
 

✠ புனித ஃபிலிப் நேரி ✠ 

(St. Philip Neri) 

பாவமன்னிப்பு அளிப்பவர்; நிறுவனர்  

(Confessor and Founder) 

பிறப்பு : ஜூலை 22, 1515 ஃப்ந ாரன்ஸ் (Florence) 

இறப்பு : நம 25, 1595 (அகலவ 79) நராம், திருத்தந்லதயர் மாநிைம் 

(Rome, Papal States) 

ஏற்கும் சமயம் :  நராமன் கத்நதாலிக்க திருச்சலப(Roman Catholic Church) 

முத்திநபறு பட்டம் : நம 11, 1615 திருத்தந்லத ஐந்தாம் பவுல்(Pope Paul V) 

புனிதர் பட்டம் : மார்ச் 12, 1622 திருத்தந்லத 15ம் கிரநகாரி  

(Pope Gregory XV) 

நிலனவுத் திருோள் : நம 26 
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பாதுகாவல் :  நராம், ஐக்கிய அயமரிக்க ோடுகளின் தனிப்பலடகள், 

மகிழ்ச்சி, சிரிப்பு 

 

புனிதர் ஃபிலிப் நேரி, கத்நதாலிக்க திருச்சலபயின் குருவும், 

புனிதர்கள் நபதுரு மற்றும் பவுல் (Saints Peter and Paul) ஆகிநயாருக்குப் 

பிறகு "நராம் ேகரின் மூன்றாம் திருத்தூதர்" (Third Apostle of Rome) என்னும் 

சிறப்புப் யபயர் யகாண்டவரும், மலறமாவட்ட குருக்களுக்கான 

"இலறநவண்டல் சலப" (Congregation of the Oratory) என்யறாரு அலமப்லப 

நிறுவியவரும் ஆவார். 

 

இ லமப் பருவம் : 

ஃபிலிப் நேரி, இத்தாலியின் ஃப்ந ாரன்ஸ் ேகரில் 1515, ஜூலை 22ம் 

ோள் பிறந்தார். வழக்குலரஞரான “ஃபிரான்செஸ்நகா நேரி” (Francesco di 

Neri) என்பவருக்கும் அவருலைய மலனவி “லூக்நரசியா தா 

நமாஷியாநனா” (Lucrezia da Mosciano) என்பவருக்கும் கலைசிக் 

குழந்லதயாக அவர் பிறந்தார். அவருலைய சபற்நறார் அரசுப் பணி 

நெர்ந்த நமல்குடி மக்கள். 

சிறு பருவத்தில் ஃபிலிப் நேரி ஃப் ாரன்ஸ் ேகரில் “ொன் மார்நகா” 

(San Marco) என்ற இைத்திலுள்  புகழ் சபற்ற “நைாமினிக்கன் துறவு 

மைத்தில்” (Dominican monastery) கல்வி பயின்றார். அவருக்குப் பதிசனட்டு 

வயது ஆனநபாது அவருலைய சபற்நறார் ஃபிலிப்பின் மாமனாகிய 

நராநமாநைா (Romolo) என்பவரிைம் அனுப்பினார்கள். நராநமாநைா 

நேப்பிள்ஸ் ேகருக்கு அருநக “ொன் சஜர்மாநனா” (San Germano) என்னும் 

ேகரில் சபரிய வணிகராக இருந்தார். ஃபிலிப் தம் மாமனாரிைமிருந்து 

வணிகக் கலைலயக் கற்றுத் நதர்ச்சிசபற்று, அவருலைய சொத்துக்கு 

உரிலமயா ர் ஆவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ைது. 



நராமுநைாவின் அன்பும் மதிப்பும் பிலிப்புக்கு கிலைத்தாலும், 

அவருக்கு இவ்வுைக சொத்துக்களில் ஆர்வம் இருக்கவில்லை. எனநவ 

அவர் தனது 26ம் வயதில் வணிகத் சதாழிலை விட்டுவிட்டு, தமது ஆன்மீக 

ேைலனக் குறித்தும் மற்றவர்களின் ஆன்மீக ஈநைற்றத்லத முன்னிட்டும் 

1533ம் ஆண்டு நராம் ேகருக்குச் சென்றார். 

 

நராமில் ஆற்றிய பணி : 

நராம் ேகருக்கு வந்த ஃபிலிப் நேரி, முதலில் உயர்குடிலயச் நெர்ந்த 

கநைநயாட்நடா காச்சியா (Galeotto Caccia) என்பவரின் வீட்டில் 

தனிப்பயிற்சி ஆசிரியராகப் சபாறுப்நபற்றார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் 

பின் மூன்றாண்டு காைமாக அவர் அகுஸ்தீன் (Augustinians) ெலபத் 

துறவியரின் கீழ் கல்வி பயின்றார். 

அதன்பின், அவர் நராம் ேகரில் ஏலழமக்கள் மற்றும் நோயுற்நறார் 

ேடுநவ பணிபுரிந்தார். அதன் காரணமாக மக்கள் அவலர "நராம் ேகரின் 

திருத்தூதர்" (Apostle of Rome) என்று அலழக்கைாயினர். அநத ெமயம் அவர் 

ெமுதாயத்தால் ஒதுக்கி லவக்கப்பட்ை பாலியல் சதாழிைா ரின் ேைலனக் 

கருத்தில் சகாண்டு அவர்களிலைநயயும் பணிபுரிந்தார். 

1538ம் ஆண்டிலிருந்து ஃபிலிப் நேரி நராம் ேகரின் எல்ைாப் 

பகுதிகளுக்கும் சென்று, மக்கல  நேரடியாக ெந்தித்து, உலரயாடி, 

அவர்கல க் கைவுள் பற்றியும் ஒழுக்க சேறி பற்றியும் சிந்திக்கத் 

தூண்டினார். 

 

மூயவாரு கடவுள் குழு உருவாக்கம் : 

1548ம் ஆண்டு, ஃபிலிப் நேரி “சபர்ஸியாநனா நராஸ்ஸா” (Persiano 

Rossa) என்னும் குருநவாடு இலணந்து "திருப்பயணிகள் மற்றும் நோயுற்று 

குணமாநனாருக்கான மகா பரிசுத்த திரித்துவத்தின் குழு" (Confraternity of the 



Most Holy Trinity of Pilgrims and Convalescents) என்யறாரு இயக்கத்லதத் 

யதாடங்கினார்.  

 

அக்குழுவின் நோக்கங்கள் இலவ:  

நராம் ேகருக்குத் திருப்பயணமாக வரும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு 

பணிபுரிவது;  

மருத்துவ மலனகளிலிருந்து யவளிநயறியும் நவலை யசய்யத் திறனற்ற 

நிலையிலிருந்நதாரின் துயரம் நபாக்குதல். 

அக்குழுலவச் ொர்ந்தவர்கள் நராமில் “ொன் ொல்வட்நைார் இன் 

காம்நபா” (Church of San Salvatore in Campo) என்னும் நகாவிலில் கூடி 

இலறநவண்ைல் செய்தனர்; 40 மணி ேற்கருலண ஆராதலன யசய்தனர். 

இந்த பக்தி முயற்சிலய முதன்முதைாக நராமில் அறிமுகம் யசய்தவர் 

ஃபிலிப் நேரி தான். 

இலறநவண்டல் சலப உருவாக்குதல் : 

ஃபிலிப் நேரி 1551ம் ஆண்டு நம 23ம் ோள் குருத்துவ அருட்சபாழிவு 

சபற்றார். அதற்குமுன் அவர் கீழ்நிலைப் பட்ைங்கல யும் 

திருத்சதாண்ைர் பட்ைத்லதயும் சபற்றிருந்தார். 

குருவாகத் அருட்சபாழிவு சபற்ற ஃபிலிப் நேரிக்கு இந்தியா சென்று 

அங்கு கிறிஸ்தவ மலறலய அறிவிக்க நவண்டும் என்னும் நபரவா 

இருந்தது. ஆனால் அவருலைய ேண்பர்கள் அவரிைம், கிறிஸ்தவத்லத 

அறிவிக்க இந்தியா நபாக நவண்டிய நதலவயில்லை, நராம் ேகரிநைநய 

அவருக்கு நபாதுமான நவலை இருக்கிறது என்று கூறியலதத் சதாைர்ந்து, 

அவர் நராமிநைநய தமது பணிலயத் சதாைர்ந்தார். 

1556ம் ஆண்டு ஃபிலிப் நேரி ஒருசிை பணித் நதாழர்கந ாடு புனித 

சஜநராம் நகாவிலில் ஒரு சிறு குழுலவத் சதாைங்கினார். அதுநவ பின்னர் 

"இலறநவண்டல் குழு" (Congregation of the Oratory) என்னும் சபயர் 

சகாண்ை ெலபயாக மைர்ந்தது. சதாைக்கத்தில் குழுவினர் மாலை 



நவல களில் கூடிவந்து, இலறநவண்ைல் செய்வதிலும், திருப்பாக்கள் 

பாடுவதிலும், விவிலியம், திருச்ெலபத் தந்லதயர்களின் நூல்கள் மற்றும் 

மலறச்ொட்சியர் வரைாறு ஆகிய ஏடுகளிலிருந்து வாசிப்பதிலும் 

ஈடுபட்ைனர். பின்னர் மலற ொர்ந்த உலர நிகழ்த்தப்படும். சதாைர்ந்து 

மலற ொர்ந்த சபாருள்கள் விவாதிக்கப்படும். 

ோள்நதாறும் சதாழிைா ர் பைர் இவரிைம் ஒப்புரவு அருட்ொதனம் 

சபறவும், ஆன்மீக ஆநைாெலன சபறவும் வந்த வண்ணமாய் இருந்தனர். 

பை குருக்களும், கர்தினால்களும் இவரது ஆநைாெலனலய ோடி வந்தனர். 

இவர் எப்நபாது திருப்பலி நிலறநவற்றினாலும், தன்லன மறந்து 

பரவெத்தில் ஆழ்ந்துவிடுவார். இல ஞர்கள் பைலர ஆன்மீக 

வாழ்வுக்குக்சகாண்டு நெர்த்தார். எப்நபாதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும், 

ஆழமான இலற அனுபவம் சபறவும், தாழ்ச்சி, ஒறுத்தல், ஆலெகல  

கட்டுப்படுத்துதல், அடிக்கடி ஒப்புரவு அருட்ொதனத்லத சபறுதல் 

ஆகியவற்றால் தம்மிைம் வந்தவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார்.  

இல ஞர் ஒருவர் திவ்விய ேன்லம உட்சகாண்ை உைநன தம் 

அலுவைகத்திற்கு விலரந்து ஓடி நபாய்விடுவார். பூலெயின் இறுதிவலர 

இருக்கமாட்ைார். ஒருமுலற இவரது குற்றத்லத உணர்த்தும்முலறயில், 

பூலெ உதவி செய்யும் இருவரிைம் எரியும் சமழுகுவர்த்திகல க் 

சகாடுத்து, அந்த இல ஞரின் பின்னால் ஓடுங்கள் என்றார். இல ஞரும் 

தன் தவற்லற உணர்ந்து அலத திருத்திக்சகாண்ைார்.  

சிைருக்கு மற்றவர்களின் ேற்சபயலரக் சகடுக்கும் பழக்கம் 

இருந்தலதக் கண்டு, அவர்கல த் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட்ைார். 

இன்சனாரு முலற, பிறலரப் பழி தூற்றும் ஒரு சபண்ணிைம் ஒரு வாத்தின் 

இறகுகல ப் பறிக்க சொன்னார். பறித்து முடித்தபின் அவற்லறக் காற்றில் 

பறக்கவிை சொன்னார். இதன்பின் அப்சபண்ணிைம் இன்சனான்று 

செய்யுமாறு நகட்ைார். பறித்த இறகுகல  ஒன்று நெர்த்து அவற்லறப் 

பறக்கவிை சொன்னார். பின்னர் பறக்கவிட்ை இறகுகல  ஒன்று நெர்த்து, 

தன்னிைம் சகாண்டுவரச்சொன்னார். அப்நபாது அப்சபண் அவரிைம், 



அது என்னால் முடியாநத என்றார். "அப்படித்தான் நீ மற்றவர்களின் 

யபயலரக் யகடுத்தபின் அலத நீ சரிப்படுத்த முடியாமல் என்பலத 

புரிந்துக்யகாள், திருத்திக்யகாள்" என்று கூறினார். அப்சபண்ணும் தன் 

தவற்லற உணர்ந்து திருந்தினார். 

இவர் உநராம் ேகரின் இரண்ைாம் அப்நபாஸ்தைர் என்று 

அலழக்கப்படுகின்றார். இவரது சபயருக்கு இது மிகவும் 

சபாருத்தமானதாக இருந்தது. ோள்நதாறும் பிலிப்பு, லவகலறயில் 

தாழ்ச்சியுைன் எழுப்பிய மன்றாட்டு, ஆண்ைவநர பிலிப்லப உமது 

அருட்கரம் சகாண்டு ேைத்தும். இல்ைாவிட்ைால் பிலிப்பு உம்லமக் 

காட்டிக்சகாடுத்து விடுவான், என்று ோள்நதாறும் மறவாமல் சஜபிப்பார்.  

 

இலறநவண்ைல் குழுவினர் கூடியநபாது விவிலியம் வி க்குகின்ற 

மீட்பு வரைாற்றிலிருந்து சிை காட்சிகள் இலெயாக வழங்கப்பட்ைன. 

இதிலிருந்நத "Oratorio" என்னும் இலெப் பாணி நதான்றியது. 

அக்குழுவினர் நராம் ேகரின் எல்ைாப் பகுதிகளுக்கும் சென்று அங்குள்  

நகாவில்களில் ஒவ்சவாரு மாலை நவல யிலும் மலறயுலர ஆற்றினர். 

இது முற்றிலும் புதியசதாரு முயற்சியாக அலமந்தது. 

ஃபிலிப் நேரி பை நகாவில்களில் ஒப்புரவு அருட்ொதனம் 

வழங்கினார். இவ்வாறு, பை மக்கல க் கைவுள்பால் ஈர்த்து, அவர்கல  

மலற ேம்பிக்லகயில் வ ரச் செய்தார். 

 

பணி விரிவாக்கம் : 

நராமில் குடிநயறியிருந்த ஃப்ந ாரன்ஸ் ேகர் மக்கள் 1564ல், தம் 

மண்ணின் லமந்தரான ஃபிலிப் நேரி புதிதாகக் கட்ைப்பட்ை தங்கள் 

நகாவிைாகிய "ஃப்ந ாரன்ஸ் ேகரத்தாரின் புனித நயாவான்" (San Giovanni 

dei Fiorentini) ஆையம் வந்து பணிபுரிய நவண்டும் என்று விரும்பி 

நவண்டினர். நேரி அவ்நவண்டுநகால  ஏற்கத் தயங்கினார். ஆனால், 



திருத்தந்லத ோன்காம் பயசின் இலெநவாடு அப்பணிலய ஏற்றார். 

ஆயினும் சதாைக்கத்தில் இருந்த புனித சஜநராம் நகாவிலில்தான் 

அவருலைய ெலப இருந்தது. 

1574ல் ஃப்ந ாரன்சு மக்கள் தம் நகாவிலை அடுத்து ஒரு சபரும் 

நீ லற (Oratory) கட்டிசயழுப்பி, அலத ஃபிலிப் நேரியின் ெலபயின் 

பயன்பாட்டுக்கு அளித்தார்கள். எனநவ ெலபயின் தலைலமயிைம் அங்கு 

மாற்றப்பட்ைது. ெலப வ ர்ந்து, அதன் பணிகளும் விரிவலைந்தன. 

எனநவ புதியசதாரு நகாவில் நதலவப்பட்ைது. ொந்தா மரியா இன் 

வால்லிச்செல்ைா என்னும் ஒரு சிறு நகாவில் ஃபிலிப் நேரிக்கு 

அளிக்கப்பட்ைது. அக்நகாவில் நராம் ேகரின் லமயத்தில் அலமந்தது. 

ஆயினும் அக்நகாவில் மிகச் சிறியதாக இருந்ததால் சபரிய அ வில் 

ஒரு புதுக்நகாவில் அவ்விைத்தில் கட்ைப்பட்ைது. அக்நகாவிலின் 

சபாறுப்லப ஏற்றதும் 1575ம் ஆண்டு, ஜூலை 15ம் ோள் திருத்தந்லத 

சகாடுத்த ஆலணநயட்டின்படி, ஃபிலிப் நேரி "இலறநவண்டல் குழு" 

(Congregation of the Oratory) என்னும் ெலபலய அதிகாரப்பூர்வமாக 

அலமத்தார். அதன் உறுப்பினர் மலறமாவட்ை குருக்கள் ஆவர். 

புதிய நகாவில் 1557ல் அர்ச்சிக்கப்பட்ைது. இலறநவண்ைல் குழுக் 

குருக்கள் ஃப்ந ாரன்ஸ் நகாவிலின் சபாறுப்லபத் துறந்தனர். ஃபிலிப் 

நேரி 1583 வலரயிலும் புனித சஜநராம் நகாவிலிநைநய இருந்தார். ெலபத் 

தலைவரான அவர் ெலபயின் தலைலமயிைத்தில் தங்கி இருப்பநத முலற 

என்று திருத்தந்லத ஆலண பிறப்பித்த பின்னநர ஃபிலிப் நேரி புதிய 

தலைலமயிைம் சென்று தங்கினார். முதலில் அவர் மூன்று ஆண்டு 

பணிப்சபாறுப்பு ஏற்றார். பின்னர் ெலபயினர் 1587ல் அவலர வாழ்ோள் 

முழுதும் தலைவராக இருக்கக் நகட்டுக்சகாண்ைனர். 

ஆனால் ஃபிலிப் நேரி ெலப முழுவதற்கும் தாநம தலைவராக 

இருக்கநவண்டும் என்று கருதவில்லை. எனநவ, நராமுக்கு சவளிநய 

நிறுவப்பட்ை ெலப இல்ைங்கள் தன்னாட்சி சகாண்டு செயல்படும் என்று 

அறிவித்தார். அந்த இல்ைங்கள் நவறு இல்ைங்கல  நிறுவினால் 



அலவயும் தனித்து செயல்படும் என்று வழிவகுத்தார். இந்த முலற 

திருத்தந்லத பதிலனந்தாம் கிரநகாரியால் 1622ல் 

ஏற்றுக்சகாள் ப்பட்ைது. 

அரசியல் யசயல்பாடு : 

ஃபிலிப் நேரி தம் காைத்தில் வழக்கமாக அரசியலில் நேரடியாக 

ஈடுபைவில்லை. ஒருமுலற மட்டும் அவர் அரசியலில் தலையிட்ைார். 

1593ம் ஆண்டு ேைந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் அது சவளிப்பட்ைது. ஃபிரான்ஸ் 

ோட்டு மன்னன் ோன்காம் சென்றி (Henry IV of France ) கத்நதாலிக்க 

ெமயத்லதக் லகவிட்டு கால்வின் (Calvinism) ெலபலய ஆதரிக்கத் 

சதாைங்கினார். எனநவ திருத்தந்லத எட்ைாம் கி சமண்ட் (Pope Clement 

VIII) மன்னலன ெலபநீக்கம் செய்தார். மன்னனின் தூதுவலர ஏற்க 

மறுத்தார். மன்னன் தான் தவறுசெய்தலத ஏற்றுக்சகாண்ை பிறகும் 

திருத்தந்லத தண்ைலனலய அகற்ற முன்வரவில்லை. திருத்தந்லத 

பிடிவாதமாக இருந்தால் மன்னன் மீண்டும் கத்நதாலிக்க ெலபலய விட்டு 

அகன்றுநபாகும் இைர் இருந்தலத ஃபிலிப் நேரி உணர்ந்தார். அநதாடு 

ஃபிரான்ஸ் ோட்டில் உள்ோட்டுப் நபார் எழும் ஆபத்தும் இருந்தது. 

உைநன, ஃபிலிப் நேரி தம் குழுலவச் ொர்ந்தவரும் திருத்தந்லதக்கு 

ஆன்ம ஆநைாெகராகவும் இருந்த பநரானியுஸ் என்பவலர அலழத்து, 

திருத்தந்லத மன்னனுக்கு எதிரான தண்ைலனலய விைக்கிக் 

சகாள் ாவிட்ைால் அவருக்குப் பாவமன்னிப்பு அளிக்க நவண்ைாம் 

என்றும், ஆன்ம ஆநைாெகர் பதவிலயத் துறந்துவிை நவண்டும் என்றும் 

பணித்தார். உைனடியாக திருத்தந்லத, கர்தினால்மார்களின் ஆநைாெலனக் 

குழுவுக்கும் எதிராகச் சென்று, பிலிப்பு நேரியின் கருத்லத 

ஏற்றுக்சகாண்ைார். 

இவ்வாறு தமக்கு ொர்பாக ஃபிலிப் நேரி துணிச்ெநைாடு 

செயல்பட்ைலத மன்னன் சென்றி பை ஆண்டுகளுக்குப் பின்னநர 

அறிந்தார். ொதுரியமாகச் செயல்பட்ை ஃபிலிப் நேரிக்கு மன்னன் தமது 

உ மார்ந்த ேன்றிலயத் சதரிவித்துக்சகாண்ைார். 



தாம் உருவாக்கிய இலறநவண்ைல் குழுவின் தலைலமப் பதவிலய 

ஃபிலிப் நேரி தாம் இறக்கும்வலர வகித்தார். அவருக்குப் பின் 

பநரானியுஸ் தலைலமப் சபாறுப்லப ஏற்றார். 

இறப்பும் வணக்கமும் : 

ஃபிலிப் நேரி 1595ம் ஆண்டு நம மாதம் 25ம் ோள் தம் எண்பதாவது 

வயதில் இறந்தார். அன்று ேற்கருலணத் திருோள் (Feast of Corpus Christi). 

ோள் முழுதும் அவர் ஒப்புரவு அருட்ொதனம் வழங்கினார். தம்லமக் 

காணவந்தவர்கல ப் பார்த்து உலரயாடினார். ஏறக்குலறய ேள்ளிரவில் 

ஃபிலிப் நேரிக்கு இரத்தக்கசிவு ஏற்பட்ைது. பநரானியஸ் (Baronius) இறுதி 

மன்றாட்டுகல  செபித்தார். தம் குழு உறுப்பினலர ஆசிர்வதிக்க 

நவண்டும் என்று பநரானியஸ் நகட்ைார். நபசும் திறலன இழந்துவிட்ை 

ஃபிலிப் நேரி லக லெலகயால் சிலுலவ அலையா ம் வலரந்து ஆசிர் 

வழங்கினார். அவரது உயிர் பிரிந்தது. 

 

யசபம்: 

ஆண்டவராகிய கடவுந ! திவ்விய ேற்கருலண பக்திலய வ ர்த்து, 

உம்மீது பற்றுயகாள் யசய்த புனித பிலிப்புநேரி நபாை, ோள்நதாறும் 

திவ்விய ேற்கருலணயின் வழியாக உம்லமப்பற்றி, எல்நைார்க்கும் 

எல்ைாமுமாக வாழ்ந்து, உம்லம எங்கள் வாழ்வில் பிரதிபலிக்க எமக்கு 

உமதருல  தந்தருளும்.    - ஆயமன்.  
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