
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி 
முதல் வாசகம் 

நம் குற்றங்களுக்காகக் காயமடைந்தார். 
இடறொக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து ொசகம் 52: 13- 53: 12 

இததா, என் ஊழியர் சிறப்படைொர்; அெர் தமன்டமப்படுத்தப்பட்டு, 
உயர்த்தப்பட்டு, வபரிதும் மாட்சியுறுொர். அெடைக் கண்ை பலர் திடகப்புற்றனர்; 
அெைது ததாற்றம் வபரிதும் உருக்குடலந்ததால் மனித சாயதல அெருக்கு 
இல்லாதிருந்தது; மானிைரின் உருெதம அெருக்கு இல்டல. அவ்ொதற, அெர் 
பல பிற இனத்தாடை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குொர்; அைசர்களும் அெடை முன்னிட்டு 
ொய்வபாத்தி நிற்பர்; ஏவனனில் தங்களுக்குச் வசால்லப்பைாதடத அெர்கள் 
காண்பர்; தாங்கள் தகள்ெிப்பைாதடத அெர்கள் புரிந்துவகாள்ெர். நாங்கள் 
அறிெித்தடத நம்பியெர் யார்? ஆண்ைெரின் ஆற்றல் யாருக்கு 
வெளிப்படுத்தப்பட்ைது? 

இளந்தளிர்தபாலும் ெறண்ை நில தெர்தபாலும் ஆண்ைெர் முன்னிடலயில் 
அெர் ெளர்ந்தார்; நாம் பார்ப்பதற்தகற்ற அடமப்தபா அெருக்கில்டல; நாம் 
ெிரும்பத்தக்க ததாற்றமும் அெருக்கில்டல. அெர் இகழப்பட்ைார்; மனிதைால் 
புறக்கணிக்கப்பட்ைார்; தெதடனயுற்ற மனிதைாய் இருந்தார்; தநாயுற்று நலிந்தார்; 
காண்தபார் தம் முகத்டத மூடிக்வகாள்ளும் நிடலயில் அெர் இருந்தார்; அெர் 
இழிவுபடுத்தப்பட்ைார்; அெடை நாம் மதிக்கெில்டல. வமய்யாகதெ அெர் நம் 
பிணிகடளத் தாங்கிக்வகாண்ைார்; நம் துன்பங்கடளச் சுமந்துவகாண்ைார்; நாதமா 
அெர் கைவுளால் ெடதக்கப்பட்டு வநாறுக்கப்பட்ைெர் என்றும் சிறுடமப் 
படுத்தப்பட்ைெர் என்றும் எண்ணிதனாம். 

அெதைா நம் குற்றங்களுக்காகக் காயமடைந்தார்; நம் தீச்வசயல்களுக்காக 
வநாறுக்கப்பட்ைார்; நமக்கு நிடறொழ்டெ அளிக்க அெர் தண்டிக்கப்பட்ைார்; 
அெர்தம் காயங்களால் நாம் குணமடைகின்தறாம். ஆடுகடளப்தபால நாம் 
அடனெரும் ெழிதெறி அடலந்ததாம்; நாம் எல்லாரும் நம் ெழிதய நைந்ததாம்; 
ஆண்ைெதைா நம் அடனெரின் தீச்வசயல்கடளயும் அெர்தமல் சுமத்தினார். அெர் 
ஒடுக்கப்பட்ைார்; சிறுடமப்படுத்தப்பட்ைார்; ஆயினும், அெர் தம் ொடயத் 
திறக்கெில்டல; அடிப்பதற்கு இழுத்துச்வசல்லப்பட்ை ஆட்டுக்குட்டிதபாலும் 
உதைாமம் கத்தரிப்தபார் முன்னிடலயில் கத்தாத வசம்மறி தபாலும் அெர் தம் 
ொடயத் திறொதிருந்தார். 

அெர் டகது வசய்யப்பட்டு, தீர்ப்பிைப்பட்டு, இழுத்துச் வசல்லப்பட்ைார்; 
அெருக்கு தநர்ந்தடதப்பற்றி அக்கடற வகாண்ைெர் யார்? ஏவனனில், ொழ்தொர் 
உலகினின்று அெர் அகற்றப்பட்ைார்; என் மக்களின் குற்றத்டத முன்னிட்டுக் 
வகாடலயுண்ைார். ென்வசயல் எதுவும் அெர் வசய்ததில்டல; ெஞ்சடன எதுவும் 
அெர் ொயில் இருந்ததில்டல; ஆயினும், தீயெரிடைதய அெருக்குக் கல்லடற 
அடமத்தார்கள்; வசத்ததபாது அெர் வசல்ெதைாடு இருந்தார். 

அெடை வநாறுக்கவும் தநாயால் ெடதக்கவும் ஆண்ைெர் திருவுளம் 
வகாண்ைார்; அெர் தம் உயிடைக் குற்றநீக்கப் பலியாகத் தந்தார்; எனதெ, தம் 
ெழிமைபு கண்டு நீடு ொழ்ொர்; ஆண்ைெரின் திருவுளம் அெர் டகயில் 
சிறப்புறும். அெர் தம் துன்ப ொழ்ெின் பயடனக் கண்டு நிடறெடைொர்; 



தநரியெைாகிய என் ஊழியர் தம் அறிொல் பலடை தநர்டமயாளைாக்குொர்; 
அெர்களின் தீச்வசயல்கடளத் தாதம சுமந்துவகாள்ொர். 

ஆதலால், நான் அெருக்கு மதிப்பு மிக்கெரிடைதய சிறப்பளிப்தபன்; அெரும் 
ெலியெதைாடு வகாள்டளப் வபாருடளப் பங்கிடுொர்; ஏவனனில், அெர் தம்டமதய 
சாவுக்குக் டகயளித்தார்; வகாடியெருள் ஒருெைாகக் கருதப்பட்ைார்; ஆயினும் 
பலரின் பாெத்டதச் சுமந்தார்; வகாடிதயாருக்காகப் பரிந்து தபசினார். 

ஆண்ைெரின் அருள்ொக்கு. 

பதிலுரைப் பாடல் 
திபா 31: 1,5. 11-12. 14-15. 16,24 (பல்லெி: லூக் 23: 46) 
பல்லெி: ‟தந்டததய உம் டகயில் என் உயிடை ஒப்படைக்கிதறன்.” 
1 ஆண்ைெதை, உம்மிைம் நான் அடைக்கலம் புகுந்துள்தளன்; நான் ஒருதபாதும் 
வெட்கமடைய ெிைாததயும்; உமது நீதிக்தகற்ப என்டன ெிடுெித்தருளும். 
5 உமது டகயில் என் உயிடை ஒப்படைக்கின்தறன்; ொக்குப் பிறழாத 
இடறெனாகிய ஆண்ைெதை, நீர் என்டன மீட்ைருளினரீ். - பல்லெி 
 
11 என் படகெர் அடனெரின் இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாதனன்; என்டன 
அடுத்திருப்தபாரின் தபரிழிவுக்கு ஆளாதனன்; என் நண்பர்களுக்குப் தபைச்சம் 
ெருெித்ததன்; என்டனத் வதருெில் பார்ப்தபார் என்னிைமிருந்து ெிலகி 
ஓடுகின்றனர். 
12 இறந்ததார்தபால் நிடனெினின்று நான் அகற்றப்பட்தைன்; உடைந்துதபான 
மட்கலம்தபால் ஆதனன். - பல்லெி 
 
14 ஆண்ைெதை, நான் உம்மீது நம்பிக்டக டெத்துள்தளன்; ‘நீதை என் கைவுள்’ 
என்று வசான்தனன். 
15 என் ொழ்ெின் ஒவ்வொரு கட்ைமும் உமது டகயில் உள்ளது; என் எதிரிகளின் 
டகயினின்றும் என்டனத் துன்புறுத்துதொரின் டகயினின்றும் என்டன 
ெிடுெித்தருளும். - பல்லெி 
 
16 உமது முகத்தின் ஒளி அடிதயன்மீது ெசீும்படி வசய்யும்; உமது தபைன்பால் 
என்டன ெிடுெித்தருளும். 
24 ஆண்ைெருக்காக நம்பிக்டகயுைன் காத்திருப்தபாதை, நீங்கள் அடனெரும் 
உள்ளத்தில் ெலிடமயும் உறுதியும் வகாண்டிருங்கள். - பல்லெி 
 
இைண்டாம் வாசகம் 

கீழ்ப்படிதடலக் கற்றுக்வகாண்ைார்; தமக்குக் கீழ்ப்படிதொர் அடனெரும் 
என்வறன்றும் மீட்படையக் காைணமானார். 

எபிதையருக்கு எழுதப்பட்ை திருமுகத்திலிருந்து ொசகம் 4: 14-16; 5: 7-9 
ொனங்கடளக் கைந்து வசன்ற இடறமகனாகிய இதயசுடெ நாம் தனிப்வபரும் 

தடலடமக் குருொகக் வகாண்டுள்ளதால் நாம் அறிக்டகயிடுெடத ெிைாது 
பற்றிக்வகாள்தொமாக! ஏவனனில், நம் தடலடமக் குரு நம்முடைய 
ெலுெின்டமடயக் கண்டு இைக்கம் காட்ை இயலாதெர் அல்ல; மாறாக, எல்லா 



ெடகயிலும் நம்டமப்தபாலச் தசாதிக்கப்பட்ைெர்; எனினும் பாெம் வசய்யாதெர். 
எனதெ, நாம் இைக்கத்டதப் வபறவும், ஏற்ற தெடளயில் உதெக்கூடிய அருடளக் 
கண்ைடையவும், அருள்நிடறந்த இடற அரியடணடயத் துணிவுைன் அணுகிச் 
வசல்தொமாக. 

அெர் இவ்வுலகில் ொழ்ந்த காலத்தில், தம்டமச் சாெிலிருந்து காப்பாற்ற 
ெல்லெடை தநாக்கி உைத்த குைல் எழுப்பி, கண்ணரீ் சிந்தி, மன்றாடி தெண்டினார். 
அெர் வகாண்டிருந்த இடறப்பற்று கலந்த அச்சத்டத முன்னிட்டு, கைவுள் 
அெருக்குச் வசெிசாய்த்தார். அெர் இடறமகனாய் இருந்தும், துன்பங்கள் ெழிதய 
கீழ்ப்படிதடலக் கற்றுக்வகாண்ைார். அெர் நிடறவுள்ளெைாகி, தமக்குக் 
கீழ்ப்படிதொர் அடனெரும் என்வறன்றும் மீட்படையக் காைணமானார். 

ஆண்ைெரின் அருள்ொக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 
பிலி 2: 8-9 

கிறிஸ்து சாடெ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் சிலுடெச் சாடெதய ஏற்கும் 
அளவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தம்டமதய தாழ்த்திக்வகாண்ைார். எனதெ கைவுளும் 
அெடை மிகதெ உயர்த்தி, எப்வபயருக்கும் தமலான வபயடை அெருக்கு 
அருளினார். 

குருத்து ஞாயிறன்று நடைவபற்றதுதபால், ஆண்ைெருடைய திருப்பாடுகளின் 
ெைலாறு, எரியும் திரிகளும் தூபமும் இன்றி, ொழ்த்துடை கூறாமலும் திருநூலில் 
சிலுடெ அடையாளம் ெடையாமலும் ொசிக்கப்படும். 
நற்சசய்தி வாசகம் 

தயாொன் எழுதியபடி நம் ஆண்ைெைாகிய இதயசு கிறிஸ்துெின் திருப்பாடுகள் 
தயாொன் எழுதியபடி நம் ஆண்ைெைாகிய இதயசு கிறிஸ்துெின் திருப்பாடுகள் 18: 
1- 19: 42 

இதயசு தம் சீைர்கதளாடு வகததைான் என்னும் நீதைாடைடயக் கைந்து 
வசன்றார். அங்தக ஒரு ததாட்ைம் இருந்தது. தம் சீைர்கதளாடு இதயசு அதில் 
நுடழந்தார். அெடைக் காட்டிக் வகாடுத்த யூதாசுக்கு அந்த இைம் வதரியும். 
ஏவனனில், இதயசுவும் அெருடைய சீைர்களும் அடிக்கடி அங்குக் கூடுெர். படைப் 
பிரிெினடையும், தடலடமக் குருக்களும் பரிதசயரும் அனுப்பிய 
காெலர்கடளயும் கூட்டிக்வகாண்டு யூதாசு ெிளக்குகதளாடும் பந்தங்கதளாடும் 
படைக்கலங்கதளாடும் அங்தக ெந்தான். தமக்கு நிகழப்தபாகிற அடனத்டதயும் 
இதயசு அறிந்து அெர்கள்முன் வசன்று, “யாடைத் ததடுகிறரீ்கள்?” என்று தகட்ைார். 
அெர்கள் மறுவமாழியாக, “நாசதைத்து இதயசுடெத் ததடுகிதறாம்” என்றார்கள். 
இதயசு, “நான்தான்” என்றார். அெடைக் காட்டிக்வகாடுத்த யூதாசும் அெர்கதளாடு 
நின்றுவகாண்டிருந்தான். ‘நான்தான்’ என்று இதயசு அெர்களிைம் வசான்னதும் 
அெர்கள் பின்ொங்கித் தடையில் ெிழுந்தார்கள். “யாடைத் ததடுகிறரீ்கள்?” என்று 
இதயசு மீண்டும் அெர்களிைம் தகட்ைார். அெர்கள், “நாசதைத்து இதயசுடெத் 
ததடுகிதறாம்” என்றார்கள். இதயசு அெர்கடளப் பார்த்து, “ ‘நான்தான்’ என்று 
உங்களிைம் வசான்தனதன. நீங்கள் என்டனத் ததடுகிறரீ்கள் என்றால் இெர்கடளப் 



தபாகெிடுங்கள்” என்றார். “நீர் என்னிைம் ஒப்படைத்தெர்களுள் எெடையும் நான் 
இழந்துெிைெில்டல” என்று அெதை கூறியிருந்தது இவ்ொறு நிடறதெறியது. 

சீதமான் தபதுருெிைம் ஒரு ொள் இருந்தது. அெர் அடத உருெித் 
தடலடமக்குருெின் பணியாளடைத் தாக்கி அெைது ெலக்காடத வெட்டினார். 
அப்பணியாளரின் வபயர் மால்கு. இதயசு தபதுருெிைம், “ொடள உடறயில் 
தபாடு. தந்டத எனக்கு அளித்த துன்பக் கிண்ணத் திலிருந்து நான் குடிக்காமல் 
இருப்தபதனா?” என்றார். 

படைப்பிரிெினரும் ஆயிைத்தெர் தடலெரும் யூதர்களின் காெலர்களும் 
இதயசுடெப் பிடித்துக் கட்டி, முதலில் அெடை அன்னாெிைம் வகாண்டு 
வசன்றார்கள். ஏவனனில் அந்த ஆண்டில் தடலடமக் குருொய் இருந்த 
கயபாவுக்கு அெர் மாமனார். இந்தக் கயபாதான், “மக்களுக்காக ஒருெர் மட்டும் 
இறப்பது நல்லது” என்று யூதர்களுக்கு ஆதலாசடன கூறியெர். 

சீதமான் தபதுருவும் மற்வறாரு சீைரும் இதயசுடெப் பின்வதாைர்ந்து ெந்தனர். 
அந்தச் சீைர் தடலடமக் குருவுக்கு அறிமுகமானெர்; ஆகதெ இதயசுவுைன் 
தடலடமக் குருெின் மாளிடக முற்றத்தில் நுடழந்தார். தபதுரு வெளியில் 
ொயிலருதக நின்றுவகாண்டிருந்தார். அப்தபாது தடலடமக் குருவுக்கு 
அறிமுகமாயிருந்த அந்தச் சீைர் வெளிதய ெந்து, ொயில் காெலரிைம் வசால்லிப் 
தபதுருடெ உள்தள கூட்டிச் வசன்றார். ொயில் காெல் வசய்த அப்பணிப்வபண் 
தபதுருெிைம், “நீயும் இம்மனிதனுடைய சீைருள் ஒருென்தாதன?” என்று தகட்ைார். 
தபதுரு, “இல்டல” என்றார். அப்தபாது குளிைாய் இருந்ததால் பணியாளர்களும் 
காெலர்களும் கரியினால் தீ மூட்டி அங்தக நின்று குளிர்காய்ந்து 
வகாண்டிருந்தார்கள். தபதுருவும் வசன்று அெர்கதளாடு நின்று குளிர்காய்ந்து 
வகாண்டிருந்தார். 

தடலடமக் குரு இதயசுெின் சீைர்கடளப்பற்றியும் அெருடைய 
தபாதடனடயப்பற்றியும் அெரிைம் தகட்ைார். இதயசு அெடைப் பார்த்து, “நான் 
உலகறிய வெளிப்படையாய்ப் தபசிதனன். யூதர் அடனெரும் கூடிெரும் 
வதாழுடகக்கூைங்களிலும் தகாெிலிலும்தான் எப்தபாதும் கற்பித்து ெந்ததன். நான் 
மடறொக எடதயும் தபசியதில்டல. ஏன் என்னிைம் தகட்கிறரீ்? நான் தபசியடதக் 
தகட்டுக்வகாண்டிருந்தெர்களிைம் தகட்டுப்பாரும். நான் என்ன வசான்தனன் என 
அெர்களுக்குத் வதரியுதம” என்றார். 

அெர் இப்படிச் வசான்னதால் அங்கு நின்று வகாண்டிருந்த காெலருள் ஒருெர், 
“தடலடமக் குருவுக்கு இப்படியா பதில் கூறுகிறாய்?” என்று வசால்லி இதயசுெின் 
கன்னத்தில் அடறந்தார். இதயசு அெரிைம், “நான் தெறாகப் தபசியிருந்தால் 
தெறு என்னவெனக் காட்டும். சரியாகப் தபசியிருந்தால் ஏன் என்டன அடிக்கிறரீ்?” 
என்று தகட்ைார். அதன்பின் அன்னா அெடைக் கட்ைப்பட்ை நிடலயில் தடலடமக் 
குரு கயபாெிைம் அனுப்பினார். 

சீதமான் தபதுரு அங்கு நின்று குளிர்காய்ந்து வகாண்டிருந்தார். அப்தபாது 
அங்கிருந்தெர்கள் அெரிைம், “நீயும் அெனுடைய சீைர்களுள் ஒருென்தாதன” 
என்று தகட்ைனர். அெர் “இல்டல” என்று மறுதலித்தார். தடலடமக் குருெின் 
பணியாளருள் ஒருெர், “நான் உன்டனத் ததாட்ைத்தில் அெதைாடு 
பார்க்கெில்டலயா?” என்று தகட்ைார். தபதுருொல் காது வெட்ைப்பட்ைெருக்கு 
இெர் உறெினர். தபதுரு மீண்டும் மறுதலித்தார். உைதன தசெல் கூெிற்று. 



அதன்பின் அெர்கள் கயபாெிைமிருந்து ஆளுநர் மாளிடகக்கு இதயசுடெக் 
வகாண்டுவசன்றார்கள். அப்தபாது ெிடியற்காலம். பாஸ்கா உணடெ உண்ணுமுன் 
தீட்டுப்பைாமலிருக்க ஆளுநர் மாளிடகயில் அெர்கள் நுடழயெில்டல. எனதெ 
பிலாத்து வெளிதய அெர்களிைம் ெந்து, “நீங்கள் இந்த ஆளுக்கு எதிைாகக் கூறும் 
குற்றச்சாட்டு என்ன?” என்று தகட்ைார். அதற்கு அெர்கள், “இென் குற்றம் 
வசய்யாதிருந்தால் இெடன நாங்கள் உம்மிைம் ஒப்புெித்திருக்கமாட்தைாம்” 
என்றார்கள். பிலாத்து அெர்களிைம், “நீங்கள் இெடனக் வகாண்டுதபாய் உங்கள் 
சட்ைப்படி இெனுக்குத் தீர்ப்பு ெழங்குங்கள்” என்றார். யூதர்கள் அெரிைம், 
“சட்ைப்படி நாங்கள் யாருக்கும் மைண தண்ைடன ெிதிக்க முடியாது” என்றார்கள். 
இவ்ொறு, தாம் எப்படிப்பட்ை சாவுக்கு உட்பைப் தபாகிறார் என்படதக் குறிப்பிட்டு 
இதயசு கூறியிருந்தடத நிடறதெறச் வசய்தார்கள். 

பிலாத்து மீண்டும் ஆளுநர் மாளிடகக்குள் வசன்று இதயசுடெக் கூப்பிட்டு 
அெரிைம், “நீ யூதரின் அைசனா?” என்று தகட்ைான். இதயசு மறுவமாழியாக, “நீைாக 
இடதக் தகட்கிறைீா? அல்லது மற்றெர்கள் என்டனப்பற்றி உம்மிைம் வசான்னடத 
டெத்துக் தகட்கிறைீா?” என்று தகட்ைார். அதற்குப் பிலாத்து, “நான் ஒரு யூதனா, 
என்ன? உன் இனத்தெரும் தடலடமக் குருக்களும்தாதன உன்டன என்னிைம் 
ஒப்புெித்தார்கள். நீ என்ன வசய்தாய்?"என்று தகட்ைான். இதயசு மறுவமாழியாக, 
“எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி தபான்றது அல்ல. அது இவ்வுலக ஆட்சி 
தபான்றதாய் இருந்திருந்தால் நான் யூதர்களிைம் காட்டிக்வகாடுக்கப்பைாதொறு 
என் காெலர்கள் தபாைாடியிருப்பார்கள். ஆனால் என் ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி 
தபான்றது அல்ல” என்றார். பிலாத்து அெரிைம், “அப்படியானால் நீ 
அைசன்தாதனா?” என்று தகட்ைான். அதற்கு இதயசு, “அைசன் என்று நீர் வசால்கிறரீ். 
உண்டமடய எடுத்துடைப்பதத என் பணி. இதற்காகதெ நான் பிறந்ததன்; 
இதற்காகதெ உலகிற்கு ெந்ததன். உண்டமடயச் சார்ந்தெர் அடனெரும் என் 
குைலுக்குச் வசெிசாய்க்கின்றனர்” என்றார். 

பிலாத்து அெரிைம், “உண்டமயா? அது என்ன?” என்று தகட்ைார். இப்படிக் 
தகட்ைபின் பிலாத்து மீண்டும் யூதரிைம் வசன்று, “இெனிைம் நான் குற்றம் 
ஒன்றும் காணெில்டலதய” என்றான். தமலும், “பாஸ்கா ெிழாெின்தபாது உங்கள் 
ெிருப்பப்படி ஒரு டகதிடய ெிடுதடல வசய்யும் ெழக்கம் உண்தை! யூதரின் 
அைசனாகிய இெடன நான் ெிடுதடல வசய்யட்டுமா? உங்கள் ெிருப்பம் என்ன?” 
என்று தகட்ைான். அதற்கு அெர்கள், “இென் தெண்ைாம். பைபாடெதய ெிடுதடல 
வசய்யும்” என்று மீண்டும் கத்தினார்கள். அந்தப் பைபா ஒரு கள்ென். 

பின்னர் பிலாத்து இதயசுடெச் சாட்டையால் அடிக்கச் வசய்தான். ெைீர்கள் 
ஒரு முள்முடி பின்னி அெர் தடலயின்தமல் டெத்து, வசந்நிற தமலுடைடய 
அெருக்கு அணிெித்தார்கள். அெரிைம் ெந்து, “யூதரின் அைதச ொழ்க!” என்று 
வசால்லி அெருடைய கன்னத்தில் அடறந்தார்கள். 

பிலாத்து மீண்டும் வெளிதய ெந்து அெர்களிைம், “அெடன நான் உங்கள்முன் 
வெளிதய கூட்டிெருகிதறன், பாருங்கள். அெனிைம் நான் குற்றம் ஒன்றும் 
காணெில்டல என்படத அறிந்துவகாள்ளுங்கள்” என்றான். இதயசு முள்முடியும் 
வசந்நிற தமலுடையும் அணிந்தெைாய் வெளிதய ெந்தார். பிலாத்து அெர்களிைம், 
“இததா! மனிதன்” என்றான். அெடைக் கண்ைதும் தடலடமக் குருக்களும் 
காெலர்களும், “சிலுடெயில் அடறயும், சிலுடெயில் அடறயும்” என்று 
கத்தினார்கள். பிலாத்து அெர்களிைம், “நீங்கதள இெடனக் வகாண்டுதபாய்ச் 



சிலுடெயில் அடறயுங்கள். இெனிைம் குற்றம் இருப்பதாக எனக்குத் 
வதரியெில்டல” என்றான். யூதர்கள் அெடைப் பார்த்து, “எங்களுக்கு ஒரு சட்ைம் 
உண்டு. அச்சட்ைத்தின்படி இென் சாகதெண்டும். ஏவனனில் இென் தன்டனதய 
இடறமகன் என உரிடம வகாண்ைாடுகிறான்” என்றனர். 

பிலாத்து இடதக் தகட்ைதும் இன்னும் மிகுதியாக அஞ்சினான். அென் 
மீண்டும் ஆளுநர் மாளிடகக்குச் வசன்று இதயசுெிைம், “நீ எங்கிருந்து ெந்தென்?” 
என்று தகட்ைான். ஆனால் இதயசு அெனுக்குப் பதில் கூறெில்டல. அப்தபாது 
பிலாத்து, “என்தனாடு தபசமாட்ைாயா? உன்டன ெிடுதடல வசய்யவும் எனக்கு 
அதிகாைம் உண்டு, உன்டனச் சிலுடெயில் அடறயவும் எனக்கு அதிகாைம் உண்டு 
என்பது உனக்குத் வதரியாதா?” என்றான். இதயசு மறுவமாழியாக, “தமலிருந்து 
அருளப்பைாெிடில் உமக்கு என்தமல் எந்த அதிகாைமும் இைாது. ஆகதெ என்டன 
உம்மிைம் ஒப்புெித்தென்தான் வபரும் பாெம் வசய்தென்” என்றார். 

அதுமுதல் பிலாத்து அெடை ெிடுெிக்க ெழி ததடினான். ஆனால் யூதர்கள், 
“நீர் இெடன ெிடுெித்தால் சீசருடைய நண்பைாய் இருக்க முடியாது. தம்டமதய 
அைசைாக்கிக்வகாள்ளும் எெரும் சீசருக்கு எதிரி” என்றார்கள். இவ்ொர்த்டதகடளக் 
தகட்ைதும் பிலாத்து இதயசுடெ வெளிதய கூட்டிெந்தான். ‘கல்தளம்’ என்னும் 
இைத்தில் இருந்த நடுெர் இருக்டகமீது அமர்ந்தான். அந்த இைத்திற்கு எபிதைய 
வமாழியில் ‘கபதா’ என்பது வபயர். 

அன்று பாஸ்கா ெிழாவுக்கு ஏற்பாடு வசய்யும் நாள். ஏறக்குடறய நண்பகல் 
தெடள. பிலாத்து யூதர்களிைம், “இததா, உங்கள் அைசன்!” என்றான். அெர்கள், 
“ஒழிக! ஒழிக! அெடனச் சிலுடெயில் அடறயும்” என்று கத்தினார்கள். பிலாத்து 
அெர்களிைம், “உங்கள் அைசடன நான் சிலுடெயில் அடறயதெண்டும் 
என்கிறரீ்களா?” என்று தகட்ைான். அதற்குத் தடலடமக் குருக்கள், “எங்களுக்குச் 
சீசடைத் தெிை தெறு அைசர் இல்டல” என்றார்கள். அப்தபாது பிலாத்து அெடைச் 
சிலுடெயில் அடறயுமாறு அெர்களிைம் ஒப்புெித்தான். அெர்கள் இதயசுடெத் 
தம் வபாறுப்பில் ஏற்றுக்வகாண்ைார்கள். 

இதயசு சிலுடெடயத் தாதம சுமந்துவகாண்டு ‘மண்டை ஓட்டு இைம்’ 
என்னுமிைத்திற்குச் வசன்றார். அதற்கு எபிதைய வமாழியில் வகால்வகாதா என்பது 
வபயர். அங்தக அெர்கள் இதயசுடெயும் அெதைாடு தெறு இருெடையும் 
சிலுடெகளில் அடறந்தார்கள்; அவ்ெிருெடையும் இரு பக்கங்களிலும் இதயசுடெ 
நடுெிலுமாக அடறந்தார்கள். பிலாத்து குற்ற அறிக்டக ஒன்று எழுதி அடதச் 
சிலுடெயின்மீது டெத்தான். அதில் “நாசதைத்து இதயசு யூதர்களின் அைசன்” 
என்று எழுதியிருந்தது. இதயசு சிலுடெயில் அடறயப்பட்ை இைம் நகைத்துக்கு 
அருகில் இருந்ததால் யூதருள் பலர் இந்தக் குற்ற அறிக்டகடய ொசித்தனர். அது 
எபிதையம், இலத்தீன், கிதைக்கம் ஆகிய வமாழிகளில் எழுதப்பட்டிருந்தது. யூதரின் 
தடலடமக் குருக்கள் பிலாத்திைம், “ ‘யூதரின் அைசன்’ என்று எழுத தெண்ைாம்; 
மாறாக, ‘யூதரின் அைசன் நான்’ என்று அெதன வசால்லிக்வகாண்ைதாக எழுதும்” 
என்று தகட்டுக்வகாண்ைார்கள். பிலாத்து அெர்கடளப் பார்த்து, “நான் எழுதியது 
எழுதியதத” என்றான். 

இதயசுடெச் சிலுடெயில் அடறந்தபின் படைெைீர் அெருடைய 
தமலுடைகடள நான்கு பாகமாகப் பிரித்து ஆளுக்கு ஒரு பாகம் 
எடுத்துக்வகாண்ைார்கள். அங்கிடயயும் அெர்கதள எடுத்துக்வகாண்ைனர். அந்த 
அங்கி தமலிருந்து கீழ்ெடை டதயதல இல்லாமல் வநய்யப்பட்டிருந்தது. எனதெ 



அெர்கள் ஒருெடை ஒருெர் தநாக்கி, “அடதக் கிழிக்க தெண்ைாம். அது யாருக்குக் 
கிடைக்கும் என்று பார்க்கச் சீட்டுக் குலுக்கிப் தபாடுதொம்” என்றார்கள். “என் 
ஆடைகடளத் தங்களுக்குள் பகிர்ந்து என் உடைமீது சீட்டுப் தபாட்ைார்கள்” 
என்னும் மடறநூல் ொக்கு இவ்ொறு நிடறதெறியது. 

சிலுடெ அருகில் இதயசுெின் தாயும், தாயின் சதகாதரியும் குதளாப்பாெின் 
மடனெியுமான மரியாவும், மகதலா மரியாவும் நின்றுவகாண்டிருந்தனர். இதயசு 
தம் தாடயயும் அருகில் நின்ற தம் அன்புச் சீைடையும் கண்டு தம் தாயிைம், 
“அம்மா, இெதை உம் மகன்” என்றார். பின்னர் தம் சீைரிைம், “இெதை உம் தாய்” 
என்றார். அந்தநைமுதல் அச்சீைர் அெடைத் தம் ெடீ்டில் ஏற்று ஆதைவு அளித்து 
ெந்தார். 

இதன்பின், அடனத்தும் நிடறதெறிெிட்ைது என்படத அறிந்த இதயசு, 
“தாகமாய் இருக்கிறது” என்றார். மடறநூலில் எழுதியுள்ளது நிடறதெறதெ 
இவ்ொறு வசான்னார். அங்தக ஒரு பாத்திைம் நிடறயப் புளித்த திைாட்டச இைசம் 
இருந்தது. அதில் கைற்பஞ்டச நன்கு ததாய்த்து, ஈதசாப்புத் தண்டில் வபாருத்தி, 
அடத அெர்கள் அெைது ொயில் டெத்தார்கள். அந்த இைசத்டதக் குடித்ததும் 
இதயசு, “எல்லாம் நிடறதெறிற்று” என்று கூறித் தடல சாய்த்து ஆெிடய 
ஒப்படைத்தார். 

(இங்கு முழந்தாளிட்டு, சிறிது தநைம் வமௌனமாக இருக்கவும்.) 
அன்று பாஸ்கா ெிழாவுக்கு ஏற்பாடு வசய்யும் நாள். அடுத்த நாள் 

ஓய்வுநாளாகவும் வபருநாளாகவும் இருந்தது. எனதெ அன்று சிலுடெயில் 
உைல்கள் வதாங்கலாகா என்பதற்காகக் கால்கடள முறித்துச் சைலங்கடள 
எடுத்துெிடுமாறு யூதர்கள் பிலாத்திைம் தகட்டுக்வகாண்ைார்கள். ஆகதெ படைெைீர் 
ெந்து இதயசுதொடு சிலுடெயில் அடறயப்பட்டிருந்தெருள் ஒருெனுடைய 
கால்கடள முதலில் முறித்தார்கள்; பின்னர் மற்றெனுடைய கால்கடளயும் 
முறித்தார்கள். பின்பு அெர்கள் இதயசுெிைம் ெந்தார்கள். அெர் ஏற்வகனதெ 
இறந்துதபாயிருந்தடதக் கண்டு அெருடைய கால்கடள முறிக்கெில்டல. 
ஆனால் படைெைீருள் ஒருெர் இதயசுெின் ெிலாடெ ஈட்டியால் குத்தினார். 
உைதன இைத்தமும் தண்ணரீும் ெடிந்தன. இடத தநரில் கண்ைெதை இதற்குச் 
சாட்சி. அெைது சான்று உண்டமயானதத. அெர் உண்டமடயதய கூறுகிறார் 
என்பது அெருக்குத் வதரியும். நீங்களும் நம்பதெண்டும் என்பதற்காகதெ அெர் 
இடதக் கூறுகிறார். “எந்த எலும்பும் முறிபைாது” என்னும் மடறநூல் ொக்கு 
இவ்ொறு நிடறதெறியது. தமலும் “தாங்கள் ஊடுருெக் குத்தியெடை உற்று 
தநாக்குொர்கள்” என்றும் மடறநூல் கூறுகிறது. 

அரிமத்தியா ஊடைச் தசர்ந்த தயாதசப்பு என்பெர் இதயசுெின் சீைர்களுள் 
ஒருெர்; யூதருக்கு அஞ்சியதால் தம்டமச் சீைர் என்று வெளிப்படையாகக் 
காட்டிக்வகாள்ளாதெர். அெர் இதயசுெின் உைடல எடுத்துக் வகாண்டுதபாகப் 
பிலாத்திைம் அனுமதி தகட்ைார். பிலாத்தும் அனுமதி வகாடுத்தான். தயாதசப்பு 
ெந்து இதயசுெின் சைலத்டத எடுத்துக்வகாண்டு தபானார். 

முன்பு ஒரு முடற இைெில் இதயசுெிைம் ெந்த நிக்கததம் என்பெரும் அங்கு 
ெந்துதசர்ந்தார். அெர் வெள்டளப் தபாளமும் சந்தனத் தூளும் கலந்து 
ஏறக்குடறய முப்பது கிதலாகிைாம் வகாண்டுெந்தார். அெர்கள் இதயசுெின் 
உைடல எடுத்து யூத அைக்க முடறப்படி நறுமணப் வபாருள்களுைன் துணிகளால் 
சுற்றிக் கட்டினார்கள். அெர் சிலுடெயில் அடறயப்பட்டிருந்த இைத்தில் ஒரு 



ததாட்ைம் இருந்தது. அங்தக புதிய கல்லடற ஒன்று இருந்தது. அதில் அதுெடை 
யாரும் அைக்கம் வசய்யப்பைெில்டல. அன்று பாஸ்கா ெிழாவுக்கு ஆயத்த 
நாளாய் இருந்ததாலும் அக்கல்லடற அருகில் இருந்ததாலும் அெர்கள் 
இதயசுடெ அதில் அைக்கம் வசய்தார்கள். 


