ப ொங்கல் திருநொள் (14.01.2018)
பெ வழி ொடு
முன்னுரை
தலைவர்: தந்லத, மகன், தூய ஆவியின் பெயராலை...
நல்ை நல்ை நிைம் ொர்த்து விலத விலதத்து அக்கலைலயாடும், ஆர்வத்லதாடும்
வளர்த்பதடுத்த ெயிர்கலள வாரியலைத்து மகிழும் உலைப்ொளிகளின் உன்னத
விைா இந்த பொங்கல் விைா. உைவுத் பதாைிலையும் உலைப்லெயும், மண்லையும்
மண்ைில் வாழும் ெல்லுயிர் வளங்கள் மற்றும் மக்கலளயும் மதித்துப் லொற்றும்
ெண்ொடு நம்மில் வளர, இயற்லகயின் அதிெதியான இலைவனுக்கு நன்ைி கூறும்
இச்பெெ வைிொட்டில் வரம் லவண்டி பெெிப்லொம்.
தரைவர்:

பெெவைிொட்டிற்காக

கூடியுள்ள

நாம்

இப்ொடலைப்ொடி

ெலடப்ெின்

காரைமான இலைவலன நம்மத்தியில் அலைப்லொம்.
ொடல்: இதயம் ொடும் இனிய ொடல்...
நற்பெய்தி வொெகம்: ‘என் காைடிக்கு உம் வாக்லக விளக்கு, என் ொலதக்கு ஒளியும்
அதுலவ”

என்று

திருப்ொடைாெிரியர்

கூறுவலதப்லொல்

இலைவார்த்லதலய

இப்லொது லகட்லொம்.
இரைவொர்த்ரத: விெ. 23:16-17,19
தரைவர்: அன்பு மாைவ மாைவியலர, பநடுங்காைமாக பொங்கல் திருவிைாலவத்
தமிைர்கள் பகாண்டாடி வருகின்ைனர். இவ்விைா நான்கு நாட்கள் மிகவும் ெிைப்ொகக்
பகாண்டாடப்ெடுகின்ைது.

ப ொகிப்ப ொங்கல்:
இன்று லதலவயற்ைப் பொருட்கலள அகற்ைி, எல்ைா இடங்கலளயும் தூய்லமச்
பெய்கிைார்கள்.
கீ ழ்ப்ெடியாலம,

எனலவ

நாமும்

பெருலம,

நம்மிடமுள்ள

லொம்ெல்,

தீய

ெண்புகளான

நம்ெிக்லகயின்லம

பொைாலம,

லொன்ைலவகலளத்

தீயிைிட்டு பகாளுத்துலவாம். ெலையன கைிந்து, புதியன ெிைப்ெதற்கு நம் உள்ளத்தில்
தூய்லமயான எண்ைங்களான அன்பு, பொறுலம, கீ ழ்ப்ெடிதல், சுறுசுறுப்பு, உற்ொகம்,

கடின

உலைப்பு

லொன்ைவற்லை

இலைவன்

அருளால்

பெற்று

இந்த

லொகிப்

பொங்கலைக் பகாண்டாடுலவாம்.

ரதப் ப ொங்கல்:
இந்நாள் புதிய ஆண்டின் பதாடக்கம். கடவுளின்

ெலடப்ெில்

முதல்

முதைாகத்

லதான்ைியது ஒளி. எனலவ இந்நாளில் புதிய அடுப்பு, புதுப்ொலன, புத்தரிெி, புதிய
மஞ்ெள் லொன்ைலவகலளப் ெயன்ெடுத்தி கடவுளுக்கு நன்ைிக் கூைி வைிெடுகின்ைனர்.
எனலவ

இன்று

நாமும் புதிய

அகல்

விளக்குகளில்

புதிய

இந்த பொருட்கலள

லவத்து ெிைப்ெிப்லொம்.
(ஏற்ைிய 10 அகல் விளக்குகள், மஞ்ெள், இஞ்ெி, காய்கைிகலளக் காட்டைாம்)

மொட்டுப் ப ொங்கல்:
ஆடு

மாடுகலளயும்,

மகிழும்

நாளிது.

உைவர்கள்

உைவர்கலளயும்

உைவுத்

ெயன்ெடுத்தும்

பதாைிைின்

நமக்களித்த

இலைவனுக்கு

லதாைர்களான

கருவிகளான

மண்பவட்டி,

நன்ைி

கூைி

விைங்கினங்களுக்காகவும்,
ஏர்கைப்லெ

மற்றும்

ெை

பொருட்கலளத் தந்த இலைவனுக்கும் நன்ைி பொல்வலதாடு உைவர்களின் கடின
உலைப்ெிற்கும் நன்ைி கூறுலவாம். கடின உலைப்பு என்ை நல்ை ெண்ெிலன நாமும்
ெின்ெற்றுலவாம்.
(உைவர்கலளப்

லொை

உலடயைிந்து

இவர்கள்

ெயன்ெடுத்தும்

கருவிகலளக்

காட்டைாம்)

கொணும் ப ொங்கல்:
இப்பொங்கல் நாளில் மக்கள் ஒருவலரபயாருவர் ெந்தித்து வாழ்த்துவர். இந்நாளில்
ஒருவர் மற்ைவர் லமலுள்ள ெலகலமலய மைந்து, அன்புடன் ஒருவலரபயாருவர்
வாழ்த்தி, தம்மிடமுள்ள இனிப்பு மற்றும் உைவுப்ெண்டங்கலள ெரிமாைிக்பகாள்வர்.
இத்தலகய அன்பும், ொெமும், உைவும் பகாள்ளும்லொதுதான் காணும் பொங்கைின்
விைா நிலைவுப்பெறுகிைது. எனலவ மாைவ மாைவியலர இந்நாளிலை நாம் ஒருவர்
ஒருவலர உள்ளன்லொடும், மகிழ்ச்ெிலயாடும் வாழ்த்திக்பகாள்லவாம்.
(மாைவ மாைவியர் ஒருவலரபயாருவர் வாழ்த்துங்கள்)
பொங்கல் ொடல்: இன்ெம் பொங்கும் நாள்

விசுவொெிகளின் மன்ைொட்டு
1.

வளங்களின்

நாயகலன

இலைவா,

பொங்கல்

திருவிைாலவ

மகிழ்ச்ெிலயாடு

பகாண்டாடும் இந்நன்னாளில் கடந்த வருடம் முழுவதும் எங்கலள வைிநடத்தி
உமது

அருட்பகாலடகலள

அளித்தலமக்கு

உமக்கு

நன்ைி

பெலுத்துகிலைாம்.

பொங்கல்

விைாவிலனக்

நிரப்ெியருளும்.
ஆெீ ர்வதித்து,

பகாண்டாடும்

உைவர்கள்
நல்ை

ெயிரிடும்

ெைனளிக்க

குடும்ெங்கலள
அலனத்துப்

லவண்டுபமன்றும்,

உமது
ெயிர்

நைன்களால்

வலககலளயும்

இயற்லகயின்

ெீ ற்ைத்தால்

ெயிர்கள் அைியாத காத்தருள லவண்டுபமன்று உம்லம மன்ைாடுகிலைாம்.
2. அன்பு இலைவா, உைவர்கலளயும் உைவிற்குப் ெயன்ெடும் கால்நலடகலளயும்,
உெகரைங்கலளயும் ஆெீ ர்வதித்தருளும். கருலை பதய்வலம இலைவா, ெயிரப்ெடும்
விவொய

நிைங்கள்

பெருமுதைாளிகளுக்கும்
ொதிக்கும்

ஏமாற்று

ென்னாட்டு
விற்கப்ெடுகின்ை

வன்முலை

நிறுவனங்களுக்கும்,
சுயநைம்

நிகழ்வுகள்

மலையவும்,

உள்நாட்டு
உைவர்கலளப்

அலனத்திைிருந்தும்

உைவர்கள்

காப்ொற்ைப்ெடவும் லவண்டுபமன்று உம்லம மன்ைாடுகிலைாம்.
3.

உைவுக்கும்

மண்ணுக்கும்,

பதாைிலுக்கும்,

பொல்ைாலும்

விண்ணுக்கும்

என்றும்

பெயைாலும்

வந்தலன

நன்ைியுள்ளவர்களாக

ஆெீ ர்வதிக்க லவண்டுபமன்று இலைவா உம்லம மன்ைாடுகிலைாம்.
நன்ைிப்

ொடல்: நீர் பெய்த நன்லம நிலனக்கின்லைன்...

வாை

பெய்து,
எம்லம

