
Tekst om påske på tamil 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

 

கிறீத்துவின் உயிரத்்ததழு நாள் 
 

 

Foto: Pixabay 

 

உலகில் எந்த மனிதன் இறந்தாலும், அந்த தினம் துக்க நாளாகத்தான் 

நினனவு கூரப்படுகிறது. ஆனால், இயேசுவின் சிலுனை மரண தினம் மட்டுயம, 

"குட் பினரயட என்றும், பபரிே பைள்ளி என்றும் அனைக்கப்படுகிறது. 

கடவுள் தன் சாேலில் ஆதானம பனடதத்ார.் அைன், கடவுளின் கட்டனளனே 

மீறி நடந்த யபாது, கீை்படிோனம என்ற பாைம் உட்பட பல தீே பசேல்களால் 

மரணத்னத சம்பாதித்தான். 

 

எனயை பாைத்திலிருந்து விடுதனல பபற, அதற்கு பரிகாரம் யதட, இஸ்யரல் 

மக்கள் பறனை, மிருகங்கனள பகான்று அதன் ரத்ததன்த சிந்தி கடவுளுக்கு 

பலி பசலுத்தினர.் இதனால் பாைமன்னிப்பு பபற்றதாக திருப்திப்பட்டனர.் 

இருப்பினும், பாைதன்த விட முடிேவில்னல. இந்தக் பகாடிே பாை ைழிகளில் 

இருந்து விடுபட கடவுள், இஸ்யரல் மக்களுக்கு பத்து கட்டனளகனள விதித்தார.் 

அதனனயும் மக்கள் பின்பற்றவில்னல. 



Tekst om påske på tamil 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

 

பறனை, விலங்கின ரத்ததத்ால் மக்களின் பாைதன்த கழுை முடிோது, 

எனக்கருதிே கடவுள், மனுக்குலத்துக்காக தாயன பலிோக யைண்டுபமன்று 

தீரம்ானிதத்ார.் எனயை ஏனைோக, கன்னிப் பபண் மரிோளின் ையிற்றில் 

பாலகனாக அைதரித்தார.் 

 

தனது 34ைது ைேதில் பாைத்திலிருந்து மக்கனள விடுவிக்க தனது மாசில்லா 

பரிசுத்த ரதத்தன்த சிலுனையில் சிந்தினார.் இயேசு தனது முப்பதாம் ைேதில் 

ஞானஸ்நானம் எடுதத் பின், மூன்றனர ைருடங்களாக பல அற்புதங்கனள 

மக்களுக்கு பசே்தார.் இதனன சகிக்காத யூத மத குருக்களும், 

ஆசாரிேரக்ளும் இயேசுனை பகால்ல சதி பசே்தனர.் 

 

"பஸ்கா பண்டினகக்கு சீடரக்ளுடன் பெருசயலம் பசன்ற இயேசு, அதனன 

முடித்த பின், பகத்சமயன யதாட்டத்துக்கு பெபம் பசே்ே பசன்றார.் அப்யபாது 

இயேசுனை பிடிக்க, யூதமத குருக்கள், ஆசாரிேரக்னள அனைத்து பசன்ற 

அைரது சீடரான யூதாஸ் காரியோத் 30 பைள்ளிக்காசுக்காக ஆனசப்பட்டு, 

அைனர முத்தமிட்டு காட்டிக்பகாடுதத்ான். 

பிரதான ஆசாரிேன் வீட்டில் இயேசுனை இரவு முழுைதும் அடித்து, துன்புறுத்தி 

மரணத்துக்கு ஏதுைான பபாே் சாட்சினே தோரித்தனர.் மறுநாள் யராம 

அரசர ்ஏயராதுவிடம் விசாரனணக்கு அனைத்து பசன்று குற்றப்படுத்தினர.் 

ஆனால், அரசயரா இைர ்மீது குற்றம் காணாமல், கைரன்ர ்பிலாத்துவிடம் 

அனுப்பி னைதத்ார.் பிலாத்துவும் இைரம்ீது எந்த குற்றமும் காணவில்னல. 

இைரின் ரதத்ப்பலி என்மீது சுமராது, என னககனள கழுவி, ""இைனர 

இஷ்டப்படி பசே்யுங்கள், என கூறி இயேசுனை அைரக்ளிடம் ஒப்பனடதத்ார.் 

பின் யூத மதக்குருக்கள் அதிகபட்ச தண்டனனோக சிலுனையில் அனறந்து 

பகால்ல முடிவு பசே்தனர.் இயேசுனை சாட்னடோல் அடித்து, தனலயில் 

முள்முடி சூட்டி, அதிக பாரமுள்ள சிலுனை மரத்னத தூக்க பசே்து, 

"கபாலஸ்தலம் எனப்படும் பகால்பகாதா என்ற இடத்திற்கு ஊரை்லமாக 

அனைத்து பசன்று சிலுனை மரத்தில் ஏற்றினர.் 
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இயேசுனைச ்சிலுனையில் பாரத்த் மதியில்லாத மக்கள் கூட்டம் அைனரக் 

யகலி பசே்தது. ‘இயேசுயை நீதான் இனறைன் மகனா? இனறைன் மகயன 

என்றால் இறங்கி ைா பாரப்்யபாம்’ என்று கூறிச ்சிரித்தனர.் மதகுருக்கள், 

‘கடவுள் என்று கதறிக் கிடந்தான். கடவுள் இன்று காக்க ைரட்டும். இைன் 

இனறைன் மகன் என்பது உண்னமோனால் இனறைன் இைனனக் காக்க 

ைரட்டும். தன்னனத் தான் காத்துக் பகாள்ள இேலாதைனன மக்கள் எப்படி 

மதிப்பாரக்ள்?’ என்று ஏளனம் பசே்தனர.் 

சிலுனையில் பதாங்கிே இயேசு அன்புடன், ‘தந்தாே் இைனரத்தாம் 

மன்னிப்பீர.் பசே்ைதறிோது பசே்கிறாரக்ள்’ என்றார.் இயேசுவின் 

அருகிலிருந்த ஒரு திருடன், ‘மீட்பராகிே நீங்கள் யைதனனயிலிருந்து 

எங்கனளயும் காப்பாற்றுங்கள்’ என்றான். உடயன இன்பனாரு திருடன் 

இயேசுனைப் பாரத்்து ‘இயேசு குமாரா நீங்கள் யபாகுமிடத்தில் இனறைன் 

அருகில் என்னனயும் அனைத்துச ்பசன்று பாைங்கள் தீரத்்து உங்கள் அருகில் 

என்னனயும் னைத்துக் பகாள்ளுங்கள்’ என்றான். இயேசு அைனன யநாக்கி, 

‘பரயலாகத்தில் நீயும் என் பக்கத்தில் இருப்பாே்’ என்றார.் 

பிற்பகல் யநரத்தில் ைானில் இருள் சூை்ந்தது. மரிோளும், மற்பறாரு 

பபண்ணும் அருளப்பர ்என்னும் சீடரும் கண்ணீர ்சிந்திேைாறு சிலுனையின் 

அருயக நின்றனர.் இயேசு அைரக்ள் இருைனரயும் அனைத்து, ‘அம்மா! அைர ்

உனக்கு மகன், அருளப்பா! அைர ்உனக்கு அன்னன’ என்று கூறி இருைனரயும் 

அன்பில் இனணத்தார.் அருளப்பர ்மரிேன்னனக்கு மகனாகும் சிறப்புப் 

பபற்றார.் பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு இயேசு, 'இனறைா! இனறைா என்னன 

ஏயனா னகவிட்டாயே! னகவிட்டாயே!’ என்றார.் மரண யநரம் ைந்தது என்று 

எண்ணி ஆத்ம தாகத்னதக் கருத்தில் பகாண்டு ‘தாகம் எனக்கு’ என்றார.் அைர ்

கூறிேதன் உடப்பாருனள அறிோத வீரர ்கடல் காளானனப் புளிக்காடியில் 

யதாே்த்துக் கட்னடயில் நீட்டினர.் அனதச ்சுனைதத் இயேசு ‘எல்லாம் 

முடிந்தது’ என்றார.் அதன் பபாருள் 'இனறைன் எனக்குத் தந்த கடனம, 

இை்வுலகில் என் கடனம எல்லாம் முடிந்தது' என்பதாகும். 

எல்லாம் என்றபசால்லின் பபாருனள நல்யலார ்ோைரும் நன்யற அறிைார ்

தந்னத எனக்குத் தந்தயதார ்கடனம இந்த உலகில் நான் ஏற்றயதார ்கடனம 

எல்லாம் முடிந்தது என மனம் நினறந்தார.் 
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நீல ைானில் இடிஇடித்தது. சூரிேன் மனறந்தது. பானறயோடு பூமி பைடித்தது. 

கல்லனறகள் பிளந்தன. யகாவிலின் தினரசச்ீனல பாதிோே்க் கிழிந்தது. 

மரங்கள் சாே்ந்தன. விண்மீன்கள் கீயை விழுந்தன. காைலரக்ள் உடல் 

சிலிரத்்து நடுங்கி நின்றனர.் ‘யதைனமந்தன்’ என்ற பசே்தி உண்னமயே எனக் 

கண்டுபகாண்டனர.் 

மக்கள் கூட்டம் அழுதபடியே பசன்றது. சீடரக்ளும் மற்ற பபண்களும் 

மரிேன்னனக்கு ஆறுதல் கூறினர.் தாயிருக்கப் பிள்னள சாகும் யைதனன 

பகாஞ்சயமா எனக் யகட்கிறார ்கவிஞர.் 

இயேசு இறந்தனதத் பதரிவிக்க, காைலரக்ள் ஈட்டிோல் இயேசுவின் 

விலாப்புறத்தில் துனளத்தனர.் இரதத்மும் தண்ணீரும் ைடிந்தன. யைதநூலில் 

மீட்பரின் பாதங்களுக்கும் எலும்புகளுக்கும் பங்கமில்னல. இயேசுவின் 

விலாப்புறத்தில் குதத்ி யநாக்குைாரக்ள் என்று கூறியிருந்த ைாக்கும் பலித்தது. 

இயேசுவின் சீடரக்ளில் ஒருைரான அரிமதத்ிோவூர ்சூனச என்பைர ்

இயேசுவின் உடனல அடக்கம் பசே்ைதற்காகக் யகட்டார.் மன்னனும் அதற்கு 

அனுமதிேளித்தான். இயேசுவின் உடனல இரு வீரரக்ள் துனணயோடு இறக்கி 

னைத்தார ்சூனச. யூதரக்ள் முனறப்படி அடக்கம் பசே்ைதற்கு ஏற்ற 

பபாருள்கனளக் பகாண்டும் ைாசனனப் பபாருடக்ள் பலைற்னற னைத்தும் 

இயேசுனை பமல்லிே துணிோல் சுற்றிக் கட்டி னைத்தாரக்ள். யதாட்டத்தில் 

ஒரு புதிே இடத்தில் இயேசுவின் உடனலப் புனதத்தனர.் 

அரண்மனனயில் மதகுருமாரக்ள் அரசனிடம், ‘இயேசு கூட்டங்களில் 

யபசும்யபாது ‘இறப்யபன்; ஆனால் மூன்று நாட்களில் மீண்டும் 

உயிரத்ப்தழுயைன்’ என உனரதத்னன்; மாேங்கள் பசே்தைன் அைன். 

அைனுனடே சீடரக்ள் பிணத்னத எடுத்துச ்பசன்று பின்னர ்‘உயிரத்்தான்’ 

என்றும் கூறுைர.் எனயை அைன் கல்லனறனே மூன்று நாட்கள் காைல் காக்க 

வீரரக்னள அனுப்புங்கள்’ எனக் யகட்டனர.் மன்னன் மறுத்து ‘உங்களிடம் 

காைலரக்ள் உள்ளனர.் நீங்கயள அனுப்புங்கள்’ என்று கூறிவிட்டான். 

மதகுருமாரக்ள் அதனன ஏற்று இயேசுவின் கல்லனறயில் மூடிே கல்லில் 

முத்தினரயிட்டு மூன்று நாட்கள் காைல் காக்குமாறு கட்டனளயிட்டனர.் 

 

இயேசு சிலுனையில் பமாழிந்த ஏழு ைாரத்்னதகள்: 



Tekst om påske på tamil 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

 

1.கடவுயள, இைரக்னள மன்னியும் தாங்கள் பசே்ைது, இன்னபதன்று 

அறிோதிருக்கிறாரக்ள். 2.தனது ைலது பக்கத்தில் இருந்த கள்ளனன பாரத்்து, 

நீ இன்னறக்கும் என்னுடயன பரதீசிலிருப்பாே். 3.தன் தானே யநாக்கி, இயதா 

உன் மகன் என்றும், சீசன் யோைானன யநாக்கி, இயதா உன் தாே் என்றார.் 

4.கடவுயள, கடவுயள ஏன் என்னன னகவிட்டீர.் 5.தாகமாயிருக்கியறன். 6. 

எல்லாம் முடிந்தது. 7.கடவுயள, உம்முனடே னககளில் என் ஆவினே 

ஒப்புவிக்கியறன். 

நற்பசேல்கள் புரிந்து, சிலுனை மரணதன்தச ்சந்தித்து, மனிதகுலத்துக்காக, 

இயேசுநாதர ்பாைமன்னிப்னப பபற்ற நாயள பபரிே பைள்ளி தினமாகும். 

 

நன்றி: வீரயகசரி இனணேதத்ளம் 


