
✠ புனிதர் லாரன்ஸ் ✠ 

(St. Lawrence of Brindisi) 

 

கத்ததாலிக்க குரு  / மறைவல்லுநர்  

(Roman Catholic Priest  / Doctor of the Church) 

பிைப்பு : ஜூறல 22, 1559 பிரிந்திசி, தநப்பிள்ஸ் அரசு 

(Brindisi, Kingdom of Naples) 

இைப்பு : ஜூறல 22, 1619 (வயது 60) லிஸ்பன், தபார்ச்சுகல் 

(Lisbon, Portugal) 

ஏற்கும் சமயம் : தராமன் கத்ததாலிக்க திருச்சறப 

(Roman Catholic Church) 

அருளாளர் பட்டம் : ஜூன் 1, 1783 திருத்தந்றத  ஆைாம் பயஸ் 

(Pope Pius VI) 

புனிதர் பட்டம் : டிசம்பர் 8, 1881 திருத்தந்றத பதின்மூன்ைாம் லிதயா 

(Pope Leo XIII) 

நிறைவுத் திருவிழா : ஜூறல 21 
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பாதுகாவல் :  பிரிந்திசி (Brindisi) 

புனிதர் லாரன்ஸ் (Saint Lawrence of Brindisi) ஒரு கத்ததாலிக்கக் 

குருவும், கப்புச்சின் சபைத் (Order of Friars Minor Capuchin) துறவியுமாவார். 

கியுலித ா சீசர் ருஸ்த ா (Giulio Cesare Russo) எனும் இ ற்பை ர் 

பகாண்ட இவர், தேபிள்ஸ் அரசின் (Kingdom of Naples), பிரிந்திசி (Brindisi) 

மாகாணத்தில், பவனீஷி  (Venetian) வணிகர் குடும்ைத்தில் பிறந்தவர் 

ஆவார். பவனிஸ் ேகரில் உள்ள புனித மார்க் கல்லூரியில் (Saint Mark's 

College) கல்வி ையின்ற பின்னர் "சதகாதரர் லாரன்ஸ்" என்னும் பை தராடு 

பவதரானாவில் (Verona) உள்ள கப்புச்சின் சபையில் இபணந்தார்.  

இவர் ைதுபவ ேகர ைல்கபலக்கழகத்தில் (University of Padua) 

உ ர்கல்வி பைற்றார். இவர் ஒரு திறபம ான பமாழியி லாளர் ஆவார். 

இவர் பைரும்ைாலான ஐதராப்பி  மற்றும் பசமிட்டிக் (Semitic languages) 

பமாழிகபள சரளமாக திறபம பகாண்டவராவார். பெப்ரூ (Hebrew), 

அரபிக் (Arabic), அராபமக் (Aramaic), அம்ெரிக் (Amharic), டிக்ரினி ா 

(Tigrinya), டிக்தர (Tigre), அஸ்சிரி ன் (Assyrian), மால்டிஸ் (Maltese) 

உள்ளிட்ட பமாழிகள், “பசமிட்டிக்” (Semitic languages) என்று 

அபழக்கப்ைடுகின்றன. கி.பி. 1582ம் ஆண்டு, குருத்துவ அருட்பைாழிவு 

பசய் ப்ைட்ட லாரன்ஸ், ஒரு அறிவு பசறிந்த குருவாக திகழ்ந்தார். 

கி.பி. 1596ம் ஆண்டு, தராமில் உள்ள கப்புச்சின் சபைக்கு தள 

தபலவராக (Definitor General) நி மிக்கப்ைட்டார்; திருத்தந்பத எட்டாம் 

கிளபமண்ட் (Pope Clement VIII), அந்த ேகரத்தில் உள்ள யூதர்களிடம் 

மபறைணி ாற்றி அவர்கபள மனம் மாற்ற இவபர அனுப்பினார். கி.பி. 

1599ம் ஆண்டு பதாடங்கி, லாரன்ஸ் பெர்மனி மற்றும் ஆஸ்திரி ாவில் ைல 

கப்புசின் மடங்கபள நிறுவுவதன் மூலம் கத்ததாலிக்க மறுமலர்ச்சிக்கு 

பைரிதும் உதவினார். 

கி.பி. 1601ம் ஆண்டு, புனித தராம தைரரசர் (Holy Roman Emperor) 

“இரண்டாம் ருடால்ஃபி’ன்” (Rudolph II) இராணுவ பறடகளுக்கு ஆன்மீக 

குருவாக பணியாற்றிைார். அப்தபாது ஓட்தடாமன் துருக்கியர்களுக்கு 



(Ottoman Turks) எதிராக தபாராட உதவ பிலிப் இம்மானுவறல (Philippe 

Emmanuel) தசர்த்துக்ககாண்டார். ஒட்தடாமன் தைரரசிடமிருந்து (Ottoman 

Empire) ெங்தகரி (Hungary) ோட்டிலுள்ள (Székesfehérvár) என்னும் இடத்பத 

பகப்ைற்ற ேடந்த தைாரின்தைாது, சிலுபவப  மட்டுதம பகயில் 

பகாண்டு ைபடக்கு முன் பசன்றார். 

இவர் கப்புச்சின் சபையின் தபலவராக (Vicar General of the Capuchin 

friars) கி.பி. 1602ம் ஆண்டும், அதன் பின்னர் 1605ம் ஆண்டும் 

ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்டார். ஆனால் 1605ம் ஆண்டு அதபன ஏற்க 

மறுத்துவிட்டார். பின்னர் திருப்பீட தூதுவராக ைதவரி ாவுக்கு (Bavaria) 

ைணி ாற்ற அனுப்ைப்ைட்டார். பிறகு ஸ்பையின் ோட்டின் திருப்பீட 

தூதுவராக ைணி ாற்றி பின்னர், இவர் 1618ம் ஆண்டு ஓய்வுபைற்றார். 

1619ம் ஆண்டு, ஸ்பையின் அரசருக்கு தேபிள்ஸ் பவஸ்ரா ாயின் (Viceroy of 

Naples) ேடவடிக்பககள் குறித்த ஒரு சிறப்பு தூதராக இவர் 

அனுப்ைப்ைட்டார். இந்த பணிறய முடித்த பிைகு, “லிஸ்பன்” (Lisbon) 

நகரில், தைது பிைந்தநாள் அன்று மரித்தார். 

இவருக்கு 1783ம் ஆண்டு, திருத்தந்றத ஆைாம் பயஸ் (Pope Pius VI) 

அவர்களால் முக்திதபறு பட்டமும், 1881ம் ஆண்டு, திருத்தந்றத 

பதின்மூன்ைாம் லிதயா (Pope Leo XIII) அவர்களால் புனிதர் பட்டமும் 

அளிக்கப்பட்டது. 1959ல் திருத்தந்றத இருபத்திமூன்ைாம் தயாவாைால் 

(Pope John XXIII) இவர் திருச்சறபயின் மறைவல்லுநராக (Doctor of the 

Church) அறிவிக்கப்பட்டார். 
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