
✠ புனித திருமுழுக்கு ய ோவோனின் போடுகள் 

நினனவு ✠ 
( Beheading of St. John the Baptist ) 

 

திருமுழுக்கு ய ோவோனின் ககோடி  மரணம்  

திருமுழுக்கு ய ோவோன் சோதோரண மக்களின் தவறுகளை மட்டுமின்றி, 

அதிகோரத்திலும் பதவியிலும் இருந்தவர்களின் நெறியகடோனச் 

நச ல்களையும் கடவுளின் நப ரோல் கண்டித்தோர். அவ்வோயே, குறுநில 

அரசன் ஏயரோது தன் சயகோதரனோன பிலிப்பின் மளனவி ஏயரோதி ோளவ 

மளனவி ோக்கிக் நகோண்டிருந்தளதயும் ய ோவோன் கண்டித்து வந்தோர். 

ஏயரோது, ஏயரோதி ோவின் நபோருட்டு ஆைனுப்பி ய ோவோளனப் பிடித்துக் 

கட்டிச் சிளேயில் அளடத்திருந்தோன். ய ோவோன் யெர்ளமயும் தூய்ளமயும் 

உள்ைவர் என்பளத ஏயரோது அறிந்து அஞ்சி அவருக்குப் போதுகோப்பு 

அளித்து வந்தோன். அவர் நசோல்ளலக் யகட்டு மிகக் குழப்பமுற்ே 

யபோதிலும், அவருக்கு மனமுவந்து நசவிசோய்த்தோன். இதனோல் ஏயரோதி ோ 

ய ோவோன் மீது கோழ்ப்புணர்வு நகோண்டு, அவளரக் நகோளல நசய்  

விரும்பினோள். 
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ஒரு ெோள் ஏயரோதி ோவுக்கு ெல்ல வோய்ப்பு ஒன்று கிளடத்தது. ஏயரோது 

தன் பிேந்த ெோளில் அரசளவயினருக்கும், ஆயிரத்தவர் தளலவர்களுக்கும் 

கலியல  முதன்ளமக் குடிமக்களுக்கும் ஒரு விருந்து பளடத்தோன். 

அப்யபோது ஏயரோதி ோவின் மகள் உள்யை வந்து ெடனமோடி ஏயரோளதயும் 

விருந்தினளரயும் அகமகிழச் நசய்தோள். அரசன் அச்சிறுமியிடம், "உனக்கு 

என்ன யவண்டுமோனோலும் யகள், தருகியேன்" என்ேோன். அவள் நவளிய  

நசன்று, "ெோன் என்ன யகட்கலோம்?" என்று தன்தோள  வினவினோள். 

அவள், "திருமுழுக்கு ய ோவோனின் தளலள க் யகள்" என்ேோள். உடயன 

சிறுமி அரசனிடம் விளரந்து வந்து, "திருமுழுக்கு ய ோவோனின் தளலள  

ஒரு தட்டில் ளவத்து இப்யபோயத எனக்குக் நகோடும்" என்று யகட்டோள். 

இளதக் யகட்ட அரசன் மிக வருந்தினோன். ஆனோலும் விருந்தினர்முன் தோன் 

ஆளணயிட்டதோல் அவளுக்கு அளத மறுக்க விரும்பவில்ளல. உடயன 

அரசன் ஒரு கோவலளன அனுப்பி ய ோவோனுளட  தளலள க் 

நகோண்டுவருமோறு பணித்தோன். அவன் நசன்று சிளேயில் அவருளட  

தளலள  நவட்டி, அளத ஒரு தட்டில் நகோண்டுவந்து அச்சிறுமியிடம் 

நகோடுக்க, அவளும் அளதத் தன் தோயிடம் நகோடுத்தோள். இளதக் 

யகள்வியுற்ே ய ோவோனுளட  சீடர்கள் வந்து அவருளட  உடளல 

எடுத்துச் நசன்று ஒரு கல்லளேயில் ளவத்தோர்கள். 

 



 

 

ெற்நசய்தி வோசகம் 

திருமுழுக்கு ய ோவோனின் தளலள  ஒரு தட்டில் ளவத்து இப்யபோயத 

எனக்குக் நகோடும். 

*மோற்கு எழுதி  ெற்நசய்தியிலிருந்து வோசகம் 6: 17-29 

அக்கோலத்தில் ஏயரோது, தன் சயகோதரனோன பிலிப்பின் மளனவி 

ஏயரோதி ோளவ மளனவி ோக்கிக் நகோண்டிருந்தோன்; அவள் நபோருட்டு ஆள் 

அனுப்பி ய ோவோளனப் பிடித்துக் கட்டிச் சிளேயில் அளடத்திருந்தோன். 

ஏநனனில் ய ோவோன் ஏயரோதிடம், ``உம் சயகோதரர் மளனவிள  நீர் 

ளவத்திருப்பது முளே அல்ல'' எனச் நசோல்லி வந்தோர். 

அப்யபோது ஏயரோதி ோ அவர்மீது கோழ்ப்புணர்வு நகோண்டு, அவளரக் 

நகோளல நசய்  விரும்பினோள்; ஆனோல் அவைோல் இ லவில்ளல. 

ஏநனனில் ய ோவோன் யெர்ளமயும் தூய்ளமயும் உள்ைவர் என்பளத ஏயரோது 

அறிந்து அஞ்சி அவருக்குப் போதுகோப்பு அளித்துவந்தோன். அவர் 

நசோல்ளலக் யகட்டு மிகக் குழப்பமுற்ே யபோதிலும், அவருக்கு மனமுவந்து 

நசவிசோய்த்தோன். ஒரு ெோள் ஏயரோதி ோவுக்கு ெல்ல வோய்ப்பு ஒன்று 

கிளடத்தது. 

ஏயரோது தன் பிேந்த ெோளில் அரசளவயினருக்கும், ஆயிரத்தவர் 

தளலவர்களுக்கும் கலியல  முதன்ளமக் குடிமக்களுக்கும் ஒரு விருந்து 



பளடத்தோன். அப்யபோது ஏயரோதி ோவின் மகள் உள்யை வந்து ெடனமோடி 

ஏயரோளதயும் விருந்தினளரயும் அகமகிழச் நசய்தோள். 

அரசன் அச்சிறுமியிடம், ``உனக்கு என்ன யவண்டுமோனோலும் யகள், 

தருகியேன்'' என்ேோன். ``நீ என்னிடம் எது யகட்டோலும், ஏன் என் அரசில் 

போதிள ய  யகட்டோலும் உனக்குத் தருகியேன்'' என்றும் ஆளணயிட்டுக் 

கூறினோன். 

 

அவள் நவளிய  நசன்று, ``ெோன் என்ன யகட்கலோம்?'' என்று தன் 

தோள  வினவினோள். அவள், ``திருமுழுக்கு ய ோவோனின் தளலள க் யகள்'' 

என்ேோள். 

உடயன சிறுமி அரசனிடம் விளரந்து வந்து, ``திருமுழுக்கு 

ய ோவோனின் தளலள  ஒரு தட்டில் ளவத்து இப்யபோயத எனக்குக் 

நகோடும்'' என்று யகட்டோள். 

இளதக் யகட்ட அரசன் மிக வருந்தினோன். ஆனோலும் விருந்தினர் முன் 

தோன் ஆளணயிட்டதோல் அவளுக்கு அளத மறுக்க விரும்பவில்ளல. உடயன 

அரசன் ஒரு கோவலளன அனுப்பி ய ோவோனுளட  தளலள க் நகோண்டு 

வருமோறு பணித்தோன். அவன் நசன்று சிளேயில் அவருளட  தளலள  

நவட்டி, அளத ஒரு தட்டில் நகோண்டு வந்து அச்சிறுமியிடம் நகோடுக்க, 

அவளும் அளதத் தன் தோயிடம் நகோடுத்தோள். 

இளதக் யகள்வியுற்ே ய ோவோனுளட  சீடர்கள் வந்து அவருளட  

உடளல எடுத்துச் நசன்று ஒரு கல்லளேயில் ளவத்தோர்கள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் ெற்நசய்தி. 
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