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பிறப்பு: 8 மார்ச் 1495  மமாண்மேமமார்-ஓ-ம ாம ா, ம ார்ச்சுகல் 

(Montemor-o-Novo, Évora, Portugal) 

இறப்பு :    8 மார்ச் 1550 ( யது 55)  கிரனோ,  ஸ்ப யின் 

(Granada, Spain) 

ஏற்கும் சமயம் :  மராமன் கத்ம ாலிக்க திருச்சப  

அருளாளர் பட்டம் : பசப்ேம் ர் 21, 1630 திருத் ந்ப  எட்ோ து 

அர் ன்  (Pope Urban VIII) 

புனிதர் பட்டம் :  அக்மோ ர் 16, 1690 திருத் ந்ப  எட்ோ து 

அபெக்சாண்ேர்  (Pope Alexander VIII) 

முக்கிய திருத்தலம் : "புனி ர் கேவுளின் ஜான்" ம ராெயம், கிரனோ,  

ஸ்ப யின் (Basilica of St. John of God, Granada, Spain) 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1385840604787604/?type=3


பாதுகாவல் :  புத் க வியா ாரிகள், மன ம ாயாளிகள், 

மருத்து மபனகள், பசவிலியர்கள், இறப்ம ார் 

 

"மஜா ாம ா டு ார்ட் சிோமே" (João Duarte Cidade) எனும் 

இயற்ப யர் பகாண்ே 'புனி  கேவுளின் ஜான்' ம ார்ச்சுகல்  ாட்டில் 

பிறந்து ஒரு ம ார் வீரனாக  மது  ாழ்ப த் ப ாேங்கிய இ ர், 

பின்னாளில், ஸ்ப யின்  ாட்டின் ஒரு மருத்து   ணியாளராக மாறிப் 

ம ானார். இ பரப் பின் ற்றிய ர்கள், பிற்காெத்தில் உெகளாவிய மன 

ம ாயாளிகபளப்  ராமரிப்  ற்கான "கேவுளின் ஜானின் சமகா ர 

மருத்து   ணியகங்கள்" (Brothers Hospitallers of Saint John of God) எனும் 

உெகளாவிய கத்ம ாலிக்க நிறு னத்ப  ப ாேங்கினர். அது, மன 

ம ாயால்  ாதிக்கப் ட்ே ர்கள், ஏபைகள் மற்றும் ம ாயாளிகளின் 

மசப க்காக அர்ப் ணிக்கப் ட்ேது. 

ம ார்ச்சுகல்  ாட்டிலுள்ள "மமாண்மேமமார்-ஓ-ம ாம ா" எனும் 

இேத்தில் 8 மார்ச் 1495ல் பிறந்  இ ரின்  ந்ப  ப யர், ஆண்ட்மர 

சிோமே (André Cidade) ஆகும்.  ாயாரின் ப யர், ப பரசா டு ார்ட் (Teresa 

Duarte) ஆகும். 

இ ருக்கு எட்டு  யது  ேக்கும்ம ாது ஒரு ாள், இ ர் 

வீட்டிலிருந்து காணாமல் ம ானார். யாரா து சிறு பன 

ம ண்டுபமன்மற கேத்திவிட்ோர்களா, அல்ெது  மது வீட்டில் 

விருந்தினராக இருந்  ம குரு ஒரு மர சிறு பன மயக்கி அபைத்துச் 

பசன்றுவிட்ோரா என்று க பெப் ட்ேனர் ப ற்மறார்.  ாங்பகாணா 

க பெயால்  ாடிய அ ரது  ாயார் விபரவிமெமய மரித்துப்ம ானார். 

அ ரது  ந்ப யாரும் ஃபிரான்சிஸ்கன் சப யில் (Franciscan Order) 

இபணந்துவிட்ோர். 

சிறு ன் சிோமே, ஸ்ப யின் (Spain)  ாட்டின் மோமெே" (Toledo) 

 கரின் அருமகயுள்ள ஒபராப சா (Oropesa) என்னுமிேத்தின் ப ருக்களில் 

வீேற்ற, அனாப ச் சிறு னாக சுற்றிக்பகாண்டிருந் ார். ஊர் ப யர் 



அறியா  ப ளி ாபோன்றில்,  ங்கு  ற்கு இேமில்ொமலும், 

உண்  ற்பகன்று உணப ான்றும் இல்ொமலும், உ வு  ற்கும் 

யாருமில்ொமலும்  வித் ார் சிோமே. இறுதியில், ஃபிரான்சிஸ்மகா 

மமயாரல் (Francisco Mayoral) என்ற வி சாயி சிறு னுக்கு உ   

முன் ந் ார். சிறு னுக்கு புகலிேம்  ந்  அ ர், சிறு னுக்கு 

கிராமபமான்றில் கால் பேகபள மமய்க்கும்  ணி  ந் ார். 

சுமார்  தினான்கு  ருேங்கள் அங்மக  ணிபுரிந்  சிோமேயின் 

 லிபம, விோமுயற்சி, கடின உபைப்பு ஆகிய ற்றால் க ரப் ட்ே 

வி சாயி,  மது மகபள சிோமேவுக்மக மணமுடித்துக் பகாடுத்து  மது 

 ாரிசாக ப த்துக்பகாள்ள விரும்பினார். அ ர்  மது இவ்விருப் த்ப  

ப ாேர்ந்து சிோமேவிேம்  லியுறுத்தி  ந் ார். 22  ய ான சிோமே, 

வி சாயியின்  ல்பெண்ணத்ப  உணர்ந் ாலும், அ ரது ப ண்ணுேன் 

திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க அ ருக்கு மனம் ஒப் வில்பெ. 

 ருணம்  ார்த்து காத்திருந்  சிோமே, மராமப் ம ரரசன் (Roman 

Emperor) ஐந் ாம் சார்ளசின் (Charles V) இராணு த்தின் காொட் பேப் 

பிரிப ான்றில் மசர்ந்து ஃபிபரஞ்ச்  பேகளுக்கு எதிராக ம ார் புரிய 

பசன்றார். காொட் பேப் பிரிவில்  ணிபுரிபகயில் ஒருமுபற, 

பகாள்பளயடிக்கப் ட்டிருந்  ப ரும் ப ாபகயான  ணம் மற்றும் 

ப ாருட்களுக்கு கா லிருக்க சிோமே  ணிக்கப் ட்டிருந் ார். சிோமே 

அந்  கா ல்  ணியிலிருந்து மாற்றப் டும் ம பளயில் பமாத்  

ப ாருட்களும்  ணமும் பகாள்பள ம ானது. இயற்பகயாகம  சிோமே 

மீது அபன ருக்கும் சந்ம கம்  ந் து. உண்பமயிமெமய அ ர் அதில் 

சம் ந் ப் ோவிடினும், விசாரபணயின் இறுதியில்  ணியில் 

க னமின்றி இருந்  குற்றத்துக்காக அ ருக்கு மரண  ண்ேபன 

விதிக்கப் ட்ேது. ஆனாலும் அ ரது விதியானது, ம பறாரு 

ப ாறுபமசாலியான இராணு  அதிகாரி ரூ த்தில்  ந் து. மீண்டும் 

விசாரபண  ேத்தி, அ ருக்கு மன்னிப்பு  ைங்கினார். 



சிோமே ஒபராப சா (Oropesa)  ண்பணக்மக திரும்பினார். மீண்டும் 

சுமார்  ான்கு ஆண்டுகள்  பைய, கால் பேகபள மமய்க்கும்  ணிபயச் 

பசய் ார். 

பின்னர், துருக்கி  ாட்டுக்கு எதிராக ம ார் புரிய ஹங்மகரி 

பசன்றுபகாண்டிருந்  இராணு ப்  பேகளுேன் இபணந்து பசன்றார். 

சிோமே சுமார்  திபனட்டு  ருேங்கள் ஐமராப்பிய  ாடுகபளங்கும் 

இராணு   ணிபுரிந் ார். 

இது பர  ாம்  ாழ்ந்   ாழ்க்பகயில் பூரண திருப்தி காணா  

சிோமே, ஒரு தியாக  ாழ்வு  ாைம ண்டுபமன விரும்பினார். ஆபிரிக்கா 

பசன்று அங்மக அடிபமகளாக  ாழும் கிறிஸ்  ர்களின் விடு பெக்காக 

உபைக்க எண்ணினார். பமாமராக்மகா (Morocco)  ாட்டின்  ேக்கு 

கேற்கபரப் பிரம சமான ம ார்ச்சுகீசிய காெனியான சிமயாட்ோ (Ceuta) 

பசன்றார். அங்மகயுள்ள ஃபிரான்சிஸ்கன் துறவு மேம் (Franciscan Friary) 

பசன்று  மது ஆன்மீக விருப் த்திபன கூறினார். ஆனால் அங்கிருந்  

துறவியமரா, ஆபிரிக்காவில் அ ரது ஆன்மீக  ளர்ச்சி 

முழுபமயபேயாது என்றும் ஸ்ப யின் திரும்புமாறும் அறிவுறுத்தினர். 

ஸ்ப யின்  ாட்டின் கிப்ரால்ட்ேர் (Gibraltar) பசன்று மசர்ந்  சிோமே, 

இபற ன்  ம்மில் காணவிரும்பு ப  அறியும் ப ாருட்டு 

அண்ேலூசியா (Andalusia) பிராந்தியம் முழுதும் சுற்றித் திரிந் ார். இ ர், 

 ம்பம இபற ன் இபற ணிபய ஆற்ற அபைப்  ாக உணர்ந் ார். இந்  

காெ கட்ேத்தில் ான் சிோமே'வுக்கு குைந்ப  இமயசுவின்  ரிசனம் 

கிட்டியது என் ர். அ ன் காரணமாகம  பின்னாளில் இ ருக்கு கேவுளின் 

ஜான் (John of God) என்ற ப யர்  ைங்கொயிற்று. இபற ன் அ பர 

கிரனோ (Granada)  கர் பசன்று  ணி புரிய அறிவுறுத்தினார். அ ன் டிமய 

கிரனோ பசன்ற சிோமே, அங்மகமய  ங்கினார். 

1537ம் ஆண்டு,"புனி ர் பச ஸ்தியான் அ ர்களின் நிபனவுத் 

திரு ாளான ஜன ரி மா ம் 20ம்  ாள், சிோமே  பெயாய மபற 

ம ா கரான அவிொவின் ஜான் (John of Ávila) ஆற்றிய மபறயுபரபயக் 



மகட்ோர். அ னால் ஈர்க்கப் ட்ோர். 42  ய ான சிோமே, அது பர  மது 

 ாழ்க்பகயில்  ேந்  சம்  ங்களுக்காக  ருந்தினார். திடீபரன அ ர் 

மன ெம்  ாதிக்கப் ட்ோர். ப ாதுஇேங்களில்  ம்பமத் ாமன 

அடித்துக்பகாண்ோர். கருபண ம ண்டினார்.  மது கேந்  காெ 

 ாழ்க்பகக்காக  ர ொக மன்னிப்பு ம ண்டினார். மக்கள் அ பரப் 

பிடித்து அங்கிருந்  அரசு மன ம ாயாளிகளுக்கான மருத்து மபனயில் 

மசர்த் னர். மு ல்  ாள் சிகிச்பசயில், அ ர் அங்மக சங்கிலியால் 

கட்ேப் ட்ோர்.  னிபமயில் அபேத்து ப க்கப் ட்ோர். சாட்பேயால் 

அடிக்கப் ட்ோர்.  ட்டினி ம ாேப் ட்ோர். 

அவரைக் காண அவிலாவின் ஜான் (John of Avila) வந்தார். அவர், 

"சசாந்த கஷ்டங்கரளப் சபரிது படுத்தாமல் பிறருக்கு உதவ சமன்மமலும் 

ஈடுபாட்டுடன் சசயல்பட மவண்டும்" என்று அறிவுறுத்தினார். சிோமே, 

 மது இரு யத்திற்கு சமா ானம் கிட்டிய ாக உணர்ந் ார். அ ரது ஆன்மீக 

ம ேல் இங்மக முடிவுக்கு  ந் து. ஏபை மக்களின்  ாழ்க்பகபய 

முன்மனற்று தில் உ வுமாறு அறிவுறுத் ப் ட்ோர். பின்னாளில் 

அவிொவின் ஜான் இ ரது ஆன்மீக  ழிகாட்டியாக விளங்கினார். 

மருத்து மபனபய விட்டு ப ளிமய  ந்  சிோமே, ஏபை 

மக்களினிபேமய  ணி புரிய ப ாேங்கினார். இ னிபேமய சிோமே 

குவாதுலமப மரியன்ரையின் (Our Lady of Guadalupe) திருத் ெத்திற்கு 

திருப் யணம் மமற்பகாண்ோர். அங்மக தீவிர பச த்தின் பின்னர், 

அன்பனயின்  ரிசனம் கிட்டிய ாகவும் அன்பன அ பர இன்னும் 

தீவிரமாக ஏபை மக்களுக்கான  ணிகபளச் பசய்யுமாறு 

அறிவுறுத்திய ாகவும் கூறப் டுகின்றது. இ ன்பின்னர் சிோமே  மது 

 ணிகபள தீவிரப் டுத்தினார். மருத்து மபனகபள கட்டி எழுப்பினார். 

பசவிலியர் கல்விபய ஸ்ப யினில் அறிமுகப் டுத்தினார். 

மருத்து மபனகளுக்குச் பசன்று மனம ாயால் துன் ப் டும் 

மக்களிேம் மணிக்கணக்கில் அமர்ந்து உபரயாடி ஆறு ல்  ைங்கினார். 

"மருத்து   ணியாளர்கள்" (Order of Hospitallers) என்ற அபமப்பிபன 



ஏற் டுத்தினார். பின்னாளில் அது, 1572ல் "கேவுளின் ஜானின் மருத்து ப் 

 ணியாளர் சமகா ரர்கள்" (Brothers Hospitallers of Saint John of God) என்ற 

ப யரில் ஒப்பு ல் அளிக்கப் ட்ேது. 

துன் ங்களிலிருந்து ப ளிமயறி  ெமான  ாழ்ப   ாை 

 ழிகாட்டினார். ஊர் ஊராகச் பசன்று ம ாயாளிகபள க னித் ார். 

மபறப் ணி மற்றும் மருத்து   ணியாற்றும்ம ாது எண்ணற்ற 

ம  பனகபள அனு வித் ார். 

கடவுளின் ஜான், தாம் பிறந்த அமத நாளாை மார்ச் எட்டாம் மததி, 

தமது ஐம்பத்ரதந்தாம் வயதில் மைணமரடந்தார். 
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