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மறைொட்சி  

"கிறிஸ்தவனாய் இருப்பது என் பாக்கியம்" 

பிைப்பு : c. 256       இைப்பு : c. 288 

திருவிழா : சனவரி 20 (கத்த ோலிக்கம்),டிசம்பர் 18 (கிழக்கு மரபுவழி) 

 

சித்தரிக்கப்படும் வறக :  

மரத்தித ோ, தூணித ோ கட்டப்பட்டவோறு, அம்புகளோல் குத் ப்பட்டு 

 

பாதுகாவல் :  

பறை வீரர்கள், சதாற்று ந ாய்கள், வில் வித்றதயாளர்கள்,  ன் மரணம், 

விறளயாட்டு வீரர்கள் 

புனி  சசபஸ்தியோர், ஆதி கிறிஸ் வ புனி ரும் மறைசோட்சியும் 

ஆவோர். இவர் உதரோறமப் தபரரசன் திதயோக்கிதளசியன் 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1028148307223504/?type=3


கிறிஸ் வர்களுக்கு எதிரோகத் துவங்கிய சகோடுறமகளில் இைந் ோர். இவர் 

சபரும்போன்றமயோக மரத்தித ோ, தூணித ோ கட்டப்பட்டவோறு, 

அம்புகளோல் குத் ப்பட்டு சித் ரிக்கப்படோலும், இவர் அங்கு 

இைக்கவில்ற . 

இவறர அங்கிருந்து உதரோம் நகரின் ஐரீன் என்பவர் கோப்போற்றி 

குணப்படுத்தினோர். இ ன் பின்பு திதயோக்கிதளசியனின் சசயல்கறள 

இவர் சோடிய ோல், அரசனின் ஆறணப்படி இவறர  டியோல் அடித்துக் 

சகோற  சசய் னர். 

இவரின் மறைசோட்சியம் மு ன் மு லில் நோன்கோம் நூற்ைோண்டில் 

வோழ்ந்  அம்புதரோசு என்னும் மி ன் நகர ஆயரின் திருப்போடல் 118இன் 

மறை உறரகளில் (எண் 22) கோணக்கிறடக்கின்ைது. இ ன் படி 

சசபஸ்தியோரின் பக்தி மி ன் நகரின் 4ஆம் நூற்ைோண்டித தய 

இருந்துள்ளது ச ரிகின்ைது. 

புனித செபஸ்தியாரின் வாழ்க்றக வரலாறு : 

புனி  சசபஸ்தியோர் பிரோன்ஸ் நோட்டில் நர்தபோன் நகரில் கி.பி 257 

ஆம் ஆண்டு பிைந்து இத் ோலியில் உள்ள மி ோன் நகரில் வளர்ந்து, 

வனப்பு மிக்க வோலிபனோகத் திகழ்ந் ோர். 

சசபஸ்தியோர் துன்புற்ை கிறிஸ் வர்களுக்கு உ வும் தநோக்கத்த ோடு, 

உதரோறம தபரரசன் திதயோக்கிதளசியன் பறடயில் தசர்ந் ோர்.  ன் 

வீரத் ோலும் தீரத் ோலும் சவற்றி வோறககள் ப  சூடினோர். 

திதயோக்கிதளசியன்  ோன் சவற்றி சபற்ை உதரோமோனிய கீழ்திறச 

நோடுகளுக்கு மன்னனோக  ன்  ம்பி மோக்சிமியறன நியமித் ோன். மன்னன் 

மோக்சிமியன் சசபஸ்தியோரின் வீர தீரத்ற யும், நற்குணங்கறளயும் கண்டு 



வியந்து, அவறர  ன் பறடத்  ளபதியோகவும், நம்பிக்றகயுள்ள 

சமய்கோப்போளரோகவும், நண்பரோகவும் ஆக்கிக் சகோண்டோன். 

அன்புப்பணி : 

சசபஸ்தியோர் அன்றன மரிறய  ோயோகவும், இதயசு கிறிஸ்துறவத் 

 ன் அரசரோகவும் சகோண்டு திருத் ந்ற க்கு அன்பு மகனோக விளங்கினோர். 

 ன் பட்டங்கறளயும் ப விகறளயும் பயன்படுத்தி ஒடுக்கப்பட்ட 

ஏறழகளுக்கும், சிறையில் அறடக்கப்பட்டவர்களுக்கும், 

கிறிஸ் வர்களுக்கும், அடிறமகளுக்கும் ஆ ரவளித்து உ வி வந் ோர். 

சசபஸ்தியோர் சபோது மக்களிடமும் நன்மதிப்புப் சபற்றிருந் ோர். 

அக்கோ த்தில் வோழ்ந்  இறளஞர்களுக்கு அருறம அண்ணனோகவும், 

நண்பனோகவும் திகழ்ந் ோர். பங்கிரோஸ் என்ை வோலிபறனத்  ன் 

அரவறணப்பித தய போதுகோத்து வந் ோர். பங்கிரோசும் அவறர 

‘அண்ணன் என்று அன்புடன் அறழத்து வந் ோர். 

சுரங்கக்தகோயில், கல் றை தபோன்ைவற்றை கோத்து வந்  

திதயோஜனன் என்ை முதியவரின் இரு இளம் மகன்களும் அவர்களது 

நண்பர்களும் சசபஸ்தியோர் தபரில் மிகுந்  அன்பும் மரியோற யும் 

றவத்திருந் வர்களில் குறிப்பிடத்  க்கவரோவர். பங்கிரோசின்  ந்ற  

புனி   ோரன்ஸ் தபோன்தைோர் தவ க ோபறனயில் வீர மரணம் 

அறடந் பின் சசபஸ்தியோரின் கோ ம் புயல் ஓய்ந்  அறமதி தபோல் 

இருந் து. 

துன்பங்களின் சதாைக்கம் : 

உதரோறமப் தபரரசின் சக்கரவர்த்தி திதயோக்கிதளசியன் புதி ோகப் 

பரவி வளர்ந்து வந்  இதயசு கிறிஸ்துவின் சத்திய மறையின் தமல் 

சவறுப்பு சகோண்டோன். 



கிறிஸ் வர்களுக்சகன்று  னித் ற வர்,  னிச்சட்டம் அன்பு 

மற்றும் சதகோ ரத்துவ உணர்வு, அறனவரும் கடவுளின் பிள்றளகள் 

என்ை சகோள்றக, மனி னுக்கு மனி ன் சமம் என்ை தகோட்போடுகள் 

எல் ோம் அரசதன ச ய்வம் என்ை எண்ணம் சகோண்ட 

திதயக்கிதளசியனின்; தகோபக்கனலுக்கு சநய் வோர்த் ன. அவன்  ன் 

 ம்பி மோக்சீமியனுக்குக் கடி ம் எழுதி கிறிஸ் வர்கறள தவதரோடு 

அழிக்கக் தகட்டுக்சகோண்டோன். மன்னன் மோக்சீமியன் சகோடுங்தகோ ன். 

கிறிஸ் வர்கறள பிடித்துக் சகோடுப்பவர்களுக்கு போதி சசோத்தும் மீதி 

மன்னனுக்கும் என்று ஆறண பிைப்பித் ோன். தபரோறசக்கோரர்களும் 

சகோடியவர்களும் கிறிஸ் வர்கறள பிடித்துக் சகோடுத்து ஆ ோயம் 

த டினர். கிறிஸ் வர்கறள சகோடிய வி ங்குகளுக்கு இறரயோக்கி, 

சித்திரவற  சசய்தும் மகிழ்ச்சி சகோண்டனர். 

சகோடியவன் தகோர்வீனன் பங்கிரோசின் ஆசிரியர் கோசியோறனப் 

பிடித்து சித்திரவற  சசய்து சகோன்ைோன். பாதாள சிறைகளில் 

அறைக்கப்பட்ை கிறிஸ்தவர்களுக்கு உணவு வழங்கி, ஆறுதல் கூறி, 

ஆதரித்து வந்தார் செபஸ்தியார். 

மார்க்கூஸ்-மர்செல்லியான் : 

சபோதுச்சிறையில் அறடக்கப்பட்டிருந்  மோர்கூஸ், மர்சசலியோன் 

என்னும் இரு சதகோ ரர்கள்  ங்கள் வதயோதிக சபற்தைோரின் 

விருப்பத்திற்கிணங்க கிறிஸ் வ ம த்ற  மறு லிக்க  யோரோக இருந் னர். 

அச்சசய்திறய அறிந்  சசபஸ்தியோர் விறரந்து சசன்று வோனவர்கள் 

மறைசோட்சிகளுக்கோன மணிமுடிறய  ற யில் சூடப்தபோகும் தநரத்தில், 

தவண்டோம் என  ள்ள உங்களுக்கு எப்படி மனம் வந் து? மனி னோகிய 

என்றனப் போர்த்து சவட்கப்பட்டு ஒளிந்துக் சகோள்ளும் நீங்கள், அதிக 

வல் றமதயோடு இதயசு கிறிஸ்து வரும் தபோது எங்கு சசன்று மறைந்து 



சகோள்வீர்கள்? என்று ப வோைோக புத்திமதி சசோல்லி அவர்கறள 

திடப்படுத்தினோர். 

அவரது இனிறமயோன கருத் ோழம் மிக்க உறரயினோல் சிறையில் 

இருந்  றகதிகள் அறனவரும் திருமுழுக்கு சபை முழு மன ோய் 

இருந் னர். ஆனோல் சிறைத்  ற வன் நிக்தகோஸ் கிரோஸ்துஸ்,  ளபதிதய 

நோன் சிறைக்க றவ பூட்டதவண்டும் என்று கண்டிப்போகக் கூறினோன். 

சிறையில் இருந்  அறனவர் ந த்ற யும் கருத்தில் சகோண்டு 

அவன் மறனவி தஜோதய அம்மோவிடம் அவனுக்கு புத்திமதி கூறுமோறு 

சசபஸ்தியோர் தகட்டுக்சகோண்டோர். ஆனோல் அவள் பக்கவோ த் ோல் 

 ோக்கப்பட்டு ஆறு வருடங்களோக ஊறமயோய் இருப்பற  அறிந்து 

உருக்கமோய் சசபித்து அவள் நோவில் சிலுறவ அறடயோளம் வறரந்து 

அவறளப் தபச றவத் ோர். சிறையில் இருந்த ோர் அறனவரும் சத்திய 

மறைறய ஏற்ைனர். சிறை அதிகோரி நிக்தகோஸ் கிரோஸ்துஸ் மனம் 

மோறினோர். புது கிறிஸ் வர்கறள  ம் வீட்டித தய போதுக்கோப்போக 

றவப்ப ோகக் கூறினோர். அறனவரும் சசபஸ்தியோரின் போ ம் 

மண்டியிட்டு கடவுறள தபோற்றினர். 

திமிர்வாதத்றத குணமாக்குதல் : 

நகர அதிகோரி குதரோதமோசியோன் பக்கவோ த் ோல் 

படுத் படுக்றகயோக இருந் ோர்.சிறையில் நடந்  அருள் 

அறடயோளங்கறள சிறை அதிகோரி வழியோகக் தகள்விப்பட்டு, 

சசபஸதியோறர  ன் வீட்டுக்கு வருமோறு அறழத் ோர். வீரத் ளபதி 

சசபஸ்தியோர், இறைவன் போ ம் மண்டியிட்டு, உருக்கமோக சசபித்து, நகர் 

அதிகோரியின் உடம்பில் சிலுறவ அறடயோளம் வறரந் ோர். உடதன நகர் 

அதிகோரி சுகம் அறடந் ோர். அவரும் அவர் மகன் திபூர்சியோன் என்ை 

இறளஞனும் கிறிஸ் வர்கள் ஆயினர். 



நபராறெக்காரனின் ெந்நதகம் : 

உதரோறமப் தபரரசின் மதிப்புக்கும் மரியோற க்கும் உரிய 

வீரத் ளபதியோகிய சசபஸ்தியோர் தரோமோனிய இறளஞர்கறளப்தபோல் 

அன்றி, ஒழுக்கத்திலும் நற்குணங்களிலும் சிைந்து விளங்குவற ப் போர்த்  

தபரோறசக்கோரன் புல்வியன், இவர் கிறிஸ் வரோகத் ோன் இருக்க 

தவண்டும் என்று சந்த கம் சகோண்டோன். இப்படியிருக்க பங்கிரோறசக் 

தகோர்வீனன் பிடித்துக் சகோடுக்க, அவர் தவங்றகக்கு 

இறரயோக்கப்பட்டோர். இக்சகோடிய கோட்சிறயக் கண்டு கண் க ங்கிய 

சசபஸ்தியோறரப் போர்த்  புல்வியன், இவர் கிறிஸ் வர் ோன் என்பற  

உறுதி சசய்து சகோண்டோன். 

புனிதரின் துணிவு : 

பிைர் ஆஸ்தியின் தபரில் ஆறசக் சகோண்ட புல்வியன் அவறரக் 

கோட்டிக்சகோடுக்க  க்க  ருணத்ற  எதிர்போர்த்துக் சகோண்டிருந் ோன். 

சசபஸ்தியோதரோ  ன் சசோத்துக்கள் அறனத்ற யும் இரகசியமோய் விற்று 

ஏறழகளுக்க சகோடுத்து விட்டோர். இற  அறியோ  புல்வியன் ஒரு நோள் 

சகோலுமண்டபத்தில் நுறளந்து, மன்னனிடம், ‘அரதச  ளபதி 

சசபஸ்தியோர் கிறிஸ் வர் என்ைோன். மன்னன், மகோ தகோபம் சகோண்டு 

புல்வியறன சகோல் ப்தபோகும் தபோது சசபஸ்தியோர் எழுந்து, 

‘மன்னா! ஆத்திரம் நவண்ைாம்! ான் கிறிஸ்தவன்: கிறிஸ்தவனாய் 

இருப்பது என் பாக்கியம்’ என்ைோர் அறமதியோக! 

மன்னன் அதிர்ந்து தபோய் அமர்ந்து விட்டோன். ‘நன்றி சகட்டவன்’ 

என்று வோயில் வந் படி  ளபதியோறரத் திட்டத் ச ோடங்கினோன். ஆனோல் 

அவர் அஞ்சவும் இல்ற , அறசயவுமில்ற . 



மன்னன், ‘ ளபதியோதர நீர் உம்முறடய இந்  தவ த்ற  

விட்டுவிடும். நோன் தமலும் உமக்கு ப  பட்டங்களும் ப விகளும்  ந்து 

சிைப்பிக்கிதைன். என் மு ன்றமப் பறடத்  ளபதிறயயும், என் 

சமய்க்கோப்போளறரயும் இழக்க முடியோது. ஆகதவ  ோங்கள் மறுப்ப ோக 

மட்டும் சசோன்னோல் தபோதும். ஏசனனில் சட்டத்ற  மோற்ை முடியோது’ 

என்று தவண்டினோன். ஆனோல் சசபஸ்தியோர்  ோன் வணங்கும் த வன் 

உண்றமயோனவர்; அவறர மறு லிக்க முடியோது. கிறிஸ்து ஒருவருக்தக 

கீழ்படிய முடியும் என்று உறுதியோகக் கூறிவிட்டோர். 

ஆத்திரம் சகோண்ட மன்னன் மோக்சீமியன் தகோத்திரோத்தூசிடம் 

அவறர றகது சசய்யக் கூறினோன். தகோத்திரோத்தூஸ் மறுக்கதவ, 

தகோத்திரோத்தூஸ் கிறிஸ் வர் என்பற  அறிந்து, உடதன சவளியில் 

இழுத்துச் சசன்று சகோல்  உத் ரவிட்டோன். 

செபஸ்தியார் அம்புகளால் எய்யப்படுதல் : 

சவளிப்பறடயோக மற்ை கிறிஸ் வர்கறளப்தபோல் 

சசபஸ்தியோறரக் சகோன்ைோல் நோட்டில் குழப்பம் உண்டோகும் என்று 

அஞ்சிய மன்னன், அவறர இரகசியமோய் ஒர் அறையில் அறடத்து 

றவத் ோன். 

ஆப்பிரிக்க நோட்டு வில் வீரன் அபோக்கியோறன அறழத்து, 

‘செபஸ்தியாறர இன்று இரநவ 2 மணிக்குநமல் காட்டுப்பக்கம்; சகாண்டு 

சென்று மரத்தில் கட்டி றவத்து, அணு அணுவாக நவதறனப்படுத்தி 

ெல்லறையாக அம்பால் துறளத்து, சித்திரவறதப்படுத்தி, சகால்லுங்கள் 

தறல, இதயம், வயிறு நபான்ை வர்ம இைங்களில் அம்பு எய்து உைநன 

சகான்றுவிைக் கூைாது. என்று நகாபாநவெமாக மாக்சிமியன் 

கட்ைறளயிட்ைான். 



முழந் ோள் படியிட்டு ஒர் வோனதூ ன் தபோல் இருறககறளயும் 

விரித்து சசபித்துக் சகோண்டிருந்  சசபஸ்தியோறரப் போர்த்து வியந்து 

வணங்கினோன் அபோக்கியோன். பின்னர் மன்னன் கட்டறளறய 

நிறைதவற்ை அறழத்துச்சசன்ைோன். 

பட்ைமரம் பூத்த காட்சி : 

காட்டில் பட்ைமரத்தில் கட்டிறவத்து மன்னனின் கட்ைறளப்படி 

அம்பால் எய்தனர் வில்வீரர்கள். இைந்துவிட்ைார் என நிறனத்து 

கட்டுகறள அவிழ்க்க மரித்தவர் நபால் கீநழ விழுந்தார். செபஸ்தியாறர 

கட்டி றவத்த பட்ைமரம் பட்சைாளிவீசிப் பூத்துக்குலுங்கியது. 

வில்வீரர்கள் அஞ்சி  டுங்கி ஒடினர். 

அங்குவந்  சி  கிறிஸ் வ வீரர்கள் சசபஸ்தியோரின் உடலில் உயிர் 

இருப்பற க்கண்டு, இதரதன அம்மோள் என்ை கிறிஸ் வப் சபண்ணின் 

வீட்டில் தசர்த் னர். மருத்துவ குருவோல் சிகிட்றச அளிக்கப்பட்டு 

மயக்கம் ச ளிந் ோர் சசயஸ்தியோர்:  ன் சபரிய தவ றனக்குப் பின்னும் 

இவ்வு கித தய இருப்பற  நிறனத்து வருந்தினோர். 

கற்பின் சிகரம் : 

கோல்ஊன்றி நிற்கும் வலுப்சபற்ைவுடதன, சகோடியவன் 

சகோடுங்தகோன்றமறய எதிர்த்து குரல் எழுப்பி,  ட்டிக்தகட்கப் 

தபோவ ோகக் கூறினோர். தவண்டோம் என்று குருவோனவரும் மற்ைவர்களும் 

 டுத் னர்.தரோறமப்பிரபு பபியோனின் ஒதர மகள் பபிதயோ ோ, 

மன்னனிடம் இனி தமல் சசோல்  தவண்டோம் என்று பணிந்து 

தவண்டியும் சசபஸ்தியோர் சம்மதிக்கவில்ற . ஆகதவ அவருக்கோக 

பரிந்து தபச அவதள மன்னனிடம் சசன்ைோள். 

 



நவதொட்சி முடி : 

கி.பி 288 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 20ஆம் நோள், சசபஸ்தியோர் 

மீண்டும் கோல் ஊன்றிய மு ல் நோள், சசபஸ்தியோர் மோடிமீது நின்ைபடி 

மாக்சிமியா! மாக்சிமியா என்று அவறன சபயர் சசோல்லி அறழத் ோர். 

இதரதன அம்மோவின் வீடு அரண்மறனக்கு அருகில் என்ப ோல் மன்னன் 

அவறனக் கண்டோன். அவர் உயிருடன் எலும்பும் த ோலுமோக 

நிற்பற க்கண்டு வோனு கிலிருந்து நம்றம சபிப்ப ற்தக 

அனுப்பப்பட்டோதரோ? என்று அஞ்சி நடுங்கினோன்.  

அவர் மாக்சிமியா! சகாடுங்நகாலநன! குற்ைமற்ைவர்கறளயும் 

சகான்று குவிக்கிைாநய! இநதா!சதய்வ நகாபாக்கிறன என்னும் இடி 

உன் தறலநமல் விழப்நபாகிைது. மனம் வருந்தி மன்னிப்புக்நகட்ைால் 

தப்பிப் பிறழப்பாய், இல்றலநயல் காப்பாற்றுவார் இல்லாமல் 

அழிந்துநபாவாய். கைவுளின் சபயரால் உன்றன எச்ெரிக்கிநைன்’ என்ைோர் 

சசபஸ்தியோர். 

நகாபம் சகாண்ை மன்னன் அவர் உயிருைன் இருப்பறதக்கண்டு, 

அவறர இழுத்து வந்து, தன் முன்னிறலயில் தடியால் அடித்துக் 

சகால்லுமாறு ஆறணயிட்ைான். கண்சணதிரில் நடந்  படுசகோற றயக் 

கண்ட பபிதயோ ோ மனம் சவதும்பி இல் ம் சசன்ைோள். கிறிஸ் வள் 

ஆனோள். கோ சமல் ோம் கன்னியோக வோழ்ந்து  ன் வோழ்றவ 

இதயசுவுக்கோகவும்,  ன் சபருஞ் சசல்வத்ற  ஏறழ 

எளியவர்களுக்கோகவும் சச விட்டோள். 

உைல் அைக்கம் : 

செபஸ்தியாரின் உைல் கல்லுைன் கட்டி ொக்கறையில் 

நபாைப்பட்ைது. அன்று இரநவ  ம் புனிதர்; பங்கிராசின் 



அன்றனலூசினாவின் கனவில் நதான்றி, தன் உைல் இருக்கும் இைத்றத 

சதரிவித்தார். 

 அப்புண்ணியவதி உடதன ஆட்கறள அனுப்பி அவ்வுடற  

எடுத்துவரச் சசய் ோர். சசபஸ்தியோரின் திரு உடல் சுரங்கக் கல் றையில் 

புனி  இரோயப்பர் சின்னப்பர் கல் றைகளுக்கு அருகில் அடக்கம் 

சசய்யப்பட்டது. இன்றும் அச்சுரங்கம் “புனித செபஸ்தியார் சுரங்கம்” 

என்தை அறழக்கப்படுகிைது. 

சகாடுங்நகாலர்களின் அழிவு : 

சி  வருடங்களுக்குப் பின் உதரோறமப் தபரரசன் 

திதயோக்கிதளசியனும் அவன்  ம்பி மோக்சிமியனும் சகோன்ஸ் ந்தின் 

என்னும் சிற்ைரசனிடம் தபோரிட தநர்ந் து. திருத் ந்ற  ஆசியுடன் 

கோன்ஸ்டன்றடன் மன்னனின் பறடகள் சிலுறவக் சகோடிறய 

முன்னிறுத்திப் தபோரிட்டன. சிலுறவக் சகோடிறயக் கண்ட 

திதயோக்கிதளசியன், மோக்சிமியன் பறடகள் சி றுண்டு தபோயின. 

சசபஸ்தியோர் கூறியது தபோ  மோக்சிமியனும், திதயோக்கிதளசியனும் 

மோட்சிசயல் ோம் இழந்து, நோய்கறளப்தபோல் விரட்டப்பட்டனர். 

திதயோக்கிதளசியன் திதபரி ஆற்றில் விழுந்து மடிந் ோன். மோக்சிமியன் 

கஞ்சிக்கு கோற்ைோய் பைந்து, அற ந்து, மடிந் ோன். 

கிறிஸ்தவர்களின் சவற்றி : 

கோன்ஸ்டன்றடன் மன்னன் சவற்றி சபற்ைதும்  ன் 

மணிமகுடத்ற  திருத் ந்ற யின் கோ டியில் றவத் ோன்.அவர் உதரோம 

தபரரசனோக அவனுக்கு முடி சூட்டினோர். கிறிஸ் வர்களுக்கு விடு ற  

அளிக்கப்பட்டது. கிறிஸ் வ ம ம் அரசோங்க ம மோக மன்னனோலும் 

மக்களோலும் ஏற்ைக்சகோள்ளப்பட்டது.சிறைப்பட்ட கிறிஸ் வர்களோல் 



கட்டப்பட்ட சகோலுமண்டபம் அன்றன மரியின் ஆ யம் 

ஆக்கப்பட்டது. தவ சோட்சிகளின் இரத் ம் திருச்சறபயின் வித்து 

என்ப ற்கிணங்க உதரோறம தபரரசு கிறிஸ் வ தபரரசோக மோறியது. 

கத்த ோலிக்க திருச்சறபயில் இவரின் விழோ நோள் சனவரி 20. 

கிழக்கு மரபுவழி திருச்சறபகள் இவரின் விழோறவ டிசம்பர் 18இல் 

சிைப்பிக்கின்ைன. 

செபம் :  

ஆண்ைவநர, சிைந்த இராணுவ வீரர்கறள எங்கள்  ாட்டுக்குத் தந்தருளும். 

ஆசமன்  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1028148307223504/?type=3
https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1028148307223504/?type=3

