
 

 

ஆண்டவருடடய பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

திருப்பலி முன்னுடை 

தந்ததயின் நாமத்தத மகிதமப்படுத்த, பாவ உலகில் வாழ்ந்த 
மக்கதை விடுவிக்க, ககாடூரமான சிலுதவச் சாவுக்கு தகயைித்த ததவ 
தமந்தனின் இதையன்தப சுதவக்க அதைக்கப்பட்டிருக்கும் 
அன்புள்ைங்கதை ஆண்டவரின் திருப்பாடுகைின் குருத்து ஞாயிறு 
திருப்பலிக்கு கனிவுடன் வரதவற்கிதைாம்.  

 இவ்வுலதகதய பதடத்த இதைதமந்தன் தன்தனதய தாழ்த்தி, 
மனுவுரு ககாண்டு இம்மண்ணிதல வலம் வந்த தமன்தமமிக்க விைாதான் 
இன்று நாம் சிைப்பிக்கும் குருத்து ஞாயிறு. ஒலிவக் கிதைகதை தகயில் 
ஏந்திக் ககாண்டு, ஓசான்னா! ஓசான்னா!! என்று முைங்கிய மனித 
கூட்டத்தினிதடதய மன்னவன் பவனி வந்தார். இன்று புகழ்ந்து பாடும் 
கூட்டம், நாதை வதசபாடி வததக்கும் என்பதத அைிந்திருந்தும், இதயசு 
அம்முகஸ்துதிதய புன்முறுவதலாடு ஏற்கிைார். ஸ்துதிதய மட்டுமா? துன்ப, 
துயரம் நிதைந்த சிலுதவச் சாதவயும் இனிதத ஏற்றுக்ககாள்கிைார். 
இதைப்பாததயில் பயணிக்க விரும்பும் நாம் துன்பத்ததயும், தாழ்ச்சிதயயும் 
ஏற்றுக் ககாள்ை தவண்டும் இன்முகத்ததாடு. 

 “வறுதமயில் தநர்தமயும்,  

வைதமயில் தாழ்தமயும்  

மனிததன இதைவதனாடு இதணக்கும்.” 

 இன்தைய முதல் வாசகத்தில், “ஆண்டவராகிய ததலவர் துதண 
நிற்கிைார்; நான் அவமானம் அதடதயன்; இைிநிதலதய நான் 
அதடவதில்தல.” என்று ஆைமான விசுவாசத்திற்கு சான்று பகர்கிைார் 
எசாயா இதைவாக்கினர். துன்ப தநரங்கைில் நாம் துதண ததடி 
தவிக்கிதைாம். ஆறுதல் ததடி அதலகிதைாம். இதைக்கரங்கள் நம்தம 
அதணத்துக் ககாண்டிருப்பதத உணர மறுக்கிதைாம்.  

“அைிவினதவ நீக்கி ஆறுய்த்து அைிவிங்கண் 

  அல்லல் உைப்பதாம் நட்பு.”   

என்று நட்பின் கபருதமதய கூறுகிைார் வள்ளுவர். இதன் கபாருள் 
யாகதனில், துன்பத்திலிருந்து தடுத்து, துன்பம் வந்தாலும், அததப் பகிர்ந்து 
ககாள்வதத உண்தமயான நட்பு என்பதாகும். 

 “துன்பத்தில் நண்பன் துதண நிற்கலாம்; ததால்வியில் ததாைன் ததாள் 
ககாடுக்கிைார்; ஆனால் இதைவதனா துக்கத்திலும் ததால்வியிலும் 
நம்தமதய தாங்கிக்ககாள்கிைார். 

 இன்தைய நற்கசய்தி வாசகத்தில், இதயசு பாஸ்கா விைாவில் 
தன்தனதய பலியாக ககாடுக்க முன்வருகிைார். இன்று துதிப்பவர்கள் நாதை 



 

 

தூஷிப்பார்கள் என்பதத நன்கு அைிந்திருந்தும், அவர்களுக்காக 
இதைவனிடம் மன்ைாடினார். 

 ததன் தடவிய வார்த்ததகதை முகத்தின் கண் தபசிவிட்டு, ததைின் 
ககாடுக்காய் முதுகின் பின் வதச ககாட்டுகிதைாம். அப்தபாகதல்லாம் 
நாமும் ஓசான்னா பாடி இதயசுதவ சிலுதவயில் அதைந்த மனிதர்கைாகதவ 
வாழ்கிதைாம். நல் திட்டங்கதை வசதி பதடத்தவனுக்கும், 
கடுஞ்சட்டங்கதை பாமரனுக்கும், பாட்டாைிக்கும் அதமத்துவிட்டு, 
கபாதுவுதடதம தபசுவது தண்ணரீில் இட்ட தகாலம் தபான்ைது தான். 
இத்ததகய சமூக ஏற்ைத்தாழ்வுகளும், நசுக்குதல்களும் இதயசுதவ மீண்டும், 
மீண்டும் வததக்கதவ கசய்கின்ைன. எனதவ தூய்தமயான உள்ைத்ததப் 
கபற்று, துன்ப, துயரத்தத அற்று, இன்பத்தத இரட்டிப்பாக்கிக் ககாள்ை 
இதைவனின் அருள் தவண்டி இத்திருப்பலியில் இதணதவாம். 

 

இடைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இடைவா, எங்கள் மன்ைாட்டடக் ககட்டருளும். 

1. தாவதீின் அரசதர! 

உமது இதையாட்சிதய இம்மண்ணில் உருவாக்க நீர் அதைத்த எம் 
திருச்சதபத் ததலவர்கள், துைவை குழுமங்கள் கசய்து வரும் பணிகதை 
ஆசீர்வதியும். உமது பாததயில் எங்கதை வைிநடத்த தததவயான உடல் 
நலம், ஆன்மீக பலம் தந்து காத்திட இதைவா உம்தம மன்ைாடுகிதைாம். 

2. தம்தமதய தாழ்த்தி தமன்தமயதடந்தவதர எம் இதைவா! 

 நாங்களும் உம்தமப் தபால எங்கதைத் தாழ்த்தி, உம்மால் 
ஆசீர்வதிக்கப்படவும், தாழ்நிதலயில் உள்ைவர்கதைாடு இதணந்து 
அன்புைதவ வைர்க்கவும், வரம் தவண்டி இதைவா உம்தம 
மன்ைாடுகிதைாம். 

3. தநரிய பாததயில் நதட தபாட அதைப்பவதர எம் இதைவா! 

 இப்புனித வாரத்தில் உமது பாடுகதையும், மீட்தபயும் தியானித்து, 
முழுதமயான கசப, தவ கசயல்கைில் ஈடுபட்டு, புனிதமாக அனுசரிக்க 
இதைவா உம்தம மன்ைாடுகிதைாம். 

4. நற்கசயல்கைின் நாயகதன எம் இதைவா! 

 எமது நாட்டிதன வைி நடத்தும் ததலவர்கள் மக்கதை பிரித்தாளும் 
தபாக்தக தகவிட்டு, மக்கள் நலதன மட்டும் கருத்தில் ககாண்டு, 
எல்லாருக்கும் பயன்படும் திட்டங்கதை கசயல்படுத்திட தவண்டி இதைவா 
உம்தம மன்ைாடுகிதைாம். 

 



 

 

5. வாழ்வைிக்கும் வள்ைதல எம் இதைவா! 

 எம் பகுதியில் தததவயான மதை கபாைிந்து விவசாயம் சிைக்கவும், 
குடும்பங்கைில் சமாதானம், மகிழ்ச்சி நிதைந்து இருக்கவும், படிக்கும் 
மாணவர்கள் குைிப்பாக அரசு ததர்வு எழுதும் மாணவர்கள் சிைந்த மதிப்கபண் 
கபற்று கவற்ைி கபைவும், தவதலவாய்ப்பு, திருமண, குைந்ததச் 
கசல்வத்திற்காகக் காத்திருப்தபார் உமதருைால் கபற்றுக் ககாள்ைவும் வரம் 
தவண்டி இதைவா உம்தம மன்ைாடுகிதைாம்.  

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாைன்ஸ், பாவூர்சத்திைம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 
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