
ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 
குருத்த ோலைப் பவனி நற்செய் ி வோெகம் 

ஆண்டவர் பபயரால் வருகிறவர் பபாற்றப்பபறுக! 

✠ மாற்கு எழுதிய நற்பெய்தியிலிருந்து வாெகம் 11: 1-10 

இபயசு தம் ெீடபராடு ஒலிவ மடல அருகிலுள்ள பபத்பகு, பபத்தானியா 
என்னும் ஊர்களுக்கு வந்து, எருெபலடம பநருங்கியபபாழுது இரு 
ெீடர்கடளஅனுப்பி, “உங்களுக்கு எதிபர இருக்கும் ஊருக்குள் பபாங்கள்; அதில் 
நுடைந்தவுடன், இதுவடர யாரும் அமராத ஒரு கழுடதக்குட்டி கட்டி 
டவக்கப்பட்டிருப்படதக் காண்பரீ்கள். அடத அவிழ்த்துக்பகாண்டு வாருங்கள். 
யாராவது உங்களிடம், ‘ஏன் இப்படிச் பெய்கிறரீ்கள்?’ என்று பகட்டால், ‘இது 
ஆண்டவருக்குத் பதடவ, இடத அவர் உடபன திருப்பி இங்கு அனுப்பிவிடுவார்’ 
எனச் பொல்லுங்கள்” என்றார். 

அவர்கள் பென்று ஒரு வடீ்டு வாயிலுக்கு பவளிபய, பதருவில் ஒரு கழுடதக் 
குட்டிடயக் கட்டி டவத்திருப்படதக் கண்டு அடத அவிழ்த்துக் 
பகாண்டிருக்டகயில், அங்பக நின்றுபகாண்டிருந்த ெிலர் அவர்களிடம், “என்ன 
பெய்கிறரீ்கள்? கழுடதக்குட்டிடயயா அவிழ்க்கிறரீ்கள்?” என்று பகட்டனர். அவர்கள் 
இபயசு தங்களுக்குக் கூறியபடிபய பொல்ல, அங்கு நின்றவர்களும் பபாகவிட்டனர். 

பிறகு அக்கழுடதக்குட்டிடய இபயசுவிடம் பகாண்டு வந்து, அதன்பமல் தங்கள் 
பமலுடடகடளப் பபாட, அவர் அதன் மீது அமர்ந்தார். பலர் தங்கள் 
பமலுடடகடளயும் பவறு ெிலர் வயல்பவளிகளில் பவட்டிய இடலதடைகடளயும் 
வைியில் பரப்பினர். முன்பனயும் பின்பனயும் பென்றவர்கள், “ஓென்னா! ஆண்டவர் 
பபயரால் வருகிறவர் பபாற்றப்பபறுக! வரவிருக்கும் நம் தந்டத தாவதீின் அரசு 
பபாற்றப்பபறுக! உன்னதத்தில் ஓென்னா!” என்று ஆர்ப்பரித்தனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

அல்லது 
ஆண்டவர் பபயரால் வருபவர் பபாற்றப்பபறுக! 

✠ பயாவான் எழுதிய நற்பெய்தியிலிருந்து வாெகம் 12: 12-16 

அக்காலத்தில் 



பாஸ்கா திருவிைாவுக்குப் பபருந்திரளாய் வந்திருந்த மக்கள் இபயசு 
எருெபலமுக்கு வருகிறார் என்று பகள்வியுற்று, குருத்பதாடலகடளப் 
பிடித்துக்பகாண்டு அவருக்கு எதிர்பகாண்டுபபாய், “ஓென்னா! ஆண்டவரின் 
பபயரால் வருகிறவர் பபாற்றப்பபறுக! இஸ்ரபயலின் அரெர் பபாற்றப்பபறுக!” என்று 
பொல்லி ஆர்ப்பரித்தனர். இபயசு ஒரு கழுடதக்குட்டிடயக் கண்டு அதன்பமல் ஏறி 
அமர்ந்தார். “மகபள ெீபயான், அஞ்ொபத! இபதா! உன் அரெர் வருகிறார்; கழுடதக் 
குட்டியின்பமல், ஏறி வருகிறார்” என்று மடறநூலில் எழுதியுள்ளதற்பகற்ப அவர் 
இவ்வாறு பெய்தார். 

அந்பநரத்தில் அவருடடய ெீடர்கள் இச்பெயல்களின் பபாருடளப் 
புரிந்துபகாள்ளவில்டல. அவடரப் பற்றி மடறநூலில் எழுதப் பட்டிருந்தவாபற 
இடவயடனத்தும் நிகழ்ந்தன என்பது இபயசு மாட்ெி பபற்ற பிறபக அவர்கள் 
நிடனவுக்கு வந்தது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

திருப்பலி இந்த ஞாயிற்றுக்கிைடமயில் தரப்பட்ட மூன்று வாெகங்கடளயும் 
வாெிப்பது நலம். ஆனால் ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வரலாறு 
முக்கியமானதால், அடத ஒருபபாதும் விட்டுவிடக் கூடாது. திருக்கூட்டத்தின் 
நிடலக்கு ஏற்றபடி, நற்பெய்திக்கு முன் வரும் வாெகங்களில், ஒரு வாெகத்டத 
மட்டும் வாெிக்கலாம். அல்லது, பதடவயானால் இரு வாெகங்கடளயும் 
விட்டுவிடலாம். பமலும் பதடவயானால், திருப்பாடுகளின் குறுகிய வாெகத்டதப் 
பயன்படுத்தலாம். 
பமற்கூறியடவ மக்கபளாடு பெர்ந்து நிடறபவற்றப்படும் திருப்பலிக்பக பபாருந்தும். 

மு ல் வோெகம் 

நிந்தடன பெய்பவார்க்கு என் முகத்டத மடறக்கவில்டல. இைிநிடலடய நான் 
அடடவதில்டல என்று அறிபவன். 

இடறவாக்கினர் எொயா நூலிலிருந்து வாெகம் 50: 4-7 

நலிந்தவடன நல் வாக்கால் ஊக்குவிக்கும் அறிடவ நான் பபற்றிட, 
ஆண்டவராகிய என் தடலவர், கற்பறானின் நாடவ எனக்கு அளித்துள்ளார்; 
காடலபதாறும் அவர் என்டனத் தட்டி எழுப்புகின்றார்; கற்பபார் பகட்பதுபபால் 
நானும் பெவிபகாடுக்கச் பெய்கின்றார்.ஆண்டவராகிய என் தடலவர் என் 
பெவிடயத் திறந்துள்ளார். 

நான் கிளர்ந்பதைவில்டல. விலகிச் பெல்லவுமில்டல. அடிப்பபார்க்கு என் 
முதுடகயும், தாடிடயப் பிடுங்குபவார்க்கு என் தாடடடயயும் ஒப்புவித்பதன். 
நிந்தடன பெய்பவார்க்கும் காறி உமிழ்பவார்க்கும் என் முகத்டத மடறக்கவில்டல. 
ஆண்டவராகிய என் தடலவர் துடை நிற்கின்றார்; நான் அவமானம் அடடபயன்; 



என் முகத்டதக் கற்பாடற ஆக்கிக்பகாண்படன்; இைிநிடலடய நான் 
அடடவதில்டல என்று அறிபவன். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

ப ிலுலைப் போடல் 

திபா 22: 7-8. 16-17a. 18-19. 22-23 (பல்லவி: 1a) 
பல்லவி: என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் என்டனக் டகவிட்டீர்? 

7 என்டனப் பார்ப்பபார் எல்லாரும் ஏளனம் பெய்கின்றனர்; உதட்டடப் பிதுக்கித் 
தடலயடெத்து, 
8 ‘ஆண்டவர்மீது நம்பிக்டக டவத்தாபன! அவர் இவடன மீட்கட்டும்; தாம் 
அன்புகூர்ந்த இவடன அவர் விடுவிக்கட்டும்’ என்கின்றனர். - பல்லவி 
 
16 தீடம பெய்பவாரின் கூட்டம் என்டன வடளத்துக்பகாண்டது; நாய்கள் என 
அவர்கள் என்டனச் சூழ்ந்துபகாண்டார்கள்; என் டககடளயும் கால்கடளயும் 
துடளத்தார்கள். 
17a என் எலும்புகடள எல்லாம் நான் எண்ைிவிடலாம். - பல்லவி 
 
18 என் ஆடடகடளத் தங்களிடடபய பங்கிட்டுக்பகாள்கின்றனர்; என் 
உடடயின்பமல் ெீட்டுப் பபாடுகின்றனர். 
19 நீபரா ஆண்டவபர! என்டன விட்டுத் பதாடலயில் பபாய் விடாபதயும்; என் 
வலிடமபய! எனக்குத் துடை பெய்ய விடரந்து வாரும். - பல்லவி 
 
22 உமது பபயடர என் ெபகாதரருக்கு அறிவிப்பபன்; ெடப நடுபவ உம்டமப் 
புகழ்ந்து பாடுபவன். 
23 ஆண்டவருக்கு அஞ்சுபவாபர; அவடரப் புகழுங்கள்; யாக்பகாபின் மரபினபர, 
அடனவரும் அவடர மாட்ெிடமப்படுத்துங்கள்; இஸ்ரபயல் மரபினபர, அடனவரும் 
அவடரப் பைியுங்கள். - பல்லவி 
 
இைண்டோம் வோெகம் 

கிறிஸ்து தம்டமபய தாழ்த்திக்பகாண்டார்; எனபவ கடவுளும் கிறிஸ்துடவ 
உயர்த்தினார். 

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாெகம் 2: 6-11 

கடவுள் வடிவில் விளங்கிய கிறிஸ்து, கடவுளுக்கு இடையாய் இருக்கும் 
நிடலடய வலிந்து பற்றிக்பகாண்டிருக்க பவண்டியபதான்றாகக் கருதவில்டல. 
ஆனால் தம்டமபய பவறுடமயாக்கி, அடிடமயின் வடிடவ ஏற்று, மனிதருக்கு 



ஒப்பானார். மனித உருவில் பதான்றி, ொடவ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் ெிலுடவச் 
ொடவபய ஏற்கும் அளவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தம்டமபய தாழ்த்திக்பகாண்டார். 

எனபவ கடவுளும் அவடர மிகபவ உயர்த்தி, எப்பபயருக்கும் பமலான பபயடர 
அவருக்கு அருளினார். ஆகபவ இபயசுவின் பபயருக்கு விண்ைவர், மண்ைவர், 
கீழுலபகார் அடனவரும் மண்டியிடுவர்; தந்டதயாம் கடவுளின் மாட்ெிக்காக 
‘இபயசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்’ என எல்லா நாவுபம அறிக்டகயிடும். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்செய் ிக்கு முன் வெனம் 

பிலி 2: 8-9 
ொடவ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் ெிலுடவச் ொடவபய ஏற்கும் அளவுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்து தம்டமபய தாழ்த்திக்பகாண்டார். எனபவ கடவுளும் அவடர மிகபவ 
உயர்த்தி, எப்பபயருக்கும் பமலான பபயடர அவருக்கு அருளினார். 

ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வரலாறு, எரியும் திரிகளும் தூபமும் இன்றி, 
வாழ்த்துடர கூறாமலும் திருநூலில் ெிலுடவ அடடயாளம் வடரயாமலும் 
வாெிக்கப்படும். 

நற்செய் ி வோெகம் 

மாற்கு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இபயசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 14: 1- 
15: 47 

பாஸ்கா என்னும் புளிப்பற்ற அப்ப விைா நிகை இன்னும் இரண்டு நாள்கள் 
இருந்தன. தடலடமக் குருக்களும் மடறநூல் அறிஞரும் இபயசுடவ எவ்வாறு 
சூழ்ச்ெியாய்ப் பிடித்துக் பகாடல பெய்யலாம் என்று வைிபதடிக்பகாண்டிருந்தனர்; 
ஆயினும், ‘விைாவின்பபாது பவண்டாம்; ஒருபவடள மக்களிடடபய கலகம் 
ஏற்படக் கூடும்’ என்று நிடனத்தனர். 

இபயசு, பபத்தானியாவில் பதாழுபநாயாளர் ெீபமான் இல்லத்தில் இருந்தார். 
அங்பக பந்தியில் அமர்ந்திருந்தபபாது இலாமிச்டெ நறுமைத் டதலம் பகாண்ட 
படிகச் ெிமிழுடன் பபண் ஒருவர் வந்தார். அந்தத் டதலம் கலப்பற்றது, 
விடலயுயர்ந்தது. அவர் அப்படிகச் ெிமிடை உடடத்து இபயசுவின் தடலயில் 
ஊற்றினார். ஆனால் அங்கிருந்த ெிலர் பகாபமடடந்து, “இந்தத் டதலத்டத 
இவ்வாறு வைீாக்குவபதன்? இடத முந்நூறு பதனாரியத்துக்கும் பமலாக விற்று 
ஏடைகளுக்குக் பகாடுத்திருக்கலாபம,” என்று தங்களுக்குள் பபெிக்பகாண்டனர். 
அப்பபண்மீதும் ெீறி எழுந்தனர். 

இபயசு அவர்களிடம், “அவடர விடுங்கள். ஏன் அவருக்குத் பதால்டல 
பகாடுக்கிறரீ்கள்? அவர் எனக்குச் பெய்தது முடறயான பெயபல. ஏபனனில் 



ஏடைகள் எப்பபாதுபம உங்கபளாடு இருக்கின்றார்கள். நீங்கள் 
விரும்பும்பபாபதல்லாம் அவர்களுக்கு நன்டம பெய்ய முடியும். ஆனால் நான் 
எப்பபாதும் உங்கபளாடு இருக்கப்பபாவதில்டல. இவர் தம்மால் இயன்றடதச் 
பெய்தார். என் அடக்கத்திற்காக இவர் முன்னதாகபவ என் உடலுக்குத் டதலம் 
பூெிவிட்டார். உலகம் முழுவதும் எங்பகல்லாம் நற்பெய்தி அறிவிக்கப்படுபமா 
அங்பகல்லாம் இவர் பெய்ததும் எடுத்துக் கூறப்படும்; இவரும் 
நிடனவுகூரப்படுவார் என உறுதியாக உங்களுக்குச் பொல்கிபறன்” என்று கூறினார். 

பன்னிருவருள் ஒருவனாகிய யூதாசு இஸ்காரிபயாத்து இபயசுடவக் 
காட்டிக்பகாடுக்கும் பநாக்கத்பதாடு தடலடமக் குருக்களிடம் பென்றான். அவர்கள் 
அடத அறிந்து மகிழ்ச்ெியுற்று அவனுக்குப் பைம் பகாடுப்பதாக வாக்களித்தனர். 
அவனும் அவடர எப்படிக் காட்டிக் பகாடுக்கலாம் என்று வாய்ப்புத் 
பதடிக்பகாண்டிருந்தான். 

புளிப்பற்ற அப்ப விைாவின் முதல் நாள் வந்தது. பாஸ்கா ஆட்டுக் குட்டிடயப் 
பலியிடும் அந்நாளிபல இபயசுவின் ெீடர், “நீர் பாஸ்கா விருந்துண்ை நாங்கள் 
எங்பக பென்று ஏற்பாடு பெய்ய பவண்டும் என விரும்புகிறரீ்?” என்று பகட்டார்கள். 

அவர் பின்வருமாறு கூறி, தம் ெீடருள் இருவடர அனுப்பினார்: “நீங்கள் 
புறப்பட்டு நகருக்குள் பெல்லுங்கள். மண்குடத்தில் தண்ைரீ் சுமந்து பகாண்டு ஓர் 
ஆள் உங்களுக்கு எதிபர வருவார். அவர் பின்பன பெல்லுங்கள். அவர் எந்த 
வடீ்டுக்குச் பெல்கிறாபரா, அந்த வடீ்டின் உரிடமயாளரிடம், “ ‘நான் என் 
ெீடர்கபளாடு பாஸ்கா விருந்து உண்பதற்கான என் அடற எங்பக?’ என்று பபாதகர் 
பகட்கச் பொன்னார் எனக் கூறுங்கள். அவர் பமல்மாடியில் ஒரு பபரிய அடறடயக் 
காட்டுவார். அது பதடவயான வெதிகபளாடு தயார் நிடலயில் இருக்கும். அங்பக 
நமக்கு ஏற்பாடு பெய்யுங்கள்.” ெீடர்கள் பென்று, நகடர அடடந்து, தங்களுக்கு அவர் 
பொல்லியவாபற அடனத்டதயும் கண்டு பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு 
பெய்தார்கள். 

மாடல பவடளயானதும் இபயசு பன்னிருவபராடு வந்தார். அவர்கள் பந்தியில் 
அமர்ந்து உண்டுபகாண்டிருந்தபபாழுது இபயசு, “என்பனாடு உண்ணும் உங்களுள் 
ஒருவன் என்டனக் காட்டிக்பகாடுப்பான் என உறுதியாக உங்களுக்குச் 
பொல்கிபறன்” என்றார். அவர்கள் வருத்தமுற்று, ஒருவர் பின் ஒருவராக “நாபனா? 
நாபனா?” என்று அவரிடம் பகட்கத் பதாடங்கினார்கள். 

அதற்கு அவர், “அவன் பன்னிருவருள் ஒருவன்; என்னுடன் பாத்திரத்தில் 
பதாட்டு உண்பவன். மானிடமகன் தம்டமப் பற்றி மடறநூலில் எழுதியுள்ளவாபற 
பபாகிறார். ஆனால் ஐபயா! அவடரக் காட்டிக்பகாடுக்கிறவனுக்குக் பகடு! 
அம்மனிதன் பிறவாதிருந்தால் அவனுக்கு நலமாய் இருந்திருக்கும்” என்றார். 



அவர்கள் உண்டுபகாண்டிருந்தபபாழுது அவர் அப்பத்டத எடுத்து, கடவுடளப் 
பபாற்றி அடதப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் பகாடுத்து, “இடதப் பபற்றுக்பகாள்ளுங்கள்; 
இது எனது உடல்” என்றார். பின்பு அவர் கிண்ைத்டத எடுத்துக் கடவுளுக்கு நன்றி 
பெலுத்தி அவர்களுக்குக் பகாடுத்தார். அடனவரும் அதிலிருந்து பருகினர். 
அப்பபாழுது அவர் அவர்களிடம், “இது எனது உடன்படிக்டகயின் இரத்தம்; 
பலருக்காகச் ெிந்தப்படும் இரத்தம். இனிபமல் இடறயாட்ெி வரும் அந்நாளில்தான் 
நான் திராட்டெப்பை இரெத்டதக் குடிப்பபன்; அதுவடர ஒருபபாதும் குடிக்க 
மாட்படன் என உறுதியாக உங்களுக்குச் பொல்கிபறன்” என்றார். அவர்கள் புகழ்ப் 
பாடல் பாடிவிட்டு ஒலிவ மடலக்குச் பென்றார்கள். 

இபயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் அடனவரும் ஓடிப்பபாவரீ்கள். ஏபனனில், 
‘ஆயடர பவட்டுபவன்; அப்பபாது ஆடுகள் ெிதறடிக்கப்படும்’ என்று மடறநூலில் 
எழுதியுள்ளது. ஆனால் நான் உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு உங்களுக்குமுன்பப 
கலிபலயாவுக்குப் பபாபவன்” என்றார். 

பபதுரு அவரிடம், “எல்லாரும் ஓடிப்பபாய்விட்டாலும் நான் அவ்வாறு 
பெய்யமாட்படன்” என்றார். இபயசு அவரிடம், “இன்றிரவில் பெவல் இரு முடற 
கூவுமுன் மும்முடற நீ என்டன மறுதலிப்பாய் என உனக்குச் பொல்கிபறன்” 
என்றார். அவபரா, “நான் உம்பமாடு பெர்ந்து இறக்க பவண்டியிருந்தாலும் உம்டம 
ஒருபபாதும் மறுதலிக்க மாட்படன்” என்று மிக அழுத்தமாகச் பொன்னார். 
அப்படிபய அவர்கள் அடனவரும் பொன்னார்கள். 

பின்னர் இபயசுவும் ெீடர்களும் பகத்ெமனி என்னும் பபயர் பகாண்ட ஓர் 
இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்பக அவர் தம் ெீடரிடம், “நான் இடறவனிடம் 
பவண்டும்வடர நீங்கள் இங்பக அமர்ந்திருங்கள்” என்று கூறி, பபதுரு, யாக்பகாபு, 
பயாவான் ஆகிபயாடரத் தம்முடன் கூட்டிச் பென்றார். அப்பபாது அவர் திகிலும் 
மனக்கலக்கமும் அடடயத் பதாடங்கினார். அவர், “எனது உள்ளம் ொவு 
வருமளவுக்கு ஆழ்துயரம் பகாண்டுள்ளது; நீங்கள் இங்பகபய தங்கி 
விைித்திருங்கள்” என்று அவர்களிடம் கூறினார். 

ெற்று அப்பால் பென்று தடரயில் விழுந்து, முடியுமானால் அந்த பநரம் 
தம்டமவிட்டு விலகுமாறு இடறவனிடம் பவண்டினார். “அப்பா, தந்டதபய 
எல்லாம் உம்மால் இயலும். இத்துன்பக் கிண்ைத்டத என்னிடமிருந்து அகற்றும். 
ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ல; உம் விருப்பப்படிபய நிகைட்டும்” என்று 
கூறினார். அதன்பின்பு அவர் வந்து அவர்கள் உறங்கிக்பகாண்டிருப்படதக் கண்டு 
பபதுருவிடம், “ெீபமாபன, உறங்கிக்பகாண்டா இருக்கிறாய்? ஒரு மைி பநரம் 
விைித்திருக்க உனக்கு வலுவில்டலயா? உங்கள் மனம் ஆர்வம் உடடயதுதான்; 
ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனபவ பொதடனக்கு உட்படாதிருக்க விைித்திருந்து 
இடறவனிடம் பவண்டுங்கள்” என்றார். 



அவர் மீண்டும் பென்று அபத வார்த்டதகடளச் பொல்லி இடறவனிடம் 
பவண்டினார். அவர் திரும்பவும் வந்தபபாது அவர்கள் உறங்கிக் பகாண்டிருப்படதக் 
கண்டார். அவர்களுடடய கண்கள் தூக்கக் கலக்கமாய் இருந்தன. அவருக்கு என்ன 
மறுபமாைி கூறுவது என்பற அவர்களுக்குத் பதரியவில்டல. அவர் மூன்றாம் 
முடற வந்து அவர்கடள பநாக்கி, “இன்னும் உறங்கி ஓய்பவடுக்கிறரீ்களா? பபாதும், 
பநரம் வந்துவிட்டது. மானிடமகன் பாவிகளின் டகயில் ஒப்புவிக்கப்படப் 
பபாகிறார். எழுந்திருங்கள், பபாபவாம். இபதா, என்டனக் காட்டிக் பகாடுப்பவன் 
பநருங்கி வந்துவிட்டான்” என்று கூறினார். 

இபயசு பதாடர்ந்து பபெிக்பகாண்டிருந்தபபாது பன்னிருவருள் ஒருவனான 
யூதாசு வந்தான். அவபனாடு தடலடமக் குருக்கள், மடறநூல் அறிஞர், மூப்பர் 
ஆகிபயார் அனுப்பிய மக்கள் கூட்டம் வாள்கபளாடும், தடிகபளாடும் வந்தது. 
அவடரக் காட்டிக்பகாடுக்கவிருந்தவன், “நான் ஒருவடர முத்தமிடுபவன். 
அவர்தாம் இபயசு. அவடரப் பிடித்துக் காவபலாடு பகாண்டுபபாங்கள்” என்று 
அவர்களுக்கு அடடயாளம் பொல்லியிருந்தான். அவன் வந்ததும் உடனடியாக 
அவடர அணுகி, “ரபி” எனக் கூறிக்பகாண்பட அவடர முத்தமிட்டான். அவர்களும் 
அவடரப் பற்றிப் பிடித்துக் டகது பெய்தனர். அருகில் நின்றுபகாண்டிருந்தவர்களுள் 
ஒருவர் தம் வாடள உருவி, தடலடமக் குருவின் பைியாளடரத் தாக்கி 
அவருடடய காடதத் துண்டித்தார். 

இபயசு அவர்கடளப் பார்த்து, “கள்வடனப் பிடிக்க வருவதுபபால வாள்கபளாடும் 
தடிகபளாடும் என்டனக் டகது பெய்ய வந்தது ஏன்? நான் நாள்பதாறும் பகாவிலில் 
கற்பித்துக்பகாண்டு உங்கபளாடு இருந்பதன். நீங்கள் என்டனப் பிடிக்கவில்டலபய! 
ஆனால் மடறநூலில் எழுதப்பட்டுள்ளடவ நிடறபவற பவண்டும்” என்றார். 
அப்பபாழுது ெீடர் அடனவரும் அவடர விட்டுவிட்டுத் தப்பி ஓடினர். இடளஞர் 
ஒருவர் தம் பவறும் உடம்பின் மீது ஒரு நார்ப்பட்டுத் துைிடயப் 
பபார்த்திக்பகாண்டு அவர் பின்பன பென்றார்; அவடரப் பிடித்தார்கள். ஆனால் அவர் 
துைிடய விட்டுவிட்டு ஆடடயின்றித் தப்பி ஓடினார். 

அவர்கள் இபயசுடவத் தடலடமக் குருவிடம் கூட்டிச் பென்றார்கள். எல்லாத் 
தடலடமக் குருக்களும் மூப்பர்களும் மடறநூல் அறிஞர்களும் ஒன்றுகூடினார்கள். 
பபதுரு பதாடலயில் அவடரப் பின்பதாடர்ந்தார். தடலடமக் குருவின் வடீ்டு 
உள்முற்றம்வடர வந்து காவலபராடு உட்கார்ந்து பநருப்பின் அருபக அவர் 
குளிர்காய்ந்துபகாண்டிருந்தார். 

தடலடமக் குருக்களும் தடலடமச் ெங்கத்தார் அடனவரும் இபயசுவுக்கு 
மரை தண்டடன விதிக்க அவருக்கு எதிராகச் ொன்று பதடினார்கள். ஆனால் 
ஒன்றும் கிடடக்கவில்டல. பலர் அவருக்கு எதிராகப் பபாய்ச் ொன்று 
பொன்னார்கள். ஆனால் அச்ொன்றுகள் ஒன்றுக்பகான்று முரண்பட்டிருந்தன. ெிலர் 
எழுந்து, “மனித டகயால் கட்டப்பட்ட இந்தத் திருக்பகாவிடல இடித்துவிட்டுக் 



டகயால் கட்டப்படாத பவபறான்டற மூன்று நாளில் நான் கட்டி எழுப்புபவன் 
என்று இவன் பொல்லக் பகட்படாம்” என்று அவருக்கு எதிராகப் பபாய்ச் ொன்று 
கூறினர். அப்படியும் அவர்களுடடய ொன்று ஒத்துவரவில்டல. அப்பபாழுது 
தடலடமக் குரு எழுந்து அவர்களின் நடுபவ நின்று, “இவர்கள் உனக்கு எதிராகக் 
கூறும் ொன்றுக்கு மறுபமாைி ஒன்றும் கூறமாட்டாயா?” என்று இபயசுடவக் 
பகட்டார். ஆனால் அவர் பபொதிருந்தார். மறுபமாைி ஒன்றும் அவர் கூறவில்டல. 
மீண்டும் தடலடமக் குரு, “பபாற்றுதற்குரிய கடவுளின் மகனாகிய பமெியா 
நீதாபனா?” என்று அவடரக் பகட்டார். 

அதற்கு இபயசு, “நாபன அவர்; பமலும் மானிடமகன் வல்லவராம் கடவுளின் 
வலப்புறத்தில் வறீ்றிருப்படதயும் வானபமகங்கள் சூை வருவடதயும் காண்பரீ்கள்” 
என்றார். தடலடமக் குருபவா தம் அங்கிடயக் கிைித்துக்பகாண்டு, “இன்னும் 
நமக்குச் ொன்றுகள் பதடவயா? இவன் கடவுடளப் பைித்துடரத்தடதக் 
பகட்டீர்கபள; உங்களுக்கு என்ன பதான்றுகிறது?” என்று பகட்க, அவர்கள் 
அடனவரும், “இவன் ொகபவண்டியவன்” என்று தீர்மானித்தார்கள். பின்பு ெிலர் 
அவர்பமல் துப்பவும், அவர் முகத்டத மூடி அவடரக் டகயால் குத்தி, 
“இடறவாக்கினபன, யார் எனச் பொல்” என்று பகட்கவும் பதாடங்கினர். காவலரும் 
அவடரக் கன்னத்தில் அடறந்தனர். 

அப்பபாழுது பபதுரு கீபை முற்றத்தில் இருக்க, தடலடமக் குருவின் 
பைிப்பபண் ஒருவர் வந்து, பபதுரு குளிர்காய்ந்துபகாண்டிருக்கக் கண்டு அவடரக் 
கூர்ந்து பநாக்கி, “நீயும் இந்த நாெபரத்து இபயசுபவாடு இருந்தவன்தாபன” என்றார். 
அவபரா, “நீர் பொல்வது என்னபவன்று எனக்குத் பதரியவில்டல, புரியவுமில்டல” 
என்று மறுதலித்து, பவளிமுற்றத்திற்குச் பென்றார். அப்பபாழுது பெவல் கூவிற்று. 

அந்தப் பைிப்பபண் அவடரக் கண்டு சூைஇருந்தவர்களிடம், “இவனும் 
அவர்கடளச் பெர்ந்தவன்தான்” என்று மீண்டும் கூறத் பதாடங்கினார். அவர் 
மீண்டும் மறுதலித்தார். ெற்று பநரத்திற்குப்பின் சூை இருந்தவர்களும், 
“உண்டமயாகபவ நீ அவர்கடளச் பெர்ந்தவபன. ஏபனனில் நீ ஒரு கலிபலயன்” 
என்று மீண்டும் பபதுருவிடம் கூறினார்கள். அவபரா, “நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த 
மனிதடன எனக்குத் பதரியாது” என்று பொல்லிச் ெபிக்கவும் ஆடையிடவும் 
பதாடங்கினார். உடபன இரண்டாம் முடற பெவல் கூவிற்று. அப்பபாழுது, “பெவல் 
இருமுடற கூவுமுன் நீ என்டன மும்முடற மறுதலிப்பாய்” என்று இபயசு தமக்குக் 
கூறிய பொற்கடளப் பபதுரு நிடனவுகூர்ந்து மனம் உடடந்து அழுதார். 

பபாழுது விடிந்ததும் மூப்பபராடும் மடறநூல் அறிஞபராடும் தடலடமச் 
ெங்கத்தார் அடனவபராடும் தடலடமக் குருக்கள் ஆபலாெடன பெய்து, 
இபயசுடவக் கட்டி இழுத்துச் பென்று, பிலாத்திடம் ஒப்புவித்தனர். பிலாத்து அவடர 
பநாக்கி, “நீ யூதரின் அரெனா?” என்று பகட்க அவர், “அவ்வாறு நீர் பொல்கிறரீ்” என்று 
பதில் கூறினார். தடலடமக் குருக்கள் அவர்மீது பல குற்றங்கடளச் 



சுமத்தினார்கள். மீண்டும் பிலாத்து, “நீ பதில் ஒன்றும் பொல்லமாட்டாயா? உன்மீது 
இத்தடன குற்றங்கடளச் சுமத்துகிறார்கபள!” என்று அவரிடம் பகட்டான். 
இபயசுபவா எப்பதிலும் கூறவில்டல. ஆகபவ பிலாத்து வியப்புற்றான். 

விைாவின்பபாது மக்கள் பகட்டுக்பகாள்ளும் ஒரு டகதிடய அவர்களுக்காகப் 
பிலாத்து விடுதடல பெய்வதுண்டு. பரபா என்னும் டகதி ஒருவன் இருந்தான். ஒரு 
கலகத்தில் பகாடல பெய்த கலகக்காரபராடு பிடிபட்டவன் அவன். மக்கள் கூட்டம் 
வந்து, வைக்கமாய்ச் பெய்வதுபபால ஒரு டகதிடய விடுதடல பெய்யுமாறு 
பிலாத்துடவ பவண்டத் பதாடங்கியது. அதற்குப் பிலாத்து, “யூதரின் அரெடர 
உங்களுக்காக நான் விடுதடல பெய்ய பவண்டுபமன்று விரும்புகிறரீ்களா?” என்று 
பகட்டான். ஏபனனில் தடலடமக் குருக்கள் பபாறாடமயால்தான் அவடர 
ஒப்புவித்திருந்தார்கள் என்று அவன் உைர்ந்திருந்தான். ஆனால் தடலடமக் 
குருக்கள் தங்களுக்குப் பரபாடவபய அவன் விடுதடல பெய்ய பவண்டுபமனக் 
பகட்குமாறு கூட்டத்தினடரத் தூண்டிவிட்டார்கள். பிலாத்து மீண்டும் அவர்கடளப் 
பார்த்து, “அப்படியானால் நீங்கள் யூதரின் அரெர் என்று குறிப்பிடும் இவடன நான் 
என்ன பெய்ய பவண்டும்?” என்று பகட்டான், அவர்கள், “அவடனச் ெிலுடவயில் 
அடறயும்” என்று மீண்டும் கத்தினார்கள். அதற்குப் பிலாத்து. “இவன் பெய்த குற்றம் 
என்ன?” என்று பகட்க, அவர்கள், “அவடனச் ெிலுடவயில் அடறயும்” என்று 
இன்னும் உரக்கக் கத்தினார்கள். ஆகபவ பிலாத்து கூட்டத்தினரின் விருப்பத்டத 
நிடறபவற்றும் வண்ைம் பரபாடவ விடுதடல பெய்து, இபயசுடவக் கடெயால் 
அடித்து, ெிலுடவயில் அடறயுமாறு ஒப்புவித்தான். 

பிறகு படடவரீர் அவடர ஆளுநர் மாளிடகயின் முற்றத்திற்கு 
இழுத்துக்பகாண்டுபபாய்ப் படடப்பிரிவினர் அடனவடரயும் கூட்டினர்; அவருக்குச் 
பெந்நிற ஆடடடய உடுத்தினர்; ஒரு முள்முடி பின்னி அவருக்குச் சூட்டி, “யூதரின் 
அரபெ வாழ்க!” என்று அவடர வாழ்த்தத் பதாடங்கினர்; பமலும் பகாலால் அவர் 
தடலயில் அடித்து, அவர்மீது துப்பி, முைந்தாள்படியிட்டு அவடர வைங்கினர்; 
அவடர ஏளனம் பெய்தபின் பெந்நிற ஆடடடயக் கைற்றிவிட்டு அவருடடய 
ஆடடகடள அைிவித்து அவடரச் ெிலுடவயில் அடறவதற்காக பவளிபய கூட்டிச் 
பென்றனர். 

அப்பபாழுது அலக்ொந்தர், ரூபு ஆகிபயாரின் தந்டதயான ெிபரன் ஊடரச் பெர்ந்த 
ெீபமான் என்பவர் வயல்பவளியிலிருந்து வந்து பகாண்டிருந்தார். படட வரீர்கள் 
இபயசுவின் ெிலுடவடயச் சுமக்கும்படி அவடரக் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். 
அவர்கள் ‘மண்டட ஓட்டு இடம்’ எனப் பபாருள்படும் ‘பகால்பகாதா'வுக்கு 
இபயசுடவக் பகாண்டு பென்றார்கள். 

அங்பக அவருக்கு பவள்டளப்பபாளம் கலந்த திராட்டெ இரெத்டதக் குடிக்கக் 
பகாடுத்தார்கள். ஆனால் அவர் அடதப் பபற்றுக் பகாள்ளவில்டல. பிறகு அவர்கள் 
அவடரச் ெிலுடவயில் அடறந்தார்கள்; குலுக்கல் முடறயில் யாருக்கு எது என்று 



பார்த்து அவருடடய ஆடடகடளத் தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக் பகாண்டார்கள். 
அவடரச் ெிலுடவயில் அடறந்தபபாது காடல ஒன்பது மைி. அவரது மரை 
தண்டடனக்கான காரைத்டத அறிவிக்க “யூதரின் அரென்” என்று அவர்கள் எழுதி 
டவத்தார்கள்; அவருடடய வலப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுமாக இரு 
கள்வர்கடள அவருடன் ெிலுடவகளில் அடறந்தார்கள். இவ்வாறு ‘பகாடியவருள் 
ஒருவராகக் கருதப்பட்டார்’ என்ற மடறநூல் வாக்கு நிடறபவறிற்று. 

அவ்வைிபய பென்றவர்கள் தங்கள் தடலகடள அடெத்து, “ஆகா, 
திருக்பகாவிடல இடித்து மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்புகிறவபன, ெிலுடவயிலிருந்து 
இறங்கி உன்டனபய விடுவித்துக்பகாள்” என்று அவடரப் பைித்துடரத்தார்கள். 
அவ்வாபற தடலடமக் குருக்கள் மடறநூல் அறிஞர்களுடன் பெர்ந்து அவடர 
ஏளனம் பெய்து, “பிறடர விடுவித்தான், தன்டனபய விடுவிக்க முடியவில்டல” 
என்று தங்களிடடபய பபெிக் பகாண்டார்கள். அவர்கள், “இஸ்ரபயலின் அரெனாகிய 
பமெியா இப்பபாது ெிலுடவயிலிருந்து இறங்கி வரட்டும்; அப்பபாது நாங்கள் கண்டு 
நம்புபவாம்” என்றார்கள். அவபராடு ெிலுடவயில் அடறயப்பட்டிருந்தவர்களும் 
அவடர இகழ்ந்தார்கள். 

நண்பகல் வந்தபபாழுது நாபடங்கும் இருள் உண்டாயிற்று. பிற்பகல் மூன்று 
மைிவடர அது நீடித்தது. பிற்பகல் மூன்று மைிக்கு இபயசு, “எபலாயி, எபலாயி, 
பலமா ெபக்தானி?” என்று உரக்கக் கத்தினார். “என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் 
என்டனக் டகவிட்டீர்?” என்பது அதற்குப் பபாருள். சூை 
நின்றுபகாண்டிருந்தவர்களுள் ெிலர் அடதக் பகட்டு, “இபதா! எலியாடவக் 
கூப்பிடுகிறான்” என்றனர். அப்பபாழுது அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச்பென்று 
கடற்பஞ்டெ எடுத்து, புளித்த திராட்டெ இரெத்தில் பதாய்த்து, அடத ஒரு பகாலில் 
மாட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக் பகாடுத்துக்பகாண்பட, “பபாறுங்கள், எலியா இவடனக் 
கீபை இறக்க வருவாரா, பார்ப்பபாம்” என்றார். இபயசுபவா உரக்கக் கத்தி உயிர் 
துறந்தார். 

( இங்கு முைந்தாளிட்டு, ெிறிது பநரம் பமௌனமாக இருக்கவும். ) 
அப்பபாழுது திருக்பகாவிலின் திடர பமலிருந்து கீழ்வடர இரண்டாகக் 

கிைிந்தது. அவருக்கு எதிபர நின்றுபகாண்டிருந்த நூற்றுவர் தடலவர், அவர் 
இவ்வாறு உயிர் துறந்தடதக் கண்டு, “இம்மனிதர் உண்டமயாகபவ இடறமகன்” 
என்றார். 

பபண்கள் ெிலரும் பதாடலயில் நின்று உற்று பநாக்கிக் பகாண்டிருந்தனர். 
அவர்களுள் மகதலா மரியாவும் ெின்ன யாக்பகாபு, பயாபெ ஆகிபயாரின் தாயாகிய 
மரியாவும், ெபலாமி என்பவரும் இருந்தனர். இபயசு கலிபலயாவில் இருந்தபபாது 
அவர்கள் அவடரப் பின்பற்றி அவருக்குப் பைிவிடட பெய்து வந்தவர்கள். 
அவருடன் எருெபலமுக்கு வந்திருந்த பவறு பல பபண்களும் அங்பக இருந்தார்கள். 



இதற்குள் மாடல பவடளயாகிவிட்டது. அன்று ஓய்வு நாளுக்கு முந்திய 
ஆயத்த நாளாக இருந்தபடியால், அரிமத்தியா ஊடரச் பெர்ந்த பயாபெப்பு என்பவர் 
துைிவுடன் பிலாத்திடம் பபாய் இபயசுவின் உடடலக் பகட்டார். அவர் 
மதிப்புக்குரிய தடலடமச் ெங்க உறுப்பினர். அவரும் இடறயாட்ெியின் 
வருடகக்காகக் காத்திருந்தவர். ஏற்பகனபவ இபயசு இறந்துவிட்டடதக் குறித்துப் 
பிலாத்து வியப்படடந்து, நூற்றுவர் தடலவடர அடைத்து, “அவன் இதற்குள் 
இறந்துவிட்டானா?” என்று பகட்டான். நூற்றுவர் தடலவரிடமிருந்து பகட்டு 
அறிந்ததும் உடடல அவன் பயாபெப்பிடம் அளித்தான். பயாபெப்பு பமல்லிய துைி 
ஒன்டற வாங்கி வந்து, இபயசுவின் உடடல இறக்கித் துைியால் சுற்றிப் 
பாடறயில் பவட்டப்பட்டிருந்த கல்லடறயில் பகாண்டு டவத்தார்; அதன் 
வாயிலில் ஒரு கல்டல உருட்டி டவத்தார். அவடர எங்பக டவத்தனர் என்படத 
மகதலா மரியாவும் பயாபெப்பின் தாய் மரியாவும் உற்றுப் 
பார்த்துக்பகாண்டிருந்தனர். 

 

அல்லது குறுகிய வாெகம் 
மாற்கு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இபயசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 15: 1-
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பகத்ெமனித் பதாட்டத்திலிருந்து இபயசுடவத் தடலடமக் குருவிடம் கூட்டிச் 
பென்றார்கள். இரவு முழுவதும் இபயசு விொரடைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். 
பபாழுது விடிந்ததும் மூப்பபராடும் மடறநூல் அறிஞபராடும் தடலடமச் ெங்கத்தார் 
அடனவபராடும் தடலடமக் குருக்கள் ஆபலாெடன பெய்து, இபயசுடவக் கட்டி 
இழுத்துச் பென்று, பிலாத்திடம் ஒப்புவித்தனர். பிலாத்து அவடர பநாக்கி, “நீ 
யூதரின் அரெனா?” என்று பகட்க அவர், “அவ்வாறு நீர் பொல்கிறரீ்” என்று பதில் 
கூறினார். தடலடமக் குருக்கள் அவர்மீது பல குற்றங்கடளச் சுமத்தினார்கள். 
மீண்டும் பிலாத்து, “நீ பதில் ஒன்றும் பொல்லமாட்டாயா? உன்மீது இத்தடன 
குற்றங்கடளச் சுமத்துகிறார்கபள!” என்று அவரிடம் பகட்டான். இபயசுபவா 
எப்பதிலும் கூறவில்டல. ஆகபவ பிலாத்து வியப்புற்றான். 

விைாவின்பபாது மக்கள் பகட்டுக்பகாள்ளும் ஒரு டகதிடய அவர்களுக்காகப் 
பிலாத்து விடுதடல பெய்வதுண்டு. பரபா என்னும் டகதி ஒருவன் இருந்தான். ஒரு 
கலகத்தில் பகாடல பெய்த கலகக்காரபராடு பிடிபட்டவன் அவன். மக்கள் கூட்டம் 
வந்து, வைக்கமாய்ச் பெய்வதுபபால ஒரு டகதிடய விடுதடல பெய்யுமாறு 
பிலாத்துடவ பவண்டத் பதாடங்கியது. அதற்குப் பிலாத்து, “யூதரின் அரெடர 
உங்களுக்காக நான் விடுதடல பெய்ய பவண்டுபமன்று விரும்புகிறரீ்களா?” என்று 
பகட்டான். ஏபனனில் தடலடமக் குருக்கள் பபாறாடமயால்தான் அவடர 



ஒப்புவித்திருந்தார்கள் என்று அவன் உைர்ந்திருந்தான். ஆனால் தடலடமக் 
குருக்கள் தங்களுக்குப் பரபாடவபய அவன் விடுதடல பெய்ய பவண்டுபமனக் 
பகட்குமாறு கூட்டத்தினடரத் தூண்டிவிட்டார்கள். பிலாத்து மீண்டும் அவர்கடளப் 
பார்த்து, “அப்படியானால் நீங்கள் யூதரின் அரெர் என்று குறிப்பிடும் இவடன நான் 
என்ன பெய்ய பவண்டும்?” என்று பகட்டான், அவர்கள், “அவடனச் ெிலுடவயில் 
அடறயும்” என்று மீண்டும் கத்தினார்கள். அதற்குப் பிலாத்து. “இவன் பெய்த குற்றம் 
என்ன?” என்று பகட்க, அவர்கள், “அவடனச் ெிலுடவயில் அடறயும்” என்று 
இன்னும் உரக்கக் கத்தினார்கள். ஆகபவ பிலாத்து கூட்டத்தினரின் விருப்பத்டத 
நிடறபவற்றும் வண்ைம் பரபாடவ விடுதடல பெய்து, இபயசுடவக் கடெயால் 
அடித்து, ெிலுடவயில் அடறயுமாறு ஒப்புவித்தான். 

பிறகு படடவரீர் அவடர ஆளுநர் மாளிடகயின் முற்றத்திற்கு 
இழுத்துக்பகாண்டுபபாய்ப் படடப்பிரிவினர் அடனவடரயும் கூட்டினர்; அவருக்குச் 
பெந்நிற ஆடடடய உடுத்தினர்; ஒரு முள்முடி பின்னி அவருக்குச் சூட்டி, “யூதரின் 
அரபெ வாழ்க!” என்று அவடர வாழ்த்தத் பதாடங்கினர்; பமலும் பகாலால் அவர் 
தடலயில் அடித்து, அவர்மீது துப்பி, முைந்தாள்படியிட்டு அவடர வைங்கினர்; 
அவடர ஏளனம் பெய்தபின் பெந்நிற ஆடடடயக் கைற்றிவிட்டு அவருடடய 
ஆடடகடள அைிவித்து அவடரச் ெிலுடவயில் அடறவதற்காக பவளிபய கூட்டிச் 
பென்றனர். 

அப்பபாழுது அலக்ொந்தர், ரூபு ஆகிபயாரின் தந்டதயான ெிபரன் ஊடரச் பெர்ந்த 
ெீபமான் என்பவர் வயல்பவளியிலிருந்து வந்து பகாண்டிருந்தார். படட வரீர்கள் 
இபயசுவின் ெிலுடவடயச் சுமக்கும்படி அவடரக் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். 
அவர்கள் ‘மண்டட ஓட்டு இடம்’ எனப் பபாருள்படும் ‘பகால்பகாதா'வுக்கு 
இபயசுடவக் பகாண்டு பென்றார்கள். 

அங்பக அவருக்கு பவள்டளப்பபாளம் கலந்த திராட்டெ இரெத்டதக் குடிக்கக் 
பகாடுத்தார்கள். ஆனால் அவர் அடதப் பபற்றுக் பகாள்ளவில்டல. பிறகு அவர்கள் 
அவடரச் ெிலுடவயில் அடறந்தார்கள்; குலுக்கல் முடறயில் யாருக்கு எது என்று 
பார்த்து அவருடடய ஆடடகடளத் தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக் பகாண்டார்கள். 
அவடரச் ெிலுடவயில் அடறந்தபபாது காடல ஒன்பது மைி. அவரது மரை 
தண்டடனக்கான காரைத்டத அறிவிக்க “யூதரின் அரென்” என்று அவர்கள் எழுதி 
டவத்தார்கள்; அவருடடய வலப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுமாக இரு 
கள்வர்கடள அவருடன் ெிலுடவகளில் அடறந்தார்கள். இவ்வாறு ‘பகாடியவருள் 
ஒருவராகக் கருதப்பட்டார்’ என்ற மடறநூல் வாக்கு நிடறபவறிற்று. 

அவ்வைிபய பென்றவர்கள் தங்கள் தடலகடள அடெத்து, “ஆகா, 
திருக்பகாவிடல இடித்து மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்புகிறவபன, ெிலுடவயிலிருந்து 
இறங்கி உன்டனபய விடுவித்துக்பகாள்” என்று அவடரப் பைித்துடரத்தார்கள். 
அவ்வாபற தடலடமக் குருக்கள் மடறநூல் அறிஞர்களுடன் பெர்ந்து அவடர 



ஏளனம் பெய்து, “பிறடர விடுவித்தான், தன்டனபய விடுவிக்க முடியவில்டல” 
என்று தங்களிடடபய பபெிக் பகாண்டார்கள். அவர்கள், “இஸ்ரபயலின் அரெனாகிய 
பமெியா இப்பபாது ெிலுடவயிலிருந்து இறங்கி வரட்டும்; அப்பபாது நாங்கள் கண்டு 
நம்புபவாம்” என்றார்கள். அவபராடு ெிலுடவயில் அடறயப்பட்டிருந்தவர்களும் 
அவடர இகழ்ந்தார்கள். 

நண்பகல் வந்தபபாழுது நாபடங்கும் இருள் உண்டாயிற்று. பிற்பகல் மூன்று 
மைிவடர அது நீடித்தது. பிற்பகல் மூன்று மைிக்கு இபயசு, “எபலாயி, எபலாயி, 
பலமா ெபக்தானி?” என்று உரக்கக் கத்தினார். “என் இடறவா, என் இடறவா, ஏன் 
என்டனக் டகவிட்டீர்?” என்பது அதற்குப் பபாருள். சூை 
நின்றுபகாண்டிருந்தவர்களுள் ெிலர் அடதக் பகட்டு, “இபதா! எலியாடவக் 
கூப்பிடுகிறான்” என்றனர். அப்பபாழுது அவர்களுள் ஒருவர் ஓடிச்பென்று 
கடற்பஞ்டெ எடுத்து, புளித்த திராட்டெ இரெத்தில் பதாய்த்து, அடத ஒரு பகாலில் 
மாட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக் பகாடுத்துக்பகாண்பட, “பபாறுங்கள், எலியா இவடனக் 
கீபை இறக்க வருவாரா, பார்ப்பபாம்” என்றார். இபயசுபவா உரக்கக் கத்தி உயிர் 
துறந்தார். 

( இங்கு முைந்தாளிட்டு, ெிறிது பநரம் பமௌனமாக இருக்கவும். ) 
அப்பபாழுது திருக்பகாவிலின் திடர பமலிருந்து கீழ்வடர இரண்டாகக் 

கிைிந்தது. அவருக்கு எதிபர நின்றுபகாண்டிருந்த நூற்றுவர் தடலவர், அவர் 
இவ்வாறு உயிர் துறந்தடதக் கண்டு, “இம்மனிதர் உண்டமயாகபவ இடறமகன்” 
என்றார். 


