
ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 
குருத்ததாடைப் பவனி நற்செய்தி வாெகம் 

ஆண்டவர் சபயரால் வருகிறவர் தபாற்றப்சபறுக! 
✠ மத்ததயு எழுதிய நற்செய்தியிைிருந்து வாெகம் 21: 1-11 

இதயசு தம் ெீடதராடு எருெதைடம சநருங்கிச் சென்று ஒைிவ மடை 
அருகிைிருந்த சபத்பகு என்னும் ஊடர அடடந்ததபாது இரு ெீடர்கடள அனுப்பி, 
“நீங்கள் உங்களுக்கு எதிதர இருக்கும் ஊருக்குள் செல்லுங்கள். சென்ற உடதன 
அங்தக கட்டிடவக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கழுடதடயயும் அததனாடு ஒரு 
குட்டிடயயும் காண்பரீ்கள். அவற்டற அவிழ்த்து என்னிடம் சகாண்டு 
வாருங்கள். யாராவது உங்களிடம் ஏததனும் சொன்னால், ‘இடவ 
ஆண்டவருக்குத் ததடவ’ எனச் சொல்லுங்கள். உடதன அவர் அவற்டற 
அனுப்பிவிடுவார்” என்றார். “மகள் ெீதயானிடம் சொல்லுங்கள்: இததா உன் அரெர் 
உன்னிடம் வருகிறார்; அவர் எளிடமயுள்ளவர்; கழுடதயின் தமல் ஏறி 
வருகிறார்; கழுடதக்குட்டியாகிய மறியின் தமல் அமர்ந்து வருகிறார்” என்று 
இடறவாக்கினர் உடரத்தது நிடறதவற இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. 

ெீடர்கள் தபாய் இதயசு தங்களுக்குப் பணித்தபடிதய செய்தார்கள். அவர்கள் 
கழுடதடயயும் குட்டிடயயும் ஓட்டிக்சகாண்டு வந்து, அவற்றின் தமல் தங்கள் 
தமலுடடகடளப் தபாட்டு, இதயசுடவ அமரச் செய்தார்கள். சபருந்திரளான 
மக்கள் தங்கள் தமலுடடகடள வழியில் விரித்தார்கள். தவறு ெிைர் 
மரங்களிைிருந்து கிடளகடள சவட்டி வழியில் பரப்பினர். அவருக்கு 
முன்தனயும் பின்தனயும் சென்ற கூட்டத்தினர், “தாவதீின் மகனுக்கு ஓென்னா! 
ஆண்டவர் சபயரால் வருகிறவர் தபாற்றப்சபறுக! உன்னதத்தில் ஓென்னா!” 
என்று சொல்ைி ஆர்ப்பரித்தனர். 

அவர் எருெதைமுக்குள் சென்றதபாது நகரம் முழுவதும் பரபரப்படடய, “இவர் 
யார்?” என்னும் தகள்வி எழுந்தது. அதற்குக் கூட்டத்தினர், “இவர் 
இடறவாக்கினர் இதயசு; கைிதையாவிலுள்ள நாெதரத்டதச் தெர்ந்தவர்” என்று 
பதிைளித்தனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

திருப்பைி இந்த ஞாயிற்றுக்கிழடமயில் தரப்பட்ட மூன்று வாெகங்கடளயும் 
வாெிப்பது நைம். ஆனால் ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வரைாறு 
முக்கியமானதால், அடத ஒருதபாதும் விட்டுவிடக் கூடாது. திருக்கூட்டத்தின் 
நிடைக்கு ஏற்றபடி, நற்செய்திக்கு முன் வரும் வாெகங்களில், ஒரு வாெகத்டத 
மட்டும் வாெிக்கைாம். அல்ைது, ததடவயானால் இரு வாெகங்கடளயும் 
விட்டுவிடைாம். தமலும் ததடவயானால், திருப்பாடுகளின் குறுகிய 
வாெகத்டதப் பயன்படுத்தைாம். 
தமற்கூறியடவ மக்கதளாடு தெர்ந்து நிடறதவற்றப்படும் திருப்பைிக்தக 
சபாருந்தும். 
முதல் வாசகம் 

நிந்தனை சசய்வவார்க்கு என் முகத்னத மனைக்கவில்னை. இழிநினைனை 
நான் அனைவதில்னை என்று அைிவவன். 

இனைவாக்கிைர் எசாைா நூைிைிருந்து வாசகம் 50: 4-7 



நைிந்தவனை நல் வாக்கால் ஊக்குவிக்கும் அைினவ நான் செற்ைிை, 
ஆண்ைவராகிை என் தனைவர், கற்வைாைின் நானவ எைக்கு அளித்துள்ளார்; 
கானைவதாறும் அவர் என்னைத் தட்டி எழுப்புகின்ைார்; கற்வொர் வகட்ெதுவொல் 
நானும் சசவிசகாடுக்கச் சசய்கின்ைார்.ஆண்ைவராகிை என் தனைவர் என் 
சசவினைத் திைந்துள்ளார். 

நான் கிளர்ந்சதழவில்னை. விைகிச் சசல்ைவுமில்னை. அடிப்வொர்க்கு என் 
முதுனகயும், தாடினைப் ெிடுங்குவவார்க்கு என் தானைனையும் ஒப்புவித்வதன். 
நிந்தனை சசய்வவார்க்கும் காைி உமிழ்வவார்க்கும் என் முகத்னத 
மனைக்கவில்னை. ஆண்ைவராகிை என் தனைவர் துனை நிற்கின்ைார்; நான் 
அவமாைம் அனைவைன்; என் முகத்னதக் கற்ொனை ஆக்கிக்சகாண்வைன்; 
இழிநினைனை நான் அனைவதில்னை என்று அைிவவன். 

ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 

ெதிலுனரப் ொைல் 
திொ 22: 7-8. 16-17a. 18-19. 22-23 (ெல்ைவி: 1a) 
ெல்ைவி: என் இனைவா, என் இனைவா, ஏன் என்னைக் னகவிட்டீர்? 
7 என்னைப் ொர்ப்வொர் எல்ைாரும் ஏளைம் சசய்கின்ைைர்; உதட்னைப் ெிதுக்கித் 
தனைைனசத்து, 
8 ‘ஆண்ைவர்மீது நம்ெிக்னக னவத்தாவை! அவர் இவனை மீட்கட்டும்; தாம் 
அன்புகூர்ந்த இவனை அவர் விடுவிக்கட்டும்’ என்கின்ைைர். - ெல்ைவி 
 
16 தீனம சசய்வவாரின் கூட்ைம் என்னை வனளத்துக்சகாண்ைது; நாய்கள் எை 
அவர்கள் என்னைச் சூழ்ந்துசகாண்ைார்கள்; என் னககனளயும் கால்கனளயும் 
துனளத்தார்கள். 
17a என் எலும்புகனள எல்ைாம் நான் எண்ைிவிைைாம். - ெல்ைவி 
 
18 என் ஆனைகனளத் தங்களினைவை ெங்கிட்டுக்சகாள்கின்ைைர்; என் 
உனைைின்வமல் சீட்டுப் வொடுகின்ைைர். 
19 நீவரா ஆண்ைவவர! என்னை விட்டுத் சதானைைில் வொய் விைாவதயும்; என் 
வைினமவை! எைக்குத் துனை சசய்ை வினரந்து வாரும். - ெல்ைவி 
 
22 உமது செைனர என் சவகாதரருக்கு அைிவிப்வென்; சனெ நடுவவ உம்னமப் 
புகழ்ந்து ொடுவவன். 
23 ஆண்ைவருக்கு அஞ்சுவவாவர; அவனரப் புகழுங்கள்; ைாக்வகாெின் மரெிைவர, 
அனைவரும் அவனர மாட்சினமப்ெடுத்துங்கள்; இஸ்ரவைல் மரெிைவர, 
அனைவரும் அவனரப் ெைியுங்கள். - ெல்ைவி 
 
இரண்ைாம் வாசகம் 

கிைிஸ்து தம்னமவை தாழ்த்திக்சகாண்ைார்; எைவவ கைவுளும் கிைிஸ்துனவ 
உைர்த்திைார். 

திருத்தூதர் ெவுல் ெிைிப்ெிைருக்கு எழுதிை திருமுகத்திைிருந்து வாசகம் 2: 6-11 
கைவுள் வடிவில் விளங்கிை கிைிஸ்து, கைவுளுக்கு இனைைாய் இருக்கும் 

நினைனை வைிந்து ெற்ைிக்சகாண்டிருக்க வவண்டிைசதான்ைாகக் கருதவில்னை. 
ஆைால் தம்னமவை சவறுனமைாக்கி, அடினமைின் வடினவ ஏற்று, மைிதருக்கு 
ஒப்ொைார். மைித உருவில் வதான்ைி, சானவ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் 



சிலுனவச் சானவவை ஏற்கும் அளவுக்குக் கீழ்ப்ெடிந்து தம்னமவை 
தாழ்த்திக்சகாண்ைார். 

எைவவ கைவுளும் அவனர மிகவவ உைர்த்தி, எப்செைருக்கும் வமைாை 
செைனர அவருக்கு அருளிைார். ஆகவவ இவைசுவின் செைருக்கு விண்ைவர், 
மண்ைவர், கீழுைவகார் அனைவரும் மண்டிைிடுவர்; தந்னதைாம் கைவுளின் 
மாட்சிக்காக ‘இவைசு கிைிஸ்து ஆண்ைவர்’ எை எல்ைா நாவுவம அைிக்னகைிடும். 

ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசைம் 
ெிைி 2: 8-9 

சானவ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் சிலுனவச் சானவவை ஏற்கும் அளவுக்குக் 
கீழ்ப்ெடிந்து தம்னமவை தாழ்த்திக்சகாண்ைார். எைவவ கைவுளும் அவனர 
மிகவவ உைர்த்தி, எப்செைருக்கும் வமைாை செைனர அவருக்கு அருளிைார். 

ஆண்ைவருனைை திருப்ொடுகளின் வரைாறு, எரியும் திரிகளும் தூெமும் இன்ைி, 
வாழ்த்துனர கூைாமலும் திருநூைில் சிலுனவ அனைைாளம் வனரைாமலும் 
வாசிக்கப்ெடும். 
நற்சசய்தி வாசகம் 
மத்ததயு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 
26: 14- 27: 66 

பன்னிருவருள் ஒருவனாகிய யூதாசு இஸ்காரிதயாத்து தடைடமக் 
குருவிடம் வந்து, “இதயசுடவ உங்களுக்கு நான் காட்டிக்சகாடுத்தால் எனக்கு 
என்ன தருவரீ்கள்?” என்று தகட்டான். அவர்களும் முப்பது சவள்ளிக் காசுகடள 
எண்ணி அவனுக்குக் சகாடுத்தார்கள். அதுமுதல் அவன் அவடரக் 
காட்டிக்சகாடுப்பதற்கு வாய்ப்புத் ததடிக் சகாண்டிருந்தான். 

புளிப்பற்ற அப்ப விழாவின் முதல் நாளில் ெீடர்கள் இதயசுடவ அணுகி 
வந்து, “நீர் பாஸ்கா விருந்துண்ண நாங்கள் எங்தக ஏற்பாடு செய்யதவண்டும் 
என விரும்புகிறரீ்?” என்று தகட்டார்கள். இதயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் புறப்பட்டு 
நகருக்குள் சென்று இன்னாரிடம் தபாய், ‘எனது தநரம் சநருங்கி வந்துவிட்டது; 
என் ெீடர்கதளாடு உம் வடீ்டில் பாஸ்கா சகாண்டாடப் தபாகிதறன்’ எனப் தபாதகர் 
கூறுகிறார் எனச் சொல்லுங்கள்” என்றார். இதயசு தங்களுக்குப் பணித்தபடிதய 
ெீடர்கள் செயல்பட்டுப் பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள். 

மாடை தவடளயானதும் அவர் பன்னிருவதராடும் பந்தியில் அமர்ந்தார். 
அவர்கள் உண்டுசகாண்டிருந்தசபாழுது அவர், “உங்களுள் ஒருவன் என்டனக் 
காட்டிக் சகாடுப்பான் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிதறன்” என்றார். 
அப்சபாழுது அவர்கள் மிகவும் வருத்தமுற்றவர்களாய், “ஆண்டவதர, அது 
நாதனா?” என ஒவ்சவாருவரும் அவரிடம் தகட்கத் சதாடங்கினார்கள். அதற்கு 
அவர், “என்னுடன் பாத்திரத்தில் சதாட்டு உண்பவதன என்டனக் 
காட்டிக்சகாடுப்பான். மானிடமகன், தம்டமப்பற்றி மடறநூைில் 
எழுதியுள்ளபடிதய தபாகிறார். ஆனால், ஐதயா! அவடரக் 
காட்டிக்சகாடுக்கிறவனுக்குக் தகடு; அம்மனிதன் பிறவாதிருந்தால் அவனுக்கு 
நைமாய் இருந்திருக்கும்” என்றார். அவடரக் காட்டிக்சகாடுத்த யூதாசும் “ரபி, 
நாதனா?” என அவரிடம் தகட்க, இதயசு, “நீதய சொல்ைிவிட்டாய்” என்றார். 

அவர்கள் உணவு அருந்திக்சகாண்டிருந்தசபாழுது, இதயசு அப்பத்டத 
எடுத்துக் கடவுடளப் தபாற்றி, அடதப் பிட்டுச் ெீடருக்குக் சகாடுத்து, “இடதப் 



சபற்று உண்ணுங்கள்; இது எனது உடல்” என்றார். பின்பு கிண்ணத்டத எடுத்துக் 
கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அவர்களுக்குக் சகாடுத்து, “இதில் உள்ளடத 
அடனவரும் பருகுங்கள்; ஏசனனில் இது எனது உடன்படிக்டகயின் இரத்தம்; 
பைருடடய பாவமன்னிப்புக்காகச் ெிந்தப்படும் இரத்தம். இனிதமல் என் 
தந்டதயின் ஆட்ெி வரும் அந்நாளில்தான் நான் உங்கதளாடு திராட்டெப் பழ 
இரெத்டதக் குடிப்தபன்; அதுவடர குடிக்கமாட்தடன் என நான் உங்களுக்குச் 
சொல்கிதறன்” என்றார். அவர்கள் புகழ்ப் பாடல் பாடிவிட்டு ஒைிவ மடைக்குச் 
சென்றார்கள். 

அதன்பின்பு இதயசு அவர்களிடம், “இன்றிரவு நீங்கள் அடனவரும் என்டன 
விட்டு ஓடிப்தபாவரீ்கள். ஏசனனில் ‘ஆயடர சவட்டுதவன், அப்தபாது மந்டதயில் 
உள்ள ஆடுகள் ெிதறடிக்கப்படும்’ என்று மடறநூைில் எழுதியுள்ளது. நான் 
உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு உங்களுக்கு முன்தப கைிதையாவுக்குப் 
தபாதவன்” என்றார். அதற்குப் தபதுரு அவரிடம், “எல்ைாரும் உம்டம விட்டு 
ஓடிப் தபாய்விட்டாலும் நான் ஒருதபாதும் ஓடிப்தபாக மாட்தடன்” என்றார். 
இதயசு அவரிடம், “இன்றிரவில் தெவல் கூவுமுன் மும்முடற நீ என்டன 
மறுதைிப்பாய் என உறுதியாக உனக்குச் சொல்கிதறன்” என்றார். தபதுரு 
அவரிடம், “நான் உம்தமாடு தெர்ந்து இறக்க தவண்டியிருந்தாலும் உம்டம 
ஒருதபாதும் மறுதைிக்க மாட்தடன்” என்றார். அவ்வாதற ெீடர்கள் அடனவரும் 
சொன்னார்கள். 

பின்னர் இதயசு ெீடர்களுடன் சகத்ெமனி என்னும் இடத்திற்கு வந்தார். அவர், 
“நான் அங்தக தபாய் இடறவனிடம் தவண்டும்வடர இங்தக அமர்ந்திருங்கள்” 
என்று அவர்களிடம் கூறி, தபதுருடவயும் செபததயுவின் மக்கள் இருவடரயும் 
தம்முடன் கூட்டிச் சென்றார். அப்தபாது அவர் துயரமும் மனக்கைக்கமும் 
அடடயத் சதாடங்கினார். அவர், “எனது உள்ளம் ொவு வருமளவுக்கு ஆழ்துயரம் 
சகாண்டுள்ளது. நீங்கள் என்தனாடு இங்தகதய தங்கி விழித்திருங்கள்” என்று 
அவர்களிடம் கூறினார். பிறகு அவர் ெற்று அப்பால் சென்று முகங்குப்புற 
விழுந்து, “என் தந்டததய, முடிந்தால் இத்துன்பக் கிண்ணம் என்டன விட்டு 
அகைட்டும். ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ை, உம் விருப்பப்படிதய நிகழட்டும்” 
என்று கூறி இடறவனிடம் தவண்டினார். அதன் பின்பு அவர் ெீடர்களிடம் வந்து 
அவர்கள் உறங்கிக்சகாண்டிருப்படதக் கண்டு தபதுருவிடம், “ஒரு மணி 
தநரம்கூட என்தனாடு விழித்திருக்க உங்களுக்கு வலுவில்டையா? உங்கள் 
மனம் ஆர்வமுடடயதுதான்; ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனதவ தொதடனக்கு 
உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இடறவனிடம் தவண்டுங்கள்” என்றார். மீண்டும் 
சென்று, “என் தந்டததய, நான் குடித்தாைன்றி இத்துன்பக் கிண்ணம் அகை 
முடியாசதன்றால், உமது திருவுளப்படிதய ஆகட்டும்” என்று இரண்டாம் 
முடறயாக இடறவனிடம் தவண்டினார். அவர் திரும்பவும் வந்ததபாது ெீடர்கள் 
உறங்கிக் சகாண்டிருப்படதக் கண்டார். அவர்களுடடய கண்கள் தூக்கக் 
கைக்கமாய் இருந்தன. அவர் அவர்கடள விட்டு மீண்டும் சென்று மறுபடியும் 
அதத வார்த்டதகடளச் சொல்ைி மூன்றாம் முடறயாக இடறவனிடம் 
தவண்டினார். பிறகு ெீடர்களிடம் வந்து, “இன்னும் உறங்கி ஓய்சவடுக்கிறரீ்களா? 
பாருங்கள், தநரம் சநருங்கி வந்துவிட்டது. மானிடமகன் பாவிகளின் டகயில் 
ஒப்புவிக்கப்படுகிறார். எழுந்திருங்கள், தபாதவாம். இததா! என்டனக் 
காட்டிக்சகாடுப்பவன் சநருங்கி வந்துவிட்டான்” என்று கூறினார். 

இதயசு சதாடர்ந்து தபெிக்சகாண்டிருந்ததபாது பன்னிருவருள் ஒருவனாகிய 
யூதாசு அங்கு வந்தான். அவதனாடு குருக்களும் மக்களின் மூப்பர்களும் 
அனுப்பிய சபருங்கூட்டம் வாள்கதளாடும் தடிகதளாடும் வந்தது. அவடரக் 
காட்டிக்சகாடுக்க இருந்தவன், “நான் ஒருவடர முத்தமிடுதவன். அவர்தாம் 



இதயசு; அவடரப் பிடித்துக்சகாள்ளுங்கள்” என்று அவர்களுக்கு அடடயாளம் 
சொல்ைியிருந்தான். அவன் தநராக இதயசுவிடம் சென்று, “ரபி வாழ்க” எனக் 
கூறிக்சகாண்தட அவடர முத்தமிட்டான். இதயசு அவனிடம், “ததாழா, எதற்காக 
வந்தாய்?” என்று தகட்டார். அப்சபாழுது அவர்கள் இதயசுடவ அணுகி, அவடரப் 
பற்றிப் பிடித்துக் டகது செய்தனர். உடதன இதயசுதவாடு இருந்தவருள் ஒருவர் 
தமது டகடய நீட்டி வாடள உருவித் தடைடமக் குருவின் பணியாளடரத் 
தாக்கி அவருடடய காடதத் துண்டித்தார். அப்சபாழுது இதயசு அவரிடம், “உனது 
வாடள அதன் உடறயில் திரும்பப்தபாடு. ஏசனனில், வாடள எடுப்தபார் 
அடனவரும் வாளால் அழிந்துதபாவர். நான் என் தந்டதயின் துடணடய 
தவண்ட முடியாசதன்றா நிடனத்தாய்? நான் தவண்டினால் அவர் பன்னிரு 
சபரும் படடப் பிரிவுகளுக்கு தமற்பட்ட வானதூதடர எனக்கு அனுப்பி 
டவப்பாதர. அப்படியானால் இவ்வாறு நிகழதவண்டும் என்ற மடறநூல் 
வாக்குகள் எவ்வாறு நிடறதவறும்?” என்றார். அவ்தவடளயில் இதயசு மக்கள் 
கூட்டத்டதப் பார்த்து, “கள்வடனப் பிடிக்க வருவதுதபால் வாள்கதளாடும் 
தடிகதளாடும் என்டனக் டகது செய்ய வந்தது ஏன்? நான் நாள்ததாறும் 
தகாவிைில் அமர்ந்து கற்பித்துக் சகாண்டிருந்ததன். நீங்கள் என்டனப் 
பிடிக்கவில்டைதய; இடறவாக்கினர் எழுதியடவ நிடறதவறதவ 
இடவயடனத்தும் நிகழ்கின்றன” என்றார். அப்சபாழுது ெீடர்கசளல்ைாரும் 
அவடர விட்டுவிட்டுத் தப்பி ஓடினார்கள். 

இதயசுடவப் பிடித்தவர்கள் அவடரத் தடைடமக் குரு கயபாவிடம் கூட்டிச் 
சென்றார்கள். அங்தக மடறநூல் அறிஞரும், மூப்பர்களும் கூடி வந்தார்கள். 
தபதுரு சதாடையில் அவடரப் பின்சதாடர்ந்து தடைடமக் குருவின் வடீ்டு 
முற்றம்வடர வந்து வழக்கின் முடிடவப் பற்றித் சதரிந்துசகாள்வதற்காக 
உள்தள நுடழந்து காவைதராடு உட்கார்ந்திருந்தார். தடைடமக் குருக்களும், 
தடைடமச் ெங்கத்தார் அடனவரும் இதயசுவுக்கு மரண தண்டடன விதிக்க 
அவருக்கு எதிராகப் சபாய்ச்ொட்ெி ததடினர். பை சபாய்ச் ொட்ெிகள் முன்வந்தும் 
ஏற்ற ொட்ெி கிடடக்கவில்டை. இறுதியாக இருவர் முன்வந்தனர். அவர்கள், 
“இவன் கடவுளுடடய திருக்தகாவிடை இடித்து அடத மூன்று நாளில் 
கட்டிசயழுப்ப என்னால் முடியும் என்றான்” என்று கூறினார்கள். அப்சபாழுது 
தடைடமக் குரு எழுந்து அவரிடம், “இவர்கள் உனக்கு எதிராகக் கூறும் 
ொன்றுக்கு மறுசமாழி கூறமாட்டாயா?” என்று தகட்டார். ஆனால் இதயசு 
தபொதிருந்தார். 

தமலும் தடைடமக் குரு அவரிடம், “நீ கடவுளின் மகனாகிய சமெியாவா? 
வாழும் கடவுளின் சபயரால் ஆடணயிட்டுச் சொல்லுமாறு உன்னிடம் 
தகட்கிதறன்” என்றார். அதற்கு இதயசு, “நீதர சொல்லுகிறரீ்; மானிடமகன் 
வல்ைவராம் கடவுளின் வைப்புறத்தில் வறீ்றிருப்படதயும் வான 
தமகங்களின்மீது வருவடதயும் இதுமுதல் நீங்கள் காண்பரீ்கள் என 
உங்களுக்குச் சொல்கிதறன்” என்றார். உடதன தடைடமக் குரு தம் 
தமலுடடடயக் கிழித்துக்சகாண்டு, “இவன் கடவுடளப் பழித்துடரத்தான். 
இன்னும் நமக்குச் ொன்றுகள் ததடவயா? இததா, இப்சபாழுது நீங்கதள 
பழிப்புடரடயக் தகட்டீர்கதள, நீங்கள் என்ன நிடனக்கிறரீ்கள்?” என்று தகட்டார். 
அதற்கு அவர்கள், “இவன் ொகதவண்டியவன்” எனப் பதிைளித்தார்கள். 

பின்பு அவருடடய முகத்தில் துப்பி அவடரக் டகயால் குத்தினார்கள். 
தமலும் ெிைர் அவடரக் கன்னத்தில் அடறந்து, “இடறவாக்கினர் சமெியாதவ, 
உன்டன அடித்தது யார்? சொல்” என்று தகட்டனர். 

தபதுரு சவளிதய முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார். பணிப்சபண் ஒருவர் 
அவரிடம் வந்து, “நீயும் கைிதையனாகிய இதயசுதவாடு இருந்தவன்தாதன” 



என்றார். அவதரா, “நீர் சொல்வது என்னசவன்று எனக்குத் சதரியவில்டை” 
என்று அவர்கள் அடனவர் முன்னிடையிலும் மறுதைித்தார். அவர் சவளிதய 
வாயிைருதக சென்றதபாது தவசறாரு பணிப்சபண் அவடரக் கண்டு, “இவன் 
நாெதரத்து இதயசுதவாடு இருந்தவன்” என்று அங்கிருந்ததாரிடம் சொன்னார். 
ஆனால் தபதுரு, “இம்மனிதடன எனக்குத் சதரியாது” என ஆடணயிட்டு 
மீண்டும் மறுதைித்தார். 

ெற்று தநரத்திற்குப்பின் அங்தக நின்றவர்கள் தபதுருவிடம் வந்து, 
“உண்டமயாகதவ நீயும் அவர்கடளச் தெர்ந்தவதன; ஏசனனில் உன் தபச்தெ 
உன்டன யாசரன்று காட்டிக்சகாடுக்கிறது” என்று கூறினார்கள். அப்சபாழுது 
அவர், “இந்த மனிதடன எனக்குத் சதரியாது” என்று சொல்ைிச் ெபிக்கவும் 
ஆடணயிடவும் சதாடங்கினார். உடதன தெவல் கூவிற்று. அப்சபாழுது, “தெவல் 
கூவுமுன் நீ என்டன மும்முடற மறுதைிப்பாய்” என்று இதயசு கூறியடதப் 
தபதுரு நிடனவுகூர்ந்து சவளிதய சென்று மனம் சநாந்து அழுதார். 

சபாழுது விடிந்ததும் தடைடமக் குருக்கள், மக்களின் மூப்பர்கள் யாவரும் 
இதயசுடவக் சகால்ை அவருக்கு எதிராக ஆதைாெடன செய்தனர். அவடரக் 
கட்டி இழுத்துச் சென்று ஆளுநன் பிைாத்திடம் ஒப்புவித்தனர். 

அதன்பின் இதயசு தண்டடனத் தீர்ப்பு அடடந்தடதக் கண்டதபாது அவடரக் 
காட்டிக் சகாடுத்த யூதாசு மனம் வருந்தி தடைடமக் குருக்களிடமும் 
மூப்பர்களிடமும் முப்பது சவள்ளிக் காசுகடளயும் திருப்பிக் சகாண்டுவந்து, 
“பழிபாவமில்ைாதவடரக் காட்டிக்சகாடுத்துப் பாவம் செய்ததன்” என்றான். 
அதற்கு அவர்கள், “அடதப்பற்றி எங்களுக்சகன்ன? நீதய பார்த்துக்சகாள்” 
என்றார்கள். அதன் பின்பு அவன் அந்த சவள்ளிக் காசுகடளக் தகாவிைில் 
எறிந்துவிட்டுப் புறப்பட்டுப் தபாய்த் தூக்குப் தபாட்டுக்சகாண்டான். 

தடைடமக் குருக்கள் சவள்ளிக் காசுகடள எடுத்து, “இது இரத்தத்திற்கான 
விடையாதைால் இடதக் தகாவில் காணிக்டகப் சபட்டியில் தபாடுவது முடற 
அல்ை” என்று சொல்ைி, கைந்தாதைாெித்து அன்னியடர அடக்கம் செய்ய 
அவற்டறக் சகாண்டு குயவன் நிைத்டத வாங்கினார்கள். இதனால்தான் 
அந்நிைம் ‘இரத்த நிைம்’ என இன்றுவடர அடழக்கப்படுகிறது. ‘ ‘இஸ்ரதயல் 
மக்களால் விடைமதிக்கப்பட்டவருடடய விடையான முப்பது சவள்ளிக் 
காசுகடளயும் டகயிசைடுத்து ஆண்டவர் எனக்குப் பணித்தபடிதய அடதக் 
குயவன் நிைத்திற்குக் சகாடுத்தார்கள்” என்று இடறவாக்கினர் எதரமியா 
உடரத்தது அப்சபாழுது நிடறதவறியது. 

இதயசு ஆளுநன் பிைாத்து முன்னிடையில் நின்றுசகாண்டிருந்தார். ஆளுநன் 
அவடர தநாக்கி, “நீ யூதரின் அரெனா?” என்று தகட்டான். அதற்கு இதயசு, 
“அவ்வாறு நீர் சொல்கிறரீ்” என்று கூறினார். தமலும் தடைடமக் குருக்களும் 
மூப்பர்களும் அவர்மீது குற்றம் சுமத்தியதபாது அவர் மறுசமாழி எதுவும் 
கூறவில்டை. பின்பு பிைாத்து அவரிடம், “உனக்கு எதிராக எத்தடனதயா 
ொன்றுகள் கூறுகிறார்கதள, உனக்குக் தகட்கவில்டையா?” என்றான். அவதரா 
ஒரு சொல்கூட அவனுக்கு மறுசமாழியாகக் கூறவில்டை. ஆகதவ ஆளுநன் 
மிகவும் வியப்புற்றான். 

மக்கள் விரும்பிக் தகட்கும் ஒரு டகதிடய அவர்களுக்காக, விழாவின்தபாது 
ஆளுநன் விடுதடை செய்வது வழக்கம். அந்நாளில் பரபா என்னும் தபர்தபான 
டகதி ஒருவன் இருந்தான். மக்கள் ஒன்றுகூடி வந்திருந்ததபாது பிைாத்து 
அவர்களிடம், “நான் யாடர விடுதடை செய்ய தவண்டும் என விரும்புகிறரீ்கள்? 
பரபாடவயா? அல்ைது சமெியா என்னும் இதயசுடவயா?” என்று தகட்டான். 
ஏசனனில் அவர்கள் சபாறாடமயால்தான் இதயசுடவத் தன்னிடம் 



ஒப்புவித்திருந்தார்கள் என்பது அவனுக்குத் சதரியும். பிைாத்து நடுவர் 
இருக்டகமீது அமர்ந்திருந்த சபாழுது அவனுடடய மடனவி அவனிடம் ஆள் 
அனுப்பி, “அந்த தநர்டமயாளரின் வழக்கில் நீர் தடையிடதவண்டாம். ஏசனனில் 
அவர் சபாருட்டு இன்று கனவில் மிகவும் துன்புற்தறன்” என்று கூறினார். 

ஆனால் தடைடமக் குருக்களும் மூப்பர்களும் பரபாடவ விடுதடை செய்யக் 
தகட்கவும் இதயசுடவத் தீர்த்துக்கட்டவும் கூட்டத்தினடரத் தூண்டிவிட்டார்கள். 
ஆளுநன் அவர்கடளப் பார்த்து, “இவ்விருவரில் யாடர விடுதடை 
செய்யதவண்டும்? உங்கள் விருப்பம் என்ன?” எனக் தகட்டான். அதற்கு அவர்கள் 
“பரபாடவ” என்றார்கள். பிைாத்து அவர்களிடம், “அப்படியானால் சமெியா 
என்னும் இதயசுடவ நான் என்ன செய்ய தவண்டும்?” என்று தகட்டான். 
அடனவரும், “ெிலுடவயில் அடறயும்” என்று பதிைளித்தனர். அதற்கு அவன், 
“இவன் செய்த குற்றம் என்ன?” என்று தகட்டான். அவர்கதளா, “ெிலுடவயில் 
அடறயும்” என்று இன்னும் உரக்கக் கத்தினார்கள். பிைாத்து தன் முயற்ெியால் 
பயதனதும் ஏற்படவில்டை, மாறாகக் கைகதம உருவாகிறது என்று கண்டு, 
கூட்டத்தினரின் முன்னிடையில் தண்ணடீர எடுத்து, “இவனது இரத்தப் பழியில் 
எனக்குப் பங்கில்டை. நீங்கதள பார்த்துக்சகாள்ளுங்கள்” என்று கூறித் தன் 
டககடளக் கழுவினான். 

அதற்கு மக்கள் அடனவரும், “இவனுடடய இரத்தப்பழி எங்கள் தமலும் 
எங்கள் பிள்டளகள் தமலும் விழட்டும்” என்று பதில் கூறினர். அப்தபாது அவன் 
பரபாடவ அவர்கள் விருப்பத்திற்கிணங்க விடுதடை செய்தான்; இதயசுடவக் 
கடெயால் அடித்துச் ெிலுடவயில் அடறயுமாறு ஒப்புவித்தான். 

ஆளுநனின் படடவரீர் இதயசுடவ ஆளுநன் மாளிடகக்குக் கூட்டிச் சென்று 
அங்கிருந்த படடப்பிரிவினர் அடனவடரயும் அவர்முன் ஒன்றுகூட்டினர்; 
அவருடடய ஆடடகடள உரிந்து, கருஞ்ெிவப்பு நிறமுள்ள தளர் அங்கிடய 
அவருக்கு அணிவித்தனர். அவர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னி அவரது 
தடையின்தமல் டவத்து, அவருடடய வைக்டகயில் ஒரு தகாடைக் சகாடுத்து 
அவர்முன் முழந்தாள்படியிட்டு, “யூதரின் அரெதர, வாழ்க!” என்று சொல்ைி 
ஏளனம் செய்தனர்; அவர்தமல் துப்பி, அக்தகாடை எடுத்து அவருடடய 
தடையில் அடித்தனர்; அவடர ஏளனம் செய்தபின், அவர்தமல் இருந்த தளர் 
அங்கிடயக் கழற்றிவிட்டு, அவருடடய ஆடடகடள அணிவித்து, அவடரச் 
ெிலுடவயில் அடறவதற்காக இழுத்துச் சென்றனர். 

அவர்கள் சவளிதய சென்றதபாது ெிதரன் ஊடரச் தெர்ந்த ெீதமான் என்ற 
சபயருடடய ஒருவடரக் கண்டார்கள்; இதயசுவின் ெிலுடவடயச் சுமக்கும்படி 
அவடரக் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். ‘மண்டடதயாட்டு இடம்’ என்று சபாருள்படும் 
‘சகால்சகாதா'வுக்கு வந்தார்கள்; இதயசுவுக்குக் கெப்பு கைந்த திராட்டெ 
இரெத்டத குடிக்கக் சகாடுத்தார்கள். அவர் அடதச் சுடவ பார்த்தபின் குடிக்க 
விரும்பவில்டை. அவர்கள் அவடரச் ெிலுடவயில் அடறந்த பின்பு குலுக்கல் 
முடறயில் அவருடடய ஆடடகடளப் பங்கிட்டுக்சகாண்டார்கள்; பின்பு அங்தக 
உட்கார்ந்து காவல் காத்தார்கள்; அவரது தடைக்கு தமல் அவரது மரண 
தண்டடனக்கான காரணத்டத எழுதி டவத்தார்கள். அதில் “இவன் யூதரின் 
அரெனாகிய இதயசு” என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அதன்பின் அவருடடய 
வைப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுமாக இரு கள்வர்கடள அவருடன் 
ெிலுடவகளில் அடறந்தார்கள். 

அவ்வழிதய சென்றவர்கள் தங்கள் தடைகடள அடெத்து, “தகாவிடை 
இடித்து மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்புகிறவதன, உன்டனதய விடுவித்துக்சகாள். 
நீ இடறமகன் என்றால் ெிலுடவயிைிருந்து இறங்கி வா” என்று அவடரப் 
பழித்துடரத்தார்கள். அவ்வாதற தடைடமக் குருக்கள், மடறநூல் 



அறிஞர்களுடனும் மூப்பர்களுடனும் தெர்ந்து அவடர ஏளனம் செய்தனர். 
அவர்கள், “பிறடர விடுவித்தான்; தன்டனதய விடுவிக்க இயைவில்டை. இவன் 
இஸ்ரதயலுக்கு அரெனாம்! இப்சபாழுது ெிலுடவயிைிருந்து இறங்கி வரட்டும். 
அப்சபாழுது நாங்கள் இவடன நம்புதவாம். கடவுளிடம் இவன் உறுதியான 
நம்பிக்டக சகாண்டிருந்தானாம்! அவர் விரும்பினால் இப்தபாது இவடன 
விடுவிக்கட்டும். ‘நான் இடறமகன்’ என்றாதன!” என்று கூறினார்கள். அவ்வாதற, 
அவதராடு ெிலுடவயில் அடறயப்பட்டிருந்த கள்வர்களும் அவடர 
இகழ்ந்தார்கள். 

நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிமுதல் பிற்பகல் மூன்று மணிவடர நாடு 
முழுவதும் இருள் உண்டாயிற்று. மூன்று மணியளவில் இதயசு, “ஏைி, ஏைி 
சைமா ெபக்தானி?” அதாவது, “என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் என்டனக் 
டகவிட்டீர்?” என்று உரத்த குரைில் கத்தினார். அங்தக 
நின்றுசகாண்டிருந்தவர்களுள் ெிைர் அடதக் தகட்டு, “இவன் எைியாடவக் 
கூப்பிடுகிறான்” என்றனர். உடதன அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச் சென்று, 
கடற்பஞ்டெ எடுத்து, புளித்த திராட்டெ இரெத்தில் ததாய்த்து, அடதக் தகாைில் 
மாட்டி அவருக்குக் குடிக்கக் சகாடுத்தார். மற்றவர்கதளா, “சபாறு, எைியா வந்து 
இவடன விடுவிப்பாரா என்று பார்ப்தபாம்” என்றார்கள். இதயசு மீண்டும் உரத்த 
குரைில் கத்தி உயிர்விட்டார். 

( இங்கு முழந்தாளிட்டு, ெிறிது தநரம் சமௌனமாக இருக்கவும். ) 
அதத தநரத்தில் திருக்தகாவிைின் திடர தமைிருந்து கீழ்வடர இரண்டாகக் 

கிழிந்தது; நிைம் நடுங்கியது; பாடறகள் பிளந்தன. கல்ைடறகள் திறந்தன; 
இறந்த இடறமக்கள் பைரின் உடல்கள் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டன. இதயசுவின் 
உயிர்த்சதழுதலுக்குப் பின்பு இவர்கள் கல்ைடறகளிைிருந்து சவளிதய வந்து 
எருெதைம் திருநகரத்திற்குச் சென்று பைருக்குத் ததான்றினார்கள். நூற்றுவர் 
தடைவரும் அவதராடு இதயசுடவக் காவல் காத்தவர்களும் நிைநடுக்கத்டதயும் 
நிகழ்ந்த யாவற்டறயும் கண்டு மிகவும் அஞ்ெி, “இவர் உண்டமயாகதவ 
இடறமகன்” என்றார்கள். 

கைிதையாவிைிருந்து இதயசுடவப் பின்பற்றி அவருக்குப் பணிவிடட செய்து 
வந்த பை சபண்களும் அங்கிருந்தார்கள். அவர்கள் சதாடையில் நின்று உற்று 
தநாக்கிக்சகாண்டிருந்தார்கள்.அவர்களிடடதய மகதைா மரியாவும் யாக்தகாபு, 
தயாதெப்பு ஆகிதயாரின் தாய் மரியாவும் செபததயுவின் மக்களுடடய தாயும் 
இருந்தார்கள். 

மாடை தவடளயானதும் அரிமத்தியா ஊடரச் தெர்ந்த தயாதெப்பு என்னும் 
சபயர் சகாண்ட செல்வர் ஒருவர் அங்தக வந்தார். அவரும் இதயசுவுக்குச் 
ெீடராய் இருந்தார். அவர் பிைாத்திடம் தபாய் இதயசுவின் உடடைக் தகட்டார். 
பிைாத்தும் அடதக் சகாடுத்துவிடக் கட்டடளயிட்டான். தயாதெப்பு அவ்வுடடைப் 
சபற்று, தூய்டமயான சமல்ைிய துணியால் சுற்றி, தமக்சகனப் பாடறயில் 
சவட்டியிருந்த புதிய கல்ைடறயில் சகாண்டுதபாய் டவத்தார்; அதன் வாயிைில் 
ஒரு சபருங்கல்டை உருட்டி டவத்துவிட்டுப் தபானார். அப்சபாழுது மகதைா 
மரியாவும் தவசறாரு மரியாவும் அங்தக கல்ைடறக்கு எதிதர 
உட்கார்ந்திருந்தனர். 

மறுநாள், அதாவது ஆயத்த நாளுக்கு அடுத்த நாள், தடைடமக் குருக்களும் 
பரிதெயர்களும் பிைாத்திடம் கூடி வந்தார்கள். அவர்கள், “ஐயா, அந்த எத்தன் 
உயிருடன் இருந்தசபாழுது ‘மூன்று நாளுக்குப் பின்பு நான் உயிருடன் 
எழுப்பப்படுதவன்’ என்று சொன்னது எங்களுக்கு நிடனவிைிருக்கிறது. 
ஆடகயால் மூன்று நாள்வடர கல்ைடறடயக் கருத்தாய்க் காவல் செய்யக் 



கட்டடளயிடும். இல்டைசயனில் அவருடடய ெீடர்கள் ஒருதவடள வந்து 
அவன் உடடைத் திருடிச்சென்றுவிட்டு, ‘இறந்த அவர் உயிருடன் 
எழுப்பப்பட்டார்’ என்று மக்களிடம் சொல்ை தநரிடும். அப்சபாழுது முந்தின 
ஏமாற்று தவடைடயவிடப் பிந்தினது மிகுந்த தகடு விடளவிக்கும்” என்றனர். 

அதற்குப் பிைாத்து அவர்களிடம், “உங்களிடம் காவல் வரீர்கள் 
இருக்கிறார்கள். நீங்கதள தபாய் உங்களுக்குத் சதரிந்தபடி கருத்தாய்க் காவல் 
செய்யுங்கள்” என்றார். அவர்கள் தபாய் கல்ைடறடய மூடியிருந்த கல்லுக்கு 
முத்திடரயிட்டு, காவல் வரீடரக் சகாண்டு கருத்தாய்க் காவல் செய்ய ஏற்பாடு 
செய்தார்கள். 

அல்ைது குறுகிய வாெகம் 
மத்ததயு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 
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இதயசு ஆளுநன் பிைாத்து முன்னிடையில் நின்றுசகாண்டிருந்தார். ஆளுநன் 
அவடர தநாக்கி, “நீ யூதரின் அரெனா?” என்று தகட்டான். அதற்கு இதயசு, 
“அவ்வாறு நீர் சொல்கிறரீ்” என்று கூறினார். தமலும் தடைடமக் குருக்களும் 
மூப்பர்களும் அவர்மீது குற்றம் சுமத்தியதபாது அவர் மறுசமாழி எதுவும் 
கூறவில்டை. பின்பு பிைாத்து அவரிடம், “உனக்கு எதிராக எத்தடனதயா 
ொன்றுகள் கூறுகிறார்கதள, உனக்குக் தகட்கவில்டையா?” என்றான். அவதரா 
ஒரு சொல்கூட அவனுக்கு மறுசமாழியாகக் கூறவில்டை. ஆகதவ ஆளுநன் 
மிகவும் வியப்புற்றான். 

மக்கள் விரும்பிக் தகட்கும் ஒரு டகதிடய அவர்களுக்காக, விழாவின்தபாது 
ஆளுநன் விடுதடை செய்வது வழக்கம். அந்நாளில் பரபா என்னும் தபர்தபான 
டகதி ஒருவன் இருந்தான். மக்கள் ஒன்றுகூடி வந்திருந்ததபாது பிைாத்து 
அவர்களிடம், “நான் யாடர விடுதடை செய்ய தவண்டும் என விரும்புகிறரீ்கள்? 
பரபாடவயா? அல்ைது சமெியா என்னும் இதயசுடவயா?” என்று தகட்டான். 
ஏசனனில் அவர்கள் சபாறாடமயால்தான் இதயசுடவத் தன்னிடம் 
ஒப்புவித்திருந்தார்கள் என்பது அவனுக்குத் சதரியும். பிைாத்து நடுவர் 
இருக்டகமீது அமர்ந்திருந்த சபாழுது அவனுடடய மடனவி அவனிடம் ஆள் 
அனுப்பி, “அந்த தநர்டமயாளரின் வழக்கில் நீர் தடையிடதவண்டாம். ஏசனனில் 
அவர் சபாருட்டு இன்று கனவில் மிகவும் துன்புற்தறன்” என்று கூறினார். 

ஆனால் தடைடமக் குருக்களும் மூப்பர்களும் பரபாடவ விடுதடை செய்யக் 
தகட்கவும் இதயசுடவத் தீர்த்துக்கட்டவும் கூட்டத்தினடரத் தூண்டிவிட்டார்கள். 
ஆளுநன் அவர்கடளப் பார்த்து, “இவ்விருவரில் யாடர விடுதடை 
செய்யதவண்டும்? உங்கள் விருப்பம் என்ன?” எனக் தகட்டான். அதற்கு அவர்கள் 
“பரபாடவ” என்றார்கள். பிைாத்து அவர்களிடம், “அப்படியானால் சமெியா 
என்னும் இதயசுடவ நான் என்ன செய்ய தவண்டும்?” என்று தகட்டான். 
அடனவரும், “ெிலுடவயில் அடறயும்” என்று பதிைளித்தனர். அதற்கு அவன், 
“இவன் செய்த குற்றம் என்ன?” என்று தகட்டான். அவர்கதளா, “ெிலுடவயில் 
அடறயும்” என்று இன்னும் உரக்கக் கத்தினார்கள். 

பிைாத்து தன் முயற்ெியால் பயதனதும் ஏற்படவில்டை, மாறாகக் கைகதம 
உருவாகிறது என்று கண்டு, கூட்டத்தினரின் முன்னிடையில் தண்ணடீர 
எடுத்து, “இவனது இரத்தப் பழியில் எனக்குப் பங்கில்டை. நீங்கதள 
பார்த்துக்சகாள்ளுங்கள்” என்று கூறித் தன் டககடளக் கழுவினான். அதற்கு 
மக்கள் அடனவரும், “இவனுடடய இரத்தப்பழி எங்கள் தமலும் எங்கள் 
பிள்டளகள் தமலும் விழட்டும்” என்று பதில் கூறினர். அப்தபாது அவன் 



பரபாடவ அவர்கள் விருப்பத்திற்கிணங்க விடுதடை செய்தான்; இதயசுடவக் 
கடெயால் அடித்துச் ெிலுடவயில் அடறயுமாறு ஒப்புவித்தான். 

ஆளுநனின் படடவரீர் இதயசுடவ ஆளுநன் மாளிடகக்குக் கூட்டிச் சென்று 
அங்கிருந்த படடப்பிரிவினர் அடனவடரயும் அவர்முன் ஒன்றுகூட்டினர்; 
அவருடடய ஆடடகடள உரிந்து, கருஞ்ெிவப்பு நிறமுள்ள தளர் அங்கிடய 
அவருக்கு அணிவித்தனர். அவர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னி அவரது 
தடையின்தமல் டவத்து, அவருடடய வைக்டகயில் ஒரு தகாடைக் சகாடுத்து 
அவர்முன் முழந்தாள்படியிட்டு, “யூதரின் அரெதர, வாழ்க!” என்று சொல்ைி 
ஏளனம் செய்தனர்; அவர்தமல் துப்பி, அக்தகாடை எடுத்து அவருடடய 
தடையில் அடித்தனர்; அவடர ஏளனம் செய்தபின், அவர்தமல் இருந்த தளர் 
அங்கிடயக் கழற்றிவிட்டு, அவருடடய ஆடடகடள அணிவித்து, அவடரச் 
ெிலுடவயில் அடறவதற்காக இழுத்துச் சென்றனர். 

அவர்கள் சவளிதய சென்றதபாது ெிதரன் ஊடரச் தெர்ந்த ெீதமான் என்ற 
சபயருடடய ஒருவடரக் கண்டார்கள்; இதயசுவின் ெிலுடவடயச் சுமக்கும்படி 
அவடரக் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். ‘மண்டடதயாட்டு இடம்’ என்று சபாருள்படும் 
‘சகால்சகாதா'வுக்கு வந்தார்கள்; இதயசுவுக்குக் கெப்பு கைந்த திராட்டெ 
இரெத்டத குடிக்கக் சகாடுத்தார்கள். அவர் அடதச் சுடவ பார்த்தபின் குடிக்க 
விரும்பவில்டை. அவர்கள் அவடரச் ெிலுடவயில் அடறந்த பின்பு குலுக்கல் 
முடறயில் அவருடடய ஆடடகடளப் பங்கிட்டுக்சகாண்டார்கள்; பின்பு அங்தக 
உட்கார்ந்து காவல் காத்தார்கள்; அவரது தடைக்கு தமல் அவரது மரண 
தண்டடனக்கான காரணத்டத எழுதி டவத்தார்கள். அதில் “இவன் யூதரின் 
அரெனாகிய இதயசு” என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அதன்பின் அவருடடய 
வைப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுமாக இரு கள்வர்கடள அவருடன் 
ெிலுடவகளில் அடறந்தார்கள். 

அவ்வழிதய சென்றவர்கள் தங்கள் தடைகடள அடெத்து, “தகாவிடை 
இடித்து மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்புகிறவதன, உன்டனதய விடுவித்துக்சகாள். 
நீ இடறமகன் என்றால் ெிலுடவயிைிருந்து இறங்கி வா” என்று அவடரப் 
பழித்துடரத்தார்கள். 

அவ்வாதற தடைடமக் குருக்கள், மடறநூல் அறிஞர்களுடனும் 
மூப்பர்களுடனும் தெர்ந்து அவடர ஏளனம் செய்தனர். அவர்கள், “பிறடர 
விடுவித்தான்; தன்டனதய விடுவிக்க இயைவில்டை. இவன் இஸ்ரதயலுக்கு 
அரெனாம்! இப்சபாழுது ெிலுடவயிைிருந்து இறங்கி வரட்டும். அப்சபாழுது 
நாங்கள் இவடன நம்புதவாம். கடவுளிடம் இவன் உறுதியான நம்பிக்டக 
சகாண்டிருந்தானாம்! அவர் விரும்பினால் இப்தபாது இவடன விடுவிக்கட்டும். 
‘நான் இடறமகன்’ என்றாதன!” என்று கூறினார்கள். அவ்வாதற, அவதராடு 
ெிலுடவயில் அடறயப்பட்டிருந்த கள்வர்களும் அவடர இகழ்ந்தார்கள். 

நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிமுதல் பிற்பகல் மூன்று மணிவடர நாடு 
முழுவதும் இருள் உண்டாயிற்று. மூன்று மணியளவில் இதயசு, “ஏைி, ஏைி 
சைமா ெபக்தானி?” அதாவது, “என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் என்டனக் 
டகவிட்டீர்?” என்று உரத்த குரைில் கத்தினார். அங்தக 
நின்றுசகாண்டிருந்தவர்களுள் ெிைர் அடதக் தகட்டு, “இவன் எைியாடவக் 
கூப்பிடுகிறான்” என்றனர். 

உடதன அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச் சென்று, கடற்பஞ்டெ எடுத்து, புளித்த 
திராட்டெ இரெத்தில் ததாய்த்து, அடதக் தகாைில் மாட்டி அவருக்குக் குடிக்கக் 
சகாடுத்தார். மற்றவர்கதளா, “சபாறு, எைியா வந்து இவடன விடுவிப்பாரா என்று 
பார்ப்தபாம்” என்றார்கள். இதயசு மீண்டும் உரத்த குரைில் கத்தி உயிர்விட்டார். 



( இங்கு முழந்தாளிட்டு, ெிறிது தநரம் சமௌனமாக இருக்கவும். ) 
அதத தநரத்தில் திருக்தகாவிைின் திடர தமைிருந்து கீழ்வடர இரண்டாகக் 

கிழிந்தது; நிைம் நடுங்கியது; பாடறகள் பிளந்தன. கல்ைடறகள் திறந்தன; 
இறந்த இடறமக்கள் பைரின் உடல்கள் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டன. இதயசுவின் 
உயிர்த்சதழுதலுக்குப் பின்பு இவர்கள் கல்ைடறகளிைிருந்து சவளிதய வந்து 
எருெதைம் திருநகரத்திற்குச் சென்று பைருக்குத் ததான்றினார்கள். நூற்றுவர் 
தடைவரும் அவதராடு இதயசுடவக் காவல் காத்தவர்களும் நிைநடுக்கத்டதயும் 
நிகழ்ந்த யாவற்டறயும் கண்டு மிகவும் அஞ்ெி, “இவர் உண்டமயாகதவ 
இடறமகன்” என்றார்கள். 


