
கிறிஸ்து பிறப்பு பகலில் திருப்பலி 

திருப்பலி முன்னுரை 

மார்கழிப் பனி மண்ணை உணைய ணைத்தாலும் மனுமகனின் பிைப்பு மனணத 
மகிழணைக்கும் என்பணத உைர்ந்து மகிழ்ச்சிணயப் பகிர்ந்து ககாண்டு இணை 
பாலகனுக்கு இதயத்ணதத் தந்திட இன்ணைய கிைிஸ்து பிைப்பு கபருைிழாைிற்கு 
அணழக்கப்பட்டிருக்கிறைாம். 

பரந்து ைிரிந்த இப்பாரிணனப் பணடத்த நம் 

 பரமனின் ணமந்தன் பிைப்கபடுக்க – இப் 

 புைியில் றதர்ந்கதடுக்கப்பட்டது என்னறைா  

மாட்டுத் கதாழுைம்தான் 

 தாழ்ச்சிணயத் தன்னிறல ககாண்டைரல்லைா தணமயன் 

 றகாறலாச்சும் மன்னர்கள் 

  றகாபுரம் றபால் உயர்ந்திருக்க 

 மன்னைனின் பிைப்பு அைிைிக்கப்பட்டது என்னறைா 

  கணடயைர்களான இணடயர்களுக்குத்தான் 

 எளிணமணய அைிந்தைர் அல்லைா நம் இறயசு கிைிஸ்து. 

 

 குளிரும் பனியும் இதமாய்ப் றபாக 

  ஆநிணரகளின் ஓயாத சத்தம் கீதமாய் ஆக 

 தீைனத் கதாட்டி தூைியாய் மாை 

  குத்தும் ணைக்றகால் பஞ்சணையாய்ப் றபாக 

 இணைமகறன இங்றக மனிதனாய்ப் பிைப்கபடுக்க 

“எருசறலமின் பாழ் இடங்கறள ஒருங்றக ஆர்ப்பரித்துப் பாடுங்கள்” என்று 
இணைைன் ைழங்கும் மீட்பின் நற்கசய்திணய அைிைிக்கிைார் எசாயா இணைைாக்கினர். 

 றபாராட்டத்ணதத் தருபைர் அல்ல இணைைன் 

  நமக்காகப் றபாரிடுபைர் நம் இணைைன் 

 துன்பத்ணத துய்க்க ைிடுபைர் அல்ல 

  துன்பத்தில் துணையாய் ைருபைர் 

 பாைத்தில் அமிழ்த்தாமல் மீட்க ைருபைர். 

 



 இன்ணைய நற்கசய்தியில், “ைாக்கு மனிதரானார்; நம்மிணடறய 
குடிககாண்டார்” என்று இறயசுைின் பிைப்ணபத் கதரிைிக்கிைார் றயாைான் 
நற்கசய்தியாளர். 

 கணைறயதும் இல்லா அன்ணனயிடமிருந்து 

  குணைறயதும் இல்லா குைணமந்தன் பிைப்பார் 

 யாரும் கண்டைியா கடவுணள  

  கடவுள் தன்ணம ககாண்ட இணைமகனால் 

 இவ்வுலகிற்கு கைளிப்படுத்துைார். 

 ைண்ை ைிளக்குகளும், ஒளி சிந்தும் நட்சத்திரங்களும் கண்ணைக் கைரும் 
அன்ைிக் கண்றைாட்டத்ணத மாற்ைாது. இணைமகன் இறயசுைின் எண்ைங்கள் 
இதயத்தில் ஒளியூட்ட இறயசுைின் பிைப்பு கபருைிழாைில், ைரம் றகட்டு இப்பலியில் 
பங்றகற்றபாம். 

 

இறறமக்களின் மன்றாட்டுக்கள்: 
பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. திருமுழுக்கு றயாைானால் சான்று பகரப்பட்ட ஒளியானைறர எம் இணைைா! 

எம் திரு அணைணய ைழிநடத்தும் திரு அணைப் பைியாளர்கள், இறயசுைின் 
முக ஒளிணய உைர்ந்து, எளிணமயான தாழ்ச்சியுடன் இணை ைாழ்க்ணகணய 
றமற்ககாள்ளவும், ைாழும் கிைிஸ்துைாக மக்களுக்கு முன்கசல்லவும் ைரமருள 
இணைைா உம்ணம மன்ைாடுகிறைாம். 

2. தம் முக ஒளிணயக் காட்டி மண்ைகத்ணதப் புதுப்பிப்பைறர எம் இணைைா! 

எம் நாட்டிணன ஆளும் ஆட்சியாளர்கள், நாட்டின் முதுககலும்பாகிய 
ைிைசாயத்ணதப் றபைவும், கபாருளாதார ைளர்ச்சிணய ஏற்படுத்த திட்டங்கணளச் 
கசயல்படுத்தி, மக்கள் நலனில் அக்கணைறயாடு கசயல்பட ஞானம் அருள இணைைா 
உம்ணம மன்ைாடுகிறைாம். 

3. மனிதரான ைாக்காகிய இறயசுபாலகறன! 

உம் பிைப்பு ைிழாைில் மகிழும் நாங்கள், உமக்கு ைிருப்பமான ைாழ்வு 
ைாழவும், எளியைர்களுக்காக, எளியைர்கறளாடு எங்கள் கபாருள், றநரத்ணதப் 
பகிர்ந்து ககாண்டு அர்த்தமுடன் இறயசு பிைப்பு ைிழாணைக் ககாண்டாட ைரமருள 
இணைைா உம்ணம மன்ைாடுகிறைாம். 

4. மண்ைில் பிைப்கபடுத்த ைிண்ைக கதிறர! 

எம் பகுதிைாழ் மக்கணள ஆசீர்ைதியும். இறயசுைின் பிைப்பால் குடும்பங்களில் 
மகிழ்ச்சி நிணைைாகவும், கதாழில் முன்றனற்ைம் அணடயவும், தாழ்ச்சி, தணய குைம் 
நிரம்பவும், இதயத்தின் றைண்டுதல்கள் இணைத் திருவுளத்தால் நிணைறைைவும் 
ைரமருள இணைைா உம்ணம மன்ைாடுகிறைாம். 

 



நன்ைி : ஆசிரிரை திருமதி ஜ ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 

மறறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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