
சிலுவைப்பாவை 2021 

- மவைத்ைிரு. அமிர்ைராச சுந்ைர் ஜா. 

தைாடக்க தசபம் 

 

முதல்வர்:  தந்தத, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே, ஆபமன்!  

எல்லோரும்: இரக்கத்தின் ஊற்லே இதேவா, உம் திருமகன் இலயசுவின் 
ொடுகதையும் இேப்தெயும் நாங்கள் நிதைவுகூர்கின்லோம். அவர் நடந்து 
பென்ே ெிலுதவயின் ொததயில் அவதரப் ெின்பென்று நடந்திட நாங்கள் 
வந்துள்லைாம். இறுதிவதர இலயசுவின் உண்தமச்ெீடராக நாங்கள் வாழ 
வரமருை லவண்டுபமன்று உம்தம இதேஞ்ெி மன்ோடுகின்லோம். ஆபமன்! 

 

சுருக்கமான மனத்துயர் தசபம்: 

என் இதேவா! நன்தம நிதேந்தவர் நீர். அதைத்திற்கும் லமோக 
அன்புக்கு உரியவர். என் ொவங்கைால் உம்தம மைலநாகச் பெய்துவிட்லடன். 
ஆகலவ நான் குற்ேங்கள் ெே பெய்லதன் எைவும், நன்தமகள் ெே பெய்யத் 
தவேிலைன் எைவும் மைம் பநாந்து வருந்துகிலேன். உமது அருள் துதையால் 
நான் மைம் திரும்ெி, இைிலமல் ொவம் பெய்வதில்தே என்றும், ொவத்துக்கு 
ஏதுவாை சூழ்நிதேகதை விட்டு விேகுலவன் என்றும் உறுதி பகாடுக்கிலேன்.  

 

எங்கள் மீட்ெராம் இலயசு கிேிஸ்துவின் ொடுகைின் ெயைாக,  

இதேவா, என்லமல் இரக்கமாயிரும். 

 

 



திவ்விய இலயசுலவ! எங்களுக்காகவும் உத்தரிப்புநிதே 
ஆன்மாக்களுக்காகவும் ெிலுதவப் ொதததயத் தியாைிப்ெவர்களுக்கு 
அைிக்கப்ெடும் ெேன்கதை அதடய விரும்ெி, உம் இரக்கத்ததக் பகஞ்ெி 
மன்ோடுகிலோம். 

புைித மரியாலவ! வியாகுே அன்தைலய! இலயசுவின் ொடுகைின் லொது 
அவலராடு நீர் உடைிருந்து, அவருதடய ொடுகைில் ெங்லகற்ேது லொே, 
நாங்களும் எங்கள் அயோர் அனுெவிக்கும் துன்ெங்கைில் அவர்களுடன் இருந்து 
துதைபுரியும் ஆற்ேதேப் பெே உம் திருதமந்தைிடம் எங்களுக்காக 
லவண்டிக்பகாள்ளும். 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் பதாடக்கத்தில் 

இலயசு கிேிஸ்து ொடுெட்ட ----ஆம் நிதே 

 

இலயசுலவ! உமது திருச்ெிலுதவதய ஆராதித்து வைங்கி உமக்கு நன்ேி 
பெலுத்துகிலோம். 

ஏபைைில் உமது திருச்ெிலுதவயால் நீர் எங்கதை மீட்டருைிைரீ். 

 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் முடிவில் 

தந்ததக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்ெிதம உண்டாகுக.  

பதாடக்கத்தில் இருந்ததுலொே இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்பேன்றும் 
இருப்ெதாக. ஆபமன். 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் இலயசுலவ 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் – 2  

இேந்த நம்ெிக்தகயாைர்கள் உமது இரக்கத்திைால் உம்மில் நிதேவாழ்வு 
பெறுவார்கைாக! ஆபமன். 



முன்னுவர 

புைித வைைாருக்கு அர்ப்ெைிக்கப்ெட்ட இந்த ஆண்டிலே தச்ெைாகிய 
இவதரலய தன்னுதடய வைர்ப்புத் தந்ததயாக இதேமகன் லதர்ந்பதடுத்தார். 
மீட்ெின் ொததயில் தச்ெனுக்கு கிதடக்கப் பெற்ே ொக்கியம் ெிேப்ொைலத. 

திரு அதவ இவதர உதழப்ொைர்கைின் காவேராகக் பகாண்டு ெயைிக்க 
முற்ெட்டுள்ைதத அேிந்துள்ை நாம், பதாழிோைர்கள், உதழப்ொைர்கள், கடும் 
உதழப்ெின் ெயன், ெமூகம் அவர்கதைப் ெிரித்துப் ொர்க்கும் ொர்தவ, 
அவர்களுதடய ொடுகள் லொன்ேதவகதை அவர்கைது வாழ்வு நிதேலயாடு 
எண்ைிப் ொர்த்து இலயசுவின் ொடுகதைத் தியாைிக்க முன்வருலவாம், 
உதழப்ொைர்களுக்கு பெெ உதவியிதை ெரிொக்கிட முன்வருலவாம். 

மைித வாழ்வின் நியதிலய, பநற்ேி வியர்தவ நிேத்திலே ெிந்திட, 
மைிதன் ொடுெட்டு உதழத்து உண்ை லவண்டும் என்ெததைலய மைித 
குேத்தின் நியதியாக்கிட்டார் தந்ததயாம் கடவுள் என்ெததை பதாடக்க நூல் 
நமக்கு பதைிவாக்கி உள்ைது. 

இந்த ெிந்ததைலயாடு இந்த ெிலுதவப்ொதத வழிொட்டில் ெக்தியுடலை 
ெங்பகடுத்து ெயன்பெறுலவாம். 

இதேயாெீர் நமதாகட்டும்! 

முைல் நிவை 

இயயசுவுக்கு மரணத் ைீர்ப்பிடப்படுகிைது. 

உவைப்பின் அர்த்ைம் அநீைியால் அைமைிப்புக்குள்ளாகிைது! 

அநீதி எந்த வழியில் ஏற்ெட்டாலும், யாருக்கு இதழக்கப்ெட்டாலும் அது 
அர்த்தமில்ோதது என்ெது மட்டுமல்ே. நல்ேதவகதை, நீதிதய அர்த்தமிழக்கச் 
பெய்வதாகவும் அதமகின்ேது என்ெதுதான் யதார்த்தமாகவும்கூட. 

நல்ேதவ யாவும் அர்த்தமுள்ைது. நீதியாைதவயும் அர்த்தமுள்ைலத; 
உதழப்ொைர்கைின் உதழப்பும் அர்த்தமுள்ைலத. 



எல்ோ உதழப்ொைர்களும் இன்தேக்கு இதடத்தரகர்கைால் 
வஞ்ெிக்கப்ெடுகிோர்கள். விவொயியின் விதைப் பொருட்கள் ெத்து ரூொய்க்கு 
வாங்கப்ெட்டு எண்ெது ரூொய்க்கு விற்கப்ெடுகிேது. விதே உயர்வுக்காக 
பொருட்கள் லதக்கி தவக்கப்ெடுகிேது. இதைால் லததவ என்ெது 
உருவாக்கப்ெட்டு, அதைால் விதேவாெி உயர்வு என்ெது தவிர்க்க 
முடியாததாகும் லொது அநீதி இதழக்கப்ெடுகின்ேது. 

தைியார் மயமாக்கப்ெடும் எந்த உதழப்பும் ெிே தைி நெர்களுக்கு 
பகாண்டாட்டமாகவும், உதழப்ொைர்களுக்கு திண்டாட்டமாகவும் 
அதமவதைால், உண்தமயாய் உதழப்லொருக்கு அநீதிலய இதழக்கப்ெடுகிேது. 
இதைால் உதழப்ெின் அர்த்தம் அந்த அநீதியிைால் அவமதிப்புக்குள்ைாகின்ேது. 

இலயசுவுக்கு இதழக்கப்ெட்ட அநீதியாை தீர்ப்பு, அவர் ொடுெட்ட 
இதேயாட்ெிக்கு அவமதிப்தெலய பகாைர்ந்தது. இன்றும் நாம் இதழக்கும் 
அநீதியிைால் கிேிஸ்துவின் ொயல் அவமதிப்புக்குள்ைாக்கப்ெடுவதத எண்ைி 
வருந்துலவாம். திருந்துலவாம். 

 

இரண்டாம் நிவை 

இயயசுைின் யைாள்யமல் சிலுவை சுமத்ைப்படுகிைது. 

பாரங்கள் தசால்லும் பாடதமன்ன? 

“சுமத்தற்கரிய ெளுவாை சுதமகதைக் கட்டி மக்கைின் லதாைில் அவர்கள் 
தவக்கிோர்கள்; ஆைால் அவர்கள் தங்கள் விரோல் பதாட்டு அதெக்கக் கூட 
முன்வரமாட்டார்கள்.” மத்லதயு 23: 04 

பவகுெைமக்கள் மீது ொரங்கள் இன்று சுமத்தப்ெடுகின்ே லொது 
உதழப்ொல் அவர்களுக்கு ஆதாயம் இல்ோது லொவலதாடு, அவர்கள் இன்றும் 
என்றும் வறுதமக் லகாட்டுக்கு கீழாகலவ தள்ைப்ெடுகின்ோர்கள். 

ஆளும் ஆதிக்க ெக்திகைால் இத்ததகய ொரங்கள் ொமர மக்கள் மீது 
ெேவந்தமாகச் சுமத்தப்ெடுவதைால், அவர்கைது பொருைாதார நிதே தாழ்ந்த 



நிதேயிலேலய இருக்கிேது என்ெது மட்டுமல்ே, ெிறு பதாழில் தமயங்கள் 
நடத்தமுடியாது லொவது மட்டுமல்ோமல், ெேர் லவதேவாய்ப்தெ இழக்க 
லவண்டிய நிதேக்குத் தள்ைப்ெடுகின்ோர்கள். இதைால் குடும்ெங்கைின் 
பொருைாதார நிதே பவகுலவ வறுதமக்கு கீலழ தள்ைப்ெட்டு அவர்கள் 
அன்ோட வாழ்வு ொரமாைதாக மாற்ேப்ெடுகின்ேது.  

வரிச்சுதம ஏற்ேம் என்ெதுவும், கடன் சுதம ஏற்ேம் என்ெதுவும், 
விதேவாெி ஏற்ேம் என்ெதுவும் மிகச் ொதாரை மக்கள் மீது ொரமாக்கப்ெடும் 
லொது அதவ கற்றுத் தரும் ொடம் என்ைபவன்ோல், மைிதம் என்ெது இங்கு 
மதிப்ெிழந்து, மரியாதத இழந்து, மாண்ெிழந்து லொகிேது என்ெதுலவ 
உண்தமயாகின்ேது. 

இலயசுவின் மீது சுமத்தப்ெட்ட ொரமாை ெிலுதவயிைால் மைிதம் 
மாண்ெிழந்து, மதிப்ெிழந்து, மரியாதத இழந்து லொைது என்ெதுலவ 
உண்தமயாைது. இன்று நம்முதடய பெயல்கைால், ெிேர்மீது ொரங்கள், 
சுதமகள் ஏற்ேப்ெடும் லொது அலத மைிதம் மதிப்ெிழந்து லொகும், மாண்ெிழந்து 
லொகும் என்ெதத எண்ைி வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

 

மூன்ைாம் நிவை 

இயயசு முைல் முவை கீயை ைிழுகிைார்.  

இதடத்தரகர்கைால் இடேி விழும் உதழப்ொைி! 

ொடுகைின் ொததயில் ததரயில் விழுந்தீர். ொரம் உம்தம வழீ்த்தியது 
என்ெதுலவ உண்தம. ஒழிக! ஒழிக! எை ஓங்காரமிட்ட கூட்டத்தின் குரலே உம் 
மைத்தத ொரமாக்கியது என்ெதுலவ உண்தம. இவன் லவண்டாம்! லவண்டாம்! 
என்று புேக்கைித்த கூட்டத்தின் புேக்கைிப்லெ உம் மை லவததைதய 
அதிகரித்தது. அதுலவ உம்தம கீலழ விழச் பெய்தது என்ெதுலவ நாங்கள் புரிந்து 
பகாண்ட உண்தம.  



நாங்கள் ெயைிக்கும் இக்காேச் சூழேில் உதழப்ொைர்கைின் உதழப்தெ 
குதேத்திடலவ முடியாது என்ெதுலவ உண்தம. கடிை உதழப்தெலய எம் 
உதழப்ொைர்கள் பவைிப்ெடுத்திக் பகாண்டிருக்கிோர்கள் என்ெததை 
அனுதிைமும் ொர்த்துக் பகாண்லட இருக்கிலோம். இருந்தலொதிலும், 
உதழப்ொைர்களுக்கு உண்தம ஊதியம் கிதடப்ெதில்தே. கடிை 
உதழப்புக்காை விதேதய அவர்கள் பெற்றுக் பகாள்ைாது லொய்க் பகாண்டு 
இருப்ெததைப் ொர்க்கும் லொது, உம்முதடய மரை லவததைலயாலட எங்கைது 
உதழப்ொைர்கைின் லவததைதய இதைத்துப் ொர்க்கும் லொது மைம் 
வேிதயலய பெற்றுக் பகாள்கிேது. 

எல்ோ நிதேகைிலும் இன்று இதடத்தரகர்கள் உதழப்ெின்ேி, முதல் 
லொடாமல், இருந்த இடத்திலேலய இருந்து சுரண்டிக் பகாண்டு இருப்ெததப் 
ொர்க்கும் லொது என்று தைியும் இந்தக் பகாடுதம? என்லே லகட்க 
லதான்றுகிேது. லநரடிக் பகாள்முதேின்ேி, லநரடி வியாொரமின்ேி 
லொவதாலேலய உதழப்ொைர்கள் வழீ்ந்லத கிடக்கின்ோர்கள் என்ெததை 
உைர்ந்து வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

 

நான்காம் நிவை 

இயயசு ைம் ைாவயச் சந்ைிக்கிைார். 

ொர்தவக்கு உண்டு ெேம்! 

ொததயின் ொததயில் ொர்தவ கிட்டியது ஊக்கலம! தாயின் ொர்தவ 
ஊக்கத்ததலய, உந்துததேலய தந்தது. ொடுகைின் ொததயில் ொரத்ததக் 
குதேத்தது ொர்தவலய. அத்ததை ொர்தவயும் ெரிதாெமாகவும், 
பகாடூரமாைதாகவும், அவமாைத்தத தருவதாகவும் இருந்த லவதையில் 
கைிவும், தன்ைம்ெிக்தகயும், அக்கதேயும், அன்பும் கேந்த தாயின் ொர்தவ 
தையனுக்குத் தந்த பதம்புக்கு அைலவ இல்தே என்ெது தாலை நிதர்ெைமாகும். 

எந்த கடிை உதழப்ொைியும் விரும்புவது தன்ைவர்கள் தன்தைப் 
ெரிதாெத்லதாடு ொர்க்கும் ொர்தவதய அல்ே; மாோக, பெருமிதத்துடலை கூடிய 



தன் முதோைி, மூத்தவர்கள், தைக்காை அன்ொைவர்கைின் அக்கதேலயாடு 
கூடிய அன்ொை ொர்தவதயத்தான் என்ெதில் மாற்ேமில்தே. இதுலவ அவதை 
இன்னும் அதிக ெக்திலயாடு உதழக்கச் பெய்யும் என்ெது நாம் அேிய லவண்டிய 
உண்தம. 

மீட்ெின் உதழப்ெில் இலயசு என்ே உதழப்ொைிக்கு, ெக உதழப்ொைியாக 
மட்டுமல்ே, நல்ேபதாரு தாயாகவும் அன்தை இருந்து ஊக்கத்தத, 
உற்ொகத்தத, தன்ைம்ெிக்தகதயத் தரும் ொர்தவதயப் ெரிமாேிக் பகாண்டார் 
என்ெதுலவ உண்தம. 

ஓடி ஒைிந்து பகாள்ைவில்தே. அவமாைமாக நிதைத்து விேகிக் 
பகாள்ைவும் இல்தே. மீட்ெின் ெைியிைில் தன்னுதடய வியாகுேத்ததயும் 
உள்ைடக்கி, தன் மகனுக்கு நம்ெிக்தகயின் ஒைிதய ஏற்ேி தவத்தார் அன்தை 
கன்ைி மரியாள். 

உதழப்ொைர்கதை உதாெீைப்ெடுத்தாமல், உயர்வாய் மதித்துப் லொற்றும் 
ொங்குடலை, ொர்தவயால் ஊக்கமைிப்லொம், உற்ொகப்ெடுத்துலவாம்; 
உயர்வதடயச் பெய்லவாம். 

 

ஐந்ைாம் நிவை 

இயயசுைின் சிலுவைவயச் சுமக்க சயீமான் உைைி தசய்கிைார். 

யமன்வம உணர்ந்து உைவுயைாம்! 

உதழப்ெின் லமன்தமதயக் கண்டவனுக்குத்தான் அடுத்தவரின் 
உதழப்புத் பதரியும். அப்ெடித் பதரிந்தவலர கரம் பகாடுத்திட முன்வருவார். 
வயேில் இருந்து வந்த உதழப்ொைி ெீலமான் இலயசுவுக்கு ெிலுதவ சுமக்க 
உதவிைார். ொரம் சுமக்கும் ஒரு ொமரன், ொேத்தில் தள்ைாடிக் பகாண்டு, 
தைிலய தள்ைிக் பகாண்டு லொகும் ஒரு பதாழிோைிக்கு உதவிட முன்வருவார். 
குதட ொய நிற்கும் ஒரு வண்டிக்கு துதைக்கு ஓடி உதவிடுெவர் ஓர் 



உதழப்ொைிலய. உண்தமயாய் உதழத்து முன்லைற்ேம் கண்டவலர தன் 
பதாழிோைர்கதை அவர்கைது உதழப்ெிதைக் கண்டு உதவிட முன்வருவார். 

அப்துல்கோம் வாழ்வில் நடந்த உண்தமயாய்ச் பொல்லும் நிகழ்வு. 
தன்ைிடம் லவதே ொர்க்கும் ஒருவர் மாதேயில் ெீக்கிரம் லொய் 
ெிள்தைகதைக் கூட்டிக் பகாண்டு பவைிலய லொக லவண்டும் எை உத்தரவு 
பெற்று லவதே பெய்து பகாண்டு இருந்த லொதிைில், லநரம் கடந்து 
லவதேயில் அவர் தீவிரம் காட்டி நின்ேலொது தன்னுதடய ெக ஊழியருக்காக 
இவர் அவரது வடீ்டிற்குப் லொய், அவர் ொர்ெில் இவர் ெிள்தைகதை அவர் 
விரும்ெியவாறு கூட்டிக் பகாண்டு லொைாராம். ெிள்தைகள் ஏமாந்து லொய், தன் 
தகப்ெைாதர லகாெப்ெட்டு விடக் கூடாலத எை இவலர தன் ததேதம அதிகார 
நிதேதய விட்டு இேங்கி உதவி பெய்தார் எைப் ெதியப்ெட்டுள்ைது. 

உதழப்ொைிக்குத் தான் அடுத்தவரின் உதழப்ெின் லமன்தமதய உைர 
முடியும். இன்தேக்கு விவொயிகைின் நண்ெர் என்று பொல்ேப்ெடுெவபரல்ோம் 
உதழத்தவர்கைா? இன்தேக்கு உதழப்ொைர்கைின் உதழப்தெ மதித்து உயர்வு 
காைச் பெய்யாது லொகிோர்கள் என்ோல், அவர்கள் உண்தமயாய் 
உதழத்திருந்தால்தான், உதழப்ெிைால் முன்லைேி இருந்தால்தாலை ெக 
மைிதைின் உதழப்தெயும் உைர்தவயும் மதித்திட முடியும். அேியாத 
அேிவிேிகள் உதழப்தெ அவமதிக்கத்தாலை பெய்வார்கள். ெெியால் 
வருந்தியவனுக்குத்தாலை ெெியின் பகாடுதமயும் வருத்தமும் அடுத்தவரின் 
நிதேயும் புரியும். உதழப்ெின் லமன்தமதய உைர வருந்துலவாம்! 
திருந்துலவாம்! 

ஆைாம் நிவை 

இயயசுைின் ைிருமுகத்வை தையராணிக்கா துவடக்கிைார். 

ைிவைமைிப்பில்ைாைது ைியர்வையய! 

ொடுெடும் எந்த மைிதரும் ெிந்துவது வியர்தவதயத்தான். உதழப்ெிலே 
பவைிப்ெடுவது வியர்தவத்துைிகள்தான். இலயசுவின் ொடுகைில் வியர்தவ 
இரத்தத் துைிகைாக பவைிப்ெட்டை. பகத்ெமைித் லதாட்டத்தில் உருக்கமாக 



பெெித்த லவதையில் வியர்தவத் துைிகள் இரத்தமாய் பவைிப்ெட்டது என்ெது 
ெதிவு பெய்யப்ெட்டது. அதன் ெின்ைர் கதெயால் அடி, முள்முடி இதைால் 
ஏற்ெட்ட காயங்கைால் ஒட்டு பமாத்த வியர்தவயும் இரத்தமாகலவ வடிந்தது. 
பவலராைிக்கா வியர்தவயிைால் புழுதியும், இரத்தமும் ெடிந்த முகத்தத 
துதடக்க, முகலமா துைிகைில் ெதிந்தது என்ெததை வரோறு பொல்ேி 
நிற்கிேது.  

வியர்தவ ெிந்தப் ொடுெடனுமா? எைக் லகட்டுப் ொர்க்கிேது இன்தேய 
ெமூகம். எைலவ வியர்க்கலவ கூடாது எைச் பொல்ேி இன்று குைிரூட்டும் 
அதேயில் இருந்து இருதய வியாதி வந்த ெின்ைர் மருத்துவரிடம் லொய் 
எைக்கு அதிகமாகலவ வியர்க்கிேது, மாடிப் ெடி கூட ஏேிட முடியவில்தே 
என்று பொல்ேி நிற்லொதர ொர்க்கும் லொது ெரிதாெலம விஞ்சுகின்ேது. 
வியர்க்க வியர்க்க லவதே ொர்ப்ெது அநாகரீகம் எைச் பொல்ேி பொகுொக 
உட்கார்ந்து லவதே ொர்ப்ெதுதான் உயர்வாைது எைவும் ஒரு கூட்டம் பொல்ேி 
தங்கதை உயர்த்திக் பகாள்கிேது. வியர்க்காமல் இருப்லொரின் அவதி என்ை 
என்ெததை புரிந்து பகாள்ைாத கூட்டம், வியர்தவயின் விதேதய மதிப்ெிடாத 
ெமூகம் வைர்ச்ெிதயக் கண்டு பகாள்ளுமா என்ெதுவும் லகள்விலய. 

இலயசு ெிந்திய வியர்தவ விதேமதிப்ெில்ோதது. பெற்லோர் ெிந்திய 
வியர்தவ நம்தம உயர்த்தி நிற்கின்ேது. விவொயிகைின் வியர்தவ நமக்கு 
உைவைித்து வாழ்வைிக்கின்ேது. உதழப்ொைியின் வியர்தவயில் தான் 
முதோைியின் உயர்வு அடங்கி நிற்கின்ேது. நம்முதடய வியர்தவ இன்று 
யாதர உயர்த்துகின்ேது? எண்ணுலவாம்! வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

ஏைாம் நிவை 

இயயசு இரண்டாம் முவை கீயை ைிழுகிைார். 

குவைத்து மைிப்பிடும் சமூகம் உயருமா? 

விவொயிகைின் லொராட்டத்தத இழிவு ெடுத்திப் லெசும் ெமூகம். 
அவர்கைின் உதழப்தெ அேியாத முதோைிக்கு தாதர வார்த்துச் ெிேதர 



லகாடீஸ்வரராக உயர்த்த, விவொயியின் நிதேதய அடிதமதயப் லொன்லே 
தகலயந்தச் பெய்யும் உேகமிது நம் உேகம். 

உதழப்ொைிதய, அவரது உதழப்ெிதை குதேத்து மதிப்ெிடச் பெய்து, 
இன்னும் ெமூகத்தில் எழ முடியாது பெய்யும் காரியத்ததலய 
ஆட்ெியாைர்களும், அதிகாரிகளும் பெய்து வருகிோர்கள் என்ெதுலவ லவததை 
தருகிேது. 

உதழப்புக்குக் கடன் பெற்று, மிகச் ெிேிய பதாதகதயக் கூட புயோல், 
பவள்ைத்தால், அதிக காற்ோல், நீரின்தமயால் இப்ெடிப் ெே சூழேின் 
வறுதமயால் கட்ட இயோது லொகும் லொது, அவர்கள் குடியிருக்கும் ஓதே 
லவய்ந்த குடிதெதய ெேித்தல்(ஜப்தி) என்கிே பெயரால் தகயகப்ெடுத்தும் அரசு, 
மிக ெிேர் லகாடியில் கடன் பெற்று, வாங்கிப் லொட்டு இருக்கிே அதெயாச் 
பொத்து ெற்ேி கூட அேியாத அைவுக்கு பெல்வத்ததப் பெருக்கிக் 
பகாண்டவர்கைின் கடதைப் ெே இேட்ெக் லகாடிகதை மிகச் ெிேிலயாருக்கு 
தள்ளுெடி பெய்கிேது என்ோல் உதழப்ெின் மதிப்ெேியாத நிதேலய, 
தாண்டவமாடுகிேது என்ெது உண்தம. நதடலமதட உைவகம். நதடலமதட 
முடி திருத்தகம், நதடலமதட உதழப்ொைிகள் தாங்கள் இரவிலே தங்க 
புேம்லொக்கு நிேத்தில் கட்டி தவக்கும் ெிறு ெிறு குடிதெகள் ஒலர இரவில் 
தீக்கு இதரயாகிப் லொகின்ேை. காரைம் என்ைபவன்ோல் இந்த இடங்கள் 
ெின்பைாரு நாைில் மாடிக் குடியிருப்புகள், வைிக வைாகங்கள், பெரு நிறுவை 
மருத்துவமதைகள், கல்வி கதடகள் ெிே தைி மைிதர்கள் கட்டிக் 
பகாள்கிோர்கள். 

இப்ெடிலய ெமூகத்தில் உதழப்ொைியின் மதிப்பு குதேத்லத 
மதிக்கப்ெடுகின்ேை. உதழப்லெ இல்ோது உயர்ந்து பகாள்ைோம் என்ே 
தவோை தகவலே ததேமுதேயிைருக்கு பகாடுக்கப்ெடுகின்ேது. 
உதழப்ொைியின் உதழப்தெ மதிக்க மறுக்கும் ெமூகம் அவதை எழலவ 
விடாது ொர்த்துக் பகாள்கின்ேது என்ோல் என்தேக்கு உயரும் இந்த ெமூகம்? 
வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

 



எட்டாம் நிவை 

இயயசு எருசயைம் தபண்களுக்கு ஆறுைல் கூறுகிைார். 

உவைப்பாளி ைிரும்பும் ஆறுைல் 

யாருக்கு யார் ஆறுதல் கூறுவது? லவதேக்குப் லொய் திரும்பும் 
துதைவர், வடீ்டில் இருக்கும் துதைவியார் தைக்கு ஆறுதோக இருந்து 
லெெிட லவண்டும் என்று விரும்புகிோர். வடீ்டிலே இருக்கும் துதைவியார் தன் 
லவதேகதைச் பெய்து விட்டு, வடீ்டுக்குத் திரும்ெி வரும் துதைவர் தைக்கு 
ஆறுதோக இருந்திட லவண்டும் எை விரும்புகிோர்கள். 

யாருதடய உதழப்பு உயர்ந்தது என்ெது லொே ஒரு லகள்வி 
லகட்கப்ெடுகின்ேது.  

இன்தேய நிதேலய லவோக இருக்கின்ேது.  

குடும்ெத்தில் இருவருலம உதழத்தால்தான் வாழ்வுண்டு என்ே 
நிதேயில் இருவருலம காதேயில் எழுந்ததில்  இருந்து, இரவு ெடுக்தகக்கு 
உேங்கப் லொவது வதர உதழத்துக் பகாண்லட இருக்கிே நிதேயில் யாருக்கு 
யார் ஆறுதல் கூறுவது என்ோகி விடுகின்ேது. 

இலயசுவுக்கு யார் ஆறுதல் பொல்வது? மகைிர் ஒன்று கூடி இலயசுவுக்கு 
ஆறுதல் பொல்ே இலயசுலவா அப்பெண்களுக்குப் ெதில் பமாழி பகாடுத்து 
பதைிவாக்கிைார். ஆறுதேின் ஊற்ோை தூய ஆவிதயச் சுதந்தரித்துக் பகாள்ை 
இதே மகலைா ஞாை அேிலவாடு சூழ்ந்து நின்ே பெண்கதைப் ொர்த்துக் 
கூேிைார்: “இப்ொடுகளுக்குக் காரைமாை குற்ேம் யாருதடயது எைக் 
கண்டேிந்து அதற்காக அழுங்கள்” என்று பதைிதவத் தந்தார். 

ஆறுதேின் ஊற்ோை தூய ஆவிதயலய நாமும் பெற்ேிருக்கிலோம். ெிேர் 
நமக்கு ஆறுதல் அைிக்க லவண்டுபமன்று எதிர்லநாக்குவதத விடுத்து, நாம் 
ெிேருக்கு ஆறுதல் கூறும் ெைியிதைச் பெய்வதுலவ  கிேிஸ்தவப் ெண்ொை 
காரியம்.  



உதழப்பு என்ெது எல்ோருக்குமாைதுதான். இதிலே உயர்வு – தாழ்வு 
என்ெது ஆகாததுலவ. ஆறுதல் என்ெததை அதைவருக்கும் பகாடுத்து 
வாழ்வதுலவ கிேிஸ்தவ வாழ்வாகும். வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

ஒன்பைாம் நிவை 

இயயசுைின் மூன்ைாம் முவை கீயை ைிழுகிைார். 

இைைசங்களால் ைழீ்ந்து கிடக்கும் உவைப்பாளிகள்! 

மைிதன் தன் அடிப்ெதடத் லததவயாை உைவு, உதட, உதேவிடம் 
இவற்தேப் பெற்றுக் பகாள்ை உரிதமயுண்டு என்ோலும், இன்தேக்கு உயிர் 
வாழ்லவார் ெேர் உரிதமயின்ேி வறுதமக்லகாட்டுக்கு கீழாக வழீ்ந்லத 
கிடக்கின்ேைர் என்ெதுலவ உண்தம. 

நாட்டின் பொருைாதார வழீ்ச்ெி வறுதமக் லகாட்டுக்கு கீழாக 
வாழ்லவாரின் எண்ைிக்தகதய உயர்த்திக் பகாண்லட இருக்கிேது என்ெதுதான் 
உண்தமயும் கூட. 

உதழப்ொைிக்கு உடுக்க உதடயும், உண்ை உைவும், இருக்க 
உதேவிடமும் தர லவண்டியது ெமூக, அரெியல் கடதம என்ெதத வெதியாக 
மேந்லத லொய் விடுகிோர்கள். அம்மா உைவகம், ெசுதம வடீுகள் திட்டம், 
ெத்துைவுத் திட்டம், காேைி, மடிக்கைைி, ெீருதட எை எத்ததை 
எத்ததைலயா இேவெங்கதை ஏலதா அவர்கள் பகாடுப்ெதுலொே தங்கைது 
உதழப்ெில் இருந்து பகாடுப்ெது லொே காட்டிக் பகாண்டு, அதிலேயும் எத்ததை 
ஊழல்கள் இன்றும் நிலுதவயிலேலய இருந்து வருகிேது. நிரூெிக்க 
முடியவில்தேபயன்று வெதியாக முடித்தும் தவக்கப்ெட்டுக் பகாண்டு 
வருகிேது. 

இத்ததை இேவெங்களும் எதற்காக? 

உதழப்ொைிதய லொம்லெேியாக்குவதற்காக இல்தே. 
பகாள்தையடிப்ெதற்காகலவ. உதழப்ொைிகைின் உண்தம நிதேதய 
உயர்த்திடாது, ெேப்ெே தரங்பகட்ட பொருட்கதை, ஆடு, மாடுகள், லகாழிகள் 



கூட உண்ை மறுக்கும் விதேயில்ோத அரிெிகதை பகாடுத்து, விழுந்து 
கிடக்கும் கூட்டத்தத வழீ்த்துவதிலேலய கவைமாக இருப்ெததப் ொர்க்கும் 
லொது, இதே ொயேில் இருக்கும் மைிதன் இன்றும் வழீ்ந்லத கிடக்கின்ோர் 
என்லே லதான்றுகிேது. நிதே பகட்ட இந்த மாந்தர்கதை இன்றும் எண்ைி 
அவர் இரத்தக் கண்ைரீ் வடித்துக் பகாண்லட இருக்கின்ோர் என்ெதுலவ 
உண்தமயாகின்ேது. இேவெங்கதைத் தூர எேிந்து விட்டு, ெத்து விரோல் 
உதழத்து, ஐந்து விரல்கைால் ொப்ெிட்டு வாழ்லவாம் எை உறுதிபயடுத்தாலே 
உயர்லவாம். வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

பத்ைாம் நிவை 

இயயசுைின் ஆவடகவளக் கவளகிைார்கள். 

மைிப்பும் மாண்பும் தகாண்ட உவைப்பாளி! 

மாைமில்ோத மாைிடதரக் காணும் லொது, இன்னும் மானுடத்தத 
மாைெங்கப்ெடுத்திக் பகாண்லட தாலை இருக்கிோர்கள் என்ே லகாெம் 
எழவில்தேயா? 

பொறுப்புள்ை ஒருவர் பொறுப்ெில்ோது இப்ெடி லெெிைார்: எங்க  அரசு 
குடும்ெத்திற்கு ரூொய் பகாடுத்தது உறுதியாக பதரியும். இது மீண்டும் எங்கைது 
அரசுக்லக வந்து லெரும் என்று. 

உதழப்ொைிதய உேிஞ்ெி வரும் ஊதாரித்தைத்தத என்ைபவன்று 
பொல்லுவது. உதழப்ொைிதய உதடயில்ோது நடு லராட்டிலே அம்மைமாய் 
ஆட தவத்து லவடிக்தகப் ொர்க்கும் அரசு மக்கள் அரொகுமா? அதுதான் பவற்ேி 
நதட லொடும் அரொ? 

உதழப்ொைியின் ஊதியத்தத திருடிக் பகாண்டு, அந்த உதழப்ொைியின் 
குடும்ெத்தார் இரவிலே ெெிலயாடும், ெட்டிைிலயாடும், ெண்தட ெச்ெரலவாடும் 
அடித்துக் பகான்று வரும் நிதேதய ஏற்ேமிகு தமிழகம் என்று பொல்லுவது 
கயதமத்தைமில்தேயா? 



உதழப்ொைி இன்தேக்கு வஞ்ெிக்கப்ெடுவது ஊதாரித்தைத்தால் 
மட்டுமல்ே, உதழப்ொைி இன்தேக்கு திேதமயற்ே நிர்வாகத்தாலும் 
வஞ்ெிக்கப்ெடுகின்ோர்கள். இதைாலே குடும்ெங்கள் இன்தேக்கு 
அவமாைத்ததச் ெந்திக்கிேது. ெிே லநரங்கைில் ஒட்டுபமாத்தக் குடும்ெமும் 
இந்த அவமாைத்ததக் கருத்தில் பகாண்டு, தங்கதை மாய்த்துக் பகாள்ைவும் 
முற்ெடுகின்ோர்கள். இதற்கு நான் என்ை பெய்ய முடியும் என்று பொறுப்தெத் 
தட்டிக் கழிப்ெது கிேிஸ்தவனுக்கு அழகாகிடுமா? 

ஒவ்பவாரு உதழப்ொைியும் மாைத்லதாடு வாழலவண்டும், அவன் 
குடும்ெமும் மாை, மரியாததலயாடு வாழ்ந்திடல் லவண்டும், அந்த 
உதழப்ொைியின் உதழப்ொலேலய நானும் என் குடும்ெமும் மாை, 
மரியாததலயாடு உண்டு மகிழ்ந்து வருகிலோம் என்ெததை நிதைத்துப் 
ொர்த்திடல் லவண்டும். எைலவ இதற்கு நான் என்ை பெய்ய லவண்டும் என்று 
லகட்டேிந்து அவனுதடய வாழ்வாதாரத்தத உயர்த்த, மதிப்லொடு, 
மரியாததலயாடு நடத்திடுவதுலவ நம்மவரின் ததேயாய கடதம என்ெதத 
உைர்ந்து வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

பைிதனான்ைாம் நிவை 

இயயசுவைச் சிலுவையில் ஆணிகளால் அவைகிைார்கள். 

காய்ப்புக் கண்ட கரங்கள் முத்ைமிடப்படக் கூடியவையய! 

இலயசுதவச் ெிலுதவயில் அதேந்தது. கரங்கதை விரித்து ஆைிகைால் 
அதேந்தது. கால்கதைப் ெிதைத்து இதைத்து அதேந்தது ஆைிகைால். 

நற்கருதைதயக் கரங்கைில் பகாடுக்கும் லொது, ெிேருதடய 
கரங்கதைப் ொர்த்தால், காய்ப்புக் கண்ட, முரட்டுத் லதாதேப் பெற்ே 
கரங்கதைத் பதாட்டு இலயசுவின் திருவுடதே தவக்கும் லொபதல்ோம் அந்தக் 
கரங்கதை முத்தமிடலவண்டும் என்லே லதான்றும். 

உண்தம உதழப்ொைியின் கரங்கள் காய்ப்புக் கண்டிருக்கும் என்ெதுலவ 
உண்தம. காய்ப்புக் கண்ட கரங்கள் நிச்ெயமாக ெே தியாகங்கதைச் 
பெய்திருக்கும் என்ெதிலும் மாற்ேம் இல்தே.  



ஆண்டுக்கு ஒருமுதே ொதங்கதைத் பதாட்டு, கழுவும் ெடங்கிைிலே ெே 
ஏதழ எைியவர்கைின் ொதங்கதைத் பதாட்டு முத்தமிடும் லொது, இந்த கால்கள் 
காேைி இல்ோது பவறும் கால்கைாக எத்ததை தமல்கள் எதற்பகதற்காய் 
அதேந்து திரிந்து இருக்கும். லமடு ெள்ைங்கள், காடு, கழைிகள் ஏேி இேங்கி 
இருக்கும். எது எது ெதம் ொர்த்தலதா பதரியவில்தேலய என்று உைரத் 
லதான்றும். 

உண்தம உதழப்ொைிகைின் கால்கள் வேண்டதாகவும் 
கடிைமுள்ைதாகவும், ெே பவடிப்புகதை உள்ைடக்கியதாகவும் இருக்கும். 
இத்ததகய தியாகங்கதை இன்று கண்டு பகாள்ைலவ இந்த நிதே நம்தம 
அதழக்கிேது. இன்றும், இைி வரும் காேத்திலும் இத்ததகய 
உதழப்ொைர்கதைச் ெமூகம் காணுமா? கரடு முரடாை கால்கதையும், காய்ப்புக் 
கண்ட கரங்கதையும் காணும் ெமூகம்தான் ஆலராக்கியமாை ெமூகம் 
உருபவடுக்க முடியும் என்ெதத உைர்ந்து வருந்துலவாம்! திருந்துலவாம்! 

பனிதரண்டாம் நிவை 

இயயசு சிலுவையில் உயிர் துைக்கிைார். 

உவைப்பாளியய! உன்வன மாய்ப்பது அைிைனீயம! 

இலயசு ெிலுதவயில் மரைத்ததச் ெந்தித்தார். லதால்வி எைப் 
லெெப்ெட்டது. தன்தை விடுவிக்கத் தாலை லகாரிைாலர தவிர, தன்தை 
மாய்த்துக் பகாள்ை எத்தைிக்கவில்தே. ொவு வரும் அைவுக்கு ொடுகதையும், 
துன்ெத்ததயும் ஏற்றுக் பகாள்ை தன்தை அர்ப்ெைித்தார். 

வறுதம, ஏழ்தம, தாழ்தம, லதால்வி, விரக்தி, பவறுதம எை வரும் 
லொது மைிதன் ஏன் தன்தை மாய்த்துக் பகாள்கிோன்? ெே நூறு விவொயிகள் 
தங்கதை மாய்த்துக் பகாண்டார்கள் எை புள்ைி விவரம் பொல்லும் அரசு 
அததைத் தடுக்க நடவடிக்தக எடுக்கவா லொகிேது? இல்தே தைக்கும் தன் 
அரசுக்கும் அவமாைம் எைச் பொல்ேி ெதவி துேக்கவா லொகிேது? தவோை 
வழிநடத்துதோலும், ஆட்ெி பெயல்ொடுகைாலும் ெே நூறு குடும்ெங்கள் 
அைாததயாக்கப்ெடுகிேலத என்று பொல்ேி ததே குைியவா லொகிோர்கள்? 



நாட்டின் ததேதம அதிகாரி கூேிைாராம்: “அரெியல்வாதிகைின் லதால் 
மிகவும் கடிைமாைது. எைலவ மாட்டுக்குப் லொடும் ஊெிதயப் லொடுங்கள்” 
என்று. பவட்கம் பகட்ட மாைிடம் எருதம மாட்டின் மீது மதழ பெய்வததப் 
லொே சுரதைலய இல்ோது லொய்க் பகாண்டிருக்கிேது என்ெதுலவ உண்தம. 

உதழப்ொைிலய! நீ ொவு வரும் அைவுக்கு உதழக்கோலம தவிர, 
உன்தைலய நீ அழித்துக் பகாள்ளும் அைவுக்கு நீலய ொதவ வருவித்துக் 
பகாள்வது என்ெது அழகு அல்ே. எல்ோரும் ொகத்தாலை லொகிோர்கள்? 
உன்தை ொவுக்கு தள்ளும் மைித கூட்டம் என்ை ொகாமோ இருக்கப்லொகிேது? 
மைம் வருந்தாலத! மைம் கேங்காலத! மைம் தைராலத! இன்னும் இன்னும் 
ெற்லே அதிகமாக உதழத்துப் ொர்; பொறுத்திருந்து ொர். உன்தைக் காப்ொர்; 
உன்தை வாழ்விப்ொர்; உைக்காை ெேன் விதையச் பெய்வார்; அவலர 
உைக்காக மரித்துச் ொவுக்கு ொவு மைி அடித்தவர்; வருந்துலவாம்! 
திருந்துலவாம்! 

பைிமூன்ைாம் நிவை 

இயயசுைின் ைிருவுடவை மரியாைின் மடியில் ைளர்த்துகிைார்கள். 

உவைப்பாளியய ைமீ்பு ஆகாது! 

நான் உதழத்லதன்; நான் ெம்ொத்தியம் பெய்லதன் என்கின்ே மமதத, 
ஆைவம், பெருக்கு ஒருலொதும் ஒரு உண்தம உதழப்ொைிக்கு எழலவ 
கூடாது. உதழப்ொைி உதழக்கிோர் என்ெதில் மாற்ேம் இல்தே. ஆைால் 
அவன் உதழப்புக்கு காரைியாய் இருப்ெது பதய்வமும், கண் கண்ட 
பதய்வங்கைாகக் காட்ெி தரும் உதழப்ொைியின் பெற்லோரும்தான். 

பதய்வமாய் நிதைக்கவில்தே என்ோல் உதழத்திட ஞாைம், அேிவு, 
ெக்தி கிதடக்கப் பெற்ேிட இயோது உதழப்ொைிக்கு. பெற்லோரும் 
அவர்களுதடய மாதிரிதகயும் இல்தேபயன்ோல் இவர் எங்கிருந்து 
வந்திருப்ொர்? 



எைலவ உதழப்ொைியின் உதழப்புக்கு கடவுளும், அவனுதடய 
பெற்லோரும் தான் காரைம். உங்கதைலய அேிவாைிகள் என்று நிதைத்து 
பெருமிதம் பகாள்ை லவண்டாம். உலரா 12:16 

ஆண்டவருக்குத் திருவுைமாைால், நாங்கள் உயிலராடிருப்லொம்; 
இன்ைின்ை பெய்லவாம் எைச் பொல்லுவலத முதே எை யாக்லகாபு கூறுகிோர் 
யாக்லகாபு 04:15 

 இெ 08: 17 எங்கள் ஆற்ேலும் எங்கள் தககைின் வேிதமயுலம இந்தச் 
பெல்வங்கதை எங்களுக்கு ஈட்டித் தந்தை என்று உங்கள் உள்ைங்கைில் 
எண்ைாதெடி கவைமாய் இருங்கள் 

இந்த இதேவாக்குகள் உதரப்ெது லொே ஒரு உண்தம உதழப்ொைி 
தன்னுதடய உதழப்பு அந்த உண்தம இதேவைாலேலய ஆகிேது என்ெதத 
உைர்ந்து அவரிடம் தன்தை ஒப்புவிக்க்கடவான். 

இததைப் லொேலவ ெீராக் 03: 08 பொல்லுகிேது, “பொல்ோலும் 
பெயோலும் உங்கள் பெற்லோதர மதியுங்கள். அப்பொழுது உங்களுக்கு 
ஆண்டவரின் ஆெி கிதடக்கும்.” தன் தையைின் உண்தம உதழப்ொலே 
நாங்கள் ெேம் பெற்லோம். அவர்களுதடய உண்தம உதழப்பு எங்களுக்கு 
ெேம் லெர்த்து உள்ைது. எங்களுக்கு நல்ே மாதிரிதகயாய் இருக்கின்ோர்கள் 
என்ெது லொன்ே நல்ேதவகதைக் லகட்ெது பெற்லோருக்கு பெருதம. இததைப் 
பெற்றுக் பகாடுப்ெது ஒவ்பவாரு ெிள்தையும் தன் பெற்லோருக்குச் பெய்யும் 
கடதமயும் பொறுப்பும் ஆகும். 

தாயின் மடியில் உயிரற்ே நிதேயில் இருந்தாலும் லவததைதான் 
வாழ்க்தக என்ோகிப் லொை லொதும், வியாகுேங்கதை உள்ைத்திலே 
தாங்கியிருந்தாலும், இைம் வயது தையதை உயிரற்ே நிதேயில் மடியில் 
பகாண்டு இருந்தாலும், இதேத் தந்ததயின் திருவுைத்ததலயற்று 
மானுடத்திற்கு மீட்தெ தன் ொவின் வழியாக பகாடுத்த மகதைப் பெற்ேதற்கு 
மகிழ்ந்திருப்ொர்கள் அன்தை மரியாள். 

 



பைினான்காம் நிவை 

இயயசுைின் உடல் அடக்கம் தசய்யப்படுகிைது. 

உழைப்பாளர்களுக்கு செய்யும் துர ாகம் 

 மனுமகனுக்லகா ததே ொய்க்கக் கூட இடமில்தே என்ேவருக்கு 
மாற்ோைின் கல்ேதேத் லதாட்டம் மஞ்ெமாைது. ஏதழ எைியவரின் விவொயக் 
கிட்டங்கி ஏன் அதாைி அம்ொைியின் கிட்டங்கியாகிட கூடாது?  இந்தக் லகள்வி 
மைதிலே ெட்டது. இரண்டும் ஒன்ோகாது என்ெது பதரிந்த ஒன்லே. ஏதழ எைிய 
மக்களுக்கு என்று அரசு கிட்டங்கி உருவாக்கப்ெட்டு சுரண்டல் இல்ோத 
நிதேயில் இருந்த சூழல் இன்று தைியாருக்குத் தாதர வார்க்கப்ெட்டு விட்ட 
ெின்ைர், அவர்கள் தங்கைது கிட்டங்கியில் ெதுக்கி, ஒதுக்கி, பொருைின் 
லததவதய உருவாக்கி, விதேதய உயர்த்தி தவத்து, அலத ஏதழ, 
எைியவர்கள், உதழப்ொைர்கள் பெற்றுக் பகாள்ை முற்ெடும் லொது, ெே மடங்கு 
உயர்த்தப்ெட்ட பதாதகக்குத் தான் பெே முடியும் என்ே நிதே நிேவுகிேது 
என்ெது பதரிந்தலத. 

 எைியவர்களுக்கு என்று அவர்கள் லதர்ந்பதடுத்த அரசு அவர்களுக்கு 
உதவிடாது லொவது என்ெது லவடிக்தகயாைலத. தைியார்மயம் என்ெது 
இன்தேக்கு மிகச் பொற்ெ லெருக்காக ெேர் உதழத்து, வியர்தவச் ெிந்திப் 
ொடுெட, எந்த உதழப்பும் உண்தமயும் இல்ோது ெிேர் வைர்கிோர்கள், 
வாழ்கிோர்கள் என்ெது அநீதிலய.  

 மாற்ோன் சூதெ தன் கல்ேதேதய இலயசுவின் அடக்கத்திற்குத் தாதர 
வார்த்தார் என்ோல் பெருந்தன்தமயாை மலைாொவமும், எந்த ஆதாயமுமின்ேி 
பெய்த பெயல்ொடு என்ெதுலவ விவிேியம் பொல்ேி நிற்கும் ொடம். 
ெதுக்குதலும் ஒதுக்குதலும் கெடத்தைலம. அன்ோடம் அடுப்பு ெற்ே தவக்காது 
லொகும் எைியவர்கைின் ஏழ்தமதயச் சுரண்டும் அக்கிரமம் 
அலயாக்கியத்தைலம. 

 ஒரு லவதை உைவு கூட இல்ோது உதழத்து லொர்வுற்றுப் 
ெடுக்தகக்குச் பெல்லும் ொமரர்கள் ெே லகாடிப் லெர் இருக்க, ெிே ெத்து லெர் 



உேக ெைக்காரர் ெட்டியேில் இடம் பெற்று இருக்கிோர்கள் என்ெது எவ்வைவு 
பெரிய ஏமாற்றுத்தைம்.  

 தைிபயாரு மைிதைிக்கு உைவில்தேபயைில் இந்த ஜகத்திதை 
அழிப்லொம் என்ோன் வரீமிகு கவிஞர் ொரதியார். தைியாரின் கிட்டங்கிகள் 
உதழப்ொைர்களுக்கு பெய்யும் துலராகலம என்ெதத உைர்ந்து வருந்துலவாம்! 
திருந்துலவாம்! 


