
ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 
குருத்ததாடைப் பவனி நற்செய்தி வாெகம் 

ஆண்டவர் சபயரால் அரெராய் வருகிறவர் தபாற்றப்சபறுக! 
✠ லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிைிருந்து வாெகம் 19: 28-40 

அக்காைத்தில் 
இதயசு எருெதைமுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார். ஒைிவம் என வழங்கப்படும் 

மடை அருகிலுள்ள சபத்பகு, சபத்தானியா என்ற ஊர்கடள அவர் சநருங்கி 
வந்ததபாது இரு ெீடர்கடள அனுப்பினார். அப்தபாது அவர் அவர்களிடம், “எதிதர 
இருக்கும் ஊருக்குள் தபாங்கள்; அதில் நுடழந்ததும் இதுவடர யாரும் அமராத 
ஒரு கழுடதக்குட்டி கட்டி டவக்கப் பட்டிருப்படதக் காண்பரீ்கள்; அடத 
அவிழ்த்துக் சகாண்டுவாருங்கள். யாராவது உங்களிடம், ‘ஏன் அவிழ்க்கிறரீ்கள்?’ 
என்று தகட்டால், ‘இது ஆண்டவருக்குத் ததடவ’ எனச் சொல்லுங்கள்” என்றார். 

அனுப்பப்பட்டவர்கள் சென்று அவர் தங்களுக்குச் சொன்னவாதற இருக்கக் 
கண்டார்கள். அவர்கள் அடத அவிழ்த்துக் சகாண்டிருந்ததபாது கழுடதயின் 
உரிடமயாளர்கள், “கழுடதடய ஏன் அவிழ்க்கிறரீ்கள்?” என்று அவர்களிடம் 
தகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், “இது ஆண்டவருக்குத் ததடவ” என்றார்கள். 

பின்பு அடத இதயசுவிடம் ஓட்டி வந்தார்கள்; அக்கழுடதயின்தமல் தங்கள் 
தமலுடடகடளப் தபாட்டு, இதயசுடவ அதன்தமல் ஏற்றி டவத்தார்கள். அவர் 
தபாய்க்சகாண்டிருந்ததபாது அவர்கள் தங்கள் தமலுடடகடள வழியில் 
விரித்துக்சகாண்தட சென்றார்கள். இதயசு ஒைிவ மடைச்ெரிடவ சநருங்கினார். 
அப்தபாது திரண்டிருந்த ெீடர் அடனவரும் தாங்கள் கண்ட எல்ைா வல்ை 
செயல்களுக்காகவும் உரத்த குரைில் மகிழ்ச்ெிதயாடு கடவுடளப் புகழத் 
சதாடங்கினர்: “ஆண்டவர் சபயரால் அரெராய் வருகிறவர் தபாற்றப்சபறுக! 
விண்ணகத்தில் அடமதியும் மாட்ெியும் உண்டாகுக!” என்றனர். 

அப்தபாது கூட்டத்தில் இருந்த பரிதெயர்களுள் ெிைர் அவடர தநாக்கி, 
“தபாதகதர, உம் ெீடர்கடளக் கடிந்துசகாள்ளும்” என்றனர். அதற்கு அவர் 
மறுசமாழியாக, “இவர்கள் தபொதிருந்தால் கற்கதள கத்தும் என நான் 
உங்களுக்குச் சொல்கிதறன்” என்றார். 

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. 

ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் வரைாறு, எரியும் திரிகளும் தூபமும் இன்றி, 
வாழ்த்துடர கூறாமலும் திருநூைில் ெிலுடவ அடடயாளம் வடரயாமலும் 
வாெிக்கப்படும். 
நற்செய்தி வாெகம் 
லூக்கா எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 22: 
14- 23: 56 

இதயசுவின் ெீடர்கள் பாஸ்கா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தபின் தநரம் 
ஆனதும் இதயசு திருத்தூததராடு பந்தியில் அமர்ந்தார். அப்தபாது அவர் 
அவர்கடள தநாக்கி, “நான் துன்பங்கள் படுமுன் உங்கதளாடு இந்தப் பாஸ்கா 
விருந்டத உண்பதற்கு மிக மிக ஆவைாய் இருந்ததன். ஏசனனில் 
இடறயாட்ெியில் இது நிடறதவறும்வடர இடத நான் உண்ணமாட்தடன் என்று 
உங்களுக்குச் சொல்கிதறன்” என்றார். 

பின்பு அவர் கிண்ணத்டத எடுத்து, கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அவர்களிடம், 
“இடதப் சபற்று உங்களுக்குள்தள பகிர்ந்துசகாள்ளுங்கள். ஏசனனில் இதுமுதல் 
இடறயாட்ெி வரும்வடர, திராட்டெப் பழ இரெத்டதக் குடிப்பதில்டை என நான் 
உங்களுக்குச் சொல்கிதறன்” என்றார். 

பின்பு அவர் அப்பத்டத எடுத்துக் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி, அடதப் பிட்டு, 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்து, “இது உங்களுக்காகக் சகாடுக்கப்படும் எனது உடல். 
இடத என் நிடனவாகச் செய்யுங்கள்” என்றார். அப்படிதய உணவு அருந்திய 
பின்பு அவர் கிண்ணத்டத எடுத்து, “இந்தக் கிண்ணம் உங்களுக்காகச் 
ெிந்தப்படுகிற எனது இரத்தத்தால் நிடைப்படுத்தப்படும் புதிய உடன்படிக்டக. 
என்டனக் காட்டிக்சகாடுப்பவன் இததா, என்தனாடு பந்தியில் 
அமர்ந்திருக்கிறான். மானிடமகன் தமக்சகன்று குறிக்கப்பட்டபடிதய தபாகிறார், 
ஆனால் ஐதயா! அவடரக் காட்டிக் சகாடுக்கிறவனுக்குக் தகடு” என்றார். 
அப்சபாழுது அவர்கள், “நம்மில் இச்செயடைச் செய்யப்தபாகிறவர் யார்” என்று 
தங்களுக்குள்தள தகட்கத் சதாடங்கினார்கள். 

தமலும் தங்களுக்குள்தள சபரியவராக எண்ணப்பட தவண்டியவர் யார் என்ற 
விவாதம் அவர்களிடடதய எழுந்தது. இதயசு அவர்களிடம், “பிற இனத்தவரின் 
அரெர்கள் மக்கடள அடக்கி ஆளுகின்றார்கள்; அதிகாரம் காட்டுகின்றவர்கள் 
நன்டம செய்பவர்கள் என அடழக்கப்படுகின்றார்கள். ஆனால் நீங்கள் அப்படிச் 



செய்யைாகாது. உங்களுள் சபரியவர் ெிறியவராகவும் ஆட்ெிபுரிபவர் சதாண்டு 
புரிபவராகவும் மாற தவண்டும். யார் சபரியவர்? பந்தியில் அமர்ந்திருப்பவரா? 
அல்ைது பணிவிடட புரிபவரா? பந்தியில் அமர்ந்திருப்பவர் அல்ைவா? நான் 
உங்கள் நடுதவ பணிவிடட புரிபவனாக இருக்கிதறன். 

நான் தொதிக்கப்படும்தபாது என்தனாடு இருந்தவர்கள் நீங்கதள. என் தந்டத 
எனக்கு ஆட்ெியுரிடம சகாடுத்திருப்பதுதபாை நானும் உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கிதறன். ஆகதவ என் ஆட்ெி வரும்தபாது நீங்கள் என்தனாடு பந்தியில் 
அமர்ந்து உண்டு குடிப்பரீ்கள்; இஸ்ரதயைின் பன்னிரு குைத்தவருக்கும் தீர்ப்பு 
வழங்க அரியடணயில் அமர்வரீ்கள். 

“ெீதமாதன, ெீதமாதன, இததா தகாதுடமடயப்தபால் உங்கடளப் புடடக்கச் 
ொத்தான் அனுமதி தகட்டிருக்கிறான். ஆனால் நான் உனது நம்பிக்டக 
தளராதிருக்க உனக்காக மன்றாடிதனன். நீ மனந்திரும்பியபின் உன் 
ெதகாதரர்கடள உறுதிப்படுத்து” என்றார். அதற்குப் தபதுரு, “ஆண்டவதர, 
உம்தமாடு ெிடறயிைிடப்படுவதற்கும் ஏன், ொவதற்கும் நான் ஆயத்தமாய் 
உள்தளன்” என்றார். இதயசு அவரிடம், “தபதுருதவ, இன்றிரவு, ‘என்டனத் 
சதரியாது’ என மும்முடற நீ மறுதைிக்குமுன் தெவல் கூவாது என உனக்குச் 
சொல்கிதறன்” என்றார். 

இதயசு ெீடர்களிடம், “நான் உங்கடளப் பணப்டபதயா தவறு டபதயா 
மிதியடிதயா எதுவுமில்ைாமல் அனுப்பியதபாது, உங்களுக்கு ஏதாவது குடற 
இருந்ததா?” என்று தகட்டார். அவர்கள், “ஒரு குடறயும் இருந்ததில்டை” 
என்றார்கள். அவர் அவர்களிடம், “ஆனால், இப்சபாழுது பணப்டப உடடயவர் 
அடத எடுத்துக்சகாள்ளட்டும்; தவறு டப உடடயவரும் அவ்வாதற செய்யட்டும். 
வாள் இல்ைாதவர் தம் தமலுடடடய விற்று வாள் வாங்கிக்சகாள்ளட்டும். 
ஏசனனில் நான் உங்களுக்குச் சொல்கிதறன்: ‘சகாடியவருள் ஒருவராகக் 
கருதப்பட்டார்’ என்று மடறநூைில் எழுதப்பட்டுள்ளது என் வாழ்வில் நிடறதவற 
தவண்டும். என்டனப் பற்றியடவ எல்ைாம் நிடறதவறி வருகின்றன” என்றார். 
அவர்கள், “ஆண்டவதர, இததா! இங்தக இரு வாள்கள் உள்ளன” என்றார்கள். 
இதயசு அவர்களிடம், “தபாதும்” என்றார். 

இதயசு அங்கிருந்து புறப்பட்டுத் தம் வழக்கப்படி ஒைிவ மடைக்குச் 
சென்றார். ெீடர்களும் அவடரப் பின்சதாடர்ந்தார்கள். அந்த இடத்டத 
அடடந்ததும் அவர் அவர்களிடம், “தொதடனக்கு உட்படாதிருக்க இடறவனிடம் 
தவண்டுங்கள்,” என்றார். பிறகு அவர் அவர்கடள விட்டுக் கல்சைறி தூரம் 
விைகிச் சென்று, முழந்தாள்படியிட்டு, இடறவனிடம் தவண்டினார்: “தந்டததய, 
உமக்கு விருப்பமானால் இத்துன்பக் கிண்ணத்டத என்னிடமிருந்து அகற்றும். 
ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ை; உம் விருப்பப்படிதய நிகழட்டும்” என்று 
கூறினார். அப்தபாது விண்ணகத்திைிருந்து ஒரு தூதர் அவருக்குத் ததான்றி 
அவடர வலுப்படுத்தினார். அவதரா மிகுந்த தவதடனக்குள்ளாகதவ, உருக்கமாய் 
இடறவனிடம் தவண்டிக்சகாண்டிருந்தார். அவரது வியர்டவ சபரும் இரத்தத் 
துளிகடளப் தபாைத் தடரயில் விழுந்தது. 

அவர் இடறதவண்டடை முடித்துவிட்டு எழுந்து ெீடர்களிடம் வந்ததபாது 
அவர்கள் துயரத்தால் தொர்வுற்றுத் தூங்கிக்சகாண்டிருப்படதக் கண்டார். 
அவர்களிடம், “என்ன, உறங்கிக்சகாண்டா இருக்கிறரீ்கள்? தொதடனக்கு 
உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இடறவனிடம் தவண்டுங்கள்” என்றார். 

இதயசு சதாடர்ந்து தபெிக்சகாண்டிந்ததபாது, இததா! மக்கள் கூட்டமாய் 
வந்தனர். பன்னிருவருள் ஒருவனான யூதாசு என்பவன் அவர்களுக்குமுன் வந்து 
அவடர முத்தமிட சநருங்கினான். இதயசு அவனிடம், “யூதாதெ, முத்தமிட்டா 



மானிடமகடனக் காட்டிக்சகாடுக்கப் தபாகிறாய்?” என்றார். அவடரச் சூழ 
நின்றவர்கள் நிகழப்தபாவடத உணர்ந்து, “ஆண்டவதர, வாளால் சவட்டைாமா?” 
என்று தகட்டார்கள். அப்சபாழுது அவர்களுள் ஒருவர் தடைடமக் குருவின் 
பணியாளடரத் தாக்கி அவருடடய வைக் காடதத் துண்டித்தார். இதயசு 
அவர்கடளப் பார்த்து, “விடுங்கள், தபாதும்” என்று கூறி அவருடடய காடதத் 
சதாட்டு நைமாக்கினார். 

அவர் தம்மிடம் வந்த தடைடமக் குருக்கடளயும் தகாவில் காவல் 
தடைவர்கடளயும் மூப்பர்கடளயும் பார்த்து, “ஒரு கள்வடனப் பிடிக்க 
வருவதுதபாை நீங்கள் வாள்கதளாடும் தடிகதளாடும் வந்தது ஏன்? நான் 
நாள்ததாறும் தகாவிைில் உங்கதளாடு இருந்தும் நீங்கள் என்டனப் 
பிடிக்கவில்டைதய. ஆனால் இது உங்களுடடய தநரம்; இப்தபாது இருள் 
அதிகாரம் செலுத்துகிறது” என்றார். 

பின்னர் அவர்கள் இதயசுடவக் டகது செய்து இழுத்துச் சென்று தடைடமக் 
குருவின் வடீ்டுக்குக் சகாண்டுதபானார்கள். தபதுரு சதாடையில் அவடரப் 
பின்சதாடர்ந்தார். வடீ்டு உள்முற்றத்தின் நடுவில் சநருப்பு மூட்டி, அடதச் சுற்றி 
அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். தபதுருவும் அவர்கதளாடு இருந்தார். அப்தபாது 
பணிப்சபண் ஒருவர் சநருப்பின் அருகில் அவர் அமர்ந்திருப்படதக் கண்டு, 
அவடர உற்றுப்பார்த்து, “இவனும் அவதனாடு இருந்தவன்” என்றார். அவதரா, 
“அம்மா, அவடர எனக்குத் சதரியாது” என்று மறுதைித்தார். ெிறிது 
தநரத்திற்குப்பின் அவடரக் கண்ட தவறு ஒருவர், “நீயும் அவர்கடளச் 
தெர்ந்தவன்தான்” என்றார். தபதுரு, “இல்டையப்பா” என்றார். ஏறக்குடறய ஒரு 
மணி தநரத்திற்குப் பின்பு மற்சறாருவர், “உண்டமயாகதவ இவனும் அவதனாடு 
இருந்தான்; இவனும் கைிதையன்தான்” என்று வைியுறுத்திக் கூறினார். 
தபதுருதவா, “நீர் குறிப்பிடுபவடர எனக்குத் சதரியாது” என்றார். உடதனதய, 
அவர் சதாடர்ந்து தபெிக்சகாண்டிருந்ததபாதத, தெவல் கூவிற்று. 

ஆண்டவர் திரும்பி, தபதுருடவக் கூர்ந்து தநாக்கினார்: “இன்று தெவல் 
கூவுமுன் நீ என்டன மும்முடற மறுதைிப்பாய்” என்று ஆண்டவர் தமக்குக் 
கூறியடதப் தபதுரு நிடனவுகூர்ந்து, சவளிதய சென்று மனம் சநாந்து அழுதார். 

இதயசுடவப் பிடித்து டவத்திருந்தவர்கள் அவடர ஏளனம் செய்து 
டநயப்புடடத்தார்கள். அவரது முகத்டத மூடி, “உன்டன அடித்தவர் யார்? 
இடறவாக்கினதன, சொல்” என்று தகட்டார்கள். இன்னும் பைவாறு அவடரப் 
பழித்துடரத்தார்கள். 

சபாழுது விடிந்ததும் மக்களின் மூப்பர்களும் தடைடமக் குருக்களும் 
மடறநூல் அறிஞர்களும் கூடி வந்தார்கள்; இதயசுடவ இழுத்துச் சென்று தங்கள் 
மூப்பர் ெங்கத்தின் முன் நிறுத்தினார்கள். அவர்கள், “நீ சமெியாதானா? 
எங்களிடம் சொல்” என்று தகட்டார்கள். அவர் அவர்களிடம், “நான் உங்களிடம் 
சொன்னால் நீங்கள் நம்பமாட்டீர்கள்; நான் உங்களிடம் தகட்டாலும் பதில் 
சொல்ைமாட்டீர்கள். இதுமுதல் மானிடமகன் வல்ைவராம் கடவுளின் 
வைப்புறத்தில் வறீ்றிருப்பார்” என்றார். அதற்கு அவர்கள் அடனவரும், 
“அப்படியானால் நீ இடறமகனா?” என்று தகட்டனர். அவதரா, “நான் இடறமகன் 
என நீங்கதள சொல்லுகிறரீ்கள்” என்று அவர்களுக்குச் சொன்னார். அதற்கு 
அவர்கள், “இன்னும் நமக்குச் ொன்றுகள் ததடவயா? இவன் வாயிைிருந்து நாதம 
தகட்தடாதம” என்றார்கள். 

திரண்டிருந்த மக்கள் அடனவரும் எழுந்து இதயசுடவப் பிைாத்தின்முன் 
சகாண்டு சென்றனர். “இவன் நம் மக்கள் ெீரழியக் காரணமாக இருக்கிறான்; 
ெீெருக்குக் கப்பம் கட்டக்கூடாது என்கிறான்; தாதன சமெியாவாகிய அரென் 



என்று சொல்ைிக்சகாள்கிறான். இவற்டறசயல்ைாம் நாங்கதள தகட்தடாம்” 
என்று அவர்கள் இதயசுவின்தமல் குற்றம் சுமத்தத் சதாடங்கினார்கள். பிைாத்து 
அவடர தநாக்கி, “நீ யூதரின் அரெனா?” என்று தகட்க, அவர், “அவ்வாறு நீர் 
சொல்கிறரீ்” என்று பதில் கூறினார். பிைாத்து தடைடமக் குருக்கடளயும் மக்கள் 
கூட்டத்டதயும் பார்த்து, “இவனிடம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்டை” 
என்று கூறினான். ஆனால் அவர்கள், “இவன் கைிதையா சதாடங்கி யூததயா 
வடர இவ்விடம் முழுவதிலும் மக்களுக்குக் கற்பித்து அவர்கடளத் 
தூண்டிவிடுகிறான்” என்று வைியுறுத்திக் கூறினார்கள். 

இடதக் தகட்ட பிைாத்து, “இவன் கைிதையனா?” என்று தகட்டான்; அவர் 
ஏதராதுவின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர் என்று அவன் அறிந்து, அப்தபாது 
எருெதைமிைிருந்த ஏதராதிடம் அவடர அனுப்பினான். 

இதயசுடவக் கண்ட ஏதராது மட்டற்ற மகிழ்ச்ெி அடடந்தான்; ஏசனனில், 
அவடரக் குறித்துக் தகள்விப்பட்டு அவடரக் காண சநடுங்காைமாய் 
விருப்பமாய் இருந்தான்; அவர் அரும் அடடயாளம் ஏதாவது செய்வடதக் 
காணைாம் என்றும் சநடுங்காைமாய் எதிர்பார்த்திருந்தான். அவன் அவரிடம் பை 
தகள்விகள் தகட்டான். ஆனால் அவர் அவனுக்குப் பதில் எதுவும் கூறவில்டை. 
அங்கு நின்ற தடைடமக் குருக்களும் மடறநூல் அறிஞர்களும் அவர்தமல் 
மிகுதியான குற்றம் சுமத்திக்சகாண்டிருந்தார்கள். ஏதராது தன் படடவரீதராடு 
அவடர இகழ்ந்து ஏளனம் செய்து, பளபளப்பான ஆடடடய அவருக்கு உடுத்தி 
அவடரப் பிைாத்திடம் திருப்பி அனுப்பினான். அதுவடர ஒருவருக்கு ஒருவர் 
படகவராய் இருந்த ஏதராதும் பிைாத்தும் அன்று நண்பர்களாயினர். 

பிைாத்து தடைடமக் குருக்கடளயும் ஆட்ெியாளர்கடளயும் மக்கடளயும் 
ஒன்றாக வரவடழத்தான். அவர்கடள தநாக்கி, “மக்கள் ெீரழியக் காரணமாய் 
இருக்கிறான் என்று இவடன என்னிடம் சகாண்டு வந்தீர்கதள; இததா, நான் 
உங்கள் முன்னிடையில் விொரித்தும் நீங்கள் சுமத்துகிற எந்தக் குற்றத்டதயும் 
இவனிடத்தில் காணவில்டை. ஏதராதும் குற்றம் எதுவும் காணவில்டை; 
ஆகதவ, அவர் இவடன நம்மிடம் திருப்பி அனுப்பியுள்ளார். மரண 
தண்டடனக்குரிய யாசதான்டறயும் இவன் செய்யவில்டை என்பது சதளிவு. 
எனதவ இவடனத் தண்டித்து விடுதடை செய்தவன்” என்றான். விழாவின்தபாது 
அவர்களுக்சகன ஒரு டகதிடய விடுவிக்க தவண்டிய கட்டாயம் அவனுக்கு 
இருந்தது. 

திரண்டிருந்த மக்கள் அடனவரும், “இவன் ஒழிக! பரபாடவ எங்களுக்சகன 
விடுதடை செய்யும்” என்று கத்தினர். பரபா நகரில் நடந்த ஒரு கைகத்தில் 
ஈடுபட்டுக் சகாடை செய்ததற்காகச் ெிடறயிைிடப்பட்டவன். பிைாத்து 
இதயசுடவ விடுதடை செய்ய விரும்பி மீண்டும் அவர்கடளக் கூப்பிட்டுப் 
தபெினான். ஆனால் அவர்கள், “அவடனச் ெிலுடவயில் அடறயும், ெிலுடவயில் 
அடறயும்” என்று கத்தினார்கள். மூன்றாம் முடறயாக அவன் அவர்கடள 
தநாக்கி, “இவன் செய்த குற்றம் என்ன? மரண தண்டடனக்குரிய குற்றம் 
ஒன்றும் இவனிடம் நான் காணவில்டை. எனதவ இவடனத் தண்டித்து 
விடுதடை செய்தவன்” என்றான். அவர்கள் அவடரச் ெிலுடவயில் அடறய 
தவண்டுசமன்று உரத்த குரைில் வற்புறுத்திக் தகட்டார்கள். 

அவர்கள் குரதை சவன்றது. அவர்கள் தகட்டபடிதய பிைாத்து தீர்ப்பு 
அளித்தான். கைகத்தில் ஈடுபட்டு, சகாடை செய்ததற்காகச் 
ெிடறயிைிடப்பட்டிருந்தவடன அவர்கள் தகட்டுக்சகாண்டபடிதய அவன் 
விடுதடை செய்தான்; இதயசுடவ அவர்கள் விருப்பப்படி செய்ய 
விட்டுவிட்டான். 



அவர்கள் இதயசுடவ இழுத்துச் சென்றுசகாண்டிருந்ததபாது ெிதரன் ஊடரச் 
தெர்ந்த ெீதமான் என்பவர் வயல்சவளியிைிருந்து வந்து சகாண்டிருந்தார். 
அவர்கள் அவடரப் பிடித்து அவர்தமல் இதயசுவின் ெிலுடவடய டவத்து, 
அவருக்குப்பின் அடதச் சுமந்துசகாண்டுதபாகச் செய்தார்கள். 

சபருந்திரளான மக்களும் அவருக்காக மாரடித்துப் புைம்பி ஒப்பாரி டவத்த 
சபண்களும் அவர் பின்தன சென்றார்கள். இதயசு அப்சபண்கள் பக்கம் திரும்பி, 
“எருெதைம் மகளிதர, நீங்கள் எனக்காக அழதவண்டாம்; மாறாக 
உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுங்கள். ஏசனனில் இததா, ஒரு 
காைம் வரும். அப்தபாது ‘மைடிகள் தபறுசபற்தறார்’ என்றும் ‘பிள்டள 
சபறாததாரும் பால் சகாடாததாரும் தபறுசபற்தறார்’ என்றும் சொல்வார்கள். 
அப்தபாது அவர்கள் மடைகடளப் பார்த்து, ‘எங்கள் தமல் விழுங்கள்’ எனவும் 
குன்றுகடளப் பார்த்து, ‘எங்கடள மூடிக்சகாள்ளுங்கள்’ எனவும் சொல்வார்கள். 
பச்டெ மரத்துக்தக இவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்றால் பட்ட மரத்துக்கு 
என்னதான் செய்யமாட்டார்கள்!” என்றார். தவறு இரண்டு குற்றவாளிகடளயும் 
மரண தண்டடனக்காக அவர்கள் அவதராடு சகாண்டு சென்றார்கள். 

மண்டட ஓடு எனப்படும் இடத்திற்கு வந்ததும் அங்தக அவடரயும் 
வைப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுமாக அக்குற்றவாளிகடளயும் 
அவர்கள் ெிலுடவகளில் அடறந்தார்கள். அப்தபாது இதயசு, “தந்டததய, 
இவர்கடள மன்னியும். ஏசனனில் தாங்கள் செய்வது என்னசவன்று 
இவர்களுக்குத் சதரியவில்டை” என்று சொன்னார். அவர்கள் அவருடடய 
ஆடடகடளக் குலுக்கல் முடறயில் பங்கிட்டுக்சகாண்டார்கள். 

மக்கள் இவற்டறப் பார்த்துக்சகாண்டு நின்றார்கள். ஆட்ெியாளர்கள், “பிறடர 
விடுவித்தான்; இவன் கடவுளின் சமெியாவும், ததர்ந் சதடுக்கப்பட்டவனுமானால் 
தன்டனதய விடுவித்துக்சகாள்ளட்டும்” என்று தகைி செய்தார்கள். படடவரீர் 
அவரிடம் வந்து புளித்த திராட்டெ இரெத்டதக் சகாடுத்து, “நீ யூதர்களின் 
அரெனானால் உன்டனக் காப்பாற்றிக்சகாள்” என்று எள்ளி நடகயாடினர். “இவன் 
யூதரின் அரென்” என்று அவரது ெிலுடவயின் தமல் எழுதி டவக்கப்பட்டிருந்தது. 

ெிலுடவயில் சதாங்கிக்சகாண்டிருந்த குற்றவாளிகளுள் ஒருவன், “நீ 
சமெியாதாதன! உன்டனயும் எங்கடளயும் காப்பாற்று” என்று அவடரப் 
பழித்துடரத்தான். ஆனால் மற்றவன் அவடனக் கடிந்துசகாண்டு, “கடவுளுக்கு நீ 
அஞ்சுவதில்டையா? நீயும் அதத தீர்ப்புக்குத்தாதன உள்ளாகி இருக்கிறாய். நாம் 
தண்டிக்கப்படுவது முடறதய. நம் செயல்களுக்தகற்ற தண்டடனடய நாம் 
சபறுகிதறாம். இவர் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்டைதய!” என்று பதிலுடரத்தான். 
பின்பு அவன், “இதயசுதவ, நீர் ஆட்ெியுரிடம சபற்று வரும்தபாது என்டன 
நிடனவிற்சகாள்ளும்” என்றான். அதற்கு இதயசு அவனிடம், “நீர் இன்று 
என்தனாடு தபரின்ப வடீ்டில் இருப்பரீ் என உறுதியாக உமக்குச் சொல்கிதறன்” 
என்றார். 

ஏறக்குடறய நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிமுதல் பிற்பகல் மூன்று மணிவடர 
நாசடங்கும் இருள் உண்டாயிற்று. கதிரவன் ஒளி சகாடுக்கவில்டை. 
திருக்தகாவிைின் திடர நடுவில் கிழிந்தது. “தந்டததய, உம் டகயில் என் 
உயிடர ஒப்படடக்கிதறன்” என்று இதயசு உரத்த குரைில் கூறி உயிர் துறந்தார். 

( இங்கு முழந்தாளிட்டு, ெிறிது தநரம் சமௌனமாக இருக்கவும். ) 
இடதக் கண்ட நூற்றுவர் தடைவர், “இவர் உண்டமயாகதவ தநர்டமயாளர்” 

என்று கூறிக் கடவுடளப் தபாற்றிப் புகழ்ந்தார். இக்காட்ெிடயக் காணக் 
கூடிவந்திருந்த மக்கள் அடனவரும் நிகழ்ந்தவற்டறக் கண்டு, மார்பில் 
அடித்துக்சகாண்டு திரும்பிச் சென்றனர். 



அவருக்கு அறிமுகமான அடனவரும், கைிதையாவிைிருந்து அவடரப் 
பின்பற்றி வந்திருந்த சபண்களும் சதாடையிைிருந்து இவற்டறப் 
பார்த்துக்சகாண்டிருந்தார்கள். 

தயாதெப்பு என்னும் சபயருடடய ஒருவர் இருந்தார். அவர் தடைடமச் ெங்க 
உறுப்பினர், நல்ைவர், தநர்டமயாளர். தடைடமச் ெங்கத்தாரின் திட்டத்துக்கும் 
செயலுக்கும் இணங்காத அவர் யூததயாவிலுள்ள அரிமத்தியா ஊடரச் 
தெர்ந்தவர்; இடறயாட்ெியின் வருடகக்காகக் காத்திருந்தவர். அவர் பிைாத்திடம் 
தபாய் இதயசுவின் உடடைக் தகட்டார். அவர் அவரது உடடை இறக்கி, 
சமல்ைிய துணியால் சுற்றி, பாடறயில் குடடந்திருந்த கல்ைடறயில் 
டவத்தார். அதற்கு முன்பு யாடரயும் அதில் அடக்கம் செய்ததில்டை. அன்று 
ஆயத்த நாள்; ஓய்வுநாளின் சதாடக்கம். கைிதையாவிைிருந்து அவதராடு 
வந்திருந்த சபண்கள் பின்சதாடர்ந்து சென்று கல்ைடறடயக் கண்டார்கள்; 
அவருடடய உடடை டவத்த விதத்டதப் பார்த்துவிட்டு, திரும்பிப்தபாய் 
நறுமணப் சபாருள்கடளயும் நறுமணத் டதைத்டதயும் ஆயத்தம் செய்தார்கள். 
கட்டடளப்படி, அவர்கள் ஓய்வுநாளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள். 

அல்ைது குறுகிய வாெகம் 
லூக்கா எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 23: 
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மூப்பர் ெங்கத்தின் முன் திரண்டிருந்த மக்கள் அடனவரும் எழுந்து 
இதயசுடவப் பிைாத்தின்முன் சகாண்டு சென்றனர். 

“இவன் நம் மக்கள் ெீரழியக் காரணமாக இருக்கிறான்; ெீெருக்குக் கப்பம் 
கட்டக்கூடாது என்கிறான்; தாதன சமெியாவாகிய அரென் என்று 
சொல்ைிக்சகாள்கிறான். இவற்டறசயல்ைாம் நாங்கதள தகட்தடாம்” என்று 
அவர்கள் இதயசுவின்தமல் குற்றம் சுமத்தத் சதாடங்கினார்கள். பிைாத்து 
அவடர தநாக்கி, “நீ யூதரின் அரெனா?” என்று தகட்க, அவர், “அவ்வாறு நீர் 
சொல்கிறரீ்” என்று பதில் கூறினார். பிைாத்து தடைடமக் குருக்கடளயும் மக்கள் 
கூட்டத்டதயும் பார்த்து, “இவனிடம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்டை” 
என்று கூறினான். ஆனால் அவர்கள், “இவன் கைிதையா சதாடங்கி யூததயா 
வடர இவ்விடம் முழுவதிலும் மக்களுக்குக் கற்பித்து அவர்கடளத் 
தூண்டிவிடுகிறான்” என்று வைியுறுத்திக் கூறினார்கள். 

இடதக் தகட்ட பிைாத்து, “இவன் கைிதையனா?” என்று தகட்டான்; அவர் 
ஏதராதுவின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர் என்று அவன் அறிந்து, அப்தபாது 
எருெதைமிைிருந்த ஏதராதிடம் அவடர அனுப்பினான். 

இதயசுடவக் கண்ட ஏதராது மட்டற்ற மகிழ்ச்ெி அடடந்தான்; ஏசனனில், 
அவடரக் குறித்துக் தகள்விப்பட்டு அவடரக் காண சநடுங்காைமாய் 
விருப்பமாய் இருந்தான்; அவர் அரும் அடடயாளம் ஏதாவது செய்வடதக் 
காணைாம் என்றும் சநடுங்காைமாய் எதிர்பார்த்திருந்தான். அவன் அவரிடம் பை 
தகள்விகள் தகட்டான். ஆனால் அவர் அவனுக்குப் பதில் எதுவும் கூறவில்டை. 
அங்கு நின்ற தடைடமக் குருக்களும் மடறநூல் அறிஞர்களும் அவர்தமல் 
மிகுதியான குற்றம் சுமத்திக்சகாண்டிருந்தார்கள். ஏதராது தன் படடவரீதராடு 
அவடர இகழ்ந்து ஏளனம் செய்து, பளபளப்பான ஆடடடய அவருக்கு உடுத்தி 
அவடரப் பிைாத்திடம் திருப்பி அனுப்பினான். அதுவடர ஒருவருக்கு ஒருவர் 
படகவராய் இருந்த ஏதராதும் பிைாத்தும் அன்று நண்பர்களாயினர். 

பிைாத்து தடைடமக் குருக்கடளயும் ஆட்ெியாளர்கடளயும் மக்கடளயும் 
ஒன்றாக வரவடழத்தான். அவர்கடள தநாக்கி, “மக்கள் ெீரழியக் காரணமாய் 



இருக்கிறான் என்று இவடன என்னிடம் சகாண்டு வந்தீர்கதள; இததா, நான் 
உங்கள் முன்னிடையில் விொரித்தும் நீங்கள் சுமத்துகிற எந்தக் குற்றத்டதயும் 
இவனிடத்தில் காணவில்டை. ஏதராதும் குற்றம் எதுவும் காணவில்டை; 
ஆகதவ, அவர் இவடன நம்மிடம் திருப்பி அனுப்பியுள்ளார். மரண 
தண்டடனக்குரிய யாசதான்டறயும் இவன் செய்யவில்டை என்பது சதளிவு. 
எனதவ இவடனத் தண்டித்து விடுதடை செய்தவன்” என்றான். விழாவின்தபாது 
அவர்களுக்சகன ஒரு டகதிடய விடுவிக்க தவண்டிய கட்டாயம் அவனுக்கு 
இருந்தது. 

திரண்டிருந்த மக்கள் அடனவரும், “இவன் ஒழிக! பரபாடவ எங்களுக்சகன 
விடுதடை செய்யும்” என்று கத்தினர். பரபா நகரில் நடந்த ஒரு கைகத்தில் 
ஈடுபட்டுக் சகாடை செய்ததற்காகச் ெிடறயிைிடப்பட்டவன். பிைாத்து 
இதயசுடவ விடுதடை செய்ய விரும்பி மீண்டும் அவர்கடளக் கூப்பிட்டுப் 
தபெினான். ஆனால் அவர்கள், “அவடனச் ெிலுடவயில் அடறயும், ெிலுடவயில் 
அடறயும்” என்று கத்தினார்கள். மூன்றாம் முடறயாக அவன் அவர்கடள 
தநாக்கி, “இவன் செய்த குற்றம் என்ன? மரண தண்டடனக்குரிய குற்றம் 
ஒன்றும் இவனிடம் நான் காணவில்டை. எனதவ இவடனத் தண்டித்து 
விடுதடை செய்தவன்” என்றான். அவர்கள் அவடரச் ெிலுடவயில் அடறய 
தவண்டுசமன்று உரத்த குரைில் வற்புறுத்திக் தகட்டார்கள். 

அவர்கள் குரதை சவன்றது. அவர்கள் தகட்டபடிதய பிைாத்து தீர்ப்பு 
அளித்தான். கைகத்தில் ஈடுபட்டு, சகாடை செய்ததற்காகச் 
ெிடறயிைிடப்பட்டிருந்தவடன அவர்கள் தகட்டுக்சகாண்டபடிதய அவன் 
விடுதடை செய்தான்; இதயசுடவ அவர்கள் விருப்பப்படி செய்ய 
விட்டுவிட்டான். 

அவர்கள் இதயசுடவ இழுத்துச் சென்றுசகாண்டிருந்ததபாது ெிதரன் ஊடரச் 
தெர்ந்த ெீதமான் என்பவர் வயல்சவளியிைிருந்து வந்து சகாண்டிருந்தார். 
அவர்கள் அவடரப் பிடித்து அவர்தமல் இதயசுவின் ெிலுடவடய டவத்து, 
அவருக்குப்பின் அடதச் சுமந்துசகாண்டுதபாகச் செய்தார்கள். 

சபருந்திரளான மக்களும் அவருக்காக மாரடித்துப் புைம்பி ஒப்பாரி டவத்த 
சபண்களும் அவர் பின்தன சென்றார்கள். இதயசு அப்சபண்கள் பக்கம் திரும்பி, 
“எருெதைம் மகளிதர, நீங்கள் எனக்காக அழதவண்டாம்; மாறாக 
உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுங்கள். ஏசனனில் இததா, ஒரு 
காைம் வரும். அப்தபாது ‘மைடிகள் தபறுசபற்தறார்’ என்றும் ‘பிள்டள 
சபறாததாரும் பால் சகாடாததாரும் தபறுசபற்தறார்’ என்றும் சொல்வார்கள். 
அப்தபாது அவர்கள் மடைகடளப் பார்த்து, ‘எங்கள் தமல் விழுங்கள்’ எனவும் 
குன்றுகடளப் பார்த்து, ‘எங்கடள மூடிக்சகாள்ளுங்கள்’ எனவும் சொல்வார்கள். 
பச்டெ மரத்துக்தக இவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்றால் பட்ட மரத்துக்கு 
என்னதான் செய்யமாட்டார்கள்!” என்றார். தவறு இரண்டு குற்றவாளிகடளயும் 
மரண தண்டடனக்காக அவர்கள் அவதராடு சகாண்டு சென்றார்கள். 

மண்டட ஓடு எனப்படும் இடத்திற்கு வந்ததும் அங்தக அவடரயும் 
வைப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் ஒருவனுமாக அக்குற்றவாளிகடளயும் 
அவர்கள் ெிலுடவகளில் அடறந்தார்கள். அப்தபாது இதயசு, “தந்டததய, 
இவர்கடள மன்னியும். ஏசனனில் தாங்கள் செய்வது என்னசவன்று 
இவர்களுக்குத் சதரியவில்டை” என்று சொன்னார். அவர்கள் அவருடடய 
ஆடடகடளக் குலுக்கல் முடறயில் பங்கிட்டுக்சகாண்டார்கள். 

மக்கள் இவற்டறப் பார்த்துக்சகாண்டு நின்றார்கள். ஆட்ெியாளர்கள், “பிறடர 
விடுவித்தான்; இவன் கடவுளின் சமெியாவும், ததர்ந் சதடுக்கப்பட்டவனுமானால் 



தன்டனதய விடுவித்துக்சகாள்ளட்டும்” என்று தகைி செய்தார்கள். படடவரீர் 
அவரிடம் வந்து புளித்த திராட்டெ இரெத்டதக் சகாடுத்து, “நீ யூதர்களின் 
அரெனானால் உன்டனக் காப்பாற்றிக்சகாள்” என்று எள்ளி நடகயாடினர். “இவன் 
யூதரின் அரென்” என்று அவரது ெிலுடவயின் தமல் எழுதி டவக்கப்பட்டிருந்தது. 

ெிலுடவயில் சதாங்கிக்சகாண்டிருந்த குற்றவாளிகளுள் ஒருவன், “நீ 
சமெியாதாதன! உன்டனயும் எங்கடளயும் காப்பாற்று” என்று அவடரப் 
பழித்துடரத்தான். ஆனால் மற்றவன் அவடனக் கடிந்துசகாண்டு, “கடவுளுக்கு நீ 
அஞ்சுவதில்டையா? நீயும் அதத தீர்ப்புக்குத்தாதன உள்ளாகி இருக்கிறாய். நாம் 
தண்டிக்கப்படுவது முடறதய. நம் செயல்களுக்தகற்ற தண்டடனடய நாம் 
சபறுகிதறாம். இவர் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்டைதய!” என்று பதிலுடரத்தான். 
பின்பு அவன், “இதயசுதவ, நீர் ஆட்ெியுரிடம சபற்று வரும்தபாது என்டன 
நிடனவிற்சகாள்ளும்” என்றான். அதற்கு இதயசு அவனிடம், “நீர் இன்று 
என்தனாடு தபரின்ப வடீ்டில் இருப்பரீ் என உறுதியாக உமக்குச் சொல்கிதறன்” 
என்றார். 

ஏறக்குடறய நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிமுதல் பிற்பகல் மூன்று மணிவடர 
நாசடங்கும் இருள் உண்டாயிற்று. கதிரவன் ஒளி சகாடுக்கவில்டை. 
திருக்தகாவிைின் திடர நடுவில் கிழிந்தது. “தந்டததய, உம் டகயில் என் 
உயிடர ஒப்படடக்கிதறன்” என்று இதயசு உரத்த குரைில் கூறி உயிர் துறந்தார். 

( இங்கு முழந்தாளிட்டு, ெிறிது தநரம் சமௌனமாக இருக்கவும். ) 
இடதக் கண்ட நூற்றுவர் தடைவர், “இவர் உண்டமயாகதவ தநர்டமயாளர்” 

என்று கூறிக் கடவுடளப் தபாற்றிப் புகழ்ந்தார். இக்காட்ெிடயக் காணக் 
கூடிவந்திருந்த மக்கள் அடனவரும் நிகழ்ந்தவற்டறக் கண்டு, மார்பில் 
அடித்துக்சகாண்டு திரும்பிச் சென்றனர். 

அவருக்கு அறிமுகமான அடனவரும், கைிதையாவிைிருந்து அவடரப் 
பின்பற்றி வந்திருந்த சபண்களும் சதாடையிைிருந்து இவற்டறப் 
பார்த்துக்சகாண்டிருந்தார்கள். 


