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நூல் குறிப்பு 

 தினெ த�ரியாைல் தின்கக்காதிருக்க திருசெனப வ�லாறு த�ரியரவண்டும்தினெ த�ரியாைல் தின்கக்காதிருக்க திருசெனப வ�லாறு த�ரியரவண்டும். 
ஆம் ்கடந� இ�ாயி�ம் ஆண்டு்களா்க நம் திருசெனப ்கடநது வந� பான�்கள் பல. 
அதில் ர�வன் தெய� கிரினய்கள், நம் ஆதி திருசெனப பி�ாக்களின் வாழகன்க 
பாடங்கள் என பல அனுபவ பாடங்கள் நினறநது ்காணப்படுகிறது. ்கடந� ்காலத்ன� 
நினனவு கூறுவது ைடடுைல்லாது, ்கடந� ்கால அனுபவங்கனளயும் ்கறறு த்காள்ள 
வ�லாறு உ�வுகிறது. இந� தநருக்கடியான ்காலத்தில் கிறிஸ�வ வ�லாறு என்பது 
நைககு வாழ ்கறறு த்காடுப்பது ைடடுைன்றி, ெமூ்கத்திறகும் நன்னை பயககும். 
சீர்திருத்� ்காலத்தில் இருந� ரவ� பு�டடுக்கள், ெனப பிரிவினனவா�ங்கள் எப்படி 
�ற்கால  தெம்னையான கிறிஸ�வத்திறகு வழிவகுககும் என்பன� அறிய சீர்திருத்� 
வ�லாறு அறிவது முககியம். அவவாறு வ�லாறனற அறிய இப்புத்�்கம் நைககு 
ன்கத்காடுககும்.
 ஆசிரியர் சிறந� முனறயில் சீர்திருத்தின் ஆ�ம்பம் மு�றத்காண்டு 
ஆ�ாயநது இந� புத்�்கத்ன� இயறறிருககிறார். இந� புத்�்கத்தின் சிறப்பு 
யாத�னில், புத்�்கத்ன� வாசிககும் ரபார� நாம் சீர்திருத்� ்காலத்தில் இருநது 
பயணிப்பது ரபால சுவா�சியம் நினறந��ா்க ்காணப்படும். ஆசிரியர் அந� 
அளவுககு தைாழிசதெரிரவாடு இநநூனல இயறறியுள்ளார். இந� நூலின் ஆசிரியர் 
ரவ�நாய்கம் ஐயர் அவர்்களுககு நன்றி.    புத்�்கத்தின் ஆவல் த்காண்டு இந� 
புத்�்கத்தில் சில ரெர்கன்க்கனள நான் த�ாகுத்துள்ரளன். அனவ்கள்  ைார்டின் 
லூ�ரின் த�ான்னுறனறநது ஆயவறிகன்க்களும், இஙகிலாநது ெனபயின் ரவ� 
சித்�ாந�ங்களுைாரை. ்கருத்திறகு ஏறறவாறு படங்களும் இனணத்திருககிரறன். 
ைார்டின் லூ�ரின் ஆயவறிகன்க்களின் �மிழாக்கத்ன� �நது உ�விய ஜும்ப்ர�ா 
ெர்கா�ருருககு நன்றி்கனள த�ரிவிககிரறன்.இனறயியல் ைாணவர்்களுககு 
ைடடுைல்லாது, ெனபயின் ொ�ா�ண ைக்களுககும் இந� எளிய நனட நூல் சீர்திருத்� 
வ�லாறறு ஞானத்ன� அளிககும் என நம்புகிரறன்.ர�வஞானம் தபரு்கடடும்.
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முன்னுரை

“நமது ஆண்டவராகிய இயயசு கிறிஸ்துவின் தந்தயாம் இ்ைவனும், இரக்கம் நி்ைநத 
தந்தயும், அ்ைத்து ஆறுதலுககும் இ்ைவைா்கவும் இருப்்பவர் ய்பாற்றுதற்குரியவர்” 

(2 க்காரி� 1:3)

 எனககு மி்கவும் பாடு்கள் நினறந� ரவனளயில் இநநூனல எழுதும்படி 
பதிப்பாசிரியர் அவர்்கள் என்னனக ர்கடடார்்கள். அன� ்கடவுளின் 
அனழப்பா்க ஏறறுக த்காண்ரடன். என்னனக ்கடவுரள பயன்படுத்துவார் 
என்று நம்பிரனன். என் நம்பிகன்க வீண் ரபா்கவில்னல. இநநூனல 
எழுதுவ�றகு உ�வியா்க பல நூல்்கள் கினடத்�ன. அனவ்களின் விப�ம் 
நூலின் இறுதியில் த்காடுக்கப்படடுள்ளன. நூலில் பினழ்கள் ்காணப்படின் 
அனவ அனனத்தும் என்னனரய ரெரும்.
 இநநூனல எழு� வாயப்பளித்து என்னன ஊககுவித்� பதிப்பாசிரியர் 
அருள்திரு. R. ரஜாெப் B.Sc., B.D., S.T.M. அவர்்களுககு எனது உளங்கனிந� 
நன்றி என்றும் உரித்�ாகு்க. மு�ல், ்கனடப்பகுதி்களில் பினழதிருத்�ம் தெயது 
உ�விய �மிழாசிரியர் திரு. சுவி. ெத்திய ொமுரவல் B.Lit அவர்்களுககு என் 
நன்றி. (இனடப்பகுதியில் பினழ ஏதும் ்காணப்படின் அது என்னுனடயர�). 
நம் ஆண்டவ�ாகிய கிறிஸது இரயசு என்னன நம்பிகன்கககுரியவன் 
எனகத்காண்டு இந�ப் பணியில் அைர்த்தின�ற்கா்கவும், அன�ச தெயய 
எனககு ஆறறலளித்��ற்கா்கவும் அவருககு நன்றி தெலுத்தி (1 தீரைா 1: 
12), இநநூனல கிறிஸது இரயசுவின் திருவடியில் பனடககின்ரறன். 

R� V� ஸ்டீ்பன் சாமுயவல் யவதநாய்கம்
நா்கலாபுரம்
9-10-82
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சீர்திருத்த காலம்

 Reform என்ற வினனச தொல்லுககு, சீர்திருத்து, சீர்ப்படு, 
ைாறறியனை, புத்�னைவாககு, நலரைம்படுத்து, சீர்னை தெய, குனற நீககு, 
ஊழல்கறறு, திருத்�ங்கள் தெய, திருத்து, ஒழுக்கம் ரைம்படுத்து, திருநது, 
ஒழுக்க ரைம்பாடுறு, தீஙகு்கனள அ்கறறி ஒழி, மீண்டும் உருவாககு, மீண்டும் 
உருவாகு என்று பல தபாருள்்கள் உள்ளன. Reformation என்ற தபயர்ச 
தொல்லுககு சீர்திருத்து�ல், சீர்திருநது�ல், சீர்த்திருத்�ம், ெையத்துனறயில் 
நல்லாக்கம் ரநாககிய அடிப்பனட ைாறு�ல், மீடடும் வகுத்�னைத்�ல், 
ைறுசீ�ாக்கம், மீடடுருவா�ல் என்று பல தபாருள்்கள் உள்ளன. திருசெனப 
சீர்திருத்�ம் என்பதிலும் �னிைனி�ன் சீர்திருநதுவது, திருசெனபயா்க 
திருநதுவது, �னி ைனி�ன் கூடடாளி்களுடன் ைாறறி அனைத்�ல், 
ஊழல்்கனள நீக்கப் ரபா�ாடு�ல், புத்�னைவாககு�ல், குனற நீககு�ல், 
திருத்�ங்கள் தெய�ல், ஒழுக்க ரைம்பாடனட வலியுறுத்�ல், தீஙகு்கனன 
அ்கறறி ஒழித்�ல், திருசெனப ஆதியில் த்காண்டிருந� அனனலயும், 
அறவாழனவயும் மீண்டும் உருவாககு�ல், நல்லாக்கம் ரநாககிய அடிப்பனட 
ைாறு�னலச தெய�ல் ஆகியயாவும் அடஙகும். 
 1617 ஆம் ஆண்டு அகரடாபர் திங்கள் 31 ஆம் நாள் வித்�்கர்்கள் 
நினறந� வித்�ன்பர்க ந்கரில் விண்ணவரின் திருகர்காயில் ்க�வில் 
ைாரைன� ைார்டடின் லூத்�ர் த�ாண்ணூறறு ஐநது நியாயங்கனள எழுதி 
ஆணி அடித்�ரபாது திருசெனபயின் சீர்திருத்�ம் ஏறபடட�ா்க எண்ணுவது 
மி்க மி்கத் �வறு. அது ைாதபரும் இயக்கத்தின் உசெ்கடடம் என்று கூறுவது 
கூடச ெரியன்று. முன்ரனறும் திருசெனப வ�லாறறில் அது ஒரு முககிய 
்கடடம் என்றால் மின்கயா்காது. 
 அந� நினல ஏறபட அன்னறய உலகின் அ�சியல் அனைப்பு்கள், 
அ�சு்களின் ைாறறங்கள், ைனி�னின் ைனப்ரபாககு வளர்சசி்கள், �ன் 
ைானப் ரபா�ாடடங்கள், ெையப்பறறின் ெலனங்கள், இனறப் பறறில் ஈடில்லா 
ரவடன்க, �ன்னி்க�றற இனறவன்பால் �னித்� உறவு த்காள்ளத் �ணியா� 
�ா்கம், நாடடுப் பறறு, நா்கரீ்க வளர்சசி, அறிவியல் வளர்சசி, புதிய 
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்கண்டுபிடிப்பு்கள் இனவதயல்லாம் ரநர்ைனறயான உநது�ல்்கள் எனலாம். 
அன்று திருசெனபயில் ்காணப்படட அதி்கா� தவறி்கள், அ்கம்பாவ 
தநறி்கள், அடக்கைறற அணுகு முனற்கள், அர்த்�ைறற அனைப்பு்கள், 
அளவில்லா வரி்கள். அறதவாழுக்கைறற அத்து மீறல்்கள், ர�னவயறற 
ெடஙகு்கள், ரவண்டா� ரவடன்க்கள், திருத் த�ாண்டர்்களின் சீர் 
ர்கடு்கள் இனவ ரபான்றனவ எதிர் ைனறயான உநது�ல்்கள் எனலாம். 
அனனத்துககும் ரைலா்க �ன்னனரய ஈநது �ா�ணினய மீட்கத் திருசெனப 
நிறுவியவரின் திருசசித்�ச தெயலாறறல் எனலாம். ைாறிவரும் உலகில் 
ைாறா� கிறிஸதுவின் ைாடசினை மிகு தெயலாறறல் எனலாம். வ�லாறறில் 
தெயலாறறும் வல்லவ�ாம் இனறயவனின் வல்ல தெயலாறறலின் ஒரு 
பகுதி எனலாம் திருசெனபச சீர்திருத்�ம் என்னும் திரு நி்கழசசி உசசினய 
அனடயச ொ�்கைாய அனைந� ஏணிப்படி்கள் பலவறனற ஈண்டு நாம் 
்காண்ரபாம். 



நாட்டுபைற்றில் நாட்டமும் 
பைாபபு ஆளுவக ஆட்டமும்

 கிறிஸ�வர்்கள் தபாதுவா்க நாடடுப் பறறு அறறவர்்கள் என்பது 
அரந்க�து ்கணிப்பு. இ�றகு ஆ�ா�ைா்க ஆதித் திருசெனபயில் அரந்கர் 
நாடனட அநதிக கிறிஸது என்றும், பா�்கம் நினறந� பாபிரலான் 
என்றும், ரவசி்களின் �ாய என்றும் கூறிவந�னர். நாடனட ஆளுன்க 
புரிநர�ார் கிறிஸ�வர்்கனள ைனி� குல எதிரி்கள் என்று துன்புறுத்திய�ால் 
கிறிஸ�வர்்களில் பலர் நாடனடரய கிறிஸதுவின் எதிரியா்கக 
்கண்டனர். ஆனால் உர�ானை ரப��ென் ்கான்ஸடன்னடன் கிறிஸது 
ெையத்ன�த் �ழுவியரபாது இநநினல ைாறியது. ரப��ென�க ்காடடிலும் 
ரபாப்புரவ சிறப்புனடயவ�ா்கக ்கரு�ப்படடார். அ�ெர்்கள் திருவிருநன� 
ரபாப்புவினிடம் ைண்டியிடடு தபறறதினாலும் ரபாப்பு ரப��ெர்ககுப் படடம் 
சூடடி ஆசீர்வதித்��ாலும் அ�ென�க ்காடடிலும் ரபாப்புரவ சிறந�வர் 
என்ற எண்ணம் வளர்ந�து. இ�னால் ரபாப்பு்கள் அதி்கா� ரவடன்க 
மிக்கவர்்களா்க, அ�ெர்்கனள ஆடடிப்பனடக்கவும் முறபடடனர். ஆனால் 
்காலம் ைாறியரபாது ்கருத்துக்கள் ைாறின. நாடடுப் பறறில் நாடடம் 
அதி்கைான ரபாது ெையத்�னலவரின் �ன்னி்க�றற �னலனைனய ��ணி 
ஆளும் ைன்னர்்கள் ைறுத்�னர். இ�னால் அ�சுககும் திருசெனபககும் 
இனடயில் பிளவு விரிவனடந�து.
 13 ஆம் 14 ஆம் நூறறாண்டு்களில் தூ�ைான ஒரு இடத்தில் 
இருநது த்காண்டு ஆடசி புரிந� பலவீனைான ரப��ெர்்கள் ைதிப்பிழந�னர். 
ைக்களின் நாடடுப்பறறு அதி்கைானது. தீவி� நாடடுப்பறறும் சுரயசனெயான 
ரபாககும் உள்ள நடுத்�� ைக்கள் எழும்பலாயினர். ரப��சின் பல்ரவறு 
பகுதி ைக்கள் ரப��னெப் புறக்கணித்து ஐககிய ஒப்பந�ங்களில் இறஙகினர். 
எடுத்துக்காடடா்க இஙகிலாநது, பி�ான்ஸ ஆகிய நாடு்கள் �னி 
ஒப்பந�ங்களில் ஈடுபடடு ைன்னர் ஆடசியில் ைகிழந�ன. தெல்வந�ர்்களும், 
திருப்பணிவினடயாளர்்களும், தபாதுைக்களும் அடஙகிய பா�ாளுைன்றங்கள் 
அனையலாயின. உர�ானை ஆளுன்கயின் ஆதிக்கம் நலிந�து ரபால் 
இப்படிப்படட �னிப்படட நாடு்களின் ரைல் ரபாப்பின் ஆதிக்கமும் நலிந�து. 
�ன் அனுைதியின்றி திருப்பணிவினடயாளர்்களிடம் வரி வசூலிககும் 
அ�ெர்்கனள திருசெனபககு புறம்பாககுவ�ாய எசெரித்� எடடாம் ரபாப்புவாகிய 
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பானி ரபஸ என்பவன� (1294 - 1303), எடவர்டும், பி�ான்ஸ ைன்னனான 
நான்்காம் பிலிப்பும் எதிர்த்�னர். அ�ெர்்களுககு ரபாப்புவின் பாது்காப்பு அ�ெர்்களுககு ரபாப்புவின் பாது்காப்பு 
ர�னவயில்னல. ரபாப்புவுககுத்�ான் அ�ெர்்களின் பாது்காப்பு ர�னவர�னவயில்னல. ரபாப்புவுககுத்�ான் அ�ெர்்களின் பாது்காப்பு ர�னவ என்று 
கூறி ரபாப்புவின் அதி்கா�த்ன�க ்காடடிலும் அ�ெர்்கள் அதி்கா�ம் உயர்ந�து 
என்று ெவால் விடடனர். பி�ான்சு ைன்னன் நான்்காம் பிலிப்பு ரபாப்புவின் 
்கடடனளச சீடனட சுடதடரித்�ார். பகி�ங்கைாய ரபாப்புவின் த்காடிய 
ஆடசினய எதிர்த்�ார். உல்கக ்காரியங்களில் அ�ெர்்கள் ரபாப்புவுககுக 
கீழப்படடவர்்கள் அல்ல என்றார். திருப்பணிவினடயாளர்்களின் இடம் 
்காலியாகும் குரு ரெ்க�ங்களில் திருப்பணிவினடயாளர்்கனள நியமிககும் 
அதி்கா�ம், உரினை அ�ெர்்களுககு உண்டு என்றார். 
 ய்பாப்பு ்பானிய்பஸ், ''உல்க ஆடசி ஆவிககுரிய ஆடசிககுக 
கீழபடடது. அ�னால் நியாயநதீர்க்கப்படரவண்டும். இ�டசிப்பனடய 
ஒவதவாருவரும் ரபாப்புவின் அதி்கா�த்திறகு அடஙகி வாழரவண்டும். 
திருசெனபககு தவளிரய இ�டசிப்பு இல்னல'' என்று கூறினார். பிலிப்பு 
ைன்னரின் அனைசெர் டீ கநா்காகரட் இன�த் துணிவாய எதிர்த்து 
ரபாப்புனவ ன்கது தெயயும்படியா்கச தொல்லுைளவுககுத் துணிந�ார். 
ரபாப்புவின் ஆளுன்க ரபசெளவில் ைடடும் உள்ளது, ஆனால் ைன்னரின் 
ஆளுன்க உண்னையானது என்றார். பலவீனப் ரப��ெர்்கனளப் பயங்காடடிப் 
பயன்படுத்திய ரபாப்பு்கள் நாடடுப்பறறு (ர�சீய உணர்சசி) மிக்க ைன்னர்்கள், 
அனைசெர்்கள், தெல்வர்்கள் முன் ரபாடடியிட முடியவில்னல. நாடடுப்பறறின் 
நாடடம் ரபாப்பாதிக்கத்திறகு ஆடடைா்க அனைந�து. சுயாதீன நாடு்கள் 
பல உருவானரபாது திருசெனபச சீ�னைப்பு அந�ந� நாடடுப்பறறின் 
உணர்சசிப் ரபாககின் வழி அனைந�து. 1309 ல் ர�ாைாபுரியிலிருநது 
பி�ான்சின் அதி்கா�த்துககுடபடட அவிகனான் என்ற இடத்திறகு ரபாப்பின் 
நிறுவனம் ைாறறப்படடரபாது ரபாப்பின் ஆதிக்கம் பி�ான்சு ைன்னனுககுக 
கீழப்படடது. இக்காலத்தில் ஏறபடட ரபாப்பு்கள் ்கார்டினல்்கள் ஆகிரயார் 
பி�ான்சு நாடடவர்்கரள. திருசெனபயின் ஆளுன்கயும் அனைப்பு்களும் 
பி�ான்சுையைா்க இருந�ன. திருசெனபயின் நனடமுனற்களில் பி�ான்சு 
ைன்னரின் தெல்வாககு அதி்க இடம் தபறறிருந�து. இ�னால் பி�ான்சுககு 
அப்பாறபடட நாடு்களில் ரபாப்பின் அதி்கா�த்திறகு எதிர்ப்பு ஏறபடடது. 
ரபாப்பின் ன்க�ாழநது அ�ெனின் ன்கஓஙகி இருந�து. 
 பதினனந�ாம் நூறறாண்டின் பிறபகுதியிலும், பதினாறாம் 
நூறறாண்டிலும் ரைறகு ஐர�ாப்பாவில் வல்ல�சு்கள் ர�ான்ற ஆ�ம்பித்�ன. 
இஙகிலாநதில் மு�லாவது முடியாடசி இக்காலத்தில் நிறுவப்படடது. 
7 ம் தஹன்றியும் (1485 - 1509), 8 ஆம் தஹன்றியும் (1509 - 1547) 
சிறந� முடிய�ெர்்களாய தி்கழந�னர். இவர்்களாடசியில் இஙகிலாநதில் 
ரபாப்பாதிக்கம் குனறந�து. பி�ான்சு ைன்னன் மு�லாம் பி�ான்சிஸ (1515 
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- 1547) ரபாப்பு பத்�ாம் லிரயாவுடன் தபாரலாகனா உடன்படிகன்க (Con-
cordat of Bologna) தெய�தின் மூலைா்க அ�ெர் திருசெனபககுத் �ம்னைத் 
�னலவ�ாககிக த்காண்டார். 
 ஸபானியா ைன்னனும் புனி� உர�ானை அ�சின் ரப��ெனுைான 
ஐந�ாம் சார்லசின் ்பாட்்டன் ்பர்டிைன்டு ைன்னனும் அவனது துனணவியாரும் 
ெனபனயச சீர்திருத்� முயன்றனர். ரபாப்புவுடன் திரு உடன்படிகன்க ஒன்று 
தெயது த்காண்டனர். அ�ன் மூலம் ெனபனய அ�ெருககுக கீழப்படுத்தினர். 
தஜர்ைனியிலிருந� திருசெனப தஜர்ைனி அ�சுககுக கீழப்படடிருந�து. 
ஐர�ாப்பாவிலுள்ள நாடு்கள் �ம் �ம் நாடடின் அ�சு்கனள தபலப்படுத்தின 
ரபாது ெனப்கள் அந�ந� நாடடின் ெனப்களா்கரவ இருந�ன. அ�சு்கள் 
ெனபயின் மீது ஆதிக்கம் தெலுத்தின. ரபாப்புவின் ஆதிக்கம் குனறந�து. 
�னி நாடு்கள் பலப்படட�ால் திருசெனபச சீர்திருத்�ம் நனடதபறவில்னல. 
ஆனால் திருசெனபச சீர்திருத்�ம் நனடதபறற ரபாது ரபாப்பு அந� 
நாடு்களில் அன�த் �னட தெயய முடியவில்னல. ஏதனனில் அந� நாடடு 
ெனப்களில் ரபாப்பின் ஆதிக்கைன்று, அ�ெர்்களின் ஆதிக்கரை இருந�து. 
சீர்திருத்�ம் ஏறபடடரபாது அ�ெர்்களின் ஒத்துனழப்பு உ�வியா்க இருந�து. 
 16 ஆம் நூறறாண்டின் முறபகுதியில் புதிய வாயப்பு்களும் 
வளர்சசி்களும், பி�செனன்களும் உலகில் ்காணப்படடன. இஸலாமியர் 
வெமிருந� ஸதபயின் ரபார்த்துக்கல், ஜீப்�ால்டர் ஆகிய பகுதி்கனள 
்கத்ர�ாவிக்க கிறிஸ�வர்்கள் மீடடனர். ்கத்ர�ாலிக்கக கிறிஸ�வர்்களின் 
வாணிபம் வளர்ந�து. ஸபானியரும், ரபார்த்துககீசியரும் மு்கைதியர் 
ஆதிக்கத்திலிருந� கிழக்கத்திய தீவு்களான ைரலசியா, இநர�ாரனசியா 
ஆகிய பகுதி்களில் ெனப்கனள நிறுவினர் 1951 இல் ைரலயாவின் 
முககிய துனறமு்கைான ைலாக்கானவக ன்கப்பறறினர். ரபார்த்துககீசியர் 
தைத்கல்லனுடன் பயணம் தெயது பிலிப்னபன்ஸ தீவு்களில் புதிய 
கிறிஸ�வர்்களுககுத் திருமுழுக்காடடினர். பி�ான்சிஸ்கன் இயக்கத்�வர் 
்காஙர்காவில் குறுகிய கிறிஸ�வ ஆடசி நிறுவ உ�வினர். 1820 ல் அஙகு 
அஃரபான்ரொ (AFFONZO) என்ற அ�ெனின் ை்கன் தஹன்றிக (HEN-
RIGUE) மு�ல் ்கறுப்பு ஆப்பிரிக்கப் ரப�ாய�ானார். அர� ெையம் கிழககு 
ஐர�ாப்பாவில் பால்்கன் தீப்கறபம் முழுவதிலும் இஸலாமியர் ஆதிக்கம் 
விரிவனடந�து. அவர்்கள் 1526 ல் (யுர்காஸரலாவியா) தெர்பியானவயும் 
ஹஙர்கரினயயும் ன்கப்பறறினர். 1529 ல் வியன்னானவயும் �ாககினர். 
�ா�ர் வெத்து தைா்கலாயப் ரப��சு வட இநதியாவில் நிறுவப்படடது. 
(இந� நி்கழசசியால் �ான் இநதியப் தபருங்கண்டம் இநதியா பாகிஸ�ான், 
பங்களார�ெம் எனப் பிரிக்கப்படடுள்ளது.) ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்க ெனப 
ரபார்த் துககீசியர் மூலம் பழனை வாயந��ா்கவும், பலம் வாயந��ா்கவும் 
விளஙகியது. த�ன்னிநதியாவில் ைலபார் சிரியன் னவதீ்க ெனபயுடன் 
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த�ாடர்பு ஏறபடடது. ரெசு ெங்கத் தினர்்கள் மூலம் யூனியட (Uniat) 
ெனப்கள் ர�ான்றின. யூனியட ெனப என்பது அந�ந� ெனப்கள் �ங்கள் 
�ங்கள் பா�ம்பரியத்ன�ப் பின்பறறலாம். ஆனால் ரபாப்பின் அதி்கா�த்ன� 
ஒப்புக த்காண்டனவ பாதிககும் ரைலான சிரியன் கிறிஸ�வர்்கள் இந� 
ெனபயின் அங்கத்தினர் ஆயினர். உல்கம் முழுவதும் �ங்களுககுச 
தெல்வாகன்க ஏறபடுத்� ரபார்சசுக்கல், ஸதபயின் ரபான்ற ்கத்ர�ாலிக்க 
நாடு்கள் நான்்காம் அதலக்ாண்டர் என்னும் ரபாப்னபத் தூண்டின. 1494 
மு�ல் கிழககில் ரபார்த்துககீசியரும், ரைறகில் ஸபானியரும் ெனபனயக 
்கடட ரபாப்பிடம் அதி்கா�ம் தபறறனர். இவவாறு ஸபானியர் லத்தீன் 
அதைரிக்காவிலும் ரபார்த்துககீசியர் ன�மூர், ைக்காரவா. த�ன் ஆப்ரிக்கா 
ஆகிய பகுதி்களிலும் தெல்வாககுறறிருந�னர். ரபார்த் துககீசிய, ஸபானிய 
ஆடசியாளர்்கள் திருசெனபனயக ்கடடவும், ஆ�ரிக்கவும் அதி்கா�மும் 
சிறப்புரினையும் தபறறனர். 16 ஆம் நூறறாண்டின் னையத்தில் ரைறகிநதிய 
தீவு்களிலும், தைகசிர்காவிலும், தபருவிலும் ஸபானியப் ரப�ாயர்்கள் 
இருந�னர். தபருவின் �னலந்க�ான லிைா (Lima) விலும், தைகஸிர்காவிலும் 
ஸபானியப் பல்்கனலக்கழ்கங்கள் இருந�ன. இவவாறா்க உல்கம் முழுவதும் 
ஐர�ாப்பியர்்களின் ஆதிக்கம் ப�வியது. அ�னால் ஐர�ாப்பாவில் ஏறபடட 
சீர்திரு�ம் உல்கம் முழுவன�யும் வந�னடய உ�வியா்க இருந�து. 



அறிவின் ைளர்சசியும் - அர்த்தமற்்ற 
ககாளவககளின் வீழ்சசியும்

 ஐர�ாப்பியர்்களின் ஆதிக்கம் உல்கதைஙகும் ப�விய ரபாது �னித்�னி 
நாடு்களின் நாடடுப்பறறிலும் வளர்சசி ்காணப்படடது. அந�ந� நாடடின் 
�ாயதைாழியில் வழிபாடு்கனள ைக்கள் விரும்பினர். லத்தீன் தைாழியில் 
ைடடும் வழிபாடும் திருைனறயும் என்பன� ைக்கள் விரும்பவில்னல. யா�ாவது 
�ங்கள் தைாழியில் திருைனறனய தைாழி தபயர்க்க ைாடடார்்களா என்று 
ஏஙகியிருந� ைக்களுககு சீர்திருத்�வாதி்களின் இம்முயறசி்கள் அவர்்கனள 
ஊககுவித்�ன. 
 �னித்�னி நாடு்கள் பலப்படட ரபாது ைக்களின் சிந�னன 
வளர்சசி்களும், உறறுரநாக்கல் உயர்வு்களும், எதிர்பார்ப்பும், இலடசியங்களும், 
்கனலயும், ்கல்வியும் ரைம்படத் த�ாடஙகின. அறிவின் வளர்சசி அதி்கைாயிறறு. 
ைாந�ர் அநநாட்களில் தவறுனையான �த்துவங்களால் வாழகன்கயில் 
பயனில்னல என்று ்கண்டனர். மூட நம்பிகன்கனள எறிநது விட விரும்பினர். 
பகுத்�றிவுககும் பகதிககும் பாலம் அனைத்திட விரும்பினர். �னி ைனி�னின் 
சிந�னனககு �னடரயதும் கூடாது என்று துணிநது சிநதிக்கலாயினர். 
தபயர்ப் ரபாலினைக ர்காடபாடு, இயல் வாயனைக ர்காடபாடு. அதி 
நுடபவா�ம், ைனி� உல்க வாழகன்க இயல் [Nominalism Realism Human-
ism] என்று பலவாறு சிநதிக்கலாயினர். வ�லாறறு ரநாககுடன் ஆ�ாயும் 
முனற, இலககியங்கனள உன்னிப்பா்க ஆ�ாயும் முனற வளர்ந�ன. இ�ன் 
மூலம் திருைனறயின் மூலப்பி�தி்கனள ஆ�ாயத் த�ாடஙகினர் ைனி� இயல் 
(Humanism) வளர்சசி தபறறது. ைனி�னின் அறிவில் புது ைலர்சசி 
ஏறபடடது. ைனி�னின் அறிவு வளர்சசி அதி்கம் அனடந� ரபாது அறிவியல் 
வளர்ந�து. அறிவியல் வளர்ந� ரபாது அண்டத்ன�ப் பறறிய பார்னவ 
விரிவனடந�து. பூமி அண்டத்தின் னையைன்று. பிற ர்காளங்களுடன் 
சூரியனனச சுறறும் ஒரு ர்கான் என்ற எண்ணம் ர்காப்பர் நிக்கஸ (Co-
pernicus) (1473 - 1543) என்பவ�ால் ப�ப்பப்படடது. த்கப்ளர் (Kepler 1571 
1630) பி�ான்சிஸ ரபக்கன் (1561-  1626) ்காலிலிரயா - ்காலினல (1564 
- 1642) ஐெக நியூடடன் (1642 - 1727) பாஸ்கல் (1523 - 1626) ஆகிரயார் 
தவளியிடட அறிவியல் தவளியீடு்கள் ைக்களின் அறிவியல் பார்னவனய 
அ்கலப்படுத்தின. இவர்்களுனடய ்கண்டுபிடிப்பு்களில் கிறிஸ�வ நம்பிகன்க 



20 திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

சிறநது விளஙகின. புதிய ்கண்டத்ன�க 
்கண்டுபிடித்� த்காலம்பஸ ்கடவுள் பால் 
பறறும், ொர்பும் உள்ளவர். அவிகனானில் 
ஆய�ாயிருந� தபட�ாக (1304- 74) சிறந� 
அறிவாளி. இவர் புதிய யு்கத்தின் முன்தூதன் 
என்று அனழக்கப்படடார். திருசெனப சீர் 
அனைப்புப் தபற ரவண்டுதைனச தெப்பினார். 
அவிகனானில் ரபாப்பாதிக்க உல்கப் 
ரபாகன்க ்கடிந�ார். ஒரு ்கடடுக ர்காப்புககுள் 
இருந�வத�ன்றாலும் �னிைனி�னாம் அவ�து 
துணிவு பா�ாடடுககுரியது. சீர்திருத்�ம் பறறி 
மு�ற கு�ல் த்காடுத்�வர் இவர�. 
 ்டான்டீ (1265 - 1321) என்னும் இத்�ாலிய எழுத்�ாளர் 
ைன்னர்்களுககு ரபாப்பு்களின் ஆ��வு ர�னவயில்னல ்கடவுளின் அதி்கா�ம் 
ரபாதும் நாடனட ஆளலாம் என்றார். ரபாப்பு்களின் உல்கப் ரபாக்கான 
அதி்கா�த்ன�க ்கடிந�ார் ஆவிககுரிய ரெனவனய வலியுறுத்தினார். 
ரபாப்புவும் ரப��ெரும் ஆளுன்கனய ்கடவுளிடம் தபறுகின்றனர் என்றார். 
ரப��ெனும் ரபாப்புவும் ஒருவன�தயாருவர் ்கனம் பண்ணரவண்டும் என்றார். 
டான்டீயின் இவவிளம்ப�ம் �னி நாடு்கள் �னழத்ர�ாஙகும் ்காலத்தில் எழுந�து. 
ரபாப்பாதிக்கத்தின் நலிவுககுத் துனணயாயிறறு. நாட்கங்கள் மூலம் டாண்டீ 
ரபாப்பு்களும், ஆயர்்களும் உத்�ரிககும் �லத்தில் இருப்ப�ா்கக கூறினார். 
உத்�ரிககும் �லம் என்பது பாவி்கள் ை�ணத்திறகுப் பின் ைனரவ�னனயும், 
குறற உணர்வும் அனடயும் இடம் என்று எண்ணப்படடது. அது பூமிககும் 
ரைாடெத்துககும் இனடப்படட இடதைன்றும், 
ைாதபரும் புனி�ர்்கள் அல்லது ைாதபரும் 
பாவி்கள் இவர்்கனளத் �வி�, ைறறவர்்கள் 
தநடுங்காலம் அஙகு �ஙகி ரைாடெத்துககு 
உரியவர்்களா்கத் �ங்கனள ைாறறும் இடம் என்று 
்கரு�ப்படடது. உத்�ரிககும் �லத்தில் உழலும் 
ஆத்துைாக்கனள உலகில் வாழும் அன்னாரின் 
உறவினர், ெனபயார் �ங்கள் ைன்றாடடு்களால் 
விடுவிக்கலாம் என்று நம்பினர். இ�ன் 
அடிப்பனடயில் பாவைன்னிப்புச சீடடு வழஙகும் 
வியாபா�ம் தபரு்க ஆ�ம்பித்�து. இனவ்கனள 
எதிர்த்� ரபாது திருசெனபச சீர்திருத்�ம் 
ஆ�ம்பைாயிறறு. டான் டீயின் ரபா�னன்களால் 
வந� ொ�னன தஜர்ைானியில் ரபாப்புககு 

தபட�ாகதபட�ாக

டான்டீடான்டீ
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எதி�ா்க எழுந� ்கல்கரை. டான்டீ அறிவு ைறு ைலர்சசி இயக்கத்தின் முன் 
தூ�ன் என்று அனழக்கப்படடார். 
 டான்டீயின் பணினயத் த�ாடர்நது 
தெய�வர் மார்சி கிளியயா என்ற இத்�ாலியன். 
இவர் 1270ல் பிறந�வர். அ�ென் தபாது 
ைக்களால் ர�ர்நத�டுக்கப்பட ரவண்டும் 
என்றார். திருசெனப ஒரு நாடடின் ஆடசியில் 
�னலயிடக கூடாது என்றார் ரபாப்புவுககு 
ஒரு நாடடின் ஆடசியின் ரைல் ஆதிக்கம் 
தெலுத்� உரினை இல்னல. அது திருைனறககு 
ைாறானது என்றார். திருசெனப அனனத்துக 
கிறிஸ�வர்்களின் த�ாகுப்ரபயன்றி ரபாப்னபயும், 
ஆயர்்கனளயும், ரப�ாயர்்கனளயும் ைடடும் 
னையைா்கக த்காண்ட �ன்று என்றார். 
ரபாப்னபயும், திருத்தூதுவர் ரபதுருனவயும் இனணத்தும் ரபெககூடாது 
என்றார். திருசெனப ஆயர்்களும் ெனபயாரும் ்கலநது அனைநதுள்ள 
ஆளுன்கக கூடடனைப்பால் ஆளப்பட ரவண்டும் என்றார். திருைனறரய 
திருசெனபயின் அதி்கா� ரைனடயா்கவும் பறறுறுதியின் அடித்�ளைா்கவும் 
அனைய ரவண்டும் என்றார். ரபாப்பின் உல்க ஆளுன்கனய எதிர்த்� ரபாது 
அவர் சீர்திருத்� தெம்ைல்்களில் சிங்கைா்கவும் திருைனறயின் அதி்கா�ம் 
பறறி வலியுறுத்தும் ரபாது ைார்டடின் லூத்�ரின் சுத்�ைா்கவும், ெனப 
ஆளுன்கமுனறனயப் பறறி ரபசும் ரபாது த�ன்னிநதியத் திருசெனபனயத் 
ர�ாறறு வித்�வர்்களின் முன்ரனாடியா்கவும் தி்கழகின்றார் டான்டீ.

ைார்சி கிளிரயாைார்சி கிளிரயா



து்றவிகளின் எழுசசியும் தூய 
ப்சவையில் ைளர்சசியும்

 சீசி ந்க�த்ன�ச ரெர்ந� பி�ான்சிஸ என்னும் தபரியார் 1209 இல் 
11 நண்பருடன் ர�ாைாபுரிககுச தென்றார். சிறு சய்காதரர்்கள்என்னும் 
்கழ்கம் ஒன்னற நிறுவ ரபாப்பிடம் அனுைதி தபறறார். இவர்்கள் எளிய 
நனட, உனட, பணப்பறறின்னை, தூயனையான வாழகன்க, மு�லியவறனற 
வலியுறுத்தினர். பி�ான்சினெப் பின்பறறிய துறவி்கள் பிரான்சிஸ்்கனியர் 
என்று அனழக்கப்படடார்்கள். பி�ான்சிஸ்கனியர் ஆயர்்களிடமும் 
ரப�ாயர்்களிடமும் ்காணப்படட முனறர்கடு்கனளப் பயமின்றி 
எடுத்துன�த்�னர். இவர்்களின் ஆரவெப் ரபசசு ெனபயான�க ்கவர்ந�து. 
இவர்்கள் இன்னறய தபநர�ர்காஸர� ெனபயினன�ப் 
ரபான்ற ரபாககுனடயவர்்களாயிருந�னர். 
 1209 ககுச சில ஆண்டு்கள் ்கழித்து 
தடாமிணிக என்பவர் பி�ெஙகிககும் துறவி்கள் 
என்னும் ்கழ்கம் ஒன்னற நிறுவ ரபாப்பிடம் அனுைதி 
தபறறார். தடாமிணிகன்கப் பின்பறறிய துறவி்கள் 
க்டாமினிகனியர் என்று அனழக்கப்படடனர். 
இவர்்கள் பி�ான்சிஸ்கனியன� விட நன்கு ்கறற 
அறிஞர்்கள். ஆ�ாயசசி ைனப்பான்னையுனடயவர்்கள். 
 இத்�ன்கய துறவி்களின் இயக்கங்களால் 
ஏனழ்களும், நடுத்�� ைக்களும் திருைனறச தெயதி்கனள 
அதி்கைாயப் தபறறனர். சிறந� நூல் நினலயங்கள் ஆ�ம்பிக்கப்படடன. 
புதிய நூல்்கள், அருளுன�க குறிப்ரபடு்கள் சிறு ்கன�்கள் எழு�ப்படடன. 
இத்துறவி்கள் ெமு�ாயத்திலும், திருசெனபயிலும், ்கல்வித்துனறயிலும் 
சிறந� த�ாண்டாறறியுள்ளனர். த்காள்னள ரநாய ப�விய ரந�ங்களில் 
ர�ாயுறரறார் நடுவிலும், ைரித்ர�ான� அடக்கம் தெயவதிலும் சிறந� 
த�ாண்டாறறினர். திருசெனபயில் ்காணப்படட குனற்கனளயும், ஆயர்்கள், 
ரப�ாயர்்கள் இவர்்களின் வாழகன்கயில் ்காணப்படட முனறர்கடு்கனளயும், 
ஆடம்ப�த்ன�யும் அதி்கா� தவறினயயும் இவர்்கள் எடுத்தியம்பியதின் 
மூலம் சீர்திருத்�த்துககு வழி வகுத்�னர். ெனபயான�ச சிநதிக்கத் தூண்டினர் 
எனலாம்.

தடாமிணிகதடாமிணிக
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 பி�ான்சு நாடடிலுள்ள லயான்ஸ என்ற ஊரின் பு்கழ தபறற வணி்கர் 
வால்ரடா என்பவன் ஒரு ்கழ்கத்ன� நிறுவினார். அ�ன் அங்கத்தினர்்கள் 
வால்க்டன்சியா என்று அனழக்கப்படடனர். வால்ரடா மு�லில் �ாம் 
திருவழிபாடு்களில் ்கலநது த்காள்ளும்ரபாது நறதெயதி பகுதி்கனளப் புரிநது 
த்காள்ள இரு ஆயர்்கனள திருைனற தைாழி தபயர்ப்புககு ஏறபடுத்தினார். 
தைாழி தபயர்ப்பு முடிந� பின் திருதூதுவர்்கனளப் ரபால வாழ விரும்பினார். 
தொத்து்கனள விறறு ஏனழ்களுககுக த்காடுத்துவிடடு ஊர் ஊ�ா்க 
அனலநது நறதெயதினய வறியவர்்களுககும், ்கல்வி அறிவறறவர்்களுககும் 
அறிவித்�ார். இவவியக்கத்தினர் திருைனறனய முககியப்படுத்தினர். �பசு 
இருத்�ல் ைரித்ர�ாருக்கா்க ைன்றாடடு, சினலவணக்கம் மு�லிய திருசெனப 
ெடஙகு்கனள எதிர்த்�னர். ஆயர் அருடதபாழிவு (குருப் படடம்) இல்லாைல் 
திருவருடொ�னங்கனள (ொககி� தைநது்கனள) வழஙகினர். இவவிளக்கம் 
சுவிடெர்லாநது தஜர்ைனி, தந�ர்லாநது ஆகிய நாடு்களில் ப�வியது. 
இவர்்களும் சீர்திருத்� எண்ணத்ன�த் தூண்டியவர்்கரள. தபாதுவா்கத் 
இத்துறவி்கள் அன்னறய ெனபயின் சீர்ர்கடு்கனள எடுத்துன�த்�னர். 
திருைனற அறினவ ஊடடினர். இ�ன் மூலம் ைக்கள் சிநதிக்கத் தூண்டினர். 



கைாருளற்்ற ்சடங்குகளும், 
கைாதுமககளின் விழிபபும்

 தபாதுவா்க அக்காலத்தில் ைக்கள் ெையப்பறறுள்ரளா�ாயிருந�னர். 
ஆலயங்கனளக ்கடடுவதிலும், ஆலய அலங்கா�ம் தெயவதிலும் 
கிறிஸ�வர்்கள் ஆர்வமுனடயவர்்களாயிருந�னர். ஒவதவாரு சிறறூரிலும் 
ஒரு ஆலயம் இருந�து தபரிய ந்க�ங்களில் பல ஆலயங்கள் இருந�ன. 
எடுத்துக்காடடா்க த்காரலான் (cologue) ந்கரில் ைடடும் 11 ஆலயங்களும் 
22 துறவிைடங்களும், 12 ைருத்துவைனன்களும் 76 ்கன்னியர் ைடங்களும் 
இருந�ன. அநந்கரின் ைக்கள் த�ான்க 50,000 ைடடுரை. துறவி ைடங்கள் 
தபருகின, ைடங்களுககுச தொத்தும் வருைானமும் தபருகின. தூயனையும் 
ரெனவயும் குனறந�ன. ெடஙகு்களும், வழிபாடு்களும் முககியப்படுத்�ப்படடன. 
நறதெயதி அறிவிப்பது குனறநதுவிடடது. திருநாட்களும் திருசசின்னங்களும் 
முககியப்படுத்�ப்படடன. திருசசின்னங்கள் பறறி மூட நம்பிகன்க தபருகியது. 
திருசசின்னத்தில் அதிெய ஆறறல் இருப்ப�ா்க நம்பப்படடது. 
 கிபி 787 இல் நடந� தபாது ஆரலாெனனச ெங்கத்திறகுப்பின் 
திருசசின்னம் இல்லாைல் எந� ஒரு ஆலயமும் ைங்கலப்பனடப்புச 
தெயயப்படககூடாது என்ற நினல எழுந�து. 
மீறிச தெய�ால் ெனபககுப் புறம்பாக்கப்படுவர் 
என்று அறிவிக்கப்படடது. திருசசின்னங்கனள 
வாஙகுவதிலும், ரெ்கரிப்பதிலும் ஈடில்லா 
ரவடன்க த்காண்டிருந�னர் திருசெனபயார். 
லூத்�ரின் நண்பரும், லூத்�ன� 
ஆ�ரித்�வருைான அறிஞர் பி�டரிக (Freder-
ick tba wise) ைடடும் 5000 திருசசின்னங்கள் 
னவத்திருந�ா�ாம். இப்படிப்படட 
நம்பிகன்க்களால் இனறவன் பால் நம்பிகன்க 
னவப்பன� விடடு விடடு �வறான ஏதுக்கள் 
மீது நம்பிகன்க னவத்�னர். உர�ாைாபுரிககும், 
புற புனி� இடங்களுககும் புனி� பயணங்கள் 
ரைறத்காள்ளுவ�ால் புண்ணியம் கிடடும் 
என்று நம்பினர். ஆயர்்களும் ரப�ாயர்்களும் அறிஞர் பி�டரிகஅறிஞர் பி�டரிக
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இத்�ன்கய புனி� பயணங்கனள ஊககுவித்�னர். கிபி 1300இல் 
ைடடும் இ�ண்டு லடெத்திறகும் ரைறபடட பயணி்கள் உர�ாைாபுரினயத் 
�ரிசித்�னர். உர�ாமில் உள்ள திருத்தூதுவர்்களின் திருகர்காயில்்கனள 
�ரிசிககிறவர்்களுககு பாவைன்னிப்னப ரபாப்பு வாககுப்பண்ணியிருந�ார். 
நாளுககு நாள் இந� நம்பிகன்க வளர்ந�து. கிபி 1450 ல் ஒரு வா�த்தில் 
ஏறத்�ாழ பத்து இலடெம் பயணி்கள் உர�ான�த் �ரிசித்�னர். இ�ன் மூலைா்க 
கிறிஸதுவின் மீது பறறு அறறு, தெயல்்களின் மீது நம்பிகன்க வளர்ந�து. 
 தெயல்்களாலும், சுய முயறசி்களாலும் பாவைன்னிப்னபயும், 
அனைதினயயும் தபற முயன்றனர� அன்றி சிலுனவயில் ெம்பாதிக்கப்படட 
மீடனபயும், இனறவனின் அருனளயும் சிநதிக்க ைறந�னர். ஆயர்்கனளயும், 
ரப�ாயர்்கனளயும் தபாருத்�ைடடில் இநநம்பிகன்க்களால் �ங்களுகர்க 
நல்ல வருைானம் கினடத்�து. சு்கரபா்கைாயச சிறறின்பப் பிரியர்்களாய 
வாழந�வர்்களுககு ொ�்கைா்க இனவ அனைந�ன. அர� ரந�த்தில் 
்கடவுளின் அருனளயும், பறறுறுதினயயும் மு�ன்னைப்படுத்தும் பறறுனடரயார் 
எழுநது இனவ்கனளக ்கண்டித்துப் ரபாதிக்கலாயினர். அ�றகு முன்பிருநர� 
அத்�ன்கய தபரியார்்கள் எழும்பியிருந�னர். அவர்்களில் ஒருவர் ஜான் 
விகளிப்.
ஜான் விகளிப்ஜான் விகளிப் (1324 - 1384) (1324 - 1384)
 ஜான் விகளிப் 1325 இல் யானஷையர் 
என்னும் சிறறூரில் பிறந�ார் ஆகஸரபார்டு 
பல்்கனல்கழ்கக ைாணவர்்களில் இவன�க 
்காடடிலும் அறிவாளி ஒருவரும் இல்னல. 
திருசெனபயின் மீது அதி்கப்பறறுனடயவர். 
ரபாப் மு�ல் சிறறூர் ஆயர்்கள் சுறறுப் 
பி�ெஙகி்கள் வன� அதி்கா�ப்பறறும், பண 
ஆனெயும் உனடரயா�ாயிருந�ன�க்கண்டு 
ைனம் தவதும்பினார். 1374 இல் ஆய�ா்க 
அருடதபாழிவு தபறறார். ஆகஸரபார்டுககு 60 
னைல் தூ�த்தில் இருந� லடடர்தவார்த்து என்ற 
ஊரின் ெனப குருவா்கப் பணியாறறினார். பிரிஸடல் என்னும் இடத்தின் 
ரெ்க� குருவா்கவும், ஆகஸரபார்டு புதிய இனறயியல் ்கல்லூரியில் 
அனைநதிருந� ்காண்டர்பரி ைன்றத்தின் ரைலதி்காரியா்கவும் பணியாறறினார். 
பல தபாறுப்பு்களில் இருந�னையால் பல பகுதி்களிலுமிருந� சீர் ர்கடு்கனளக 
்கண்டார். திருசெனப பிறநாடு்களின் மீது ்கப்பம் வசூலிப்பன�க ்கண்டித்�ார். 
ஜான் என்ற ஆஙகில ைன்னன் ரபாப்புவுககுக ்கப்பம் ்கடடா�ன� 
ஆ�ரித்�ார். திருசெனபயும், திருப்பணிவினடயாளர்்களும் தி�ண்ட 
தொத்துக்கனளத் தி�டடுவது திருைனறககும். ெடடத்திறகும் தபாருத்�ைறறது 

ஜான் விகளிப்ஜான் விகளிப்



26 திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

என்றார். இ�னால் ்கான்டர்பரி ைன்ற ரைலதி்காரி ப�வியினின்று 1866ல் 
நீக்கப்படடார். ரபாப்பிறகு அபயமிடடார். நீதிரயா கிடடவில்னல. 
 அ�ென் ஜான் இவன� அ�்கனவ ஆய�ா்க நியமித்துக த்காண்டார். 
விகளிப்பின் தபயரும் பு்கழும் வளர்ந�ன. சுறறுப் பி�ெஙகி்களான துறவி்களின் 
ைாயைாலத்ன�யும் ஏனழ்கனள ஏைாறறிப் பணம் பறிககும் அவர்்களின் 
ரபாகன்கயும் ்கடிநது ரபசினார். ரபாப்பின் அதி்கா�ம் இனறவனால் 
ஏறபடட�ன்று என்றார். ரபாப்பின் வரி வசூலாளர்்கள் புதிய ஏறபாடடின் 
்காலத்திலிருந� ஆயக்கா�ன� விடக ர்கவலைானவர்்கள் என்றார். 
 ஆயர்்கள் எளிய வாழகன்க வாழ ரவண்டுதைன்று ஆணித்��ைா்க 
வலியுறுத்தினார். ஆயர்்களுககு அவர் எழுதிய நூல் ஒன்றில், "நீ ஆய�ா்க நீ ஆய�ா்க 
இருக்க முன்வந�ால் தூய வாழகன்க நடத்� ரவண்டும். தூம்னையான் இருக்க முன்வந�ால் தூய வாழகன்க நடத்� ரவண்டும். தூம்னையான் 
தஜபம், தூயனையான விருப்பம் தூயனையான ரபசசு, இவறறில் தஜபம், தூயனையான விருப்பம் தூயனையான ரபசசு, இவறறில் 
்காலங்கழிக்கரவண்டும். உண்ண உணவு, உடுக்க உனட, குடிக்கத் �ண்ணீர் ்காலங்கழிக்கரவண்டும். உண்ண உணவு, உடுக்க உனட, குடிக்கத் �ண்ணீர் 
அவசியரை. அனவ்களில் மிஞ்சியவறனற ஏனழ்களுககும், வரயாதிபருககும், அவசியரை. அனவ்களில் மிஞ்சியவறனற ஏனழ்களுககும், வரயாதிபருககும், 
ரநாயுறரறாருககும் த்காடு. இவவாறு ்கடவுளுககும் ைனி�ருககும் ரநாயுறரறாருககும் த்காடு. இவவாறு ்கடவுளுககும் ைனி�ருககும் 
உண்னையான ஆய�ா்க இருஉண்னையான ஆய�ா்க இரு'' என்று எழுதினார். அர�ர��த்தில் 
ஆயர்்கனள ைதிக்க ரவண்டும் என்றும் ்கறபித்�ார். "உன் இ�ண்டாவது உன் இ�ண்டாவது 
�நன� உன் ஆவிககுரிய �நன� எனலாம். அவன� நீ ்கனம் பண்ண �நன� உன் ஆவிககுரிய �நன� எனலாம். அவன� நீ ்கனம் பண்ண 
ரவண்டும். ைறறவர்்கனளவிட அவரிடம் சிறந� அன்பு தெலுத்� ரவண்டும். ரவண்டும். ைறறவர்்கனளவிட அவரிடம் சிறந� அன்பு தெலுத்� ரவண்டும். 
அவர் ரபாதிககும் ரபா�னன ்கடவுளின் சித்�த்திறகுப் தபாருநதியைடடில் அவர் ரபாதிககும் ரபா�னன ்கடவுளின் சித்�த்திறகுப் தபாருநதியைடடில் 
அ�றகுக கீழபடிய ரவண்டும். �ன் வழியத்ன� அவர் தெயனையா்கச அ�றகுக கீழபடிய ரவண்டும். �ன் வழியத்ன� அவர் தெயனையா்கச 
தெயயுைடடும் உன்னால் இயன்ற அளவில் அவ�து வாழகன்ககத்கன்று தெயயுைடடும் உன்னால் இயன்ற அளவில் அவ�து வாழகன்ககத்கன்று 
உ�வி புரிய ரவண்டும்உ�வி புரிய ரவண்டும்" என்று ரபாதித்�ார். ஆயர்்கள், ரப�ாயர்்கள் 
இவர்்களின் உல்கப்பறனற எதிர்த்�ார். நாடடு ஆளுன்க்களில் அவர்்கள் 
ப�வி்கள் வகித்�ன� தவறுத்�ார். ஆயர்்கள், ரப�ாயர்்கள் அவர்்களின் 
பி�திநிதி்கள் வரி வாஙகியன� வன்னையா்கக ்கண்டித்�ார். அவர்்கள் 
ரப�ாயர்்களலல்லர்; அமீனாக்கள்அமீனாக்கள் என்றார். அக்காலத்தில் பலர் சுயபகதிப் 
ப�வெம் த்காண்டன� அவர் விரும்பவில்னல. அன� ்பாசாங்கு தியாை 
வாழக்்க என்னும் நூல் மூலம் ொடினார். தஜபம் சிறந�ர�. ஆனால், 
நறதெயதிப் பணி தெயவன�விட சிறந��ன்று, என்று எழுதினார். 
 அனனத்து ஆளுன்க்களும் ்கடவுளின் அரும்த்கானடரய அதி்கா� 
ரவடன்க பாவம். திருசெனபககு தொத்து ரெர்ககும் ரவடன்க கூடாது. 
தொத்துக்கள் தீயவழியில் பயன்படடால் திருசெனப தொத்துக்கனள இழநதுவிடும் 
தொத்து்கனள ஏனழ்களின் நல்வாழகன்கக்கா்கப் பயன்படுத்தினால் ஏறறர�, 
என்று ரபாதித்�ார். திருைனறரய ரைலான அதி்கா�ம் உனடயது. அது 
ஒவதவாரு கிறிஸ�வனுககும் உரியது பறறுறுதியின் அளவுர்கால் அதுரவ. 
அதுரவ திருசெனபயின் பா�ம்பரியம், ெடடம் இனவ்களிலும் ஒப்பறறது. 
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திருைனற அறிரவ மீடபுககு வழிநடத்�க கூடியது. திருைனற முழுவதும் 
தூய ஆவியால் உள்ளு�றதபறறது. திருைனறனய அறியா�வர் கிறிஸதுனவ 
அறியா�வர் என்று ொதித்�ார். திருைனற ஆ�ா�ைறற �வம், ்கா�ண்னட பாவ 
அறிகன்க தெய�ல், மீொபலி, தபாருள் ைாறறக ர்காடபாடு இனவகூடாது 
என்றார். தபாருள் ைாறறக ர்காடபாடடுககு எதி�ா்க 18 நியாயங்கனள 
எழுதினார். 
 தபாருள் ைாறறக ர்காடபாடு என்பது, ஆயர்்கள் திருவிருநது 
வழிபாடடின் ரபாது அப்பம், இ�ெம் இனவ்கனள ஆசீர்வதிககும்ரபாது 
அனவ கிறிஸதுவின் ெரீ�ைா்கவும், இ�த்�ைா்கவும் ைாறிவிடுகின்றது என்பது 
ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்கர் நம்பிகன்க. இன� விகளிப் ைறுத்�ார். அப்பமும் 
இ�ெமும் தெயலாறறும் அனடயாளம். ஆசீர்வதிக்கப்படட தபாருளில் 
கிறிஸது உண்னையா்க பி�ென்ன�ாய இருககிறார். திருவருடொ�னப் 
தபாருள்்களின் உள்ளும், அனவ்களின் அடியிலும் அனவ்கரளாடும் 
கிறிஸது பி�ென்னைாயிருககிறார். இந� திருவருடொ�னம் கிறிஸதுவின் 
ெரீ�ைா்க அப்பத்தின் வடிவில் இருககிறது என்றார். விகளிப்னப மு�லில் 
பின்பறறினவர்்கள் ஆகஸரபார்டு பல்்கனலக ்கழ்கத்ன�ச ரெர்ந�வர்்கரள. 
இவர்்கள் 'ரலாவாடரலாவாட' இயக்கத்�ார் என அனழக்கப்படடனர். ரலாலாட 
என்பதின் தபாருள் ஒது அல்லது பாடு அல்லது �ாலாடடு என்ப�ாகும். 
அவர்்கள் சிறறூர், ரபரூர் என்று பா�ாைல் எஙகும் தென்று திருைனறப் 
பகுதி்கனள பாடல் வடிவில் ்கறபித்�னர். திருைனற அசசிடப்படா� ்காலத்தில் 
பாடல்்கள் மூலம் திருைனற அறினவ ைக்கள் உள்ளத்தில் ்காடடினார்்கள். 
மு�லில் இவர்்கள் விடுமுனற நாட்களில் வழியம் தெயது வந�னர். பின்னர் 
அறிஞரும் ்கனலஞரும், ஆயர்்களும், தெல்வர்்களும் இவவியக்கத்தில் 
ரெர்ந�ார்்கள். 
 1381 இல் ஏறபடட த�ாழிலாளர் ்கல்கம் வி்களிப்புககு வினனயாய 
அனைந�து. ்கல்கக்கா�ர்்கள் விளிப்பின் வாெ்கங்கனள வாயககு வந�படி 
வர்ணித்�னர். ஜான் பால் என்ற �னலவன் விளிப் எழுதிய ஆ�ாம் �வறி 
விழுநது, ஏவாள் �டுைாறிப் ரபானபின், எவர�னும் �ன்னன உயார் குலப் 
பு�ல்வன், என்று கூறக கூடுரைா என்ற வாெ்கத்ன�த் �ன் பு�டசிககுத் 
�னலப்பா்கக த்காண்டான். விகளிப் சினறயில் அனடக்கப்படடார். விளிப்பின் 
திருவிருநது ரபா�னன குறித்து திருப்தி த்காள்ளா� ்கனலஞர் இடறல் 
அனடந�னர். அதி்கா�ம், தொத்துரினை இவறனற விகளிப் எதிர்த்��ால் 
தெல்வந�ர் விலகினர். அவர் இயக்கம் தெல்வாகன்க இழந�து. எனினும் 
ரபாப்பாளுன்க, ரப�ாயர்்களின் ரெனவ, ஆயர்்களின் பணி, திருசெனப, 
இனவ பறறிய ்கருத்துக்களில் சீர்திருத்�ப் தபரியார்்களுககு முன்ரனாடியாய 
இருந�ார். திருசெனபச சீர்திருத்�த்தின் விடிதவள்ளி என்ற சிறப்புப் தபயர் 
தபறறார். ஆகஸரபார்ட பல்்கனலக ்கழ்கத்தில் பல நாடடு ைாணவர்்கள் 
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பயின்றார்்கள். அவர்்களின் மூலைா்க விளிப்பின் ரபா�னன்கள் பல 
நாடு்கனளயும் அனடந�ன. அவ�து நூல்்கள் பலன� எழுசசிககுள்ளாககின. 
அவர்்களில் சிறந�வர் ஜாண் ஹஸ. 
ஜாண் ஹஸஜாண் ஹஸ
 ஜாண் ஹஸ தபாகிமியா நாடடில் 
ஹஸஸிதனடஸ என்னும் சிறறூரில் 1369ல் 
பிறந�ார். எளிய குடும்பத்ன�ச ரெர்ந�வர். 
்கண்டிப்பான ஒழுக்கதநறியில் வளர்க்கப்படடவர். 
1402 ல் ஆய�ா்க நியைனம் தபறறார். ஆயர்்களின் 
அவலடெணைான வாழகன்கனயக ்கண்டித்�ார். 
பாவைன்னிப்புச சீடடு விறபது ர்கவலம் என்றார். 
�ண்டனனனய ைன்னிக்கவும், பாவத்தின் ொபத்ன�ப் 
ரபாகசுவும் ரபாப்புவுகர்கா, ஆயர்்களுகர்கா 
அதி்கா�ம் இல்னல. உண்னையாய ைனம் வருநதுரவாருககு இனறவனின் 
ைன்னிப்னப அறிவிக்கரவ அதி்கா�முண்டு என்றார். பாவைன்னிப்புச 
சீடடு விறபனன கிறிஸ�வத்துககு முறறிலும் ைாறானது என்று ொதித்�ார். 
ரபாப் ஹஸன் திருசெனபயினின்று நீககினார். ஒரு தபரும் தெல்வரின் 
பாது்காப்பில் வாழந�ார் ஹஸ. திருசெனப என்பது ஒர� கிறிஸதுனவ 
வணஙகி ஒர� தையயான ெடடத்ன� ஏறறுவாழும் கிறிஸ�வர்்களின் கூடடம். 
திருசெனபயின் �னலவர் ரபாப்பு அல்லர் கிறிஸதுரவ. ர�ாைாபுரி ஒரு 
முககிய படடணரை. ஆனால், திருசெனபயின் னைய இடைன்று ரபாப்பின் 
அதி்கா�ம் குறறம் தெயயா நிறுவனம் எனக கூறலா்காது. ்கடவுளின் 
வார்த்ன�ரய ெத்தியத்தின் அளவு ர்கால் என்றார். 1414 நவம்பரில் 
23ம் ஜான் என்ப�ால் கூடடப்படட ்கான்ஸடன்ஸ திருசெனப ெங்கத்தில் 
விொரிக்கப்படடார். ்கார்டினல்்கள் அவன�ச சினறயில் னவத்�னர். ரப��ென் 
அவன� விடுவிக்க முயன்றும் பயனறறுப் ரபாயிறறு. அவ�து பறறுறுதினயக 
ன்கவிட ரவண்டும் என்று துன்புறுத்�ப்படடார். அவர�ா �ம் நம்பிகன்கயில் 
உறுதியாய இருந�ார். 1415ம் ஆண்டு ஜூனல ைா�ம் 6ஆம் ர�தி ஆயர் 
நினலயிலிருநது இறக்கம் தெயயப்படடார். உயிர�ாடு தீயிலிடடு அவன�க 
த்காளுத்தினர். அவ�து உடனல அவர்்களால் எரிக்க முடிந�ர�யன்றி 
அவ�து ரபா�னனனய எரிக்க முடியவில்னல. அவ�து ரபா�னன ்காடடுத் 
தீயாய ப�வியது. அவ�து ொம்பனல ன�ன் ஆறறில் ்கன�த்�னர் ஆனால் 
அவ�து சீர்திருத்� எண்ணங்கனள அவர்்களால் ்கன�க்க முடியவில்னல. 
ஹஸ தீககின�யாக்கப்படடது தபாகிமியா ைக்களின் உள்ளத்தில் தீயாய 
சுடடது. அவ�து ஆ��வாளர் ரபாப்பாளுன்கனய எதிர்க்கச சூளுன�த்�னர். 
ந�தெயதிப் பணினயத் தீவி�ைாயச தெய�னர். இது திருசெனயச சீர் 
திருத்�த்திறகு முன் ஆயத்�ைாயிறறு. 

ஜாண் ஹஸஜாண் ஹஸ



்சமு்தாய மாற்்றமும் சீர்திருத்த 
சிந்தவையின் ஏற்்றமும்

 ஐர�ாப்பியரின் தெல்வாககு உல்கம் முழுவதும் இக்காலத்தில் 
ப�வியது. தபாருளா�ா�த்திலும் ெமு�ாயத்திலும் ைாறறங்கள் ஏறபடடன. 
புதிய வன்கயிலான வாழகன்க முனற உருவா்க ஆ�ம்பித்�து. ைத்திய�ன�க 
்கடல் பகுதி்களில் ந்க�ங்களும் ைாந்க�ங்களும் இவவாயப்னபப் பயன் படுத்திக 
த்காண்டன. வாணிபம் தபரு்கக்கா�ணைாயிருந�வர்்கள் ரபார்த்துககீசியரும் 
ஸபானியருரை. இ�ன் மூலம் நாடனடக ்காடடிலும் பணரை முககியம் என்ற 
நினல ஏறபடடது. பணம் வாழகன்கயின் அடிப்பனடத் ர�னவ என்றாகியது. 
பணம் நிலககிழார்்களிடரைா, அ�ெர்்களிடரைாவன்று வியாபாரி்களிடரை 
அதி்கம் புழஙகியது. இந� வியாபாரி்கரள பிற்காலத்தில் ெனப சீர்திருத்�க 
த்காள்ன்க்கனளப் பல இடங்களிலும் ப�ப்பினர். சீர்திருத்�த்�ால் 
்கவ�ப்படடவர்்கள் ஐர�ாப்பாவின் புதிய ைனி�ர்்கள், அறிஞர்்கள், 
வியாபாரி்கள் தொர்வுறற ஏனழ்கள் ரபாப்பிடமிருநது விடு�னல விரும்பிய 
சிறற�ெர்்கரள. மு�லில் ஆயர்்கள், தெல்வர்்கள், உழவர்்கள் என்ற அனைப்பு 
ைடடும் இருந�து. ஆனால் இக்காலத்திரலா வியாபாரி்களின் வர்க்கம் 
என்னும் புதிய வர்க்கம் வலினை தபறறது. தெல்வர்்களுககு தபாருள்்கள் 
ர�னவயாயிருந�ன. ஆடம்ப�ம் அவர்்களின் குடியிருப்பாயிருந�து. 
அனவ்களுககு பணம் ர�னவ. அ�ற்கா்க குடியானவர்்கனள அதி்கைா்க 
ஒடுககினர். இ�னால் குடியானவர்்களின் எழுசசி ஏறபடலாயிறறு. ஏனழ்கள் 
தபருத்�னர். வியாபா�மும், ந்க�ங்களும் த�ாழிறகூடங்களும் தபருகின. 
நிலப்பண்னண உரினை முனற [Feudal] ைாறியது இம்ைாறறங்களால் ரவ�னன 
தபருகியது. இந� ரவ�னன்கள் சீர்திருத்�த்துககுப் பின்னணியங்களாயின. 
த�ாழில் வளர்சசியின் மூலைா்க அசசுககூடங்கள் ஏறபடடன. சீர்திருத்� 
சிந�னனயாளர்்களின் ்கருத்து்கள் அசரெறி அனனவன�யும் அனடந�ன.  
 ஏனழ்கள் ஏழனையிலும் தெல்வர்்கள் தெல்வத்திலும் தபருகினர். 
எளியவன் ஆயர்்கனளயும் ரப�ாயர்்கனளயும், ரபாப்னபயும் உறறு 
ரநாககினான். அவர்்கள் அ�ெர்்கனளப் ரபால் அ�ண்ைனன்களில் இருந�னர். 
ஆடம்ப�த்தில் ஆர்வம் ்காடடுவன�யும் ்கண்டான். இத்�னனயும் �ன்னிடம் 
்கடடாயைா்க வசூலிக்கப்படும் பத்தில் ஒன்றால் வரும் வாழவல்லவா 
என்று ்கண்டான். எனரவ பதினனந�ாம் பதினாறாம் நூறறாண்டு்களில் 
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குடியானவர்்கள் எதிர்த்து கிளர்சசி தெய�ார்்கள். அவர்்களிடம் ஆள் 
பலமும் இல்னல. பண பலமும் இல்னல. ஆயு� பலமும் இல்னல. 
தெல்வர்்களும், ஆயர்்களும் அவர்்களுனடய ரபா�ாடடத்ன� முறியடித்�னர். 
அ�ண்ைனன்களும் துறவிைடங்களும் குடியானவர்்களால் �ாக்கப்படடனர். 
எனினும் குடதலாடுஙகிய குடியானவனின் கூககு�ல் ர்கட்கப்படவில்னல. 
ஏனழ ைக்களின் ஏக்கம் நீக்கவில்னல வலினையறரறாரின் வறுனை நினல 
ைாறவில்னல. 
 இனவ்கனளதயல்லாம் உறறு ரநாககிக 
த்காண்டிருந� அறிஞர்்கள் ்கனலஞர்்கள் �ங்கள் 
எழுத்துக்களாலும் நாட்கங்களாலும் புதிய 
சிந�னன்கனள ைக்களில் துாண்டினர். ைனி� 
முககியத்துவ இயல் வளர்ந�து. �னிைனி�ன் 
உணவின்றி உனடயின்றி இருந� ்காலத்தில் 
புனி�ர்்களின் சினல்களுககு ஆடம்ப� ஆனட்கள் 
உடுத்�ப்படடிருந�ன� 1452 இல் பிறந� ெவனர�ாலா 
என்பவர் எதிர்த்�ார் ரபாப்னபயும் எதிர்த்�ார். பலன் 
தீயில் எரிந�ார். 
 1498 இல் லண்டன் ந்க� ரையரின் னைந�னான் ஜாண் ்காதலப் 
என்னும் ஆஙகிரலயரும் ைனி� முககியத்துவ இயலினால் இழுப்புண்டார். 
இஙகிலாத்தில் ஆகஸரபார்டு பல்்கனலக்கழ்க ஆய�ாய அைர்ந�ார். பின் 
லண்டனில் புனி� பவுல் ஆலய �னலனை ஆய�ா்கப் பணி புரிந�ார். 
தையச சீர்திருத்�ம் �னி ஆளிடம் மு�லில் த�ாடங்க ரவண்டும் என்றார். 
ரப�ாயர் மு�லில் திருத்� ரவண்டும். பின்னர் ஆயர்்களும், தபாதுைக்களும் 
திருந� ரவண்டும் என்றார். திருைனற ரந�டியா்க அதி்கா�முள்ள இனற 
தவளிப்பாடு என்றார். திருவிருநது ஒரு பலியன்று. நைது ஆண்டவரின் 
ை�ணத்ன�க ்காடடும் நினனவு கூர்�லும்  அவர் மூலைாய அவர�ாடும், 
விசுவாசி்கள் ஒருவர�ாடு ஒருவரும் த்காள்ளும் ஐககியத் தின் அனடயாளம் 

என்றும் ரபாதித்�ார். திருகர்காயில் ப�வி்கள் 
விற்கப்படடன� இடித்துன�த்�ார். 
  ைனி� முககியவாதி்களில் �னல 
சிறநது விளஙகியவர் இ�ாஸமுஸ இ�ாஸமுஸ என்பவர். 
இவர் திருசெனபச சீ�னைப்பு இயக்க இனறயியல் 
அறிவர்்களின் �நன� என அனழக்கப்படடார். 
இவர் 1466இல் �ாடடர்டாம் ந்கரில் பிறந�வர். 
தபறரறாரின் ைனறவுககுப்பின் அவ�து பாது்காவலரின் 
வறபுறுத்�லினால் ஹாலண்டில் ஸதடயின் என்ற 
இடத்தில் இருந� அகுஸதினியா ைடத்தில் 20ஆம் 

ெவனர�ாலாெவனர�ாலா

இ�ாஸமுஸஇ�ாஸமுஸ
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வயதில் துறவியா்கச ரெர்ந�ார். துறவி வாழகன்கனய தவறுத்�ார். துறவி்களின் 
வாழகன்க தநறியும், துறவி ைடங்களின் நிர்வா்க அனைப்பும் அவ�து 
தவறுப்னப வளர்த்�ன. 1492இல் துறவி ைடத்ன� விடடு தவளிரயறினார். 
பல இடங்களில் ஆய�ா்கப் ரப�ாசிரிய�ா்கப் பணியாறறியுள்ளார். சிறந� 
அனுபவம் உனடயவர் ெடஙகு்களில் ைடடும் நம்பிகன்க த்காள்ளும் 
ெையப்பறனற தவறுத்�ார். திருசெனபயிலும் திருப்பணிவினடயாளரிடமும் 
்காணப்படட குனற்கனள எடுத்தியம்பினார் ரபாப்பு்கள் கிறிஸதுனவப் ரபால் 
எளினையா்க வாழ ரவண்டும் என்றார். 
 புனி� தஜர�ாம் என்பவரின் 
நிருபங்கனளயும், புதிய ஏறபாடனடயும் 
1516 இல் கிர�க்கதைாழியில் அசசிடடு 
தவளியிடடார். எல்லா தைாழி்களிலும் 
அனவ அசசிடப்பட ரவண்டும் என்றும் 
எல்லா ைனி�ரும் அன� வாசிக்க 
ரவண்டும் என்றும் விரும்பினார். 
திருசெனபனய அதி்கம் ரநசித்�ார். 
�ன் சுயசித்�த்ன�க கீழப்படுத்தும் 
திருசெனபயின் ஆதிக்கரை �ன் ஆ�ா�ம் 
என்றும் திருசெனப, ைனி�னின் உலகில் 
வாழககூடிய இடம் என்றும் அ�ன் 
மூலைா்கரவ ைனி�ன் ்கடவுளுடன் ்கலநது த்காள்ளக கூடும் என்றும் 
கூறினார். 
 இ�ாஸைஸ லூத்�ன�யும் ்கத்ர�ாலிக்கன�யும் இனணக்க முயன்றார் 
முடியவில்னல. எ�ாஸைஸ திருசெனபயின் ஆ�ம்ப ்கால வாழகன்கனய 
ைக்களுககு அறிமு்கப்படுத்தினால் சீர்திருத்�ம் உண்டாகும் என்று 
எண்ணினார். ஆனால் உர�ானைச ெனப அ�றகு உடன்படடு வ�வில்னல. 
எனரவ சீர்திருத்�ம் ரவறுவழியாய ஏறபட ரவண்டிய�ாயிறறு. அது 
லூத்��ால் தெயலுககு வந�து. அ�றகி்கன் ்கடவுள் ்காலத்ன� நினறரவறறி 
னவத்திருந�ார். எப்படிதயனில் 

புனி� தஜர�ாம்புனி� தஜர�ாம்

• ஆய�ல்லா�வர்்கள் ்கல்வி அறிவு தபறறிருந�னர். ஆணும் 
தபண்ணும் லத்தீன் தைாழினய அறிநதிருந�னர். ஒரு 
்காலத்தில் ஆயர்்கள் ைடடும் அறிநதிருந� தைாழி சீர்திருத்� 
்காலத்தில் தபாது தைாழியாய இருந�து. ைக்கள் வழிபாடனட 
உறறுரநாக்கவும், திருைனற தைாழி தபயர்ப்னப ரநாக்கவும், 
சீர்திருத்�வாதி்களின் நூல்்கனள வாசிக்கவும் ்காலம் 
நினறரவறியிருந�து. 
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 ்காலம் நினறரவறிய ரபாது லூத்�ர் தெயல்படடார். ்கடவுள் 
அவன�ப் பயன்படுத்தினார். சீர்திருத்�த்ன� துவககியவரும் நடத்திய வரும் 
இனறவரன. 

• இத்�ாலிய ைறுைலர்சசியால் கிர�க்க மூல தைாழியிலான புதிய 
ஒப்பந� நூல் தபரும்பாரலா�ால் வாசிக்க ஏதுவுண்டாயிறறு. 

• ைத்திய ்கால ைறுைலர்சசியினால் ஒவதவாரு வியாபாரியும், 
ரபார்வீ�னும், ்கனலஞனும் குடியானவனும் பல்துனறயில் 
வல்லவ�ாய இருந�னர். �னி ைனி� முககியத்துவம் வந�ரபாது 
�னியனாய இருப்பன� உணர்ந�ான். கூடடா்கச ரெர்க்க ஒரு 
�னலவன் ர�னவப்படடது. 

• 1450 ஆம் ஆண்டிரலரய அசசு எநதி�ம் ்கண்டு 
பிடிக்கப்படடிருந�து, சீர்திருத்�வாதி்களின் ்கருத்துக்கள் 
வின�வாய ப�வ உ�வியது. 

• துறவறம் அக்காலத்தில் வீழநதிருந�து. லூத்�ரின் இல்லறம் 
ரபாறறப்படடது. 

• துறவி ைடங்கள் ரெ்கரித்து னவத்� தொத்ன� அப்கரிக்க 
அ�ெர்்கள் சீர்திருத்�த்ன� ஆ�ரித்�னர். 

• ்கனல வளர்சசியனடந��ால் ்கனலஞர்்கள் திருசெனபயின் 
சீர்ர்கடு்கனள ரைனட்களில் முழஙகினர். 

• �னிைனி�ப் தபாறுப்பு பாவத்ன�ப் பறறிய புதிய சிந�னனனயத் 
�ந�து. அவனவனுனடய பாவத்திறகு அவனவரன தபாறுப்பு 
என எளிதில் உண�க கூடிய�ாயிறறு. 

• விசுவாெத்�ால் நீதிைான் என்பது ்கவர்சசியா்கவும் 
உண்னையா்கவும் இருந�து. 

• ரபாப்பின் ஆதிக்கம், அ�ெர்ககுககும் தபாது ைக்களுககும் 
தவறுப்னபத் �ந�து. 

• ஆயர்்களின், துறவி்களின் சீர்ர்கடான வாழகன்க ஆடு்களின் 
உள்ளத்தில் அங்கலாயப்னபத் �ந�து. 

• ரப�யர் ப�வி்கள் பணத்�ால் கினடத்�து பார்ப்ப�றகு தவறுப்பு 
• நாடடுப்பறறு ெனபப்பறனறயும் ரபாப்பின் �னலயிடானைனயயும் 

விரும்பியது. 



மார்ட்டின் லூத்தர் க்சய்த 
சீர்திருத்தம்

 திருைனற தைாழியாக்கங்கள், அசசு எநதி�ங்களின் ்கண்டுபிடிப்பு 
புனி� அ்கஸடின் என்பவரின் நூல்்கள் நாடடுப் பறறு தைாழிப்பறறு, 
குடியானவர்்களின் எதிர்ப்பு, தபாருளா�ா� ஏறறத்�ாழவு, இனறப்பறறில் 
ஆர்வம், ்கனலஞர்்களின் எழுசசி, புதிய சிந�னன்கள், புதிய 
்கண்ரணாடடங்கள் ைனி�னனப் பறறிய புதிய ரநாககு்கள், ்கனலயின் 
ைறுைலர்சசி, திருசெனபனயச சீர்திருத்� முயன்றவர்்களின் பணி 
இனவயாவும் சீர்திருத்�த்திறகு ரந�ாய திருசெனபனய நடத்தியது எனலாம். 
16 ஆம் நூறறாண்டின் த�ாடக்கத்தில் பலர் திருசெனபனயப் புதுப்பிக்க 
பல வழி்களில் ஆ�ாயநது த்காண்டிருந�னர். ன�ன் நதிப் பள்ளத்�ாககில் 
வாழந� பகதியுள்ள துறவி்களும், ெனபயாரும் �ங்கள் �னி வாழகன்க பின் 
தூயனையால் திருசெனபயில் சீர்திருத்�த்ன�க ்காண முயன்றனர். அவர்்களின் 
அன்றாட்க அலுவலின் நடுவில் ஆண்டவரின் பாடு்கனளயும், அவருனடய 
அருனளயும் அனுபவித்து இனறவனின் பி�ென்னத்ன� இனி�ாய உணர்நது 
இன்புறறு வாழந�னர். எளினையும் இ�க்கமும் ஏறற நல்தலாழுக்கமும் 
உனடரயா�ாய திருசெனப சீர்திருத்�த்துக்காய உனழத்�னர். 
 15 ஆம் 16 ஆம் நூறறாண்டு்களில் ஐர�ாப்பாவில் புதிய 
அ�சு்கள் ர�ான்றின. திருசெனபககும் அ�சுககும் அந�ந� நாடடின் 
அ�ெரன �னலவனா்க, தபாறுப்பாளியா்க அனையரவண்டும் என்று 
விரும்பினர். அனனத்துல்க தைாழியா்க இருந� இலத்தீன் தைாழினயக 
்காடடிலும், அந�ந� நாடடின் தைாழி்கரள சிறப்புப் தபறறன. அ�ன் மூலம் 
இலககியங்களும், சிறப்பான ஆ�ாயசசி நூல்்களும் பித�ஞ்சு தஜர்ைன், 
ஆஙகிலம், இத்�ாலியம், ஸபானியம் ரபான்ற தைாழி்களில் வளர்நது 
தபருகின திருைனறச ொர்புனடய பழனையான தைாழி்கனளயும் �ங்கள் 
தைாழி வளர்சசியின் புதிய ரபாககில் சுறறனர். ஆ�ம்ப திருசெனபயின் 
நடபடி்களும், திருசெனப �நன�யர்்களின் சீர்மிகு எழுத்ர�ாவியங்களும் 
�ங்கள் வாழனவயும் திருசெனப வாழனவயும் சீர்திருத்தும் என்று விரும்பிக 
்கறறனர். அனனவரும் ைாறறத்ன� விரும்பினர். அ�ற்கா்க உனழத்�னர். 
ஆனால் என்ன தெயய ரவண்டும் என்பதில் எல்லாருனடய ்கருத்து்களும் 
ஏ்கைாய ஒருமிக்கவில்னல. அன்று அவர்்களுககு ஒரு �னலவர் ர�னவ, 
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அனனத்து சிறு குழுக்கனளயும் ஒன்றுபடுத்� சிறப்பு நி்கழசசி ஒன்று ர�னவ. 
எந� ஒரு �னிக குழுவும் இ�றகுத் �குதியாய இருக்கவில்னல. ஆனால் 
ரபாப்பின் அ�சியல் ஆதிக்கத்தினின்று விடு�னலககும், தூயனையான 
ஆன்மீ்க தநறிககு எடுத்துக்காடடா்கவும், சீர்திருத்�த்தின் திறவு ர்காலா்கவும் 
அவர்்கள் ைார்டடின் லூத்�ன�க ்கண்டனர்.



மார்ட்டின் லூத்தர்

 ைார்டடின் லூத்�ர் சீர்திருத்�த்தில் 
தெயல்பட அவன�த் தூண்டியனன அவ�து 
வாழகன்கயின் அனுபவங்களும், அவ�து 
ஆன்மீ்க ரபா�ாடடங்களும் எனலாம். 
ைார்டடின் லூத்�ர் ெகரொனி (Saxony) 
நாடடில் ஐஸரலபன் என்னும் சிறறூரில் 
1483 -ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 10 ஆம் 
ர�தி (13ம் ர�தி என்பாருமுண்டு) பிறந�ார். 
அவ�து �்கப்பனார் ஹான்ஸ லூத்�ர். �ாயார் 
ைார்க்கத�ட புனி� ைார்டடின் திருநாளுககு 
முநதின நாளில் பிறந�னையால் ைார்டடின் எனப் தபயரிடப்படடார். 
லூத்�ரின் தபறரறார் ்கடின உனழப்பாளி்கள் �்கப்பனார் தெப்புச சு�ங்கத் 
த�ாழிலாளியா்க இருந�வர். பின்னர் ைான்ஸ பீல்டு பி�புவிடம் மூன்று 
சு�ங்கங்கனளக குத்�ன்கககு எடுத்திருந�ார். தெல்வாககு உள்ளவர். 
சீரிய பண்பாளர். அவ�து துனணவியார் ைார்க்கத�டடும் திருைனறமீதும் 
இனறவன் மீதும் ஆழந� பறறுனடயவர். லூத்�ரின் �நன�ககு அன்றிருநது 
ஆயர்்கள் மீது அதி்க தவறுப்பு இருந�து. ஆயர்்களின் ைாயைாலமும், 
அதி்கா�ப்பறறும் சூதும் அவருககு அருவருப்பாய இருந�து. 
 லூத்�ர� அககுடும்பத்தின் �னலை்கன். அ�ன்பின் அறுவர் 
இருந�னர். லூத்�ரும் ைறறப் பிள்னள்களும் இனறப்பறறுனடயவர்்களாய 
வளர்க்கப்படடனர். லூத்�ர் இளனையில் ரைாடெம், ந�்கம் தூ�ர்்கள், 
புனி�ர்்கள், பிொசு, தீய ஆவி்கள், ெடஙகு்கள் இவறறின் மீது 
நம்பிகன்க உனடயவ�ாய வளர்ந�ார். கிறிஸதுனவ நீதிபதியா்க எண்ணி 
அஞ்சினார். ்கன்னிைரியாள். திருத்தூதுவர்்கள் புனி�ர்்கள் ஆகிரயாரின் 
இனடயீடடு ைன்றாடடில் ஈடில்லா நம்பிகன்கயுனடயவ�ாய இருந�ார். 
ஆண்டவர் ்கறபித்� தஜபத்ன�யும் பத்துக்கடடனள்கனளயும், பறறுறுதி 
அறிகன்கனயயும் (விசுவாெப் பி�ைாணத்ன�யும்) அவர் ைனப்பாடம் 
தெயதிருந�ார். தபாதுவா்கககூறின் ஒரு உண்னையான ்கத்ர�ாலிக்கக 
கிறிஸ�னா்க இருந�ார். சு�ங்கத் த�ாழிலாளர்்களின் பாது்காவல் புனி��ா்கக 

ைார்டடின் லூத்�ர்ைார்டடின் லூத்�ர்
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்கரு�ப்படட புனி� அன்னாவிடம் முனறயிடும் பழக்கமுனடயவ�ா்கவும் 
இருந�ார். ஏழாம் வயதில் ைான்ஸபீல்டு (Mansficid) என்ற இடத்தில் 
இருந� இலக்கணப் பள்ளியில் ரெர்நது அடிப்பனடக ்கல்வி ்கறறார். 14 
ஆம் வயதில் ைாகடிபர்க (Magdeburg) என்ற ந்கரில் இருந� தபாதுநினல 
ெர்கா��ர் நடத்தி வந� பள்ளியில் ஓ�ாண்டு பயின்றார். அஙகு தபாதுநினல 
ெர்கா��ரில் அன்ஹால்ட தபன்பா்க என்ற நாடடின் இளவ�ென் வில்லியம் 
என்பவர் பி�ான்சிக்கன் துறவியாய எளினையும் தூயனையுைாய வாழந�ன�க 
்கண்டார். ைறு ஆண்டில் (1501) ஐதெனாக (Eisenach) என்னும் ஊரில் 
பி�ான்சிஸ்கனியர் பள்ளிககு அனுப்பப்படடார். அக்காலத்தில் �க்க வயது 
வந�வுடன் தஜர்ைானிய ைாணவர்்கள் �ாங்களா்கரவ �ங்கள் ்கல்விககு 
வழி வகுத்துக த்காள்ளரவண்டும் - ஐதெனாககில் லூத்�ரின் ்கல்விககு 
பன்த்காத்�ா என்னும் சீைாடடி உ�வினார். மூவாண்டு்கள் அஙகு ்கறறபின் 
லூத்�ர் ஏர்புட (Erturl) என்னும் ந்கரில் இருந� பல்்கனல்கழ்கத்தில் 
பயின்றார். 1502 இல் இளங்கனலப் படடமும் 1505 ஆம் ஆண்டில் 
லூத்�ர் முது்கனலப் படடமும் தபறறார். அக்காலத்தில் பல்்கனல்கழ்கத்தில் 
தையயியலும், இனறயியலும் ஒருஙகினணநது ்கறபிக்கப்படடது. இநநினலயில் 
லூத்�ரின் �நன� நன்கு முன்ரனறியிருந�ார். �ன் �னலை்கன் ெடட இயல் 
பயில ரவண்டும் என்று விரும்பினார். லூத்�ர் எர்புட பல்்கனலக ்கழ்கத்தில் 
ைார்டடீன் என்பவரிடம் அரிஸடடாடடிலின் தையயியல் ்கருத்துக்கனளயும், 
அ�றகு விளக்கவுன�்கனளயும் அதி நுடபைாய ஆ�ாயந�ார். அனனத்து 
ைாணவரிலும் சிறநது விளஙகினார். அவ�து உடன் ைாணவர்்கள் அவன�, 
தையயியல் அறிஞர் (the learned philosopher) என்றும் இனெக ்கனலஞர் 
(the musician) என்றும் அனழத்�னர். 
 ைாணவப் பருவத்தில் லூத்�ர் ஒரு பகதியுள்ள ்கத்ர�ாலிக்க�ா்க 
வாழந�ார். நாரடாறும் �வறாது தியானம் தெய�ார். வழிபாடடில் ்கலநது 
த்காண்டார். நன்றா்க தஜயிப்பது அன�ப்படிப்புககுசெரி என்பது லூத்�ரின் 
கூறறு. ெடட இயல் பயில்வ�ற்கா்க எர்பர்ட பல்்கனலக ்கழ்கத்தில் ரெர்ந� 
லூத்�ரின் �னிப்படட வாழவிரலா தபரும் ைனப்ரபா�ாடடம் உனடயவ�ாய 
இருந�ார். சிறு �வறுக்கா்கவும் தபரிதும் ெஞ்ெலப்படடார். �ம் ன்க்கனள 
்கழுவும்ரபாது "நாம் எவவளரவா சுத்�ைாயிருக்கக ்கழுவினாலும் அதி்க நாம் எவவளரவா சுத்�ைாயிருக்கக ்கழுவினாலும் அதி்க 
அசுத்�ைாய இருககிரறாம்அசுத்�ைாய இருககிரறாம்" என்பா�ாம், ஆன்மீ்கப் ரபா�ாடடம் அதி்கரித்துக 
த்காண்ரடயிருந�. இனறவனிடம் அனைதி தபற அவர் ஆறறிய முயறசி்கள் 
எல்லாம் வீணாயத் ர�ான்றின. அ�னால் ைனரநாவுறறு ரொர்புறறுக 
்காணப்படடார் என்று அவ�து நண்பர் தைலங�ான் கூறியுள்ளார். 
 அநநாட்களில் எர்புர்ட பல்்கனலக்கழ்க நூல் நினலயத்தில் 
இருந� லத்தீன் திருைனறனய எடுத்து வாசித்�ார். வழிபாடு்களில் சிறு 
சிறு திருைனறப் பகுதி்கனள வாசிக்கக ர்கடட அவருககுத் திருைனறயின் 



37திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

தெம்தபாருள் சிறப்பாயும் வியப்பாயும் த�விடடாத்�ாயும் இருந�து. ெறறு 
ைன அனைதி கினடத்�து ஆனால் அடுத்து அவன� அணுகிய நி்கழசசி்கள் 
அவர் ஆழைாய சிநதிக்க அவன� உநதின. அவ�து இ�த்� ந�ம்தபான்று 
அறியாைல் தவடடப்படட�ால் ை�ணத் �ருவாயககு ஆளானார். அப்ரபாது 
ை�ணத்ன�ப் பறறிய எண்ணங்கள் அவன� ஆடடின. அ�றகுப்பின் ஏறபடட 
திடீர் சு்கவீனம், ை�ணம் பறறிய எண்ணங்கனள அதி்கைாககியது. ரலங 
(Lang) என்னும் அவ�து நண்பர் ஒருவரின் துறவறம் பூணு�ல் அவன� 
சிநதிக்கத் தூண்டியது. ஹியனானிைஸ என்னும் லூத்�ரின் ைறதறாரு 
நண்பர் திடீத�ன ைாண்டார். ை�ணம் பறறிய எண்ணங்கள் ரைலும் பட�த் 
த�ாடஙகின. எர்பாடடிலும் அன�ச சூழவும் த்காள்னள ரநாய ப�வியரபாது 
ைனி�னின் நினலயின்னைனயயும், ைறுனைனயப்பறறியும் சிநதிக்கலானார். 
 வழககுன�ஞர் படடப்படிப்பு அவருககு விருப்பமில்னல. 
வழககுன�ஞர் பணியில் உண்னை ரபசுவது இயலாத�ன்று ைனம் புழுஙகினார். 
புனி� பவுலடி்களான� ரபத�ாளியின் மூலம் ெநதித்� இனறவன் ரபரிடி 
ஒன்றின் மூலம் லூத்�ன� ெநதித்�ார் எனலாம். இன� லூத்�ரின் �ைஸகு 
அனுபவம் என்பர். இது 1505 ஜுனல இ�ண்டாம் நாள் நனடதபறறது. 
ைான்ண் பீல்டிலிருந� �ம் தபறரறான�ப் பார்த்து விடடு எர்புர்ட ந்கருககுத் 
திரும்பிகத்காண்டிருந�ார். ஸடாடடர் த்கயம் (Stotterhein) என்னும் 
இடத்திறகு அருகில் இடி மின்னல் இவறறுடன் கூடிய தபருைனழயில் 
அ்கப்படடுக த்காண்டார். அவர் அருகில் ஒரு இடி விழுந�து லூத்�ர் 
திகிலுறறு �ன�யில் விழுந�ார். மீண்டும் எழுநது நிற்க முயன்றார். ்கால்்கள் 
�ள்ளாடின பயத்தின் மிகுதியால் புனி� அன்னம்ைாரள துனண புரிவாய புனி� அன்னம்ைாரள துனண புரிவாய 
நான் ஒரு துறவியாரவன்நான் ஒரு துறவியாரவன் என்றார். புனி� அன்னம்ைாள் என்பார் ்கன்னி 
ைரியாளின் அன்னன என்றும் சு�ங்கத் த�ாழிலாளர்்களின் ்காப்பாளர் 
என்றும் நம்பினர். லூத்�ரின் இசெப�ம் ஒரு திடீர் ைனதவழுசசியின் 
வினளவு என்று த்காள்ளலா்காது. ைா�ங்களா்க, ஆண்டு்களா்க அவர் 
உள்ளத்தில் அரும்பி யிருந� ஐயப்பாடடின் வினளவு எனலாம். 
 துறவி ைடத்தில் அவர் ரெ� இருந�ன� அவ�து நண்பர்்கள் 
�டுத்துப்பார்த்�னர். தீர்க்கைான உசுளத் த�ளிரவாடு எழுந� ஒன்றன்று 
என்று கூறினர். லூத்�ரும் சில ்காலம் �யஙகினார். ஆனால் உள்ளத் 
த�ளிரவாடு உறுதிப்பாடடின் நினறரவாடு 1505 ஜூனல 16 ஆம் நாள் 
அ்கஸதீனர் துறவி ைடத்திறகுச (எர்மித்திய துறவி நினலயம்) தென்று 
துறவறம் பூண்டார். இது லூத்�ரின் �நன�ககு அறிவிக்கப்படடது. �நன� 
ஹான்ஸ லூத்�ர் அது பிொசின் சூழசசியன்று என்றார். துறவி ைடத்தில் 
லூத்�ர் மூன்றாண்டு்கள் �ஙகினார். ்கடவுளுககுப் பிரியைாய வாழ 
்கடுனையாய முயன்றார். �னது பாவத்திறகு ்கா�ணம் இனறவனிடத்தும், 
ைனி�னிடத்தும் அன்பு த்காள்ளா� நினலதயன உணர்ந�ார். பாவைறற 
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நறதெயனலக ்காண்ப�ரிது எனக ்கண்டார். இம்ை�ண உடலிருநது என்னன 
யார் விடுவிப்பார் எனக ்க�றினார். ைனநதிரும்பு�ல் என்பது �ம்மில் �ாரை 
இயலாது என்று ்கண்டார். ்கடவுள் �ாம் முன் குறித்�வர்்கனளத் �ான் 
மீடபார். மீப்்கப்படடவர்்கள் ்கடவுளின் பி�ைாணத்ன� நுடபைாய ன்ககத்காள்ள 
ரவண்டும் என்றும் ரபாதிக்கப்படடிருந�ார். இருந� அனைதியும் அ�னால் 
அ்கன்றது. 
லூத்�ர் இளனையில் 
்கண்டிருந� இரு 
படங்கள் இன்னும் 
அதி்கைாய குழப்பின 
படத்தில் உள்ளது 
இதுரவ. 
படம் 1படம் 1
 " தி ரு ச ெ ன ப 
ஒரு ்கப்பல். 
தூயாவியார் அ�ன் 
ை ா லு மி . ர ப ா ப் பு , 
்க ா ர் டி ன ல் ்க ளு ம் 
ர ப � ா ய ர் ்க ளு ம் 
பயணி்கள், ஆயர்்களும் துறவி்களும் �ண்டு வலிப்பவர்்கள். ஆய�ல்லாருககு 
அதில் இடம் இல்னல. ஆய�ல்லா�வர் நீரில் �த்�ளித்து �வித்�னர். 
�ப்பித்துப் பினழக்க ்கப்பலிலிருநது கீரழ விடப்படும் த்காககி்கனளப் பிடித்து 
மீடபின் ரபனழயாகிய திருசெனபககுள் ஏறரவண்டும்'' இப்படம் ஒருரவனள 
அவர் துறவு பூணக ்கா�ணைாயிருநதிருக்கலாம். 
படம் 2படம் 2
 "கிறிஸது நீதிபதி - ஒரு ன்கயில் அல்லி ைலர், ைறு ன்கயில் கூரிய வாள் 
இவறறுடன் வானவில்லில் 
அைர்நதிருந�ார்'' இது 
ைறதறாரு படம். இப்படம் 
திருக ர்காவிலின் 
சுவரில் ைான்ஸபீல்டில் 
அனைநதிருந�து. அல்லி 
ைலர் இ�க்கத்ன�யும் 
வாள் �ண்டனனனயயும் 
உணர்த்தின. 
 இ ப் ப ட ங ்க ள் 
லுத்�ரின் உள்ளத்தில் 

படம் 1. திருசெனப படகுபடம் 1. திருசெனப படகு

படம்: 2 கிறிஸது என்ற நீதிபதி படம்: 2 கிறிஸது என்ற நீதிபதி 
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இனடயறாது உருத்திகத்காண்ரட இருந�ன. ஆயினும் லுத்�ர் சிறந� 
துறவியா்க வாழந�ார். தஜபத்திலும். தியானத்திலும், விழிப்பிலும், நூல்்கனள 
வாசிப்பதிலும், ்கடும் வி��ங்கனளக ்கனடப்பிடிப்பதிலும் தீவி�ைாய இருந�ார். 
 அவருனடய துறவிப் பறறில் அளவில்லா ஆர்வம் ்காடடியும், 
அய�ாது உனழத்து அரும்பாடுபடடு ஆண்டவரின் அருனள அனடய 
முயன்றும் யாதும் பயனில்னல எனக ்கண்டார். வறறா� �னது ஆன்மீ்கப் 
ரபா�ாடடத்�ால் வாழகன்க ஓ�த்திறர்க தென்றிருந�ார். ஓ�ாண்டு �குதி 
்காண் பருவத்தில் துறவி ைடத்தில் ்கழித்�ார். 1506 தெப்டம்பரில் துறவி 
(பணியாள்) ஆ்க அருடதபாழிவு தபறறார். 1507ல் ஆய�ா்க அருடதபாழிவு 
தபறறார். 1507 ரை ைா�ம் 2ம் நாள் மு�ல் வழிபாடனட பயத்ரநாடும் 
நடுக்கத்ர�ாடும் நடத்தினார். உயிருள்ள இனறவன் முன் நிறறல் என்பது 
நி்கரில்லாத் திகினல அவருககுத் �நதிருந�து. அவவழிபாடடுககு 
அவருனடய �நன�யும் வநதிருந�ார். ஒருவாறு �ன் ை்கனின் ரபாககுககு 
இனெந�வ�ா்கவும், அதில் தபருனை த்காண்டவ�ா்கவும் ஆ�ம்பத்தில் 
்காணபடடார். வழிபாடு முடிந�து. லூத்�ர் �ம் �நன�யிடம் நான் 
தெய� இத் தீர்ைானமும், நான் தபறற இவவாயர் பணியும் எத்துனன 
பு்கழசசிககுரியது என்று இப்ரபா�ாவது உணருகிறீர்்களா? என்றார். 
�நன�ரயா ்கடுஙர்காபம் த்காண்டார். ்கறறுத் ர�ர்ந� அறிஞரன, உன் 
�நன�னயயும் உன் �ானயயும் ்கனம் பண்ணு என்று திருைனறயில் நீ 
ஒரு நாளும் வாசிக்கவில்னலயா? என்னனயும் உன்  �ானயயும் அநதிய 
்காலத்தில் ன்கவிடடு, இஙர்க வநது விடடாரய என்று தபருஞ்ெத்�ைாய 
ஏசினார். ஏன் �ன் �நன�த் இத்�னனயாய ஆயர்பணினய தவறுககின்றார் 
என்பது தபரிய ர்கள்விககுரியா்க அப்ரபாதிருந�து. இயல்பா்கரவ அவர் 
�நன� ஆயர்்கனள தவறுப்பவர் என்பன� லூத்�ர் அறிவார். இத்துனண 
தவறுப்புககுக ்கா�ணம் என்னதவன்று தையைறநது நின்றார் லூத்�ர்.
 1508 இல் வித்�ன்பர்க பல்்கனலக ்கழ்கத்திறகு இனறயியல் ்கறபிககும் 
ரப�ாசிரிய�ா்க லூத்�ர் நியமிக்கப்படடார். தையயியல் அரிஸடடாடடிலின் 
தையயியல் ஆக்கம் என்பவரின் ர்காடபாடு்கள் இவறனற ஆக்கபூர்வைாயக 
்கறபித்�ார். ்கறபிக்க ரவண்டியதிருந��ால் அவறனற ஆழைாய ்கறறுக 
த்காண்ரடயிருந�ார். அநநாட்களில் அப்பல்்கனலக ்கழ்கத்தின் �னலவ�ான 
ஜான் ஸதடனபித்ஸ என்பவர் லுத்�ரிடம் ரப�ன்பு ்காடடினார். ்கடவுள் 
நியாயாதிபதி என்னும் பயத்ன� லுத்�ன� விடடு அ்கறற உ�வினார். 
கிறிஸதுவின் மூலைான ்கடவுளிடம் நல்லுறவு த்காள்ள முடியும் என்பன� 
லுத்�ருககு விளககினார். விசுவாெத்தின் ரைன்னைனய எடுத்தியம்பினார். 
திருைனறனய வாசிக்கத் தூண்டினார். ஆனால் லுத்�ர�ா சுயதவறுப்பு, 
்கடும் �பசு்கள் இனவ்கள் மூலம் ்கடவுளின் அருனளப் தபற முயன்று 
த்காண்ரடயிருந�ார். ரநான்பு என்னும் ொககி�தைந�ால் பாவைன்னிப்பு 
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கிடடும் என்று ரபாதிக்கப்படடிருந�ார். எனரவ அதி்கைா்க ரநான்பில் 
இருந�ார். அக்காலத்தில் லுத்�ர் பல தபாறுப்பு்களில் இருந�ார். தபரும் 
வடடா� ஆய�ா்க இருந�ார். 11 துறவி ைடங்களின் ரைறபார்னவயாள�ாய 
இருந�ார். பல்்கனலக்கழ்கப் ரப�ாசிரிய�ா்கப் பணிபுரிந�ார். 
 1511ல் ர�ாைாபுரிககுச தெல்லும் வாயப்னப லுத்�ர் தபறறார். 
துறவி ைடங்கனள இனணப்பதில் ஏறபடட பி�சசினன ெம்பந�ைா்க ரபசசு 
வார்த்ன� நடத்� லுத்�ர் ர�ானைககுச தென்றார். ரபாலிக கிறிஸ�வத்தின் 
ர்கடனடயும், தபாயப் ரபா�்கர்்களின் ரபாகன்கயும் ்கண்டு அதிர்ந�ார். 
ஆயர்்கள் பாவ அறிகன்க ர்கடபதில் அக்கன�யறறிருப்பன� அஙகு 
்கண்டார். 
 ஆயர்்களின் ஆடம்ப�ம், அதி்கா� ஆனெ்கள், ப�விப் தபருனை்கள், ஆயர்்களின் ஆடம்ப�ம், அதி்கா� ஆனெ்கள், ப�விப் தபருனை்கள், 
அக்கன�யறற ஆயர் பணி, திறனையறற தெயல்பாடு்கள், சிறறன்பச ரெறறில் அக்கன�யறற ஆயர் பணி, திறனையறற தெயல்பாடு்கள், சிறறன்பச ரெறறில் 
உழல்�ல் இவறனற ர�ானை ந்கர் ஆயர்்களிடம் ்கண்டார். வழிபாடனடக உழல்�ல் இவறனற ர�ானை ந்கர் ஆயர்்களிடம் ்கண்டார். வழிபாடனடக 
்கருத்தின்றி நடத்து�ல், ரவ்கைா்க வழிபாடு நடத்து�ல், ்கடனைக்கா்க ்கருத்தின்றி நடத்து�ல், ரவ்கைா்க வழிபாடு நடத்து�ல், ்கடனைக்கா்க 
ரவண்டா தவறுப்ரபாடு திருைனறப் பகுதி்கனள வாசித்�ல் இவறனற ரவண்டா தவறுப்ரபாடு திருைனறப் பகுதி்கனள வாசித்�ல் இவறனற 
ஆயர்்கள் வாழவில் ்கண்டார். ஆயர்்கள் வாழவில் ்கண்டார். 
  ஆயர்்களின் ஒழுக்கக ர்கடனட அறிந�ரபாது அதிர்சசிககுள்ளானார். 
"ர�ானைககு நான் ரநரில் தென்று பார்த்தி�ாதிருந�ால் ரபாப்பு ைார்க்கம் 
எத்துனண அருவருப்புககுரியத�ன்று நம்பியிருக்கைாடரடன்'' என்றார். 
திருத்�லங்கள் திருப்பலன் அளிப்ப�ா்க நம்பி வந� லுத்�ர் திருத்�லத்தில் 
சீர்ர்கடு்கனளக ்கண்டார். புனி�ர்்களின் திருப்பண்டங்கனளக ்கண்டு 
திருப்பலன் அனடயலாம் என்று நம்பினார் லுத்�ர். ொஙடாஸ ர்கலா 
அல்லது புனி� படி்கள்  என்று அனழக்கப்படட படி்களில் லுத்�ர் ஏறினார். 
ஒவதவாரு படினயயும் முத்�மிடடுக த்காண்ரட முழங்காலுான்றி ஏறினார். 
அப்படி்கள் எருெரலமிலிருநது ர�ாமுககுக த்காண்டு வ�ப்படட�ா்க 
நம்பப்படடது. அப்படிக்கடடு பிலாத்துவின் அ�ண்ைனனயில் இருந��ா்கவும் 
ஓர் ்காலத்தில் அ�ன் வழியா்க இரயசு ஏறிசதென்றார் என்றும் நம்பினர். 
எங்கள் பி�ாரவ என்று ஒவதவாரு படியிலும் ஏறினால் உத்�ரிககும் 
�லத்திலுள்ள ஒவதவாரு ஆன்ைானவயும் விடுவிப்ப�ா்கக கூறப்படடது. 
படிக்கடடு்களின் உசசினய அனடந�தும் தபருமூசசு விடடு, இத்�ன்கய 
அருளின் எத்�னம் பக�ர்்களுககு அருளப்படட�றகு என்ன ஆ�ா�ம் 
உள்ளது. இனறயருனளப் தபற இதுவும் வழியாகுைா என்ற ர்கள்வி அவருள் 
எழுந�து. இ�ன் மூலம் புனி�ர்்களின் திருப்பலனில் பங்கனடயலாம் என்ற 
நம்பிகன்கனய இழந�ார். குழப்பம் நினறந�வ�ாய ைடத்துககுத் திரும்பினார். 
அன்றிருந� பாவ அறிகன்க முனற மூலம் ைன அனைதி தபற முயன்றார். 
அப்ரபாது அப் பாவைன்னிப்பு முனறனயப் பறறி பல ெநர�்கங்கள் எழுந�ன. 
அது பறறிய நம்பிகன்கனயயும் இழந�ார். 
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 இவவாறிருகன்கயில் 1512ல் லுத்�ர் இனறயியலில் அறிவர் 
படடம் தபறறார். ஸதடௌபித்ஸ என்பவருககுப் பதிலா்க விடடன்பர்க 
பல்்கனலக ்கழ்கத் �னலவ�ா்க நியைனம் தபறறார். 1513 மு�ல் 1515 
வன� திருைனறயில் ெஙகீ� நூலுககு விளக்கம் �நது வந�ார். 22 ஆம் 
ெஙகீ�த்ன�த் தியானிககும் ரபாது இரயசு சிலுனவயில் தொன்ன 4 ஆம் 
வெனத்ன� சிநதிக்கலானார். ஏன் என்னனக ன்கவிடடீா கிறிஸது ஏன் 
ன்கவிடப்படடார். என்று சிநதிக்கலானார். நாம் பாவி்கள் கிறிஸதுரவா தூயர் 
ஏன் அவர் ன்கவிடப்பட ரவண்டும்? என்று சிநதித்�ார். 1516- 1517இல் 
ர�ாைருககு எழுதின பவுலாரின் ்கடி�த்தில் 1:17 இல் விசுவாெத்தினால் 
நீதிைான் பினழப்பான் என்கிற வெனத்ன�க ்கண்டார். நீதியுள்ள ்கடவுள் 
உலன்க சிலுனவயில் ஒப்பு�வாககுவன�க ்கண்டார். ்கடவுள் நீதிபதியாயினும் 
அவர� மீடபரும் ஆவார். விசுவாெத்�ால் பாவி, கிறிவதுவின் மூலைா்க 
�நன�யாம் ்கடவுளின் உள்ளத்ன� அறிகிறான். ்கடவுளின் முநதி 
அன்புகூர்ந� நினலனயக ்காண்கிறான். கிறிவதுவில் தவளிப்படட ்கடவுளின் 
அன்புககு ைாறுத்��ைா்க அவவன்னப ஏறறுக த்காண்டு அவரில் நம்பிகன்க 
னவககிறான் என்று லுத்�ர் அறிநது த்காண்டார். 
 புனி� அ்கஸடினின் நூல்்கள் மூலைா்க இந� உண்னை அவருககு 
ரைலும் விளங்கலாயிறறு. த�யவ நீதியால் நம்னை அலங்கரித்து 
நீதிைானாககுகின்றார். கிறிஸது நல்ல ெைாரியனனப் ரபால் குறறுயி�ாய 
கிடககும் பாவினய தூககிதயடுத்து அவன் குணைனடயுைடடும் அவனுக்கா்க 
்கவனலப்படுகிறார், என்னும் ்கருத்ன� அ்கஸடினிடமிருநது ்கறறார். 
அ்கஸடினின் நன்னைககும் தீனைககும் முன் குறித்�ல் என்னும் ர்காடபாடனட 
லுத்�ர் ஏற்கவில்னல. லுத்�ர் அ்கஸடின் என்பவரின் ரபா�னன ்களிலும், 
ைனறதபாருள் தையயியல் விளக்க அறிஞர்்களின் ்கருத்துக்களிலும் 
திருைனறககு ஒவவுவன� ைடடும் எடுத்துக ன்கயாண்டார். ைனற தபாருள் 
தையயியல் விளக்க அறிஞர்்களின் சிறப்புப் ரபா�னனயா்க, உள்ளான ெைய 
அனுபவம், பாவத்தின் �ன்னை, பாவத்ன�ப் பறறிய �னியாள் தபாறுப்பு, 
இவறனற ைதித்�ார்.



லுத்தரின் புரட்சி

 ்கடவுளின் நியாயத்தீர்ப்புககும், விசுவாெத்�ால் நீதிைான் 
பினழப்பான் என்ப�றகுமுள்ள த�ாடர்னப லுத்�ர் ்கண்டார். ்கடவுளின் 
நியாயரை அவர் அருளும் நீதி. அன�க த்காண்ரட அருளாலும், �ம் 
இ�க்கத்�ாலும் இனறவன் நம்னை நீதிைானாககுகிறார். அதினால் நான் 
ைறுபடியும் பிறந�வனனப் ரபால் உணர்நர�ன். ப�தீசின் வாெலில் ரந�ாய 
நுனழந�ன�ப் ரபால் எனககிருந�து. திருைனறயின் தெம்தபாருள் முறறிலும் 
புதி�ா்கத் த�ன்படடது. த�யவ நீதி என்னும் தொல் முன்னர் எனககு 
தவறுப்பாயிருந�து. இப்ரபார�ா அது இன்பம் �ரும் ர�ன் தைாழியாயிறறு 
என்றார். �ாம் தபறற ஒளினயப் பிறர்ககும் வழங்கத் துடித்�ார். விடடன்பாக 
பல்்கனலக்கழ்க ைாணவர்்களுககு ரபருன� ஆறறும் ரபாதும் வடடா� 
ெனபயில் அருளுன� ஆறறும் ரபாதும் இன�த் த�ளிவாய விளககினார். 
ர�ாைர் ்கலாத்தியர் திருமு்கங்கனள விரும்பி ஆ�ாயநது ைாணவர்ககும், 
ெனபயாருககும் நன்கு விளககினார். (்கலாத்தியருககு பவுலர் எழுதிய 
்கடி�த்ன�த் �ன் ைனனவியின் தபயர் த்காண்டு ்கா�ரின் வான் ரபா�ாள் 
என்று அனழத்�ார். பிற்காலத்தில் அத்�னனயாய அக்கடி�த்ன� ரநசித்�ார்). 
 ஆயர்்கள் �ான் �னிப்படட முனறயில் சீர்ர்கடாய இருந�ார்்கள் 
என்றும் ரபாப்பின் ைார்க்கம் �வறறறது என்றும் நம்பிவந� லுத்�ரின் 
உள்ளத்தில் ர�ானை ெையக ர்காடபாடபாடு்கரள தபரிய �வறு்களா்கக 
்காணப்படடன. அவறனறத் துணிவாய எதிர்க்கத் �னலப்படடார். அ�றகுரிய 
வாயப்பு வின�விரலரய வந�து. அவருனடய ஆ��வாள�ான பித�டரிக 
பி�பு (Elcctor) பல பழனையான திருப்பண்டங்கனள ரெ்கரித்து னவத்திருந�ார். 
1516இல் அனனத்துப் புனி�ர்்களின் திருநாளில் அவறனற ெனப ைக்களின் 
பார்னவக்கா்க ஒழுஙகு தெய�ார். பின் வரும் திருப்பண்டங்கள் 1509 மு�ல் 
அவரிடம் இருந�ன. 
"புனி� தஜர�ாம், என்பவரின் ஒரு பல், புனி� தபர்னாடுவின் ஆறு 
எலும்பு்கள், புனி� தஜர�ாம், புனி� அ்கஸடின் ஆகிரயாரின் நன்னான்கு 
எலும்பு்கள், ்கன்னி ைரியாளின் நான்கு �னலமுடி்கள், அவருனடய 
ரைலானடயின் மூன்று துண்டு்கள், அன�க ்கசனெயின் நான்கு துண்டு்கள்,  
திருசசு�னின் இ�த்�க ்கனற்கள் படட முக்காடடின் ஏழு துண்டு்கள், 
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த�யவச சிசுனவச சுறறியிருந� ்கநன�யான ஒரு துணி, பசுக த்காடடிலின் 
பதின்மூன்று துண்டு்கள், அதின் னவகர்காற சுருள் ஒன்று, அறிஞர்்கள் 
்காணிகன்கயா்கப் பனடத்� தபான்னின் ஒரு துண்டும், தவள்னளப் 
ரபாளத்தின் மூன்று துண்டு்களும், ஆண்டவரின் �ானட ையிரின் ஒரு பிடி, 
திருக்க�த்தில் ்கடாவப்படட ஒரு ஆணி, இறுதி உணவில் பரிைாறப்படட 
அப்பத்தின் ஒரு துண்டு, அவர் ப�ரைறுன்கயில் திருக்கால்்கள் ஊன்றி 
நின்ற ்கல் ஒன்று, இவறரறாடு ரைாரெககுக ்காணப்படட எறிகிற தெடியின் 
கினள ஒன்றும் இருந�து". 
 இந�க ்கண்்காடசியால் பித�டரிக பி�பு தபறற நன்னையாத�னின் 
இதில் வசூலாகும் த�ான்க அவருனடய அ�ணைனன ஆலயச 
தெலவுககும் அவர் நடத்தி வந� பல்்கனலக ்கழ்கச தெலவுககும் உ�வியாய 
இருந�து. இக்கண்்காடசியால் பார்னவயாளருககுக கிடடுவ�ா்கச 
தொல்லப்படடது ரவடிகன்கயானது. பார்னவயாள�ாவது முன்னர் ைரித்� 
அவ�து உறவின�ாவது உத்�ரிககும் �லத்தில் �ாபரிக்க ரவண்டிய ்காலம் 
குனறக்கப்படுைாம். இந� ஆண்டின் ்கண்்காடசினயக ்காண்ப�ால் ைடடும் 
இருபது இலடெ ஆண்டு்கள் விடு�னல தபறலாைாம். லுத்�ர் இன�க 
்கடுனையா்கக ்கண்டனம் தெய�ார். தவளிப்பனடயா்க தவறுத்தும் எதிர்த்தும் 
ரபசினார். இர� ஆண்டில் ஏ�ாஸைஸ புதிய ஏறபாடனட மூல தைாழியான 
கிர�க்க தைாழியில் அசசிடடு விநிரயா்கம் தெய�ார். லுத்�ர் விசுவாெத்�ால் 
நீதிைான் பினழப்பான் என்னும் உண்னைனயக ்காணும் முன் �னது 
ெைய வாழவில் �ைககும் இனறவனுககுமுள்ள உறவு நினலபறறி நினறவு 
த்காண்டாரில்னல. திருசெனப �ம் ைக்கனள இனறவரனாடு அதி்க உறவில் 
ஈடுபடச தெயயவில்னல என்பன�க ்கண்டார். திருசெனபயின் பறறுறுதி 
ெரியா்க இருந�ால் �ான் திருசெனபயின் ஆளுன்கயும் வாழகன்கயும் 
ெரியா்க இருக்க முடியும் என்று ்கண்டார். நல்ல ை�ரை நல்ல ்கனி்கனளக 
த்காடுககும். ்கடவுளுகர்க மு�லிடம். ெனபயாளுன்க த�ாழுன்க கிறிஸ�வ 
ஒழுக்கம் எல்லாம் பிறகு�ான் என்றார்.
 1517 இல் லுத்�ர் பாவைன்னிப்புச சீடடு பறறி பகி�ங்கைா்க 
எதிர்க்க ரவண்டிய சூழநினல ஏறபடடது. ஆல்பர்ட (Albert) என்பவர் 
ப்�ாண்டன்பர்ககில் (Brandenburg) ரப�ாய�ா்க இருந�ார். அவர் ஒர� 
்காலத்தில் இரு ைண்டலங்களுககுப் ரப�ாய�ாய இருந�ார். ஆனால் அவர் 
அ�றகுத் �குதியான வயதுனடயவ�ாயில்னல. எனினும் மூன்றாவ�ா்க 
ரையன்ஸ (Mainz) ந்க� �னலனைப் ரப�ாயருைாயிக்க விரும்பினார். அது 
ஒரு உயர்ந� ப�வி, ையின்ஸ ைண்டல �னலனைப் ரப�ாயர� அப்பகுதிச 
சிறற�ெருைாவார். ரப��ென� நியமிககும் எழுவரில் ஒருவரும் ஆவார். 
எனரவ ப�வி ரைா்கம் த்காண்டு அப்ப�வினயப் தபற ரபாப்பிடம் 
முயன்றார். அப்தபாழுது 10-ம் லிரயா (Leo X) ரபாப்பா்க இருந�ார். 
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ஏற்கனரவ திருசெனபச ெடடங்கனள மீறிய ஆல்பர்டடுககு தெவித்காடுத்�ார் 
ரபாப். ெடடங்கனள மீறியனைக்கா்க 12000 தபாற்காசு்கள் (ducats) 12 
திருத்தூதுவருக்கா்கக ர்கடடார். ஆல்பர்டரடா 7 பாவங்களுக்கா்க 7000 
தபாற்காசு்கள் த்காடுக்கலாம் என்றார். இறுதியில் இருவரும் 10000 
தபாற்காசு்களுககுக ெம்ைதித்�னர். ஆல்பர்ட அப்பணத்ன�க ்கடன் வாஙகி 
ரபாப்பிடம் த்காடுத்�ார். ்கடனன அனடக்க ரபாப் ஒரு வழியும் திறந�ார். 
எடடு ஆண்டு்களுககு அவர் �ம் திருைண்டலங்களில் பாவைன்னிப்புச 
சீடடு வழஙகும் உரினைனயக த்காடுத்�ார். நாடு, ந்க�ம், ்காடு, ைனல 
எல்லாவறறிறகும் தென்று சீடடு ்கனன விளம்ப�ம் தெயயவும் விற்கவும் 
தடாமினிக்கண் துறவியான ரயாவான் த�றெல் (John Tetzel) என்பவர் 
நியமிக்கப்படடார். வருைானத்தில் பாதி ஆல்பர்டடுககும், ைறுபாதி ர�ாம் 
புனி� ரபதுரு ஆலயம் ்கடட ரபாப்புககும் ரெ� ரவண்டும். த�றெலுககுச 
தென்ற விடதைல்லாம் சிறப்பான வ�ரவறபும் வருைானமும் இருந�ன. 
 த�றதெல் தென்றவிடதைல்லாம் பாவைன்னிப்புச சீடடு பறறிச 
சிறப்புச தொறதபாழிவாறறுவார். பின்னர் ப�ரலா்கத்தின் வாெனலத் திறநது 
னவப்ப�ா்கக கூறி விறபனனனய ஆ�ம்பிப்பார். சீடனட தபறுரவாரின் 
எல்லாப் பாவங்களும் பாவத்திற்கா்க ைனம் வருத்�ம் த்காள்ளா� 
நினலயிரலரய ைன்னிக்கப்படுைாம். �ங்கள் முன்ரனார்்களுக்கா்கவும் சீடடு 
வாங்கலாம். சீடடுக்கா்க பணம் பணப் தபடடியில் விழுந� அசெணரை 
உத்�ரிககும் �லத்திலுள்ள ஆவி்கள் விடு�னல தபறுைாம். இது ்கண்டு 
லுத்�ர் தபாறுமினார். ரப�ாசியர்்கனள ஒன்று கூடடி விவா�ம் நடத்� 
முயன்றார் முடியவில்னல. ஒருவரும் முன் வ�வில்னல. 
 1517 இல் அனனத்துப் புனி�ர்்களின் திருநாளில் பாவைன்னிப்புச 
சீடடு வழங்க ஏறபாடு தெயயப்படடிருந�து. அ�றகு முநதின நாள் (1617 
அகரடாபர் 31) 95 நியாயங்கனள பாவைன்னிப்புச சீடடு முனறனைககு 
எதி�ா்க எழுதி வித்�ன்பர்க அ�ண்ைனன ஆலயக்க�வில் ஆணியால் 
அனறநது னவத்�ார். அது �வதறன உணருரவார் �ம்ரைாடு வாதிடலாம் 
என்று அனற கூவினார். அவர் கூறிய நியாயங்களின் சுருக்கம் பின் 
வருைாறு. 
 (1) ஏனழ ைக்கனள ஏைாறறி அவர்்கள் பணத்ன�ப் பறிப்பது 
�வறு.  
 (2) உத்�ரிககும் �லம் என்று ஒன்று உண்டா? உண்தடனின் 
அவவிடத்திலுள்ள ஆன்ைாக்களின் மீது ரபாப்புககு அதி்கா�ம் உண்தடன்று 
கூறுவது �வறு. அத்�ன்கய அதி்கா�ம் இருககுைாயின் ஏன் அவர் 
உத்�ரிககும் �லத்ன�ரய தவறறிடைாக்கக கூடாது. 
 (3) சீடடு வழஙகும் முனறயால் பாவைன்னிப்னபப் பறறி �வறான 
ர்காடபாடு ைக்கள் ைனதில் ஏறபடச தெயவது மி்கப் தபருந�வறு. ைன்னிப்புச 
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சீடனடப் தபறுவ�ாலன்று, பாவத்திற்கா்க ைனம் வருநதி கிறிஸதுவின் 
வாககுறுதியில் நம்பிகன்க னவப்ப�ால் பாவ ைன்னிப்னபப் தபறலாம். 
 (4) பாவைன்னிப்புச சீடடினால் பாவைன்னிப்னபக த்காடுக்க 
முடியாது. 
 (5) ரபாப்புககும் பாவங்கனள ைன்னிக்க அதி்கா�ம் இல்னல. 
உத்�ரிககும் �லத்திலுள்ள ஆத்துைாக்களுக்கா்க ரவண்டு�ல் தெயயைடடும் 
கூடும். 
 (6) ்கடவுள் விதிககிறன� ெனப தீர்க்க முடியாது.
 (7) கிறிஸதுவின் நீதியும், ைன்னிப்பும் ரபாப்பின் உ�வியின்றிரய 
கிடடும். 
 (8) ைனநதிருப்பும் கிறிஸ�வன் பாவைன்னிப்புச சீடடில்லாைரலரய 
ைன்னிப்னபப் தபறலாம். 
 (9) பறறுறுதியின்றி திருவருடொ�னப் பலனனப் தபற முடியாது. 

 லுத்�ரின் 95 நியாயங்களும் லத்தீனிலிருநது தஜர்ைானிய தைாழியில் 
ஆக்கப்படடு அசசிடப்படடு த�ாறறு ரநாய ரபால் எஙகும் ப�வின. 
அவருனடய வீ�த்ன�யும், அறினவயும், ஆறறனலயும் ைக்கள் ரபாறறினர். 
லுத்�ரின் பன்கவர் அவருனடய த்காள்ன்க்கள் திரிபானனவ என்றனர். லுத்�ர் 
அ�றகு பதிலுன�யா்க ''ெலுன்க்கனளயும் அருனளயும் பறறிய அருளுன�ெலுன்க்கனளயும் அருனளயும் பறறிய அருளுன�" 
(Sermon On Indulgcnces and Grace) என்னும் நூனல தவளியிடடார். இந 
நூலுககு ைாதபரும் வ�ரவறபு இருந�து. அவவாண்டிரலரய 12 பதிப்பு்கள் 
தவளியாயின. தஹயடல் பர்ககில் அவ�து ைட அதி்காரி்களிடம் நியாயம் 
கூற 1518 ஏப்�லில் லுத்�ர் அனழக்கப்படடார். அஙகிருந� தடாமினிக்கத் 
துறவி்களுடன் லுத்�ர் வாதிடடார். அவ�து நியாயங்கள் அவர்்கனளக 
்கவ�ரவ அவர்்கள் அவ�து த்காள்ன்க்கனள ஏறறுக த்காண்டனர். ைறறும் 
பலரும் அவருடன் ரெர்நது த்காண்டனர். ரை 15-இல் விடடன் பாககிறகுத் 
திரும்பியதும் "தீர்ைானங்கள்தீர்ைானங்கள்" (Resolution) என்னும் நூனல தவளியிடடார்.
 லுத்�ன�ப்பறறி ரையன்ஸ �னலனைப் ரப�ாயர் லுத்�ருககு 
குடிதவறிதயன்றும், �ணிந�தும் ெரியாகிவிடும் என்றும், துறவி்களுககுள் 
ஏறபடட �்க�ாரற பி�சனனககுக ்கா�ணம் என்றும் எழுதினார். 
 சில்தவஸடர் பின�ய�ஸ (Sylvester Prieras) என்னும் தடாமினிக்க 
ென்னியாசி ''லுத்�ர் ஒரு பதி�ன், குடடன், அவன் மூனள ்கல்லாய 
இருகிவிடடது. இரும்பு மூக்கன்" என்று ்கா�ொ�ைா்க எழுதினார். லுத்�ரும் 
பதிலுககு ்கடுனையா்கரவ எழுதிவிடடார். லுத்�ர் ்காடடைா்க எழுதியனைக்கா்க 
ர�ாமில் விொரிக்கப்பட ரவண்டும் என்ற ்கடடனள பிறந�து. லுத்�ரின் 
ஆ��வாளனான பித�டரிக அ�ெரனா �ைது ர�ெத்தின் ஆகஸபாக 
ந்கரிரலரய ஒழுஙகு தெயயப்படரவண்டும் என்றார். 1518 இல் ்கஜாடடான் 
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ரபாப்பின் பி�திநிதியா்க வாதிடடார். பிரிவினன வளர்ந�து. ரபாப்பன்று 
திருசெனபச ெங்கரை �ன்னன விொரிக்க ரவண்டும் என்றார். பின் ரபாப் 
மில்டிடஸ (Miltitzes) என்ற ெகரொனினய நாடனடச ரெர்ந�வன� லுத்�ன� 
விொரிக்க அனுப்பினார். �ம் எதிரி்கன் வானய மூடியிருககும்வன� �ாம் 
திறப்பதில்னல என்றார். ரயாவான் எக (John Eck) என்பவர் லுத்�ன� அவர் 
எதிர்த்து விளம்ப�ம் தெய��ால் லுத்�ர் திரும்பவும் �ம் வானயத் திறந�ார். 
லுத்�ரின் உடன் ரப�ாசிரிய�ான (வித்�ன் பாக) பிலிப்பு தைலஙர�ான் (Phil-
ip Mclanchthon) லுத்�ருடன் ரெர்நது த்காண்டார். தைலாங �ன் லுத்�ரின் 
பு�டசிககு ஆ��வாய இருந�ார். 
 நாடடு நினலனைனய முன்னிடடு ரபாப், லுத்�ரின் ரைல் நடவடிகன்க 
எடுப்பதில் தீவி�ைாய இருக்கவில்னல. ஆனால் ர�ாம் ந்கருககு லுத்�ன� 
அனழத்து விொரிக்கத் தீர்ைானித்�ார். ஆனால் அ�சியல் ்காரியங்கள் 
அ�றகுத் �னடயாய இருந�ன. லுத்�ரின் பல்்கனலக ்கழ்கம் அவன�த் 
�ாஙகியது. தஜர்ைானிய அ�ென் அறிவாளி பித�டரிககின் (Fredrick the 
wise) முயறசியால் தஜர்ைானிய நாடடில் ஆகஸபர்க ந்கரில் ்கதஜடடன் 
(Cajetan) ரபாப்புவின் பி�திநிதியால் விொரிக்கப்பட ஒழுஙகு தெயயப்படடது. 
்கதஜடடன் லுத்�ருடன் வாதிடடு அவர்�ம் பு�டசிக ்கருத்துக்கனள 
ைறு�லிக்க ரவண்டும் என்றார். திருைனற ஆ�ா�ங்காடடினாலன்றி 
ைறு�லிக்க லுத்�ர் ைறுத்து விடடார். பின்னர் ெகரொனியா நாடனடச 
ரெர்ந�வரும் ரபாப்பின் அ�ண்ைனனயில் பணியாறறிய வருைான 
மில்டிடனெ (Miltitz) ரபாப் அனுப்பினார். லுத்�ரின் வா�ங்கள் மில்டிடசுககு 
நியாயைா்கரவபடடது. ஆயினும் ரைலும் ரைலும் பி�செனன்கனளயும், 
வா�ங்கனளயும் கிளப்பாதிருக்க லுத்�ன�க ர்கடடுக த்காண்டார். லூத்�ரும் 
ஒத்துக த்காண்டார். ஆனால் ரவறு யாரும் �ன் வானயக கிளறககூடாது 
என்று நிபந�னனயிடடார். 
 ஆனால் ரயாவான் எக (John Eck) என்ற னலப் சிக (Leipzig) 
பல்்கனலக ்கழ்கப் ரப�ாசிரியர் வலிய வாதிற்கனழத்�ார். ஜான் எககும், 
விடடன்பர்க பல்்கனலக ்கழ்கப் ரப�ாசிரியர் அநதிர�யாஸ ரபாடன்ஸனடனும் 
(Andreas Bodenstein) லுத்�ருடன் வா�ாடினர். இககூடடு வா�ம் 1519 
ஜூனல 15-இல் நனடதபறறது. ொகெனி நாடடு ஜியார்ஜ் பி�புவும் 
அஙகிருந�ார். ஏழு நாட்கள் த�ாடர்நது நடந�து. ரபாப்பின் ஆளுன்கனய 
நினலநாடடும் ர�ானைச ெைய நம்பிகன்கனய எக வலியுறுத்தினார். லுத்�ர் 
அன�த் திருைனற ஆ�ா�ஙத்காண்டு ைறுத்�ார். ரபாப் த�யவ நியைனம் 
தபறறவர் என்று எக வா�ாடினார். லுத்�ர் �ாம் ரபாப்பின் ஆளுன்கககு 
கீழப்படடவ�ாயினும், ரபாப் த�யவ நியைனம் தபறறு திருசெனபயின் 
உயிர்நாடி என்பன� லுத்�ர் ைறுத்�ார். முடிவில் ரயாவாள் எக லுத்�ரின் 
்கருத்து ஹஸ (Hus) என்பவரின் ்கருத்துககு ஒத்திருந��ா்கக கூறினார். 
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அன� லுத்�ர் ஒத்துக த்காண்டார். ஹஸ திருசெனபயின் தபாதுைன்றத்�ால் 
திரிபுக த்காள்ன்கக்கா�ர் என்று தீர்ப்பிடப்படடார் என்றார் எக. 
 ரபாப்பும், திருசெனபப் தபாது ைன்றமும் �வறக கூடும் என்றார் லுத்�ர். 
இவவாககு மூலம் த்காண்ரட லுத்�ன�த் திருசெனபககுப் புறப்பாககிவிட 
ர�ாமுககு எக வின�ந�ார். �ம் எதிரி்களால் லுத்�ர் ொகெனி நாடடு ஹஸ 
என்று இ்கழப்படடார். லுத்�ரின் பு்கழ தஜர்ைனியிலும் பிற நாடு்களிலும் 
ப�வியது. ரபாப்னப எதிர்த்� பி�புக்களும், ஹஸஸின் த்காள்ன்கனயப் 
பின்பறறினவர்்களும் லுத்�ன� ஆ�ரித்�னர். லுத்�ன� ெனபககுப் புறம்பாக்க 
ரபாப் ெையம் பார்த்துக த்காண்ருடிந�ார்.
 னலப்சிக வா�த்திறகுப் பிறகு லுத்�ர் 1520 இல் பல நூல்்கள் 
எழுதினார். அவறறில் சில அவ�து மு�ன்னையான நூல்்கள் எனப்படும். 

(1) நறதெயல்்கனளப் பறறிய அருளுன� (Sermon on Good Works) (ரை 
ைா�ம்)
(2) ர�ாைாபுரியில் ரபாப் ஆதீனக (The Papacy at Rome) (ஜூன் ைா�ம்) 
(3) தஜர்ைானியப் பி�புக்களுககு அருளுன� (An Address to the German 
Nobilety) (ஆ்கஸட ைா�ம்) 
(4) திருசெனபயின் பாபி ரலானியச சினறயிருப்பு (The Babylonian Captivity 
of the Church) (தெப்டம்பர் ைா�ம்) 
(5) கிறிஸ�வனின் �ன்னுரினை (The Freedom of the Christian Man) 
(நவம்பர் ைா�ம்) 
லுத்�ரின் பு்கழ இவறறின் மூலம் ப�வியது. 
 ரயாவான் எககின் தொற்கள் ர்கடட ரபாப் பத்�ாம் லிரயா லுத்�ர் 
மீது 41 குறறங்கனளச சுைத்தி, லுத்�ருனடய நூல்்கள் யாவும் சுடடரிக்கப்பட 
ரவண்டும் என்றும், அறுபது நாட்களுககுள் லுத்�ர் திருசெனபககு 
விர�ா�ைா்கக கூறியன� ைறுக்க ரவண்றும் என்றும் குறறப்பத்தி�ம் எழுதி 
1520 தெப்டம்பரில் நககிடம் த்காடுத்�னுப்பினார். ைறு தைாழியா்க லுத்�ர் 
மூன்று ்கடி�ங்கனள ரபாப்புககு எழுதிவிடடு 1520 ம் ஆண்டு டிெம்பர் 
10 ஆம் நாள் ்கல்லூரி ைாணவரும், ரப�ாசிரியர்்களும், தபாது ைக்களும் 
சூழநது நிற்க ரபாப்பின் குறறப் பத்தி�த்ன�த் தீயிலிடடு எரித்துவிடடார். 
அநநி்கழசசி ஐர�ாப்பா முழுவன�யும் அதிர்சசிககுள்ளாகசியது. அநநாரள 
ைாதபரும் சீர்திருத்�த்தின் த�ாடக்க நாள் என்பர். அநநாரள �ற்கால உல்க 
வ�லாறறின் ஆ�ம்ப நாள் என்பாரும் உளர். இக்கடடத்தில் பித�டரிக பி�பு 
லுத்�ன� ஆ�ரிக்க முன் வந�ார். 
 லுத்�ன� ரபாப் திரிபுக த்காள்ன்கக்கா�த�னத் தீர்ப்பிடட�ால் 
அவருனடய நாடடு அ�சு அவன� ெனபககுப் புறம்பாக்க ரவண்டும். 
அப்ரபான�ய ரப��ென் ஐந�ாம் ொர்லஸ (Charles V) அவர் ர�ானைச 
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ெனபனய ஆ�ரித்�வர், எனினும் தஜர்ைானிய ைக்களும், அ�ெனும் 
லுத்�ருககு ஆ��வு அளித்��ால் லுத்�ன� அடககுவது ரப��ெனுககுக 
்கடினைாய இருந�து. பித�டரிக அ�ெனின் ெம்ை�த்துடன் 1521 ஏப்�ல் 
17- இல் ரவார்ம்ஸ (Worms) ந்க�க கூடடாளுன்க ைன்றம் (Dict) ஒன்னறக 
கூடடி லுத்�ன� விொரித்�ார். லுத்�ர் �ம் ்கருத்துக்கனள ைறுக்க ரவண்டும் 
என்றார் ரப��ென். 
 லுத்�ர�ா "திருைனற ஆ�ா�த்துடன் �குந� ்கா�ணங ்காடடி திருைனற ஆ�ா�த்துடன் �குந� ்கா�ணங ்காடடி 
என்னனக குறற வாளி எனக ்காடடினாலன்றி என்னால் அவறனற ைறுக்க என்னனக குறற வாளி எனக ்காடடினாலன்றி என்னால் அவறனற ைறுக்க 
இயலாது. ்கடவுளின் வெனத்திறகு என் ைனசொன்று ்கடடுப்படடுள்ளது. இயலாது. ்கடவுளின் வெனத்திறகு என் ைனசொன்று ்கடடுப்படடுள்ளது. 
இதுரவ என் இறுதித் தீர்ைானம். ்கடவுள் எனககு துனண புரிவா�ா்கஇதுரவ என் இறுதித் தீர்ைானம். ்கடவுள் எனககு துனண புரிவா�ா்க'' 
என்று முடித்�ார். அடுத்� நாளும் லுத்�ர் விொரிக்கப்படடார். "யாதும் யாதும் 
தெயய இயரலன் இஙர்க நிறகிரறன்; இனறவா எனககு உ�வும், ஆதைன்தெயய இயரலன் இஙர்க நிறகிரறன்; இனறவா எனககு உ�வும், ஆதைன்'' 
என்று கூறிநின்றார். 
 1921 ரை 26-ஆம் நாள் அ�சிடம் ெ�ணனடய ரவண்டும் என்றும் 
யாரும் அவருககு பு்கவிடம் த்காடுக்கரவா அவ�து நூல்்கனள வாசிக்கரவா 
கூடாது என்றும் ஆனண பிறந�து. லுத்�ர் 1521 ஏப்�ல் 26- இல் 
ரவார்ம்ஸ ந்கன� விடடு புறப்படடார். பித�டரிக அ�ென் �ம் வீ�ர்்கனளக 
த்காண்டு லுத்�ன�க ்கடத்தி ஐதெனாககுககு அருகில் உள்ள வார்டபுக 
ர்காடனடயில் (Wartburg Castle) ஒளித்து னவத்�ார். ஒரு ைா�ங்கழித்து 
லுத்�ரும் உடனிருந�ாரும் ெனபககுப் புறம்பாக்கப்படடனர். 
 வார்டபர்ககில் 10 ைா�ங்கள் �னலைனறவாய இருந�ார். ரபார் வீ�ர் 
ஆனடயில் வீ�த்திருத்�ன்க ஜியார்ஜ் என்னும் தபயர் �ாஙகி வாழந�ார். 
இன�த் �ைது பத்முத்தீவு அனுபவம் என்று அனழத்�ார். இஙகு ஏ�ாஸ 
தைாஸஸின் கிர�க்க புதிய ஏறபாடடின் தைாழிதபயர்ப்னபக ன்கயாண்டு 
புதிய ஏறபாடனட தஜர்ைானிய தைாழியில் தைாழிதபயர்த்�ார். அது 
இன்று வன� பயன்படுத்�ப்படுகிறது. 1522 தெப்டம்பர் ைா�ம் அசசிடடு 
தவளியிடடார். (பனழய ஏறபாடனட 1532ல் எபிர�யுவிலிருநது ரந�டியா்க 
தைாழிதபயர்த்�ார்.) 12 ரவறு நூல்்களும் எழுதினார். 
 லுத்�ர் வார்டபுரிக ர்காடனடயில் ைனறநதிருகன்கயில் லுத்�ரி 
ைரித்துவிடடார் என்று அவ�து பன்கவர் எண்ணி ைகிழந�னர். அர� 
்காலத்தில் விடடன் பர்ககில் சீர் திருத்�ம் ைறறவர்்களால் நனடதபறறன. 
அ்கஸதீனர் ைடத்ன�ச ரெர்ந� துறவி்கள் திருப்பலி முனறனய நிறுத்தினர். 
சினல்கனள அ்கறறினர். துறவறச ெடடங்கனளத் தூககி எறிந�னர். �ாய 
தைாயில் வழிபாடு நடத்தினர். திருவிருநதில் அப்பமும் இ�ெமும் வழஙகினர். 
ெனபயாருககு வழிபாடடு முனறனை ைாறறப்படடது. சினல்கனள உனடக்க 
ஆயர் ஒருவர் தபாது ைக்கனள ஏவினர். ெனப ைன்றங்கள் ்கனலக்கப்படடன. 
ெனபயின் வருைானத்ன� ஏனழ்களுககு வழஙகினர். சுவிக்கவ ஊரின் 
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ஆயர்்கள் விடடன்பர்க ந்கருககு வநது உல்க முடிவு தநருஙகி விடடது 
என்றனர். குழநன�த் திருமுழுககுக கூடாது என்றனர். இககுழப்பம் ்கண்டு 
தைலங�ன் ைனங்கலஙகினார். பித�டரிக ைன்னன் ைனசரொர்வுறறார். 
எதிரி்கள் எள்ளி நன்கயாடி ைகிழந�னர். இன� ர்கடட லுத்�ர் விடடன்பர்க 
வின�ந�ார். எடடு அருளுன�்கனள விடுத்�ார். சுவிக்கவ துறவி்கனளத் 
து�த்தினார். வ�ம்பு மீறிரயான�த் திருத்தினார். இ�ன் பின் லுத்�ர் ஒரு 
சீ�ான சீர்திருத்� ெனபனய நிறுவ முனறயா்க உனழத்�ார். 
 1525 ஜூன் 13ல் ர்க�ரின் வான் ரபா�ா(Katherine Von Bora) 
என்ற தபண் துறவினய ைணந�ார். குடும்பைா்க திருப்பணியாறற அடிக்கல் 
நாடடினார். 
 1526இல் ஸரபயரில் (Speyer) நனடதபறற ைாநாடடில் ஒவதவாரு 
அ�ெனும் �ன் நாடடிலுள்ள திருசெனபக ்காரியங்கனளத் �ன் தொந� 
ைனசொன்றின்படி ஆள ரவண்டும் என்று தீர்ைானிக்கப்படடது. இ�ன் மூலம் 
லுத்�ன� ஆ�ரித்� அ�ெர்்கள் லுத்�ரின் ெனப்கனளத் �ங்கள் நாடு்களில் 
நிறுவ முடிந�து. 1539ல் கூடிய இ�ண்டாவது ஆயவு ைன்றம் ஸரபயரில் 
5ஆம் ொர்லொல் கூடடப்படடது. இதில் அந� அனுைதி ைறுக்கப்படடது. 
இ�ன் வினளவா்க லுத்��ன் அ�ெர்்கள் அ�றகு எதிர்ப்பு (Protest) 
த�ரிவித்துப் ரபா�ாடினர். 1529 ஏப்�ல் 19இல் ர�ாைன் ்கத்த�ாலிக்க 
ெனபயிலிருநது பிரிநது விடடனர். ஆயவு ைன்றத் தீர்ப்னப எதிர்த்��ால் 
எதிர் ைறுககிறவர்்கள் எதிர்ப்பாளர்்கள் (Protestants) என்ற தபயர் 
வழங்கலாயிறறு. பனழய ரப�ாயர் நீக்கப்படடு புதிய ரைறபார்னவயாளர்்கள் 
நியமிக்கப்படடனர். 1529இல் லுத்�ர் தவளியிடட தபரிய, சிறிய ஞான 
உபர�ெங்கள் ெனப்களில் பயன்படுத்�ப்படடன. 
 1530இல் 5ஆம் ொர்லஸ ஆகஸபர்ககில் ஒரு கூடடாளுன்க 
ைன்றத்ன�க (The Dist of Augsburg) அ�ன் ரநாக்கம் ெனபப் பிரிவு்கனள 
ஒன்றுபடுத்துவர�. அதில் லுத்�ர் ்கலநது த்காள்ள �குதியறறிருந�ார். 
தைலங �ான் ்கலநது த்காண்டார். லுத்��ன் ெனப விசுவாெ அறிகன்க 
அஙகு ெைர்பிக்கப்படடது. அது ஆ்கஸபர்க அறிகன்க என்று லுத்��ன் 
ெனபயால் இன்று வன�ப் ரபாறறப்படுகிறது. ரப��ெனால் ெனபப் பிளனவ 
ஒன்றுபடுத்� இயலவில்னல. 
 1546 தபப்�வரி 18 ஆம் நாள் ஐஸலரபனில் விண்ணுல்கனடந�ார். 
இறுதி ரவனளயில் �ைக்கா்கவும் திருசெனபக்கா்கவும் தஜபித்�ார். பின்னர் 
�நன�ரய உைது ன்க்களில் என் ஆவினய ஒப்புவிககிரறன். ெத்திய 
ப�னாகிய இனறவரன ர�வரீர் என்னன மீடடு விடடீத�ன்று மும்முனற 
கூறினார். அப்தபாழுது ஜஸடஸ ரஜானாஸ என்பவர் அவன� ரநாககி, 
"நீர் இரயசு கிறிஸதுவிலும், நீர் ரபாதித்� ரபா�னனயிலும் அனெயாது 
நிறகிறீ�ா?'' என்று ர்கட்க அவர் "ஆம்'' என்று கூறி ைரித்�ார். 



லுத்தரின் சீர்திருத்தச 
சி்த்றல்கள

 லுத்�ர் திருசெனபயின் பல்ரவறு துனற்களில் சீர்திருத்�த்ன�ச 
தெயதிருககிறார். அனனத்ன�யும் சீர்திருத்தி விடடா�ா என்றால் 
இல்னல என்று �ான் தொல்ல ரவண்டும். பண்னணயாட்கள் ்கல்கத்ன� 
அணுகுவதிலும், பிலிப்பு அ�ென் ைணத்ன�ப்பறறிய ்காரியத்திலும் 
ெரியாய நின்றா�ா என்பது ர்கள்விககுறிரய. �ன்னால் இயன்ற அளவில் 
சீர்திருத்�வாதியா்கரவ இருந�ார். 
 ர�ானைச ெனப்களின் மூடப்பழக்க வழக்கங்கனளக ்கடுனையா்க 
எதிர்த்�ார். ைரித்� ஆன்ைாக்கள் பககுவப்படும் இடைா்கக ்கரு�ப்படட 
உத்�ரிககும் �லத்ன� ைறுத்�ார். உத்�ரிககும் �லத்திலுள்ள 
ஆன்ைாக்களுக்கா்க விற்கப்படட பாவ ைன்னிப்புச சீடடு முனறனய 
எதிர்த்�ார். துறவறத்ன�த் தூககி எறிநது இல்லறத்ர�ாடு திருப்பணியாறறலாம் 
என்றார். திருப்பண்டங்களாலும், திருத்�லங்கனளத் �ரிசிப்ப�ாலும் ஏறபடும் 
திருப்பலன்்களின் நம்பிகன்கனய ைறுத்�ார். எல்லாவறனறயும் திருைனற 
ஆ�ா�த்திரலரய எதிர்த்�ார். பு�டசியான இனறயியல் ்கருத்துக்கனளப் 
தபாழிந�ார். 
 அன்னறய திருசெனப இ�ண்டு பான�்கனள வலியுறுத்தியது. அன� 
லுத்�ர் எதிர்த்�ார். 
 மு�லாம்பான� பூ�ண பான� எனப்படடது. இரயசு �ம்மிடம் 
வந� பணக்கா� வாலிபனிடம் கூறியது. நீ ரபாய உனககு உண்டான 
எல்லாவறனறயும் விறறு ஏனழ்களுககுக த்காடு. அப்ரபாது நீ ப�ரலா்கத்தில் 
தெல்வத்ன� னவப்பவனாய இருப்பாய. பின்னால் என்னனப் பின்பறறிவா 
ைத். 19 : 21. இது துறவறத்தில் �ால் கூடும் என்று திருசெனப கூறியது. 
 இ�ண்டாம் பான�. துறவறம் ரைறத்காள்ள விரும்பா�வர்்களுககு 
ஏற்கனரவ திருசெனபயில் தூயனையாய வாழநது தென்ற புனி�ர்்களின் 
பகதி வாழகன்கயில் வாழவு உள்ளது. ைனறநது கிடககும் அசதெல்வம் 
திருசெனப்களின் ெடஙகு்களினால் விசுவாசி்களுககுக கிடடும், அ�ன் மூலம் 
கிறிஸ�வன் ்கடவுளின் இ�க்கத்ன� அனுபவிக்க முடியும் என்ப�ாகும். 
 இந� இ�ண்னடயும் முயன்றும் தபறாது துயருறற லுத்�ர் 
விசுவாெத்�ால் நீதிைான் என்னும் ர்காடபாடனட வலியுறுத்தினார். 
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தெயல்்களால் ஒரு ைனி�ன் நீதிைானா்க முடியாது. துறவறம் பூணு�ல் 
�ான் சிறந� கிறிஸ�வ வாழவுன்க என்பது திருைனறயின் ரபா�னனககு 
ைாறானது என்றார். புனி�ர்்களின் திருப்பவனில் பஙகு தபறுவதும் �வறான 
ரபா�னன என்று கூறினார். இனறவனின் ைாடசினைனயயும் அருனளயும் 
தவளிப்படுத்தும் நறதெயதியின் உண்னைரய அதிபுனி� திருப்பலன் என்றார். 
புண்ணிய பயணங்கள் தெயவ�ால் பயனில்னல என்றார். ொககி�தைநது்கள் 
பறறி ர�ானைச ெனபயில் ்காணப்படட ்கருத்ன� லுத்�ர் எதிர்த்�ார். 
 ர�ானைச ெனபயில் திருவருடொ�னங்கள் ஏழு என்று 
தொல்லப்படடன. திருமுழுககு, திடப்படுத்�ல், திருைணம், திருவிருநது, திருமுழுககு, திடப்படுத்�ல், திருைணம், திருவிருநது, 
பாவஅறிகன்க, நற்கருனண, அவஸன� பூசு�ல், ஆயர் அருடதபாழிவு பாவஅறிகன்க, நற்கருனண, அவஸன� பூசு�ல், ஆயர் அருடதபாழிவு 
என்று இருந�ன. லுத்�ர் ஆண்டவர் ஏறபடுத்திய திருவிருநன�யும், 
திருமுழுகன்கயும் ைடடும் ொககி�தைந�ா்கக த்காண்டார். பாபிரலானியச பாபிரலானியச 
சினறயிருப்புசினறயிருப்பு என்னும் �ைது நூலில் ர�ானைச ெனபயின் ரபா�னன 
�றுன்கனளச சுடடிக்காடடி �ைது ்கருத்து்கனள தவளிவிடடார். 
ொககி�தைநதுக்களின் பலனன அனடய தவறுைரன பஙகு தபறு�ல் ைடடும் 
ரபா�ாது பறறுதிரயாடு பஙகு தபறரவண்டும் என்றார். திருவிருநதில் 
பயன்படுத்�ப்படும் அப்பமும் இ�ெமும் ஆயர் அன� உயர்த்திக்காடடி 
கிறிஸது திருவிருநதில் தொன்ன வெனங்கனளச தொல்லும் ரபாது கிறிஸது 
பலியிடப்படுகிறார். அப்பைா்கவும் இ�ெைா்கவும் நைககுத் ர�ான்றினாலும் 
அப்படியல்ல அனவ தபாருளளவிரல கிறிஸதுவின் ெரீ�ைா்கவும் 
இ�த்�ைா்கவும் ைாறிவிடடது என்பது ர�ானைசெனபக ர்காடபாடு. லுத்�ர் 
தபாருவளவில் ைாறறம் ஏறபடுவர�யில்னல. அப்தபாருட்களில் சிறிஸது 
தையயா்கரவ எழுந�ருளியிருககிறார். அது திருப்பலியும் அன்று என்றார். 
ெனபயாருககு அப்பமும் இ�ெமும் வழங்கப்பட ரவண்டும் என்றார். 
திருவிருநது த�யவீ்க வாககுத்�த்�ம் அல்லது கிறிஸதுவின் உடன்படிகன்க 
என்றார். அவனவன் �னக்கா்க தபறரவண்டும் என்றார். 
 திருமுழுகன்கப் பறறிப் ரபசும் ரபாது குழநன�்கள் திருமுழுகன்க 
ஆ�ரித்துப் ரபசினார். அவர் குழநன�்களுககும் ்கடவுள் விசுவாெத்ன� 
ஏன் அருளக கூடாது என்றார். திருமுழுக்கால் குழநன�்கள் ொத்�ானின் 
பிடியினின்று விடுவிக்கப்படுகிறார்்கள் என்றார். விழிப்புள்ள விசுவாெம் 
தூஙகும் விசுவாெம் என்று தொன்னார். இன� ஒப்புகத்காள்ளா� சிலர் 
�னிரய பிரிநது ரபானார்்கள். 
 திருைனறயில் விசுவாெம் என்பது ்கடவுள் �ம் ைக்களிடம் 
உண்னையாய இருத்�னலயும், ்கடவுளின் ரைல் அவருனடய ைக்கள் 
நம்பிகன்கயாய இருத்�லும் ஆகும். உண்னையுள்ள ்கடவுள் �ைது ைக்கனள 
நீதிைான்்களா்க ைாறறுகிறார் என்றார். 
 அன்பு என்பது ்கடவுளின் தீர்ப்புக்கா்க, அ�ாவது �ங்கனள 
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நீதிைான்்களா்க ்கடவுள் ஏறறுக த்காண்ட�ற்கா்க அவ�து ைக்கள் நன்றியுடன் 
்காடடும் தெயறபாடு என்றார்.
 ஒரு கிறிஸ�வனும் ஒரு பூ�ண விடு�னல தபறற தெல்வந�ரன. 
அவன் யாருககும் கீழப்படடவன் அல்லன் அர� ரந�த்தில் அவன் 
யாவருககும் பணிவினடக்கா�ன். எல்லாருககும் கீழப்படடவன். ஒரு 
கிறிஸ�வன் �ான் ைடடும் வாழகிறவனல்லன். அவன் கிறிஸதுரவாடும், 
�ன் அயலாரனாடும் வாழகிறவன். அப்படி இல்லா�வன் கிறிஸ�வன் 
அல்லன். அவன் விசுவாெத்�ால் கிறிஸதுவுடனும், அன்பால் 
அயலாரனாடும் வாழகிறான். அவன் விசுவாெத்�ால் ்கடவுளின் பிடிப்பிலும் 
அன்பால் அயலானின் உறவின் ஆழத்திலும் இருககிறான். இவவாறா்க 
அவன் ்கடவுளிலும் ்கடவுளின் அன்பிலும் நினலத்திருககிறான். எல்லா 
கிறிஸ�வர்்களும் ஆன்மீ்கப் பண்னணனயச ரெர்ந�வர்்கரள. அலுவல் 
அதி்கா�த்ன�த் �வி� ைறறப்படி அவர்்கள் எல்லாரும் ெைைானவர்்கரள. 
ஆயர்்களுககும் துறவி்களுககும் ர�ானைச ெனப உயர்வா்கக த்காடுத்து 
வந� நினலனய லூத்�ர் ைறுத்�ார். ஒவதவாரு கிறிஸ�வனும் ஆொரியரன. 
�ாஜரீ்க ஆொரியக கூடடம் என்பன� வலியுறுத்தினார். 
 நாடடாடசி என்பது ெமூ்க வாழவில் நீதி நிலவுைாறு ்கடவுளால் 
ஏறபடுத்�ப்படட ஒழுஙகு. நல்ரலாருககுத் தீனை வ�ா�படி ்காப்பது அதின் 
்கடனை. கிறிஸ�வ�ல்லா� அ�ெனும் கூட நல்லாடசி தெயய முடியும் 
என்றார். 
 பாவ அறிகன்க, உத்�ரிககும் �லம் என்பன�க ்கடுனையா்கக 
்கண்டித்�ார் என்பன� முன்னர� பார்த்துள்ரளாம். 
 ்கடவுள் ஒருவர� சுயாதீன சித்�ம் உனடயவர். நாம் தஜபம் 
பண்ணும் ரபாது நாம் சுயாதீனைாய இல்னல. ஒரு ைனி�ன் ்கடவுளாரலா, 
பிொொரலா ெவாரி தெயயப்படலாம் என்றார். 
 திருசெனபயில் சீர்த்திருத்�ம் ஏறபடா�படி �டுத்� மூன்று 
�டுப்புசசுவர்்கனள லுத்�ர் ்காடடினார். 
 1) திருசெனபயின் ஆன்மீ்க ஆளுன்கனய ரவறு எந� 
ஆளுன்கயாலும் தீர்ப்பிடககூடாது. 
 2) திருைனறனயப் பறறி ரபாப்பு ைடடுரை கூற முடியும். 
 3) ரபாப்புனவத் �வி� ரவறு எவரும் திருசெனபயின் ஒரு 
ைன்றத்ன�க கூடடரவா, ெனபனயச சீர்திருத்�ரவா கூடாது என்பனவயாகும் 
என்றார். 
 லுத்�ர் திருைனறயின் ரைலான அதி்கா�த்ன� வலியுறுத்தினார். 
அது ஒன்ரற திருசெனபயின் த்காள்ன்க்கனளயும் பழக்க வழக்கங்கனளயும் 
சீர் தூககிப் பார்ககும் அளவு ர்கால். திருசெனபயின் அதி்கா�ம் 
திருைனறயில் �ான் ஆ�ா�ப்படடுள்ளது. தூய ஆவியானவர் ைனி�ரனாடு 
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ரபெப்பயன்படுத்தும் ்கருவி திருைனறரய என்றார். திருைனற அறினவ 
தபாது ைக்களுககும் ஊடட ரவண்டும். ்கடடாயைா்க திருைனறனய ைக்கள் 
்கற்க அ�சு பாடத்திடடத்ன� அனைத்து ்கடடாயக ்கல்வியாய தெயல்பட 
ரவண்டும் என்றார். 
 வழிபாடு்களில் திருைனறயும், அருளுன�யும் முககிய இடம் தபற 
ரவண்டும் என்றார். வழிபாடடு முனறனை ஒன்னற 1526-ல் தவளியிடடார். 
அது சீர்திருத்�க ்கருத்துககு இனெய �ம் �ாய தைாழியில் எழுதினார்.  
 வழிபாடடில் பாடல்்கள் இடம் தபற ரவண்டும். தபாது ைக்கள் 
விளஙகிப் பாடுைாறு எளிய நனடயில் பாடல்்கனள இயறறி இனெ அனைத்துப் 
ப�ப்பினார். 
 துறவி்கனள ைணம் புரியத் தூண்டினார். 
 ரபாப்பின் வார்த்ன�்களில் �வரற இருக்காது என்பன� ைறுத்�ார். 
ரபாப்பும், அவ�து தபாது ைன்றங்களும் �வறககூடும் என்றார். 
 திருசெனபயின் �னலவர் ரபாப்பு அல்லர், கிறிஸதுரவ. லுத்�ரின் 
சீர்திருத்�ச தெயல் ஒரு நாளில் முடிநது விடவில்னல. பல இடங்களிலும் 
ப�விக த்காண்ரடயிருந�து. 



கெர்மானிய சுவிட்்சாலாநதில் 
சீர்திருத்தம்

 தஜர்ைனியில் சீர்திருத்�ம் நடநது த்காண்டிருந� ்காலத்திரலரய 
சுவிடெர்லாநதிலும் ர�ானைச ெனபககு எதி�ான கிளர்சசி உண்டாயிறறு. 
அவதவதிர்ப்னபத் த�ாடஙகித் திருசெனபனயச சீர்திருத்� முயன்றவர் வல்ரிச 
சுவிஙகிலி (Ulrich Zwingli) என்பவர�.
 14 ஆம் நூறறாண்டிலிருநர� 
சுவிடெர்லாநது ைக்கள் பண்னணயார்்களின் 
ஆடசினய எதிர்த்துப் ரபா�ாடி சிறிய 
ஜனநாய்க குடிய�சு ரபான்ற அனைப்னப 
ஏறபடுத்திக த்காண்டிருந�ார்்கள். 16 
ஆம் நூறறாண்டில் பல ந்க� அ�சு்களின் 
கூடடனைப்பா்க சுவிடெர்லாநது இருந�து. 
புனி� ர�ானைப் ரப��சின் த�ன் பகுதியிலிருந� 
சுயாதீன ந்க�ங்களில் பண்னணயார்்களின் 
ஆடசி அறரவ இல்னல. �ாங்களா்கரவ 
ரவனல தெயது �ாங்களா்கரவ சிலவறனற 
உறபத்தி தெயது வாணிபம் தெய�னர். வட 
சுவிடெர்லாநது ஐர�ாப்பாவின் பு்கழதபறற 
வாணிபக்களைாய விளஙகியது. வணி்கர்்கள் தபருைளவில் அ�சியலிரலா, 
ெையத்திரலா நாடடைறறிருந�னர். ஆயினும் வாணிபக்காரியைாய வருரவார் 
ரபாரவா�ால் லுத்�ரின் பி�சு�ங்கள் தஜர்ைானிய சுவிடெர்லாநதில் ப�வின. 
தெல்வர்்கரளா வறியவர்்கரளா அவறனற வாசிக்கவில்னல வணி்கர்்களும், 
த�ாழிலாளர்்களும் வாசித்�னர். சுவிஙகிலி சுவிடெர்லாநதில் த�ாடஙகிய 
சீர்திருத்�ம் என்னும் தநருப்புககு லுத்�ரின் பி�சு�ங்கள் எண்தணய 
வார்த்�து ரபால் இருந�து. 
 சுவிஙகிலி 1484 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் மு�லாம் நாள் 
சுவிடெர்லாநதிலுள்ள வில்�வுஸ (Wildhaus) என்னும் ஊரில் பிறந�ார். ெமூ்க 
அனைப்பின்படி ெமுொரி வன்கனயச ரெர்ந�வர் எனினும் ்கண்ணியைான 
குடும்பத்தில் பிறந�வர். �நன� ஒரு கி�ாை அதி்காரி. ெர்கா��த�ாருவர் 
ரெ்க� ஆயர். இளனையிரலரய அறிவுககூர்னை உள்ளவ�ா்கத் தி்கழந�ார். 

வல்ரிச சுவிஙகிலிவல்ரிச சுவிஙகிலி
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அன�க்கண்ட தபறரறார் இவன� திருப்பணிவினடககு அனுப்புவத�ன உறுதி 
பூண்டனர். தபர்யன், வியன்னா, ரபசில் ரபான்ற பல்்கனலக்கழ்கங்களில் 
்கல்வி ்கறறு வல்லுந�ானார். இலத்தின், கிர�க்கம் என்னும் தைாழி்களில் 
ர�ர்சசி தபறறார் ரபசில் பல்்கனலக்கழ்கத்தில் முது்கனலப் படடம் தபறறார். 
இவ�து �நன� குறறயியல் நடுவ�ா்கப் பணியாறறினார் என்று கூறுவாரும் 
உண்டு.
 1506ல் ஆய�ா்க அருடதபாழிவு தபறறு கிரள�சிச (Glarus) ல் 
ஆய�ா்க நியமிக்கப்படடார். 1518ல் சூரிச (Zurich) ந்க� ஆய�ானார். 
1519 இல் சுவிஙகிலியின் வாழகன்கயில் ஒரு திருப்பம் ஏறபடடது. லுத்�ர் 
எழுதிய பல நூல்்கனளக ்கறறதினால் புதிய சிந�னன்கள் உருவாயின. 
அக்காலத்தில் சூரிச ந்கரில் த்காள்னள ரநாய ப�வி ைக்களில் மூன்றில் ஒரு 
பகுதியினர் ைாண்டனர். சுவிஙகிலியும் த்காள்னள ரநாயால் �ாக்கப்படடு 
ை�ணத்�ருவாயில் இருந�ார். அப்தபாழுது அவர் �ம்னை ஆண்டவரின் 
அருடபணிகத்கன்று ைறுபடியும் அர்ப்பணம் தெயது, ஆண்டவன� ரநாககி 
அபயமிடடார். 
 லுத்�ன�ப் ரபான்று பாவத்ன�ப் பறறி உணர்ரவா பா�ரைா, 
அ�னின்று �ப்பும் வழியறியைனப் ரபா�ாடடரைா இவ�து ைாறறத்திறகுக 
்கா�ணமில்னல. பாவத்தின் அர்கா�த்ன�ப் பறறிரயா ப�ைனின் ரப�ருனளப் 
பறறிரயா ஆழந� அனுபவம் உனடயவ�ல்லர். லுத்�ரின் ைனநினலயிலிருநது 
ரவறுபடடிருந�ார். ்கடவுளின் சித்�ம் என்பன�ரய அழுத்திக கூறினார். 
இக்கா�ணத்�ால் இருவ�து இனறப்பணியும் ரவறுபடட�ாயிருந�து. 
எனரவ தஜர்ைானிய பு�ாடடஸ�ாநது கிறிஸ�வர்்களும் சுவிடெர் 
லாநது பு�ாடடஸ�ாநது கிறின�வர்்களும் ஒர� அனைப்பிறகுள் வ�க 
கூடாைறரபாயிறறு. 



சுவிங்கிலியின் சீர்திருத்தம்

சுவிஙகிலி 1519 மு�ல் சூரிச ைாந்க� ஆய�ா்கச சிறப்பா்கப் பணியாறறி 
வந�ார். 
 (1) லுத்�ரின் நூல்்கனளக ்கறறார். ைறறவர்்களும் அவறனற படிக்கத் 
தூண்டினார். 
 (2) ந்க� ெனபனய அணுகி பாவைன்னிப்புச சீடடு வியாபாரி 
தபர்னாட ரெம்ெனன அவவிறபனனனய மூடி விட ஏறபாடு தெய�ார். 
இசதெயலில் ரப�ாயரும் ர�ானை அதி்காரி்களும் இவர் பக்கரை இருந�னர். 
 (3) ரப�ாலய அருளுன� ஒழுஙகு விதி்கனள மீறினார். புனி� 
ைத்ர�யுவின் நறதெயதி நூனல ஆ�ம்பமு�ல் முடிவு வன� விளககித் 
த�ாடர்சசியாய அருளுன�்கள் ஆறறினார் ஏ�ாஸைஸ என்பவரின் கிர�க்க 
தைாழி தபயர்ப்னப பி�ெங்க பீடத்தில் னவத்துக த்காண்டு �ம் தொந� 
தைாழி நனடயில் ைக்களுககு விளககி வந�ார். 
 (4) ஹஸ என்பவரின் திருசெனப பி�பந�ம் என்னும் நூனல 
வாசித்�ார். அதின் பயனா்க ைக்களிடம் ்கடடாயைா்க ஆலய வரி 
வசூலிப்பன�க ்கண்டனம் தெய�ார். 
 (5) �பசு நாட்களின் புலால் உண்ணா வி��த்திறகுத் திருைனற 
ஆ�ா�ம் இல்னல என்று இவரும் உடன் ஆயர் ஒருவரும் 1522இல் 
எடுத்துக்காடடி அன� அ்கறறிவிடடனர். ந்க�ெனப இன� ஒத்துக 
த்காள்ளவில்னல. தநடுங்காலைாய இருந� �பசு நாட்கனள இருவரின் 
கூறறுக்கா்க அ்கறறலா்காது என ந்க� ெனப ஆனணயிடடது. ந்க�ெனபயின் 
அதி்கா�த்ன� ைதித்�வர் சுவிஙகிலி, ''அது கிறிஸ�வ ெமூ்க அனைப்புஅது கிறிஸ�வ ெமூ்க அனைப்பு" 
திருைனறயின் உபர�ெத்திறகு ஏறறவாறு ெனப ைக்களின் வாழகன்கனயயும் 
பி�சசினன்கனளயும் ்கண் ்காணிக்க அனனத்து அதி்கா�மும் அ�றகு உண்டு, 
என்பது அவ�து நம்பிகன்க. எனினும் இக்காரியத்தில் ந்க� அனபயின் 
அனணனய அவர் ஏறறாரில்னல. 
 (6) 'உணவு த�ரி�லும் உண்ணும் சுயாதீனமும்உணவு த�ரி�லும் உண்ணும் சுயாதீனமும்' என்னும் 
நூல் எழுதினார். ரப�ாயர் ்கண்டித்�ரபாதும் �ன்னினலரய ெரிதயனச 
ொதித்�ார்.  
 (7) பின்னும் ஒரு நூல் எழுதி திருைனற ஆ�ா�ைறற துறவற 
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ரநான்பு, ஆயர்்களின் ைணம் புரியா வாழவு புனி�ன� ரநாககிய ைன்றாடடு, 
உத்�ரிககும் �லம், திருப்பலி ரபான்ற ர�ானைசெனபப் ரபா�னன்கனளச 
ொடினார். திருைனறரய ைனி�னின் வாழகன்கககு வழியும் ெடடமும் என்று 
வன்னையாய வலிவுறுத்தினார். 
 (8) 1522 இல் ஜூனல ைா�த்தில் அன்னாத�யின் ஹார்ட என்னும் 
வி�னவனய ைணந�ார். 
 (9) ந்க�ெனப சுவிஙகிலியின் ்கருத்துக்கனள படிப்படியாய ஏறறது. 
இக்கா�ணைா்க குழப்பம் ஏறபடா வண்ணமிருக்க 1623 இல் தபாது விவா�ம் 
ஒன்றிறகு ந்க� ெனப ஒழுஙகு தெய�து. சுவிஙகிலி �ைது விளக்கைா்க 67 
நியாயங்கனள தவளிவிடடார். அவறறின் ்கருத்து்கள் பு�டசி்க�ைானனவ. 
அவறறின் முககிய ்கருத்துக்கனள இஙர்க ்காண்ரபாம். 
(அ) திரும்ை 
 கிறிஸ�வ வாழகன்கககுத் திருைனற ஒரு முடிவான வழி்காடடி. 
திருைனறயின் ரபா�னனயாத�னில் அண்டத்தின் மீதும் அனனத்துல்க 
ைக்கள் மீதும் ்கடவுளின் ரந�டியான ஆளுன்கனயப் பறறியர�. திருைனறயின் 
ரபா�னனயா்க ்கடடப்படட வாழகன்கரய கிறிஸ�வ வாழகன்க, வாழகன்கயின் 
ஆ�ா�ரை திருைனற �ான். அன�ப் படிககும் ஒவதவாருவனும் �ன் �ன் 
அறிவுககும் அவசியத்துககும் ஏறறவாறு அன� விளஙகிக த்காள்ளலாம். 
(ஆ) திருசச்்ப 
 விசுவாசி்கள் அனனவரும் ரெர்நதுள்ள ெமூ்கம் திருசெனப. 
தபாதுவானத�ாரு ஒப்பந�த்ன� ஏறறுகத்காண்ட ைக்களாலான ெமூ்கம் 
திருசெனப. ஆண்டவர் கிறிஸதுரவ அதின் ரந�ான �னலவர் ரபாப்ரபா 
ரவறு எந� ெனப அதி்காரிரயா அல்லர். 
(இ) மீட்பு  
 கிறிஸதுவாலும் அவர்பாலுள்ள பறறுறுதியாலுரை மீடபு கிடடும், 
ரவறு எதினாலுைன்று. 
(ஈ) ஆயர்்கள்
 ஆயர்்கள் திருைணம் தெயயலாம். 
(உ) ்பாவமன்னிப்பு
 ஆயரிடம் பாவ அறிகன்க தெயவது என்பது திருப்பணிவினடயால் 
தபறும் உ�விரய. ஆனால் பாவம் அதினால் ைன்னிக்கப்படுவதில்னல. 
(ஊ) திருவிருநது
 திருப்பணிவினடயாளர் அப்பத்ன�ப் பிடடு, இ�ெத்ன� ஆசீர்வதிககும் 
ரபாது கிறிஸது பலியிடப்படுகிறார் என்ற ர�ானைக த்காள்ன்கனய 
ைறுத்�ார். ஆண்டவரின் பாடு்கனளயும், ை�ணத்ன�யும் நினனவு கூரும் 
நியைரையல்லாது பலியன்று.
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(எ) த்்ட்கள் 
 சினல்கள், சித்தி�ங்கள், புனி� பயணங்கள், பண்டின்க்கள், 
ரநான்பு்கள், �ண்டனன்கள் இனவயாவும் பகதினய வளர்ககும் புறம்பான 
ஏதுக்களா்க ைக்கள் எண்ணுகின்றனர். ஆனால் ஆன்மீ்க வளர்சசிககு 
இனவ �னட்கரளயல்லாைல் ரவறல்ல.
(ஏ) உத்தரிககும் தலம் 
 இவவுபர�ெம் உருடடு பு�டரட, சுவிஙகிலியின் உபர�ெத்ன� 
ந்க�ெனபரயறறுக த்காண்டது. ஆனால் படிப்படியா்கரவ அவறனறப் புகுத்� 
ரவண்டும் என்று இருொ�ாரும் ஒப்புகத்காண்டனர். 
 (10) 1523 நவம்பர் 17இல் சிறிய கிறிஸ�வ மு்கவுன�சிறிய கிறிஸ�வ மு்கவுன� (Short 
Christian Introduction) என்னும் நூனல தவளியிடடார் சுவிஙகிலி. 
ஆலயங்களில் படங்கள், சினல்கள் ஆகியனவ இருக்கககூடாது. 
அனவ சினவ வணக்கத்திறகு வழிநடத்தும் என்றார். ஆலயத்திலிருநது 
சினல்கள், திருப்பண்டங்கள், சித்தி�ங்கள், இனெக்கருவி்கள் மு�லியனவ 
அ்கறறப்படடன. 
 (11) 1524 இல் புதிய வழிபாடடுமுனற அறிமு்கம் தெயயப்படடது. 
அதில் அருளுன�ககுச சிறப்பிடம் அளிக்கப்படடது. 
 (12) 1525இல் ஏப்�ல் 13 தபரிய வியாழனில் கிர�ட மின்ஸடர் 
ஆலயத்தில் திருப்பலி என்பது ைாறறப்படடு திருவிருநது வழிபாடா்க 
அனைக்கப்படடது. அப்பமும் இ�ெமும் ஆய�ால் ைங்கலப் பனடப்புச 
தெயயப்படட பின் மூப்பர்்களால் ெனபயாருககு வழங்கப்படடது, ெனபயார் 
ஆெனஙவில் அைர்நதிருக்க திருவிருநதுப் தபாருட்கள் சின்னஞ்சிறிய 
ை�ககிண்ணங்களிலும், �டடு்களிலும் பரிைாறப்படடன. 
 (13) ரப�ாயர் ஆளுன்க அ்கறறப்படடது. 
 (14) வழிபாடு்கள் ெனபயாரின் �ாயதைாழியில் நடத்�ப்படடன. 
 (15) துறவிைடங்கள் மூடப்படடன. 
 (16) தெல்வம் ெனபயில் வளர்ந�து. பாடொனல ரபான்ற 
நிறுவனங்கனள ஏறபடுத்� திருசெனப தூண்டப்படடது. 
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பாவைன்னிப்புச சீடடு்களின் ெத்தியும் பயனும் என்பன�ப் பறறி ைார்டீன் 
லுத்�ர் தெயயும் விவா�ம்.

அகரடாபர் 31 
தையயறினவப் பறறிய அன்பினாலும், அன� தவளிசெத்திறகுக த்காண்டுவ� 
ரவண்டுதைன்ற ஆர்வத்�ாலும் கீழக்காணும் ்கடடுன�்களின்ரைல் ஒரு 
விவா�ம் வித்�ன்பர்கில் நனடதபறும். உயர்ைனறத்திரு. ைார்த்தீன் லுத்�ர் உயர்ைனறத்திரு. ைார்த்தீன் லுத்�ர் 
எம்.ஏ., எஸ.தி.எச.எம்.ஏ., எஸ.தி.எச. �னலனை �ாஙகுவார். ரநரில் வநது எம்ரைாடு 
வா�ாட இயலா�வர்்கள் ்கடி�ங்கள் மூலம் அவவாறு தெயயலாம் என்று 
விண்ணப்பிககின்ரறாம். 

ஆண்டவர் இரயசு கிறிஸதுவின் நாைத்தில் ஆரைன்! ஆண்டவர் இரயசு கிறிஸதுவின் நாைத்தில் ஆரைன்! 

கமயத்தவமும் குருக்களின் மன்னிககும்அதி்காரமும்

1-4 சுவிரெஷத்திறகினெந� தையத்�வம் வாழகன்க முழுவதும்  சுவிரெஷத்திறகினெந� தையத்�வம் வாழகன்க முழுவதும் 
இருககும்இருககும்

1. நம் ஆண்டவரும் �னலவருைாகிய இரயசு கிறிஸது 'குணப்படுங்கள்', 
என்று தைாழிந�ரபாது, விசுவாசி்களின் முழு வாழகன்கயும் தெயல் நினனநது 
அழுங்க ரவண்டிய�ாய இருக்க ரவண்டுதைன்று சித்�ஙத்காண்டார்.
2. இந� வாெ்கத்ன�த் திருசெனபச ெைய குருக்கள் தெயவிககும் 
ொககி�தைநது்களின் �வம்-அ�ாவது, பாவஅறிகன்கயும் ்கழுவாயும்  என்று 
தபாருள் த்காள்வது கூடாது.
3. எனினும், இது அ்கத்துவம் என்பது ைடடுைன்று. தவளிப்பனடயா்க உடனல 
வருத்தும் தெயல்்கனள உண்டாக்காைல் அ்கத்துறவு இருக்கதவாண்ணாது.
4. ஆ்கரவ, �ன்னன தவறுககும் ்காலமிருககு ைடடும் பாவத்தின் �ண்டனன 
இருநர� தீரும். ஏதனனில், இதுரவ தையயான அ்கத்�வம். ப�ரலா்க 
அ�சுககுள் நாம் புகும் ைடடும் இது த�ாடர்நது வரும்.

 5-7 ெைய குருக்களின் ைன்னிககும் அதி்கா�ம் ்கடடுப்படடது ெைய குருக்களின் ைன்னிககும் அதி்கா�ம் ்கடடுப்படடது
5. �ம்முனடய அதி்கா�த்திறகு அல்லது திருசெனபயின் அதி்கா�த்திறகு 
உடபடடுத் �ாம் விதித்� �ண்டனன்கனளத் �வி� ஏனனயவறனறப் 
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ரபாப்பாண்டவர் ைன்னிக்க விரும்புகிற இல்னல, ைன்னிக்கவும் இயலாது.
6. அது ்கடவுளால் ைன்னிக்கப்படடத�ன்று தொல்வதும் ்கடவுள் ைன்னித்�ன� 
ஒப்புகத்காள்வதும் �வி�க குறறப்பழினய ைன்னிக்கப் ரபாப்பாண்டவ�ால் 
இயலாது. அவ�து தீர்ப்புகத்கன்று விடப்படட வழககு்களில் ைன்னிக்க 
அவருககு ஆறறல் உண்தடன்பது உண்னை�ான். இத்�ன்கய வழககு்களில் 
அவருககிருககிற அதி்கா�த்ன� ைறுத்�ால், பாவப்பழி முழுவதும் 
ைன்னிக்கப்படாைல் த�ாடர்நர� வரும்.
7. அர� ெையத்தில், ்கடவுளின் பி�திநிதியாகிய குருவுககுக கீழப்படடுத் 
�ன்னன எல்லாவி�த்திலும் �ாழத்�ா�வனது பாவப் பழினயக ்கடவுள் 
ைன்னிககிறதில்னல.

இைநதவர்்களின் மன்னிப்பு

8-13 திருசெனபயின் �ண்டனன இறந�வர்்கள் ரைல் தெல்லாது திருசெனபயின் �ண்டனன இறந�வர்்கள் ரைல் தெல்லாது

14-19 ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் பயம் நீஙகும்.அன்பு  ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் பயம் நீஙகும்.அன்பு 
வளரும்வளரும்

8. திருசெனபயின் ெடடங்கள் உயிருள்ளவருககு ைடடுரை விதிக்கப்படடுள்ளன. 
ஆ்கரவ, இசெடடங்களின்படி இறககுந �றுவாயிலுள்ளவர்்களின் மீது 
இவறனறச சுைத்�ககூடாது.
9. ஆ்கரவ, ரபாப்பாண்டவருககுள்ளிருககிற பரிசுத்� ஆவியானவர் நைககு 
அன்பாயிருககிறார்; ை�ணமும் ஆபத்தும் விதிவிலககு்களாகும்.
10. ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் (உத்�ரிககும் ஸ�லத்தில்) தெயய 
ரவண்டுதைன்ற �வத்ன�ப் பறறிச ொகுந�றுவாயில் உள்ளவர்்களுககு 
விதிககும் குருைார் அறிவீனர்: தபால்லா�வர்.
11. திருசெனபயின் ெடடத்ன� ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்திறகுச 
தெல்லும் என்று ைாறறஞ்தெய�து, அத்தியடெர் தூஙகும்ரபாது வின�க்கப்படட 
்கனள்கள் என்பது த�ளிவு (ைத். 13. 25)
12. முற்காலத்தில் விதிக்கப்படட �ண்டனன்கள், பாவ ைன்னிப்புக 
கூறு�லுககுமுன், அவர்்கள் ைன அழுங்கல் உண்னை �ான் என்பன�ச 
ரொதிப்ப�றத்கன்று விதிக்கப்படட �ண்டனன்கள்.
13. ொ்கப்ரபாகிறவர், ொவினால், எல்லாத் �ண்டனன்களுககும் விடு�னல 
தபறறவ�ாவர்; திருசெனபயின் ெடடங்களுககுச தெத்�வர், அனவ்களிலிருநது 
விடு�னல தபற உரினையுள்ளவர்.

14. ொகுந�றுவாயில் உள்ளவர்்களது குனறந� சு்கம், அ�ாவது, குனறவுள்ள 
அன்பு ்கா�ணைாப் தபரும்பயம் உண்டாகும்: அன்பு குனறந� ஆன்ைாவிறகுப் 
பயம் தபருகும்.
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15. ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் உண்டாகும் பயமும் பயங்க�முரை 
ரபாதுைான �ண்டனனயாகும். ைறறவறனறப் பறறிப் ரபெத் ர�னவயில்னல. 
நன்னம்பிகன்க இழந�வனது பயங்க� நினல இதுரவ.
16. ந�்கம். ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடம், ப�ரலா்கம் என்பனவ, 
நம்பிகன்கயின்னை, குனறந� நம்பிகன்க, அனடக்கலத்தின் நிசெயம் 
என்பவனறனறப் ரபால ரவறுபடும்.
17. ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் ஆன்ைாக்களின் பயங்க�ம் 
்கடடாயைா்கக குனறயும்; அன்பு தபருகும்.
18. புண்ணியம் அவர்்களுககில்லா� ்கா�ணத்�ால், அன்பு தபரு்காது 
என்பது, சுருதி யுத்தி என்ற அளனவ்களால் ரூபிக்க முடியா�து.
19. அந� இடத்தில் அவர்்கள் �ங்களது ஆன்ை சு்கத்ன� அறிநதும் 
நிசெயப்படடும் இருப்பார்்கள் என்பன�யும் விளக்க முடியாது. ஆனால், 
நாரைா, இன�ப் பறறி முழு நிசெயத்துடன் இருக்கலாம்.

20-29 ரபாப்பாண்டவரின் அதி்கா�ம் தெல்லாது ரபாப்பாண்டவரின் அதி்கா�ம் தெல்லாது

20. எல்லாத் �ண்டனன்களுககும் முழு ைன்னிப்பு எல்லாத் �ண்டனன்களுககும் முழு ைன்னிப்பு என்று தொல்லும் 
தபாழுது, எல்லாம்எல்லாம் என்பது ெரியன்று.
21. ரபாப்பாண்டவரின் பாவைன்னிப்புச சீடடினால் ஒருவன் எல்லாத் 
�ண்டனன்களிலிருநதும் விடு�னல தபறுகிறான் என்றும் இ�டசிப்புப் 
தபறுகிறான் என்றும் பாவைன்னிப்புச சீடனடப் பறறிப் பி�சொ�ம் 
தெயகிறவர்்கள் கூறுவது �வறு.
22. ஆன்ைா திருத்�ப்படும் இடத்திறகுப் ரபாகிறவர் ்களுனடய 
�ண்டனனனய நீககுகிறதில்னல. திருசெனபச ெடடத்தின்படி, அவர்்கள் 
�ாங்கள் வாழுங்காலத்திரலரய �ங்கள் �ண்டனனனய அனுபவித்திருக்க 
ரவண்டும்.
23. ஒருவனுனடய �ண்டனன்கனள எல்லாம் ைன்னிப்ப�ாயிருந�ால், 
இத்�ன்கய ைன்னிப்புப் பரிபூ�ண நறகுணமுனடரயாருகர்க கினடககும். 
அன்னார் ஒரு சிலர�யாவர்.
24. '�ண்டனன நீக்கம் உண்டு' என்ற வாககு ைக்களில் தபரும்பாலான� 
ஏைாறறுகிறத�ன்பது த�ளிவு. இந� வாககுப் பகுத்�றிவில்லா� 
ரப�ா�வா�ரையன்றி, ரவறன்று.
25. தபாதுவா்க ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் உள்ளவர் மீது 
ரபாப்பாண்டவருககு அதி்கா�ம் உண்டு என்பது, அத்திெர்்களுககும் 
குருைாருககும் �ங்கள் அத்தியடொதீனத்திலும் குரு ரெ்க�த்திலும் உள்ள 
அதி்கா�ரை ஆகும்.
26. ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் உள்ளவர்்களுககுப் ரபாப்பாண்டவர் 
ைன்னிப்பளிககின்றார் என்பது நல்லர� அனால், இது திறவுர்கால்்களின் 
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அதி்கா�த்தினால் அன்று; (இவவுரினை அவருககு இல்னல.) பரிநது ரபசும் 
தஜபத்தினால் இவவாறு தெயயலாம்.
27. பணப் தபடடியில் பணம் விழுந� ெத்�ம் ர்கடகும் தபாழுது 
திருத்�ைனடயும் இடத்திலிருநது ஆன்ைா தவளிரயறும் என்பது ைனி� 
பி�ொ�ம் (த�யவவாக்கன்று).
28. தபடடியில் பணம் விழுந� தபாழுது தபான்னானெயும் இலாபம் ர�டும் 
எண்ணமுரை தபருகும்; திருசெனப பரிநது ரபசுவ�ால் வரும் பயன் ்கடவுள் 
ன்கயில் ைடடுரை இருககிறது.
29. ஆன்ைா திருத்�ைனடயும் இடத்தில் இருககிறவர் எல்ரலாரும் வினல 
த்காடுத்து அவவிடத்திலிருநது மீட்கப்பட விரும்புகின்றனர் என்பது யாருககுத் 
த�ரியும்? தெவரினுசு, பாஸ்கல் என்பவர்்களுனடய பு�ாணங்கனளக ்காண்்க.

உயிருள்யளாருககுப் ்பாவமன்னிப்புச சீட்டு

30-35 இ�டசிப்பின் நிசெயத்ன�ப் பாவைன்னிப்புச சீடடுகத்காடுக்க  இ�டசிப்பின் நிசெயத்ன�ப் பாவைன்னிப்புச சீடடுகத்காடுக்க 
இயலாது. இயலாது. 

30. �னது பாவ உணர்சசி உண்னையானத�ன்று ஒருவனும் உறுதி கூற 
இயலாது. ஆ்கரவ, 'முழுப் பாவைன்னிப்புப் தபறறு விடரடன்,' என்று 
தொல்லு�லும் இயலாது.
31. தையத்�வம் தெய�வனனக ்காண்ப�ரிது; பாவைன்னிப்புச சீடனடப் பாவ 
உணர்சசிரயாடு வினலககு வாஙகினவனனக ்காண்பதும் அரிது.
32. பாவைன்னிப்புகத்கன்று ்கடி�ங்கனளப் தபறறுக த்காண்ட ்கா�ணத்�ால் 
நாங்கள் இ�டசிப்னபப் தபறறுக த்காண்ரடாம், என்று நம்புகிறவர்்களும் 
அவர்்களுனடய குருைார்்களும் நித்திய �ண்டனனககு ஆளாவார்்கள்.
33. ்கடவுளின் வினல ைதிக்க முடியா� கிருனபயினால் அவர�ாடு 
ஒப்பு�வாக்கப்படரடாம், என்று ரபாப்பாண்டவருனடய சீடடு்கனளப் 
தபறறுகத்காண்டவர்்கள் எசெரிகன்கயாயிருக்க ரவண்டும். 
34. இந� ைன்னிப்பின் கிருனப, ொககி�தைந�ால் பி�ாயசசித்�ங்கனள 
ைடடுரை குறிககின்றது; இனவ ைனி� ஏறபாடு்கரள.
35. ஆன்ைா திருத்�ப்படும் இடத்திலிருநது மீட்கப்பட சீடடு்கனள 
வாஙகுகிறவர்்களுககு ைனககுனற ர�னவ இல்னல என்பவர் கிறிஸ�வ 
சித்�ாந�த்ன� உபர�சிககிறதில்னல.

36-40 தையயுணர்சசியுள்ரளாருககுச சீடடில்லாைரலபாவைன்னிப்புக  தையயுணர்சசியுள்ரளாருககுச சீடடில்லாைரலபாவைன்னிப்புக 
கினடககும்கினடககும்

36. தையககுணப்படு�ல் உள்ள கிறிஸ�வன் எவனுககும் �ண்டனனயிலிருநதும் 
பாவப்பழியிலிருநதும் முழு ைன்னிப்புப் தபறுவ�றகு முழு உரினை உண்டு.
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37. கிறிஸதுவின் எல்லா ஆசீர்வா�ங்களும் திருசெனபயின் எல்லா 
நன்னை்களும் உண்னையான கிறிஸ�வன் ஒவதவாருவனுககும்-
உயிருள்ளவனாயிருந�ாலும் இறந�வனாயிருந�ாலும்- கினடககும்; 
பாவைன்னிப்புச சீடடுத் ர�னவ இல்னல.
38. என்றாலும், ரபாப்பாண்டவர் அளிககும் பாவைன்னிப்னபயும் 
திருசெனபயின் நன்னை்கனளயும் அவைதிக்கககூடாது. நான் ரைரல 
கூறியபடி (6) அனவ ்கடவுள் ைன்னிககும் ைன்னிப்பின் விளம்ப�ங்களாகும்.
39. பாவைன்னிப்பு மிகுதியா்கக கினடககுதைன்றும், தையககுணப்படு�ல் 
ர�னவ என்றும் ஒர� ்காலத்தில் ைக்களுககுக கூறுவது, நுண்ணறிவு 
மிககுள்ள ரவ� பண்டி�ர்்களாலும் இயலாது. 
40. தையககுணப்படு�ல் உள்ளவன் �ண்டனன்கனள நாடுவான்; 
விரும்புவான். �ா�ாளைான ைன்னிப்பு, �ண்டனன்கனளக குனறககும்; 
அர�ாடு �ண்டனன்கனள தவறுககும்; அவறனற தவறுப்ப�றகும் இடமுண்டு 
பண்ணும்.

்பாவமன்னிப்புச சீட்டு்களும் நற்கசயல்்களும்

41-47 நறதெயல்்களுககும் பாவைன்னிப்புச சீடடு்களுககும்  நறதெயல்்களுககும் பாவைன்னிப்புச சீடடு்களுககும் 
தநடுநதூ�முண்டு தநடுநதூ�முண்டு 

41. ரபாப்பாண்டவரின் ைன்னிப்புச சீடனடப் பறறி மி்க விழிப்பாயிருக்க 
ரவண்டும். இல்னலரயல், அன்பினால் ஏவப்படட நறதெயல்்கனளக 
்காடடிலும் பாவைன்னிப்புச சீடடு்கனளரய ைக்கள் நாடுவார்்கள்.
42. அறசதெயல்்கரளாடு ஒப்பிடடால், ைன்னிப்புச சீடடு்கனள 
வாங்கரவண்டுதைன்பது ரபாப்பாண்டவ�து விருப்பைன்று என்று 
கிறிஸ�வர்்களுககு உபர�சிக்க ரவண்டும்.
43. எனழ்களுககு இ�ஙகுவதும், ர�னவப்படடவருககுக த்காடுப்பதும் 
பாவைன்னிப்புச சீடடு்கனள வாஙகுவன�க ரைலும் ொலசசிறந�ன என்று 
கிறிஸ�வ ைக்களுககு ரபாதிக்க ரவண்டும்.
44. ஏன் என்றால், அன்புச தெயல்்களால் அன்பு வளரும்; ைனி�ன் 
நல்லவனாகிறான். சீடனட வாஙகுவ�ால் எவனும் நல்லவனாகிறதில்னல; 
�ண்டனன �ளர்த்�ப்படுவது�ான் பயனாகும்.
45. ர�னவப்படடவன் ஒருவனனக ்கண்டுங்காணா�து ரபாலப் ரபாகிறவன் 
�ன் பணத்ன�க த்காடுத்துப் பாவ ைன்னிப்புச சீடனட வாஙகும் ரபாது, 
ரபாப்பாண்டவரின் சீடனடயன்றிக ்கடவுளின் ர்காபத்ன�ரய வினலககு 
வாஙகுகிறான் என்று கிறிஸ�வ ைக்களுககு உபர�சிக்க ரவண்டும்.
46. �ங்கள் ர�னவககு ரைறபடட வருைானம் உள்ளவர்்கள், அந�ப் 
பணத்ன�த் �ங்கள் குடும்பச தெலவுககு னவத்துக த்காள்ள ரவண்டுரையன்றிப் 
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பாவைன்னிப்புச சீடடு வாஙகுவதில் வி�யம் தெய�லா்காது என்று கிறிஸ�வ 
ைக்களுககு உபர�சிக்க ரவண்டும்.
47. ்கடடாயத்�ால் அன்றிச தொந�ச சித்�த்தின்படிரய சீடடு்கனள வாங்க 
ரவண்டுதைன்று கிறிஸ�வ ைக்களுககு உபர�சிக்க ரவண்டும்.

48-52 ரபாப்பாண்டவரும் இவவாறு  ரபாப்பாண்டவரும் இவவாறு 
நினனககின்றார்நினனககின்றார்

48. பாவ ைன்னிப்புககுச சீடடுக த்காடுககும் ரபாப்பாண்டவருககு 
ைக்களுனடய பணம் அன்றி, அவர்்களது தஜபரை ர�னவ என்று கிறிஸ�வ 
ைக்களுககு உபர�சிக்க ரவண்டும்.
49. பாவைன்னிப்புச சீடடில் நம்பிகன்க னவக்கா� ைடடும் ரபாப்பாண்டவரின் 
சீடடு்கள் ஓ�ளவு நன்னை பயககும்; ஆனால், இவறறின் மூலைா்கத் த�யவ 
பயத்ன� இழந�ால், அனவ மி்க மி்க ரைாெைானனவயாகும் என்று கிறிஸ�வ 
ைக்களுககு உபர�சிக்க ரவண்டும்.
50. பாவைன்னிப்புச சீடனட விறகிறவர்்கள் எத்துனணக த்காடுனை தெயது 
பணம் �ண்டுகிறார்்கள் என்பன�ப் ரபாப்பாண்டவர் அறிவா�ானால், அவர் 
பரிசுத்�ப் ரபதுருவின் ஆலயம் ொம்பலா்கடடும்! என்பார�யன்றித் �ைது 
ைநன�யின் �ானலயும் �னெனயயும் எலும்பு்கனளயும் த்காண்டு அந� 
ஆலயத்ன�க ்கடட ைாடடாத�ன்று கிறிஸ�வ ைக்களுககு உபர�சிக்க 
ரவண்டும்.
51. பாவைன்னிப்புசசீடனட வாங்கத் தூண்டப்படுகிறவர்்களுககுப் 
ரபாப்பாண்டவர் �ைது தொந�ப் பணத்ன�க த்காடுக்க ரவண்டும். 
அவருனடய ்கடனையும், விருப்பமும் இதுரவ, இ�றத்கன்று பரி. ரபதுருவின் 
ஆலயம் விற்கப்படடடாலும் நல்லது �ான் என்று கிறிஸவ ைக்களுககு 
உபர�சிக்கரவண்டும்
52. பாவைன்னிப்புச சீடடினால் இ�டசிப்பு உறுதிபடுத்�ப்படுகிறது என்பது 
தபாய, ஒரு பி�திநிதிரயா அல்லது ரபாப்பண்டவர�ா தொன்னாலும், 
தொல்லித் �ங்கள் உயின�ப் பணயம் னவத்�ாலும் தபாய தபாயரய.

்பாவமன்னிப்புச சீட்்்டப் ்பற்றிய பிரசசாரம்

53-55 சுவிரெஷப் பி�ெங்கரை பாவைன்னிப்புசசீடனட பறறிய  சுவிரெஷப் பி�ெங்கரை பாவைன்னிப்புசசீடனட பறறிய 
பி�சொ�த்ன�க ்காடடிலும் ரைலானது பி�சொ�த்ன�க ்காடடிலும் ரைலானது 

53. பாவைன்னிப்புச சீடனடப் பறறிப் பி�ொ�ம் தெயய ரவண்டுதைன்ப�ற்கா்கச 
சில ஆலயங்களில் சுவிரெஷப் பி�சொ�ம் தெயயககூடாத�ன்று 
�னடயுத்��னவப் பிறப்பித்�வர்்கள் கிறிஸதுவுககும் ரபாப்பாண்டவருககும் 
எதிரி்கள்.
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54. ஒர� பி�ெங்கத்தில் பாதிரயா, பாதிககு ரைரலா சீடடுப் பி�ெங்கைாயும் 
எஞ்சியது வெனத்தின் பி�ெங்கைாயும் இருப்பது த�யவவெனத்ன�ப் 
பாழாககுவ�ாகும்.
55. ரபாப்பாண்டவரின் எண்ணம் இவவாறு இருத்�ல் ரவண்டும்: சிறு 
்காரியைாகிய பாவைன்னிப்புச சீடடுககு ஒரு ைணியடித்து, ஓர் ஊர்வலம் 
வநது, கூடடம் நடத்தினால், எல்லாவறறிலும் மி்கப் தபரிய ்காரியைாகிய 
சுவிரெஷத்திறகு நூறு ைணியடித்து, நூறு ஊர்வலம் வநது, நூறு 
ஆ�ா�னன்கள் நடத்� ரவண்டும்.

56-68 சுவிரெஷரை தெல்வத்துடதெல்வம் சுவிரெஷரை தெல்வத்துடதெல்வம்

56. திருசெனபயின் தெல்வத்திலிருநது ரபாப்பாண்டம் பாவைன்னிப்புச 
சீடடு்கனள அளிககிறார். அந�ச தெல்வம் இன்னது என்று கிறிஸதுவின் 
ைக்கள் ரபாதுைானபடி அறிநது த்காள்ளவில்னல.
57. அசதெல்வம் இவவுல்கத்திறகுரிய�ன்று என்பது தவளிப்பனட. 
சீடடு்கனள விறகிறவர்்கள் தெல்வத்ன� வாரி வழங்கவில்னல; ரெர்த்துக 
குவிககின்றார்்கள்.
58. இந�ச தெல்வம் கிறிஸதுவின் புண்ணியமும் பத்�ரின் புண்ணியைன்று. 
ரபாப்பாண்டவர் இல்லாைரல உள் ைனி�னுககு அருனளயும், பிறைனி�னுககுச 
சிலுனவ, ை�ணம், ந�்கம் மு�லியவறனறயும் அளிககின்றார்்கள்.
59. திருசெனபயின் தெல்வம் திருசெனபயின் ஏனழ்கரள, என்று தூய 
லாத�ன்சு கூறுகின்றார். இப்படிக கூறுவது அவர் ்காலத்து ை�பு.
60. கிறிஸது திருசெனபககு அருளிய திறவுர்காலின் அதி்கா�ரை 
திருசெனபயின் தெல்வம். �ைது புண்ணியத்�ால் கிறிஸது இன�த் 
திருசெனபககு அருளினார் என்று நாம் துணிநது கூறுரவாம். 
61. �ண்டனன நீக்கத்திறகுப் ரபாப்பாண்டவரின் ஆதிக்கரை ொலும். 
(ஒத்துப்பார்க்க: 5, 20)
62. ்கடவுளின் ைகினை, ்கடவுளின் கிருனப இவறனறப் பறறிய மிக்க புனி� 
சுவிரெஷரை திருசெனபயின் தையசதெல்வம்.
63. எனினும், இசதெல்வம் இயறன்கயா்க மி்கமி்க தவறுக்கப்படுகிறது. 
ஏதனனில், இது �னலயானன�க ்கனடயான�ாககுகிறது.
64. ைறு பக்கத்தில் பாவைன்னிப்புச சீடடின் தெல்வம் இயறன்கயா்க மி்கமி்க 
வ�ரவற்கப்படுகிறது. ஏதனனில், இது ்கனடயானன� �னலயான�ாககுகிறது.
65. ஆ்கரவ, சுவிரெஷத்தின் தெல்வங்கள் என்பன, வனல்கள்; இனவ்கனளக 
த்காண்டு முற்காலத்தில் தெல்வன�ப் பிடித்�னர்.
66. பாவைன்னிப்புச சீடடு்களும் வனல்கரள. இவறனறக த்காண்டு 
இக்காலத்தில் ைக்களின் தெல்வத்ன�க ்கவருகின்றனர்.
67. பாவைன்னிப்புச சீடடு்கள் மி்க மி்கப் தபரிய கிருனப்கள் என்று பி�ொ�்கர் 



66 திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

்க�றுகின்றனர். அனவ இலாபத்ன�ப் தபருககுகின்றன என்பது யாவரும் 
அறிந�ர�.
68. எனினும், அன�க்கடவுளின் அருரளாடும் சிலுனவயின் பத்திரயாடும் 
ஒப்பிடுன்கயில் அனவ மி்கசசிறிய கிருனப்கரள என்பது�ான் உண்னை.

69-80 பாவைன்னிப்புச சீடடு விறபனனப் பி�ொ�ம்  பாவைன்னிப்புச சீடடு விறபனனப் பி�ொ�ம் 
சுவிரெஷத்ன�த் �ாறுைாறாககுகிறது.சுவிரெஷத்ன�த் �ாறுைாறாககுகிறது.

69. இந�ப் பி�ொ�்கர்்கனள மிக்க ைதிப்ரபாடு வ�ரவற்க ரவண்டுவது 
அத்தியடெர் குருைாருனடய ்கடனை.
70. ஆனால், இன�க ்காடடிலும் தபரியத�ாரு ்கடனை அவர்்களுககுண்டு; 
அவர்்கள் ரபாப்பாண்டவரின் ்கடடனளனய நினறரவறறுகிறார்்களா அல்லது 
�ங்கள் ைனம் ரபான ரபாககில் ரபசுகிறார்்களா என்பன� அத்தியடெர்்களும் 
குருைாரும் கூரிய பார்னவரயாடு ்கவனித்துக்காது த்காடுத்துக ர்கடடு வ� 
ரவண்டுவது ்கடனையாகும்.
71. ரபாப்பாண்டவரின் ைன்னிப்புச சீடனட ைறுத்துப் ரபசுகிறவன் 
ெபிக்கப்படடவன்.
72. ஓடடுப் பி�ொ�்கரின் தபான்னானெககும் ்கடடுக்கடங்கானைககும் 
எதிர்த்து நிறகிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படடவன்!
73. சீடடு வியாபா�த்ன� எவவளரவனும் எதிர்ககிறவனனக �ண்டிப்ரபாம்! 
என்று ரபாப்பாண்டவர் குமுறுகின்றார்.
74. ஆனால், தூய அன்னபயும் உண்னைனயயும் பாழாககுகிறவர்்களுககு 
எதி�ா்க பாவைன்னிப்புச சீடனட விறகிறவர்்களுககு எதி�ா்க ரபாப்பாண்டவர் 
இடிரபாலக குமுற ரவண்டியவ�ாயிருககிறார்.
75. தொல்ல முடியா� பாவத்ன� த�யவக ்கன்னினயக ்கறபழித்�வனனக 
கூடப் ரபாப்பாண்டவரின் சீடடு ைன்னித்துவிடும் என்பது னபத்தியக்கா�த்�னம்.
76. இ�றத்கதி�ா்க நாம் தொல்வத�ன்னதவன்றால், மி்கசசிறிய பாவத்ன�க 
கூடப் ரபாப்பாண்டவரின் சீடடு ைன்னிக்க இயலாது. அ�ன் பாவப்பழினயப் 
தபாறுத்� வன�யில்.
77. ரபாப்பாண்டவர் அளிககும் கிருனப்கனளக ்காடடிலும் ரைலான 
த�ான்னற தூய ரபதுருகூட அளிக்க இயலாது என்று தொல்லப்படுகின்றது. 
இப்படிச தொல்வது தூய ரபதுருவுககும் ரபாப்பாண்டவருககும் விர�ா�ைா்கச 
தொல்லும் தூஷணைாகும்.
78. இ�றத்கதி�ா்க நாம் தொல்வத�ன்னதவன்றால், இப்தபாழுதுள்ள 
ரபாப்பாண்டவரும், ரவதறந�ப் ரபாப்பாண்டவரும் மி்கமி்கப் தபரிய 
கிருனப்கனளத் �ம் ன்கயில் னவத்திருககின்றனர். அனவயாவன, 
சுவிரெஷம், சு்கம் த்காடுககும் வ�ம் மு�லியன. (1 த்காரி. 12-ஐப் பார்க்க)
79. ரபாப்பாண்டவரின் சின்னத்ர�ாடு உயர்த்�ப்படட சிலுனவ கிறிஸதுவின் 
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சிலுனவககுச ெைம் என்று பி�ொ�்கர் தொல்வது தூஷணைாகும்.
80. இத்�ன்கய பி�ொ�ங்கனள அனுைதித்துக த்காண்டிருககிற 
அத்தியடெர்்களும் குருைாரும் ரவ� பண்டி�ர்்களும் ்கணககுக த்காடுக்க 
ரவண்டும்.

குருவல்லாதாரின் எதிர்ப்பு

81. சீடனடப்பறறிய ்கடடுக்கடங்கா� பி�ொ�ங்கள், ரபாப்பாண்டவர்ரைல் 
்கறறறிநர�ாருககிருந� நன்ைதிப்னபக குனறககின்றன; அவன� நிநதிக்கச 
தெயகின்றன. குருவல்லா�ாரும் நுடபைான ர்கள்வி்கனள எழுப்புகின்றனர்.
82. எடுத்துக்காடடு:ஆன்ைாக்கள் திருத்தியனைக்கப்படவிருககும் 
இடத்திலிருநது தூய அன்பு ்கா�ணைா்கவும் ஆன்ைாக்களின் ர�னவ்கள் 
்கா�ணைா்கவும் ரபாப்பாண்டவர் அவர்்கனள அவவிடத்திலிருநது தவளிரய 
த்காண்டு வ�ா�து ஏன்? ர�வாலயத்ன�க ்கடடுவ�ற்கா்கப் தபாருள் ரெர்க்க 
ரவண்டுதைன்று ்கணககிட முடியா� ஆன்ைாக்கனள மீடடுவிடுகிரறன் 
என்பர�ன்? முநதிய ்கா�ணம் மி்கமி்க நியாயைானது; பிநதியது மி்க மி்கக 
ர்கவலைானது.

83. மீண்டும், இறந�வர்்களின் ஆண்டு விழாவில் மீொ பலி 
தெலுத்துவர�ன்? அவர்்களுக்கா்க விடப்படட ைானியங்கனளத் 
இருப்பிகத்காடுக்காைலிருப்பர�ன்? சீடடினால் இ�டசிப்பிப் 
தபறறவர்்களுக்கா்கச தெபம் தெயவர�ன்?
84. மீண்டும், திருத்தியனைககும் இடத்திலிருநது பக�னன ்கடவுள் 
அன்பனனக ்காப்பாறறப் பணத்திற்கா்கப் பகதியில்லா�வனுககு 
அனுைதியளிககின்ற இந�ப் புதிய பகதியின் �ன்னை என்ன? ைறுபக்கத்தில் 
பக�னன-நல்லவனன அவன் ஆன்ை நன்னைகத்கன்று அனபு ்கா�ணத்�ால் 
விடு�னல தெயயாைலிருப்பர�ன்?
85. ெனபசெடடங்கள் யானவ? நனடமுனறயில் அனவ வழக்காறறறு, 
உயி�றறுப் ரபாயவிடடனவல்லவா? இப்தபாழுது அவறறிறகு உயிரும் 
ெகதியும் இருப்பது ரபான்று அவறறின் தபய�ால் சீடடு்கனள விறபர�ன்?
86. மீண்டும், ரபாப்பாண்டவர் என்று தெல்வரிறதெல்வ�ாயிருககின்றார�! 
பின்னன ஏன் அவர் �ம் தொந�ச தெலவில் பரி. ரபதுருவின் ஆலயத்ன�க 
்கடடலா்காது? ஏனழ்களின் பணத்ன�க த்காண்டு ்கடட முயல்வர�ன்?
87. மீண்டும், ரபாப்பாண்டவர் என� ைன்னிககிறார்? தையம்ைனககுனறரயாடு 
இருககிறவர்்களுககு முழு ைன்னிப்பின் உரினை இருககிறர�! அவர்்களுககு 
என�க த்காடுப்பார்?
88. மீண்டும், விசுவாசி்களுககு இப்தபாழுது ஒருநாளில் ஒரு முனற 
அளிககும் ைன்னிப்னப, ரபாப்பாண்டவர் ஒரு நாளில் நூறு முனற அளித்து 
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வந�ால், திருசெனபககு எத்துனணப் தபரிய ஆசீர்வா�ங்கள் பலி�ைாகும்!
89. சீடடினால் பணத்ன�யன்றி, ஆன்ைாக்கனள இ�டசிக்க 
விரும்பிகிறவ�ாயிறரற! அப்படியிருக்க, இம்ைடடும் த்காடுக்கப்படட 
ைன்னிப்னப நிறுத்தி னவப்பர�ன்? அனவ்களுககும் ெைெகதியுண்டன்ரறா?
90. குருவல்லா�ாரின் இத்�ன்கய வாககுவா�ங்கனளயும் ைனசொடசியின் 
குத்�ல்்கனளயும் அடககுவது ்கடடாயத்�ாலா, அல்லது நியாயங்காடடி ைன 
அனைதி உண்டு பண்ணுவ�ாலா? அடககு முனறனயப் பயன்படுத்துவ�ால் 
திருசெனபயும் ரபாப்பாண்டவரும் ைக்களின் எளனத்துககு ஆளாகிறார்்கள், 
கிரிஸதுவின் அடியார்்கள் துன்புறுகின்றார்்கள்.
91. ரபாப்பாண்டவரின் ஆவியின்படியும் உள்ளக்கருத்தின்படியும் ைன்னிப்புப் 
பி�சிஙகிக்கப்படடால், ரைறகூறிய ஐயர் திரிபு்களுககு முடிவு்கள் உண்டாகும்; 
இல்னல அனவ இருக்கரவ ைாடடா.

ய்பாலிச சமாதாைமும் கிறிஸ்துவின் சிலு்வயும்

92. 'ெைா�ானம், ெைா�ானம்ெைா�ானம், ெைா�ானம்' என்று கிறிஸதுவின் ைக்களுககுச தொல்லியும் 
ெைா�ானத்ன�க த்காண்டு வா�ா� ரபாலித் தீர்க்க�ரிசி்கள் ஒழியடடும்!
93. 'சிலுனவ, சிலுனவசிலுனவ, சிலுனவ' என்று கிறிஸதுவின் ைக்களுககுச தொல்லி, சிலுனவ 
இல்லாைல் ரபா்கச தெய� எல்லா தையத்தீர்க்க�ரிசி்கள் வாழடடும்!
94. உங்கள் �னலவ�ாகிய கிறிஸதுனவப் பின்பறறுங்கள்: �ண்டனன, ை�ணம், 
ந�்கம் இவறறிலும் உங்கள் �னலவர் கிறிஸதுனவப் பின்பறறுங்கள்என்றும்,
95. ெைா�ானத்ன�ப் பறறிய ரபாலி உறுதி்களால் அன்றிப் பல துன்பங்கள் 
வழியா்க ரைாடெ ொம்பி�ாசசியத்தில் உடபுகுைாறு உறுதி த்காள்ளுங்கள் 
என்றும் கிறிஸ�வர்்கனள ஊககுவிக்க ரவண்டும். 



லூத்தரும்: சுவிங்கிலியும் 

 இருவரும் சீர்திருத்�த்தில் நாடடமுனடயவர்்களா்க இருந�ாலும் 
சில ்காரியங்களில் ஒன்றுபடடும் பல ்காரியங்களில் ரவறுபடடும் இருந�னர். 

ஒற்று்ம
• இருவரும் ர�ானைச ெனபயில் ஆ�ம்பத்தில் இருந�னர். இருவரும் 

ஆயர் பணியாறறினவர்்கள். 
• சிறந� ்கல்வி ்கறறவர்்கள் 
• ஏ�ாஸைஸஸின் ைனி� நலக ர்காடபாடடில் ஈடுபாடு உள்ளவர்்கள். 
• இனெயில் நாடடம் உனடயவர்்கள். 
• திருைனறககு முககியத்துவம் த்காடுத்�னர். ்கடவுளின் வார்த்ன� 

என்பன� ஒப்புக த்காண்டனர். 
• ரபாப்பின் ஆளுன்கனய எதிர்த்�னர். ரபாப் திருசெனபயின் �ன்னி�்கறற 

�னலவர் என்பன� ைறுத்�னர். சுவிடெர்லாநதில் ரபாப் திருத்தூதுவர் 
ரபதுருவிடமிருநது திறவுர்கானலத் திருடிவிடட�ா்கவும், புனி� ரபதுரு 
அன�ப் தபற ரபாப்பிடமிருநது பிடுங்க ரபாரிடுவ�ா்கவும் ஒரு 
்கருத்துப்படம் தவளியாகி இருந�து குறிப்பிடத்�க்க�ாகும். 

• இருவரும் துவக்கத்தில் துறவியாய இருநது பின்னர் திருைணம் தெயது 
த்காண்டவர்்கள். 

• ர�ானைச ெனபயின் ரநான்பு்கள், துறவறம், பாவ ைன்னிப்புச சீடடு 
விறபனன, திருப்பலன்்கள், புண்ணிய பயணங்கள் உத்�ரிககும் �லம் 
இவறனற எதிர்த்�வர்்கள். 

• திருவிருநன� திருப்பலி என்ற ர்காடபாடனட எதிர்த்�ார்்கள். 
• அறிஞர்்களாய, அஞ்ொ தநஞ்சுள்ரளா�ாய, ரநர்னையான 

ரபாககுனடரயா�ாய இருந�னர், பிறன�க ்கவர்வதில் லுத்�ர் 
திறனுள்ளவ�ா்கவும் பிறருககு இணஙகுவதில் சுவிஙகிளி 
திறமுள்ளவ�ா்கவும் இருந�னர். 

• அருளுன� ஆறறுவதில் இருவரும் ஆறறல் பனடத் ர�ா�ாயிருந�னர். 
• திருைனறயில் கூறப்படடிருககும் சிறப்பு நினலயில் இருநது திருசெனப 

விழுநது கிடந�து என்று இருவரும் நம்பினர், கூறினர்.
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• லூத்�ரின் சீர்திருத்�ப்பணி அவருனடய ஆன்மீ்கப் ரபா�ாடடத்�ால் 
ஏறபடடது. அவருனடய பாவ உணர்வும், ்கடவுளின் அருனளப் 
பறறிய ைாடசினையுரை சீர்திருத்�த்திறகுக ்கா�ணம். சுவிஙகிலிகர்கா 
அப்படிப்படட அனுபவ அடிப்பனடயில் சீர்திருத்� எண்ணம் எழாைல் 
அறிவின் அடிப்பனடயில் எழுந�து.

• சுவிஙகிலியின் இனறயியலுககு ்கடவுளின் சித்�ரை நடுனையம். எனரவ 
்கடவுளின் த�ரிநத�டுத்�லுககும், முன் குறித்�லுககும் முககியத்துவம் 
த்காடுத்�ார். லுத்�ரின் இனறயியலுககு ்கடவுளின் அன்பு நடுையம். 
கிறிஸதுவால் கினடககும் பாவைன்னிப்பும், நீதியும், இனறயருளும் 
வலியுறுத்�ப்படடது. முன் குறித்�னல லுத்�ர் முககியப்படுத்�வில்னல. 

• முன்பாவத்ன� சுவிஙகிலி ைனி�னுககுள்ளிருககும் ஒரு ரநாயா்கக 
்கண்டார். அ�னால் ைனி�ன் குறறவாளியல்லன் என்பது அவ�து 
எண்ணம். லுத்�ர�ா முன்பாவம் �னிைனி�னனக குறறவாளியாககுகிறது 
என்றார். பிறககும் குழநன�யும் அககுறறத்திறகு உடபடுகிறபடியால் 
குழநன�்களுககுத் திரு முழுக்காடட ரவண்டும் என்றார்.

• குறறத்திறகுத் தூண்டும் தீரயானன ஆட�ன்னையுனடயவனா்க 
லுத்�ர் ்கருதினார். சுவிஙகிலிரயா �னிக குறறத்ன�யும், தீரயானின் 
ஆட�ன்னைனயயும் ைறுத்�ார்.

• திருைனறனய வழிபாடடில் பயன்படுத்துவதில் லுத்�ர் ர�ானைச 
ெனபனயப் ரபால சில பகுதி்கனளத் த�ரிநத�டுத்துப் பயன்படுத்தினர். 
சுவிஙகிலிரயா திரு ைனறயின் எப்பகுதியும் விடப்படலா்காது என்று 
த�ாடர்சசியாய வாசித்து விளக்கம் கூறி வந�ார்.

• லுத்�ர் ர�ானைச ெனபயிலிருந� குனற்கனள ைாறற திருைனறனயப் 
பயன்படுத்தினார் - எனினும் இனடக ்காலத்தில் ர�ான்றிய 
ெடஙகு்கனளயும் ஆொ�ங்கனளயும் ன்கவிடவில்னல. எனரவ சினல்கள் 
னவத்�ல், ஆலய ைணி்கள், ஆலய அலங்கா�ப் பணி மூடடு்கள் 
ஆகியவறனற ஆ�ரித்�ார். சுவிஙகிலிரயா இனவயாவும் திருைனறயின் 
ரபா�னனககு மு�ணானனவ என்று கூறி அவறனற நீககுவதில் 
தீவி�ைாய இருந�ார். 

• சுவிஙகிலி லுத்�ன�ப் ரபால பாடடில் விருப்பமுனடயவ�ா்க இருத்�ாலும் 
'ஆர்்கன்' ரபான்ற இனெக ்கருவி்களுடன் பாடுவன� விரும்பாது இனெக 
்கருவியின் துனணயின்றி இனணநது பாடுவன�ரய விரும்பினார். 
லுத்�ர�ா ஆர்்கரனாடு இனெநது பாடுவன� விரும்பினார். 

• லுத்�ர�ா தூயாவியார் இனறவனின் வார்த்ன�யின் மூலைா்கவும், 
திருவருடொ�னங்களின் மூலைா்கவுரை தெயலாறறுகிறார் என்றார். 

யவற்று்ம
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சுவிஙகிலிரயா தூயாவியார் ரந�டியா்க ைனி� உள்ளங்களில் 
தெயலாறறுவன� வலியுறுத்தினார். எனரவ கிறிஸ�வர்்களல்லா� 
அறிஞர்்களின் அரிய ்கருத்துக்களும் ஆவியானவரின் தூண்டு�ரல 
என்று ்கருதினார் சுவிஙகிலி. எனரவ ொக�டடீஸ, ர்கறரறா, தெனக்கா, 
தஹர்குலின் என்பவர்்கள் அவருனடய புனி�ர்்கள் படடியலில் இடம் 
தபறறிருந�னர்.

• லுத்�ர் நறதெயதினய ஆன்மீ்க ஈரடறறத்திற்கா்கரவ ரநாககினார். 
சுவிஙகிலிரயா ஆன்மீ்க வாழவிலும், அ�சியல் துனறயிலும் ைறுவாழவு 
ர�னவதயன்று ்கருதினார். ெனபயும் அ�சும் ஒன்றுக த்கான்று 
ரவறுபடடது என்றார் லுத்�ர். சுவிஙகிலிரபா அ�னெச ெனபககுக 
கீழப்படட�ா்க எண்ணினார்.

• நறதெயதினய ரபா�ாரலா, பு�டசியாரலா ப�ப்பலா்காது என லுத்�ர் 
ொதித்�ார் படடயம் அ�சுகர்க உரியது என்றார். சுவிஙகிலிரயா ரபாரின் 
மூலைா்கவும் சீர்திருத்�த்ன�ப் ப�ப்ப உனழத்�ார்.

• லுத்�ர், ஆண்டவரின் ைனலப் பி�ெங்கத்தின் ஆவியுனடயவ�ாயும், 
சுவிஙகிலி பனழய ஒப்பந� நூலின் ஆவியுனடயவ�ாயும் இருந�ார்்கள். 

• திருவிருநது பறறிய ரபா�னனயில் இருவரும் அதி்கைாய ரவறுபடடனர். 
லுத்�ர் கிறிஸதுவின் பி�ென்னம் திரு விருநதுப் தபாருள்்களிலும், 
தபாருள்்கரளாடும், தபாருள் ்களுககுள்ளும் இருககிறது என்றார். 
(consubstantiation) கிறிஸதுவின் பி�ென்னத்ன� லுத்�ர் அதி்கைாய 
திருவிருநதில் வலியுறுத்தினார். பி�ென்னத்�ால் விசுவாெம் வருவ�ா்க 
லுத்�ர் தொன்னார். விசுவாெத்�ால் பி�ென்னம் இருப்ப�ா்க சுவிஙகிலி 
தொன்னார். சுவிஙகிலி திருவிருநன� அனடயாளச தெயலா்க 
விளககினார். ஒரு நினனவுச தெயன்க என்றார் நாரன தையயான 
தி�ாடனெக த்காடி என்றன�ப் ரபான்றர� என்றார் திருமுழுககு 
விருத்�ரெனத்துககும். திருவிருநது பஸ்காவுககும் ஒப்பான தெயல் 
என்றார். திருவிருநதில் அடியார்்களின் அன்னிரயான்னிய ஐககியமும், 
பறறுறுதி தவளிப்பாடும் அ�னால் வரும் ைகிழசசியும் ்காணப்படுகிறது 
என்றார் சுவிஙகிலி.

 ைார்புக பல்்கனலக ்கழ்கத்தில் தஹஸ நாடடு அதிபர் பிலிப்பு 
லுத்�ருககும் சுவிஙகிலிககும் திருவிருநது ெம்பந�ைா்க இருந� விவா� 
அ�ஙன்க 1529 அகரடாபர் 1இல் கூடடினார். சுவிஙகிலியும், ஈ 
ர்காலம்படியும் ஒரு பக்கத்திலும் ைறு பக்கத்தில் லுத்�ரும் தைலங�னும் 
நின்று வாதிடடனர் ்கருத்து ரவறுபாடு வளர்ந�ர�யன்றி ஐககியம் 
ஏறபடவில்னல. ரபசசு முறிவு ஏறபடடு ஐககியமில்லாைல் ரபான உடரன 
இருவரும் ்கண்ணீர்விடடு அழு�னர். எனினும் 14 ர்காடபாடு்கனள 
இருவரும் ஒப்புகத்காண்டனர். ைனசொடசி �ாக்கா� ்காரியங்களில் 
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ஒருவர�ாதடாருவர் இனெநதிருப்ரபாதைன வாக்களித்�னர். எனினும் 
லுத்�ர் ைரிப்ப�றகு ஒரு ைா�த்திறகு முன் திருவருடொ�னத்தியருனடய திருவருடொ�னத்தியருனடய 
ஆரலாெனனயில் நடவாைலும், சுவிஙகிலியருனடய வழியில் நில்லாைலும், ஆரலாெனனயில் நடவாைலும், சுவிஙகிலியருனடய வழியில் நில்லாைலும், 
சூரிககியர் உட்காரும் இடத்தில் உட்கா�ாைலும் இருககிற ைனி�ன் சூரிககியர் உட்காரும் இடத்தில் உட்கா�ாைலும் இருககிற ைனி�ன் 
ரபறுறரறான்ரபறுறரறான் என்று எழுதினார். ைார்புக விவா�த்தில் தீ�ககூடாது ரபான 
ரவறுபாடு்களால் பு�ாடடஸ�நது ெனப லுத்��ன் ெனப, சுவிஙகிலிய ெனப 
என இ�ண்டா்கப் பிரிந�து. 
 ்கனடசி 1524ககும் 1529ககும் இனடயில் சுவிஙகிலி 
ைறுமுழுககுவாதி்கரளாடு ரபா�ாடினார். ைறுமுழுககுவாதி்கள் ஒடுக்கப்படடு 
நாடனடவிடடுத் து�த்�ப்படடனர். 
 சுவிடெர்லாநதுககு வடககிலுள்ள ரபசில், தபான், ்கான்ஸடன்ஸ 
மு�லிய ந்க�ங்களிலிருந� ர�ானைச ெனப்கள் சுவிஙகிலியின் பனட 
பலத்திறகு பயநது அவருனடய சீர்திருத்�த்ன� ஏறறுக த்காண்டனர். 
த�றகிலிருந� ர�ானை ெனபயார் சுவிஙகிலியின் பனடபலத்திறகு 
அஞ்ெவுமில்னல அ�ளவுமில்னல, அெ�வுமில்னல, இனெயவுமில்னல. 
ரபாருககு ஆயத்�ைாயினர். நாடடுப்பறறால் இருவரும் ெைா�ான 
உடன்படிகன்க ஒன்னற 1529 இல் ்காப்தபல் என்னும் ஊரில் தெய�னர். 
மீண்டும் இ�ண்டு ஆண்டு்கள் ்கழித்து சுவிஙகிலி ரபாருககு ஆயத்�ைானார். 
1531இல் ர�ானைச ெனபயாரின் ரெனன தபரும்பனடயாய சுவிஙகிலியின் 
பனடனய எதிர்த்�னர். சுவிஙகிலி ரபார்கர்காலம் பூண்டார். வாரளநதி 
ரபாரிடடார். எதிரி்கள் அவன� தவடடி வீழத்தினர். 
 சுவிஙகிலினய அவர்்கள் நாடடுப் பன்கஞ�ா்கவும் திருசெனபககுப் 
புறம்பானவ�ா்கவும் ்கருதிய�ால் அவ�து உடனல நான்கு கூறாககி அ�ன் 
ொம்பனலக ்காறறிரல தூவினார்்கள். ஆவியின் படடயைாம் திருைனறனய 
ஏந� ரவண்டிய ்க�ங்களில் உரலா்கப் படடயத்ன� ஏநதினார�! படடயத்ன� 
எடுப்பவன் படடயத்�ால் ைடிவான் என்பது உண்னையாயிறரறா! சுவிஙகிலியின் 
ரபார்கர்காலைான ரபாக்கால் லுத்��ன் ெனபயும், சுவிஙகிலியின் ெனபயும் 
இனணயா�து ைடடுைல்ல முழுககுவாதி்கள் பாலும், ைறுமுழுககுவாதி்கள் 
பாலும் பலர் பிரியவும், அப்பிரிவினன வள�வும் ்கா�ணைாயிறறு. 
ரபாருககுப்பின் ஏறபடட ெைா�ானத்தின் மூலம் சீர்திருத்� ெனபயாருககும், 
ர�ானைச ெனபயாருககும் சுவிடெர்லாநதில் எல்ன்க குறிக்கப்படடது. 
நாளனடவில் சுவிஙகிலியின் இயக்கம் குன்றிறறு. ஃரப�ல், ்கால்வின் 
ஆகிரயா�து இயக்கம் வலினையனடந�து. 



பிகரஞ்சு சுவிட்்சர்லாநதில் 
சீர்திருத்தம்

வில்லியம் பைரலின் 
சீர்திருத்த முயற்சிகள 

 ரப�ல் த�ன்கிழககுப் பி�ான்ஸ ைாநில 
டாப்னியில் 1489ல் பிறந�ார். �நன� தெல்வந�ன். 
தபரிய வியாபரி. இளனையில் ரபாப்பு ைார்க்கத்தில் 
தீவி�ைா்க இருத்�ார். இவருனடய ஆன்மீகு குரு 
ஜாகர்கா தலபவர் (Jacquer Lefever). அவர் இவன� 
சீர்திருந�ச சிந�னனககு வழிநடத்தினார். சிறிது 
்காலம் ஆசிரிய�ா்க பாரீசில் பணியாறறினார். ரைா 
படடணத்தில் ஆய�ா்கப் பணிவாறறினார். ரபாப்பு 
ைார்க்கத்ன� ்கடுனையா்கத்�ாககிப் ரபசினார். 
இன�க்கண்ட பிரிக்கானட என்னும் ரப�ாயர் 
ஆயர் பணிப்பத்தி�த்ன�ப் பறித்து ரபாடடார். 
அ�ன்பின் ஃரப�ல் ஒவதவாரு ந்க�ைா்கச தென்று சீர்திருத்�க ்கருகதுக்கனள 
விளம்ப�ம் தெயது அரந்கன� சீர்திருத்� ெனபககுள் த்காண்டுவந�ார். 
உபத்தி�வத்�ால் பி�ான்னெ விடடு சுவிடெர்லாநது தென்று குடிரயறினார். 
ரபசில், தபான் ஆகிய படடணங்களில் தபரும் பணியாறறினார். பி�ஞ்சு 
தைாழி ரபசும் சுவிடெர்லாநதில் ஒரு ெையம் ர�ானைச ெனப ஆயர் ஒருவர் 
திருப்பண்டங்கனளப் பவனியா்க த்காண்டு தெல்ன்கயில் ஃரப�ல் அவறனறப் 
பிடுஙகி அருகிலிருந� ஓனடககுள் எறிநதுவிடடார். ர�ானைசெனப 
ஆயர் திருவிருநது வழிபாடடில் அப்பத்ன� உயர்த்திக ்காடடி ைக்கள் 
வணஙகும்படி உயர்த்திக்காடடுன்கயில் பா�லின் நண்பர் ஃப்ர�ாைன் (Fro-
ment) அன�ப்பிடுஙகி ெனபயாருககுக ்காடடி இனறவன் ஆயரின் ன்கககுள் 
இருப்பதில்னல என்று கூறினார். 
 தஜனிவானவ விடடு ரப�ாயன�த் து�த்�க ்கா�ணைாயிருந�வர் 

ஃரப�ல். சுவிஙகிலினயப் ரபால ரபார் நடத்தியவர் ஃரப�ல். அவருனடய 
ஆன்மீ்க குரு தலபவர் ்கடவுள் இவவுலன்கப் புதுப்பிக்கப் ரபாகின்றார், உன் 

வில்லியம் ரப�ல்வில்லியம் ரப�ல்



74 திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

்கண்்கள் அன�க ்காணும். நீ அ�றகுச ொடசியாய விளஙகுவாய என்று 
ரப�னல ஊககுவித்�ார். ரைலும் இனறய�னெ பி�ான்சில் நினல நாடட 
்கால்வின் �னல சிறந� ்கருவியாய விளஙகுவார் என்றும் ஃரப�லிடம் 
தலபவர் கூறியிருந�ார். 
 1535ல் தஜனிவாவில் ஃரப�ல் ஒரு தபாதுக்கருத்��ஙகு 
ஒன்னற நடத்தினார். அ�ன் வினளவா்க ர்காவில்்களிலிருநது சினல்கள் 
அ்கறறப்படடன. திருப்பலி நிறுத்�ப்படடது. துறவி்கள் து�த்�ப்படடனர். 
1536 இல் ஒரு தபாதுைன்றம் கூடி சீர்திருத்� ெனப விசுவாெத்ன� ஒப்புக 
த்காண்டது அனனத்து நிறுவனங்கனளயும் ைாறறியனைக்க ரவண்டியதிருந�து. 
இ�றகு உ�வியா்க ஒரு பித�ஞ்சு வாலிபனனத் த�ரிநது த்காண்டார். 
வலியச தென்று வாதிடடு அவன� இப்பணிககு இழுத்துக த்காண்டார். 
அவவாலிபனின் தபயர் ரயாவான் ்கால்வின் (John Calvin). 



பயாைான் கால்வின்

 பி�ான்சு நாடடின் வடபகுதியில் பிக்கார்டி 
(Picardy) ைாநிலத்தில் பாரிஸ ந்கருககு வடகிழககில் 
60 னைல் த�ானலவிலுன்ள ரநாயான் (Noyon) 
என்னும் ந்கரில் 1509 ஜுனல 10 ஆம் நாள் 
பிறந�ார். ரயாவான் ்கால்வின் என்பது Jean Cauvin 
என்னும் பித�ஞ்சுப் தபயரின் ஆஙகில ஆக்கைாகும். 
இருவனடய �நன� அநந்கர்ப்ரப�ாயரின் 
்காரியக்கா�னா்கப் பணியாறறினார். சீர்திருத்�ப் 
தபரியார்்களில் இவர் ஒருவர� மி்க வெதியான 
குடும்பத்தில் ர�ான்றியவர். இவருனடய தபறரறார் 
இவர் ஒரு ஆய�ா்க ரவண்டும் என்று விரும்பினர். 
இவ�து அன்னன இவர் சிறுவனாயிருந�ரபார� இவன� ஆன்மீ்க அறிவில் 
வளர்த்�ார். உள்ளூரில் ஆ�ம்பக்கல்வினய முடித்து பாரிசில் பல்்கனலக 
்கழ்கப்படிப்பில் ரெர்ந�ார். 
 ்கார்டியர் என்னும் ரப�ாசிரியரின் முயறசியால் ்கால்வின் 
இலத்தீனிலும் பித�ஞ்சு தைாழியிலும் புலனை தபறறார். ்கால்வினின் 
�நன� ெனபப்பணத்ன�க ன்கயாடல் தெய� னையால் ெனபககுப் 
புறம்பாக்கப்படடார். ெனப அதி்காரி்களின் ரைல் இருந� ர்காபத்�ால் 
�ம்னைந�னன திருப்பணிக்கல்ல ெடடக்கல்வி பயில் அனுப்ப விரும்பினார். 
பாரிசில் ்கால்வின் ்கல்வி ்கறன்கயில் அஙகு பி�ான்சிஸ ரெவியர் (Fran-
cis Xavier) இன்னாசியு லரயாலா (Ignatius Layola) ஆகிரயாரும் ்கறறனர். 
�நன�யாரின் விருப்பப்படி ெடடக்கல்வி ்கற்க ஆர்லியன்ஸ பல்்கனலக 
்கழ்கத்தில் ரெர்ந�ார். 1531ல் ்கால்வினின் �நன� இறந�ார். பின்னர் 
�ம் விருப்பப்படி இலககியக ்கல்வினயத் த�ாடர்ந�ார். 1532ல் இலத்தீன் 
நூலாசிரியனான தெனக்கா என்பவரின் இ�க்கப்பண்பு என்னும் நூலுககு 
விளக்கம் எழுதினார். ஏற்கனரவ 1523 மு�ல் 1528 வன� அவர் 
பாரிசில் இனறயியல் ்கறறிருநதும் ஒரு ரபாதும் ஆய�ா்க அருடதபாழிவு 
தபறரவயில்னல

ரயாவான் ்கால்வின்ரயாவான் ்கால்வின்
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சீர்திருத்தப் ்பணி யநாககிய ்பயணம்

 ஆ�ம்பத்தில் ்கால்வின் ஒரு பகதியுள்ள ர�ானைச ெனபயானா்கத் 
தி்கழந�ார். ்கால்வினின் ைாணவப் பருவத்தில் அவ�து ஒன்று விடட 
ெர்கா��னும், திருைனறனய பிர�ஞ்சு தைாழியில் தைாழி தபயர்த்�வருைான 
பீயர் �ாபர்ட ஒலிவடடான் (Pierre Robert Olivetan) என்பவர் சீர்திருத்�ச 
சிந�னன்கனள ்கால்வினுககு பு்கடடினார். தைல்கியர் வால்ைர் (Melchior 
Volmar) என்பவர் மீடனபப் பறறிய லுத்�ரின் ்கருத்துக்கனள ்கால்வினுககு 
விளககினார். லுத்�ர் எழுதிய ஒரு கிறிஸதுவைனி�னின் சுயாதீனம் இரு 
வினாவினட நூல்்கள். 1530 ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸபர்க அறிகன்க ஆகிய 
பி�சு�ங்கனள ்கால்வினுககு வால்ைர் வழஙகினார்.1533 இல் பாரிஸ 
பல்்கனலக்கழ்கத்திறகுப் ரப�ாய�ா்க நியைனம் தபறற நிகத்காலாஸ ்காப் 
(Nicholas Cop) ்கால்வினின் ்கல்வித் ர�ாழன். அவர் ்கால்வினன சீர்திருத்�க 
்கருத்துக்களண்னட ஈர்த்�ார். ்காப்பும் ்கால்வீனும் சீர்திருத்�க்கருத்துக்களின் 
வளர்சசியின் வினளவா்க அனைந�து. ்காப் 1533ல் ஆறறிய அருளுன� 
அதில் சீர்திருத்� ெனபக ்கருத்து்கள் அதி்கைாய இருந��ால் பல 
குழப்பங்கள் ெனபயில் எழுந�ன. ்கால்வின் பாரீசில் இருந� சிறு கூடடம் 
சீர்திருத்� ெனபயார�ாடு ரெர்நது அ�ன் �னலவ�ானார். புதிய ஒப்பந� 
நூலின் அடிப்பனடயில் சீர்திருத்�த்ன�ப் பாரீசில் தெயய முயன்றரபாது 
பலத்� எதிர்ப்பு உண்டாகியது. ்காப்பும் ்கால்வினும் ந்கன�விடடு தவளிரயறி 
உயிர் �ப்ப ஓடினார்்கள். தந�க என்னும் இடத்திறகுச தென்று தலபவன�ச 
ெநதித்�ார். அவர் சீர்திருத்� த்காள்ன்க்கனள அதி்கைாய இவருககுத் �நது 
உறொ்கப்படுத்தினார். பின்னர் 1535 ஸட�ாஸபாக (Strassburg) ந்க�த்திறகும் 
பின்னர் ரபெல் (Basel) ந்க�த்திறகும் தென்றார். 1536ல் அஙகிருந� 
்காலத்தில் கிறிஸ�வ ெைய நிறுவனங்கள் கிறிஸ�வ ெைய ெடட மூலத் 
த�ாகுப்பு (The Institutes' of the Christian Religion) என்னும் நூனல ்கால்வின் 
தவளியிடடார் அநநூல் ஒரு அரிய நூல். பன்தனடுங்காலைா்க சீர்திருத்� 
ெனபப் ரபா�னன்களுககு ஆ�ா�ைா்க தி்கழகிறது. தபாருடதெறிவும், 
தொறசுனவயும் அழகுற அனைந� நூல். அவர் வயதுனடய எந� 
இனளஞனும் அத்�ன்கய, சிறப்பான நூனல தவளியிடடதில்னல. அநநூல் 
நான்கு தபரும் பிரிவு்கனளக த்காண்டது. மு�றபா்கம் அண்டத்ன�ப் 
பனடத்துக ்காத்து ஆளும் �நன�யாம் ்கடவுனளப் பறறியது. இ�ண்டாம் 
பா்கம் கிறிஸது இரயசுவில் இனறவன் ஆறறியுள்ள மீடபுப்பணி பறறியது. 
மூன்றாம் பா்கம் தூயாவியான�ப் பறறியது. நான்்காம் பா்கம் திருசெனபனயப் 
பறறியது. திருத்தூ�வர் பறறுறுதி அறிகன்க, திருைனற இவறறின் 
அடிப்பனடயில் சீர்திருத்� ெனபக கிறிஸ�வர்்கரள உர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்கக 
கிறிஸ�வர்்கனளக ்காடடிலும் தையயான ்கத்ர�லிக்கர் என்று இநநூலில் 



77திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

ஆணித்��ைா்க எழுதியுள்ளார். 
 ்கால்வின் இநநூனல எழுதிய பின் �ம் நூலறினவ ரைலும் வளர்க்க 
பல ஊர்்களுககுப் பயணம் தெய�ார். அவவழியில் தஜனிவா ந்கருககு 
வந�ார். 
 1536 ஆ்கஸட 5ஆம் நாள் ரப�னல இஙகு ெநதித்�ார். 
தஜனிவாவில் ெனபனய ைாறறி அனைககும் பணியில் �ைககு உ�வி 
தெயய ரவண்டுதைன்று ரப�ல் ்கால்வினன வருநதிக ர்கடடுக த்காண்டார். 
்கால்வினும் �ைது ்கருத்துக்கனளச தெயல்படுத்� சிறந� �ருணம் என்று 
ஒத்துகத்காண்டார். 
 1536 தெப்டம்பர் 1ஆம் நாள் தஜனிவாவில் புனி� ரபதுருவின் 
ஆனயத்தில் அருளுன� ஆறறினார். பின்னர் நாரடாறும் பவுலடி்களின் 
்கடி�ங்களின் ரபரில் அருளுன�்கள் ஆறறி வந�ார். எளிய நனடயில் 
யாவரும் விளஙகும் வன்கயில், உள்ளத்தில் பதியும் முனறயில் விளக்கங்கள் 
த்காடுத்�ார். 
 ஒரு ைா�த்திறகுப்பின் தலௌொனில் கூடிய ஒரு ெங்கத்தில் 
சீர்திருத்�வாதி்களுக்கா்க வாதிட ரப�ல் வித�ட ஆகிரயாருககுத் 
துனணயா்கக ்கால்வினும் நியமிக்கப்படடார். அஙகு சிறப்பா்க வா�ாடி 
சிறந� சீர்திருத்�வாதி என்றும், சீர்திருத்�வாதி்களின் �னலவர் என்றும் 
ஒப்புகத்காள்ளும்படி பு்கழதபறறார். தஜனிவாவுககு ரப�லும் ்கால்வினும் 
திரும்பியபின் 1537 இல் ரப�லும் ்கால்வினும் தஜனிவா ந்க� ஆரலாெனனச 
ெங்கத்தின் முன் சில பரிநதுன�்கனன னவத்�னர். 
1) திருவிருநது ைா�த்திறகு ஒரு முனற ஆெரிக்கப் படரவண்டும்.
2) ்கால்வினின் வினாவினட ஒன்னற எல்லாரும் பயன்படுத்� ரவண்டும். 
3) ஒவதவாரு ந்க�வாசியும் ஒரு பறறுறுதி அறிகன்கனய அநுெரிக்க 
ரவண்டும். 
4) வழிபாடடில் யாவரும் ரெர்நது பாடலாம். 
5) பகி�ங்கைாயச சீர்ர்கடாய நடப்ரபான�த் திருவிருநதுககு விலககி னவக்க 
சிறந� பகதியுள்ள விசுவாசி்கனள ந்க�த்தில் பல பா்கங்களில் நியமிக்க 
ரவண்டும். அவர்்கள் �ங்கள் பகுதி்களிலுள்ள ைக்களின் வாழகன்கனய 
்கவனித்தும் �வறா்க நடப்ரபான� ்கண்டுபிடித்து அவர்்கனளத் திருத்�வும், 
�ண்டிக்கவும், ெனப அதி்காரி்களுககுத் த�ரியப்படுத்� ரவண்டும். 
 ஆனால் தஜனிவா ந்க� ைக்கள் இத்�ன்கய புதிய ்கடடுப்பாடனட 
விரும்பவில்னல. தீரயார் ைடடுைல்ல எல்லாருரை எதிர்த்�னர். ைனுககுலத்தின் 
சுய உரினை பறிக்கப்படுவ�ா்க கு�ல் த்காடுத்�னர். 
 தலௌொனில் நனடதபறற விவா� ெனபயில் பஙகு தபறற ்கர�ாலி 
என்ற முன்னாள் ஆயர், ்கால்வினன ஏரியு த்காள்ன்கனயயுனடய பு�டடு 
உபர�ெக்கா�ன் என்றார். திருத்தூதுவர், நிரெயா,  அ�னாசியஸ ஆகிய 
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விசுவாெப் பி�ைாணங்களில் ன்கதயாப்பம் னவககும்படி ்கால்வினனக 
கூறினார். ்கால்வின் ைறுத்து விடடார். �ாம் அவருககுக ்கடடுப்படடவ�ல்லர் 
என்ப�ற்கா்கரவ ைறுத்�ார். அனால் எஙகும் இதினால் குழப்பம் உண்டாயிறறு. 
 அ�சு அதி்காரி்களுககும் ்கால்வினுககும் பல ்காரியங்களில் 
பிணககு உண்டாயிறறு. சிறப்பா்க, திருவிருநதில் பஙகு வன�யன� தெயய 
ந்க� ெனபககு அதி்கா�ம் தபறுரவான� கினடயாது என்றார் ்கால்வின். 
 1538 இல் தபான் ந்கரில் உருவாக்கப்படட புதிய வழிபாடடு 
முனறனைனய எல்லா ஆலயங்களிலும் ஆெரிக்க ரவண்டுதைன்று ந்க�ெனப 
்கடடனளயிடடது. ரப�லும் ்கால்வினும் தவவரவறு ஆலயங்களில் வழிபாடு 
நடத்தினாலும் திருவிருநன� நடத்�ாைல் விடடுவிடடனர். இ�னால் 
தபரும் எதிர்ப்பு உண்டாயிறறு. இருவரும் மூன்று நாட்களுககுள் ந்கன� 
விடடு தவளிரயற ரவண்டும் என்ற ்கடடனளயிடப்படடது. அணிநதிருந� 
ஆனடயுடன் அநரந�ரை அநந்கன� விடடு தவளிரயறினர். ரப�ல் 
நியூவஷடடலுககுச தென்றார். ்கால்வின் ஸட�ால்புர்ககுககுச தென்றார். 
ெனபக ்காரியங்கள் அனனத்தும் விடடு அனைதியாய வாழந�ார். 
 அஙகு ைார்டடின் பூத்தெர் (Martin Butzer) என்னும் முன்னாள் 
தடாமினிக்கத் துறவியும், அப்ரபான�ய சீர் திருத்�வாதியுைான 
தபரியார் ்கால்வினன ஆ�ரித்�ார். மூன்று ஆண்டு்களா்க ெனபயில் 
சீர்திருத்�ப் பணியாறற வாயப்பளித்�ார். அப்பணியில் ெனப பறறிய 
புதிய ்கண்ரணாடடமும் அனுபவமும் தபறறார். அஙர்க 1540 இல் ஒரு 
ைறுமுழுககுவாதியின் வி�னவயான ஜடிரலடடி பியுத� (Idelchede Bure) னய 
�ம் ெனபயில் ரெர்த்து ைணநது த்காண்டார். குறித்� ்காலத்துககு முன் ஒரு 
குழநன� பிறநது இறநது விடடது. ைனனவியும் தீ�ா� ரநாயில் விழுந�ார். 
எனினும் அவர்்களுனடய ஒன்ப�ாண்டு இல்வாழகன்க இனறவனுககுள் 
ைகிழசசியா்கரவ இருந�து. அவ�து ை�ணைடடும் அவ�து ைனனவி 
ஊழியத்தில் உத்�ைக கூடடாளியா்க இருந�து ஆசீர்வா�ைா்கரவ இருந�து.
 இக்காலத்தில் தஜனிவா ந்க�ச ெங்கத்தில் ஒரு ைாறு�ல் ஏறபடடது. 
வால்வினின் சீர்திருத்�த்ன� ஆ�ரித்�வர்்கள். ஆடசினயக ன்கப்பறறினர். 
்கால்வின் திருத்தி அனைத்� ெனபனயக ்கண்்காணிக்கச சிறந� �னலனை 
இல்லா��ால் அஙகு குழப்பம் நிலவியது. எனரவ ந்க�ாரலாெனன ெங்கத்�ார் 
்கால்வின் வநது ெனபனயக ்கண்்காணிககும் படி வருநதி அனழத்�னர். 
அவர்்களின் ரவண்டு்களுககு இணஙகி 1541 தெப்டம்பர் 13ம் நாள் (சிலர் 
தெப்டம்பர் 21ம் நாள் என்பர்) மீண்டும் தஜனிவாவுககு வந�ார். �ம் 
தொல்லுககு யாவரும் ்கடடுப்பட ரவண்டும் என்ற நிபந�னனயுடன் ெனப 
சீர்திருத்� ரவனலயில் ஈடுபடடார். 24 ஆண்டு்கள் அர� ெனபயில் பல 
சீர்திருத்�ங்கனளச தெய�ார். எதிரி்கனள ஒடுககினார். சிறந� பணியாறறி 
1564 ரை 27ம் நாள் விண்ணுல்கனடந�ார். �ைது 54 ம் வயதில் சீர்திருத்�ப் 
பயணத்ன� முடித்�ார். 
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ச்்பயாளு்்கயில் சீர்திருத்தம் 

 ெனப ஆளுன்கயில் தஜனிவாவில் ஒரு புது முனறனய ்கால்வின் 
புகுத்தினார். திருப்பணிவினடயாளர்்கள், ெனப ஊழியர்்கள் (உபர�சி்கர்) 
மூப்பர்்கள், உ�விக்கா�ர்்கள் என நான்கு வன்க ஊழியர்்கனள 
நியமித்�ார். ஆயர்்களுககு அருளுன� ஊழியம் முககியம், ெனப 
ஊழியர்்கள் ்கல்வி ்காரியங்கனளக ்கவனிக்க ரவண்டும். உ�விக்கா�ர் 
ஏனழ்கனளயும், ைருத்துவைனன்கனளயும் ்கவனிக்க ரவண்டும். மூப்பர்்கள் 
முககிய பணியாறறினர். அவர்்கள் ந்க� ஆரலாெனனச ெங்கத்�ால் 
த�ரிநத�டுக்கப்படடார்்கள். அருடதபாழிவு தபறா�வர்்கள் ஆயர்்கரளாடு 
இனணநது ெனபயின் ஒழுஙகு நடவடிகன்க்களில் உ�வி தெய�னர். அவர்்கள் 
ெனப உறுப்பினர்்கனள ெனபககுப் புறம்பாககும் அதி்கா�ம் தபறறிருந�னர், 
ை�ண �ண்டனனனய ந்க� ஆரலாெனன ெங்கம் நினறரவறற மூப்பர்்கள் 
பரிநதுன� தெயவார்்கள். சிறிய குறறங்களுககும் தபரிய �ண்டனன 
த்காடுக்கப்படடது. ஒரு பிள்னள �ன் தபறரறான� அடித்��ற்கா்கச 
சி�சரெ�ம் தெயயப்படடது, விபொ�த்திறகு ை�ண �ண்டனன அவிக்கபடடது, 
�ம்னை எதிர்த்ர�ான� ்கால்வின் ந்க� ெங்கத்தின் உ�வியால் ந்கன� விடரட 
தவளிரயறறினார். 
 ஒரு சிலருககு த்கானலத் தீர்ப்பளிக்கச தெய�ார். அவர்்களில் ஒருவர் 
மி்காரவல் தெர்ரவடடஸ (Michael Scivetus 1511 - 1553) என்பார். இவர் 
ஸதபயின் நாடடினர், அறிஞன் பகதிைான் குழநன�்கள் திருமுழுகன்கயும், 
்கால்வினின் ்கடவுளின் அநாதி தீர்ைானம் என்பவறனறயும் எதிர்த்�வர். 
இவர் �ம் நாடடு ர�ாைன் ெனபயால் புறம்பாக்கப்படடு, ை�ண �ண்டனனத் 
தீர்ப்பு தபறறு �ப்பிரயாடி தஜனிவாவில் அனடக்கலம் புகுந�ார். ்கால்வீனின் 
ரபா�னன்கனள இவர் தவறுத்��ால், எதிர்த்��ால் த்கானலத் தீர்ப்புக 
குறறஞ் சுைத்தி ்கால்வின் ந்க� ெங்கத்�ாரிடம் ஒப்பனடத்�ார். அவன� 
த்காடூ�ைாயக த்கால்ல ரவண்டாம் என்ற ்கால்வின் கூறியரபாதிலும் 
ரெர்தவத்ன� 1553 இல் தநருப்பில் இடடுக த்காளுத்தினர். திருசெனபயில் 
குழப்பம் வினளவிப்ரபான� ்கால்வின் ்கடுனையா்கக ்கண்டித்�ார். 
 ெனபயாளுன்கயில் ஆயர�ாடு மூப்பரும் முககியைானவர்்கள் என்ற 
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நினலனயக த்காண்டு வந�ார். ரப�ாயர் கினடயாது. பி�ஸபிடடீரியரன. 
உத்�ரிககும்�லம், திருப்பண்டங்கள், திருப்பலன்்கள், பாவைன்னிப்புச சீடடு 
துறவறம் ரபான்ற ர�ானைச ெனபக த்காள்ன்கனயத் தீவி�ைா்க எதிர்த்�ார். 

வழி்பாட்டில் சீர்திருத்தம்

 சுருக்கைான வழிபாடடு முனறனை, பண்டின்க ஆெரிப்பு முறறிலும் 
நிறுத்�ப்படடது. புனி�ர்்கள் திருநாள் ைடடுைன்று, கிறிஸதுவின் பிறப்பு, 
உயிருறதறழு�ல் மு�லியனவ ஆெரிக்கப்படவில்னல. ஆலயத்தில் இருந� 
படங்களும் சினல்களும் அ்கறறப்படடன. பாட்கரும் பாடடு்களும் வழிபாடடில் 
பயன்படுத்�ப்படவில்னல. திருைனறயிலுள்ள ெஙகீ�ங்கள் ைடடும் இனெயுடன் 
பாடப்படடன. வழிபாடடில் சிரிப்பதும், ெந�டி தெயவதும், புன்கயினலப் 
தபாருட்கனள ைறறவர்்களுககுக த்காடுப்பதும் ஓயவுநாளில் விலக்கபடட 
தெயல்்கனளச தெயவதும் குறறங்களா்கக ்கரு�ப்படடது. 

சமுதாய சீர்திருத்தம்

 ந்க�த்�ாரின் தபாருளா�ா� நினலனயயும் ்கல்வியறினவயும் உயர்த்� 
்கால்வின் பாடுபடடார். தநெவுத் த�ாழில் வாணிபம் வள� வழிவகுத்�ார். 
நியாயைான வடடிககுக த்காடுப்பன�க ்கால்வின் அனுைதித்�ார். ்கல்விக 
கூடங்கனள நிறுவினார், பள்ளி்களில் திருைனறப் பாடம் மு�லிடம் தபறறது. 
ெமு�ாய வாழவில் ஒவதவான்றிலும் திருசெனப ஈடுபடடது. ்கால்வினனப் 
ரபால ைறற சீர்திருத்�வாதி்கள் ஈடுபடவில்னல. ெனப ஆளுன்கயில் 
ஆயர்்களுககு உ�வியா்க இருந� பன்னிரு உறுப்பினர்்களும் ெனபச ெடடப்படி 
ெனபயார் வாழகன்க நடத்துகிறார்்களா என்று உளவறிநது வருவர். ெனபச 
ெடடங்கனள ைனற விடங்களில் மீறி நடப்ரபாரும் ரவவு்கா�ர்்களல் ்கண்டு 
பிடிக்கப்படடுத் திருவிருநதில் பஙகு தபறா�படி �டுக்கப்படடனர். ைதுபானக 
்கனட்கள் மூடப்படடன. துறவி ைடங்கள் விடுதி்களா்க ைாறறப்படடன.

அரசுககும் ச்்பககும் உள்ள உைவில் சீர்திருத்தம்

னபயாளுன்கயும் ந்க� ஆளுன்கயும் ஒன்றாய இனணக்கப்படடன. 
ந்க� ஆளுன்க ெனப ஆளுன்கககு உடபடட�ாயிறறு. இருவன்கயான 
ஆளுன்கககும் திருைனறனய ஆ�ா�ைா்க னவத்துச ெடடம் வகுத்��ால் 
தஜனிவா முழுவதும் இனறயாடசிககுடபடட புதிய இஸ�ரவல் என்று 
அனழக்கப்படடது. ்கால்வின் ெனபககும் அ�சுககுமுள்ள ரவறுபாடனட 
வலியுறுத்தினார். ஒவதவான்றும் �னிப்படட முனறயில் ஆடசி வகுக்க 
ரவண்டியனவ்கள், அதி்கா�ங்கள் அனனத்தும் ஆண்டவரிடமிருநது 
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தபறப்படடனவ. எனரவ ெனபயும் அ�சும் இனறவனின் சித்�த்�ாரலரய 
ஆளப்படுகின்றன. இ�ண்டும் இனறவனின் ைாடசினைனய தவளிப்படுத்�க 
கூடும். எனரவ �னிப்படட இரு அதி்கா�ங்களும் ஒன்ரறாதடான்று 
ஒத்துனழக்க ரவண்டும். திருைனறயின்படி இனறவனின் சித்�த்ன� 
ெனபப் ரபா�்கர்்கரள அறிய வல்லவர்்களான்கயால் அ�சு ஆயர்்களின் 
ஆரலாெனனனயக ர்கடடு அவர்்களுனடய தீர்ைானங்களுககு இணங்க 
ரவண்டும். கிறிஸதுவின் ெடடப்படி நாடனட ஆள ரவண்டும். அசெடடம் 
ஆயர்்களால் த�ளிவு படுத்�ப்பட ரவண்டும். எனரவ அ�ொடசி என்பது 
இனறயாடசி Theocracy அகும், என்றார்.



கால்வினின் பைா்தவைகள

திரும்ை

 திருைனறயின் மூலைா்கரவ ்கடவுள் ைனி�னில் தெயல் ஆறறுகிறார். 
எனரவ திருைனற த�யவீ்க அதி்கா�ம் உள்ளது. இனறவனின் சித்�த்ன�த் 
திருைனற தவளிப்படுத்துகிறது. எனரவ அது ்கடவுளின் வார்த்ன�. தூய 
ஆவியால் ஏவப்படரடார் அவர் தொன்னபடிரய அன� எழுதினர். 
இனறவனால் த�ரிநத�டுக்கப்படடவர் திருைனறயின் மூலம் மீடபின் 
நம்பிகன்கனயப் தபறுகிறார்்கள். திருைனறரய கிறிஸ�வ பறறுறுதியின் 
ஆ�ா�ம். பா�ம்பரியமும், ைன்றங்களின் தீர்ைானங்களும் திருைனறப் 
ரபா�னனககு ஏறற�ாய இருக்க ரவண்டும்.

திருசச்்ப 

 திருசெனப த�ரிநது த்காள்ளப்படடவர்்களாலானது, அதில் 
வாழரவாரும் ைரித்ர�ாரும் அனைவர். உண்னையான ெனப ்காணககூடா�து 
்கடவுள் ைடடுரை அன� அறிவார். ்காணப்படுகிற ெனபயில் தபய�ளவில் 
ைடடும் கிறிஸ�வர்்களாயிருப்பவர்்களும் ைாயைாலக்கா�ரும் உண்டு. 
உண்னை விசுவாசி்கரள ்கடவுரள அறிவார். திருசெனபயின் ரபா�்கமும், 
திருவருடொ�னங்களும், ெனப ஆளுன்க முனறயும் திருைனறககு ஒத்திருக்க 
ரவண்டும். திருசெனப புனி�ர்்களின் ெங்கம். 
 அனனத்துக ்காலங்களிலும், அனனத்துலகிலும் ப�வியிருப்பது. 
கிறிஸதுவின் ஒர� ஆவியிலும் ர்காடபாடடிலும் இனணக்கப்படடது. 
ெர்கா��த்துவ உடன்பாடனடயும், விசுவாெ ஐககியத்ன�யும் ஈர்ககிறது. 
்கடவுளில் ைடடுரை திருசெனப ஒருனைப்பாடு உள்ளது. எரபசியர் 4:11 இன் 
படி ெனப ஆளுன்க முனற அனைய ரவண்டும். ஆலயம் ்காணக கூடிய 
உலகில் உள்ள நிறுவனம். அஙகு ்கடவுளின் வெனத்ன�க ர்கட்கவும், 
வாசிக்கவும், அருளுன� ர்கட்கவும் ஆறறவும், திருவருட ொ�னங்கனள 
ஆெரிக்கவும் வருகின்றனர். ைனைாறறைனடந�வர்்களின் ெனபயில் 
கிறிஸதுரவ ஆளுகிறார். அஙர்க ைனி� ஆளுன்க இல்னல. 
 திருசெனப கிறிஸ�வக ்கல்வி பு்கடடும் நிறுவனம். அஙகு ைக்கள் 
ைனநதிருந�வும், விசுவாசிக்கவுைடடுைல்ல, அன்றாட்க வாழகன்கயில் எப்படி 
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கிறிஸ�வ வாழகன்க வாழகிறது என்றும் ்கறபிக்கப்படுகின்றனர். எனரவ 
்காணக கூடிய திருசெனபயும் முககியைானது. அ�சின் �னலயீடு இன்றி 
இயங்கத் திருசெனப உரினையுள்ளது. அ�சு அலுவல்்கள் திருசெனபனயச 
ொர்நது அனைய ரவண்டும். 
திருசெனப சுயாதீனமுள்ளது. திருசெனப விசுவாசி்களின் சுயாதீனெங்கம். 
அது மூன்று வன்கயில் சுயாதீனமுள்ளது. 
(1) அங்கத்துவத்தில் சுயாதீனம். கிறிஸதுனவப் பின் பறற சுயாதீனைாயத் 
த�ரிநது த்காள்ளுகிறவர்்கனள உனடயது. 
(2) விசுவாெத்திலும் ஆளுன்கயிலும் சுயாதீனம். திருசெனப �ன் தொந� 
விசுவாெத்ன� தொந�ைான அனைப்பில் தீர்ைானிக்க ரவண்டும். இது 
ொ�ா�ண விசுவாசி்களாரலா, திருசெனபயின் உயர் அதி்காரி்களாரலா 
நினறரவறறப்படரவண்டும். 
(3) ெைய விடு�னலயுனடயது. பிறெையத்�வருடன் நடபுறவில் இருக்க 
ரவண்டும். சுயாதீனைாய இரயசுனவப் பின்பறற ரவண்டும்.  

முன்விதிப்புக க்காள்்்க

 ்கடவுளின் ஆளுன்க அனனத்ன�யும் ஆளுகிறது. அவ�து 
அநாதி தீர்ைானம் ைாறா�தும், எதிர்ப்ரபெ முடியா�துைாகும். இதுரவ 
பூவுலகில் ைனி� வாழகன்கயின் ஒர� ஆ�ா�ம். ரவறு ஆ�ா�ம் இல்னல. 
நி்கழப் ரபாகும் யாவும் ்கடவுளால் முன் குறிக்கப்படடுள்ளன. சிலர் 
மீடபுக்கா்கவும், ைறறவர்்கள் முடிவில்லா ஆககினனக்கா்கவும் த�ரிநது 
த்காள்ளப்படடுள்ளார்்கள். ்கடவுளின் திருவுளரை முககியம். மீடபுறத் 
த�ரிநது த்காள்ளப்படடவர்்கள் மீடபுற இனறயருனளப் தபறுவர். ஒரு முனற 
மீட்கப்படடவர்்கள் நித்தியைாய இ�டசிக்கப்படடவர்்கள் மீட்கப்படடவர்்கள் 
்கடவுளின் அருளிலிருநது விழுநது ரபா்க ைாடடார்்கள். 

திருவருட்சாதைங்்கள்

 திருவருடொ�னங்கள் நீதினயத் �ரும் தெயல்்களா்கா. திருமுழுககும் 
திருவிருநதும் நீதினயச ெம்பாதிககும் தெயல்்களால. அனவ கிறிஸதுவின் 
திருக்க�ச தெஙர்காரல. அவறறின் மூலம் நம்மிடம் வருகிறார். 
திருமுழுகன்கயும் திருவிருநன�யும் திருவருடொ�னங்களா்க ஏறறுக 
த்காண்டார். த�ரிநது த்காள்ளப்படவர்்களுகர்க அனவ பயனளிககும். 
திருமுழுககில்லாைல் ்கடவுள் த�ரிநது த்காள்ளப்படடவர்்களுககு ைன்னிப்பு 
அருள முடியும். திரு முழுககுப் தபறாைல் ைரிககும் பிள்னள்கள் த�ரிநது 
த்காள்ளப்படடவர்்களாயிருந�ால் மீடனபச சு�ந�ரிப்பார்்கள். திருவிருநதில் 
த�ரிநது த்காள்ளப்படடவர் ைடடுரை கிறிஸதுரவாடு பஙகு தபறுவார்்கள். 
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தபாருள் ைாறு�ல் த்காள்ன்கனய எதிர்த்�ார். லுத்�ருககும் சுவிஙகிலிககும் 
இனடப்படட த்காள்ன்கனயக ்கால்வின் பின் பறறினார். த�ரிநது 
த்காள்ளப்படடவர்்கள் கிறிஸதுவின் ெரீ�த்திலும் இ�த்�த்திலும் பஙகு 
தபறுகின்றனர். த�ரிநது த்காள்ளப்படா�வர்்கள் அப்பத்திலும் இ�ெத்திலுரை 
பஙகு தபறுகின்றனர். 
 திருவருடொ�னங்கள் ஆண்டவர் கிருனபயா்க நைக்கருளியிருககும் 
வாககுத்�த்�ங்கனள நைது ைனசொன்றில் நிசெயப்படுத்தும் புறம்பான 
அனடயாளம். நாம் ொடசியிடுன்கயில் ்கடவுள் �ைது கிருனபனயச ொடசியிடும் 
புறம்பான அனடயாளம். ரைலும் திருவருடொ�னம் த�யவாவியின் 
ஆறறனல நைககு விநிரயாகிககும் உயிருள்ள அனடயாளரை.
 திருவிருநதில் கிறிஸதுவின் ெரீ�ப் பி�ென்னம் நாம் புரிநது த்காள்ள 
முடியா� த�யவீ்க ைனறதபாருள். திருவிருநதில் தையயா்கரவ கிறிஸது 
எழுந�ருளியுள்ளார். ஆனால் சுயெரீ�த் ர�ாடல்ல இயககும் வல்ல 
ஆறறலா்கரவ எழுந�ருளியுள்ளார்.

மனிதன்

 ைனி�ன் சூனியைானவன். ்கடவுளின் ொயல் பாவத்�ால் 
சின�வுறறது. எனினும் முறறிலும் அழியவில்னல. ஆனால் முறறிலும் 
அழிந��றகுச ெைைான ர்கடனட அனடநதுள்ளது. அ�னால் முறறிலுைான 
இழிவு நினல (Total depravity) அனடநதுள்ளான். ்கடவுளின் அருளின்றி 
எந� நறதெயலும் தெயய இயலா�வன். மீடபு முறறிலும் ்கடவுளின் 
தெயல், ஒரு ைனி�னும் �னககுத் �ாரன ெடடைாவதில்னல. ைனி�னின் 
ஆளுன்கயும் அதி்கா�மும் ்கடவுளுககு அடஙகுவதிரல உள்ளது. ைனி�ன் 
சுயாதீனைறறவன் அவன் முறறிலும் ்கடவுனளச ொர்நது வாழ ரவண்டியவன். 
்கடவுள் சிலன� மீடபுகத்கன்று முன் குறித்துள்ளார். அவர்்கள் த�ரிநது 
த்காள்ளப்படடவர்்கள். அவர்்களின் த�ரிநத�டுத்�ல் முறறிலும் ்கடவுளின் 
முன் குறித்�ரல.

்க்டவுள்

 அவர� எல்லாவறனறயும் பனடத்து ஆள்பவரும் எல்லாவறறிறகும் 
ரைலானவரும் ஆவார். விசுவாெத்�ால் நீதிைான் பினழப்பான் என்பதில் 
லுத்�ருடன் ஒத்துப்ரபானார். ஆனால் லுத்�ன�ப் ரபான்று �னிப்படட 
அனுபவத்தில் ்கடவுளின் ைன்னிப்னப உணர்வ�ன்று, ்கடவுளின் முன் 
குறித்�ரல அ�றகுக ்கா�ணம் என்றார்.
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விசுவாசம்

 விசுவாெமும் வாழகன்கயும் த�ாடர்புனடயனவ. கிறிஸதுனவப் 
பின்பறறும் சீடத்துவரை விசுவாெத்திறகுச ொன்று.

கிறிஸ்து

 ்கடவுனளயும் ைனி�னனயும் ஒப்பு�வாககும் திருப்பணியாளர் 
கிறிஸது. திருசெனபனயயும் உலன்கயும் ஆளும் அ�ென் - ்கடவுளின் 
ஆடடுககுடடியாகிய அவன�ப் பின்பறறுரவார் அவன�ப் ரபால பலியா்கக 
த்காடுக்க ஆயத்�முள்ளவர்்களா்க இருக்க ரவண்டும். 

நல்கலதிர் யநாககு

 ்கடவுள் இன்னும் த�ாடர்நது தெயலாறறுகிறார். அவருனடய 
பிள்னள்கள் வாழவ�றகு ஏறற இடைா்க உலன்க ைாறறுகிறார். வ�லாறறில் 
தெயலாறறும் இனறவரன அவவாறு ைாறறுகிறார்.

 சுவிடெர்லாநதின் தபரிய இனறயியலாளன் சுவிஙகிலி அல்லர் 
பித�ஞ்சுக்கா�னான ்கால்விரன. ஆயர் அருடதபாழிவு தபறா�வ�ாயினும் 
சிறப்பான இனறயியல் வல்லுந�ாயிருந�ார். ்கால்வினின் ரபா�னன எஙகும் 
ப�வியது. ்கால்வின் ஆ�ம்பித்�க ்கல்விககூடத்தில் ்கறறவர்்கள் சீர்திருத்� 
ெனப ஆயர்்களா்க ப்�ான்ஸ, ஸ்காடலாநது இஙகிலாநது தந�ர்லாநது, 
தபாகிமியா, ஹஙர்கரி, ரபாலநது ஆகிய நாடு்களில் பணியாறறினர். 
்கால்வினின் ரபா�னன்கள் அந� நாடு்களிதலல்லாம் சிறப்பா்கப் ப�வியது 
்கால்வினின் வினலரயறப்தபறற நூல்்கள் த�ாடர்நது ைக்களின் உள்ளத்தில் 
சீர்திருத்�ப்பணி தெயது த்காண்ரடயிருந�ன. 



பரான்ஸ், கந்தர்லாநது, ஹாலநது, 
ஸ்காட்லாநது நாடுகளில் சீர்திருத்தம்

பிரான்சில் சீர்திருத்தம்

 லுத்�ரும் ்கால்வினும் ைனறயுமுன்னரைரய ப்�ான்சில் சீர்திருத்�க 
த்காள்ன்க ஓ�ளவு ப�வி இருந�து. சீர்திருத்� எழுசசி ப்�ான்ஸ ர�ெத்தில் 
ைறுைலர்சசியின் வினளவாயிருந�து. புதிய ைார்க்க எழுசசி ஓ�ளவு 
்கா�ணைாயிருந�து. தபரும் பகுதி அ�சியல் ்கா�ணைா்கரவ இருந�து. 
 பி�ான்சில் சீர்திருத்�த்ன� ஆ�ம்பித்�வர் ரஜகர்கா தலபிவர் 
என்பவ�ாவார். இவர் பிக்காரீடி ைாநிலத்தில் இடபின்ஸில் 1455ல் பிறந�ார். 
பாரீஸ பல்்கனலக ்கழ்கத்தில் படடம் தபறறு ஆயர் ஆனார். தெல்வர்்கள் 
உள்ளங்களிலும், அ�ெ குடும்பத்தினரின் உள்ளங்களிலும் சீர்திருத்�க 
்கருத்துக்கனள வின�த்துக த்காண்ரடயிருந�ார். ஆ�ம்பத்தில் மு�லாம் 
பி�ான்சிஸ ைன்னன் இவன� ஆ�ரித்�ார். சீர்திருத்�ம் வலுப்தபறரவ 
அ�ென் இவன�க ன்கவிடடார். இவர் எபிர�ய தைாழியில் புலனை 
தபறறவர். எனரவ ஆ�ம்ப ஆ்கைங்கனள பி�ான்ஸ தைாழியில் தைாழி 
தபயர்த்�ார். விளக்கங்களும் எழுதினார். ெஙகீ� நூல்்களில் ்காணப்படும் 
உண்னை்களுககு முன் �ைது ைனி� நலக ர்காடபாடடு நிபுணத்துவம் 
ஒன்றும் இல்னல என்றார். 1512ல் பவுலின் ்கடி�ங்களுககு விளக்கவுன� 
எழுதினார். ்கடவுள் பூவுலன்கப் புதுப்பிக்க இருககிறார், என்று ரப�னல 
ஊக்கப்படுத்தினார். இனறயருளன்றி தெயல்்களால் எப்பயனுமில்னல. 
திருவிருநதில் கிறிஸது தையயா்கரவ எழுந�ருளியுள்ளார். எனினும் தபாருள் 
ைாறறம் இல்லரவ இல்னல என்றார். இ�னால் பல்்கனலக ்கழ்கத்திலும் 
தவளியிலும் இவருககு பலத்� எதிர்ப்பு உண்டாயிறறு. 1522ல் நறதெயதி 
நூல்்களின் ரைல் விளக்கவுன� எழுதினார். திருைனற ஒன்ரற பறறுறுதிககும் 
வாழகன்கககும் ெடட நூல். ஆதித் திருசெனபயின் ்கலப்பறறப் பறறுறுதிககு 
யாவரும் திரும்பரவண்டும் என்று எழுதினார். இநநூனலப் பல்்கனலக 
்கழ்கம் பரி்கரித்�து. அ�ெரனா அநநூனலப் பரி்கரிக்கக கூடாது, "பி�ான்சின் பி�ான்சின் 
ப்கலவன் தலபிவர்ப்கலவன் தலபிவர்" என்றார். இர� ஆண்டில் தலபிவர் புதிய ஒப்பந� 
நூனல பி�ான்சு தைாழியில் தைாழிதபயர்த்�ார். தலபிவர் 1585 பனழய 
ஒப்பந� நூனலயும் பி�ான்சு தைாழியில் தைாழிதபயர்த்�ார். திருசெனப 
ைக்கள் திருைனறனய வாசிக்க ரவண்டும். திருனைந�ன் ஒருவருகர்க 
ைன்றாடடு ஏதறடுக்கலாம். ்கன்னிைா�ாவுககும், புனி�ர்்களுககும் ைன்றாடடு 
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ஏதறடுக்கக கூடாது என்று ரபாதித்�ார். 1536ல் தலவிபவர் ைரித்�ார். 
 பி�ான்சில் ைன்னன் சீர்திருத்�வாதி்கனள நாடடில் இல்லாைலாக்க 
அனனத்து முயறசி்கனளயும் ரைறத்காண்டார். ஆனால் அவர் தீவி�ைாய 
நிறன்கயில் 1547ல் ைாண்டார். அவ�து ை்கன் இ�ண்டாம் தஹன்றி 
சீர்திருத்� இயக்கத்ன� நசுக்க முயன்றார். 12 ஆண்டு்கால அவனது 
ஆடசியில் சீர்திருத்� ெனபனய ஒடுக்க ஒன்றன்பின் ஒன்றான ெடடங்கனள 
வகுத்துக த்காண்ரட வந�ான். 1559ல் பி�ான்சு நாடடு பு�ாடடஸ�ாநது 
ெனப உருவாகியது. 1559ல் பி�ான்சு நாடடுத் திருசெனப என்னும் 
விரிவான அனைப்பு உண்டாகியது. அவர்்கள் �ங்களுக ர்கறற பறறுறுதி 
அறிகன்கனயயும், ஒழுஙகுச ெடட நூல் ஒழுஙகுச ெடட நூல் (Book of Discipline) என்னும் 
நூனலயும் உருவாககினர். ஆ�ம்பத்திலிருநர� பி�ான்சு நாடடுத் திருசெனப 
அ�சுககுக ்கடடுப்படாைல் இயஙகியது. 1559ல் தஹன்றி ைரித்�ார். ரபார் 
வீ�ர்்கள் ரபாடடிப் ரபார் வினளயாடடுச தெயது ்காடடுவன�ப் பார்த்துக 
த்காண்டிருந�ரபாது முறிபடட ஈடடித் துண்டு ்கண்ணுககுள் பாயந��ால் 
ைாண்டார். 
 அ�ன்பின் 2ஆம் பி�ான்சிஸ அரியனண ஏறினார். அப்ரபாது 
அவருககு வயது 15. இவர் ஸ்காடலாநது இளவ�சி ரைரினய ைணந�ார். 
ைனனவியின் ையக்க தைாழி்களில் சிககுண்டு அவ�து ஆரலாெனனப்படி 
தலார�யன் ைாநில �னலனைப் ரப�ாயன�யும், கீஸ பி�புனவயும் 
�ைககு ஆரலாெனனக்கா்க னவத்�ார். இவர்்கள் இருவரும் சீர்திருத்� 
ெனபயான�க த்காடுனையா்க ஒடுககினர். இவர்்கள் ஹியுதஜரனாத்�த் 
�னலவர்்களனனவன�யும் ஒழிக்கத் திடடமிடடிருந�னர். இனறவனின் 
திருக்க�ம் குறுககிடடது. 1560 டிெம்பர்  5ல் இளம் அ�ென் எதிர்பா�ாது 
ைாண்டான். கீசியரின் த்காடடம் அநரந�ரை அடஙகியது. ்கால்வின் 
அவவ�ெனின் ை�ணம் ்கண்டு அ்கைகிழந�ார். 
 "இ�ண்டாம் தஹன்றியின் ை�ணத்ன�ப் ரபான்ற சிறப்பான இ�ண்டாம் தஹன்றியின் ை�ணத்ன�ப் ரபான்ற சிறப்பான 
நி்கழசசினய நாம் படித்�துண்ரடா? ர்கடட துண்ரடா? அவருனடய நி்கழசசினய நாம் படித்�துண்ரடா? ர்கடட துண்ரடா? அவருனடய 
த்காடுஞ் தெயல்்களுககு நிவா�ணரைா முடிரவா இல்லாது தபருகினரபாது த்காடுஞ் தெயல்்களுககு நிவா�ணரைா முடிரவா இல்லாது தபருகினரபாது 
திடீத�ன அனனத்து ஆறறலுமுள்ள இனறவன் ப�த்திலிருநது நீதி திடீத�ன அனனத்து ஆறறலுமுள்ள இனறவன் ப�த்திலிருநது நீதி 
ெரிக்கடடினார். �்கப்பனுனடய ்கண்்களில் அம்னபப் பாயசசின ்கடவுள், ெரிக்கடடினார். �்கப்பனுனடய ்கண்்களில் அம்னபப் பாயசசின ்கடவுள், 
இப்ரபாது அர� அம்னப ை்கனுனடய ்காதுககுள் பாயசசினார்இப்ரபாது அர� அம்னப ை்கனுனடய ்காதுககுள் பாயசசினார்'', என்றார். 
பீொ என்னும் ைறதறாரு �னலவர் தபருைகிழசசி த்காண்டார், "எல்லாம் 
ஒழியவிருகன்கயில், இர�ா நைது இனறவன் எழும்பினார்'' என்றார். 
 ஆளுன்கக்கா்கத் �வித்துக த்காண்டிருந� ர்க�ரினாளுககு வாயப்புக 
கிடடியது. ஆ�ம்பத்தில் ஆ��வாயிருந� அ�சி முடிவில் சீர்திருத்�த்ன� 
எதிர்த்�ார். 1589ல் 3ம் தஹன்றி அ�ென் த்கானல தெயயப்படடான். 
4ம் தஹன்றி அ�ென் அரியனண ஏறுைடடும் ர�ாைானித்�ருககும், 



88 திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

சீர்திருத்�வாதி்களுககும் ரபார் நடநது த்காண்ரட இருந�து. 1572ல் பாரிசில் 
ைடடும் இ�ண்டாயி�ம் ரபரும், ைறற இடங்களில் இருபதினாயி�ம் ரபரும் 
சீர்திருத்� ெனபயினர் த்கானல தெயயப்படடனர். 4ஆம் தஹன்றியின் 
்காலத்தில் �ான் ரபார் ஓயந�து.
 பி�ான்சில் ்கால்வினின் ரபா�னன தெல்வாககுப் தபறறிருந�து. 
்கால்வினின் நூனலக ்கறரறாரும், ்கால்வினின் ்கல்லூரி ைாணவரும் 
சீர்திருத்�த்தில் தீவி�ைாயுனழத்�னர். பி�ான்ஸ நாடடு சீர்திருத்� 
ெனபயாருககு ஹியுஜிதனாத்�ர் (Huguanots) என்ற படடப் தபயர் 
விளஙகியது. 1685ல் மீண்டும் சீர்திருத்� ெனபயாருககுத் துன்பம் ஏறபடடது. 
அவர்்களுனடய ர்காயில்்கள் இடிக்கப்படடன. அவர்்கள் நாடனடவிடடு 
தவளிரயறி �ஷயா, ஹாலநது, இஙகிலாநது, அயர்லாநது, அதைரிக்கா, 
த�ன்னதைரிக்கா ஆகிய நாடு்களுககுச சி�றிச தென்றுவிடடனர். சிலர் 
ர�ானைச ெனபனயத் �ழுவினர். பி�ான்சு நாடடுச சீர்திருத்� ெனப 
பாடு்களினால் சுருஙகியத�னினும் அறறுப் ரபா்கவில்னல. 19 ஆம் 20ஆம் 
நூறறாண்டு்களில் வளர்நது தபருகி தபருனைககுரிய நினலயனடந�து.



கந்தர்லாநதில் சீர்திருத்தம்

 தந�ர்லாநது பதினாறாம் நூறறாண்டின் முறபகுதியில் ஸதபயின் 
நாடடின் ஆளுன்கககுடபடடிருந�து. 5ஆம் ொர்லஸ ஸதபயின் 
நாடடின் ைன்ன�ாயிருந�ரபாது தந�ர்லாநதில் லுத்��ன் ெனபயாரும், 
ைறுமுழுககுவாதி்களும் தீவி�ைாயத் �ங்கள் த்காள்ன்க்கனளப் ப�ப்பினர். 
ொர்லஸ அவர்்கனளத் தீ�ைாயத் துன்புறுத்தினார். து�த்தி விட முயன்றார். 
அவர்்கரளா மி்க னவ�ாககியைாய எதிர்த்து நின்றனர். ்கால்வினின் 
த்காள்ன்கனயப் பின்பறறி ரயாரும் துன்பத்திறகுள்ளாயினர். 
 1572ல் ஆ�ஞ்சு வமிெ வில்லியம் என்பார் �னலனையில் அ�னெ 
எதிர்த்துப் ரபா�ாடினர். 1573ல் வில்லியம் பகி�ங்க ைாய ்கால்வீனின் 
ெனபயில் ரெர்ந�ார். இவன�க த்கால்ல 2ஆம் பிலிப்பு ைன்னன் ஆட்கனள 
அைர்த்தியும் பதிரனாரு ஆண்டு்களாய கூடாைற ரபாயிறறு. 1584ல் 
வில்லியம் த்கால்லப்படடார். ைக்கரளா �ம் விசுவாெத்தில் உறுதியாய 
நின்றனர்.



ஹாலநதில் சீர்திருத்தம்

 ஹாலநது திருசெனப 1561ல் ்கால்வினின் த்காள்ன்கனயத் 
�ழுவிய ஒரு விசுவாெ அறிகன்கனய உருவாககி அன� ஒப்புகத்காண்டது. 
அ�றகுப் தபல்ஜிய பறறுறுதி அறிகன்க தபல்ஜிய பறறுறுதி அறிகன்க (Belgic Confession) என்று 
தபயர். இதுரவ பிற்காலத்தில் டசசு சீர்திருத்�ச ெனபயின் நினலயான 
பறறுறுதி அறிகன்கயா்கத் தி்கழந�து. ரஜம்ஸ ஆர்மினியஸ என்பவரின் 
த்காள்ன்க்கள் ஹாலநதில் தீவி�ைாய ப�வியது. சீர்திருத்� ெனப்களில் 
லுத்�ரின் த்காள்ன்கககும் ்கால்வினின் த்காள்ன்கககும், ஆர்மினியசின் 
த்காள்ன்கககும் ரவறறுனை பா�ாடடும் ்காலம் எழும்பிறறு. அவர்்களுககுள் 
ரபா�்கச ெண்னடயிடடுக த்காண்டிருந�னர். 

ஆர்மினியசின் ய்பாத்ை்கள்

1 �ைது னைந�னில் விசுவாெம் னவப்ரபான�க ்கடவுள் முன்னறிநது 
த�ரிநது த்காள்கிறார். 
2 ்கடவுளால் த�ரிநது த்காள்ளப்படடவர்்களுக்கா்க ைடடுைன்று, ைனுககுலம் 
அனனத்துக்கா்கவும் கிறிஸதுைாண்டார். 
3 கிறிஸதுவின் மீது விசுவாெம் னவப்ரபார் யாவருரை முடிவில்லா 
வாழகன்கயில் பஙகு தபறுவர். ைறறவர்்கள் அழிவர். 
4 தூய ஆவியார் பனடப்பிககும் ைறுபிறப்பு ைனி�ருககு அவசியம். 
5 ்கடவுள் மீடபத�றத்கன்ரறா, �ண்டிப்ப�றத்கன்ரறா யான�யும் 
முன்குறிக்கவில்னல. 
6 நன்னைனயப் பிறப்பிப்பதும், தீனைனயத் �டுப்பதும், உள்ளத்ன� எழுப்பி 
விடுவதும், முன்ரன தென்று நடத்துவதும் த�யவ கிருனபரய. அன� 
ைனி�ன் எதிர்க்கக கூடும். எனினும் அன� ைனி�ன் ஓயாைல் தபற 
ரவண்டியது மி்கவும் அவசியம்.
 ்கால்வினின் த்காள்ன்கனயப் பின்பறறுரவார் ஒரு அ�சியல் 
்கடசியா்கவும், ஆர்மினியசின் த்காள்ன்கனய ஆ�ரித்ர�ார் ைாறறு 
அ�சியல் ்கடசியா்கவும் ைாறினர். ்கால்வினின் த்காள்ன்கனய ஆ�ரித்ர�ார் 
முடியாடசினயயும், ஆர்மினியசின் த்காள்ன்கனய ஆ�ரித்ர�ார் 
குடியாடசினயயும் விரும்பினர். ்கால்வினின் த்காள்ன்கனயத் �ழுவிய 
்கடசியினர், 1618 - 1619 இல் ரடார்த் என்னுமிடத்தில் ஒரு தபாதுக 
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கூடடத்ன�க கூடடினர். அககூடடம் ஆர்மினியசின் த்காள்ன்க 
�வதறனத் தீர்த்�து. ஐதடல் தபர்க, ஞான உபர�ெத்ன�யும், தபல்ஜிய 
விசுவாெ அறிகன்கனயயும் உறுதி தெய�து. அ�ன் பின் ஆர்மினியசின் 
த்காள்ன்கக்கா�ர் துன்புறுத்�ப்படடனர். எனினும் அவர்்கள் ஹாலநன� 
விடடு முறறிலும் நீஙகினாரில்னல. 
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ஸ்காடலாநது ஒரு சிறு நாடு. பனடபலைறற நாடு. தபாருளா�ா�த்தில் 
குன்றியநாடு. ஸ்காடலாநது ெனப ்கால்வினின் த்காள்ன்கனயத் �ழுவியது. 
மூப்பர் ஆளுன்கப்படி ஆளப்படடது. ஸ்காடலாநதில் சீர்திருத்�ப் 
பணியாறறியவர்்களில் மு�ன்னையானவர் ரயாவான் நாகஸ (John Knox, 
1505 – 1572)
 அக்காலத்தில் ஸ்காடலாநது 
சுயாதீன நாடா்க இருக்கவில்னல 
பி�ான்சு நாடனடச ொர்நது வாழந�து. 
அ�சி பித�ஞ்சுக்காரியாய இருந�ார். 
ஜான் நாகஸ சீர்திருத்�ப் பி�ெஙகியா்கத் 
தி்கழந��ால் அவர் பித�ஞ்சுக்கா�ர்்களால் 
சினறப்பிடிக்கப்படடார். ஒரு ்கப்பலில் �ண்டு 
வலிககும் அடினையாக்கப்படடார். ன்கயில் 
விலஙகுடன் ்கடலில் அவர்படடபாடு்களும், 
ஏறற ்கனெயடி்களும் ஏ�ாளம். 
இக்காலத்தில் ்காடலாநதில் ஒரு வகுப்பார் 
பி�ான்ஸ நாடரடாடும் ைறுொ�ார் இஙகிலாநது நாடரடாடும் நடபு 
த்காள்ளப்பார்த்�னர். பி�ான்ஸ �ாடடுககுக த்காண்டு தெல்லப்படட நாகஸ 
19 ைா�ப்பாடு்களுககுப்பின் விடு�னல தபறறார். 1549 ல் இஙகிலாநதுககுச 
தென்றார். இஙகிலாநது அ�ெர் ஆறாம் எடவர்ட நாகனெ அ�ண்ைனன 
குருவா்க அைர்த்தினார். ரப�ாயர் பணி வழங்கப்படட ரபாது நாகஸ ைறுத்து 
விடடார். ரைரி அ�சியின் ்காலத்தில் அஙகு சீர்திருத்� ெனபயாருககுத் 
துன்பம் ஏறபடட ரபாது நாகஸ ஐர�ாப்பாவுககு 1654 ல் தென்றார். 
தஜனிவாவில் �ஙகி ்கால்வினின் ைாணவ�ாயிருந�ார். அக்காலத்தில் 
திருைணம் தெயது த்காண்டார். 
 ரைரி அ�சினயயும், ர�ானைச ெனபனயயும் ஸ்காடலாநது ைக்கள் 
தவறுத்�னர். சீர்திருத்� ெனபனய நினல நாடடவும், பி�ான்னெ எதிர்க்கவும் 
�னலனை �ாஙகி நடத்� 1559 ல் நாகனெ ஸ்காட ைக்கள் அனழத்�னர். 
நாகஸ விருப்புடன் வந�ார். பி�ஞ்சு நாடடினன� தவளிரயறறவும் 
திருசெனபனயச சீர்திருத்�வும் நாகஸ அஞ்ொ தநஞ்சுடனும் அய�ாதும் 
உனழத்�ார். 

ரயாவான் நாகஸரயாவான் நாகஸ



93திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

 நாகஸ விசுவாெ அறிகன்க ஒன்னறயும், ஒழுக்க தநறி நூல் (Book 
of Discipline) ஒன்னறயும் எழுதி முடித்�ார். இனவ்கனள ஸ்காடலாநது 
பா�ாளுைன்றம் 1560 ல் ஒப்புக த்காண்டது. 1564ல் நாகஸ எழுதிய 
தபாது வழிபாடடு நூனலயும் ஸ்காட பா�ாளுைன்றம் ஒப்புக த்காண்டது. 
அவ�து நூல்்கள் ்கால்வினின் த்காள்ன்கனயத் �ழுவி எழு�ப்படடிருந�ன. 
ஸ்காடலாநதின் சீர்திருத்�த்துக்கா்கப் பலர் ைாண்டனர். ஸ்காடலாநது 
சீர்திருத்�வாதி்களின் மு�ல் இ�த்�ச ொடசி பாறரிக ஹாமில்றறன். இவர் 
1528ல் த்கால்லப்படடார். நாகஸ ஸ்காடலாநதின் சீர்திருத்� வ�லானறத் 
த�ாடஙகும் ரபாது இவ�து வ�லாறரறாடு ஆ�ம்பித்திருந�ார். நா்கஸ 
1572ல் ைரித்�ார்.
 நாகஸ ரபாப்பின் ஆளுன்கனய எதிர்த்�ார். அ�ன் வினளவா்க 
ைக்கள் ர�ாைான் ்கத்ர�ாலிக்க விசுவாெத்ன� எதிர்த்�னர். ஆலயங்களும் 
துறவி ைடங்களும் அழிக்கப்படடன. திருப்பலி அ்கறறப்படடது. ்கால்வினின் 
ர்காடபாடடுப்படி திருவிருநது ஆெரிக்கப்படடது. ஆயர்்களும் மூப்பர்்களும் 
ரெர்நது ெனப ஆளுன்க தெய�னர். இ�றகு ரைல் ரப�னவ்களும், 
ஆரலாெனன ைன்றங்களும் இருந�ன. 
 ைக்களுககு ்கல்வி அறிவு பு்கடடுவதிலும், ெமு�ாயத்தில் 
வறுனைனயத் த�ானலப்பதிலும் தபருமுயறசி எடுக்கப்படடது. ஸ்காடலாநது 
்கல்வி முனற பு்கழனடந�து. பு்கழ தபறற இனறயியல் வல்லுநர்்கள் 
எழும்பினர். திருைனறககு ஆ�ா�ைறற ெடஙகு்கள் அ்கறறப்படடன. ஞாயிறு 
ைடடும் புனி�ைான நாளா்க ஆெரிக்கப்படடது. நாகஸ �யாரித்� வழிபாடடு 
நூல் பயன்படுத்�ப்படடது. ஆனால் அன�க ்கனடப்பிடிக்க யாரும் 
்கடடாயப்படுத்�ப்படவில்னல. 
 சீர்திருத்� ெனபனய ஒடுக்க விரும்பிய ரைரி அ�சியின் ்கணவன் 
ைரிக்கரவ பி�ான்சிலிருநது ஸ்காடலாநதுககு வந�ாள். எனினும் அவள் ஒரு 
சீர்திருத்� ெனபக கிறிஸ�வனன ைறுைணம் தெய�ாள். இ�னால் பு�டசி 
ஏறபடடது. இஙகிலாநதுககுத்�ப்பி ஓடினாள். அஙகு எலிெதபத் அ�சிககு 
எதி�ா்கக ்கல்கத்ன� அவள் தூண்டிய�ால் 1587ல் த்கால்லப்படடாள். 
அ�ன் பின்னர் சீர்திருத்� ெனப ஸ்காடலாநதில் தவறறி நனடரபாடடது.  
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 லுத்�ர், ்கால்வின், நாகஸ ரபான்ற தீ�ர்்கள் மூலம் ர�ான்றிய 
திருசெனபச சீர்திருத்�த்திறகும், இஙகிலாத்தில் டியுடர்்களின் ஆடசிக 
்காலத்தில் ர�ான்றிய திருசெனபச சீர்திருத்�த்திறகும் சில ஒறறுனை்கள் 
உள்ளன. எனினும் தஜர்ைனி, பி�ான்சு, சுவிடெர்லாநது, ஸ்காடலாநது 
ஆகிய நாடு்களில் ஏறபடட திருசெனபச சீர்திருத்�த்திறகும் இஙகிலாநதுத் 
திருசெனபச சீர்திருத்�த்திறகும் மிகுந� ரவறுபாடு உண்டு. பிற நாடு்களிலும் 
அ�சியலும் ெையமும் ஒன்ரறாதடான்று பின்னிக த்காண்டிருந�ன. 
இஙகிலாநதிலும் திருசெனப சீர்திருத்�த்தில் டியுடர் ஆடசி்களில் அ�சியல் 
தபாருளா�ா� ்கா�ணங்கரள ஆ�ம்பத்தில் முககிய இடம் தபறறன. 
இஙகிலாநது ஒரு தீவு. பிற நாடு்களிலிருநது தபரும்பாலும் அனனத்துக 
்காரியங்களிலுமிருநது ஒதுஙகிரய இருந�து. 16 - ஆம் நூறறாண்டில் அ�சு 
முன்னிருந�ன� விட அதி்கம் ர�சியையைாக்கப்படடது. நாடடுப்பறறு பிற 
இடங்கனளக ்காடடிலும் அதி்கைா்க இருந�து. முடி ைன்னர் ஆளுன்க 
முனற இருந�து.
 அக்காலத்தில் இஙகிலாநதின் ைாலுமி்கள் ஸதபயினிலிருநது 
அதைரிக்காவுககுக ்கடல் வாணிபம் தெய�னர். �ஷயாவுககும் வட ்கடல் 
பான� ஒன்னறக ்கண்டு பிடித்�னர். இவவாறு உலத்கஙகும் தென்றனர். 
கி.பி 1600 - இல் கிழககிநதிய ்கம்தபனி வாணிபத்தில் தீவி�ைாய வளர்ந�து. 
1562இல் த்கனியாவிலிருநது ஆப்ரிக்கர்்கனனக அடினை்களா்கக 
த்காண்டு வநது ஜாண்த்கௌகின்ஸ (John Hawkins) அடினை வியாபா�த்ன� 
ஆ�ம்பித்�ார். அப்ரபாது இந� அனனத்துல்க வியாபா�த்தில் ஒரு இருண்ட 
நினல ஏறபடடது. 
 திருசெனப சீர்திருத்�ம் இஙகிலாநதுககுப் புத்�ன்று. 
சீர்திருத்�த்திறகு முநதிய சீர்திருத்�வாதி்கள் என்று அனழக்கப்படரடார் 
ஏற்கனரவ சீர்திருத்�த்ன� அஙகு த்காண்டு வநதிருந�னர். அவர்்களில் 
முககியைானவர்்களில் இருவர் ஆகஸரபார்டு பல்்கனலக ்கழ்கப் ரப�ாசியார் 
ஜாண் விககிளிப்பும், (John Wycliffe) தபாது ைன்றத்ன�ச ரெர்ந� சிறந� 
வழககுன�ஞ�ான வில்லியம் ஆக்கமும் (William of Ockham) ஆவர். 
வீககிளிப் சீர்திருத்�த்தின் விடிதவள்ளி என்று அனழக்கப்படுகிறார். 



95திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

விககிளிப் திருைனறனய ஆஙகிலத்தில் தைாழி தபயர்த்�ார். அசதெயல் 
இத்துனண �ான் சிறப்புனடயது என வன�யறுக்க முடியா� ஒன்று. டிண்ரடல் 
திருைனறனய தஜர�ாமின் இலத்தின் தைாழியாக்கத்திலிருநது ஆஙகிலத்தில் 
தைாழியாக்கம் தெயயாைல் எபிர�ய, கிர�க்க மூல ஏடு்களிலிருநது தைாழி 
தபயர்த்�ார். எனரவ அது அதி்கா�ம் தபறற தைாழிதபயர்ப்பு (Author-
ized version) என்னும் திருைனற தவளியீடடுககு அடிப்பனட எனலாம். 
தபாதுைக்கள் திருைனறனயத் �ாங்களா்கரவ வாசிக்க வாயப்பு ஏறடட�ாரலரய 
சீர்திருத்�ம் எஙகும் ப�வ ஏதுவாயிறறு எனில் மின்கயா்காது. ைக்கள் 
புனி�ப் பயணங்கனளயும், புனி� இடங்கனள ைதித்�னலயும், மூட பகதி 
ஆெரிப்பு்கனளயும் தவறுககும்படி புரிய னவத்�வர்்கள் �ாைஸ மூரும் 
அவ�து ஆ��வாளர்்களும் எனில் மின்கயா்காது. வில்லியம் டிண்ரடலின் 
தைாழி தபயர்ப்பு்கள் பறிமு�ல் தெயயப்படடு திருைனற்கள் தீயிலிடப்படன. 
பத்து ஆண்டு்களுககுப்பின் வில்லியம் டிண்தடல் �னது பறறுறுதிக்கா்க 
ைாண்டார். பின்னர் முழுத்திருைனறயும், னைன்ஸ ்கவர்ரடல் (Milcs Coverd-
ale) என்பவ�ால் பி�சுரிக்கப்படடது.
  இஙகிலாநதின் ஆடசியும், உரினை்களும் எக்காலத்தும் ர�ெ  இஙகிலாநதின் ஆடசியும், உரினை்களும் எக்காலத்தும் ர�ெ 
உனடனை்கரள. ரபாப்ரபா, அல்லது அநநாடடிறகுப் புறம் ர்கயிருந� உனடனை்கரள. ரபாப்ரபா, அல்லது அநநாடடிறகுப் புறம் ர்கயிருந� 
ரவறு யார�ா அவறறில் �னலயிடலா்காதுரவறு யார�ா அவறறில் �னலயிடலா்காது என்ற ர�சிய உணர்வு 
�னழத்ர�ாஙகி நின்றது. இஙகிலாநதுத்திருசெனபச சீர்திருத்�த்திலும் 
ஏ�ாளைானவர்்கள் உயிரிழந�னர். பலர் நினனவில் நிறகுைளவிறகு 
நி்கரில்லாப் பணியாறறியுள்ளனர். 



்தாமஸ் என்்ற நால்ைர் 

சர் தாமஸ் மூர்

 16- ஆம் நூறறாண்டு இஙகிலாநது 
வ�லாறறில் முககிய நி்கழசசி்கள் நினறந� 
நூறறாண்டு. அக்காலத்தில் சிலர் ெைய 
ைறுைலர்சசிக்கா்க உனழத்�னர். அவர்்கனள 
்கத்ர�ாலிக்க வலதுொரி்கள், அ�ாவது 
அ�ெனின் ஆ�ா�வாளர் என்றும், சிலன� 
இடதுொரி்கள் அ�ாவது சீர்திருத்�வாதி்கள் 
என்றும் கூறலாம். ெர் �ாைஸ மூர் என்பார் 
அ�சின் முககிய அனைசெரும், ர�ாைன் 
்கத்ர�ாலிக்கரில் சிறந�வருைாயிருந�ார். 
ஆகஸஃரபார்டு பல்்கனலக்கழ்கத்தில் 
முனறப்படி இனறயியனலக ்கறறு 
ஆயர்பணியில் அனைய தீர்ைானித்திருந�ார். ஆனால் வழககுன�ஞ�ா்க 
ைாறினார். சிறந� ைனி� இயல்வாதியான எ�ாஸைஸஸின் விசிறி. திருைனற 
அறிஞனாயிருந� ஜாண் ர்காலட (John Colat) என்பவரின் நண்பன். 
ஏ�ாஸைஸன்ப் ரபால் மூரும் �ம் ்காலத்து ஐர�ாப்பிய ைக்களின் 
வீழசசினயப் பறறி திறனையா்கத் திறனாயவு தெயது கூறினார். கிர�க்கச 
தொல்லின் தபயரில் ஒரு நூல் எழுதினார். அ�ன் தபாருள் நல்ல இடம் 
(The Good Place) அது மி்கவும் விரும்பப்படடது. அ�ன் மூலம் மூரின் 
பு்கழ எஙகும் ப�வியது. அ�ன் �னலப்பு ஒரு தபாதுவான ஆஙகில 
வார்த்ன�யா்க ைாறியது. அதில் மூர், உல்கம் இருககின்ற பான�னயயும், 
இருக்க ரவண்டிய பான�னயயும் எழுதினார்.  
 மூர் பா�ாளுைன்றத்தின் அங்கத்தினர் ஆனார். த�ாடர்நது 
இனறயியலிலும் ஆர்வம் ்காடடினார். 1523 இல் இஙகிலாநது அ�ென் எடடாம் 
தஹன்றியின், ''ஏழு திருவருடொ�னங்கனளப் பறறிய பாது்காப்புன�" (The 
Defence of the seven sacraments) என்ற நூலுககு லுத்�ரின் ைறு தைாழிககு 
இவர் பதில் த்காடுத்�ார். 1529 இல் அ�சின் முன்னணி அனைசெ�ா்கத் 
தி்கழந�ார். ்கார்டினல் உல்சிககுப் பதிலா்க அப்ப�வியில் அைர்த்�ப்படடார். 

ெர் �ாைஸ மூர்ெர் �ாைஸ மூர்



97திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

ஆஙகில நாடடின் உரினை்கனள உயர்த்துபவ�ா்கவும், அ�ெனுககு 
ஆறறல் மிகு ஆ��வாளனா்கவும், நல்ல ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்கனா்கவும் 
இருந�ார். 1532 இல் 8 ஆம் தஹன்றியின் திருைண �த்து ெம்பந�ைான 
ர்கள்விதயழும்பின ரபாது மூர் ப�வியிலி�நது �ாரை விலகிக த்காண்டார். 
அ�ன் வினளவா்க அவர் லண்டன் ர்காபு�த்தில் ஓ�ாண்டு சினறயில் 
அனடக்கப்படடார். அப்ரபாது அல்லலில் ஆறு�லின் உன�யாடல் (A 
Dialogue of Comfort Against Tribulation) என்னும் நூனல எழுதினார். 
1535 - இல் ரபாப்புவுககு அவர் விசுவாெமுள்ளவ�ாய இருந�னைக்கா்கச 
சி�சரெ�ம் தெயயப்படடார். 400 ஆண்டு்களுககுப் பின் ஒரு ரபாப் மூன�ப் 
புனி�ர்புனி�ர்  என்று அறிவித்�ார்.

தாமஸ் உலசி

 அ�ெனின் ஆ��வாளர்்கள் என்று 
தொல்லப்படும் முககியைானவர்்களில் 
�ாைஸ உல்சியும் ஒருவர். இவர் நடுத்��க 
குடும்பத்தில் ர�ான்றியவர். திருசெனபயில் 
மி்க முககியைானவ�ா்க எழும்பியவர். 
அதி்கா� தவறியன், ஆடம்ப�ப் பிரியன், 
�னது ஆடம்ப�த்�ாலும், அதி்கா�த்ன�ப் பழி 
பாவத்திறகு அஞ்ொைல் பயன்படுத்திய�ாலும் 
திருசெனபயில் �னது தெல்வாகன்க இழந�ார். 
1514 இல் யார்ககின் ஆர்ச பிஷப்பா்க 
ைாறினார். இஙகிலாநதின் இ�ண்டாவது 
ரப�ாயர் இவர். அ�சின் அனைசெர் ெையக ்கண்்காணியார். ஆஙகிலச 
ெடட ஒழுஙகின் �னலவர், தெல்வச சீைான்்களின் வீடடின் �னலவர். 
இஙகிலாநது திருசெனபயின் ்கார்டினலா்கவும் ஆனார் ரபாப் ப�வியில் அை� 
ஆனெப்படடார். தவறும் தவளிப்ப்கடடுனடயவ�ாய இருந�னையாலும், 
அ�ெனின் திருைணக ்காரியம் பறறி விளக்கம் தெயவதில் தவறறி 
்காணானையாலும் அவர் �குதியறறவ�ானார். அ�சுகத்கதி�ா்கக குறறம் 
புரிந�வர் என்று தீர்க்கப்படடார். ஆனால் விொ�னணககுக த்காண்டு 
ரபாகும் வழியிரலரய 1530 இல் ைரித்�ார்.

�ாைஸ உலசி�ாைஸ உலசி
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தாமஸ் கிராம் கவல்

�ாைஸ கி�ாம் தவல்�ாைஸ கி�ாம் தவல்

 கி�ாம் தவல் ரப�ானெக்கா�ர். 
இத்�ாலியில் கூலிப் பனடயில் தபரும் 
தபாருள் ஈடடியவர். லண்டனில் ்காசுக 
்கனட வியாபா�ம் தெய�வர். அ�சியல் 
ெைர்த்�ன். உல்சியின் இனணயாளரும், 
அவ�து பணியில் த�ாடர்ந�வரும், 
அ�ெனின் ஆரலாெ்கருைானவர். இவர் 
இஙகிலாநதிலிருந� துறவி ைடங்கனள 
ஒடுககுவதில் மு�ன்னையானவ�ா்கவும், 
தீவி�ைானவருைா்க இருந�ார். 
1540 இல் ஒரு துறவி ைடஙகூட 
இல்லாைலாககினார். அனவ்களின் 
தெல்வத்ன� அ�சின் ்கருவூலத்திறகு 
தீவி�ைாய அனுப்பினார். துறவி ைடங்களின் நிலங்களும் ்கடடிடங்களும் 
தெல்வாககும் அபிைானமுமுள்ள தெல்வர்்கனளயும், அ�ெ குடும்பத்ன�யும் 
அனடந�ன. 
 ஆஙகில அ�ெ குடும்பத்தினர் சீர்திருத்�த்ன� ஆ�ரித்��றகு இது 
ஒரு முககிய ்கா�ணம். இ�றகுமுன் இஙகிலாநதின் தைாத்� நிலத்தில் 
மூன்றில் ஒரு பஙகு திருசெனபககுச தொந�ைா்க இருந�து. கி�ாம் தவல்லின் 
முயறசியால் அனவ அ�ெகுடும்பத்ன�ச ரெர்ந�ன. எனினும் இறுதியில் 
உல்சினயப் ரபால இ�ாம் தவல்லும் அ�ெகுடும்பத்துத் திருைணத்�ால் 
ைாண்டார். எடடாம் தஹன்றி ஆன்னி ரபாலின் என்பாருககுப் பின் 
ரஜன் தெயரைார் என்னும் தபண்னண ைணந�ான். அவள் ஒரு ஆனெ 
ை்கனவப் தபறறதும் ைாண்டாள். அந� ை்கரன ஆறாவது எடவர்ட. ரஜன் 
தெயரைாரின் ைணம் பறறிய வா�த்தில் தஹன்றிககும், கி�ாம் தவல்லுககுப் 
பன்க ஏறபடடது. ர�ெத்துர�ாகிர�ெத்துர�ாகி எனச குறறம் ொடடப்படடு கி�ாம் தவல் 
�ம் ப�வினயயும் வாழனவயும் இழந�ார். 

தாமஸ் கிரான்மர்

இவர் ஆஙகிலத் திருசெனப சீர்திருத்�திறகுத் �னலவ�ாய இருந�ார். 
்காண்டர்பரி ரப�ாய�ா்க ஆனார். இவர் ஒரு நல்ல அறிஞன். நல்லவிசுவாசி. 
அவர் ர�சிய ெையத்தின் அனைப்னபயும், அ�ன் உரினைனயயும் திடடைாயும் 
தவளிப்பனடயா்கவும் ஆ�ரித்�ார். அது அவருனடய த்கடட ்காலம் எனலாம். 
இஙகிலாநதின் அ�ெர்்களா்க இருந� மூன்று டியுடர் வம்ெத்து அ�ெர்்களின் 
்காலத்தில் இர� முனறனயப் பின்பறற முயன்றார். தஹன்றியின் (VII) 
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�ாைஸ கி�ான்ைர்�ாைஸ கி�ான்ைர்

மூன்று திருைணங்கனளச தெல்லாது என்று 
அவர் அறிவித்�ார். சீர்திருத்� விசுவாெத்தில் 
சிறநது விளஙகினார். 
 ஆண்டிரியாஸ ஓசியாண்டர் என்ற 
ஒரு தபரிய லுத்��ன் இனறயியல் ்கல்வி 
்கறற ஒரு தபண்னண ைணந�ார். சிறந� 
நிர்வா்கம் தெய�ார். தஜப புத்�்கத்தின் இரு 
பதிப்பு்களின் ஆசிரிய�ாயத் தி்கழந�ார். 
அவ�து ஆஙகில நாவன்னை எஙகும் 
தெல்வாகன்கத் ர�டித் �ந�து. ரைரி 
அ�சியாவ�றகு எதி�ா்க �னலனைப் 
ரப�ாய�ான க�ான்ைர், ரஜன்ர� என்பவருககு 
ஆ��வா்கக ன்கதயாப்பம் இடட�ாலும், ரபாப்பு 
ைார்க்க னவ�ாககியத்�ாலும் லாறறிைா, ரிடலி, ்க�ான்ைர் ஆகிய மூன்று 
ரப�ாயர்்கனளயும் தநருப்பிலிடடாள் ரைரி. லாறறிைரும் ரிடலியும் எவவி� 
ைறு�லிப்புமின்றி ை�ணத்ன� முத்�மிடடுத் �ழுவினர். க�ான்ைர�ா ைனவுறுதி 
�ளர்ந�வ�ாய ஒவதவான்றாய ைறு�லிக்கலானார். ஆறு �டனவ்களா்க �ன் 
ர்காடபாடு்கனள ைறுத்�ார். ரபாப்புரவ உலகில் கிறிஸதுவின் ஒர� பி�திநிதி 
என ஒப்புகத்காண்டார். திருவிருநதில் தபாருள் ைாறறக த்காள்ன்கனயயும், 
உத்�ரிககுமிடத்ன�யும், பிற ர�ாைான ெையகத்காள்ன்க்கனளயும் 
ஏறறுகத்காண்டார். அர�ாடு நில்லாது லுத்�ர், சுவிஙகிலி இவர்்களின் 
த்காள்ன்க்கள் ைாறுபாடானனவ என்றும் அவறனறக ன்ககத்காண்டது 
�வறு என்றும் கூறினார். எடடாம் தஹன்றி அ�ென் ர்க�ரின் அ�சினயத் 
�ள்ளிய�றகுத் �ாரை ்கா�ணதைன்றும் �ாரை ஏவின�ா்கவும், அது த்காடிய 
பாவம் என்றும் அறிகன்க தெய�ார். எனினும் ை�ணத் தீர்ப்பு க�ான்ைன� 
விடடு வில்கவில்னல. 
 திருைனறயிலும், திருத்தூதுவர் பறறுறுதி அறிகன்கயிலும் 
்காணப்படும் விசுவாெரை �ம்முனடய விசுவாெம் என்று ெத்�மிடடுக 
கூறினார். �ைது ைறு�லிப்புக்கா்க ைனம் வருநதுவ�ா்கக கூறினார். �ன் 
விசுவாெத்ன� ைறு�லித்து எழுதிய �ைது வலது ன்கனய தநருப்பில் நீடடி 
அது தவநது ரபாகுைளவும் அப்படிரய நீடடி நின்றார். ஆண்டவ�ாகிய 
இரயசுரவ என் ஆவினய ஏறறுக த்காள்ளும் என்று ரவண்டு�ல் தெயது 
உயின� விடடார். ரைறதொன்ன நால்வரிலும் நாம் ்காணும் சீர்திருத்�ச 
தெயல்பாடு்கனளயும் த�ாடர்பு்கனளயும் ்காடடிலும் அ�ெ குடும்பங்களில் 
ஏறபடட நி்கழசசி்கள் எவவளவாயத் திருசெனபச சீர்திருத்�த்ன�ப் பாதித்�ன 
என்பன�த் த�ாடர்நது ்காண்ரபாம். 



எட்டாம் கஹன்றி அர்சன்
(1509-1547)

 இஙகிலாநது அ�ெர்்கள் தபாதுவா்க ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்க 
ெனபககும், அ�ன் பறறுறுதிககும் உண்னையா்க (Loyal) இருந�னர். 
ஜாண் ைன்னன் �ன் அ�சு முடினயப் ரபாப்பிடமிருநது கி. பி. 1215-
இல் தபறறுக த்காண்டான். டியுடர் முடிய�சின் இ�ண்டாம் ைன்னன் 
எடடாம் தஹன்றி, ஆஙகில அ�ெர்யாவரிலும் த்காடுஙர்காலன் என்று 
அனழக்கப்படுகிறார். துவக்கத்தில் ரபாப்புககு மிகுந� ஆ��வாயிருந�ார். 
இவர் �ைது �னையன் ஆர்�ர் இளவ�ென் உயிர�ாடிருகன்கயில் ஆயர் 
பணியில் நாடடமுனடயவ�ா்கவும், ்காண்டர்பரி �னலனைப் ரப�ாயர் ப�வி 
ரைல் ர�டடமுனடயவ�ா்கவும் ்காணப்படடார். இவருககு பதிதனடடு 
வய�ாகும் ரபாது இவ�து �னையன் இறநது ரபான�ால் 1509ல் (பிறப்பு 
1491) அ�சுரினை தபறறார். வனப்பு மிகுந�வர், வீ�மும் அறிவும் ஆறறலும், 
இனெயறிவும், இனறயியற்கல்வியும் உனடயவர். ர�ான் வலினையால் 
ைாறறான� அடககிய ைாவீ�ன். திறனையாலும், திருசெனபப்பறறாலும் 
பா�ாளுைன்றத்தின் ஒத்துனழப்னபப் தபறறார். ஆடசித்துனறயில் அவருககு 
அனுகூலைா்கவும், ஆரலாெ்க�ா்கவும் ஆ�ம்பத்தில் தி்கழந�வர் �ாைஸ 
உல்சி என்ற தபரியார். �ாைஸ உல்சி மு�லனைசெ�ா்கவும் �னலனைப் 
ரப�ாய�ா்கவும் அ�ெனுககுப் ரபரு�வியாயத் தி்கழந�ார்.
 தஹன்றி ர�ானைச ெனப மீது மிகுந� பறறும் ைதிப்பும் னவத்திருந�ார். 
தஜர்ைனியில் ர�ானைச ெனபககு எதி�ா்க லுத்�ரின் பு�டசினயக ர்கள்விப்படடு 
வியந�ார். தவகுண்டார். லுத்�ரின் பாபிரலானியச சினறயிருப்பு என்ற 
நூலுககு கி. பி. 1521 இல் ைறுப்பு நூல் ஒன்று தவளியிடடார். அநநூலின் 
தபயர் ஏழு திருவருட ொ�னங்கனளப் பறறிய ்காப்புன�. அநநூல் 
தஹன்றியின் தவகுண்ட நினலயில் தவளியான நூல். �ாைஸ மூர் என்பவர�ா 
அநநூனல ெறறு நி�ானக கு�ல் ஒலிககும்படி எழுதும்படி ஆரலாெனன 
கூறினார். ரபாப்புரவா அநநூலுக்கா்க தஹன்றினய தவகுவாயப் பா�ாடடி, 
ெையப் பாது்காவலர் (Defender of the faith) என்ற பு்கழப் தபயரும் 
சூடடினார். ர�ானைச ெையக ர்காடபாடு ்கனளக குனற கூறிரனான� 
தஹன்றி த்காடுனையாயத் �ண்டித்�ார். விளிப்பின் ஆ��வாளர்்கனள 
தவகு ஆங்கா�ைாய ஒடுககினார். வில்லியம் டிண்ரடல் என்பாரின் புதிய 
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ஒப்பந� நூல் ஆஙகில தைாழியாக்கத்ன� யாரும் படிக்கலா்காது என்று 
்கடடனளயிடடார். ெையப்பாது்காவலர் என்னும் தபயருககு உண்னையா்க 
இருந�ார். ெையப்பாது்காவலர் என்று அவர் ெம்பாதித்� தபயர் இன்றளவும் 
ஆஙகில அ�ெர்்களுககும், அ�சி்களுககும் பு்கழ ைானலயா்கத் தி்கழநது 
வருகிறது. 
 1502 இல் இள�ென் ஆர்�ர் ைரித்�பின் அவ�து வி�னவனய 
தஹன்றி ைணக்க விரும்பினார். அவவி�னவயின் தபயர் ர்க�ரின் (Gath-
arine). ர்க�ரின் ஸதபயின் நாடடு அ�ெ �ம்பதி்களான தபாடினாண்டு, 
இெதபல்லா என்ரபாரின் பு�ல்வி, புனி� ர�ானைப் ரப��ென். 5ஆம் 
ொர்லஸ ரப��ெனின் அத்ன�. அன்னான� ைணக்க 2 ஆம் ஜூலியஸ 
என்னும் ரபாப்பு அனுைதி அளித்�ார். 1509 இல் அவர்்களின் திருைணம் 
நடந�து. அ�சி ஏழு பிள்னள்கனளப் தபறறார். 1516 இல் பிறந� ரைரி 
என்பவன�த் �வி� ைறறனவதயல்லாம் ைாண்டன. ரலவிய�ா்கைம் 20 
: 21 இல் கூறப்படடுள்ள த�யவ �ண்டனன �ாரனா என்று அ�ென் 
்கலஙகினான். ஆண் ை்கன் ஒருவன் ஆள்வ�றகு இல்னலரய என்று 
அ�ென் ஏஙகினான். இனி ர்க�ரினுககு ை்கன் பிறப்பதில்னல என்று உறுதி 
த்காண்டான். ர்க�ரினும் சு்கர�கியல்லள். அ�சு ஆரலாெனன ைன்றத்தில் 
இருந� ஆன்னிப் ரபாலின் என்ற ்காரின்கயின் மீது ்கா�ல் த்காண்டான். �ம் 
�நன�யின் வறபுறுத்�லுக்கா்க �ாம் ர்க�ரினன ைணந��ா்கச தொன்னார். 
ரைலும் ெர்கா��னின் ைனனவினய ைணந�து முனறர்கடானது என்ற 
ைனரநாவு �ைககு இருப்ப�ா்க அறிவித்�ார். இ�ன் வினளவு ர்க�ரினன 
ைணவிலககுச தெயய விரும்பினான். �ைது �னலனைப் ரப�ாயர் �ாைஸ 
உல்சினயயும், யார்ககின் ்கார்டினல் ஆர்ச பிஷப் (�னலனைப் ரப�ாயர்) 
னபயும் அணுகி �ாம் ர்க�ரினன ைணந�து தெல்லாது என்று தொல்ல 
ரவண்டும் என்றார். ரபாப்புககும் �ம் விருப்பத்ன�த் த�ரிவித்�ார். 
 அப்ரபாது ரபாப்பா்க இருந�வர் ஏழாம் கிலதைநது என்பார். 
இரு�னலக த்காள்ளி எறும்பு ரபால் என் தெயவ�ன்றியாது தின்கத்�ார். 
ைணவிலககுககு அனுைதி அளித்�ால் ரப��ென் ஐந�ாம் ொர்லஸின் பன்கககு 
ஆளா்க ரவண்டும். அனுைதி அளிக்காவிடின் தஹன்றி பன்கப்பார். எனரவ 
எந�ப் பதிலும் தொல்லாைல் ரபாப் ஐநது ஆண்டு்கனளக ்கடத்தி விடடார். 
தஹன்றி தபாறுனைனய இழந�ார். �ம் அதி்கா�த்ன� �ாரை நினல நாடடும் 
முயறசியில் இறஙகினார். 1531 இல் �ம் நாடடு ஆயர்்கள் ரபாப் பின் 
்கடடனளககுக கீழப்படியக கூடாது என்று ்கடடனளயிடடார். ஆயர்்கள் 
அனனவரும் �ைககு அடஙகி நடக்க ரவண்டும் என்று பா�ாளுைன்றத்தின் 
மூலம் ெடடம் அனைத்�ார். அதுமு�ல் இஙகிலாநது ெனப இஙகிலாநது 
அ�ெனின் ஆளுன்கயின் கீழ வந�து. சீர்திருத்� எண்ணமுனடரயான� 
ஆ�ரித்�ார். 1532  இல் ரபாப்புவுககுச தெலுத்� ரவண்டிய வரினய தஹன்றி 
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நிறுத்தினார். �ாைஸ கி�ாம்தவல் என்ற சீர்திருத்� ஆ�வ�ாளர் மு�ன்னை 
அனைசெ�ாக்கப்படடார். �ாைஸ கி�ான்ைர் என்ற சீர்திருத்�வாதி மு�ல் 
்கான்டர்பரி மு�ன்னை ரப�ாய�ா்க 1533 இல் அருடதபாழிவு தபறறார். 
்கான்டர்பரி மு�ன்னைப் ரப��யர் ெையச தெயல்பாடு்களுககுத் �னலவ�ானார். 
புதிய ெனப இஙகிலாநதுத் திருசெனப என்று அனழக்கப்படடது. ரப�ாயர் 
ஆளுன்கமுனற அஙகு நனடதபறறது. திருசெனப வ�லாறறில் ரைறகுச 
ெனப, கிழககுச ெனப என்பது லத்தீன், கிர�ககு என்று பிரிந�து ரபால 
சீர்திருத்�செனப வடககு, த�றகு என்று பிரிந�து. 
 5ஆம் ொர்ல்ஸின் இது ரபான்ற ைணவிலகன்க அனுைதித்� 
ரபாப்பு 7 ஆம் கிலதைநது �ைது ைணவிலகன்க அனுைதியா�ர�ன் 
என்பது தஹன்றிககு எரிசெனல வளர்த்�து. ர்காபமுறற ர்காை்கன் 
ரபாப்பின் பி�திநிதியும் இஙகிலாநதின் மு�ன்னை நீதிபதியுைாயிருந� 
�ாைஸ உல்சினய �னலனைப் ரப�ாயர் ப�வியினின்று �ள்ளினார். �ாைஸ 
உல்சியின் மீது அனு�ாபம் ்காடடிய ஆயர்்கள் மீது 266 லடெம் ரூபாய 
அப�ா�ம் விதிக்கப்படடது. ஆயர் ெங்கச தொத்து அனனத்தும் பறிமு�ல் 
தெயயப்படடது. அவர்்கள் அ�ெனுககு உண்னையானவர்்களா்க ைாறிவிடடனர் 
என்று அ�ென் நம்புைளவும் சினறயில் னவக்கப்படடனர். ரவறுவழியின்றி 
ஆயர்்கள் அ�ெரன கிறிஸதுவின் ஆனணகத்காப்ப ஆயர்்களுககும், 
திருசெனபககும் மு�ன்னைத் �னலவர் என்று ஏறறுக த்காண்டனர். 1531 
இல் 1532 இல் ்கான்டர்பரி, யார்க ரப�ாயங்களின் ஆயர்்களின் ெங்கம் 
பின் வரும் ்காரியங்கனள ஒப்புக த்காள்ளச தெய�ார் தஹன்றி. 

(I) அ�ெனின் அனுைதியின்றி ெனபச ெடடங்கள் எதுவும் பிறப்பிக்கலா்கது.
(II) ஏற்கனரவ திருசெனபயில் இருககும் ஒழுஙகு்களும் முனற்களும், 
ெடடங்களும் அ�ெரின் ைாடசினைககுப் பங்கம் வினளவிப்பனவ. குடிைக்கள் 
ன்கக த்காள்வ�றகும் பா�ைானனவ
(III) அ�ென் நியமிககும் ஆளுன்க ைன்றரை ெனபச ெடடங்கனள இயறற 
ரவண்டும். பின்னர் தஹன்றி ஒவதவாரு ெடடங்களா்க இயறறி �ம் நாடனட 
ர�ானைச ெனப உறவினின்று பிரித்துக த்காள்ள முயன்றார்.

(I) அபயத் �னடச ெடடம் (Restraint of Appeals)
 1533- இல் இசெடடம் பிறப்பிக்கப்படடது. இ�ன்படி ஆஙகில 
ைக்கள் ரபாப்புவுகர்கா, அயல் நாடடவர் யாருகர்கா அபயமிடலா்காது. 
அப்படிச தெயவது ஆஙகில ஆடசிககும், ைன்னரின் ைாடசிககும் இழுககும் 
முறணுைாகும்.
(ii) �விர்ககும் ெடடம் (Act of Dispensation)
 ஆயர்்கரளா ெனபயார�ா ரபாப்புவுகர்கா அல்லது அவ�து 
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ஆதீனத்திறர்கா எவவி�வரியும் தெலுத்�லா்காது. ரபாப்ரபா அவ�து 
பி�திநிதி்கரளா இஙகிலாநதிலிருந� ைடங்கனளரயா, ரவறு நிறுவனங்கனளரயா 
பார்னவயிடலா்காது. இசெடடம் ஆஙகிலத் திருசெனபனயப் ரபாப்பின் 
ன்கயினின்று முழுவதுைாய விடுவித்�து.
(iii) திருசெனப அலுவலர்்கள் நியைனசெடடம் (Ecclesiastical Appointments 
Act) 
 அ�ெரன ரப�ாயர்்கனள நியமிப்பவர். அது ஆஙகிலத் திருசெனபயில் 
இன்று வன� நிலவுகிறது. 
(iv) ைாதபரும் ஆறறல் மிகு ெடடம் (Act of Supremacy) 
 கி. பி. 1534 அ�ெரன ஆஙகிலத் திருசெனபயின் இனணயறற 
ஒர� �னலவர். இ�றகினடயில் �ாைஸ கி�ான்ைரின் உ�வியுடன் தஹன்றி 
ர்க�ரினுடன் இருந� ைண உறனவ முறித்துக த்காண்டார்; 1533 ஜுன் 
தில் ஆன்னிப் ரபாலினன ைணநது த்காண்டார். முன்னுறவால் அவன் 
அப்ரபாது ்கருவுறறிருந�ாள்.
(v) அ�ெ வாரிசுச ெடடம் (Act of Succession) : 
 1534-1535 இல் ரபாப் தஹன்றினயத் திருசெனபககுப் 
புறம்பாககினார். அ�றகு முன்னர� அன� எதிர்ககும் ஆறறலுனடய அ�ெ 
வாரிசுச ெடடத்ன� இஙகிலாநதுப் பா�ாளுைன்றம் பிறப்பிக்கச தெய�ார் 
தஹன்றி. அ�ன் படி இஙகிலாநது பா�ாளுைன்றம் ர்க�ரினுடனுள்ள 
அ�ெனின் ைண உறவுககு விலக்கம் தெயயப்படடது. ஆன்னி ரபாலினன 
அ�சியா்க ஒப்புக த்காண்டது. அன்னாரின் வாரீரெ அ�சுரினைககு உரியது 
என்றும் தீர்ைானித்�து.
ம்டங்்கள் ஒழிப்பு 

 இஙகிலாநது திருசெனபயில் �னலனைப் ரப�ாய�ா்கப் பணியாறறிய 
கி�ாம் தவல் 1535- இல் ைடங்கனளப் பார்னவயிடடார். ஏற்கனரவ �ாைஸ 
உல்சி முனறர்கடாய விளஙகிய பல ைடங்கனள ரபாப்பின் அனுைதியுடன் 
ஒழித்துவிடடார். கி�ாம்தவல் பார்னவயிடட ரபாது ைடங்களில் 
ஒழுஙகினங்களும், சீர்ர்கடு்களும் ்காணப்படடன. ைடங்கள் அத்�னனயாய 
அன்று ர�னவயில்னல. ஏதனனில் அனவ ரெனவயில் இல்னல. 
்கல்விககூடங்கள் ்கனலக கூடங்கள், ைருத்துவ ைனன்கள், ஆ��வறரறார் 
இல்லங்கள் ரபான்ற ரெனவயில் ைக்கள் ஆர்வமுறறிருந�னர். ைடங்கரளா 
அத்துனற்களில் ஆர்வைறறிருந�ன. 
 1356- இல் ைடங்கனள ஒழிக்கப் பா�ாளுைன்றம் ெடடம் பிறப்பித்�து. 
ைடங்களின் நிலங்களும். இொத்துக்களும் ்கடடிடங்களும் பறிமு�ல் 
தெயயப்படடன. 1540 ககுள் 645 துறவி ைடங்கள் அழிக்கப்படடன. அனவ 
அ�ெனனயும் தெல்வன�யும் ரபாய அனடந�ன. ைடங்களால் பினழத்து 
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வநர�ார், ப�ாைரிக்கப்படட ஏனழ்கள் ரபான்ரறார் அர�ா்கதியாயினர். 
ஏனழ்கள் பாதிக்கப்படடனர். தபாருளா�ா� நினல சீர் குனலந�து. 
இ�னால் பண்னணயாட்கள் ்கல்கம் பல இடங்களில் நனடதபறறது. அ�சு 
த்காடுனையாய அன� அடஙகியது. 

கென்றியின் கதா்டர் மணங்்களும், கதா்டர்பில்லா ந்ட்படி்களும் 

 தஹன்றிககு ஆன்னி ரபாலின் 
ரைல் தவறுப்புண்டாயிறறு. ஆன்னி 
விபொ�க குறறம் ொடடப்படடு, 
சி�சரெ�ம் தெயயப்படடாள். 11 
நாட்களுககுப்பின் ரஜன் தெயரைார் 
(Jane Seymore) என்ற தபண்னண 
ைணந�ார். 1537 இல் அகரடாபர் 
12-ஆம் நாள் ரஜன் எடவர்டனடப் 
தபறறார். 12 நாட்களுககுப் பின் 
ரஜன் ைரித்�ாள். 
 இக்காலத்தில் வில்லியம் 
டிண்ரடல் புதிய ஒப்பந� நூனல 
ஆஙகிலத்தில் தைாழியாக்கம் 
தெயது தவளியிடடார். சீர்திருத்� 
ஆவி தீவி�ைாயப் ப�வியது. 
அ�சு அதி்காரி்களும் திருசெனப 
அதி்காரி்களும் அம்தைாழி தபயர்ப்னப 
எதிர்த்�னர். எனினும் அரந்கர் 
அ�ால் ்கவ�ப்படடனர். திருைனற 
ர�னவ என்றுணர்ந� தஹன்றி 
ஒவதவாரு ர்காயிலிலும் ஒரு திருைனற இருக்க ரவண்டும் என்றார். அனவ 
ஒருவரும் எடுத்துச தெல்லா வண்ணம் ெஙகிலியால் ்கடடப்படடிருந�ன. 
 தஹன்றி ர�ானைச ெனபயான�யும், சீர்திருத்�வாதி்கனளயும் 
பிரியப்படுத்� விரும்பினார். ர�ானைச ெனபயான�ப் பிரியப்படுத்� ஆறு 
அம்ெங்களின் ெடடம் என்ற ஒன்னற ஏறபடுத்தினார். அ�ன் மூலம் �ாம் 
ஒரு ர�ானைச ெனபப்பறறாளன் என்பன�ப் பனற ொடடினார். ஆறு 
நடபடி்கள் பின்வருைாறு. 
 1 தபாருள் ைாறு�ல் த்காள்ன்க இஙகிலாநதின் பறறுறுதியா்கத் 
தீர்ைானிக்கப்படடது. அன� ைறுப்ரபார் சுடதடரிக்கப்படுவார்்கள். 
 2 திருவிருநதில் இ�ெம் ெனபயாருககு வழங்கலா்காது. 

எடடாம் தஹன்றிஎடடாம் தஹன்றி
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 3 ஆயர்்கள் திருைணம் தெயயககூடாது. 
 4 துறவி்களின் ரநான்பு நினல உறுதிப்படுத்�ப்பட ரவண்டும். 
 5 திருவிருநது திருப்பலியா்க அஙகி்கரிக்கப்படடது. 
 6 ஆயர்்களிடம் பாவ அறிகன்க தெயய ரவண்டும். 

 தஹன்றி அ�ெனின் ை�ணம் வன� இனவ பின்பறறப்படடன. 
சீர்திருத்� ெனப எழுத்�ாளர் ஜாண்ஃரபாகரெ (John Hoxe) என்பார் இந� 
ஆறு விதி்கனளயும் ஆறு ந�ம்பு்களின் மிலாறு (The whip of six Strings) 
என்றார். இவவிதி்கனள தவறுத்� இரு ரப�ாயர்்கள் �ாங்கரள ப�வியினின்று 
விலகிக த்காண்டனர். ஆனால் இ�ான்ைர் அ�ெனுககுக கீழபடிய ரவண்டும் 
என்ற அவ�து த்காள்ன்கயின்படிரய உண்னையாயக கீழப்படிந�ார். �னது 
ைனனவினய அனுப்பி விடடுத் துறவு பூண்டார். 
 தஹன்றி சீர்திருத்�வாதி்கனளயும் பிரியப்படுத்� விரும்பினார். 
தஜர்ைானியச சிறற�ென் ஜாண் பி�டரிககின் ெர்கா�ரியும் சீர்திருத்�ச 
ெனபனயச ரெர்ந�வருைான ஆன்னி என்பவன� ைணந�ார். அ�ன் மூலம் 
தஜர்ைானிய சீர்திருத்�வாதி்கள் �ைககுச ொ�்கைாய, ஆ��வாய இருப்பர் 
என நம்பினார். ரப��ென் 5ஆம் ொர்லஸின் பன்கவருடன் நடபுகத்காண்டார். 
இத்திருைணம் 1540 ஜனவரி 6 ஆம் நாள் நனடதபறறது. நாடடின் 
நலனுக்கா்க, அ�சியல் பலத்துக்கா்க நனடதபறற இத்திருைணம் ஆரற 
ைா�ங்களில் முறிவுறறது. 1540 ஜூனல ைா�த்தில் அதி்கைான பணத்ன�க 
த்காடுத்து ஆன்னினய அனுப்பிவிடடார். இத்திருைணத்திறகு ஆ��வாய 
இருந� கி�ாம்தவல் 1540 ஜுனல 2 ஆம் நாள் சி�சரெ�ம் தெயயப்படடார். 
 அ�ன்பின் ர்க�ரின் ஹவட என்ற ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்கப் 
தபண்னண ைணந�ார். ரைற்காணப்படும் மூன்று ்காரியங்களிலும் தஹன்றி 
ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்க ெனபயில் மி்கப்பறறுனடபவர் என்பது விளஙகுகின்றது 
ர்க�ரின் ஹவுடடின் நடகன்கயில் ெநர�்கம் த்காண்ட தஹன்றி 1542 
தபப்�வரியில் அவனளக த்கான்றார். ்கனடசியா்கக ர்க�ரின் பார் (Cath-
erine Por) என்னும் தபண்னண 1543 ஜுனலயில் ைணந�ார். அவள் 
தஹன்றியின் ை�ணத்திறகுப் பின்னும் வாழும் ரபறுறறாள். 1547 ஜனவரி 
28-ஆம் நாள் தஹன்றி ைரித்�ார். 

 தஹன்றியின் ை�ணத்தின் ரபாது மூன்று வன்கயான கிறிஸ�வர்்கள் 
இருந�னர். 
 (1) ரபாப்பின் ஆடசினய எதிர்த்�வர்்கள். எனினும் இவா்கள் 
ெனபயில் ரவறு ைாறு�ல்்கனள விரும்பவில்னல.
 (2) னவ�ாககியமுள்ள ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்கர் ரபாப்பின் 
ஆளுன்கனய மீண்டும் வல்லனையாய இஙகிலாநதில் அனைக்க விரும்பினர்
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 (3) சீர்திருத்�வாதி்கள். இஙகிலாநது திருசெனபயில் முழுனையான 
சீர்திருத்�ம் ஏறபட ஏஙகினர். உனழத்�னர். இவர்்களின் எண்ணிகன்க 
வளர்நது தபருகியது. 
 தஹன்றினயப் தபாருத்�ைடடில் �ைது சுயநலரை திருசெனப 
வாழவில் குறுககிடடன. இஙகிலாநதுத் திருசெனபனய முழுனையா்க அ�சின் 
ஆதிக்கத்தின் கீழ த்காண்டு வந�ார். அர� ரந�த்தில் ர�ானைசெனப 
பறறுறுதினயயும் அப்படிரய ்கனடப்பிடித்�ார். ஒரு பக்கம் துறவி ைடங்கனள 
ஒழித்�ார். ைறுபக்கம் ஒவதவாரு ஆலயத்திலும் ஆஙகிலத்திருைனற 
ஒன்று இருக்க ரவண்டும் என்று ்கடடனளயிடடான். ஒருபக்கம் கி�ான்ைர் 
ரபான்ரறாரின் ஆரலாெனனனயக ர்கடடார். ைறுபக்கம் ஆறுவிதி்கள் 
ரபான்றவறனறத் தீர்ைானைாக்க கி�ான்ைாரின் ைறுப்னப மீறினார். 
தஹன்றிககுப் பின் 6 ஆம் எடவர்டு அரியனண ஏறினார்



ஆ்றாம் எட்ைர்டு

 இவர்  1547 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 28 
ஆம் நாள் அரியனண ஏறினார். இவர் 
தஹன்றி ைன்னரின் மூன்றாம் ைனனவியான 
தஜன்தெயரைார் அ�சிககுப் பிறந�வர். 
எடவர்டு ஒருவர� தஹன்றியின் ஒர� 
ஆண் வாரிசு. சு்கர�கியல்லர். ஒன்பர� 
வயதில் அரியனண ஏறினார். மு�ன்னைப் 
ரப�ாயர் கி�ான்ைர் �னலனையிலான சிறப்பு 
ஆரலாெனன ைன்றம் ஒன்னற தஹன்றி 

ஏறபடுத்தியிருந�ார். இம்ைன்றத்தின் தபரும்பான்னையினர் சீர்திருத்�க 
த்காள்ன்கககு ஆ��வாளர்்கரள. எடவர்டு கி�ான்ைரின் தூண்டு�லால் சீர்தி
ருத்�ப்பறறுனடயவ�ாயிருந�ார். எனரவ சீர்திருத்� ெனபக த்காள்ன்கப்படி 
சில ைாறு�ல்்கள் தெயயப்படடன் தஹன்றி ன்கயாண்ட அரந்க ்காரியங்கள் 
ன்கவிடப்படடன. 
 (1) ஆறு அம்ெ நடபடி்கள் �ள்ளப்படடன.
 (2) சினல்கள் அ்கறறப்படடன.
 (3) ெனபச தொத்து்கள் ன்கப்பறறப்படடன.
 (4) திருவிருநதில் அப்பத்திறகுப் பின் இ�ெமும் வழங்கப்படடது.
 (5) வழிபாடடு நூல்்கள் தவளியிடப்படடன.
 (6) Alter பலிபீடைா்கக ்கரு�ப்படடது பின் திருவிருநதுரைனெயா்க 
(Communion Table) ைாறினது.
 (7) அப்பசசில்லுககு (Wafers)ப் பதிலா்கொ�ா�ண த�ாடடி 
பயன்படுத்�ப்படடது. 
 (8) ைரித்ர�ாருக்கா்க ஏதறடுக்கப்படட ரவண்டு�ல்்கள் 
நிறுத்�ப்படடன
 (9) வழிபாடும், வழிபாடடில் ஆயரின் உனடயும் எளிய�ா்க 
ைாறறப்படடன.
 (10) திருைனறனய வழிபாடடில் வாசிக்க முககியத்துவம் 
த்காடுக்கப்படடது.
 (11) வழிபாடு ஆஙகிலத்தில் அனைக்கப்படடிருந�து.

ஆறாம் எடவர்டுஆறாம் எடவர்டு
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தஹன்றி அ�ெனின் ்காலத்திரலரய இப்பணி ஆ�ம்பிக்கப்படடது. கி�ான்ைருககு 
இதில் தபரும்ஙகுண்டு. சீர்திருத்�ெனபயாருககு ஐர�ாப்பாவில் ஏறபடட 
தநருக்கடியால் தஜர்ைனி, இத்�ாலி, ரபாலநது ஆகிய நாடு்களிலிருநது 
வநது அனடக்கலம் புகுந� சீர்திருத்�ெனபக்கா�ா்களின் உனழப்பும் 
அநநூலில் ்கலநதுள்ளது. எல்லாச ெனப்களிலும் அந� நூல் பயன்படுத்�ப்பட 
ரவண்டும் என்ற ஆனண பிறப்பிக்கப்படடது. வழிபாடடில் ெனபயார் 
ைறுதைாழி தொல்லும் வாயப்புகத்காடுக்கப்படடது. திருைனறப்பாடங்கள் 
பனழய ஒப்பந� நூலிலிருநதும் புதிய ஒப்பந� நூலிலிருநதும் அனைந�ன. 
வழிபாடடு நூலில் ்கானலைானல வழிபாடு, ைன்றாடடு தஜபம், திருவிருநது 
வழிபாடு, திருமுழுககு, திருைணம், ஞான உபர�ெம், திடப்படுத்�ல், 
அடக்கம் ரபான்ற வழிபாடு்கள் இடம்தபறறன. திருவிருநதின் ரபாது, 
உனக்கா்கக த்காடுக்கப்படட நைது ஆண்டவ�ாகிய இரயசுகிறிஸதுவின் 
ெரீ�ம் உன் ெரீ�த்ன�யும் ஆன்ைானவயும் முடிவறற வாழவுகத்கன்று 
்காக்ககபடவது, என்றும் உனக்கா்கச சிந�ப்படட �ைது ஆண்டவ�ாகிய 
இரயசு கிறிஸதுவின் இ�த்�ம் உன் ெரீ�த்ன�யும் ஆன்ைானவயும் முடிவறற 
வாழவுகத்கன்று ்காக்கக்கடவது என்றும் தொல்லப்படடது. ஆயர்்கள் 
�னியா்க நடத்தும் திருப்பலி நின்று ரபாயிறறு. மூவ�ாவது இல்லாவிடில் 
திருவிருநது வழங்கப்படலா்காது என்று கூறப்படடது.

முதலாம் இ்ைவழி்பாட்டு நூல்

இரண்டாவது இ்ை வழி்பாட்டு நூல்

1552 இல் ஆறாம் எடவர்டு ைன்னன் ஐர�ாப்பாவின் பல பா்கங்களிலிருநதும் 
சீர்திருத்� அறிஞர்்கனள அனழத்து அவர்்கள் உ�வியால் இ�ண்டாவது 
இனறவழிபாடடு நூனல தவளியிடடார். இது அ�ெனின் தபயரிரலரய 
தவளியிடப்படடது. முநதிய நூனலக ்காடடிலும் அதி்கைான சீர்திருத்� 
ெனபக ்கருத்துக்கள் அடஙகியிருந�ன. திருவிருநதில் உனக்கா்க..நினனவு 
கூரும்படி....விசுவாெத்தினால் உன் இ�யத்தில் நன்றியறி�ரலாரட அவன� 
உனககு ஆ்கா�ைாய உடத்காள்வாயா்க. உனக்கா்கச சிந�ப்படட... நினனவு 
கூரும்படி.... இருப்பாயா்க என்ற வாெங்கள் பயன்படுத்�ப்படடன. 
விசுவாெம், நினனவு கூரு�ல் என்பனவ்களில் சுவிஙகிலி ்கால்வின் 
இவர்்களின் சீர்திருத்�க ்கருத்து்கள் இனளரயாடுகின்றன. 1553-
இல் நாறபத்தி த�ண்டு பிரிவு்களடஙகிய பறறுறுதி அறிகன்க ஒன்றும் 
தவளியிடப்படடது. இயறறியவர் க�ான்ைர். தூண்டியவர் 6 ஆம் எடவர்டு. 
மு�லாம் இனறவழிபாடடு நூல் தவளியிடப்படட ்காலத்திலிருநது வழிபாடு்கள் 
ஆஙகிலத்தில் நனடதபறறன. ஞாயிறு ர�ாறும் ஆண்டவரின் தஜபம், 
பறறுறுதி அறிகன்க, பத்துக்கடடனள்கள் ரபான்றனவ ெனபயார் ைனனம் 
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தெயயும் வன்கயில் ஆயர்்களால் தொல்லப்படடன. ஆண்டுககு நான்கு 
முனற திருவென அருளுன� ஆறறப்படடது. ைக்களுனடய அன்றாட 
வாழகன்கயிலும் ைாறறம் ்காணப்படடது. ைது அருநது�ல், சூ�ாடடம் 
மு�லிய தீய பழக்கங்கனளச ெனபயார் ன்கவிடடனர். கிறிஸ�வ அறிவிலும், 
வாழவிலும் முன்ரனறினர். 



பமரி அரசியின் எதிரியககம் 

 ஆறாம் எடவர்டு 
திருைணைா்காைரலரய 1553 இல் �ைது 
16  ஆம் வயதில் ்காெரநாயால் ைரித்�ார். 
அவரிடத்தில் ரைரி அ�சியானார். எடடாம் 
தஹன்றியின் மு�ல் ைனனவி ர்க்கரினுனடய 
ஒர� ை்கள் ரைரி. �ானயப் ரபால ர�ாைன் 
்கத்ர�ாலிக்கப்பறறுனடயவள். ஸபானிய 
இளவ�ென் இ�ண்டாம் பிலிப்புனவ 1554 
ஜூனல 25 இல் ைணந�ார். பிலிப்பும் 
ர�ானைச ெையப்பறறுனடயவர். இஙகிலாநன� 
மீண்டும் ரபாப்பின் ஆதிக்கத்தின் கீழ 
த்காண்டு வ� விரும்பினார். சீர்திருத்�ச 
ெனப நூல்்களுககும் அருளுன�்களுககும் 
�னட உத்��வு பிறப்பித்�ார். சீர் திருத்�க த்காள்ன்க்கனள ஆ�ரிக்க 
ரப�ாயர்்கனளச சினறப்படுத்தினார். ரப�ாயர் கி�ான்ைன�யும் ன்கது 
தெய�ார். சினறயிலிருந� ர�ானைச ெனபப் ரப�ாயர்்களான ்கார்டினர் 
பான்னர் என்ரபான� சினறயினின்று விடுவித்�ார். ்கார்டினர் ரப�ாயன� 
நாடடின் மு�ன்னை நீதிபதியாககினார். சிறந� ்கல்வி ்கறரறாருககு ைடடுரை 
ெையப் ரபா�னன அளிக்க ரவண்டும் என்றார் அ�சி. ர�ானைச ெனபககு 
எதி�ான ெடடங்கள் யாவும் பா�ாளுைன்றத்�ால் இ�த்து தெயயப்படடன. 8 
ஆம் தஹன்றியின் மு�ல் ைனனவி ர்கா�ரிரன ெடடப்படியான ைனனவி 
என்று தீர்ைானிக்கப்படடது. ஆன்னி ரபாலினின் ை்கன் எலிெதபத்�ல்லன் 
ர்க�ரின் தபறற ரைரிரய அ�சுரினைககுரியவர் என்று தீர்ைானிக்கப்படடது. 6 
ஆம் எடவர்டு பிறப்பித்திருந� ெனபச ெடடங்கள் யாவும் �ள்ளப்படடன. 
 1549, 1552 இனற வழிபாடடு நூல்்கள் இ�ண்டும் �ள்ளப்படடன. 
ஆயர்்கள் ைணம் தெயயக கூடாது என்று ்கடடனளயிடடார். திருவிருநது 
பறறிய விவா�த்தில் ர�ானைச ெையக த்காள்ன்கனய ஏற்க ைறுத்� 
கி�ான்ைர், லாறறிைர், ரிடலி என்ற மூன்று ரப�ாயர்்களும் பதி�த�னத் 
தீர்க்கப்படடு ெனபககுப் புறம்பாக்கப்படனர். லாறறிைார், ரிடலி இருவரும் 
மு�லில் 16 - 10 - 1555 ல் தநருப்புககு இன�யானார்்கள். கி�ான்ைர் 
மு�லில் ைறு�லித்�ார் �ைது சீர்திருத்�க்கருத்துக்கனள எனினும் இறுதியில் 

அ�சி ரைரிஅ�சி ரைரி
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அ�ற்கா்க வருநதினர். 21 - 3 - 1556ல் 
ைறுப்பா்க அனைந� பத்தி�த்ன� மு�லில் 
தநருப்பிலிடடார். இ�ண்டாவது ைறுப்பு 
எழுதிய �ைது ன்கனய தநருப்பிலிடடு 
எரித்�ார். அவரும் தீககின�யானார். 
ரபாப்பின் பி�திநிதியாயிருந� ்கார்டினர் 
த�ஜிணால்ட ரபால் இஙகிலாநதில் 
ஏறறுக த்காள்ளப்படடார். பா�ாளுைன்றம் 
ரபாப்பாடசினய அஙகி்கரித்�து. அ�ன்பின் 
த�ஜினால்ட நாடடிறகுப் பாவ விரைாெனம் 
கூறினார். ரைரி இ�த்� தவறி த்காண்டவ�ாய 
சீர்திருத்� ெனபனயச ரெர்ந�வர்்கனளத் துன்புறுத்தினார். ஐந�ாண்டு்களில் 
சுைார் ஏறத்�ாள 286 ரபர் தீககின�யாயினர். எண்ணிறநர�ார் சினறயில் 
துன்புறறனர் பலர் நாடனடவிடடு தவளிரயறினர். ஏறத்�ாள 1200 ஆயர்்கள் 
ப�வி இழந�னர். ரைரியின் த்காடு�ச தெயல்்கனளக ்கண்ட இஙகிலாநது 
ைக்கள் அவன� இ�த்� ரைரி இ�த்� ரைரி (Bloody Mary) என்று அனழத்�னர். ரைரியின் 
வாழகன்கயில் அனை�ல் ரைரி ்கணவனனக ்காடடி ஆறுவயது மூத்திருந��ால் 
்கணவன் தவறுத்�ார். இல்னல அவருககுப் பிள்னளயில்லாைற ரபான�ால் 
அவ�து ைனகர்காடனடதயல்லாம் வீண் ்கனவாயிறறு. ைக்கள் ர�ானைச 
ெனபயின் த்காடூ�ப் ரபாககினன தவறுத்�னர். இநநினலயில் 1558 நவம்பர் 
17 இல் ரைரி அ�சி ைரித்�ார். ரபாப்பின் பி�திநிதி ரபால் ரப�ாயரும் 
இறந�ார். த்கானல்கள் நின்றன. ஆன்னிப் ரபாலினுனடய ை்கள் எலிெதபத் 
அ�சியானார். தபாற்காலம் பிறந�து. 

 கி�ான்ைர் தீககின�யானார் கி�ான்ைர் தீககின�யானார்

த்காடுனை்கள்த்காடுனை்கள்



எலி்சகைத அரசி

 1588 இல் எலிெதபத் அ�சியானார். 
அவர் சீர்திருத்� ெனபப்பறறுனடயவர். 
அவருககு ஆ��வா்க நாடடின் நினலனையும் 
இருந�து. ஆகஸரபார்டில் மூன்று 
ரப�ாயர்்கள் த்கால்லப்படடதும், தைய 
பக�ர்்கள் சினறயிலும், த்காடுனையிலும், 
த்கானலயிலும் துன்புறறன� புதுயு்க ைக்கள் 
ெகித்�ார்்களில்னல. ரைரி அ�சியின் 
்காலத்தில் ஸதபயின் நாடடு அ�ெனின் 
ஆதிக்கம் இஙகிலாநதின் மீது இருந�ன� 
ைக்கள் சிறிர�னும் விரும்பவில்னல. 
 1) ரைரி அ�சி விதித்� �னட்கனள 
எல்லாம் எலிெதபத் அ�சி நீககினார்.
 2) ரபாப்புககு அபயமிடு�னலயும், இஙகிலாநது அ�சின் மீது 
ரபாப்புககு இருந� அதி்கா�த்ன�யும் �ள்ளிவிடடார்.
 3) தஹன்றி �ம்னை ெர்வ அதி்காரி என்று அனழத்�ன� எலிெதபத் 
விரும்பவில்னல. ஒரு தபண் '�னல�னல' என்று தொல்லப்படுவன�க ்காடடிலும் 
ஆளுநர்ஆளுநர் என்ற தொல் தபாருத்�முனடயது என்று நம்பினார். 1559 இல் 
பா�ாளுைன்றம் அ�சினய இஙகிலாநதுத் திருசெனபயின் உயர் ஆளுநர்  இஙகிலாநதுத் திருசெனபயின் உயர் ஆளுநர் 
(Supreme Governor of the Church in England) என்று அனழத்�து. 
 4) ஆஙகிலத் திருசெனபயின் திருைனறயியற ர்காடபாடு்கள் என்னும் 
நூலில் 20-வது ர்காடபாடடில் வழிபாடடு முனறனை்கனளயும் ெடஙகு்கனளயும் 
ஏறபடுத்�வும், பறறுறுதி குறித்து உண்டாகும் ெநர�்கங்கனளயும் தீர்க்க 
திருசெனபகர்க (அ�சுக்கல்ல) அதி்கா�ம் உண்டு என்று அ�சி எழுதினார். 
ெனபயாளுன்கயில் அ�சி ெர்வாதி்கா�ம் தெலுத்�வில்னல என்பது இ�ன் 
மூலம் விளஙகுகிறது.
 5) ர�ானைச ெனபயாருககும் சீர்திருத்�செனபயாருககும் 
பா�படெமின்றிரய ஆ�ம்பத்தில் அ�சி ஆடசி தெலுத்தினார். இ�றகு 
அ�சியல் ்கா�ணங்களும், ெையக ்கா�ணங்களும் இருந�ன. �ன் நாடடின் 
நலனனக்கருதி ரப��ெனுககும், தஜர்ைானிய அ�ெர்்களுககும் நல்தலண்ணம் 
எழும் வன்கயில் ஆடசி புரிந�ார். சில ரந�ங்களில் ரப��ெனுககும் 

எலிெதபத் அ�சிஎலிெதபத் அ�சி
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ரபாப்புவுககும் பன்க மூளும்படி வாயப்பு்கனளப் பயன்படுத்தினார்.
 6) ரைலுரினைச ெடடம் (The act of Supremacy), ஒத்த�ாருனைச 
ெடடம் (The act of Uniformity) என்ற இரு புதிய ெடடங்கனள 1559-இல் 
பிறப்பித்�ார். அ�ன்படி ஆறாம் எடவர்ட சீர்திருத்� ெனபககு ஆ��வா்க 
அனைத்� ெடடங்கள் மீண்டும் உருப்தபறறன. ர�ானைச ெனபத் த�ாடர்பு 
�டுக்கப்படடது. எலிெதபத் அ�சி ெனபயின் �னலவ�ானார். அ�சியின் 
�னலனைனய ஏற்கா� ஆயர்்களும் ரப�ாயர்்களும் ப�வியினின்று 
நீக்கப்படடார்்கள். அறாம் எடவர்டு தவளியிடட இ�ண்டாம் வழிபாடடு நூலும் 
(The Second prayer book) பறறுறுதி அறிகன்கயும் சில திருத்�ங்களுடன் 
ஏற்கப்படடன. இது 1563 இல் நடந�து. இது 39 பிரிவு்களுடன் 
அனைக்கப்படடது. (1563) (The thirty nine articlcs). 
 ஆறாம் எடவர்டு அ�ென் தவளியிடட இனறவழிபாடடு நூலில் 
்காணப்படட சில பகுதி்கள் நீக்கப்படடன. சில பகுதி்கள் ரெர்க்கப்படடன. 
ர�ாைாபுரி ரப�ாயரிலிருநதும் அவருனடய ைாபா�்கச தெயல்்களினின்றும் 
என்ற ைன்றாடடு நீக்கப்படடது. ைாடசினை தபாருநதிய அ�சிக்கா்கவும், 
ஆயர்்களுக்கா்கவும், ெனபயாருக்கா்கவும் ைன்றாடடு்கள் ரெர்க்கப்படடன. 
இனவ 1662 இலிருநது ்கானல, ைானல வழிபாடு்களில் இடம் தபறறன. 
திருவிருநது வழிபாடடின் வாெ்கங்களிலும் ைாறறங்கள் தெயயப்படடன. 
ஆறாம் எடவர்ட அ�ெனின் இனறவழிபாடடு நூலில் உனக்கா்கக 
த்காடுக்கப்படட நம்முனடய ஆண்டவ�ாகிய இரயசு கிறிஸதுவின் ெரீ�ம் 
உன் ெரீ�த்ன�யும் ஆன்ைானவயும் முடிவறற வாழவுக த்கன்று ்காப்ப�ா்க, 
உனக்கா்கச சிந�ப்படட நம்முனடய ஆண்டவ�ாகிய இரயசு கிறிஸது 
வின் இ�த்�ம் உன் ெரீ�த்ன�யும் உன் ஆன்ைானவயும் முடிவறற வாழவுக 
த்கன்று்காப்ப�ா்க என்றிருந�து. ஆனால் எலிெதபத் அ�சியின் ்காலத்தில் 
தவளியிடப்படட இனற வழிபாடடு நூலில் சுவிஙகிலியின் ரபா�னனககு 
இனெவா்க கிறிஸது உனககு உனக்கா்க ைரித்�ார் என்று நினனவு கூரும்படி 
அவன� உனககு ஆ்கா�ைா்க உடத்காள்வாயா்க, கிறிஸதுவின் இ�த்�ம் 
உனக்கா்கச சிந�ப்படடத�ன்று நினனவு கூரும்படி... நன்றியறிந�வனாய 
இருப்பாயா்க என்று ைாறறப்படடது.
 ஆயர்்களின் ஆனடயா்க அஙகி அணிவதில் அ�சியார் அக்கன� 
்காடடினார். 1552 இன் ஆொ�ச ெடடம் ஆயர்்கள் வழிபாடடில் தவளி 
அஙகி ைடடும் அணிந�ால் ரபாதும் என்று கூறியது. அ�சி எலிெதபத்ர�ா 
ஆறாம் எடவர்டின் இ�ண்டாம் ஆண்டில் பா�ாளுைன்றம் ஆனணயிடடுள்ள 
அனனத்து அஙகி்கனளயும் திருவிருநது வழிபாடடில் ஆயர்்கள் அணிய 
ரவண்டும் என்று திருத்�ம் தெய�ார். அ�ன்படி தவண்ணிற நினலயஙகி 
(Alb), அ�றகு ரைல் ொ�ா�ண மூடஙகி (Cope). இனவ பிற்காலத்தில் 
சுத்�ாங்கத்�ார் (Puritans) என்று அனழக்கப்படரடாருககு தவருப்பாயிருந�ன. 
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 எலிெதபத் ஆடசிபீடம் ஏறி ஒன்பது ைா�ங்களான ரபாது 
ரபால் என்பவரின் இடத்தில் ைத்ர�யு பார்க்கர் என்பவன� ்கான்டர்பரி 
�னலனைப் ரப�ாய�ா்க 1559 டிெம்பர் 17- இல் திருநினலப்படுத்�ச 
தெய�ார். ைத்ர�யு பார்க்கரின் திருநினலப்படுத்து�ல் ரப�ாயர் ஆளுன்க 
வரினெப்படி அனையாது என்பது ர�ாைன்்கத்ர�ாலிக்க�து வா�ம். ஆனால் 
அவன�த் திருநினலப்படுத்தியரபாது. அவ�து �னலயில் ன்க னவத்ர�ார் 
யாவரும் ரப�ாயர் ஆளுன்க வரினெப்படி வந�வர்்கரள. என்ரவ ைத்ர�யு 
பார்க்கரின் நியைனம் ரப�ாயர் ஆளுன்க வரினெககு ஒத்��ாகும் என்பது 
அ�சியின் ொர்புனடரயார் வா�ம். ைத்ர�யு பார்க்கரின் இனறயியல் 
அறினவ, வாதிடும் ஆறறனல அ�சியார் தபரிதும் ைதித்�ார். எனினும் 
அவருனடய ைணவாழகன்கனய அ�சியார் தவறுத்�ார். ஆயர்்கள் 
ைணம் தெயயலாம் என்றும் ஆொ�ச ெடடம் கூறினாலும் அ�சியார�ா 
அன� அனுைதிக்க வில்னல. ஆயர்்கள் திருைணம் தெயயலா்காது 
என்று ஆணித்��ம் என ஆனண்கனளப் பிறப்பித்�ார். அஙகி 
அணி�னலயும், ஆ�ா�னன முனறனை்கனளயும், திருவருடொ�னங்கனளச 
தெம்னையாய நினறரவறறுவதிலும் அ�சி அய�ாது அக்கன� ்காடடினார். 
ஆஙகிரலயருககு இனறயியனலக ்காடடிலும் வழிபாடு முககியம். 
ஐர�ாப்பியருககு வழிபாடனடக்காடடிலும் இனறயியல் முககியம் என்பன� 
இ�ன்மூலம் அறிகிரறாம். ைத்ர�யு பார்க்கர் விளம்ப�ங்கள் என்னும் நூனல 
தவளியிடடார். அது 1566 இல் பி�சு�ைாயிறறு.
  ர�ானைச ெனபககு அ�சி எலிெதபத் கீழப்படியவில்னல என்று ்கண்ட 
ரபாப் (ஐந�ாம் பியஸ) 1570 பிப்�வரி 25-இல் எலிெதபத் அ�சுரினைககுத் 
�குதியறறவர், உரினையறறவர் என்றும் திரிபுக த்காள்ன்கக்கா�ர் என்றும் 
ரபாப்பு தீர்ப்பிடடார். அ�சினயத் திருசெனபககுப் புறம் பாககும் ்கடடனளனயப் 
பிறப்பித்�ார். எலிெதபத்துககு ஆடசிரயா, ஆதீனரைா, அதி்கா�ரைா ஒன்றும் 
இல்னல என்று உத்��விடடார். அ�சிரயா ரபாப்புவின் ்கடடனளனய 
உ�றித் �ள்ளினார். ஆஙகில நாடு ஐயைறச சீர்திருத்� ெனபனயச  ரெர்ந� 
நாடு, ரபாப்பு னவயடடும், ெபிக்கடடும், எகர்கடும் தெயயடடும், நாம் 
அஞ்ரொம் என்று விளம்ப�ம் தெய�ார். அப்ரபாது �னலனைப் ரப�ாயரும் 
�னலனை அனைசெரும் அ�சிககு மி்கசொர்பாய, ஆ��வாய, பக்கபலைாய 
இருந�னர். அ�சி துணிநது ரபாப்னப எதிர்த்�ாள். 39 விதிமுனற்கள் 1571- 
இல் பா�ாளுைன்றத்�ால் ெடடங்களா்க ஏற்கப்படடன. இசெடடத்தின்படி 
ஒவதவாரு ஆயரும் 39 விதிமுனற்கனள ஒப்புக த்காள்ள ரவண்டும். 
இல்னலரயல் ப�வி்கனளயும், ெம்பளத்ன�யும் இழக்க ரவண்டும் என்றார். 
இன� எதிர்த்� சுத்�ாங்கத்தினரும், ர�ாைன் ்கத்ர�ாலிக்கச ெனபயாரும் 
த்கால்லப்படடனர். 
 ஆறாம் எடவர்டின் ஆடசியில் ரிடலி, ஹுப்பர் என்னும் இரு 
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ரப�ாயர்்களின் தூண்டு�லால் சுத்�ாங்கம் வள� ஆ�ம்பித்�து. சுத்�ாங்கத்தினர் 
ெனபககுள்ளிருநது த்காண்ரட அன�த் திருத்தும் வாயப்பு எலிெதபத்தின் 
ெடடதிடடத்�ால் இல்லாைல் ரபாயிறறு. சுத்�ாதி்கத்�ான�த் திருசெனபககுப் 
புறம்பாக்க அ�சி ஏவினார். 
 அருடதபாழிவு தபறா�வர்்கள் அருளுன� ஆறறுவதும் 
தீர்க்கத்�ரிெனம் உன�த்�லும் அ�சியின் ஆ��னவப் தபறவில்னல. 
அப்படிப்படடவர்்கனள அடககும்படி அ�சி கிரின்டால் என்ற �னலனைப் 
ரப�ாயருககுக ்கடடனளயிடடார். அவவாறு ்கடடனளயிட அ�சிககு 
அதி்கா�மில்னல என்று கிரின்டால் ரப�ாயர் கூறினார். அ�ன் வினளவு 
1583 - இல் அவர் ைரிப்ப�றகுச சிறிது ்காலத்திறகு முன் அ�சியார் அவன�ப் 
பணியினின்று நீககினார். சுத்�ாங்கத்தினன� அடக்க சுத்�ாங்கத்தினர் 
வான� என்றனழக்கப்படட விட கிப்ட (Whitgift) என்பவன�த் �னலனை 
அனைசெ�ா்க 1583 - இல் நியைனம் தெய�ார். இவர் சுத்�ாங்கத்தினன�க 
்கண்டிப்பா்க ஒடுககினார். 1573இல் மூப்ப�ாளுன்க ெனப ர�ான்றியது. 
இதுரவ மு�ல் பிரிவினன. பலர் பிரிவினனயில் ரெர்ந�னர். பின்னர் 
சில நாட்களுககுள் �ாபர்ட பி�வுன் என்பவன�ப் பின்பறறி ரவதறாரு 
ொ�ார் தவளிரயறினர். இவர்்கள் பிரிவுனியர் என்று அனழக்கப்படடனர். 
சுயஆளுன்கயினர் அல்லது ்காஙகிர்கஷனலிஸட என்பவரின் அடிர்காலி 
இவர். இவர்்கள் ரப�ாயர் ஆளுன்க முனறனயயும், மூப்பர் ஆளுன்க 
முனறனயயும் விரும்பவில்னல. ்கால்வீனின் த்காள்ன்கககு ஏறப அவர்்கள் 
ஒவதவாரு ெனபககும் �ன்னனத்�ாரன ஆளுன்க தெயயும் உரினை 
த்காடுக்கப்பட ரவண்டும் என்று ொதித்�ார்்கள். எலிெதபத் அ�சியின் 
இறுதி இருபது ஆண்டு ஆடசி ்காலத்தில் ரைரல தொல்லப்படடுள்ள 
இரு வகுப்பாரும் அ�சுககு மிகுந� த�ால்னல த்காடுத்�னர். அ�சியார் 
புதுப்புதுச ெடடங்கள் அனைத்து அவர்்கனள அடககினார். அ�சியின் ெனப 
அனைப்புககு ைாறா்கக கிளர்சசி தெயர�ார் சினறயில் அனடக்கப்படடனர். 
பலர் த்கால்லப்படடனர். இஙகிலாநதில் அனடக்கலம் புகுநதிருந� 
ஸ்காடலாநது அ�சி ரைரி எலிெதபத் அ�சிககு எதி�ா்க ைனறமு்கைா்கச 
ெதியில் ஈடுபடடார். ரைரினய அ�சியாக்க ரவண்டும் என்பது ர�ானைச 
ெனபயின் விருப்பம். ரைரியும் எலிெதபத் அ�சியின் உயின�ப் ரபாக்க ெதி 
தெயது த்காண்டிருந�ார். இது உண்னைதயன்று ்கண்டுபிடிக்கப்படடது. 
சூழசசி தெய� ரைரி அ�சி 1587 பிப்�வரி 8 இல் த்கானல தெயயப்படடார். 
அவருனடய ை�ணத்திறகுப் பின் ஸபானிய ைன்னன் இ�ண்டாம் பிலிப்பு 
இஙகிலாநன� தவன்று மீண்டும் ர�ானைச ெனப ஆளுன்கயின் கீழ 
த்காண்டு வ� விரும்பினான். 1588 - இல் தபரும் ்கப்பறபனடயுடன் (Great 
Armada) இஙகிலாநன�த் �ாககினார். இஙகிலாநதுப் பனட ஸபானியப் 
பனடனய விடச சிறியது. எனினும் அ�சியின் உறொ்க தைாழி்களாலும் 
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ெனப னவ�ாககியத்�ாலும் ஸபானியப் பனட்கள் ர�ாற்கடிக்கப்படடன. 
 ர�ானைச ெனபயிலிருந� ஆயர்்களின் ஆனட, ஆலய ைணி, 
தைழுகுவர்த்தி்கள், ஆர்்கன் ரபான்ற இனெக்கருவி்கள் இவறனற 
அ்கறறுவதில் ஆர்வஙத்காண்ட பியூரிடடானியர் (்கடுநதூயனையாளர்) 
ஒடுக்கப்படடன என்று ஏற்கனரவ ்கண்ரடாம். 
 நிகர்காலஸ ரெண்டர்ஸ (Niobolos Sanders) என்ற ர�ானைச 
ெனபக்காப்புன�யாளர் பின் வருைாறு கூறியுள்ளார். 
 எலிெதபத் அ�சியின் ்காலத்தில் மூன்று நினலயிலுள்ள ைக்கள் 
வாழந�னர். தெல்வர்்கள், ரையப்பர்்கள், இயநதி�த்தில் பணிபுரியும் 
த�ாழிலாளி்கள் என்ரபார� அவர்்கள். மு�ல் இரு வகுப்பினரும் முறறிலும் 
ர�ானைச ெனபனயச ரெர்ந�வர்்கரள. மூன்றாம் பிரிவிலும் தநெவாளர்்கள், 
தெருப்புத் ன�ப்ரபார் கூலி்கள் ரபான்றவர்்கரள சீர்திருத்� ெனபனயச 
ரெர்ந�வர்்களா்க இருந�னர். மி்கவும் புறக்கணிக்கப்படட நிலப்பகுதியில் 
வாழந� ைக்கரள பு�டடு உபர�ெைான சீர்திருத்� ெனப உபர�ெத்துககுச 
தெவித்காடுத்�னர். ந்க�ங்களில் ஒரு விழுக்காடு (ெ�விகி�ம்) ைக்கள் 
கூட சீர்திருத்�ச ெனபக த்காள்ன்க்கனள ஆ�ரிக்க வில்னல. நிகர்காலஸ 
ரெண்டர்ஸின் ரைறகூறிய ்கணிப்பு்கள் மின்கப்படுத்�ப்படடனவ. ஏதனனில் 
நாடடின் அ�சியான எலிெதபத்ர� சீர்திருத்� ெனபனய ஆ�ரித்�வர். 
பா�ாளுைன்றத்தின் 390 அங்கத்தினர்்களில் 168 ரபர் �ான் ர�ானைச 
ெனபனயச ரெர்ந�வர்்கள். மீ�ம் 228 அங்கத்தினர்்கள் சீர்திருத்� ெனபனய 
ஆ�ரித்� சீைான்்கரள. 
 எலிெதபத் அ�சி �னது ஆடசியின் மு�ல் 30 ஆண்டு்களில் கிறிஸ�வ 
இலககியத்திறகுப் தபருந த�ாண்டாறறியுள்ளார். லுத்�ரின் நூல்்கள் 15 
புதிய தைாழி தபயர்ப்பு்களில் தவளியா்கச தெய�ார். எண்ணிகன்கயடங்கா 
முனற அவறனற ைறுபதிப்புச தெய�ார். புல்லிங்கரின் (Bullinger) நூல்்கனள 
13 முனற ைறுபதிப்புச தெய�ார். தைலாங�னின் (Melanchthon) நூல்்கனள 
இருமுனற பதிப்புச தெய�ார். ்கால்வினின் நூல்்கனள 34 முனற பதிப்புச 
தெய�ார். 
 ெர் வில்லியம் சிசில், ஜாண் ரபாகரெ, ்காதவர்ரடல், ர�ாஜர் 
அஸசரெம், எடதைண்ட ஸதபன்்ர் ரபான்ற பு்கழ தபறற ைனி�ர்்களும் 
எலிெதபத் அ�சியின் சீர்திருத்� ெனபயின் அங்கத்தினர்்களா்க இருந�னர். 
இனவ்களின் மூலம் நிகர்காலஸ ரெண்டாஸின் கூறறு தபாயயாகிறன�க 
்காணலாம். 
 எலிெதபத் அ�சியின் ்காலத்தில் த்கால்லப்படடவர்்கள் ர�ானைச 
ெனபனயச ரெர்ந�வர்்களில் 189 ரபர். அவர்்களில் ஆயர்்கள் 128, 
ெனபயார் 58, தபண்்கள் 3. எலிெதபத் அ�சியின் தைாத்� ஆடசியின் 
45 ஆண்டு்களில் ைாண்டவர்்கள் 221. ஆனால் இ�த்� ரைரி என்று 
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அனழக்கப்படட ரைரி அ�சியின் 5 ஆண்டு ஆடசி ்காலத்தில் 
த்கால்லப்படட சீர்திருத்� ெனபனயச ரெர்ந�வர்்கள் 290. ஒப்பிடுன்கயில் 
எலிெதபத் த்காடூ�ைாய ஆளவில்னல என்பது புரிகிறது. எலிெதபத் 
அ�சியின் ர�ாறறத்ன�யும், நிர்வா்கத் திறனைனயயும், ெையப் பறனறயும், 
நாடடுப்பறனறயும் அக்கால எழுத்�ாளர்்களும், இக்கால எழுத்�ாளர்்களும் 
பு்கழா�ம் தெயது த்காண்ரடயிருககிறார்்கள் �ங்கள் எழுத்து வன்னையால்.



பை்த சித்தாந்தங்கள
இங்கிலாநது திருசச்்பயின் 39

 ரவ� உபர�ெத்ன�ககுறித்து உண்டான தவவரவமுன த்காள்ன்க்கனள 
நீககி, ெர்வ ெம்ை� ர்காடபாடனட நினல நிறுத்தும்படிககுஇஙகிலாநது 
ர�ெத்திலுள்ள ரைறறி�ாணி ஆதிக்க ைா்காணங்கள் இ�ண்னடயும் ரொந� 
குருைார் யாவரும், அத்தியடெைாரும், பி��ான அத்தியடெைாரும் 1562- 
லண்டன் ந்க�த்தில் ெங்கைா்கக கூடிவநது ஆரலாசித்து நிர்ணயித்� 
ரவ�சித்�ாந�ப் பி�ைாணங்கள். 

்பரிசுத்த திரித்துவம்

 ஜீவனுள்ள ஒர� தையத்ர�வன் உண்டு; அவர் நித்தியர், ெரீ�ம் 
இல்லா�வர், பகுக்கப்படா�வர், �ாபம் இல்லா�வர்; அளவில்லா� 
வல்லனையும், ஞானமும், கிருனபயும் உள்ளவர்; ்காணப்படுகிறதும் 
்காணப்படா�து ைாகிய ெ்கலத்ன�யும் சிருஷடித்துக ்காப்பாறறுகிறவர். 
இந� ஒர� ர�வத்துவத்தில், ஒர� �ன்னைனயயும், வல்லனைனயயும், 
நித்தியத்துவத்ன�யும் உனடய பி�ா குைா�ன் பரிசுத்� ஆவியாகிய மூவர் 
உண்டு. 

யதவ குமாரைாகிய வார்த்்தயாைவர்

பி�ாவின் வார்த்ன�யாகிய குைா�னானவர், பி�ாவினாரல அநாதியாய 
ஜப்பிக்கப்படடவர், நித்திய�ான தையத்ர�வன், பி�ாரவாரட ஒர� 
�ன்னைனய உனடயவர். அவர் பாககியவதியான ்கன்னியாஸதிரீயின் 
்கர்ப்பத்திரல உறபவித்து, அவளுனடய �ன்னையில் ைனுஷத்�ன்னைனயத் 
�ரித்துகத்காண்டார். இவவி�ைாயத் ர�வத்துவம் ைனுஷத்துவம் ஆகிய 
குனறவறற ெம்பூ�ணமுள்ள இ�ண்டு �ன்னை்களும் ஒருக்காலும் 
பிரிக்கப்படா�படி ஒருவரில் ரெர்நதிருககிறதினால், அவர் தையத்ர�வனும் 
தையைனுஷனுைான ஒர� கிறிஸதுவாயிருககிறார். அவர் �ம்முனடய 
பி�ானவ நம்ரைாரட ஒப்பு�வாக்கவும், ைனுஷருனடய ஜநைபாவத் ன�யும் 
்கர்ைபாவத்ன�யும் நீககும் பலியாயிருக்கவும்; தையயாயப் பாடுபடடு, 
சிலுனவயில் அனறயுண்டு, ைரித்து, அடக்கம்பண்ணப்படடார். 
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கிறிஸ்து ்பாதாளத்தில் இைங்கிைது

 கிறிஸது நைக்கா்க ைரித்து, அடக்கம்பண்ணப்படடார் என்று 
விசுவாசிககிறது ரபால, அவர் பா�ாளத்தில் இறஙகினார் என்றும் 
விசுவாசிக்கரவண்டும். 

கிறிஸ்துவின் உயிர்த்கதழுதல்

 கிறிஸது ைரித்ர�ாரிடத்திலிருநது தையயாய எழுந�ருளி, பூ�ண 
ைனுஷத்�ன்னைககுரிய ைாம்ெம் எலும்பு மு�லானனவ்களுள்ள �ைது 
ெரீ�த்ன� ைறுபடியும் ஏறறுகத்காண்டு, அ�ரனாடு ப�ைண்டலத்துகர்கறி, 
்கனடசி நாளில் எல்லா ைனுஷன�யும் நியாயநதீர்க்கத் �ாம் திரும்ப வரும் 
அளவும் அவவிடத்தில் வீறறிருககிறார். 

்பரிசுத்த ஆவியாைவர்

 பி�ாவிலும் குைா�னிலும் நின்று புறப்படுகிற பரிசுத்� ஆவியானவர், 
பி�ாரவாடும் குைா�ரனாடும் ஒர� �ன்னையும் ை்கத்துவமும் ைகினையும் 
உள்ள நித்திய�ான தையத்ர�வனாயிருககிறார். 

 இ�டசிப்பனடவ�றகு அவசியைாய அறியரவண்டியனவ்கள் எல்லாம் 
பரிசுத்� ரவ�வாககியங்களில் அடஙகியிருககிறது. ஆன்கயால் அனவ்களில் 
்கண்டி�ா�தும், அனவ்களால் ரூபிக்கப்படா�துைான யாத�ான்னறயும் 
விசுவாசிக்க ரவண்டிய பி�ைாணம் என்று ஒப்புகத்காள்ளவும், இ�டசிப்புககு 
அவசியம் என்று எண்ணவும், ஒருவருககும் ்கடடனளயிடககூடாது. பரிசுத்� 
ரவ� ஆ்கைங்கள் எனவதயனில், திருசெனப எக்காலத்திலும் ெநர�்கப்படாைல் 
திவவிய அதி்கா�முள்ளனவ்கள் என்று ஒப்புகத்காண்டிருககிற பனழய 
ஏறபாடடிலும் புதிய ஏறபாடடிலும் அடஙகியிருககிற ஆ்கைங்கரளயாம். 

இரட்சிப்்ப்்டவதற்குப் ்பரிசுத்த யவதா்கமங்்கயள ய்பாதுமாைது

்ப்ைய ஏற்்பாடு

ர�வனுககும் ைனுஷருககும் ஒர� ைத்தியஸ��ாயிருககிற ர�வனும் 
ைனுஷனுைாகிய கிறிஸதுவினாரல நித்திய ஜீவனன அனடயலாதைன்று, 
பனழய ஏறபாடடிலும் புதிய ஏறபாடடிலும் அறிவித்திருககிறபடியால், 
பனழய ஏறபாடடுககுப் புதிய ஏறபாடு விர�ா�ைான�ல்ல. ஆ�லால் 
பனழய ஏறபாடடில் தொல்லிய முறபி�ாக்கள் �ங்களுககு வாககுத்�த்�ம் 
தெயயப்படடனவ்கள் இம்னைககு ைாத்தி�ம் உரியனவ்கதளன்று நம்பின�ா்கச 
தொல்லுகிற வீண்ரபசனெ ஒப்புகத்காள்ளககூடாது. ரைாரெ மூலைாய 
ர�வன் அருளின பி�ைாணங்களில், ெடஙகுப்பி�ைாணத்ன� நினறரவறற 



120 திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

கிறிஸ�வர்்கள் ்கடனையுள்ளவர்்கள் அல்ல; அனவ்களிலுள்ள துன�த்�னப் 
பி�ைாணங்கனள எந� �ாஜ்யத்திலாவது ஏறறுகத்காள்வதும் அவசியம் 
அல்ல; ஆகிலும் அனவ்களிலுள்ள ென்ைார்க்கப்பி�ைாணம் என்னப்படட 
்கறபனன்களின்படி நடக்க ஒவதவாரு கிறிஸ�வனும் ்கடனைப்படடிருககிறான். 

விசுவாசப்பிரமாணங்்கள் மூன்று

 நீதெயா விசுவாெப்பி�ைாணமும், அ�்காசி விசுவாெப்பி�ைாணமும், 
அப்ரபாஸ�லருனடயத�ன்று தொல்லப்படுகிற விசுவாெப்பி�ைாணமும் ஆகிய 
இம்மூன்றும், பரிசுத்� ரவ�வாககியங்களினாரல யாத�ாரு ெநர�்கமும் 
இன்றி ரூபிக்கப்படும். ஆன்கயால் அனவ்கனள முறறும் ஒப்புக த்காண்டு 
விசுவாசிக்கரவண்டும்.

ஜநம்பாவம்

 ஆ�ாம் குறறஞ்தெய�து ரபாலக குறறஞ்தெயகிறது ஜநைபாவம் என்று 
தபலாகியுவின் த்காள்ன்கக்கா�ர் தொல்லுகிறது வீண்; ஆ�ாமின் ெந�தியில் 
இயல்பாயப் பிறந� ஒவதவாருவனுனடய சுபாவத்துககும் உரிய பழுதும் 
ர்கடுரை ஜநைபாவைாம்; அதினாரல ைனுஷர் ஆதிநீதினய விடடு தவகுதூ�ம் 
விலகி, தீனைககு இயல்பாயச ொயகிறார்்கள், ைாம்ெமும் எப்தபாழுதும் 
ஆவிககு விர�ா�ைாய இசசிககிறது; ஆன்கயால் இவவுல்கத்தில் பிறககும் 
ஒவதவாருவனும் ஜநைபாவமுள்ளவனாயிருப்பதினால், ர�வனுனடய 
ர்காபத்துககும், ஆககினனத்தீர்ப்புககும் பாத்தி�வானாயிருககிறான். 
இந�ச சுபாவகர்கடு ைறுஜநைம் அனடந�வர்்களிலும் இன்னும் 
இருககிறது. ஆ�லால் கிர�கன்கப்பானஷயில் பிர�ாரைா ொர்த்காஸ 
என்றிருககிற ைாம்ெ சிநன�யானது ர�வனுனடய நியாயப்பி�ைாணத்துககுக 
கீழப்படியாைலிருககிறது. இந� வார்த்ன�ககுச சிலர் ைாம்ெஞானம் என்றும், 
சிலர் ைாம்ெஇன்பம் என்றும், சிலர் ைாம்ெபறறு என்றும், சிலர் ைாம்ெ 
இசனெ என்றும் அர்த்�ம் தொல்லுகிறார்்கள். விசுவாெமுள்ளவர்்களாகி 
ஞானஸநானம் தபறறவர்்களுககு ஆககினனத் தீர்ப்பு இல்லாதிருநதும், 
அப்ரபாஸ�லன் தொல்லியிருககிறபடி, அவர் ்களுககுள்ளும் இருககும் 
இசனெயானது பாவத்�ன்னையுள்ள�ாயிருககிறது. 

சுயாதீை சித்தம்
 ஆ�ாம் பாவஞ்தெய�து மு�ல், ைனுஷனானவன் �ன் இயல்பான 
தி�ாணியினாலும் நறகிரினய்களினாலும் விசுவாசிக்கவும், ர�வனன ரநாககி 
ரவண்டிகத்காள்ளவும், �ன் ைனன�த் திருப்பி, �ன்னன ஆயத்�ப்படுத்திக 
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த்காள்ளககூடா� நினலனைககு உடபடடிருககிறான். ஆன்கயால் 
கிறிஸதுவின் மூலைாய உண்டாகும் ர�வனுனடய கிருனப நைககு 
முநதிகத்காண்டு நம்மில் நல்ல சித்�த்ன� உண்டாககுகிறது ைல்லாைல்; 
நல்ல சித்�ம் உண்டானபின்பும், அந�க கிருனப நம்ரைாரடகூடக கிரினய 
தெயயாவிடடால், ர�வன் அஙகி்கரிக்கத்�க்க பிரியைான கிரினய்கனள நாம் 
தெயவ�றகுப் தபலனறறவர்்களாயிருப்ரபாம். 

மனுஷன் நீதிமாைாக்கப்்படுதல்

 நாம் தெயயும் கிரினய்களின் நிமித்�ைாவது, நம்முனடய 
புண்ணியங்களின் நிமித்�ைாவது, நாம் ர�வனுககு முன்பா்க நீதிைான்்கதளன்று 
எண்ணப்படாைல், விசுவாெத்தினாரல நம்முனடய ்கர்த்�ரும் இ�டெ்கருைாகிய 
இரயசுகிறிஸதுவின் புண்ணியத்தின் நிமித்�ரை நீதிைான்்கதளன்று 
எண்ணப்படுகிரறாம். ஆன்கயால் நாம் விசுவாெத்தினாரல ைாத்தி�ம் 
நீதிைான்்கவாக்கப்படுகிரறாம் என்கிற உபர�ெம் ஆர�ாககியமும் பூ�ண 
ஆறு�லும் உள்ள�ாயிருககிறது. ைனுஷர்்கள் நீதிைான்்களாக்கப்படுவன�க 
குறித்துச தொல்லிய ஓமிலி என்னும் பி�ெங்கத்தில் இது விவ�ைாயக 
்காடடப்படடிருககிறது. 

நற்கிரி்ய்கள்

 விசுவாெத்தின் ்கனி்களாயும், நீதிைான்்களான பின்பு 
தெயயப்படுகிறனவ்களாயும் இருககிற நறகிரினய்கள், நம்முனடய 
பாவங்கனளப் பரி்கரிக்கவும், ர�வனுனடய ்கண்டிப்பான நியாயத்தீர்ப்னபத் 
�ாங்கவும் கூடா�னவ்களாயிருநதும், கிறிஸதுவின் மூலைாய அனவ்கள் 
ர�வனுககுப் பிரியைானனவ்களாயும் அஙகி்கரிக்கத்�க்கனவ்களாயும் 
இருககிறது. அன்றியும் அனவ்கள் உண்னையும் உயிரும் உள்ள 
விசுவாெத்தினாரல இயல்பாய உண்டாகிற பலன். எப்படிதயனில், ை�த்தின் 
�ன்னைனய ்கனியினாரல அறிகிறது ரபால, உயிருள்ள விசுவாெத்ன� 
நறகிரினய்களினாரல த�ளிவாய அறிநது த்காள்ளலாம். 

நீதிமான்்களாக்கப்்படுமுன் கசயயும் கிரி்ய்கள்

 கிறிஸதுவின் கிருனபனயயும் அவருனடய ஆவியின் ஏவு�னலயும் 
அனட வ�றகு முன்ரன, ைனுஷர் தெயயும் கிரினய்கள் இரயசுகிறிஸதுனவப் 
பறறும் விசுவாெத்�ால் உண்டானனவ்களாயி�ா�தினால், ர�வனுககுப் 
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பிரியைானனவ்களும் அல்ல. அனவ்கள் கிருனபனயப் தபறுவ�றகு 
ைனுஷன�ப் பாத்தி�வான்்களாககுகிறதும் அல்ல, அல்லது, சில 
்கல்விைான்்கள் தொல்லியபடி, அனவ்கள் கிருனபனயப் பலனா்கப் 
தபறத் �குதியானனவ்களும் அல்ல; ரைலும் அனவ்கள் ர�வனுனடய 
சித்�த்தின்படியும் ்கடடனளயின்படியும் தெயயப்படா�னவ்களான�ால், 
அனவ்கள் பாவத்�ன்னை உள்ளனவ்கள் என்ப�றகுச ெநர�்கம் இல்னல. 

மிசசப்புணணியக கிரி்ய்கள்

 ர�வன் ்கடடனளயிடட�றகு அதி்கைா்க சு�ாவாயச தெயகிற 
கிரினய்கள் மிசெப்புண்ணியக கிரினய்களாம். இப்படிச தெயயககூடும் என்று 
ரபாதிககிறது அ்கங்கா�ைாயும் அவபகதியாயும் இருககிறது. அனவ்கனளச 
தெயர�ாம் என்கிறவர்்கள், ர�வனுககுச தெயய ரவண்டிய ்கடனைனயத் �ாங்கள் 
ெரியாய நினறரவறறினதும் அல்லாைல், ்கடடனளயிடடிருககிற ்கடனையிலும் 
அதி்கைாய அவருக்கா்கச தெயர�ாம் என்கிறவர்்களாயிருககி�ார்்கள். 
கிறிஸதுரவா: உங்களுககுக ்கடடனளயிடப்படட யானவயும் தெய� பின்பு, 
நாங்கள் அப்பி�ரயாஜனைான ஊழியக்கா�ர் என்று தொல்லுங்கள் என்று 
த�ளிவாயப் ரபாதித்திருககிறார். 

கிறிஸ்து ஒருவயர ்பாவம் இல்லாதவர்

 நம்முனடய �ன்னைனய தையயாயத் �ரித்துகத்காண்ட கிறிஸது, 
பாவம் �வி� ைறதறல்லாவறறிலும் நைககு ஒப்பானவ�ானார். ெரீ�த்திலும் 
ஆத்துைாவிலும் அவர் முறறும் பாவம் இல்லா�வர். அவர் ைாசில்லா� 
ஆடடுககுடடியா்கத் �ம்னைத்�ாரை ஒர���ம் பலியிடடு உல்கத்தின் 
பாவங்கனளச சுைநது தீர்க்க வந�ார். பரிசுத்� ரயாவான் தொல்லியிருககிறபடி, 
அவரிடத்தில் பாவம் இல்னல. நாரைா ஞானஸநானம் தபறறுக 
கிறிஸதுவுககுள் ைறுபடியும் பிறந�வர்்களாயிருநதும், அரந்க விஷயங்களில் 
�வறுகிரறாம்; நைககுப் பாவம் இல்னல என்ரபாைானால், நம்னை நாரை 
வஞ்சிககிறவர்்களாயிருப்ரபாம், ெத்தியம் நைககுள் இ�ாது. 

ஞாைஸ்நாைத்துககுப்பின்பு கசயயும் ்பாவம்

 ஞானஸநானம் தபறற பின்பு ைன�ா�ச தெயயும் ை�ணத்துககு ஏதுவான 
ஒவதவாரு பாவமும் பரிசுத்� ஆவிககு விர�ா�ைான ைன்னிக்கப்படா� 



123திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு

பாவம் அல்ல. ஆன்கயால் ஞானஸநானம் தபறற பின்பு, பாவத்ன�ச 
தெய�வர்்கள் ைனநதிரும்பி ைன்னிப்புப் தபறுவ�றகு இடம் இல்னல என்று 
தீர்க்கககூடாது. நாம் பரிசுத்� ஆவினயப் தபறற பின்பும், நைககு அருளின 
கிருனபனய விடடு விலகி, பாவத்தில் விழுகிறதும் உண்டு; திரும்பவும் 
ர�வகிருனபயினாரல எழுநதிருநது சீர்ப்படுகிறதும் உண்டு. ஆ�லால், 
�ாங்கள் இம்னையில் இருககுைளவும் பாவம் தெயயக கூடியவர்்கள் அல்ல 
என்று தொல்லுகிறவர்்களும், உண்னையாயக குணப்படுகிறவர்்களுககுப் 
பாவைன்னிப்பு இல்னல என்று தொல்லுகிறவர்்களும் �ப்பி�ைான 
த்காள்ன்கக்கா�ர் என்று தீர்க்கரவண்டும். 

முன் குறித்தல், கதரிநது க்காள்ளுதல்

 நித்திய ஜீவனுககு ஏதுவான முன்குறித்�லானது, உல்கத்ர�ாறறத்துககு 
முன் கிறிஸதுவுககுள்ரள ைனுஷரில் �ாம் த�ரிநது த்காண்டவர்்கனளச 
ொபத்தினின்றும் ஆககினனத்தீர்ப்பினின்றும் விடு�னலயாககி, 
அவர்்கனளக ்கனத்துககு ஏறற பாத்தி�ங்களா்க நித்திய இ�டசிப்புககுக 
த்காண்டுவநது ரெர்ப்ரபாம் என்று, நைககு இ�்கசியைாயிருககிற �ைது 
திருவுள ஆரலாெனனயினாரல தீர்ைானித்திருககிற ர�வனுனடய அநாதி 
நிர்ணயரை. ஆன்கயால், இவவளவு ரைன்னையான திவவிய அருள் 
தபறறிருககிறவர்்களுனடய ெலாககியம் என்னதவன்றால், பரிசுத்� 
ஆவியானவர் ஏறற்காலத்தில் அவர்்களுககுள்ரள கிரினய தெயய, அவர்்கள் 
ர�வ தீர்ைானத்தின்படி அனழக்கப்படுகிறார்்கள்; ர�வகிருனபயினாரல அந� 
அனழப்புககுக கீழப்படிகிறார்்கள்; இலவெைாய நீதிைான்்களாக்கப்படுகிறார்்கள்; 
புத்தி�சுவி்கா�த்தினாரல ர�வனுககுப் பிள்னள்களாகிறார்்கள்; அவருனடய 
ஒர�ரபறான குைா�னாகிய இரயசுகிறிஸதுவினுனடய ொயலுககு 
ஒப்பாகிறார்்கள்; நறகிரினய்கனளச தெயது ர�வபகதியாய நடககிறார்்கள்; 
்கனடசியில் ர�வனுனடய இ�க்கத்தினாரல நித்திய ஆநந�ம் 
அனடகிறார்்கள். ைாம்ெத்துகர்கறற கிரினய்கனளயும், பூமிககுரிய �ங்கள் 
அவயவங்கனளயும் அழித்துப்ரபாடவும், ப�த்துகர்கறற ரைலானனவ்கனளச 
சிநதிக்கவும் �க்க�ாய, கிறிஸதுவின் ஆவியானவர் �ங்களுககுள்ரள தெயகிற 
கிரினயனய உணர்ந�றிகிற ர�வபகதியுள்ளவர்்கள் முன் குறித்�னலயும், 
கிறிஸதுவுககுள்ரள �ாங்கள் த�ரிநது த்காள்ளப்படடன�யும் பகதியாயத் 
தியானம்பண்ணும்ரபாது, அந�த் தியானம், கிறிஸதுவின் மூலைாய 
நித்திய இ�டசிப்னப அனுபவிக்கலாம் என்கிற அவர்்கள் நம்பிகன்கனய 
உறுதிப்படுத்துகிறதும் அன்றி, ர�வன்ரைல் னவத்� அவர்்கள் அன்னப 
வள�சதெயகிறதினாரலயும், அது அவர்்களுககுச ெநர�ாஷைாயும், நினறந� 
ஆறு�ல் உள்ள�ாயும் இருககிறது. அப்படிப்ரபால, கிறிஸதுவின் ஆவி இல்லா� 
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ைாம்ெ சிநன�யுள்ளவர்்கள் முன்குறித்�லாகிய ர�வனுனடய நிர்ணயத்ன� 
ஆ�ாய ரவண்டுதைன்று துணிவுத்காண்டு சிநதித்துகத்காண்ரடவந�ால், 
ொத்�ானுனடய தூண்டு�லினால் அவர்்கள் அவநம்பிகன்கயிலாவது, அ�றகுச 
ெரியான தவட்கஙத்கடட துன்ைார்க்க நடகன்கயிலாவது, அ்கப்படுவார்்கள்; 
ஆன்கயால் அது அவர்்களுககுக த்காடிய ரைாெமுள்ள�ாயிருககும். 
ரைலும், ர�வன் பரிசுத்� ரவ�வாககியங்களில் யாவருககும் தபாதுவாயச 
தெயதிருககிற அந�ந� வாககுத்�த்�ங்கனள அந�ந�ப் பி�்கா�ைா்கரவ 
நாம் ஏறறுகத்காள்ளரவண்டும். ர�வவெனத்தில் நைககுத் த�ளிவாய 
அறிவித்திருககிற ர�வசித்�த்ன�ரய நைது நடகன்கககுப் பி�ைாணைா்க 
னவத்து நடக்கரவண்டும். 

நித்திய இரட்சிப்பு

 ைனுஷர் இ�டசிக்கப்படும்படி இரயசுகிறிஸதுவின் நாைம்ைாத்தி�ரை 
பரிசுத்� ரவ�வாககியங்களில் ்காடடியிருககிறபடியால், எந� ொஸதி�த் 
ன�யாவது, எந� ெையத்ன�யாவது பறறிகத்காண்டிருககிறவன், அந� ெைய 
ொஸதி�த்தின்படியும் இயறன்க அறிவின்படியும் கி�ைைாய நடப்பானாகில், 
அதினால் இ�டசிக்கப்படுவான் என்று தொல்லத் துணிகிறவர்்கள் 
ெபிக்கப்படடவர்்கள் என்று எண்ணப்படரவண்டும். 

திருசச்்ப

 ர�வனுனடய சுத்�ாங்கவெனம் பி�ெஙகிக்கப்படடும், கிறிஸதுவின் 
நியைப்படி ொககி�தைநதுக்களுககு அவசியம் ரவண்டியயாவறனறயும் 
தெயயரவண்டிய வி�ைாயச தெயது �குதியாய ஆெரிக்கப்படடும் வருகிற 
விசுவாசி்களுனடய ெங்கரை கிறிஸதுவின் தவளிய�ங்கைான ெனப. 
எருெரலம், அதலகெநதிரியா, அநதிரயாகியா ெனப்கள், நடகன்க, ெடஙகு, 
ஆொ�ங்கனளயும் குறித்து ைாத்தி�ம் அல்ல, விசுவாசிக்கரவண்டியனவ்க
னளககுறித்தும் �வறிப்ரபானது ரபால, ர�ாைெனபயும் �வறிப்ரபாயிருககிறது. 

திருசச்்பககுரிய அதி்காரம்

 ஆ�ா�னனகர்கறற முனறனை்கனளயும் ெடஙகு்கனளயும் 
ஏறபடுத்துகிற�றகும், விசுவாசிக்கரவண்டியனவ்கனளககுறித்து உண்டாகும் 
�ர்க்கங்கனளத் தீர்ககிற�றகும் திருசெனபககு அதி்கா�ம் உண்டு. ஆகிலும் 
எழுதியிருககிற ர�வவெனத்துககு விர�ா�ைான யாத�ான்னறயும் ஏறபடுத்து 
வ�றகும், ரவ� ஆ்கைத்திலுள்ள ஒரு வாககியத்ன� ைறற வாககியத்துககு 
விர�ா�ைா்க வியாககியானம் தெயவ�றகும் திருசெனபககு அதி்கா�ம் 
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இல்னல; ஆன்கயால், திருசெனபயானது ரவ� எழுத்துக்களுககுச 
ொடசியாயும், அனவ்கனளக ்காககும் அதி்காரியாயும் இருநதும், அது 
அனவ்களுககு விர�ா�ைான யாத�ான்னறயும் ஏறபடுத்�வும் கூடாது; 
அனவ்களில் அடஙகியி�ா� யாத�ான்னறயும் இ�டசிப்பனடவ�ற்கா்க 
விசுவாசிக்க ரவண்டுதைன்று ்கடடனளயிடவும் கூடாது. 

க்பாதுவாை சங்்கங்்களின் அதி்காரம்

 �ாஜாக்களுனடய உத்��வும் அதுைதியும் இல்லாைல், திருசெனபககுரிய 
தபாதுவான ெங்கங்கள் கூடிவ�ககூடாது. கூடிவநதிருககும் ரபாதும், அந�ச 
ெங்கத்�ார் ைனுஷ�ாயிருப்பதினாலும், ர�வனுனடய ஆவி யினாலும் 
வெனத்தினாலும் ஆளப்படா�வர்்கள் அவர்்களுககுள்ரள இருப்பதினாலும், 
திவவிய ்காரியங்கனளக குறித்து அவர்்கள் �வறிப்ரபாவ�றகு எது உண்டு, 
அப்படித் �வறிப்ரபானதும் உண்டு; ஆன்கயால் இ�டசிப்பனடவ�றகு 
அவசியம் என்று அவர்்கள் தீர்ைானிககிறனவ்கள் பரிசுத்� ரவ�வாககியங்களில் 
அடஙகியிருககிறனவ்கள் என்று ரூபிக்கககூடாவிடடால், அனவ்கள் 
உறுதியும் அதி்கா�மும் உள்ளனவ்கள் அல்ல. 

உத்தரிககும் ஸ்தலம்

 உத்�ரிககும் ஸ�லத்ன�ககுறித்தும், பரிபூ�ண பலன்்கனளககுறித்தும், 
தொரூபங்கனளயும் அர்சசியசிஷடபண்டங்கனளயும் பணிநது 
வணஙகுகிறன�ககுறித்தும், அர்சசியசிஷடவான்்கனள ர்காககி ரவண்டிகத்கா
ள்ளுகிறன�ககுறித்தும், ர�ானைசெனப ரபாதிககிற உபர�ெம் புத்தியீனைாயக 
்கடடின வீண்்காரியைாயும், ரவ�வாககியங்களினாரல ரூபிக்கப்படக கூடாைல் 
ர�வவெனத்துககு விர�ா�ைாயும் இருககிறது. 

்பணிவி்்ட

 கி�ைப்படி அனழத்து அனுப்பப்படுமுன் ெனபயிரல 
பி�ெஙகிக்கவும் ொககி�தைநதுக்கனளக த்காடுக்கவும் ஒருவனும் �ானாய 
ஏறபடககூடாது. ்கர்த்�ருனடய தி�ாடெத்ர�ாடடத்துககு ரவனலயாட்கனள 
அனழத்து அனுப்பும்படி, திருசெனபயில் தவளிய�ங்கைாய அதி்கா�ம் 
தபறறிருககிறவர்்களாரல இந�ப் பணிவினடககுத் த�ரிநத�டுத்து 
அனழக்கப்படடிருககிறவர்்கரள, கி�ைப்படி அனழத்து அனுப்பப்படடவர்்கள் 
என்று நி�ானிக்க ரவண்டும். 
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 ஜனங்களுககுத் த�ரியா� பானஷயிரல ர�வாலயத்தில் 
தவளிய�ஙைாய தஜபம்பண்ணுகிறதும், ொககி�தைநதுக்கனளக த்காடுககிறதும், 
ர�வ வெனத்துககும் பூர்வ திருசெனப வழக்கத்துககும் முறறும் விர�ா�ைான 
்காரியைாயிருககிறது.

ஆராத்ை ்பா்ஷ

சாககிரகமநதுக்கள்

 கிறிஸதுவினாரல ஏறபடுத்�ப்படட ொககி�தைநதுக்கள் கிறிஸது 
ைார்க்கத்ன� அனுெரிககிற�றகுக குறிப்பனடயாளங்களா்க ைாத்தி�ம் அல்ல, 
ர�வ கிருனபககும், ர�வன் �ம்மிடத்தில் னவத்திருககிற பிரியத்துககும், 
நிசெயைான ொடசி்களா்கவும், பலன் தெயயும் அனடயாளங்களா்கவும், 
அவர்ரைல் நாம் னவககிற விசுவாெத்ன� எழுப்பிப் பலப்படுத்துவ�றகு 
அவர் நைககுள்ரள அந��ங்கைாயக கிரினய தெயகிற யத்�னங்களா்கவும் 
இருககிறது. நம்முனடய ்கர்த்��ாகிய கிறிஸது சுவிரெஷத்தில் ஏறபடுத்தின 
ொககி�தைநதுக்கள் இ�ண்டு: அனவ்கள் ஞானஸநானமும் ்கர்த்�ருனடய 
இ�ாப்ரபாஜனமுைாம். சிலர் ொககி�தைநதுக்கள் என்று தொல்லுகிற 
திடப்படுத்�ல், பாவ ெஙகீர்த்�னம், குருப்படடம், விவா்கம், அவஸன�ப்பூசு�ல் 
ஆகிய இவனவநதில், சிலது அப்ரபாஸ�லர் தெய�ன�ச ெரியாயப் 
பின்பறறாைல், த்கடுதியாயப் பின்பறறினதினாரல உண்டானனவ்கள்; சிலது 
ரவ�வாககியங்களினாரல ஒப்புகத்காள்ளப்படட நினலனை்கள்; ஆனாலும் 
ர�வன் நியமித்� புறம்பான அனடயாளமும், முனறயும், அனவ்களுககு 
இல்லா�தினால், அனவ்கள் ஞானஸநானமும் இ�ாப்ரபாஜனமுைாகிய 
ொககி�தைநதுக்களுககுரிய �ன்னை உனடயனவ்களல்ல. ஆன்கயால் 
அனவ்கனளச சுவிரெஷ ொககி�தைநதுக்கள் என்று எண்ணககூடாது. 
ரவடிகன்கயாயப் பார்ககிற�றகும் எடுத்துகத்காண்டு திரிகிற�றகும் அல்ல, 
நாம் ஏறற வி�ைாய அதுெரிப்ப�றர்க கிறிஸதுவானவர் ொககி�தைநதுக்கனள 
ஏறபடுத்தினார். பாத்தி��ாயப் தபறறுகத்காள்ளுகிறவர்்களுககு ைாத்தி�ம் 
அனவ்கள் சுகிர்� பி�ரயாஜனைாயப் பலிககும்; அனவ்கனள அபாத்தி��ாயப் 
தபறுகிறவர்்கள் பரிசுத்� பவுல் தொல்லியிருககிறபடி �ங்களுககு 
ஆககினனத்தீர்ப்னப வருவித்துகத்காள்ளுகிறார்்கள். 

அ்பாத்திரராை யதவ ்பணிவி்்டக்காரராயல க்காடுக்கப்்படும் 
சாககிரகமநதுக்களின் ்பலன் கு்ை்ப்டா்ம

 தவளிய�ங்கைான திருசெனபயிரல நல்லார�ாரட தீரயார் 
எப்தபாழுதும் ்கலநதிருககிறதும் அல்லாைல், ர�வவெனத்ன�ப் பி�ெஙகித்துச 
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ொககி�தைநதுக்கனளக த்காடுககும் பணிவினடயில் சில ரவனள தீரயார் 
மு�ன்னையாயிருககிறதும் உண்டு. ஆனாலும் அவர்்கள் �ங்களுனடய 
நாைத்தினாரலயல்ல, கிறிஸதுவின் நாைத்தினாரலரய அனவ்கனளச தெயது, 
அவருனடய ்கடடனளயினாலும் அதி்கா�த்தினாலும் பணிவினடனய 
்கடப்பிககிறபடியினாரல, அவர்்கள் மூலைாய நாம் ர�வவெனத்ன�க 
ர்கட்கலாம், ொககி�தைநதுக்கனளப் தபறறுகத்காள்ளலாம். அவர்்களுனடய 
துன்ைார்க்கத்தினாரல கிறிஸதுவினுனடய நியைம் பலனறற�ாயப் 
ரபாகிறதுமில்னல, அவர்்களாரல த்காடுக்கப்படும் ொககி�தைநதுக்கனள 
விசுவாெத்தினாரல ஏறறவி�ைாயப் தபறறுகத்காள்ளுகிறவர்்களுககு, 
ர�வவ�ப்பி�ொ�ங்களுககுரிய கிருனப குனறநது ரபாகிறதுமில்னல. 
அந�ச ொககி�தைநதுக்கள் துன்ைார்க்கர் மூலைாயக த்காடுக்கப்படடாலும், 
கிறிஸதுவின் நியைத்தினாலும் வாககுத்�த்�த்தினாலும் பலன் 
தெயகிறனவ்களா யிருககும். ஆகிலும், துன்ைார்க்கைாய நடககிற ர�வ 
பணிவினடக்கா�ன�க குறித்து விொரிககிறதும், அவர்்கள் தெய� 
குறறங்கனள அறிநதிருககிறவர்்கள் மூலைாய அவர்்கனள விொ�னணககுக 
த்காண்டுவருகிறதும், குறறமுள்ளவர்்கள் என்று ்காணப்படடால் நீதியுள்ள 
தீர்ப்பினாரல அவர்்கனள நீககிப் ரபாடுகிறதும், திருசெனபயின் ஒழுஙகுககு 
ஏறறது.

ஞாைஸ்நாைம்

 ஞானஸநானைானது கிறிஸதுைார்க்கத்ன� அநுெரித்துகத்காள்வ�றகு 
அனடயாளைா்கவும், கிறிஸ�வர்்களும் கிறிஸ�வர்்களா்கா� ைறறவர்்களும் 
இன்னாத�ன்று ்காண்பிக்கத்�க்க ரவறறுனைக குறிப்பா்கவும்ைாத்தி�ம் 
அல்ல, ைறுபிறப்புககு அனடயாளைா்கவும் இருககிறது; ஞானஸநானத்ன�த் 
�குதியாயப் தபறுகிறவர்்கனளத் திருசெனபயிரல ரெர்த்துகத்காள்ளுகிற�றகு 
அது ஒரு யத்�னைாயிருககிறது. அ�னாரல பாவைன்னிப்னப யும், பரிசுத்� 
ஆவியினாரல ர�வனுககுப் பிள்னள்களாவ�றகு ஏறற புத்தி� சுவி்கா�த்ன�யும் 
பறறிய வாககுத்�த்�ங்கள் பி�த்தியடெைாயக ன்கதயாப்பமும் முத்தின�யும் 
இடடது ரபால உறுதியாக்கப்படுகிறது, விசுவாெமும் பலப்படுகிறது, ர�வனன 
ரநாககிச தெயயும் தஜபத்தின் மூலைாயக கிருனபயும் அதி்கரிககிறது. 
குழநன�்களுககும் ஞானஸநானம் த்காடுககிறது, கிறிஸதுவின் நியைத்துககு 
ஏறறத�ன்று திருசெனபயிரல எப்தபாழுதும் ரபால அன� அநுெரித்து 
வ�ரவண்டும். 

்கர்த்தரு்்டய இராப்ய்பாஜைம்

்கர்த்�ருனடய இ�ாப்ரபாஜனைானது கிறிஸ�வர்்கள் ஒருவரில் ஒருவர் 
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னவக்கரவண்டிய அன்புககு அனடயாளைா்கைாத்தி�ம் அல்ல, கிறிஸதுவின் 
ை�ணத்தினாரல நைககு உண்டான மீடபுககுரிய ொககி�தைக�ாயும் 
இருககிறது. எப்படிதயனில், அன�க கி�ைப்படியும் பாத்தி�ைாயும் 
விசுவாெத்ர�ாடு வாஙகுகிறவர்்களுககு நாம் பிடகிற அப்பம் கிறிஸதுவின் 
ெரீ�த்ன�ப் தபறறுகத்காள்ளு�லாயும், ஆசீர்வா�த்தின் பாத்தி�ம் கிறிஸதுவின் 
இ�த்�த்ன�ப் தபறறுகத்காள்ளு�லாயும் இருககிறது. ்கர்த்�ருனடய 
இ�ாப்ரபாஜனத்திரல அப்பமும் தி�ாடெ�ெமுைாகிய இவறறின் சுபாவைாறு�ல் 
உண்தடன்பது (Transubstantiation), ர�வ வெனத்தினாரல ரூபிக்கப்படாைல், 
த�ளிவான ரவ�வாககியங்களுககு விர�ா�ைாயும், ொககி�தைநதின் 
�ன்னைனய ைறுககிற�ாயும், அரந்க வீண்பகதிககுக ்கா�ணைாயும் இருககிறது. 
இ�ாப்ரபாஜனத்திரல கிறிஸதுவினுனடய ெரீ�ம் ஆவிககுரிய திவவிய 
பி�்கா�ைா்க ைாத்தி�ம் த்காடுக்கப்படடும், வாங்கப்படடும், புசிக்கப்படடும் 
வருகிறது. கிறிஸதுவின் ெரீ�த்ன� இ�ாப்ரபாஜனத்திரல வாஙகிப் புசிககிற 
யத்�னம் விசுவாெரை. ்கர்த்�ருனடய இ�ாப்ரபாஜனைாகிய ொககி�தைநன� 
னவத்துனவககிறதும், எடுத்துகத்காண்டு திரிகிறதும், உயர்த்திக ்காடடுகிறதும், 
நைஸ்கரிககிறதும், கிறிஸதுவின் ஏறபாடு அல்ல. 

 துன்ைார்க்கரும் உயிருள்ள விசுவாெமில்லா�வர்்களும் (பரிசுத்� 
அகுஸதீன் தொல்லியபடி) ெரீ�ப்பி�்கா�ைா்க தவளிய�ங்கைாயத் �ங்கள் 
பற்களாரல கிறிஸதுவின் ெரீ�மும் இ�த்�முமுைாகிய ொககி�தைநன� 
தைன்று தின்றாலும், அவர்்கள் எவவி�த்தினாரலயும் கிறிஸதுவினிடத்தில் 
பஙகுள்ளவர்்களா்காைல், �ங்களுககு ஆககினனத்தீர்ப்பு உண்டா்கத்�க்க�ா்க, 
இவவளவு தபரிய ்காரியத்துககு அனடயாளைாயிருககிற ொககி�தைநன�ப் 
புசித்துப் பானம்பண்ணுகிறார்்கள். 

துன்மார்க்கரின் நற்்கரு்ண 

அப்்பமும் திராட்சரசமுமாகிய இரண்்டயும் க்பறுதல்

 கிறிஸதுவின் நியைத்தின்படியும் ்கடடனளயின்படியும், 
்கர்த்�ருனடய ொககி�தைநதுககுரிய அப்பமும் தி�ாடெ�ெமுைாகிய 
இ�ண்னடயும் வித்தியாெமில்லாைல் கிறிஸ�வர்்கதளல்லாருககும் 
த்காடுக்கரவண்டிய�ான்கயால், ்கர்த்�ருனடய பாத்தி�த்ன�ச ெனபயாருககுக 
த்காடாைல் இருக்கககூடாது.
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கிறிஸ்து சிலு்வயில் கசலுத்தி முடித்த ஒயர ்பலி

 கிறிஸது ஒர���ம் தெலுத்தின பலியானது ஜநைபாவமும் 
்கர்ைபாவமுைாகிய உல்கத்தின் பாவங்கள் எல்லாவறனறயும் நீககின ெம்பூ�ண 
ைான மீடபும், பி�ாயசசித்�மும், பரி்கா�முைாய இருககிறது. இதுரவயல்லாைல், 
பாவத்துககு ரவதறாரு பரி்கா�மும் இல்னல. ஆன்கயால், உயிருள்ரளாருககும் 
ைரித்ர�ாருககும் உண்டாயிருககும் �ண்டனனனயயாவது, குறறத்ன�யாவது 
நீககும்படி குருவானவர் அவர்்களினிமித்�ம் கிறிஸதுனவப் பலியிடுகிறார் 
என்று வழக்கைாயச தொல்லுகிற பூனெப்பலி்கள் ர�வ தூஷணமுள்ள 
்கடடுக்கன�்களும், ரைாெம் நினறந� வஞ்ெனன்களுைாயிருககிறது. 

குரு விவா்கம்

 அத்தியடெைார்்களும், குருைார்்களும், உ�விககுருைார்்களும் விவா்கம் 
தெயதுத்காள்வதில்னல என்று பி�ைாணம் பண்ணரவண்டுதைன்றாவது, 
விவா்கம் தெயது த்காள்ளாைல் இருக்கரவண்டுதைன்றாவது, ர�வவெனத்திரல 
்கடடனளயிடடிருககிறதில்னல. ஆ�லால், ைறறக கிறிஸ�வர்்கனளப் ரபால 
இவர்்களும் விவா்கம் தெயதுத்காள்வது ர�வ பகதிககு ஏதுவாயிருககும் 
என்று எண்ணுவார்்களானால், �ங்கள் இஷடத்தின்படி விவா்கம் தெயது 
த்காள்ளலாம். 

ச்்பககுப் புைம்்பாக்கப்்பட்்டவர்்களுககு விலகியிருத்தல்

 திருசெனப பி�சித்�ஞ்தெயயும் தீர்ப்பினாரல ெனபயின் ஐககியத்ன� 
விடடு நியாயைாயப் புறம்பாக்கப்படடவன், தவளிய�ங்கைாயத் �பசு தெயது 
ஒப்பு�வாகித் திருசெனபயில் ரெர்த்துகத்காள்ளத்�க்க அதி்காரியினாரல 
ரெர்க்கப்படுைளவும், எல்லா விசுவாசி்களாலும் அவன் அஞ்ஞானினயப் 
ரபாலவும் ஆயக்கா�னனப்ரபாலவும் எண்ணப்படரவண்டும்.

திருசச்்பயின் ்பாரம்்ப்ர வைக்கங்்கள்

பா�ம்பன� வழக்கங்களும், ெடஙகு்களும் எல்லா இடங்களிலும் யாத�ாரு 
ரவறறுனையும் இல்லாைல் ஒர�வி�ைாய இருக்கரவண்டிய அவசியம் 
இல்னல; அனவ்கள் எக்காலத்திரலயும் தவவரவறாயிருந�ன. அந�ந�த் 
ர�ெத்துககும், ்காலத்துககும், ஜனத்தின் ஆொ�ங்களுககும் �க்க�ா்க 
அனவ்கனள ைாறறிகத்காள்ளலாம்; ர�வவெனத்துககு விர�ா�ைா்கைாத்தி�ம் 
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யாத�ான்றும் நியமிக்கப்படா�படி எசெரிகன்கயாயிருக்கரவண்டும். 
ர�வவெனத்துககு விர�ா�ைாயி�ாைல் தபாதுவான அதி்கா�த்தினாரல 
ஏறபடுத்�ப்படடு ஒப்புகத்காள்ளப்படடிருககிற திருசெனபயின் பா�ம்பன� 
வழக்கங்கனளயும் ெடஙகு்கனளயும் �ன் சுய அபிப்பி�ாயப்படி 
ைன�ா� ரவண்டுதைன்ரற தவளிய�ங்கைாய மீறுகிறவன் எவரனா, 
அவன் திருசெனபயின் தபாதுவான ஒழுஙகுககு விர�ா�ைாய நடநது, 
நியாயாதிபதி்களின் அதி்கா�த்ன� இ்கழநது, பலவீன ெர்கா��ரின் 
ைனசொடசினயப் புண்படுத்துகிறவனாய இருககிறபடியால், ைறறவர்்களுககு 
எசெரிப்புண்டா்க அவன் தவளிய�ங்கைா்கக ்கண்டிக்கப்படரவண்டும். ைனுஷ 
அதி்கா�த்தினால் ஏறபடுத்�ப்படடனவ்களாகிய ெனபயின் ெடஙகு்கனளயும் 
முனறனை்கனளயும் ர�வ பகதிககு ஏதுவா்க ைாறறவும், ஒழித்துப்ரபாடவும், 
ஏறபடுத்�வும் அந�ந�த் ர�ெத்துச ெனபககு அதி்கா�ம் உண்டு; எல்லாம் 
பகதிவிருத்திககு எதுவா்க ைாத்தி�ம் இருக்கரவண்டும். 

ஓமிலி பிரசங்்கங்்கள்

 ஆ�ாம் எடவார்ட �ாஜாவின் நாட்களில் பி�சித்�ஞ்தெய� ஓமிலி 
பி�ெங்கங்கள் அடஙகிய மு�லாம் புஸ�்கத்ன�ப்ரபால, இந�ப் பி�ைாணத்தின் 
அடியில் ்காடடியிருககிற ஓமிலி பி�ெங்கங்கள் அடஙகிய இ�ண்டாம் 
புஸ�்கத்திலும், ர�வபகதிககும் திவவிய ஆர�ாககியத்துககும் ஏறறதும், 
இக்காலத்துககு அவசியம் ரவண்டியதுைான உபர�ெம் அடஙகியிருககிறது. 
ஆன்கயால், ஜனங்களுககு விளங்கத்�க்க�ா்க அனவ்கனளக குருைார் 
ர�வாலயத்தில் ்கருத்ர�ாடும் த�ளிவான ெத்�த்ர�ாடும் வாசிக்க 
ரவண்டுதைன்று தீர்ைானிககிரறாம். 

அத்தியட்சமார் குருமார் ்பட்்டாபியஷ்கம்

 பி��ான அத்தியடெைார் அத்தியடெைாரின் பி�திஷனட முனறனையும், 
குருைார் உ�விககுருைாரின் படடாபிரஷ்க முனறனையும் அடஙகிய 
புஸ�்கம், ஆ�ாம் எடவார்ட �ாஜாவின் நாட்களில் பி�சித்�ஞ்தெயயப்படடு, 
அக்காலத்துப் பார்லதைநது ெனபயின் அதுைதியும் தபறறிருககிறது. 
பி�திஷனட படடாபிரஷ்கமுனறனை்களில் தெயயரவண்டியனவ்கதளல்லாம் 
அந�ப் புஸ�்கத்தில் அடஙகியிருககிறது; அதிரல வீண்பகதிககும் 
அவபகதிககும் ஏதுவானது ஒன்றும் இல்னல. ஆ�லால், ரைறதொல்லிய 
எடவார்ட �ாஜாவின் இ�ண்டாம் வருஷமு�ல் இதுவனாககும் அந�ப் 
புஸ�்கத்தின் முனறனை்களின்படி ்கண்்காணிப்புப் பி�திஷனடயாவது, 
குருப்படடாபிரஷ்கைாவது தபறறிருககிறவர்்களும், இனிரைல் அந� 
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முனறனை்களின்படி தபறுகிறவர்்களுைாகிய யாவரும் ெரியாயும் ஒழுங்காயும் 
நியாயைாயும் படடம் தபறறவர்்கள் என்று தீர்ைானிககிரறாம்.

 யதச அதி்காரி்கள்

இஙகிலாநது �ாஜ்யத்துககும், அன�ச ரெர்ந� ைறறத் ர�ெங்களுககும் 
இ�ாஜாத்திரய பி��ான அதி்காரி, அனவ்களிலுள்ள திருசெனபககும் 
�ாஜாங்கத்துககுமுரிய ெ்கல அந�ஸதுனடயவர்்களின் ெ்கல 
விவ்கா�ங்கனளயும் தீர்ைானிககிற அதி்கா�மும் அவருகர்க உரியது: அவர் 
அநநியர�ெத்து எந� அதி்கா�த்துககும் உடபடடவரும் அல்ல, உடபடவும் 
கூடாது. இ�ாஜாத்தியானவருககுப் பி��ான அதி்கா�ம் உண்தடன்று நாம் 
தொல்வன�ககுறித்து சிலர் ைனதவறுப்புகத்காண்டு ஆடரெபிககிறார்்கள் 
என்று த�ரியவருகிறதினால் நாம் அறிவிககிறது என்னதவன்றால்: 
நம்முனடய இ�ாஜாத்தியாகிய எலிெரபத்து த்காஞ்ெக்காலத்துககு முன்ரன 
பி�சித்�ஞ்தெயதிருககிற ்கடடனள்களினாரல த�ளிவாயத் ர�ான்றுகிறபடிரய, 
ர�வவெனத்ன�ப் பி�ெஙகித்துச ொககி�தைநதுக்கனளக த்காடுககிற பணிவினட 
நம்முனடய �ாஜாக்களுககு உண்தடன்று தொல்லாைல்; ர�வனாரலரய 
ர�வ பகதியுள்ள �ாஜாக்களுககு எப்தபாழுதும் த்காடுக்கப்படடிருந�த�ன்று 
ரவ�வாககியங்களினாரல ்காடடியிருககிற அதி்கா�ம்ைாத்தி�ம் அவர்்களுககு 
உண்தடன்று தொல்லுகிரறாம். அந� அதி்கா�ம் என்னதவன்றால், 
திருசெனபயிலாவது, �ாஜாங்கத்திலாவது, ர�வன் �ங்களுனடய 
விொ�னணககு ஒப்புவித்திருககிற எந� அந�ஸதுனடயவர்்கனளயும் ஆண்டு, 
குருடடாடடக்கா�ன�யும் துன்ைார்க்கன�யும் நீதியாகிய ்கட்கத்தினாரல 
அடககிப்ரபாடுகிற அதி்கா�ரையாம். இஙகிலாநது �ாஜ்யத்திரல ர�ானை 
அத்தியடெருககு அதி்கா�ரை இல்னல . த்காடிய பா�்கங்கனளச 
தெயதிருககிற கிறிஸது ைார்க்கத்�ான�யும் �ாஜ்யத்துப் பி�ைாணங்களின்படி 
ை�ண ஆககினனககு உடபடுத்�லாம். ர�ெ அதி்காரி்களின் உத்��வுப்படி 
கிறிஸ�வர்்கள் ஆயு�ம் �ரித்துப் ரபார்சரெவ்கம்பண்ணலாம். 

கிறிஸ்தவர்்களு்்டய ஆஸ்தி்கள் க்பாதுவாயிரா்ம

 கிறிஸ�வர்்களுனடய ஆஸதி்கனளககுறித்து யாவருககும் தபாதுவான 
பாத்தியமும் அது ரபா்கமும் உண்தடன்று, அனபப்திஸ�ர் ொதிககிறது 
அபத்�ம். ஆனாலும், ஒவதவாருவனும் �ன்�ன் தி�ாணிககுத்�க்க�ா்க, 
�னககு உண்டானனவ்களில் ஏனழ்களுககு உ�ா�ைாயக த்காடுக்கக 
்கடனையுள்ளவனாயிருககிறான். 
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கிறிஸ்தவர்்கள் சத்தியம்்பணணுதல்

 வியர்த்�ைாயும் பயபகதியில்லாைலும் ெத்தியம்பண்ணுகிறது. 
நம்முனடய ்கர்த்��ாகிய இரயசுகிறிஸதுவினாலும், அவர் அப்ரபாஸ�லனாகிய 
யாகர்காபினாலும், கிறிஸ�வர்்களுககு விலக்கப்படடிருககிறத�ன்று நாம் 
ஒப்புகத்காண்டரபாதிலும்; ர�ெ அதி்காரி்கள் உத்��வு த்காடுத்�ால், 
விசுவாெத்துககும் அன்புககும் அடுத்� விஷயங்களில், தீர்க்க�ரிசி 
ரபாதித்�படி, கிறிஸ�வனானவன் நீதியாயும் நியாயைாயும் உண்னையாயும் 
ெத்தியம்பண்ணலாம் என்று நி�ானிககிரறாம்.

 ரைறதொல்லிய ரவ�சித்�ாந�ப் பி�ைாணங்கள் அடஙகிய புஸ�்கம் 
கிறிஸது பிறநது 1571-ம் வருஷத்தில் பி��ான அத்தியடெைார் அத்தியடெைார் 
ரைறெங்கைா்கவும், எல்லாக குருைார்்களும் கீழசெங்கைா்கவும் கூடிவந�ரபாது, 
்கவனைாய வாசிக்கக ர்கடடும், அவர்்கள் ன்கதயாப்பத்தினாரல 
உறுதியாக்கப்படடும் இருந�தும் அல்லாைல்; ர�வகிருனபயினாரல 
இஙகிலாநது, பி�ான்சு, ஜர்லாநது என்னும் ர�ெங்களுககு இ�ாஜாத்தியும், 
கிறிஸதுைார்க்கப் பரிபாலினி என்கிற ரபர்தபறறவருைாயிருககிற நம்முனடய 
சுயாதிபதியாகிய எலிெரபத்து இ�ாஜாத்தியாரல ைறுபடியும் ெம்ைதியும் 
அனுைதியும் தபறறு, அது இந� �ாஜ்யதைஙகும் ன்ககத்காள்ளப்படலாதைன்று 
உறுதியாக்கப்படடும் இருககிறது. 



இங்கிலாநதுத திருச்சவையில் 
எதிரியககம்

 இஙகிலாநது அ�சி எலிெதபத் ைணைா்காைரலரய ைரித்�ார். 
எலிெதபத் இனினையாய ஏறறு ஆ�ரித்�து சீர்திருத்� ெனப. அ�சி 
தெய� அவசிய திருத்�ங்களில் நினறவு த்காள்ளா�வர்்கள் இருந�னர். 
அவர்்கள் ஆயர்்களின் அலங்கா� ஆனட்கனள அறரவ தவறுத்�னர். 
வழிபாடு்களிலும் பிற ரந�ங்களிலும் ஆயர்்கள் சிலுனவ அனடயாளம் 
ரபாடுவன� வன்னையாய எதித்�னர். அவர்்கனள எலிெதபத் அ�சி 
அதி வின�வில் அடககினார். எனினும் அ�சியின் ்காலத்திறகுப் பின் 
அவர்்கள் பு�டசி தெய�னர். அசொ�ார் தூயனையாளர் (Purtitans) 
என்று அனழக்கப்படடார்்கள். நாடடிலும், ெனபபிலும் தபருஙகுழப்பத்ன� 
உண்டாககியவர்்கள் இசொ�ார�. பின்னர் எலிெதபத் அ�சியார் அனைத்� 
ெனப அ�சு ஆ��வு தபறற ெனபயா்கவும், பிற ெனப்கள் �ன்னுரினை தபறற 
ெனப்களா்கவும் விளஙகின. எலிெதபத் அ�சி அனைத்� அ�சு ஆ��வு 
தபறற சீர்திருத்� ெனபயும், ர�ானைச ெனபயும், பியூரிடடானியச ெனபயாரும் 
நாடடில் தெல்வாககுனடயவர்்களாயிருந�னர். 
 எலிெதபத் அ�சி அனைத்� ஆஙகிலிக்கன் ெனபயார் எப்ரபாதும் 
அ�ெர்்களுககு ஆ��வாயிருந�னர். ர�ானைச ெனப ெடடப்படி நாடடினின்று 
அ்கறறப்படடாலும் நனட முனறயில் �க்க ஆடசி தெலுத்�த் �ருணம் 
பார்த்துகத்காண்டிருந�து. பியூரிடடானியர் நாளனடவில் பலம் தபறறு 
பா�ாளுைன்றத்ன�ரய பிடித்�னர். பா�ாளுைன்ற உறுப்பினர்்களில் 
தபரும்பாரலார் பியூரிடடானியர�. எனரவ பா�ாளுைன்றத்திலும் அ�ெனின் 
்கடசி என்றும் உறுப்பினர்்களின் ்கடசி என்றும் இரு தபரும் ெனப்களா்க 
விளஙகின. அ�சியல் பி�செனன்களும் ெனபப் பி�சசினன்களும் 
ஒன்னறதயான்று பின்னிப் பினணநதிருந�ன. ஸ்காடலாநது ைக்களால் 
து�த்�ப்படடவரும் எலிெதபத்�ால் த்கால்லப்படடவருைான அ�சி ரைரியின் 
னைந�ன் மு�லாம் ரஜம்ஸ அ�சுரினை ஏறறார். ஆ�ம்பத்தில் ர�ாைானியச 
ெனபனய ஆ�ரித்�ார். ஆனால் சிறிது ்காலத்தில் ர�ானைச ெனபனய 
எதிர்த்�ார். ர�ானைச ெனப ஆயர்்கனள நாடனட விடடுத் து�த்தினார். 
ர�ானைச ெனபயினர் அ�ெருககு எதி�ா்கச சூழசசி தெய�னர். அ�ெரின் 
உயிருககுக ்கண்ணி னவத்�னர். அ�ெர�ா எப்படிரயா அன� அறிநது 
அவர்்கனள ்கடுனையாய அடககி விடடார். தூயனையாளர்்கள் அ�ென் 
�ங்கனள ஆ�ரிப்பான் என்று எண்ணினான். ஏதனனில் ஸ்காடலாநதில் 
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ரஜம்ஸ அ�ென் மூப்ப�ாளுன்க பா�ம்பரியத்ன�ச ரெர்ந�வன். 
அவர�ா அசெனபயின் ரபாககில் அலுத்திருந��ால் ஆஙகிலிக்கன் 
ெனபனய ஆ�ரித்�ார். அன� அறிந� தூயனையாளர்்கள் ஆயி�ம் ரபர் 
ன்கதயழுத்திடட ஒரு விண்ணப்பத்ன� அ�ெரிடம் அளித்�னர். இஙகிலாநது 
ெனபயில் தெயய ரவண்டிய சீர்திருத்�ங்கள் பறறி அதில் எழுதியிருந�னர். 
அவவிண்ணப்பத்ன�ச சீர்தூககிப் பார்க்க அ�ெர் இஙகிலாநது ெனபப் 
ரப�ாயர்்கனளயும் தூயனையாளர் பி�திநிதி்கனள அனழத்து ஒரு கூடடம் 
நடத்தினர் (1604). 
 அககூடடத்தின் வினளவா்க திருைனற புதிய நனடயில் 
தைாழிதபயர்ப்புச தெயயப்படடது. (1611) நான்கு ஆண்டு்களா்க ஐம்பத்து 
நான்கு திருைனற வல்லுநர்்கள் கூடிச தெய� தைாழி தபயர்ப்ரப 
இஙகிலாநது ெனபயில் பயன்படுத்� அதி்கா�ம் தபறற தைாழிதபயர்ப்பு 
என்று அனழக்கப்படடது. (Authorised Version) அல்லது ரஜம்ஸ அ�ெர் 
தைாழிதபயர்ப்பு (King James Version) என்று அனழக்கப்படுகிறது. அ�றகுப் 
பின் பல தைாழி தபயர்ப்பு்கள் வந�ரபாதிலும் ரஜம்ஸ அ�ெர் ்காலத்தில் 
தவளியான அம்தைாழிதபயர்ப்பு அதி்கச சிறப்புப் தபறறு விளஙகுகிறது. 
ஆஙகிரலயர் அன�ப் தபரிதும் பா�ாடடுகின்றனர். ரஜம்ஸ அ�ெர்்காலத்தில் 
தபருகினாலும், �னிவீடு்களில் வழிபடடாலும் பா�ாளுைன்றத்தில் பல 
தூயனையானவர்்கள் உறுப்பின�ா்க இருந�ாலும் அ�ெர�ா அவர்்களுனடய 
வலினை ரைரலாங்கவிடவில்னல. மு�லாம் ரஜம்ஸ அவருககுப் பின் 
மு�லாம் ொர்லஸ, இ�ண்டாம் ொர்லஸ, இ�ண்டாம் ரஜம்ஸ ஆகிய 
அ�ெர்்களின் ்காலத்தில் இஙகிலாநது ெனபயிலும், பா�ாளுைன்றத்திலும் 
பல குழப்பங்கள் நனடதபறறன. மு�லாம் ொர்லல் அ�ென் பி�ான்சின் 
16 ஆம் லூயினயப் ரபாலவு �ஸய ைன்னன் 2- ஆம் நிக்கதலானெப் 
ரபாலவும் ைக்களால் 1649- இல் தூககிலிடப்படடார். பின்னர் இஙகிலாநது 
ைக்கட தபாதுவுரினை அ�ொனது (Commonwealth). 1649 - 1680 வன� 
இஙகிலாநதில் ைன்னன் இல்னல. ஆலிவர் கி�ாைம் தவல் தெல்வர்்களின் 
பாது்காவலன் என அனழக்கப்படடார். தபாதுவுரினை அ�சின் ஆளுன்கயின் 
ரபாது இஙகிலாநது ைறதறல்லா ஐர�ாப்பிய நாடு்கனளக ்காடடிலும் ெைய 
சு�நதி�த்தில் வளர்ந�து. அடிப்பனட சீர்திருத்�வாதி்கள் �ங்கள் வாயப்னப 
பயன்படுத்திக த்காண்டனர். 
 சீர்த்திருத்� விவா�ங்கள் வளர்ந�ன. ஆஙகிலத் திருசெனபயார் 4 
முககிய பிரிவு்களா்கவும் சில சிறிய பிரிவு்களா்கவும் பிரிந�னர்



மிதவாதி்களாை ஆங்கிலிக்கன் ச்்பயார் 

நான்கு பிரிவுகள 

 (Moderate Angelicans)

 அவர்்கள் இஙகிலாநது ெனபயிரலரய இருக்க விரும்பினர். 
திருைனறககும் பா�ம்பரியத்துககும் ரபாதுைான ெைவாயப்பு த�ாழுன்கயில் 
இடம் தபற விரும்பினர். 

மூப்்பைார் ஆளு்்க ச்்பயார்
(Presbytarian)

 ரப�ாயர்்களால் ஆடசி தெயயப்படுவன� விரும்பா�வர்்கள், 
ஆயர்்களும் மூப்பர்்களும் அடஙகிய ர�ர்நத�டுக்கப்படட ைன்றத்�ாலான 
ஆடசி முனற அனைந� ெனபனய விரும்பினர். உள் நாடடுப் ரபாரின் 
ரபாது பா�ாளுைன்றத்தில் இகத்காள்ன்கயினர� அதி்கம் இருந�னர்.

சுயாதீள ச்்பயார் 
(Independents)

 திருசெனப அ�சிலிருநது சு�நதி�ைா்க இருக்க ரவண்டும் 
என்று விரும்பினவர்்கள். த�ாழுன்க ்காரியங்களில் ஒவதவாரு உள்ளூர் 
ெனப்களும் �ாங்கரள ஆளுவ�ா்க இருக்க ரவண்டும். ஆலிவர் கி�ாம் 
தவல் இவவியக்கத்ன�ச ரெர்ந�வர். 

பிரிவி்ைவாதி்கள்
(Soparatists)

 அப்ரபாதிருந� இஙகிலாநது ெனபனய இவர்்கள் ஒரு உண்னைத் 
ெனபயா்க எண்ணவில்னல. "ொத்�ானின் தஜபாலயம்ொத்�ானின் தஜபாலயம்" என்று குறிப்பிடடனர். 
சுயாதீனன�ப் ரபான்ற எண்ணமுனடயவர்்கள். இவர்்கள் பி�வுனியர்்கள் 
என்று அனழக்கப்படடனர். (Browneites) ஏதனனில் அவர்்களின் �னலவர் 
(Robert Browne) இ�ாபர்ட பித�ன் என்பவ�ாவர். பிநதிய இரு பிரிவாரும் 
ெனபயாளுன்கயினர் (Congregationalists) என்று அனழக்கப்படடனர். 
இவவாறா்க ெனபயார் நடுரவ பிரிவினன வளர்நது த்காண்ரட தென்றது. 
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எனினும் எல்லாம் வல்ல இனறவன் திருசெனபனய சீர்திருத்�ப் பான�யில் 
நடத்தி த்காண்ரட வநதிருககிறார். அவருகர்க பு்கழும், ரபாறறு�லும், 
ைாடசினையும், வல்லனையும், தபலமும் அனனத்துக ்காலத்தும் உண்டாவ�ா்க. 
ஆதைன்.



இன்வ்றய திருச்சவைச 
சீர்திருத்தம்

 திருசெனபச சீர்திருத்�த்தினால் ஏறபடடது நன்னையா? தீனையா? 
தவறறியா? ர�ால்வியா? என்ற ர்கள்வி்கள் இன்றளவும் அரன்கரின் 
உள்ளங்களில் எதித�ாலிககின்றன. சீர்திருத்�ம் நன்னை�ான் என்ரறா தீனை 
�ான் என்ரறா கூறினால் அது முறறிலும் �வறு. சீர்திருத்�த்தில் நன்னையும் 
உண்டு, தீனையும் உண்டு. 
 லுத்�ர், ்கால்வின் சுவிஙகிலி ரபான்ரறார் திரு ெனபயில் 
சீர்திருத்�ம் ரவண்டும் என்று தொன்னது திருசெனபயின் மீது த்காண்டிருந� 
அன்ரபா, இனறப்பறரறா ்கா�ணைல்ல. திருைணம் தெயய ரவண்டும் 
ரப�ார்வத்திற்கா்கரவ திருசெனபனயத் சீர்திருத்� முயன்றனர் என்பாருளர். 
மூவரும் திருைணம் தெயயாதிருந�ால் இந� அவப்தபயருககு ஆளா்காைல் 
இருக்கலாரை என்று நாமும் எண்ணலாம். ஆனால் திருசெனபச சீர்திருத்�ம் 
திருப்பணி வினடயாளர்்களின் வாழகன்க முனறயிரல மு�லில் அனை�ல் 
நலம் என்ற ்கருத்திலும் அவர்்கள் திருைணம் தெயதிருக்கலாம். 
 லுத்�ர், சுவீஙகிலி, ்கால்வின் ரபான்றவர்்கள் ்கடடுப்பாடறற 
வாழகன்க வாழ ரவண்டும் என்ற எண்ணத்�ாலும், �ாங்கரள 
தபருந�னலவர்்களா்க விளங்க ரவண்டும் என்ற ரப�ானெயாலும் 
சீர்திருத்�த்ன�த் த�ாடஙகினர் என்று எண்ணுவாருமுண்டு. ஆனால் அவர் 
்கள் �னலனை வகித்து அனுபவித்�து அதி்கா�ங்களும் ஆடம்ப�ங்களும் 
அல்ல அல்லல்்களும் அவதூறு்களுரை. பல ரவனள்களில் �ங்கள் உயின�ப் 
பணயம் னவத்ர� பணி புரிந�னர். சு்கரபா்கைாய அவர்்கள் வாழவில்னல, 
துன்புறும் �ாெ�ாய வாழந�னர். சிம்ைாெனச சு்கத்தில் லயித்�வர்்களல்ல, 
சிலுனவனயச சுைந� சீடர்்கள். ்காலாறிக ்களித்துக ்காணப்படடவர்்களல்ல, 
்கடும் உனழப்பாளி்கள். ்கண் உறங்காது ்கடவுளுக்காய உனழத்�வர்்கள். 
தபாருளறற ரபா�னன்கனளயும், வாழவறற வழிபாடு்கனளயும், அர்த்�ைறற 
ஆொ�ங்கனளயும், முனறர்கடு்கனளயும், தூயனை ர்கடு்கனளயும், 
ஆடம்ப�ங்கனளயும் அவர்்கள் எதிர்த்�ார்்கள். அவர்்களின் ்காலத்திரலரய 
திருசெனப அனனத்துக ்காரியங்களிலும் சீர்திருத்�ம் தபறறு விடடது 
என்று நாம் கூறவில்னல, கூறவும் முடியாது. சீர்திருத்�ம் என்பது எளி�ான 
ஒன்றன்று. ஒரு குடும்பத்தில் ்காணப்படும் சீர்ர்கடு்கனளச சீர்திருத்துவர� 
எளி�ல்ல. அப்படி இருக்க ர்காடான ர்காடி குடும்பங்களின் கூடடனைப்பாம் 
திருசெனபயில் சீர்திருத்�ம் தெயவது என்பதும் எளி�ன்று.
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 திருசெனப ஒரு ர�க்கம் அன்று, அது ஒரு இயக்கம் அ�ன் 
�னலவர் இரயசு, அ�ன் த்காடி சிலுனவக த்காடி அ�ன் பணி 
அனனத்துல்க ைக்களின் ஈரடறறம். அ�ன்உறுப்பினர்்கள் ஒரு குறிப்பிடட 
இனத்�வ�ல்ல. ஒரு குறிப்பிடட நாடடவ�ல்ல. பணத்திரலரய பு�ளும் 
அதைரிக்கக கிறிஸ�வனும் அதின் ஒரு அங்கம். அன்றாட்க உணவுககு 
அல்லலுறும் இநதியக கிறிஸ�வனும் அதின் அங்கம். ஏ்க ரபா்க உரினையில் 
ஏறறமிகு நா்கரி்கத்தில் வாழும் ரைனல நாடடுக கிறிஸ�வனும் ஓர் அங்கம். 
குளிப்னபரயா, உனடனயரயா அறியா� ஆதிவாசி கிறிஸ�வனும் ஓர் 
அங்கம். அதைரிக்காவின் ்கலாசொ�ம் ரவரற. அந�ைானின் ்கலாசொ�ம் 
ரவரற. இஙகிலாநதின் பண்பாடு ரவரற. இநதியாவின் பண்பாடு ரவரற. 
ெைய சு�நதி�முள்ள நாடு்களில் வாழும் கிறிஸ�வனின் நினலனை ரவரற. 
தபாதுவுனடனை நாடு ்களில் துன்புறும் கிறிஸ�வனின் நினலனை ரவரற. 
எனரவ திருசெனப சீர்திருத்�ம் என்பது எந�க ்காலத்திலும் எல்லா 
நாடு்களுககும், எல்லா கிறிஸவர்்களுககும் ஏறற�ா்க இருககுைா என்பது 
ர்கள்விக குறிரய. ஒர� கிறிஸது �ான் எனினும், ஒர� இனறவன் �ான் 
எனினும் கிறிஸ�வர்்கள் ஒர� உல்க அ�சின் கீழ வாழபவர்்களல்ல. 
ஒர� பண்பாடனடச ரெர்ந�வர்்களுைல்ல. எனரவ சீர்திருத்�ம் என்பது 
அந�ந� நாடடுத் திருசெனப்களில் அந�ந�க ்காலத்தில் ர�னவயான 
ஒன்று. ஆவியானவர� �ைது அடியாரின் உள்ளங்களில் அனல் முடடி 
சீர்திருத்�த்ன� அவவப் ரபாது ஏறபடுத்துகிறார். 
 திருசெனபச சீர்திருத்�த்தினால் திருசெனபயில் பல பிளவு்கள் 
ஏறபடடன. பிரிவு்கள் ஏறபடடன என்பன� நாம் ைறுக்க முடியாது 
ஒவதவாரு ொ�ாரும் திருசெனபயின் ரைல் பறறும், தவறியும் த்காண்டு 
ரபாரிடட ரந�ங்கள் உள்ளன. ஒரு கிறிஸ�வன் ைறதறாரு கிறிஸ�வனின் 
உயின�, ெனபப் பிரிவின் தவறி த்காண்டு �ா்கக த்கான்றது 
உண்டு. ரபார்்களும், பன்க்களும், வர்ைங்களும் அன்புத் �ாழசசியும், 
அவைானங்களும், ரவ�னன்களும் இசெனபப் பிரிவினனயால் ஏறபடடன, 
பிரிவினன்கள் அனனத்தும் சீர்திருத்�த்�ால் வந�னவயல்ல. சுயநலத்�ால், 
ப�வி ரைா்கத்�ால், இன தவறியால் தைாழி தவறியால், பண ஆனெயால் 
ஏறபடடுள்ள ெனபப்பிரிவினன்கள் ஏ�ாளம், ஏ�ாளம். ைாடடின் லுத்�ர் 
ரபான்ரறார் துவக்கத்தில் ர�ானைச ெனபனயவிடடு தவளிரயறி புதிய 
ெனப ஒன்று உருவாக்க ரவண்டும் என்று எண்ணவில்னல. ர�ானைச 
ெனபயில் இருநது த்காண்ரட அன�ச சீர்திருத்� விரும்பினர். ஆனால் 
அவர்்களின் பு�டசியும், ரபா�னன்களும் அவர்்கனள அந� ெனபயில் 
இருக்க அனுைதிக்கவில்னல, ர�ானைச ெனபககுப் புறம்பாக்கப்படடார்்கள். 
ர�ானைச ெனபயில் ரெ� ரவண்டும் என்ப�ற்கா்கக த்காள்ன்க்கனளரயா 
கிறிஸதுவின் நடத்து�னலரயா அவர்்கள் விடடு விட விரும்பவில்னல.  
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 திருசெனப சீர்திருத்�ங்கள் சிலரந�ங்களிலும் முறறிலும் சீர்திருத்� 
ரநாககுனடயனவ்களாய இருக்கவில்னல அ�ெர்்களின் திருைணங்களில் 
்காணப்படட முனற ர்கடு்களும் சீர்திருத்�ம் என்னும் ரபார்னவயில் 
தெயல்படட ரந�ங்கள் உள்ளன. அ�சியல் ்கா�ணங்களும் சீர்திருத்�ம் 
என்னும் ரபார்னவககுள் ஒளிநது த்காண்டு தெயல்படடன. ர�ானைச 
ெனபயிலும், துறவி ைடங்களிலும் ்காணப்படட தொத்து்கள், தெல்வங்கள் 
மீது ரைா்கங த்காண்ட அ�ெர்்கள் சீர்திருத்�ம் என்ற வண்ணத்தில் 
�ங்களுனடய�ாககிய ரந�ங்கள் உள்ளன. எனினும் சீர் திருத்�ப் தபரியார்்கள் 
சிறந� ்காரியங்கனளத் திருசெனபயில் தெயதுள்ளனர். 
 ர�ானைச ெனபயாரும் �ங்கனளச சீர்தூககிப் பர்க்க னவத்�வர்்கள் 
சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள். 'இகனாசியஸ லரயாலாஇகனாசியஸ லரயாலா' என்பவரின் 
�னலனையிலான இரயசு ெங்கமும் பிற துறவறச ெங்கங்களும் 
ர�ானைசெனபயில் இருநது த்காண்ரட ர�ானைச ெனபச சீர்திருத்�த்தில் 
தபரிதும் பஙர்கறறனர். 1545 மு�ல் 1563 வன� தி�நது (Trent) 
என்னும் ந்கரில் மூன்றாம் பவுல் என்னும் ரபாப்பின் �னலனையில் கூடி 
திருசெனபயின் வளர்சசிக்கான ்காரியங்கள் பறறி விவாதித்�னர். [1547-இல் 
ைடடும் தபாதலாஞா (Bologna) என்ற இடத்தில் நனடதபறறது. ] தி�நது 
தபாதுக கூடடம் முழுனையாய ரபாப்பின் ஆதிக்கத்தில் நனடதபறறாலும் 
பல ்கருத்து ரவறுபாடு்கள் அஙகு ்காணப்படடன. ஸதபயின், பி�ான்ஸ 
ரபான்ற நாடு்களின் ரப�ாயர்்கள் ரபாப்புவின் ெர்வ ஆதிக்கத்ன� ஒப்புப் 
த்காள்ள ைறுத்�ார்்கள். ஆனால் அவருககு ரப�ாயர் வரினெயில் மு�லிடம் 
உண்தடன்று கூறினார். �ாங்கள் ரபாம்புவினிடமிருந�ன்று, இரயசு 
கிறிஸதுவினிடமிருநர� திருப்பணியின் அதி்கா�த்ன�ப் தபறறவர்்கள் என்று 
ொதித்�னர். தஜர்ைானியர் திருவிருநதில் ெனபயாருககு இ�ெம் த்காடுக்கவும் 
ஆயர்்கள் ைணம் புரியவும், வழிபாடடில் �ாயதைாழியில் பாடவும், ெனப 
வருைானத்தில் ஏனழ ைாணவர்்களுககு உ�வவும் அனுைதி தபற விரும்பினர். 
ெனப ஆளுன்க முனறயில் நுனழநதிருந� பல சீர்ர்கடு்கனள நீக்க தி�நது, 
தபாதுக கூடடம் முயன்றது. ஆயர்்களும், ரப�ாயர்்களும் �வறான வழியில் 
ெனபயின் வருைானத்ன�ப் தபறு�ல் கூடாது; ஆயர்்களின் ்கல்வித் 
��ம் உய� ரவண்டும். ஒவதவாரு ரப�ாயரும் �ம் ெனப்கனள இ�ண்டு 
ஆண்டிறகு ஒரு முனறயாவது ெநதிக்க ரவண்டும், ெனபயின் வருைானத்ன� 
உறவினர்்களுககுக த்காடுக்கக கூடாது, ெனபயாரின் கிறிஸ�வ அறினவ 
வளர்க்க �ாயதைாழியில் அருளுன�யாறறப்பட ரவண்டும் என்ற சீர்திருத்� 
சிந�னன்கள் அஙர்க தீர்ைானிக்கப்படடன. இப்படித் தீர்ைானிக்க அவர்்களின் 
்கண்்கனளத் திறந�வர்்கள் சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கரள எனலாம். 
 திருசெனப சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள் இனறயியலுககு சிறப்பிடம் 
த்காடுத்�னர். இனறயியல் என்பது ்கருத்�ளவிலும், எழுத்�ளவிலுைான 
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ஒன்றன்று. நனடமுனற வாழகன்கயில் ஒவதவாரு கிறிஸ�வனனயும் 
இனறயியல் இனறவரனாடு உறவு த்காள்ளத் தூண்டுவது. இனறவனின் 
திருவுளத்ன� உண�ச தெயவது ர�னவயுள்ள உலகில் இனறத்தூன�க 
த்காண்டு தெல்லச தெயவது, இனறவரனாடும் அயலாரனாடும் அன்புறவு 
த்காண்டு அருன்தநறி நடக்கத் தூண்டுவது இனறயியல் என்ற உண்னைனயப் 
புரியச தெய�வர்்கள் சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள். விழுநதுரபான ைனுக 
குலம் இனறவரனாடும் ைனுககுலத்தின் விழு�லால் குனலநதிருககும் 
பனடப்பனனத்துடனும் ஒப்பு�வாககும் உயரிய ்கருத்ன� வலியுறுத்தினர். 
கிறிஸதுரவ ைனி�னின் தொந� மீடபர். அவன் முயறசி்களும், தெயல்்களும், 
அவனன மீட்கா என்பன� விசுவாெத்தினாரல நீதிைானா�ல்விசுவாெத்தினாரல நீதிைானா�ல் என்ற 
ர்காடபாடினால் வலியுறுத்தினர். 
 வழிப்பாடனடயும் தபாருளுனடய �ாக்கச சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள் 
முயன்றனர். ஒவதவாரு ெையமும் அ�ன் வழிப்பாடடிரல னையம் 
த்காள்கிறது. வழிபாடு விசுவாெத்தில் னையம் த்காள்கிறது என்பது ரபால் 
வழிபாடடுககு சிறப்பிடம் த்காடுக்கப்படடது. சுடனைக்கா்கவும், ெனபயார் 
புரிநது த்காள்ள முடியாைலும் இருந� வழிபாடு்கனள ெனபயார் புரிநது 
த்காள்ளும் வன்கயில் ைாறறி யனைத்�வர்்கள் சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள். 
அவ�வர் �ம் �ம் �ாயதைாழியில் இனறவனன வழிபட ரவண்டும் என்று 
வழிவகுத்�னர். �னி ைனி�ன் இனறவனிடம் த்காள்ளும் உறவில் ்கவனம் 
தெலுத்திய அவர்்கள் கூடடுத் த�ாழுன்கயிலும் ்கவனம் தெலுத்தினர். 
ரவண்டா� ஆொ�ங்கனள விலககினர். உத்�ரிககும் இடம், திருப்பலன்்கள் 
மீது நம்பிகன்க ரபான்றவறனறக ்கடுனையா்க எதிர்த்�னர். சீர்திருத்�வாதி்கள் 
வகுத்� வழிபாடடு அனைப்பு பல சிறப்பு அம்ெங்கனளயுனடயது. கீரழ சில 
சிறப்பு அம்ெங்கள் ைடடும் குறிக்கப்படுகின்றன.
 (i) திருைனற ொர்புனடயது.
 (ii) திருத்தூதுவர் பறறுறுதி தநறியுனடயது.
 (iii) புனி�ைானது. தூயனைனய வலியுறுத்தியது.
 (iv) எளினையானது.
 (v) அறிவால் ஏறறுகத்காள்ளக கூடியது.
 (vi) முனறயான ஒழுஙகுனடயது.
 (vii) ஆவியுனடயது உண்னையுனடயது.
 (viii) எல்லாருககும் தபாதுவான ஏறறத்�ாழவறறது. திருப்பணியாளர் 
ைடடுரை சிறப்புனடயவர் என்ற ்கருத்�றறது.
 சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள் அருளுன�ககும் சிறப்பிடம் த்காடுத்�னர். 
ரபா�ாடடைான உலகில் ரபா�ாடும் திருசெனப உறுப்பினரின் பணி என்ன 
என்பன� அறிவிக்கவும் ்கடவுளின் அன்னபச ெனபயார் அதி்கைாய 
அனுபவிக்கச தெயயவும் அருளுன�னய அதி்கைாயப் பயன்படுத்தினர். 
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அந�ந� �ாயதைாழியில் அருளுன� தெயயப்பட ரவண்டும் என்றும் 
வலியுறுத்தினர். 1548 ஜனவரி 18-இல் லண்டனில் 'ரலறறிைர்ரலறறிைர்' என்பார் 
அருளுன�னயப் பறறி வலியுறுத்திக கூறியுள்ளார். 
 ்கடவுளின் வார்த்ன� வித்து. ெனபயார் வயல் நிலம் வின�னய 
அவர்்களிடம் வின�க்க ரவண்டும். வின�யபவன் அருளுன�ஞன். 
்கடவுளின் உழவுத்த�ாழில்்களில் ஒன்று நறதெயதினய அறிவித்�ல், 
அருளுன�ஞன் ்கடவுளின் உழவர்்களில் ஒருவன். அருளுன�யாறறு�ல் 
என்பது ்கடவுளின் மீடபின் ்கருவி. அருளுன�னய நீககினால்; மீடபுககு 
வழி இல்னல. அருளுன�யாறறும் பணி என்பது மீடபின் பணி. 
 சீர்திருத்�வாதி்கள் திருைனறககு முககிய இடம் த்காடுத்�னர். 
திருைனறனய அனனத்துக கிறிஸ�வர்்களும் வாசிக்க ரவண்டும் என்றனர். 
எலிெதபத் அ�சியின் ்காலத்தில் ர்கம்பிரிடஜ் பல்்கனலக ்கழ்கத்தில் 
ெையத்துனறப் ரப�ாசிரிய�ா்க இருந� வில்லியம் விடரடக்கர் (William 
Whitaker) என்பார் கீழக்காணுைாறு திருைனற வாசிப்னப வலியுறுத்திக 
கூறியுள்ளார்
 (1) திருைனறனய எல்லாரும் வாசிக்க ரவண்டும் என்று 
்கடவுள் ்கடடனளயிடடுள்ளார். எனரவ திருைனறனய வாசிககும்படி 
்கடடப்படடுள்ரளாம். (உபா. 31:11; 17:19; எர�. 36:6).
 (2) ொத்�ானன எதிர்க்கத் திருைனறரய ஆயு�ம். ஈனரவ 
திருைனறனய ைக்கள் வாசிக்கத் �னடரய கூடாது. ர�ானைச ெனபயார் 
திருைனறனய வாசிப்பன�த் �டுத்து னவத்திருந�னர். இரயசு திருவெனத்ன� 
ஆயு�ைா்கப் பயன்படுத்தி ொத்�ானனத் து�த்தினார். (ைத் 4:4) புனி� பவுலும் 
திருவெனத்ன� ஆயு�ைா்கச சித்�ரிககின்றார் (எரப. 6:17)
 (3) எல்லா ைக்களும் வாசிககும் வன்கயில் திருைனற அவ�வர் 
�ாயதைாழியில் இருக்க ரவண்டும். இரயசு சுய தைாழியில் ரபாதித்�ார். 
தபநர�ர்காஸர� நாளில் அவ�வர் தைாழியில் நறதெயதி அறிவிக்கப்படடது. 
எனரவ அவ�வர் �ாய தைாழியில் திருைனறனயக ்கற்கரவண்டும்.
 (4) புனி� பவுலடி்கள், விசுவாசி்கள் மீடபின் ைனற தபாருனள 
அறிந�வர்்களா்கவும், பூ�ண அறிவு உன்ளவர் ்களா்கவும் இருக்கரவண்டும் 
என்று ்கடடனளயிடடுள்ளார். எனரவ கிறிஸ�வர்்கள் திருைனறனய நன்கு 
்கறறிருக்க ரவண்டும் (ஆய�ல்லா�வர்்கள்) ெனபயார் திருைனறனய நன்கு 
அறிநது ஒப்பனடத்� வாழகன்க வாழ ரவண்டும். (உபா 4:6; 2 த்காரி 7:8) 
 சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள் ெனபயார் திருைனற வாசிப்பன�யும், 
வழிபாடடில் திருைனறப் ரபா�னனச சிறப்பிடம் தபறவும் தெய�னர். 
ெஙகிலியால் ்கடடப்படடிருந� திருைனற ொ�ா�ணக கிறிஸ�வனின் 
ன்கயிலும் தி்கழும்படி தெய�வர்்கள் சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கரள. 
 நாம் உண்டு நம் ்கடனை உண்டு என்று வாளாயிருந� கிறிஸ�வனுககுச 
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ெமு�ாயப் தபாறுப்பும் உண்டு என்பன�ச ்கடடிக ்காடடியவர்்கள் சீர்திருத்�ப் 
தபரியார்்கள். ெையப் தபய�ாலும், அ�சுப் தபய�ாலும் அநீதி ்காணப்படடால் 
அன� அ்கறற அக்கன�ரயாடு தெயலாறற ரவண்டியவன் கிறிஸ�வன் 
என்ற தபாறுப்புணர்சசினயக த்காடுத்�வர்்கள் சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள்.
  ''அ�சு என்பது அநதிக கிறிஸது. அ�றகும் கிறிஸ�வனுககும் அ�சு என்பது அநதிக கிறிஸது. அ�றகும் கிறிஸ�வனுககும் 
ெம்பந�மில்னலெம்பந�மில்னல" என்ற நினலனய ைாறறியவர்்கள் சீர்திருத்�ப் தபரியார்்கள். 
அ�சுககும் கிறிஸ�வனுககும் உள்ள த�ாடர்னபயும், அ�சியல் 
ஈடுபாடு்களில் கிறிஸ�வனின் தபாறுப்னபயும் உணர்த்தியவர்்கள் சீர்திருத்�த் 
தபரியார்்கள். எந� அளவுககு அ�சியலில் ஈடுபாடு த்காள்ளலாம் என்பது 
அவர்்களுனடய அனுபவங்களில் பாடைா்க அனைநதுள்ளது. இனறய�னெக 
்காடடிலும் இவவுல்க அ�சில் அதி்க நாடடம் த்காண்டால் அ�சியல் 
ரபார்க்களத்திரலரய நைது உடல் சின்னாபின்னைாக்கப்படும் என்பன�ச 
சுவிஙகிலியின் வாழகன்க நைககுக ்கறபிககிறது. 
 நறதெயதிப் பணியில் நாடடைறறிருந� ர�ானைக ெனபககு 
நறதெயதிப்பணி அவசியம் என்று ்கறறுத்�நதுவர்்கள் சீர்திருத்�ப் 
தபரியார்்கள். தஜபம் அவசியம் �ான் ஆயினும் தஜபத்ன�க ்காடடிலும் 
நறதெயதிப்பணி மி்கவும் சிறப்புனடயது என்று வலியுறுத்தின ரந�ங்களும் 
சீர்திருத்�ப் தபரியார்்களிடம் ்காணப்படடன. சீர்திருத்� ெனபப் பிரிவு்கள் 
�ான் பல அருடத�ாண்டு நிறுவனங்கனள ஏறபடுத்தி நறதெயதினய 
அனனத்துல்கத்திறகும் த்காண்டு தென்றன என்றால் மின்கயா்காது. 
இன்னும் எத்�னனரயா ஏறறமிகு தெயல்்கள் திருசெனப சீர்திருத்�த்�ால் 
வினளநதுள்ளன. அவறனற விவரிக்க இநநூல் ரபா�ாது. 
 சீர் திருத்�ம் முடிநது விடட�ா? இல்லரவ இல்னல. ்காலங்கள் 
ைாறுகின்றன. ்கருத்துக்கள் ைாறுகின்றன. ைாறி வரும் உலகில் ைாறா� 
கிறிஸதுனவ ைாண்புடன் அறிவிப்பது திருசெனப. ்காலத்திறகு ஏறப 
திருசெனப இயங்காவிடில் ்காலத்திறகு அப்பாறபடட�ா்கக ்கடநது நிறகும் 
நினலனய அனடநது விடும், கிறிஸது அதின் �னலவர். ்காலத்தின் 
ர்காலத்ன� ்கணக்காய அறிபவர். அவர் �ம் திருவுனப்படி திருசெனபனய 
நடத்தி வருகிறார்.
 த�ன் இநதியத் திருசெனப  த�ன் இநதியத் திருசெனப என்பது பூ�ணத்திருசெனப, அதில் 
சீர்திருத்�ம் ர�னவயில்னல என்று நாம் எண்ணு ரவாைாயின் பினழயாகும். 
ஐம்பதுககும் ரைறபடட த�ன் இநதியத் திருசெனப ஊழியர்்கனளச ெநதித்து 
வினவிய ரபாது நைது ெனபயில் அவர்்கள் எதிர்பார்ககும் சீர்திருத் �ங்கள் 
்கண்டு அ்கைகிழநர�ன். அனவ்களில் எல்லாம் ஏற்கத் �குந�னவயல்ல என்ற 
ரபாதிலும் திறனாயும் திறமுனடய ெனப ஊழியர்்களுக்கா்க இனறவனுககு 
நன்றி தெலுத்துகிரறன். அனவ்களில் சிலவறனறத் த�ாகுத்துத் �நதுள்ரளன். 
 வழிபாடடில் சீர்திருத்�ம் ர�னவ என்று அனனவரும் கூறினர். 
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என்ரறா ஒரு ்காலத்தில் ஏறபடுத்திய அந� வழிபாடடு முனறனய 
ைாறற ரவண்டும் என்று கூறினர். தபாதுவா்க தபரும்பாலும் தநல்னலத் 
திருைண்டிலத்தில் பயன்படுத்�ப்படும் 1662 ஆஙகிலிக்கன் வழிபாடடு 
முனறனைககுப் பின் இஙகிலாநதில் பல வழிபாடடு முனறனைத் திருத்�ங்கள் 
ஏறபடடு விடடன. நாரைா அர� 1662 ஆஙகிலிக்கன் முனறனைனயத் 
�ான் இன்றளவும் பயன்படுத்துகின்ரறாம். அநநூலில் அரிய பல தஜபங்கள் 
இருககின்றன. சிறந� வழிபாடடு முனறனை�ான். எனினும் ்காலம் 
்கடநது விடடது. புதிய முனற்களில் நாடடம் ைக்களுககு வநதுவிடடது. 
ஏ�ாளைான நைது ெனபயார் பிற ெனபப் பிரிவு்களுககுச தென்ற�றகு ஒரு 
்கா�ணம் நைது வழிபாடடு முனற எனலாம். ஒர� ரபாக்கான இயநதி�ம் ஒர� ரபாக்கான இயநதி�ம் 
தெயலாறறுவதுதெயலாறறுவது ரபால் இந� வழிபாடடு முனற இருககின்றது. ஆவிரயாடும் 
உண்னைரயாடும் ஆண்டவன�த் த�ாழ முடியவில்னல. வழிபாடடு 
முனறனைனய வாசிககின்றனர�யன்றி வாழவு நினறந� வழிபாடு அஙர்க 
இல்னல. வீண் ஆடம்ப�ங்கள், பாட்கர் வரினெ்கள், இனெக்கருவி்கள் உண்டு. 
ஆன்மீ்க ஆ�ா�னனககு இடமில்னல. ஓனெயுள்ள ன்கத்�ாளங்கரளாடும் 
ரபர�ானெயுள்ள ன்கத்�ாளங்கரளாடும் இனறவனனப் ரபாறற வழியில்னல. 
எனரவ நாங்கள் பிரிநது தென்று விடரடாம் என்று கூறுவாருளர். இவர்்களின் 
கூறறு முழுவதும் உண்னையன்றுகூறறு முழுவதும் உண்னையன்று. எந� வழிபாடடு முனறயா்க இருந�ாலும் 
நாம் உண்னையாய இனறவனன வழிபட முடியும். வழிபாடடு நூலில் உள்ள 
இனற ரவண்டல்்கள் வாசிக்கப்படும் ரபாது திருப்பணி வினடயாளருடன் 
ரெர்நது ைனதுககுள் அர� வாெ்கங்கனள நாமும் ்கருத்ர�ாடும் தஜபிககும் 
ரபாது இவவழிபாடு ஈடு இனணயறற வழிபாடா்க அனைகின்றது. வழிபாடனடப் 
தபாருளுனடய �ாககும் தபாறுப்பு திருப்பணிவினடயாளருனடயது. 
 பலர் எவவி�ைான ஆயத்�முமில்லாைல் வழிபாடனட நடத்� 
ஆ�ம்பிககிறார்்கள். அருளுன�க்கா்க தஜபிப்பன�க ்காடடி லும் 
தபாருளுள்ள வழிபாடனட நடத்� அதி்கைாய தஜபித்�பின் அவவழிபாடனட 
நடத்� ரவண்டும். வழிபாடடுககு உயிருடட ரவண்டியது ஊழிக்கா�னின் 
ஒப்பனடப்பும், ஓயா� தஜபவாழகன்கயுைாகும். வழிபாடனடத் த�ாடஙகும் 
சில விநாடி்களுககு முன்வன� லாகிரிப் தபாருட்கனளயும், இலசனெயான 
தொற்கனளயும் வாயில் னவத்து விடடு வநது வழிபாடு நடத்தினால் அதில் 
என்ன பலன் கிடடும்? வழிபாடனட நடத்துபவர� ைனன� ஒருமு்கப்படுத்�ாைல் 
அஙகுமிஙகும் ரைய விடடால் வழிபடுரவான� எப்படி வழி நடத்� இயலும்? 
வழிபாடடு முனற்கள் நைது நாடடுககு ஏறற�ாய அனை�ல் ரவண்டும். 
பாட்கர் வரினெ்கள் பல ஒலி நினல்களில் பாடல்்கனளப் பாடும் ரபாது நாம் 
உண்னையா்கரவ அன� இ�சிககின்ரறாம் ஆனால் பிற ெையத்�வர் ஒருவர் 
தவளியில் நின்று அப்பாடனல உறறுக ர்கடடால் அதில் அவருககு என்ன 
விளஙகும்?
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  ஒரு பிற ெையத்�வர் ஒருவர் ஒரு கிறிஸ�வனன அவெ�ைா்கக 
்காணும் படியா்க ஆலயத்துககு வந�ார். கிறிஸ�வன் ஆலயத்துககுள் 
இருந�ார். வந�வர் ஆலயத்தின் அருகில் நின்ற ஒரு ரிஷைாக்கா�னிடம் 
தென்று வழிபாடு எப்ரபாது முடியும் என்று வினவினார். அவர் தொன்ன 
வினட விரநா�ைானது, வியப்பிறகுரியது. ''ஐயா, நான்கு கூப்பாடு 
ரபாடுவார்்கள். மூன்று கூப்பாடு ரபாடடாயிறறு. இன்னுதைாரு கூப்பாடு 
ரபாடடால், வழிபாடு முடிந�து என்று தபாருள்'' என்றா�ாம். நைது 
பாடல்்கள் அவருககுக கூப்பாடா்கரவ இருககின்றன. நைது வழிபாடடு 
முனறனை்கள் நைது நாடடுககு ஏறப அனை�ல் ரவண்டும். இநதிய முனறயில் 
வழிபாடு அனை�ல் ரவண்டும். இநதியனன ொககும் வன்கயிலும் கூடடுத் 
த�ாழுன்கககும் ஏறகும் வன்கயில் நல்ல ்கர்நாட்க இனெயில் அனைத்�ல் 
ரவண்டும். ரைனல நாடடு ரைா்கம், ஆஙகில ரைா்கம் குனறய ரவண்டும். 
சிறுவர்்களுககு வழிபாடு �னியா்க நடத்�ப்பட ரவண்டும். 
 ஆலயங்கள் நறதெயதிககு அனைதியான ொன்று்கள். ஆலய 
அனைப்பு்களிலும் ரைனல நாடடு ரைா்கம் குனறய ரவண்டும். யாவரும் 
�ன�யில் அைர்நது வழிபடும் முனறயில் ஆலய அனைப்பு்கள் இருக்கலாம் 
என்று பல ெனப ஊழியர்்கள் என்னிடம் ்கருத்துத் த�ரிவித்�னர். 
ஆலய ைங்கலப் பனடப்பு நினனவு நாள் விழாக்கள் எளிய முனறயில் 
அனையலாம் வீண் ஆடம்ப�ங்கள் குனறயலாம். அெனம் என்று தொல்லி 
பல ர்காடனடக்கணககில் ரொறு தபாஙகிப் ரபாடும் பணத்ன�ச ரெர்த்து 
னவத்து பல ஆண்டு்கள் ரெ்கரித்து ஆக்கப் பணி்களில் பயன்படுத்�லாம். 
நறதெயதிப்பணியில் புதிய அணுகு முனற்கனளச தெயயலாம். பிற 
ெையக ்கருத்துக்கனள எடுத்துப் பயன்படுத்துவதில் ்கவனைாயிருக்க 
ரவண்டும். பிற ெையங்களில் பாவப்பரி்கா�த்திறகு வழி இருககிறது. பிற 
ெையங்களிலும் மீடபுககு வழி இருககிறது என்று கூறுவது கூடாது. இரயசுக 
கிறிஸதுரவ தையவாழவின் வழி என்பன� வலியுறுத்� ரவண்டும். பிற 
ெைய எடுத்துக்காடடு்களில் எடுத்துக்காடடா்க படடினத்�ாரின் பாடனல 
நறதெயதிரயாடு தபாருத்�ப் பயன்படுத்தினால் ஒரு விழுக்காடு பாடரல 
நறதெயதிரயாடு தபாருநதி வ�லாம். த�ாண்ணூறதறான்பது விழுக்காடு 
பாடல்்கள் அந� ெைய உண்னைனயச ொர்ந�னவ. யார�னும் வாதிட 
வந�ால் த�ாண்ணூறதறான்பது விழுக்காடு எங்கள் பக்கம் இருககிறது. 
எங்கள் ெையத்திறகு வாரும் வாழவு தபறுவீர் என்று நம்னை வம்புககு 
இழுக்க வழியுண்டு. சித்�ர்்களின் பாடல்்கனள நறதெயதிப்பணியில் 
பயன்படுத்தும் ஒரு சிறந� அருளுன�ஞர் தொன்னார். ''என்ன �ான் பிற 
ெைய எடுத்துக்காடடு்கனளப் பயன்படுத்தினாலும், நறதெயதிப் பணியில் 
்கடவுளின் வார்த்ன�னயப் பயன்படுத்தும் அளவிறகு வல்லனை இல்னல, 
பலன் இல்னல. ்கடவுளின் வார்த்ன� ்கடவுளின் வார்த்ன�ரய. ஆறறல் 
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மிகுந�ர�" என்றார். ்கடவுளின் வார்த்ன�ககு மு�லிடம் அவசியம். 
திருசெனப ைக்கள் அனனவன�யும் நறதெயதிப் பணியில் ஈடுபடுத்� புதிய 
முனற்கனளக ன்கயாள ரவண்டும். ்கடவுளின் வார்த்ன�னய அனனத்துக 
கிறிஸ�வரும் முனறயா்கக ்கறறுக த்காள்ள, இனறயியல் அறினவப் தபற 
புதிய முனறயில் திருைனற ஆயவு வகுப்பு்கள் நடத்�ப்பட ரவண்டும். 
 த�ன் இநதிய திருசெனப ஆயர் ஆவனத்துனற இனறைக்கள் 
இனறவாகன்க ஆயநது ்கறகும் திருப்பணித் திடடம் பா�ாடடு�றகுரியது. 
��ைான தினெரி தியான நூல்்கனள ஆண்டு ர�ாறும் தவளியிடலாம். 
திருைனற அனனத்துக கிறிஸ�வர்்களின் ்க�ங்களிலும் இருககிறது நல்லது 
�ான். ஆனால் திருைனற ன்கயில் னவத்திருப்பவர்்கள் எல்லாம் விளக்கம் 
த்காடுக்க ஆ�ம்பித்து விடுகிறார்்கள். ஆபத்து அஙர்க �ான் இருககிறது. 
திருைனறனய நாம் நன்றா்கச ெனபயாருககுக ்கறறுக த்காடுக்கா��ால் �ான் 
இனடச தெங்கனல எடுப்ரபாரும், ைநன�யில் ஆடு்கனளத் திருடுரவாரும் 
பக்கத்து நிலத்தில் ரவலினய தநருககி �ங்கனள விரிவாககிக த்காள்ரவாரும் 
வளர்நது தபருகுகிறார்்கள். தூயாவியார், திருமுழுககு, திருசெனப, 
திருப்பணிவினட, இரயசுவானவரின் இ�ண்டாம் வருன்க ரபான்றனவ 
பறறித் த�ளிவான ரபா�னன்கள் ெனபயாருககு அவசியம். ைக்களாடசி, 
திருசெனப ெடடதிடடங்கள் (Constitutions) இனவ முககியரை. ஆயினும் 
தூயாவியாரின் நடத்து�ல், திருைனறயின் ரபா�னன இவறனறக ்காடடிலும் 
சிறந�னவயல்ல. 
 திருசெனபயின் இன்னறய ஆளுன்க முனற அனைப்பு முனற 
இவறனறப் பறறி ெனபயாரில் பலர் ்கமிறறி்கள் (்கழ்கம்) ைன்றங்கள் 
இவறறின் அனைப்னபயும், திருசெனபயின் ஆளுன்க முனறயில் அவறறின் 
�னலயீடனடயும் விரும்பவில்னல. ைக்களாடசி (ஜனநாய்கம்) என்ற 
அனைப்பால் �ான் ர�ர்�ல் முனற வருகிறது. ர�ர்�ல் முனற வரும் ரபாது 
ொதி ரவறறுனை வளருகிறது. ொதி ரவறறுனை பன்கனய வளர்ககிறது. 
பன்கயும், பிரிவினனயும் நறதெயதிப் பணிககுத் �னடயாய அனைகின்றன. 
ர�ர்�ல் முனற்களில் ைாறறம் த்காண்டு வ�லாம். ்கல்வித்�குதி, ெந�ாத் 
�குதி, ெரியான ெனப உறுப்பினர் ரபான்றனவ்கனள இடத்திறகு 
ஏறப னவத்துக த்காள்ளலாம். ்கல்வித் �குதியில் எழு� வாசிக்கத் 
த�ரிந�வ�ா்கவாவது இருக்க ரவண்டும் என்று விதிக்கலாம். தஜபிக்கவாவது 
த�ரிந� உறுப்பின�ா்க இருக்க ரவண்டும் என்று விதிக்கலாம். பரிசுத்� 
உபவாெ நானள நியமித்து தஜபித்து திருவுளச சீடடின் மூலம் ர�ர்�ல் 
நடத்�லாம். அஙகு பன்கனையும், இன ரவறறுனையும் ஒழிய வழியுள்ளது. 
ெனப ஊழியர்்கனள நியமிப்பதிலும் ��ந� ைாறறங்கள் ஏறபடுத்�லாம். நல்ல 
நடத்ன� உள்ளவர்்கனளயும், இனறத்த�ாண்டில் ஆர்வம் உள்ளவர்்கனளயும் 
நியமிக்க லாம். திருசெனபப் பாடொனல்களில் பணி புரியும் ஆசிரியர்்களில் 
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ெனப ஊழியத்துககு �ன்னார்வம் உள்ளவர்்கனள ைடடும் நியமிக்கலாம். 
ெனப �ரும் வீடடு வெதிக்கா்க, ப�வி ரைலா்கத்திற்கா்க ெனப ஊழியத்திறகு 
வருரவான�த் �விர்க்கலாம். எல்லாவறறிறகும் ரைலா்க ஒவதவாரு ெனபயும் 
ஒரு முழுரந� ெனப ஊழியன� நியமிக்க ஆயத்�ப்படு�ல் அவசியம். 
ெனபயாரில், ரவறு பணியாறறுரவாரில் �ன்னார்வைாய வருபவர்்கனள ெனப 
ஊழியர்்களா்க ஏறபடுத்�லாம். 
 திருப்பணி வினடககுத் த�ரிநத�டுககும் ரபாது மி்கவும் அவர்்கனள 
ரொ�னன தெயது த�ரிநத�டுக்கலாம், ெனபயில் உபத்தி�வம் �ாங்க 
முடியவில்னலரய, திருப்பணிவினடக்காவது ரபா என்று சிபாரிசு தெயயக 
கூடாது. ைன்றங்களின் உறுப்பினர்்களின் உறவினர்்கள் என்ப�ற்கா்கத் 
திருப்பணிககுத் த�ரிநத�டுக்கலா்காது. அப்படிரய த�ரிநத�டுத்�ால் 
தூயனைக ர்கடுள்ளவர்்களும், தீயவரும் திருப்பணியாளர் என்ற தபயருடன் 
சீ�ழிக்க ஆ�ம்பித்து விடுவர். திருசெனபயிலும், திருப்பணி வினடயிலும், 
பிற பணி்களிலும் திறனையுள்ளவர்்கனள நல்ல முனறயில் பயன்படுத்� 
ரவண்டும். அஙகு ொதினயரயா, திருசெனப அ�சியனலரயா பார்க்கக 
கூடாது. திருசெனபனயச ரெர்ந�வர்்கள் ொதி அடிப்பனடயிலான ெங்கங்களில் 
அங்கத்தினர்்களாய இருப்பன�க ்கண்டிக்கலாம். ொதியின் தபய�ாரல 
கிறிஸ�வர்்கள் ெங்கம் அனைப்பன�யும், பத்திரின்க்கள் நடத்துவன�யும் 
�டுக்கலாம். திருப்பணிவினடயாளர்்களிடம் பாடொனல ரபான்ற 
நிறுவனங்களின் தபாறுப்பு்கள் இருக்கலா்காது, அது ெனபப் பணினயப் 
பாதிககிறது என்பவர்்கள் உண்டு. இககூறறு முழுவதும் உண்னையில்னல. 
பாடொனல ரபான்ற தபாறுப்பு்கள் இல்லாைல் இருநதும் சிறந� ரெனவ 
தெயயா�வர்்களும் உண்டு. 
 பாடொனல ரபான்ற மிகுந� தபாறுப்பு்கரளாடு திருப்பணினயத் 
திறம்படச தெயவாருமுண்டு. ரெனவயும், தியா்கமும், தபாறுப்பும் 
அவ�வரின் அனழப்னபயும், ஒப்பனடப்னபயும் தபாருத்�து. தபாறுப்பு்கள் 
ஒர� இடத்தில் குவியாைல் பார்த்துக த்காள்வது நல்லது. ்காலா்காலைா்கத் 
�ாங்கரள ப�வி்களில் இருரபாதைன்ரபான�த் �விர்ப்பதும் நல்லது. 
திருப்பணிவினடயாளர் ஒரு ைாணவர், அவருனடய இறுதி மூசசு 
வன� அறிவில் வள� ரவண்டியவர். இனறயியல் ரைறபடிப்புககும், 
தபாதுக்கல்வி ரைறபடிப்புககும் ஊககுவிககும் திருைண்டிலங்கள் சிறநது 
விளஙகும் என்பதில் ஐயமில்னல. திருப்பணி வினடயாளர்்களுககுப் பணிப் 
பாது்காப்பு அவசியம். அவர்்களுனடய நலனுக்கா்க பல திடடங்கள் 
உருவாக்கப்படலாம். பணிக்காலத்தில் ைரித்�ால் பத்�ாயி�த்துக கும் 
ரைறபடட உ�வித் த�ான்க அன்னாருனடய குடும்பத்துககு வழஙகும் 
வன்கயில் திடடங்கள் தீடடி தெயல்படுத்�லாம். ெனப்கள் தபரும்பாலும் 
கி�ாைங்களில் உள்ளன. திருப்பணி வினடயாளர்்களின் பிள்னள்கள் 
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படிப்புககு மி்கவும் அல்லலுறுகின்றனர். ஏனழப் பிள்னள்களுகத்கல்லாம் KNH 
உ�வியுடன் நல்ல உணவு, உனட, ்கல்வி கினடக்க வாயப்புள்ளது. ஆனால் 
கி�ாைங்களில் பாடுபடும் திருப்பணி வினடயாளர்்களின் பிள்னள்களின் 
படிப்புகர்கா வழியில்னல. ந்க�ங்களிலுள்ள ைாணவர் விடுதி்களில் �ங்கச 
தெயது படிக்க னவத்�ால் ெம்பளம் பிள்னள்களின் படிப்புகர்க ரபா�வில்னல. 
எனரவ திருப்பணிவினடயாளர்்களின் பிள்னள்களுக்கா்க ஒரு ைாணவ 
விடுதி �னித்து அனைத்து நடத்�லாம். திருசெனப �ரும் வீடு்களில் வாழநது 
திருப்பணியாறறி, ஓயவு தபறும் திருப்பணியாளர் வீடின்றி த�ருவில் 
நிறகின்ற நினல இன்று உண்டு. ஓயவு தபறுமுன் ஓவதவாரு திருப்பணி 
வினடயாளருககும் ஒரு தொந� வீடு கினடக்க ஆவன தெயயலாம். 
 சீர்திருத்�ம் பறறி எழுதிக த்காண்ரட ரபா்கலாம். ஒருவருககு 
ஒருவர் நாம் ்கருத்தில் ரவறுபாடு உள்ளவர்்கள். கிறிஸதுவில் இருந� 
சிநன�ரய நம்மிலும் இருநது நாம் இது பறறி சிநதிகன்கயில் �ான் 
ஓ�ளவாவது உண்னை புலப்படும். திருசெனபயில் ்காலா ்காலங்களில் 
சீர்திருத்�ம் நடநது த்காண்ரட இருக்க ரவண்டும். உயிர் மீடசிக கு�ல்்கள் 
எழும்பிக த்காண்ரட இருக்க ரவண்டும். அப்ரபாது�ான் அது உயிருள்ள 
நினலயில் இருப்பது விளஙகும். திருசெனபயின் நாய்கர் கிறிஸது. அவர� 
தையயான, குனறயறற, பூ�ண சீர்திருத்�வாதி. �ம்னைரய �நது சீர்திருத்�ம் 
தெய�வர். தூயாவியால் இன்றும் சீர்திருத்திக த்காண்ரட இருப்பவர் அவர் 
ைாடசினைரயாடு வரும் வன�ககும் சீர்திருத்�ம் என்பது திருசெனபயில் 
நி்கழநது த்காண்ரட இருககும். ஏதனனில் திருசெனப அத்�னனயாய 
வளரும். வள� வள� பி�செனன்களும் வளரும். விசுவாெம் குனறநது வரும் 
நாட்களில் மும்னைக ்கடவுரள (திரித்துவ ்கடவுரள) �ம் அடியார் மூலம் 
த�ாடர்நது சீர்திருத்�ம் தெயவார். திருசெனப உலன்க சீர்திருத்தும் பணியில் 
தெயல்பட இனறவரன த�ாடர்நது தெயலாறறுகிறார். 

"இவற்றிற்குச சாட்சியாயிருப்்பவர், ஆம், வி்ரவில் வருகியைன்'' 
என்கிைார் ஆகமன்

ஆண்டவராகிய இயயசுயவ, வாரும் 
(கவளி� 22:20)





உங்களது ்கருத்துக்கனள எங்களுககு த�ரிவிக்கலாம் உங்களது ்கருத்துக்கனள எங்களுககு த�ரிவிக்கலாம் 
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Bungalow Surandai – 627859 

Tenkasi District 

Email : christianhistorical@gmail.com 

Call : 04633 290401 

+91 9176780001 

+91 7538812218

tchsportal.co.in

Sujith . S

Email : sujithrex@pm.me
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151திருச்சபை சீர்திருத்த வரலாறு
கிறிஸ�வ வ�லாறறு ெங்கத்தின் அன்பின் வாழத்துக்கள்

கிறிஸதுவுககுள் பிரியைானவர்்கரள, மீடபரும், உல்க இ�டெ்கருைாகிய இரயசு கிறிஸதுவின் 
இனி�ான நாைத்தினாரல உங்கள் அனனவருககும் அன்பின் வாழத்துக்கனளத் த�ரிவித்துக 
த்காள்ளுகின்ரறன்.
நம் ைத்தியில் ஆண்டவரின் ஊழியத்தினன தெய� உத்�ைர்்கனள அனடயாளம் ்கண்டு, 
இருளிரல ைனறநதுக கிடந� அவர்்களின் வாழகன்கச ெரித்தி�த்ன� தவளிசெத்திறகுக 
த்காண்டுவ� ரவண்டும் என்ற தபரிய ஆவரலாடு கூட இவவுழியத்தினன ஆ�ம்பித்ர�ாம். 
ஆ�ம்பித்� நாள் மு�றத்காண்டு மி்க சிறப்பான ஆ��னவயும், உறொ்கத்ன�யும் 
த்காடுத்துவரும் எழுத்�ாளர்்கள், விளம்ப��ா�ர்்கள் ைறறும் அனனவருககும் நன்றியினனத் 
த�ரிவித்துக த்காள்ளுகின்ரறன். 

உங்கள் பகுதியில் பணி தெய� மிஷதனரி்கள், குருவானவர்்கள், ெனப ஊழியர்்கள் ைறறும் 
சுர�சி ஊழியர்்கள் என தவளி உலகிறகு த�ரியா�வர்்கனள ைறறவர்்களுககு ஆயவு 
மூலம் அறிமு்கப்படுத்� அன்ரபாடு ர்கடடுக த்காள்ளுகின்ரறன்.
*வ�லாறறுச சுவடு்கள்* புத்�்கம் த�ாடர்நது தவளிவ� தஜபித்துக த்காள்ளுங்கள். உங்கள் 
நண்பர்்களுககு இப்புத்�்கத்தினன *அறிமு்கப்படுத்தி* அவர்்கனளயும் ெந�ா�ா�ர்்களா்க 
இனணயுங்கள்.

பதிப்பாசிரியர்பதிப்பாசிரியர்
ைா� இ�ழுககு த�ாடர்புத்காள்ளவும் ைா� இ�ழுககு த�ாடர்புத்காள்ளவும் 

+91 91767 80001



திருதநல்ரவலி கிறிஸ�வ திருதநல்ரவலி கிறிஸ�வ 
வ�லாறறு ெங்கம்வ�லாறறு ெங்கம்


