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திருப்பலி முன்னுரை  

மாட்சிக்குாியவர்களே, 

பபாதுக்காலத்தின் இைண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலிரய சிறப்பிக்க உங்கள் அரைவரையும் 

அன்புடன் அரைக்கிளறாம். நம் ஆண்டவாின் மாட்சிமிகு பசயல்கரே நம் வாழ்வில் அனுபவிக்க 

இன்ரறய திருவைிபாடு நமக்கு அரைப்பு விடுக்கிறது. மைிதர்கோகிய நாம் அரைவரும் கடவுேின் 

ளமன்ரமரய உணர்ந்து, அவைது மாட்சிரமயில் பங்குபபறளவ அரைக்கப்பட்டிருக்கிளறாம். 

ஆண்டவர் இளயசுவின் உதவிரயப் பபற்று மகிை அன்ரை மாியாவின் பாிந்துரை ளதரவ 

என்பரத இன்ரறய நற்பசய்தி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. காைாவூர் திருமண நிகழ்ச்சியில் 

திைாட்ரச இைசம் தீர்ந்த பபாழுது, மாியன்ரையின் பாிந்துரையால் ஒரு புதுரம நிகழ்ந்தரதக் 

காண்கிளறாம். நமது அன்றாடத் ளதரவகேில் இரறயன்ரையின் பாிந்துரைரய நாடி, 

இரறவைின் உதவிகரே சுரவத்து வாழும் வைம் ளவண்டி, இந்த திருப்பலியில் பங்ளகற்ளபாம். 

 

முதல் வாசகம்  

பிறஇைத்தார் உன் பவற்றிரயக் காண்பர்:  

இரறவாக்கிைர்  எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்62:1-5  

சீளயாைின் பவற்றி ரவகரற ஒேிபயைவும், அதன் மீட்பு சுடர் விேக்பகைவும் பவேிப்படும்வரை, 

அதரை முன்ைிட்டு மவுைமாயிளைன்: எருசளலம் பபாருட்டுச் பசயலற்று அரமதியாயிளைன். 

பிறஇைத்தார் உன் பவற்றிரயக் காண்பர்: மன்ைர் யாவரும் உன் ளமன்ரமரயப் பார்ப்பர்: 

ஆண்டவர் தம் நாவிைால் சூட்டும் புதியபதாரு பபயைால் நீ அரைக்கப்படுவாய். ஆண்டவாின் 

ரகயில் நீ அைகிய மணிமுடியாகத் திகழ்வாய்: உன் கடவுேின் கைத்தில் அைச மகுடமாய் 

விேங்குவாய். 'ரகவிடப்பட்டவள் ' என்று இைி நீ பபயர்பபற மாட்டாய்: 'பாழ்பட்டது ' எை இைி 

உன் நாடு அரைக்கப்படாது: நீ 'எப்சிபா ' என்று அரைக்கப்படுவாய்: உன் நாடு 'பபயுலா ' என்று 

பபயர் பபறும். ஏபைைில், ஆண்டவர் உன்ரை விரும்புகின்றார்: உன் நாடு மணவாழ்வு பபறும். 

இரேஞன் கன்ைிப் பபண்ரண மணப்பதுளபால உன்ரை எழுப்பியவர் உன்ரை மணந்து 

பகாள்வார்: மணமகன் மணப்பபண்ணில் மகிழ்வதுளபால் உன் கடவுள் உன்ைில் மகிழ்வார். 

- இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

 

 



இைண்டாம் வாசகம்  

திருத் பதாண்டுகளும் பலவரகயுண்டு: ஆைால் ஆண்டவர் ஒருவளை.  

திருத்தூதர் பவுல்பகாாிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 4-11 

சளகாதைர் சளகாதாிகளே, அருள்பகாரடகள் பலவரகயுண்டு: ஆைால் தூய ஆவியார் ஒருவளை. 

திருத் பதாண்டுகளும் பலவரகயுண்டு: ஆைால் ஆண்டவர் ஒருவளை. பசயல்பாடுகள் 

பலவரகயுண்டு: ஆைால் கடவுள் ஒருவளை. அவளை எல்லாாிடமும் எல்லாவற்ரறயும் 

பசயல்படுத்துபவர். பபாது நன்ரமக்காகளவ தூய ஆவியாாின் பசயல்பாடுகள் ஒவ்பவாருவாிலும் 

பவேிப்படுகிறது. தூய ஆவியார் ஒருவருக்கு ஞாைம் நிரறந்த பசால்வேத்ரத அருளுகிறார். 

இன்பைாருவருக்ளகா அளத ஆவியார் அறிவுபசறிந்த பசால்வேத்ரத அேிக்கிறார். அளத ஆவியார் 

ளவபறாருவருக்கு நம்பிக்ரக அருளுகிறார். அந்த ஒளை ஆவியார் மற்பறாருவருக்குப் பிணிதீர்க்கும் 

அருள் பகாரடரயயும் அேிக்கிறார். தூயஆவியார் ஒருவருக்கு வல்ல பசயல் பசய்யும் 

ஆற்றரலயும் இன்பைாருவருக்கு இரறவாக்குரைக்கும் ஆற்றரலயும் ளவபறாருவருக்கு 

ஆவிக்குாியவற்ரறப் பகுத்தறியும் ஆற்றரலயும் மற்பறாருவருக்குப் பல்வரக பைவசப் ளபச்சு 

ளபசும் ஆற்றரலயும் பிறிபதாருவருக்கு அப்ளபச்ரச விேக்கும் ஆற்றரலயும் அருளுகிறார். அந்த 

ஒளை ஆவியாளை இவற்ரறபயல்லாம் பசயல்படுத்துகிறார்: அவளை தம் விருப்பம்ளபால் 

ஒவ்பவாருவருக்கும் இவற்ரறப் பகிர்ந்தேிக்கிறார். 

- இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு 

 

நற்பசய்தி வாசகம்  

புைித ளயாவான் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-11  

மூன்றாம் நாள் கலிளலயாவில் உள்ே காைாவில் திருமணம் ஒன்று நரடபபற்றது. இளயசுவின் 

தாயும் அங்கு இருந்தார். இளயசுவும் அவருரடய சீடரும் அத்திருமணத்திற்கு அரைப்புப் 

பபற்றிருந்தைர். திருமண விைாவில் திைாட்ரச இைசம் தீர்ந்து ளபாகளவ இளயசுவின் தாய் அவரை 

ளநாக்கி இளயசுவின் தாய் அவரை ளநாக்கி, 'திைாட்ரச இைசம் தீர்ந்துவிட்டது ' என்றார். இளயசு 

அவாிடம், 'அம்மா, அரதப்பற்றி நாம் என்ை பசய்யமுடியும்? எைது ளநைம் இன்னும் வைவில்ரலளய 

' என்றார். இளயசுவின் தாய் பணியாோிடம், 'அவர் உங்களுக்குச் பசால்வபதல்லாம் பசய்யுங்கள் ' 

என்றார். யூதாின் தூய்ரமச் சடங்குகளுக்குத் ளதரவயாை ஆறு கல்பதாட்டிகள் அங்ளக இருந்தை. 

அரவ ஒவ்பவான்றும் இைண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர்பகாள்ளும். இளயசு அவர்கேிடம், 

'இத்பதாட்டிகேில் தண்ணீர் நிைப்புங்கள் ' என்று கூறிைார். அவர்கள் அவற்ரற விேிம்பு வரை 



நிைப்பிைார்கள். பின்பு அவர், 'இப்ளபாது பமாண்டு பந்தி ளமற்பார்ரவயாோிடம் பகாண்டு 

ளபாங்கள் ' என்று அவர்கேிடம் கூறிைார். அவர்களும் அவ்வாளற பசய்தார்கள். பந்தி 

ளமற்பார்ரவயாேர் திைாட்ரச இைசமாய் மாறியிருந்த தண்ணீரைச் சுரவத்தார். அந்த இைசம் 

எங்கிருந்து வந்தது என்று அவருக்குத் பதாியவில்ரல: தண்ணீர் பமாண்டு வந்த பணியாேருக்ளக 

பதாிந்திருந்தது. ஆரகயால் பந்தி ளமற்பார்ரவயாேர் மணமகரைக் கூப்பிட்டு, 'எல்லாரும் நல்ல 

திைாட்ரச இைசத்ரத முதலில் பாிமாறுவர்: யாவரும் விருப்பம் ளபாலக் குடித்தபின்தான் தைம் 

குரறந்த இைசத்ரதப் பாிமாறுவர். நீர் நல்ல இைசத்ரத இதுவரை பாிமாறாமல் ஏன் ரவத்திருந்தீர்? 

' என்று ளகட்டார். இதுளவ இளயசு பசய்த முதல் அரும் அரடயாேம். இது கலிளலயாவில் உள்ே 

காைாவில் நிகழ்ந்தது. இதன் வைியாக அவர் தம் மாட்சிரய பவேிப்படுத்திைார். அவருரடய 

சீடரும் அவாிடம் நம்பிக்ரக பகாண்டைர்.இதன் பிறகு அவரும் அவர் தாயும் சளகாதைருகளும் 

அவருரடய சீடரும் கப்பர்நாகூம் பசன்று அங்குச சில நாள்ககள் தங்கியிருந்தைர். 

- இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

 

விசுவாசிகள் மன்றாட்டுகள்:  

1. இரறவன் என் மீட்பர், அவர்ளமல் நம்பிக்ரக ரவக்கிளறன், நான் அஞ்சமாட்ளடன்: 

ஆண்டவளை என் ஆற்றல், அவரைளய பாடுளவன்.  

 

பதில் : ஆண்டவளை எங்கள் மன்றாட்ரடத் தயவாய் ளகட்டருளும்.  

ஆசீரும் அருளும் நிரறந்த அன்புத் தந்ரதளய இரறவா!  

உமது பிைதிநிதிகோக இருக்கும் திருத்தந்ரத, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவிகள், பபாதுநிரலப் 

பணியாேர்கள் அரைவரும் மக்களுக்கு ஆறுதலாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும்: அவர்களுக்காக 

இரறவைிடம் பாிந்து ளபசுகின்றவாகோகவும், நல்ல வைிகாட்டிகோகவும் இருந்து பணியாற்ற 

ளவண்டிய பலத்ரதயும் உடல் நலத்ரதயும் அவர்களுக்கு அேித்துக் காத்திட ளவண்டுபமன்று 

இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம்.  

2. அைசருக்பகல்லாம் அைசளை எம் இரறவா!  

அன்ரை மாியாள் வைியாக நீர் எமக்குத் தரும் பசய்திரயயும், உமது விருப்பத்ரதயும், 

சித்தத்ரதயும் நாம் சாியாை விதத்திளல புாிந்துபகாண்டு அந்த அன்ரைரயப் ளபான்று 

அடுத்தவாின் நலைில் அக்கரற பகாண்டு, மற்றவர்கேின் இக்கட்டாை ளவரேகேில் அவர்களுக்கு 



துரணக்கைம் பகாடுக்கும் நன்மைரத எமக்குத் தந்தருே ளவண்டுபமன்றும், இப் புதிய ஆண்டிளல 

புதிய மைிதர்கோகிய நாங்கள் ஒவ்பவாருவரும் இரறயாட்சியின் மதீப்பிடுகரே உணர்ந்து 

அதன்படி அர்த்தமுள்ே புதுவாழ்வு வாை ளவண்டுபமன்றும் இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம்.  

3. கடவுள் இரணத்தரத மைிதன் பிாிக்காதிருப்பாைாக என்ற ஆசீளைாடு குடும்ப உறரவ 

உருவாக்கிய அன்புத் தந்ரதளய இரறவா!  

எமது குடும்பங்களுக்காக உம்மிடம் வருகின்ளறாம். இன்ரறய நாட்கேில் குடும்ப உறவுக்கும் 

ஒற்றுரமக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் தரடயாக இருக்கும் அரைத்துத் தீரமகரேயும் உமது இைக்கத்தால் 

தகர்த்பதறிந்து குடும்பங்கேில் அரமதியும் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுரமயும் நிலவ வைமருே ளவண்டு 

பமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம்.  

4. எமக்கு மன்ைிப்பு அேித்து எமக்கு புதுவாழ்ரவ வாக்கேித்த தந்ரதளய இரறவா!  

எம் இரேய சமுதாயம் தைது வாலிப நாட்கேில் நீர் தரும் நலன்கரே கண்டுக் பகாண்டு அதரை 

நல்லமுரறயில் பயன்படுத்திக் பகாள்ே தூயஆவியாைவாின் அருங்பகாரடகரே அபாிமிதமாகப் 

பபாைிந்தருேளவண்டும் என்ற இரறவா உம்ரம மன்றாடுகிளறாம்.  

5. அன்ரப பகிர்ந்த அேிக்க எம்ரமத் ளதடிவந்த எம் அன்பு இரறவா!  

இந்த நல்ல நாேில் கணவன் மரைவி பிள்ரேகள் என்று மகிழ்வுடன் வாை, இவ்வலகில் 

எதிர்நீச்சல் ளபாட்டு அரமதியாை குடும்ப வாழ்க்ரக நடத்த வைம் அருள் தைம் ளவண்டுபமன்று 

இரறவா உம்ரம மன்றாடுகிளறாம்.  

6. அரும்பபரும் பசயல்கள்; புாியும் வல்லவைாம் தந்ரதளய இரறவா!  

கீழ்த்திரச அைசர்கரேப் ளபான்று, நாங்கள் எேிய மைத்ளதாடும், திறந்த உள்ேத்ளதாடும் வாைவும்: 

எவ்வேவு எதிர்ப்புக்கள், தரடகள் எம் வாழ்வில் வந்தாலும், பதாடர்ந்து உம்ரமத்ளதடி, எம் 

வாழ்வில் உம்ரமச் பசாந்தமாக்கிக் பகாள்ே அருரேத் தைளவண்டுபமன்றும், புதிய ஆண்டில் 

நாங்கள் பசய்யும் பதாைிரல ஆசீர்வதியும். எங்கள் குடும்பத்தில் சமாதாைம் நிலவவும், எங்கள் 

பசயல்கள் உமக்கு உகந்தரவகோய் மாறவும், எங்கள் அருகில் வாழும் மக்கேின் ளதரவகள் 

நிரறளவறவும், ளதரவயாை அருரேப் பபாைிய இரறவா உம்ரம மன்றாடுகிளறாம்.  

 



7. மைிதைாக அவதாித்த மாபைைின் தந்ரதளய!  

எங்கள் சமூகத்தில் இடம் இல்லாமல் அரலந்து பகாண்டிருக்கும் ஏரைகள், அநாரதகள், 

ரகவிடப்பட்ளடார், மாற்று திறைாேிகள் அரைவரையும் ஆசீர்வதித்து அவர்கள் மறுவாழ்வு 

பபறவும், எங்கள் ஒவ்பவாருரடய உள்ேத்திலும் அவதாித்து அன்பு, அரமதி, சமாதாைம் ளபான்ற 

புண்ணியங்கரே எங்களுக்கு பபாைிந்தருே ளவண்டுமாய், பிறந்திருக்கின்ற இளயசுபாலன் 

வைியாக இரறவா உம்ரம மன்றாடுகிளறாம்.  

8. எல்லா மக்களுக்கும் பபரும் மகிழ்ச்சிய+ட்டும் நற்பசய்திரய வைங்கும் தந்ரதளய!  

இன்று இத்திருப்பலியில் பங்குபகாள்ேமுடியாமல் ளநாயுற்றிருப்ளபார், சிரறகேிலும், 

வரதமுகாம்கேிலும் இருப்ளபார், அகதிகள் முகாம்கேில் இருப்ளபார், பல்ளவறு 

ளவரலத்தேங்கேில் பணியாற்றுளவார், பயணம் பசய்ளவார் அரைவர் மீதும் மைமிைங்கி, 

அவர்களும் இன்ரறய நாேின் மகிழ்ரவயும், ஆசீரையும் பபற்று மகிைச் பசய்தருே 

ளவண்டுபமன்றும், நிரலயற்ற இந்த உலகின் பசல்வங்கரேத் ளதடி மை நிம்மதிரய இைந்து 

நிற்கும் மக்கள் அரைவரும், நிரலயாை பசல்வமாகிய உம்மில் நிம்மதி காண 

அருள்புாியளவண்டுபமன்று உம்ரம மன்றாடுகிளறாம்.  

9. தாயும் தந்ரதயுமாை இரறவா,  

உடல், உே ளநாயிைால் ளவதரையுறும் அரைவரையும் நீர் இைக்கத்துடன் கண்ளநாக்கி: 

அவர்கேின் ளவதரைரயத் தணித்து, நிரறவாை உடல், உே நலத்ரத அேித்துக் காத்திட 

ளவண்டுபமன்றும், இன்று எமது சமூகத்திளல வீணாை விவாதங்கோலும், குைப்பங்கோலும், 

தவறாை ளபாதரைகோலும், பிடிவாதத்தாலும், உறரவ முறித்து, விசுவாசத்ரத மறந்து பாரத 

மாறிச் பசல்லும் அரைவர்மீதும் மைமிைங்கி உமது வைியில் பசல்ல அவர்கரே வைிப்படுத்தியருே 

ளவண்டுபமன்றும், எமது இரேஞர்கரே நிரறவாக ஆசீர்வதியும். அவர்கேது இேரமப் 

பருவத்தின் பாவங்கரேயும், குற்றங்கரேயும் நிரையாது உமது இைக்கத்ரதயும், உமது 

ளபைன்ரபயும் அவர்கள் ளமல் பபாைிந்து வைிப்படுத்தியருே ளவண்டுபமன்று இரறவா உம்ரம 

மன்றாடுகின்ளறாம். 


