
  

 

✠ புனித ப ொனவந்தூர் ✠ 

( St. Bonaventure ) 

 

கர்தினல், ஆயர், மறைவல்லுநர் --  ( Cardinal-Bishop and Doctor of the Church ) 

பிைப்பு : c. 1221  --  பஞ்ன ோரெஜின ோ (Bagnoregio), இத்தோலி 

இைப்பு : ஜூலை 15, 1274 (அகலை 52–53)  --  லின ோன்ஸ் (Lyons), பிெோன்ஸ் 

புனிதர்  ட்டம் : ஏப்ெல் 14, 1482 --  திருத்தந்லத நோன்கோம் சிக்ஸ்துஸ் 

நிறனவுத் திருவிழொ : 15 ஜூலை 

சித்தரிக்கப் டும் வறக :  

கர்தி ோல்களின் ரதோப்பியில், நற்கருலைப் போத்திெத்லத ஏந்தி ைோறு;  

பிெோன்சிஸ்கன் சலப உலையில்; எழுதுைனதோ அல்ைது படிப்பனதோ 

னபோன்று; 

புனித ரபோர ரைந்தூர், இத்தோலி  நடுக் கோை இலையி ைோளரும் 

ரெய்யி ைோளரும் ஆைோர். இைர் பிெோன்சிஸ்கன் சலபயின் ஏழோைது 

தலைைெோக பணி ோற்றி ைர். இைர் அல்னபன ோவின் கர்தி ல்-ஆ ர். 

இைருக்கு புனிதர் பட்ைெளிப்பு 14 ஏப்ெல் 1482ல் திருத்தந்லத நோன்கோம் 

சிக்ஸ்துஸோல் அளிக்கப்பட்ைது. திருத்தந்லத ஐந்தோம் சிக்ஸ்துஸ் 1588ல் 



இைலெ திருச்சலபயின் ெலைைல்லுநர் எ  அறிவித்தோர். இைலெ 

"ததவதூதரின் மறைவல்லுநர்" எ வும் அலழப்பர். 

இைரின் இ ற்ரப ர்: ஜின ோைோனி டி ஃபிதோன்சோ ஆகும். திருமுழுக்கு 

ரப ர் ஜோன் ஆகும். இைர் 4 ை து இருக்கும்னபோது ரகோடி  னநோ ோல் 

தோக்கப்பட்ைோர். புனித அசிசி ோரிைம் னைண்டி  பிைகு புனித அசிசி 

பிெோன்சிஸ் இைலெ புதுலெ ோக குைப்படுத்தி ோர். அைரின் னநோய் 

அைலெவிட்டு விைகி து. இைெோல் எெோளெோ  நன்லெகள் ைரும் என்று 

புனித பிெோன்சிஸ் முன் றிவித்தோர். இத ோல் இைர் தன் இளம் 

ை திலிருந்னத அசிசி ோரிைம் அளவு கைந்த பக்தி ரகோண்டிருந்தோர். 

22ம் ை தில் இைர் பிெோன்சிஸ்கன் சலபயில் னசர்ந்து, போரிஸ் நகரில் 

இெண்டு சிைந்த ஆசரி ர்களிைம் கல்வி பயின்ைோர். புனித தோெஸ் 

அக்குயி ோஸ் இைருலை  உற்ை நண்பர். இைரும் புனித தோெசும் அறிஞர் 

பட்ைம் ரபறும் நோள் ைந்தது. இருைருனெ தோழ்ச்சி நிலைந்தைர்கள். இந்தப் 

பட்ைத்லத தோெஸ் முதலில் ரபை னைண்டும் என்று இைர் ைற்புறுத்தி ோர். 

தோழ்ச்சி மிகுந்த தோெஸ் ெறுக்க முடி ோெல் இைெது விருப்பத்திற்கு 

இைங்கி ோர். 

இைர் பிெோன்சிஸ்கு சலபயின் தலைைெோ ோர். இைெது மு ற்சி ோல் 

சலபயில் அலெதி ஏற்பட்ைது. இைர் புனித அசிசி பிெோன்சிஸ்சின் 

ைோழ்க்லக ைெைோற்லை எழுதிக் ரகோண்டிருந்தோர். அப்னபோது புனித 

அக்குயி ோஸ் தோெஸ், இைலெப் போர்க்க ைந்தோர். ஒரு "புனிதர் இன்பனொரு 

புனிதரது வொழ்க்றக வரலொற்றை எழுதிக் பகொண்டிருக்கிைொர் என்று கூறி 

தோெஸ் அகன்ைோர். 

தன் படிப்லப முடித்த பின், தன்ல  புனித அசிசி சலபயில் அர்ப்பணிக்க 

விரும்பி ோர். துைைை சலபயில் தன்ல  அர்ப்பணித்த பின், இைரின் 36 

ஆம் ை தில், சலபத் தலைைெோக னதர்ந்ரதடுக்கப்பட்ைோர்.  

16 ஆண்டுகள் சலபல  நன்கு ைளர்த்ரதடுத்தோர்.  இைர் அச்சலபக்கு 

ஆற்றி  ரதோண்ைோல், இைர் இெண்ைோம் பிெோன்சிஸ் 

என்ைலழக்கப்பட்ைோர். 



இவர்தொன் மூதவறை பெ த்றத முதன்முதலில் தன் ெற யில் 

அறிமுகப் டுத்தினொர். இன்று இச்ரசபம் திருச்சலபயிலும் 

னைரூன்றியுள்ளது. இைர் பைரின் கட்ைோ த்தி ோல் அல்னபனி  நோட்டின் 

ஆ ெோகவும், கர்தி ோைோகவும் னதர்ந்ரதடுக்கப்ரபற்ைோர். 2 ஆம் லின ோன் 

ரபோதுச் சங்கத்தில், சிை கருத்துக்கலள நுணுக்கெோய் ஆெோ  த ோரித்துக் 

ரகோடுத்தோர். அப்னபோதுதோன் கிழக்கு, னெற்கத்தி  திருச்சலபகலளயும் 

ஒன்று னசர்த்தோர். லின ோன் ரபோதுசங்கம் நைக்கும்னபோது, இைர் மிகவும் 

னநோய்ைோய்ப்பட்ைோர். திருத்தந்லதயிைமிருந்து னநோயில் பூசுதலை 

ரபற்ைோர். தன் ைோழ்நோள் முழுைதும் இலை ன்பு, ரசபம், கோட்சி தி ோ ம் 

இலைகளில் தன் னநெங்கலள ரசைவிட்ைோர். 

 

இவர் ஒருநொள்  ொத்திரங்கறை கழுவிக்பகொண்டிருந்தொர்.  

அப்த ொதுதொன் திருத்தந்றத 10 ஆம் கிரதகொரியொர் இவறர கர்தினொலொக 

உயர்த்தினொர். இறத அறிவிக்க, கர்தினொலின் பதொப்பிறயயும் எடுத்து 

பென்று, பெய்திறய அவரிடம் பதரிவித்தனர். ஆனொல் அவர் தன் 

தவறலறய முடித்து வரும்வறர அத்பதொப்பிறய அருகிலிருக்கும் 

மரக்கிறையில் பதொங்கவிட பெொன்னொர். இதிலிருந்து அவரின் தொழ்ச்சி 

எத்தறமயது என் து பவளிப் ட்டது. 



சோகுமுன் தம் பதவில  விட்டு விைகி ோர். 1274ம் ஆண்டில் 2ைது 

லை ன்ஸ் நகர்ச் சங்கம் நைக்கும்னபோது இைர் இைந்தோர். 

 

பெ ம் :என்றும் வொழும் கடவுதை!  

அசிசியொறர த ொலதவ தன் வொழ்றவ வொழ்ந்த புனித ப ொனபவந்தூறர 

நிறனத்து, நொங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகின்தைொம். ஏறழ மக்களின்தமல், 

அைவில்லொ அன்பு பகொண்டு தநொயொல் தொக்கப் ட்டவர்களுக்கொக 

தன்றனதய அர்ப் ணம் பெய்து, தநொய்கறை அன்பின் வழியொக 

குணமொக்கிய இப்புனிதறரப்த ொல, இவ்வுலகிலுள்ை ஒவ்பவொரு 

மருத்துவரும், தங்களிடம் வருகின்ை தநொயொளிகளிடம் அன்பு கொட்டி வழி 

நடத்த ததறவயொன வரம் தந்தருை தவண்டுபமன்று இறைவொ உம்றம 

மன்ைொடுகின்தைொம். ஆபமன் † 
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