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ைபப�� த���கத�சிகைள நி�தி�கி�றதா? 

நா� அ��க� இ� ேபா�ற ஒ� ேக�வ�ைய எதி�ெகா�வ���:  

"சம�ப�தி� நா� கைல�கள�சிய�தி� த���கத�சிக� ப�றி �த-கிறி�தவ�கள�� க����கைள� 

க�ேட�. அைத� க�� அதி��� ேபாேன�. த���கத�சிக� ெப�� பாவ�களாக� 

பா��க�ப�கி�றன�. நா� க�டவ��� சில வ�வர�கைள இ�ேக காணலா�:  

 

ேலா�: அவர� மக�க� அவைர ம� அ��த�ெச��, அவ�ட� உட�ற� ைவ���ெகா�கிறா�க�.  

 

ஆேரா�: ேமாேச வ�லகி�ெச�ற ப�� ஆேரா� ம�க� வழிபட "த�க� க�ைற" ெச�தா�. இ� ஷி�� 

ஆ�� (அ�லா�வ��� இைணைவ�த� - மிக�ெப�ய பாவமா��). எ�ப� ஒ� த���கத�சி 

இ�ப��ப�ட மிக�ெப�ய அ�பாவ�ைத� ெச�ய இய��?  

 

ேநாவா: ெப�ெவ�ள�தி��� ப�� திரா�ைச ரச ம�ைவ� க�டறி��, ��காரனானா�.  

 

தாவ ��: அவ�க� தாவ �� ேவசி�தன�தி� மக� எ�� ��கிறா�க�. ஒ� த���கத�சி ப�ற�ப�லி��ேத 

ப���தமாக இ��கேவ���."  

ேம�க�ட வ�வர�கைள எ�த கைல�கள�சிய�திலி��� (encyclopaedia) ந� இ�லாமிய ந�ப� 

ப��தாெர�� ெத�யவ��ைல. அவ��� சில ச�யானைவ ம��� சில வ�வர�க� 

தவறானைவயா��. எ����கா�டாக தாவ �� ேவசி�தனதி� மக� எ�� ைபப�ள�� எ��� 

�றவ��ைல. ேநாவா ஒ��ைற ���தா� என ைபப�ள�� உ�ள�. அவ� ெதாட��� 

�����ெகா�� இ��த ஒ� "��கார�" எ�� ைபப�ள�� எ��� �ற�படவ��ைல.  

 

நா� இ�கைதகைள வ��வாக பா��க ���� ஆனா�, இ�த இ�லாமிய� ெசா�லவ�� 

��கியமான க��� ேவ� ஒ�� உ�ள�, அ� கீ�க�ட வா�கிய�தி� ெபாதி���ள�.  

"த���கத�சிக� பாவ� ெச�வதி�ைல. அவ�க� அ�லா�வா� ேத��ெத��க�ப�� ம��� 

அ�லா�வ�னா� பாவ�திலி��� பா�கா�க�ப�டவ�க�."  

இைத சி�தி��� பா��க�: ந��கேள ெச��� தவைற, ப�றைர� "ெச�யாேத" என எ�ப� �ற 

இய��?  

 
Think of this: how can you tell someone not to do something if you do it yourself?  

இ� கிறி�தவ�க��� ஒ� சி�க� கிைடயா� எ�பைத நா� வ�ள�க வ����கிேற�.  

 

�ஹ�ம� த�ைன� ப��ப��ேவா� 4�� ேம�ப�ட மைனவ�க� ைவ���ெகா�ள� �டா� 

எ�றா�.  
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அவ��ேகா �ைற�தப�ச� 11 மைனவ�க� இ��தன�. அவ� ம���� ேபா� 9 மைனவ�கைள வ���� 

ெச�றா�.  

 

இ��தா�� அவைர� ப��ப��ேவா� அவர� க�டைளைய மதி�� நா�� மைனவ�க� ம��ேம 

ைவ���ெகா�ள ேவ��� எ�� எதி�பா��க�ப�கிறா�க�.  

 

இ� எ�ப� சா�தியமா��?  

 

இ� ஒ� ப�ர�சைனேய அ�ல எ�� ந��க� ��வ ��க� என என��� ெத���.  

 

ப��� ஏ� பாவ�க� ெச��� த���கத�சிக� ம�க��� கட�ள�� உ�ைமயான க�டைளகைள 

ேபாதி�க ��யா�? சில ேநர�கள�� அவ�க� தவ�க� ெச�தா�க� எ�� அவ�க� 

ஒ���ெகா�கிறா�க�. ஆனா� அவ�க� ச�திய�ைத, உ�ைமைய ேபாதி�க எ�ன தைட? அவ�க� 

ேபாதி�ப� ஒ�றாக�� ெச�வ� ேவறாக�� இ��தா� அ� ெவள�ேவடேம! அ� ந�பக� 

த�ைமைய உைட�கிற�. ஆனா�, இவ�க� தவ�க� ெச��� ேபா� க����ெகா�ள�ப�� 

மன�தி��ப� தி��தி வா�வா�களானா�, இ�ப��ப�டவ�க� இ��� ச�திய�ைத ேபாதி�பதி� 

எ�த ப�ர�சைன�� இ�ைல எ�� நா� கா�கிேற� ம��� இவ�க� ெசா�வைத நா� உ�ன��பாக 

கவன��� ப��ப�றலா�. அவ�க� ேபாதைன ெச���. தா� ெச�த பாவ�கைள வ���வ���, 

அ�பாவ�கைள அறி�ைகய���, அைத ம���� ெச�யாம� ேபாரா�� மன�த�க� எ�ைன மிக�� 

கவ�கிறவ�களா� உ�ளன�. அவ�க� ேபாதைனகைள எ� மன� ஏ�க ம��பதி�ைல. அவ�கள�� 

சா�சி, ேதவ� இ�தைகய வ��� மன�த�கைள ப�த�றவ�களா� மா��� ேபா� நா� எ� 

தவ�கைள உண��� அைவகைள வ���வ��� ேபா� எ�ைன�� மா��வா� எ��� 

ந�ப��ைகைய� த�கிற�. ைபப�ள�� உ�ள த���கத�சிக� எ�ைன� ேபா�ற மன�த�கேள எ�பதி� 

நா� மகி��சியைடகிேற�. என��� இைறவ� �� ஒ� வா��� ம��� ந�ப��ைக உ�� என 

உண�கிேற�.  

 

��லி�க��� வா�நா� ��வ�� ேபாதி�க�ப�� க����களா�, இ�த வ�வர�கைள 

�����ெகா�வ� அவ�க��� ப�ர�சைனயாக இ���� எ�பைத நா� அறிேவ�. இ�லா� 

ைபப�ைள� கா���� ேவ�ப�ட�. அ�த�த மா��க�கைள அவ�றி� ெசா�களா� 

����ெகா�வேத ச�யானதா��. உ�ைமைய� ��வதி� எ�த இழி�� இ�ைல. ைபப�� ஒ� 

பாரப�சம�ற ச�திய �� ஆ��. அத� கதாநாயக�கள�� பாவ�கைள��ட ெவள��பைடயாக� 

��கிற�. ைபப�ைள நா� ந��வத�� இ��� ஒ� காரணமாகிற�. எ�ன�ட�தி� ைபப�� எைத�� 

மைற�பதி�ைல. ந�ைம ம��� த�ைம இைவகள�� ம�திய�� ேதவன�� கி�ைபேய நம�� 

�ைணயாக இ��கிற�.  

ஆ�கில �ல�: Is the Bible insulting the prophets?   

இதர ேக�வ� பதி�கைள ப��க�� 

 


