
சிலுைவப் பாைத. 
 

முன்னுைர  

என் அன்பு பிள்ைளகேள! 

அடிப்பதற்கு இழுத்துச் ெசல்லும் ஆட்டுக்குட்டிையப் ேபால், உங்கள் முன்ேன வாயில்லா பூச்சியாய் வதங்கி 

நின்று ெகாண்டிருக்கும் என்ைன யாெரன்று ெதrகிறதா? உலைக மீட்க பரமதந்ைதயால் இவ்வுலகிற்கு 

அனுப்பப்பட்ட மானுடமகன் நான். தந்ைத எனக்கிட்ட கட்டைளகைள சிரேமற் ெகாண்டு, நல்லனவற்ைற 

ேபசி, நன்ைமகள் பல புrந்த எனக்கு இன்று தீர்ப்பு கூறும் நாள். இவ்வுலக முடிவிேல தீர்ப்பிட வந்த 

எனக்கு பிலாத்து தீர்ப்பு வழங்கப் ேபாகிறான். அன்று ஓசான்னா பாடி, புகழ்ந்த மனிதர்கள் இன்று ஒழிக! 

ஓழிக! என ஓலமிடும் குரல் உங்கள் காதுகளில் ஒலிக்கின்றதா? “அவைன சிலுைவயில் அைறயும்! 

சிலுைவயில் அைறயும்!” என சந்ைத தடுமாறி கூக்குரல் இடுவது உங்கள் ெசவிகளில் ேகட்கிறதா? சிலுைவ 

மரணம் ஏற்கும் அளவிற்கு நான் என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்? இரெவல்லாம் கைசயால் அடித்து, காறி 

உமிழ்ந்து, குற்றுயிராய் என்ைன பிலாத்துவின் அரண்மைனக்கு இழுத்துச் ெசல்லும் ெகாடூரக் காட்சிையக் 

காண என்னுடன் வருகிறரீ்களா வாருங்கள் என் சிலுைவப் பாடுகைள காணுங்கள்.  

 

01. முதல் நிைல : இேயசு தரீ்ப்பிடப்படுகின்றார்   

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

ேநற்று இரவு ெகஸ்தமனித் ேதாட்டத்தில் என் ஆன்மா சாவுக்ேகதுவான வருத்தமுற்றிருக்கிறது என்று கூறி 

இரத்த வியர்ைவயில் மூழ்கி, எனது ஆன்மாவில் நான் அனுபவித்த துக்க துயரத்ைத யாrடம் கூறுேவன்? 

முத்தமிட்டு காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ் ஓடிவிட்டான். இரவும், பகலும் என்ேனாடு இருந்து, உண்டு, உறங்கி 

வாழ்;ந்துவந்த மற்ற சீடர்கள் எங்ேக? உமக்காக என் உயிைரேய ெகாடுப்ேபன் என்ற ேபதுரு எங்ேக? இேதா! 

தனிமரமாய், அடிகளால் ெநாறுக்கப்பட்டு, கயிற்றால் இறுகக்கட்டப்பட்டு, கள்வைனப் ேபால் பிலாத்து 

முன்னிைலயில் நிற்கின்ேறேன! என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்? ெகாைல ெசய்ேதனா? ெகாள்ைள அடித்ேதனா? 

என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்? இைற அரைச அறிவித்தது குற்றமா? ேநாயாளர்கைளக் குணப்படுத்தியது 

குற்றமா? இறந்தவர்களுக்கு உயிர்ெகாடுத்தது குற்றமா? ஏைழகள் மீது இரக்கம் காட்டியது குற்றமா? நான் 

ேதர்ந்ெதடுத்த மக்களால் ைகது ெசய்யப்பட்டு, ெபாய்ச்சான்றுகளால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, அங்கும் இங்கும் 

அைலக்கழிக்கப்பட்டு பிலாத்துவின் முன் நிற்கின்ேறன். நான் குற்றவாளி அல்ல என்று பிலாத்து அறிவான். 

சிலுைவயில் அைறயும்! சிலுைவயில் அைறயும்! என்ற மக்களின் கூக்குரல் அவன் காதுகைள 

ெசவிடாக்கிவிட்டது. அதிகாரம் அவன் கண்ைண மைறத்து விட்டது. அவன் மைனவி விடுத்த 

எச்சrக்ைகயும் காற்ேறாடு கலந்துவிட்டது. “இவனது இரத்தப்பழியில் எனக்குப் பங்கில்ைல” என்று 

ைககழுவி இவைன சிலுைவயில் அைறயும் என தீர்ப்பு வழங்கிவிட்டான் பிலாத்து. ஒரு பாவமும் அறியாத 

நான் சிலுைவமரண தீர்ப்புக்கு ஆளாகிவிட்ேடன் இது தர்மமா? நீதியா? நீங்கள்தான் ெசால்ல ேவண்டும். 

 

ெஜபம் சிலுைவ தீர்ப்புக்கு ஆட்பட்ட எங்கள் ெதய்வேம! குற்றவாளிகள் பலர் தப்பினாலும், நிரபராதி 

ஒருவன் தண்டிக்கப்படக்கூடாது. தன்னிடம் உள்ள குற்றத்ைதக் காணாது அடுத்தவர் மீது குற்றம் 

கண்டுபிடித்து அகம் மகிழும் உலகம் இது. ஒரு விரைல நீட்டி மற்றவைர குற்றஞ்சாட்டும் ெபாழுது மற்ற 

மூன்று விரல்களும் தன்ைன ேநாக்கி இருப்பைத யாரும் உணர்வதில்ைல. இன்று குடும்பத்தில், நாட்டில், 

ஊrல், உலகத்தில் இதுதான் நைடெபற்றுக் ெகாண்டிருக்கிறது. அதனால் எங்கும் சமாதானம் அைமதி 

மகிழ்ச்சி அற்றுப்ேபாய்விட்டது. அைமதியின் ெதய்வேம! பிலாத்துைவப் ேபால் அநீதிக்குப் பணியாமல் 

உண்ைமக்குப் பயந்து யாரும் யாருக்கும் தீர்ப்பிடாமல் வாழும் உள்ளத்ைத எங்களுக்குத் தருமாறு உம்ைம 

ேவண்டுகிேறாம்  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  



02. இரண்டாம் நிைல :இேயசு சிலுைவ சுமத்தப்படுகிறார்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

பிலாத்துவின் தீர்ப்பினால் அக்கிரமத்திற்கும் அநீதிக்கும் ெவற்றி கிைடத்துவிட்டது. எப்ேபாது என்ைன 

ஒழிப்ேபாம் என்று காத்திருந்த கூட்டம் இேதா ெகாைலெவறிேயாடு என்ைன இழுத்துச்ெசன்று கல்தூணிேல 

கட்டி கைசயால் அடிக்கின்றது. யூதர்களின் அரசேன! இேதா உனக்கு கிrடம் என முள்முடிைய என் 

தைலயில் ைவத்து அழுத்தி காறி உமிழ்ந்து ெசந்நிற அங்கிைய அணிவித்து ஆர்ப்பrத்தது. எட்டுப்ேபர் 

சுமக்கக் கூடிய கரடு முரடான மரத்திேல ெசய்யப்பட்ட சிலுைவைய தூக்கி வந்து இேதா என் ேதாள்ேமல் 

ைவத்து ெவற்றி முழக்கமிடுகின்றனர். இரத்தம் ஆறாய்ப் ெபருக உடெலல்லாம் இரணமாகி ெநருப்பிலிட்ட 

புழு ேபால் உடலும் உள்ளமும் துடிதுடிக்க நான்படும் ேவதைன தந்ைதேய உமக்குத் ெதrகிறதா! என் 

சித்தப்படி அல்ல உன் சித்தத்ைத நிைறேவற்ற இந்தப்; பாரச் சிலுைவைய சுமந்து ெசல்கின்ேறன்.  

“சுைம சுமந்து ேசார்ந்திருப்ேபாேர எல்ேலாரும் என்னிடம் வாருங்கள்” என அரவைணத்த எனக்கு அன்பு 

மகேன! மகேள! நீ தரும் பrசு இதுதானா? உங்கள் கடுஞ்ெசாற்களால் எத்தைன உள்ளங்கைள துடிக்க 

ைவக்கிறரீ்கள் அதுதான் என் தைலயில் உள்ள முள்முடி. உடலாலும் உள்ளத்தாலும் எத்தைன இழிவான 

ெசயல்கைளச் ெசய்து உங்கைள கலங்கப்படுத்தி வருகின்றரீ்கள். அதுதான் என் உடலில் உள்ள கைசயடிகள். 

நீங்கள் ெசய்கின்ற பாவங்கள்தான் என் ேதாளில் உள்ள பாரச்சிலுைவ. என் சிலுைவ பாரத்ைத குைறக்க 

மாட்டீர்களா? என் உடல் ேவதைனைய குைறக்க மாட்டீர்களா?  

 

ெஜபம் கருைண நிைறந்த இேயசுேவ! உம் ேவதைனக்ெகல்லாம் காரணம் யூதர்கள் மட்டும் அல்ல 

நாங்களும்தான் என்பைத உணர்கின்ேறாம். பாவச்ெசயல்கைள ெசய்யாதிருக்கும் உள்ளத்ைத எங்களுக்குத் 

தருமாறு உம்மிடம் ேவண்டுகிேறாம்  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

 

03. மூன்றாம் நிைல :இேயசு முதன்முைற தைரயில் விழுகின்றார்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

என் அவல நிைலையப் பார்த்தீர்களா? தைலயிலிருந்து வழிகின்ற இரத்தம் என் கண்கைள மைறக்கின்றது. 

ெசல்லும் பாைத ெதrயவில்ைல. பாரச்சிலுைவ ேதாைள அழுத்த உடல் காயங்கள் ஓரடி எடுத்துைவக்க 

முடியாமல் ேவதைனப்படுத்த கால்கள் தடுமாறி விழுந்துவிட்ேடன். ைக ெகாடுத்து தூக்கிவிட 

கருைணமிக்ேகார் ஒருவரும் இல்ைல. உதவிக்காக ஏங்குகிறது என் உள்ளம். பாரமான வண்டிைய இழுக்க 

முடியாமல் கீேழ விழுந்த காைளகைள சாட்ைடயால் அடித்து துன்புறுத்தும் வண்டிக்காரன் ேபால் உதவி 

இன்றி தவிக்கும் என்ைன வரீர்கள் அடிேமல் அடியடித்து துன்புறுத்துவைதப் பார்த்தீர்களா? நான் எழுந்து 

நடக்க உன் கரத்ைத நீட்டி உதவி ெசய்ய மாட்டாயா?  

என் மகேன! மகேள! உன் பாவங்கைளப் ேபாக்க உனக்கு மீட்பு அளிக்க நான் கீேழ விழுந்து எழுகின்ேறன். 

ஆனால் நீேயா பாவச்ேசற்றிேல விழுந்து விழுந்து அதிலிருந்து எழ முயற்சிக்காமல் உன்ைனேய 

அழித்துக்ெகாண்டிருக்கிறாேய! எப்ெபாழுது எழப்ேபாகிறாய்?  

 

ெஜபம் அன்பு ெதய்வேம! நாங்கள் ெசய்த பாவங்கேள நீர் தடுமாறி விழக்காரணம் என்பைத 

உணர்கின்ேறாம். ேவதைனகளில் பாவச் ேசாதைனகளில் எங்கைள காப்பாற்றி இரட்சிக்க ேவண்டுமாய் 

உம்ைம மன்றாடுகிேறாம்.  



முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

 

04. நான்காம் நிைல : இேயசு தம் தாைய சந்திக்கின்றார்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

கீேழ விழுந்த நான் தட்டுத்தடுமாறி எழுந்து தைல நிமிர்ந்ேதன்! அேதா! என் அன்புத்தாய்! பத்துமாதம் 

சுமந்து ெபற்று பாலுட்டி சீராட்டி வளர்த்தவள். கண்களிேல நீர் ஆறாய்ப் ெபருக்ெகடுத்ேதாட 

தைலவிrேகாலமாய் நிற்கின்றாள். அம்மா என்றைழக்க உடலில் சக்தி இல்ைல. அம்மா! உன் உதிரத்ைத 

பாலாக்கி ஊட்டி வளர்த்தாேய! உன் மகனின் அவலநிைலையப் பார்த்தாயா? குழந்ைதப் பருவத்திேல 

கால்தடுக்கி நான் விழுந்த ேபாது பதறி தவித்து ஓடிவந்து தூக்கி மார்ேபாடு அைணத்து தழுவி முத்தமிட்டு 

என் அழுைகைய நிறுத்தினாேய. இேதா! இன்று உடல் ேவதைனயால் ெவந்து தவிக்கின்ேறேன! ஓடி வந்து 

அரவைணத்து அன்பு மைழயால் ஆறுதல் தர மாட்டாயா? அன்று பாஸ்கா திருவிழாவில் நான் காணாமல் 

ேபாய்விட்டதாய் எண்ணி மூன்று நாள்கள் காடுேமெடல்லாம் அைலந்து திrந்து என்ைனக் கண்டவுடன் 

மகேன! என்ைன விட்டு எங்ேக ெசன்றாய் என்று கதறித் துடித்தாேய! அந்த உன் அன்பு மகன் இேதா 

உலைகவிட்ேட ெசல்லப்ேபாகிேறன். ஏனம்மா அப்படிப் பார்க்கின்றாய். “இவ்வளவு ெகாடுைமகைள நீ 

அனுபவிப்பாய் என்று ெதrந்திருந்தால் உன்ைன ெபற்றிருக்கமாட்ேடன்” என்று எண்ணுகிறாயா? அன்று 

இைறவனின் சித்தத்ைத நிைறேவற்ற என்ைன ஈன்ெறடுத்தாய். நான் என் தந்ைதயின் சித்தத்ைத 

நிைறேவற்ற இந்த சிலுைவப்பாடுகைள மனமுவந்து ஏற்றுள்ேளன். அம்மா! என்று அைழக்க இயலாதவன் 

எப்படி இவ்வாெறல்லாம் ேபசுகிேறன் என்று சிந்திக்கிறரீ்களா? எங்கள் உதடுகள் ேபசவில்ைல 

உள்ளங்கள்தான் ேபசின. ெபற்ற தாய் தன் குழந்ைதயின் உள்ளத்ைத நன்கு அறிவாள் இல்ைலயா?  

என் அன்பு மகேன! மகேள! 

ெபற்ெறடுத்த உள்ளம் ெதய்வம் அல்லவா. உங்கள் ெபற்ேறாைர எவ்வாறு ேநசிக்கிறரீ்கள்? மதிக்கிறரீ்கள்? 

முதிர் வயதில் அவர்கள் உங்கள் அரவைணப்பில் வாழ்கின்றார்களா? அல்லது முதிேயார் இல்லத்தில் 

பாசத்திற்கு ஏங்கி பrதவித்து வாழ்கிறார்களா? உங்கைள ெபற்று எடுத்து வளர்த்து வாழ்வு தர அவர்கள் 

பட்டபாடுகைள நிைனத்துப்பார்ப்பரீ்களா?  

 

ெஜபம் ேநசமுள்ள இேயசுேவ! எந்த ேநரங்களிலும் எங்கள் ெபற்ேறாைர கண்கலங்காமல் பாதுகாக்கும் 

கடைம உணர்ைவ எங்களுக்குத் தாரும்.  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

05. ஐந்தாம் நிைல : சிலுைவைய சுமக்க சேீமான் இேயசுவுக்கு உதவுகிறார்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள!  

தாைய சந்தித்த மகிழ்ச்சி சற்ேற உள்ளத்தில் இருந்தாலும் உடலின் தளர்ச்சியால் ஓரடிக் கூட 

எடுத்துைவக்க முடியவில்ைல. ஆறுதல் ேதடி அைலகின்றது கண்கள். முன் பின் என்ைனப் பார்த்திராத 

சீேரேன என்ற ஊைரச்ேசர்ந்த சீேமான் என்ன நிகழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறது என்று ெதrயாமல் ேவடிக்ைகப் 

பார்த்துக்ெகாண்டு வருகிறான். ஈரமற்ற யூதர்களின் இதயத்தில் இரக்கம் ேதான்றியதா? இறந்துவிடுேவன் 



என்ற பயமா? அல்லது சீேமாைனயும் துன்புறுத்த எண்ணினார்கேளா? ெதrயவில்ைல அவைன இழுத்து 

வந்து நான் சுமந்துவந்த சிலுைவைய சுமக்க ைவத்து அைழத்துச் ெசல்கின்றனர். சிறிது ேநரம் என் 

சுைமையத் தாங்கிய சீேமாைன நன்றியுடன் ேநாக்கிேனன். காலத்தினால் அவன் ெசய்த சிறு உதவி காலம் 

உள்ளவைர நிைலத்திருக்கும் அல்லவா?  

என் மகேன! மகேள! தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் ேபாதும் என எண்ணாது நம்ைமச் சுற்றியுள்ேளாrன் 

சுைமகைளப் பாருங்கள். வறுைம, ேநாய் ; முதுைம தனிைம, ஏழ்ைம என்ற எத்தைன எத்தைன 

சுைமகேளாடு மக்கள் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கின்றார்கள்? அவர்கள் சுைமகைள நீங்கள் இறக்கி ைவக்க 

உதவக்கூடாதா? பசித்தவனுக்கு உணவு ெகாடுங்கள் தாகமுற்றவனுக்கு தண்ணரீ் ெகாடுங்கள் 

ஆைடயில்லாதவனுக்கு ஆைட ெகாடுங்கள். ஏைழகளின் முகமலர்ச்சியில் இைறவைனக் காணுங்கள். 

நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல என்னருேக அமரும் பாக்கியம் ெபறுவரீ்கள். ெகாடுங்கள் உங்களுக்குக் 

ெகாடுக்கப்படும்.  

 

ெஜபம் இரக்கம் மிகுந்த இேயசுேவ! பிறருைடய இன்பங்களிேல பங்ேகற்கா விட்டாலும் துன்பங்களிேல 

துைணநிற்கும் நல்ல உள்ளத்ைத எங்களுக்குத் தாரும்  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

06. ஆறாம் நிைல : ெவேரானிக்கா இேயசுவின் முகத்ைதத் துைடக்கின்றாள்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

என் கண்கள் பஞ்சைடந்து விட்டன. கால்கள் துவண்டுவிட்டன. இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது 

ெகால்ெகாதா மைல? பார்ைவயற்ேறாருக்கு பார்ைவ ெகாடுத்ேதன். முடவர்கைள நடக்க ைவத்ேதன். 

ஊைமகைளப் ேபச ைவத்ேதன். இேதா எனக்கு இைழக்கப்படும் ேகாரக் ெகாடுைமகைள ேவடிக்ைக பார்த்துக் 

ெகாண்டிருப்ேபாrல் என்னால் பயன் ெபற்றவர் எத்தைனேயா ேபர் இருப்பார்கள் இல்ைலயா? அவர்கள் 

ஒருவருக்காவது எனக்கு உதவி ெசய்யேவண்டும் என்ற எண்ணம் ஏன் ஏற்படவில்ைல. ேபார் வரீர்களிடம் 

அச்சமா? தந்ைதேய இந்தத் துன்பக்கிண்ணம் எப்ேபாது என்ைன விட்டு நீங்கும். அேதா! ஓேடாடி 

வருகின்றாள் ஒரு ெபண் வரீெரல்லாம் தடுத்து நிறுத்திய ேபாதும் உதறி தள்ளி என் முன்ேன கண்களில் நீர் 

வடிய கலங்கி நிற்கின்றாள். அருள் ஒளி வசீும் உம் திருமுகம் எங்ேக? கருைண ெபாழியும் உம் கண்களின் 

ஒளி எங்ேக? இரக்கமற்ற ெகாடியவர்கள் காறி உமிழ்ந்ததனாலும் வியர்ைவயாலும் இரத்தத்தாலும் 

கைறபடிந்து ெபாலிவிழந்தேதா என எண்ணி தான் ைகயில் ெகாண்டுவந்த துண்டினால் என் முகத்ைத 

துைடத்து எனக்கு ஆறுதல் வழங்குகிறாள். அவளுக்குப் பrசாக என் முகத்ைத அத்துண்டிேல பதியைவத்து 

ஆசிவழங்கிேனன். அவள் ெபயர் என்றும் நிைலத்திருக்கும் அல்லவா?  

என் மகேன! மகேள! 

உங்கள் கண்முன்ேன எத்தைனேயா ெகாடுைமகள் நடக்கின்றனேவ ஏன் நீங்கள் அைதக் ேகட்பதில்ைல. 

பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உட்படும் சிறுமிகள், பணத்ைதேய குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்டு விபச்சாரம் 

ெசய்ேவார், கணவன் மைனவிக்குச் ெசய்யும் துேராகம், மைனவி கணவனுக்குச் ெசய்யும் துேராகம், 

புற்றசீல் ேபால் மலிந்து கிடக்கும் பாவங்களுக்கு எதிராக ஏன் குரல் எழுப்புவதில்ைல நீங்கள்? அச்சமா? 

நமக்ேகன் என்ற எண்ணமா? உனக்கு உன் குடும்பத்தில் யாருக்காவது இந்த நிைல ஏற்பட்டால் என்ன 

ெசய்வாய்?  

 

ெஜபம் அக்கிரமத்திற்கு குரல் ெகாடுத்த அன்பு இேயசுேவ! அக்கிரமங்கைளத் தட்டிக்ேகட்கும் அஞ்சா 

ெநஞ்சத்ைத எங்களுக்குத் தாரும்  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 



முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

 

07. ஏழாம் நிைல : இேயசு இரண்டாம் முைற கீேழ விழுகின்றார்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

சுட்ெடrக்கும் ெவயில், ேசார்ந்து விழும் ைக கால்கள் விழுந்து எழுந்து கரடுமுரடான கல்வாr மைலைய 

ேநாக்கி தவழ்ந்து ெசல்கின்ேறன். என்னால் ஓரடிக்கூட எடுத்து ைவக்க முடியவில்ைல. பாதங்களில் 

கல்லும் முள்ளும் குத்தி இரத்தம் வழிகிறது. அம்மா என் ேவதைனைய தாங்க முடியவில்ைல விழுந்து 

விட்ேடன் தாேய என்னால் எழ முடியவில்ைல. ெகாடிய யூதர்கள் ெகாடூரமாய் என்ைன அடிக்கிறார்கேள! 

என்ன ெசய்ேவன்! என்ன ெசய்ேவன்!  

என் மகேன! என் மகேள!  

நான் இவ்வாறு ேவதைனகள் அனுபவிக்க யார் காரணம்? மாசற்ற என் திருச்சைப இன்று கார் ேமகங்களால் 

சூழப்ெபற்று கைற படிந்து விட்டேத அந்த காரணமா? புனிதமாய் கருதப்பட்ட துறவு வாழ்க்ைக நாகrக 

ேபார்ைவயில் தன்ைன மைறத்துக் ெகாண்டு தடம் மாறி ெகாண்டிக்கின்றேத அந்த காரணமா? 

ஏழ்ைமயிலும் எளிைமயிலும் வாழ்ந்தவன் நான். உங்களின் வாழ்க்ைக எவ்வாறு இருக்கின்றது? எனக்காக 

உலக வாழ்க்ைகைய அர்ப்பணித்த நீங்கள் என்ைன பின் ெதாடர்ந்து வரக்கூடாதா? நான் விரும்பும் 

பணிகைள நீங்கள் ெசய்வதில்ைல. என்ைன வருத்தும் ேவதைனகள் ேபாதாதா? எப்ெபாழுது சிலுைவைய 

இறக்கப் ேபாகிறரீ்கள்?  

 

ெஜபம் இேயசுேவ! நாங்கள் தடம்மாறி தவறி விழும்ெபாழுெதல்லாம் எம் மனதிற்கு விளக்காய் உம் 

வார்த்ைதகைளயும், எம் காயத்திற்கு மருந்தாய் உம் ஆவிையயும் அனுப்பி எம்ைம தூக்கி நிறுத்தும். 

உம்ைம கீேழ விழைவக்கும் பாவங்கைள நாங்கள் ெசய்யாதிருக்கும் துறவு வாழ்க்ைகயின் தூய்ைமைய 

உணர்ந்து வாழ வரம் தாரும்.  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

08. எட்டாம் நிைல :இேயசு எருசேலம் ெபண்களுக்கு ஆறுதல் கூறுகின்றார்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

இது என்ன அழுைக சத்தம்? எருசேலம் ெபண்கள் என் இழிநிைல கண்டு கண்ணரீும் கம்பைலயுமாய் 

அழுது ெகாண்டு வருகின்றனரா? ெபண்கள் இரக்கக் குணம் உைடயவர்கள் அல்லவா? பூவினும் 

ெமன்ைமயான இதயம் பைடத்தவர்கள் அல்லவா? அதனால் தான் நான் படும் பாடுகைள அவர்களால் 

தாங்கிக்ெகாள்ள முடியவில்ைல ேபாலும். ெபரும்பாடுள்ள ெபண்ைண குணமாக்கியது, பல்லாயிரம் ேபருக்கு 

உணவு அளித்தது, விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட ெபண்ைன கயவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றியது, உடல் 

ஊனமுற்ற ெபண்ைண குணப்படுத்தியது ேபதுரு மாமியாைர குணப்படுத்தியது, ெதாழுேநாயாளிகைள 

குணப்படுத்தியது இறந்து ேபான சிறுமிைய உயிர்ப்பித்தது ேபான்ற எனது ெசயல்கைள ேநrல் கண்டவர்கள் 

அல்லவா அவர்கள். நீதிமான் ஒருவருக்கு அநீதியாக தீர்ப்பிடப்பட்டுள்ளைத எண்ணி மார்பில் 

அடித்துக்ெகாண்டு அழுகின்றனர். என் தாயிடம் கூட ேபசாத நான் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறாமல் இருக்க 

முடியவில்ைல. எருசேலம் ெபண்கேள! எனக்காக அழாதீர்கள். உங்களுக்காகவும் உங்கள் 

பிள்ைளகளுக்காகவும் அழுங்கள் பச்ைச மரத்திற்கு இந்த நிைல என்றால் பட்டமரத்திற்கு?  



என் அன்புச் சேகாதrகேள? 

கருவிேலேய உங்கள் குழந்ைதகளுக்கு கல்லைற கட்டும் இழி நிைலக்காக அழுங்கள். வரதட்சைன 

ெகாடுைமயால் எrக்கப்படும் இளம் ெபண்களுக்காக அழுங்கள். வரதட்சைன ெகாடுக்க முடியாமல் 

திருமணம் ஆகாது முதிர் கன்னிகளாக வாழும் ெபண்களுக்காக அழுங்கள். நாகrகம் என்ற ெபயrல் தங்கள் 

வாழ்க்ைகைய சீரழித்துக் ெகாண்டிருக்கும் உங்கள் மகனுக்காக, மகளுக்காக அழுங்கள். ெபண்கேள 

ெபண்களுக்கு எதிrகளாக இருக்காதீர்கள். நீங்கள் ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு பாவச்ெசயலும் என் இதயத்ைத 

கிழித்து ேவதைனப்படுத்துகிறது என்பைத மறவாதீர்கள். நான் ேவண்டுவது பrதாபக் கண்ணரீ் அல்ல 

மனமாற்றக் கண்ணரீ்.  

 

ெஜபம் நாங்கள் பாவத்தில் விழும் ேபாெதல்லாம் உம்ைம கைசயால் அடித்து காயப்படுத்துக்கின்ேறாம் 

என்பைத உணர்ந்து மனஸ்தாபக் கண்ணரீ் சிந்தி மனமாற ேவண்டுகின்ேறாம்.  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

09. ஒன்பதாம் நிைல : இேயசு மூன்றாம் முைற தைறயில் விழுகின்றார்.  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

நான் ஒரு முைற இருமுைற மூன்று முைற மட்டும் விழவில்ைல பல முைற விழுந்து விட்ேடன். 

குற்றுயிரும் குைல உயிருமாய் சிைதந்துள்ள உடல் பலவனீத்தால் மட்டும் நான் விழ வில்ைல. நீங்கள் 

ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு பாவச்ெசயலாலும் விழுகின்ேறன். கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ெபயைர ைவத்துக்ெகாண்டு 

தந்ைத உனக்களித்த பத்துக் கட்டைளகைள கைடபிடிக்காமல் வாழ்கிறரீ்கேள! அப்ெபாழுெதல்லாம் நான் 

விழுகின்ேறன். நாளும் கிழைமயும் பார்த்து பிற ெதய்வங்கைள வழிபடுகின்றரீ்கேள! அப்ெபாழுது நான் 

விழுகின்ேறன். என் தந்ைத ெபயரால் ெபாய்யாைண இட்டு, பிறைர சபித்து வாழ்கிறரீ்கேள! அப்ெபாழுது 

விழுகிேறன். தந்ைதையயும் தாையயும் காப்பாற்றாது அைலகழித்தும், ெகாைல ெசய்து ெகாள்ைளயடித்து 

மாற்றானின் மைனவி மீது ேமாகம் ெகாண்டு, பிறைர வஞ்சித்து ெசல்வம் ேசர்த்து மற்றவைர அழ ைவத்து 

நீ சிrத்து வாழ்கின்றாேய அப்ெபாழுெதல்லாம் நான் விழுகிேறன் என்பைத அறிவாயா? எப்ெபாழுது என்ைன 

எழுந்து நிற்கச் ெசய்யப்ேபாகிறாய்?  

 

ெஜபம் அன்பு இேயசுேவ அகந்ைதயில் விழுந்து ஆணவச் ெசயல்களில் நாங்கள் ஈடுபடாமல் நீர் எமக்காக 

சிந்திய இரத்ததால் பாவக்குழியிலிருந்து எழுந்து உமது அன்பின் அரவைணப்பில் நாங்கள் வாழ நீர் உதவ 

ேவண்டுெமன்று உம்ைம மன்றாடுகின்ேறாம்.  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

10. பத்தாம் நிைல : இேயசுவின் ஆைடகள் கைளயப்படுகின்றன.  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

விழுந்தும் எழுந்தும் தவழ்ந்தும் இேதா நான் மrக்கப்ேபாகும் கல்வாr மைலைய அைடந்துவிட்ேடன். 

ெகாடூர யூதர்களின் அடுத்த ெசயல் ஆரம்பமாகிவிட்டது. கைசயடியால் உண்டான காயங்கேளாடு ஒட்டிக் 



காய்ந்திருந்த என் ஆைடகைள உrத்து இழுக்கின்றனர். ஐேயா கைசயடி பட்டேபாது உண்டான 

ேவதைனைய விட இப்ெபாழுது என் உடலின் சைதகள் கிழிந்து இரத்தம் ெபருக்ெகடுத்து ஓடுகிறேத! நான் 

என்ன ெசய்ேவன்? அன்பு, அைமதி, கருைண, இரக்கம், இன்பம் என்னும் ஆைடகைள இவ்வுலகிற்கு அளித்த 

நான் இன்று ஆைடயின்றி அவமானச் சின்னமாய் கூனிக் குறுகி நிற்கின்ேறன் யாருக்காக? எருதின் புண் 

காக்ைகக்கு ெதrயுமா? என்ைன நிர்வாணமாய் நிற்க ைவத்துவிட்டு என் ஆைடைய யார் எடுத்துக் 

ெகாள்வது என சீட்டு ேபாட்டு பார்க்கிறார்கள். தந்ைதேய என் ேவதைனைய கண்ேணாக்கிப் பாரும்.  

என் சேகாதரேன! சேகாதrேய!  

உங்கள் உடல் தூய ஆவியின் ஆலயம் என்பது உங்களுக்குத் ெதrயாதா? காமக்களியாட்டங்களால் உங்கள் 

ஆலயத்ைத குப்ைபத் ெதாட்டியாக்கிவிட்டீர்கேள! ெபண்கேள அைரகுைற ஆைடயணிந்து அடுத்தவrன் 

காமக் கண்ேணாட்டத்திற்கு ஆளாகி நிற்கிறரீ்கேள! இது அவமானம் இல்ைலயா? தகாத உடலுறவு ெகாண்டு 

தீராத வியாதிகைள ெபற்று உலகினரால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறரீ்கேள! ஏன் இந்த அவலம்? மைனவிைய 

தவிர மற்றவைர சேகாதrயாக, தாயாக, தங்ைகயாக ேநாக்குங்கள். ெபண்கேள, உங்கள் கணவைனத் தவிர 

மற்ற ஆண்கைள தந்ைதயாக சேகாதரனாக எண்ணுங்கள். பார்ைவ ெதளிவுைடயதாக இருந்தால் உங்கள் 

வாழ்க்ைக பூஞ்ேசாைலயாய் புனிதமைடயும்.  

 

ெஜபம் எங்களுக்காய் ஆைடயிழந்து அவமானச் சின்னமாய் உருகுைலந்த இேயசுேவ என் உடல் நீர்; 

வாழும் இல்லம் என்பைத உணர்ந்து தகாத எண்ணங்களுக்கும் ெசயல்களுக்கும் இடம் ெகாடாத நல்ல 

மனத்ைதத் தர ேவண்டுெமன்று உம்ைம மன்றாடுகிேறாம்.  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

11. பதிெனான்ராம் நிைல :இேயசுைவ சிலுைவயில் அைறகின்றார்கள்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

இரக்கமற்ற யூதர்கள் எனக்களித்த ேவதைனயின் இறுதிக்கட்டம். சிலுைவ மரத்தினிேல என் ைககைள 

விrத்து படுக்க ைவத்து எனது ைககளிலும் கால்களிலும் கூர்மழுங்கிய ஆணிகளில் அடி ேமல் அடி அடித்து 

துைளத்தேபாதும் தங்களது ெவறி அடங்காமல் எனது காயங்கைளப் ெபrதாக்கி இன்பம் காண்கின்றனர். 

அங்கங்கள் பிசகி சைத கிழிய மூட்டுகள் முறிய நரம்புகள் ெதறிக்க இரத்த நாளங்கள் அறுந்துேபாக இரத்தம் 

ெவள்ளமாய் ெபருக்ெகடுத்து ஓடுகிறது. மூன்று ஆணிகளிேல என் உடல் ெதாங்கிெகாண்டிருக்கின்றது. 

உச்சந்தைல முதல் உள்ளங்கால் வைர என் உடல் ேவதைனயால் துடிக்கிறது. உங்கள் மீது ெகாண்ட 

அன்பினால் இந்த ெகாடூர ேவதைனைய அனுபவிக்கின்ேறன். நீங்கள் ெசய்த பாவங்களுக்கு நான் பrகாரப் 

பழியாேனன். கல்ெநஞ்சம் ெகாண்ட யூதர்கள் இேதா இரண்டு கள்வர்களுக்கு இைடேய என்ைன 

நிறுத்திவிட்டனர். சிலுைவயில் ெதாங்கும் என்ைன பாருங்கள்.  

என் மகேன! மகேள!  

மனித உயிர்களுக்கு இன்று மதிப்பில்ைல. சாதியின் ெபயரால் மதத்தின் ெபயரால் தீவிரவாத 

தன்ைமயினால் மனிதர்கள் தங்களுக்குள்ேள அடித்துக் ெகாண்டு மாய்ந்து ேபாகின்றனர். மனிதனின் உடலில் 

ஓடேவண்டிய இரத்தம் வதீிகளிேல ஆறாய் ெபருக்ெகடுத்து ஓடுகிறது. அன்று கல்வாrயில் ஓடிய 

இரத்ததிற்கு பrகாரமா? ஏன் இந்த அவலம். மனிதேன மனம் திரும்புவாயா?  

 

ெஜபம் என் அன்பு இேயசுேவ! அவமானச் சின்னமாய் சிலுைவயிேல அைறயுண்டு அைத புனிதப்ெபாருளாக 

மாற்றினேீர. அந்த திருச்சிலுைவயின் மகிைமயினால் வல்லைமயினால் நாட்டில் நிலவும் தீயச்சக்திகள் 

அழிந்ெதாழிய அருள்தாரும் அப்பா.  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 



முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

12. பன்னிெரண்டாம் நிைல : இேயசு சிலுைவயில் உயிர் விடுகிறார்  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

உச்சி ெவயில், தாகத்தினால் தவித்து தண்ணரீ் தண்ணரீ் என்று ேகட்கிேறன். புளித்த திராட்ைச ரசத்ைத 

கடற்பஞ்சில் ேதாய்த்து இேதா என் வாயில் ைவக்கின்றனர். மற்றவர்கைள இவன் காப்பாற்றினாேன! 

இப்ெபாழுது தன்ைனேய விடுவித்துக் ெகாள்ளட்டும் என்று ஏளனமாய் கூக்குரல் இடுகின்றனர். அருகில் 

இருந்த ஒரு கள்வன் நீ ெமசியா தாேன! உன்ைனயும் காப்பாற்றி எங்கைளயும் காப்பாற்று என்கிறான். 

மற்றவன் ஒரு குற்றம் ெசய்யாத இவைர ஏன் பழிக்கின்றாய் என்று கடிந்து, என்ைன ேநாக்கி நீர் 

ஆட்சியுrைம ெபற்று வரும்ேபாது என்ைன நிைனவில் ெகாள்ளும் என்று கூறுகிறான். கைடசி ேநரத்தில் 

தன் பாவத்ைத உணர்ந்த நல்ல கள்வன். இன்ேற என்ேனாடு வான்வடீ்டில் இருப்பான். இேதா சிலுைவயின் 

அடியில் யார் நின்று ெகாண்டிருப்பது? என் அன்பு தாய் அல்லவா! மகேன! மகேன! என்று கதறும் குரல் என் 

காதில் ஒலிக்கின்றது. அருேக என் அன்புச் சீடர் அருளப்பர். அம்மா இவேர உன் மகன் என்று அருளப்பrடம் 

ஒப்பைடத்துவிட்ேடன். சீடrடம் இவேர உன் தாய் என்று ஒப்பைடத்துவிட்ேடன். அவருக்கு மட்டுமல்ல என் 

அன்புத் தாய் உங்கள் அைனவருக்கும் தாய்தான். ஐேயா! ேவதைன தாங்க முடியவில்ைல. என் கடவுேள! 

என் கடவுேள! ஏன் என்ைன ைகவிட்டீர். இேதா உன் ைகயில் என் உயிைர ஒப்பைடக்கின்ேறன். என்ற 

அபயக் குரல் தந்ைதயின் காதுகளில் ஒலித்துவிட்டது. இேதா என் தந்ைத இருகரம் நீட்டி என்ைன 

அைழக்கிறார். நான் என் தந்ைதயிடம் ெசல்கின்ேறன் எல்லாம் நிைறேவறிற்று.  

 

ெஜபம் பிற்பகல் மணி மூன்று, வானம் இருள ேகாயில் திைரச்சிைல கிழிய, இேயசுவின் தைல 

சாய்ந்துவிட்டது. எமக்காக பிறந்து, எமக்காக வாழ்ந்து, எமக்காக மrத்த இேயசுேவ, இந்த உலகம், உடல், 

அலைக ஆகியவற்ைற எதிர்த்து நிற்க ஆற்றல் தாரும். எங்கள் மரணேவைளயில் என் மீது இரக்கமாயிரும். 

பரகதியில் உம்ேமாடு வாழ வரம் தாரும்  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

13. பதிமூன்றாம் நிைல : தாயின் மடியிேல இேயசு  

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

ெபற்ற தாயின் மடியிேல பிணமாய் கிடக்கிறார் இேயசு! ெபற்ற வயிறு பற்றி எrகிறது. பிள்ைளயின் 

ேகாலம் கண்டு மகேன! பூரண நிலவாய் ஒளிர்ந்த உன் திருமுகம் எங்ேக? கருைண ெபாழியும் உன் 

கண்கள் எங்ேக? எளிேயார்க்கு உதவிட ஓடிவரும் உன் கால்கள் துவண்டு விட்டதா? ஏைழகைள அன்ேபாடு 

அரவைணத்த உன் கரங்கள் ஓய்ந்துவிட்டதா? இந்தக் ேகாலத்ைதக் காணவா உன்ைன ெபற்ெறடுத்ேதன். 

என் கண்ேண! என் மணிேய! கண் திறந்து என்ைன ஒரு முைற பார்க்க மாட்டாயா? கதறுகிறார் அன்ைன 

மrயாள். எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. அன்ைனயின் ஏழாவது வியாகுலம் அரங்ேகறி விட்டது.  

 

ெஜபம் அன்ைனய் மrேய! வியாகுல மாதாேவ! அன்று ஆேபலின் இரத்தம் முதல், இன்று வைர 

இப்பூமிைய நைனத்த அத்தைன மாசற்ற மனிதர்களின் இரத்தத்திற்காய் மனமுருகி உம்மிடம் மன்னிப்பு 

ேவண்டுகிேறாம். எங்கள் மூதாைதயர் ெசய்த பாவங்களுக்காகவும் நாங்கள் ெசய்யும் பாவங்களுக்காகவும் 

எங்கைள மன்னியும். நாங்கள் பாவக்குழியில் விழுந்து நித்திய நரகத்திற்குச் ெசல்லாதிருக்க உமது அன்புத் 

திருமகனிடம் ேவண்டிக்ெகாள்ளும்.  



 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 

 

14. பதினான்காம் நிைல : இேயசு கல்லைறயில் அடக்கம் ெசய்யப்படுகிறார்.  

 

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.  

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலைக மீட்டீேர  

 

என் அன்புப் பிள்ைளகேள! 

இேயசுவின் சீடர்களாய் இருந்த ேயாேசப்பும் நிக்ேகேதமு என்பவரும் தூய ெவள்ைளத் துணியால் 

இேயசுவின் உடைலச் சுற்றி நறுமணப் ெபாருள்கைளத் தூவி, அருேக இருந்த புதிய கல்லைறயில் அடக்கம் 

ெசய்து, அதன் ேமல் ஒரு கல்ைல ைவத்து மூடிச்ெசன்றனர். “நrகளுக்கு வைளகள் உண்டு. குருவிகளுக்கு 

கூடுகள் உண்டு. மனுமகனுக்ேகா தைலசாய்க்க இடமில்ைல” என்று இேதா தைல சாய்த்து உறங்கிவிட்டார்  

 

ெஜபம் நாங்கள் வாழ்வு ெபறும் ெபாருட்டு உமது உயிைர எங்களுக்காக ெகாடுத்த நல்ல ஆயேன. அன்பின் 

கட்டைள எமக்கு ெகாடுத்த இைறவா. அயலாைர அன்பு ெசய்யும் நல்ல உள்ளத்ைத தாரும். பிறருக்காக 

வாழும் தியாக உள்ளத்ைத தாரும். அனாைதகள் ஆதரவற்ேறார் ேநாயுற்ேறார் துயருற்ேறார் இவர்கைள 

ேதடிச்ெசன்று ஆதரவு கரம் நீட்டும், உள்ள உறுதிைய தாரும். எங்கள் நிம்மதிைய இவ்வுலகின் 

மாையகளில் ேதடாமல் உயிருள்ள உமது வார்த்ைதகளில் ேதட வரம் தாரும். எங்கள் இதயத்தின் 

எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் விண்ணப்பங்கள் உமது பாதத்தில் ைவக்கின்ேறாம். உமது சித்தம் எங்களது 

பாக்கியம். உமது சிலுைவ பாடுகளில் பங்ேகற்ற நாங்கள் நிைலயில்லா இவ்வுலக வாழ்ைவ நாடாமல் 

நித்திய வாழ்ைவ நாடிச்ெசல்ல அருள்புrயும். ஆெமன்.  

 

முதல்வர்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும். 

முதல்வர்: மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய 

சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்கடவது. அைனவரும்: ஆெமன்  

 


