
 

 

ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி 
முதல் வாசகம் 

பாஸ்கா இராவுணவு பற்றிய விதிமுறறகள். 
விடுதறலப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8, 11-14 

எகிப்து நாட்டில் ஆண்டவர் மமாமசக்கும் ஆமரானுக்கும் பின்வருமாறு 
கூறினார்: உங்களுக்கு மாதங்களில் தறலயாயது இம்மாதமம! ஆண்டில் 
உங்களுக்கு முதல் மாதமும் இதுமவ! இஸ்ரமயல் மக்கள் கூட்டறமப்பு 
முழுவதற்கும் நீங்கள் அறிவியுங்கள்: 

அவர்கள் இம்மாதம் பத்தாம் நாள், குடும்பத்துக்கு ஓர் ஆடு, வடீ்டிற்கு ஓர் 
ஆடு என்று மதர்ந்ததடுத்துக் தகாள்ளட்டும். ஓர் ஆட்டிறன உண்ண ஒரு வடீ்டில் 
மபாதிய ஆள்கள் இல்றலதயனில், உண்மபாரின் எண்ணிக்றகக்கும் உண்ணும் 
அளவுக்கும் ஏற்ப அண்றட வடீ்டாறரச் மசர்த்துக்தகாள்ளட்டும். ஆடு 
குறறபாடற்றதாக, கிடாயாக, ஒரு வயது குட்டியாக இருக்க மவண்டும். 
மதர்ந்ததடுப்பது தவள்ளாடாகமவா தசம்மறியாடாகமவா இருக்கலாம். இம்மாதம் 
பதினான்காம் நாள்வறர அறத றவத்துப் மபணுங்கள். அந்நாள் மாறல மங்கும் 
மவறளயில் இஸ்ரமயல் மக்கள் கூட்டறமப்பின் அறனத்துச் சறபயும் அறத 
தவட்ட மவண்டும். இரத்தத்தில் சிறிதளவு எடுத்து, உண்ணும் வடீுகளின் இரு 
கதவு நிறலகளிலும், மமல் சட்டத்திலும் பூச மவண்டும். இறறச்சிறய அந்த 
இரவிமலமய உண்ண மவண்டும். தநருப்பில் அதறன வாட்டி, புளிப்பற்ற 
அப்பத்மதாடும் கசப்புக் கீறரமயாடும் உண்ண மவண்டும். 

நீங்கள் அதறன உண்ணும் முறறயாவது: இறடயில் கச்றச கட்டி, கால்களில் 
காலணி அணிந்து, றகயில் மகால் பிடித்து, விறரவாக உண்ணுங்கள். இது 
‘ஆண்டவரின் பாஸ்கா'. ஏதனனில், நான் இன்றிரவிமலமய எகிப்து நாதடங்கும் 
கடந்து தசன்று, எகிப்து நாட்டில் மனிதர் ததாடங்கி விலங்குவறர அறனத்து 
ஆண்பால் தறலப்பிறப்றபயும் சாகடிப்மபன். எகிப்தின் ததய்வங்கள் 
அறனத்தின்மமலும் நான் தீர்ப்பிடுமவன். நாமன ஆண்டவர்! இரத்தம் நீங்கள் 
இருக்கும் வடீுகளில் உங்களுக்கு அறடயாளமாக இருக்கும். நான் இரத்தத்றதக் 
கண்டு உங்கறளக் கடந்து தசல்மவன். எகிப்து நாட்டில் நான் அவர்கறளச் 
சாகடிக்கும்மபாது, தகால்லும் தகாள்றள மநாய் எதுவும் உங்கள் மமல் வராது. 

இந்நாள் உங்களுக்கு ஒரு நிறனவு நாளாக விளங்கும். இதறன ஆண்டவரின் 
விழாவாக நீங்கள் தறலமுறறமதாறும் தகாண்டாடுங்கள். இந்த விழா 
உங்களுக்கு நிறலயான நியமமாக இருப்பதாக! 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுறரப் பாடல் 
திபா 116: 12-13. 15-16. 17-18 (பல்லவி: 1 தகாரி 10: 16) 
பல்லவி: கடவுறளப் மபாற்றிக் கிண்ணத்தில் பருகுதல் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் 
பங்குதகாள்வமத. 
12 ஆண்டவர் எனக்குச் தசய்த எல்லா நன்றமகளுக்காகவும் நான் அவருக்கு 
என்ன றகம்மாறு தசய்மவன்? 



 

 

13 மீட்பின் கிண்ணத்றதக் றகயில் எடுத்து, ஆண்டவரது தபயறரத் ததாழுமவன். 
- பல்லவி 
 
15 ஆண்டவர்தம் அன்பர்களின் சாவு அவரது பார்றவயில் மிக மதிப்புக்குரியது. 
16 ஆண்டவமர! நான் உண்றமயாகமவ உம் ஊழியன்; நான் உம் பணியாள்; உம் 
அடியாளின் மகன்; என் கட்டுகறள நீர் அவிழ்த்து விட்டீர். - பல்லவி 
 
17 நான் உமக்கு நன்றிப் பலி தசலுத்துமவன்; ஆண்டவராகிய உம் தபயறரத் 
ததாழுமவன்; 
18 இப்தபாழுமத உம் மக்கள் அறனவரின் முன்னிறலயில் ஆண்டவமர! உமக்கு 
என் தபாருத்தறனகறள நிறறமவற்றுமவன். - பல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 
அப்பத்றத உண்டு, கிண்ணத்தில் பருகும்மபாததல்லாம் ஆண்டவருறடய சாறவ 

அறிவிக்கிறரீ்கள். 
திருத்தூதர் பவுல் தகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 
11: 23-26 

சமகாதரர் சமகாதரிகமள, 
ஆண்டவரிடமிருந்து நான் எறதப் தபற்றுக்தகாண்மடமனா அறதமய 

உங்களிடம் ஒப்பறடக்கிமறன். அதாவது, ஆண்டவராகிய இமயசு 
காட்டிக்தகாடுக்கப்பட்ட அந்த இரவில், அப்பத்றத எடுத்து, கடவுளுக்கு நன்றி 
தசலுத்தி, அறதப் பிட்டு, “இது உங்களுக்கான என் உடல். இறத என் 
நிறனவாகச் தசய்யுங்கள்” என்றார். அப்படிமய உணவு அருந்தியபின் 
கிண்ணத்றதயும் எடுத்து, “இந்தக் கிண்ணம் என் இரத்தத்தால் 
நிறலப்படுத்தப்படும் புதிய உடன்படிக்றக. நீங்கள் இதிலிருந்து பருகும் 
மபாததல்லாம் என் நிறனவாக இவ்வாறு தசய்யுங்கள்” என்றார். 

ஆதலால் நீங்கள் இந்த அப்பத்றத உண்டு கிண்ணத்திலிருந்து பருகும் 
மபாததல்லாம் ஆண்டவருறடய சாறவ அவர் வரும்வறர அறிவிக்கிறரீ்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்தசய்திக்கு முன் வசனம் 
மயாவா 13: 34 

'ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு தசலுத்துங்கள்' என்னும் புதிய கட்டறளறய நான் 
உங்களுக்குக் தகாடுக்கிமறன். நான் உங்களிடம் அன்பு தசலுத்தியது மபால 
நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு தசலுத்துங்கள், என்கிறார் ஆண்டவர். 

நற்தசய்தி வாசகம் 

இமயசு தமக்குரிமயார்மமல் இறுதிவறரயும் அன்பு தசலுத்தினார். 
✠ மயாவான் எழுதிய நற்தசய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-15 

பாஸ்கா விழா ததாடங்க இருந்தது. தாம் இவ்வுலகத்றத விட்டுத் 
தந்றதயிடம் தசல்வதற்கான மநரம் வந்துவிட்டது என்பறத இமயசு 



 

 

அறிந்திருந்தார். உலகில் வாழ்ந்த தமக்குரிமயார்மமல் அன்பு தகாண்டிருந்த அவர் 
அவர்கள்மமல் இறுதிவறரயும் அன்பு தசலுத்தினார். 

இமயசுறவக் காட்டிக்தகாடுக்கும் எண்ணத்றத அலறக சீமமானின் மகனாகிய 
யூதாசு இஸ்காரிமயாத்தின் உள்ளத்தில் எழச் தசய்திருந்தது. இரவுணவு 
மவறளயில், தந்றத அறனத்றதயும் தம் றகயில் ஒப்பறடத்துள்ளார் 
என்பறதயும் தாம் கடவுளிடமிருந்து வந்ததுமபால் அவரிடமம திரும்பச் தசல்ல 
மவண்டும் என்பறதயும் அறிந்தவராய், இமயசு பந்தியிலிருந்து எழுந்து, தம் 
மமலுறடறயக் கழற்றி றவத்துவிட்டு, ஒரு துண்றட எடுத்து இடுப்பில் 
கட்டிக்தகாண்டார். பின்னர் ஒரு குவறளயில் தண்ணரீ் எடுத்துச் சீடர்களுறடய 
காலடிகறளக் கழுவி இடுப்பில் கட்டியிருந்த துண்டால் துறடக்கத் 
ததாடங்கினார். 

சீமமான் மபதுருவிடம் இமயசு வந்தமபாது அவர், “ஆண்டவமர, நீரா என் 
காலடிகறளக் கழுவப் மபாகிறரீ்?” என்று மகட்டார். இமயசு மறுதமாழியாக, “நான் 
தசய்வது இன்னததன்று இப்மபாது உனக்குப் புரியாது; பின்னமர 
புரிந்துதகாள்வாய்” என்றார். மபதுரு அவரிடம், “நீர் என் காலடிகறளக் கழுவ 
விடமவமாட்மடன்” என்றார். இமயசு அவறரப் பார்த்து, “நான் உன் காலடிகறளக் 
கழுவாவிட்டால் என்மனாடு உனக்குப் பங்கு இல்றல” என்றார். அப்மபாது 
சீமமான் மபதுரு, “அப்படியானால் ஆண்டவமர, என் காலடிகறள மட்டும் அல்ல, 
என் றககறளயும் தறலறயயும்கூடக் கழுவும்” என்றார். இமயசு அவரிடம், 
“குளித்துவிட்டவர் தம் காலடிகறள மட்டும் கழுவினால் மபாதும். அவர் 
தூய்றமயாகிவிடுவார். நீங்களும் தூய்றமயாய் இருக்கிறரீ்கள். ஆனாலும் 
அறனவரும் தூய்றமயாய் இல்றல” என்றார். தம்றமக் காட்டிக் தகாடுப்பவன் 
எவன் என்று அவருக்கு ஏற்தகனமவ ததரிந்திருந்தது. எனமவதான் ‘உங்களுள் 
அறனவரும் தூய்றமயாய் இல்றல’ என்றார். 

அவர்களுறடய காலடிகறளக் கழுவியபின் இமயசு தம் மமலுறடறய 
அணிந்துதகாண்டு மீண்டும் பந்தியில் அமர்ந்து அவர்களிடம் கூறியது: “நான் 
உங்களுக்குச் தசய்தது என்னதவன்று உங்களுக்குப் புரிந்ததா? நீங்கள் என்றனப் 
‘மபாதகர்’ என்றும் ‘ஆண்டவர்’ என்றும் அறழக்கிறரீ்கள். நீங்கள் அவ்வாறு 
கூப்பிடுவது முறறமய. நான் மபாதகர்தான், ஆண்டவர்தான். ஆகமவ 
ஆண்டவரும் மபாதகருமான நான் உங்கள் காலடிகறளக் கழுவிமனன் என்றால் 
நீங்களும் ஒருவர் மற்றவருறடய காலடிகறளக் கழுவக் 
கடறமப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். நான் தசய்ததுமபால நீங்களும் தசய்யுமாறு நான் 
உங்களுக்கு முன்மாதிரி காட்டிமனன்” என்றார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


