
முதல் திருவிருந்து க ொண்டொட்டம் 

திருப்பலி முன்னுரை 

  அன்பிற்குரியவர்களே! இனிய இளயசுவின் ஈடு இணையில்லாத நாமத்தில் 
அன்புடளன வாழ்த்தி, வரளவற்கின்ள ாம். 

அணைப்ணபளயற்று வந்துள்ே உங்கள் ஒவ்வவாருவணரயும் உேமார நன் ி 
வ ால்லி வரளவற்பதில் வபருமகிழ்வு அணடகின்ள ன். 

உ வுகள் வாழ்வுக்குச் சுணவ வகாடுக்கின் ன.  

உ வுகோளலளய மனிதம் புனிதமணடகின் து.  

உ வு புனிதமாகி நம்ணம வதய்வகீத்தில்  

கலந்திடச் வ ய்வதுளவ வாழ்வின் நிண வாகின் து. 

இத்தணகய நிண வாழ்வுக்கு நம்ணம இட்டுச் வ ல்ல, தன்ணனளய 
தரைியிளல தந்தவளர நம் ஆண்டவர் இளயசு கி ிஸ்து. நம்ணமப் ளபால 
வாழ்ந்தவர் தன் உ ணவ உறுதிப்படுத்திட, தன்ணனளய நம் எல்லாருக்கும் 
உைவாக்கினார். அவணர உண்டு. அவரது குருதிணய குடிப்பவர் நிணலவாழ்ணவச் 
சுதந்தரித்துக் வகாள்வர் என்  உறுதிணயயும் தந்தார். 

இந்த இண  உ வு உறுதியானது;  

உண்ணமயானது; உ ணவ கட்டிவயழுப்புவது; 

இந்த இண உ ளவ நம்ணம ஒன் ிணைத்து பயைிக்கச் வ ய்கின் து.  

இதனாளலளய இங்கு நாம் ஒன்றுகூடி வந்துள்ளோம். திருஅணவ, 
தலத்திருஅணவ என்கி  வபயராளலளய நாம் பயைிக்கின்ள ாம். பி ளராடு நாம் 
வகாள்ளும் உ வுக்கு நமக்கு மாதிரிணகயாக இண  உ வு இருக்கின் து. இண  
உ வும், பி ர் உ வும் நாையத்தின் இருப்பக்கங்கோக இருந்து மண்ணுலக 
வாழ்வுக்கு அர்த்தம் தருகின் து. 

திருமுழுக்கினால் கடவுேின் மகனாகி, ஒப்புரவினால் பாவத்ணதக் கழுவி 
சுத்திகரித்து, நற்கருணையினால், இண  உ ணவ உறுதி வ ய்து, பி ரது 
உ விளல வேர்ந்திட இந்த நற்கருணை திருவருட் ாதனம் நமக்கு துணை 
வ ய்கின் து. இந்த திருவிருந்ணத வாழ்விளல முதல்முண யாக வப  
ஆயத்தப்பட்டு வந்துள்ே ------ஐ வாழ்த்துளவாம். ஆ ீர்வதிப்ளபாம். 

நாமும் நம்ணம தகுதிப்படுத்திக் வகாள்ே நம்முணடய குற் ங்களுக்காக 
மனம் வருந்தி மன்னிப்பு ளகட்ளபாம். 



பொவமன்னிப்பு மன்றொட்டு 

உ ணவ உறுதிப்படுத்துபவளர இண வா!  

உம்முணடய உ விளல பி ரது உ விளல அலட் ியமாய் இருந்து, உம்ணம 
ளதடாது இருந்த தருைங்கணே எண்ைிப் பார்க்கின்ள ன். பி ணர உயர்வாக 
கருதாமல் இருந்து, அவர்கேது உ ணவயும் என்னுணடய அலட் ியப் 
ளபாக்கினால் பணக, வவறுப்பு, ணவராக்கியம், என பல நிணலகேினால் 
கண்டுவகாள்ோத நிணலயிளல வாழ்ந்ததற்கு மனம் வருந்தி மன்னிப்பு 
ளகட்கின்ள ன். 

பாடல்: ஆண்டவளர இரக்கமாயிரும் . . .  

உைவானவளர இண வா!  

திருவிருந்து வகாண்டாட்டத்திற்குரிய மரியாணத மதிப்பு தராது, தகுந்த 
முன்தயாரிப்பு இன் ி பங்ளகற்று வந்துள்ளேன். ஆர்வத்ளதாடும், ஆண ளயாடும், 
முழுஈடுபாட்டுடனும் பலிக் வகாண்டாட்டத்தில் பங்ளகற்காத தருைங்கணே 
எண்ைி மனம் வருந்தி மன்னிப்புக் ளகட்கின்ள ன். 

பாடல்: கி ிஸ்துளவ இரக்கமாயிரும் . . . 

உண்ணமயுள்ேவளர இண வா!  

கி ிஸ்தவ வாழ்வு தரும் அற்புத அருணே பல நிணலகேிளல உைர்ந்து 
வாை மறுத்தும், ம ந்தும் இருந்திருக்கின்ள ன். இறுதிவணர உறுதியான 
மனநிணலளயாடு வாை விடுக்கப்பட்ட அருணே வதாணலத்து, அங்கு இங்கு என 
ஓடி அணலந்து, உம் அருணே இைந்தும், வதாணலத்தும் நிற்கின்ள ன். இத்தணகய 
ஏளனாதாளன வாழ்வு வாழ்ந்ததற்காய் மனம்வருந்தி மன்னிப்பு ளகட்கின்ள ன். 

பாடல்: ஆண்டவளர இரக்கமாயிரும் . . . 

உன்னதங் ளிலே  ீதம் 

திருக்குழும மன்றாட்டு 

 மாந்தர்கேின் நாயகளன இண வா! மண்ணுலக வாழ்ணவ  ி ப்பு ச் 
வ ய்திட, மனிதராக பி ந்து, வாழ்ந்து வேம் ள ர்த்தீளர. வதாடர்ந்த வாழ்வு  ி ப்பு 
வபற் ிட, இணத எனது நிணனவாகச் வ ய்யுங்கள் என்று ஒப்புக் வகாடுத்து 
வ பித்திட அணைத்தீளர. வகாண்டாடி மகிழும் இக்கல்வாரிப் பலியின் பயணன 
நிண ளவாடு வபற்று மகிை, உம்முணடய பிர ன்னத்ணத தந்து, முதல்முண யாக 
உைணவ வபறும் இவணர ஆ ீர்வதித்தருளும். உம்ளமாடு . . . 



 

முதல் வொச  முன்னுரை (இரைச்சட்டம் 8: 2-3, 14b-16a 16:2-4, 12-15) 

 ப ியால் வாடிய இஸ்ரளயல் மக்களுக்கு வானத்திலிருந்து மன்னா என்  
உைவால் உயிரேித்தார் இண வன். இண வனின் அன்ணப,  தனிப்வபரும் 
கருணைணய இந்த உைவு அன்று வவேிப்படுத்தியது. இன்று நற்கருணை 
உைவால் தன்ணனளய தந்து நம்ணமயும் பராமரிக்கின் ார். இச் ிந்தணனளயாடு 
முதல் வா கத்திற்குச் வ விமடுப்ளபாம். 

 

முதல் வொச ம் 

நீங்களும் உங்கள் மூதாணதயாரும் அ ிந்திராத மன்னாவினால் உங்கணே 
உண்பித்தார். 

இணைச் ட்ட நூலிலிருந்து வா கம் 8: 2-3, 14b-16a 

ளமாள  மக்கணே ளநாக்கிக் கூ ியது: 
உங்கள் கடவுோகிய ஆண்டவர் பாணலநிலத்தில் உங்கணேக் கூட்டிச் வ ன்  

எல்லா வைிகணேயும் நிணனவில் வகாள்ளுங்கள். அதன் மூலளம அவர் உங்கணே 
எேியவராக்கினார். அவர்தம் கட்டணேகணே நீங்கள் கணடப்பிடிப்பரீ்களோ 
மாட்டீர்களோ என உங்கள் உள்ேச்  ிந்தணனணய அ ிந்து வகாள்ேவும் 
ள ாதித்தார். 

அவர் உங்கணே எேியவராக்கினார். உங்களுக்குப் ப ிணயத் தந்தார். ஆனால், 

மனிதர் அப்பத்தினால் மட்டுமன்று, மா ாக, கடவுேின் வாய்ச் வ ால் 
ஒவ்வவான் ாலும் உயிர் வாழ்கின் ார் என்று நீங்கள் வதரிந்து வகாள்ளுமாறு, 

நீங்களும் உங்கள் மூதாணதயரும் அ ிந்திராத மன்னாவினால் உங்கணே 
உண்பித்தார். 

அடிணமத்தனத்தின் வடீாகிய எகிப்து நாட்டிலிருந்து உங்கணேக் கூட்டி வந்த 
உங்கள் கடவுோகிய ஆண்டவணர ம ந்துவிட ளவண்டாம். அவளர, 

வகாள்ேிவாய்ப் பாம்புகளும் ளதள்களும் நிண ந்த, நீரற்று வ ண்ட நிலமான 
பரந்த வகாடிய பாணலநிலத்தில் உங்கணே வைிநடத்தியவர்; இறுகிய 
பாண யிலிருந்து உங்களுக்காக நீணரப் பு ப்படச் வ ய்தவர். உங்கள் 
மூதாணதயருக்குத் வதரிந்திராத மன்னாவால் பாணலநிலத்தில் உங்கணே 
உண்பித்தவர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 
 

 

 

 



பதிலுரைப் பொடல் 

திபா 116: 12-13. 15-16. 17-18 (பல்லவி: 13) 

பல்லவி: மீட்பின் கிண்ைத்ணதக் ணகயில் எடுத்து, ஆண்டவர் வபயணரத் 
வதாழுதிடுளவன். 

12 ஆண்டவர் எனக்குச் வ ய்த எல்லா நன்ணமகளுக்காகவும் நான் அவருக்கு 
என்ன ணகம்மாறு வ ய்ளவன்? 

13 மீட்பின் கிண்ைத்ணதக் ணகயில் எடுத்து, ஆண்டவரது வபயணரத் வதாழுளவன். 
- பல்லவி 
 

15 ஆண்டவர்தம் அன்பர்கேின்  ாவு அவரது பார்ணவயில் மிக மதிப்புக்குரியது. 
16 ஆண்டவளர! நான் உண்ணமயாகளவ உம் ஊைியன்; நான் உம் பைியாள்; உம் 
அடியாேின் மகன்; என் கட்டுகணே நீர் அவிழ்த்து விட்டீர். - பல்லவி 
 

17 நான் உமக்கு நன் ிப் பலி வ லுத்துளவன்; ஆண்டவராகிய உம் வபயணரத் 
வதாழுளவன்; 

18 இப்வபாழுளத உம் மக்கள் அணனவரின் முன்னிணலயில் ஆண்டவளர! உமக்கு 
என் வபாருத்தணனகணே நிண ளவற்றுளவன். - பல்லவி 
 

இைண்டொம் வொச ம் (1 க ொரி 10: 16-17) 

 நற்கருணை கி ிஸ்துவின் உண்ணமயான உடல். அணத உண்ணும் நாம் 
இளயசுளவாடு ஒன் ிணைக்கப்படுகிள ாம், அவரில் ஓருடலாகிள ாம். நாம் 
பலராயினும்  ளகாதர அன்பில் நிணலத்து வாை அணைக்கப்படுகிள ாம். தூய 
பவுல் விடுக்கும் இந்த அண கூவலுக்கு வ விமடுப்ளபாம். 

 

இைண்டொம் வொச ம் 

அப்பம் ஒன்ள . ஆதலால் நாம் பலராயினும் ஒளர உடலாய் இருக்கிள ாம். 

திருத்தூதர் பவுல் வகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 
வா கம் 10: 16-17 

 ளகாதரர்  ளகாதரிகளே, 

கடவுணேப் ளபாற் ித் திருவிருந்துக் கிண்ைத்திலிருந்து பருகுகிள ாளம, அது 
கி ிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு வகாள்ளுதல் அல்லவா! அப்பத்ணதப் பிட்டு 
உண்ணுகிள ாளம, அது கி ிஸ்துவின் உடலில் பங்குவகாள்ளுதல் அல்லவா! 
அப்பம் ஒன்ள . ஆதலால் நாம் பலராயினும் ஒளர உடலாய் இருக்கிள ாம். 
ஏவனனில் நாம் அணனவரும் அந்த ஒளர அப்பத்தில்தான் பங்கு வகாள்கிள ாம். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 
 



நற்கசய்திக்கு முன் வொழ்த்கதொேி 

ளயாவா 6: 51-52 

அல்ளலலூயா, அல்ளலலூயா! விண்ைகத்திலிருந்து இ ங்கி வந்த வாழ்வு 
தரும் உைவு நாளன. இந்த உைணவ எவராவது உண்டால் அவர் என்றுளம 
வாழ்வார், என்கி ார் ஆண்டவர். அல்ளலலூயா. 

நற்கசய்தி வொச ம் 

எனது  ணத உண்ணமயான உைவு. எனது இரத்தம் உண்ணமயான பானம். 

✠ ளயாவான் எழுதிய தூய நற்வ ய்தியிலிருந்து வா கம் 6: 51-58 

அக்காலத்தில் 

இளயசு யூதர்கள் கூட்டத்ணத ளநாக்கிக் கூ ியது: “விண்ைகத்திலிருந்து 
இ ங்கி வந்த வாழ்வு தரும் உைவு நாளன. இந்த உைணவ எவராவது உண்டால் 
அவர் என்றுளம வாழ்வார். எனது  ணதணய உைவாகக் வகாடுக்கிள ன். அணத 
உலகு வாழ்வதற்காகளவ வகாடுக்கிள ன்.” 

“நாம் உண்பதற்கு இவர் தமது  ணதணய எப்படிக் வகாடுக்க இயலும்?” என்  
வாக்குவாதம் அவர்கேிணடளய எழுந்தது. இளயசு அவர்கேிடம், “உறுதியாக 
உங்களுக்குச் வ ால்கிள ன்: மானிட மகனுணடய  ணதணய உண்டு அவருணடய 
இரத்தத்ணதக் குடித்தாவலாைிய நீங்கள் வாழ்வு அணடய மாட்டீர்கள். எனது 
 ணதணய உண்டு என் இரத்தத்ணதக் குடிப்பவர் நிணலவாழ்ணவக் வகாண்டுள்ோர். 
நானும் அவணர இறுதி நாேில் உயிர்த்வதைச் வ ய்ளவன். எனது  ணத 
உண்ணமயான உைவு. எனது இரத்தம் உண்ணமயான பானம். எனது  ணதணய 
உண்டு எனது இரத்தத்ணதக் குடிப்ளபார் என்ளனாடு இணைந்திருப்பர், நானும் 
அவர்களோடு இணைந்திருப்ளபன். வாழும் தந்ணத என்ணன அனுப்பினார். நானும் 
அவரால் வாழ்கிள ன். அதுளபால் என்ணன உண்ளபாரும் என்னால் வாழ்வர். 
விண்ைகத்திலிருந்து இ ங்கி வந்த உைவு இதுளவ; இது நம் முன்ளனார் உண்ட 
உைவு ளபான் து அல்ல. அணத உண்டவர்கள் இ ந்து ளபானார்கள். 
இவ்வுைணவ உண்ளபார் என்றும் வாழ்வர்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 
 

விசுவொசத்ரதப் புதுப்பித்தல்  

 நற்கருணை, விசுவா த்தின் அருள் அணடயாேம். விசுவா த்தினாளலளய 
நாம் நற்கருணையில் ஆண்டவரின் திருப்பிர ன்னத்ணத ஏற்றுக்வகாள்கிள ாம். 
அணத வாழ்வேிக்கும் உைவாகக் காண்கிள ாம். நற்கருணைத் திருவிருந்தில் 
பங்கு வப  ளவண்டுமாயின் நமக்கு விசுவா ம் ளதணவ. எனளவ, நாம் நமது 
விசுவா த்ணத இப்ளபாது புதுப்பித்துக்; வகாள்ளவாம். குரு ளகட்கும் ளகள்விக்கு 
‘நம்புகின்ள ன்’ எனப் ஒருணமயில் பதில் கூறுளவாம். 



(வமழுகுதிரிணய ஏற் ிக் வகாள்ளுங்கள்) 

குரு: விண்ணையும் மண்ணையும் பணடத்த எல்லாம் வல்ல தந்ணதயாகிய 
இண வணன நம்புகின் ரீா? 

  பதில்: நம்புகின்ள ன் 

குரு: அவருணடய ஒளர மகனும், கன்னிமரியிடமிருந்து பி ந்து, பாடுபட்டு, 
அடக்கம் வ ய்யப்பட்டு, இ ந்ளதாரில் நின்று உயிர்த்வதழுந்து, தந்ணதயின் 
வலப்பக்கம் வறீ் ிருப்பவருமான நம் ஆண்டவர் இளயசு கி ிஸ்துணவ 
நம்புகின் ரீா? 

பதில்: நம்புகின்ள ன். 

குரு: தூய ஆவிணயயும், தூய கத்ளதாலிக்க திருச் ணபணயயும், தூயவர்கேின் 
 மூக உ ணவயும், பாவ மன்னிணபயும், உடலின் உயிர்ப்ணபயும், முடிவில்லாத 
வாழ்ணவயும் நம்புகின் ரீா? 

பதில்: நம்புகின்ள ன். 

குரு: இதுளவ நம்முணடய நம்பிக்ணக. இதுளவ நாம்  ார்ந்துள்ே திருஅணவயின் 
நம்பிக்ணக. இந்த நம்பிக்ணகயிளல நாளும் உறுதிப்பட வாழ்த்தி 
ஆ ீர்வதிக்கின்ள ன். 

 

இரறமக் ளின் மன்றொட்டு ள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. வாழ்வின் நாயகளன இண வா! 

அன் ாட பலிக் வகாண்டாட்டத்ணத வகாண்டாடி மகிை நீவரீ் எமக்குத் தந்த 
குருக்கள், ஆயர்கள், து விகள், திருத்தந்ணத ஆகிளயாணர ஆ ீர்வதித்து 
புனிதப்படுத்தும். அவர்கள் தாங்கள் நிண ளவற்றும் பலிக் 
வகாண்டாட்டத்திற்ளகற்ப, அதனின் புனிதத்தன்ணமணய உைர்ந்து, வாழ்ந்து 
 ான்று பகர்ந்திட அருள்தர இண வா உம்ணம மன் ாடுகின்ள ாம். 

2. வாழ்வின் நாயகளன இண வா!  

அணுஆயுத அச்சுறுத்துதல் இல்லாத பிரபஞ் ம் ளவண்டும் என்று 
விரும்புகின்  பலளகாடி மக்கணே உள்ேடக்கிய இந்த அற்புத பிரபஞ்சத்ணத 
வைிநடத்துளவார், வபாறுப்புடனும், உண்ணமயான அக்கண யுடனும் வ யல்பட்டு 
மக்கணே நல்வைி நடத்திட, அருள்தர இண வா உம்ணம மன் ாடுகின்ள ாம். 



3. வாழ்வின் நாயகளன இண வா!  

பாரதத்ணத ஆ ீர்வதியும். ஆன்மீகச் வ  ிவு வகாண்ட இந்த நாட்டில், மதம், 
இனம், குலம், ளகாத்திரம் என்று மக்கணே பிரித்தாளும் சூழ்ச் ிணய விடுத்து, 
ளநர்ணமத்தன்ணமளயாடு வைிநடத்திட, அருள்தர இண வா உம்ணம 
மன் ாடுகின்ள ாம். 

4. வாழ்வின் நாயகளன இண வா!  

உம்ணம முதல்முண யாக வப  ஆயத்தத்ளதாடு வந்துள்ே இவணர 
ஆ ீர்வதித்து, அர்ச் ித்து, புனிதப்படுத்தும். இவரது வபற்ள ார், உடன்பி ந்ளதார், 
உ வுகணேயும் ஆ ீர்வதித்து, ஒற்றுணம உைர்ளவாடு பயைித்து பலன் காை, 
அருள்தர இண வா உம்ணம மன் ாடுகின்ள ாம். 

5. வாழ்வின் நாயகளன இண வா!  

இவணர வாழ்த்தி ஆ ீர்வதிக்க வந்துள்ே நாங்கள் யாவரும் எங்கணே 
புதுப்பித்துக் வகாண்டு, உமது உ விளல உண்ணமயாயும், பி ர் உ விளல 
தியாகத்ளதாடும் பயைிக்க, அருள்தர இண வா உம்ணம மன் ாடுகின்ள ாம். 

6. வாழ்வின் நாயகளன இண வா!  

நிணலவாழ்வு அருள்பவளர எம் இண வா! விசுவா த்ணதக் கற்று தந்து, 
உம்ணம தினமும் ஆர்வத்ளதாடு வபற்று வாழ்ந்து, உம் பாதம் ள ர்ந்துள்ே எம் 
முன்ளனார்களுக்கு நித்திய வாழ்ணவ வகாணடயாக தந்திட, அருள்தர இண வா 
உம்ணம மன் ாடுகின்ள ாம்.  

 

 ொைிக்ர மீது மன்றொட்டு 

தியாகத்தின் தணலவா! உம்ணமளய கல்வாரியில் பலியாக்கி, எம்ணம 
மீட்புக்கு இட்டுச் வ ன் ளீர. அந்த தியாகத்தின் நிணனவாக நாங்கள் 
பலிணய ஒப்புக் வகாடுத்து, மன் ாட முன்வந்துள்ளோம். 
காைிக்ணகயாக்கும் இந்த பலிப் வபாருட்கள் மீது உம் ஆவிணய தங்கச் 
வ ய்து, இதணன உம்உடலாக, குருதியாக மாற்றுவது ளபால, அந்த ஆவி 
எங்கணேயும்,  ி ப்பாக இவணரயும் உமக்குந்த பலிப் வபாருோக 
மாற்றுவராக. எங்கள் . . .  

 

 



நற் ருரை உட்க ொண்ட பின் கசபம் 

 அன்புள்ே இளயசுளவ! / நீர் என் உள்ேத்தில் வந்துள்ேரீ். / நான் 
உம்ணம ஆராதிக்கிள ன்; / வாழ்த்திப் ளபாற்றுகின்ள ன். / என்னில் நீர் 
குடிவகாண்டிருப்பரீாக./ உமக்கு நன் ி கூறுகிள ன். / நீர் என்ணன 
ஆ ீர்வதியும் / உம் அருள் வரங்கோல் /என்ணன நிரப்பும்; / என் 
வபற்ள ார்கணேயும் /உ வினர்கணேயும் / நண்பர்கணேயும் என் 
பங்கிலுள்ே அணனவணரயும் / ஆ ீர்வதியும். /  ி ப்பாக / ஏணைகள், 
அனாணதகள், / ணகவிடப்பட்ளடார்கள் / ஆகிளயார்மீது இரக்கமாயிரும். / 

 இனிய இளயசுளவ! / உம் ஆவியின் வல்லணமயால் / என்ணன 
நிரப்பும். / என்ணனப் புதுப்பணடப்பாக மாற் ியருளும். / நான் உமது 
மனநிணலணயப் வபற்று / உம்ணமப்ளபால் வாை அருள்தாரும். / இனி நான் 
/என்  ிந்தணன,/ வ ால், வ யல் அணனத்திலும் / உம்ணமளய 
வவேிப்படுத்தவும், / எல்லா ளவணேயிலும் / இண யாட் ியின் 
கருவியாகச் வ யல்படவும்  /வரம் தாரும். /எனது குடும்பத்திலும், 
வதருவிலும், / பள்ேியிலும், பங்கிலும் / அணனவளராடும் / அன்பு வும் 
ளதாைணமயும் வகாண்டு வாை / வரமருளும். / வ ியவர்கள் மீது 
பரிவுகாட்டி,/ என்னிடத்தில் உள்ேணத/ அவர்களோடு பகிர்ந்து வகாள்ளும் 
தாராே உள்ேத்ணதத் தாரும். / நான் எப்ளபாதும் / உம்முணடய 
விருப்பத்ணதளய நிண ளவற்  / ஆற் ணல அேித்தருளும். / ஆவமன். 

 

நன்றிகூறுதல் 

எல்லாம் வல்லவராம் இண வா! எம்ளமாடு உ வு வகாள்ே விண்ைத்தல் 
இருந்து இ ங்கி மண்ைகத்தில் மனுவுருவானவளர. தந்ணதயாம் 
கடவுேின் மகன் என்  நிணலணய பற் ிப் பிடிக்க நிணனக்காமல் 
மனுவுருவானவளர இண வா, உமக்ளக நன் ி! 

பாடல்: நன் ி . . .  

உைவானவளர இண வா! மண்ணுலக மாந்தர்கணே திடப்படுத்திட 
உம்ணமளய உைவாக்கித் தந்தவளர! உண்பவர்கள் என்றும் வாழ்வர் என்று 
வ ால்லி நிணலவாழ்ணவ எமக்குப் பரி ாக்கினவளர, உமக்ளக நன் ி! 

பாடல்: நன் ி . . . 



உ ணவ உறுதிப்படுத்தும் எம் இண வா! இணத எனது நிணனவாகச் 
வ ய்யுங்கள் என்று வ ால்லி, அடிக்கடி பங்ளகற்பதால் நாங்கள் 
உம்ளமாடும், பி ளராடும் இணயந்த நிணலயில் பயைிக்க துணை 
வ ய்பவளர இண வா உமக்ளக நன் ி! 

பாடல்: நன் ி . . . 

மகிைச் வ ய்பவளர இண வா! பலிக் வகாண்டாட்டத்தின் வைியாக 
எங்கணே ஒருங்கிணைத்து, ஒன்று ள ர்த்து, மகிழ்ந்து இருக்கச் 
வ ய்தவளர. உ வுகோக நாங்கள் ஒன்று ள ர்ந்து வரும் ளபாது எமது 
மத்தியில் இருந்து எமது மகிழ்ச் ிணய இரட்டிப்பாகும் இண வா உமக்ளக 
நன் ி! 

பாடல்: நன் ி . . . 

அக்கறையுள்ேவளர இண வா! பாதுகாத்து பராமரிப்பவர் நீளர என்று 
நம்புகின்ள ாம். உம்முணடய தூதர்கணே வகாண்டு எங்கேது 
பயைங்கேில் எம்ணம பாதுகாத்து, பராமரித்த உமது கிருணபணய எண்ைி 
மகிழ்ந்து உம்ணம ளபாற்றுகின்ள ாம். இண வா உமக்ளக நன் ி! 

பாடல்: நன் ி . . . 

 

நன்றி மன்றொட்டு 

 வாழ்வின் நாயகளன இண வா! எல்லாரும் வாழ்வு வப  உம்ணமணய 
கல்வாரியில் ணகயேித்தீளர. நிண வாழ்ணவ சுதந்தரித்துக் வகாள்ே 
உம்ணமளய உைவாகவும் தந்து எம்ணம வைிநடத்தும் உம்அருணே 
எண்ைி மகிழ்கின்ள ாம். இக்வகாண்டாட்டம்  ி ப்பு  வப  நீவரீ் தந்த 
ளமலான அருளுக்காக உமக்கு நன் ி வ ால்லி மகிழ்கின்ள ாம். என்றும் 
நாங்கள் மனஉறுதியுடளன, நன் ியுள்ேவர்கோகவும், இனியவர்கோக 
வாைவும் அருள்தர, எங்கள் . . . 


