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புனித திருமுழுக்கு ய ோவோன் 

(John the Baptist) 

 

(c. கி.மு. 6 - கி.பி. 28) 

  

கிறிஸ்துவின் முன்ன ோடியோக வந்த இறைவோக்கி ரும் 

கிறிஸ்தவ சமயத்தில் முக்கிய நபரும்
 
ஆவோர். இறைமகன்  இனயசுவின் 

உைவி ரோ  இவர், னயோர்தோன் நதியில் 

திருமுழுக்கு   ககோடுத்துவந்தோர்.
 
 எ னவ மற்ை 'ய ோவோன்'களிடம் இருந்து, 

இவறரப் பிரித்து அறடயோளப்படுத்தும் விதமோக 'திருமுழுக்கு' என்ை 

அறடகமோழி இவரது கபயனரோடு இறைக்கப்பட்டுள்ளது.  

திருமுழுக்கு ய ோவோனின் பிறப்பு: 

யூனதய நோட்டில் ஏனரோது அரச ோக இருந்த கோலத்தில், அபியோ 

வகுப்றபச் னசர்ந்த கசக்கரியோ என்னும் கபயர் ககோண்ட குரு ஒருவர் 

இருந்தோர். அவர் மற வி ஆனரோனின் வழி வந்தவர்; அவர் கபயர் 

எலிசகபத்து. அவர்கள் இருவரும் கடவுள் போர்றவயில் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1


2 
 

னநர்றமயோ வர்களோய் விளங்கி ோர்கள். ஆண்டவருறடய அற த்துக் 

கட்டறளகளுக்கும் ஒழுங்குகளுக்கும் ஏற்று குற்ைமற்ைவர்களோய் நடந்து 

வந்தோர்கள். அவர்களுக்குப் பிள்றள இல்றல; ஏக னில், எலிசகபத்து 

கருவுை இயலோதவரோய் இருந்தோர். னமலும் அவர்கள் வயது 

முதிர்ந்தவர்களோயும் இருந்தோர்கள்.  

ஆண்டவரின் திருக்னகோவிலுக்குள் கசக்கரியோ தூபம் கோட்டுகிை 

னவறளயில், அங்குத் னதோன்றிய வோ தூதர் அவறர னநோக்கி, "செக்கரி ோ, 

உமது மன்றோட்டு யகட்கப்பட்டது. உம் மனைவி எலிெசபத்து உமக்கு ஒரு 

மகனைப் சபற்சறடுப்போர்; அவருக்கு ய ோவோன் எைப் சப ரிடுவீர். அவர் 

ஆண்டவர் போர்னவயில் சபரி வரோய் இருப்போர்; திரோட்னெ மதுயவோ யவறு 

எந்த மதுயவோ அருந்த மோட்டோர்; தோய் வயிற்றில் இருக்கும்யபோயத தூ  

ஆவி ோல் முற்றிலும் ஆட்சகோள்ளப்படுவோர். அவர், இஸ்ரய ல் மக்களுள் 

பலனரத் தம் கடவுளோகி  ஆண்டவரிடம் திரும்பி வரச் 

செய்வோர்.எலி ோவின் உளப்போங்னகயும் வல்லனமன யும் உனட வரோய் 

அவருக்கு முன் செல்வோர்; தந்னத ரும் மக்களும் உளம் ஒத்துப்யபோகச் 

செய்வோர்; யேர்னம ோளர்களின் மைநினலன க் கீழ்ப்படி ோதவர்கள் 

சபறச் செய்வோர்; இவ்வோறு ஆண்டவருக்கு ஏற்புனட  ஒரு மக்களிைத்னத 

ஆ த்தம் செய்வோர்" என்ைோர்.
 
  

வோ தூதரின் வோர்த்றதகறள நம்ப கசக்கரியோ தயங்கியதோல், அவர் 

னயோவோன் பிைக்கும்வறர னபச்சற்ைவரோய் இருப்போர் என்று வோ தூதர் 

கண்டிப்போக கூறி ோர். அதன் விறளவோக, கசக்கரியோ னபச்சற்ைவரோய் 

ஆ ோர். 

எலிசகபத்துக்குப் னபறுகோலம் கநருங்கியது. அவர் ஒரு மகற ப் 

கபற்கைடுத்தோர். ஆண்டவர் அவருக்குப் கபரிதும் இரக்கம் கோட்டி ோர் 

என்பறதக் னகள்விப்பட்டுச் சுற்றி வோழ்ந்னதோரும் உைவி ரும் அவனரோடு 

னசர்ந்து மகிழ்ந்த ர். எட்டோம் நோளில் அவர்கள் குழந்றதக்கு 

விருத்தனசத ம் கசய்ய வந்தோர்கள்; கசக்கரியோ என்ை அதன் தந்றதயின் 

கபயறரனய அதற்குச் சூட்ட இருந்தோர்கள். ஆ ோல் அதன் தோய் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE_(%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
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அவர்கறளப் போர்த்து, "னவண்டோம், அதற்கு னயோவோன் எ ப் கபயரிட 

னவண்டும்" என்ைோர். அவர்கள் அவரிடம், "உம் உைவி ருள் இப்கபயர் 

ககோண்டவர் எவரும் இல்றலனய" என்று கசோல்லி, "குழந்றதக்கு என்  

கபயரிடலோம்? உம் விருப்பம் என் ?" என்று தந்றதறய னநோக்கிச் றசறக 

கோட்டிக் னகட்டோர்கள். அதற்கு அவர் எழுதுபலறக ஒன்றைக் னகட்டு 

வோங்கி, "இக்குழந்றதயின் கபயர் னயோவோன்" என்று எழுதி ோர். 

எல்லோரும் வியப்பறடந்த ர். அப்கபோழுனத அவரது வோய் திைந்தது; நோ 

கட்டவிழ்ந்தது; அவர் கடவுறளப் னபோற்றிப் புகழ்ந்தோர்.  

 

குழந்னதப்பருவம்: 

 

குழந்னதகளோக இய சுவும் (இடது), ய ோவோனும். --- ஓவி ர் முரில்யலோ 

திருமுழுக்கு னயோவோற ப் பற்றி அவரது தந்றத கசக்கரியோ, 

"குழந்தோய், நீ உன்ைத கடவுளின் இனறவோக்கிைர் எைப்படுவோய்; 

ஏசைனில் போவ மன்னிப்போல் வரும் மீட்னப அவர்தம் மக்களுக்கு 

அறிவித்து ஆண்டவருக்கோை வழின ச் செம்னமப்படுத்த அவர் முன்யை 

செல்வோய்"
 
 என்று இறைவோக்கு உறரத்தோர். 

லூக்கோ நற்கசய்தியின் குறிப்புகள், இனயசுவின் தோய் மரியோவும், 

னயோவோனின் தோய் எலிசகபத்தும் உைவி ர்கள்
 
 என்று குறிப்பிடுவதோல், 

இனயசுவும் னயோவோனும் சிறுவயதில் னசர்ந்து விறளயோடி இருப்போர்கள் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE_%E0%AE%A8%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D)
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என்ை நம்பிக்றகயில் பல கிறிஸ்தவ ஓவியங்கள் வறரயப்பட்டுள்ள . 

அவற்றில் இனயசு சோதோரை உறடயுடனும், னயோவோன் ஒட்டக 

முடியோலோ  ஆறடயுடனும் கோைப்படுகின்ை ர். 

பழங்கோல கிறிஸ்தவ மரபுகளின்படி, னயோவோனின் கபற்னைோர் 

அவரது சிறு வயதினலனய இைந்து விட்டதோகவும், னயோவோன் போறல 

நிலத்தில் வளர்ந்ததோகவும் கூைப்படுகிைது. இனயசுறவ சுட்டிக்கோட்டும் 

கோலம் வரும் வறர, னயோவோன் போறல நிலத்தினலனய வோழ்ந்து 

வந்தோர்.
 

 தற்கோல அறிஞர்கள், போறலநிலத் துைவிகளோக வோழ்ந்த 

எஸ்னசனியர்களில் ஒருவரோக னயோவோனும் இருந்திருக்கலோம் என்று 

கருதுகின்ை ர். இனயசு பிைப்பதற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னப 

னதோன்றிய இந்த போறலவ த் துைவிகள், தனிறமயில் கடவுறள 

தியோனித்து வந்தனதோடு இஸ்ரனயலரின்ம மோற்ைத்துக்கும் அறழப்பு 

விடுத்த ர். ம மோற்ைத்திற்கு அறடயோளமோக திருமுழுக்கு கபறும் 

சடங்றகத் கதோடங்கி றவத்தவர்கள் இவர்கனள
 
 என்று நம்பப்படுகிைது. 

 

இனறவோக்கு பணி: 

 

 

"குரசலோலி ஒன்று முழங்குகின்றது; போனலநிலத்தில் ஆண்டவருக்கோக 

வழின  ஆ த்தமோக்குங்கள்; போழ்நிலத்தில் ேம் கடவுளுக்கோக 

சேடுஞ்ெோனல  ஒன்னறச் சீரோக்குங்கள்"  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81
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என்றுஇறைவோக்கி ர் எசோயோ னயோவோனின் பணிறயப்பற்றி 

எடுத்துறரத்துள்ளோர். 

இறைவோக்கி ர் மலோக்கி "இயதோ! ேோன் என் தூதனை 

அனுப்புகியறன். அவர் எைக்கு முன் வழின  ஆ த்தம் செய்வோர்"
 
 என்று 

னயோவோற ப் பற்றி முன் றிவித்து இருக்கிைோர். 

இறைமகன் இனயசுறவச் சுட்டிக்கோட்டனவ, போறலநிலத்தில் 

ஒலிக்கும் குரலோக னயோவோன் வந்தோர்.
 
 திருமுழுக்கு னயோவோன் போறல 

நிலத்துக்கு வந்து, "போவ மன்னிப்பு அறடய ம ம் மோறித் திருமுழுக்குப் 

கபறுங்கள்" என்று பறைசோற்றி வந்தோர். யூனதயோவி ர் அற வரும் 

எருசனலம் நகரி ர் யோவரும் அவரிடம் கசன்ை ர்; தங்கள் போவங்கறள 

அறிக்றகயிட்டு னயோர்தோன் ஆற்றில் அவரிடம் திருமுழுக்குப் கபற்று 

வந்த ர். னயோவோன் ஒட்டகமுடி ஆறடறய அணிந்திருந்தோர்; னதோல் 

கச்றசறய இறடயில் கட்டியிருந்தோர்; கவட்டுக்கிளியும் கோட்டுத்னதனும் 

உண்டு வந்தோர்.  

பரினசயர், சதுனசயருள் பலர் தம்மிடம் திருமுழுக்குப் கபை 

வருவறதக் கண்டு அவர் அவர்கறள னநோக்கி, "விரியன் போம்புக் 

குட்டிகனள, வரப்னபோகும் சி த்திலிருந்து தப்பிக்க இயலும் எ  

உங்களிடம் கசோன் வர் யோர்? நீங்கள் ம ம் மோறியவர்கள் என்பறத 

அதற்னகற்ை கசயல்களோல் கோட்டுங்கள். நீங்கள் ம ம் மோறுவதற்கோக நோன் 

தண்ணீரோல் திருமுழுக்குக் ககோடுக்கினைன். எ க்குப் பின் ஒருவர் 

வருகிைோர். அவர் என்ற விட வலிறம மிக்கவர். அவருறடய 

மிதியடிகறளத் தூக்கிச் கசல்லக்கூட எ க்குத் தகுதியில்றல. அவர் தூய 

ஆவி என்னும் கநருப்போல் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் ககோடுப்போர். 

அவர் சுளறகத் தம் றகயில் ககோண்டு னகோதுறமறயயும் பதறரயும் 

பிரித்கதடுப்போர்; தம் னகோதுறமறயக் களஞ்சியத்தில் னசர்ப்போர்; ஆ ோல், 

பதறர அறையோ கநருப்பிலிட்டுச் சுட்கடரிப்போர்" என்ைோர்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BE_(%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF_(%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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"மனிதரோய்ப் பிறந்தவர்களுள் திருமுழுக்கு ய ோவோனைவிடப் 

சபரி வர் எவரும் யதோன்றி தில்னல"
 
 என்று இனயசுனவ இவறரப் பற்றி 

புகழ்ந்து கூறி இருக்கிைோர். 

 

 

திருமுழுக்கு ய ோவோனின் மரணம்: 

திருமுழுக்கு ய ோவோன் சோதோரை மக்களின் தவறுகறள மட்டுமின்றி, 

அதிகோரத்திலும் பதவியிலும் இருந்தவர்களின் கநறினகடோ ச் 

கசயல்கறளயும் கடவுளின் கபயரோல் கண்டித்தோர். அவ்வோனை, குறுநில 

அரசன் ஏனரோது தன் சனகோதர ோ  பிலிப்பின் மற வி ஏனரோதியோறவ 

மற வியோக்கிக் ககோண்டிருந்தறதயும் னயோவோன் கண்டித்து வந்தோர். 

ஏனரோது, ஏனரோதியோவின் கபோருட்டு ஆளனுப்பி னயோவோற ப் பிடித்துக் 

கட்டிச் சிறையில் அறடத்திருந்தோன். னயோவோன் னநர்றமயும் தூய்றமயும் 

உள்ளவர் என்பறத ஏனரோது அறிந்து அஞ்சி அவருக்குப் போதுகோப்பு 

அளித்து வந்தோன். அவர் கசோல்றலக் னகட்டு மிகக் குழப்பமுற்ை 

னபோதிலும், அவருக்கு ம முவந்து கசவிசோய்த்தோன். இத ோல் ஏனரோதியோ 

னயோவோன் மீது கோழ்ப்புைர்வு ககோண்டு, அவறரக் ககோறல கசய்ய 

விரும்பி ோள். 

ஒரு நோள் ஏனரோதியோவுக்கு நல்ல வோய்ப்பு ஒன்று கிறடத்தது. ஏனரோது 

தன் பிைந்த நோளில் அரசறவயி ருக்கும், ஆயிரத்தவர் தறலவர்களுக்கும் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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கலினலய முதன்றமக் குடிமக்களுக்கும் ஒரு விருந்து பறடத்தோன். 

அப்னபோது ஏனரோதியோவின் மகள் உள்னள வந்து நட மோடி ஏனரோறதயும் 

விருந்தி றரயும் அகமகிழச் கசய்தோள். அரசன் அச்சிறுமியிடம், "உைக்கு 

என்ை யவண்டுமோைோலும் யகள், தருகியறன்" என்ைோன். அவள் கவளினய 

கசன்று, "ேோன் என்ை யகட்கலோம்?" என்று தன்தோறய வி வி ோள். அவள், 

"திருமுழுக்கு ய ோவோனின் தனலன க் யகள்" என்ைோள். உடன  சிறுமி 

அரசனிடம் விறரந்து வந்து, "திருமுழுக்கு ய ோவோனின் தனலன  ஒரு 

தட்டில் னவத்து இப்யபோயத எைக்குக் சகோடும்" என்று னகட்டோள். இறதக் 

னகட்ட அரசன் மிக வருந்தி ோன். ஆ ோலும் விருந்தி ர்முன் தோன் 

ஆறையிட்டதோல் அவளுக்கு அறத மறுக்க விரும்பவில்றல. உடன  

அரசன் ஒரு கோவலற  அனுப்பி னயோவோனுறடய தறலறயக் 

ககோண்டுவருமோறு பணித்தோன். அவன் கசன்று சிறையில் அவருறடய 

தறலறய கவட்டி, அறத ஒரு தட்டில் ககோண்டுவந்து அச்சிறுமியிடம் 

ககோடுக்க, அவளும் அறதத் தன் தோயிடம் ககோடுத்தோள். இறதக் 

னகள்வியுற்ை னயோவோனுறடய சீடர்கள் வந்து அவருறடய உடறல 

எடுத்துச் கசன்று ஒரு கல்லறையில் றவத்தோர்கள். 
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எையவ தூ  திருமுழுக்கு ய ோவோனின் போடுகனள நினைவுகூறுகிற 

யவனளயில் அவனரப் யபோன்று யேரி  வழியில் ேடந்து உண்னமக்கு  –

.இனற ருனள நினறவோய் சபறுயவோம் .ெோன்று பகர்யவோம் – இய சுவுக்கு 

Mnkd;. 

 


