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முன்னுடை 
அன்பான இறைமக்களே, இன்றைய ஞாயிறு ‘குருத்து ஞாயிறு எனவும், பாடுகேின் 
ஞாயிறு எனவும் அறைக்கப்படுகிைது. மாட்சி, பாடுகள் என்ை இரு முக்கியமான 
நிகழ்வுகள் ஒளே தேத்தில் பயணிக்கின்ைன. குருத்ளதாறை மகிழ்ச்சியின் 
அறையாேம். பறைய ஏற்பாட்டில் ஆண்ைவர் தாளம கூைாேப் பபருவிைாவில், ஓறை 
மற்றும் தேிர்கறேயும், இறைகறேயும் பகாண்டுவந்து ஆண்ைவர் திருமுன் 
மகிழ்ந்திருக்குமாறு மக்கறேப் பணிக்கிைார் (ளைவி. 23:40). மக்களபயர் காைத்தில் 
மீட்கப்பட்டு விைா பகாண்ைாைப்பட்ை நாேில் அவர்கள் றககேில் 
குருத்ளதாறைகறே ஏந்தி திருவிைாறவ மகிழ்ளவாடு பகாண்ைாடினர் (2மக்.10: 6-8). 
இவ்வாறு குருத்ளதாறைப் பவனி நமக்கு இளயசுவின் மாட்சிறய 
பவேிப்படுத்துகிைது. ஓசான்னாகீதம் பவற்ைியின் முைக்கமாக அறமந்தாலும் 
ஆையத்றத அறைந்தவுைன் நாம் இளயசுவின் பாடுகறேப்பற்ைி தியானிக்க 
அறைக்கப்படுகிளைாம். 
 
நம்றமப்ளபாை மனித உருவில் வந்த இளயசு தனது கைவுள் தன்றமயில் 
இவ்வைறக மீட்காமல் சாதாேண மனிதனாகத் தம் தந்றதக்குக் கீழ்ப்படிந்து 
தம்றமளய தாழ்த்தி சிலுறவ பைிறய ஏற்கிைார். இதனால் இவறே விண்ணவரும் 
மண்ணவரும் இளயசு கிைிஸ்து ஆண்ைவர் என அைிக்றகயிடுவர் எனக்கூைி 
இளயசுளவாடு வாை இேண்ைாம் வாசகம் வைியாக புனித பவுல் நம்றம 
அறைக்கிைார். இளயசு எருசளைமிற்குள் நுறைந்தளபாது மிகப்பபரிய மக்கள் கூட்ைம் 
அவறே வேளவற்கத் துடித்தது. அக்கூட்ைத்தில் பரிளசயர்கள், திருவிைாளவாடு 
வந்தவர்கள் அறனவரும் ‘ஓசான்னா, தாவதீு அேசரின் மகன் வாழ்க” என்று 
கூக்குேைிட்ைனர். ஓசான்னா புகழ்ச்சியானது ‘சிலுறவயில் அறையும்” என 
மாறுவறத இளயசு அைிவார். ளமலும் பறன ஓறை வாோகவும், அேசு கீரிைம் 
முள்முடியாகவும், வைியில் விரிக்கப்பட்ை ஆறைகள் பபரிய பவள்ேியன்று 
பவறுறமயாக்கப்படும் தன் உைைாகவும் மாறுவறத இளயசு அைிந்திருந்தார். 
இேண்டு மாபபரும் உண்றமகறே மக்களுக்கு எடுத்துறேக்க இளயசு இன்று 
எருசளைமுக்குள் நுறைகிைார். முதன்றமயாக கைவுள் இந்த உைகத்றத எவ்வேவு 
ளநசிக்கிைார் என்பறதத் தம் மேணத்தின் வைியாக இவ்வுைகிற்குப் ளபாதிக்க 
விரும்பினார்.  
 
இேண்ைாவதாக, ‘தந்றதளய இவர்கறே மன்னியும், ஏபனனில் தாங்கள் பசய்வது 
என்னபவன்று இவர்களுக்குத் பதரியாது” (லூக். 23:21) என்ை வார்த்றதகள் வைியாக-



யூதாஸ் தன்றனக் காட்டிக்பகாடுக்கப் ளபாவதும், ளபதுரு தன்றன 
மறுதைிக்கப்ளபாவதும், சீைர்கள் தன்றனவிட்டு ஓடிப்ளபாவர் என்பதும் 
பதரிந்திருந்தும் இளயசு அவர்கள்ளமல் பகாண்டுள்ே அேவிைமுடியாத அன்றப 
பவேிப்படுத்துகிைது. நமது மீட்பின் பபருநிகழ்ச்சிகள் நிறைளவைிய புனித வாேத்றத 
இன்று நாம் துவங்குகின்ளைாம். இன்றைய இறைவார்த்றதகளும், கல்வாரி 
காட்சிகளும் இளயசுவின் பபாறுறம, அன்பு, கீழ்ப்படிதல், தாழ்ச்சி ளபான்ைறவகறே 
நமக்குக் கற்பிக்கின்ைன. ஆண்ைவர் இளயசுவின் பாடுகேில் பங்ளகற்று இன்றைய 
ஆேவாேத்திற்குள் மறைந்திருக்கும் அர்த்தத்றதக் கண்டுணர்ந்து நமது ஆன்மீக 
வாழ்றவ அர்த்தமுள்ேதாக மாற்ை திருப்பைியில் மன்ைாடுளவாம். 
 
விசுவாசிகளின் மன்றாட்டு 
1. எல்ைாம் வல்ை தந்றதளய இறைவா, திரு அறவறய வைிநைத்தும் திருத்தந்றத, 
ஆயர்கள், குருக்கள், துைவிகள் அறனவரும் தங்கேிைம் ஒப்பறைக்கப்பட்டுள்ே 
திருச்சறபயின் மக்கறே நல்வைியில் நைத்திை ளவண்டிய வேமருே உம்றம 
மன்ைாடுகிளைாம். 
 

2. இேக்களம உருவான இறைவா, நாட்டிலும், சமுதாயத்திலும், குடும்பங்கேிலும் 
இன்றைய நாட்கேில் ஏற்பட்டுள்ே பிேவுகள், மனவருத்தங்கள், பிரிவிறனகள் 
இறவகறே நீக்கி அன்பு, பாசம், விட்டுக்பகாடுக்கும் மனப்பான்றம எல்ைாச் 
சூழ்நிறைகேிலும் அயைாறே ஏற்றுக்பகாள்ளும் மனப்பக்குவம் ளபான்ை 
பண்புகறேக் பகாண்டு வாை ளவண்டுபமன்று உம்றம மன்ைாடுகிளைாம். 
 

3. அன்ளப உருவான இறைவா, புனித வாேத்றதத் பதாைங்கும் நாங்கள் உம்முறைய 
பாடுகள், சிலுறவ மேணம் பவறும் நிகழ்வுகோக இல்ைாமல் இறவகறே 
உள்வாங்கி மனம் வருந்தி, மனந்திரும்ப எேிறமயான உள்ேத்றதத் தே 
ளவண்டுபமன்று உம்றம மன்ைாடுகிளைாம்.  
 

4. மன்னிக்கும் மன்னவளன இறைவா, இந்த புனித வாேத்தில் எங்கோல் 
முடிந்தவறே உமது சிலுறவப் பயணத்றதத் தியானிக்கவும், ஒப்புேவு 
அருட்சாதனத்றதப் பபற்று பாவங்களுக்காகப் பரிகாேம் பசய்யவும் இந்த 
தவக்காைத்றத அர்த்தமுள்ேதாக்க பசயல்படுத்த வேமருே உம்றம 
மன்ைாடுகிளைாம். 


