கிறிஸ்தவ ப ொங்கல்
விளக்கமும், வழி ொடும்
ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடு, அச்சமுதாயத்தில் நிலவும் சமயத்ததாடு நநருங்கிப்
பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுண்ணமணய நன்குைர்ந்த திருச்சணப, பண்பாட்டிற்க்குப்
நபரும்

மதிப்பு

அளித்து

வந்துள்ளது.

திருச்சணபக்கும்

பண்பாட்டிற்குமுள்ள

நநருங்கிய நதாடர்ணப 2-ம் வத்திக்கான் சங்கம் மிகத் நதளிவாக எடுத்துணைக்கிறது.
(காண்க, "இன்ணறய உலகில் திருச்சணப எண். 53 நதாடர்ச்சி) தமலும் திருச்சணபயின்
"அணமப்பிற்க்கு

நவளிதய

தூய்ணம,

உண்ணம

என்னும்

அம்சங்கள்

பல

காைப்படுகின்றனஷ", (திருச்சணப-3) என்று இச்சங்கம் ஏற்றுக்நகாள்ளுகிறது. எனதவ
"பிற மணறகளிதல காைக் கிடக்கின்ற உண்ணமயானதும், தூய்ணமயான எணதயும்
திருச்சணப

உதறித்

தள்ளுவதில்ணல".

மாறாக

அணவகணள

"உண்ணமயாகதவ

மதிக்கிறது". (கிறிஸ்தவமில்லா மணறகள்-2) "இயலுமாயின் ...... இணறபைியிலும்
கூட அணத ஏற்றுக்நகாள்ளுகிறது"
ஆகதவ

தமிழர்

இணறபைியில்

பண்பாட்டின்

(இணறபைி-37, 40).

சிறப்பு

ஏற்றுக்நகாள்ளப்பட

அம்சமான

நபாங்கல்

தகுதிவாய்ந்ததா

என்று

விழா

கிறிஸ்தவ

ஆைாய்ந்து,

ஆவன

நசய்து நமது பண்பாட்ணடயும், கிறிஸ்தவ மணறணயயும் இன்னும் சிறக்கச்நசய்வது
தமிழகத்திதல வாழும் ஒவ்நவாரு கிறிஸ்தவனின் தணலயாய கடணம.

ப ொங்கல் விழொ
தமிழ்நாட்டில் ணத மாதத்தின் முதல் நாளில் நபாங்கல் விழா மங்களச் சிறப்தபாடு
நகாண்டாடப்படுகிறது.

இது

ஓர்

அறுவணடவிழா.

இணறவன்

நல்கிய

நல்

விணளச்சலுக்காக அவருக்கு நன்றி நசலுத்தும் விழா. இவ்விழாவிற்க்கு முந்திய
நாணள, மக்கள் தயாரிப்பு நாளாக நகாள்கின்றனர். இது "தபாகிப் நபாங்கல்" என்று
அணழக்கப்படுகிறது.
மூன்று

நாள்

நகாண்டாட்டத்தில்

முதல்நாளில்,

மக்கள்

ஞாயிற்ணற

நன்றியுைர்ச்சியுடன் நிணனக்கின்றனர். ஏநனனில் அவன்தான் தன் கிைைக்ணகயால்
பயிர்கணளச்

நசழித்து

வளைச்

நசய்தவன்.

இைண்டாவதுநாள்,

மாட்ணடப்

நபருணமப்படுத்துகின்றனர். ஏநனனில், மாடு உழவர்களின் வலக்கைமாய் இருந்து
உதவுகிறது. மூன்றாம் நாள், உற்றார் உறவினர், ஒருவர் ஒருவணைச் சந்தித்துத்
தங்களது மகிழ்ச்சிணய பகிர்ந்து நகாள்கின்றனர்.

ப ொங்கல் ஒரு முதற்கனி விழொ
நபாங்கணலக்
கட்டமாய்

கடவுளுக்குப்

பணடத்தல்தான்

அணமந்துள்ளது.

முதற்கனியாகிய

நபாங்கல்

இப்நபாங்கல்,

அரிசியிலிருந்து

விழாவின்

முக்கியக்

நிலத்திலிருந்து

சணமக்கப்படுகிறது.

கிணடக்கும்

நிலத்தின்

முதற்கனிணய

இணறவனுக்குப் பணடப்பது திருவிவிலியத்தில் எங்கும் காைப்படுகிறது.

ழழய ஏற் ொட்டின் முதற்கனி:
பணழய ஏற்பாட்டில், ஏப்ைல் மாதத்தில் பார்லிணயயும் (2 சாமு 21:9) தம மாதத்தில்
தகாதுணமணயயும் மக்கள் அறுவணட நசய்தனர். அப்தபாது அவர்கள் எல்லாரும்
மகிழ்ந்நிருந்தனர்.

(இச16:15)

இம்மகிழ்ச்சியில்

மக்கள்

பணடப்பின்

இணறவணன

மறந்துவிடவில்ணல. அறுவணடக்காலம் இணறயருட் நபருக்கின் அருங்குறி. ஆகதவ
நல்ல

விணளச்சணல

நல்கிய

இணறவனுக்கு

நன்றி

நசலுத்தினர்

(திபா

67:6).

அறுவணட விழாக் நகாண்டாடி மகிழ்ந்தனர். இவ்விழாவின்தபாது அறுவணடயின்
முதற்கனியாகிய கதிர்கட்ணட இணறவனுக்குக் காைிக்ணகயாக அளித்தனர் (தலவி
23:10).

இதனால்தான்

அறுவணடவிழா,

'முதற்கனியின்

நாள்'

என்று

அணழக்கப்பட்டது (எண் 28:26).
இதன்

நதாடர்ச்சியாகதவ,

தணலப்தபற்ணறயும்,

மிருகங்களின்

குறிப்பாக

தணலக்குட்டிணயயும்,

ஆண்குழந்ணதணயயும்

மனிதர்கள்

தம்

(விப13:12,நதா.நூ22:2)

இணறவனுக்குக் காைிக்ணகயாக அளிக்கும் வழக்கம் உருப்நபற்றது.

கிறிஸ்து - தழைப்ப றொனவரும், முதற்கனியும்:
கிறிஸ்து விண்ைகத் தந்ணதயின் தணலப்தபறான மகன். ஆகதவ தமாதச சட்டப்படி
மரியா, தன் தணலப்தபறான இதயசுணவ ஆண்டவருக்கு அர்ப்பைித்தார் (லூக் 2:2224). பணழய ஏற்பாட்டில் அறுவணட நாளன்று முதற்கனியாக ஒப்புக்நகாடுக்கப்பட்ட
கதிர்கள்,

ஐம்பதாம் நாள் அப்ப காைிக்ணகயாய் அளிக்கப்பட்டன (தலவி

அதுதபால

பிறந்தவுடன்

இணறமகன்

கிறிஸ்து,

முதற்தபறான
இறுதியில்

காைிக்ணகயாய்

நபரிய

வியாழன்,

23:16).

ஒப்புக்நகாடுக்கப்பட்ட
புனித

நவள்ளியன்று

அப்பாமாய்க் காைிக்ணகயானார். ஆகதவ இதயசுவின் வாழ்க்ணகதய ஓர் அறுவணட
விழா.
கிறிஸ்து

பணடப்பணனத்திலும்

திருமுழுக்கு

நபற்ற

தணலப்தபறு

அணனவரும்

(நகாதலா

முதற்கனியாக

1:15)

திருச்சணபயில்

ஒப்புக்நகாடுக்கப்படுகின்றனர்

(யாக் 1:18, 1நகாரி 16:15). ஆகதவ ஒவ்நவாரு அறுவணடவிழாவும் அல்லது முதற்கனி
விழாவும் நாம் நபற்ற திருமுழுக்ணக நமக்கு நிணனவு+ட்டுகிறது.

ப ொங்கலும் கிறிஸ்தவரும்:
நபாங்கல் விழா, அறுவணடயின் முதற்கனிணய இணறவனுக்குப் பணடக்கும் விழா
என்பதாகக்

கண்தடாம்.

அறுவணடயின்

முதற்கனிணய

இணறவனுக்கு

ஒப்புக்நகாடுத்தல், விவிலிய நபாருட்நசறிவு நகாண்ட ஓர் இணறயியல் தகாட்பாடு
என்றும் தநாக்கிதனாம். எனதவ தமிழகக் கிறிஸதவர்கள் நபாங்கல் விழாணவச்
சிறப்புடன் நகாண்டாடுவது மிகவும் நபாருத்தமாகும்@ நபாருளுணடயதாகும். ஒரு
தமிழ்க்

கிறிஸ்தவர்,

நகாண்டாடத்

தமிழர்

என்ற

தகுதியுணடயவைாகிறார்.

திருமுழுக்கு

வாக்குறுதிகணளப்

முணறயிலும்
ஏநனனில்

புதுப்பித்து,

நபாங்கல்

இவ்விழா,

விழாணவக்

கிறிஸ்தவனின்

உயிர்த்நதழுதலில்

அவைது

நம்பிக்ணகணயயும் உறுதிப்படுத்தி, விண்ணுலக வாழ்ணவ இம் மண்ணுலகிதலதய
முன்சுணவயாக அனுபவிக்க உதவுகிறது.
நபாங்கல் ஓர் அறுவணட விழா. ஆகதவ எல்லாருக்கும் நபாதுவான ஒரு சமூக
விழா. நபாதுப்படக் கூறின் இந்திய விழாக்கள் அணனத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட புைாைக்
கணதயின் அடிப்பணடயில் எழுந்ததாகதவ இருக்கும். ஆனால் நபாங்கல் விழாணவப்
நபாருத்தமட்டில், அது எத்தணகய புைாைத்ணதயும் அடிப்பணடயாகக் நகாண்டதல்ல.
இணறவன்பால்

மக்கள்

நகாண்டிருந்த

நன்றிப்

நபருக்தக

நபாங்கல்

விழாவாக

உருநவடுத்தது.
ஆகதவ

நபாங்கல்

விழா

இன,மத

தவறுபாடின்றி

தமிழக

மக்கள்

அணனவருக்குமுரிய ஒரு நபாது விழா. ஒரு சமூக விழா. நிலத்ணத பண்படுத்திப்
பயிர்

நசய்யும்

உழவர்கள்

மட்டுமல்ல,

அதன்

பலணன

உண்டு

அணனவருதம இந்நன்றிப் நபருவிழாணவக் நகாண்டாட தவண்டும்.

மகிழும்

