
புனித ய ோயேப்பு - தூ  கன்னி மரி ோவின் கணவர் பெருவிழோ 

 

திருப்ெலி முன்னுரை 

 

இறைமகறை வளர்த்தெடுக்க இறைவைால் தெர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இைிய 
ென்றமயராம் புைிெ தயாதேப்பின் தபருவிழாறவச் ேிைப்பிக்க வந்ெிருக்கும் 
அன்புள்ளங்கறள வரதவற்கிதைாம். 

ஆண்டவரின் தூெர் தமாழிந்ெ வாக்றகச் தேயல்படுத்ெ ஆயத்ெமாை 
புைிெ தயாதேப்றபயும், ‘ஆண்டவரின் அடிறம’ என்றுறரத்ெ கன்ைி 
மரியாறவயும் கைப்படுத்ெ நாம் கடறமப்பட்டிருக்கிதைாம். அவதூறு கூைாமல், 
அருவருப்பு தகாள்ளாமல் மரிறய மறைவாய் விலக்க எண்ணிய ஒரு 
கண்ணியவான் புைிெ தயாதேப்பு. அவரின் தபருவிழாறவச் ேிைப்பிக்கும் நாம் 
அவரின் எண்ணங்கள், தேயல்பாடுகறள மைெிற் தகாண்டு தேயல்படுதவாம்.  

ொவதீுக்கு இறைவன் வழங்கவிருக்கும் ஆேீறர நாத்ொன் மூலமாக 
இறைவன் எடுத்துறரப்பறெ இன்றைய முெல் வாேகம் எடுத்துறரக்கிைது. 
ொவெீின் ேந்ெெிறய ஆேீர்வெிக்க இறைவன் விரும்புகிைார். ொவதீும் ென் வழி 
பிைழ்ந்து ெவைிறழத்ொர். ெவறுக்காக மைம் கேிந்ொர்; மைம் மாைிைார்; 
இறைவன் அவறரயும் அவரது வழிமரறபயும் மிக அெிகமாகதவ 
ஆேீர்வெித்ொர்.  

இறைவன் மீது உள்ள எெிர்தநாக்றக உறுெியாக்க இன்றைய இரண்டாம் 
வாேகத்ெில் புைிெ பவுல் எடுத்துறரக்கிைார். எெிர்தநாக்கும் எெிர்பார்ப்பும் 
தவறுபட்டது. எெிர்தநாக்கு என்பது உறுெியாை ஐயமற்ை நம்பிக்றக; 
கிறடக்கலாம் என்பது எெிர்பார்ப்பு; கிறடத்தெ ெீரும் என்பதெ எெிர்தநாக்கு 
அவருறடய எெிர்தநாக்கு ஈோக்றகப் தபற்றுத் ெந்ெது; விசுவாேத்ெின் 
ெந்றெயாக உயர்த்ெியது. நாமும் இறைவைிடம் மட்டும் எெிர்தநாக்குதவாம்.  

இன்றைய நற்தேய்ெியில் இதயசு கிைிஸ்துவின் பிைப்பும், கன்ைிமரி 
மற்றும் வளைாரின் துணிவாை ெியாகங்களும் தவளிப்படுத்ெப்படுகிைது. ெைது 
குறைகறள மறைத்து தபருறமகறளப் பறைோற்றுதவார் மத்ெியில், ெைக்கு 
மண ஒப்பந்ெம் ஆை மரியின் தூய்றமறய அைிந்து ஏற்றுக் தகாள்ளும் ெியாகம் 



புைிெ தயாதேப்பிற்கு இருந்ெது. இகத்ெில் பிைப்தபடுக்க இறைவைால் 
அறழக்கப்பட்டு, இதயசுறவக் றகயில் ஏந்தும் தபறுதபற்ை தூய வளைாரிடம் 
ெிருக்குடும்பங்களின் மாண்பு நம் குடும்பங்களிலும் ஒளிர மன்ைாடி இப்பலியில் 
தவண்டுதவாம். 

 

மன்றோட்டுக்கள்: 

 

ெதில்: எல்லோம் வல்ல இரறவோ, எங்கள் மன்றோட்ரைக் யகட்ைருளும். 

 

1. தூய ஆவியால் வழிநடத்துபவதர எம் இறைவா!  

எம் ெிரு அறவறய வழிநடத்தும் ெிருத்ெந்றெ, ெிரு அறவப் 
பணியாளர்கள் தூய ஆவியாரின் துறணறயப் தபற்றுக் தகாண்டு, ஆவியின் 
கைிகறளப் தபற்று, மக்கறள நல்பாறெயில் நடத்ெ தெறவயாை 
இறையருறளப் தபாழிந்ெருள இறைவா உம்றம மன்ைாடுகிதைாம். 

 

2. ெிருக்குடும்பத்றெ உருவாக்கியவதர எம் இறைவா!  

இறைமகன் பிைப்தபடுத்து எளிய குடும்பம் ெிருக்குடும்பம் ஆைது தபால், 
எங்கள் குடும்பங்களிலும் அன்பு, ேமாொைத்ெில் நிறைவு, இதயசுவின் 
உடைிருப்றப அைிந்து மற்ைவர்கதளாடு ஒன்ைித்து வாழவும், உெவி புரிய 
தநேக்கரம் நீட்டவும் தேய்து, நற்தேய்ெிறய தேயல்களில் தவளிப்படுத்ெ வரம் 
தவண்டி இறைவா உம்றம மன்ைாடுகிதைாம். 

 

3. உறழப்பின் தமன்றமறய விளங்கச் தேய்பவதர எம் இறைவா! 

உறழப்றப தவறுக்காது உண்றமயாய்ச் தேய்ெ புைிெ தயாதேப்றபப் 
தபால எங்கள் ெிைறமகறளயும், காலங்கறளயும் வணீாக்காமல், தெளிவாை 
எண்ணங்கறள ெிைறமயாை தேயல்களில் தவளிப்படுத்ெ ஞாைம் ெர இறைவா 
உம்றம மன்ைாடுகிதைாம். 



 

4. தூய்றமயாை உள்ளம் தபற்ைவர்களாய் வாழ அறழப்பவதர எம் இறைவா!  

சூறேயப்பரின் தபருவிழாறவச் ேிைப்பிக்கும் இந்நாளில் தூய்றமறயயும் 
வாய்றமறயயும் தபற்று வாழவும், பிைரின் குறைகறளயும் கறைகறளயும் 
தபாறுத்துக் தகாண்டு, தூய வாழ்வு வாழ வரமருள இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகிதைாம். 

 

நன்ைி: ஆேிரிறய. ெிருமெி. த ாஸ்பின் ோந்ொ லாரன்ஸ், பாவூர்ேத்ெிரம்.  
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