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ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿ

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದಯೆಕೀಯ ತಜಞಾರು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಕತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೀಗಗಳು 
ನಡೆಯುತ್ತುವ. ಆದ್ಗ್ಯೆ, ಸೀಂಕತ ಜನರ ಶೀಘ್ರ ಹೆಚ್ಚಳದಂದ್ಗಿ, ಸರ್್ಣರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಆಸ್ಪತ್್ರಗಳು ತ್ಂಬಿಹೀಗಿವ. ಆರೀಗಯೆ ರ್ಯ್ಣಕತ್ಣರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತತುಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಯಸಾಸಾದವರು 
ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರ್ಯಿಲೆ, ಮಧುಮೀಹ, ದೀಘ್ಣರ್ಲದ ಉಸಿರಾಟದ ತಂದರೆ ಮತ್ತು 
ರ್ಯೆನಸಾರ್ ನಂತಹ ಮಂತ್ದ ವೈದಯೆಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂದ ಬಳಲುತ್ತುರುವವರು ದನನಿತಯೆದ ವೈದಯೆಕೀಯ 
ಆರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೀಗಕಕೆಂತ ಹೆಚ್್ಚಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯೆಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಭೀತ್ಯ್ೀ ನಮ್ಮನ್ನು 
ಅತಯೆಂತ ಭಯಭೀತರನ್ನುಗಿ ಮಾಡುತತುದೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನ್ವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾಹ್ಣ ಮೂಲಗಳಂದ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೀಕು.

ಈ ರೀಗ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟಟುಲು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಹೀಗುವುದು ಒಂದು ಮಾಗ್ಣವಾಗಿದೆ. 
ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತ ಸರ್್ಣರವು 1.3 ಶತಕೀಟಿ ಜನರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರ ಸವಾಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯೆೀಕವಾಗಿ ಜಿೀವನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್. ಇದರಿಂದ ರೀಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ 
ಒಂದು ಮಾಗ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅನೆೀಕ ದೆೀಶಗಳು ತಮ್ಮ ನ್ಗರಿಕರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ್ೀ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು 
ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸ್ೀರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವ. ಈ ರೀಗದ 
ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಸುವುದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಉದೆದಾೀಶ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದನಕೆಕೆ 25 ಮಿಲ್ಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯುಯೆವ ರೆೈಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅನೆೀಕ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲಾಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಮಂದನ ಅನಿಶ್ಚತ ದನಗಳಂದ್ಗಿ ಚಡಪಡಿಕೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭೀತ್ಯು ಸವೀ್ಣಸಾಮನಯೆವಾಗಿದೆ. 
ರೀಗಕಕೆಂತ ಹೆಚ್್ಚಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯೆಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಭೀತ್ಯ್ೀ ನಮ್ಮನ್ನು 
ಅತಯೆಂತ ಭಯಭೀತರನ್ನುಗಿ ಮಾಡುತತುದೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನ್ವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾಹ್ಣ ಮೂಲಗಳಂದ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೀಕು.

ಮಾರ್್ಣ 18, 2020 ರಂದು, ಕೀವಿಡ್-19 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ 23 ವರ್ಣದ ಯುವಕ ದೆಹಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್್ರಯ 
ಏಳನೆೀ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕಂಡನ್. ಅವನ್ ಆಸ್ಟು್ೀಲ್ಯಾದಂದ ಆಗಷಟುೀ 
ಹಿಂದರುಗಿದದಾನ್ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರರ್ರದವರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೆೀಕವಾದ ಕೀಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸಿದದಾರು.

ಈ ವೈರಸ್ ಗೆ ಅಂತ್ಮ ಲಸಿಕೆಯು ಯಾವಾಗ ದೊರೆಯುತತುದೆ ಎಂದು ನಿೀವು ಆಶ್ಚಯ್ಣಗೊಳುಳುತ್ರಬಹುದು. 
ಪ್ರತ್ಯಬಬುರೂ ಹಠಾತ ಆಘಾತ, ಬಳಲ್ಕೆ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ನಿದೆ್ರಯ ಅಸವಾಸ್ಥತ್ಗಳಂದ ಮಕತುರಾಗಲು 
ಬಯಸುತ್ತುರೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ 
ಕೊೇವಿಡ್-19

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಭಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಬೇಕು?

ಇತ್ತುೀಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತತುನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಬರಿಗಣಿಣಿನಿಂದಲೂ 
ನೀಡಲಾಗದ ಒಂದು ಸರಣಿ ವೈರಸ್ ಜಗತತುನ್ನು ನಲುಗಾಡಿಸಿಬಿಟಿಟುದೆ.

ವೈರಸ್ ಗಳು ಸರಣಿ, ಸಾಂರ್್ರಮಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಿೀವಿಗಳಾಗಿವ, ಅವು ಜಿೀವಂತ ಜಿೀವಕೀಶಗಳೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತತುವ. 
ವೈರಸ್ ವಯೆಕತುಯ ದೆೀಹಕೆಕೆ ಪ್ರವೀಶಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ವಯೆಕತುಯ ದೆೀಹದಲ್ಲಿನ ಜಿೀವಕೀಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತತುದೆ 
ಮತ್ತು ಜಿೀವಕೀಶವು ಸಾಯುವವರೆಗ್ ಅದರ ಪ್ರತ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತತುದೆ. ವೈರಸಿನ ಹಸ ಪ್ರತ್ಗಳು ನಂತರ 
ಇತರ ಜಿೀವಕೀಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕಳುಳುತತುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪುನರಾವತ್್ಣಸುತತುವ.

ನಮ್ಮ ದೆೀಹವು ತಮ್ಮದೆೀ ಆದ ಸವಾರಕ್ಣೆ ರ್ಯ್ಣವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಂದವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಇದು ಇಬಬುರ 
ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಂತ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ತಂಡವು ಗೆಲುಲಿತತುದೆ.

ಕರನ್ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಜ್ತ್ಯ ವೈರಸ್ ಆಗಿದುದಾ, ಇದು ಸಾಮಾನಯೆ ಶೀತದಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಕೆಲವು ಪ್್ರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಅನ್ರೀಗಯೆವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತತುದೆ. ಕರನ್ 
ವೈರಸ್ ಸೀಂಕಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್್ರಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸೀಂಕು ತಗುಲ್ಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ತ್ಂಬಾ 
ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ.

2019 ರ ಡಿಸ್ಂಬರನ ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಸ ಸಾಂರ್್ರಮಿಕ ಕರನ್ ವೈರಸ್ ರ್ಯಿಲೆಯು ಚಿೀನ್ದಲ್ಲಿ 
ಹರಡಲು ಪ್್ರರಂಭಸಿತ್. ಮೂರು ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿಶ್ವಾದಯೆಂತ ಹರಡಿತ್, 200 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್್ಚ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸೀಂಕು ತಗುಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತುರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವನನುಪ್್ಪದರು. ವಿಶವಾ ಆರೀಗಯೆ 
ಸಂಸ್್ಥ (WHO) ಈ ರ್ಯಿಲೆಗೆ ಕರನ್ ವೈರಸ್ ರ್ಯಿಲೆ 2019 ಅಥವಾ ಕೀವಿಡ್-19 ಎಂದು 
ಹೆಸರನ್ನು ಕಟಿಟುದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂರ್್ರಮಿಕ ರೀಗಶ್ಸತ್ರಜಞಾರು ಹಾಗ್ ಆರೀಗಯೆ ತಜಞಾರು ಹೆೀಳುವ ಪ್ರರ್ರ, ಈಗ ಕೀವಿಡ್-19 ಜನರ 
ನಡುವ ವೀಗವಾಗಿ ಹರಡುತತುದೆ ಎಂದು ತ್ಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಕಟವಾಗಿ ಜನರು ಸ್ೀರಿದ್ಗ ಮತ್ತು 
ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾದ್ಗ ಕರನ್ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮಖ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಪರಿರಮಿಸಬಹುದು. 
ಸೀಂಕತ ವಯೆಕತುಯು ಕೆಮಿ್ಮದ್ಗ ಅಥವಾ ಸಿೀನಿದ್ಗ ರೀಗವು ಲಾಲಾರಸದ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 
ಮೂಗಿನಿಂದ ಹರಹಾಕುತತುದೆ. ನ್ವು ಇತರ ಜನರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರವಿರಲು ವೈದಯೆರು ಸಲಹೆ 
ನಿೀಡುವ ಒಂದು ರ್ರರ ಇದು. ವೈರಸ್ ಮೀಲೆ್ಮಮೈಗಳಲ್ಲಿ ದೀಘ್ಣರ್ಲದವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲಲಿದು, ಆದದಾರಿಂದ 
ಸೀಂಕತ ಮೀಲೆ್ಮಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪಶ್ಣಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಶ್ಣಸುವುದು 
ಸೀಂಕಗೆ ರ್ರರವಾಗಬಹುದು.

ಹೆಚಿ್ಚನ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮರರ ಪ್ರಮಾರವು ಸುಮಾರು 2% ಆಗಿದೆ; ಸೀಂಕತ ಪ್ರತ್ 100 ಜನರಲ್ಲಿ, 2 ಜನರು 
ಸಾಯುತ್ತುರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೆೀ ಅನ್ರೀಗಯೆದಂದ ಬಳಲುತ್ತುರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸಾಸಾದವರಿಗೆ 
ಇದು ತ್ಂಬಾ ಅಪ್ಯರ್ರಿ.
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ಇದಕೆಕೆ ಮಖಯೆವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೊೀಣಿಗೆ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬರಲು ಕೆೀಳುವುದು ಅಗತಯೆವಾಗಿದೆ. ನಿೀವು 
ಮಾಡಬೀರ್ಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕದ ಆಲೀಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೀತ್ಯ ಉಸುತುವಾರಿ ವಹಿಸುವಂತ್ 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕೆೀಳರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆೀರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಅವರ್ಶ ಮಾಡಿಕಡಿರಿ. ಯ್ೀಸುವನ್ನು 
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದೊೀಣಿಗೆ ಆಹಾವಾನಿಸುವುದು ತ್ಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹೆೀಗೆಂದರೆ:

ಪ್್ರಯ ಯ್ೀಸುವೀ,

ನನನು ಹೃದಯಕೆಕೆ ಬರಲು ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತುದೆದಾೀನೆ. ನ್ನ್ ಈಗ ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು 
ಹುಚ್್ಚದದಾ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದ ದೊೀಣಿಯಂತ್ಗಿದೆದಾೀನೆ. ನ್ನ್ ಈ ಭಯದಂದ ಮಳುಗುತ್ತುದೆದಾೀನೆ. 
ದಯವಿಟುಟು ನನನು ಜವಾಬಾದಾರಿಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ಂತತ್ಯನ್ನು ನನಗೆ ಕಟುಟು 
ಭಯವನ್ನು ತ್ಗೆದುಹಾಕರಿ.

ಹಾಗೆಯ್ೀ ಆಗಲ್.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಗ್ಗಸೂಚಿಗಳು

1. ಸಾಬೂನ್ ಮತ್ತು ನಿೀರಿನಿಂದ ಕೆೈಗಳನ್ನು ಕನಿರ್ಠ 20 ಸ್ಕೆಂಡುಗಳ ರ್ಲ ಚ್ನ್ನುಗಿ 
ಸವಾಚ್ಛಗೊಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಲಕೆೀಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಯೆಂಡ್ ಸಾಯೆನಿಟೈಜರ್ 
ಬಳಸಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿರಬಹುದ್ದ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಲುಲಿತತುದೆ.

2. ಕೆಮ್ಮ ಬಂದರೆ ಕಚಿ್ಣಫ್ ಅಥವಾ ಉತತುಮವಾದ ಮಾಸ್ಕೆ ನ್ ಬಳಸಿ. ಕೆಮ್ಮ 
ಅಥವಾ ಸಿೀನಿನ ಬಳಕ ಕೆೈಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಟಿಶ್ಯೆವನ್ನು 
ತ್ರೆದ ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯಬೀಡಿರಿ. ಕೀವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ ಮಖಯೆವಾಗಿ ಸೀಂಕತ 
ವಯೆಕತುಯು ಕೆಮಿ್ಮದ್ಗ ಅಥವಾ ಸಿೀನಿದ್ಗ ಲಾಲಾರಸದ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 
ಮೂಗಿನಿಂದ ಹರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹರಡುತತುದೆ.

3. ತಳೆಯದ ಕೆೈಗಳಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪಶ್ಣಸುವುದನ್ನು 
ತಪ್್ಪಸಿರಿ. ಕೆೈಗಳು ಅನೆೀಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಪಶ್ಣಸುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು 
ಹಂದರಬಹುದು. ಆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಕೆೈಗಳು ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ, 
ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ವಗಾ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ದೆೀಹವನ್ನು 
ಪ್ರವೀಶಸಬಹುದು.

4. ಅನ್ರೀಗಯೆದಂದ ಕ್ಡಿರುವ, ಸಿೀನ್ವ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮವ ಜನರಂದಗೆ ನಿಕಟ 
ಸಂಪಕ್ಣವನ್ನು ತಪ್್ಪಸಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರವನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು 
ಕೆಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸಿೀನ್ವವರ ನಡುವ ಕನಿರ್ಠ 2 ಮಿೀಟರ್ (6 ಅಡಿ) ಅಂತರವನ್ನು 
ರ್ಪ್ಡಿಕಳಳುರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕೆಮಿ್ಮದ್ಗ ಅಥವಾ ಸಿೀನಿದ್ಗ, ಅವರು ಮೂಗು 
ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸರಣಿ ದ್ರವ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತುರೆ, ಅದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು 
ಹಂದರಬಹುದು. ನಿೀವು ಹತ್ತುರದಲ್ಲಿದದಾರೆ, ಆ ಸಿಂಪಡಣೆಗೊಂಡ ಗಾಳಯನ್ನು ನಿೀವು 
ಉಸಿರಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೀವಿಡ್-19 ಪಡೆಯುವ ಸಾಧಯೆತ್ಯಿದೆ.

5. ಮಾಹಿತ್ ನಿೀಡಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದಯೆಕೀಯ ತಜಞಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿ. ಇಂಟನೆ್ಣಟ್ 
ಮಾಹಿತ್ಗಳಗೆ ಮೊರೆ ಹೀಗದರಿ. ನವಿೀಕರರ ಸಂಗತ್ಗಳಗಾಗಿ ವಿಶವಾ ಆರೀಗಯೆ 
ಸಂಸ್್ಥಯ (www.who.int) ಅಧಿಕೃತ ಸ್ೈಟ್ ಗಳಗಾಗಿ ನೀಡಿರಿ.

ಹೆಚಿ್ಚನವರಿಗೆ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಗಿದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವಿದೆಯ್ೀ ಎಂಬ 
ಪ್ರಶ್ನುಯಾಗಿದೆ. ಅನೆೀಕ ಕಂಪನಿಗಳು ದವಾಳಯಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಲಕ್ಂತರ ರ್ಮಿ್ಣಕರು 
ನಿರುದೊಯೆೀಗಿಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಹರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತತುದೆ್ ಕಳೆದುಹೀದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ ಹಂದಸಿಕಳುಳುವುದು್ ಮಕಕೆಳನ್ನು 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯ್ಣನಿರತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಹೆೀಗೆ್ ಈ ಒತತುಡಗಳಂದ ಸುತ್ತುವರೆದದದಾರೆ ಅವರು ಹೆೀಗೆ 
ಅಧಯೆಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯೆವಾಗುತತುದೆ್ ಹೌದು, ಈ ಕೀವಿಡ್-19 ಈಗ ಏಕೆ ಕಂಡುಬಂದದೆ್

ಹೆಚಿ್ಚನ ಜನರು ಈ ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಹಂದದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಖಿನನುತ್ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ರ್ಯಿಲೆಗಳಗೆ 
ರ್ರರವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೆೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪಕ್ಣಗಳು ಇಲಲಿದೆ ವಿರಯಗಳು ಇನನುಷ್ಟು ಹದಗೆಟಿಟುವ. 
ಪರಸ್ಪರ ಭೀಟಿಯ ಸಭಗಳಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪಯಾ್ಣಯವಲಲಿ. ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಸುದದಾಗಳು ಹೆಚ್್ಚ ಉತ್ತುೀಜನರ್ರಿಯಲಲಿ. ಹಲವರು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕತ್ಸಾಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತುದ್ದಾರೆ. 
ಪ್ರತ್ಯಬಬುರಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಹಾಯಕತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯು ಶ್ಂತ ಸಮದ್ರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತುದದಾ ದೊೀಣಿಯನ್ನು ಇದದಾಕಕೆದದಾಂತ್ ಅಲಾಲಿಡಿಸಿದ ಭಯಂಕರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತದಂತ್ದೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡರ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರರ್ರ ರೆಂಬಾ್ರಂಡ್ ಅವರು ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು 1633 ರಲ್ಲಿ ತ್ವು 
ರಚಿಸಿದ ವರ್ಣಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ರೆಹಿಡಿದದ್ದಾರೆ. ಆ ತ್ೈಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 
ಸರೀವರ, ಆ ಸರೀವರದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಡೆತಕೆಕೆ ಒಳಗಾದ ದೊೀಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಭಯಭೀತರಾದ ಮಿೀನ್ಗಾರರನ್ನು ಚಿತ್್ರಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿೀನ್ಗಾರರು ಪ್ರತ್ದನ ಅದೆೀ ಸರೀವರಕೆಕೆ 
ಮಿೀನ್ ಹಿಡಿಯಲು ಹೀಗುತ್ತುದದಾರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ತ್ಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ 
ದೊೀಣಿಯು ಮಳುಗುತ್ತುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಯುವ ಭಯ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಅವರ ಭೀತ್, 
ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯಗಳಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್್ರಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ದೊೀಣಿಯಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು ಇದದಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಶ್ಂತ ಹಾಗ್ ಬಾಹಯೆ ಗಲಭಗಳಂದ 
ಪ್ರಭಾವಿತನ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಯ್ೀಸು ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತುದದಾ ಅಲೆಗಳನ್ನು 
ಗದರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಕ್ರವೀ ರಕ್ಣೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿ್ಥರತ್ ಮತ್ತು ಶ್ಂತ್ 
ಇತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ನ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾತ್್ಣ 8:22-24 ವಾಕಯೆದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ 
ಸ್ರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ದನ ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ, “ನ್ವು ಕೆರೆಯ ಆಚ್ದಡಕೆಕೆ ಹೀಗೊೀರ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು, ಆಗ 
ಅವರು ದೊೀಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಹರಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾರ ಮಾಡುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಯ್ೀಸು ನಿದ್ರಸುತ್ತುದದಾರು. 
ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಯು ಸರೀವರದ ಮೀಲೆ ಬಿೀಸಲು, ದೊೀಣಿಯು ನಿೀರಿನಿಂದ ತ್ಂಬಿದದಾರಿಂದ, ಅವರು 
ಅಪ್ಯಕಕೆಳಗಾದರು. ಆಗ ಶರಯೆರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಎಬಿಬುಸಿ, “ಗುರುವೀ, ಗುರುವೀ, 
ನ್ವು ಮಳುಗುತ್ತುದೆದಾೀವ!” ಎಂದರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು ಎದುದಾ ಬಿರುಗಾಳಯನ್ನು ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತುದದಾ 
ಅಲೆಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು; ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಯು ನಿಂತ್ ಹೀಗಿ, ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಶ್ಂತವಾಯಿತ್.

ಕರನ್ ವೈರಸ್ ಸಾಂರ್್ರಮಿಕವು ತ್ೀವ್ರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತದಂತ್ದೆ. ಇದು ಆತಂಕ, ಭೀತ್ ಮತ್ತು 
ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾವನ್ತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಳುಗುವ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಭಸವಾಗಿ 
ಬರುತ್ತುದದಾ ಅಲೆಯಂತ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ನಿಮ್ಮ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿ್ಥರತ್ ಮತ್ತು 
ಶ್ಂತ್ಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲಾಲಿ ಆತಂಕರ್ರಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು 
ತ್ಗೆದುಹಾಕುತ್ತುರೆ. ಯ್ೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜಯವಿದೆ. ಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಮದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು 
ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕಡುತ್ತುರೆ. ಅದೆೀ ರಿೀತ್, ಕೀವಿಡ್-19 ಮೀಲೆ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ಅಧಿರ್ರವಿದೆ. ಯ್ೀಸು ನಿಮ್ಮ 
ಜಿೀವನದಂದ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತ್ಯಾದ ಭಯ ಅಥವಾ ಭೀತ್ಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಹಾಕಬಲಲಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿ

ರ್ಲೆೀಜನಲ್ಲಿ ದಕ್ ಕಣಿಣಿನ ತಜ್ಞಾಯಾಗಿ ಸ್ೀವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದದಾರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ಯಂದಗೆ ಅನೆೀಕ 
ಮಿರನರಿ ಆಸ್ಪತ್್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೀವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನನುಬಬುರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕಳುಳುವ ಜಿೀವನ 
ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದದಾರಿಂದ ಅನೆೀಕರು ಅವರಲ್ಲಿ ಭರವಸ್ಯಿಟಿಟುದದಾರು. ಜನರಂದಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸಲು ಅವರು 
ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭಯೆವಿರುತ್ತುದದಾರು. ಆಗ ಅವರು ಕ್ರಸತು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗ್ ಯ್ೀಸುವಿನ ಸವಾಸ್ಥತ್ ಮೂಲಕ 
ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಣಲ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಜಿೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಜನರಂದಗೆ ಮಕತುವಾಗಿ ಮಾತನ್ಡುತ್ತುದದಾರು. 
2010 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಯ ಹಂತದ ಮೀದೊೀಜಿೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ರ್ಯೆನಸಾರ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದತ್. 
ದೆೀಹವನ್ನು ದುಬ್ಣಲಗೊಳಸುವ ಕಮೊಥೆರಪ್ಯ ಅನೆೀಕ ಚಿಕತ್ಸಾಗಳಗೆ ಒಳಗಾದರೂ, ಅವರು 
ಯಾವಾಗಲೂ ದೆೀವರಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಪ್್ರೀತ್ಯನ್ನು ಹಂದದದಾರು. ಅವರನ್ನು 
ಸಂತ್ೈಸಲು ಬಂದವರು ಆಕೆ ಗುರ ಹಂದರುವುದದಾನ್ ಕಂಡು ಸಮಾಧಾನದಂದ ಹಿಂದರುಗುತ್ತುದದಾರು. 
ಅವರು ರ್ಯೆನಸಾರ್ ರೀಗದಂದ ಗುರಮಖವಾಗದೆ ಇದದಾರೂ, ಆತ್ಮ, ಪ್್ರರ ಮತ್ತು ಮನಸಿಸಾನ ಸವಾಸ್ಥತ್ಯನ್ನು 
ಪಡೆದರು. ಅವರು ಜುಲೆೈ 2013 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಹೆಚ್್ಚ ನೀವಿದದಾರೂ ನಿಜವಾದ ಸವಾಸ್ಥತ್ ಮಾಗ್ಣವನ್ನು 
ಜನರಿಗೆ ತೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಉದ್ಹರಣೆಯಾದರು.

ಆತ್್ಮೀಯ ಓದುಗರೆೀ, ನಿಮಗೆ ಸವಾಸ್ಥತ್ಯ ಅಗತಯೆವಿದೆಯ್ೀ್ ಅಶುಭ ವಾತ್್ಣ ಹಾಗ್ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಕಟ 
ಇವುಗಳ ನಡುವ ಇರುವ ಶುಭವಾತ್್ಣಯು ಏನೆಂದರೆ, ನ್ವು ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಅವಶಯೆಕತ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ವು 
ಕ್ರಸತು ಯ್ೀಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗುಕಳುಳುವುದೆೀ ಆಗಿದೆ. ನಮೊ್ಮಳಗಿರುವ ಅಂತರಂಗದ ಶ್ನಯೆತ್ಯನ್ನು 
ದೆೀವರಲಲಿದೆೀ ಬೀರೆ ಯಾರೂ ತ್ಂಬಲು ಅಥವಾ ತೃಪ್ತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿ. ನಿೀವು ಈ ಪ್್ರಥ್ಣನೆಯನ್ನು 
ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುತ್ತುೀರಾ:

ಪ್ರಭು ಯ್ೀಸುವೀ,

ನಿೀವು ನನನುನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಗೆ ಬಂದದೆದಾೀನೆ. ನನನು ಮನಸುಸಾ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೆೀಹದ 
ನಿಜವಾದ ಸವಾಸ್ಥಗೆಗಾಗಿ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುತ್ತುದೆದಾೀನೆ. ನನನು ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾಪ್ಣಡಿಸಿರಿ. ದಯಮಾಡಿ ನನನುನ್ನು 
ಕ್ಮಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನನನುನ್ನು ಮರುಸಾ್ಥಪ್ಸಿರಿ. ನನನುನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರಹಂದದ ವಯೆಕತುಯನ್ನುಗಿ ಮಾಡಿರಿ.

ಹಾಗೆಯ್ೀ ಆಗಲ್.

ದೆೀವರ ಜೊತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ಕತ್ ಮಂದುವರಿಯಲ್.

ಛಿದ್ರವಾದ ಬದುಕಿನ 
ಸಂಪೂರ್ಣತೆ

ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್್ರರಂಭಸುತ್ತುದದಾಂತ್ಯ್ೀ ಇಬಬುರು ಮಕಕೆಳನ್ನು ಹಂದದ ನಡುವಯಸಿಸಾನ 
ಮಹಿಳೆಯ ಮರರದ ಸುದದಾಯು ನನನುನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ರ್ಡಿತ್. ನ್ವು ಈ ರಿೀತ್ಯಾದ ಬಹಳಷ್ಟು 
ಅಶುಭ ಸುದದಾಗಳಂದ ಸುತ್ತುವರೆದದೆದಾೀವ! ಹಸದ್ಗಿ ಮದುವಯಾದ ನಂತರ ತನನು ಪತ್ ಮದಯೆಪ್ನ 
ಚಟಕೆಕೆ ಅಂಟಿಕಂಡಿದದಾನ್ನು ತ್ಳದುಕಂಡ ನವವಧುವಿಗೆ ನಿೀವು ಏನ್ ಹೆೀಳುತ್ತುೀರಿ್ ವಿವಾಹ 
ವಿಚ್್ಛೀದನಗೊಂಡಿದಕೆಕೆ ಯಾವುದ್ದರೂ ಉತತುರವಿದೆಯ್ೀ್ ತನನು ಮಗುವಿಗೆ ಗುರಪಡಿಸಲಾಗದ 
ರೀಗವಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳದ ತಂದೆಗೆ ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ ಸಾಂತವಾನ ನಿೀಡುತ್ತುೀರಿ್ ನ್ವು ಆಸ್ಪತ್್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತ್ಕ, 
ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್್ಮಕತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಗಿಗೆಹೀದ ಜನರನ್ನು ರ್ಣ್ತ್ತುೀವ. ಅಶುಭ ಸುದದಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಳೆಳುಯ ಸುದದಾ ಏನ್ದರೂ ಇದೆಯ್ೀ್

ಒಬಬುರು ಒಮ್ಮ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳದರು, “ಆಳವಾದ ದುುಃಖಕೆಕೆ ಸವಾಲ್ಪವೀ ಹತ್ತುರವಾಗಿದೆದಾೀವ.” ಬಹಳಷ್ಟು ಖಿನನುತ್ 
ಮತ್ತು ಸಂದಗ್ಧ ಸಿ್ಥತ್ಯಿಂದ ನಿೀವು ಸುತ್ತುವರೆದರುವಾಗ ಒಳೆಳುಯ ಸುದದಾಯು ಸಾವಾಗತ್ಹ್ಣವಾಗಿರುತತುದೆ. 
ಕುತೂಹಲರ್ರಿಯಾಗಿ, ಸುವಾತ್್ಣಗಳನ್ನು (ಯ್ೀಸು ಕ್ರಸತುರ ಅಧಿಕೃತ ಜಿೀವನ ಚರಿತ್್ರಗಳು ನ್ಲುಕೆ 
ಸುವಾತ್್ಣಗಳು) ಕ್ರಸತು ಯ್ೀಸುವಿನ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳು “ಸುವಾತ್್ಣ ಅಥವಾ ಸುವಾತ್್ಣಬೀಧನೆ” 
ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತುರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಯ್ೀಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಗ 
ಕುರ್ಠರೀಗ ಅಥವಾ ಹಾಯೆನೆಸಾನ್ಸಾ ರೀಗವು ಭೀತ್ಗೊಳಸುವ ರೀಗವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅದಕೆಕೆ ಯಾವುದೆೀ 
ರಿೀತ್ಯಾದ ಚಿಕತ್ಸಾ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ರ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಮ್ಣ ರೀಗಿಯ್ಂದು ದೃಢಪಟಟು ವಯೆಕತುಯನ್ನು ಅಸ್ಪಪೃಶಯೆ 
ಎಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಗುತ್ತುತ್. ಅಂತಹ ವಯೆಕತುಯನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೆೀಕಸಿ ಪಟಟುರವನ್ನು ಬಿಟುಟು 
ಹೀಗುವಂತ್ ಬಲವಂತ್ಸಲಾಗುತ್ತುತ್ತು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಈ ಎಲಾಲಿ ನಿಷಿದದಾವಾದ ಕಟಟುಳೆಗಳನ್ನು ಮರಿದು 
ಕುರ್ಠರೀಗಿಗಳನ್ನು ಮಟಿಟು ಅವರನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿದರು. ಇದಲಲಿದೆ ಅವರು ಕುರುಡ, ಕುಂಟ ಮತ್ತು 
ಕವುಡರನ್ನು ಗುರಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸತತುವರನ್ನು ಸಹ ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿಬುಸಿದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ 
ಇವಲಲಿದರಲ್ಲಿ ಕುರ್ಠರೀಗಿಗಳನ್ನು ಗುರಪಡಿಸಿದುದಾ ಅದುಭುತರ್ರಿಯ್ಂದೆಣಿಸಿತ್.

ಹವಾಯಿಯ ಮೊಲಕೆೈ ದವಾೀಪಕೆಕೆ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಲ್ಜಿಯಂನ ಫಾದರ್ ಡೆೀಮಿಯನ್ ಡಿ 
ವಸಟುರ್ ತ್ರಳದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್್ಣರ ಕುರ್ಠರೀಗ ಪ್ೀಡಿತರನ್ನು ಬಹಿಸಕೆರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಆದರೆ ಡೆೀಮಿಯನ್ ಡಿ ವಸಟುರ್ ಅವರಂದಗೆ ವಾಸವಾಗಿದುದಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುರಾಗಿ ಅವರನ್ನು 
ನೀಡಿಕಂಡರು. ಅಂತಯೆದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದೆೀ ರ್ಯಿಲೆಗೆ ತ್ತ್ತುಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸವಾದೆೀಶಕೆಕೆ 
ತಲುಪುವ ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರು. ಜನರಿಂದ ತ್ರಸಕೆಪೃತಗೊಂಡ ಹಲವರನ್ನು ಇವರು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿದರು. 
ಈ ಸವಾಸ್ಥತ್ಯು ತಮ್ಮ ರೀಗರ್ಕೆಗಿರುವ ಪರಿಹಾರವಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕುರ್ಠರೀಗಕೆಕೆ ಆ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ 
ಔರಧಿಗಳರಲ್ಲಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ಆತ್ಮ, ಪ್್ರರ ಮತ್ತು ಮನಸಿಸಾನ ಸವಾಸ್ಥತ್ಯಾಗಿತ್ತು. ತ್ರಸಕೆಪೃತಗೊಂಡವರು 
ಸಿವಾೀರ್ರ ಹಾಗ್ ಪ್್ರೀತ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಅದು ಸುಮಾರು 1961 ರ ಸಮಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೀದೊಯೆೀಗಿ ಡಾ. ಶರಿನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೊತ್ಗೆ ನ್ನ್ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದೆದಾ. ಅವರು ಬಾಯೆಚ್ಲರ್ ಆಫ್ ಮಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು 
ಕ್ರಶ್ಚಯನ್ ಮಡಿಕಲ್ ರ್ಲೆೀಜ ವಲೂಲಿರನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿದರು. ಲುಧಿಯಾನ್ದ ಕ್ರಶ್ಚಯನ್ ಮಡಿಕಲ್ 



ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿ

ಅಪೊಸತುಲರ ಕೃತಯೆಗಳು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪುನರುತ್್ಥನಗೊಂಡ ಯ್ೀಸು ತನನು ಸಂದೆೀಶವನ್ನು “ಆಗ 
ನಿೀವು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಲ್ಲಿ, ಯೂದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಯ್ಣದ ಎಲಾಲಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗ್ 
ಭೂಲೀಕದ ಕನೆಯ ಮೀರೆಗಳವರೆಗ್ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುವಿರಿ” (ಅಪೊಸತುಲರ ಕೃತಯೆಗಳು 1:8) 
ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕಳಳುಲು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸುತ್ತುರೆ. ಎರಡೂ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ದೆೀವರು 
ಪ್ರಮಖ ಪ್ತ್ರವಹಿಸುತ್ತುರೆ. ಅಪೊಸತುಲರ ಕೃತಯೆದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ದೆೀವರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳ 
ಭಯವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಪರಿವ್ಣತನೆಗೊಳಸುತ್ತುರೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತತುದೆ, ಆದದಾರಿಂದ ಅವರು ಧ್ೈಯ್ಣದಂದ 
ಸುವಾತ್್ಣಯನ್ನು ವಾಯೆಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಕತ್ಣನೆಂದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಕನೆಂದು ಯಾರು 
ಅಂಗಿೀಕರಿಸುತ್ತುರೀ ಅವರು ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ದೆೀವರನ್ನು ಸಿವಾೀಕರಿಸುತ್ತುರೆ. ಆತ್ಮವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಕಡೆಗೆ ಬಿಂಬಿಸುತತುದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್್ಚ ಇರಟುಪಡುವಂತ್ ಪರಿವತ್್ಣಸುತತುದೆ.

ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ

ನ್ವು ನಿಮಗೆ “ಒಬಬು ವೈದಯೆನ ಸಾಕ್ಷಿ” ಎಂಬ ಈ ಪುಸತುಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವಂತ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತುೀವ. 
ಇದು ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಗಂಟಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳುಳುತತುದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿೀವು ನ್ಲುಕೆ 
ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಮನಸಿಸಾನಲ್ಲಿಟುಟುಕಂಡು ಓದಬೀಕು.

• ಯ್ೀಸು ಯಾರೆಂದು ಲೂಕ ಹೆೀಳುತ್ತುನೆ್
• ಯ್ೀಸುವಿನ ಪ್್ರಮಖಯೆತ್ ಏನ್್
• ಅದು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೆೀಳುತತುದೆ್
• ನ್ನ್ ಹೆೀಗೆ ಪ್ರತ್ಕ್ರಯಿಸಬೀಕು್

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್್ರರಂಭ
ಲೂಕ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ವೈದಯೆನ್ ಬರೆದರುವ ವಿಶ್ೀರ ಕೃತ್ ಇದು. ಇದು ವೈದಯೆಕೀಯ ಕೆಲಸವಲಲಿ. ಆದರೂ, 
ಇದು ವೈದಯೆರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್್ಚ ಜಿೀವಗಳನ್ನು ಉಳಸಿದ ಒಬಬು ಹಳಳುಯ ಬಡಗಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆೀಳುತತುದೆ. 
ಆ ವಯೆಕತುಯ್ೀ ಯ್ೀಸು. ಇಡಿೀ ಚರಿತ್್ರಯಲ್ಲಿಯ್ೀ ಯ್ೀಸು ಅತಯೆಂತ ಪ್ರಭಾವಶ್ಲ್ ವಯೆಕತುಯಾಗಿದದಾರು. 
ಲೂಕನ ಕೃತ್ಯು ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಹಂದದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಪುಟವು ಲೂಕನ್ ಬರೆದ 
ಸುವಾತ್್ಣ, ಇದು ನಜರೆೀತ್ನ ಯ್ೀಸುವಿನ ಕಥೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಿೀವನ, ಬೀಧನೆ, ಮರರ ಮತ್ತು 
ಪುನರುತ್್ಥನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟವು ಅಪೊಸತುಲರ ಕೃತಯೆಗಳು, ಹೆೀಗೆ ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಹಿಂಬಾಲಕರ ಒಂದು ಸರಣಿ ಗುಂಪ್ನಿಂದ ಮಧಯೆ ಪೂವ್ಣ ಹಾಗ್ ಲೀರ್ದಯೆಂತ ಹೆೀಗೆ ಹಬಿಬುದರು 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ತ್ಳಸುತತುದೆ.

ಲೂಕನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೇಡಬೇಕು

ಲೂಕನ ಕೃತ್ಯು ಥಿಯೀಫಿಲಸನಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶುಃ ಅವನ್ ಲೂಕನ ಬಂಬಲ್ಗನ್ಗಿದದಾನ್. 
ಎರಡೂ ಪುಸತುಕಗಳನ್ನು ಜನಪ್್ರಯ ದೆೈನಂದನ ಗಿ್ರೀಕ್ ಭಾಷಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್್ರಚಿೀನ ಜಗತ್ತುಗೆ 
ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಸುವಾತ್್ಣಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಾರಲು ವಾಯೆಪಕವಾಗಿ ಲೂಕನ್ ಪೌಲನ ಜೊತ್ಗಾರನ್ಗಿ 
ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದನ್. ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟದ ಹಲವಾರು ಅಧಾಯೆಯಗಳು ಪ್ರತಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ 
ಹೆೀಳಕೆಗಳಾಗಿವ.

ಯ್ೀಸುವಿನ ಮೊದಲ ಶರಯೆರ ಜೊತ್ಗ್ಡಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉದದಾಕ್ಕೆ ವಾಗಾದಾನ ಮಾಡಿದ 
ಯ್ೀಸುವೀ ರಾಜನೆಂದು ಲೂಕನ್ ಮನಗಂಡನ್. ದೆೀವರು ಎಲಲಿವೂ ಒಳೆಳುಯದ್ಗಿದದಾ ಜಗತತುನ್ನು 
ಸೃಷಿಟುಸಿದರು, ಆದರೆ ಜನರು ದೆೀವರನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಿಸಿ, ತಮ್ಮರಟುಕೆಕೆ ತ್ವೀ ಬದುಕಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕಂಡರು. 
ದೆೀವರು ತಮೊ್ಮಂದಗಿನ ನಮ್ಮ ಮರಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನುಃಸಾ್ಥಪ್ಸಲು ಯ್ೀಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೆೀವರು 
ಹೆೀಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆಂದು ಸುವಾತ್್ಣ ವಿವರಿಸುತತುದೆ.

ದೆೀವಪುತ್ರ ಯ್ೀಸು ಮಾನವ ತಪು್ಪಗಳಂದ ಮರಿದುಹೀದ ದೆೀವರಂದಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 
ಪುನುಃಸಾ್ಥಪ್ಸಲು ದೆೀವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಯೆಕತು ಎಂದು ಇಡಿೀ ಬೈಬಲ್ ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಹೆೀಳುತತುದೆ. 
ಅಂತಯೆದಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸುವಿನ ನ್ಯೆಯವಿಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನ್ಯೆಯಬದದಾ ಕಲೆಯು ಒಂದು ಯತನುವಾಗಿತ್ 
ಎಂಬ್ದು ಅತಯೆಂತ ಪ್್ರಮಖಯೆವಾಗಿದೆ. ಯ್ೀಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಹೆೀಗೆ ಯ್ೀಸುವಿನ ಉದೆದಾೀಶ 
ವಿಫಲವಾಯಿತ್ಂದು ಯೀಚಿಸುತ್ತು ತಳಮಳಗೊಂಡರೆಂದು ಲೂಕನ್ ದ್ಖಲ್ಸುತ್ತುನೆ. ಆದರೆ 
ಶಲುಬಗೆೀರಿಸಿದ ಮೂರನೆಯ ದನದಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು ಪುಸರುತ್್ಥನ ಹಂದ ರ್ಣಿಸಿಕಳುಳುತ್ತುರೆ. ಯ್ೀಸು 
ನಮ್ಮ ಪ್ಪದ ದಂಡವನ್ನು ಶಲುಬಯ ಮೀಲೆ ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೀಲೆ ತ್ಗೆದುಕಂಡರು. 
ಇದು ದೆೀವರ ರಕ್ಣಾ ಯೀಜನೆಯ ಕೆೀಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟವಾದ ಅಪೊಸತುಲರ 
ಕೃತಯೆಗಳು, ತ್ನ್ “ಕತ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಸತುನ್” ಎಂದು ಹೆೀಳದ ಹಾಗೆಯ್ೀ ಯ್ೀಸುವಿನ ಪುನರುತ್್ಥನವು ಒತ್ತು 
ಹೆೀಳುವಂತದ್ಗಿದೆ. ಶಕತುಶ್ಲ್ಯಾದ ಕೆೈಸರ್ ಚಕ್ರವತ್್ಣ ರಾಜನಿಷ್ಠಯನ್ನು ಹರ್ಕೆಗಿ ಎದುರುನೀಡುವ 
ಲೀಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಸತು ಯ್ೀಸುವಿನ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗತ್ಯು ಅತಯೆಂತ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದ್ಗಿತ್ತು.
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ತನನು ಸ್ೀವಯ ದನಗಳು ಮಗಿದ ನಂತರ, ಜಕರಿೀಯನ್ ತನನು ಮನೆಗೆ ಹರಟುಹೀದನ್. ಕೆಲವು 
ದನಗಳಾದ ಮೀಲೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತ್ ಎಲ್ಸಬೀತಳು ಗಭ್ಣಣಿಯಾಗಿ, ಐದು ತ್ಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದದಾಳು. 
ಅವಳು, “ಜನರಲ್ಲಿ ನನಗಿದದಾ ಅವಮಾನವನ್ನು ತ್ಗೆದುಹಾಕುವುದರ್ಕೆಗಿ ಕತ್ಣ ದೆೀವರು ನನನು ಮೀಲೆ ದಯ್ತೀರಿಸಿ 
ಈ ದನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದಳು.

ಎಲ್ಸಬೀತಳು ಗಭ್ಣಣಿಯಾದ ಆರನೆಯ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಲಾಯ ಪ್್ರಂತದ ನಜರೆೀತ್ಂಬ ಊರಿಗೆ, ದೆೀವರು 
ಗಬಿ್ರಯ್ೀಲನೆಂಬ ದೆೀವದೂತನನ್ನು, ದ್ವಿೀದನ ವಂಶದ ಯೀಸ್ೀಫನಿಗೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದದಾ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬಬು 
ಕನಿನುಕೆಯ ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ದೂತನ್ ಆಕೆಗೆ, “ಅತಯೆಂತ ದಯ್ ಹಂದದವಳೆೀ! ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲ್; 
ಪ್ರಭುವು ನಿನನುಂದಗಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ಮರಿಯಳು ದೆೀವದೂತನ ಮಾತ್ಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು, “ಇದು ಎಂಥಾ ಶುಭಾಶಯ್” ಎಂದು 
ತನನು ಮನದಲ್ಲಿ ಯೀಚಿಸತಡಗಿದಳು. ಆ ದೂತನ್ ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೆೀ, ಹೆದರಬೀಡ; ನಿೀನ್ ದೆೀವರ 
ದಯ್ಯನ್ನು ಹಂದರುವಿ. ಇಗೊೀ, ನಿೀನ್ ಗಭ್ಣಣಿಯಾಗಿ ಒಬಬು ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವ, ಅವರಿಗೆ ‘ಯ್ೀಸು’ ಎಂದು 
ಹೆಸರಿಡಬೀಕು. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಮಹೀನನುತರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕಳುಳುವರು. ಕತ್ಣ ದೆೀವರು ಅವರ 
ತಂದೆ ದ್ವಿೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಡುವರು. ಅವರು ಯಾಕೀಬನ ವಂಶವನ್ನು ಸದ್ರ್ಲ 
ಆಳುವರು; ಅವರ ರಾಜಯೆಕೆಕೆ ಅಂತಯೆವೀ ಇರುವುದಲಲಿ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ಮರಿಯಳು ಆ ದೆೀವದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹೆೀಗಾಗುವುದು, ನ್ನ್ ಕನೆಯೆ್” ಎಂದಳು.
ಆ ದೂತನ್ ಉತತುರವಾಗಿ ಮರಿಯಳಗೆ, “ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ನಿನನು ಮೀಲೆ ಬರಲು, ಮಹೀನನುತ ದೆೀವರ ಶಕತುಯು 

ನಿನನುನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಆದದಾರಿಂದ ನಿನಿನುಂದ ಹುಟುಟುವ ಆ ಪವಿತ್ರ ಶಶುವು ದೆೀವರ ಪುತ್ರ ಎನಿಸಿಕಳುಳುವುದು. 
ನಿನನು ಬಂಧು ಎಲ್ಸಬೀತಳು ಸಹ ತನನು ಮಪ್್ಪನ ಪ್್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬು ಮಗನನ್ನು ಹೆರಲ್ದ್ದಾಳೆ, ಬಂಜ್ಯಾಗಿದದಾ 
ಆಕೆಗೆ ಇದು ಆರನೆಯ ತ್ಂಗಳು. ದೆೀವರಿಂದ ಬರುವ ಯಾವ ತಕಕೆ ಮಾತ್ ಎಂದಗ್ ಅಸಾಧಯೆವಾಗಿರುವುದಲಲಿ,” 
ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ಮರಿಯಳು, “ಇಗೊೀ ನ್ನ್ ಕತ್ಣನ ದ್ಸಿ, ನಿನನು ತಕಕೆ ಮಾತ್ನಂತ್ ನನಗಾಗಲ್,” ಎಂದಳು. ಆಗ 
ದೆೀವದೂತನ್ ಆಕೆಯ ಬಳಯಿಂದ ಹರಟುಹೀದನ್.

ಆ ರ್ಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಬಟಟುದ ಸಿೀಮಯ ಯ್ಹೂದದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಹರಡಲು 
ಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಜಕರಿೀಯನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೀಶಸಿ, ಎಲ್ಸಬೀತಳನ್ನು ವಂದಸಿದಳು. ಮರಿಯಳ ವಂದನೆ
ಯನ್ನು ಕೆೀಳದ್ಗ, ಎಲ್ಸಬೀತಳ ಗಭ್ಣದಲ್ಲಿದದಾ ಕ್ಸು ನಲ್ದ್ಡಿತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸಬೀತಳು ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ಭರಿತಳಾಗಿ 
ಮಹಾಧವಾನಿಯಿಂದ: “ಸಿತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಿೀನ್ ಧನಯೆಳೆೀ, ನಿನನುಲ್ಲಿ ಹುಟುಟುವ ಶಶುವೂ ಆಶೀವಾ್ಣದ ಹಂದದುದಾ! ನನನು 
ಕತ್ಣನ ತ್ಯಿಯು, ನನನು ಬಳಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ನ್ನ್ ದಯ್ ಹಂದದುದಾ ಏಕೆ್ ಇಗೊೀ, ನಿನನು ವಂದನೆಯ 
ಧವಾನಿಯು ನನನು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದದಾ ಕ್ಡಲೆೀ, ಶಶುವು ನನನು ಗಭ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಲಾಲಿಸದಂದ ನಲ್ದ್ಡಿತ್. ಕತ್ಣನ್ 
ತಮಗೆ ಹೆೀಳದವುಗಳು ನೆರವೀರುವುವು ಎಂದು ನಂಬಿದವಳು ಧನಯೆಳು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದಳು.

ಆಗ ಮರಿಯಳು ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳದುದಾ:
  “ನನನು ಪ್್ರರವು ಕತ್ಣನನ್ನು ಸುತುತ್ಸುತತುದೆ,
  ನನನು ಆತ್ಮವು ನನನು ರಕ್ಕ ದೆೀವರಲ್ಲಿ ಉಲಾಲಿಸಗೊಂಡಿದೆ.
  ದೆೀವರು ತನನು ದ್ಸಿಯ
  ದೀನಸಿ್ಥತ್ಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೂಕ
ಸನ್್ಮನಯೆ ಥೆಯಫಿಲರೆೀ, ನಮ್ಮ ಮಧಯೆದಲ್ಲಿ ನಡೆದರುವ ಘಟನೆಗಳ ವರದಯನ್ನು ಬರೆದಡಲು ಅನೆೀಕರು 

ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದ್ದಾರೆ.  ಮೊದಲ್ನಿಂದ ಕಣಾಣಿರೆ ಕಂಡವರೂ ದೆೀವರ ವಾಕಯೆದ ಸ್ೀವಕರೂ ನಮಗೆ ಕಟಿಟುರುವ ರಿೀತ್
ಯಲ್ಲಿಯ್ೀ ಬರೆದದ್ದಾರೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನ್ನ್ ಸಹ ಮೊದಲ್ನಿಂದ ಎಲಲಿವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಧಿಸಿ, 
ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಒಳೆಳುಯದೆಂದು ನನಗೆ ತೀಚಿತ್. ಹಿೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಧಿಸಿರುವ 
ವಿರಯಗಳು ಖಚಿತವಂದು ನಿಮಗೆ ತ್ಳದುಬರುವುದು.

ಯೂದ್ಯದ ಅರಸನ್ಗಿದದಾ ಹೆರೀದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಬಿೀಯನ ವಗ್ಣಕೆಕೆ ಸ್ೀರಿದ ಜಕರಿೀಯನೆಂಬ ಒಬಬು 
ಯಾಜಕನಿದದಾನ್. ಇವನ ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಸಬೀತ್. ಇವಳು ಆರೀನನ ವಂಶದವಳು.  ಇವರಿಬಬುರೂ 
ಕತ್ಣನ ಎಲಾಲಿ ಆಜ್ಞಾಗಳನ್ನು ತ್ೀಪು್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್್ಪಲಲಿದೆ ಕೆೈಕಂಡು, ದೆೀವರ ಮಂದೆ ನಿೀತ್ವಂತರಾಗಿದದಾರು. 
ಆದರೆ ಎಲ್ಸಬೀತಳು ಬಂಜ್ಯಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕಕೆಳರಲ್ಲಲಿ, ಇದಲಲಿದೆ ಅವರಿಬಬುರೂ ಬಹಳ 
ವಯಸಾಸಾದವರಾಗಿದದಾರು.

ಹಿೀಗಿರಲಾಗಿ ಜಕರಿೀಯನ್ ತನನು ವಗ್ಣದ ಸರದಯ ಪ್ರರ್ರ ದೆೀವರ ಮಂದೆ ಯಾಜಕ ಸ್ೀವಯನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಯಾಜಕೀದೊಯೆೀಗದ ಪದ್ಧತ್ಯಂತ್, ಅವನ್ ಕತ್ಣನ ಆಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೀಶಸಿ ಧೂಪವನ್ನು 
ಅಪ್್ಣಸುವದಕೆಕೆ ಚಿೀಟುಹಾಕದ್ಗ, ಅದು ಅವನ ಪ್ಲ್ಗೆ ಬಿದದಾತ್. ಧೂಪ್ಪ್ಣಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೀರಿದ 
ಜನರೆಲಲಿರೂ ಹರಗೆ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುತ್ತುದದಾರು.

ಆಗ ಧೂಪವೀದಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕಂಡಿದದಾ, ಕತ್ಣನ ದೂತನ್ ಅವನಿಗೆ ರ್ಣಿಸಿಕಂಡನ್. 
ಜಕರಿೀಯನ್ ದೂತನನ್ನು ಕಂಡು, ಚಕತಗೊಂಡು ಭಯಭಾ್ರಂತನ್ದನ್. ಆದರೆ ದೂತನ್ ಅವನಿಗೆ, 
“ಜಕರಿೀಯನೆೀ; ಭಯಪಡಬೀಡ, ದೆೀವರು ನಿನನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೆೀಳದ್ದಾರೆ. ನಿನನು ಹೆಂಡತ್ ಎಲ್ಸಬೀತಳು 
ನಿನಗೆ ಒಬಬು ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಳು, ನಿೀನ್ ಅವನಿಗೆ, ‘ಯೀಹಾನ’ ಎಂದು ಹೆಸರನಿನುಡಬೀಕು. ಅನೆೀಕರು ಅವನ 
ಜನನಕೆಕೆ ಸಂತೀರಪಡುವರು, ನಿನಗೆ ಆನಂದವೂ ಉಲಾಲಿಸವೂ ಆಗುವುದು, ಅವನ್ ಕತ್ಣನ ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿ 
ಮಹಾಪುರುರನ್ಗಿರುವನ್. ದ್್ರಕ್ರಸವನ್ನುಗಲ್, ಮದಯೆವನ್ನುಗಲ್ ಅವನ್ ಕುಡಿಯುವುದಲಲಿ, ಅವನ್ 
ತ್ಯಿಯ ಗಭ್ಣದಂದಲೆೀ ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ಭರಿತನ್ಗಿರುವನ್. ಅವನ್ ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲರಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕರನ್ನು ಅವರ 
ದೆೀವರಾದ ಕತ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಸುವನ್. ಅವನ್ ತಂದೆಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮಕಕೆಳ ಕಡೆಗ್ ಅವಿಧ್ೀಯ
ರನ್ನು ನಿೀತ್ವಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗ್ ತ್ರುಗಿಸಿ, ಕತ್ಣನಿಗೊೀಸಕೆರ ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಎಲ್ೀಯನ 
ಆತ್ಮದಂದಲೂ ಶಕತುಯಿಂದಲೂ ಕತ್ಣನ ಮಂದೆ ಹೀಗುವನ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ಜಕರಿೀಯನ್ ಆ ದೆೀವದೂತನಿಗೆ, “ಇದನ್ನು ನ್ನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ತ್ಳದುಕಳಳುಲ್್ ನ್ನ್ ಮದುಕನ್; 
ನನನು ಹೆಂಡತ್ಯೂ ಪ್್ರಯ ಮಿೀರಿದವಳು,” ಎಂದನ್.

ಅದಕೆಕೆ ಆ ದೂತನ್ ಉತತುರವಾಗಿ, “ನ್ನ್ ದೆೀವರ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಲಿವ ಗಬಿ್ರಯ್ೀಲನ್. ನಿನನು ಸಂಗಡ 
ಮಾತನ್ಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂತೀರದ ವತ್ಣಮಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ತ್ಳಸುವುದಕ್ಕೆ ದೆೀವರು ನನನುನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
ದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೀರುವ ನನನು ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ನಿೀನ್ ನಂಬದೆ ಹೀದರ್ರರ, ಈ ಸಂಗತ್ಗಳು ಈಡೆೀರುವ 
ದನದವರೆಗೆ ನಿೀನ್ ಮಾತನ್ಡಲಾರದೆ ಮೂಕನ್ಗಿರುವಿ,” ಎಂದನ್.

ಆಗ, ಜಕರಿೀಯನಿಗಾಗಿ ರ್ದುಕಂಡಿದದಾ ಜನರು ಅವನ್ ದೆೀವಾಲಯದೊಳಗೆ ತಡಮಾಡಿದದಾಕೆಕೆ 
ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುರು. ಜಕರಿೀಯನ್ ಹರಗೆ ಬಂದ್ಗ, ಅವರಂದಗೆ ಏನ್ ಮಾತನ್ಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ 
ಅವರಿಗೆ ಸನೆನುಮಾಡುತ್ತು ಮೂಕನ್ಗಿಯ್ೀ ಇದದಾದರಿಂದ, ಅವರು ದೆೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೀ ದಶ್ಣನ
ವಾಗಿರಬೀಕೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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  ನ್ವು ನಮ್ಮ ಶತ್್ರಗಳ ಕೆೈಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹಂದ
  ನಿಭ್ಣಯವುಳಳುವರಾಗಿಯೂ
  ನಮ್ಮ ಜಿೀವಮಾನದ ಎಲಾಲಿ ದನಗಳಲ್ಲಿ ದೆೀವರ ಮಂದೆ ಪವಿತ್ರತ್ಯಿಂದಲೂ 

ನಿೀತ್ಯಿಂದಲೂ ಅವರನೆನುೀ ಸ್ೀವಿಸುವವರಾಗುವಂತ್ಯೂ ಈ ಪ್ರರ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  “ನನನು ಮಗುವೀ, ನಿೀನ್ದರೀ ಮಹೀನನುತರ ಪ್ರವಾದ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕಳುಳುವ.
  ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿೀನ್ ಕತ್ಣನ ಮಾಗ್ಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆಕೆ, ಅವರ ಮಂದೆ ಹೀಗುವ.
  ನಿೀನ್ ಜನರ ಪ್ಪಕ್ಮಾಪಣೆಯ ಮೂಲಕ
  ರಕ್ಣೆ ಹಂದುವ ತ್ಳುವಳಕೆಯನ್ನು ಕಡುವ,
  ನಮ್ಮ ದೆೀವರ ಮಮತ್ಯ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೆೀ,
  ಸವಾಗ್ಣದಂದ ನಮಗೆ ಅರುಣೀದಯವು ಉಂಟಾಗಿ
  ಕತತುಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ
  ಮರರದ ನೆರಳನಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರರ್ಶಸಿ,
  ನಮ್ಮ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾಗ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ್ ಮಾಡುವ.”

ಆ ಶಶುವಾದ ಯೀಹಾನನ್ ಬಳೆದು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡು; ತನನುನ್ನು ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲರಿಗೆ ತೀಪ್ಣಡಿಸಿ
ಕಳುಳುವ ದನದವರೆಗೆ ಅರರಯೆದಲ್ಲಿದದಾನ್.

ಆ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ರೀಮನ್ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಜನಗರತ್ಯಾಗಬೀಕೆಂದು ಚಕ್ರವತ್್ಣಯಾದ ಕೆೈಸರ್ ಔಗುಸತುನಿಂದ 
ಶ್ಸನವು ಹರಟಿತ್. ಕುರೆೀನಯೆನ್ ಸಿರಿಯ ಪ್್ರಂತಕೆಕೆ ಅಧಿಪತ್ಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ಜನಗರತ್ಯು ಮೊದಲನೆಯ 
ಸಾರಿ ನಡೆಯಿತ್. ಆಗ ಎಲಲಿರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದ್ಖಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳುವುದರ್ಕೆಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸವಾಂತ 
ಪಟಟುರಗಳಗೆ ಹೀದರು.

ಯೀಸ್ೀಫನ್ ದ್ವಿೀದನ ಕುಟುಂಬದವನ್ ವಂಶದವನ್ ಆಗಿದದಾರಿಂದ, ಅವನ್ ಸಹ ಗಲ್ಲಾಯ 
ಪ್್ರಂತದ ನಜರೆೀತ್ಂಬ ಪಟಟುರದಂದ ಯೂದ್ಯ ಪ್್ರಂತದ ಬೀತ್ಲಿಹೆೀಮ್ ಎಂಬ ದ್ವಿೀದನ ಪಟಟುರಕೆಕೆ 
ಹೀದನ್. ಅವನ್ ತನಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದದಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಭ್ಣಣಿಯಾಗಿದದಾ ಮರಿಯಳೊಂದಗೆ ಜನಗರತ್ಯ 
ದ್ಖಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳುವುದರ್ಕೆಗಿ ಹೀದನ್. ಅವರು ಬೀತ್ಲಿಹೆೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆಕೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಯ ರ್ಲ 
ಸಮಿೀಪ್ಸಿತ್. ಮರಿಯಳು ತನನು ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತು, ಬಟಟುಗಳಂದ ಸುತ್ತು, ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲಲಿವಾ
ದದಾರಿಂದ ಶಶುವನ್ನು ದನದ ಕಟಿಟುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು.

ಅದೆೀ ಸಿೀಮಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರು ಹಲದಲ್ಲಿದುದಾ, ರಾತ್್ರಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂಡನ್ನು ರ್ಯುತ್ತುದದಾರು. ಆಗ 
ಕತ್ಣನ ದೂತನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಯೆಕ್ನ್ದನ್. ಕತ್ಣನ ಮಹಿಮಯು ಅವರ ಸುತತುಲೂ ಪ್ರರ್ಶಸಿತ್, ಅವರು 
ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. ಆ ದೂತನ್ ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೀಡಿರಿ! ಎಲಾಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂತೀರವನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುವ ಶುಭಸಮಾಚ್ರವನ್ನು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ತ್ಳಸುತ್ತುೀನೆ. ಅದೆೀನೆಂದರೆ, ಈ ದನ ದ್ವಿೀದನ ಪಟಟುರ
ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊೀಸಕೆರ ಒಬಬು ರಕ್ಕರು ಹುಟಿಟುದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಕತ್ಣ ಆಗಿರುವ ಕ್ರಸತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಟಟುಯಿಂದ 
ಸುತ್ತುರುವ ಶಶುವು ಕಟಿಟುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನಿೀವು ರ್ಣ್ವಿರಿ. ಇದೆೀ ನಿಮಗೆ ಗುರುತ್,” ಎಂದು 
ಹೆೀಳದನ್.

ತಕ್ರವೀ ಆ ದೂತನ ಸಂಗಡ ಇದದಾ ಪರಲೀಕ ಸ್ೈನಯೆದ ಸಮೂಹವು ದೆೀವರನ್ನು ಕಂಡಾಡುತ್ತು ಹಿೀಗೆ 
ಹೆೀಳದರು:
  “ಮಹೀನನುತದಲ್ಲಿ ದೆೀವರಿಗೆ ಮಹಿಮ,
  ಭೂಲೀಕದಲ್ಲಿ ದೆೀವರ ಮಚ್್ಚಗೆ, ಮಾನವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ.”

ದೆೀವದೂತರು ಅವರ ಬಳಯಿಂದ ಪರಲೀಕಕೆಕೆ ಹೀದ ಮೀಲೆ ಕುರುಬರು, “ದೆೀವರು ನಮಗೆ ತ್ಳಯ
ಪಡಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತ್ಯನ್ನು ನ್ವು ಈಗಲೆೀ ಬೀತ್ಲಿಹೆೀಮಿಗೆ ಹೀಗಿ ನೀಡೀರ,” ಎಂದು ಒಬಬುರಿಗೊಬಬುರು 
ಮಾತನ್ಡಿಕಂಡರು.

ಅವರು ಅವಸರದಂದ ಹೀಗಿ ಮರಿಯಳನ್ನು ಯೀಸ್ೀಫನನ್ನು ಕಟಿಟುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದಾ ಶಶುವನ್ನು 
ಕಂಡರು. ಅನಂತರ, ಈ ಶಶುವಿನ ವಿರಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ತ್ಳಯಪಡಿಸಿದ ದೆೀವದೂತನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿ
ದರು. ಕುರುಬರು ಹೆೀಳದ ವಿರಯಗಳನ್ನು ಕೆೀಳದವರೆಲಲಿರೂ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುರು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಈ ಎಲಾಲಿ 

  ಇಂದನಿಂದ ತಲತಲಾಂತರದವರೆಲಲಿರೂ ನನನುನ್ನು ಧನಯೆಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು,
  ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೆೀವರು ನನಗೆ ಮಹಾರ್ಯ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
  ಅವರ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರವಾದದುದಾ.
  ದೆೀವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕತುಯುಳಳುವರ ಮೀಲೆ,
  ಅವರ ಕರುಣೆಯು ತಲತಲಾಂತರಗಳಗ್ ಇರುವುದು.
  ದೆೀವರು ತಮ್ಮ ಭುಜಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ;
  ಹೃದಯದ ಯೀಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗವಿ್ಣರ್ಠರಾದವರನ್ನು ಚದರಿಸಿಬಿಟಿಟುದ್ದಾರೆ.
  ಅಧಿಪತ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಂದ ಕೆಳಗೆ ದಬಿಬು,
  ದೀನರನ್ನು ಮೀಲಕೆಕೆ ಎತ್ತುದ್ದಾರೆ.
  ಹಸಿದವರನ್ನು ಒಳೆಳುಯವುಗಳಂದ ತ್ಂಬಿಸಿ,
  ಐಶವಾಯ್ಣವಂತರನ್ನು ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿಟುದ್ದಾರೆ.
  ನಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳಾದ
  ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗ್ ಅವನ ಸಂತತ್ಗ್
  ತ್ವು ವಾಗಾದಾನಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ನಿತಯೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು
  ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕಂಡು, ತಮ್ಮ ಸ್ೀವಕನ್ದ ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲನಿಗೆ, ದೆೀವರು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.”

ಮರಿಯಳು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತ್ಂಗಳು ಎಲ್ಸಬೀತಳ ಜೊತ್ಯಲ್ಲಿದುದಾ, ಅನಂತರ ತನನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿ 
ಹೀದಳು.

ಎಲ್ಸಬೀತಳಗೆ ಹೆರಿಗೆಯ ರ್ಲ ಬಂದ್ಗ, ಆಕೆಯು ಒಬಬು ಮಗನನ್ನು ಹೆತತುಳು. ಕತ್ಣ ದೆೀವರು ತಮ್ಮ 
ಮಹಾಕರುಣೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮೀಲೆ ತೀರಿಸಿದದಾನ್ನು ಆಕೆಯ ನೆರೆಯವರೂ ಬಂಧುಗಳೂ ಕೆೀಳ, ಆಕೆಯ ಕ್ಡ 
ಸಂತೀರಪಟಟುರು.

ಅವರು ಎಂಟನೆಯ ದನ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನನುತ್ ಮಾಡಿಸುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಂದು, ಅವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಂತ್ 
ಮಗನನ್ನು ಜಕರಿೀಯನೆಂದು ನ್ಮಕರರ ಮಾಡಲ್ದದಾರು. ಆದರೆ ಅದಕೆಕೆ ಶಶುವಿನ ತ್ಯಿಯು ಉತತುರವಾಗಿ, 
“ಹಾಗಲಲಿ! ಅವನಿಗೆ ‘ಯೀಹಾನ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೀಕು,” ಎಂದಳು.

ಬಂದದದಾವರು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನನು ಬಂಧುಬಳಗದವರಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನವರು ಒಬಬುರೂ ಇಲಲಿವಲಾಲಿ,” ಎಂದರು.
ಶಶುವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬೀಕೆಂದು, ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಅವರು ಸನೆನುಮಾಡಿದರು. ಆಗ 

ಜಕರಿೀಯನ್ ಒಂದು ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಕೆೀಳ, “ಶಶುವಿನ ಹೆಸರು ಯೀಹಾನ,” ಎಂದು ಬರೆದನ್. ಆಗ 
ಅವರೆಲಲಿರೂ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುರು. ಕ್ಡಲೆೀ ಜಕರಿೀಯನಿಗೆ ಮಾತ್ ಬಂತ್, ಅವನ ನ್ಲ್ಗೆಯು ಸಡಿಲವಾಯಿತ್, 
ಅವನ್ ಮಾತನ್ಡಿ, ದೆೀವರನ್ನು ಕಂಡಾಡಿದನ್. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸುತತುಲೂ ವಾಸಮಾಡುತ್ತುದದಾವರೆಲಲಿರಿಗೆ 
ಭಯವುಂಟಾಯಿತ್, ಯೂದ್ಯದ ಬಟಟುದ ಪ್್ರಂತದಲೆಲಿಲಾಲಿ ಈ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನು ಮಾತನ್ಡಿಕಳುಳುತ್ತುದದಾರು. 
ಕೆೀಳದವರೆಲಲಿರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು, “ಈ ಮಗುವು ಎಂಥವನ್ಗುವನೀ್” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿಸಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶನುಸಿ
ಕಂಡರು. ಕತ್ಣನ ಹಸತುವು ಈ ಮಗುವಿನ ಮೀಲೆ ಇತ್ತು.

ಆಗ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಜಕರಿೀಯನ್ ಪವಿತ್್ರತ್ಮಭರಿತನ್ಗಿ ಹಿೀಗೆಂದು ಪ್ರವಾದಸಿದನ್:
  “ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲ್ನ ದೆೀವರಾದ ಕತ್ಣನಿಗೆ ಸತುೀತ್ರವಾಗಲ್,
  ದೆೀವರು ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿಮೊೀಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  ಪುರಾತನದಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ
  ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತನ್ಡಿದ ಪ್ರರ್ರ,
  ದೆೀವರು ತಮ್ಮ ಸ್ೀವಕ ದ್ವಿೀದನ ಮನೆತನದಂದ,
  ನಮಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ರಕ್ಣೆಯ ಕತ್ಣನನ್ನು ಎಬಿಬುಸಿದ್ದಾರೆ.
  ಇದನ್ನು, ನ್ವು ನಮ್ಮ ಶತ್್ರಗಳಂದಲೂ
  ನಮ್ಮನ್ನು ದೆವಾೀರಮಾಡುವವರ ಕೆೈಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಣೆ ಹಂದುವಂತ್ಯೂ
  ನಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳಗೆ ಕರುಣೆ ತೀರಿಸುವಂತ್ಯೂ
  ನಮ್ಮ ಪ್ತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ
  ಆಣೆಯಿಟುಟು ಪ್ರಮಾರ ಮಾಡಿದಂತ್ಯೂ
  ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪ್ಗೆ ತಂದುಕಂಡವನ್ಗಿಯೂ
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ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದರು. ಮೂರು ದವಸಗಳಾದ ಮೀಲೆ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ದೆೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. 
ಬೀಧಕರ ನಡುವ ಕ್ತ್ಕಂಡು, ಬಾಲಕ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳಸಿಕಳುಳುತ್ತು, ಪ್ರಶನುಸುತ್ತು 
ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. ಯ್ೀಸು ಆಡಿದ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳದವರೆಲಲಿರೂ ಆತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉತತುರ
ಗಳಗ್ ಬರಗಾದರು. ತಂದೆತ್ಯಿಗಳು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುರು. ಆತನ ತ್ಯಿಯು, “ಮಗು, 
ನಿೀನ್ ನಮಗೆ ಹಿೀಗೆೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ್ ನಿನನು ತಂದೆಯೂ ನ್ನ್ ಎಷಟುೀ ಕಳವಳಗೊಂಡು ನಿನನುನ್ನು ಹುಡುಕದೆವು,” 
ಎಂದಳು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ನನನುನ್ನು ಹುಡುಕದೆದಾೀಕೆ್ ನ್ನ್ ನನನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೀಕೆಂಬ್ದು 
ನಿಮಗೆ ತ್ಳಯಲ್ಲಲಿವೊೀ್” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳದ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಲಲಿ.

ಬಳಕ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಜೊತ್ಯಲ್ಲಿ ನಜರೆೀತ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿೀನರಾಗಿದದಾರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸುವಿನ 
ತ್ಯಿಯು ಈ ಮಾತ್ಗಳನೆನುಲಾಲಿ ತನನು ಮನಸಿಸಾನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟುಟುಕಂಡಳು. ಯ್ೀಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೆೀಹ
ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳೆದು, ದೆೀವರ ಮಚ್್ಚಗೆ ಮತ್ತು ಮನ್ರಯೆರ ಮಚ್್ಚಗೆ ಹೆಚ್್ಚಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತ್.

ರೀಮಾ ಚಕ್ರವತ್್ಣ ಕೆೈಸರ್ ತ್ಬೀರಿಯನ ಆಳವಾಕೆಯ ರ್ಲದ ಹದನೆೈದನೆಯ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪೊಂತಯೆ ಪ್ಲಾತನ್ 
ಯೂದ್ಯಕೆಕೆ ಅಧಿಪತ್ಯೂ ಹೆರೀದನ್ ಗಲ್ಲಾಯಕೆಕೆ ಚತ್ರಾಧಿಪತ್ಯೂ ಅವನ ಸಹೀದರ ಫಿಲ್ಪ್ಪನ್ 
ಇತ್ರಾಯ ಮತ್ತು ತ್ರಕೀನಿತ್ ಸಿೀಮಗೆ ಚತ್ರಾಧಿಪತ್ಯೂ ಲುಸನಯೆನ್ ಅಬಿಲೆೀನೆಗೆ ಚತ್ರಾಧಿಪತ್ಯೂ 
ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅನನುನ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಫನ್ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಆಗಿದದಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದದಾ ಜಕರಿೀಯನ 
ಮಗ ಯೀಹಾನನಿಗೆ ದೆೀವರ ವಾಕಯೆವುಂಟಾಯಿತ್. ಅವನ್ ಯದ್ಣನ್ ನದಯ ಸುತತುಲ್ರುವ ಎಲಾಲಿ ಸಿೀಮಗಳಗೆ 
ಬಂದು, ಪ್ಪಗಳ ಪರಿಹಾರರ್ಕೆಗಿ ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಂಡು ದೀಕ್ಸಾನುನ ಪಡೆಯುವದರ ಕುರಿತ್ ಸಾರಿ 
ಹೆೀಳದನ್. ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರವಾದಯಾದ ಯ್ಶ್ಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿೀಗೆಂದು ಬರೆದದೆ:
  “ಅರರಯೆದಲ್ಲಿ ಘೀಷಿಸುವವನ ಸವಾರವು,
  ‘ಕತ್ಣನ ಮಾಗ್ಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ,
  ಆತನ ಹಾದಗಳನ್ನು ನೆಟಟುಗೆಮಾಡಿರಿ!
  ಪ್ರತ್ಯಂದು ಹಳಳುವೂ ಭತ್್ಣಯಾಗಬೀಕು,
  ಬಟಟುಗುಡ್ಡಗಳು ಮಟಟುವಾಗಬೀಕು;
  ಡಂರ್ದ ರಸ್ತುಗಳು ನೆಟಟುಗಾಗಬೀಕು,
  ಮತ್ತು ಕರಕಲಾದ ದ್ರಿಗಳು ಸರಾಗವಾಗಬೀಕು;
  ಮಾನವರೆಲಲಿರೂ ದೆೀವರ ರಕ್ಣೆಯನ್ನು ರ್ಣ್ವರು.’ ”

ಆಗ ತನಿನುಂದ ದೀಕ್ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳುವುದರ್ಕೆಗಿ ಹರಟು ಬಂದ ಜನಸಮೂಹಕೆಕೆ, ಯೀಹಾನನ್, 
“ಎಲೆೈ ಸಪ್ಣಸಂತತ್ಯವರೆೀ! ಮಂದೆ ಬರುವ ಕೀಪ್ಗಿನುಯಿಂದ ತಪ್್ಪಸಿಕಳಳುಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು 
ಯಾರು್ ಹಾಗಾದರೆ ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಂಡದದಾಕೆಕೆ ಯೀಗಯೆವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿರಿ. ‘ಅಬ್ರಹಾಮನ್ 
ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಕಚಿ್ಚಕಳಳುಬೀಡಿರಿ. ಈ ಕಲುಲಿಗಳಂದಲೂ ದೆೀವರು ಅಬ್ರಹಾಮ
ನಿಗೆ ಮಕಕೆಳನ್ನು ಹುಟಿಟುಸಲು ಶಕತುರೆಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಮರಗಳ ಬೀರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೀ ಕಡಲ್ 
ಬಿದದಾದೆ, ಒಳೆಳುಯ ಫಲವನ್ನು ಕಡದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬಂಕಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು,” ಎಂದು 
ಹೆೀಳದನ್.

ಆಗ ಜನರು, “ಹಾಗಾದರೆ ನ್ವೀನ್ ಮಾಡಬೀಕು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯೀಹಾನನ್ ಉತತುರವಾಗಿ, “ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳದದಾರೆ ಇಲಲಿದವನಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕಡಲ್, ಆಹಾರ

ವುಳಳುವನ್ ಇಲಲಿದವನಂದಗೆ ಹಂಚಿಕಳಳುಲ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.
ತರುವಾಯ ಸುಂಕದವರು ಸಹ ದೀಕ್ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಂದು ಯೀಹಾನನಿಗೆ, 

“ಬೀಧಕರೆೀ, ನ್ವೀನ್ ಮಾಡಬೀಕು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯೀಹಾನನ್ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದದಾಕಕೆಂತ ಹೆಚ್್ಚೀನ್ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಬೀಡಿರಿ,” ಎಂದನ್.
ಅದರಂತ್ಯ್ೀ ಸ್ೈನಿಕರು, “ನ್ವೀನ್ ಮಾಡಬೀಕು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯೀಹಾನನ್, “ಯಾರನ್ನು ಬದರಿಸಿ ಹರ ತ್ಗೆದುಕಳಳುಬೀಡಿರಿ. ಯಾರ ಮೀಲೆಯೂ ಸುಳುಳು ದೂರು 

ಹೆೀಳಬೀಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತೃಪತುರಾಗಿರಿ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ವಿರಯಗಳನ್ನು ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟುಟುಕಂಡು ಆಲೀಚಿಸುತ್ತುದದಾಳು. ತಮಗೆ ತ್ಳಸಿದ ಪ್ರರ್ರವೀ ಕುರುಬರು 
ತ್ವು ಕೆೀಳ, ಕಂಡ ಎಲಾಲಿ ವಿರಯಗಳಗಾಗಿ ದೆೀವರನ್ನು ಮಹಿಮಪಡಿಸುತ್ತು, ಕಂಡಾಡುತ್ತು ಹಿಂದರುಗಿ 
ಹೀದರು.

ಶಶುವಿಗೆ ಸುನನುತ್ ಮಾಡಬೀರ್ಗಿದದಾ ಎಂಟನೆಯ ದನದಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಳು ಗಭ್ಣಣಿಯಾಗುವುದಕೆಕೆ ಮಂಚ್ಯ್ೀ 
ದೂತನ್ ಸೂಚಿಸಿದದಾಂತ್ “ಯ್ೀಸು” ಎಂದು ನ್ಮಕರರ ಮಾಡಿದರು.

ಮೊೀಶ್ಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರರ್ರ ಮರಿಯಳಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರರದ ದವಸಗಳು ಮಗಿದ ಮೀಲೆ, ಯೀಸ್ೀಫನ್ 
ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಶಶುವನ್ನು ಕತ್ಣನಿಗೆ ಸಮಪ್್ಣಸುವುದರ್ಕೆಗಿ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ತಂದರು. ಕತ್ಣನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 
ಬರೆದರುವಂತ್, “ಪ್ರತ್ಯಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡು ಮಗು ಕತ್ಣನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸಮಪ್್ಣಸಬೀಕು” ಎಂತಲೂ 
“ಒಂದು ಜೊತ್ ಬಳವಕಕೆಗಳನ್ನುಗಲ್ ಎರಡು ಪ್ರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನ್ನುಗಲ್ ಬಲ್ ಅಪ್್ಣಸಬೀಕು,” ಎಂತಲೂ 
ಕತ್ಣನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳರುವ ಪ್ರರ್ರ ಅವರು ಸಮಪ್್ಣಸಿದರು.

ಆಗ ಸಿಮಯೀನನೆಂಬ ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನ್ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಲ್ಲಿದದಾನ್. ಅವನ್ ನಿೀತ್ವಂತನ್ ಭಕತುನ್ 
ಆಗಿದದಾನ್. ಅವನ್ ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲರನ್ನು ಸಂತ್ೈಸುವ ಒಬಬುರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ರ್ಯುತ್ತುದದಾನ್. ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ದೆೀವರ 
ಪ್ರಸನನುತ್ ಅವನ ಮೀಲ್ತ್ತು. ಇದಲಲಿದೆ, ಅವನ್ ಕತ್ಣನ್ ಕಳುಹಿಸಲ್ರುವ ಕ್ರಸತುನನ್ನು ರ್ಣ್ವುದಕಕೆಂತ ಮಂಚ್ 
ಮರರ ಹಂದುವುದಲಲಿವಂದು ಪವಿತ್್ರತ್ಮನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನ್ ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ಪ್ರೀರಣೆಯಿಂದ 
ದೆೀವಾಲಯದ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದನ್, ಆಗ ನಿಯಮವನ್ನು ಪೂರೆೈಸಲು ತಂದೆತ್ಯಿಗಳು ಶಶು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಒಳಗೆ 
ತಂದರು. ಆಗ ಸಿಮಯೀನನ್ ಶಶುವನ್ನು ತನನು ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಗೆದುಕಂಡು ದೆೀವರನ್ನು ಕಂಡಾಡುತ್ತು ಹಿೀಗೆಂದನ್:
  “ಸವೀ್ಣಶವಾರನ್ದ ಕತ್ಣನೆೀ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗಾದಾನದ ಪ್ರರ್ರ,
  ನಿಮ್ಮ ದ್ಸನನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಂದ ಈಗ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
  ನನನು ಕಣ್ಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಣೆಯನ್ನು ಕಂಡವು,
  ಈ ರಕ್ಣೆಯನ್ನು ನಿೀವು ಎಲಾಲಿ ಜನಗಳ ಮಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದದಾೀರಿ:
  ಅದು ಯ್ಹೂದಯೆರಲಲಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟನೆಯ ಬಳಕ್,
  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಯಾದ ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲರ ಮಹಿಮಯೂ ಆಗಿದೆ.”

ಶಶುವಿನ ವಿರಯವಾಗಿ ಸಿಮಯೀನನ್ ಹೆೀಳದ ಮಾತ್ಗಳಗೆ ಶಶುವಿನ ತಂದೆತ್ಯಿಗಳು ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುರು. 
ಅನಂತರ ಸಿಮಯೀನನ್ ಅವರನ್ನು ಆಶೀವ್ಣದಸಿ, ಶಶುವಿನ ತ್ಯಿ ಮರಿಯಳಗೆ, “ಇಗೊೀ, ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಅನೆೀಕರು ಬಿೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಏಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಗು ನೆೀಮಕವಾಗಿದೆ, ಜನರು ಎದುರು ಮಾತನ್ಡುವುದಕೆಕೆ 
ಈ ಮಗು ಗುರುತ್ಗಿರುವದು. ಹಿೀಗೆ ಅನೆೀಕ ಹೃದಯಗಳ ಆಲೀಚನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುವವು. ನಿನನು ಸವಾಂತ 
ಪ್್ರರವನ್ನು ಸಹ ಖಡಗೆವು ತ್ವಿಯುವುದು” ಎಂದನ್.

ಅಲ್ಲಿ ಅಷೀರನ ಗೊೀತ್ರದ ಫನ್ವೀಲನ ಮಗಳಾದ ಅನನುಳೆಂಬ ಒಬಬು ಬಹು ಮಪ್್ಪನ ಪ್ರವಾದನಿಯಿದದಾಳು. 
ಅವಳು ಮದುವಯಾಗಿ ಗಂಡನಂದಗೆ ಏಳು ವರ್ಣ ಬಾಳದದಾಳು. ಅವಳು ಎಂಬತತುನ್ಲುಕೆ ವರ್ಣ ವಿಧವ
ಯಾಗಿದುದಾ, ದೆೀವಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟುಟುಹೀಗದೆ ಉಪವಾಸಗಳಂದಲೂ ಪ್್ರಥ್ಣನೆಗಳಂದಲೂ ರಾತ್್ರ ಹಗಲೂ 
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತುದದಾಳು. ಆ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲಿ ಅನನುಳು ಬಂದು, ದೆೀವರನ್ನು ಕಂಡಾಡಿ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಲ್ಲಿ 
ವಿಮೊೀಚನೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೀಡುತ್ತುದದಾವರೆಲಲಿರಂದಗೆ ಶಶುವಿನ ವಿರಯವಾಗಿ ಮಾತನ್ಡಿದಳು.

ಯೀಸ್ೀಫನ್ ಮರಿಯಳೂ ಕತ್ಣನ ನಿಯಮದ ಪ್ರರ್ರ ಎಲಲಿವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗಿಸಿದ ಮೀಲೆ, ತಮ್ಮ 
ಊರಾಗಿದದಾ ಗಲ್ಲಾಯದ ನಜರೆೀತ್ಗೆ ಹಿಂದರುಗಿದರು. ಆ ಶಶುವು ಬಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು; ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 
ವೃದ್ಧಯಾಯಿತ್ ಮತ್ತು ದೆೀವರ ಕೃಪಯು ಶಶುವಿನ ಮೀಲೆ ಇತ್ತು.

ಯ್ೀಸುವಿನ ತಂದೆತ್ಯಿಗಳು ಪ್ರತ್ವರ್ಣವೂ ಪಸಕೆಹಬಬುಕೆಕೆ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹೀಗುತ್ತುದದಾರು. ಯ್ೀಸುವಿಗೆ 
ಹನೆನುರಡು ವರ್ಣವಾದ್ಗ, ಪದ್ಧತ್ಯ ಪ್ರರ್ರ ಅವರು ಹಬಬುರ್ಕೆಗಿ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹೀದರು. ಅವರು ಆ 
ಹಬಬುವನ್ನು ಮಗಿಸಿಕಂಡು ಹಿಂದರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಬಾಲಕ ಯ್ೀಸು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಲ್ಲಿಯ್ೀ ಉಳದದುದಾ, 
ತಂದೆತ್ಯಿಗಳಗೆ ತ್ಳದರಲ್ಲಲಿ. ಯ್ೀಸು ಗುಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದದಾರಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿ, ಒಂದು ದನದ 
ಪ್ರಯಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೀಲೆ ತಮ್ಮ ಬಳಗದವರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲಕ ಯ್ೀಸುವನ್ನು 
ಹುಡುಕದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕಳಳುದೆ ಹೀದುದರಿಂದ, ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತು ಪುನುಃ 
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  ನಹೀರನ್ ಸ್ರೂಗನ ಮಗನ್, ಸ್ರೂಗನ್ ರೆಗ್ವನ ಮಗನ್,
  ರೆಗ್ವನ್ ಪಲೆಗನ ಮಗನ್, ಪಲೆಗನ್ ಹೆಬರನ ಮಗನ್,
  ಹೆಬರನ್ ಸಾಲನ ಮಗನ್, ಸಾಲನ್ ಕಯಿನ್ನನ ಮಗನ್,
  ಕಯಿನ್ನನ್ ಅಫ್ಣಕ್ದನ ಮಗನ್, ಅಫ್ಣಕ್ದನ್ ಶ್ೀಮನ ಮಗನ್,
  ಶ್ೀಮನ್ ನೀಹನ ಮಗನ್, ನೀಹನ್ ಲಾಮಕನ ಮಗನ್,
  ಲಾಮಕನ್ ಮತೂರಲನ ಮಗನ್, ಮತೂರಲನ್ ಹನೀಕನ ಮಗನ್,
  ಹನೀಕನ್ ಯ್ರೆದನ ಮಗನ್, ಯ್ರೆದನ್ ಮಹಲಲೆೀಲನ ಮಗನ್,
  ಮಹಲಲೆೀಲನ್ ಕಯಿನ್ನನ ಮಗನ್, ಕಯಿನ್ನನ್ ಎನೀರನ ಮಗನ್,
  ಎನೀರನ್ ಸ್ೀಥನ ಮಗನ್, ಸ್ೀಥನ್ ಆದ್ಮನ ಮಗನ್,
  ಆದ್ಮನ್ ದೆೀವರ ಮಗನ್.

ಯ್ೀಸು ಪವಿತ್್ರತ್ಮಭರಿತರಾಗಿ, ಯದ್ಣನ್ ನದ ತ್ೀರದಂದ ಹಿಂದರುಗಿ ಬಂದು ದೆೀವರಾತ್ಮರಿಂದ ಅಡವಿ
ಯಳಕೆಕೆ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನ ಹಂದ, ನಲವತ್ತು ದನಗಳು ಸ್ೈತ್ನನಿಂದ ಶೀಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು ಏನ್ ತ್ನನುಲ್ಲಲಿ. ಆ ದನಗಳು ಮಗಿದ ಮೀಲೆ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತ್.

ಸ್ೈತ್ನನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ದೆೀವರ ಪುತ್ರನ್ಗಿದದಾರೆ, ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರಟಿಟುಯಾಗುವಂತ್ ಹೆೀಳು!” ಎಂದನ್.
ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಉತತುರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ ‘ಮನ್ರಯೆನ್ ಜಿೀವಿಸುವುದು ರಟಿಟುಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲಲಿ’ ಎಂದು 

ಪವಿತ್ರ ವೀದದಲ್ಲಿ ಬರೆದದೆ,” ಎಂದರು.
ಸ್ೈತ್ನನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಎತತುರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಹೀಗಿ, ಲೀಕದ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯೆಗಳನ್ನು 

ಕ್ರಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಿದನ್. ಅನಂತರ ಸ್ೈತ್ನನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಈ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯೆಗಳ ಅಧಿರ್ರವನ್ನು 
ಇವುಗಳ ಮಹಿಮಯನ್ನು ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಕಡುವನ್. ಇವಲಾಲಿ ನನಗೆ ಕಟಿಟುರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಇರಟು ಬಂದ 
ಯಾರಿಗಾದರೂ ನ್ನ್ ಕಡುವನ್. ಆದದಾರಿಂದ ನಿೀನ್ ನನನುನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ, ಎಲಲಿವೂ ನಿನನುದ್ಗುವವು,” ಎಂದು 
ಹೆೀಳದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ ಉತತುರವಾಗಿ, “ ‘ನಿನನು ದೆೀವರಾದ ಕತ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೀ ಸ್ೀವ ಸಲ್ಲಿಸ
ಬೀಕು,’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ವೀದದಲ್ಲಿ ಬರೆದದೆ,” ಎಂದರು.

ಸ್ೈತ್ನನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಕರೆತಂದು ದೆೀವಾಲಯದ ಅತ್ೀ ಎತತುರವಾದ ಶಖರದ ಮೀಲೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ದೆೀವರ ಪುತ್ರನ್ಗಿದದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕೆಕೆ ಧುಮಕು! ಏಕೆಂದರೆ,
  “ ‘ದೆೀವರು ನಿನನುನ್ನು ರ್ಪ್ಡುವುದಕೆಕೆ
  ತಮ್ಮ ದೂತರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸುವರು ಮತ್ತು
  ನಿನನು ಪ್ದಗಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತ್,
  ದೂತರು ನಿನನುನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕಳುಳುವರು,’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ವೀದದಲ್ಲಿ ಬರೆದದೆ,”

ಎಂದನ್.
ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ನಿನನು ದೆೀವರಾದ ಕತ್ಣನನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು,’ ಎಂದೂ ಹೆೀಳದೆ,” ಎಂದು 

ಉತತುರಕಟಟುರು.
ಸ್ೈತ್ನನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ನ್ನ್ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಶೀಧಿಸಿದ ಮೀಲೆ, ತಕಕೆರ್ಲ ಬರುವ ತನಕ ಅವರನ್ನು ಬಿಟುಟು 

ಹರಟುಹೀದನ್.

ಯ್ೀಸು ಪವಿತ್್ರತ್ಮನ ಶಕತುಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾಯಕೆಕೆ ಹಿಂದರುಗಿದರು, ಅವರ ಸುದ್ಧಯು ಸುತತುಮತತುಲೆಲಾಲಿ ಹರಡಿತ್. 
 ಯ್ೀಸು ಯ್ಹೂದಯೆರ ಸಭಾಮಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಧಿಸಿದದಾರಿಂದ, ಎಲಲಿರೂ ಅವರನ್ನು ಹಗಳದರು.

ಯ್ೀಸು ತ್ವು ಬಳೆದ ನಜರೆೀತ್ಗೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಪದ್ಧತ್ಯಂತ್ ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದರದೊಳಕೆಕೆ 
ಹೀಗಿ ಪವಿತ್ರ ವೀದದ ಸುರುಳಯನ್ನು ಓದುವುದರ್ಕೆಗಿ ಎದುದಾ ನಿಂತರು. ಯ್ೀಸುವಿನ ಕೆೈಗೆ ಪ್ರವಾದ ಯ್ಶ್ಯನ 
ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಯನ್ನು ಕಟಟುರು. ಯ್ೀಸು ಅದನ್ನು ಬಿಚಿ್ಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದರುವ ಈ ವಾಕಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಓದದರು:
  “ಕತ್ಣನ ಆತ್ಮವು ನನನು ಮೀಲೆ ಇದೆ,
  ಏಕೆಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾತ್್ಣ ಸಾರುವುದಕೆಕೆ
  ನನನುನ್ನು ಅಭಷೀಕಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಜನರು ಕ್ರಸತುನಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೀಡುತ್ತು ಇದದಾದದಾರಿಂದ, ಯೀಹಾನನೆೀ ಕ್ರಸತುನ್ಗಿರಬಹುದೊೀ 
ಏನೀ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೀಚಿಸುತ್ತುದದಾರು. ಯೀಹಾನನ್ ಉತತುರವಾಗಿ ಅವರೆಲಲಿರಿಗೆ: 
“ನ್ನಂತೂ ನಿಮಗೆ ನಿೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸುತ್ತುೀನೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ಶಕತುರಬಬುರು ಬರುತ್ತುರೆ, ಅವರ 
ಪ್ದರಕ್ಷೆಗಳ ದ್ರವನ್ನು ಬಿಚ್್ಚವ ಗುಲಾಮನ್ಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನ್ನ್ ಯೀಗಯೆನಲಲಿ. ಅವರು ಪವಿತ್್ರತ್ಮನಿಂದಲೂ 
ಬಂಕಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸುವರು. ಮೊರವು ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರವನ್ನು 
ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಗೊೀಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿಸುವರು. ಆದರೆ ಹಟಟುನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗದ ಬಂಕಯಲ್ಲಿ 
ಸುಟುಟುಹಾಕುವರು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್. ಯೀಹಾನನ್ ಇನ್ನು ಅನೆೀಕ ರಿೀತ್ಗಳಂದ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 
ಸುವಾತ್್ಣಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತುದದಾನ್.

ಚತ್ರಾಧಿಪತ್ಯಾದ ಹೆರೀದನ್, ತನನು ಸಹೀದರ ಫಿಲ್ಪ್ಪನ ಹೆಂಡತ್ ಹೆರೀದಯೆಳನ್ನು ಇಟುಟುಕಂಡಿದದಾನ್ 
ಮತ್ತು ಹೆರೀದನ್ ಮಾಡಿದದಾ ಎಲಾಲಿ ದುರಕೆಪೃತಯೆಗಳಗಾಗಿ ಯೀಹಾನನ್ ಅವನನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗದರಿಸಿದದಾರಿಂದ, 
ಹೆರೀದನ್ ಯೀಹಾನನನ್ನು ಸ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ತನನು ಎಲಾಲಿ ದುರಕೆಪೃತಯೆಗಳೊಂದಗೆ ಮತತುಂದನ್ನು ಕ್ಡಿಸಿದದಾನ್.

ಜನರೆಲಾಲಿ ದೀಕ್ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳುತ್ತುದದಾರು, ಆಗ ಯ್ೀಸು ಸಹ ದೀಕ್ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿಕಂಡು ಪ್್ರಥಿ್ಣ
ಸುತ್ತುರುವಲ್ಲಿ, ಸವಾಗ್ಣವು ತ್ರೆಯಿತ್. ಆಗ ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ದೆೀಹಾರ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಿವಾಳದಂತ್ ಯ್ೀಸುವಿನ ಮೀಲೆ 
ಇಳದರು. ಆಗ “ನಿೀನ್ ನನನು ಪ್್ರಯ ಪುತ್ರನ್, ನಿನನುನ್ನು ಅಪ್ರವಾಗಿ ಮಚಿ್ಚದೆದಾೀನೆ,” ಎಂಬ ಧವಾನಿಯು ಪರಲೀಕ
ದಂದ ಕೆೀಳಬಂತ್.

ಯ್ೀಸು ಸ್ೀವಯನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಿದ್ಗ ಹೆಚ್್ಚ ಕಡಿಮ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಣದವರಾಗಿದದಾರು. ಯ್ೀಸು ಜನರ ಎಣಿಕೆ
ಯಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ೀಫನ ಮಗನ್.
  ಯೀಸ್ೀಫನ್, ಹೆೀಲ್ೀಯ ಮಗನ್, ಹೆೀಲ್ೀಯನ್ ಮತ್್ಥತನ ಮಗನ್,
  ಮತ್್ಥತನನ್ ಲೆೀವಿಯ ಮಗನ್, ಲೆೀವಿಯನ್ ಮಲ್ಖಿಯ ಮಗನ್,
  ಮಲ್ಖಿಯನ್ ಯನ್ನುಯನ ಮಗನ್, ಯನ್ನುಯನ್ ಯೀಸ್ೀಫನ ಮಗನ್,
  ಯೀಸ್ೀಫನ್ ಮತತುಥಿೀಯನ ಮಗನ್, ಮತತುಥಿೀಯನ್ ಆಮೊೀಸನ ಮಗನ್,
  ಆಮೊೀಸನ್ ನಹೂಮನ ಮಗನ್, ನಹೂಮನ್ ಎಸಿಲಿಯ ಮಗನ್,
  ಎಸಿಲಿಯನ್ ನಗಾಗೆಯನ ಮಗನ್, ನಗಾಗೆಯನ್ ಮಹಾಥನ ಮಗನ್,
  ಮಹಾಥನ್ ಮತತುಥಿೀಯನ ಮಗನ್, ಮತತುಥಿೀಯನ್ ಶಮಿೀಯಿನ ಮಗನ್,
  ಶಮಿೀಯಿನ್ ಯಸ್ೀಖನ ಮಗನ್, ಯಸ್ೀಖನ್ ಯೀದನ ಮಗನ್,
  ಯೀದನ್ ಯೀಹಾನನ ಮಗನ್, ಯೀಹಾನನ್ ರೆೀಸನ ಮಗನ್,
  ರೆೀಸನ್ ಜ್ರುಬಾಬಲನ ಮಗನ್, ಜ್ರುಬಾಬಲನ್ ಸಲಥಿಯ್ೀಲನ ಮಗನ್,
  ಸಲಥಿಯ್ೀಲನ್ ನೆೀರಿಯನ ಮಗನ್, ನೆೀರಿಯನ್ ಮಲ್ಖಿಯನ ಮಗನ್,
  ಮಲ್ಖಿಯನ್ ಅದದಾಯನ ಮಗನ್, ಅದದಾಯನ್ ಕೀಸಾಮನ ಮಗನ್,
  ಕೀಸಾಮನ್ ಎಲ್ಮದ್ಮನ ಮಗನ್, ಎಲ್ಮದ್ಮನ್ ಏರನ ಮಗನ್,
  ಏರನ್ ಯ್ಹೀಷ್ವನ ಮಗನ್, ಯ್ಹೀಷ್ವನ್ ಎಲ್ಯ್ೀಜರನ ಮಗನ್,
  ಎಲ್ಯ್ೀಜರನ್ ಯೀರೆೈಮನ ಮಗನ್, ಯೀರೆೈಮನ್ ಮತ್್ಥತನ ಮಗನ್,
  ಮತ್್ಥತನ್ ಲೆೀವಿಯನ ಮಗನ್, ಲೆೀವಿಯನ್ ಸಿಮಿಯೀನನ ಮಗನ್,
  ಸಿಮಿಯೀನನ್ ಯೂದನ ಮಗನ್, ಯೂದನ್ ಯೀಸ್ೀಫನ ಮಗನ್,
  ಯೀಸ್ೀಫನ್ ಯೀನ್ಮನ ಮಗನ್, ಯೀನ್ಮನ್ ಎಲ್ಯಕೀಮನ ಮಗನ್,
  ಎಲ್ಯಕೀಮನ್ ಮಲೆಯಾನ ಮಗನ್, ಮಲೆಯಾನ್ ಮನನುನ ಮಗನ್,
  ಮನನುನ್ ಮತ್ತುಥನ ಮಗನ್, ಮತ್ತುಥನ್ ನ್ತ್ನನ ಮಗನ್,
  ನ್ತ್ನನ್ ದ್ವಿೀದನ ಮಗನ್, ದ್ವಿೀದನ್ ಇರಯನ ಮಗನ್,
  ಇರಯನ್ ಓಬೀದನ ಮಗನ್, ಓಬೀದನ್ ಬೀವಜನ ಮಗನ್,
  ಬೀವಜನ್ ಸಲ್ಮೀನನ ಮಗನ್, ಸಲ್ಮೀನನ್ ನಹಶೀನನ ಮಗನ್,
  ನಹಶೀನನ್ ಅಮಿ್ಮೀನ್ದ್ಬನ ಮಗನ್, ಅಮಿ್ಮೀನ್ದ್ಬನ್ ಆನೆೈ್ಣಯನ ಮಗನ್,
  ಆನೆೈ್ಣಯನ್ ಹೆಚೊ್ರೀನನ ಮಗನ್, ಹೆಚೊ್ರೀನನ್ ಪರೆಸನ ಮಗನ್,
  ಪರೆಸನ್ ಯೂದನ ಮಗನ್, ಯೂದನ್ ಯಾಕೀಬನ ಮಗನ್,
  ಯಾಕೀಬನ್ ಇಸಾಕನ ಮಗನ್, ಇಸಾಕನ್ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನ್,
  ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ತ್ೀರನ ಮಗನ್, ತ್ೀರನ್ ನಹೀರನ ಮಗನ್,
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“ಬೀರೆ ಪಟಟುರಗಳಗ್ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವನ್ನು ನ್ನ್ ಸಾರಬೀರ್ಗಿದೆ. ನನನುನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಇದರ್ಕೆಗಿಯ್ೀ,” 
ಎಂದರು. ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಯೂದ್ಯದ ಸಭಾಮಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್್ಣ ಸಾರುತ್ತು ಇದದಾರು.

ಒಂದು ದನ ಯ್ೀಸು ಗೆನೆಜರೆೀತ್ ಕೆರೆಯ ಬಳಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕಂಡಿದ್ದಾಗ, ಜನರು ದೆೀವರ ವಾಕಯೆವನ್ನು ಕೆೀಳು
ವುದರ್ಕೆಗಿ ಅವರ ಸುತತುಲೂ ಗುಂಪ್ಗಿ ಕ್ಡಿದದಾರು. ಯ್ೀಸು ಕೆರೆಯ ಬಳಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊೀಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. 
ಅಲ್ಲಿ ಬಸತುರು ಅವುಗಳಂದ ಹರಗೆ ಹೀಗಿ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತುದದಾರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿೀಮೊೀನನ 
ದೊೀಣಿಯನ್ನು, ಯ್ೀಸು ಹತ್ತು ಅದನ್ನು ದಡದಂದ ಸವಾಲ್ಪ ದೂರ ನ್ಕಬೀಕೆಂದು ಅವನನ್ನು ಕೆೀಳಕಂಡರು. 
ಆಮೀಲೆ ಯ್ೀಸು ಕುಳತ್ಕಂಡು ದೊೀಣಿಯಳಗಿಂದಲೆೀ ಜನರಿಗೆ ಬೀಧಿಸಿದರು.

ಅವರು ಮಾತನ್ಡುವುದನ್ನು ಮಗಿಸಿದ ಮೀಲೆ ಸಿೀಮೊೀನನಿಗೆ, “ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ದೊೀಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, 
ಮಿೀನ್ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿೀಸಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಉತತುರವಾಗಿ ಸಿೀಮೊೀನನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೀ, ನ್ವು ರಾತ್್ರಯ್ಲಾಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟಟುರೂ ಏನ್ 
ಸಿಕಕೆಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ನಂತ್ ನ್ನ್ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಿೀಸುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ಅವರು ಅದರಂತ್ ಬಲೆ ಹಾಕದ್ಗ, ಮಿೀನಿನ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು ಅವರ ಬಲೆಯು 
ಹರಿಯುವಂತ್ಯಿತ್. ಆಗ ಬೀರೆ ದೊೀಣಿಯಲ್ಲಿದದಾ ತಮ್ಮ ಪ್ಲುಗಾರರು ಬಂದು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಬೀಕೆಂದು ಅವರು ಸನೆನುಮಾಡಿದರು. ಪ್ಲುಗಾರರು ಬಂದು ಎರಡು ದೊೀಣಿಗಳನ್ನು ತ್ಂಬಿಸಲಾಗಿ 
ಅವು ಮಳುಗಲಾರಂಭಸಿದವು.

ಸಿೀಮೊೀನ್ ಪೀತ್ರನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಯ್ೀಸುವಿನ ಮಂದೆ ಮೊರರ್ಲೂರಿ, “ಸಾವಾಮಿ, ನನನುನ್ನು ಬಿಟುಟು 
ಹೀಗಿರಿ, ನ್ನ್ ಪ್ಪ್,” ಎಂದನ್. ಯಾಕಂದರೆ, ಅವರು ಹಿಡಿದ ಮಿೀನ್ಗಳ ರಾಶಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ್ 
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದದಾವರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡಿದದಾರು. ಸಿೀಮೊೀನನ ಕ್ಡ ಪ್ಲುಗಾರರಾಗಿದದಾ ಜ್ಬದ್ಯನ 
ಮಕಕೆಳಾದ ಯಾಕೀಬ, ಯೀಹಾನರೂ ಹಾಗೆಯ್ೀ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡಿದದಾರು.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಸಿೀಮೊೀನನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೀಡ; ಇಂದನಿಂದ ನಿೀನ್ ದೆೀವರಿಗಾಗಿ ಮನ್ರಯೆರನೆನುೀ ಹಿಡಿಯುವವ
ನ್ಗಿರುವ,” ಎಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೊೀಣಿಗಳನ್ನು ದಡಕೆಕೆ ತಂದು ಎಲಲಿವನ್ನು ಬಿಟುಟು, ಯ್ೀಸುವನೆನುೀ 
ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದರು.

ಯ್ೀಸು ಒಂದು ಪಟಟುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮೈಯ್ಲಾಲಿ ಕುರ್ಠರೀಗವಿದದಾ ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕಂಡು 
ಅಡ್ಡಬಿದುದಾ ಅವರಿಗೆ, “ಸಾವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಮನಸಿಸಾದದಾರೆ, ನಿೀವು ನನನುನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ,” ಎಂದು ಅವರನ್ನು 
ಬೀಡಿಕಂಡನ್.

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಕೆೈಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನು ಮಟಿಟು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮನಸಿಸಾದೆ, ನಿೀನ್ ಶುದ್ಧನ್ಗು!” ಎಂದು 
ಹೆೀಳದರು. ಕ್ಡಲೆೀ ಆ ಕುರ್ಠವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟುಟುಹೀಯಿತ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಇದನ್ನು ನಿೀನ್ ಯಾರಿಗ್ ಹೆೀಳಬೀಡ, ಆದರೆ ನಿೀನ್ ಗುರಹಂದದದಾಕೆಕೆ ಜನರಿಗೆ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತ್ ಹೀಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನನುನ್ನು ತೀರಿಸಿಕಂಡು ನಿನನು ಶುದ್್ಧಚ್ರರ್ಕೆಗಿ ಮೊೀಶ್ ಅಪ್ಪಣೆ 
ಕಟಟುಂತ್ ಅಪ್್ಣಸು,” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದರು.

ಆದರೂ ಯ್ೀಸುವಿನ ವಿರಯವು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್್ಚಗಿ ದೂರದವರೆಗ್ ಹರಡಿತ್. ಅವರ ಉಪದೆೀಶವನ್ನು 
ಕೆೀಳುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರೀಗಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕಳುಳುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಗಳು ಕ್ಡಿ 
ಬಂದವು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ತನನುನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೆೀಕಸಿಕಂಡು ಎಂದನಂತ್ ಏರ್ಂತ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೀಗಿ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುತ್ತುದದಾರು.

ಒಂದು ದನ ಯ್ೀಸು ಬೀಧಿಸುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಗಲ್ಲಾಯ ಯೂದ್ಯ ಮತ್ತು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಊರಿನಿಂದ ಬಂದದದಾ ಫರಿಸಾಯರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಂಡಿದದಾರು. ಯ್ೀಸುವಿನಲ್ಲಿ 
ಸವಾಸ್ಥಮಾಡುವುದರ್ಕೆಗಿ ದೆೀವರ ಶಕತುಯು ಇತ್ತು. ಆಗ ಕೆಲವರು ಒಬಬು ಪ್ಶವಾ್ಣವಾಯು ರೀಗಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ
ಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುಕಂಡು ಬಂದು, ಒಳಗೆ ಯ್ೀಸುವಿನ ಎದುರಿಗೆ ತರುವುದಕೆಕೆ ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದದಾ 
ಜನಸಮೂಹದವರ ನಿಮಿತತು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ತರುವ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ರ್ರದೆ, ಮನೆಯ ಮೀಲೆ 
ಹೀಗಿ ಹೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದು ಅವನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಂದಗೆ ಯ್ೀಸುವಿನ ಮಂದೆ ಇಳಸಿದರು.

  ಸ್ರೆಯಲ್ಲಿದದಾವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ,
  ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿಟು ಕಡುವುದಕ್ಕೆ,
  ಜಜಿಜಿ ಹೀದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ,
  ಕತ್ಣನ ಮಚ್್ಚಗೆ ವರ್ಣವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನನುನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.”

ಯ್ೀಸು ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಯನ್ನು ಸುತ್ತು, ಪರಿಚ್ರಕನ ಕೆೈಗೆ ಕಟುಟು ಕುಳತ್ಕಂಡರು. ಆಗ ಆ ಸಭಾಮಂದರ
ದಲ್ಲಿ ಇದದಾವರೆಲಲಿರ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಅವರ ಮೀಲೆಯ್ೀ ನ್ಟಿದದಾವು. ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಕೆೀಳುತ್ತುದದಾಂತ್ಯ್ೀ ಈ 
ಪವಿತ್ರ ವೀದದ ವಾಕಯೆವು ಇಂದು ನೆರವೀರಿತ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾರಂಭಸಿದರು.

ಎಲಲಿರೂ ಅವರನ್ನು ಹಗಳದರು. ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಕೃಪಯುಳಳು ಮಾತ್ಗಳಗೆ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟುಟು, 
“ಈತನ್ ಯೀಸ್ೀಫನ ಮಗನಲಲಿವೀ್” ಎಂದು ಮಾತನ್ಡಿಕಂಡರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ “ ‘ವೈದಯೆನೆೀ, ನಿನನುನ್ನು ನಿೀನೆೀ ವಾಸಿಮಾಡಿಕೀ!’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯನ್ನು ನಿೀವು ನಿಸಸಾಂದೆೀಹ
ವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆೀಳ, ‘ಕಪರ್್ಣಮಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಂಥ ರ್ಯ್ಣಗಳು ನಡೆಯಿತ್ಂದು ನ್ವು ಕೆೀಳದೆವು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 
ನಿನನು ಸವಾಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡು’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೆೀಳುವಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಮಂದುವರಿಸಿ, “ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದೆೀನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರವಾದಯೂ ಸವಾಂತ 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಾೀರ್ರವಾಗುವುದಲಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸತಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ: ಎಲ್ೀಯನ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಣ 
ಆರು ತ್ಂಗಳು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ದೆೀಶದಲೆಲಿಲಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾದ್ಗ, ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ವಿಧವಯರು 
ಇದದಾರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಗ್ ದೆೀವರು ಎಲ್ೀಯನನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಿೀದೊೀನ್ ಪಟಟುರದ ಸರೆಪತುದಲ್ಲಿದದಾ 
ಒಬಬು ವಿಧವಯ ಬಳಗೆೀ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯ್ೀ, ಪ್ರವಾದ ಎಲ್ೀರನ ರ್ಲದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಕುರ್ಠರೀಗಿಗಳು 
ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲ್ನಲ್ಲಿದದಾರೂ ಸಿರಿಯದ ನ್ಮಾನನ ಹರತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೀರೆ ಯಾರೂ ಶುದ್ಧರಾಗಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಸಭಾಮಂದರದಲ್ಲಿ ಇದದಾವರೆಲಲಿರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆೀಳ ಬಹು ಕೀಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ಮೀಲಕೆಕೆದುದಾ, 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಪಟಟುರದ ಹರಗೆ ದಬಬುಬೀಕೆಂದು, ತಮ್ಮ ಬಟಟುದ ಮೀಲೆ ಕಟಿಟುರುವ ಪಟಟುರದ ಕಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ 
ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕಂಡು ಹೀದರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಮಧಯೆದಂದ ಹಾದು ಹರಟು ಹೀದರು.

ಯ್ೀಸು ಗಲ್ಲಾಯದ ಕಪರ್್ಣಮಿಗೆ ಬಂದು, ಸಬಬುತ್ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೀಧಿಸುತ್ತುದದಾರು. ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಬೀಧನೆಯನ್ನು ಕೆೀಳ ಜನರು ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ವಾಕಯೆವು ಅಧಿರ್ರದಂದ ಕ್ಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು.

ಆ ಸಭಾಮಂದರದಲ್ಲಿ ದೆವವಾಹಿಡಿದ ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನಿದದಾನ್. ಅವನ್ ಗಟಿಟುಯಾಗಿ ಕರುಚ್ತ್ತು, “ನಜರೆೀತ್ನ 
ಯ್ೀಸುವೀ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವ ನಿನಗೆ ಏಕೆ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನ್ಶಮಾಡುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಂದೆಯಾ್ ನಿೀನ್ ಯಾರೆಂದು 
ನ್ನ್ ಬಲೆಲಿನ್. ನಿೀನ್ ದೆೀವರ ಪರಿಶುದ್ಧರು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ, “ಸುಮ್ಮನಿರು, ಅವನಳಗಿಂದ ಹರಗೆ ಬಾ,” ಎಂದರು. ಆ ದೆವವಾವು 
ಅವನನ್ನು ಮಧಯೆದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ, ಬಾಧಿಸದೆ ಅವನಳಗಿಂದ ಹರಗೆ ಬಂತ್.

ಜನರೆಲಲಿರೂ ಬರಗಾಗಿ, “ಇದೆಂಥಾ ಮಾತ್ಗಿದೆ! ಈತನ್ ಅಧಿರ್ರದಂದಲೂ ಶಕತುಯಿಂದಲೂ ದೆವವಾಗಳಗೆ 
ಅಪ್ಪಣೆ ಕಡಲು ಅವು ಹರಗೆ ಬರುತತುವಲಾಲಿ!” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನ್ಡಿಕಂಡರು. ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಸುದ್ಧಯು ಸುತತುಲ್ನ ಪ್ರದೆೀಶದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್.

ಯ್ೀಸು ಸಭಾಮಂದರದಂದ ಎದುದಾ ಸಿೀಮೊೀನನ ಮನೆಗೆ ಹೀದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿೀಮೊೀನನ ಅತ್ತುಗೆ ಕಠಿರ 
ಜವಾರವಿದುದಾದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದದಾವರು ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೀಕೆಂದು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬೀಡಿಕಂಡರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು 
ಆಕೆಯ ಬಳಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ ಜವಾರವನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಅದು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟುಟುಹೀಯಿತ್. ಕ್ಡಲೆೀ ಆಕೆಯು ಎದುದಾ 
ಅವರನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದಳು.

ಸಂಜ್ಯಾದ ನಂತರ, ನ್ನ್ ವಿಧವಾದ ರೀಗಗಳಂದ ಅಸವಾಸ್ಥರಾದವರೆಲಲಿರನ್ನು ಜನರು ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಬಳಗೆ ಕರೆತಂದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಬಬುನ ಮೀಲೆ ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಕೆೈಗಳನಿನುಟುಟು ಅವರನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಪಡಿಸಿದರು. 
ಅನೆೀಕರಳಗಿಂದ, ದೆವವಾಗಳು ಸಹ ಹರಗೆ ಬಂದು, “ನಿೀನ್ ದೆೀವರ ಪುತ್ರನೆೀ,” ಎಂದು ಅರಚಿದವು. ಯ್ೀಸು 
ಅವುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಮಾತನ್ಡಬಾರದೆಂದು ಹೆೀಳದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆೀ ಕ್ರಸತುನೆಂದು ಅವುಗಳಗೆ ಗೊತ್ತುತ್ತು.

ಬಳಗಾದ ಮೀಲೆ, ಯ್ೀಸು ಏರ್ಂತ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹರಟು ಹೀದರು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಕಂಡು 
ಅವರ ಬಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟುಟು ಹೀಗಬಾರದೆಂದು ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, 
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ಇನನುಂದು ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು ಸಭಾಮಂದರದೊಳಕೆಕೆ ಪ್ರವೀಶಸಿ ಬೀಧಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗೆೈ 
ಬತ್ತುದ ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನಿದದಾನ್. ಆಗ ಫರಿಸಾಯರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ತಪು್ಪ 
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೀಕೆಂದು, ಅವರು ಆ ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಯ್ೀಸು ಗುರಪಡಿಸುವರೀ ಏನೀ ಎಂದು 
ಗಮನಿಸಿ ನೀಡುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಳದುಕಂಡು ಕೆೈಬತ್ತುದವನಿಗೆ, “ನಿೀನ್ 
ಎದುದಾ ಬಂದು ನಡುವ ನಿಂತ್ಕೀ,” ಎಂದ್ಗ ಅವನ್ ಎದುದಾ ನಿಂತ್ಕಂಡನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತುೀನೆ: ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಒಳೆಳುಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮೊೀಶ್ಯ 
ನಿಯಮಕೆಕೆ ಸಮ್ಮತವೊೀ ಕೆಟಟುದದಾನ್ನು ಮಾಡುವುದೊೀ್ ಪ್್ರರವನ್ನು ಉಳಸುವುದೊೀ ಅಳಸುವುದೊೀ್” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಸುತತುಲೂ ಇದದಾವರನ್ನು ನೀಡಿ, ಆ ಮನ್ರಯೆನಿಗೆ, “ನಿನನು ಕೆೈಚ್ಚ್,” ಎಂದರು. ಅವನ್ ಹಾಗೆಯ್ೀ 
ಮಾಡಿದನ್. ಆಗ ಅವನ ಕೆೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರವಾಯಿತ್. ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ 
ತ್ಂಬಾ ಕೀಪಗೊಂಡು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ಏನ್ದರೂ ಮಾಡಬೀಕೆಂದು ಒಬಬುರಿಗೊಬಬುರು ಮಾತನ್ಡಿಕಂಡರು.

ಆ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುವುದರ್ಕೆಗಿ ಒಂದು ಬಟಟುಕೆಕೆ ಹೀಗಿ, ರಾತ್್ರಯ್ಲಾಲಿ ದೆೀವರನ್ನು ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುವುದರಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದರು. ಬಳಗಾದ ಮೀಲೆ, ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರನ್ನು ಹತ್ತುರಕೆಕೆ ಕರೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹನೆನುರಡು ಮಂದಯನ್ನು 
ಆರಿಸಿಕಂಡು, ಅವರಿಗೆ “ಅಪೊಸತುಲರು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟಟುರು.
  ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಪೀತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರು ಹಂದದ ಸಿೀಮೊೀನ, ಅವನ ಸಹೀದರ 

ಅಂದೆ್ರಯ,
  ಯಾಕೀಬ,
  ಯೀಹಾನ,
  ಫಿಲ್ಪ್ಪ,
  ಬಾತ್ಣಲಮಾಯ,
  ಮತ್ತುಯ,
  ತೀಮ,
  ಅಲಾಫಾಯನ ಮಗ ಯಾಕೀಬ,
  ದೆೀಶ್ಭಮಾನಿ ಎಂದು ಅನಿನುಸಿಕಂಡ ಸಿೀಮೊೀನ,
  ಯಾಕೀಬನ ಮಗ ಯೂದ,
  ಮತ್ತು ದೊ್ರೀಹಿಯಾದ ಇಸಕೆರಿಯೀತ ಯೂದ.

ಯ್ೀಸು ಅವರಂದಗೆ ಕೆಳಗಿಳದು ಸಮತಟಾಟುದ ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ನಿಂತ್ದ್ದಾಗ, ಅವರ ಶರಯೆರ ಗುಂಪು 
ಅಲಲಿದೆ ಯೂದ್ಯದಂದಲೂ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಿಂದಲೂ ಟೈರ್, ಸಿೀದೊೀನ್ ಪಟಟುರಗಳರುವ ಸಮದ್ರ 
ತ್ೀರದಂದಲೂ ಅವರ ಉಪದೆೀಶವನ್ನು ಕೆೀಳುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರೀಗಗಳಂದ ಸವಾಸ್ಥರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು 
ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಬಂದರು. ದುರಾತ್ಮಗಳಂದ ಪ್ೀಡಿತರಾದವರೂ ಬಂದು ಸವಾಸ್ಥರಾದರು, ಆಗ ಸಮೂಹ
ದವರೆಲಲಿರೂ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಮಟಟುಬೀಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಶಕತುಯು ಹರಟು 
ಅವರೆಲಲಿರನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡುತ್ತುತ್ತು.

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರನ್ನು ನೀಡಿ, ಹೆೀಳದೆದಾೀನೆಂದರೆ:
  “ಬಡವರಾದ ನಿೀವು ಧನಯೆರು,
  ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ನಿಮ್ಮದೆೀ.
  ಈಗ ಹಸಿದವರಾದ ನಿೀವು ಧನಯೆರು,
  ನಿೀವು ತೃಪ್ತುಹಂದುವಿರಿ.
  ಈಗ ಅಳುವವರಾದ ನಿೀವು ಧನಯೆರು,
  ನಿೀವು ನಗುವಿರಿ.
  ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನನು ನಿಮಿತತು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೆವಾೀರಮಾಡಿ,
  ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಿರಕೆರಿಸಿ, ನಿಂದಸಿ,
  ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಟಟುದೆಂದು
  ತ್ರಸಕೆರಿಸಿದರೆ ನಿೀವು ಧನಯೆರು.

“ಆ ದನದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಸಂತೀರಪಡಿರಿ, ಉಲಾಲಿಸದಂದ ಕುಣಿದ್ಡಿರಿ. ಇಗೊೀ, ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 
ಮಹಾ ಪ್ರತ್ಫಲ ಸಿಕುಕೆವುದು. ಈ ಜನರ ಪ್ತೃಗಳು ಪ್ರವಾದಗಳಗೆ ಅದೆೀ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೆೀ, ನಿನನು ಪ್ಪಗಳು ಕ್ಮಿಸಲಾಗಿವ,” ಎಂದು 
ಹೆೀಳದರು.

ಆಗ ಫರಿಸಾಯರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ, “ದೆೀವದೂರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಈತನ್ ಯಾರು್ 
ದೆೀವರಬಬುನೆೀ ಹರತ್ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಮಿಸುವವರು ಯಾರು್” ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ಡಲಾರಂಭಸಿದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಳದು, “ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿಸಾನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕಳುಳುತ್ತುರುವುದೆೀನ್್ 
ಯಾವುದು ಸುಲಭ್ ‘ನಿನನು ಪ್ಪಗಳು ಕ್ಮಿಸಲಾಗಿವ’ ಎನ್ನುವುದೊೀ್ ಅಥವಾ ‘ಎದುದಾ ನಡೆ’ ಎನ್ನುವುದೊೀ್ 
ಆದರೆ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನಗೆ ಭೂಲೀಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಮಿಸುವುದಕೆಕೆ ಅಧಿರ್ರವುಂಟಂದು ನಿೀವು 
ತ್ಳಯಬೀಕು,” ಎಂದು ಹೆೀಳ, ಆ ಪ್ಶವಾ್ಣವಾಯು ರೀಗಿಗೆ, “ಎದುದಾ ನಿನನು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತುಕಂಡು ಮನೆಗೆ 
ಹೀಗು ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು. ಕ್ಡಲೆೀ ಅವನ್ ಅವರ ಮಂದೆ ಎದುದಾ ತ್ನ್ ಮಲಗಿದದಾ 
ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತುಕಂಡು, ದೆೀವರನ್ನು ಸುತುತ್ಸುತ್ತು ತನನು ಮನೆಗೆ ಹರಟುಹೀದನ್. ಅಲ್ಲಿದದಾವರೆಲಲಿರೂ 
ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ದೆೀವರನ್ನು ಸುತುತ್ಸಿದರು. ಅವರು ಭಯಭಕತುಯಿಂದ ಕ್ಡಿದವರಾಗಿ, “ನ್ವು ಈ ದನ 
ಅಪೂವ್ಣವಾದ ರ್ಯ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡೆವು,” ಎಂದರು.

ಇವುಗಳಾದ ಮೀಲೆ, ಯ್ೀಸು ಹರಟುಹೀಗಿ ತ್ರಿಗೆಯ ಕಛೀರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಂಡಿದದಾ ಲೆೀವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳಳು 
ಒಬಬು ಸುಂಕದವನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನನನುನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸು,” ಎಂದರು. ಲೆೀವಿ ಎಲಲಿವನ್ನು ಬಿಟುಟು ಎದುದಾ 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದನ್.

ತರುವಾಯ ಲೆೀವಿಯು ತನನು ಸವಾಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಔತರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು, ಬಹಳ 
ಜನ ಸುಂಕದವರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಯ್ೀಸುವಿನಂದಗೆ ಊಟಮಾಡುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರೂ ಅವರ 
ಗುಂಪ್ಗೆ ಸ್ೀರಿದ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ ಯ್ೀಸುವಿನ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಗೊರಗಾಡುತ್ತು ಶರಯೆರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಏಕೆ 
ಸುಂಕದವರ ಮತ್ತು ಪ್ಪ್ಗಳ ಸಂಗಡ ತ್ಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತುೀರಿ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ಆರೀಗಯೆವಂತರಿಗೆ ವೈದಯೆನ್ ಅವಶಯೆವಿಲಲಿ, ರೀಗಿಗಳಗೆ ವೈದಯೆನ್ ಅವಶಯೆ. ನ್ನ್ ನಿೀತ್ವಂತ
ರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬರಲ್ಲಲಿ, ಪ್ಪ್ಗಳನೆನುೀ ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಳುಳುವಂತ್ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನ್,” ಎಂದರು.

ಕೆಲವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಯೀಹಾನನ ಶರಯೆರು ಪದೆೀಪದೆೀ ಉಪವಾಸವಿದುದಾ ಪ್್ರಥ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು
ತ್ತುರೆ, ಅದರಂತ್ಯ್ೀ ಫರಿಸಾಯರ ಶರಯೆರೂ ಮಾಡುತ್ತುರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಯೆರು ಏಕೆ ತ್ಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತುರೆ್” 
ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ಮದುಮಗನ್ ಮದುವ ಅತ್ಥಿಗಳ ಸಂಗಡವಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಉಪವಾಸ
ವಿರಿಸಲಾದೀತ್್ ಆದರೆ ಮದುಮಗನನ್ನು ಅವರಿಂದ ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹೀಗುವ ದವಸಗಳು ಬರುವುವು; ಆಗ 
ಆ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವರು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ಹಳೆಯ ವಸತ್ರಕೆಕೆ ಹಸ ಬಟಟುಯ ತ್ಂಡನ್ನು ಹರಿದು 
ತ್ೀಪ ಹಚ್್ಚವುದಲಲಿ. ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ ಹಸದು ಹರಿದು ಹೀಗುವುದು. ಹಸದರಿಂದ ಕತತುರಿಸಿದ ತ್ಂಡು ಹಳೆಯ
ದರಂದಗೆ ಹಂದಕೆಯಾಗುವುದಲಲಿ. ಯಾರೂ ಹಸ ದ್್ರಕ್ರಸವನ್ನು ಹಳೆಯ ಚಮ್ಣದ ಚಿೀಲಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ಂಬಿಡುವುದಲಲಿ. ತ್ಂಬಿ ಇಟಟುರೆ, ಚಮ್ಣದ ಚಿೀಲಗಳು ಒಡೆದು, ದ್್ರಕ್ರಸವು ಚ್ಲ್ಲಿಹೀಗಿ ಚಮ್ಣದ ಚಿೀಲಗಳು 
ಹಾಳಾಗುತತುವ. ಆದರೆ, ಹಸ ದ್್ರಕ್ರಸವನ್ನು ಹಸ ಚಮ್ಣದ ಚಿೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಡಬೀಕು. ಯಾರೂ ಹಳೆಯ 
ದ್್ರಕ್ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೀಲೆ ಹಸದನ್ನು ಅಪೀಕ್ಷಿಸುವುದಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ‘ಹಳೆಯದೆೀ ಉತತುಮ
ವಾದದುದಾ’ ಎನ್ನುವರು,” ಎಂದರು.

ಒಂದು ಯ್ಹೂದಯೆರ ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು ಪೈರಿನ ಹಲಗಳನ್ನು ದ್ಟಿಹೀಗುತ್ತುದದಾರು. ಆಗ ಅವರ ಶರಯೆರು 
ತ್ನೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಕಕಂಡು ಅದರ ರ್ಳುಗಳನ್ನು ತ್ನ್ನುತ್ತುದದಾರು. ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 
ಅವರಿಗೆ, “ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಮೊೀಶ್ಯ ನಿಯಮಕೆಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವದನ್ನು ನಿೀವು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತುೀರಿ್” ಎಂದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ದ್ವಿೀದನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಹಸಿದದ್ದಾಗ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದನೆಂದು 
ನಿೀವು ಓದಲ್ಲಲಿವೀ್ ಅವನ್ ದೆೀವರ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೀಗಿ, ಯಾಜಕರ ಹರತ್ ಬೀರೆಯವರು ತ್ನ್ನುವು
ದಕೆಕೆ ಮೊೀಶ್ ನಿಯಮಕೆಕೆ ಸಮ್ಮತವಲಲಿದ ನೆೈವೀದಯೆದ ರಟಿಟುಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು ತ್ಂದು, ತನನು ಸಂಗಡಿಗರಿಗ್ 
ಕಟಟುನಲಲಿವೀ” ಎಂದರು. ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಸಬಬುತ್ತುಗ್ ಕತ್ಣನ್ಗಿದೆದಾೀನೆ,” ಎಂದರು.
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ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳಯೂ ಅದರಂತ್ ನಡೆಯದೆ ಇರುವವರು, ಅಸಿತುವಾರವಿಲಲಿದೆ ಮರಳನ ಮೀಲೆ ಮನೆ ಕಟಿಟುದವ
ರಿಗೆ ಹೀಲ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹವು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಸಿದ್ಗ, ಕ್ಡಲೆೀ ಅದು ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ಹಿೀಗೆ ಆ 
ಮನೆಯು ಸವ್ಣನ್ಶವಾಯಿತ್.”

ತನನು ಎಲಾಲಿ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಜನರೆಲಲಿರೂ ಕೆೀಳುವಂತ್ ಹೆೀಳ ಮಗಿಸಿದ ಮೀಲೆ, ಯ್ೀಸು ಕಪರ್್ಣಮಿಗೆ ಪ್ರವೀಶಸಿದರು. 
ಆಗ ಒಬಬು ಶತ್ಧಿಪತ್ಗೆ, ಪ್್ರಯನ್ಗಿದದಾ ಸ್ೀವಕ, ಅಸವಾಸ್ಥನ್ಗಿ ಸಾಯುವುದರಲ್ಲಿದದಾನ್. ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವಿನ ವಿರಯ 
ಕೆೀಳದ್ಗ, ಬಂದು ತನನು ಸ್ೀವಕನನ್ನು ಗುರಮಾಡಬೀಕೆಂದು ಬೀಡಿಕಳುಳುವಂತ್ ಯ್ಹೂದಯೆರ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅವರ 
ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ್. ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಅವನ್ 
ಯೀಗಯೆನ್, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ಂಗವನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸುವುದಲಲಿದೆ ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಭಾಮಂದರವನ್ನು 
ಕಟಿಟುಸಿದ್ದಾನೆ,” ಎಂದು ಆಸಕತುಯಿಂದ ಬೀಡಿಕಂಡರು. ಯ್ೀಸು ಅವರಂದಗೆ ಹೀದರು.

ಅವರು ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು ಸವಾಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವಾಗಲೆೀ ಶತ್ಧಿಪತ್ಯು ಸ್ನುೀಹಿತರನ್ನು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂದರೆ ಪಡಿಸಿಕಳಳುಬೀಡಿರಿ, ನನನು ಮನೆಯಳಗೆ ನಿೀವು ಬರುವಷ್ಟು ಯೀಗಯೆತ್ 
ನನಗಿಲಲಿ. ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಗೆ ಬರುವುದಕೆಕೆ ಯೀಗಯೆನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕಳಳುಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ನಿೀವು ಒಂದು ಮಾತ್ 
ಹೆೀಳರಿ, ಆಗ ನನನು ಸ್ೀವಕ ಗುರಹಂದುವನ್. ನ್ನ್ ಸಹ ಮತತುಬಬು ಅಧಿರ್ರಿಯ ಕೆೈಕೆಳಗಿರುವವನ್, ನನನು 
ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ನ್ ಒಬಬುನಿಗೆ, ‘ಹೀಗು,’ ಎಂದರೆ ಅವನ್ ಹೀಗುತ್ತುನೆ, ಮತತುಬಬು
ನಿಗೆ ‘ಬಾ,’ ಎಂದರೆ ಅವನ್ ಬರುತ್ತುನೆ. ನನನು ಸ್ೀವಕನಿಗೆ, ‘ಇದನ್ನು ಮಾಡು,’ ಎಂದರೆ ಅವನ್ ಮಾಡುತ್ತುನೆ,” 
ಎಂದು ಹೆೀಳ ಕಳುಹಿಸಿದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವನ ಈ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳದ್ಗ, ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟುಟು ತ್ರುಗಿಕಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತುದದಾ 
ಗುಂಪ್ಗೆ, “ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುವುದೆೀನೆಂದರೆ, ಇಂಥ ಮಹಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನ್ನ್ ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲ್ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ರ್ರಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದರು. ಶತ್ಧಿಪತ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದರುಗಿದ್ಗ ಅಸವಾಸ್ಥನ್ಗಿದದಾ ಆ 
ಸ್ೀವಕ ಸವಾಸ್ಥನ್ಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು.

ಇದ್ದ ಮೀಲೆ, ಯ್ೀಸು ನ್ಯಿನ್ ಎಂಬ ಪಟಟುರಕೆಕೆ ಹೀದರು. ಆಗ ಅವರ ಶರಯೆರೂ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೂ 
ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೀದರು. ಯ್ೀಸು ಪಟಟುರ ದ್ವಾರದ ಸಮಿೀಪಕೆಕೆ ಬಂದ್ಗ, ಸತ್ತು ಹೀಗಿದದಾ ಒಬಬುನನ್ನು 
ಹತ್ತುಕಂಡು ಹೀಗುತ್ತುದದಾರು, ಅವನ್ ತನನು ತ್ಯಿಗೆ ಒಬಬುನೆೀ ಮಗನ್, ಆಕೆಯು ವಿಧವಯಾಗಿದದಾಳು. 
ಪಟಟುರದ ಬಹಳ ಜನರು ಆಕೆಯಂದಗೆ ಇದದಾರು. ಕತ್ಣನ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಆಕೆಯ ಮೀಲೆ ಕನಿಕರಪಟುಟು, 
“ಅಳಬೀಡ” ಎಂದರು.

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಬಂದು ಶವದ ಚಟಟುವನ್ನು ಮಟಿಟುದ್ಗ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತುಕಂಡಿದದಾವರು ಹಾಗೆಯ್ೀ 
ನಿಂತರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು, “ಯುವಕನೆೀ, ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ಎದೆದಾೀಳು!” ಎಂದರು. ಆಗ ಸತತುವನ್ ಎದುದಾ 
ಕುಳತ್ಕಂಡು ಮಾತನ್ಡಲಾರಂಭಸಿದನ್. ಯ್ೀಸು ಅವನನ್ನು ಅವನ ತ್ಯಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿದರು.

ಆಗ ಅವರೆಲಲಿರೂ ಭಯಭಕತುಯಿಂದ ಕ್ಡಿದವರಾಗಿ, “ನಮ್ಮ ಮಧಯೆದಲ್ಲಿ ಒಬಬು ಮಹಾ ಪ್ರವಾದಯು 
ಎದದಾದ್ದಾರೆ; ದೆೀವರು ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ದೆೀವರನ್ನು ಮಹಿಮಪಡಿಸುತ್ತು 
ಹೆೀಳದರು. ಯ್ೀಸುವಿನ ವಿರಯವಾದ ಈ ಸುದದಾಯು ಯೂದ್ಯದ ಎಲಾಲಿ ಪ್್ರಂತಕ್ಕೆ, ಸುತತುಲ್ನ ಎಲಾಲಿ 
ಪ್್ರಂತಕ್ಕೆ ಹರಡಿತ್.

ಯೀಹಾನನ ಶರಯೆರು ಈ ಎಲಾಲಿ ವಿರಯಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತ್ಳಯಪಡಿಸಿದರು, ಆಗ ಯೀಹಾನನ್ ತನನು ಶರಯೆರಲ್ಲಿ 
ಇಬಬುರನ್ನು ಕರೆದು, “ಬರಬೀರ್ದ ಕ್ರಸತುನ್ ನಿೀವೊೀ ಇಲಲಿವೀ ನ್ವು ಇನನುಬಬುನಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೀಡಬೀಕೀ್” 
ಎಂದು ಕತ್ಣನನ್ನು ಕೆೀಳಲು ಅವರ ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ್.

ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ ಬಂದು, “ ‘ಬರಬೀರ್ದವರು ನಿೀವೊೀ್ ಇಲಲಿವ ನ್ವು ಬೀರಬಬುರಿಗಾಗಿ 
ಎದುರು ನೀಡಬೀಕೀ್’ ಎಂದು ಕೆೀಳುವುದರ್ಕೆಗಿ ಸಾನುನಿಕ ಯೀಹಾನನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ದ್ದಾನೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೀಗಗಳಂದಲೂ ವಾಯೆಧಿಗಳಂದಲೂ ದುರಾತ್ಮಗಳಂದಲೂ ಪ್ೀಡಿತರಾದ ಅನೆೀಕರನ್ನು 
ಯ್ೀಸು ಗುರಪಡಿಸುತ್ತುದದಾರು, ಕುರುಡರಾದ ಅನೆೀಕರಿಗೆ ದೃಷಿಟು ನಿೀಡುತ್ತುದದಾರು. ತರುವಾಯ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, 

  “ಆದರೆ ಐಶವಾಯ್ಣವಂತರೆೀ, ನಿಮಗೆ ಕರಟು,
  ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಯನ್ನು ಹಂದದದಾೀರಿ.
  ಈಗ ತ್ಂದು ತೃಪ್ತುಯಿಂದರುವವರೆೀ, ನಿಮಗೆ ಕರಟು,
  ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಯಾಗುವುದು.
  ಈಗ ನಗುವವರೆೀ ನಿಮಗೆ ಕರಟು,
  ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ದುುಃಖಿಸಿ ಗೊೀಳಾಡುವಿರಿ.
  ಎಲಾಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಒಳೆಳುಯದ್ಗಿ ಮಾತನ್ಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರಟು,
  ಇವರ ಪ್ತೃಗಳು ಸುಳುಳು ಪ್ರವಾದಗಳಗೆ ಹಾಗೆಯ್ೀ ಮಾಡಿದರು.

“ನನನುನ್ನು ಆಲ್ಸುತ್ತುರುವವರೆ ನನನು ಮಾತನ್ನು ಕೆೀಳರಿ: ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೆವಾೀರ
ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳೆಳುಯದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಪ್ಸುವವರನ್ನು ಆಶೀವ್ಣದಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ 
ಪಡಿಸುವವರಿಗೊೀಸಕೆರ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿರಿ. ಒಂದು ಕೆನೆನುಯ ಮೀಲೆ ನಿನನುನ್ನು ಹಡೆಯುವವನಿಗೆ ಮತತುಂದನ್ನು ಸಹ 
ತೀರಿಸು. ನಿನನು ಮೀಲಂಗಿಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳುಳುವವನಿಗೆ, ನಿನನು ಒಳ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕಟುಟುಬಿಡು. ನಿನಿನುಂದ ಕೆೀಳುವ 
ಪ್ರತ್ಯಬಬುರಿಗ್ ಕಡು, ನಿನನು ಸತತುನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳುಳುವವನಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ರುಗಿ ಕೆೀಳಬೀಡ. ಇತರರು 
ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೀಕೆಂದು ನಿೀವು ಅಪೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುೀರೀ, ಅದನೆನುೀ ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ.

“ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸುವವರನೆನುೀ ನಿೀವು ಪ್್ರೀತ್ಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆೀನ್ ದೊಡ್ಡಸಿತುಕೆ ಬಂದೀತ್್ ಪ್ಪ್ಗಳು ಸಹ 
ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸುವವರನೆನುೀ ಪ್್ರೀತ್ಸುತ್ತುರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳೆಳುಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿೀವು ಒಳೆಳುಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 
ವಿಶ್ೀರವೀನ್್ ಪ್ಪ್ಗಳು ಸಹ ಹಾಗೆಯ್ೀ ಮಾಡುತ್ತುರಲಾಲಿ. ಯಾರಿಂದ ತ್ರುಗಿ ಪಡೆದುಕಳಳುಬೀಕೆಂದು ನಿರಿೀಕ್ಷಿ
ಸುತ್ತುೀರೀ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕಟಟುರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ೀರವೀನ್್ ಪ್ಪ್ಗಳು ಸಹ ಹಾಗೆಯ್ೀ ತ್ವು 
ಕಟಟುದದಾನ್ನು ತ್ರುಗಿ ಪಡೆಯುವಂತ್, ಪ್ಪ್ಗಳಗೆ ಸಾಲ ಕಡುತ್ತುರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸಿರಿ, ಅವರಿಗೆ 
ಒಳೆಳುಯದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಏನನ್ನು ತ್ರುಗಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸದೆ ಸಾಲ ಕಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಫಲ ದೊಡ್ಡದ್ಗಿರುವುದು. 
ನಿೀವು ಮಹೀನನುತ ದೆೀವರ ಮಕಕೆಳಾಗಿರುವಿರಿ, ಅವರು ಕೃತಜಞಾತ್ಯಿಲಲಿದವರಿಗ್ ಕೆಟಟುವರಿಗ್ ದಯ್ಯುಳಳು
ವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕರುಣೆಯುಳಳುವರಾಗಿರುವ ಪ್ರರ್ರ, ನಿೀವೂ ಕರುಣೆಯುಳಳುವರಾಗಿರಿ.

“ತ್ೀಪು್ಣಮಾಡಬೀಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗ್ ತ್ೀಪ್್ಣಗುವುದಲಲಿ. ಇತರರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಯ್ಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸ
ಬೀಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಲಲಿ. ಕ್ಮಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಮಿಸುವರು. 
ಕಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗ್ ಕಡುವರು. ಒಳೆಳುಯ ಅಳತ್ಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು, ಕುಲುಕ, ಚ್ಲುಲಿವಂತ್ ಮನ್ರಯೆರು ನಿಮ್ಮ 
ಮಡಿಲ್ಗೆ ಹಾಕುವರು. ನಿೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತ್ಯಿಂದಲೆೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದು,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಮತತುಂದು ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳದುದಾ: “ಕುರುಡನ್ ಕುರುಡನಿಗೆ ದ್ರಿತೀರಿಸಬಲಲಿನೀ್ 
ಅವರಿಬಬುರೂ ಹಳಳುಕೆಕೆ ಬಿೀಳುವರಲಲಿವೀ್ ತನನು ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶರಯೆನ್ ಶ್್ರೀರ್ರ್ಠನಲಲಿ, ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನ್ಗಿರುವ 
ಪ್ರತ್ಯಬಬುನ್ ತನನು ಗುರುವಿನಂತ್ ಇರುವನಷಟುೀ.

“ನಿೀನ್ ನಿನನು ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ದಮಿ್ಮಯನ್ನು ನೀಡದೆ, ನಿನನು ಸಹೀದರನ ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ 
ಚೂರನ್ನು ನೀಡುವುದೆೀಕೆ್ ನಿನನು ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ದಮಿ್ಮಯನ್ನು ನಿೀನ್ ತ್ಗೆಯದೆ ನಿನನು ಸಹೀದರನಿಗೆ, 
‘ಸಹೀದರನೆೀ, ನಿನನು ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಚೂರನ್ನು ತ್ಗೆಯುತ್ತುೀನೆ,’ ಎಂದು ನಿೀನ್ ಹೆೀಳುವುದು ಹೆೀಗೆ್ 
ಕಪಟಿಯ್ೀ, ಮೊದಲು ನಿನನು ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ದಮಿ್ಮಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಹಾಕು, ಆಮೀಲೆ ನಿನನು ಸಹೀದರನ 
ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಚೂರನ್ನು ತ್ಗೆಯಲು ನಿನನು ಕಣ್ಣಿ ಸ್ಪರಟುವಾಗಿ ರ್ಣ್ವುದು.

“ಒಳೆಳುಯ ಮರವು ಕೆಟಟು ಫಲವನ್ನು ಕಡುವುದಲಲಿ, ಇಲಲಿವ ಕೆಟಟು ಮರವು ಒಳೆಳುಯ ಫಲವನ್ನು ಕಡುವುದಲಲಿ. 
ಪ್ರತ್ಯಂದು ಮರವು ಅದರ ಫಲದಂದಲೆೀ ಗೊತ್ತುಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನ್ರಯೆರು ಮಳುಳುಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದಲಲಿ, ಮಳುಳು ಕಳಳುಯಲ್ಲಿ ದ್್ರಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಯುಯೆವುದಲಲಿ. ಒಳೆಳುಯವನ್ ತನನು ಹೃದಯದ 
ಒಳೆಳುಯ ಬಕಕೆಸದಂದ ಒಳೆಳುಯದನೆನುೀ ಹರತರುತ್ತುನೆ. ಆದರೆ ಕೆಟಟುವನ್ ತನನು ಹೃದಯದ ಕೆಟಟು ಬಕಕೆಸದಂದ 
ಕೆಟಟುದದಾನೆನುೀ ಹರತರುತ್ತುನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತ್ಂಬಿರುವದನೆನುೀ ಅವನ ಬಾಯಿ ಮಾತನ್ಡುತತುದೆ.

“ನನನುನ್ನು ನಿೀವು ‘ಕತ್ಣನೆೀ, ಕತ್ಣನೆೀ’ ಎಂದು ಕರೆದು ನ್ನ್ ಹೆೀಳುವವುಗಳನ್ನು ನಿೀವು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು 
ಏಕೆ್ ಯಾರು ನನನು ಬಳಗೆ ಬಂದು ನನನು ಮಾತನ್ನು ಕೆೀಳ ಅದರಂತ್ ನಡೆಯುತ್ತುರೀ, ಅಂಥವರು ಯಾರಿಗೆ 
ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ತೀರಿಸುತ್ತುೀನೆ. ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದು ಬಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ಅಸಿತುವಾರ
ವನ್ನು ಹಾಕ, ಮನೆ ಕಟಿಟುದವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಳಯವು ಎದುದಾ, ಪ್ರವಾಹವು ಆ ಮನೆಗೆ ರಭಸವಾಗಿ 
ಬಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕದಲ್ಸಲ್ರ್ಕೆಗದೆ ಹೀಯಿತ್, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಲವಾಗಿ ಕಟಟುಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನನು 
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ನ್ರಯೆಗಳನ್ನು, ಮತತುಬಬುನ್ ಐವತ್ತು ಬಳಳು ನ್ರಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಬೀರ್ಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಬಬುರಿಗ್ 
ಸಾಲತ್ೀರಿಸುವುದಕೆಕೆ ಹರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ ಅವರಿಬಬುರ ಸಾಲವನ್ನು ರದುದಾಮಾಡಿಬಿಟಟುನ್. ಆದದಾರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಯಾರು ಬಹಳವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸುವರು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಸಿೀಮೊೀನನ್ ಉತತುರವಾಗಿ, “ಯಾರಿಗೆ ಅವನ್ ಹೆಚ್್ಚಗಿ ರದುದಾ ಮಾಡಿದನೀ ಅವನೆೀ ಎಂದು 
ತೀರುತತುದೆ,” ಎಂದನ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ೀಪು್ಣ ಮಾಡಿದೆ,” ಎಂದರು.
ತರುವಾಯ ಯ್ೀಸು ಆ ಸಿತ್ರೀಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಂಡು ಸಿೀಮೊೀನನಿಗೆ, “ಈ ಸಿತ್ರೀಯನ್ನು ಕಂಡಿದಯಾ್ ನ್ನ್ 

ನಿನನು ಮನೆಯಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸಿದ್ಗ ನನನು ಪ್ದಗಳಗೆ ನಿೀನ್ ನಿೀರು ಕಡಲ್ಲಲಿ. ಇವಳಾದರೀ ನನನು ಪ್ದಗಳನ್ನು 
ತನನು ಕಣಿಣಿೀರಿನಿಂದ ತಳೆದು ತನನು ತಲೆಕ್ದಲ್ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಿೀನ್ ನನಗೆ ಮದುದಾ ಕಡಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ ನ್ನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಗಿನಿಂದ ಈ ಸಿತ್ರೀಯು ನನನು ಪ್ದಗಳಗೆ ಮದದಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ನಿೀನ್ ನನನು 
ತಲೆಗೆ ಎಣೆಣಿ ಹಚ್ಚಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಸಿತ್ರೀಯು ನನನು ಪ್ದಗಳಗೆ ಪರಿಮಳ ತ್ೈಲವನ್ನು ಹಚಿ್ಚದ್ದಾಳೆ. ಬಹಳವಾಗಿರುವ 
ಇವಳ ಪ್ಪಗಳು ಕ್ಮಿಸಲಾಗಿವ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್್ರೀತ್ಸಿದಳು. ಆದರೆ ಕಡಿಮ ಕ್ಮ ಪಡೆದವನ್ 
ಕಡಿಮ ಪ್್ರೀತ್ಸುವನ್ ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನನು ಪ್ಪಗಳು ಕ್ಮಿಸಲಾಗಿವ,” ಎಂದರು.
ಯ್ೀಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತವರು “ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಕ್ಮಿಸುವುದಕೆಕೆ ಈತನ್ ಯಾರು್” ಎಂದು 

ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕಳಳುಲಾರಂಭಸಿದರು.
ಯ್ೀಸು ಆ ಸಿತ್ರೀಗೆ “ನಿನನು ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನನುನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಮಾಧಾನದಂದ ಹೀಗು,” ಎಂದರು.

ಇದ್ದ ಮೀಲೆ, ಯ್ೀಸು ಪ್ರತ್ಯಂದು ಪಟಟುರಕ್ಕೆ ಹಳಳುಗ್ ಹೀಗಿ, ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದ ವಿರಯ ಪ್ರಚ್ರ 
ಮಾಡುತ್ತು ಸುವಾತ್್ಣಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತು ಇದದಾರು. ಹನೆನುರಡು ಮಂದ ಶರಯೆರು ಅವರಂದಗೆ ಇದದಾರು. ಇದಲಲಿದೆ 
ದುರಾತ್ಮಗಳಂದಲೂ ರೀಗಗಳಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂದದ ಕೆಲವು ಸಿತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಏಳು ದೆವವಾಗಳು 
ಬಿಟುಟುಹೀಗಿದದಾ ಮಗದಾಲ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಮರಿಯಳು, ಹೆರೀದನ ಅರಮನೆಯ ಗೃಹ ನಿವಾ್ಣಹಕನ್ದ 
ಕ್ಜನ ಪತ್ನು ಯೀಹಾನಳು, ಸುಸನನುಳು ಮತ್ತು ಬೀರೆ ಅನೆೀಕರು ತಮ್ಮ ಆಸಿತುಯಿಂದ ಯ್ೀಸುವಿಗ್ ಅವರ 
ಶರಯೆರಿಗ್ ಉಪಚ್ರಮಾಡುತ್ತುದದಾರು.

ಪ್ರತ್ಯಂದು ಪಟಟುರದಂದ ಬಹುಜನರು ಅವರ ಬಳಗೆ ಒಟಾಟುಗಿ ಸ್ೀರಿ ಬರಲು ಯ್ೀಸು ಒಂದು ಸಾಮಯೆವನ್ನು 
ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳದರು. “ಒಬಬು ರೆೈತನ್ ಬಿತ್ತುವುದಕೆಕೆ ಹರಟನ್. ಅವನ್ ಬಿತ್ತುತ್ತುರುವಾಗ, ಕೆಲವು ಬಿೀಜಗಳು 
ದ್ರಿಯ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಬಿದದಾವು; ಅವು ರ್ಲುತುಳತಕೆಕೆ ಒಳಗಾದವು, ಆರ್ಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಕಕೆ ತ್ಂದವು. 
ಇದಲಲಿದೆ ಕೆಲವು ಬಿೀಜಗಳು ಕಲುಲಿಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ಬಿದದಾವು, ಅವು ಮೊಳೆತ ಕ್ಡಲೆೀ ತ್ೀವ ಇಲಲಿದರುವ ರ್ರರ 
ಒರಗಿ ಹೀದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಳುಳುಗಿಡಗಳ ಮಧಯೆದಲ್ಲಿ ಬಿದದಾವು, ಆಗ ಮಳುಳುಗಿಡಗಳು ಅವುಗಳೊಂದಗೆ 
ಬಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಟಟುವು. ಉಳದ ಬಿೀಜಗಳು ಒಳೆಳುಯ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಬಿದದಾವು. ಆಗ ಅವು ಬಳೆದು 
ನ್ರರಷ್ಟು ಫಲಕಟಟುವು.”

ಇದನ್ನು ಯ್ೀಸು ಹೆೀಳ, “ಕೆೀಳುವುದಕೆಕೆ ಕವಿಯುಳಳುವರು ಕೆೀಳಲ್,” ಎಂದು ಒತ್ತು ಹೆೀಳದರು.
ಯ್ೀಸುವಿನ ಶರಯೆರು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಾಮಯೆದ ಅಥ್ಣ ಏನ್ಗಿರಬಹುದು್ ಎಂದು ಕೆೀಳದರು. ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, 

“ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದ ರಹಸಯೆಗಳನ್ನು ತ್ಳದುಕಳುಳುವುದಕೆಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಮತ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಉಳದವರಿಗೆ,
  “ ‘ಅವರು ಕಣಾಣಿರೆ ನೀಡಿದರೂ ರ್ರದಂತ್ಯೂ;
  ಮತ್ತು ಕೆೀಳದರೂ ಗ್ರಹಿಸದಂತ್ ಸಾಮಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿವ.’

“ಆ ಸಾಮಯೆದ ಅಥ್ಣ ಹಿೀಗಿದೆ: ಬಿೀಜ ಎಂದರೆ ದೆೀವರ ವಾಕಯೆ. ವಾಕಯೆವನ್ನು ಕೆೀಳದವರು ನಂಬಿ ರಕ್ಣೆ 
ಹಂದಕಳಳುದಂತ್, ಪ್ಶ್ಚನ್ ಬಂದು ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ, ಆ ವಾಕಯೆವನ್ನು ತ್ಗೆದುಬಿಡುತ್ತುನೆ, 
ಇವರೆೀ ಆ ಬಿೀಜಗಳು ಬಿದದಾ ಪಕಕೆದ ದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿೀಜ ಬಿದದಾ ಕಲುಲಿಭೂಮಿಯು ಯಾರೆಂದರೆ ವಾಕಯೆವನ್ನು 
ಕೆೀಳದ್ಗ ಸಂತೀರದಂದ ಸಿವಾೀಕರಿಸುವವರು, ಆದರೆ ಇವರು ಬೀರಿಲಲಿದರುವುದರಿಂದ. ಸವಾಲ್ಪರ್ಲ ನಂಬಿ, 
ಶೀಧನೆ ಬಂದ್ಗ ಬಿದುದಾಹೀಗುವವರು. ಬಿೀಜ ಬಿದದಾ ಮಳುಳುನೆಲವು ಯಾರೆಂದರೆ ವಾಕಯೆವನ್ನು ಕೆೀಳದ 

“ನಿೀವು ಕಂಡು ಕೆೀಳದವುಗಳನ್ನು ಹೀಗಿ ಯೀಹಾನನಿಗೆ ತ್ಳಸಿರಿ: ಕುರುಡರು ನೀಡುತ್ತುರೆ, ಕುಂಟರು 
ನಡೆಯುತ್ತುರೆ, ಕುರ್ಠರೀಗಿಗಳು ಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತುರೆ, ಕವುಡರು ಕೆೀಳುತ್ತುರೆ, ಮರರಹಂದದವರು ಜಿೀವ 
ಪಡೆಯುತ್ತುರೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾತ್್ಣ ಸಾರಲಾಗುತತುದೆ. ನನನು ವಿರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕಳಳುದವನೆೀ 
ಧನಯೆನ್,” ಎಂದರು.

ಯೀಹಾನನ ಶರಯೆರು ಹರಟುಹೀದ ಮೀಲೆ, ಯ್ೀಸು ಯೀಹಾನನ ವಿರಯವಾಗಿ ಮಾತನ್ಡಲಾರಂ
ಭಸಿ ಜನರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಯಾವುದನ್ನು ರ್ಣ್ವುದರ್ಕೆಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೀದರಿ್ ಗಾಳಗೆ ಓಲಾಡುವ ದಂಟನನುೀ್ 
ಇಲಲಿವಾದರೆ, ನಿೀವು ಏನನ್ನು ರ್ಣ್ವುದರ್ಕೆಗಿ ಹೀದರಿ್ ನಯವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದದಾ ಮನ್ರಯೆ
ನನನುೀ್ ಶೀಭಾಯಮಾನವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿಕಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುವವರು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತುರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನ್ ರ್ಣ್ವುದರ್ಕೆಗಿ ಹೀದರಿ್ ಒಬಬು ಪ್ರವಾದಯನನುೀ್ ಹೌದು, ಪ್ರವಾದಗಿಂತಲೂ 
ಹೆಚಿ್ಚನವನನ್ನು ನೀಡಿದರಿ, ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ.
  “ ‘ಇಗೊೀ, ನಿನನು ದ್ರಿಯನ್ನು ನಿನನು ಮಂದೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವಂತ್
  ನನನು ದೂತನನ್ನು ನಿನನು ಮಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತುೀನೆ,’

ಎಂದು ಯಾರ ವಿರಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ವೀದದಲ್ಲಿ ಬರೆದತತುೀ ಅವನೆೀ ಇವನ್.
“ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುವುದೆೀನೆಂದರೆ, ಸಿತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟುದವರಲ್ಲಿ ಸಾನುನಿಕ ಯೀಹಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ್ 

ಇಲಲಿ; ಆದರೆ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಅತಯೆಂತ ಚಿಕಕೆವನ್ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನ್ಗಿದ್ದಾನೆ,” ಎಂದರು.
ಯೀಹಾನನಿಂದ ಉಪದೆೀಶ ಕೆೀಳದ ಎಲಾಲಿ ಜನರೂ ಸುಂಕದವರೂ ಸಹ, ಯ್ೀಸುವಿನ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು 

ಕೆೀಳದ್ಗ, ದೆೀವರ ಮಾಗ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯ್ಂದು ಒಪ್್ಪಕಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೀಹಾನನಿಂದ 
ದೀಕ್ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿಕಂಡಿದದಾರು. ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರೂ ಮೊೀಶ್ಯ ನಿಯಮ ಪಂಡಿತರೂ ಅವನಿಂದ ದೀಕ್
ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿಕಳಳುದೆ ಹೀದದದಾರಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿರಯದಲ್ಲಿರುವ ದೆೀವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತ್ರಸಾಕೆರ ಮಾಡಿದರು.

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಜನರಿಗೆ, “ಈ ರ್ಲದ ಜನರನ್ನು, ನ್ನ್ ಯಾವುದಕೆಕೆ ಹೀಲ್ಸಲ್್ ಅವರು ಯಾವುದಕೆಕೆ 
ಹೀಲ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ್ ಅವರು ಸಂತ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಂಡು ಒಬಬುರನನುಬಬುರು ಕರೆಯುತ್ತು:
  “ ‘ನ್ವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಳಲೂದದೆವು,
  ನಿೀವು ಕುಣಿಯಲ್ಲಲಿ,
  ನ್ವು ನಿಮಗಾಗಿ ಶೀಕಗಿೀತ್ ಹಾಡಿದೆವು,
  ನಿೀವು ಅಳಲ್ಲಲಿ,’

ಎಂದು ಹೆೀಳುವ ಮಕಕೆಳಗೆ ಹೀಲ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
“ಸಾನುನಿಕ ಯೀಹಾನನ್ ರಟಿಟುಯನ್ನು ತ್ನನುದೆಯೂ ದ್್ರಕ್ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯದೆಯೂ ಬಂದನ್, ಅದಕೆಕೆ 

ನಿೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವವಾ ಹಿಡಿದದೆ,’ ಎನ್ನುತ್ತುೀರಿ. ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಅನನುಪ್ನ ಸ್ೀವಿಸುವವನ್ಗಿ ಬಂದೆನ್, 
ಆದರೆ ನಿೀವು, ‘ಇಗೊೀ, ಹಟಟುಬಾಕನ್, ಕುಡುಕನ್, ಸುಂಕದವರ ಮತ್ತು ಪ್ಪ್ಗಳ ಸ್ನುೀಹಿತನ್,’ ಎನ್ನುತ್ತುೀರಿ. 
ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನವಾಯಿಸಿಕಳುಳುವಾಗಲೆೀ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಲಕ್ರಗಳು ಸ್ಪರಟುವಾಗಿರುವುದು,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ ಯ್ೀಸು ತನನುಂದಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೀಕೆಂದು ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದನ್, ಆಗ ಯ್ೀಸು ಆ 
ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಳಕೆಕೆ ಹೀಗಿ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತ್ಕಂಡರು. ಆ ಪಟಟುರದಲ್ಲಿದದಾ ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಯ್ೀಸು ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತ್ಕಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಬಬು ಪ್ಪ್ ಸಿತ್ರೀಯು ತ್ಳದು, ಸುಗಂಧ ತ್ೈಲದ ಅಮೃತಶಲೆಯ 
ಭರಣಿಯನ್ನು ತಂದು, ಅವರ ಪ್ದಗಳ ಬಳಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್, ಅಳುತ್ತು ಅವರ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಕಣಿಣಿೀರಿನಿಂದ ತಳೆಯ
ಲಾರಂಭಸಿ, ತನನು ತಲೆಕ್ದಲ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿ, ಅವರ ಪ್ದಗಳಗೆ ಮದದಾಟುಟು ಆ ತ್ೈಲವನ್ನು ಹಚಿ್ಚದಳು.

ಆಗ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಆಮಂತ್್ರಸಿದ ಫರಿಸಾಯನ್, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ತನನುಳಗೆ, “ಈ ಮನ್ರಯೆನ್ ಒಬಬು ಪ್ರವಾದ
ಯಾಗಿದದಾರೆ, ತನನುನ್ನು ಮಟುಟುತ್ತುದದಾವಳು ಯಾರು, ಎಂಥಾ ಹೆಂಗಸು ಎಂದು ತ್ಳದುಕಳುಳುತ್ತುದದಾನ್. ಅವಳು ಒಬಬು 
ಪ್ಪ್,” ಎಂದು ಅಂದುಕಂಡನ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸಿೀಮೊೀನನೆೀ, ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಹೆೀಳಬೀರ್ದ ಒಂದು ವಿರಯವಿದೆ,”
ಎನನುಲು ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ “ಗುರುವೀ, ಹೆೀಳ” ಎಂದನ್.
ಆಗ ಯ್ೀಸು, “ಸಾಲಕಡುವ ಒಬಬುನಿಗೆ ಇಬಬುರು ಸಾಲಗಾರರಿದದಾರು, ಒಬಬುನ್ ಐದು ನ್ರು ಬಳಳು 
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ಹಂದಗಳನ್ನು ಮೀಯಿಸುತ್ತುದದಾವರು ನಡೆದದದಾನ್ನು ಕಂಡು, ಓಡಿಹೀಗಿ ಪಟಟುರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿೀಮಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಅದನ್ನು ತ್ಳಯಪಡಿಸಿದರು, ಆಗ ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತ್ ಏನೆಂದು ರ್ಣ್ವುದರ್ಕೆಗಿ ಹರಟು ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಬಳಗೆ ಬಂದರು. ದೆವವಾಗಳು ಬಿಟುಟುಹೀಗಿದದಾ ಆ ಮನ್ರಯೆನ್ ಬಟಟುಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕಂಡು ಸವಾಸ್ಥಬ್ದ್ಧಯುಳಳುವನ್ಗಿ, 
ಯ್ೀಸುವಿನ ಪ್ದಗಳ, ಬಳಯಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಟಟುರು. ನಡೆದದದಾನ್ನು ಕಂಡವರು, ಯಾವ 
ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ದೆವವಾಪ್ೀಡಿತನ್ಗಿದದಾವನ್ ಮತ್ತು ಸವಾಸ್ಥನ್ದನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಯಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಗೆರಸ್ೀನರ 
ಸಿೀಮಯ ಸುತತುಮತತುಲ್ನ ಜನಸಮೂಹವಲಲಿವು, ಬಹಳ ಭಯಹಿಡಿದವರಾದುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಯಿಂದ 
ಹರಟುಹೀಗಬೀಕೆಂದು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬೀಡಿಕಂಡರು. ಯ್ೀಸು ದೊೀಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಹಿಂದರುಗಿದರು.

ಆಗ ದೆವವಾಗಳು ಬಿಟುಟುಹೀಗಿದದಾ ಆ ಮನ್ರಯೆನ್ ತ್ನ್ ಅವರ ಜೊತ್ಯಲ್ಲಿ ಬರುವನೆಂದು, ಯ್ೀಸುವನ್ನು 
ಬೀಡಿಕಂಡನ್, ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ನಿನನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದರುಗಿ ಹೀಗಿ ದೆೀವರು ನಿನಗೆ ಎಂಥಾ 
ಮಹಾರ್ಯ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ್ದನ್ನು ಹೆೀಳು,” ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಟುರು. ಅವನ್ ತನನು ಮಾಗ್ಣವಾಗಿ 
ಹರಟುಹೀಗಿ ಯ್ೀಸು ತನಗೆ ಎಂಥಾ ಮಹಾರ್ಯ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಊರೆಲಾಲಿ ಸಾರಿದನ್.

ಯ್ೀಸು ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದ್ಗ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೀಡುತ್ತುದದಾ ಜನರೆಲಲಿರೂ ಅವರನ್ನು ಸಾವಾಗತ್ಸಿ
ದರು. ಆಗ ಸಭಾಮಂದರದ ಅಧಿರ್ರಿಯಾಗಿದದಾ, ಯಾಯಿೀರನೆಂಬವನ್ ಬಂದು ಯ್ೀಸುವಿನ ಪ್ದಗಳ ಮಂದೆ 
ಅಡ್ಡಬಿದುದಾ, ತನನು ಮನೆಗೆ ಬರಬೀಕೆಂದು ಬೀಡಿಕಂಡನ್ ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹನೆನುರಡು ವರ್ಣದ, ಅವನ 
ಒಬಬುಳೆೀ ಮಗಳು, ಸಾಯುವ ಹಾಗಿದದಾಳು.

ಯ್ೀಸು ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಜನರು ಅವರನ್ನು ನ್ರ್ಡುತ್ತುದದಾರು. ಹನೆನುರಡು ವರ್ಣಗಳಂದಲೂ 
ರಕತುಸಾ್ರವ ರೀಗದಂದ ನರಳುತ್ತುದದಾ ಒಬಬು ಸಿತ್ರೀ ಆ ಗುಂಪ್ನಲ್ಲಿದದಾಳು. ಅವಳು ತನನು ಆಸಿತುಯನೆನುಲಾಲಿ ವಚ್ಚಮಾಡಿದದಾರೂ 
ಆಕೆಯನ್ನು ಗುರಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧಯೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು ಯ್ೀಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅವರ 
ಉಡುಪ್ನ ಅಂಚನ್ನು ಮಟಿಟುದಳು, ಕ್ಡಲೆೀ ಆಕೆಯ ರಕತುಸಾ್ರವವು ನಿಂತ್ಹೀಯಿತ್.

ಯ್ೀಸು, “ನನನುನ್ನು ಮಟಿಟುದವರು ಯಾರು್” ಎಂದರು.
ಎಲಲಿರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಪೀತ್ರನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಬೀಧಕರೆೀ, ಇಷಟುಂದು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಕುತ್ತು 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತುದ್ದಾರಲಾಲಿ” ಎಂದನ್.
ಆದರೆ ಯ್ೀಸು, “ಯಾರೀ ಒಬಬುರು ನನನುನ್ನು ಮಟಿಟುದ್ದಾರೆ; ನನಿನುಂದ ಗುರಪಡಿಸುವ ಶಕತುಯು ಹರಟಿತ್ಂದು 

ನನಗೆ ತ್ಳಯಿತ್,” ಎಂದರು.
ಆ ಸಿತ್ರೀಯು, ತ್ನ್ ಇನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿವಂದು ತ್ಳದು, ನಡುಗುತ್ತು ಬಂದು ಯ್ೀಸುವಿನ 

ಮಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದುದಾ, ಯಾವ ರ್ರರದಂದ ಆಕೆಯು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಮಟಿಟುದಳೆಂದೂ ಹೆೀಗೆ ತ್ನ್ ಕ್ಡಲೆೀ 
ಸವಾಸ್ಥಳಾದಳೆಂದೂ ಎಲಾಲಿ ಜನರ ಮಂದೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಯಪಡಿಸಿದಳು. ಆಗ ಯ್ೀಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೆೀ, ನಿನನು 
ನಂಬಿಕೆಯ್ೀ ನಿನನುನ್ನು ಗುರಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮಾಧಾನದಂದ ಹೀಗು,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಇನ್ನು ಮಾತನ್ಡುತ್ತುರುವಾಗಲೆೀ, ಸಭಾಮಂದರದ ಅಧಿರ್ರಿಯಾದ ಯಾಯಿೀರನ ಮನೆಯಿಂದ 
ಒಬಬುನ್ ಬಂದು ಅಧಿರ್ರಿಗೆ, “ನಿನನು ಮಗಳು ತ್ೀರಿಹೀದಳು, ಇನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತಂದರೆಪಡಿಸುವುದೆೀಕೆ್” ಎಂದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅದನ್ನು ಕೆೀಳ, ಆ ಅಧಿರ್ರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೀಡ; ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್, ಅವಳು ಬದುಕುವಳು,” 
ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ಯಾಯಿೀರನ ಮನೆಯಳಕೆಕೆ ಬಂದ್ಗ ಪೀತ್ರ, ಯಾಕೀಬ ಮತ್ತು ಯೀಹಾನ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ 
ತಂದೆತ್ಯಿಗಳ ಹರತ್ ಯಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಗೊಡಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿರೂ ಅಳುತ್ತು ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಗೊೀಳಾಡು
ತ್ತುದದಾರು. ಯ್ೀಸು, “ಅಳಬೀಡಿರಿ, ಆಕೆಯು ಸತ್ತುಲಲಿ, ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತ್ತುಳೆ,” ಎಂದರು.

ಆಕೆಯು ಸತ್ತುದ್ದಾಳೆಂದು ತ್ಳದು ಅಳುತ್ತುದದಾವರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಹಾಸಯೆಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಆಕೆಯ 
ಕೆೈಹಿಡಿದು, “ಮಗಳೆೀ, ಎದೆದಾೀಳು!” ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆಗ ಆಕೆಯ ಪ್್ರರವು ಹಿಂದರುಗಿ ಬಂತ್. ಕ್ಡಲೆೀ 
ಆಕೆಯು ಎದದಾಳು. ಆಕೆಗೆ ತ್ನನುಲು ಏನ್ದರೂ ಕಡುವಂತ್ ಯ್ೀಸು ಅಪ್ಪಣೆಕಟಟುರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆತ್ಯಿಗಳು 
ಬರಗಾದರು, ಆಗ ನಡೆದದದಾನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಗ್ ಹೆೀಳಬಾರದೆಂದು ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದರು.

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಹನೆನುರಡು ಮಂದ ಶರಯೆರನ್ನು ಒಟಿಟುಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಎಲಾಲಿ ದೆವವಾಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ 
ರೀಗಗಳನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕತುಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿರ್ರವನ್ನು ಕಟಟುರು, ಶರಯೆರು ದೆೀವರ 

ಮೀಲೆ ಮಂದುವರಿದು, ಈ ಜಿೀವನದ ಚಿಂತ್ಗಳಂದಲೂ ಐಶವಾಯ್ಣಗಳಂದಲೂ ಮತ್ತು ಭೀಗಗಳಂದಲೂ 
ಅದುಮಿಬಿಟುಟು, ಪರಿಪಕವಾತ್ಗೆ ಫಲಕಡದದದಾವರು. ಆದರೆ ಬಿೀಜ ಬಿದದಾ ಒಳೆಳುಯ ಭೂಮಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ 
ಯಥಾಥ್ಣವಾದ ಒಳೆಳುಯ ಹೃದಯದಂದ, ವಾಕಯೆವನ್ನು ಕೆೀಳ ಅದನ್ನು ಕೆೈಕಂಡು, ತ್ಳೆ್ಮಯಿಂದ ಫಲ್ಸುವವರೆೀ,” 
ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

“ದೀಪವನ್ನು ಹಚಿ್ಚ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ತ್್ರಯಿಂದ ಮಚ್್ಚವುದಲಲಿ, ಇಲಲಿವ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದಲಲಿ. 
ಆದರೆ ಮನೆಯಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸುವವರು ಬಳಕನ್ನು ರ್ಣ್ವಂತ್, ಅದನ್ನು ದೀಪಸತುಂಭದ ಮೀಲೆ ಇಡುತ್ತುರಷಟು. ಪ್ರಕಟ
ವಾಗದಂತ್ ಯಾವುದೂ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದಲಲಿ, ಬಳಕಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವ ರಹಸಯೆವು ಯಾವುದೂ ಇಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ 
ನಿೀವು ಕೆೀಳುವ ವಿರಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದದಾವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್್ಚಗಿ ಕಡಲಾಗುವುದು; ಇಲಲಿ
ದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮಗಿದೆ ಎಂದುಕಳುಳುವುದನ್ನು ಸಹ, ಅವರಿಂದ ಕತ್ತುಕಳಳುಲಾಗುವುದು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸುವಿನ ತ್ಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೀದರರು ಅವರಿದದಾಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಗುಂಪ್ನ ನಿಮಿತತು ಅವರ ಬಳಗೆ 
ಹೀಗಲಾರದೆ ಇದದಾರು. ಆಗ ಒಬಬುನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಿಯೂ ಸಹೀದರರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರ್ರ
ಬೀಕೆಂದು, ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿ ಹರಗೆ ನಿಂತ್ದ್ದಾರೆ,” ಎಂದನ್.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ದೆೀವರ ವಾಕಯೆವನ್ನು ಕೆೀಳ ಅದರಂತ್ ನಡೆಯುವವರೆೀ ನನನು ತ್ಯಿ ಮತ್ತು ನನನು 
ಸಹೀದರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಒಂದು ದನ ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ, “ನ್ವು ಕೆರೆಯ ಆಚ್ದಡಕೆಕೆ ಹೀಗೊೀರ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು, ಆಗ 
ಅವರು ದೊೀಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಹರಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾರ ಮಾಡುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಯ್ೀಸು ನಿದ್ರಸುತ್ತುದದಾರು. 
ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಯು ಸರೀವರದ ಮೀಲೆ ಬಿೀಸಲು, ದೊೀಣಿಯು ನಿೀರಿನಿಂದ ತ್ಂಬಿದದಾರಿಂದ, ಅವರು 
ಅಪ್ಯಕಕೆಳಗಾದರು.

ಆಗ ಶರಯೆರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಎಬಿಬುಸಿ, “ಗುರುವೀ, ಗುರುವೀ, ನ್ವು ಮಳುಗುತ್ತುದೆದಾೀವ!” 
ಎಂದರು.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಎದುದಾ ಬಿರುಗಾಳಯನ್ನು ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತುದದಾ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು; ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಯು 
ನಿಂತ್ ಹೀಗಿ, ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಶ್ಂತವಾಯಿತ್. ಆಗ ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ” ಎಂದರು.

ಅವರು ಹೆದರಿದವರಾಗಿ ಆಶ್ಚಯ್ಣದಂದ ಒಬಬುರಿಗೊಬಬುರು, “ಇವರು ಯಾರಿರಬಹುದು್ ಗಾಳಗ್ 
ನಿೀರಿಗ್ ಸಹ ಅಪ್ಪಣೆ ಕಡುತ್ತುರಲಾಲಿ. ಅವು ಇವರು ಹೆೀಳದ ಹಾಗೆ ಕೆೀಳುತ್ತುವಲಾಲಿ್” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ 
ಮಾತನ್ಡಿಕಂಡರು.

ಅವರು ಗಲ್ಲಾಯಕೆಕೆ ಎದುರಾಗಿದದಾ, ಗದರೆೀನರ ಸಿೀಮಗೆ ತಲುಪ್ದರು. ಯ್ೀಸು ದಡಕೆಕೆ ಸ್ೀರಿದ್ಗ, ಬಹುರ್ಲ
ದಂದ ದೆವವಾಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಟಟು ಧರಿಸಿಕಳಳುದೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಸಮಾಧಿಯ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತುದದಾ 
ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನನ್ನು ಯ್ೀಸು ಸಂಧಿಸಿದರು. ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವರ ಮಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದುದಾ, 
“ಯ್ೀಸುವೀ, ಮಹೀನನುತ ದೆೀವಪುತ್ರನೆೀ, ನನನು ಗೊಡವ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ್ ನನನುನ್ನು ಪ್ೀಡಿಸಬೀಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು 
ಬೀಡಿಕಳುಳುತ್ತುೀನೆ!” ಎಂದು ಗಟಿಟುಯಾದ ಸವಾರದಂದ ಕ್ಗಿ ಹೆೀಳದನ್. ಏಕೆಂದರೆ, ದೆವವಾಕೆಕೆ ಅವನಿಂದ ಹರಗೆ 
ಬರಬೀಕೆಂದು ಯ್ೀಸು ಅಪ್ಪಣೆ ಕಟಿಟುದದಾರು. ಅದು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತುದುದಾದರಿಂದ, ಅವನ್ 
ಸರಪಣಿಗಳಂದಲೂ ಬೀಡಿಗಳಂದಲೂ ಬಂಧಿತನ್ದರೂ ಅವನ್ ಆ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮರಿದು ಬಿಡುತ್ತುದದಾನ್ 
ಮತ್ತು ದೆವವಾವು ಅವನನ್ನು ಏರ್ಂತ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಓಡಿಸಿಕಂಡು ಹೀಗುತ್ತುತ್ತು.

ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನನು ಹೆಸರೆೀನ್್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.
ಅದಕಕೆವನ್, “ಸ್ೀನೆ,” ಎಂದನ್. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ದೆವವಾಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ೀರಿಕಂಡಿದದಾವು. ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು 

ಪ್ತ್ಳಕೆಕೆ ಹೀಗುವಂತ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಕಡಬಾರದೆಂದು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬೀಡಿಕಂಡವು.
ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಟಟುದ ಮೀಲೆ ಹಂದಗಳ ಹಿಂಡು ಮೀಯುತ್ತುದದಾರಿಂದ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ತ್ವು ಸ್ೀರಿಕಳಳುಲು 

ಅಪ್ಪಣೆ ಕಡಬೀಕೆಂದು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬೀಡಿಕಂಡವು, ಅವರು ಅವುಗಳಗೆ ಅನ್ಮತ್ ಕಟಟುರು. ಆಗ ಆ 
ದೆವವಾಗಳು ಆ ಮನ್ರಯೆನಳಗಿಂದ ಹರಗೆ ಬಂದು, ಹಂದಗಳೊಳಗೆ ಸ್ೀರಿದವು. ಆ ಗುಂಪು ಚ್ರುರ್ಗಿ ಓಡಿ, 
ಕಡಿದ್ದ ಬದಯಿಂದ ಸರೀವರಕೆಕೆ ಬಿದುದಾ ಮಳುಗಿಹೀಯಿತ್.
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ಕಳೆದುಕಳುಳುವವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕಳುಳುವರು. ಒಬಬು ವಯೆಕತು ಲೀಕವನೆನುಲಾಲಿ ಸಂಪ್ದಸಿಕಂಡು, ತನನುನ್ನು 
ತ್ನೆೀ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕಂಡರೆ, ಇಲಲಿವ ನರಟುಪಡಿಸಿಕಂಡರೆ, ಆ ವಯೆಕತುಗೆ ಪ್ರಯೀಜನವೀನ್್ ಯಾರಾದರೂ 
ನನನು ಮತ್ತು ನನನು ವಾಕಯೆಗಳ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ನ್ಚಿಕಳುಳುವುದ್ದರೆ, ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಸಹ ನನನು ತಂದೆಯ 
ಮಹಿಮಯಡನೆಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರಡನೆಯೂ ಬರುವಾಗ, ಅವರ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ನ್ಚಿಕಳುಳುವನ್.

“ಆದರೆ ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಸತಯೆವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವನ್ನು ರ್ಣ್
ವತನಕ ಮರರವನ್ನು ಹಂದುವುದೆೀ ಇಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಈ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಹೆೀಳ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದನಗಳಾದ ಮೀಲೆ ಯ್ೀಸು, ಪೀತ್ರ, ಯೀಹಾನ ಮತ್ತು ಯಾಕೀಬ
ರನ್ನು ಕರೆದುಕಂಡು ಪ್್ರಥ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಟಟುವನೆನುೀರಿದರು. ಯ್ೀಸು ಪ್್ರಥ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತುದ್ದಾಗ, 
ಅವರ ಮಖಭಾವವು ಬದಲಾಯಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಡುಪು ಬಳಳುಗಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತ್ತು ಬಂತ್. ಮೊೀಶ್ ಮತ್ತು 
ಎಲ್ೀಯನ್ ಎಂಬ ಇಬಬುರು ಪುರುರರು ಯ್ೀಸುವಿನಂದಗೆ ಮಾತನ್ಡುತ್ತುದದಾರು. ಇವರು ಮಹಿಮಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಣಿಸಿಕಂಡು, ಯ್ೀಸು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೆೈಸುವುದಕಕೆದದಾ ಅವರ ಮರರದ ವಿರಯವಾಗಿ ಮಾತನ್ಡು
ತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಪೀತ್ರನ್ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದದಾವರೂ ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಭಾರವುಳಳುವರಾಗಿದದಾರು, ಅವರು ಎಚ್್ಚತ್ತುಗ 
ಯ್ೀಸುವಿನ ಮಹಿಮಯನ್ನು ಅವರ ಕ್ಡ ನಿಂತ್ದದಾ ಇಬಬುರು ಪುರುರರನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರು ಹೀಗು
ತ್ತುದ್ದಾಗ ಪೀತ್ರನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೀ, ನ್ವು ಇಲೆಲಿೀ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಒಳೆಳುಯದು, ನ್ವು ನಿಮಗೊಂದು 
ಮೊೀಶ್ಗೊಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ೀಯನಿಗೊಂದು, ಹಿೀಗೆ ಮೂರು ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಕಟುಟುವವು,” ಎಂದನ್. ತ್ನ್ 
ಹೆೀಳದದಾನ್ನು ಅವನ್ ಅರಿಯದೆ ಇದದಾನ್.

ಹಿೀಗೆ ಪೀತ್ರನ್ ಮಾತನ್ಡುತ್ತುದ್ದಾಗಲೆೀ, ಮೀಘವು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕವಿದುಕಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಆ 
ಮೀಘದೊಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸುತ್ತುದ್ದಾಗ ಶರಯೆರು ಭಯಪಟಟುರು. ಆಗ ಮೀಘದೊಳಗಿಂದ, “ಈತನ್, ನ್ನ್ ಆರಿಸಿಕಂಡ 
ನನನು ಮಗನ್, ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕೆೀಳರಿ,” ಎಂದು ಹೆೀಳುವ ಧವಾನಿಯಾಯಿತ್. ಧವಾನಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡರು. ಅವರು ಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಆ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ್ ತ್ಳಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿದದಾರು.

ಮರುದನ, ಅವರು ಬಟಟುದಂದ ಕೆಳಗಿಳದು ಬಂದ್ಗ, ಬಹಳ ಜನರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದರು. ಆಗ ಆ 
ಗುಂಪ್ನಳಗಿಂದ ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನ್ ಕ್ಗಿ, “ಬೀಧಕರೆೀ, ನನನು ಮಗನ ಮೀಲೆ ದೃಷಿಟುಯಿಡಿರಿ ಎಂದು ನ್ನ್ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೀಡಿಕಳುಳುತ್ತುೀನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ ನನಗೆ ಒಬಬುನೆೀ ಮಗನ್. ದೆವವಾವು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುತತುಲೆೀ 
ಅವನ್ ಫಕಕೆನೆ ಕ್ಗಿಕಳುಳುತ್ತುನೆ; ಇದಲಲಿದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನರೆ ಸುರಿಯುವಷ್ಟು ಅವನನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸುವುದಲಲಿದೆ 
ಜಜುಜಿತತುದೆ. ಅದು ಅವನನ್ನು ಬಿಟುಟು ಹೀಗುವುದು ಕರಟು. ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತ್, ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಶರಯೆರನ್ನು ಬೀಡಿ
ಕಂಡೆನ್, ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಂದ ಆಗಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದನ್.

ಯ್ೀಸು, “ವಿಶ್ವಾಸವಿಲಲಿದ ಮೂಖ್ಣ ಸಂತತ್ಯ್ೀ, ಎಷ್ಟು ರ್ಲ ನ್ನ್ ನಿಮೊ್ಮಂದಗಿರಲ್್ ಎಷ್ಟು ರ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು 
ಸಹಿಸಲ್್” ಎಂದು ಹೆೀಳ, “ನಿನನು ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಬಾ,” ಎಂದರು.

ಅವನ್ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತುದ್ದಾಗಲೆೀ, ದೆವವಾವು ಅವನನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ನೆಲಕೆಕೆ ಅಪ್ಪಳಸಿತ್. ಯ್ೀಸು ಆ ದೆವವಾವನ್ನು 
ಗದರಿಸಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿ, ಅವನನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಪುನುಃ ಒಪ್್ಪಸಿದರು. ಆಗ ಜನರೆಲಲಿರೂ ದೆೀವರ 
ಮಹತ್ತುದ ಶಕತುಗಾಗಿ ಬರಗಾದರು.

ಯ್ೀಸು ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲಿ ರ್ಯ್ಣಗಳಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಬಬುನ್ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಡುತ್ತುರುವಲ್ಲಿ, ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ 
ಶರಯೆರಿಗೆ, “ಈ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕಳಳುರಿ: ಏಕೆಂದರೆ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಮನ್ರಯೆರ 
ಕೆೈವಶವಾಗುವನ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು. ಆದರೆ ಶರಯೆರು ಈ ಮಾತನ್ನು ತ್ಳದುಕಳಳುಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದಂತ್ 
ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಾತನ್ನು ಕುರಿತ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕೆೀಳುವುದಕೆಕೆ ಅವರು ಭಯಪಟಟುರು.

ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ್ ಎಂಬ ತಕ್ಣವು ಶರಯೆರಳಗೆ ಎದದಾತ್. ಯ್ೀಸು, ಅವರ ಮನದ 
ಆಲೀಚನೆಯನ್ನು ತ್ಳದವರಾಗಿ, ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, “ಯಾರು ಈ ಚಿಕಕೆ ಮಗುವನ್ನು 
ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕಳುಳುತ್ತುರೀ ಅವರು ನನನುನೆನುೀ ಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕಳುಳುತ್ತುರೆ; ಯಾರು ನನನುನ್ನು ಸಿವಾೀಕರಿಸಿ
ಕಳುಳುತ್ತುರೀ ನನನುನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಟುವರನೆನುೀ ಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕಳುಳುತ್ತುರೆ. ನಿಮ್ಮಲಲಿರಲ್ಲಿ ಚಿಕಕೆವನ್ಗಿರುವವನೆೀ 
ದೊಡ್ಡವನ್ಗಿರುವನ್,” ಎಂದರು.

ರಾಜಯೆವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ರೀಗಿಗಳನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕಟಟುರು. ಯ್ೀಸು 
ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಪ್ರಯಾರರ್ಕೆಗಿ ಕೀಲು, ಚಿೀಲ, ರಟಿಟು ಅಥವಾ ಹರವನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುಬೀಡಿರಿ; ಇದಲಲಿದೆ 
ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳೂ ಇರಬಾರದು. ನಿೀವು ಯಾವುದ್ದರೂ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೀಶಸಿದ್ಗ, ಅಲೆಲಿೀ ಇದುದಾ ಆ 
ಪಟಟುರದಂದ ಹೀಗುವವರೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲೆಲಿೀ ವಾಸವಾಗಿದುದಾ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೀ ಹರಡಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು 
ಸಾವಾಗತ್ಸದೆ ಹೀದರೆ, ನಿೀವು ಆ ಪಟಟುರದ ಹರಗೆ ಹೀದ್ಗ ಅವರಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತ್ 
ನಿಮ್ಮ ಪ್ದಗಳಗೆ ಹತ್ತುದ ಧೂಳನ್ನು ಝಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ,” ಎಂದರು. ಶರಯೆರು ಪ್ರತ್ಯಂದು ಹಳಳುಗೆ ಹೀಗುತ್ತು, 
ಸುವಾತ್್ಣಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತು, ಎಲಾಲಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಗಿಗಳನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡುತ್ತು ಹೀದರು.

ಚತ್ರಾಧಿಪತ್ಯಾದ ಹೆರೀದನ್ ಯ್ೀಸು ಮಾಡಿದವುಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಕೆೀಳ ಕಳವಳಗೊಂಡನ್. ಏಕೆಂದರೆ 
ಯೀಹಾನನ್ ಸತತುವರಳಗಿಂದ ಎದದಾದ್ದಾನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೆೀಳುತ್ತುದದಾರು. ಕೆಲವರು ಎಲ್ೀಯನ್ ಪ್ರತಯೆಕ್ನ್ಗಿ
ದ್ದಾನೆಂದೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್್ರಚಿೀನ ಪ್ರವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ ತ್ರುಗಿ ಎದದಾದ್ದಾನೆಂದೂ ಹೆೀಳುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ 
ಹೆರೀದನ್, “ನ್ನ್ ಯೀಹಾನನನ್ನು ಶರಚ್್ಛೀದನ ಮಾಡಿದೆ, ನ್ನ್ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತ್, ಈ ವಿರಯಗಳನ್ನು 
ಕೆೀಳುತ್ತುರುವ, ಈತನ್ ಯಾರು್” ಎಂದು ಹೆೀಳ ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ರ್ರಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದನ್.

ಅಪೊಸತುಲರು ಹಿಂದರುಗಿ ಬಂದು, ತ್ವು ಮಾಡಿದವುಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ತ್ಳಸಿದರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು 
ಬೀತ್ಸಾಯಿದ, ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಪಟಟುರಕೆಕೆ ಪ್ರತ್ಯೆೀಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕಂಡು ಹೀದರು, ಆದರೆ ಜನರು 
ಅದನ್ನು ತ್ಳದು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದರು. ಯ್ೀಸು ಅವರನ್ನು ಸಿವಾೀಕರಿಸಿ, ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದ ವಿರಯವಾಗಿ 
ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನ್ಡಿ, ಸವಾಸ್ಥತ್ ಬೀರ್ಗಿದದಾವರನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿದರು.

ಸಂಜ್ಯಾಗುತ್ತುದ್ದಾಗ ಹನೆನುರಡು ಮಂದ ಬಂದು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನಸಮೂಹವು ಸುತತುಲ್ರುವ 
ಊರುಗಳಗ್ ಸಿೀಮಗಳಗ್ ಹೀಗಿ ಊಟವಸತ್ಯನ್ನು ದೊರಕಸಿಕಳುಳುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿ, 
ನ್ವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ್ಣನ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇದೆದಾೀವಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವೀ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆಕೆ ಏನ್ದರೂ ಕಡಿರಿ,” ಎಂದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಅವರು, “ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ರಟಿಟು ಎರಡು ಮಿೀನ್ಗಳಗಿಂತ ಹೆಚ್್ಚೀನ್ ಇಲಲಿ. ನ್ವು ಹೀಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ 

ಬೀರ್ಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕಂಡು ಬರಬೀಕೆ್” ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್್ಚ ಕಡಿಮ ಗಂಡಸರೆೀ ಐದು 
ಸಾವಿರ ಮಂದ ಇದದಾರು.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ, “ಪಂಕತುಗಳಲ್ಲಿ ಐವತತುರಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಸಿರಿ,” ಎಂದರು. ಅವರು ಹಾಗೆಯ್ೀ 
ಮಾಡಿ, ಎಲಲಿರನ್ನು ಕುಳಳುರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಯ್ೀಸು ಆ ಐದು ರಟಿಟು ಎರಡು ಮಿೀನ್ಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು 
ಪರಲೀಕದ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶೀವ್ಣದಸಿ ಮರಿದು, ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ ಕಟುಟು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚ್ವಂತ್ 
ತ್ಳಸಿದರು. ಅವರೆಲಲಿರೂ ತ್ಂದು ತೃಪತುರಾದರು. ಶರಯೆರು ಉಳದ ತ್ಂಡುಗಳನ್ನು ಕ್ಡಿಸಲು ಹನೆನುರಡು ಬ್ಟಿಟುಗಳು 
ತ್ಂಬಿದವು.

ಯ್ೀಸು ಏರ್ಂತವಾಗಿ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುತ್ತುದ್ದಾಗ ಅವರ ಶರಯೆರು ಅವರಂದಗೆ ಇದದಾರು, ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರು 
ನನನುನ್ನು ಯಾರೆನ್ನುತ್ತುರೆ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಅವರು ಉತತುರವಾಗಿ, “ಸಾನುನಿಕನ್ದ ಯೀಹಾನನ್ ಎನ್ನುತ್ತುರೆ; ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ೀಯನ್; ಬೀರೆ 
ಕೆಲವರು ಪೂವ್ಣರ್ಲದ ಪ್ರವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ ಪುನುಃ ಜಿೀವಂತನ್ಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತುರೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ನಿೀವು ನನನುನ್ನು ಯಾರೆನ್ನುತ್ತುೀರಿ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.
ಆಗ ಪೀತ್ರನ್, “ನಿೀವು ದೆೀವರು ಕಳುಹಿಸಿಕಟಟು ಕ್ರಸತುನ್!” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.
ಯ್ೀಸು ಈ ಸಂಗತ್ಯನ್ನು ಯಾರಿಗ್ ಹೆೀಳಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದರು. 

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು, “ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಅನೆೀಕ ಕರಟುಗಳನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಿ ಜನನ್ಯಕರಿಂದಲೂ ಮಖಯೆ
ಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರಿಂದಲೂ ತ್ರಸಕೆಪೃತನ್ಗಿ, ಕಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ದನದಲ್ಲಿ 
ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಏಳುವುದು ಅಗತಯೆವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರೆಲಲಿರಿಗೆ: “ಯಾರಾದರೂ ನನನು ಶರಯೆರಾಗುವುದಕೆಕೆ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ 
ತಮ್ಮ ಶಲುಬಯನ್ನು ಪ್ರತ್ದನ ಹತ್ತುಕಂಡು ನನನುನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಲ್. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್್ರರವನ್ನು 
ಉಳಸಿಕಳುಳುವವರು, ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕಳುಳುವರು, ಆದರೆ ನನನು ನಿಮಿತತುವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್್ರರವನ್ನು 
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ಸ್ೀರಿಸಿಕಳಳುದದದಾರೆ, ನಿೀವು ಅದರ ಬಿೀದಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿ, ‘ನಮ್ಮ ಪ್ದಗಳಗೆ ಅಂಟಿಕಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪಟಟುರದ 
ಧೂಳನೆನುೀ ನಿಮಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ನ್ವು ಝಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತುೀವ. ಆದರೂ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಿೀಪಕೆಕೆ 
ಬಂದದೆ ಎಂಬ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತ್ಳದರಲ್,’ ಎಂದು ಹೆೀಳರಿ. ಆದರೆ ನ್ಯೆಯತ್ೀಪ್್ಣನ ದನ, ಆ 
ಪಟಟುರಕಕೆಂತಲೂ ಸದೊೀಮಿನ ಗತ್ ಹೆಚ್್ಚ ತ್ಳಬಹುದ್ಗಿರುವುದು ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ.

“ಖೊರಾಜಿನೆೀ, ನಿನಗೆ ಕರಟು! ಬೀತ್ಸಾಯಿದವೀ, ನಿನಗೆ ಕರಟು! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದುಭುತಗಳು ಟೈರ್ 
ಮತ್ತು ಸಿೀದೊೀನ್ ಪಟಟುರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದದದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರು ಬಹಳ ರ್ಲದ ಹಿಂದೆಯ್ೀ, ಗೊೀಣಿತಟಟುನ್ನು 
ಸುತ್ತುಕಂಡು ಬೂದಯಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಂಡು ದೆೀವರ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿಕಳುಳುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ನ್ಯೆಯತ್ೀಪ್್ಣನಲ್ಲಿ 
ನಿಮ್ಮ ಗತ್ಗಿಂತಲೂ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಸಿೀದೊೀನ್ ಪಟಟುರಗಳ ಗತ್ಯು ಹೆಚ್್ಚ ತ್ಳಬಹುದ್ಗಿರುವುದು. ಕಪರ್್ಣಮೀ, 
ನಿೀನ್ ಪರಲೀಕಕೆಕೆ ಹೀಗುವ ಎಂದು ನೆನೆಸುತ್ತುಯೀ್ ಇಲಲಿ, ನಿೀನ್ ಪ್ತ್ಳಕೆಕೆ ಇಳಯುವ.

“ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೆೀಳುವವರು ನನನು ಮಾತನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತುರೆ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಿಸುವವರು ನನನುನ್ನು 
ತ್ರಸಕೆರಿಸುತ್ತುರೆ; ಆದರೆ ನನನುನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಿಸುವವರು ನನನುನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ತನನೆನುೀ ತ್ರಸಕೆರಿಸುತ್ತುರೆ,” ಎಂದರು.

ಆ ಎಪ್ಪತ್ತುರಡು ಮಂದ ಸಂತೀರದಂದ ಹಿಂತ್ರುಗಿ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆವವಾಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ 
ಅಧಿೀನವಾದವು,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸ್ೈತ್ನನ್ ಮಿಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಆರ್ಶದಂದ ಬಿೀಳುವುದನ್ನು ನ್ನ್ ಕಂಡೆನ್. ಸಪ್ಣಗಳನ್ನು 
ಚ್ೀಳುಗಳನ್ನು ತ್ಳಯುವುದಕೆಕೆ ಮತ್ತು ವಿರೀಧಿಯ ಎಲಾಲಿ ಶಕತುಯ ಮೀಲೆ ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಅಧಿರ್ರ ಕಡು
ತ್ತುೀನೆ; ಯಾವುದೂ ಯಾವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಕೆೀಡು ಮಾಡಲಾರದು. ಹಿೀಗಿದದಾರೂ, ದೆವವಾಗಳು ನಿಮಗೆ 
ಅಧಿೀನವಾಗಿವ ಎಂದು ಸಂತೀರ ಪಡಬೀಡಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಖಿತವಾಗಿವ 
ಎಂದು ಸಂತೀಷಿಸಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು, ಪವಿತ್್ರತ್ಮರ ಮಖಾಂತರ ಆನಂದಗೊಂಡು, “ತಂದೆಯ್ೀ, ಪರಲೀಕ, 
ಭೂಲೀಕಗಳ ಒಡೆಯನೆೀ, ನಿೀವು ಈ ವಿರಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂದಲೂ ಬ್ದ್ಧವಂತರಿಂದಲೂ ಮರೆಮಾಡಿ, 
ಶಶುಗಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಡುತ್ತುೀನೆ. ಹೌದು ತಂದೆಯ್ೀ, ಹಿೀಗೆ 
ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿಟುಗೆ ಒಳೆಳುಯದ್ಗಿ ತೀಚಿತ್.

“ನನನು ತಂದೆ ಎಲಲಿವನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಹರತ್ ಯಾರೂ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅರಿಯರು ಮತ್ತು 
ಪುತ್ರನ್ ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಇರಟುಪಡುತ್ತುರೀ ಅವರೆೀ ಹರತ್ ಯಾರೂ ತಂದೆಯನ್ನು 
ಅರಿಯರು,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಂಡು, “ನಿೀವು ರ್ಣ್ತ್ತುರುವುದನೆನುಲಾಲಿ ರ್ಣ್ವ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಭಾಗಯೆ
ವುಳಳುವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೆೀಕ ಪ್ರವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅರಸರು ನಿೀವು ರ್ಣ್ವಂಥವುಗಳನ್ನು ರ್ರಬೀಕೆಂದು 
ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ರ್ರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ನಿೀವು ಕೆೀಳುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಕೆೀಳಬೀಕೆಂದು ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೆೀಳ
ಲ್ಲಲಿ, ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಒಂದು ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಬಬು ನಿಯಮ ಬೀಧಕನ್ ಎದುದಾ ನಿಂತ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದರ್ಕೆಗಿ, 
“ಬೀಧಕರೆೀ, ನ್ನ್ ನಿತಯೆಜಿೀವವನ್ನು ಪ್್ರಪ್ತುಮಾಡಿಕಳುಳುವುದಕೆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೀಕು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ “ಮೊೀಶ್ಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದದೆ್ ನಿೀನ್ ಅದನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಓದುತ್ತುೀ್” ಎಂದು 
ಕೆೀಳದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಅವನ್ ಉತತುರವಾಗಿ, “ ‘ನಿೀನ್ ನಿನನು ದೆೀವರಾದ ಕತ್ಣನನ್ನು ನಿನನು ಪೂರ್ಣಹೃದಯದಂದಲೂ ನಿನನು 
ಪೂರ್ಣಪ್್ರರದಂದಲೂ ನಿನನು ಪೂರ್ಣಶಕತುಯಿಂದಲೂ ನಿನನು ಪೂರ್ಣಮನಸಿಸಾನಿಂದಲೂ ಪ್್ರೀತ್ಸಬೀಕು,’ ಮತ್ತು 
‘ನಿನನುನ್ನು ನಿೀನೆೀ ಪ್್ರೀತ್ಸಿಕಳುಳುವಂತ್ ನಿನನು ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸಬೀಕು,’ ” ಎಂದನ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತುರಕಟಟು, ಅದರಂತ್ಯ್ೀ ಮಾಡು, ಆಗ ನಿೀನ್ ಬದುಕುವ,” 
ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಅವನ್ ತ್ನೆೀ ನಿೀತ್ವಂತನೆಂದು ತೀರಿಸುವುದಕೆಕೆ, ಅಪೀಕ್ಷೆಯುಳಳುವನ್ಗಿ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನನನು 
ನೆರೆಯವನ್ ಯಾರು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು: “ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನ್ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಿಂದ ಯ್ರಿಕೀವಿಗೆ ಪ್ರಯಾರ ಮಾಡುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಕಳಳುರ 
ಕೆೈಗೆ ಸಿಕಕೆಬಿದದಾನ್. ಅವರು ಅವನ ವಸತ್ರಗಳನ್ನು ಕತ್ತುಕಂಡು, ಅವನನ್ನು ಗಾಯಮಾಡಿ, ಅರೆಜಿೀವ ಮಾಡಿಬಿಟುಟು 

ಯೀಹಾನನ್, “ಬೀಧಕರೆೀ, ಒಬಬುನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆವವಾಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ನ್ವು ಕಂಡು 
ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿದೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ ನಮೊ್ಮಂದಗೆ ಸ್ೀರಿದವನಲಲಿ,” ಎಂದನ್.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಬೀಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿರದವನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ದವನೆೀ,” ಎಂದು 
ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ತ್ವು ಸವಾಗ್ಣಕೆಕೆ ಏರಿಹೀಗುವ ರ್ಲ ಬಂದ್ಗ, ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹೀಗುವುದರ್ಕೆಗಿ ತಮ್ಮ 
ಮನಸಸಾನ್ನು ದೃಢಮಾಡಿಕಂಡು  ತಮಗೆ ಮಂದ್ಗಿ ಶರಯೆರನ್ನು ದೂತರನ್ನುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೀಗಿ 
ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಲಲಿವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ್ ಸಮಾಯ್ಣದ ಒಂದು ಹಳಳುಯಳಕೆಕೆ ಪ್ರವೀಶಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಮಾಯ್ಣ
ದವರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಸಿವಾೀಕರಿಸಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಯ್ೀಸು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹೀಗುವವರಾಗಿದದಾರು. ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಶರಯೆರಾದ ಯಾಕೀಬ ಮತ್ತು ಯೀಹಾನರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು, “ಕತ್ಣನೆೀ, ಎಲ್ೀಯನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರರ್ರ ಇವರನ್ನು 
ದಹಿಸಿಬಿಡುವಂತ್ ಆರ್ಶದಂದ ಬಂಕ ಬಿೀಳುವ ಹಾಗೆ ನ್ವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕಡಲು ನಿಮಗೆ ಒಪ್್ಪಗೆ ಇದೆಯೀ್” 
ಎಂದು ಕೆೀಳದರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿ, “ನಿೀವು ಎಂಥ ಆತ್ಮದವರಾಗಿದದಾೀರೆಂದು 
ನಿಮಗೆ ತ್ಳಯದು. ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಮನ್ರಯೆರ ಪ್್ರರಗಳನ್ನು ನ್ಶಮಾಡುವುದರ್ಕೆಗಿ ಅಲಲಿ, ಅವರನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಂದೆನ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು. ಅನಂತರ ಅವರು ಮತತುಂದು ಹಳಳುಗೆ ಹೀದರು.

ಅವರು ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗುತ್ತುರುವಾಗ, ಒಬಬುನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನಿೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೀದರೂ ನ್ನ್ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುವನ್” ಎಂದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನರಿಗಳಗೆ ಗುಹೆಗಳವ, ಆರ್ಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಗೆ ಗ್ಡುಗಳವ; ಆದರೆ 
ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನಗೆ ತಲೆಯಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಮತತುಬಬುನಿಗೆ, “ನನನುನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸು,” ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಅವನ್, “ಕತ್ಣನೆೀ, ಮೊದಲು ನ್ನ್ ಹೀಗಿ ನನನು ತಂದೆಯ ಶವಸಂಸಾಕೆರ ಮಾಡಿಬರಲು ಅನ್ಮತ್

ಕಡಿರಿ,” ಎಂದನ್.
ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತತುವರೆೀ ತಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಹೀದವರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿಕಳಳುಲ್, ಆದರೆ ನಿೀನ್ 

ಹೀಗಿ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವನ್ನು ಸಾರು,” ಎಂದರು.
ಇದಲಲಿದೆ ಮತತುಬಬುನ್ ಸಹ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುವನ್, ಆದರೆ ನ್ನ್ ಮೊದಲು 

ಹೀಗಿ ನನನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದದಾವರನ್ನು ಬಿೀಳೊಕೆಡುವಂತ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕಡಿ,” ಎಂದನ್.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೆೀಗಿಲ್ನ ಮೀಲೆ ತನನು ಕೆೈಯನಿನುಟುಟು ಹಿಂದಕೆಕೆ ನೀಡುವವನ್ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆಕೆಕೆ 

ಯೀಗಯೆನಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಇವುಗಳಾದ ಮೀಲೆ ಕತ್ಣನ್ ಬೀರೆ ಎಪ್ಪತ್ತುರಡು ಮಂದಯನ್ನು ಸಹ ನೆೀಮಿಸಿ ತ್ವೀ ಸವಾತುಃ ಹೀಗಬೀಕೆಂ
ದದದಾ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಪಟಟುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಬಿಬುಬಬುರನ್ನುಗಿ ತಮಗೆ ಮಂದ್ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, 
“ಬಳೆಯೀ ಬಹಳವಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸದವರೀ ಕೆಲವರು. ಆದದಾರಿಂದ, ಬಳೆಯ ಯಜಮಾನನನ್ನು ತನನು ಬಳೆಗೆ ತಕಕೆಷ್ಟು 
ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತ್, ನಿೀವು ಬೀಡಿಕಳಳುರಿ. ಹೀಗಿರಿ! ತೀಳಗಳ ಮಧಯೆದಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು 
ಕಳುಹಿಸುವಂತ್ ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತುೀನೆ. ಹರದ ಚಿೀಲವನ್ನುಗಲ್, ಪ್ರಯಾರದ ಚಿೀಲವನ್ನುಗಲ್, ಪ್ದರಕ್ಷೆ
ಗಳನ್ನುಗಲ್ ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹೀಗಬೀಡಿರಿ; ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕುಶಲ ವಿಚ್ರ ಮಾಡಿಕಂಡಿರಬೀಡಿರಿ.

“ನಿೀವು ಯಾವ ಮನೆಯನ್ನುದರೂ ಪ್ರವೀಶಸುವಾಗ ಮೊದಲು, ‘ಈ ಮನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲ್,’ ಎಂದು 
ಹೆೀಳರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಮನ್ರಯೆನ್ ಇದದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವು ಅವನ ಮೀಲೆ ಇರುವುದು; ಇಲಲಿದದದಾರೆ, 
ಅದು ನಿಮಗೆೀ ಹಿಂದರುಗುವುದು. ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೀಗದೆ, ಅದೆೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿದುದಾ, ಅವರು ಕಟಟುದದಾನ್ನು 
ತ್ಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲಸದವನ್ ತನನು ಕ್ಲ್ಗೆ ಯೀಗಯೆನ್.

“ಯಾವುದ್ದರೂ ಒಂದು ಪಟಟುರದೊಳಗೆ ನಿೀವು ಪ್ರವೀಶಸುವಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ೀರಿಸಿಕಂಡರೆ 
ಅವರು ನಿೀಡಿದದಾನ್ನು ತ್ನಿನುರಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ರೀಗಿಗಳನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ, ‘ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಿೀಪಕೆಕೆ 
ಬಂದದೆ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳರಿ. ಆದರೆ ನಿೀವು ಪ್ರವೀಶಸುವ ಯಾವ ಪಟಟುರದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು 
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ತ್ರೆಯಲಾಗುವುದು. ಬೀಡಿಕಳುಳುವ ಪ್ರತ್ಯಬಬುರು ಪಡೆದುಕಳುಳುವರು; ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು; 
ತಟುಟುವವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ರೆಯಲಾಗುವುದು.

“ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಾತನ್, ತನನು ಮಗನ್ ರಟಿಟುಯನ್ನು ಕೆೀಳದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಕಲಲಿನ್ನು ಕಡುವನೆೀ, 
ಮಿೀನನ್ನು ಕೆೀಳದರೆ, ಮಿೀನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಕಡುವನೆೀ್ ಇಲಲಿವ ಮೊಟಟುಯನ್ನು ಕೆೀಳದರೆ, ಅವನಿಗೆ 
ಚ್ೀಳನ್ನು ಕಡುವನೆೀ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟಟುವರಾದ ನಿೀವೀ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಗೆ ಒಳೆಳುಯವುಗಳನ್ನು ಕಡಬಲಲಿವ
ರಾದರೆ, ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಎಷಟುೀ ಹೆಚ್್ಚಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೀಡಿಕಳುಳುವವರಿಗೆ ಪವಿತ್್ರತ್ಮನನ್ನು 
ದಯಪ್ಲ್ಸುವರಲಲಿವೀ!” ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಒಂದು ಮೂಕದೆವವಾವನ್ನು ಹರಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತುದದಾರು. ಆ ದೆವವಾವು ಹರಟುಹೀದ ಮೀಲೆ, ಆ ಮೂಕನ್ 
ಮಾತನ್ಡಿದನ್. ಅದಕೆಕೆ ಜನರು ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, “ದೆವವಾಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯಾದ 
ಬಲೆಜಿಬೂಲನಿಂದ ಈತನ್ ದೆವವಾಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತುನೆ,” ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವವ
ರಾಗಿ ಪರಲೀಕದಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕರ್ಯ್ಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೀಕೆಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಳದು: “ತನಗೆ ತ್ನೆೀ ವಿರೀಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗಗೊಂಡರೆ 
ಪ್ರತ್ಯಂದು ರಾಜಯೆವು ನ್ಶವಾಗುವುದು, ಒಂದು ಮನೆಯು ತನಗೆ ತ್ನೆೀ ವಿರೀಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾದರೆ, 
ಅದು ಬಿದುದಾಹೀಗುವುದು. ಸ್ೈತ್ನನ್ ಸಹ ತನಗೆ ತ್ನೆೀ ವಿರೀಧವಾಗಿ ತನನುಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾದರೆ, ಅವನ 
ರಾಜಯೆವು ನಿಲುಲಿವುದು ಹೆೀಗೆ್ ಏಕೆಂದರೆ ನ್ನ್ ಬಲೆಜಿಬೂಲನಿಂದ ದೆವವಾಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತುೀನೆಂದು ನಿೀವು 
ಹೆೀಳುತ್ತುೀರಲಾಲಿ. ನ್ನ್ ಬಲೆಜಿಬೂಲನಿಂದ ದೆವವಾಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಯಾರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಓಡಿಸುತ್ತುರೆ್ ಆದದಾರಿಂದ, ನಿಮ್ಮವರೆೀ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೆಯಾಧಿಪತ್ಗಳಾಗಿರುವರು. ನ್ನ್ ದೆೀವರ ಬಲದಂದಲೆೀ 
ದೆವವಾಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದ್ದರೆ, ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ನಿಸಸಾಂದೆೀಹವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಗೆ ಬಂದದೆಯಲಾಲಿ.

“ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕಂಡು, ಬಲ್ರ್ಠನ್ದವನಬಬುನ್ ತನನು ಮನೆಯನ್ನು ರ್ಯುವುದ್ದರೆ ಅವನ 
ಸತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬಲ್ರ್ಠನ್ ಅವನ ಮೀಲೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಅವನ್ 
ಭರವಸ್ಯಿಟಿಟುದದಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ತ್ಗೆದುಕಂಡು ತನನು ಸುಲ್ಗೆಯನೆನುಲಾಲಿ ಹಂಚ್ವನ್.

“ನನನು ಪರವಾಗಿ ಇರದವನ್ ನನಗೆ ವಿರೀಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನನುಡನೆ ಶ್ೀಖರಿಸದವನ್ ಚದರಿಸುತ್ತುನೆ.
“ಅಶುದ್್ಧತ್ಮವು ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನಿಂದ ಹರಗೆ ಹೀದ ಮೀಲೆ, ನಿೀರಿಲಲಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್್ರಂತ್ಗಾಗಿ 

ಹುಡುರ್ಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕಳಳುದೆ ಅದು, ‘ನ್ನ್ ಹರಟು ಬಂದ ನನನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದರುಗುವನ್,’ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಕಂಡು ಬಂದು, ಅದು ಬಂದು ಆ ಮನೆಯು ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ರ್ಣ್ತತುದೆ. ಆ 
ಅಶುದ್್ಧತ್ಮವು ಹೀಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಕೆಟಟುವುಗಳಾದ ಬೀರೆ ಏಳು ಅಶುದ್್ಧತ್ಮಗಳನ್ನು ತನನುಂದಗೆ ಕರೆದುಕಂಡು 
ಅವನ ಒಳಗೆ ಸ್ೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತತುವ. ಹಿೀಗೆ ಆ ಮನ್ರಯೆನ ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥತ್ಯು ಮೊದಲ್ಗಿಂತ ಕೆಟಟುದ್ದಾಗಿರು
ವುದು,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಈ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಆ ಗುಂಪ್ನಲ್ಲಿದದಾ ಒಬಬು ಸಿತ್ರೀಯು ತನನು ಸವಾರವನೆನುತ್ತು ಅವರಿಗೆ, 
“ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಭ್ಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದ ತ್ಯಿ ಧನಯೆಳು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದಳು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ಅದಕಕೆಂತಲೂ ದೆೀವರ ವಾಕಯೆವನ್ನು ಕೆೀಳ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸುವವರು ಹೆಚ್್ಚ ಭಾಗಯೆ
ವಂತರು,” ಎಂದರು.

ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪ್ಗಿ ಕ್ಡಿಬಂದದ್ದಾಗ, ಯ್ೀಸು, “ಇದು ದುರಟು ಸಂತತ್ಯು. ಇದು ಸೂಚಕರ್ಯ್ಣವನ್ನು 
ಹುಡುಕುತತುದೆ, ಪ್ರವಾದ ಯೀನನಲ್ಲಿ ಆದ ಸೂಚಕರ್ಯ್ಣವೀ ಹರತ್ ಬೀರೆ ಯಾವ ಸೂಚಕರ್ಯ್ಣವೂ 
ಇದಕೆಕೆ ದೊರಕದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೀನನ್ ನಿನೆವ ಪಟಟುರದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದದಾಂತ್ಯ್ೀ, ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ 
ನ್ನೆೀ ಈ ಸಂತತ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುವನ್. ನ್ಯೆಯತ್ೀಪ್್ಣನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿರದ ರಾಣಿಯು ಈ ಸಂತತ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ 
ಎದುದಾ ಇವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ತ್ೀಪು್ಣಮಾಡುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ಸಲಮೊೀನನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು 
ಕೆೀಳುವುದರ್ಕೆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಟಟುಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಇಗೊೀ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲಮೊೀನನಿಗಿಂತಲೂ ತ್ಂಬಾ 
ದೊಡ್ಡವನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿನೆವ ಪಟಟುರದವರು ನ್ಯೆಯತ್ೀಪ್್ಣನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತತ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎದುದಾ ಇದನ್ನು 
ಅಪರಾಧ ಎಂದು ತ್ೀಪು್ಣಮಾಡುವರು, ಏಕೆಂದರೆ ಯೀನನ್ ಸಾರಿದದಾನ್ನು ಕೆೀಳ ಅವರು ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ
ಕಂಡರು; ಇಗೊೀ, ಇಲ್ಲಿ ಯೀನನಿಗಿಂತಲೂ ತ್ಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನ್ ಇದ್ದಾನೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಹರಟು ಹೀದರು. ಆಗ ಒಬಬು ಯಾಜಕನ್ ಅದೆೀ ಮಾಗ್ಣವಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, ದ್ರಿಯ ಬೀರೆ 
ಕಡೆಹೀದನ್. ಅದೆೀ ಪ್ರರ್ರ ಒಬಬು ಲೆೀವಿಯೂ ಆ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, ದ್ರಿಯ ಬೀರೆ ಕಡೆ
ಹೀದನ್. ಆದರೆ ಒಬಬು ಸಮಾಯ್ಣದವನ್, ಪ್ರಯಾರ ಮಾಡುತ್ತು ಅವನಿದದಾಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನ್; ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, 
ಕನಿಕರಪಟುಟು, ಅವನ ಬಳಗೆ ಹೀಗಿ ಎಣೆಣಿಯನ್ನು ದ್್ರಕ್ರಸವನ್ನು ಹಯುದಾ, ಅವನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಟಿಟು ತನನು 
ಸವಾಂತ ಕತ್ತುಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಳುರಿಸಿ, ವಸತ್ಗೃಹಕೆಕೆ ತಂದು ಅವನನ್ನು ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡಿದನ್. ಮರುದವಸ ಅವನ್ 
ಹರಟು ಹೀಗುತ್ತುದ್ದಾಗ ಎರಡು ಬಳಳು ನ್ರಯೆವನ್ನು ತ್ಗೆದು ಛತ್ರದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕಟುಟು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇವನನ್ನು 
ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡು, ನಿೀನ್ ಏನ್ದರೂ ಹೆಚ್್ಚ ವಚ್ಚಮಾಡಿದರೆ, ನ್ನ್ ತ್ರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಕಟುಟು ತ್ೀರಿಸುತ್ತುೀನೆ,’ 
ಎಂದನ್.

“ಈಗ ಆ ಕಳಳುರ ಕೆೈಗೆ ಸಿಕಕೆಬಿದದಾವನಿಗೆ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆರೆಯವನೆಂದು ನಿನಗೆ ತೀರುತತುದೆ್” 
ಎಂದು ಯ್ೀಸು ಕೆೀಳದರು.

ಅದಕೆಕೆ ನಿಯಮ ಪಂಡಿತನ್, “ಯಾವನ್ ಅವನ ಮೀಲೆ ಕನಿಕರ ತೀರಿಸಿದನೀ ಅವನೆೀ ನಿನನು 
ನೆರೆಯವನ್,” ಎಂದನ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೀಗು, ನಿೀನ್ ಅದರಂತ್ಯ್ೀ ಮಾಡು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಶರಯೆರು ಸಂಚ್ರಮಾಡುತ್ತು, ಒಂದು ಹಳಳುಗೆ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಥ್ಣಳೆಂಬ ಒಬಬು ಸಿತ್ರೀಯು 
ಅವರನ್ನು ತನನು ಮನೆಯಳಗೆ ಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕಂಡಳು. ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬಬು ಸಹೀದರಿ ಇದದಾಳು, ಆಕೆಯು 
ಕತ್ಣನ ಪ್ದಗಳ ಬಳಯಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ ಅವರ ವಾಕಯೆವನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತುದದಾಳು. ಆದರೆ ಮಾಥ್ಣಳು ಬಹಳ ಕೆಲಸದ 
ನಿಮಿತತುವಾಗಿ ಬೀಸರಗೊಂಡು ಅವರ ಬಳಗೆ ಬಂದು, “ಕತ್ಣನೆೀ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ನನನು ಸಹೀದರಿಯು 
ನನನುಬಬುಳನೆನುೀ ಬಿಟಿಟುರುವುದು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತ್ಯಿಲಲಿವೊೀ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದರ್ಕೆಗಿ ಅವಳಗೆ ಹೆೀಳರಿ!” 
ಎಂದಳು.

ಅದಕೆಕೆ ಕತ್ಣನ್ ಪ್ರತ್ಯೆತತುರವಾಗಿ, “ಮಾಥ್ಣಳೆೀ, ಮಾಥ್ಣಳೆೀ, ನಿೀನ್ ಅನೆೀಕ ವಿರಯಗಳಗಾಗಿ ಚಿಂತ್ಸಿ 
ತಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದದಾೀ, ಆದರೆ ಬೀರ್ದದುದಾ ಕೆಲವೀ, ಅವಶಯೆವಾಗಿರುವುದು. ಮರಿಯಳು ಆ ಉತತುಮ 
ಭಾಗವನೆನುೀ ಆರಿಸಿಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ತ್ಗೆಯಲಾಗುವುದಲಲಿ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್್ರಥ್ಣನೆಮಾಡಿ ಮಗಿಸಿದ ಮೀಲೆ, ಅವರ ಶರಯೆರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ ಅವರಿಗೆ, “ಕತ್ಣನೆೀ, 
ಯೀಹಾನನ್ ತನನು ಶರಯೆರಿಗೆ ಕಲ್ಸಿದ ಹಾಗೆಯ್ೀ ನಮಗ್ ಪ್್ರಥ್ಣನೆಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಕಲ್ಸಿರಿ,” ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಪ್್ರಥ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿರಿ,
  “ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ್ೀ,
  ನಿಮ್ಮ ನ್ಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲ್,
  ನಿಮ್ಮ ರಾಜಯೆವು ಬರಲ್.
  ನಿಮ್ಮ ಚಿತತುವು ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೀರುವ ಪ್ರರ್ರ ಭೂಲೀಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೀರಲ್.
  ನಮ್ಮ ಅನ್ದನದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ದನವೂ ದಯಪ್ಲ್ಸು.
  ನಮಗೆ ಪ್ಪಮಾಡಿದವರನ್ನು, ನ್ವು ಕ್ಮಿಸಿದಂತ್ಯ್ೀ
  ನಮ್ಮ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಮಿಸಿರಿ.
  ನಮ್ಮನ್ನು ಶೀಧನೆಯಳಗೆ ಸ್ೀರಿಸದೆ, ಕೆೀಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್್ಪಸಿ.”

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಒಬಬು ಸ್ನುೀಹಿತನಿರಲಾಗಿ, ಮಧಯೆರಾತ್್ರಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಳಗೆ 
ಹೀಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಸ್ನುೀಹಿತನೆೀ, ಮೂರು ರಟಿಟುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕಡು; ಏಕೆಂದರೆ ನನನು ಒಬಬು ಸ್ನುೀಹಿತನ್ 
ಪ್ರಯಾರಮಾಡಿ ನನನು ಬಳಗೆ ಬಂದದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ನನನುಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲಲಿ,’ ಎಂದು ಕೆೀಳಲು ಅವನ್ 
ಒಳಗಿನಿಂದಲೆೀ ಇವನಿಗೆ ಉತತುರವಾಗಿ, ‘ನನನುನ್ನು ತಂದರೆಪಡಿಸಬೀಡ. ಬಾಗಿಲು ಈಗ ಮಚಿ್ಚದೆ, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ನನನು ಮಕಕೆಳು ನನನು ಜೊತ್ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ನೆದುದಾ ಕಡಲಾರೆನ್,’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವನ್. ಆದರೆ ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ 
ಹೆೀಳುವುದೆೀನೆಂದರೆ, ಅವನ್ ಸ್ನುೀಹಿತನ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಎದುದಾ ಇವನಿಗೆ ಕಡದೆಹೀದರೂ ಮೀಲ್ಂದ 
ಮೀಲೆ ನ್ಚಿಗೆ ಪಡದೆ ಬೀಡುವುದರಿಂದ ಎದುದಾ ಇವನಿಗೆ ಬೀರ್ದಷ್ಟು ಕಡುವನ್.

“ಕೆೀಳಕಳಳುರಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಲಾಗುವುದು; ಹುಡುಕರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು; ತಟಿಟುರಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲು 
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ಯಾವುದೂ ಗುಪತುವಾಗಿರುವುದಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ ನಿೀವು ಕತತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆೀಳದದಾೀರೀ ಅದು ಬಳಕ
ನಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಲಾಗುವುದು, ಕೀಣೆಗಳೊಳಗೆ ನಿೀವು ಪ್ಸುಗುಟಿಟುದುದಾ ಮಾಳಗೆಗಳ ಮೀಲೆ ಸಾರಲಾಗುವುದು.

“ನನನು ಸ್ನುೀಹಿತರೆೀ, ದೆೀಹವನ್ನು ಕಂದು, ಅದಕಕೆಂತ ಹೆಚ್್ಚೀನ್ ಮಾಡಲಾರದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೀಡಿರಿ 
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿೀವು ಭಯಪಡಬೀಕೆಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ತೀರಿಸುತ್ತುೀನೆ: 
ನಿಮ್ಮ ದೆೀಹವನ್ನು ಕಂದ ಮೀಲೆ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಕೆಕೆ ಅಧಿರ್ರವಿರುವ ದೆೀವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. 
ಹೌದು, ದೆೀವರಿಗೆೀ ಭಯಪಡಿರಿ, ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಎರಡು ರೂಪ್ಯಿಗಳಗೆ ಐದು ಗುಬಿಬು
ಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದಲಲಿವೀ್ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದೆೀವರು ಮರೆಯುವುದಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ 
ಕ್ದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲಲಿವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿವ. ಭಯಪಡಬೀಡಿರಿ! ಅನೆೀಕ ಗುಬಿಬುಗಳಗಿಂತಲೂ ನಿೀವು ಎಷಟುೀ 
ಮೌಲಯೆವುಳಳುವರು.

“ಆದರೆ ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುವುದೆೀನೆಂದರೆ, ಮನ್ರಯೆರ ಮಂದೆ ನನನುನ್ನು ಒಪ್್ಪಕಳುಳುವ ಪ್ರತ್ಯಬಬು
ರನ್ನು, ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಸಹ ದೆೀವದೂತರ ಮಂದೆ ನನನುವರೆಂದು ಒಪ್್ಪಕಳುಳುವನ್. ಆದರೆ ಯಾರು 
ಜನರ ಮಂದೆ ನನನುನ್ನು ಅಲಲಿಗಳೆಯುವರೀ ಅವರನ್ನು ದೆೀವದೂತರ ಮಂದೆ ನ್ನ್ ಅಲಲಿಗಳೆಯುವನ್. 
ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಮಾತನ್ಡುವ ಪ್ರತ್ಯಬಬುರಿಗ್ ಕ್ಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು, ಆದರೆ 
ಪವಿತ್್ರತ್ಮರಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ದೂರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕೆಕೆ ಕ್ಮಾಪಣೆಯಿಲಲಿ.

“ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಭಾಮಂದರಗಳಗ್ ಆಳುವವರ ಮಂದೆಯೂ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಮಂದೆಯೂ ತಂದ್ಗ 
ಹೆೀಗೆ ಇಲಲಿವ ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತ್ ಉತತುರಕಡಬೀಕೆಂದು, ಇಲಲಿವ ಏನ್ ಹೆೀಳಬೀಕೆಂದು ಚಿಂತ್ಸಬೀಡಿರಿ, ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಹೆೀಳಬೀರ್ದದದಾನ್ನು ಪವಿತ್್ರತ್ಮರು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಸುವರು.”

ಗುಂಪ್ನಲ್ಲಿದದಾ ಒಬಬುನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಬೀಧಕರೆೀ, ಆಸಿತುಯನ್ನು ಭಾಗಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಡುವಂತ್ ನನನು ಸಹೀದ
ರನಿಗೆ ಹೆೀಳ,” ಎಂದನ್.

ಯ್ೀಸು, “ಸ್ನುೀಹಿತನೆೀ, ನಿಮ್ಮ ಮೀಲೆ ನ್ಯೆಯಾಧಿಪತ್ಯಾಗಿ ಇಲಲಿವ ನಿಮಗೆ ಭಾಗಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆಕೆ 
ನನನುನ್ನು ನೆೀಮಿಸಿದವರು ಯಾರು್” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು. ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಜನರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ನಿೀವು ಎಲಾಲಿ 
ಲೀಭದಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರ್ಪ್ಡಿಕಳಳುರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಜಿೀವನವು ಸಮೃದ್ಧಯಾದ ಆಸಿತುಗೆ ಆಧಾರವಾದದದಾಲಲಿ,” 
ಎಂದರು.

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ಒಬಬು ಐಶವಾಯ್ಣವಂತನ ಭೂಮಿಯು ಸಮೃದ್ಧ
ಯಾಗಿ ಬಳೆ ಕಟಿಟುತ್. ಆಗ ಅವನ್ ತನನುಳಗೆ, ‘ನ್ನೆೀನ್ ಮಾಡಲ್್ ನನಗಿರುವ ಬಳೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಕೆಕೆ ನನಗೆ 
ಸ್ಥಳವಿಲಲಿ!’ ಎಂದು ಆಲೀಚಿಸಿ ಹಿೀಗೆಂದುಕಂಡನ್,

“ನ್ನ್ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತುೀನೆ, ‘ನನನು ಕರಜಗಳನ್ನು ಮರಿದು ಹಾಕಸಿ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದ್ಗಿ ಕಟಿಟುಸುತ್ತುೀನೆ, 
ಅಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲಾಲಿ ದವಸಧಾನಯೆಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕ್ಡಿಸಿಟುಟುಕಳುಳುತ್ತುೀನೆ. ಅಲಲಿದೆ, ನ್ನ್ ನನನು ಪ್್ರರಕೆಕೆ, 
“ಪ್್ರರವೀ ಅನೆೀಕ ವರ್ಣಗಳಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸರಕು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೀ; ತ್ನ್ನು, ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ
ವಾಗಿರು ಎಂದು ಹೆೀಳಕಳುಳುತ್ತುೀನೆ,” ’ ಎಂದುಕಂಡನ್.

“ಆದರೆ ದೆೀವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ಬ್ದ್ಧಹಿೀನನೆೀ! ಈ ರಾತ್್ರಯ್ೀ ನಿನನು ಪ್್ರರವು ನಿನಿನುಂದ ತ್ಗೆದುಕಳಳುಲಾ
ಗುವುದು. ಆಗ ನಿನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಟಿಟುರುವುದೆಲಲಿ ಯಾರ ಪ್ಲಾಗುವುದು್’ ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

“ತನಗೊೀಸಕೆರ ಸಂಪತತುನ್ನು ಕ್ಡಿಸಿಟುಟುಕಂಡು ದೆೀವರ ವಿರಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಶವಾಯ್ಣವಂತ ಆಗದರುವವನ್ 
ಇವನಂತ್ಯ್ೀ ಇರುವನ್,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ: “ಆದರ್ರರ, ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಿೀವನರ್ಕೆಗಿ ಏನ್ ಊಟಮಾಡಬೀಕು; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 
ದೆೀಹಕೆಕೆ ಏನ್ ಧರಿಸಿಕಳಳುಬೀಕು ಎಂದು ಚಿಂತ್ಮಾಡಬೀಡಿರಿ ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಊಟಕಕೆಂತ 
ಜಿೀವನವೂ ವಸತ್ರಕಕೆಂತ ದೆೀಹವೂ ಹೆಚಿ್ಚನದು. ರ್ಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ: ಅವು ಬಿತ್ತುವುದಲಲಿ, ಕಯುಯೆವು
ದಲಲಿ, ಅವುಗಳಗೆ ಉಗಾ್ರರವಾಗಲ್ ಕರಜವಾಗಲ್ ಇಲಲಿ, ಆದರೂ ದೆೀವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊೀಷಿಸುತ್ತುರೆ. 
ನಿೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳಗಿಂತ ಎಷಟುೀ ಮೌಲಯೆವುಳಳುವರಾಗಿದದಾೀರಲಾಲಿ! ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಂತ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ತಮ್ಮ ಜಿೀವನ್ವಧಿಗೆ ಒಂದು ತ್ಸನ್ನು ಕ್ಡಿಸಲು ಸಾಧಯೆವೀ್ ಅತಯೆಲ್ಪವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿೀವು ಮಾಡಲಾರ
ದವರಾಗಿದದಾರೆ, ಇತರ ವಿರಯಗಳಗಾಗಿ ನಿೀವು ಚಿಂತ್ ಮಾಡುವುದೆೀನ್್

“ಯಾರೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚಿ್ಚ ಮರೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲಾಲಿಗಲ್ ಬಟಟುಲ ಕೆಳಗಾಗಲ್ ಇಡುವುದಲಲಿ. ಮನೆಯಳಕೆಕೆ 
ಬರುವವರಿಗೆ, ಬಳಕು ರ್ಣಿಸುವಂತ್ ಅದನ್ನು ದೀಪಸತುಂಭದ ಮೀಲೆ ಇಡುತ್ತುರಷಟು. ನಿನನು ಕಣ್ಣಿ ದೆೀಹಕೆಕೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. 
ಆದದಾರಿಂದ ನಿನನು ಕಣ್ಣಿ ಒಳೆಳುಯದ್ಗಿದದಾರೆ, ನಿನನು ದೆೀಹವಲಾಲಿ ಬಳರ್ಗಿರುವುದು. ಕಣ್ಣಿ ಕೆಟಟುದ್ದಾಗಿದದಾರೆ, ನಿನನು 
ದೆೀಹವು ಸಹ ಕತತುಲೆಯಾಗಿರುವುದು. ಆದದಾರಿಂದ, ನಿನನುಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕು ಕತತುಲೆಯಾಗದಂತ್ ನೀಡಿಕೀ. ದೆೀಹದ 
ಯಾವುದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕತತುಲೆಯಾಗಿರದೆ, ನಿನನು ದೆೀಹವಲಲಿವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳರ್ಗಿರುವುದ್ದರೆ, 
ಪ್ರರ್ಶಮಾನವಾದ ದೀಪವು ನಿನಗೆ ಬಳಕು ಕಡುವಂತ್ ಸಮಸತುವೂ ಬಳರ್ಗಿರುವುದು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ಮಾತನ್ಡುವುದನ್ನು ಮಗಿಸಿದ್ಗ, ಒಬಬು ಫರಿಸಾಯನ್ ತನನುಂದಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೀಕೆಂದು 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬೀಡಿಕಂಡನ್, ಆಗ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೀಗಿ ಊಟಕೆಕೆ ಕ್ತ್ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಊಟಕೆಕೆ 
ಮೊದಲು ಯ್ೀಸು ಕೆೈತಳೆಯದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಫರಿಸಾಯನ್ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟಟುನ್.

ಆಗ ಕತ್ಣನ್ ಅವನಿಗೆ, “ಫರಿಸಾಯರಾದ ನಿೀವು, ಪ್ತ್್ರಯ ಮತ್ತು ತಟಟುಯ ಹರಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿ
ಮಾಡುತ್ತುೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಭಾಗವು ಸುಲ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಟಟುತನದಂದಲೂ ತ್ಂಬಿರುತತುದೆ. ಮೂಖ್ಣರೆೀ! 
ಹರಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ತನ್ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದನಲಲಿವೀ್ ನಿೀವು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಂಟಿಕಂಡಿರು
ವವುಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ದ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಲಲಿವೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು.

“ಫರಿಸಾಯರೆೀ, ನಿಮಗೆ ಕರಟು! ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ಪುದೀನ, ಸದ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸಪು್ಪಗಳಲ್ಲಿ 
ದಶಮಭಾಗವನ್ನು ಕಟುಟು, ನ್ಯೆಯವನ್ನು ದೆೀವರ ಪ್್ರೀತ್ಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹೀಗುತ್ತುೀರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ 
ನಿೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಶಯೆವಾಗಿ ಮಾಡಬೀರ್ಗಿತ್ತು.

“ಫರಿಸಾಯರೆೀ, ನಿಮಗೆ ಕರಟು! ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ಸಭಾಮಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೆನನುತ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟಟು 
ಬಿೀದಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಇರಟುಪಡುತ್ತುೀರಿ.

“ನಿಮಗೆ ಕರಟು! ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ನೆಲಸಮವಾದ ಸಮಾಧಿಗಳಂತ್ ಇದದಾೀರಿ, ಅವುಗಳ ಮೀಲೆ ನಡೆದ್ಡುವ 
ಮನ್ರಯೆರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯರು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ನಿಯಮ ಬೀಧಕ ಒಬಬುನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಬೀಧಕರೆೀ, ನಿೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆೀಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು 
ಸಹ ಅವಮಾನಪಡಿಸುತ್ತುೀರಿ,” ಎಂದನ್.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ನಿಯಮ ಪಂಡಿತರೆೀ, ನಿಮಗ್ ಕರಟು! ಏಕೆಂದರೆ ಹರಲು ಕಠಿರವಾದ ಹರೆಗಳನ್ನು 
ಮನ್ರಯೆರ ಮೀಲೆ ಹರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ್ದರೂ ನಿೀವು ಈ ಹರೆಗಳನ್ನು ಮಟುಟುವುದಲಲಿ.

“ನಿಮಗೆ ಕರಟು! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳು ಪ್ರವಾದಗಳನ್ನು ಕಂದರು, ನಿೀವು ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು 
ಕಟುಟುತ್ತುೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳ ಕೃತಯೆಗಳನ್ನು ನಿೀವು ಒಪ್್ಪಕಳುಳುವಂತ್ ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸುತ್ತುೀರಿ; 
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಗಳನ್ನು ಕಂದರು, ನಿೀವೊೀ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಟುಟುತ್ತುೀರಿ. 
ಈ ರ್ರರದಂದ, ದೆೀವರ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಹೆೀಳರುವುದೆೀನೆಂದರೆ, ‘ನ್ನ್ ಅವರ ಬಳಗೆ ಪ್ರವಾದಗಳನ್ನು 
ಅಪೊಸತುಲರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವನ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರು ಕಲುಲಿವರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸ್ಪಡಿಸುವರು.’ ಹಿೀಗೆ 
ಲೀರ್ದಯಿಂದ ಸುರಿಸಲಾದ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾದಗಳ ರಕತುಕೆಕೆ ಈ ಸಂತತ್ಯು ಲೆಕಕೆ ಕಡಬೀರ್ಗಿರುವುದು, 
ಹೆೀಬಲನ ರಕತು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬಲ್ಪ್ೀಠಕ್ಕೆ ದೆೀವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಧಯೆದಲ್ಲಿ ಹತವಾದ ಜಕರಿೀಯನ ರಕತು
ದವರೆಗ್ ಈ ಸಂತತ್ಯು ಉತತುರಕಡಬೀಕು. ಹೌದು, ಈ ಸಂತತ್ಯವರೆೀ ಇದಕೆಕೆಲಾಲಿ ಉತತುರಕಡಬೀಕೆಂದು, 
ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ.

“ನಿಯಮ ಪಂಡಿತರೆೀ, ನಿಮಗೆ ಕರಟು! ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ಜ್ಞಾನದ ಬಿೀಗದ ಕೆೈಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡಿದದಾೀರಿ. 
ನಿೀವಂತೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸಲ್ಲಲಿ; ಒಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸುತ್ತುರುವವರಿಗ್ ನಿೀವು ತಡೆಗಟುಟುತ್ತುೀರಿ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಬಳಕ ಯ್ೀಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಗೆ ಬಂದ್ಗ, ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಕೀಪ್ವೀಶವುಳಳುವ
ರಾಗಿ, ಯ್ೀಸು ಇನ್ನು ಹೆಚ್್ಚ ವಿರಯಗಳನ್ನು ಮಾತನ್ಡುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಕದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನುದರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಮೀಲೆ ತಪು್ಪ ಹರಿಸಬೀಕೆಂದು ಹಂಚಿನೀಡುತ್ತುದದಾರು.

ಅರಟುರಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಬಬುರನನುಬಬುರು ತ್ಳದ್ಡುವಷ್ಟು ಕಕಕೆರಿದು ಬಂದರಲಾಗಿ, ಯ್ೀಸು ಮೊದಲು 
ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ ಹಿೀಗೆಂದು ಮಾತನ್ಡಲಾರಂಭಸಿದರು, “ಫರಿಸಾಯರ ಹುಳಹಿಟಿಟುನ ಬಗೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಕಪಟತನದ 
ಬಗೆಗೆ ನಿೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಪ್ರಕಟವಾಗದಂತ್ ಯಾವುದೂ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದಲಲಿ, ತ್ಳಯಲಾಗದಂತ್ 
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ಮಗನಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ತಂದೆಯು, ತ್ಯಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಮಗಳು, ಮಗಳಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ತ್ಯಿಯು, 
ಅತ್ತುಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಸಸ್ಯು, ಸಸ್ಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಅತ್ತುಯು ವಿಭಾಗವಾಗುವರು.”

ಯ್ೀಸು ಜನಸಮೂಹಕೆಕೆ ಹೆೀಳದೆದಾೀನೆಂದರೆ: “ನಿೀವು ಪಶ್ಚಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏಳುವ ಮೊೀಡವನ್ನು ನೀಡಿ, 
‘ಮಳೆ ಬರುತತುದೆ ಎನ್ನುತ್ತುೀರಿ,’ ಹಾಗೆಯ್ೀ ಆಗುವುದು. ದಕ್ಷಿರ ದಕಕೆನ ಗಾಳ ಬಿೀಸುವುದನ್ನು ನಿೀವು ನೀಡಿ, 
‘ಸ್ಕೆಯಾಗುತತುದೆ,’ ಎನ್ನುತ್ತುೀರಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತತುದೆ. ಕಪಟಿಗಳೆೀ! ಭೂಮಾಯೆರ್ಶಗಳ ಲಕ್ರಗಳನ್ನು ನಿೀವು 
ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲಿರಿ, ಆದರೆ ಈ ರ್ಲವನ್ನು ನಿೀವು ವಿವೀಚಿಸದರುವುದು ಹೆೀಗೆ್

“ಹೌದು, ನಿಮ್ಮರಟುಕೆಕೆ ನಿೀವು ಸರಿಯಾದದದಾನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕಳುಳುವುದಲಲಿ್ ನಿೀನ್ ನಿನನು ವಿರೀಧಿಯ 
ಸಂಗಡ ನ್ಯೆಯಾಧಿಪತ್ಯ ಎದುರಿಗೆ ಹೀಗುವಾಗ, ಮಾಗ್ಣದಲ್ಲಿಯ್ೀ ಅವನಿಂದ ವಾಯೆಜಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳಳುಲು 
ಪ್ರಯತನು ಮಾಡು, ಇಲಲಿದದದಾರೆ ಅವನ್ ನಿನನುನ್ನು ನ್ಯೆಯಾಧಿಪತ್ಯ ಬಳಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದು, ಆಗ 
ನ್ಯೆಯಾಧಿಪತ್ಯು ನಿನನುನ್ನು ಸ್ರೆಮನೆಯ ಅಧಿರ್ರಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಧಿರ್ರಿಯು ನಿನನುನ್ನು ಸ್ರೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಕಬಹುದು. ನಿೀನ್ ಕನೆಯ ರೂಪ್ಯಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಗೆ ಬರುವುದೆೀ ಇಲಲಿವಂದು, 
ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಪ್ಲಾತನ್, ಬಲ್ ಅಪ್್ಣಸುತ್ತುದದಾ ಗಲ್ಲಾಯದವರ ರಕತುವನೆನುೀ ಅವರ ಬಲ್ಗಳೊಂದಗೆ ಬರೆಸಿದ ವಿರಯವನ್ನು 
ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ತ್ಳಸಿದ ಕೆಲವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದದಾರು. ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಗಲ್ಲಾಯದವರು ಇಂಥಾ 
ಕಲೆಗೆ ಈಡಾದ ರ್ರರ ಅವರು ಎಲಾಲಿ ಗಲ್ಲಾಯದವರಿಗಿಂತ ದೊೀಷಿಗಳೆಂದು ನಿೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತುೀರೀ್ 
ಹಾಗಲಲಿವಂದು! ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ನಿೀವು ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಳಳುದೆ ಹೀದರೆ, ನಿೀವಲಲಿರೂ 
ಅವರಂತ್ಯ್ೀ ನ್ಶವಾಗುವಿರಿ. ಇಲಲಿವ ಸಿಲೀವಾಮಿನಲ್ಲಿ ಗೊೀಪುರವು ಬಿದುದಾ ಸತ್ತು ಹೀದ ಆ ಹದನೆಂಟು 
ಜನರು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಮನ್ರಯೆರಿಗಿಂತಲೂ ದೊೀಷಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತುೀರೀ್ 
ಹಾಗಲಲಿವಂದು! ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ನಿೀವು ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಳಳುದೆ ಹೀದರೆ ನಿೀವಲಲಿರೂ 
ಅವರಂತ್ಯ್ೀ ನ್ಶವಾಗುವಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಈ ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನಿಗೆ ತನನು ದ್್ರಕ್ಷಿಯ ತೀಟದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದದಾ, 
ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವಿತ್ತು. ಅವನ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಒಂದೂ ಸಿಕಕೆಲ್ಲಲಿ. ಆಗ 
ಅವನ್ ತನನು ದ್್ರಕ್ಷಿಯ ತೀಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ, ‘ನೀಡು, ಮೂರು ವರ್ಣಗಳಂದ ನ್ನ್ ಈ ಅಂಜೂರದ 
ಮರದಲ್ಲಿ ಫಲ ಹುಡುಕುತ್ತು ಬಂದದೆದಾೀನೆ, ಆದರೆ ಏನ್ ಸಿಕಕೆಲ್ಲಲಿ. ಇದನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕು! ಇದು ಏಕೆ ನೆಲವನ್ನು 
ಕೆಡಿಸಬೀಕು್’ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

“ಆದರೆ ಅವನ್ ಉತತುರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಒಡೆಯನೆೀ, ಇನನುಂದು ವರ್ಣವೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡು, ನ್ನ್ ಅದರ 
ಸುತತುಲೂ ಅಗಿದು ಗೊಬಬುರ ಹಾಕುವನ್. ಮಂದನ ವರ್ಣ ಇದು ಫಲ ಫಲ್ಸಿದರೆ, ಸರಿ! ಇಲಲಿವಾದರೆ, ನಿೀನ್ 
ಇದನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕು, ಎಂದನ್.’ ”

ಯ್ೀಸು ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಮಂದರದೊಳಗೆ ಬೀಧಿಸುತ್ತು ಇದದಾರು, ಆಗ, ಹದನೆಂಟು ವರ್ಣ
ಗಳಂದ ದುರಾತ್ಮನಿಂದ ರೀಗ ಪ್ೀಡಿತಳಾಗಿ ನಡುಬಗಿಗೆ ಹೀಗಿದದಾ ಒಬಬು ಸಿತ್ರೀಯು ಅಲ್ಲಿ ಇದದಾಳು. ಆಕೆ ತನನುರಟುಕೆಕೆ 
ತ್ನೆೀ ನೆಟಟುಗೆ ನಿಲಲಿಲಾರದೆ ಇದದಾಳು. ಯ್ೀಸು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಹತ್ತುರಕೆಕೆ ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, “ಅಮಾ್ಮ, ನಿೀನ್ ಈ 
ನಿನನು ಬಲಹಿೀನತ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದದಾ,” ಎಂದು ಹೆೀಳ, ಯ್ೀಸು ಆಕೆಯ ಮೀಲೆ ತಮ್ಮ ಕೆೈಗಳನ್ನು ಇಟಟುರು, 
ಕ್ಡಲೆೀ ಆಕೆಯು ನೆಟಟುಗಾದಳು ಮತ್ತು ದೆೀವರನ್ನು ಸುತುತ್ಸಿದಳು.

ಯ್ೀಸು ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿದ ರ್ರರ ಸಭಾಮಂದರದ ಅಧಿರ್ರಿಯು ಕೀಪದಂದ ಜನರಿಗೆ, 
“ಆರು ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ರಯೆರು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕಕೆದುದಾ. ಆದದಾರಿಂದ ಆ ದನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಬಂದು ಸವಾಸ್ಥರಾಗಿರಿ, 
ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಬೀಡ,” ಎಂದನ್.

ಅದಕೆಕೆ ಕತ್ಣನ್ ಅವನಿಗೆ, “ಕಪಟಿಗಳೆೀ! ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಬಬುನ್ ಸಬಬುತ್ತುನಲ್ಲಿ ತನನು ಎತತುನ್ನುಗಲ್, ಕತ್ತುಯನ್ನುಗಲ್ 
ಕಟಿಟುಗೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿೀರು ಕುಡಿಸುವುದರ್ಕೆಗಿ ಹೀಗುವುದಲಲಿವೀ್ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗಳಾದ ಈ ಸಿತ್ರೀಯನ್ನು 
ಹದನೆಂಟು ವರ್ಣಗಳಂದ ಸ್ೈತ್ನನ್ ಕಟಿಟುಹಾಕದ ಈ ಬಂಧನದಂದ ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಾರದೆೀ್” 
ಎಂದರು.

“ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಹೆೀಗೆ ಬಳೆಯುತತುವಂದು ಯೀಚಿಸಿರಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವುದಲಲಿ, ನ್ಲುವುದಲಲಿ, 
ಆದರೂ ಅರಸನ್ದ ಸಲಮೊೀನನ್ ತನನು ಸವ್ಣವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತ್
ಯಾದರೂ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು, ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಅಲ್ಪವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆೀ, ಇಂದದುದಾ ನ್ಳೆ 
ಒಲೆಯ ಪ್ಲಾಗುವ ಅಡವಿಯ ಹುಲ್ಲಿಗೆೀ ದೆೀವರು ಹಿೀಗೆ ಉಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷಟುೀ ಹೆಚ್್ಚಗಿ ಉಡಿಸು
ವರಲಲಿವೀ್ ಏನ್ ಊಟಮಾಡಬೀಕು್ ಏನ್ ಕುಡಿಯಬೀಕು್ ಎಂದು ತವಕಪಡಬೀಡಿರಿ; ಚಿಂತ್ಯೂ 
ಮಾಡಬೀಡಿರಿ. ದೆೀವರನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಇವಲಲಿವುಗಳಗಾಗಿ ಬನನುಟುಟುತ್ತುರೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ 
ಅಗತಯೆವಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತ್ಳದದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿೀವು ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವನೆನುೀ ಹುಡುಕರಿ, ಆಗ ಇವಲಲಿವನ್ನು 
ದೆೀವರು ನಿಮಗೆ ಕಡುವರು.

“ಚಿಕಕೆ ಹಿಂಡೆೀ, ಭಯಪಡಬೀಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ರಾಜಯೆವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಡುವುದಕೆಕೆ 
ಮಚಿ್ಚದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸಿತುಪ್ಸಿತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿರಿ. ನಿಮಗೊೀಸಕೆರ ನ್ಶವಾಗದ ಹರದ 
ಚಿೀಲಗಳನ್ನು, ಕ್ಯವಾಗದ ಸಂಪತತುನ್ನು ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕಳಳುರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಳುನ್ ಸಮಿೀಪಕೆಕೆ ಬರುವು
ದಲಲಿ. ನ್ಸಿಹಿಡಿದು ಕೆಟುಟುಹೀಗುವುದಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವಲ್ಲಿಯ್ೀ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಹ ಇರುವುದು,” 
ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

“ನಿೀವು ವಸತ್ರ ಧರಿಸಿ ಸ್ೀವಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತುರಲ್, ನಿೀವಂತೂ ಮದುವಯ 
ಔತರದಂದ ಹಿಂದರುಗುವ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗಾಗಿ ರ್ಯುತ್ತುದುದಾ, ಅವನ್ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟಿಟುದ ತಕ್ರವೀ 
ಅವನಿಗಾಗಿ ತ್ರೆಯುವ ಸ್ೀವಕರಂತ್ ಇರಿ. ಯಜಮಾನನ್ ಬಂದ್ಗ ಯಾರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವನ್ 
ರ್ಣ್ವನೀ ಆ ಸ್ೀವಕರು ಧನಯೆರು. ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ಅವನ್ ಬಂದು ನಡುಕಟಿಟು ನಿಂತ್ 
ಅವರನ್ನು ಊಟಕೆಕೆ ಕ್ರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತ್ನೆೀ ಸ್ೀವಮಾಡುವನ್. ಯಜಮಾನನ್ ನಡು ರಾತ್್ರಯಲಾಲಿಗಲ್ ಮಂಜ್
ನೆಯಲಾಲಿಗಲ್ ಬಂದು, ಸ್ೀವಕರು ಇನ್ನು ಎಚ್ಚರದಂದರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆ ಸ್ೀವಕರು ಧನಯೆರು. ಆದರೆ, ಕಳಳುನ್ 
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವನೆಂಬ್ದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತ್ಳದದದಾರೆ, ಅವನ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದುದಾ ತನನು 
ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೀಶಸಲು ಕನ್ನುಹಾಕಲು ಬಿಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ತ್ಳದುಕಳಳುರಿ. ಆದರ್ರರ ನಿೀವು ಸಹ 
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಬರುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಪೀತ್ರನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನಿೀವು ಈ ಸಾಮಯೆವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳುತ್ತುೀರೀ ಅಥವಾ ಎಲಲಿರಿ
ಗೊೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್.

ಕತ್ಣನ್ ಹೆೀಳದೆದಾೀನೆಂದರೆ, “ತಕಕೆ ರ್ಲದಲ್ಲಿ ತನನು ಸ್ೀವಕರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ಲ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡುವುದರ್ಕೆಗಿ, 
ಅವರ ಯಜಮಾನನ್ ತನನು ಮನೆಯ ಮೀಲೆ ನೆೀಮಿಸುವ ನಂಬಿಗಸತುನ್ ವಿವೀಕಯೂ ಆಗಿರುವ ಆಡಳತ
ಗಾರನ್ ಯಾರು್ ತನನು ಯಜಮಾನನ್ ಬಂದ್ಗ ಯಾವ ಸ್ೀವಕನ್ ಸ್ೀವ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರ್ಣ್ವನೀ ಆ 
ಸ್ೀವಕನ್ ಧನಯೆನ್. ಅವನನ್ನು ಯಜಮಾನನ್ ತನನು ಎಲಾಲಿ ಆಸಿತುಯ ಮೀಲೆ ಆಡಳತಗಾರನ್ಗಿ ನೆೀಮಿಸುವನೆಂದು 
ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ೀವಕನ್, ‘ನನನು ಯಜಮಾನನ್ ಬರುವುದಕೆಕೆ ತಡಮಾ
ಡುತ್ತುನೆ,’ ಎಂದು ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿಕಂಡು ಗಂಡಾಳು ಹೆಣಾಣಿಳುಗಳನ್ನು ಹಡೆದು, ತ್ಂದು ಕುಡಿದು 
ಮತತುನ್ಗುವುದಕೆಕೆ ಆರಂಭಸಿದರೆ, ಆ ಸ್ೀವಕನ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸದ ದನದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ 
ಅವನ ಯಜಮಾನನ್ ಬಂದು, ಅವನನ್ನು ಕಠಿರವಾಗಿ ಹಡಿಸಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಗೆ ಆಗ ಸಿಕುಕೆವ ಪ್ಲನ್ನು ಅವನಿಗೆ 
ನೆೀಮಿಸುವನ್.

“ತನನು ಯಜಮಾನನ ಚಿತತುವನ್ನು ತ್ಳದು ತನನುನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕಳಳುದೆ, ಇಲಲಿವ ಅವನ ಚಿತತುಕೆಕೆ ಅನ್ಸಾರವಾಗಿ 
ಮಾಡದೆ ಇದದಾ ಸ್ೀವಕನ್ ಬಹಳ ಪಟುಟುಗಳಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನ್. ದಂಡನೆಗೆ ಯೀಗಯೆವಾದದದಾನ್ನು ತ್ಳಯದೆ 
ಮಾಡಿದವನ್ ಸವಾಲ್ಪ ಪಟುಟುಗಳಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನ್. ಯಾವನಿಗೆ ಹೆಚ್್ಚ ಕಡಲಾಗಿದೆಯೀ, ಅವನಿಂದ ಹೆಚ್್ಚ 
ಕೆೀಳಲಾಗುವುದು; ಯಾವನಿಗೆ ಹೆಚ್್ಚಗಿ ಒಪ್್ಪಸಿರುವುದೊೀ, ಅವನಿಂದ ಹೆಚ್್ಚಗಿಯ್ೀ ಕೆೀಳಲಾಗುವುದು.”

“ನ್ನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ಬಂಕಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಂದೆನ್, ಅದು ಈಗಲೆೀ ಉರಿಯುತ್ತುರ
ಬೀಕೆಂಬ್ದೆೀ ನನನು ಬಯಕೆ! ಆದರೆ ನ್ನ್ ಪಡೆಯಲ್ರುವ ಒಂದು ದೀಕ್ಸಾನುನ ಉಂಟು, ಅದು ನೆರವೀರುವ 
ತನಕ ನ್ನ್ ಎಷಟುೀ ಇಕಕೆಟಿಟುನಲ್ಲಿದೆದಾೀನೆ! ನ್ನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಂದದೆದಾೀ
ನೆಂದು ನಿೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತುೀರೀ್ ಇಲಲಿ, ಭನನುಭೀದಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಬಂದದೆದಾೀನೆಂದು, ನಿಮಗೆ 
ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಹೆೀಗೆಂದರೆ ಇಂದನಿಂದ ಒಂದೆೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಮಂದಯಲ್ಲಿ ಇಬಬುರಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ 
ಮೂವರೂ ಮೂವರಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಇಬಬುರೂ ವಿಭಾಗವಾಗುವರು. ತಂದೆಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಮಗನ್, 
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ಮಂದೆ ಇದದಾನ್. ಆಗ ಯ್ೀಸು ನಿಯಮ ಪಂಡಿತರಿಗ್ ಫರಿಸಾಯರಿಗ್, “ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಸವಾಸ್ಥಮಾಡುವುದು 
ಮೊೀಶ್ಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರರ್ರವೊೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿಯ್ೀ ಇದದಾರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು, 
ಆ ರೀಗಿಯನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಟುರು.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬಬುರ ಮಗುವಾಗಲ್, ಎತ್ತುಗಲ್ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ರವೀ 
ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ ಮೀಲಕೆಕೆ ಎಳೆಯುವುದಲಲಿವೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು. ಅದಕೆಕೆ ಅವರು ಉತತುರ ಕಡಲಾರದೆ ಇದದಾರು.

ಊಟಕೆಕೆ ಆಹಾವಾನಿತರು ತಮಗಾಗಿ ಮಖಯೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಆರಿಸಿಕಂಡರೆಂದು ಯ್ೀಸು ಗುರುತ್ಸಿ, 
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ಯಾರಾದರೂ ನಿನನುನ್ನು ಮದುವಯ ಊಟಕೆಕೆ ಕರೆದರೆ ಮೊದಲನೆಯ 
ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಳಳುಬೀಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಗೌರವವುಳಳು ಮನ್ರಯೆನನ್ನು ಆಹಾವಾನಿಸಿರ
ಬಹುದು. ಆಗ, ನಿನನುನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಆಹಾವಾನಿಸಿದವನ್ ಬಂದು ನಿನಗೆ, ‘ಈ ಮನ್ರಯೆನಿಗೆ ಸ್ಥಳಕಡು,’ 
ಎಂದು ಹೆೀಳುವಾಗ ನಿೀನ್ ನ್ಚಿಕೆಯಿಂದ ಕಡೆೀ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಳಳುಬೀರ್ಗುವುದು. ಆದರೆ ನಿನನುನ್ನು 
ಆಹಾವಾನಿಸಿದ್ಗ, ಹೀಗಿ ಕಡೆೀ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕೀ, ಆಗ ನಿನನುನ್ನು ಆಹಾವಾನಿಸಿದವನ್ ಬಂದು ನಿನಗೆ, ‘ಸ್ನುೀಹಿತನೆೀ, 
ಉತತುಮ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಾ!’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವಾಗ ನಿನನು ಜೊತ್ಯಲ್ಲಿ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತವರೆಲಲಿರ ಮಂದೆ ನಿನಗೆ ಗೌರವವಿ
ರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತ್ವೀ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕಳುಳುವರೀ ಅವರು ತಗಿಗೆಸಲಾಗುವರು ಮತ್ತು 
ತಮ್ಮನ್ನು ತ್ವೀ ತಗಿಗೆಸಿಕಳುಳುವವರು ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗುವರು,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾವಾನಿಸಿದವನಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ಮಧಾಯೆಹನುದ ಊಟಕೆಕೆ ಇಲಲಿವ ರಾತ್್ರಯ ಊಟಕೆಕೆ ಸಿದ್ಧ
ಪಡಿಸಿದ್ಗ, ನಿನನು ಸ್ನುೀಹಿತರನ್ನುಗಲ್ ನಿನನು ಸಹೀದರ ಸಹೀದರಿಯನ್ನುಗಲ್, ನಿನನು ಬಂಧುಗಳನ್ನುಗಲ್, 
ಇಲಲಿವ ಐಶವಾಯ್ಣವಂತರಾದ ನೆರೆಯವರನ್ನುಗಲ್ ಕರೆಯಬೀಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೂ ಪ್ರತ್ಯಾಗಿ ನಿನನುನ್ನು 
ಆಹಾವಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೆಪರ್ರವಾದೀತ್. ಆದರೆ ನಿೀನ್ ಔತರಮಾಡಿಸಿದ್ಗ, ಬಡವರನ್ನು 
ಊನವಾದವರನ್ನು ಕುಂಟರನ್ನು ಕುರುಡರನ್ನು ಆಹಾವಾನಿಸು. ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೆಪರ್ರ ಮಾಡು
ವುದಕೆಕೆ ಆಗದರುವುದರಿಂದ, ನಿೀನ್ ಧನಯೆನ್ಗುವ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀತ್ವಂತರ ಪುನರುತ್್ಥನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ 
ಪ್ರತ್ಯೆಪರ್ರವಾಗುವುದು.”

ಯ್ೀಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಔತರಕೆಕೆ ಕುಳತವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ ಈ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳ ಅವರಿಗೆ, “ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ 
ಊಟಮಾಡುವವನ್ ಧನಯೆನ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳದರು: “ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತರ ಮಾಡಿಸಿ ಅನೆೀಕರನ್ನು 
ಆಹಾವಾನಿಸಿದನ್. ಊಟಕೆಕೆ ಸಮಯವಾದ್ಗ ಆಹಾವಾನಿತರಿಗೆ ಅವನ್, ‘ಎಲಲಿವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬನಿನುರಿ,’ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಲು ತನನು ಸ್ೀವಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನ್.

“ಆದರೆ ಅವರೆಲಲಿರೂ ಒಂದೆೀ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ ನೆಪ ಹೆೀಳಲಾರಂಭಸಿದರು. ಮೊದಲನೆಯವನ್, ‘ನ್ನ್ ಒಂದು 
ಹಲ ಕಂಡುಕಂಡಿದೆದಾೀನೆ, ನ್ನ್ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೀರ್ಗಿದೆ, ದಯವಿಟುಟು ಕ್ಮಿಸಬೀಕು,’ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

“ಇನನುಬಬುನ್, ‘ನ್ನ್ ಐದು ಜೊತ್ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕಂಡಿದೆದಾೀನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲು 
ಹೀಗುತ್ತುದೆದಾೀನೆ, ದಯವಿಟುಟು ನನನುನ್ನು ಕ್ಮಿಸಬೀಕು,’ ಎಂದನ್.

“ಮತತುಬಬುನ್, ‘ನ್ನ್ ಮದುವ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆದಾೀನೆ, ಆದದಾರಿಂದ ಬರಲಾರೆ,’ ಎಂದನ್.
“ಆ ಸ್ೀವಕನ್ ಬಂದು ತನನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಈ ವಿರಯಗಳನ್ನು ತ್ಳಸಲು, ಆ ಮನೆಯಜಮಾನನ್ 

ಕೀಪಗೊಂಡು ತನನು ಸ್ೀವಕನಿಗೆ, ‘ನಿೀನ್ ಬೀಗನೆ ಪಟಟುರದ ಬಿೀದಗಳಗ್ ಸಂದುಗಳಗ್ ಹೀಗಿ, ಬಡವರನ್ನು 
ಊನವಾದವರನ್ನು ಕುರುಡರನ್ನು ಕುಂಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕಂಡು ಬಾ,’ ಎಂದನ್.

“ಆ ಸ್ೀವಕನ್, ‘ಸಾವಾಮಿ, ನಿೀನ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಕಟಟುಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತ್, ಆದರೂ ಸ್ಥಳವಿದೆ,’ ಎಂದನ್.
“ಆಗ ಯಜಮಾನನ್ ಸ್ೀವಕನಿಗೆ, ‘ನಿೀನ್ ಬಿೀದಗಳಗ್ ಓಣಿಗಳಗ್ ಹರಟುಹೀಗಿ ನನನು ಮನೆ 

ತ್ಂಬ್ವಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕೆಕೆ ಕಂಡವರನ್ನು ಬಲವಂತಮಾಡು. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಆಹಾವಾನಿತರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್
ದರೂ ನನನು ಔತರವನ್ನು ರುಚಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ.’ ”

ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವು ಯ್ೀಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಹೀಗುತ್ತುರಲು, ಯ್ೀಸು ತ್ರುಗಿಕಂಡು ಅವರನ್ನು ನೀಡಿ 
ಹೆೀಳದೆದಾೀನೆಂದರೆ: “ಯಾರಾದರೂ ನನನು ಬಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತ್ಯಿ, ಹೆಂಡತ್, ಮಕಕೆಳು, ಸಹೀದರರು, 
ಸಹೀದರಿಯರು ಹಾಗ್ ತಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಪ್್ರರವನ್ನು ಸಹ ದೆವಾೀಷಿಸದದದಾರೆ ಅವರು ನನನು ಶರಯೆರಾಗಲಾರರು. 
ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಶಲುಬಯನ್ನು ಹತ್ತುಕಂಡು ನನನುನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದವರು ನನನು ಶರಯೆರಾಗಲಾರರು.

ಯ್ೀಸು ಇದನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತುರುವಾಗ, ಅವರ ವಿರೀಧಿಗಳೆಲಲಿರೂ ನ್ಚಿಕೆಪಟಟುರು, ಆದರೆ ಇತರರು, ಅವರಿಂದ 
ನಡೆದ ಎಲಾಲಿ ಮಹಿಮಯುಳಳು ರ್ಯ್ಣಗಳಗಾಗಿ ಸಂತೀರಪಟಟುರು.

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು, “ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ಯಾವುದಕೆಕೆ ಹೀಲ್ಕೆಯಾಗಿದೆ್ ನ್ನ್ ಯಾವುದಕೆಕೆ ಅದನ್ನು 
ಹೀಲ್ಸಲ್್ ಅದು ಸಾಸಿವರ್ಳಗೆ ಹೀಲ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನ್ ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹೀಗಿ 
ತನನು ತೀಟದಲ್ಲಿ ಬಿತತುಲು, ಅದು ಬಳೆದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಯಿತ್. ಆರ್ಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದರ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ 
ಗ್ಡು ಕಟಿಟು ವಾಸಮಾಡಿದವು,” ಎಂದರು.

ಪುನುಃ ಯ್ೀಸು, “ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವನ್ನು ಯಾವುದಕೆಕೆ ಹೀಲ್ಸಲ್್ ಅದು ಹುಳಹಿಟಿಟುಗೆ ಹೀಲ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 
ಅದನ್ನು ಒಬಬು ಸಿತ್ರೀಯು ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹುಳಯಿಲಲಿದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತುೀಳು ಕಲೀ ಹಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ್ಗ ಆ 
ಹಿಟಟುಲಾಲಿ ಹುಳಯಾಯಿತ್,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಪಟಟುರಗಳನ್ನು ಹಳಳುಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ, ಅಲೆಲಿಲಾಲಿ ಬೀಧಿಸುತ್ತು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾರ
ಮಾಡಿದರು. ಒಬಬುನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಸಾವಾಮಿ, ರಕ್ಣೆ ಹಂದುವವರು ಕೆಲವರೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳಲು,

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇಕಕೆಟಾಟುದ ಬಾಗಿಲ್ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸುವುದಕೆಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡಿರಿ, ಅನೆೀಕರು ಒಳಗೆ 
ಪ್ರವೀಶಸುವುದಕೆಕೆ ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದರೂ ಆಗುವುದಲಲಿ ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಮನೆಯಜಮಾನರು 
ಒಂದು ಸಾರಿ ಎದುದಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮಚಿ್ಚಕಂಡರೆ, ನಿೀವು ಹರಗೆ ನಿಂತ್ಕಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟುಟುತ್ತು, ‘ಸಾವಾಮಿ, 
ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತ್ರೆಯಿರಿ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದಕೆಕೆ ಆರಂಭಸಿದ್ಗ,

“ಆತನ್ ನಿಮಗೆ ಉತತುರವಾಗಿ, ‘ನಿೀವು ಯಾರು್ ಎಲ್ಲಿಯವರೀ ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಯ್ನ್,’ ಎಂದು 
ಹೆೀಳುವನ್.

“ಆಗ ನಿೀವು, ‘ನಿಮೊ್ಮಂದಗೆ ನ್ವು ಊಟಮಾಡಿದೆವು, ಪ್ನಮಾಡಿದೆವು, ನಿೀವು ನಮ್ಮ ಬಿೀದಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೀಧಿಸಿದರಿ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾರಂಭಸುವಿರಿ.

“ಅದಕೆಕೆ ಆತನ್, ‘ನಿೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೀ ನ್ನರಿಯ್, ಅನಿೀತ್ಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾದ ನಿೀವಲಲಿರೂ ನನಿನುಂದ 
ತಲಗಿಹೀಗಿರಿ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವರು.

“ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೀಬ ಮತ್ತು ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾದಗಳು ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಹರಗೆ ಹಾಕರುವುದನ್ನು ರ್ಣ್ವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊೀಳಾಟವೂ ಹಲುಲಿ ಕಡಿಯೀರವೂ ಇರುವವು. 
ಪೂವ್ಣ ಪಶ್ಚಮ ಉತತುರ ದಕ್ಷಿರಗಳಂದ ಜನರು ಬಂದು, ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಹಬಬುದ ಔತರಕೆಕೆ ಕುಳತ್ಕಳುಳುವರು. 
ಆಗ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲನೆಯವರಾಗುವರು, ಮೊದಲನೆಯವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ ಬಂದು, “ನಿೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಟು ಹೀಗಿರಿ. 
ಹೆರೀದನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಲಿಬೀಕೆಂದರುವನ್,” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೆೀಳದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೊೀ, ‘ನ್ನ್ ಈ ದವಸ ಮತ್ತು ನ್ಳೆ ದೆವವಾಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತುೀನೆ ಸವಾಸ್ಥ
ಮಾಡುತ್ತುೀನೆ, ಮೂರನೆಯ ದನದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ಸಿದ್ಧಗೆ ಬರುತ್ತುೀನೆ,’ ಎಂದು ನಿೀವು ಹೀಗಿ ಆ ನರಿಗೆ ಹೆೀಳರಿ. 
ಆದರೂ ಈ ದವಸ ಮತ್ತು ನ್ಳೆ ಮತ್ತು ನ್ಡಿದುದಾ ನ್ನ್ ಪ್ರಯಾರ ಮಾಡಲೆೀಬೀಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬಬು 
ಪ್ರವಾದಯು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನ ಹರಗೆ ಕಲೆಗಿೀಡಾಗಬಾರದು!

“ಯ್ರೂಸಲೆೀಮೀ, ಯ್ರೂಸಲೆೀಮೀ, ಪ್ರವಾದಗಳನ್ನು ಕಲುಲಿವವಳೆೀ, ನಿನನು ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವರನ್ನು 
ಕಲೆಲಿಸ್ಯುವವಳೆೀ, ಕೀಳಯು ತನನು ಮರಿಗಳನ್ನು ತನನು ರೆಕೆಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಡಿಸುವಂತ್ ನ್ನ್ ನಿನನು ಮಕಕೆಳನ್ನು 
ಕ್ಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ನನಗೆ ಎಷಟುೀ ಸಾರಿ ಮನಸಿಸಾತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿಸಾಲಲಿದೆ ಹೀಯಿತ್. ನೀಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ 
ದೆೀವಾಲಯವು ನಿಮಗೆ ಬರಿದ್ಗಿ ಹಾಳುಬಿೀಳುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ‘ಕತ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಧನಯೆರು,’ 
ಎಂದು ನಿೀವು ಹೆೀಳುವ ಸಮಯವು ಬರುವ ತನಕ ನಿೀವು ನನನುನ್ನು ರ್ಣ್ವುದೆೀ ಇಲಲಿ, ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ 
ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಒಂದು ಸಬಬುತ್ ದನದಲ್ಲಿ, ಫರಿಸಾಯರ ಮಖಯೆಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ ಮನೆಯಳಗೆ ಊಟಕೆಕೆ ಹೀದ್ಗ, ಎಲಲಿರು 
ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತುದದಾರು. ಅಲ್ಲಿ ದೆೀಹದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರರವಾಗಿ ನಿೀರು ತ್ಂಬಿದದಾ ರೀಗಿಯಬಬುನ್ ಯ್ೀಸುವಿನ 
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ನ್ನ್ ಪ್ಪಮಾಡಿದೆದಾೀನೆ. ಇನೆನುಂದಗ್ ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕಳುಳುವುದಕೆಕೆ ಯೀಗಯೆನಲಲಿ; ನನನುನ್ನು 
ಕ್ಲ್ಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬುನಂತ್ ಮಾಡು ಎನ್ನುವನ್,’ ಎಂದುಕಂಡು, ಎದುದಾ ತನನು ತಂದೆಯ ಬಳಗೆ ಹೀದನ್.

“ಆದರೆ ಅವನ್ ಇನ್ನು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆೀ, ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, ಕನಿಕರಪಟುಟು, 
ಓಡಿಬಂದು, ಅವನ ಕರಳನ್ನು ಅಪ್್ಪಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮದದಾಟಟುನ್.

“ಆದರೂ ಮಗನ್ ತಂದೆಗೆ, ‘ಅಪ್್ಪ, ನ್ನ್ ಪರಲೀಕಕೆಕೆ ವಿರೀಧವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಯೂ 
ಪ್ಪಮಾಡಿದೆದಾೀನೆ. ಇನೆನುಂದಗ್ ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕಳಳುಲು ಯೀಗಯೆನಲಲಿ,’ ಎಂದನ್.

“ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನನು ಸ್ೀವಕರಿಗೆ, ‘ಶ್್ರೀರ್ಠವಾದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತಕ್ರವೀ! ತಂದು ಇವನಿಗೆ ಉಡಿಸಿರಿ. ಇವನ 
ಬರಳಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ತಡಿಸಿರಿ, ಪ್ದಗಳಗೆ ಪ್ದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಟಿಟುಸಿರಿ. ಇದಲಲಿದೆ ವಿಶ್ೀರ ಆಹಾರವನ್ನು 
ತಂದು ಕಯುದಾ ವಿಶ್ೀರ ಔತರವನ್ನು ಬೀಗ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ. ನ್ವು ಉಂಡು ಸಂತೀರಪಡೀರ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ 
ನನನು ಮಗನ್ ಸತ್ತುಹೀಗಿದದಾನ್, ತ್ರುಗಿ ಬದುಕದ್ದಾನೆ; ಕಳೆದುಹೀಗಿದದಾನ್, ಸಿಕಕೆದ್ದಾನೆ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್. ಹಿೀಗೆ 
ಅವರು ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸತಡಗಿದರು.

“ಆಗ, ಹಿರಿಯ ಮಗನ್ ಹಲದಲ್ಲಿದದಾನ್. ಅವನ್ ಮನೆಯ ಸಮಿೀಪಕೆಕೆ ಬರುತ್ತುದ್ದಾಗ, ನತ್ಣನವನ್ನು ವಾದಯೆ
ವನ್ನು ಕೆೀಳ, ಸ್ೀವಕರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನನ್ನು ಕರೆದು, ‘ಇವುಗಳು ಏನ್್’ ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್. ಆ ಸ್ೀವಕನ್ ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನನು 
ತಮ್ಮನ್ ಬಂದದ್ದಾನೆ, ನಿನನು ತಂದೆಯು ಅವನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಖಯೆವಾಗಿ ಹಿಂದರುಗಿದದಾರಿಂದ, ವಿಶ್ೀರ 
ಔತರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ,’ ಎಂದನ್.

“ಅದಕೆಕೆ ಹಿರಿಯ ಮಗನ್ ಕೀಪಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೀಗಲು ಇರಟುಪಡಲ್ಲಲಿ. ತಂದೆಯು ಹರಗೆ ಬಂದು 
ಅವನನ್ನು ಬೀಡಿಕಂಡನ್. ಆದರೆ ಅವನ್ ಉತತುರವಾಗಿ ತನನು ತಂದೆಗೆ, ‘ಎಷಟುೀ ವರ್ಣಗಳಂದ ನ್ನ್ ನಿನನು 
ಸ್ೀವ ಮಾಡುತ್ತುದೆದಾೀನೆ. ನ್ನ್ ನಿನನು ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನುದರೂ ಎಂದೂ ಮಿೀರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ನ್ನ್ ನನನು 
ಸ್ನುೀಹಿತರಂದಗೆ ಉಲಾಲಿಸಪಡುವುದರ್ಕೆಗಿ ನಿೀನ್ ಎಂದೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನ್ನುದರೂ ಕಡಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ ನಿನನು ಆಸಿತುಯನ್ನು ವೀಶ್ಯೆಯರಂದಗೆ ನ್ಂಗಿಬಿಟಟು ಈ ನಿನನು ಮಗನ್ ಬಂದ್ಗ, ವಿಶ್ೀರ ಔತರವನೆನುೀ 
ಮಾಡಿಸಿದದಾೀಯಲಾಲಿ!’ ಎಂದನ್.

“ಆಗ ತಂದೆ ‘ಕಂದ್, ನಿೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನನು ಸಂಗಡ ಇದದಾೀ, ನನಗಿರುವುದೆಲಲಿವೂ ನಿನನುದೆೀ. ಆದರೆ 
ಈ ನಿನನು ತಮ್ಮ ಸತ್ತುಹೀಗಿದದಾನ್, ತ್ರುಗಿ ಬದುಕದ್ದಾನೆ; ಕಳೆದುಹೀಗಿದದಾನ್, ಸಿಕಕೆದ್ದಾನೆ. ಆದರ್ರರ ನ್ವು 
ಉಲಾಲಿಸಪಟುಟು ಆನಂದಪಡುವುದು ಯುಕತುವಾದದೆದಾೀ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.’ ”

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ ಹೆೀಳದುದಾ: “ಒಬಬು ಐಶವಾಯ್ಣವಂತನಿದದಾನ್, ಅವನಿಗಿದದಾ ಒಬಬು ನಿವಾ್ಣಹಕನ್ ಅವನ 
ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತುದ್ದಾನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಯಾರೀ ದೂರು ಹೆೀಳದರು. ಆಗ ಐಶವಾಯ್ಣವಂತನ್ 
ಆ ನಿವಾ್ಣಹಕನನ್ನು ಕರೆದು, ‘ಇದೆೀನ್ ನ್ನ್ ನಿನನು ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಕೆೀಳುವುದು್ ನಿನನು ಲೆಕಕೆವನ್ನು ಒಪ್್ಪಸು. ನಿೀನ್ 
ಇನ್ನು ಮೀಲೆ ನಿವಾ್ಣಹಕನ್ಗಿರಲು ಆಗಲಲಿ,’ ಎಂದನ್.

“ಆಗ ಆ ನಿವಾ್ಣಹಕನ್ ತನನುಳಗೆ, ‘ನ್ನೆೀನ್ ಮಾಡಲ್್ ನನನು ಯಜಮಾನನ್ ನನನುನ್ನು ಕೆಲಸದಂದ 
ತ್ಗೆದುಬಿಡುತ್ತುನಲಾಲಿ. ಅಗೆಯಲು ನನಗೆ ಶಕತುಯಿಲಲಿ, ಭಕ್ಷೆ ಬೀಡಲು ನನಗೆ ನ್ಚಿಕೆ. ಕೆಲಸದಂದ ನನನುನ್ನು ತ್ಗೆದು
ಹಾಕದ ಮೀಲೆ, ಜನರು ನನನುನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೀರಿಸಿಕಳುಳುವಂತ್, ನ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೀರ್ದದುದಾ 
ಗೊತ್ತುಯಿತ್’ ಎಂದುಕಂಡನ್.

“ಹಿೀಗೆ ಅವನ್ ತನನು ಯಜಮಾನನ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಬಬುನನ್ನು ಕರೆದು ಮೊದಲನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನಿೀನ್ 
ನನನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತ್ೀರಿಸಬೀರ್ದ ಸಾಲವಷ್ಟು್’ ಎಂದು ಕೆೀಳಲು,

“ ‘ಅವನ್, 3,000 ಲ್ೀಟರ್ ಎಣೆಣಿ,’ ಎಂದನ್.
“ಆಗ ನಿವಾ್ಣಹಕನ್, ‘ನಿನನು ಸಾಲ ಪತ್ರವನ್ನು ತ್ಗೆದುಕೀ, ಬೀಗ ಕುಳತ್ಕಂಡು 1,500 ಲ್ೀಟರ್ ಎಂದು 

ಬರೆ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.
“ಬಳಕ ಅವನ್ ಮತತುಬಬುನಿಗೆ, ‘ನಿೀನೆಷ್ಟು ಸಾಲ ತ್ೀರಿಸಬೀಕು,’ ಎಂದು ಕೆೀಳಲು,
“30 ‘ಟನ್ ಗೊೀಧಿ,’ ಎಂದನ್.
“ಆಗ ಅವನ್, ‘ನಿನನು ಸಾಲ ಪತ್ರವನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು 24 ಟನ್ ಎಂದು ಬರೆ,’ ಎಂದನ್.
“ಆಗ ಯಜಮಾನನ್ ಆ ಅಪನಂಬಿಗಸತು ನಿವಾ್ಣಹಕನ್ ಕುಯುಕತುಯಿಂದ ಮಾಡಿದದಾನ್ನು ಹಗಳದನ್. 

ಯ್ೀಸು ಮಂದುವರಿಸಿ ಹೆೀಳದುದಾ: ಈ ಲೀಕದ ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ ಸಂತತ್ಯವರಲ್ಲಿ ಬಳಕನ ಮಕಕೆಳಗಿಂತ 

“ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬಬುರು ಗೊೀಪುರವನ್ನು ಕಟಟುಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ. ನಿೀವು ಮೊದಲು ಕುಳತ್ ಅದನ್ನು ಪೂರೆೈಸುವುದಕೆಕೆ 
ಬೀರ್ದ ಖಚ್್ಣ ಇದೆಯೀ ಎಂದು ಲೆಕಕೆ ಮಾಡುವುದಲಲಿವೊೀ್ ಒಂದು ವೀಳೆ ಹಾಗೆ ಲೆಕಕೆಮಾಡದೆ ನಿೀವು ಅದಕೆಕೆ 
ಅಸಿತುವಾರ ಹಾಕದ ಮೀಲೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೆೈಸದದದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಡುವವರೆಲಲಿರೂ, ‘ಈ ವಯೆಕತು ಕಟಟುಲಾರಂಭಸಿದ, 
ಮಗಿಸಲು ಇವನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳ ಹಾಸಯೆಮಾಡುವರು.

“ಅಥವಾ ಯಾವ ಅರಸನ್ದರೂ ಬೀರೆ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಹೀಗುವಾಗ, 
ಮೊದಲು ಕುಳತ್ ತನಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ೈನಯೆದೊಂದಗೆ ಬರುವ ಆ ಅರಸನನ್ನು ತನನು ಹತ್ತು 
ಸಾವಿರ ಸ್ೈನಯೆದೊಂದಗೆ ಎದುರಿಸುವುದಕೆಕೆ ಸಮಥ್ಣವೊೀ ಎಂದು ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡುವುದಲಲಿವೀ್ ಸಾಮಥಯೆ್ಣ 
ಇಲಲಿದದದಾರೆ, ಇನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆೀ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೀರುವನಲಲಿವೀ್ 
ಆದದಾರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮಗಿರುವುದನೆನುಲಾಲಿ ಬಿಟುಟುಬಿಡದದದಾರೆ, ಅವರು ನನನು ಶರಯೆರಾಗಲಾರರು.

“ಉಪು್ಪ ಒಳೆಳುಯದು, ಆದರೆ ಉಪ್ಪೀ ಸಪ್ಪಗಾದರೆ, ಅದಕೆಕೆ ಇನ್ನುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಬಂದೀತ್್ ಅದು 
ಭೂಮಿಗಾದರೂ ಗೊಬಬುರರ್ಕೆದರೂ ಪ್ರಯೀಜನವಿಲಲಿ; ಅದನ್ನು ಜನರು ಹರಗೆ ಹಾಕುತ್ತುರೆ.

“ಕೆೀಳುವುದಕೆಕೆ ಕವಿಯುಳಳುವರು, ಕೆೀಳಲ್.”

ಅನೆೀಕ ಸುಂಕದವರೂ ಪ್ಪ್ಗಳೆನಿನುಸಿಕಂಡವರೂ ಯ್ೀಸುವಿನ ಉಪದೆೀಶವನ್ನು ಕೆೀಳಲು ಅವರ ಸಮಿೀಪಕೆಕೆ 
ಬಂದರು. ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಬೀಧಕರು, “ಈತನ್ ಪ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಸಿವಾೀಕರಿಸಿ ಅವರಂದಗೆ 
ಊಟಮಾಡುತ್ತುನೆ,” ಎಂದು ಗೊರಗುಟಿಟುದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನ್ರಯೆನ್ ತನಗೆ ನ್ರು ಕುರಿಗಳರಲಾಗಿ 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕಂಡರೆ, ಅವನ್ ತಂಬತತುಂಬತತುನ್ನು ಹುಲುಲಿಗಾವಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟು ಕಳೆದುಹೀದ 
ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಿಕುಕೆವ ತನಕ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಕಂಡು ಹೀಗದರುವನೆೀ್ ಅದು ಸಿಕಕೆದ ಮೀಲೆ ಸಂತೀರ
ಪಡುತ್ತು ಅದನ್ನು ತನನು ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ ಎತ್ತುಕಂಡು, ಅವನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ತನನು ಸ್ನುೀಹಿತರನ್ನು ನೆರೆಯವರನ್ನು 
ಒಟಿಟುಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನನು ಸಂಗಡ ಸಂತೀರಪಡಿರಿ; ಕಳೆದುಹೀದ ಕುರಿ ನನಗೆ ಸಿಕಕೆತ್ ಎನ್ನುವನ್.’ 
ಅದರಂತ್ಯ್ೀ, ಪಶ್್ಚತ್ತುಪಪಟುಟು ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಲು ಅವಶಯೆವಿಲಲಿದ ತಂಬತತುಂಬತ್ತು ನಿೀತ್ವಂತರಿಗಿಂತ 
ಪಶ್್ಚತ್ತುಪಪಟುಟು ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗುವ ಒಬಬು ಪ್ಪ್ಯ ವಿರಯವಾಗಿ ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೀರ 
ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ.

“ಒಬಬು ಸಿತ್ರೀಯು ತನನು ಬಳ ಹತ್ತು ಬಳಳುಯ ನ್ರಯೆವಿರಲಾಗಿ, ಒಂದು ನ್ರಯೆವನ್ನು ಕಳೆದುಕಂಡರೆ, ಅವಳು 
ದೀಪಹಚಿ್ಚ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ, ಅದು ಸಿಕುಕೆವವರೆಗೆ ಜ್ಗ್ರತ್ಯಿಂದ ಹುಡುಕುವುದಲಲಿವೀ್ ಅವಳು ಅದನ್ನು 
ಕಂಡುಕಂಡ ಮೀಲೆ, ತನನು ಗೆಳತ್ಯರನ್ನು ನೆರೆಯವರನ್ನು ಒಟಿಟುಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ, ‘ಕಳೆದುಹೀದ 
ನ್ರಯೆವು ಸಿಕಕೆತ್; ನನನು ಸಂಗಡ ಸಂತೀರಪಡಿರಿ,’ ಎನ್ನುವಳು. ಅದೆೀ ಪ್ರರ್ರ, ಪಶ್್ಚತ್ತುಪಪಟುಟು ದೆೀವರ ಕಡೆ 
ತ್ರುಗುವ ಒಬಬು ಪ್ಪ್ಯ ವಿರಯವಾಗಿ ದೆೀವದೂತರ ಮಂದೆ ಸಂತೀರವಾಗುವುದು, ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ 
ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ಯ್ೀಸು ಹೆೀಳದುದಾ: “ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನಿಗೆ ಇಬಬುರು ಪುತ್ರರಿದದಾರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕರಿಯವನ್ ತನನು ತಂದೆಗೆ, 
‘ಅಪ್್ಪ, ಆಸಿತುಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರತಕಕೆ ಪ್ಲನ್ನು ಕಡು,’ ಎಂದನ್. ಆಗ ತಂದೆ ತನನು ಆಸಿತುಯನ್ನು ಅವರಿಬಬುರಿಗ್ 
ಪ್ಲು ಮಾಡಿಕಟಟುನ್.

“ಕೆಲವೀ ದನಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಿಯ ಮಗನ್ ಎಲಲಿವನ್ನು ಕ್ಡಿಸಿಕಂಡು, ದೂರದೆೀಶಕೆಕೆ ಪ್ರಯಾರಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 
ದುಂದು ವಚ್ಚದ ಜಿೀವನ ಮಾಡಿ ತನನು ಆಸಿತುಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕಂಡನ್. ಅವನ್ ಎಲಲಿವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದ 
ಮೀಲೆ, ಆ ದೆೀಶದ್ದಯೆಂತ ಘೀರವಾದ ಕ್ಮವು ಬಂದು, ಕರತ್ಪಡಲಾರಂಭಸಿದನ್. ಆಗ ಅವನ್ ಹೀಗಿ ಆ 
ದೆೀಶದ ನಿವಾಸಿಯಬಬುನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕಂಡನ್, ಆ ಮನ್ರಯೆನ್ ಹಂದಗಳನ್ನು ಮೀಯಿಸುವುದಕೆಕೆ ಅವನನ್ನು 
ತನನು ಹಲಗಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ್. ಅವನ್ ಹಂದಗಳು ತ್ನ್ನುತ್ತುದದಾ ಸಿಪ್ಪಗಳಂದ್ದರೂ ತನನು ಹಟಟುಯನ್ನು 
ತ್ಂಬಿಸಿಕಳುಳುವುದಕೆಕೆ ಆಶ್ಪಟಟುನ್, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಡಲ್ಲಲಿ.

“ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬ್ದ್ಧ ಬಂದು, ‘ನನನು ತಂದೆಯ ಬಳಯಲ್ಲಿ ಎಷಟುೀ ಕ್ಲ್ಯಾಳುಗಳಗೆ ಸಾರ್ಗಿಯೂ 
ಉಳಯುವಷ್ಟು ಆಹಾರವಿದೆಯಲಾಲಿ, ನ್ನ್ದರೀ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತುದೆದಾೀನೆ! ನ್ನ್ ಎದುದಾ ನನನು 
ತಂದೆಯ ಬಳಗೆ ಹೀಗಿ, ಆತನಿಗೆ: ಅಪ್್ಪ, ಪರಲೀಕಕೆಕೆ ವಿರೀಧವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿಯೂ 
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“ಅದಕೆಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಅವನಿಗೆ, ‘ಮೊೀಶ್ಯು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಗಳು ಹೆೀಳದದಾನೆನುೀ ಅವರು ಕೆೀಳದೆ ಹೀದರೆ, 
ಸತತುವರಳಗಿಂದ ಒಬಬುನ್ ಎದದಾರೂ ಅವರು ಒಪು್ಪವುದಲಲಿ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.”

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ: “ಜನರಿಗೆ ಪ್ಪದ ಶೀಧನೆಗಳು ಬಂದೆೀ ಬರುತತುವ, ಆದರೆ ಅವು ಯಾರಿಂದ 
ಬರುತತುವೊೀ ಅವರಿಗೆ ಕರಟು. ಅಂಥವರು ಈ ಚಿಕಕೆವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನಿಗೆ ಪ್ಪಕೆಕೆ ನಡೆಸುವುದಕಕೆಂತ ಅವರ ಕರಳಗೆ 
ಬಿೀಸುವ ಕಲಲಿನ್ನು ನೆೀತ್ಹಾಕ ಅವರನ್ನು ಸಮದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿಸಾಡುವುದು ಉತತುಮವಾಗಿರುವುದು. ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ 
ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದರಿ.

“ನಿನನು ಸಹೀದರನ್ ಅಥವಾ ಸಹೀದರಿ ನಿನಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಪ್ಪಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸು; 
ಅವರು ಪಶ್್ಚತ್ತುಪಪಟಟುರೆ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಮಿಸು. ಅವರು ಒಂದು ದನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾರಿ ಪ್ಪಮಾಡಿ, ಏಳು 
ಸಾರಿಯೂ ನಿನನು ಬಳಗೆ ಬಂದು, ‘ನ್ನ್ ಪಶ್್ಚತ್ತುಪ ಪಡುತ್ತುೀನೆ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳದರೆ ನಿೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಮಿಸ
ಬೀಕು,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಅಪೊಸತುಲರು ಕತ್ಣನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚಿ್ಚಸಿರಿ,” ಎಂದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ನಿಮಗೆ ಸಾಸಿವ ರ್ಳನಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವುದ್ದರೆ, ನಿೀವು ಈ ಅತ್ತುಮರಕೆಕೆ, ‘ನಿೀನ್ 

ಬೀರುಸಹಿತ ಕತ್ತುಕಂಡು ಹೀಗಿ ಸಮದ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಟಿಕೀ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ 
ವಿಧ್ೀಯವಾಗುವುದು.

“ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಒಬಬು ಕೆಲಸದವನಿರಲಾಗಿ, ಅವನ್ ಹಲದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮೀಯಿಸಿ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕ್ಡಲೆೀ ಯಜಮಾನನ್ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ, ‘ಬಾ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತ್ಕೀ!’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದುಂಟೀ್ 
ಹಾಗೆ ಹೆೀಳದೆ, ‘ನಿೀನ್ ಊಟ ತಯಾರುಮಾಡಿ, ನಿೀನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ನ್ನ್ ತ್ಂದು ಕುಡಿಯುವ ತನಕ ನನನು 
ಸ್ೀವಮಾಡು; ಆಮೀಲೆ ನಿೀನ್ ಊಟಮಾಡು!’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೆೀಳುವಿರಲಲಿವೀ್ ತನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕಟಟುವು
ಗಳನ್ನು ಆ ಕೆಲಸದವನ್ ಮಾಡಿದದಾಕೆಕೆ ಯಜಮಾನನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜಞಾತ್ ಸಲ್ಲಿಸುವನೀ್ ಅದೆೀ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ, 
ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದವುಗಳನೆನುಲಾಲಿ ನಿೀವು ಮಾಡಿದ ಮೀಲೆ ‘ನ್ವು ಅಯೀಗಯೆರಾದ ಆಳುಗಳಷಟುೀ, ನ್ವು 
ಮಾಡಬೀರ್ದ ಕತ್ಣವಯೆವನೆನುೀ ಮಾಡಿದೆದಾೀವ ಎಂದು ನಿೀವು ಹೆೀಳರಿ,’ ” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಯ್ೀಸು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹೀಗುತ್ತುರುವಾಗ, ಸಮಾಯ್ಣ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಾಯ ಪ್್ರಂತಗಳ ಮಧಯೆದಲ್ಲಿದದಾ ಹಳಳುಯ 
ಮಾಗ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾರಮಾಡಿದರು. ಯ್ೀಸು ಒಂದು ಹಳಳುಯನ್ನು ಪ್ರವೀಶಸಿದ್ಗ, ಹತ್ತು ಮಂದ ಕುರ್ಠರೀಗಿಗಳು 
ಯ್ೀಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕಂಡು, “ಯ್ೀಸುವೀ, ಗುರುವೀ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು 
ತಮ್ಮ ಧವಾನಿಯ್ತ್ತು ಕ್ಗಿದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರನ್ನು ನೀಡಿ, “ಹೀಗಿ, ಯಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀರಿಸಿಕಳಳುರಿ,” ಎಂದರು. ಅವರು 
ಹೀಗುತ್ತುರುವಾಗಲೆೀ ಸವಾಸ್ಥರಾದರು.

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್, ತ್ನ್ ಸವಾಸ್ಥವಾದದದಾನ್ನು ಕಂಡು, ಮಹಾಶಬದಾದಂದ ದೆೀವರನ್ನು ಮಹಿಮಪಡಿಸುತ್ತು 
ಹಿಂದರುಗಿ ಬಂದು, ಯ್ೀಸುವಿನ ಪ್ದಕೆಕೆ ಅಡ್ಡಬಿದುದಾ, ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜಞಾತ್ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನ್. ಅವನೀ 
ಸಮಾಯ್ಣದವನ್ಗಿದದಾನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಎಲಾಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದ ಸವಾಸ್ಥರಾದರಲಲಿವ್ ಉಳದ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದ ಎಲ್ಲಿ್ ದೆೀವರನ್ನು 
ಮಹಿಮಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ಈ ವಿದೆೀಶಯ್ೀ ಹರತ್ ಯಾರೂ ಹಿಂದರುಗಲ್ಲಲಿವೀ್” ಎಂದು ಹೆೀಳ ಅವನಿಗೆ, 
“ಎದುದಾ ಹೀಗು; ನಿನನು ವಿಶ್ವಾಸವೀ ನಿನನುನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಪಡಿಸಿದೆ,” ಎಂದರು.

ಒಂದು ದನ, ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೆಂದು ಫರಿಸಾಯರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕೆೀಳಲು, ಅವರಿಗೆ 
ಉತತುರವಾಗಿ ಯ್ೀಸು, “ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ಪ್ರತಯೆಕ್ವಾಗಿ ಬರುವುದಲಲಿ, ‘ಇಗೊೀ ಇಲ್ಲಿದೆ!’ ಇಲಲಿವ ‘ಅಗೊೀ ಅಲ್ಲಿದೆ!’ 
ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದರ್ಕೆಗುವುದಲಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ನಿಮ್ಮ ನಡುವ ಇದೆ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ, “ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನನು ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ರ್ರಬೀಕೆಂದು ನಿೀವು 
ಬಯಸುವ ರ್ಲ ಬರುತತುದೆ, ಆದರೂ ನಿೀವು ಅದನ್ನು ರ್ಣ್ವುದಲಲಿ. ಜನರು ನಿಮಗೆ, ‘ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ!’ ಇಲಲಿವ, 
‘ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೀಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚ್ ಆರ್ಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಚಿ ಮತತುಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಹಳೆಯುತತುದೆಯೀ ಹಾಗೆಯ್ೀ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಬರುವ 

ಯುಕತುಯುಳಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುವುದೆೀನೆಂದರೆ, ಲೌಕಕ ಸಂಪತ್ತುನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ನುೀಹಿತರನ್ನು 
ಮಾಡಿಕಳಳುರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟುಟುಹೀದ್ಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿತಯೆ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೀರಿಸಿಕಳುಳುವರು.

“ಸವಾಲ್ಪವಾದದದಾರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸತುರಾಗಿರುವವರು ಬಹಳವಾದದದಾರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಗಸತುರಾಗಿರುವರು ಮತ್ತು ಸವಾಲ್ಪ
ವಾದದದಾರಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಗಸತುರಾಗಿರುವವರು ಬಹಳವಾದದದಾರಲ್ಲಿಯೂ ಅಪನಂಬಿಗಸತುರಾಗಿರುವರು. ಆದದಾರಿಂದ 
ಲೌಕಕ ಸಂಪತ್ತುನ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ನಂಬಿಗಸತುರಾಗಿ ಇರದದದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಧನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆಕೆ ಯಾರು 
ಒಪ್್ಪಸುವರು್ ಮತತುಬಬುರಿಗೆ ಸ್ೀರಿದ ವಸುತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀವು ನಂಬಿಗಸತುರಾಗಿ ಇರದದದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಯಾರು ಒಪ್್ಪಸುವರು್

“ಯಾವ ಸ್ೀವಕನ್ ಇಬಬುರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸ್ೀವಮಾಡಲಾರನ್. ಅವನ್ ಒಬಬುನನ್ನು ದೆವಾೀಷಿಸಿ ಮತತುಬಬು
ನನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸುವನ್. ಇಲಲಿವ ಒಬಬುನನ್ನು ಹಂದಕಂಡು ಮತತುಬಬುನನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಿಸುವನ್. ನಿೀವು ದೆೀವರಿಗ್ 
ಧನಕ್ಕೆ ಸ್ೀವ ಮಾಡಲಾರಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಹರದ್ಶ್ಯಿಂದ ಕ್ಡಿದ ಫರಿಸಾಯರು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆೀಳ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಪರಿಹಾಸಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಯ್ೀಸು 
ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಮನ್ರಯೆರ ಮಂದೆ ನಿೀತ್ಕರಿಸಿಕಳುಳುವವರು, ಆದರೆ ದೆೀವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತ್ಳದ
ದ್ದಾರೆ. ಮನ್ರಯೆರಲ್ಲಿ ಶ್್ರೀರ್ಠವಂದು ಎಣಿಸಿಕಳುಳುವಂಥದುದಾ ದೆೀವರ ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಹಯೆವಾಗಿದೆ.

“ಮೊೀಶ್ಯ ನಿಯಮವೂ ಪ್ರವಾದನೆಗಳೂ ಯೀಹಾನನವರೆಗೆ ಇದದಾವು. ಅಂದನಿಂದ, ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು 
ಸಾರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಬಬುನ್ ಬಲವಂತದಂದ ಅದರಳಗೆ ನ್ಗುಗೆತ್ತುದ್ದಾನೆ. ನಿಯಮದ ಒಂದು ಚ್ಕೆಕೆಯು 
ಬಿದುದಾಹೀಗುವುದಕಕೆಂತ ಆರ್ಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳದುಹೀಗುವುದು ಸುಲಭ.

“ಯಾವನ್ದರೂ ತನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನು ಬಿಟುಟು ಮತತುಬಬುಳನ್ನು ಮದುವ ಮಾಡಿಕಳುಳುತ್ತುನೀ ಅವನ್ 
ವಯೆಭಚ್ರ ಮಾಡುವವನ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವನ್ ಗಂಡ ಬಿಟಟುವಳನ್ನು ಮದುವ ಮಾಡಿಕಳುಳುತ್ತುನೀ ಅವನ್ 
ವಯೆಭಚ್ರ ಮಾಡುವವನ್ಗಿದ್ದಾನೆ.”

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಹಿೀಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಯೆ ಹೆೀಳದರು, “ಬಹು ಬಲೆಬಾಳುವ ಹಾಗ್ ನಯವಾದ ನ್ರುಮಡಿ 
ವಸತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕಂಡು ಪ್ರತ್ದನವೂ ಭೀಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಂಭರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಳುತ್ತುದದಾ ಒಬಬು ಧನವಂತ
ನಿದದಾನ್. ಅವನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ಮೈತ್ಂಬಾ ಹುಣ್ಣಿಗಳದದಾ ಲಾಜರನೆಂಬ ಒಬಬು ಭಕ್ಷುಕನ್ ಬಿದದಾರುತ್ತುದದಾನ್. ಧನವಂತನ 
ಮೀಜಿನಿಂದ ಬಿೀಳುವ ರಟಿಟುತ್ಂಡುಗಳನ್ನು ತ್ನ್ನುವುದಕೆಕೆ ಆ ಲಾಜರನ್ ಹಂಬಲ್ಸುತ್ತುದದಾನ್. ಇದಲಲಿದೆ 
ನ್ಯಿಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಹುಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ನೆಕುಕೆತ್ತುದದಾವು.

“ಒಂದು ದನ ಆ ಭಕ್ಷುಕನ್ ಸತ್ತುಹೀದನ್. ದೆೀವದೂತರು ಅವನನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಳಗೆ ತ್ಗೆದುಕಂಡು 
ಹೀದರು. ಧನವಂತನ್ ಸಹ ಸತ್ತುಹೀದನ್. ಅವನಿಗೆ ಶವಸಂಸಾಕೆರವಾಯಿತ್. ಅವನ್ ಪ್ತ್ಳದಲ್ಲಿ, 
ಯಾತನೆಪಡುತ್ತು ತನನು ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಮೀಲಕೆಕೆತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು, ಅವನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕಂಡಿದದಾ 
ಲಾಜರನನ್ನು ಕಂಡನ್. ಆಗ ಧನವಂತನ್, ‘ತಂದೆಯ್ೀ ಅಬ್ರಹಾಮನೆೀ, ನನನುನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಲಾಜರನ್ ತನನು 
ತ್ದಬರಳನ್ನು ನಿೀರಲ್ಲಿ ಅದದಾ, ನನನು ನ್ಲ್ಗೆಯನ್ನು ತರಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು, ಈ ಅಗಿನುಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಯಾತನೆಪಡುತ್ತುದೆದಾೀನೆ,’ ಎಂದು ಕ್ಗಿ ಹೆೀಳದನ್.

“ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್, ‘ಮಗನೆೀ, ನಿೀನ್ ನಿನನು ಜಿೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಳೆಳುಯವುಗಳನ್ನು ಹಂದದೆಯಲಾಲಿ, 
ಲಾಜರನ್ ಕೆಟಟುವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಿದದಾನ್ನು ನೆನಪ್ಗೆ ತಂದುಕೀ, ಈಗ ಅವನ್ ಆದರಣೆ ಹಂದುತ್ತುದ್ದಾನೆ. 
ನಿೀನ್ ಯಾತನೆಪಡುತ್ತುದದಾೀ. ಇದಲಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದ್ಟಬೀಕೆಂದರುವವರು ದ್ಟದ ಹಾಗೆಯೂ 
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೀಕೆಂದರುವವರು ಬಾರದಂತ್ಯೂ ನಮಗ್ ನಿಮಗ್ ನಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 
ಅಂತರ ಸಾ್ಥಪ್ಸಿದೆ,’ ಎಂದನ್.

“ಆಗ ಅವನ್, ‘ಅಪ್್ಪ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿೀನ್ ಲಾಜರನನ್ನು ನನನು ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೀಕೆಂದು ನ್ನ್ 
ಬೀಡಿಕಳುಳುತ್ತುೀನೆ. ನನಗೆ ಐದು ಮಂದ ಸಹೀದರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಈ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ 
ಲಾಜರನ್ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲ್,’ ಎಂದನ್.

“ಅದಕೆಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಅವನಿಗೆ, ‘ಅವರಿಗೆ ಮೊೀಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳವ; ಅದರಲ್ಲಿರುವುದಕೆಕೆ 
ಅವರು ಕವಿಗೊಡಲ್,’ ಎಂದನ್.

“ಆಗ ಅವನ್ ‘ಹಾಗಲಲಿ, ತಂದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನೆೀ, ಸತತುವರಳಗಿಂದ ಒಬಬುನ್ ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಅವರ ಬಳಗೆ 
ಹೀದರೆ, ಅವರು ಪಶ್್ಚತ್ತುಪ ಪಡುವರು,’ ಎಂದನ್.
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ಹೀದನ್. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತ್ವೀ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕಳುಳುವರೀ ಅವರು ತಗಿಗೆಸಲಾಗುವರು ಮತ್ತು 
ತಮ್ಮನ್ನು ತ್ವೀ ತಗಿಗೆಸಿಕಳುಳುವವರು ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗುವರು,” ಎಂದರು.

ಚಿಕಕೆಮಕಕೆಳನ್ನು ಯ್ೀಸು ಮಟುಟುವಂತ್ ಕೆಲವರು ಚಿಕಕೆಮಕಕೆಳನ್ನು ಅವರ ಬಳಗೆ ತಂದರು ಆಗ ಅವರ ಶರಯೆರು 
ಇದನ್ನು ಕಂಡು, ಜನರನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸುವೊೀ ಚಿಕಕೆಮಕಕೆಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತುರಕೆಕೆ ಆಹಾವಾನಿಸಿ ಶರಯೆ
ರಿಗೆ, “ಚಿಕಕೆಮಕಕೆಳನ್ನು ನನನು ಬಳಗೆ ಬರಲು ಬಿಡಿರಿ. ಅವುಗಳಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೀಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು 
ಇಂಥವರದೆೀ. ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕಕೆಮಗುವಿನಂತ್ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವನ್ನು 
ಸಿವಾೀಕರಿಸದದದಾರೆ, ಅವರು ಅದರಳಗೆ ಸ್ೀರುವುದೆೀ ಇಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಒಬಬು ಅಧಿರ್ರಿಯು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಒಳೆಳುಯ ಬೀಧಕರೆೀ, ನ್ನ್ ನಿತಯೆಜಿೀವವನ್ನು ಪ್್ರಪ್ತುಮಾಡಿಕಳುಳುವುದಕೆಕೆ 
ಏನ್ ಮಾಡಬೀಕು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ನನನುನ್ನು ಒಳೆಳುಯವನೆಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತು್ ದೆೀವರಬಬುರೆೀ ಹರತ್ 
ಬೀರೆ ಯಾರೂ ಒಳೆಳುಯವರಲಲಿ. ‘ವಯೆಭಚ್ರ ಮಾಡಬೀಡ, ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೀಡ, ಕದಯಬೀಡ, ಸುಳುಳುಸಾಕ್ಷಿ 
ಹೆೀಳಬೀಡ, ನಿನನು ತಂದೆತ್ಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೀಕು,’ ಎಂಬ ಈ ಆಜ್ಞಾಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುವಯಲಾಲಿ,” ಎಂದರು.

ಅದಕಕೆವನ್, “ನನನು ಬಾಲಯೆದಂದಲೆೀ ನ್ನ್ ಇವಲಲಿವನ್ನು ಕೆೈಕಂಡಿದೆದಾೀನೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.
ಯ್ೀಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆೀಳ ಅವನಿಗೆ, “ಆದರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕರತ್ ಇದೆ. ನಿೀನ್ ಹೀಗಿ ನಿನಗೆ ಇರುವು

ದೆಲಲಿವನ್ನು ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕಡು; ಆಗ ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ತುರುವುದು ಮತ್ತು ನಿೀನ್ ಬಂದು 
ನನನುನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸು,” ಎಂದರು.

ಅವನ್ ಇದನ್ನು ಕೆೀಳ, ಬಹಳ ದುುಃಖವುಳಳುವನ್ದನ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ ಬಹಳ ಸಿರಿವಂತನ್ಗಿದದಾನ್. 
ಅವನ್ ಬಹಳ ವಯೆಥೆಗೊಂಡದದಾನ್ನು ಯ್ೀಸು ಕಂಡು, “ಐಶವಾಯ್ಣವಂತರು ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಸ್ೀರುವುದು ಎಷಟುೀ 
ಕರಟು! ಐಶವಾಯ್ಣವಂತನ್ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಸ್ೀರುವುದಕಕೆಂತ ಒಂಟಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿ ನ್ಗುಗೆವುದು 
ಸುಲಭ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಇದನ್ನು ಕೆೀಳದವರು, “ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ರಕ್ಣೆ ಹಂದುವವರು್” ಎಂದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ಮನ್ರಯೆರಿಗೆ ಅಸಾಧಯೆವಾದವುಗಳು ದೆೀವರಿಗೆ ಸಾಧಯೆವಾಗಿವ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.
ಆಗ ಪೀತ್ರನ್, “ಇಗೊೀ, ನ್ವು ಎಲಲಿವನ್ನು ಬಿಟುಟು ನಿನನುನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದೆದಾೀವಲಲಿ,” ಎಂದನ್.
ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ಮನೆಯನ್ನುದರೂ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುದರೂ 

ಸಹೀದರರನ್ನುದರೂ ತಂದೆತ್ಯಿಗಳನ್ನುದರೂ ಮಕಕೆಳನ್ನುದರೂ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆಕಕೆೀಸಕೆರ ಬಿಟುಟುಬಿಡುವವನ್, 
ಈ ರ್ಲದಲ್ಲಿ ಅತಯೆಧಿಕವಾದವುಗಳನ್ನು ಬರುವ ರ್ಲದಲ್ಲಿ ನಿತಯೆಜಿೀವವನ್ನು ಹಂದುವನ್,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಹನೆನುರಡು ಮಂದಯನ್ನು ಹತ್ತುರಕೆಕೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೊೀ, ನ್ವು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹೀಗುತ್ತುದೆದಾೀವ, 
ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನನು ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಗಳಂದ ಬರೆದರುವುದೆಲಲಿವೂ ನೆರವೀರಬೀಕು. ನ್ನ್ 
ಯ್ಹೂದಯೆರಲಲಿದವರ ಕೆೈಗೆ ಸ್ರೆಯಾಗುವನ್. ಅವರು ನನನುನ್ನು ಹಾಸಯೆಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ, ನನನು 
ಮೀಲೆ ಉಗುಳುವರು. ಇದಲಲಿದೆ ಅವರು ನನನುನ್ನು ಕರಡೆಗಳಂದ ಹಡೆದು, ಕಂದುಹಾಕುವರು. ಆದರೆ 
ನ್ನ್ ಮೂರನೆಯ ದನ ಜಿೀವಿತನ್ಗಿ ಎದುದಾ ಬರುವನ್,” ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಶರಯೆರಿಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅಥ್ಣವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮಾತ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದುದಾದರಿಂದ, 
ಯ್ೀಸು ಹೆೀಳದವುಗಳನ್ನು ಅವರು ತ್ಳದುಕಳಳುಲ್ಲಲಿ.

ಯ್ೀಸು ಯ್ರಿಕೀವಿನ ಸಮಿೀಪಕೆಕೆ ಬಂದ್ಗ, ಒಬಬು ಕುರುಡನ್ ದ್ರಿಯ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಂಡು ಭಕ್ಷೆ
ಬೀಡುತ್ತುದದಾನ್. ಜನಸಮೂಹವು ಹಾದು ಹೀಗುವುದನ್ನು ಇವನ್ ಕೆೀಳಸಿಕಂಡು, ಅದೆೀನೆಂದು ವಿಚ್ರಿಸಿದನ್. 
“ನಜರೆೀತ್ನ ಯ್ೀಸು ಹಾದು ಹೀಗುತ್ತುದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಹೆೀಳದರು.

ಆಗ ಅವನ್, “ಯ್ೀಸುವೀ, ದ್ವಿೀದನ ಪುತ್ರನೆೀ, ನನನುನ್ನು ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಗಟಿಟುಯಾಗಿ ಕ್ಗಿಕಂಡನ್.
ಮಂದೆ ಹೀಗುತ್ತುದದಾವರು ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತ್ ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು, ಆದರೂ ಅವನ್, “ದ್ವಿೀದನ 

ಪುತ್ರನೆೀ, ನನನುನ್ನು ಕರುಣಿಸು,” ಎಂದು ಮತತುಷ್ಟು ಹೆಚ್್ಚಗಿ ಕ್ಗಿಕಂಡನ್.

ದನದಲ್ಲಿ ರ್ಣಿಸಿಕಳುಳುವನ್. ಆದರೆ ನ್ನ್ ಮೊದಲು ಅನೆೀಕ ಕರಟುಗಳನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಿ ಈ ಸಂತತ್ಯವರಿಂದ 
ತ್ರಸಾಕೆರ ಹಂದುವುದು ಅಗತಯೆವಾಗಿದೆ.

“ನೀಹನ ದವಸಗಳು ಇದದಾಂತ್ಯ್ೀ, ಅದೆೀ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನನು ದವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಇರುವುದು. ನೀಹನ್ ನ್ವಯಲ್ಲಿ ಸ್ೀರಿದ ದನದವರೆಗ್ ಅವರು ತ್ನ್ನುತ್ತು, ಕುಡಿಯುತ್ತು, ಮದುವ 
ಮಾಡಿಕಳುಳುತ್ತು, ಮಾಡಿಕಡುತ್ತು ಇದದಾರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ನ್ವಯ ಹರಗಡೆ ಇದದಾವರೆಲಲಿ
ರನ್ನು ನ್ಶಮಾಡಿತ್.

“ಅದೆೀ ಪ್ರರ್ರ ಲೀಟನ ದವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಜನರೆಲಲಿರೂ ತ್ನ್ನುತ್ತುದದಾರು, ಕುಡಿಯುತ್ತುದದಾರು, ಕಂಡು
ಕಳುಳುತ್ತುದದಾರು, ಮಾರುತ್ತುದದಾರು, ನೆಡುತ್ತುದದಾರು ಮತ್ತು ಕಟುಟುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಲೀಟನ್ ಸದೊೀಮಿನಿಂದ ತ್ರಳದ 
ದನವೀ ಆರ್ಶದಂದ ಬಂಕಯೂ ಗಂಧಕವೂ ಸುರಿದು ಎಲಲಿರನ್ನು ನ್ಶಮಾಡಿತ್.

“ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನನು ಪ್ರತಯೆಕ್ತ್ಯ ದನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. ಆ ದನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಳಗೆಯ 
ಮೀಲೆ ಇದದಾವನ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದದಾ ತನನು ವಸುತುಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುಲು ಕೆಳಗಿಳದು ಬರಬಾರದು. ಹಾಗೆಯ್ೀ, 
ಹಲದಲ್ಲಿದದಾವನ್ ಹಿಂದರುಗಿ ಬರಬಾರದು. ಲೀಟನ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕಳಳುರಿ! ಯಾರು ತಮ್ಮ 
ಪ್್ರರವನ್ನು ಉಳಸಿಕಳುಳುವುದಕೆಕೆ ಪ್ರಯತ್ನುಸುವರೀ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕಳುಳುವರು ಮತ್ತು ಯಾರು ತಮ್ಮ 
ಪ್್ರರವನ್ನು ಕಳೆದುಕಳುಳುವರೀ ಅವರು ಅದನ್ನು ರ್ಪ್ಡಿಕಳುಳುವರು. ಆ ರಾತ್್ರಯಲ್ಲಿ ಇಬಬುರು ಒಂದೆೀ ಹಾಸಿಗೆ
ಯಲ್ಲಿ ಇರುವರು; ಒಬಬುನನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುಲಾಗುವುದು, ಮತತುಬಬುನನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಇಬಬುರು ಹೆಂಗಸರು 
ಜೊತ್ಯಾಗಿ ರ್ಳುಬಿೀಸುತ್ತುರುವರು; ಒಬಬುಳನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುಲಾಗುವುದು, ಮತತುಬಬುಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. 
⌞ಇಬಬುರು ಹಲದಲ್ಲಿರುವರು. ಒಬಬುರನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುಲಾಗುವುದು ಮತತುಬಬುರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು.⌟ ಎಂದು 
ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು್” ಎಂದು ಕೆೀಳಲು ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಹೆರ ಎಲ್ಲಿದೆಯೀ, ಅಲ್ಲಿ ಹದುದಾಗಳು ಬಂದು ಸ್ೀರುತತುವ,” ಎಂದರು.

ನಿರಾಶರಾಗದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಬೀಕೆಂದು ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು. 
“ಒಂದು ಪಟಟುರದಲ್ಲಿ ಒಬಬು ನ್ಯೆಯಾಧಿಪತ್ ಇದದಾನ್. ಅವನ್ ದೆೀವರಿಗ್ ಭಯಪಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ ಮನ್ರಯೆರಿಗ್ 
ಲಕ್ಷ್ಯಕಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ಅದೆೀ ಪಟಟುರದಲ್ಲಿ ಒಬಬು ವಿಧವಯಿದದಾಳು. ಆಕೆ ಪದೆೀಪದೆೀ ಅವನ ಬಳಗೆ ಬಂದು, ‘ನನನು 
ವಿರೀಧಿಯ ಎದುರಾಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯೆಯ ದೊರಕಸಿಕಡು,’ ಎಂದು ಕೆೀಳಕಳುಳುತ್ತುದದಾಳು.

“ಅವನ್ ಸವಾಲ್ಪರ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಗಮನಕಡಲ್ಲಲಿ. ತರುವಾಯ ಅವನ್ ತನನುಳಗೆ, ‘ನ್ನ್ ದೆೀವರಿಗೆ ಭಯಪಡು
ವುದಲಲಿ ಹಾಗ್ ಮನ್ರಯೆರಿಗ್ ಲಕ್ಷ್ಯಕಡುವುದಲಲಿ, ಆದರೂ ಈ ವಿಧವಯು ನನಗೆ ತಂದರೆಕಟುಟು 
ಪದೆೀಪದೆೀ ನನನು ಬಳಗೆ ಬಂದು, ನನನುನ್ನು ರ್ಡಿಸದಂತ್ ನ್ನ್ ಅವಳಗೆ ನ್ಯೆಯತ್ೀರಿಸುವನ್,’ ” ಎಂದುಕಂಡನ್.

ಅನಂತರ ಕತ್ಣನ್, “ಈ ಅನ್ಯೆಯಗಾರನ್ದ ನ್ಯೆಯಾಧಿಪತ್ಯು ಹೆೀಳಕಂಡಿದದಾನ್ನು ಕೆೀಳರಿ. ದೆೀವರಾದು
ಕಂಡವರು ದೆೀವರಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್್ರ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ, ದೆೀವರು ಅವರ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೆಯವನ್ನು 
ಕಡದೆ ಇರುವರೀ್ ದೆೀವರು ನ್ಯೆಯ ಕಡಲು ತಡಮಾಡುವರೀ್ ದೆೀವರು ಬೀಗನೆೀ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೆಯ
ತ್ೀರಿಸುವರೆಂದು, ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಆದರೂ, ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಬಂದ್ಗ ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ 
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ರ್ಣ್ವನೀ್” ಎಂದರು.

ತ್ವು ನಿೀತ್ವಂತರೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯ್ೀ ಭರವಸ್ಯನಿನುಟುಟುಕಂಡು ಬೀರೆಯವರನ್ನು ಅಸಡೆ್ಡ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ, 
ಯ್ೀಸು ಈ ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ಇಬಬುರು ಪ್್ರಥ್ಣನೆಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ದೆೀವಾಲಯಕೆಕೆ ಹೀದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಒಬಬುನ್ ಫರಿಸಾಯನ್ ಮತತುಬಬುನ್ ಸುಂಕದವನ್. ಫರಿಸಾಯನ್ ನಿಂತ್ಕಂಡು: ‘ದೆೀವರೆೀ, ಸುಲ್ಗೆ ಮಾಡು
ವವರು, ಅನಿೀತ್ವಂತರು, ವಯೆಭಚ್ರಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಉಳದ ಜನರಂತ್ ನ್ನಲಲಿ, ಈ ಸುಂಕದವನಂತ್ಯೂ 
ನ್ನಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಸತುೀತ್ರ ಮಾಡುತ್ತುೀನೆ. ನ್ನ್ ವಾರಕೆಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತುೀನೆ. 
ನನಗಿರುವ ಎಲಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ದಶ್ಂಶ ಕಡುತ್ತುೀನೆ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳ ತನಗೆ ತ್ನೆೀ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿದನ್.

“ಆದರೆ ಸುಂಕದವನ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್, ಆರ್ಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆಣಿತ್ತು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಧ್ೈಯ್ಣಗೊಳಳುದೆೀ ತನನು 
ಎದೆಯನ್ನು ಬಡಿದುಕಳುಳುತ್ತು, ‘ದೆೀವರೆೀ ಪ್ಪ್ಯಾದವನ್ ನ್ನೆೀ ನನನುನ್ನು ಕರುಣಿಸು,’ ಎಂದು ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿದನ್.

“ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ಅವನಲಲಿ, ಇವನೆೀ ನಿೀತ್ವಂತನೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಪಡೆದವನ್ಗಿ ತನನು ಮನೆಗೆ 
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ನಿನಗೆ ತ್ಳದತತುಲಾಲಿ. ಹಾಗಿದದಾರೆ ನನನು ಹರವನ್ನು ಬಡಿ್ಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಾಕಲ್ಲಲಿ, ನ್ನ್ ಹಿಂದರುಗಿದ್ಗ 
ಅದನ್ನು ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ ತ್ಗೆದುಕಳುಳುತ್ತುದೆದಾನ್,’ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

“ಯಜಮಾನನ್ ಹತ್ತುರ ನಿಂತ್ದದಾವರಿಗೆ, ‘ಇವನಿಂದ ಆ ನ್ರಯೆವನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹತ್ತು ನ್ರಯೆಗಳದದಾವನಿಗೆ 
ಕಡಿರಿ,’ ಎಂದನ್.

“ಆಗ ಅವರು, ‘ಸಾವಾಮಿ, ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೀ ಹತ್ತು ನ್ರಯೆಗಳವಯಲಾಲಿ!’ ಎಂದರು.
“ಆಗ ಯಜಮಾನನ್, ‘ಇದದಾ ಪ್ರತ್ಯಬಬುರಿಗೆ ಕಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇಲಲಿದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದದಾ 

ಅಲ್ಪವನ್ನು ಕಸಿದುಕಳಳುಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೀಲೆ ನ್ನ್ ಆಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇರಟುಪಡದ ಆ ನನನು 
ವಿರೀಧಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನನನು ಮಂದೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರಿ,’ ಎಂದನ್.”

ಯ್ೀಸು ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳದ ತರುವಾಯ, ಶರಯೆರಿಗೆ ಮಂದ್ಗಿ, ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹರಟರು.  ಇದ್ದ ಮೀಲೆ 
ಅವರು ಓಲ್ವ್ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಬೀತಫಾಗೆಗ್ ಬೀಥಾನಯೆಕ್ಕೆ ಸಮಿೀಪ್ಸಿದ್ಗ, ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಲ್ಲಿ ಇಬಬುರನ್ನು 
ಕರೆದು, “ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರುವ ಹಳಳುಗೆ ಹೀಗಿರಿ, ನಿೀವು ಅದರಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸುತ್ತುರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟಿಟುರುವ ಮತ್ತು 
ಯಾರೂ ಅದರ ಮೀಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡದರುವ ಒಂದು ಕತ್ತುಮರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರ್ಣ್ವಿರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಚಿ್ಚ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಬನಿನುರಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ಏಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್್ಚತ್ತುೀರಿ್’ ಎಂದು ಕೆೀಳದರೆ, ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ, 
‘ಇದು ಕತ್ಣನಿಗೆ ಬೀರ್ಗಿದೆ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳರಿ,” ಎಂದರು.

ಆ ಶರಯೆರಿಬಬುರೂ ತಮ್ಮ ಮಾಗ್ಣವಾಗಿ ಹರಟುಹೀಗಿ ಯ್ೀಸು ತಮಗೆ ಹೆೀಳದಂತ್ಯ್ೀ ಕಂಡರು. ಅವರು ಆ 
ಕತ್ತುಮರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್್ಚತ್ತುರುವಾಗ, ಅದರ ಯಜಮಾನರು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಕತ್ತುಮರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಚ್್ಚತ್ತುೀರಿ್” 
ಎಂದು ಕೆೀಳದದಾಕೆಕೆ,

ಅವರು, “ಇದು ಕತ್ಣನಿಗೆ ಬೀರ್ಗಿದೆ,” ಎಂದರು.
ಶರಯೆರು ಅದನ್ನು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ ತಂದು, ತಮ್ಮ ಬಟಟುಗಳನ್ನು ಕತ್ತುಮರಿಯ ಮೀಲೆ ಹಾಕ, ಅದರ ಮೀಲೆ 

ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕ್ರಿಸಿದರು. ಯ್ೀಸು ಹೀಗುತ್ತುರುವಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟಟುಗಳನ್ನು ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದರು.
ಇದಲಲಿದೆ ಯ್ೀಸು ಓಲ್ವ್ ಗುಡ್ಡದಂದ ಇಳಜ್ರನ್ನು ಸಮಿೀಪ್ಸಿದ್ಗ ಶರಯೆ ಸಮೂಹವಲಾಲಿ ತ್ವು ಕಂಡ ಎಲಲಿ 

ಮಹತ್ಕೆಯ್ಣಗಳಗಾಗಿ ಸಂತೀರಪಡುತ್ತು, ಮಹಾ ಸವಾರದಂದ ದೆೀವರನ್ನು ಹಿೀಗೆ ಕಂಡಾಡಲಾರಂಭಸಿದರು:
  “ಕತ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಸನ್ ಆಶೀವಾ್ಣದ ಹಂದಲ್!”
  “ಪರಲೀಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಅತ್ಯೆನನುತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮ!”

ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿದದಾ ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಬೀಧಕರೆೀ, ನಿಮ್ಮ ಶರಯೆರನ್ನು ಗದರಿಸಿ!” ಎಂದರು.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇವರು ಸುಮ್ಮನ್ದರೆ, ಈ ಕಲುಲಿಗಳು ಕ್ಗುವವು ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ 

ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.
ತರುವಾಯ ಯ್ೀಸು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮ ಪಟಟುರವನ್ನು ಅದರ ಸಿ್ಥತ್ಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ತು, 

“ನಿೀನ್ ಇಂದ್ದರೂ ನಿನನು ಸಮಾಧಾನದ ವಿರಯಗಳನ್ನು ಅರಿತ್ಕಂಡಿದದಾರೆ, ಚ್ನ್ನುಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 
ನಿನನು ಕಣಿಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನನು ಶತ್್ರಗಳು ನಿನನು ಸುತತುಲೂ ಅಡ್ಡಗೊೀಡೆಯನ್ನು ಕಟಿಟು, ಎಲಾಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನನುನ್ನು 
ಮತ್ತುಗೆ ಹಾಕ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿನನುನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ದನಗಳು ಬರುವವು. ಇದಲಲಿದೆ ಅವರು ಗೊೀಡೆ
ಯಳಗಿನ ನಿನನುನ್ನು ನಿನನು ಮಕಕೆಳನ್ನು ನೆಲಕೆಕೆ ಬಡಿಯುವರು. ನಿನನುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೀಲೆ ಮತತುಂದು ಕಲುಲಿ 
ನಿಲಲಿದಂತ್ ಮಾಡುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ದೆೀವರು ನಿನನುನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿೀನ್ ತ್ಳದುಕಳಳುಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ದೆೀವಾಲಯದ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೀಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಯೆಪ್ರಮಾಡುವವರನ್ನು ಹರಗೆ 
ಹಾಕುವುದಕೆಕೆ ಪ್್ರರಂಭಸಿ, ಅವರಿಗೆ, “ ‘ನನನು ಮನೆಯು ಪ್್ರಥ್ಣನೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ,’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. ನಿೀವೊೀ 
ಅದನ್ನು ‘ಕಳಳುರ ಗವಿಯನ್ನುಗಿ’ ಮಾಡಿದದಾೀರಿ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಪ್ರತ್ದನವೂ ದೆೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀಧಿಸುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಮಖಯೆಯಾಜಕರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ 
ಜನರ ಪ್ರಮಖರೂ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕಲುಲಿವುದಕೆಕೆ ಹವಣಿಸುತ್ತುದದಾರು. ಜನರೆಲಲಿರೂ ಯ್ೀಸು ಹೆೀಳುವ ಒಂದೊಂದು 

ಆಗ ಯ್ೀಸು ನಿಂತ್ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಗೆ ಕರೆತರುವಂತ್ ಅಪ್ಪಣೆಕಟಟುರು. ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ 
ಬಂದ್ಗ, ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನನಿನುಂದ ನಿನಗೆೀನ್ಗಬೀಕು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಅದಕಕೆವನ್, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನನಗೆ ದೃಷಿಟು ಕಡು,” ಎಂದನ್.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ದೃಷಿಟು ಪಡೆ; ನಿನನು ವಿಶ್ವಾಸವೀ ನಿನನುನ್ನು ಸವಾಸ್ಥಪಡಿಸಿದೆ,” ಎಂದರು. ಕ್ಡಲೆೀ 

ಅವನ್ ದೃಷಿಟುಯನ್ನು ಪಡೆದನ್. ಆಗ ಅವನ್ ದೆೀವರನ್ನು ಸುತುತ್ಸುತ್ತು, ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದನ್. ಎಲಾಲಿ 
ಜನರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು, ದೆೀವರಿಗೆ ಸತುೀತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಯ್ೀಸು ಯ್ರಿಕೀ ಪಟಟುರವನ್ನು ಪ್ರವೀಶಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾರ ಮಾಡುತ್ತುದದಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಕೆಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳಳು 
ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನಿದದಾನ್; ಅವನ್ ಸುಂಕದವರಲ್ಲಿ ಮಖಂಡನ್ ಐಶವಾಯ್ಣವಂತನ್ ಆಗಿದದಾನ್. ಅವನ್ ಯ್ೀಸು 
ಯಾರೆಂದು ರ್ರಬೀಕೆಂದು ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ತ್ನ್ ಕುಳಳುನ್ಗಿದದಾದರಿಂದ ಜನರ ಗುಂಪ್ನ ನಿಮಿತತುವಾಗಿ ಅವರನ್ನು 
ರ್ರಲಾರದೆ ಇದದಾನ್. ಆಗ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ರ್ಣ್ವಂತ್ ಅವನ್ ಮಂದ್ಗಿ ಓಡಿಹೀಗಿ, ಒಂದು ಅತ್ತುಮರವನ್ನು 
ಹತ್ತುದನ್. ಏಕೆಂದರೆ ಯ್ೀಸು ಆ ಮಾಗ್ಣವಾಗಿಯ್ೀ ಬರುತ್ತುದದಾರು.

ಯ್ೀಸು ಆ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಂದು, ಮೀಲಕೆಕೆ ನೀಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ಜರ್ಕೆಯನೆೀ, ತಕ್ರವೀ ಇಳದು ಬಾ. ನ್ನ್ ಇಂದು 
ನಿನನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಬೀಕು,” ಎಂದರು. ಜರ್ಕೆಯನ್ ತಕ್ರವೀ ಇಳದು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸಂತೀರದಂದ 
ಬರಮಾಡಿಕಂಡನ್.

ಇದನ್ನು ಕಂಡವರೆಲಲಿರೂ, “ಪ್ಪ್ರ್ಠನ ಮನೆಗೆ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೀಗುತ್ತುನಲಾಲಿ,” ಎಂದು ಗೊರಗುಟಿಟುದರು.
ಆದರೆ ಜರ್ಕೆಯನ್ ನಿಂತ್ಕಂಡು ಕತ್ಣನಿಗೆ, “ಸಾವಾಮಿೀ, ಇಗೊೀ, ನನನು ಸವಾತ್ತುನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ 

ಕಟುಟುಬಿಡುತ್ತುೀನೆ. ನ್ನ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನ್ದರೂ ಮೊೀಸಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ತ್ಗೆದುಕಂಡಿದದಾರೆ ನ್ಲಕೆ
ರಷ್ಟು ಹಿಂದಕೆಕೆ ಕಡುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದನ್.

ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ದನವೀ ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಣೆ ಬಂದದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವನ್ ಸಹ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಪುತ್ರನಲಲಿವೀ್ 
ತಪ್್ಪಹೀದದದಾನ್ನು ಹುಡುಕ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಕೆಲಲಿವೀ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಬಂದೆನ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಜನರು ಈ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತುರಲಾಗಿ, ಯ್ೀಸು ತ್ನ್ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಸಮಿೀಪವಾಗಿದುದಾದರಿಂದಲೂ 
ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ಕ್ಡಲೆೀ ಪ್ರತಯೆಕ್ವಾಗುವುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದದಾರಿಂದ ಯ್ೀಸು ಇನನುಂದು ಸಾಮಯೆವನ್ನು 
ಹೆೀಳದರು: “ಘನವಂತನ್ಗಿದದಾ ಒಬಬುನ್ ತನಗೊೀಸಕೆರ ರಾಜಯೆವನ್ನು ಪಡೆದುಕಂಡು ತ್ರುಗಿ ಬರುವುದರ್ಕೆಗಿ 
ದೂರದೆೀಶಕೆಕೆ ಹರಟುಹೀದನ್. ಆ ವಯೆಕತು ತನನು ಹತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ನ್ರಯೆಗಳನ್ನು 
ಒಪ್್ಪಸಿ, ‘ನ್ನ್ ಬರುವವರೆಗೆ ವಾಯೆಪ್ರ ಮಾಡಿಕಂಡಿರಿ,’ ಎಂದು ಹೆೀಳದನ್.

“ಆದರೆ ಅವನ ನ್ಡಿನವರೀ ಅವನನ್ನು ದೆವಾೀಷಿಸುತ್ತುದದಾರು. ‘ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಅರಸನ್ಗುವುದು ಬೀಡ,’ 
ಎಂದು ತ್ಳಸಲು ಅವನ ಹಿಂದೆಯ್ೀ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು.

“ಆದರೂ ಅವನ್ ತನನು ರಾಜಯೆವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂದರುಗಿದ್ಗ, ವಾಯೆಪ್ರದಂದ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಸಿದ
ರೆಂದು ತ್ಳದುಕಳುಳುವಂತ್, ತ್ನ್ ಹರ ಕಟಟು ಆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ತನನು ಬಳಗೆ ಕರೆತರಲು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದನ್.

“ಆಗ ಮೊದಲನೆಯವನ್ ಬಂದು, ‘ಸಾವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ರಯೆದಂದ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ನ್ರಯೆಗಳನ್ನು 
ಸಂಪ್ದಸಿದೆ.’ ಎಂದನ್.

“ಅದಕೆಕೆ ಅವನ್, ‘ಚ್ನ್ನುಗಿ ಮಾಡಿದ, ಒಳೆಳು ಸ್ೀವಕನೆೀ. ನಿೀನ್ ಅತ್ೀ ಸವಾಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸತುನ್ಗಿದದಾೀ, ಹತ್ತು 
ಪಟಟುರಗಳ ಮೀಲೆ ನಿೀನ್ ಅಧಿರ್ರಿಯಾಗಿರು,’ ಎಂದನ್.

“ಎರಡನೆಯವನ್ ಬಂದು, ‘ಸಾವಾಮಿ, ನಿನನು ಒಂದು ನ್ರಯೆದಂದ ಇನ್ನು ಐದು ನ್ರಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ದಸಿದೆ,’ 
ಎಂದನ್.

“ಅದಕೆಕೆ ಅವನ್, ‘ನಿೀನ್ ಐದು ಪಟಟುರಗಳ ಮೀಲೆ ಅಧಿರ್ರಿಯಾಗಿರು,’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೆೀಳದನ್.
“ಆಗ ಮತತುಬಬುನ್ ಬಂದು, ‘ಸಾವಾಮಿ, ಇಗೊೀ, ನ್ನ್ ಕರವಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟಿಟುಟಿಟುದದಾ ನಿಮ್ಮ ನ್ರಯೆ ಇದೆೀ. ನಿೀವು 

ಕಠಿರ ಮನ್ರಯೆರೆಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಭಯಪಟಟುನ್. ನಿೀನ್ ಕ್ಡಿಡದರುವುದನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳುಳುವವನ್ 
ಬಿತತುದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಯುಯೆವವನ್ ಆಗಿದದಾೀ,’ ಎಂದನ್.

“ಆಗ ಆ ಯಜಮಾನನ್, ‘ಕೆಟಟು ಸ್ೀವಕನೆೀ! ನಿನನು ಮಾತ್ನ ಮೀಲೆಯ್ೀ ನಿನಗೆ ನ್ಯೆಯತ್ೀರಿಸುವನ್. ನ್ನ್ 
ಕ್ಡಿಡದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ತ್ಗೆದುಕಳುಳುವವನ್ ಬಿತತುದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಯುಯೆವವನ್ ಆದ ಕಠಿರ ಮನ್ರಯೆನೆಂದು 
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ನಿೀವು ಮಖ ದ್ಕ್ಷಿರಯೆವಿಲಲಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಧಿಸುತ್ತುೀರಿ ಮತ್ತು ದೆೀವರ ಮಾಗ್ಣವನ್ನು ಸತಯೆವಾಗಿ ಬೀಧಿಸು
ವವರಾಗಿದದಾೀರೆಂದು ನ್ವು ಬಲೆಲಿವು. ಆದದಾರಿಂದ ಕೆೈಸರ್ ಚಕ್ರವತ್್ಣಗೆ ತ್ರಿಗೆ ಕಡುವುದು ನಮಗೆ ಮೊೀಶ್ಯ 
ನಿಯಮಕೆಕೆ ಅನ್ಸಾರವಾದದೊದಾೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಆದರೆ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಕುಯುಕತುಯನ್ನು ತ್ಳದು ಅವರಿಗೆ, “ಒಂದು ಬಳಳು ನ್ರಯೆವನ್ನು ತೀರಿಸಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ
ರುವುದು ಯಾರ ಮದೆ್ರ್ ಯಾರ ಲ್ಪ್್” ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೆೀಳಲು ಅವರು,

“ಕೆೈಸರನದು,” ಎಂದರು.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ಕೆೈಸರನದನ್ನು ಕೆೈಸರನಿಗ್ ದೆೀವರದದಾನ್ನು ದೆೀವರಿಗ್ ಕಡಿರಿ,” 

ಎಂದರು.
ಯ್ೀಸು ಜನರ ಮಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೆೀಳದ ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪು್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರದೆ 

ಹೀದರು. ಯ್ೀಸುವಿನ ಉತತುರಗಳಗಾಗಿ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಟುಟು ಸುಮ್ಮನ್ದರು.

ಪುನರುತ್್ಥನವನ್ನು ಅಲಲಿಗಳೆಯುವ ಸದುದಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಬೀಧಕರೆೀ, 
ಒಬಬುನ್ ಮಕಕೆಳಲಲಿದೆ ಸತತುರೆ, ಅವನ ಸಹೀದರನ್ ಅವನ ಪತ್ನುಯನ್ನು ಮದುವಯಾಗಿ ತನನು ಸಹೀದರನಿಗಾಗಿ 
ಸಂತ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೀಕೆಂದು ಮೊೀಶ್ ನಮಗೆ ಬರೆದಟಿಟುದ್ದಾನೆ. ಹಿೀಗೆ ಏಳುಮಂದ ಸಹೀದರರಿದದಾರು. 
ಮೊದಲನೆಯವನ್ ಆ ಸಿತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವಯಾಗಿ ಸಂತ್ನವಿಲಲಿದೆ ಮೃತಪಟಟುನ್. ಎರಡನೆಯವನ್ 
ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವಯಾಗಿ ಸಂತ್ನವಿಲಲಿದೆ ಮೃತನ್ದನ್. ಮೂರನೆಯವನ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವಯಾದನ್, 
ಅದೆೀ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಸಹ ಮದುವಯಾಗಿ ಮಕಕೆಳಲಲಿದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಕನೆಗೆ, ಆ ಸಿತ್ರೀಯು ಸಹ 
ಮರರಹಂದದಳು. ಹಾಗಾದರೆ, ಪುನರುತ್್ಥನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಯಾರ 
ಪತ್ನುಯಾಗಿರುವಳು್ ಏಕೆಂದರೆ ಏಳುಮಂದಯೂ ಅವಳನ್ನು ಮದುವ ಮಾಡಿಕಂಡಿದದಾರಲಾಲಿ್” ಎಂದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಉತತುರವಾಗಿ, “ಈ ಲೀಕದ ಜನರು ಮದುವ ಮಾಡಿಕಳುಳುತ್ತುರೆ. ಮದುವ 
ಮಾಡಿಕಡುತ್ತುರೆ. ಆದರೆ ಮಂಬರುವ ಲೀಕದಲ್ಲಿ ಸತತುವರು ಪುನರುತ್್ಥನವನ್ನು ಹಂದ, ಯೀಗಯೆರೆಂದು 
ಮದುವಮಾಡಿಕಳುಳುವುದೂ ಇಲಲಿ, ಮದುವಮಾಡಿಕಡುವುದೂ ಇಲಲಿ. ಅವರು ಇನೆನುಂದಗ್ ಸಾಯುವುದಲಲಿ. 
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪುನರುತ್್ಥನದ ಮಕಕೆಳೂ ದೆೀವದೂತರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ದೆೀವರ 
ಮಕಕೆಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯ ಬಳ ಕತ್ಣನ್, ‘ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೆೀವರು, ಇಸಾಕನ ದೆೀವರು, 
ಯಾಕೀಬನ ದೆೀವರು,’ ಎಂದು ತ್ಳಸಿ ಸತತುವರು ಏಳುತ್ತುರೆಂಬದನ್ನು ಮೊೀಶ್ಗೆ ವಯೆಕತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆೀವರು 
ಜಿೀವಿಸುವವರಿಗೆೀ ದೆೀವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸತತುವರಿಗಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಲಿರೂ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತ್ತುರೆ,” ಎಂದರು.

ಆಗ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರತ್ಯೆತತುರವಾಗಿ “ಬೀಧಕರೆೀ, ನಿೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳದರಿ,” 
ಎಂದರು. ಯಾರೂ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನುಯನ್ನು ಕೆೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಧ್ೈಯ್ಣಗೊಳಳುಲ್ಲಲಿ.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕ್ರಸತುನ್ ದ್ವಿೀದನ ಪುತ್ರನೆಂದು ಜನರು ಹೆೀಳುವುದು ಹೆೀಗೆ್ ದ್ವಿೀದನ್ ತ್ನೆೀ ಕೀತ್ಣನೆಗಳ 
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳದ್ದಾನೆ:
  “ ‘ಕತ್ಣನ್ ನನನು ಕತ್ಣನಿಗೆ:
  “ನ್ನ್ ನಿನನು ವೈರಿಗಳನ್ನು
  ನಿನನು ಪ್ದಗಳ ಪ್ೀಠವಾಗಿ ಮಾಡುವವರೆಗ್
  ನನನು ಬಲಪ್ಶವಾ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿೀನ್ ಕುಳತ್ಕಂಡಿರು.” ’

ಆದರ್ರರ ದ್ವಿೀದನ್ ಆತನನ್ನು, ‘ನನನು ಕತ್ಣನೆೀ,’ ಎಂದು ಕರೆಯುವಾಗ, ಆತನ್ ದ್ವಿೀದನ ಪುತ್ರನ್ಗುವುದು 
ಹೆೀಗೆ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಜನರೆಲಲಿರೂ ಕೆೀಳುತ್ತುದ್ದಾಗ ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಶರಯೆರಿಗೆ, “ನಿಯಮ ಬೀಧಕರ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 
ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತಟುಟುಕಂಡು ತ್ರುಗಾಡುವುದಕೆಕೆ ಬಯಸುವವರೂ ಮಾರುಕಟಟು ಬಿೀದಗಳಲ್ಲಿ 
ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಭಾಮಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೆನನುತ ಆಸನಗಳನ್ನು ಔತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಖಯೆಸಾ್ಥನಗಳನ್ನು ಬಯಸು
ವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಇವರು ವಿಧವಯರ ಮನೆಗಳನ್ನು ದೊೀಚಿ ನಟನೆಗಾಗಿ ಉದದಾವಾದ ಪ್್ರಥ್ಣನೆಗಳನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತುರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚ್್ಚದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಹಂದುವರು,” ಎಂದರು.

ಮಾತ್ಗ್ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯಕಟುಟು ಯ್ೀಸುವಿನ ಉಪದೆೀಶವನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತುದುದಾದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೀಕೀ 
ತೀಚಲ್ಲಲಿ.

ಆ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದನ ಯ್ೀಸು ದೆೀವಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೀಧಿಸುತ್ತು, ಸುವಾತ್್ಣಯನ್ನು 
ಸಾರುತ್ತುದದಾರು. ಮಖಯೆಯಾಜಕರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ ಹಿರಿಯರಂದಗೆ ಅವರ ಬಳಗೆ ಬಂದು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, 
“ನಿೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಧಿರ್ರದಂದ ಮಾಡುತ್ತುೀರಿ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿರ್ರವನ್ನು ಕಟಟುವರು ಯಾರು್ 
ನಮಗೆ ಹೆೀಳ,” ಎಂದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವಿರಯ ಕೆೀಳುತ್ತುೀನೆ, ನನಗೆ ಉತತುರಕಡಿರಿ. 
ಯೀಹಾನನಿಗೆ ದೀಕ್ಸಾನುನವನ್ನು ಕಡುವ ಅಧಿರ್ರ ಪರಲೀಕದಂದ ಬಂದದೊದಾೀ ಇಲಲಿವೀ ಮನ್ರಯೆ
ರಿಂದಲೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಆಗ ಅವರು ತಮೊ್ಮಳಗೆ, “ ‘ಪರಲೀಕದಂದ’ ಎಂದು ನ್ವು ಹೆೀಳದರೆ ಆತನ್ ‘ನಿೀವು ಏಕೆ ಅವನನ್ನು 
ನಂಬಲ್ಲಲಿ್’ ಎಂದು ಕೆೀಳುವರು. ‘ಮನ್ರಯೆರಿಂದ ಬಂತ್’ ಎಂದು ನ್ವು ಹೆೀಳದರೆ, ಜನರೆಲಾಲಿ ನಮಗೆ ಕಲೆಲಿಸ್ಯು
ವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೀಹಾನನ್ ಒಬಬು ಪ್ರವಾದಯ್ಂದು ಅವರು ಒಪ್್ಪದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಆಲೀಚಿಸಿ,

“ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೀ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಲಲಿ,” ಎಂದು ಉತತುರಕಟಟುರು.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನ್ ಸಹ ಯಾವ ಅಧಿರ್ರದಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತುೀನೆಂದು ನಿಮಗೆ 

ಹೆೀಳುವುದಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಬಳಕ ಯ್ೀಸು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ಒಬಬುನ್ ದ್್ರಕ್ಷಿಯ ತೀಟವನ್ನು ನೆಟುಟು, ಅದನ್ನು ರೆೈತರಿಗೆ 
ಗೆೀಣಿಗೆ ಕಟುಟು, ದೀಘ್ಣರ್ಲ ದೂರದೆೀಶಕೆಕೆ ಪ್ರವಾಸಹೀದನ್. ಫಲದ ರ್ಲ ಬಂದ್ಗ ಅವನ್ ತನಗೆ 
ಬರಬೀರ್ಗಿದದಾ ದ್್ರಕ್ಷಿತೀಟದ ಫಲವನ್ನು ಕಡುವಂತ್ ತನನು ಸ್ೀವಕನನ್ನು ಅವರ ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ್. ಆದರೆ 
ಆ ಗೆೀಣಿಗೆದ್ರರು ಅವನನ್ನು ಹಡೆದು, ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಟುರು. ಯಜಮಾನನ್ ಪುನುಃ ಮತತುಬಬು 
ಸ್ೀವಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನ್. ಅವರು ಎರಡನೆಯವನನ್ನು ಸಹ ಹಡೆದು, ಅವಮಾನಪಡಿಸಿ ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಟುರು. ಆ ಯಜಮಾನನ್ ಮೂರನೆಯವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನ್. ಆಗ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಗಾಯಪಡಿಸಿ 
ಹರಗೆ ಹಾಕದರು.

“ಆಗ ದ್್ರಕ್ಷಿಯ ತೀಟದ ಯಜಮಾನನ್, ‘ನ್ನೆೀನ್ ಮಾಡಲ್್ ನ್ನ್ ನನನು ಪ್್ರಯ ಮಗನನೆನುೀ 
ಕಳುಹಿಸುವನ್, ಬಹುಶುಃ ಅವರು ಅವನಿಗಾದರೂ ಮಯಾ್ಣದೆಕಟಾಟುರು,’ ಎಂದುಕಂಡನ್.

“ಆದರೆ ಗೆೀಣಿಗೆದ್ರರು ಅವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ, ‘ಇವನೆೀ ಬಾಧಯೆಸ್ಥನ್. ಇವನನ್ನು ನ್ವು 
ಕಂದು ಹಾಕೀರ. ಆಗ ಆಸಿತು ನಮ್ಮದ್ಗುವುದು,’ ಎಂದು ಒಳಸಂಚ್ ಮಾಡಿಕಂಡರು. ಹಾಗೆಯ್ೀ, ಅವರು 
ಅವನನ್ನು ದ್್ರಕ್ಷಿತೀಟದ ಹರಗೆ ಹಾಕ ಕಂದರು.

“ಹಿೀಗಿರಲಾಗಿ ದ್್ರಕ್ಷಿತೀಟದ ಯಜಮಾನನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುವನ್್ ಅವನ್ ಬಂದು ಆ ಗೆೀಣಿಗೆ
ದ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ದ್್ರಕ್ಷಿಯ ತೀಟವನ್ನು ಬೀರೆಯವರಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸುವನ್,” ಎಂದರು.

ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೆೀಳದ್ಗ, “ಹಾಗೆ ಎಂದಗ್ ಆಗಬಾರದು!” ಎಂದರು.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರನ್ನು ದಟಿಟುಸಿ ನೀಡಿ, “ಹಾಗಾದರೆ,

  “ ‘ಮನೆ ಕಟುಟುವವರು ತ್ರಸಕೆರಿಸಿದ ಕಲೆಲಿೀ
  ಮಖಯೆವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾಲಿಯಿತ್,’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ವೀದದಲ್ಲಿ ಬರೆದರುವುದರ ಅಥ್ಣ ಏನ್್

ಯಾರಾದರೂ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೀಲೆ ಬಿದದಾರೆ ತ್ಂಡುತ್ಂಡಾಗುವರು; ಇದು ಯಾರ ಮೀಲೆ ಬಿೀಳುವದೊೀ ಅವರನ್ನು 
ಅದು ಜಜಿಜಿಬಿಡುವುದು,” ಎಂದರು.

ಅದೆೀ ಗಳಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ ಮಖಯೆಯಾಜಕರೂ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಕೆಕೆ 
ಹವಣಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯ್ೀಸು ತಮಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿಯ್ೀ ಈ ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು 
ತ್ಳದುಕಂಡರು. ಆದರೂ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟಟುರು.

ಅವರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಹಂಚಿ ನೀಡುತ್ತು, ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕಕೆಸುವಂತ್ ಅಧಿಪತ್ಗ್ ಅಧಿರ್ರಕ್ಕೆ 
ಒಪ್್ಪಸಿಕಡಲು, ನಿೀತ್ವಂತರೆಂದು ನಟಿಸುವ ಗ್ಢಚ್ರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೀ, 
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“ಇವಲಲಿವೂ ನೆರವೀರುವವರೆಗೆ ಈ ಸಂತತ್ಯು ಅಳದುಹೀಗುವುದೆೀ ಇಲಲಿವಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ 
ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಭೂಮಾಯೆರ್ಶಗಳು ಅಳದು ಹೀಗುವುವು, ಆದರೆ ನನನು ಮಾತ್ಗಳು ಅಳದುಹೀಗುವುದೆೀ ಇಲಲಿ.

“ನಿಮ್ಮ ಮೀಲೆ ಆ ದನವು ಉರುಲ್ನಂತ್ ಫಕಕೆನೆ ಬಾರದಂತ್ ನಿೀವು ಅತ್ೀ ಭೀಜನದಂದಲೂ ಅಮಲ್ನಿಂದಲೂ 
ಈ ಜಿೀವನದ ಚಿಂತ್ಗಳಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಭಾರವಾಗದಂತ್, ನಿಮ್ಮ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅದು 
ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ವಾಸವಾಗಿರುವವರೆಲಲಿರ ಮೀಲೆ ಬರುವುದು. ಆದರ್ರರ ಸಂಭವಿಸುವುದಕಕೆರುವ ಇವಲಲಿವು
ಗಳಂದ, ನಿೀವು ತಪ್್ಪಸಿಕಳುಳುವುದಕೆಕೆ ಯೀಗಯೆರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕಳುಳುವಂತ್ಯೂ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನನು ಮಂದೆ 
ನಿಂತ್ಕಳುಳುವಂತ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದುದಾ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸುತ್ತು ಇರಿ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆೀವಾಲಯದೊಳಗೆ ಬೀಧಿಸುತ್ತು ಇದುದಾ, ರಾತ್್ರಯಲ್ಲಿ ಹರಟುಹೀಗಿ ಓಲ್ವ್ ಗುಡ್ಡ
ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತುದದಾರು. ಜನರೆಲಲಿರೂ ಬಳಗಿನ ಜ್ವದಲ್ಲಿ ಎದುದಾ ಯ್ೀಸುವಿನ ಉಪದೆೀಶವನ್ನು ಕೆೀಳುವುದರ್ಕೆಗಿ 
ದೆೀವಾಲಯಕೆಕೆ ಬರುತ್ತುದದಾರು.

ಪಸಕೆವಂಬ, ಹುಳಯಿಲಲಿದ ರಟಿಟುಯ ಹಬಬುವು ಸಮಿೀಪವಾಗಿತ್ತು. ಮಖಯೆಯಾಜಕರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಕಲಲಿಬೀಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟಟುರು. ಹನೆನುರಡು 
ಮಂದ ಶರಯೆರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ದ ಇಸಕೆರಿಯೀತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಯೂದನಲ್ಲಿ, ಸ್ೈತ್ನನ್ ಪ್ರವೀಶಸಿದನ್. 
ಅವನ್ ಮಖಯೆಯಾಜಕರ ಬಳಗ್ ದೆೀವಾಲಯದ ರ್ವಲಧಿರ್ರಿಗಳ ಬಳಗ್ ಹೀಗಿ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಅವರಿಗೆ 
ಹಿಡಿದುಕಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕುರಿತ್ ಅವರ ಕ್ಡ ಚಚಿ್ಣಸಿದನ್. ಆಗ ಅವರು ಸಂತೀರಪಟುಟು ಅವನಿಗೆ 
ಹರ ಕಡುವುದಕೆಕೆ ವಾಗಾ್ಧನ ಮಾಡಿದರು. ಅವನ್ ಸಮ್ಮತ್ಸಿ, ಜನಸಮೂಹವು ಇಲಲಿದರುವಾಗ ಯ್ೀಸುವನ್ನು 
ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕಡುವಂತ್ ಸಂದಭ್ಣವನ್ನು ರ್ಯುತ್ತುದದಾನ್.

ಆಗ ಪಸಕೆದ ಕುರಿಯು ಬಲ್ಕಡಬೀರ್ಗಿದದಾ ಹುಳಯಿಲಲಿದ ರಟಿಟುಯ ಹಬಬುದ ದನ ಬಂದತ್. ಯ್ೀಸು ಪೀತ್ರ 
ಯೀಹಾನರನ್ನು ಕರೆದು, “ನಿೀವು ಹೀಗಿ ನಮಗೊೀಸಕೆರ ಪಸಕೆ ಭೀಜನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನ್ವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೀಕು್” ಎಂದರು.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಪಟಟುರವನ್ನು ಪ್ರವೀಶಸಿದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಿೀರಿನ ಕಡವನ್ನು ಹತ್ತುಕಂಡಿರುವ 

ಒಬಬುನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವನ್. ಅವನ್ ಪ್ರವೀಶಸುವ ಮನೆಯಳಗೆ ನಿೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೀಗಿರಿ. ನಿೀವು ಆ 
ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ‘ನನನು ಶರಯೆರಂದಗೆ ಪಸಕೆಭೀಜನ ಮಾಡಲು ಅತ್ಥಿಯ ಕಠಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ್ ಎಂದು 
ಬೀಧಕರು ನಿನನುನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತುರೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳರಿ. ಅವನ್ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ ಮೀಲಂತಸಿತುನ ದೊಡ್ಡ ಕಠಡಿಯನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ತೀರಿಸುವನ್, ಅಲ್ಲಿಯ್ೀ ಪಸಕೆಭೀಜನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಅವರು ಹರಟುಹೀಗಿ ಯ್ೀಸು ತಮಗೆ ಹೆೀಳದಂತ್ಯ್ೀ ಕಂಡು, ಪಸಕೆವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು.
ನಿಶ್ಚತ ಸಮಯ ಬಂದ್ಗ ಯ್ೀಸು ಹನೆನುರಡು ಮಂದ ಅಪೊಸತುಲರ ಸಂಗಡ ಕುಳತ್ಕಂಡರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು 

ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನ್ ಬಾಧ್ಯನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸುವುದಕಕೆಂತ ಮಂಚ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಪಸಕೆಭೀಜನ ಮಾಡು
ವುದಕೆಕೆ ಕುತೂಹಲದಂದ ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದೆದಾೀನೆ. ದೆೀವರ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವೀರುವ ತನಕ ನ್ನ್ ಇನ್ನು ಮೀಲೆ 
ಪಸಕೆಭೀಜನ ಮಾಡುವುದೆೀ ಇಲಲಿವಂದು ನಿಮಗೆ ಸತಯೆವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಅನಂತರ ಯ್ೀಸು ಪ್ನಪ್ತ್್ರಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು, ಸತುೀತ್ರಮಾಡಿ, “ಇದನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುರಿ ಮತ್ತು 
ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕಳಳುರಿ. ದೆೀವರ ರಾಜಯೆವು ಬರುವ ತನಕ ಇನ್ನು ನ್ನ್ ದ್್ರಕ್ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದೆೀ 
ಇಲಲಿವಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ಆಮೀಲೆ ಯ್ೀಸು ರಟಿಟುಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು, ಸತುೀತ್ರಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮರಿದು ಶರಯೆರಿಗೆ ಕಟುಟು, “ಇದು 
ನಿಮಗೊೀಸಕೆರ ಕಟಿಟುರುವ ನನನು ದೆೀಹ, ನನನು ನೆನಪ್ಗಾಗಿ ನಿೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಅದೆೀ ಪ್ರರ್ರ, ಭೀಜನವಾದ ಮೀಲೆ ಪ್ನಪ್ತ್್ರಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು, “ಈ ಪ್ತ್್ರಯು ನಿಮಗೊೀಸಕೆರ 
ಸುರಿಸಲಾಗುವ, ನನನು ರಕತುದಂದ್ದ ಹಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇಗೊೀ, ನನಗೆ ದೊ್ರೀಹಬಗೆಯು
ವವನ ಕೆೈ ನನನು ಕೆೈಯಂದಗೆ ಮೀಜಿನ ಮೀಲೆ ಇದೆ. ನೆೀಮಕವಾದ ಪ್ರರ್ರ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ 
ಹರಟುಹೀಗುತ್ತುೀನೆ; ಆದರೆ ನನಗೆ ದೊ್ರೀಹಬಗೆಯುವವನಿಗೊೀ ಎಷಟುೀ ಕರಟು!” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು. ಆಗ 
ಇದನ್ನು ದೊ್ರೀಹಬಗೆಯುವವನ್ ಯಾವನ್ ಎಂದು ಶರಯೆರು ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಸಿದರು.

ಯ್ೀಸು ಗಮನಿಸುತ್ತುರುವಾಗ, ಐಶವಾಯ್ಣವಂತರು ತಮ್ಮ ರ್ಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೆೀವಾಲಯದ ರ್ಣಿಕೆ ಪಟಿಟುಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಒಬಬು ಬಡ ವಿಧವಯು ಸಹ ಎರಡು ರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪಟಿಟುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಯ್ೀಸು 
ಕಂಡರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು, “ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ: ಈ ಬಡ ವಿಧವಯು ಅವರೆಲಲಿರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್್ಚ 
ಹಾಕದ್ದಾಳೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲಲಿರೂ ತಮಗಿರುವ ಸಮೃದ್ಧಯಲ್ಲಿ, ದೆೀವರಿಗೆ ರ್ಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 
ಈಕೆಯು ತನನು ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ತನನು ಜಿೀವನಕೆಕೆ ಇದದಾದದಾನೆನುಲಾಲಿ ಹಾಕದ್ದಾಳೆ,” ಎಂದರು.

ತರುವಾಯ ಶರಯೆರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೆೀವಾಲಯದ ಕುರಿತ್ ಅದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲುಲಿಗಳಂದಲೂ ದೆೀವರಿಗೆ ಪ್ರತ್
ಷ್ಠಯ ಕಡುಗೆಗಳಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನ್ಡುತ್ತುದದಾರು. ಆದರೆ ಯ್ೀಸು, “ನಿೀವು ರ್ಣ್ತ್ತುರುವ 
ಇವಲಲಿವೂ ಕೆಡವಿಹಾಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೀಲೆ ಮತತುಂದು ಕಲುಲಿ ಉಳಯದ ರ್ಲ ಬರುವುದು,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಬೀಧಕರೆೀ, ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುವು್ ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಕೆ
ರುವಾಗ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಇರುವುದು್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು, “ನಿೀವು ಮೊೀಸಹೀಗದಂತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಅನೆೀಕರು ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ‘ನ್ನೆೀ 
ಆತನ್,’ ಎಂದೂ ‘ಸಮಯ ಸಮಿೀಪ್ಸಿದೆ,’ ಎಂದೂ ಹಕುಕೆ ಸಾಧಿಸುವರು. ನಿೀವು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಬೀಡಿರಿ. 
ನಿೀವು ಯುದ್ಧಗಳ ಮತ್ತು ಕಲಹಗಳ ವಿರಯವಾಗಿ ಕೆೀಳುವಾಗ ದಗಿಲುಪಡಬೀಡಿರಿ. ಇವುಗಳೆಲಾಲಿ ಮೊದಲು 
ಸಂಭವಿಸಬೀಕು. ಆದರೂ ಕ್ಡಲೆೀ ಅಂತಯೆ ಬರುವುದಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನ್ಂಗಕೆಕೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಜನ್ಂಗವೂ ರಾಜಯೆಕೆಕೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ರಾಜಯೆವೂ ಏಳುವವು. 
ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೂಕಂಪಗಳೂ ಬರಗಳೂ ವಾಯೆಧಿಗಳೂ ಇರುವುವು. ಭಯ ಹುಟಿಟುಸುವ ಘಟನೆಗಳೂ 
ಆರ್ಶದಂದ ಮಹಾಸೂಚನೆಗಳೂ ಆಗುವುವು.

“ಆದರೆ ಇವಲಲಿವುಗಳಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಹಿಂಸಿಸಿ ಸಭಾಮಂದರಗಳಗ್ ಸ್ರೆ
ಮನೆಗಳಗ್ ಒಪ್್ಪಸಿ, ನನನು ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತತು ಅರಸುಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಮಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರುವರು. 
ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಸದ್ವರ್ಶವಾಗಿರುತತುದೆ. ಆಗ ನಿೀವು ಏನ್ ಉತತುರಕಡಬೀಕೆಂದು ಮಂದ್ಗಿ 
ಚಿಂತ್ಸಬೀರ್ಗಿಲಲಿವಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕಳಳುರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೀಧಿಗಳು 
ಸಹ ಪ್ರತ್ವಾದಸಲಾಗದ ಇಲಲಿವ ವಿರೀಧಿಸಲಾಗದ ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಕಡುವನ್. 
ತಂದೆತ್ಯಿಗಳೂ ಸಹೀದರರೂ ಬಂಧುಗಳೂ ಸ್ನುೀಹಿತರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕಡುವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವರನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸುವರು. ಇದಲಲಿದೆ ನನನು ನಿಮಿತತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲಲಿರೂ ದೆವಾೀಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ 
ಕ್ದಲಂದ್ದರೂ ನ್ಶವಾಗುವುದಲಲಿ. ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್್ರರಗಳನ್ನು ರ್ಪ್ಡಿಕಳುಳುವಿರಿ.

“ಸ್ೈನಯೆಗಳು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಮತ್ತುಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿೀವು ರ್ಣ್ವಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗುವ ರ್ಲವು 
ಸಮಿೀಪ್ಸಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳದುಕಳಳುರಿ. ಆಗ ಯೂದ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಟಟುಗಳಗೆ ಓಡಿಹೀಗಲ್; ಪಟಟುರದ ಮಧಯೆ
ದಲ್ಲಿರುವವರು ಹರಟು ಹೀಗಲ್; ಇದಲಲಿದೆ ಹಳಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಟಟುರಕೆಕೆ ಪ್ರವೀಶಸದೆ ಇರಲ್. ಏಕೆಂದರೆ 
ಪವಿತ್ರ ವೀದದಲ್ಲಿ ಬರೆದರುವವುಗಳೆಲಲಿವೂ ನೆರವೀರಲು, ಇವು ದಂಡನೆಯ ದವಸಗಳಾಗಿವ. ಆದರೆ ಆ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಭ್ಣಣಿಯರಿಗ್ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತ್ಯಂದರಿಗ್ ಕರಟು! ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಮಹಾ ವಿಪತ್ತುಗ್ ಕೀಪಕ್ಕೆ 
ಗುರಿಯಾಗುವರು. ಇದಲಲಿದೆ ಅವರು ಖಡಗೆಕೆಕೆ ತ್ತ್ತುಗಿ ಬಿೀಳುವರು ಮತ್ತು ಸ್ರೆಯಾಗಿ ಎಲಾಲಿ ರಾರಟು್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಯುಯೆ
ವರು. ಯ್ಹೂದಯೆರಲಲಿದವರ ರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮನ್ನು ತ್ಳದುಹಾಕುವರು.

“ಸೂಯ್ಣ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳು ರ್ಣಿಸಿಕಳುಳುವುವು. ಭೂಮಿಯಲಾಲಿದರೀ, ಮೊರೆಯುವ 
ತ್ರೆಗಳ ಮತ್ತು ಭೀಗ್ಣರೆಯುವ ಸಮದ್ರದ ನಿಮಿತತು ಜನ್ಂಗಗಳು ದಕುಕೆತೀಚದೆ ಸಂಕಟಕೆಕೆ ಒಳಗಾಗುವರು. 
ಆರ್ಶದ ಶಕತುಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಲೀಕಕೆಕೆ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸುವುದೊೀ ಎಂಬ ಭಯಭೀತ್ಯಿಂದ, ಮಾನವರು 
ಮನಗುಂದಹೀಗುವರು. ಆಗ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಶಕತುಯಿಂದಲೂ ಮಹಾ ಮಹಿಮಯಿಂದಲೂ 
ಮೀಘದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಜನರು ರ್ಣ್ವರು. ಈ ಸಂಗತ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ತಡಗುವಾಗ, ತಲೆಯ್ತ್ತು ನಿಲ್ಲಿರಿ. 
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಮೊೀಚನೆಯು ಸಮಿೀಪ್ಸಿತ್,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಶರಯೆರಿಗೆ ಈ ಸಾಮಯೆವನ್ನು ಹೆೀಳದರು: “ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಮರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. 
ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುವುದನ್ನು ರ್ಣ್ವಾಗ ಬೀಸಿಗೆಯು ಹತ್ತುರವಾಯಿತ್ಂದು ನಿೀವಾಗಿಯ್ೀ ತ್ಳದುಕಳುಳುತ್ತುೀರಿ. 
ಅದೆೀ ಪ್ರರ್ರ, ಇವಲಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿೀವು ರ್ಣ್ವಾಗ, ದೆೀವರ ರಾಜಯೆ ಸಮಿೀಪ್ಸಿತ್ಂದು ತ್ಳದುಕಳಳುರಿ.
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ಆದರೆ ಯ್ೀಸು, “ಸಾಕು ಇಂಥದುದಾ ಬೀಡ!” ಎಂದು ಹೆೀಳ, ಅವನ ಕವಿಯನ್ನು ಮಟಿಟು ಸವಾಸ್ಥಮಾಡಿದರು.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ತಮ್ಮ ಬಳಗೆ ಬಂದದದಾ ಮಖಯೆಯಾಜಕರಿಗ್ ದೆೀವಾಲಯದ ರ್ವಲಾಧಿರ್ರಿಗಳಗ್ ಹಿರಿಯ

ರಿಗ್, “ದಂಗೆಗಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರ್ಕೆಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಖಡಗೆಗಳಂದಲೂ ದೊಣೆಣಿಗಳಂದಲೂ ನಿೀವು ಹರಟು 
ಬಂದರುವಿರೀ್ ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಪ್ರತ್ದನವೂ ದೆೀವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿೀವು ನನನುನ್ನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಅಂಧರ್ರ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವ ರ್ಲ,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಅವರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮಹಾಯಾಜಕನ ಭವನಕೆಕೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಬಂದರು. ಪೀತ್ರನೀ 
ದೂರದಂದ ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದನ್. ಅವರು ಭವನದ ಹರಾಂಗರದ ನಡುವ ಬಂಕಮಾಡಿ, ಅದರ ಸುತತುಲೂ 
ಒಟಾಟುಗಿ ಕುಳತ್ಕಂಡಾಗ ಪೀತ್ರನ್ ಅವರ ಸಂಗಡ ಸ್ೀರಿ ಕುಳತ್ಕಂಡನ್. ಆದರೆ ಒಬಬು ದ್ಸಿಯು ಬಂಕಯ 
ಬಳಯಲ್ಲಿ ಕುಳತ್ಕಂಡಿದದಾ ಪೀತ್ರನನ್ನು ದೃಷಿಟುಸಿ ನೀಡಿ, “ಈ ಮನ್ರಯೆನ್ ಸಹ ಯ್ೀಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದದಾವನ್,” 
ಎಂದಳು.

ಆದರೆ ಪೀತ್ರನ್ ಅಲಲಿಗಳೆದು, “ಅಮಾ್ಮ, ನ್ನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಅರಿಯ್ನ್,” ಎಂದನ್.
ಸವಾಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೀಲೆ ಮತತುಬಬುನ್ ಪೀತ್ರನನ್ನು ಕಂಡು, “ನಿೀನ್ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್,” ಎಂದನ್. 

ಅದಕೆಕೆ ಪೀತ್ರನ್,
“ಇಲಲಿಪ್ಪ, ನ್ನಲಲಿ,” ಎಂದನ್.
ಹೆಚ್್ಚ ಕಡಿಮ ಒಂದು ತ್ಸು ಕಳೆದನಂತರ ಮತತುಬಬುನ್, “ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವನ್ ಸಹ ಯ್ೀಸುವಿನಂದಗೆ 

ಇದದಾವನ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇವನ್ ಗಲ್ಲಾಯದವನೆೀ,” ಎಂದನ್.
ಆದರೆ ಪೀತ್ರನ್, “ಅಯಾಯೆ, ನಿೀನ್ ಏನ್ ಹೆೀಳುತ್ತುೀಯೀ ನನಗೆ ಅಥ್ಣವಾಗುತ್ತುಯಿಲಲಿ,” ಎಂದನ್. ಹಿೀಗೆ ಅವನ್ 

ಇನ್ನು ಮಾತನ್ಡುತ್ತುರುವಾಗಲೆೀ ಹುಂಜ ಕ್ಗಿತ್. ಆಗ ಕತ್ಣನ್ ಹಿಂದರುಗಿ ಪೀತ್ರನ ಕಡೆಗೆ ದಟಿಟುಸಿ ನೀಡಿದರು. 
“ಹುಂಜ ಕ್ಗುವುದಕಕೆಂತ ಮಂಚಿತವಾಗಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ನಿೀನ್ ನನನುನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ,” ಎಂದು ಕತ್ಣನ್ ತನಗೆ 
ಹೆೀಳದದಾ ಮಾತನ್ನು ಪೀತ್ರನ್ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕಂಡು ಹರಗೆ ಹೀಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವಯೆಥೆಪಟುಟು ಅತತುನ್.

ಯ್ೀಸುವನ್ನು ರ್ಯುತ್ತುದದಾ ಜನರು, ಹಾಸಯೆಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಡೆದರು. ಇದಲಲಿದೆ ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಕಣಿಣಿಗೆ 
ಬಟಟು ಕಟಿಟು, ಅವರ ಮಖದ ಮೀಲೆ ಹಡೆದು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನಿನನುನ್ನು ಹಡೆದವರು ಯಾರು್ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೆೀಳು,” 
ಎಂದರು. ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಅನೆೀಕ ದೂರಣೆಯ ಮಾತ್ಗಳನ್ನುಡಿದರು.

ಬಳಗಾದ ಕ್ಡಲೆೀ ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಮಖಯೆಯಾಜಕರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರೂ ಒಟಾಟುಗಿ ಬಂದು 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಲೀಚನ್ ಸಭಗೆ ಸಾಗಿಸಿಕಂಡು ಹೀಗಿ, “ನಿೀನ್ ಆ ಕ್ರಸತುನೀ್ ನಮಗೆ ಹೆೀಳು,” 
ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳದರೂ ನಿೀವು ನಂಬ್ವುದಲಲಿ. ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆೀಳದರೂ ನಿೀವು 
ಉತತುರ ಕಡುವುದಲಲಿ. ಆದರೆ ಇಂದನಿಂದ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಸವ್ಣಶಕತುನ್ದ ದೆೀವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಕುಳತ್ಕಂಡಿರುವನ್,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಅವರೆಲಲಿರೂ, “ಹಾಗಾದರೆ ನಿೀನ್ ದೆೀವರ ಪುತ್ರನೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು. ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನ್ನೆೀ ಆತನ್ ಎಂದು ನಿೀವೀ ಹೆೀಳುತ್ತುದದಾೀರಿ,” ಎಂದು ಉತತುರಕಟಟುರು.
ಆಗ ಅವರು, “ನಮಗೆ ಇನೆನುೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೀಕು್ ನ್ವೀ ಈತನ ಬಾಯಿಂದ ಕೆೀಳದೆದಾೀವಲಾಲಿ್” ಎಂದರು.
ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿದದಾವರೆಲಲಿರೂ ಎದುದಾ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಪ್ಲಾತನ ಬಳಗೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಹೀದರು. ಅವರು 

ಯ್ೀಸುವಿನ ಮೀಲೆ ದೂರು ಹೆೀಳಲಾರಂಭಸಿ, “ಈ ನಮ್ಮ ಜನ್ಂಗವು ದಂಗೆಯ್ೀಳುವಂತ್ಯೂ ತ್ನೆೀ ಕ್ರಸತುನೆಂಬ 
ಒಬಬು ಅರಸನ್ಗಿದೆದಾೀನೆಂದೂ ಹೆೀಳ ರೀಮ್ ಚಕ್ರವತ್್ಣಗೆ ತ್ರಿಗೆ ಕಡದಂತ್ ಈತನ್ ಅಡಿ್ಡಮಾಡುತ್ತುರುವುದನ್ನು 
ನ್ವು ಕಂಡಿದೆದಾೀವ,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಪ್ಲಾತನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನಿೀನ್ ಯ್ಹೂದಯೆರ ಅರಸನೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್.
ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವೀ ಹೆೀಳುತ್ತುದದಾೀರಿ,” ಎಂದರು.
ತರುವಾಯ ಪ್ಲಾತನ್, ಮಖಯೆಯಾಜಕರಿಗ್ ಜನರಿಗ್, “ಈ ಮನ್ರಯೆನಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು 

ರ್ರಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದನ್.

ಇದಲಲಿದೆ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಯಾರು ಅತ್ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬ್ದ್ಗಿ ಶರಯೆರಲ್ಲಿ ವಿವಾದವು ಪ್್ರರಂಭವಾಯಿತ್. ಆಗ ಯ್ೀಸು 
ಅವರಿಗೆ, “ಯ್ಹೂದಯೆರಲಲಿದವರ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೀಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತ್ತುರೆ; ಅವರ ಮೀಲೆ ಅಧಿರ್ರ
ವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಉಪರ್ರಿಗಳು ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕಳುಳುತ್ತುರೆ. ಆದರೆ ನಿೀವು ಹಾಗಿರಬಾರದು. ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಅತ್ೀ 
ದೊಡ್ಡವನ್ಗಿರುವವನ್ ಅತ್ೀ ಚಿಕಕೆವನಂತ್ ಇರಲ್ ಮತ್ತು ಆಳವಾಕೆ ಮಾಡುವವನ್ ಸ್ೀವ ಮಾಡುವವನಂತ್ ಇರಲ್. 
ಯಾರು ದೊಡ್ಡವನ್್ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತ್ಕಂಡಿರುವವನೀ ಅಥವಾ ಸ್ೀವ ಮಾಡುವವನೀ್ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತ್
ಕಂಡವನಲಲಿವೊೀ್ ಆದರೆ ನ್ನ್ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಸ್ೀವ ಮಾಡುವವನಂತ್ದೆದಾೀನೆ. ನಿೀವೀ, ನನನು ಕರಟುಗಳಲ್ಲಿ ನನನುಂದಗೆ 
ನಿಂತವರು. ನನನು ತಂದೆ ನನಗೆ ರಾಜಯೆವನ್ನು ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯ್ೀ, ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೆವನ್ನು ನೆೀಮಕ 
ಮಾಡುತ್ತುೀನೆ. ಹಿೀಗೆ ನಿೀವು ನನನು ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ನನನು ಮೀಜಿನ ಬಳಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿ ಪ್ನಿೀಯವನ್ನು ಸ್ೀವಿಸುವಿರಿ 
ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೀಲೆ ಕುಳತ್ಕಂಡು, ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲ್ನ ಹನೆನುರಡು ಕುಲಗಳಗೆ ನ್ಯೆಯತ್ೀರಿಸುವಿರಿ.

“ಸಿೀಮೊೀನನೆೀ, ಸಿೀಮೊೀನನೆೀ, ಇಗೊೀ! ಸ್ೈತ್ನನ್ ನಿಮ್ಮಲಲಿರನ್ನು ಗೊೀಧಿಯಂತ್ ತೂರಬೀಕೆಂದು 
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೆೀಳದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿನನು ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದದಂತ್ ನ್ನ್ ನಿನಗೊೀಸಕೆರ ಬೀಡಿಕಂಡಿದೆದಾೀನೆ. ನಿೀನ್ 
ತ್ರುಗಿಕಂಡ ಮೀಲೆ ನಿನನು ಸಹೀದರರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು.

ಆದರೆ ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ರೆಮನೆಗೆ ಹೀಗುವುದಕ್ಕೆ 
ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನ್ಗಿದೆದಾೀನೆ,” ಎಂದನ್.

ಆಗ ಯ್ೀಸು, “ಪೀತ್ರನೆೀ, ನಿೀನ್ ನನನುನ್ನು ಅರಿಯ್ನೆಂದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಲಲಿಗಳೆಯುವುದಕಕೆಂತ ಮಂಚ್, 
ಈ ದವಸ ಹುಂಜ ಕ್ಗುವುದಲಲಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.

ನಂತರ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರದ ಚಿೀಲ, ಪ್ರಯಾರದ ಚಿೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ದರಕ್ಷೆಗಳಲಲಿದೆ 
ಕಳುಹಿಸಿದ್ಗ ನಿೀವು ಏನ್ದರೂ ಕರತ್ಪಟಿಟುರೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳಲು,

ಶರಯೆರು, “ಏನ್ ಇಲಲಿ,” ಎಂದರು.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ಹರದ ಚಿೀಲ ಇದದಾವನ್ ಅದನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುಲ್. ಅದರಂತ್ಯ್ೀ 

ಪ್ರಯಾರದ ಚಿೀಲ ಇದದಾವನ್ ಅದನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಳಳುಲ್. ಖಡಗೆಯಿಲಲಿದವನ್ ತನನು ಬಟಟುಯನ್ನು ಮಾರಿ ಅದನ್ನು 
ಕಂಡುಕಳಳುಲ್. ಏಕೆಂದರೆ, ‘ಆತನ್ ಪ್ತಕರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನಂತ್ ಎಣಿಸಿಕಂಡನ್,’ ಎಂಬ್ದ್ಗಿ ಪವಿತ್ರ ವೀದದಲ್ಲಿ 
ಬರೆದರುವುದೆಲಲಿವೂ ನೆರವೀರಬೀಕು ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ. ಹೌದು, ನನನು ವಿರಯವಾಗಿ ಬರೆದದುದಾ 
ನೆರವೀರಲ್ದೆ.” ಎಂದರು.

ಶರಯೆರು, “ಕತ್ಣನೆೀ, ಇಗೊೀ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಡಗೆಗಳವ,” ಎಂದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಷ್ಟು ಸಾಕು,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಹರಗೆ ಬಂದು ತನನು ವಾಡಿಕೆಯಂತ್ ಓಲ್ವ್ ಗುಡ್ಡಕೆಕೆ ಹೀದರು. ಯ್ೀಸುವಿನ ಶರಯೆರೂ ಅವರನ್ನು 
ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದರು. ಯ್ೀಸು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ಶೀಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತ್ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿರಿ,” ಎಂದರು. 
ಯ್ೀಸು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕಲೆಲಿಸ್ಯುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೀಗಿ ಮೊರರ್ಲೂರಿ, “ತಂದೆಯ್ೀ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತತುವಿದದಾರೆ ಈ 
ಪ್ತ್್ರಯನ್ನು ನನಿನುಂದ ತಲಗಿಸಿ. ಆದರೂ ನನನು ಚಿತತುವಲಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತತುದಂತ್ಯ್ೀ ಆಗಲ್,” ಎಂದು ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿದರು. 
ಆಗ ಪರಲೀಕದಂದ ಒಬಬು ದೆೀವದೂತನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ರ್ಣಿಸಿಕಂಡು, ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತು ಇದದಾನ್. 
ಯ್ೀಸು ವೀದನೆಯಲ್ಲಿದುದಾ ಬಹಳ ಆಸಕತುಯಿಂದ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿದರು. ಯ್ೀಸುವಿನ ಬವರು ನೆಲಕೆಕೆ ಬಿೀಳುತ್ತುರುವ ರಕತುದ 
ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳಂತ್ದದಾವು.

ಯ್ೀಸು ಪ್್ರಥ್ಣನೆಮಾಡಿ ಎದದಾ ಮೀಲೆ ತಮ್ಮ ಶರಯೆರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು, ಅವರು ದುುಃಖದಂದ ಬಳಲ್ ನಿದೆ್ರ 
ಮಾಡುತ್ತುರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ್ ಶೀಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತ್ ಎದುದಾ 
ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಇನ್ನು ಮಾತನ್ಡುತ್ತುರುವಾಗಲೆೀ, ಜನರ ಗುಂಪು ರ್ಣಿಸಿತ್. ಹನೆನುರಡು ಮಂದ ಶರಯೆರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್
ಗಿದದಾ ಯೂದನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂದ್ಳಾಗಿ ಬಂದು, ಮದದಾಡುವುದರ್ಕೆಗಿ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಸಮಿೀಪ್ಸಿದನ್. ಆಗ 
ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದ್, ಮದದಾನಿಂದ ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನನಗೆ ದೊ್ರೀಹಮಾಡುತ್ತುೀಯೀ್” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸುವಿನ ಸುತತುಲ್ದದಾ ಶರಯೆರು ಮಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಅರಿತ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಕತ್ಣನೆೀ, ನ್ವು 
ಖಡಗೆದಂದ ಹಡೆಯೀರವೊೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳನ್ನು ಹಡೆದು, 
ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನ್ನು ಕತತುರಿಸಿದನ್.
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ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಬೀರೆ ಇಬಬುರನ್ನು ಕ್ಡ ಯ್ೀಸುವಿನಂದಗೆ ಮರರದಂಡನೆಗಾಗಿ ಕರೆದುಕಂಡು 
ಹೀದರು. ಅವರು “ತಲೆಬ್ರುಡೆಯ ಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಂದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸುವನ್ನು 
ಶಲುಬಗೆ ಹಾಕದರು. ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬುನನ್ನು ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತತುಬಬುನನ್ನು ಅವರ 
ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಲುಬಗೆ ಹಾಕದರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು, “ತಂದೆಯ್ೀ, ಇವರನ್ನು ಕ್ಮಿಸು, ತ್ವು ಏನ್ ಮಾಡು
ತ್ತುದ್ದಾರೆಂದು ಅರಿಯರು,” ಎಂದರು. ಸ್ೈನಿಕರಾದರೀ ಯ್ೀಸುವಿನ ಉಡುಪನ್ನು ಚಿೀಟುಹಾಕ, ಹಂಚಿಕಂಡರು.

ಜನರು ನೀಡುತ್ತು ನಿಂತ್ಕಂಡಿದದಾರು. ಅವರಂದಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಸಹ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಅಪಹಾಸಯೆಮಾಡಿ, 
“ಬೀರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಈತನ್ ದೆೀವರು ಆರಿಸಿಕಂಡ ಕ್ರಸತುನ್ಗಿದದಾರೆ, ತನನುನ್ನು ತ್ನೆೀ ರಕ್ಷಿಸಿಕಳಳುಲ್,” ಎಂದರು.

ಸ್ೈನಿಕರು ಸಹ ಯ್ೀಸುವಿನ ಬಳಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹಾಸಯೆಮಾಡಿ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ಹುಳರಸವನ್ನು ಕಟುಟು, 
“ನಿೀನ್ ಯ್ಹೂದಯೆರ ಅರಸನ್ಗಿದದಾರೆ ನಿನನುನ್ನು ನಿೀನೆೀ ರಕ್ಷಿಸಿಕೀ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸುವಿನ ಶಲುಬಯ ಮೀಲಗೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಖಿತ ಹಿೀಗಿತ್ತು:

ಈತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು.
ಶಲುಬಗೆ ಹಾಕದದಾ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್, “ನಿೀನ್ ಕ್ರಸತುನ್ಗಿದದಾರೆ ನಿನನುನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕಂಡು, ನಮ್ಮನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸು,” ಎಂದು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದನ್.
ಆದರೆ ಮತತುಬಬು ಅಫರಾಧಿಯು ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತು, “ನಿೀನ್ ಇದೆೀ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದದಾರೂ 

ದೆೀವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಲಲಿವೊೀ್ ನಮಗಾದರೀ ನಮ್ಮ ಕೃತಯೆಕೆಕೆ ತಕಕೆ ಶಕ್ಷೆ ನ್ಯೆಯವಾಗಿ ಸಿಕಕೆದೆ. ಈತನ್ದರೀ 
ತಪ್್ಪದದೆದಾೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದನ್.

ಬಳಕ ಅವನ್, “ಯ್ೀಸುವೀ, ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಯೆದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನನುನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳಳುರಿ,” ಎಂದನ್.
ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ದನವೀ ನಿೀನ್ ನನನು ಸಂಗಡ ಪರದೆೈಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಂದು ನ್ನ್ ನಿನಗೆ ಸತಯೆವಾಗಿ 

ಹೆೀಳುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದರು.
ಆಗ ಸುಮಾರು ಮಧಾಯೆಹನುವಾಗಿತ್ತು, ಆ ಹತ್ತುನಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟಯವರೆಗೆ ದೆೀಶದ ಮೀಲೆಲಾಲಿ ಕತತುಲೆ 

ಕವಿಯಿತ್. ಸೂಯ್ಣನ್ ಕಳೆಗುಂದದನ್ ಮತ್ತು ದೆೀವಾಲಯದ ತ್ರೆಯು ಇಬಾಭುಗವಾಗಿ ಹರಿಯಿತ್. ಯ್ೀಸು 
ಮಹಾಧವಾನಿಯಿಂದ, “ತಂದೆಯ್ೀ, ನನನು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನನು ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್್ಪಸುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದು ಗಟಿಟುಯಾಗಿ ಕ್ಗಿ ಪ್್ರರಬಿಟಟುರು.

ಆಗ ಶತ್ಧಿಪತ್ಯು, ನಡೆದದದಾನ್ನು ಕಂಡು, “ಈತನ್ ನಿೀತ್ವಂತನೆೀ ಸರಿ,” ಎಂದು ಹೆೀಳ ದೆೀವರನ್ನು 
ಮಹಿಮಪಡಿಸಿದನ್. ಆ ದೃಶಯೆವನ್ನು ರ್ರಲು ಬಂದ ಜನರು ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ತಮ್ಮ ಎದೆಗಳನ್ನು 
ಬಡಿದುಕಂಡು ಹಿಂದರುಗಿ ಹೀದರು. ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದದಾವರೆಲಲಿರೂ ಗಲ್ಲಾಯದಂದ ಅವರನ್ನು 
ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದ ಸಿತ್ರೀಯರೂ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತುದದಾರು.

ಯೀಸ್ೀಫನೆಂಬ ಹೆಸರುಳಳು ಒಬಬು ಮನ್ರಯೆನಿದದಾನ್, ಇವನ್ ಆಲೀಚನ್ ಸಭಯವನ್ ಒಳೆಳುಯವನ್ ಮತ್ತು 
ನಿೀತ್ವಂತನ್ ಆಗಿದದಾನ್. ಇವನ್ ಅವರ ತ್ೀಮಾ್ಣನಕ್ಕೆ ಕೃತಯೆಕ್ಕೆ ಒಪ್್ಪಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇವನ್ ಯ್ಹೂದಯೆರ 
ಪಟಟುರವಾದ ಅರಿಮಥಾಯದವನ್ ದೆೀವರ ರಾಜಯೆರ್ಕೆಗಿ ಎದುರುನೀಡುವವನ್ ಆಗಿದದಾನ್. ಇವನ್ ಪ್ಲಾತನ 
ಬಳಗೆ ಹೀಗಿ, ಯ್ೀಸುವಿನ ದೆೀಹವನ್ನು ಕಡಲು ಬೀಡಿಕಂಡನ್. ತರುವಾಯ ಇವನ್ ಶರಿೀರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ 
ಇಳಸಿ, ನ್ರುಬಟಟುಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು, ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದದದಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಟುನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನು 
ಇಟಿಟುರಲ್ಲಲಿ. ಅಂದು ಸಿದ್ಧತ್ಯ ದನವಾಗಿತ್ತು. ಸಬಬುತ್ ದನ ಪ್್ರರಂಭವಾಗಲ್ತ್ತು.

ಗಲ್ಲಾಯದಂದ ಯ್ೀಸುವಿನಂದಗೆ ಬಂದ ಸಿತ್ರೀಯರು ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೀಸ್ೀಫನಂದಗೆ ಹೀಗಿ, 
ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ದೆೀಹವನ್ನುಅದರಲ್ಲಿಟಟು ರಿೀತ್ಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಪರಿಮಳ 
ದ್ರವಯೆವನ್ನು ಸುಗಂಧ ತ್ೈಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕಂಡರು; ಆದರೆ ಮೊೀಶ್ಯ ಆಜ್ಞಾನ್ಸಾರವಾಗಿ ಸಬಬುತ್ತುನ 
ದನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕಂಡರು.

ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದನದ, ಬಳಗಿನ ಜ್ವದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಿತ್ರೀಯರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದದಾ ಪರಿಮಳ ದ್ರವಯೆಗಳನ್ನು 
ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೀದರು. ಆಗ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬಂಡೆ ಉರುಳಸಲಾಗಿದದಾನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು, 
ಅವರು ಅದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೀಶಸಿದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಣನ್ದ ಯ್ೀಸುವಿನ ದೆೀಹವನ್ನು ರ್ರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ 
ಗಲ್ಬಿಲ್ಗೊಂಡರು. ಆಗ ಮಿಂಚಿನಂತ್ ಹಳೆಯುವ ವಸತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದದಾ ಇಬಬುರು ಪುರುರರು ಫಕಕೆನೆೀ ಅವರ 
ಬಳ ನಿಂತ್ದದಾರು. ಆ ಸಿತ್ರೀಯರು ಭಯಪಟುಟು ತಮ್ಮ ದೃಷಿಟುಯನ್ನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ನ್ಟಿರಲು, ಆ ಪುರುರರು ಅವರಿಗೆ, 

ಅದಕೆಕೆ ಅವರು, “ಈತನ್ ಗಲ್ಲಾಯ ಪ್್ರಂತ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳದವರೆಗ್ ಯೂದ್ಯ ಪ್್ರಂತದ 
ಎಲಾಲಿ ಕಡೆಗ್ ಬೀಧಿಸುತ್ತು, ಜನರನ್ನು ರ್್ರಂತ್ಗೆ ಪ್ರೀರೆೀಪ್ಸುತ್ತುದ್ದಾನೆ,” ಎಂದು ಒತ್ತುಯ ಪೂವ್ಣಕವಾಗಿ ಹೆೀಳದರು.

ಪ್ಲಾತನ್ ಗಲ್ಲಾಯದ ವಿರಯವಾಗಿ ಕೆೀಳದ್ಗ, “ಈ ಮನ್ರಯೆನ್ ಗಲ್ಲಾಯದವನೀ್” ಎಂದು 
ವಿಚ್ರಿಸಿದನ್. ಯ್ೀಸು ಹೆರೀದನ ಅಧಿರ್ರಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟುವನೆಂದು ತ್ಳದ ಕ್ಡಲೆೀ ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಲ್ಲಿಯ್ೀ ಇದದಾ ಹೆರೀದನ ಬಳಗೆ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನ್.

ಹೆರೀದನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅತಯೆಂತ ಸಂತೀರಪಟಟುನ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವಿನ 
ವಿರಯವಾಗಿ ಅನೆೀಕ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳದದಾರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ರ್ರಲು ಬಹಳ ರ್ಲದಂದ ಆಶ್ಪಟಿಟುದದಾನ್. 
ಅವರಿಂದ್ಗುವ ಸೂಚಕರ್ಯ್ಣವನ್ನು ರ್ರಲು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುದದಾನ್. ಅವನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಅನೆೀಕ ಪ್ರಶ್ನು
ಗಳನ್ನು ಕೆೀಳದರೂ ಯ್ೀಸು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಉತತುರ ಕಡಲ್ಲಲಿ. ಮಖಯೆಯಾಜಕರೂ ನಿಯಮ ಬೀಧಕರು 
ನಿಂತ್ಕಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಯ್ೀಸುವಿನ ಮೀಲೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತುದದಾರು. ಆಗ ಹೆರೀದನ್ ತನನು ಸ್ೈನಿಕ
ರಂದಗೆ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಿಸಿ, ಹಾಸಯೆಮಾಡಿ, ಆತನ ಮೀಲೆ ರಾಜವಸತ್ರವನ್ನು ಹದಸಿ ಆತನನ್ನು ತ್ರುಗಿ 
ಪ್ಲಾತನ ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ್. ಪ್ಲಾತನ್ ಹೆರೀದನ್ ಅದೆೀ ದನದಲ್ಲಿ ಒಬಬುರಿಗೊಬಬುರು ಸ್ನುೀಹಿತರಾದರು. 
ಏಕೆಂದರೆ ಅದುವರೆಗ್ ಅವರು ವೈರಿಗಳಾಗಿದದಾರು.

ಪ್ಲಾತನ್ ಮಖಯೆಯಾಜಕರನ್ನು ಅಧಿರ್ರಿಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಒಟಾಟುಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಜನರು 
ತ್ರುಗಿ ಬಿೀಳುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ತುನೆಂದು ನಿೀವು ಈತನನ್ನು ನನನು ಬಳಗೆ ತಂದದದಾೀರಿ! ಇಗೊೀ, ನಿೀವು ಈತನ ಮೀಲೆ 
ತಂದರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಯ್ೀ ವಿಚ್ರಿಸಿದ್ಗ ಈತನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ 
ರ್ರಲ್ಲಲಿ. ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಈತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹೆರೀದ ಅರಸನಿಗ್ ಸಹ ಈತನಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಅಪರಾಧವೂ ರ್ರಲ್ಲಲಿ! ಇಗೊೀ, ಈತನಲ್ಲಿ ಮರರಕೆಕೆ ಯೀಗಯೆವಾದದೆದಾೀನ್ ರ್ರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೀಗಿರುವುದರಿಂದ 
ನ್ನ್ ಈತನನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಬಿಟುಟುಬಿಡುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದನ್. ⌞ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಪತ್ಯು ಸ್ರೆಯಾಳು ಒಬಬುನನ್ನು 
ಹಬಬುದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೊೀಸಕೆರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಪದ್ಧತ್ಯಾಗಿತ್ತು.⌟

ಆಗ ಅವರೆಲಲಿರೂ ಆ ಕ್ರವೀ, “ಈತನಿಗೆ ಮರರದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿರಿ, ನಮಗೆ ಬರಬಬುನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡು,” ಎಂದು ಬಬಬುಹಾಕದರು. ಬರಬಬುನ್ ಪಟಟುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ನಿಮಿತತು ಸ್ರೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಕದವನ್ಗಿದದಾನ್.

ಪ್ಲಾತನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೀಕೆಂದು ಮನಸುಸಾಳಳುವನ್ಗಿ ಮತತುಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿಕಂಡನ್. ಅವರಾದರೀ, “ಈತನನ್ನು ಶಲುಬಗೆ ಹಾಕಸು, ಈತನನ್ನು ಶಲುಬಗೆ ಹಾಕಸು!” ಎಂದು 
ಆಭ್ಣಟಿಸತಡಗಿದರು.

ಪ್ಲಾತನ್ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ, “ಏಕೆ್ ಈತನ್ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವೀನ್್ ಈತನಲ್ಲಿ ಮರರದಂಡನೆಗೆ 
ರ್ರರವಾದದೆದಾೀನ್ ನನಗೆ ರ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ ನ್ನ್ ಈತನನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಬಿಟುಟುಬಿಡುತ್ತುೀನೆ,” ಎಂದನ್.

ಆದರೆ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಶಲುಬಗೆ ಹಾಕಸಬೀಕೆಂದು ಜನರು ಆಭ್ಣಟಿಸುತ್ತು, ಒತ್ತುಯ ಮಾಡಿದರು. ಹಿೀಗೆ 
ಅವರ ಕ್ಗಾಟವೀ ಗೆದದಾತ್. ಪ್ಲಾತನ್ ಅವರು ಕೆೀಳಕಂಡಂತ್ಯ್ೀ ಆಗಲ್ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನ್. ಇದಲಲಿದೆ 
ಪ್ಲಾತನ್ ಜನರು ಬರಬಬುನನ್ನು ಎಂದರೆ, ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ನಿಮಿತತು ಸ್ರೆಮನೆಯಳಗೆ ಹಾಕದವನನ್ನು 
ಅವರಿಗೆ ಬಿಟುಟುಕಟುಟು, ಯ್ೀಸುವನನುೀ ಅವರ ಇರಟುಕೆಕೆ ಒಪ್್ಪಸಿದನ್.

ಸ್ೈನಿಕರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹೀಗುತ್ತುರುವಾಗ ಹಲದಂದ ಬರುತ್ತುದದಾ ಕುರೆೀನೆದ ಸಿೀಮೊೀನ
ನೆಂಬವನನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅವನ ಮೀಲೆ ಶಲುಬಯನ್ನು ಹರಿಸಿ, ಯ್ೀಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತುಕಂಡು ಹೀಗುವಂತ್ 
ಮಾಡಿದರು. ಜನರ ಮಹಾ ಸಮೂಹ ಯ್ೀಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹರಟಿತ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸುವಿಗಾಗಿ ಶೀಕಸುತ್ತು, 
ಗೊೀಳಾಡುತ್ತುದದಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಇದದಾರು. ಯ್ೀಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಕಂಡು, “ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನ 
ಪುತ್್ರಯರೆೀ, ನನಗಾಗಿ ಅಳಬೀಡಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಗಾಗಿ ಅಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ‘ಇಗೊೀ, ಬಂಜ್ಯರೂ 
ಹೆರದವರೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಸದವರೂ ಧನಯೆರು,’ ಎಂದು ಜನರು ಹೆೀಳುವ ದವಸಗಳು ಬರುತತುವ. ಆಗ ಅವರು,
  “ ‘ಬಟಟುಗಳಗೆ “ನಮ್ಮ ಮೀಲೆ ಬಿೀಳರಿ!”
  ಗುಡ್ಡಗಳಗೆ, “ನಮ್ಮನ್ನು ಮಚಿ್ಚಕಳಳುರಿ!” ’

ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾರಂಭಸುವರು.
ಅವರು ಹಸಿ ಮರಕೆಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಒರ ಮರಕೆಕೆ ಇನೆನುೀನ್ ಮಾಡಿಯಾರು್” ಎಂದರು.
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ಆ ಇಬಬುರು ಶರಯೆರು ಅದೆೀ ಗಳಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದುದಾ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹಿಂದರುಗಿ ಹೀದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹನನುಂದು 
ಮಂದ ಶರಯೆರೂ ಅವರಂದಗಿದದಾವರೂ ಒಟಾಟುಗಿ ಕ್ಡಿಕಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಲ್ಲಿದದಾವರು, “ಇದು 
ನಿಜವೀ! ಕತ್ಣನ್ ಜಿೀವಂತರಾಗಿ ಎದದಾದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿೀಮೊೀನನಿಗೆ ರ್ಣಿಸಿಕಂಡಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಹೆೀಳದರು. 
ಆಗ ಆ ಇಬಬುರು ಶರಯೆರು ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವುಗಳನ್ನು ರಟಿಟು ಮರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆೀಗೆ ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಗುರುತ್ ಹಿಡಿದರೆಂದೂ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅವರೆಲಲಿರೂ ಹಿೀಗೆ ಮಾತನ್ಡುತ್ತುರುವಾಗ, ಯ್ೀಸು ತ್ವೀ ಅವರ ನಡುವ ನಿಂತ್ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ 
ಸಮಾಧಾನವಾಗಲ್,” ಎಂದರು.

ಅವರು ತ್ವು ರ್ಣ್ತ್ತುರುವುದು ಭೂತವಂದು ಭಾವಿಸಿ, ದಗಿಲುಬಿದುದಾ ಭಯಹಿಡಿದವರಾದರು. ಆದರೆ 
ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಏಕೆ ನಿೀವು ಕಳವಳಗೊಳುಳುತ್ತುೀರಿ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಗಳು ಹುಟುಟುವುದು 
ಏಕೆ್ ನನನು ಕೆೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನನು ರ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ನ್ನೆೀ ಆತನ್! ನನನುನ್ನು ಮಟಿಟು ನೀಡಿರಿ; ನಿೀವು 
ರ್ಣ್ವಂತ್ ನನಗಿರುವ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಎಲುಬ್ಗಳು ಭೂತಕೆಕೆ ಇಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಹಿೀಗೆ ಯ್ೀಸು ಮಾತನ್ಡಿದ ಮೀಲೆ, ತನನು ಕೆೈಗಳನ್ನು ತನನು ರ್ಲುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಆದರೆ 
ಅವರು ಸಂತೀರದ ನಿಮಿತತುವಾಗಿ ಇನ್ನು ನಂಬದೆ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಡುತ್ತುರುವಾಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಆಹಾರವೀನ್ದರೂ ಇದೆಯೀ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು. ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ ಒಂದು ತ್ಂಡು ಸುಟಟು ಮಿೀನನ್ನು 
ಕಟಟುರು. ಯ್ೀಸು ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಅವರ ಮಂದೆ ತ್ಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಶರಯೆರಿಗೆ, “ಮೊೀಶ್ಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀತ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನನುನ್ನು 
ಕುರಿತ್ಗಿ ಬರೆದರುವುದೆಲಲಿವೂ ನೆರವೀರುವುದು ಅಗತಯೆವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಈ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ನ್ನ್ ನಿಮೊ್ಮಂದಗೆ 
ಇದ್ದಾಗಲೆೀ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳದೆದಾೀನೆ,” ಎಂದರು.

ತರುವಾಯ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ವೀದಗಳನ್ನು ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕಳುಳುವಂತ್ ಯ್ೀಸು ಅವರ ಬ್ದ್ಧಯನ್ನು ತ್ರೆದರು. 
ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕ್ರಸತುನ್ ಹಿೀಗೆ ಬಾಧ್ಪಟುಟು ಸತತುವರಳಗಿಂದ ಮೂರನೆಯ ದನದಲ್ಲಿ ಎದುದಾ ಬರುವುದು 
ಅಗತಯೆವಾಗಿತ್ತುಂತಲೂ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲಾಲಿ ಜನ್ಂಗದವರಳಗೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಶ್್ಚತ್ತುಪಪಟುಟು ಮತ್ತು ಪ್ಪಗಳ ಕ್ಮಾಪಣೆ ಸಾರಬೀಕೆಂತಲೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ವಿರಯವಾಗಿ 
ನಿೀವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದದಾೀರಿ. ಇಗೊೀ, ನನನು ತಂದೆಯು ವಾಗಾದಾನ ಮಾಡಿದದಾನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನ್; ಆದರೆ ನಿೀವು 
ಪರಲೀಕದ ಶಕತುಯನ್ನು ಹದಸುವ ತನಕ, ಈ ಪಟಟುರದಲ್ಲಿಯ್ೀ ರ್ದುಕಂಡಿರಿ,” ಎಂದರು.

ಯ್ೀಸು ಶರಯೆರನ್ನು ಬೀಥಾನಯೆದವರೆಗೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಹೀಗಿ, ತಮ್ಮ ಕೆೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆಶೀವ್ಣದಸಿದರು. 
ಯ್ೀಸು ಅವರನ್ನು ಆಶೀವ್ಣದಸುತ್ತುರುವಾಗಲೆೀ ಅವರನ್ನು ಬಿಟುಟು ಮೀಲೆ ಪರಲೀಕಕೆಕೆ ಏರಿದರು. ಆಗ ಶರಯೆರು 
ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಬಹು ಸಂತೀರದಂದ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿಗೆ ಹಿಂದರುಗಿದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ 
ದೆೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ದೆೀವರನ್ನು ಸುತುತ್ಸುತ್ತು ಇದದಾರು.

“ಜಿೀವಿಸುವಾತನನ್ನು ಸತತುವರಳಗೆ ನಿೀವು ಏಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತುೀರಿ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಲಲಿ; ಜಿೀವಂತರಾಗಿ ಎದದಾದ್ದಾರೆ! 
ಅವರು ಇನ್ನು ಗಲ್ಲಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೆೀ: ‘ಮನ್ರಯೆಪುತ್ರನ್ದ ನ್ನ್ ಪ್ಪ್ರ್ಠರ ಕೆೈಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿದವನ್ಗಿ, ಶಲುಬಗೆ 
ಹಾಕಲಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ದನದಲ್ಲಿ ತ್ರುಗಿ ಜಿೀವಂತರಾಗಿ ಏಳುವನ್,’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳದದಾನ್ನು ನಿೀವು ನೆನಪು 
ಮಾಡಿಕಳಳುರಿ,” ಎಂದರು. ಆಗ ಆ ಸಿತ್ರೀಯರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಂಡರು.

ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಆ ಸಿತ್ರೀಯರು ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಹೀಗಿ, ಆ ಹನನುಂದು ಮಂದಗ್ ಉಳದವರೆಲಲಿರಿಗ್ ಈ 
ಎಲಾಲಿ ವಿರಯಗಳನ್ನು ತ್ಳಸಿದರು. ಮಗದಾಲದ ಮರಿಯಳು, ಯೀಹಾನಳು, ಯಾಕೀಬನ ತ್ಯಿ ಮರಿಯಳು 
ಮತ್ತು ಅವರಂದಗಿದದಾ ಬೀರೆ ಸಿತ್ರೀಯರು ಅಪೊಸತುಲರಿಗೆ ಈ ವಿರಯಗಳನ್ನು ಹೆೀಳದರು. ಅವರಿಗಾದರೀ ಈ 
ಸಿತ್ರೀಯರು ಹೆೀಳದುದಾ ಕಟುಟು ಕಥೆಗಳಂತ್ ಕಂಡವು, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಪೀತ್ರನ್ ಎದುದಾ, ಸಮಾಧಿ 
ಬಳಗೆ ಓಡಿಹೀಗಿ, ಅದರಳಗೆ ಬಗಿಗೆ ನೀಡಿದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ರುಬಟಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿದದಾರುವುದನ್ನು ಕಂಡು 
ನಡೆದ ಸಂಭವರ್ಕೆಗಿ ತನನುಳಗೆ ಆಶ್ಚಯ್ಣಪಡುತ್ತು ಹರಟುಹೀದನ್.

ಅದೆೀ ದನ ಶರಯೆರಲ್ಲಿ ಇಬಬುರು ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಹನನುಂದು ಕಲೀಮಿೀಟರು ದೂರದಲ್ಲಿದದಾ 
ಎಮಾ್ಮಹು ಎಂಬ ಹಳಳುಗೆ ಹೀಗುತ್ತುದದಾರು. ಅವರು ನಡೆದ ಈ ಎಲಾಲಿ ಸಂಭವಗಳ ಕುರಿತ್ಗಿ ಒಬಬುರಿಗೊಬಬುರು 
ಮಾತನ್ಡಿಕಳುಳುತ್ತುದದಾರು. ಅವರು ಮಾತನ್ಡಿಕಂಡು ಚಚಿ್ಣಸುತ್ತು ಹೀಗಲು, ಯ್ೀಸು ತ್ವೀ ಅವರನ್ನು 
ಸಮಿೀಪ್ಸಿ ಅವರ ಜೊತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೀದರು; ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಯದ ಹಾಗೆ ಕಣಿಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದದಾರಿಂದ ಅವರು 
ಯ್ೀಸುವಿನ ಗುರುತ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲಿ.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೀವು ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬುರಿಗೊಬಬುರು ಚಚ್್ಣಮಾಡಿಕಂಡು ಹೀಗುತ್ತುದದಾೀರಲಾಲಿ 
ಏನ್ ವಿರಯ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದರು.

ಅವರು ತಕ್ರವೀ ನಿಂತರು, ಅವರ ಮಖ ದುಖುಃಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬುನ್ದ, ಕೆಲಿಯಫ 
ಎಂಬ್ವನ್ ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ಇತ್ತುೀಚ್ಗೆ ಯ್ರೂಸಲೆೀಮಿನಳಗೆ ನಡೆದರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತ್ಳಯದ ಪರಸ್ಥಳ
ದವನ್ ನಿೀನಬಬುನೆೀ ಆಗಿದದಾೀಯಾ್” ಎಂದು ಕೆೀಳದನ್.

ಅದಕೆಕೆ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಯಾವ ಘಟನೆ್” ಎಂದು ಕೆೀಳಲು,
ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನಜರೆೀತ್ನ ಯ್ೀಸುವಿನ ವಿರಯಗಳೆೀ, ಅವರು ಕೃತಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ದೆೀವರ ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನರೆಲಲಿರ ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಶಕತುವಂತರಾಗಿದದಾ ಪ್ರವಾದಯಾಗಿದದಾರು. ಮಖಯೆ
ಯಾಜಕರೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿರ್ರಿಗಳೂ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಮರರದಂಡನೆಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿಕಟುಟು, ಅವರನ್ನು ಶಲುಬಗೆ 
ಹಾಕದರು. ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯ್ೀಲರನ್ನು ವಿಮೊೀಚಿಸುವವರು ಆ ಯ್ೀಸುವೀ ಎಂದು ನ್ವು ನಂಬಿಕಂಡಿದೆದಾವು. 
ಇದಲಲಿದೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಇದು ಮೂರನೆಯ ದನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಿತ್ರೀಯರು ಇಂದು 
ಬಳಗಿನ ಜ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೀಗಿದದಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿನ ದೆೀಹವನ್ನು ರ್ರದೆ ಬಂದು, ಯ್ೀಸು 
ಜಿೀವದಂದ ಎದದಾದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೆೀಳದ ದೆೀವದೂತರನ್ನು ಕಂಡಿದದಾ ದೃಶಯೆವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆೀಳದರು. ಇದಲಲಿದೆ 
ನಮೊ್ಮಂದಗಿದದಾ ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೀಗಿ, ಆ ಸಿತ್ರೀಯರು ಹೆೀಳದದಾನೆನುೀ ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯ್ೀಸುವನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ರ್ರಲ್ಲಲಿ,” ಎಂದರು.

ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಂಥ ಬ್ದ್ಧಹಿೀನರು ನಿೀವು, ಪ್ರವಾದಗಳು ಹೆೀಳದೆದಾಲಲಿವನ್ನು ನಂಬ್ವುದರಲ್ಲಿ 
ಮಂದ ಹೃದಯದವರೆೀ! ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಿದ ಮೀಲೆ ಕ್ರಸತುನ್ ಮಹಿಮಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಶಸುವುದು ಅಗತಯೆ
ವಾಗಿತತುಲಲಿವೀ್” ಎಂದು ಹೆೀಳ, ಮೊೀಶ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾದಗಳಂದ ಆರಂಭಸಿ, ಪವಿತ್ರ ವೀದಗಳಲ್ಲಿ ತನನು 
ವಿರಯವಾಗಿ ಬರೆದವುಗಳನ್ನು ಯ್ೀಸು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅವರು ಹೀಗಬೀರ್ಗಿದದಾ ಹಳಳುಯನ್ನು ಸಮಿೀಪ್ಸುತ್ತುದ್ದಾಗ, ಯ್ೀಸು ಮಂದೆ ಹೀಗುವವರಂತ್ ವತ್್ಣ
ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿಗೆ, “ನಮೊ್ಮಂದಗೆ ಇರು, ಈಗ ಸಂಜ್ಯಾಯಿತ್. ಕತತುಲಾಯಿತ್,” ಎಂದು ಹೆೀಳ, 
ಆತನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಯ್ೀಸು ಅವರಂದಗೆ ಇರುವುದರ್ಕೆಗಿ ಹೀದರು.

ಯ್ೀಸು ಆ ಇಬಬುರು ಶರಯೆರಂದಗೆ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳತ್ಕಂಡಿರಲು ರಟಿಟುಯನ್ನು ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಆಶೀವ್ಣ
ದಸಿ, ಮರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕಟಟುರು. ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗಳು ತ್ರೆದವು. ಅವರು ಯ್ೀಸುವಿನ ಗುರುತ್ ಹಿಡಿದರು 
ಮತ್ತು ಯ್ೀಸು ಅವರ ದೃಷಿಟುಗೆ ಅದೃಶಯೆರಾದರು. ಅವರು ಒಬಬುರಿಗೊಬಬುರು, “ಅವರು ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಡ 
ಮಾತನ್ಡುತ್ತು, ಪವಿತ್ರ ವೀದವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಬಂಕಯಂತ್ ದಹಿಸಿತಲಲಿವೀ್” 
ಎಂದುಕಂಡರು.
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ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತತಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು  
ಮಂದುವರೆಸುತ್ತಿ

ಲೂಕನ ಸುವಾತ್್ಣಯಲ್ಲಿ ಯ್ೀಸು ಯಾರೆಂಬ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಿೀವನರ್ಕೆಗಿ ಯ್ೀಸುವಿನ 
ಪ್್ರಮಖಯೆತ್ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಾಗತ್ಸುತ್ತುೀವ.

ಯ್ೀಸು ಬಯಸುವ ಸಾಮಾನಯೆ ಪ್ರತ್ಕ್ರಯ್ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕತುಕ ತಪ್ಪನ್ನು ದೆೀವರ ಹತ್ತುರ 
ಹೆೀಳುವುದ್ಗಿದೆ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾತ್್ಣಯಲ್ಲಿ ಪೀತ್ರನ್ ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಮೊದಲ 
ಸಾರಿ ಸಂದಸಿದ್ಗ ವಿಸ್ಮಯನ್ಗಿ ಮೊರರ್ಲೂರಿ, “ಸಾವಾಮಿ, ನನನುನ್ನು ಬಿಟುಟು ಹೀಗಿರಿ, ನ್ನ್ ಪ್ಪ್,” 
ಎಂದನ್ (ಲೂಕ 5:8).

ನ್ವಲಲಿರೂ ದೆೀವರಿಂದ ದೂರ ಹೀಗಿದೆದಾೀವ. ನ್ವಲಲಿರೂ ಸವಾಭಾವತುಃ ದೆೀವರು ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿಲಲಿವಂದು 
ಜಿೀವಿಸುತ್ತುದೆದಾೀವ; ನ್ವು ನಮ್ಮ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಕರಾಗಿಯ್ೀ ಇರಬೀಕೆಂದು, ನಮ್ಮದೆೀ ಆದ 
ನಿಯಮಗಳನ್ಸಾರ ಜಿೀವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತುೀವ.

ಹಾಗೆಯ್ೀ ರೀಗಿಗಳು ಔರಧಿಯನ್ನು ಸಿವಾೀಕರಿಸುವ ಮಂಚ್ ಅಸವಾಸ್ಥರೆಂದು ಅರಿತ್ರಬೀಕು. ಅಂತ್ಯ್ೀ 
ಪ್ರತ್ಯಬಬುರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ಶ ಆತ್್ಮಕ ಅಸವಾಸ್ಥತ್ಯನ್ನು ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕಳಳುಬೀಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಸ 
ವಯೆಕತುಯನ್ನುಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸು ಎಂದು ಯ್ೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್್ರಥಿ್ಣಸಬೀಕು. ಯ್ೀಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕನ್ಗಲು 
ಬಯಸುವುದ್ದರೆ ಈ ಪ್್ರಥ್ಣನೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಪ್ರಭು ಯ್ೀಸುವೀ,

ನ್ನ್ ನನನು ಸವಾಂತ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಜಿೀವಿಸುತ್ತುದೆದಾೀನೆ. ನ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲಯೆದಂದ ಬಿದುದಾ ಹೀಗಿದೆದಾೀನೆ 
ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳದದೆ. ನನನು ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ವಿರಯಗಳು ನ್ನ್ ಬಯಸುವ ಗುರಗಳೊಂದಗೆ 
ಹಂದುತ್ತುಯಿಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಡೆಗಿದದಾ ನನನು ತಪು್ಪ ಧೀರಣೆಗಳ ನಿಮಿತತು ನಿೀವು ಶಕ್ಷೆ 
ಅನ್ಭವಿಸಿದದಾರ್ಕೆಗಿ ಧನಯೆವಾದಗಳು. ದಯವಿಟುಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್್ರೀತ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ವಿಧ್ೀಯವಾಗುವಂತ್ 
ನನನುನ್ನು ಪರಿವತ್್ಣಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್್ರತ್ಮ ದೆೀವರ ವರವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪ್ಲ್ಸಿರಿ. ಹಿೀಗೆ ನಿಮ್ಮ 
ಸಹಾಯದಂದ ನ್ನ್ ಇತರಲ್ಲಿ ಪ್್ರೀತ್ ಮತ್ತು ರ್ಳಜಿವಹಿಸುವಂತ್ ಮಾಡಿರಿ.

ನಿೀವು ನನನು ದೆೀವರೆಂದು ನ್ನ್ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಿದೆದಾೀನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ೀವಗಾಗಿ ನನನು ಬಾಳನ್ನು 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಪ್್ಣಸುತ್ತುೀನೆ.

ಹಾಗೆಯ್ೀ ಆಗಲ್.

ನಿೀವು ಪ್್ರಮಾಣಿಕತ್ಯಿಂದ ಈ ಪ್್ರಥ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿೀವು ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಈ ಕರು ಪುಸತುಕವನ್ನು 
ಕಟಟು ವಯೆಕತುಗೆ ತ್ಳಸಿ. ಯ್ೀಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುವುದು ಎಂದರೆ ಏನ್ ಎಂಬ್ವುದರ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಜೊತ್ 
ಮಾತನ್ಡಿ ತ್ಳದುಕಳಳು. ಯ್ೀಸುವನ್ನು ನಂಬಿದದಾ ಇತರಂದಗೆ ಸಭ ಕ್ಟಗಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು 
ಯ್ೀಸುವಿನ ಸುವಾತ್್ಣಯ ಕುರಿತ್ ಇತರಂದಗೆ ಹಂಚಿಕಳಳುರಿ.
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