
 

 

ஆண்டவரின் இறுதி இராவுணவு 

ப ாது முன்னுரர 

இன்றைய வழிபாட்டுக் க ாண்டாட்டத்திற்கு அன்புடனே 
வரனவற் ின்னைாம்.  

இன்றைய வழிபாட்டில் நாம் மூன்று மறைப்னபருண்றம றை 
நிறேவு கூர் ின்னைாம். 

•  ிைிஸ்தவ பாஸ் ாவா ிய நற் ருறைறய இனயசு 
ஏற்படுத்தியது. 

• குருத்துவத்றத ஏற்படுத்தியது 

• சன ாதர அன்புக்  ட்டறைறயக் க ாடுத்தது 

இந்த மறைப்னபருண்றம றை நிறேவுகூர்ந்து க ாண்டாட இன்றைய 
நாைின் வாச ங் ளும், கசபங் ளும், பாடல் ளும், திருச்சடங்கு ளும் நமக்கு 
கபரிதும் உதவு ின்ைே. 

இன்றைய வழிபாடு நான்கு பிரிவு றைக் க ாண்டது. 

• கதாடக் ச் சடங்கும், இறைவார்த்றத வழிபாடும் 
• பாதம்  ழுவுதல் 
• நற் ருறைக் க ாண்டாட்டம் (நன்ைி வழிபாடு) 
• நற் ருறை இடமாற்ைப்பவேி 

முதலில் கதாடக் ச் சடங்கும், இறைவார்த்றத வழிபாடும் 

திருவருட்சாதேங் ைின் றமயமாே நற் ருறைறய ஏற்படுத்தியது 
இந்த நாைில் தான். ‘உல ம் முடியும் வறர உங் னைாடு இருப்னபன்’ என்று 
வாக் ைித்த இறைவன், அப்பத்றதயும், இரசத்றதயும் தன்னுறடய உடலா , 
குருதியா  மாற்ைி நமக்கு உைவா , பாேமா  தந்து நம்னமாடு ஒன்ைா  
 லந்து வாழ் ின்ைார். 

இந்த திருவருட்சாதேம் உல ம் முடியும் மட்டும் நிறலத்திருக்  
‘இறத என் நிறேவா  கசய்யுங் ள்’ என்று கூைி இச்கசயறல கதாடர தம் 
திருத்தூதர் றை குருகுலமா  ஏற்படுத்தி, குருத்துவம் என்ை 
திருவருட்சாதேத்றத ஏற்படுத்தி ஆசீர்வதிக் ின்ைார். எேனவ ம ிழ்வுடனே 
இப்பலியில்  லந்து க ாண்டு கசபிப்னபாம். நம்முறடய குருக் ளுக் ா  
கசபிப்னபாம். இறை அறழத்தல் கபரு ிட அறுவறடயின் ஆண்டவறர 
மன்ைாடுனவாம். நற் ருறையில் இறைப் பிரசன்ேம் கமய்யா னவ 
உள்ைத்றத உறுதிப்படுத்திட, விசுவாசத்றத அதி ரிக்  ன ட்னபாம். 
நற் ருறையின் கமய்யாே பிரசன்ேத்திற்கு விறைவிக் ப்படு ின்ை 
அவசங்ற  ளுக்கு இறைவேது இரக் த்றத ன ட்னபாம். பக்தியுடனே 
பலியினல பங்ன ற்னபாம். 

(ஆண்டவரர இரக்கமாயிரும்  ாடலுக்குப்  ின்னர் ப ால்ல ரவண்டியது) 



 

 

 

நற் ருறை, குருத்துவம் ஆ ிய மி ப் கபரிய இரு 
திருவருட்சாதேங் றைத் தந்த இறைவறே நன்ைினயாடு பு ழ்ந்து துதிக் , 
ஆலய மைி ள் ஒலிக் , ‘உன்ேதங் ைினல’ என்ை வாேவர்  ீதத்றத 
ம ிழ்வுடனே பாடிப் னபாற்றுனவாம். 

 

(வா கங்களுக்கு முன்னுரர) 

 

முதல் வா க முன்னுரர 

பறழய ஏற்பாட்டுக்  ாலத்தில் இருந்து நாம், நிறேத்து 
க ாண்டாடிவரும், பாஸ் ா விழாவின் விைக் த்றத விடுதறல பயை 
நூலில் இருந்து முதல் வாச மா  தரப்பட்டுள்ைது. நற் ருறைறய தகுந்த 
முறையில் உட்க ாள்ை பவுல் அடி ைார் க ாரிந்து ந ர் மக் ளுக்கு கசான்ே 
அைிவுறரறய இரண்டாவது வாச மா வும், நற்கசய்தியில் இராவுைவின் 
னபாது நி ழ்ந்த நி ழ்விறே, னயாவான் தன்னுறடய நற்கசய்தியில் பதிவு 
கசய்தறத ன ட்  உள்னைாம். 

திைந்த மேத்துடன் வாச ங் ளுக்கு கசவிமடுத்து, உள்ைத்தில் தங்  
றவத்து, அறச னபாட்டு வாழ்வாக்  வரம் ன ட்டு மன்ைாடுனவாம். 

 

(மரையுரரக்குப்  ின்னர்) 

 ாதம் கழுவும்  டங்கு முன்னுரர 

‘தம் கசால்லால் எல்லாம் பறடத்தார்’ இறைவன். ‘தம் கசயலால் 
எல்லாம் கசான்ோர்’ இறைவன். நான் முன்மாதிரிற   ாட்டினேன். ‘நான் 
கசய்தது னபால நீங் ளும் கசய்யுங் ள்’, எேக் கூைிய  ிைிஸ்து தன் 
அன்பிறே நிறைவா   ாட்டிட, சீடர் ைின் பாதங் றை கதாட்டுக்  ழுவி, 
தன் உடன் பங் ாைி ள் என்பதறே உைர்த்திோர். நம்மிறடனய உள்ை எந்த 
னவறுபாடும் நம்முறடய ஒற்றுறமறய குறலத்திடக் கூடாது. நம்றம 
பிரிவின் சக்தி ள் அடிறமப்படுத்தி விடக் கூடாது. இத்தற ய உைர்வு றை 
நம்மினல விறதத்திட, நம் மத்தியில் உள்ை 12 னபருக்கு, குரு  ால் றை 
அறடயாை முறையில்  ழுவி தேது அன்பிறே கவைிக் ாட்டு ின்ைார். 
நாமும் மேங் றை தூய்றமயாக் ி னவற்றுறம றை னவரறுத்து, 
ஒற்றுறமயின் அறடயாைங் ைா  வாழ்ந்திட உறுதிகயடுத்து அறமதியா  
பங்ன ற்னபாம். 

 

(மன்ைாட்டுக்குப்  ின்னர்) 

 



 

 

இன்றைய நாைில் நாம்  ாை முடியாத அன்பர் ளுக்கும், நம்முறடய 
அன்பிறே கவைிப்படுத்திட திருச்சறப நம்றம அறழக் ின்ைது. 
பசிப்பிைியிோல் வாடும் மாந்தர் ளுக்கு உதவிட, சிைப்பு  ாைிக்ற  
எடுக் ப்படு ின்ைது. சின்ேஞ்சிைியவர் ளுக்கு உதவிடும் னபாது எேக்ன  
உதவு ின்ைரீ் ள் என்ை அறழப்றப ஏற்று, தாராைமா  உதவிட 
முன்வருனவாம். அப்கபாழுது என் ம ிழ்ச்சியில்  லந்து க ாள் என்ை 
இறைவாக்கு நம்மினல நிறைவு கபறும்.  

நற் ருறை க ாண்டாட்டம் கதாடர் ின்ைது. தன்பைி கதாடர 
இறைவன் புேிதப்படுத்திய குருக் ள், பலி நிறைனவற்று ின்ைார் ள். 
பக்தியுடனே பங்ன ற்னபாம். அப்ப இரசத்னதாடு நம்றமயும் 
ஒப்புக்க ாடுப்னபாம். 

 

(நற்கருரண உட்பகாண்ட  ின்னர்) 

 

அன்பின் அருட்சாதேமா ிய நற் ருறை பவேியா  
அலங் ரிக் ப்பட்ட புதிய படீத்திற்கு இடமாற்ைம் கசய்யப்படு ின்ைது. 
‘என்னோடு விழித்திருந்து கசபியுங் ள்’ என்ை இறைமக் ைின் அறழப்பின் 
குரல் ன ட்டு, அவருக் ாய் னநரம் ஒதுக் ி அவனராடு இருப்னபாம். 
ஆராதறேக்கு றவக் ப்பட்டப் பின்ேர், பாட ர் குழுவிேர் மாண்புயர் என்ை 
 ீதத்றத பாடும் னபாது, நாமும் இறைந்து பாடுனவாம். திருச்சறபயின் 
பரிபூரை பலன் கபறுனவாம். இறையாசீர் நிறைவாய்  ிறடக் ப் கபறுனவாம். 
பின்ேர் படீம் கவறுறமயாக் ப்பட்டு, அலங் ாரங் ள் அ ற்ைப்படும். 
புேிதர் ைின் உருவங் ள் மறைத்து றவக் ப்படும். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 
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