
ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

 

குருத்த ாடைப் பவனி 
நற்செய்தி வாெகம் 

இரண்டாம் ஆண்டு 

ஆண்டவர் சபயரால் வருகிறவர் தபாற்றப்சபறுக! 

✠ மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து  வாெகம்   11: 1-10 

இயேசு தம் சீடயராடு ஒலிவ மலை அருகிலுள்ள பெத்ெகு, 

பெத்தானிோ என்னும் ஊர்களுக்கு வந்து, எருசயைலம 

பெருங்கிேபொழுது இரு சீடர்கலள அனுப்பி, "உங்களுக்கு எதியர 

இருக்கும் ஊருக்குள் யொங்கள்; அதில் நுலைந்தவுடன், இதுவலர ோரும் 

அமராத ஒரு கழுலதக்குட்டி கட்டிலவக்கப்ெட்டிருப்ெலத காண்பீர்கள். 

அலத அவிழ்த்துக்பகாண்டு வாருங்கள். ோராவது உங்களிடம், 'ஏன் 

இப்ெடி பசய்கிறீர்கள்?' என்று யகட்டால், 'இது ஆண்டவருக்குத் யதலவ, 

இலத அவர் உடயே திருப்பி இங்கு அனுப்பிவிடுவார்' எேச் 

பசால்லுங்கள்'' என்றார்.  

அவர்கள் பசன்று ஒரு வீட்டு வாயிலுக்கு பவளியே, பதருவில் ஒரு 

கழுலதக் குட்டிலேக் கட்டி லவத்திருப்ெலதக் கண்டு அலத அவிழ்த்துக் 

பகாண்டிருக்லகயில், அங்யக நின்றுபகாண்டிருந்த சிைர் அவர்களிடம், 



"என்ே பசய்கிறீர்கள்? கழுலதக்குட்டிலேோ அவிழ்க்கிறீர்கள்?'' என்று 

யகட்டேர். அவர்கள் இயேசு தங்களுக்குக் கூறிேெடியே பசால்ை, அங்கு 

நின்றவர்களும் யொகவிட்டேர்.  

பிறகு அக்கழுலதக்குட்டிலே இயேசுவிடம் பகாண்டுவந்து, 

அதன்யமல் தங்கள் யமலுலடகலளப் யொட, அவர் அதன் மீது அமர்ந்தார். 

ெைர் தங்கள் யமலுலடகலளயும் யவறு சிைர் வேல்பவளிகளில் பவட்டிே 

இலைதலைகலளயும் வழியில் ெரப்பிேர். முன்யேயும் பின்யேயும் 

பசன்றவர்கள், "ஓசன்ோ! ஆண்டவர் பெேரால் வருகிறவர் 

யொற்றப்பெறுக! வரவிருக்கும் ெம் தந்லத தாவீதின் அரசு 

யொற்றப்பெறுக! உன்ேதத்தில் ஓசன்ோ!" என்று ஆர்ப்ெரித்தேர்.  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

அல்ைது 

 

ஆண்டவர் சபயரால் வருகிறவர் தபாற்றப்சபறுக! 

✠ ய ோவோன்  எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து  வாெகம்   12: 12-16 

போஸ்கோ திருவிழோவுக்குப் பபருந்திரளோய் வந்திருந்த மக்கள் இய சு 

எருசயேமுக்கு வருகிறோர் என்று யகள்வியுற்று, குருத்யதோலேகலளப் 

பிடித்துக்பகோண்டு அவருக்கு எதிர்பகோண்டுயபோய், 

“ஓசன்னோ! ஆண்டவரின் பப ரோல் வருகிறவர் யபோற்றப்பபறுக! 

இஸ்ரய லின் அரசர் யபோற்றப்பபறுக!” என்று பசோல்லி ஆர்ப்பரித்தனர். 

இய சு ஒரு கழுலதக் குட்டில க் கண்டு அதன்யமல் ஏறி அமர்ந்தோர். 

“மகயள சீய ோன், அஞ்சோயத! இயதோ! உன் அரசர் வருகிறோர்; கழுலதக் 

குட்டியின்யமல், ஏறி வருகிறோர்” என்று மலறநூலில் 

எழுதியுள்ளதற்யகற்ப அவர் இவ்வோறு பசய்தோர். 



அந்யேரத்தில் அவருலட  சீடர்கள் இச்பச ல்களின் பபோருலளப் 

புரிந்து பகோள்ளவில்லே. அவலரப்பற்றி மலறநூலில் 

எழுதப்பட்டிருந்தவோயற இலவ லனத்தும் நிகழ்ந்தன என்பது இய சு 

மோட்சி பபற்ற பிறயக அவர்கள் நிலனவுக்கு வந்தது. 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

 

மு ல் வாெகம் 

நிந் டை செய்தவார்க்கு என் முகத்ட  மடறக்கவில்டை. இழிநிடைடய 

நான் அடடவதில்டை என்று அறிதவன். 

இடறவாக்கிைர்  எொயா  நூலிலிருந்து  வாெகம்   50: 4-7 

நலிந்தவனை நல்வாக்கால் ஊக்குவிக்கும் அறினவ நான் பெற்றிட, 

ஆண்டவராகிய என் தனைவர், கற்ற ானின் நானவ எைக்கு 

அளித்துள்ளார்; கானைறதாறும் அவர் என்னைத் தட்டி எழுப்புகின் ார்; 

கற்றொர் றகட்ெதுறொல் நானும் பெவிபகாடுக்கச் பெய்கின் ார். 

ஆண்டவராகிய என் தனைவர் என் பெவினயத் தி ந்துள்ளார்.  

நான் கிளர்ந்பதழவில்னை. விைகிச் பெல்ைவுமில்னை. 

அடிப்றொர்க்கு என் முதுனகயும், தாடினயப் பிடுங்குறவார்க்கு என் 

தானடனயயும் ஒப்புவித்றதன். நிந்தனை பெய்றவார்க்கும் காறி 

உமிழ்றவார்க்கும் என் முகத்னத மன க்கவில்னை. ஆண்டவராகிய என் 

தனைவர் துனை நிற்கின் ார்; நான் அவமாைம் அனடறயன்; என் 

முகத்னதக் கற்ொன  ஆக்கிக்பகாண்றடன்; இழிநினைனய நான் 

அனடவதில்னை என்று அறிறவன். 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

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

பல்ைவி:  என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் என்டைக் டகவிட்டீர்? 

 

7  என்னைப் ொர்ப்றொர் எல்ைாரும் ஏளைம் பெய்கின் ைர்; 

உதட்னடப் பிதுக்கித் தனையனெத்து, 

8  `ஆண்டவர்மீது நம்பிக்னக னவத்தாறை! அவர் இவனை 

மீட்கட்டும்; தாம் அன்புகூர்ந்த இவனை அவர் விடுவிக்கட்டும்' 

என்கின் ைர்.     ………………….பல்ைவி 

 

6  தீனம பெய்றவாரின் கூட்டம் என்னை வனளத்துக்பகாண்டது; 

நாய்கள் எை அவர்கள் என்னைச் சூழ்ந்துபகாண்டார்கள்; என் 

னககனளயும் கால்கனளயும் துனளத்தார்கள்.  

17a என் எலும்புகனள எல்ைாம் நான் எண்ணிவிடைாம். ……….பல்ைவி 

 

18 என் ஆனடகனளத் தங்களினடறய ெங்கிட்டுக்பகாள்கின் ைர்; என் 

உனடயின்றமல் சீட்டுப் றொடுகின் ைர்.  



19 நீறரா ஆண்டவறர! என்னை விட்டுத் பதானையில் றொய் 

விடாறதயும்; என் வலினமறய! எைக்குத் துனை பெய்ய வினரந்து 

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

 

22 உமது பெயனர என் ெறகாதரருக்கு அறிவிப்றென்; ெனெ நடுறவ 

உம்னமப் புகழ்ந்து ொடுறவன். 

23 ஆண்டவருக்கு அஞ்சுறவாறர; அவனரப் புகழுங்கள்; யாக்றகாபின் 

மரபிைறர, அனைவரும் அவனர மாட்சினமப்ெடுத்துங்கள்; 

இஸ்ரறயல் மரபிைறர, அனைவரும் அவனரப் ெணியுங்கள்.  

                                                                           ……………………….பல்ைவி 

இரண்டாம் வாெகம் 

கிறிஸ்து  ம்டமதய  ாழ்த்திக்சகாண்டார்; எைதவ கடவுளும் கிறிஸ்துடவ 

உயர்த்திைார். 

திருத்தூ ர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாெகம்                                           

2: 6-11 

கடவுள் வடிவில் விளங்கிய கிறிஸ்து, கடவுளுக்கு இனையாய் 

இருக்கும் நினைனய வலிந்து ெற்றிக்பகாண்டிருக்க 

றவண்டியபதான் ாகக் கருதவில்னை. ஆைால் தம்னமறய 

பவறுனமயாக்கி, அடினமயின் வடினவ ஏற்று, மனிதருக்கு ஒப்ொைார். 

மனித உருவில் றதான்றி, ொனவ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் சிலுனவச் 

ொனவறய ஏற்கும் அளவுக்குக் கீழ்ப்ெடிந்து தம்னமறய 

தாழ்த்திக்பகாண்டார். 



எைறவ கடவுளும் அவனர மிகறவ உயர்த்தி, எப்பெயருக்கும் 

றமைாை பெயனர அவருக்கு அருளிைார். ஆகறவ இறயசுவின் பெயருக்கு 

விண்ைவர், மண்ைவர், கீழுைறகார் அனைவரும் மண்டியிடுவர்; 

தந்னதயாம் கடவுளின் மாட்சிக்காக `இறயசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்' எை 

எல்ைா நாவுறம அறிக்னகயிடும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்செய்திக்கு முன் வெைம்         பிலி 2: 8-9                        

ொடவ ஏற்கும் அளவிற்கு, அதுவும் சிலுடவச் ொடவதய ஏற்கும் 

அளவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து  ம்டமதய  ாழ்த்திக்சகாண்டார்.  எைதவ 

கடவுளும் அவடர மிகதவ உயர்த்தி, எப்சபயருக்கும் தமைாை சபயடர 

அவருக்கு அருளிைார். 

 

//ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வரைாறு, எரியும் திரிகளும் தூபமும் 

இன்றி, வாழ்த்துடர கூறாமலும் திருநூலில் சிலுடவ அடடயாளம் 

வடரயாமலும் வாசிக்கப்படும்.// 

 

.✠ மாற்கு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 

திருப்பாடுகள்          14: 1-15: 47 

போஸ்கோ என்னும் புளிப்பற்ற அப்ப விழோ நிகழ இன்னும் இரண்டு 

ேோள்கள் இருந்தன. தலேலம குருக்களும் 

மலறநூல் அறிஞரும் இய சுலவ எவ்வோறு சூழ்ச்சி ோய் பிடித்துக் 

பகோலேபசய் ேோம் என்று வழியதடி பகோண்டிருந்தனர்; 



 ஆயினும், 'விழோவின்யபோது யவண்டோம்; ஒரு யவலள மக்களிலடய  

கேகம் ஏற்படக்கூடும்' என்று நிலனத்தனர்.  

இய சு, பபத்தோனி ோவில் பதோழுயேோ ோளர் சீயமோன் இல்ேத்தில் 

இருந்தோர். அங்யக பந்தியில் அமர்ந்திருந்தயபோது இேோமிச்லச ேறுமணத் 

லதேம் பகோண்ட படிகச் சிமிழுடன் பபண் ஒருவர் வந்தோர். அந்தத் 

லதேம் கேப்பற்றது, விலேயு ர்ந்தது. அவர் அப்படிகச் சிமிலழ 

உலடத்து இய சுவின் தலேயில் ஊற்றினோர். ஆனோல் அங்கிருந்த சிேர் 

யகோபமலடந்து, 'இந்தத் லதேத்லத இவ்வோறு வீணோக்குவயதன்? இலத 

முந்நூறு பதனோரி த்துக்கும் யமேோக விற்று ஏலழகளுக்குக் 

பகோடுத்திருக்கேோயம,' என்று தங்களுக்குள் யபசிக்பகோண்டனர். 

அப்பபண் மீதும் சீறி எழுந்தனர்.  

இய சு அவர்களிடம், 'அவலர விடுங்கள். ஏன் அவருக்குத் 

பதோல்லே பகோடுக்கிறீர்கள்? அவர் எனக்குச் பசய்தது முலற ோன 

பச யே. ஏபனனில் ஏலழகள் எப்யபோதுயம உங்கயளோடு இருக்கின் 

றோர்கள். நீங்கள் விரும்பும்யபோபதல்ேோம் அவர்களுக்கு ேன்லம 

பசய் முடியும். ஆனோல் ேோன் எப்யபோதும் உங்கயளோடு இருக்கப் 

யபோவதில்லே. இவர் தம்மோல் இ ன்றலதச் பசய்தோர். என் 

அடக்கத்திற்கோக இவர் முன்னதோகயவ என் உடலுக்குத் லதேம் 

பூசிவிட்டோர். உேகம் முழுவதும் எங்பகல்ேோம் ேற்பசய்தி 

அறிவிக்கப்படுயமோ அங்பகல்ேோம் இவர் பசய்ததும் எடுத்துக் கூறப்படும்; 

இவரும் நிலனவு கூறப்படுவோர் என உறுதி ோக உங்களுக்குச் 

பசோல்கியறன்' என்று கூறினோர்.  

பன்னிருவருள் ஒருவனோகி  யூதோசு இஸ்கோரிய ோத்து இய சுலவக் 

கோட்டிக்பகோடுக்கும் யேோக்கத்யதோடு தலேலமக் குருக்களிடம் பசன்றோன். 

அவர்கள் அலத அறிந்து மகிழ்ச்சியுற்று அவனுக்குப் பணம் பகோடுப்பதோக 

வோக்களித்தனர். அவனும் அவலர எப்படிக் கோட்டிக்பகோடுக்கேோம் என்று 

வோய்ப்புத் யதடிக்பகோண்டிருந்தோன். 



   புளிப்பற்ற அப்ப விழோவின் முதல் ேோள் வந்தது. போஸ்கோ 

ஆட்டுக்குட்டில ப் பலியிடும் அந்ேோளியே இய சுவின் சீடர், 'நீர் போஸ்கோ 

விருந்துண்ண ேோங்கள் எங்யக பசன்று ஏற்போடு பசய் யவண்டும் என 

விரும்புகிறீர்?' என்று யகட்டோர்கள். அவர் பின்வருமோறு கூறி, தம் சீடருள் 

இருவலர அனுப்பினோர்: 'நீங்கள் புறப்பட்டு ேகருக்குள் பசல்லுங்கள். 

மண்குடத்தில் தண்ணீர் சுமந்துபகோண்டு ஓர் ஆள் உங்களுக்கு எதியர 

வருவோர். அவர் பின்யன பசல்லுங்கள். அவர் எந்த வீட்டுக்குச் 

பசல்கிறோயரோ, அந்த வீட்டின் உரிலம ோளரிடம், 'ேோன் என் சீடர்கயளோடு 

போஸ்கோ விருந்து உண்பதற்கோன என் அலற எங்யக?' என்று யபோதகர் 

யகட்கச் பசோன்னோர்' எனக் கூறுங்கள். அவர் யமல்மோடியில் ஒரு பபரி  

அலறல க் கோட்டுவோர். அது யதலவ ோன வசதிகயளோடு த ோர் நிலேயில் 

இருக்கும். அங்யக ேமக்கு ஏற்போடு பசய்யுங்கள்.' சீடர்கள் பசன்று, ேகலர 

அலடந்து, தங்களுக்கு அவர் பசோல்லி வோயற அலனத்லதயும் கண்டு 

போஸ்கோ விருந்துக்கு ஏற்போடு பசய்தோர்கள். 

    மோலே யவலள ோனதும் இய சு பன்னிருவயரோடு வந்தோர். 

அவர்கள் பந்தியில் அமர்ந்து உண்டு பகோண்டிருந்தபபோழுது இய சு, 

'என்யனோடு உண்ணும் உங்களுள் ஒருவன் என்லனக் 

கோட்டிக்பகோடுப்போன் என உறுதி ோக உங்களுக்குச் பசோல்கியறன்' 

என்றோர். அவர்கள் வருத்தமுற்று, ஒருவர் பின் ஒருவரோக, 'ேோயனோ? 

ேோயனோ?' என்று அவரிடம் யகட்கத் பதோடங்கினோர்கள். அதற்கு அவர், 

'அவன் பன்னிருவருள் ஒருவன்; என்னுடன் போத்திரத்தில் பதோட்டு 

உண்பவன். மோனிடமகன் தம்லமப் பற்றி மலறநூலில் எழுதியுள்ளவோயற 

யபோகிறோர். ஆனோல் ஐய ோ! அவலரக் கோட்டிக் பகோடுக்கிறவனுக்குக் 

யகடு! அம்மனிதன் பிறவோதிருந்தோல் அவனுக்கு ேேமோய் இருந்திருக்கும்' 

என்றோர். 

    அவர்கள் உண்டுபகோண்டிருந்தபபோழுது அவர் அப்பத்லத எடுத்து, 

கடவுலளப் யபோற்றி அலதப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் பகோடுத்து, 'இலதப் 

பபற்றுக்பகோள்ளுங்கள்; இது எனது உடல்' என்றோர். பின்பு அவர் 



கிண்ணத்லத எடுத்துக் கடவுளுக்கு ேன்றி பசலுத்தி அவர்களுக்குக் 

பகோடுத்தோர். அலனவரும் அதிலிருந்து பருகினர். அப்பபோழுது அவர் 

அவர்களிடம், 'இது எனது உடன்படிக்லகயின் இரத்தம்; பேருக்கோகச் 

சிந்தப்படும் இரத்தம். இனியமல் இலற ோட்சி வரும் அந்ேோளில்தோன் 

ேோன் திரோட்லசப்பழ இரசத்லதக் குடிப்யபன்; அதுவலர ஒருயபோதும் 

குடிக்க மோட்யடன் என உறுதி ோக உங்களுக்குச் பசோல்கியறன்' என்றோர். 

அவர்கள் புகழ்ப்போடல் போடிவிட்டு ஒலிவமலேக்குச் பசன்றோர்கள். 

இய சு அவர்களிடம், 'நீங்கள் அலனவரும் ஓடிப்யபோவீர்கள். 

ஏபனனில், 'ஆ லர பவட்டுயவன்; அப்யபோது ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும்' 

என்று மலறநூலில் எழுதியுள்ளது. ஆனோல் ேோன் உயிருடன் 

எழுப்பப்பட்ட பின்பு உங்களுக்குமுன்யப கலியே ோவுக்குப் யபோயவன்' 

என்றோர். யபதுரு அவரிடம், 'எல்ேோரும் ஓடிப்யபோய்விட்டோலும் ேோன் 

அவ்வோறு பசய் மோட்யடன்' என்றோர். இய சு அவரிடம், 'இன்றிரவில் 

யசவல் இருமுலற கூவுமுன் மும்முலற நீ என்லன மறுதலிப்போய் என 

உனக்குச் பசோல்கியறன்' என்றோர். அவயரோ, 'ேோன் உம்யமோடு யசர்ந்து 

இறக்க யவண்டியிருந்தோலும் உம்லம ஒருயபோதும் மறுதலிக்க மோட்யடன்' 

என்று மிக அழுத்தமோகச் பசோன்னோர். அப்படிய  அவர்கள் அலனவரும் 

பசோன்னோர்கள். 

    பின்னர் இய சுவும் சீடர்களும் பகத்சமனி என்னும் பப ர் பகோண்ட 

ஓர் இடத்திற்கு வந்தோர்கள். அங்யக அவர் தம் சீடரிடம், 'ேோன் 

இலறவனிடம் யவண்டும்வலர நீங்கள் இங்யக அமர்ந்திருங்கள்' என்று 

கூறி, யபதுரு,  ோக்யகோபு, ய ோவோன் ஆகிய ோலரத் தம்முடன் கூட்டிச் 

பசன்றோர். அப்யபோது அவர் திகிலும் மனக்கேக்கமும் அலட த் 

பதோடங்கினோர். அவர், 'எனது உள்ளம் சோவு வருமளவுக்கு ஆழ்து ரம் 

பகோண்டுள்ளது; நீங்கள் இங்யகய  தங்கி விழித்திருங்கள்' என்று 

அவர்களிடம் கூறினோர். சற்று அப்போல் பசன்று தலரயில் விழுந்து, 

முடியுமோனோல் அந்த யேரம் தம்லமவிட்டு விேகுமோறு இலறவனிடம் 

யவண்டினோர். "அப்போ, தந்லதய  எல்ேோம் உம்மோல் இ லும். இத்துன்பக் 



கிண்ணத்லத என்னிடமிருந்து அகற்றும். ஆனோலும் என் விருப்பப்படி 

அல்ே; உம் விருப்பப்படிய  நிகழட்டும்″ என்று கூறினோர். அதன்பின்பு 

அவர் வந்து அவர்கள் உறங்கிக் பகோண்டிருப்பலதக் கண்டு யபதுருவிடம், 

'சீயமோயன, உறங்கிக் பகோண்டோ இருக்கிறோய்? ஒரு மணியேரம் 

விழித்திருக்க உனக்கு வலுவில்லே ோ? உங்கள் மனம் ஆர்வம் 

உலட துதோன்; ஆனோல் உடல் வலுவற்றது. எனயவ யசோதலனக்கு 

உட்படோதிருக்க விழித்திருந்து இலறவனிடம் யவண்டுங்கள்' என்றோர். 

அவர் மீண்டும் பசன்று அயத வோர்த்லதகலளச் பசோல்லி இலறவனிடம் 

யவண்டினோர். அவர் திரும்பவும் வந்தயபோது அவர்கள் உறங்கிக் 

பகோண்டிருப்பலதக் கண்டோர். அவர்களுலட  கண்கள் தூக்கக் கேக்கமோய் 

இருந்தன. அவருக்கு என்ன மறுபமோழி கூறுவது என்யற அவர்களுக்குத் 

பதரி வில்லே. அவர் மூன்றோம்முலற வந்து அவர்கலள யேோக்கி, 

'இன்னும் உறங்கி ஓய்பவடுக்கிறீர்களோ? யபோதும், யேரம் வந்துவிட்டது. 

மோனிடமகன் போவிகளின் லகயில் ஒப்புவிக்கப்படப் யபோகிறோர். 

எழுந்திருங்கள், யபோயவோம். இயதோ, என்லனக் கோட்டிக் பகோடுப்பவன் 

பேருங்கி வந்துவிட்டோன்' என்று கூறினோர். 

இய சு பதோடர்ந்து யபசிக்பகோண்டிருந்தயபோது பன்னிருவருள் 

ஒருவனோன யூதோசு வந்தோன். அவயனோடு தலேலமக் குருக்கள், மலறநூல் 

அறிஞர், மூப்பர் ஆகிய ோர் அனுப்பி  மக்கள் கூட்டம் வோள்கயளோடும், 

தடிகயளோடும் வந்தது. அவலரக் கோட்டிக்பகோடுக்கவிருந்தவன், 'ேோன் 

ஒருவலர முத்தமிடுயவன். அவர்தோம் இய சு, அவலரப் பிடித்துக் 

கோவயேோடு பகோண்டு யபோங்கள்' என்று அவர்களுக்கு அலட ோளம் 

பசோல்லியிருந்தோன். அவன் வந்ததும் உடனடி ோக அவலர அணுகி, 'ரபி' 

எனக் கூறிக்பகோண்யட அவலர முத்தமிட்டோன். அவர்களும் அவலரப் 

பற்றிப் பிடித்துக் லகது பசய்தனர். அருகில் நின்று பகோண்டிருந்தவர்களுள் 

ஒருவர் தம் வோலள உருவி, தலேலமக் குருவின் பணி ோளலரத் தோக்கி 

அவருலட  கோலதத் துண்டித்தோர். இய சு அவர்கலளப் போர்த்து, 

'கள்வலனப் பிடிக்க வருவதுயபோே வோள்கயளோடும் தடிகயளோடும் 



என்லனக் லகது பசய்  வந்தது ஏன்? ேோன் ேோள்யதோறும் யகோவிலில் 

கற்பித்துக்பகோண்டு உங்கயளோடு இருந்யதன். நீங்கள் என்லனப் 

பிடிக்கவில்லேய ! ஆனோல் மலறநூலில் எழுதப்பட்டுள்ளலவ 

நிலறயவற யவண்டும்' என்றோர்.  

அப்பபோழுது சீடர் அலனவரும் அவலர விட்டுவிட்டுத் தப்பி 

ஓடினர். இலளஞர் ஒருவர் தம் பவறும் உடம்பின் மீது ஒரு ேோர்ப்பட்டுத் 

துணில ப் யபோர்த்திக் பகோண்டு அவர் பின்யன பசன்றோர்; அவலரப் 

பிடித்தோர்கள். ஆனோல் அவர் துணில  விட்டுவிட்டு ஆலடயின்றித் தப்பி 

ஓடினோர். 

    அவர்கள் இய சுலவத் தலேலமக் குருவிடம் கூட்டிச் பசன்றோர்கள். 

எல்ேோத் தலே லமக் குருக்களும் மூப்பர்களும் மலறநூல் அறிஞர்களும் 

ஒன்று கூடினோர்கள். யபதுரு பதோலேயில் அவலரப் பின்பதோடர்ந்தோர். 

தலேலமக் குருவின் வீட்டு உள்முற்றம்வலர வந்து கோவேயரோடு 

உட்கோர்ந்து பேருப்பின் அருயக அவர் குளிர்கோய்ந்து பகோண்டிருந்தோர். 

தலேலமக் குருக்களும் தலேலமச் சங்கத்தோர் அலனவரும் இய சுவுக்கு 

மரண தண்டலன விதிக்க அவருக்கு எதிரோகச் சோன்று யதடினோர்கள். 

ஆனோல் ஒன்றும் கிலடக்கவில்லே. பேர் அவருக்கு எதிரோகப் 

பபோய்ச்சோன்று பசோன்னோர்கள். ஆனோல் அச்சோன்றுகள் ஒன்றுக்பகோன்று 

முரண்பட்டிருந்தன. சிேர் எழுந்து, 'மனித லக ோல் கட்டப்பட்ட இந்தத் 

திருக்யகோவிலே இடித்துவிட்டு லக ோல் கட்டப்படோத யவபறோன்லற 

மூன்று ேோளில் ேோன் கட்டி எழுப்புயவன் என்று இவன் பசோல்ேக் 

யகட்யடோம்' என்று அவருக்கு எதிரோகப் பபோய்ச்சோன்று கூறினர். 

அப்படியும் அவர்களுலட  சோன்று ஒத்துவரவில்லே. அப்பபோழுது 

தலேலமக் குரு எழுந்து அவர்களின் ேடுயவ நின்று, 'இவர்கள் உனக்கு 

எதிரோகக் கூறும் சோன்றுக்கு மறுபமோழி ஒன்றும் கூற மோட்டோ ோ?' என்று 

இய சுலவக் யகட்டோர். ஆனோல் அவர் யபசோதிருந்தோர். மறுபமோழி 

ஒன்றும் அவர் கூறவில்லே. மீண்டும் தலேலமக்குரு, 'யபோற்றுதற்குரி  

கடவுளின் மகனோகி  பமசி ோ நீதோயனோ?' என்று அவலரக் யகட்டோர். 



அதற்கு இய சு, 'ேோயன அவர்; யமலும் மோனிடமகன் வல்ேவரோம் 

கடவுளின் வேப்புறத்தில் வீற்றிருப்பலதயும் வோனயமகங்கள்சூழ 

வருவலதயும்  கோண்பீர்கள்' என்றோர்.  

தலேலமக் குருயவோ தம் அங்கில க் கிழித்துக்பகோண்டு, 'இன்னும் 

ேமக்குச் சோன்றுகள் யதலவ ோ? இவன் கடவுலளப் பழித்துலரத்தலதக் 

யகட்டீர்கயள; உங்களுக்கு என்ன யதோன்றுகிறது?' என்று யகட்க, அவர்கள் 

அலனவரும், 'இவன் சோக யவண்டி வன்' என்று தீர்மோனித்தோர்கள். பின்பு 

சிேர் அவர்யமல் துப்பவும், அவர் முகத்லத மூடி அவலரக் லக ோல் குத்தி, 

'இலறவோக்கினயன,  ோர் எனச் பசோல்' என்று யகட்கவும் பதோடங்கினர். 

கோவேரும் அவலரக் கன்னத்தில் அலறந்தனர். 

    அப்பபோழுது யபதுரு கீயழ முற்றத்தில் இருக்க, தலேலமக் குருவின் 

பணிப் பபண் ஒருவர் வந்து, யபதுரு குளிர்கோய்ந்து பகோண்டிருக்கக் கண்டு 

அவலரக் கூர்ந்து யேோக்கி, 'நீயும் இந்த ேோசயரத்து இய சுயவோடு 

இருந்தவன்தோயன' என்றோர். அவயரோ, 'நீர் பசோல்வது என்னபவன்று 

எனக்குத் பதரி வில்லே, புரி வுமில்லே' என்று மறுதலித்து, பவளி 

முற்றத்திற்குச் பசன்றோர். அப்பபோழுது யசவல் கூவிற்று. அந்தப் 

பணிப்பபண் அவலரக் கண்டு சூழ இருந்தவர்களிடம், 'இவனும் 

அவர்கலளச் யசர்ந்தவன்தோன்' என்று மீண்டும் கூறத் பதோடங்கினோர். அவர் 

மீண்டும் மறுதலித்தோர். சற்று யேரத்திற்குப்பின் சூழ இருந்தவர்களும், 

'உண்லம ோகயவ நீ அவர்கலளச் யசர்ந்தவயன. ஏபனனில் நீ ஒரு 

கலியே ன்' என்று மீண்டும் யபதுருவிடம் கூறினோர்கள். அவயரோ, 'நீங்கள் 

குறிப்பிடுகின்ற இந்த மனிதலன எனக்குத் பதரி ோது' என்று பசோல்லிச் 

சபிக்கவும் ஆலணயிடவும் பதோடங்கினோர். உடயன இரண்டோம் முலற 

யசவல் கூவிற்று. அப்பபோழுது, 'யசவல் இருமுலற கூவுமுன் நீ என்லன 

மும்முலற மறுதலிப்போய்' என்று இய சு தமக்குக் கூறி  பசோற்கலளப் 

யபதுரு நிலனவு கூர்ந்து மனம் உலடந்து அழுதோர். 

    பபோழுது விடிந்ததும் மூப்பயரோடும் மலறநூல் அறிஞயரோடும் 

தலேலமச் சங்கத்தோர் அலனவயரோடும் தலேலமக் குருக்கள் 



ஆயேோசலன பசய்து, இய சுலவக் கட்டி இழுத்துச் பசன்று பிேோத்திடம் 

ஒப்புவித்தனர். பிேோத்து அவலர யேோக்கி, 'நீ யூதரின் அரசனோ?' என்று 

யகட்க அவர், 'அவ்வோறு நீர் பசோல்கிறீர்' என்று பதில் கூறினோர். தலேலமக் 

குருக்கள் அவர்மீது பே குற்றங்கலளச் சுமத்தினோர்கள். மீண்டும் பிேோத்து, 

'நீ பதில் ஒன்றும் பசோல்ே மோட்டோ ோ? உன் மீது இத்தலன குற்றங்கலளச் 

சுமத்துகிறோர்கயள!' என்று அவரிடம் யகட்டோன். இய சுயவோ எப்பதிலும் 

கூறவில்லே. ஆகயவ பிேோத்து வி ப்புற்றோன். 

    விழோவின்யபோது மக்கள் யகட்டுக்பகோள்ளும் ஒரு லகதில  

அவர்களுக்கோகப் பிேோத்து விடுதலே பசய்வதுண்டு. பரபோ என்னும் லகதி 

ஒருவன் இருந்தோன். ஒரு கேகத்தில் பகோலே பசய்த கேகக்கோரயரோடு 

பிடிபட்டவன் அவன். மக்கள் கூட்டம் வந்து, வழக்கமோய்ச் 

பசய்வதுயபோே ஒரு லகதில  விடுதலே பசய்யுமோறு பிேோத்துலவ 

யவண்டத் பதோடங்கி து. அதற்குப் பிேோத்து, 'யூதரின் அரசலர 

உங்களுக்கோக ேோன் விடுதலே பசய்  யவண்டுபமன்று 

விரும்புகிறீர்களோ?' என்று யகட்டோன். ஏபனனில் தலேலமக் குருக்கள் 

பபோறோலம ோல்தோன் அவலர ஒப்புவித்திருந்தோர்கள் என்று அவன் 

உணர்ந்திருந்தோன். ஆனோல் தலேலமக் குருக்கள் தங்களுக்குப் 

பரபோலவய  அவன் விடுதலே பசய்  யவண்டுபமனக் யகட்குமோறு 

கூட்டத்தினலரத் தூண்டிவிட்டோர்கள். பிேோத்து மீண்டும் அவர்கலளப் 

போர்த்து, 'அப்படி ோனோல் நீங்கள் யூதரின் அரசர் என்று குறிப்பிடும் 

இவலன ேோன் என்ன பசய்  யவண்டும்?' என்று யகட்டோன். அவர்கள், 

'அவலனச் சிலுலவயில் அலறயும்' என்று மீண்டும் கத்தினோர்கள். 

அதற்குப் பிேோத்து, 'இவன் பசய்த குற்றம் என்ன?' என்று யகட்க, அவர்கள், 

'அவலனச் சிலுலவயில் அலறயும்' என்று இன்னும் உரக்கக் கத்தினோர்கள். 

ஆகயவ பிேோத்து கூட்டத்தினரின் விருப்பத்லத நிலறயவற்றும் வண்ணம் 

பரபோலவ விடுதலே பசய்து, இய சுலவக் கலச ோல் அடித்து, 

சிலுலவயில் அலறயுமோறு ஒப்புவித்தோன்.  



பிறகு பலடவீரர் அவலர ஆளுேர் மோளிலகயின் முற்றத்திற்கு 

இழுத்து பகோண்டு யபோய்ப் பலடப்பிரிவினர் அலனவலரயும் கூட்டினர்; 

அவருக்கு பசந்நிற ஆலடல  உடுத்தினர்; ஒரு முள்முடி பின்னி 

அவருக்குச் சூட்டி, 'யூதரின் அரயச வோழ்க!' என்று அவலர வோழ்த்தத் 

பதோடங்கினர்; யமலும் யகோேோல் அவர் தலேயில் அடித்து, அவர்மீது 

துப்பி, முழந்தோள்படியிட்டு அவலர வணங்கினர். அவலர ஏளனம் பசய்த 

பின் பசந்நிற ஆலடல க் கழற்றிவிட்டு அவருலட  ஆலடகலள 

அணிவித்து அவலரச் சிலுலவயில் அலறவதற்கோக பவளிய  கூட்டி 

பசன்றனர்.  

அப்பபோழுது அேக்சோந்தர், ரூபு ஆகிய ோரின் தந்லத ோன சியரன் 

ஊலரச் யசர்ந்த சீயமோன் என்பவர் வ ல்பவளியிலிருந்து வந்து 

பகோண்டிருந்தோர். பலடவீரர்கள் இய சு வின் சிலுலவல ச் சுமக்கும்படி 

அவலரக் கட்டோ ப்படுத்தினோர்கள். அவர்கள் 'மண்லட ஓட்டு இடம்' 

எனப்பபோருள்படும் 'பகோல்பகோதோ'வுக்கு இய சுலவக் பகோண்டு 

பசன்றோர்கள்; அங்யக அவருக்கு பவள்லளப் யபோளம் கேந்த திரோட்லச 

இரசத்லதக் குடிக்கக் பகோடுத்தோர்கள். ஆனோல் அவர் அலதப் 

பபற்றுக்பகோள்ளவில்லே. பிறகு அவர்கள் அவலரச் சிலுலவயில் 

அலறந்தோர்கள்; குலுக்கல் முலறயில்  ோருக்கு எது என்று போர்த்து 

அவருலட  ஆலடகலளத் தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக் பகோண்டோர்கள். 

அவலரச் சிலுலவயில் அலறந்தயபோது கோலே ஒன்பது மணி. அவரது 

மரண தண்டலனக்கோன கோரணத்லத அறிவிக்க 'யூதரின் அரசன்' என்று 

அவர்கள் எழுதிலவத்தோர்கள்; அவருலட  வேப்புறம் ஒருவனும் 

இடப்புறம் ஒருவனுமோக, இரு கள்வர்கலள அவருடன் சிலுலவகளில் 

அலறந்தோர்கள். அவ்வழிய  பசன்றவர்கள் தங்கள் தலேகலள அலசத்து, 

'ஆகோ, திருக்யகோவிலே இடித்து மூன்று ேோளில் கட்டி எழுப்புகிறவயன, 

சிலுலவயிலிருந்து இறங்கி உன்லனய  விடுவித்துக்பகோள்' என்று 

அவலரப் பழித்துலரத்தோர்கள். அவ்வோயற தலேலமக் குருக்கள் மலறநூல் 

அறிஞர்களுடன் யசர்ந்து அவலர ஏளனம் பசய்து, 'பிறலர 



விடுவித்தோன், தன்லனய விடுவிக்க முடி வில்லே' என்று தங்களிடய  

யபசிக்பகோண்டோர்கள். அவர்கள், 'இஸ்ரய லின் அரசனோகி  பமசி ோ 

இப்யபோது சிலுலவயிலிருந்து இறங்கி வரட்டும்; அப்யபோது ேோங்கள் 

கண்டு ேம்புயவோம்' என்றோர்கள். அவயரோடு சிலுலவயில் 

அலற ப்பட்டிருந்தவர்களும் அவலர இகழ்ந்தோர்கள். 

ேண்பகல் வந்தபபோழுது ேோபடங்கும் இருள் உண்டோயிற்று. 

பிற்பகல் மூன்று மணிவலர அது நீடித்தது. பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு 

இய சு, 'எயேோயி, எயேோயி, பேமோ சபக்தோனி?' என்று உரக்கக் கத்தினோர். 

'என் இலறவோ, என் இலறவோ ஏன் என்லனக் லகவிட்டீர்?' என்பது 

அதற்குப் பபோருள். சூழ நின்றுபகோண்டிருந்தவர்களுள் சிேர் 

அலதக்யகட்டு, 'இயதோ! எலி ோலவக் கூப்பிடுகிறோன்' என்றனர். 

அப்பபோழுது அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச்பசன்று 

கடற்பஞ்லச எடுத்து, புளித்த திரோட்லச இரசத்தில் யதோய்த்து, அலத ஒரு 

யகோலில் மோட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக் பகோடுத்துக்பகோண்யட, 

'பபோறுங்கள், எலி ோ இவலனக் கீயழ இறக்க வருவோரோ, போர்ப்யபோம்' 

என்றோர். இய சுயவோ உரக்கக் கத்தி உயிர் துறந்தோர்.  

(இங்கு  முழந் ாளிட்டு,  சிறிது  தநரம்   சமளைமாக  இருக்கவும்) 

அப்பபோழுது திருக்யகோவிலின் திலர யமலிருந்து கீழ்வலர 

இரண்டோகக் கிழிந்தது. அவருக்கு எதியர நின்றுபகோண்டிருந்த நூற்றுவர் 

தலேவர், அவர் இவ்வோறு உயிர் துறந்தலதக் கண்டு, 'இம்மனிதர் 

உண்லம ோகயவ இலறமகன்' என்றோர். பபண்கள் சிேரும் பதோலேயில் 

நின்று உற்று யேோக்கிக்பகோண்டிருந்தனர். அவர்களுள் மகதேோ மரி ோவும் 

சின்ன  ோக்யகோபு, ய ோயச ஆகிய ோரின் தோ ோகி  மரி ோவும், சயேோமி 

என்பவரும் இருந்தனர். இய சு கலியே ோவில் இருந்தயபோது அவர்கள் 

அவலரப் பின்பற்றி அவருக்குப் பணிவிலட பசய்து வந்தவர்கள், 

அவருடன் எருசயேமுக்கு வந்திருந்த யவறுபே பபண்களும் அங்யக 

இருந்தோர்கள். 



இதற்குள் மோலே யவலள ோகிவிட்டது. அன்று ஓய்வுேோளுக்கு 

முந்தி  ஆ த்த ேோளோக இருந்தபடி ோல், அரிமத்தி ோ ஊலரச் யசர்ந்த 

ய ோயசப்பு என்பவர் துணிவுடன் பிேோத்திடம் யபோய் இய சுவின் 

உடலேக் யகட்டோர். அவர் மதிப்புக்குரி  தலேலமச் சங்க உறுப்பினர். 

அவரும் இலற ோட்சியின் வருலகக்கோகக் கோத்திருந்தவர். ஏற்பகனயவ 

இய சு இறந்துவிட்டலதக் குறித்துப் பிேோத்து வி ப்பலடந்து, நூற்றுவர் 

தலேவலர அலழத்து, 'அவன் இதற்குள் இறந்து விட்டோனோ?' என்று 

யகட்டோன். நூற்றுவர் தலேவரிடமிருந்து யகட்டு அறிந்ததும் உடலே 

அவன் ய ோயசப்பிடம் அளித்தோன். ய ோயசப்பு பமல்லி  துணி ஒன்லற 

வோங்கிவந்து, இய சுவின் உடலே இறக்கித் துணி ோல் சுற்றிப் போலறயில் 

பவட்டப்பட்டிருந்த கல்ேலறயில் பகோண்டு லவத்தோர்; அதன் வோயிலில் 

ஒரு கல்லே உருட்டி லவத்தோர். அவலர எங்யக லவத்தனர் என்பலத 

மகதேோ மரி ோவும் ய ோயசப்பின் தோய் மரி ோவும் உற்றுப் போர்த்துக் 

பகோண்டிருந்தனர். 

 


