
 

புனித லூர்து கரின் பர்பதத் 
 

 

 

புனித நரி பர்பதத் சுபீரு  

 Saint Bernadette Soubirous,   

7 ஜயரி 1844 – 16 ப்பல் 1879 

எரு திருக்காட்சினாரும் கத்ததாலிக்க புனிதரும் ஆயார். 

         

 

         பர்பதத் சூபிரூஸ், பிபான்ஸ் ாட்டின் லூர்து கரில் 1844 

ஜயரி 7ந்தததி பிந்தார். தந்தத மில்ர்  தாய்  லூயிஸ்  ன்யரின் 

முதல் நகாக பிந்தார். சிறு யனதில் இருந்தத இதனசு 

கிறிஸ்துவின் மீதும் அன்த நரினாவின் தநலும் க்தியுள் 

கிறிஸ்தயபாக யர்ந்தார். இயருதைன தந்தத எரு ஆதயில் தயத 

பெய்து யந்தார். பர்பதத் தது தபத்தத பற்தாருக்கு னனுள் 

விதத்தில் பெயழித்தார். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_(%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D)


      தீவிப யறுதநயிால் குமந்தத பர்பதத் தானால் 

தாக்கப்ட்ைார். இயர் யாழ்ாள் முழுயதும் குறுதை தாடும் 

குமந்ததனாகவும், ஆஸ்துநா, காபா தான் கடுதநனா தானாலும் 

ாதிக்கட்டு யந்தார். 

 

 

 

          பர்பதத் பதயர் ன் ஊரில்  அருட்ச் ெதகாதரிகால் 

ைத்தப்டும் ள்ளியில் டித்தார். பர்பதத்தின் குடும்ம் 
யறுதநயில் யாடினதால் தாய் லூசியின் உவிர் குதகயின் அருகில்  
இருந்த எரு சிறின சித தான் அததன  இயெநாக தங்குயதற்கு 

பகாடுத்தர். 

பர்பதத் தன் குடும்த்தின் யறுதநனால் தன் ஊரிலிருந்து குதகயின் 

அருகில்  இருந்த காட்டுப்குதிக்கு பென்று விகு தெகரித்து யருயர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

முதல் காட்சி :- வினாமக்கிமதந பிப்பிபயரி. 11ம் தகதி 1858 

 

 

 

        அப்தாது தன் 14 ஆம் யனதில் 1858 ஆம் ஆண்டு February 11 
ஆம் ாள் தன் உவிர் நற்றும் தன்  ெதகாதரி தநரியுைன் விகு 

தெகரிக்க நெபிதனல் குதகக்கு அருகில் பென்ர். விகு தெகரித்து  
வீட்டிற்கு திரும்பும்தாது  ஆற்த கைந்து பெல் தயண்டினதாக  

இருந்தது. பர்பதத் ைக்கமுடினாநல் மிகவும் பநதுயாக ைந்து  

பென்ார். ண்ர் ஆண்ட்தப நற்றும் ெதகாதரி தநரி இருயரும்  சி 

அடிகள் தூபம்  முன்ால் ைந்து பென்ர் .  அப்தாதுதான் 

பர்பதத் முதல் காட்சி கண்ைார். இதநா காற்று பர்பதத்தத 
சுற்றியதத்தது பநன்தநனா மிகவும் அமகுயாய்ந்த எளியந்து 

பென்து. இனற்தகனா தபாஜா நர்கள் பகாட்டினது . தொக  

இருட்ைாக இருந்த இைத்தில் பயண்தநனா  உருயம்  யந்து பென்து. 

அன்த நரினா ஏர் இம் பண்ணாக அந்த குதகயில் ததான்றிார். 

அயர் பயண்ணி ஆதையும் முக்காடும் அணிந்திருந்தார். அயர் நீ 

நித்தில் இதைக்கச்தெதன உடுத்தியிருந்தார். தகயில் முத்துகால் ஆ 

எரு பெநாத தயத்திருந்தார். அயபது காடியில் காட்டு தபாஜா 

பெடிகள் காணப்ட்ை. அயர் தககதக் கூப்பி யாத்தத 

தாக்கினயாறு இருந்தார். 



 

பர்பதத் தன்னுைன் யந்த இருயரிைமும் “அததா ாருங்கள் மிகவும் 

அமகா ஏர் இம் பண்” ன்று கூறிார். இயபது ெதகாதரிக்கும் 

ததாழிக்கும் துவும் பதரினவில்த. அன்த நரினா பர்தத்தத 

மீண்டும் அதத இைத்திற்கு யபச் பொன்ார். 

 

 

இபண்ைாம் காட்சி:- ஞாயிறு  பிப்பயரி 14 ஆம் திகதி 1858  

 

 

       பர்பதத் ஞாயிற்றுக்கிமதந திருப்லி முடித்துவிட்டு ெதகாதரி 

தநரி நற்றும் சி பண்கள் குதகக்கு பென்ர். அப்தாது 

பர்பதத் மீண்டும் அவ்வுருயத்ததப்ர்த்தார். உைத முமந்தாள் 

டியிட்டு யணங்கிார். அப்தாது  உைன் யந்த பண்கள் தகயில் 
இருந்த ஆசிர்யதிக்கப்ட்ை புனித நீதப எருயர் தநல் எருயர் பதளித்து 

விதனாடிர். புனித நீர் ட்ைவுைன் அன்தநரினா காணாநல் 

தாார். 

 

 

 

 



 

 

மூன்ாம் காட்சி:-வினாமக்கிமதந பிப்பயரி 18ஆம் திகதி 1858 

 

        முதல் முதனாக அன்தநரினா தசிார். பர்பதத் 
அயருதைன பனதப ழுத தயண்டிக்பகாண்ைதாது அன்தநரினா 

அது அயசினம் இல்த நீ இன்னும் திதந்து முத  குதகக்கு யா,  

I promise to make you happy, not in this world but in the next 

ான் இங்தக நிதன நனிதர்கத ார்க்கவிரும்புகிதன் ன்ார்.  

பர்பதத் அன்தயின் குபத தகட்ைது இதுதய முதல் முத. 

அயருதைன காட்சி அதப நணி தபம் நீடித்தது. 

 

ான்காம் காட்சி:- பயள்ளிக்கிமதந  பிப்பிபயரி 19ம் திகதி 1858 

 



        பர்பதத் வ்வித அச்ெமுமின்றி தன்னுைன் ஆறு பண்கத 
கூடிக்பகாண்டு பெநாத பொல்பதாைங்கினதும் அன்த 

திரும்வும் காட்சி பகாடுத்தார். அயருதைன இந்த காட்சி 30 

நிமிைங்கள் நீடித்த. பர்பதத் தன்னுைன் ஆசிர்யதிக்கப்ட்ை  

பநழுகுதிரிதன டுத்துச் பென்ார்.  

 

 

 

 

 

ந்தாம் காட்சி:-  ெனிக்கிமதந பிப்பிபயரி 20ம் திகதி 1858 

 

      இம்முத பர்பதத்துைன் கிட்ைத்தக்க 30 தர்   பென்று 

அக்குதகயின்முன் பெபித்தர். மீண்டும் அன்த பர்பதத்துக்கு 

காட்சி அளித்தார். அக்காட்சி முடிந்தபின் பர்பதத் தான் எரு 

அமகா பண்தணக் கண்தைன். அயர் தன்தப்ார்த்து 

சிரித்துக்பகாண்டு இருந்தார்  கூறிார். 

 

ஆாம் காட்சி:- ஞாயிற்றுக்கிமதந பிப்பிபயரி 21ம்  திகதி 1858 



 

        அன்று  அதிகாதயில் 100 கும் அதிகநா நக்கள் அங்கு கூடி 
பஜபிக்கும் தயதயில் அன்த பர்பதத்துக்கு காட்சி அளித்து 
தன்னுதைன பிபகாெநா ார்தயயிால் உதக தாக்கி 

ாவிகளுக்காக நன்ாடும்டி  தயண்டிக்பகாண்ைார். 

“Pray for the sinners” 

 

மாம் காட்சி:-பெவ்யாய்க்கிமதந பிப்பிபயரி 23ம் திகதி 1858  

 

        

      நூற்றுக்கும் அதிகநாதார் என்று திபண்டு யந்தர். அயர்களுள் 

மிக முக்கினநா எருயபா Dr. Dozous   இருந்தார். அன்று அன்த 

அயருக்கு எரு சிறின பெத்தத கற்றுக்பகாடுத்தார். பர்பதத் 



அச்பெத்தத தன் யாழ்ாள் முழுயதும் பெபித்துக்பகாண்டிருந்தார். 
தநலும் அன்த அயருக்கு எரு பெய்திதனயும் அறிவிக்குநாறு 

பொன்ார். அதாயது தக்கு இங்கு எரு ஆனம் கட்ைப்ை தயண்டும் 

க் தகட்டுக்பகாண்ைார். பர்பதத் அதத ங்கு குருவிைம் பொன் 

தாது, அயர் அதற்கா காபணத்தத அறிந்து யருநாறு கூறிார். 

 

ட்ைாம்  காட்சி:-புதன்கிமதந பிப்பிபயரி 24 திகதி 1858 

 
       அன்று இருநூறு  முதல் முன்னூறுக்கும் தநற்ட்தைார் 

கூடியிருந்தர்.  பர்பதத் மிகவும் தொகநாக அன்ததன  தாக்கி 

முமங்கால் டியிட்டு பஜபித்துக்பகாண்தை  அருதக பென்ார். அன்த 
தன்னிைம் ாவிகளுக்காக நன்ாடும்டி பெபிக்கபொன்ர் ன்று 
யலுவுருத்திார். 

Hail Mary ……………pray for us sinners 

 

என்தாம் காட்சி:- வினாமக்கிமதந பிப்பிபயரி  25ம் திகதி  



  

       அன்று அதத்து நக்கள் முன்னிதயிலும் பர்பதத் எரு 

வினப்புக்குரின நிகழ்தய பெய்தார்.  அதாயது அன்த அயரிைம் “அன்பு 
நகத ான் உன்னிைம் உக்கு நட்டும்  எரு இபகசினம் பொல்கிதன் 

அதத னாரிைமும் பொல்லிவிைாதத. இப்தாது நீ அந்த ஊற்று நீதப 

ருகி அந்த புல்த ொப்பிடு” ன்று குறிப்பிட்டு கட்டிார். உைத 

பர்ததத்தும் அவ்யாறு பெய்னத்பதாைங்கிர். அயபால் மூன்று முத 
முனன்றும் முடினாநல் ான்காம் முத அந்நீதப குடித்து புல்த 

உண்ைார். இதத ார்த்த சிர் அயருக்கு யித்தினம் பிடித்துவிட்ைது 

ன்று கூறிார். அதன் பிகு அவ்வூற்றிலிருந்து 100 000 லிட்ைர் 

தண்ணீர் எவ்பயாருாளும் ஊற்படுத்தது. ர் இத்தண்ணீதப புனித 

நீர் ன்று தாற்றிார்.  

 

 த்தாம் காட்சி:- ெனிக்கிமதந பிப்பிபயரி 27ம் திகதி.1858 

       ண்ணூறுக்கும் அதிகநாதார் கூடியிருந்தர். பர்பதத் 

மீண்டும் அதததால் அந்நீதப ருகி அருகில் இருந்த புல்த உண்ைார் . 

 

திதாபாம் காட்சி;- ஞாயிற்றுக்கிமதந பிப்பிபயரி 28ம் திகதி 1858  

 

        காயல்துத தததந அதிகரி தன்னுதைன உதவினாருைன் 

அங்கு கூடியிருந்தார்.  அயர் பர்பததின் பெனல்கால் முகவும் 

ஈர்க்கப்ட்ைார். அன்று நாத  விொபதணக்கு  அதமத்து 



பெல்ப்ட்டு, அங்கு தபபசுக்குரின  பகாள்முதாபர் நற்றும் உள்ளூர் 
தததந ஆசிரினர் அதயபாலும் விொரிக்கப்ட்ைார்  பர்பதத். 

ன்னிபபண்ைாம் காட்சி:- திங்கட்கிமதந நார்ச் 1ம் திகதி1858 

 

 

      காயல்துத அதிகாரியின் ண்ணிக்தகயின் டி அன்று    1 500 

நக்கள் கூடியிருந்தர். அன்றும் பர்பதத் அப்புனித  நீதப ருகி 

புல்த உண்ைார். இதத கண்டு Omex ன்னும் சிறின கரிலிருந்து யந்த  

ாதிரினார்   Abbe Dezirat வினந்து அயருதை பெனல்கத மிக 

கயநாக உற்று தாக்கிார். பிகு அயர் பர்பததின் 

பெனல்கதக்கண்டு ன் எரு  அதநதி ெநாதம். எரு சிறின குமந்தத 
இவ்யாறு பெய்யது  ொத்தினம் அற்து.   அயர்  மிக அமகாக 

ரிசுத்தநாக இந்த பெனல்கதச் பெய்கின்ார். ான்  யான் வீட்டில் 

இருப்து தான்று ததான்றுகின்து ன்ார். 

 

 

திமூன்ாம் காட்சி:- பெவ்யாய்க்கிமதந நார்ச் 2ம் தாதி 1858 



 

       இந்த தைதய சுநார் 1650 தர் பகாண்ை நக்கள் கூடியிருந்தர். 

அன்த அயரிைம் “நீ தாய் க்கு இங்கு எரு ஆனம் 

கட்ைப்ைதயண்டும்” ன்று ாதிரினாரிைம் பொல் ன்று 

தகட்டுக்பகாண்ைார். இதத பர்பதத் ாதிரினாரிைம் கூறுதகயில் 
அயர் பர்பதத்திைம் நீ தாய் அயரின் பனர் ன் ன்று 

தகட்டுக்பகாண்டு யா ன்ார். 

 

திான்காம் காட்சி:- புதன்கிமதந நார்ச் 3ம் திகதி 1858 

 

        ஆண்டு காத 3000 முதல் 4000  நக்கள் அக்குதகயின் முன் 

கூடியிருந்தர். அால் அன்தயின் காட்சி தைபவில்த . பிகு 

நாத நூற்றுக்கும் அதிகநாதார் கூடியிருந்த தயதயில். பர்பதத் 

அன்தயின் காட்சிதன  கண்ைர். ாதிரினார் தகட்டுக்பகாண்ை 
நிந்ததயின்  பாருட்டு அயரிைம்  உங்களின் பனர் ன் ன்று  



தகட்ைார். அதற்கு அன்த எரு திலும் பொல்ாநல் சிரித்து விட்டு  

நதந்தார். பர்பதத் ாதிரினாரிைம் ைந்ததத கூறுதகயில். 

ாதிரினார். 

தகட்டு யறுநாறு  பொன்ார். 

திதந்தாயது காட்சி:- வினாமக்கிமதந நார்ச் 4ம் திகதி  

        அன்று ெந்தத ாள்  ன்தால் 20 000 நக்களுக்கு அதிகநாதார் 

கூடியிருந்தர். பர்பதத் 45 நிமிைங்களுக்கு தநல் அங்கு பஜபித்து 
விட்டு மீண்டும் ாதிரினாரிைம் தாய் அயர் தன் பனதபபொல்வில்த 

ஆால் தக்கு எரு தகாயில் கட்டுநாறு தகட்டுக்பகாண்ைார் ன்ார். 

 இருது ாட்களுக்கு அன்தயின்  காட்சி இதைநிறுத்தப்ட்ைது. 

அவ்விதைதயத பர்பதத்தத அதநதிக்கு தனார்டுத்தினது. அயர் 
ள்ளி பென்று தான்  பப்தாகும் முதன் ன்தநக்காக  தன்த தனார் 

டுத்திக்பகாண்டிருந்தார். 

 

திாாயது காட்சி:- வினாமக்கிமதந நார்ச் 25ம் திகதி 1858 

 



      அன்று அதிகாத சுநார் ந்து நணி அவில் உவிர்களுைன் 

குதகதன அதைந்தார். அங்கு  காயல்துத அதிகரி  உட்ை நக்கள் 

கூட்ைம் இருந்தது. அன்று அன்த எரு நணி தபம் காட்சி பகாடுத்தார். 
பிகு அன்தயிைம் பர்பதத் உங்களின் பனர் ன் ன்று மூன்று 

முத தகட்க அன்ததனா சிரித்தமுகத்துைன் என்றும் பொல்வில்த. 

மீண்டும் பர்பதத் ததரினநாக ான்காம்  முதனாக தகட்ைார். 

அதற்கு அன்த “ாத அந  உற்யம்”  ன்ார். 

I am the Immaculate Conception 

முதலில் பர்பதத் புரிந்து பகாள்வில்த. பிகு தான் தன்னுைன் 

தசினது புனித கன்னிநரினாள்  ன்று புரிந்துபகாண்ைார்.  

 

 

மீண்டும் அன்தயின் காட்சியில் சிறின 

இதைதயததன கண்ைார் பர்பதத். 

 

திதமாயது காட்சி :- புதன்கிமதந ப்பல் 7ம் திகதி 1858 

 

          அன்ததன ெந்திக்க பெல்லும் தாபதல்ாம் தகயில் பநழுகுதிரி 

டுத்துச்  பெல்யது அயபது யமக்கம். அன்றும் அவ்யாத, தது இைது   



தகயில் பநழுகுதிரிதன  ந்தி யது தகனால் திரி அதணனாநல் டுத்துச் 

பென்ார்.  

நருத்துய ஆய்வின் தாது 15 நிமிைங்கள் அயபது தககத தீயிால்     

சுட்ைர். இருப்பினும் பர்பதத் அதத உணபவும் இல்த, அயருக்கு 

வ்வித தீக்கானமும் ற்ைவில்த.   

அதன்  பிதக நருத்துயர் Dr.Dozous,  பர்பதத் பொல்லுயது ல்ாம் 

உண்தந ன் முடிவுக்கு யந்தார். 

 

 

அடுத்த காட்சி பகாடுப்தற்கு  நீண்ை காம் 
டுத்தது 

 

திபட்ைாயது காட்சி :- பயளிக்கிமதந, ஜூத 16ம் திகதி, 1858 

 

       அன்று காத 8 நணி அவில் பர்பதத் மிகவும் பயெப்ட்டு 

அக்குதகதன அதைந்தார். அன்று  அன்தயின் கதைசி 

காட்சிதனக்கண்ை பர்பதத்  இதற்க்கு முன்ாக “ான் இயதப 
இத்ததகன தபமதகாடு காண்ைதத இல்த” ன்று கூறிார். 

 

     பநாத்தம் திபட்டு முத பர்பதத்துக்கு காட்சி அளித்த 

நரினன்த, அயற்றில் 15 காட்சிகளில் பெநாதயின் நகிழ்ச்சி, துனபம், 

நகிதந நதபாருட்களின் 15 நதயுண்தநகதயும் ாளுக்கு என்று 
ன் யதகயில் பர்பதத்தத எவ்பயான்ாக தினானித்து பெபிக்கச் 

பெய்தார். 

 

       அததத் பதாைர்ந்து திருச்ெத அதிகாரிகள் காட்சியின் 

உண்தநத்தன்தநதன ஆய்வு பெய்தர். பர்தத் 16யது காட்சிதனக் 

கண்ைதாது, இயர் தகயில் இருந்த பநழுகுயர்த்தி ததகீமாக ரிந்தது. 



சிர் 15 நிமிை அயாக, இயபது தகதன தீயிால் சுட்ைர். அது 

இயதப என்றுதந பெய்னவில்த. எரு காட்சியின்தாது, நரினாவின் 

கட்ைததன ற்று பர்தத் ததாண்டின ஊற்று நீர், இக்காத்தில் 

அததப் ருகுயர்களின் தாதனத் தீர்க்கும் நருந்தாக பெனல்டுகிது. 

 

        கத்ததாலிக்க திருச்ெத இந்த காட்சிகத முதலில் ற்க 
தனங்கிாலும் இயற்த ஆய்வு பெய்த நிபுணர் குழு இக்காட்சிகள் 

ம்த்தகுந்ததய  ொன்ளித்தது. இக்காட்சிகளில் காணப்ட்ையர் 
இதனசுவின் தாய் நரினா ன்தத ற்று அயதப லூர்து அன்த ன்று 

கத்ததாலிக்க திருச்ெத அதமக்கிது. 

       பர்பதத் தது 22ஆம் யனதில் பயர்ஸ் கரில் இருந்த 

இபக்கத்தின் ெதகாதரிகள் நைத்தில் துய யாழ்தயத் பதாைங்கிார். 

அந்த நைத்தில்தான் இயர் ழுதவும் டிக்கவும் கற்றுக்பகாண்ைார். 
இதனசுவிைமும் நரினன்தயிைமும் மிகுந்த க்தி பகாண்ையபாய் 

யாழ்ந்தார். 

 

         தநலும் அங்தக ததனற்கதஞபாகவும் ஆன 

பாநரிப்ாபாகவும் பர்பதத் சிப்ாக ணி பெய்தார். ஆனத்தில் 
னன்டுத்தப்டும் துணிகளில் இயர் வித தகதயதப்ாடுகள் 

பெய்து அமகுடுத்தியுள்ார். பின்ர் இயருக்கு யது கால் முட்டியின் 

லும்பில் காெ தாய் யந்தது. 



     நீண்ை ாட்கள் ஆஸ்துநா தானால் அயதிப்ட்டு யந்த பர்பதத் 

1879ஆம் ஆண்டு ப்பல் 16ந்தததி தது 35ஆம் யனதில் இந்தார். 

1927 ஜூன் 14 அன்று திருத்தந்தத திதபாம் னஸ் இயருக்கு 

அருார் ட்ைம் யமங்கிார். 

 

   1933 டிெம்ர் 8ந்தததி அந உற்ய அன்த திருவிமா அன்று 

திருத்தந்தத 11ம் னஸ் இயருக்கு புனிதர் ட்ைம் யமங்கிார். புனித 
பர்தத் சூபிரூசின் அழினாத உைல் இயர் யாழ்ந்த பயர்ஸ் கப 

நைத்தின் சிற்ானத்தில் இன்வும் ாதுகாக்கப்ட்டு யருகிது. 

 

பெம்  

அன்புத் தந்தததன இதயா! புனித பர்பதத் அன்தயின் தநல் 
ாெமும் க்தியும் பகாண்டு யாழ்ந்தது தா ாங்களும் அன்தயின் 

க்தர்காய் யாழ்ந்திை உது யபம் தாரும்!                          ஆபநன் 

 

 

 



ஆபநன் 

 


