✠ அருளாளர் அன்னி கேத்தரீன் எம்கேரிச் ✠
(Blessed Anne Catherine Emmerich)
திருக்ோட்சியாளர்/ திருக்ேன்னியர்/ ஊனமுற்க ார் :
(Marian Visionary/ Virgin/ Handicapped)
பி ப்பு : 8 செப்டம்பர் 1774 கோசயஸ்ஃசபல்ட்,

செஸ்ட்ஃபாலியா,

தூய கராே கபரரசு
(Coesfeld, Westphalia, Holy Roman Empire)
இ ப்பு : 9 ஃபிப்ரெரி 1824 (ெயது 49)

டூல்சேன், செஸ்ட்ஃபாலியா,
செர்ேனி கூட்டமேப்பு

(Dülmen, Westphalia, German Confederation)
ஏற்கும் ெேயம் :

கராேன் ேத்கதாலிக்ே திருச்ெமப

(Roman Catholic Church)
நிமனவுத் திருநாள் : சபப்ரெரி 9
முத்திகபறு பட்டம்: அக்கடாபர் 3, 2004 திருத்தந்மத இரண்டாம் ொன்
பால் (Pope John Paul II)

அருளாளர் அன்னி கேத்தரீன் எம்கேரிச், "கராேன் ேத்கதாலிக்ே
அகுஸ்தினிய து ெ ெமபமயச்" (Roman Catholic Augustinian Canoness)
ொர்ந்தெர் ஆொர். இவர், ஜெர்மனியின் "மூன்ஸ்ட்டர்" மறை
மாவட்டத்றைச் (Diocese of Münster) சேர்ந்ைவர். "ஃப்ளாம்ச்ஜேன்" (Flamschen)
எனப்படும் ஜெர்மனிய விவோய ேமூகத்து குடும்பஜமான்றில் பிைந்ை
எம்சமரிச், ைமது வாழ்க்றகயின் இறுதி காலத்றை படுத்ை படுக்றகயாக
கழித்து, ைமது 49 வயதில் ைாம் அருட்கன்னியராக வாழ்ந்ை "டுல்சமன்"
(Dülmen) என்ை இடத்தில் மரித்ைார்.
எம்சமரிச்,

ஆண்டவர்

இசயசுவின்

வாழ்க்றகறயயும்

பாடுகறளயும் திருக்காட்சியாகக் கண்டவர். இவருக்கு அர்ச்சிஷ்ட
அன்றன கன்னி மரியாளின் ைரிேனம் திருக்காட்சியாக கிறடத்ைைால்
பிரபலமும்
பிரபலங்கள்

புளகாங்கிைமும்
இவறரக்

அறடந்ைார்.

காண

இைனால்,

ஆர்வமாயிருந்ைனர்.

நகரின்

பல

"க்களகேன்ஸ்

ப்கரன்ட்டகனா" (Clemens Brentano) எனும் பிரபல ேவிஞர் இெமர மிே
நீண்ட கநரம் கபட்டி ேண்டு, இெரின் திருக்ோட்சிேளின் அடிப்பமடயில்
இரண்டு புத்தேங்ேமள எழுதினர். இப்புத்தேங்ேள் இரண்டும் அந்நாளில்
சபரும் விேர்ெனத்துக்கு உள்ளாயின.
ொழ்க்மே: :
"அன்னா கேதரீனா" (Anna Katharina) என்ை இயற்ஜபயர் ஜகாண்ட
எம்சமரிச், ஏறை விவோய ஜபற்சைாரின் ஒன்பது குைந்றைகளின்
ஒருவராவார். சிறு வயதிலிருந்சை வீட்டிலும் விவோய பண்றணயிலும்

பணி ஜேய்ய சவண்டியிருந்ைது. அவரது பள்ளி வாழ்க்றக மிகவும்
சுருக்கமாக இருந்ைாலும் அவர் மிகவும் சிறு வயதிசலசய ஜேபிப்பதில்
ஈர்க்கப்பட்டவராக இருந்ைார்.
ைமது

பன்னிரண்டு

வயதில்

அருகாறமயிலுள்ள

பண்றணஜயான்றில் பணி ஜேய்ய ஆரம்பித்ைார். இங்சக

ஜபரிய
மூன்று

வருடங்கள் பணி ஜேய்ைார். அைன்பின்னர், ஆறட ையாரிக்கும் பணிறய
கற்றுக்ஜகாண்ட எம்சமரிச், பல வருடங்கள் அந்ை பணிறயசய ஜேய்து
வந்ைார்.
எம்சமரிச் பல்சவறு பள்ளிகளின் சேர்வைற்கு விண்ணப்பித்ைார்.
ஆனால்,

எதிர்ொமீனாக

காரணத்ைால்

அவர்

ஜகாடுப்பைற்கு

எல்லா

அவரிடம்

இடங்களிலும்

பணமில்லாை

நிராகரிக்கப்பட்டார்.

இறுதியில், (Poor Clares) எனப்படும் துைவை ேறபயினர் அவறர
ஏற்றுக்ஜகாள்வைாக கூறினார். ஆனாலும் அவறர "ஆர்கன்" எனும்
இறேக்கருவிறய வாசிக்க கற்றுக்ஜகாண்டு வரச்ஜோன்னார்கள். எம்சமரிச்
ேங்கீைம் கற்பைற்காகவும் "ஆர்கன்" இறேக்கருவிறய வாசிக்க கற்கவும்
"ச ான்ட்ஜென்" (Söntgen) எனும் ேங்கீைம் வாசிப்பவறர அணுகினார்.
ஆனால், ஏறையான காரணத்ைால் அவர் அைறன கற்க இயலவில்றல.
"ச ான்ட்ஜென்" (Söntgen) குடும்பத்தினர் அவறர வீட்டு சவறல ஜேய்ய
வலியுறுத்தினர். பின்னர், "ச ான்ட்ஜென்" குடும்பத்தின் மகளான
"கிளாரா" (Klara Söntgen) என்பவருடன் எம்சமரிச் பள்ளியில் சேர்ந்ைார்.
ெேய ொழ்க்மே :
1802ல், ைமது இருபத்ஜைட்டு வயதில் எம்சமரிச் ைமது சிசநகிதியான
"கிளாராவுடன்"

(Klara

Söntgen)

"டுல்ஜமன்"

(Dülmen)

நகரிலுள்ள

"அகுஸ்தீனிய து வு ெமபயில்" (Augustinian nuns) இறணந்ைார். அடுத்ை
வருடசம அவர் ைமது ேமய உறுதிஜமாழி எடுத்ைார். துைவு மடத்தில்,
ேறபயின் விதிமுறைகறள கண்டிப்புடன் ஏற்று நடந்ைார். அசை சவறள,
அவர் அடிக்கடி சநாய்வாய்ப்பட ஆரம்பித்ைார். அைனால் ஏற்பட்ட வலி

சவைறனகறள ஜபரும் துன்பங்களுடன் ைாங்கிக்ஜகாண்டார். அவ்வளவு
சவறனகளிலும் அவர் மடத்தின் நியதி மற்றும் விதிமுறைகறள
கண்டிப்புடன் பின்பற்றுவதில் றவராக்கியமாக இருந்ைார். இவரது
கண்டிப்புகளால் ஜவறுப்பு ஜகாண்டிருந்ை அருட்ேசகாைரியர்கூட இவரது
வலி ைாங்கும் வன்றம கண்டு வியந்ைனர்.
1812ல் "ஜவஸ்ட்ஃபாலியாவின்" அரேன் (King of Westphalia)
"ஜெசராம் சபானபார்ட்" (Jérôme Bonaparte) இவர்களின் மடத்றை
வலுக்கட்டாயமாக மூடினான். இைனால் சவறு வழியற்ை எம்சமரிச்,
அங்குள்ள ஒரு விைறவப் ஜபண்ஜணாருவரின் இல்லத்தில் அறடக்கலம்
புகுந்ைார்.
கநாய்ொய்ப்படுதல் :
1813ன்

ஆரம்பத்தில்

எம்சமரிச்சின்

உடலில்

அபூர்வமான

அறடயாளங்கள் சைான்ை ஆரம்பித்ைன; அதிேயிக்கத்ைக்க காயங்கள்
சைான்றின. அங்கிருந்ை பங்குத்ைந்றை இரண்டு மருத்துவர்கறள அறைத்து
எம்சமரிச்றே பரிசோதிக்க ஜோன்னார். இந்ை விவரங்களும் ைகவல்களும்
ஜவளிசய பரவுமுன்சன பங்குத்ைந்றை இைறன அங்குள்ள (Vicar General)
என்ைறைக்கப்படும் ஆங்கிலிக்கன் ேமூகத்தின் ஆயர் அல்லது சபராயரின்
துறண அதிகாரிக்கு ைகவல் ஜோன்னார். திருச்ேறப அதிகாரிகள் நீண்ட
விோரறண நடத்தினர். அசநக மருத்துவர்கள் இைறன ஆய்வு ஜேய்ய
ஆர்வமாக இருந்ைனர். இந்ை சவறளயில்ைான் கவிஞர் "க்சளசமன்ஸ்
ப்சரன்ட்டசனா" (Clemens Brentano) முைன்முைலில் வருறக ைந்ைார்.
1818ன் இறுதியில் எம்கேரிச்சின் மேேள் ேற்றும் ோல்ேளின்
ோயங்ேளிலிருந்து

இரத்தம்

ெருெது

நின்றுப்கபானது.

ோயங்ேள்

மூடிக்சோண்டன. எம்சமரிச்சின் உடலிலிருந்ை காயங்கறள நகரின்
பலரும் சநரில் கண்டிருந்தும், பலர் இவறர ஏளனம் ஜேய்ைனர். இவர்
ஜபாய்யாக நடிப்பைாகவும், ேதி ஜேய்கிைார் என்றும், சமாேடி சபர்வழி
என்றும் நிந்தித்ைனர். இைனால் ஆகஸ்ட் மாைம் 1819ல் அரசு அதிகாரிகள்

ைறலயிட்டு எம்சமரிச்றே சவஜைாரு வீட்டுக்கு ஜகாண்டு ஜேன்று மூன்று
வாரங்கள் றவத்திருந்து கண்காணித்ைனர். அவர்களால் சமாேடிக்கான
ஆைாரங்களாக எைறனயும் கண்டுபிடிக்க இயலவில்றல.
எம்கேரிச்சின் ோர்பே எலும்பின்மீது இருந்த சிலுமெ அமடயாளம்
வித்தியாெோே "Y" ெடிவில் இருந்தது. "கோசயஸ்ஃசபல்ட்" (Coesfeld)
நேரின் ஆங்கிலிக்ேன் கதொலயத்திலிருந்த சிலுமெயும் அதுகபாலகெ
இருந்தது.
திருக்ோட்சிேள் :
சிறு

வயதில்

ைமக்கு

ஆண்டவர்

இசயசுவானவர்

ைரிேனம்

ைந்ைைாகவும் அவரது திருக்காட்சியில் ைாம் இசயசுவுடன் சபசியைாகவும்
எம்சமரிச் கூறினார். அவர் இைந்ைப் பிைகு ஆத்மாறவப் புனிைப்படுத்தும்
இடமான

"உத்தரிய

ஸ்தலத்தில்"

(Purgatory)

ஆன்மாக்கறள

பார்த்ைைாகவும் கூறினார். அடர்ந்ை சகாள வடிவில் மூஜவாரு இறைவறன
ைரிசித்ைைாகவும் கூறினார்.
எம்சமரிச்சின் கீர்த்தி ஜமன்சமலும் ஓங்கி பரவுறகயில், கிறிஸ்ைவ
மைத்தின் ஜேல்வாக்கு ஜபற்ை ஜபரிசயார் அசநகர் அவறர வந்து ேந்தித்துச்
ஜேன்ைனர். அவர்களில், "ஜகாசலான் உயர்மறை மாவட்ட" (Archbishop of
Cologne)

சபராயரான

"க்ஜலஜமன்ஸ்"

(Clemens

von

Vischering),

"சரடிஸ்ஜபான்" மறைமாவட்ட" ஆயரான (Bishop of Ratisbon) "சொஹன்"
(Johann

Michael Sailer),

"ஜபர்னார்ட்" (Bernhard

Overberg)

மற்றும்

எழுத்ைாளர்கள் "லூயிஸ்" மற்றும் ஃபிஜரஜடரிச்" (Luise Hensel and Friedrich
Stolberg) ஆகிசயாரும் அடங்குவர். சபராயர் "க்ஜலஜமன்ஸ்" பின்னாளில்
"ஸ்சடால்ஜபர்க்" (Stolberg) நகருக்கு எழுதிய கடிைஜமான்றில் எம்சமரிச்
பற்றி குறிப்பிடுறகயில், "எம்சமரிச் கடவுளின் ஒரு விசேடமான சிசநகிதி"
என்று குறிப்பிட்டார்.
ஜெர்மன்
ப்ஜரண்டாசனா"

கவிஞரும்
(Clemens

எழுத்ைாளருமான

Brentano)

1819ல்

"கிஜலஜமன்ஸ்

எம்சமரிச்றே

ேந்திக்க

வந்ைசபாது,

அவருக்கு

நடந்துஜகாண்டிருந்ைன.
அறடயாளம்

இரண்டாவது
எம்சமரிச்

கண்டுஜகாண்டார்.

மருத்துவ

பரிசோைறனகள்

உடனடியாக

கிசலஜமன்றே

இறைவனின்

கட்டறளகறளயும்

ஜவளிப்பாடுகறளயும் நிறைசவற்றுவதில் ைமது எழுத்துக்கள் மூலம்
ைமக்கு உைவசவ கடவுள் கிஜலஜமன்றே அனுப்பியுள்ளைாக அவர்
கூறியைாக பின்னர் அவர் கூறினார். அந்நாளில் எம்சமரிச்சின் முக்கிய
ஆைரவாளர்களில்

கிஜலசமன்சும்

ஒருவராவார்.

அவர்,

"எம்கேரிச்

ேடவுளின் கதர்ந்சதடுக்ேப்பட்ட ேணப்சபண்" என்று கூறினார்.
1819 முைல் 1824ல் எம்சமரிச் மரிக்கும்வறர, கிஜலஜமன்ஸ் எழுதிய
பல நூல்களில், புதிய ஏற்பாட்டின் காட்சிகள் பல உள்ளிட்ட எம்சமரிச்
கண்ட திருக்காட்சிகள் மற்றும் அதிதூய கன்னி மரியாளின் வாழ்க்றக
பற்றிய திருக்காட்சிகறளப்பற்றியும் எழுதினார்.
எம்சமரிச்
சபசியைால்,

"ஜவஸ்ட்ஃபாலியன்"

அவரது

சபச்சுக்கறள

(Westphalian)

ஜமாழிறயசய

உடனடியாக

ஜெர்மனியில்

ஜமாழியாக்கம் ஜேய்ய இயலாமல் கிஜலஜமன்ஸ் திணறினார். எம்சமரிச்
சபசுவறை குறிப்ஜபடுத்துக்ஜகாண்டு, பின்னர் ைமது வீட்டுக்கு ஜேன்று
ஜெர்மனியில் ஜமாழியாக்கம் ஜேய்ய பிரயத்ைனம் ஜேய்ைார். இைனால்,
எம்சமரிச் மரித்ைபிைக்கும் பல காலம் வறர அவறரப் பற்றிய
கிஜலஜமன்ஸின் நூல்கள் ஜவளிவந்ைன.
1823ல் மரணமறடந்ை எம்சமரிச்சின் உடல் ஊருக்கு ஜவளிசயயிருந்ை
கல்லறையில் அடக்கம் ஜேய்யப்பட்டது. பின்னர், ஃஜபப்ரவரி மாைம்
1975ல் அவரது உடலின் மிச்ேங்கள் "டுல்சமன்" (Dülmen) நகரிலுள்ள தூய
சிலுறவயார் சபராலய வளாகத்தில் அடக்கம் ஜேய்யப்பட்டது.

