
✠ புனிதர்  சார்லஸ் ✠ 

(St. Charles of Sezze) 

 

மறைப்பணியாளர்  

(Religious) 

பிைப்பு :  19 October 1613 

சசஸ், திருத்தந்றத மாநிலங்கள்  (Sezze, Papal States) 

இைப்பு :  6 January 1670 (வயது 56) ர ாம், திருத்தந்றத மாநிலங்கள் 

(Rome, Papal States) 

ஏற்கும் சமயம் : ர ாமன் கத்ரதாலிக்க திருச்சறப (Roman Catholic Church) 

முக்திரபறு பட்டம் : 22 ஜனவரி 1882 - திருத்தந்றத பதின்மூன்ைாம் லிரயா 

புனிதர் ரபதுரு ரப ாலயம், இத்தாலி அ சு - (Pope 

Leo XIII - Saint Peter's Basilica, Kingdom of Italy) 

புனிதர் பட்டம் : 12 ஏப் ல் 1959 - திருத்தந்றத இருபத்துமூன்ைாம் ஜான் 
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புனிதர் ரபதுரு சதுக்கம், வாட்டிகன் நகர் -(Pope John XXIII 

- Saint Peter's Square, Vatican City) 

முக்கிய திருத்தலம்: ரசன் ஃபி ான்சிஸ்ரகா அ ரிபா, ர ாம், இத்தாலி (San  

Francesco a Ripa, Rome, Italy) 

 

"ஜியன்கர்ரலா மர்ச்சிரயானி" (Giancarlo Marchioni) என்ை இயற்சபயர் 

சகாண்ட சசஸ் நக  புனிதர் சார்லஸ் ஒர் இத்தாலிய மறைப் பணியாளார் 

ஆவார். இவர் ஒரு சிைந்த எழுத்தாளரும் ஆவார். 

பிைப்பு: 

1613ல் "சசஸ்" (Sezze) நகரின் ஒரு ஏறை விவசாய குடும்பத்தில் பிைந்த 

இவ து தந்றதயார் சபயர், ருக்சகர ா மர்ச்சிரயானி ஆகும். தாயார் சபயர், 

அன்ரடானியா மக்கிரயான் (Antonia Maccione) ஆகும். பிைந்த மூன்ைாம் நாள் 

இவர் திருமுழுக்கு சபற்ைார். 

குறுநடை ப ோடும் குழந்டையோக இவர் இருந்ை கோலத்திபலபய 

இவரது ைோயோர் இவடர புனிைர்கள் "பதுறவ அந்ரதானியார்" ப ோன்றும் 

"அசிசியின் ஃபி ான்சிஸ்" ப ோன்றும் ஆடை உடுத்தியும், அவர்கடைப் 

ப ோன்பே இடுப்பில் ஒரு கயிற்டேக் கட்டியும் அழகு  ோர்த்ைோர். இபை 

வழக்கம், சிறுவன் ப ரியவனோக வைர்ந்ை பின்னரும் நீடித்ைது. 

இவருடைய ப ற்பேோர் இவடர ஒரு கத்பைோலிக்க குருவோகும் டி 

ஊக்குவித்ைனர். ஆனோல் இவபரோ ப ற்பேோரின் எதிர்ப்ட யும் மீறி, 

மிகவும் ைோழ்ச்சியோன  ணிகைோகக் கருைப் டும் பைோட்ைக்கோரர், சுடை 

தூக்கு வர் ப ோன்ே தியோக வோழ்க்டகடயபய விரும்பி ஏற்ேோர். 

இவரது ைோய்வழி  ோட்டியோன வபலன்ஸோ பிபலோர்ஸி (Valenza Pilorci) 

இவரது சிறுவயது முைபல  க்தி நடைமுடேகடையும் ைைத்தின் இைர 

சிேப்பு, ைதிப்புகடையும் இவருள்பை ப ோட்டு ப ோட்ைோக ஏற்றினோர். 

ஜியன்கர்பலோ ைர்ச்சிபயோனி, ைைது ப ற்பேோரின்  ணிச்சுடைடயக் 

குடேக்கும் விைைோக, விவ ோய  ண்டை ஒன்றில் கோல்நடைகடை 



பைய்க்கும்  ணிடயச் ப ய்ைோர். எருதுகடை மிகவும் விரும்புவரோக 

இருந்ைைோல் வயல் பவளிகளில் ஏர் உழும்  ணிடயயும் ப ய்ைோர். 

இவர், தூய கற்புள்ை வோழ்க்டக வோழ்வைோக 1630ல் சுய பிரதிக்டை 

எடுத்துக்பகோண்ைோர். 1633, பநோய்வோய்ப் ட்ை இவர் கிட்ைத்ைட்ை  ோவின் 

விளிம்புவடர ப ன்ேோர். இந்பநோயிலிருந்து மீண்ைோல் " ஃபிரோன்சிஸ்கன் 

துேவிகள் ைைத்தில்" (Order of Friars Minor) இடைவைோக உறுதி பூண்ைோர். 

இவரது ப ற்பேோர் இவர் ஒரு கத்பைோலிக்க குருவோக பவண்டுபைன 

விரும்பினோலும், இவர் ஒரு சிேந்ை ைோைவரோக இல்லோை கோரைத்ைோல் 

இவரோல் உயர் கல்விக்கோக பவளிபய எங்கும் ப ல்ல இயலவில்டல. 

இந்திய நாட்டுக்கு சசன்று ரசறவ சசய்ய விரும்பிய இவர், 

மறைப்பணியாளர்களாகிய புனிதர்கள் பாஸ்கால்  மற்றும் ரபலான்  (Saints 

Pascal Baylon and Salvador of Horta) ஆகிரயாரின் வாழ்க்றக முறையால் 

ஈர்க்கப்பட்டார். 1635ல், நஸ்ஸாரனா (Nazzano) நகரிலுள்ள சான் 

பி ான்சிஸ்ரகா கான்சவன்ட்  (San Francisco convent) மடத்தில் இறைந்தார். 

இவர், தாம் சசய்யும் பணிகறள புனிதமாக மதித்தார். பல்ரவறு 

துைவியர் மடங்களில் சறமயல்கா  ாகவும், ரதாட்டக்கா  ாகவும், சுறம 

தூக்குபவ ாகவும், ரதவாலயங்களின் புனித சபாருட்கறள 

பாதுகாப்பவ ாகவும் (Sacristan) ரசறவ புரிந்தார். சதருக்களில் ஒரு 

பிச்றசக்கா  ாகவும் சசன்ைார். 

ஒருதடறவ, 1648, அக்ரடாபர் மாதத்தில் ஒருநாள், இவர்  Church of San 

Giuseppe a Capo le Case ஆலயத்தில் நடந்த திருப்பலி பூறஜயில் 

கலந்துசகாண்டார். திருப்பலியின்ரபாது, உயர்ந்த இடசமான்றிலிருந்து 

வந்த ஒளிக்கற்றை ஒன்று, அவ து விலாவில் பட்டு, ஒரு திைந்த - 

எல்ரலாருக்கும் புலப்படும்படியான ஒரு காயத்திறன அவ து விலாவில் 

விட்டுச் சசன்ைது. 

ப ரிைோக  டிப் றிவு என் து இவரிைம் இல்லோதிருப்பினும், 

அருட் ணியோைர் உள்ளிட்ை  ல்பவறு ைக்கள் இவரிைம் ஆன்மீக 

ஆபலோ டன பவண்டி வந்ைனர். ஒருகட்ைத்தில், திருத்ைந்டையர்கள் 



 த்ைோம் இன்பனோ ன்ட் ைற்றும் ஏழோம் அபலக் ோண்ைர் (Pope Innocent X and 

Alexander VII) கூை இவரிைம் ஆன்மீக ஆபலோ டன பவண்டினர். 

1656ல் கால ா ரநாயாலும் 1664ல் மரலரியா ஜு த்தாலும் 

பாதிக்கப்பட்டார். 28 ஜூறல 1665ல், இவருக்கு திருத்தந்றத புனிதர் 

முதலாம் விக்டர் மற்றும் புனிதர் அவிலாவின் சத சா (Pope Saint Victor I and 

Saint Teresa of Ávila) ஆகிரயாரின் திருக்காட்சி (தரிசனம்) கிட்டியது. 

31 டி ம் ர் 1669ல் மீைமுடியோை நுடரயீரல் அழற்சியோல் (Pleurisy) 

 ோதிக்கப் ட்ை இத்துேவி, மீண்டும்  டுக்டகயில் வீழ்ந்ைோர். 6 ஜனவரி 

1670ல் ைரைைடைந்ை இவர், பரோம் நகரில் ைோம் வசித்துவந்ை  ோன் 

ஃபிரோன்சிஸ்பகோ அ ரி ோ (San Francesco a Ripa) என்ே துேவு ைைத்திபலபய 

அைக்கம் ப ய்யப் ட்ைோர். 

திருத்ைந்டையர்கள்  த்ைோம் இன்பனோப ன்ட், ஏழோம் 

அபலக் ோண்ைர் ைற்றும் ஒன் ைோம் கிைபைன்ட் (Popes Innocent X, Alexander 

VII and Clement IX) ஆகிபயோர் திருத்ைந்டை பைர்ைலில் பைர்வு 

ப ய்யப் டுவோர்கள் என்று இவர் முன்னபர கணித்துச் ப ோல்லியிருந்ைோர். 

அதுப ோலபவ, கர்தினோல் எமிலிபயோ அல்டிபயரி (Cardinal Emilio Altieri) 

திருத்ைந்டையோக பைர்வோவோர். ஆனோல் இத்துேவியின் ைரைத்தின் சிறிது 

கோலத்தின் பின்பனபய அதுவும் நிடேபவறியது. 


