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திருப்பலி முன்னுரர 

ஏழையாக பிறந்தாலும் ஏற்றமிகு வாழ்வு வாழ்ந்தவர்! 

துன்பத்தில் துவண்டாலும் தூய்ழமயான வாழ்வு வாழ்ந்தவர்! 

கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் கண்ணிய வாழ்வு வாழ்ந்தவர்! 

அவரே நமது புனித சூழையப்பர். 

இன்று நம் தாய் திருச்ைழபயானது ததாைிலாளர்களின் தினமான இன்று  
ததாைிலாளர்களின் பாதுகாவலோன புனித சூழையப்பழே நிழனவு கூர்கின்றது.  
ஒருவர் மற்றவரின் ரதழவழய பூர்த்தி தைய்துதகாள்ள தினம் தினம் தம்தம் 
தகுதிக்கும், அறிவுத்திறனுக்கும் உடல் வலிழமக்கும் ஏற்ப, உழைக்கும் 
கேங்கழள ரபாற்றும் நாள் இந்நாள்.  இழறவனின் பழடப்புத் ததாைிலின் 
பங்காளிகளான ததாைிலாளர்கழள கேம் குவித்து வணங்கி வாழ்த்திடும் 
நன்னாள் இன்று. 

உழைக்க மனமில்லாதவன் உண்ணலாகாது என்ற தூய பவுலின் கூற்று 
ததாடக்க திருச்ைழப உழைப்பிற்குக் தகாடுத்த ரமன்ழமழய எடுத்துழேக்கிறது. 
கடவுள் அழமத்த நியதி, மனிதன் தநற்றி வியர்ழவ நிலத்திரல ைிந்த, 
பாடுபட்டு உழைத்திட ரவண்டும் என்பது. இதற்கு திருக்குடும்பமும் 
விதிவிலக்கல்ல. புனித சூழையப்பர் தச்சுத்ததாைில் தைய்து, அந்த உழைப்ழப 
மூலதனமாக ழவத்து திருக்குடும்பத்ழதக் காப்பாற்றுகிறார். 

நாம் தைய்யும் ததாைில் எதுவாக இருந்தாலும், அதில் திறழமதான் நம் 
தைல்வம், என்ற மனநிழல ரவண்டும்.  ததாைிழல இைிவாக கருதாமல் 
ததாைில் தைய்ரவாரின் ரநர்ழம, அழத தைய்யும் ரநர்த்தி, ரமலும் அவர்கள் 
அளிக்கும் உழைப்ழபயும் ரபாற்றிட ரவண்டும். 

இன்று ைிறப்பாக நாம் ைமுதாயத்தின் அடிமட்டத்திரல நமக்காக 
ஒவ்தவாரு நாளும் எந்தவிதப் பிேதிபலனும் எதிர்பாோது உழைக்கும் 
ஒவ்தவாருவழேயும் நன்றிரயாடு நிழனவு கூறுரவாம்.  எவ்வாறு புனித 
சூழையப்பர், அன்ழனயாம் மரியாளுக்கும், இரயசுவுக்கும் உறுதுழணயாக 



இருந்தாரோ அரத ரபால் நம் உழைப்பால் மற்றவர்களுக்கு நன்ழம 
தைய்ரவாம். 

எனரவ மனித உழைப்ழப ஒரு வியாபாே தபாருளாக கருதுவதும், 
மனிதழன உற்பத்தி தைய்யும் இயந்திேமாக கருதுவதும், முற்றிலும் 
தவறானதாகும்.  நாம் தைய்கின்ற ததாைிழல மதிப்ரபாம்.  அதழன அளித்த 
இழறவனுக்கு நன்றி கூறுரவாம்.  நாம் தைய்கின்ற ததாைிழல இழறவன் 
நிழறவாக ஆைீர்வதிக்கவும் உலகிலுள்ள ததாைிலாளர்களின் உரிழமகள் 
மதிக்கப்படவும், உழைப்பிற்ரகற்ற ஊதியம் வைங்கப்படவும் 
ரவழலயின்றியிருப்ரபார்க்கு நல்ல ரவழல கிழடக்குபடியாகவும் ததாடரும் 
திருப்பலியில் மன்றாடுரவாம். 

 

முதல் வொேக முன்னுரர (ததொடக்கநூல் 1: 26 – 2:3) 

இன்ழறய முதல் வாைககம் கடவுழள ஒரு ததாைிலாளியாகச் 
ைித்தரிக்கிறது. உலழகயும், அதில் வாழும் அழனத்ழதயும் பழடத்து, 
அவற்றின் வாழ்விற்கும், வளர்ச்ைிக்கும் ததாடர்ந்து உழைப்பவர் கடவுள். 
கடவுரளாடு இழணந்து, உடன் உழைப்பாளியாக வாை உழைப்பின் 
ரமன்ழமழய நாம் உணே அழைக்கும் இவ்வாைகத்திற்கு தைவிக் தகாடுப்ரபாம். 

 
மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறறவா, எங்கள் மன்றாட்றைக் ககட்ைருளும். 

 

1)       அன்ரப உருவான இழறவா, திருச்ைழபயின் மக்கள் அழனவரும் 
இழறயன்பிலும் பிறேன்பிலும் வளே, ரதழவயான ஆர்வத்ழதயும், 
உற்ைாகத்ழதயும் அளிக்குமாறு, எம் திருத்தந்ழத பிோன்ைிஸ், ஆயர்கள், 
குருக்கள், துறவறத்தார் அழனவழேயும் உமது அன்பில் வைி நடத்த 
ரவண்டுதமன்று இழறவா உம்ழமத் தாழ்ழமயுடன் மன்றாடுகிரறாம். 

 

2)   “உழைக்க மனமில்லாதவன் உண்ணலாகாது” என்பதற்ரகற்ப உழைக்கும் 
எண்ணம் எங்கள் ஒவ்தவாருவருக்கும் அடிப்பழடயிரல உருவாக 



ரவண்டுதமன்றும், உழைப்பு கடவுளால் தேப்பட்ட தகாழட என்பழத உணர்ந்து, 
அழத நல்ல முழறயிரல நற்தையல்களுக்காகப் பயன்படுத்த ரவண்டுதமன்று 
இழறவா உம்ழமத் தாழ்ழமயுடன் மன்றாடுகிரறாம். 

 

3)   என் ஊைியர்! அவருக்கு நான் ஆதேவு அளிக்கிரறன் என்றுழேத்த தந்ழதரய 
இழறவா! தகாத்தடிழமகள், குைந்ழத ததாைிலாளர்கள், முதலாளிகளின்   
முேண்பாடுகளில் ைிக்குண்டவர்கள், கூலித் ததாைிலாளர்கள் இவர்களின், 
உரிழமக்காய், விடுதழலக்காய் நாங்கள் அழனவரும் குேல் தகாடுக்கவும், 
அவர்களின் வாழ்வு ரமம்படவும், உரிழமகள் மதிக்கப்படவும் ரவண்டுதமன்று 
இழறவா உம்ழமத் தாழ்ழமயுடன் மன்றாடுகிரறாம் 

 

4)   என்தறன்றும் ரபேன்ழப நிழலயாகக் தகாண்டுள்ள தந்ழதரய!  புனித 
சூழையப்பரின் குனநலன்களான ரநர்ழம, வாய்ழம, பகிர்வு மனப்பான்ழம, 
முழு ஆர்வம், கடின உழைப்பு ரபான்ற பண்புகளால் ததாைிலாளர்களாகிய 
நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாயத் திகை ரவண்டுதமன்று இழறவா 
உம்ழமத் தாழ்ழமயுடன் மன்றாடுகிரறாம். 

 

5)   மனநிழறவின் ஊற்ரற இழறவா, மனித உழைப்ழப ஒரு வியாபாே 
தபாருளாக கருதாமல், மனிதழன உற்பத்தி தைய்யும் இயந்திேமாக கருதாமல்,  
நாம் தைய்கின்ற ததாைிழல மதிக்கவும், அத்ததாைிழல இழறவன் நிழறவாக 
ஆைீர்வதிக்கவும்,  உலகிலுள்ள ததாைிலாளர்களின்  உழைப்பிற்ரகற்ற ஊதியம் 
வைங்கப்படவும், ரவழலயின்றியிருப்ரபார்க்கு நல்ல ரவழல 
கிழடக்குபடியாகவும் ரவண்டுதமன்று இழறவா உம்ழமத் தாழ்ழமயுடன் 
மன்றாடுகிரறாம். 
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