
காமின் தவறும் கானானுக்கு ககாடுக்கப்பட்ட சாபமும் 

*ஆதியாகமம் 9:20-27* 

 

1. இந்த நிகழ்வை பற்றி பலருக்கும் பலதரப்பட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன. 
நமக்கு ததைன் கிறிஸ்துைின் மூலம் அருளிய (கிறிஸ்து = தவலயும் + 
சரீரமும்) வைளிச்சத்தின் மூலம் இந்த காரியத்வத ஆராய்ந்து 
பார்ப்தபாமாக. 

2. தநாைா திராட்வச ரசம் குடித்து ைஸ்திரம் ைிலகி படுத்திருந்ததபாது, 
தநாைாைின் குமாரனாகிய காம், தநாைாைின் நிர்ைாணத்வத பார்த்தது 
வதாடர்பாக முதலில் தநாைாவையும் தைறாக குற்றப்படுத்தலாம். அதாைது 
தநாைா ஏன் திராட்வச ரசம் குடித்து வைறிக்க தைண்டும் என்று 
தகட்கலாம்.  

3. நாம் இங்கு கைனிக்க தைண்டிய ைிஷயம் யாவதனில், இந்த சம்பைம் 
நிகழ்ந்த காலம் ஜலப்பிரளயத்திற்கு பிறகு ஆகும். ஏவனனில் 
ஜலப்பிரளயத்திற்கு முன்பு பூமி எங்கும் நல்ல சீததாஷ்ண நிவல 
இருந்தவமயால் திராட்வச ரசம் வநாதித்திருக்க (Fermentation) ைாய்ப்பில்வல.  
இப்தபாதுதான் முதன் முதலில் திராட்வச பயிரிடப்பட்டிருக்க கூடும். 
ஆகதை ஜலப்பிரளயம் ைந்து பூமியின் மீது இருந்த கவடசி நீர் ைிதானம் 
(Canopy) ைழீ்ந்ததின் காரணமாக தபாவதவய (வைறிக்க வசய்யும்) 
உண்டாக்கும் அந்த காரியத்வத (Intoxication Process) பற்றி தநாைா 
அறியாதிருந்திருக்க தைண்டும். ஆகதைதான் திராட்வச ரசத்வத குடித்த 
தபாது, அைர் அதனால் வைறித்து, ைஸ்திரம் ைிலகி படுத்திருந்தார் என்று 
நாம் தைதாகமத்தில் ைாசிக்கிதறாம் (ைச 21). தநாைா இந்த காரியங்கவள 
அறியாதிருந்தார் என்பவத ைலியுறுத்தி காண்பிக்கதை இந்த ைிைரங்கவள 
இங்கு பார்க்கிதறாம். 

4. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தநாைாைின் குமாரரில் ஒருைனாகிய காம், தன் 
தகப்பனுவடய நிர்ைாணத்வத கண்டு, அவத தன் சதகாதரரிடத்தில் 
கூறினான் என்றும் நாம் தைதாகமத்தில் ைாசிக்கிதறாம். நாம் 
தைதாகமத்வத மட்டும் கைனிக்கக்கடதைாம்.  



ஆக இந்த ைிஷயம் வதரிந்த தநாைாைின் மற்ற குமாரர்களாகிய தசமும், 
யாப்தபத்தும் “ஒரு ைஸ்திரத்வத எடுத்துத் தங்கள் இருைருவடய 
ததாள்தமலும் தபாட்டுக்வகாண்டு, பின்னிட்டு ைந்து, தங்கள் தகப்பனுவடய 
நிர்ைாணத்வத மூடினார்கள்; அைர்கள் எதிர்முகமாய்ப் தபாகாதபடியினால், 
தங்கள் தகப்பனுவடய நிர்ைாணத்வதக் காணைில்வல” (ைச 23) என்று 
பார்க்கிதறாம்.   

5. எனதை இங்கு காம் வசய்த தைறு தன்னுவடய தகப்பனுவடய 
நிர்ைாணத்வத கண்டப்பின்னர்,  தசமும் யாப்தபத்தும் எப்படி பின்னிட்டு 
ைந்து தங்கள் தகப்பனின் நிர்ைாணத்வத மூடினார்கதளா அதன்படி 
வசய்யாமல், அைன் இதுபற்றி பரியாசம் வசய்ததுதபாலதை வதரிகிறது. 
இதுதை காமுவடய தைறு. இதில் நாம் ஒன்வறயும் கூட்டதைா 
குவறக்கதைா கூடாதிருக்ககடதைாமாக. பின்னர் இந்த ைிஷயம் வதரிந்த 
தநாைா, காம் வசய்த இந்த காரியத்திற்காக அைனுவடய குமாரனாகிய 
கானாவன சபித்தார் என்றும் நாம் பார்க்கிதறாம். 

6. தநாைா ஏன் காம் வசய்த தைறுக்கு கானாவன சபிக்கதைண்டும் என்ற 
தகள்ைி நமக்கு எழுகிறது. இதற்கு நமக்கு தநரடியான எந்த பதிலும் 
தைதாகமத்திலிருந்து வதரியைில்வல. ஆனால் சில காரணங்கவள 
வகாண்டு இதவன அறியலாம்.  தநாைா ஏற்கனதை தன் மூன்று 
குமாரர்கவள ஆசீர்ைதித்தார் (ஆதியாகமம் 9:1). இதனாதலதய காவம 
சபிக்காமல்,  கானாவன சபித்திருக்க கூடும் (அல்லது) ஒருதைவள காம் 
வசய்த இந்த துன்மார்க்கத்தில் (தன் தகப்பனுவடய நிர்ைாணத்வத பார்த்து 
அவத பரிகசித்தது) கானானிற்கும் உடன்பாடு இருந்திருக்கலாம். எனினும், 
இவைகவள பற்றி நாம் அறிதயாம். 

7. ஆனால், இது தநாைா வகாடுத்த சாபம் என்ற ஒரு தகாணத்தில் 
பார்க்கிற நாம், அப்படிதய ஏன் அைர் இதவன ஒரு தீர்க்கதரிசனமாக 
குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடாது? என்று தயாசித்து பார்க்கும்தபாது, இங்கு தநாைா, 
தம்முவடய மூன்று குமாரரும் வசய்த கிரிவயகளுக்வகாத்த 
ைார்த்வதகவள அதாைது அைர்கள் வசய்த கிரிவயகளுக்குதக்கபடி, பின்பு 
அைர்களுவடய சந்ததிக்கு சம்பைிக்கப்தபாைவத பற்றி தீர்க்கதரிசனமாக 
ஏன் சாட்சிபடுத்தியிருக்க கூடாது? என்பவத சிந்தித்து பார்க்க 
கடவமப்பட்டிருக்கிதறாம்.  



8. காம் தன்னுவடய தகப்பனுக்கு அைமரியாவதவய உண்டுபண்ணினான். 
ஆனால் தசமும், யாப்தபத்தும் தங்கள் தகப்பனிடத்தில் நாகரிக 
பண்புடனும் (Decency), மதிப்பு மரியாவதயுடனும் (Respect) மற்றும் 
கீழ்ப்படிதலுடனும் (Obedience) நடந்து வகாண்டார்கள் (அதாைது தங்கள் 
தகப்பனுவடய நிர்ைாணத்வத காணாது, ைஸ்திரத்வத எடுத்து பின்னிட்டு 
ைந்து அதவன மூடின இைர்களது வசயல்). எனதை, காமுவடய 
குமாரனாகிய கானானுக்கு சாபத்வத முன்வமாழிந்த அதத தநாைா,  தசம் 
மற்றும் யாதபத்வத (கைனமாக தைத ைசனத்வத கைனித்து 
பார்க்கும்வபாழுது அைர்களின் சந்ததிவய பற்றியும் தபசுைவத 
காணமுடியும்) ஆசீர்ைதிக்கிறார் (Vs.26,27). ஆக இைர்களுவடய சந்ததி, பின் 
ைரும் காலங்களில் எப்படி இருக்கப்தபாகிறது என்பது பற்றி 
தீர்க்கதரிசனமாக உவரத்தது தபாலதை இது உள்ளது.  

9. காமின் சந்ததிவய பற்றி நாம் பார்க்கும் தபாது  அதன் துன்மார்க்கத்வத 
பற்றி நாம் தைதைாக்கியங்களிருந்து காணலாம். காமின் மற்வறாரு 
குமாரனாகிய கூஷ் என்பைனின் குமாரன் தான் நிம்தராத். இந்த 
நிம்தராத்தத பல வதய்ை ைழிபாட்டிற்கு (Polytheism) மூல காரணமானைன் 
ஆைான்.  

கானான் 

10. ததைன் இஸ்ரதயல் ஜனங்களுக்கு கானானியர் உள்ளிட்ட மற்ற 
ஜாதியினர் குடியிருக்கும் கானான் ததசத்வத சுதந்திரமாக வகாடுப்பதாக 
ைாக்குத்தத்தம் வசய்திருந்தார். இந்த கானான் ததசத்தில் ஏழு ைவகயான 
கானானிய ஜாதியினர் குடியிருந்தனர். அைர்கள் ஏத்தியர், கிர்காசியர், 
எதமாரியர், கானானியர், வபரிசியர், ஏைியர், எபூசியர் ஆைர் (உபா 7:1; 
தயாசுைா 3:10;24:11). இந்த கானானியவர முழுைதுமாக துரத்திைிடுைதாக 
ததைன் இஸ்ரதயல் ஜனங்களுக்கு ைாக்களித்து, இப்படியாக 
உண்வமயிதலதய அைர்கவள முற்றிலும் துரத்தி, அழித்துப்தபாட்டவதயும்,  
தமற்கூறப்பட்ட ைசனங்களில் இருந்து நாம் அறிந்து வகாள்ளலாம்.  

11. ஏன் இந்த ஜாதியினவர முற்றிலுமாக ததைன் தைரறுக்க வசால்லுகிறார் 
என்றால், இைர்கள் ஒழுக்க ரீதியில் அதாைது சன்மார்க்க காரியத்தில் 
முற்றிலும் தாழ்ந்த நிவலயிலிருந்தைர்கள் ஆைர். ஒழுக்க ரீதியில் 
இழிைானைர்களாகவும், மிகவும் சீர்வகட்டு தபான ஜனங்களாகவும் 



இருந்தனர் (Vile and debase morally). இைர்கள் மிகுந்த 
ைிக்கிரகாராதவனக்காரர்களாக இருந்தததாடு, பிரமானமற்றைர்களும் தகாத 
காரியங்கவள வசய்த ஜாதிகளாகவும் இருந்தனர் (தலைி 20:22-24; உபாகமம் 
9:4; 12:31). இதில் இன்னும் சரித்திர சம்பந்தமாகவும், அகழ்ைாராய்ச்சியின் 
மூலமும் கிவடத்த ஆதாரங்களின் படி இைர்களுக்கு பால்ைிவன தநாய்கள் 
(Veneral diseases), அதாைது தகாத உறைின் மூலம் ைரும் ைியாதிகள் 
இருந்ததும் வதரிய ைருகிறது. இப்படிப்பட்ட சீர்வகட்டு தபான நிவலயில் 
இருந்தைர்களாதலால் தான், முற்றிலுமாக இந்த ஜாதியினவர அழித்து 
தபாட்டு அந்த ததசத்வத தம்முவடய பிள்வளகளுக்கு ததைன் சுதந்தரமாக 
வகாடுத்தார். 

12. இைர்கள் பாைத்தில் முற்றிலும் Advantage எடுத்துக்வகாண்டைர்கள். 
அதனால் இந்த கானான் ததசத்தில் இனி இைர்கள் சுதந்தரமாக 
இருப்பதற்கு கூடாது என்பதினால் இைர்கவள தைரறுக்க வசால்லுகிறார். 
எந்வதந்த ஜாதிகவள முற்றிலுமாக தைரறுக்க வசால்லுகிறார் என்பவத 
உபாகமம் 20:10-18-ல் காணலாம். ஏன் ததைன் இவ்ைளவு காலம் 
இப்படிப்பட்ட சீர்வகட்டு தபான ஜாதியினவர ைிட்டு வைத்திருக்க 
தைண்டும் என்று நாம் பார்க்கும்தபாது, ஒவ்வைாருைரின் பாைமும் 
நிவறைாகும் ைவரக்கும் அைர் அைர்கவள ைிட்டு வைக்கிறார் என்று 
பார்க்கிதறாம். இதவன பற்றி வதளிைாக ஆதியாகமம் 15:16 ல் 
ைாசிக்கும்தபாது “நாலாம் தவலமுவறயிதல அைர்கள் இவ்ைிடத்துக்குத் 
திரும்ப ைருைார்கள்; ஏவனன்றால் எதமாரியருவடய அக்கிரமம் இன்னும் 
நிவறைாகைில்வல என்றார்”. ஒவ்வைாரு ஜாதியும் தங்கள் தங்கள் 
பாைத்தின் தபாக்கில் தபாக அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னர் அது முற்றிலுமாக 
நிறுத்தப்பட்டு தபானது. ஆக அன்று ஆபிரகாமுவடய நாளில் அல்லாமல் 
அைருவடய நான்காம் தவலமுவறயில் தம்முவடய ஜனங்கவள 
ைாக்குத்தத்தம் வசய்யப்பட்ட கானான் ததசத்திற்கு வகாண்டு ைந்ததின் 
காரணம் என்னவைன்றால்,  இன்னும் எதமாரியரின் பாைம் நிவறைாகாதது 
தான் . இைர்கள் பாைம் நிவறைானதபாது (உச்சக்கட்டத்திற்கு வசன்றதபாது) 
ததைன் இைர்கவள தைரறுத்து ைிட்டார். 

 



13. ஆகதை இப்படிப்பட்ட இந்த கானானியரின் ஜாதிகளின் சீர்வகட்ட 
நிவலவயதய தநாைா முன்னறிைித்திருக்க கூடும் என்ற 
கண்தணாட்டத்திதலதய இந்த ைிஷயத்வத பார்க்க தைண்டும். ஆக, காமின் 
குமாரனாகிய கானானின் சந்ததி பின்னாளில் எப்படி சீர்தகடாக 
இருக்கப்தபாகிறது என்பவத காண்பிக்கும் ைண்ணம் முன்வமாழியப்பட்ட 
காரியமாகதை இது உள்ளதாக வதரிகிறது.  

14. தன்  தகப்பனுவடய நிர்ைாணத்வத கண்டு, அவத பரியாசம் 
வசய்ததுதான் காம் வசய்த வபால்லாப்பு. தசம் மற்றும் யாப்தபத் ஆகிய 
தநாைாைின் மற்ற இரண்டு குமாரரும் தங்கள் தகப்பனுக்கு காண்பிக்க 
தைண்டிய தகுந்த மதிப்வபயும் மரியாவதவயயும் கீழ்ப்படித்தவலயும் 
காண்பித்தார்கள். ஆகதை இந்த கண்தணாட்டம் தைதாகம கருத்து 
வசறிைிற்கு இணக்கமாகதை உள்ளது. நமக்கு கிவடத்த வைளிச்சத்தில் நாம் 
இதுைவர புரிந்து வகாண்ட காரியங்கள் இவைகளாகும்.  

இங்கு பரிமாறப்பட்ட சத்திய கருத்துக்கள் மணைாட்டி சவப அங்கத்தில் 
தங்களுவடய ஓட்டத்வத ஓடினைர்களின் எழுத்து பவடப்புகளிலிருந்து, 
அதுவும் குறிப்பாக சவபயின் பாத அங்கங்களாக ஓடின சதகாதரர்களின் 
எழுத்து பவடப்புகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். 

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 


