
பெரிய வியாழன் - ஆண்டவரின் இராவுணவு  

மாலைத் திருப்ெைி  

திருச்சபையின் மிகப் ைழபமயான வழக்கப்ைடி, இபைமக்கள் ைங்குபைைாத திருப்ைலிகள் எல்லாம் 
இன்று தபை பசய்யப்ைடும். மாபல வவபையில், வசதியான வேரத்தில், ஆண்ைவருபைய 
இராவுணவுத் திருப்ைலி இபைமக்கள் அபனவரும் முழுப் ைங்வகற்க, பகாண்ைாைப்ைடும். அதில் 
குருக்கள், திருப்ைணியாைர்கள் எல்லாரும் தத்தம் ைணி புரிவார்கள். திருத்பதலத் திருப்ைலி அல்லது 
மக்கள் ேலனுக்காக வவறு திருப்ைலி ஒப்புக்பகாடுத்த குருக்கள் மீண்டும் மாபலயில் கூட்டுத்திருப்ைலி 
ேிபைவவற்ைலாம். இபைமக்கைின் ேலபனக் கருதி, வகாயிலிவலா சிற்ைாலயங்கைிவலா, மாபலயில் 
அல்லது மிகமிகத் வதபவயானால் காபலயில், மற்பைாரு திருப்ைலி ஒப்புக்பகாடுக்க ஆயர் அனுமதி 
வழங்கலாம். மாபலத் திருப்ைலியில் ைங்வகற்க யாபதாரு வழியும் அற்ைவர்களுக்கமட்டும் காபலத் 
திருப்ைலிக்கு அனுமதி தரலாம்: இத்தபகய அனுமதி ஒருசிலரின் தனி வசதிக்காக அைிக்கக்கூைாது. 
வமலும், மாபலயில் ேைக்கும் முக்கியமான திருப்ைலிக்கு இது ஊறுவிபைவிக்காமல் 
ைார்த்துக்பகாள்ை வவண்டும். திருப்ைலியில் மட்டும் இபைமக்களுக்கு ேற்கருபண வழங்கலாம்: 
வோயாைிகளுக்கு எந்த வேரத்திலும் திருவுணவு வழங்கலாம்.  

பதாடக்கச் சடங்கும் இலைவாக்கு வழிொடும்  

திருப்ைலி பதாைங்குமுன் ேற்கருபணப் வைபழ பவறுபமயாயிருக்கவவண்டும். இன்றும் மறுோளும் 
மக்களுக்குத் திருவுணவு வழங்கப் வைாதுமான திரு அப்ைத்பத இத்திருப்ைலியில் வசீகரிக்க வவண்டும்.  

வருலகப் ெல்ைவி கைா 6:14 காண்:  

ேம் ஆண்ைவராகிய இவயசு கிைிஸ்துவின் சிலுபவயில்தான் ோம் பைருபம பகாள்ை வவண்டும்: 
அவரிவலதான் ேமக்கு மீட்பும் உயிரும் உயிர்ப்பும் உண்டு; அவராவலதான் ோம் ஈவைற்ைமும் 
விடுதபலயும் அபைந்வதாம்.  

முன்னுலர  

இவயசுவின் ைாஸ்கா விழாபவ இன்று பகாண்ைாடுகின்வைாம். ைாஸ்கா என்ைால் கைத்தல் என்று 
பைாருள் ைபழய ஏற்ைாட்டில் யாவவ கைவுைின் இரக்கத்தினால் ைாரவவானின் ஆதிக்கத்திலிருந்தும், 
அடிபமத்தனத்திலிருந்தும் இஸ்ரவயல் மக்கள் பசழிப்புமிக்க... வைபமயான கானான் வதசத்திற்குக் 
பகாண்டுவரப்ைட்ைார்கள். அதாவது ைாஸ்கா என்ை கைத்தல் ேிகழ்வின் வழியாகத் தீபமயின் 
ஆதிக்கத்திலிருந்து கைந்து வந்து இபைவபன ைற்ைிக்பகாண்ைனர். ஆனால் இன்று உலகம் முடியும் 
வபர எந்ோளும் உங்கவைாடு இருப்வைன் என்று பசான்ன இவயசு தன்பன உபைத்து தனது 
உைபலயும் இரத்தத்பதயும் ேம்மீது பகாண்ை அன்ைின் பவைிப்ைாைாக ேமக்கு உணவாகத் 
தருகின்ைார். அத்வதாடு தன் மீட்புப் ைணி இவ்வுலத்தில் பதாைர குருத்துவத்பதயும் ஏற்ைடுத்துகின்ைார்.  
 
இத்தருணத்தில் இவயசு தன்னல ோட்ைமின்ைி இந்த மானிைரின் மீட்புக்காக தன்பனவய 
வழங்கியதுவைால ேம் அருகில் வாழும் மனிதர்கபை அன்பு பசய்துவாழவும், வமலும் குருக்கள் 
ஆண்டிபன பகாண்ைாடும் ோம், குருக்கள் அபனவரும் இவயசு பசய்த ைணிபய மனத்துணிவுைனும், 
மனித மாண்புைனும் பதாைர்ந்து பசய்து ேீதி, அன்பு சவகாதரத்துவம், சமுத்துவம் வைான்ைவற்பை 
ேிபலோட்ைாவும், இவயசுபவ மக்களுக்கு பகாடுப்ைவர்கைாகவும் திகழ வவண்டிய வரத்பத தந்தருை 
குருக்களுக்காகவும் ேமக்காகவும் சிைப்ைாக இத்திருப்ைலியில் பசைிப்வைாம்.  

இன்லைய திருவழிொடானது நான்கு ெகுதிகலைக் பகாண்டுள்ைது. 

இபைவார்த்பத வழிைாடு 
ைாதம் கழுவும் சைங்கு 



ேற்கருபண வழிைாடு 
ேற்கருபண இைமாற்ைம் ைவனி. 
இந்த வாழிைாட்டு ேிகழ்வுகைில் பைாருளுணர்ந்து ைக்திவயாடு ைங்பகடுப்வைாம். வழக்கம் வைால 
திருப்ைலி பதாைங்கிைது. 12 ஆண்களுைன் குருவானவர் ைவனியாக ைைீம் வோக்கி வருவார்.இன்று 
உன்னதங்கைிவல கீதம் ைாடும்வைாது அபனத்து மணிகளும் ஒலிக்க வவண்டும். இது முதல் ைாஸ்கா 
திருவிழிப்பு வபர மணி ஒலிக்காது.  

1. இலைவார்த்லத வழிொடு 

முதல் வாசகம் (வி.ெ 12, 1-8, 11-14) 

ைாஸ்கா என்ைால் கைந்து பசல்லுதல் என்று பைாருள். தங்கள் பசாந்த ோட்பை விட்டு, எகிப்தில் 
அடிபமகைாக வாழ்ந்த தம் மக்கபை கைவுள் விடுவித்து, கானான் வதசத்திற்குக் பகாண்டு வந்தார். 
அந்த ேிகழ்வுதான் ைாஸ்கா, ோமும் ைாவத்திலிருந்து விடுைட்டு இபைவவனாடு இபணய ேம் ைபழய 
ேிபலயிலிருந்து கைந்துவர ேம்பம அபழக்கும் முதல் வாசகத்திற்குச் பசவிமடுப்வைாம்.  

தியானப்ொடல்: சங் 116 12-13, 15-16, 17-18 

ோம் ஆசீர்வதிக்கும் கிண்ணம் கிைிஸ்துவின் இரத்ததில் ைங்குபகாள்ைல் அன்வைா! 
 
ஆண்ைவர் எனக்குச் பசய்த எல்லா ேன்பமகளுக்காகவும் 
ோன் என்ன பகம்மாறு பசய்வவன்? 
மீட்புக்காக ேன்ைிகூைி கிண்ணத்பதக் பகயில் எடுத்து, 
ஆண்ைவருபைய திருப் பையபரச் பசால்லி கூப்ைிடுவவன். 
 
ஆண்ைவர் தம் அடியாரின் மரணம்  
அவருபைய ைார்பவயில் மிக மதிப்புக்குரியது 
ோன் உம் அடிவயன் உம் அடியாைின் மகன்  
என் கட்டுகபை ேீர் அவிழ்த்துவிட்டீர். 
 
புகழ்ச்சிப் ைலிபய உமக்குச் பசலுத்துவவன்  
ஆண்ைவருபைய திருப்பையபர கூவி அபழப்வைன் 
ஆண்ைவருபைய மக்கள் அபனவரிபைவயயும்  
அவருக்கு என் பைாருத்தபனகபைச் பசலுத்துவவன் 
 

இரண்டாம் வாசகம் (1பகாரி 11, 23-26) 

அர்த்தமற்ை வழிைாடுகள் வாழ்வில் மாற்ைத்பத ஏற்ைடுத்துவதில்பல. வழிைாடுகள் 
வாழ்வாகும்வைாதுதான் வாழ்வில் மாற்ைம் ைிைக்கிைது. வாழ்வு சிைக்கிைது. எனவவ திருப்ைலியின் 
வைாது இவயசுவின் உைபல உண்டு அவரது இரத்ததபதப் ைருகுவது என்ைது பவற்றுச் சைங்காக 
மாைிவிைாமல் ோம் அன்ைாை வாழ்வில் இபையரபச வாழ்வாக்க வவண்டும் என்ை புனித ைவுலின் 
வார்த்பதகளுக்குச் பசவிமடுப்வைாம்.  

நற்பசய்திக்குமுன் வசனம் யயாவான் 13:34 

புதியவதார் கட்ைபைபய ோன் உங்களுக்குக் பகாடுக்கிவைன். ோன் உங்கைிைம் அன்பு பசலுத்தியது 
வைால ேீங்களும் ஒருவர் மற்ைவரிைம் அன்பு பசலுத்துங்கள்.  
 



2. ொதம் கழுவும் சடங்கு  

யூத சமுகத்தில் தன் வடீ்டில் இருக்கும் ைணியாைர் பவைியில் பசன்று வரும் தனது தபலவரின் 
கால்கபைக் கழுவுவது வழக்கம். ஆனால் இவத சமுதாயத்தில் ைிைந்த இவயசு ஒரு வித்தியாசமான 
பசயபலச் பசய்கிைார். ைணிவிபைப் பைை அன்று,ைணிவிபைப் புரியவவ வந்தார் என்று வார்த்பதயில் 
மட்டுமல்ல. தன் சீைர்கைின் ைாதங்கபை கழுவி அவ்வார்த்பதகளுக்கு உருவம் பகாடுத்தார் இவயசு. 
தன்பனவய தாழ்த்திக் பகாண்ைார் இபைமகன் இவயசு. எனவவ இப்ைாதம் கழுவும் சைங்கில் 
ைார்பவயாைர்கைாக, வவடிக்பகயாைர்கைாக இல்லாமல், ோம் சாதி, மதம், இனம், தூய்பமத்தீட்டு, 
ஏபழகள், ைணக்காரர்கள், இருப்ைவர், இல்லாதவர் வைான்ை மனிதத்பத உருக்குபலக்கும் 
வவற்றுபமகபைக் கபைந்து அருகில் வாழும் மனிதர் இபைவன் ைபைப்பு என்ைபத உணர்ந்து 
இச்சைங்கில் ைங்குபைறுவவாம். குைிப்பு:ைாதம் கழுவும் சைங்கு முடிந்தைின் விசுவாசிகைின் மன்ைாட்டு 
ேபைபைறும். இத்திருப்ைலியில் விசுவாச அைிக்பக பசால்வதில்பல.  
 
ைல்லவி 2 அரு 13:6-8 
 
"ஆண்ைவவர, ேீவரா என் ைாதங்கபைக் கழுவுவது?" 
அதற்கு இவயசு: "ோன் உன் ைாதங்கபைக் கழுவாவிடில்  
உனக்கு என்வனாடு ைங்கில்பல" என்ைார். 
 
சீவமான் இராயப்ைரிைம் அவர் வரவவ 
இராயப்ைர் அவபர வோக்கிச் பசான்னது:  
"ஆண்ைவவர, ேீவரா என் ைாதகங்கபைக் கழுவவது?" 
 
அதற்கு இவயசு: "ோன் உன் ைாதங்கபைக் கழுவாவிடில்  
உனக்கு என்வனாடு ைங்கில்பல" என்ைார். 
"ோன் பசய்வது இன்னபதன்று உனக்கு  
இப்வைாது பதரியாது, ைின்னவர விைங்கும்." 
 
"ஆண்ைவவர, ேீவரா என் ைாதங்கபைக் கழுவுவது?" 
அதற்கு இவயசு: "ோன் உன் ைாதங்கபைக் கழுவாவிடில்  
உனக்கு என்வனாடு ைங்கில்பல" என்ைார். 

இலைமக்கைின் யவண்டல்  

1. ைணிவிபை புரியவவ வந்வதன் என்று பசான்ன இபைவா! 
திருச்சபைபய வழிேைத்தும் திருத்தந்பத, அவவராடு இபணந்து ைணியாற்றும் ஆயர்கள், குருக்கள், 
துைவைத்தார் மற்றும் பைாதுேிபலயினர் அபனவபரயும் உைல் உள்ை ஆன்ம ேலவனாடு வாழவும், 
இபைமக்கபை ஒருவருக்பகாருவர் ைணிபுரிந்து வாழ்ைவர்கைாக வழிேைத்திை வவண்டுபமன்று உம்பம 
மன்ைாடுகின்வைாம்.  
 
2. வழிேைத்திடும் மாைரவன! 
எங்கள் ோட்பை வழிேைத்திடும் தபலவர்கள் சுயேலத்தில் மூழ்கிைாது, ோட்டு மக்கைின் வாழ்வாதார 
ைிரச்சிபனகளுக்கு முக்கியத்துவம் தந்து, அபமதியாக மக்கபை வழிேைத்திை வரம் தர 
வவண்டுபமன்று உம்பம மன்ைாடுகின்வைாம்.  
 
3. அன்ைின் இபைவா! 
ேீர் சீைர்கைின் ைாதங்கபை கழுவி அன்ைின் முக்கியத்துவத்பத முழுçமாயக எங்களுக்கு உணர்த்தினரீ். 
இபத உணர்ந்து, உமது அன்ைின் அடிச்சுவட்டில் ோங்கள் பதாைர்ந்து ேைக்கவும், எங்களுபைய 
உள்ைத்பதயும், சிந்தபனகபையும் ைிைருக்கு அர்ைணித்திைவும் வரம் தர வவண்டுபமன்று உம்பம 



மன்ைாடுகின்வைாம்.  
 
4. ஒப்ைற்ை குருவவ! 
தனிக்குருத்துவத்தில் உம் ைணி பசய்யும் குருக்கள் யாவரும் தங்கைது வாழ்வில் எதிர்பகாள்ளும் 
வைாரட்ைங்கைில் பவற்ைிக்பகாள்ை வதபவயான மன உறுதிபயçயும், ஆற்ைபலயும் தந்து 
வழிேைத்திைவும், பைாது குருத்துவத்தில் உமது வழி வாழ அபழப்பு பைற்ை இபைமக்களும் அவ்வாவை 
வாழ்ந்திைவும் வரம்தர வவண்டுபமன்று உம்பம மன்ைாடுகின்வைாம்.  
 

3.நற்கருலண வழிொடு  

காணிக்லகப் ொடல் : அன்பும் நட்பும் எங்குள்ையதா.... 

அன்பும் ேட்பும் எங்குள்ைவதா அங்வக இபைவன் இருக்கின்ைார் -2 
 
கிைிஸ்துவின் அன்பு ேம்பம எல்லாம் ஒன்ைாய் கூட்டி வசர்த்ததுவவ 
அவரில் அக்கைித்திடுவவாம் யாம் அவரில் மகிழ்சி பகாள்வவாவம 
ஜவீிய வதவனுக்கு அஞ்சிடுவவாம் அவருக்கன்பு பசய்திடுவவாம் 
வேரிய உள்ைத்துைவன யாம் ஒருவபர ஒருவர் வேசிப்வைாம் 
 
எனவவ ஒன்ைாய் ோபமல்லாம் வந்து கூடும் வைாதினிவல 
மனதில் வவற்றுபம பகாள்ைாமல் விழிப்ைாய் இருந்து பகாள்வவாவம 
தீய சச்சரவுகள் ஒைிந்திடுக ைிணக்குகள் எல்லாம் வைாய் ஒழிக  
ேமது மத்தியில் ேம் இபைவன்கிைிஸ்து ோதர் இருந்திடுக 
 
முக்தி அபைந்வதார் கூட்ைத்தில் ோமும் ஒன்ைாய் வசர்ந்து மனம் 
மகிழ்ந்து கிைிஸ்து இபைவா ேின் மகிபம வதனம் காண்வைாவம 
முடிவில்லாமல் என்பைன்றும் ேித்திய காலம் அபனத்திற்கும் 
அைவில்லாக மாண்புபைய வைரானந்தம் இதுவவ யாம்  
 
(காணிக்பக மன்ைாட்டுைன் திருப்ைலி பதாைரும், ேன்ைி மன்ைாட்டு முடிந்த ைிைகு ேற்கருபண 
இைமாற்ைப் ைவனி)  

4.நற்கருலண இடமாற்ைம் 

இவயசு பசன்ைவிைபமல்லாம் ேன்பமகபைவய பசய்துபகாண்டுச் பசன்ைார். என்பன அவர் 
பதாைமாட்ைாரா? என்பன அவர் ைார்க்க மாட்ைாரா? என் குரலுக்கு அவர் பசவி பகாடுக்கமாட்ைாரா 
என இவயசுபவ எண்ணி ஏங்கிவயார் ைலருண்டு அவபர அண்டிச் பசன்ைவர்கள் அருள்மபழயில் 
ேபனந்தார்கள். அவரபர அனுகிவயார் அவரின் ஆசிர்வாத்தில் ஆனந்த கூத்தாடினார்கள். இன்றும் 
அவத இவயசு அப்ை வடிவில் ேம் மத்தியில் ைவனி வரப் வைாகின்ைனர். இவயசுபவ திைந்த 
உள்ைத்வதாடு ஏற்க மறுத்த யூத குருமார்கள், ைிலாத்து, ஏவராதுபவப் வைால் அல்லாமல் ேம் 
உள்ைத்தில் ைச்பசக் கம்ைைம் விரித்து அவருக்கு வரவவற்பு பகாடுப்வைாம். அவரின் ஆசிர்வாதத்தால் 
ேிரப்ைப்ைடுவவாம்.  
 
ைாடுவாய் என் ோவவ மாண்புமிக்க உைலின் இரகசியத்பத 
ைாரின் அரசர் சீருயர்ந்த வயிற்றுதித்த கனியவர் தம் 
புதலத்பத மீட்கச் சிந்தும் விபலமதிப்ைில்லா துயர்ந்த 
வதவ இரத்த இரகசியத்தபத எந்தன் ோவவ ைாடுவாவய 



 
அவர் ேமக்காய் அைிக்கப்ைைவவ மாசில்லாத கன்னி ேின்று 
ேமக்பகன்வை ைிைக்கலானார் அவனி மீதில் அவர் வதிந்து 
அரிய வதவ வார்த்பதயான வித்து அதபன விபதத்த ைின்னர் 
உலக வாழ்வின் ோபை மிகவவ வியக்கும் முபையில் முடிக்கலானார் 
 
இறுதி உணபவ அருந்த இரவில் சவகாதரர்கள் யாவவராடும் 
அவர் அமர்ந்து ேியமனத்தின் உணபவ உண்டு ேியமனங்கள் 
அபனத்தும் ேிபைவு பைற்ை ைின்னர் ைன்னிரண்டு சீைருக்குத் 
தம்பமத்தாவம திவ்விய உணவாய்த் தம் பகயாவல அருைினாவர 
 
ஊன் உருவான வார்த்பதயானவர் வார்த்பதயாவல உண்பம அப்ைம் 
அதபனச் சரீரம் ஆக்கினாவர இரசமும் கிைிஸ்து இரத்தமாகும் 
மாற்ைம் இது ேம் மனித அைிபவ முற்ைிலும் கைந்த பதனினும் 
வேர்பமயுள்ைம் உறுதிவகாள்ை பமய் விசுவாசம் ஒன்வை வைாதும் 
 
அவ்விைத்பத அபைந்ததும் குரு ேற்கருபணப் ைாத்திரத்பத பவப்ைார்: சாம்ைிராணியிட்ைைின் 
முழந்தாைிட்டுத் தூைம் காட்டுவார். 
அப்வைாது "மாண்புயர் இவ்வருட் சாதனத்பத" என்னும் அடி ைாைப்ைடும். ைின் வைபழ பூட்ைப்ைடும். 
 
சிைிது வேரம் பமௌனமாக மன்ைாடியைின் குருவும் ைணியாைரும் தாழ்ந்து ைணிந்து வணங்கிவிட்டுத் 
திருப்ைண்ை அபைக்குச் பசல்வர். 
ைின் ைைீத்தின் அணிகள் எல்லாம் ேீக்கப்ைடும்: கூடுமானால் சிலுபவகள் எல்லாம் வகாயிலிலிருந்து 
அகற்ைப்ைடும். அகற்ை முடியாத சிலுபவகள் திபரயிைப்ைடும். 
மாபலத் திருப்ைலியில் ைங்பகடுத்தவர்கள் திருப்புகழ்மாபலயின் மாபலப்புகழ் பசால்வது இல்பல. 
 
இைத்தின் வழக்கத்திற்கும் சூழ்ேிபலகளுக்கும் ஏற்ைவாறு ேற்கருபண ஆராதபன இரவிலும் 
ேபைபைை இபைமக்களுக்கு அைிவுபர கூைவவண்டும்; 
ஆனால் ேள்ைிரவுக்குப் ைின் ஆராதபன பவைியாைம்ைரமின்ைி ேபைபைைவவண்டும். 


