
கிறிஸ்து பிறப்பு விழா 

மூவ ொரு கடவுளின் ஆட்சி முடிவில்லொத ஆட்சி. அ ர் இந்த 

மண்ணுலகக அன்பு வெய் கத உறுதிபடுத்த தன்மககையே 

தொகை ொர்த்து மனுவுரு ொைகத நிகைவுகூறும் புனித நொள் தொன் 

இந்த கிறிஸ்துமஸ். இது கடவுள் நம்யமொடு இருக்கிறொர் 

என்பகதயும் நிகைவுபடுத்துகின்றது 

கிறிஸ்து பிறப்கபப் பற்றி திருவிவிலிேத்தில் நொம் 

 ொசிக்கின்ற ெம்ப ங்கள் பல ற்றிலும், பகிர்வு என்ற உன்ைத 

பண்பு யமயலொங்கி நிற்கின்றது. மீட்பு திட்டத்தின் ஒருபகுதிேொக, 

தமது ஒயை கமந்தகை இவ்வுலகில் மனிதைொகப் பிறக்கச் 

வெய்தயபொது, இகறதந்கத தமது அன்கப உலக மொந்தயைொடு 

பகிர்ந்து வகொண்டொர். இகறமகன் இயேசு பிறந்த வெய்திகே 

 ேல்வ ளியில் அறிவித்த  ொைதூதர்கள், தங்கள் மகிழ்ச்சிகே 

இகடேர்கய ொடு பகிர்ந்து வகொண்டொர்கள். தீ ைத்வதொட்டியில் 

கிடத்தியிருந்தக் குழந்கதகேக் கண்டஆேர்கள், அந்த 

நற்வெய்திகே தங்கள் அேலொருடன் பகிர்ந்து வகொண்டொர்கள். 

வநடுந்வதொகலவிலிருந்து விண்மீகை பின் வதொடர்ந்து  ந்த 

ஞொனிேர், தங்கள் உகடகமகக  திருக்குடும்பத்யதொடு பகிர்ந்து 

வகொண்டொர்கள். எைய  "பகிர்ந்து  ொழ்தல்" என்ற கருத்து 

கிறிஸ்துமஸ் விழொவின் கமேச் வெய்திேொக அகமகிறது. 

இன்கறே கொலங்களில் கிறிஸ்துமஸ் வகொண்டொடு தற்கு 

பல தைப்பட்ட தேொரிப்புகளில் நொம் ஈடுபடுகியறொம். பலகொைங்கள் 

வெய் து, வீட்கட அழகுபடுத்து து, குடில் அகமப்பது.  ொழ்த்து 

அட்கட அனுப்பு து. புத்தொகட அணிந்து திருப்பலியில் 

பங்குவகொள்ளுதல்,  ொழ்த்துக்கள் பரிமொறு து, இைவு முழு தும் 



குறுந்தக ல் அகலயபசியில் அனுப்பு து யபொன்ற 

விடேங்களில் நொம் நம்கமயே தேொர்ப்படுத்தி வகொள்கின்யறொம். 

நண்பர்கய ொடு நொம் பட்ெணங்கக யும் பரிசுக யும் பரிமொறிக் 

வகொள் தில் அடிப்பகடேொக இருப்பது பகிர்வு என்பயத ஆகும். 

ஒரு நிமிடம் கிறிஸ்து பிறந்த இைக  நிகைத்துப் 

பொர்ப்யபொம். வகொட்டும் பணியில் வகொள்கக ய ந்தன் 

மொட்டுக்வகொட்டிலில் பிறந்தொர். ஆள் அை மற்ற இரு ொை 

இடத்தில், கண்டுக்வகொள் ப்படொத இகடேர்கள் மத்தியில், 

அசிங்கங்கமும் அழுக்குமொை மொட்டுக் குடிலில் நிகழ்ந்தது 

அ ைது பிறப்பு. 

விலங்குகளில் பசி ஆற்றி பலம் தரும் இடம் தீ ைத்வதொட்டி. 

மனிதனின் பொ ம் யபொக்கி, நலம் தரும் உண ொக தன் உயிர் 

உடகல தைப்யபொ கத முன்ைறிவிக்க அத்வதொட்டியில் கிறிஸ்து 

கிடத்தப்பட்டொர். 

உலகில் நல்மைம் வகொண்யடொர்க்கு அகமதி, மகிழ்ச்சி, 

ெமொதொைம் உண்டொகுக என்ற  ொை ர் கீதம் யகட்ட எளிகமயின் 

 டி மொக திகழ்ந்த பொமை இகடேர்களுக்கு கிகடத்தது மகிழ்ச்சி. 

முழு உள் த்யதொடு, ஆன்மொய ொடு, ஆற்றயலொடு, ெக்தியேொடு 

இகற கை அன்பு வெய்த அறிஞர்களுக்கு கிகடத்தது 

மகிழ்ச்சி.கிறிஸ்துமஸ் தரும் மகிழ்ச்சியும் ெமொதொைமும் நமக்கு 

பகிர்த்து வகொள் ப்படும்யபொது அந்த மகிழ்ச்சி இைட்டிப்பொகும். 

பகிர்ந்து வகொள் ப்படும் துன்பம் பொதிேொகும் என்பகத 

நிகைவூட்டுகிறது. 



 பிறந்த ரும் தொன் கடவுளின் குமொைர் என்றல்லொமல் 

தன்கையே தொழ்த்திக் வகொண்டொர். எளிகமேொை  ொழ்வின்  ழி 

இம்மண்ணுலகில்ஒரு புதிே புைட்சிகே உரு ொக்கிைொர். 

தன்யபொதகையின்  ழிேொகவும் எளிகமேொை உ கமயின் 

 ழிேொகவும் ஆழமொை கருத்துக்கக  விகதத்தொர். 

மொனுடத்திற்கொய் தன் மககையே அளிக்க  ந்த கடவுள் 

ெொக யே ஏற்றுக் வகொள்  பணிக்கின்றொர். யபொதகைகே ஏற்றுக் 

வகொள்  முடிேொத மொனிடம் வகொல்ல தீர்மொனித்தது. ேொர் 

வபரிே ர் என்கின்ற யபொட்டிேொயலயே அ கை வகொல்ல 

தீர்மொனித்தது. அகத ெொத்திேப்படுத்திேது. அைொல் ெொக  வீழ்த்தி 

மூன்றொம் நொள் ெரித்திை நொேகைொய் உயிர்த்வதழுந்தொர். 

இந்த பிறப்பு வெொல்லும் வெய்தி என்ைவ ன்றொல், 

இகற னின் இகறேொட்சிப் பணியிகை, அ ர் விட்டுச் வென்ற 

பணியிகை வதொடர்ந்தொற்ற, தன் மக்கக  இகற ன் முன்கூறித்து 

க த்து யதர்ந்வதடுத்து, ஆசீர் தித்து  ருகின்றொர். ஒவ்வ ொரு 

குழந்கதயும் இந்த மண்ணுலகில் பிறக்கும் யபொது, 

அக்குழந்கதயின் மீது இகற ன் வெேலொற்றிக் வகொண்யட 

இருக்கின்றொர். நொம் நமக்கொக அல்ல, மொறொக மற்ற ர்களின் 

நலன்களுக்கொக. நம்முகடே ஆற்றகல திறகமகே, அறிக  

வகொண்டு இகறப்பணிேொற்றி, அ ர் விட்டுச் வென்ற நல்ல 

வெேல்கக  மண்ணுலக மொந்தர்கள் வபற்றிட முேற்சிப்யபொம். 

நமது வநருங்கிே சுற்றமும், நட்பும் ெொர்ந்த சிறிே 

 ட்டத்திற்கும் அப்பொற்பட்டு நம்மிலும் தொழ்நிகலயில் 

உள்  ர்கக , எளிே கை இன்றிேகமேொ யதக யேொடு 

இருப்ப கை கருத்தில் வகொண்டு அ ர்கய ொடு பகிர்ந்திட நொம் 



முன் ரும் யபொது கிறிஸ்து பிறப்பு விழொவின் வகொண்டொட்டங்கள் 

நமக்கு மை நிகறவும், மகிழ்ச்சிகேயும் அளித்திடும். 

இன்று நம் இதேங்களில் பிறக்கும் இயேசு நம்  ழிேொக 

வெேல்படுகிறொர். நமது பிைென்ைம், வெேல்பொடுகள், கிறிஸ்துவின் 

பிைென்ைமொக, வெேல்பொடுக ொக அன்கப சுமந்து அகமதிகே, 

உண்கமகே, நீதிகே, பகிர்க க் வகொணர்பக ேொக இருந்தொல் 

நம்கம சுற்றியுள்  மக்கள் நம்மிலிருக்கும் இயேசுக  

அகடேொ மொகக் கொண்பர். யமலும் தன்ைலத்தொல் தன்கையும் 

பிறகையும் அழிப்யபொருக்கும், புதுகம வித்திேொெம் என்று 

பண்பொட்கட பொழொக்குய ொருக்கும், ஊடகங்க ொல் மனிதத்கத 

உருக் குகலப்யபொருக்கும், அநீதிேொல் நீதிகே நிகலக்குகலே 

வெய்ய ொருக்கும், இேற்கககே அழிவுக்கு இட்டுச் வெல்லும் 

இதேமற்யறொருக்கும் நொம் நம்பிக்கக நட்ெத்திைங்க ொய் 

கிறிஸ்துமஸ் விழொக்கொலங்களில் இருப்யபொம்.  

 ொழ் து ஒருமுகறயே. அந்த  ொழ்வு ஒரு வகொகடயே. 

அந்த வகொகடகே அர்த்தமுள் தொக்க  ொழ் து நமது கடகமயே. 

 ொழ்வின் அர்த்தத்கத புரிந்து, நல்லது வெய்து, பகிர்ந்து 

 ொழ்ய ொம். அப்யபொது உண்கமேொை, அர்த்தமுள்  கிறிஸ்து 

பிறப்பு விழொ ொக நமக்கு அகமயும். 

- நன்றி 

 

 

 

 



 

 

 

 


