
மூவ ொரு கடவுள் வெரு ிழொ - இரண்டாம் ஆண்டு  

 

திருப்ெலி முன்னுரை 

 

க ொதிக்கும் க ொடையிலும் க ொதிட  கதன்றடை அனு விக்  தடய 
கெய்த இடறவனின் மூகவொரு  ைவுள் க ருவிழொடவ க ொண்ைொை 
அடழக் ப் ட்டிருக்கும் இடறமக் டை அன்புைன் வரகவற் ிகறொம். 

தந்டத, ம ன், தூய ஆவியொர் இடைந்கத கெயல் டு ின்றனர். 
தந்டதயினுள் டமந்தனும், டமந்தனுள் தூய ஆவியொரின் அருள்க ொழிவும் 
இடைந்கத இருந்தடதக்  ொண் ிகறொம். 

இன்டறய முதல் வொெ த்தில் விண்ைிலும் மண்ைிலும் அவகர  ைவுள்; 
அவரது  ட்ைடை டையும், நியமங் டையும்  ின் ற்றுங் ள் என இடைச்ெட்ை 
நூல் கூறு ிறது. அவரது  ட்ைடை என் து அன்பு. அடனவகரொடும் அன்க ொடு 
வொழுங் ள் என் ிறொர் ஆண்ைவர். அன்பு என்னும் அடித்தைத்தில் இல்ைம் 
 ட்ைப் டும்க ொது ஒவ்கவொரு குடும் மும் திருக்குடும் ம் தொன். நீங் ள் 
கநடுநொள் வொழ்வரீ் ள் என்ற இடற ஆெி நம்கமல் வரும்.  

இன்டறய இரண்ைொம் வொெ த்தில்  ைவுைின் ஆவியொல் 
இயக் ப் டு ிறவர் கை  ைவுைின் மக் ள். அவரின் துன் ங் ைில் நொம்  ங்கு 
க ற கவண்டும். அப்க ொதுதொன் அவரது மொட்ெியிலும்  ங்குக றுகவொம் என்று 
 ொண் ின்கறொம். இடறவகன துன் ங் டையும் ெந்தித்தொர். தூய ஆவியின் 
துடைகயொடு அவற்டற கவன்றொர். நொமும் துன் ம் ஏற் டும்க ொது தூய 
ஆவியின் துடைகயொடு கவல்ை கவண்டும். இதுகவ இடறத் திருவுைம் என்ற 
ெிந்தடனகயொடு இத்திருப் ைியில் இடைகவொம். 

 

மன்றொட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லொம்  ல்ல இரற ொ, எங்கள் மன்றொட்ரடக் ககட்டருளும். 

 



1. இடற ஊழியத்டதயும், ஆையத்டதயும் கெம்டமப் டுத்த விரும்பு வகர எம் 
இடறவொ! 

 இடறயொட்ெிப்  ைிக் ொ  நீர் அடழத்துள்ை எம் திருச்ெட த் 
தடைவர் ள், ஆயர் ள், குருக் ள் மற்றும் துறவறத்தொர் அடனவரும் நீதியின் 
 ொடதயில் நைந்து, இடறப் ைி புரிய வல்ைடமடய அருை கவண்டும் என 
ஆண்ைவடரக் க ஞ்ெி மன்றொடுகவொம். 

2. வைமொ  வொழ  ட்ைடை டை  ற் ித்தவகர எம் இடறவொ! 

 உமது அன் ின்  ட்ைடைக்கு வொழ்வு க ொடுத்து, க ற்கறொருக்கு 
 ீழ்ப் டியும் மக் ைொ வும்,  ற்பு, ஒழுக்  கநறி ைில் கமம் ட்ை மக் ைொ வும் 
நொங் ள் வொழ்ந்திை வரம் கவண்டும் என ஆண்ைவடரக் க ஞ்ெி 
மன்றொடுகவொம். 

3. உை த்தொல் அவமொன ெின்னமொ   ருதப் ட்ை ெிலுடவயொல் எம்டம 
மீட்ைவகர எம் இடறவொ! 

 எங் ள் வொழ்வில் ஏற் டும் க ொரொட்ைங் ள், எதிர்கநொக்கு ள் வழியொ  
நொங் ள் மீட்ட ப் க ற்றுக்க ொள்ை மன உறுதிகயொடு எங் ள் ெிலுடவ டைத் 
தொங் ி மீட்ட ப் க ற்றுக் க ொள்ை கவண்டும் கவண்டும் என ஆண்ைவடரக் 
க ஞ்ெி மன்றொடுகவொம். 

4. ெமூ  அநீதி டைச் ெொடியவகர எம் இடறவொ! 

 நொங் ளும் உம்டமப் க ொை ெமூ  அக் டற க ொண்டு, தொழ்த்தப் ட்டும், 
வஞ்ெிக் ப் ட்டும், ஒடுக் ப் ட்டும் வொழும் மக் ளுக்கு குரல் க ொடுக்கும் 
துைியும் மனடதத் தந்திை கவண்டும் என ஆண்ைவடரக் க ஞ்ெி 
மன்றொடுகவொம். 

 

நன்றி: ஆசிரிரை. திருமதி. க ொஸ்ெின் சொந்தொ லொைன்ஸ், ெொவூர்சத்திைம்.  
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