
 

✠ புனிதர் ஆக்னெஸ் ✠ 

(St. Agnes of Montepulciano) 

ன ொமினிக்கன் ம  தலைவி  

(Dominican Priores) 

 

பிறப்பு : ஜெவரி 28, 1268 மொன்ட்ன பல்சியனெொ(Montepulciano) 

இறப்பு : ஏப்ரல் 20, 1317 மொன்ட்ன பல்சியனெொ (Montepulciano) 

ஏற்கும் சமயம் : னரொமன் கத்னதொலிக்க திருச்சலப (Roman Catholic Church) 

புனிதர் பட் ம் : கி.பி. 1726 திருத்தந்லத பதின்மூன்றொம் னபெடிக்ட் 

(Pope Benedict XIII) 

முக்கிய திருத்தைம் : புனிதர் ஆக்னெஸ் னதவொையம், 

மொன்ட்ன பல்சியனெொ, சினயன்ெொ, இத்தொலி 

(Church of St. Agnes, Montepulicano, Siena, Italy) 

நிலெவுத் திருநொள் : ஏப்ரல் 20 
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புனிதர் ஆக்னெஸ், ன ொமினிக்கன் துறவற சலபலயச் சொர்ந்த 

அருட்சனகொதரியும், கத்னதொலிக்க திருச்சலபயின் புனிதரும் ஆவொர். 

ஆக்னெஸ், இத்தாலி நாட்டின் மான்னெபல்சியானொ அருகில் 

உள்ள க்ராசியானொவைச் (Gracciano) சார்ந்த உயர் குடும்பத்தில் 1268ம் 

ஆண்டு பிறந்தார். சிறு ையது முதனே இைர் சிறந்த கிறிஸ்தைராக 

ைளர்ந்தார். இைருக்கு ஒன்பது ையது நெந்தனபானத நகரிலுள்ள 

“னகொணிப்லபயின் சனகொதரிகள்” (Sisters of the Sack) என்று அறியப்படும் 

னபண்களுக்கொெ ஃபிரொன்சிஸ்கன் துறவற ம த்தில் (Franciscan monastery of 

women) இவைய தமது னபற்னறாரின் அனுமதி னபற்றார். ஒன்பது ையதில் 

துறைற மெத்தில் இவைய அக்காேத்தில் அனுமதி இல்வேயாவகயால், 

இைருக்கு திருத்தந்வதயின் வினசெ அனுமதி கிவெத்தது. இம்மெத்தின் 

கன்னியர், மிகவும் கரடுமுரொெ சீருவெகவள அணிந்தெர். எளிய, 

தனிவமயாெ ைாழ்க்வக ைாழ்ந்தெர். 

அதன் பிறகு 1281ம் ஆண்டு, இைர் ப்னரானசனொ (Proceno) நகரில் 

புதிதாக னதாெங்கப்பட்ெ துறைற மெத்திற்குச் னசன்றார். 1288ம் ஆண்டு, 

தெது இருபதாம் ையதில் இைர் அந்த துறைற மெத்தின் தவேவியாகத் 

னதர்ந்னதடுக்கப்பட்ொர். இைர் னசப ைாழ்வில் சிறந்து விளங்கிொர். 

இனயசு கிறிஸ்துவிெம் அதிக அன்பு னகாண்டிருந்தார்; அைரது 

ைார்த்வதகளிலும் அதிக நம்பிக்வக னகாண்டிருந்தார். 

"என் னமல் விசுவொசம் னகொண்டிருப்பவர்கள் என்லெப் னபொன்று 

அதிசயங்கலைச் னசய்வர்" என்ற இனயசுவின் ைார்த்வதகள், ஆக்னெசின் 

ைாழ்க்வகயில் சிறப்பாெ விதத்தில் உண்வமயாகிெ. இைர் தெது 

ைாழ்நாட்களினேனய பல்னைறு அதிசயங்கவளயும், அற்புதங்கவளயும் 

நிகழ்த்திொர். 

ஆக்னெஸ், இனயசு கிறிஸ்துவின் னபயரால், மக்கள் பேரின் மெ 

னநாய்கவளயும், உெல் னநாய்கவளயும் குைப்படுத்திொர். இனயசு 

கிறிஸ்து அப்பங்கவளப் னபருகச் னசய்தது னபாேனை, இைரும் 

அப்பங்கவளப் பேமுவறப் னபருகச் னசய்திருக்கிறார். 



1306ம் ஆண்டு, மான்னெபல்சியானொ (Montepulciano) நகரிலுள்ள 

துறைற மெத்தின் தவேவமப் னபாறுப்னபற்க ஆக்னெஸுக்கு அவைப்பு 

ைந்தது. திரும்பி ைந்த ஆக்னெஸ், முன்னெப்னபாதும்விெ, தீவிர னசப 

ைாழ்வில் ஈடுபட்ொர். இக்காே கட்ெத்தில், எண்ைற்ற திருக்காட்சிகள் 

காணும் பாக்கியம் னபற்றதாக கூறப்படுகிறது. அைர், சொண் ொ மரியொ 

னநொனவல்ைொ (Santa Maria Novella) எனும் னபயரில், னதவ அன்லெக்கு ஒரு 

னதவொையத்லத கட்டினயழுப்பிெொர். 

இைருக்கு, னொமினிக்கன் சவப நிறுைெராெ புனிதர் 

னொமினிக்கின் (St. Dominic Guzman) திருக்காட்சி கிட்டியதாகவும் 

கூறப்படுகிறது. இதன்காரைமாக ஈர்க்கப்பட்ெ இைர், னொமினிக்கன் 

சவபயிெர் பின்பற்றும் “அகுஸ்தீனிய சட் திட் ங்கலை” (Rule of St. 

Augustine) பின்பற்றுமாறு தமது மெத்தின் அருட்சனகாதரியவரயும் 

ஊக்கப்படுத்திொர். உள்ளூரிலுள்ள குடும்பங்களிவெய நெக்கும் சண்வெ 

சச்சரவுகவள அவமதிப்படுத்தும் பணிக்கும் இைர் அடிக்கடி 

அவைக்கப்பட்ொர். 

1316ம் ஆண்டு, ஆக்ெஸின் உெல்நேம் மிகவும் குவறந்துவிட்ெது. 

அண்வெ நகரமாெ சியான்சியானொ ெர்மில் உள்ள னைப்ப நீரூற்றுகளில் 

குைப்படுத்தி வைப்பதாக இைரது மருத்துைர் பரிந்துவரத்தார். இைரது 

சமூகத்தின் அருட்சனகாதரியர், மருத்துைரின் பரிந்துவரவய ஏற்குமாறு 

ைலியுறுத்திெர். மற்ற பேைவக னநாயாளிகள் தங்கள் னநாய்கள் 

குைப்படுத்தப்படுைதாகக் கூறப்பட்ொலும், ஆக்ெஸ் நீரூற்றுகளிலிருந்து 

எந்த ஆதாயத்வதயும் னபறவில்வே. அைருவெய உெல்நிவே அத்தவகய 

அளவிற்கு னதால்வியுற்றது. அைர், தமது மொேயத்திற்கு ஒரு நகரும் 

கட்டிலில் (stretcher) மீண்டும் னசல்ே னைண்டியிருந்தது. இந்த 

மெத்தினேனய தாம் இறக்கும்ைவர ைாழ்ந்தார். 1317ம் ஆண்டு, ஏப்ரல் 

மாதம், 20ம் நாளன்று, தமது நொற்பத்னதொன்பது வயதில், இவர் மரித்தனபொது, 

இவரது லககளில் இருந்தும் கொல்களில் இருந்தும் இனிலமயொெ நறுமணம் 

வீசும் திரவம் ஒன்று கசிந்தது. 



1726ம் ஆண்டு, திருத்தந்வத 13ம் னபெடிக்ட் (Pope Benedict XIII) 

இைருக்கு புனிதர் பட்ெம் ைைங்கிொர். மான்னெபல்சியானொ நகர 

புனிதர் ஆக்னெசின் அழியாத உெல், இன்றளவும் பாதுகாக்கப்பட்டு 

ைருகிறது. 
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