
திருவருகைக்ைாலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

மெசியாவை ைரவைற்க ெனம் ொறுங்கள். அைரால் அவெதிவயயும் 
ெகிழ்வையும் மெற்றுக் மகாள்ளுங்கள் என்ெவத ைலியுறுத்தும் திருைருவகக்காலம் 
2ஆம் ஞாயிறு திருப்ெலிக் மகாண்டாட்டத்திற்கு அன்புடவன அவைக்கின்வ ாம்.  

திருைருவகக் காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயி ாகிய இன்று ஏற் ப்ெட்டிருக்கும் 
மெழுகுதிரியின் ஒளி நம்ெிவடவய அவெதிவய நிவனவுறுத்தவும், நிவலநாட்டவும் 
ஏற் ப்ெட்டுள்ளது. இவ ெகனாக இருந்தாலும் இவயசுைின் ெி ப்பு எவ்ைித 
ஆர்ப்ொட்டமும் இல்லாெல் எளிவெயாய்தான் நிகழ்ந்தது. அத்தவகய எளிவெதான் 
அவெதிவயக் மகாணரும். ஆர்ப்ொட்டமும் ஆடம்ெரமும் அவெதிவய அகற் ி 
ெிரிைிவனவயவய ஏற்ெடுத்தும். எனவை நம் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் 
அவெதிவயப் மெற்றுக் மகாண்டு அவதப் ெி ருடவன ெகிர்ந்து ைாழ்வைாம். 

இன்வ ய முதல் ைாசகத்தில், “என் திருெவல முழுைதும் தீவெ மசய்ைார் 
எைருெில்வல” என்று இவ ைாக்கினர் எசாயா, இவ ெகனின் ைருவகயின்வொது 
நடக்க இருப்ெவதக் கூறுகி ார்.  

இன்வ ய உலகில் ைிலங்குகள் கூட தனது உணவுத் வதவைக்காக ெட்டுவெ 
ெி  உயிரினத்வத வைட்வடயாடும். ஆனால் ெனித இனம் ெட்டுவெ 
ெணத்திற்காகவும் ெதைிக்காகவும் மகௌரைத்திற்காகவும் தன் இனத்வதவய 
வைட்வடயாடுகி து.  எனவை இவ ைன் ைருவக நம் உலகில் ெட்டுெல்ல; நம் 
உள்ளங்களிலும் எழும்வொதுதான் நாம் உயிருள்ள ஆலயங்களாக முடியும். 

இன்வ ய நற்மசய்தியில், “ெனம் ொறுங்கள், ைிண்ணரசு மநருங்கி 
ைந்துைிட்டது” என்று அ ிைிக்கி ார் திருமுழுக்கு வயாைான். ெனம் ொறுங்கள் 
என்ெது  

ஆலயம் நுவைந்து ஆண்டைவர வைண்டுைது அல்ல; 

நம்ெில் ஆழ்ந்திருக்கும் அகத்தின் அழுக்குகவள மைளிவயற்றுைது. 

ெி ரின் வதவைகவள நம் ெனத்தால் உணர்ந்து  

 இரு கரத்தால் உதைி மசய்ைது. 

ெ ந்து வொன ெனிதத்வத நம்ெில்  

 ெீண்டும் துளிர்க்கச் மசய்ைது. 

இவ்வுலக இச்வசகவளக் குவ த்து 

 இவ ைவன நம்முள் ெி க்கச் மசய்ைது. 



எனவை ெனொற் ம் மெறுவைாம். இம்ெண்ணுலகில் ொனிடராய் ெி க்க இருக்கும் 
ெனுெகவன ெனதில் ைரவைற்வொம். நம் உள்ளத்வதத் தயார்ெடுத்த இப்ெலியில் 
இவணவைாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. ெனம் ொறுங்கள் என் ைவர எம் இவ ைா! 

எம் திருஅவைவய ைைிநடத்த நீர் வதர்ந்து மகாண்ட திருஅவைத் தவலைர்கள், 
ெணியாளர்கள் எளிய ைாழ்க்வகவயத் வதர்ந்மதடுத்து, அர்ப்ெணிக்வகற்  
ெணியிவனச் மசய்து, ெக்கவள ெனொற்றும் கருைியாய் தெது ைாழ்வை நடத்தி, 
இவ  ொவதக்கு ைைிநடத்த ைரெருள வைண்டுமென்று இவ ைா உம்வெ 
ென் ாடுகின்வ ாம்.  

2. எம் திருெவல முழுைதும் தீங்கு மசய்ைார் எைருெில்வல என் ைவர எம் 
இவ ைா! எம் நாட்டிவன ஆளும் ஆட்சியாளர்கள், அரசு அதிகாரிகள், நாட்டில் 
நடக்கும் அநீதிகளுக்கு காரணிகளாய் இராெல், தீங்கிவன அைித்து நீதிவய 
நிவலநாட்டவும், ெக்களின் நல்ைாழ்ைிற்கான ெணிகவள தக்க வநரத்தில் மசய்து, 
ைாழ்க்வக தரத்திவன வெம்ெடுத்த நல்ல ிவு தரவைண்டுமென இவ ைா உம்வெ 
ென் ாடுகின்வ ாம். 

3. ஆண்டைருக்காக ைைிவய ஆயத்தொக்குங்கள் என் ைவர எம் இவ ைா! 

நாங்கள் உெது ொவதவய அவடய தவடயாய் இருக்கும் எங்கள் வகாெம், தாழ்வு 
ெனப்ொன்வெ, மசருக்கு வொன்  காரியங்கவள து ந்து, இவ  ெதிப்ெீடுகளான நீதி, 
செத்துைம், சவகாதரத்துைம் ஆகியைற்வ  எம்ெில் ைாழ்ைாக்க ைரெருள  
தரவைண்டுமென இவ ைா உம்வெ ென் ாடுகின்வ ாம். 

4. ைிண்ணகக் கதவுகவளத் தி ந்து ஆசீர்ைதிப்ெைவர எம் இவ ைா! 

எம் ெகுதியில் இயற்வக ைளங்கள் வெணப்ெட்டு முவ யாக ெயன்ெடுத்தப்ெடவும், 
ைிைசாயம் சி ந்து குடும்ெ மொருளாதாரம் வெம்ெடவும், குடும்ெ அவெதி, 
சந்வதாஷம் மெருகவும், ெடிக்கும் ொணைர்கள் ஞானத்வதாடு ைிளங்கி சி ந்த 
எதிர்காலத்வத அவெத்துக் மகாள்ளவும், வைவலைாய்ப்பு, திருெணம், குைந்வத 
ைரம் வைண்டுவைார் உெது அருளால் மெற்று ெகிைவும் ைரம் அருள 
வைண்டுமென்று உம்வெ மகஞ்சி ென் ாடுகின்வ ாம். 

 

நன்றி: திருமதி ஜ ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 



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

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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