
✠ புனிதர்கள் மிக்ககல் ~ ரகேல் ~ கபிரிகேல் ✠ 

( Saints. Michael, Raphael & Gabriel ) 

 

'வானம் திறந்திருப்பதையும் கடவுளின் தூைர்கள் 

மானிடமகன்மீது ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் காண்பீர்கள் 

என உறுதியாக உங்களுக்குச் ச ால்கிறறன்'  

(காண். றயாவான் 1:47-51) 

 

அதிதூதர்கள் : தீதமயிலிருந்து காப்பாற்றும் மிக்றகல், 

மங்கள வார்த்தை ச ால்லும் கபிரிறயல், 

நலம் நல்கும் இரறபல் 

என மூன்று அதிதூைர்கள் இருக்கின்றனர் நம் கத்றைாலிக்க நம்பிக்தக 

மரபில். தூைர்கள் என்பவர்கள் இசுலாம், யூை, மற்றும் பாரசீக 

 மயங்களிலும் காணப்படுகின்றனர். 

இதறவனுக்கும், மனிைருக்கும் இதடப்பட்டவர்கள் இவர்கள். இரண்டு 

இயல்புகதளயும் உதடயவர்கள் இவர்கள். 



கடவுதளப் றபால காலத்தையும், இடத்தையும் கடந்து நின்றாலும், 

மனிைர்கதளப் றபால காலத்திற்கும், இடத்திற்கும் உட்பட்டவர்கள் 

இவர்கள். 

அதிதூைர்கள் ைரும் முைல் ச ய்தி 'உடனிருப்பு.' 

நாம் ைனிதமயில் இல்தல. அவர்கள் என்றும் நம் உடனிருக்கிறார்கள். 

இரண்டாவது, நாமும் இந்ை அதிதூைர்கள் றபால பிறர்வாழ்வில் 

உடனிருக்க நம்தம அதைக்கிறார்கள். 

 

✞ புனித மிக்ககல் ✞ 

 

சித்தரிக்கப்ேடும் வகக : 

அலதகதய காலால் மிதித்ைல்; சகாடி, ைராசு, வாள் ஏந்தியவாறு 

ோதுகாவல் : திவ்விய நற்கருதண, திருத்ைந்தையரின் காவல் 

தூைர் (கத்றைாலிக்க திருச் தபயின் பாதுகாவலர்) கீவ், 

யூைர்கதளப் பாதுகாப்பவர், காவலர், இராணுவ வீரர், காவலர், 

வியாபாரி, கடற்பதடயினர், வானிலிருந்து குதிக்கும் வீரர். 

 



மிக்றகல் என்ற எபிறரயச் ச ால்லுக்கு "கடவுளுக்கு நிகர் 

ோர்?" என்பது சபாருள். விண்ணகத்தில் இதறதூைர்களின் நடுறவ 

பிரச் தனகள் ஏற்பட்டறபாது, புனிை மிக்றகல் தூைரின் 

ைதலதமயில் கடவுளுக்கு நிகர் யார் என்று கூறி குைப்பம் ச ய்ை 

லூசிபர்  ாத்ைாதனயும் அைன் றைாைர்கதளயும் சநருப்பில் 

ைள்ளினார். றநாயாளிகள், அதிதூைர் மிக்றகலின் சபயதரக் கூறி 

ச பித்ைால், றநாய் நீங்கும் என்றும் ஆதிகாலத்திலிருந்து 

கூறப்படுகின்றது. மனிைர்கள் இறந்ைதும், அவர்களின் 

ஆன்மாதவ  ாத்ைானிடமிருந்து விடுவித்து, ைனித்தீர்தவக்கு 

இதறவனிடம் சகாண்டு ற ர்ப்பதை, ைன் றவதலயாக சகாண்டு 

ச யல்பட்டார் மிக்றகல். 

ேகைே ஏற்ோட்டில் மிக்ககல் : 

பதைய ஏற்படான எபிறரய விவிலியத்தில், ைானிறயல் 

நூலில் மிக்றகல் பற்றி ைானிறயல் (ைானிறயல் 10:13-21) 

குறிப்பிடுகின்றார். அவர் உண்ணா றநான்புடன் ஓர் காட்சி 

காண்கிறார். அதில் ஒரு தூைர் மிக்றகல் இசுரறயலின் 

பாதுக்காப்பாளர் என மிக்றகல் அதைக்கப்படுகின்றார். 

ைானிறயல் மிக்றகதல "தகைகைக் காவைர்" என்று 

அதைக்கிறார். பின்னர் அறை காட்சியில் (ைானிறயல் 12:1) "கதடசி 

காலத்தில்" பின்வரும் நிகழ்ச்சிகள் மிக்றகலின் பங்கு பற்றி 

ைானிறயலுக்கு அறிவுறுத்ைபடுகிறது 

அக்காலத்தில் உன் இனத்ைார்க்குத் ைதலதமக் காவலரான 

மிக்றகல் எழும்புவார். மக்களினம் றைான்றியது முைல் அக்காலம் 

வதர இருந்திராை துன்ப காலம் வரும். அக்காலத்தில் உன் 



இனத்ைார் விடுவிக்கப்படுவர். நூலில் யார் யார் சபயர் 

எழுைப்பட்டுள்ளறைா, அவர்கள் அதனவரும் மீட்கப்படுவார்கள். 

புதிே ஏற்ோட்டில் மிக்ககல் : 

சவளிப்படுத்துைல் நூலில் விண்ணகத்தில் நடந்ை றபார் 

பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. பின்வரும் விவிலிய வ னங்கள் 

அதை குறிக்கின்றது (சவளி 12 அதிகாரம் )   

 

7. பின்னர் விண்ணகத்தில் றபார் மூண்டது. மிக்றகலும் 

அவருதடய தூைர்களும் அரக்கப் பாம்றபாடு றபார் 

சைாடுத்ைார்கள்: அரக்கப் பாம்பும் அைன் தூைர்களும் அவர்கதள 

எதிர்த்துப் றபாரிட்டார்கள். 8 அரக்கப் பாம்பு றைால்வியுற்றது. 

விண்ணகத்தில் அைற்கும் அைன் தூைர்களுக்கும் இடறம இல்லாது 

றபாயிற்று. 9 அப்சபரிய அரக்கப் பாம்பு சவளிறய 

ைள்ளப்பட்டது. அலதக என்றும்  ாத்ைான் என்றும் அதைக்கப் 

சபற்ற அதுறவ சைாடக்கத்தில் றைான்றிய பாம்பு. உலகு 

முழுவதையும் ஏமாற்றிய அது மண்ணுலகுக்குத் ைள்ளப்பட்டது: 

அைன் தூைர்களும் அைனுடன் சவளிறய ைள்ளப்பட்டார்கள். 

யூைா 1 ஆம் அதிகாரம் ஒன்பைாம் வ னத்தில், மிக்றகல் பற்றி 

குறிப்பிடப்படுகின்றது 

9. ைதலதமத் தூைரான மிக்றகல், றமாற யின் உடதலக் குறித்து 

அலதகறயாடு வைக்காடியறபாது அைதனப் பழித்துதரத்துக் 

கண்டனம் ச ய்யத் துணியவில்தல. மாறாக, ஆண்டவர் 

உன்தனக் கடிந்து சகாள்வாராக என்று மட்டும் ச ான்னார். 

 



☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

✞ புனித ரகேல் ✞ 

 

சித்தரிக்கப்ேடும் வகக : 

இதளஞர் ஒருவர் தகயில் றகாளும் மீனும் ஏந்தியவாறு 

ோதுகாவல் :றநாயாளிகள், பயணிகள், மருந்ைகர்கள்; குருடர்; 

உடல் றநாய்; றநாயாளிகள்; 

எபிறரய சமாழியில் கூறப்படும் இவரின் சபயரின் சபாருள் 

"கடவுள் குணைளிக்கின்றார்" என்பது. இவரும் இதறவனின் 

முக்கிய தூைர்கள் எழுவரில் ஒருவர். 

இவர் கடவுளிடம் பரிந்துப்றபசி குணமளிக்கிறவராக 

இருக்கின்றார். நீண்ட பயணங்களிலும் பாதுகாப்பான பயணத்தை 

சகாடுக்கின்றார். 

யூை மற்றும் கிறித்ைவ மரபுப்படி குணப்படுத்தும் இதறதூைர் 

ஆவார். கத்றைாலிக்கர்கள் மற்றும் மரபு வழி திருச் தபயினரால் 

இதறறயவுைல் சபற்ற நூலாக ஏற்கப்பட்ட விவிலியத்தின் 



பதைய ஏற்பாட்டுப் பகுதியாகிய இதணத் திருமுதறத் 

சைாகுப்தபச் ற ர்ந்ை ஏழு நூல்களுள் ஒன்றான றைாபித்து நூலில் 

அதிதூைர் புனிை ரறபல், குறிக்கப்பட்டுள்ளார். விவிலியத்தில் 

சபயறராடு குறிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று தூைர்களுள் இவரும் 

ஒருவர் ஆவார். 

விவிலியத்தில் கடவுளுதடய முன்னிதலயில் பணிபுரியும் 

ஏழு வானதூைர்களுள் ஒருவர் ைாம் என இவறர குறிப்பிடுவைாக 

உள்ளது. 

இவறர றைாபியாசும் அவர் மருமகள்  ாராவும் 

மன்றாடியறபாது அவர்களின் றவண்டுைல்கதளயும் 

நற்ச யல்கதளயும் எடுத்துச்ச ன்று ஆண்டவரின் திருமுன் 

ஒப்பதடைவரும், றைாபியாத  ற ாதிக்க அனுப்பப்பட்டவரும், 

அவருக்கும் அவரின் மருமகள்  ாராவுக்கும் நலம் அருளக் 

கடவுளால் அனுப்பப்பட்டவரும் ஆவார். 

 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

 

✞ புனித கபிரிகேல் ✞ 



 

 

கபிரிறயல் என்பவர் ஆபிரகாமிய மைங்களின் 

நம்பிக்தகயின்படி, கடவுளின் ச ய்திதய மனிைர்களுக்கு 

சகாண்டு ச ல்லும் றைவதூைர் ஆவார். 

கடவுளின் முக்கிய அதிதூைர்கள் ஏழுறபரில் இவரும் ஒருவர்.  

இவரின் சபயருக்கு எபிறரய சமாழியில் "கடவுளின் ஆற்றல் 

அல்லது கடவுளின் ச ய்தி" என்பது சபாருள். கடவுளின் முக்கிய 

அதிதூைர்கள் ஏழுறபரில் இவரும் ஒருவர். மரியன்தனக்கு 

மங்களவார்த்தையின் வழியாக இதறமகன் இறயசுவின் 

பிறப்தப முன்னறிவித்ைவர். திருமுழுக்கு றயாவானின் பிறப்தப, 

 க்கரியாசுக்கு முன்னறிவித்ைவரும் இவர்ைான்.  

ைனித்தீர்தவயின்றபாது, இதறவனின் முன்னிதலயில் 

நிற்பவர் இவர். இதறவனால் றைர்ந்சைடுக்கப்படும், அவரின் 

மக்களின் சநற்றியில் ஆசீர் அளிப்பவரும் இவர். இறயசுவின் 

பிறப்தப, சபத்றலறகமில் இதடயர்களுக்கு அறிவித்ைவர். 



இஸ்லாமியர்கள் இவதர றைவதூைர்களின் ைதலவர்களாகக் 

கருதுகின்றனர். இவர் ைாழ்ச்சிதயயும், ஆறுைதலயும் 

இதறவனிடமிருந்து சபற்று மக்களுக்கு ைருகின்றார். இவர், 

சபர்சியா என்ற நாட்டிற்கு நிகைவிருந்ை வீழ்ச்சிதயயும், 

சவற்றிதயயும் முன்னறிவித்ைார். இவர் மரியன்தனயிடம் கூறிய 

வாழ்த்துச் ச ய்திதய இன்று திருச் தப மூறவதள ச பமாக 

ச பிக்கப்படுகின்றது. 

கிறித்தவ நம்பிக்கககள் : 

இவதரப்பற்றிய குறிப்பு முைன் முைலில் காணக்கிதடப்பது 

ைானிறயல் நூலில் ஆகும். லூக்கா நற்ச ய்தியில் இவர் 

திருமுழுக்கு றயாவான் மற்றும் இறயசு கிறித்துவின் 

சபற்றறார்களுக்கு அவர்களின் பிறப்தப முன் அறிவிப்பைாய் 

அதமகின்றது. கத்றைாலிக்க கிறித்ைவர்கள் இவதர அதிதூைர் என 

அதைக்கின்றனர்.. 

இவர் ைாழ்ச்சிதயயும், ஆறுைதலயும் இதறவனிடமிருந்து 

சபற்று மக்களுக்கு ைருகின்றார். இவர், சபர்சியா என்ற நாட்டிற்கு 

நிகைவிருந்ை வீழ்ச்சிதயயும், சவற்றிதயயும் முன்னறிவித்ைார். 

இவர் மரியன்தனயிடம் கூறிய வாழ்த்துச் ச ய்தி, இன்று 

திருச் தபயில் மூறவதள ச பமாக ச பிக்கப்படுகின்றது. 

இசுைாமிே நம்பிக்கககள் : 

இசுலாமிய இதறவனின் ச ய்திதய அவரின் தூதுவர்களான 

நபிமார்களுக்கு சகாண்டு ச ல்பவர் என புனிை குரான் 

குறிப்பிடுகின்றது. 

இவர், இறயசுவின் ைாய் மரியாளுக்கு இறயசு பிறக்கும் 



நற்ச ய்திதய இதறவனிடம் இருந்து மரியாளிடம் சகாண்டு 

ற ர்த்ைைாக குரான் குறிப்பிடுகிறது. 

 

இசுலாமிய நம்பிக்தகயில் இவர்ைான் அதனத்து 

இதறத்தூைர்களுக்கும் இதற ச ய்திதய சகாண்டு ற ர்த்ைைாக 

நம்பப்படுகிறது. 

றமலும், புனிை குரான் இவர் மூலமாகறவ முகமது 

நபியவர்களுக்கு அருளப்பட்டது என்பது இசுலாமிய நம்பிக்தக. 

பிற நம்பிக்தககள் : 

சில மயங்களில், குறிப்பாக புது யுக இயக்கத்தினரால் 

சபண்பாலிலும் இவர் குறிப்பிடப்படுகிறார். 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=887493251328442&set=pcb.887493761328391&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=887493251328442&set=pcb.887493761328391&type=3


 

கதவ தூததர்களுக்கு செேம் 

அதிதூதரான புனித மிக்கககை!  

பயங்கரத்துக்குரிய தீர்தவயில் நாங்கள் றமா ம் றபாகாைபடி 

எங்கதள யுத்ைத்தில் ைற்காத்ைருளும். 

அதிதூதரான புனித கபிரிகேகை!  

நாங்கள் றைவசித்ைத்தை அறிந்து அைன்படிறய நடக்க 

உைவியாயிருந்ைருளும்.  

அதிதூதரான புனித இறோகேகை !  

இவ்வுலகில் நாங்கள் நடத்தும் யாத்திதரயில்  கல 

துன்பங்களிலும், அபாயங்களிலும் நின்று எங்கதள  

விடுைதலயாக்கியருளும். 

செேம்: 

வான் பதடகளின் ஆண்டவராகிய கடவுறள! வானத்தூைருக்கும், 

மானிடருக்கும், அவரவருக்குரிய பணிகதள ஞானமிகு 

முதறயில் திட்டமிட்டருனீர். விண்ணகத்தில் உம்தம வழிபடும் 

இவர்கள், மண்ணகத்தில் எங்கள் வாழ்தவ பாதுகாத்திட 

அருள்புரியும்.       -Mnkd; 

 


