
 

 

 

 

 

 Circular letter No/GR/35/2021 

Ýò˜ ²ŸÁñì™ 
 

 

ß«ê£ ªñCò£M™ Ü¡HŸ°Kò Ü¼†î‰¬îò«ó! Ü¼†ê«è£îKè«÷!  

Ü¡¹ Þ¬øñ‚è«÷! ï‹ î‰¬îò£‹ èì¾OìI¼‰¶‹, Ý‡ìõó£‹ ß«ê£ 

ªñCò£MìI¼‰¶‹ Ü¬ñF»‹ Ü¼À‹ àKˆî£°è! 
 

 தி��சைபய�� மிக உ�னதமான வழிபாடாக தி��பலியான� இ��� 

வ�கிற�. இ�ேவ வா�வ�� ஊ��� சிகர�மாக இ��கிற� எ�ப� 

தி��சைபய�� ப��ப�ைன. நா� அைனவ�� சீேராமலபா� தி�வழிபா���ைற 

சா��த தி��பலிைய நிைறேவ�றிவ�கிேறா� எ�பைத ந��க� அறிவ ��க�. 

சீேராமலபா� தி��சைப�� உ�ப�ட அைன�� இட�கள��� இ�தி��பலிைய 

சீராக ெகா�டா�� �ைற ப�றிய �ழ�ப�க� நிலவ� வ�தைத�� உ�க�� 

பல� அறிவ ��க�. சீராக ெகா�டா�� வ�த� ப�றிய ��கிய� த��மான� 1999 ஆ� 

ஆ��� ஆய�ேபரைவயா� எ��க�ப�டதாய��� அைத 

நைட�ைற�ப���வதி� சி�க� நிலவ� வ�த�. இ��ழலி� கட�த ெச�ட�ப� 

மாத� நட�� ���த சீேராமலபா� ஆய�ேபரைவயான�, தி��த�ைத ப�ரா�சி� 

அவ�கள�� அறி��த�திலி�ப�, தி��பலிைய சீராக ெகா�டா�� வ�த�ப�றிய� 

த��மான�ைத ஒ�மி�த மன�ட� எ��த�. அ�ேதா�, தி��பலி�கிைடேய 

ெசா�ல�ப�� ெசப�கள�� சி�தி��த�கைள�� தி��ப�ட�தி� ஒ��த�ட� 

ெகா��வ�த�. இைவ தி�வழிபா�� ஆ��� �த� ஞாய�றான, 2021 நவ�ப� 28 

அ�� �த� நைட�ைற�ப��த ேவ��� எ��� நி�ப�த�� 

தர�ப����கிற�. 

ந��ைடய மைறமாவ�ட�ைத� ெபா��தவைர���, 1999 ஆ� ஆ��� ஆய� 

ேபரைவயான� எ��த� த��மான� நைட�ைற�ப��த�ப�� வ�கிற�. இத�ப�, 

அனாஃபறா, அதாவ�, வ��வாச அறி�ைகவைரய�லான ப�திக��, 

தி�யந�க�ைண ெப���ெகா�ட� ப��ன� வ�� ப�திக�� ம�கைள� 

பா��� நிைறேவ�ற�பட ேவ���. அனாஃபறா – ந�க�ைண ேவ��த� -  

��ைமயாக பலிப�ட�ைத ேநா�கி�� நிைறேவ�ற�பட ேவ���.   

 



ேவ�சிலகா�ய�க�, வ����� ேத�வாக (Optional) தர�ப����கி�றன. ந��ைடய 

மைறமாவ�ட�தி� அைன��� ப��கள��� ஒேர�ைறய�� ெகா�டா�� 

வ�த� சில ப���ைரகைள நா� ��ைவ�கிேற�.   

1. “வ���லகி� இ��கி�ற எ�க� த�ைதேய” எ��� ேவ��தலான�, 

ந��ைடய தி��பலிய�� ���ைற ெசா�ல�ப�வ� வழ�க�. இதி� 

�திலி�� இ�திய��� வ�பைவ ெப�யைவ, தி�யந�க�ைண� 

ெப�வத�� ��னா� வ�வ� சிறியவ�வ�. சாதாரண நா�கள�� 

தி��பலி நிைறேவ���ேபா�, இ�திய�� வ�� “வ���லகி� 

இ��கி�ற...” ேவ��த� ெசா�ல ேவ��யதி�ைல.  

2. “அைன�தி��� ஆ�டவேர...” ேவ��தலான� சாதாரணநா�கள�� 

ஒ��ைற� பா�னா�/ெசா�னா� ேபா�மான�. 

3. ஆட�பர�தி��பலிய�� நா�� வாசக�க� இட�ெப�வ� வழ�க�. 

இர�� வாசக�கள�� ��வ��, கீ��தைனபா�வத�காக அைனவ�� 

எ�வ� வழ�க�. இன��த� அைத� ெச�ய ேவ��யதி�ைல. ந�ெச�தி 

வாசக�தி�� ஆய�தமாக� பாட�ப�� “அ�ேல�யா...” பாடேலா அத�� 

மா�றான பாட�கேளா பா��ேபா� எ��ப�னா� ேபா�மான�. 

இன� ேவ��த�கள�� ெகா�� வர�ப������ மா�ற�கைள� ப�றி� 

கா�ேபா�. 

1. “உ�னத�கள�ேல எ�லா� வ�ல...” பாட���� பதி�ைரயாக ம�க� 

பா��பாட� இன��த�, “�மிய�ெல��� மான�ட��கைமதி, ந�ப��ைக�� 

எ�ெற���” எ��� பாடேவ���. “��லெக���” எ�ப� 

“�மிய�ெல���” என மா�ற�ப���ள�. 

2. “அைன�தி��� ஆ�டவேர...” பாடலி� �த�ப�திய�� இ�தி வ�ைய, 

“உ�ைம வண�கி� �க�கி�ேறா�” எ�பத��� பதிலாக “உ�ைம� பா�� 

�க�கி�ேறா�” என� பாடேவ���. 

3. “ச�ேவசா ந�� �யவேர...” எ��� பாடலி� இ�தி வ�யான�, “எ�கள�� 

உமத�� ெபாழி�த���” என� பா� வ�ேதா�. அ�, “எ�ேம� இர�க� 

ைவ�த���” என மா�ற�ப���ள�. அ�வாேற ெசப வ�வ�தி�, “எ�க� 

ேம� அ�� ���த���” எ�பத��� பதிலாக, “எ�க� ேம� இர�க� 

ைவ�த���” என� பய�ப��த ேவ���. 

4. தி�வ�வ�லிய வாசக�கள�� ேபா�, வாசக�க� ��வானவ�ட� “��ேவ 

ஆசீ� அள��த���” என� �றி, தைலவண��த� வழ�க�. இன��த�, 

“ஆ�டவேர ஆசீ� அள��த���” என� �ற ேவ���.  



5. வ��வாச�ப�ரமாண�தி�� ��ன�, “த�ைத��� தி�மக����...” எ��� 

ேவ��த�கள�� ெதா��ப�� ஆ� ேவ��த�க� உ�ளன. ��வானவ� 

ெசா��� ��றாவ� ெசபமான�, நம� த�ைதயா� மா��ேதாமாவ�� 

��கிய��வ�ைத மனதி�ெகா�� ப��வ�மா� மா�றி 

அைம�க�ப���ள�. பாடலான�,  

அைனவ�� ஒ�றா��ப��வ �ேர 

ஆேம� - ஆேம�. 

மா��ேதாமா தைனேய 

மைறசா�சிய�ட�� 

��த�க� த��ட�� 

நிைனேவா� இ�பலிய��. 

என மா�ற�ப���ள�.  

ெசபமான�, 

இைற�க� அைனவ�� 

ஆேம�, ஆேம� எ�� ஆ��ப��க���. 

நம� த�ைதயாகிய மா�� ேதாமாைவ,  

ெவ�றிவாைக ��ய ேந�ைமயாள�ட�� 

����ய மைறசா�சிய�ட�� 

�ன�த பலிப�ட�தி� நிைன� ��ேவா�. 

என�� மா�ற�ப���ள�.  

6. வ��வாச அறி�ைக��� ப��ன� தி��பண�யாள� ெசா��கி�ற, 

“ப�தா�ப�தா�க��, ஆய�க�மான..” எ�� ேவ��தலி�, “ப�தா�ப�தா�க��, 

உய�ேபராய�க�� ேபராய�க�� ஆய�க�மான ந�த�ைதய�க�” என 

மா�ற� ெகா��வர�ப���ள�.  

7. ஈேசா தி�யந�க�ைணைய நி�வ�யைத நிைன����, “ஆ�டவராகிய 

இைறவா உ� அ�� மக� எ�க���� க�ப��த� ேபால...” எ��� 

ேவ��த�க��� ��ன� வ�கி�ற ��றா� �ஹா�தா ேவ��தலி� 

சில ப�திக� ந��க�ப���ளன. ந��க�ப�ட ப�தியான�, ெந�ேதா�ய� 

ந�க�ைண ேவ��தலிலி��� (அனாஃபறா) எ��க�ப�டைவ, த�ேபா� 

ெந�ேதா�ய� ந�க�ைண ேவ��தலான� தன�யாக மைலயாள 

ெமாழிய�� ெவள�வ���ள�. மிகவ�ைரவ��, தமிழா�க� ெச�ய�ப�� 

ந��ைடய மைறமாவ�ட�தி�� நைட�ைற��வ��. 



8. ��வானவ� ஏெற���� ப���ைர ேவ��தலான�, “ஆ�டவேர, எ�லா� 

வ�ல இைறவா, �த�ைம����� தி��சைப அைன�தி� தைலவ��...” 

என� ெதாட�கி� ெசா�ல�ப�� வ�த�. தி��த�ைத�காக ேவ��கி�ற 

�த� வ�களான�, “ஆ�டவேர, எ�லா� வ�ல இைறவா, உலகளாவ�ய 

தி��சைபய�� த�ைத�� தைலவ�மாகிய, மா� (ெபய�) 

தி��த�ைத�காக��” என மா�ற�ப���ள�. ேம�� “���க�...” என� 

ெதாட��� ப�திய��, “தி��ெதா�ட�க� - �றவ�ய�, ெபா�நிைலய�ன�” 

ேபா�றைவ�� ேச��க�ப���ள�. 

9. ப���ைர ேவ��தைல� ெதாட��� வ�� நா�கா� �ஹா�தா 

ேவ��தைல ��ைமயாக ெசா�வத�ேகா சில� ப�திகைள 

தவ���பத�ேகா ���க��� �த�திர� அள��க�ப����கிற�. 

10. மைற�ெபா��க� ம�� �ய ஆவ�யா� எ��த�ள� வ�மா� ெசா��கி�ற 

“ஆ�டவேர உம� �ய ஆவ�யா� எ��த��வாராக” எ�� வ�யான� 

இன� �த�, தி��பண�யாள��, “ந��க� ப�திவண�க��ட� ெமளனமாக ...” 

என� ெதாட��� ேவ��த���� ப��ன� வ��.  

ேவ� ஓ�� இட�கள�� ��வானவ� ஏெற���� ேவ��த�கள�� சி� 

தி��த�க� உ�ளன. அவ�ைற� ப�றிய� ெதள�வான� ���க��� ஏ�கனேவ 

அள��க�ப���ள�. 

��வானவ� பய�ப���� தி��பலி �லி� ேம��றி�ப��ட மா�ற�களானைவ 

ேச��க�ப��, ��க� 28.11.2021 ஆ� ேததி�� ��ன� ெகா��க�ப��. ம�க� 

பய�ப���� ��கள�� த�ேபாைத�� எ�தி� ேச��தா� வசதியாக இ����. 

தி�வழிபா��� கால�க����ய ப��ன�ைண��கைள உ�ளட�கிய ���கான� 

பண�க� நட�� வ�கிற�. அைவ ��வைட�� ேபா�, தி��த�க� 

ேம�ெகா�ள�ப��� �திய தி��பலி �லான� ெவள�வ��. அ�வைர��� 

இ�க�த� �லமாக� தர�ப������ தர�க��� ஏ�ப� ெசய�பட அ��ட� 

ேக��� ெகா�கிேற�. 

உ�க��காக நா� இைறவன�ட� ேவ��கிேற�. அ��� ஆசீ�� உ�கேளா� 

இ��பதாக. 

  

  

 

 

�றி��:  இ����மடலான� 21.11.2021 அ�� தி��பலி��� ப��ன� மைறமாவ�ட�தி��ள அைன�� 

ப��கள��� சி�றாலய�கள��� வாசி�க��. 

Ýò˜ Þ™ô‹  

19.11.2021 

â¡Á‹ ß«ê£ ªñCò£M™ 

 
 ñ£˜ ü£˜x Þó£«ü‰Fó¡ SDB 

î‚è¬ô ñ¬øñ£õ†ì Ýò˜ 
 


