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பாதுகாவல் : 

விைங்கு ள்,  த்டதாலிக்  டேலை, சுற்றுச்சூழல், ைணி ர், 

டேய்க் ாவுயான் ந ரம் (பிலிப்லபன்சு), இத்தாலி, அல க் ைம் டதடிப் 

பயணம் பேய்டைார், தலைைலியிலிருந்து, பதாற்றுடநாயிலிருந்து 

 

ஃபிரான்சிஸ் என்னும் பபயர் எழுந்த வரலாறு : 

ஃபிரான்சிஸ், இைரது பபற்டறாருக்குப் பிறந்த ஏழு பிள்லை ளுள் 

ஒருைர். இைரது தந்லதயார் 'பிடயட்டரா டி பபர்னார்ட ாடன' (Pietro di 

Bernardone) ஒரு பேல்ைந்தரான துணி ைணி ர் ஆைார். இைரது தாயார் 

'பிக் ா பூர்ைடோ' (Pica Bourlemont) குறித்து அதி ம் பதரிய 

ைராவிட் ாலும், அைர் பிரான்சு நாட்ல ச் டேர்ந்தைர் என்று பதரிகின்றது. 

ஃபிரான்சிசு பிறந்தடபாது அைர்தம் தந்லத பிடயட்டரா ைணி  

அலுைலுக் ா ப் ஃபிரான்ஸ் பேன்றிருந்தார். ஃபிரான்ஸிஸின் தாயார் 

அைருக்கு, "திருமுழுக்கு யயாவான்" என்னும் கிறிஸ்தைப் புனிதரின் 

பபயலரத் தழுவி, பஜாைானி டி டபர்னார்ட ாடன என்னும் பபயரில் 

திருமுழுக்கு ைழங்  ஏற்பாடு பேய்தார். ஃபிரான்சிஸ் ைைர்ந்து ஒரு ேேயப் 

பபரியார் ஆ  டைண்டும் என்னும் எண்ணத்திடைடய அைர் அவ்ைாறு 

பேய்தார். 

ஃபிரான்ஸிஸின் தந்லத அசிசிக்குத் திரும்பியதும் இலதயிட்டுக் 

ட ாபம் அல ந்தார். அைருக்குத் தனது ே ன் ஒரு ேேயத் தலைைரா  

இருப்பதில் விருப்பமில்லை. இதனால் அைர் தன் ே லனப் 

பிரான்பெஸ்யகா என்று பபயரிட்டு அலழத்தார். அப்பபயருக்கு 

"ஃபிரான்ஸ் நாட்யடாடு பதாடர்புனடய" என்பது பபாருள். அதுடை 

ஆங்கிைத்தில் "ஃபிரான்சிஸ்" (Francis) என்றானது. ஃபிரான்சிஸ் 

பதா ர்பிைான தேது ைணி  பைற்றிலய நிலனவுகூரவும், ஃபிரான்ஸ் 

பதா ர்பான எல்ைாைற்றிலும் அைருக்கிருந்த பற்றினாலுடே 

இப்பபயலர அைர் விரும்பினார். அப்பபயடர ைரைாற்றில் 



நிலைத்துவிட் து. ஆனால் ஃபிரான்சிஸ் தம் தந்லதயின்  னலைப் 

பபாய்யாக்கித் துறைறம் பூண் ார். 

இளனைப் பருவம் : 

இலைஞரா  இருந்தடபாது ஃபிரான்சிசுக்கு பிபரஞ்சு போழியில் 

 விஞரா  டைண்டும் என்ற ஆலே இருந்ததா ச் சிைர் கூறுகின்றனர். 

அசிசியில் புனித டஜார்ஜ் பங்குக்ட ாவிலில் அைர் சிறிது  ல்வி பயின்றார். 

ஆனால் அைர் படிப்பில் மிகுந்த ஆர்ைம்  ாட் வில்லை, தம் தந்லதயின் 

பதாழிைாகிய ைாணி த்தில் ேனதார ஈடுப வுமில்லை. இைரது 

ைரைாற்லற எழுதியைர் ள் இைரது ப ட் ான உல  ள், பணக் ார 

நண்பர் ள், பதருச் ேண்ல  ள், உை ப் டபாக்ல  விரும்பும் இயல்பு 

ஆகியலை பற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர். டேல்தட்டு 

இலைஞர் டைாடு சுற்றித் திரிைதிலும், வீர ோ ேம் புரிைதிலும் ஆர்ைம் 

 ாட்டினார். நடுத்தர ைர்க் ோகிய ைணி ர் பிரிலைச் ோர்ந்த பிரான்சிசு 

உயர்குடி ேக் லைப் டபாை ஆ ம்பர ைாழ்க்ல  ந த்த 

விருப்பமுல யைராய் இருந்தார். ஃபிரான்சிஸ் இளவயதில் வீரைாக 

வாழ்ந்து தளபதி பட்டம் பபற அதிகம் ஆவல் பகாண்டார். அண்ல  

ந ராகிய பபரூஜியா (Perugia) ந ருக்கும் அசிசி ந ருக்கும் இல டய 

நீண்  ாைப் பல லே இருந்துைந்தது. அந்த இரு ந ரங் ளுக்கும் 

இல டய டபார் நி ழ்ந்தடபாது, இருபது ையடத நிலறந்த ஃபிரான்சிஸும் 

பல யில் டேர்ந்தார். எதிரி ைால் சிலறப்படுத்தப்பட்டு, ஓராண்டு சிலற 

ைாேம் அனுபவித்தார். சிலறயிலிருந்தடபாது பை துன்பங் ளுக்கு 

ஆைானார். ஆயுதம் தாங்கிப் டபார் பேய்ைது முலறயாகுோ என்ற 

ட ள்வியும் அைர் உள்ைத்தில் அப்டபாது எழுந்தது. சிலறயிலிருந்து வீடு 

திரும்பியபின், புனித தமியாயைா யகாவிலில் சிலுனவயிலிருந்து ஒலித்த 

இயயசுவின் குரனலக் யகட்ட இவர் தம் வாழ்வுப் பானதனயயய 

ைாற்றியனைத்தார். ஆனால் அடத டநரத்தில் இைம் ையதிடைடய இைருக்கு 

உைகியல் ைாழ்வில் பைறுப்பு ஏற்பட் டதாடு ஏலழ ள் ேட்டில் பரிவும் 

டதான்றியது. பபரூஜியாவில் ஓராண்டு சிலறயில் இருந்தடபாது, 



அைடராடு கூ  இருந்த ஒரு ல திலயப் பிற ல தி ள் 

ப ாடுலேப்படுத்தியடபாது, ஃபிரான்சிஸ் அைருக்கு ஆதரைா ப் 

டபசினார். 

ஃபிரான்சிஸ் ைைைாற்றம் அனடந்த வரலாறு : 

1201ம் ஆண்டில் பபரூஜியா ந ருக்கு எதிரா ப் டபாரிடும்படி 

ஃபிரான்சிஸ் பல யில் டேர்ந்தார்.  ாபைஸ்ட்ரா ாவில் ந ந்த டபாரில் 

எதிரி ளி ம் பிடிபட்  இைர் ஓராண்டு ல தியா  இருக்  டநரிட் து. 

இந்த அனுபைத்தில் இருந்டத படிப்படியா ப் ஃபிரான்ஸிசுக்குத் ஆன்மி  

ோற்றம் ஏற்பட் தா த் பதரிகிறது. எனினும், 1203ம் ஆண்டில் அசிசிக்குத் 

திரும்பிய ஃபிரான்சிஸ் மீண்டும் தனது பலழய ைாழ்க்ல முலறக்ட  

திரும்பினார். 1205ம் ஆண்டிலும் அைருக்கு ஓர் ஆன்மி  அனுபைம் 

கில த்ததா த் பதரிகிறது.அதன்பின், ஃபிரான்சிஸ் தம் பலழய ைாழ்க்ல  

முலறலய ோற்றத் பதா ங்கினார். விலையாட்டு ளும் விழாக் ளும் 

அைருக்கு பைறுப்லபடய ஊட்டின. அைருல ய முன்னாள் நண்பர் லை 

அைர் தவிர்க் த் பதா ங்கினார். அைர் ள், டைடிக்ல யா  அைலரப் 

பார்த்து, "திருேணம் பேய்துப ாள்ைப் டபாகிறீடரா?" என்று ட ட் னர். 

அதற்குப் ஃபிரான்சிஸ், "ஆம், நீங் ள் பார்த்திராத அழகுமிக்  ஒரு 

பபண்லண நான் ேணம் பேய்துப ாள்ைப் டபாகிடறன்" என்று 

பதிலிறுத்தாராம். அைர் குறிப்பிட்  பபண் "ஏழ்லே" என்னும் 

இைட்சியடே. இயயசுனவப் பின்பற்றி, பிரான்சிசும் ஓர் ஏனழ ைனிதராக 

வாழ விரும்பிைார். ஃபிரான்சிஸ் தனிலேலய நாடிச் பேன்று நீண்  டநரம் 

பேைவிட் ார்.   வுலை டநாக்கி டைண் ல் பேய்து, தம் உள்ைத்தில் 

இலற ஒளிலயப் பாய்ச்ே டைண்டும் என்று ேன்றாடினார். 

 

குரல் யகட்டல் : 

பிரான்சிசின் ைரைாற்றில் ைருகின்ற பிச்லேக் ாரனின் 

 லதயிலிருந்து உை ப்பற்லற அைர் பைறுத்தது குறித்து அறியைாம். 

இதன்படி, தந்னதக்குப் பதிலாக இவர் ெந்னதயில் ஒருநாள் துணி 



விற்றுக்பகாண்டிருந்தார். அப்யபாது, ஒரு பிச்னெக்காரன் இவரிடம் பிச்னெ 

யகட்டான். இவர் அப்யபாது வாடிக்னகயாளருடன் வணிகத்தில் 

ஈடுபட்டிருந்தார். அது முடிந்ததுயை, தைது பபாருட்கனள அப்படியய 

விட்டுவிட்டு பிச்னெக்காரனைத் யதடி ஓடிைார். அவனைக் கண்டதும், 

தன்னிடம் இருந்த எல்லாவற்னறயுயை அவனிடம் பகாடுத்துவிட்டார். 

இச்பெயனல முன்னிட்டு இவரது நண்பர்கள் பிரான்சினெக் குனறகூறிைர். 

வீட்டுக்குச் பென்றதும் பிரான்சிசின் தந்னத மிகவும் யகாபம் பகாண்டு 

அவனரக் கண்டித்தார். 

1204ல் ஃபிரான்சிஸ் டநாய் ைாய்ப்பட் லதத் பதா ர்ந்து, தம் 

ைாழ்க்ல யின் பபாருள்பற்றி ஆழ்ந்து சிந்திக் த் பதா ங்கினார். 1205ல் 

பூலியா (Puglia) என்னும் இ ம் டநாக்கிப் பயணோன அைர், அங்ட  

ைால்ட் ர் என்னும் பபயர் ப ாண்  பிரிடயன்  வுண்ட்டின் (Count of 

Brienne) பல யில் டேரத் துணிந்தார். ைழியில் அைர் அதிேயோனபதாரு 

 ாட்சி  ாணும் டபறு பபற்றார். அதில் ஒரு பபரிய ேண் பத்தில் பை 

ைல யான டபார்க் ருவி ள் இருந்தன. அைற்றின் மீது சிலுலைச் சின்னம் 

ைலரயப்பட்டிருந்தது. அப்டபாது ஒரு குரல் "இந்த ஆயுதங்கள் உைக்கும் 

உன் யபார் வீரர்களுக்கும் உள்ளை" என்று கூறியது. உடயை பிரான்சிசு 

மிகுந்த உற்ொகத்துடன், "அப்படி என்றால் நான் புகழ்மிக்க இளவரென் 

ஆயவன்" என்றார். 

ஆனால் ைழியில் அைர் டநாய்ைாய்ப்பட் ார். டேலும் ஒரு 

 ாட்சியில் ஒரு குரல் அைலர மீண்டும் அசிசி ந ருக்குத் திரும்பிப் டபா க் 

கூறியது. "நீ தனலவருக்கு (கடவுளுக்கு) யவனல பெய்யயவண்டுயை ஒழிய, 

பணியாளருக்கு (உலக அதிகாரிகள்) அல்ல" என்று கூறிய அக்குரலைக் 

ட ட்  ஃபிரான்சிஸ் அசிசி ந ருக்குத் திரும்பிச் பேன்றார். 1205ம் ஆண்டில் 

ஃபிரான்சிஸுக்கு இந்த ஆன்மி  அனுபைம் ஏற்பட் து என்று அைரது 

ைரைாற்று ஆசிரியர் ள் கூறுகின்றனர். 

புனித தமியாடனா ட ாவிலில் ஃபிரான்சிஸ் பபற்ற இலறயனுபைம் 

: 



1206ம் ஆண்டில் ஒருநாள் ஃபிரான்சிஸ் அசிசி ந ர்ப் பள்ைத்தாக்கில் 

அலேந்திருந்த புனித தமியாடனா ட ாவிலுக்குள் நுலழந்து 

இலறடைண் ல் பேய்யச் பேன்றார். அக்யகாவில் பபரிதும் பழுதுபட்டு, 

பாழனடந்த நினலயில் இருந்தது. யகாவிலின் உள்யள சிலுனவயில் 

அனறயப்பட்ட இயயசுவின் திருவுருவம் சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு 

திருயவாவியம் இருந்தது. அது பிொன்சிய-இத்தாலியக் கனலப் பாணியில் 

12ம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஓவியம். 

ட ாவிலின் உள்டை நுலழந்த ஃபிரான்சிஸ் இடயசுவின் 

திருச்சிலுலைத் திருடைாவியத்தின் முன் ேண்டியிட்டு உருக் ோ  

டைண்டிக்ப ாண்டிருந்தார். அைர் ஏறிட்டு இடயசுவின் திருமு த்லதப் 

பார்த்தடபாது ஓர் அதிேயம் நி ழ்ந்தலதக்  ண் ார். இடயசுவின் உதடு ள் 

அலேைதுடபாைத் பதரிந்தது. இடயசுவின் குரல் பதளிைா ப் 

ஃபிரான்சிஸின்  ாது ளிலும் உள்ைத்திலும் ஒலித்தது: 

“ஃஃபிரான்சிஸ், என் வீடு பாழனடந்து கிடப்பனதப் பார்க்கிறாய் அல்லவா, 

எழுந்து பென்று அனதச் பெப்பனிடு!" 

இச்போற் லைக் ட ட்  ஃபிரான்சிஸுக்கு ஒடர அதிர்ச்சி. அக்குரல் 

எங்கிருந்து ைந்தது என்று அறிைதற் ா க் ட ாவிலில் சுற்றுமுற்றும் 

பார்த்தார். இடயசுடை தம்மி ம் டபசுகிறார் என்பலத உணர்ந்ததும் 

ஃபிரான்சிஸ், "அப்படியய பெய்கியறன், ஆண்டவயர" என்று 

உற்ோ த்டதாடு பதிலிறுத்தார். 

புனித தமியாடனா ட ாவிலில் ஃபிரான்சிஸுக்கு ஏற்பட்  

அனுபைம் அைரது இலறயனுபைத்தின் ஓர் உச்ேக் ட் ோ  

ைரைாற்றாசிரியர் ைால்  ருதப்படுகிறது. ஃபிரான்சிஸ் தம் ைாழ்க்ல  

முழுைலதயும்   வுளுக்குப் பணிபுரிைதிடைடய பேைைழிக் ப் 

டபாைதா  உறுதிபூண் ார். முதலில் புனித தமியாடனா ட ாவிலைச் 

பேப்பனிடுைது பற்றித்தான் சிலுலையில் பதாங்கிய இடயசு தம்மி ம் 

ட ட் தா ப் ஃபிரான்சிஸ் நிலனத்தார். ஆனால் நாள் டபா ப் டபா , 

தம்மி ம் இடயசு பேய்யக் ட ட்  பணி விரிைான ஒன்று என்பலத அைர் 



உணர்ந்தார். இடயசுவின் பபயரால் கூடுகின்ற ேமூ ோகிய 

திருச்ேலபலயச் சீரலேக் டை இடயசு தம்மி ம் ட ட் ார் என்பலதப் 

புரிந்துப ாண்  பிரான்சிசு ஒரு புதிய ைாழ்க்ல  முலறலயத் 

தழுைைானார். 

முதலில் அைர் தம் வீட்டுக்கு விலரந்து பேன்று, தம் தந்லதயின் 

துணிக் ல யில் இருந்த விலையுயர்ந்த துணி ள் பைைற்லற எடுத்து 

மூட்ல யா க்  ட்டி தம் குதிலரமீது ஏற்றினார். அசிசி ந ருக்கு அருட  

இருந்த ஃபபாலீடனா (Foligno) என்னும் ந ரச் ேந்லதக்குச் பேன்று 

துணி லையும் அைற்டறாடு குதிலரலயயும் விலைடபசி விற்றுவிட்டு, 

கில த்த பணத்லத ைாங்கிக்ப ாண்டு புனித தமியாடனா ட ாவிலுக்குத் 

திரும்பிச் பேன்றார். 

ட ாவில் குருவி ம் பணத்லதக் ப ாடுத்து, அக்ட ாவிலைச் 

பேப்பனிடுோறு ட ட் ார். ஆனால் பணம் எங்கிருந்து ைந்தது என்பலத 

அறிந்ததும் குரு அலத ைாங்  ேறுத்துவிட் ார். ஃபிரான்சிஸ் பணத்லத 

அங்ட டய டபாட்டுவிட்டு, தம் தந்லதக்கு அஞ்சி ஓரி த்தில் டபாய் 

ஒளிந்து ப ாண் ார். 

இதற்கில யில், தம் ே ன் துணி லையும் குதிலரலயயும் 

விற்றலதயும் அப்பணத்லதக் ட ாவில் குருவி ம் ப ாடுக்  

முயன்றலதயும் ட ள்வியுற்ற பிடயட்டரா விலரந்து புனித தமியாடனா 

ட ாவிலுக்கு ைந்தார். அங்கு ஃபிரான்சிலேத் டதடிப்பார்த்தும் 

 ாணாததால் ஏோற்றத்டதாடு வீடு திரும்பினார். 

ஒரு ோதத்திற்குப் பிறகு ஒளிவி த்திலிருந்து பைளிடய ைந்த 

ஃபிரான்சிஸ் வீடு திரும்பினார். பசியால் வாடி பைலிந்துயபாயிருந்த அவர் 

கந்னதத் துணிகயளாடு பதருவில் நடந்து யபாைனதக் கண்ட சிறுவர்கள் 

சிலர் அவனரப் னபத்தியம் என்று எள்ளி நனகயாடியயதாடு அவர்மீது 

கல்பலறிந்தைர். அைருல ய தந்லத பிடயட்டரா பபர்னார்ட ாடன 

பிரான்சிலே வீட்டுக்கு இழுத்துக்ப ாண்டுடபாய், லநயப்புல த்து, 

அைரது  ால் ளில் ேங்கிலிலயக்  ட்டி, அைலர ஓர் அலறயில் அல த்துப் 



டபாட் ார். பிடயட்டரா வீட்டில் இல்ைாத டநரம் பார்த்துப் பிரான்சிசின் 

தாய் ே ன்மீது இரக் ம் ப ாண்டு அைலர விடுவித்தார். ஃபிரான்சிஸ் 

மீண்டும் புனித தமியான் ட ாவிலுக்குச் பேன்று, தம் நாட் லை 

இலறடைண் லில்  ழித்தார். 

 

துறவற ெனபகனள நிறுவுதல் : 

பின்னர் ஃபிரான்சிஸ் உடராலே ந ருக்குத் திருப்பயணோ ச் 

பேன்றார். அங்கு புனித யபதுரு யபராலயத்தின் அருயக 

பிச்னெபயடுத்துக்பகாண்டு இருந்தவர்கயளாடு தாமும் யபாய் 

அைர்ந்துபகாண்டு, ஒரு பிச்னெக்காரராக ைாறிைார். இந்த அனுபைம் 

அைருக்கு ஏழ்லேயின் பபாருலை ஆழ்ந்த விதத்தில் உணர்த்திற்று. 

ைாழ்நாள் முழுைதும் ஏழ்லேயிடைடய  ழிக்  டைண்டும் என்று 

ஃபிரான்சிஸ் உறுதி பூண் ார். 

ஃபிரான்சிஸ் வீடு திரும்பியதும், அசிசி ந ரின் பதருக் ளில் இறங்கி 

ந ந்து பேன்று, இடயசுலைப் பற்றிப் டபாதிக் ைானார். அைர் கூறியலதக் 

ட ட்டு ஒரு சிைர் அைருக்குச் சீ ர் ைா  ோறினர்.1209ம் ஆண்டு 12 

இலைடயாரு ன், "சிறு ெயகாதரர்கள்" என்ற ேலபலய ஆரம்பித்தார். 

ஃபிரான்சிஸ் திருத்தந்லத மூன்றாம் இன்னேண்ல  அணுகித் தம் 

குழுலை ஒரு துறைற ேலபயா  அங்கீ ரித்து ஏற்  டைண்டும் என்று 

ட ட்டுக்ப ாண் ார். திருத்தந்லத 1210ல் ஃபிரான்சிஸ் ன் ேலபக்கு 

அதி ாரப்பூர்ைோன இலேவு ைழங்கினார். 

பின்னர், ஃபிரான்சிஸ் 1212ல் கிைாரா என்ற பபண்ேணிடயாடு 

டேர்ந்து பபண் ளுக் ான ஒரு துறைற ேலபலயயும், 1221ல் டேலும் தை 

முயற்சி லை டேற்ப ாள்ளும் பபாதுநிலை ேட ாதர 

ேட ாதரி ளுக்ப ன்று "மூன்றாம் ெனப" என்று அலழக் ப்பட்  ஒரு 

அலேப்லபயும் ஆரம்பித்தார். 

 

 



சிலுனவப் யபாரில் பங்காற்றுதல் : 

திருத்தந்லத மூன்றாம் இன்னபேண்ட் விடுத்த அலழப்லப ஏற்று, 

ஃபிரான்சிஸ் 1219ல் சிலுலைப் டபார் வீரர் டைாடு டேர்ந்து எகிப்து 

பேல்ைப் பயணோனார். அங்கு இடயசு பிறந்து ைைர்ந்து இறந்த 

திருநாட்ல  மீட்  டபாரிடும்டபாது இறக்  டநர்ந்தால் தம் கிறித்தை 

நம்பிக்ல யின் பபாருட்டு ேலறச்ோட்சியா  உயிர்துறக் ைாம் என்னும் 

எதிர்பார்ப்பு அைரி ம் இருந்தது. டேலும், கிறித்தைர் ளும் 

இசுைாமியர் ளும் நட்பு ன் ைாழ்ைதற்குப் டபார் தவிர டைறு ைழி ள் 

உண்டு என்பதிலும் அைருக்கு நம்பிக்ல  இருந்தது. 

இதற்கில யில் ஃபிரான்சிஸ்கு ேலப மி ப் பபரியதா  ைைர்ந்தது. 

எனடை ேலபலய ஒழுங் லேப்பதற் ா ப் பிரான்சிசு முயற்சி ள் 

டேற்ப ாண் ார். ேலபயின் ஒழுங்கு ள் திருத்தந்லதயால் 

ஏற்றுக்ப ாள்ைப்பட்  பின்னர், பிரான்சிசு நிர்ைா ப் பபாறுப்பில் அதி ம் 

ஈடுப வில்லை. 

 

கிறிஸ்தவத்னதப் பரப்பப் ஃபிரான்சிஸ் யைற்பகாண்ட பயணங்கள் : 

பிரான்சிசு பபற்ற இலறயலழத்தலில் இரு முக்கிய கூறு ள் 

அ ங்கியிருந்தன. முதல் கூறு "ஏழ்லே". இரண் ாைது கூறு "நற்பேய்தி 

அறிவித்தல்." குடும்பத்லதயும் உல லே லையும் துறந்த பிரான்சிசு 

இடயசு அறிவித்த நற்பேய்திலயத் தாமும் பிறருக்கு அறிவிக்  டைண்டும் 

என்பதில்  ருத்தாயிருந்தார். அடத டைலையில் கிறிஸ்துவுக் ா த் தம் 

உயிலரடய பலியாக் வும் அைர் முன்ைந்தார். 

இச்சிந்தலன டைாடு ஃபிரான்சிஸ் 1212ல் இலையுதிர்  ாைத்தில் 

சிரியா பகுதிக்குப் புறப்பட்டுச் பேன்று, அங்கு இசுைாம் ேேயத்லதத் 

தழுவியிருந்த ோரசீனியர் நடுடை கிறிஸ்தை ேதத்லதப் பரப்ப 

முலனந்தார். ஆனால், சுடைாடைனியா   ற் லரயில் அைர் பயணம் 

பேய்த  ப்பல் டேதமுற்றதால் அைரால் பயணத்லதத் பதா ரமுடியாேல் 



இத்தாலியின் அங்ட ாணா ந ரத்திற்குத் திரும்பினார். நடு இத்தாலியில் 

கிறிஸ்தை நற்பேய்திலயப் டபாதித்தார். 

1214ல் ஃபிரான்சிஸ் மீண்டும் ஒருமுலற நற்பேய்திப் பயணம் 

டேற்ப ாண் ார். ஆப்பிரிக் ாவின் ை  லரயில் அலேந்துள்ை 

போடராக்ட ா நாட்டுக்குச் பேன்று அங்கு இசுைாமியரில டய 

கிறித்தைத்லதப் பரப்ப டைண்டும் என்னும் ஆர்ைத்தில் பிரான்சிசு 

முதலில் எசுப்பானியா டபாய்ச் டேர்ந்தார். அங்கு  டின 

டநாய்ைாய்ப்பட் தால் போடராக்ட ாவுக்குப் பயணத்லதத் பதா ர 

முடியவில்லை. 

இத்தாலிக்குத் திரும்பியபின் ஃபிரான்சிஸ் நிறுவிய துறைறக் 

குழுவில் டேலும் பைர் டேர்ந்தனர். அைர் ளுள் தலைசிறந்த ஒருைர் 

பேைாடனா டதாோ (Thomas of Celano) என்பர் ஆைார். இைடர 

முதன்முதைா ப் ஃபிரான்சிஸின் ைாழ்க்ல  ைரைாற்லற எழுதியைர். 

கிபி 1215ல் திருத்தந்லத மூன்றாம் இன்னபேண்ட் நான் ாம் 

இைாத்தரன் பபாதுச்ேங் த்லதக் கூட்டினார். அச்ேங் த்தில் பிரான்சிசு 

 ைந்திருக் ைாம் என்பறாரு  ருத்து உள்ைது. ஆயினும் அதுபற்றி 

உறுதியான த ைல் இல்லை. 

1216, ஜூலை ோதம் திருத்தந்லத மூன்றாம் இன்னபேண்ட் 

பபரூஜியா ந ரில்  ாைோனார். அப்டபாது ஃபிரான்சிஸ் உ னிருந்தார். 

இறப்பு : 

தாம் இறப்பதற்கு முந்திை நாள் ைானல யநரம் ஃபிரான்சிஸ் தம் 

ெயகாதரர்களிடம் அப்பம் பகாண்டுவரச் பொன்ைார். அவயராடு கூட 

இருந்த ெயகாதரர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் அப்பத்திலிருந்து ஒரு சிறு 

துண்னடப் பிட்டுக் பகாடுத்தார். இயயசு, தாம் துன்பங்கள் அனுபவித்து, 

சிலுனவயில் அனறயுண்டு உயிர்துறந்தற்கு முந்திை நாள் தம் சீடர்கயளாடு 

பந்தியைர்ந்து, அவர்கயளாடு அப்பத்னதப் பகிர்ந்துபகாண்டது யபாலயவ 

பிரான்சிசும் பெய்ய விரும்பிைார். அப்பத்னதப் பகிர்ந்துபகாண்டதும் 

ஃபிரான்சிஸ் தம் ெயகாதரர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் இறுதி ஆசி 



வழங்கிைார். "உலகில் நான் பெய்ய யவண்டிய பணி முடிந்தது. நீங்கள் ஆற்ற 

யவண்டிய பணி யாபதன்று உங்களுக்கு இயயசு கிறித்து கற்பிப்பாராக" 

என்று கூறினார். 

ஏழ்லேலயத் தம் ைாழ்க்ல த் துலணயா  ஏற்றுக்ப ாண்  

ஃபிரான்சிஸ் தேக்ப ன்று தாம் உடுத்த எளிய டேைால லயக் கூ  

லைத்திருக்  விரும்பவில்லை. எனடை தம் ஆல லய அ ற்றச் 

போன்னார். பின்னர் தலரயில் தம்லேக் கி த்தச் போன்னார்.   ன் 

ைாங்கிய ஒரு துணியால் அைரது உ லை ேலறத்தனர். அலனத்லதயும் 

துறந்த ேனிதரா , ஏலழயா  இவ்வுைல  விட்டுப் பிரிய விரும்பினார் 

ஃபிரான்சிஸ். 

பின்னர் ஃபிரான்சிஸ் தம் ேட ாதரர் ளி ம் டயாைான் 

நற்பேய்தியிலிருந்து இடயசுவின் இறுதி இராவுணவு, துன்பங் ள் ேற்றும் 

பிரியாவில  பற்றிய பகுதிலய (யயாவான் 13:1-17) ைாசிக் ச் போன்னார். 

நற்பேய்தி ைாே த்லதக்  ைனோ க் ட ட்டுத் தியானித்தைராய், 

திருப்பாடல்கள் நூலிலிருந்து 141 (142)ம் திருப்பா லை அைடர தைர்ந்த 

குரலில் பாடித் பதா ங்கிலைத்தார். அப்பா லின் இறுதி ைேனத்தில் 

"சினறயினின்று என்னை விடுவித்தருளும்" (திபா 142:7) என்னும் 

போற்பறா லரச் ேட ாதரர் ள் பாடினார் ள். அன்று ேனிக்கிழலே, 1226ம் 

ஆண்டு, அக்ட ாபர் 3ம் நாள் இரவு. சூரியன் ோய்ந்தபின் ேறுநாள் 

பதா ங்குைதா க்  ணக்கிடுைதால் ஃபிரான்சிஸ் அக்ட ாபர் 4ம் நாள் 

இறந்தார் என்று  ணிப்பர். அப்டபாது ஃபிரான்சிஸுக்கு ையது 45. அைர் 

இடயசுவின் குரலுக்குச் பேவிேடுத்து, இடயசுலை முற்றிலுோ ப் 

பின்பேன்று ைாழ்ந்தி  முடிவு பேய்து, ேனோற்றம் அல ந்த 12ம் ஆண்டு. 

அந்த நாளில் ஃபிரான்சிஸ் இறந்தார். 

ஃபிரான்சிஸ் இறந்த இரண்ட  ஆண்டு ளில் அைர்தம் பநருங்கிய 

நண்பராயிருந்த திருத்தந்லத ஒன்பதாம் கிரட ாரி இைருக்குப் புனிதர் 

பட் ம் ைழங்கினார் (ஜூலை 16, 1228). இன்று, புனித அசிசி பிரான்சிசு 



உைப ங்கிலும் டபாற்றப்படுகின்ற ேேயத் தலைைர் ளுள் சிறப்பி ம் 

பபறும் ஒருைரா த் தி ழ்கின்றார். 

 

பெபம்: 

ஆண்டவராகிய கடவுயள! அசிசி நகர் புனித பிரான்சிஸ் 

ஏழ்னையிலும், தாழ்ச்சியிலும், கிறிஸ்துவின் ொயலில் விளங்கச் பெய்தீர். 

இப்புனிதரின் வழியில் நடந்து, ைகிழ்விலும், அன்பிலும், உம் ைகனைப் 

பின்பற்றி, உம்யைாடு ஒன்றித்திருக்க வரம் தாரும்.   Mnkd;. 

 

 

 


