
 

✠ புனிதர் பெனடிக்ட் ஜ ோசஃப் ஜேெர் ✠ 

(St. Benedict Joseph Labre) 

நித்திய ஆரோதனனயின் யோசகர் : 

(Beggar of Perpetual Adoration) 

 

பிறப்பு : மோர்ச் 25, 1748அபமட்டஸ், அர்ட்டோய்ஸ், ஃபிரோன்ஸ் அரசு 

(Amettes, Artois, Kingdom of France) 

இறப்பு : ஏப்ரல் 16, 1783 (வயது 35) ஜரோம், திருத்தந்னதயர் மோநிேங்கள் 

(Rome, Papal States) 

ஏற்கும் சனெ : கத்ஜதோலிக்க திருச்சனெ 

(புனிதர் ஃபிரோன்சிசின் மூன்றோம் நினே சனெ) 

 

முக்திஜெறு ெட்டம் : ஜம 20, 1860 திருத்தந்னத ஒன்ெதோம் ெயஸ் 

(Pope Pius IX) 

புனிதர் ெட்டம் : டிசம்ெர் 8, 1881 திருத்தந்னத ெதின்மூன்றோம் லிஜயோ 

(Pope Leo XIII) 

முக்கிய திருத்தேம் : சோண்டோ மரியோ அய் பமோண்டி, ஜரோம், இத்தோலி 

(Church of Santa Maria ai Monti, Rome, Italy) 

நினனவுத் திருநோள் : ஏப்ரல் 16 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1798925836812410/?type=3


ெோதுகோவல் : திருமணமோகோத ஆண்கள், நிரோகரித்தல், மன ஜநோய், 

மனநேம் ெோதிக்கப்ெட்ட மக்கள், பிச்னசக்கோரர்கள், வீடற்றவர்கள், 

நோஜடோடிகள் (Hobos) 

புனிதர் பெனடிக்ட் ஜ ோசஃப் ஜேெர், ஃபிபெஞ்ச் நித்திய 

ஆெோதனனயின் யோசகரும், ஃபிெோன்சிஸ்கன் மூன்றோம் நினே துறவியும், 

கத்ஜதோலிக்க புனிதருமோவோர். 

வட ஃபிெோன்ஸ் நோட்டின் அர்டோய்ஸ் (Artois) மோகோணத்திலுள்ள ெஸ்-

டி-கேோய்ஸ் டிெோர்ட்பமன்ட் (Pas-de-Calais department) தனேநகெோன 

அர்ெோஸ் (Arras) நகரின் அருஜகயுள்ள அபமட்டஸ் (Amettes) கிெோமத்தில், 

1748ம் ஆண்டு பிறந்த இவர், தமது பெற்ஜறோரின் ெதினனந்து 

குழந்னதகளுள் மூத்த குழந்னத ஆவோர். இவெது தந்னதயோர், ஒரு 

வசதியோன வியோெோரியோவோர். அவெது பெயர், ஜீன் ஜெப்டிஸ்ட் ஜேெர் (Jean 

Baptist Labre) ஆகும். இவெது தோயோரின் பெயர், அன்னி கிஜென்ட்னைர் (Anne 

Grandsire) ஆகும். 

இவெது கிெோமத்திலிருந்து சிறிது தூெத்தில் ஜசனவயோற்றிய 

கத்ஜதோலிக்க குருவோன இவோது தோய்மோமன், மகிழ்ச்சியுடன் இவனெ ஏற்று, 

இவருக்கு குருத்துவ கல்வியில் வழி கோட்டினோர். இவர், தமது ெதினோறு 

வயதில், பெனடிக்ட் சட்டங்களின்ெடி (Rule of St. Benedict) நடத்தப்ெடும் 

சிஸ்ஜடர்சியன் (Cistercian order) சனெயின் கினளயோன ட்ஜெப்பிஸ்ட் 

(Trappist) துறவியோக உதவுமோறு தமது தோய்மோமனோன குருனவ 

ஜவண்டினோர். ஆனோல் அவெது பெற்ஜறோஜெோ, அவனெ இன்னமும் 

வயதோகும்வனெ கோத்திருக்கச் பசோன்னோர்கள். 

பெனடிக்டுக்கு ெதிபனட்டு வயதோனகயில், பகோள்னள பதோற்று 

ஜநோயோல் இவர்களது கிெோமம் ெோதிக்கப்ெட்டஜெோது, மோமனும் 

மருமகனும் இனணந்து ஜநோயோல் ெோதிக்கப்ெட்ட மக்களுக்கு ஜசனவ 

பசய்வதில் தீவிெமோனோர்கள். மோமன் ெோதிக்கப்ெட்ட மக்களின் 

ஆன்மோக்கனளயும் உடல்கனளயும் கவனித்துக் பகோண்டிருந்தஜெோது, 

பெனடிக்ட் கோல்நனடகள் கவனித்துக் பகோண்டிருந்தோர். இவர், 



அனவகளின் பகோட்டில்கனள சுத்திகரித்து அவற்றுக்கு உணவளித்தோர். 

தமது மோமனின் கீஜழ, ஒரு மோணவனோன இவர், ஒரு விவசோய கூலித் 

பதோழிேோளியோக மோறினோர். பதோற்றுஜநோயோல் ெோதிக்கப்ெட்டவர்களுள் 

இறுதியோனவெோக இவெது மோமன் இருந்தோர். 

பெனடிக்ட், (La Trappe Abbey) எனும் துறவு மடத்தில் 

இனணவதற்கோக விண்ணப்பித்தோர். ஆனோல், இவெது குனறவோன வயது 

கோெணத்தோலும், தனிப்ெட்ட முனறயில் இவருக்கு யோரும் ெரிந்துனெக்கோத 

கோெணத்தோலும், இவர் நிெோகரிக்கப்ெட்டோர். பின்னர் இவர், கோர்தூசியன் 

(Carthusians) மற்றும் சிஸ்ஜடர்சியன் (Cistercians) சனெகளில் 

இனணவதற்கும் முயற்சித்தோர். ஆனோல், இவர் ஆன்மீக வோழ்க்னகக்கு 

பெோருத்தமற்றவர் என்ற கோெணம் கோட்டி, இெண்டு சனெகளுஜம இவனெ 

நிெோகரித்தன. இவர், சுமோர் ஆறு வோெங்களோக, நுவில்லியில் (Neuville) உள்ள 

கோர்தூசியர்களில் ஒருவெோக இருந்தோர். 1769ம் ஆண்டு, நவம்ெர் மோதம், 

அவர் பசப்ட்-ஃெோண்ட்ஸ் (Sept-Fonts) எனுமிடத்திலுள்ள சிஸ்படசியியன் 

மடத்தில் (Cistercian Abbey) அனுமதி பெற்றோர். ஆனோல், சிறிது 

கோேத்திஜேஜய அவெது உடல் ஆஜெோக்கியம் கோெணமோக, அவர் ஜவறு 

இடங்களில் ெணியோற்ற முடிவு பசய்யப்ெட்டது. 

கத்ஜதோலிக்க ெோெம்ெரியப்ெடி, கடவுளோல் தமக்கு அளிக்கப்ெட்டது 

என்று இவர் நினனத்த தமது விருப்ெங்கனள தோம் அனுெவிப்ெதோக 

எண்ணினோர். புனிதர் அபேக்சியஸ் (Saint Alexius of Rome) அவர்கனள 

உதோெணமோகக் பகோண்டு ஈர்க்கப்ெட்டோர். தூய ஃபிெோன்சிஸ்கன் துறவி 

புனிதர் ஜெோச் (Saint Roch) அவர்களின் திருயோத்தினெகனள உதோெணமோக 

ஏற்றோர். தனது நோட்னடயும் பெற்ஜறோர்கனளயும் விட்டுவிேக முடிவு 

பசய்தோர். மற்றும் உேகில் ஒரு புதிய வனகயோன வோழ்க்னக வோழ, மிகவும் 

ஜவதனனமிகுந்த, மிகுந்த தண்டனனக்குரிய வோழ்க்னகனய விரும்பினோர். 

உேகின் கிறிஸ்தவ ெக்தியின் புகழ்பெற்ற இடங்களில் ஒரு 

யோத்திரிகனோனோர். 



புனித பிெோன்சிஸின் மூன்றோம் நினே (Third Order of Saint Francis) 

சனெயில் இனணந்த பெனடிக்ட், எளிய வோழ்க்னகனயயும் புனிதர் 

யோத்தினெகனளயும் விரும்பி ஏற்றோர். முதலில் ஜெோம் நகருக்கு 

நனடெயணம் பசன்றோர். வழியில் யோசகம் பெற்று, அவற்னறக் பகோண்ஜட 

உண்டோர். பின்னர் அவர் ஐஜெோப்ெோவின் பெரும்ெோேோன பிெதோன 

திருத்தேங்களுக்கு அடிக்கடி பசன்றோர். அர்ப ன்டினோ (Argentina) நோட்டின் 

பேோபெட்ஜடோ (Loreto) எனுமிடத்திலுள்ள ெல்ஜவறு திருத்தேங்களுக்கு 

யோத்தினெ பசன்றோர். இத்தோலி நோட்டிலுள்ள அசிசி ஜநப்பில்ஸ் மற்றும் 

ெோரி (Bari) ஆகிய திருத்தேங்களுக்கும் யோத்தினெ பசன்றோர். சுவிட்சர்ேோந்து 

நோட்டின் ஈய்ன்சிஜயஜடல்ன் (Einsiedeln) திருத்தேத்திற்கு பசன்றோர். 

ஃபிெோன்ஸ் நோட்டிலுள்ள ெஜெ-லி-ஜமோனியல் (Paray-le-Monial) 

திருத்தேத்திற்கும் ஸ்பெயின் நோட்டிலுள்ள சோன்டியோஜகோ டி 

கம்ஜெோஸ்ஜடேோ (Santiago de Compostela) திருத்தேத்திற்கும் பசன்றோர். இந்த 

ெயணங்களின்ஜெோது அவர் எப்ஜெோதும் நனடெயனமோகஜவ பசன்றோர். 

ஜசறு மற்றும் கந்தேோன அவெது ஆனடகளுடன் திறந்த பவளியில் அல்ேது 

கினடத்த அனறயின் மூனளகளிஜேஜய உறங்கினோர். யோசித்து கினடத்த 

சிே உணவு வனககனளஜய உண்டோர். அதனனயும் பிறருடன் 

ெகிர்ந்துபகோண்டோர். அவர் அரிதோக ஜெசினோர், அடிக்கடி ப ெம் பசய்தோர், 

அவர் பெற்ற ஏச்சுஜெச்சுகனளயும் அனமதியோக ஏற்றுக்பகோண்டோர். 

இவ்வோறோக, பெனடிக்ட் ஒரு யோசகெோகஜவ இறுதிவனெ வோழ்ந்தோர். 

குறிப்ெோக, கடவுளின் முட்கிரீடத்னதப் ெற்றி சிந்திக்கும்ஜெோது அடிக்கடி 

அவர் மயக்கமனடவோர் என கூறப்ெடுகிறது. இவர், தோம் சந்தித்த பிற 

வீடற்ற மக்கனள குணப்ெடுத்தியதோகவும், தமக்கு கினடத்த பெோட்டித் 

துண்டுகனள ெல்கிப் பெருக னவத்ததோகவும் கூறப்ெடுகிறது. அவெது 

வோழ்நோளின் கனடசி ஆண்டுகளில் (அவருனடய முப்ெதுகளில்), அவர் 

ஜெோமில் வசித்து வந்தோர். பகோஜேோபசய்யின் (Colosseum) இடிெோடுகளில் 

வோழ்ந்த ஒரு கோேப்ெகுதிக்கோக, பேோபெட்ஜடோவின் அன்னன (Shrine of Our 

Lady of Loreto) திருத்தேத்திற்கு ஒரு வருடோந்திெ புனித யோத்ரீகத்னத 

மட்டுஜம பசய்ய முடிந்தது. 



அவர் நகெத்தில் அனனவருக்கும் அறிமுகமோன ஒரு நெெோக 

இருந்தோர். மற்றும் நற்கருனண ஆெோதனனக்கோன அவெது 

அர்ப்ெணிப்புக்கோக "நோற்ெது மணி ஜநெத்தின் துறவி" (Saint of the Forty 

Hours) என அறியப்ெடுகிறோர். 

அவர் இறப்ெதற்கு ஒருநோள் முன், சோண்டோ மரியோ ஆய் ஜமோன்டி 

ஜதவோேயத்தில் (Church of Santa Maria ai Monti) சரிந்து விழுந்தோர். அவெது 

எதிர்ப்னெயும் மீறி, அவர் ஆேயத்தின் பின்னோல் இருந்த ஒரு வீட்டிற்கு 

தூக்கி பசல்ேப்ெட்டோர். 1783ம் ஆண்டு, ஏப்ெல் மோதம், 16ம் ஜததியன்று, 

புனித வோெத்தின்ஜெோது ஊட்டச்சத்துக் குனறவு கோெணமோக அவர் 

மரித்தோர். அவர், சோண்டோ மரியோ ஆய் ஜமோன்டி (Church of Santa Maria ai 

Monti) ஜதவோேயத்தில் அடக்கம் பசய்யப்ெட்டோர். 

இவெது சரித்திெத்னத எழுதிய இவெது ஒப்புெவோளெோன மோர்ஜகோனி 

(Marconi), இவர் மரித்து மூன்ஜற மோத கோேத்துக்குள், இவெது ெரிந்துனெ 

கோெணமோக 136 ஜெர் ஜநோயினின்றும் அற்புதமோக குணமோனதோக 

எழுதியுள்ளோர். 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1798925836812410/?type=3
https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1798925836812410/?type=3

