
 

✠ லிசியே நகரின் புனித ததயேசா ✠ 

(St. Thérèse of Lisieux) 

கன்னிேர் /மறைவல்லுநர்  

 

பிைப்பு :  ஜனவரி 2, 1873  அயேசான், ஃபிோன்சு 

இைப்பு :  தசப்டம்பர் 30, 1897 (அகறவ 24)  லிசியே, ஃபிோன்சு 

ஏற்கும் சறப/ சமேம் : யோமன் கத்யதாலிக்க திருச்சறப 

அருளாளர் பட்டம் : 29 ஏப்ேல் 1923திருத்தந்றத பதிதனான்ைாம் பேஸ் 

புனிதர் பட்டம் : 17 யம 1925 திருத்தந்றத பதிதனான்ைாம் பேஸ் 

முக்கிே திருத்தேங்கள் :  புனித ததயேசா யபோேேம், லிசியே நகர், 

ஃபிோன்சு 

நிறனவுத் திருவிழா :  1 அக்யடாபர் 

சித்தரிக்கப்படும் வறக : யோஜாக்கள் 

பாதுகாவல் :  மறைப்பணிோளர்கள்; ஃபிோன்சு; உருசிோ;  எய்ட்சு 

யநாோளிகள்; யதாட்டக்கறேஞர்; அனாறதகள்; காச 

யநாோளிகள் 

குறிப்பிடத்தகுந்த பறடப்புகள் :  

ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு (தன்வேோற்று நூல்) 



லிசியே நகரின் ததயேசா, ஒரு பிேஞ்சு கார்யமல் சறபத் 

துைவியும், கத்யதாலிக்க புனிதரும் ஆவார். 

 

பிைப்பு : 

ததேசா பிோன்ஸ் நாட்டில் அயேசான் என்னும் இடத்தில் கி.பி. 1873ம் 

ஆண்டு சனவரி திங்கள் 2ம் நாள் லூயிஸ் - தசலின் தம்பதிேரின் 9வது 

குழந்றதோக பிைந்தார். தனது சிறுவேதியேயே தன் தாறே இழந்தார்.15 

வேயத நிேம்பிே ததயேசா தம் இறை ஆர்வத்தால் திருதந்றதயின் சிைப்பு 

அனுமதி தபற்று, 1888ம் ஆண்டு ஏப்ேல் திங்கள் 9ம் நாள், கார்யமல் 

சறபயில் யசர்ந்தார்.  

 

சிறு வழிறேக் கண்டுபிடித்தல் : 

'மரி ஃப்ோன்காய்ஸ் ததயேஸ் மார்ட்டின்' (Marie-Françoise-Thérèse 

Martin) என்னும் இேற்தபேர் தகாண்ட இவர், துைவை சறபயில் குழந்றத 

இயேசு, மற்றும் இயேசுவின் திருமுகத்தின் ததயேசா என்னும் தபேறேத் 

யதர்ந்துதகாண்டார். குழந்றத இயேசுவின் ததயேசா என்னும் தபேரும், 



இயேசுவின் சிறு மேர் என்னும் தபேரும் இவருக்குச் சிைப்புப் 

தபேர்களாக அறமந்துள்ளன. 

  

ததயேசா கார்யமல் மடம் புகுந்த யவறளயில் ஒரு புனிறதோக 

மாையவண்டும் என்னும் தீர்க்கமான முடியவாடுதான் தசன்ைார். ஆனால், 

ஆறு ஆண்டுகள் துைவிோக வாழ்ந்தபின்னும், 1894இல் தான் எத்துறை 

சிறிேவள், வலுவற்ைவள் என்பறத உைர்ந்தார். எவ்வளவுதான் 

முேன்ைாலும் தன்னிடம் குறைபாடுகள் பே இருந்தறத அவர் கண்டார். 

அளவற்ை அன்பு காட்ட அவருக்கு விருப்பமாயிருந்தாலும் அவேது 

சிறுறம அவறே யமற்தகாண்டது. 

 



படிப்படிோகத் தன் சிறுறமயே தன் வளர்ச்சிக்கு வழிோகும் 

என்றும், தன் சிறுறமயில் கடவுளின் உதவிறே நாடிச் தசல்வததன்றும் 

முடிவுதசய்தார். ததயேசாவின் சயகாதரி தசலின் தகாண்டுவந்திருந்த 

பறழே ஏற்பாட்றட ததயேசா புேட்டினார். அங்யக, நீதிதமாழிகள் 

என்னும் நூலின் ஒரு பகுதி (9:4) அவறேக் கவர்ந்தது: 

“அறிோப் பிள்றளகயள, இங்யக வாருங்கள் என்று அறிவிக்கச் 

தசய்தது; மதியகடருக்கு அறழப்பு விடுத்தது.” என்று கடவுளின் "ஞானம்" 

பற்றி அந்நூலில் வரும் பகுதி ததயேசாவின் கண்கறளத் திைந்தது. 

அதுயபாேயவ, எசாோ இறைவாக்கினர் நூலில் வரும் 66:12-13 பகுதி 

ததயேசாவுக்குப் புதிேததாரு தபாருறள விளக்குவதாக அறமந்தது: 

இயதா அப்பகுதி : 

“ஆண்டவர் கூறுவது இதுயவ; ஆறுயபால் நிறைவாழ்வு 

பாய்ந்யதாடச் தசய்யவன்; தபருக்தகடுத்த நீயோறடயபால் 

யவற்றினத்தாரின் தசல்வம் விறேந்து வேச் தசய்யவன்; நீங்கள் பால் 

பருகுவீர்கள்; மார்பில் அறைத்துச் சுமக்கப்படுவீர்கள்; மடியில் றவத்துத் 

தாோட்டப்படுவீர்கள். தாய் தன் பிள்றளறேத் யதற்றுவதுயபால் நான் 

உங்கறளத் யதற்றுயவன்; எருசயேமில் நீங்கள் யதற்ைப்படுவீர்கள்.” 

கடவுளின் வார்த்றதறே விவிலிேத்தில் கண்ட ததயேசா தனக்குக் 

கடவுள் தரும் தசய்தி என்னதவன்று உைர்ந்தார். தன் சிறுறமயும் 

வலுவின்றமயும் ஒரு குறைேல்ே, மாைாக, அவற்றின் வழிோகயவ 

இயேசு தன்றனப் புனித நிறேயின் உச்சிக்கு இட்டுச் தசல்வார் என்று 

அறிந்தார். எனயவ, உள்ளம் தளர்வதற்கு மாைாக மகிழ்ச்சிேறடே 



யவண்டும். இது ததயேசாவுக்கு ஓர் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பாக 

அறமந்தது.  

இறதயே அவர் "சிறு வழி" (little way; பிேஞ்சு மூேத்தில் petite voie) 

என்று அறழத்தார். 1895 ஃதபப்ேவரி மாதத்திலிருந்து தான் எழுதிே 

மடல்களில் எல்ோம் ததயேசா தன் தபேருக்கு முன்னால் "மிகச் சிறிே" 

(toute petite) என்னும் அறடதமாழிறே இடத் ததாடங்கினார். 

தன் 

குறைகறள தவல்வதற்குத் தன் தசாந்த சக்தி யபாதும் என்று ததயேசா 



எண்ைவில்றே. மாைாக, கடவுளிடத்தில் நம்பிக்றக றவத்து, தன் 

கடறமகறளப் தபாறுப்யபாடு ஆற்றி, நற்தசேல்கள் புரிந்து வாழ்ந்தால் 

அதுயவ கடவுளின் விருப்பம் என்னும் உறுதிப்பாடு அவரிடம் இருந்தது. 

"ஆண்டவர் ஒரு தாறே விடவும் பாசம் தகாண்டவர் என்பது எனக்கு 

நன்ைாகத் ததரியும். தன் குழந்றத அறிோத்தன்றமோல் தவறு 

தசய்யும்யபாது அறதத் தாய் மன்னித்துவிடுவார். குழந்றதகள் 

எப்யபாதும் குறும்புத்தனம் தசய்வார்கள், கீயழ விழுவதும், அழுக்கில் 

புேள்வதும், தபாருள்கறள உறடப்பதும் அவர்கள் யவறே. ஆனால் 

இததல்ோம் நிகழ்ந்த பிைகும் தபற்யைார் தம் குழந்றதகறள 

அன்புதசய்வதில் குறைபடுவதில்றே." 

தன்வேோற்று நூல் – ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு : 

ததயேசாறவ தவளி உேகிற்கு ததரிவித்தது, அவரின் தன்வேோற்று 

நூல் – ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு (L'histoire d'une âme) ஆகும். அறத அவர் 

தன் சறபத் தறேவியின் கட்டறளக்குப் பணிந்து எழுதினார். இறத 1985ல் 

தன் இளம் பருவ நிறனவுகளிலிருந்து எழுதோனார். மற்றும் 1986ல் தன் 

சயகாதரியும், அம்மடத்தியேயே கன்னிேோகவும் இருந்த சயகா. திரு 

இருதேத்தின் மரிோளுக்கு எழுதிே கடிதத்தின் ததாகுப்பும் யசர்த்து ஓர் 

ஆன்மாவின் வேோறு என தவளியிடப்பட்டது. 

இந்நூல் மறைத்திரு. பி.பி. யசவிேோல் தமிழாக்கம் தசய்ேப்பட்டு, 

புதுறவயில் உள்ள மிஷன் அச்சகத்தில் 1998ல் தவளியிடப்பட்டது. 

 

இைப்பு : 

அவர், தம் வாழ்க்றகயின் இறுதி பதிதனட்டு மாதங்களில் 

"இறைநம்பிக்றகயின் இருண்ட காே" யவதறனறே அனுபவித்தார். 

அவர் காச யநாோல் பீடிக்கப்பட்டு, 1897ம் ஆண்டு தசப்டம்பர் திங்கள் 30ம் 

நாள் தம் 24ம் அகறவயில் இறைேடி எய்தினார். 



 

இவரின் ஓர் ஆன்மாவின் வேோறு என்னும் தன்வேோற்று நூறே 

இவரின் இைப்புக்கு பின் சிறிதளயவ அச்சிட்டு தவளியிட்டனர். ஆனாலும் 

அது பேோலும் படிக்கப்பட்டு, இவறே 20ம் நூற்ைாண்டின் மிகப்தபரும் 

புனிதருள் ஒருவோகப் பிைர் கண்டுைே வழிவகுத்தது.  

 

திருத்தந்றத பதிதனான்ைாம் பேஸால் இவருக்கு  

முத்திப்யபறு பட்டம் 1923ம் ஆண்டு ஏப்ேல் திங்கள் 29ம் நாள் 

வழங்கப்பட்டது.  

புனிதர் பட்டம் 1925ம் ஆண்டு யம திங்கள் 17ம் நாள் வழங்கப்பட்டது. 



1927ல் குழந்றத இயேசுவின் புனித ததயேசா மறை பேப்பு நாடுகளின் 

துறை பாதுகாவலிோக பிோன்சிஸ் சயவரிோருடன் அறிவிக்கப்பட்டார். 

1944ல் பிோன்சு நாட்டின் பாதுகாவலிோக யஜான் ஆஃப் ஆர்யகாடு 

அறிவிக்கப்பட்டார்.  

19 அக்யடாபர் 1997ல் இேண்டாம் யோவான் பவுல் இவறே கத்யதாலிக்க 

திருச்சறபயின் 33ம் மறைவல்லுநோக அறிவித்தார்.  

இவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டவர்களில் இவயே வேதால் மிக இறளேவரும், 

மூன்ைாவது தபண்ணும் ஆவார். 

 

குழந்றத இயேசுவின் புனித ததயேசாவுக்கு இன்று உேகம் 

முழுவதிலும் வைக்கம் தசலுத்தப்படுகிைது. 

ததயேசா ஒரு மறைந்த வாழ்க்றக வாழ்ந்து, அறிேப்படாமல் இருக்க 

யவண்டும், என்யை விரும்பினார். ஆனால் இவரின் இைப்புக்கு பின் 

இவரின் தன்வேோற்று நூல் இவறே தவளி உேகிற்கு காட்டிேது. இவரின் 

கடிதங்கள், கவிறதகள், சமே நாடகங்களில், இறை யவண்டல்கள், மற்றும் 

இவேது கறடசி உறேோடல்கள், இவேது சயகாதரிகள் பதிவு தசய்த 

இவரின் ஓவிேங்கள் மற்றும் புறகப்படங்கள் - (தபரும்பாலும் சயகாதரி 

தசலின்'னால் தசய்ேப்பட்டறவ) இவறேப் பேரும் கண்டுைே 

வழிவகுத்தது. 

இவேது ஆன்மீக வாழ்வின் ஆழம், பேருக்கு ஊக்கமளிப்பதாக 

இருந்தது. இவர் அதறனப்பற்றி கூறும் யபாது, "என் வழி முழுவதும் 

நம்பிக்றக தகாள்வதும் அன்பு தசய்வதும் தான்" என்ைார். தனது 

தாழ்ச்சியிலும் எளிறமயிலும், இவர் கடவுறளயே தனது புனிதமாக 

நம்பினார். 



 

புதிேததாரு "சிறு வழியில்" ("little way") தசன்று ததயேசா விண்ைகம் 

அறடே விரும்பினார். "இயேசுறவச் தசன்று யசர்ந்திட ஒரு மின்தூக்கி 

(elevator) கண்டுபிடிக்க விரும்பியனன். சிறிேவளான என்றனத் தூக்கி 

உேர்த்துகின்ை இயேசுவின் றககயள அந்த மின்தூக்கி என 

அறிந்துதகாண்யடன்" என்று ததயேசா குறிப்பிடுகின்ைார். 

லிசியே நகரில் உள்ள, புனித ததயேசா யபோேேம், பிோன்சு 

நாட்டியேயே, லூர்து நகருக்கு அடுத்து மிக அதிக திருப்பேணிேர் வரும் 

இடமாக உள்ளது. 

 



 

 

புனித ததரேசாவின் தெற்ர ாருக்கு முத்திரெறு ெட்டம் : 



 

தெரேசாவின் தெற்ர ாருக்கு புனிெர்ெட்ட தசயல்கள் துவங்கி 

உள்ளன. இவர்கள் திருத்ெந்தெ இேண்டாம் ரயாவான் ெவுலால், 1994ல் 

வணக்கத்திற்குரியவர் என அறிவிக்கப்ெட்டனர். 2004ல் மிலான் நகே 

ரெோயர், நுதேயீேலில் ரநாய் உள்ள ஒரு குழந்தெக்கு ஏற்ெட்ட குணத்தெ 

ஏற்றுக்தகாண்டு, 12 ஜூதல 2008 அன்று, கார்தினால் சதேவா மார்டின்ஸ் 

முயற்சியால் இவர்களின் 150வது திருமண நாளன்று, திருத்ெந்தெ 

ெதினா ாம் தெனடிக்டால் முத்திரெறுெட்டம் அளிக்கப்ெட்டது.  

 


