
 

✠ புனிதர் க ொகெட் ✠ 

(St. Colette of Corbie) 

மடொதிபதி, நிறுவனர் : 

(Abbess and Foundress) 

பிறப்பு : 13 ஜனவரி 1381  க ொர்பீ, அமிகேன்ஸ், பர் ண்டி 

(Corbie, County of Amiens, Duchy of Burgundy) 

இறப்பு : 6 மொர்ச் 1447 (வேது 66 க ண்ட், ஃப்கெண்டர்ஸ், பர் ண்டி 

(Ghent, County of Flanders, Duchy of Burgundy) 

ஏற்கும் சமேம் : க ொமன்  த்கதொலிக்  திருச்சபப (Roman Catholic) 

ஃபி ொன்சிஸ் ன் சபப, க ொகெட்டின் புவர் க்கேர் சபப 

(Franciscan Order, especially the Colettine Poor Clares) 

முக்திகபறு பட்டம் : 23 ஜனவரி 1740  

திருத்தந்பத பன்னிக ண்டொம் கிகேகமன்ட் (Pope Clement XII) 

புனிதர் பட்டம் : 24 கம 1807 திருத்தந்பத ஏழொம் பேஸ் (Pope Pius VII) 

முக்கிே திருத்தெம் : கபத்கெகெம் துறவுமடம், க ன்ட், கபல்ஜிேம் 

(Monastery of Bethlehem, Ghent, Belgium) 

நிபனவுத் திருநொள் : மொர்ச் 6 
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பொது ொவல் : குழந்பதப் கபறு கவண்டும் கபண் ள் (Women seeking to 

conceive) தொேொ க்  ொத்திருக்கும் கபண் ள் (Expectant mothers) 

கநொய்வொய்ப்பட்ட குழந்பத ள் (Sick children) 

புனிதர் க ொர்பீ ந ரின் க ொகெட், ஒரு ஃபிக ஞ்ச் 

துறவுமடொதிபதியும், "புனிதர் க்கேர் சபபயின்" (Order of Saint Clare) 

சீர்திருத்தப்பட்ட கிபேேொன "க ொகெட்டின் புவர் க்கேர்ஸ்" (Colettine Poor 

Clares) எனும் சபப நிறுவனரும் ஆவொர். எண்ணற்ற அதிசேச் சம்பவங் ள் 

இவர் வொழ்க்ப யின் நி ழ்ந்ததொல், இவர் "குழந்பதப் கபறு கவண்டும் 

கபண் ள்", "தொேொ க்  ொத்திருக்கும் கபண் ள்", மற்றும் 

"கநொய்வொய்ப்பட்ட குழந்பத ள்" ஆகிகேொரின் பொது ொவெ ொ  

வணங் ப்படுகிறொர். க ொமன்  த்கதொலிக்  திருச்சபப இவப  புனித ொ  

அருட்கபொழிவு கசய்தது. 

"நிக ொல் கபொல்கெட்" (Nicole Boellet) எனும் இேற்கபேர் க ொண்ட 

புனிதர் க ொகெட், ஃபி ொன்ஸ் நொட்டின் பி ொர்டி (Picardy) 

பி ொந்திேத்திலுள்ே க ொர்பீ (Corbie) எனும் கி ொமத்தில் 13 ஜனவரி 1381ல் 

பிறந்தொர். க ொர்பீ கி ொமத்திலுள்ே கபனடிக்படன் துறவு மடத்தின் 

(Benedictine Abbey of Corbie) ஏபழத் தச்ச ொன  ொபர்ட் கபொல்கெட் (Robert 

Boellet) இவ து தந்பத ஆவொர். இவ து தொேொரின் கபேர் மொர் க ட் 

கமொகேொன் (Marguerite Moyon) ஆகும். 

இவ து கபற்கறொர் முதிர் வேதுவப  குழந்பதப் பொக்கிேமின்றி 

இருந்ததொ வும், பின்னர் அவர் ள் புனிதர் நிக்க ொெபச (Saint Nicholas) 

கநொக்கி குழந்பதப்கபறு கவண்டி கஜபித்ததொல் அவர் ேது அறுபதொவது 

வேதில் பிறந்த கபண் குழந்பதக்கு புனிதர் நிக்க ொெசுக்கு நன்றி 

கூறுவதற் ொ  பிறந்த குழந்பதக்கு நிக்க ொல் என்று கபேரிட்டதொ வும், 

அவ து கபற்கறொர் அவப  அன்புடன் நிக ொல்கெட் (Nicolette) என 

அபழத்ததொ வும் பின்னர் அந்த கபே ொகெகே அவர் 

அறிேப்பட்டதொ வும் அவ து சம ொெ வொழ்க்ப  வ ெொற்றொசிரிேர் ள் 

கூறுகின்றனர். 



நிக ொல்கெட்டின் பதிகனட்டு வேதில் அவ து கபற்கறொர் 

மரித்தனர். பின்னர் அவர் கபகுய்ன்ஸ் (Beguines) எனப்படும் 

சக ொதரி ளின் (மத வொர்த்பதப்பொடு ள் கபறொத) சபபயில் இபணந்தொர். 

அச்சபபகேொரின் இபணேற்ற வொழ்க்ப  முபறேொல் ஈர்க் ப்பட்டொர். 

1402ல் புனிதர் ஃபி ொன்ஸிசின் மூன்றொம் நிபெ சபபயில் (Third Order of St. 

Francis) இபணந்தொர். க ொர்பீ கதவொெேத்தின் அருக யுள்ே க ொர்பீ 

மடொதிபதியின் ஆகெொசபனயின் கபரில் அவர் ஒரு துறவிேொ  மொறினொர். 

நொன்கு வருட துறவுப் பணியின் பின்னர், அவர்  ண்ட பல்கவறு  னவு ள் 

மற்றும் திருக் ொட்சி ளின் அடிப்பபடயில், ஃபி ொன்சிஸ் ன் இ ண்டொம் 

நிபெ (Franciscan Second Order) சபபபே சீ பமத்து அதன் முழுபமேொன 

எளிபம மற்றும் தொழ்ச்சிக்க  திருப்பித் த  தொம் அபழக் ப்படுவதொ  

நம்பினொர். அதன்படிகே கசய்தொர். 

1406 முதல் 1412 வப ேொன  ொெ  ட்டத்தில் அவர் துறவு மடங் பே 

நிறுவினொர். தமது வொழ்நொள் முழுதும் அவர் 18 துறவு மடங் பே 

நிறுவினொர். துறவு மட  ொரிேங் ளுக் ொ  அவர் பேணித்த ஊர் ளுக்கு 

 ொெணி ள் அணிேொது கவறும்  ொல் ளுடகனகே பேணித்தொர். நித்திே 

வி தம், எளிபம மற்றும் தொழ்ச்சியின் அபடேொேமொ  தி ழ்ந்தொர். 

மொர்ச் மொதம் 1447ல் க ன்ட் (Ghent) என்னுமிடத்தில் க ொகெட் 

மரித்தொர். 
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