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உககங்கும் அகதிகொக அவந்து திரிந்த இஸ்Nின ஜங்கள் எப்டி தநக்ககன்று ஒம 
ரதெத்வத அவநத்துக்ககொண்டொர்கள் என்து ற்ி, இந்தத் கதொடரில் 
ொர்த்துக்ககொண்டிமக்கின்ரொம். சுநொர் இபண்டொனிபம் ஆண்டுகள் கெொந்த ொடு என்று 
ஒன்ில்ொநல் உகம் முழுயதும் அகதிகொக, அடிவநகொக, ரயண்டப்டொதயர்கொக.... 

எத்தவரனொ துன்ங்கவ, அயங்கவ, அமிவுகவச் ெந்தித்த இஸ்ரபினர்கொல் எப்டி 
தநக்ககன்று ஒம ரதெத்வத உமயொக்கிக்ககொள் முடிந்தது? மதர்கவப் ரொரய கெொந்த 
ொட்டில் இமந்து கயிரனற்ப்ட்ட ஈமத் தநிமர்கொலும் தநக்ககன்று ஒம ரதெத்வத 
அவநத்துக்ககொள் முடிமநொ? 

இஸ்ரபினர்கிடம் இமந்து ஈமத் தநிமர்கள் கற்றுக்ககொள்ரயண்டின ொடங்கள் என்? 

இவயகவப் ற்ிதொன் இந்தத் கதொடர் கட்டுவபனில் ொம் ெற்று யிரியொக ஆபொன 
இமக்கின்ரொம்: 

இஸ்ரபல் நக்கள் சுநொர் 1900; யமடங்களுக்கு முன்ர் தநது ரதெத்தில் இமந்து கிட்டத்தட்ட 
முழுயதுநொகரய கயிரனற்ப்ட்டிமந்தொர்கள். 

கி.ி. 70 ம் ஆண்டில் இஸ்ரபின் தவகபநொ கஜமெரவந ரபொநர் 
தவபநட்டநொக்கிொர்கள். அத்ரதொடு இஸ்ரபல் ரதெத்தில் யொழ்ந்த சுநொர் ஒம இட்ெத்திற்கும் 
அதிகநொ இஸ்ரபின நக்கவ டுககொவ கெய்தொர்கள். இதொல் அந்த ரெத்தில் யொழ்ந்த 
மதர்கள் உகம் முழுயதும் அகதிகொக பும் கனமம் ஒம ிர்ப்ந்தம் உமயொது. 

இவ்யொறு இஸ்ரபினர்கள் கி.ி. 70ம் ஆண்டு முதல்,. 1948ம் ஆண்டு இஸ்ரபல் ஒம ரதெநொகப் 
ரிநிக்கும்யவப சுநொர் 1900 இற்கும் அதிகநொ ஆண்டுகள் ல்ரயறு ொடுகிலும் அகதிகொக 
அயநதிக்கப்ட்டும், ககொவ கெய்னப்ட்டும், ெித்திபயவதகளுக்கு உள்ொக்கப்ட்டும், ொடு 
கடத்தப்ட்டும் யொொ துன்ங்களுக்கு இக்கொயர்கொக இமந்துள்ொர்கள். 

இந்தக் கொகட்டத்தில்தொன் இஸ்ொம் நதம் உமயொகி உகம் முழுயதும் நிகரயகநொக 
பயினிமந்தது. உகம் முழுயதும் ெிதி யொழ்ந்த மதர்கள் நிக ரநொெநொ இன்ல்கவ 
அனுயித்த கொமும் இதுயொகத்தொன் இமந்தது. 

இஸ்ொநினர்கள் கஜமெரவநக் வகப்ற்ி ீண்ட கொம் ஆட்ெி கெய்தொர்கள். அயர்கள் 
கஜமெரவநக் வகப்ற்ின வகரனொடு, அங்கிமந்த மதர்கின் ரதயொனத்வத இடித்து அந்த 
இடத்தில் ஒம நசூதிவனக் கட்டிொர்கள். ஒநர் நசூதி என்று அவமக்கப்டும் இந்த நசூதினொது 
கி.ி. 691ம் ஆண்டில் கட்டப்ட்டது. அதவத் கதொடர்ந்து இஸ்ொநினர்கொல் 
அடிவநககொள்ப்ட்ட ஒம இநொகரய தது கெொந்த நண்ணில் மத இம் ீண்ட கொம் 
யொழும்டினொ ிர்ப்ந்தம் உமயொது. 

தநது கெொந்த நண்ணிிமந்து கமநயிொ இஸ்ரபினர்கள் கயிரனற்ப்ட்ட ின்ர் 
அங்கு எஞ்ெினிமந்த மதர்கின் ிவ என்து, இன்று ஈமத்தில் நகிந்தயிொல் 
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அடிவநப்டுத்தப்ட்டுள் எங்கது உவுகின் ிவவன யிட நிக ரநொெநொதொகரய 
இமந்துள்து. 

கெொந்த ொட்வடயிட்டு இஸ்ரபின நக்கள் கயிரனற்ப்ட்ட ின்ர், தநது தொய் நண்ணில் 
தங்கி யொழ்ந்த மதர்கின் ிவ எவ்யொறு கொணப்ட்டது என்று ெி ெரித்திப ஆய்யொர்கள் 
இவ்யொறு கூறுகின்ொர்கள்: 

கி.ி. 1165ம் ஆண்டில் கஞ்ெநின் என் பி (Rabbi Benjamin) இவ்யொறு குிப்ிடுகின்ொர்: 
"எமெரநின் ஒம மூவனில் மதர்கள் ககிகிலும், கொந்துகிலும் யொழ்ந்தொர்கள். அயர்கள் 
அரகநொக திமும் ட்டிி கிடந்தொர்கள்.“ 

கி.ி. 1267 இ க்நவட் என் நூொெிரினர் தது தியில் மதர்கள் ற்ி இவ்யொறு 
குிப்ிட்டுள்ொர்: எமெரம் கபம் எவ்யவு ரிசுத்த கபநொக இமந்தரதொ, அந்த அயிற்குப் 
ொமொ கபநொகவும் இமக்கின்து. அதின் ஜத்கதொவக சுநொர் 2000. 

அதில் 300 சுல்தொனுவடன யொளுக்குத் தப்ின கிிஸ்தயர்கள். இப்கொழுது ெொனம் கொய்ச்சும் 
இபண்டு மதக் குடும்ங்கள் நொத்திபம்தொன் கஜமெரம் கரில் குடினிமக்கின்ொர்கள். 

கி.ி. 1491ம் ஆண்டில் நொர்ட்டின் கொட்ிக் (Martin Kabartnik) என் ரபொநன் கத்ரதொிக்கப் 
ொதிரினொர் தது திகயொன்ில் இவ்யொறு குிப்ிட்டுள்ொர்: "எமெரநில் ெி 
கிிஸ்தயர்களும் மதர்களும் யெிக்கின்ொர்கள். ஆொல் மதர்கள் கஜமெரநில் யொழ்யவத 
தடுக்கும் முகநொக ல்ரயறு கமக்கடிகள் அயர்கள் நீது ிபரனொகிக்கப்ட்டு யமகின். 
உதொபணத்திற்கு கஜமெரநில் யொழும் ஒம மதனுவடன யடீு இடிந்துரொொல் அதவ 
நீவும் ெரி கெய்துககொள்யதற்ரகொ அல்து புதிதொகக் கட்டுயதற்ரகொ அந்த மதனுக்கு 
அனுநதினில்வ. அப்டி அயன் கெய்ன யிமம்ிொல் அந்த இடத்வத மதல்ொத 
ஒமயிடம் இமந்து அதிக கதொவக ணத்வதக் ககொடுத்து ி உரிவநவனப் 
புதுப்ித்துக்ககொள்ரயண்டும். கஜமெரநில் யொழும் மதர்களும் கிிஸ்தயர்களும் 
கயிொடுகில் ிச்வெக்கொபர்கள் அணிமம் அவடகவப்ரொன்றுதொன் கண்டிப்ொக ஆவடஅின 
ரயண்டும். அயர்கள் ல் ரநல்ச்ெட்வட அியதற்கு கஜமெரநில் அயர்களுக்கு 
அனுநதினில்வ. இதுரொன்  கஷ்டங்கள், கமக்குதல்கள், அீதிகள் மதர்களுக்கு எதிபொக 
அங்கு வடகற்ிமந்தொலும், தங்கது கெொந்த நண்வண யிட்டு கயிரன மக்கு யிமப்ம் 
இமக்கயில்வ“ என்று குிப்ிட்டுள்ொர். 

கி.ி. 1751ம் ஆண்டு ிகபட்ரிக் கெல்யஸீ்ட் (Fredrick Hasselkvist) என் சுயடீன் ொட்டு வயத்தினர் 
இவ்யொறு தது திகயொன்ில் குிப்ிட்டுள்ொர்: "கஜமெரம் கரில் யொழ்ந்துயந்த மதர்கள் 
பந ஏவமகொகவும், ிவமக்க யமினில்ொதயர்கொகவும் இமந்தொர்கள்’ என்று குிப்ிட்டுள்ொர். 

இவ்யொறு தநது கெொந்த நண்ணில் மூன்ொம் தபப் ிபவஜகொகவும், பும்கனர் நண்ணில் 
அகதிகொகவும், சுநொர் 1900 யமடங்கள் அடிவந யொழ்க்வக யொழ்ந்த இஸ்ரபினர்கவ ஒம 
யிடுதவனின்ொல் அவமத்துச் கென் யிடனம் என் என்று ஆபொய்கின் கொழுது, 'ம்ிக்வக’ 

என்கின் ஒன்வத்தொன் முக்கினநொகக் குிப்ிட முடிகின்து. 

ஆம் உகம் முழுயதும் அகதிகொகச் ெிதி யொழ்ந்த இஸ்ரபின நக்களுக்கு தநக்கொ 
யிடுதவ என்ரொ ஒமொள் கிவடக்கும், தொம் நீண்டும் தநது கெொந்த ரதெத்திற்குத் 
திமம்ிப்ரொரயொம் என்கின் ம்ிக்வக அயர்கிடம் நிகுந்து கொணப்ட்டது. 

எங்கது கெொந்த ரெத்வத யிடுயித்தொல்தொன் ொம் ிம்நதினொக யொமமுடிமம் என்கின் 
ம்ிக்வகமம், அந்த கெொந்த ரெதத்வத யிடுயித்து அந்த ரதெத்திற்கு ொங்கள் திமப்ிச் 
கெல்ரயண்டும் என் வயபொக்கினமும் உகம் முழுயதும் பயி யொழ்ந்து யந்த இஸ்ரபின 
நக்களுக்கு அவெக்க முடினொநல் இமந்தது. 



அவெக்கமுடினொத அந்த ம்ிக்வகவன, கவய அயர்கள் ெி நொதங்கரொ அல்து ெி 
யமடங்கரொ அல்து ெி தெொப்தங்கரொ நொத்திபம் சுநக்கயில்வ.  நூற்ொண்டுகள் 
அந்தக் கவுகவமம், ம்ிக்வகவனமம் அயர்கள் தம்முடன் சுநந்தொர்கள். 

அயர்கள் உககங்கிலும் அகதிகொக அவந்து திரிந்த ரொதிலும், ஓட ஓட யிபட்டப்ட்ட 
ரொதிலும், அயர்கள் எதவ யிட்டுயிட்டு ஓடிொலும் 'ம்ிக்வகவன" நொத்திபம் அயர்கள் 
தம்முடன் எடுத்துச் கெல்த் தயரயனில்வ. என்ொயது ஒமொள் தொம் தநது ரதெத்வத 
நீட்டு அங்கு நீண்டும் கெல்லுரயொம் என் ம்ிக்வக, வயபொக்கினம் இஸ்ரபினர்கிடம் நிக 
நிக உறுதினொக இமக்கரய கெய்தது. 

ஒம யிமந்திரொ அல்து ஒம கொது இடத்திரொ இபண்டு மதர்கள் ெந்தித்துக்ககொண்டொல், 

அயர்கள் யிவடகறும்கொழுது "ொங்கள் நீண்டும் கஜமெரநில் ெந்தித்துக்ககொள்ரயொம்“ என்று 
ம்ிக்வகரனொடு கூறுயொர்கள். „ொங்கள் கஜமெரமுக்குத் திமம்ிச் கெல்ரயண்டும்“ - என்து 
அயர்கது ிபொத்தவகில் முதன்வநனொதொக இமந்தது. 

தங்கது யிடுதவ என்தும், தங்களுக்கொ ரதெம் என்தும் இஸ்ரபினர்கின் கயொக, 

உனிபொக, மூச்ெொக  தெொப்தங்கொக,  நூற்ொண்டுகொக இமந்து யந்தது.  இன்ல்கள், 

 இடப்கனர்வுகள்,  இ அமிப்புக்கள், நுற்றுக்கணக்கொ முள்ியொய்கொல்கள் 
என்யற்வக் கடந்து அயர்கொல் தநது ரதெத்வத யிடுயிக்க முடிந்ததற்கு இவயகள்தொன் 
முக்கின கொபணம். 

இஸ்ரபினர்கிடம் இமந்து ஈமத் தநிமர்கொகின ொங்கள்; கற்றுக்ககொள்ரயண்டின ஏபொநொ 
ொடங்களுள் முக்கினநொது இதுதொன். ொங்கள் இடம்கனர்ந்தொலும், அமிவுகள், எநொற்ங்கள் 
எங்கவத் துபத்தித் துபத்தி யந்தொலும், இன்னும்  முள்ியொய்கொல்கள் யந்து எங்கவ 
மூழ்கடிக்க முனன்ொலும், எங்களுக்ககன்று ஒம ரதெத்வத உமயொக்கிக்ககொள்ரயண்டும் என் 
ககொள்வகனில் ொம் ம்ிக்வகரனொடு இமக்கரயண்டும். 

ஒமொள் ிச்ெனம் எங்களுக்கு யிடிவு கிவடக்கும் என்று ொங்கள் உறுதினொக ம்ரயண்டும். 

எங்கள் யிடுதவ ற்ி ிவனக் கவு கொணரயண்டும். 

எங்கள் யிடுதவக்கொக ொங்கள் ிபொத்திக்கரயண்டும். 

தநிழ் ஈமம் என்து ஈமத் தநிமர்கது மூச்ெில் கந்து இமக்கரயண்டும். 

'தநிமரின் தொகம் தநிமமீத் தொனகம்’ என் தரிெ யொக்கினம் எங்கள் ெந்திப்புக்கில், யிமந்து 
ிகழ்ெிகில், எங்கள் திப்ட்ட னணங்கில் ரெப்டுகின் யிடனநொக இமக்கரயண்டும். 

ஒமயவப ஒமயர் ொம் ெந்திக்கின் ரபங்கில், ொம் உறுதி எடுத்துக்ககொள்ளுகின் 
யொக்கினநொகவும் இது இமக்கரயண்டும். 

ெரி, அடுத்ததொக ஒம முக்கின யிடனத்திற்கு யமரயொம். 

பும் கனர் நண்ணில் யொழ்ந்த இஸ்ரபினர்கள், தங்களுக்கொ ஒம ரதெத்வத அவநக்கும் 
ணிக்கொ அடித்தத்வத எவ்யொறு உமயொக்கிொர்கள்? 

திப்ட்ட ரீதினொகவும், அவநப்புக்கொகவும் எப்டிச் கெனற்ட்டொர்கள்? 

பும்கனர்ந்த இஸ்ரபினர்கள் தநது யிடுதவனின் னணத்வத எப்டி ரநற்ககொண்டொர்கள்? 

இவய ற்ி அடுத்த யொபம் யிரியொகப் ொர்ப்ரொம். 
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