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ஏற்கும் சபப/ சமயம் :     பராமன் கத்பதாலிக்க திருச்சபப 

அருளாளர் பட்டம் : ஆகஸ்ட் 21 1853  

திருத்தந்பத ஒன்பதாம் பயஸ் - பராம். 

புனிதர் பட்டம் : ஜூன் 22 1947 

      திருத்தந்பத பன்னிரண்டாம் பயஸ் – பராம் 

முக்கிய திருத்தலங்கள் :  புனித அருளானந்தர் ஆலயம், ஓரியூர் 

நிபனவுத் திருவிழா : ஃபபப்ரவரி 4 

பாதுகாவல் : பபார்த்துக்கல், சிவகங்பக பராமன் கத்பதாலிக்கத் திருச்சபப 

 

புனித ஜான் டி பிரிட்படா (புனித அருளானந்தர்), பபார்த்துக்கபலச் 

பசர்ந்த இபயசு சபப குருவும், இரத்த சாட்சியும் ஆவார். இவர் 



"பபார்த்துக்கலின் புனித பிரான்சிஸ் பசவியர்" எனப் பலராலும் 

அபழக்கப்படுகிறார். 

வாழ்க்பகச் சுருக்கம் : 

ஜான் டி பிரிட்படா ஒரு புகழ் பெற்ற பெோர்த்துக்கீசக் குடும்ெத்தில் 

பிறந்தவர். தந்தத பிபேசிலின் ஆளுநேோக இருந்து இறந்தவர். 

பெோர்த்துகலில் பசல்வந்தேோன அேசகுலப் பெற்பறோரின் மகனோக மோர்ச்1, 

1647ல் ஜோன் டி பிரிட்படோ பிறந்தோர். சிறு வயதிலிருந்பத ஜோனின் உடல் 

சீேோக இருக்கவில்தல. 11 வயதில் தீவிே பநோய்த்தோக்கத்தில் பிதைப்ெதரிது 

என்ற நிதலயில் அவேது தோய், புனித ஃபிரான்சிஸ் சபவரியாரிடம் 

உருக்கமாக மன்றாடினார். சிறுவன் பிபழத்பதழுந்தான். இபயசு 

சபபயினரின் உபட பபான்று ஓராண்டளவும் தம் மகபன உடுத்தச் பசய்தார் 

தாய். அதிலிருந்து புனித சபவரியாபரப் பபால தாமும் இபயசுவின் ஒளிபய 

இந்திய மண்ணில் பரவச் பசய்ய பவண்டும் என்ற பபராவல் அவரது 

இதயத்தில் பற்றிபயரிய ஆரம்பித்தது.  

அவர் விரும்பியவோபற 15 வயதில் இபயசு சதெயில் 

அனுமதிக்கப்ெட்டோர். குருெட்டம் பெற்றபெோது கற்றலில் சிறந்த அவேது 

ஆற்றல் கண்டு, ஜோதனப் பெோர்த்துக்கல்லில் இருத்திக் பகோள்ள 

விரும்பினோர். ஜோனுக்கு இந்தியோபவ இலக்கோயிருந்தது. ெோப்புவின் 

பிேதிநிதிவதே பசன்று தம் மகனின் இந்தியப் ெயணத்ததத் தடுக்க 

முயற்சித்தோர் தோய். 'துறவற வாழ்வுக்கு என்பன அபழத்த இபறவன் 

இப்பபாது இந்தியாவுக்கு அபழக்கிறார்" எனக் கூறி அன்தனதய 

ஆறுதல்ெடுத்தினோர்.  

கி.பி.1673ல், 16 சககுருக்களுடன் பகோவோவில் கோல்ெதித்தோர் ஜோன். 

இதறயியல் முதலோன பமற்ெடிப்புக்கதள முடித்தோர். மதுதே 

மதறெேப்புத் தளத்தின் ததலதமப் பெோறுப்பு அவருக்கு 

அளிக்கப்ெட்டது. ெணி பதோடங்கு முன் 30 நோள் ஞோன ஒடுக்கம் பசய்தோர். 

தமிழில் பபசக் கற்றார். தனது பபயபர தமிழில் அருளானந்தர் என 

மாற்றினார். தமிழில் பபாதிக்கும் திறம் வளர்த்தார். இந்தியத் துறவி பபால் 



காவி உபட அணிந்தார். மக்களின் அன்பபயும் மதிப்பபயும் பபற்று 

அருளானந்த சுவாமியானார். தமக்குப் பழக்கமில்லாத தமிழக 

பவப்பத்பதப் பபாருட்படுத்தாது, பசன்பன, பவலூர், தஞ்பச, முகபவ 

எனப் பல மாவட்டங்களிலும் நடந்பத பசன்று பபாதித்தார். மதுபரயில் 

பிரிட்படா ஐபராப்பிய ஈடுபாடுகளற்ற இந்தியக் கத்பதாலிக்கத் 

திருச்சபபபய நிறுவ முயற்சிகள் எடுத்தார். இதற்காக அவர் உள்ளூர் 

பமாழிகபள நன்கு கற்றறிந்தார்.. இந்து சமய நபடமுபறகபளப் பின்பற்றி 

புலால் உண்ணாபம, மது அருந்தாபம பபான்ற வழக்கங்கபளப் 

பின்பற்றினார். கத்பதாலிக்க சமய பநறிகபள பாமர மக்களுக்கு 

புரியும்படியாக அவர்களுக்கு எடுத்துபரத்தார். இராபர்ட் பத பநாபிலி 

இம்முபறபயபய தனது மதப்பிரசாரங்களுக்குப் பயன்படுத்தினார். 

 

இவரது தவமிகு வாழ்வு, மிகுதியான ஆர்வம், மபறப்பணியில் தீவிரம் 

இவற்றின் விபளவாய் ஆயிரக்கணக்காபனார் திருமபற தழுவினர். 

தஞ்தசத் தளத்தில் அறுவதட மிகுதியோனது. மறவர் நோட்டில் இவருக்கு 

எதிர்ப்புக் கிளம்பியது. புதிய பவதத்தின் பெோததனதயத் தடுக்கப் 

புனிததேக் தகது பசய்தோன் முகதவ முதன் மந்திரி. விசோேதண இன்றிபய 

துன்புறுத்திக் பகோள்ள முயன்ற பெோது, முகதவ மன்னன் ததலயிட்டுப் 

புனிததே விடுவித்து நோடு கடத்தினோன். 

தந்தத ஜோதனப் பெோர்த்துகல் வேபவற்றது. இபயசு சதெ மோநிலத் 

ததலவர் ெதவி அளிக்க முன் வந்தது. ஆயர் ெதவி கோத்திருந்தது. வறண்ட 



மறவர் நோட்டின் மீது தணியோகத் தோகம் பகோண்டிருந்த அருளோனந்தர் 

எததயும் ஏற்க மறுத்துத் தமிைகம் திரும்பினோர்.  

ேோணி மங்கம்மோள் கோலத்தில் மறவர் சீதமக்கும், மதுதே அேசுக்கும் 

நல்லுறவு அறுந்து பெோயிருந்தது. மறவர் சீதமயின் ததலதம கிைவன் 

பசதுெதியிடம் இருந்தது. கிைவன் பசதுெதி கிறிஸ்தவர்களுக்கு 

விபேோதமோய் இருந்தோர். அவ்பவதளயில் மறவர் சீதமயிபல சமயப் 

பெோதகம் பசய்து வந்த ஜோன் பிரிட்படோவினோல் ஏேோளமோன மறவர் 

சோதியினர் கிறிஸ்தவம் தழுவிக் பகோண்டிருந்தனர். 

கிழவன் பசதுபதியும் அருளானந்தரும் : 

 இராமநாதபுரத்தில் அரச குடும்பத்பதச் சார்ந்த சிலர் திருமுழுக்குப் 

பபற்றனர். குணமளிக்கும் வரம் பபற்றிருந்தார் புனிதர். அவரது 

மன்றாட்டால் மக்கள் உடல் நலம் பபற்றபதக் கண்டு அந்தணர்கள் 

அழுக்காறுற்றனர். இது பெய் பவதல என்றனர். பநோயோல் துன்புற்று 

மேணத்தத எதிர் பநோக்கியிருந்த மறவ இளவேச தடியத் பதவர் புனிதர் 

தம்மிடம் வேப்பிேோர்த்தித்தோர். ஜோன் தோம் பசல்லோது தம்பவதியருள் சிறந்த 

ஒருவதே அனுப்பி இதறபவண்டல் பசய்ய, தடியத் பதவர் நலம் 

பெற்றோர். மதறயறிவு பெற்று கிறித்தவேோனோர். அவருக்கு 5 மதனவியர். 

கிறித்தவேோனதும், தம் முதல் மதனவிதயத் தவிே மற்றவர்கதள 

அனுப்பிவிட்டோர். இதனோல் பிரிட்படோதவ ஊதே விட்டு பவளிபயறச் 

பசோன்னோர் பசதுெதி. கிறிஸ்தவ சமயத்ததத் தழுவியவர்களில் 

முதன்தமயோனவர் தடியத் பதவன் என்ெவர். தடியத்பதவன் 

கிறிஸ்தவர்களின் உதவிபயோடு ததலதமதயக் தகப்ெற்றி விடுவோபனோ 

என்ற அச்சம் பசதுெதிக்கு இருந்தது. 

 

 

 

அவ்வோறு அனுப்ெப்ெட்டவர்களுள் ஒருவர் கடலோயி முகதவச் 

பசதுெதியின் பநருங்கிய உறவினர். மன்னனிடம் முதறயிட்டோள். 



ஓரிய10ரிலிருந்த தன் தம்பி உதடயத்பதவர் மூலம் அருளோனந்ததேக் 

பகோல்ல வழிபதடினோள்.  

திருமுழுக்கு பயாவாபனப் பபாலபவ ஒரு பபண்ணின் சினத்துக்குப் 

பலியானார் புனிதர்.  

 

முனி எனும் கிராமத்தில் ஜான் பிரிட்படா தங்கி இருந்தபபாது 1693 

ஜனவரி 8ம் நாள் பிற்பகலில் பமலும் மூவருடன் பசர்த்துக் பகது 

பசய்யப்பட்டார். முகபவயிலிருந்து ஓரிய10ருக்கு நடத்திச் 

பசல்லப்பட்டார்.  நான்கு பபர்களும் பககளில் விலங்கிடப்பட்டு இரும்புச் 

சங்கிலிகளால் ஒன்றாகப் பிபணக்கப்பட்டு கயிறு பகாண்டு குதிபரயின் 

பசணத்தில் கட்டி இழுத்துச் பசல்லப்பட்டனர். ஜனவரி 11ம் நாள் 

ராமநாதபுரம் பகாண்டு பசல்லப்பட்டார்.  

சிபறயில் 1693 பிப்ரவரி 3ம் பததி அவர் எழுதிய கடிதம்,  

ஜனவரி 28ல் என்பன விசாரித்து ரங்கநாதத் பதவன் முன்னிபலயில் 

பகால்லப்பட பவண்டும் எனத் தீர்ப்பு கூறப்பட்டது. 

கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்து என்பனப் பிரித்து, அரசரின் சபகாதரராகிய 

உபறயூர் பதவனிடம் அனுப்பி பவத்தனர். கால தாமதமின்றி என்பனக் 

பகான்று விடுமாறு அவனுக்கு ரகசிய உத்தரவும் அனுப்பப்பட்டது. இங்கு 

நான் ஜனவரி 31ம் பததி வந்து பசர்ந்பதன். பபாறுபமயின்றி நான் 

மரணத்பத எதிர் பநாக்கி இருக்கின்பறன். அதுபவ என்னுபடய 

லட்சியத்பத நிபல நிறுத்தக் கூடியது. இதுவபர நான் பசய்து வந்த 



பவபலக்குக் பகமாறாக என் உயிபரத் தியாகம் பசய்யக்கூடிய பபான்னான 

சந்தர்ப்பம் இப்பபாது வந்து விட்டது. என் மீது சுமத்தப்பட்ட 

குற்றபமல்லாம் ஆண்டவபனப் பற்றிப் பிரச்சாரம் பசய்ததும், விக்கிரக 

ஆராதபனபயத் தடுத்ததுபம. வீரர்கள் என்பனபய கவனித்துக் 

பகாண்டிருக்கின்றனர். இதற்கு பமல் என்னால் எழுதுவது முடியாது... என 

மேணத்திற்குமுன் தம் ததலதமக் குருவுக்கு எழுதினோர்.  

தம் இறுதித் தண்டதனக்குக் குறிக்கப்ெட்ட இடமோன 

மணல்பமட்டிற்கு பெப்ேவரி 4, 1693ல் பகோதலயோளிகள் பிரிட்படோதவ 

பகோட்தடக்கு எதிரில் உள்ள குன்றுக்கு அதைத்துச் பசன்று ததலதயத் 

துண்டித்தனர்.  

பவட்டப்பட ஏதுவாய் தபலதாழ்த்தினார். தபலபயக் பகாய்த 

முரடர்கள் புனிதரது பககபளயும், பாதங்கபளயும் பவட்டினர். 

விலங்குகளுக்கும் பறபவகளுக்கும் உணவாகட்டும் என்ற எண்ணத்துடன் 

இரு கம்பங்கபள நட்டு, உடல் சிபதவுகபளத் பதாங்கவிட்டனர். அது 

மபழக் காலமில்பலபயனினும் 8 நாட்கள் பதாடர்ந்து மபழ பபய்தது. 

மபழக்குப் பின்னர் புனிதரின் சில எலும்புத் துண்டுகபள மீந்துகிடந்தன. 

 

 

 

 

மபறசாட்சியின் இரத்தத்தால் மணல்பமடு சிவந்தது. சிவந்த மணதல 

இன்றும் கோணலோம். மக்கள் திேளோக திருயோத்திதேயோக ஓரியூருக்கு வே 

ஆேம்பித்தோர்கள்.  

புனிதர் பட்டம் : 

ஜூன் 22, 1947 அன்று, திருத்தந்பத பன்னிரண்டாம் பயஸ், 

அருளானந்தபர புனிதராக அறிவித்தார். மறவநாட்டுத் திருத்தூதர், மதுபர 

மபறத்தளத்தின் பாதுகாவலர் புனித அருளானந்தரின் நிபனபவத் 

திருச்சபப பபப்ரவரி 4ல் பபாற்றுகிறது. 



புனித அருளானந்தர் நவநாள் பசபம் 

பசந்தமிழ் நாட்டிபல இபயசுமபறபயப் பபாதிக்க வந்த மகிபம நிபறந்த 

அப்பபாஸ்தலபர! பசால்லிலும், பசயலிலும் வல்லபம மிகுந்த புனித 

அருளானந்தபர, எங்கபளக் கருபணயுடன் பநாக்கியருளும். எங்கள் 

குடும்பங்கள், உற்றார் உறவினர் மீதும், மாந்தர் அபனவர் மீதும் 

இரங்கியருளும். இபறவனின் ஏவுதலுக்கு இபடவிடாது பசவிசாய்த்த 

உமது வியப்புக்குரிய பிரமாணிக்கத்பதயும், கடின பயணங்கபள 

பமற்பகாண்டு. பவதபனகள், துன்பங்கபளத் தாங்க உம்பமத் தூண்டின 

தளராத ஊக்கத்பதயும் எண்ணி உம்பமப் புகழுகிபறாம். உமது இதயத்தில் 

பற்றிபயரிந்த அன்புத் தீ எங்கள் இதயத்திலும் பற்றிபயரியச் பசய்தருளும். 

மீட்புப் பணியிபன நாங்களும் மனமுவந்து நிபறபவற்ற எங்கபளத் 

தூண்டியருளும் 

மகிபம நிபறந்த பாதுகாவலபர! மறவ நாட்டின் நல்ல ஆயபர! 

உம்முபடய உபழப்புகபளயும், பசப தவங்கபளயும், வீரத் தியாகத்பதயும் 

முன்னிட்டு இபறவனிடமிருந்து நாங்கள் பகட்கும் மன்றாட்படப் பபற்றுத் 

தந்தருளும். – ஆபமன். (பதபவயான மன்றாட்பட பமௌனமாகக் கூறவும்) 

 

புனித அருளானந்தருக்குச் பசபம் 

கிறிஸ்துவின் அன்பினால் நிபறந்த புனித அருளானந்தபர, 

அரண்மபன வாழ்பவயும், உலக இன்பங்கபளயும், உற்றார் உறவினபரயும், 

பசாந்த நாட்படயும் துறந்து, பதாபல நாடாகிய இந்தியாவுக்கு வந்து, மறவ 

நாட்டிபல கிறிஸ்துவின் அரபச நிறுவ, எண்ணில்லாத் துன்ப 

துயரங்கபளயும் இன்னல் இபடஞ்சல்கபளயும் பபாருட்படுத்தாது, 

பத்பதான்பது ஆண்டுகளாய் உபழத்து, கணக்கற்ற ஆன்மாக்கபள 

திருமந்பதயில் பசர்த்த ஒப்பற்ற வீரபர! உமது குருதியால் 

புனிதமாக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் மக்களாகிய எங்கள் மீது உம் கருபணக் 

கண்கபளத் திருப்பியருளும். 



புனித சபவரியாபரப் பின்பற்றி பமய்மபறபயப் பரப்ப வந்த உத்தம 

பபாதகபர! மறவ நாட்டு மாணிக்கபம! எல்லார்க்கும் எல்லாமாக விளங்கி, 

எங்கள் முன்பனார்க்கு வாழ்வுதரும் நற்பசய்திபய அறிவித்தீர். பசார்வின்றி 

நல்லன பசய்யவும், அஞ்சா பநஞ்சத்பதாடு ஆபத்துக்கபள 

எதிர்பகாள்ளவும், பசாதபனகபளயும், சாபவயும் உறுதியுடன் ஏற்றுக் 

பகாண்டீர். 

ஓ வீரம் மிகுந்த தியாகிபய! இபயசு சபபயின் ஒப்பற்ற 

மபறச்சாட்சிபய! உம் அடிச்சுவடுகபளப் பின்பற்றி இந்த நாட்டில் 

உபழத்து வரும் குருக்களுக்கும் திருத்பதாண்டர், துறவியர், பவதியர் 

அபனவருக்கும் உமக்கிருந்த இபறயன்பும், ஆன்ம தாகமும், உயிபரயும் 

பபாருட்படுத்தாத தீரமும் உண்டாகச் பசய்தருளும். கிறிஸ்துவின் 

மந்பதபயச் பசராத எத்தபனபயா இலட்சம் ஆடுகள் இந்நாட்டில் உண்டு. 

அவர்களுக்பகல்லாம் வழிகாட்டி ஒளிபயற்ற இன்னும் பல குருக்கபள 

அனுப்பும்படி அறுவபடயின் உரிபமயாளராகிய ஆண்டவபர 

மன்றாடியருளும். தவிர, துன்பத்தாலும் பநாயாலும் வறுபமயாலும் நலிந்து 

வாழும் ஏபழ மக்கள் மீதும்; இரக்கமாயிரும். அபனவர் நடுவிலும் 

கிறிஸ்துவின் அன்பும் அபமதியும் நிபலத்து நிற்பனவாக! 

இறுதியாக, புனித அருளானந்தபர, எங்கள் ஆயர்கள், குருக்கள், 

துறவியர், மக்கள் அபனவபரயும் உமது பாதுகாவலில் பவக்கிபறாம். 

அவர்கள் எல்லாரும் நம் ஆண்டவர் கிறிஸ்துவின் அன்பில் எல்லா 

நலன்கபளயும் பபற்று, பரம தந்பதயின் திருவுளத்துக்கு அபமந்து, 

புனிதர்களாய் வாழ்ந்து, என்றும் மாறாத பபரின்ப வாழ்வுக்கு வந்து பசரச் 

பசய்தருளும். – ஆபமன்.  

 

புனித அருளானந்தரின் மன்றாட்டுமாபல 

சுவாமி கிருபபயாயிரும்  

கிறிஸ்துபவ கிருபபயாயிரும்  

சுவாமி கிருபபயாயிரும் 



கிறிஸ்துபவ எங்கள் பிராத்தபனபயக் பகட்டருளும்  

கிறிஸ்துபவ எங்கள் பிராத்பனபய நன்றாகக் பகட்டருளும் 

 

பரமண்டலங்களிபல இருக்கிற பிதாவாகிய சர்பவசுரா  

-எங்கபள தபயபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.  

உலகத்பத மீட்டு இரட்சித்த சுதனாகிய சர்பவசுரா  

-எங்கபள தபயபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி. 

இஸ்பிரித்து சாந்துவாகிய சர்பவசுரா  

-எங்கபள தபயபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி  

தூய தமத்திருத்துவமாயிருக்கிற ஏக சர்பவசுரா  

-எங்கபள தபயபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி 

.மபறச்சாட்சியரின் மாண்புமிகு அரசியாகிய மரியாபவ. மபறசாட்சியான 

புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.பபார்த்துக்கல் நாட்டிபல லிஸ்பன் நகரிபல 1647 இல் உதித்தவரான புனித 

அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.அரசபவயிபல இளவரசர் டான் பபத்பராவின் பதாழராய் வளர்ந்தாலும் 

கபறயிலாத் தூய்பமயாலும், கண்ணியமிக்கப் பபாறுபமயாலும் 

“வானத்தூதர்” என்றும், “மபறச்சாட்சி” என்றும் அபழக்கப்பட்ட புனித 

அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.இளபமயில் பகாடிய பநாயுற்றபபாது, புனித சபவரியாருக்கு பவண்டுதல் 

பசய்து குணமபடந்ததால், துறவிகளின் ஆபட அணிந்து வாழ்ந்த புனித 

அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.புதிபனந்து வயதிபல உலபகத் துறந்து, அன்பனபயயும் சுற்றத்தார் 

நண்பர்கபளயும் விட்டு, இபயசு சபபயில் நுபழந்தவரான புனித 

அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும்  



.உள்ளத்தின் தாழ்பமயினாலும் உடலின் ஒறுத்தலினாலும் 

பபரிபயாருக்குக் காட்டிய கீழ்ப்படிதலாலும் ஞான வாழ்விபல 

உயர்ந்தவரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும்  

.பாரத நாட்டிபல மபறபரப்ப இபறவன் அபழப்பபத உணர்ந்ததும், 

அன்பனயின் கண்ணீபரபயா, அரசரின் வற்புறுத்தபலபயாப் 

பபாருட்படுத்தாமல், மனத்திடன் காட்டினவரான புனித அருளானந்தபர. - 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.1673-ல் பாய்மரக் கப்பலில் பயணமாகி பாரத நாட்டிற்கு வரும் வழியில், 

புயலிலும் பநாயிலும் பயணிகள் அவதியுற்றபபாது, பசபத்தாலும் 

புன்முறுவல் மாறாத பணியாலும் அபனவபரயும் கவர்ந்தவரான புனித 

அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.பகாவா நகரிபல பல்பவறு பணிகபளப் பாங்குடன் பசய்ததால் இரண்டாம் 

சபவரியார் என்ற சிறப்புப் பபயர் பபற்றவரான புனித அருளானந்தபர.- 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும்  

.14 ஆண்டுகளாக மதுபர, தஞ்பச, பசஞ்சி, பவலூர், பகால்பகாண்டா 

ஆகிய ஐந்து நாடுகளிலும் ஆர்வத்துடன் திருமபறபயப் பபாதித்த 

திருத்தூதுவரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும்  

.தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிக்க அப்பபாஸ்தலரான புனித அருளானந்தபர.- 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும்  

.பவதியர்கபளப் பக்குவமாகத் தயாரித்தும் ஊக்குவித்தும் அவர்கள் 

வழியாகத் திருமபறபய நிபலநாட்டியவரான புனித அருளானந்தபர. - 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.பல புதுபமகளால் இபயசுவின் திவ்விய பபாதகத்பதத் துலங்கச் 

பசய்தவரான புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 



.கிறிஸ்தவர்கபளத் திடப்படுத்தவும், ஏபனபயாபர மனம் திருப்பவும் 

பசால்லிலடங்காத் துணிபவாடும், துயர்கபளாடும் நாபடங்கும் 

விசாரபணக் குருவாய் அபலந்து பணியாற்றிய புனித அருளானந்தபர. - 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.குபறயாத பக்தியும், குன்றாத விசுவாசமும், சலியாத தபயயும், பமலியாத 

தவமும் பகாண்டு நற்பண்புகளின் குன்றாக விளங்கியவரான புனித 

அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.துன்பங்கபளத் துணிபவாடு எதிர்பகாண்டு. துயருறும்பபாது எல்பலயற்ற 

பபாறுபம காட்டியவரான புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக 

பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.தாழ்ந்தவர்கள் எனக் கருதப்பட்ட மக்களுக்கு அருட்பணியாற்றுவதற்காக, 

பண்டார சுவாமிகள் என்ற நிபலபயத் பதர்ந்து பகாண்டவரான புனித 

அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.பபகவர் உம்பமக் பகால்லப் பலமுபற முயன்றாலும் இபறயருளால் 

பலமுபற தப்பியவரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும்  

.மபறச்சாட்சி முடி அபடய பவண்டுபமன்ற ஆவலால் பற்றிபயரிந்தவரான 

புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.சண்டாளர் பகயில் பிடிபட்டு மங்கலம், காபளயார் பகாவில் பாகணி 

முதலிய இடங்களில் நிந்பதபயயும், அடிமிதிகபளயும் அனுபவித்தவரான 

புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.உம்முடன் வாதிக்கப்பட்ட சிலுபவ நாயக்கர் பவதியரின் பதறித்து விழுந்த 

கண்பண புதுபமயால் குணப்படுத்தியவரான புனித அருளானந்தபர.- 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.உமது அருள் வாக்கிபல வியப்புக் பகாண்ட பசதுபதி அரசரால் 

வியப்புறுவிதமாய் விடுதபலயாக்கப்பட்டவரான புனித அருளானந்தபர. - 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 



.உயர் பபாறுப்பிற்காக 1686 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் ஐபராப்பாவிற்குத் 

திரும்பியபபாது அரசராலும் பபரிபயார்களாலும் மிகுந்த ஆர்வத்பதாடு 

வரபவற்கப்பட்டவரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும்  

.எத்தபனபயா தபடகபளபயல்லாம் பபாறுபமயுடன் அகற்றி, 

மகிழ்வுடன் பயணமாகி, மீண்டும் எங்கள் நாட்டுக்கு 1690 இல் வந்தவரான 

புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.சில மாதங்களுக்குள்ளாகபவ மறவ நாட்டில் திரளான மக்களுக்கு 

பமஞ்ஞானத்பத ஊட்டியவரான புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக 

பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.புகழ் பபற்ற் தடியத்பதவபரயும், இன்னும் பல பபருமக்கபளயும் 

திருச்சபபயில் பசர்த்தவரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக 

பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.மறவ நாட்டின் மங்காத மாணிக்கமான புனித அருளானந்தபர. - 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.இபயசுபவப் பின்பற்றி, உம்பமப் பிடிக்க வந்தவர்களிடம் உம்பமபய 

பகயளித்தவரான புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும் 

.பகாடுபமயாய்க் கட்டுண்டு, பநடும் பயணத்தில் மானபங்கமாய் 

இழுக்கப்பட்டு, இருண்ட சிபறயில் அபடக்கப்பட்டு துயருற்றவரான 

புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.மாந்திரியக்காரரின் வித்பத சகுனங்கபளபயல்லாம் திரு விசுவாசத்தால் 

முறியடித்தவரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும்  

.ஓரியூரிபல, 1693 பபப்ருவரி 4-ம் பததி. புதன்கிழபம நண்பகல் 

பவபளயிபல, எண்ணற்ற மக்களின் முன்னிபலயிபல மபறச்சாட்சியாகக் 



பகால்லப்பட்டவரான புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும் 

.எங்கபள விசுவாசத்தில் வளர்க்க உமது இரத்தத்பதபய சிந்தியவரான 

புனித அருளானந்தபர - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.மகிழ்பவாடும் ஆவபலாடும் இபயசுவுக்காய் உயிபரத் தந்தவரான புனித 

அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.அஞ்சாத பநஞ்சத்தினராய் பகாபலஞன் முன் தபல நீட்டி 

முழந்தாளிட்டவரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும்  

.தம் சடலத்பதக் காட்டு விலங்குகளுக்கு உணவாக்கிய புனித 

அருளானந்தபர. தபலபவட்டுண்டதும் பவதாபளப் பங்குக்குரு 

அருள்தந்பத ஜான் டி பகாஸ்டாவுக்கு கனவில் பதான்றி, பவட்டுண்ட 

தபலபயக் பகயில் ஏந்தியவராகக் காட்சி தந்த புனித அருளானந்தபர.- 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.விண்ணரசில் ஒளிமிக்க மபறச்சாட்சிகள் நடுவில் முடிசூடி நிற்பவரான 

புனித அருளானந்தபர. - எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

.உம்பம மன்றாடுபவாருக்கு எண்ணிறந்த புதுபமகபளச் பசய்யும் 

வள்ளலான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும்  

.ஆன்மப் பிணிகபளயும், உடல் பநாய்கபளயும் அறபவபயாழிக்கும் நல்ல 

பவத்தியரான புனித அருளானந்தபர.- எங்களுக்காக பவண்டிக் 

பகாள்ளும்  

.மபறப்பபாதகர்களுக்கு முன்மாதிரியான புனித அருளானந்தபர. - 

எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும் 

உலகின் பாவங்கபளப் பபாக்குகிற…… மற்றதும்.  

மு. – கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி பபறும்படி.  

து. – புனித அருளானந்தபர! எங்களுக்காக பவண்டிக் பகாள்ளும். 

 



பசபிப்பபாமாக: மனிதருக்கு மனவுறுதி அளிக்கும் இறiவா! 

மபறச்சாட்சியான புனித அருளானந்தருக்குத் தளராத் திடபனயும் 

விடாமுயற்சிபயயும் பகாடுத்து, உமது நற்பசய்திபய எம் மக்களுக்கு 

அறிவிக்கச் பசய்தீர். அவர் இரத்தம் சிந்தி நாட்டிய விசுவாச சாட்சியத்பத 

நாங்கள் நன்றிபயாடு நிபனவு கூர்வதுடன், கிறிஸ்துவின் நற்பசய்திபயச் 

சுபவத்து மகிழவும் எங்கபளச் சுற்றி வாழும் மக்களுக்கு அபத 

மகிழ்பவாடு அறிவிக்கவும் அருள்தாரும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து 

வழியாக உம்பம மன்றாடுகிபறாம். – ஆபமன். 
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