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ஓ$ %&'ைர 

எ+சேல%/ அத23 அ4பா7/ 
கிறி;< உயி$?ெதABத %தC ஆEFகளிC எ+சேலைம 

ைமயமாகI ெகாEேட, அைதL M2றி7%Nள ப3திகOI3 
Mவிேசஷ/ பரவிL ெச&ற<. ஓ$வரலா2S நிகULசியாகேவ 
எ+சேலமி7Nள தி+Lசைப விாிவாIகமைடB< வாணிப?தி7/, 
நி$வாக?தி7/ ைமயமாக விளWகிய ெகாாிB< எேபM ேபா&ற ேராம 
உலகி23 விாிவாIக/ ெப2ற<. அைனவாி& கவன?ைத ஈ$IகI 
Z[யதாக இ+Bத<. வரலா2றி& இ4ப[4ப]ட த2கா^கமான கவன 
ஈ$4பாC மா?திர/ _திய ஏ2பா]ைட வாசிIக 
ஊI3விIக4பFகி&றன$. %தலா/ b2றாEF கால?திC வாUBத 
மIகளிC கிறி;<வி& ேபாதைன களினாC தாIக?ைத4 ெப2ற</, 
அIகால நிைலைய அறிBத மIகளிைடேய ந2ெசcதி 
பரவ?<வWகிய<, ேவத?தி& பிற ஆவணWகைள4 ேபால பdC 
அ4ேபா;தலனி& %தலாவ< நி+ப%/ உலகளாவிய தி+4பணிI3 
உகBததாகேவ காண4ப]ட<. ஓ$ 3ள?திC ஓ$ ெப+/கCைல? 
eIகி4 ேபாட4ப]டத& விைளவாக ைமய வ]ட4ப3தியி̂ +B< 
வ]டவைளயCகN அF?தF?< விாிB< ெசCவ< ேபாC எ+சேல 
மி^+B< Mவிேசஷ/ எW3/ பரவிய<. 

fேதயாவிC வாUBத பல;தீன fத$கN அBத கிறி;தவ 
வ]ட?தி& ைமய4ப3தியாக விளWகின$. ஆதி கிறி;தவ fத$களிC 
ெப+/பா&ைமயானவ$கN ெபா+ளாதர?திேலா, அரசியC 
ாீதியாகேவா, வ^ைம மிIகவ$களாகI காண4பட விCைல. 
அதிகாாிகO/, பைழைமவாத, 3Sகிய எEண/ ெகாEட fத 
சைமய?தவ+/, மத?தைலவ$கO/, கிறி;த வ$களி& 
விMவாச?தி23/, கிறி;தவ _திய ெகாNைககOI3/ எதி$4_? 
ெதாிவி?தன$. 

3ைறBத வசதிகைளேய ெகாEட உNi$ fேதய கிறி;தவ$கN 
அடWகிய தி+Lசைப 3ழBைத4 ப+வ?தி& ெபாA< எ+சேலமிC 
கிறி;தவ மதேபாதைனைய அறியாத jUநிைலயிC, அW3 வBத fத 
சைமய?தைமBதவ$கN kல/ _திய ஓ$ தாIக?ைத ஏ2பF?தி சைப 
வள$Lசிl2ற<. அ4ேபா;தல$ 6:1C அவ$கN “ெஹ^னி;]” எ&S 
அைழIக4 பFகிறா$கN. அவ$கN தாc ெமாழி கிேரIக/ நீEட 
கால/ எ+சேலமிC வாUB<வBத அவ$கN எபிெரய அCல< அராபிI 
ேபMபவ$கN அCல. 
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ெப+/பா&ைமயான “ெஹ^னி;]” அCல< அைனவ+/ 
அேநகமாக ேராம சா/ராsய?தி& ஓ$ ேகா[யிC (kைலயிC) வாUB< 
வBதவ$கN. ஒ+ சில$ அ[ைமகளாக வாUBதவ$கN. 
fேதயாவி^+B< ெவ3 eர?திC அவ$கN விFதைல ெப2றா$கN. 
ஆனாC அவ$களி& விFதைல வாUIைக ெப+மளவிC 
ஆப?தானதாகேவ காண4ப]ட<. எஜமா&கN சில சமயWகளிC 
தWகN ெபா+ளாதாரL Mைமகளி̂ +B< தWகைள விFவி?<I 
ெகாNள அ[ைமகOI3 விFதைல ெகாF?தன$. விFதைல ெப2ற 
fத$கN தWகN %2பிதாIகைள4ப2றி (%Bதிய தைல %ைறைய) 
அறியாதவ$களாகd/ தனி?ேத வாUB< வBதன$. fேதயா ேதச?திC 
வாUB< வBத fத$கN இxவாS இட/ ெபய$B< வBத தWகN ேதச 
மIகN மீ< மிகd/ தைய பாரா][னா$கN. “The diaspora,” எ&S 
அைழIக4பF/ fத$கN “சிதற[Iக4ப]ட” நிைலயிC தWகN 
உறவின$ eரமான இடWகளிC வாUBததாகI ZSவா$கN.1 
கானானிC வாUBத fத$கN தWகN ெபா<வான சமய 
பார/பாிய?தி& அ[4பைடயிC தWகN உறவினைர தWகN ெசாBத 
நா][23 வ+/ப[ ஊI3வி?தி+Iகலா/. இ&ைறய fத$கN 
ெசcத< ேபால, ேராம சா/ராsய?திC வாUBதவ$கN, 
சிதற[Iக4ப]டவ$கN மS ப[l/ கானா& ேதச?திC 3[ேயற 
ெபா+Oதவி ெசcதி+Iகலா/. இxவாS சிதற[Iக4ப]ட அேநக 
fத$கN தWகைள ெசாBதெம&S ஏ2SIெகாNவா$கN எ&ற 
ந/பிIைகlட& fேதயா ேநாIகி பயணி?தா$கN. ஆனாC 
அவ$கOட& இரEடறI கலB< வாUவ< எ&ப< ச2S 
க[னமாகேவ காண4ப]ட<. அவ$கN ெமாழி, பழIகவழIகWகN 
ேபா&றைவ உNi$ மIகளிடமி+B< ேவSப]ேட காண4ப]ட<. 
கிேரIக ெமாழி ேபM/ fத$கOI3 அவ$கOட& இைசB< வாழ 
%[யவிCைல. ஒேர ேதவ& எ&ற தWகN விMவாச?ைத4 பகி$B< 
ெகாEடவ$களிைடேயl/ இ;ரேவ^C இேத நிைலதா& 
காண4ப]ட<. எனேவ ெஷ^னி;]கN, தWகOIகான வழிைய? 
ேத[I ெகாEடா$கN. தWகOIெக&S ெசாBதமாக 
ேதவாலயWகைளI க][IெகாEF, ஒ+வ+Iெகா+வ$ அ+காைம 
யிேலேய வாUBதா$கN. 

fேதயா ச%தாய மIகளி& kல/ கிறி;<வி& ெசcதி பரவிய 
ெபாA<, இேயM தா& கிறி;< எ&S/ மாி?ேதாாி̂ +B< 
உயி$?ெதAB<, ேதவனி& வல<பாாிச?திC y2றி+Iகிறா$ எ&ற 
சா]சிைய ெப+/பா&ைமயான ெஹ^னி;]FகN ஏ2SI 
ெகாEடா$கN. தWகN பEைடய பழIக வழIகWகளிேலேய 
சிIகிIெகாEட, நி$மாணிIக4ப]ட அவ$கN இன மIகைள விட, 
கிறி;தவ$களாக மாறிய கிறி;தவ$களி& இழ4_ 3ைறவாகேவ 
இ+Bத<. ெபBெதெகா;ேதைய4 ப2றிய %தC பிரசWக?ைதI ேக]ட 
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சில ஆEFகOI3N, ெஹ^னி;]FகN தி+LசைபயிC ஓ$ 
கணிசமான எEணிIைகlைடயவ$களாகI காண4ப]டன$. 
fேதயாவிC இரEடா/ தர 3[மIகளாக தWகைள த3தி4பF? திI 
ெகாEடா$கN. ஆனாC கிறி;தவ$களிைடேய தாWகN சமமாக 
நட?த4பட ேவEF/ எ&S எதி$பா$?தா$கN. தி+LசைபயிC தWகN 
விதைவகN தி]டமாc விசாாிIக4 படவிCைல எ&S 
ெஷ^னி;]FகN %S%S?தா$கN எ&ப< 
ஆLசாிய4பட?தIகெதா&றCல. தி+Lசைபl/ அைத ஏ2SI 
ெகாEட<. அத& விைளவாக விசாாிIக4படாத காாியWகைள சீ$ 
ெசc< ெகாNள ஏA ேபைர நியமி?தன$ (அ4. 6:5) ;ேதவா'/ 
பி^4_d/ விசாரைண?தைலவ$களானா$கN. இைத அ4ேபா;தல$ 
6:8-7:60; 8:4-40C காEகிேறா/. அரசியC, ம2S/ 
சைமய?தைலவ$களாக நியமிIக4ப]ட fத$கOI3 ;ேதவா& ஓ$ 
இ[ தாWகியாக மாறினா$. இேயMவி& மீ< இ+Bத ைவராIகிய 
வா�ைசயி& பயனாக? த/ உயிைரேய பணய/ ைவ?தா$. 
;ேதவானி& மரண?தினாC <&_S?தC %A yLசிC 
ெசயCப]டதாC எ+சேலைம வி]F த4பிL ெச&ற அகதிகளிC 
பி^4_d/ ஒ+வ$. அவ$ வடI3 ேநாIகி பயண/ ெசc< 
சமாாியாவிC Mவிேசஷகராக4 பணியா2றினா$. அF?< சைப 
அபிவி+?தியைடB< சமாாியாவிC கிறி;தவ$களி& எEணிIைக 
ெப+கிய< (அ4. 8:5-25). 

Mவிேசஷ?ைத ெஹ^னி;]FகO/ சமாாிய+/ ஏ2SI 
ெகாEடபி& _றஜாதியா+I3 மைட திறBத ெவNள/ ேபாC 
Mவிேசஷ/ அவ$கOI3/ பரவிய<. ெகா$ேந^lவி& 
மன/தி+/_தC ஓ$ ைமC கCலாகI க+த4ப]ட< (அ4. 10). ஆனாC 
ெகா$ேந^l கிறி;<ைவ ஏ2SIெகாEட ெசசாியா ப]டண/ 
கிறி;தவரான _றஜாதியாாி& ைமய ;தலமாகI காண4படவிCைல. 
பிற கிறி;தவ$கN வடIகி7/, ேம2கி7%Nள ஃெபானீஷயாி& 
ப]டணWகளாகிய தீ+, சீேதா'I3/, சீ4+ எ&'/ %Iகியமான 
தீவி23/ பரவிLெச&றா$கN. ேராம ராsஜிய?திC ஜன?ெதாைக 
அதிகமாக உNள நகரWகளிC ஒ&றான அBதிேயாகியாவிC ெவ3 
விைரவிC Mவிேசஷமாகிய விைதவிைதIக4ப]F வள$B< 
ெப+கிய<. சீஷ$கN அBதிேயாகியாவிCதா& %த&%ைறயாகI 
கிறி; தவ$கN என அைழIக4ப]டா$கN எ&S (அ4. 11:26) 
பாிM?த �Iகா எAதிlNளா$. _றஜாதியரான சைபமIகN 
தைலசிறB< விளWகிய சைபயாக அBதிேயாகியா சைப 
காண4ப]ட<. அBதிேயாகியாவி^+B< எதி$பா$?திராத 
ப3திகOI3 Mவிேசஷ/ பரவI ZF/. பd^& Mவிேசஷ 
ஊழிய4பயண/ இ4 ப]டண?தி^+B< தா& ஆர/பமாகிய<. 

அதிேவகமான மா2ற%/, வள$Lசிl/ பலவித தாIகWகைள? 
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eE[வி]ட<. சைபைய ஆ][4 பைட?த தைலயான த$Iக/ 
எ&னெவனிC, ஓ$ கிறி;தவனாக இ+4ப<, ஒ+ வித?திC அவ& 
fதனாக மாறியி+Iகிறான இCைலயா எ&ற ேகNவிதா& 
எA/பிய<. ெப+/பா&ைமயான பைழைமவாதிகளான fத 
கிறி;தவ$கN, _ற ஜாதிகளி̂ +B< கிறி;<ைவ ஏ2SI 
ெகாEடவ$கN தWகN %2பிதாIகளி& பார/பாிய பழIக 
வழIகWகைள கைட4பி[Iக ேவEF/ எ&S வ^lS?தின$. பdC 
அ4ப[4ப]ட ேபாதைனகN ஒ&ைறl/ ேபாதிIகவிCைல. 
கலா?திய+I3 எAதிய நி+ப?திC த& ேபாதைனயிC உSதியாக 
நி&றா$. பdC, ப$னபாdட& அBதிேயாகியாவி^+B< 
எ+சேல%I3L ெச&S இIகாாிய?ைத4ப2றி ெவளி4பைடயாக 
ேபLMவா$?ைத நட?த4பயண/ ெசcதா$ (அ4. 15:1, 2). 
எ+சேலமி7Nள தி+Lசைப? தைலவ$கO/, இ4ப[4ப]ட 
பிரLசைனகN இ+4பைத _றஜாதி கிறி;தவ$கN அறிB< 
ெகாNவைத வி+/பவிCைல, ஆனாC, fதரCலாதவ$கOட& 
Mவிேசஷ?ைத அறிB< ெகாNவைத, அைனவ+/ ஏ2SI 
ெகாNO/வைர பdC ஓcBதி+Iகமா]டா$. 

எ+சேலமிC சீலாdட& அIZ]ட?திC கலB< ெகாEடபி&, 
ெவ3 விைரவிC தீேமா?ேதldட& இைணB< (அ4. 16:1) கிேரIக - 
ேராம ம?திய ப3திகOI34 _ற4ப]FL ெச&றா$. ஆவியானவாி& 
வழிநட?<த^&ப[ இ&ைறய <+Iகி வழியாகI கடB< ெச&S 
ஆசியாைமனாிC ேம23I கைடIேகா[வைர பயண/ ெச&S பி& 
ஐேரா4பியாவி23 க4பேலறினா$ (அ4. 16:10, 11). 

பிBைதய காலIக]ட?திC பd7/ அவ+ைடய சகாIகO/ 
கிேரIக ேதச%Aவதி7/ சீஷ$கைள ஆWகாWேக ஊழிய?தி2ெகன 
கிேரIக/, பி^4பி, ெதசேலானிIேகயா, ெபேரயா, அ?ேதேன ம2S/ 
ெகாாிB< ேபா&ற ப]டணWகளிC வி]FL ெச&றன$. இBத 
அ4ேபா;தல$கN _றமத?தி^+B< _திதாக இேயMைவ ஏ2SI 
ெகாEடவ$களி& கரWகளிC இர]சி4பி& ெசcதிையl/, 
ேதவ'ட& சமாதானமாவைத4ப2றிl/, இனி வர4ேபா3/ 
உலக?தி& நி?திய வாUIைகைய4 ப2றியதான ெசcதிகைள இBத 
அ4ேபா;தல$கN ஒ4பைட?<L ெச&றன$. ேதவ& நாசேர?eாி& 
இேயMவாக ம'Iேகால/ எF?< அவதாி?தா$. 
fதமத?தைலவ$கOட& ேராம$கN இைணB< இேயMைவL 
சி7ைவயிC அைறBதபி& இேயM ேதவனாC மாி?ேதாாி̂ +B< 
எA4ப4ப]டா$. ம'I3ல/ இர]சி4பைடவத2கான ேதவ 
தி]ட?தி& ப[ அவ$ மாி?தா$. அவராேலய&றி ேவெறா+வரா7/ 
இர]சி4பிCைல (அ4. 4:12) தி+Lசைப எ&ப< 
இர]சிIக4ப]டவ$களி& சாீர/. இேயM கிறி;<வி& ஓ$ %& 
மாதிாியான வாUIைகைய பி&ப2றி நட4பவேன ஓ$ கிறி;தவ&. 
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தனி4ப]ட நபைர இர]சி4பி23N வழி நட?</ பணிைய 
இர]சி4பைடBத த/%ைடய சைபயி& மIகளி& ைகயிC 
ஒ4பைட?<L ெச&றி+Bதா$. 

Mவிேசஷ/ ெகாாிB<விC அறி%க4பF?த4ப]ட< 
Mவிேசஷ/ ெகாாிB<, எேபM ேபா&ற ைமய4 ப3திகளி^+B< 

கிேரIக-ேராம ராsயWகN %AைமI3/ பிரகாசிIக4பட? 
<வWகிய<. “இயBதிர? ெதாழிC வC7ன$கN ெகாாிB<விC 3ைறBத 
அளேவ ெவSIக4ப]டன$”2 எ&S கி.%. ஐBதா/ b2றாE[C 
வாUBத ெஷர]ேடாட; 3றி4பிFகிறா$. ஆனா7/ இயBதிர 
ஏ2Sமதி?ெதாழி^C ெகாாிB< சிறB< விளWகிய<. 
ெஹேராேடா]ட; ஐBbS ஆEFகOI34 பிற3 ஓ$ 
_<4ெபா^dெப2ற வித?திC ெகாாிB<ப]டண/ மிக4ெபாிய 
வாணிப?தி23/, நி$வாக?தி23/ ேராம$கOI3 %Iகிய ஆதாரமாக 
விளWகிய<. ெகாாிB</, எேபM/ ஏஜிய& கடC வைர பரவியி+Bத 
தீdIZ]டWகளாC பிாிIக4ப][+Bத<. வியாபா ர%/, 
ேபாI3வர?</ இ+ ப]டணWகOIகிைடேய அ[Iக[ 
நைடெப2ற<. இைட4ப]ட தீdகளிC ஓ$ இரd தWகி ெசசாிய 
<ைற%க?தி^+B<, எேபM <ைற%க?ைத அைடய இ+bS 
ைமCகைளI கடB< ெசCல ேவ&F/. ெகாாிB< ப]டண?தி& 
ைமய4 ப3திைய அைடய ெச&சாியாவி^+B< நா&3 ைமCகN 
காCநைடயாகL ெசCல ேவEF/. 1 ெகாாிBதியாிC இBத இரEF 
வாணிப ப]டணWகOI3/ இைடேய மிக ெந+Iகமான உறd 
இ+Bத< எ&ப< உSதி4பF?த4ப][+Iகிற<. 

ெகாாிB<dI3 பdC %தC%தலாகL ெச&ற< கி.பி. 49/ ஆEF 
3ளி$கால?திC இ+Iகலா/. ேப<+ ெபBெதெகா;ேத நாள&S 
பிரசWக/ ெசcததி̂ +B< ஏறI3ைறய இ+ப< ஆEFகN 
கடB<வி]ட< (அ4. 2) கிறி;தவ/ உலகளாவிய ஓ$ மதமாக மாறிI 
ெகாE[+Bத கால/ அ<. வரலா2S ஆவணWகN kல/ இைத 
ச/பBத4பF?தி4 பா$I3/ ெபாA< பdC ெகாாிB<விC இ+Bத 
கால/ மிகd/ <C^யமாகI காண4பFகிற<. பdC அ4ேபா;தல& 
ெகாாிB<ைவ வி]F ெவளிேயறிய சிறி< கால?தி23 %& 
அகாயாவி& ஆOந$ (கவ$ன$) %& அைழ?<L ெசCல4ப]டா$. 
அகாயா மாநில?ைத கிேரIக?தி& ெத& ப3தியி^+B< ேரா/ 
பிாி?ெதF?தி+Bத<. அத& (கவ$ன$) ஆOந$ கC^ேயா&. இவ$ 
_ேரா கா&Mல$ அBத;?ைத உைடயவ$. 

ேராம4 _ேராகா&சC மிகd/ அதிகார/ மிIகவ$. ெபா<வாக 
%Iகியமான ேராமா 3F/ப?ைதL ேச$Bதவராக அவ$ இ+4பா$. 
அவ$ ஆ2றிய “_ேராகா&ச;Iகாக” பணியா2Sவா$. ேரா/ 
3[யரசாக இ+Bத கால?திC அBநிய நா]F பிரதிநிதி தா& 
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ப]டண?தி& தைலைம நி$வாக அதிகாாியாகL ெசயCப]டா$. பி& 
ேரா%/ அைதL ேச$Bத நாFகO/ ேபரரச$களி& ஆOைகI3N வBத 
ெபாA<, அதாவ< அக;ட;3 கால?தி̂ +B<, ேபரரச& தவறாமC 
த&ைனேய அBநிய நா]F4 பிரதிநிதியாக? ேத$BெதF?<I 
ெகாNOவா&. அதாவ< பEைடய ேராம பர/பைரைய 
கைட4பி[Iக இxவாS ெசயCப]டா&. அகாயாவிேலா அCல< 
ேபரரMI3]ப]ட ேவெறா+ மாகாண?திேலா _ேராகா&சலாக 
நியமிIக4பFபவ$ ஓராEFகால/ பதவியி̂ +Iக ேராம ெசன]டாC 
நியமிIக4பFவா$. த& பதவி கால?திC அவ$ நி$வாக/, நீதி, ச]ட/ 
ஆகிய அதிகார%ைடயவராக ெசயCபFவா$. _ேராகா&சC எFI3/ 
%[d, ேரா/ எFI3/ %[வாகேவ க+த4பF/. 

கC^ேயா&, ெச$கிl பdC (அ4. 13:7; 18:12) ஆகிய இரEF 
_ேராகா&சC (அதிபதிகN) ெபய$கNதா& _திய ஏ2பா][C 
3றி4பிட4ப]FNள<. “பால;” எ&ற ெபய$ ச2S மாSப]ட 
ெசா2ெறாடாிC கCெவ]FIகளி7/, இலIகிய ஆவணWகளி7/, 
நிைல?தி+Iகிற<. ெத&கிழI3 ஆசியா ைமனாிC உNள 
கCெவ]FIகளிC அBத4 ெபய$ காண4பFகிற<. ெச$கிl பdC ஓ$ 
வ^ைமமிIக ேராம அதிகாாி. அவ$ வாUBத கால?திC அைன?< 
மIகளி& ந&மதி4ைப4 ெப2றி+Bதா$. ஆனாC பEைட உலகி& 
ஆவணWகளி^+B<, ெச$கிl பdைல விட, கC^ேயாைன4 
ப2றிதா& தனி4ப]ட தகவCகN அதிகமாc காண4பFகி&றன.4 
அகாயா ஆOந$ ெசனிகா எ&ற _கUமிIக ;தாயிI (வி+4_ 
ெவS4ப2ற ஓ$ ஞானி) த?<வ ேமைதயி& சேகாதர& எ&S/, நீேரா 
ம&ன& ஆ]சி கால?திC (கி.பி. 54-68) ஒ$ 3Sகிய கால?திC 
ேபரரைச? த& அதிகார?தி& கீU நட?தியவ$ அவ$. ெசனிகா எAதிய 
bCகளிC கC^ேயாைன4 ப2றிய ேம2ேகாNகN காண4பFகி&ற<. 
கி.பி. 65/ ஆEF த?<வேமைத ெசனிகா நீேராவி& ந& மதி4ைப 
இழBத ெபாA<, அவ+/ அவ+ைடய சேகாதர& கC^ேயா'/ 
த2ெகாைல ெசc< ெகாNவத23 நி$4பBதிIக4ப]டன$. 

%தலா/ b2றாE[C கிேரIக உலக?திC உNள (ெஹ^னிI 
உலக/) பிரசி?தி ெப2ற ெடCஃபியிC நைடெபS/ %Iகிய நி$வாக 
அதிகாாிகைள நியமிI3/ காாியWகைள ஆவண4 பF?<வ< ஓ$ 
ெபா<வான நிகUவாகI காண4ப]ட<. ெகாாிBதிய வைள3டாவி& 
ேம2காக எAப< ைமC ெதாைலவிC ெகாாிB<dI3 வட ேம23? 
திைசயிC ெடCஃபி அைமB<Nள<. ஆEFகளிC ேபரரச$ 
கிளா[ய; ஆ]சி கால?திC ெகாFIக4ப]ட கால?தி23 
அகாயாவிC கC^ேயா& _ேராகா& சலாக இ+Bதா& எ&S 
அகUவாராcLசியாள$கN ெடCஃபியிC 1900/ ஆEF <வIக 
கால?திC ேதாE[ எF?த கCெவ]F? <EFகளிC ேததியி& 
விவரWகN கEFபி[Iக4ப]ட< (கி.பி. 41-54). அகாயாdI3 
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ெகாாிB<, ேராம$களி& ஆ]சி �டமாக இ+BததாC, கC^ேயா& 
கவ$னராக (ஆOந$) ஆ]சி_ாிBத கால?ைத வரலா2S ஆசிாிய$கN 
உSதி4பF?த உதவியாக இ+Bத<. கி.பி. 51/ ஆE[& வசBத 
கால?திC கC^ேயா& ஓராEF கால?தி23 _ேராகா&சலாக 
நியமிIக4ப]டா$. இத& அ[4பைடயிC பdC ெகாாிB<4 
ப]டண?ைதவி]F ெவளிேயறிய (அ4. 18:18) இரEF அCல< 
k&S மாதWகOI3 %& கC^ேயா& ெகாாிB<dI3 வBததாக 
தீ$மானிIகலா/. இதனாC, அ4ேபா;தல$ பdC ெகாாிB<விC 
இ+Bத ெபாA< கC^ேயா& அW3 இ+Bதா$ எ&பைத வரலா2S 
ஆசிாிய$கN உSதி4பF?<கி&றன$. 

பdC ெகாாிB<dI3 வ+%& அ?ேதேன ப]டண?திC 
பலமாதWகN கிறி;<ைவ4 பிரசWகி?தா$. கCவியிC பிரசி?திெப2ற 
அBத கிேரIக ேராம ப]டண?திC 3ைறBத 
எEணிIைகlைடயவ$கேள விMவாச?தி23N வBதா$கN (அ4. 
17:34) சீலாd/, தீேமா?ேதld/ இ&'/ மIகேதானி யாவிCதா& 
இ+Bதா$கN. பdC மிகd/ ஆவேலாF அவ$கOட& ேச$B< 
ெகாNள வி+/பிl/ அ< ைகZ[ வரவிCைல. த&'ைடய உட& 
சகாIகN வராததாC, பdC தனிைமயிC ெகாாிB<dI3N �ைழBதா$. 
இதனாC அவ$ ஆவியிC உ2சாகமாகI காண4படவிCைல எ&பைத 
3றி4பிFவைதI காணலா/ (1  ெகாாி . 2:3) அவ$ தனிைமயிC ேவS 
பயண/ ெசcl/ எவ+/ வழிகளிC பல இ&னCகைள சBதிIக 
ேநாிF/. 

அ?ேதேன ப]டண?தி̂ +B< ெகாாிB<dI3L ெசCவத23 
இரEF வழிகளிC ஒ&ைற? ெதாிBெதFIகலா/. தைரமா$Iகமாக 
ெசCல ேவEFெம&றாC ஐB< நா]கN ேபாலா3/. சாைலமா$I 
கமாகL ெசC7/ ெபாA< பலவித க[னமான ேமF, பNளமான 
பாைதகைளI கடIக ேவEF/. கடC மா$Iகமாக4 பயண/ ெசcதாC 
ஒேர நாளிC அW3 ெச&றைடயலா/ ஆனாC அதிக4 பண/ 
ெசலவா3/. காC நைடயாக நீEட பயண/ ெசcவ< பdC 
அ4ேபா;தல'I3 பழIகமான ஓ$ காாிய/. தைரமா$Iகமாக அவ$ 
ெசCல ேவEFமாயி& அ?ேதேன ப]டண?தி& ேம2ேக உNள 
எCfசிைஸ கடB< ெசCல ேவEF/. உலக4 _கU ெப2ற 
தானியWகளி& ேதவைதl/, ம2ெறா+ ேதவைதயாகிய “ேகா$” 
அCல< “ெப$சிஃேபா&”5 எ&S அைழIக4பF/ ேதவைதயி& 
தாயாகிய ெதமி?தாி& ேகாயிC இBத எCfசியிC உNள<. 
ேபரரச$கO/, அரச$கO/ தாWகN பதவி ஏ23%& �ைஜ ெசcய 
அW3 ெசCலாத< ஓ$ எCfசினிய& ம$ம/. அ4ேபா;தல$ த& 
பயண?ைத? ெதாட$Bத ெபாA< அவ& தன< இட< பIக?திC 
சாலமி தீைவ4 பா$Iக %[Bத<. பdC அ?ேதேனI3 ெசCவத23 
ஐbS ஆEFகOI3 %& அ?ேதேன, கிேரIக?ேதாF 
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Z]FLேச$B< பாரசீகம&ன& ஆகா;ேவ+ பைடகOI3 எதிராக 
ேபாாி]ட<. இBத4ேபா$ சாலமிைய அத& வடIேகlNள கEட?ைத 
வி]F பிாிI3/ 3Sகிய ஜலசBதியிC நடBத<. எதிாி4பைடயி& 
எEணிIைக அதிகமாக இ+Bதா7/ கிேரIக$கN ெவ2றி ெப2S 
தWகN தாcநா]ைட விFவி?தன$. இBத வரலா2S நிகULசிைய 
அவ$கN ஒ+ேபா</ மறIக மா]டா$கN. 

பி& பdC ெத23 ேநாIகி பயண/ ெசcத ெபாA<, அவர< வல< 
_ற?திC ெமகாரா ப]டண?<ட& _கUமிIக இர]ைட அIேரா 
ேபா^ைசl/ பா$?தி+Iக ேவEF/. பி& அBநில4பர4_ 
ெசW3?தான மைல4ப3தியாகI காண4ப]டதாC அBத மைலகைள? 
தாE[, இ+ ெப+/ நில4பர4_கைள இைணI3/ 3Sகிய 
நில4பர4பி& வழியாக (�சBதி) ெகாாிB<ைவ அைடBதா$. இxவாS 
ெகாாிB<dI3 கிழIகி7Nள ெகWகிேரயா <ைற%க?ைத 
அைடl%&, ஆLசாிய?திC kUக ைவI3/ மிக அழகான இய2ைகI 
கா]சிகைளI கEF அதிசயி?தி+4பா$. பி& அவ+ைடய பயண/ 
கட^& ேதவைத கடdN எ&S க+த4பF/ ெபாைசட'I3 
அ$4பணிIக4ப]FNள இ;?மியா& ேக/; (விைளயா]F) 
ப3திைய அைடBதி+I3/. இBத இ;?மியா& விைளயா]F 
ஒ^/பிய& விைளயா][& பEைடய _கைழ4 ெபறவிCைல. 
ஆனாC ஒ^/பியா, பிெல4ேபாேனசியாவி23 ேம2ேக ெவ3 
<ர?திC அைமB<Nள<. அத23 ேந$மாறாக இ;?மியா கிேரIக 
ெமாழி ேபM/ மIகN ம?தியிC அைமBதி+Bத<. வ+ட?தி23 இ+ 
%ைற நைடெபS/ விைளயா][23 மIகN Z]ட/ ெப+BதிரளாகI 
ZF/. இ;?மியாவிC ேகாயிC ெகாE[+I3/ ெபாைசட& 
ேகாயிைல, பEைடய பயணிகN ஒ^/பியாவிC ேகாயிC 
ெகாE[+I3/ j; கடdளி& சிற4_ மிIக ேதா2ற?தி23 
ஒ4பி]F4 ேபMவ$. ெபாைசட& ேகாயி7I3 அ+ேக ஒ+ சிSZ]ட 
பIத$கN வணW3/ பேலேமா& ேகாயி7/ இ+Bத<. அ4ேபா;தல$ 
ெச&ற இடெமW3/ அவ$ கEட விIகிரக ஆராதைனையI கEF 
ெவS4பைடBதி+Iக ேவEF/. அBநா][& kைல %FI3 
களிெலCலா/ விIகிரகWகN பி&னி4 பிைணB< காண4ப]டன. 

பdC அறிBதி+Bத ப]டண/ 
ெபாைசட& ேகாயிC உNள இ;?தமியாவி^+B< பdC 

ெகாாிB<dI3 M]ெடாிI3/ ெவயி^C பல ைமC eர/ காC 
நைடயாக நடB< ெச&றா$. ேகாைட கால வான/ நி$மலமாகI 
காண4ப]ட<. jாிய&, k[ மைறIக4படாத ேதாைல பலமாக? 
தாIகிய<. ஏஜிய& கடைலl/ அதிாியா][I கடைலl/ இைணI3/ 
இைண4ைப கிேரIக$கN மSப[l/ க][ %[I3/ வைர ஓ$ 
ப]டண/ அBத �சBதியிC இ+Bத<. “ெகாாிB<” எ&ற ெபய$ கிேரIக 



9 

ெமாழி பழIக?தி23 வ+/ கால?தி23 %Bைதய கால?திC 
ேபச4ப]ட ெமாழியி& அ[4பைடயிC உ+வான< எ&S அ< 
சா&றாக விளW3கிற<. வியாபார வழி?தடWகN �LசBதிைய 
விாிவைடயL ெசcததாC அBத ப]டண/ வியாபார?திC ஆதிIக/ 
ெச7?திய<. _விஇய^C அத& இ+4பிட/ ெகாாிB<dI3 
வ^ைமையl/ ேச$?த<. வடIகி^+B< ெத2காக தைரமா$Iகமான 
ேபாI3வர?</ இத& வழியாக?தா& ெசCல ேவEF/. கடC 
வழி4பயணமாக கிழIகி̂ +B< ேம2கான ேபாI3வர?</, இத& 
<ைற %கWகளி& வழியாக?தா& ெசயCபட ேவEF/, ெகWகிேரயா 
இத& கிழI34ப3தி <ைற%க4ப]டணமாக இ+I3/ நிைலயிC 
ெலIேகய/ ேம234 ப3தியிC இ+Bத<. �சBதியி& 3Sகிய 
ப3தியிC ெகாாிB<dI3 வடIேக தைரவழி4பாைத 
“ைடேயாலாIேகா;”  எ&S அைழIக4ப]ட தF4_ ேவ^களாC 
அைடIக4ப]F அத& கEகாணி4பிC ெசயCப]ட<. அதிC 
சரI3Iக4பCகO/, சிS க4பCகO/ நா&3 ைமC eர?தி23 
பயணிIக4ப]ட<. 

தாy<, சாெலாேமா& ஆகிேயாாி& சம கால?திC Mமா$ கி.%. 
ஆயிர/ ஆEFகளிC ேடா^I இன?தவாி& பைடெயF4பி23 
%&னேர பEைடய ெகாாிB< ப]டண/ அWேக இ+Bதி+Iகிற<. 
கிேரIக ேகாயிCகN க]ட4ப][+Bத k&S விதமான க]டடI 
கைலதிற&களி& வ[வைம4_ அ4ப]டண?திC உNள 
ேகாயிCகளிC தா& %தC, %தC ேதா2SவிIக4ப]டன 
கிேரIக$களி& %தC தரமான ஆதிIக கால?தி& ேதா2ற/ 
ெகாாிB<விCதா& <வWகிய<. மEபாEட வ$?தக$ மEபாEட 
வியாபார?திC ம?திய தைரIகடC நாFகN %Aவதி7/ தைல சிறB< 
விளWகின$. பdC ெகாாிB< ப]டண?தி23 வ+வத23/ ஐbS 
ஆEFகOI3%& அ?ேதேன ப]டண/ தீவிர ஜனநாயக நாடாகd/, 
ெகாாிB<விC ெகாFWேகாலா]சி அCல< 3A ஆ]சிl/ 
நைடெப2ற<. இ+ நாFகO/ பரம எதிாி நாFகளாக இ+Bதன. கி.%. 
ஐBதா/ b2றாE[C கிேரIக/ ேபா$IகைலயிC மிகd/ தாUBத 
நிைலயி^+Bத ெபாA<, ெகாாிB< ேபாாிC %Iகியகாரணியாக? 
திகUBத<. பிேலா4ேபானீஷிய& l?த/ ெகாாிB<dI3/, அத& 
3[ேய2ற நாFகளிC (காலணி) ஒ&றி23/ இைடேய ஏ2ப]ட 
பிரLசைனயி& அ[4பைடயிC தா& உ+வான<. அ?ேதேனl/, 
;பா]ராd/ தWகOட& இைணயIZ[ய நாFகைளLேச$?த 
ெபாA<, ெகாாிB< ;பா$]டாவி& %Iகிய ேநசநாடாக 
ெசயCப]ட<. 

பdC ெகாாிB<dI3L ெசCல %2ப]ட %&�S ஆEFகளிC 
கிேரIகI கலாLசார?தி23 மிகLசிறBத பWகளி4ைப ெகாாிB< 
அளி?ததாC, கிேரIக?தி& _கU ச2S மWகிேய காண4ப]ட<. 
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பEைடய bலாசிாிய$கN “ெசCவL ெசழி4_ மிIக ெகாாிB<” எ&S 
எAதியி+Bதன$. பல b2றாEFகளாக ெகாாிB< க]FகைதகளிC 
வ+/ ெசCவLெசழி4ைப4 ெப2S மகிUBத<. ஆனாC பdC அW3 
வBத ெபாA< yதிகN, கைடகN, ேகாயிCகN ேபா&றைவ 
_<4ெபா^dட& விளWகின. ஒ$ 3ழ4பமான jUநிைலகளிC கி.%. 
இரEடா/ b2றாE[& ம?திய கால?திC கிேரIக தீபக2ப?தி23N 
�ைளBத<. ெதாட$Lசியான பல ேபா$களி& kல/ ேரா/, 
மாசிேடானியாைவ த&ேனாF இைண?<I ெகாEF அைத த& 
மாகாணமாக ஆ]சி _ாிBத<. ேராம ஆIகிரமி4_I3 கிேரIக/ 
எதி$4_? ெதாிவி?த<. தீபக2ப?தி& ெத&ப3தியிC ெகாாிB< 
MதBதரமாக ஓ$ Z]F இைணைவ?த& தைலைமயிC நிSவிய<. 
ெகாாிB<d/ அத& ேநச நாFகO/ ேராம ெப+/ பைடI3 %& 
எதி$?< ேபாாிட இயலவிCைல. கி.%. 146/ ஆEF ேராம4பைட? 
தளபதி ம/மிய; அவ$கைள? ேதா2க[?தா&. ெகாாிB<, ேராமி23 
எதிராக4 ேபாைர நட?திL ெச&றதாC அத234 பாட/ க2பிI3/ 
வைகயிC அ4ப]டண?ைத தைரம]டமாIகினா&. _கU ெப2ற 
இ;?<மிய& விைளயா]F, அத23 அ+காைமயிC ேம2ேக உNள 
சிIகிேயா& ப]டண?தி23 மா2ற4ப]ட<. ஒ+ bறாEF காலமாக 
ஆIகிரமி4பாள$கN மா?திர/ தா& ெகாாிB<விC 3[யி+Bதா$கN. 
கிேரIக உலகிC ெப+ைம 3றி?</, தைலசிறB< விளWகிய ெகாாிB< 
ேராம$களாC 3Nள நாிகN, கா]F நாcகN ேபா&ற கா]F 
மி+கWகளி& 3[யி+I3/ வாச;தலமாகd/, எாிB< சா/பலாகd/ 
அழிIக4ப]ட<. 

மிகd/ சிறB< விளWகிய, மதி4பி23ாிய ஜீ̂ ய; சீசாி& 
தீ$மானிIக4ப]ட %ய2சியி& விைளவாக ெகாாிB< மSப[l/ மீ]சி 
ெப2ற<. அBத தீபக2ப?தி& %Iகிய?<வ?ைத சீச$ ந&3 அறிB< 
ெகாEடா$. கி.%. 44C தா& மாி4பத23%& நிலம2றவ$கN அW3 
3[ேயறd/, ேராமி7Nள MதBதிரமான மIகN வட ஆ4பிாிIகாவிC 
சிைதd2ற கா$?ேதI ம2S/ ெகாாிB<விC 3[ேய2றWகைள 
அைமIகd/ வழி வைககைள ஏ2பF?தினா&. தீபக2ப?திC சிறB< 
விளWகிய ெகாாிB< ப]டண/ _?<யி$ ெப2S ல?தீ& ெமாழி ேபM/ 
ப]டணமாக மாறிய<. அத& நிSவனWகN, அரசாWக அைம4_ 
%ைற, வாிவிதி4_ ம2S/ சமய/ ேபா&றைவ ேராம$களி& 
பாணியிC அைமBத<. %தலா/ b2றாE[^+B< அகU 
வாராcLசியாள$கN ேதாE[ எF?த கC ெவ]FIகளிC 
அதிசயிIக?தIக வைகயிC ல?தீ& ெமாழி பய&பF?த4 
ப][+Bத<.6 பdC அ4ப]டண?திC நடB< திாிBத ெபாA< 
ெத+விC Zவி வி2பவ$கO/ உNi$ வாசிகO/ ல?தீ& 
ெமாழிையேய பய&பF?தின$. கிேரIக நாFகளி& yதிகளிC 
ேராமி& அரசாWக ெமாழியாகிய ல?தீ& ெமாழி ேபMவைதI ேக]ப< 
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பd7I3 ஒ$ _< அ'பவமCல. _திய ஏ2பா][C பி̂ 4பி ப]டண/ 
ஒ&S தா& 3றி4பி]F Zற4ப]FNள 3[ேய2ற அBத;ைத4 
ெப2ற ப]டணமாகI 3றி4பிட4 ப]FNள< (அ4. 16:12) 
�;திராைவ4 ேபாC பிசிதியா அBதிேயாகியாdI3 அ+காைமயிC 
உNள ஒ+ (காலணி) 3[ேய2ற நாF. இ4ப[4ப]ட ப]டணWகளிC 
ெபா<வாக மIகN ல?தீ& ெமாழிையேய ேபசி வBதன$. 

இxவாS பdC ெகாாிB< ப]டண?தி23L ெச&ற ெபாA< அ< 
_<4ெபா^dட& காண4ப]ட<. ஆனாC ேராம$ ஆ]சிI3]ப]ட 
அகாயாவி& அத& சிற4_?த&ைம ேமேலாWகி வளர? ெதாடWகி 
வி]ட<. அ+காைமயி7Nள ெத&கிழIகி7Nள ஓ$ எதிாி நாடாக 
விளWகிய அ?ேதேன கCவி ேகNவிகளிC ஓ$ சிறBத ைமயமாக 
ெதாட$B< விளWகிய<. அ?ேதேன ஓ$ வரலா2S சிற4_மிIக 
நாடாகI காண4ப]டா7/, அரசிய^7/, ெபா+ளாதார?தி7/ 
அ?ேதேன ெகாாிB<dI3 இைணயாகா<. 

ெகாாிB<வி7/, பிற கிேரIக - ேராம4 ப]டணWகளி7Nள 
மIகN ெதாைகைய கணIெகFI3/ விஷய/ மிகd/ சிIகலான ஓ$ 
காாிய/. கCவியிC சிறB< விளWகிய கCவியாள$கN மிகd/ 
மாSப]ட கணIெகF4ைபேய ZSகிறா$கN, 3?<மதி4பான 
தரdகளி&ப[ ெகாாிBைதl/ அைதL M2றிlNள ப3திகளாகிய (“த 
ெகாாிBதியா” ) சில ப3திகைளL ேச$?< கணIெகFI3/ ெபாA< 
100,000/ ம2S/ 125,000/ இைடேய எ&S/ மதி4பிட4ப]ட<.7 

வியாபாாிகN, நிலIகிழா$கN, அரM அ7வலக$ ேபா&ேறா$ 
ெகாாிB<விC ெசCவBதரான 3[ மIகளாகI க+த4ப]டன$. இ< 
தவிர கணIக2ற கைடநிைல? ெதாழிலாளிகN, அ[ைமகN, பல 
ஊ$கOI3 ெச&S வ+/ ஆசிாிய$கN, ெபாS4பான ஓ$ வாUIைக 
வாழாத நாேடா[களாகேவ சில$ வாUB< வBதன$. 

தWகN வயி2S4 பசிைய4 ேபாIகிI ெகாNள சிலமணி ேநர/ 
ேவைல ேவEF/ எ&S ெக�சி? திாிவைதவிட ேராம உலகிC 
அ[ைமகளாக வாUB< வ+வேத பலவிதWகளிC சிறBததாகI 
காண4பFகிற< ெகாாிB<விC ெப+/பா&ைமயான மIகN 
அ[ைமகளாகேவ வாUB<வBதன$. அ[ைம?தன ெசயCபாF 
கிறி;தவ$கOI3 ஓ$ அ+வ+Iக?தIக ெசயலாகI காண4 ப]ட<. 
அ[ைமகN தி+மண/ ெசc< ெகாNவ< ச]ட விேராதமான காாிய/. 
ஓ$ அ[ைம நீதிம&ற?திC தனIகாக வாதா[னாC ெபா<வாக அவ& 
சி?திரவைதI3 உNளாவா&. ெபE அ[ைமகN, வய< வBத 
பிNைளகN, வள$ இள/ பிNைளகN, அைனவ+/ எCலா வைககO/ 
அவ$களி& எஜமான$களி& ெசா?தாகI க+த4ப]டா$கN. கCவி 
க2S y]F4பணியிC ஈFப][+I3/ அ[ைமகளி& வாUIைக ச2S 
சகிIகI Z[யதாகI காண4ப]ட<. ம2றவ$கN MரWகWகளி7/, 
ஆைலகளி7/ தWகN வாUIைக yண[?< விைரவிேலேய 
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இளைமயிC மரண?ைதL சBதி?தன$. அவ$கOI3 பதிலாக ேவS 
அ[ைமகைள பணியம$?<வ< பண?ைத ச/பாதிI3/ 
வியாபார?திC ஓ$ ப3தியாகI காண4ப]ட<. 

ெசCவLெசழி4ைபl/, வSைமயி& கFைமயான தாIக?ைதl/ 
பdC கEZடாக4 பா$?தி+IகI ZF/. கா]F நாcகN 
சB<,ெபாB<களிெலCலா/ அைலB< திாிBதன. சBைதகளிC 
தWகளி& உ2ப?தி4 ெபா+]கைள வE[களிC ஏ2றிI ெகாEF, 
விவசாயிகN தWகOI3 லாப/ த+/ கைடகOIகாக அைலB< 
திாிBதன$. மEபாEடWகN, காலணிகN, ம2S/ 
உணd4பEடWகைள வியாபாாிகN கா]சி4பF?தியி+Bதன$. 
பளிW3I க2களாC அலWகாிIக4ப]ட ப3திகளிC உNள _கU 
ெப2ற ைபாீ& ஊ2றி^+B< ஜா[களிC தEணீைர எF?< 
ெபEகN தWகN தைலகளிC MமB< ெகாEF ேபாI3/, வர?<மாக 
இ+Bதா$கN. ந/பிIைகய2ற நிைலயிC பிLைசI கார$கN 
அ4ப?<ணிIைககைள? ேத[ அைலB< திாிBத இ4_<மாதிாியான 
கா]சிகO/, ச?தWகO/ பd^& உண$dகளிC அைலேமாதிI 
ெகாE[+Bதன. இ4ப[4ப]ட பலதர4ப]ட மIகN Z]ட?தி23 
கிறி;<ைவ அறிவிIக பdC அW3 வBதி+Bதா$. 

_வியியC ாீதியாக ெகாாிB< வாணிப?தி23 மா?திர/ சிறBத 
இட?திC இ+4பேதாF ம]FமCலா< அைதLM2றி அைமB<Nள 
சமெவளி4 பிரேதசWகN பலவிதமான, அேமாக விைளLசைலI 
ெகாFIகI Z[ய விவசாய நிலWகைள உைடயதாகd/ காண4 
ப]ட<. அ4ப3தி அேநக நீ�2SIகைளI ெகாEடதாகd/ இ+Bத<. 
அBத ப]டண?தி& விவசாய/ “கரE] ெபாீ;” (உல$Bத திரா]ைச) 
எ&'/ %Iகிய பயிாி& ெபயைர ஆWகில ெமாழியிC த& 
அ[LMவ]ைட4 பதி?<Nள<. ெபா<வாக அைத “ெகாாிBதி& 
திரா]ைச” எ&S அைழIக4ப]ட<. 

ெகாாிB< ப]டண/ ஓ$ தாUவான சாிd4ப3தியிC 
அைமBதி+4ப<ட& ேமC ேநாIகி ஓ$ ெபாிய மைலைய ேநாIகி 
ெசC7/ வழி?தட?ைத4 ெப2றி+Bத<. அ?ேதேனl/, இதர 
நகரWகN ஒxெவா&S/; “high city,” “அIேராேபா^;”  எ&'/ 
ேகா]ைட ெகா?தளWகைளl/ உைடயைவயாகI காண4ப]டதாC 
தWகைள தாIக வ+/ எதிாிகைள இSதி %ய2சியாக <ணிdட& 
ேபாாிட%[l/. ெகாாிB< ப]டண?தி7/ “அIேராெகாாிB” எ&'/ 
“high Corinth,” அரE இ+Bத<. ஆனாC ெகாாிB< ப]டண?தி^+B< 
மைலகN ெவ3eர?தி ^+Bததினா7/, அத& வி;தார?தினா7/, 
எதிாிகளிடமி+B< தWகைள, 3ைறBத அளவிேலேய 
பா<கா?<IெகாNள %[Bத<. மைல ஓ$ வியாபாரL சி&னமாகI 
காண4ப]டேத தவிர பEட?ைத4 பா<காIக அதிகமாக 
பய&படவிCைல. 
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ெகாாிB<விC காண4ப]ட சமயWகN 
பdC ெகாாிB<dI3 வBத ெபாA< பEைடய _றமத;த$களி& 

பIதி அ'�டானWகN %2றி7/ அறிBத நிைலயிC காண4ப]ட<. 
ேம2Zறிய பIதி%ைறகN ெசயCப]டன எ&ற Z2றி23 எதி$மாறாக 
%தC b2றாE[& அகUவாராcLசிகO/ அCல< இலIகிய 
ஆவணWகO/ _றமதWகN 3ைறdபட? <வW3/ நிைலயிC உNள 
மத/ எ&S/, ஓ$ த]F?த][னாC Mயமாகேவ அழிB<, அBத 
இட?ைத கிறி;தவ சமய/ நிர4_/ எ&S/ 3றி4பிட4ப]FNள<. 
ஓ$ சமய/ உயி$4_Nளதாக இ+Iகிற< எ&பத23 ேகாயிCகN 
க]ட4பFவைத M][Iகா]Fவ< ஏ2SIெகாNள இயலாத ஓ$ 
க+?தா3/. க]டட/ க]Fவத2கான ெசலyனWகைள 
ஏ2SIெகாNவ< பEைடய சமய4 பழIக வழIகWகN மீ< 
அவ$கOI3 இ+Bத ந&மதி4ைப மா?திர/ ெவளிIகா]Fகிற<. 
ெதcவWகOI3 ேகாயிCகN க]Fவ< %தலா/ b2றாE[C 
கிேரIக உலகிC 3றி4பாக ெகாாிB<விC ெசழி?ேதாWகியி+Bத<. 
�ஜாாிகN தWகN கடைமகைளL ெசcதன$. ேதவ$களி& 
ஆசிைய4ெபற பல �ைஜகN ெசcத பி&னேர விைள யா]FIகO/, 
ெபா< தி+விழாIகO/ நட?த4ப]டன. பிராணிகைளI ெகா&S ப^ 
ெச7?த4ப]ட<. ெகாாிB<விC ேராம, கிேரIக ேதவ$கN இன/ 
கEF ெகாNள %[யாத நிைலயிC இரEடறIகலBதி+Bதன. ஆனாC 
ெசCவBதராக உNள 3F/பWகளிC உNள பNளி4பிNைளகN 
கிேரIக, ேராம ெதcவWகளி& _ராணIகைதகைள ந&3 
க2றி+Bதன$. 

பdC ெகாாிB< ப]டண?தி& %Iகிய ப3திகOI3I கடB< 
ெச&ற ெபாA<, ச2S ேமடான ஓ$ ப3தியிC ச2S கவன?தி23ாிய 
கவ$Lசிகரமான ஓ$ ேகாயிைல4 பா$?தி+IகIZF/. அத& eEகN 
உNiாிC காண4பF/ �E <ைளகைளI ெகாEட ஒேர கC^னாC 
வழIக?தி23 மாறான வித?திC உ+வாIக4ப][+Bத<. 
ெகாாிBதியாவிC பளிW3 க2கN இCைல. அIேகாயிC ேடாாிI 
க]டடIகைல பாணியிC அத& eEகN அத& ேம7Nள கனமாக 
கCைல? தாW3/ வைகயிC 3Nளமாகd/, ப+மனாகd/ 
அைமIக4ப][+Bத<. ப]டண/ ம/மியசாC 
தைரம]டமாIக4ப]டபி& கிைட?த எ�சிய ப3திகN, பd^& 
கால?தி7/ Zட அIேகாயிC பEைடய எ�சிய சி&னமாக 
விளWகிய<, இ&S அIேகாயிC கிேரIக?திC உNள பEைடய 
ேகாயிலாக கா]சியளிIகிற<. அIேகாயிC கிேரIக$களாC 
அ4பCேலாைவI கன4பF?</ வைகயிC க]ட4ப]ட< எ&S 
தீ$மானிIக4ப]ட ஒ&ேற எ&S ZSவேத சிறBத<. ஆனாC 
அ4பCேலா ெதcவ/ அவ$கOI3N ஓ$ உN உண$ைவ 
ஏ2பF?தியதாC க]ட4ப]டதா எ&ப< ெதளிdற? ெதாியவிCைல. 
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ேராம$கO/, கிேரIக$கO/ அ4ெபாCேலாைவ வழிப]டதாC அW3 
வாUBத ேராம பிரைஜகN ேதவவாI3 அ+O/, யாU கடdளான 
அ4பCேலாdI3 ேசைவ ெசcய �ஜாாிகைள நியமி?<, அW3 
3[ேயறிய ேராம$கN ெதாட$B< ப^கைளL ெச7?தியி+Iகலா/ 
எ&S க+த4பFகிற<. 

அ&_? ேதவைதயாகிய அஃேராைட]ைட வணW3/ பழIக/ 
ெகாாிB<விC ெதா&S ெதா]F நிைல?தி+Bத<. இ?ேதவைத 
ைச4ர�& கட2கைரயிC ஒ<Wகிய கடC�ைரகளி̂ +B< 
ேதா&றிய< எ&S பEைடய கிழIக?திய ெதாட$_ைடயவ$க ளாC 
க+த4ப]ட<. இ?ேதவைதயி& வழிபாF ைச4ரசி7/, 
பிெல4ேபாேன�யMI3 ெத& ேகா[IகைரயிC உNள ைச?ெதரா 
தீவி7/ மிகd/ பிரபலமாகI காண4ப]ட<. பdC ெகாாிB<dI3 
வ+வத23 ஆயிர/ ஆEFகOI3 %&னதாகேவ இ?ேதவைதைய 
வணW3/ பழIக/ ைச?ெதரா தீவினராC கிேரIக?தி23 
அறி%க4பF?த4ப]ட<. கிேரIக4 _ராணIகைதகN அ?ேதவைத 
அஃ4ேராைட], கடdளி& வழி?ேதா&றலாக இ+Iக ேவEF/ எ&ற 
ந/பிIைகயிC அைத ஏ2SI ெகாEடா$. 

ஃெபானீசிய-கானானிய அ;தா$?</ (பைழய ஏ2பா][C 
காண4பF/ “அ;?தேரா?”) வரலா2றி& அ[4பைடயி7/, கலாLசார 
அ[4பைடயி7/ ெதாட$_ைடய< எ&ப< ெதளிdறI 
காண4பFகிற<. ேதவதாசிகN நிலவள?தி23 காரணமாகI க+த4 
பFவ< கானானியாி& kடபIதியா3/. கிேரIக ப]டண?திC 
இ4பழIக/ ஒ+ வித?தி7/ பரவாத நிைலயிC சில ப3திகளிC 
ecைமமிIக ேதவதாசிகN அஃேராைட]Fட& ச/பBத4பF?திI 
கா]ட4பFகி&றன$. கிறி;< பிற4பி23 %4ப< ஆEFகOI3 
%&ன$ கிேரIக _வியியC ஆராcLசியாள$ ;]ராேபா, 
ெகாாிB<விC மSசீரைமIக4ப]ட ெகாாிBைத பா$ைவயி]டா$. 
“அஃ4ேராைட] ேகாயிC மிகd/ ெசOைமமிIகதாகI காண4ப]ட<. 
ஆயிர? தி23 அதிகமான ேகாயிC அ[ைமகைளl/, ேதவைதI3 
அ$4பணி?<I ெகாEட ஆE, ெபE இ+பாலாரானவாி7/ 
ேதவதாச$கO/, ேதவதாசி கைளl/ உைடயதாகL சிறB< 
விளWகிய<” 8 எ&S ;]ராேபா எAதினா$. அஃ4ேராைட][&, 
மீ<Nள பIதிl/ ேதவதாசிகO/ ப]டண?தி& ெசழி4பி23I 
காரணமாகI க+த4ப]டன$ எ&ப< ;]டாேபாவி& விளIக/. 

பdC ெகாாிB<வி23 வBத கால?திC, ;ராேபா[& 
ேகா]பா][& ப[ேய, ேதவதாசிகளி& வழிபாF மிக?தீவிரமாக 
காண4ப]ட< எ&பைத விளIகdைரயாள$கN ேம2ேகாN 
கா][ன$. இ4ப[4ப]ட விளIகWகN 1 ெகாாிBதியைர வாசி4 
பவ$கOI3, %Iகியமாக விபLசார?ைத4 ப2றி பdC எAதிlNள 
ப3திகைள வாசி4பவ$கOI3 மிகd/ பய'Nளதாக இ+I3/. 
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எனி'/ ;]ராேபாவி& இBத விளIக/ மSப[l/ க][ 
எA4ப4ப]ட ேராமானிய ெகாாிB<dI3 ெபா+B<மா எ&S/ 
தீவிரமாக சBேதக4படd/ காரணWகN இ+Iகிற<. ெஜேரா/ ம$ஃபி 
கானாாி& கணி4_ சிறBத கCவியாள$களாC க+?<4 பாிமா2ற/ 
ெசcய4ப]ட<: 

;]ராேபா இW3 தWகியி+Bத காலIக]ட/ கி.% 146I3/ %& 
நடBதவ2ைறேய 3றி4பிFகிறா$ எ&S ெதNள?ெதளிவாகI 
காண4பFகிற< [ேராம$களாC ெகாாிB< அழிIக4 பFவத23%& 
எ&ப< ெதளிd] கி.%. 29/ ஆE[C அவ$ அW3 வBத ெபாA< 
_திதாக தீ$மானிIக4ப]ட ேராம 3[ேய2ற காலனிகளிC நடBத 
நிகUdகN அைவ அCல.9 

கி.%. 146/ ஆE[23 %&ன$ Zட ;]ராேபா கணி?<IZS/ 
ெகாாிB<விC ஆயிர/ ேதவதாசிகளி& வணIக?ைத, மிகd/ பிரசி?தி 
ெப2ற வரலா2S அறிஞ$கO/ ஏ2SI ெகாNளவிCைல. 
;]ராேபாதா& ேகNவி4ப]டைதl/, த2கால எA?தாள$கN ேபால 
பEைடய எA?தாள$கO/ உண$Lசிவச4பட?தIக பா^யC 
காாியWகைளL சா$B     தி+Bதைதl/ க+?தி2 ெகாEF 
எAதிlNளா$ எ&S ZS கி&றன$. ேதவதாசிகN தWகN 
பய&பாFகைளL ெசயCபF?திய அஃ4ேராைட] ேகாயிC அIேரா 
ெகாாிB<விC இ+Bதி+Iக ேவEF/ எ&S க+த4ப]ட<. ஆனாC 
அ4ப[4ப]ட ேகாயிC இ+Bதத2கான மிக 3ைறவான ஆதாரWகN 
மா?திர/ தா& காண%[கிற< எ&S அகUவாராcLசியாள$கN 
ZSகி&றன$. ஆயிர/ ேதவதாசிகN வாழIZ[ய அளவி23 ெபாிய 
ேகாயிCகN அW3 இCைல. 

ஆனாC, பdC அ4ப[4ப]ட ேதவதாசிகளி& வணIக/ தா& 
%த^C அ4ப]டண?தி23 வBத ெபாA< காண4ப]ட< எ&S 
ZSவ< இI3ழ4ப?ைத மீEF/ அதிகாிIகL ெசcகிற<. 
அஃ4ேராைட][23 இைணயான ேராமேதவைத yன;. பdC 
ெச&ற ெகாாிB< ஓ$ ேராம4ப]டண/. ஜூ^ய; வ/ச?தின$, 
ஜூ^ய; சீச$ வ/ச/Zட தWகOைடய வ/சாவழிைய yணாc 
ேதவைத யி̂ +B< ேதா&றியதாகI கணIகிFகி&றன$. yன; 
ேதவைதயி& இர?த/ தWகளி& இர?த நாளWகளிC ஓFவதாகI 
ZSகி&றன$. ேதவதாசிகN yன; ேகாயி7I3 வ+/ 
வா[Iைகயாள$கைள, ேகாயிC எCைலI3N மகிUவி4ப< எ&ப< 
ராஜ பர/பைரயின+I3 மிகd/ அவeறான காாியமாக 
இ+Bதி+I3/. இ< நடIக?தIக ஓ$ காாிய/ அCல. 

ெகாாிB< சி2றி&ப?ைத �க$B< இ&பமைடவதிC, அதாவ< 
விபLசார?திC ஈFபFவ< ecைமயானேத எ&S எE�வதிC 
ெபய$ ெப2S விளWகிய<. இBத jUநிைலைய விம$சிI3/ வEண/ 
;]ராேபா ஓ$ பழ ெமாழிைய எAதிlNளா$. “ெகாாிB< பயண?ைத 
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எCேலா+/ ேம2ெகாNள %[யா<.”10 ேபாI3/, வர?<மாயி+I3/ 
க4பC மா7மிகN, வியாபாாிகN சி2றி& பWகளிC நிைறB< 
இ?ெதாழி^C பWேக2றன$. கிேரIக ெமாழி ேபM/ ெப+ நகரWகளிC 
நட4பைதவிட பா^யC சி2றி&ப ெவறிlட& Z[ய களியா]FIகN 
ெப+மளவிC நிகUBத<. எW3/ விபLசார/ தைல விாி?தா[ய<. 
ஓாினLேச$Iைகயி7/ ஈFப][+Bதன$. அேத சமய/ அைத 
ெவS?தவ$கO/ உEF. மனித வாUIைக மிகd/ அ[ம]ட 
நிைலயிC காண4ப]ட<. ெபா<வாக சிM க+Iகைல4_/ நிகUBத<. 
அ4ப[ேய 3ழBைத பிறBதா7/ அைவ ப�ச �தWகளினாC 
அழிைவL சBதி?தன. _றமத;தாி& இBத ஒAIகIேகடான 
வாUIைகைய எNளி நைகயாட fத ரபிகOI3 இைவ சிறBத 
காரணிகளாக? திகUBதன. 

பிற கிேரIகப]டணWகளிC காண4பFவ< ேபால 
ெகாாிB<வி7/ எEண2ற ெதcவWகN இ+Bதன. அ4ெபாCேலா, 
அஃ4ேராைட]/yன; ேபா&ற ெதcவWகN, தவிர நி/ஃ4; (வன-
மைல-நதி ேதவைத) சா]ைட$; ேபா&ற சிS ெதcவWகO/ 
ஒxெவா+ நீ�2Sகளி7/, மரWகN அட$Bத ேசாைலகளி7/ 
காணலா/. பdC ெகாாிB<வி& ெபா< ம&றWகளி& வழியாக நடB< 
வ+/ ெபாA<, ஒ^/பிய கடdளி& சிைலகைளl/, ேகாயிCகைளl/ 
கடB< வ+வ<ட& தாWகN பIதிlட& வணW3/ yர$களி& 
சிைலகைளl/ கைலநய?<ட& வ[வைமIக4ப]ட கடdNகN, 
ேதவைதகN நி/;, சா]ைட$; ேபா&ற சிைலகN ஒAIகIேகடான 
நிைலயிC கா]சியளி?த சிைலகைள கடB< வBதி+IகIZF/. 

அ;I^பிய;, ெடம]ட; ேபா&ற ெதcவWகைளl/ இW3 
3றி4பிட ேவEF/. ேராம4 ெபா< ம&ற?தி& ேம234 _றநக$ 
ேகா]ைடLMவ$ ேதாEட4ப]ட ெபாA<, Mக/ அளிI3/ ெதcவ 
மாகI க+த4பF/ அ;I^பிய; கடdOI3 அ$4பணிIக4ப]ட 
ேகாயிC கEFபி[Iக4ப]ட<. MகமளிIக சIதிவாcBத %Iகிய 
ெதcவ?தி& ேகாயிC ெகாEட ைமயமாக ெகாாிB< விளWகிய<. 
கிழI3 பிெலா4ேபானிய; ப3தியிC உNள எ4பிசர; (Epidaurus)11 
ப3திI3/, MகமளிI3/ ைமயமாகI க+த4ப]ட ேகா; தீவி23/, 
ஆசியாவிC உNள ெப$க%dI3/ யா?தீாீக$கN Z]ட/ Z]டமாக 
வB< 3விBதன$. கிேரIக4 ப3தியிC _திதாக ேகாயிC ெகாEட 
உறவி& %ைறlNள அ;I^பிய; கிேரIகாி& _கU மிIக 
ெதcவமாகI க+த4ப]ட<. ெகாாிB<விC அ;I^பிய; ேகாயிC 
இ+Bத ப3தியிC _ைதB< கிடBத ெதcவ?ைத மEணினாC ெசcத 
உடC ப3தி ஒ&ைற அகU வாராcLசியாள$கN கEF பி[?தன$. 

ஓ$ 3றி4பி]ட வியாதியி̂ +B< 3ணமளிIக ேவEF/ எ&S 
அBதI கடdளிட/ ஞாபக4பF?தி விEண4பிI3/ ேநாIக?<ட& 
இ+Iகலா/ அCல< அ?ெதcவ?தி& kல/ தா& ெப2ற Mக?தி23 
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ந&றிIகட& ெச7?</ ேநாIக?<ட'/ அL சிைலைய அW3 
நி$மாணி?தி+Iக சா?தியI ZSகN இ+Iகலா/ எ&S 
க+த4பFகிற<. பdC ெகாாிB<dI3 வBத ெபாA< மIகN அ[Iக[ 
வB< ேபா3/ ேகாயிலாக அ< இ+Bத<. 

ெகாாிB<வி7/, அத& M2S4_றWகளி7/ வணWக4ப]ட 
ெதcவWகைள ஒ4பி]F4பா$I3/ ெபாA< _திய ெதcவWகளாகேவ 
காண4ப]டன. கிழIகி^+B< பரவிய _ராணWகளி& மீ< பIதி 
பரவிIகிடBத<. ஆசியா ைமனாிC அகUவாராcLசியாள$கN 
எஜமானி சிெபCைலl/, அவ+ைடய இள/ கணவ& அேதானி�& 
ஓவியWகN பலவ2ைறI கEFபி[?தன$. ெகWகிேரயாவிC 
பEைடய எகி4திய ெதcவமான இ�;ைஸ வணW3/ ைமயமாக 
சிற4_2S விளWகிய<. சிெபC7/, இ�M/ %2றி7/ கிேரIக?தி&, 
_திரான சடWகாLசார %ைறகைளl/, பிற பர/பைர 
பழIகவழIகWகைளl/ பd^& கால?திC கைட4பி[?தன$. 

ேராமI ெகாாிB<வி& ம2Sெமா+ சமய?தி& தாIக/ 
3றி4பிட?தIகதாகI காண4ப]ட<. அகUவாராcLசியாள$கN 
ெகாாிB<வி& ெபா< ம&ற?தி2க+கிC ஓ$ ேமைடயி& மீ< 
க]ட4ப][+Bத ஓ$ ெபாிய ேகாயி^& அ;திபார?ைதl/, சில 
க]Fமான4 ெபா+]கைளl/ ேதாE[ எF?தன$. இ4ப[4ப]ட 
%ைறயிC கிேரIக ேகாயிCகN அCல, ேராமIேகாயிCகN தா& 
க]ட4ப][+I3/. ெகாாிB<விC ேபரரச$கைள வணW3/ வித?திC 
தா& அBத ேகாயிC க]ட4ப][+Iக ேவEF/ எ&பேத அBத 
ேகாயிைல4 ப2றியதான உEைமயான விளIக/. அக;டசி& கால/ 
ெச&ற மைனவிl/, ைட�ாிய�& தாயா+மான ^வியாவி& 
ஞாபகா$?த சி&னமாக அ< க]ட4 ப][+Iகலா/ எ&S 
க+த4பFகிற<. பdC அ4ேபா;தல$ கால?திC ெகாாிB<விC 
ேபரரச$கைள வணW3வ<; அதாவ< ேபரரச$களி& இராஜ 
3F/ப?திC பிறB<, இறBதவ$கைள வணW3வ< எ&S 
மIகளிைடேய இரEடரIகலBதி+Bத<. இxவாS இBத4பழIக/ 
%&ேனா$கைள வணW3வத23 ஒ4பாகI க+த4 ப]ட<. ஆனாC 
ேராம ெசன][னாC அWகீகாிIக4 ப]ட ெதcவWகNதா& 
வணW3வத23 த3தி யானைவ. %தலா/ b2றாE[C க^3Cலா, 
நீேரா ேபா&ற ைப?தியIகார$கN தாWகN உயி+ட& வாUBத 
ெபாAேத தWகைளேய ெதcவWகளாக அறிவி?தா$கN. பdC 
அWகி+Bத கால?திC ேராம$களாC ெவ2றி ெகாNள4ப]ட மIகைள 
அடIகி க]Fபா]FI3N ெகாEF வ+வத23/, ேபரரச$கைள 
வணW3வத23/ எxவித ச/பBத%/ இCைல. பிற சமய 
அைம4_கைள4 ேபாலேவ, ேபரரச$ வணIக?தி23/, எBத விதமான 
ெசCவாI3/ இCலாத மIகN க]டாய4பF?த4 பFகிறா$கN எ&S 
விளIக/ அளிIகிற<. 
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பல b2றாEFகளாக ெசAைமமிIகதான, பல தர4ப]ட 
சமயWகளி& அைம4_கN வ^ைமlட& ெசயCப]டைத பdC 
ெகாாிB<விC கE[+IகI ZF/. உNi$ மIகN வணW3/ 
ெதcவWகN அைன?</ வணIக?தி23 த3திய2ற விIகிரகW கேள 
எ&ப< தா&. பdC அ4ேபா;தல& Zறிய ெசcதி. பைழய 
ஏ2பா][C ேமாேச kலமாகd/, தீ$IகதாிசிகN kலமாகd/ 
இ;ரேவC மIகOI3 உEைமயான ஒேர ேதவ& த/ைம ெவளி4 
பF?தினா$. பி& _திய ஏ2பா][C ச$வேலாக மIகOI3/ 
சி7ைவயிC அைறய4ப]ட கிறி;<வி& kல/ ேதவ& த/ைம 
ெவளி4பF?தினா$. விIகிரக ஆராதைனIகார$கOI3 ஜீவ'Nள 
ேதவைன4 ப2றி ேபாதி4ப< மிகd/ க[னமான காாிய/. 

ெகாாிB<விC ஓ$ கிறி;தவ ச%தாய?ைத உ+வாI3தC 
பdC அ4ேபா;தல& ெகாாிB<dI3 வB< ேச$Bதdட&, 

ப]டண?தி& yதிகளி& வழியாக நடB< ெச&S த& வழிகைள 
அறிB< ெகாNவ< எ&ப< அவசியமான காாியமாக காண4ப]ட<. 
fத ச%தாய?தின$ வாUBத ப3திையI காண %2ப]டா$. 
ேராம$களி& ஆ]சிI3 உ]ப]ட ெப+/ பா&ைமயான %Iகிய 
ப3திகளிC fத$கN வசி?< வBதன$. அவ$களிC சில$ 
அ[ைமகளாகd/, ஏUைமநிைலயிC உNள MதBதிர _+ஷ$களாகd/ 
காண4ப]டன$. ஆனாC அேநக$ வியா பாாிகளாd/, 
வWகியாள$களாகd/ காண4ப]டன$. அவ$களி& 
ேதவாலயWகOI3 அ+கிC த2ெசயலாக அ4ப3திI3 பயணி?< 
வ+/ எBத நா]F4 _ற?தவ+/ தW3வத2காக ேதவாலய?<ட& 
இைணB< காண4பF/ சில, சிறிய அைறகN இ+Bதன. fத 
சடWகாLசார %ைற4ப[ தயாாிIக4ப]ட உணdகைளI காEப< 
அாி<. இ4ப[4ப]ட அைற ஒ&ைற?தா&, அ4ேபா;தல$ 
பய&பF?தியி+4பா$. 

ெகாாிB<வி7Nள அகUவாராcLசி கா]சி சாைலயிC பEைடய 
ேதவாலய?தி& வாசC ப3தியி& ேமC உ?திர?<EF ஒ&றிC 
கிேரIக ெமாழியிC அைனவைரl/ கவ+/ வEண/ கிேரIக 
கCெவ]F ஒ&S கா]சி4பF?த4ப][+Bத<. அதிC 
“எபிெரய$களி& ேதவாலய/” எ&S வாசிIக?தIக வித?திC 
இ+Bத<. bS ஆEFகOI3 %&_ எBதவித ஆதார%மி&றி அBத 
கCெவ]F அகUவாராcLசியராC ேதாE[ எFIக4ப][+Bத<. 
அIகCெவ][& கால/ இ&ன< எ&S அறிவ< க[ன/. ஆனாC 
அத& எA?< வ[வைம4ைபI ெகாEF, அேநக ஆராcLசி 
வC7ன$கN பdC ெகாாிB<dI3 ெச&S ஒ+ சில bறாEFகN 
கழி?< எAத4ப][+Iக ேவEF/ எ&S க+<கிறா$கN. fத$கN 
அ4ப]டண?திC இ+Bதைத அIகCெவ]F உSதி ெசcத<. 
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ேதவாலய?திC ஆராதைன ெசcய வBதவ$களிC பdC ஓ$ 
கணவ&, மைனவிைய4 பா$?< அவ$கOட& ெந+Wகி ெதாட$_ 
ைவ?தி+Bதா$. அவ$கN ஆIகிCலா, பிாி;கிCலா எ&S 
fகிIகலா/, ெதாட$B< அவ$கைள “ஆIகிCலா பிாி;கிCலா” எ&S 
அைழ4பைத4 பா$Iகிேறா/ (1 ெகாாி. 16:19). அவ$கN பல 
இடWகOI3 பயண/ ெசc< ேதா^னாC ஆன ெபா+]கைள 
வி23/ வியாபாாிகளாகd/, Zடார? ெதாழிC ெசcபவ$களாகd/ 
இ+Bதன$ (அ4. 18:3). பிBைதய கால?திC ேராமி̂ +B< 
ெகாாிB<dI3 வB< வசி?தன$. அவ$கN ேராமி7Nள ெபாB< 
மாநில?ைத �$yகமாகI ெகாEடவ$கN. அ4ப3தி க+Wகட^& 
ெத23I கைரேயாரமாக கிழI3 ேம2காக பரB< விாிB< 
காண4ப]ட<. அவ$கN வசி?த நகர/ வாணிப? தி23 உகBததாகI 
காண4ப]ட சிேனா4 எ&ற ப]டணமாக இ+Iகலா/. அவ$கN 
ேராமி23L ெச&றத2கான jUநிைலகைள �Iகா 3றி4பிடவிCைல. 
ஆனாC ேபரரசி^+B< சாைலகO/, க4பC வழி?தடWகO/ 
இ?தா^ய தீபக2ப?ைத ேநாIகிL ெச&றன. ேராமி7/, 
சிேனா4பி7/, ெபாB<வி7Nள பிற நகரWகளி7/ ெதாழி2சாைலகN 
நிSவத23 சாதகமான jUநிைலகN அBத கணவ&, மைனவிI3 
திறIக4ப]டன. ஆனாC அவ$கN ேராமிC தWகியி+4பத23 தைட 
ஏ2ப]ட<. அவ$களாC க]F4பF?த %[யாத அளவி23 அரசியC 
நிகUdகளி& காரணமாக அவ$கN ேராைம வி]F ெவளிேயற 
ேநாி]ட< (அ4. 18:2). 

ஆIகிCலா, பிாி;கிCலா ெகாாிB<dI3 வBத கால?தி&, 
சமகால?திய ேராமவரலா2S ஆசிாிய$கN, அIகால?திC ேராமிC 
fதச%தாய?தினாிட?திC கலக/ ஏ2ப]டைத ஆவண4பF?தி யி+Bத 
பdC ெகாாிB<dI3 வBத ஓாி+ ஆEFகOI3 %&ன$, இரEடா/ 
b2றாE[& <வIக கால?திC ேபரரச$ கிளா[ய; fத$கைள 
ேராைம வி]F ெவளிேய2றினா$ எ&S ;f]ேடானிய; 
3றி4பி]FNளா$. இ4ப[4ப]ட 3ழ4பமான jUநிைல 
“கிெர;ட�& eEFத^னாC” நிகUBத< எ&S வரலா2றாசிாிய$ 
3றி4பிFகிறா$. இBத கிெர;ட; யா$ எ&ப< ஓ$ அறிய4படாத 
_திராகேவ காண4பFகிற<. கிெர;ட;12 எ&ற ெபயாி& அ$?த/ 
“அ&_” அCல< “தாராளமன4 பா&ைமlைடயவ$”  எ&ப<. 
இ4ெபய$ ெபா<வாக ல?தீ& ெமாழி ேபM/ அ[ைமகN 
இ4ெபய$கைள உைடயவ$களாகI காண4ப]டன$. “கிெர;ட;” 
fத ச%தாய?தி23 எதிராக இIகலக?ைத? eE[யி+Iகலா/ எ&S 
ZSவ</ ஏ2SI ெகாNள%[யாத ஒ&S. ேம7/ “கிெர;ட;” 
எ&ற பத?தி& உLசாி4_/ ல?தீ& ெமாழியிC “கிறி;<”  எ&S 
அைழIக4பF/ “கிறி;ட;” எ&ற பத%/ ஒ&SIெகா&S 
ெந+WகிI காண4பFகிற<. இBத நிகULசி நடB< ஐ/ப< 
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ஆEFகOI34 பி&ன$ ;f]ேடானிய; எAதியைத, வள$B< 
வBத fத ச%தாய/ “கிெர;ட;” “கிறி;ட;” எ&ற இ+ ெபய$களிC 
3ழ4பமைடBதி+Iகலா/. fேதயாவிC நடBத காாியWகளிC 
%Iகியமாக நாசேர? ஊரானாகிய இேயM தா& ேதவனாகிய கிறி;< 
எ&S ஏ2SI ெகாNவதிC க+?< ேவSபாFகO/, 3ழ4பWகO/ 
ேராமfத$கOIகிைடேய ஏ2ப][+Iகலா/. ேராம அதிகாாிகN 
இBதI 3ழ4ப?ைத சகி?<I ெகாNள %[யாத நிைலயிC ேராம 
நகர?தி^+B< fத$கைள விர][ய[Iக ேவEF/ எ&S 
தீ$மானி?தி+Iகலா/. 

இIகலக/ ேராமி7Nள fத$கN ம?தியிC கிறி;தவ சமய/ 
பரவியதாC, ஏ2ப]ட< எ&றாC %தலா/ b2றாE[& <வIக 
கால?திC ஏ2ப]ட< (கி.பி. 49) அ< ஏ2SI ெகாNள?தIகேத. இBதI 
கலக/ கிறி;< சி7ைவயிC அைறய4ப]F உயி$? ெதABத இ+ப< 
ஆEFகOI3Nளாக நடB<Nள<. பdC ஆIகிCலா, 
பிாி;கிCலாைவL, சBதி?த ெபாA< அவ$கN ஏ2கனேவ 
கிறி;தவ$களாயி+Bதன$. அ4ேபா;தல$ அவ$கOI3 ேபாதைன 
ெசcததாகேவா அCல< ஞான;நான/ ெகாF?தாகேவா பாிM?த 
ஆவண/ 3றி4பிடவிCைல. F. F. _�; இxவாS %[Iகிறா$, 

பாிM?த பdC 3றி4பிF/ எBத அறிIைகயி7/ அவ$கN இ+வ+/ 
த&னாC இர]சிIக4ப]டவ$கN எ&S ZறவிCைல. பdைல 
சBதிI3/ %&னேர அவ$கN கிறி;தவ$களாக இ+Bதா$கN 
எ&ப< இதனாC ெதளிவாகிற<. ேம7/ அவ$கN ேராமிC இ+Bத 
ெபாAேத கிறி;தவ$களாயி+Bதா$கN எ&S ெதாிகிற< ...13 

அவ$கN இ+வ+ட'/ இைணB< வாணிப?திC ஈFப][+Bதா$ 
எ&ப< ம]Fம&றி அவ+/, அவ$கN இ+வ+/ ஒேர விMவாச?ைத4 
ப2றிI ெகாEடவ$களாகd/ இ+Bதா$கN. பdC ெகாாிB< 
ப]டண?தி23 வ+%&னேர கிறி;தவ ச%தாய/ அW3 இ+Bத<. 

இ;தாமிய விைளயா][& அ[4பைடயிேலேய ஆIகிCலாd/, 
பிாி;கிCலாd/ ெகாாிB<ைவ தWகN வாUவிடமாகI 
ெகாE[+Iகலா/. விைளயா]ைடI காணவ+/ பயணிகOI3 
தW3மிட/ ேதைவ. விைளயா]F yர$கOI3/, 
பா$ைவயாள$கOI3/ ேதாC ZடாரWகைள அைம?< அைவகைள 
சBைத4பF?<வ< வசதியாக இ+Bதி+Iகலா/. பd7/ 
அவ$கOட& ேதாC ெதாழி2 சாைலயிC பணி_ாிBத<ட& அW3 
வ+/ மIகOI3 கிறி;<ைவ4 ப2றி ேபாதிIகd/ சBத$4ப/ 
கிைட?த<. பdC த& ைககளினாC ேவைல ெசcவைதI க[னமாகI 
க+தவிCைல (1 ெதச. 2:9) ஆனாC பல வாரWகN கடI3%& 
சீலாd/, தீேமா?ேதld/ மIகேதானியாவி^+B< அW3 வBதா$கN. 
அவ$கN ேசகாி?த காணிIைக பண?ைதI ெகாEFவBதி+Iகலா/, 
எனேவ பdC Mவிேசஷ?ைத பிரசWகி4பதி7/, தி+Lசைபைய 
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க]Fவதி7/ த& %A ேநர?ைதl/ ெசலவிட %[Bத< (அ4. 18:5;  
2 ெகாாி. 11:9). 

பd^& தீவிர %ய2சிகைள fத$கN எதி$?த ெபாA< 
ெஜபாலய?தி2க+கிC இ+Bத அைறைய வி]F ைட][ய; l;< 
(ல?தீ& ெபய$) y][23 அ+காைமயிC 3[_3Bதா$. அவ& 
“ேதவைன வணW3கிறவனாக இ+Bதா&”  (அ4. 18:7) fத4 
பார/பாியWகN அைன?ைதl/ கைட4பி[4பவனாகI காண4 
படவிCைல. fதசமய?தி& ெதா&ைம, ேதவ'ட& ஒ&றி யி+?தைல 
_ாிB<ண$தC, அத& உய$Bதநீதி ெநறிIேகா] பாFகளாC அவ'/, 
அவ& கால?திய மIகN பல+/ ஈ$Iக4ப]டன$. வி+?தேசதன/, 
_னிதமான சடWகாLசாரWகN ஆகியைவ ேபா&ற சில 
ேமேலா]டமான காாியWகளிC நா]ட மி&றி, fத சமய?தி& மீ< 
நா]ட/ அவ$கOI3 ஏ2ப]ட<. இ< இேயMவினாC தா& நடBத< 
எ&S பdC விவாி?<I Zற %[l/. ெகாாிB<வி7Nள fதைரl/, 
_ற மத?தினைரl/ கிறி;<ைவ ஏ2SI ெகாNள வழி நட?தினா$. 
fத ச%தாய? தைலவனான கிறி;_, தா& கிறி;<dI3N 
ஞான;நான/ ெப2ற<ட& த&'ைடய இள/பிNைளகN, 
அ[ைமகN, ம2S/ அேநகI ெகாாிBதிய$கைள ஞான;நான?தி23 
வழிநட?தினா$. 

இSதியாக பdC ெவ2றிகரமாக ஆ?<ம ஆதாய/ ெசc< 
ெகாEF ெகாாிB<விC சிற4_ட& வாUBதா$. ஆனாC அவைர 
எதி$?த fத$கN அவ$ ேமC அதிகமாக ேகாபWெகாEடன$. த& 
உயி+I3 ஆப?< எ&S அறிB< ெகாாிB<ைவ வி]F 
ெவளிேயற?தீ$மானி?தா$. அவ$ ெகாாிB<விC தW3வ< “நீ 
பய4படாமC ேபM; மdனமாயிராேத … இBத ப]டண?திC எனI3 
அேநக ஜனWகN உEF.” எ&ற தாிசன?ைத அவ$ ேதவனிட?தி 
^+B< ெப2றதாC அவ$ ெகாாிB<விC தWகியி+Bத< நீ[?த< (அ4. 
18:9, 1O). பdC ெதாட$B< ேபாதி?< வBதா$. _திய ெகாNைககைள 
ஏ2SI ெகாNள பEைடய ப]டணWகN வி+4ப/ ெகாEடதாக? 
ெதாியவிCைல. ஆனா7/ அW3 ெதாட$B< பdC அ4ேபா;தல& 
ேவS எW3/ தWகியி+Bதைதவிட அதிகமாக ஒ+ வ+ட%/ ஆS 
மாத%/ தWகியி+Bதா$ (அ4. 18:11), fத ச%தாய?தின$ பd7I3 
எதிராகI 32றWகைளL சா][, அவைன அகாயா நா][& ேராம 
அதிபதியிட/ அைழ?< வBதன$. இI32றLசா]FகைளI 3றி?< 
கC^ேயா& கவைல4படவிCைல (அ4. 18:17). அவைன4 
ெபாS?தவைரயிC அ< பd7I3/ fத$கOI3/ இைடயிலான 
சமயசா$பான உ]�சCகN ஆனதாC அவ$கOI3Nேளேய அைத? 
தீ$?<I ெகாNO/ ப[ Zறி வி]டா&. ஆனா7/ ேராமிC 
fத$கOIகிைடேய ஏ2ப]ட கலவர?ைத4ேபாC ெகாாிB<விC 
மீEF/ கலவர/ ஏ2பFவத23 அ'மதிIகமா]டா&. அLசமய?திC 
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பd7I34பதிலாக4 _திதாக நியமிIக4ப][+Bத ெஜப 
ஆலய?தைலவனாகிய ெசா;தேனைய4 பி[?< நியாசன?தி23 
%&பாக அவைன அ[?< அவமான4பF?தி னா$கN. இைவகளிC 
ஒ&ைறlW3றி?<I “கC^ேயா& கவைல4படவிCைல.” எ&S 
�Iகா எAதிlNளா$ (அ4. 18:17). 

Mfேடானிய�& கணி4_4ப[; கC^ேயா& ச]ட?தி& 
அ[4பைடயிC தா& த& %[ைவ எF?<Nளா& எ&S அறிB< 
ெகாNள %[கிற<: ேராம$களி& Z2S4ப[ fத சமய?தி& ஓ$ 
ப3தியாகேவ கிறி;தவ மத/ க+த4பFகிற<.14 எனேவ இ+ 
தர4பின+/ தWகOIகிைடேய உNள க+?< ேவSபாFகைள சாி 
ெசc< ெகாNள எதி$பா$Iக4ப]டன$. இBதL சLசரdகளி& 
விைளவாக கலகWகN ஏ2பFவைத ேராம$கN ெபாS?<IெகாNள 
மா]டா$கN. fத$கOI3N காண4பF/ இBத yE விவாத/ ெபா< 
மIகளிைடேய ஒAWகி&ைமைய உ+வாI3/ எ&S அவ$கN 
எEணின$. <வIககால ப?தாEF களிலாவ< கிறி;தவ$கN ேராமL 
ச]ட அ[4பைடயிC பா<கா4ைப4 ெப2றன$, அ< fத$கOI3 
அ'ZலமாகI காண4ப]ட<. கC^ ேயா& பdைல சகி?<I 
ெகாEடா7/ ெகாாிB<விC தனI3 பைகஞ$கைள உ+வாIகி?, 
த&ைன தனிைமயிC இ+Iக விடாமC fத$கN ெசcகி&றன$ எ&S 
பdC எEணியி+Iகலா/. சில கால/ பdC எ+சேல%I3 ெசCலாமC 
இ+BததினாC, அW3 ெச&S அW3Nள கிறி;தவ$கைளL சBதி?< 
ெகாாிB<விC த& பணிைய4ப2றி Zறd/, எ+சேலமிC ஏ2ப]FNள 
வள$Lசிைய அறிB< ெகாNளd/ தீ$மானி?தா$. அத234 பி& 
ேபரரசி& %A4ப3திகOI3/ பயண/ ெசc< தி+Lசைபகைள 
நி$மாணிIக? தீ$மானி?தா$. 

எேபMd/ ெகாாிB<d/ பd7/ 
ஆIகிCலா, பிாி;கிCலா <ைணlட& பdC ெகாாிBைத வி]F 

ெவளிேயறினா$. எேபMவி& வழியாக எ+சேல%I3L ெசCவைத 
%த&ைமயாகI ெகாE[+Bதா$. ெகாாிB<விC பா<கா4_ட& 
இ+B< தி+/பியத23 ந&றிIகட& ெச7?</ விதமாக4 பdC 
நசேரய விரத/ எF?தி+Bதா$ (எE. 6:2-5). ெகாாிB<வி& 
கிழI34ப3தியிC உNள ெகWகிேரயா <ைற%க?ைதI கடB< 
ெசC7 %& அவ+ைடய நசேரய விரத?தி& அைழ4_ நிைறேவறி 
%[Bத<. அத&ப[, அவ$ கட2 பயண?ைத <வW3%& 
தைலLசவர/ பEணிI ெகாEடா$ (அ4. 18:18) எேபMdI3 வB< 
fத$களி& ெஜப ஆலய?திC கிறி;<ைவ4 ப2றி4 பிரசWகி?<, 
மIகளி& மனைத இேயMவி& பIக/ தி+4பி வா�ைசைய? த][ 
எA4பினா$. ஆனாC எ+சேல%I3 <ாிதமாcL ெசCல ேவEF/ 
எ&S வி+/பினா$. ெபBெதெகா;ேத நாள&S உ+வாகிய 
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தி+Lசைபயி& ஆEF நிைறd நாள&S தா& எ+சேலமிC இ+Iக 
ேவEF/ எ&S வா�சி?தி+Iகலா/. எேபMவி7Nள fத$களிட/ 
தா& தி+/பி வ+வதாக வாIகளி?<வி]F, ெத2காக கட2 பயண/ 
ெசc< பி& கிழIகாக ம?தியதைரI கட^& கிழI34ப3தியி7Nள 
நாFகOI3 வBதா$. ஆIகிCலாd/ பிாி;கிCலாd/ எேபMவிC 
தWகி வியாபார?ைதL ெசc< ெகாEேட இேயM தா& கிறி;< எ&S 
ெதாட$B< சா]சி பக$B< வBதன$. 

ஓராEF அCல< அத23/ ேமலாக பdC அ4ேபா;தல& ெசcத 
பயண?ைத M+Iகமாக சில மாதWகளி& பயண?ைத M+Iகமாக சில 
மாதWகளி& பயண?ைத மா?திர/ �Iகா 3றி4பி][+Bதா$ (அ4. 
18:22; 19:1) சில கால/ கழி?< தா& வாIகளி?தப[ பdC 
எேபMdI3 தி+/பி வBதா$. k&S மாதWகN ெஜப ஆலய?திC 
பிரசWகி?தா$. பிற நகரWகளிC அவ$ fத$கOட& ெதாட$_ 
ெகாE[+Bத அ'பவ?ைதேய இW3/ அ'பவி?தா$. ெஜப ஆலய/ 
ஊழிய?தி23 அைடIக4ப]ட ெபாA<, எCைல4ப3தியிC 
கலாசாைல ைவ?< நட?</ திர&'dட& தWகினா$. 
கலாசாைலயிC ப[I3/ மாணவ$கN விF%ைற நா]கOI3L 
ெசC7/ சமயWகளிC பdC திர&'வி& கலாசாைலI3 வ+/ 
மIகOI3 கிறி;<ைவ அறிவி?தா$. இxவாS இரEF ஆEFகN 
அWேக தWகி ேபாதி?< வBதா$. எேபM மIகளிைடேய Mவிேசஷ/ 
ஆழமாc ேவ�&றிய<ட& ேராம அதிகார எCைலI3]ப]ட ஆசிய 
ப3திகOI3/ பரவிய< (அ4. 19:10) பdC எேபMவிC தWகியி+Bத 
ெபாA< நிகUBத ஒ+ சில நிகULசிகைள மா?திர/ தா& �Iகா 
எAதியி+Iகிறா$. ஆனாC இBத சில நிகULசிகேள அவ$ சBதி?த 
பயWகரமான எதி$4_களி& ம?தியி7/ அவ+ைடய ஊழிய/ 
ெவ2றிகரமாக நடBேதறியத23 ேபா<மான அ?தா]சியாக இ+Bத<. 

ெகாாிB<, ெதசேலானிIேகயா, ம2S/ கிேரIக ெமாழி ேபM/ 
நகரWகளிC பdC வி]F வBத கிறி;தவ$கN, ேதசாBதிாிகளாக4 
பயண/ ெசc< தவறா< ெபா< இடWகளிC ெச&S ேபாதிI3/ 
ேபாதைனயாள$கOட& த&ைன ஒ4பி]F, அCல< அவ$ கOI3L 
சமமானவராக தா& க+த4ப]F ேசாதைனI3]படI Zடா< 
எ&பதிC மிகd/ கவனமாக இ+Bதா$ ஏெனனிC %தலா/ 
b2றாE[C, கிேரIக ெமாழி ேபM/ நாFகளிC இ4ப[ 
ேதசாBதிாியWகளாக பயண/ ெசcl/ த?<வ ேமைதகN சகஜமாகI 
காண4ப]டன$. ெபா<வாக இவ$களிC பல$ உர?த ச?த?<ட& 
ேபMபவ$களாகd/, நாகாீகம2றவ$களாகd/, 
ெவSIக4பட?தIகவ$களாகd/ காண4ப]டன$. தWகN க+?<I 
கைள4 ெபா< இடWகளிC அறிவி?< தWகளி& ேசைவI3 
க]டாய4பF?தி பண/ வj^?தன$, எ4ெபாAதாவ< த&ைன 
பி&ப2S/ ஒ+வ$ கிைட?தdட& ம2Sேமா$ _திய இட?தி23I 
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கடB< ெசC7வா$கN. ஏறI3ைறய பd^& சம கால?தவராகிய 
ைடேயா கிறி;ேஸா?த/ இ;?மிய& விைளயா]F இடWகளிC 
இ4ப[4ப]ட த$Iகவாதிகைள தா& பா$?ததாகI ZSகிறா$. 

ெபாைசட& ேகாயிைலL M2றி மிகd/ ேமாசமான 
3த$Iகவாதிகளி& Z]ட/; ஒ+வ+Iெகா+வ$ உர?த 3ர^C 
ேபசிIெகாEF/, சEைடயி]FI ெகாEF/, தWகைள ேமேல 
Zற4ப]டவ$களி& சீஷ$கN என அைழ?<I ெகாNபவ$கN 
ஒ+வ+Iெகா+வ$ சEைடயி]FI ெகாEF/, அேநக$ தாWகN 
எAதிய %]டாNதனமான பைட4_கைள உரIக வாசி?<I 
ெகாEF/, கவிஞ$கN அேநக$ தWகN கவிைதகைள வாசிIக, பிற$ 
அைத ஆரவாாி?< _கUB< ெகாEF/ அேநக மாயவி?ைதகார$கN 
தWகN மாயவி?ைததைள காEபி?<I ெகாEF/, அேநகI3றி 
ெசாC7பவ$கN 3றி ெசாC^I ெகாEF/, கணIக2ற ச]ட 
வC7ன$கN நீதிைய4 _ர][IெகாEF/, கணIக2ற அWகா[ 
வியாபாாிகN தWகOI3 கிைட?தவ2ைற வி2SIெகாEF/ இ+Bத 
கால/ அ< எ&S 3றி4பிFகிறா$.15 

பdC, ெகாாிB<விC வி]F வBத கிறி;தவ$களிC சில$, 
கிாி;ேஸா?த/ ேமேல விவாி?<I Zறிய 3த$IகவாதிகைளL 
ேச$Bதவராக பd7/ இ+4பாேரா எ&S தவறாகI 
கணி?தி+4பா$கN. அவ$ தி+/பி வB< தWகளிட/ ேபMவா$ எ&S 
ஒ+ சிறி</ எதி$பா$IகவிCைல. எனி'/ அவ$கN கணி4_ 
தவறானேத. ஆனாC பdC எேபMdI3? தி+/பி வB< மIகOI3N 
கிறி;<dI3N ஞான;நான/ ெகாF?த<ம&றி, _திதாக 
மன/தி+/பியவ$கைள ேபாஷி?< பராமாி?< _?தி ெசாC^ வBதா$. 
சைபகைளI க]Fவதி7/, தா'/, கிறி;தவ ச%தாய?<ட&, 
கிறி;<வி& வ+ைகIகாக ஆவ7ட& கா?தி+4ப<ட&, பாிM?த 
ஜீவிய/ ெசcய மிகd/ ஆவ7ட& இ+Bதா$. எேபMவிC 
அ4ேபா;தல$ ஊழிய?திC ஈFப][+BததாC, ெகாாிB<வி23 
%Iகிய?<வ/ ெகாFIகவிCைல எ&S Zறிவிட %[யா<. 
எேபMவிC அவ+ைடய ஊழிய/ கனித+வதாகd/, ேதைவ 
மி3Bததாகd/ இ+Bத<. அ< ேபால, ெகாாிB<விC உNள த& 
நEப$களிடமி+B< ெசcதிகைள4 ெபறd/ %ய2சி?தா$. 

“ேராம அைமதி எ&S/ Pax Romana” நிலவிய கால?திC அதிக 
ஜன?ெதாைக ெகாEட ெகாாிB<, எேபM ப]டணWகOI3 இைடேய 
க4பC பயண/ ெசcவ< மிகd/ எளிதாக இ+Bத<. 3ெலாேவயாN 
எ&ற வாணிப/ ெசcl/ ;திாீlட& இைணB< ெதாழிC ெசcத 
வியாபாாிகN, மா7மிகைள? தாE[, பdC ஒ+ ேவைள பயண/ 
ெசcதி+4பா$. பdC அவ$கைள “3ேலாேவயாளி& y]டா$” எ&S 
3றி4பி]FNளா$ (1 ெகாாி. 1:11) ெகாாிB<வி7Nள கிறி;தவ 
ச%தாய/ எ&ப< அவ$கO/, 3ேலாேவயாOமாக இ+Iகலா/. 
அவ$கN அCல< அவ$கOI3 ெசcதியளி4பவ$கN தனி4ப]ட 
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வைகயிC ெகாாிB< சைபயிC கிறி;தவ ச%தாய?தினராக 
இ+Iகலா/ எ&S பdC ZSகிறா$. 

பdC 3ேலாேவயாளி& y]டா$ kல/ ேகNவி4ப]ட ெசcதி 
கவனிIக?தIகெதா&S. வள$B< வ+/ சைப க]சி4பிளdகைள 
உEடாI3கிற<. அ4ெபாCேலா சா<ாியவா'/, ேவத சமயWகளிC 
வCலவ'மாc இ+Bதா& (அ4. 18:24), அவ& ெகாாிB< சைபயிC 
சில கால/ தWகியி+Bதா&. அவ& பdC அ4ேபா;தலனி&S/ 
மிகd/ மாSப]FI காண4ப]டா&. மனித+I3 ஞானமானைவகN 
எ&S க+த4ப]டவ2ைற பdC 3ைறவாக மதி4பி]டா$ (1 ெகாாி. 
2:1, 2); அவ+ைடய சாீர?தி& ேதா2றேமா பலyன%/, 
அ2ப%மாயி+Bத< (2 ெகாாி. 10:10) இதனாC ெகாாிBதிய 
கிறி;தவ$கN பிாிB< சில$ பdைலl/, சில$ அ4ெபாCேலாைவl/ 
தைலவராக ஏ2SIெகாEடன$. தைட ஏ<மி&றி MதBதிரமாக 
அ4ெபாCேலா அெலI; சா&ாியாவி̂ +B< எேபMdI3/, பி& 
எேபMவி^+B< ெகாாிB<dI3/ பயணி?த<. அவ$ மிகd/ 
ெசCவBதனாக இ+Bதி+Iக ேவEF/ எ&S எEண?ேதா&Sகிற<. 
அவ+ைடய கCவிl/, உய$ தரமான வாUIைகl/ சில ெகாாிBதிய$ 
மீ< தாIக?ைத ஏ2பF?திய<. ஞான/, த?<வ/, உய$தர வாUIைக, 
ெசCவBதராயி+Bத ெகாாிBதிய+I3 மிகd/ நாகாீகமாகI 
காண4ப]ட< விMவாசிகைள அ4பCேலா ெபாி</ கவ$Bதா$. பdC 
ேகNவி4ப]டதி̂ +B<, த&ைனL M2றி7/, அ4 ெபாCேலாைவL 
M2றி7/ விMவாச%Nளவ$களாக இ+ தர4பின$ இ+BததாC 
ஏ2ப]ட பிாிவிைன க]FIகடWகாமC ெச&ற<. த&'ைடய 
ேபாதைனகN அ4ெபாCேலாைவ விட மிகd/ சாதாரணமாக 
அ[4பைடI காாியWகைளேய ேபாதி4பத& காரண?ைத சைபI3 
விளIகிIZற ேவE[யதாயி+Bத< (1 ெகாாி. 3:1-3). அேத சமய?திC 
கிறி;<dIகாகd/, அவ+ைடய சாீரமாகிய சைபIகாக, தா'/, 
அ4ெபாCேலாd/, தWகைள %த&ைம4பF?தாமC கிறி;<ைவேய 
%& ைவIக ஆய?தமாக இ+Iகிேறா/ எ&பைதl/ சைப அறிB< 
ெகாNள ேவEF/ எ&S வி+/பினா$ (3:5, 6) த&னாC இ&'/ 
பிாிவிைனகN ஏ2பFேமா எ&S பயB< அ4ெபாCேலாd/ 
ப]டண?ைத வி]F ெவளிேயறினா$, மீEF/ அW3 வர 
மனதிCலாதி+Bதா$ (16:12). பdC தா& ெசயCபடேவE[ய 
க]டாய?ைதl/ உண$Bதா$. சைபயிC பிாிவிைனகOட& ேச$B<, 
த?<வI கலாLசர%/ அதிக அளவிC வ^lS?த4ப]டதாC இBத 
நி+ப?ைத எAத ேவE[ய நி$4பBத/ பd7I3 ஏ2ப]ட<. 

பdC தா& எAத ேவEF/ எ&ற நி+ப?ைத எAத தீ$மானி?<I 
ெகாE[+I3/ ெபாA< அCல< ஒ+ ேவைள எAத ஆர/பி?தபி& 
ஏ2ப]ட ஒ$ _திய தி+4ப/, அ?தி+4ப?ைத எAத அதிக உB< 
ேகாலாக இ+Bத<. ெகாாிB<வி̂ +B< k&S நEப$கN வBதா$கN. 
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அவ$களிC ஒ+வராகிய ;ேதவா& அகாயாவிC 
(%த2பலனானவ$கN) %தலாவ< இர]சிIக4 ப]டவ$களிC ஒ+வ$ 
(1 ெகாாி. 16:15-17). வBத k&S ேபாி& ெபய$கO/ 
அவ$கைள4ப2றி சிறி< நமI3 விளI3கிற<. ;ேதவா'ட& அவ& 
y]டா+/ எ&S இைணB< Zற4ப]டதாC பdC அவ'I3/, 
அவைன4 ேபா&ேறா+I3/ சைப அடWகி நடIக ேவEF/ எ&S 
அறிdS?தியதாC, ;ேதவா& சைபைய ;திர4பF?தி நிைலநிS?த 
ஓ$ உB<தைல ஏ2பF?தினா$ எ&S ZSவ< மிைகயாகா<. 
;ேதவா&, த3தியி& அ[4பைடயி7/, ெபா+ளாதார?தி7/, 
உய$B< விளWகியவராக இ+Bதி+Iகலா/. கிேரIக$ ம?தியிC அவ$ 
ெபய$ ெபா<வான ெபயராகI காண4ப]ட<. ஆWகில4 
ெபய$களான “;�ஃப&,” “;ெடஃபானி”  ேபா&ற ெபய$கN 
கிேரIக4 ெபயரான (στέφανος, stephanos) எ&ற ெபயாி̂ +B< மSவி 
வBத ெபய$. அ4ெபய$ விைளயா]FகளிC வழWக4பF/ ெவ2றி %[ 
எ&ற அ$?த/ ெகாEட<. 

;ெடஃபா&'ட& பயணி?த இ+வாி& ெபய$கO/ ெபா<வாக 
அ[ைமகOI3 ெகாFIக4பF/ ெபய$கN. ெபா$?<னா?< எ&ற 
ெபயாி& அ$?த/ அதி$�ட/ “லIகி” எ&S ெபா+NபF/. இBத4 
ெபயைர அவ& ெபSவத2கான காரணேம ஓ$ கைதைய? 
ெதாட$_ைடயதாகI காண4ப]ட<. அகாlI3 எ&றாC 
அகாயாவி^+B< வBதவ& என4 ெபா+NபF/. ெகாாிB< அகாயா 
மாகாண?திC தா& அைமBதி+Bத<. ெபா$?<னா?<, அகாlI3 
ஆகிய இ+வ+/ ;ெடஃபானசி& அ[ைமகளாக இ+Bதி+Iகலா/. 
பdC எஜமா&கைளl/ அ[ைமகைளl/ அவ$கOைடய த3தியிC 
மா2ற/ ஏ2பF/ எ&ற எBதவித எதி$பா$4_/ இCலாத வித?திC இ+ 
தர4பினைரl/ கிறி;<dI3N வழிநட?தினா$ (ெகாேலா. 3:22; 4:1). 

பdைல4 பா$Iக வBத kவ+/, தி+Lசைபைய4 ப2றிய 
ZFதலான ெசcதிகைளI ெகாF?த<ம&றி, சைபயிC ஏ2ப]FNள 
பிாிவிைனப2றி இவ$ ெகாE[+Bத எEண?ைத உSதி4பF?திய<. 
ேம7/ அவ$கN சேகாதர$களிடமி+B< ஓ$ நி+ப?ைதl/ ெகாEF 
வBதி+Bதா$கN. அBத நி+ப?திC ெகாாிB<வி7Nள கிறி;தவ$கN 
பd^ட/ சில ேகNவிகைளl/ %& ைவ?தா$கN. சில க[னமான 
காாியWகைள எ4ப[ ெசயCபF?<வ< எ&ப< அவ$கOI3? 
ெதளிdற? ெதாிய விCைல. இதனாC பdC தி+LசைபI3 எA</ 
தி]ட?திC பல _திய அவசரமான காாியWகO/, தி+4பWகO/ 
ஏ2ப]ட<. அவ$ நி+ப/ எA</ சமய/ த& க[த?திC, அவ$கN 
எAதிய க[த?திC உNள ஓ$ காாிய?ைதI 3றி4பி]F எAதினா$  
(1 ெகாாி. 7:1). அவ$கN அவாிட/ ேக]ட ேகNவிகN 
ஒxெவா&றி23/ அவ2ைற? தீ$I3/ %ைறகைள அறி%க/ 
ெசcதா$. அ< “இ4ெபாA< இவ2ைறI 3றி?<” எ&ற 
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தீ$d%ைறயா3/ (7:1; 8:1; 12:1; 16:1). 
பdC ெகாாிB<dI3 வ+%&, ெகாாிB< 

ப]டண?ைத4ப2றியதான, ம2S/ அத& மIகைள4 ப2றியதான 
கைதகN, பழWகைதகN, _ராணIகைதகN, க]FIகைதகN கிேரIக 
ேராம நாFகN %Aவ</ பரவிய<. வாணிப?திC ஐேரா4பாைவl/, 
ஆசியாைவl/ இைணI3/ �சBதி %Iகிய மானதாகI 
காண4ப]ட<. பd7I3 %&பாக சீச$ (ராய&) ெகாாிB<வி& 
%Iகிய?<வ?ைத அறிBத< ேபால பd7/ அறிBதி+Bதா$. சீச$ 
ேராமாி& வ^ைமைய அW3 நா[னா$. ஆனாC பdC கிறி;<வி& 
Mவிேசஷ?ைத அறிவி4பைதேய த& %Iகிய 3றிIேகாளாகI 
ெகாE[+Bதா$. 

ெபா+ளடIக%/ M+Iகமான வ+ணைனl/ 
பdC, ஓ$ M+Iகமான %கdைரl/, %[dைரlட& Z[ய 

ெகாாிBதிய+I3 எAதிய %தC நி+ப/ இ+ %Iகிய ப3திகைளI 
ெகாEட<. தி+Lசைப வள$LசிI3? ேதைவயான கவன%/, 
சீ$தி+?த7/ (அதிகார/. 1-6) பd^ட/ தி+Lசைப ேக]ட 
ேகNவிகOI3 அவ$ அளி?த பதிC (அதிகார/. 7-16) ெகாாிB< 
சைபI3 பdC எAதிய நி+ப?தினாC உலக/ மா2ற/ ெப2ற<, 
உNi$ மாவ]ட?திC பாிM?த ேவத/ வாUIைகயிC ெசயC ஆIக/ 
ெப2ற<. எCலா நிைலகளி7/ தி+Lசைப பல4ப]ட<. பdC 
அ4ேபா;தல& எAதிய நி+பWகளிC நீEட, மிகd/ தாIக?ைத 
ஏ2பF?தIZ[ய நி+பWகN ேராம+IெகAதிய நி+ப%/,  
1 ெகாாிBதிய+/ ஆ3/. அவ2றி& க+?<IகN %2றி7/ 
ஒ&SIெகா&S மாSப]FI காண4பFகி&றன. Mவிேசஷ?தி& 
ஒAW3 %ைறயான, ம2S/ அ4ேபா; தல?த&ைமைய 
கிறி;தவ$கOI3 %&னிைல4பF?தி கா]FவதிC 
ேராம+IெகAதின நி+ப/ மிகd/ ெந+Iகமாக உNள<. கிறி;<ைவ 
அறிB< ெகாNவதிC சிரம4பF/ காாியWகளிC நைட%ைற4பF?த 
ேவE[ய விஷயWகைள4 ப2றி 1 ெகாாிBதிய$ விவாிIகிற<. ஐ/ப< 
ஆEFகOI3 %&ன$ C. K. பா$ர] இரEF நி+பWகளி& 
%Iகிய?<வ?ைத4 ப2றி விவாி?தா$. 

நா/ வாA/ கால?திC உNள தி+Lசைப, மீEF/ அ4ேபா;தல 
%ைறகைள ேத[I கEFபி[Iக ேவEF/ எ&S நா& ந/_கிேற&. 
இத23 ேராம+IெகAதிய நி+ப/ மிகd/ அவசிய/ ேதைவ. 
Mவிேசஷ?தி23/, அத& ஒAW3 %ைற, ஒAIக/, 
ஆராதைன%ைறகN, ெநறி%ைறகOI3/ உNள ச/பBத?ைதl/, 
அத& அவசிய?ைத4 ப2றிl/ 1 ெகாாிBதிய$ நி+ப/ ZSவைதl/ 
மSப[l/ நா/ ேத[IகEFபி[Iக ேவEF/.16 

ப?<, ப?< ஆEFகளாக, பல ஆEFகN கடBத ேபாதி7/ பா$ர] 
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எAதிய க+?<IகN இ&ைறய உலகி23/ ெபா+?த மானதாகேவ 
காண4பFகிற<. 

பdC அ4ேபா;தல& ெகாாிBதிய+I3 எAதிய %தலா/ 
நி+ப?தி& M+Iகமான வ+ணைனைய இW3 காEேபா/: 

 
அறி%க/: பdC, ெசா;தேன ஆகிய இ+வாிடமி+B< வBத 
வாU?<IகN (1:1-3) 
 
 I. தி+LசைபயிC நிலவிய பிரLசைனகளி& மீ<, ெச7?த?  
  ேதைவயான கவன%/ சீரைம4_/ (1:4-6:20) 
 A. விேவக/, இன4பிரLசைனகளிC ஒ+வ+Iெகா+வ$  
  வி]FIெகாFIகாத நிைல (1:4-4:21) 
 B. நீதி ெநறி%ைறகளிC உ?தம?ைத கிறி;< எதி$பா$Iகிறா$  
  (5:1-6:20) 
 
 II. சைபயின?தி^+B< வBத ேகNவிகOI3 பதிC (7:1-16:18) 
 A. தி+மண?ைத4 ப2றிய ேகNவி (7:1-40) 
 B. விIகிரக ஆராதைன ம2S/ பிற காாியWகைளI 3றி?த  
  ேகNவி (8:1-11:34) 
 C. ஆவிI3ாிய வரWகைள4 ப2றிய ேகNவி (12:1-14:40) 
 D. மாி?ேதா$ உயி$?ெதAதைல4 ப2றிய ேகNவிகN (15:1-58) 
 E. இSதிI காாியWகN (16:1-18) 
 
%[dைர (16:19-24) 

நைட%ைற பய&பாF 

ஒAIகIேகடான ம2S/ அச]ைடயான வாUIைக 
அஃேராைட] ஓ$ காதC ேதவைத. ஆனாC அவN 

பிNைள4ேப2றி2ேகா, 3F/பWகOIேகா ேதவைத அCல. j;சி& 
மைனவியான ஹீராைவேயா அCல< பிNைள4 ேப2றி& ெபாA< 
பா<கா4பளிI3/ ெஹ;[யாைவேயா அCல< ஆ$[மி ைஸ?தா& 
கிேரIக$கN வணWகினா$கN. சி2றி&ப ஈFபாFகளினாC 
கிைடI3/ 3ழBைதகN உப?திரவWகைளI ெகாFI3/ ஓ$ உப 
உ2ப?தி4 ெபா+ளாகேவ அஃேராைடFI3I காண4ப]ட<. 
விைலமா<கN தWகN 3ழBைதகைளI க+Iகைல4_L ெசcதாேலா 
அCல< அBத ெசய^& ெபாA< விைலமா< இறB< வி]டாேலா 
அCல< 3ழBைத அ?<வானI கா][C ைகவிட4ப]டாேலா அBத 
அஃேராைட]ைட எW3/ காணேவ %[யா<. 

அஃேராைட]ைட4 ப2றிய _ராணIகைதகN அவளி& 
ஒAIகIேகடான வாUIைகயி& இரகசியWகைள4ப2றிl/, 
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கீUதரமான மா'ட வாUIைகையl/ ெவளிIகா]Fகிற<. இBத 
இரEF/ ஒ&SIெகா&S இைணB< ெசC7/. ஊன%2 
ேறா+I3/, ைகவிைனயாள$கOI3/ ேதவ$களாகிய ஜீ;, 
ஹீராdI34 பிறBத ேகாமாளி மகனான ெஹஃேப;டசி& 
மைனவியாகd/ அஃேராைட] க+த4பFகிறாN. ஆனாC கால4 
ேபாIகிC ஏாி�& மSமைனயா][ எ&ற ப]ட?ைதl/ ெப2றாN. 
ஏாி�23 இைணயான ேராம$களி& ெதcவ/ மா$;. மா$�I3 சில 
ஈேட2றமான பE_கN காண4ப]ட<. விவசாய?தி& 
உ]க+?<IகN அவ+ட& இைண?< Zற4ப]ட<. இர?த/, 
3?திIகிழி?தC ேபா&ற ெகா�ரL ெசயCகN, மரண/ ஆகியவ2றி& 
கிேரIகI கடdளாக ஏாி; க+த4பFகிற<. ம2S/ காம சி2றி&ப 
ேதவைதயாகI க+த4ப]ட அஃேராைட], ேபா$கள?திC உடC 
உS4_IகN சிைதd2S சிதற[Iக4ப]ட உடCகளி& ெதcவமாகI 
க+த4ப]ட ஏாி; உட&; ைகlட& ைகேகா$?த நிைலயிC, 
ைகேவைல4பாFமிIக ஓவியWகளாக பdC கால?திC எW3/ 
காண4ப]ட<. 

அஃேராைட], ஏாி; சWக/, மா'ட மனதி& இ+Eட 
பIக?ைதேய விள/பர4பF?திய<. பா7றd இ&பWகைள விலIகி, 
ெபாS4_Nள வாUIைக 3F/ப/, yFவாசC எ&S இ+4பவ$களி& 
வாUIைக மிகd/ கீU?தரமான<. எBத விதமான 3றிIேகாO/ 
இCலாத ெபாS4ப2ற வாUIைகlட& இைணB< காண4பF/ 
பா^யC க]F4பா][&ைம ஆகியவ2றி2கான ம2Sேமா$ சWக/ 
இCலாமC இ+Bதி+BதாC அஃேரா ைட]FI3/, ஏாியMI3/ உNள 
ெதாட$ைப விலIகியி+4பத23 வாc4_EF. க+dS/ ெசAைம 
ப2றி, மத அ'�டான/ ப2றி பைழய ஏ2பா][C Zற4ப]FNள 
இரEF விதமான ெசயCபாFகைள இ;ரேவ^& ேதவ& 
ெவSIகிறா$ எ&S நா/ வாசிIகிேறா/. %தலாவ< ேவசி?தன/ 
பE�வ< ெதcyகமான< “... உWகN 3மார?திகN ேவசி?தன%/ 
உWகN ம+ மIகNமா$ விபLசார%/ ெசcகிறா$கN” (ஓசியா 4:13). 
“உ& ேதவைனவி]F ேசார/ ேபானாc; தானிய/ ேபார[Iகிற சகல 
ஜனWகளி7/ பணய?ைத நாFகிறாc” (ஓசியா 9:1). இரEடா வதாக 
ேதவ& ெவSI3/ கானானியாி& சமயI ேகா]பாடாகிய நரப^. 
“தWகN 3மாரைரl/, தWகN 3மார?திகைளl/ அIகினிேய 
தகனிIகிறத2காக ... ேமைடகைளI க][னா$கN” (எேர. 7:31) 
கானானியாி& விIகிரக ஆராதைன உEைமயாகேவ பா^யC 
ச/பBதமான ஆராதைன. இ< த2ெசயலாக நடBத< அCல, இ< 
பிNைளகைள மாேள3I3 ப^ ெகாFI3/ த&ைமையl/ 
கா]Fகிற<. 

இ&ைறய நyன உலகி7/ Zட பா^யC MதBதிர/ - தி+மண/ 
இ&றி ஆ�/, ெபE�/ ேச$B< வாUவ<, இல3வாக 
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தி+மண?ைத %றி?<IெகாNவ< - பா^யC ெதாழிC 
ெசழி?ேதாWகியி+4ப<-ஆகியவ2றட& ஓ$ நி$விசாரமான வாUIைக. 
க+Lசிைதd மனித உாிைம எ&S இ< _னிதமான இட?திC 
ைவIக4ப]FNள<. கிறி;< பிற4பத23 %&பி+Bேத கிேரIக$கN 
தWகOI3 ேவEடாத 3ழBைதையI ெகாEF ேபாc மைலIகா][C 
அ< கா2S, ெவயிC, மைழ ேபா&ற ப�ச �தWகளாC அழியd/, 
கா]F மி+கWகOI3 இைரயாகd/ வி]F விFவ< ஓ$ ெபா<வான 
பழIகமாக நிலவிவBத<. இ4ப[4ப]ட பழIகWகைள 
ஏ2SIெகாNபவ$கN வாUIைகைய ெவ3 கீU?தரமான ஒ&றாக 
மதி4பி]டன$. பdC வாUBத கால?திC, ஓ$ ெபE, தனI3 ஓ$ 
3ழBைத ேதைவய2ற< எ&S எEணினாC, அI3ழBைதைய 
க+Lசிைதd ெசcவைத விட அைத4 ெப2ெறF4 பைதேய பா<கா4_ 
எ&S எEணினாN. அI3ழBைதைய ெப2ெறFI3/ ஒ+ மணி 
ேநர?தி23 %&'/, அைத4 ெப2ெறF?த பி&'/ அைத அவN ஓ$ 
மS பிறவியாகI க+<வதிCைல. 

பா^யC ஒAIகம2ற வாUIைகI3/ கNள/ கபட2ற சிMI 
ெகாைலI3/ மிகd/ ெந+Wகிய ெதாட$_ைடயவனாகI 
காண4ப]ட<. உட7றவினாC ஏ2பF/ இ&ப/ எ&ப< ஓ$ _< 
உயி$ உ+வா3வத2காகேவ எ&பைத சிBதி4பதிCைல. பா7றd 
இ&ப?ைத ெவளிIகா]FதC, அத& விைளவாக உ+வா3/ ஓ$ _< 
உயி$ ஆகிய இரE[23/ ெகாFIக4ப]ட மதி4_ ஆகியைவ ஏ2ற, 
இறIக?திC ெசயCப]டன. பா7றd எ&ப< இ&ப?ைத 
அ'பவி4பத23 மா?திர/ எ&ற எEண/ இ+BதாC ெவ3 
விைரவிC அBத இ&ப/ மனநிைறைவ? தரா< ேபாc விF/. 
இ&ைறய உலக/, ெபாS4_ட& வாUவத23 பதிலாக பா7றைவ 
%& நிS?தி பEைடய வழி %ைறகOI3 மீEF/ தி+/பி வி]ட<. 

3றி4_கN 
1διασπορά (diaspora) எ&ற பத/ _திய ஏ2பா][C k&S %ைற 

பய&பF?த4ப]FNள<. ேயாவா& 7:35; யாIேகா_ 1:1; 1 ேப<+ 1:1. பிBதிய 
இ+ப3திகளி7/ சிதறியி+Iகிற கிறி;தவ$கைளI 3றிIகிற<. கிறி;தவ$களி& 
தாcநாF ேமா]ச/ ஆனாC fத$கOIேகா தாc நாF கானா&. 2Herodotus Persian Wars 
2.167. Herodotus (கி.%. 484-425), Halicarnassus (modern-day Bodrum, Turkey) எ&ற 
ஊாிC வாUBதவ$. வரலா2றி& தBைத எ&S அவ$ அைழIக4பFகிறா$. ஏெனனிC 
அவ$ தா& வரலா2S நிகUdகைள %ைற4ப[ ேதகாி?< அவ2ைற %த&%ைறயாக 
வரலா2ைற விளIகிI Zறினா$. கிேரIக-ேராம4 ேபா$கN ப2றி விைலேயற4ெப2ற 
3றி4_கN, _விஇயC ப2றிl/, அ4ெபாA< வாUBத மIகளி& பழIகவழIகWகைளl/ 
விளIகிIகா][lNள<. பிற மIகN அவ+I3 விவாி?< Zறியவ2ைற 
அ[4பைடயாகI ெகாEF அவ$ bC எAத4ப]டதாC அைவ 
மிக?<C^யமானைவகN அCல என கணிIக4ப]ட<. அ4ப[யிCலாதி+BதாC 
வரலா2S மாணவ$கOI3/ ேவத வC7ன$கOI3/ அவர< 3றி4_கN 
பய'NளதாகI காண4ப][+I3/. 3ேராம4 ேபரரM உ+வாகிய கால/ ெபா<வாக 
கி.%. 27/ ஆEF எ&S கணிIக4பFகிற<. அBத ஆE[Cதா& ேராம ெசன] 
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(நி$வாI3A) ஆIேடவியMI3 “அக;]ட;”  எ&ற ப]ட?ைதL j[ய<. 
4“கC^ேயானி&” ஓ$ சிறBத வரலா2S? ெதா34_; Klaus Haacker எAதிய “கC^ேயா&” 
The Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 2:901-
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எFIக4ப]டன.)Nancy Bookidis and Ronald Stroud, Demeter and Persephone in Ancient 
Corinth [Princeton: American School of Classical Studies, 1987].) 6ெகாாிB<வி^+Bத 
கCெவ]FIகN John Harvey Kent, The Inscriptions, 1926-1950, Corinth, vol. 8, pt. 3 
(Princeton, N.J.: American School of Classical Studies at Athens, 1966) 
பிரMாிIக4ப][+Bத<. 7பEைடய நகரWகளிC அைரமிC^ய& மIகN ெகாEட 
ஜன?ெதாைக இ+I3/ எ&S மதி4�F Preston Duane Warden and Roger S. Bagnall, “The 
Forty Thousand Citizens of Ephesus,” Classical Philology 83 (July 1988): 220-23 
உSதிெசcகிற<. 8Strabo Geography 8.6.20. 9Jerome Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth: 
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10Strabo Geography 8.6.20. 
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