
 

✠ 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  :  

ஓர் 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 நான் ாம் நூற்ைாண்டில் லிபியா என்ை ந ரில் 

மனிதர் றள ஒவ்பவாருநாளும் நரபலி ப ாடுக்கும் மந்திரவாதி ஒருவன் 

இருந்தான். ஒருநாள் ஜார்ஜியார் அந்ந ர் வழியா ச் பசன்ைரபாது 

மந்திரவாதி அந்நாட்டு இளவரசிறயப் பிடித்து றவத்துக்ப ாண்டு, 

அவறள நரபலி ப ாடுப்பதற் ா க்  ாத்துக்ப ாண்டிருந்தான். இறதப் 

பார்த்த ஜார்ஜியார் அவரனாடு ரபார்பதாடுத்து அவறன வீழ்த்தினார். 

பின்னர் அவர் இளவரசிறய அவளுறடய ரதாளில் ரபாட்டிருந்த 

துணியால் மந்திரவாதிறயக்  ட்டி வழிபயங்கும் இழுத்துவரச் பசால்லி 

அவறன தண்டிக் ச் பசான்னார். அதன்படிரய இளவரசி பசய்தாள். 

இறுதியில் அந்த ப ாடிய மந்திரவாதி வரும் வழியிரல இைந்துரபானான். 

பின்னர் ஜார்ஜியார் அந்த இளவரசியிடம், “ டவுள் உன்றன அற்புதமா க் 

 ாப்பாற்றி இருக்கின்ைார். ஆற யால் அவறரப் பற்றிய பமய்மறைறய 

உன்னுறடய நாடு முழுவதும் பரப்பு” என்று பசால்லிவிட்டு அங்கிருந்து 

விறடபபற்றுச் பசன்ைார். 

 

வாழ்க்ற  வரலாறு: 



ஜார்ஜியார் இஸ்ரரயறலச் ரசர்ந்த ர ரரன்திரயசு மற்றும் 

பாலிகிரரானி என்பவருறடய ம னா ப் பிைந்தார். இவருறடய 

குடும்பம் பசல்வச் பசழிப்பான குடும்பம். இவர் தன்னுறடய 

பபற்ரைாறர இளம் வயதிரலரய இழந்தார். இதனால் பபற்ரைார் 

இல்லாமல் பபரிதும்  ஷ்டப்பட்டார். இறளஞனா  மாறிய பிைகு 

அப்ரபாது உரராறம ந ரில் அரசனா  இருத்த திரயாகிரளசியன் 

என்பவனுறடய பறடயில் பறடவீரரா ச் ரசர்ந்தார். இவருறடய 

நற்பண்பு றளயும் திைறமறயயும் பார்த்த அரசன் சிறிய 

பறடப்பிரிவிற்கு தறலவனா  ஏற்படுத்தினார். அதன்பின்னர் இவறர 

பாது ாப்புப் பறடயின் தறலவரா  உயர்ந்தார். இவ்வாறு 

ஒவ்பவாருநாளும் ஜார்ஜியார் அரசன் தனக்குக் ப ாடுத்த பபாறுப்பு றள 

 ண்ணும்  ருத்துமா ச் பசய்து, நாளும் நாளும் உயர்ந்துப ாண்டிருந்தார். 

 

ஒருமுறை அரசன் தான் வணங்கி வந்த பதய்வத்றத எல்லாரும் 

வணங்  ரவண்டும் என்ை  ட்டறளறயப் பிைப்பித்தான். அப்படி 

வணங் ாதவர் றள ப ான்றுரபாடுவதா வும் எச்சரித்தான். ஆனால் 

நிறைய கிறிஸ்தவர் ள் அரசன் பசான்னதற்கு அடிபணியாது, கிறிஸ்து 

ஒருவறரரய வணங்கி வந்தார் ள். இறதக்  ண்டு சினம்ப ாண்ட அரசன் 



தன்னுறடய  டவுறள வணங் ாத மக் றள ஒன்ைா  இழுத்துவந்து 

அவர் றள வறதக் ச் பசான்னான். அந்தப் பபாறுப்றப அரசன் 

ஜார்ஜியாரிடம் ஒப்பறடத்தான். ஆனால் ஜார்ஜியாரரா, “நான் யாறரயும் 

வறதக் மாட்ரடன். நானும் ஆண்டவர் இரயசுறவத் தவிர ரவறு 

எவருக்கும் வணக் ம் பசலுத்தமாட்ரடன்” என்று தன்னுறடய 

நம்பிக்ற யில் மி  உறுதியா  இருந்தார். இதனால் அரசன் இன்னும் 

சினமுற்ைான். தன்னிடம் பணிபசய்யும் ஒருவன் தன்னுறடய 

 ட்டறளக்குப் பணிந்து வாழாமல் இருப்பதா? என்று அவன் மி வும் 

சினமுற்ைான். ஆனாலும் ஜார்ஜியாறரப் ரபான்று ஒரு வீரறன அவர் 

இழக்  விரும்பவில்றல. அதனால் அவறர எப்படியாவது சூழ்ச்சியால் 

மயக்கி தன்னுறடய  ட்டுப்பாட்டுக்குள் ப ாண்டுவர ரவண்டுபமன 

அரசன் நிறனத்தான். 

ஒருநாள் அரசன் ஜார்ஜியாறர அறழத்து, “உனக்கு ரவண்டிய 

மட்டும் நிலபுலன் ள், பசாத்து, சு ங் ள் எல்லாவற்றையும் தருகிரைன். 

ஆனால் நீ கிறிஸ்துறவ மறுதலித்துவிட்டு என்னுறடய பதய்வத்றத 

வணங் ரவண்டும்” என்று பசான்னான். அதற்கு ஜார்ஜியார், “நான் 

எக் ாரணத்றதக் ப ாண்டும் ஆண்டவர் இரயசு ஒருவறரத் தவிர ரவறு 

யாறரயும் வணங் மாட்ரடன்” என்று மி  உறுதியா ச் பசால்லிவிட்டார். 

இதனால் அரசனுக்குக் ர ாபம். இருந்தாலும் அவன் அதறன பவளிரய 

 ாட்டி ப ாள்ளாமல், அவறர எப்படி சூழ்ச்சியால் ஒழிக் லாம் என 

திட்டம் தீட்டினான். அதற்கு அவன் ஒரு மந்திரவாதிறய அறழத்து, 

ஜார்ஜியாறர சூழ்ச்சியால் ப ான்றுரபாட பசான்னான். மந்திரவாதியும் 

அரசனுறடய  ட்டறளக்குப் பணிந்து, ஜார்ஜியார் குடிக்கும் பாலில் 

விஷம்  லக்கிக்ப ாடுத்தான். ஆனால் ஜார்ஜியார் அந்த பாலின் மீது 

சிலுறவ அறடயாளம் வறரந்து, அதறனக் குடிக்  அது ஒன்றுரம 

பசய்யவில்றல. இப்படியா  அரசன் றவக்கும் சூழ்சி ள் அறனத்றதயும் 

ஜார்ஜியார் இறைவல்லறமயால் பவற்றிக்ப ாண்டார். 



ஒருமுறை ஜார்ஜியாறரக் ப ால்ல நிறனத்த அத்தரனசியா என்ை 

மந்திரவாதியும் அந்நாட்டு அரசியும் ஜார்ஜியாறர அறழத்து, அவருக்கு 

முன்பா  ஒரு பிணத்றத ப ாண்டு றவத்து, “இந்த பிணத்றத உயிர் 

பபற்பைழச் பசய்தால் நாங் ள் அறனவரும் நீ வணங்கும்  டவுள்மீது 

நம்பிக்ற  ப ாள்ரவாம்” என்ைார் ள். அதன்படி ஜார்ஜியார் தனக்கு 

முன்பா க் ப ாண்டுவந்து றவக் ப்பட்ட பிணத்தின் மீது ற  றள 

றவத்து பஜபித்தார். அவர் இறைவனிடம் பஜபித்த சில 

மணித்துளி ளிரலரய இைந்த மனிதர் உயிர்பபற்று எழுந்தார். இறதக் 

 ண்டு மந்திரவாதி, அரசி என அறனவருரம ஆண்டவர் இரயசுவில் 

நம்பிக்ற  ப ாண்டார் ள். மக் ளும் ஆண்டவர் இரயசுவின்மீது 

நம்பிக்ற  ப ாள்ளத் பதாடங்கினார் ள. இதனால் கிறிஸ்தவர் ளின் 

எண்ணிக்ற  ஒவ்பவாரு நாளும் பபருகியது. எல்லாவற்றையும் பார்த்து 

 டுஞ்சினம் அரசன் அரசி மந்திரவாதி, ஜார்ஜியார் என மூவறரயும் 303 

ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 ஆம் நாள் வாளுக்கு இறரயாக்கினான். 449 ஆம் 

ஆண்டு திருத்தந்றத  ரலசியஸ் இவறரப் புனிதரா  உயர்த்தினார். 

 ற்றுக்ப ாள்ளரவண்டிய பாடம் 

தூய ஜார்ஜியாரின் விழாறவக் ப ாண்டாடும் இந்த நல்ல நாளில் 

அவரிடமிருந்து என்ன பாடத்றதக்  ற்றுக்ப ாள்ளலாம் என சிந்தித்துப் 

பார்த்து நிறைவு பசய்ரவாம். 

கிறிஸ்துவுக்கு சான்று ப ர்ந்து வாழ்தல் 

நற்பசய்தியில் ஆண்டவர் இரயசு கூறுவார், “மக் ள் முன்னிறலயில் 

என்றன ஏற்றுக்ப ாள்பவறர மானிட ம னும்  டவுளின் தூதர் 

முன்னிறலயில் ஏற்றுக்ப ாள்வார்” (லூக் 12:8) தூய ஜார்ஜியார் ஆண்டவர் 

இரயசுறவ எல்லாருக்கும் முன்பா , அதுவும் தன்றன ப ால்ல நிறனத்த 

ப ாடிய அரசனுக்கும் முன்பா  ஏற்றுக்ப ாண்டு கிறிஸ்துவுக்கு சான்று 

ப ர்ந்து வாழ்ந்தார். அவரிடமிருந்து விசுவாசம், கிறிஸ்துவுக் ா  எறதயும் 

பசய்யக்கூடிய துணிச்சல் நம்மிடம் இருக்கிைதா? என சிந்தித்துப் 

பார்க் ரவண்டும். 



பல ரநரங் ளில் அறமதியான சூழ்நிறல நிலவுகிைரபாது 

கிறிஸ்துவுக்கு சான்று ப ர்ந்து வாழ்கின்ரைாம். அவருறடய நற்பசய்திறய 

எல்லா மக் ளுக்கும் எடுத்துறரக்கின்ரைாம். ஆனால் துன்பம், 

அச்சுறுத்தல் என்று ஏதாவது வந்தால் பின்வாங்குகின்ரைாம். ஆனால் தூய 

ஜார்ஜியார் எத்தறனத் துன்பங் ள் வந்தாலும் கிறிஸ்துறவ துணிரவாடு 

அறிக்ற யிட்டதற்கு முன்ரனாடி. அவருறடய விழாறவக் ப ாண்டாடும் 

நாமும் கிறிஸ்துறவ நம்முறடய வாழ்வால், வார்த்றதயால் எல்லா 

மக் ளுக்கும் எடுத்துறரப்ரபாம். அதன்வழியா  இறையருள் நிறைவாய் 

பபறுரவாம். 

 


