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முக்கிய திருத்தலங் ள் :

"வாசவல்" னபராலயம்(Wawel Cathedral)

நிற வுத் திருநாள் : ஏப்ரல் 11
பாது ாவல் :

க்ரன ாவ், னபாலந்து

(Kraków, Poland)

புனிதர் ஸ்தனிஸ்லாஸ், "க்ரன ாவ்" (Bishop of Kraków) மறை
மாவட்டத்தின்

ஆயரும்,

னபாலந்து

நாட்டு

அரசன்

"இரண்டாம்

னபானலஸ்லாவ்" (Polish king Bolesław II the Bold) என்பவ ால்
துன்புறுத்தப்பட்டு ச ால்லப்பட்ட மறைசாட்சியுமாவார்.
பாரம்பரியப்படி, புனிதர் ஸ்தனிஸ்லாஸ் னபாலந்து நாட்டில்
சசபன ாவ்'விலுள்ள, னபாக்கி ா (Bochina) என்ை ஊரில் 1030ம் ஆண்டு
ஜூறல மாதம் 26ம் நாள் ஓர் பிரபுக் ளின் குடும்பத்தில் பிைந்தார்.
"விசயலிஸ்லா" மற்றும் "னபாக் ா" (Wielisław and Bogna) ஆகினயார்
இவரது சபற்னைார் ஆவர். இவரின் சபற்னைாருக்கு பல வருடங் ள்
குழந்றதப்னபறு இல்லாமலிருந்தனபாது, பல சஜப, தவ முயற்சி றள
னமற்ச ாண்டு, இறைவனின் அருளால் இவர் பிைந்தார். இவர் சபற்னைார்
இவறர அறிவிலும், ஞா த்திலும், பக்தியிலும் சிைந்த குழந்றதயா
வளர்த்தார் ள். அந்நாறளய னபாலந்து நாட்டின் தறலந ரா

இருந்த

"க்னிசயஸ்ன ா" (Gniezno) எனும் ந ரின் னபராலய பள்ளியில்

ல்வி

ற்ைார்.
அதன்பின், னபாலந்து நாட்டிற்கு திரும்பிய அவர், குருத்துவம்
சபற்ைார். "க்ரன ாவ்" (Bishop of Kraków) மறை மாவட்டத்தின் ஆயர்
"இரண்டாம் லம்னபர்ட் சுலாவ்" அவருக்கு குருத்துவ அருட்சபாழிவு
சசய்வித்தார்.
பின்பு 1072ம் ஆண்டு க்ரன ாவ் (Kraków) மறைமாவட்ட ஆயர் மரித்த
பின் ஸ்தனிஸ்லாஸ் ஆயரா
திருத்தந்றத

இரண்டாம்

சவளிப்பறடயா
சபாறுப்னபற்ைார்.

னதர்ந்சதடுக் ப்பட்டார். இருப்பினும்

அசலக்சாண்டரின்

(Pope

Alexander

II)

ட்டறள வந்ததன் பின் னர அவர் ஆயரா
ஆயர்

ஸ்தனிஸ்லாஸ்

அந்நாறளய

னபாலிஷ்

குடியுரிறம ச ாண்ட ஆயர் ளுள் ஒருவராவார். இவர் னபாலந்து நாட்டின்
அரசியலிலும் சசல்வாக்கு ச ாண்டவரா வும் அரசுக்கு ஆனலாசற
கூறுபவரா வும்

இருந்தார்.

திருத்தந்றதயின்

ள்

பிரதிநிதித்துவத்றத

னபாலந்து நாட்டில் ச ாண்டுவருவது அவரது முக்கிய சாதற யா
இருந்தது.
1076ல் னபாலந்தின் அரச ா "இரண்டாம் னபானலஸ்லாவ்" (Polish
king

Bolesław

II

the

Bold)

முடிசூடி ான்.

னபாலந்து

நாட்றட

கிறிஸ்தவமயமாக்குவதில் உதவி புரியும் சபாருட்டு, "சப டிக்றடன்"
துைவு மடங் றள (Benedictine monasteries) நிறுவ ஆயர் அரசற
ஊக்குவித்தார்.
ஒரு நிலத்தின் னமலுள்ள சர்ச்றசனய ஆயருக்கும் அரசனுக்கும்
இறடனய

பிரச்சிற

ளும்

பூசல் ளும்

சதாடங்

ாரணமா து.

ஒருமுறை, "விஸ்டுலா" (Vistula river) நதியின் படுக்ற யருன ஒரு துண்டு
நிலத்றத மறை மாவட்டத்திற் ா "ப்னயாட்ர்" (Piotr) என்பவரிடமிருந்து
வாங்கியிருந்தார். ஆ ால், "ப்னயாட்ர்" (Piotr) இைந்ததும் அவரது
குடும்பத்தி ர் அந்த நிலத்திற்கு உரிறம ன ாரி ர். அரசனும் அந்த
குடும்பத்தி ருக்கு சாத மா தீர்ப்பளித்தான். தமது தரப்பு நியாயத்றத
நிரூபிப்பதற் ா , ஆயர் இைந்துனபா
உயிருடன்

எழுப்பி ார்.

"ப்னயாட்ர்" (Piotr) என்பவறர

உயிர்த்சதழுந்த

"ப்னயாட்ர்"

(Piotr)

உண்றமயா னவ தாமும் தமது மூன்று ம ன் ளும் சர்ச்றசக்குரிய
நிலத்றத

ஆயருக்கு

விற்று

பணம்

சபற்ைதா

அரசறவயில்

ஒப்புக்ச ாண்டார். னவறு வழியற்ை அரசன், ஆயருக்ன திரா

வழக்ற

ரத்து சசய்தான். உயிர்த்சதழுந்த "ப்னயாட்ர்" (Piotr) மீண்டும் ல்லறையில்
புறதக் ப்பட்டார்.
இத ால் அரசன் ன ாபம் ச ாண்டு திருச்சறபக்கு எதிரா ச்
சசயல்பட்டான். ஆயர் திருப்பலியாற்றிக் ச ாண்டிருந்த னபாது, அவறரக்
ச ால்ல தமது வீரர் றள அனுப்பி ான். ஆ ால் ஆயரிடமிருந்து
னபசராளி

ஒன்று

சவளிப்பட்டதால்,

பறடயாட் ள்

அவறரக்

ச ால்லாமல் விட்டுச் சசன்ைார் ள். இத ால் அரசன் தானம னநரடியா
வந்து ஆயறர சவட்டிக் ச ான்ைான். இப்சபரும் பாவத்றத சசய்ததால்

அரசன் அரசாட்சியிழந்து னபாலந்து நாட்றட விட்டு விரட்டப்பட்டான்.
பின் ர் ஹங்ன ரி நாடு சசன்று, தஞ்சமறடந்தான்.
ஆயர் ஸ்தனிஸ்லாஸ் ஓர் நல்ல ஆயரா
வழிநடத்தி ார்.

ஏறழ ளுக்கு

உதவி ள்

இருந்து திருச்சறபறய
பல

சசய்தார்.

தம்

மறைமாவட்டதிலிருந்த மறைபரப்பு பணியாளர் றள ஆண்டுனதாறும்
சந்தித்து

இறைப்பணிறய

திைம்பட

சசய்ய

ஊக் மூட்டி ார்.

