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இந்தியாேில் பபருேிழா 
 

திருப்பலி முன்னுரை 

 
ஐந்து நூற்றாண்டுகளைக் கடந்தும் இம்மண்ணில் மக்கள் மனதிலும் நீங்காத 

நிளறவானவராய் ககாக ாச்சும் புனித சகவரியாரின் திருவிழாவிற்கு வருளக 
தந்திருக்கும் அன்புள்ைங்களை திருவிழா வாழ்த்துக்கள் கூறி வரகவற்கிகறாம். மன்னர் 
குடும்பத்தில் பிறந்து, எைிளமளயயும் இனிளமயாய் அணிந்து, நற்சசய்திளயச் சுமந்து 
நம் மண்ணில் பதம் பதித்த புனிதளரப் சபற்றுள்ை நாம் சபருளமப்பட 
கவண்டியவர்ககை. 

 

அறியாளம எனும் இருளை அகற்றி, கல்வி எனும் ஒைிளய ஏற்றி மாக்கைாக 
இருந்தவர்களை மக்கைாக மாற்றி இளறப்பாளதக்கு அளழத்துச் சசன்றவர் நம் புனிதர். 

 

இறந்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளைக் கடந்தும், அழியா உடலும், மங்கா புகழும், 
குன்றா புதுளமகளையும் சவைிப்படுத்திக் சகாண்டிருக்கும் புனிதரின் அன்புப் 
பிள்ளைகைாகிய நாம், புனித சகவரியாரின் தாழ்ச்சிளயயும், ளதரியத்ளதயும், இளற 
அன்ளபயும் பளறசாற்றுபவர்கைாக வாழ்கவாம். 

 

“ஆண்டவர் எனக்கு அருள்சபாழிவு சசய்துள்ைார்” என்றும் “தாம் மாட்சியுறுமாறு 
ஆண்டவர் நட்டு ளவத்த கநர்ளமயின் கதவதாருகள்” என்றும் எசாயா இளறவாக்கினர் 
எடுத்துளரக்கிறார். இளவ அளனத்ளதயும் திரட்டினால் கதான்றுவது நமது புனிதர் 
சகவரியார் தான். இவளரப் பற்றிகய எசாயா இளறவாக்கினர் முன்குறித்தது 
கபான்றுள்ைது புனிதரின் வாழ்க்ளக. 

 

“உ சகங்கும் சசன்று பளடப்பிற்சகல் ாம் நற்சசய்திளயப் பளறசாற்றுங்கள்” 
என்று இகயசு கிறிஸ்து தமது சீடர்களுக்கு கூறினார். உண்ளமயான சீடராக புனித 



சகவரியார் ப  இ ட்சம் ளமல்கள் நடந்து இகயசுளவப் பற்றிய நற்சசய்திளய தனது 
நாவாலும் இகயசுவின் வல் ளமயால் ப  அற்புதங்களை தமது கரத்தாலும், 
அளனவரின் விசுவாசத்ளத ஆழப்படுத்த அழியா உடள  ஆதாரமாகவும் 
இம்மண்ணிற்கு சகாடுத்துள்ைார். அத்தளகய புனிதரின் சபருவிழாளவக் சகாண்டாடும் 
நாம் அவரின் வாழ்ளவப் பிரதிப ிப்பவர்கைாக வாழ வரம் ககட்டு இப்ப ியில் 
மன்றாடுகவாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

 

1. “நற்சசய்தி அறிவிப்கபாரின் பாதங்கள் மள கள் கமல் எத்துளண அழகாய் 
இருக்கின்றன” என்ற இளறவார்த்ளதக்ககற்ப எம் திரு அளவளய வழிநடத்தும் திரு 
அளவப் பணியாைர்கள் நற்சசய்தி அறிவிக்கும் பணியில் தாகம் சகாண்டு விண்ணரசின் 
பாளதயில் சதாடர்ந்து இளறமக்களை பயணிக்கச் சசய்ய கவண்டுசமன்று இளறவா 
உம்ளம மன்றாடுகின்கறாம். 

 

2. “விண்ணரசு சநருங்கி வந்து விட்டது” எனப் பளறசாற்றிய எம் இளறவா! எம் பாரத 
நாட்ளட ஆளும் ஆட்சியாைர்கள் கநர்ளமகயாடு ஆட்சி புரியவும், மக்கைின் 
கதளவகளை அறிந்து, நாட்ளடயும் மக்களையும் சரியான வழியில் நடத்திச் சசல்  
ஞானம் தர கவண்டும் என்று இளறவா உம்ளம மன்றாடுகின்கறாம். 

 

3. “உ சகங்கும் சசன்று பளடப்பிற்சகல் ாம் நற்சசய்திளயப் பளறசாற்றுங்கள்” 
என்றவகர எம் இளறவா! கடல் கடந்து உம் நற்சசய்திப் பணிளய ஆற்ற வந்த எம் 
இந்திய நாட்டின் பாதுகாவ ரான புனித சகவரியாரின் பணிக்காக உமக்கு நன்றி 
கூறுகின்கறாம். நாங்களும் நற்சசய்தி அறிவிப்பில் தாகம் சகாண்டு, இயன்ற மட்டும் 
நற்சசய்திளய எங்கள் வாழ்வாக்க இளறவா உம்ளம மன்றாடுகின்கறாம். 

 

4. ஞானத்தின்  ஊற்கற எம் இளறவா! புனித சகவரியாரின் அடிசதாட்டு பயணித்துக் 
சகாண்டிருக்கும் கல்விக் குழுமங்களையும் நிறுவனங்களையும் பணியாற்றும் 
அருட்தந்ளதயர்களையும் ஆசீர்வதியும். ஏளழ, எைிய மக்கைின் உயர்வுக்காக இவர்கள் 



எடுத்துச் சசய்யும் ஒவ்சவாரு முயற்சியிலும் உடனிருந்து ஆற்றல் அைித்திட வரம் 
அைிக்க கவண்டுசமன்று இளறவா உம்ளம மன்றாடுகின்கறாம். 

 

நன்ைி: திருமதி வ ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 க ாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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