
சிலுவைப்பாவை 

 

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 ெிலுiதவப் ொ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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



முைல் நிவை – சுய நைம் 

இலயசு மரைத் தீர்ப்ெிடப்ெடுகிோர். 

 அன்பு இலயசுலவ! தீர்ப்பு ஒருவதர வாழ தவக்க லவண்டும் என்ே 
எண்ைத்தில் மட்டுலம உம்முதடய தீர்ப்புகளும் வழிகளும் அதமந்திருந்தை. 
தவறுகலை பெய்து, தவற்ேிலேலய வாழ்ந்த, தடம் மாேிய பெண்ணுக்குக் கூட நீர் 
தீர்ப்பு அைிக்காமல் உம் இரக்கத்தால் வாழ்வு அைித்தீர். ஆைால்  தவறுகலை 
அேியாத உம்தம, தவறுகைின் பமாத்த உருவங்கள் தவோைத் தீர்ப்ெிட்டதத 
ஏற்றுக்பகாண்டீலர, ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன:  

 ெிேதரத் தீர்ப்ெிடும் லொது அவர்கதை அன்பு பெய்வதற்காை லநரம் நமக்குக் 
கிதடப்ெதில்தே.- அன்தை பதரொ. 

தசபம்:  

 அன்பு இலயசுலவ! நாங்கள் ஒருவருக்குத் தீர்ப்ெிடத் துைியும் லொது 
எங்கதைலய நாங்கள் லொதித்துப் ொர்க்கவும், தவோைத் தீர்ப்ெிடும் லொபதல்ோம் 
எம்தம மன்ைித்து, சுயநேமின்ேி நல் வாழ்வு வாழ அருள்தாரும். ஆபமன். 

 

இரண்டாம் ைைம் – சுவம 

இலயசுவின் லதாள்லமல் ெிலுதவதயச் சுமத்துகிோர்கள். 

 அன்பு இலயசுலவ! காைாவூர் திருமை வடீ்டார், திராட்தெ இரெம் தீர்ந்து 
கேக்கமுற்று நிற்க, “இத்பதாட்டிகைில் தண்ைரீ் நிரப்புங்கள்” என்று கூேி 
அவர்கைின் சுதமதயப் லொக்கிைரீ். தீய ஆவியாை லெய் ெிடித்திருந்த ஒருவரின் 
சுதமதய, “இவதர விட்டு பவைிலய லொ” எை அதட்டிப் லொக்கிைரீ்.  நேமின்ேி 
வந்லதாருக்கும்  நேமைித்தீர். மக்கைின் சுதமகதைப் லொக்கிய நீர் உேக மக்கள் 
அதைவரின்  ொவங்கைின் பமாத்த உருவமாை ெிலுதவதய, உம் லதாைில் ஏற்ேிய 
லொது தவிர்க்கவில்தேலய , ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

சுமக்கிேவனுக்குத்தான் சுதமயின் ொரம் பதரியும். 

தசபம்: 

அவமாைத்தின் ெின்ைமாை ெிலுதவதயச் சுமந்த அன்பு இலயசுலவ! எமது 
வாழ்வின் சுதமகதை அடுத்தவரில் சுமத்தி இன்ெம் காைாது மற்ேவர்களுக்கு 
சுதமதாங்கிகைாக பெயல்ெட எங்கதை வழிநடத்தியருளும் - ஆபமன்.  

 

 



மூன்றாம் ைைம் – சசார்வு 

இலயசு நாதர் ெிலுதவயின் ொரத்தால் முதல் முதே ததரயில் குப்புே விழுகிோர். 

 அன்பு இலயசுலவ! பதாழுலநாயால் துயருற்று துன்ெ வாழ்வு வாழ்ந்த ஒருவர் 
உம்தமக் கண்டு,  “ஆண்டவலர நீர் விரும்ெிைால் எைது லநாதய நீக்க உம்மால் 
முடியும்” என்று மன்ோட, “நான் விரும்புகிலேன், உமது லநாய் நீங்குக! என்று கூேி 
அவதரக் குைப்ெடுத்திைரீ். குைமைிக்கும் ஆற்ேல் நிதேந்த நீர் அடிகைிைால் 
அங்கம் பநாந்து, லமைிபயங்கும் புண்ைாக, உடபேங்கும் இரத்தச் லெோய், தூக்க 
இயோத ெிலுதவதயத் தூக்கி வரும் நீர், உடல் உள்ை லொர்வால் முதல் முதே 
கீலழ விழுந்தீலர. ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 லொர்வு உன்தைச் லொர்வதடயச் பெய்து விடக் கூடாது. 
அதிேிருந்து விேகி நிற்ெலதாடு லொம்ெலுக்குரிய காரைத்ததக் 
கண்டேிந்து விேக்கவும் கற்றுக் பகாள்.  

தசபம்: 

 எமது ொவச்சுதமகைால் கீலழ தடுக்கி விழுந்த இலயசுலவ!  வாழ்வில் 
ெந்திக்கும் லதால்விகைால் தவேி விழும் எங்கைின் லொர்தவ நீக்கி புதுவாழ்விற்குள் 
எழுந்து நடக்க வரமருளும் - ஆபமன். 

 

நான்காம் நிவை - பாசம் 

இலயசுநாதர் தம் அன்தைதயச் ெந்திக்கிோர். 

 அன்பு இலயசுலவ! ஓய்வு நாைில் பதாழுதகக் கூடத்தில் வேக்தக சூம்ெிய 
ஒருவதர , “உமது தகதய நீட்டும்” என்று கூேி நேமாக்கிைரீ். ஓய்வு நாைிலும் 
நன்தம பெய்யலவ விரும்ெிய  நீர் ெசுவின்  முன் அடிெைியும் கன்தேப் லொல்  
தாயின் முன் அடிெைிந்து நின்ேரீ். உம் தாயின் உள்ைம்  அைேிேிட்ட புழுவாய் 
துடிக்க, உங்கைது உள்ைங்கள் துயர வாைால் ஊடுருவ, ஒரு ெந்திப்பு நிகழ்ந்தலத . 
ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 வார்த்ததகைின் வேிதய விட நல்ேவைின் அதமதி இதயத்தில் அதிகக் 
கண்ைதீர ஏற்ெடுத்தும். 

தசபம்: 

 அன்தை மரியின் அன்புச் பெல்வலை! துன்ெத்திைால் வாடி வருந்துலவாரின் 
துயர் துதடக்க அருள்தாரும். ஆபமன். 

 



ஐந்ைாம் ைைம் – ஈரம் 

இலயசுநாதர் ெிலுதவதயச் சுமப்ெதற்கு ெீலமான் உதவி பெய்கின்ோர். 

  அன்பு இலயசுலவ! நீர் கற்ெித்துக் பகாண்டிருந்த லொது, முடக்குவாதமுற்ே 
ஒருவதர  நீர் குைமாக்க வழி லதடி, ஓடுகதைப் ெிரித்து ெிேர் உம்மிடம் 
இேக்கிைார்கள். அவர்களுதடய நம்ெிக்தகதயக் கண்டு நீர், “நான் உமக்குச் 
பொல்கிலேன்: நீர் எழுந்து உம்முதடயக் கட்டிதேத் தூக்கிக் பகாண்டு உமது 
வடீ்டுக்கு லொ”   என்ேரீ்.  நம்ெிக்தக பகாண்லடாருக்கு இரக்கத்திைால் வாழ்வைித்த 
நீர் உம்மால் ெதடக்கப்ெட்ட மைிதலை உம்மீது இரக்கம் பகாண்டு உமக்கு 
உதவுமைவிற்கு ஒரு சூழதே உருவாக்கிைலீர. ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 லததவயில் உழல்லவாருக்கு ெயன் கருதாமல் பெய்யும் உதவி இந்த உேதக 
விட லமோைது. 

தசபம்: 

 அன்ெின் இதேவா! கண்ைால் காணும் மைிதருக்கு உதவி பெய்யாமல் 
வாழும் லொபதல்ோம் எம்தம மன்ைித்து, ஈரம் பகாண்ட  பநஞ்லொடு வாழ வரம் 
தாரும். ஆபமன். 

ஆறாம் ைைம் – ைரீம் 

இலயசுநாதருதடய திருமுகத்தத பவலராைிக்கா துதடக்கிோர். 

 தந்ததலய இதேவா! தம் பொத்து முழுவததயும் மருத்துவரிடம் 
பெேவழித்தும் குைம் பெோது, ென்ைிரு ஆண்டுகைாய் இரத்தப் லொக்கிைால் 
வருத்தமுற்ே ஒரு பெண் உம் லமலுதடயின் ஓரத்ததத் பதாட , “மகலை, உைது 
நம்ெிக்தக உன்தை நேமாக்கியது. அதமதியுடன் லொ” என்ேரீ். உடலை அவரது 
இரத்தப்லொக்கு நின்று குைம் பெற்ோர். நம்ெிலைாருக்கு வாழ்வைித்த நீர் 
அடிகைிைால் ஏற்ெட்ட காயங்கைிேிருந்து வரும் இரத்தப்பெருக்கு நிற்காதததக் 
கண்டு, ஈர பநஞ்ெம் பகாண்ட பவலராைிக்கா உம் முகத்ததத் துதடத்தாலர. ஏன் 
சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 கண்ைில் காணும் மைிதருக்கு உதவி பெய்யும் லொபதல்ோம் கண்ைால் 
காைாத கடவுதை அன்பு பெய்கின்லோம். 

தசபம்: 

 இரக்கம் நிதேந்த தந்ததலய, அநியாயச் பெயல்கைால் இரத்தம் ெிந்தும் 
ஒவ்பவாரு முகத்திலும்  நீலர காைப்ெடுகின்ேரீ் என்ெதத உைர்ந்து ெிேர் துயர் 
துதடக்கும் வரீ பநஞ்ெம் பகாண்ட  பவலராைிக்காவாக வாழ வரம் தாரும் 
இதேவா ஆபமன். 



ஏழாம் ைைம் –  ைிழுைல் 

இலயசுநாதர் ெிலுதவயின் ொரத்தால் இரண்டாம் முதே ததரயில் குப்புே 
விழுகிோர். 

 விண்ைகத் தந்ததலய! நூற்றுவர் ததேவரின் ெைியாைர் ஒருவர் ொகும் 
தறுவாயிேிருக்க அவர் தம் ெைியாைர்கதையும் அனுப்ெி உம்மிடம் லவண்ட, 
“இஸ்ரலயேரிடத்திலும் இத்ததகய நம்ெிக்தகதய நான் கண்டதில்தே” எைக் கூேி 
அவருதடய நம்ெிக்தகதயக் கண்டு மகிழ்ந்த நீர் அப்ெைியாைதர நேமாக்கிைரீ்.  
நம்ெிக்தகயிைால் நேமைித்த  நீர் சுய நேத்தின் தீர்ப்ொலும் பொோதமக் 
குைத்தின் சூழ்ச்ெியாலும் ெதவியின் வஞ்ெகத்தாலும் கரடுமுரடாை கல்வாரி 
வழியில் இரண்டாம் முதே விழுந்தீலர. ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 ொவம் என்ே ெடுகுழியில் விழுந்த நாம் எப்லொது எழுந்து நடக்கப் 
லொகிலோம்? 

தசபம்: 

தடுமாேி விழுந்தாலும் ததேநிமிர்ந்பதழுந்த இலயசுலவ! உம்தமப் 
ெின்ெற்றும் எமது இேட்ெியப் ெயைத்தில் ஏற்ெடும் லொததைகைில் 
விழுந்துவிடாது உம்தமலய லநாக்கித் பதாடர்ந்து  நடக்க எமக்கு ஆற்ேல் 
அைித்தருளும்- ஆபமன்.  

 

எட்டாம் ைைம் – சுய நைம் 

இலயசுநாதர் யூதப் பெண்களுக்கு ஆறுதல் பொல்லுகிோர். 

 அன்ெின் இதேவா! அன்தெ விரும்ெிய அதைவருக்கும் அருைாெி பொழிந்தீர். 
ஆன்மீகப் ெெிதயப் லொக்கிய நீர் மக்கைின் வயிற்றுப் ெெிதயயும் லொக்க எண்ைி, 
ஐந்து அப்ெங்கதையும் இரண்டு மீன்கதையும் எடுத்து வாைத்தத அண்ைாந்து 
ொர்த்து, அவற்ேின் மீது ஆெி கூேி ெிட்டுக் பகாடுக்க அதைவரும் வயிோர 
உண்டைர். ெெித்லதாரின் ெெிதயப் லொக்கிய நீர் ெெியின் பகாடுதமயாலும் 
துக்கத்தின் தாக்கத்தாலும் துயருடன் வருகிேரீ். உம்தமப் ொர்த்து எருெலேம் 
பெண்கள் கதேி அழ அவர்கைிடம் நீர், “ எருெலேம் மகைிலர! நீங்கள் எைக்காக அழ 
லவண்டாம்; மாோக உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுங்கள் எை 
ஆறுதல் கூேிைலீர. அது எப்ெடி சுவாமி? 

சிந்ைவன:  துயரத்தில் இருப்லொருக்கு பொல்ேப்ெடும் நல்ே வார்த்ததகதை விட 
நல்ே ஆறுதல் தரும் மருந்து உேகில் எதுவுலம இல்தே.  

தசபம் :  பெண்தமதயப் லொற்ேி மதித்த தயாெரலை! ெமூக நீதிக்காகவும் - தமது 
மக்கைது சுதந்திரத்திற்காகவும் ஓங்கிக் குரல் பகாடுக்கும் ஒவ்பவாருவதரயும் 
ொதுகாத்துப் ெராமரித்து வழிநடத்தியருளும் - ஆபமன். 



ஒன்பைாம் ைைம் – சுய நைம் 

இலயசு நாதர் மூன்ோம் முதே ததரயில் குப்புே விழுகிோர். 

 அன்பு இலயசுலவ! நீர் எரிலகாதவ பநருங்கி வந்த லொது ொர்தவயற்ே 
ஒருவர், “ இலயசுலவ தாவதீின் மகலை எைக்கு இரங்கும்” என்று கூச்ெேிட நீர் 
அவதர அதழத்து வருமாறு ஆதையிட்டு, “நான் உமக்கு என்ை பெய்ய 
லவண்டுபமை விரும்புகிேரீ்?” எைக்லகட்டு,  “ொர்தவ பெறும், உமது நம்ெிக்தக 
உம்தம நேமாக்கிற்று” என்ேரீ். அவர் உடலை ொர்தவ பெற்ோர். ொரச் 
ெிலுதவயிைாலும் ெதடவரீர்கைின் அடி உததயிைாலும் தள்ைாடித் தள்ைாடி வரும் 
நீர் மூன்ோம் முதே ததரயில் முகங்குப்புே விழுந்தீலர. ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 ெத்து முதே விழுந்துவிட்லடன்  என்று கவதேப்ெடாலத. அதில் ஒன்ெது 
முதே எழுந்து நின்று விட்லடன் என்று பெருதமப்ெடு. 

தசபம்: 

இேட்ெியத்தின் நாயகலை! எமது ொவங்கைின் ொரத்ததத் தாங்காது நாங்கள் 
தடுக்கி விழும் லவதையில் கரம் ெிடித்து தூக்கிபயடுத்து வழிநடத்தியருளும் - 
ஆபமன்.   

 

பத்ைாம் ைைம் – சுய நைம் 

இலயசு நாதருதடய ஆதடகதைக் கதைகிோர்கள். 

 அன்பு இலயசுலவ!  கேிலேய ெமாரியப் ெகுதியில் ெத்து பதாழுலநாயாைர்கள் 
உம்மிடம் வந்து, “ஐயா இலயசுலவ! எங்களுக்கு இரங்கும்”  என்று உரக்கக் கத்த 
நீரும் அவர்கைின் லநாதய நீக்கிைரீ். ெத்து நெர்கைில் ஒருவர் மட்டும் உம் காேில் 
விழுந்து நன்ேி பெலுத்த, “மற்ே ஒன்ெது லெர் எங்லக?” என்று நீர் லகட்டு விட்டு, 
“எழுந்து பெல்லும், உமது நம்ெிக்தக உமக்கு நேமைித்தது” என்ேரீ். அவரும் 
நேலமாடு திரும்ெிச் பென்ோர். இன்லோ, உமது தூய வழி நிதேவு பெே துயர 
வழிதய ெதடவரீர்கள் ஆரம்ெித்தார்கள். உம்மிடம் இருந்து அதைத்ததயும் பெற்ே 
அவர்கள் உமது ஆதடதயயும் கதைய அததயும் இழந்து நின்ேலீர. ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 அவமாைங்களும் அவ்வப்லொது லததவதான், இல்தேபயன்ோல் மாைம் 
என்ே ஒன்தே மைிதன் மேந்தாலும் மேந்துவிடுவான். 

தசபம்: 

 ஆதடகதைக் கதைந்த  லவதையிலும் இேட்ெிய வாழ்வில் அவமாைப்ெடாத 
இலயசுலவ! எமது வாழ்வில் லவததைகள் ஏற்ெட்டாலும் துைிலவாடு இேட்ெியப் 
ொததயில் ெயைிக்க வரம் தாரும் இதேவா. ஆபமன் 



பைிதனான்றாம் ைைம் – சுய நைம் 

இலயசு நாததரச் ெிலுதவயில் அதேகிோர்கள். 

 நீதியுள்ை தந்ததலய! நீர் உமது ெீடர்களுடன் ெடகில் பென்ே லொது ஏற்ெட்ட 
திகிேிைால் உம் ெீடர்கள் உம்தம வந்து எழுப்ெ நீர் எழுந்து காற்தேயும் கடேின் 
பகாந்தைிப்தெயும் கடிந்து பகாண்டீர். உடலை அதவ ஓய்ந்தை. அதமதி 
உண்டாயிற்று. உம்தம நிர்வாைமாக்கியவர்கள் உம்முதடய உதடதய 
நிவாரைமாக எடுத்துக் பகாண்டு உம்தமச் ெிலுதவயில் அதேய ஆரம்ெித்தார்கள். 
காற்தேயும் கடதேயும் கட்டுப்ெடுத்திய நீர் இக்கயவர்களுக்குக் கால்கதையும் 
தககதையும் காட்டிக் கட்டுப்ெட்டுக் கிடக்கின்ேலீர. ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன: 

 உண்தமக்காக எததயும் தியாகம் பெய்யோம். ஆைால் எதற்காகவும் 
உண்தமதயத் தியாகம் பெய்யக்கூடாது. 

தசபம்: 

அன்பு இலயசுலவ எைக்காகலவ நீர் காயப்ெட்டீர்; அடித்து பநாறுக்கப்ெட்டீர். 
உமது காயங்கைால் தழும்புகைால் நாங்கள் சுகம் பெற்றுக் பகாண்லடாம் என்ே 
உண்தமதய உைர்ந்து பகாண்டு பெயல்ெட அருள் தாரும். ஆபமன். 

 

பன்னிரண்டாம் ைைம் – சுய நைம் 

இலயசு நாதர் ெிலுதவயில் உயிர்விடுகிோர். 

 புண்ைிய ெீேரின் புைித ெயைத்தின் உச்ெக்கட்ட நிகழ்வு இது! தம் உயிர் 
லொகக் காரைமாக இருப்லொருக்காக  புதுதமயாய் தம் தந்ததயிடம் இலயசு, 
“தந்ததலய இவர்கதை மன்ைியும், ஏபைைில் தாங்கள் பெய்வது இன்ைபதன்று 
இவர்களுக்குத் பதரியவில்தே” என்று லவண்டுகிோர். உடன் அதேயப்ெட்ட 
உள்ைம் திருந்திய கள்வருக்கு உயிர்விடப் லொகும் லநரத்திலும், “ நீர் இன்று 
என்லைாடு லெரின்ெ வடீ்டில் இருப்ெரீ்” எை வாழ்வைிக்கிோர். அதைத்ததயும் 
அேிந்த தம் தாதய  இலயசு, “அம்மா இவலர உம் மகன்” எைக் காட்டி விட்டு தன் 
ெீடர் லயாவாைிடம் “இவலர உம் தாய்” எை ஒப்ெதடக்கிோர். தம் தந்ததயிடம் 
முதன்முதேயாக , “ஏேி ஏேி பேமா ெெக்தாைி” அதாவது, “என் இதேவா என் 
இதேவா ஏன் என்தைக் தகவிட்டீர்?” என்று வருந்துகிோர். இறுதி மூச்தெ 
பநருங்கிக் பகாண்டிருக்கும் இலயசு, “தாகமாய் இருக்கிேது” என்கிோர். 
மனுக்குேத்தின் மீட்புப் ெைிதய தம்மிடம் ஒப்ெதடத்த தம் தந்ததயிடம் இலயசு, 
“தந்ததலய உம் தகயில் என் உயிதர  ஒப்ெதடக்கிலேன்” எைக்கூேி உயிர் 
துேக்கிோர். இேந்து லொைவர்களுக்கு  உயிர் பகாடுத்த  நீர் உயிர் விட்டது ஏன் 
சுவாமி? 

 



சிந்ைவன:  துன்புறுலவாருடன் துன்ெத்ததப் ெகிர்ந்து பகாள்வதத விட லவபேன்ை 
ெிேந்த ெகிர்வு இருக்கப் லொகிேது? 

தசபம்: 

அன்புக்கும் நீதிக்கும் ெிேப்ெிடமாை இலயசுலவ! உமது ெிலுதவச் ொவின் 
மூேம் துன்புறும் அதைத்து மக்களுடனும் அவர்கள் துன்ெத்ததப் ெகிர்ந்து பகாள்ை 
வரம் தாரும் - ஆபமன் 

பைிமூன்றாம் ைைம் – சுய நைம் 

இேந்த இலயசுதவ அவர் தாயார் மடியில் வைர்த்துகிோர்கள். 

 மாண்புமிகு இதேவா! நீர் மதேயிேிருந்து இேங்கிய லொது, “லொதகலர! என் 
மகன் மீது அருள் கூர லவண்டும்; அவர் எைக்கு ஒலர மகன்; ஓர் தீய ஆவி 
அவதைப் ெிடித்துக் பகால்கிேது. அவதை விட்டு எைிதாகப் லொவதில்தே” எை 
மன்ோட நீர் அத்தீய ஆவிதய அதட்டி ெிறுவைின் ெிைி தீர்த்து அவனுதடய 
தந்ததயிடம் அவதை ஒப்ெதடத்தீர். தீய ஆவிதய விரட்டிய நீர் உம் ஆவிதய 
விட்டது ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன:   அன்தை ஓர் ஆேயம். ஆேயத்திலேலய இறுதித் துயில் 
பகாள்கிோர் இலயசு. 

தசபம்:  அன்பு தந்ததலய! அநீதிதயயும் துன்ெத்ததயும் எதிர்பகாள்ை துைிவும் 
மைத்ததரியமும் அவெியம் என்ெததைப் புரிந்து பகாண்டு வாழ வரம் தாரும் 
ஆபமன். 

பைினான்காம் ைைம் – நிவறவு 

இலயசு நாததரக் கல்ேதேயில் அடக்கம் பெய்கிோர்கள். 

 என் அரலெ இதேவா! யூலதயாவில் இோெர் இேந்து நான்கு நாட்கள் ஆை 
ெின் அங்கு பென்ே நீர் கண்ைரீ் விட்டு அழுதீர். “ இோெலர பவைிலய வா” என்று 
உரத்தக் குரேில் கூப்ெிட, இேந்தவர் உயிலராடு பவைிலய வந்தார். “கட்டுக்கதை 
அவிழ்த்து அவதைப் லொக விடுங்கள்” என்ேரீ். ஆைால் பவள்தைப்லொைம், 
ெந்தைத் தூள் மற்றும் நறுமைப்பொருட்களுடன் உம்தமக் கட்டி யூத அடக்க 
முதேப்ெடி அடக்கம் பெய்தார்கள். இததத் தடுக்கவில்தேலய. ஏன் சுவாமி? 

சிந்ைவன:   எத்ததை இடர்கள் வந்தாலும் நிதேயாை நிதேவாழ்தவ லநாக்கி 
ெயைிப்லொம். 

தசபம்:  ெரலோக ெிதாலவ! நிதேயற்ே இவ்வுேக வாழ்வின் அழிதவ ெிந்திக்கத் 
தவறும் எங்கதை மன்ைித்து நற்பெய்தி கூறும் பெய்திக்கு நாங்கள் கவைமாகக் 
காதுபகாடுத்து வரவிருக்கும் அழிவிேிருந்து எம்தமப் ொதுகாத்திட அருள்புரியும் - 
ஆபமன். 

எழுத்து : திருமதி. ல ாஸ்ெின் அைிதா ப யராஜ், ொவூர்ெத்திரம். 


