
சிலுவைப் பாவை 

தைாடக்கத்ைில்: 

மனுக்குலத்தின் பாவங்களைப் பபாக்க, கடவுள் மனுவுருவவடுத்து சிலுளவ மரணம் ஏற்றார். அவர் 
நமக்காக ஏற்ற சிலுளவப் பாளத, மனுக்குல மீட்புப் பாளதயாக அளமந்தது. ஒவ்வவாரு கிறிஸ்தவனும் 
தன் பாவக் களறகளைக் கழுவவும், தன்ளைப் புடமிட்டுப் புதுப்பித்துக் வகாள்ைவும், இந்தப் பாடுகைின் 
பாளத பயைைிக்கிறது. இதற்காகபவ, இன்று நாம் கிறிஸ்துபவாடு இந்தச் சிலுளவப் பயணத்தில் பங்கு 
வகாள்ைப் பபாகிபறாம். 

வபாதுவாக நமக்குள் எழும் பகள்வி, “இளறமகன் இபயசு வாழ்ந்த தியாக வாழ்க்ளகளய, சாமாைியராை 
நாம் வாழ முடியுமா?” என்பதுதான். இதற்கு இளறயடியார்கள் வாழ்ந்து காட்டிய மளறசாட்சியாை 
வாழ்க்ளகபய சாட்சி. அந்த வளகயில், இன்ளறய தியாை சிந்தளைகளை நாம் மூன்று நிளலகைில் வபற 
இருக்கிபறாம். 

முதலாவதாக, இளறமகன் இபயசுவின் வாழ்வு நமக்குக் கூறும் படிப்பிளைகள். அடுத்ததாக, இளற 
இபயசுளவப் பின்பற்றிய இளறயடியார்கள் தம் கிறிஸ்தவ வாழ்வில் சந்தித்த சவால்கள். இறுதியாக, 
இன்ளறய கிறிஸ்தவ வாழ்க்ளகயில் நாம் ஏற்க பவண்டிய மாற்றங்கள். 

இளவகபை, நம்முளடய கிறிஸ்தவ வாழ்ளவத் தடம் புரைாமல் வழி நடத்தி, தன்ைம்பிக்ளகக்கு 
வலுவூட்ட இருக்கிறது. இதைால், நம் அன்றாடப் பாடுகளைத் தூக்கி எறிய அல்ல, தூக்கிச் சுமக்கும் 
வலிளம வபறப் பபாகிபறாம். 

இந்த நம்பிக்ளகபயாடு நம் சிலுளவகளைச் சிறகுகைாக மாற்றவும், சிறகுகளை விரித்து பதவன் தரிசைம் 
காணவும், இளற இபயசுவின் இச்சிலுளவப் பயணத்தில் பின் வதாடர்பவாம். 

 

முைல் நிவை ைரீ்ப்பிடப்படுைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

பிலாத்து யூதர்கைிடம், “இபதா உங்கள் அரசன்!” என்றான். அவர்கள், “ஒழிக, ஒழிக, அவளைச் சிலுளவயில் 
அளறயும்” என்று கத்திைார்கள் (பயாவான் 19:14 -15 ). 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

இத்தாலி பதசத்தில் பிறந்து சமயப்பணி ஆற்றுவதற்காக இந்தியாவிற்கு வந்த பசசுசளபக் குரு, 
“கான்ஸ்டன்டின் ப ாசப் வபஸ்கி.” நம் நாட்டுத் துறவிகள் பபால காவியுளட அணிந்து, ளசவ உணவு 
உண்டு வாழ்ந்தவர். தமிழகத்திற்கு வந்த பின்பு தமிழ்வமாழி கற்று, அதில் புலளம வபற்று பல இலக்கிய 
நூல்களையும், இலக்கண நூல்களையும் இயற்றிைார். தமிழில் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் வசய்த முதல் 
வமாழியாசானும் இவபர. ளதரியநாதசாமி, வரீமாமுைிவர் என்வறல்லாம் அளழக்கப்பட்ட இவர் 
தமிழகத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் வசன்று இளறபணியாற்றி உள்ைார். இவரது வமாழிப் புலளமளயக் கண்டு 
வியக்காதவர் எவருமில்ளல. 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

இத்தகு நற்பண்டிதராை வரீமாமுைிவரின் வமாழிப் புலளமளய, இன்ளறய வணீர்கள் சிலர், “திரிபுளடயது” 
எைத் தீர்ப்பிடுகின்றைர். இருப்பினும், முைிவர் ஆற்றிய பணி, கிறிஸ்துளவப் பபால் வசல்லுமிடவமல்லாம் 
நன்ளம வசய்து வகாண்பட வசன்ற பணி. 



நன்ளம – தீளமக்கு எதிராைது; அறிவு – மடளமக்கு எதிராைது; இவ்விவரண்டும் தவறாகச் வசயல்படும் 
பணம், பதவி, அதிகாரத்திற்கு எதிராைது. எைபவதான், தீளம நன்ளமளயத் தீர்ப்பிட்டு இழிவுபடுத்த 
நிளைக்கிறது. ஆைால், இபயசுபவா தீளமளய ஒழிக்க சிலுளவச் சாளவ ஏற்கும் அைவுக்குத் துணிந்தார். 
அதுபபால, தமிளழ வசப்பைிட்டு வைர்த்த முைிவரின் வமாழிப் பணியும், புன்வமாழிகளைப் புறந்தள்ைி 
கல்வவட்டாய் காலம் கடந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறது. 

இவை வைண்டைில்: 

அன்பு இளறவா, இப்படித்தான் திறளம இருப்பவர்களையும், பசளவ வசய்பவர்களையும் ஏதாவது ஒரு 
குளற வசால்லி தீர்ப்பிடுகிபறாம். அது அவர்கைின் பணி வாழ்வுக்கும், வைர்ச்சிக்கும் முட்டுக்கட்ளடயாக 
இருக்கிறது. 

           “நல்லது வசய்த லாற்றரீ் ஆயினும் அல்லது வசய்தல் ஓம்புமின்” 

என்கிறது புறநானூறு. நாங்களும், உம்ளமப் பபால நல்லது வசய்ய அல்லது அல்லை வசய்தளலயாவது 
விட்டுவிட வரம் தாரும். ஆவமன். 

 

இரண்டாம் நிவை சிலுவை சுமத்துைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

“அவருக்குச் வசந்நிற ஆளடளய உடுத்திைர்; ஒரு முள்முடி பின்ைி அவருக்குச் சூட்டி, “யூதரின் அரபச 
வாழ்க!” என்று அவளர வாழ்த்தத் வதாடங்கிைர். அவளர ஏைைம் வசய்த பின் வசந்நிற ஆளடளயக் 
கழற்றிவிட்டு அவருளடய ஆளடகளை அணிவித்து அவளரச் சிலுளவயில் அளறவதற்காக வவைிபய 
கூட்டிச் வசன்றைர்.” (மாற்கு 15:17,2௦) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

அருட்தந்ளத தமியான் வாழ்ந்த காலத்தில் வதாழுபநாயாைிகளை சமூகத்திலிருந்து பிரித்து மலாக்கா 
தீவுக்கு அனுப்பி ளவப்பர். இரக்கமும் பரிவும் மிக்க தமியான் அடிகள் இத்தீவுக்கு அனுப்பப்பட்டார். 

அங்கு பநாயாைிகளுக்குத் தரம் தாழ்ந்த உணவு, உளட வழங்குவளதத் தடுத்தார். பணக்கார பநாயாைிகள் 
தவிர மற்றவர்கள் இளல தளழகைால் பவயப்பட்ட கூளரகைில் இருந்தைர். கூளரயும் தளரயும் 
எப்வபாழுதும் ஈரமாகபவ இருந்தை. சுற்றுப்புறம் சுகாதாரமின்றி இருந்தது. இளதக் கவைித்த தமியான் 
அடிகள், தாபை அக்கூளரகளைச் வசப்பைிட்டு, சுற்றுப்புறத்ளதத் தூய்ளம வசய்தார். 
பநாயாைிகைிடமிருந்தஉற்சாகக் குளறவு, மைத்தைர்ச்சி, தைிளம உணர்வு, கவளல பபான்றவற்ளறப் 
பபாக்க இளசக் கருவிகளை இளசக்கக் கற்றுக் வகாடுத்தார். இவரது பணியால் பலர் கிறிஸ்தவ மளறயில் 
பசர்ந்தைர். அங்கு புதிய பங்பக உதயமாைது. பதிைாறு ஆண்டுகள் வதாழுபநாயாைிகளுக்காகப் பணி 
வசய்ததால், இறுதியில் இவருக்கும் வதாழுபநாய் வதாற்றியது. அளத இவர் வபாருட்படுத்தவில்ளல. 
பசளவளயத் வதாடர்ந்தார். வதாழுபநாய் மருத்துவமளை ஒன்ளற உருவாக்கி, அளதக் கவைிக்க 
அருட்சபகாதரிகளை வரவளழத்தார். தன் பணிளய அவர்களைத் வதாடர ளவத்துவிட்டுத் வதாழுபநாய் 
முற்றிய நிளலயில் இளறயடி பசர்ந்தார். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

ஓர் உண்ளமக் கிறிஸ்தவனுக்கு சிலுளவ சுமத்தப் படுவதில்ளல. அவன் சிலுளவளய சுமத்திக் 
வகாள்கிறான். புைித மாண்ட்பபார்ட் “சிலுளவயின்ளமபய சிலுளவ” என்று கூறுவார். அதாவது, 
துன்பமில்லாமல் இருப்பபத வபருந்துன்பம் என்கிறார். இபயசு தம் மீது சுமத்தப்பட்ட சிலுளவளய ஏற்றுக் 
வகாண்டது பபால, மலாக்காத் தீவுக்கு அனுப்பப்பட்டளத அருட்தந்ளத தமியான் அடிகள் சுகமாக ஏற்றுக் 



வகாண்டார். நாம் நம்முளடய வாழ்க்ளகயில் பிறருக்காக சிலுளவளய சுமக்கிபறாமா? சுயநலத்திற்காகப் 
பிறர்மீது சிலுளவளய சுமத்துகிபறாமா? என்று தியாைிப்பபாம். 

இவை வைண்டைில்: 

அன்பு இளறவா, “அறிவிைான் ஆகுவதுண்படா பிறிதின் பநாய் தன் பநாய் பபால் பபாற்றாக் களட” என்ற 
குறளுக்பகற்ப பிறருளடய துன்பத்ளதத் தைக்கு ஏற்பட்டதாகக் கருதி பணி வசய்தார் தமியான் அடிகள். 
கிறிஸ்து உலக மக்களுக்காக சிலுளவளய ஏற்றுக் வகாண்ட அபத தன்ளமளயத் தான் உம் அடியாரிடம் 
பார்க்கிபறாம். இந்தப் பண்பு எங்கள் வாழ்விலும் பணியிலும் வவைிப்பட அருள்தரும். ஆவமன். 

 

மூன்ைாம் நிவை முைல் ைிழுைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

வமய்யாகபவ அவர் நம் பிணிகளைத் தாங்கிக் வகாண்டார். நம் துன்பங்களைச் சுமந்து வகாண்டார். நம் 
குற்றங்களுக்காகக் காயமளடந்தார். நம் தீச்வசயல்களுக்காக வநாறுக்கப்பட்டார். நமக்கு நிளற வாழ்ளவ 
அைிக்க அவர் தண்டிக்கப்பட்டார். அவருளடய காயங்கைால் நாம் குணமளடகின்பறாம். (எசாயா 53:4 -5) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

அரச பரம்பளரளயச் பசர்ந்த தாமஸ் அக்விைாஸ், வசாத்து சுகம் துறந்து எைிய வாழ்வு நடத்தும் துறவற 
சளபயில் பசர்ந்தார். அவர் குடும்பத்திைபரா, அவளர ஒருவழியாக மீட்டு வடீ்டிற்கு அளழத்து வந்தைர். 
அங்கு அவரது தைி அளறயில் ஒரு வபண்ளண அனுப்பி அவரது துறவற வாழ்வுக்கும், புைித 
குறிக்பகாளுக்கும் முட்டுக்கட்ளட பபாட முயன்றைர். ஆைால், அக்விைாப ா தன் ஆன்மீக வாழ்வுக்குத் 
தளடயாக வந்த அந்தப் வபண்ளண வகாள்ைிக் கட்ளட வகாண்டு விரட்டிைார். இவர்தான் பிற்காலத்தில் 
“சம்மைசுகைின் சாஸ்திரி” என்று பபாற்றப்பட்டார். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

தந்ளத அக்விைாஸ் பபான்ற மைஉறுதி நம்மிடம் இல்லாததால் தான் இவ்வுலகில் ஐம்புல இன்பத்திற்கு 
ஆட்பட்டு பாவத்தில் வழீ்கிபறாம். கிறிஸ்துளவ விழ ளவக்கிபறாம். 

இவை வைண்டைில்: 

இளறவா, “தூய உள்ைத்பதார் பபறு வபற்பறார், ஏவைைில் அவர்கள் கடவுளைக் காண்பர்” என்ற 
வாக்குக்பகற்ப வாழ்ந்த உம் அடியார் தாமஸ் அக்விைாஸ் பபாலபவ நாங்களும் மைஉறுதி வகாண்டு 
வாழ அருள்தரும். ஆவமன். 

 

நான்காம் நிவை ைாய் சந்ைித்ைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

மரியாள் இபயசுவிடம், “மகபை ஏன் இப்படிச் வசய்தாய்?, இபதா பார் உன் தந்ளதயும் நானும் உன்ளை 
மிகுந்த கவளலபயாடு பதடிக்வகாண்டு இருந்பதாபம” என்றார். அதற்கு இபயசு, “நீங்கள் ஏன் என்ளைத் 
பதடிைரீ்கள்? நான் என் தந்ளதயின் அலுவல்கைில் ஈடுபட்டிருக்க பவண்டும் என்பது உங்களுக்கு 
வதரியாதா?” என்றார். (லூக்கா 2:48 – 49) 



இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

கி.பி. 3௦3 –ல் கிறிஸ்தவர்களைக் வகான்று விடுமாறு உபராளம அரசன் ஆளண பிறப்பித்தான். இச்சூழலில் 
தந்ளதளய இழந்து தாய்மாமாவால் வைர்க்கப்பட்டு மாவபரும் குத்துச்சண்ளட வரீராை பங்கிராஜ், 
அந்நாட்டு மன்ைனுக்கு முதன்ளம வரீைாகத் திகழ்ந்தான். அவளை வைர்த்த மாமா, இறக்கும் தறுவாயில் 
பங்கிராசிடம், “பங்கிராஜ், முதலில் நீ கிறிஸ்துவுக்கு வரீன், பிறகுதான் நம் நாட்டு மன்ைனுக்குப் 
பபார்வரீன்” என்று உறுதி வபற்றார். 

மன்ைன் கிறிஸ்தவர்களை அதிகமாகச் சித்திரவளத வசய்தான். சிலளர சிங்கத்திற்கு இளரயாகப் 
பபாட்டான். இத்தகு மரண அவதியிலுள்ை கிறிஸ்தவர்களைப் பங்கிராஜ் இரகசியமாகக் காப்பாற்றி, 
மருந்திட்டுப் பிளழக்கச் வசய்தான். கூடபவ, அவர்களுக்குத் திருமளறயும் பபாதித்தான். பங்கிரா ின் இந்த 
அரசவிபராதச் வசயளல மன்ைன் கண்டித்தான். அபதாடு அவளையும் கிறிஸ்துளவ மறுதலிக்குமாறு 
கூறிைான். அளத ஏற்க மறுத்தான் பங்கிராஜ். இதைால் சிைங்வகாண்ட மன்ைன், “இவளை மளலமீது 
இழுத்துச் வசன்று இவன் தளலளயத் துண்டியுங்கள்” எை ஆளணயிட்டான். மரணத்திற்கு முன் 
மளலயுச்சியில் பங்கிராள  அவன் தாய் சந்திக்கிறாள். 

மரண வாயிலில் மகளை ஆரத்தழுவி முத்தமிட்டு, “மகபை, இறுதிவளர விசுவாசத்தில் நிளலத்திரு, நமது 
நிளலயாை இல்லம் விண்ணகம், அங்கு சந்திப்பபாம்” என்று தாய் கண்ணரீ் மல்கக் கூறிைாள். 

முதல் நாள் பபாரில் கணவளை இழந்து, இரண்டாம் நாள் பபாரில் தளமயளை இழந்து, அடுத்த நாள் 
பபாருக்குத் வதருவில் விளையாடிக் வகாண்டிருந்த தன் சிறுமகளை அளழத்து அவன் ளகயில் பவல் 
வகாடுத்து பபாருக்கு அனுப்பிய சங்ககால வரீத்தாளய நாம் புறநானூற்றில் படித்திருக்கிபறாம். அதுபபால, 
கிறிஸ்தவர்களுக்காக உயிளரத் துச்சவமை மதிக்கும் மறக்குலத்தாய், பங்கிராள  சாவின் நுைியில் 
வாழ்த்துகிறாள். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

சிறுவயதில் இபயசு, “என் தந்ளதயின் அலுவல்கைில் ஈடுபட்டிருப்பது உங்களுக்குத் வதரியாதா?” என்று 
கூறியளத மரியாள் அறிந்திருந்தாள். இப்பபாதும் இபயசுவின் எண்ணம் என்ைவவன்று அவள் அறிவாள். 
அதிர்ச்சி ஒரு புறம் இருப்பினும், அவர் ஏற்ற பாளத மனுக்குல மீட்புப்பாளத என்பளத உணர்வாள். இந்த 
உணர்வுதான் பங்கிரா ின் தாயிற்கு முன்நிகழ்வாய் அளமந்தது. இந்த இருவரும் நம்முளடய 
வாழ்க்ளகயில் எத்தளகய தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தப் பபாகிறார்கள்? தியாைிப்பபாம். 

இவை வைண்டைில்: 

“கலப்ளபயில் ளக ளவத்தபின் திரும்பிப் பார்க்காதீர்” என்ற இளறவா, கிறிஸ்தவ வாழ்வில் அடி எடுத்து 
ளவத்தபின், பல பவளைகைில் சுயம் என்ற தன்ளம எங்களைத் திரும்பிப் பார்க்கச் வசய்துள்ைது. 
மரியாளைப் பபால, பங்கிரா ின் தாளயப்பபால நாங்களும் வாழ வரம் தாரும். ஆவமன். 

 

ஐந்ைாம் நிவை சவீமான் உைவுைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

“அப்வபாழுது சிபரன் ஊளரச் பசர்ந்த சீபமான் என்பவர் வயல் வவைியிலிருந்து வந்து வகாண்டிருந்தார். 
பளடவரீர்கள் இபயசுவின் சிலுளவளயச் சுமக்கும்படி அவளரக் கட்டாயப்படுத்திைார்கள்.” (மாற்கு 15.21) 

 

 



இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஓர் ஏளழக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் வின்வசன்ட் பத பால். 
இைளமயிபலபய பிணி, வறுளம, எைிய வாழ்வு ஆகியவற்ளற அறிந்திருந்தார். தன் இருபதாம் வயதில் 
குருவாைார். ஒரு முளற கடல் வழிப் பயணம் வசய்யும்பபாது கடற்வகாள்ளையர்கைால் தாக்கப்பட்டு 
ளகதியாைார். ளகதியாை அவளர அடிளமயாக ஒரு மீைவருக்கு விற்றைர். பின்ைர் அவளர ஒரு சாராய 
வியாபாரி விளலக்கு வாங்கிைார். அவரது இரண்டாவது எ மான் இறந்த பபாது மீண்டும் சந்ளதக்குக் 
வகாண்டு வந்து, அவளர இன்வைாரு வியாபாரிக்கு விற்றைர். விசுவாசத்ளத இழந்த கத்பதாலிக்கராக 
இருந்த அந்த வியாபாரி, தான் விளலக்கு வாங்கி வந்த அடிளம, ஒரு கத்பதாலிக்கக் குரு எை அறிந்த 
பபாது அவளர அன்புடன் தழுவிக் வகாண்டார். தந்ளத வின்வசன்டின் வசப தப வாழ்வால் மைந்திரும்பி, 
அந்த வியாபாரி மீண்டும் கத்பதாலிக்க விசுவாசத்திற்குத் திரும்பிைார். அபதாடு தந்ளத வின்வசன்டிற்கு 
விடுதளல அைித்தும் மகிழ்ந்தார். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

சீபமான் பளடவரீர்கைின் கட்டாயத்திற்காகப் பணிந்து உதவிைார். ஆைால், அருட்தந்ளத வின்வசன்ளட 
அடிளமயாக விளலக்கு வாங்கிய வியாபாரிபயா, அவளரத் தன் ஞாை குருவாக ஏற்று அவருக்கு 
விடுதளலயும் அைித்தார். இளதபய இளறவன் விரும்புகிறார். ஓர் உண்ளமக் கிறிஸ்தவர் தன் 
பணியாைருக்கும் பணி வசய்வார். நம்முளடய பணி எத்தளகயது? என்று இளறவனுக்கு முன் நிளைவு 
கூர்பவாம். 

இவை வைண்டைில்: 

“உங்களுக்குள் வபரியவராக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்கள் வதாண்டராய் இருக்கட்டும்” (மத்.2௦:26) என்ற 
இளறவா, எங்கள் வாழ்வும், பணியும் எப்பபாதுபம எங்கைின் நிளலயிலிருந்து தாழ்ந்தவர்களுக்கு 
உதவியாக அளமயட்டும், அதற்காை அருளைத் தரும். ஆவமன். 

 

ஆைாம் நிவை முகத்வைத் துவடத்ைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

இபயசு வாைத்ளத அண்ணாந்து பார்த்து பவண்டியது, “தந்ளதபய உலகம் பதான்றும் முன்பப நீர் என்ளை 
மாட்சிப் படுத்தியுள்ைரீ். இப்பபாது உம் திருமுன் அபத மாட்சிளய எைக்குத் தந்தருளும். நீர் 
இவ்வுலகிலிருந்து பதர்ந்வதடுத்து என்ளை ஒப்பளடத்த மக்களுக்கு நான் உமது வபயளர 
வவைிபடுத்திபைன்”. (பயாவான் 17:1,5,6) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

குழந்ளதயாய் இருக்கும் பபாபத தன் தந்ளதளய இழந்த அருைாைந்தர், பபார்ச்சுக்கல்லில் அரசளவ 
வாழ்வில் விருப்பமின்றி தாயிடம் வைர்ந்தார், தீராத பநாய் இவருக்கு வரபவ, அவரது தாய் பசசு 
சளபயிைரின் அங்கிளய இவருக்கு அணிவித்து வசபித்தாள். சில நாட்கைில் பநாய் நீங்கியது. இந்த 
மகிளமயால் அருைாைந்தர் பசசுசளபயில் பசர்ந்தார். 

கல்வித் திறளம வகாண்ட இவர், “இந்தியாவில் மளற பபாதிப்பபத என் பணி” என்று விரும்பி வந்தார். 
தஞ்ளச தட்டுவாஞ்பசரியில் பங்குக் குருவாைார். இவர்பமல் வபாறாளம வகாண்டவர்கைின் தூண்டுதலால், 
மன்ைர் இவளர ளகது வசய்ய முற்பட்ட பபாது, வகாள்ைிடம் ஆற்ளற நீந்திபய கடந்தார். பல கிபலா 
மீட்டர் தூரம் காடுகைில் நடந்பத தப்பிச் வசன்றார். மறவ நாட்டில் பணி வசய்த பபாது 
அங்கிருந்தவர்கைால் ளகது வசய்யப்பட்டார். கடும் வவயிலில் அவளரப் பாளறயில் கிடத்தி பசவகர்கள் 
அவர்பமல் ஏறி மிதித்து வகாடுளமப்படுத்திைர். இவரது புைித வாழ்வாலும், அற்புதங்கைாலும் மைம் 



மாறிபயார் ஏராைம். இறுதியில், இவளர சித்திரவளத வசய்யப்பட்ட ளகதியாக ஓரியூர் கவர்ைரிடம் 
அளழத்துச் வசன்றைர். மரணத்ளத எதிர் பநாக்கிச் வசல்லும் அப்பாளதயில், ஒருவபண் அவர்பமல் 
இரக்கப்பட்டு ஒரு டம்ைர் பால் வகாடுத்தாள். அளதக் குடித்துவிட்டு, “அம்மா இந்த ஊரின் வபயவரன்ை?” 
என்று பகட்டார். அந்தப் வபண் “இது புல்லூர்” என்றாள். 

அருைாைந்தபரா, “இந்தப் புல்லூர், வநல்லூர் ஆகட்டும்” என்று ஆசிர்வதித்தார். அன்று முதல் அவ்வூர் 
வநல்விளைவதில் பஞ்சமற்றுப் பசுளமயாைதாக அவ்வூர் மக்கள் கூறுகின்றைர். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

வகாளலபாதகப் பளடவரீர்களைக் கடந்து இபயசுவின் முகத்ளதத் துளடக்கிறாள் – வவபராணிக்காள். அபத 
பபால அருைாைந்தளரப் பாதக வரீர்கள் இழுத்துச் வசன்ற பபாது, அவர் பமல் கருளண வகாண்டு ஒரு 
டம்ைர் பால் வகாடுத்த வபண்ளணயும் அறிகிபறாம். 

துயருற்றவர்கைின் துயளரத் துளடப்பதில் அக்கம் பக்கம் என்ை நிளைப்பார்கபைா? அதைால் தைக்கு 
ஏதும் பாதிப்பு வருபமா? என்று துைியும் நிளையாது துணிந்து வசன்றவர்கள் இவ்விரு வபண்களும். 
வள்ளுவர், “கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்பணாட்டம்” என்பார். தன்முன் நிகழும் இன்பதுன்ப நிகழ்வுகளைக் 
கண்டு அதற்பகற்ப நடக்க பவண்டும். இல்ளலவயைில், நம் கண்கள் வவறும் புண்கள் என்பபத 
வள்ளுவவாக்கு. இங்கு கண்பணாட்டம் வகாண்ட வவபராணிக்காளையும், அவர் பண்பில் பதான்றிய 
புல்லூர்ப் வபண்ளணயும் பார்க்கிபறாம். இதுபவ நாம் வபற பவண்டிய கிறிஸ்தவ வாழ்வு. இதைாபலபய 
இபயசு தன் முகப்பதிளவ வவபராணிக்காவிற்குத் தந்தார். அருைாைந்தர் புல்லூளர வநல்லூராக 
மாற்றிைார். 

இவை வைண்டைில்: 

இளறவா, நாங்களும் துயருற்பறாருக்குத் பதாள் வகாடுக்க, “உடுக்ளக இழுந்தவன் ளக பபால” விளரந்து 
வசன்று உதவ, இப்வபண்மணிகளுக்குள்ை துணிளவ எமக்குத் தாரும். ஆவமன். 

 

ஏழாம் நிவை  இரண்டாம் ைிழுைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

“அவர் என்ளைத் துரத்தி அடித்து, ஒைியினுள் அன்று இருைினுள் நடக்கச் வசய்தார்! அவர் என் 
சளதளயயும் பதாளலயும் சிளதத்து விட்டார்… வசதுக்கிய கற்கைால் என் வழிகைில் தளடச்சுவர் 
எழுப்பிைார். என் பாளதகளைக் பகாணலாக்கிைார்!.” (புலம்பல் ஆகமம் 3:2,4,9) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

பிரான்ஸ் நாட்டில் ஓர் உயர்குடியில் பிறந்தவர் வசபஸ்தியார். உபராளமப் பபரரசில் சிறந்த பளடவரீர். 
அவர் வாழ்ந்த காலம் பவத கலாபளை காலம்.  கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக அரசு வசயல்பட்டது. “தன் 
வமய்க்காப்பாைர் – வசபஸ்தியார் ஒரு கிறிஸ்தவர்” என்பளதக் பகள்வியுற்ற மன்ைன் வவகுண்வடழுந்தான். 
“என் உப்ளபத்தின்று, எைக்குப் பிடிக்காத கிறிஸ்தவ மளறயில் வாழ்வதா?” எைக் பகாபமுற்ற மன்ைன், 
வசபஸ்தியாளரக் கம்பத்தில் கட்டி அம்புகைால் துளைக்கும்படி ஆளணயிட்டான். வரீர்களும் அவ்வாபற 
வசய்தைர். அவருடளல அடக்கம் வசய்ய வந்த வபண், அவருக்கு உயிர் இருப்பளத அறிந்து இரகசியமாய் 
வடீ்டிற்கு அளழத்து வசன்று குணப்படுத்திைாள். அதன் பின்னும், வசபஸ்தியார் கிறிஸ்தவர்கைின் 
விடுதளலக்காகத் வதாடர்ந்து பபாராடி வந்தார். பின்வபாருநாள் மன்ைளை எதிர்வகாண்டார் வசபஸ்தியார். 
இவர் உயிபராடிருப்பது கண்டு அதிசயித்து “நீர் வசபஸ்தியாரா?” என்று விைவ, “நீர் கிறிஸ்தவர்களைத் 
துன்புறுத்துகிறரீ் எை உலகம் அறியும் வபாருட்டு, இபயசு என்ளை உயிபராடு காப்பாற்றிைார்” என்றார். 
மன்ைன் மிகுந்த சிைமுற்று, “இவளரத் தடியாலடித்துக் வகால்லுங்கள்” எை உத்தரவிட்டான். 



இன்வைய ைாழ்ைில்: 

இபயசு இரண்டாம் முளற கீபழ விழுந்ததற்கு நம்முளடய பகாபம் என்னும் பண்பப காரணம். கிறிஸ்தவர் 
என்றதைால் பகாபமுற்று வசபஸ்தியாளரக் வகான்றான் மன்ைன். இதைால் அவவைாரு நல்ல 
வமய்காப்பைாளர இழந்தான். நாமும் பல பநரங்கைில் பகாபமுற்று கிறிஸ்தவம் என்ற பண்ளப 
இழக்கிபறாம். சிைம் தன்ளை மட்டுமில்ல, பசர்ந்தவர்களையும் வகால்லும் என்பளத “சிைவமன்னும் 
பசர்ந்தாளரக் வகால்லி” என்று வள்ளுவம் குறிப்பிடுகிறது. வசபஸ்தியாளரக் காப்பாற்றிய வபண்ணின் 
வசயல் – கிறிஸ்தவ வசயல்; மன்ைைின் வசயல் – சாமாைியைின் வசயல். 

இவை வைண்டைில்: 

இளறவா, சிைம் என்னும் வகாடும் பண்பு எங்கைிடமிருந்து அவ்வப்பபாது உம்ளம வழீத்துவதாய் 
இருக்கிறது. அளத அடிபயாடு அகற்றி, வசபஸ்தியாருக்கு உதவிய இரக்கமுளடய வபண்ளணப் பபால 
நாங்களும் மாற வரமருளும். ஆவமன். 

 

எட்டாம் நிவை மகளிருக்கு ஆறுைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

வபருந்திரைாை மக்களும் அவருக்காக மாரடித்துப் புலம்பி ஒப்பாரி ளவத்த வபண்களும் அவர் பின்பை 
வசன்றார்கள். இபயசு அப்வபண்கள் பக்கம் திரும்பி, “எருசபலம் மகைிபர நீங்கள் எைக்காக அழபவண்டாம். 
மாறாக உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுங்கள்” என்றார். (லூக்.23:27,28) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

இத்தாலியில் காசியா என்னுமிடத்தில் பிறந்தவர் ரீத்தா. பத்வதான்பது வயதில் திருமணமாை இவருக்கு 
இரு ஆண் குழந்ளதகள் பிறந்தை. இவரது கணவன் பவண்டாதவர்கைால் வகால்லப்பட்டான். இவரது 
காலத்தில் இவர் வாழ்ந்த காசிய பகுதியில் பழிக்குப்பழி வாங்கும் நிளல மக்கைிடம் அதிகமாக இருந்தது. 
கணவன் வடீ்டார் கணவருக்காகப் பழிக்குப்பழி முயற்சியில் ஈடுபட்டால், தன்பிள்ளைகளை விபராதிகள் 
வகான்று விடுவார்கபை என்று பயந்து வாழ்ந்து வந்தாள். அப்பபாது, எதிர்பாரா பநாய்க் வகாடுளமயிைால் 
பிள்ளைகள் இருவளரயும் பரிதாபமாக இழந்தாள் ரீத்தா. கணவளையும், குழந்ளதகளையும் இழந்தபின் 
தைக்வகை எந்தப் வபாறுப்பும் இல்லா நிளலயில் அவள் துறவற மடம் வசன்று புைித வாழ்வில் ஈடுபட 
விரும்பிைாள். துறவற சளபத்தளலவி, “உன் கணவளைக் வகான்றவருடன் நீ ஒப்புரவு வசய்யாமல் 
சளபயில் பசர்க்க முடியாது” எைத் திட்டவட்டமாக மறுத்தார். ஏவைைில், பிற்காலத்தில் அவர்கைால் 
துறவற மடத்துக்கு ஏதும் வதால்ளல வரலாம் என்ற எண்ணபம அதற்குக் காரணம். 

ரீத்தா தாைாகபவ கணவளைக் வகான்பறாளர நாடிச்வசன்று, வபாதுவிடத்தில் வபாதுமக்கள் 
முன்ைிளலயில் ஒப்புரவு வசய்து வகாண்டாள். அதன் பின் ஒப்புரவு எங்கு நடந்தாலும் அங்கு ரீத்தா 
இருப்பது அவசியம் எை அளைவரும் விரும்பிைர். இத்தகு ரீத்தாளவ உயிபராடிருக்கும்பபாபத, மக்கள் 
அவளைப் “புைிளத” எை அளழக்கத் வதாடங்கிைர். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

இபயசு மகைிளர அவர்களுக்காகவும், அவர்கைது மக்களுக்காகவும்அழச் வசான்ைார். ஏவைைில், பல 
குடும்பங்கைில் ஒப்புரவு இல்லாததால் விபராத எண்ணங்கள் வைர்க்கப்பட்டு, வாழ்க்ளக முழுவளதயும் 
அன்பும் அளமதியுமின்றி வணீடித்து விடுகின்றைர். இது அவருக்கு நன்றாகபவ வதரியும். எைபவதான், 
இல்லத்ளத உருவாக்கும் தாய்மார்கள் ஒப்புரவில் சிறந்தால், அவர்கள் பிள்ளைகளும் அவ்வழியில் சிறந்து 
விைங்குவர். இதைால், நாளைய உலகபம ஒப்புரவில் உயரும். இவ்வாறு உயரும்பபாது, 
நாடுகளுக்குக்கிளடபய பபார் என்ற பிணக்பக இருக்காது என்று எண்ணிைார். இவ்வவண்ணம் “யாதும் 



ஊபர யாவரும் பகைிர்” என்ற புறநானூற்றுச் சிந்தளைளய மீண்டும் இம்மண்ணில் மலரச் வசய்யும். 
எைபவதான் இபயசு, “உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுங்கள்” என்று கூறிைார். 

எங்கு சமாதாைம் இருக்கிறபதா அங்கு அளமதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். “பளகவளர அன்பு வசய்வபத 
உண்ளமயாை வரீம்” என்பார் நபிகள் நாயகம். புைித ரீத்தா அளதச் வசய்தார். வரீமாை கிறிஸ்தவப் 
வபண்ணாைார். 

இவை வைண்டைில்: 

அன்பு இளறவா, நாங்கள் எங்களுக்காகவும், எங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுகிபறாம். புைித ரீத்தா பபால 
ஒப்புரவில் நாங்களும் சிறந்து விைங்கவும், இதுபவ உண்ளமயாை வரீம் என்பளத உணர்ந்து வகாள்ைவும் 
ஆசி வழங்கும். ஆவமன். 

 

ஒன்பைாம் நிவை மூன்ைாம் ைிழுைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

இபயசு, “எைது உள்ைம் சாவுவருமைவுக்கு ஆழ்துயரம் வகாண்டுள்ைது; நீங்கள் இங்பகபய தங்கி 
விழித்திருங்கள்” என்று அவர்கைிடம் கூறிைார்.சற்று அப்பால் வசன்று தளரயில் விழுந்து, முடியுமாைால் 
அந்த பநரம் தம்ளமவிட்டு விலகுமாறு இளறவைிடம் பவண்டிைார். (மாற்கு 14:34,35) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

வபல் ிய நாட்டில் பிறந்தவர் வபர்க்மான்ஸ். சிறு வயதிபலபய நற்கருளண பக்தி, மாதா பக்தி இவருக்கு 
உண்டு. நண்பர்கள் விளையாடிக் வகாண்டிருக்கும் பபாது, இவபரா வசபப் பணி, படீ உதவிப்பணி 
பபான்றவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பார். தன் பதிபைழாம் வயதில், தந்ளதக்கு விருப்பமில்லாத பபாதிலும் 
பசசுசளபயில் பசர்ந்தார்.  சிறிது நாைில் அவர் தாயின் உடல்நிளல பமாசமாகி இறந்து விட்டார். 
வசய்வதறியாத அவரது தந்ளத, மகனுக்குக் கடிதம் எழுதிைார். அதில்,“மகபை, குடும்பத்தில் ஆைில்ளல, நீ 
வடீ்டிற்குத் திரும்பி வந்துவிடு” என்று அளழத்திருந்தார். 

அதற்கு அவபரா, “பணத்துக்காகப் பாடுபட்டு அளதச் பசர்த்து ளவப்பதில் பயைில்ளல. நிளறந்த பயன் 
பவண்டுவமைில் கிறிஸ்துவுக்குச் பசளவ வசய்யுங்கள் அப்பா” என்று பதில் கடிதம் எழுதிைார். 

இவர் பபாலபவ, வடக்கு இத்தாலியில் ஓர் அரச பரம்பளரயில் பதான்றியவர் ஞாைப்பிரகாசியார்.  தைக்கு 
எவ்வித வசாத்தும் பதளவயில்ளல என்று உதறிவிட்டார். மக்கள் இவளர, “இைவரபச” என்று 
அளழப்பளதயும் தடுத்து நிறுத்திைார். துறவறம் வசல்ல பசசுசளபயில் பசர்ந்தார். இவரது தந்ளத, மகன் 
துறவறம் வசல்வளதத் தடுத்தார். மகபைா, “அப்பா உங்களுக்குப் பணியக் கட்டளமப்பவன் நான். கடவுள் 
என்ளை சளபக்கு அளழக்கிறார். அளத நீங்கள் தடுத்தால் அவளரபய எதிர்ப்பதற்கு ஒப்பாகுமல்லவா?” 
என்று கடிதம் எழுதிைார். 

தந்ளத இறந்தபின், ஞாைப்பிரகாசியார் தன் தாய்க்கு ஆறுதலாக ஒரு கடிதம் எழுதிைார். அதில், “அம்மா 
என்னுளடய பயிற்சிக் காலத்தில், மருத்துவமளை வசன்று பநாயாைிகளைக் கழுவும் பணிளயச் 
வசய்பதன்.அப்பபாது மாதா மடியில் வைர்த்தப்பட்ட இபயசுளவபய நான் கழுவித் துளடக்கிபறன்” என்று 
குறிப்பிட்டிருந்தார். 

 

 



இன்வைய ைாழ்ைில்: 

இபயசுவின் முதல் வழீ்ச்சி, நம்முளடய “ஐம்புல” நாட்டத்தால் வந்தது. இபயசுவின் இரண்டாவது வழீ்ச்சி, 
நம்முளடய “சிைம்” என்னும் பகாபத்தால் நிகழ்ந்தது. அவரின் மூன்றாவது வழீ்ச்சிபயா, நம்முளடய 
“மயக்கம்” என்னும் ஆளசயால் விளைந்தது. 

இவ்வுலகில் வபாருட்கைின் மீதும், வசாத்துக்கைின் மீதும் “மயக்கம்” வகாண்டு நம் ஆளசயின் எல்ளல 
விரிந்து வகாண்பட வசல்கிறது. “ஆளசபய அழிவிற்குக் காரணம்” என்பார் புத்தர். “ஆளசளய வளரயறுத்துக் 
வகாள்ளுங்கள். ஏவைைில், அைவற்ற ஆளச ஆபத்தாைது” என்பார் பவதாத்திரி மகரிஷி. “நிளறந்த பயன் 
பவண்டுவமைில் கிறிஸ்துவுக்குச் பசளவ வசய்யுங்கள்” என்று வசாத்துக்களைக் காக்க ஆளசப்பட்ட தன் 
தந்ளதக்பக நல்லுளர கூறிய தந்ளத வபர்க்மான்சும், வசாத்துக்களை உதறிவிட்டுத் துறவியாகி, 
“பநாயாைிகளைக் கழுவும் பபாவதல்லாம் கிறிஸ்துளவபய கழுவுகிபறன்” என்று கூறிய 
ஞாைப்பிரகாசியாரும் இவ்வுலக ஆளச என்னும் மயக்க நிளலளயக் கடந்தவர்கள். அதைால்தான் 
அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குப் பணி வசய்ய முடிந்தது. 

இவை வைண்டைில்: 

“காமம், வவகுைி, மயக்கம் இம்மூன்றன் நாமம் வகடக் வகடும் பநாய்” என்கிறது வள்ளுவம். இம்மூன்றின் 
அடிப்பளடயில் தான், இளறவா, உம்ளம நாங்கள் விழ ளவக்கிபறாம். இளத நீர் குறியடீாக எமக்கு 
உணர்த்திைரீ். இம்முக்குணங்களைக் களைந்து முழுளமயாை கிறிஸ்துவ வாழ்வு வாழ, மூவவாரு 
இளறவா உம்ளம மன்றாடுகிபறாம். ஆவமன். 

 

பத்ைாம் நிவை ஆவட கவளைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

“இபயசுளவ சிலுளவயில் அளறந்த பின்பு குலுக்கல் முளறயில் அவருளடய ஆளடகளைப் பங்கிட்டுக் 
வகாண்டார்கள்.” (மத்பதயு 27:35) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

இத்தாலி பதசத்தில் உள்ை அசிசி நகரில் பிறந்தவர் பிரான்சிஸ். மிகப் வபரிய வசல்வந்தர் வடீ்டில் பிறந்து, 
நண்பர்களுடன் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்து வந்தார். இவர் இைளமப்பருவத்தில் ஏளழகளுக்கு உதவுவளதபய 
முதன்ளமயாகக் வகாண்டார். தான் பசர்த்து ளவத்த வசாத்துக்களை எல்லாம் ஏளழகளுக்குக் வகாடுத்பத 
களரத்து விடுவார் என்று அவரது தந்ளத பயந்தார். இறுதியில், “பிரான்சிசுக்கு எதுவும் வகாடுக்கக்கூடாது” 
எை அவரது தந்ளத உத்தரவிட்டார். 

பிரான்சிபசா, “ஆண்டவபர! என்னுளடய எல்லாவற்ளறயும், ஏன்? இந்த உளடகளையும் கூட 
அவருளடயது என்பார். இளதயும் கழற்றி நான் அவரிடம் வகாடுத்து விடுகிபறன்” என்று உளடகளை வசீி 
எறிந்து விட்டு வவற்றுடலாக நின்றார். அங்கிருந்தவர்கள் விளரந்து பபாய், அவருக்கு ஒரு துணிளயக் 
வகாடுத்து மூடிக்வகாள்ைச் வசய்தைர். 

பவவறாரு சமயம், உபராளமயில் உள்ை புைித இராயப்பர் சதுக்கத்தில் பிச்ளசக்காக நின்றிருந்த 
கூட்டத்ளதக் கண்டார். தன் உளடகளை ஒரு பிச்ளசக்காரனுக்குக் வகாடுத்துவிட்டுத் தானும் 
அக்கூட்டத்துடன் பசர்ந்து பிச்ளச பகட்க ஆரம்பித்தார். இந்த பிரான்சிஸ்தான் பிற்காலத்தில் “அசிசியார்” 
என்றளழக்கப்பட்டார். 

 



இன்வைய ைாழ்ைில்: 

உலக மக்கைின் மீட்புக்காக, தன் ஆளடகளை இழந்து நிர்வாணமாகி, தன்னுளடய மிளகயாை அன்ளப 
வவைிப்படுத்திைார் கிறிஸ்து. அபத மைநிளலயில்தான் புைித அசிசியாரும் தன் ஆளடகளைத் துறக்கத் 
தயங்கவில்ளல. எைிபயாருக்காகப் பிச்ளச எடுக்கவும் நாணப்படவில்ளல. 

இதைின்று, எந்தவவாரு மைிதனும் வசாத்துக்களைப் வபருக்கிக் வகாண்டு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியன் ஆக 
முடியாது; ஏளழகளுக்காக எவவைாருவன் தன் வசாத்துக்களை எல்லாம் இழக்கிறாபைா அவபை 
கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் வசய்பவைாகிறான் என்று அறிகிபறாம். ஏவைைில், “ஏளழக்கு இரங்கி உதவி 
வசய்கிறவர் ஆண்டவருக்கு கடன் வகாடுக்கிறார்” (நீதி.19:17) என்று நீதிவமாழி கூறுகிறது. 

இவைவைண்டைில்: 

அன்பு இபயசுபவ, “நடமாடும் மைிதருக்குச் வசய்யும் உதவிபய, பகாவிலில் குடிவகாண்டிருக்கும் 
வபருமானுக்குச் வசய்யும் உதவி” என்பார் திருமூலர். இளதபய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 
“ஏளழகளுக்குச் வசய்தவதல்லாம் எைக்பக வசய்தீர்கள்” என்றுளரத்தீர்! “நிளல வாழ்ளவ உரிளமயாக்க 
என்ை வசய்ய பவண்டும்?” எை விைவிய வசல்வந்தரிடம், “உமக்குள்ை யாவற்ளறயும் விற்று 
ஏளழகளுக்குக் வகாடும். அப்பபாது விண்ணகத்தில் நீர் வசல்வராய் இருப்பரீ்” (லூக்.18:22)  என்றும் கூறிைரீ். 
நாங்கபைா, இவ்வுலக வசல்வங்களைப் பற்றிக் வகாண்டு உமக்கு ஊழியம் வசய்வதாய் நிளைக்கின்பறாம். 
இந்த மாளயளயக் களைந்து, நாங்கள் நிளலவாழ்வு வபற, உம்ளமப் பபாலவும், புைித அசிசியார் 
பபாலவும் பற்றற்ற மைம் வபற, அருள் தாரும். ஆவமன். 

 

பைித ான்ைாம் நிவை சிலுவையில் அவைைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

“மண்ளட ஓடு” எைப்படும் இடத்திற்கு வந்ததும் அங்பக அவளரயும், வலப்புறம் ஒருவனும் இடப்புறம் 
ஒருவனுமாக இரு குற்றவாைிகளையும் அவர்கள் சிலுளவயில் அளறந்தார்கள். (லூக் 23:33) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

இத்தாலி பதசத்தில் ஓர் எைிய விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவள்தான் மரியவகாரற்றி. “சாவாை 
பாவத்ளதக் கட்டிக் வகாள்வளதவிட சாவபத பமல்” என்ற உறுதிளயப் புதுநன்ளம வபறும்பபாபத 
இபயசுவிடம் வசால்லிக் வகாண்டவள். 

அவலக் ாண்டர் என்ற ஓர் இளைஞன் கீழ்த்தரமாை புத்தகங்களை வாசித்து மிருக உணர்ச்சிக்கு 
அடிளமயாைவன். ஒரு நாள் மரியவகாரற்றி வடீ்டில் தைியாக இருந்தபபாது, அவைின் மிருக குணம் 
வவைிப்படத் பதான்றிைான். மரியவகாரற்றி, “நீ பாவம் வசய்யத் துணிந்தால் நரகத்திற்குச் வசல்வாய்” எைச் 
சிைந்துளரத்தாள். கடிந்து வகாண்ட கற்பின் லீலிளய, வவகுண்வடழுந்த மிருகமாை அவலக் ாண்டர், தான் 
வகாண்டு வந்த வகாளலக் கருவியால் குற்றுயிராக்கி விட்டுச் வசன்றான். உயிருக்குப் பபாராடிக் 
வகாண்டிருந்த மரியவகாரற்றிளய, அண்ளட வடீ்டார் மருத்துவமளைக்குக் வகாண்டு வசன்றைர். 
குணப்படுத்த முடியாது என்பது மருத்துவர்கைால் உறுதியாயிற்று. உயிர்பிரியும் நிளலயில் மரியவகாரற்றி 
அங்கிருந்தவர்கைிடம், “நான் அவலக் ாண்டளர முழுவதும் மன்ைித்து விட்படன். அவன் பமாட்சம் வந்து 
பசர நான் இளறவளை பவண்டிக் வகாண்டிருக்கிபறன்” என்று கூறிைாள். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

இபயசு சிலுளவயில் அளறயப்பட்ட நிளலயில், “தந்ளதபய இவர்களை மன்ைியும்” என்றார். அதுபபால 
புைித மரியவகாரற்றி, உயிளரப் பறித்தவளை மன்ைித்தது மட்டுமின்றி, அவைின் மீட்புக்காகவும் 



இளறவளை பவண்டிைாள். வசால்லாலும், வசயலாலும் நமக்குத் தீங்கு வசய்பதாருக்கு நாம் என்ை 
ளகமாறு வசய்பதாம் என்பளத இங்கு நிளைத்துப் பார்ப்பபாம். 

இவை வைண்டைில்: 

இளறயடியார் பவடத்தில் வந்து வஞ்சகம் புரிந்த பளக மன்ைளை, “தயவுவசய்து யாரும் தண்டித்து 
விடாதீர்கள். பாதுகாப்பாக அவளர அளழத்துச் வசன்று ஊருக்குப் புறம்பப விட்டுவிடுங்கள்” என்று 
பவண்டிக்வகாண்ட வபருளமக்குரியது தமிழ் மண். 

           “இன்ைா வசய்தாளர ஒறுத்தல் அவர்நாண நன்ையம் வசய்து விடல்” 

என்ற குறள், “துன்பம் வசய்தவளரத் தண்டித்தல் அவர் நாணும்படி நன்ளம வசய்வதுதான்” என்று 
உளரக்கிறது. “மன்ைியுங்கள் மன்ைிக்கப்படுவரீ்கள்” என்ற பதவன், தன் வார்த்ளதளய வாழ்வாக்கிைார். 
அவளர ஏற்றுக்வகாண்ட மரியவகாரற்றியும் அளதபய வசய்தார். இளறவா, எங்கள் குடும்பங்கைிலும் 
அளமதி நிலவ, ஒருவளர ஒருவர் மன்ைித்து ஏற்றுக்வகாள்ளும் மைநிளலளயத் தாரும். ஆவமன். 

 

பன் ிதரண்டாம் நிவை உயிர் நீத்ைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

நாவடங்கும் இருள் உண்டாயிற்று. திருக்பகாவிலின் திளர நடுவில் கிழிந்தது. “தந்ளதபய உம் ளகயில் 
என் உயிளர ஒப்பளடக்கிபறன்” என்று இபயசு உரத்த குரலில் கூறி உயிர் துறந்தார். (லூக் 23:44 – 46) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

பழந்தமிழ் நாட்டில் பசரநாட்டுப் பகுதியில் பிராமணப் பிரிவில் பிறந்தவர் நீலகண்டப் பிள்ளை. கல்வி 
மற்றும் களல பலவும் கற்றுத் பதர்ந்தவர். மன்ைன் மார்த்தாண்டவர்மாவிடம் முக்கியப் வபாறுப்பு 
வகித்தார். கிறிஸ்துளவ ஏற்றுக் வகாண்ட நீலகண்ட பிள்ளை, “பதவசகாயம் பிள்ளை” எைப் வபயர் 
வகாண்டார். அவர்தம் மளைவிளயயும் கிறிஸ்துளவ அறியச் வசய்தார். இதைால் சிைமுற்பறார் அவருக்கு 
விளைவித்த வகாடுளமகள் வசால்ல வவாண்ணாதளவ. 

விஷம் கலந்த பாைத்ளதத் பதவசகாயம் பிள்ளைக்குத் தந்தைர். அதில் சிலுளவ அளடயாைம் வளரந்து 
பருகியதால் விஷம் முறிந்தது. பசவகர்கள் வியந்தைர். பிள்ளை அவர்கள் தாகத்தால் தண்ணரீ் பகட்டார். 
குப்ளபக் கிடங்கில் புழுக்கள் வநைியும் நீளரத் தந்தைர். அளதயும் அவர் ஏற்று குடிக்க முயலும் பபாது 
அவளர உளதத்தைர். அவர் பரிதவித்து அருகில் இருந்த பாளற மீது விழுந்தபபாது, ளக முட்டி இடித்து 
அப்பாளற உளடந்து நீரூற்று பதான்றியது. இளதக் கண்ட பசவகர்கள் அதிசயித்தைர். இந்தப் பாளற 
இப்வபாழுதும், “முட்டி இடிச்சான் பாளற” என்பற அறியப்படுகிறது. 

பிள்ளையவர்களுக்கு இளழத்த வகாடுளம இம்மட்டுமின்றி, இரணியலில் அவர் மீது கடுக்கக் காய்ச்சிய 
எண்வணய்ளய ஊற்றிைர். அது பன்ைரீ் பபாலாைது. குழித்துளறயிலுள்ை சுண்ணாம்புக் காைவாயிலில் 
ளவத்தைர். இளறயருைால் அது அவளர ஒன்றும் வசய்யவில்ளல. 

“இபயசுநாதர் திருவசைம் தவிர, எரிநரகப் பபய்களை ளகயில் எடுக்க மாட்படன்” என்றார். சிைமுற்பறார், 
பிள்ளையவர்களை ஆரல்வாய்வமாழி காற்றாடி மளலயில் வகாளலபாதகம் வசய்யத் துணிந்தைர். ளககள் 
கட்டப்பட்ட நிளலயில் வசபம் வசய்தார் பதவசகாயம் பிள்ளை. வரீர்கள் துப்பாக்கியால் சுட, அது அவளர 
ஒன்றும் வசய்யவில்ளல. உடபை, வரீர்களுளடய துப்பாக்கிளயப் பிள்ளையவர்கள் வாங்கி ‘சிலுளவ’ 
அளடயாைமிட்டுத் தந்தார். அதன்பின்பப, துப்பாக்கிக் குண்டுகள் அவர் உயிளரப் பறித்தை என்பர். 

 



இன்வைய ைாழ்ைில்: 

நம்முளடய பிணிகளைத் தாங்கியவர், நம் துன்பங்களைச் சுமந்தவர், நம் குற்றங்களுக்ககக் 
காயமளடந்தவர், நம் தீச்வசயலுக்காக வநாறுக்கப்பட்டவர், “தந்ளதபய! உம் ளகயில் என் உயிளர 
ஒப்பளடக்கிபறன்” என்கிறார். இபயசுவின் உயிர் பறிக்கப்படவில்ளல. அவரால் ஒப்பளடக்கப்படுகிறது. 
அதுபபால, பவதசாட்சி பதவசகாயம் பிள்ளையின் உயிளரயும் பசவகர்கைால் பறிக்க முடியவில்ளல. 
அவர் சிலுளவ அளடயாைம் வளரந்த துப்பாக்கிதான் அவர் உயிளரப் வபற்றது. 

கிறிஸ்துவின் முடிவு – உயிர்ப்ளபத் தந்தது. பிள்ளையவர்கைின் முடிவு – உறுதியாை விசுவாசத்ளதத் 
தந்தது. நம் விசுவாசம் எங்பக நிற்கிறது? என்பளத நிளைவு வகாள்பவாம். 

இவை வைண்டைில்: 

“தளசயிளைத் தீச்சுடினும் சிவசக்திளயப் பாடும் நல் அகங் பகட்படன்” – என்ற பாரதிளயப் பபால, 
தன்னுடளல வருத்திய பபாதும் இளறபயசுவுக்காக மளறசாட்சியாக விைங்கிைார் பிள்ளையவர்கள். 
அவளரப் பபால நாங்களும் பிணிகளைத் தாங்கவும், துன்பங்களைச் சுமக்கவும், கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தில் 
நிளலக்கவும் வரமருளும். ஆவமன். 

 

பைிமூன்ைாம் நிவை மடியில் ஏற்ைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

அரிமத்தியா ஊளரச் பசர்ந்த பயாபசப்பு என்பவர் துணிவுடன் பிலாத்திடம் பபாய் இபயசுவின் உடளலக் 
பகட்டார். இபயசு இறந்து விட்டளத நூற்றுவர் தளலவரிடம் பகட்டு அறிந்ததும், பிலாத்து இபயசுவின் 
உடளல பயாபசப்பிடம் அைித்தான். (மாற்கு 15:43 – 45) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

பகரைாவில் சங்கைாச்பசரி மளறமாவட்டத்தில் பிறந்தவர் அன்ைக்குட்டி.பிறந்த சில வாரங்கைிபலபய தன் 
தாளய இழந்தார். வபரியம்மா, பாட்டி பபான்பறார்கைால் அன்ைக்குட்டி வைர்க்கப்பட்டார். அவரின் 
இைளமப் பருவம் வநருங்க, வபரியம்மா அவருக்குத் திருமணம் வசய்து ளவக்கத் தைக்குப் பிடித்தமாை 
ஒரு வரனுக்கு உறுதியைித்தார். அபநக புைிதர்கைின் வாழ்க்ளகளயத் தன் பாட்டியிடம் பகட்டு வைர்ந்த 
அன்ைக்குட்டிக்கு அத்தகு புைிதர்கைின் வாழ்வில் ஆர்வமிருந்தபத தவிர, திருமணத்தில் நாட்டமில்ளல. 
எைபவ, அன்ைக்குட்டி “திருமணம் பவண்டாம்” எை மறுத்தார். வபரியம்மா பிடிவாதமாக இருந்தது 
மட்டுமின்றி, திருமணத்திற்குத் பததியும் குறித்து நிச்சயித்தார். 

அன்ைக்குட்டி இளறவளை மன்றாடி ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். “தைக்கு அழகு இல்ளலவயைில் திருமணம் 
வசய்ய யாரும் முன்வர மாட்டார்கள்” எை எண்ணிைார். அடுத்தநாள் அதிகாளலயில், அறுவளடயின் 
வநற்சாவிகளை எரித்து சாம்பல் பசர்க்கும் தீக்குழியில் தன் கால்களைப் புளதய ளவத்தார். கால்கள் 
வவந்தை. திருமணம் தளடப்பட்டது. கால்புண் சுகம்வபற நீண்ட நாைாைது. அதன்பின் தன் விருப்பப்படிபய 
பரணங்ஞாைம் கன்ைியர் மடத்தில் பசர்ந்தார். இவபர, இன்று புைித அல்பபான்சம்மாைாகப் 
பபாற்றப்படுகிறார். 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

எல்லா பதசத்திலும் மரபுக்கு உட்படுபவர்கள் வபண்கபை. இங்கு அன்ளை மரியின் மடியில் இபயசு 
கிடத்தப் பட்டிருக்கிறார். மரபுத் தாயின் மடியில் உயிரிழந்த இபயசுளவ நாம் பார்க்கிபறாம். மரபுகளை 
உளடத்தவன் இப்பபாது மரபின் மடியில்! உயிபராடிருக்கும் பபாது மரபுக்கு உட்படாத இபயசு, தன் 



ஆவிளயத் துறந்தபின் மரபுக்கு உட்படுகிறார். அதுபபால, புைித அல்பபான்சம்மாவும், கிறிஸ்துவின் 
அளழப்புப் பணிளய ஏற்க தன் வாழ்நாைிபலபய மரபுகளை உளடத்தார்; இளறபணி ஏற்றார். 

மூட நம்பிக்ளககள், சாதி சமய சடங்குகள், தீண்டாளம, வர்க்கப் பாகுபாடு பபான்றவற்றால் நாமும் 
“மைிதம்” என்பளதக் காக்க மறக்கிபறாம். இந்த இழிநிளலக்கு நம் மரபு  என்னும் கட்டுக்கபை காரணம். 
இபயசு இளதத் தகர்த்தார். மைிதபம புைிதவமைக் கண்டார். 

இவை வைண்டைில்: 

அன்பின் இளறவா, உம்ளமப் பபால, அல்பபான்சம்மாளவப் பபால நாங்களும் மரபுகளைக் கடந்து 
மைிதத்ளதக் காக்கும் மைஏற்றத்ளதத் வபற்றிட பவண்டுகிபறாம். ஆவமன். 

 

பைி ான்காம் நிவை அடக்கம் தசய்ைல் 

இவைமகன் ைாழ்ைில்: 

“பயாபசப்பு வமல்லிய துணி ஒன்ளற வாங்கி வந்து, இபயசுவின் உடளல இறக்கித் துணியால் சுற்றிப் 
பாளறயில் வவட்டப்பட்டிருந்த கல்லளறயில் வகாண்டு ளவத்தார். அதன் வாயிலில் ஒரு கல்ளல உருட்டி 
ளவத்தார்.” (மாற்கு 15:46) 

இவையடியார் ைாழ்ைில்: 

ஸ்வபயின் பதசத்தில் ஓர் உயர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் பிரான்சிஸ் பசவியர். பாரீசு நகரில் மாணவப் 
பருவத்திபலபய ஆன்மிகப் பயிற்சிளய மாணவர்களுக்கும் பபராசிரியர்களுக்கும் வகாடுத்தவர். 
இன்ைாசியாரின் முயற்சியாலும், பமற்பார்ளவயாலும் பிரான்சிஸ் பசவியரின் துறவு வாழ்க்ளக 
வதாடங்கியது. பபார்ச்சுக்கல், இந்தியா, மலாக்கியா,  ப்பான், சான்சியன் தீவு என்று பல நாடுகைில் 
பணியாற்றிய இவர், 1552 – ம் ஆண்டு விண்ணகம் பசர்ந்தார். இந்தியாவில் பகாவா மக்கைின் 
வற்புறுத்தலிைால் பிரான்சிஸ் பசவியரின் உடல் அங்குள்ை ஆலயத்தில் அடக்கம் வசய்யப்பட்டது. 
பதிைான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து அவரது உடல் இன்னும் அழுகாமல் இருப்பது புதுளமபய என்று 
மருத்துவ அறிக்ளக வதரிவிக்கிறது. 

அபத பபால் தந்ளத வின்வசன்ட் பத பால் 166௦ -ல் இறந்தபின், அவர் உடல் முழுவதும் அழிந்து விட்டது. 
ஆைால் அவருளடய அன்பு நிளற இதயம் மட்டும் இன்று வளர அழியாமல் இருக்கிறது. அதளைப் பாரீசு 
நகரிலுள்ை ஓர் ஆலயத்தில் மக்கள் பார்ளவக்காகவும், வணக்கத்திற்காகவும்  இன்றும் ளவக்கப்பட்டுள்ைது. 

இன்வைய ைாழ்ைில்: 

மைிதன் கடவுபை மறக்காமலிருக்க, அவ்வப்பபாது ஏதாவவதாரு இயற்ளக மீறிய வசயலால் கடவுள் 
நிளைவுபடுத்துவார். அதற்குச் சான்பற சபவரியாரின் உடலும், வின்வசன்ட் பத பாலின் இதயமும். 
இவ்வாறு வவைிப்படுத்திய இளறவன்,  “தன்ளை இவ்வுலகிற்கு வவைிபடுத்திய உன்ைத நிளலபய 
உயிர்ப்பு!” இந்த உயிர்ப்பிற்கு அடித்தைம் தான் – இந்த அடக்கம். இது மைிதப் பிறவியின் முடிளவக் 
காட்டுகிறது. “மைிதபை, மண்ணிலிருந்து வந்தாய், மண்ணிற்பக திரும்புவாய்” என்ற தத்துவத்தின் நிளறவு. 

இங்கு “நான், நாம், நாங்கள்” என்பவதல்லாம் வவறுளம. ஏவைைில் இவ்வுலகில் நாம் உலவிய இடம், நம் 
இறப்பிற்குப் பின் வவற்றிடமாகிறது. அடங்காமல் பபாைவர்களும் அடங்கிப்பபாவது இந்த 
அடக்கத்தில்தான்! இதற்குள் ஏன் இத்தளை வஞ்சம், பழி, வணீ்புகழ், சுயநலம், பிடிவாதம், சந்பதகப் பபார்? 
இளவ அளைத்ளதயும் வாழும்பபாது புளதத்தால், இம்மண்ணக வாழ்பவ விண்ணக வாழ்வாகும் என்பது 
உறுதி. 



இவை வைண்டைில்: 

இளறவா, நாங்கள் நிளலயற்ற தன்ளமயின் அளடயாைமாய் உள்பைாம். கிறிஸ்துளவப் பபால நிளலயாை 
தன்ளம வபறவும், இம்மண்ணக வாழ்ளவ, விண்ணக வாழ்வாக மாற்றவும் அருள் தாரும். ஆவமன். 
 
நிவைைில்: 
“புரட்சியாைர்கள் புளதக்கப்படுவதில்ளல, விளதக்கப்படுகிறார்கள்.” கிறிஸ்து என்னும் விளத பலபகாடி 
மக்களை கிறிஸ்தவத்தில் வைரச் வசய்திருக்கிறது. இன்று கிறிஸ்தவம் உலக விருட்சமாய் 
வசழித்திருக்கிறது. 

“கிறிஸ்தவம்” மதமல்ல, மானுடப் பண்பு! அன்பப கடவுள், உன்ளை அன்பு வசய்வது பபால உன் 
அயலாளை அன்பு வசய், எைிய மைத்பதார் பபறுவபற்பறார், ஏளழகளுக்கு உதவு, தாய் தந்ளதளயப் 
பபாற்று, மன்ைியுங்கள் மன்ைிக்கப்படுவரீ்கள் – இளதத்தான் கிறிஸ்தவம் பபாதிக்கிறது. எைபவதான், 
கிறிஸ்தவம் இன்று நற்பண்புகைின் மடமாக, எல்பலாளரயும் நல்பலாராக்கும் கல்விக் கூடமாகத் 
திகழ்கிறது. 

கிறிஸ்தவன் என்பது விவிலியத்ளதத் தூக்கிக் வகாண்டு வதீியில் நடப்பதும், பகட்டாக வாழ்வதும், 
விதவிதமாக விழாக்களைக் வகாண்டடுவதிலும் அல்ல; இளறவார்த்ளதளய வாழ்ந்து காட்டி, வழியில் 
வாடுபவர்களையும் வாழ ளவப்பபத! இளதபய இன்ளறய சிலுளவப் பாளத நமக்கு மூன்று நிளலகைில் 
சிந்திக்க ளவத்திருக்கிறது. இதைின்று நாம் உள்வாங்கிக் வகாள்ை பவண்டியளவ இரண்டு மட்டுபம. 

ஒன்று, தைிமைித சிந்தளை, வசால், வசயலில் மாற்றத்ளத ஏற்பது. அதாவது, ஐம்புலநாட்டம், பகாபம், 
ஆளச, வபாறாளம, சந்பதகம், பிடிவாதம், வணீ்வபருளம, வஞ்சம் பபான்ற வன்குணங்களை முற்றிலும் 
விட்டுவிட்டு; தாழ்ச்சி, வபாறுளம, சாந்தம், மன்ைிப்பு, ஒப்புரவு, சமாதைம், அன்பு ஆகியவற்ளற எப்பபாதும் 
ஏற்று வாழ்தல். 

இரண்டு, கிறிஸ்து அைித்த நல்வாழ்வால் ஏளழ எைிபயார் பிணியுற்பறாருக்குக் கருளண, பரிவு, இரக்கம் 
வகாண்டு நாளும் உதவுதல். இப்படிப்பட்ட வாழ்க்ளகளயபய கிறிஸ்துவும், கிறிஸ்துளவப் பின்பற்றி 
வாழ்ந்த அடியார்களும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். 

அன்ளை வதரசா அவர்கள், தன்ளை இளறவனுக்கு உகந்த பிள்ளையாக மாற்றிக் வகாண்டு, இந்தச் 
சமுதாயத்தில் எைிபயாருக்கும், பிணியுற்பறாருக்கும், ஆதரவற்பறாருக்கும் அளடக்கலமாக வாழ்ந்தார். 

“வசபிக்கும் உதடுகளை விட உதவும் கரங்கபை சிறந்தை” என்று கூறிய அவர் நம் சமகாலத்தில் 
வாழ்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
        அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்ளக – கிறிஸ்தவ வாழ்க்ளக  அவரது அன்புப் பணி – மாவபரும் நற்வசய்திப் பணி 
       அவர் வசய்த தியாகம் – கிறிஸ்துவுக்காை ஊழியம் 
இந்தப் பண்புகளை நாமும் நம் வாழ்க்ளகயில் பின்பற்றி வாழ முயல்பவாம். முதலில், அதற்கு 
இளடயூறாக உள்ை நம் பாவங்களை இைி வசய்வதில்ளல எை உறுதி ஏற்பபாம். இரக்கத்தின் பதவன் 
பாவிகைாகிய நம் மீது மைமிரங்கி மன்ைிக்கக் காத்திருக்கிறார். “நான் பாவம் வசய்பதன்; உம்ளம பநாகச் 
வசய்பதன்; என்ளை மன்ைியும் பதவபை” என்று நம் ஒவ்வவாருவரும் கரங்களைக் குவித்து, கண்களை 
மூடி, மன்ைிப்பின் பதவளை மைதில் நிளறத்து, அவளர பநாக்கி பவண்டுபவாம்.“பகளுங்கள் உங்களுக்குக் 
வகாடுக்கப்படும்” என்ற பதவன் நம்முளடய குரளலக் பகட்டிருக்கிறார். நம் பதளவகளை இப்பபாது 
வகாடுத்திருக்கிறார்.அவருக்கு நன்றி கூறி வசபிப்பபாம். 

அன்பின் இளறவா, உம்முளடய சிலுளவப்பாடுகைின் வழியாக, உம்ளமயும், உம்முளடய அடியார்களைக் 
குறித்தும், தியாைித்து இருக்கிபறாம். இத்தியாை சிந்தளை வவறும் சம்பிரதாயமாக இல்லாமல், இதன் 
வழியாக எங்கள் வாழ்க்ளகயில் மாற்றத்ளதத் தந்திருக்கிறரீ். அதற்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி. இன்று 
முதல், எம் வாழ்க்ளகளயப் பளறசாற்றும் நற்வசய்தியாக நாங்கள் வாழ்ந்து காட்ட உறுதியைிக்கிபறாம். 
பிசாசுகைின் தீவிளைகள் துைியும் எங்களை அணுகாமல், கிழக்குக்கும் பமற்குக்கும் உள்ை தூரமைவு 
விலக்கிக் காத்தருளும், ஆசிர்வதியும். ஆவமன். 


