
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 ெி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. 

 

 

 

 

 



முன்னுவை 

ெிலுதவப்ொதத, இலயசுவின் பெங்குருதியால் ெீராக்கப்ெட்டது 
இப்ொதத. அவமாைச் ெின்ைத்தத ஒரு இைத்தின் அதடயாைம் எை 
மாற்ேியது இப்ொதத. மண்ைின் தமந்ததை இதே மகைாக மாற்ே 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட்டது இப்ொதத. பொன்னும் பூவும் தூவப்ெட்டு, ெட்டுக் 
கம்ெைம் விரிக்கப்ெட்ட ொதத அல்ே. கல்லும் முள்ளும் கரடும் லமடும் 
நிதேந்த கடிை ொதத. கடக்க முடியுமா என்ே ெிந்ததைக்கு 
இடங்பகாடாமல் கடவுைால் கடந்தாக லவண்டிய ொதத. நாமும் கடக்க 
கடதமப்ெட்டிருக்கின்லோம். 

  “முள் இருக்குலமா எை முைக லவண்டாம்;  

முன் பென்ேவர் முள்தை மேர்கைாக்கி விட்டார். 

கடிை கற்கள் நிதேந்திருக்குலமா என்று கேங்க லவண்டாம்; 

கடந்து பென்ேவரின் குருதி கற்கதை கதரத்து விட்டது. 

இப்ொததயின் முடிவில், பெற்றுக் பகாள்ை லவண்டியது மைமாற்ேம் 
என்னும் வரத்தத. அநியாயங்களும் அக்கிரமங்களும் ஆட்ெி பெய்யும் லொது 
ெெியிேிருப்ெவைின் நியாயங்களும் வேிகளும் பதரிய வாய்ப்ெில்தே. 
ெிோத்துவின் ஆட்ெியில் இலயசுவின் நற்குைங்களும் அற்புதங்களும் 
அமிழ்த்தப்ெட்டுத் தான் லொய்விட்டது. அலத ஆட்ெி இங்கும் அரங்லகேிக் 
பகாண்டு தான் இருக்கின்ேது. நம் ொதததய ெரி பெய்லவாம். ெிலுதவகதை 
கழுத்தில் அைிவதிலும் அதன் கருத்தத அைிவது உத்தமம். கருத்தின் 
ெிலுதவகதைத் தாங்கி இலயசுவின் துதைலயாடு அநியாயப் ொதததய 
நியாயப் ொததயாக மாற்ே புேப்ெடுலவாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 



முைல் நிவை 

இயயசு சிலுவை மைணத்ைிற்கு ைரீ்ப்பிடப்படுகிறார். 

இலயசுலவாடு லமாதிய இடங்கைில் எல்ோம் பவட்கித் ததேகுைிந்த 
குள்ைநரிக் கூட்டம் லநரடியாக லமாதாமல் குறுக்கு வழியில் குழி ெேித்ததன் 
விதைவுதான் இலயசுவுக்குக் கிதடத்த ெிலுதவ மரைத் தீர்ப்பு. 
ெதிகாரர்கைின் ெதெக்கு நீதிமன்ேம் என்ே புைிதப் பெயர் பகாடுத்ததுதான் 
மிகவும் பகாடுதம. விொரதை முடிந்லத தீர்ப்பு எழுதுவது மரபு. இங்கு 
தீர்ப்தெ எழுதிவிட்டு விொரதை என்னும் நாடகத்தத 
அரங்லகற்றுகின்ோர்கள். பகாதேகாரக் கூட்டத்திற்கு முன் பமைைியாகிோர் 
இலயசு. அதிகார பவேியில் ஒழித்து விட லவண்டும் என்று ெதிகாரர்கள் 
ஒன்று கூடியலொது அங்கு நீதியின் தராசு நிதேகுதேந்து லொகிேது. 
இலயசுதவப் லொல் இன்றும் எத்ததை லெர் அக்கிரமக்காரர்கைின் முன் 
வாயிருந்தும் ஊதமகைாக நிற்கின்ோர்கள். அதிகார ெேம் நீதியின் 
தககளுக்கு விேங்கிட அனுமதிக்கோமா? வேியவனுக்கு ஒரு நீதி, 
வக்கற்ேவனுக்கு ஒரு நீதி என்று நீதிதய நீதிமன்ேலம விற்ெதை பெய்வதத 
பொறுத்துக் பகாள்ைோமா? நீதியின் கழுத்து பநரிக்கப்ெடும் லொபதல்ோம் 
நாம் அைி திரண்டு அததத் தடுத்திட முன்வந்தால் எத்ததைலயா 
நிரெராதிகள் நிம்மதி மூச்சு விடுவார்கள். எருெலேம் ஆேயத்தில் 
அட்டூழியங்கதைத் தட்டிக் லகட்ட இலயசுவின் துைிவு நமக்கு வந்தால் 
இப்பூமி ஒைி பெறும். 

தசபம் 

 நீதியின் மீது லவட்தக பகாண்லடார் லெறுபெற்லோர் எைப் லொதித்த 
இலயசுலவ, எங்கள் ெமூகத்தில் அநீதி ததேபயடுக்கிே லொது நீதிக்காக குரல் 
எழுப்பும் துைிதவயும் நீதியின் லவட்தகதயயும் தாரும் - ஆபமன். 

 

 

 

 

 

 

 



இைண்டாம் நிவை 

இயயசுைின் யைாள்யமல் சிலுவை சுமத்ைப்படுகிறது. 

குற்ேலம அேியாதவரின் லதாள்கைில் பகாடுதமயின் ெின்ைமாகக் 
கருதப்ெட்ட ெிலுதவ சுமத்தப்ெடுகிேது. மரைம் என்ெது லவததை. ஆைால் 
ெிலுதவ மரைம் என்ெது அவமாைம். ொவிகள் சுமந்து சுமந்லத அழுக்காை 
ெிலுதவ, இலயசுவின் லதாள்கதை பதாட்டதால் இன்று கம்ெரீமாய் லகாபுர 
உச்ெியில் ப ாேிக்கிேது. தான் பெய்த தவறுக்காக, இதேவன் 
தண்டதையில் இருந்து தன்தைக் காத்துக் பகாள்ை தக கழுவுகின்ோன் 
ெிோத்து. ெிலுதவதய சுமக்க தயாராகிோர் இலயசு. இன்றும் ெதடப்ெின் 
ெிகரமாை மைிதர்கதை நசுக்கும் லொக்கு நாளுக்கு நாள் வைர்ந்து பகாண்லட 
இருக்கிேது. குற்ேவ்ைி கூட மைித லநயம் மீோ வண்ைலம தண்டிக்கப்ெட 
லவண்டும் என்ெது நீதி. ெமூகத்தில் வன்முதேயாலும், ொதி, ெமய 
பவேியாலும், ொேியல் வன்பகாடுதமகைாலும் மைித லநயம் எங்லகா 
மதேந்து பகாண்லட பெல்கிேது. இரண்டு அங்குே நாக்தக இழுத்துப் லெெி, 
திண்தைகைிலும் பதருக்கைிலும் ெிேதரப் ெற்ேி ெரப்ெிய வதந்திகள் 
வேிதய ஏற்ெடுத்தும் ெிலுதவகலை. தட்டிக் லகட்க ஆைில்தே என்ே திமிர் 
லொக்கிைால் எத்ததைப் பெண்கைின் வாழ்க்தக சூன்யமாகிப் லொகிேது? 
அடுத்தவரின் மை லவததைக்குக் காரைமாக அதமெவர்கள் அதைவரும் 
இலயசுவின் லதாள்மீது ெிலுதவதயச் சுமத்துெவர்கலை. 

தசபம்: 

 எங்கள் வாழ்வு வைம் பெே ெிலுதவ சுமந்த இலயசுலவ! மைித 
மாண்தெக் காத்திடவும், அடுத்தவரின் லவததைக்குக் காரைமாக இராமல், 
அவர்கைின் சுதமகளுக்குத் லதாள் பகாடுக்கும் மக்கைாக மாேிட நல் 
மைததத் தாரும் - ஆபமன். 

 

 

 

 

 

 

 



மூன்றாம் நிவை 

இயயசு முைல் முவற கீயே ைிழுகிறார்.  

கரடு முரடாை ொதத, கடிைமாை ெிலுதவ, பநற்ேிதயக் கிழிக்கும் 
முள்முடி, பதய்வலம எைினும் மைித உருவில் வேம் வந்தவர் தாலை. 
உடல் லவததையும் மை லவததையும் இலயசுதவத் தடுமாற்ேமதடயச் 
பெய்து விடுகிேது. கீலழ விழுந்த இலயசுதவ பூமி கண்ைரீுடன் 
தாங்குகிேது. நமது வழிகாட்டியாை இலயசுலவ கீலழ விழுகிோர் என்ோல் 
வாழ்க்தகயில் நாபமல்ோம் விழுவது ொதாரைம் தான். ததரயில் தடுமாேி 
விழுந்த இலயசு, துைிதவத் துதை பகாண்டு, லொக லவண்டிய இடத்திற்கு 
கால்கதை முன்லைாக்கிச் பெல்ேப் ெைிக்கிோர். வாழ்க்தகப் ெயைம் 
வெந்தமாகலவ இருக்க லவண்டும் எை மைது எதிர்ொர்க்கிேது. பொக்கத் 
தங்கமும் கூட பநருப்ெில் தன்தை லொததைக்கு உட்ெடுத்தி விட்டுத் தான் 
ப ாேிக்கும் ஆெரைங்கைாகிேது. ொதித்தவர்கைின் வரோற்தேப் 
புரட்டிைால் உச்ெத்தத அதடயும் முன் எத்ததைப் ெடிகைில் விழுந்து 
எழுந்தார்கள் என்ெது புரியும். ெதுரமாை முட்தடயும் ெங்கடமில்ோ 
வாழ்க்தகயும் ொத்தியமில்தே. வருத்தப்ெடாமல் வாழ்தவ இரெிக்கலவா 
ருெிக்கலவா இயோது. எைலவ மைித வாழ்விலும் வழீ்தல் என்ெது 
பவற்ேிக்காை ெடிகலை. விழுந்து விட்லடாம் எை விரக்தியதடயாமல் 
இேட்ெிய பவேியுடன் முன்ைைிக்கு வந்தவர்கைின் ெின்ைைிதயப் 
ொடமாக்கிக் பகாள்ளுங்கள். 

 

தசபம் 

 ததரயில் விழுந்தும் தன்ைம்ெிக்தகலயாடு எழுந்து நடக்கிே 
இலயசுலவ! வாழ்க்தகப் ெயைத்தில் ொரத்தால் விழுந்துவிடும் லொது, 
உம்தம உதாரைமாகக் பகாண்டு எழுந்து நடக்க அருள்தாரும். - ஆபமன். 

 

 

 

 

 

 



நான்காம் நிவை 

இயயசு ைம் ைாவயச் சந்ைிக்கிறார். 

ெிலுதவ லதாதை அழுத்த, லவததை இதயத்தத அழுத்த, கரடு 
முரடாை ொததயில் லொை இலயசு அன்ெின் வடிவமாை அன்தை 
மரியாவும் தன்லைாடு நடந்து வருவததக் காண்கிோர். லொராட்டக்கைத்தில் 
தன் அன்தையின் ஆெீர் தைக்கு இருக்கிேது என்ெது இலயசுவுக்கு 
ஆறுததேயும் ஊக்கத்ததயும் தருகிேது. உேகலம தன்தை ஒதுக்கி 
விட்டாலும் தன்தை உதிரத்தில் தாங்கியவர் இன்ைமும் அருகிேிருப்ெது 
இலயசுவுக்கு ஆறுதோக இருக்கிேது. நாமும் அன்தை மரியாதவப் லொல் 
ெிேந்த அன்தையாக இருக்க முதைலவாம். 

 கடவுைின் கருதைதய அம்மாவின் கண்கைில் காைோம். உயிரின் 
ெிேப்ெிடம் அம்மா. அம்மாவின் ஆதரவு இருக்கும் குழந்ததக்கு வாைமும் 
கூட வெப்ெடும். ஆைால் இன்தேய ெமூகங்கைில் அம்மாக்கள் தைது 
கடதமகதையும் பொறுப்தெயும் உைராது, தாங்கள் கருதையின் 
வடிவங்கள் என்ெதத ெரெரப்ொை வாழ்க்தகச் சூழேில் மேந்லத 
லொகிோர்கள். உங்கள் குழந்ததயின் முதல் ஆெிரியர் நீங்கள் தான் என்ெதத 
அேிவரீ்கைா? இதையத்தில் ஏராைமாய்க் கற்ோலும் குழந்ததகள் விரும்ெிப் 
ெடிக்கும் ொடம் நமது வாழ்க்தக தான். பெண்கள் தீயவர்கைாக இருக்கோம் 
ஆைால் தாயார்கள் ஒருலொதும் தீயவர்கைாக இருக்கக்கூடாது. 
அவநம்ெிக்தகயின் விததகதை ஆயிரம் லெர் விததத்தாலும் நம்ெிக்தகதய 
நாற்ேங்கால்கைாகத் தாய் தான் இருக்க முடியும் இன்தேய தாய்மார்கள் 
பதாதேக்காட்ெிக்குள் பதாதேந்து லொைால், நாதைய வரோற்தே எழுதும் 
லெைாக்கள் முதை இழந்துவிடாதா? இலயசுவுக்கு ஊக்கம் தந்த அன்தை 
மரியாதவ மைதில் ஏற்லொம். ெிேந்த ததேமுதேதய உருவாக்குலவாம். 

பெெம்:  

அன்தை மரியின் அன்பு இலயசுலவ எங்கைின் தாய்மார்களுக்கு 
அன்தையின் மைப்ொன்தமதயத் தந்து, தங்கள் பொறுப்தெ உைர்ந்து 
குழந்ததகளுக்கு ஆறுதல் தந்திட அருள் புரியும் - ஆபமன் 

 

 

 

 



ஐந்ைாம் நிவை 

இயயசுைின் பாைத்ைில் சயீமான் பங்யகற்கிறார். 

ெிலுதவப்ெயைத்திதை முடிக்கும் முன் இலயசு இேந்து விட்டால் 
ெிலுதவயில் அதேந்து ெித்திரவதத பெய்ய முடியாது என்ே பகாடிய 
எண்ைம் பகாண்டவர்கள், உேக மீட்ெருக்கு உதவுவதற்கு ெிலரன் ஊதரச் 
லெர்ந்த ெீலமான் என்ெவதரக் கட்டாயப்ெடுத்துகிோர்கள். 
கட்டாயத்திைாேன்ேி குற்ேமில்ோ இலயசுவின் மீதுள்ை கரிெதையால் 
உதவ முன் வருகிோர் ெீலமான். உேக மீட்ெருக்கு உதவுகிலோம் என்று 
ெீலமான் உைர்ந்திருக்கவுமில்தே. வரோற்ேில் இடம் பெேப் லொகிலோம் 
என்று நிதைத்திருக்கவுமில்தே. ொரிதைப் ெதடத்த ெரம தந்ததயின் 
மகனுக்லக உதவியும் லததவப்ெடுகிேது என்ெததக் குேித்துக் பகாள்ை 
லவண்டும். தைிமைிதராய் எததயும் ொதித்து விட இயோது. 
ஒருவருக்பகாருவர் ெரஸ்ெரம் உதவிக் பகாள்வதில் தான் வாழ்க்தக 
நகர்ந்து பகாண்டிருக்கிேது. நாம் வாழும் ெமூகத்தில் எத்ததைலயா லெர் 
ெிேரின் உதவிக்காகக் காத்திருக்கிருக்கிோர்கள். வெதி ெதடத்த ெேர் தங்கள் 
சுண்டு விரதே ெற்று நீட்டி உதவ முன்வந்தால் எத்ததைலயா ஏதழ 
எைியவர்கள் ஏற்ேம் பெற்று இருப்ெர். அடுக்கி தவக்கப்ெட்ட கறுப்பு 
ெைக்கட்டுகைில் ெிே காகிதங்கள் ஏதழ மாைவனுக்கு கல்வி கட்டைமாக 
ஆகோலம? வட்டிக்கு லமல் வட்டி எை வாட்டி எடுக்காமல் முடிந்தததத் 
தாருங்கள் என்று கருதைலயாடு கூேிைால் எத்ததைலயா லெரின் 
தற்பகாதேகதைத் தடுக்க முடியும். கல்யாைச் ெந்ததயில் வரதட்ெதை 
பகாடுக்க இயோது கண்ைரீில் மூழ்கி இருக்கும் கன்ைியதர, கதரலயற்ே 
கருதை உள்ைம் பகாண்ட ஆண்மகன்கள் முன்வந்தால் ெே பெண்கைின் 
வாழ்வில் வெந்தம் வாழ்த்துதர ொடியிருக்கும். ெிந்திப்லொம். ெிேருக்கு 
உதவும் வாய்ப்பு அதைவதரயும் லதடி வருகின்ேது. ெீலமான் லொே நாமும் 
உதவ முன்வருலவாலம லகாட்தட லொன்ே வடீுகைில் வாழ்ெவர்கள் 
குடிதெகைில் வாழும் எைியவர்கதை நிதைத்துக்பகாள்ளுங்கள் பெல்ேப் 
ெிராைிகளுக்கு உைவூட்டும் ெீமான்கலை! நீங்கள் ெீலமான்கைாக மாேிைால் 
இவ்வுேகில் ெெியும் ெட்டிைியும் ெேந்லதாடாதா> இதயக் கதவுகதைத் 
திேந்து ெீலமாைாய் வாழ்லவாம். 

தசபம் 

ெீலமாைின் உதவிதய ஏற்றுக்பகாண்ட இலயசுலவ! வாழ்வின் 
வைங்கதையும் அேிதவயும் ெிேலராடு ெகிர்ந்து பகாள்ை உதவும் உள்ைத்தத 
தந்தருளும் – ஆபமன். 



ஆறாம் நிவை 

கவைத்ைிருந்ை இயயசுைின் ைிருமுகத்வைக் கனிவுடன் துவடக்கும் 
தையைாணிக்கா 

கருதையின் முகத்தில் காயத்தின் லகாடுகள். ஒைி பவள்ைம் பூெிய 
இலயசுவின் முகத்தில் இப்லொது மைித ொயலே மதேந்து லொயிருந்தது. 
அவருடன் ெயைித்த அதைவரும் ஓடி ஒைிந்து விட்ட ெிேகு வியர்தவயின் 
உவர்ப்பும், குருதியின் ெிவப்பும் மட்டுலம அவலராடு ஒட்டியிருந்தது. 
ெரிதாெப்ெட்டவர்கள் கூட அதிகார வர்க்கத்திற்குப் ெயந்து, அடங்கிலய 
லொயிருந்தார்கள். ஆைால் ெற்றும் ெயப்ெடாத பவலராைிக்கா, புயபேைப் 
புேப்ெட்டு, இலயசுவின் புைித முகத்ததத் துதடக்கிோர். முகத்ததத் 
துதடத்ததில் என்ை துைிச்ெலும் தியாகமும் இருக்கிேது எை இததச் 
ொதாரை நிகழ்வாகக் கருதோம். பெண்கதை மிகவும் அடிதமத் தைத்தில் 
அமுக்கி தவத்திருந்த யூத ெமுதாயத்தில் அத்ததை பகாடியவர்கள் 
மத்தியில் ஒரு பெண் இைம் வயதாை ஆண் மகைாை இலயசுவின் 
முகத்ததத் துதடத்தார் என்ோல் அது ஒரு புரட்ெியாை பெயல் அல்ேவா? 
பவண் துைியில் பெங்குருதியால் வண்ைமிட்ட தன் முகத்தத ெதித்து 
பவலராைிக்காவின் பெயதே அங்கீகரிக்கின்ோர் இலயசு. இன்தேய 
நவநாகரீக உேகில் பெண்கைின் அடிதமத்தைத்தத உதடத்பதேிந்து 
பவலராைிக்காதவப் லொே நன்தமக்குத் துதை நிற்க தயாரா? புரட்ெி, 
புதுதம எனும் பெயரில் முகம் சுைிக்கும் ஆதடகதையும் 
அேங்காரங்கதையும் பெய்வது பெண்தமக்கு அழகு லெர்க்காது. பெண்கதை 
லொகப் பொருைாய் ொதிக்கும் ொவிக்கும் கயவர்களுக்கு ததரியமுடன் 
உங்கள் ொததைகைால் ெவுக்கடி பகாடுங்கள். துைிச்ெலும் இரக்கமும் 
பெண்தமயின் தைிப் ெண்புகள். இதவ இரண்டும் லெர்ந்து பகாண்டால் 
பெண்ைிைத்திைால் இம்மண்ைகலம மாண்பு பெறும். ததடகதைத் 
தகர்த்பதேிந்து விட்டு பவலராைிக்காதவப் லொே பவகுண்படழுங்கள். 
உேகலம பவைிச்ெம் பெறும். 

தசபம் 

முகத்ததத் துதடத்த பவலராைிக்காவிற்கு தம் முகத்ததலய ெதிவு 
பெய்து பகாடுத்து இலயசுலவ! முகமிழந்து அடிதமகைாய் கிடக்கும் 
பெண்ைிைம் ெமத்துவம் கண்டிட அருள்தாரும் – ஆபமன். 

 

 



ஏோம் நிவை 

இயயசு இைண்டாம் முவற ைவையில் ைிழுகிறார். 

ொரமாை ெிலுதவ இலயசுதவ இரண்டாம் முதேயாக கீலழ 
தள்ைிவிட்டது. விழுந்து விட்லடாலம என்ே விரக்தி இல்ோமல், யாருலம 
தூக்கி விட வில்தேலய என்று குதேெட்டுக் பகாள்ைாமல், விழுந்த 
லவகத்தில் எழுந்து நடக்க உத்லவகம் பகாள்கிோர். ெிலுதவப் ெயைத்தில் 
விழுவதத இலயசுவால் எப்ெடித் தவிர்க்க முடியவில்தேலயா அப்ெடிலய 
வாழ்க்தகப் ெயைங்கைில் துன்ெங்கள், பநருக்கடிகள் லநரங்கைில் 
விழுவததத் தவிர்க்க இயோது. விழும் லொது எழும் லவததை 
யதார்த்தமாைதுதான். எழுச்ெியும் வழீ்ச்ெியும் வாழ்வின் இரு லவறு 
ெக்கங்கள். பவற்ேிதய இைிதமயாய் ஏற்றுக் பகாள்ளும் இதயம் 
லதால்விதய ஏலைா மதேத்துவிட முயற்ெிக்கிேது. பவற்ேி என்ைாலும் 
லதால்வி ெிேராலும் வந்தது எைப் ெழிலொட முயற்ெிக்காமல் ஏன் 
விழுந்லதாம் என்று ெற்று லயாெித்தால் எப்ெடி எழுவது எனும் விதட 
தாைாகலவ கிதடக்கும். வாழ்க்தகயின் ஒவ்பவாரு வழீ்தலும் ஒரு ொடம். 
உண்தமயாை நண்ெர்கதையும் லொேியாை அவர்கதையும் பதைிவாக்கும் 
கண்ைாடி. லநாய் வந்ததற்கும் பதாழில் நஷ்டத்திற்கும் கைவன் மதைவி 
ெிரச்ெிதைக்கும் பெய்விதைதய காரைம் என்று மந்திரவாதிகதை நாடி 
நிற்கும் ெகுத்தேிவு ெகேவன்கள் இன்ைமும் நம்முடலை இருக்கின்ோர்கள். 
ெிரச்ெிதைக்கு பெய்விதை காரைமல்ே, குடும்ெத்திைர் பொறுப்ெற்ே 
விதத்தில் பெய்கிே விதைகதை காரைம். உேகில் ொதித்தவர்கள் எல்ோம் 
ொத்தாைின் தயவில் உயர்ந்தவர்கள் அல்ே. விழுந்த இடத்தில் விொரதை 
நடத்தி விண்தைத் பதாட்டவர்கள்தான். துன்ெங்கள் கற்றுத்தரும் ொடலம 
கதடெி வதர தக பகாடுக்கின்ேது. எைலவ விழுந்து விட்லடாலம எை 
வருந்தாமல் ெட்டு அேிந்துபகாள்ை இதேவன் தந்த வாய்ப்பு என்று எண்ைி 
எழுந்து நடப்லொலம. 

தசபம்  

ததரயில் தாைாக விழுந்து, தாைாக எழுந்து நடந்த இலயசுலவ 
நாங்கள் விழுந்து கிடக்கின்ே நிதேகைில் அனுெவங்கதை ொடல்கைாக 
கற்றுக் பகாண்டு வாழ்க்தகதய யதார்த்தமாக எதிர்பகாள்ை துதை 
பெய்யும் – ஆபமன். 

 

 



எட்டாம் நிவை 

இயயசு எருசயைம் தபண்களுக்கு ஆறுைல் கூறுகிறார். 

இலயசுவின் துயர நிதே கண்டு எருெலேம் நகர பெண்கள் 
கண்ைலீராடு இலயசுவின் ெின்ைால் நடந்து வந்தார்கள். நிரெராதிக்கா 
இத்தண்டதை என்று பநாந்து அழுதார்கள். இதற்கு முன் எத்ததைலயா 
குற்ேவாைிகள் இலத ொததயில் ெிலுதவ சுமந்து பென்ேிருப்ொர்கள். 
ஆைால் அன்பேல்ோம் அழாதவர்கள் இன்று இலயசுவுக்காக அழுகிோர்கள் 
என்ோல், இலயசு குற்ேவாைி அல்ே என்று உறுதியாக நம்ெிைார்கள். 
கண்ைரீ் வழியாக அவர்கள் பவைிப்ெடுத்திய கருதைதய இலயசு 
ஆறுதோகக் கருதுகிோர். தன் துன்ெ லநரத்திலும் கருதை மாோமல், 
கண்ைரீ் வடித்த பெண்கைிடம் ஆறுதல் கூேித் லதற்றுகிோர். உேகம் 
தைக்காக கண்ைரீ் வடிப்ெதத இலயசு ஒரு லொதும் விரும்புவதில்தே. 
மக்கள் தங்கைின் ொவ அழுக்குகதை கண்ைரீால் கழுவிக்பகாள்ை 
லவண்டும் என்ெலத இலயசுவின் விருப்ெம். இலயசுவின் ொடுகதை நிதைத்து 
ஆேயத்தில் அழுவது அர்த்தமற்ேது; அவெியமற்ேது. நாம் நிதைத்து அழ 
லவண்டியது நம் ெமூகத்தில் நிேவும் அவேங்களுக்காக, ெிேதர குத்திக் 
கிழித்த கூரிய பொற்களுக்காக, குடியிருப்புக் காேைி முதல் அடக்கம் 
பெய்யப்ெடும் கல்ேதே லதாட்டம் வதர லகாரத்தாண்டவம் ஆடும் ொதி 
பவேிக்காக அழுலவாம். திருமைம் எனும் திருவருட்ொதைத்தத 
வரதட்ெதை எனும் பெயரில் வியாொரமாக்கியதிற்காக அழுலவாம். 
பெண்தை லொகப் பொருைாகக் காட்டி பெண்ைின் மாண்தெ பகடுக்கும் 
ஊடகங்களுக்கா அழுலவாம். வேியவதை வாட்டி வததக்கும் வட்டிக் 
பகாடுதமக்காக அழுலவாம். பகாதேகள் ஏதழகைின் கண்ைரீுக்கு 
காரைமாயிராமல், இைி வழிந்லதாடும் நீதர நம் விரல்கைால் துதடப்லொம் 
ெமூக அழுக்குகதை கண்ைரீால் ெேதவ பெய்லவாம் நாம் கூே லவண்டிய 
ஆறுதல் நாம் வழிெடும் இலயசுவுக்கு அல்ே, நம் கண்பைதிலர வதீிகைில் 
வாடிக்கிடக்கும் இலயசுவின் ொயதே பெற்ே வேியவர்களுக்லக. 

 

தசபம் 

எருெலேம் பெண்களுக்கு ஆறுதல் பொன்ை இலயசுலவ! எங்கள் 
வாழ்வில் ெந்திக்கும் வேியவர்களுக்கு ஆறுதல் கூேி அவர்கைது 
கண்ைதீரத் துதடத்திட கருதை உள்ைத்தத தாரும் – ஆபமன். 

 



ஒன்பைாம் நிவை 

இயயசு மூன்றாம் முவற ைவையில் ைிழுகிறார். 

கல்வாரிதய லநாக்கிய கருதை தமந்தைின் ெயைத்தில் 
இன்னுபமாரு தடங்கல். தைர்வும் தடுமாற்ேமும் இதைந்திட இலயசு 
தட்டுத்தடுமாேி மூன்ோவது முதேயாக ததரயில் விழுகிோர். ொதி 
வழியிலேலய இலயசு இேந்து விடுவாலரா என்ே ெரெரப்பு ெதடவரீர்களுக்கு. 
அவர்கைின் எண்ைத்தத வாெித்த இலயசு முழுலவகத்ததயும் காட்டி 
எழுந்து நடக்கின்ோர். நாம் தியாைிக்கும் ெிலுதவப்ொததயில், இலயசு 
ததரயில் விழும் நிதே மட்டும் மூன்று முதே திரும்ெத் திரும்ெ நம் 
ெிந்ததைக்கு தந்திருப்ெதில் காரைம் உண்டு. நம் வாழ்க்தக ொதத எனும் 
ெிலுதவப் ொததயில் பதாடர்ந்து வரும் லவததைகளும் எழுச்ெிகளும் 
இயல்ொைதவலய என்ெதத இலயசுவின் ொடுகைில் இருந்து கற்றுக் 
பகாள்ைலவண்டும் என்ெதற்காகத்தான் இலயசுவின் விழுதல்கள் மூன்று 
முதே பதாடர்ந்து வருகின்ேை. வருத்தம் வாழ்தவ வாட்டிபயடுக்கும் 
விழுந்து கிடக்காமல், அதேகதைக் கிழித்துக் பகாண்டு ஆழியில் 
முன்லைறும் ஓடம் லொே ததடகதைத் தாண்டி முன்லைாக்கி நகர 
லவண்டும். எண்ைங்கதை பெயல்ெடுத்தும்லொது ஏற்ெடும் ெறுக்கல்கைின் 
குறுக்கீட்டால் ெின்ைதடவு என்று கருதாமல் முயற்ெி திருவிதையாக்கும் 
எை எடுத்துக்பகாள்ை லவண்டும் அடுத்தடுத்து வரும் லொராட்டங்கைால் 
தன்ைம்ெிக்தகதய இழப்ெவர்கலை, ொம்ெேில் இருந்து உயிர் பெற்று எழும் 
ெைீிக்ஸ் ெேதவதய நிதைத்துக் பகாள்ளுங்கள் நீங்கள் முடிந்துவிட்டது 
எை மூட்தட கட்டிய முடிச்ெியிேிருந்து பதாடக்கம் ஒன்று தைில் விடும் 
என்ெதத மேவாதீர்கள். அழுத்துகிே பூமிதய கிழித்துக் பகாண்டு 
பவைிலயறும் விததகதைப் லொே, பநருக்குகிே இடர்கதை பநம்ெிவிட்டு 
முயற்ெிலயாடு முன்லைறுங்கள். தன்ைம்ெிக்தக மட்டும் லொதும். 
இலயசுதவப் லொே எழுந்து நடப்லொம். வாருங்கள்! 

 

தசபம் 

நம்ெிக்தகதய இழக்காமல் உறுதியுடன் எழுந்து நடந்து இலயசுலவ! 
வாழ்க்தகச் ெிலுதவகைால் விரக்தியில் விழுந்து கிடக்கிலோம். புதிய 
பதாடக்கத்தத எங்களுக்குத் தந்தருளும் – ஆபமன். 

 

 



பத்ைாம் நிவை 

இயயசுைின் ஆவடகவை ைலுக்கட்டாயமாக உரிகிறார்கள். 

உயிர் லொகும் லொது மாைமும் லெர்ந்து லொக லவண்டுபமன்று 
பகாதேகாரர்கள் மேிவாக நிதைத்ததன் விதைவாக, உடல் 
லவததைலயாடு மைலவததைதயயும் அதிகப்ெடுத்தும் லநாக்கத்தில் 
காயத்லதாடு ஒட்டியிருந்த ஆதடதய வலுக்கட்டாயமாகக் கதைகிோர்கள். 
மைித உரிதம மீேேின் அதிகெட்ெ அத்துமீேல் இதுதான். உருவிழந்து, 
உதடயிழந்து இலயசு பமௌைமாக நிற்கின்ோர். வாடி நின்ேவர்கதை 
எல்ோம் நாடிச் பென்று நேம்புரிந்த நல்ேவருக்கா இந்த அவேநிதே? 
ஒருவதரக் பகாதே பெய்வததவிட அவமாைப்ெடுத்துவது பகாடூரமாைது. 
சுயமரியாதத மைிதர்களுக்கு மட்டுலம உண்டு. ஒரு மைிதைின் 
சுதந்திரத்துக்குள் அத்துமீறும் அதிகாரம் யாருக்கும் வழங்கப்ெடவில்தே. 
ஆைால் இன்லோ எத்ததை அத்துமீேல்கள்? வறுதமதயச் ொதகமாக்கி 
வேிலயாதரச் சூதேயாடும் அக்கிரமங்கள். உடல் ெேத்தில் குதேந்தவள் 
என்று பெண் இைத்திடம் நடத்தும் ொேியல் அத்து மீேல்கள். நாக்குக் 
கூொமல் ெிேருக்கு எதிராகப் ெரப்புகின்ே அவதூறுக் கததகள் தைக்கு 
ஆகாதவர்கைின் நட்தெச் ெிததக்கப் ெயன்ெடுத்தும் அழுக்கு வார்த்ததகள். 
இவர்கள் ஒைிந்திருந்து பகால்லும் நச்சுப் லெர்வழிகள். இவர்கைின் 
அவதூறுகைால் எத்ததை லெரின் இதயங்கைின் பநாறுக்கப்ெட்டிருக்கும். 
பவைிப்ொர்தவக்கு புைிதமாை புண்ைியவான்கதைப் லொே நடந்து 
பகாள்வார்கள். உள்லை பகாடிய விஷம் குடிபகாண்டிருக்கும். இவ்வாோை 
நச்சுகளுக்கு நாம் துதை லொகக்கூடாது. அநியாயமாய் அடுத்தவர்களுக்கு 
அவமாைத்தத ஏற்ெடுத்தும் மைிதப் லொேிகலை, உங்கைின் முடிவு மிகக் 
பகாடூரமாைதாக இருக்கும் என்ெதத மேவாதீர்கள்.  ெிேருக்கு எதிராகப் 
லெெிகிே லொதும் வதந்திகதைப் ெரப்பும் லொதும் இலயசுவின் ஆதடதய 
மீண்டும் கதைந்து அவமாைப்ெடுத்துகிேரீ்கள். 

 

தசபம் 

அவமாைத்தத தாங்கிக் பகாண்ட இலயசுலவ! எங்கள் ெமூகங்கைில் 
அன்ோடம் அரங்லகறும் அத்துமீேல்கைில் இருந்து அப்ொவி மக்கதைக் 
காத்திடவும் மைித உரிதமகதைக் காத்திடவும் மைித உரிதமகள் 
மதிப்ெிடவும் எங்களுக்கு அருள்தாரும் - ஆபமன் 

 



பைிதனான்றாம் நிவை 

இயயசுவைச் சிலுவையில் ஆணிகைால் அவறகிறார்கள். 

ெே லெருக்கு நன்தம பெய்ய நீண்ட தககளும் ஊபரங்கும் நடந்து 
பென்று நற்லொததை பெய்த கால்களும் இப்லொது பகாடிய ஆைிகளுக்கு 
இதரயாகின்ேை. ஆைிகைால் துதைக்கப்ெட்ட உடேிேிருந்து ெேீிட்டுப் 
ொயும் ரத்தம் பூமிதய ெிவப்ொகிேது லவததைதயப் பொறுக்க இயோது 
கதறுகிோர் இலயசு. பகாதேகாரர்கைின் பகாடிய பெவிகைில் 
இச்பெம்மேியின் மரை குரல் எங்லக லகட்க லொகின்ேது? இலயசு லொே 
நித்தமும் நமது மத்தியிலே அதேயப்ெடுகிேவர்கதைப் ெற்ேி நாம் 
அக்கதேப் ெடுகின்லோமா? ெேதவகதையும் விேங்குகதையும் கூட 
ொதுகாக்க நீேச் ெிலுதவ இயக்கம் உள்ைது. ஆைால் ெதடப்ெின் ெிகரமாை 
மைித உயிர்களுக்கு ொதுகாப்பும் இல்தே, மதிப்பும் இல்தே. மைித உயிர் 
மகத்தாைது. பகாடிய குற்ேம் புரிந்தவர்களுக்கு கூட மரை தண்டதை 
தரக்கூடாது என்று உேக அைவில் மரை தண்டதைக்கு எதிராக மன்ேலம 
அதமத்து விவாதித்து வருகின்ோர்கள். காரைம் மைித உயிருக்கு ஈடு 
இதை இல்தே. வாள் எடுக்கிேவன் வாைாலே மடிவான் எை 
வன்முதேக்கு எதிராக முழங்கிய இலயசுலவ வன்முதேக்கு ஆைாைார். 
கூேிக்கு பகாதே பெய்ெவர்கள் மட்டுமல்ே, குடும்ெங்கைிலும் 
பகாதேகாரர்கள் இருக்கின்ோர்கள். கருதைக்பகாதே என்னும் பெயரில் 
உயிரின் ஓட்டத்திற்கு உதே தவப்ெதும், வாழ்லவ மாயம் எை 
தற்பகாதேயில் ஈடுெடுவதும் ஆைிகைாகி இலயசுதவ அதேகின்ேை. 
மகிழ்ச்ெிக்கு இதடயூறு எை கருதவ கதேத்திட மருத்துவமதைக்குச் 
பெல்லும் தாய்மார்கலை நீங்களும் இலயசுதவ ஆைிகைால் துதைக்கிேரீ்கள். 
இவர்கைின் இதயங்கைில் உயிலராட்டம் வரும்வதர இலயசுதவப் 
லொன்லோர் ெிலுதவயில் அதேயப்ெடுவதத யாரும் ஒரு பொருட்டாக 
எடுத்துக் பகாள்ைப் லொவதில்தே. மரத்துப்லொை இதயங்கள் உைர்ச்ெி 
பெறுவது எப்லொது? 

 

தசபம் 

ஆைிகைால் அக்கிரமமாக ெிலுதவயில் அதேயப்ெட்ட இலயசுலவ! 
எங்கள் பெயல்கைால் நாங்களும் பகாதேகாரர்கள் ஆகிவிட்லடாம். எந்த 
நிதேயிலும் மைித உயிர்கைின் மதிப்தெ உைர்ந்து, எந்த நிதேயிலும் 
மைிதர்கதை மைித உயிர்கதை காக்கும் ெைியில் ஈடுெட அருள்தாரும் – 
ஆபமன். 



 

பனிதைண்டாம் நிவை 

இயயசு சிலுவையில் உயிர் துறக்கிறார். 

உேதக உருவாக்கி, ொவக்கதே நீக்கி, நிதேவாக்க வந்த இலயசு 
எல்ோம் நிதேலவேி விட்டது என்று தந்ததயின் தககைில் தம் உயிதர 
ஒப்ெதடக்கின்ோர். கதிரவைின் கண்கள் கண்ைரீால் நிரம்ெியது என்ைலவா 
கண்தை மூடிக்பகாண்டு காரிருதை கக்கியது. இலயசுவின் ொதம்ெட்ட 
ஆேயத் திதர இதேவனுக்லக இேப்ொ? என்று தன்தை கிழித்துக்பகாண்டது. 
உேகில் உயர்ந்த தியாகம் உயிர் தியாகலம. இதற்கு லமல் எததயும் யாரும் 
தந்து விட இயோது. பூமியில் ெிேப்பு லொே இேப்பு உறுதியாைது. பூமி ஒரு 
சுற்றுோத் தைம் தான். இங்கு எவரும் நிரந்தரமாக தங்க இயோது. இந்த 
உண்தம இேப்பு பநருங்கும்லொதுதான் ெேருக்கும் உதேக்கின்ேது. ெங்கைா 
கட்டி ெைக்கட்டுக்கைில் ெடுத்துேங்குகின்ேவர்கள் தைக்கு மரைலம 
வரப்லொவதில்தே என்று கைவிலே இருக்கின்ேைர். ஆைால் அதழயா 
விருந்தாைியாய் வரும் மரைம் அவர்கதை அள்ைிக்பகாண்டு லொய் 
விடுகின்ேது. தங்கைின் கைவு நைவாகவில்தே என்ே அங்கோய்ப்ெில் 
மைமின்ேி உேக வாழ்விேிருந்து விதட பெறுகின்ேைர். ஆைால் 
இலயசுவின் வாழ்நாள் மிகக் குதேவுதான். ஆைால் ொகப் லொகிலோலம 
என்று துைியைவு கவதேலயா ெயலமா இல்தே. ெைிகதை முடித்துவிட்ட 
நிதேவு இலயசுவினுள் இருந்தது. மரைம் பநருங்கும் லொதுதான் ெைப் 
பெட்டிகலைாடு பெேவிட்ட நாள்கதை குடும்ெத்லதாடும் குழந்ததகளுடன் 
பெேவிட முடியாமல் லொய்விட்டலத என்று விம்முகின்ேைர். 
வாழ்க்தகயின் கதடெிப் ெடிக்கட்டில் ஏேிய ெின் தான் ரெிக்காமல் கடந்த 
ெடிகதை ெின்லைாக்கித் திரும்ெிப் ொர்க்கின்ேைர். ொவு வந்த ெிேகு 
வாழ்தவ நிதைத்து என்ை ெயன்? உயிலராடு உேவும் காேத்தில் 
உள்ைன்லொடு உதவி பெய்து, மை திருப்தி பகாண்டால் இலயசுதவப்லொல் 
எல்ோம் நிதேலவேி விட்டது எை நிம்மதியாக கண் மூடோம். தன்தை 
கதரத்துக் ெிேருக்கு ஒைி தரும் பமழுகுதிரி லொல் ெிேர் இருப்ெதால் தான் 
ெேர் வாழ்தவக் கண்டு ரெிக்க முடிகின்ேது. சுயநேமிக்க இவ்வுேகில் 
மைிதலநயமுள்ை தியாகச் சுடர்கதை ஏற்ேி தவப்லொம். 

தசபம்  

தியாக உள்ைத்துடன் மரைத்தத ஏற்ே இலயசுலவ! ெிேர் வாழ்வு பெே 
எங்கதைலய தியாகம் பெய்திடும் மைத்தத தாரும். நாங்கள் வாழும் 
ெமுதாயத்தத தியாக பூமியாய் மாற்ேியருளும் – ஆபமன். 



 

பைிமூன்றாம் நிவை 

இயயசுைின் ைிருவுடவைத் ைன் மடியில் சுமக்கும் அன்வன 

முப்ெத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன், பெத்ேலகம் 
மாட்டுத்பதாழுவத்தில் ெச்ெிைம் ொேகன் இலயசுதவ மகிழ்லவாடு 
மடிலயந்திய மரியன்தை, அலத இலயசுதவ உயிரற்ே உடோய், தன் மடிமீது 
தாங்கும் லவததைதய எப்ெடி பொறுத்துக் பகாள்வாள்? முட்கைிட்ட 
புள்ைிகைில் பெங்குருதியால் இடப்ெட்ட லகாேங்கள். இலயசுவின் லமைியில் 
ெிந்திய பெந்நீர் இப்லொது கண்ைரீாய் அன்தை மரியாவின் கண்கைில். வாள் 
இதயத்தத ஊடுருவியலொதும் மகதை மக்களுக்காகலவ அர்ப்ெைித்தார். 
மகதை இழந்த வருத்தம் ஒருபுேம், மக்களுக்காகத் தாலை என்று ஆறுதல் 
ஒரு புேம். அன்தை மரியாதவ நிதைக்கிேவர்கள் தங்கதை உதிரத்தில் 
தாங்கி உயிர் பகாடுத்த நம் தாதய நிதைக்க லவண்டும். வர்த்தகமயமாகிப் 
லொை உேகில் உருவாக்கியவதை, உயிர் பகாடுத்தவதைக் காை வருட 
விடுமுதே கூட ெிேருக்கு கிதடப்ெதில்தே. அன்பு எனும் வார்த்ததயின் 
ெதத வடிவலம அம்மா. ெதடத்த அதைவர் அருகிலும் இதேவன் இருந்து 
வழிநடத்த உருவாக்கிய ொத்திரம்தான் அம்மா.  நமது கண் கேங்கும் முன் 
காரைம் அேிந்து அததத் துதடக்கும் கரங்கள் தாயின் கரங்கள். 
பவைியுேகம் அேியாததாலோ என்ைலவா தாய்மார்கள் நவைீ உேகில் 
வாழும் குடும்ெ உேவுகலைாடு ஒத்துப்லொக மறுக்கோம். உங்கள் மதைவி, 
மக்கலைாடு ெண்தட வைர்க்கோம். அதற்காக அவர்கதை தவிர்க்காதீர்கள். 
நீங்கள் மரத்தின் உச்ெியில் பூவாக இருக்கிேரீ்கள் என்ோல் அம்மரத்தின் 
அடியில் இருக்கும் ஆைிலவர் அம்மா. மரத்தின் லவர் அழகாய் 
இருப்ெதில்தே அது லததவயில்தே என்ோல் மரத்தின் நிதே 
என்ைவாகும்? முதிர்வயதில் இருப்ெவர்கதை மாற்ேிவிட நிதைக்காதீர்கள். 
அவர்களுடன் ஒத்துப் லொக ெழகிக் பகாள்ளுங்கள். வலயாதிக காேத்தில் 
வயது முதிர்ச்ெியாலும் லநாயின் தைர்ச்ெியாலும் வாழ்ெவர்கதை கண்ைரீ் 
ெிந்தாமல் வழியனுப்புவது நம் கடதம அல்ேவா? 

தசபம் 

உமது அன்தைதய எங்களுக்கு பகாதடயாகத் தந்த இலயசுலவ! 
அன்ெின் வடிவமாக அம்மாக்கதை நாங்கள் ஏற்றுக் பகாண்டு அவர்கதை 
கைிலவாடு கவைித்துக் பகாள்கின்ே கருதை இதயத்தத இதயத்தத தாரும் 
– ஆபமன். 

 



 

பைினான்காம் நிவை  

இயயசுைின் உடல் கல்ைவறயில் அடக்கம் தசய்யப்படுகிறது. 

இவ்வுேதகலய உருவாக்கிய உன்ைதரின் தமந்தனுக்கு உரிதமயாக 
ஒரு கல்ேதே கூட இல்தே. லவறு ஒருவனுக்கு பொந்தமாை நிேத்தில் 
இலயசு அடக்கம் பெய்யப்ெடுகிோர். விண்ைக அரென் மண்ணுேகில் ஆேடி 
நிேத்தத கூட பொந்தமாக தவத்திருக்கவில்தே. எைலவ தான் உேகலம 
அவதர பொந்தமாக தவத்திருக்கின்ேது. வாழ்க்தக எனும் நாடக 
லமதடயில் இறுதிக்காட்ெி கல்ேதேதான். வைதமயில் பகாழித்தவனுக்கும் 
வறுதமயில் வாடியவனுக்கும் ஆேடி நிேம்தான். உள்ைவன் இல்ோதவன் 
என்ே ஏற்ேத் தாழ்வற்ே பொதுவுடதமப் பூங்கா கல்ேதே லதாட்டம் தான். 
கல்ேதேதயக் கடந்து லமோை வாழ்வு உண்டு என்ெதத விசுவெிக்கும் 
நாம் ெிேவற்தே கருத்தில் பகாள்ை லவண்டும். நிதேயற்ே உேகில் 
பொத்துக்கதை வாங்கி வாங்கிச் லெர்த்தாலும், ெைத்தத வங்கிகைில் 
லெமித்தாலும் மண்ணுக்குள் பெல்லும் லொது பவறும் தகலயாடுதான் 
பெல்கின்லோம். உடல் பெல்ேரித்த ெின்பும் நம்தம பதாடர்ந்து வரும் 
பெல்வங்கள் உண்டு. அதுதான் நாம் பெய்த புண்ைியமும் அதைால் பெற்ே 
புகழும் கைஞ்ெியங்கைில் லெர்த்து தவத்ததத இல்ோதவர்கைின் ெெியாற்ே 
அவர்கைின் வயிறுகைில் லெர்த்து தவத்தால் புண்ைியம் உண்டாகும். 
மதில்சூழ் மாைிதக கட்டி, மக்கள் நடந்து லொக அதர அடி நிேம் கூட தர 
மாட்லடன் என்று அடம் ெிடிக்கிேரீ்கலை? உங்கள் கதடெி லததவ ஆேடி 
நிேம்தான் என்ெதத ஏன் மேந்து லொைரீ்கள்? ஏதழக்கு இரங்குகிேவன் 
கடவுளுக்கு கடன் பகாடுக்கின்ோன் என்ே வரிகைில் எவ்வைவு ஆழமாை 
உண்தம உள்ைது? நாலு லெதர வாழதவத்தால் கல்ேதேக்குப் ெிேகும் 
வாழ்க்தக பதாடரும். வாழும்லொலத மறு உேகிற்காை நுதழவுச் ெீட்தட 
வாங்கி விட லவண்டும். அடுத்தவருக்குத் தரமாட்லடன் என்று அடுத்தவர்க்கு 
ெயன்ெடாத பெல்வம் ஆெீர் அல்ே, அழுத்தமாை ொெம் என்ெதத உைர்ந்து 
பகாள்லவாம். ஆற்ேலும் திேதமகளும் பவற்ேியும் பெருதமகளும் என் 
உதழப்ொல் கிதடத்ததவ அல்ே, உமது அருைால் பெற்றுக்பகாண்லடாம்; 
ெிேலராடு ெகிர்ந்து வாழ்லவாம் என்ே உறுதி எடுப்லொம். தைக்பகை ஒரு 
கல்ேதேதயக் கூட ெம்ொதிக்காத இலயசுதவ ெின்ெற்றுலவாம். 

தசபம்  ொவுக்குப் ெின் வாழ்வு உண்டு எைக் கூேிய இலயசுலவ, நாங்கள் 
மண்ைக வாழ்தவ முதேயாக முடித்துவிட்டு விண்ைக வாழ்வுக்கு 
ஆயத்தமாகிட எங்களுக்கு அருள்தாரும் – ஆபமன். 



சிலுவைப்பாவை முடிைில் 

பொறுத்தருளும் கர்த்தாலவ!  

உமது  ைத்தின் ொவங்கதைப் பொறுத்தருளும்.  

என்பேன்தேக்கும் எங்கள்லமல் லகாெமாயிராலதயும் சுவாமி.  

தயவாயிரும் சுவாமி தயவாயிரும். 

ைிருத்ைந்வையின் கருத்துக்களுக்காக… 

விண்ணுேகில் இருக்கிே எங்கள் தந்ததலய, உமது பெயர் தூயது எைப் 

லொற்ேப்பெறுக! உமது ஆட்ெி வருக! உமது திருவுைம் 

விண்ணுேகில் நிதேலவறுவது லொே மண்ணுேகிலும் நிதேலவறுக! 

எங்கள் அன்ோட உைதவ இன்று எங்களுக்குத் தாரும். எங்களுக்கு 

எதிராகக் குற்ேம் பெய்லவாதர நாங்கள் மன்ைிப்ெது லொே எங்கள் 

குற்ேங்கதை மன்ைியும். எங்கதை லொததைக்கு உட்ெடுத்தாலதயும். 

தீதமயிேிருந்து எங்கதை விடுவித்தருளும். ஆபமன். 

அருள் நிதேந்த மரிலய வாழ்க! / ஆண்டவர் உம்முடலை. / 
பெண்களுள் ஆெி பெற்ேவர் நீலர. / உம்முதடய திருவயிற்ேின் கைியாகிய 
இலயசுவும் / ஆெி பெற்ேவலர./ 

புைித மரிலய / இதேவைின் தாலய / ொவிகைாய் இருக்கிே 
எங்களுக்காக / இப்பொழுதும் / எங்கள் இேப்ெின் லவதையிலும் / 
லவண்டிக்பகாள்ளும். / ஆபமன்.  

தந்ததக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்ெிதம உண்டாகுக.  

பதாடக்கத்தில் இருந்ததுலொே இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் 
என்பேன்றும் இருப்ெதாக. ஆபமன். 

தந்தத, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே, ஆபமன்! 

நன்ேி: திருமதி. ல ாஸ்ெின் ொந்தா ோரன்ஸ், ொவூர்ெத்திம். 


