
✠ புனிதர் அல்ஃப ோன்சோ ✠ 

(St. Alphonsa Muttathupadathu) 

 

இந்தியோவின் முதல் கத்பதோலிக்க புனிதர் : 

(First Native Indian Catholic Saint) 

பிறப்பு : ஆகஸ்ட் 19, 1910 குடமளூர், பகோட்டயம், பகரளம், இந்தியோ 

(Kudamalloor) 

இறப்பு : ஜூலை 28, 1946 (வயது 35) 

 ரனோங்கோனம், திருவோங்கூர், (தற்ப ோலதய பகோட்டயம்) 

(Bharananganam, Travancore (present day (Kottayam) 

ஏற்கும் சமயம் : பரோமன் கத்பதோலிக்க திருச்சல (Roman Catholic Church) 

அருளோளர்  ட்டம் : ஃப ப்ரவரி 8, 1986 

திருத்தந்லத இரண்டோம் ஜோன்  வுல் (Pope John Paul II) 

புனிதர்  ட்டம் : அக்படோ ர் 12, 2008 

திருத்தந்லத  தினோறோம் ப னடிக்ட் (Pope Benedict XVI) 

நிலனவுத் திருநோள் : ஜூலை 28 

முக்கிய திருத்தைங்கள் :  

புனித மரியோள் பதவோையம்,  ரனங்கனம், பகரளோ, இந்தியோ 

(St. Mary's Syro-Malabar Church, Bharananganam, Kerala, India) 

 ோதுகோவல் : உடல் பநோய் 

“அன்னோ முட்டத்து டத்து” (Anna Muttathupadathu) எனும் 

இயற்ப யர் பகோண்ட புனிதர் அல்ஃப ோன்சோ, “சிபரோ-மை ோர் 

கத்பதோலிக்க” அருட்சபகோதரி” (Syro-Malabar Catholic Nun) ஆவோர். இவர், 
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புனிதர் பதோமோ கிறிஸ்தவ சமூகத்தின் (Saint Thomas Christian community) 

கிழக்கு கத்பதோலிக்க திருச்சல யின் (Eastern Catholic Church) சிபரோ-

மை ோர் கத்பதோலிக்க திருச்சல யின் (Syro-Malabar Catholic Church) முதல் 

ப ண் புனிதர் ஆவோர். 

அக்கால திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்திலிருந்த குடமலூர் எனும் 

ஊரில் (தற்ப ாததய பகரளத்தின் பகாட்டயம் மாவட்டத்தில்) 1910ம் 

ஆண்டு ஆகஸ்டு 19ம் நாள், “சிபரா-மல ார் நசரானி” (Syro-Malabar Nasrani) 

குடும் த்தில் பிறந்த இவரது தந்தத ப யர், “பசரியன் ஔபசஃப்” (Cherian 

Ousep) ஆகும். இவரது தாயாரின் ப யர், “பமரி முட்டத்து டத்து” (Mary 

Muttathupadathu) ஆகும். ப ற்பறார் இவருக்குப் புனித அன்னாவின் 

நிதனவாக அன்னக்குட்டி (Annakkutty) என்ற பசல்ல ப யரிட்டு 

அதைத்தனர். 

அன்னா இளம் வயதில் விதளயாடினாபரா இல்தலபயா, விதி அவர் 

வாழ்வில் விதளயாடத் தவறவில்தல. அன்னாவின் இளம் வயதிபலபய 

அவரின் தாயார் இறந்து விட்டார். தாயில்லாக் குைந்ததயான அன்னாதவ 

அவரின் அத்தததான் வளர்த்தார். அவரது ப ரியப் ாவான அருட்தந்தத 

ப ாசப் (Fr. Joseph Muttathupadathu) என் வர்தான் அவதர  டிக்க தவத்தார். 

1923ம் ஆண்டு எரியும் பநருப்புக் குழிக்குள் தவறி விழுந்த 

அன்னாவின்  ாதங்கள் கருகின. இவ்வி த்து வாழ்நாள் முழுதமக்கும் 

இவதர இயலாதமயில் ஆழ்த்தியது.  ட்ட காலிபல  டும் என் ததப் 

ப ால இளதமயில் தாயின் மரணம், பதால் பநாய்  ாதிப்பு, கால் ஊனம், 

வளர்ப்பு தாயின் மரணம் என அடுத்தடுத்து அவரது வாழ்வில் 

பசாததனகள் பநரிட்டன. கடவுள்மீது தவத்திருந்த நம்பிக்தகயின் 

காரணமாக ஒவ்பவாரு பசாததனதயயும் இன்முகத்துடன் 

ஏற்றுக்பகாண்டார். 

தன் வாழ்தவ கிறிஸ்துவுக்காக அர்ப் ணிக்க விரும்பிய அவர் 1928ம் 

ஆண்டில் அல்ஃப ோன்சோ எனும் ஆன்மீக ப யலர ஏற்று, 

கன்னியோஸ்திரீயோக மோறினோர். ஆரம் ப்  ள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி 



ப ாதித்தார். எனினும் உடல்நலக் குதறவால் இவரால் ஆசிரியர் 

 ணிதயச் பசவ்வபன பசய்ய இயலவில்தல. 

கடும் நிபமானியா காய்ச்சல் தாக்கி, பமலும்  லவீனமதடந்து, 

 டுத்த  டுக்தகயானார். இதற்கிதடயில் `அம்னீசியா' என்னும் மறதி 

பநாயால்  ாதிக்கப் ட்டு ஞா க சக்திதய இைந்தார். பின்னர் தீவிர 

சிகிச்தசயின் காரணமாக அவர் ஓரளவு குணமதடந்தார். இருந்தாலும் 

முழுதமயாக குணமதடயவில்தல. இந்த நிதலயில், உடல்நலக்குதறவு 

பமலும் அதிகமாகி 35 வயதில் 1946ம் ஆண்டு  ூதல 28ம் நாள் 

கன்னியாஸ்திரி அல்ஃப ான்சா மரணம் அதடந்தார். 

இவரது உடல்  ரனாங்கானத்தில் நல்லடக்கம் பசய்யப் ட்டது. 

இன்றளவும் இந்த இடம், நம்பிக்தக உள்ளம் பகாண்ட  க்தர்கள்  லர் 

வந்து பசல்லும் புனித ஸ்தலமாய் விளங்குகிறது. இங்கு வரும்  லர் 

அன்தன அல்ஃப ான்சா தங்கள் வாழ்வில் ஏற் டுத்திய அதிசயங்கதள 

கூறுகின்றனர். 
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