
✠ புனிதர்கள் மிக்ககல் ~ ரகேல் ~ கபிரிகேல் ✠ 

( Saints. Michael, Raphael & Gabriel ) 

 

அதிதூதர்கள் : 

✞ புனித மிக்ககல் ✞ 

 

சித்தரிக்கப்ேடும் வகக : 

அலகைகை ைாலால் மிதித்தல்; கைாடி, தராசு, வாள் ஏந்திைவாறு 



ோதுகாவல் : திவ்விை நற்ைருகை, திருத்தந்கதைரின் ைாவல் 

தூதர் (ைத்ததாலிக்ை திருச்சகையின் ைாதுைாவலர்) கீவ், 

யூதர்ைகைப் ைாதுைாப்ைவர், ைாவலர், இராணுவ வீரர், ைாவலர், 

விைாைாரி, ைடற்ைகடயினர், வானிலிருந்து குதிக்கும் வீரர். 

 

மிக்தைல் என்ற எபிதரைச் கசால்லுக்கு "கடவுளுக்கு நிகர் 

ோர்?" என்ைது கைாருள். விண்ைைத்தில் இகறதூதர்ைளின் நடுதவ 

பிரச்சகனைள் ஏற்ைட்டதைாது, புனித மிக்தைல் தூதரின் 

தகலகையில் ைடவுளுக்கு நிைர் ைார் என்று கூறி குழப்ைம் கசய்த 

லூசிைர் சாத்தாகனயும் அதன் ததாழர்ைகையும் கநருப்பில் 

தள்ளினார். தநாைாளிைள், அதிதூதர் மிக்தைலின் கைைகரக் கூறி 

கசபித்தால், தநாய் நீங்கும் என்றும் ஆதிைாலத்திலிருந்து 

கூறப்ைடுகின்றது. ைனிதர்ைள் இறந்ததும், அவர்ைளின் 

ஆன்ைாகவ சாத்தானிடமிருந்து விடுவித்து, தனித்தீர்கவக்கு 

இகறவனிடம் கைாண்டு தசர்ப்ைகத, தன் தவகலைாை கைாண்டு 

கசைல்ைட்டார் மிக்தைல். 

ேகைே ஏற்ோட்டில் மிக்ககல் : 

ைகழை ஏற்ைடான எபிதரை விவிலிைத்தில், தானிதைல் 

நூலில் மிக்தைல் ைற்றி தானிதைல் (தானிதைல் 10:13-21) 

குறிப்பிடுகின்றார். அவர் உண்ைா தநான்புடன் ஓர் ைாட்சி 

ைாண்கிறார். அதில் ஒரு தூதர் மிக்தைல் இசுரதைலின் 

ைாதுக்ைாப்ைாைர் என மிக்தைல் அகழக்ைப்ைடுகின்றார். 

தானிதைல் மிக்தைகல "தகைகைக் காவைர்" என்று 

அகழக்கிறார். பின்னர் அதத ைாட்சியில் (தானிதைல் 12:1) "ைகடசி 



ைாலத்தில்" பின்வரும் நிைழ்ச்சிைள் மிக்தைலின் ைங்கு ைற்றி 

தானிதைலுக்கு அறிவுறுத்தைடுகிறது 

அக்ைாலத்தில் உன் இனத்தார்க்குத் தகலகைக் ைாவலரான 

மிக்தைல் எழும்புவார். ைக்ைளினம் ததான்றிைது முதல் அக்ைாலம் 

வகர இருந்திராத துன்ை ைாலம் வரும். அக்ைாலத்தில் உன் 

இனத்தார் விடுவிக்ைப்ைடுவர். நூலில் ைார் ைார் கைைர் 

எழுதப்ைட்டுள்ைததா, அவர்ைள் அகனவரும் மீட்ைப்ைடுவார்ைள். 

புதிே ஏற்ோட்டில் மிக்ககல் : 

கவளிப்ைடுத்துதல் நூலில் விண்ைைத்தில் நடந்த தைார் 

ைற்றி குறிப்பிடப்ைடுகிறது. பின்வரும் விவிலிை வசனங்ைள் 

அகத குறிக்கின்றது (கவளி 12 அதிைாரம் )   

 

7. பின்னர் விண்ைைத்தில் தைார் மூண்டது. மிக்தைலும் 

அவருகடை தூதர்ைளும் அரக்ைப் ைாம்தைாடு தைார் 

கதாடுத்தார்ைள்: அரக்ைப் ைாம்பும் அதன் தூதர்ைளும் அவர்ைகை 

எதிர்த்துப் தைாரிட்டார்ைள். 8 அரக்ைப் ைாம்பு ததால்வியுற்றது. 

விண்ைைத்தில் அதற்கும் அதன் தூதர்ைளுக்கும் இடதை இல்லாது 

தைாயிற்று. 9 அப்கைரிை அரக்ைப் ைாம்பு கவளிதை 

தள்ைப்ைட்டது. அலகை என்றும் சாத்தான் என்றும் அகழக்ைப் 

கைற்ற அதுதவ கதாடக்ைத்தில் ததான்றிை ைாம்பு. உலகு 

முழுவகதயும் ஏைாற்றிை அது ைண்ணுலகுக்குத் தள்ைப்ைட்டது: 

அதன் தூதர்ைளும் அதனுடன் கவளிதை தள்ைப்ைட்டார்ைள். 

யூதா 1 ஆம் அதிைாரம் ஒன்ைதாம் வசனத்தில், மிக்தைல் ைற்றி 

குறிப்பிடப்ைடுகின்றது 



9. தகலகைத் தூதரான மிக்தைல், தைாதசயின் உடகலக் குறித்து 

அலகைதைாடு வழக்ைாடிைதைாது அதகனப் ைழித்துகரத்துக் 

ைண்டனம் கசய்ைத் துணிைவில்கல. ைாறாை, ஆண்டவர் 

உன்கனக் ைடிந்து கைாள்வாராை என்று ைட்டும் கசான்னார். 

 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

✞ புனித ரகேல் ✞ 

 

சித்தரிக்கப்ேடும் வகக : 

இகைஞர் ஒருவர் கையில் தைாளும் மீனும் ஏந்திைவாறு 

ோதுகாவல் :தநாைாளிைள், ைைணிைள், ைருந்தைர்ைள்; குருடர்; 

உடல் தநாய்; தநாைாளிைள்; 

எபிதரை கைாழியில் கூறப்ைடும் இவரின் கைைரின் கைாருள் 

"கடவுள் குணைளிக்கின்றார்" என்ைது. இவரும் இகறவனின் 

முக்கிை தூதர்ைள் எழுவரில் ஒருவர். 

இவர் ைடவுளிடம் ைரிந்துப்தைசி குைைளிக்கிறவராை 



இருக்கின்றார். நீண்ட ைைைங்ைளிலும் ைாதுைாப்ைான ைைைத்கத 

கைாடுக்கின்றார். 

யூத ைற்றும் கிறித்தவ ைரபுப்ைடி குைப்ைடுத்தும் இகறதூதர் 

ஆவார். ைத்ததாலிக்ைர்ைள் ைற்றும் ைரபு வழி திருச்சகையினரால் 

இகறதைவுதல் கைற்ற நூலாை ஏற்ைப்ைட்ட விவிலிைத்தின் 

ைகழை ஏற்ைாட்டுப் ைகுதிைாகிை இகைத் திருமுகறத் 

கதாகுப்கைச் தசர்ந்த ஏழு நூல்ைளுள் ஒன்றான ததாபித்து நூலில் 

அதிதூதர் புனித ரதைல், குறிக்ைப்ைட்டுள்ைார். விவிலிைத்தில் 

கைைதராடு குறிக்ைப்ைட்டுள்ை மூன்று தூதர்ைளுள் இவரும் 

ஒருவர் ஆவார். 

விவிலிைத்தில் ைடவுளுகடை முன்னிகலயில் ைணிபுரியும் 

ஏழு வானதூதர்ைளுள் ஒருவர் தாம் என இவதர குறிப்பிடுவதாை 

உள்ைது. 

இவதர ததாபிைாசும் அவர் ைருைைள் சாராவும் 

ைன்றாடிைதைாது அவர்ைளின் தவண்டுதல்ைகையும் 

நற்கசைல்ைகையும் எடுத்துச்கசன்று ஆண்டவரின் திருமுன் 

ஒப்ைகடதவரும், ததாபிைாகச தசாதிக்ை அனுப்ைப்ைட்டவரும், 

அவருக்கும் அவரின் ைருைைள் சாராவுக்கும் நலம் அருைக் 

ைடவுைால் அனுப்ைப்ைட்டவரும் ஆவார். 

 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

 



✞ புனித கபிரிகேல் ✞ 

 

 

ைபிரிதைல் என்ைவர் ஆபிரைாமிை ைதங்ைளின் 

நம்பிக்கையின்ைடி, ைடவுளின் கசய்திகை ைனிதர்ைளுக்கு 

கைாண்டு கசல்லும் ததவதூதர் ஆவார். 

ைடவுளின் முக்கிை அதிதூதர்ைள் ஏழுதைரில் இவரும் ஒருவர்.  

இவரின் கைைருக்கு எபிதரை கைாழியில் "ைடவுளின் ஆற்றல் 

அல்லது ைடவுளின் கசய்தி" என்ைது கைாருள். ைடவுளின் முக்கிை 

அதிதூதர்ைள் ஏழுதைரில் இவரும் ஒருவர். ைரிைன்கனக்கு 

ைங்ைைவார்த்கதயின் வழிைாை இகறைைன் இதைசுவின் 

பிறப்கை முன்னறிவித்தவர். திருமுழுக்கு தைாவானின் பிறப்கை, 

சக்ைரிைாசுக்கு முன்னறிவித்தவரும் இவர்தான்.  

தனித்தீர்கவயின்தைாது, இகறவனின் முன்னிகலயில் 

நிற்ைவர் இவர். இகறவனால் ததர்ந்கதடுக்ைப்ைடும், அவரின் 



ைக்ைளின் கநற்றியில் ஆசீர் அளிப்ைவரும் இவர். இதைசுவின் 

பிறப்கை, கைத்தலதைமில் இகடைர்ைளுக்கு அறிவித்தவர். 

இஸ்லாமிைர்ைள் இவகர ததவதூதர்ைளின் தகலவர்ைைாைக் 

ைருதுகின்றனர். இவர் தாழ்ச்சிகையும், ஆறுதகலயும் 

இகறவனிடமிருந்து கைற்று ைக்ைளுக்கு தருகின்றார். இவர், 

கைர்சிைா என்ற நாட்டிற்கு நிைழவிருந்த வீழ்ச்சிகையும், 

கவற்றிகையும் முன்னறிவித்தார். இவர் ைரிைன்கனயிடம் கூறிை 

வாழ்த்துச் கசய்திகை இன்று திருச்சகை மூதவகை கசைைாை 

கசபிக்ைப்ைடுகின்றது. 

கிறித்தவ நம்பிக்கககள் : 

இவகரப்ைற்றிை குறிப்பு முதன் முதலில் ைாைக்கிகடப்ைது 

தானிதைல் நூலில் ஆகும். லூக்ைா நற்கசய்தியில் இவர் 

திருமுழுக்கு தைாவான் ைற்றும் இதைசு கிறித்துவின் 

கைற்தறார்ைளுக்கு அவர்ைளின் பிறப்கை முன் அறிவிப்ைதாய் 

அகைகின்றது. ைத்ததாலிக்ை கிறித்தவர்ைள் இவகர அதிதூதர் என 

அகழக்கின்றனர்.. 

இவர் தாழ்ச்சிகையும், ஆறுதகலயும் இகறவனிடமிருந்து 

கைற்று ைக்ைளுக்கு தருகின்றார். இவர், கைர்சிைா என்ற நாட்டிற்கு 

நிைழவிருந்த வீழ்ச்சிகையும், கவற்றிகையும் முன்னறிவித்தார். 

இவர் ைரிைன்கனயிடம் கூறிை வாழ்த்துச் கசய்தி, இன்று 

திருச்சகையில் மூதவகை கசைைாை கசபிக்ைப்ைடுகின்றது. 

இசுைாமிே நம்பிக்கககள் : 

இசுலாமிை இகறவனின் கசய்திகை அவரின் தூதுவர்ைைான 

நபிைார்ைளுக்கு கைாண்டு கசல்ைவர் என புனித குரான் 

குறிப்பிடுகின்றது. 



இவர், இதைசுவின் தாய் ைரிைாளுக்கு இதைசு பிறக்கும் 

நற்கசய்திகை இகறவனிடம் இருந்து ைரிைாளிடம் கைாண்டு 

தசர்த்ததாை குரான் குறிப்பிடுகிறது. 

 

இசுலாமிை நம்பிக்கையில் இவர்தான் அகனத்து 

இகறத்தூதர்ைளுக்கும் இகற கசய்திகை கைாண்டு தசர்த்ததாை 

நம்ைப்ைடுகிறது. 

தைலும், புனித குரான் இவர் மூலைாைதவ முைைது 

நபிைவர்ைளுக்கு அருைப்ைட்டது என்ைது இசுலாமிை நம்பிக்கை. 

பிற நம்பிக்கைைள் : 

சிலசைைங்ைளில், குறிப்ைாை புது யுை இைக்ைத்தினரால் 

கைண்ைாலிலும் இவர் குறிப்பிடப்ைடுகிறார். 
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கதவ தூததர்களுக்கு செேம் 

அதிதூதரான புனித மிக்கககை!  

ைைங்ைரத்துக்குரிை தீர்கவயில் நாங்ைள் தைாசம் தைாைாதைடி 

எங்ைகை யுத்தத்தில் தற்ைாத்தருளும். 

அதிதூதரான புனித கபிரிகேகை!  

நாங்ைள் ததவசித்தத்கத அறிந்து அதன்ைடிதை நடக்ை 

உதவிைாயிருந்தருளும்.  

அதிதூதரான புனித இறோகேகை !  

இவ்வுலகில் நாங்ைள் நடத்தும் ைாத்திகரயில் சைல 

துன்ைங்ைளிலும், அைாைங்ைளிலும் நின்று எங்ைகை  

விடுதகலைாக்கிைருளும். 

செேம்: 

வான் ைகடைளின் ஆண்டவராகிை ைடவுதை! வானத்தூதருக்கும், 

ைானிடருக்கும், அவரவருக்குரிை ைணிைகை ஞானமிகு 

முகறயில் திட்டமிட்டருனீர். விண்ைைத்தில் உம்கை வழிைடும் 

இவர்ைள், ைண்ைைத்தில் எங்ைள் வாழ்கவ ைாதுைாத்திட 

அருள்புரியும்.       -Mnkd; 
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