
ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வவள்ளி 

ப ொது முன்னுரை 

இன்று தியாகத்தின் தினம். நம்முடைய மீட்பரின் தினம். கைவுள் உலக 
மக்களாகிய நம்டம எவ்வளவு நநசித்தார் என்றால், தமது ஒநே மகனாகிய 
இநயசுடவநய நமக்கு அளித்தார். ததய்வகீ திருமகனும் தம்டமநய 
தவறுடமயாக்கி. அடிடமயின் தன்டம பூண்டு, மனிதருக்கு ஒப்பானார். 
மனித உருவில் நதான்றி, தம்டமத் தாழ்த்தி, சிலுடவ சாடவநயற்கும் 
அளவிற்கு, கீழ்ப்படிபவோனார். இவ்வாறு தந்டதக்கும் மகனுக்கும் இடைநய 
உள்ள ஒன்றிப்பின் அடையாளம் தான் சிலுடவ. பாம்பினால் 
கடியுண்ைவர்கள் குணம் தபற, நமாயசீனால் பாடலவனத்தில் தவண்கல 
பாம்பு உயர்த்தப்பட்ைது நபால, நாம் நம்முடைய பாவங்களில் இருந்து 
எழுந்து, மீட்பு தபற கிறிஸ்து தன்டனநய சிலுடவயில் உயர்த்தினார். 

கிறிஸ்துவின் பாடுகடளயும், மேணத்டதயும் பற்றி சிந்திப்பதற்கு 
எற்றவாறு இன்டறய திருவழிபாடு 

• இடறவார்த்டத வழிபாடும், தபாது மன்றாட்டுக்களும் 

• திருச்சிலுடவ ஆோதடன 

• திருவிருந்து 

என்று மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 

கிறிஸ்து தம்டம தவறுடமயாக்கிக் தகாண்ைார் என்படத 
நிடனவுகூரும் தபாருட்டு பைீம் தபாலிவிழந்து காணப்படுகின்றது. 
பாவத்தினால் மனிதன் வலுவிழந்து காணப்படுகின்றான் என்பதடன 
நிடனத்து ஏற்றுக் தகாள்ள குரு முகம் குப்புற விழுந்து (ததண்ைனிட்டு) 
தமௌனமாக தசபிக்கின்றார். அத்தருணத்தில் நாமும் முழந்தாள்படியிட்டு, 
கிறிஸ்து இநயசுவுக்கு முன் நாம் நிற்க பாவம் தடையாக இருப்படத 
உணாந்து அடமதியாக மன்னிப்பு நகாரி தசபிப்நபாம். இப்தபாழுது எழுந்து 
நின்று குருடவ வேநவற்நபாம். 

 

இரைவொர்த்ரத வழி ொடு 

நம் குற்றங்களுக்காக அரும்பாடுபட்ைார். இநயசுவின் பாடுகள் உலகின் 
மக்கள் யாவருக்கும் மீட்டப அளிக்கின்றன. யாததாரு குற்றமும் தசய்யாது, 
துன்பத்திற்கு ஆளான இநயசுடவத் தந்டத மகிடமப்படுத்துகின்றார் என்று 
எசாயா இடறவாக்கினர் விவரித்து கூறியடத முதல் வாசகமாகவும், 
எபிநேயருக்கு எழுதப்பட்ை மைலில் இநயசு தம் தந்டதயின் விருப்பத்திற்கு 
கீழ்ப்படிந்து, கீழ்ப்படிகின்றவர்களின் மீட்புக்கு காேணமானார் என்படத 
இேண்ைாவது வாசகமாகவும், நற்தசய்தி வாசகத்தில் இநயசுவின் பாடுகளின் 



இறுதிவடே பயணமான திருத்தூதர் நயாவானின் சான்றுப்படி நைந்த 
நிகழ்வுகடள விரிவாகவும் வாசிக்க நகட்க உள்நளாம். இடறசித்தத்திற்கு 
ஆட்தகாள்ளப்பட்ைவர்களாய் நகட்கும் வாசகங்கடள உள்ளத்தில் இருத்தி, 
ஆழமாய் பதியச் தசய்து, தியான மனநிடலயில் நாமும் இநயசுவின் 
பாடுகளில் பங்நகற்நபாம். 

 

(மரையுரைக்குப்  ின்னர்) 

 

கிறிஸ்து உலக மக்களின் மீட்புக்காக சிலுடவயில் மரித்தார் என 
விசுவசிக்கும் நாம், திரு அடவ, உலகம் ஆகியவற்றில் உள்ள பலதேப்பட்ை 
மக்களுக்காக தசபிக்க உள்நளாம். மன்றாட்டின் கருத்தின் தபாருள் கூறி 
தசபிப்நபாமாக என அடழக்கப்பட்ைப் பின்னர் அடமதியாக அந்த 
கருத்திற்காக தசபிப்நபாம். பின்னர் குரு நம் சார்பாக மன்றாட்டை ஏதறடுத்து 
தசபிப்பார். இறுதியில் எல்லாரும் ஆதமன் என்று பதில் அளிப்நபாம். 
மன்றாை கைடமப்பட்ைவர்கள் நாம் என்பதடன உணர்ந்து பக்திநயாடு 
நித்திய குருவாகிய கிறிஸ்துநவாடு இடணந்து தந்டதயின் திருமுன் 
மன்றாட்டுக்கடள சமர்ப்பிப்நபாம். 

 

(மன்ைொட்டுக்களுக்குப்  ின்னர்) 

  

இைண்டொம்  குதியொக திருச்சிலுரவ ஆைொதரன 

 

இன்று நற்கருடண வழிபாட்டுக்குப் பதில் திருச்சிலுடவ வழிபாடு 
நடைதபறுகின்றது. நமது மீட்புக்காக சிலுடவயில் அடறயுண்ை தமசியாடவ 
ஆோதிக்கின்நறாம். அவமானத்தின் சின்னமாக கருதப்பட்ை சிலுடவ மேம் 
இடறவல்லடமயும், இடறஞானமும் தகாண்ை கிறிஸ்துடவ சுமந்ததனால், 
நாம் ஆோதிக்கின்ற தபாருளாக மாறியது. சிலுடவயில் கிறிஸ்துநவ 
தபாருள் கூறி நிற்கின்றார். இடத உலகுக்கு எடுத்துக் கூற நம்டமயும் 
அடழக்கின்றார். இடத உணர்ந்து வாழ, இடறவல்லடமடயயும், 
ஞானத்டதயும் நவண்டி, கிறிஸ்துடவ ஆோதித்து, வணங்கி, முத்தி தசய்து 
வாழ்த்துநவாம். எடுத்து வேப்படுகின்ற சிலுடவடய, குரு பைீத்தில் நின்று 
தபற்று, மூன்று முடற உயர்த்திப் பிடித்து, ‘திருச்சிலுடவ மேம் இநதா’ எனப் 
பாடுவார். நம்முடைய பதில் தமாழியாக ‘வருவரீ் ஆோதிப்நபாம்’ என பதில் 
தசால்லி பாடுநவாம். 

 



முற்றிலுமாய் அடமதி காத்து. வரிடசயில் வந்து, முத்தி தசய்து 
ஆோதிப்நபாம். நகட்ை வாசகங்கடள தியானிப்நபாம். பாைகர் குழுவினநோடு 
பாடிப் புகழ்நவாம். 

 

திருச்சிலுரவ முத்தி பசய்தப்  ின்னர் 

 

 இன்டறய வழிபாட்டின் மூன்றாம் பகுதியாக திருவிருந்து. 
கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகடளயும் மேணத்டதயும், சிந்தித்துக் தகாண்டு 
இருக்கும் நமக்கு நம்பிக்டகயும் ஆறுதலும், அளிக்கின்ற கிறிஸ்துவின் 
திருவுைடல உட்தகாள்ள சிறப்புைநன அடழக்கப் தபறுகின்நறாம். 
கிறிஸ்துவின் உைடல உட்தகாண்டு உறுதி தபறுநவாம். நம்பிக்டகயில் 
நிடலதபறுநவாம். எழுந்து நின்று, குருவின் அடழப்டப தபற்று, ஆண்ைவர் 
இநயசு கற்றுத் தந்த தசபத்டத தசால்லி மன்றாடுநவாம். 


