புனித மரியா க ாகெற்றி
St. Maria Goretti

நினைவுத் திருநாள் : ஜூலை 6
பிறப்பு : 16 அக்ட ோபர், 1890
இறப்பு : 6 ஜூலை,1902(அகலை 11)இத்தோலிய டபரரசு
அருளாளர் பட்டம்: 27 ஏப்ரல், 1947, உடரோலை (பன்னிரண் ோம் பயஸ்)
புனிதர் பட்டம் : 24 ஜூன், 1950, உடரோலை (பன்னிரண் ோம் பயஸ்)
பாது ாவல் : ைன் ககோடுலையோல் போதிக்கப்பட் ைர்கள், இளம்
கபண்கள், நவீனகோை இலளஞர்கள்
ைரியோ ககோகரற்றி (Maria Goretti, அக்ட ோபர் 16, 1890 – சூலை 6, 1902)
இத்தோலிய அர்பனிக்கப்பட்

கன்னியரும் கத்டதோலிக்க திருச்சலபயின்

ைலைசோட்சியும், கத்டதோலிக்க திருச்சலபயில் அதிகோர்ப்பூர்ைைோய் புனிதர்
பட் ம்

கபற்ைைர்களுள்

மிக

இலளயைரும்

ஆைோர்.

தன்லன

ைன்கைவியோல் அல ய முலனந்தைனுக்கு ைறுப்பு கதரிவித்ததோல்,
அைனோடைடய கத்தியோல் பை முலை குத்தப்பட்டு இைர் இைந்தோர்.

கல்வி கற்குைளவுக்கு ைசதி இல்ைோத ஏலைகுடும்பத்தில் பிைந்தைர் ைரியோ.
இவரது தந்ததயின் பெயர், “லுய்கி ப ொபரட்டி” (Luigi Goretti) ஆகும்.
தொயொரின் பெயர், “அசுன்ட்டொ நீ ர்லினி” (Assunta née Carlini) ஆகும். தமது
பெற்ற ொரின் ஏழு குழந்தத ளில் மூன் ொவது குழந்தத ஆவொர்.
மரியொவுக்கு ஐந்து வயதொத யில் வறுதம

ொரணமொ

இவர் ளது

குடும்ெம் ப ொஞ்ச நஞ்சமிருந்த நிலங் தள விற்றுவிட்டு ஊர் ஊரொ
பசன் னர். இறுதியில் கி.பி. 1899ம் ஆண்டு, “லீ ஃபெர்ரியர்” (Le Ferriere)
என் ஊருக்கு பசன் னர். அங்ற அவர் ள், “லொ சினொ அன்டி ொ” (La
Cascina Antica) என்

பெயருள்ள வீட்டில் தங்கினர். அந்த வீட்தட

“பசரபனல்லி” (Serenelli) என் குடும்ெத்தினருடன் ெகிர்ந்துப ொண்டனர்.
அந்த குடும்ெத்தில், “ஜிறயொவன்னி பசரபனல்லி” (Giovanni Serenelli)
என்ெவரும் அவரது ம னொன “அபலஸ்ஸொண்ட்றரொ பசரபனல்லி”
(Alessandro Serenelli) என் 18 வயது இதளஞனும் வசித்தனர்.
விதரவில், மரியொவுக்கு ஒன்ெது வயதொத யில் அவரது தந்தத மறலரியொ
ொய்ச்சலொல் ெொதிக் ப்ெட்டு மரித்தொர். ெ ல் றநரங் ளில் மரியொவின்
தொயொரும் சற ொதரர் ளும் விவசொய கூலி றவதல பசய்வதற் ொ பசல்ல,
மரியொ வீட்டில் தனது சின்னத் தங்த தய வனிப்ெதுவும், வீட்தட சுத்தம்
பசய்வதுவும், சதமயல் ெணி தள பசய்வதுமொ இருப்ெொர்.
11 ையதில் இைருக்குப் புது நன்லை ககோடுக்கப்பட் து. புது நன்லை
ைோங்கிய ஐந்து ைோரங்களுக்கு பின், கி.பி. 1902ம் ஆண்டு, ஜூதல மொதம் 5ம்
றததி, மரியொ தமது வீட்டின் பவளிப்பு ம் அதமந்திருந்த ெடிக் ட்டில்

அமர்ந்திருந்தொர். அவர் தனித்திருந்ததத அறிந்து, சற்று றநரத்தில் அங்கு
வந்த “அபலஸ்ஸொண்ட்றரொ” (Alessandro Serenelli), ஒரு த்திதயக் ொட்டி,
தொம்

பசொன்னெடி

ற ட் வில்தல

என் ொல்

குத்தி

விடுவதொ

ெயமுறுத்தினொன். அவனுதடய றநொக் ம், ெொலியல் வன்ப ொடுதமயொல்
மரியொதவ அதடவதொகும்.
ைரியோ அதற்கிணங்க ைறுத்ததோல் அைரின் உ லைப் பைமுலை
கத்தியோல் குத்திக் கிழித்தோன். "இது போைம், இதற்கோக நீ நரகத்திற்குப்
டபோைோய்”, என்று ைரியோ அைலன எச்சரித்தும் பயனில்லை. குற்றுயிரோய்
வி ப்பட்

ைரியோ ைருத்துை ைலனயில் 24 ைணி டநரம் கழித்து உயிர்

நீத்தோர் . “ைன்னித்துவிட்ட ன் அைலர”, என்று கசோல்லிவிட்டு ைரித்தோர்.
ககோலை

கசய்ததற்கோக

சிலைத்தண் லன

அகைக்சோண்ட்டரோவுக்கு

அளிக்கப்பட் து.

30

பைகோைைோக

ஆண்டுகள்
ைனந்திரும்ப

ைனமிி்ல்ைோதிருந்த அகைக்சோண்ட்டரோ, மரியா க ாெற்றி விண்ணினின்று
மலர் னள தன் ன

நினறயக் க ாடுத்ததா க்

ைவு

ண்டதா வும்

அதைால் மைமாற்றம் அனடந்ததா வும் அறிவித்தான். 27 ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர் அைன் சிலையிலிருந்து விடுதலை கபற்ைோன்.
அப்டபோது ைரியோவின் தோயி ம் கசன்று ைன்னிப்புக் டகட் ோன்.
அகைக்சோண்ட்டரோ தம் இறுதி நோட்களில் கப்புச்சின் 3 ஆம் சலபத்
துைவியோக ைோழ்ந்து கி.பி. 1970 கோைைோனோர்.
ைரியோ இைந்து 45 ஆண்டுகளுக்குள் ைரியோவுக்கு திருத்தந்லத
பன்னிரண் ோம் பயஸ் புனிதர் பட் ம் அளித்தோர். இந்த நிகழ்வுக்கு
ைரியோவின்

தோயும்,

இரண்டு

சடகோதரிகளும்,

ஒரு

சடகோதரரும்,

அகைக்சோண்ட்டரோவும் ைந்திருந்தனர். இைரது புனித பட் ைளிப்பு
விைோவுக்கு உைகில் பை பகுதிகளிலிருந்தும் 2,50,000 ைக்கள் உடரோலைக்கு
ைருலக தந்தனர்.
இைர்

20

ஆம்

நூற்ைோண்டின்

புனித

ஆக்ைஸ்

அலைக்கப்படுகிைோர். இைரின் விைோ நோள் சூலை 6 ஆகும்.

என

கெபம்:
ெருவவசுொ சுவாமி பாவத்னதவிட மெணத்னதத் கதரிந்து க ாள்ளவும்
வாலிப சீவியத்னத அன்பின் அெெருக் ா ப் பலியாக் வும் புனித மரிய
க ாகெற்றி அம்மாளுக்கு

வெம் அருளிdPவெ , நாங் ளும் உமக்கு

விவொதமாை எல்லாவற்னறயும் விலக்கி முழு இருதயத்வதாடு உம்னம
வநசிக் வெம் தாரும்.

…..ஆகமன்

