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திருச்சிலுைவப் பாைத ெதாடக்க ெசபம்
முதல்வர்: பிதா சுதன் பrசுத்த ஆவியின் ெபயராேல, ஆெமன்!
எல்ேலாரும்: இரக்கத்த்தின் ஊற்ேற இைறவா, உம் திருமகன் இேயசுவின்
பாடுகைளயும் இறப்ைபயும் நாங்கள் நிைனவு கூறுகின்ேறாம். அவர்
நடந்து ெசன்ற சிலுைவயின் பாைதயில் அவைர பின்ெசன்று நடந்திட
நாங்கள் வந்துள்ேளாம். இறுதிவைர இேயசுவின் உண்ைமச் சீ டராக
நாங்கள் வாழ வரமருள ேவண்டுெமன்று உம்ைம இைறஞ்சி
மன்றாடுகின்ேறாம். ஆெமன்!
சுருக்கமான உத்தம மனஸ்தாப ெசபம்:
என் இைறவா! நன்ைம நிைறந்தவர் நீர். அைனத்திற்கும் ேமலாக
அன்புக்கு உrயவர். என் பாவங்களால் உம்ைம மனேநாகச்
ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ நான் குற்றங்கள் பல ெசய்ேதன் எனவும்,
நன்ைமகள் பல ெசய்யத் தவறிேனன் எனவும் மனம் ெநாந்து
வருந்துகின்ேறன். உமது அருள் துைணயால் நான் மனம் திரும்பி,
இனிேமல் பாவம் ெசய்வதில்ைல என்றும், பாவத்துக்கு ஏதுவான
சூழ்நிைலகைள விட்டு விலகுேவன் என்றும் உறுதி ெகாடுக்கிேறன்.
எங்கள் மீ ட்பராம் இேயசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளின் பயனாக, இைறவா
என்ேமல் இரக்கமாயிரும்.
திவ்விய இேயசுேவ! எங்களுக்காகவும் உத்தrப்புநிைல
ஆன்மாக்களுக்காகவும் சிலுைவப் பாைதையத் தியானிப்பவர்களுக்கு
அளிக்கப்படும் பலன்கைள அைடய விரும்பி, உம இரக்கத்ைதக் ெகஞ்சி
மன்றாடுகிேறாம்.
புனித மாதாேவ! வியாகுல அன்ைனேய! இேயசுவின் பாடுகளின் ேபாது
அவேராடு நீர் உடனிருந்து, அவருைடய பாடுகளில் பங்ேகற்றது ேபால,
நாங்களும் எங்கள் அயலார் அனுபவிக்கும் துன்பங்களில் அவர்களுடன்
இருந்து துைணபுrயும் ஆற்றைலப் ெபற உம் திருைமந்தனிடம்
எங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளும்.
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பழிகைள சுமத்தி பrகசித்தார் - உயிர்
பறித்திட எண்ணித் தீர்ப்பளித்தார்
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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முதல் நிைல

இரண்டாம் நிைல

இேயசு நாதைரச் சாவுக்குத் தீர்ைவயிடுகிறார்கள்.

இேயசு நாதrன் ேதாள்ேமல் சிலுைவையச் சுமத்துகிறார்கள்.

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

முதல்வர்: இேயசு, தந்ைதயின் அன்பில்
நம்பிக்ைக ெகாண்டு, பிறருக்கு அநீதம் இைழத்த யூத
சங்கத்தினைரயும், அவர்களின் அறிவுசார்ந்த நைடமுைறத்
திட்டங்கைளயும் எதிர்த்தார். அதனால் அவருக்கு ேநர்ந்த அநீதத்ைத
ஏற்றுக் ெகாண்டார். நாமும் அவ்வாேற ெசய்ேவாம். ஏெனனில்
மீ ட்பைடயவும் இைறயரசு வளரவும் இதுேவ வழி. அநீதத்தீர்ப்ைப
ஏற்றுக் ெகாண்டதில் அர்த்தம் உள்ளது, ஆதாயம் உள்ளது என்கிறார்
இேயசு. நம் அறிவுக்கு இது புrயாது. புrந்து ெகாள்ளக்கூடியைவ
மட்டுேம உண்ைம என நிைனக்காேத! "நான்தான் உண்ைம"
என்கிறார் இேயசு. இந்த உண்ைமைய நிைலநாட்ட தந்ைதயின்

முதல்வர்: உலகில் மனிதர்கள் ஒருவர்மீ து
ஒருவர், பைகைமகைளச் சுமத்தி ேவதைனப் படுத்துகிறார்கள்.
ஆனால் இேயசுேவா, நம்ைம ேவதைனகளிலிருந்தும்
பாவச்சுைமகளிலிருந்தும் விடுவிக்க சிலுைவ வடிவில் அவர்ேமல்
சுமத்தப்பட்ட நம் பாவச்சுைமைய, ேவதைனைய மகிழ்ச்சிேயாடு
ஏற்றுக்ெகாள்கின்றார். மனிதர் மட்டில் தந்ைதயாம் இைறவனின்
அன்பும், இேயசுவின் அன்பும், தூயஆவியின் அன்பும் இங்கு
சிலுைவயில் சங்கமமாகிறது. மனுக்குலத்தின் ெஜன்மபாவம் இங்கு
இேயசுவால் சிலுைவயில் சுமந்து தீர்க்கப்படுகிறது. அப்ேபற்பட்ட
புனிதமான அன்ைபயும் தியாகத்ைதயும் சுமந்ததினால் சிலுைவ
அன்பின் சின்னமாகத் திகழ்கின்றது.

விருப்பப்படிசிலுைவ மரத்தில் நம்பிக்ைக ைவக்கின்றார். எனேவ
சிலுைவ நம்பிக்ைகயின் சின்னமாய் விளங்குகிறது.
ெசபம்: எங்கள் அன்பு இேயசுேவ! யாெதாரு குற்றேமா பாவேமா
அறியாத உம்ைமச் சாவுக்குத் தீர்ப்பிட்டார்கள். வாழ்வும், வழியும்,
உண்ைமயுமான உம்ைமேய நாங்கள் பின்பற்றவும், தவறான தீர்ப்பு
வழங்காதிருக்கவும் எங்களுக்கு அருள்தாரும். ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! உம்ேமல் சுமத்தப்பட்ட சிலுைவ எங்கள்
பாவங்களின் விைளவு என்பைத உணர்கின்ேறாம். யார்மீ தும்
அநியாயமாகப் பழி சுமத்தாமல் இருக்கவும், எங்கள் வாழ்வில்
வருகின்ற துன்பங்கள் என்னும் சிலுைவையப் ெபாறுைமேயாடு
ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் எங்களுக்கு அருள்தாரும். ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

தாளாச் சிலுைவ சுமக்க ைவத்தார் - உம்ைம

விழுந்தீர் சிலுைவப் பளுேவாடு - மீ ண்டும்

எனக்காக இைறவா எனக்காக

எனக்காக இைறவா எனக்காக

மாளாத் துயரால் துடிக்க ைவத்தார்
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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எழுந்தீர் துயர்களின் நிைனேவாடு
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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மூன்றாம் நிைல

நான்காம் நிைல

இேயசு நாதர் சிலுைவயின் பாரத்தால் முதல் முைற தைரயில்

இேயசு நாதர் தமது புனித தாயாைரச் சந்திக்கிறார்.

விழுகிறார்.
முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம
ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

முதல்வர்: நிற்பவன்தான் வழ்ந்தவைனத்
ீ
தூக்கி நிறுத்தமுடியும் என்பது உலக நியதி. மனிதர்களாகிய
நம்ைமப் பாவப் படுகுழியிலிருந்தும், உடல் மன ேநாயிலிருந்தும்,
சாத்தானின் ஆதிக்கத்திலிருந்தும் நிரந்தரமாகத் தூக்கி நிறுத்த
நம்மீ து ெகாண்ட கனிவினால் தன் வழ்தைல
ீ
இேயசு ஏற்றுக்
ெகாள்கிறார். இது தந்ைதயின் திட்டம் என்பதால், தனது வழ்தல்
ீ
சrயானதாகத்தான் இருக்கும் என் நிைனத்து தன்
கல்வாrப்பயணத்ைதக் கனிேவாடு ெதாடர்கின்றார். இதனால்
சிலுைவ கனிவின் பண்ைபக் ெகாண்டதாக மாறுகின்றது.

முதல்வர்: என் தாயின் சந்திப்பு உணர்ச்சி வசப்பட்டதல்ல. எனது
இந்த நிைலக்குக் காரணமானவர்கைள அவர் தூற்றவில்ைல. அவர்
என் சீ டராய் இருந்ததால், என் துன்பத்தில் தன்னடக்கத்ேதாடு
பங்ேகற்க வந்திருப்பதாகச் ெசால்லேவ வந்தார். தன்ைனப்ேபால
அேநக சீ டர்கள் எனது பாடுகளில் பங்ேகற்பதாகவும் ெசான்ன
ெசய்திதான் எனக்கு ஆறுதல் என நமக்குச் ெசால்கின்றார்.
தன்னடக்கம் மிகுந்த தாய்மrயின் இந்தச் சந்திப்பினால், பிறருக்குப்
பயன்தரக்கூடிய சிலுைவப்பயணத்ைத இேயசுவும் முறுமுறுக்காமல்,
தன்னடக்கத்ேதாடு ெதாடர்கின்றார். எனேவ, சிலுைவ தன்னடக்கம்
மிகுந்த கருவியாய் மாறுகிறது.

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! சிலுைவயின் பாரத்தால் நீர் முகம் குப்புறக்
கீ ேழ விழுந்தீர். துன்ப துயரங்களின் சுைமயால் வாடுகின்ற மக்கைளக்
கனிேவாடு கண்ேணாக்கிட எங்களுக்கு அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! உம்ைம ஈன்ெறடுத்த அன்ைன மrயா உம்
துன்பங்கைளக் கண்டு மனமுைடந்தார். அந்த அன்ைனயின்
அரவைணப்பில் நாங்கள் என்றும் மகிழ்வுெகாள்ள அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

தாங்கிட ெவாண்ணாத் துயருற்ேற - உம்ைமத்
தாங்கிய அன்ைன துயருற்றாள்
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக

மறுத்திட முடியா நிைலயாேல - சீேமான்
வருத்தினார் தன்ைன உம்ேமாடு
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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ஐந்தாம் நிைல

ஆறாம் நிைல

இேயசு நாதர் சிலுைவையச் சுமப்பதற்கு சீேமான் உதவி

இேயசு நாதருைடய திருமுகத்ைத ஒரு ெபண் துைடக்கிறார்.

ெசய்கிறார்.
முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம
ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.
முதல்வர்: உேராைம வரர்களின்
ீ
அராஜகமான ெசயல்கைளயும்,
முதல்வர்: ேதைவயிலும் துன்பநிைலயிலும் இருப்பவர்களுக்கு
உதவுவது சாதாரண மனிதரல்ல. உதவும் பண்பு
ெதய்வத்தினுைடயது. சிமிேயானிடமிருந்த உதவும் பண்பு
நன்னயமாக இேயசுவுக்குக் கிைடக்கின்றது. மாெபரும் உலக
மீ ட்பருக்கு உதவிய ெபருைம சிமிேயானுக்குக் கிைடக்கின்றது.
ஆபிரகாமிடம் விருந்ேதாம்பல் பண்பு இருந்ததால் இைறவனுக்ேக
விருந்தளிக்கும் வாய்ப்புக் கிைடத்தது. அன்பும் இரக்கமும் ெகாண்ட
நன்னயத்தினால் அன்ைன ெதேரசாள், வின்ெசன்ட் ேத பவுல்
ேபான்றவர்கள் இைறவனில் ெபருைமயைடந்தார்கள்.

அஞ்சி நடுங்கக்கூடிய சூழ்நிைலையயும் கடந்து
ஒரு சாதாரண இளம்ெபண் இேயசுைவ அணுகி அவரது முகம்
துைடக்கத் துணிெகாடுத்து உதவ முடிந்தெதன்றால், அது அவளது
இதயத்தில் ெபாங்கி வழிந்த அன்பினால் தான். உண்ைமயான அன்பு
உலைக ெவல்லும், அது அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டது. இதற்கு
சாட்சிதான் ெவேராணிக்காள். அவளது அன்ைபயும், அவளது
துணிைவயும் கண்ட இேயசு, அவள்ேமல் பrவு ெகாண்டு அவள்
ெகாடுத்தத் துணியில் தன்முகத்ைதப் பதித்து பrசாகத் தருகின்றார்.
இங்கு சிலுைவ பrவின் சின்னமாய் மாறுகிறது.

கல்வாrப்பாைதயில் நன்னயம் மிகுந்த சிமிேயான், இேயசுேவாடு
சிலுைவையச் சுமந்ததால், சிலுைவ நன்னயம் மிகுந்த கருவியாய்
மாறியது.
ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! கடின சிலுைவைய நீர் சுமந்துெசல்ல
சீ ேமான் என்பவர் துைணெசய்தார். எங்கள் சேகாதரர் சேகாதrகளின்
துன்பங்கைளப் பகிர்ந்துெகாண்டு, அவர்களின் சிலுைவப் பாரத்ைதக்
குைறத்திட எங்களுக்குத் துைணெசய்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

நிைலயாய் பதிந்தது உம் வதனம் - அன்பின்
விைலயாய் மாதின் சிறு துணியில்
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! வியர்ைவயாலும் இரத்தத்தாலும் கைறபட்ட
உம் திருமுகத்ைத ஒரு ெபண்மணி அன்ேபாடு துைடத்து உமக்கு
ஆறுதலளித்தார். எங்கள் வட்டிலும்
ீ
நாட்டிலும் உலகிலும்
கவைலயால் வாடும் அைனவrன் துன்பங்கைளயும் துைடத்திட
எங்களுக்கு அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

ஓய்ந்தீர் பளுவிைனச் சுமந்ததினால் - அந்ேதா
சாய்ந்தீர் நிலத்தில் மறுமுைறயும்
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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ஏழாம் நிைல

எட்டாம் நிைல

இேயசு நாதர் சிலுைவயின் பாரத்தால் இரண்டாம் முைற

இேயசு நாதர் யூதப் ெபண்களுக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார்.

தைரயில் விழுகிறார்.
முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம
ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.
முதல்வர்: அறிவினால் இயக்கப்படும் மனிதர்கள்
முதல்வர்: மனிதன் மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப் பட்டவன். விழுதல்
என்பது மண்ணுக்ேக உள்ள பலவனம்.
ீ
இதிலிருந்து யாரும் தப்ப
முடியாது. ஆனாலும் விழுதைலக் குறித்து யாரும் மனம் ேசார்ந்து
ேபாகக் கூடாது. விழுகின்ற ேபாெதல்லாம் இடர்பாடுகைளப்
ெபாறுைமயுடன் ஏற்று, ஆவியின் தூண்டுதலால்
எழுதலுக்குச் ெசவிசாய்த்து, எழுந்து முன்ேனாக்கிச் ெசல்ல
ேவண்டும். இேயசுவும் அவ்வாேற, இரண்டாம் முைற தைரயில்
விழுந்த ேபாதும், ெபாறுைம காத்து, தூய ஆவியின் தூண்டுதலால்
எழுந்து தன் இலட்சியப் பயணத்ைதத் ெதாடர்கின்றார்.

பலவனமானவர்கள்.
ீ
மனிதன் எப்ேபாதுேம நிைறவற்ற
நிைலயில்தான் இருக்கிறான். அவ்வாறு நிைறவற்ற நிைலயிலுள்ள
மனிதர்களின் ஆறுதல், இேயசுவுக்கு அந்த துயரமான ேநரத்தில்
ேதைவப்படவில்ைல. ஏெனனில், அேத மனிதம்தான் அவைரப்
ேபாற்றியும், தூற்றியும் சிலுைவ மரணத்திற்குக் ைகயளித்தது. மனித
உணர்வுசார்ந்த ஆறுதலில் பயனில்ைல என்பைத உணர்ந்த இேயசு
அைமதிேயாடு "உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ைளகளுக்காகவும்
அழுங்கள்" எனக்கூறி தன் சிலுைவப் பயணத்ைதத் ெதாடர்கின்றார்.
சிலுைவ, அைமதியின் சின்னமாய் மாறுகிறது.

ெபாறுைமேயாடு இேயசு சிலுைவையத் ெதாடர்ந்து சுமந்ததால்,
சிலுைவ இலட்சியத்ைத ெவன்ெறடுக்கும் ெபாறுைமயின் சின்னமாய்
மாறுகிறது.
ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! சிலுைவயின் பாரம் உம் ேதாள்கைள
அழுத்தியதால் நீர் மீ ண்டும் ஒருமுைற கீ ேழ விழுந்தீர். ஆனால் மன
உறுதிேயாடு மீ ண்டும் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தீர். நாங்களும்
ஏமாற்றத்ைதயும் ேதால்விையயும் கண்டு துவழ்ந்துவிடாமல் துணிந்து
எழுந்து, உம்ேமல் நம்பிக்ைகைவத்து முன்ேனறிச் ெசன்றிட
அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! உமக்கு ேநர்ந்த ெசால்லற்கrய
துன்பத்ைதயும் பாராமல் நீர் பிறருக்கு ஆறுதல் கூறின ீர். தன்னலம்
பாராது பிறர் நலம் ேநாக்கவும், துன்புறுேவாருக்கு ஆறுதல் கூறவும்
எங்களுக்கு நல்மனத்ைதத் தந்து, தூய வழியில் நாங்கள் நடந்திட
அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

மூன்றாம் முைறயாய் நீர் விழுந்தீர் - கால்
விழிநீர் ெபருக்கிய மகளிருக்கு - அன்பு

ஊன்றி நடந்திடும் நிைல தளர்ந்தீர்

எனக்காக இைறவா எனக்காக

இடர்பட வந்தீர் எனக்காக

ெமாழிநீர் நல்கி வழி ெதாடர்ந்தீர்

எனக்காக இைறவா எனக்காக

இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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ஒன்பதாம் நிைல

பத்தாம் நிைல

இேயசு நாதர் சிலுைவயின் பாரத்தால் மூன்றாம் முைற

இேயசு நாதருைடய ஆைடகைளக் கைளகிறார்கள்.

தைரயில் விழுகிறார்.
முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம
ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத
மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.
முதல்வர்: உடுத்த ஆைடயில்லா ஏைழ

முதல்வர்: மனிதநிைல இேயசுைவ உள்ளம்
ேசாரச்ெசய்து மண்ணில் சாய்க்கிறது.
எழுந்து நடக்கத் தன் உடலில் எந்த சக்தியும் இல்ைல. ஆனாலும்
இேயசு எழுகிறார். தன் தந்ைத மீ தும், மனிதர் மீ தும் ெகாண்ட
அன்பினால் மீ ட்பின் திட்டத்ைத முழுைமயாக நிைறேவற்றி,
மனிதைர முழுைமயாக மீ ட்ெடடுக்க ேவண்டும் எனும் தூய
ஆவியின் அறிவுறுத்தலினால் உறுதியைடந்து எழுகின்றார்.
எழமுடியாத நிைலயிலிருந்து எழுந்ததில் அவருக்கு மகிழ்ச்சி.
இன்னும் சிறிது தூரத்தில் கல்வாrயின் உச்சிைய அைடந்துவிட
முடியும் என்பதில் அவருக்கு மகிழ்ச்சி. இன்னும் சிறிது ேநரத்தில்
தனது இலட்சியப்பயணம் சிலுைவ மரணத்தினால் முடிவைடயப்
ேபாவதில் அவருக்கு மகிழ்ச்சி. இத்தைன மகிழ்ச்சிகேளாடு இேயசு

ஆைடயின்ைமைய அவமானமாகக்
கருதுவதில்ைல. மனேநாயாளி, தான் துன்புறுத்தப்படுவைதேயா,
காறி உமிழப்படுவைதேயா, ேகலி ெசய்யப்படுவைதேயா
அவமானமாகக் கருதுவதில்ைல. சீ டத்துவ வாழ்வில்,
அவமானங்கைளயும், ேகலிப் ேபச்சுக்கைளயும் ெகாள்ைகேயாடும்
ெபாறுைமேயாடும் ஏற்றுக் ெகாள்ளும் ெபாழுது, இைறவனால் பல
மனிதர்கைள அவமானமைடயாதபடி காப்பாற்ற முடியும்.
எனேவதான் இேயசு அந்த உச்சக்கட்ட அவமானத்ைத ஒரு
ஏைழையப் ேபால, ஒரு மனேநாயாளிையப் ேபால எவ்வித
பாதிப்புமின்றி ஏற்று நம்ைமெயல்லாம் அவமானத்திலிருந்து
காத்தார். சிலுைவயின் பண்புகளாகிய தூய ஆவியின் ஒன்பது
கனிகளும் அவrல் நிைலத்திருந்ததால் ஒரு ெசம்மறிையப் ேபால்

தன் சிலுைவையத் ெதாடர்ந்து சுமந்ததால் சிலுைவ மகிழ்ச்சியின்

கல்வாrயின் உச்சியில் நிற்கின்றார்.

சின்னமாய் மாறியது.

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! உம் உைடகைளக் கைளந்தவர்கள் உம்ைம

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! மீ ண்டும் மீ ண்டும் கீ ேழ விழுந்ததால் உம்
உடல் எல்லாம் இரத்தமயமாயிற்று. எங்கள் பாவங்களுக்காக நீர்
ெநாறுக்கப்பட்டீர். எங்கள் சிந்தைன, ெசால், ெசயல் அைனத்திலும்
நாங்கள் தூய்ைமேயாடு வாழவும், பாவத்ைத ெவறுத்து, உம் அன்பில்
எந்நாளும் வளரவும் எங்களுக்கு அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

அவமானத்திற்கு உள்ளாக்கினார்கள். வறுைம, அரசியல்
அடக்குமுைற, அதிகாரப்பாணி ேபான்ற அவலங்களால் மனித
உrைமயும் மாண்பும் உrயப்பட்டு நிர்வாணமாக்கப்படுகின்ற எம்
சேகாதரர் சேகாதrயைர நிைனத்துப் பார்க்கின்ேறாம். உம்
உடன்பிறப்புகளாகிய அவர்களது மாண்பிைனக் காத்துப் ேபாற்றிட
எங்களுக்கு அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள்
சர்ேவசுரனுைடய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக்
கடவது. ஆெமன்.

உைடகள் கைளந்திட உம்ைமத் தந்தீர் - இரத்த
மைடகள் திறந்திட ெமய் ெநாந்தீர்
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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ெபாங்கிய உதிரம் வடிந்திடேவ - உம்ைமத்
ெதாங்கிடச் ெசய்தார் சிலுைவயிேல
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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பதிெனான்றாம் நிைல

பன்னிெரண்டாம் நிைல

இேயசு நாதைர சிலுைவயில் அைறகிறார்கள்.

இேயசு நாதர் சிலுைவயில் உயிர் விடுகிறார்.

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

முதல்வர்: (திவ்விய இேயசுேவ….)

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

அைனவரும்: (அேதெனன்றால்….)

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.
அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது
பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத
மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.
முதல்வர்: மகேள! மகேன!! இேதா உன்
பாவங்கைளெயல்லாம் சிலுைவ வடிவில்
கல்வாr உச்சிவைர சுமந்து வந்திருக்கிேறன்.

முதல்வர்: எல்லா நன்ைமகைளயும் உைடய
இேயசு கிறிஸ்து, இரண்டு பாதகர்கள்
நடுவிேல சிலுைவயில் மrப்பைதப் பார்த்து,
அவரது அன்பின் மிகுதிையயும், மதுரத்
தன்ைமையயும், தியானிப்ேபாமாக. அவர்
தம் பிதாைவ ேநாக்கி, தம்ைம ெகாைல

இந்தப் பயணத்தில் நான் கற்றுத்தந்த தூய இயல்புகைள நீ

ெசய்கிறவர்கைள ெபாறுத்தருளும் என்று ேகட்கிறார். மனம்திருந்திய

வாழ்வாக்கு. என் ைககளும் கால்களும் சிலுைவயில் ைவத்து

கல்லைனப் பார்த்து, இன்று நீ என்ேனாடு வான்வட்டில்
ீ
இருப்பாய்

ஆணிகளால் துைளக்கப் பட்டதால், உன் பாவங்கள், சாபங்கள்,
ேநாய்கள், பிணிகள் அைனத்தும் என் உடலுக்குள்
பாய்ந்த்திருக்கின்றன. இப்ேபாது, சிலுைவ என்ற இந்த அவமானச்
சின்னம், புனிதமான விடுதைலயின் சின்னமாக, மீ ட்பின் கருவியாக,
அன்பின் சின்னமாக மாறியிருக்கிறது. சிலுைவைய உன் வழ்வின்
விடுதைலக்கு, வளர்ச்சிக்கு, சமாதானத்திற்குத் திறவுேகாலாகப்

என்று ெசால்கிறார். தம் சீ டனுக்கு தம் தாயாைர மாதாவாக
ஒப்பைடக்கிறார். பிதாேவ, இேதா உமது ைகயில் என் ஆவிைய
ஒப்பைடக்கிேறன் என்று உரத்த சத்தமிட்டு உயிைர விடுகிறார்.
உடேன உலகெமங்கும் அவரது ெதய்வத் தன்ைம அறிக்ைகயிடப்
படுகிறது. சூrயன் இருளைடந்து, பூமி அதிர, கற்பாைறகள்

பயன்படுத்திக்ெகாள். ஏெனனில், சிலுைவ வழியாக நான் உன்ைன

பிளந்துேபாக, உலகெமல்லாம் ஆண்டவர் மrப்பைதப் பார்த்து

மீ ட்ெடடுத்திருக்கிேறன். சிலுைவயில் என் இரத்தத்ைத உன்

துக்கத்தினால் அமிழ்ந்து ேபாக விரும்புவதுேபால் ேதான்றுகிறது.

விடுதைலக்கு விைலயாகக் ெகாடுத்திருகிேறன். என் அன்ைப
உணர்ந்து வாழப்பழகு.

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இைடேய நீர்

ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! சிலுைவயில் நீர் அைறயப்பட்டேபாது உம்

சிலுைவயில் ெதாங்கின ீர். மனிதைரக் கடவுளின் பிள்ைளகளாக்கிட நீர்

ைககைளயும் கால்கைளயும் ஆணிகளால் துைளத்தார்கள். உம்

எம்மில் ஒருவராக மாறின ீர். சிலுைவயில் ெதாங்கியேபாது நீர் உைரத்த

திருக்காயங்களால் நீர் எங்கள் காயங்கைளக் குணமாக்கின ீர். நீர் சிந்திய

ெசாற்கைள நிைனத்துப் பார்க்கிேறாம். “தாகமாயிருக்கிறது” என்று கூறிய

இரத்தத்தால் நாங்கள் கழுவப்பட்டுள்ேளாம். அவமானச் சின்னமாகிய

இேயசுேவ, எங்கள் ஆன்ம தாகத்ைத வளர்த்தருளும். “எல்லாம்

சிலுைவைய நீர் மீ ட்பின் கருவியாக்கியது ேபால நாங்களும் எங்கள்

நிைறேவறிற்று” என்று கூறி உயிர்நீத்த இேயசுேவ, நாங்கள் கடவுளின்

துன்ப துயரங்கைள உம் சிலுைவேயாடு இைணத்து உம் மீ ட்பின்

திருவுளத்ைத இறுதிவைர நிைலத்து நின்று நிைறேவற்றிட அருள்தாரும்.

பலன்கைள இைடவிடாது துய்த்து அனுபவித்திட எங்களுக்கு

ஆெமன்!

அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!

(முழங்காலிட்டு ) ஒரு பரேலாக மந்திரம், அருள் நிைறந்த மந்திரம்,

அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய
இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக் கடவது. ஆெமன்.

இன்னுயிர் அகன்றது உைம விட்டு - பூமி
இருளில் ஆழ்ந்தது ஒளி ெகட்டு
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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திருத்துவ ெஜபம் ெசால்ேவாம்.
அைனவரும்: (எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும்…)

துயருற்றுத் துடித்தாள் உளம் ெநாந்து - அன்ைன
உயிரற்ற உடலின் மடிசுமந்து

எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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பதிமூன்றாம் நிைல

பதினான்காம் நிைல

இறந்த இேயசுைவ அவரது தாயார் மடியில் அமர்த்துகிறார்கள்.

இேயசு நாதைரக் கல்லைறயில் அடக்கம் ெசய்கிறார்கள்.

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

முதல்வர்: திவ்விய இேயசுேவ! உம்ைம

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிேறாம்.

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

அைனவரும்: அேதெனன்றால் உமது

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

பாரமான திருச் சிலுைவயாேல உலகத்ைத

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

மீ ட்டு இரட்சித்தீர்.

முதல்வர்: மகேன! மகேள!! எனது உலக
வாழ்க்ைகயில் நான் தந்ைதயின்
விருப்பப்படி பிறர்நலனில் அக்கைற ெகாண்ேட வாழ்ந்ேதன். அப்படி என்
அன்பினால் நன்ைம அைடந்தவர்கள்தான் என்ைன
சிலுைவயிலிருந்து இறக்கி, என் தாயின் மடியில் கிடத்தி, எனது
இறுதிச்சடங்கில் நான் அநாைதயல்ல என்பைதயும், பிறர்நலனில்
அக்கைற ெகாள்பவர்கள் என்றுேம அநாைதகள் அல்ல என்பைதயும்
நிரூபித்தார்கள். பிறருக்காக வாழாமல் தன்னலத்ேதாடு
வாழ்பவர்கள்தான் அநாைதகள். பிறர் உதவிையேயா, அன்ைபேயா ெபறத்
தகுதியற்றவர்கள். எனது உலகவாழ்க்ைக உனக்கு ஒரு பாடமாக
இருக்கட்டும். எப்ெபாழுதும், தூயஆவியின் கனிகளான ஒன்பது
பண்பிலும் நிைலத்திரு. அதுேவ நீ மறு கிறிஸ்துவாக்கப் பட்டதற்கு
அைடயாளம். உன்ைனப்ேபால் உன் அயலாைனயும் ேநசி என்பேத, என்
அடக்கத்திற்குமுன் நான் உனக்குக் கூறும் ெசய்தி.
ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! உயிரற்ற உம் சடலத்ைத உம் அன்ைன
மrயா தம் மடியில் கிடத்தி அழுது புலம்பினார். அவைர எங்களுக்கு
அன்ைனயாக அளித்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்ேறாம்.
எங்கள்ேமல் ெகாண்ட எல்ைலயற்ற அன்பினால் நீர் எங்களுக்காக
உயிர்துறந்தீர். உமது சாவு எங்களுக்கு வாழ்வு வழங்கிற்று. நாங்களு
உமது புகழ்ச்சிக்காகவும் பிறருைடய ஈேடற்றத்திற்காகவும் அயராது
உைழத்திட அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய
இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக் கடவது. ஆெமன்.

ஒடுங்கிய உமதுடல் ெபாதியப்பட்டு - நீர்
அடங்கிய கல்லைற உமதன்று
எனக்காக இைறவா எனக்காக
இடர்பட வந்தீர் எனக்காக
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முதல்வர்: மகேன! மகேள!! இருள்
வாழ்விலிருந்து அருள் வாழ்விற்கு உன்ைன
மீ ட்ெடடுக்கேவ மனிதனாய்ப் பிறந்து,
மனிதன் எப்படி வாழ ேவண்டுெமன்பைத உனக்குக் கற்றுக் ெகாடுத்ேதன்.
உன் பாவக்கட்டிலிருந்து உன்ைன விடுவிக்க சிலுைவ வழியாக உன்
பாவங்கைளெயல்லாம் சுமந்து என் உடலில் ஏற்றுக் ெகாண்ேடன். நான்
சுமந்த சிலுைவைய உனக்கு விடுதைலயின் சின்னமாக, மீ ட்பின்
சின்னமாக, நம்பிக்ைகயின் சின்னமாக, அன்பின் கருவியாக உனக்கு
விட்டுச் ெசல்கிேறன். எப்ெபாழுெதல்லாம் சிலுைவைய நம்பி நீ
ெசயல்படுகின்றாேயா, அப்ெபாழுெதல்லாம் என் அன்பின் வல்லைமயால்
நீ ஆசீ ர்வதிக்கப்படுகிறாய், விடுதைல ெபறுகிறாய், சமாதானம்
ெபறுகிறாய். சிலுைவ என்பது அன்றாடம் நீ கைடப்பிடித்து நிைலத்திருக்க
ேவண்டிய தூயஆவியின் கனிகளான நம்பிக்ைக, அன்பு, கனிவு,
தன்னடக்கம், நன்னயம், பrவு, ெபாறுைம, அைமதி, மகிழ்ச்சி என்னும்
ஒன்பது பண்புகளுேமயாகும். இந்த அர்த்தத்தில்தான் "என்ைனப்
பின்ெசல்ல விரும்புகிறவன் அன்றாடம் தன் சிலுைவைய எடுத்துக்
ெகாண்டு என்ைனப் பின் ெசல்லட்டும்" எனக் கூறிேனன். எனேவ, மகேன!
மகேள!! சிலுைவ ஒரு சுைமயல்ல, அது உன் வாழ்க்ைக. உனக்கு வாழ்வு
ெகாடுத்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சி... நிம்மதி... பாவத்திற்கு என்ேனாடு இறந்த
நீ, புத்துயிர் ெபற்று என்ேனாடு உயிர்த்ெதழு!!!
ெசபம்: அன்பு இேயசுேவ! உமது உடல் கல்லைறயில் ைவக்கப்பட்டாலும்
மண்ேணாடு மண்ணாகி அழிந்து ேபாகவில்ைல. நாங்களும் திருமுழுக்கின்
வழியாக உம்ேமாடு கல்லைறயில் அடக்கப்பட்ேடாம். பாவத்திற்கு
இறந்ேதாம். ஆனால், நீர் புத்துயிர் ெபற்று எழுந்தது ேபால எங்களுக்கும்
ஆன்மீ க வாழ்வு அளித்து, புதிய மனிதர்களாக வாழ நீர் வழிெசய்தீர். யாம்
ெபற்ற வாழ்வு இவ்ைவயகம் ெபற்று மகிழ்ந்திட அருள்வராக.
ீ
ஆெமன்!
அைனவரும்: எங்கள் ேபrல் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் ேபrல்
தயவாயிரும். மrத்த விசுவாசிகளுைடய ஆத்துமாக்கள் சர்ேவசுரனுைடய
இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இைளப்பாறக் கடவது. ஆெமன்.
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