பிய ோோினோ செக்கின் அவர்கள் ஏப்ரல் மூன்றோம் நோள் 1877 -ஆம் ஆண்டு
ெிட்டோடிய ோன் என்ற இடத்தில் பிறந்தோர். இவர் தனது 19 -ஆம் வ தில்
சகோத்தச ங்யகோ ெபப ில் யெர்ந்தோர். பிறகு அக்யடோபர் 3 -ஆம் நோள் 1897 ஆம் ஆண்டு
தனது கன்னி ர் மட ப ிற்ெிப யமற்சகோன்டோர்.
1899 ஆம் ஆண்டு அவர் ெம ப் பணித்துபறப முடித்தோர். அவர் தமது யெபவ ோன
ெபம ல் பிோிவிபன யதர்ந்சதடுத்துக்சகோண்டோர்.ஜிய ோவினோ கல்லூோி ிலும் மற்றும்
ெிறுவர் இல் த்திலும் தமது ெம ப்பணிப யமற்சகோண்டோர்.தனது வோர்த்பதப்
போட்டில் அவர் ஏற்சகோண்டது “TO LOVE GOD AND THE SOULS” அதோவது இபறவபன
யநெிப்பதுயபோல் ஆன்மோபவயும் அன்பு செய்வோ ோக.
1905 ஆம் ஆண்டு ஜனவோி 28 ஆம் நோள் ஆப்பிோிக்கோ சென்றோர். அங்கு அவோின் முதல்
ெந்திப்பு ,முதல் ெம ப்பணி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அபவகள் (LIMURU)
லிமுரு,துது,இெி ோகோகி,முயகோோி,வோம்யபோயகோ இறுதி ோக திக்கோன் ோ-சமரு. அவர்
நோன் ஒரு ெிறந்த சதய்வ பக்தியுள்ளவர் என்பதபன தனது ெம ப் பணி ின் மூ ம்
உணர்த்தினோர். அவர் தனது வோழ்வில் அடிக்கடி கூோி து ஒரு நல் இறப்பு என்பது
அபனத்பதயும் சபறும் என்பயத இவோின் பழக்கமோன ஒன்று.
தோன் செய்யும் ஒவ்சவோரு பணியும் விண்ணக தந்பதக்யக என்போர்.
அவர் தனது ெம ப் பணி ிபன இெி ோகோகித் இல் த்தில் அதுவும் அபரகுபற ோக
கட்டப்பட்ட ெிறு குடிபெ ில் தங்கி அங்கு யதோட்ட பணி ிபனயும் செய்து தங்களுக்கு
யதபவ ோன அபனத்து கோய்கறிகபளயும் விபளவித்து தனது இல் த்தில் பகிர்ந்து
உண்டு வோழ்ந்தோர்.அங்குள்ள அபனவபரயும் தனது தோர்மீக அன்போல் வழிநடத்தினோர்.
அதன் பின் அவோின் ெிோி ஒழுக்கமோன ெம வோழ்வு அடுத்த இடத்திற்கு இடம்
சப ர்ந்தோர். முயகோோி பின்பு வோம்யபோயகோ இரு அருட்ெ யகோதோியுடன் மருத்துவ
பணிப ஆரம்பித்தோர். 1915 முதல் 1918 வபர அது ஒரு நோடக நிகழ்வு யபோல்
அபமந்தது.அவர் ய ெோன மயனோப ம் சகோண்டவர் ஆவோர்.புனித சகோத்தச ங்யகோ
அடிகடிசெோல்லும் இபறவோர்த்பத"கிறிஸ்துவின் அன்பு என்பனப் பற்றி எறி
செய்கிறது".என்ற வோர்த்பத ின்படி வோழ்ந்தோர்.
இவர் இபறவனுக்கோகவும் ஏபழ மற்றும் மிகவும் பின் தங்கி மக்களுக்கும் அ ரோது
பணியும் கருபண உள்ளம் சகோண்ட சதோண்டும் புோிந்தோர். நற்செய்தி ின் தூதுவனோக
இபறவனும் நமது போதுகோவ ரும் இய சுகிறிஸ்து ஒருவயர யபோல் இதில் நோன் ஒரு
கருவி ோக ஆயவன் என்போர்.
அவோின் இறுதி இபறப்பணி ‘திக்கோனி ோ’ என்ற இடத்தில் அதுவும் துன்பமோன
நோட்களோகும். எத்தபனய ோ புனிதருகள், கதோநோ கர்கள்,தி ோகிகள் அபனவரும்
கபடெி ில் நிபனப்பதுவும் யதோன்றுவதுவும் இத்திருத்த த்தில் தோன்.

இவோின் கபடெி ப ணமோனது ஆப்ோிக்கோ 1925 இல் அக்யடோபர் 25 ஆம் நோள்
நிபறவுற்றது. அவர் 1925 இல் நவம்பர் 13 ஆம் நோள் இபறவனடி யெர்ந்தோர்.இவோின்
இறுதி ெடங்கோனது அங்குள்ள ெிவப்பு கடல் பகுதி ில் அடக்கப்பட்டது.
இன்று நம்முடன் ஒரு முன்மோதிோி ோன இபறபணி ோளரோகவும்
தூய்பம ோனவரோகவும் விளங்குவதுடன் மட்டுமல் ோமல் இபறவனுக்கும் ஏற்ற
பிள்பள ோக என்றும் வோழ்ந்தோர். அருட்ெயகோதோி மோி கயரோ ோ அவர்கபள தமது
திருச்ெபப ின் தப வர் திருத்தந்பத பிரோன்ெிசு 2020 நவம்பர் 23 ஆம் நோள் இவபர
மதிப்பிற்குோி வர் என்று அபழத்துள்ளனர்.

