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அசிசியின் புனித கிளா ா, ஒர் இத்தாலிய கிறிஸ்தை புனிதர் ஆைார். 

இைர் அசிசி புனித பி ான்சிசின் முதல் சீடர்களுள் ஒருைர். புனித 

பி ான்சிசின் ரபாதலைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட இைர் வீட்டிலிருந்து 

சைளிரயறி, ஆண்களுக்காை பி ான்சிஸ்கன் ெலப ஒழுங்குகலளத் தழுவி, 

சபண்களுக்சகை "ஏலைகளின் புதல்வியர்" என்னும் ெலபலய 

ஆ ம்பித்தார். 

ததாடக்க காைம் : 

கிளா ா, இத்தாலியின் அசிசி நகரில் பி புக்கள் குடும்பத்தில் 1194 ஜூலை 

16ம் ரததி பிறந்தார். இைருக்கு 18 ையது நடந்தரபாது, அசிசியின் புனித 

பி ான்சிஸ் ஆற்றிய தைக்காை மலறயுல யால் ஈர்க்கப்பட்டார். 

தைது இரு ரதாழிகளுடன் இ கசியமாக வீட்லட விட்டு சைளிரயறி, 

தமியான் ஆையத்தில் தங்கி இருந்த புனித பி ான்சிலெ ெந்தித்தார். அங்கு 

இைர் துறைற ைாழ்வுக்காை ஆலடகலளப் சபற்றுக் சகாண்டார். 

துறவற வாழ்வு : 

கிளா ா ஆண்டைர் இரயசுவிடம் தன்லைரய அர்ப்பணித்துக் 

சகாண்டு சபைடிக்சியன் ெலப துறைற மடத்தில் ரெர்ந்தார். இலதக் 

ரகட்டு மிகவும் அதிர்ச்சி அலடந்த இை து தந்லத, இைல  வீட்டுக்கு 

அலைத்து ை ச் சென்றார். ஆைால் இைர ா துறைறம் ரமற்சகாள்ைதில் 

மிக உறுதியாக இருந்ததால், தந்லத ஏமாற்றத்துடன் வீடு திரும்பிைார். 

40 ஆண்டுகள் கடுலையான தவத்துடன் கிளாரா துறவற வாழ்லவ 

மைற்தகாண்டார். மிகுந்த ஏழ்லை, ததாடர்ச்சியான உண்ணா ம ான்பு, 

ைாமிச உணவு உண்ணாலை, ததாடர்ந்த ைவுனம், காைணி அணியாலை 

மபான்ற கடுலையான தவ முயற்சிகலள மைற்தகாண்டார். கிளா ாவின் தை 

முயற்சிகள் பைல யும் கைர்ந்தை. பி புக்கள் குடும்ப சபண்கள் பைரும் 

இைருலடய துறைற ெலபயில் இலெந்தைர். இை து தாய் 

ஒரிரடாைைாவும், தங்லக ஆக்ைசும் அரத ெலபயில் ரெர்ந்தைர். 

ஏலைகளின் புதல்வியர் ெலப என்று சபயர் சகாண்டிருந்த 

கிளா ாவின் துறைற ெலப, ஏலைப் சபண்களின் முன்ரைற்றத்லதரய 



முக்கிய ரநாக்கமாக சகாண்டிருந்தது. அந்த ெலபக்கு இைர் இயற்றிய 

ெட்ட நூல், ஒரு சபண்ொல் இயற்றப்பட்ட முதல் துறைற ெலப ெட்ட நூல் 

ஆகும். இை து காைத்துக்கு பின்பு அச்ெலப "புனித கிளா ாவின் 

புதல்வியர் ெலப" எைப் சபயர் மாற்றப்பட்டது. 

விசுவாசத் துறவி : 

1244ஆம் ஆண்டு, ெ ரெனியரின் சகாள்லளக் கும்பல் ஒன்று 

கிளா ாவின் மடத்தில் நுலைந்து சூலறயாடத் திட்டமிட்டது. அப்ரபாது 

கிளா ா நற்கருலெ பாத்தி த்லதக் லகயில் ஏந்தி இரயசு கிறிஸ்துவிடம் 

செபித்தார். நற்கருலெ நாதரின் ைல்ைலமயால் சகாள்லளக் கூட்டத்திைர் 

பின்னிட்டு ஓடிைர். 

கிளாரா  ற்கருலண  ாதராம் இமயசுவிடம் மிகுந்த அன்பு 

தகாண்டிருந்தார். இைர் இரயசுவின் ைல்ைலமலயயும் அன்லபயும் தைது 

ைாழ்வில் எப்ரபாதும் உெர்ந்து ைாழ்ந்தார். நற்கருலெயின் 

மதிப்பீடுகளாை அன்பு, தியாகம் ஆகியைற்லற தைது ைாழ்வில் 

கலடபிடித்து ைாழ்ந்து ைந்தார். 

"இலறவா, உம் விருப்பம் மபால் என்லன  டத்தும்; என் ைனம் 

என்னுலடயதல்ை உைக்குரியது" என்று கிளா ா அடிக்கடி செபித்து ைந்தார். 

தன்ரைாடு துறைற ைாழ்வு ரமற்சகாண்டிருந்த சபண்கள் இலறைனின் 

அன்பில் ைள  இைர் சிறந்த முன்மாதிரியாக விளங்கிைார்; ஏலை, எளிய 

சபண்களின் ைாழ்க்லக ரமன்லம அலடய மிகவும் ஆர்ைமாக 

உலைத்தார். 

 

புனிதர் பட்டம் : 

இரயசு கிறிஸ்துவிடம் அதிக அன்பு சகாண்டிருந்த கிளா ா, இறுதியாக 

இரயசுவின் திருப்பாடுகளின் ை ைாற்லற ைாசிக்கச் சொல்லி அலதக் 

ரகட்டைாரற 1253 ஆகஸ்ட் 11ம் ரததி உயிர் துறந்தார். 



1255ம் ஆண்டு, திருத்தந்லத 4ம் அசைக்ொண்டர் கிளா ாவுக்கு 

புனிதர் பட்டம் ைைங்கிைார். சிை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிளா ாவின் 

கல்ைலறத் ரதாண்டப்பட்ட ரைலளயில் இை து உடல் அழியாத 

நிலையில் கண்சடடுக்கப்பட்டது. 

1958ல் திருத்தந்லத 12ம் பயஸ் புனித கிளா ாலை 

சதாலைக்காட்சிகளின் பாதுகாைைர் என்று அறிவித்தார். 

 


