
 

✠ புனித வனத்து அந்ததோனியோர் ✠ 

(St. Antony the Great) 

வணக்கத்துக்குரியர்; துறவிகளின் தந்தத 

கடவுதை தககளில் ஏந்தியவர் 

(Venerable; God-bearing; Father of Monasticism) 

பிறப்பு : 251 கி.பி. (Herakleopolis Magna, Egypt) 

இறப்பு : 356 தகோல்சிம் மதை, எகிப்து (Mount Colzim, Egypt) 

ஏற்கும் சமயம் : கத்ததோலிக்க திருச்சதை (Roman Catholic Church) 

கோப்டிக் மரபுவழி திருச்சதை(Coptic Orthodox Church) 

கிழக்கு அஸ்ஸிரியன் திருச்சதை (Assyrian Church of the East) 

கிழக்கு மரபுவழி திருச்சதை (Eastern Orthodox Church) 

ஓரியண்ட்டல் திருச்சதை (Oriental Orthodox Churches) 

ஆங்கிலிக்கன் சமூகம் (Anglicanism) 

முக்கிய திருத்தைங்கள் :  புனித வனத்து அந்ததோனியோர் மடம், எகிப்து  

(Monastery of St. Anthony, Egypt) 

புனித அந்ததோனியோர் திருத்தைம், மோரம்ைோடி, தமிழ்நோடு 

https://www.facebook.com/punidhargalinvaralaru/photos/a.459416494096691.102009.459401347431539/1330294493675549/?type=3


(St. Anthony Shrine, Marambadi, Tamil Nadu, India) 

புனித அன்தடோய்ன்-அய்'அப்ைோதய, ஃபிரோன்ஸ் 

(Saint-Antoine-l'Abbaye, France) 

நிதனவுத் திருநோள் : ஜனவரி 17 

ைோதுகோவல் :  த ோல் த ோய்கள், கூடை ந ய்தவோர், சவக்கிைங்கு 

த ோண்டுதவோர் (Skin diseases, basket makers, Gravediggers) 

 

புனித வனத்து அந்ததோனியோர் (Anthony of the Desert) எகிப்து  ோட்டின் 

கிறிஸ் வ துறவியும்  மது மரணத்தின் பின்னர் புனி ரோகவும் 

மதிக்கப்பட்ைவரும் ஆவோர். இவர், தமக்குப் பின்வந்த அதனத்து 

துறவிகளின் தந்தத (Father of All Monks) என்றும் அடைக்கப்படுகின்றோர். 

இவர் பின்வரும் பல்தவறு பட்ைப்நபயர்களோல் அடைக்கப்படுகிறோர்: 

"பைரிய அந்ததோனியோர்" (Anthony the Great)  

"எகிப்தின் அந்ததோனியோர்" (Anthony of Egypt)  

"மடோதிைதி அந்ததோனியோர்" (Anthony the Abbot)  

"ைோதைவனத்து அந்ததோனியோர்" (Anthony of the Desert)  

"துறவி அந்ததோனியோர்" (Anthony the Anchorite) 

"அபைக்சோன்றியோவின் அதனோசியஸ்" (Athanasius of Alexandria) எழுதிய 

அந்த ோனியோரின் சரி ம், அ ன் லத்தீன் நமோழியோக்கம் மூலம், 

முக்கியமோக தமற்கத்திய ஐதரோப்பிய  ோடுகளில் கிறிஸ் வ துறவறத்தின் 

கருவிடன பரப்புவதில் உ வியது. 

புனித வனத்து அந்ததோனியோர், எகிப்து நோட்டிலுள்ை "தகோமோ” 

என்னும் சிற்றூரில் மிக வசதி ைதடத்த பசல்வம் மிக்க குடும்ைத்தில் 

பிறந்தோர். சுமோர் ைதிபனட்டு வயதில் பைற்தறோர்கதை இழந்தோர். இதனோல் 

தம்முதடய திருமணமோகோத உடன்பிறந்த சதகோதரிதய கவனிக்கும் 

பைோறுப்தை ஏற்றோர். 



தினம்  வறோது திருப்பலியில் பங்நகடுத் ோர். ஒரு ோள் 

திருப்பலியில் தகட்ை பின்வரும் விவிலிய வசனம் அவடர மோற்றியது : 

"இன்னும் ஒன்று உனக்கு குதறவோக உள்ைது. உனக்கு உள்ைபதல்ைோம் 

விற்று ஏதழகளுக்கு பகோடு; வோனகத்தில் உனக்கு பசல்வம் கிதடக்கும். 

பின்பு வந்து என்தனப் பின் பசல்." (லூக் 18:22) பின் வீட்டிற்கு நசன்று  ன் 

நசோத்துக்கடள விற்று ஏடைகளுக்கு நகோடுத்துவிட்டு,  ன்  ங்டகடய 

கோப்பகம் ஒன்றில்  ங்கடவத்துவிட்டு இதயசுடவத் த டி  னிடமயில் 

கடுந் வ வோழ்க்டக தமற்நகோண்ைோர். கி.பி 272ல் இருந்து கி.பி 285 வடர 

புனி ரின்  வம் நீடித் து. 

 ன் நசோத்துக்கள் நசல்வங்கள் அடனத்ட யும் ஏடைகளுக்கு 

பகிர்ந்து நகோடுத்துவிட்டு, இதயசுடவத் த டி  னிடமயில் வனத்திற்கு 

நசன்று  வ வோழ்டவ வோழ்ந் ோர். போடலவனத்தில் சிறிய இல்லம் ஒன்டற 

அடமத்து கடுடமயோன வோழ்டவ வோழ்ந் ோர். ஏறக்குதறய 20 ஆண்டுகள் 

கோட்டிலும் ைோதைவனத்திலும் வோழ்ந்தோர். 

பின்னர் இவர் அரசர் மோக்சிமீனுஸ்  ோசோ (Maciminus Daza) 

என்பவருைன் இடணந்து கிறிஸ் வ மக்களுக்கு பல அறிவுடரகடள 

வைங்கினோர். அரசர் மோக்சிமீனுசின் ஆதலோசகரோகவும் பணியோற்றினோர். 

துறவிகள் பலரின் வோழ்வுக்கு வழிகோட்டினோர். இவர் வோழ்ந்த 

வோழ்க்தகதய கண்ட ைை இதைஞர்கள் இவதரப் பின்ைற்றி 

குருவோனோர்கள். இவர்  ன்டன பின்பற்றிய மற்ற துறவிகடளயும் 

போடலவனத்தில் க வு இல்லோமல் அடமக்கப்பட்ை குடிடசகளில் வோை 

டவத் ோர். 

இவர்  ன்னுைன் வோழ்ந்  அடனத்து குருக்களுக்கும் இடறவன் 

 னக்களித்  அன்டப வோரி வைங்கி  ந்ட யோய் இருந் ோர்.  னது 

துறவிகளுக்கோக எதிரிகளோல் பலமுடற தவ டனக்குட்படுத் ப்பட்ைோர். 

திதயோக்தளசியன் என்ற அரசன் கிறிஸ் வர்கடள துன்புறுத்தியதபோது 

உறுதியுைன்  ம்பிக்டகடய அறிக்டகயிடுமோறு புனி  அந்த ோனியோர் 



அவர்கடள ஊக்குவித் ோர். ஆரியுசின் ஆ ரவோளர்களுக்கு எதிரோக 

தபோரோடிய அத் னோசியுசுக்கு துடண நின்றோர். 

கரடுமுரடோன கட்டோந்ததரயில் ைடுத்து உறங்கி உப்பும், பரோட்டித் 

துண்டும் உண்டு உடதை ஒறுத்து வோழ்ந்தோர். 

புனி ரின் பக்தி முயற்சிடய முறியடிக்க சோத் ோன் பல வடககளில் 

தசோதித் ோன். முடிவு த ோல்விதய. அந்த ோனியோர் பல மீயியற்டக 

தசோ டனகடள எதிர்நகோண்ைோர், பலமுடற சோத் ோன் அவடர தசோதித் து. 

ஒருமுதற சோத்தோன் பைண் தவடமிட்டு வந்து தசோதிக்க சிலுதவ 

அதடயோைத்தோல் அவதன முறியடித்தோர், மறுமுதற தங்க, 

பவள்ளிக்கட்டிகதை ைோததயில் இட்டு பைோருைோதசயோல் தசோதிக்க, 

அந்ததோனியோர் அதத ஒரு பைோருட்டோய் மதிக்கோமல் இதயசுவின் பையரோல் 

விரட்டியடித்தோர். சிலுதவ அதடயோைத்தினோலும் இதயசுவின் பையரோலும் 

பசைத்தோலுதம தைய்கதை எல்ைோம் சிதறடித்தோர். 

 

இறுதிக்கோைம்:  

 மது இறுதிக்கோலம் ந ருங்கியட  உணர்ந்  வனத்து 

அந்த ோனியோர்,  மது சீைர்கள் அடனவடரயும் "புனித மகோரியஸ்" (Saint 

Macarius) என்ற துறவிடயப் பின்நசல்ல அறிவுறுத்தினோர்.  மது அங்கி 

ஒன்றிடன "புனித அதனோசியஸ்" (Saint Athanasius) என்பவருக்கு 

அளிக்கும்படி அறிவுறுத்தினோர். மற்நறோரு அங்கியிடன  மது சீைர்களில் 

ஒருவரோன "புனித பசரோபியனுக்கு" (Saint Serapion) அளிக்கும்படி 

அறிவுறுத்தினோர். 

கி.பி 356ல் இறந்  அவரது விருப்பப்படி அவரது சீைர் துறவிகடளத் 

 விர தவறு எவருக்கும் ந ரியோமல் அவரது கல்லடற இரகசியமோக 

மடறக்கப்பட்ைது. கல்ைதற பவளிப்ைதடயோக இருந்திருந்தோல் மக்கள் 

தம் கல்ைதறதயதய பைரிதோக எண்ணி, ைதடத்த இதறவதன 

மறந்துவிடுவோர்கள் என்று அவர் கருதியதத இதற்கு கோரணம். 



அதனகமோக, இவர்  மது  ோய்நமோழியோன "கோப்டிக்" (Coptic) 

நமோழிடயதய தபசினோர். ஆனோல் அவரது கற்பித் ல் யோவும் கிதரக்க 

நமோழியோக்கத்திதலதய பரவின. இவரது சரித்திரம் "புனி ர் 

அ னோஸியசோல்" (Saint Athanasius) எழு ப்பட்ைன. "புனிதர் பைரிய 

அந்ததோனியோரின் சரித்திரம்" (Life of Saint Anthony the Great) என்று 

 டலப்பிைப்பட்ைது. இப்புனி ர்  ோமோக துறவு மைம் எதுவும் நிறுவதவோ 

அடமக்கதவோ இல்டலநயன்றோலும், அவடரச்சுற்றி ஒரு சமூகம், 

அவடரயும் அவரது துறவறத்ட யும் அவரது  னிடமப்படுத் ப்பட்ை 

வோழ்க்டகடயயும் முன்னு ோரணமோக எடுத்துக்நகோண்டு வளர்ந் து. 

புனி ர் அ னோஸியஸ் எழுதிய இவரது சரி ம், இவரது நகோள்டககடள 

பரப்புவதில் மிகவும் உ வியோக இருந் து. 

பசைம்: 

எல்ைோம் வல்ை ஆண்டவரோகிய தந்தததய! ைோதைவனத்தில் வியப்புக்குரிய 

வோழ்க்தக நடத்தி உமக்கு ஊழியம்புரியும் வரத்தத ஆதீனத் ததைவரோன 

புனித அந்ததோனியோருக்கு அளித்தீர். இப்புனிதரின் தவண்டுதைோல் நோங்கள் 

எங்கதைதய ஒறுத்து அதனத்திற்கும் தமைோக உம்தம இதடயறோது அன்பு 

பசய்ய அருள்புரியும்.      Mnkd;. 
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