
 

✠ புனிதர் பிரிட்ஜெட் ✠ 

(St. Bridget of Sweden) 

 

கைம்ஜெண்  / ப்ரிட்ஜெட்கைன்ஸ் சகெ நிறுவனர் : 

(Widow/ Foundress of the Bridgettines) 

பிறப்பு : கி.பி. 1303 அப்லேன்ட், ஸ்வீைன் (Uppland, Sweden) 

இறப்பு : ெூகே 23, 1373 ல ோம், திருத்தந்கதயர் மோநிேங்ைள் 

(Rome, Papal States) 

ஏற்கும் சமயம் : ல ோமன் ைத்லதோலிக்ை திருச்சகெ(Roman Catholic Church) 

லூத ன் திருச்சகெ (Lutheran Church) 

புனிதர் ெட்ைம் : அக்லைோெர் 7, 1391 திருத்தந்கத ஒன்ெதோம்  

லெோனிஃெஸ் (Pope Boniface IX) 

ெோதுைோவல் : ஐல ோப்ெோ (Europe), ஸ்வீைன் (Sweden), விதகவயர் (Widows) 

நிகனவுத் திருநோள் : ெூகே 23 

புனிதர் பிரிட்ஜெட், ஒரு ஆன்ம பலம்ஜ ொண்ட க ம்ஜபண்ணும், 

புனிதரும் ஆவொர். இருபதத வயதொன தமது  ணவரின் மரணத்தின் 

பின்னர், “ப்ரிட்ஜெட்கடன்ஸ் அருட்சத ொதரியர் மற்றும் துறவியர்” 

(Bridgettines nuns and monks) எனும் ஜபயர்ஜ ொண்ட துறவற சகபகய 

ததொற்றுவித்தொர். ஸ்வீடனுக்கு ஜவளிதய, “ஜெரீஷியொவின் இளவரசி” 

(Princess of Nericia) என்று அறியப்பட்ட இவர், புனித த தரினின் (St. 
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Catherine of Sweden) தொயொருமொவொர். இவற்றின்  ொரணமொ தவ இவர் 

“ஸ்வீடனின் பிரிட்ஜெட்” (Bridget of Sweden) என்றும் 

அகைக் ப்படுகின்றொர். ஐதரொப்பொவின் பொது ொவலர் ளொன ஆறு 

புனிதர் ளொன ெர்சியொவின் ஜபனடிக்ட் (Benedict of Nursia), சிரில் மற்றும் 

ஜமத்ததொடியஸ் (Saints Cyril and Methodius), சியன்னொவின் த தரின் (Catherine 

of Siena), எடித் ஸ்டீன் (Edith Stein) ஆகிதயொருள் இவரும் ஒருவர் ஆவொர். 

பிர்ஜிட்டொ பிர்த ர்ஸ்டொட்டர் (Birgitta Birgersdotter) எனும் 

இயற்ஜபயர் ஜ ொண்ட பிரிட்ஜெட், கி.பி. 1303ம் ஆண்டு, ெூன் மொதம், 

பிறந்தவர் ஆவொர். தமது 14ம் வயதிதல ெொர்த  பிரொந்திய பிரபுவொன (Lord 

of Närke) உல்ஃ குட்மொர்ஸ்த ொன் (Ulf Gudmarsson) என்பவகர திருமணம் 

ஜசய்தொர். ெொன்கு ஆண் குைந்கத ளும், ெொன்கு ஜபண் குைந்கத ளுமொ  8 

குைந்கத ளுக்கு தொயொனொர். ஸ்வீடனின் புனிதர் த தரின் (St. Catherine of 

Sweden) இக்குைந்கத ளில் ஒருவரொவொர். தன் பிள்கள கள ஆன்மீ  

 ொரியங் ளில் ஈடுபடுத்தி வளர்த்தொர். சிறுவயதிலிருந்தத இகறவன்மீது 

தணியொத தொ ம் ஜ ொண்டு வொழ்ந்தொர். திருமணத்திற்கு பின்னும் ஆலயப் 

பணி ளில் தன்கன ஈடுபடுத்திக் ஜ ொண்டு, பல துறவற சகப ளுக்கு 

உதவி ஜசய்தொர். இவர் தமது ஜதொண்டுப்பணி ளுக் ொ  ென்கு 

அறியப்படுபவர் ஆவொர். 

கி.பி. 1341ம் ஆண்டு, பிரிட்ஜெட் தமது  ணவருடன் ஸ்ஜபயின் 

ெொட்டின் வடதமற்கு பிரொந்தியமொன  லீசியொவின் (Galicia) தகலெ ரொன 

சொண்டியொத ொ டி  ம்தபொஸ்ஜடல்லொவிற்கு (Santiago de Compostela) புனித 

பயணம் ஜசன்றொர். கி.பி. 1344ம் ஆண்டு, புனித பயணத்திலிருந்து திரும்பி 

வந்த சிறிது  ொலத்திதலதய இவரது ைணவர் மரித்துப்லெோனோர். ைணவரின் 

ம ணத்தின் பின்னர், தம்கம ஃபி ோன்ஸிஸ்ைன் 3ம் நிகே சகெயில் (Third 

Order of St. Francis) இகணத்துக்ஜைோண்டு ஆன்மீை வோழ்வில் தம்கம 

அர்ப்ெணித்தோர். இளம் வயதிலிருந்தத  டுகமயொன ஜசபம் மற்றும் தவ 

வொழ்வில் வளர்ந்த இவர், சகபயில் தசர்ந்தபின்னும் அகத மி  



 டுகமயொ   கடபிடித்து வொழ்ந்தொர். ஏகை மற்றும் தெொயுற்தறொருக்கு 

தசகவ புரிவதில் தம்கம முழுதும் அர்ப்பணித்தொர். 

பிரிட்ஜெட்டுக்கு 7 வயது முதலே ஆண்ைவர் இலயசு கிறிஸ்துவின் 

சிலுகவப்ெோடுைளின் தரிசனம் கிட்டியது. அவருக்கு கிட்டிய இகறவனின் 

தரிசனங்ைலே அவ து நைவடிக்கைைளுக்கு அடிப்ெகையோை அகமந்தன. 

எப்ஜெோழுதும் ஆன்மீை அன்கெக் ைோட்டிலும் ஜதோண்டுப் ெணிைள்மீது 

ைவனம் ஜசலுத்தினோர். 

இவர் அரசர் மகனவி என்பதொல்,  ணவருக்கு ஜசொந்தமொன 

ஜசொத்துக் ள் அகனத்தும் இவருக்த  ஜ ொடுக் ப்பட்டன. இவர் அகவ 

அகனத்கதயும் கவத்து தமது ஜபயரில் ஆண் ள் மற்றும் 

ஜபண் ளுக் ொன ஒரு துறவற மடத்கத நிறுவினொர். இதுதவ பின்னர் ஒரு 

சகபயொ  விரிவகடந்தது. 

கி.பி. 1350 – ஒரு ெூபிலி ஆண்டில், ஐதரொப்பொ முழுதுதம பிதளக் 

தெொயொல் பொதிக் ப்பட்டிருந்த தவகளயில், கதரியமொ  தரொம் 

பயணித்தொர். இருப்பினும் அவர் தமது ெொடொன ஸ்வீடனுக்கு 

திரும்பதவயில்கல.  டன் ளொலும், திருச்சகப முகறத டு ளுக்கு 

எதிரொன அவரது பணி ளுக்கு எதிர்ப்பினொலும், மகிழ்ச்சி என்பது 

அவருக்கு இல்லொமதலதய தபொனது. 

இறுதி ெயணமோை புனித பூமிக்கு (Jerusalem) ெயணம் 

ஜசன்றிருந்தலெோது, தோம் ெயணித்த ைப்ெல் விெத்துக்குள்ேோனது, மற்றும் 

தமது மைன்ைளில் ஒருவ ோன சோர்ள்ஸ் (Charles) இறந்துவிட்ை ஜசய்தி 

ஆகியன அவக  ம ணம்வக  இட்டுச்ஜசன்றன. இதனோல் மிைவும் 

துய கைந்த பிரிட்ஜெட், புனித நோட்டிற்கு ஜசல்ேோமல் மீண்டும் ல ோம் 

திரும்பினோர். இறக்கும்வக  இகறவகன மட்டுலம இறுைப் 

ெற்றிக்ஜைோண்டிருந்த இவர், லநோயுற்று ம ணமகைந்தோர். 

 

 

 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1916220695082923/?type=3
https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1916220695082923/?type=3


 


