
ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் 
குருத்து ஞாயிறு 

 

 

 

குருத்த ாடைப் பவனி 

 

மூன்றாம்ஆண்டு 

ஆண்டவர் பபயரால் அரசராய் வருகிறவர் தபாற்றப்பபறுக! 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்ச்பசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   19: 28-40  



அக்காலத்தில்  

இயேசு  எருசயலமுக்குப் புறப்பட்டுச் சசன்றார்.   ஒலிவம் என 

வழங்கப்படும் மலல அருகிலுள்ள சபத்பகு, சபத்தானிோ என்ற 

ஊர்கலள அவர் செருங்கி வந்தயபாது இரு சீடர்கலள அனுப்பினார். 

அப்யபாது அவர் அவர்களிடம், “எதியே இருக்கும் ஊருக்குள் யபாங்கள்; 

அதில் நுலழந்ததும் இதுவலே ோரும் அமோத ஒரு கழுலதக் குட்டி கட்டி 

லவக்கப்பட்டிருப்பலதக் காண்பீர்கள்; அலத அவிழ்த்துக் சகாண்டு 

வாருங்கள். ோோவது உங்களிடம், ‘ஏன் அவிழ்க்கிறீர்கள்?’ என்று 

யகட்டால், ‘இது ஆண்டவருக்குத் யதலவ’ எனச் சசால்லுங்கள்”என்றார். 

 

அனுப்பப்பட்டவர்கள் சசன்று அவர் தங்களுக்குச் சசான்னவாயற 

இருக்கக் கண்டார்கள். அவர்கள் அலத அவிழ்த்துக் சகாண்டிருந்தயபாது 

கழுலதயின் உரிலமோளர்கள், “கழுலதலே ஏன் அவிழ்க்கிறீர்கள்?” 

என்று அவர்களிடம் யகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், “இது 

ஆண்டவருக்குத் யதலவ” என்றார்கள்; 

 பின்பு அலத இயேசுவிடம் ஓட்டி வந்தார்கள்; 

அக்கழுலதயின்யமல் தங்கள் யமலுலடகலளப் யபாட்டு, இயேசுலவ 

அதன்யமல் ஏற்றி லவத்தார்கள். அவர் யபாய்க் சகாண்டிருந்தயபாது 

அவர்கள் தங்கள் யமலுலடகலள வழியில் விரித்துக் சகாண்யட 

சசன்றார்கள். இயேசு ஒலிவ மலலச்சரிலவ செருங்கினார். அப்யபாது 

திேண்டிருந்த சீடர் அலனவரும் தாங்கள் கண்ட எல்லா வல்ல 

சசேல்களுக்காகவும் உேத்தக் குேலில் மகிழ்ச்சியோடு கடவுலளப் புகழத் 

சதாடங்கினர்; “ஆண்டவர் சபேோல் அேசோய் வருகிறவர் யபாற்றப் 

சபறுக! விண்ணகத்தில் அலமதியும் மாட்சியும் உண்டாகுக!” என்றனர். 

 அப்யபாது கூட்டத்தில் இருந்த பரியசேர்களுள் சிலர் 

அவலே யொக்கி, “யபாதகயே, உம் சீடர்கலளக் கடிந்து சகாள்ளும்” 

என்றனர். அதற்கு அவர் மறுசமாழிோக, “இவர்கள் யபசாதிருந்தால் 

கற்கயள கத்தும் என ொன் உங்களுக்குச் சசால்கியறன்” என்றார். 



 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

மு ல் வாசகம் 

 

நிந் டை பசய்தவார்க்கு என் முகத்ட  மடறக்கவில்டை. இழிநிடைடய 

நான் அடடவதில்டை என்று அறிதவன். 

 

இடறவாக்கிைர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்    50: 4-7 

 

     ெலிந்தவலன ெல் வாக்கால் ஊக்குவிக்கும் அறிலவ ொன் சபற்றிட, 

ஆண்டவோகிே என் தலலவர், கற்யறானின் ொலவ எனக்கு 

அளித்துள்ளார்; காலலயதாறும் அவர் என்லனத் தட்டி எழுப்புகின்றார்; 

கற்யபார் யகட்பதுயபால் ொனும் சசவிசகாடுக்கச் சசய்கின்றார். 

 

     ஆண்டவோகிே என் தலலவர் என் சசவிலேத் திறந்துள்ளார். ொன் 

கிளர்ந்சதழவில்லல. விலகிச் சசல்லவுமில்லல. அடிப்யபார்க்கு என் 

முதுலகயும், தாடிலேப் பிடுங்குயவார்க்கு என் தாலடலேயும் 

ஒப்புவித்யதன். 



 

     நிந்தலன சசய்யவார்க்கும் காறி உமிழ்யவார்க்கும் என் முகத்லத 

மலறக்கவில்லல. ஆண்டவோகிே என் தலலவர் துலண நிற்கின்றார்; 

ொன் அவமானம் அலடயேன்; என் முகத்லதக் கற்பாலற 

ஆக்கிக்சகாண்யடன்; இழிநிலலலே ொன் அலடவதில்லல என்று 

அறியவன். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

பதிலுடரப் பாடல் திபா 22: 7-8. 16-17a. 18-19. 22-23 (பல்ைவி: 1a) 

பல்ைவி:  என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் என்டைக்  

                டகவிட்டீர்? 

 

7  என்லனப் பார்ப்யபார் எல்லாரும் ஏளனம் சசய்கின்றனர்; உதட்லடப்  

    பிதுக்கித் தலலேலசத்து, 

 8 `ஆண்டவர்மீது ெம்பிக்லக லவத்தாயன! அவர் இவலன மீட்கட்டும்; 

    தாம் அன்புகூர்ந்த இவலன அவர் விடுவிக்கட்டும்' என்கின்றனர்.  

                                                                            ………………….பல்ைவி 

 



16 தீலம சசய்யவாரின் கூட்டம் என்லன வலளத்துக்சகாண்டது;  

    ொய்கள் என அவர்கள் என்லனச் சூழ்ந்துசகாண்டார்கள்; என்  

    லககலளயும் கால்கலளயும் துலளத்தார்கள்.  

17a என் எலும்புகலள எல்லாம் ொன் எண்ணிவிடலாம். ……….பல்ைவி 

 

18 என் ஆலடகலளத் தங்களிலடயே பங்கிட்டுக்சகாள்கின்றனர்; என் 

    உலடயின்யமல் சீட்டுப் யபாடுகின்றனர்.  

19 நீயோ ஆண்டவயே! என்லன விட்டுத் சதாலலயில் யபாய்  

    விடாயதயும்; என் வலிலமயே! எனக்குத் துலண சசய்ே விலேந்து  

     வாரும்.                                                                             .........பல்ைவி 

22 உமது சபேலே என் சயகாதேருக்கு அறிவிப்யபன்; சலப ெடுயவ 

     உம்லமப் புகழ்ெது பாடுயவன். 

 23 ஆண்டவருக்கு அஞ்சுயவாயே; அவலேப் புகழுங்கள்; ோக்யகாபின் 

     மேபினயே, அலனவரும் அவலே மாட்சிலமப்படுத்துங்கள்;  

   இஸ்ேயேல் மேபினயே, அலனவரும் அவலேப் பணியுங்கள்.  

                                                                           ……………………….பல்ைவி 

இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்து  ம்டமதய  ாழ்த்திக்பகாண்டார்; எைதவ கடவுளும் கிறிஸ்துடவ 

உயர்த்திைார். 



திருத்தூ ர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்                                          

2: 6-11 

 

      கடவுள் வடிவில் விளங்கிே கிறிஸ்து, கடவுளுக்கு இலணோய் 

இருக்கும் நிலலலே வலிந்து பற்றிக்சகாண்டிருக்க 

யவண்டிேசதான்றாகக் கருதவில்லல. ஆனால் தம்லமயே 

சவறுலமோக்கி, அடிலமயின் வடிலவ ஏற்று, மனிதருக்கு ஒப்பானார். 

மனித உருவில் யதான்றி, சாலவ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் சிலுலவச் 

சாலவயே ஏற்கும் அளவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தம்லமயே 

தாழ்த்திக்சகாண்டார். 

எனயவ கடவுளும் அவலே மிகயவ உேர்த்தி, எப்சபேருக்கும் 

யமலான சபேலே அவருக்கு அருளினார். ஆகயவ இயேசுவின் சபேருக்கு 

விண்ணவர், மண்ணவர், கீழுலயகார் அலனவரும் மண்டியிடுவர்; 

தந்லதோம் கடவுளின் மாட்சிக்காக `இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்' என 

எல்லா ொவுயம அறிக்லகயிடும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

 நற்பசய்திக்கு முன் வசைம்         பிலி 2: 8-9                        

சாடவ ஏற்கும் அளவிற்கு, அதுவும் சிலுடவச் சாடவதய ஏற்கும் 

அளவுக்குக் கீழ்படிந்து  ம்டமதய  ாழ்த்திக்பகாண்டார்.  எைதவ 

கடவுளும் அவடர மிகதவ உயர்த்தி, எப்பபயருக்கும் தமைாை பபயடர 

அவருக்கு அருளிைார். 



 

//ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வரைாறு, எரியும் திரிகளும் தூபமும் 

இன்றி, வாழ்த்துடர கூறாமலும் திருநூலில் சிலுடவ அடடயாளம் 

வடரயாமலும் வாசிக்கப்படும்.// 

 

லூக்கா எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 

திருப்பாடுகள்              22:14 - 23:56                    

 

     இயேசுவின் சீடர்கள் பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு சசய்தபின்  யெேம் 

ஆனதும் இயேசு திருத்தூதயோடு பந்தியில் அமர்ந்தார். அப்யபாது அவர் 

அவர்கலள யொக்கி, ' ொன் துன்பங்கள் படுமுன் உங்கயளாடு இந்தப் 

பாஸ்கா விருந்லத உண்பதற்கு மிக மிக ஆவலாய் இருந்யதன். ஏசனனில் 

இலறோட்சியில் இது நிலறயவறும்வலே இலத ொன் உண்ணமாட்யடன் 

என்று உங்களுக்குச் சசால்கியறன் ' என்றார்.  

பின்பு அவர் கிண்ணத்லத எடுத்து, கடவுளுக்கு ென்றி சசலுத்தி 

அவர்களிடம், 'இலதப் சபற்று உங்களுக்குள்யள பகிர்ந்துசகாள்ளுங்கள். 

ஏசனனில், இது முதல் இலறோட்சி வரும்வலே, திோட்லசப் பழ 

இேசத்லதக் குடிப்பதில்லல என ொன் உங்களுக்குச் சசால்கியறன் ' 

என்றார்.  

பின்பு அவர் அப்பத்லத எடுத்துக் கடவுளுக்கு ென்றி சசலுத்தி, 

அலதப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் சகாடுத்து, ' இது உங்களுக்காகக் 

சகாடுக்கப்படும் எனது உடல். இலத என் நிலனவாகச் சசய்யுங்கள் ' 

என்றார். அப்படியே உணவு அருந்திே பின்பு அவர் கிண்ணத்லத எடுத்து, ' 

இந்தக் கிண்ணம் உங்களுக்காகச் சிந்தப்படுகிற எனது இேத்தத்தால் 

நிலலப்படுத்தப்படும் புதிே உடன்படிக்லக. என்லனக் 

காட்டிக்சகாடுப்பவன் இயதா, என்யனாடு பந்தியில் அமர்ந்திருக்கிறான். 



மானிடமகன் தமக்சகன்று குறிக்கப்பட்டபடியே யபாகிறார், ஆனால் 

ஐயோ! அவலேக் காட்டிக்சகாடுக்கிறவனுக்குக் யகடு ' என்றார். 

அப்சபாழுது அவர்கள், ' ெம்மில் இச்சசேலலச் சசய்ேப் யபாகிறவர் ோர் 

' என்று தங்களுக்குள்யள யகட்கத் சதாடங்கினார்கள்.  

 

யமலும் தங்களுக்குள்யள சபரிேவோக எண்ணப்பட யவண்டிேவர் 

ோர் என்ற விவாதம் அவர்களிலடயே எழுந்தது. இயேசு அவர்களிடம், ' 

பிற இனத்தவரின் அேசர்கள் மக்கலள அடக்கி ஆளுகின்றார்கள்; அதிகாேம் 

காட்டுகின்றவர்கள் ென்லம சசய்பவர்கள் என அலழக்கப்படுகின்றார்கள். 

ஆனால் நீங்கள் அப்படிச் சசய்ேலாகாது. உங்களுள் சபரிேவர் 

சிறிேவோகவும் ஆட்சிபுரிபவர் சதாண்டு புரிபவோகவும் மாற யவண்டும். 

ோர் சபரிேவர்? பந்தியில் அமர்ந்திருப்பவோ? அல்லது பணிவிலட 

புரிபவோ? பந்தியில் அமர்ந்திருப்பவர் அல்லவா? ொன் உங்கள் ெடுயவ 

பணிவிலட புரிபவனாக இருக்கியறன்.  

ொன் யசாதிக்கப்படும்யபாது என்யனாடு இருந்தவர்கள் நீங்கயள. 

என் தந்லத எனக்கு ஆட்சியுரிலம சகாடுத்திருப்பது யபால ொனும் 

உங்களுக்குக் சகாடுக்கியறன். ஆகயவ என் ஆட்சி வரும்யபாது நீங்கள் 

என்யனாடு பந்தியில் அமர்ந்து உண்டு குடிப்பீர்கள்; இஸ்ேயேலின் 

பன்னிரு குலத்தவருக்கும் தீர்ப்பு வழங்க அரிேலணயில் அமர்வீர்கள். 

  ' சீயமாயன, சீயமாயன, இயதா யகாதுலமலேப்யபால் உங்கலளப் 

புலடக்கச் சாத்தான் அனுமதி யகட்டிருக்கிறான். ஆனால் ொன் உனது 

ெம்பிக்லக தளோதிருக்க உனக்காக மன்றாடியனன். நீ மனந்திரும்பிேபின் 

உன் சயகாதேர்கலள உறுதிப்படுத்து ' என்றார். அதற்கு யபதுரு, ' 

ஆண்டவயே, உம்யமாடு சிலறயிடப்படுவதற்கும் ஏன், சாவதற்கும் ொன் 

ஆேத்தமாய் உள்யளன் ' என்றார். இயேசு அவரிடம், ' யபதுருயவ, 

இன்றிேவு, ″ என்லனத் சதரிோது ″ என மும்முலற நீ மறுதலிக்குமுன் 

யசவல் கூவாது என உனக்குச் சசால்கியறன் ' என்றார்.  



இயேசு சீடர்களிடம், ' ொன் உங்கலளப் பணப்லபயோ 

யவறுலபயோ மிதிேடியோ எதுவுமில்லாமல் அனுப்பிேயபாது, 

உங்களுக்கு ஏதாவது குலற இருந்ததா? ' என்று யகட்டார். அவர்கள், ' ஒரு 

குலறயும் இருந்ததில்லல ' என்றார்கள். அவர் அவர்களிடம், ' ஆனால், 

இப்சபாழுது பணப்லப உலடேவர் அலத எடுத்துக் சகாள்ளட்டும்; யவறு 

லப உலடேவரும் அவ்வாயற சசய்ேட்டும். வாள் இல்லாதவர் தம் 

யமலுலடலே விற்று வாள் வாங்கிக் சகாள்ளட்டும். ஏசனனில் ொன் 

உங்களுக்குச் சசால்கியறன்: ' சகாடிேவருள் ஒருவோகக் கருதப்பட்டார் ' 

என்று மலறநூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது என் வாழ்வில் நிலறயவற 

யவண்டும். என்லனப் பற்றிேலவ எல்லாம் நிலறயவறி வருகின்றன ' 

என்றார். அவர்கள் ' ஆண்டவயே, இயதா! இங்யக இரு வாள்கள் உள்ளன ' 

என்றார்கள். இயேசு அவர்களிடம், ' யபாதும் ' என்றார்.  

 

இயேசு அங்கிருந்து புறப்பட்டுத் தம் வழக்கப்படி ஒலிவ மலலக்குச் 

சசன்றார். சீடர்களும் அவலேப் பின் சதாடர்ந்தார்கள். அந்த இடத்லத 

அலடந்ததும் அவர் அவர்களிடம், ' யசாதலனக்கு உட்படாதிருக்க 

இலறவனிடம் யவண்டுங்கள், ' என்றார். பிறகு அவர் அவர்கலள விட்டுக் 

கல்சலறிதூேம் விலகிச் சசன்று, முழந்தாள்படியிட்டு, இலறவனிடம் 

யவண்டினார்; ' தந்லதயே, உமக்கு விருப்பமானால் இத்துன்பக் 

கிண்ணத்லத என்னிடமிருந்து அகற்றும். ஆனாலும் என் விருப்பப்படி 

அல்ல; உம் விருப்பப்படியே நிகழட்டும் ' என்று கூறினார். (அப்யபாது 

விண்ணகத்திலிருந்து ஒரு தூதர் அவருக்குத் யதான்றி அவலே 

வலுப்படுத்தினார். அவயோ மிகுந்த யவதலனக்குள்ளாகயவ, உருக்கமாய் 

இலறவனிடம் யவண்டிக் சகாண்டிருந்தார். அவேது விேர்லவ சபரும் 

இேத்தத் துளிகலளப் யபாலத் தலேயில் விழுந்தது.)  

அவர் இலறயவண்டலல முடித்துவிட்டு எழுந்து சீடர்களிடம் 

வந்தயபாது அவர்கள் துேேத்தால் யசார்வுற்றுத் 

தூங்கிக்சகாண்டிருப்பலதக் கண்டார். அவர்களிடம், ' என்ன, உறங்கிக் 



சகாண்டா இருக்கிறீர்கள்? யசாதலனக்கு உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து 

இலறவனிடம் யவண்டுங்கள் ' என்றார்.  

 

 இயேசு சதாடர்ந்து யபசிக் சகாண்டிருந்தயபாது, இயதா! மக்கள் 

கூட்டமாய் வந்தனர். பன்னிருவருள் ஒருவனான யூதாசு என்பவன் 

அவர்களுக்குமுன் வந்து அவலே முத்தமிட செருங்கினான். இயேசு 

அவனிடம், ' யூதாயச, முத்தமிட்டா மானிட மகலனக் காட்டிக் சகாடுக்கப் 

யபாகிறாய்? ' என்றார். அவலேச் சூழ நின்றவர்கள் நிகழப்யபாவலத 

உணர்ந்து, ' ஆண்டவயே, வாளால் சவட்டலாமா? ' என்று யகட்டார்கள். 

அப்சபாழுது அவர்களுள் ஒருவர் தலலலமக் குருவின் பணிோளலேத் 

தாக்கி அவருலடே வலக் காலதத் துண்டித்தார். இயேசு அவர்கலளப் 

பார்த்து, ' விடுங்கள், யபாதும் ' என்று கூறி அவருலடே காலதத் சதாட்டு 

ெலமாக்கினார்.  

அவர் தம்மிடம் வந்த தலலலமக் குருக்கலளயும் யகாவில் காவல் 

தலலவர்கலளயும் மூப்பர்கலளயும் பார்த்து, ' ஒரு கள்வலனப் பிடிக்க 

வருவதுயபால நீங்கள் வாள்கயளாடும், தடிகயளாடும் வந்தது ஏன்? ொன் 

ொள்யதாறும் யகாவிலில் உங்கயளாடு இருந்தும் நீங்கள் என்லனப் 

பிடிக்கவில்லலயே. ஆனால் இது உங்களுலடே யெேம்; இப்யபாது இருள் 

அதிகாேம் சசலுத்துகிறது ' என்றார்.  

பின்னர் அவர்கள் இயேசுலவக் லகதுசசய்து இழுத்துச் சசன்று 

தலலலமக் குருவின் வீட்டுக்குக் சகாண்டு யபானார்கள். யபதுரு 

சதாலலயில் அவலேப் பின்சதாடர்ந்தார். வீட்டு உள்முற்றத்தின் ெடுவில் 

செருப்பு மூட்டி, அலதச் சுற்றி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். 

யபதுருவும் அவர்கயளாடு இருந்தார். அப்யபாது பணிப்சபண் ஒருவர் 

செருப்பின் அருகில் அவர் அமர்ந்திருப்பலதக் கண்டு, அவலே 

உற்றுப்பார்த்து, ' இவனும் அவயனாடு இருந்தவன் ' என்றார். அவயோ, ' 

அம்மா, அவலே எனக்குத் சதரிோது ' என்று மறுதலித்தார். சிறிது 

யெேத்திற்குப்பின் அவலேக் கண்ட யவறு ஒருவர், ' நீயும் அவர்கலளச் 



யசர்ந்தவன்தான் ' என்றார். யபதுரு, ' இல்லலேப்பா ' என்றார். ஏறக்குலறே 

ஒரு மணியெேத்திற்குப்பின்பு மற்சறாருவர், ' உண்லமோகயவ இவனும் 

அவயனாடு இருந்தான்; இவனும் கலியலேன்தான் ' என்று வலியுறுத்திக் 

கூறினார். யபதுருயவா, ' நீர் குறிப்பிடுபவலே எனக்குத் சதரிோது ' என்றார். 

உடயனயே, அவர் சதாடர்ந்து யபசிக் சகாண்டிருந்தயபாயத, யசவல் 

கூவிற்று.  

ஆண்டவர் திரும்பி, யபதுருலவக் கூர்ந்து யொக்கினார்; ' இன்று 

யசவல் கூவு முன் நீ என்லன மும்முலற மறுதலிப்பாய் ' என்று ஆண்டவர் 

தமக்குக் கூறிேலதப் யபதுரு நிலனவுகூர்ந்து, சவளியே சசன்று மனம் 

சொந்து அழுதார். 

 இயேசுலவப் பிடித்துலவத்திருந்தவர்கள் அவலே ஏளனம் சசய்து 

லெேப்புலடத்தார்கள். அவேது முகத்லத மூடி, ' உன்லன அடித்தவர் ோர்? 

இலறவாக்கினயன, சசால் ' என்று யகட்டார்கள். இன்னும் பலவாறு 

அவலேப் பழித்துலேத்தார்கள்.  

சபாழுது விடிந்ததும் மக்களின் மூப்பர்களும் 

தலலலமக்குருக்களும் மலறநூல் அறிஞர்களும் கூடிவந்தார்கள்; 

இயேசுலவ இழுத்துச் சசன்று தங்கள் மூப்பர் சங்கத்தின்முன் 

நிறுத்தினார்கள். அவர்கள், ' நீ சமசிோ தானா? எங்களிடம் சசால் ' என்று 

யகட்டார்கள். அவர் அவர்களிடம், ' ொன் உங்களிடம் சசான்னால் நீங்கள் 

ெம்பமாட்டீர்கள்; ொன் உங்களிடம் யகட்டாலும் பதில் சசால்ல 

மாட்டீர்கள். இதுமுதல் மானிடமகன் வல்லவோம் கடவுளின் 

வலப்புறத்தில் வீற்றிருப்பார் ' என்றார். அதற்கு அவர்கள் அலனவரும், ' 

அப்படிோனால் நீ இலறமகனா? ' என்று யகட்டனர். அவயோ, ' ொன் 

இலறமகன் என நீங்கயள சசால்லுகிறீர்கள் ' என்று அவர்களுக்குச் 

சசான்னார். அதற்கு அவர்கள், ' இன்னும் ெமக்குச் சான்றுகள் யதலவோ? 

இவன் வாயிலிருந்து ொயம யகட்யடாயம ' என்றார்கள்.  

 



திேண்டிருந்த மக்கள் அலனவரும் எழுந்து இயேசுலவப் 

பிலாத்தின்முன் சகாண்டு சசன்றனர். ' இவன் ெம் மக்கள் சீேழிேக் 

காேணமாக இருக்கிறான்; சீசருக்குக் கப்பம் கட்டக்கூடாது என்கிறான்; 

தாயன சமசிோவாகிே அேசன் என்று சசால்லிக் சகாள்கிறான். 

இவற்லறசேல்லாம் ொங்கயள யகட்யடாம் ' என்று அவர்கள் இயேசுவின் 

யமல் குற்றம் சுமத்தத் சதாடங்கினார்கள். பிலாத்து அவலே யொக்கி, ' நீ 

யூதரின் அேசனா? ' என்று யகட்க, அவர், ' அவ்வாறு நீர் சசால்கிறீர் ' என்று 

பதில் கூறினார். பிலாத்து தலலலமக் குருக்கலளயும் மக்கள் 

கூட்டத்லதயும் பார்த்து, ' இவனிடம் ொன் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்லல 

' என்று கூறினான். ஆனால் அவர்கள், ' இவன் கலியலோ சதாடங்கி 

யூயதோ வலே இவ்விடம் முழுவதிலும் மக்களுக்குக் கற்பித்து 

அவர்கலளத் தூண்டிவிடுகிறான் ' என்று வலியுறுத்திக் கூறினார்கள்.  

 

 இலதக் யகட்ட பிலாத்து, ' இவன் கலியலேனா? ' என்று யகட்டான்; 

அவர் ஏயோதுவின் அதிகாேத்திற்கு உட்பட்டவர் என்று அவன் அறிந்து, 

அப்யபாது எருசயலமிலிருந்த ஏயோதிடம் அவலே அனுப்பினான்.  

இயேசுலவக் கண்ட ஏயோது மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அலடந்தான்; 

ஏசனனில், அவலேக் குறித்துக் யகள்விப்பட்டு அவலேக் காண 

செடுங்காலமாய் விருப்பமாய் இருந்தான்; அவர் அரும் அலடோளம் 

ஏதாவது சசய்வலதக் காணலாம் என்றும் செடுங்காலமாய் 

எதிர்பார்த்திருந்தான். அவன் அவரிடம் பல யகள்விகள் யகட்டான். 

ஆனால் அவர் அவனுக்குப் பதில் எதுவும் கூறவில்லல. அங்கு நின்ற 

தலலலமக் குருக்களும் மலறநூல் அறிஞர்களும் அவர்யமல் மிகுதிோன 

குற்றம் சுமத்திக் சகாண்டிருந்தார்கள். ஏயோது தன் பலடவீேயோடு அவலே 

இகழ்ந்து ஏளனம் சசய்து, பளபளப்பான ஆலடலே அவருக்கு உடுத்தி 

அவலேப் பிலாத்திடம் திருப்பி அனுப்பினான். அதுவலே ஒருவருக்கு 

ஒருவர் பலகவோய் இருந்த ஏயோதும் பிலாத்தும் அன்று 



ெண்பர்களாயினர்.  

 

பிலாத்து தலலலமக் குருக்கலளயும் ஆட்சிோளர்கலளயும் 

மக்கலளயும் ஒன்றாக வேவலழத்தான். அவர்கலள யொக்கி, ' மக்கள் 

சீேழிேக் காேணமாய் இருக்கிறான் என்று இவலன என்னிடம் சகாண்டு 

வந்தீர்கயள; இயதா, ொன் உங்கள் முன்னிலலயில் விசாரித்தும் நீங்கள் 

சுமத்துகிற எந்தக் குற்றத்லதயும் இவனிடத்தில் காணவில்லல. ஏயோதும் 

குற்றம் எதுவும் காணவில்லல; ஆகயவ, அவர் இவலன ெம்மிடம் திருப்பி 

அனுப்பியுள்ளார். மேண தண்டலனக்குரிே ோசதான்லறயும் இவன் 

சசய்ேவில்லல என்பது சதளிவு. எனயவ இவலனத் தண்டித்து விடுதலல 

சசய்யவன் ' என்றான்.(விழாவின்யபாது அவர்களுக்சகன ஒரு லகதிலே 

விடுவிக்க யவண்டிே கட்டாேம் அவனுக்கு இருந்தது.)  

திேண்டிருந்த மக்கள் அலனவரும், ' இவன் ஒழிக! பேபாலவ 

எங்களுக்சகன விடுதலல சசய்யும் ' என்று கத்தினர். பேபா ெகரில் ெடந்த 

ஒரு கலகத்தில் ஈடுபட்டுக் சகாலல சசய்ததற்காகச் 

சிலறயிலிடப்பட்டவன். பிலாத்து இயேசுலவ விடுதலல சசய்ே விரும்பி 

மீண்டும் அவர்கலளக் கூப்பிட்டுப் யபசினான். ஆனால் அவர்கள், ' 

அவலனச் சிலுலவயில் அலறயும், சிலுலவயில் அலறயும் ' என்று 

கத்தினார்கள். மூன்றாம் முலறோக அவன் அவர்கலள யொக்கி, ' இவன் 

சசய்த குற்றம் என்ன? மேண தண்டலனக்குரிே குற்றம் ஒன்றும் 

இவனிடம் ொன் காணவில்லல. எனயவ இவலனத் தண்டித்து விடுதலல 

சசய்யவன் ' என்றான். அவர்கள் அவலேச் சிலுலவயில் அலறே 

யவண்டுசமன்று உேத்த குேலில் வற்புறுத்திக் யகட்டார்கள்.  

அவர்கள் குேயல சவன்றது. அவர்கள் யகட்டபடியே பிலாத்து தீர்ப்பு 

அளித்தான். கலகத்தில் ஈடுபட்டு, சகாலல சசய்ததற்காகச் 

சிலறயிலிடப்பட்டிருந்தவலன அவர்கள் யகட்டுக் சகாண்டபடியே 

அவன் விடுதலல சசய்தான்; இயேசுலவ அவர்கள் விருப்பப்படி சசய்ே 



விட்டுவிட்டான்.  

 

அவர்கள் இயேசுலவ இழுத்துச் சசன்றுசகாண்டிருந்தயபாது சியேன் 

ஊலேச்யசர்ந்த சீயமான் என்பவர் வேல்சவளியிலிருந்து 

வந்துசகாண்டிருந்தார். அவர்கள் அவலேப் பிடித்து அவர்யமல் 

இயேசுவின் சிலுலவலே லவத்து, அவருக்குப்பின் அலதச் சுமந்து 

சகாண்டுயபாகச் சசய்தார்கள்.  

சபருந்திேளான மக்களும் அவருக்காக மாேடித்துப் புலம்பி ஒப்பாரி 

லவத்த சபண்களும் அவர் பின்யன சசன்றார்கள். இயேசு அப்சபண்கள் 

பக்கம் திரும்பி, ' எருசயலம் மகளியே, நீங்கள் எனக்காக அழயவண்டாம்; 

மாறாக உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுங்கள். ஏசனனில் 

இயதா, ஒரு காலம் வரும். அப்யபாது ' மலடிகள் யபறுசபற்யறார் ' என்றும் 

' பிள்லள சபறாயதாரும் பால் சகாடாயதாரும் யபறு சபற்யறார் ' என்றும் 

சசால்வார்கள். அப்யபாது அவர்கள் மலலகலளப் பார்த்து, ' எங்கள் யமல் 

விழுங்கள் ' எனவும் குன்றுகலளப் பார்த்து, ' எங்கலள 

மூடிக்சகாள்ளுங்கள் ' எனவும் சசால்வார்கள். பச்லச மேத்துக்யக 

இவ்வாறு சசய்கிறார்கள் என்றால் பட்ட மேத்துக்கு என்னதான் 

சசய்ேமாட்டார்கள்! ' என்றார். யவறு இேண்டு குற்றவாளிகலளயும் 

மேணதண்டலனக்காக அவர்கள் அவயோடு சகாண்டுசசன்றார்கள்.  

மண்லட ஓடு எனப்படும் இடத்திற்கு வந்ததும் அங்யக அவலேயும் 

வலப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுமாக அக்குற்றவாளிகலளயும் 

அவர்கள் சிலுலவகளில் அலறந்தார்கள்.அப்யபாது (இயேசு, 'தந்லதயே, 

இவர்கலள மன்னியும். ஏசனனில் தாங்கள் சசய்வது என்னசவன்று 

இவர்களுக்குத் சதரிேவில்லல' என்று சசான்னார். ) அவர்கள் அவருலடே 

ஆலடகலளக் குலுக்கல் முலறயில் பங்கிட்டுக் சகாண்டார்கள்.  

மக்கள் இவற்லறப் பார்த்துக் சகாண்டு நின்றார்கள். 

ஆட்சிோளர்கள், ' பிறலே விடுவித்தான்; இவன் கடவுளின் சமசிோவும், 



யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவனுமானால் தன்லனயே விடுவித்துக் 

சகாள்ளட்டும் ' என்று யகலிசசய்தார்கள்.பலடவீேர் அவரிடம் வந்து 

புளித்த திோட்லச இேசத்லதக் சகாடுத்து, ' நீ யூதர்களின் அேசனானால் 

உன்லனக் காப்பாற்றிக் சகாள் ' என்று எள்ளி ெலகோடினர். ' இவன் 

யூதரின் அேசன் ' என்று அவேது சிலுலவயின் யமல் எழுதி 

லவக்கப்பட்டிருந்தது.  

சிலுலவயில் சதாங்கிக்சகாண்டிருந்த குற்றவாளிகளுள் ஒருவன், ' நீ 

சமசிோதாயன! உன்லனயும் எங்கலளயும் காப்பாற்று ' என்று அவலேப் 

பழித்துலேத்தான். ஆனால் மற்றவன் அவலனக் கடிந்து சகாண்டு, ' 

கடவுளுக்கு நீ அஞ்சுவதில்லலோ? நீயும் அயத தீர்ப்புக்குத்தாயன 

உள்ளாகி இருக்கிறாய். ொம் தண்டிக்கப்படுவது முலறயே. ெம் 

சசேல்களுக்யகற்ற தண்டலனலே ொம் சபறுகியறாம். இவர் ஒரு 

குற்றமும் சசய்ேவில்லலயே! ' என்று பதிலுலேத்தான். பின்பு அவன், ' 

இயேசுயவ, நீர் ஆட்சியுரிலம சபற்று வரும்யபாது என்லன 

நிலனவிற்சகாள்ளும் ' என்றான். அதற்கு இயேசு அவனிடம், ' நீர் இன்று 

என்யனாடு யபரின்ப வீட்டில் இருப்பீர் என உறுதிோக உமக்குச் 

சசால்கியறன் ' என்றார்.  

ஏறக்குலறே ெண்பகல் பன்னிேண்டு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று 

மணிவலே ொசடங்கும் இருள் உண்டாயிற்று. கதிேவன் ஒளி 

சகாடுக்கவில்லல. திருக்யகாவிலின் திலே ெடுவில் கிழிந்தது. ' தந்லதயே, 

உம் லகயில் என் உயிலே ஒப்பலடக்கியறன் ' என்று இயேசு உேத்த குேலில் 

கூறி உயிர் துறந்தார். இலதக் கண்ட நூற்றுவர் தலலவர், ' இவர் 

உண்லமோகயவ யெர்லமோளர் ' என்று கூறிக் கடவுலளப் யபாற்றிப் 

புகழ்ந்தார். இக்காட்சிலேக் காணக் கூடிவந்திருந்த மக்கள் அலனவரும் 

நிகழ்ந்தவற்லறக் கண்டு, மார்பில் அடித்துக் சகாண்டு திரும்பிச் 

சசன்றனர். அவருக்கு அறிமுகமான அலனவரும், கலியலோவிலிருந்து 

அவலேப் பின்பற்றி வந்திருந்த சபண்களும் சதாலலயிலிருந்து 



இவற்லறப் பார்த்துக் சகாண்டிருந்தார்கள்.  

 

யோயசப்பு என்னும் சபேருலடே ஒருவர் இருந்தார். அவர் 

தலலலமச் சங்க உறுப்பினர், ெல்லவர், யெர்லமோளர். தலலலமச் 

சங்கத்தாரின் திட்டத்துக்கும் சசேலுக்கும் இணங்காத அவர் 

யூயதோவிலுள்ள அரிமத்திோ ஊலேச் யசர்ந்தவர்; இலறோட்சியின் 

வருலகக்காகக் காத்திருந்தவர். அவர் பிலாத்திடம் யபாய் இயேசுவின் 

உடலலக் யகட்டார். அவர் அவேது உடலல இறக்கி, சமல்லிே துணிோல் 

சுற்றிப் பாலறயில் குலடந்திருந்த கல்லலறயில் லவத்தார். அதற்கு முன்பு 

ோலேயும் அதில் அடக்கம் சசய்ததில்லல. அன்று ஆேத்த ொள்; 

ஓய்வுொளின் சதாடக்கம். கலியலோவிலிருந்து அவயோடு வந்திருந்த 

சபண்கள் பின்சதாடர்ந்து சசன்று கல்லலறலேக் கண்டார்கள்; 

அவருலடே உடலல லவத்த விதத்லதப் பார்த்து விட்டு, திரும்பிப் யபாய் 

ெறுமணப் சபாருள்கலளயும் ெறுமணத் லதலத்லதயும் ஆேத்தம் 

சசய்தார்கள். கட்டலளப்படி, அவர்கள் ஓய்வுொளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள். 

- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

- கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 


