
 

 

ஆண்டவருடடய பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

ப ொது முன்னுரை 

இன்று குருத்து ஞாயிறைக் ககாண்டாடுகிறைாம். புனித வாரத்தின் 
கதாடக்கமாகவும், நுறைவு வாயிலாகவும் குருத்து ஞாயிறு அறமகின்ைது. 
தாவதீின் மகனுக்கு ஓசான்னா முைக்கங்கற ாடும், ஒலிவ கிற கற  
றகக ிறல ஏந்திய வண்ணமாய் எபிறரயர் எருசறலமிற்குள் வரீப்பயணம் 
றமற்ககாள்கிைார்கள். இந்தப் பயணம், தான் இறயசு இவ்வுலகிற்கு 
அனுப்பப்பட்ட ற ாக்கத்றத  ிறைறவற்றுவதாகவும், மீட்பின் முதல் 
படியாகவும் அறமகிைது.  

ஈராயிரம் ஆண்டுக ாய் விடுதறலக்காய், வாழ்வின் விடியலுக்காய் 
ஏறை எ ிய மக்களுக்கு  ம்பிக்றகயும், புத்துயிறரயும் ககாடுப்பதாகவும் 
அறமகிைது. அத்தறகய  ாற   ிறனவுகூரும் இன்று  ாமும் 
குருத்றதாறலகற  உயர்த்தி ககாண்டு பவனியில் பங்ககடுக்க 
இருக்கிைன்றைாம்.  

பட்டங்கற யும், பதவிகற யும் எதிர்பார்த்து இறயசுவின் பின் 
கசன்ைால் அவரின் பயணத்தில்  ிச்சயம்  மக்கு இடமிருக்காது. 
இறயசுறவப்றபால  ாமும் தன்னலப் றபார்றவறய தகர்த்தும், ஆணவத்றத 
அைித்தும் இறயசுவின் பின் பயணிப்றபாம். அப்றபாது இப்புனித வாரம் 
 ம்றம புனிதர்க ாக  ிச்சயம் மாற்றும் என்ை மன ிறலறயாடு 
இத்திருவைிபாட்டில் பங்ககடுப்றபாம். இத்திருப்பவனியின் வைியாக 
இறயசுறவாடு கல்வாரிக்குப் பயணமாறவாம். 

 

குருத்த ொரை  வனி முன்னுரை – I 
 இப்றபாது  ாம் குருத்றதாறல பவனிறயத் கதாடங்குகிறைாம். பவனி 
என்ைால் மக்கள் குதூகலமாக கூடி சாறலக ிறல திரண்டு கசல்ல, 
அரசறனா அல்லது அதிகாரிறயா அல்லது விைா  ாயகறனா பவனியின் 
இறுதியிறல ஆரவாரமாக அறைத்து வரப்படுவர். ஆனால்  ாம் இப்றபாது 
பங்ககடுக்கப்றபாகின்ை பவனியானது இதிலிருந்து முற்ைிலும் மாறுபட்டதாக 
இருக்கிைது. தாவதீின் மகன் என்று றபாற்ைப்பட்ட இறயசு, பவனியின் 
முன்னால் வைி டக்க உலகம் அறனத்றதயுறம தனக்குப் பின்னால் 
இழுத்துக்ககாண்டும் இயக்கிக்ககாண்டும் எருசறலம் ற ாக்கி முறனந்து 
விறரகிைார். எனறவ குருவானவர்  ம் எல்றலாறரயும் அறைத்தவராக, 
பாஸ்கா ககாண்டாட இழுத்துச் கசல்பவராக பவனியின் முன்னால் கசல்ல, 
 ாம் அறனவரும் அவறரப் பின் கதாடர்ந்து, பாடல்கற ப் பாடிக்ககாண்டும், 
இறயசுறவப் புகழ்ந்துககாண்டும், அவரது எருசறலம் நுறைவில் பங்கு 
கபைவும், அங்கு அவரது இைப்பு, உயிர்ப்பு என்ை பாஸ்கா ககாண்டாடவும் 
புைப்பட்டு கசல்றவாம்.   

 



 

 

குருத்த ொரை  வனி முன்னுரை – II 
ஆடம்பரத்றதாடு உலா வரும் அரசர்கள் மத்தியில் கழுறதறய தனது 

கல்வாரிப் பயணத்தின் சிம்மாசனமாக்கி, எ ிறமறய தன் வாழ்வின் 
உயர்ந்த இலட்சியமாய் ககாண்டு, ஓசான்னா கீதம் முைங்க 
ஒலிவக்கிற றய றகயில் ஏந்தியவர்க ாக மக்கள் கதாடர உலறக மீட்க 
வந்த இறயசு, எருசறலம்  கரம் ற ாக்கி உன்னத பயணம் 
றமற்ககாள்கின்ைார். ஆம், இன்று புனித வாரத்தின் முதல்  ாள் குருத்து 
ஞாயிறு. தாவதீு குலத்தில் முன்னைிவிக்கப்பட்டு பிைந்த இறயசு, மனித 
குலம் மீட்புகபை, துன்பத்றத தனது தந்றதயின் விருப்பத்தின்படி ஏற்று 
கவற்ைி வரீராய் எருசறலம்  கருக்குள் நுறைகிைார். இது வரலாற்று  ிகழ்வு 
மட்டுமல்ல  ாம் வாழ்வு கபை இறயசு வாழ்றவ இைக்க தயாராகும் 
இலட்சியப்பயணம்.  

எனறவ அன்பு சறகாதரறம! குருத்றதாறலகற  றகயில் 
ஏந்தியவர்க ாய் இப்பவனியில் பங்கு கபறும்  ாம் கவறலகற  கண்டு 
கண்ணரீ் வடிக்காமல், றதால்விகற  கண்டு துவண்டுவிடாமல் றசாகமான 
சுறமகற  பிைர்  லன் கருதி ஏற்ை இறயசுவின் மன ிறல இந்தப் புனித 
வாரம் முழுவதும்  ம்மில் இருக்க வரம் றவண்டியவர்க ாக இப்பவனியில் 
பங்றகற்றபாம். இறைவனின் அருற   ிறைவாய்ப் கபற்றுக் ககாள்றவாம்.  

 

 ிருப் ைி முன்னுரை 
அன்பார்ந்தவர்கற , தவக்காலத்தின் இறுதிக்கட்டமாக, குருத்து 

ஞாயிறு வைிபாட்டிற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அறனவருக்கும் என் அன்பான 
வணக்கங்கள். 

  ம் வாழ்வின் பயணம் கதாடர்கறதயல்ல. அதற்கு ஒரு கட்டத்தில் 
முற்றுப்புள் ி உண்டு.  பைந்து வரும் ஈசலுக்கு ஒரு ாள்தான் வாழ்க்றக. 
அது சிைகு விரித்து, வாழ்றவ ரசித்து வாழ்ந்துதான், மடிகின்ைது.  ம் 
இறைமகனின் வாழ்க்றக 33 ஆண்டுகள் என்ைறபாதிலும், தன் வாழ்வில் 
இலட்சியப் பயணத்றத ரசித்து வாழ்ந்தார். இறயசுவின் வாழ்வின் மூன்று 
பயணங்கள்: இறயசு பிைப்பின்றபாது, ஏறராதின் அதிகாரத்திற்கு பணிந்து, 
எகிப்துக்கு தப்பிறயாடி, இறுதியாக  ாசறரத்தூரில் குடியமர்ந்தது வறர 
இறைமகன் றமற்ககாண்டது “வாழ்க்றகப் பயணம்”. அதன்பின் தன் 
கபற்றைாருக்குப் பணிந்த வாழ்ந்து, தன் முப்பதாவது வயதில், 
பாறலவனத்தில்; றமற்ககாண்ட பயணம், “பணிக்கான பயணம்”. 
மூன்ைாவதாக, எருசறலமில் பலரின் வாழ்வுக்காக தம்;றமக் றகய ிக்க 
முற்படும் இந்தப் பயணம்,” மரணப் பயணம்”, “பலிக்கான பயணம்”.  

இந்தப் பயணம் அவரின் இலட்சியம். அவரின் இலட்சிய தாகம் 
அவறர வாழ்வின் அறனத்து றபாராட்டங்கற யும், றசாதறனகற யும், 
எதிர்ப்புக்கற யும், விமர்சனங்கற யும் துணிவுடன், உறுதியுடன் 
எதிர்ககாள்  றவத்தது. தன் இலட்சியத்திற்காக அறனத்றதயும் தியாகம் 
கசய்தார். அந்தத் தியாகம், இலட்சியத்திறல கவற்ைிறய அறடயச் கசய்தது. 



 

 

 இறயசுவின் இந்தப் பயணத்தில் பங்கு கபறும்  ாம் எந்த 
இலட்சியத்றத  ம் மனக்கண் முன் றவத்துள்ற ாம்? கவறும் உலக 
மாறயயான பணம், பதவி, புகழ் இவற்றை றமயமாக றவத்துத்தான்  ம் 
இலட்சியங்கள் அறமகின்ைன. அறதயும் கடந்தவர்க ாக, கிைிஸ்தவர்கள் 
என்ை கபயர் தாங்கியுள்   ாமும், இறயசுறவப் றபால, அன்புக்காக, 
 ீதிக்காக, ஒடுக்கப்பட்டவர்க ின் உரிறம வாழ்வுக்காக, பிைரன்புப் 
பணிக்காக  ம்றமறய  ாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு உயரிய இலட்சிய 
றவட்றகறய உள் த்தில் வ ாக்க றவண்டும்.  

“இந்த உலகில்  ாம்  ற்கசயல்கள் புரிவகதற்ககன்றை 
பறடக்கப்பட்டுள்ற ாம்” என புனித பவுல் கூறுகின்ைார். அறத,  ம் 
இதயத்தின் குரகலாலியாக, உள் த்தில் உள்வாங்கி, இறைவன் தந்த 
சாயலுக்கும், உயிர்மூச்சிற்கும் சிைந்த பரிசாக, இறயசுவின் இலட்சியப் 
பணியிறல  ாமும்  ம்றமறய அர்ப்பணித்து,  ம்றமறய கறரத்து, 
அவரன்றப  ம்மிறல பிைர் காணச் கசய்பவர்க ாக, மனிதத்றத மண்ணிறல 
மலரச் கசய்வர்க ாக, அறமதியின் தூதுவர்க ாக வாழ்ந்திட, அருள் 
றவண்டி, இத்கதய்வகீத் திருப்பலியில்  ம்றமறய முழுறமயாக 
அர்ப்பணிப்றபாம். 

மு ல் வொசக முன்னுரை (எசொயொ 50: 4-7) 

அ ீதிகளும், அராஜகங்களும், சுய லமும்  ிறைந்த உலகத்திறன 
எதிர்த்து றபாராடுகிைறபாது, பல துன்பங்களும் அவமானங்களும், ஏற்படும். 
பலர் இகழ்வார்கள், ஆனால் தாழ்ச்சிறயாடும், துணிறவாடும் அறவகற  
எதிர்த்துப் றபாராட ஆண்டவர் இறயசு  மக்கு துறணயாயிருக்கிைார். அவறர 
 ாடுங்கள் அவர்  ம்றம எல்லாச் சூழ் ிறலயிலும் வைி டத்துவார் என்று 
எசாயாவின்  ம்பிக்றகயூட்டும் வார்த்றதகளுக்குச் கசவிமடுப்றபாம்.  

(OR) 

துன்புறும் ஊைியனாக இறயசுறவக் குைித்து எசாயா இறைவாக்கினர் 
முன்னைிவித்தறத இன்றைய முதல் வாசகம்  மக்குத் தருகிைது. 
 ம்முறடய துன்ப ற ரத்தில் வலிறமமிக்க றபார் வரீறனப்றபால்  ம் 
கடவுள் கூடறவ இருந்து  ம்றம இைி ிறலக ிலிருந்து விடுவிப்பார் என்ை 
எண்ணத்றத உள் த்தின் ஆைத்தில் பதித்தவர்க ாய் வாசகத்திற்கு  மது 
உள் த்றத திைந்து றவப்றபாம். 

இைண்டொம் வொசக முன்னுரை ( ிைி 2: 6-11) 

இறயசு இறைமகன் எல்லாவற்ைின் றமலும் அதிகாரமும், 
வல்லறமயும் இருந்தாலும் அன்பு கருதி, அறமதி கருதி, சமாதானம் கருதி 
தன்றனறய கவறுறமயாக்கினார். தாழ்த்திக்ககாண்டார்.  தாழ்ச்சி என்பது 
வழீ்ச்சி அல்ல. ஆனால் அவறர அறனத்திற்கும் றமலாக உயர்த்தினார். 
 ாமும்  மக்கு அைிவுத்திைறம, ஆள் திைறம, பணம் பதவி இருந்தாலும் 
பணிறவாடு பிைர் வாழ்வு முன்றனை முயற்சி கசய்யும்றபாது கடவுள்  ம்றம 
றமன்றமப்படுத்துவார், என்று கூறும் இவ்வாசகத்திற்குச் கசவிமடுப்றபாம். 



 

 

(OR) 

இறைமகன் இறயசு தன் தந்றதயின் மீது ககாண்ட அன்பினாலும், 
கீைப்படிதலினாலும் மானுடல் ஏற்கும் அ வுக்கு தம்றமறய 
கவறுறமயாக்கி தாழ்த்தி ககாண்டதால் இறைவன் அவறர எல்றலாருக்கும் 
றமலாக உயர்த்தினார் என்பறத கூறும் இவ்வாசகத்றத றகட்றபாம். 

 

இடைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இடைவா, எங்கள் மன்ைாட்டடக் ககட்டருளும். 

1. “ ானும் என் வடீ்டாரும் ஆண்டவருக்றக ஊைியம் புரிறவாம்” என்ை 
இறைவார்த்றதக்றகற்ப,   

 உம் வார்த்றதறய உலககங்கும் அைிவிக்கும் பணியில், தங்கற றய 
அர்ப்பணித்துள்   ற்கசய்திப் பணியா ர்கற  ஆசீர்வதியும். அவர்க ின் 
பணிக ிறல, பயணங்க ில் எவ்வித இடர்பாடும் ற ரிடாதவாறு அவர்கற க் 
காத்தருளும். அவர்கள் வல்லறமறயாடு உம் வார்த்றதறய அைிவித்திட, 
தூய ஆவியின் கனிகற   ிறைவாகப் கபாைிந்து, அவர்கள் அைிவிக்கும் 
இறைவார்த்றதகள், றகட்பவர்க ிடம்;  ல்ல மனமாற்ைத்திறனப் கபற்று, 
உண்றமக் கடவு ாகிய உம்றம உணர்ந்து, உமக்குகந்தவர்க ாக 
வாழ்ந்திடவும், வரம் றவண்டி, இறைவா, உம்றம மன்ைாடுகின்றைாம். 

2. “ற ர்றமயற்ை சினத்றத  ியாயப்படுத்த முடியாது” என்ை 
இறைவார்த்றதக்றகற்ப, 

 எங்கள் வாழ்வில் பலரிடம், பல்றவறு காரணங்களுக்காக, பல 
ற ரங்க ில் எங்கள் றகாபத்றத கவ ிப்படுத்துகின்றைாம். பல தருணங்க ில் 
 ியாயறம இல்லாத, அவசியறம இல்லாத காரணங்களுக்காக றகாபத்றதக் 
காட்டுகின்றைாம். அந்தக் றகாபத்தினால்  ிம்மதி, மகிழ்ச்சி, அறமதி மற்றும் 
உைவுகற  இைந்து தவிக்கின்றைாம். ற ர்றமயான,  ியாயமான 
காரணங்களுக்காக அன்ைி, அைிவனீமற்ை றகாபத்றதக் கவ ிப்படுத்தாது, 
கட்டுபாட்டுடன், கபாறுறமயுடன் வாழ்ந்திட, அருள் றவண்டி, இறைவா, 
உம்றம மன்ைாடுகின்றைாம். 

 

3. “திட்டமிடல் எல்லாச் கசயல்களுக்கும் முன்கசல்கின்ைது” என்ை 
இறைவார்த்றதக்றகற்ப, 

 குடும்பம், சமூகம்,  ாடு என அறனத்து  ிறலயினரும் தங்கள் 
வாழ்றவ திட்டமிடுதலுடன் ககாண்டு கசல்கின்ைனர். அந்தத் திட்டமிடல், 
பல ற ரங்க ில் கசயலாக்கம் கபைாமல், வார்த்றத மற்றும் எழுத்து 
வடிவிறல மடிந்து விடுகின்ைது அல்லது திட்டங்கள் சரியாக அறமயாமல், 
அவற்றைச் கசயல்படுத்தும்றபாது றதால்விறயக் ககாடுத்து விடுகின்ைது. 
இத்தறகய சூழ் ிறலக ில்  ீர்தாறம,  ாங்கள்  ிறைந்த ஞானத்துடனும், 
அைிவுடனும்  ன்கு திட்டமிட்டு கசயல்படுத்திடவும், அறவ றதால்விறயத் 



 

 

தழுவும் ற ரங்க ில் மனம் றசார்ந்திடாமல், அவற்றை ஏற்று, கதாடர்ந்து 
உற்சாகத்துடன், ஊக்கத்துடன் வாழ்வில் பயணித்திட வரமரு  
றவண்டுகமன்று, இறைவா, உம்றம மன்ைாடுகின்றைாம். 

 

4. “கடும் உறைப்பிற்றக மனிதர்கள் பறடக்கப்பட்டிருக்கின்ைனர்” என்ை 
இறைவார்த்றதக்றகற்ப, 

  ாங்கள் ஒவ்கவாருவரும் உறைத்து வாழும் மாந்தர்க ாக வாழ்ந்திட 
உமதருற த் தாரும். பலர் உறைக்க மனமில்லாமல் றசாம்றபைிக ாக 
வாழ்ந்து, பிைரின் வாழ்வில் தறலயிட்டு, றதறவயற்ை பிரச்சறனகற  
ஏற்படுத்திக் ககாண்டிருக்கின்ைனர். இன்னும் பலர், உறைக்க மனமிருந்தும், 
தகுந்த றவறலவாய்ப்புக்க ின்ைி, றவதறனயில் வாழ்ந்து 
ககாண்டிருக்கின்ைனர். இவர்கற  உம்மிடம் ஒப்புக் ககாடுக்கின்றைாம். 
 ீர்தாறம, அவர்கள் உறைத்து, தங்கள் வாழ்வில் வ றமறய,  ிறைறவக் 
கண்டிட, வரமரு  றவண்டுகமன்று, இறைவா, உம்றம மன்ைாடுகின்றைாம். 

 

5. “தந்றதயறரக் றகவிடுறவார் கடவுற ப் பைிப்பவர் றபால்வர்” என்ை 
இறைவார்த்றதக்றகற்ப, 

 இன்று சமூகத்தில் மாந்தர்க ிறடறய, கபற்றைாறர சரியாக 
மதிக்காமல், அதிலும் அவர்கள் வயதான காலங்க ில் அவர்கள் 
முற்ைிலுமாக புைக்கணிக்கப்டுகின்ை அவல ிறலறய உைவுக ில் 
அரங்றகைிக் ககாண்டிருக்கின்ைது. “வயது முதிர்ந்த  ிறலயில் இரண்டாவது 
குைந்றதக ாக மாறுகின்ைனர்” என்பறத ஏற்க இயலாதவர்க ாய், 
அவர்கற  கவனிக்க மனமற்ைவர்க ாய், தங்கள் இல்லத்திறல 
தனித்தீவாக்கிடும்  ிறலறய றமறலாங்கி காணப்படுகின்ைது. இத்தறகய, 
கல்லான பிள்ற க ின் இதயங்கற , மாற்ைி, கபற்றைாறர ற சித்து, 
மதித்து, துறணயாக இருந்திட, கனிவுள்  இதயத்றதத் தந்தரு  
றவண்டுகமன்று, இறைவா, உம்றம மன்ைாடுகின்றைாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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