
 

புனித லூர்து நகரின் பெர்னபதத் 
 

 

 

புனித மரி பெர்னபதத் சுபீரு  

 Saint Bernadette Soubirous,   

7 ஜனவரி 1844 – 16 ஏப்ரல் 1879 

ஒரு திருக்காட்சியாளரும் 
கத்ததாலிக்க புனிதரும் ஆவார். 

         

பெர்னபதத் சூபிரூஸ் பிரான்ஸ் நாட்டின் லூர்து நகரில் 1844 ஜனவரி 

7ந்தததி பிறந்தார். தந்தத மில்லர் தாய்  லூயிஸ்  என்ெவரின் முதல் 

மகளாக பிறந்தார். சிறு வயதில் இருந்தத இதயசு கிறிஸ்துவின் மீதும் 

அன்தன மரியாவின் தமலும் ெக்தியுள்ள கிறிஸ்தவராக வளர்ந்தார். 

இவருதைய தந்தத ஒரு ஆதலயில் தவதல பெய்து வந்தார். 

பெர்னபதத் தனது தநரத்தத பெற்தறாருக்கு ெயனுள்ள விதத்தில் 

பெலவழித்தார். 

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
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_(%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D)


      தீவிர வறுதமயினால் குழந்தத பெர்னபதத் தநாயால் 

தாக்கப்ெட்ைார். இவர் வாழ்நாள் முழுவதும் குறுநதை தொடும் 

குழந்ததயாகவும் ஆஸ்துமா காலரா தொன்ற கடுதமயான தநாயாலும் 

ொதிக்கெட்டு வந்தார். 

 

 

 

          பெர்னபதத் பநதவர் என்ற ஊரில்  அருட்தகாதரிகளால் 

நைத்தப்ெடும் ெள்ளியில் ெடித்தார். பெர்னபதத்தின் குடும்ெம் 

வறுதமயில் வாடியதால் தாய் லூசியின் உறவினர் குதகயின் அருகில் 

இருந்த ஒரு சிறிய சிதற தொன்ற அதறதய இலவெமாக தங்குவதற்கு 

பகாடுத்தனர். 

பெர்னபதத் தன் குடும்ெத்தின் வறுதமயால் தன் ஊரிலிருந்து 

குதகயின் அருகில் இருந்த காட்டுப்ெகுதிக்கு பென்று விறகு தெகரித்து 

வருவர். 

 

 

 

 

 



முதல் காட்சி:- வியாழக்கிழதம பிப்பிரவரி. 11,  1858 

 

 

அப்தொது தன் 14 ஆம் வயதில் 1858 ஆம் ஆண்டு பெப்ருவரி 11 

ஆம் நாள் தன் உறவினர் மற்றும் தன் ெதகாதரி தமரியுைன் விறகு 

தெகரிக்க மெபிதயல் குதகக்கு அருகில் பென்றனர். விறகு தெகரித்து 

வீட்டிற்கு திரும்பும்தொது ஆற்தற கைந்து பெல்ல தவண்டியதாக 

இருந்தது. பெர்னபதத் நைக்கமுடியாமல் மிகவும் பமதுவாக நைந்து 

பென்றார். நண்ெர் ஆண்ட்தர மற்றும் ெதகாதரி தமரி இருவரும் சில 

அடிகள் தூரம்  முன்னால் நைந்து பென்றனர்.  அப்தொதுதான் 

பெர்னபதத் முதல் காட்சி கண்ைார். இதமான காற்று பெர்னபதத்தத 

சுற்றிவதளத்தது பமன்தமயான மிகவும் அழகுவாய்ந்த ஒளிவந்து 

பென்றது. இயற்தகயான தராஜா மலர்கள் பகாட்டியது. தலொக 

இருட்ைாக இருந்த இைத்தில் பவண்தமயான உருவம் வந்து பென்றது. 

அன்தன மரியா ஓர் இளம் பெண்ணாக அந்த குதகயில் ததான்றினார். 

அவர் பவண்ணிற ஆதையும் முக்காடும் அணிந்திருந்தார். அவர் நீல 

நிறத்தில் இதைக்கச்தெதய உடுத்தியிருந்தார். தகயில் முத்துகளால் 

ஆன ஒரு பெெமாதல தவத்திருந்தார். அவரது காலடியில் காட்டு 

தராஜா பெடிகள் காணப்ெட்ைன. அவர் தககதளக் கூப்பி வானத்தத 

தநாக்கியவாறு இருந்தார். 



 

பெர்னபதத் தன்னுைன் வந்த இருவரிைமும் “அததா ொருங்கள் 

மிகவும் அழகான ஓர் இளம் பெண்” என்று கூறினார். இவரது 

ெதகாதரிக்கும் ததாழிக்கும் எதுவும் பதரியவில்தல. அன்தன மரியா 

பெர்னதத்தத மீண்டும் அதத இைத்திற்கு வரச் பொன்னார். 

 

இரண்ைாம் காட்சி:- ஞாயிறு  பிப்ரவரி 14ஆம் திகதி 1858  

 

 

பெர்னபதத் ஞாயிற்றுக்கிழதம திருப்ெலி முடித்துவிட்டு ெதகாதரி தமரி 

மற்றும் சில பெண்கள் குதகக்கு பென்றனர். அப்தொது பெர்னபதத் 

மீண்டும் அவ்வுருவத்ததப் ெர்த்தார். உைதன முழந்தாள் ெடியிட்டு 

வணங்கினார். அப்தொது உைன் வந்த பெண்கள் தகயில் இருந்த 

ஆசிர்வதிக்கப்ெட்ை புனித நீதர ஒருவர் தமல் ஒருவர் பதளித்து 

விதளயாடினர். புனித நீர் ெட்ைவுைன் அன்தனமரியா காணாமல் 

தொனார். 

 

 



மூன்றாம் காட்சி:- வியாழக்கிழதம பிப்ரவரி 18> 1858 

 

முதல் முதறயாக அன்தனமரியா தெசினார். பெர்னபதத் அவருதைய 

பெயதர எழுத தவண்டிக்பகாண்ைதொது அன்தனமரியா அது 

அவசியம் இல்தல நீ இன்னும் ெதிதனந்து முதற குதகக்கு வா> நான் 

இங்தக நிதறய மனிதர்கதள ொர்க்கவிரும்புகிதறன் என்றார்.  

பெர்னபதத் அன்தனயின் குரதல தகட்ைது இதுதவ முதல்முதற. 

அவருதைய காட்சி அதர மணி தநரம் நீடித்தது. 

 

நான்காம் காட்சி:- பவள்ளிக்கிழதம பிப்பிரவரி 19ம் திகதி 1858 

 

பெர்னபதத் எவ்வித அச்ெமுமின்றி தன்னுைன் ஆறு பெண்கதள 

கூடிக்பகாண்டு பெெமாதல பொல்லபதாைங்கியதும் அன்தன 



திரும்ெவும் காட்சி பகாடுத்தார். அவருதைய இந்த காட்சி 30 

நிமிைங்கள் நீடித்தன. பெர்னபதத் தன்னுைன் ஆசிர்வதிக்கப்ெட்ை 

பமழுகுதிரிதய எடுத்துச் பென்றார்.  

 

 

 

 

ஐந்தாம் காட்சி:-  ெனிக்கிழதம பிப்பிரவரி 20ம் திகதி 1858 

இம்முதற பெர்னபதத்துைன் கிட்ைத்தக்க 30 தெர் பென்று 

அக்குதகயின்முன் பெபித்தனர். மீண்டும் அன்தன பெர்னபதத்துக்கு 

காட்சி அளித்தார். அக்காட்சி முடிந்தபின் பெர்னபதத் தான் ஒர் 

அழகான பெண்தணக் கண்தைன். அவர் தன்தனப்ொர்த்து 

சிரித்துக்பகாண்டு இருந்தார் என கூறினார். 

 

 

 

 

 



ஆறாம் காட்சி:- ஞாயிற்றுக்கிழதம பிப்பிரவரி 21> 1858 

 

அன்று அதிகாதலயில் 100கும் அதிகமான மக்கள் அங்கு கூடி 

பஜபிக்கும் தவதளயில் அன்தன பெர்னபதத்துக்கு காட்சி அளித்து 

தன்னுதைய பிரகாெமான ொர்தவயினால் உலதக தநாக்கி 

ொவிகளுக்காக மன்றாடும்ெடி தவண்டிக்பகாண்ைார். 

 

ஏழாம் காட்சி:- பெவ்வாய்க்கிழதம பிப்பிரவரி 23> 1858  

 

        



நூற்றுக்கும் அதிகமாதனார் ஒன்று திரண்டு வந்தனர். அவர்களுள் மிக 

முக்கியமான ஒருவரான Dr. Dozous   இருந்தார். அன்று அன்தன 

அவருக்கு ஒரு சிறிய பெெத்தத கற்றுக்பகாடுத்தார். பெர்னபதத் 

அச்பெெத்தத தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பெபித்துக்பகாண்டிருந்தார். 

தமலும் அன்தன அவருக்கு ஒரு பெய்திதயயும் அறிவிக்குமாறு 

பொன்னார். அதாவது தனக்கு இங்கு ஒர் ஆலயம் கட்ைப்ெை 

தவண்டும் எனக் தகட்டுக்பகாண்ைார். பெர்னபதத் அதத ெங்கு 

குருவிைம் பொன்ன தொது> அவர் அதற்கான காரணத்தத அறிந்து 

வருமாறு கூறினார். 

 

எட்ைாம்  காட்சி:- புதன்கிழதம பிப்பிரவரி 24> 1858 

 

அன்று இருநூறு முதல் முன்னூறுக்கும் தமற்ெட்தைார் கூடியிருந்தனர்.  

பெர்னபதத் மிகவும் தொகமாக அன்தனதய தநாக்கி முழங்கால் 

ெடியிட்டு பஜபித்துக்பகாண்தை அருதக பென்றார். அன்தன தன்னிைம் 

ொவிகளுக்காக மன்றாடும்ெடி பெபிக்கபொன்னர் என்று 

வலியுறுத்தினார். 

 



ஒன்ெதாம் காட்சி:- வியாழக்கிழதம பிப்பிரவரி  25> 1858 

 

அன்று அதனத்து மக்கள் முன்னிதலயிலும் பெர்னபதத் ஒரு 

வியப்புக்குரிய நிகழ்தவ பெய்தார்.  அதாவது அன்தன அவரிைம் “அன்பு 

மகதள நான் உன்னிைம் உனக்கு மட்டும்  ஒரு இரகசியம் 

பொல்கிதறன் அதத யாரிைமும் பொல்லிவிைாதத. இப்தொது நீ அந்த 

ஊற்று நீதர ெருகி அந்த புல்தல ொப்பிடு” என்று குறிப்பிட்டு 

கட்டினார். உைதன பெர்னததத்தும் அவ்வாறு பெய்யத்பதாைங்கினர். 

அவரால் மூன்று முதற முயன்றும் முடியாமல் நான்காம் முதற 

அந்நீதர குடித்து புல்தல உண்ைார். இதத ொர்த்த சிலர் அவருக்கு 

ெயித்தியம் பிடித்துவிட்ைது என்று கூறினார். அதன் பிறகு 

அவ்வூற்றிலிருந்து 100 000 லிட்ைர் தண்ணீர் ஒவ்பவாருநாளும் 

ஊற்பறடுத்தது. ெலர் இத்தண்ணீதர புனித நீர் என்று தொற்றினார்.  

 

 ெத்தாம் காட்சி:- ெனிக்கிழதம பிப்பிரவரி 27ம் திகதி.1858 

எண்ணூறுக்கும் அதிகமாதனார் கூடியிருந்தனர். பெர்னபதத் மீண்டும் 

அதததொல் அந்நீதர ெருகி அருகில் இருந்த புல்தல உண்ைார். 

 

 



ெதிதனாராம் காட்சி ;- ஞாயிற்றுக்கிழதம பிப்பிரவரி 28ம் திகதி 1858  

காவல்துதற ததலதம அதிகரி தன்னுதைய உதவியாளருைன் அங்கு 
கூடியிருந்தார்.  அவர் பெர்னபததின் பெயல்களால் முகவும் 
ஈர்க்கப்ெட்ைார். அன்று மாதல விொரதணக்கு என அதழத்து 

பெல்லப்ெட்டு, அங்கு தெரரசுக்குரிய பகாள்முதலாளரர் மற்றும் உள்ளூர் 
ததலதம ஆசிரியர் அதனவராலும் விொரிக்கப்ெட்ைார்  பெர்னபதத். 

ென்னிபரண்ைாம் காட்சி:- திங்கட்கிழதம மார்ச் 1ம் திகதி 1858 

 

 

காவல்துதற அதிகாரியின் எண்ணிக்தகயின்ெடி அன்று 1500 மக்கள் 

கூடியிருந்தனர். அன்றும் பெர்னபதத் அப்புனித நீதர ெருகி புல்தல 

உண்ைார். இதத கண்டு Omex என்னும் சிறிய நகரிலிருந்து வந்த 

ொதிரியார்   Abbe Dezirat வியந்து அவருதை பெயல்கதள மிக 

கவனமாக உற்று தநாக்கினார். பிறகு அவர் பெர்னபததின் 

பெயல்கதளக்கண்டு என்ன ஒரு அதமதி ெமாதனம். ஒரு சிறிய 

குழந்தத இவ்வாறு பெய்வது ொத்தியம் அற்றது.   அவர் மிக அழகாக 

ெரிசுத்தமாக இந்த பெயல்கதலச் பெய்கின்றார். நான் வான் வீட்டில் 

இருப்ெது தொன்று ததான்றுகின்றது என்றார். 

 

 



ெதிமூன்றாம் காட்சி:- பெவ்வாய்க்கிழதம மார்ச் 2> 1858 

 

இந்த தைதவ சுமார் 1650 மக்கள் கூடியிருந்தனர். அன்தன அவரிைம் 

“நீ தொய் எனக்கு இங்கு ஒரு ஆலயம் கட்ைப்ெைதவண்டும்” என்று 

ொதிரியாரிைம் பொல் என்று தகட்டுக்பகாண்ைார். இதத பெர்னபதத் 

ொதிரியாரிைம் கூறுதகயில் அவர் பெர்னபதத்திைம் நீ தொய் அவரின் 

பெயர் என்ன என்று தகட்டுக்பகாண்டு வா என்றார். 

 

ெதினான்காம் காட்சி:- புதன்கிழதம மார்ச் 3ம் திகதி 1858 

 

 



ஆண்டு காதல 3000 முதல் 4000 மக்கள் அக்குதகயின் முன் 

கூடியிருந்தனர். அனால் அன்தனயின் காட்சி நதைபெறவில்தல. பிறகு 

மாதல நூற்றுக்கும் அதிகமாதனார் கூடியிருந்த தவதளயில் பெர்னபதத் 

அன்தனயின் காட்சிதய கண்ைர். ொதிரியார் தகட்டுக்பகாண்ை 

நிெந்ததனயின் பொருட்டு அவரிைம் உங்களின் பெயர் என்ன என்று 

தகட்ைார். அதற்கு அன்தன ஒரு ெதிலும் பொல்லாமல் சிரித்து விட்டு 

மதறந்தார். பெர்னபதத் ொதிரியாரிைம் நைந்ததத கூறுதகயில் 

ொதிரியார் அவரின் பெயர் என்ன என்று தகட்டு வறுமாறு பொன்னார். 

 

ெதிதனந்தாவது காட்சி:- வியாழக்கிழதம மார்ச் 4> 1858  

அன்று ெந்தத நாள் என்ெதால் 20 000 மக்களுக்கு அதிகமாதனார் 

கூடியிருந்தனர். பெர்னபதத் 45 நிமிைங்களுக்கு தமல் அங்கு பஜபித்து 

விட்டு மீண்டும் ொதிரியாரிைம் தொய் அவர் தன் 

பெயதரபொல்லவில்தல ஆனால் தனக்கு ஒரு தகாயில் கட்டுமாறு 

தகட்டுக்பகாண்ைார் என்றார். 

இருெது நாட்களுக்கு அன்தனயின் காட்சி இதைநிறுத்தப்ெட்ைது. 

அவ்விதைதவதள பெர்னபதத்தத அதமதிக்கு தயார்ெடுத்தியது. அவர் 

ெள்ளி பென்று தான் பெறப்தொகும் முதன் நன்தமக்காக தன்தன 

தயார் ெடுத்திக்பகாண்டிருந்தார். 

 

 

 

 

 

 



ெதினாறாவது காட்சி:- வியாழக்கிழதம மார்ச் 25> 1858 

 

அன்று அதிகாதல சுமார் ஐந்து மணி அளவில் உறவினர்களுைன் 

குதகதய அதைந்தார். அங்கு காவல்துதற அதிகாரி உட்ெை மக்கள் 

கூட்ைம் இருந்தது. அன்று அன்தன ஒரு மணி தநரம் காட்சி 

பகாடுத்தார். பிறகு அன்தனயிைம் பெர்னபதத் உங்களின் பெயர் 

என்ன என்று மூன்று முதற தகட்க அன்தனதயா சிரித்தமுகத்துைன் 

ஒன்றும் பொல்லவில்தல. மீண்டும் பெர்னபதத் ததரியமாக நான்காம் 

முதறயாக தகட்ைார். அதற்கு அன்தன “நாதன அமல உற்ெவம்” 

என்றார். 

I am the Immaculate Conception 

முதலில் பெர்னபதத் புரிந்து பகாள்ளவில்தல. பிறகு தான் தன்னுைன் 

தெசியது புனித கன்னிமரியாள் என்று புரிந்துபகாண்ைார்.  

 



 

மீண்டும் அன்தனயின் காட்சியில் சிறிய இதைதவதளதய கண்ைார் 

பெர்னபதத். 

 

ெதிதனழாவது காட்சி :- புதன்கிழதம ஏப்ரல் 7> 1858 

 

அன்தனதய ெந்திக்க பெல்லும் தொபதல்லாம் தகயில் பமழுகுதிரி 

எடுத்துச் பெல்வது அவரது வழக்கம். அன்றும் அவ்வாதற, தனது இைது   

தகயில் பமழுகுதிரிதய ஏந்தி வலது தகயால் திரி அதணயாமல் எடுத்துச் 

பென்றார்.  

மருத்துவ ஆய்வின் தொது 15 நிமிைங்கள் அவரது தககதள தீயினால்     

சுட்ைனர். இருப்பினும் பெர்னபதத் அதத உணரவும் இல்தல, அவருக்கு 

எவ்வித தீக்காயமும் ஏற்ெைவில்தல.   

அதன்  பிறதக மருத்துவர் Dr.Dozous,  பெர்னபதத் பொல்லுவது எல்லாம் 

உண்தம என்ற முடிவுக்கு வந்தார். 

அடுத்த காட்சி பகாடுப்ெதற்கு  நீண்ை காலம் எடுத்தது 

 



ெதிபனட்ைாவது காட்சி :- பவளிக்கிழதம, ஜூதல 16, 1858 

 

அன்று காதல 8 மணி அளவில் பெர்னபதத் மிகவும் ெரவெப்ெட்டு 

அக்குதகதய அதைந்தார். அன்று  அன்தனயின் கதைசி 

காட்சிதயக்கண்ை பெர்னபதத்  இதற்க்கு முன்ொக “நான் இவதர 

இத்ததகய தெரழதகாடு காண்ைதத இல்தல” என்று கூறினார். 

பமாத்தம் ெதிபனட்டு முதற பெர்னபதத்துக்கு காட்சி அளித்த 

மரியன்தன, அவற்றில் 15 காட்சிகளில் பெெமாதலயின் மகிழ்ச்சி, துயரம், 

மகிதம மதறபொருட்களின் 15 மதறயுண்தமகதளயும் நாளுக்கு ஒன்று 

என்ற வதகயில் பெர்னபதத்தத ஒவ்பவான்றாக தியானித்து பெபிக்கச் 

பெய்தார். 

அததத் பதாைர்ந்து திருச்ெதெ அதிகாரிகள் காட்சியின் 

உண்தமத்தன்தமதய ஆய்வு பெய்தனர். பெர்னதத் 16வது காட்சிதயக் 

கண்ைதொது, இவர் தகயில் இருந்த பமழுகுவர்த்தி ததலகீழாக எரிந்தது. 

சிலர் 15 நிமிை அளவாக, இவரது தகதய தீயினால் சுட்ைனர். அது இவதர 

ஒன்றுதம பெய்யவில்தல. ஒரு காட்சியின்தொது, மரியாவின் கட்ைதளதய 

ஏற்று பெர்னதத் ததாண்டிய ஊற்று நீர், இக்காலத்தில் அததப் 

ெருகுெவர்களின் தநாதயத் தீர்க்கும் மருந்தாக பெயல்ெடுகிறது. 

 

 



கத்ததாலிக்க திருச்ெதெ இந்த காட்சிகதள முதலில் ஏற்க 

தயங்கினாலும் இவற்தற ஆய்வு பெய்த நிபுணர் குழு இக்காட்சிகள் 

நம்ெத்தகுந்ததவ என ொன்றளித்தது. இக்காட்சிகளில் காணப்ெட்ைவர் 

இதயசுவின் தாய் மரியா என்ெதத ஏற்று அவதர லூர்து அன்தன 

என்று கத்ததாலிக்க திருச்ெதெ அதழக்கிறது. 

பெர்னபதத் தனது 22ஆம் வயதில் பநவர்ஸ் நகரில் இருந்த 

இரக்கத்தின் ெதகாதரிகள் மைத்தில் துறவற வாழ்தவத் பதாைங்கினார். 

அந்த மைத்தில்தான் இவர் எழுதவும் ெடிக்கவும் கற்றுக்பகாண்ைார். 

இதயசுவிைமும் மரியன்தனயிைமும் மிகுந்த ெக்தி பகாண்ைவராய் 

வாழ்ந்தார். 

தமலும் அங்தக ததயற்கதலஞராகவும் ஆலய ெராமரிப்ொளராகவும் 

பெர்னபதத் சிறப்ொக ெணி பெய்தார். ஆலயத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 

துணிகளில் இவர் ெலவித தகதவதலப்ொடுகள் பெய்து 

அழகுெடுத்தியுள்ளார். பின்னர் இவருக்கு வலது கால் முட்டியின் 

எலும்பில் காெ தநாய் வந்தது. 

நீண்ை நாட்கள் ஆஸ்துமா தநாயால் அவதிப்ெட்டு வந்த பெர்னபதத் 

1879ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16ந்தததி தனது 35ஆம் வயதில் இறந்தார். 

1927 ஜூன் 14 அன்று திருத்தந்தத ெதிதனராம் ெயஸ் இவருக்கு 

அருளாளர் ெட்ைம் வழங்கினார். 

1933 டிெம்ெர் 8ந்தததி அமல உற்ெவ அன்தன திருவிழா அன்று 

திருத்தந்தத 11ம் ெயஸ் இவருக்கு புனிதர் ெட்ைம் வழங்கினார். புனித 

பெர்னதத் சூபிரூசின் அழியாத உைல் இவர் வாழ்ந்த பநவர்ஸ் நகர 

மைத்தின் சிற்றாலயத்தில் இன்றளவும் ொதுகாக்கப்ெட்டு வருகிறது. 



 

பெெம்  

அன்புத் தந்தததய இதறவா! புனித பெர்னபதத் அன்தனயின் தமல் 

ொெமும் ெக்தியும் பகாண்டு வாழ்ந்ததுதொல நாங்களும் அன்தனயின் 

ெக்தர்களாய் வாழ்ந்திை உனது வரம் தாரும்!                          

ஆபமன் 

 

 

 

 


