
தூய ஆவி ஞாயிறு - இரண்டாம் ஆண்டு  

திருப்பலி முன்னுரை 

“உங்களுக்கு துணையாளணை அனுப்புகின்றேன்” என்று இணேவன் தந்த 
தூய ஆவிணயப் பெற்று மகிழ அணழக்கப்ட்டிருக்கும் இணேமக்கணள தூய 
ஆவியாரின் பெருவிழா பகாண்டாட்ட மணேநிகழ்வுக்கு அன்புடறே 
வைறவற்கின்றோம். 

இறயசு விண்றைற்ேம் அணடந்தெின், தாணய ெிரிந்த குழந்ணதப் றொல 
தவித்து நின்ே சீடர்களுக்கு வல்லணமயின் ஆவியாணை, உற்ே துணையாகும் 
துணையாளணை இணேவன் அனுப்ெிோர். சீடர்கள் ெல்றவறு அற்புதங்கணளயும், 
அதிசயங்கணளயும் தூய ஆவியின் துணைறயாடு பசய்தேர். தங்களுக்கு 
ஏற்ெட்ட நிந்ணதகணளயும், ொடுகணளயும் தூய ஆவியாரின் துணைறயாடு 
கடந்து துைிவுடன் நற்பசய்திணய ெணேசாற்ேிேர். 

இன்ணேய முதல் வாசகத்தில் பெந்தறகாஸ்து நாளில் தூய ஆவியின் 
அனுெவத்ணத சீடர்கள் பெற்றுக் பகாண்டணதப் ொர்க்கின்றோம். தூய 
ஆவியாரின் துணைறயாடு அவர்கள் ஒவ்பவாருவரும் பவவ்றவோே 
பமாழிகளில் றெசத் பதாடங்கிேர், எேத் திருத்தூதர்கள் நூலில் ொர்க்கின்றோம். 
இதன் மணேபொருள் தவோக புரிந்து பகாள்ளப்ெட்டு, அடுக்கு பமாழிகளில் 
றெசுவதும், புரியாத பமாழிகளில் றெசுவதுறம தூய ஆவி என்று எண்ைப்ெட்டு 
தாய் திருச்சணெணய விட்டு தேிக்குடித்தேம் பசன்ேவர்கள் ஏைாளம். தூய ஆவி 
என்ெது பவறும் வார்த்ணத ஜாலம் அல்ல. தூய ஆவியின் வைங்கணள பெற்று, 
அதன் கேிகணள வாழ்க்ணகயில் ெிைதிப்ெலிப்ெறத சிேப்பு, 

இன்ணேய நற்பசய்தி வாசகத்தில் உங்களுக்கு அணமதி உரித்தாகுக 
என்று சீடர்கணள வாழ்த்துகின்ோர். றமலும் தூய ஆவிணயப் பெற்றுக் 
பகாள்ளுங்கள், எவருணடய ொவங்கணள மன்ேிப்ெரீ்கறளா அணவ 
மன்ேிக்கப்ெடும் என்று ொவங்கணள மன்ேிக்கின்ே ஒப்ெற்ே வல்லணமணய 
திருத்தூதர்களுக்கு அருளிோர். இதன்வழியாக அேிய றவண்டியது ஒப்புைவு 
அருட்சாதேம் இணேவோல் நிறுவப்ெட்டது, இதணே மேதில் பகாள்ள 
றவண்டும். 

நாமும் அணமதிணய ஏற்ெடுத்தவும், நற்பசய்திணய ெணேசாற்ேவும் தூய 
ஆவிணய துணையாக றகட்றொம். ெிேர் இணழக்கும் தவறுகணே தாங்கிக் 
பகாள்ளும் றொது, குற்ேங்கணள பொறுத்துக் பகாள்ளும் றொது, மேிதம் 



மலர்கின்ேது. குற்ேங்கணள மன்ேிக்கும் றொது, மேக்கும் றொது, 
புேிதமாகின்றோம். தூய ஆவியாேவரிடம் இப்புேிதத்ணத றவண்டுறவாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

தூய ஆவிணய பெற்றுக் பகாள்ளுங்கள் எே திடப்ெடுத்தியவறை! 
திருஅணவணய வழிநடத்தும் இணேப்ெைியாளர்கணள தூய ஆவியின் 
துணையிோல் அர்ச்சித்து, உறுதிப்ெடுத்தி, இறுதிமட்டும் திடமேதுடறே 
சான்று ெகை அருள்தை வைமருள றவண்டும் எே ஆண்டவணை 
மன்ோடுறவாமாக! 

திருவருட்சாதேங்களின் வழிறய தூய ஆவிணய பொழிெவறை! 
திருவருட்சாதே பகாண்டாட்டங்கள் பவறும் சடங்காக இைந்து றொகாமல், 
எங்கணள நாங்கள் தூய்ணமயாக்கிக் பகாள்ள, அற்புத அரும் மருந்தாக வைமருள 
றவண்டும் எே ஆண்டவணை மன்ோடுறவாமாக! 

குைமளிக்க தூய ஆவிணய தரும் நல்மருத்துவறை! உடல், உள்ள, ஆன்ம 
றநாயிோல் வருந்தும் யாவணையும் உம் வல்லணமமிக்க தூய ஆவியிோல் 
முற்ேிலுமாக குைப்ெடுத்தி உம்சாட்சிகளாக்கிட வைமருள றவண்டும் எே 
ஆண்டவணை மன்ோடுறவாமாக! 

றதற்ேைவளாேகிய தூய ஆவிணய அருளும் இணேவா! ெல்றவறு 
இழப்புகளிோல், இன்ேல்களிோல், வருந்தும் யாவணையும் உம்தூய ஆவியின் 
துணையிோல் றதற்ேி வழிநடத்திடவும், திடம் பகாள்ளும் மேநிணலறயாடு 
ெயைிக்க பசய்யவும் வைமருள றவண்டும் எே ஆண்டவணை மன்ோடுறவாமாக! 

வழிநடத்தும் தூய ஆவியாணை தருெவறை எம் இணேவா! எதிர்கால 
கேவுகறளாடு உள்ள எம் இணளயவர்கணள உம் தூய ஆவியின் வல்லணமயால் 
வழிநடத்தி றநரிய ொணதயிலும் சத்தியத்தின் ொணதயிலும் அவர்கள் 
வழிநடந்திட வைமருள றவண்டும் எே ஆண்டவணை மன்ோடுறவாமாக! 

 

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