
 

✠ புனிதர் மார்ட்டின் ✠ 

(St. Martin of Tours) 

டூர்ஸ் நகர ஆயர் மற்றும் ஒப்புரவாளர் : 

(Bishop of Tours and Confessor) 

பிறப்பு : கி.பி. 316 அல்லது 336 

சவரியா, பன்ன ானியா மறறமாவட்டம் (இன்றறய ஹங்னகரி) 

(Savaria, Diocese of Pannonia (Modern-day Hungary)) 

இறப்பு : நவம்பர் 8, 397 

காந்த், கால் (இன்றறய ஃபிரான்ஸ்) 

(Candes, Gaul (Modern-day France)) 

ஏற்கும் சமயம் : னராமன் கத்னதாலிக்க திருச்சறப     (Roman Catholic Church) 
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கிழக்கு மரபுவழி திருச்சறப (Eastern Orthodox Church) 

ஓரியண்டல் மரபுவழி திருச்சறப (Oriental Orthodoxy) 

ஆங்கிலிக்கன் சமூகம் (Anglican Communion) 

லூத்தரன் திருச்சறப (Lutheranism) 

நிற வுத் திருவிழா : நவம்பர் 11 

சித்தரிக்கப்படும் வறக :  

குதிறரனமல் அமர்ந்துககாண்டு; தம் னமற்னபார்றவறய இருதுண்டாக்கி; 

இரவலர் ஒருவனராடு பகிர்தல்; தம் னமற்னபார்றவறய இரண்டாகத் 

துண்டித்தல்; வாத்து; தீப்பற்றி எரியும் உலக உருண்றட 

பாதுகாவல் :  

வறுறம ஒழிப்பு; மது அடிறம ஒழிப்பு; பாரிஜா (Barija), மால்ட்டா (Malta); 

பிச்றசக்காரர்கள்; னபலி கமா ாஸ்தீர் (Beli Manastir); னபா ஸ் ஐகரஸ் 

(Buenos Aires); பிராத்தீஸ்லாவா உயர்மறறமாவட்டம் (Archdiocese of 

Bratislava); பர்கன்லாந்து (Burgenland); குதிறரப்பறட; சிறுவர் சிறுமியர் 

இயக்கம்; டீபர்க் (Dieburg); எடிங்கன் குதிறரவீரர் (Edingen Equestrians); 

ஃகபாயான ா கதல்லா சியா ா (Foiano della Chiana); ஃபிரான்ஸ் (France); 

வாத்துகள்; குதிறரகள்; விடுதி காப்பாளர்; றமன்ஸ் மறறமாவட்டம் 

(Diocese of Mainz); னமான்னடமாக்ன ா (Montemagno); ஓல்ப் (Olpe), 

கஜர்மனி; ஒனரன்ஸ் (Ourense); பினயத்ரா சான்ந்தா (Pietrasanta); 

திருத்தந்றதயர் சுவிஸ் காவலர் (Pontifical Swiss Guards); திருந்திய மது 

அடிறமகள்; குதிறரப் பயணிகள்; னராட்டன்பர்க்-ஸ்டுட்கார்ட் 

மறறமாவட்டம் (Diocese of Rottenburg-Stuttgart); பறடவீரர்கள்; 

றதயல்காரர்கள்; உட்கரச்ட் நகர் (Utrecht); திராட்றச வளர்ப்னபார்; 

திராட்றச இரசம் கசய்னவார்; 

புனிதர் டூர்ஸ் நகர மார்ட்டின், இன்றறய ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் 

“டூர்ஸ்” (Tours) நகரத்தின் ஆயராகப் பணியாற்றியவர். டூர்ஸ் நகரில் 

அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட திருத்தலம், “ஸ்கபயின்” (Spain) நாட்டில் 

உள்ள “கம்னபாஸ்னடலா சந்தியாகு” (Santiago de Compostela) நகருக்குத் 



திருப்பயணமாகச் கசல்னவார் கட்டாயமாக சந்தித்துச் கசல்லும் ஒரு 

சிறப்பிடமாக விளங்குகிறது. 

புகழ்கபற்ற புனிதர் : 

புனிதர் டூர்ஸ் நகர மார்ட்டின், மக்களிறடனய மிகவும் புகழ்கபற்று 

விளங்கும் புனிதர்களுள் ஒருவர். அவறரப் பற்றித் கதரிகின்ற வரலாற்றுச் 

கசய்திகனளாடு, புற வுகளும் பல கலந்துள்ள . 

புனிதர் மார்ட்டின் ஐனராப்பா முழுவறதயும் இறணக்கின்ற ஒரு 

பாலமாக விளங்குகின்றார். அவர் பிறந்தது ஹங்னகரி நாட்டில். 

அவருறடய இளறமப் பருவம் கழிந்தது இத்தாலி நாட்டின் பவீயா 

நகரில். வளர்ந்த பின் அவர் பல ஆண்டுகள் ஃபிரான்ஸ் நாட்டில் 

வாழ்ந்தார். இவ்வாறு ஐனராப்பாவின் பல நாடுகறள இறணக்கும் 

ஒருவராக அவர் துலங்குகின்றார். 

வரலாற்றற எழுதியவர் : 

புனித மார்ட்டின் வாழ்ந்த அனத காலத்தில் வாழ்ந்த சுல்ப்பீசியுஸ் 

கசனவருஸ் என்பவர் முதன்முதலாக புனித மார்ட்டினின் வாழ்க்றக 

வரலாற்றறச் சில புற வுகள் னசர்த்து எழுதி ார். மார்ட்டின் 

னபார்வீரர்களின் பாதுகாவலராகக் கருதப்படுகின்றார். 

இளறமப் பருவம் : 

மார்ட்டின் இன்றறய ஹங்னகரி நாட்டின் கபான்ன ாயா 

மறறமாவட்டத்தில் சவாரியா (இன்று னசாம்பாத்னதலி) நகரில் கி.பி. 316ம் 

ஆண்டு பிறந்தார். மார்ட்டினின் தந்றத னராறமப் பறடயின் ஒரு பிரிவா  

அரசு குதிறர வீரர் அறமப்பில் மூத்த அலுவலராகச் கசயலாற்றி ார். 

அலுவல் காரணமாக அவர் வட இத்தாலியாவின் திச்சீனும் என்று 

அறழக்கப்பட்ட பவீயா நரில் தங்கியிருந்தார். அங்குதான் மார்ட்டின் தம் 

இளறமப் பருவத்றதக் கழித்தார். 

மார்ட்டினுக்குப் பத்து வயது ஆ னபாது, அவர் தம் கபற்னறாரின் 

விருப்பத்றத எதிர்த்து கிறிஸ்தவ சமயத்றதத் தழுவும்கபாருட்டு 



திருமுழுக்குப் கபறுவதற்கா  ஆயத்தநிறலக் குழுவில் னசர்ந்தார். 

அக்காலத்தில் னராமப் னபரரசில் கிறிஸ்தவம் சட்டப்படி 

அனுமதிக்கப்பட்ட மதமாக மாறியிருந்தாலும் (கி.பி. 313) கபருமளவில் 

கசல்வாக்குப் கபற்றிருக்கவில்றல. னராமப் னபரரசின் கீறழப் 

பகுதியில்தான் பலர் நகரங்களில் கிறிஸ்தவ சமயத்றதத் 

தழுவியிருந்தார்கள். அந்நகரங்களிலிருந்து வணிகப் பாறதகள் வழியாக, 

கிறிஸ்தவர்களா  யூதர் மற்றும் கினரக்கர்களால் கிறிஸ்தவம் னமறலப் 

பகுதிக்கும் ககாண்டுவரப்பட்டது. 

சமுதாயத்தில் னமல்மட்டத்தில் இருந்னதாரிடம் கிறிஸ்தவம் 

அதிகமாகப் பரவியிருக்கவில்றல. னபரரசின் இராணுவத்தி ர் நடுனவ 

"மித்ராஸ்" (Mythras) என்னும் கடவுள் வழிபாடு பரவலாயிருந்திருக்க 

னவண்டும். னராமப் னபரரசன் காண்ஸ்டண்றடன் கிறிஸ்தவத்றதத் 

தழுவியதும், பல கபரிய கிறிஸ்தவக் னகாவில்கள் கட்டியதும் கிறிஸ்தவம் 

பரவ தூண்டுதலாக இருந்தாலும், கிறிஸ்தவம் ஒரு சிறுபான்றம 

மதமாகனவ இருந்தது. 

இராணுவத்தில் பதவி வகித்தவர் ஒருவரின் மகன் என்ற முறறயில் 

மார்ட்டினுக்கு 15 வயது நிரம்பியதும் அவரும் குதிறரப்பறடயில் 

வீர ாகச் னசரனவண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. கி.பி. 334ம் ஆண்டு 

அளவில் மார்ட்டின் இன்றறய ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் அமினயன் என்னும் 

நகரில் (அக்காலத்தில், கால் நாட்டு சாமனராப்ரீவா நகர்) குதிறரப் 

னபார்வீர ாகப் பாறளயத்தில் தங்கியிருந்தார். 

மார்ட்டின் தம் னமலாறடறய இரவலருக்குக் ககாடுத்த நிகழ்ச்சி: 

மார்ட்டின் னராமப் னபரரசில் னபார்வீர ாகச் னசர்ந்து, ஃபிரான்ஸின் 

அமினயன் நகரில் தங்கியிருந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அவருறடய 

வாழ்க்றகறய மாற்றி அறமக்க தூண்டுதலாயிற்று. 

ஒருநாள் மார்ட்டின் குதிறரனமல் ஏறி, அமினயன் நகரின் வாயிறல 

னநக்கி வந்துககாண்டிருந்தார். நகர வாயிறல கநருங்கிய னவறளயில், 

அறரகுறறயாக ஆறட உடுத்திய ஓர் இரவலர் ஆங்கு குளிரில் நின்று 



ககாண்டிருக்கக் கண்டார். உடன னய, மார்ட்டின் தாம் னபார்த்தியிருந்த 

னமலாறடறய இரண்டாக கவட்டிக் கிழித்தார். ஒரு பாதிறய அந்த 

இரவலரிடம் ககாடுத்து னபார்த்திக்ககாள்ளச் கசான் ார். மறுபாதிறயத் 

தம் னதாறளச் சுற்றிப் னபாட்டுக் ககாண்டார். 

அன்றிரவு மார்ட்டின் ஒரு க வு கண்டார். அக்க வில் இனயசுவின் 

உருவம் கதரிந்தது. மார்ட்டின் இரவலருக்குக் ககாடுத்த னமலாறடத் 

துண்றட இனயசு தம் மீது னபார்த்தியிருந்தார். அப்னபாது இனயசு தம்றமச் 

சூழ்ந்து நின்ற வா தூதர்கறள னநாக்கி, "இனதா இங்னக நிற்பவர்தான் 

மார்ட்டின். இவர் இன்னும் திருமுழுக்குப் கபறவில்றல. ஆ ால் நான் 

னபார்த்திக்ககாள்வதற்குத் தன் ஆறடறய கவட்டி எ க்குத் தந்தவர் 

இவனர" என்று கூறி ார். இக்காட்சிறயக் கண்ட மார்ட்டின் கபரு 

வியப்புற்றார். 

இந்நிகழ்ச்சி னவகறாரு வடிவத்திலும் கசால்லப்படுகிறது. 

அதாவது, மார்ட்டின் துயில் கறலந்து எழுந்ததும் தன் னமலாறடறயப் 

பார்த்தார். அது ஒரு பாதித் துண்டாக இல்லாமல் அதிசயமா  விதத்தில் 

முழு உறடயாக மாறிவிட்டிருந்தது. 

"கிறிஸ்துவின் னபார்வீரன்" : 

இனயசுறவக் க வில் கண்ட மார்ட்டின் உள்ளத்தில் திடம் 

ககாண்டவரா ார். தான் எப்படியாவது உட டியாகக் கிறிஸ்தவத்றதத் 

தழுவ னவண்டும் என்று முடிவுகசய்தார். தமது 18ம் வயதில் மார்ட்டின் 

கிறிஸ்தவ திருச்சறபயில் திருமுழுக்குப் கபற்றார். 

னராமப் னபரரசின் இராணுவத் துறறயில் னபார்வீர ாக மார்ட்டின் 

னமலும் இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றி ார். அந்நாட்களில் அவர் 

னநரடியாக சண்றடயில் ஈடுபட்டதாகத் கதரியவில்றல. மாறாக, னராமப் 

னபரரசனுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் வீரர் குழுவின் இருந்திருக்கக் கூடும். 

னராமப் பறடகள் கால் நாட்டவறர எதிர்த்துப் னபாரிடனவண்டிய 

சூழ்நிறல எழுந்தது. இன்றறய கஜர்மனியில் உள்ள னவார்ம்ஸ் (Worms) 

என்னும் நகரில் சண்றட நிகழப் னபா து. 



அப்பின் ணியில் கி.பி. 336ம் ஆண்டு மார்ட்டின் தாம் சண்றடயில் 

கலந்துககாள்ளப் னபாவதில்றல என்று முடிவு கசய்தார். அப்னபாது அவர் 

கூறியது: "நான் னராமப் னபரரசனின் னபார்வீரன் அல்ல, மாறாக நான் 

கிறிஸ்துவின் னபார்வீரன். எ னவ, நான் னபாரில் கலந்துககாள்ளப் 

னபாவதில்றல!" 

மார்ட்டின் சண்றடயில் பங்னகற்பதில்றல என்று கூறியது 

அவருறடய னகாறழத்த த்றதத்தான் காட்டுகிறது என்று ஒருசிலர் 

குற்றம் சாட்டனவ, அவறரச் சிறறயில் அறடத்தார்கள். அவர்மீது 

சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்றட மறுத்த மார்ட்டின், தாம் ஆயுதம் தாங்கிப் 

னபாரிட்டு யாறரயும் காயப்படுத்தனவா ககால்லனவா னபாவதில்றல 

என்றும், யாகதாரு ஆயுதமும் தாங்காமல் பறடயின் முன் ணியில் 

கசல்லத் தயார் என்றும் சவால் விட்டார். அச்சவாறல மார்ட்டினின் 

பறடத் தறலவர்கள் ஏற்க முன்வந்த சமயத்தில், எதிர்த்துவந்த பறட 

சண்றடக்கா  திட்டத்றதக் றகவிட்டு, சமாதா ப் னபச்சுவார்த்றதக்கு 

முன்வந்தது. இவ்வாறு, மார்ட்டின் ஆயுதமின்றி எதிரிகளின் பறடறயச் 

சந்திக்கப் னபாவதாகக் கூறியது நிறறனவறாமல் னபாயிற்று. ஆ ால் 

அதிகாரிகள் மார்ட்டினுக்குப் பறடப் பிரிவிலிருந்து பணிவிடுதறல 

ககாடுத்தார்கள். 

கிறிஸ்துவின் சீடர் : 

மார்ட்டின் தம் வாழ்க்றக எவ்வாறு அறமயனவண்டும் என்று 

தீர்மானித்ததும் ஃபிரான்ஸ் நாட்டு 'தூர்' (Tours) என்னும் நகருக்குச் 

கசன்றார். னராமப் னபரரசில் அந்நகரத்தின் கபயர் "னசசனராடுனும்" 

(Caesarodunum) என்பதாகும். அங்கு புவாத்தினய நகர ஹிலரி என்னும் 

ஆயரின் சீடராக மார்ட்டின் னசர்ந்தார். ஹிலரி கிறிஸ்தவ சமய 

உண்றமகறள விளக்கி உறரப்பதில் தறலசிறந்தவராக விளங்கி ார். 

ஒனர கடவுள் மூன்று னபராக இருக்கின்றார் என்னும் கிறிஸ்தவ 

உண்றமறய மறுத்த ஆரியப் பிரிவி றர (Arianism) அவர் எதிர்த்தார். 



ஆரியுசு என்பவரின் ககாள்றகறயப் பின்பற்றிய ஆரியப் பிரிவி ர் 

குறிப்பாக அரசறவயில் கசல்வாக்குக் ககாண்டிருந்த ர். 

எ னவ, புவாத்தினய நகரிலிருந்து ஹிலரி நாடுகடத்தப்பட்டார். அறதத் 

கதாடர்ந்து, மார்ட்டின் இத்தாலி திரும்பி ார். அவருறடய வாழ்க்றக 

வரலாற்றற எழுதிய, சம காலத்தவரா  சுல்ப்பீசியுஸ் கசனவருஸ் 

என்பவரின் கூற்றுப்படி, மார்ட்டின் ஆல்ப்ஸ் மறலப்பகுதிக் 

ககாள்றளக்காரன் ஒருவற  ம ந்திருப்பி ார். 

இல்லீரியா பகுதியிலிருந்து மார்ட்டின் மிலான் நகரம் வந்தனபாது, 

அங்கு ஆட்சிகசய்த ஆரியப் பிரிவு ஆயர் அவுக்னசன்சியுஸ் மார்ட்டிற  

நகரிலிருந்து கவளினயற்றி ார். எ னவ, மார்ட்டின் அந்நகறர விட்டு 

அல்னபங்கா (Albenga) தீவுக்குப் னபாய் அங்னக தனிறமயில் துறவற 

வாழ்க்றக வாழ்ந்தார். 

மார்ட்டின் தூர் நகரத்தின் ஆயராதல் : 

கி.பி. 361ல் ஆயர் ஹிலரி மீண்டும் தம் பணித்தளமா  புவாத்தினய 

நகருக்குத் திரும்பி ார். மார்ட்டின் உடன னய ஹிலரியிடம் கசன்று, 

பணிபுரியலா ார். புவாத்தினய நகருக்கு அருகில் துறவற இல்லம் 

ஒன்றறத் கதாடங்கி ார். அது கப டிக்ட் சறப இல்லமாக (Ligugé Abbey) 

வளர்ந்தது. அதுனவ ஃபிரான்ஸ் (கால்) நாட்டில் நிறுவப்பட்ட முதல் 

துறவியர் இல்லம் ஆகும். அந்த இல்லத்திலிருந்து அறத அடுத்த நாட்டுப் 

பகுதிகளில் கிறிஸ்தவம் பரவியது. 

மார்ட்டின் னமற்கு ஃபிரான்ஸ் பகுதிகளில் பயணமாகச் கசன்று 

கிறிஸ்தவத்றதப் பரப்பி ார். அவர் கசன்ற இடங்களில் அவறரப் பற்றிய 

கறதகள் இன்றுவறர மக்கள் நடுனவ கூறப்பட்டுவருகின்ற . 

தூர் நகரத்தில் மார்ட்டின் ஆற்றிய பணிறயக் கண்டு மகிழ்ந்த மக்கள் 

அவர் தங்கள் ஆயராகப் பதவி ஏற்க னவண்டும் என்று விரும்பி ார்கள். 

இவ்வாறு மார்ட்டின் கி.பி. 371ம் ஆண்டில் தூர் நகரத்தின் ஆயராகப் 

கபாறுப்னபற்றார். அப்கபாறுப்பில் அவர் கிறிஸ்தவம் அல்லாத னபகனிய 



சமயம் சார்ந்த னகாவில்கறளத் தகர்த்தார். னபகனிய பழக்கவழக்கங்கறள 

ஒழித்தார். 

கி.பி. 372ல் மார்ட்டின் தூர் நகரத்துக்கு அருனக ஒரு துறவற 

இல்லத்றதத் கதாடங்கி ார். அந்த இல்லத்திற்குச் கசன்று மார்ட்டின் 

வாழ்ந்தார். அந்த மடம் லுவார் நதியின் மறுகறரயில் தூர் நகருக்கு 

எதிர்ப்புறம் இருந்தது. அந்த இல்லத்திற்குப் கபாறுப்பாக ஒரு 

மடாதிபதியும் நியமிக்கப்பட்டார். இவ்வாறு அம்மடம் ஓரளவு 

தன் ாட்சி ககாண்டதாக விளங்கியது. 

தூர் நகரத்தின் ஆயராகப் பணியாற்றிய காலத்தில் மார்ட்டின் தம் 

மறறமாவட்டத்தில் பங்குகறள ஏற்படுத்தி ார். 

மார்ட்டினின் இரக்க குணம் : 

மார்ட்டின் வாழ்ந்த காலத்தில், “ஸ்கபயின்” (Spain) மற்றும் “கால்” 

(Gaul) பகுதிகளில் “பிரிசில்லியன்” (Priscillian) என்பவரது ககாள்றககறள 

“சரனகாசாவின் முதலாம் சங்கம்” (First Council of Saragossa) தறட 

கசய்திருந்தது. ஆயினும், பிரிசிலியன் “அவிலா” (Bishop of Avila) நகரின் 

ஆயராக னதர்வு கசய்யப்பட்டார். இதற  எதிர்த்த “இத்தாசியஸ்” (Ithacius 

of Ossonoba) என்பவர், அவர்களுக்கு எதிரா  குற்றச்சாட்டுகறள 

“கினரஷியன்” (Emperor Gratian) என்னும் னராமப் னபரரசனின் முன் 

ககாணர்ந்த ர். னபரரசன் கினரஷியன், பிரிசில்லியன் மற்றும் அவரது 

ஆதரவாளர்களுக்கு எதிரா  எழுத்துபூர்வமா  உத்தரறவ பிறப்பித்தார். 

“மிலன் னபராயர் அம்புனராஸ்” (Ambrose of Milan” மற்றும் திருத்தந்றத 

“முதலாம் டமாஸ்கஸ்” (Pope Damasus I) ஆகினயாரின் ஆதரறவப் கபற 

இயலாத பிரிசில்லியன், “னமற்கத்திய னராமப் னபரரசரா ” (Western Roman 

Emperor) “னமக் ஸ் னமக்சிமஸ்” (Magnus Maximus) என்பவரிடம் 

னமல்முறறயீட்டுக்கு கசன்றார். அதற  விசாரித்த னபரரசர் “னமக் ஸ் 

னமக்சிமஸ்”, னபரரசன் “கினரஷியனின்” (Emperor Gratian) அதிகாரத்றதக் 

றகப்பற்றி ார். 



மார்ட்டின் பிரிசில்லியனின் ககாள்றககறள எதிர்த்தவர்தான் 

என்றாலும், “டிறரயர்” (Trier) நகரில் அறமந்திருந்த னபரரசன் அறவக்கு 

விறரந்து கசன்று, பிரிசில்லியற யும் அவர்தம் சீடர்கறளயும் அரசறவ 

தண்டிப்பனதா ககாறலகசய்வனதா முறறயல்ல என்று பிரிசில்லியனுக்கு 

ஆதரவாகப் பரிந்துனபசி ார். அரசனும் அவ்வானற கசய்வதாக 

வாக்களித்தாலும், மார்ட்டின் நகறர விட்டுச் கசன்ற உடன னய (கி.பி. 385) 

பிரிசில்லியனும் சீடர்களும் தறல துண்டிக்கப்பட்டு ககால்லப்பட்ட ர். 

இறதக் னகள்விப்பட்ட மார்ட்டின் ஆழ்ந்த துயரத்தில் ஆழ்ந்தார். 

மரண தண்டற  அளிக்கப்படுவதற்குத் தூண்டுதலாக இருந்த 

இத்தாசியஸ் என்னும் ஸ்னபனிஷ் ஆயனராடு கதாடர்புககாள்ள அவர் 

மறுத்தார். இறுதியில் மன் னின் வற்புறுத்தலுக்குப் பணிந்து அந்த 

ஆயனராடு கதாடர்புககாண்டார். 

இறப்பு : 

மார்ட்டின் மத்திய ஃபிரான்ஸின் “கால்” (Gaul) பிராந்தியமா  

“காண்னடஸ்-கசயின்ட்-மார்ட்டின்) (Candes-Saint-Martin) என்னும் 

இடத்தில் கி.பி. 397ம் ஆண்டு இறந்தார். 
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