
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழா - இரண்டாம் ஆண்டு  

 

திருப்ெலி முன்னுரை 

“இத ோ உலகம் முடியும் வரை எந்நோளும் நோன் உங்களுடன் 
இருக்கிதேன்” என்று கூேிய இரேவோக்குறு ிரய ஆண்டவரின் விண்தேற்ேப் 
பெருவிழோவோக பகோண்டோட அரழக்கப்ெட்டிருக்கும் இரேமக்கள் 
அரைவரையும் அன்புடன் வைதவற்கிதேோம். 

  ந்ர யின்  ிருவுளப்ெடி இம்மண்ேக உயிர்கரள மீட்படடுக்க  ைது 
இன்னுயிரைக் ரகயளித்து, கடரமரய நிரேதவற்ேிய ெின்  ைது விண்ேகப் 
ெயேத்ர த் ப ோடங்கிைோர் இரேரமந் ன் இதயசு. இதயசுவின் 
விண்தேற்ேம் மண்ணுலகில் பவறுரமரயயும், சற்று ஏமோற்ேத்ர யும் 
 ந்  ோகதவ சீடர்கள் எண்ேிைோர்கள். எைினும் தூய ஆவியோரை 
துரேயோளைோக அனுப்ெி அவர்களின் நம்ெிக்ரகரய அ ிகப்ெடுத் ிைோர். 
“இதயசு உடைிருக்கிேோர்” என்ே ஆழமோை நம்ெிக்ரகதய சீடர்கரள கடல் 
கடந்து நற்பசய் ிரய துேிவுடன் அேிவிக்கத் தூண்டியது. 

 இன்ரேய மு ல் வோசகத் ில், “விண்தேற்ேம் அரடந்  இதயசு 
மீண்டும் வருவோர்” என்று கோண்கிதேோம். நோம் நரடதெோடும் வோழ்க்ரகப் 
ெோர யில் இதயசுரவ ெல்தவறு சூழ்நிரலகளில் கண்டுபகோண்டு ோன் 
இருக்கிதேோம். அவரை உேர்கின்தேோமோ? என்ேோல் தகள்விக்குேி ோன் ெல 
தநைங்களில் விரடயோகிேது. 

 உயிரை உருவோக்கும் கருவரே மு ல் உயிைற்ே உடரல உள்வோங்கும் 
கல்லரே வரை உன்ை ம் மேந்து விரலயோக்கப்ெடும்தெோது மண்ேகம் 
இேங்க இதயசு பமௌைிக்கிேோர். 

 இன்ரேய இைண்டோம் வோசகத் ில், கடவுள் கிேிஸ்துரவ ஆட்சியோளர், 
அ ிகோைம் பகோண்தடோர், வல்லரம உரடதயோர் அரைவருக்கும் தமலோக 
உயர்த் ிைோர் என்று எதெசியர்  ிருமுகத் ில் கோண்கிதேோம். அரைத் ிலும் 
இரேவரைதய மு ன்ரமப்ெடுத்  தவண்டும் என்று 
உேர்த் ப்ெட்டிருக்கிதேோம்.  

 “முரேபசய்து கோப்ெோற்றும் மன்ைன் மக்கட்கு  

  இரேபயன்று ரவக்கப் ெடும்” 



என்கிேோர் வள்ளுவர். நீ ி  வேோமல் கோப்ெோற்றும் அைசன் குடிமக்கள் மை ில் 
ப ய்வமோகக் கரு ப்ெடுவோன் என்ெத  இ ன் பெோருள். 

 இன்ரேய சூழலில் முரேயின்ேி ஆட்சி பசய்து, மக்கரள மடியச் 
பசய்யும்  ிட்டங்கரளச் பசயல்ெடுத் ி, இரேவைின் ஆசீைோை இயற்ரகரயச் 
சிர த்து, நோன் ோன் எல்லோம் என்ெப ல்லோம் தெோய் நோதை இரேவன் எைக் 
பகோக்கரிக்கும் கயவர்கதள  ரலவர்களோகும் தெோது நோட்டின் வோழ்வும் 
வளமும் பமய்யங்கடவுளின் கைத் ிதல உள்ளது. 

 இன்ரேய நற்பசய் ி வோசகத் ில் “இத ோ உலகம் முடிவு வரை நோன் 
உங்கதளோடு இருக்கிதேன்” என்று இதயசு நம்ரம அைவரேத்து 
ஆசியளிக்கிேோர். நமது வோழ்வு ெிேருக்கு முன்மோ ிரியோைோல் ோன் நோம் 
நடக்கும் வோழ்க்ரகப்ெோர  நற்பசய் ியோகும். பசோற்களோல் நற்பசய் ிரய 
ெரேசோற்று லினும் நமது பசயல்களோல் ெரேசோற்றுதவோம்; இரே 
விசுவோசத்ர  பெறுதவோம்; ெிேரில் விர ப்தெோம்; ஆன்மோக்கரள அறுவரட 
பசய்தவோம் என்ே நம்ெிக்ரகதயோடு இத் ிருப்ெலியில் இரேதவோம்.  

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ணகட்டருளும். 

1. உலபகங்கும் பசன்று ெரடப்ெிற்பகல்லோம் நற்பசய் ிரயப் ெரேசோற்ேிட 
அரழத் வதை! 

 நற்பசய் ிப் ெேிரய பசய்ய நீர் அரழத்   ிருச்சரெ ெேியோளர்கள் 
அரைவரையும் ஆசீர்வ ித்து அவர்களின் ெேிகளில் உடைிருந்து வழிநடத் ிட 
தவண்டும் எை ஆண்டவரை மன்ேோடுதவோமோக. 

 

2. விண்ணுலக அைசதை எம் இரேவோ! 

 விண்தேற்பு விழோரவக் பகோண்டோடும் நோங்கள் மண்ேக ெற்றுகரள 
விட்டு விலகி, தூய்ரமயோை அன்பு வோழ்ரவத் த ர்ந்து பகோள்ள தூய 
ஆவியின் துரே தவண்டும் எை ஆண்டவரை மன்ேோடுதவோமோக. 

3. உமது கட்டரளகரள கரடப்ெிடிக்க அரழத் வதை! இவ்வுலக இன்ெங்களில் 
மூழ்கி, நவைீ அேிவியலோல் தநைத்ர  வேீடித்து, உம்ரமத் த டோமல் வோழும் 



இரளய சமு ோயத்ர  பநேிப்ெடுத் ி நல்ல எ ிர்கோலத்ர   ந் ிட தவண்டும் 
எை ஆண்டவரை மன்ேோடுதவோமோக. 

4. விண்ேக வைங்களோல் மண்ேகத்ர  நிைப்புெவதை! 

 எங்கள் ெகு ிவோழ் மக்கரள ஆசீர்வ ியும். குடும்ெங்களில் அரம ி, 
சந்த ோசம் நிரேந் ிருக்கவும், த ரவயோை மரழ பெோழிந்து விவசோயம் 
சிேக்கவும், ெடிக்கும் ெிள்ரளகள் சிேந்  ஞோைம் பெேவும், தவரலவோய்ப்பு, 
 ிருமேம், குழந்ர  வைம் தவண்டுதவோர் பெற்றுக்பகோள்ளவும் வைம் 
தவண்டும் எை ஆண்டவரை மன்ேோடுதவோமோக. 

 

நன்றி: ஆசிரிரை. திருமதி. ண ாஸ்ெின் சாந்தா லாைன்ஸ், ொவூர்சத்திைம்.  
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