
தூய  ஜார்ஜியார்  

 

✠ புனிதர் ஜார்ஜ்   (St. George of Lydda) 

மறை சாட்சி (Martyr) 

பிைப்பு : 280, லிடா, சிரியா பாலஸ்தீனா, ரராம ரபரரசு 

(Lydda, Syria Palaestina, Roman Empire) 

இைப்பு : 23 ஏப்ரல் 303 - நிக்ர ாரமடீயா, பபர்த்தீனியா, ரராம ரபரரசு 

(Nicomedia, Birthynia, Roman Empire) 

முக்கிய திருத்தலங் ள் :  புனித ஜார்ஜ் ரதவாலயம், லிட்டா, இஸ்ரரல் 

(Church of Saint George, Lydda, Israel) 

சித்தரிக் ப்படும் வற  :  

ஒரு பறடவீரரா   வச உறட அணிந்து,  

ற யில் சிலுறவ முறன ப ாண்ட ஈட்டிறய ஏந்தி,  

பவண்குதிறரயில் அமர்ந்த வண்ணம் பைக்கும் நா ம் அல்லது 

இைக்ற யுள்ள முதறலறய (Dragon) ப ால்பவரா ச் 

சித்தரிக் ப்படுகிைார்.  

ரமற் த்திய சறப ளில்  வசம் அல்லது ர டயம் அல்லது பட்டியில் 

புனித ஜார்ஜின் சிலுறவ  ாட்டப்பட்டுள்ளது. 



பாது ாவல் : உலகின் பல பகுதி றளப் பாது ாப்பதா  நம்பப்படுகிைது. 

நிறனவுத் திருநாள் : ஏப்ரல் 23 

ஜார்ஜியார் வாழ்ந்த நான்காம் நூற்றாண்டில் லிபியா என்ற நகரில் 

மனிதர்களை ஒவ்வவாருநாளும் நரபலி வகாடுக்கும் மந்திரவாதி ஒருவன் 

இருந்தான். ஒருநாள் ஜார்ஜியார் அந்நகர் வழியாகச் வென்றபபாது 

மந்திரவாதி அந்நாட்டு இைவரசிளயப் பிடித்து ளவத்துக்வகாண்டு, 

அவளை நரபலி வகாடுப்பதற்காகக் காத்துக்வகாண்டிருந்தான். இளதப் 

பார்த்த ஜார்ஜியார் அவபைாடு பபார்வதாடுத்து அவளை வீழ்த்திைார். 

பின்ைர் அவர் இைவரசிளய அவளுளைய பதாளில் பபாட்டிருந்த 

துணியால் மந்திரவாதிளயக் கட்டி வழிவயங்கும் இழுத்துவரச் வொல்லி 

அவளை தண்டிக்கச் வொன்ைார். அதன்படிபய இைவரசி வெய்தாள். 

இறுதியில் அந்த வகாடிய மந்திரவாதி வரும் வழியிபே இறந்துபபாைான். 

பின்ைர் ஜார்ஜியார் அந்த இைவரசியிைம், “கைவுள் உன்ளை அற்புதமாகக் 

காப்பாற்றி இருக்கின்றார். ஆளகயால் அவளரப் பற்றிய வமய்மளறளய 

உன்னுளைய நாடு முழுவதும் பரப்பு” என்று வொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து 

விளைவபற்றுச் வென்றார். 

வாழ்க்ற  வரலாறு 

ஜார்ஜியார் இஸ்ரபயளேச் பெர்ந்த பகபரன்திபயசு மற்றும் 

பாலிகிபரானி என்பவருளைய மகைாகப் பிறந்தார். இவருளைய 

குடும்பம் வெல்வச் வெழிப்பாை குடும்பம். இவர் தன்னுளைய 

வபற்பறாளர இைம் வயதிபேபய இழந்தார். இதைால் வபற்பறார் 

இல்ோமல் வபரிதும் கஷ்ைப்பட்ைார். இளைஞைாக மாறிய பிறகு 

அப்பபாது உபராளம நகரில் அரெைாக இருத்த திபயாகிபைசியன் 

என்பவனுளைய பளையில் பளைவீரராகச் பெர்ந்தார். இவருளைய 

நற்பண்புகளையும் திறளமளயயும் பார்த்த அரென் சிறிய 

பளைப்பிரிவிற்கு தளேவைாக ஏற்படுத்திைார். அதன்பின்ைர் இவளர 

பாதுகாப்புப் பளையின் தளேவராக உயர்ந்தார். இவ்வாறு 



ஒவ்வவாருநாளும் ஜார்ஜியார் அரென் தைக்குக் வகாடுத்த வபாறுப்புகளை 

கண்ணும் கருத்துமாகச் வெய்து, நாளும் நாளும் உயர்ந்துவகாண்டிருந்தார். 

 

ஒருமுளற அரென் தான் வணங்கி வந்த வதய்வத்ளத எல்ோரும் 

வணங்க பவண்டும் என்ற கட்ைளைளயப் பிறப்பித்தான். அப்படி 

வணங்காதவர்களை வகான்றுபபாடுவதாகவும் எச்ெரித்தான். ஆைால் 

நிளறய கிறிஸ்தவர்கள் அரென் வொன்ைதற்கு அடிபணியாது, கிறிஸ்து 

ஒருவளரபய வணங்கி வந்தார்கள். இளதக் கண்டு சிைம்வகாண்ை அரென் 

தன்னுளைய கைவுளை வணங்காத மக்களை ஒன்றாக இழுத்துவந்து 

அவர்களை வளதக்கச் வொன்ைான். அந்தப் வபாறுப்ளப அரென் 

ஜார்ஜியாரிைம் ஒப்பளைத்தான். ஆைால் ஜார்ஜியாபரா, “நான் யாறரயும் 

வறதக் மாட்ரடன். நானும் ஆண்டவர் இரயசுறவத் தவிர ரவறு 

எவருக்கும் வணக் ம் பசலுத்தமாட்ரடன்” என்று தன்னுளைய 

நம்பிக்ளகயில் மிக உறுதியாக இருந்தார். இதைால் அரென் இன்னும் 

சிைமுற்றான். தன்னிைம் பணிவெய்யும் ஒருவன் தன்னுளைய 

கட்ைளைக்குப் பணிந்து வாழாமல் இருப்பதா? என்று அவன் மிகவும் 

சிைமுற்றான். ஆைாலும் ஜார்ஜியாளரப் பபான்று ஒரு வீரளை அவர் 

இழக்க விரும்பவில்ளே. அதைால் அவளர எப்படியாவது சூழ்ச்சியால் 



மயக்கி தன்னுளைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வகாண்டுவர பவண்டுவமை 

அரென் நிளைத்தான். 

ஒருநாள் அரென் ஜார்ஜியாளர அளழத்து, “உைக்கு பவண்டிய 

மட்டும் நிேபுேன்கள், வொத்து, சுகங்கள் எல்ோவற்ளறயும் தருகிபறன். 

ஆைால் நீ கிறிஸ்துளவ மறுதலித்துவிட்டு என்னுளைய வதய்வத்ளத 

வணங்கபவண்டும்” என்று வொன்ைான். அதற்கு ஜார்ஜியார், “நான் 

எக்காரணத்ளதக் வகாண்டும் ஆண்ைவர் இபயசு ஒருவளரத் தவிர பவறு 

யாளரயும் வணங்கமாட்பைன்” என்று மிக உறுதியாகச் வொல்லிவிட்ைார். 

இதைால் அரெனுக்குக் பகாபம். இருந்தாலும் அவன் அதளை வவளிபய 

காட்டி வகாள்ைாமல், அவளர எப்படி சூழ்ச்சியால் ஒழிக்கோம் எை 

திட்ைம் தீட்டிைான். அதற்கு அவன் ஒரு மந்திரவாதிளய அளழத்து, 

ஜார்ஜியாளர சூழ்ச்சியால் வகான்றுபபாை வொன்ைான். மந்திரவாதியும் 

அரெனுளைய கட்ைளைக்குப் பணிந்து, ஜார்ஜியார் குடிக்கும் பாலில் 

விஷம் கேக்கிக்வகாடுத்தான். ஆைால் ஜார்ஜியார் அந்த பாலின் மீது 

சிலுளவ அளையாைம் வளரந்து, அதளைக் குடிக்க அது ஒன்றுபம 

வெய்யவில்ளே. இப்படியாக அரென் ளவக்கும் சூழ்சிகள் அளைத்ளதயும் 

ஜார்ஜியார் இளறவல்ேளமயால் வவற்றிக்வகாண்ைார். 

ஒருமுளற ஜார்ஜியாளரக் வகால்ே நிளைத்த அத்தபைசியா என்ற 

மந்திரவாதியும் அந்நாட்டு அரசியும் ஜார்ஜியாளர அளழத்து, அவருக்கு 

முன்பாக ஒரு பிணத்ளத வகாண்டு ளவத்து, “இந்த பிணத்ளத உயிர் 

வபற்வறழச் வெய்தால் நாங்கள் அளைவரும் நீ வணங்கும் கைவுள்மீது 

நம்பிக்ளக வகாள்பவாம்” என்றார்கள். அதன்படி ஜார்ஜியார் தைக்கு 

முன்பாகக் வகாண்டுவந்து ளவக்கப்பட்ை பிணத்தின் மீது ளககளை 

ளவத்து வஜபித்தார். அவர் இளறவனிைம் வஜபித்த சிே 

மணித்துளிகளிபேபய இறந்த மனிதர் உயிர்வபற்று எழுந்தார். இளதக் 

கண்டு மந்திரவாதி, அரசி எை அளைவருபம ஆண்ைவர் இபயசுவில் 

நம்பிக்ளக வகாண்ைார்கள். மக்களும் ஆண்ைவர் இபயசுவின்மீது 

நம்பிக்ளக வகாள்ைத் வதாைங்கிைார்கை. இதைால் கிறிஸ்தவர்களின் 



எண்ணிக்ளக ஒவ்வவாரு நாளும் வபருகியது. எல்ோவற்ளறயும் பார்த்து 

கடுஞ்சிைம் வகாண்ை அரென், அரசி மந்திரவாதி, ஜார்ஜியார் எை 

மூவளரயும் 303 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 ஆம் நாள் வாளுக்கு 

இளரயாக்கிைான். 449 ஆம் ஆண்டு திருத்தந்ளத கபேசியஸ் இவளரப் 

புனிதராக உயர்த்திைார். 

 ற்றுக்ப ாள்ளரவண்டிய பாடம். 

1. கிறிஸ்துவுக்கு சான்று ப ர்ந்து வாழ்தல் 

நற்வெய்தியில் ஆண்ைவர் இபயசு, “மக்கள் முன்னிளேயில் என்ளை 

ஏற்றுக்வகாள்பவளர மானிை மகனும் கைவுளின் தூதர் முன்னிளேயில் 

ஏற்றுக்வகாள்வார்” எைக்கூறுவார் (லூக் 12:8). தூய ஜார்ஜியார் ஆண்ைவர் 

இபயசுளவ எல்ோருக்கும் முன்பாக, அதுவும் தன்ளை வகால்ே நிளைத்த 

வகாடிய அரெனுக்கும் முன்பாக ஏற்றுக்வகாண்டு கிறிஸ்துவுக்கு ொன்று 

பகர்ந்து வாழ்ந்தார். அவரிைமிருந்து விசுவாெம், கிறிஸ்துவுக்காக எளதயும் 

வெய்யக்கூடிய துணிச்ெல் நம்மிைம் இருக்கிறதா? எை சிந்தித்துப் 

பார்க்கபவண்டும்’’ எைக்கூறுவார். 

பே பநரங்களில் அளமதியாை சூழ்நிளே நிேவுகிறபபாது 

கிறிஸ்துவுக்கு ொன்று பகர்ந்து வாழ்கின்பறாம். அவருளைய நற்வெய்திளய 

எல்ோ மக்களுக்கும் எடுத்துளரக்கின்பறாம். ஆைால் துன்பம், 

அச்சுறுத்தல் என்று ஏதாவது வந்தால் பின்வாங்குகின்பறாம். ஆைால் தூய 

ஜார்ஜியார் எத்தளைத் துன்பங்கள் வந்தாலும் கிறிஸ்துளவ துணிபவாடு 

அறிக்ளகயிட்ைதற்கு முன்பைாடி. அவருளைய விழாளவக் வகாண்ைாடும் 

நாமும் கிறிஸ்துளவ நம்முளைய வாழ்வால், வார்த்ளதயால் எல்ோ 

மக்களுக்கும் எடுத்துளரப்பபாம். அதன்வழியாக இளறயருள் நிளறவாய் 

வபறுபவாம். 

 


