இயேசுவின் ஐந்து காே வரம்பெற்ற,
உடல் அழிோ வரம்பெற்ற ,
அற்புத புனிதர்

✠ பிேட்ரல்சினா நகரின் புனித பியோ ✠
( St. Pio of Pietrelcina )

கப்புச்சின்

துறவற

சபெயின்

குரு,

துறவி,

ஒப்புரவாளர்,

ஐந்துகாே வரம் பெற்ற முதல் குரு :
பிறப்பு :

மே 25, 1887

பியட்ரல்சினா, இத்தாலி

இறப்பு :

செப்டம்பர் 23, 1968 (அகவை 81)
ொன் ஜிமயாைானி சராட்சடான்மடா

அருளாளர் ெட்டம் :

மே 2, 1999, திருத்தந்வத இரண்டாம் ஜான் பால் –
மராம், இத்தாலி

புனிதர் ெட்டம் : ஜூன் 16, 2002, திருத்தந்வத இரண்டாம் ஜான் பால் –
மராம், இத்தாலி
நிபனவுத் திருவிழா : செப்டம்பர் 23
பியட்ரல்சினா நகரின் புனித பிமயா, கப்புச்சின் துறைற ெவபயின்
குருவும், கத்மதாலிக்க திருச்ெவபயின் புனிதரும் ஆைார். இைரது
திருமுழுக்கு சபயர் பிரான்செஸ்மகா ஃமபார்ஜிசயான், கப்புச்சின்
ெவபயில் இவைந்தமபாது பிமயா என்ற சபயவர ஏற்றுக்சகாண்டார்;
குருைானது முதல் பாத்மர பிமயா என்னும் சபயரில் சபாதுைாக
அறியப்படுகிறார். இைர் தனது உடலில் சபற்ற இமயசுவின் ஐந்து
திருக்காயங்கள் இைவர உலகறியச் செய்தன. 2002 ஜூன் 16 அன்று,
திருத்தந்வத இரண்டாம் ஜான் பால் இைருக்கு புனிதர் பட்டம்
ைழங்கினார்.
பதாடக்க காலம் :
இத்தாலியின்
பியட்ரல்சினாவில்,

விைொய
க்ராசிமயா

நகரான
ேரிமயா

ஃமபார்ஜிசயான் (1860–1946) - ேரிய க்யுசெப்பா
டி நுன்சிமயா (1859–1929) தம்பதியரின் ேகனாக
பிரான்செஸ்மகா ஃமபார்ஜிசயான் 1887 மே
25ந்மததி

பிறந்தார்.

இைரது

சபற்மறார்

விைொயம் செய்து ைாழ்ந்து ைந்தனர். அங்கிருந்த
சிற்றாலயத்தில், தனது சிறுையதில் இைர் பீடப்
பணியாளராக இருந்து திருப்பலியில் குருவுக்கு உதவி செய்தார். இைருக்கு
வேக்மகல் என்ற அண்ைனும், சபலிசிட்டா, சபலக்ரீனா ேற்றும் க்ராசியா
ஆகிய மூன்று தங்வககளும் இருந்தனர். பக்தியுள்ள இைரது குடும்பத்தினர்
தினந்மதாறும் திருப்பலியில் பங்மகற்றதுடன், இரவில் செபோவல

செபிப்பவதயும்,

ைாரத்தில்

மூன்று

நாட்கள்

புலால்

உைவைத்

தவிர்ப்பவதயும் ைழக்கோக சகாண்டிருந்தனர்.
சிறு ையது முதமல பக்தியில் சிறந்து விளங்கிய இைர், கடவுளுக்கு
மிகவும் சநருக்கோனைராக ைாழ்ந்து ைந்தார். இளம் ையதிமலமய இைர்
விண்ைக காட்சிகவளக் கண்டார். 1903 ஜனைரி 6 அன்று, தனது 15ஆம்,
ையதில் சோர்மகானில் இருந்த கப்புச்சின் ெவபயில் நைெந்நியாசியாக
நுவழந்த இைர், ஜனைரி 22ந்மததி தனது துறைற ஆவடவயப் சபற்றுக்
சகாண்டு, பியட்ரல்சிமனாவின் பாதுகாைலரான புனித ஐந்தாம் பயசின்
(பிமயா) சபயவரத் தனது துறைற சபயராக ஏற்றுக்சகாண்டார். இவர்
ஏழ்பை,

கற்பு,

கீழ்ெடிதல்

ஆகிே

துறவற

வாக்குறுதிகபளயும்

எடுத்துக்பகாண்டார்.
குருத்துவ வாழ்வு :
ஆறு

ஆண்டுகள்

குருத்துவப்

ெடிப்புக்குப்

பின்னர் 1910ம் ஆண்டு பியோ குருவானார்.
இவர்

இயேசு

கிறிஸ்துவின்

ொடுெட்ட

பசாரூெத்தின் முன்ொக அடிக்கடி பசபிக்கும்
வழக்கம்

பகாண்டிருந்தார்.

சிறிது

காலம்

குருவாகப் ெணிோற்றிேப்பின், உடல் நலம்
குன்றிேதால்

இவர்

வீட்டுக்கு

அனுப்ெப்ெட்டார். 1916 பசப்டம்ெர் 4ஆம் நாள்
மீண்டும்

குருத்துவப்

ெணிக்கு

அபழக்கப்ெட்டார்.
1917ஆம் ஆண்டு, இவர் முதலாம் உலகப் யொரில் காேம் அபடந்த
வீரர்களுக்கு யசபவ பசய்ே அனுப்ெப்ெட்டார். அப்யொதும் உடல்நலம்
குன்றிப் ெல ைாதங்கள் ைருத்துவைபனயில் இருந்தார். உடல்நலம்
யதறிேதும் ைக்கள் ெலருக்கும் ஆன்மீக இேக்குநராக பசேல்ெட்டார்.

ஒவ்பவாரு நாளும் 10 முதல் 12 ைணி யநரங்கள் ொவ ைன்னிப்புக்கான
ஒப்புரவு அருட்சாதனம் வழங்கி வந்தார்.
இைர் உடல் நலமின்றி துன்புற்ற மைவளகளில் இமயசுவின்
திருப்பாடுகவள அதிகோக தியானம் செய்தார். இமயசு கிறிஸ்துவின்
மைதவனகளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் விதத்திலும் உலக ேக்களின்
பாைங்களுக்குப் பரிகாரோகவும்ää பிமயா தனது மைதவனகவள இமயசு
நாதருக்கு

ஒப்புக்சகாடுத்தார்.

பிமயா

ேக்கவள

கடவுளுக்கு

சநருக்கோனைர்களாக ோற்ற சபரிதும் முயற்சி செய்தார். ேக்களின்
உள்ளங்கவள அறியும் திறன் சபற்றிருந்த இைரிடம் பலரும் ஆன்மீக
ஆமலாெவன மகட்கத் திரண்டு ைந்தனர்.
திருக்காே வரம் :
1918ஆம்

ஆண்டு

ஒப்புரவு

பசப்டம்ெர்

20ந்யததி,

அருட்சாதனம்

வழங்கிக்

பகாண்டிருந்த

யவபளயில்

பியோவின்

உடலில்

இயேசுவின்

ஐந்து

திருக்காேங்கபளயும்

இவரது

உடலில்

பெறும் யெறுபெற்றார். இரண்டு பககள்,
இரண்டு கால்கள் ைற்றும் வலது விலாப்ெகுதி
ஆகிே

ஐந்து

இயேசுவின்
அவற்றிலிருந்து

இடங்களிலும்
காேங்கள்
சிந்திே

இவருக்கு
கிபடத்தன.
இரத்தம்

இனிபைோன நறுைணம் வீசிேது.
அன்று முதல் இைர் இறக்கும் நாள் ைவர இமயசு கிறிஸ்து சிலுவை
ேரத்தில் அனுபவித்த மைதவனகவள பிமயா இந்த காயங்களால் தனது
ைாழ்வில் அனுபவித்தார். இந்த திருக்காயங்கள் சில ேருத்துைர்களால்
ஆராயப்பட்டு, இைரது புனிதத்தன்வேக்கு கிவடத்த பரிசு என்ற ொன்று
ைழங்கப்பட்டது. இப்புனித காயங்களால் உடல் மைதவன ேட்டுேன்றி

ேனரீதியாக பல இன்னல்கவள ெந்தித்தார், இைரது ஐந்து காயங்கவள
குறித்து சிலர் அைதூறு பரப்பினர், அது நாளும் தவலப்பு செய்திகளாய்
இத்தாலியன் நாளிதழ்களில் சைளியாகி தந்வத பிமயாவின் ஆன்மீக
பணிைாழ்வுக்கு

தவடயாய்

நின்றது.

ஆனால்

புனித

ைாழ்ைால்

அவனத்வதயும் தகர்த்சதறிந்து தனது உண்வேயான ைாழ்வை உலகிற்கு
ஓங்கி உவரத்தார்.

இைரது

காயங்களில்

மநாய்த்சதாற்று
துவறயால்

ஏற்படாதது

எப்மபாதும்
ேருத்துை

விளக்கப்பட

முடியாத

அற்புதோக இருந்தது. இைரது காயங்கள்
ஒருமுவற

குைேவடந்தாலும்,

அவை

மீண்டும் மதான்றின. லுய்ஜி சராம்சனல்லி
என்ற ேருத்துைர், இைரது காயங்கவளத்
சதாடர்ந்து ஒரு ஆண்டு காலோக ஆய்வு
செய்தார். ஜியார்ஜிமயா ஃசபஸ்டா, க்யுசெப்மப
பாஸ்டியசனல்லி, அமிக்மகா பிக்னமி ஆகிய
ேருத்துைர்களும்

பலமுவற

அைற்வற

ஆராய்ந்தனர். ஆனால் அைர்களால் எதுவும்
கூறமுடியவில்வல. ஆல்பர்ட்மடா கசெர்ட்டா
என்ற ேருத்துைர் 1954ல் பிமயாவின் வககவள எக்ஸ்மர எடுத்து
பார்த்துவிட்டு, இந்த காயங்களின் தாக்கம் எலும்புகளில் இல்வல என்று
உறுதி செய்தார்.
இது இைருக்கு புகவழத் மதடித் தந்தாலும், அக்காயங்கள் இைரது
மைதவனவய அதிகரிப்பதாகமை இருந்தன. இைரது நிழற்படங்கள்
பலவும் இைரது காயங்களிலிருந்து ைடிந்த இரத்தத்தின் பதிவுகவளக்

காண்பிகின்றன. 1968ல் பிமயா இறந்தமபாது, இைரது காயங்கள்
அவனத்தும் சுைடின்றி ேவறந்துவிட்டன.
புனிதர் ெட்டம் :
கிறிஸ்தை தியானத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்வக
சகாண்ட
கடவுபளத்

பிமயா,
யதடும்

"புத்தகங்கள்
ஒருவர்,

வழிோக

திோனத்தின்

வழிோக அவபரக் கண்டுபகாள்ள முடியும்"
என்று குறிப்பிடுைார். 1960களில் பிமயாவின்
உடல்நலம்
இைர்

குன்றத்

சதாடர்ந்து

சதாடங்கியமபாதும்,
ஆன்மீகப்

பணிகளில்

ஈடுபட்டார். 1968 செப்டம்பர் 22ந்மததி, தனது
இறுதி திருப்பலிவய பிமயா நிவறமைற்றினார்.

1968 செப்டம்பர் 23ஆம் நாள், செபோவலவயக் வகயில் பிடித்தைாறும்,
"இயேசு, ைரிோ" என்ற திருப்பெேர்கபள உச்சரித்தவாறும் தனது 81வது
வேதில் பியோ ைரணம் அபடந்தார். இைரது அடக்கத் திருப்பலியில் சுோர்
மூன்று இலட்ெம் ேக்கள் கலந்துசகாண்டனர்.

திருத்தந்வத இரண்டாம் ஜான் பால் இைருக்கு 1999ஆம் ஆண்டு
அருளாளர் பட்டமும், 2002 ஜூன் 16ஆம் நாள் புனிதர் பட்டமும்
ைழங்கினார். இைர் இறந்து 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2008 ோர்ச் 3ந்மததி
இைரது

கல்லவறத்

மதாண்டப்பட்டமபாது

கண்சடடுக்கப்பட்ட

பிமயாவின் அழியாத உடல், ொன் ஜிமயாைானி சராட்சடான்மடா
அருகிலுள்ள புனித பிமயா ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

