
திருநீற்றுப் புதன்  
திருப்பலி முன்னுரை 

இைக்கத்தின் சிறப்பு காலமாகிய தவக்காலத்ரத ததாடங்குகின்றறாம். 

இந்த நாளும் இனிவரும் நாட்களும் கடவுளின் இைக்கத்ரதயும், 
மன்னிப்ரபயும், அன்ரபயும் அதிகம் உணரும் காலமாகவும், அதரனறய பிறறைாடு 
பரிமாறிக் தகாண்டு சாட்சிய வாழ்வு வாழும் காலமாக இருந்திட மனதாை 
அன்புடறன வாழ்த்தி வைறவற்கின்றறன். 

இயற்ரக ஒரு பாடத்ரத அற்புதமாக கற்றுத் தருகின்றது. மைத்தின் இரலகள் 
எல்லாம் உதிர்ந்து, தமாட்ரட மைங்களாக காட்சி தந்து, இரலயுதிர் காலம் என்று 
தசால்லிக் காட்டுகின்றது. 

ஆனால் இந்த மைங்கள் தமாட்ரட மைங்களாகறவ இருந்து றபாவதில்ரல. 
தளிர் விட்டு, பசுரமறயாடு மைம் முழுவதும் இரலகறளாடு, அடுத்து, பூக்கறளாடு, 
காறயாடு, கனிறயாடு, மிகுந்த பலன் தகாடுக்க உள்ளது. 

ஆண்டுக்கு ஒருமுரற, தன்னிடம் உள்ள றதரவயில்லாத பழுப்றபறிய, 
பரைய இரலகரளதயல்லாம் உதிர்த்து விட்டு, புதிய தளிர் விட்டு, பூத்து குலுங்கி, 
காண்றபாருக்கு பசுரமயான காட்சிரயயும், இதமான குளிைான நிைரலயும், காய், 
கனி தந்து தன் இருப்பின் பலரன பிறருக்கு பகிர்ந்து தகாடுத்து பாடம் தசால்லி 
தருகின்றது. 

 நாமும் நம்மிடம் உள்ள பழுப்றபறிய, பரைய, றதரவயில்லாத, பாவ பைக்க 
வைக்கங்கரளதயல்லாம், இச்ரசறயாடு கூடிய நாட்டங்கரளதயல்லாம் விட்டு 
ஒைித்து விட்டு, புதிய தளிரை, கிறிஸ்து என்கின்ற தளிரை நம்மிறல வளை விட்டு, 
பலன் தந்து வாழும் றபாது, நம்முரடய பிறப்பின் பலன் காண்றபாம் என்பதுறவ 
உண்ரம. 

கிறிஸ்து என்ற தளிர் நம்மிறல வளை இடமளிக்க, அவருக்கு ஒவ்வாத பரைய 
பாவ வாழ்க்ரகரயதயல்லாம் உதறிவிட ஏற்ற காலறம இந்த தவக்காலம். 

இதரனறய இன்று, உங்களது உள்ளங்கரள தூய்ரமயாக்குங்கள் என்ற 
அரறகூவறலாடும், ஒப்புைவாகுங்கள் என்ற பவுலின் றவண்டுறகாறளாடு, தவம், 
தசபம், தான தர்மங்கள் வைியாக கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்புரடய வாழ்வு வாை 
இரறவார்த்ரத நம்ரம அரைக்கின்றது. 

பலியிறல பங்றகற்று, தநற்றியிறல இடப்படும் சாம்பலின் அறிகுறி தசால்லும் 
மண்ணிலிருந்து உருவான நாம் மண்ணுக்றக திரும்ப உள்றளாம் என்ற உணர்றவாடு 
நீட்டித்து தரும் காலத்ரத பயனுள்ளதாக்க உறுதிதயடுப்றபாம். 

 
 

 

 

 



மன்றாட்டுகள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் றகட்டருளும். 

1. ஞானத்தின் ஊற்றற எம் இரறவா!  

நீர் தகாரடயாகக் தகாடுத்துள்ள திருத்தந்ரத, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவிகள்: 
இன்ரறய சவால்கள் நிரறந்த உலகின் நடுறவ ததாடர்ந்து 
ஒலித்துக்தகாண்டிருக்கும் உமது அரைப்ரப சரியான முரறயில் அரடயாளம் 
கண்டு, நீர் அவர்களிடம் ஒப்பரடத்துள்ள இரறமக்கரள நிரறயுண்ரமரய றநாக்கி 
வைிநடத்திச் தசயல்படவும், உமது திருவுளம் நிரறறவற்றுவதில் அவர்கள் 
மகிழ்ச்சியரடயவும் அருள்தை றவண்டுதமன்று இரறவா உம்ரம 
மன்றாடுகின்றறாம்.  

 

2. இைக்கத்தின் நாயகறன ஆண்டவறை! 

இத்தவக்காலம் என்னும் தகாரடக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறறாம். இந்த 
நாள்களில் நீர் எங்கள்மீது தபாைியவிருக்கிற சிறப்பான றபைன்புக்காக, 
இைக்கத்துக்காக நன்றி கூறுகிறறாம். இரறவா, இந்த நாள்கரள நாங்கள் பலனுள்ள 
விதத்தில் தசலவைிக்க உமது அருரள, ஆற்றரல எங்களுக்குத் தை வைம் அருள 
இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்றறாம்.  

 

3. கடவுள் இரணத்தரத மனிதன் பிரிக்காதிருக்கட்டும் என்ற ஆசீறைாடு குடும்ப 
உறரவ உருவாக்கிய அன்புத் தந்ரதறய இரறவா!  

எமது குடும்பங்களுக்காக உம்மிடம் வருகின்றறாம். இன்ரறய நாட்களில் 
குடும்ப உறவுக்கும் ஒற்றுரமக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் தரடயாக இருக்கும் அரனத்துத் 
தீரமகரளயும் உமது இைக்கத்தால் தகர்த்ததறிந்து குடும்பங்களில் அரமதியும் 
மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுரமயும் நிலவ வைமருள றவண்டுதமன்று இரறவா உம்ரம 
மன்றாடுகின்றறாம்.  

 

4. தூய ஆவியின் வல்லரமரயக் தகாண்டவைான இறயசுறவ,  

இரறவா, பிறருக்கு உதவும் றவரளயில் நாங்கள் தன்னலம் நாடாது 
தசயல்பட அருள் தந்தருள றவண்டுதமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்றறாம்.  

 

5. வைிகாட்டும் இரறவா!  

நாங்கள் ஒவ்தவாரும் நீர் ஏற்படுத்திய திருச்சரப வைியாக நீர் 
தவளிப்படுத்தும் பாரதகரளயும், கற்பிக்கும் உண்ரம தநறிகரளயும் அறிந்து 
அவற்ரறப் பின்பற்றி, எம் ஆன்மீக வாழ்விற்தகதிைாக வரும் றசாதரனகரள 
தவன்று அர்த்தமுள்ள வாழ்வு வாை அருள்தை றவண்டுதமன்று இரறவா உம்ரம 
மன்றாடுகின்றறாம்.  

 



6. எமக்கு ஆதைவளிக்கும் இரறவா!  

கடின றநாய்களினால் பாதிக்கப்பட்டு வடீுகளிலும், மருத்துவ 
மரனகளிலிருந்தும் றவதரனப்படும் அரனவருக்காகவும் மன்றாடுகின்றறாம். 
மக்கரள வாட்டி வரதக்கும் எல்லா றநாய்களும் அகன்று, அவர்கள் சுகமரடயவும், 
அவர்களுரடய றவதரனகரளத் தணித்தருளவும் றவண்டுதமன்று இரறவா 
உம்ரம மன்றாடுகின்றறாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 
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