
பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

நல்வழிப்பாதையில் நாளும் நம்தை வழிநடத்ைிச் செல்லும் இதைவனுக்கு 
நன்ைி நவிலவும், இதை அதழப்பிதை ைைைில் கேட்டு உணரவும் இன்தைய 
‘நல்லாயன் ஞாயிறு’ ைிருப்பலிக்கு அதழக்ேப்பட்டிருக்கும் அன்புள்ளங்ேதள 
ைேிழ்கவாடு வரகவற்ேின்கைாம். 

”ஆயன் ஆடுேதள கைய்ப்பவன்;  

நல்லாயன் ஆடுேதள ைன்தைப் கபால் கநெிப்பவன்”  

 “நல்லாயன் நாகை” என்ேிைார் இகயசு. ைிருச்ெதபதய வழிநடத்துபவர் 
ைட்டுகை ஆயன் அல்ல, குடும்பங்ேதள, நாட்டிதை, ைக்ேதள வழிநடத்துபவர்ேளும் 
ஆயன் ைான். ஒவ்சவாரு நிதலயிலும் ஆயன் ெரிவர இயங்ேிைால் இதையாட்ெி 
ஒளிரும்.  

 இன்தைய முைல் வாெேத்த்ைில் பவுலும் பர்ைபாவும் நற்செய்ைி பதைொற்றும் 
பணியில் ெிலரால் ஏற்றுக் சோள்ளப்படுவதையும் ெிலரால் 
பழித்துதரக்ேப்படுவதையும் ோண்ேிகைாம். புேழ், பழி இரண்தடயுகை ஏற்றுக் 
சோள்ேிைார்ேள். அது கபாலகவ நாமும் புேழ், பழி, வரவு, செலவு, நன்தை, ைீதை 
அதைத்தையும் ஏற்றுக் சோள்ள கவண்டும். 

 இன்தைய நற்செய்ைி வாெேத்ைில், “நல்லாயன் நாகை, ஆடுேளுக்கு நான் 
நிதலவாழ்தவ அளிக்ேின்கைன்” என்ேிைார் இகயசு.  

 “ைன் நண்பர்ேளுக்ோே உயிதரக் சோடுப்பதைவிட ெிைந்ை அன்பு யாரிடமும் 
இல்தல” என்ேிைது விவிலியம். பாவிேளுக்ோே அைாவது நைக்ோே ைன்னுயிதரயும் 
இன்முேத்கைாடு ஈந்து இதை விருப்பம் நிதைகவற்ைி நம்தையும் ைீட்டார்.  

 “ஆடுேதளப் கபணுபவன் ஆயன்; ைக்ேதளப் கபணுபவன் ைதலவன்”. 
இன்தைய ைதலவர்ேள் இகயசுதவப் கபால நல்ல ஆயைாே இருக்ே கவண்டும் 
என்று ஏங்குேிைது நம் ைைங்ேள். 

 “ோட்ெிக் சேளியன் ேடுஞ்சொல்லன் அல்லகைல் 

  ைீக்கூறும் ைன்ைன் நிலம்.” 

என்ேிைார் வள்ளுவர். சபாதுைக்ேள் ோண்பைற்கு எளியவைாேவும், ேடுஞ்சொல் 
கபொைவைாேவும் விளங்கும் அரென் ஆளும் நாட்தட உலேகை புேழும் என்பது 
இக்குைளின் சபாருள்.  

 ஆைால் நைது ெமுேத்ைில் நாம் ோணும் ைதலவர்ேள், உயர் ரே ஆதடேள் 
அணிந்துவிட்டு, ஊடேங்ேளில் ைட்டும் ைதல ோட்டி விட்டு, ஊதரகய 
சோள்தளயடித்து, உலேம் சுற்ைிவிட்டு, நாற்ோலிதய ைக்ே தவக்ே நாெ 
கவதலேதள செய்துவிட்டு, ைக்ேளின் பணங்ேளில் பேட்டு வாழ்க்தே வாழ்ந்து, 
ைக்ேதள ைாளாத் துன்பத்ைில் ைவிக்ே விடுேிைார்ேள். 

 “ைன் ஆடுேளுக்ோே உயிதரகய சோடுப்பவன் நல்லாயன்; ைன் ஆட்ெிக்ோே 
ஊதரகய சோளுத்துபவன் நாம் ோணும் ைதலவன்.”  



 நாதளய உலேம் இதளகயார் தேயிலிருப்பதை உணர்ந்து, ைதலதைப் 
பண்புேளில் ெிைந்து, இகயசுதவப் கபால் நல்லாயைாே நிைிர்ந்து, ைக்ேள் ைைிக்கும், 
ேற்கைார் கபாற்றும் ைதலவைாே வளர்ந்து, ைரணி கபாற்றும் நாடாே நம் நாட்தட 
ைாற்றும் ைைம் வர கவண்டும். ைைி ைைிை ைாற்ைகை ெமுைாய ைாற்ைத்ைின் 
அடிப்பதட. 

 நல்லாயன் இகயசுதவ பின்பற்றுகவாம்; ஆறுைல் கைடி அவரில் அதடக்ேலம் 
புகுகவாம்; நல்லாயைின் ைீதுள்ள நம்பிக்தேயில் நாட்ேதள நேர்த்துகவாம்; 
நன்தைேளால் நிதைகவாம் என்ை நம்பிக்தேயில் இத்ைிருப்பலியில் இதணகவாம். 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. நல்லாயனே எம் இறைவா! 

 இம்மந்றைகறை இறைவழி நடத்ை நீர் னைர்ந்தைடுத்ை எம் ைிருத்ைந்றை, 
அறேத்து ஆயர்கள், குருக்கள், துைவைத்ைார் அறேவரும் ைங்கைிடம் 
ஒப்பறடக்கப்பட்டுள்ை மக்கறை உமக்கு உகந்ை வழியில் நடத்ை னைறவயாே 
ஞாேத்றைத் ைந்ைருை னவண்டும் எே ஆண்டவறை மன்ைாடுனவாமாக. 

2. இன்னுயிறை ைந்து இவ்வுலறக மீட்டவனை! 

 இன்றைய இைம் ைறலமுறையிேறை உமக்கு உகந்ைவர்கைாக மாற்றும். 
நற்பண்பு, நற்த ால், த யல்கைில் வைர்ந்து, நல்லாயறேப் னபால ைறலறமப் பண்பு 
தபற்று, ைானும்  ிைந்து நாட்றடயும் வைர்ச் ிப் பாறைக்கு அறழத்துச் த ல்ல 
ஞாேம் ைை னவண்டும் எே ஆண்டவறை மன்ைாடுனவாமாக. 

3. ைன்ேிகைற்ை ைறலவனை எம் இறைவா! 

 நாட்டுத் ைறலவர்கள், நல்லாயனுக்குரிய பண்புகள் தபற்று, மக்கள் மகிழும் 
 ிைந்ை வழியில் வழிநடத்ைவும், நான், எேது குடும்பம் என்று சுயநலமாய் இைாமல், 
என் நாடு, எம் மக்கள் என்று மக்கள் அக்கறை தகாண்டு, மக்களுக்கு னைறவயாே 
பயனுள்ை ைிட்டங்கறை த யல்படுத்ைிட னவண்டும் எே ஆண்டவறை 
மன்ைாடுனவாமாக. 

4. எங்கறை னந ிப்பவனை எம் இறைவா! 

 எங்கள் குடும்பங்கறை ஆ ிர்வைியும். எங்களுக்கு ைக்க காலத்ைில் 
னைறவயாே மறழ தபாழிந்து, விவ ாயம்  ிைப்பறடயவும், குடும்ப அறமைி, 
 ந்னைாஷம், தபாருைாைாைம் உயைவும், மாணவர்கள்  ரியாே உயர் படிப்றபத் 
னைர்ந்தைடுக்கவும், னவறலவாய்ப்பு, ைிருமணம், குழந்றை வைம் னவண்டி 
மன்ைாடுனவார் உமைருைால் தபற்றுக்தகாள்ைவும் னவண்டும் எே ஆண்டவறை 
மன்ைாடுனவாமாக. 

நன்ைி: ஆசிரிறய. திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 
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