
✠ புனிதர் மகதலா மரியாள் ✠ 

(St. Mary Magdalene) 

 

அப்ப ாஸ்தலர்களின் அப்ப ாஸ்தலர் : 

(Apostle to the Apostles) 

பிறப்பு : தகவலில்லல  - மகதலா, யூபதயா (Magdala, Judea) 

இறப்பு : தகவலில்லல - பிரான்ஸ் அல்லது எப சஸ்  (France or Ephesus) 

ஏற்கும் சமயம் : பராமன் கத்பதாலிக்க திருச்சல  (Roman Catholic Church) 

கிழக்கு மரபுவழி திருச்சல  (Eastern Orthodox Church) 

ஆங்கிலிகன் சமூகம் (Anglican Communion) 

லூதரன் திருச்சல  (Lutheranism) 

மற்ற எதிர் திருச்சல கள் (Other Protestant Churches) 

நிலைவுத் திருவிழா : ஜூலல 22 

சித்தரிக்கப் டும் வலக :  நறுமணத் லதலப் ப ட்டி, நீளமாை கூந்தல் 

 ாதுகாவல் :  மருந்து பசய்து விற் வர்கள்; தியாை வாழ்வு  

 வாழ் வர்கள்; மைம்மாறியவர்கள்; லகயுலற 

பசய் வர்கள்; சிலக அலங்காரம் பசய் வர்கள்; ப ண்கள், 

பசய்த பிலழக்கு மைம் வருந்து வர்கள், இத்தாலியர். 



புனிதர் மகதலின் மரியாள், புதிய ஏற்பாட்டின்படி, இயயசுவின் பிற 

சீடர்களில் ஒருவராக இயயசுவுடன் பயணித்த யூதப் பபண் ஆவார். இவர், 

இபயசுவின் சிலுலவப்  ாடுகலளயும் இலறவனின் உயிர்த்பதழுதலலயும் 

பநரில் கண்டவர் எை அறியப் டுகிறது. நான்கு நற்பெய்தி நூல்களுல், பிற 

அப்யபாஸ்தலர்களைவிட, சுமார் 12 தடளவக்கும் அதிகமாக இவரது 

பபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

இவரது பபயர் இவர் பிறந்த ஊரான தற்யபாதய இசுயரலில் 

அளமந்துள்ை மகதலாவின் மரியாள் எனப் பபாருள்படும். 

இயயசு அவளர "ஏழு அரக்கர்களிடமிருந்து" காப்பாற்றியதாக, 

(லூக்கா 8:2 & மார்க்கு 16:9) கூறப்படுவது சிக்கலான யநாய்களிலிருந்து 

அவளரக் குணப்படுத்தியளதக் குறிப்பதாக புரிந்துபகாள்ைப்படுகிறது. 

மகதலின் மரியாள் இயயசுவின் களடசி நாட்களில் - பாடுகள்பட்டு, 

மரித்து, உயிர்பதழும்வளர கூடயவ இருந்தார்; அவளர சிலுளவயில் 

அளறந்தயபாது, (அன்பிற்குரிய ஜாளனத் தவிர) பிற ஆண் சீடர்கள் 

ஓடியயபாதும், பின்னர் கல்லளறயிலும் உடனிருந்தார். 

இவர் யராமன் கத்யதாலிக்க திருச்ெளப, கிழக்கு மரபுவழி திருச்ெளப, 

ஆங்கிலிக்கன் ெமூகம், லூதரன் திருச்ெளப மற்றும் பிற எதிர் 

திருச்ெளபகைால் புனிதராக மதிக்கப்படுகிறார். இவரது நிளனவுத் 

திருநாள் ஜூளல 22 ஆகும். மரியாளின் வாழ்க்ளக, ஆய்வாைர்கைால் 

பதாடர்ந்து ெர்ளெக்குட்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ைது. 

 புனிதர் லுக்கா எழுதிய நற்பசய்தியின் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் 

காணும்  ாவியாை ப ண்ணும், லூக்கா  த்தாம் அதிகாரம், அருளப் ர் 

 திபைாரம் அதிகாரம் ஆகியவற்றில் நாம் காணும் மார்த்தாள் - லாசர் 

இவர்களுலடய சபகாதரியும் இவபரயாவார். 

இவர் யவறு பல புண்ணிய பபண்கயைாடு இயயசுளவப் 

பின்பென்று அவருக்கு யெளவபெய்து வந்தார். இயயசு தனக்குச் பெய்த 

உதவிகளுக்கு நன்றியாக, இவர் தனது உடளமகளைப் பயன்படுத்தி, 



அவருக்குச் யெளவ பெய்தார். ொகும்வளர அவருக்குப் பிரமாணிக்கமாய் 

இருந்தார். 

மரியாள் ஓர் பபரும்பாவி என்று மக்கைால் ஒதுக்கி 

ளவக்கப்பட்டயபாது, தன் நிளலளய உணர்ந்து அழுது, இயயசுவிடம் 

ஓடிச்பென்றார். தன் பாவங்களின் பரிகாரமாய் பெய்த பெயலினால், 

இயயசுவின் ஆழ்மனதில் இடம்பிடித்தார். அன்ளன மரியாளுக்குப் பிறகு, 

இயயசுவின் அருகில் எப்யபாதும் அவருக்காக வாழ்ந்தவர். 

"என்லை இப் டி  ற்றிக்பகாள்ளாபத" என்று ஆண்டவயர 

கூறுமைவுக்கு, அவர்யமல் அன்புபகாண்டவர். இயயசுளவப் 

பற்றிக்பகாள்வதில் அளனவருக்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாய் 

அன்றிலிருந்து இன்றுவளர திகழ்கிறார். 

இபயசு பதாங்கிய சிலுலவயின் அடியில் இவர் நின்றார். 

கல்லளற பவறுமயன இருப்பளத முதன்முதலில் பார்த்து, இயயசுளவ 

காணவில்ளலயய என்று ஆதங்கப்பட்டு, கண்ணீர்விட்டு அழுது, 

இயயசுளவ பற்றிக்பகாண்டவர் இவர். 

உயிர்த்த இயயசு தம் அன்ளனக்கு முதலில் காட்சி பகாடுத்தார். 

அடுத்தபடியாக காட்சி பகாடுத்தது இவருக்யக. 

பயாவான் 20 மற்றும் மார்க்கு 16:9 ஆகிய இரு நற்பெய்தியாைர்கள் 

கூற்றுப்படி, இயயசு உயிர்த்பதழுந்த பிறகு, முதலில் அவளரக் கண்டதும் 

மகதலின் மரியாயையாவார். 

உயிர்த்த இயயசுளவக் காணும்வளர இவர் இளைப்பாறவில்ளல. 

"அவலர எங்பக லவத்திருக்கிறீர்கள்? நான் அவளரத் தூக்கிக் பகாண்டு 

பெல்யவன்" என்றார். அவளரத் தூக்கிச் பெல்ல இவரால் 

முடியாபதன்றாலும், இச்பொற்கள் இவரது அன்ளபக் காட்டுகின்றன. 

இவளர யூதர்கள் நாடு கடத்தினார்கள். 

மார்த்தாள், லாெர் மற்றும் இன்னும் சில சீடர்களுடன் இவர் 

ஃபிரான்ஸ் நாட்ளட அளடந்தார் என பாரம்பரியம் கூறுகிறது. 


