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திருப்பலி முன்னுரை 

உண்மையான திராட்மைக் ககாடியில் இமைந்துள்ள கிமளகளாகிய 
நம்மை நற்கனி ககாடுக்க அமைக்கும் பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு 
திருப்பலிக் ககாண்டாட கூடியிருக்கும் உள்ளங்கமள அன்புடனன 
வரனவற்கின ாம். 

 சூரியன் சுட்கடரித்தாலும், கடல் நீர் தன் இதைான குளிர்ச்ைிமய ைாற் ிக் 
ககாள்ளாது. அதுனபால சூழ்நிமலகள் நம்மை ஆக்கிரைித்தாலும், அன்கபனும் 
பாமதயில் பி ைாது நடப்னபாம். கி ிஸ்தவ ைாண்பிமன ைதிப்னபாம். அவரின் 
விழுைியங்கமள வாழ்வாக்குனவாம். கி ிஸ்து அவர்கள் என்று பி ர் கூ  
வாழ்னவாம். 

 இன்ம ய முதல் வாைகத்தில் கி ிஸ்துமவயும் அவமரப் 
பின்பற் ியவர்கமளயும் ககாடுமைப்படுத்திய ைவுல், பவுலாக ைா ி கி ிஸ்து 
பற் ிய நற்கைய்திமய ஆண்டவரின் கபயரால் துைிவுடன் னபைியமதக் 
காண்கின ாம். இம வார்த்மதமய பி னராடு பகிர்தல் என்பது பவுலின் 
காலத்தில் ைட்டுைல்ல, தற்காலத்திலும் தமடக்கற்களும் துன்பங்களும் 
நிம ந்த பாமதனய. 

 “மைல் கற்களுக்கு ைஞ்ைள் பூைி 

  வைிபடும் எண்ைத்னதார்க்கு 

 நைக்காக உயிமரனய தந்த 

  கைய்யான கதய்வம் ஏற்றுக்ககாள்ளக் கூடியதா?” 

 னபார்க்களத்தில் நின்று வானளந்தும் வரீர்களாய் வாழ்வமத விட, 
பவுமலப் னபால் துைிவுடன் நற்கைய்திமயப் பம ைாற்றும் இம  
அடியார்களாய் வாழ்னவாம்.  

 இன்ம ய இரண்டாம் வாைகத்தில் தூய னயாவான் கைால்லிலும் 
னபச்ைிலும் அல்ல, கையலில் உண்மையான அன்மப விளங்கச் கைய்னவாம் 
என்கி ார். விபத்தில் காயம் பட்டவமனப் பார்த்து, “ஐனயா! பாவம்” என்று 
வார்த்மதகமள உதிர்ப்பமதவிட, உதிரம் ககாடுத்து உயிர் காக்க உதவுவனத 



உத்தைம். இதுனவ இம வன் னகட்கும் அன்பு. தன் கைவமனயும் 
குைந்மதகமளயும் கண்முன்னன எரித்த கயவர்கமளக் கூட இனயசுவின் 
அன்பால் முழுைனனதாடு ைன்னித்த தாயின் அன்பு உன்னதைானது/ இத்தமகய 
கையல்களில்தான் உண்மையான அன்பு ஒளிர்கி து.  

 இன்ம ய நற்கைய்தி வாைகத்தில் உண்மையான திராட்மை கைடி நானன. 
கிமளகள் திராட்மைக் ககாடினயாடு இமைந்திருந்தாலன் ி தானாக கனி தர 
இயலாது என்கி ார் ஆண்டவர். நாமும் கனிதர தமடயாக இருப்பது எது? நாம் 
எப்கபாழுகதல்லாம் திராட்மைக் ககாடிமயவிட்டு தனித்திருக்கின ாம்? 
ைிந்தித்துப் பார்ப்னபாம்.  

 ைனதின் கண் அன்பு ைம யும்னபாது, உள்ளங்களில் கவறுப்பு 
உம யும்னபாது, ஆண்டவருக்கான னநரத்மத அர்ப்பைிக்காதனபாது, 
என்னால்தான், நான் தான் என்று கர்வம் தமலதூக்கும் னபாது, தமலவர்களின் 
கையல்களில் சுயநலனை ைிகும்னபாது, ஆற்று நீருக்காக பி  ைாநிலத்திடம் 
மகனயந்தி னபாராடும் முன், அண்மட வடீ்டானராடு நீருக்காக  
ைண்மடயிடும்னபாது, கடமைக்காக அலுவலகக் கடமைகமளச் கைய்யும்னபாது, 
விஞ்ஞானத்தின் துமைனயாடு விவைாயத்மத நசுக்கும்னபாது நாம் கனிதர 
ைறுக்கின்ன ாம்.  இம வனாகிய திராட்மைக் ககாடியில் இமையாத 
கிமளகளாகின்ன ாம். ைனிதனின் தவறுகமள ைன்னிக்கவும், ைீட்கவும் 
ைனுைகன் உண்டு என்  நம்பிக்மகனயாடு கனிதரும் வரம் னவண்டி 
இத்திருப்பலியில் இமைனவாம்.  

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. உண்மையான திராட்மைக் ககாடி நானன; நீங்கள் அதன் கிமளகள் என்று 
எம்மை அமைத்தவனர எம் இம வா! 

 எங்கமள உம்னைாடு இமைக்கவும், நற்கனி ககாடுக்கும் கிமளகளாக 
ைாற் வும், நீர் பைியைர்த்திய எம் திருச்ைமபப் பைியாளர்கமளயும் 
அவர்களின் பைிவாழ்மவயும் நிம வாக ஆைீர்வதித்து வைிநடத்த னவண்டும் 
என ஆண்டவமர ைன் ாடுனவாைாக. 

2. உம்னைாடு இமைந்திருக்க  அமைப்பவனர எம் இம வா! 



 உலக ைிற் ின்பங்களில் ைிக்கி உம்மை விட்டு தனித்திருக்கும் 
அன்பர்களின் ைனமத கதாட்டு, உம்னைாடு இமைந்து வாழும் ைனைாற் த்மதத் 
தந்தருள என ஆண்டவமர ைன் ாடுனவாைாக. 

3. அன்புதான் இம வனின் கட்டமள என்று எைக்கு முன்ைாதிரியாய் வாழ்ந்து 
காட்டியவனர! 

 இவ்வுலகில் அன்பிற்காக ஏங்கும் அனாமதகள், ஆதரவற்ன ார், 
கபற்ன ாமர இைந்த பிள்மளகள், முதினயார், னநாயாளிகள் அமனவமரயும் 
அரவமைக்க னநரம் ஒதுக்கவும், அன்பு கைய்யவும் என ஆண்டவமர 
ைன் ாடுனவாைாக. 

4. நீங்கள் என்னுள் நிமலத்திருந்தால் விரும்பிக் னகட்பகதல்லாம் நடக்கும் என 
ஆைீர்வதிப்பவனர எம் இம வா! 

 இவ்வாலயம் கூடியுள்ள ைக்கமளயும், அவர்களின் குடும்பங்கமளயும் 
ஆைீர்வதித்து, உள்ளத்தின் னதமவகமளயும், விருப்பங்கமளயும் அ ிந்து, 
இவர்கள் எழுப்பும் கூக்குரலுக்குச் கைவிககாடுத்து நலன்களாலும் வரங்களாலும் 
நிரப்பிட னவண்டும் என ஆண்டவமர ைன் ாடுனவாைாக. 

 

நன்றி: ஆசிரிரை. திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாைன்ஸ், பாவூர்சத்திைம்.  
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