
 

 

✠ புனிதர் ததரசா ✠ 

(St. Teresa of Los Andes) 

மறைப் பணியாளர் : 

(Religious) 

பிைப்பு : ஜூறை 13, 1900 சாண்டியாக ா, சிலி (Santiago, Chile) 

இைப்பு : ஏப்ரல் 12, 1920 (வயது 19)  லாஸ் ஆண்டிஸ், வால்பரைச ா, சிலி 

(Los Andes, Valparaíso, Chile) 

ஏற்கும் சமயம் : கராமன்  த்கதாலிக்  திருத்தைம்  (Roman Catholic Church) 

முக்திகபறு பட்டம் : ஏப்ரல் 3, 1987 திருத்தந்றத இரண்டாம் ஜான் பவுல் 

(Pope John Paul II) 

புனிதர் பட்டம் : மார்ச் 21, 1993 திருத்தந்றத இரண்டாம் ஜான் பவுல் 

(Pope John Paul II) 

முக்கிய திருத்தைம் : ைாஸ் ஆண்டிஸ் ந ர ததகரசாவின் திருத்தைம் 

(Shrine of Saint Teresa of Los Andes) 

நிறைவுத் திருநாள் : ஏப்ரல் 12 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1796546163717044/?type=3


பாது ாவல்: கநாய் ளுக்த திரா , கநாயாளி ள், இறளஞர் ள், 

சாண்டியாக ா (Santiago), ைாஸ் ஆண்டிஸ் (Los Andes) 

 

“ைாஸ் ஆண்டிஸ் ந ர இகயசுவின் புனிதர் ததகரசா” (Saint Teresa of 

Jesus of Los Andes) என்றும், “ைாஸ் ஆண்டிஸ் ந ர புனிதர் ததகரசா” (Saint 

Teresa of Los Andes) என்றும் அரைக்கப்படும் இப்புனிதர், ததன் அதெரிக்க 

நாடான (South American country) சிலி குடியைர ச் (Republic of Chile)  ார்ந்த, 

ஒரு கார்செல்  ரபயின் அருட் கன்னியும், ெரைப் பணியாளருொவார். 

ஜூவானா என்ரிகுதவட்டா சஜாத ஃபினா டி லாஸ்  க்சைசடாஸ் 

தகாைச ான்ஸ் ஃதபர்னாண்டஸ் ச ாலார் (Juana Enriqueta Josefina de los 

Sagrados Corazones Fernández Solar) எனும் இயற்தபயர் தகாண்ட 

இப்புனிதர், சுருக்கொக “ஜுவானா ஃதபர்னாண்டஸ் ச ாலார்” (Juana 

Fernández Solar) என்றும் அரைக்கப்பட்டார். 

சிலி (Chile) நாட்டின் தரலநகைான  ாண்டியாசகா (Santiago) நகரின் 

உயர்குடி குடும்பதொன்றில் 1900ம் ஆண்டு பிைந்த ஜுவானாவின் தந்ரத, 

மிகுசவல் ஃதபர்னாண்டஸ் ஜைா (Miguel Fernández Jara) ஆவார். இவைது 

தாயாரின் தபயர், லூசியா ச ாலார் டி ஃதபர்னாண்டஸ் (Lucia Solar de 

Fernández) ஆகும். இவைது தபற்சைாருக்குப் பிைந்த ஆறு குைந்ரதகளில் 

இவர் நான்காவது குைந்ரத ஆவார். 

1907ம் ஆண்டு முதசல, திருஇருதய  ரபயின் (Sacred Heart order) 

ஃபிதைஞ்ச் அருட் சகாதரியர் (French nuns) நிர்வகித்துவந்த பள்ளியில் 

கல்வி கற்ை ஜுவானா, தெது பதிதனட்டு வயதுவரை அங்சகசய கல்வி 

கற்ைார். 1914ம் ஆண்டு, தெது பதினான்கு வயதிசலசய தம்ரெ 

கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்காக கார்செல்  ரபயில் இரைய முடிவு 

த ய்தார். 1915ம் ஆண்டு, டி ம்பர் ொதம், எட்டாம் சததி, தெது முதல் 

உறுதிப்பாடுகரள ஏற்றுக்தகாண்ட இவர், ததாடர்ந்து அதரன 

வைக்கொக ஏற்றுக்தகாண்டார். இயற்ரகயாகசவ பக்தி ொர்க்கத்தில் 

ஈடுபாடு தகாண்டிருந்த ஜுவானா, தெது இயற்ரகக்கு ொைாக, 



பிடிவாதமும் சகாப குைமும் தகாண்டிருந்தார். சில  ெயங்களில் 

தன்னிரல ெைக்குெளவுக்கு ெனநிரலயும் தகாண்டிருந்தார். 

ஒரு குறிப்பிட்ட  ந்தர்ப்பத்தில், சுவானாவின் சகாப குைத்தால் 

சகாபம் தகாண்டிருந்த அவளுரடய  சகாதரி தைதபக்கா (Rebeca) 

ஜுவானாரவ கன்னத்தில் அரைந்துவிட்டார். முகம் சிவந்துசபான 

ஜுவானா, தெது  சகாதரிரய சவகொக அருசக இழுத்து, பின்னர் அவைது 

கன்னத்தில் முத்தமிட்டார். இதனால் குைம்பிப்சபான தைதபக்கா, அவரை 

துைத்திப்சபாய், “இங்கிருந்து நீ தவளிசயறிவிடு. நீ எனக்கு தந்தது 

யூதாவின் முத்தொகும் (kiss of Judas)” என்ைார். 

தெது பதின்மூன்று வயதில், கடுரெயான குடல்வாலைற்சி (Acute 

Appendicitis) சநாயால் பாதிக்கப்பட்டார். சிறுவயது முதசல பாடல், 

நடனம் ஆகியவற்றில் ஈடுபாடு தகாண்டிருந்த இவருக்கு தடன்னில் 

ெற்றும் croquet எனப்படும் புல் தவளியில் விரளயாடப்படும் 

ெைப்பந்தாட்டம் ஆகியரவயும் பிடித்திருந்தது. நீச் ல் அறிந்திருந்த 

அவைால், பியாசனா ெற்றும் ஹார்சொனியம் பயன்படுத்த முடிந்தது. 

1916ம் ஆண்டில் அவர் ஆன்மீக பயிற்சிக்கான ஒரு தியானத்தில் 

ஈடுபட்டார். 

1919ம் ஆண்டு, செ ொதம், ஏைாம் சததி, அவர்  லாஸ் ஆண்டிஸ் (Los 

Andes) நகரிலுள்ள கார்செல் (Discalced Carmelites)  ரபயில் புகுமுக 

துைவியர் பயிற்சியில் (novitiate) இரைந்தார். அச் ெயத்தில், அவருக்கு 

“இசயசுவின் ததசை ா” (Teresa of Jesus) எனும் ஆன்மீக தபயர் 

அளிக்கப்பட்டது. அசத வருடம் அக்சடாபர் ொதம், 14ம் சததி, அவர் 

கார்செல்  ரபயின் சீருரடகரளப் தபற்றுக்தகாண்டார். 

தெது குறுகிய வாழ்க்ரகயின் முடிரவ சநாக்கி பயணித்த இப்புதிய 

கன்னியாஸ்திரி, தெது திருத்தூதுப் பணிரய கடிதங்கள் எழுதுவதன் மூலம் 

ததாடங்கினார். அதில் அவர் தெது ஆன்மீக வாழ்க்ரக அனுபவங்கரள 

ெற்ைவர்களுடன் பகிர்ந்து தகாண்டார். ஆனால், விரைவிசலசய 

ரடஃபஸ் (Typhus) என அரைக்கப்படும் தீவிை அக்கி சபான்ை தீப்தபாறி 



காய்ச் ல் சநாயால் பாதிக்கப்பட்டார். 1920ம் ஆண்டு, ஏப்ைல் ொதம், 

இைண்டாம் நாளன்று, தபரிய தவள்ளியன்று, அந்சநாய் 

அபாயகைொனதாகக் கண்டறியப்பட்டது ெற்றும் அது 

சொ ொகிவிட்டது. 

ஜுவானாவுக்கு தெது இருபது வயது பூர்த்தியரடய இன்னும் 

மூன்று ொதங்கசள இருந்தன. அத்துடன், அவைது துைவை பயிற்சி 

நிரைசவறி தெது முழு பிைொன உறுதிப்பாடுகரள ஏற்க இன்னும் மூன்று 

ொதங்கசள இருந்தன. 1920ம் ஆண்டு, உயிர்த்ததழுந்த திருவிைாவின் 

ெறுதினம், ஏப்ைல் ொதம், ஐந்தாம் நாளன்று, ஜுவானா தெது இறுதி 

அருட் ாதனங்கரளப் தபற்றுக்தகாண்டார். ஏப்ைல் ொதம், 12ம் நாளன்று, 

ொரல 7:15 ெணியளவில், ஜுவானா ெரித்தார். 

தசபம்: 

இகயசுவின் புனிதர் ததரசாகவ! இளம் பிராயத்திகைகய உமது மைம் 

இறைவன்பால் ஈர்த்தகத! இம்மண்ணுைகில் மி க் குறுகிய ஆயுட் ாைத்றத 

த ாண்டிருந்தாலும், மி  கநரிய வாழ்றவ வாழ்ந்தவகர! எங் ள் 

இறளஞர் ள் மற்றும் இளம் தபண் ள் சிைம் என்னும் குணத்றத அைகவ 

அ ற்ைவும், குறிப்பா  கநாயுற்ை சிறுவர் சிறுமியர் ளின் கநாய் முற்றிலும் 

நீங்கி அவர் ள் பரிபூரண சு ம் தபைவும் எல்ைாம் வல்ை இறைவனிடம் 

ததாடர்ந்து மன்ைாடுமாறு உம்றம கவண்டுகிகைாம். 

ஆதமன்!  
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