
 

✠ அருளாளர் ஒன்பதாம் பயஸ் ✠ 

(Blessed Pius IX) 

திருத்தந்தத (Pope) 

பிறப்பு : மே 13, 1792 செனிகல்லியா, ோர்ச்மெ, திருத்தந்தத நாடுகள் 

(Senigallia, Marche, Papal States) 

இறப்பு : சபப்ரவரி 7, 1878 (வயது 85) திருத்தூதரக அரண்ேதை, மராம்  

நகரம், இத்தாலி(Apostolic Palace, Rome, Italy) 
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ஏற்கும் ெேயம் :  மராேன் கத்மதாலிக்க திருச்ெதப  

(Roman Catholic Church) 

முக்திப்மபறு பட்டம் : 3 செப்டம்பர் 2000 

திருத்தந்தத இரண்டாம் ஜான் பால் (Pope John Paul II) 

 

"ஜிமயாவானி ேரிய ேஸ்தாய் ஃசபர்சரட்டி" (Giovanni Maria Mastai 

Ferretti) எனும் இயற்பெயர் ப ொண்ட அருளாளர் ஒன்பதாம் பயஸ், 

 த்ததொலிக்  திருச்சபெயின் திருத்தந்பதயொ  16 ஜூன் 1846 முதல் 1878ல் 

தமது இறப்புவபை ஆட்சி புரிந்தவர் ஆவொர். 

தம 13, 1792ல் 'பசனி ல்லியொ' (Senigallia) என்னுமிடத்தில், 

"கிதைொலதமொ தடய் ப ொண்டி ஃபெர்பைட்டி" (Girolamo dei conti Ferretti) 

எனப்ெடும் பிைபுத்துவக் குடும்ெத்தில் ஒன்ெதொவது குழந்பதயொ ப் பிறந்த 

இவர், பிறந்த அன்மற திருமுழுக்கும் சபற்றார். "தவொல்தடர்ைொ" மற்றும் 

தைொம் (Volterra and in Rome) ந ரிலுள்ள "பியொரிஸ்ட்" (Piarist College) 

 ல்லூரியில்  ல்வி  ற்றொர். தமது பசொந்த ஊைொன 'பசனி ல்லியொவில்' 

(Senigallia) இபறயியல்  ற்ற இவர், 1814ல் ஃபிைஞ்சு சிபறயிருப்பிலிருந்து 

(French captivity) திரும்பியிருந்த திருத்தந்பத ஏழொம் ெயபச (Pope Pius VII) 

சந்தித்தொர். 1815ல் திருத்தந்பதயின் உயர்  ொவலைொ  இபைந்த இவர், 

திடீபைன தமக்கு ஏற்ெட்ட வலிப்பு தநொய்  ொைைமொ  விி்பைவிதலதய 

அதிலிருந்து நீக் ப்ெட்டொர். திருத்தந்பதயின்  ொல் ளில் தஞ்சமபடந்த 

இவபை எழுப்பிய திருத்தந்பத இவர் இபறயியல் ெடிப்பெத் பதொடை 

ஆதைவு தந்தொர். 

ஏப்ைல் 10, 1819ல் மஸ்தொய் குருத்துவம் பெற்றொர். 

1827ல், தமது 35 வயதில் மஸ்தொய் திருத்தந்பத ென்னிபைண்டொம் 

லிதயொவொல் (Pope Leo XII) "ஸ்தெொதலட்தடொ" (Spoleto) உயர் 

மபறமொவட்டத்தின் தெைொயைொ  நியமிக் ப்ெட்டொர். 1840ல், "புனித 



மர்பசல்லிதனொ ஈ பிபயட்தைொவின்"  ர்தினொல் குருவொ  (Cardinal-Priest of 

Santi Marcellino e Pietro) அறிவிக் ப்ெட்டொர். 

1846ல் திருத்தந்பத ெதினொறொம் கிைத ொரியின் (Pope Gregory XVI ) 

மைைத்தின் பின்னர் நடந்த திருத்தந்பத ததர்தலில் மஸ்தொய் 

ததர்ந்பதடுக் ப்ெட்டு, திருத்தந்பதயொ  அருட்பெொழிவு பசய்யப்ெட்டொர். 

தமது பெயபையும் ஒன்ெதொம் ெயஸ் (Pius IX) என்று ஏற்றுக்ப ொண்டொர். 

32 ஆண்டு ள் திருத்தந்பதயொ  இருந்த இவதை அதி   ொலம் 

இப்ெதவியிபன வகித்தவர் ஆவொர். இவர் கூட்டிய முதல் வத்திக் ொன் 

பெொதுச்சங் ம் (1869-1870) திருத்தந்பதயின் தவறொ வைம் ஒரு விசுவொசக் 

த ொட்ெொடு என அறிக்ப யிட்டது. 

தூய கன்னி ேரியாளின் அேம ாற்பவத்தத இவர் ஆதரித்தார். 

ேரியாளுக்கு இதடவிடா ெகாய ோதா என்னும் பட்டத்ததயும் அளித்தார். 

இப்பட்டத்துக்கு காரணோை கிரீட் தீவு தபொந்திய ஓவியத்தத உ க 

இரட்ெகர் ெதப குருக்களின் பாதுகாவலில் ஒப்பதடத்தார். 

திருத்தந்பத நொடு ளின் அைசைொ  இருந்த இறுதி திருத்தந்பத இவர் 

ஆவொர். 1870ல் அது இத்தொலிய ததசியவொத ெபடயினைொல் 

ப ப்ெற்றப்ெட்டு இத்தொலிய தெைைசுடன் இபைக் ப்ெட்டது. 

திருத்தந்தத இரண்டாம் அருள் சின்ைப்பர் 6 ஜூத  1985 அன்று 

இவதர வணக்கத்திற்குரியவர் எை அறிவித்தார். திருத்தந்தத 

இருபத்திமூன்றாம் மயாவாமைாடு இவருக்கும் 3 செப்டம்பர் 2000ல் 

அருளாளர் பட்டம் அளிக்கப்பட்டது. இவரின் நிபனவுத் திருவிழொ நொள் 

பெப்ைவரி 7 ஆகும். 
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