
 

✠ புனிதர் விக்டர் ✠ 

(St. Victor of Marseilles) 

 

மறைசாட்சி  

(Martyr) 

 

பிைப்பு : கிபி. மூன்ைாம் நூற்ைாண்டு 

இைப்பு : கி.பி. 290 மார்சசய்ல்  (Marseille) 

ஏற்கும் சமயம் : ர ாமன் கத்ரதாலிக்க திருச்சறை (RomanCatholicChurch) 

கிழக்கு ம புவழி திருச்சறை (Eastern Orthodox Church) 

நிறைவுத் திருநாள் : ஜூறை 21 

ைாதுகாவல் : ரகபின் தயாரிப்ைாளர்கள் (Cabinetmakers),   

அ றவயாளர்கள் (Millers), சித்தி வறதயால் 

ைாதிக்கப்ைட்டவர்கள், ரநாய்வாய்ப்ைட்ட குழந்றதகள்; 

மின்ைலுக்கு எதி ாக 

புனிதர் விக்டர், ர ோமன் கத்ரதோலிக்கம் மற்றும் கிழக்கு ம புவழி 

ஆகிய திருச்சபைகளோல் புனித ோக ஏற்றுக்ககோள்ளப்ைட்டவர் ஆவோர். 

இவர் சிறை வழிைாடுகறள மறுத்த கா ணத்தால் மறைசாட்சியாக 

சகால்ைப்ைட்டவர் ஆவார். 

புனிதர் விக்டர், மோர்கசய்ல் (Marseille) நகரில், ஒரு ர ோம இ ோணுவ 

அதிகோரியோக ைணியோற்றியவர் என்று கூறப்ைடுகிறது. இவர், சிபை 
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வழிைோடுகபள ைகி ங்கமோக கண்டனம் கசய்தோர் என்றும் கூறப்ைடுகிறது. 

இதன் கோ ணமோக, இவர் “ஆஸ்டியரிஸ்” (Asterius) மற்றும் “யூட்டிசியஸ்” 

(Eutychius) எனப்ைடும் இ ண்டு ர ோம நிர்வோக அதிகோரிகளின் முன்பு 

ககோண்டுவ ப்ைட்டோர். பின்னர், அவர்கள் அவப  ர ோமப் ரை  சன் 

மக்சிமியனிடம் (Emperor Maximian) அனுப்பினோர்கள். பின்னர், 

கதருக்களில் அபைந்து, அடித்து, இழுத்துச்கசல்ைப்ைட்ட அவர், 

சிபறயிகைறியப்ைட்டோர். அங்ரக சிறையில், அவர் ரைாங்கிைஸ் 

(Longinus), அசைக்ஸாண்டர் (Alexander), மற்றும் ஃசைலீசியன் (Felician) 

ஆகிய மூன்று ர ாம வீ ர்கறள கிறிஸ்தவத்திற்கு மைம் மாற்றிைார்.  

பின்னர் அவர்களும் தபை கவட்டப்ைட்டு ககோல்ைப்ைட்டனர். 

ர ோமன் கடவுளோன ஜூபிடர் (Jupiter) சிபைக்கு தூைமிட மறுத்தபிறகு, 

விக்டர் தனது கோைோல் அபத உபதத்துத் தள்ளினோர். கடும் சினமுற்ற 

ரை  சன் மக்சிமியன், அவப  ஒரு கைரிய அப க்கும் கல்லினடியில் 

இட்டு ககோள்ளுமோறு உத்த விட்டோன். ஆனோல், அந்த அற க்கும் கல் 

சிதறுண்டு ரைாைது; விக்டருக்கு ஒன்றுமாகவில்றை. அதன் கா ணமாக, 

அவர் தறை சவட்டப்ைட்டு சகால்ைப்ைட்டார். 

புனிதர் விக்டரும், அவ ோல் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மனம் 

மோற்றப்ைட்ட ர ோம வீ ர்களோன ரைோங்கினஸ் (Longinus), 

அகைக்ஸோண்டர் (Alexander), மற்றும் ஃகைலீசியன் (Felician) ஆகிய 

மூவரும், கி.பி. மூன்றோம் நூற்றோண்டின் இறுதியில் ககோல்ைப்ைட்டனர். 

நோன்கோம் நூற்றோண்படச் ரசர்ந்த புனிதர் ஜோன் ரகசியன் (Saint John Cassian) 

என்ைவர், இவர்கள் மூவரும் ககோல்ைப்ைட்ட குபகயின் ரமரை ஒரு 

துறவற (Monastery) மடோையத்பத கட்டி எழுப்பினோர். பிற்கோைத்தில் இது, 

கைனடிக்டின் மடோையமோகவும் (Benedictine abbey), சிறு ரை ோையமோகவும் 

(Minor Basilica) ஆனது. இதுரவ புனிதர் விக்டரின் மடோையமோகும் .. 

புனிதர் விக்டர் மற்றும் அவருடன் மரித்த மூன்று ர ோம ைபட 

வீ ர்களோன ரைோங்கினஸ் (Longinus), அகைக்ஸோண்டர் (Alexander), மற்றும் 



ஃகைலீசியன் (Felician) ஆகிரயோரின் நிபனவுத் திருநோள், ஜூபை மோதம் 

21ம் நோளோகும். 

புனிதர் விக்டர், எஸ்ரடானியா (Estonia) நாட்டின் தறைநக ாை 

டல்லின் (Tallinn) நகரின் ைாதுகாவல் புனித ாவார். 
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