
திருவருகைக்ைாலம் முதல் வாரம் - ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

புதிய திருவழிபாட்டு ஆண்டைத் ததாைங்கவும், பிறக்க இருக்கும் இடற 
மகனின் வரடவ எதிர்ந ாக்கவும், அதற்கு  ம்டம தயார்படுத்தவும் இன்டறய 
திருவருடகக்கால முதலாம் ஞாயிறு  ம்டம அடழக்கின்றது.  

திருவருடகக் காலத்தில்  ாம் வழக்கமாக தெய்வது, பீைத்தில் ஏற்றப்படும் 
 ான்கு வண்ண தமழுகுதிரிகள் தான். இந்த முதல் வாரத்தில் ஏற்றப்படும் 
தமழுகுவர்த்தி  மக்கு தவளிப்படுத்துவது எதிர்ந ாக்கு எனும் மாண்பிடனத் தான்.  

எதிர்ந ாக்கு என்பதற்கும் எதிர்பார்ப்பு என்பதற்கும் தபரியததாரு வித்தியாெம் 
உண்டு. எதிர்பார்ப்பு என்பது  ம்பிக்டக அற்ற காத்திருப்பு. எதிர்ந ாக்கு என்பது 
உறுதியான  ம்பிக்டக தகாண்ை காத்திருப்பு. எனநவ இடறமகன் இநயசு பிறப்பார் 
என்பதும் பாவத்தடளயிலிருந்து  ம்டம மீட்தைடுப்பார் என்ற எதிர்ந ாக்குைன் 
காத்திருப்நபாம். 

இன்டறய முதல் வாெகத்தில்  ாம் ஆண்ைவரின் ஒளியில்  ைப்நபாம் என்று 
அடிடம வாழ்வில் ெிக்குண்ை மக்களுக்கு எொயா வாக்கினர் இடறவாக்கு 
உடரப்படத காண்கின்நறாம். ஆண்ைவரின் ஒளி ஏற்றப்படும்நபாது அடிடம என்னும் 
இருள் அகற்றப்படுகின்றது.  ாமும் ஆண்ைவரின் ஒளிடய  மக்குள் ஏற்றி,  ாம் 
அடிடமப்பட்டுள்ள தெயல்களில் இருந்து விடுபட்டு இடற ஒளியில்  ைப்நபாம். 

இன்டறய  ற்தெய்தி வாெகத்தில், ‘ஆண்ைவரின் வருடகக்காக உங்கடள 
ஆயத்தப்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள், விழிப்பாயிருங்கள்’ என்கிறார் இநயசு கிறிஸ்து. 

இலக்கிடன உன் கண்முன்  ிறுத்து 

அடத அடைய ந ரிய வழியில்  

உன் கால்கடள தெலுத்து. 

மனிதனுக்குரிய மாண்டப தெலுத்து 

மனங்குளிர  ல் அன்டபக் தகாடுத்து. 

இடவநய இடறவன்  ம்மிைம் எதிர்ந ாக்குபடவ. இடவ  ம்முள் இருந்தால் 
அழிக்கப்பட்ை மக்களிடைநய இடறவனால் காப்பாற்றப்பட்ை ந ாவா நபால  ாமும் 
அக்கிரமமான உலகத்தில் அடமதியுைன் மீட்கப்படுநவாம் என்ற எதிர் ந ாக்குைன் 
இப்பலியில் பங்நகற்நபாம். 

 



மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. ஆண்ைவரின் ஒளியில்  ைக்க அடழப்பவநர இடறவா! 

எம் திருஅடவடய வழி ைத்தும் திருத்தந்டத, திருஅடவ பணியாளர்கள் 
இடற ஒளியில்  ைக்கவும், மக்கடள இடறயாட்ெிப் பாடதயில்  ைத்திச் தெல்லவும், 
பாவ இருடள மனதில் அகற்றி, ஆண்ைவரின் ஒளியில்  டைநபாைவும் வரமருள 
நவண்டுதமன்று இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்நறாம்.  

2. ஆயத்தமாய் இருங்கள் என்றவநர எம் இடறவா! 

எம்  ாட்டை ஆளும் ஆட்ெியாளர்கள், பணிபுரியும் அரசு அதிகாரிகள், 
தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ை வாய்ப்பு மக்களுக்கு நெடவ தெய்யநவ என்படத மனதில் 
தகாண்டு,  ாடும் மக்களும் வளர்ச்ெி அடைய நதடவயான திட்ைங்கடள 
தெயல்படுத்தவும், மக்கடள பிரித்தாளும் நபாக்கிடன விட்தைாழித்து  லம் தரும் 
ஆட்ெி தெய்ய  ல்லறிவு தரநவண்டுதமன இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்நறாம். 

3. எதிர்ந ாக்நகாடு வாழ கற்று தருபவநர எம் இடறவா! 

எம்  ாட்டில், எம் பகுதியில் தனிடம, ந ாய், வன்முடற நபான்ற 
காரணங்களால் வாழ்வில்  ம்பிக்டக இழந்து வாடும் ெநகாதர ெநகாதரிகள் உம் மீது 
 ம்பிக்டகயில் உறுதிப்பைவு, பெியற்ற கல்வி தபற்ற உலடக எம் எதிர்ந ாக்காக 
தகாண்டு, ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவும் மனப்பான்டம தரநவண்டுதமன இடறவா 
உம்டம மன்றாடுகின்நறாம். 

4. இயற்டகடய ந ெிக்கச் தெய்பவநர எம் இடறவா!  

 ீர் தந்தடமக்காக மடழக்காக  ன்றி. எம் பகுதியில் நவளாண்டம ெிறப்படையவும், 
 ீர் ிடலகள் மாெடையாமல் காக்கப்பைவும், மக்கள் விழிப்புணர்வுைன்  ீடர 
பயன்படுத்தவும், விடளச்ெலுக்கு ஏற்ற காலச் சூழ் ிடலடய தந்து ஆெீர்வதிக்கவும், 
குடும்ப அடமதி, ெந்நதாஷம் தபருகவும், கல்வி, நவடலவாய்ப்பு, திருமணம், 
குழந்டத வரம் நவண்டுநவார் உமது அருளால் தபற்று மகிழவும் வரம் அருள 
நவண்டுதமன்று உம்டம தகஞ்ெி மன்றாடுகின்நறாம். 

 

நன்றி: திருமதி ஜ ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

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

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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