
பாடகர்களின் பாதுகாவலி புனித செசீலியா 

 

 

 

வாழ்க்கக வரலாறு: 

                                 செசீலியா  உர ாமை நகரிரே அசேக்ஸாண்டர் செரேருஸ் 

(Alexander Severus) ஆட்சி புரிந்த காேத்தில் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் 

பிறந்தேர். இளேயதிரேரய இனிமையாக பாடுேதிரே அதிக சிறப்பு  

சபற்றிருந்தார். இமறேனுமடய அன்புக்கு தன்மைரய அர்பணைாக்கி 

ோழ்ந்தார். அந்த நாட்களிரேரய ஏற்பாடு செய்து சபற்ரறார் நடத்தி 

மேக்கும் திருைணம் ெரியல்ே என்று எதிர்த்தேர் . கடவுளுக்காக  தைது 

கன்னிமைமயக் மகயளித்திருந்தார். ேல்ரேரியன் எனும் கடவுள் 

நம்பிக்மக இல்ோத ஒருேர் இேம  அதிகம் விரும்பியதால் 

சபற்ரறா ால் ைணம் முடித்துக் சகாடுக்கப்  பட்டார். ஆைால் 

திருைணத்திற்குப் பிறகும் தைது தீர்ைாைத்தில் உறுதியாய் இருந்தார். 

இே து ைை உறுதிமயயும்  திட நம்பிக்மகமயயும் கண்ட அே து கணேர், 

அே து கன்னிமைமய ைதித்தார். அேம த் சதாடர்ந்து ரநசித்தார். 



திருைணத்தில் இமெத்துப்  பாடப்பட்ட பாடலிரே  தன் விண்ணகத் 

தந்மதக்கு தன்மைரய அர்ப்பணித்து, தன் நம்பிக்மகமய  உறுதி செய்தார். 

அே து இமெயின் நாட்டம் அேம ப் பாடகர்களின் பாதுகாேளியகக் 

சகாள்ளச் செய்துள்ளது. 

  

         திருைணம் முடிந்த அன்று தன் கணேமை ரநாக்கி "கடவுளின் தூதர் 

ஒருவர் என் கற்புக்குக் காவலராய் இருக்கின்றார் . எகதயும் செய்ய நீர் 

முயற்சிக்கலாகாது " என்றார். ேரேரியன் அேம ப் பார்த்து , "கடவுளின் 

அந்தத் தூதகர  நான் பார்த்தால் இயயசு கிறிஸ்துகவ விசுவசிப்யபன் 

என்றார். அப்யபாது   செசீலியா , திருமுழுக்கு சபற்றால் ஒழிய அவகரப் 

பார்க்க முடியாது" என்றார். சு ங்கங்களில்  ோழ்ந்த உர்பன் என்னும் 

திருத்தந்மதயிடம் சென்று ேரேரியன் திருமுழுக்குப்சபற்றுக் 

சகாண்டார். வீட்டிற்குத்  திரும்பிய ேரேரியன் தன் ைமைவியின்  அருகில் 

ஓர் அழகிய ோைதூதர் நிற்பமதக் கண்டார். அேர் மகயில் ஒரு ர ாொ 

ைமேயும் ஒரு லீலி ைமேயும் மேத்திருந்தார் .  



பிறகு , ோைதூதர் அமத இருேருக்கும் அணிவித்து , இமே ோடா 

ைாமேகள்; இேற்மறப் பிறர் காண இயோது நீங்கள் புனித ோழ்வு  ோழ 

இது உங்கமள அறிவுறுத்தும். எை சைாழிந்து ேரேரியனிடம் ," நீ 

விரும்பும் வரம் ஒன்று யகள்" என்றார் அேர் ,"எனக்கு ஒரு ெயகாதரன் 

உள்ளான் . அவன் சபயர் திபுர்சியுஸ், அவனும் என்கனப்யபால் 

கிறிஸ்தவனாக யவண்டும் இதுயவ நான் யகட்கும் வரம் " என்றார்." 

அவ்ோரற ஆகுக ! இருேரும் ரேதொட்சி முடிசபற்று  ொன்று பகர்ந்து 

இறப்பீர்கள்" எை உம த்து ைமறந்தார். அவ்ோரற, திபுர்சியுசும் 

ைைம்ைாறி திருமுழுக்கு சபற்ற்றபின் ரதேதூதம க்கண்டான். உர ாமின் 

அதிகாரி அல்ைாகுஸ் என்பேர் இேர்கள் இருேம யும் மகது செய்யும் 

நாள்ேம  ேரேரியனும் , திபுர்சியும் மிக நல்ே பணிகமளச் 

செய்துேந்தைர்.  

 

         உர ாமின் அதிகாரி அல்ைாகுஸ் செசிலியா, ேரேரியன் , திபுர்சியுஸ் 

ஆகிரயாம க் மகதுசெய்து அமழத்து ேந்தான் . "நம் கடவுள் ஜூபிடருக்கு 

தூபம் காட்டி  வழிப்பட்டால் பிகைப்பீர்கள். இல்கலயயல் 

சகால்லப்படுவீர்கள். என்று எச்ெரித்தான். ஜுபிடர் சிமேக்கு முன் 

இேர்கமள அனுப்பிைான். 

          ைாக்சிமுஸ் என்ற அதிகாரி இேர்கள்மீது பரிவு சகாண்டு 

இேர்கமளத் தம் இல்ேம் அமழத்துச் சென்று உபெரித்தான். இேர்களின் 

ொட்சியத்மதக் ரகட்டு அேனும் அேன் வீட்டாரும் கிறிஸ்தேர்களா யிைர் 

.மூன்றுரபரும் ரேதொட்சிகளாக ைாறி புனிதர் நிமேக்கு 

உயர்த்தப்பட்டைர். ர ாைன் கடவுளுக்கு பலியிட ேந்த ைக்கமள 

செசீலியா ைைந்திருப்பிைாள். அேம க் காணேந்த திருத்தந்மத உர்பன் 

அேர் இருந்த இடத்தில் நானூறு ரபருக்கு அதிகைாை ரபருக்குத் 

திருமுழுக்கு க் சகாடுத்தார். 



       செசீலியா யகார்ட்டுக்கு வந்தயபாது அல்மாகுஸ் மீண்டும் அவகள 

மறுதலிக்கக் செய்ய பலமுகற முயன்றான் . அகெக்க முடியாத அவளது 

நம்பிக்கககயக் கண்டு மூச்சுமுட்டி ொகச் செய்ய தீர்ப்பு வைங்கப் பட்டது.  

அதன்படி அவளது வீட்டியலயய அவள் குளியலகறயில் சபரும் 

அக்கிணிக்குண்டம் தயாரானது. மூச்சுமுட்டும்படியாக வாகை 

மட்கடகளும் யெர்க்கப்பட்டது. அது புககந்து புககந்து சபரும் 

புககச்ெகல ஏற்படுத்தியது. இதன் நடுவில் செசீலியா இறக்கப்பட்டாள்.  

அப்யபாது அவள் சபரும்குறசலடுத்து பாடல் ஒன்கறப்பாடினாள். 

 

" பிதா, சுதன், பரிசுத்த ஆவி என் சிரகெக்காக்க, 

அன்கன மரியாள் என் முகத்கதகாக்க, 

நீதியின் ெர்யவசுரன் என் சநஞ்கெ காக்க, 

வாயனார் என் வலது யதாகளகாக்க, 

திவ்ய இஸ்பிரீத்து ொந்து என் இடது யதாகளக்காக்க,  

என்கனயும் என் குடும்பத்கதயும் காக்க." 

 

இந்தப்பாடல் ஒரு சபரும் சஜபமாக அகமந்தது. செசீலியாவின் 

அந்தப்பாடல் அமரத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அது 

வழிப்பயணம் யமற்சகாள்பவர்களும், யாரும் அசுத்த  ஆவியால் 

பீடிக்கபடாதிருக்கவும் பைங்கால கிறிஸ்த்துவர்களால் பக்தியுடன் 

சொல்லப்பட்டு வந்தது. இப்யபாதும் இந்த மந்திரத்கத சதரிந்தவர்கள் 

அகத சொல்லிக்சகாண்டுதான் இருகிறார்கள். 

இந்தப்பாடலின் மகத்துவத்தினால் ஆண்டவரும் சபரும் அதிெயம் 

ஒன்கற செய்தார். ஒருவாரம் அளவாக இந்த அக்கிணிக்குண்டத்தில் 

சபரும் புகக மண்டலத்தில் நம் செசீலியா யாசதாரு துன்பமும் 

யநரிடாதபடி அகமதியாக ஆண்டவரின் திரு நாம கீர்த்தகனககள 

பாடிக்சகாண்டிருந்தாள். அவளுக்கு வியர்கவகூட ஏற்படவில்கல என்று 



இந்த  தண்டகனகய நிகறயவற்றியவன் தன்னுகடய வாக்கு மூலத்தில் 

கூறியிருக்கிறான். 

இறுதியாக இவரது தகல சவட்டப்பட உத்தரவு இடப்பட்டயபாது, 

மூன்று முகற சவட்டப்பட்ட நிகலயிலும் மூன்று நாள் உயிர் பிரியவில்கல. 

அந்த யவதகனயின் மத்தியிலும் இகறவகனப்பாடி புகழ்ந்த வண்ணம் 

வாழ்ந்து அதன் பின்னயர இகறவனடி  யெர்ந்தார். 

செசீலியாமே சூழ்ந்திருந்த பே  கசிய கிறிஸ்த்துே சபண்கள் 

கூட்டம் இந்த அதிெயத்மத கண்டார்கள். வீட்டின் யமல் விதானம் மகறந்து 

ஒரு பரயலாக ஒளிசவள்ளம் சூழ்ந்தது. ஆண்டவராம் யயசுகிறிஸ்த்து தன் 

அன்பான விசுவாெமான பத்தினிகய தன்னுடன் வர அகைத்தார். நம் 

செசீலியாவின் உடல்முழுவதும் ஒருவிதமான ஒளிசவள்ளத்தால் 

சூைப்பட்டு மின்னியது. செசீலியாவின் ஆன்மா ஒயர 

ஒளிப்பிரவாகமாக  அவளிடமிருந்து எழும்பியது. அது அகனவரும் 

பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும்யபாயத காற்றில் ககறந்து யபானது. 

ஆண்டவறாகிய யயசுகிறிஸ்த்து தன் விசுவாெமான அன்பான 

பத்தினிகய  தன் வானக வீட்டிற்கு அகைத்துக்சகாண்டு யபாய்விட்டார்.  



 

       இே து உடமே திருத்தந்மத உர்பான் எடுத்துேந்து நல்ேடக்கம் 

செய்தார். இேர் இறக்கும் முன் தைது வீட்மட ஒரு ரகாவிோக ைாற்ற 

ரேண்டும் என்று ரகட்டுக்சகாண்டார். இே ால் ைைம் திரும்பிய 

உர ாைானிய அதிகாரி சகார்மதயான் என்பேர் செசிலியாவின் வீட்மட 

ஆேயைாக்கும் பணிமய செய்தார். திருத்தந்மத உர்பன் பிற்காேத்தில் 

அந்த ஆேயத்திற்கு  செசீலியாவின் சபயம  மேத்தார்.  

     1599 ஆம் ஆண்டு அே து ஆேயம் திரும்பக் கட்டப்பட்டரபாது 

செசீலியாவின் கல்ேமற திறக்கப்பட்டது. அதிரே சிமதவுறாைல் அே து 

உடல் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது . ஆைால் காற்று பட்டவுடன் 

விம ோக சகட ஆ ம்பித்தது. எைரே ைரடர்ைா என்ற சிற்பி அே து 

உய த்தில் ேேது பக்கம் ொய்ந்து உறங்குேதுரபாே  சிற்பம் ஒன்று 

செதுக்கிைார். கலிஸ்டஸ்  கல்ேமற ரதாட்டத்திரே இந்த சிற்பம் 

மேக்கப்பட்டுள்ளது. பதிைா ாம் நூற்றாண்டிற்குப்  பிறகுதான் செசீலியா 



பாடகர்களின் பாதுகாேலியாகப் புகழ்சபற ஆ ம்பித்தார்.    செசீலியா 

பாடகர் குழுவிைருக்கும்  இமெ ேல்லுைர்களுக்கும்  பாதுகாேலி , 

அரைகைாக  மகயில் ேயிலினுடரைா அல்ேது சிறு ஆர்கனுடரைா  

இருப்பதாகத்தான் இே து படம் ேம யப்பட்டிருக்கும். 

 

 

இே து திருவிழா நேம்பர் 22 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது.  

செசீலியாவிற்கும் அேருடன் உயிம க் சகாடுத்தேர்களுக்கும் 

அேர்களுக்கு  ஏற்படுத்தப்பட்ட  அழுத்தங்கமளயும், 

அச்சுறுத்தல்கமளயும்  எதிர்த்து நிற்க அழ்ந்த நம்பிக்மகதான் உதவி 

செய்தது . இந்த அழுத்தங்களுக்கு விட்டுக் சகாடுக்காைல் செசீலியாவும் 

அே து கணேர், கணேரின் ெரகாத ர் அேர்கமள ெந்தித்த  அமைேம யும்  



இரயசு கிறிஸ்து பக்கம் இழுத்துக் 

சகாண்டார். நம்முமடய 

ோர்த்மதயாலும், ோழ்ோலும் 

நாமும் நைது நம்பிக்மகமய . 

 

 

 

 

 

 

புனித செசீலியம்மாளிடம் செபம் 

கற்பின் அலங்காரமும் கன்னிகாசரத்தினமுமான புனித 

செசிசீலியம்மாயள, இயயசுவின் யநெப் பத்தினியய, பரிசுத்த 

புண்ணியவதியய, உமது பரிசுத்த புண்ணியத்கதக்காக்க உம்மிடம் ஒரு 

காவல் ெம்மனசு உண்சடன்று நீர் சொன்னகதக் யகட்டு 

அஞ்ஞானிகளாயிருந்த வயலரியானும் அவரது ெயகாதரனும் ஞானதீட்கெ 

சபற்ற யவதொட்சிகளாக மரிக்கக் காரணமாயிருந்தீயர , நீர் யவதத்துக்காக 

சிரொக்கிகன அனுபவித்துச் ொகும் தருவாயில் ெர்யவசுரகனச் 

ெந்யதாெமாய்  புகழ்ந்து பாடிக் சகாண்டு மரித்தீயர! நாங்களும் 

உம்கமப்யபால் இவ்வுலகில் பரிசுத்த சீவியம் சீவித்துக் ககடசியாய் நன் 

மரணமகடந்து உம்யமாடு என்சறன்றும் ெர்யவசுரகனச் சுகித்தனுபவிக்க 

எங்களுக்காக மன்றாடும் - ஆசமன்   


