
கிறிஸ்து பிறப்பு திருவிழிப்புத் திருப்பலி 
திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பார்ந்தவர்களே! “இம்மானுளவல்” என்னும் பபயரைத் தாங்கி என்றும் 
நம்ளமாடு இருக்கும் ஆண்டவரின் சந்நிதானத்தில் ஒன்று கூடி, இரைவனின் 
திருமகனாம் இரைமகன் இளயசு கிைிஸ்துவின் பிைப்பு பபருவிழா வழிபாட்டில் 
பங்ளகற்க வந்திருக்கும் உங்கள் அரனவருக்கும் கிைிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கரே 
அன்புடன். மகிழ்வுடன் கூைிக் பகாள்கிளைாம். 

மார்கழி குேிரினில் மாபபரும் மகிழ்வின் மரையுண்ரமயாக மாபைன்  
மாமரியின் மழரையாக  மண்ணகத்தில் மனுவுருவாக மைர்ந்து, மனித 
மாண்பிரன மீட்படடுக்க, மானுடத்திற்கு விடுதரையேிக்க, இரைத்திருவுேம் 
மண்ணில் நிரைளவற்ை, நமக்காக நம் மீது பகாண்ட ளபைன்பின் பபாருட்டு 
மானிடைாக, ளபபைாேியாக நம்மிரடளய வந்துள்ோர்.  

ஒவ்பவாரு குழந்ரதயும் இரைவனின் பவகுமதியாகும். ஆனால் இங்ளக 
இரைவன் தன் மகரன நமக்கு பவகுமதியாக, பரிசாக பகாடுத்துள்ோர். அதில்தான் 
இரையன்பு அடங்கியுள்ேது என நாம் உணை ளவண்டும். எேியவர் வாழ்வு ஏற்ைம் 
பபை, ஏங்கும் விழிகேின் ஏக்கங்கள் நீங்கிட, ஒடுக்கப்பட்ளடார் வாழ்வு ஓங்கி 
உயர்ந்திட, அடிரமத்தனத்திைிருந்து விடுதரையேித்திட, இருேின்று ஒேியின் 
பாரதயில் பயணித்திட, பாமைனாக பாைன் பிைந்திருக்கின்ைார். 

அவரின் பிைப்பு நம் கிைிஸ்தவ வாழ்வு பற்ைி சிந்திக்க அரழக்கின்ைது, 
இரைமகன் மனிதனாக பிைந்து. தம் அன்பு, இரைவாழ்வு, நம்பிக்ரக 
அரனத்ரதயும் ஏன் தன்ரனளய நமக்காகப் பகிர்ந்து பகாண்டார். தமது ஊடுருவும் 
அன்பினால் நம் வாழ்வு முழுவதும் நமக்குள் நிரைத்திருக்கின்ைார். கிைிஸ்தவ 
வாழ்பவன்பது நமக்குள் அரடபட்டு ளபாகும் வாழ்வல்ை. கிைிஸ்மஸ் இதயம் 
பகாடுக்கும் இதயம். தன்ரனவிட மற்ைவரை முதைில்  நிரனக்கும் பைந்த இதயம் 
பகாண்டது. அது நான் என்ை சுயநைம் தாண்டி நம்ரமளய பகிர்ந்து 
வாழளவண்டுபமன்பளத இன்று நாம் பபறும் நற்பசய்தி.  

வறுரமயில் வாடுளவார்க்கு நம் பபாருரே, பணத்ரத பகிர்ந்து 
பகாடுக்கைாம். உைவுகேின்ைி நட்புகேின்ைி தனிரமயில் வாடுளவார்க்கு நம் 
ளநைத்ரத பகிர்ந்து பகாடுக்கைாம்.  ளகாபத்தில் சிதைிய உைவுகேிடம் மன்னிப்ரப 
பகிர்ந்திடைாம். ளமலும் நாம் பபறும் “அஞ்சாதீர்கள்” என்ை நற்பசய்திரய நாம் 
உைகினருடனும், உடன் வாழ்பவர்களோடும் பகிர்ந்து பகாள்ளவாம். இப்படி பை 
பகிர்வின் பை முகங்கள் பை உள்ேன. இந்த கிைிஸ்மஸ் விழாவில் நாம் 
இளயசுளவாடு இரணந்து பகிர்வின் மனிதர்கோய் மாைவும், நம்ரமத் ளதடி வந்த 
அவரை, நம் வாழ்வின் ரமயமாக இதயத்தில் ஏற்ைிடவும் அருள் ளவண்டி 
இப்புனிதத் திருப்பைியில் நம்ரமளய முழுரமயாக அர்ப்பணிப்ளபாம். 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. அன்புத் தந்ரதளய இரைவா! 

எம் திருத்தந்ரத, ஆயர்கள், குருக்கள், துைவிகள், பபாதுநிரைப்பணியாேர்கள் 
அரனவரும் இக்காைத்தில் மக்களுக்கு இரைநம்பிக்ரகயூட்டுபர்கோகவும், 
உைகிற்கு அரமதிரயயும், மகிழ்ச்சிரயயும் பகாடுப்பவர்கோகவும், மக்கரே 
இருேின் பாரதயிைிருந்து ஒேியின் வழியில் பயணித்திடச் பசய்திடவும், நீர் 



விரும்பிய உமதைரச இம்மண்ணிளை மைைச் பசய்திடுபவர்கோகவும் தங்கள் 
அர்ப்பணத்தில் உமக்கு என்றும் உண்ரமயுள்ேவர்கோகவும், அதிளை 
உறுதியுள்ேவர்கோகவும் இரைபணிகோற்ைிட, நீளை அவர்களுக்கு உம் தூய 
ஆவியின் வல்ைரமரய நிரைவாக அேித்து, உடல், உள்ே நைன் தந்து, காத்து 
வழிநடத்திட ளவண்டுபமன்று இரைவா உம்ரம மன்ைாடுகின்ளைாம். 

2. மகிழ்ச்சியின் நிரைளவ இரைவா! 

உைபகங்கும் வாழும் கிைிஸ்தவர்கள் உம்மீது முழுரமயாக நம்பிக்ரக 
பகாண்டு வாழவும், தங்கள் நம்பிக்ரகயால் உமக்குச் சான்று பகர்ந்து பிைரும் 
நிரைவாழ்ரவக் கண்டரடய உதவவும், ஒவ்பவாரு இல்ைங்களும் உமது 
அரமதிரய, மகிழ்ச்சிரய, நிரைரவ பபற்ைிடவும், பபற்றுக் பகாண்டவற்ரை 
பிைளைாடு பகிர்ந்து வாழ்ந்திடவும் வைம் ளவண்டி இரைவா உம்ரம 
மன்ைாடுகின்ளைாம். 

3. வாழ்வு வழங்கும் வள்ேளை இரைவா 

எம் நாட்ரட ஆளும் தரைவர்கள், மற்றும் பபாறுப்பான பதவிகேில் 
இருப்ளபார் அரனவரும்  தங்கள் பபாறுப்புக்கரே ஆழமாக உணர்ந்து பகாண்டு, 
மக்கேின் நைரனக் கருத்திற் பகாண்டு, நீதி, மனிதளநயம், அன்பு இவற்றுக்காக 
உரழக்கின்ை மனப்பக்குவத்ரத அேித்து வழிநடத்தியருே ளவண்டுபமன்று 
இரைவா உம்ரம மன்ைாடுகின்ளைாம். 

4. ஆறுதைின் பதய்வளம இரைவா! 

உம் பிைப்பின் மகிழ்விரன பகாண்டாடும் இவ்ளவரேயில், உடல், உள்ே 
ளநாயினால் பாதிக்கப்பட்டு, துயருறும் மாந்தர்கரேயும். உைவுகரே இழந்து, பிரிந்து 
தனிரமயில் ளவதரனயுறும் மாந்தர்கரேயும் ஒப்புக் பகாடுக்கின்ளைாம். நீர்தாளம 
அவர்கேின் கண்ணரீை துரடத்து, மனத்துயரை மாற்ைி, உம் ளமைான 
இைக்கத்தினால் அவர்கேிளை  உம் இரைப்பிைசன்னம் கடந்து பசன்று, அவர்கரே 
குணப்படுத்தி, அவர்களுக்கு எல்ைாமுமாக இருந்து, உமதன்ரப உய்த்துணைச் 
பசய்து, உம் அற்புதத்ரதயும். அதிசயத்ரதயும் உணர்ந்து, உம்மிளை என்றும் 
நம்பிக்ரகயுள்ேவர்கோக வாழ்ந்திடும் நல்உள்ேத்ரத தந்தருே ளவண்டுபமன்று 
இரைவா உம்ரம மன்ைாடுகின்ளைாம். 

5. ஒேியானவளை இரைவா! 

“காரிருேில் நடந்து வந்த மக்கள் ளபபைாேிரயக் கண்டார்கள்” என்ை உம் 
வார்த்ரதக்ளகற்ப, நாங்கள் ஒவ்பவாருவரும் எங்கள் தீய வழிகேிைிருந்து 
மனந்திரும்பி, என்றும் உம்ரமவிட்டு அகைாமல், உமது திருப்பபயரைத் பதாழுது, 
உமது திருவுேத்திற்ளகற்ப வாழ்ந்து. இருேின் பாவ பசயல்கேிைிருந்து விடுபட்டு, 
உம் பேபைாேியின் பாரதயில் வழிநடந்திட, உம்ளமாடு என்றும் ஒன்ைித்திட, எம் 
ஆன்ம வாழ்ரவ புதுப்பித்து, புதுப்பரடப்பாகி, உமக்ளக எம் வாழ்ரவ சமர்ப்பணம் 
பசய்து, ஒேியின் மாந்தர்கோக வாழ்ந்திடும் வல்ைரமயான மனதிரனத் தந்தருே 
ளவண்டுபமன்று இரைவா உம்ரம மன்ைாடுகின்ளைாம். 
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