
கிறிஸ்து பிறப்பு பபருவிழா திருப்பலி 

திருப்பலி முன்னுரை 

மாளிகை மாணிக்ைம் ஒரு மாட்டுத் ததாழுவத்தில் பிறந்த நாள்  

ததய்வத்கத ததடும் உலைில் உலைத்கத ததடி ததய்வம் வந்த நாள்  

வாகைப் பகைத்த இகறவன் வறுகமயில் பிறந்த நாள் 

உலகை வடிவகமத்த இகறவன் ஊர்க் தைாடியில் பிறப்தபடுத்த நாள் 

உன்ைதத்தில் உகறபவர் உண்கமயின் உருவாய் உருதவடுத்த நாள் 

வார்த்கதயாய் இருந்தவர் - அதகை  

வாழ்வாக்ை மனுவுருதவடுத்த நாள்  

ஆம், மார்ைழி தபற்தறடுத்த மைிததநயம் பூமிக்கு புறப்பட்டு வந்த  

புண்ணிய நாள்தான் ைிறிஸ்து பிறப்புப் தபருவிழா.  

இதயசு பாலகை வரதவற்கும் இந்நன்ைாளில் உங்ைள் அகைவருக்கும் 

ைிறிஸ்து பிறப்பு தபருவிழா வாழ்த்துக்ைகள  மைிழ்தவாடு உரித்தாக்குைிதறன்.   

வரலாற்றில் ைைவுகளப் தபால் மாறிை தவண்டும் என்று முயற்சித்ததார் 

பலர். ஆைால் மைிதைாை மாறிை தவண்டும் என்று துணிந்த ஒருவர்தான் இதயசு 

ைிறிஸ்து. மைிதமும் புைிதமும் ஒன்றிகணந்த இந்த ைிறிஸ்து பிறப்பு 

நன்ைாளில், அகைத்கதயும் ைைந்து அவ்விழாவிற்கு மட்டும் வாைில் மிளிரும் 

விண்மீன்ைளுக்குப் தபாட்டியாை இம்மண்ணைத்தில் மின்னும் வண்ண விளக்குைள், 

ஆபரண நட்சத்திர விளக்குைள் ஒளிர்விக்ைப்படுைின்றை.   

விளக்தை  இல்லாத வடீ்டில் பிறந்தவருக்ைா  

இப்படிதயாரு திருவிழா? 

ஒருமுகற பார்த்தாலும் மீண்டும் பார்க்ை விரும்பாத  

மாட்டுத் ததாழுவத்தில் பிறந்தவருக்ைா இப்படிதயாரு திருவிழா?  



இதயசுவுக்கும், இதயசுவின் பிறப்புக்கும் அப்படிதயன்ை சிறப்பு? எை 

அவகர அறியாதவர் தைட்பது நியாயமாைது. ஆைால் இதயசுகவ அறிந்தவர்ைள்  

அவர்மீது நம்பிக்கை தைாண்டிருப்பவர்ைள் இவ்விழாகவ ஒரு 

ஆைம்பரத்திற்திற்குள், பிரமாண்ைத்திற்குள் கவத்துப் பார்த்துவிட்டு 

இவ்விழாவின் உண்கமயாை மைத்துவத்கத அறியாதது ைிறிஸ்துவுக்தை ஒரு 

தபராபத்து.  

இந்நிகல ததாைர்ந்தால் நாளகைவில் இக்தைாண்ைாட்ைத்தின் தபாது  

வாைத்தில் தவடிக்கையிருக்கும்; ஆைால்  

நம் மைதில் நம்பிக்கை இருக்ைாது.  

விழாக்ைள் இருக்கும் ஆைால் விழுமியம் இருக்ைாது.  

பைட்டு இருக்கும் ஆைால் பக்தி இருக்ைாது.               

    ஒவ்தவாரு ஆண்டும் இதயசு நம்மிகைதய பிறக்ைிறார். இந்த ததய்வக் 

குழந்கதகய நம் மைதில் ஏந்த நாம் என்ை தசய்யப் தபாைிதறாம்?....  

ஆம் அன்பு சதைாதர சதைாதரிைதள! 

❖ நம்மிகைதய வாழும் வறியவர்க்கு உதவிடும் தபாது 

❖ ததகவயில் வாடும் ஏகழைளுக்கு உதவிடும் தபாது  

❖ இல்லாதவர்ைதளாடு பைிர்ந்து வாழும் தபாது  

❖ பிறர் துன்பத்தில் பங்தைற்கும் தபாது  

❖ நமது தபான்ைாை தநரத்கத பிறருக்ைாைச் தசலவிடும் தபாது  

❖ சமூைத் தீகமைளுக்குத் துகண தபாைாததபாது  

❖ நீதிகய நிகலநாட்டும்தபாது இதயசு நம்மிகைதய பிறக்ைிறார். 

ைைவுள் தன்கமயில் விளங்ைிய இகறமைன் இதயசு நமக்ைாை எளியவராை 

ஏகழயரின் நண்பராை தம்கமதய தாழ்த்தி இவ்வுலைில் குழந்கதயாை 

பிறந்துள்ளார். பிறந்த பாலகை மைிழ்வுைன் வரதவற்தபாம்.  நம்முகைய 

தசயல்ைள் மூலம் பாலன் இதயசுவிைம் ஆசீர் தபறுதவாம்.  



இறறமக்களின் மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. ஆதியும் அந்தமும் ஆைவதர எம் இகறவா!  

எம் திருஅகவகய வழிநைத்தும் திருத்தந்கத, ஆயர் தபருமக்ைள், 

அருட்பணியாளர்ைள், துறவு நிகலயிைர், தபாதுநிகலயிைர் அகைவரும் திருஅகவ 

வளர்ச்சிக்ைாை உகழத்திைவும், ஒருவகர ஒருவர் விசுவாசத்தில் தாங்ைி, உம் அன்பில் 

நிகலத்து வளர அருள்தர தவண்டுதமன்று இகறவா உம்கம மன்றாடுைின்தறாம். 

2. பூவுலைில் நல்மைத்ததாருக்கு அகமதி உரித்தாகுை என்ற வாழ்த்ததாலிதயாடு 

இப்பூவுலைில் பிறந்த பாலதை!  

எம் பங்ைில் உள்ள குடும்பங்ைளுக்ைாை தவண்டுைிதறாம். சவால்ைள் நிகறந்த 

இல்லற வாழ்வில் ஒருவகர ஒருவர் புரிந்து தைாண்டு, உள்ளத்தில் அகமதியும், 

உறவுைளில் ஒற்றுகமயும், சமாதாைமும், உமது உைைிருப்கப என்றும் உணர்ந்து வாழ  

அருள்தர தவண்டுதமன்று இகறவா உம்கம மன்றாடுைின்தறாம். 

3. சிறு குழந்கதயாை எம்மிகைதய வந்தவதர இதயசுதவ!  

எம் குழந்கதைளுக்ைாை தவண்டுைிதறாம். உம்கமப்தபான்று அவர்ைள் 

ஞாைத்திலும், அறிவிலும், ததய்வ பயத்திலும் நாளுக்கு நாள் வளரவும், தபற்தறார் தங்ைள் 

தபாறுப்புணர்ந்து தசயல்பைவும் அருள்தர தவண்டுதமன்று இகறவா உம்கம 

மன்றாடுைின்தறாம். 

4. ஆற்றலின் ஊற்றாம் எம் இகறவா!  

முதியவர்ைள், கைவிைப்பட்தைார், தநாயுற்றிருப்தபார், ஆதரவு அற்தறார் 

அகைவருக்ைாைவும் தவண்டுைிதறாம். அவர்ைள் எம் வழியாை உம்முகைய நிகறவாை 

அன்கபயும், ஆதரகவயும், அரவகணப்கபயும் தபற்று மைிழ்ந்திருக்ை அருள்தர 

தவண்டுதமன்று இகறவா உம்கம மன்றாடுைின்தறாம். 

நன்ைி: அருட்சககாதரி ஷீலா FST, கமலமமஞ்ஞானபுைம். 
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