
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி 

 
முதல் ொசகம் 

 

நம் குற்றங்களுக்காகக் காயமடைந்தார். 

இடறொக்கினர் எசாயா  நூலிலிருந்து  ொசகம்    52: 13-53: 12 

 

         இத ோ, என் ஊழியர் சிறப்படைவோர்: அவர் 

தேன்டேப்படுத் ப்பட்டு, உயர்த் ப்பட்டு, பபரிதும் ேோட்சியுறுவோர். 



அவடைக் கண்ை பலர் திடகப்புற்றனர்: அவைது த ோற்றம் பபரிதும் 

உருக்குடலந்  ோல் ேனி  சோயதல அவருக்கு இல்லோதிருந் து: 

ேோனிைரின் உருவதே அவருக்கு இல்டல. அவ்வோதற, அவர் பல 

பிறஇனத் ோடை அதிர்ச்சிக்குள்ளோக்குவோர்: அைசர்களும் அவடை 

முன்னிட்டு வோய்பபோத்தி நிற்பர்: ஏபனனில்  ங்களுக்குச் பசோல்லப் 

பைோ ட  அவர்கள் கோண்பர்:  ோங்கள் தகள்விப்பைோ ட  அவர்கள் 

புரிந்து பகோள்வர்.நோங்கள் அறிவித் ட  நம்பியவர் யோர்? ஆண்ைவரின் 

ஆற்றல் யோருக்கு பவளிப்படுத் ப்பட்ைது. 

       இளந் ளிர்தபோலும் வறண்ைநில தவர்தபோலும் ஆண்ைவர் 

முன்னிடலயில் அவர் வளர்ந் ோர்: நோம் போர்ப்ப ற்தகற்ற அடேப்தபோ 

அவருக்கில்டல: நோம் விரும்பத் க்க த ோற்றமும் அவருக்கில்டல: அவர் 

இகழப்பட்ைோர்: ேனி ைோல் புறக்கணிக்கப்பட்ைோர்: தவ டனயுற்ற 

ேனி ைோய் இருந் ோர்: தநோயுற்று நலிந் ோர்: கோண்தபோர்  ம் முகத்ட  

மூடிக்பகோள்ளும் நிடலயில் அவர் இருந் ோர்: அவர் 

இழிவுபடுத் ப்பட்ைோர்: அவடை நோம் ேதிக்கவில்டல. பேய்யோகதவ 

அவர் நம் பிணிகடளத்  ோங்கிக்பகோண்ைோர்: நம் துன்பங்கடளச் சுேந்து 

பகோண்ைோர்: நோதேோ அவர் கைவுளோல் வட க்கப்பட்டு 

பநோறுக்கப்பட்ைவர் என்றும் சிறுடேப் படுத் ப்பட்ைவர் என்றும் 

எண்ணிதனோம். 

அவதைோ நம் குற்றங்களுக்கோகக் கோயேடைந் ோர்: 

நம்தீச்பசயல்களுக்கோக பநோறுக்கப்பட்ைோர்: நேக்கு நிடறவோழ்டவ 

அளிக்க அவர்  ண்டிக்கப்பட்ைோர்: அவர் ம் கோயங்களோல் நோம் 

குணேடைகின்தறோம். ஆடுகடளப் தபோல நோம் அடனவரும் வழி வறி 

அடலந்த ோம்: நோம் எல்லோரும் நம் வழிதய நைந்த ோம்: ஆண்ைவதைோ நம் 

அடனவரின் தீச்பசயல்கடளயும் அவர்தேல் சுேத்தினோர்.  அவர் 

ஒடுக்கப்பட்ைோர்: சிறுடேப்படுத் ப்பட்ைோர்: ஆயினும், அவர்  ம் 

வோடயத் திறக்கவில்டல: அடிப்ப ற்கு இழுத்துச் பசல்லப்பட்ை 



ஆட்டுக்குட்டிதபோலும் உதைோேம் கத் ரிப்தபோர் முன்னிடலயில் கத் ோ  

பசம்ேறி தபோலும் அவர்  ம் வோடயத் திறவோதிருந் ோர். 

       அவர் டகது பசய்யப்பட்டு, தீர்ப்பிைப்பட்டு, இழுத்துச் 

பசல்லப்பட்ைோர்: அவருக்கு தநர்ந் ட ப்பற்றி அக்கடற பகோண்ைவர் 

யோர்? ஏபனனில், வோழ்தவோர் உலகினின்று அவர் அகற்றப்பட்ைோர்: என் 

ேக்களின் குற்றத்ட  முன்னிட்டுக் பகோடலயுண்ைோர். வன்பசயல் எதுவும் 

அவர் பசய் தில்டல: வஞ்சடன எதுவும் அவர் வோயில் இருந் தில்டல: 

ஆயினும், தீயவரிடைதய அவருக்குக் கல்லடற அடேத் ோர்கள்: 

பசத் தபோது அவர் பசல்வதைோடு இருந் ோர். 

       அவடை பநோறுக்கவும் தநோயோல் வட க்கவும் ஆண்ைவர் திருவுளம் 

பகோண்ைோர்: அவர்  ம் உயிடைக் குற்றநீக்கப்பலியோகத்  ந் ோர்: எனதவ, 

 ம் வழிேைபு கண்டு நீடு வோழ்வோர்: ஆண்ைவரின் திருவுளம் அவர் டகயில் 

சிறப்புறும்.  அவர்  ம் துன்ப வோழ்வின் பயடனக் கண்டு நிடறவடைவோர்: 

தநரியவைோகிய என் ஊழியர்  ம் அறிவோல் பலடை 

தநர்டேயோளைோக்குவோர்: அவர்களின் தீச்பசயல்கடளத்  ோதே சுேந்து 

பகோள்வோர். 

       ஆ லோல், நோன் அவருக்கு ேதிப்பு மிக்கவரிடைதய சிறப்பளிப்தபன்: 

அவரும் வலியவதைோடு பகோள்டளப் பபோருடளப் பங்கிடுவோர்: 

ஏபனனில், அவர்  ம்டேதய சோவுக்கு டகயளித் ோர்: பகோடியவருள் 

ஒருவைோகக் கரு ப்பட்ைோர்: ஆயினும் பலரின் போவத்ட ச் சுேந் ோர்: 

பகோடிதயோருக்கோகப் பரிந்து தபசினர். 

இது ஆண்ைெர் ெழங்கும் அருள்ொக்கு. 

இடறொ உமக்கு நன்றி. 

 

பதிலுடைப்பாைல்      திபா 31:1,5.11-12.14-15.16,24  (பல்லவி:லூக்23:46 ) 



 

பல்லவி : ``தந்டதயய, உம் டகயில் என் உயிடை ஒப்படைக்கின்யறன்``. 

1   ஆண்ைவதை, உம்மிைம் நோன் அடைக்கலம் புகுந்துள்தளன்; நோன்  

     ஒருதபோதும் பவட்கேடைய விைோத யும்; உேது நீதிக்தகற்ப என்டன  

     விடுவித் ருளும். 

5   உேது டகயில் என் உயிடை ஒப்படைகின்தறன்; வோக்குப் பிறழோ  

     இடறவனோகிய ஆண்ைவதை, நீர் என்டன மீட்ைருளுனீர்.…… பல்லவி 

 

11  என் படகவர் அடனவரின் இகழ்ச்சிக்கு உள்ளோதனன்; என்டன  

     அடுத்திருப்தபோரின் தபரிழிவுக்கு ஆளோதனன்; என் நண்பர்களுக்குப்  

     தபைச்சம் வருவித்த ன்; என்டனத் ப ருவில் போர்ப்தபோர் 

     என்னிைமிருந்து விலகி ஓடுகின்றனர். 

12  இறந்த ோர் தபோல் நிடனவினின்று நோன் அகற்றப்பட்தைன்;  

     உடைந்துதபோன  ேட்கலம்தபோல் ஆதனன்.           ………… பல்லவி 

 

14 ஆண்ைவதை, நோன் உம்மீது நம்பிக்டக டவத்துள்தளன்; 'நீதை என்  

    கைவுள்' என்று பசோன்தனன்.  

15 என் வோழ்வின் ஒவ்பவோரு கட்ைமும் உேது டகயில் உள்ளது; என்  

    எதிரிகளின் டகயினின்றும் என்டனத் துன்புறுத்துதவோரின்  

    டகயினின்றும் என்டன விடுவித் ருளும்.         …………… பல்லவி 

 

 



16 உேது முகத்தின் ஒளி அடிதயன் மீது வீசும்படி பசய்யும்; உேது  

    தபைன்போல் என்டன விடுவித் ருளும். 

24 ஆண்ைவருக்கோக நம்பிக்டகயுைன் கோத்திருப்தபோதை, நீங்கள் 

   அடனவரும் உள்ளத்தில் வலிடேயும் உறுதியும் பகோண்டிருங்கள்.   

                                                                             ……… பல்லவி 

 

இைண்ைாம் ொசகம் 

கீழ்ப்படிதடலக் கற்றுக்வகாண்ைார்; தமக்குக் கீழ்ப்படியொர் அடனெரும் 

என்வறன்றும் மீட்படையக் காைணமானார். 

எபியையருக்கு எழுதப்பட்ை  திருமுகத்திலிருந்து ொசகம் 4:14-16;5: 7-9 

       ொனங்கடைக் கைந்து வசன்ற இடறமகனாகிய இயயசுடெ நாம் 

தனிப்வபரும் தடலடமக் குருொகக் வகாண்டுள்ைதால் நாம் 

அறிக்டகயிடுெடத விைாது பற்றிக்வகாள்யொமாக! ஏவனனில், நம் 

தடலடமக் குரு நம்முடைய ெலுவின்டமடயக் கண்டு இைக்கம் காட்ை 

இயலாதெர் அல்ல: மாறாக, எல்லா ெடகயிலும் நம்டமப்யபாலச் 

யசாதிக்கப்பட்ைெர்: எனினும் பாெம் வசய்யாதெர்.  எனயெ, நாம் 

இைக்கத்டதப் வபறவும், ஏற்ற யெடையில் உதெக் கூடிய அருடைக் 

கண்ைடையவும், அருள் நிடறந்த இடற அரியடணடயத் துணிவுைன் 

அணுகிச் வசல்யொமாக. 

     அெர் இவ்வுலகில் ொழ்ந்த காலத்தில், தம்டமச் சாவிலிருந்து காப்பாற்ற 

ெல்லெடை யநாக்கி உைத்த குைல் எழுப்பி, கண்ணீர் சிந்தி, மன்றாடி 

யெண்டினார். அெர் வகாண்டிருந்த இடறப்பற்று கலந்த அச்சத்டத 

முன்னிட்டு, கைவுள் அெருக்குச் வசவி சாய்த்தார்.  அெர் 

இடறமகனாயிருந்தும், துன்பங்கள் ெழியய கீழ்ப்படிதடலக் 



கற்றுக்வகாண்ைார்.  அெர் நிடறவுள்ைெைாகி, தமக்குத் கீழ்ப்படியொர் 

அடனெரும் என்வறன்றும் மீட்படையக் காைணமானார். 

 

இது ஆண்ைெர் ெழங்கும் அருள்ொக்கு. 

இடறொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்வசய்திக்கு முன் ெசனம்                       பிலி    2: 8-9  

      கிறிஸ்து சாடெ ஏற்கும் அைவுக்கு, அதுவும் சிலுடெச் சாடெயய 

ஏற்கும் அைவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தம்டமயய தாழ்த்திக்வகாண்ைார். எனயெ 

கைவுளும் அெடை மிகயெ உயர்த்தி, எப்வபயருக்கும் யமலான வபயடை 

அெருக்கு அருளினார். 

 

நற்வசய்தி ொசகம் 

 

 

தூய யயாொன் எழுதியபடி நம் ஆண்ைெைாகிய இயயசு கிறிஸ்துவின் 

திருப்பாடுகள்                        யயாொ   18: 1-19: 42 

 

  விரி:        இயயசு தம் சீைர்கயைாடு வகதயைான் என்னும் நீயைாடைடயக்  

                    கைந்து வசன்றார். அங்யக ஒரு யதாட்ைம் இருந்தது. தம்  

                     சீைர்கயைாடு இயயசு அதில் நுடழந்தார்.  அெடைக் காட்டிக்  

                     வகாடுத்த யூதாசுக்கு அந்த இைம் வதரியும். ஏவனனில்,  



                    இயயசுவும் அெருடைய சீைர்களும் அடிக்கடி அங்குக் 

                      கூடுெர்.  படைப் பிரிவினடையும் தடலடமக் குருக்களும்  

                   பரியசயரும் அனுப்பிய காெலர்கடையும் கூட்டிக் வகாண்டு  

                   யூதாசு விைக்குகயைாடும் பந்தங்கயைாடும்  

                      படைக்கலங்கயைாடும்  அங்யக ெந்தான்.  தமக்கு நிகழப்  

                  யபாகிற அடனத்டதயும் இயயசு அறிந்து அெர்கள்முன்  

                   வசன்று,  

இயயசு:   ' யாடைத் யதடுகிறீர்கள்? '  

விரி:         என்று யகட்ைார். அெர்கள் மறுவமாழியாக,  

மற்ற :    ' நாசயைத்து இயயசுடெத் யதடுகியறாம் '  

விரி :        என்றார்கள்.  

இயயசு:  ' நான்தான் '  

விரி :        என்றோர். அவடைக் கோட்டிக்பகோடுத்  யூ ோசும் அவர்கதளோடு  

                     நின்றுபகோண்டிருந் ோன். ' நோன் ோன் ' என்று இதயசு  

                   அவர்களிைம் பசோன்னதும் அவர்கள் பின்வோங்கித்  டையில்  

                   விழுந் ோர்கள். 

இயயசு:   ' யாடைத் யதடுகிறீர்கள்? '  

விரி:             என்று இதயசு மீண்டும் அவர்களிைம் தகட்ைோர். அவர்கள், 

 மற்ற:     ' நாசயைத்து இயயசுடெத் யதடுகியறாம் '  

விரி :           என்றோர்கள்.  இதயசு அவர்கடளப் போர்த்து,  

இயயசு:    ' ″ நான்தான் ″ என்று உங்களிைம் வசான்யனயன. நீங்கள்  

                      என்டனத் யதடுகிறீர்கள் என்றால் இெர்கடைப்  



                     யபாகவிடுங்கள் '  

விரி:            என்றார்.  ' நீர் என்னிைம் ஒப்படைத்தெர்களுள் எெடையும்   

                    நான் இழந்து விைவில்டல ' என்று அெயை கூறியிருந்தது  

                    இவ்ொறு நிடறயெறியது.சீயமான் யபதுருவிைம் ஒரு ொள்  

                    இருந்தது. அெர் அடத உருவித் தடலடமக் குருவின்  

                    பணியாைடைத் தாக்கி அெைது ெலக்காடத வெட்டினார். 

                    அப்பணியாைரின் வபயர் மால்கு. இயயசு யபதுருவிைம், 

இயயசு:    ' ொடை உடறயில் யபாடு. தந்டத எனக்கு அளித்த துன்பக்  

                       கிண்ணத்திலிருந்து நான் குடிக்காமல் இருப்யபயனா? ' 

விரி:          என்றார். படைப்பிரிவினரும் ஆயிைத்தெர் தடலெரும் 

                      யூதர்களின் காெலர்களும் இயயசுடெப் பிடித்துக் கட்டி,  

                     முதலில் அெடை அன்னாவிைம் வகாண்டுவசன்றார்கள்.  

                     ஏவனனில் அந்த ஆண்டில் தடலடமக் குருொய் இருந்த  

                     கயபாவுக்கு அெர் மாமனார். இந்தக் கயபாதான்,  

 மற்ற :  `மக்களுக்காக ஒருெர் மட்டும் இறப்பது நல்லது '  

விரி :      என்று யூதர்களுக்கு ஆயலாசடன கூறியெர். சீயமான் 

                   யபதுருவும் மற்வறாரு சீைரும் இயயசுடெப் பின்வதாைர்ந்து 

                   ெந்தனர். அந்தச் சீைர் தடலடமக் குருவுக்கு அறிமுகமானெர்;  

                 ஆகயெ இயயசுவுைன் தடலடமக் குருவின் மாளிடக  

                 முற்றத்தில் நுடழந்தார். யபதுரு வெளியில் ொயிலருயக நின்று  

                 வகாண்டிருந்தார். அப்யபாது தடலடமக் குருவுக்கு  

                 அறிமுகமாயிருந்த அந்தச் சீைர் வெளியய ெந்து, ொயில்  



                 காெலரிைம் வசால்லிப் யபதுருடெ உள்யை கூட்டிச் வசன்றார்.  

                 ொயில் காெல் வசய்த அப்பணிப்வபண் யபதுருவிைம்,  

மற்ற:     ' நீயும் இம்மனிதனுடைய சீைருள் ஒருென் தாயன? '  

விரி :         என்று யகட்ைார். யபதுரு,  

மற்ற :    ' இல்டல ' 

 விரி :        என்றார். அப்யபாது குளிைாய் இருந்ததால் பணியாைர்களும்  

                   காெலர்களும் கரியினால் தீ மூட்டி அங்யக நின்று  

                   குளிர்காய்ந்து வகாண்டிருந்தார்கள். யபதுருவும் வசன்று 

                     அெர்கயைாடு நின்று குளிர் காய்ந்து வகாண்டிருந்தார்.  

                   தடலடமக் குரு இயயசுவின் சீைர்கடைப் பற்றியும்  

                  அெருடைய யபாதடனடயப் பற்றியும் அெரிைம் யகட்ைார்.   

                    இயயசு அெடைப் பார்த்து,  

இயயசு:   ' நான் உலகறிய வெளிப்படையாய்ப் யபசியனன். யூதர்  

                        அடனெரும் கூடிெரும் வதாழுடகக் கூைங்களிலும்  

                       யகாவிலிலும்தான் எப்யபாதும் கற்பித்து ெந்யதன். நான்  

                       மடறொக எடதயும் யபசியதில்டல. ஏன் என்னிைம்  

                       யகட்கிறீர்?நான் யபசியடதக் யகட்டுக்  

                       வகாண்டிருந்தெர்களிைம்  யகட்டுப்பாரும். நான் என்ன  

                       வசான்யனன் என அெர்களுக்குத் வதரியுயம '  

விரி:          என்றார். அெர் இப்படிச் வசான்னதால் அங்கு நின்று  

                     வகாண்டிருந்த காெலருள் ஒருெர், 

 மற்ற:      ' தடலடமக் குருவுக்கு இப்படியா பதில் கூறுகிறாய்? ' 



 விரி:         என்று வசால்லி இயயசுவின் கன்னத்தில் அடறந்தார்.  இயயசு  

                    அெரிைம்,  

இயயசு: ' நான் தெறாகப் யபசியிருந்தால் தெறு என்னவெனக் காட்டும்.  

                    சரியாகப் யபசியிருந்தால் ஏன் என்டன அடிக்கிறீர்? '  

விரி :         என்று யகட்ைார். அதன்பின் அன்னா அெடைக் கட்ைப்பட்ை 

                      நிடலயில் தடலடமக் குரு கயபாவிைம் அனுப்பினார். 

                     சீயமான் யபதுரு அங்க நின்று குளிர் காய்ந்து வகாண்டிருந்தார்.  

                     அப்யபாது அங்கிருந்தெர்கள் அெரிைம்,  

மற்ற :     ' நீயும் அெனுடைய சீைர்களுள் ஒருென் தாயன '  

விரி :        என்று யகட்ைனர். அெர்  

மற்ற :    ' இல்டல '  

விரி :         என்று மறுதலித்தார். தடலடமக் குருவின் பணியாைருள்  

                      ஒருெர், 

 மற்ற :     ' நான் உன்டனத் யதாட்ைத்தில் அெயைாடு  

                      பார்க்கவில்டலயா? '  

விரி :          என்று யகட்ைார். யபதுருொல் காது வெட்ைப்பட்ைெருக்கு  

                     இெர் உறவினர். யபதுரு மீண்டும் மறுதலித்தார். உையன    

                      யசெல் கூவிற்று.அதன்பின் அெர்கள் கயபாவிைமிருந்து  

                     ஆளுநர் மாளிடகக்கு இயயசுடெக் வகாண்டு வசன்றார்கள்.  

                      அப்யபாது விடியற்காலம். பாஸ்கா உணடெ உண்ணுமுன்  

                     தீட்டுப் பைாமலிருக்க ஆளுநர் மாளிடகயில் அெர்கள்  

                     நுடழயவில்டல. எனயெ பிலாத்து வெளியய அெர்களிைம்  



                    ெந்து,  

மற்ற: '      நீங்கள் இந்த ஆளுக்கு எதிைாகக் கூறும் குற்றச்சாட்டு என்ன? '  

விரி :         என்று யகட்ைார்.  அதற்கு அெர்கள்,   

மற்ற :      ' இென் குற்றம் வசய்யாதிருந்தால் இெடன நாங்கள்  

                      உம்மிைம் ஒப்புவித்திருக்க மாட்யைாம் '  

விரி:           என்றார்கள். பிலாத்து அெர்களிைம்,  

மற்ற :       ' நீங்கள் இெடனக் வகாண்டுயபாய் உங்கள் சட்ைப்படி  

                       இெனுக்குத் தீர்ப்பு ெழங்குங்கள் '  

விரி :            என்றார். யூதர்கள் அெரிைம்,  

மற்ற :       ' சட்ைப் படி நாங்கள் யாருக்கும் மைண தண்ைடன விதிக்க  

                       முடியாது '  

விரி :         என்றார்கள். இவ்ொறு, தாம் எப்படிப்பட்ை சாவுக்கு உட்பைப்  

                     யபாகிறார் என்படதக் குறிப்பிட்டு இயயசு கூறியிருந்தடத  

                     நிடறயெறச் வசய்தார்கள். பிலாத்து மீண்டும் ஆளுநர்  

                     மாளிடகக்குள் வசன்று இயயசுடெக் கூப்பிட்டு, அெரிைம்,  

மற்ற:        ' நீ யூதரின் அைசனா? '  

விரி :            என்று யகட்ைான். இயயசு மறுவமாழியாக,  

இயயசு:    ' நீைாக இடதக் யகட்கிறீைா? அல்லது மற்றெர்கள்  

                          என்டனப்பற்றி உம்மிைம் வசான்னடத டெத்துக்  

                           யகட்கிறீைா? '  

விரி  :          என்று யகட்ைார். அதற்கு பிலாத்து,  

ேற்ற :         ' நோன் ஒரு யூ னோ, என்ன? உன் இனத் வரும்  டலடேக்  



                       குருக்களும்  ோதன உன்டன என்னிைம் ஒப்புவித் ோர்கள். நீ  

                      என்ன பசய் ோய்? '  

விரி:             என்று யகட்ைான்.  இயயசு மறுவமாழியாக,  

இயயசு:     ' எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி யபான்றது அல்ல. அது  

                         இவ்வுலக ஆட்சி யபான்றதாய் இருந்திருந்தால் நான்  

                         யூதர்களிைம் காட்டிக் வகாடுக்கப்பைாதொறு என்  

                        காெலர்கள் யபாைாடியிருப்பார்கள். ஆனால் என் ஆட்சி 

                         இவ்வுலக ஆட்சி யபான்றது அல்ல '  

விரி :             என்றார்.  பிலாத்து அெரிைம்,  

மற்ற :       ' அப்படியானால் நீ அைசன்தாயனா? '  

விரி:            என்று யகட்ைான். அதற்கு இயயசு,  

இயயசு:     ' அைசன் என்று நீர் வசால்கிறீர். உண்டமடய எடுத்துடைப்பயத  

                        என் பணி. இதற்காகயெ நான் பிறந்யதன்; இதற்காகயெ  

                        உலகிற்கு ெந்யதன். உண்டமடயச் சார்ந்தெர் அடனெரும்   

                         என்  குைலுக்குச் வசவி சாய்க்கின்றனர் ″  

விரி :            என்றார்.பிலாத்து அெரிைம்,  

மற்ற :'          உண்டமயா? அது என்ன? '  

விரி :            என்று யகட்ைார். இப்படி யகட்ைபின் பிலாத்து மீண்டும்  

                      யூதரிைம் வசன்று,  

 மற்ற :          இெனிைம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்டலயய '  

விரி:           என்றான். யமலும்,  

மற்ற:     ' பாஸ்கா விழாவின்யபாது உங்கள் விருப்பப்படி ஒரு டகதிடய 



                    விடுதடல வசய்யும் ெழக்கம் உண்யை! யூதரின் அைசனாகிய  

                    இெடன நான் விடுதடல வசய்யட்டுமா? உங்கள் விருப்பம்  

                    என்ன? '  

விரி :         என்று யகட்ைான். அதற்கு அெர்கள்,  

மற்ற:        ' இென் யெண்ைாம். பைபாடெயய விடுதடல வசய்யும் '  

விரி :          என்று மீண்டும் கத்தினார்கள். அந்தப் பைபா ஒரு கள்ென். 

                       பின்னர் பிலாத்து இயயசுடெச் சாட்டையால் அடிக்கச்  

                      வசய்தான். வீைர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னி அெர்  

                      தடலயின்யமல் டெத்து, வசந்நிற யமலுடைடய அெருக்கு  

                      அணிவித்தார்கள். அெரிைம் ெந்து, 

மற்ற :      ' யூதரின் அையச ொழ்க! '  

விரி :          என்று வசால்லி அெருடைய கன்னத்தில் அடறந்தார்கள்.  

                       பிலாத்து மீண்டும் வெளியய ெந்து அெர்களிைம்,  

மற்ற :     ' அெடன நான் உங்கள்முன் வெளியய கூட்டிெருகியறன், 

                     பாருங்கள். அெனிைம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்டல  

                     என்படத அறிந்துவகாள்ளுங்கள் '  

விரி:         என்றான். இயயசு முள் முடியும் வசந்நிற யமலுடையும்  

                  அணிந்தெைாய் வெளியய ெந்தார். பிலாத்து அெர்களிைம்,  

மற்ற:    'இயதா! மனிதன்'  

விரி :       என்றான். அெடைக் கண்ைதும் தடலடமக் குருக்களும்  

                  காெலர்களும், '  

மற்ற :     சிலுடெயில் அடறயும், சிலுடெயில் அடறயும் '  



விரி :     என்று கத்தினார்கள். பிலாத்து அெர்களிைம்,  

மற்ற:    ' நீங்கயை இெடனக் வகாண்டு யபாய்ச் சிலுடெயில் 

                 அடறயுங்கள். இெனிைம் குற்றம் இருப்பதாக எனக்குத்  

                  வதரியவில்டல ' 

 விரி :      என்றான். யூதர்கள் அெடைப் பார்த்து,  

மற்ற :    ' எங்களுக்கு ஒரு சட்ைம் உண்டு. அச்சட்ைத்தின்படி இென் 

                    சாகயெண்டும். ஏவனனில் இென் தன்டனயய இடறமகன் என  

                   உரிடமவகாண்ைாடுகிறான் '  

விரி:        என்றனர். பிலாத்து இடதக் யகட்ைதும் இன்னும் மிகுதியாக  

                   அஞ்சினான். அென் மீண்டும் ஆளுநர் மாளிடகக்குச் வசன்று  

                   இயயசுவிைம், 

மற்ற:          ' நீ எங்கிருந்து ெந்தென்? '  

விரி :            என்று யகட்ைான். ஆனால் இயயசு அெனுக்குப் பதில் 

                       கூறவில்டல. அப்யபாது பிலாத்து,  

மற்ற :       ' என்யனாடு யபசமாட்ைாயா? உன்டன விடுதடல வசய்யவும்  

                       எனக்கு அதிகாைம் உண்டு, உன்டனச் சிலுடெயில்  

                       அடறயவும் எனக்கு அதிகாைம் உண்டு என்பது உனக்குத்  

                      வதரியாதா? '  

விரி :           என்றான்.  இயயசு மறுவமாழியாக,  

இயயசு: ' யமலிருந்து அருைப்பைாவிடில் உமக்கு என் யமல் எந்த  

                     அதிகாைமும் இைாது. ஆகயெ என்டன உம்மிைம்  

                      ஒப்புவித்தென்தான் வபரும் பாெம் வசய்தென் '  



விரி :          என்றார். அதுமுதல் பிலாத்து அெடை விடுவிக்க ெழி 

                    யதடினான். ஆனால் யூதர்கள், 

மற்ற :      ' நீர் இெடன விடுவித்தால் சீசருடைய நண்பைாய் இருக்க  

                    முடியாது. தம்டமயய அைசைாக்கிக் வகாள்ளும் எெரும் சீசருக்கு 

                    எதிரி '  

விரி :        என்றார்கள். இவ்ொர்த்டதகடைக் யகட்ைதும் பிலாத்து 

                    இயயசுடெ வெளியய கூட்டி ெந்தான். ' கல்தைம் ' என்னும்  

                   இைத்தில் இருந்த நடுெர் இருக்டக மீது அமர்ந்தான். அந்த  

                   இைத்திற்கு எபியைய வமாழியில் ' கபதா ' என்பது வபயர். 

                  அன்று பாஸ்கா விழாவுக்கு ஏற்பாடு வசய்யும் நாள். ஏறக்குடறய  

                  நண்பகல் யெடை. பிலாத்து யூதர்களிைம்,  

மற்ற:     ' இயதா, உங்கள் அைசன்! '  

விரி :       என்றான். அெர்கள்,  

மற்ற:      ' ஒழிக! ஒழிக! அெடனச் சிலுடெயில் அடறயும் '  

விரி :         என்று கத்தினார்கள். பிலாத்து அெர்களிைம், 

மற்ற :     ' உங்கள் அைசடன நான் சிலுடெயில் அடறயயெண்டும் 

                    என்கிறீர்கைா?  

விரி :       என்று யகட்ைான். அதற்குக் தடலடமக் குருக்கள்,  

மற்ற :    ' எங்களுக்குச் சீசடைத் தவிை யெறு அைசர் இல்டல '  

விரி :       என்றார்கள். அப்யபாது பிலாத்து அெடைச் சிலுடெயில்  

                      அடறயுமாறு அெர்களிைம் ஒப்புவித்தான். அெர்கள் 

                     இயயசுடெத் தம் வபாறுப்பில் ஏற்றுக்வகாண்ைார்கள்.இயயசு  



                     சிலுடெடயத் தாயம சுமந்துவகாண்டு ' மண்டை ஓட்டு இைம்  

                    '  என்னுமிைத்திற்குச் வசன்றார். அதற்கு எபியைய வமாழியில் 

                    வகால்வகாதா என்பது வபயர். அங்யக அெர்கள்  

                    இயயசுடெயும் அெயைாடு யெறு இருெடையும் சிலுடெகளில் 

                    அடறந்தார்கள்; அவ்விருெடையும் இரு பக்கங்களிலும்  

                    இயயசுடெ நடுவிலுமாக அடறந்தார்கள்.  

                    பிலாத்து குற்ற அறிக்டக ஒன்று எழுதி அடதச் சிலுடெயின்  

                    மீது டெத்தான். அதில் ' நாசயைத்து இயயசு யூதர்களின் அைசன் '  

                   என்று எழுதியிருந்தது. இயயசு சிலுடெயில் அடறயப்பட்ை  

                   இைம் நகைத்துக்கு அருகில் இருந்ததால் யூதருள் பலர் இந்தக்  

                   குற்ற அறிக்டகடய ொசித்தனர். அது எபியையம், இலத்தீன்,  

                   கியைக்கம் ஆகிய வமாழிகளில் எழுதப்பட்டிருந்தது. யூதரின்  

                   தடலடமக் குருக்கள் பிலாத்திைம், 

 மற்ற :' ″ யூதரின் அைசன் ″ என்று எழுத யெண்ைாம்; மாறாக, ' யூதரின்  

                   அைசன் நான் ' என்று அெயன வசால்லிக் வகாண்ைதாக எழுதும் ' 

விரி:         என்று யகட்டுக்வகாண்ைார்கள். பிலாத்து அெர்கடைப் பார்த்து, 

மற்ற :      ' நான் எழுதியது எழுதியயத '  

விரி:        என்றான். இயயசுடெச் சிலுடெயில் அடறந்தபின் படைவீைர் 

                    அெருடைய யமலுடைகடை நான்கு பாகமாகப் பிரித்து  

                   ஆளுக்கு ஒரு பாகம் எடுத்துக் வகாண்ைார்கள். அங்கிடயயும்  

                   அெர்கயை  எடுத்துக்வகாண்ைனர். அந்த அங்கி யமலிருந்து 

                   கீழ்ெடை டதயயல இல்லாமல் வநய்யப்பட்டிருந்தது. எனயெ  



                  அெர்கள் ஒருெடை ஒருெர் யநாக்கி,  

மற்ற :     ' அடதக் கிழிக்க யெண்ைாம். அது யாருக்குக் கிடைக்கும்  

                     என்று பார்க்கச் சீட்டுக் குலுக்கிப் யபாடுயொம் '  

விரி :       என்றார்கள். ' என் ஆடைகடைத் தங்களுக்குள் பகிர்ந்து என்  

                    உடைமீது சீட்டுப் யபாட்ைார்கள் ' என்னும் மடறநூல் ொக்கு  

                    இவ்ொறு நிடறயெறியது. சிலுடெ அருகில் இயயசுவின் 

                     தாயும், தாயின் சயகாதரியும் குயைாப்பாவின் மடனவியுமான  

                    மரியாவும், மகதலா மரியாவும் நின்று வகாண்டிருந்தனர்.  

                     இயயசு தம் தாடயயும் அருகில் நின்ற தம் அன்புச் சீைடையும் 

                    கண்டு தம் தாயிைம்,  

இயயசு:  ″ அம்மா, இெயை உம் மகன் ″  

விரி :             என்றார். பின்னர் தம் சீைரிைம், 

இயயசு:   ″ இெயை உம் தாய் ″  

விரி :            என்றார். அந்யநைமுதல் அச்சீைர் அெடைத் தம் வீட்டில் ஏற்று 

                       ஆதைவு அளித்து ெந்தார். இதன்பின், அடனத்தும்  

                       நிடறயெறிவிட்ைது என்படத அறிந்த இயயசு,  

இயயசு:   ' தாகமாய் இருக்கிறது '  

விரி :           என்றார். மடறநூலில் எழுதியுள்ைது நிடறயெறயெ  

                       இவ்ொறு வசான்னார். அங்யக ஒரு பாத்திைம் நிடறயப்புளித்த  

                       திைாட்டச இைசம் இருந்தது. அதில் கைற்பஞ்டச நன்கு  

                      யதாய்த்து ஈயசாப்புத் தண்டில் வபாருத்தி அடத அெர்கள் 



                       அெைது ொயில் டெத்தார்கள். அந்த இைசத்டதக் குடித்ததும்  

                     இயயசு,  

இயயசு:  ' எல்லாம் நிடறயெறிற்று '  

விரி:          என்று கூறித் தடல சாய்த்து ஆவிடய ஒப்படைத்தார். 

 

 

( இங்கு முழந்தாளிட்டு, சிறிது  யநைம் வமௌனமாக இருக்கவும் ) 

 

 

        அன்று பாஸ்கா விழாவுக்கு ஏற்பாடு வசய்யும் நாள். அடுத்த நாள்  

ஓய்வு நாைாகவும் வபருநாைாகவும் இருந்தது. எனயெ அன்று 

 சிலுடெயில் உைல்கள் வதாங்கலாகா என்பதற்காகக் கால்கடை முறித்துச் 

 சைலங்கடை எடுத்துவிடுமாறு யூதர்கள் பிலாத்திைம்  

யகட்டுக்வகாண்ைார்கள். ஆகயெ படைவீைர் ெந்து இயயசுயொடு 

 சிலுடெயில் அடறயப் பட்டிருந்தெருள் ஒருெனுடைய கால்கடை 

 முதலில் முறித்தார்கள்; பின்னர் மற்றெனுடைய கால்கடையும் 

 முறித்தார்கள். பின்பு அெர்கள் இயயசுவிைம் ெந்தார்கள். அெர்  

ஏற்வகனயெ இறந்து யபாயிருந்தடதக் கண்டு அெருடைய கால்கடை 

 முறிக்கவில்டல. ஆனால் படைவீைருள் ஒருெர் இயயசுவின் விலாடெ  

ஈட்டியால் குத்தினார். உையன இைத்தமும் தண்ணீரும் ெடிந்தன. இடத  

யநரில் கண்ைெயை இதற்குச் சாட்சி. அெைது சான்று உண்டமயானயத.  

அெர் உண்டமடயயய கூறுகிறார் என்பது அெருக்குத் வதரியும். நீங்களும்  



நம்ப யெண்டும் என்பதற்காகயெ அெர் இடதக் கூறுகிறார். ' எந்த 

 எலும்பும் முறிபைாது ' என்னும் மடறநூல் ொக்கு இவ்ொறு  

நிடறயெறியது. யமலும் ' தாங்கள் ஊடுருெக் குத்தியெடை 

 உற்றுயநாக்குொர்கள் ' என்றும் மடறநூல் கூறுகிறது. 

 

       அரிமத்தியா ஊடைச் யசர்ந்த யயாயசப்பு என்பெர் இயயசுவின் 

 சீைர்களுள் ஒருெர்; யூதருக்கு அஞ்சியதால் தம்டமச் சீைர் என்று  

வெளிப்படையாகக் காட்டிக்வகாள்ைாதெர். அெர் இயயசுவின் உைடல 

 எடுத்துக் வகாண்டுயபாகப் பிலாத்திைம் அனுமதி யகட்ைார். பிலாத்தும் 

 அனுமதி வகாடுத்தான். யயாயசப்பு ெந்து இயயசுவின் சைலத்டத  

எடுத்துக் வகாண்டு யபானார். 

 

      முன்பு ஒருமுடற இைவில் இயயசுவிைம் ெந்த நிக்கயதம் என்பெரும்  

அங்கு ெந்து யசர்ந்தார். அெர் வெள்டைப்யபாைமும் சந்தனத் தூளும் 

 கலந்து ஏறக்குடறய முப்பது கியலா கிைாம் வகாண்டுெந்தார். அெர்கள்  

இயயசுவின் உைடல எடுத்து யூத அைக்க முடறப்படி நறுமணப்  

வபாருள்களுைன் துணிகைால் சுற்றிக் கட்டினார்கள். அெர் சிலுடெயில் 

அடறயப்பைடிருந்த இைத்தில் ஒரு யதாட்ைம் இருந்தது. அங்யக புதிய  

கல்லடற ஒன்று இருந்தது. அதில் அதுெடை யாரும் அைக்கம்  

வசய்யப்பைவில்டல. அன்று பாஸ்கா விழாவுக்கு ஆயத்த நாைாய்  

இருந்ததாலும் அக்கல்லடற அருகில் இருந்ததாலும் அெர்கள்  

இயயசுடெ அதில் அைக்கம் வசய்தார்கள். 



 


