
இஸ்ரரலிடம் இருந்து ஈழத் தமிழர் 

கற்றுக்ககொள்ளரவண்டியவவகள்: (பொகம்-11)- நிரொஜ் 
ரடவிட்  

 

 

இஸ்ரபினர்கள் என்ால் னார்? அந்த இக் குழுநத்திற்கு ஏன் இந்தப் 
பனர் யந்தது? ஏன் அயர்கள் பெதர்கள் என்று அழமக்கப்டுகின்ார்கள்? 

அயர்கது யபாறு என்? இஸ்ரபினர்கள் எவ்யாறு ஒபே யிடுதழ 
பற்ார்கள் என்று ார்ப்தாால் பதில் இஸ்ரபினர்களுழைன 
பூர்யகீம் ற்ி ாம் ிச்சனம் அிந்து பகாள்ரயண்டும்.  
இஸ்பரயல் என்கின் இத்தின் யபாறு ஆிபகாம் என்கின் 

நிதனுழைன யாழ்க்ழகனில்தான் ஆபம்நாது என்று கைந்த யாபம் 
ார்த்திபேந்ரதாம்.  
இஸ்ரபினர்களுழைன நாத்திபநல் கிிஸ்தயர்கள், நற்றும் 
இஸ்ாநினர்களுழைன உபேயாக்கபம் கூை இந்த ஆிபகாம் என் தி 
நிதனுழைன யாழ்க்ழகனில்தான் ஆபம்நாகின்து.  
இந்த ஆிபகாம் ஒபே கற்ழக் கதாாத்திபரநா அல்து 

நதம்ிக்ழகனின் ஒபே பயிப்ாடு அல். ஆிபகாம் என் நிதன் 
உண்ழநனாகரய யாழ்ந்ததற்கா சான்றுகழ உக 
சரித்திபயினார்களும், புயினிார்களும் ஏற்றுக்பகாள்கின்ார்கள். 
இன்ழக்கு சுநார் 4000 யபேைங்களுக்கு பன்ர் யாழ்ந்த ஆிபகாநின் 
கல்ழ இன்ழக்கும் பெதர்கால் ாதுகாக்கப்ட்டு யபேகின்து.  
சரி இி ஆிபகாநின் கழதக்கு யபேரயாம்.  
இன்ழன ஈபாக்கின் ஒபே குதினில் யசித்துயந்த ஆிபகாம் என் 
நிதபேைன் ரசின கைவுள் படுந்பதாழயில் உள் காணான் 
ரதசத்ழத அயபது சந்ததிக்குத் தபேயதாகக் கூினதாக கிிஸ்தயர்கின் 
ரயதாகநம், இஸ்ாநினர்கின் திபேக்குபான், பெதர்கின் ரதாபா ரான் 
நத நூல்கள் கூறுகின். கைவுின் கட்ைழப்டி தது ரதசம், 

பசாந்த ந்தங்கழ யிட்டுப் புப்ட்ை ஆிபகாம்,  நூறு ழநல் 
பதாழவு ிபனாணம் பசய்து காணான் ரதசம் யந்து ரசர்ந்தார்.  
தற்ராழதன இஸ்ரபல் ரதசம்தான் அன்ழன அந்தக் காணான் ரதசம். 



 
 

(ைம்:ஈசாக்கின் கல்ழ) 
ஆிபகாநின் சந்ததிழன பூநினில் உள் நணல்கழப்ரால் பபேக்கி 
ஆசீர்யதிப்தாக கைவுள் ஆிபகாநிைம் கூியிட்ைார். ஆால் 

ஆிபகாபக்ரகா ிள்ழகள் கிழைனாது. அயபேக்கு அந்த ரத்தில் 85 

யனது. நழயி சாபாளும் ஒபே 75 யனது பதாட்டி. ிள்ழ 
பற்றுக்பகாள்யதற்கு சந்தர்ப்நில்ழ. இி எங்கிபேந்து அயபேக்கு 
சந்ததி உபேயாகி, அந்தச் சந்ததி யிபேத்தினாகி, ஆசீர்யதிக்கப்டுயது?  

சுநார் திழந்து யபேைங்கள் கமித்து, அதாயது ஆிபகாபக்கு 100 

யனதும் நழயி சாபாளுக்கு 90 யனதும் ஆக இபேந்த ராது, கைவுள் 
பகாடுத்த யாக்கின்டி ஆிபகாபக்கும் சாபாளுக்கும் ஒபே குமந்ழத 
ிந்தது.  
அந்தப் ிள்ழக்குப் பனர் ஈசாக்.  
ஈசாக்கும் தகப்ழப் ராரய நிகுந்த கைவுள் க்தி நிக்கயன். 
கைவுள் ஆிபகாபக்கு யமங்கின யாக்குறுதிழன ஈசாக்குக்கும் 
யமங்கிார்.  



'இந்தத் ரதசத்தில் யாசம்ண்ணு. ான் உன்ராரை கூை இபேந்து 
உன்ழ ஆசீர்யதிப்ரன். ான் உக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த 
ரதசங்கள் னாழயபம் தந்து, உன் தகப்ாகின ஆிபகாபக்கு ான் 
இட்ை ஆழணழன ிழரயற்றுரயன். ான் உன் சந்ததிழன யாத்து 
ட்சத்திபங்கழப் ரா பபேகப்ண்ணி, உன் சந்ததிக்கு இந்த 
ரதசங்கள் னாழயபம் தபேரயன். உன் சந்ததிக்குள் பூநினிலுள் சக 

ஜாதிகளும் ஆசீர்யதிக்கப்டும்."  

ஈசாக்குக்கு இபண்டு நகன்கள்.  
பத்தயன் பனர் ஏசா. இபண்ைாநயின் பனர் னாக்ரகாபு 
(ஆங்கித்தில் ரஜக்கப்)  
இந்த னாக்ரகாப்பு ஒபே ஏநாற்றுக்காபன். தகப்ழபம் தது பத்த 
சரகாதபழபம் ஏநாற்ி தது யம்ச ஆசீர்யாதத்ழத 
தகப்ிைநிபேந்து பற்றுயிடுகின்ார். சரகாதபழப ஏநாற்ி 
யஞ்சித்துயிட்டு யடீ்ழையிட்ரை ஓடியிடுகின்ான்.  
 இைங்கள் சுற்ித் திரிந்துயிட்டு, ஒபே சந்தர்ப்த்தில் நநாற்ம் 
அழைந்து நீண்டும் காணான் ரதசம் திபேம்புகின்ான்.  
கைவுள் ஏற்கரய இயது ாட்ைா ஆிபகாபக்கும், தகப்ாகின 

ஈசாக்குக்கும் யாக்குத்தத்தம் பகாடுத்தது ராரய, இந்த 
னாக்ரகாபுக்கும் யாக்குத்தத்தம் பகாடுக்கிார்.  
'ான் உது தகப்ாகின ஆிபகாநின் ரதயனும் ஈசாக்கின் 
ரதயனுநாகின கர்த்தர். ீ டுத்திபேக்கி பூநிழன உக்கும் உன் 
சந்ததிக்கும் தபேரயன். உன் சந்ததி பூநினின் தூழப் ராிபேக்கும். ீ 
ரநற்ரகபம், கிமக்ரகபம், யைக்ரகபம், பதற்ரகபம் பம்புயாய். 
உக்குள்ளும், உது சந்ததிக்குள்ளும் பூநினின் யம்சங்கபல்ாம் 
ஆசீர்யதிக்கப்டும்."  

இவ்யாறு னாக்ரகாபுக்கு யாக்குத்தத்தம் பகாடுத்த கைவுள் னாக்ரகாபுக்கு 
ஒபே புதின பனழபச் சூட்டிார்.  
னாக்ரகாபு என் பனபேக்கு ஏநாற்றுக்காபன் என்று அர்த்தநாகி 
யிட்டிபேந்த ிழனில், அயனுக்கு ஒபே புதின பனழப கைவுள் 
ழயத்தார்.  
அயது புதின பனர் இஸ்பரயல்.  
னாக்ரகாாக இபேந்து ின்ர் இஸ்ரபாக பனர் நாற்ப்ட்ை அந்த 
நிதின் யம்சத்ரதான்ல்கள்தான் இன்ழன இந்த இஸ்ரபினர்கள்.  
அந்தக் காத்தில் காணான் ரதசநாக இபேந்த ரதசத்தில் இந்த 
இஸ்ரபின யம்சத்தார் பசன்று குடிரனினழதத் பதாைர்ந்து அந்த 
ரதசம் இஸ்ரபல் ரதசநாக நாினது.  



இதுதான் இஸ்ரபல் என் பனர் உபேயாக்கத்தின் கழத.  
கழத என்று ிழப்யர்களுக்கு இது கழத. உண்ழந என்று 
ிழப்யர்களுக்கு இது உண்ழந.  
ஆால் இதழ யாழ்ழக என்று ிழத்து யாழ்ந்துயபேம் 
இஸ்ரபினர்களுக்கு இது ஒபே யிடுதழ.  
ரநர கூப்ட்ை கழதபைன் ஒன்ினதாக நற்பாபே யிைனத்ழதபம் 
ாம் இச்சந்தர்த்தில் ார்த்துயிடுயது ல்து.  
அதாயது இஸ்ரபின நக்கள் என்று அழமக்கப்டும் சபகக் 

கூட்ைத்திற்கும் பெதர்கள் என்கின் சபகக் கூட்ைத்திற்கும் இழைனில் 
ஒபே சிின யித்தினாசம் இபேக்கின்து. இஸ்ரபினர்கள் என் பனர் 
அழைனாத்தில் அழமக்கப்டுகின் அழயபேரந பெதர்கள் 
கிழைனாது. அதில் சிின ரயறுாடு இபேக்கத்தான் பசய்கின்து.  
இந்த ரயறுாடும் ாம் ரநர ார்த்த கழதனில்தான் யபேகின்து.  
அத்ரதாடு இந்தக் கழதனில்தான் இஸ்ாநினர்கின் உபேயாக்கபம் 
யபேகின்து.  
இந்த இபண்டு யிைனங்கள் ற்ிபம் அடுத்த யாபம் சுபேக்கநாகப் 
ார்த்துயிட்டு, இஸ்ரபினர்களுழைன சரித்திபம், அந்தச் சரித்திபத்தின் 
இழைடுரய அயர்கள் பற் யிடுதழ, அந்த யிடுதழழன அயர்கள் 

பதாழத்த யிதம், அதன் ின்பா அயர்கது அகதி யாழ்க்ழக, 

ீண்ை அகதி யாழ்க்ழகனின் ின்ர் அயர்கள் பற் சுதந்திபம் என் 
ற்ி யிரியாக ஆபாய்ரயாம்.  
எநது இந்த ஆமநா ார்ழயகின் பழுது, ஒபே யிடுதழ ரயண்டிப் 
ராபாடுகின் ஈமத் தநிமிம் எப்டினா ாைங்கழ இஸ்ரபின 
யிடுதழப் ராபாட்ைத்தில் இபேந்து கற்றுக்பகாள் படிபம் என்றும் 
ார்ப்ராம்.  
பதாைபேம்.. 



 



 

 


