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வாழ்க்கக வரலாறு: 

                                 ெசீலினா  உபாந கரி அக்ஸாண்டர் ெயருஸ் (Alexander 

Severus) ஆட்சி புரிந்த காத்தில் மூன்ாம் நூற்ாண்டில் பிந்தயர். 

இயனதின இனிநனாக ாடுயதி அதிக சிப்பு  ற்றிருந்தார். 

இயனுடன அன்புக்கு தன்ன அர்ணநாக்கி யாழ்ந்தார். அந்த 
ாட்களின ஏற்ாடு ெய்து ற்ார் டத்தி யக்கும் திருநணம் ெரினல் 

என்று எதிர்த்தயர் . கடவுளுக்காக  தது கன்னிநனக் கனளித்திருந்தார். 
யல்ரினன் எனும் கடவுள் ம்பிக்க இல்ாத ஒருயர் இயப அதிகம் 

விரும்பினதால் ற்ாபால் நணம் முடித்துக் காடுக்கப்  ட்டார். ஆால் 

திருநணத்திற்குப் பிகும் தது தீர்நாத்தில் உறுதினாய் இருந்தார். இயபது ந 

உறுதினயும்  திட ம்பிக்கனயும் கண்ட அயபது கணயர், அயபது 

கன்னிநன நதித்தார். அயபத் தாடர்ந்து சித்தார். திருநணத்தில் 
இெத்துப்  ாடப்ட்ட ாடலி  தன் விண்ணகத் தந்தக்கு தன்ன 



அர்ப்ணித்து, தன் ம்பிக்கன  உறுதி ெய்தார். அயபது இெயின் ாட்டம் 
அயபப் ாடகர்களின் ாதுகாயளினகக் காள்ச் ெய்துள்து. 

  

         திருநணம் முடிந்த அன்று தன் கணய ாக்கி "கடவுளின் தூதர் ஒருயர் 

என் கற்புக்குக் காயபாய் இருக்கின்ார் . எதயும் ெய்ன நீர் முனற்சிக்காகாது " 

என்ார். யரினன் அயபப் ார்த்து , "கடவுளின் அந்தத் தூதப  ான் 

ார்த்தால் இனசு கிறிஸ்துய விசுயசிப்ன் என்ார். அப்ாது   ெசீலினா , 

திருமுழுக்கு ற்ால் ஒழின அயபப் ார்க்க முடினாது" என்ார். சுபங்கங்களில்  
யாழ்ந்த உர்ன் என்னும் திருத்தந்தயிடம் ென்று யரினன் 
திருமுழுக்குப்ற்றுக் காண்டார். வீட்டிற்குத்  திரும்பின யரினன் தன் 

நவியின்  அருகில் ஓர் அமகின யாதூதர் நிற்தக் கண்டார். அயர் கயில் 

ஒரு பாொ நயும் ஒரு லீலி நயும் யத்திருந்தார் . பிகு , யாதூதர் அத 

இருயருக்கும் அணிவித்து , இய யாடா நாகள்; இயற்ப் பிர் காண 

இனாது நீங்கள் புனித யாழ்வு  யாம இது உங்க அறிவுறுத்தும். எ நாழிந்து 

யரினனிடம் ," நீ விரும்பும் யபம் ஒன்று கள்" என்ார் அயர் ,"எக்கு ஒரு 

ெகாதபன் உள்ான் . அயன் னர் திபுர்சியுஸ், அயனும் என்ப்ால் 

கிறிஸ்தயாக யண்டும் இதுய ான் கட்கும் யபம் " என்ார்." அவ்யா 

ஆகுக ! இருயரும் யதொட்சி முடிற்று  ொன்று கர்ந்து இப்பீர்கள்" எ 

உபத்து நந்தார். அவ்யா, திபுர்சியுசும் நம்நாறி திருமுழுக்கு ற்ற்பின் 

தயதூதபக்கண்டான். உபாமின் அதிகாரி அல்நாகுஸ் என்யர் இயர்கள் 

இருயபயும் கது ெய்யும் ாள்யப யரினனும் , திபுர்சியும் மிக ல் 

ணிகச் ெய்துயந்தர்.  



 

         உபாமின்அதிகாரி அல்நாகுஸ் ெசிலினா, யரினன் , திபுர்சியுஸ் 

ஆகினாபக் கது ெய்து அமத்து யந்தான் . "ம் கடவுள் ஜூபிடருக்கு தூம் 

காட்டி  யழிப்ட்டால் பிமப்பீர்கள். இல்னல் கால்ப்டுவீர்கள். என்று 

எச்ெரித்தான். ஜுபிடர் சிக்கு முன் இயர்க அனுப்பிான். 

          நாக்சிமுஸ் என் அதிகாரி இயர்கள் மீது ரிவு காண்டு இயர்கத் தம் 

இல்ம் அமத்துச் ென்று உெரித்தான். இயர்களின் ொட்சினத்தக் கட்டு 

அயனும் அயன் வீட்டாரும் கிருஸ்தயர்கா யிர் .மூன்றுரும் 

யதொட்சிகாக நாறி புனிதர் நிக்கு உனர்த்தப்ட்டர். பாநன் கடவுளுக்கு 

லியிட யந்த நக்க ெசீலினா நந்திருப்பிாள். அயபக் காணயந்த 
திருத்தந்த உர்ன் அயர் இருந்த இடத்தில் ானூறு ருக்கு அதிகநா 

ருக்குத் திருமுழுக்கு க் காடுத்தார். 

       ெசீலினா கார்ட்டுக்கு யந்தாது அல்நாகுஸ் மீண்டும் அய நறுதலிக்கக் 

ெய்ன மு முனன்ான் . அெக்க முடினாத அயது ம்பிக்கனக் கண்டு 

மூச்சுமுட்டி ொகச் ெய்ன தீர்ப்பு யமங்கப் ட்டது . ஒரு அயில் ருப்பு 
மூட்டச்ெய்து மிகவும் அதிகநா ருப்பு யத்த பிகும் ெசீலினா 

ொகயயில். இறுதினாக இயபது த யட்டப்ட உத்தபவு 

இடப்ட்டாது, மூன்று மு யட்டப்ட்ட நியிலும் மூன்று ாள் உயிர் 

பிரினவில். அந்த யதயின் நத்தியிலும் இயப்ாடி புகழ்ந்த 

யண்ணம் யாழ்ந்து அதன் பின்ப இயடி  ெர்ந்தார்.  



 

       இயபது உட திருத்தந்த உர்ான் எடுத்துயந்து ல்டக்கம் ெய்தார். 
இயர் இக்கும் முன் தது வீட்ட ஒரு காவிாக நாற் யண்டும் என்று 

கட்டுக்காண்டார். இயபால் நம் திரும்பின உபாநானின அதிகாரி 
கார்தனான் என்யர் ெசிலினாவின் வீட்ட ஆனநாக்கும் ணின 
ெய்தார். திருத்தந்த உர்ன் பிற்காத்தில் அந்த ஆனத்திற்கு  ெசீலினாவின் 

னப யத்தார்.  

     1599 ஆம் ஆண்டு அயபது ஆனம் திரும்க் கட்டப்ட்டாது ெசீலினாவின் 

கல் திக்கப்ட்டது. அதி சிதவுாநல் அயபது உடல் இருப்து 

கண்டுபிடிக்கப்ட்டது . ஆால் காற்று ட்டவுடன் விபயாக கட ஆபம்பித்தது. 
எய நடர்ா என் சிற்பி அயபது உனபத்தில் யது க்கம் ொய்ந்து 

உங்குயதுா  சிற்ம் ஒன்று ெதுக்கிார். கலிஸ்டஸ்  கல் 

தாட்டத்தி இந்த சிற்ம் யக்கப்ட்டுள்து. திாபாம் நூற்ாண்டிற்குப்  

பிகுதான் ெசீலினா ாடகர்களின் ாதுகாயலினாகப் புகழ் ஆபம்பித்தார்.    

ெசீலினா ாடகர் குழுவிருக்கும்  இெ யல்லுர்களுக்கும்  ாதுகாயலி , 
அகநாக  கயில் யயிலினுடா அல்து சிறு ஆர்கனுடா  

இருப்தாகத்தான் இயபது டம் யபனப்ட்டிருக்கும். 

 



 

இயபது திருவிமா யம்ர் 22 அன்று காண்டாடப்டுகிது.  

ெசீலினாவிற்கும் அயருடன் உயிபக் காடுத்தயர்களுக்கும் அயர்களுக்கு  

ஏற்டுத்தப்ட்ட  அழுத்தங்கயும், அச்சுறுத்தல்கயும்  எதிர்த்து நிற்க அழ்ந்த 

ம்பிக்க தான் உதவி ெய்தது . இந்த அழுத்தங்களுக்கு விட்டுக் காடுக்காநல் 

ெசீலினாவும் அயபது கணயர், கணயரின் ெகாதபர் அயர்க ெந்தித்த  

அயபயும்  இனசு கிறிஸ்து க்கம் இழுத்துக் காண்டார்கள். ம்முடன 

யார்த்தனாலும், யாழ்யாலும் ாமும் நது ம்பிக்கன  ப்டுத்துயதுடன் 
நற்ற்யர்கயும் கிறிஸ்துவின் அருகில் காண்டுயப முனற்சிப்ாநாக. 

 

கிருஸ்துவவ  உமக்வக புகழ் :-  ஆசமன் 



 

 


