
 

 பயணத்தில்   இயயசுவுடன் 1 

 

fpUghtsd; 
 

 

இயேசுவின் வழியில்  

        இனிதாய் செல்யவாம் 

'குழந்தைகதை என்னிடம் வர விடுங்கள். அவர்கதைத் ைடுக்க வவண்டாம் '' எனக் கூறி குழந்தைகதை 
அரவதைத்ை இவேசுவின் சிலுதவப் பேைத்தைத் திோனிக்க வந்துள்ை அன்புக் குழந்தைகவை ! 
சிலுதவதே நான் ைான் ைாங்குவவன் , திரிகதை நான் ைான் ஏந்துவவன் என நீங்கள் வபாட்டி 
வபாடுகிறீர்கள். ஒவ்வவாரு ைலத்தைக் குறிக்கும் படம் இருக்கும் இடத்திற்கு ஓடிச் வென்று வநருக்கமாய் 
முழங்கால் படியிடுகிறீர்கள். உங்கள் ஆர்வத்தைப் பார்க்கும் வபாது நிச்ெேம் இவேசு மகிழ்ச்சிேதடவார். 
ஆனால் உண்தமயிவலவே இவேசு சிலுதவ சுமந்து வென்ற வபாது அந்ை இடத்தில் நீங்கள் 
இருந்திருந்ைால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கும் ? இவைா இவேசு உங்கவைாடு உதரோடுகிறார். நீங்கவை பதில் 
கூறுங்கள். 



 

 பயணத்தில்   இயயசுவுடன் 2 

 

இயேசு தீர்ப்பிடப்படுகிறார் 
 

 

முதல் நிலை : 

இயேசு : கைைள் ைட்டுண்டு குற்றவாளிோை நான் பிலாத்து முன் 
நிறுத்தப்பட்டுள்யேன். சாந்தயே நிகறந்த என்னருயை ைேகேயும், வஞ்சைமும் நிகறந்த 
கைாடூரோன பரபாசும் நிறுத்தப்பட்டுள்ோன். எங்ைளில் ோகர விடுதகல கசய்வது 
என பிலாத்து யைட்ட யபாது எனக்ைாை குரல் கைாடுக்ை அங்யை ோருயேயில்கல. 

சிறுவன் : இயயசுயவ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் நிச்சயமாய் உமக்காகக் குரல் 
ககாடுத்திருப்யபன். இயயசு தான் யவண்டும். பரபாஸ் யவண்டாம் என உரக்க கூவியிருப்யபன். 

இயேசு : நீ கசால்வகதக் யைட்ை ஆறுதலாய் உள்ேது. ஆனால் நீ அப்படி நடந்து 
கைாள்வாய் எனத் யதான்றவில்கலயே. 'இதுதான் சரி. இது தவறு. இப்படித்தான் 
நடக்ை யவண்டும். இப்படி கூடாது. இது தான் நல்லது, இது கைட்டது' என உன் 
கபற்யறார், கபரிேவர்ைள் , ஆசிரிேர்ைள் கசால்வகதக் யைட்ைாேல் நல்லகத விடுத்து 
தீகேகே கசய்கிறாயே. அப்யபாகதல்லாம் நீ பரபாகசத் தான் யதர்ந்கதடுக்கிறாய். 

சிறுவன் : ஆம் ஆண்டவயர ! கபரியவர்கள் காட்டும் நல்ல வழியில் கசல்லாமல் தீமமமயத் 
யதர்ந்கதடுக்கும் யபாகதல்லாம் நல்லவராகிய உம்மம உதறிவிட்டு தீயவனாகிய பரபாமச 
யதர்ந்கதடுப்பது நான் தான் ஆண்டவயர நான் தான். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! தீதமதே விடுத்து நன்தமதே வைர்வு வெய்யும் நல்ல மனதை எனக்குத் ைாரும். 
ஆவமன். 
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இயேசுவின் மீது சிலுவவ சுமத்தப்படுகிறது 
 

 
 

இரண்டாம் நிலை : 

இயேசு : ஏற்ைனயவ ைகசோல் அடிக்ைப்பட்டு, முள்முடி சூட்டப்பட்டு இரத்தம் 
கசாரிந்து கைாண்டிருந்த என் மீது பாரோன சிலுகவ சுேத்தப்படுகிறது. "யவண்டாம் 
இந்த சிலுகவ " என்று தடுக்ையவா அல்லது எனக்கு உதவயவா அங்யை ோருயே 
இல்கல. 

சிறுமி : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் நிச்சயம் உம்மீது சிலுமவ சுமத்த 
விட்டிருக்கயவ மாட்யடன். நிச்சயம் தடுத்திருப்யபன். 

இயேசு : எத்தகன நல்ல உள்ேம் உனக்கு. ஆனால் உனக்கு உண்கே கதரியுோ? 
என் சிலுகவச் சுகேக்கு நீயும் ைாரணம். சிறு வேதில், படிப்பது, கீழ்படிந்து நடப்பது, 
ைடகேகேச் கசய்வது இகவதான் உன் கபாறுப்பு. இவற்கறச் கசய்ே நீ தவறும் 
யபாது உன் சுகேகே நான் சுேக்ை யநரிடுகிறது. உன் ைடகேயில் நீ தவறும் 
யபாகதல்லாம் என் மீது சிலுகவ சுேத்துவது நீ தான். நீயே தான். 

சிறுமி : ஆம் ஆண்டவயர ! படிக்க யவண்டிய யநரத்தில் படிக்காமல், கசய்ய யவண்டிய 
கடமமகமைச் கசய்யாமல், பிறருக்கு பாரமாக இருக்கும் யபாகதல்லாம் உம் மீது சிலுமவ 
சுமத்துவது நான் தான் ஆண்டவயர நான் தான். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! என் கடதமகள் ஆகிே சிலுதவதே மகிழ்வுடன் சுமக்கும் நல்ல மனதை 
எனக்குத் ைாரும். ஆவமன் 
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இயேசு முதன் முவறோக கீயே விழுகிறார் 
 

 

 

மூன்றாம் நிலை : 

இயேசு : உணவும் உறக்ைமுமின்றி இரவு முழுவதும் பிலாத்து, ஏயராது என 
அங்குமிங்கும் அகலக்ைப்பட்ட எனக்கு இப்யபாது சிலுகவ சுேக்கும் பலமில்கல. 
தள்ோடி கீயே விழுகியறன். என்கனத் தாங்கிப் பிடிக்ை ோருயேயில்கல . 

சிறுவன் : ஆண்டவயர! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக உம்மமக் கீயே விே 
விட்டிருக்கயவ மாட்யடன். ஓடி வந்து உம்மமத் தாங்கியிருப்யபன். 

இயேசு : சிறிே உன் உள்ேத்தில் இத்தகன நல்ல எண்ணோ ! எவ்வேவு நல்லது ! 
ஆனால் இந்த நல்ல உள்ேத்கத நீ உன் அேலாரிடம் ைாட்டுவதாைத் 
கதரிேவில்கலயே ! உன்கன விட ஏழ்கேோனவர்ைகே, உன்கன விட படிப்பில் 
பின் தங்கிேவர்ைகே, உன்கன விட திறகே குகறந்தவர்ைகே நீ ேட்டோை எண்ணி, 
ஒதுக்கித் தள்ளுகிறாய். தாழ்வாய் நடத்துகிறாய். அவர்ைள் முன் கபருகே 
பாராட்டுகிறாய். அப்யபாகதல்லாம் நீ கீயே தள்ளுவது அவர்ைகே ேட்டுேல்ல. 
என்கனயும் தான். 

சிறுவன் : ஆம் ஆண்டவயர ! ஏயதா ஒரு விதத்தில் என்மன விட பின் தங்கியவர்கமை நான் 
அவமானப்படுத்தி தாழ்வாக நடத்தும் யபாகதல்லாம் உம்மமத்தான் கீயே தள்ளுகியறன். உம்மம 
விேத்தாட்டுவது நான் தான் ஆண்டவயர! நான் தான். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! ோதரயுவம ைாழ்வாக நடத்ைாமல் அதனவதரயும் மதிக்கும் நல்ல மனதை 
எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசு தன் தாவே ெந்திக்கிறார் 
 

 
 

நான்காம் நிலை : 

இயேசு : ஐந்து அப்பத்கத ஐோயிரம் யபருக்கு கைாடுத்த யபாது, அதிசேங்ைகே 
நான் கசய்த யபாது எல்யலாரும் என்யனாடு இருந்தார்ைள். என்கனச் சந்திக்ை 
ஓயடாடி வந்தார்ைள். இப்யபாது எல்யலாரும் ஓடி ஒளிந்து கைாண்டார்ைள். என்கனச் 
சந்தித்து எனக்கு ஆறுதல் கூற என் அன்கனகேத் தவிர ோருயேயில்கல. 

சிறுமி : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் உமக்கும் உம் அன்மனக்கும் 
நிச்சயம் ஆறுதலாய் இருந்திருப்யபன். உங்கமை யசாகத்தில் தனியாக விட்டு விட்டு 
ஒதுங்கியிருக்க மாட்யடன். 

இயேசு : நீ எங்ைகே விட்டு ஒதுங்ைாேல் இருந்திருப்பாோ? சற்று யோசித்துப் பார். 
வசதி பகடத்தவர்ைள், திறகேோனவர்ைள், கவற்றி கபறுபவர்ைள், பணமும் கபாருளும் 
கைாடுக்ைக் கூடிேவர்ைள் இவர்ையோடு கநருங்கிப் பேகும் நீ அவர்ைள் தாழ்வுற்றால் 
ஒதுங்கிப் யபாவதில்கலோ? அவர்ைளிடமிருந்து இனியேல் எதுவும் கிகடக்ைாது என்று 
கதரிந்தவுடன் புதிே நண்பர்ைகே யதடுவதில்கலோ? அப்யபாகதல்லாம் எங்ைகே 
தனியே தவிக்ை விடுவது நீ தான். நீயேதான். 

சிறுமி : ஆம் ஆண்டவயர ! நல்ல நிமலயில் இருக்கும் வமர நண்பர்கைாகக் ககாண்டு 
அவர்கயை துன்பப்படும் யபாது அவர்கமை விட்டு விட்டு ஒதுங்கும் நான், உம்மமயும் 
தனியாக தவிக்க விடுகியறன். உம் தாமயயும் யசாகப்படுத்துகியறன். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! இன்பத்தில் மட்டும் பங்கு வபறாது, பிறரது துன்பத்திலும் துதையிருக்கும் நல்ல 
மனதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசுவின் சிலுவவவே சுமக்க சீயமான் உதவுகிறார் 
 

 
ஐந்தாம் நிலை : 

இயேசு : சுைம் கபற யவண்டும். நலம் கபற யவண்டும் என என்கனத் யதடி முன்பு 
எத்தகனயோ யபர் வந்தனர். இப்யபாது யசார்ந்து யபாய் சிலுகவகேச் சுேக்ை 
முடிோேல் தவிக்கும் எனக்கு உதவி கசய்ே சீயோன் வற்புறுத்தப்படுகிறார். அங்யை 
ேனமுவந்து எனக்கு உதவி கசய்ே ோருயேயில்கல . 

சிறுவன் : ஆண்டவயர! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் ஓயடாடி வந்து உமக்கு 
உதவியிருப்யபன். வலுக் கட்டாயமாக அல்ல. மனமுவந்து உதவி கசய்திருப்யபன். 

இயேசு : உனது உற்சாைத்கதக் ைண்டு மிகுந்த ேகிழ்ச்சிேகடகியறன். எனக்கு உதவி 
கசய்வது இருக்ைட்டும். முதலில் உன்னருயை இருப்பவர்ைளுக்கு உதவி கசய்ே உனக்கு 
ேனமிருக்கிறதா? உன் வீட்டில் கபரிேவர்ைளுக்கு உதவி கசய்கிறாோ? உன் சை 
ோணவர்ைளுக்கு உதவ ேனமுண்டா ? கதருகவக் ைடக்ை முேலும் ஒரு குருடருக்கு, 
தள்ோடும் ஒரு முதிேவருக்கு, நீ சாப்பிடுவகதப் பார்த்துக் கைாண்டிருக்கும் ஒரு 
ஏகேக்கு உதவ முன் வந்திருக்கிறாோ? அவர்ைளுக்குச் கசய்ோத உதவிகே எனக்கு 
கசய்ேப்யபாகிறாோ? எனக்கு உதவ ேறுத்தவர்ைளுள் நீயும் ஒருவன் தான். 

சிறுவன் : ஆம் ஆண்டவயர ! சின்னஞ்சிறிய இவர்களுக்கு உதவ மறுத்தயபாகதல்லாம் 
உமக்யக மறுத்யதன். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! என்னால் முடிந்ை சிறு சிறு உைவிகதை என்னருவக உள்ைவர்களுக்குச் 
வெய்ேக்கூடிே நல்ல மனதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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சவய ாணிக்காள் இயேசுவின் முகத்வதத் 
துவடக்கிறார் 

 

 
ஆறாம் நிலை : 

இயேசு : முண்டிேடித்துக் கைாண்டு என் முைத்கதப் பார்க்ை முன்பு எத்தகனயோ 
யபர் வந்தனர். என் வாேகசகவப் பார்க்ை, என் வார்த்கதைகேக் யைட்ை கூட்டம் 
கூட்டோய் வந்தனர். இப்யபாது இரத்தமும் விேர்கவயும் சிந்தும் யைாரோன என் 
முைத்கதப் பார்க்ையவா, அந்த ைகறைகேத் துகடக்ையவா கவயராணிக்ைாள் என்ற 
வீரப் கபண்ேணிகேத் தவிர ோருயேயில்கல. 

சிறுமி : நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் உம் முகத்மத மட்டுமல்ல, உம் உடல் 
முழுவமதயும் துமடத்திருப்யபன். இதமாக மதலம் பூசி வருடியிருப்யபன். 

இயேசு : உன் பாசத்கதக் ைண்டு நான் பூரிப்பகடகியறன். ஆனால் 
ைகறப்பட்டிருப்பது என் முைம் ேட்டுேல்ல. உன் முைமும் தான். கதய்வத்தின் சாேலாை 
இருந்த ோசற்ற உன் ஆன்ோ இப்யபாது பாவத்தால் ைகறப்பட்டிருக்கிறயத ! உன் 
பிஞ்சுக் ைரங்ைள் பிறர் கபாருகே திருட முன் வந்து ைகறப்பட்டுள்ேயத. 
உண்கேகே யபசிே உன் உதடுைள் கபாய் யபசி ைகறபட்டிருக்கிறயத. இந்தப் 
பாவக்ைகறைகேத் துகடக்ை முேற்சி கசய். அப்யபாது என் சாேல் 
கவயராணிக்ைாளின் துகில் யேல் பதிந்தது யபால உன் ஆன்ோவிலும் பதியும். 
அதுவகர என் முைம் ைகறபடிந்யத இருக்கும். 

சிறுமி : ஆண்டவயர ! பாவக்கமற படிந்த என் ஆன்மாவின் கமறகமைத் துமடக்காத வமர, 
உம் சாயலுக்குப் பதிலாக தீயவனின் சாயல் என் அகத்தில் இருக்கும் வமர உம் கமறபடிந்த 
முகத்திற்கு காரணம் நான் தான் ஆண்டவயர நான் தான். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! பாவத்ைால் உமது ொேதல இழந்ை நான் மீண்டும் அதைப் வபற , மனம் 
வருந்தும் நல்ல மனதைத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசு இ ண்டாம் முவறோக கீயே விழுகிறார் 
 

 
ஏழாம் நிலை : 

இயேசு : பேணத்தின் ைகேப்பு, ைாேங்ைளின் வலி, பாகதயின் கைாடுகே 
இகவகேல்லாம் யசர்ந்து என்கன மீண்டும் தள்ோட கவக்கின்றன. கீயே விழுந்த 
எனக்கு உதவி கசய்ோவிட்டாலும் பரவாயில்கல. யேலும் துன்புறுத்தாேல் 
இருந்தாயல யபாதும். ஆனால் அந்த வீரர்ையோ விழுந்த என்கன உகதத்தும் 
அடித்தும் வகதக்கிறார்ைள். என்கனத் தூக்கி விட அங்யை ோருயேயில்கல. 

சிறுவன் : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கிருந்திருந்தால் நிச்சயமாய் உம்மம 
தூக்கிவிட்டிருப்யபன். கீயே விழுந்த உம்மம கரம் ககாடுத்து தூக்கியிருப்யபன். 

இயேசு : நீ கசால்வகதக் யைட்ை மிை ஆறுதலாை உள்ேது. ஆனால் உன் அருகில் 
இருப்பவர்ைள் ோராவது யதாற்றுப் யபானால், விழுந்து விட்டால், துன்பப்பட்டால் நீ 
கசய்வது என்ன? பரிைாசம் கசய்கிறாய். "நல்லா யவணும்'' என ேனதுக்குள் 
சந்யதாஷப்படுகிறாய். இப்படி ேற்றவர்ைளின் யதால்விகேப் பார்த்து சந்யதாஷப்படும் 
யபாது கீயே விழுந்த என்கன யேலும் துன்புறுத்துவது நீ தான். 

சிறுவன் : ஆம் ஆண்டவயர! என்யனாடு இருப்பவரின் யதால்விமயக் கண்டு மகிழ்ச்சி 
அமடயும் யபாதும், அவர்களுக்கு உற்சாகம் தந்து எழுப்பி விடாத யபாதும், கீயே விழுந்த 
உம்மம யமலும் துன்புறுத்துவது நான் தான். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! மற்றவர்கைது வைால்விதேப் பார்த்து ெந்வைாஷப்படாது, அவர்களுக்கு உற்ொகம் 
ைந்து, தூக்கி விடும் நல்ல மனதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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எருெயேம் சபண்கள் ஆறுதல் கூறுகின்றனர் 
 

 
எட்டாம் நிலை : 

இயேசு : எருசயலம் கபண்ைள் என்கனப் பார்த்து ைண்ணீர் வடிக்கின்றனர். இவர்ைள் 
நிகனத்திருந்தால் பிலாத்துவுக்கு முன்பாை வந்து எனக்ைாை குரல் கைாடுத்திருக்ைலாம் 
அல்லது சீயோகனப் யபாலயவா, கவயராணிக்ைாகவப் யபாலயவா உதவியிருக்ைலாம். 
ஆனால் ஒன்றுயே கசய்ோேல், கவறும் ைண்ணீர் ேட்டும் வடிக்கிறார்ைள். ைண்ணீர் 
சிந்துவகதக் ைடந்து எனக்கு உதவி கசய்ே ோருயே இல்கல. 

சிறுமி : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் அந்தப் கபண்கமைப் யபால் 
அழுவயதாடு நின்றிருக்க மாட்யடன். உம் துயமரத் துமடக்க முமனப்பாக 
கசயல்பட்டிருப்யபன். 

இயேசு : உன் உற்சாைம் எனக்கு ஊக்ைம் தருகிறது. ஆனால் கசய்ே யவண்டிேகத 
கசய்ே யவண்டிே யநரத்தில் கசய்ேத்தவறி பின்பு கவறுேயன அழுத அந்தப் 
கபண்ைகேப் யபால நீயும் இருக்கிறாயே . வீட்டுப் பாடங்ைகேச் கசய்ோேல் 
வகுப்பில் தண்டகன கபற்று அழுகிறாய். படிக்ை யவண்டிே யநரத்தில் படிக்ைாேல், 
பரீட்கசயில் யதால்விேகடந்து அழுகிறாய். ைடகேைகேச் கசய்ோேல் பின் 
ைஷ்டப்பட்டு ைண்ணீர் வடிக்கிறாய். இப்படி யநரத்கத வீணடித்து கசய்ே 
யவண்டிேவற்கற கசய்ேத் தவறும் யபாகதல்லாம் இந்தப் கபண்ைகேப் யபால் தான் 
நீயும் இருக்கிறாய். 

சிறுமி : ஆம் ஆண்டவயர ! கடமமயில் தவறி விட்டு பின் கண்ணீர் வடிப்பயத எனக்குப் 
பேக்கமாகி விட்டது. அப்படி கசய்யும் யபாகதல்லாம் இந்தப் கபண்கள் கூட்டத்தில் நானும் 
ஒருவள். என்மன மன்னியும் . 

வெபம் : இவேசுவவ ! வெய்ே வவண்டிே வெேல்கதைச் வெய்ே வவண்டிே வநரத்தில் வெய்து முடிக்கும் 
கடதம உைர்தவ எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசு முன்றாம் முவறோக கீயே விழுகிறார் 
 

 
ஒன்பதாம் நிலை : 

இயேசு : உடலும், உள்ேமும் யசார்ந்து உருக்குகலந்து யபான நான் மூன்றாம் 
முகறோை கீயே விழுகியறன். இந்த நிகலகேப் பார்த்த பின்னரும், எனக்கு உதவி 
கசய்து என்கன எழுப்பி விட்டு எனக்கு ஆறுதல் தர ோருயேயில்கல . 

சிறுவன் : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் மூன்றாவது முமறயாக நீர் 
கீயே விே விட்டிருக்கயவ மாட்யடன். நீர் தள்ைாடும் யபாயத உம்மமத் தாங்கிப் 
பிடித்திருப்யபன். 

இயேசு : உன் அன்பான வார்த்கத எனக்கு ஆறுதலாய் உள்ேது. ஆனால் என்கனக் 
கீயே விே கவத்தது உடல் யசார்வு ேட்டும் தானா? இல்கலயில்கல. நீயும் தான். 
மீண்டும் மீண்டும் கசய்த பாவத்கதயே கசய்கிறாயே! ோயராடு யசர்ந்தால் தவறு 
கசய்ே யநரிடுயோ, அவர்ையோயட கசன்று தவறுகிறாயே! அப்யபாகதல்லாம் 
என்கன மீண்டும் மீண்டும் கீயே விேச் கசய்வது நீ தான். தீே நண்பர்ைள், தீே 
புத்தைங்ைள், தீே பேக்ைங்ைள் இவற்கற விட்டுவிட ேனமில்லாேல் அவற்றியலயே 
விழுந்து கிடக்கிறாயே, அப்யபாகதல்லாம் என்கன கீயே தள்ளுவது நீதான். 

சிறுவன் : ஆம் ஆண்டவயர ! கசய்த பாவத்மதயய மீண்டும் மீண்டும் கசய்யும் யபாதும், 
பாவத்திலிருந்து எழுதுவதற்கு முயலாத யபாதும், உம்மம மூன்றாம் முமறயாக கீயே தள்ளுவது 
நான் தான் ஆண்டவயர நான் தான். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ! பழகிப் வபான பாவங்கதை விட்டு விடவும், பாவச் சூழல்கதைத் ைவிர்க்கவும் 
வவண்டிே நல்ல மனதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசுவின் ஆவடகவைக் கவைகின்றனர் 
 

 
பத்தாம் நிலை : 

இயேசு : ைாேப்பட்டு இரத்தம் யதாய்ந்திருந்த என் உடயலாடு ஒட்டிக் கைாண்டிருந்த 
ஆகடைகேக் ைகேகின்றனர். சகதகேப் பிய்த்துக் கைாண்டு ஆகடைள் கிழிகின்றன. 
ஏற்ைனயவ இருந்த யவதகனகே இது அதிைரிக்ை, ேனமும் யவதகனப்படுகிறது. 
இதகனத் தடுக்ை அங்யை ோருயே இல்கல. 

சிறுமி : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் நிச்சயமாய் இந்த அவமானத்மத 
அனுமதித்திருக்கயவ மாட்யடன். உம் ஆமடகமைக் கமைய விட்டிருக்கயவ மாட்யடன். என் 
ஆமடகைால் உம்மமப் யபார்த்தியிருப்யபன். 

இயேசு : உனது அக்ைகறயும் அன்பும் எனக்கு இதோை இருக்கிறது. ஆனால் ஒன்கற 
ஞாபைத்தில் கவத்துக் கைாள். என் ஆகடைகேக் ைகேந்தாலும் என் சுேரூபம் 
ோறவில்கல . அது ோசுேறுவற்றது. ஆனால் உன் யவஷம் ைகலந்தால் 
சகிக்ைவில்கலயே. ஆசிரிேருக்கு முன்னும், கபரிேவர்ைள் முன்பும், அவர்ைள் பார்க்கும் 
யபாதும் நல்ல பிள்கே யபால் இருந்து விட்டு அவர்ைள் இல்லாத யநரத்தில் எல்லா 
தைாத ைாரிேங்ைகேயும் கசய்கிறாயே ! பார்ப்பதற்கு நல்லவன் யபால் இருந்து விட்டு 
ேகறவாை தீேவற்கறச் கசய்கின்றாயே. இந்த யவஷத்கதக் ைகலக்ைத்தான் எனக்கு 
இந்த தண்டகன. என் ஆகடைள் ைகேேப் பட்டதில் உனக்கும் பங்குண்டு. 

சிறுமி : ஆம் ஆண்டவயர! மற்றவர்கள் பார்க்கும் யபாது நல்ல பிள்மை யபால் யவஷம் 
யபாட்டுவிட்டு, மமறவாக நான் கசய்யும் தவறுகள் தான் உம்மம நிர்வாணப்படுத்தின. 
என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! மற்றவர்கள் கண்களுக்கு நல்லவனாய் நடிப்பதைத் ைவிர்த்து, எப்வபாதுவம உம் 
கண்கள் முன் நல்லவனாய் இருக்கும் நல்ல மனதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசுவவ சிலுவவயில் அவறகிறார்கள் 
 

 
பதின ான்றாம் நிலை : 

இயேசு : யநாோளிைகேத் கதாட்டு குணோக்கிே என் கைைகே ஆணிைோல் 
துகேக்கிறார்ைள். நல்லது கசய்வதற்யை நாகடங்கும் சுற்றித் திரிந்த என் ைால்ைகே 
சிலுகவயில் அகறகிறார்ைள். யவண்டாம் இந்தக் கைாடுகே ' என இகதத் தடுக்ை 
அங்யை ோருயேயில்கல. 

சிறுவன் : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் நிச்சயமாய் உமது 
மககமையும், கால்கமையும் ஆணிகைால் துமைக்க விட்டிருக்க மாட்யடன். உம்மமச் 
சிலுமவயில் அமறயப்படவும் விட்டிருக்கயவ மாட்யடன். 

இயேசு : ஆறுதலான உன் வார்த்கதைள் கவறும் வார்த்கதைோைத் தாயன உள்ேன. 
உன் பாவச் கசேல்ைள் தாயன என்கன சிலுகவயில் அகறகின்றன. பிறகர 
துன்புறுத்தவும், தாக்ைவும், உன் ைரத்கதப் பேன்படுத்தும் யபாது அகவ என் கைைகே 
ஆணிைோல் துகேக்கின்றன. கசல்லக்கூடாத இடங்ைகேத் யதடி உன் ைால்ைள் 
கசல்கின்ற யபாது என் ைால்ைள் ைாேப்படுகின்றன. இப்படி உன் கைைகேயும், 
ைால்ைகேயும், ேற்ற உடல் உறுப்புைகேயும் நன்கே கசய்ே பேன்படுத்தாேல் தீகே 
கசய்ே பேன்படுத்தும்யபாது அகவ என்கனச் சிலுகவயில் அகறகின்றன. என்கன 
சிலுகவயில் அன்று ஆணிைோல் அகறந்தனர். நீயோ உன் பாவங்ைோல் 
அகறகிறாய். 

சிறுவன் : ஆம் ஆண்டவயர ! என் மககள், கால்கள், மற்றும் உடல் உறுப்புகைால் பாவம் 
கசய்யும் யபாகதல்லாம் உம்மம சிலுமவயில் அமறவது நான் தான் ஆண்டவயர! நான் தான். 
என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! என் உடல் வெய்யும் பாவங்கைால் உம் உடதலக் காேப்படுத்ைாை நல்ல 
மனதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 



 

 பயணத்தில்   இயயசுவுடன் 13 

 

இயேசு சிலுவவயில் உயிர் துறக்கிறார். 
 

 
 

பன்னினரண்டாம் நிலை : 

இயேசு : பிறந்தது முதல் இந்த நிமிடம் வகர நன்கேயே கசய்து வந்யதன். 
சிலுகவயில் கதாங்கும் சேேத்திலும் எல்யலாருக்கும் ேன்னிப்பு கிகடக்ை 
யவண்டியனன். இவற்றிற்கைல்லாம் எனக்குக் கிகடத்த பரிசு ேரணம். என் 
ேரணத்கதக் ைண்டு சிலர் அழுதனர். சிலர் ஏேனம் கசய்தனர். ஆனால் இது தவறு 
என்று உணர ோருயேயில்கல . 

சிறுமி : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் நிச்சயம் உம்மம சாக 
விட்டிருக்கயவ மாட்யடன். உம் உயிமர எப்படியாவது காப்பாற்றியிருப்யபன். 

இயேசு : நீோ என் உயிகர ைாத்திருப்பாய்! சற்று யோசித்துப் பார். கூசாேல் கபாய் 
கசால்கிறாய். வக்கிரோய் சண்கட யபாடுகிறாய். பழி தீர்த்துக் கைாள்கிறாய். 
அப்யபாகதல்லாம் ேற்றவர்ைள் என்ன நிகனக்கிறார்ைள்? என்ன கசால்கிறார்ைள்? 
''இவகனல்லாம் கிறிஸ்தவனா? இவகேல்லாம் கிறிஸ்தவோ?" என்று 
கசால்கிறார்ையே! அப்யபாகதல்லாம் சாவது நான் தான். கிறிஸ்தவம் 
யைவலப்படுத்தப்படும் யபாது ேரிப்பது நான் தான். என்கன ேரணத்துக்கு 
கைேளிப்பது நீ தான். நீயே தான். 

சிறுமி : ஆம் ஆண்டவயர ! என் தீய கசாற்கைாலும், தீய கசயல்கைாலும் உமக்கும் 
கிறிஸ்தவத்துக்கும் அவப் கபயர் வருவிக்கும் யபாகதல்லாம் உம்மம சாகடிப்பது நான் தான் 
ஆண்டவயர ! நான் தான். என்மன மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! என் வெேல்கள் உமக்கும், கிறிஸ்ைவத்துக்கும் இழிவு வெர்க்காமல் வபாலிவு 
வெர்க்கும் விைத்தில் அதமே உமது அருதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 



 

 பயணத்தில்   இயயசுவுடன் 14 

 

தாயின் மடியில் இயேசுவின் உடல் கிடத்தப்படுகின்றது 
 

 
பதின்மூன்றாம் நிலை : 

இயேசு : எல்யலாரும் யபாய் விட்டார்ைள். என் துன்பத்கத இறுதி வகர பங்கு 
யபாட்டுக் கைாள்ே என் தாய் ேட்டும் தவிோய் தவித்துக் கைாண்டு இருக்கிறார்ைள். 
அவர்ைள் ேடியில் என் உடகலக் கிடத்துகிறார்ைள். உயிகர இேந்த நான், 
யசாைத்தால் உணர்விேந்த என் அன்கன , இருவரும் எல்லாத் துேகரயும் 
அனுபவித்து விட்யடாம். இப்யபாது அதன் உச்சத்கத எட்டியுள்யோம். இதில் பங்கு 
கைாள்ே யவறு ோருயேயில்கல. 

சிறுவன் : ஆண்டவயர ! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக இந்தக் கண்ணீர் 
காட்சிமய அனுமதித்திருக்க மாட்யடன். உம் தாயின் உள்ைத்மத யநாகடித்திருக்கயவ 
மாட்யடன். 

இயேசு : என் தாய் படும் யவதகனகேப் பார்த்து ேனதுருகும் என் அன்பு ேையன! ேையே! 
உன் தாயும், தந்கதயும் அனுபவிக்கும் யவதகனகே சற்று பார். உன்கனப் பற்றி 
அவர்ைளுக்கு எத்தகன ைனவுைள். எத்தகன ஆகசைள். எத்தகன திட்டங்ைள். 
அவற்கறகேல்லாம் தைர்க்கும் விதத்தில் அல்லவா நீ நடந்து கைாள்கிறாய். உன்கன 
உேர்ந்த ஒரு நிகலக்கு உேர்த்த முேற்சி கசய்யும் அவர்ைளுக்கு நீ ஒத்துகேப்பு தராேல் 
அவர்ைள் உள்ேம் உகடந்து யபாைச் கசய்கிறாயே! அப்யபாகதல்லாம் என் தாகே 
வருத்திேது நீ தான். நீயே .தான். 

சிறுவன் : ஆம் ஆண்டவயர! என் கபற்யறாரின் கனவுகமைகயல்லாம் தகர்த்து அவர்கள் 
என்மீது மவத்துள்ை நம்பிக்மகமய வீணடித்து அவர்கள் உள்ைம் உமடயச் கசய்யும் 
யபாகதல்லாம் உம் தாமய வருத்துவது நான் தான் ஆண்டவயர நான் தான். என்மன 
மன்னியும். 
வெபம் : இவேசுவவ ! என் மீது அைவற்ற பாெமும், என்தனக் குறித்து மிகுந்ை நம்பிக்தகயும் 
தவத்துள்ை என் வபற்வறாரின் மனதை வநாகடிக்காமல் அவர்கள் மனம் குளிர நடக்கும் நல்ல மனதை 
எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசுவவ அடக்கம் செய்கிறார்கள் 
 

 

பதி ான்காம் நிலை : 

இயேசு : அகனத்கதயும் நான் பகடத்யதன். எல்லாம் எனக்கு கசாந்தம். ஆனால் 
என் உடகல அடக்ைம் கசய்ே இந்த உலகில் எனக்கு கசாந்தோன இடம் இல்கல. 
இரவல் ைல்லகறயில் நான் அடக்ைம் கசய்ேப்பட்யடன். இறுதி ஊர்வலம் இல்கல. 
இறுதி ேரிோகத இல்கல. அகேதிோய் முடிந்தது என் அடக்ைம். எனக்கு உரிே 
ேரிோகத தர அங்கு ோருயேயில்கல. 

சிறுமி - ஆண்டவயர! நான் மட்டும் அங்கு இருந்திருந்தால் இப்படி சாதாரணமாக உம் 
அடக்கம் நிகே விட்டிருக்கயவ மாட்யடன். உரிய மரியாமதமய நிச்சயம் அளித்திருப்யபன். 

இயேசு : எனக்கு உரிே ேரிோகத தருயவன் என உறுதி தரும் என் ேையன !ேையே! 
ோதா, பிதா, குரு ஆகிே வாழும் கதய்வங்ைளுக்கு உரிே ேரிோகத தருகிறாோ ? 
ஏன்! எனக்கும் கூட நீ சில யநரங்ைளில் உரிே ேரிோகத தருவதில்கலயே ! 
ஆலேத்கதப் புனிதோன இடோை ேதிக்ைாேல் யபசி, கிண்டல் கசய்து, விகேோடி, 
அவேரிோகத கசய்கிறாயே! அப்யபாகதல்லாம் எனக்கு உரிே ேரிோகதகே தர 
ேறுத்தது நீதான். நீயே தான். 

சிறுமி : ஆம் ஆண்டவயர ! கபற்யறார், கபரியயார், ஆசிரியர் ஆகிய கண் கண்ட 
கதய்வகமையும் நீர் வாழும் ஆலயத்மதயும் அவ மரியாமத கசய்யும் யபாது நான் தான் 
உம்மம அவமதிக்கியறன். என்மன 

மன்னியும். 

வெபம் : இவேசுவவ ! நீர் வாழும் ஆலேத்தையும், வாழும் வைய்வங்கைாகிே ைாய், ைந்தை, ஆொன் 
ஆகிவோதரயும் மரிோதையுடன் நடத்தும் நல்ல மனதை எனக்குத் ைாரும். ஆவமன். 
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இயேசுவின் பின்னால் 

இனியும் நடப்பபாம். இந்த பதி ான்கு தைங்களில் என்ப ாடு நடந்து வந்த என் 
அன்பு மகப ! மகபே ! என் சிலுலவப் பாலதயின் பபாது நீ 
இருந்திருந்தாலும் எ க்கு ஆறுதல் தருவதற்குப் பதிைாய் பவதல  தான் 
தந்திருப்பாய் எ  புரிந்து னகாண்டாயா ! என் மீது சிலுலவ சுமத்தியதும் 
என்ல த் துன்புறுத்தியதும், என்ல ச் சிலுலவயில் அலறந்ததும் யாபராயில்லை. 
நீ தான். உன் பாவங்கள் தான். இலத புரிந்து னகாள். நீ ஒவ்னவாரு முலற 
தவறும் பபாதும் நான் பவதல ப்படுகிபறன். சிலுலவ சுமக்கிபறன். நீ தீலமயின் 
பாலதலயக் லகவிடு. அப்பபாது என் சிலுலவப் பாலத முடிவுக்கு வரும். 
அதுவலர நான் சிலுலவ சுமக்கத்தான் பவண்டும். உ க்காக, உன் 
பாவங்களுக்காக . நான் என் சிலுலவலய இறக்க பவண்டுனமன்றால் நீ உன் 
பாவத்லத இறக்க பவண்டும். இறக்குவாயா? பதிலை ன ால்ைாபத ! ன ன்று 
வாழ்ந்து காட்டு. 

 

 


