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இங்கிலாந்து

இறப்பு : 03 ஏப்ரல் 1253

இங்கிலாந்து

புனிதர் பட்டம் : 25 ஜனவரி 1262 -- திருத்தந்தத 4ம் ஊர்பன் (Pope Urban IV)
நினைவுத் திருநாள் : ஏப்ரல் 3
புனித ரிச்சர்ட், 1197ம் ஆண்டு பாக்கின்தைனில் பிறந்தார். இவர்
பிறந்தவுைன் பபற்றறார் இறந்துவிட்ைதால், ஒரு பசவிலித்தாய் (Nurse)
அவதர தனது வளர்ப்புப் பிள்தளயாக தத்பதடுத்து வளர்த்தார். ரிச்சர்ட்
மற்றவர்களால் அதிகம் றேசிக்கப்பட்ைார். இவர் ஓர் அதமதியான,
அழகான, அறிவான குழந்ததயாக வளர்ந்தார்.
இவதர இவரது வளர்ப்புத்தாய் பாரிசிலுள்ள ஆக்ஸ்றபார்டு
பள்ளியில்

(Oxford

school)

படிக்க

தவத்தார்.

இவர்

ஓர்

சிறந்த

றபாதகராகவும், ஆசிரியராகவும், சீர்திருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தார்.
பின்னர் 1235ம் ஆண்டு ஆக்ஸ்றபார்டு கல்லூரியின் றவந்தராக
றதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைார். அப்றபாது உயர் பதவியிலிருந்த றபராயர்
எட்மண்ட் றகண்ைர்பரி அவர்கள் ரிச்சர்தை சந்தித்து மாவட்ைத்தத

சீர்திருத்தும்

பபாறுப்தபயும்,

அந்ோட்டு

அரசரால்

திருச்சதபக்கு

இதழக்கப்படும் தீங்தக எதிர்ப்பதற்கும் றததவயான ேைவடிக்தககதள
எடுப்பதற்கான அதிகாரத்தத வழங்கினார்.
இந்நிதலயில் திடீபரன்று றபராயர் எட்மண்ட் இறந்துவிட்ைார்.
இததன கண்டு அதிர்ச்சியதைந்த ரிச்சர்டு, தானும் ஓர் குருவாக விரும்பி
திருச்சதப சட்ைத்ததயும், இதறயியதலயும் படித்து, பகண்ட் (Kent)
என்ற ஓர் சிறிய ஊரில் பங்கு குருவாக பசயல்பட்ைார்.
இறந்துறபான எட்மண்ட் றகண்ைர்பரி ஆயருக்கு பதிலாக மீண்டும்
புதிய ஆயதர றதர்ந்பதடுக்க ஏற்பாடுகள் ேைந்ததத அரசர் 3 பென்றி
(Henry

III)

எதிர்த்தார்.

றதர்ந்பதடுக்கப்பைறவண்டும்

தன்
என்று

விருப்பப்படி
கட்ைதள

ஆயர்

பிறப்பித்தார்.

இததனயறிந்த ரிச்சர்டு திருச்சதபதய தமயமாக தவத்து அரசர் ேைத்தும்
அநீதிகதள பார்த்து தாறன ஆயர் றவட்பாளராக நின்றார்.
இதத ஏற்றுக்பகாள்ளாத அரசர் பென்றி, கிறித்தவ மக்களுக்கு
எந்தவித ேலன்கதளயும் பசய்ய விைாமல் தடுத்தார். அப்பாவி மக்களுக்கு
உதவி

பசய்த

ரிச்சர்தை

தங்குவதற்கு

இைமில்லாமல்,

உணவு

பகாடுக்காமல் பிச்தசக்காரதனப் றபால அதலயவிட்ைான்.
இருப்பினும் கிறித்தவத்தத அம்மண்ணில் நிதலோட்ை பல
ஆலயங்கதளக் கட்டிபயழுப்பினார். ஆனால் அரசர் மூன்றாம் பென்றி
ஆலயங்கதளயும், பல புனித இைங்கதளயும், கிறிஸ்தவர்கதளயும்
றபாரிட்டு அழித்தான். புனித தலங்கதள மீட்பதற்காக சிலுதவப்றபார்
பதாைர திருத்தந்ததயால் ரிச்சர்ட் நியமிக்கப்பட்ைார்.
1253ல் சாபசக்ஸ் மற்றும் பகண்ட் (Kent) வழியாக பயணம்
பசய்யும்றபாது கடுதமயான றோயால் தாக்கப்பட்டு ஏப்ரல் 3ம் ோள்

இறந்தார். அவர் மரணப்படுக்தகயில் இருக்கும்றபாது, சிலுதவயில்
அதறயப்பட்ை

இறயசுவின்

பைத்தத

தழுவிக்பகாண்டு,

"ஆண்ைவராகிய இறயசுறவ உம்தம ோன் றேசிக்கிறறன்" என்று
உச்சரித்துக்பகாண்றை உயிர் நீத்தார். அவரது உைல் றைாவர் (Dowar) என்ற
இைத்தில்

புததக்கப்பட்டு,

பின்னர்

சிபசஸ்ைருக்கு

எடுத்துச்

பசல்லப்பட்ைது. 1262 மற்றும் 1276ம் ஆண்டு ஜுன் 16ல் அரசர் எட்வர்ட்
அவர்களின்

முன்னிதலயில்

புனிதருக்பகன்று

ஓர்

ஆலயம்

எழுப்பப்பட்ைது. இவ்வாலயம் மிகப்பபரிய யாத்திதர தலங்களில்
ஒன்றாக அதமந்தது. இததனயறிந்த அரசர் மூன்றாம் பென்றி தனது
தவறுகதள உணர்ந்து மனம் மாறினார்.
புனித ரிச்சர்ட் இறக்கும்வதர சிறந்த றமய்ப்புப் பணியாளராகவும்,
றபாததனயாளராகவும் திகழ்ந்தார். தனது றபாததனயால் மக்களின்
மனங்களில் நீங்கா இைம் பிடித்தார். ஏதழ மக்களுக்கும், வாழ்வில்
றசார்ந்தவர்களுக்கும் தனது தனி அன்தபயும், பாசத்ததயும் பபாழிந்து
வாழ்விற்கு வழிகாட்டினார்.
சசபம் :
அன்பாை இனறவா! திருச்சனபக்செதிராெ தீங்கு வினைப்பவர்ெனை நீர்
நினறவாெ ஆசீர்வதியும், புனித ரிச்சர்னடப்பபால நாங்ெளும் உண்னை,
பநர்னை, நீதிபயாடு வாழ்ந்து எங்ெனை சுற்றியுள்ை ஏனை எளியவனர
பநசித்து
ஆசைன் †

அன்பு

சசய்து

வாை

உைது

வரம்

தாரும்.

