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✠ அருைொைர் யதவச ொேம் பிள்கை  ✠  

(Blessed DevasahayamPillai) 

ேகைசொட்சி 

பிைப்பு:  :ஏப்ரல் 27, 1712 

பள்ளிேொடி, நட்டொலம்,  ன்னிேொகுேரி ேொவட்டம், திருவொங்கூர் 

அரசு, இந்திேொ (Palliyadi,Nattalam, Kanyakumari District, Kingdom 

of Travancore, India) 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1326139154091083/?type=3


இைப்பு:  :ஜனவரி 14, 1752 (அ கவ 39) 

ஆரல்வொய்கேொழி, திருவொங்கூர் அரசு, இந்திேொ (Aralvaimozhy, 

Kingdom of Travancore, India) 

ஏற்கும் சேேம் :   த்யதொலிக்  திருச்சகப இலத்தீன் ரீதி (Catholic Church Latin Rite) 

அருைொைர் பட்டம் :  2 டிசம்பர் 2012 - திருத்தந்கத பதினொைொம் 

கபனடிக்டின் கபேரொல்,  ர்தினொல் ஆஞ்கசயலொ 

அேொத்யதொ 

புனித ஃபிரொன்சிஸ் சயவரிேொர் யபரொலேம், 

ய ொட்டொறு ேகைேொவட்டம் (St. Xavier's Church, Kottar, 

Tamil Nadu by Cardinal Angelo Amato (On behalf of Benedict XVI) 

முக்கிே திருத்தலங் ள்  ; புனித ஃபிரொன்சிஸ் சயவரிேொர் யபரொலேம்,  

ய ொட்டொறு ேகைேொவட்டம் (Cathedral of St. Francis 

Xavier) 

நிகனவுத் திருவிழொ  :ஜனவரி 14 

சித்தரிக் ப்படும் வக :  :சங்கிலிேொல்  ட்டப்பட்டவொறு  

 

முக்திப்பேறு பேற்ற பேவசகாயம்பிள்ளை Blessed     DevasahayamPillai 

இன்ளறய குமரி மாவட்டத்தின் நட்டாலம் கிராமத்தில் 1712ல், ஏப்ரல் 23ம் 

நாள் நாயர் குல இந்துக் குடும்ேத்தில் பிறந்து, கத்போலிக்க கிறிஸ்ேவ 

சமயத்ளேத் ேழுவி மளறச்சாட்சியாக உயிர்துறந்ோர்  .அவரது இயற்பேயர் 

நீல ண்ட பிள்கை ஆகும்.  

கத்போலிக்க திருச்சளேயில் திருமுழுக்கு பேற்றபோது அவருக்கு 

" டவுளின்  ருகை "என்னும் போருள்ேடும் "லொசர்"  Lazarus என்னும் 

பேயர் வழங்கப்ேட்டது. அதுபவ ேமிழில் «யதவச ொேம்» என்று 

வழங்கப்ேப்ேட்டது 

இவர் கத்போலிக்க கிறிஸ்ேவர்கைால் ஒரு மளறச்சாட்சியாக 

கருேப்ேடுகின்றார் . 



குமரி மாவட்டத்தில் அளமந்துள்ை கத்போலிக்க அளமப்ோகிய 

பகாட்டாறு மளறமாவட்ட கிறிஸ்ேவர்கள், இவருக்குப் புனிேர் ேட்டம் 

அளிக்கப்ேடுவேற்கான முயற்சிகளை பமற்பகாண்டனர்  .இவர் 1752ம் 

ஆண்டு ஜனவரி 14ம் நொள், ஆரல்வொய்கேொழியில் உள்ை  ொற்ைொடிேகல 

என்னும் இடத்தில் அன்கைே திருவொங்கூர் ஆட்சிேொைர் ளின் ஆகைப்படி 

சுட்டுக் க ொல்லப்பட்டொர். 

பேவசகாயம்பிள்ளை இறந்ே இடம் இன்று பேவசகாயம் மவுண்ட் 

என்றும், ஆரல் குருசடி என்றும் அளழக்கப்ேடுகிறது. 

அவர் இறந்ே இடத்திற்குச் பசன்று மக்கள் இளறபவண்டல் நடத்ேத் 

போடங்கினார்கள் .இவ்வாறு, அதிகாரப்பூர்வமாக "ேகைச்சொட்சி" 

என்னும் ேட்டம் அவருக்கு வழங்கப்ேடுவேற்கு முன்னபர போதுமக்கள் 

ோர்ளவயிலும் பசயல்ோட்டிலும் அவர் மளறசாட்சியாகபவ 

கருேப்ேட்டார் அவளரக் கத்போலிக்க திருச்சளே அதிகாரப்பூர்வமாக 

மளறசாட்சி என்றும் "முத்திப்யபறு கபற்ைவர்"  (அருைாைர் - Blessed) 

என்றும் 2012, டிசம்ேர் 2ம் நாள் பிரகடனம் பசய்ேது. 

இந்நிகழ்ச்சி பகாட்டாறு மளறமாவட்டத்துக்கு உட்ேட்ட 

நாகர்பகாவில் கார்பமல் பமனிளலப்ேள்ளி வைாகத்தில் சிறப்ோக 

நடந்பேறியது. 

பிைப்பு :  

மளற சாட்சி பேவசகாயம்பிள்ளை இன்ளறய குமரி 

மாவட்டத்திலுள்ை நட்டாலம் என்னும் கிராமத்தில் 1712ம் ஆண்டு, ஏப்ரல் 

23ம் நாைன்று நாயர் குலத்தில் பிறந்ோர்  .இவரின் இயற்பேயர் 

நீலகண்டபிள்ளை என்ேோகும்  .        

சிறுவயதிபலபய சமசுகிருேம், களல ஆகியவற்ளற ேடித்து 

அறிந்ோர்  .பேரியவர் ஆனதும் வில் வித்ளே, வர்மகளலகள், போரிற்கான 

ஆயுேங்களைப் ேயன்ேடுத்தும் முளறகளையும் ேடித்து அறிந்ோர். 

அேன் பின்னர் இவர் மார்த்ோண்ட வர்மாவின் அரண்மளனயான 

ேத்மநாேபுரம் பகாட்ளடயில் ேணியில் அமர்த்ேப்ேட்டார்  .அேன் பின்பு 



இவருக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திங்கள் சந்ளேக்கு அருபக 

னும் ஊளரச் பசர்ந்ே ேர்கவியம்மாஉள்ை பமக்பகாடு என் ளுக்கும் 

திருமணம் நளடபேற்றது. 

ேனேொற்ைம் : 

1741ல் குைச்சல் துளறமுகத்ளேப் பிடிக்க வந்ே டச்சுப் ேளடகள் 

மார்த்ோண்ட வர்மாவின் ேளடகைால் போற்கடிக்கப்ேட்டன  .டச்சு ப் 

ேளடத் ேளலவரான கத்போலிக்க மேத்ளேச் சார்ந்ே பேனடிக்டுஸ் பே 

டிலனாய் -  Benedictus De Lennoy, அவருளடய ேளடகளுடன் சிளற 

பிடிக்கப்ேட்டார் றியின் நிளனவாக நாட்டப்ேட்ட தூண்இந்ே பவற் 

இன்றும் குைச்சல் ேகுதியில் இருக்கிறது 

நாைளடவில் இந்ே டிலன்னாய் நீலகண்டபிள்ளையின் 

நண்ேரானார் . 

ஒருநாள் நீலகண்டபிள்ளை மிகுந்ே பசாகமாய் இருப்ேளே கண்ட 

அவர் நலம் விசாரித்ோர்  அப்போது நீல கண்டபிள்ளை குடும்ேத்தில் 

நிளறய துக்க காரியங்கள் நிகழ்ந்து பகாண்டிருப்ேோகவும், ேங்கள் கால் 

நளடகள் இறந்து போவோகவும்  .ேயிர்கள் நாசம் அளடந்து 

போவோகவும், போருைாோர ரீதியாகப் பேரும் நஷ்டம் 

ஏற்ேட்டுள்ைோகவும் பேரிவித்ோர். 

அப்போது திருவிவிலிேத்தில் உள்ை யேொபுவின் களேளய பசால்லிக் 

கிறிஸ்ேவத்ளே டிலனாய் அவருக்கு அறிமுகப்ேடுத்தினார் . 

நாைளடவில் கிறிஸ்ேவத்தின்மீது நல்ல நம்பிக்ளக வந்ேதும் 

திருமுழுக்குப் பேற்று கிறிஸ்ேவராக நீலகண்டபிள்ளை விருப்ேம் 

பகாண்டார்  .திருபநல்பவலி  

ைம் கத்போலிக்க பேவாலயத்தின் மாவட்டத்தின் வடக்கன்கு

ேங்குத்ேந்ளேயாகப் ேணிபுரிந்ே ப ாவான்னி ேத்தீஸ்ோ புத்ோரி Giovanni 

Battista Buttari நீலகண்டபிள்ளைக்குத் திருமுழுக்கு வழங்கி, 

"யதவச ொேம் " "இலொசர்" என்னும் போருள் ேருகின்ற «Lazarus»என்னும் 

பேயளர சூட்டினார். 



கத்போலிக்க மேத்திற்கு மாறியதும் பேவசகாயம்பிள்ளை 

ேலரிடமும் இபயசு கிறிஸ்துளவ ேற்றிப் போதித்து, ேலளர கிறிஸ்ேவ 

மேத்திற்கு மனம் மாற்றினார் . அவரின் மளனவியும் ஞானப்பூ என்ற என்ற 

பேயருடன் திருமுழுக்கு பேற்று கிறிஸ்ேவரானார். 

இைப்பு :  

இவர் இந்து ோரம்ேரிய நாயர் குடும்ேங்களில் இருந்ே மூட 

நம்பிக்ளககளை எதிர்த்ோர்..எனபவ இவருக்கு எதிராக ேல 

போய்க்குற்றச்சாட்டுகள் அரசாங்க அதிகாரிகைால் சுமத்ேப்ேட்டன. 

அவளர மீண்டும் இந்து மேத்திற்கு மேம் மாறும்ேடி பமலும் .

கடுளமயாக எச்சரிக்கப்ேட்டார். கிறிஸ்துவுக்காகத் ேனது உயிளரயும் 

பகாடுக்க அணியமான பேவசகாயம் ேம் கிறிஸ்ேவ விசுவாசத்தில் 

உறுதியாக இருந்ோர். 

இதனொல் ய ொபம்க ொண்ட ரொஜொ ேொர்த்தொண்ட வர்ேொ அவகர ேரை 

தண்டகனக் ொ ச் சிகையில் அகடத்தொர். 

அவருகடே உடம்பில்  ரும்புள்ளியும், கசம்புள்ளியும் 

குத்தப்பட்டன  . ள் பின்புைேொ க்  ட்டப்பட்டு  ழுத்தில் எருக் ம் பூக  

ேொகல அணிவிக் ப்பட்டு எருகே ேொட்டின்மீது பின்யனொக்கி அேரகவத்து 

அவகரக் ய வலப்படுத்தும்படிேொ வும் கிறிஸ்தவத்திற்கு ேொறினொல் 

இப்படித்தொன் ேற்ைவருக்கும் இருக்கும் என்பதற்கு பொடேொ வும் அவகர 

ஊர் ஊரொ  அகழத்துச் கசன்ைொர் ள். 

ஜனவரி 14, 1752ம் ஆண்டு கதன் திருவொங்கூர் ேன்னரொ  ஆட்சி கசய்த 

ேொர்த்தொண்ட வர்ேொ  ொலத்தில், குேரி ேொவட்டத்தில், ஆரல்வொய்கேொழியில் 

உள்ை  ொற்ைொடிேகல என்னும் இடத்தில் யதவச ொேம் சுட்டுக் 

க ொல்லப்பட்டொர் . இன்றும் காற்றாடி மளல அவர் புகளழ 

அளனவருக்கும் ேளறசாற்றுகின்றது. 

ோன் இறப்ேேற்கு முன்ோகத் ேன்ளன சந்தித்ே குருவிடமிருந்து 

நற்கருளண பேற்றுபகாண்டார்  .பேவசகாயம் பிள்ளையின் உடல் 

காட்டிபலபய எறியப்ேட்டது . 



குேரி ேொவட்ட  த்யதொலிக்  ேக் ள் அவரது உடல் பகுதி கை 

எடுத்து, நொ ர்ய ொவிலில் உள்ை ய ொட்டொறு புனித சயவரிேொர் ஆலேத்தில் 

அடக் ம் கசய்தனர். 

ேகைசொட்சி பட்டம் அளிக்கும் விழொ :  

2012ம் ஆண்டு, டிசம்ேர் மாேம் 2ம் நாள், பேவசகாயம்பிள்ளை 

அடக்கம் பசய்யப்ேட்டுள்ை பகாட்டாறு மளறமாவட்ட சபவரியார் 

முேன்ளம ஆலயத்ளே அடுத்துள்ை கார்பமல் பமனிளலப்ேள்ளி 

வைாகத்தில் நளடபேற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியின்போது "ேகைச்சொட்சி"  

யதவச ொேம்பிள்கை - martyr என்று அதிகாரப்பூர்வமாக 

அறிவிக்கப்ேட்டார்  .அப்போது அவருக்கு "முக்திப்யபறு கபற்ைவர் "

Blessed  என்னும் ேட்டமும் அளிக்கப்ேட்டது  .   இது போடர்ோக 

திருத்ேந்ளே ேதினாறாம் பேனடிக்ட் பவளியிட்ட அறிக்ளகயிளன 

திருத்ேந்ளேயின் பிரதிநிதியான கர்தினால் ஆஞ்சபலா ஆமாத்ேபவா 

வாசித்ேளித்ோர். 

இச்சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்குத் ேளலளமோங்கிய கர்தினால் ஆஞ்பசபலா 

அமாத்போ, பராமிலிருந்து பகாட்டாற்றுக்கு வருளக ேந்ோர் .

அந்நிகழ்ச்சியில் ேமிழகத்திலிருந்தும்,  இந்தியாவின் பிற 

ேகுதிகளிலிருந்தும், பிற நாடுகளிலிருந்தும் ேல கத்போலிக்க சமயத் 

ேளலவர்களும் ஒரு இலட்சத்திற்கும் பமற்ேட்ட மக்களும் 

கலந்துபகாண்டனர் . 

பேவசகாயம்பிள்ளை ேக்தி கிறிஸ்ேவர் அல்லாே பிற சமயத்தினர் 

நடுவிலும் நீண்ட காலமாக இருந்து வருவளேத் போடர்ந்து ேல 

சமயத்தினர் சிறப்பு விழாவில் ேங்பகற்றனர். 

அருைாைர் பேவசகாயம்பிள்ளைக்கு மளறசாட்சி ேட்டம் அளிக்கும் 

நிகழ்ளவ முன்னிட்டு, பகாட்டாறு மளறமாவட்ட சபவரியார் முேன்ளம 

பேராலயத்தில் இவருளடய கல்லளற புதுப்பிக்கப்ேட்டுள்ைது . 

2012, டிசம்ேர் 2ம் நாள் அக்கல்லளறளயச் சந்தித்து அங்கு 

இளறபவண்டல் நிகழ்த்திட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடுகின்றனர். 
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