
✠ புனிதர் மார்கரெட் ✠ 

(St. Margaret of Antioch) 

 

கன்னியர்-மறைசாட்சி / பேயுருவத்தின் ரவற்றிவீொங்கறை  

(Virgin-Martyr and Vanquisher of Demons) 

பிைப்பு : கி.பி. 289, அந்திபயாக்கியா, பிசிடியா (Antioch, Pisidia) 

இைப்பு : கி.பி. 304 (வயது 15) 

ஏற்கும் சமயம் : பொமன் கத்பதாலிக்க திருச்சறே (Roman Catholic Church) 

ஆங்கிலிக்கன் திருச்சறே (Anglican Church) 

பமற்கத்திய மெபுவழி சடங்குகள் (Western Rite Orthodoxy) 

றேஸான்றடன் கிறிஸ்தவம் (Byzantine Christianity) 

காப்டிக் கிறிஸ்தவம் (Coptic Christianity) 

ோதுகாவல் : கர்ப்பிணி ரேண்கள் (Pregnant Women), பிெசவம் 

(Childbirth), இைக்கும் மக்கள் (Dying People), சிறுநீெக 

ப ாய் (Kidney Disease), விவசாயிகள் (Peasants), 

 ாடுகடத்தப்ேட்டவர்கள் (Exiles), ரோய்க் குற்ைம் 
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சாட்டப்ேட்டவர்கள் (Falsely Accused People);  

இங்கிலாந்து (England); குயின்ஸ் கல்லூரி (Queens' 

College), பகம்பிரிட்ஜ் (Cambridge); ரசவிலியர் (Nurses); 

சன்ைட் மற்றும் ோபொர்லா (Sannat and Bormla), மால்டா 

(Malta), பலாவஸ்படாஃப்ட்  கெம் (Lowestoft). 

 

மேற்கில், “அந்திமயோக்கியோ நகர ேோர்கரரட்” (Margaret of Antioch in the 

West) என்றும் கிழக்கில், “ரெரிய ேறைசோட்சி ரேரீனோ” (Saint Marina the 

Great Martyr in the East) என்றும் அறழக்கப்ெடும் புனிதர் ேோர்கரரட், 

மரோேன் கத்மதோலிக்க திருச்சறெ, ஆங்கிலிக்கன் திருச்சறெ, மேற்கத்திய 

ேரபுவழி சடங்குகள், றெஸோன்றடன் கிறிஸ்தவம், கோப்டிக் கிறிஸ்தவம் 

ஆகிய திருச்சறெகளோல் புனிதரோக ஏற்றுக்ரகோள்ளப்ெட்டுள்ளோர். 

கி.பி. 304ம் ஆண்டு, ேறைசோட்சியோக ேரித்த இவர், 

ஐயத்திற்கிடேோனவர் (Apocryphal) என்று, கி.பி. 494ம் ஆண்டு, திருத்தந்றத 

முதலோம் ரகலோசியஸோல் (Pope Gelasius I) அறிவிக்கப்ெட்டோர். ஆனோல் 

அவருக்கோன ெக்தி, மேற்கு நோடுகளில் சித்திரவறதகளுடன் புத்தோக்கம் 

ரெற்ைது. 

தனது வோழ்க்றகறய எழுதிமயோ அல்லது ெடிப்ெவர்களுக்மகோ, 

அல்லது அவருறடய ெரிந்துறரறய மவண்டுமவோர்க்மகோ, மிகுந்த 

சக்திவோய்ந்த ேமனோெோவங்கறள வோக்குறுதியளித்ததோகவும், 

பிரமயோகிப்ெதோகவும் அவர் புகழப்ெடுகின்ைோர். இவரது இந்த 

நம்ெகத்தன்றே, இவரது புகழ் ெரவிட கோரணேோனது. 

ெதினோன்கு தூய உதவியோளர்களுள் (Fourteen Holy Helpers) ஒருவரோன 

ேோர்கரரட், புனிதர் ம ோன் ஆஃப் ஆர்க்கிடம் (Joan of Arc) மெசிய 

புனிதர்களுள் ஒருவரோகவும் கருதப்ெடுகின்ைோர். 

“ரெோன் புரோணம்” (Golden Legend) எனும் புரோணங்களில் 

ரசோல்லப்ெடும் கறதகளின்ெடி, இவர், அந்திமயோக்கியோ நகறரச் மசர்ந்த 

ஒரு ரெண்ணோவோர். இவரது தந்றத, ெோகன் இனத்றதச் மசர்ந்த ஒரு குரு 



ஆவோர். அவரது ரெயர், எமடசியஸ் (Aedesius) ஆகும். இவர் பிைந்து சிறிது 

கோலத்திமலமய இவரது தோயோர் ேரித்துப் மெோனதோல், அந்திமயோக்கியோ 

நகரிலிருந்து சுேோர் எட்டு றேல் தூரத்திலுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவப் 

ரெண்ணோல் ேோர்கரரட் ெரோேரிக்கப்ெட்டு வளர்ந்தோர். 

கிறிஸ்தவத்றத தழுவியதோலும், தேது கன்னித்தன்றேறய 

கடவுளுக்கு அர்ப்ெணித்ததோலும், இவரது தந்றதயோர் இவறர 

றகவிட்டோர். ஆகமவ, இவரது ரசவிலித்தோய் இவறர ஏற்றுக்ரகோண்டோர். 

தேது வளர்ப்புத் தோயுடன் நோட்டுப்புைங்களில் ஆடுகறள மேய்த்தெடி 

வளர்ந்தோர். கிழக்கத்திய மரோேோனிய ேறைேோவட்ட ஆளுநரோன 

ஓலிப்ரியஸ் (Olybrius) அவறள திருேணம் ரசய்துரகோள்ளும்ெடி 

மகட்டோர். ஆனோல் கிறிஸ்தவத்றத றகவிட்டுவிடும் மகோரிக்றகயும் 

றவத்தோர். இதற்கு ேறுப்பு ரதரிவித்த கோரணத்தோல், அவர் ெலவிதேோக 

சித்திரவறத ரசய்யப்ெட்டோர். இதில் ெல்மவறு அற்புதேோன சம்ெவங்கள் 

நிகழ்ந்தன. ஒரு டிரோகன் வடிவத்தில் சோத்தோனோல் விழுங்கப்ெட்ட 

சம்ெவம் ஒன்றும் இந்த ரதோடர்புகளில் ஒன்று. தோம் றவத்திருந்த சிறு 

சிலுறவ ஒன்றினோல் எரிச்சல் அறடந்த டிரோகனின் பிடியிலிருந்து அவர் 

உயிமரோடு தப்பித்தோர். 

கிழக்கு ேரபுவழி திருச்சறெ (Eastern Orthodox Church) ேோர்கரரட்றட 

புனித ரேரினோ என்று அறிந்திருக்கிைது. மரோேன் கத்மதோலிக்க திருச்சறெ 

இவறர புனிதரோக ஏற்கிைது. “மரோே ேறைசோட்சிகள்” (Roman Martyrology) 

புத்தகத்தில்  ூறல ேோதம் 20ம் நோளோக குறிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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