
 

 

 

 

 

 

 

பதுவை  அந்த ோனியோர் (Anthony of Padua) அல்லது  

லிஸ்பன் நகர அந்த ோனியோர் (Anthony of Lisbon) 

15 ஆகஸ்டு 1195 – 13 ஜூன் 1231 

 

உலகெங்கும் திருமறைய ோரும் ஏறைய ோரும் பதுவோ நெர் 

அந்ய ோனி ோறை அண்டி அவரிடம் மன்ைோடி, அவர் வழி ோய் 



இறைவனிடம் எண்ணிலடங்ெோ ஆன்ம, உடல் நலன்ெறை கபற்று 

வருகின்ைோர்ெள். 

 

பிள்வைப் பருைம்: 

1195 ம் ஆண்டு ஆெஸ்டு 15 ம் நோள் யபோர்த்துக்ெல் நோட்டின்  றலநெர் 

லிஸ்பனில் அைச குடும்பத்தின் மெைோெ பிைந் ோர் புனி  அந்த ோனியோர் . 

எையவ கசல்வத்திற்கும் கசல்வோக்கிற்கும் குறைவில்றல. அவைது 

கபற்யைோர்ெள் மோர்டின், யமரி இவர்ெளுக்கு முன்ைோவ ோெப் பிைந்  

குழந்ற  ோை இவருக்கு பபர்டிணோண்டு மோர்ட்டின் த  பர்னோந்து என்று 

கப ரிட்டைர்.  

இ ற்கெல்லம் யமலோெ, அவைது கபற்யைோர்ெள்  நல்ல கிறிஸ் வர்ெைோெ 

விைங்கிைோர்ெள். அவர்ெறைப் போர்த்துத் ோன் புனி ர் கெபிக்ெவும் ஏறழ 

எளி வர்ெள்போல் அன்புகசலுத் வும் ெற்றுக்கெோண்டோர். இவரின்  ந்ற  

மோர்ட்டின் திபிய ோன் லிஸ்பன் நெைது ஆளுைர். இவர் வீைமும், 

யநர்றமயும் உள்ைவர். இவைது  ோ ோர் ய வைோ க ைசம்மோள் 

அழகுள்ைவர், நற்குணங்ெள் நிறைந்  உத் மி. கூரி  நுண்ணறிவு 

பறடத்  கபர்டிணோண்டு திைம்படக் ெல்வியில் ய ர்வு கபற்ைோர்.  இவர் 

தூ  பிைோன்சிஸ்கு அசிசி சறபயில் யசரும்யபோது எடுத்  கப ர் ோன் 

அந்ய ோணி ோர். 

சிறுவன் கபர்ணோண்ய ோ ஒரு நோள் யமற்றிைோசை ஆல த்தில் உருக்ெமோெ 

கசபித்துக்கெோண்டிருக்ெம்யபோது திடீகைன்று ப ங்ெை உருவத்தில் 

அலறெ ய ோன்றி து. அலறெ அவருறட  தி ோைத்ற க் கெடுக்ெ 

எண்ணி து. ெரி  நிைத்தில், யெோை உருவத்துடன் அவர் முன் ய ோன்றி, 

அவறை அறலக்ெழித் து. இருப்பினும், இறை நம்பிக்றெ 



கெோண்டவைோெ,  ோன் முழந் ோள்படியிட்டிருந்  சலறவக்ெல்லில்  ைைோ 

விசுவோசத்துடன் கவற்றியின் சின்ைமோை சிலுறவற  றெ ோல் 

வறைந் ோர். இந்  அறட ோைம் அந் க்ெல்லில் உளி ோல் 

கசதுக்கி துயபோல் பதிந்து ெோணப்பட்டது.  இற க் ெண்ட அந்  அலறெ 

அலறி டித்துக்கெோண்டு, அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித் து.  சிலுறவயின் 

யமன்றமற  அந்த ோனியோர்  நன்கு உணர்ந்திருந் ோர். அந்  ெல்லில் 

பதித்  திருச்சிலுறவ அறட ோைத் ற  இன்னும் ெோணலோம். 

 

புனி  அகுஸ்தீன் சவபயில் 
 

கூரி  நுண்ணறிவு பறடத்  கபர்டிணோண்ய ோ திைம்படக் ெல்வியில் 

ய ர்வு கபற்ைோர். ஆன்ம குருறவக் ெலந் ோயலசித்து புனி  அகுஸ்தின் 

துைவை சறபயில் யசர்ந் ோர்.  ஊர், உைவிைறை விட்டு விலகியிருப்பய  

நலம் என்று உணர்ந்  கபர்டிணோண்டய ோ  ைது விருப்பத்திற்கிணங்ெ 

அதிபரின் அனுமதியின்படி கெோயிம்ைோ என்னும் இடத்திற்குச் கசன்று 

குருத்துவக் ெல்வி பயின்ைோர். 1219ம் ஆண்டில் 24 ஆம் வ தில் 

குருப்பட்டம் கபற்ைோர்.  ஒருநோள்  ம்றம ஒரு வோயிற்ெோப்யபோைோக்ெ 

யவண்டுகமைத்  ம் அதிபர்ெளிடம் யெோரிைோர். ஏகைன்ைோல், 

அக்ெோலத்தில் ஏறழெள், போற   ப்பி  வழிபயபோக்ெர்ெள் எல்லோம் 

அம்மடத்தின் ெ றவத்  ட்டுவோர்ெள். அவர்ெறைக ல்லோம் இய சு 

எவ்வோறு அன்பு கசய் ோயைோ அதுயபோல அன்புடன் வையவற்று 

உபசரிப்போர். 'பதுக்கினோல் சோவு, பகிர்ந் ோல் ோன் ைோழ்வு' என்பற  

உணோா்ந்திருந்  அந்த ோனியோர்   ன் இல்லத்ற  நோடிவருபவர்ெளுக்கு 

உணவும்  ங்ெ இடமும் அளித்து எல்லோ உ விெறையும் ஆவயலோடு 

கசய்துவந் ோர். 

இந் ப் பணிய ோடு, இல்லத்திற்குள் இருந்  ஆல த்திற்கு முன்பிருந்  



ய ோட்டத்ற யும் நன்கு பைோமரித்து வந் ோர். ஒருநோள் 

அந்த ோனியோர்  த ோட்ட தைவை பசய்துபகோண்டிருக்கும்தபோது 

ஆையத்தில் திருப்பலி நடந்துபகோண்டிருந் து.  நற்கருவண எழுந்த ற்றம் 

நடக்கும்தபோது நற்கருவண நோ வர ைணங்கப்பீடத்வ  தநோக்கி 

முழந் ோள்படியிட்டோர். அைரது போர்வைவய மவறத்திருந்  ஆையத்தின் 

சுைர்  ோனோக விைகி, நற்கருவண எழுந்த ற்றத்வ த் த ோட்டத்திலிருந்த  

தநரடியோக அைரோல் போர்க்க முடிந் து.  வரயில் முகங்குப்புற விழுந்து 

இவறமகவன ைணங்கிப் தபரோனந் ம் அவடந் ோர். 

 

 

 

 

பிரோன்சிஸ்கன் சவபயில் 

 ைது மடத்தின் கசல்வங்ெறையும் சுெயபோெங்ெறையும் நிறைத்து 

வருந்திைோர். மிெவும் விறலயு ர்ந்  துணி ோல் கநய் ப்பட்ட அவைது 



அங்கி இப்யபோது அவருக்கு மிெவும் போைமோெ ய ோன்றி து. "கடவுள் 

கோல்கவைக் பகோடுத்திருப்பது துன்பப்படுதைோவரத் த டி ஓட, 

கரங்கவைக் பகோடுத்திருப்பது பிறவரக் வகதூக்கிவிட" என்று எண்ணி  

அவர் மைதில் 'ஏன் நோன்கூட ஏழ்றமத்துைவி அசிசி ோரின் சீடைோெக் 

கூடோது' என்று  ைக்குள் எண்ணிைோர். 

 

இந்  எண்ண ஓட்டத்தில் இருக்கும்யபோய , 1220 ஆம் ஆண்டில் 

அசிசி ோர் சறபற ச் யசர்ந்  ஐந்து சயெோ ைோா்ெள் மயைோக்ெோவோசிெளுக்குக் 

கிறிஸ் வ விசுவோசத்ற யும் யபோதிக்ெச்கசன்ையபோது அந்நோட்டு மன்ைன் 

அவர்ெறை றெது கசய்து,  ைது வோைோல் அவர்ெறைச் சிைச்யச ம் 

கசய் ற க் யெள்வியுற்ைோர். 

 

கமோயைோக்யெோவில் கிறிஸ்துவுக்ெோெ குருதி சிந்தி உயிர் துைந்  

பிைோன்சிஸ்ென் துைவிெளின் உடல்ெறை டோன்தபட்தரோ கெோண்டு 

வந் ற  புனி ர் போர்த் ோர்.  போர்த் பிைகு அவருக்குள்  ோமும் யபோய் 

இய சுவுக்க்ெோெ குருதி சிந்  யவண்டும் என்ை  ணி ோ   ோெம் 

ஏற்படயவ,  ற்கச லோெ அவைது துைவு மடத்திற்கு வந்  ெப்புச்சின் 

சறப ோரிடம்  ம்றம ஏற்றுக் கெோள்ளுமோறு கெஞ்சிைோர்.  

எையவ 1221ஆம் ஆண்டு புனி  அகுஸ்தீன் சறபற  விட்டுவிலகி 

பிைோன்சிஸ்ென் சறபயில் யசர்ந் ோர். பிைோன்சிஸ்ென் சறபயில் 

யசர்ந் யபோது ோன் கபர்ணோண்ய ோ என்ை கப றை மோற்றி அந்ய ோனி ோர் 

மடத்தின் கப ைோல் அந்ய ோனி என்ை புதுப் கப ர் எடுத்துக்கெோண்டோர்.  

பிைருக்ெோெயவ வோழ முடிகவடுத் ோர் அந்த ோனியோர். முள்ளுக்கு 

அஞ்சோ வன் ோன் யைோெோறவ அனுபவிக்ெ முடியும்.  ஐந்து சயெோ ைோா்ெள் 

மரித்  மண்ணில் நற்கசய்திற  அறிவிக்ெ மை உறுதிய ோடு ெப்பல் 



ஏறிைோர். ெப்பலில் போடிக்கெோண்டும் கெபித்துக் கெோண்டுமிருந்  

அந்ய ோணி ோறைப் போர்த்து, "நீங்கள் எப்பபோழுதும் மகிழ்ச்சியோக 

இருக்கிறீர்கதை, ஏ ோைது புதிய நோட்வடக் கண்டுபிடிக்க தபோகிறீர்கைோ" 

என்று கிண்டல் கசய் வர்ெளிடம், "நோன் கிறிஸ்துவுக்ெோெ மயைோக்ெோறவ 

கவற்றிக்கெோள்ைப்யபோகியைன்" என்று உறுதி ோெ பதிலளித் ோர். 

''என்வனப் பின்பற்ற விரும்பும் எைரும்  ன்னைம் துறந்து  ம் 

சிலுவைவய நோள்த ோறும் தூக்கிக்பகோண்டு என்வனப் பின்பற்றட்டும் "  

( லூக்ெோ 9:23 ). 

 

கமோயைோக்யெோவுக்கு புைப்பட  ம்றம   ோரித்து கெோண்டிருக்கும் 

யவறையில், திடீகைன்று புைப்படுமுன் கெோடி  யநோயிைோல் 

 ோக்ெப்பட்டு ஐயைோப்போவுக்கு திரும்பிவிட மு ன்ைோர். ஆைோல் அ ற்கு 

மோைோெ சிசிலியில் கமசிைோ நெருக்கு ெப்பல் யபோய் யசர்ந் து. யநயை 

அசிசி நெறை அறடந் ோர். அப்யபோது யபோர்லி என்ை இடத்தில் ஒரு 

குருப்பட்டம் நிெழவிருந் து. அப்யபோது விழோவில் மறையுறை ஆற்ை 

ஒப்புகெோண்டிருந்  கடோமினிக்ென் சறபத் துைவி வை இ லோ  நிறல 

ஏற்பட்டது. அ ைோல் மறையுறை ஆற்றும்படி நம் புனி றை 

யெட்டுக்கெோண்டைர். ஆைோல்  ன்ைம்பிக்றெயில்லோமயல அ ற்கு 

ஒப்புக்கெோண்டோர், அவர் யபசத்க ோடங்கி தும் அவைது திைறம, 

ஆழமோை மறை நூல் அறிவு, நோவன்றம, மக்ெளின் கநஞ்சங்ெறை 

யமயல எழுப்பும் ஆற்ைல் இறவ அறைத்ற யும் யெட்டவர் 

அறைவறையும் வி ப்பில் ஆழ்த்தி து. 

இற  யநரில் போர்த்  சறபத்  றலவர், ைோம்பர்டி பகுதி முழுவதிலும் 

மறையுறை ஆற்றும் பணிப் கபோறுப்றப அவரிடம் அளித் ோர். அப்யபோது 



மறைக்ெல்வியும் துைவிெளுக்கு அவர் ெற்றுக்கெோடுக்ெ 

யவண்டி  ோயிற்று. போவிெள் நூற்றுக்ெணக்கில் வந்து அவரிடம் 

அறடக்ெலம் அறடந் ைர். போறை மைம் கெோண்ட போவிெள், ஞோை 

வோழ்வில் அக்ெறை ெோட்டோ வர்ெள், அவறை அணுகி  வண்ணம் 

இருந் ைர். இ ைோல் புனி  அசிசி ோரின் இைப்பிற்குப்பின் 

அந்ய ோணி ோர் இத் ோலிக்கு வைவறழக்ெப்பட்டோர். அதுமு ல் 

இறுதிநோள் வறை பதுறவயியலய  அவர்  ங்கிைோர். 

அவரின் உறைற  யெட்ெ ஆல ங்ெளில் இடம் கெோள்ைவில்றல. 

கிறிஸ் வ யெோட்போடுெறை விைக்கியும், அந்  நோட்ெளில் நிலவி  

 ப்பறைக் கெோள்றெெறை எதிர்த்து ஆணித் ைமோெப் யபோதித் ோர். 

 

 

 ோம் வோழ்ந்  ெோலத்திலும் இைப்பிற்குப் பின்னும் கடவுள் அளித்  

பகோவடயினோல் அதனக புதுவமகள் பசய் ோர்.  இ னோல் தகோடி அற்பு ர் 

புனி  அந்த ோனியோர் என்ற சிறப்புப் பபயவரப் பபற்றோர். 

அந்த ோனியோர்  பசய்   புதுவமகள்   

அந்ய ோனி ோரின் அதிச ப் பண்புெள் மற்றும் அவர் புரிந்  புதுறமெள் 

பற்றி பல நிெழ்வுெள் உள்ைை. ஒருமுறை இவர் ரீமினி என்னும் 



ெடற்ெறை நெரில் யபோதித் ற க் யெட்ெ சிலர் மறுத் யபோது மீன்ெள் நீரின் 

யமல் வந்து இவர் கூறி ற க் யெட்டுக்கெோண்டிருந் ைவோம்.  

 

இன்கைோருமுறை யூ ர் ஒருவர் இய சு நற்ெருறணயில் இருப்பற  

மறுத் ோைோம். ஆைோல் பட்டினி யபோடப்பட்ட அவைது ெழுற  

அ ற்குமுன் யபோடப்பட்ட புல்றலத் தின்ைோமல் அந்ய ோனி ோரின் 

ெட்டறைக்குக் கீழ்ப்படிந்து நற்ெருறணயின் முன் மண்டியிட்டு 

ஆைோதித்  ோம். 

 

மற்றுகமோறு புதுறம, இவர் வோழ்ந்  ெோலத்தில் ெடவுளுறட  

கிருறப ோல் இவர் கசய்  புதுறமெைோல் இவறை நோடிவருயவோர் 

அதிெமோயிற்று. இ ைோல் துைவி ர்ெள் மடத்தில் அறமதிக்குக் குந் ெம் 

ஏற்பட்டது. இ ன் கபோருட்டு மடத்தின்  றலறம குரு இவர் 



எண்ணிலடங்ெோ புதுறமெள் கசய்   றடவிதித் ோர். நோள் ஒன்றுக்கு 13 

புதுறமெள் மட்டுயம கசய்  ெட்டறையிட்டோர்.  

ஒருநோள் இவர் அன்றைக்கு கசய் கூடி  13 புதுறமெறையும் கசய்து 

முடித் பின் மோறலயில் கவளிய  உலோவச் கசன்ைோர். அப்கபோழுது 

உ ைமோை ெட்டடத்திலிருந்து ஒருவர்  வறி விழுந் யவறையில் 

'அந்ய ோனி ோயை என்றை ெோப்போற்றும்' என்று உ விக்குைல் எழுப்ப 

இவர் அவறை வோைத்தியலய  அந் ைத்தில் க ோங்ெறவத்  ோெவும் 

அருகில் இருந்  மடத்திற்கு கசன்று  றலறம குருவிம் 14வது புதுறம 

கசய்  அனுமதி கபற்று அவறை  றையில் பத்திைமோெ இைக்கி  ோெவும் 

கூறுவர்.  

 

ஒயை யநைத்தில் அந்ய ோனி ோர் இரு இடங்ெளில் யபோதித்  ோெவும் 

புதுறமெள் கசய்  ோெவும் வைலோறு உண்டு.  புறைவுெறை நீக்கிவிட்டு, 

வைலோற்று நிெழ்வுெறை மட்டுயம போர்த் ோலும் புனி  அந்ய ோனி ோர் 

பல புதுறமெள் கசய் ோர் என்பது உண்றமய  என்று அவைது 

அதிெோைப்பூர்வமோை வைலோறு கூறுகின்ைது. 

 

 



அந்த ோனியோர் குழந்வ  இதயசுவை கோட்சியில் கண்டு வகயில் 

ஏந்திய ோகவும் கூறுைர்.  

ஒரு நோள் புனி ர் லிகமோஸ் நெரில் இருந் Nghது  ன் நண்பனும் 

அைசனுமோை டீதசோ பிரபுவின் வீட்டில்  ங்ெ யவண்டி இருந் து.  

அவருக்கு ஒரு  னி அறை கெோடுக்ெப்பட்டிருந் து. அங்கு 

அந்த ோனியோரின் வோழ்வில் மிெ முக்கி மோை அதிச ம் நடந் து. 

அந்ய ோணி ோர் எவ்வோறு கசபிக்கிைோர் என்று அறி  மன்ைன் டீதசோவுக்கு 

ஆவல். ஏகைனில், அவர் உண்றமயியலய  ஒரு புனி ர் என்று 

நம்பிைோன். ஆெயவ, இைவில் அவர்  ங்கி இருந்  அறைக் ெ றவ 

கமதுவோெ திைந்து போர்த் ோன்.  அங்கு அவன் ெண்டது அவனுக்குப் 

கபரும் வி ப்றப எற்படுத்தி து. 

புனி ர் ஒளியின் மத்தியில் நின்றுக் பகோண்டிருந் ோர். அைரது வகயில் 

விவிலியபுத் கம்.  அ ன் மீது குழந்வ  இதயசு முழந் ோளிட்டு புனி வர 

தநோக்கி புன்முறுைலித் து.   ன இரு கரங்கவையும் அைவர தநோக்கி 

விரித் ைோறு கோணப்பட்டோர்.  

 

ஆெயவ ோன் படங்ெளில் அவைது றெயில் குழந்ற  இய சுவும் 

மற்கைோறு றெயில் திருமறை நூறல றெயில் றவத்திருப்ப ோெவும் படம் 

பிடித்துக் ெோட்டப்படுகிைது.  



 

ெோணமல் யபோை கபோருட்ெறை புனி  அந்ய ோனி ோறை நிறைத்து 

மன்ைோடிைோல் கிறடக்கிைது என்ை விசுவோசம் இன்றும் மக்ெளிடம் 

ெோணப்படுகிைது. "தகோடி அற்பு ர்" "பதுவை பதியர்" "பசோசுகவை 

நடுநடுங்கச் பசய்பைர்" "கோணோமல் தபோனவைகவை கண்டுபிடித்துக் 

பகோடுப்பைர்" யபோன்ை அறடகமோழிெளும் புனி  அந்ய ோனி ோருக்யெ 

கசோந் ம். 

அந்ய ோனி ோர் இ ற்றெயில் உறையும் இறைவறை இைம் 

ெண்டுக்கெோள்ளும் ஆற்ைல் உள்ைவர்.  

"கனி தைண்டுமோ? மரத்வ  நடு. இதயசு தைண்டுமோ மரியோவை நோடு" 

என்று இ ற்றெயின்மீதும், அன்றை மரி ோளிடம் மோைோ  பக்தி 

கெோண்டவோா்.  எையவ, ய ோட்ட யவறலெளில் ஈடுபடுவது 

அந்ய ோனி ோருக்குப் பிடித் மோை ஒன்று.  அவர் நட்டு றவத்  ஓர் 

ஆைஞ்சு மைம் இன்றும் பூத்துக் ெோய்த்துப் பலன் கெோடுத்துக் 

கெோண்டிருக்கின்ைது. 

 

 

 

 



இறப்பு 

1231ஆம் ஆண்டு பல ஊர்ெளில் மறையுறை ஆற்றி  ோலும், ெடும்  வ 

மு ற்சிெைோலும் யநோய்வோய்ப்பட்டோர். அப்யபோது அவர் முற்றிலும் 

உடல் வலிறமயிழந்து, சக்தி ற்று ெோணப்பட்டோர். இ ைோல் 

மருத்துவமறைக்கு பதுறவ நெருக்கு எடுத்து கசல்லப்படும் வழியில் 

இறுதி திருவருட்சோ ைங்ெறைப் கபற்ைபின் இறைவைடி யசர்ந் ோர்.  

அப்யபோது அவருக்கு வ து 36.   ம் இறுதிநோட்ெறை இத் ோலி 

நோட்டிலுள்ை பதுறவ நெரில் கசலவழித்  ோலும், இவரின் 

ெல்லறை ோைது இங்யெ இருப்ப ோலும், இவர் பதுறவ அந்ய ோணி ோர் 

என்று அறழக்ெப்படுகின்ைோர். இன்று திருச்சறபயில் இவறை நிறைவு 

கூறுவ ற்கு முக்கி  ெோைணம், இவர் ஏறழெளின்யமல் அைவற்ை 

அன்பும், இைக்ெமும் கெோண்டிருந் ோர். இவர் கப ைோல் இன்றும் 

ஏறழெளுக்கு பதுறவ நெரில் உ வி கசய் ப்படுகின்ைது. இவர் 

இய சுவின்யமல் கெோண்ட அன்போல், குழந்ற  இய சுயவ இவர் 

றெெளில் வந்து விறை ோடி  ோெ கூைப்படுகின்ைது.  ெோணோமல் யபோை 

கபோருட்ெறை ெண்டுபிடிப்பதில் இவர் வல்லவர்.   இ ைோல் இன்றும் 

பல புதுறமெள் நடந்துக்கெோண்டிருந் து. 

அ ன் பின் 336 ஆண்டுெளுக்குப்பின் அவருறட  ெல்லறை ோைது 

ய ோண்டப்பட்டு அவருறட  நோக்கு மட்டும் அழி ோமல் இருப்பது 

ெண்டுபிடிக்ெப்பட்டது.  அந்  நோக்கு இன்றும் பதுறவ நெர் யெோவிலில் 

போதுெோக்ெப்பட்டு வருகிைது.  



 

,th; பிைோன்சிஸ்ென் சறபற ச் யசர்ந்  xU குரு.  இவர் லிஸ்பன் நெரில் 

பிைந் ோலும் 'பதுவைப்பதியர்' என்யை அறழக்ெப்பட்டோர்.  இ ற்குக் 

ெோைணம்இத் ோலி நோட்டிலுள்ை பதுறவ நெரில் ோன்  மது ெறடசி 

நோட்ெறைக் ெழித்துள்ைோர்.  அவர் மரித் தும் அடக்ெம் கசய் ப்பட்டதும் 

அங்கு ோன்.  ஆெயவ ோன் 'பதுவைப் பதியர்' எை அறழக்ெப்படுகின்ைோர். 

இவைது புனி  வோழ்வும், கூரி  நுண்ணறிவும், விவிலி  ஆர்வமும் இவர் 

இைந்  சில வருடங்ெளியலய  புனி ர் பட்டம் கபை றவத் து. 

அந்ய ோனி ோர் இைந்து ஓைோண்டு நிறைவ ற்கு முன்ையை அவர் புனி ர் 

என்று திருச்சறப ோல் அறிவிக்ெப்பட்டோர். 

1946ஆம் ஆண்டு திருத் ந்ற  12ம் பத்திநோ ர் புனி  அந்ய ோனி ோறை 

திருச்சறபயின் மறைவல்லுநர்ெளில் ஒருவைோெ அறிவித் ோர். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81


பசபம் : 

ஏவழகளின் நண்பதன எம் இவறைோ!  

மவறபரப்புப் பணியில் ைல்ைைரோக திகழ்ந்து, ஏவழகளின் நண்பரோக 

ைோழ்ந் ோர் புனி  அந்த ோனியோர். 

நோங்களும் எம் சமு ோயத்தில் ஏவழகவை இனங்கண்டு, அன்பு பசய்து, 

எங்களிடம் உள்ைவ  பகிர்ந்து ைோழ உம் அருள்  ோரும்.  ஆபமன். 

 

 

அர்ச் அந்த ோனியோரின் புதுவமகள்: 

அர்ச் அந்ய ோனி ோர் வோழும்யபோது மட்டும் அல்ல அவர் இைந்  யபோதும் 

பல புதுறமெறை கசய் ோர். 

அவருறட  புதுறமெறை போர்த்  திருச்சறப அவறை ஒயை ஆண்டில் 

அவருக்கு புனி ர் பட்டம் கெோடுத் து. 

 

தூய அந்த ோனியோர் மன்றோட்டு மோவை: 

ஆண்டவயை இைக்ெமோயிரும் 
கிறிஸ்துயவ இைக்ெமோயிரும் 
ஆண்டவயை இைக்ெமோயிரும் 
கிறிஸ்துயவ எங்ெள் மன்ைோட்றடக் யெட்டருளும் 
கிறிஸ்துயவ எங்ெள் மன்ைோட்றட நன்ைோய்க் யெட்டருளும் 
 

விண்ணெத்திலிருக்கிை  ந்ற  ோம் இறைவோ 
         -எங்ெள் யமல் இைக்ெமோயிரும் 
உலெத்ற  மீட்ட சு ைோகி  இறைவோ  

         -எங்ெள் யமல் இைக்ெமோயிரும் 
 

தூ  ஆவி ோகி  இறைவோ 

        -எங்ெள் யமல் இைக்ெமோயிரும் 
 



தூ   மதிரித்துவமோயிருக்ெகிை ஒயை இறைவோ 

       -எங்ெள் யமல் இைக்ெமோயிரும் 
 

 

கசன்மப் போவமில்லோமல் உற்பவித்  தூ  மரி ோய  

               -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

ென்னி ரில் உத் ம ென்னிறெய  

               -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

பதுறவப் பதி ைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை,  

        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

பைத்தின் சீர்மிகு கபட்டெமோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

      -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

தூய்றமயில் லீலி மலைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

      -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

 வ வலிறம மிக்ெ தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

     -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 

 

 ருமத்ற  விரும்பிச் கசய்து வந்  தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

திருச்சிலுறவற  மிெவும் யநசித் வைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

 ரும கநறியில் மோைோ மைத்திறை உறட  தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

சிற்றின்ப ஆறசயிறை கவன்ைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

யபோர்ச்சுக்ெல் நோட்டின் நவ விண்மீைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 



நற்கசய்திற  ஊக்ெமுடன் பிைசங்கித்  தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

      -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

இறைவனின் திருவோக்கில் குைல் ஒலி ோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

தூ  ஆவி ோைவரின் படிப்பிறைெறை விரும்பி வைோை தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

விசுவோசமில்லோ வர்ெளுக்கு வோய்றம ோய் உபய சம் கசய்கிைவைோை 
தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

பசோசுெறை நடுநடுங்ெச் கசய்கிைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

புண்ணி வோன்ெளுக்கு நிறைவோை படிப்பிறை ோை தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

மீயைோகைன்கிை துைவிெளுக்குப் படிப்பிறை ோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

     -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

அப்யபோஸ் லர்ெளின் கெோழுந் ோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

போவிெளுக்கு கவளிச்சம்  ருகிைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

ஆச்சரி ங்ெறைச் கசய்கிைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

வழி வறிப் யபோயவோர்க்குத் துறண ோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

சலிப்புள்ைவர்ெளுக்கு ஆறு ல்  ரும் தூ  அந்ய ோனி ோயை, 



       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

குற்ைமற்ை மக்ெளின் ஆறு லும் போதுெோவலுமோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

ஊறமெறைப் யபசச்கசய்கிைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

உண்றமற ப் யபோதிக்கும் உபய சி ோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

பசோசுெறை மிைட்டி ஓட்டுகிைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

அடிறமப்பட்டவர்ெறை மீட்கிைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

பிணி ோைர்ெறைக் குணமோக்குகிைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

மைணமறடந்ய ோர்க்கு இறைவன் உ வி ோல் உயிர்கெோடுத் வைோை தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

      -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

பிைவிக் குருடருக்குப் போர்றவ அளித்  தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

      -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

ெோணோமற் யபோைறவெறைக் ெண்டறட ச் கசய்கிைவைோை தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

இழந்துயபோை கபோருட்ெறைக் ெண்டறட ச் கசய்கிைவைோை தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

வழக்ெோளிெளுட  உண்றமற ப் போதுெோக்கிைவைோை தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 



        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

பைத்திற்கு சு ந்திைவோளி ோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

 ரித்திைருக்கு இைத்திைமோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

      -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

ெடலில் மீன்ெளுக்கு உபய சித் வைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

விஷஉணவு அருந்தி  தூ  அந்ய ோனி ோயை 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

அப்யபோஸ் லர்ெளின் குறைவற்ை தூய்றமற  யநசித் வைோை தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

     -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

புண்ணி கமன்கிை ஞோை யவைோண்றமற ப் பல நோடுெளில் 
விறைவித் வைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

         -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

உலெகமன்கிை அபத் த்ற  விட்டென்ை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

         -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

ெடலில்  த் ளித்  வீைர்ெறை மீட்ட தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

உம்றம யவண்டுயவோரின் அன்பைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

எண்ணிைந்  ஆன்மோக்ெறை பைத்திற் யசர்த்  தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

நன்ைோக்கு அழி ோ  நற்ைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 



பிைோன்சிஸ் அசி ோரின் சறப அைணோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

சிறுகுழந்ற  வடிவில் வந்  ய வபோலறைத்  ோங்கி  தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

நீர் இைந் ற  சிறு குழந்ற  வழி ோெ க ருக்ெளில் இறைவைோல் 
அறிவிக்ெப்பட்ட யபறுகபற்ைவைோை தூ  அந்ய ோனி ோயை, 

       -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

இைந்  ஓர் ஆண்டிற்குள் பீடத்தின் மகிறமக்கு உ ர்த் ப்பட்ட தூ  
அந்ய ோனி ோயை, 

        -எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும் 
 

உலெத்தின் போவங்ெறைப் யபோக்கும் இறைவனின் கசம்மறிய -3 

-எங்ெள் போவங்ெறைப் கபோறுத் ருளும் 
-எங்ெள் மன்ைோட்றடக் யெட்டருளும் 
-எங்ெறைத்  ற  கசய்து மீட்டருளும் 

 

மன்றோடுதைோமோக: 

தூ  அந்ய ோனி ோயை, வீைமிகும் ஆ யை, துன்புறுயவோருக்கு மகிழ்வு 

 ருபவயை, போவிெறை மீட்டிட அரும்போடுபட்டவயை, இவ்வுலெ 
துன்பங்ெளுக்குப் பின் எங்ெளுக்கு முடிவில்லோ யபரின்ப வோழ்வு  ைவும் 

இக்ெட்டுெள் நீங்ெப் கபைவும் யவண்டும் வைங்ெள் கிறடக்ெவும், எங்ெள் 
ஆண்டவரும் இறைவனின் திருமெனுமோகி  இய சு கிறிஸ்துவிடம் 

எங்ெளுக்ெோெ மன்ைோடும்.  

 

இய சு கிறிஸ்துநோ ர் வோக்குறுதிெளுக்கு நோங்ெள்  குதிகபறும்படி ோெ 
தூ  அந்ய ோனி ோயை எங்ெளுக்ெோெ யவண்டிக்கெோள்ளும். 



 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KULANTHIYESU2014/photos/a.1480790532140937.1073741827.1480784945474829/1658071737746148/?type=1
https://www.facebook.com/KULANTHIYESU2014/photos/a.1480790532140937.1073741827.1480784945474829/1658071737746148/?type=1

