
சிலுவைப்பாவை 2022 

- 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 மாட்ெி 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 

இயயசுவுக்கு மரணத் ைீர்ப்பிடப்படுகிைது. 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

தவக்காேச் ெிந்ததைக்கு நம் திருத்தந்தத அவர்கள் ெவுேடிகைார் 
கோத்தியருக்கு எழுதிய திருமடல் 06: 09-10-ல் கூேப்ெட்ட அேிவுதரதய நாம் 
ஏற்று ெிந்திக்க நமக்கு அதழப்பு பகாடுத்திருக்கின்ோர்: “நன்தம பெய்வதில் 
மைம்தைராதிருப்லொமாக!”. அலத ெவுேடிகைார் எலெெியருக்கு எழுதிய 
திருமடல் 02: 10-ல் “நன்தம பெய்து வாழலவ நாம் எல்ோருலம கிேிஸ்து 
இலயசு வழியாகப் ெதடக்கப்ெட்டிருக்கின்லோம்” எை வாழ்வின் லநாக்கத்தத 
பதைிவுெடுத்தியுள்ைார். ொடுகைின் ொததயில் இந்த ெிந்ததையின் 
அடிப்ெதடயில் ெிந்திக்கலவ ஆண்டவரது பெயரால் அதழக்கின்லேன்.  

ஒருவருக்கு நாம் நன்தம பெய்ய நிதைத்லதாலமயாைால், அவதரக் 
குேித்துப் புேைி லெொதிருப்ெது மிகவும் நல்ேது. நான்கு லெர் கூடுகின்ே 
இடங்கைில் எல்ோம் அங்கு இல்ோதவதரப் ெற்ேிப் லெசுகின்லோம். லெசும் 
பமாழியும் அவதரப் ெற்ேி உயர்வாக இல்ோமல் தாழ்வாகலவ அதமகின்ேது.  

குதேயில்ோத மைிதன் உண்லடா?  

ெிேரின் குதேகதைப் லெெி நாம் நம்தம உயர்த்திக் பகாள்ை 
நிதைக்கின்லோமா?  

இல்தே,  

ெிேரின் குதேகதைப் லெெி அவதர இன்னும் ெடுகுழிக்குள் தள்ைிவிட 
நிதைக்கின்லோமா? 

இதிலே யாருக்காவது நன்தம உண்டா?  

லெசுலவாருக்கும் லெெப்ெடுகின்ேவருக்கும் ொதகத்ததலய உண்டு 
ெண்ணுகிேது என்ெதத உைர்ந்து, இருக்கும் நாட்கைில் நன்தமகதை, 
நல்ேதத விததப்லொம்; நல்ேதவகதைப் லெசுலவாம். அது லெசும் நமக்கும் 
ஊக்கம் தரும். லெெப்ெடும் நெருக்கும் உற்ொகத்ததத் தரும்.  

புேைி லெசும் மைிதர் மிகப்பெரிய ொத்தான். ஒருங்கிதைப்ெததவிட 
ெிரிவிதைதயலய அவன் விரும்புகின்ோன். இதற்காக ெிேரது குதேகதைலயத் 
லதடித் லதடி அதேந்து பகாண்டிருக்கும் ொத்தான் எை வாழும் 
திருத்தந்ததயின் கூற்ேிதை உைர்ந்து நம்தம நாலம திருத்திக் பகாள்லவாம். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 



இரண்டாம் நிவை 

இயயசுைின் யைாள்யமல் சிலுவை சுமத்ைப்படுகிைது. 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

மைித வாழ்வில் ொரங்கள், சுதமகள் இன்று அதிகரித்துப் லொய்க் 
பகாண்லடயிருக்கிேது.  

பதாற்றுலநாய், புற்றுலநாய், பொருைாதார ெமன் இல்ோ நிதே, லொர், 
வன்முதே, அடக்குமுதே, அகதிகைின் அவே வாழ்வு இப்ெடி அடுக்கிக் 
பகாண்லட லொய்க் பகாண்டு இருக்கோம். இதைால் மைிதைின் வாழ்வு, 
ெயைம், மைம் எை எல்ோலம ொரமாகிக் பகாண்லட இருக்கிேது. 

ஒருவர் ஒருவதரப் ொர்த்து விழி ெிதுங்கி நிற்கின்ே சூழதேலயப் 
ொர்க்கின்லோம்.  

யார், யார் ொரத்ததக் குதேப்ெது? இேக்கி தவப்ெது? என்று பதரியாமல் 
ெமூகம் பநருக்கடிக்குள்ைாகிலய இருக்கிேது. 

“ெிேர் உைக்கு என்ை பெய்ய லவண்டும் என்று நீ விரும்புகிோலயா 
அததை நீ முதேில் ெிேருக்குச் பெய்”.  

உன் ொரம் நிச்ெயமாக குதேயும். 

எைிய தாய் தன்னுதடய வறுதமதய மதேத்துவிட்டு ெெிலயாடு, 
ெட்டிைிலயாடு இருக்கும் மாந்தர்களுக்கு இட்ேி மிக குதேந்த விதேயில் 
பகாடுக்க முற்ெட்டார்.  

ஆண்டுகள் ெே கடந்தாலும், தன் கடதமதய விடாது பெய்து வந்த அந்த 
மூதாட்டி இன்தேக்கு ெே ஊடகங்கைில் லெெப்ெடும் பொருைாகி, ெே 
இதைலயாருக்கு மாதிரிதகயாகி இருக்கிோர்கள். 

நாமாக, தாமாக முன் பென்று ெிேரின் ொரத்தத இேக்கி தவக்க, 
குதேத்திட முற்ெடுலவாம்.  

நம் மைப் ொரம் குதேந்து மகிழ்வு நம்மிலே ெிேக்கும்.  

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

 

 



மூன்ைாம் நிவை 

இயயசு முைல் முவை கீயே ைிழுகிைார்.  

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

நன்தம பெய்யத் பதரிந்திருந்தும் அததச் பெய்யாதிருப்ெது ொவம் எை 
யாக்லகாபு தன்னுதடய திருமடேில் குேிப்ெிடுகின்ோர். 

இன்தேக்கு ெல்லவறு வன்முதே, அட்டூழியம், அராஜகம், ொேியல் 
குற்ேங்கள், லொர், அதமதியின்தம, மத ரீதியிோை அடக்குமுதேகள், ஊழல், 
இேஞ்ெம் எை ெட்டியல் நீண்டு பகாண்லட லொய்க் பகாண்டிருக்கின்ேலத. 

உேகத்திலே இன்று ொவம் பெருக்பகடுத்து ஓடுகின்ேது என்று 
புேம்புகின்லோம். மற்ேவர்கைின் ொவங்கதைப் ெற்ேிப் லெசுகின்ே நாம், 
மற்ேவர்கதைத் துைிந்து தீர்ப்ெிடுகின்ே நாம், நான் ொவத்தில் உழன்று 
பகாண்டிருக்கிலேன் என்ெதத வெதியாக மேந்து, மறுத்துப் லொகின்லோலம 
என்ை காரைம்? 

வழீ்ந்து கிடப்ெது மதியீைம், எழுந்து பெயல்ெடுவது, பதாடர்வதுதான் 
அேிவார்ந்த பெயல்.  

நன்தம பெய்யக் கற்றுக் பகாள்ை லவண்டுலமா? அதற்பகை ொடங்கள், 
ெள்ைிகள் உண்லடா? 

நம்முதடய வாழ்வில் நிகழ்கின்ே நன்தமகதை எண்ைிப் 
ெட்டியேிட்டாலே லொதும்.  

ஒவ்பவாரு நாளும் எண்ைற்ே நன்தமகள். 

காதேயில் இருந்து மாதே வதர ஒவ்பவாரு நாளும் எண்ைிப் 
ொர்த்தாலே வியப்ொகலவ இருக்கிேது. அத்ததை நன்தமகைால் நாம் 
நிதேந்திருக்கின்லோம். 

அேிந்தவர்கள், அேியாதவர்கள்,  

பதரிந்தவர்கள், பதரியாதவர்கள்,  

உேவுகள், இதேவன்  

எைப் ெேருதடய நன்தமத்தைத்தால் நாம் நிரப்ெப்ெடுகின்லோம், 
வழிநடத்தப்ெடுகின்லோம். 

இததை எண்ைிப் ொர்த்தாலே நன்தம பெய்ய நாமும் அேிந்து 
பகாள்லவாம். இததை உைர்ந்துப் ொர்த்தாலே ொடம் கற்றுக் பகாள்ை முடியும்.  



ொடம் கற்றுக் பகாண்டு, அததைப் ெயனுள்ை விதத்தில் ெயன்ெடுத்தாது 
இருப்லொலமயாைால் ொவம் தாலை. இததைத் தாலை யாக்லகாபு குேிப்ெிட்டுக் 
கூறுகின்ோர்.  

ொவத்தில் வழீ்ந்து கிடப்ெதத விட நன்தம பெய்யத் பதரிந்திருக்கும் நாம் 
ஒவ்பவாரு நாளும், ஒவ்பவாரு பொழுதும், ஒவ்பவாரு காரியத்திலும் 
நன்தமகதை விததத்து பெயல்ெடுத்துலவாலமயாைால் இன்னும் நிதேவாை 
நன்தமகைிைால் நாம் நிரப்ெப்ெடுலவாம் எைப் ெவுேடிகைார் கூறும் கூற்று: 
எலெெியர் 06:08 நன்தம பெய்யும் ஒவ்பவாருவரும் ஆண்டவரிடமிருந்து 
நன்தமதயலய பெறுவர்.  

நன்தம பெய்லவாம்!   

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

நான்காம் நிவை 

இயயசு ைம் ைாவயச் சந்ைிக்கிைார். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

ொர்தவகள் ெேவிதம். 

 ெிே விதமாை ொர்தவகள் நம்மில் குற்ே உைர்தவத் தூண்டும். 

 ெிே விதமாை ொர்தவகள் நம்தம திதெமாேச் பெய்யும். 

 ெிே விதமாை ொர்தவகள் நம்தம ஊக்கப்ெடுத்தும். 

 ெிே விதமாை ொர்தவகள் நம்தம உயர்த்திக் காட்டும். 

கண்கள் குைமாைாலும், தன் ெிள்தையின் உயர்வாை நிதே கண்டு 
பெருமிதம் அதடயும் பெற்லோரின் ொர்தவ குழந்தததய இன்னும் 
உயர்வதடயச் பெய்யும். 

ொர்தவலய ஆயிரம் வார்த்ததகதைப் லெசும். ொர்தவயின் பமாழிக்கு 
வல்ேதம, ஆற்ேல், ெக்தி, அன்பு உண்டு. கைிவு, ெரிவு, இரக்கம், மன்ைிப்பு 
என்று ெே பமாழிகள் லெெிய ஊதாரி தமந்ததை, பெற்ே தகப்ெைின் ொர்தவ 
அவதை மைிதைாக்கியது. இேந்தவன் உயிர்பெற்பேழுந்தான்; காைாமல் 
லொைவன் கண்டுெிடிக்கப்ெட்டான். 

தாயின் ொர்தவ மகனுக்கு உயர்தவயும், உறுதிதயயும், 
நம்ெிக்தகதயயும் தந்தது. ெரிலவாடும், தாயன்லொடும், கைிலவாடும் அன்தை 
மரியா ொடுகைின் ொததயில் மகதைப் ொர்த்திட புதிய உத்லவகத்லதாடு 
எழுந்து பதாடர்ந்து நடந்தார். 



நம்முதடய ொர்தவ ொவத்ததயா? இல்தே, புண்ைியத்ததயா 
விதைவிக்கின்ேது? 

பகாடுப்ெதற்கு என்ை லவண்டும்? புன்ைதகலயாடு ெமூகத்தில் 
நம்முதடய ொர்தவ ெேருக்கு கைிதவயும் இரக்கத்ததயும் ெரிதவயும் 
ொெத்ததயும் மன்ைிப்தெயும் பகாடுத்தால் லொதாதா? இததை விததக்கிே 
நமக்கும் இது ெேதைத் தாலை பெற்றுத் தரும்.  

தைர்ச்ெியதடயாது இத்ததகய ொர்தவதய நாம் விததத்து 
வருலவாலமயாைால் தக்க காேத்தில் அறுவதட பெய்லவாம் என்கிோர் 
ெவுேடிகைார். இதைால்தாலைா மரியன்தை இன்தேக்கு மகைால், மாண்லொடு, 
மகத்துவத்லதாடு, மகிதமலயாடு விண்ைக, மண்ைக 
அரெியாகியிருக்கிோர்கலைா! 

நன்தம பெய்லவாம்! 

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

ஐந்ைாம் நிவை 

இயயசுைின் சிலுவைவயச் சுமக்க சயீமான் உைைி தசய்கிைார். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

ஒத்ததமவு நற்பெய்தியாைர்கள் ெிலரன் ஊதரச் ொர்ந்த ெீலமான் 
ெிலுதவதயச் சுமக்கும்ெடி கட்டாயப்ெடுத்திைார்கள் என்று கூறுகிோர்கள். 
வயேில் லவதேகதை முடித்துவிட்டு திரும்ெிய மைிததரப் ெிடித்து 
கட்டாயப்ெடுத்தி, சுதமதய ஏற்ேி அவருக்குப் ெின்ைால் சுமக்கச் பெய்தார்கள் 
என்று எழுதப்ெட்டு இருக்கிேது. 

ெிே லநரங்கைில் கட்டாயத்தின் லெரில் அல்ேது கடதமயின் லெரில் 
அல்ேது நிர்ப்ெந்தத்தின் லெரில் நன்தம பெய்ய லவண்டியது அவெியமாகிேது. 
பெற்லோருக்குப் ெிள்தைகள் பெய்யும் எந்த நன்தமயுலம கடதமயின்லெரில் 
அதமவதாக இருக்கிேது. 

ெிே லநரங்கைில் கட்டாயத்தின் லெரில் கூட அதமவது உண்டு. 
கடதமலயா, நிர்ப்ெந்தலமா, கட்டாயலமா எதுவாைாலும் நன்தம பெய்வதில் 
இருந்து ெின்வாங்கக் கூடாது, தைர்ந்து லொகக் கூடாது என்ெததைச் 
ெிந்திக்கலவ அதழக்கப்ெடுகின்லோம். 

கடதமலயா, கட்டாயலமா எதுவாைாலும் நன்தம விதைந்தால் அது 
நல்ேதுலவ. ஓய்வு நாள் என்ோலும் கிைற்ேிலே ெிள்தைலயா, மாலடா 
விழுந்துவிட்டால் அததை பவைிலய பகாண்டு வர முயற்ெிப்ெது இல்தேயா? 
அதுலொே நன்தம விதையுமாைால், கடதமக்காக கூட, கட்டாயத்திைால் கூட 



பெயல்ெட முன்வருவது ெிேப்ொைது. அது பெய்தவருக்கு திரும்ெ நன்தமதயத் 
தான் பகாடுக்கும். காரைம் விததத்தது நன்தம என்ெதைால், அறுத்துக் கூட்டிச் 
லெர்ப்ெதும் நன்தமயாகத் தாலை இருக்க முடியும். 

பகாலோ 03: 22பதா மனிதர்களுக்கு உகந்தவர்களாகுமாறு வவலை 
செய்வதாகக் காட்டிக்சகாள்ளாமல், ஆண்டவருக்கு அஞ்ெி முழுமனத்வதாடு 
வவலை செய்யுங்கள். நீங்கள் செய்கின்ற அலனத்து வவலைகலளயும் 
மனிதருக்காக அல்ை; ஆண்டவருக்காகவவ செய்கிறீர்கள் என உணர்ந்து 
உளமாரச் செய்யுங்கள். அதற்குக் லகம்மாறாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு 
உரிலமப்வேறு அருளுவார். நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்துவுக்காகவவ 
வவலை செய்யுங்கள். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

ஆைாம் நிவை 

இயயசுைின் ைிருமுகத்வை தையராணிக்கா துவடக்கிைார். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

ஆண்மகன் கட்டாயப்ெடுத்தப்ெட்டார் என்று தியாைித்லதாம். இந்த 
நிதேயில் பெண் ஒருவர் துைிவுடலை காயப்ெட்ட முகத்தத, கதேப் ெடிந்த 
முகத்தத துைியால் துதடக்கின்ோர். நன்தம பெய்ய முற்ெட்ட பெண்ணுக்கு 
தன் முகத்தத துைியில் ெதித்து முத்திதரயாகக் பகாடுக்கின்ோர் இதேமகன் 
இலயசு. 

நன்தம பெய்திட துைிவு லவண்டுலமா? மாற்றுக் கருத்து இல்ோத ஒலர 
ெதில் ஆம் என்ெது தான்.  

இன்தேக்கு இத்ததகய துைிவு இல்ோத நிதேயாலேலய ெே 
நன்தமகள் பெய்யப்ெடாமலேலய லொகிேது என்ெதுதான் உண்தம.  

அவங்க என்ை நிதைப்ொர்கலைா?  

ஊரு என்ை லெசுலமா?  

நமக்கு எதற்கு இந்த வம்பு? 

என்று ஒதுங்கிப் லொகலவ நிதைக்கின்ே மாந்தர்கைாகலவ இருந்து 
லொகின்லோம். 

எதற்கும் துைிவு பகாண்டு, யாதரப் ெற்ேியும் லயாெிக்காமல், ஊராரின் 
லெச்தெ ஒதுக்கிவிட்டு பதாழுலநாயாைதரத் பதாட்டு குைமாக்கிைார். 



ஓய்வுநாபைன்றும் ொராமல் ெடுக்தகதய எடுத்துக் பகாண்டு லொகப் 
ெைிக்கின்ோர். 

நன்தமகதைச் பெய்வதற்கும் இத்ததகய ஒரு துைிவு 
அவெியமாைதாகிேது என்ெததைத் தான் இலயசுவின் வாழ்விலும் நாம் 
ொர்க்கின்லோம்.  

நான்கு நற்பெய்திகைிலும் லெெப்ெடாவிட்டாலும், நிக்கலதம் எழுதிய 
நற்பெய்தியில் லெெப்ெட்டாலும், 11ஆம் நூற்ோண்டிற்குப் ெின்ைர் மிகலவ 
அதிகமாகப் லெெப்ெட்ட பவலராைிக்காவின் துைிவு இன்று நமக்குப் 
ொடமாக்கப்ெடட்டும்.  

இலயசுவின் முகம் ெதியப்ெட்ட அந்த துைி ெேருக்குச் சுகம் 
பகாடுத்துள்ைது என்ெது வரோற்ேில் லெெப்ெடுகின்ே ஒன்ோக இருக்கின்ேது. 

நன்தம பெய்ய துைிவு பகாண்டவர்கைாக, தூய ஆவியின் துதைலயாடு 
ெயைிக்க முன்வருலவாம். நன்தம பெய்ய துைிவு பகாண்ட லெதுரு, 
“நெலரயைாகிய இலயசுவின் பெயரால் எழுந்து நட” என்று கூேிய லொது 
இலயசுவின் நாமம் அற்புதத்ததச் பெய்தது என்று திருத்தூதர் ெைியில் 3ஆம் 
அதிகாரத்தில் ொர்க்கின்லோம்.  

தூய ஆவியின் துதைலயாடு, துைிவு மிக்கவர்கைாய் நன்தம பெய்ய 
முன்வருலவாம். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

ஏோம் நிவை 

இயயசு இரண்டாம் முவை கீயே ைிழுகிைார். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

ெமூகம் இன்று தற்பெருதம, புகழ்ச்ெியில் மயங்கிப் லொய்க் கிடக்கிேது. 
ெிேர் லொற்ே லவண்டும், ெிேர் புகழ லவண்டும், ெிேர் ொர்க்க லவண்டும் என்லே 
ெே காரியங்கதைச் பெய்யத் துடிக்கின்லோம். 

ெிேருக்கு அன்ைம் பகாடுப்ெததவிட விைம்ெரப்ெடுத்திப் புகழ்லதட 
நிதைக்கின்ே உேகமாக மாேி வருகின்ேது. 

திருவிழாவிற்கு பதாடங்கி, ொவில், காதைி விழாவில், கதடத் திேப்பு 
எை எல்ோவற்ேிற்கும் விைம்ெரம் பெய்து ெிரெேங்கள் எை யார் யாதரலயா 
பெரியவர்கைாக்கிப் ொர்த்து, அற்ெத்தைமாக புகழ்ச்ெிக்கு அடிதமப்ெட்டு 



கிடக்கின்ே இந்த உேகத்தில் இன்தேக்கு நன்தம பெய்திட ததடயாய் 
இருப்ெது விரக்தியும், பவறுதமயுமாை மை உைர்லவ. 

நான் இததை, இவர்களுக்குச் பெய்வதால் எைக்கு என்ை இோெம் 
கிதடக்கும்? எை எண்ைிப் ொர்த்து, லகட்டுப் ொர்த்து மதடயர்கைாக 
தன்னுதடய உரிதமதய விட்டுக் பகாடுத்து அல்ெ காசுக்கு ரூ. 500க்கு ரூ. 
2000க்கு ஓட்தடலய விற்று பவறுதமதயத் தான் ெம்ொதித்து வழீ்ந்லத 
கிடக்கின்ோன் மைிதன். 

ெேதை எதிர்ொராமல் தன் லவதேகதைச் பெய்கின்ே நிதேயில்ோது, 
எதிலும் எல்ோவற்ேிலும் ெேதை எதிர்ொர்த்து எதிர்ொர்த்து பெய்யும் மைிதன் 
விரக்திதயலய பெற்றுக் பகாள்கின்ோன்.  

எதுவும் ெேன் இல்தே என்ேவுடன் தைக்கு இருக்கிே ஆற்ேதே, 
அேிதவ, திேதமதயப், பொருதை குழி லதாண்டிப் புததத்து தவக்கின்ே 
மூடைாகின்ோன்.  

இதைாலேலய ெே லநரத்தில், ஆண்டவர் கூறுவது லொே, இருப்ெதும் 
ெிடுங்கப்ெட்டு, இல்ோதவைாக பவறுதமதயச் ெம்ொதிக்கும் 
மைிதைாகின்ோன்.  

நன்தம பெய்யும் மைம் அற்புதங்கதை, அதிெயங்கதைலய காணும் 
என்ெதில் மாற்றுக் கருத்து இல்தே என்ெதுலவ இலயசுவின் வாழ்வு பொல்லும் 
ொடம். 

ஐந்து அப்ெங்கதைக் பகாண்டு ஐயாயிரம் லெர் உண்ைச் பெய்திட்டதற்கு 
நன்தம பெய்யும் மைலம காரைமாைது என்ெதுலவ உண்தம. 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

எட்டாம் நிவை 

இயயசு எருசயைம் தபண்களுக்கு ஆறுைல் கூறுகிைார். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

லூக்கா 23: 27-28 சேருந்திரளான மக்களும் அவருக்காக மாரடித்துப் 
புைம்ேி ஒப்ோரி லவத்த சேண்களும் அவர் ேின்வன சென்றார்கள். இவேசு 
அப்சேண்கள் ேக்கம் திரும்ேி, “எருெவைம் மகளிவர, நீங்கள் எனக்காக 
அழவவண்டாம்; மாறாக உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் 
அழுங்கள்.” 



அழுவாலராடு அழுங்கள்; மகிழ்வாராடு மகிழுங்கள். 

இன்தேய காேச் சூழேில் மைிதன் தைிதமயாக அழுகின்ோன். 
தைிதமயில் ெிரிக்கின்ோன். தன்தை தைிதமப்ெடுத்திக் பகாள்ைலவ 
விரும்புகின்ோன்.  

கூட்டு வாழ்வு, கூட்டுச் பெயல்ொடு என்ெது மிகலவ அருகிப் 
லொய்விட்டது என்ெதுலவ உண்தம. 

இலயசுவின் வாழ்வு என்ெது அதைத்துேக மக்கைின் ொவங்களுக்காகலவ 
தன்தைச் ெிலுதவயில் தகயைிக்க முன்வந்தார்.  

உங்கள் மக்களுக்காக அழுங்கள் என்லே குேிப்ெிடுகின்ோர்.  

நாம் தைிதமதய விரும்ெிைாலும் தைித்திருப்ெதில் சுகம் எைக் 
கண்டாலும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கூட்டுச் பெயல்ொடு, கூட்டு முயற்ெி 
என்ெது லெர்ந்து, ஒத்துச் ெிந்திப்ெது என்ெது தவிர்க்க முடியாததாகிேது 
என்ெதுலவ உண்தம. 

அழுவாலராடு அழுவதும், மகிழ்வாலராடு மகிழ்வதும் ஒருவிதத்தில் 
நன்தமலய.  

ெிேரது இன்ெத்தில் அல்ேது துன்ெத்தில் ெங்பகடுக்கும் லொது நாம் 
யாருடன் லெர்ந்து ெங்பகடுக்கின்லோலமா அவர்களுக்கு ஒரு ெேம் 
லெர்க்கின்ேது. நம்ெிக்தகதய அவர்கைில் விததக்கின்லோம். ொரம் குதேகிேது; 
மகிழ்வு இரட்டிப்ொகின்ேது. இது நன்தமயாகின்ேது.  

நமக்கு என்ை நன்தம கிதடக்கின்ேது என்ோல் இன்று நாம் ெிேரது 
துன்ெத்தில் ெங்பகடுத்து, இன்ெத்தில் ெங்பகடுத்துக் பகாள்ளும் லொது நாலம 
துன்ெத்தில், துயரத்தில் விழும்லொது துதைக்கு முன்வருவார்கள்.  

இன்று நாம் முன்பென்று விததப்ெததலய என்னுதடய அறுவதடயின் 
நாைில் நான் கூட்டிச் லெர்க்க முடியும் என்ெதுலவ உண்தமயாகின்ேது.  

நம் ொவங்களுக்கு மட்டுமல்ே, அகிே உேக மக்கைின் 
ொவங்களுக்காகவும் ஆண்டவதரத் லதடுலவார், லதடாலதாரின் 
ொவங்களுக்காகவும் நாம் இன்று ெரிகாரம் பெய்ய முன்வரும் லொது 
இதேமகைது இரக்கத்ததயும் மன்ைிப்தெயும் இந்த ெிரெஞ்ெம் பெற்றுக் 
பகாள்ளும். அது நமக்கு நன்தமயாகலவ அதமயும். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

 



ஒன்பைாம் நிவை 

இயயசு மூன்ைாம் முவை கீயே ைிழுகிைார். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

கைிைி உேகில் இன்று மைிதன் உேகத்ததச் சுருக்கி விட்டான். முகம் 
பதரியாத நெலராடு மைிக்கைக்காக லெெ முற்ெடுகின்ோன். இருைாக்கிக் 
பகாண்ட தன் சுற்றுப்புேத்தில் ஒைி பகாண்ட அதேப்லெெி, மடிக்கைிைிதயக் 
பகாண்டு ொவக் கூச்ெலம இல்ோத ெே ொவச் பெயல்கதை பெய்திட 
முன்வருகின்ோர். மைிக்கைக்காக ெின்ைத்திதர, பவள்தைத்திதரகதைலய 
ொர்த்துக் கிடக்கும் மைிதன் ஊதாரியாய் அதிலே உல்ோெத்ததத் லதடிக் 
பகாள்கின்ோன். 

உேகத்தத இன்று சுருக்கிக் பகாண்ட மைிதன் தன் இதயத்ததயும் 
சுருக்கிக் பகாண்டான் என்ெதுலவ உண்தம. 

காவல்துதே உயர் அதிகாரி ஒருவர் ெமூகத்திற்கு லவண்டுலகாள் ஒன்று 
தவக்கின்ோர். விெத்து, ஆெத்து என்று வரும்லொது இன்று பெல்ஃப்ெி எடுத்து 
தங்கைது ெதிலவ முதோவதாக ஊடகங்களுக்குச் பெல்கிேது என்ெதில் 
பெருதம காணும் மைிதர்கள் இன்று மிகப் ெேராக மாேியிருக்கிோர்கள் 
என்ெதுலவ லவததைதயத் தருகிேது.  

ஆெத்து, விெத்தில் என்ை நன்தம, என்ை உதவி பெய்யோம் எைச் 
ெிந்திக்க மறுக்கின்ே மைிதன் ெமூகத்திற்கு பெரும் ஆெத்ததத் தான் 
விதைவிக்கின்ோன் என்கிோர். 

உலராதம எரியும் லொது மன்ைன் ெிடில் வாெித்தாராம். அதுலொே 
இன்தேய வைரும் ததேமுதேயிைர் மின்ைணு ொதைங்கதைக் பகாண்டு, 
நன்தம பெய்ய ெழகிக் பகாள்ைாமல், விதையாட்டு என்று பொல்ேி, ெிேதரச் 
சுடவும், ெிேதரச் ொகடிக்கவும், ெிேதரப் ெழிவாங்கவும், ெிேதர வழீ்த்தவும் 
ெழகி, அதிலே மகிழ்வு காண்கின்ேைர் என்ெது எவ்வைவு லவததை மிகுந்தது. 

வழீ்ந்து கிடக்கும் மைிதத்தத எழுந்து நிற்க பெய்யப் லொவது என்று? 

நிதே பகட்ட மாந்ததர எண்ைி வருந்துவதா?  

இல்தே, இந்தப் ெட்டியேில் என்தை இதைத்துக் பகாள்ைாது, மின்ைணு 
ொதைங்கதைக் பகாண்டும் நம்மால் நல்ேது பெய்திட முடியும்.  

எைக்குப் பெருதம லெர்க்கும் பெயல்கதை அல்ே, ெமூகம், மாந்தர் தம் 
உயர்வுக்காய் உதவிட அததைப் ெயன்ெடுத்துலவன் எை உறுதி பகாள்வது 
ெிேப்ொைது. 



மின்ைணு ொதைங்களுக்கு அடிதமப்ெட்டு, வழீ்ந்து கிடக்கும் மைிதைாய் 
அல்ோமால், அததைப் ெயன்ெடுத்தி நல்ேது பெய்திட, நன்தமதய விததத்திட 
முன்வருலவாம். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

பத்ைாம் நிவை  

இயயசுைின் ஆவடகவளக் கவளகிைார்கள். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

ஆதட அேங்காரம் இன்தேக்கு மைித இைத்தில் மிகப் பெரிய ஒரு 
காரியமாகலவ கருதப்ெட்டு, ொர்க்கப்ெட்டும் வருகின்ேது. 

ஆதடகதை அேங்காரமாக அடுக்கி தவத்துப் ொர்ப்ெதில் ெிேருக்கு 
இன்ெமுண்டு.  

கிழிந்த ஆதடகதை, அேங்லகாேமாக லொட்டுப் ொர்க்கும் மைிதர்கள் 
ெமூகத்தில் மிகலவ உயர்ந்தவர்கைாக கருதப்ெடுகிோர்கள்.  

அங்கங்கள் பதரிய ஆதட அைிவது என்ெது இன்தேக்கு கோச்ொரமாக 
கருதப்ெடுகின்ேது.  

இது நம்முதடய ெண்ொடாகுலமா?  

கெங்கிய, அழுக்காை, கிழிந்த ஆதடகதை அைிந்து ெள்ைி பெல்லும் 
மாைவ, மாைவிகள், பதருலவாரக் கதடக்காரர்கள், வறுதமயிலே வாடும் 
மைிதர்கள் உயர்வாைவர்கைாக கருதப்ெடுவது இல்தேலய ஏன்? 

இடுப்பு பதரிய, உள்ைாதட பதரிய ஆதட அைிவது மாைத்தத 
மதேக்கவா? இல்தே மாைங்பகட்ட மாைிட ெமூகத்ததப் ெடம் ெிடித்துக் 
காட்டவா?  

ஆதட மைிததை அதடயாைம் காட்டுகிேது என்ெது உண்தம தான். ஆள் 
ொதி, ஆதட ொதி என்ெது நம்முதடய முன்ைவர்கள் கூற்று. 

அைிந்திருக்கும் ஆதட கெங்கி, அழுக்லகேி லொய் இருக்கோம். ஆைால் 
ெிே நல்ே மைிதர்கைின் மைிதாெிமாை பெயோல் அவர்கள் மாண்பு, மகிதம, 
மகத்துவம், அதமதி ெிேப்ொக லெெி நிற்கிேது என்ெது உண்தமலய. 



மதுதரயில் ஒரு எைிய, வயது முதிர்ந்த தம்ெதியர் மதிய உைவு ரூ. 
10க்கு பகாடுத்து வருகிோர்கள் எைப் லெெப்ெட்டது. அவர்கைின் ெிேப்ொை இந்த 
லெதவ அவர்கதை மிகலவ உயர்வாகப் லெெியது என்ெது உண்தம. 

காந்தியடிகைார், “என்ைவர் ஆதடயின்ேி இருக்க நான் எதற்கு இத்ததை 
ஆதடகலைாடு?” எை தன் ஆதட குதேப்தெ பெய்ய முற்ெட்ட ெின்ைர் அவரது 
பகாள்தக ‘அகிம்தெ’ மிகலவ ெிரெேமாகி மகாத்மா என்ே அதடபமாழிதயக் 
பகாடுத்து நிற்கின்ேது நாடு. 

ொரதத்தின் வடக்லக ஒரு குருதவ நிர்வாைப்ெடுத்தி ெே தமல்கள் 
இழுத்துச் பென்ேது ஒரு கூட்டம். 

இலயசுவின் ஆதடகள் கதையப்ெட்டாலும் அவர் அதத அவமாைமாகக் 
கருதவில்தே. அதற்காக தன்னுயிதர மாய்த்துக் பகாள்ைவும் 
நிதைக்கவில்தே.  

இவர்கள் பெய்த ெே நன்தமயாை காரியங்கள் இவர்களுக்கு இவர்கைது 
மாைத்தத மதேக்கும் அதடயாைமாக இவர்கைது பெருதம, மாண்பு, 
மகத்துவம், அதமதிதய இவர்களுக்கு லதடித் தந்தது என்ெதுலவ உண்தம. 

ஆதட, ஆடம்ெரம், அைிகேன், அேங்காரம் எை பொல்ேித் திரியும் 
மானுட ெமூகம் நன்தமகைால், நல்ேது பெய்யும் நற்பெயல்கள் தான் தன்தை 
பெருதமப்ெடுத்தும், தைக்கு அதமதிதயப் பெற்றுத்தரும் எை அேிந்து 
பகாண்டால் ெிேப்பு. 

உலராதமயர் 2:10 நன்லம செய்யும் அலனவருக்குவம சேருலமயும் 
மாண்பும் அலமதியும் கிலடக்கும். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

பைிதனான்ைாம் நிவை 

இயயசுவைச் சிலுவையில் ஆணிகளால் அவைகிைார்கள். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

எலரமியா நூேில் கூேப்ெட்டுள்ை வாக்கு 17: 05 மைிதரில் நம்ெிக்தக 
தவப்லொரும் வலுவற்ே மைிதரில் தம் வேிதமதயக்க் காண்லொரும் 
ெெிக்கப்ெடுவர் என்று.  



வலுவற்ே மைிதராக வருத்தங்கலைாடு, லவததைகலைாடு, இரத்தம் ெிந்தி, 
காயங்கள் இரைமாகிப் லொை நிதேயில், ஆதடகள் கதையப்பெற்ே 
நிதேயில் உள்ை இலயசுதவச் ெிலுதவயில் பதாங்கவிட அதேகிோர்கள்.  

வலுவற்ே மைிதரில் தம் வேிதமதயக் காட்டுகின்ோர்கள் லொர்வரீர்கள். 
இவர்கள் கூேிக்கு மாரடிக்கும் கூட்டம் தாலை.  

லகாதழயாக்க தக கழுவிய ெிோத்து, ‘மக்களுக்காக ஒருவர் மட்டும் 
இேப்ெது நல்ேது’ எை ஆலோெதை பொன்ை கயொ, இவருதடய மாமைார் 
அன்ைா என்ே ததேதமக் குரு இவர்களுதடய தகக் கூேிகள் தாலை இந்த 
லொர்வரீர்கள்.  

ஒரு ெிே பெற்லோர், ஆெிரியர்கள் தங்கைது முரட்டுத்தைத்தத 
பவைிக்காட்டி எங்லகா உள்ை தங்கைது லகாெத்தத, ெிே வழிகைில் தங்கைது 
லகாெத்ததக் காட்ட முடியாத நிதேயில் ெிள்தைகதை முரட்டுத் தைமாக 
அடித்து துதவப்ெதத ெிே காபைாைிகள் காட்டியுள்ைை.  

இதற்காக ஒட்டு பமாத்த வைரும் ெமூகத்தத அடிக்க்க கூடாது என்று 
உள்ைதா?  

நீதிபமாழிகள் நூேில் ெிரம்தெ எடுக்க தவறுகிே பெற்லோர் தங்கள் 
ெிள்தைகளுக்கு துலராகம் பெய்கின்ேர்கள். ெிரம்ொல் அடித்தால் அவர்கள் ொக 
மாட்டார்கள் என்று பொல்லும் லவதவாக்குக்கு எப்ெடி பெவிொய்ப்ெது?  

ெிரம்பும் கண்டித்து திருத்தலும் ஞாைத்ததப் புகட்டும்.  

இன்தேக்கு கண்டிக்க, தண்டிக்கத் தயங்குகின்ே பெற்லோரும், 
ஆெிரியர்களும் தங்கைது பொறுப்ெில் இருந்து தவறுகிோர்கள் என்ெதுலவ 
உண்தம. 

கண்டிக்க, தண்டிக்க கூடாது என்று பொல்ேி பெற்லோர், ஆெிரியர்களுக்கு 
எதிராக லொர்க்பகாடி தூக்கும் எந்த குழந்ததயும் ெக்குவமதடவது, ெயிற்ெி 
பெறுவது எப்ெடி?  

ெிராய்ப்புகள் பெோமல் தெக்கிள் ஓட்டி விட முடியுமா? 

வேிகளும் லவததைகளும் இல்ோமோ நம்தம நம் தாய் 
பெற்பேடுத்தார்கள்? 

திருபவைிப்ொடு 03: 19 “நான் யார் மீது அன்பு கூர்கின்லேலைா 
அவர்கதைக் கண்டித்து தண்டித்து திருத்துகின்லேன். எைலவ நீ ஆர்வம் 
பகாண்டு மைம் மாறு” எை லவதம் பொல்லுகிேது.  

கண்டிக்க தண்டிக்க மறுக்கும் லொது குழந்ததகள் மீது உண்தமயாை 
அன்பு இல்ோமல் லொகிேது என்று கூேோமா? 



 ெிள்தைகள் உைர லவண்டிய காேமிது. நம்முதடய நன்தமக்காகத் 
தான், நம்முதடய வாழ்வுக்காக தான் நம்மீது பகாண்ட அன்ெிைால்தான் 
நம்தமக் கண்டிக்கின்ோர்கள், தண்டிக்கின்ோர்கள். 

“அடி உதவுவது லொல் அண்ைன் தம்ெி உதவுவது இல்தே” என்ொர்கள் 
முன்லைார். நம்முதடய நன்தமக்காக, நம்முதடய மீட்புக்காக அவர் 
அடிகதை, உததகதைத் தாங்கிக் பகாண்டார். 

நன்தமக்காகலவ ெிள்தைகள், மாைவ மாைவிகள் தடுமாறும் லொது 
கண்டித்து, தண்டித்து, திருத்த முற்ெடுவது கடதமயும் பொறுப்பும் ஆகும். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

பனிதரண்டாம் நிவை 

இயயசு சிலுவையில் உயிர் துைக்கிைார். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

ெிே ெே இடங்கைில் இரு லவறுெட்ட நிகழ்வுகள் நடந்லதறுவது உண்டு. 
ஒருவருக்கு ொவு பநருங்குகிேது என்ெதால், உடலை சுற்ேத்தார், உேவுகள், 
அண்தட வடீ்டார் ஒன்று கூடி அவர்கள் பெய்த நல்ே ெே காரியங்கதைப் லெெி 
மகிழ்ச்ெிலயாடு, மைநிதேலவாடு அவர்கள் ததரியமாக மரைத்தத 
எதிர்பகாள்ை பெய்வது உண்டு. 

ஒரு ெைித்தைத்தில் நண்ெகல் லவதையில் ெைியாைதர அவெரமாய் 
அதழத்தார்கள், ஊரார் கூடியிருக்க, ொடல்கள் ொட, பெெங்கதைச் பெெிக்க, 
அப்ெைியாைர் அவர்கைது கரத்ததப் ெற்ேிப் ெிடித்துக் பகாண்டிருக்க, ஒரு 
லநரத்தில் அவர்கள் கரமும் அப்ெைியாைர் கரமும் அவர்கள் மார்ெிலே தவக்க 
மிகலவ அதமதியாக உயிர் உடதே விட்டுப் ெிரிந்தது. 

ெிே லநரங்கைில் மரைத்ததச் ெந்திக்கின்ேவர் மரை ெயத்தில் ஓேமிட, 
ஊரார் கதேிக் கூப்ொடு லொட, ஒலர ஆர்ப்ொட்டமாக, அவேமாை ஒரு சூழதே 
அந்த மைிதன் ெந்திக்க லநரிடுகிேது.  

மரைம் என்ெது எல்ோருக்குமாைது.  

மரைம் என்ெது தவிர்க்க முடியாதது.  

மரைம் என்ெது இழப்புத்தான்.  

மரைம் என்ெது லகாதழயாை உள்ைத்தாருக்குப் ெயமாைது.  



மரைம் என்ெது நம்ெிக்தகயாைர்களுக்கு ஆதாயலம.  

ொவு எைக்கு ஆதாயலம என்ோர் ெவுேடிகைார். 

மரைம் உண்டு, ெந்தித்லத ஆக லவண்டும் என்ெது உறுதியாைால், 
அததைத் துைிவுடலை ெந்திக்க, மரைத்தத எதிர்லநாக்கியுள்ை மைிதருக்கு 
அவர் பெய்த நன்தமகதை எடுத்துச் பொல்ேி, நல்ேதவகதைப் லெெி, 
நம்ெிக்தகயுடலை அததை எதிர்பகாள்ை பெய்வது என்ெது எவ்வைவு 
ெிேப்ொைது.  

இது மரைத்ததச் ெந்திக்கும் அந்த ஆத்துமாவிற்கு எவ்வைவு 
நன்தமதயச் லெர்க்கும் என்ெததை உைர்லவாம். 

ெிலுதவயடியில் தாயும், ெீடரும், ெிே பெண்களும். 

இைம் வயது லகாரச் ொவு, அநியாயமாை தீர்ப்பு, தண்டதை. 

தாயின் மைம் என்ை லவததைப்ெட்டு இருக்கும்?  

லெச்ெற்ே நிதேயிலும் ொர்க்க கூட ெகிக்காத லதாற்ேமாய் இருந்தாலும் 
தன்னுதடய உடைிருப்ொல் நம்ெிக்தகதய, நல்ேதத விததக்கிோர்கள். 

மகலைா மகிழ்ச்ெிலயாடு, “தந்ததலய! உமது கரத்தில் என் ஆவிதய 
ஒப்ெதடக்கின்லேன்” எை மரைத்ததச் ெந்திக்கின்ோர். 

நன்தம பெய்யும் ஆர்வம் நம்மில் இருந்தால், மரை லவதையில் 
உடைிருப்ொல் நல்ே லெச்சு, நல்ே ொர்தவ, நல்ே மைத்லதாடு ஆத்மா 
இதேப்ெதம் லெரச் பெய்லவாம்.  

உடைிருப்ொல் மரைத்தால் ஏற்ெடுகின்ே இழப்தெச் ெந்திக்க 
இருக்கின்ேவர்களுக்கு ஆறுதல் பகாடுப்லொம்.  

அடியாருக்கு லெரின்ெ வடீ்டின் கதவுகதைத் திேந்தருை இதேவதை 
லவண்டுவலதாடு, இங்கிருக்கும் நாங்கள் அதைவரும், கிேிஸ்துதவச் ெந்தித்து 
உம்லமாடும் மரித்தவலராடும் எந்நாளும் ஒன்று லெர்ந்திருப்லொம் என்ே 
நம்ெிக்தக நிதேந்த பொற்கைால் ஒருவதரபயாருவர் லதற்ேிக் பகாள்ை 
பெய்திடுலவாம் எை உறுதிபயடுப்லொம். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

 

 



பைிமூன்ைாம் நிவை 

இயயசுைின் ைிருவுடவை மரியாைின் மடியில் ைளர்த்துகிைார்கள். 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

ெிேரின் மைலவததை அேிந்து, ஆறுதல் அைிப்ெது என்ெது மிகலவ 
உன்ைதமாை, உத்தமமாை, நன்தமயாை காரியமாகும். 

தாயின் லவததைதயத் தைிக்க லயாவான் திருத்தூதரும் இன்னும் ெிே 
பெண்களும் ஆறுதோக உடன் இருந்தார்கள் எை எழுதப்ெட்டு இருக்கிேது.  

லயாவான் 11இல் இோெர் இேந்த வடீ்டில் கூட ஆறுதல் பொல்ே ெேர் 
அங்கு வந்திருந்தைர். இலயசுவும் அங்கு பென்ோர் என்ெததைப் 
ொர்க்கின்லோம். 

இேப்ெிைால் மட்டுமல்ே, இன்று ெல்லவறு காரை காரியங்கைால் கூட 
மைலவததை ஏற்ெடுகின்ேது என்ெது உண்தம.  

அவமாைமாை காரியங்கைால், பொருைாதார பநருக்கடியிைால், 
விெத்திைால் ஏற்ெடுகின்ே, காேம்ெட்ட லநாயிைால், ஏமாற்ேத்தால் இப்ெடிப் 
ெே காரை காரியங்கள் உண்டு. இதவகைிைால் மைித மைம் 
லவததையதடகிேது. இததை பமல்ேவும் முடியாமல் விழுங்கவும் 
முடியாமல் ெேர் மைப் புழுக்கத்திற்கு ஆைாகி, மை உதைச்ெோல் தற்பகாதே 
பெய்யத் தூண்டப்ெடுகிோர்கள்.  

ெிேர் அவநம்ெிக்தகயதடந்து தங்களுக்கு யாரும் இல்தே என்ே 
உைர்விைால் இதய அதடப்பு ஏற்ெட்டு மரைிப்லொர் உண்டு.  

தங்கதை தைிதமப்ெடுத்திக் பகாண்டு மைலநாயாைியாகிப் லொலவாரும் 
உண்டு. 

ஆறுதல் பெறுவதத விட ஆறுதல் பகாடுப்ெது என்ெது தற்லொததய 
காேத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிேது. நாமாக முன்வந்து ெிேருக்கு ஆறுதல் 
பகாடுத்திட, நன்தம பெய்திட முன்வரும்லொது நிச்ெயமாக லதவ ஆறுதல் 
நம்தமத் லதற்றும் என்ெது உண்தமலய. 

நம்தமயும், நம்முதடய ெிரச்ெிதைகதை மட்டுலம ெிந்தித்து, லெெித் 
திரியாமல் ெிேதர மைத்திலே இருத்தி, அவர்களுக்கு வாழ்வில் நாம் 
ஆறுதோக பெயோற்ேிட முன்வரும்லொது இதே ஆறுதல் நமதாகும். 

ஆட்லடா ஓட்டிக் பகாண்டிருக்கும் திருமதி. லதவி என்கிே ெலகாதரி 
இக்பகாலராைா பதாற்றுக் காேத்தில் தன்ைால் இயன்ே அைவுக்கு மதிய 
உைவு எைிதமயாகச் பெய்து அரசுப் பொது மருத்துவமதைக்கு எடுத்துச் 
பென்று ெே நூறு லெருக்கு பகாடுத்து உதவிய அவர்களுக்குப் ெேரும் ெே 



விதத்தில் ஆறுதோக இருந்து, அவர்கைது ெைியிதைப் ொராட்டி 
ஊக்கப்ெடுத்தியது ஊடகம் பொன்ை உண்தம நிகழ்வு. 

இதுலொே இன்னும் ெே உண்டு.  

“ஆறுதல் அைிப்லொம் ஆண்டவலர!” எை தவக்காேத்தில் பொல்லும் நாம், 
பெெிக்கும் நாம் ெின்ைஞ்ெிேியச் ெலகாதரர்களுக்கு இததைச் பெய்ய 
முன்வருலவாம். அது இதேவனுக்லக பெய்வதாகும். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

பைினான்காம் நிவை  

இயயசுைின் உடல் அடக்கம் தசய்யப்படுகிைது. 

நன்வம தசய்ைைில் மனம்ைளராைிருப்யபாமாக! 

 உடல் அடக்கம் என்ெது மிகலவ முக்கியமாை ஒன்று. விவிேியத்தில் 
லதாெித்து தன்னுதடய கடதமயாகலவ இததைலயற்று பெய்து வந்தார் என்று 
எழுதப்ெட்டு இருக்கிேது.  

இன்தேக்குகூட இப்ெடிப்ெட்ட மைிதர்கள் நம்முதடய மத்தியில் 
உள்ைார்கள் என்று ஊடகங்கள் லெசுகின்ேை. 

 லகட்ொரற்று உள்ை உடல்கள், லகாரப்ெடாத உடல்கள், யாருலம இல்ோத 
நிதேயில் மரைித்த அன்ெர்கைின் உடல்கள் இததைபயல்ோம் தாைாக 
முன்வந்து தகபயழுத்திட்டுப் பெற்று, பகாண்டு லொய் தன் பெேவில் அவர்கள் 
எந்த மதத்திைலரா அந்த மதத்தின் அடிப்ெதடயில் நல்ேடக்கம் பெய்கின்ே 
மைிதர் உண்டு என்று பொல்ேப்ெடுகின்ேது. 

 உடலும் புைிதமாைது. இேப்புக்குப் ெின்ைர் அந்த உடல் முதேயாக 
அடக்கம் பெய்யப்ெட லவண்டும் என்ெதுலவ உண்தம. 

வாழும் வதர மைிதைாகக் கருதப்ெட்டு, இேந்தவுடன் ெிைமாகக் 
கருதப்ெடுகின்ேவைின் உடல் அடக்கம் என்ெது முதேப்ெடி நடந்லதேலவ 
லவண்டும். 

 உடேில் இருந்து ஆன்மா அகன்ே பொழுதிலும் அந்த உடல் 
புைிதமாகலவ கருதப்ெட லவண்டும். அததை முதேயாகலவ அடக்கம் பெய்திட 
லவண்டும். 



 விவிேியத்தின் பதாடக்க நூேில் ஆெிரகாம், ொரா, ஈொக்கு, பரலெக்கா, 
லேயா எை அதைவரும் முதேயாை இடத்தில் நல்ேடக்கம் பெய்யப்ெட்டைர் 
என்று எழுதப்ெட்டிருக்கிேது.  

விவிேிய மாந்தர்கள் எல்ோரும் தத்தம் மூதாததயலராடு அடக்கம் 
பெய்யப்ெட்டார்கள் எை விவிேியத்தின் நூல்கள் நமக்குத் பதைிவாகலவ 
கூறுகின்ேது. 

லதாெியா தம் தந்ததயின் அருகிலேலய தன் தாதய அடக்கம் பெய்தார் 
எைக் கூேப்ெட்டுள்ைது.  

திருமுழுக்கு லயாவாைின் உடதே அவருதடய ெீடர் வந்து எடுத்துச் 
பென்று அடக்கம் பெய்தைர் எை மத்லதயு நற்பெய்தி கூறுகிேது. 

இன்று ெரவோக அடக்கம் பெய்யப்ெட இயோத நிதேயில் 
உள்ைவர்களுக்கு முன்வந்து உதவிட நல்ே காரியங்கள் நதடபெறுவததப் 
ொர்க்க முடிகிேது. இது இன்னும் தீவிரமாய் கதடப்ெிடிக்கப்ெட்டால் நல்ேது.  

அலத லவதையில் அடக்கத்திற்கு லமை தாைங்கள், வாை லவடிக்தககள் 
எை ெை விரயங்கள் தவிர்க்கப்ெட்டால் நல்ேது.  

எைிதமயாய், நன்தமகள் விதையும் விதத்தில் அடக்கச் ெடங்கு 
அடக்கமாை முதேயில் நதடபெறுலமயாைால் ொராட்டுக்குரியலத! இந்த 
நன்தமயில் நம்முதடய ெங்கும் இருக்குலமயாைால் இதேவைின் ொராட்டுக்கு 
நாமும் உரியவர்கைாலவாம். 

நன்தம பெய்லவாம்!  

நேம் பெறுலவாம்!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



சிலுவைப்பாவை முடிைில் 

பொறுத்தருளும் கர்த்தாலவ!  

உமது ஜைத்தின் ொ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! 


