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பதண்கமப இிவுதடுத்ி ஆரிக்கத்ம 

மமனரங்கச் பைய்ற்பகன்மந மததிபில் 

ணிச் ைிநப்புப் மதரமணகள் உள்பம 

கரபடிகிநது. (!)    

     ந்ப் பதண்டம் ணது கற்பு ிடத்ில் 

பைம் ள்பபவும் ைந்மகம் பகரள்மமர, 

கபங்கம் ற்தடுத்துமமர ைகித்துக் 

பகரண்டிபைக்க ரட்டரள்.  

 'இள் ரணம்பகட்ட பதண், கபங்கப் 

தடுத்ப்தட்ட பதண்’ ன்பொ ரரது 

கூநிணரல், அந் அதரண்டத்மச் ைகித்துக் 

பகரண்டு இபைக்க ரட்டரள். ைின மம் 

உிம ிடவும் ங்க  ரட்டரள். கற்தின் 

ீது பதண்கள் பகரண்டுள்ப கண்ிம், 

ரிரம மதரன்பொ ந்பரபை ஆண் கனும் 

ணது கற்தின் ீது ரிரம மக்க 

இனரது.   

அணரல் ரன்  கற்திப்புக்கு ஆபரக்கப்தட்ட 

தின் ைின பதண்கள்,  உிர் ரழ்ம ிட 

அமண ரய்த்துக் பகரள்ம ைிநந்து ணக் 

கபைதுகிநரர்கள், பைற்தடுத் ிபெம் 

கரட்டுகிநரர்கள். 
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 ஆண்களுக்கும் கற்பு இபைக்கத்ரன் 

பைய்கிநது. ஆணரல், பதபைம்தரலும் கண்டிப்பு 

டன் அக்கற்மத அர்கள் மதடில்மன. 

கரம் பதண்கபின் கற்மத சூமந ரடும 

ஆண்கள் ரமண!  பதண்கபின் கற்பு ிட 

த்ில் கண்டிப்பு கரட்டுிலும் ஆண்கள் 

ிடத்ில் கணபணரக இபைப்திலும் ரன் 

ைபக கிப்பீடு கரப்தடுகிநது. இந்ிமன 

ரன் ஆரிக்கம் ிமன பதநக் கரரக 

அமந்து.  

  பதண்கபின் கற்மத, கன்ணித் 

ன்மம தரீட்ைித்துப்  தரர்க்க தல்மபொ 

தட்ட ிகமப இச்ைபரபம் மர எபை 

பமநில் கமடப்திடித்து பைகின்நது. அப்தடி 

எபை (பகரடூரண) ிம மததிளும் 

பைரல்லித் ந்து மடபமநப்தடுத்ச் 

பைரல்கிநது. எபைபதண் கன்ணித் ன்ம பெள்ப 

பர? இல்மனர? ன்தமப் தரீட்ைித்துப் 

தரர்க்க எபை தரிமைரமண கூடத்ம டரத்ச் 

பைரல்கிநது. அது எபை ிைித்ிரண தரீட்மை, 

ித்ணரண தரீட்மை அக்கிணிப் தரீட்மை. 



 

6 

 எவ்பரபை ணினுமட ரழ்க்மக 

ிலும் நக்க படிர ைந்ரண ரள் 

படித் ரள். பலிவு ரள், ஆண்கமப 

ிடப் பதண்கள் ரன் இந்ரமப அிக 

ததப்புடன், தைத்துடன், ிர்தரர்ப்புடன், 

தத்துடன் ைந்ிப்தரர்கள்.  

 ைனைனப்புக்கள் இல்னரல் ைந்ிக்கும் 

இபை உள்பங் கமபபெம் ைந்மகம் பகரண்டு 

தரர்க்கும் எபை ைந்ிப்மத அன்மந பலிில் 

டரத்ி படிக்க 'ரஸ்டர் திமபண'; என்மநக் 

கனுக்கு மததிள் பைரல்லிக் பகரடுக் 

கின்நது.  

 அன்மந பலிவுப் தடுக்மகில் எபை 

துிம ிரித்து மத்து  அன் ீது 

உடலுநவு பகரள்பமண்டும். அன் மதரது 

மணிிடிபைந்து கைிந் இத்ம் 

அத்துிில் தடிந்ிபைக்க மண்டும். இத்ம் 

தடிந்ி பைந்ரல் ரன் அள் கற்புள்ப பதண். 

இத்க் கைிவு கரப்தடில்மனரின் 

அள் கற்திந் பதண். அரது 

ிபைத்ிற்கு பன்மத மபநரபைனுக்கு 

பந்ரி ிரித்ள் டத்மக் பகட்டள் 
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கன்ணித் ன்மம இந்ள் ன்பொ படிவு 

பைய்து ினக்கி ிடமண்டும். 

   ிபைத்ிற்கு பன்பு ரன் எபை கற்புள்ப 

பதண்ரக  ரழ்ந்ற்கு அத்ரட்ைிரக 

பலிில் இத்க் கைிவு தடர்ந் 

அத்துிம அள் டுத்துக்கரட்ட மண்டும். 

தத்ிப்தடுத் மண்டும்.       

 மணிின் கற்தின் ீது ைந்மகம் 

பகரண்டு, கன் க்குத் பரடுத்ரல் 

அமண பநிடிப்தற் கரக  இத்துிம 

ைரட்ைிரக ைர்தித்ிட மண்டும். பொம் 

தட்ைத்ில் மணி மரைம் மதரணள் ன்பொ 

படிவு பைய்தட்டு கல்பனநிந்து பகரல்னப் 

தடுரள். இமண ரங்கள் தடிப்தற்கும், 

மகட்தற்கும் அைிங்க ரணரக பரிந்ரலும் 

உண்ம ிமன இதுரன்!  

 பதண்களுமட கற்மத ிபதிக்க அக்கிணிப் 

தரீட்மை டரத்தும் மததிள், ஆண்கபின் 

கற்மத ிபதிக்க எபை ரர்த்மமனும் 

பைரல்னரல், ிமதும் கரட்டரல் பௌணம் 

ைரிக்கின்நது. தின்பைம் மததிள் ைணங்கமப 

ிரணரகப் தடிபெங்கள்.  
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 'எபைன் எபை பதண்மத் ிபைம் 

பைய்து அ மபரடு கூடி தின் அமப 

பபொத்து, அள் ீது அதூபொ பைரல்லி, 

அபது பதமக் பகடுத்து ரன் இந்ப் 

பதண்ம படித்மன். ஆணரல், 

அமபரடு உநவு பகரண்டமதரது அள் 

கன்ணில்ன ன்பொ கண்டு பகரண்மடன் ன்பொ 

கூநிணரல், அப்பதண்ின் ந்மபெம் ரபெம் 

அபது கன்ணிமின் அமடரபத்ம 

டுத்துக்பகரண்டு அமப கர் ரிலிலுள்ப 

மனர் கபிடம் கூட்டி பைரர்கள்.  

 அப்மதரது அப்பதண்ின் ந்ம 

மனர்கபிடம் ன் கமப இந் ணினுக்கு 

மணிரகக் பகரடுத் மன். அமணர 

அமப பபொக்கின்நரன். அத்மரடு உன் 

கபிடம் கன்ணிமமக் கரில்மன ன்பொ 

கூநி அமபப் தற்நி அதூபொ பைரல்லுகி 

நரன். ‘இமர ன் கபின் கன்ணி மக்கரண 

ைரன்பொ’ ன்பொ பைரல்லுரன். 

  தின்பு அர்கள் கர் மனர்கபின் 

பன்ணர் அந்த் துிம ிரிப்தரர்கள். 

அப்மதரது அந்கர் மனர்கள் 
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அம்ணிமணப் திடித்துத் ண்டிப்தரர்கள். 

தின்ணர் அனுக்கு நூபொ பள்பிக் கரசுகள் 

ண்டம் ிித்து அமப் பதண்ின் 

ந்மிடம் பகரடுப்தரர்கள்.  

 பணணில், இஸ்மலின் கன்ணி 

எபைத்ிின் மல் அன் அதூபொ கூநி 

பெள்பரன். அமப இனுக்கு மணிரக 

இபைப்தரள். அன் ரழ்ரள் பழுதும் 

அமபத் ள்பிிட படிரது. ( ிரகத்து 

பைய் படிரது). 

 ஆணரல், அப்பதண்ிடம் கன்ணிம 

கரப்தட ில்மன ன்தது உண்மரணரல், 

அந்ப் பதண்ம அள் ந்மின் வீட்டு 

ரிலுக்கு பபிம பகரண்டு ந்து அபது 

கரின் ணிர் அமபக் கல்னரல் நிர். 

அளும் ைரரள்.  

 பணணில், அள் ன் ந்மின் 

வீட்டிலிபைக்கும் மதரம மைித்ணம் தண்ி 

இஸ்மலுக்கு இழுக்கரணமச் பைய்ரள். 

இவ்ரபொ ீமம உன்ணிடிபைந்து அகற்பொ.                     

                                (உதரகம் 22:13-21) 
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 எபை பதண் டத்மக் பகட்டபர, 

எழுக்க பள்பபர  ன்தம ிபதிப்தற்கும், 

ல்னபர பகட்டபர ன்தம ீர்ரணித்து 

ண்டமண பதற்பொ பகரடுப்தற்கும் 

அபிடிபைந்து ிரகத்து பதற்பொக் 

பகரள்ற்கும் பலிில் ிரிக்கப்தடும் 

துி பக்கி ைரட்ைிரக கிக்கப்தடுகிநது. 

ஊரர் பன்ணிமனில் எபைபதண்ின் 

ரணபம் ரிரமபெம் னம் மதரடும் 

அைிங்கத்மம இங்கு கரபடிகிநது. 

பலிில் ிரிக்கப்தட்ட துிம எபை 

பதண்ின் கற்மதபெம் ரழ்மபெம்  

ீர்ரணிக்கும் ன்பொ மததிள் ைரட்ைி 

பைரல்கிநது. இது ிஞ்ஞரணர? அஞ் 

ஞரணர? பதண்கமபக் மகனப் தடுத் இம 

ிட மபொ ரர்த்மகள் மமர? 

 எபை பதண் தபை ம அமடபெ பன் 

அல்னது அமடந் தின் ஏடி ஆடி ிமபரடும் 

மதரது வீட்டு மமபகபில் ஈடுதடும்மதரது 

உடற்திற்ைி பைய்பெம் மதரது அல்னது பரில் 

புரிபெம் மதரது அபது ‘கன்ணித் ிம’ 

கிிற்கு அிக ரய்ப்புள்ப  ிமனில் 
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ிபைம் படித் பலிில் அபது 

கன்ணித்ிம கிிந்து இத்ம் கைின் 

பனரகத்ரன் ‘கற்புள்ப பதண்’ ன்பொ 

ிபதிக்கப்தடமண்டும் ன்பொ கூபொம  

ைரர அநிவு தமடத் ணின் கூட ற்பொக் 

பகரள்ப ரட்டரன்.  

 எபைபதண் ணது வீட்டுக்குள்மபம 

அடங்கி எடுங்கி தத்ிணித்ணரக, எழுக்க 

பள்பபரக, ரபள்பபரக ரழ்ந்ரலும், 

பல் இில் இத்த்ின் அமடரபம் 

கரப்தட ில்மனரின் அள் எழுக்கம் 

பகட்ட பதண், மைித்ணம் தண்ி பதண் 

ன்பொ பைரல்து அபது பதற்மநரமபெம் 

ைந்மகப் தரர்மமக் பகரண்டு தரர்க்க 

மக்கின்நது.  

 மததிபின் மதரமணப் திகரம் 

கற்புள்ப பதண்மத் மர்ந்படுக்க பலிவு 

தரிமைரமணில் அள் ஈடுதட்டரக 

மண்டும். ப்பதண்ிடம் இத்த்ின்  

அமடரபம் பரிகிநமர அள் கற்புள்ப 

பதண். பிடம் அவ்அமடரபம் 

பன்தடில்மனமர அள் கற்திந் பதண்.  
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 மபொ ரர்த்மில் பைரன்ணரல் அள் 

எபை ிதச்ைரரி. ிதச்ைரத்ில் ஈடுதட்டரல் 

ட்டும் ிதச்ைரரி ல்ன. பலிவு 

தரிமைரமணில் மரல்ிமடந்ரலும் 

ிதச்ைரரிரன்.  

 ணம ிதச்ைரரிக்கரண ண்டமணம 

அளுக்கு ிமநமற்ந கல்பனநிந்து 

பகரல்னமண்டும். அளுடன் இப்திச்ைிமண 

படிரது. அப்பதண் ‘மைிப் பதண்’ ன்ந 

பதமப் பதற்நதும் அபது குடும்தபம் 

‘அந் ைரச்ைரத்ின் வீடு’ ன்பொ பதர் 

பதற்பொ ிடும். ஊரரின் ஏக் கண்தரர்மக்கு 

ஆபரகிிடும்.  

 பதண்கள் ங்கபது ரணத்ம, 

ரிரமம, கற்மத கரக்க மண்டுரணரல் 

இப்தரிமைரமணக்கு ரது எபை ி 

தண்ிரக மண்டுரணரல் ‘கன்ணி 

ரஸ்ிரிகபரக’ மரனத்ில் ஞ்ைம் 

புகுந்ரக மண்டும். அல்னது ரபர 

பட்டிரக இபைந்ரக மண்டும். கிநிஸ் 

ற்பொம் பே பதண்கள் இவ்ிண் டில் என்மந 

மர்ந்படுத்ம ஆகமண்டும் அல்னது 
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இப்மதரமணகமப ினக்கி ிட்டு ர 

மண்டும்.   

 கன் மணிின் ீது  வீண்திம 

சுத் ிமணத்ரல் அல்னது திரிந்து மதரக 

படிவுபைய்ரல் ‘இந் இத்ப்தரிமைரமண’ 

பமந அனுக்கு மகபகரடுக்கும். 

 ிைரமின் மதரது இத்ம் 

மரய்ந் துிமக் மணி ஆரரக 

டுத்துக்கரட்டி ரன் டத்மக் பகட்டபல்ன 

ண ிபதிக்கும் தட்ைத்ில் கனுக்கு ந்த் 

ண்டமணபெம் ங்கரல் அதரம் ட்டும் 

ிிக்கப்தட்டு ிடுிக்கப் தடுகின்நரன்.  

 அதுட்டுன்நி அதரண்டம் சுத்ப் 

தட்ட அப் பதண்டம் அக்கமணரடு 

மைர்ந்து ர மண்டும். அன் எபை மதரதும் 

அமப ிரகத்து பைய்வும் கூடரது.  

 ஊரர் பன்ணிமனில் கபங்கம் 

சுத்ப்தட்டு, திநகு ிதரி ன்பொ ிடுமன 

பைய்ப்தடும் அப் பதண்ின் ைம்ில் 

னரல் ீண்டும் அக்பகரடி னுடன் மைர்ந்து 

ர மண்டும் ன்பொ ீர்வு பைரல்து 
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ீிரகுர? ன்பொ மகட்டரல் அது ரன் ீி 

ண மரகம் பைரல்கிநது! 

 ‘குந் ைரட்ைித்ின் தடி ீ 

குற்நற்நள் ன்பொ ிபதரகிநது. ணம 

ீ ிபைம்திணரல் கனுடன் மைர்ந்து 

ரனரம் அல்னது திரிந்து மதரகனரம்’ ன்பொ 

ீர்ப்பு கூநப்தட்டரல் பதண்டக்கு ஆபொனரக 

இபைக்கும். ீிரக இபைக்கும். அபது 

ரழ்க்மகப் திச்ைிமணம படிவு பைய் 

மண்டி பதரபொப்பு அபிடம் உள்பம ி 

பன்நரம் ப்திடம் இல்மன.  

 ீி பைரல்ரக இபைந்ரல் 

தரிக்கப்தட்ட பதண்ின் ிபைப்தத்ிற்கு 

பலிடம் பகரடுத்து அபது ைம்த்துடன் 

ரன் ீர்ப்புச் பைரல்ன மண்டும். அள் படிவு 

பைய் மண்டி ரழ்ம இன்னுபரபைர் 

படிவு பைய்து பதண்டக்கு இமக்கப்தட்ட 

துமரகமன்நி மநில்மன.  

 கபங்கற்ந அப்பதண் ஊபைக்கும் 

உனகத்ிற்கும் கரட்டுற்கு  ன் 

கமணரடு ரழ்க்மகப்தடுரமப ி 

ைந்மரைரண இன்தகரண ரழ்க்மகக்கு 
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அள் ன்மண ஈடுதடுத்ிக் பகரள்ப 

ரட்டரள். மண்டர உநம  மண்டு 

பன்பொ ிிக்கிநது மததிள்.  

  இந்ிகழ்வுக்குப் தின் கன் ைந்மரைரக 

‘ஜரலி ரக’ ஊர் சுற்நிக் பகரண்டிபைப்தரன். 

மணிமர ீில் பந் புழுமப் மதரல் 

துடிதுடித்பரக ரழ்ரள் பழுதும் 

கண்ீமரடு கரனத்ம கித்துக் 

பகரண்டிபைப்தரள். இச்ைட்டம் பதண்ின் 

கற்மதரடு ட்டும் ிமபரட ில்மன. 

அளுமட ரழ்க்மகமரடும் ிமபரடும் 

எபை ிதரீரண ிமபரட்டு.  

    எவ்பரபை ஆடம்  ங்களுமட 

கண்ித்ன்மம  பலிில் ிபதித்து 

கரட்டமண்டும் ன்பொ பதண்கள் மகட்டரல் 

பே கிநிஸ் குபைரர்கபரல் தில் பைரல்ன 

படிபெர? உண்ம ன்ணபன்நரல் ப்பு 

பைய்பெம் ஆண்கமபக் கரப்தரற்பொிலும் 

அப்தரி பதண்கமபக் குற்நம்திடிப்திலும் 

மததிள் உரி கணம் பைலுத்ி பெள்பரக 

பரிகிநது. பலிவு தரிமைரமணக்கு அடுத்து 



 

16 

இன்னுபரபை தரிமைரமண பமநமபெம் 

மததிள் ிதரிக்கிநது. 

 மணி கனுக்கு துமரகம் 

இமத்ரக, மபநரபைனுடன் உடலுநவு 

பகரண்டரக - கன் ைந்மகம் பகரண்டரல் 

அச்ைந்மகத்ம மதரக்கும் பகரக 

மணிம கைப்பு ீர்  தரிமைரமணக்கு 

உட்தடுத்ி ீர்வு கரமண்டும்.  ண 

மததிள் தின்பைரபொ கூபொகிநது. 

   ‘அன் ன் மணிம குபைின் பன் 

பகரண்டு  மண்டும். அமப பன்ணிட்டுத் 

மமப்தடும் தத்ில் எபை ப்தர 

ரற்மகரதும உமப் தமடக்க 

மண்டு. அன் அன் மல் ண்பய் 

ஊற்நமர தூதப் பதரபைள்கள் தூமர 

கூடரது. பணணில் அது ிமணவு தடுத்தும் 

உவுப் தமடல் அரது குற்நத்ம 

ிமணவூட்டக்கூடி ைிணத்ின் உவுப் 

தமடல். தின் குபை அமபக் கூட்டிக் 

பகரண்டு ந்து ஆண்டர் பன் ிபொத்துரர். 

  குபை எபை ண்தரத்ித்ில் புணி ீர் 

டுத்து ிபைக் கூடரத்ின் மில் இபைந்து 
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பகரஞ்ைம் துகள் (தூைிம) டுத்து ீரில் 

மதரடுரர்.  

குபை அப்பதண்ின் மனபடிமக் 

கமனத்து ிட்டு பஞ்ைிணத்ின் உவுப் 

தமடனரகி ிமணவு தடுத்தும் உவுப் 

தமடமன அள் மககபில் மப்தரர் 

ைரதத்மக் பகரண்டு பைம் கைப்பு ீமபெம் 

குபை ன் மகில் மத்ிபைப்தரர். 

 அன் தின்ணர் குபை அமப ஆமிடச் 

பைரல்லிக் கூந மண்டிது, “ீ உன் 

கணின் அிகரத்துக்கு  உட் தட்டிபைக்கும் 

மதரது மபொ ந் ணினும் உன்மணரடு 

தடுக்கரலும் ீ எழுக்கக்மகட்டுக்கு உடன் 

தடரலுிபைந் ரல் ைரதங்கமபக் பகரண்டு 

பைம் இக்கைப்பு ீர் உன்மண என்பொம் 

பைய்ரது 

 ஆணரல் ீ உன் கணின் அிகரத்ிற்கு 

உட்தட்டி ந்தும் பநி நி, உன்மணம 

கமநப்தடுத்ி, உன் கன் ி 

மபநரபைன் உன்மணரடு தடுத்ிபைக்க உடன் 

தட்டரல், குபை அப்பதண்மச் ைரத ஆம 

இடச் பைரல்லி அபிடம்’ ஆண்டர் உன் 
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பரமடகள் அழுகி ிவும், உன் ிபொ 

வீங்கவும் பைய்து உன் க்கபிமடம உன்மண 

எபை ைரதரகவும் ஆமக் கூற்நரகவும் 

ஆக்குரர். 

   ைரதத்மக் பகரண்டு பைம் இந் ீர் உன் 

குடல்கபில் இநங்கி  உன் ிற்மந வீங்கச் 

பைய்து உன் பரமட கமப அழுகி ிச் 

பைய்ட்டும் ன்தரர் அற்கு அப் பதண் 

‘ஆபன்,  ஆபன்’ ன்தரள். 

 தின்ணர் குபை இச்ைரதங்கமப ஏர் ட்டில் 

ழுிக் கைப்பு ீரல் அற்மந அித்து 

ிடுரர். ைரதத்மக் பகரண்டு பைம் 

அக்கைப்பு ீம அப்பதண்ம குடிக்கச் 

பைய்ரர். ைரதத்மக் பகரண்டு பைம் அந்ீர் 

அளுக்குள் பைன்பொ பகரடி மமணம 

உண்டரக்கும். 

 குபை பஞ்ைிணத்ின் உவுப் தமடமனப் 

பதண்ின்    மகிலிபைந்து ரங்கி அம 

ஆண்டர் பன்ணிமனில் ஆத்ிரகக் 

கரட்டிப் தலிபீடத்துக்குக் பகரண்டு பைரர். 

குபை அந் உவுப் தமடலிலிபைந்து அன் 

ிமணவுப் தகுிரக எபை மகப்திடி டுத்து 
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அமணப் பீடத்ின் மல் ரித்து ிடுரர். 

இபொிரக அப்பதண் அந்ீமக் குடிக்கச் 

பைய்ரர். 

அன் அமப ீர் குடிக்கச் 

பைய்பெம்மதரது அள் உண்மிமனம 

ன்மணக் கமநப்தடுத்ித் ன் கனுக்கு 

ம்திக்மகத் துமரகம் பைய்ிபைந்ரல் 

ைரதத்மக் பகரண்டு பைம் ீர் அளுக்குள் 

மதரய் பகரடி மமணம உண்டரக்கும், 

அள் ிபொ வீங்கி, பரமடகள் அழுகிிடும், 

அள் ன் க்கபிமடம எபை ைரதரக 

இபைப்தரள். 

 ஆணரல் அப்பதண் கமநதடரது தூபரி 

பைந்ரல் அளுக்கு  எபை மகடும் ரது, அள் 

குந்மமக் கபைத்ரிப்தரள். 

 பஞ்ைிணத்ின் மமபகபில் இதும ைட்டம். 

அரது எபை மணி ன் கணின் 

அிகரத்ிற்கு உட்தட்டிபைந்தும் பநி நித் 

ன்மணம கமநதடுத் ிிபைந்ரல்,  அல்னது 

பஞ்ைிணத்ின் ஆி எபை ணின் மல் ந்து 

அன் ன் மணி மல் பகுண்படழுந்ரல் 

அன் அமப ஆண்டர் ிபைபன் 
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ிபொத்துரன். குபை இச்ைட்டத்ம பல்னரம் 

அபிடம் பைல்தடுத்துரர். 

 ஆடன் (கன்) ன் குற்நப்தி 

அற்நணரரன், பதண்மர ன் 

குற்நப்திமச் சுப்தரள் (ண்ர கம். 

5:11-31.) 

மணி ீது கன் ைந்மகம் 

பகரண்டற்கரக ஊரர் பன்ணிமனில் கைப்பு 

ீர் தரிமைரமண டரத்துது மதரல் 

கனுமட டத்மிலும் ைந்மகம் 

பகரள்ளும் மணிக்கரக தரிமைரமண 

பைய்ரல் ிடுது ன்? ஆண்களுக்கும் இது 

மதரன்ந ைட்டங்கமப பைரல்னரல் ிட்டது 

ன்? 

 மணி ீது ைந்மகம் பகரண்டு கைப்பு 

ீர் தரிமைரமண டரத்துன் பனம் 

குற்நத்ம ிபதிக்க படிபெரக இபைந்ரல் 

இன்மந உனகில் மங்கி கிடக்கும் இத்மக 

க்குகமப இப்தரிமைரமணகள் பனம் 

டரத்ி படிக்கனரம. ிபம்தப்தடுத்ி  

ஆைிர்ர கூட்டங்கமப டரத்துது மதரல் 

கைப்புீர் தரிமைரமண கூட்டங்கமபபெம் 
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பபைபபைரக டரத்ி குடும்த ரழ்ம 

தரதுகரக்கனரம. குபைரர்கள்  பன்ரது 

ன்? 

 இன்பொ கிநிஸ் குபைரர்கள் ீது 

ைிபொர் ற்பொம் பதண்கள் தரலில் 

துஷ்திமரகங்கள் கற்திப்பு குற்நங்கள் 

பபிப் தமடரக  சுத்ப்தட்டமடுத்து  

ஆனங்கள்  ஆட்டம் கண்டு ின்நண. மன 

குிம ைந்ித்து பைகின்நண. குபைரர் 

கபரல் ஆர்கபரல் தரிக்கப்தட்டடர்கள் 

கற்மத தநிபகரடுத் கன்ணிர ஸ்ிரிகள் 

இக்குற்நச்ைரட்டுக்கமப பன் மக்கிநரர்கள்.   

இக்குற்நச் ைரட்டுகளுக்கு கைப்பு ீர் 

தரிமைரமணகள் பனம் ீர்வு பகரண்டு 

னரம. கிநிஸ் ஆன்ீக மனம 

பீடங்கள் பௌணம் கரப்தது ன்? 

  குபைரர்கள்,  ஆர்கள் குற்நரபிகள் 

ண அமட ரபம் கண்ட தின்பும் 

மரகத்ின் திகரம்  கல் பனநிந்து 

ண்டமண ங்கரல் ப்திக்கிடுது ன்?   

 மணிபெமட தரிசுத் ன்மம 

ட்டும் தரிைீலித்து மலி மதரடபமணபெம் 
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மததிள், ஆண்கபின் ித்ில் த்மக 

கட்டுப்தரட்மடபெம் கணத்ில் டுக்கில்மன, 

டுக்கவும் ரட்டரது ன்தற்கு இன்னு பரபை 

ைரன்மநப் தரபைங்கள். 

      அன்பநரபை ரள் ரவீது ண்தகலுக்குப் 

தின் ன் தடுக்மகிணின்பொ ழுந்து 

அண்மண ரடிில் உனரவுமகில், 

அபைக்கு ிம ம் மல்ரடிில் குபித்துக் 

பகரண்டிபைந் எபை பதண்மக் கண்டரர். 

அப்பதண் ிகவும் அகரக இபைந்ரள். 

    அப்பதரழுது அைர் அப்பதண் ரர் ன்பொ 

ிைரரிக்க ஆள் அனுப்தி, அள் லிரின் 

களும் த்மணரண உரிர ைின் 

மணிபெரண பதத்ைரமத ன்பொ அநிந்து 

பகரண்டரர்    தின்ணர் ரவீது ஆள் அனுப்தி 

அமப  மத்ரர். அள் அரிடம் 

ந் மதரது அைர் அமபரடு தடுத்ரர். திநகு 

அள் ன் ீட்டு ீங்கத் ன்மணத் 

தூய்மப்தடுத்ிணரள். 

    கபைவுற்நபரய்த் ன் வீடு ிபைம்தி தின், 

ரன் கபைவுற்நிபைப்தரகத் ரவீதுக்கு 

அநிிக்கும்தடி ஆள் அனுப்திணரள். 
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   அப்மதரது ரவீது மரரதிடம் ஆள் 

அனுப்தி ‘த்ம ணரண உரிரமை ன்ணிடம் 

அனுப்திம’ ன்பொ பைரன்ணரர். அப்தடிம 

மரரப் த்மணரண உரிரமைத் 

ரவீிடம் அனுப்தி மத்ரன்.                                      

உரிரசு ரவீிடம் ந் மதரது, அர் 

அமண மரக்கி, மரரபும் க்களும் 

னரய் இபைக்கிநரர்கபர? மதரர் வ்ரபொ 

டந்து பைகிநது? ன்பொ ிைரரித்ரர். 

    திநகு ரவீது உரிரமை மரக்கி, ‘உன் 

இல்னத்ிற்குப் மதரய் உன் கரல்கமபக் கழுவு’ 

ன்நரர். உரிரசு அண் மணிலிபைந்து 

புநப்தட்ட மதரது, அை உவு அனுக்குப் 

தின்ணரல் அனுப்தப்தட்டது. 

    உரிரமைர ன் இல்னத்ிற்குப் மதரகரல் 

ன் மனரின் ற்ந ஊிர்கமபரடு 

அண்மண ரிலில் தடுத்துக் பகரண்டரன். 

    உரிரசு ன் இல்னத்ிற்குச் பைல்னில்மன 

ன்பொ ரவீதுக்கு அநிிக்கப்தட்டமதரது, 

ரவீது உரிரமை மரக்கி, ‘ீ தத்ி 

லிபைந்து ந்ணல்னர? ீ உன் வீட்டுக்குப் 

மதரகரது ன்? ‘ ன்பொ மகட்டரர். 
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    உரிரசு ரவீமப் தரர்த்து, “கடவுள் 

மதமபெம் இஸ்ரமலும் பேரவும் 

கூடரங்கபில் இபைக்க, ன் மனன் 

மரரபும் ன் அைரின் மைகபைம் பபிம 

ங்கிிபைக்க, ரன் உண்வும் குடிக்கவும், 

ன் மணிபெடன் தடுக்கவும் ன் வீட்டிற்குள் 

மதரமமணர? உம்மலும் உம் உிர் மலும் 

ஆம! ரன் அப்தடிச் பைய்ம ரட்மடன்’ 

ன்நரன். 

   அப்மதரது ரவீது உரிரமை மரக்கி, 

“இன்பொம் ீ இங்மகம இபை. ரமப ரன் 

உன்மண அனுப்தி மப்மதன்’ ன்நரர். 

அப்தடிம உரிரசு அன்பொம் பொ ரளும் 

பபைைமனில் ங்கி இபைந்ரன். 

  ரவீது அமணத் ன் பன்ணிமனில் 

உண்வும், குடிக்கவும் அமத்து அனுக்குப் 

மதரம ஊட்டிணரர். ஆினும் அன் ன் 

வீட்டுக்குப் மதரகரல் ரமன ிமனம 

பபிம மதரய் அைரின் மைகமரடு ன் 

தடுக்மகில் தூங்கிணரன். 
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   கரமனில் ரவீது மரரபுக்கு எபை கடிம் 

ழுி, அம உரிரைின் மகில் பகரடுத்து 

அனுப்திணரர். 

  அக்கடித்ில், “மதரர் கடுமரக டக்கும் 

இடத்ில் உரிரமை ீர் தமட பகத்ில் 

ிபொத்ி அன் பட்டுண்டு ைரகும்தடி 

ிட்டுிடும்.” ன்பொ ழுப்தட்டிபைந்து. 

   அவ்ரபொ மரரப் கம பற்பொமக 

ிடுமகில் ிக்க ஆற்நல் ரய்ந் வீர்கள் 

இபைக்கிநரர்கள் ன்பொ ரன் அநிந்ிபைந் 

இடத்ில் உரிரமை ிபொத்ிணரன். 

    வீர் கரிலிபைந்து பபிப்மதரந்து 

மரரமதரடு மதரரிட்ட மதரது ரவீின் 

வீபைள் தனர் ிழுந்து டிந்ணர். 

த்மணரகி உரிரசும் இநந்ரன்.       

(2ைரபமல் 11:2-17) 

உரிரைின் மணி ன் கர் 

இநந்துிட்டமக் மகள்ிபெற்பொ அபைக்கரகப் 

புனம்தி அழுரள். துக்க கரனம் படிந்தும் 

ரவீ ஆபனுப்தி அமபத் ம் வீட்டுக்கு 

பகரண்டு ந்ரர். அள் அபைக்கு 
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மணிரகி ஆண்குந்ம என்மநப் 

பதற்பநடுத்ரள்...(2ைரபமல்  11:26 -27) 

   எபை அன்ணி பதண் குபிப்தமக் 

கண்டரல் உடமண அந் இடத்ம ிட்டு 

அகன்பொ ிடுது ரன் ரகரீகம். ைரர 

ணினுக்கு பரிந் இந்ரகரீகம் ன்ணபைம் 

ீர்க்கரிைிபெரண ரவீதுக்கு பரிரல் 

மதரபெள்பது. குபித்துக் பகரண்டிபைக்கும் 

அப்பதண்ம தரர்த்து ட்டுல்னரல் 

அள் அகில்  ிங்கி அள் தற்நி பழு 

ிதங்கமப மைகரித்துக் பகரள்கிநரர்.  

   அள் ம் படித் பதண். அள் கன் 

உரிரசு ன்தன் ரட்டின் தரதுகரப்பு 

தமடின் ைிப்தரய்ரக உள்பரன் ன்தம 

அநிந் தின்பும் அிகர ிமனில் அமப 

அண்மணக்கு மத்து உநவு 

பகரள்கிநரர். அளும் கர்ப்தமடகிநரள். 

கபைவுற்நிபைப்தமக் குநித்து ன்ணபைக்கு 

பைரல்லி அனுப்புகிநரள். உடமண ன்ணர்  

அபது கன் உரிரமை மபத்துப் 

மதரட்டு ைரபிக்கப் தரர்க்கிநரர்.  ணது 

மகிணரமன உவு தரிரநி, து குடிக்கக் 
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பகரடுத்து, மதரமபேட்டி அன்தபிப் புகள் 

ங்கி ரஜரிரமபெடன் கணித்து ிட்டு, 

மணிபெடன் மைர்ந்து ரழுரபொ கூநி 

வீட்டுக்கு அனுப்தி மக்கிநர். ஆணரல் 

உரிரசு வீட்டுக்கு மதரில்மன ன்தம 

அநிந்தும் அமண ீர்த்துக் கட்ட படிவு 

பைய்கிநரர்.   

  உரிரசு, ரட்டுக்கும் ரட்டு 

ன்ணனுக்கும் ிசுரைரக உள்ப எபை மதரர் 

வீன். மதரபைக்கு அமண அனுப்தி மத்து 

கடுமரக மதரர் டக்கும் ைத்ில் கபத்ில் 

பன்ணிில் ிபொத்ி மத்து பட்டுண்டு 

மதரகும்தடிக்கு பதிக்கு கடிம் ழுி 

அக்கடித்ம உரிரசு இடம பகரடுத்து 

அனுப்புகிநரர். துவும் அநிர உரிரசு 

அக்கடித்ம பதிிடம் எப்தமடக்க  

பதிபெம் கரரித்ம கச்ைிரக படித்து 

ிடுகிநரர். அன் தின் உரிரைின் 

மணிம ரவீத் பைரந்ப் தடுத்ிக் 

பகரள்கிநரர். எபை ீர்க்கரிைி பைய்கின்ந 

கரரிர இது?  
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  அிரரக எபைஉிம பகரன்பொ, 

அடுத்ன் மணிம சூமரடி 

ன்ணபைம் ீர்க்ரிைிபெரண ரவீதுக்கு ந் 

ண்டமணபெம் பைம் பகரடுக்கில்மன. ன் 

கர்த்ர் கூட  பகரடுக்கில்மன. கர்த்ரின் 

தரர்ம ில் ீகரரிரக ட்டும இது 

பரிந்ிபைக்கிநது. எபிவு மநவு இல்னரல் 

அிகர தனத்துடன் டந் இப்தரத்ிற்கு 

வ்ி கைப்பு ீர் தரிமைரமண பெில்மன. 

கல்னடி ண்டமணபெில்மன. தஞ்ைரத்து 

ிைரமபெ ில்மன.  

 ரநரக ரவீின் கள்ப உநவு பனரக 

திநந் குந்மம கர்த்ர் ைரகடித்து 

ிடுகிநரர். ப்தரபம் அநிர தச்ைிபம் 

குந்ம ண்டமணக்கு ஆபரகிநது. இதும 

ரவீதுக்கு ங்கப்தட்ட ண்டமண ண 

கூநப்தடுகிநது. (தரர்க்க.2 ைரப மல்12:13-20) 

இதுரன் மீிர? அல்னது ம 

புத்கர?  

 இன்னுபரபை ீர்க்கரிைிின் கமம 

தரபைங்கள். ைரனமரனுக்கு ழுநூபொ அைகுனப் 

பதண்கள் மணிர் கபரகவும், பந்நூபொ 
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பதண்கள் மப்தரட்டிகபரகவும் இபைந்ரர்கள். 

அப் பதண்கள் அது இத்மத் நரண 

ிில் ிபைப்தி ிட்டரர்கள்.(1ம் அைர் 11:3.)  

 எபைனுக்கு ைட்டப்பூர்ரக த்மண 

மணிபெம் இபைக்கனரம். ஆணரல் ைட்டத்ிற்கு 

புநம்தரக எபை மப்தரட்டிக் கூட இபைக்கக் 

கூடரது.  

 மலிம திம மய்து மதரல் தரங்க 

ளுக்கும் அைிங்கங்களுக்கும் பன்மணரடிகபரக  

ீர்க்கரிைிகள் ஆக்கப்தட்டிபைக்கும் மதரது 

ைரர ணிர்கபின் ிமனம மகட்கவும் 

மண்டுர? ஆண்கள் புரிபெம் இத்மண 

தரங்கமபபெம் மததிள் கண்டு பகரள்பர 

அம மம் எபை பதண் நிணரமனர  அல்னது 

நிரக ைந்மகம் பகரண்டரமனர 

அளுக்குரி உச்ைக் கட்ட ண்டமணம 

கூநி அபல்தடுத்ி அைிங்கப் தடுத்துகிநது. 

   கற்திக்கப்தட்ட பதண்ின் ிடத்ிலும் 

மததிள் இமமதரன்பொ ிதரீரண எபை 

ீர்ம தின்பைரபொ கூபொகிநது.  
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 'ரகர எபை கன்ணிப் பதண்ம 

எபைன் கண்டு அமபப் தனந்ப் தடுத்ி 

அமபரடு உநவு பகரண்டது கண்டு 

திடிக்கப்தட்டரல் அப்பதண்ின் ந்மக்கு 

அமபரடு உநவு பகரண்டன் ம்தது 

பள்பிக் கரசுகள் மண்டும். அன் 

அமபக் பகடுத்து ிட்டரல் அமப 

மணிரக்கிக் பகரள்ப மண்டும். அன் 

ரழ்ரள் பழுதும் அமப  பநிவு 

பைய் படிரது.                (உதகரம்: 22:29) 

 கன்ணிப் பதண்ம அமட ிபைம்பும் 

ஆடக்கு அப் பதண்ின் ைம்ம் கிமடக்கர 

மதரது  அமப தனரத்கரம் தண்ி ிட்டரல் 

ரணரகம அமடந்து பகரள்ப படிபெம் ன்பொ 

ஆண்களுக்கு (Legal points பகரடுத்து) 

ற்மதரமண பைய்கிநது மததிள் ன்பொ 

பைரல்ில் நரகுர?   

 கற்மத தநிபகரடுத்  பதண்டக்கு 

கிமடக்கும் ீி அக்கரபகமண ம் 

படிப்தது. கரபகனுக்குக் கிமடக்கும் 

ண்டமண கற்தித் பதண்ம 
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மணிரக்கிக் பகரள்து! ன்ண 

அற்புரண ீர்ப்பு!  

அம மமப பலிின் மதரது 

மணிிடிபைந்து இத்ம் கைிர 

கரத்ரல் அமப கற்திந் பதண் ன்பொ 

குற்நம் சுத்ி  கல்பனநிந்து பகரல்லுரபொ 

கட்டமபிட்டுகிநது. தரம் எபைதக்கம், தி 

இன்னு பரபை தக்கம். தரிக்கப்தட்டு 

ிற்தமர என்பொநிர அதமனப் 

பதண்கள்ரன்.  

 இதுரன் மததிள் ங்கும்  

பதண்டரிமர? மததிளுக்குச் பைரந்ம் 

பகரண்டரடும் க்கள் இந் அனத்மக் 

பகரஞ்ைம் ைிந்ித்துப் தரர்க்க மண்டும். 

(ீர்க்கரிைிகபரண ரவீத் ற்பொம் ைரனமரன் 

ஆகிமரர்  ற் தண்புள்பர்கள் ன்பொ 

அல்குர்ஆன் கூபொகிநம ி பகட்ட 

டத்மபெள்ப ீ குபமடர்கபரக 

மதரிக்க ில்மன ன்தது இங்மக 

குநிப்திடத்க்கது.) 
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இஸ்னரம் பதண்டமட ிடத்ில் இற்கு 

ரற்நரண மடபமந ைரத்ிரண அகரண 

ிகமப கரண்தித்து பதண்ின் 

கண்ித்ம கரப்தரற்பொகிநது. 

  

 


