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ஒரு மருத்துவரின் சாட்சி

பல நாடுகளில் இறப்பு விகிதம் 2% மட்டுமம; 100 மபரில் 2 நபரகள் மட்டுமம இறக்கினறனர. 
ஆனால் ஏறகனமே வியாதியுள்்ளேராகமோ அல்லது ேயதானேராகமோ இருநதால் 
இறப்பதறகான ோய்ப்புகள் அதிகமாக உள்்ளது.

இதறகிடையில், அறிவியல் விஞ்ானிகளும் மருத்துே நிபுணரகளும் தடுப்பூசி 
மறறும் இதர சிகிசடசை ோய்ப்புகட்ளயும் கணைறிய கூடுதல் மநரஙகள் சசைலவிட்டு 
ேருகினறனர. மமலும் மருத்துே பரிமசைாதடனகளும் நடைப்சபறறு ேருகினறன. 
இருப்பினும், பாதிக்கப்பட்ைேரகளின எணணிக்டக விடரோக அதிகரிப்பதினால், 
அரசு மருத்துேமடனகளிலும் தனியார மருத்துேமடனகளிலும் மநாயாளிகளின 
எணணிக்டகயும் அதிகரித்துள்்ளது. சுகாதாரப் பணியா்ளரகளுக்கு மேடலப்பளு 
அதிகரித்துள்்ளது. எப்படிசயனில், அேரகளின அனறாை மருத்துே பராமரிப்புப் 
பணியான முதியேரகட்ளக் கேனித்தல், இதய மநாய், நீரழிவு மநாய், சுோசைக் 
மகா்ளாறு மறறும் புறறுமநாய் மபானற அடிப்படை மருத்துே பிரசசைடன 
உள்்ளேரகட்ளக் கேனிக்கிறப் பணிகள்  பாதிப்படைநதுள்்ளது.

சதாறறுமநாடய விை, சைமூக ஊைகஙகள் மூலமாக பரவும் பயமும் பீதியும் நம்டம 
அதிகமாக பயமடையச சசைய்கிறது. எனமே நாம் நம்பத்தகுநத இைஙகளில் இருநது 
ேரும் சைரியான தகேல்கட்ள மட்டுமம பாரக்கமேணடும்.

உதாரணமாக ஊரைஙகு, இநதிய அரசைாஙகம் 130 மகாடி மக்களுக்கும் கட்ைாய சுய 
ஊரைஙடக அறிவித்தது. இது சதாறறுமநாய்ப் பரேடலத் தடுக்க ஒரு ேழியாகும். 
பல நாடுகள் தஙகள் குடிமக்கட்ள வீட்டிமலமய இருக்கவும், சபரிய குழுக்க்ளாக 
கூடுேடதத் தவிரக்கவும் ஊரைஙடக கட்ைாயமாக்கியுள்்ளது. ஊரைஙகிறகான 
மநாக்கம் எனனசேனில், இநத சதாறறுமநாய்ப் பரேடலக் குடறப்பமத ஆகும்.

இநதியாவில், ஒரு நாட்ளக்கு 2.5 மகாடி மக்கட்ள ஏறறிச சசைல்லும் இரயில்கள் 
நிறுத்தப்பட்டுள்்ளது. பல நாடுகளில் எல்லா விமான நிடலயஙகளும் மூைப்பட்டுள்்ளன.

உறுதியறற நாட்களின காரணமாக, ஓய்வினடம, பதறறம், பீதி மபானற சபாதுோன 
உணரவுகளும் காணப்படுகிறது. சதாறறுமநாடய விை, சைமூக ஊைகஙகள் மூலமாக 
பரவும் பயமும் பீதியும் நம்டம அதிகமாக பயமடையச சசைய்கிறது. எனமே 
நாம் நம்பத்தகுநத இைஙகளில் இருநது ேரும் சைரியான தகேல்கட்ள மட்டுமம 
பாரக்கமேணடும்.

18 மாரச 2020 அனறு, சைல்லியில் 23 ேயதுடைய ஒருேர தனக்கு மகாவிட்-19 
இருப்பதாக நிடனத்து மருத்துேமடனயின ஏழாேது மாடியில் இருநது குதித்து 
தறசகாடல சசைய்துசகாணைார. அேர ஆஸ்திமரலியாவிலிருநது அப்மபாதுதான 
திரும்பி ேநதிருநதார, மமலும் அசசைமயம் தனிடமப்படுத்தப்பட்டிருநதார.

இநத மநாய்க்கிருமிடய குணப்படுத்த மருநது கணடுபிடிக்கும்மபாது நீஙகள் 
ஆசசைரியப்பைலாம். எல்மலாரும் பதறறம், பீதி, மனசமசைாரவு மறறும் தூக்கமினடம 
மபானறடேகளில் இருநது விடுவிக்கப்பைமே விரும்புகினறனர.

க�ார�ானா 
ர�ாய்க்கிருமி

ர�ாவிட்-19 
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நம்முடைய சேறும் கணக்ளால் பாரக்கமுடியாத சிறிய அ்ளவிலான ஒரு 
மநாய்க்கிருமி இதுேடர இல்லாத அ்ளவுக்கு இநத உலகத்டதமய ஆட்டிப்படைக்கிறது.

மநாய்க்கிருமிகள் மிகசசிறியது, அது உயிருள்்ள உைல்களில் மநாய்த்சதாறடற 
ஏறபடுத்தி ோழ்கினறன. மநாய்க்கிருமிகள் ஒரு மனிதனுடைய உைலில் 
நுடழநதுவிட்ைால், அது அநத மனிதனுடைய உைலில் உள்்ள ஒரு உயிரணுடே 
ஆக்கிரமித்து அநத உயிரணு சைாகும்ேடர தனடனத்தாமன சபருக்கிக்சகாள்கிறது. 
பினபு சபருகிய அநத மநாய்க்கிருமிகள் அடுத்த உயிரணுடே மதடிசசசைல்கிறது. 
அப்படிமய மீணடும் மீணடும் சசையல்படுகிறது.

நம்முடைய உைல், மநாய் எதிரப்பு சைக்தி என அடழக்கப்படும் தறகாப்பு இயக்கத்டதக் 
சகாணடுள்்ளது. அது சசையல்பைத் சதாைஙகியவுைன, அது இலட்சைக்கணக்கான 
சேள்ட்ள அணுக்கட்ள உருோக்கி சுோசைக்குழாயில் உள்்ள பாதிக்கப்பட்ை 
உயிரணுக்கட்ள ஆக்கிரமித்து மநாய்க்கிருமிகட்ளயும் அழிக்கிறது. இரணடுக்கும் 
இடைமய ஒரு யுத்தம் நைக்கிறது, அதில் பலம் ோய்நதது சேறறி சபறுகிறது.

சகாமரானா மநாய்க்கிருமி எனபது மனிதனுக்கும் சில விலஙகுகளுக்கும் சைாதாரண 
சைளி சதாநதரவுகள் முதல் கடுடமயான சுோசைப் பிரசசைடனகள் ேடர ஏறபடுத்தும் 
ஒரு சபரிய மநாய்க்கிருமி ேடகடயச சைாரநததாகும். விலஙகுகள் சகாமரானா 
மநாய்க்கிருமிக்ளால் பாதிக்கப்பட்ைால், அதனால் மனிதரகளும் பாதிக்கப்பைக்கூடும். 
ஆனால் அது அரிதானது.

2019 ஆணடின பிறபகுதியான டிசைம்பர மாதத்தில், சகாமரானா மநாய்க்கிருமி எனற 
ஒரு புதிய மநாய்த்சதாறறு சீனாவில் பரவியது. மூனறு மாதஙகளுக்குள்்ளாக, 
உலகமுழுேதும் பரவி, 200 நாடுகளுக்கும் மமலாக இலட்சைக்கணக்கான மக்கட்ள 
இநமநாய்த் சதாறறி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கட்ள அழித்துக் சகாணடிருக்கிறது. 
உலக சுகாதார அடமப்பு (World Health Organization) இநமநாய்த் சதாறறுக்கு 
சகாமரானா மநாய்க்கிருமி 2019 அல்லது மகாவிட்-19 எனப் சபயரிட்டுள்்ளது.

மகாவிட்-19 மேகமாக பரவுகிறது எனறு சதாறறுமநாய் நிபுணரகளும், சுகாதார 
நிபுணரகளும் இப்சபாழுது அறிநதுள்்ளனர. மமலும் மக்கள் ஒருேருக்சகாருேர 
சநருக்கமாக கூடும் இைஙகம்ள மகாவிட்-19 மநாய்த்சதாறறுக்கு பிரதானமான 
இைஙகள். மநாய்த்சதாறறு ஏறபட்ை ஒருேர இருமும்மபாதும் தும்மும்மபாதும் 
சேளிமயறுகினற எசசில் அல்லது சைளியின மூலமாக இநமநாய் பரவுகிறது. இதுமே 
நாம் ஒருேருக்சகாருேர பிறரிைமிருநது பாதுகாப்பான இடைசேளிடயப் பினபறற 
மேணடும் எனறு மருத்துேரகள் அறிவுடரக்கூற ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. 
மநாய்க்கிருமியால் மமறபரப்பில் அதிக மநரம் உயிரோழ முடியும். எனமே 
மநாய்க்கிருமித் சதாறறு ஏறபட்ை மமறபரப்டப சதாட்ைபினபு உஙகள் ோய், மூக்கு 
அல்லது கணகட்ளத் சதாடுேதின மூலமாக மநாய்த்சதாறறுக்கு ேழிேகுக்கிறது.
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நீஙகள் சசைய்ய மேணடியசதல்லாம் உஙகள் பைகிறகுள் இமயசு ேருேதறகு 
அேடர மேணடிக்சகாள்்ள மேணடும். உஙகள் கேடலயளிக்கும் உணரவுகட்ள 
அேர சபாறுப்மபறறக்சகாள்்ளவும், உஙகளுக்கு பயம் இருக்கிற பகுதிகளில் 
சைமாதானத்டதக் சகாடுக்கவும் அேடர மேணடிக்சகாள்ளுஙகள். உஙகள் 
இருதயமாகிய பைகிறகுள் இமயசுடே அடழப்பது மபால இநத எளிடமயான 
செபத்டதக் கூறுஙகள்:

ஆணைேராகிய அனபு இமயசுமே,

நீர என இருதயத்திறகுள் ேரும்படியாக உம்டம மேணடுகிமறன. நான உம்டம 
நம்புகிமறன, விசுோசிக்கிமறன. கடும்புயலில் சிக்கிக்சகாணை ஒரு பைடகப் மபால 
நான இருக்கிமறன. நான பயத்தால் மூழ்குேதுமபால உணருகிமறன. நீமர எனடனப் 
சபாறுப்மபறறு, உம்முடைய சைமாதானத்டதயும் அடமதிடயயும் எனக்குத் தநது, 
பயத்டத எடுத்துப்மபாடும்.

ஆசமன.

உல� சு�ொதொ� அமைப்பு அளித்துள்ள தற்�ொப்பு வழிமுமற�ள:

1. மசைாப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு திரேத்டதக்சகாணடு (ஸானிடைஸர) 
உஙகள் டககட்ள 20 சநாடிகள் நனறாக மதய்த்துக் கழுேமேணடும். 
இது உஙகள் டககளில் சகாமரானா மநாய்க்கிருமி இருநதால் 
அழித்துவிடும்.

2. தும்மும்சபாழுது, இருமும்சபாழுது டிஷ்யு மபப்பர உபமயாகிக்கலாம் 
(அல்லது முழஙடகடய மைக்கித் தும்முஙகள் அல்லது இருமுஙகள்). 
உைமன அடத குப்டபத்சதாட்டியில் வீசிவிட்டு டககட்ளக் கழுவுஙகள். 
முக்கியமாக சகாமரானா மநாய்க்கிருமி, பாதிக்கப்பட்ை ஒருேர 
தும்மும்சபாழுது அல்லது இருமும்சபாழுது சேளிமயறும் எசசில் 
அல்லது சைளியின மூலமாக பரவுகிறது.

3. டககட்ளக் கழுோமல் உஙகள் கண, மூக்கு அல்லது ோடயத் 
சதாடுேடதத் தவிரக்கவும். ஏசனனில், உஙகள் டகக்ளால் பல 
இைஙகட்ளத் சதாட்டு சகாமரானா மநாய்க்கிருமித் சதாறறு 
ஏறபட்டிருக்கலாம். பினபு உஙகட்ள அறியாமல் உஙகள் கண, மூக்கு 
அல்லது ோய்க்கு மநாய்க்கிருமிடயக் சகாணடு சசைல்வீரகள்.

4. மநாயாளிகள் அல்லது தும்மல் இருமல் உள்்ள நபரகளிைம் இருநது 
விலகியிருஙகள். சைமூக விலகல் விதிமுடறகட்ளப் பினபறறுஙகள். 
உஙகளுக்கும் பிறருக்கும் இடைமய இரணடு மீட்ைர (6 அடி) 
இடைசேளிடயயாேது கடைபிடியுஙகள். ஒருசிலர தாஙகள் 
பாதிக்கப்பட்ைதுகூைத் சதரியாமல் சகாமரானா மநாய்க்கிருமிமயாடு 
ேருோரகள். நீஙகள் மிகசநருக்கமாக இருநதால், மநாய்க்கிருமிடய 
சுோசித்து மகாவிட்-19 ஆல் பாதிக்கப்படுவீரகள்.

5. நிலேரஙகட்ள உைனுக்குைன அறிநது சுகாதார நிபுணரகளின 
ஆமலாசைடனகட்ளப் பினபறறுஙகள். சைமூக ேடலத்ளஙகளில் 
பரப்பப்படும் சசைய்திகட்ள நம்பமேணைாம். அனடறய நிலேரஙகளுக்கு 
உலக சுகாதார அடமப்பு WHO (www.who.int) மபானற நம்பகமான 
ேடலத்ளப் பக்கஙகட்ள ஆராயவும்.

பலருக்கு, ஊரைஙகு நிடறேடைநத பினனர தஙகளுக்கு மேடல இருக்குமா 
எனற ஒரு மகள்வி இருக்கிறது. பல நிறுேனஙகள் திோலாகி, இலட்சைக்கணக்கான 
சதாழிலா்ளரகட்ள மேடலயில்லாமல் டகவிைக்கூடும்.

பணம் எஙமகயிருநது ேரும்ி இழநதுமபான மநரத்டத நீஙகள் ஈடுசசைய்ேது எப்படிி 
வீட்டில் குழநடதகட்ள ஈடுபாட்டுைன டேத்துக்சகாள்ேது எப்படிி இப்படிப்பட்ை 
அழுத்தஙகள் சூழ்நதிருக்கும்மபாது அேரகள் எவோறு கல்வி கறக முடியும்ி மமலும், 
ஆம், மகாவிட்-19 இப்சபாழுது ேநதது ஏனி

சபரும்பாலான மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ை மகள்விகள் இருக்கும், மமலும் அடேகள் 
மன அழுத்தத்திறகும் பதறறம் சைாரநத மநாய்களுக்கும் ேழிநைத்தக் கூடும். 
அடைப்பட்டிருப்பது, காரியஙகட்ள மமாசைமாக்கி சைமுதாயத் சதாைரபுகட்ள இழக்கச 
சசைய்கிறது. மநரடியான சைநதிப்புகளுக்கு மாறறாக இடணயத்ள உடரயாைல்கள் 
இருப்பதில்டல. சதாடலக்காட்சியில் ேரும் புதிய சசைய்திகளும் அடலமபசிகளும் 
உறசைாகப்படுத்துேதில்டல. பலர இடணயத்ளத்தில் சிகிசடசைடயத் மதடுகினறனர. 
இது ஒரு அடமதியான கைலில் நீஙகள் ஒரு பைகில் மபாகும்மபாது ஒரு கடுடமயான 
புயல் ேநது அப்பைடக திடீசரன அடசைத்தது மபால இருக்கிறது.

சரம்பிராணட், ைசசு நாட்டைச சைாரநத ஒரு ஓவியர, அேர 1633 ஆம் ஆணடு இநத 
பயத்டதயும் பதறறத்டதயும் ஓவியமாக பைம்பிடித்துக் காட்டியுள்்ளார. அதில், 
பீதியடைநத மீனேரகள் ஒரு பைகில் இருப்பதுமபாலவும் அடத ஒரு கடுடமயான 
புயல் தாக்கி மமலும் கீழுமாக அடசைப்பது மபாலவும் அேர காட்டியுள்்ளார. இநத 
மீனேரகள் மமாசைமான கைலுக்கு பழக்கப்பட்ைேரகள், ஆனால் இசசைமயம் அேரகள் 
பயப்பைக்கூடிய அ்ளவுக்கு பைகு மூழ்கப்மபாேது மபாலவும் அேரகள் சைாகப்மபாேது 
மபாலவும் மிக மமாசைமானதாக இருநதது. ஆனால் சரம்பிராணட் அேரகளின பயம், 
பதறறம், பீதி ஆகியேறறிறகுத் தீரடேயும் அதில் ேடரநதிருநதார. அநதத் தீரவு 
எனனசேனறால், அப்பைகிமல அேரகம்ளாடு இருநத இமயசு. அேர அடமதியாகவும், 
சேளிப்புற இடையூறுக்ளால் பாதிப்படையாமலும் அமரநதிருநதார.

கடுஙகாறடறயும் சபாஙகிசயழும் கைடலயும் அைக்கி அேரகட்ள மீட்க இமயசு 
ேநதார. புயல் காறறு தணிநது அஙமக அடமதலும் சைமாதானமும் உணைானது. 
இசசைம்பேம் பரிசுத்த மேதத்தில் லூக்கா 8:22-24 ேசைனஙகளில் கூறப்பட்டுள்்ளது.

ஒரு நாள் இமயசு தம்முடைய சீஷரகளிைம், “ஏரியின மறுகடரக்குப் மபாமோம் 
ோருஙகள்” எனறார. அப்படிமய அேரகள், ஒரு பைகில் ஏறிப் புறப்பட்ைாரகள். அேரகள் 
மபாய்க் சகாணடிருக்டகயில், இமயசு தூஙகிக்சகாணடிருநதார. அப்சபாழுது புயல் 
காறறு ஏரியினமமல் வீசியது. பைகில் தணணீர நிரம்பத் சதாைஙகியதால், அேரகள் 
சபரிய ஆபத்துக்கு உள்்ளானாரகள். அப்மபாது சீைரகள் இமயசுவிைம் ேநது, அேடர 
எழுப்பி, “ஆணைேமர, ஆணைேமர, நாஙகள் தணணீரில் மூழ்கப்மபாகிமறாம்!” 
எனறாரகள். அேர எழுநது காறடறயும், சகாநதளிக்கும் தணணீடரயும் 
கடிநதுசகாணைார; புயல் தணிநது, எல்லாம் அடமதியாயிறறு.

இநத சகாமரானா மநாய்க்கிருமித் சதாறறும் கடும் புயடலப் மபானறமத. இது 
சபாஙகிசயழும் கைல் அடலடயப் மபாலமே உைல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் 
பதறறத்டதயும் பீதிடயயும் பயத்டதயும் ஏறபடுத்தக் கூடியமத. ஆனால் இமயசு உஙகள் 
ோழ்க்டகயில் பூரண அடமதடலயும் சைமாதானத்டதயும் சகாடுப்பதன மூலமாக இநத 
கேடலயளிக்கும் உணரவுகட்ளயும் எணணஙகட்ளயும் நீக்குோர. இமயசுவுக்குள் 
சேறறி இருக்கிறது. காறறும் கைலும் அேருடைய உத்தரவுக்கு கீழ்ப்படிநதன. 
இடதப்மபாலமே, இமயசு மகாவிட்-19 மீதும் அதிகாரம் சகாணடிருக்கிறார. அேரால் 
எவவிதமான பயத்டதயும் பீதிடயயும் உஙகள் ோழ்க்டகயிலிருநது நீக்கக்கூடும்.



ஒரு மருத்துவரின் சாட்சி

இநநிகழ்சசி 1961 ஆம் ஆணடு எனமனாடு மருத்துேராகப் பணியாறறிய ஒருேடர 
எனக்கு நிடனவூட்டுகிறது. அேரதான மருத்துேர ஷிரின சிங எனபேர. இேர மேலூர 
கிறிஸ்தே மருத்துேக் கல்லூரியில் மருத் துே இ்ளஙகடலப் படிப்டப முடித்து, ‘சிறநத 
மாணவி’ எனகிற விருடதப் சபறறிருநதேர. இநதப் சபணமணி சதாணடுசசைய்ய 
தனடன அரபணித்தேர. லூதியானா கிறிஸ்தே மருத்துேக் கல்லூரியில் கண 
நிபுணராக தகுதிசபறறு, சதாைரநது அமநக மிஷன மருத்துேமடனகளில் தன 
கணேருைன மசைரநது பணியாறறினார. தனக்குள்்ளடத பகிரநதுசகாடுக்கும் 
ோழ்டே ோழ்நதார. அேர பலருடைய நம்பிக்டகக்கு உரியேராயிருநதார. 
மக்கள் தாஙகள் மனம்விட்டு மபசைமேணடும் என விரும்பும்மபாசதல்லாம் 
அேர அேரகளுக்கு மநரம் சசைலவிட்ைார. அேரகம்ளாடு அேர ஆண ைேராகிய 
இமயசுகிறிஸ்துடேக் குறித்தும், அேர அருளும் சுகத்டதக் குறித்தும், அனடபக் 
குறித்தும் மபசி ஆணைேருக்குள் ேழிநைத்த்ினார. அேருக்கு கடணயப் புறறுமநாய் 
முறறின நிடலயில் இருப்பதாக 2010 ஆம் ஆணடில் கணைறிநதனர. பலமுடற 
அேர மசைாரவூட்டும் புறறுமநாய் சிகிசடசையான கதிரவீசசு சுறறுகளுக்குள் சசைனறு 
ேநதமபாதும் கைவுளிைமிருநது மட்டுமம கிடைக்கும் அருட்ளயும், அனடபயும் 
பிரதிபலிக்கும் சபணமணியாகமே இருநதார. அேடர ஆறுதல்படுத்த முயனற 
பலர அேர அடையும் சுகத்டதக் கணடு அடமதிசபறறேரக்ளாகத் திரும்பினர. 
அேர புறறு மநாயிலிருநது குணமடையாமறமபானாலும், அேருடைய ஆவி, 
ஆத்துமா, மனதில் சுகத்டதப் சபறறிருநதார. அேர 2013 ஆம் ஆணடு ஜூடலமாதம் 
மரித்தமபாது அமநகர தம்டமப் பினபறறும்படியான மாதிரிடய விட்டுசசசைனறார. 
அேர மேதடன நடுமே, உணடமயான குணமடைதல் எதுசேனக் காட்டியுள்்ளார.

இதடனப் படிக்கும் அனபமர, நீஙகளும் குணமடைய மேணடுசமனறு 
விரும்புகிறீரக்ளாி சகட்ை சசைய்திகளின நடுமே ‘நறசசைய்திகள்’, நாம் நம்முடைய 
சைரீர கஷ்ைஙகளுக்காக நம் உள்்ளாரநத மதடேகளுைன இமயசு கிறிஸ்துவிைம் 
திரும்பமுடியும். நமக்குள்ம்ள கைவுள் ேடிேடமத்த சேறறிைத்டத, மேறு எேராலும் 
நிரப்பமோ, திருப்தி சசைய்யமோ முடியாது. அேர மட்டுமம நிரப்பக்கூடிய ஒர 
சேறறிைம் உள்்ளேரக்ளாக நாம் படைக்கப்பட்டுள்ம்ளாம். ஆகமே நீஙகள் 
இநத செபத்டதக் கூறி செபிப்பீரக்ளாி “ஆணைேராகிய இமயசுமே, நீஙகள் 
எனடன இருக்கிறபடிமய பாருஙகள், நான உஙகளிைம் சமய்யான சுகத்திறகாக 
மேணடுகிமறன. என மனம், ஆத்துமா, உைல் சுகத்திறகாக மேணடுகிமறன. என 
உள்்ளத்தில் சசையலாறறும். எனடன மனனித்து புதுப்பியும். எனடன முறறிலும் 
குணமடைநத நபராக மாறறுஙகள், ஆசமன.” நனறி! கைவுள் உஙகம்ளாடு சதாைரநது 
மபசுோராக.

உடைக்�ப்பட்ை 
வாழ்வு 

ஒன்று்பட்ைன
நான இநத ோரத்டதகட்ள எழுதும்மபாது எனடன ஆழமாக மேதடனப்படுத்தும் 
ஒரு சசைய்தி ேநதது. பள்ளி சசைல்லும் ேயதுடைய இரணடு பிள்ட்ளகளின தாயார 
தறசகாடல சசைய்துசகாணடு தன உயிடர மாய்த்துக்சகாணைாள் எனபமத அது. 
இப்படிப்பட்ை பல சகட்ை சசைய்திகள் நம்டமச சூழ்நதுள்்ளன. புதிதாக திருமணம் 
சசைய்துசகாணை சபண தான மணநதுசகாணை கணேன குடிகாரன எனறு 
அறிநதால் எனன சசைய்ோள்ி உடைநதுமபான திருமண ோழ்க்டகடய சீரபடுத்த 
முடியுமாி குணமாக்க முடியாத வியாதியால் பீடிக்கப்பட்ை பிள்ட்ளயின தநடதக்கு 
எவோறு ஆறுதல் கூறுேதுி உைலாலும், மனதாலும், ஆவியிலும் உடைநதுமபான 
மக்கள் பலடர நாம் மருத்துேமடனயில் காணகிமறாம். இப்படிப்பட்ை சகட்ைசசைய்திகள் 
நடுமே ஏதாேது நறசசைய்தி உண ைாி ஆழ்நத துயரமம அடுத்தபடி எனகிற 
நிடலயில் நாம் இருக்கினமறாம். மனடத மேதடனப்படுத்தும் நம்பிக்டகயறற 
சூழ்நிடலயில் ஒரு நல்லசசைய்தி ேராதா எனறு எதிரபார க்கிமறாம். கி.பி முதலாம் 
நூறறாணடிமல ஆணைேர இமயசுவின சீைரகள் நால்ேர எழுதிய, ஆதாரப்பூரேமான 
அேரது ேரலாறடற சுவிமசைஷம் அல்லது நறசசைய்தி நூல்கள் எனகினறனர. 2000 
ேருைஙகளுக்கு முனபு ஆணைேர இமயசு இவவுலகில் மனிதனாக ோழ்நதமபாமத, 
சதாழுமநாய் ஒரு பயஙகரமான மநாயாகக் கருதப்பட்ைது. அக்காலத்திமல இநத 
மநாய்க்கு எநத மருநதும் கிடையாது. குணமாக்க முடியாத மநாயாகக் கருதப்பட்ைது. 
இநதத் மதால்வியாதி ஒரு மனிதனுக்கு இருப்படதக் கணடுபிடித்தாமல மபாதும், 
அேன தீணைத்தகாதேனாக தள்ளிடேக்கப்படுோன. அப்படிப்பட்ைேரகள் ஊடரவிட்டு 
ஒதுஙகி மறற சதாழுமநாயாளிகளுைன இருக்கும்படி விரட்ைப்படுோரகள். இப்படிப்பட்ை 
சைமூகக்கட்டுகள் யாடேயும் முறியடித்தேர இமயசு. அேர சதாழுமநாயாளிகட்ளத் 
சதாட்டுக் குணமாக்கினார. குருைருக்கு பாரடேயளித்தார. சசைவிைர மகட்கவும், முைேர 
நைக்கவும் சசைய்தார. சசைத்தேரகட்ள உயிருைன எழுப்பினார.

இமயசு குணமாக்கின மக்களுள் எனடனக் கேரநதது, மனடதத் சதாட்ைது 
எனனசேனறால் அது சதாழுமநாயாளிகட்ளக் குணமாக்கினது எனலாம். 
பல நூறறாணடுகளுக்கு முனனர சபல்ஜியம் நாட்டைச மசைரநத மைமியன 
எனகிற நறபணியா்ளர ஹோய் தீவுகளுள் ஒனறான மமாமலாகாய் எனகிற 
தீவுக்குச சசைனறார. அஙகு சதாறறுத்தடைக்காப்புக்காக அரசைாஙகத்தால் 
பிரித்துடேக்கப்பட்டிருநத சதாழுமநாயாளிகள் நடுமே ோழ்நது, அேரகட்ள 
கேனித்துேநதார. அேர அேரகளுக்குள் ஒருேராகமே மாறியிருநதார. 
காலப்மபாக்கில் அேரும் சதாழுமநாய்க்குள்்ளாகி, தம் வீட்டைவிட்டு 
சேகுசதாடலவிலுள்்ள அநதத் தீவில் அேரகளில் ஒருேராகமே மரித்தார. 
தள்ளிடேக்கப்பட்ை மக்களுக்சகன ஆறுதல் சகாடுக்கேநத மனிதர இேர. 
அக்காலத்திமல சதாழுமநாய்க்கு மருநது இல்லாதிருநதது. ஆகமே இேர 
மநாடய குணமாக்கவில்டல. இேர சகாடுத்தது சைரீரசுகம் அல்ல, அேரக்ளது ஆவி 
ஆத்துமாவுக்குரிய சுகத்திறகுள் ேழிநைத்தினர. தள்ளிடேக்கப்பட்ை அம்மக்கள் 
விரும்பப்பட்ைேரக்ளாவும், அனடபப் சபறறேரக்ளாகவும் உணரநதனர.



ஒரு மருத்துவரின் சாட்சி

இரணைாம் பகுதியான அப்மபாஸ்தலர நைபடிகள் நூலில் இமயசு கிறிஸ்துவின 
உயிரத்சதழுதலுக்கு மிக முக்கியத்துேம் சகாடுத்து, இமயசுமே கிறிஸ்து, 
ஆணைேர எனறு உறுதிப்படுத் துகிறார. இமயசுவின உயிரத்சதழுதமல, அேர 
சசைானனபடி, அேமர “கிறிஸ்து” எனறும் “ஆணைேர” எனறும் நிரூபிப்பதறகு 
ஆதாரம் எனறு லூக்கா அேருடைய இரணைாம் நூலான அப்மபாஸ்தலர 
நைபடிகளில் ேலியுறுத்தியுள்்ளார. இநத அதிரசசியூட்டும் கூறறு அக்கால உலடக 
ஆணடு ேநத ேல்லடமயான சீசைரின (ராொ) ஆட்சிடயமய நடுஙகடேத்தது. 
அப்மபாஸ்தலர நூலின முறபகுதியில் உயிரத்சதழுநத இமயசு தமது சீைரகளிைம் 
இநத நறசசைய்திடய எருசைமலமிலும், யூமதயா முழுேதும் சைமாரியாவிலும், பூமியின 
கடைமுடனமட்டும் சசைனறு அறிவிக்கும்படி நியமித்தடதப் பாரக்கிமறாம் 
(அப்மபாஸ்தலர 1:8). இநத இரணடு நூல்களிலும் முக்கியமாகக் கூறப்படுபேர 
பரிசுத்த ஆவியானேர. பயநதுசகாணடிருநத இமயசுவின சீைரகட்ள டதரியத்மதாடு 
உலகசமஙகும் ேசைனத்டதக் கூறும்படி பரிசுத்த ஆவியானேர எப்படி மாறறினார 
எனபடதக் காணகிமறாம். இநநாள்ேடரயிலும், ஆணைேராகிய இமயசு 
கிறிஸ்துடேத் தஙகள் ஆணைேராகவும் மீட்பராகவும் ஏறறுக்சகாணை மக்கள் 
அமத பரிசுத்த ஆவியானேடரப் சபறறுக்சகாள்கினறனர. பரிசுத்த ஆவியானேர 
கிறிஸ்தேரகளுக்கு இமயசுடே சுட்டிக்காட்டி, அேடரப்மபால மாறறுகிறார.

ஒர் அமைப்பு 

இநத மருத்துேரின சைாட்சிடய பகுதி பகுதியாக எடுத்துப்படியுஙகள் இடதப் 
படித்துமுடிக்க மூனறடர மணிமநரம் பிடிக்கும். அப்படிப் படிக்கும்மபாது நீஙகள் இநத 
நானகு மகள்விகட்ள உஙகள் மனதில் டேத்துப்படியுஙகள்:

• இமயசு யார எனறு லூக்கா கூறுகிறாரி

• இமயசுவின தனிசசிறப்பு எனனி

• இது எனக்கு எனன அரத்தமளிக்கிறதுி

• இதறகு நான பதிலளிப்பது எப்படிி

சாட்சியின் 
ஆ�ம்பம

அக்கால மருத்துேர லூக்கா எனபேரால் எழுதப்பட்ை நூல் இது. இது ஒரு மருத்துே 
நூல் அல்ல. இருப்பினும் இதில் ஒரு மருத்துேடரவிை அமநக உயிரகட்ளக் 
காப்பாறறிய ஒரு கிராமத்துத்  தச சைரின ேரலாறடறக் கூறியுள்்ளார. உலக 
ேரலாறறிமலமய மிகவும் சசைல்ோக்குப்சபறற இநத மனிதரதான இமயசு. லூக்கா 
இரணடு நூல்கட்ள எழுதியுள்்ளார. இேரது முதலாேது நூல், லூக்காவின நறசசைய்தி 
நாசைமரத்து ஊடரசமசைரநத இமயசுடேக் குறித்த நறசசைய்தி நூல். இதிமல அேரது 
ோழ்க்டக, மபாதடன, மரணம், உயிரத்சதழுதல் மபானறடே கூறப்பட்டுள்்ளன. 
இரணைாம் நூல் அப்மபாஸ்தலரின நைபடிகள். இதில்  அேரது சீைரகள் அதாேது 
கிறிஸ்தேரகள் என று அடழக்கப் படுமோர எவோறு ஒரு சிறு குழுோக இருநது 
சபருகி, மத் திய கிழக்கு நாடுகட்ளயும், உலடகயும் அசசுறுத்தும் நிடலக் கு 
ே்ளரநதடதக் கூறியுள்்ளார.

லூக்�ொ நூலில் �ொம் �ொணபகதனன?

லூக்கா தமது நூல்கட்ள சதமயாப்பிலு எனபேருக்கு எழுதியுள்்ளார. இேர 
அேருடைய ஆதரோ்ளராக இருக்கலாம். இரு நூல்களும் பிரபலமான மக்கள் 
அனறாைம் மபசும் கிமரக்க சமாழியில் எழுதப்பட்ைடே. பவுல் எனபேரின 
பயணஙகளில் லூக்கா உைனசசைனறேர. பவுல் அடியார அக்கால உலகின பல 
இைஙகளுக்குப் பயணம்சசைய்து, இமயசு கிறிஸ்துடேக் குறித்த நறசசைய்திடய 
மக்களுக்குக் கூறிேநதார. லூக்காவின இரணைாம் நூலில் பல்மேறு பகுதிகளில் 
தாமும் பவுலுைன பயணம் சசைய்து கணைேறடறக் குறிப்பிட்டுள்்ளார. (“நாஙகள்” 
“எஙகம்ளாடு” எனகிற சசைாறகள் இருப்படதக் காணலாம்). இமயசு கிறிஸ்துவின 
முதலாேது சீைரகம்ளாடு இடணநது லூக்காவும், படழய ஏறபாட்டில் ோக்களிக்கப்பட்ை 
“இராொ”, இமயசுமே எனறு நம்பி ேநதார. கைவுள் உணைாக்கிய உலகத்திமல யாவும் 
நனறாக இருநதது. ஆனால் மக்கம்ளா, அேடரப் புறக்கணித்து தஙகள் சசைாநத 
ேழிகட்ளத் சதரிநதுசகாணைனர. இமயசு கிறிஸ்துவினமூலம் கைவும்ளாடு 
உடைநதுமபான உறடேப் புதுப்பிப்பது எப்படி எனறு சுவிமசைஷஙகள் (நறசசைய்தி 
நூல்கள்) கூறுகினறன. முழு மேதாகமும் இமயசுமே மதே டமநதன, மனிதர பாேம் 
சசைய்து துணடிக்கப்பட்ை கைவும்ளாடுள்்ள உறடேப் புதுப்பிக்க ேநதேர எனறு 
கூறுேதாக கிறிஸ்துவின பக்தரகள் நம்புகினறனர. இதன உசசைகட்ைமானது இமயசு 
குறறோளியாக நியாயம் தீரக்கப்பட்டு சகால்லப்பட்ைார எனபமத. இமயசுவின பணி 
மதால்வியடைநதது எனறு நிடனத்து இமயசுவின சீைரகள் கலக்கமுறறாரகள் என 
லூக்கா தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்்ளார. ஆனால் சிலுடேயில் அடறயப்பட்ைபின 
மூனறாம் நாளிமல உயிருைன எழுநது சீைரகளுக்கு காட்சியளித்தார.

வியக்கத்தக்கது எனனசேனறால், இமயசுவின அேமானகரமான சிலுடே 
மரணத்தினமூலம் அேர நம்முடைய பாேத்தின தணைடனடய ஏறறுக்சகாணைார. 
இதுமே கைவுள் நம் மீட்புக்சகன சகாணடுள்்ள திட்ைத்தின டமயப்பகுதியாகும். 
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ஒரு மருத்துவரின் சாட்சி

இவவிதமாய் கரத்தருக்காக முனமனறபாடு சசைய்திருக்கிற மக்கட்ள அேன ஆயத்தம் 
சசைய்ோன” எனறான.

அப்சபாழுது சைகரியா அநதத் தூதனிைம், “இது நைக்கும் எனறு நான எப்படி 
நம்பலாம்ி நான கிழேனாய் இருக்கிமறன, என மடனவியும் ேயது சசைனறே்ளாய் 
இருக்கிறாம்ள” எனறான.

அதறகு அநதத் தூதன, “நான இடறேனின சைமூகத்தில் நிறகினற காபிரிமயல்; 
உனனுைன மபசுேதறகாகவும், இநத நறசசைய்திடய உனக்கு அறிவிப்பதறகாகவும் நான 
அனுப்பப்பட்டிருக்கிமறன. நீமயா எனது ோரத்டதகட்ள நம்பவில்டல, ஆதலால் இடே 
நிகழும் நாள் ேடரக்கும் நீ மபசை முடியாமல் ஊடமயாயிருப்பாய்; நான சசைானனடேமயா 
நியமித்த காலத்தில் நிடறமேறும்” எனறான.

அமதமேட்ளயில், சைகரியாவின ேருடகக்காக சேளிமய காத்துக்சகாணடிருநத 
மக்கள், அேன ஏன ஆலயத்தில் நீணை மநரமாய் இருக்கிறான என மயாசிக்கத் 
சதாைஙகினாரகள். அேன சேளிமய ேநதமபாது, அேரகம்ளாடு மபசை அேனால் 
முடியவில்டல. அேன அேரகளுக்கு டசைடக காட்டியதால், அேன ஆலயத்தில் ஒரு 
தரிசைனத்டதக் கணடிருக்கிறான எனறு அேரகள் அறிநதுசகாணைாரகள். ஆனால் 
அேன மபசைமுடியாதேனாகமே இருநதான.

அேனது பணிசசைய்யும் காலம் முடிேடைநதமபாது, அேன தன வீட்டிறகுத் திரும்பிப் 
மபானான. இநத நாட்களுக்குப்பின அேன மடனவி எலிசைசபத் கருத்தரித்தாள், அேள் 
ஐநது மாதஙக்ளாக பிறர கணணில் பைாதிருநதாள். அப்சபாழுது அேள், “கரத்தமர 
இடதசசசைய்தார, இநத நாட்களில் அேர எனக்குத் தயவுகாட்டி, என மக்களிடைமய 
எனக்கிருநத அேமானத்டத நீக்கிப்மபாட்ைார” எனறாள்.

ஆறாம் மாதத்தில், கலிமலயாவிலுள்்ள நாசைமரத்து எனனும் ஒரு பட்ைணத்திறகு 
இடறேன காபிரிமயல் தூதடன, ஒரு கனனிடகயிைம் அனுப்பினார; அேள் தாவீதின 
சைநததியானாகிய மயாமசைப்பு எனனும் சபயருள்்ள ஒருேனுக்கு திருமணம் சசைய்ய 
நிசசையிக்கப்பட்டிருநதாள். அநதக் கனனிடகயின சபயர மரியாள். கரத்தருடைய தூதன 
அேளிைம் மபாய், “மிகவும் தயவு சபறறேம்ள ோழ்க! கரத்தர உனனுைன இருக்கிறார” 
எனறான.

தூதன சசைானன ோரத்டதடயக் மகட்ை மரியாள் மிகவும் கலக்கமடைநது, இநத 
ோழ்த்துதல் எத்தடகயமதா எனறு மயாசிக்கத் சதாைஙகினாள். ஆனால் அநதத் தூதன 
அேளிைம், “மரியாம்ள, பயப்பைாமத! நீ இடறேனிைத்தில் தயவு சபறறிருக்கிறாய். 
நீ கருத்தரித்து ஒரு மகடனப் சபறசறடுப்பாய், அேருக்கு இமயசு எனறு சபயரிை 
மேணடும். அேர சபரியேராயிருப்பார, மகா உனனதமானேரின மகன என அடழக்கப்
படுோர. அேருடைய தநடதயாகிய தாவீதின அரியடணடய இடறேனாகிய கரத்தர 
அேருக்குக் சகாடுப்பார. அேர யாக்மகாபின குடும்பத்தாடர எனசறனறும் ஆட்சி 
சசைய்ோர; அேருடைய அரசு ஒருமபாதும் முடிவுசபறாது” எனறான.

லூக்�ா
மதிப்புக்குரிய சதமயாப்பிலுமே, நமது மத்தியில் நிடறமேறிய நிகழ்வுகளின 

விேரத்டத ஒழுஙகாக எழுத, அமநகர முனேநதாரகள்.  துேக்கத்திலிருநது கணகணை 
சைாட்சிக்ளாகவும், ோரத்டதடய அறிவிக்கும் ஊழியரக்ளாகவும் இருநத அேரகள், 
எஙகளுக்குக் சகாடுக்கப்பட்ைபடிமய எழுதினாரகள். நானும் உமக்கு அேறடற 
ஒழுஙகாக எழுதுேதறகுத் தீரமானித்மதன. துேக்கத்திலிருநது நைநத எல்லாேறடற
யும் கேனமாய் விசைாரித்தறிநது, இடத எழுதுகிமறன. இதனால் உமக்குப் மபாதிக்கப்பட்ை 
விஷயஙகள் நிசசையமாக உணடமயானடே எனபடத நீர அறிநதுசகாள்்ளலாம்.

ஏமராது அரசைன யூமதயாடே ஆட்சிசசைய்த காலத்தில், சைகரியா எனனும் 
சபயருடைய ஒரு ஆசைாரியன இருநதான. இேன அபியாவின ஆசைாரியப் பிரிடேச 
மசைரநதேன. இேனுடைய மடனவி எலிசைசபத்தும், ஆசைாரியனாகிய ஆமரானின 
சைநததியேள்.  அேரகள் இருேரும் இடறேனின பாரடேயில் நீதிமானக்ளாக 
இருநதாரகள். மறறேரக்ளால் குறறஞசைாட்ைப்பை இைமில்லாமல், கரத்தருடைய எல்லாக் 
கட்ைட்ளகட்ளயும் ஒழுஙகுவிதிகட்ளயும் டகக்சகாணைாரகள். ஆனாலும் எலிசைசபத் 
மலடியாக இருநததினால், அேரகளுக்குப் பிள்ட்ளயில்லாதிருநதது; அேரகள் 
இருேரும், இப்சபாழுது ேயது சசைனறேரக்ளாய் இருநதாரகள்.

ஒருமுடற அபியாவின பிரிடே மசைரநதேரகள், ஆலயத்தில் பணிபுரிநதமபாது, 
சைகரியாவும் இடறேனுக்கு முனபாக ஆசைாரியப் பணிடயச சசைய்தான. ஒரு நாள் 
ஆசைாரியரகளின ேழக்கத்தினபடி கைடமகட்ளச சசைய்ேதறகு சீட்டு மபாட்ைமபாது, 
கரத்தருடைய ஆலயத்திறகுள் மபாய் தூபஙகாட்டும் பணிடயச சசைய்ேதறகு சைகரியா 
சதரிநசதடுக்கப்பட்ைான. தூபஙகாட்டும் மேட்ள ேநதமபாது ேழிபாட்டிறகு கூடிேநத 
மக்கள் சேளிமய மனறாடிக் சகாணடிருநதாரகள்.

அப்சபாழுது கரத்தரின தூதன ஒருேன, தூபபீைத்தின ேலதுபக்கத்திமல நினறு 
சைகரியாவுக்குக் காட்சியளித்தான. சைகரியா அேடனக் கணடு திடுக்கிட்டு, பயநதான. 
அநதத் தூதமனா அேடனப் பாரத்து: “சைகரியாமே, பயப்பைாமத; உனது மனறாட்டு 
மகட்கப்பட்ைது. உனது மடனவி எலிசைசபத் உனக்கு ஒரு மகடனப் சபறுோள், நீ 
அேனுக்கு மயாோன எனறு சபயரிை மேணடும். அேன உனக்கு மகிழ்சசியும் 
மனக்களிப்புமாய் இருப்பான. அேனுடைய பிறப்பின நிமித்தம், அமநகர சபருமகிழ்சசி
யடைோரகள்; அேன கரத்தருடைய பாரடேயில் சபரியேனாயிருப்பான. அேன 
ஒருமபாதும் திராட்டசை இரசைத்டதமயா, மதுபானத்டதமயா அருநத மாட்ைான, அேன 
தனது தாயின ேயிறறில் இருக்கும்மபாமத பரிசுத்த ஆவியானேரால் நிரப்பப்படுோன. 
அேன இஸ்ரமயல் மக்களில் பலடர அேரகளுடைய இடறேனாகிய கரத்தரிைத்திறகுத் 
திரும்பவும் சகாணடுேருோன. அேன எலியாவின ஆவிமயாடும் ேல்லடமமயாடும் 
கரத்தருக்கு முனபாகப் மபாோன; தநடதயரின இருதயத்டதப் பிள்ட்ளகள் பக்கமாகத் 
திருப்புோன, கீழ்ப்படியாதேரகட்ள நீதிமானகளுடைய ்ானத்திறகுத் திருப்புோன. 



12 | லூக்கா லூக்கா | 13

1:34 – 1:55 1:56 – 1:76

மரியாள் எலிசைசபத்துைன மூனறு மாதஙகள் தஙகியிருநது, அதறகுப் பினபு தன 
வீட்டிறகுத் திரும்பிப் மபானாள்.

எலிசைசபத்திறகு பிள்ட்ளசபறும் காலம் ேநதமபாது, அேள் ஒரு மகடனப் சபறறாள். 
அேளுடைய அயலேரகளும் உறவினரகளும் கரத்தர அேளுக்குப் சபரிதான இரக்கம் 
காணபித்திருக்கிறார எனறு மகள்விப்பட்ைமபாது, அேளுைனகூை மகிழ்சசி அடைநதாரகள்.

அேரகளுடைய அயலேரகளும் உறவினரகளும் எட்ைாம் நாளில் அநதப் பிள்ட்ளக்கு 
விருத்தமசைதனம் சசைய்யும்படி ேநது மசைரநதாரகள். அேரகள் குழநடதக்கு அேனுடைய 
தகப்பனின சபயரினபடிமய சைகரியா எனறு சபயரிை நிடனத்தாரகள். ஆனால் 
குழநடதயின தாமயா, “இல்டல! அேன மயாோன எனமற அடழக்கப்பை மேணடும்” 
எனறு சசைானனாள்.

அதறகு அேரகள் அேளிைம், “உனது உறவினரில் அநதப் சபயருள்்ளேன 
ஒருேனும் இல்டலமய” எனறாரகள்.

அப்சபாழுது அேரகள் பிள்ட்ளயின தகப்பன எனன சபயரிை விரும்புகிறான 
எனறு அறிேதறகு, அேனிைம் டசைடக மூலம் மகட்ைாரகள். அேன ஒரு கறபலடகடயக் 
மகட்டுோஙகி, அேரகள் எல்மலாரும் வியப்படையத்தக்கதாக “இேனுடைய சபயர 
மயாோன” எனறு எழுதினான. உைமன அேனது ோய் திறக்கப்பட்டு, அேனுடைய நாவு 
கட்ைவிழ்நதது. அேன இடறேடனப் புகழ்நது மபசைத் சதாைஙகினான. அயலேரகள் 
எல்மலாரும் ஆசசைரியப்பட்ைாரகள். இநதக் காரியஙகட்ளக்குறித்து, யூமதயாவின மடலநாடு 
எஙகும் மக்கள் மபசிக்சகாணைாரகள். இடதக் மகள்விப்பட்ை எல்மலாரும் வியப்படைநது, 
“இநதப் பிள்ட்ள எப்படிப்பட்ைதாய் இருக்குமமாி” எனறாரகள் கரத்தருடைய கரம் அநத 
பிள்ட்ளமயாடு இருநதது.

அநதப் பிள்ட்ளயின தகப்பனான சைகரியா பரிசுத்த ஆவியானேரால் நிரப்பப்பட்டு 
இடறோக்கு உடரத்ததாேது:

  இஸ்ரமயலின இடறேனாகிய கரத்தருக்குத் துதி உணைாேதாக,
  அேர ேநது தம்முடைய மக்கட்ள மீட்டுக்சகாணைார.
  அேர தமது தாசைனாகிய தாவீதின ேம்சைத்திலிருநது,
  நாம் இரட்சிப்பு அடைேதறகான இரட்சைணியக்சகாம்டப எழுப்பியிருக்கிறார.
  அேர தம்முடைய பரிசுத்த இடறோக்கினர மூலமாய், 

சநடுஙகாலத்திறகு முனமப சசைால்லியிருநதார.
  நம்முடைய படகேரிைமிருநதும்,
  நம்டம சேறுக்கும் எல்மலாருடைய டககளிலிருநதும் நமக்கு 

விடுதடலடய ஏறபடுத்துமேன எனறும்,
  அேருடைய பரிசுத்த உைனபடிக்டகடய நிடனவுகூரநது,
  நம்முடைய தநடதயருக்கு இரக்கம் காணபிப்மபன எனறும் 

சசைால்லியிருநதார.
  அேர நமது தநடதயான ஆபிரகாமுக்கு ஆடணயிட்டு:
  நம்முடைய படகேருடைய டகயினினறு நம்டமத் தப்புவித்து,
  நமது நாட்கச்ளல்லாம் பயமினறிப் பணிசசைய்யும்படி,
  பரிசுத்தத்திலும் நீதியிலும் அேருக்கு முனபாக எனறும் ோக்குக் 

சகாடுத்திருநதார.

  என பிள்ட்ளமய, நீமயா, மகா உனனதமானேருடைய இடறோக்கினன 
எனறு அடழக்கப்படுோய்;

  நீ கரத்தருக்கு ேழிடய ஆயத்தம்பணணும்படி, அேருக்கு முனபாகப் 
மபாோய்.

அப்சபாழுது மரியாள் அநதத் தூதனிைம், “இது எப்படியாகும், நான கனனியாய் 
இருக்கிமறமனி” எனறாள்.

அதறகு தூதன, “பரிசுத்த ஆவியானேர உனமமல் ேருோர, மகா உனனதமானேரின 
ேல்லடம உனமமல் நிழலிடும். எனமே பிறக்கும் பரிசுத்த குழநடத இடறேனின மகன 
என அடழக்கப்படுோர. உனது உறவினராகிய எலிசைசபத்தும் தனது முதிரேயதில் ஒரு 
குழநடதடயப் சபற இருக்கிறாள். மலடி எனப்பட்ைேள் இப்சபாழுது கருத்தரித்து ஆறு 
மாதஙக்ளாகினறன. இடறேனால் சசைய்ய முடியாதது ஒனறும் இல்டல” எனறான.

அதறகு மரியாள், “இமதா நான கரத்தரின அடிடம; நீர சசைானனபடிமய எனக்கு 
நைக்கட்டும்” எனறாள். அப்சபாழுது கரத்தருடைய தூதன அேட்ளவிட்டுப் மபானான.

அநநாட்களில் மரியாள் புறப்பட்டு யூமதயாவின மடல நாட்டிலுள்்ள ஒரு பட்ைணத்திறகு 
விடரோகப் மபானாள்; அஙமக அேள் சைகரியாவின வீட்டிறகுள் மபாய், எலிசைசபத்டத 
ோழ்த்தினாள். மரியாளுடைய ோழ்த்துதடல எலிசைசபத் மகட்ைமபாது, அேளுடைய 
கருப்டபயில் இருநத குழநடத துள்ளியது. அப்சபாழுது எலிசைசபத் பரிசுத்த 
ஆவியானேரால் நிரப்பப்பட்டு, உரத்த குரலில் சசைானனதாேது: “நீ சபணகளுக்குள்ம்ள 
ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேள். நீ சபறசறடுக்கப் மபாகும் பிள்ட்ளயும் ஆசீரேதிக்கப்பட்ைது! 
எனது கரத்தரின தாய் எனனிைம் ேருேதறகு, நான இவே்ளோய் தயவுசபறமறன. 
உனது ோழ்த்துதலின சைத்தம் எனது காதில்பட்ைதுமம, எனது கருப்டபயில் இருக்கும் 
குழநடத மகிழ்சசியினால் துள்ளிறறு. கரத்தர தனக்குச சசைானனது நிடறமேறும் எனறு 
விசுோசித்தேள் ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேம்ள!” எனறாள்.

அப்சபாழுது மரியாள் சசைானனதாேது:

  “என ஆத்துமா கரத்தடர மகிடமப்படுத்துகிறது,
  என ஆவி என இரட்சைகராகிய இடறேனில் சபருமகிழ்சசியடைகிறது.
  ஏசனனில், அேர தமது
  அடிடமயின தாழ்டம நிடலடயத் தயவுைன பாரத்தார.
  இப்சபாழுதிலிருநது எல்லாத் தடலமுடறயினரும் எனடன 

ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேள் எனறு அடழப்பாரகள்.
  ேல்லடமயுள்்ளேர எனக்கு அரும்சபரும் காரியஙகட்ளச சசைய்தார.
  பரிசுத்தர எனபது அேருடைய சபயர.
  அேருக்குப் பயப்படுகிறேரகளுக்கு,
  தடலமுடற தடலமுடறயாக அேர இரக்கம் காணபிக்கிறார.
  அேர தமது புயத்தினால் ேல்லடமயான சசையல்கட்ள 

நிடறமேறறினார;
  தஙகளுடைய உள்்ளத்தில் அகநடதயான நிடனவு சகாணைேரகட்ள 

அேர சிதறடித்தார.
  ஆளுநரகட்ள அேரகளுடைய அரியடணகளில் இருநது கீமழ 

வீழ்த்தினார.
  ஆனால், தாழ்டமயானேரகட்ளமயா அேர உயரத்தினார.
  அேர பசியாய் இருநதேரகட்ள நனடமக்ளால் நிரப்பினார.
  ஆனால் சசைல்ேநதரகட்ளமயா சேறுடமயாய் அனுப்பினார.
  அேர தமது மேடலக்காரனாகிய இஸ்ரமயலுக்கு உதவி சசைய்தார.
  நம்முடைய தநடதயரகளுக்கு அேர ோக்களித்தபடிமய, ஆபிரகாமுக்கும்
  அேனுடைய தடலமுடறயினருக்கும் எனசறனறுமுள்்ள இரக்கத்டத 

அேர நிடனத்தபடிமய சசைய்திருக்கிறார”

எனறு பாடினாள்.
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விடரோய்ப் புறப்பட்டு மரியாட்ளயும் மயாமசைப்டபயும் சதாழுேத்திமல 
கிைத்தப்பட்டிருநத குழநடதடயயும் கணைாரகள். பினபு அக்குழநடதடயக் குறித்து 
இடறதூதரகள் தஙகளுக்குச சசைால்லப்பட்ை சசைய்திடய எஙகும் பரப்பினாரகள். 
மமய்ப்பரகள் சசைானனடதக் மகட்ை எல்மலாரும் வியப்படைநதாரகள். மரியாம்ளா இநதக் 
காரியஙகட்ளசயல்லாம் தன இருதயத்திமல டேத்து, ஆழ்நது மயாசித்தாள். தஙகளுக்கு 
சசைால்லப்பட்ைபடிமய நைநதிருநதபடியால், மமய்ப்பரகள் கணடு மகட்ை எல்லாேறடறயும் 
குறித்து இடறேடனத் துதித்து, மகிடமப்படுத்திக்சகாணமை திரும்பிச சசைனறாரகள்.

குழநடதக்கு விருத்தமசைதனம் சசைய்யப்பை மேணடிய எட்ைாம் நாளிமல, அேருக்கு 
இமயசு எனறு சபயரிைப்பட்ைது; அது தாயின கரப்பத்தில் உருோகும் முனமப, 
இடறேனின தூதனால் அேருக்குக் சகாடுக்கப்பட்ை சபயர.

மமாமசையின சைட்ைத்தினபடி அேரகளுக்குரிய சுத்திகரிப்பின காலம் முடிேடைநததும், 
மயாமசைப்பும் மரியாளும் குழநடதடயக் கரத்தருக்கு ஒப்புக்சகாடுக்கும்படி 
எருசைமலமுக்குக் சகாணடுசசைனறாரகள். ஒவசோரு முதறமபறான ஆண குழநடதயும் 
கரத்தருக்சகனறு ஒப்புக்சகாடுக்கப்பை மேணடும் எனறு கரத்தருடைய சைட்ைத்தில் 
எழுதியிருக்கிறபடிமய இடதச சசைய்தாரகள். கரத்தருடைய சைட்ைத்தில் சசைால்லப்பட்ை
படிமய, ஒரு மொடிப் புறாக்கட்ளயாேது இரணடு மாைப்புறாக் குஞசுகட்ளயாேது 
அேரகள் பலியாகச சசைலுத்தும்படிமய அஙகு சசைனறாரகள்.

அப்சபாழுது எருசைமலமில் சிமிமயான என அடழக்கப்பட்ை ஒருேன இருநதான; 
அேன நீதிமானும் இடறபக்தி உள்்ளேனுமாயிருநதான. பரிசுத்த ஆவியான
ேர அேனமமல் இருநதார; அேன இஸ்ரமயலரகளுக்கு ஆறுதல் அளிப்பேரின 
ேருடகக்காகக் காத்திருநதான. கரத்தருடைய கிறிஸ்துடேக் காணுமுன அேன 
இறநது மபாகமாட்ைான எனறு பரிசுத்த ஆவியானேரால் அேனுக்கு சேளிப்
படுத்தப்பட்டிருநதது. அனறு சிமிமயான பரிசுத்த ஆவியானேரால் ஏேப்பட்டு, 
ஆலயத்திறகுள் ேநதிருநதான. பிள்ட்ளயாகிய இமயசுவுக்கு மமாமசையின சைட்ை 
ேழக்கத்தினபடி சசைய்ேதறகாக, அேருடைய சபறமறார அேடர உள்ம்ள சகாணடு
ேநதாரகள். அப்சபாழுது சிமிமயான அேடரத் தனது டகயில் எடுத்து, இடறேடனத் 
துதித்துச சசைானனதாேது:

  “ஆணைேமர, நீர ோக்குறுதி தநதபடிமய,
  உமது மேடலக்காரனாகிய எனடனச சைமாதானத்துைன மபாகும்படி 

இப்சபாழுது அனுப்பும்.
  ஏசனனில் எனது கணகள் உமது இரட்சிப்டபக் கணைன.
  இநத இரட்சிப்டப எல்லா மக்களின பாரடேயிலும் நீர 

ஆயத்தமாக்கியிருக்கிறீர:
  இது யூதரல்லாதேருக்கு சேளிப்படுத்துதடலக் சகாடுக்கும் ஒரு ஒளி,
  உமது மக்க்ளான இஸ்ரமயலரின மகிடம,”

எனறான.
குழநடதயின தகப்பனும் தாயும் அேடரப்பறறிச சசைால்லப்பட்ைடதக் குறித்து 

வியப்படைநதாரகள். அப்சபாழுது சிமிமயான அேரகட்ள ஆசீரேதித்து, குழநடதயின 
தாயாகிய மரியாளுக்குச சசைானனதாேது: “இஸ்ரமயலில் பலர வீழ்ேதறகும் பலர 
எழுநதிருப்பதறகும் காரணமாக இநதக் குழநடத நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பலருக்கு 
எதிரக்கப்படும் அடையா்ளமாகவும் இருக்கும். இதனால் அமநகருடைய இருதயத்தின 
சிநதடனகள் சேளிப்படுத்தப்படும். உனது ஆத்துமாடேயும் ஒரு ோள் ஊடுருவிச 
சசைல்லும்” எனறான.

  நம்முடைய இடறேனின மிகுநத இரக்கத்தின நிமித்தம்
  அேருடைய மக்களுக்கு பாேஙகள் மனனிக்கப்படுேதன மூலமாய், 

இரட்சிப்பின அறிடேக் சகாடுப்பாய்.
  இருளில் ோழ்கிறேரகளுக்கும்
  மரண இருளில் இருக்கிறேரகளுக்கு ஒளிடயத் தருேதறகும்,
  நமது கால்கட்ள சைமாதானத்தின ேழியில் நைத்துேதறகும்,
  “பரமலாகத்திலிருநது மதானறிய அருமணாதயம்
  நம்டம சைநதித்திருக்கிறது.”

அநதப் பிள்ட்ள ே்ளரநது ஆவியில் ேலிடமயடைநதது; அேன சேளியரஙகமாக 
இஸ்ரமயலரினமுன ேரும் காலம்ேடரக்கும் பாடலேனத்தில் ோழ்நதான.

அநநாட்களில் சீசைர அகுஸ்து, மராமப் மபரரசு முழுேதும் ஒரு குடிமதிப்பு எடுக்கப்பை 
மேணடும் எனறு கட்ைட்ள பிறப்பித்தான. சீரியா நாட்டிறகு சிமரனியு எனபேன 
ஆளுநனாய் இருநத காலத்தில் இைம்சபறற முதலாம் குடிமதிப்பு இதுமேயாகும். 
எனமே, ஒவசோருேரும் தஙகட்ளப் பதிவு சசைய்ேதறகாக, தஙகள்தஙகள் ஊரகளுக்குச 
சசைனறாரகள்.

அப்சபாழுது மயாமசைப்பும் கலிமலயாவிலுள்்ள நாசைமரத்துப் பட்ைணத்திலிருநது, 
யூமதயாவிலுள்்ள தாவீதின பட்ைணமான சபத்லமகமுக்குப் மபானான. அேன 
தாவீதின குடும்பத்டதயும் ேம்சைத்டதயும் மசைரநதேனாயிருநதான. அேன தனக்கு 
மடனவியாக நியமிக்கப்பட்டிருநத மரியாட்ளயும் கூட்டிக்சகாணடு, பதிவுசசைய்யும்படி 
மபானான. அப்சபாழுது அேள் கரப்பேதியாயிருநதாள். அேரகள் அஙகிருக்டகயில், 
அேளுக்குப் பிரசைேமநரம் ேநதது; அேள் தனனுடைய முதல் பிள்ட்ளயான ஆண 
குழநடதடயப் சபறறாள். பிள்ட்ளடய அேள் துணிகளினால் சுறறி, சதாழுேத்தி
லிருநத சதாட்டியில் கிைத்தினாள்; ஏசனனில் சைத்திரத்தில் தஙகுேதறகு அேரகளுக்கு 
இைம் கிடைக்கவில்டல.

அனறிரவு அருமகயிருநத ேயல்சேளிகளில் மமய்ப்பரகள் தஙகியிருநது, 
இரவிமல தஙகள் மநடதடயக் காேல் காத்துக்சகாணடிருநதாரகள். கரத்தரின தூதன 
ஒருேன அேரகளுக்குக் காட்சியளித்தான, கரத்தருடைய மகிடம அேரகட்ளச 
சுறறிலும் பிரகாசித்தது. அேரகள் மிகவும் பயநதாரகள். ஆனால் அநதத் தூதன அேர
களிைம், “பயப்பைமேணைாம், எல்லா மக்களுக்கும் சபருமகிழ்சசிடயக் சகாடுக்கும் 
நறசசைய்திடய நான உஙகளுக்கு அறிவிக்கிமறன. இனறு தாவீதின பட்ைணத்திமல ஒரு 
இரட்சைகர உஙகளுக்காக பிறநதிருக்கிறார; அேமர கரத்தராகிய கிறிஸ்து. துணிகளினால் 
சுறறப்பட்ை ஒரு குழநடதடய சதாழுேத்தில் கிைத்தியிருப்படத நீஙகள் காணபீரகள். 
இதுமே உஙகளுக்குக் சகாடுக்கப்பட்ை அடையா்ளம்” எனறான.

அப்சபாழுது திடீசரன பரமலாக மசைடனயின ஒரு சபருஙகூட்ைம் அநதத் 
தூதனுைன காட்சியளித்து,

  “உனனதத்தில் இடறேனுக்கு மகிடம உணைாகட்டும்,
  பூமியில் அேர தயவு காட்டுகிற மனிதருக்கு சைமாதானம் உணைாகட்டும்,”

எனறு இடறேடனத் துதித்தாரகள்.
அநதத் தூதர அேரகட்ளவிட்டுப் பரமலாகத்துக்குத் திரும்பிப் மபானபினபு, 

மமய்ப்பர ஒருேடரசயாருேர பாரத்து, “நாம் சபத்லமகமுக்குப் மபாய், நிகழ்நதிருப்
பதாகக் கரத்தர நமக்குச சசைால்லியிருக்கிற இநதச சைம்பேத்டதப் பாரப்மபாம் 
ோருஙகள்” எனறு சசைால்லிக்சகாணைாரகள்.
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அனனாவும் காய்பாவும் பிரதான ஆசைாரியராய் இருநதாரகள். அப்சபாழுது பாடல
ேனத்தில் இருநத சைகரியாவின மகன மயாோனுக்கு இடறேனுடைய ோரத்டத 
ேநதது. அேன மயாரதான நதிடயச சுறறியுள்்ள நாட்டுப்புறம் எஙகும் சசைனறு, மக்கள் 
பாேஙகளிலிருநது மனனிப்புப் சபறுேதறகு, அேரகள் மனநதிரும்பிப் சபறமேணடிய 
திருமுழுக்டகக் குறித்துப் பிரசைஙகித்தான. இடறோக்கினன ஏசைாயாவின ோரத்டதகள் 
அைஙகிய புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதுமபால் இது நைநதது:

  “பாடலேனத்தில் கூப்பிடுகிற ஒருேனின குரல் மகட்கிறது,
  ‘கரத்தருக்கு ேழிடய ஆயத்தப்படுத்துஙகள்,
  அேருக்காக ேழிகட்ள மநராக்குஙகள்.
  பள்்ளத்தாக்குகள் எல்லாம் நிரப்பப்படும்,
  ஒவசோரு மடலயும் குனறும் தாழ்த்தப்படும்.
  மகாணலான வீதிகள் மநராகும்,
  கரடுமுரைான ேழிகள் சீராகும்.
  மனுக்குலம் எல்லாமம இடறேனின இரட்சிப்டபக் காணும்.’ ”

மயாோன தனனிைம் திருமுழுக்குப் சபறும்படி ேநத மக்களுக்குச சசைானனதாேது, 
“விரியனபாம்புக் குட்டிகம்ள! ேரப்மபாகும் கடுஙமகாபத்திலிருநது தப்பிமயாடும்படி 
உஙகட்ள எசசைரித்தது யாரி நீஙகள் மனநதிரும்பியிருநதால் அதறமகறற கனிடயக் 
காணபியுஙகள். ‘ஆபிரகாம் எஙகளுக்குத் தகப்பனாக இருக்கிறார,’ எனறு உஙகளுக்
குள்ம்ள சசைால்லமேணைாம். ஏசனனில், இநதக் கறகளிலிருநதுஙகூை ஆபிரகாமுக்குப் 
பிள்ட்ளகட்ள உணைாக்க இடறேனால் முடியும் எனறு நான உஙகளுக்குச 
சசைால்லுகிமறன. மகாைாரி ஏறசகனமே மரஙகளின மேர அருமக டேக்கப்பட்டுள்்ளது; 
நல்ல கனிசகாைாத ஒவசோரு மரமும் சேட்ைப்பட்டு சநருப்பிமல மபாைப்படும்” எனறான.

அப்சபாழுது கூடியிருநத மக்கள் அேனிைம், “அப்படியானால், நாஙகள் எனன 
சசைய்யமேணடும்ி” எனறு மகட்ைாரகள்.

மயாோன அதறகுப் பதிலாக, “இரணடு உடைகட்ள டேத்திருப்பேன உடைகள் 
இல்லாதேனுைன பகிரநதுசகாள்்ளட்டும்; உணடே டேத்திருக்கிறேனும் அவோமற 
சசைய்யட்டும்” எனறான.

ேரி ேசூலிக்கிறேரகளும் திருமுழுக்குப் சபறும்படி ேநது, அேனிைம், “மபாதகமர, 
நாஙகள் எனன சசைய்யமேணடும்ி” எனறு மகட்ைாரகள்.

மயாோன அேரகளிைம், “ேசூலிக்கும்படி உஙகளுக்குச சசைால்லப்பட்ை சதாடகக்கு
மமல், எடதயும் ேசூலிக்க மேணைாம்” எனறான.

அப்சபாழுது சில படைவீரரகள் அேனிைம், “நாஙகள் எனன சசைய்யமேணடும்ி” 
எனறு மகட்ைாரகள்.

அேன அேரகளிைம், “மக்கட்ளப் பயமுறுத்திப் பணம் பறிக்க மேணைாம். 
யாரமீதும் சபாய்க் குறறம் சுமத்தமேணைாம். உஙகளுக்குக் கிடைக்கும் சைம்ப்ளத்துைன 
திருப்தியாய் இருஙகள்” எனறான.

மக்கள் கிறிஸ்துவுக்காக எதிரபாரப்புைன காத்திருநததால், “மயாோனதான 
கிறிஸ்துோயிருப்பாமராி” எனறு தஙகள் இருதயஙகளில் மயாசித்துக் சகாணடி
ருநதாரகள். மயாோன அேரகள் எல்மலாடரயும் பாரத்து, “நான உஙகளுக்குத் 
தணணீரினால் திருமுழுக்கு சகாடுக்கிமறன. எனடனப் பாரக்கிலும் மிகவும் 
ேல்லடமயுள்்ள ஒருேர ேருகிறார. அேருடைய பாதரட்டசைகளின ோடர அவிழ்க்கிற 
ஒரு அடிடமயாக இருக்கவும் நான தகுதியறறேன. அேர உஙகளுக்குப் பரிசுத்த 
ஆவியினாலும் அக்கினியாலும் திருமுழுக்குக் சகாடுப்பார. அேர தமது கரத்தில் 
தூறறுக்கூடை ஏநதி, தமது க்ளத்டதச சுத்தம் சசைய்ோர. அேர தன தானியஙகட்ள 

ஆலயத்தில் அனனாள் எனப்பட்ை ஒரு இடறோக்கினள் இருநதாள். இேள் ஆமசைர 
மகாத்திரத்டதச மசைரநத பானுமேலின மகள். இேள் மிகவும் ேயது சசைனறேள்; தனது 
திருமணத்திறகுப்பின ஏழு ேருைஙகம்ள தனது கணேனுைன ோழ்நதிருநதாள். 
அதறகுப் பினபு எணபத்து நானகு ேயது ேடரக்கும் அேள் விதடேயாகமே இருநதாள். 
அேள் ஒருமபாதும் ஆலயத்டதவிட்டு விலகாமல், இரவும் பகலும் உபோசைத்துைனும் 
மனறாட்டுைனும் ேழிபட்டுக் சகாணடிருநதாள். அநத மேட்ளயில் அேள் அஙகு ேநது 
இடறேனுக்கு நனறி சசைலுத்தி, எருசைமலமின மீட்டப எதிரபாரத்துக் சகாணடிருநத 
எல்மலாருைனும் அநதக் குழநடதடயக் குறித்துப் மபசினாள்.

கரத்தருடைய சைட்ைத்தினபடி சசைய்யமேணடிய எல்லாேறடறயும் சசைய்துமுடித்த 
பினபு, மயாமசைப்பும் மரியாளும் கலிமலயாவில் ேசிக்கும் தஙகள் சசைாநத ஊரான 
நாசைமரத்துக்குத் திரும்பிச சசைனறாரகள். அநதப் பிள்ட்ள ே்ளரநது, ேலிடம சபறறு, 
்ானம் நிடறநதேராய் இருநதார; இடறேனின கிருடபயும் அேரமமல் இருநதது.

இமயசுவின சபறமறார, ஒவசோரு ேருைமும் பஸ்கா எனற பணடிடகடயக் சகாணைாடு
ேதறகு, எருசைமலமுக்குப் மபாோரகள். இமயசுவுக்குப் பனனிசரணடு ேயதாயிருநதமபாது, 
ேழக்கத்தினபடிமய அேரகள் பணடிடகக்குச சசைனறாரகள். பணடிடக முடிநது 
அேருடைய சபறமறார வீடு திரும்புடகயில், சிறுேன இமயசுமோ எருசைமலமில் தஙகி
விட்ைார. ஆனால், சபறமறார அடத அறியாதிருநதாரகள். தஙகம்ளாடு ேநதேரகளுைன 
அேரும் இருக்கிறார எனறு நிடனத்துக்சகாணடு, அேரகள் ஒரு நாள் பயணம் 
சசைய்தாரகள். பினபு அேரகள் தஙகளுடைய உறவினர மத்தியிலும் நணபர மத்தியிலும் 
அேடரத் மதைத் சதாைஙகினாரகள். அேரகள் இமயசுடேத் மதடியும் காணாதமபாது, 
அேடரத் மதடிக்சகாணடு எருசைமலமுக்குத் திரும்பிச சசைனறாரகள். மூனறு நாட்களுக்கு
பின, அேர ஆலய முறறத்தில் இருப்படதக் கணைாரகள். அேர மபாதகரகள் நடுவில் 
உட்காரநது, அேரகள் சசைால்ேடதக் மகட்டுக்சகாணடும், அேரகளிைம் மகள்விகள் 
மகட்டுக்சகாணடும் இருநதார. அேர சசைானனடதக் மகட்ை எல்மலாரும் அேருடைய 
புத்திடயக் குறித்தும், அேர சகாடுத்த பதில்கட்ளக் குறித்தும் வியப்படைநதாரகள். 
அேருடைய சபறமறார அேடரக் கணைமபாது, அேரகளும் வியப்படைநதாரகள். 
அேருடைய தாய் அேரிைம், “மகமன, ஏன எஙகளுக்கு இப்படிச சசைய்தாய்ி உன தகப்ப
னும் நானும் பரிதவிப்மபாடு உனடனத் மதடிக்சகாணடிருநமதாமம” எனறாள்.

அதறகு இமயசு, “நீஙகள் ஏன எனடனத் மதடினீரகள், நான எனது தநடதயின 
வீட்டில் இருக்கமேணடும் எனறு உஙகளுக்குத் சதரியாதாி” எனறு மகட்ைார. அேரகம்ளா, 
இமயசு தஙகளுக்குச சசைானனடத வி்ளஙகிக் சகாள்்ளவில்டல.

பினபு அேர அேரகளுைன நாசைமரத்திறகுப் மபாய், அஙமக அேரகளுக்குக் 
கீழ்ப்படிநதிருநதார. ஆனால் அேருடைய தாமயா இேறடறசயல்லாம் தன உள்்ளத்தில் 
டேத்துக்சகாணைாள். இமயசு ்ானத்திலும் ே்ளரத்தியிலும் இடறேனுடைய கிருடப
யிலும் மனிதர தயவிலும் அதிகமதிகமாய் விருத்தியடைநதார.

மராம மபரரசைன திமபரியு சீசைரது ஆட்சியின பதிடனநதாேது ேருைத்தில், சபாநதியு 
பிலாத்து யூமதயாவின ஆளுநனாக இருநதான. அக்காலத்தில் ஏமராது கலிமலயாடே 
ஆளுகிற சிறறரசைனாய் இருநதான. அேனது சைமகாதரன பிலிப்பு இத்துமரயா, 
திராசகானித்து ஆகிய பகுதிகட்ள ஆளுகிற சிறறரசைனாய் இருநதான. லிசைானியா 
எனபேன அபிமலமன பகுதிகட்ள ஆளுகிற சிறறரசைனாய் இருநதான. அக்காலத்தில் 
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  ஏமபர சைாலாவின மகன, சைாலா காயினானின மகன,
  காயினான அரப்பகசைாத்தின மகன, அரப்பகசைாத் மசைமின மகன,
  மசைம் மநாோவின மகன, மநாோ லாமமக்கின மகன,
  லாமமக்கு சமத்தூசைலாவின மகன, சமத்தூசைலா ஏமனாக்கின மகன,
  ஏமனாக்கு யாமரத்தின மகன, யாமரத் மகலாசலமயலின மகன,
  மகலாசலமயல் மகனானின மகன, மகனான ஏமனாஸின மகன,
  ஏமனாஸ் மசைத்தின மகன, மசைத் ஆதாமின மகன,
  ஆதாம் இடறேனின மகன.

இமயசு பரிசுத்த ஆவியானேரால் நிடறநதேராக, மயாரதான நதியிலிருநது 
திரும்பிேநது ஆவியானேரால் பாடலேனத்திறகு ேழிநைத்தப்பட்ைார. அஙமக அேர 
பிசைாசினால் நாறபது நாட்க்ளாக மசைாதிக்கப்பட்ைார. அநநாட்களில் அேர ஒனறும் 
சைாப்பிைவில்டல; அநத நாட்கள் முடிநதவுைன அேர பசியாயிருநதார.

சைாத்தான அேரிைம், “நீர இடறேனின மகனானால், இநதக்கல் அப்பமாகும்படி 
சசைால்லும்” எனறான.

அதறகு இமயசு, “ ‘மனிதன அப்பத்தினாமல மட்டும் உயிர பிடழப்பதில்டல’ எனறு 
எழுதியிருக்கிறமத” எனப் பதிலளித்தார.

சைாத்தான இமயசுடே உயரமான ஒரு இைத்திறகுக் கூட்டிசசசைனறு, ஒரு வினாடியில் 
உலகத்தின எல்லா அரசுகட்ளயும் அேருக்குக் காணபித்தான. பிறகு சைாத்தான அேரிைம், 
“இநத அரசுகள் எல்லாேறறின அதிகாரத்டதயும் மாட்சிடமடயயும் நான உமக்குத் 
தருமேன; ஏசனனில் அது எனக்குக் சகாடுக்கப்பட்டுள்்ளது, நான விரும்பினால் அடத 
எேருக்கும் சகாடுக்க எனனால் முடியும். நீர எனடன ேணஙகினால், இடேசயல்லாம் 
உம்முடையடேயாகும்” எனறான.

அதறகு இமயசு, “ ‘உனது இடறேனாகிய கரத்தடர ேழிபட்டு, அேர ஒருேடரமய 
பணிநதுசகாள்’ எனறு எழுதியிருக்கிறமத” எனறு பதிலளித்தார.

பினபு சைாத்தான, அேடர எருசைமலமுக்குக் சகாணடுசசைனறு, ஆலயத்தின உசசியிமல 
நிறுத்தி, “நீர இடறேனுடைய மகனானால் இஙகிருநது கீமழ குதியும். ஏசனனில்,

  “ ‘உம்டமக் காக்கும்படிக்கு,
  இடறேன தமது தூதரகளுக்கு உம்டமக் குறித்துக் கட்ைட்ளயிடுோர 

எனறும்;
  உமது கால்கள் கறகளின மீது மமாதாதபடி,
  அேரகள் உம்டமத் தமது கரஙகளில் தாஙகிக்சகாள்ோரகள் எனறும் 

எழுதியிருக்கிறமத.’ ” எனறான.

அதறகு இமயசு, “ ‘உனது இடறேனாகிய கரத்தடர மசைாதிக்க மேணைாம்’ எனறும் 
எழுதியிருக்கிறமத” எனறார.

சைாத்தான இவவிதமாக மசைாதடனடய எல்லாம் முடித்தபினபு, ஏறற காலம் 
ேரும்ேடர இமயசுடேவிட்டுப் மபாய்விட்ைான.

இமயசு பரிசுத்த ஆவியானேரின ேல்லடமயுைன கலிமலயாவுக்குத் திரும்பிச 
சசைனறார; அேடரப் பறறியச சசைய்தி நாட்டுப்புறம் முழுேதிலும் பரவியது.  இமயசு 
யூதரகளுடைய செப ஆலயஙகளில் மபாதித்தார, எல்மலாரும் அேடரப் புகழ்நதாரகள்.

இமயசு தாம் ே்ளரநத ஊராகிய நாசைமரத்துக்கு ேநது, ஓய்வுநாளிமல தமது 
ேழக்கத்தினபடி அேர செப ஆலயத்திறகுப்மபாய், அஙமக மேதேசைனத்டத ோசிக்கும்
படி எழுநது நினறார. அஙமக இடறோக்கினன ஏசைாயாவின புத்தகச சுருள் அேருக்குக் 

க்ளஞசியத்தில் மசைரப்பார; பதடரமயா அடணநது மபாகாத சநருப்பில் எரித்துப்
மபாடுோர” எனறான. மயாோன இனனும் பல ோரத்டதக்ளால் அேரகளுக்குப் புத்தி 
சசைால்லி, நறசசைய்திடய அேரகளுக்குப் பிரசைஙகித்தான.

ஆனால் சிறறரசைன ஏமராது தான திருமணம் சசைய்திருநத தனது சைமகாதரனின 
மடனவி ஏமராதியாட்ள டேத்திருநததின நிமித்தமாகவும், மேறு பல தீய காரியஙகட்ளச 
சசைய்ததினாலும் மயாோன அேடனக் கணடித்தான. இதனால் ஏமராது மயாோடனச 
சிடறயில் அடைத்து, தான சசைய்த தீய சசையல்களுைன இடதயும் கூட்டிக் சகாணைான.

இவோறு எல்லா மக்களும் மயாோனிைம் திருமுழுக்கு சபறறுக் சகாணடிருநதமபாது, 
இமயசுவும் ேநது திருமுழுக்கு சபறறார. அேர செபம் சசைய்துசகாணடிருக்டகயில், 
பரமலாகம் திறக்கப்பட்டு, பரிசுத்த ஆவியானேர ஒரு புறாடேப் மபானற உருேம் 
சகாணைேராய் அேரமமல் இறஙகினார. அப்சபாழுது பரமலாகத்திலிருநது ஒரு குரல், 
“நீர எனனுடைய அனபு மகன, நான உம்மில் மிகவும் மகிழ்சசியாயிருக்கிமறன” எனறு 
உடரத்தது.

இமயசு தமது ஊழியத்டத ஆரம்பித்தமபாது, அேர கிட்ைத்தட்ை முப்பது ேயதுடையேராய் 
இருநதார. அேர மக்கள் பாரடேயில் மயாமசைப்பின மகன எனமற கருதப்பட்ைார.

  மயாமசைப்பு ஏலியின மகன, ஏலி மாத்தாத்தின மகன,
  மாத்தாத் மலவியின மகன, மலவி சமல்கியின மகன,
  சமல்கி யனனாவின மகன, யனனா மயாமசைப்பின மகன,
  மயாமசைப்பு மத்தத்தியாவின மகன, மத்தத்தியா ஆமமாசின மகன,
  ஆமமாஸ் நாகூமின மகன, நாகூம் எஸ்லியின மகன,
  எஸ்லி நஙகாயின மகன, நஙகாய் மாகாத்தின மகன,
  மாகாத் மத்தத்தியாவின மகன, மத்தத்தியா மசைமமயின மகன,
  மசைமமய் மயாமசைக்கின மகன, மயாமசைக்கு மயாதாவின மகன,
  மயாதா மயாேனனாவின மகன, மயாேனனா மரசைாவின மகன,
  மரசைா சசைருபாமபலின மகன, சசைருபாமபல் சைலாத்திமயலின மகன,
  சைலாத்திமயல் மநரியின மகன, மநரி சமல்கியின மகன,
  சமல்கி அத்தியின மகன, அத்தி மகாசைாமின மகன,
  மகாசைாம் எல்மமாதாமின மகன, எல்மமாதாம் ஏரின மகன,
  ஏர மயாமசையின மகன, மயாமசை எலிமயசைரின மகன,
  எலிமயசைர மயாரீமின மகன, மயாரீம் மாத்தாத்தின மகன,
  மாத்தாத் மலவியின மகன, மலவி சிமிமயானின மகன,
  சிமிமயான யூதாவின மகன, யூதா மயாமசைப்பின மகன,
  மயாமசைப்பு மயானானின மகன, மயானான எலியாக்கீமின மகன,
  எலியாக்கீம் சமசலயாவின மகன, சமசலயா சமனனாவின மகன,
  சமனனா மாத்தாத்தாவின மகன, மாத்தாத்தா நாத்தானின மகன,
  நாத்தான தாவீதின மகன, தாவீது ஈசைாயின மகன,
  ஈசைாய் ஓமபத்தின மகன, ஓமபத் மபாோசின மகன,
  மபாோஸ் சைல்மமானின மகன, சைல்மமான நகமசைானின மகன,
  நகமசைான அம்மினதாபின மகன, அம்மினதாப் ஆராமின மகன,
  ஆராம் எஸ்மராமின மகன, எஸ்மராம் பாமரஸின மகன,
  பாமரஸ் யூதாவின மகன, யூதா யாக்மகாபின மகன,
  யாக்மகாபு ஈசைாக்கின மகன, ஈசைாக்கு ஆபிரகாமின மகன,
  ஆபிரகாம் மதராவின மகன, மதரா நாமகாரின மகன,
  நாமகார மசைரூக்கின மகன, மசைரூக் சரகூவின மகன,
  சரகூ மபமலக்கின மகன, மபமலக் ஏமபரின மகன,
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“அடமதியாயிரு! இேடனவிட்டு சேளிமய மபா,” எனறு இமயசு அேடன அதட்டி
னார. அப்சபாழுது அநத தீய ஆவி அேரகள் எல்மலாருக்கும் முனபாக அேடன 
விழத்தள்ளி விட்டு, அேனுக்கு காயம் ஏதும் உணைாக்காமல் சேளிமயறியது.

எல்லா மக்களும் வியப்படைநது, “இடே எனன ோரத்டதகள்! அேர 
அதிகாரத்மதாடும் ேல்லடமமயாடும் தீய ஆவிகளுக்குக் கட்ைட்ளயிடுகிறார, 
அடேயும் சேளிமயறுகினறன!” எனறு ஒருேமராசைாருேர மபசிக்சகாணைாரகள். 
இமயசுடேப்பறறிய இசசசைய்தி, சுறறுப்புறம் எஙகும் பரவியது.

இமயசு செப ஆலயத்டதவிட்டுப் புறப்பட்டு, சீமமானுடைய வீட்டிறகுச சசைனறார. அஙமக 
சீமமானின மாமி கடும் காய்சசைலினால் மேதடனப்பட்டுக் சகாணடிருநதாள்; எனமே 
சிலர அேளுக்காக இமயசுடே மேணடிக்சகாணைாரகள். இமயசுமோ அேள் அருகில் 
குனிநது, அநதக் காய்சசைடலக் கடிநதுசகாள்்ள அது அேட்ளவிட்டுப் மபாயிறறு. உைமன 
அேள் சுகமடைநது எழுநது, அேரகளுக்குப் பணிவிடை சசைய்யத் சதாைஙகினாள்.

சூரியன மடறயும்மபாது மக்கள் தஙகள் மத்தியிலிருநத பல்மேறு வியாதி
யுடையேரகட்ள இமயசுவிைம் சகாணடுேநதாரகள்; இமயசு அேரகள் 
ஒவசோருேரமமலும் தமது டககட்ள டேத்து அேரகட்ளக் குணமாக்கினார. 
அத்துைன பலரில் இருநத பிசைாசுகளும், “நீர இடறேனின மகன!” எனறு சைத்தமிட்டுக்
சகாணடு, அேரகளிலிருநது சேளிமயறின. அநதப் பிசைாசுகள் அேமர கிறிஸ்து எனறு 
அறிநதிருநதபடியால், அேர அடேகட்ளப் மபசுேதறகு இைஙசகாைாமல் அதட்டினார.

அதிகாடல மேட்ளயிமல இமயசு புறப்பட்டு ஒரு தனிடமயான இைத்திறகுப் 
மபானார. மக்கம்ளா அேடரத் மதடிக்சகாணடு அேர இருநத இைத்திறகு ேநதமபாது, 
அேர தஙகட்ளவிட்டு மேசறஙகும் மபாகாமல் தஙகளுைன இருக்கும்படி முயறசி
சசைய்தாரகள். ஆனால் அேமரா அேரகட்ளப் பாரத்து, “நான மறற பட்ைணஙகளில் 
உள்்ளேரகளுக்கும் இடறேனுடைய அரசின நறசசைய்திடயப் பிரசைஙகிக்க மேணடும். 
இதறகாகமே நான அனுப்பப்பட்மைன” எனறார. பிறகு அேர யூமதயாவிலுள்்ள செப 
ஆலயஙகளுக்குச சசைனறு, சதாைரநது நறசசைய்திடயப் பிரசைஙகித்தார.

ஒரு நாள் இமயசு சகமனசைமரத் ஏரியருமக நினறுசகாணடிருநதமபாது, இடறேனின 
ோரத்டதடயக் மகட்பதறகு மக்கள் அேடரச சுறறிலும் கூடிேநதாரகள். அேர 
கடரமயாரம் இரணடு பைகுகட்ளக் கணைார, மீனேர அேறடற அஙகு விட்டுவிட்டுத் 
தஙக்ளது ேடலகட்ள அலசிக் சகாணடிருநதாரகள். அேர சீமமானுக்குச சசைாநதமான 
பைகில் ஏறினார. அேர அநதப் பைடக கடரயிலிருநது சகாஞசைம் தள்ளிவிடும்படி 
சீமமானிைம் மகட்டுக்சகாணடு, பைகில் உட்காரநது மக்களுக்கு மபாதடன சசைய்தார.

அேர மபசி முடித்தபினபு, சீமமாடன மநாக்கி, “பைடக ஆழமான தணணீர 
பகுதிக்குக் சகாணடுமபாய், மீன பிடிக்க உஙகள் ேடலகட்ளப் மபாடுஙகள்” எனறார.

அதறகுச சீமமான, “ஐயா, இரவு முழுேதும் நாஙகள் பாடுபட்டு உடழத்தும் ஒனறுமம 
கிடைக்கவில்டல. ஆனால் உம்முடைய ோரத்டதயினபடிமய நான ேடலகட்ளப் 
மபாடுகிமறன” எனறான.

அேரகள் அப்படிச சசைய்தமபாது, திர்ளான மீனகட்ளப் பிடித்தாரகள். அேரகளுடைய 
ேடலகள் பாரத்தால் கிழியத்சதாைஙகின. அப்சபாழுது மறறப் பைகில் இருநத தஙகள் 
பஙகாளிகள் ேநது தஙகளுக்கு உதவிசசைய்யும்படி, அேரகளுக்குச டசைடக காட்டி
னாரகள். அேரகள் ேநது இரணடு பைகுகட்ளயும் மீனகளினால் நிரப்பினாரகள்; அடே 
மூழ்கத் சதாைஙகின.

சகாடுக்கப்பட்ைது. அேர அடதப் பிரித்து, இவோறு எழுதியிருநத இைத்டதக் கணடு 
ோசித்தார:

  “கரத்தருடைய ஆவியானேர எனமமல் இருக்கிறார,
  ஏசனனில் ஏடழகளுக்கு நறசசைய்திடய அறிவிக்கும்படி,
  அேர எனடன அபிமஷகம் சசைய்தார.
  அேர எனடன சிடறப்பட்ைேரகளுக்கு விடுதடலடயயும்,
  குருைருக்கு பாரடேடயயும்,
  ஒடுக்கப்பட்ைேரகட்ள விடுதடலயாக்கவும்,
  கரத்தருடைய தயவு நிடறநத ேருைத்டதப் பிரசித்தப்படுத்தவுமம 

எனடன அனுப்பினார.”

பினபு இமயசு அநதப் புத்தகச சுருட்ளச சுருட்டி, பணிவிடைக்காரனிைம் திருப்பிக் 
சகாடுத்துவிட்டு உட்காரநதார. செப ஆலயத்திலிருநத எல்மலாருடைய கணகளும் 
அேடரமய பாரத்துக் சகாணடிருநதன. அப்சபாழுது இமயசு அேரகட்ள மநாக்கி, 
“நீஙகள் மகட்ை இநத மேதேசைனம் இனறு நிடறமேறிறறு” எனறார.

எல்மலாரும் அேடரக்குறித்து நனறாகப் மபசினாரகள்; அேருடைய உதடுகளி
லிருநது ேநத கிருடபயுள்்ள ோரத்டதகட்ளக் மகட்டு வியப்படைநதாரகள். அேரகள், 
“இேன மயாமசைப்பின மகன அல்லோி” எனறாரகள்.

இமயசு அேரகட்ளப் பாரத்து, “ ‘டேத்தியமன, உனடனமய சுகப்படுத்திக்சகாள்!’ 
எனற பழசமாழிடய நிசசையமாகமே நீஙகள் எனக்குச சசைால்வீரகள். ‘கப்பரநகூமில் நீ 
சசைய்ததாக நாஙகள் மகள்விப்பட்ைடத உனது சசைாநத ஊராகிய இவவிைத்திலும் சசைய்’ ” 
எனறும் சசைால்வீரகள்.

ஆனால், “நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன; எநத இடறோக்கினனும் 
தனது சசைாநத ஊரில் ஏறறுக்சகாள்்ளப்படுேதில்டல. நான நிசசையமாகச சசைால்கிமறன, 
எலியாவின காலத்தில் மூனறடர ேருைஙக்ளாக ோனம் அடைபட்டு, இஸ்ரமயல் எஙகும் 
கடுடமயான பஞசைம் நிலவியமபாது, அஙமக அமநக விதடேகள் இருநதாரகள். ஆனால், 
இஸ்ரமயலில் உள்்ள விதடேகளில் எேரிைத்திலும் எலியா அனுப்பப்பைவில்டல. ஆனால் 
சீமதான நாட்டிலுள்்ள சைாரிபாத் ஊரிலிருநத ஒரு விதடேயினிைத்திறமக அனுப்பப்பட்ைான. 
இடறோக்கினன எலிசைாவின காலத்தில் இஸ்ரமயலில் பல குஷ்ை வியாதியுடையேரகள் 
இருநதாரகள். ஆனால், அேரகளில் ஒருேனும் அதிலிருநது சுகப்படுத்தப்பைவில்டல. 
சீரியாடேச மசைரநத நாகமான மட்டுமம சுகப்படுத்தப்பட்ைான” எனறார.

இடதக் மகட்ைமபாது செப ஆலயத்திலிருநத எல்மலாரும் கடுஙமகாபடைநதாரகள். 
அேரகள் எழுநது, பட்ைணத்டதவிட்டு அேடரத் துரத்தினாரகள். அநதப் பட்ைணம் 
கட்ைப்பட்டிருநத மடலயிலிருநது அேடரக் கீமழ தள்ளிவிடும்படி, மடலயுசசியின 
ஓரத்திறகு அேடரக் சகாணடுமபானாரகள். அேமரா மக்கள் நடுமே நைநது சசைனறு 
அஙகிருநது மபாய்விட்ைார.

பினபு இமயசு கலிமலயாவிலுள்்ள கப்பரநகூம் எனனும் பட்ைணத்திறகு மபாய், 
ஓய்வுநாளிமல அஙகுள்்ள மக்களுக்குப் மபாதிக்கத் சதாைஙகினார. அேரகள் 
அேருடைய மபாதடனடயக் மகட்டு வியப்படைநதாரகள். ஏசனனில் அேருடைய 
ோரத்டதகள் அதிகாரமுடையதாயிருநதது.

செப ஆலயத்திமல அசுத்த ஆவியினால் பீடிக்கப்பட்ை ஒருேன இருநதான. அேன 
உரத்த சைத்தமாய்க் கூப்பிட்டு, “நசைமரயனாகிய இமயசுமே மபாய்விடும்! எஙகளிைம் 
உமக்கு எனன மேணடும்ி எஙகட்ள அழிப்பதறகாகோ ேநதீரி நீர யார எனறு எனக்குத் 
சதரியும்; நீர இடறேனுடைய பரிசுத்தர!” எனறான.
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இமயசு அநத முைக்குோதக்காரனிைம், “எழுநதிரு, உன படுக்டகடய எடுத்துக்
சகாணடு உன வீட்டுக்குப்மபா” எனறார. உைமன அேரகளுக்கு முனபாக அேன எழுநது 
நினறு, தான படுத்திருநத படுக்டகடய எடுத்துக்சகாணடு இடறேடனத் துதித்தபடி 
தன வீட்டிறகுப் மபானான. எல்மலாரும் வியப்படைநது இடறேடனத் துதித்தார
கள். அேரகள் திகிலடைநது, “நாஙகள் இனறு ஆசசைரியமானேறடறக் கணமைாம்” 
எனறாரகள்.

இதறகுப் பினபு, இமயசு சேளிமய சசைனறு ேரி ேசூலிக்கும் அலுேலகத்தில் ேரி 
ேசூலிக்கிறேனான மலவி எனபேன உட்காரநதிருப்படதக் கணைார. அேர அேனிைம், 
“எனடனப் பினபறறி ோ,” எனறார. மலவி எழுநது எல்லாேறடறயும் விட்டுவிட்டு, 
அேடரப் பினபறறிச சசைனறான.

பினபு மலவி தனனுடைய வீட்டிமல இமயசுவுக்கு ஒரு சபரிய விருநது சகாடுத்
தான; ேரி ேசூலிக்கிறேரகளும் மேறு பலரும் சபருஙகூட்ைமாக ேநது, அேரகளுைன 
சைாப்பிட்டுக் சகாணடிருநதாரகள். ஆனால் பரிமசையரும் அேரகளுடைய குழுடேச மசைரநத 
மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரகளும் இமயசுவின சீைரகளிைம், “நீஙகள் ேரி ேசூலிக்கிற
ேரகம்ளாடும் பாவிகம்ளாடும் மசைரநது சைாப்பிடுகிறது ஏனி” எனறு மகட்ைாரகள்.

அதறகு இமயசு அேரகளிைம், “சுகமாயிருப்பேரகளுக்கு டேத்தியன மதடேயில்டல, 
வியாதியாய் இருப்பேரகளுக்மக டேத்தியன மதடே. நான நீதிமானகட்ள அடழப்
பதறகாக ேரவில்டல, பாவிகட்ளமய மனநதிரும்பும்படி அடழக்கேநமதன” எனறார.

சிலர இமயசுவிைம், “மயாோனின சீைரகள் அடிக்கடி உபோசித்து மனறாடுகிறாரகள், 
பரிமசையருடைய சீைரகளும் அப்படிமய சசைய்கிறாரகள்; ஆனால் உம்முடைய சீைமரா 
சைாப்பிடுேதும் குடிப்பதுமாக இருக்கிறாரகம்ள” எனறாரகள்.

அதறகு இமயசு, “மணமகன தஙகளுைன இருக்கும்மபாது அேனுடைய நணபரகள் 
உபோசிக்கச சசைய்யக்கூடுமாி ஆனால் மணமகன அேரகட்ளவிட்டு எடுக்கப்படும் 
காலம் ேரும்; அநநாட்களில் அேரகள் உபோசிப்பாரகள்” எனறார.

பினபு இமயசு அேரகளுக்கு ஒரு உதாரணத்டதக் கூறினார: “ஒருேனும் புதிய 
ஆடையிலிருநது ஒரு துணடைக் கிழித்து அடதப் படழய ஆடைமயாடு ஒட்டுப் 
மபாடுேதில்டல. அப்படி ஒட்டுப் மபாட்ைால் புதிய ஆடையும் கிழியும். புதிய துணடும் 
படழய ஆடைக்குப் சபாருநதாது. யாரும் புதிய திராட்டசை இரசைத்டத படழய மதால் 
டபகளில் ஊறறி டேப்பதில்டல. அப்படிச சசைய்தால், புதிய திராட்டசை இரசைம் அநத 
மதால் டபகட்ள சேடிக்கச சசைய்யும்; திராட்டசை இரசைமும் சிநதிப்மபாகும், மதால் 
டபகளும் பாழாய்ப்மபாகும். புதிய திராட்டசை இரசைத்டதப் புதிய மதால் டபகளில்தான 
ஊறறி டேக்கமேணடும். யாரும் படழய திராட்டசை இரசைத்டதக் குடித்த பினபு புதியடத 
விரும்பமாட்ைார. ஏசனனில் ‘படழயமத நல்லது’ எனபாரகள்.”

ஒரு ஓய்வுநாளிமல இமயசு தானியம் விட்ளநதிருநத ேயல் ேழியாகப் மபாடகயில், 
அேருடைய சீைரகள் தானியக்கதிரகள் சிலேறடறப் பறித்து, தஙகள் டகக்ளால் நிமிட்டி 
அேறடறச சைாப்பிைத் சதாைஙகினாரகள். பரிமசையரகள் சிலர, “ஓய்வுநாளில் மமாமசையின 
சைட்ைத்தினால் தடைசசைய்யப்பட்ை காரியத்டத ஏன சசைய்கிறீரகள்ி” எனறு மகட்ைாரகள்.

அதறகு இமயசு அேரகளிைம், “தாவீதும் அேனுடைய கூட்ைாளிகளும் 
பசியாயிருநதமபாது, அேன எனன சசைய்தான எனபடதப்பறறி, நீஙகள் ஒருமபாதும் 
ோசிக்கவில்டலயாி அேன இடறேனுடைய வீட்டிறகுள் மபாய் அரப்பணிக்கப்பட்ை 
அப்பத்டத எடுத்தான; மமாமசையின சைட்ைத்தினபடி ஆசைாரியரகள் மட்டுமம சைாப்பிைக்கூடிய 

சீமமான மபதுரு இடதக் கணைமபாது, இமயசுவின பாதத்தில் விழுநது, “ஆணைேமர, 
எனடனவிட்டுப் மபாய்விடும்; நான பாவி!” எனறான. அேனும் அேனுைன இருநதேர
கள் எல்மலாரும் தாஙகள் பிடித்த மீனகட்ளக் கணடு வியப்படைநதாரகள். சீமமானின 
பஙகாளிக்ளான சசைசபமதயுவின மகனக்ளான யாக்மகாபும் மயாோனும்கூை 
வியப்படைநதாரகள்.

அப்சபாழுது இமயசு சீமமானிைம், “பயப்பைாமத; இதுமுதல் நீ இடறேனுக்காக 
மனிதடரப் பிடிப்பேனாோய்” எனறார. எனமே அேரகள் தஙகள் பைகுகட்ளக் கடரயில் 
மசைரத்தபின, எல்லாேறடறயும் விட்டுவிட்டு அேடரப் பினபறறிச சசைனறாரகள்.

இமயசு ஒரு பட்ைணத்தில் இருக்டகயில், ஒரு குஷ்ைவியாதியுடையேன ேநதான. 
அேன இமயசுடேக் கணைமபாது, தடரயில் முகஙகுப்புற விழுநது, “ஆணைேமர, நீர 
விரும்பினால், எனடனச சுத்தமாக்க உம்மால் முடியும்” எனறான.

இமயசு தமது டகடய நீட்டி அேடனத் சதாட்டு, “எனக்கு சித்தமுணடு, நீ சுத்தமடை
ோயாக!” எனறார. உைமன குஷ்ைவியாதி அேடனவிட்டு நீஙகிறறு.

அப்சபாழுது இமயசு அேனிைம், “இடதக்குறித்து ஒருேருக்கும் சசைால்லமேணைாம்; 
ஆனால், நீ மபாய் ஆசைாரியனுக்கு உனடனக் காணபித்து, உனனுடைய சுத்திகரிப்புக்
காக மமாமசை கட்ைட்ளயிட்ை பலிகட்ளச சசைலுத்து; அது அேரகளுக்கு சைாட்சியாய் 
இருக்கும்” எனறு கட்ைட்ளயிட்ைார.

ஆனால் அேடரப்பறறிய சசைய்தி இனனும் அதிகமாய் பரவிறறு, இதனால் அேர 
சசைால்ேடதக் மகட்பதறகும் தஙகள் மநாய்களிலிருநது சுகமடைேதறகும், மக்கள் 
கூட்ைம் கூட்ைமாய் அேரிைம் ேநதாரகள். ஆனால் இமயசுமோ அேரகட்ளவிட்டுத் 
தனிடமயான இைத்திறகு விலகிப்மபாய், அஙமக மனறாடினார.

ஒரு நாள் இமயசு மபாதித்துக் சகாணடிருநதார, கலிமலயாவிலுள்்ள ஒவசோரு 
கிராமஙகளிலும் யூமதயாவிலும் எருசைமலமிலிருநது ேநத பரிமசையரும் மமாமசையின 
சைட்ை ஆசிரியரகளும் அஙமக உட்காரநதிருநதாரகள். மநாயாளிகட்ள குணமாக்கும்
படியான கரத்தருடைய ேல்லடம இமயசுமோடு இருநதது. அப்சபாழுது படுக்டகயில் 
இருநத முைக்குோதக்காரன ஒருேடன சிலர தூக்கிக்சகாணடு ேநதாரகள்; அேடன 
வீட்டிறகுள் சகாணடுமபாய் இமயசுவுக்கு முனபாகக் கிைத்துேதறகு அேரகள் முயறசி
சசைய்தாரகள். மக்கள் கூட்ைம் அதிகமாய் இருநதபடியால் அப்படிச சசைய்ேதறகான ேழி 
அேரகளுக்குக் கிடைக்கவில்டல; எனமே அேரகள் வீட்டினமமல் ஏறி கூடரயின 
ஓடுகட்ளப் பிரித்து, அதன ேழியாக படுக்டகயில் கிைநத அேடன கூடியிருநத மக்கள் 
நடுமே இமயசுவுக்குமுன இறக்கினாரகள்.

இமயசு அேரகளுடைய விசுோசைத்டதக் கணடு, “மகமன, உனனுடைய பாேஙகள் 
மனனிக்கப்பட்ைன” எனறார.

பரிமசையரும் மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரகளும், “இடறேடன நிநதித்துப் மபசுகிற 
இேன யாரி இடறேனாலனறி யாரால் பாேஙகட்ள மனனிக்க முடியும்ி” எனறு 
தஙகளுக்குள்ம்ள சிநதித்துக் சகாணடிருநதாரகள்.

அேரகள் எனன சிநதித்துக் சகாணடிருக்கிறாரகள் எனபடத இமயசு அறிநது, 
“உஙகள் மனதில் ஏன இவவிதமாகச சிநதிக்கிறீரகள்ி ‘உனனுடைய பாேஙகள் 
மனனிக்கப்பட்ைன’ எனறு சசைால்ேதா, அல்லது ‘எழுநது நை’ எனறு சசைால்ேதா, எது 
எளிதுி ஆனால் பூமியிமல பாேஙகட்ள மனனிப்பதறகு மானிைமகனாகிய எனக்கு 
அதிகாரம் உணடு எனபடத நீஙகள் அறியமேணடும்” எனறு விரும்புகிமறன. பினபு 
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மமலும் இமயசு தமது சீைரகட்ளப் பாரத்துச சசைானனதாேது:

  “ஏடழக்ளாய் இருக்கிற நீஙகள் ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேரகள்,
  இடறேனுடைய அரசு உஙகளுக்மக உரியது.
  இப்சபாழுது பசியாய் இருக்கிற நீஙகள் ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேரகள்,
  நீஙகள் திருப்தியடைவீரகள்.
  இப்சபாழுது அழுகிறேரக்ளாகிய நீஙகள் ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேரகள்,
  ஏசனனில் நீஙகள் சிரிப்பீரகள்.
  மானிைமகனாகிய என நிமித்தம் மனிதர உஙகட்ள சேறுக்கும்மபாதும்,
  அேரகள் உஙகட்ளப் புறக்கணிக்கும்மபாதும்,
  உஙகட்ள இகழும்மபாதும், உஙகட்ளத் தீடமயானேரகள் எனறு 

தள்ளிவிடும்மபாதும்,
  நீஙகள் ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேரகள்.

“அநநாளிமல சைநமதாஷப்பட்டு, துள்ளி மகிழுஙகள். ஏசனனில், பரமலாகத்தில் 
கிடைக்கப்மபாகும் உஙகள் சேகுமதி சபரியது. அேரகளுடைய முனமனாரகளும் 
இடறோக்கினடர அப்படித்தான நைத்தினாரகள்.

  “ஆனால் சசைல்ேநதரக்ளாய் இருக்கிற உஙகளுக்கு ஐமயா.
  ஏசனனில் நீஙகள் ஏறசகனமே உஙகள் ஆறுதடலப் சபறறுவிட்டீரகள்.
  நனறாய் சைாப்பிட்டு திருப்தியாய் இருக்கிறேரகம்ள, உஙகளுக்கு ஐமயா.
  நீஙகள் பட்டினியாய் இருப்பீரகள்.
  இப்சபாழுது சிரித்து மகிழ்கிறேரகம்ள உஙகளுக்கு ஐமயா,
  ஏசனனில் நீஙகள் புலம்பி அழுவீரகள்.
  எல்லா மனிதரும் உஙகட்ளப் புகழ்நது மபசும்மபாது உஙகளுக்கு ஐமயா,
  ஏசனனில் அேரகளுடைய முனமனாரும் சபாய்த் தீரக்கதரிசிகட்ள 

அப்படித்தான புகழ்நதாரகள்.

“எனக்குச சசைவிசகாடுக்கிறேரகளுக்கு நான சசைால்கிமறன: உஙகள் படகேர
களுக்கு அனபு காட்டுஙகள், உஙகட்ள சேறுக்கிறேரகளுக்கு நனடம சசைய்யுஙகள், 
உஙகட்ளச சைபிக்கிறேரகட்ள ஆசீரேதியுஙகள், உஙகட்ளத் துனபுறுத்துகிறேர
களுக்காக செபியுஙகள். ஒருேன உஙகட்ள ஒரு கனனத்தில் அடறநதால் அேனுக்கு 
மறு கனனத்டதயும் திருப்பிக் காட்டுஙகள். ஒருேன உஙகள் மமலுடைடய எடுத்துக்
சகாணைால், உஙக்ளது ஆடைடய எடுப்பதறகு அேடனத் தடுக்காமதயுஙகள். உஙகளிைத்தில் 
மகட்கிற எேருக்கும் சகாடுஙகள், உஙகளுக்கு உரியடத எடுத்துக் சகாள்மோரிைமிருநது 
அேறடறத் திருப்பி ேறபுறுத்திக் மகட்காதீரகள். மறறேரகள் உஙகளுக்கு எனன சசைய்ய
மேணடுசமனறு விரும்புகிறீரகம்ளா, அடதமய நீஙகளும் மறறேரகளுக்குச சசைய்யுஙகள்.

“உஙகளிைம் அனபாய் இருக்கிறேரகளிைத்தில் நீஙகளும் அனபாய் இருநதால், 
உஙகளுக்கு எனன மமனடமி பாவிகளுஙகூை அேரகளுக்கு அனபு காட்டுகிற
ேரகளுக்கு அனபு காட்டுகிறாரகள். உஙகளுக்கு நனடம சசைய்கிறேரகளுக்மக 
நீஙகளும் நனடம சசைய்தால், உஙகளுக்கு எனன மமனடமி பாவிகளும் அப்படிச 
சசைய்கிறாரகம்ள. மீணடும் திருப்பிக் சகாடுப்பாரகள் எனற எதிரபாரப்புைன மறறேர
களுக்கு நீஙகள் கைன சகாடுத்தால், உஙகளுக்கு எனன மமனடமி கைனாகக் 
சகாடுத்தடத முழுேதுமாக சபறறுக்சகாள்ளும்படி, பாவிகளும் பாவிகளுக்கு 
கைன சகாடுக்கிறாரகம்ள. ஆனால் நீஙகள் உஙகள் படகேரில் அனபாயிருஙகள், 
அேரகளுக்கு நனடம சசைய்யுஙகள், திரும்பிப் சபறறுக்சகாள்ளும் எதிரபாரப்பினறி 
அேரகளுக்குக் கைன சகாடுஙகள். அப்சபாழுது உஙகள் சேகுமதி சபரிதாயிருக்கும், 
நீஙகள் மகா உனனதமான இடறேனுக்கு பிள்ட்ளக்ளாயிருப்பீரகள்; ஏசனனில் அேர 
நனறி சகட்ைேரகளுக்கும் சகாடுடமயானேரகளுக்கும் தயவுள்்ளேராயிருக்கிறாமர. 

அப்பத்டத அேன சைாப்பிட்டு அதில் சிலேறடறத் தனமனாடிருநதேரகளுக்கும் 
சகாடுத்தாமன” எனறார. மமலும் இமயசு அேரகளிைம், “மானிைமகனாகிய நான ஓய்வு
நாளுக்கும் ஆணைேராய் இருக்கிமறன” எனறார.

மறசறாரு ஓய்வுநாளிமல அேர செப ஆலயத்திறகுள் மபாய், அஙமக மபாதித்துக் 
சகாணடிருநதார. அஙமக சுருஙகிய ேலதுடகயுடைய ஒருேன இருநதான. பரிமசையரும் 
மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரகளும், இமயசுடேக் குறறப்படுத்துேதறகான காரணத்டதத் 
மதடி, ஓய்வுநாளிமல அேர குணமாக்குோமரா எனறு கேனமாகப் பாரத்துக் சகாணடி
ருநதாரகள். ஆனால் இமயசு அேரகள் எனன நிடனத்துக் சகாணடிருக்கிறாரகள் 
எனபடத அறிநது, சூம்பிப்மபான டகயுடையேடனப் பாரத்து, “நீ எழுநது, எல்மலாருக்
கும் முனபாக நில்” எனறார. அப்படிமய அேன எழுநது நினறான.

அப்சபாழுது இமயசு அேரகளிைம், “ஓய்வுநாளிமல மமாமசையின சைட்ைத்தினபடி 
சசைய்யத் தகுநதது எது: நனடம சசைய்ேதா அல்லது தீடம சசைய்ேதா, ஒருேனின 
உயிடரக் காப்பாறறுேதா அல்லது அழிப்பதாி எனறு எனக்குச சசைால்லுஙகள் எனறு 
நான உஙகட்ளக் மகட்கிமறன” எனறார.

இமயசு அேரகள் எல்மலாடரயும் சுறறிப் பாரத்துவிட்டு, அேனிைம், “உன டகடய 
நீட்டு” எனறார. அேன அப்படிமய தன டகடய நீட்டினான. அேனுடைய டக 
முறறிலுமாக குணமடைநதது. ஆனால் பரிமசையரும் மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரகளும் 
கடுஙமகாபமடைநது, தாஙகள் இமயசுவுக்கு எனன சசைய்யலாம் எனறு ஒருேமரா
சைாருேர மபசிக்சகாள்்ளத் சதாைஙகினாரகள்.

அநநாட்களிமல இமயசு செபிப்பதறகாக ஒரு மடலயினமமல் ஏறினார; அஙமக இரவு 
முழுேதும் இடறேடன மநாக்கி செபித்தார. காடல மநரம் ேநதமபாது, அேர தமது 
சீைரகட்ள ேரேடழத்து, அேரகளில் பனனிசரணடு மபரகட்ள சதரிநசதடுத்து, 
அேரகட்ள அப்மபாஸ்தலர என அடழத்தார. அேரகள் யாசரனில்:

  மபதுரு எனறு அேர சபயரிட்ை சீமமான, மபதுருவின சைமகாதரன 
அநதிமரயா,

  யாக்மகாபு,
  மயாோன,
  பிலிப்பு,
  பரசதாசலாமமயு,
  மத்மதயு,
  மதாமா,
  அல்மபயுவின மகன யாக்மகாபு,
  சசைமலாத்மத என அடழக்கப்பட்ை சீமமான,
  யாக்மகாபின சைமகாதரனாகிய யூதா,
  அேடரக் காட்டிக்சகாடுத்த யூதாஸ்காரிமயாத்து எனபேரகம்ள.

இமயசு அேரகளுைன கீமழ இறஙகிப்மபாய், சைமசேளியான ஒரு இைத்தில் 
நினறார. சபருநதிர்ளான அேருடைய சீைரகளும் யூமதயா முழுேதிலிருநதும் 
எருசைமலமிலிருநதும் தீரு, சீமதான பட்ைணஙகளின கடரமயாரஙகளிலிருநதும் 
ேநத சபருநதிர்ளான மக்களும் அஙமக இருநதாரகள். அேரகள் அேர சசைால்ேடதக் 
மகட்கவும், தஙகளுடைய வியாதிகளிலிருநது குணமடையவும் ேநதிருநதாரகள். அசுத்த 
ஆவிகளினால் துனபப்பட்ைேரகள் குணமடைநதாரகள். அேரிலிருநது ேல்லடம 
புறப்பட்டு எல்மலாடரயும் குணமாக்கினபடியினால், எல்லா மக்களும் அேடரத் 
சதாடுேதறகு முயறசிசசைய்தாரகள்.
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மேணடிசகாணடு, “நீர இடத அநத அதிபதிக்குச சசைய்ேதறகு அேன தகுதியுடையேன. 
ஏசனனில், அேன நமது மக்கட்ள மநசிக்கிறான; நமக்சகாரு செப ஆலயத்டதயும் 
கட்டிக் சகாடுத்திருக்கிறான” எனறாரகள். எனமே இமயசு அேரகளுைன சசைனறார.

அேனுடைய வீட்டிறகுச சைமீபமாய் அேர ேநது சகாணடிருக்டகயில் அநத 
நூறறுக்குத் தடலேன தனது நணபரகட்ள அேரிைத்தில் அனுப்பிச சசைால்லும்படி 
சசைானனதாேது: “ஆணைேமர, சிரமம் மேணைாம், நீர என வீட்டிறகு ேருேதறகு நான 
தகுதியறறேன. ஆடகயால் உம்மிைம் ேருேதறகும் நான எனடனத் தகுதியுள்்ள
ேனாகக் கருதவில்டல. ஆனால் நீர ஒரு ோரத்டத சசைால்லும், அப்சபாழுது என 
மேடலக்காரன குணமடைோன. நானும் அதிகாரத்திறகுக் கீழ்ப்பட்ைேனாயிருநதும், 
எனக்குக் கீமழயும் படைவீரரகள் இருக்கிறாரகள். நான ஒருேடன, ‘மபா’ எனறால், 
மபாகிறான; ஒருேடன ‘ோ’ எனறால், ேருகிறான. நான எனது மேடலக்காரனிைம் 
இடதச சசைய் எனறால், அேன சசைய்கிறான” எனறான.

இமயசு இடதக் மகட்ைமபாது, அநத நூறறுக்கு அதிபதிடயக் குறித்து 
வியப்படைநதார. அேர தம்டமப் பினபறறி ேநத மக்கள் கூட்ைத்தினடரத் திரும்பிப்
பாரத்து, “நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, இப்படிப்பட்ை சபரிதான விசுோசைத்டத 
இஸ்ரமயலரிைத்திலும் நான கணைதில்டல” எனறார. அப்சபாழுது இமயசுவிைம் 
அனுப்பப்பட்ைேரகள் வீட்டிறகுத் திரும்பி சசைனறமபாது, அநத மேடலக்காரன 
சுகமடைநதிருப்படதக் கணைாரகள்.

இதறகுப் பினபு, இமயசு நாயீன எனனும் பட்ைணத்திறகுச சசைனறார. அேருடைய 
சீைரகளும் சபருஙகூட்ைமாயிருநத மக்களும் அேருைன சசைனறாரகள். அேர பட்ைணத்து 
ோசைலுக்கு சைமீபமாய் ேநதமபாது, இறநதுமபான ஒருேடன அைக்கம்பணணும்படி 
சிலர சுமநது சகாணடுேநதாரகள். இேன தன தாய்க்கு ஒமர மகன, அேம்ளா ஒரு 
விதடே. பட்ைணத்திலிருநதும் மக்கள் சபருஙகூட்ைமாய் அேளுைன ேநதாரகள். 
கரத்தர அேட்ளக் கணைமபாது, அேள்மமல் மனதுருகி, “அழாமத” எனறு சசைானனார.

பினபு அேர மபாய் பாடைடயத் சதாட்ைார. அடத சுமநது சசைனறேரகள் நினறாரகள். 
அேர, “ோலிபமன, எழுநதிரு எனறு உனக்கு சசைால்லுகிமறன!” எனறார. இறநதேன எழுநது 
மபசைத் சதாைஙகினான; இமயசு அேடனத் திரும்பவும் அேனுடைய தாயிைம் ஒப்படைத்தார.

அேரகள் எல்மலாரும் பயபக்தியுைன இடறேடனத் துதித்தாரகள். “ஒரு சபரிய 
இடறோக்கினர நம்மிடைமய மதானறியிருக்கிறார. தம்முடைய மக்களுக்கு உதவி
சசைய்யும்படி இடறேன ேநதிருக்கிறார” எனறாரகள். இமயசு சசைய்தேறடறப் பறறிய 
இநதச சசைய்தி யூமதயா முழுேதிலும், அடதச சுறறியுள்்ள நாட்டுப்புறத்திலும் பரவியது.

மயாோனின சீைரகள் இடே எல்லாேறடறயும் மயாோனுக்குச சசைானனாரகள். 
மயாோன தனனுடைய சீைரகளில் இருேடரக் கூப்பிட்டு, “ேரப்மபாகிற கிறிஸ்து 
நீரதானா, அல்லது மேசறாருேர ேரக்காத்திருக்க மேணடுமாி” எனறு மகட்கும்படி, 
கரத்தரிைம் அேரகட்ள அனுப்பினான.

அேரகள் இமயசுவிைம் ேநது, “ேரப்மபாகிறேர நீரதானா அல்லது நாஙகள் 
மேசறாருேர ேரக்காத்திருக்க மேணடுமாி எனறு மகட்கும்படி, மயாோன ஸ்நானகன 
எஙகட்ள உம்மிைம் அனுப்பியிருக்கிறார” எனறாரகள்.

அமத மேட்ளயிமல வியாதிப்பட்ைேரகள், மநாயுறறிருநதேரகள், தீய ஆவியால் 
பிடிக்கப்பட்டிருநதேரகள் ஆகிய பலடர இமயசு குணமாக்கினார; பாரடேயறமறாராய் 
இருநத பலருக்கும் அேர பாரடேடயக் சகாடுத்தார. எனமே அேர அநத தூதரகளிைம், 

உஙகள் பிதா இரக்கமுள்்ளேராக இருக்கிறதுமபால, நீஙகளும் இரக்கமுள்்ளேரக்ளாக 
இருஙகள்.

“மறறேரகள்மமல் நியாயத்தீரப்பு ேழஙகாதிருஙகள், அப்சபாழுது நீஙகளும் 
நியாயத்தீரப்பு சபறமாட்டீரகள். மறறேரகட்ளக் குறறோளிக்ளாகத் தீரப்பு சசைய்யா
திருஙகள், அப்சபாழுது நீஙகளும் குறறோளிக்ளாகத் தீரக்கப்பைமாட்டீரகள். 
மனனியுஙகள், அப்சபாழுது நீஙகளும் மனனிக்கப்படுவீரகள். சகாடுஙகள், அப்சபாழுது 
உஙகளுக்கும் சகாடுக்கப்படும். அமுக்கி குலுக்கி நிரம்பி ேழியத்தக்கதாக சைரியான 
அ்ளவினாமல அ்ளக்கப்பட்டு, உஙகள் மடியிமல சகாட்ைப்படும். நீஙகள் எநத அ்ளடே 
உபமயாகிக்கிறீரகம்ளா, அதனாமலமய உஙகளுக்கும் அ்ளக்கப்படும்” எனறார.

மமலும் இமயசு இநத உேடமடயச சசைானனார: “குருைன குருைனுக்கு ேழிகாட்ை 
முடியுமாி அப்படிச சசைய்தால், அேரகள் இருேரும் குழியிமல விழுோரகள் அல்லோி 
ஒரு மாணேன ஆசிரியடரவிை மமலானேன அல்ல, ஆனால் முழுடமயாய் பயிறசி 
சபறற ஒவசோருேனும் தன ஆசிரியடரப்மபால் இருப்பான.

“நீ உனது கணணிலுள்்ள உத்திரத்டதக் கேனிக்காமல், உனது சைமகாதரனின 
கணணிலுள்்ள துரும்டபப் பாரப்பது ஏனி உன கணணில் உத்திரம் இருக்டகயில் நீ 
உனது சைமகாதரனிைம், ‘நான உனது கணணிலுள்்ள துரும்டப எடுத்துப் மபாடுகிமறன,’ 
என எப்படிச சசைால்லலாம்ி மாயமாலக்காரமன, முதலில் உன கணணிலுள்்ள 
உத்திரத்டத எடுத்துப்மபாடு; பிறகு உனது சைமகாதரனின கணணிலுள்்ள துரும்டப 
எடுத்துப் மபாைத்தக்கதாக நீ சதளிோகப் பாரக்கமுடியும்.

“நல்ல மரம் சகட்ை கனிடயக் சகாடுப்பதில்டல, சகட்ைமரம் நல்ல கனிடயக் 
சகாடுப்பதில்டல. ஒவசோரு மரமும் அதன கனியினாமலமய இனம் சதரியப்படுகிறது. 
முட்புதரகளிலிருநது ஒருேரும் அத்திப்பழஙகட்ளமயா அல்லது திராட்டசைப் பழங
கட்ளமயா பறிக்கிறதில்டல. நல்ல மனிதன தன இருதயத்தில் நிரப்பி டேத்திருக்கிற 
நனடமயிலிருநது, நல்ல காரியஙகட்ள சேளிமய சகாணடுேருோன; தீய மனிதன 
தன இருதயத்தில் நிரப்பி டேக்கப்பட்டிருக்கிற தீடமயிலிருநது, தீய காரியஙகட்ள 
சேளிமய சகாணடுேருோன. ஏசனனில் இருதயத்தின நிடறவிலிருநமத ோய் மபசும்.

“நான சசைால்கிறடதச சசைய்யாமல், ‘ஆணைேமர, ஆணைேமர’ எனறு ஏன 
எனடனக் கூப்பிடுகிறீரகள்ி எனனிைம் ேநது, நான சசைால்லும் இவோரத்டதகட்ளக் 
மகட்டு, இேறறினபடி சசையல்படுகிறேன, எதறகு ஒப்பானேன எனறு நான உஙகளுக்கு 
எடுத்துக்காட்டுகிமறன. அேன கறபாடறயிமல ஆழமாய்த் மதாணடி, அதில் அஸ்திபார
மிட்டு வீடு கட்டுகிறேனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான. சேள்்ளம் ேநதமபாது, நீமராட்ைம் அநத 
வீட்டினமமல் மமாதியது. ஆனால் அது நனறாகக் கட்ைப்பட்டிருநததால் அடத அடசைக்க
முடியவில்டல. ஆனால் என ோரத்டதகட்ளக் மகட்டும், அதனபடி சசையல்பைாதேமனா, 
அஸ்திபாரமினறி நிலத்திமல வீட்டைக் கட்டியேடனப்மபால் இருக்கிறான. நீமராட்ைம் 
அநத வீட்டினமமல் மமாதிய உைமன அது இடிநது விழுநது, முறறுமாய் ஒழிநதது.”

மகட்டுக்சகாணடிருநத மக்களுக்கு இேறடறசயல்லாம் இமயசு சசைால்லி முடித்தபினபு, 
அேர கப்பரநகூமுக்கு சசைனறார. அஙமக நூறறுக்குத் தடலேனின மேடலக்காரன 
ஒருேன வியாதியுறறு மரணத் தருோயில் இருநதான; இநத மேடலக்காரன 
தனனுடைய எெமானுக்கு மதிப்புக்குரியேனாய் இருநதான. நூறறுக்குத் தடலேன 
இமயசுடேப்பறறிக் மகள்விப்பட்ைான. எனமே அேன யூதரகளின தடலேரகள் சிலடர 
அேரிைம் அனுப்பி, அேர ேநது தனது மேடலக்காரடன குணமாக்க மேணடுசமனறு 
அேடரக் மகட்டுக்சகாணைான. அேரகள் இமயசுவிைம் ேநதமபாது, அேடர மிகவும் 
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வீட்டில் விருநது சைாப்பிடுகிறார எனறு அேள் மகள்விப்பட்டு, விடல உயரநத நறுமணத் 
டதலம் உள்்ள, சேள்ட்ளக்கல் குடுடேயுைன அஙகு ேநதாள். இமயசுவுக்குப் பினனால் 
ேநது அேள் அழுதுசகாணமை நினறாள். மமலும் அேருடைய பாதஙகட்ள தன 
கணணீரால் நடனத்து, தனது தடலமுடியினால் துடைத்து, அேருடைய பாதஙகட்ள 
முத்தமிட்டு, பரிம்ளடதலத்டத ஊறறினாள்.

இமயசுடே விருநதுக்கு அடழத்த பரிமசையன இடதக் கணைமபாது, “இேர ஒரு 
இடறோக்கினராய் இருநதால், தனடனத் சதாடுேது யார எனறும், இேள் எப்படிப்பட்ை 
சபண எனறும், இேள் ஒரு பாவி எனபடதயும் அறிநதிருப்பாமர” எனறு தனக்குள்ம்ள 
சசைால்லிக்சகாணைான.

இமயசு அேடனப் பாரத்து, “சீமமாமன, நான உனக்கு ஒனறு சசைால்ல 
விரும்புகிமறன” எனறார.

அேன, “மபாதகமர சசைால்லும்” எனறான.
அப்சபாழுது இமயசு, “ேட்டிக்குக் கைன சகாடுக்கும் ஒருேனிைம் இரணடுமபர 

கைனபட்டிருநதாரகள். ஒருேன அேனுக்கு ஐநநூறு சேள்ளிக்காசும் மறறேன ஐம்பது 
சேள்ளிக்காசும் சகாடுக்க மேணடியிருநதது. இரணடு மபரிைமும் திருப்பிக் சகாடுக்க 
பணம் இருக்கவில்டல. எனமே அேன, அேரகள் இருேருடைய கைனகட்ளயுமம 
தள்ளுபடி சசைய்துவிட்ைான. அப்படியானால், அேரகளில் யார அேனிைம் அதிக 
அனபாயிருப்பானி” எனறு மகட்ைார.

அதறகு சீமமான, “அதிக கைன தள்ளுபடி சசைய்யப்பட்ைேமன எனறு எணணு
கிமறன” எனறான.

இமயசு அேனிைம், “நீ சைரியாக சசைானனாய்,” எனறார.
பினபு அேர, அநதப் சபணணின பக்கமாகத் திரும்பி, சீமமானுக்குச சசைானன

தாேது: “நீ இநதப் சபணடணப் பாரக்கிறாய் அல்லோி நான உனது வீட்டிறகுள் 
ேநமதன, நீ என கால்கட்ளக் கழுே தணணீர தரவில்டல. ஆனால் இேள் தனனுடைய 
கணணீரினால் என பாதஙகட்ள நடனத்து, தன தடலமுடியினால் அேறடறத் 
துடைத்தாள். நீ எனக்கு முத்தம் சகாடுக்கவில்டல, ஆனால் இநதப் சபண நான 
இஙகு உள்ம்ள ேநததிலிருநது, என பாதஙகட்ள ஓயாமல் முத்தமிட்டுக்சகாணமை 
இருக்கிறாள். நீ எனனுடைய தடலக்கு எணசணய் டேக்கவில்டல, ஆனால் 
இேள் என பாதஙகளில் நறுமண டதலத்டத ஊறறினாள். எனமே நான உனக்குச 
சசைால்கிமறன, இேளுடைய அமநக பாேஙகள் மனனிக்கப்பட்ைன. ஏசனனில் இேள் 
எனனிைத்தில் அதிகமாக அனபு கூரநதாம்ள. ஆனால் சிறித்ளோய் மனனிப்டபப் 
சபறறேன, சிறித்ளோகமே அனபு காட்டுகிறான” எனறார.

அதறகுப் பினபு இமயசு அேளிைம், “உன பாேஙகள் மனனிக்கப்பட்ைன” எனறார.
அஙகு இருநத மறற விருநதாளிகள், “பாேஙகட்ள மனனிக்கினற இேன யாரி” 

எனறு தஙகளுக்குள்ம்ள மபசிக்சகாணைாரகள்.
இமயசு அநதப் சபணணிைம், “உன விசுோசைம் உனடன இரட்சித்தது; 

சைமாதானத்மதாமை மபா” எனறார.

அதறகுப் பினபு, இமயசு பட்ைணஙகள்மதாறும், கிராமஙகள்மதாறும் பிரயாணம் சசைய்து, 
இடறேனுடைய அரசின நறசசைய்திடயப் பிரசைஙகித்தார. அநதப் பனனிசரணடு 
மபரகளும் அேருைமன சசைனறாரகள். தீய ஆவிகளின பிடிகளிலிருநதும் வியாதிகளி
லிருநதும் குணமாக்கப்பட்ை சில சபணகளுஙகூை அேருைமன சசைனறாரகள். 

“நீஙகள் திரும்பிப்மபாய், கணைடதயும் மகட்ைடதயும் மயாோனுக்கு அறிவியுஙகள்: 
பாரடேயறமறார பாரடேயடைகிறாரகள், கால் ஊனமுறமறார நைக்கிறாரகள், குஷ்ை 
வியாதியுடைமயார குணமடைகிறாரகள், சசைவிைர மகட்கிறாரகள், இறநதேர உயிருைன 
எழுப்பப்படுகிறாரகள், ஏடழகளுக்கு நறசசைய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது. என நிமித்தம் 
இைறி விழாதேன ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேன” எனறார.

மயாோனின தூதரகள் புறப்பட்டுப் மபானதும், கூடியிருநத மக்களுைன இமயசு 
மயாோடனப் பறறிப் மபசைத்சதாைஙகினார: “பாடலேனத்திமல எடதப்பாரக்கப் 
மபானீரகள்ி காறறினால் அடசையும் நாணடலயாி இல்டலயானால், எடதப்பாரக்கப் 
மபானீரகள்ி சிறப்பான உடை உடுத்திய ஒரு மனிதடனயாி இல்டல, விடல உயரநத 
உடைடய உடுத்தி, ஆைம்பரமாக ோழ்பேரகள் மாளிடககளிமல இருக்கிறாரகள். அப்படி
யானால், எடதப் பாரப்பதறகு அஙமக மபானீரகள்ி இடறோக்கினடனயாி ஆம், ஒரு 
இடறோக்கினடனவிை மமலானேடனமய எனறு நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன. 
இேடனக் குறித்துதான இவோறு எழுதப்பட்டுள்்ளது:

  “ ‘உமக்கு முனபாக எனனுடைய தூதடன அனுப்புமேன,
  அேன உமக்கு முனபாக உம்முடைய ேழிடய ஆயத்தப்படுத்துோன.’

நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, சபணகளிைத்தில் மனிதரக்ளாய்ப் பிறநதேரகளில் 
மயாோடனப் பாரக்கிலும் சபரியேன ஒருேனும் இல்டல; ஆனால் இடறேனுடைய 
அரசில் சிறியேனாயிருக்கிறேன, அேடனவிைப் சபரியேனாயிருக்கிறான” எனறார.

ேரி ேசூலிப்மபார உட்பை, எல்லா மக்களும் இமயசுவின ோரத்டதகட்ளக் மகட்ை
மபாது, இடறேன நீதியுள்்ளேர எனறு அஙகீகரித்தாரகள்; ஏசனனில், அேரகள் 
மயாோனிைம் திருமுழுக்கு சபறறிருநதாரகள். ஆனால் பரிமசையரும் மமாமசையின சைட்ை 
ேல்லுநரகளும் மயாோனிைம் திருமுழுக்கு சபறாததினால், தஙகளுக்கான இடறே
னுடைய மநாக்கத்டதப் புறக்கணித்தாரகள்.

பினனும் கரத்தர சசைானனது, “இநதத் தடலமுடறடயச மசைரநத இநத மக்கட்ள 
நான எனனத்திறகு ஒப்பிடுமேனி அேரகள் யாடரப்மபால் இருக்கிறாரகள்ி அேரகள் 
சைநடதகூடும் இைஙகளில் உட்காரநது, ஒருேடரசயாருேர கூப்பிட்டு,

  “ ‘நாஙகள் உஙகளுக்காகப் புல்லாஙகுழல் ஊதிமனாம்,
  நீஙகள் நைனமாைவில்டல;
  நாஙகள் ஒப்பாரி பாடிமனாம்,
  நீஙகள் அழவில்டல,’

எனறு சசைால்கிற பிள்ட்ளகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறாரகள்.
மயாோன ஸ்நானகன சிறப்பான உணடேச சைாப்பிைாதேனும், திராட்டசை இரசைம் 
குடிக்காதேனுமாக ேநதான. நீஙகம்ளா, ‘அேனுக்குப் பிசைாசு பிடித்திருக்கிறது’ 
எனகிறீரகள். மானிைமகமனா விருநது உணடேச சைாப்பிடுகிறேராகவும், குடிக்கிற
ேராகவும் ேநதார. நீஙகம்ளா, ‘இேமனா உணவுப்பிரியன, மதுபானப்பிரியன, ேரி 
ேசூலிப்பேரகளுக்கும் பாவிகளுக்கும் நணபன’ எனறு சசைால்கிறீரகள். ஆனால் 
்ானம் சைரியானது எனறு அடத ஏறறு நைக்கிறேரகளின சசையல்க்ளாமலதான அது 
நிரூபிக்கப்படுகிறது” எனறார.

பரிமசையரில் ஒருேன தனனுைன விருநது சைாப்பிடும்படி இமயசுடே அடழத்திருநதான. 
எனமே இமயசு பரிமசையனுடைய வீட்டிறகுப்மபாய் பநதியில் உட்காரநதிருநதார. அநதப் 
பட்ைணத்தில் பாவியாகிய ஒரு சபண இருநதாள். இமயசு அநதப் பரிமசையனுடைய 
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விதத்டதக் குறித்து கேனமாய் இருஙகள். இருக்கிறேனுக்கு மமலும் சகாடுக்கப்படும்; 
இல்லாதேனிைம் உள்்ளதும் எடுத்துக்சகாள்்ளப்படும்.”

ஒருமுடற இமயசுவின தாயும், சைமகாதரரகளும் அேடரப் பாரக்கும்படி ேநதாரகள். 
ஆனால் மக்கள் திர்ளாய்க் கூடியிருநதபடியால், அேரக்ளால் அேருக்கு அருமக சசைல்ல 
முடியவில்டல. அப்சபாழுது ஒருேன இமயசுவிைம் ேநது, “உமது தாயும், உமது சைமகாதரர
களும் உம்டமப் பாரக்க விரும்பி சேளிமய நினறு சகாணடிருக்கிறாரகள்” எனறான.

அதறகு இமயசு, “இடறேனுடைய ோரத்டதடயக் மகட்டு, அதனபடி நைக்கிறேர
கம்ள என தாயும், என சைமகாதரரகளுமாய் இருக்கிறாரகள்” எனறார.

ஒரு நாள் இமயசு தம்முடைய சீைரகளிைம், “ஏரியின மறுகடரக்குப் மபாமோம் 
ோருஙகள்” எனறார. அப்படிமய அேரகள், ஒரு பைகில் ஏறிப் புறப்பட்ைாரகள். அேரகள் 
மபாய்க் சகாணடிருக்டகயில், இமயசு தூஙகிக்சகாணடிருநதார. அப்சபாழுது புயல் 
காறறு ஏரியினமமல் வீசியது. பைகில் தணணீர நிரம்பத் சதாைஙகியதால், அேரகள் 
சபரிய ஆபத்துக்கு உள்்ளானாரகள்.

அப்மபாது சீைரகள் இமயசுவிைம் ேநது, அேடர எழுப்பி, “ஆணைேமர, ஆணைேமர, 
நாஙகள் தணணீரில் மூழ்கப்மபாகிமறாம்!” எனறாரகள்.

அேர எழுநது காறடறயும், சகாநதளிக்கும் தணணீடரயும் கடிநதுசகாணைார; 
புயல் தணிநது, எல்லாம் அடமதியாயிறறு. அப்சபாழுது அேர தமது சீைரகளிைம், 
“உஙகள் விசுோசைம் எஙமகி” எனறு மகட்ைார.

அேரகள் ஒருேடரசயாருேர பாரத்து, “இேர யாமராி காறறுக்கும், கைலுக்கும் 
கட்ைட்ளயிடுகிறார. அடேயும் அேருக்குக் கீழ்ப்படிகினறன” எனறு பயத்துைனும், 
வியப்புைனும் மபசிக்சகாணைாரகள்.

அேரகள் கலிமலயா கைலின மறுகடரயிலுள்்ள கதமரனருடைய நாட்டிறகு பைகில் 
சசைனறாரகள். இமயசு கடரயில் இறஙகியமபாது, அநதப் பட்ைணத்திலிருநது பிசைாசு 
பிடித்த ஒருேன அேருக்கு எதிரப்பட்ைான. அேன நீணைகாலமாக உடைகள் உடுத்தாத
ேனும், வீட்டில் ோழாதேனுமாய், கல்லடறகளிமலமய தஙகியிருநதான. அேன 
இமயசுடேக் கணைமபாது, கூசசைலிட்டு, அேருடைய பாதத்தில் விழுநதான. அேன 
அேரிைம், “இமயசுமே, மகா உனனதமான இடறேனின மகமன, எனனிைம் உமக்கு எனன 
மேணடும்ி நான உம்டமக் சகஞசிக்மகட்கிமறன, எனடனத் துனபுறுத்தமேணைாம்” 
எனறு உரத்த குரலில் சைத்தமிட்டுச சசைானனான. ஏசனனில், இமயசு அேடனவிட்டு 
சேளிமய ேரும்படி, அநதத் தீய ஆவிக்குக் கட்ைட்ளயிட்டிருநதார. பலமுடற அது 
அேடனப் பிடித்திருநதது. அதனால் அேனுடைய டகடயயும், காடலயும் சைஙகிலியால் 
கட்டி, காேலில் டேத்திருநத மபாதுஙகூை, அேன சைஙகிலிகட்ள உடைத்து எறிநது 
விடுோன. அநத தீய ஆவியினால் அேன ேனாநதரஙகளுக்குத் துரத்தப்பட்டிருநதான.

இமயசு பிசைாசு பிடித்தருநதேடன, “உனது சபயர எனனி” எனறு மகட்ைார.
அேன அதறகுப் பதிலாக, “மலகிமயான” எனறான. ஏசனனில், பல தீய ஆவிகள் 

அேனுக்குள் புகுநதிருநதன. தீய ஆவிகள் இமயசுவிைம், தஙகட்ள பாதா்ளத்துக்குப் 
மபாகக் கட்ைட்ளயிைாதபடி சகஞசிக்மகட்ைன.

அஙகிருநத மடலப் பக்கத்திமல, பனறிகள் சபருஙகூட்ைமாய் மமய்நது 
சகாணடிருநதன. பிசைாசுகள் தாஙகள் அநதப் பனறிகளுக்குள்ம்ள மபாேதறகு, 
இமயசு அனுமதிக்க மேணடும் எனறு, அேடரக் சகஞசிக்மகட்ைன. அப்படிமய 

மகதமலனா என அடழக்கப்பட்ை மரியாளும் அேரகளுைன இருநதாள். அேளிலிருநது 
ஏழு பிசைாசுகள் துரத்தப்பட்டிருநதன. ஏமராதுவின வீட்டு நிரோகியான கூசைாவின 
மடனவி மயாேனனாளும் அேரகளுைன இருநதாள். அத்துைன சூசைனனாளும் 
மேறு பலரும் இருநதாரகள். இநதப் சபணகள் தஙகளுடைய ேருமானத்திலிருநது 
இமயசுவுக்கு ஆதரேளித்து உதவி சசைய்தாரகள்.

பல்மேறு பட்ைணஙகளிலிருநது, மக்கள் சபருஙகூட்ைமாய் இமயசுவிைம் ேநது 
சகாணடிருநதாரகள். அப்சபாழுது இமயசு அேரகளுக்கு இநத உேடமடயச 
சசைானனார: “ஒரு விேசைாயி விடதகட்ள விடதக்கும்படி புறப்பட்ைான. அேன 
விடதகட்ளத் தூவி விடதக்டகயில், சில விடதகள் பாடதயருமக விழுநதன; அடே 
மிதிபட்ைன; ஆகாயத்துப் பறடேகள் ேநது அேறடறக் சகாத்தித் தினறுவிட்ைன. சில 
விடதகள் கறபாடறயினமமல் விழுநதன, அடே முட்ளத்தமபாது ஈரம் இல்லாத
தினால், அப்பயிரகள் ோடிப்மபாயின. மேறுசில விடதகம்ளா முட்சசைடிகளின இடைமய 
விழுநதன, அடே முட்ளத்து ே்ளரநதமபாது, முட்களும்கூை ே்ளரநது பயிரகட்ள மூடி 
சநருக்கிப்மபாட்ைன. இனனும் சில விடதகம்ளா நல்ல மணணில் விழுநதன. அடே 
முட்ளத்து நூறு மைஙகு விட்ளசசைடலக் சகாடுத்தன.”

இமயசு இடதச சசைால்லி முடித்தபினபு, சைத்தமாய்க் கூப்பிட்டு, “மகட்பதறகு 
காதுள்்ளேன மகட்கட்டும்” எனறார.

பினபு அேருடைய சீைரகள் அேரிைம் ேநது, “இநத உேடமயின அரத்தம் எனனி” 
எனறு மகட்ைாரகள். அதறகு அேர, “இடறேனுடைய அரசின இரகசியத்டதப் பறறிய 
அறிவு உஙகளுக்குக் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மறறேரகளுக்மகா, நான உேடமகள் 
மூலமாகமே மபசுகிமறன. இதனால் அேரகள்,

  “ ‘கணடும் காணாதேரக்ளாகவும்;
  மகட்டும் வி்ளஙகிக்சகாள்்ளமாட்ைாரகள்.’

“இநத உேடமயின சபாருள் இதுமே: விடத இடறேனுடைய ோரத்டத. பாடத 
ஓரத்தில் விழுநத விடதகள், ோரத்டதடயக் மகட்கும் சிலடரக் குறிக்கிறது. அேரகள் 
விசுோசித்து இரட்சிக்கப்பைாதபடி சைாத்தான ேநது, அவோரத்டதடய அேரகளுடைய 
இருதயத்திலிருநது எடுத்துப் மபாடுகிறான. கறபாடறயினமமல் விழுநத விடதகள் 
ோரத்டதடயக் மகட்ை மேறுசிலடரக் குறிக்கிறது. அேரகள் அடதக் மகட்கும்மபாது, 
சைநமதாஷத்துைன ஏறறுக்சகாணைாலும், மேரில்லாதேரக்ளாய் இருக்கிறாரகள். அதனால் 
அேரகள் சகாஞசைக்காலம் மட்டுமம விசுோசிக்கிறாரகள்; மசைாதிக்கப்படும் காலத்திமல, 
விழுநது மபாகிறாரகள். ஆனால் முட்சசைடிகளுக்குள் விழுநத விடதகள் ோரத்டதடயக் 
மகட்ை மேறுசிலடரக் குறிக்கிறது. அேரகள் தஙகள் ோழ்க்டகடயக் குறித்த கேடலகளி
னாலும், சசைல்ேஙகளினாலும், சிறறினபஙகளினாலும், மூழ்கி சநருக்கப்பட்டு, முதிரசசி 
அடையாதிருக்கிறாரகள். நல்ல நிலத்தில் விழுநத விடதகம்ளா உணடமயும் நனடமயு
முள்்ள இருதயம் சகாணைேரகட்ளக் குறிக்கிறது. அேரகள் ோரடதடயக் மகட்டு, அடதக் 
காத்துக்சகாணடு விைாமுயறசியுைன சசையல்பட்டு, பலன சகாடுக்கிறாரகள்.

“யாரும் வி்ளக்டகக் சகாளுத்தி, அடத ஒரு பாடனக்குள்ம்ளா அல்லது கட்டிலின 
கீமழா மடறத்து டேப்பதில்டல. அடத உள்ம்ள ேருகிறேரகள் சேளிசசைத்டதக் 
காணும்படி ஒரு வி்ளக்குத்தணடின மமமலமய டேப்பாரகள். எனமே, மடறக்கப்
பட்டிருப்பது எதுவும் சேளியாக்கப்பைாமல் மபாேதில்டல. ஒளித்து டேக்கப்பட்ைது 
எதுவும் சேளிமய சதரியேராமல் மபாேதுமில்டல. ஆடகயால், நீஙகள் மகட்கிற 
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இமயசு இடதக்மகட்ைதும் யவீருவிைம், “பயப்பைாமத; விசுோசைமுள்்ளேனாய் மட்டும் 
இரு. அேள் பிடழப்பாள்” எனறார.

அேர யவீருவினுடைய வீட்டிறகு ேநது மசைரநதமபாது, மபதுரு, மயாோன, 
யாக்மகாபு ஆகிமயாருைன, அநதப் பிள்ட்ளயின தகப்படனயும் தாடயயும் தவிர, மேறு 
ஒருேடரயும் தனனுைன உள்ம்ள மபாக அேர அனுமதிக்கவில்டல. இதறகிடையில், 
அஙகிருநத மக்கச்ளல்லாம் இறநத சிறுமிக்காக அழுது புலம்பிக் சகாணடிருநதாரகள். 
இமயசு அேரகளிைம், “அழாதீரகள். இேள் இறநது மபாகவில்டல, தூஙகுகிறாள்” எனறார.

அேள் இறநதுமபானடத அறிநதிருநத மக்கள், அேடரப் பாரத்து நடகத்தாரகள். 
ஆனால் இமயசு அேளுடைய டகடயப் பிடித்து, “பிள்ட்ளமய, எழுநதிரு!” எனறார. 
அப்சபாழுது, அேளுடைய உயிர திரும்பவும் ேநதது. உைமன அேள் எழுநது உட்காரந
தாள். இமயசு அேரகளிைம், அேளுக்குச சைாப்பிை ஏதாேது சகாடுக்கும்படி சசைானனார. 
அேளுடைய சபறமறாரகள் வியப்படைநதாரகள். இமயசு அேரகளிைம், “நைநத 
சைம்பேத்டத யாருக்கும் சசைால்லமேணைாம்” எனறு கட்ைட்ளயிட்ைார.

இமயசு பனனிசரணடு சீைரகட்ளயும் ஒனறாய்க் கூப்பிட்டு, பிசைாசுகட்ளசயல்லாம் 
துரத்தவும், மநாய்கட்ள குணமாக்கவும், அேரகளுக்கு ேல்லடமயும், அதிகாரத்டதயும் 
சகாடுத்தார. அத்துைன, இடறேனுடைய அரடசைப்பறறிப் பிரசைஙகிக்கவும், மநாயுள்்ள
ேரகட்ள குணமாக்கவும், அேர அேரகட்ள அனுப்பினார. இமயசு அேரகளிைம்: 
“பயணத்திறசகனறு ஒனடறயும் எடுத்துக்சகாணடு மபாகமேணைாம். ஊனறு
மகாடலமயா, டபடயமயா, உணடேமயா, பணத்டதமயா, மாறறு உடைடயமயா, 
சகாணடுமபாக மேணைாம். நீஙகள் எநத வீட்டிறகுள் மபாகிறீரகம்ளா, அநதப் 
பட்ைணத்டதவிட்டுப் புறப்படும்ேடர, அஙமகமய தஙகியிருஙகள். அஙமகயுள்்ள 
மக்கள் உஙகட்ள ேரமேறகாவிட்ைால், நீஙகள் அேரகளின பட்ைணத்டதவிட்டுப் 
மபாகும்மபாது, அேரகளுக்கு எதிரான சைாட்சியாக, உஙகள் கால்களிலுள்்ள தூசிடய 
உதறிப் மபாடுஙகள்” எனறார. அப்படிமய அேரகள் புறப்பட்டு, கிராமஙகள்மதாறும், 
எல்லா இைஙகளிலும் நறசசைய்திடய அறிவித்து, மக்கட்ளச சுகப்படுத்தினாரகள்.

சிறறரசைன ஏமராது, நைநத எல்லாேறடறயும் மகள்விப்பட்ைான. மயாோன 
இறநமதாரிலிருநது உயிமராடு திரும்பவும் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறான எனறு சிலர 
சசைானனதால், அேன குழப்பமடைநதான. மேறுசிலர எலியா மதானறியிருக்கிறார 
எனறும், இனனும் சிலர முறகாலத்திலிருநத இடறோக்கினர ஒருேர உயிரசபறறு 
ேநதிருக்கிறார எனறும் சசைால்லிக்சகாணைாரகள். ஆனால் ஏமராது, “நான 
மயாோடனச சிரசமசைதம் சசைய்மதமன. இப்படிப்பட்ை காரியஙகட்ளக் மகள்விப்
படுகிமறமன, இேன யாரி” எனறு சசைால்லி, அேடரப் பாரக்க முயறசி சசைய்தான.

அப்மபாஸ்தலர திரும்பிேநது, தாஙகள் சசைய்தடத இமயசுவுக்கு அறிவித்தாரகள். இமயசு 
அேரகட்ளயும் தனனுைன கூட்டிக்சகாணடு, தனித்திருக்கும்படி சபத்சைாயிதா எனப்பட்ை 
ஒரு பட்ைணத்திறகு சசைனறார. ஆனால் மக்கள் அடத அறிநது, கூட்ைமாய் அேருக்குப் 
பின சசைனறாரகள். இமயசு அேரகட்ள ேரமேறறு, இடறேனுடைய அரடசைப் பறறி 
அேரகளுைன மபசி, குணமடைய மேணடியேரகட்ளக் குணப்படுத்தினார.

மாடல மேட்ளயானமபாது பனனிசரணடு மபரகளும் அேரிைம் ேநது, 
“கூடியிருக்கும் இநத மக்கட்ள அனுப்பிவிடும். அேரகள் சுறறியுள்்ள ஊரகளுக்கும் 
கிராமஙகளுக்கும் மபாய், சைாப்பாட்டையும் இருப்பிைத்டதயும் மதடிக்சகாள்்ளட்டும். நாம் 
சைறறு தூரமான ஒரு இைத்தில் இருக்கிமறாமம” எனறாரகள்.

அேர அடேகளுக்கு அனுமதி சகாடுத்தார. பிசைாசுகள், அேடனவிட்டுப் புறப்பட்டு 
பனறிகளுக்குள்ம்ள புகுநதன. அநதப் பனறிக்கூட்ைம் உயரநத மமட்டிலிருநது கீமழ 
பாய்நது, ஏரியில் விழுநது மூழ்கியது.

பனறிகட்ள மமய்த்துக் சகாணடிருநதேரகள் பனறிகளுக்கு நைநதடதக் 
கணைமபாது, ஓடிப்மபாய் பட்ைணத்தில் உள்்ளேரகளுக்கும், நாட்டுப்புறத்தில் உள்்ளேர
களுக்கும் அடத அறிவித்தாரகள். எனன நைநதது என அறியும்படி, மக்கள் புறப்பட்டுப் 
மபானாரகள். அேரகள் இமயசுவிைம் ேநதமபாது, பிசைாசுகளிலிருநது விடுதடல 
சபறறேன, உடை உடுத்தி மனத்சதளிேடைநதேனாய், இமயசுவின பாதத்தருமக 
உட்காரநதிருப்படதக் கணடு பயநதாரகள். சைம்பவித்தடதக் கணைேரகள், பிசைாசு 
பிடித்திருநதேன எவவிதமாய் குணமடைநதான எனறு அஙகு ேநத மக்களுக்குச 
சசைானனாரகள். அப்சபாழுது கதமரனர நாட்டிலுள்்ள மக்கள் எல்மலாரும் பயமடைநத
தினால், தஙகட்ளவிட்டுப் மபாகும்படி இமயசுடே மேணடிக்சகாணைாரகள். எனமே, 
அேர பைகில் ஏறி புறப்பட்டுப் மபானார.

பிசைாசுகளிலிருநது விடுதடல சபறறேன, தானும் இமயசுவுைமனகூைப் மபாகும்படி 
அேடரக் சகஞசிக்மகட்ைான. ஆனால் இமயசு அேனிைம், “நீ உன வீட்டிறகுத் திரும்பிப்
மபாய், இடறேன உனக்கு சசைய்தடதசயல்லாம் அறிவி” எனறு சசைால்லி அேடன 
அனுப்பிவிட்ைார. அப்படிமய அேன புறப்பட்டுப், பட்ைணத்திலுள்்ள எல்மலாருக்கும் இமயசு 
தனக்கு எவே்ளவு சபரிய காரியத்டதச சசைய்தார எனபடதக் குறித்துச சசைானனான.

இமயசு திரும்பிேநதமபாது, அேருக்காக காத்துக்சகாணடிருநத மக்கள் அேடர 
ேரமேறறனர. அப்சபாழுது செப ஆலயத் தடலேனான யவீரு எனனும் சபயருடைய 
ஒருேன ேநது, இமயசுவின பாதத்தில் விழுநது, அேடரத் தனனுடைய வீட்டிறகு 
ேரும்படி சகஞசினான. ஏசனனில், அேனுடைய ஒமர மக்ளான பனனிசரணடு 
ேயதுடைய சிறுமி மரணத் தருோயில் இருநதாள்.

இமயசு ேழிமய அேனுைன மபாய்க் சகாணடிருக்டகயில், மக்கள் கூட்ைம் அேடரச 
சுறறி சநருக்கிக் சகாணடிருநதது. அக்கூட்ைத்தில், பனனிசரணடு ேருைஙக்ளாக 
இரத்தப்மபாக்கினால் ேருநதிக்சகாணடிருநத ஒரு சபண இருநதாள். அேள் தன 
சசைாத்து முழுேடதயும் மருத்துேரிைம் சசைலேழித்தும் அேட்ள எேராலும் குணமாக்க 
முடியவில்டல. அேள் இமயசுவுக்குப் பினனாக ேநது, அேருடைய மமலுடையின 
ஓரத்டதத் சதாட்ைாள். உைமன அேளுடைய இரத்தப்மபாக்கு நினறது.

அப்சபாழுது இமயசு, “எனடனத் சதாட்ைது யாரி” எனறு மகட்ைார.
அடனேரும் மறுத்தனர. அப்மபாது, மபதுரு அேரிைம், “ஐயா, மக்கள் கூட்ைமாய்க் 

கூடி உம்டம சநருக்கிக் சகாணடிருக்கிறாரகம்ள” எனறான.
ஆனால் இமயசுமோ, “யாமரா ஒருேர எனடனத் சதாட்டிருக்கிறார; எனனிலிருநது 

ேல்லடம புறப்பட்ைடத நான அறிமேன” எனறார.
அப்சபாழுது அநதப் சபண, தான மடறநதிருக்க முடியாசதனறு கணடு, 

நடுஙகிக்சகாணடுேநது, அேருடைய பாதத்தில் விழுநதாள். அேள் எல்லா மக்களுக்கு 
முனபாகவும், தான அேடரத் சதாட்ை காரணத்டதயும், தான உைமன குணமடைநத
டதயும் அறிவித்தாள். அப்சபாழுது இமயசு அேளிைம், “மகம்ள, உன விசுோசைம் உனடன 
குணப்படுத்தியது. சைமாதானத்மதாமை மபா” எனறார.

இமயசு இனனும் மபசிக்சகாணடிருக்டகயில், செப ஆலயத் தடலேன யவீருவின 
வீட்டில் இருநது ஒருேன ேநதான. அேன யவீருவிைம், “உமது மகள் இறநதுவிட்ைாள். 
இனிமமலும் மபாதகருக்குத் சதாநதரவு சசைய்யமேணைாம்” எனறான.
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மடலக்குச சசைனறார. அேர மனறாடிக் சகாணடிருக்டகயில், அேருடைய முகத்தின 
மதாறறம் மாறியது. அேருடைய உடைகள், சேணடமயாய் மினனியது. மமாமசை, 
எலியா ஆகிய இரணடுமபரகளும் மகிடமயான பிரகாசைத்தில் மதானறி, அேமராடு 
மபசிக் சகாணடிருநதாரகள். எருசைமலமில் சீக்கிரமாய் இமயசு நிடறமேறறப்
மபாகிற அேருடைய மரணத்டதக் குறித்மத அேரகள் மபசிக் சகாணடிருநதாரகள். 
மபதுருவும் அேனுடைய கூட்ைாளிகளும், கடுடமயான தூக்க மயக்கத்திலிருநதாரகள். 
ஆனால் அேரகள் தூக்கம் சதளிநது விழித்தமபாது, அேருடைய மகிடமடயயும், 
அேருைன நினற இரணடு மபடரயும் கணைாரகள். அவவிருேர இமயசுடேவிட்டுப் 
புறப்படும்மபாது, மபதுரு அேரிைம், “ஆணைேமர, நாம் இஙமக இருப்பது நல்லது, நாம் 
இஙகு மூனறு கூைாரஙகட்ள அடமப்மபாம். ஒனறு உமக்கும், ஒனறு மமாமசைக்கும், 
ஒனறு எலியாவுக்குமாக இருக்கட்டும்” எனறான. அேன தான சசைால்ேது எனனசேனறு 
அறியாமல் சசைானனான.

மபதுரு மபசிக்சகாணடிருக்டகயில், ஒரு மமகம் மதானறி அேரகட்ள 
மூடிக்சகாணைது. அம்மமகம் சூழ்நதமபாது அேரகள் பயநதாரகள். அப்சபாழுது 
மமகத்திலிருநது, “இேர என மகன, நான சதரிநதுசகாணைேர; இேருக்குச சசைவி
சகாடுஙகள்” எனறு ஒரு குரல் ஒலித்தது. அநதக் குரடலக் மகட்ைசபாழுது, இமயசு 
மட்டும் இருப்படத சீைரகள் கணைாரகள். அேரகம்ளா, இநத சைம்பேத்டத தஙகளுக்
குள்ம்ளமய டேத்துக்சகாணைாரகள். தாஙகள் கணைடத அேரகள் அநநாட்களில் 
ஒருேருக்கும் சசைால்லவில்டல.

மறுநாள் அேரகள் மடலயில் இருநது இறஙகி ேநதமபாது, ஒரு சபருஙகூட்ைம் 
அேடரச சைநதித்தது. மக்கள் கூட்ைத்திலிருநது ஒருேன அேடரக் கூப்பிட்டு, “மபாதகமர, 
என பிள்ட்ளடய ேநது பாரக்கும்படி உம்டமக் சகஞசிக்மகட்கிமறன. அேன எனக்கு 
ஒமர பிள்ட்ள. ஒரு தீய ஆவி அேடனப் பிடித்துக் சகாள்கிறது. அேன திடீசரன 
கூசசைலிடுகிறான; அது அேடன ேலிப்புக்குள்்ளாக்கும்மபாது, அேனுடைய ோய் 
நுடரக்கிறது. அது அேடனவிட்டுப்மபாகாமல் அடலக்கழிக்கிறது. அடதத் துரத்தும்படி 
உமது சீைரகளிைம் சகஞசிக்மகட்மைன. ஆனால் அேரக்ளால் முடியவில்டல” எனறான.

அப்சபாழுது இமயசு, “விசுோசைமில்லாத, சீரசகட்ை தடலமுடறயினமர, எவே்ளவு 
காலத்திறகு நான உஙகம்ளாடு தஙகியிருப்மபனி எவே்ளவு காலத்திறகு நான 
உஙகட்ளப் சபாறுத்துக்சகாள்மேனி உன மகடன இஙமக சகாணடுோ” எனறு அநத 
பிள்ட்ளயின தகப்பனிைம் சசைானனார.

அநத சிறுேன ேநதுசகாணடிருக்கும் மபாமத, பிசைாசு அேடன ேலிப்புக்
குள்்ளாக்கித் தடரயில் தள்ளி வீழ்த்தியது. இமயசுமோ அநத அசுத்த ஆவிடய அதட்டி 
சிறுேடனக் குணமாக்கி, அேடன அேனுடைய தகப்பனிைம் ஒப்படைத்தார. அேரகள் 
எல்மலாரும், இடறேனுடைய மகத்துேத்டதக் குறித்து வியப்படைநதாரகள்.

இமயசு சசைய்த எல்லாேறடறயும் பாரத்து அடனேரும் வியப்படைநதமபாது, 
அேர தனது சீைரகளிைம், “நான உஙகளுக்குச சசைால்லப்மபாேடதக் கேனமாய்க் 
மகளுஙகள்: மானிைமகனாகிய நான காட்டிக் சகாடுக்கப்பட்டு, மக்களின டககளிமல 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படுமேன” எனறார. அேரகம்ளா அதன அரத்தத்டத வி்ளஙகிக் 
சகாள்்ளவில்டல. அது அேரகளிைமிருநது மடறக்கப்பட்டிருநததினால், அேரக்ளால் 
அடத அறிநதுசகாள்்ள முடியவில்டல. அடதக்குறித்து அேரிைம் மகட்கவும் 
தயஙகினாரகள்.

அதறகு இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகம்ள அேரகளுக்கு ஏதாேது சைாப்பிைக் 
சகாடுஙகள்” எனறார.

அேரகள் அதறகு, “எஙகளிைம் ஐநது அப்பஙகளும், இரணடு மீனகளும் 
மட்டுமம இருக்கினறன. நாஙகள் மபாய் எஙமக இநத மக்களுக்சகல்லாம் உணடே 
ோஙகமேணடும்” எனறாரகள். அஙமக ஏறக்குடறய ஐயாயிரம் ஆணகள் இருநதாரகள்.

ஆனால் இமயசு தனனுடைய சீைரகளிைம், “அேரகட்ள ஐம்பது மபரகள் சகாணை 
குழுக்க்ளாக உட்கார டேயுஙகள்” எனறார. சீைரகளும் அப்படிமய சசைய்தாரகள். 
எல்மலாரும் உட்காரநதிருநதாரகள். அப்சபாழுது அேர அநத ஐநது அப்பஙகட்ளயும், 
இரணடு மீனகட்ளயும் எடுத்து, மமமல ோனத்டத மநாக்கிப்பாரத்து, இடற
ேனுக்கு நனறி சசைலுத்தி, அேறடறத் துணடுக்ளாகப் பிட்ைார. பினபு அேர, அநதத் 
துணடுகட்ளச சீைரகளிைத்தில் சகாடுத்து, மக்களுக்குப் பரிமாறும்படி சசைானனார. 
அேரகள் எல்மலாரும் சைாப்பிட்டுத் திருப்தியடைநதாரகள். அேரகள் சைாப்பிட்டு மீதியான 
துணடுகட்ள சீைரகள் பனனிசரணடு கூடைகள் நிடறய மசைரத்து எடுத்தாரகள்.

ஒருமுடற இமயசு தனிடமயாக மனறாடிக் சகாணடிருநதார. அேருடைய சீைரகளும், 
அேருைமன இருநதாரகள். அப்சபாழுது அேர அேரகளிைம், “மக்கள் எனடன யார 
எனறு சசைால்கிறாரகள்ி” எனறு மகட்ைார.

அேரகள் அதறகு பதிலாக, “சிலர உம்டம மயாோன ஸ்நானகன எனறும், மேறுசிலர 
எலியா எனறும், இனனும் சிலர உம்டமக் குறித்து, சேகுகாலத்திறகு முனோழ்நத 
இடறோக்கினரில் ஒருேர உயிரசபறறு ேநதிருப்பதாகச சசைால்கிறாரகள்” எனறாரகள்.

அப்சபாழுது இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகள் எனடன யார எனறு சசைால்கிறீரகள்ி” 
எனறு மகட்ைார.

மபதுரு அதறகு, “நீர இடறேனின கிறிஸ்து!” எனறான.
இமயசு அேரகளிைம், “இடத யாருக்கும் சசைால்லமேணைாம்” என கணடிப்பாய் 

எசசைரித்தார. பினபு இமயசு அேரகளிைம், “மானிைமகனாகிய நான பல துனபஙகட்ள 
அனுபவிக்க மேணடும். நான யூதரின தடலேரக்ளாலும், தடலடம ஆசைாரியரக்ளாலும், 
மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரக்ளாலும் புறக்கணிக்கப்பைவும், சகால்லப்பைவும் மூனறாம் 
நாளில் உயிருைன எழும்பவும் மேணடும்” எனறார.

பினபு இமயசு, அேரகள் எல்மலாடரயும் மநாக்கி, “யாராேது என பினமன 
ேரவிரும்பினால், அேரகள் தம்டமமய சேறுத்து, தினநமதாறும் தம் சிலுடேடய 
எடுத்துக்சகாணடு, எனடனப் பினபறற மேணடும். ஏசனனில், தம் உயிடரக் காத்துக்
சகாள்்ள விரும்புகிறேரகள் யாரும் அடத இழநதுமபாோரகள். என நிமித்தம் தம் உயிடர 
இழக்கிறேரகள் அடதக் காத்துக்சகாள்ோரகள். யாராேது முழு உலகத்டதயும் தமக்கு 
உரிடமயாக்கிக் சகாணைாலும், தம் ஆத்துமாடே இழநதுமபானாமலா அல்லது 
பறிசகாடுத்தாமலா, அதனால் அேரகளுக்குப் பலன எனனி யாராேது எனடனக் 
குறித்தும் என ோரத்டதடயக் குறித்தும் சேட்கப்பட்ைால், மானிைமகனாகிய 
நானும் எனது மகிடமயிலும் எனது தநடதயின மகிடமயிலும் பரிசுத்த தூதரகளின 
மகிடமயிலும் ேரும்மபாது, அேரகட்ளக் குறித்தும் சேட்கப்படுமேன.

“இஙமக நிறகிறேரகளில் சிலர இடறேனுடைய அரடசைக் காணும்முன மரணமடைய 
மாட்ைாரகள் எனறு நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன” எனறார.

இமயசு இடதச சசைால்லி ஏறக்குடறய எட்டு நாட்களுக்குபின, அேர மபதுருடேயும், 
மயாோடனயும், யாக்மகாடபயும் தனனுைமன கூட்டிக்சகாணடு, மனறாடும்படி ஒரு 
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மபராக அனுப்பினார. இமயசு அேரகளிைம் சசைானனதாேது: “அறுேடை மிகுதியாய் 
இருக்கிறது, ஆனால் மேடலயாட்கம்ளா சகாஞசைமாய் இருக்கிறாரகள். ஆடகயால் 
அறுேடையின ஆணைேரிைம், தமது அறுேடைக்கு மேணடிய மேடலயாட்கட்ள 
அனுப்பும்படி மேணடிக்சகாள்ளுஙகள். புறப்பட்டுப் மபாஙகள்! ஓநாய்களுக்குள்ம்ள 
ஆட்டுக்குட்டிகட்ள அனுப்புகிறதுமபால, நான உஙகட்ள அனுப்புகிமறன. நீஙகள் 
காசுப்டபடயமயா, பயணப்டபடயமயா, இனசனாரு மொடி பாதரட்டசைகட்ளமயா 
சகாணடுமபாக மேணைாம்; ேழியில் எேருக்கும் ோழ்த்துச சசைால்லவும் மேணைாம்.

“நீஙகள் எநத வீட்டுக்குச சசைனறாலும், ‘இநத வீட்டுக்குச சைமாதானம் உணைாேதாக’ 
எனறு முதலில் சசைால்லுஙகள். சைமாதானத்திறகுரியேன அஙகு இருநதால், 
உஙகளுடைய சைமாதானம் அேனில் தஙகும்; இல்டலசயனில், அது உஙகளிைம் 
திரும்பிேரும். நீஙகள் அநத வீட்டிமலமய தஙகி, அேரகள் உஙகளுக்குக் சகாடுப்படதச 
சைாப்பிட்டு குடியுஙகள். மேடலயாள் தன கூலிக்கு உரிடமயுள்்ளேனாய் இருக்கிறான. 
நீஙகள் வீட்டிறகு வீடு, மாறிமாறிச சசைல்லமேணைாம்.

“நீஙகள் ஒரு பட்ைணத்திறகுள் சசைல்லும்மபாது, அஙகு நீஙகள் ேரமேறகப்
பட்ைால், அஙகு உஙகளுக்குக் சகாடுக்கப்படும் உணடேச சைாப்பிடுஙகள். அஙகுள்்ள 
மநாயாளிகட்ள குணமாக்குஙகள். ‘இடறேனுடைய அரசு உஙகளுக்கு சைமீபித்
திருக்கிறது’ எனறு அேரகளுக்குச சசைால்லுஙகள். ஆனால், நீஙகள் யாசதாரு 
பட்ைணத்திறகு மபாகும்மபாது, அஙகு நீஙகள் ேரமேறகப்பைாவிட்ைால், அதன 
வீதிகளில் சசைனறு அேரகளிைம், ‘எஙகள் கால்களில் ஒட்டியிருக்கும் உஙகள் 
பட்ைணத்தின தூசிடயக்கூை உஙகளுக்சகதிராய் உதறிப் மபாடுகிமறாம். ஆனால்: 
இடறேனுடைய அரசு உஙகளுக்கு சைமீபித்திருக்கிறது’ எனறு அேரகளுக்குச 
சசைால்லுஙகள். நியாயத்தீரப்பு நாளிமல அநதப் பட்ைணத்திறகு கிடைக்கும் தணைடன, 
மசைாமதாம் பட்ைணத்திறகு கிடைக்கும் தணைடனயிலும் அதிகமாயிருக்கும் எனறு நான 
உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன.

“மகாராசிமன! உனக்கு ஐமயா! சபத்சைாயிதாமே, உனக்கு ஐமயா! உஙகளில் சசைய்யப்
பட்ை அறபுதஙகள் தீருவிலும், சீமதானிலும் சசைய்யப்பட்டிருநதால், அேரகள் சேகு 
நாட்களுக்கு முனமப மனநதிரும்பி இருப்பாரகள்; துக்கஉடை உடுத்தி, சைாம்பலிலும் 
உட்காரநதிருப்பாரகள். ஆனால், நியாயத்தீரப்பினமபாது உஙகளுக்குக் கிடைக்கும் 
தணைடன, தீரு, சீமதான பட்ைணத்தேரகளுக்கு கிடைக்கும் தணைடனயிலும் 
அதிகமாயிருக்கும். கப்பரநகூமம! நீ ோனத்திறகு உயரத்தப்படுோமயாி இல்டல, நீ 
பாதா்ளம்ேடர கீமழ தாழ்த்தப்படுோய்.

“உஙகளுக்குச சசைவிசகாடுக்கிறேன எனக்குச சசைவிசகாடுக்கிறான; உஙகட்ளப் 
புறக்கணிக்கிறேன எனடனப் புறக்கணிக்கிறான; எனடனப் புறக்கணிக்கிறேன 
எனடன அனுப்பியேடர புறக்கணிக்கிறான” எனறார.

அநத எழுபத்திரணடு மபரும் அப்படிமய மபாய், சைநமதாஷத்துைமன திரும்பிேநது, 
“ஆணைேமர, உமது சபயரில் பிசைாசுகளும் எஙகளுக்குப் கீழ்ப்படிகினறன” எனறாரகள்.

இமயசு அதறகு மறுசமாழியாக, “ஆம்; சைாத்தான ோனத்திலிருநது மினனடலப்
மபால் விழுகிறடத, நான கணமைன. பாம்புகட்ளயும், மதள்கட்ளயும் மிதிப்பதறகும், 
படகேனுடைய எல்லா ேல்லடமடயயும் மமறசகாள்ேதறகும், நான உஙகளுக்கு 
அதிகாரம் சகாடுத்திருக்கிமறன; எதுவுமம உஙகளுக்குத் தீஙகு விட்ளவிக்காது. 
ஆனால், தீய ஆவிகள் உஙகளுக்கு கீழ்ப்படிகிறடதப் பறறி மகிழ்சசியடைய மேணைாம். 
உஙகள் சபயரகள் பரமலாகத்தில் எழுதப்பட்ைடதக் குறித்மத மகிழ்சசியடையுஙகள்” 
எனறார.

சீைரகளுக்கிடையில் தஙகளில் யார சபரியேன எனபடத பறறி ஒரு ோக்குோதமும் 
எழுநதது. இமயசு அேரகளுடைய சிநதடனகட்ள அறிநது, ஒரு சிறு பிள்ட்ளடயத் 
தூக்கிசயடுத்து, தம் அருமக நிறுத்தினார. பினபு அேர சீைரகளிைம், “இநதச சிறு
பிள்ட்ளடய என சபயரில் ஏறறுக்சகாள்கிறேரகள் யாமரா, அேரகள் எனடனமய 
ஏறறுக்சகாள்கிறாரகள்; எனடன ஏறறுக்சகாள்கிறேரகள் எனடன அனுப்பினேடரமய 
ஏறறுக்சகாள்கிறாரகள். உஙகள் எல்மலாரிலும் மிகவும் சிறியேராய் இருக்கிறேரகம்ள 
மிகப்சபரியேரக்ளாய் இருக்கிறாரகள்” எனறார.

அப்சபாழுது மயாோன இமயசுவிைம், “ஆணைேமர, ஒருேன உமது சபயரில் பிசைாசு
கட்ளத் துரத்துேடத நாஙகள் கணமைாம். அேன நம்மில் ஒருேனல்லாதபடியால், 
நாஙகள் அேடனத் தடுக்க முயறசித்மதாம்” எனறான.

அதறகு இமயசு, “அேடனத் தடுக்கமேணைாம். ஏசனனில், நமக்கு விமராதமாய் 
இராதேன, நமது சைாரபாகமே இருக்கிறான” எனறார.

இமயசு தான பரமலாகத்திறகு எடுத்துக்சகாள்்ளப்படும் காலம் சநருஙகியமபாது, 
மன உறுதிமயாடு அேர எருசைமலடம மநாக்கிப் புறப்பட்ைார.  அேருக்கான ஆயத்தங
கட்ளச சசைய்யும்படி, அேர தமக்கு முனபாகமே சீைரகட்ள அனுப்பினார. அேரகள் 
சைமாரியாவின ஒரு கிராமத்திறகுச சசைனறாரகள். அேர எருசைமலடம மநாக்கிப் மபாய்க் 
சகாணடிருநதபடியால், அநத கிராமத்திலுள்்ள மக்கள் அேடர ேரமேறகவில்டல. 
அேருடைய சீைரான யாக்மகாபும், மயாோனும் இடதக் கணைமபாது அேரிைம், 
“ஆணைேமர, எலியா சசைய்ததுமபால், இேரகட்ள அழிக்கும்படி நாஙகள் ோனத்தி
லிருநது சநருப்டப ேரேடழக்க நீர விரும்புகிறீராி” எனறாரகள். ஆனால் இமயசுமோ 
அேரகள் பக்கம் திரும்பி, அேரகட்ளக் கடிநதுசகாணைார. அேரகள் அதறகுப் பினபு 
மேறு கிராமத்திறகுச சசைனறாரகள்.

அேரகள் ேழியில் நைநது மபாய்க் சகாணடிருக்டகயில், ஒருேன அேரிைம், “நீர 
மபாகும் இைசமல்லாம் நான உம்டமப் பினபறறுமேன” எனறான.

இமயசு அதறகுப் பதிலாக, “நரிகளுக்கு பதுஙகுக் குழிகளும், ஆகாயத்துப் பறடே
களுக்குக் கூடுகளும் உணடு, ஆனால் மானிைமகனாகிய எனக்மகா தடலசைாய்க்கக்கூை 
இைமில்டல” எனறார.

அேர இனசனாருேடனப் பாரத்து, “எனடனப் பினபறறி ோ” எனறார.
ஆனால் அேமனா, “ஆணைேமர, முதலில் நான மபாய் என தகப்பனின மரண 

அைக்கத்டத சசைய்துவிட்டு ேர எனக்கு அனுமதிசகாடும்” எனறான.
அப்சபாழுது இமயசு அேனிைம், “மரித்மதார தஙகள் மரித்மதாடர அைக்கம் 

பணணட்டும். நீ மபாய் இடறேனுடைய அரடசைப் பிரசித்தப்படுத்து” எனறார.
இனசனாருேன அேரிைம், “ஆணைேமர, நான உம்டமப் பினபறறுமேன; ஆனால், 

நான முதலில் திரும்பிப்மபாய், எனது குடும்பத்தாரிைம் விடைசபறறு ேர அனுமதியும்” 
எனறான.

அதறகு இமயசு, “கலப்டபயில் டகடய டேத்துவிட்டு, பினமன திரும்பிப் பாரக்கிற 
எேனும், இடறேனுடைய அரசின பணிக்கு தகுதியறறேன” எனறார.

இதறகுப் பினபு கரத்தர, மேறு எழுபத்திரணடு மபடர நியமித்தார. அேரகட்ள, அேர தாம் 
மபாக இருநத ஒவசோரு பட்ைணத்திறகும், இைத்திறகும் தமக்கு முனமன இரணடிரணடு 
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‘இேடனப் பராமரித்துக்சகாள். நான திரும்பி ேருகிறமபாது, நீ அதிகமாய் ஏதாேது 
சசைலவு சசைய்திருநதால், அடத நான உனக்குக் சகாடுப்மபன’ எனறான.”

இமயசு இநத கடதடயச சசைால்லி முடித்தப்பின, “இநத மூனறு மபரிலும், கள்ேர 
டகயில் அகப்பட்ை அேனுக்கு, யார அயலானாய் இருநதான எனறு நீ நிடனக்கிறாய்ி” 
எனறு மகட்ைார.

அதறகு மமாமசையின சைட்ை நிபுணன, “அேனமமல் இரக்கம் காட்டியேமன” எனறான.
அப்சபாழுது இமயசு அேனிைம், “நீயும் மபாய் அப்படிமய சசைய்” எனறார.

பினபு இமயசுவும் அேருடைய சீைரகளும், சதாைரநது சசைனறுசகாணடிருக்டகயில், 
ஒரு கிராமத்திறகு ேநதாரகள். அஙமக மாரத்தாள் எனனும் சபயருடைய ஒரு சபண, 
அேடரத் தன வீட்டில் ஏறறுக்சகாணைாள். அேளுக்கு மரியாள் எனனும் சபயருடைய 
ஒரு சைமகாதரி இருநதாள். மரியாள் கரத்தருடைய பாதத்தின அருமக உட்காரநது, அேர 
சசைால்ேடதசயல்லாம் மகட்டுக் சகாணடிருநதாள். ஆனால் மாரத்தாம்ளா, வீட்டில் 
சசைய்யமேணடிய எல்லா ஆயத்தஙகட்ளக் குறித்து கேடலப்பட்டுக் சகாணடிருந
தாள். அேள் இமயசுவிைம் ேநது, “ஆணைேமர, என சைமகாதரி எல்லா மேடலடயயும் 
எனனிைம் விட்டுவிட்டு இருப்பது உமக்கு கேடல இல்டலயாி எனக்கு உதவிசசைய்யும்படி 
அேளுக்குச சசைால்லும்” எனறாள்.

அதறகுக் கரத்தர, “மாரத்தாம்ள, மாரத்தாம்ள, நீ அமநகக் காரியஙகட்ளக் குறித்துக் 
கேடலப்பட்டு, குழம்பிப் மபாய் இருக்கிறாய். ஆனால், அேசியமானது ஒனமற. மரியாள் 
அநத சிறநதடதத் மதரநசதடுத்துக் சகாணைாள், அது அேளிைமிருநது எடுக்கப்பைாது” 
எனறார.

ஒரு நாள் இமயசு ஒரு குறிப்பிட்ை இைத்தில் மனறாடிக் சகாணடிருநதார. அேர மனறாடி 
முடித்தமபாது, அேருடைய சீைரகளில் ஒருேன அேரிைம், “ஆணைேமர, மயாோன தனது 
சீைருக்கு மனறாைப் மபாதித்ததுமபால, நீரும் எஙகளுக்கு மனறாைப் மபாதியும்” எனறான.

அப்சபாழுது இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகள் இப்படி மனறாடுஙகள்,

  “ ‘பரமலாகத்தில், இருக்கிற எஙகள் பிதாமே,
  உமது சபயர பரிசுத்தப்படுேதாக. உம்முடைய அரசு ேருேதாக.
  உமது சித்தம் பரமலாகத்தில் சசைய்யப்படுேது மபால் பூமியிலும் 

சசைய்யப்படுேதாக.
  எஙகள் அனறாை ஆகாரத்டத நாள்மதாறும் எஙகளுக்குத் தாரும்.
  எஙகள் பாேஙகட்ள எஙகளுக்கு மனனியும்.
  நாஙகளும் எஙகளுக்கு எதிராகக் குறறம் சசைய்தேரகளுக்கு 

மனனிக்கிமறாமம.
  எஙகட்ளச மசைாதடனக்குட்பைப் பணணாமல். எஙகட்ளத் 

தீடமயிலிருநது விடுவியும்,’ ”

எனறார.
அதறகுப் பினபு இமயசு அேரகளிைம் சசைானனதாேது, “உஙகளில் ஒருேனுக்கு ஒரு 

நணபன இருக்கிறான என டேத்துக்சகாள்மோம். இேன தன நணபனிைம் நள்ளிரவில் 
மபாய், ‘நணபமன, எனக்கு மூனறு அப்பஙகட்ளக் கைனாகக் சகாடு. பயணம் சசைய்து
சகாணடிருக்கும் எனது நணபன ஒருேன, என வீட்டிறகு ேநதிருக்கிறான. அேனுக்கு 
உணவு சகாடுக்க எனனிைம் ஒனறும் இல்டல’ எனறு சசைானனால், அப்சபாழுது 
உள்ம்ள இருக்கிற அேன, தன நணபனுக்கு மறுசமாழியாக, ‘எனடனத் சதாநதரவு 
சசைய்யாமத. கதவு ஏறசகனமே பூட்ைப்பட்டுவிட்ைது. என பிள்ட்ளகளும் எனமனாடு 

அவமேட்ளயில் இமயசு, பரிசுத்த ஆவியானேரின சைநமதாஷத்தால் நிடறநதேராய், 
“பிதாமே, பரமலாகத்திறகும் பூமிக்கும் ஆணைேமர, ்ானிகளுக்கும், கல்விமான
களுக்கும் இநதக் காரியஙகட்ள மடறத்து, சிறுபிள்ட்ளகளுக்கு நீர அேறடற 
சேளிப்படுத்தியபடியால், உம்டமத் துதிக்கிமறன. ஆம் பிதாமே, இதுமே உமக்குப் 
பிரியமாய் காணப்பட்ைது.

“என பிதாவினால் எல்லாம் எனக்கு ஒப்புக்சகாடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. பிதாடேத் 
தவிர மேசறாருேனும் மகடன இனனாசரனறு அறியான. மகடனத் தவிர மேசறாரு
ேனும் பிதா யாசரனறும் அறியான. யாருக்சகல்லாம் பிதாடே சேளிப்படுத்த மகன 
சதரிநதுசகாள்கிறாமரா, அேரகட்ளத்தவிர, மேசறாருேரும் பிதா இனனாசரனறு 
அறியாரகள்” எனறார.

பினபு அேர தமது சீைரகளின பக்கமாய்த் திரும்பிப்பாரத்து, தனிப்பட்ை விதத்தில் 
அேரகளுக்குச சசைானனதாேது: “நீஙகள் காணபேறடறக் காணும் கணகள் 
ஆசீரேதிக்கப்பட்ைடே. நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, பல இடறோக்கினரகளும், 
அரசைரகளும் நீஙகள் காணபேறடறக் காண விரும்பியும் அேரகள் அடதக்காண
வில்டல. நீஙகள் மகட்பேறடற அேரகள் மகட்க விரும்பியும் அேரகள் அடதக் 
மகட்கவில்டல.”

அப்சபாழுது ஒரு மமாமசையின சைட்ை நிபுணன இமயசுடேச மசைாதிக்கும்படி எழுநது 
நினறு அேரிைம், “மபாதகமர, நித்திய ோழ்டேப் சபறுேதறகு, நான எனன சசைய்ய
மேணடும்ி” எனறு மகட்ைான.

அதறகு அேர, “மமாமசையின சைட்ைத்தில் எனன எழுதியிருக்கிறதுி அதில் நீ ோசித்
திருக்கிறது எனனி” எனறு மகட்ைார.

அதறகு அேன, “ ‘உன இடறேனாகிய கரத்தரிைத்தில் உன முழு இருதயத்
மதாடும், உன முழு ஆத்துமாமோடும், உன முழுப் சபலத்மதாடும், உன முழு மனமதாடும் 
அனபு சசைலுத்தமேணடும்’; அத்துைன, ‘உனனில் நீ அனபாய் இருப்பதுமபால், உன 
அயலானிலும் அனபாய் இரு எனபமத.’ ” எனப் பதிலளித்தான.

அப்சபாழுது இமயசு அேனிைம், “நீ சைரியாக பதில் சசைானனாய். அப்படிமய சசைய். 
அப்சபாழுது நீ ோழ்ேடைோய்” எனறார.

ஆனால் அேமனா, தனடன நீதிமானாய் காட்ை விரும்பி இமயசுவிைம், “என 
அயலான யாரி” எனறு மகட்ைான.

அதறகு இமயசு அேனிைம்: “யூதன ஒருேன எருசைமலமிலிருநது, எரிமகாவுக்குப் 
மபாய்க்சகாணடிருநதான. அப்சபாழுது அேன, கள்ேரகளின டகயில் அகப்
பட்ைான. அேரகள் அேனுடைய உடைகட்ளப் பறித்துக்சகாணடு, அேடன அடித்து, 
குறறுயிராய்ப் மபாட்டுவிட்டுப் மபாய்விட்ைாரகள். ஒரு ஆசைாரியன அமத ேழியாய் 
மபாய்க்சகாணடிருநதான, அேன காயப்பட்ைேடனக் கணைமபாது, மறுபக்கமாய் 
அேடனவிட்டு விலகிசசசைனறான. அப்படிமய ஒரு மலவியனும் அவவிைத்திறகு ேநது, 
அேடனக் கணைமபாது, மறுபக்கமாய் அேடனவிட்டு விலகிசசசைனறான. ஆனால், 
அவேழியாய்ப் பயணம் சசைய்துசகாணடிருநத சைமாரியன ஒருேன அநத மனிதன 
கிைநத இைத்துக்கு ேநது அேடனக் கணைமபாது அேனமமல் அனுதாபம் சகாணைான. 
அநத மனிதனிைம் அேன மபாய், அேனுடைய காயஙகளில் எணசணயும், திராட்டசை 
இரசைமும் ஊறறிக் கட்டினான. பினபு அேடனத் தனது சசைாநதக் கழுடதயினமமல் 
ஏறறி, ஒரு சைத்திரத்திறகுக் சகாணடுமபாய், அஙகு அேடனப் பராமரித்தான. மறுநாள், 
அேன இரணடு சேள்ளிக்காடசை சைத்திரத்தின உரிடமயா்ளனிைம் சகாடுத்து அேனிைம், 
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முனபு விட்டுேநத வீட்டிறமக திரும்பவும் மபாமேன’ எனறு சசைால்லும். அது அநத 
வீட்டிறகுத் திரும்பி ேரும்சபாழுது, அநத வீடு கூட்டிச சுத்தப்படுத்தப்பட்டு, ஒழுஙகாக 
இருப்படதக் காணும். அப்சபாழுது அநத தீய ஆவி மபாய், தனடனப் பாரக்கிலும் 
சபால்லாத ஏழு தீய ஆவிகட்ளக் கூட்டிக்சகாணடுேநது அடே அஙமகமபாய் 
ேசிக்கினறன. அதனால் அநத மனிதனின இறுதி நிடலடம ஆரம்ப நிடலடமடயவிை 
மமாசைமானதாகும்.”

இமயசு இநதக் காரியஙகட்ளச சசைால்லிக் சகாணடிருநதமபாது, கூட்ைத்திலிருநது 
ஒரு சபண குரசலழுப்பி, “உம்டமப் சபறசறடுத்துப் பாலூட்டிய தாய் ஆசீரேதிக்கப்
பட்ைேள்” எனறாள்.

அேர அதறகுப் பதிலாக, “ஆம்; ஆனால், இடறேனுடைய ோரத்டதடயக் மகட்டு, 
அதறகுக் கீழ்ப்படிகிறேரகம்ள, அதிலும் மமலாக ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேரகள்” எனறார.

மக்கள் இனனும் அதிகமாய்க் கூடிேநதமபாது, இமயசு அேரகளிைம் சசைானனதாேது: 
“இேரகள் ஒரு சகாடிய தடலமுடறயினர. இேரகள் ஒரு அறபுத அடையா்ளத்டதத் 
மதடுகிறாரகள். ஆனால், இேரகளுக்கு மயானாவின அடையா்ளத்டதத் தவிர, மேறு 
எதுவும் சகாடுக்கப்படுேதில்டல. நினிமே பட்ைணத்டதச மசைரநதேரகளுக்கு மயானா 
அடையா்ளமாய் இருநததுமபால, இநதத் தடலமுடறயினருக்கு மானிைமகனாகிய 
நானும் அடையா்ளமாய் இருப்மபன. நியாயத்தீரப்பினமபாது, சதனநாட்டு அரசியும்கூை 
இநதத் தடலமுடற மக்கம்ளாமை எழுநது, இேரகள்மமல் குறறஞசுமத்துோள். 
ஏசனனில், அேள் பூமியின கடைமுடனயிலிருநது சைாசலாமமானுடைய ்ானத்டதக் 
மகட்கும்படி ேநதாம்ள. ஆனால் சைாசலாமமாடனவிை சபரியேமரா, இஙமக இருக்கிறார. 
நியாயத்தீரப்பினமபாது நினிமே பட்ைணத்து மனிதரும், இநதத் தடலமுடறயினமராடு 
எழுநது, இேரகள் மீது குறறஞ சுமத்துோரகள்; ஏசனனில், அேரகள் மயானாவின 
பிரசைஙகத்டதக் மகட்டு மனநதிரும்பினாரகள். ஆனால் இப்சபாழுமதா, மயானாவிலும் 
சபரியேர இஙமக இருக்கிறார” எனறார.

“யாரும் வி்ளக்டகக் சகாளுத்தி, அடத மடறநதிருக்கும்படி ஒரு இைத்திமலா, 
அல்லது ஒரு பாத்திரத்தால் மூடி டேப்பதில்டல. ஆனால் உள்ம்ள ேருகிறேரகள் 
சேளிசசைத்டதக் காணும்படி, அடத வி்ளக்குத்தணடின மமல் டேப்பாரகள். 
உனனுடைய கண உன உைலின வி்ளக்காய் இருக்கிறது. உனது கணகள் நல்லதாய் 
இருக்கும்மபாது, உன முழு உைலும் சேளிசசைம் நிடறநததாய் இருக்கும். ஆனால் அடே 
சகட்ைதாய் இருநதால், உன உைலும் இருள் நிடறநததாய் இருக்கும். ஆகமே, உனக்
குள்ம்ள இருக்கும் சேளிசசைம் இருள் அடையாதபடி பாரத்துக்சகாள். உன முழு உைலும் 
சேளிசசைம் நிடறநததாய் இருநது, அதன ஒரு பகுதியும் இருள் அடையாதிருக்கு
மானால், வி்ளக்கின சேளிசசைம் உஙகளில் பிரகாசிப்பது மபால், உனது முழு உைலும் 
சேளிசசைம் உடையதாய் இருக்கும்” எனறார.

இமயசு மபசி முடித்தமபாது, பரிமசையன ஒருேன இமயசுடேத் தனனுைன உணவு சைாப்பிை
ேரும்படி அடழத்தான; அப்படிமய அேர அேனுடைய வீட்டிறகுச சசைனறு சைாப்பாட்டுப் 
பநதியில் உட்காரநதார. சைாப்பிடுேதறகு முனபு, இமயசு தன டகடயக் கழுோதடதக் 
கேனித்த பரிமசையன ஆசசைரியம் அடைநதான.

அப்சபாழுது கரத்தர அேனிைம் சசைானனதாேது, “பரிமசையமர, நீஙகம்ளா மபாென
பாத்திரத்தின சேளிப்புறத்டதச சுத்தம் சசைய்கிறீரகள். ஆனால், உஙகளுடைய உட்புறமமா 
மபராடசைகளினாலும், சகாடுடமகளினாலும் நிடறநதிருக்கிறது. மூைரக்ளான 

படுத்திருக்கிறாரகள். எனனால் எழுநது, எடதயும் உனக்குக் சகாடுக்க முடியாது’ 
எனபாமனாி நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, அேன தனனுடைய நணபனாய் 
இருப்பதன நிமித்தம் எழுநது அப்பத்டதக் சகாடுக்காவிட்ைாலும், சேட்கப்பைாமல் 
அேன மகட்டுக்சகாணடிருப்பதன நிமித்தமாேது எழுநது, அேனுக்குத் மதடே
யானடதக் சகாடுப்பான.

“ஆகமே, நான உஙகளுக்குச சசைால்கிறதாேது: மகளுஙகள், உஙகளுக்குக் 
சகாடுக்கப்படும்; மதடுஙகள், கணடுசகாள்வீரகள்; தட்டுஙகள், அப்சபாழுது கதவு 
உஙகளுக்குத் திறக்கப்படும். ஏசனனில், மகட்கிற ஒவசோருேனும் சபறறுக்
சகாள்கிறான; மதடுகிறேரகள் கணைடைகினறனர; தட்டுகிறேனுக்குக் கதவு 
திறக்கப்படுகிறது.

“உஙகளில் தகப்பனாயிருக்கிற ஒருேனிைம் மீடனக் மகட்கும் மகனுக்கு யார 
பாம்டபக் சகாடுப்பானி அல்லது அேன ஒரு முட்டைடயக் மகட்ைால், யாராேது 
அேனுக்குத் மதட்ளக் சகாடுப்பானாி தீயேரக்ளாகிய நீஙகம்ள உஙகள் பிள்ட்ள
களுக்கு நல்ல அனபளிப்புகட்ளக் சகாடுக்க அறிநதிருக்கிறீரகள். அப்படியிருக்க, 
பரமலாகத்திலிருக்கிற உஙகள் பிதா தம்மிைத்தில் மகட்பேரகளுக்கு, பரிசுத்த 
ஆவியானேடரக் சகாடுப்பது எவே்ளவு நிசசையம்!”

ஒரு நாள், ஊடமயாய் இருநத ஒருேனிைமிருநது இமயசு பிசைாடசை துரத்தினார. பிசைாசு 
பிடித்தேனிலிருநது பிசைாசு சேளிமயறியமபாது, ஊடமயாயிருநதேன மபசைத் சதாைஙகி
னான. கூடியிருநத மக்கள் அடதக்கணடு வியப்படைநதாரகள். ஆனால் அேரகளில் 
சிலர, “பிசைாசுகளின தடலேனாகிய சபயல்சசைபூலினாமலமய இேன பிசைாசுகட்ளத் 
துரத்துகிறான” எனறாரகள். மேறுசிலர ோனத்திலிருநது ஒரு அடையா்ளத்டதக் மகட்டு, 
அேடரச மசைாதித்தாரகள்.

இமயசு அேரகளுடைய சிநதடனகட்ள அறிநது, அேரகளுக்குச சசைானனதாேது: 
“தனக்குத்தாமன விமராதமாய் பி்ளவுபட்டிருக்கிற எநத அரசும் பாழாய்ப்மபாகும். 
தனக்குத்தாமன விமராதமாய் பி்ளவுபட்டிருக்கிற எநதக் குடும்பமும் விழுநதுமபாகும். 
சைாத்தான தனக்குத்தாமன விமராதமாய்ப் பி்ளவுபட்ைால், எப்படி அேனுடைய அரசு 
நிடலநிறகும்ி நான சபயல்சசைபூடலக் சகாணடு பிசைாசுகட்ளத் துரத்துகிமறன 
எனறு நீஙகள் சசைால்ேதனாமலமய நான இடத உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன. நான 
சபயல்சசைபூடலக் சகாணடு பிசைாசுகட்ளத் துரத்தினால், உஙகட்ளப் பினபறறுகிற
ேரகள் யாடரக்சகாணடு பிசைாசுகட்ளத் துரத்துகிறாரகள்ி அப்படியானால், அேரகம்ள 
உஙகட்ள நியாயநதீரக்கிறேரக்ளாய் இருப்பாரகள். ஆனால், நான பிசைாசுகட்ள 
இடறேனுடைய விரலினால் துரத்துகிமறன எனறால், இடறேனுடைய அரசு 
உஙகளிைம் ேநதுள்்ளது.

“ஒரு பலமுள்்ளேன ஆயுதம் தாஙகியேனாய் தன வீட்டைக் காேல் காக்கும்மபாது, 
அேனுடைய உடைடமகள் பாதுகாப்பாய் இருக்கும். இேடனப் பாரக்கிலும் பலமுள்்ள 
மேசறாருேன ேநது இேடனத் தாக்கி மமறசகாள்ளும்மபாது, அேன சைாரநதிருநத 
எல்லா ஆயுதஙகட்ளயும் பறித்துக்சகாணடு, அேனுடைய சகாள்ட்ளப் சபாருட்
கட்ளயும் பஙகிட்டுக் சகாள்ோன.

“எனமனாமை இராதேன எனக்கு எதிராக இருக்கிறான. எனமனாமை மசைராதேன 
சிதறடிக்கப்படுகிறான.

“தீய ஆவி ஒரு மனிதடனவிட்டு சேளிமயறும்மபாது, அது ேறணை இைஙகளில் 
ஓய்டேத் மதடிப்மபாகிறது, ஆனாலும் அது அநத ஓய்டேக் கணைடையாததால், ‘நான 
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சசைால்லியதாேது: “பரிமசையரின சேளிமேஷமாகிய புளித்தமாடேக் குறித்து கேனமா
யிருஙகள். மடறக்கப்பட்டிருப்பது எதுவும் சேளியாக்கப்பைாமல் மபாேதில்டல. ஒளித்து 
டேக்கப்பட்ைது எதுவும் சேளிமய சதரியேராமல் மபாேதுமில்டல. நீஙகள் இருளிமல 
சசைானனது, பகல் சேளிசசைத்தில் மகட்கப்படும். நீஙகள் உள் அடறகளிலிருநது காமதாடு 
காதாய் இரகசியமாய் மபசியது, கூடரயின மமலிருநது அறிவிக்கப்படும்.

“என நணபரகம்ள, நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, உைடலக் சகால்லுகிறேர
களுக்குப் பயப்பைமேணைாம். அதறகுப் பிறகு, அேரக்ளால் உஙகட்ள ஒனறுமம 
சசைய்யமுடியாது. ஆனால், நீஙகள் யாருக்குப் பயப்பைமேணடும் எனபடத நான 
உஙகளுக்குக் காட்டுகிமறன: உைடலக் சகானறபின, உஙகட்ள நரகத்தில் தள்ளு
ேதறகு ேல்லடம உள்்ள இடறேனுக்மக பயப்படுஙகள். ஆம், நான உஙகளுக்குச 
சசைால்கிமறன, அேருக்மக பயப்படுஙகள். ஐநது சிட்டுக் குருவிகட்ள இரணடு காசுக்கு 
விறபதில்டலயாி ஆனால், அேறறில் ஒனமறனும் இடறேனால் மறக்கப்படுேதில்டல. 
உஙகள் தடலமுடிசயல்லாம் எணணப்பட்டிருக்கினறன. நீஙகள் பயப்பைமேணைாம்; 
நீஙகள் அமநக சிட்டுக் குருவிகட்ளப் பாரக்கிலும் அதிக சபறுமதிப்புடையேரகள்.

“நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, மனிதருக்கு முனபாக எனடன ஏறறுக்
சகாள்கிறேன எேமனா, அேடன இடறேனுடைய தூதருக்கு முனபாக மானிைமகனாகிய 
நான ஏறறுக்சகாள்மேன. ஆனால், மனிதருக்கு முனபாக எனடன மறுதலிக்கிறேன 
எேமனா, அேன இடறேனுடைய தூதருக்கு முனபாக மறுதலிக்கப்படுோன. யாராேது 
மானிைமகனாகிய எனக்கு எதிராய்ப் மபசுகிற ோரத்டத, அது அேரகளுக்கு மனனிக்கப்
படும். ஆனால், பரிசுத்த ஆவியானேருக்கு எதிராக அேடர நிநதித்துப் மபசினால், அது 
அேரகளுக்கு மனனிக்கப்பை மாட்ைாது.

“நீஙகள் செப ஆலயத்திறகும், ஆளுநரகளுக்கும், அதிகாரத்தில் உள்்ளேர
களுக்கும் முனபாக சகாணடுேரப்படும்மபாது, உஙகள் சைாரபாக எவவிதம் ோதாடுேது 
எனமறா, எனனத்டதச சசைால்ேது எனமறா கேடலப்பைாதிருஙகள். ஏசனனில், அநத 
மேட்ளயில் எனன சசைால்லமேணடும் எனபடத, உஙகளுக்குப் பரிசுத்த ஆவியானேமர 
மபாதிப்பார” எனறார.

கூடியிருநத மக்களில் ஒருேன இமயசுவிைம், “மபாதகமர, எஙகள் உரிடமசசசைாத்டத 
எனனுைன பிரித்துக்சகாடுக்கும்படி, என சைமகாதரனுக்குச சசைால்லும்” எனறான.

அதறகு இமயசு அேனிைம், “நணபமன, உஙகளுக்கு இடையில் எனடன நீதிபதி
யாகவும், நடுேராகவும் நியமித்தது யாரி” எனறு மகட்ைார. பினபு இமயசு அேரகளிைம், 
“எசசைரிக்டகயாயிருஙகள்! எல்லாவிதமான மபராடசைகட்ளக் குறித்தும் கேனமாய் 
இருஙகள்; ஒரு மனிதனின ோழ்க்டக, அேனிைம் இருக்கும் உடைடமகளின நிடறவில் 
தஙகியிருப்பதில்டல” எனறார.

மமலும் அேர, அேரகளுக்கு இநத கடதடயச சசைானனார: “ஒரு சசைல்ேநதனுக்குச 
சசைாநதமான நிலம் நல்ல விட்ளசசைடலக் சகாடுத்தது. அேன, ‘நான எனன சசைய்மேனி 
விட்ளநத தானியத்டத பத்திரப்படுத்த இைம் மபாதாமத’ எனறு தனக்குள்ம்ள 
நிடனத்துக் சகாணைான.

“பினபு அேன, ‘நான ஒனறுசசைய்மேன; எனனுடைய க்ளஞசியஙகட்ள இடித்து, 
அேறடறப் சபரிதாகக் கட்டுமேன. அஙமக எனனுடைய எல்லாத் தானியஙகட்ளயும், 
சபாருட்கட்ளயும் மசைமித்து டேத்து. பினபு நான, என ஆத்துமாவிைம், உனக்சகனறு பல 
ேருைஙகளுக்குப் மபாதுமான நல்ல சபாருட்கள் டேக்கப்பட்டிருக்கினறன. நீ ோழ்டே 
அனுபவி; சைாப்பிட்டு, குடித்து மகிழ்நதிரு எனறு சசைால்மேன’ எனறான.

மக்கம்ள! சேளிப்புறத்டத உணைாக்கியேர உட்புறத்டதயும் உணைாக்கவில்டலமயாி 
பாத்திரத்தின உள்ம்ள இருப்படத ஏடழகளுக்குக் சகாடுஙகள், அப்சபாழுது 
உஙகளுக்கு எல்லாம் சுத்தமாயிருக்கும்.

“பரிமசையமர உஙகளுக்கு ஐமயா, ஏசனனில் நீஙகள் உஙகளுடைய புதினா 
கீடரயிலும், கறிமேப்பிடலயிலும், மதாட்ைத்தின மரக்கறிேடகயிலும் பத்திசலானடற 
இடறேனுக்குக் சகாடுக்கிறீரகள். ஆனால் நீதி சசைய்ேடதயும், இடறேனிைம் அனபு 
கூறுேடதயும், அலட்சியம் சசைய்கிறீரகள். இடதமய, நீஙகள் முதலில் சசைய்திருக்க
மேணடும். முனபு சசைய்தடதயும் டகவிைக்கூைாது.

“பரிமசையமர உஙகளுக்கு ஐமயா! ஏசனனில், நீஙகள் செப ஆலயஙகளில் மிக 
முக்கியமான இருக்டககட்ளயும், சைநடதகூடும் இைஙகளில் ோழ்த்துக்கட்ளயும் சபற 
விரும்புகிறீரகள்.

“உஙகளுக்கு ஐமயா! ஏசனனில், நீஙகள் அடையா்ளசசினனம் இல்லாமமல, மூைப்
பட்ை சைேக்குழிகட்ளப் மபால் இருக்கிறீரகள். அதனால், மனிதரகள் அது எனன எனபடத 
அறியாமல், அதனமமல் நைநது மபாகிறாரகள்.”

மமாமசையின சைட்ை அறி்ரில் ஒருேன அேரிைம், “மபாதகமர, நீர இேறடறச 
சசைால்லுகிறமபாது, எஙகட்ளயும் அேமானப்படுத்துகிறீர” எனறான.

அதறகு இமயசு, “மமாமசையின சைட்ை அறி்ரகம்ள, உஙகளுக்கு ஐமயா! ஏசனனில், 
மக்க்ளால் சுமக்க முடியாத சைமயசசைைஙகுகட்ள நீஙகள் அேரகள்மமல் சுமத்துகிறீரகள். 
அேரகளுக்கு உதவி சசைய்ேதறசகன, நீஙகம்ளா உஙகள் விரடலக்கூை சதாடுேதில்டல.

“உஙகளுக்கு ஐமயா! ஏசனனில், நீஙகள் இடறோக்கினரகளுக்காக கல்லடற
கட்ளக் கட்டுகிறீரகள். அேரகட்ளக் சகாடல சசைய்தேரகள், உஙகள் முறபிதாக்கம்ள. 
உஙகள் முறபிதாக்கள் சசைய்தடத நீஙகளும் ஏறறுக்சகாள்கிறீரகள் எனறு இவவிதமாய்ச 
சைாட்சி சகாடுக்கிறீரகள்; அேரகம்ளா, இடறோக்கினடரக் சகானறாரகள். நீஙகம்ளா, 
அேரகளுக்குக் கல்லடறகட்ளக் கட்டுகிறீரகள். இதன காரணமாகமே, இடறேன 
தம்முடைய ்ானத்தினபடி சசைானனதாேது, ‘நான அேரகளிைம் இடறோக்கினடரயும், 
அப்மபாஸ்தலடரயும் அனுப்புமேன. அேரகளில் சிலடர, இேரகள் சகாடல சசைய்ோர
கள். மறறேரகட்ளமயா இேரகள் துனபுறுத்துோரகள்’ எனறார. ஆடகயால், உலகம் 
சதாைஙகியதிலிருநது இடறோக்கினர அடனேருடைய சிநதப்பட்ை இரத்தத்திறகும், 
இநதத் தடலமுடறயினரிைமம கணக்குக் மகட்கப்படும். ஆமபலுடைய இரத்தம் முதல், 
ஆலயத்தில் பலிபீைத்திறகும் பரிசுத்த இைத்திறகும் இடைமய சகாடல சசைய்யப்பட்ை 
சைகரியாவின இரத்தம் ேடரக்கும், இேரகளிைமம கணக்குக் மகட்கப்படும். ஆம், இடத 
நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, இநதத் தடலமுடறயினரிைமம இடேசயல்லா
ேறறிறகும் கணக்குக் மகட்கப்படும்.

“மமாமசையின சைட்ை அறி்மர உஙகளுக்கு ஐமயா, அறிவிறகுரிய சைாவிடய 
மக்களிைமிருநது நீஙகள் எடுத்துப்மபாட்டீரகள். அதறகுள் நீஙகளும் சசைல்ேதில்டல. 
சசைல்கிறேரகட்ளயும் தடைசசைய்து விடுகிறீரகள்” எனறார.

இமயசு அஙகிருநது புறப்படும்மபாது பரிமசையரும் மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரும் 
அேடரக் கடுடமயாக எதிரக்கவும், பல மகள்விகட்ளக் மகட்டு தாக்கவும் சதாைஙகி
னாரகள். அேருடைய ோரத்டதகளிலிருநமத, இமயசுடேக் குறறம் பிடிப்பதறகுப் 
பாரத்துக் சகாணடிருநதாரகள்.

அப்சபாழுது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அஙகு கூடி, ஒருேடரசயாருேர சநருக்கிக் 
சகாணடிருநதாரகள். அப்சபாழுது இமயசு, முதலாேதாக தமது சீைரகளுைன மபசிச 
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அது அேரகளுக்கு நல்லது. நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன, எெமான 
உடைடய உடுத்திக்சகாணடு, தன மேடலக்காரரகட்ளச சைாப்பாட்டுப் பநதியில் 
உட்காரசசசைய்து, தாமன ேநது அேரகளுக்குப் பணிசசைய்ோன. அநத எெமான இரவு 
ஒனபது மணிக்கு அல்லது நள்ளிரவு ேநதாலும், அேனுடைய மேடலயாட்கள் 
ஆயத்தமாயிருப்படத அேன காணபானானால், அது அேரகளுக்கு நல்லது. இடத 
வி்ளஙகிக்சகாள்ளுஙகள்: திருைன எத்தடன மணிக்கு ேருோன எனறு வீட்டின 
சசைாநதக்காரன அறிநதிருநதால், தன வீட்டை திருைன உடைத்து நுடழயாதபடி 
பாரத்துக்சகாள்ோமன. நீஙகளும் ஆயத்தமாயிருக்க மேணடும். ஏசனனில் மானிைமக
னாகிய நான நீஙகள் எதிரபாராத மநரத்திமல ேருமேன” எனறார.

அப்சபாழுது மபதுரு அேரிைம், “ஆணைேமர, இநத உேடமடய எஙகளுக்குத் தான 
சசைால்கிறீமராி அல்லது எல்மலாருக்கும் சசைால்கிறீமராி” எனறு மகட்ைான.

கரத்தர அதறகு மறுசமாழியாக, “உணடமயும் ்ானமும் உள்்ள நிரோகி யாரி அநத 
எெமான, அேடனமய தனனுடைய மேடலக்காரருக்கு ஏறறமேட்ளயில் உணடேப் 
பகிரநது சகாடுக்கும்படி, அேரகளுக்கு மமலாக டேப்பான. தனது எெமான திரும்பி 
ேரும்மபாது, அவோமற சசைய்கிறேனாகக் காணப்படுகிற மேடலக்காரன ஆசீரேதிக்கப்
பட்ைேன. நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன, அநத எெமான இநத 
நிரோகிடயத் தனது உடைடமகள் எல்லாேறறிறகும் சபாறுப்பாக டேப்பான. ஆனால் 
அநத நிரோகி, ‘என எெமான ேருேதறகு நீணைகாலம் ஆகிறமத’ எனறு தனக்குள்ம்ள 
சசைால்லிக்சகாணடு, தன சபாறுப்பிலுள்்ள மேடலக்காரரகட்ளயும் மேடலக்காரி
கட்ளயும் அடிக்கவும், சைாப்பிட்டு, குடித்து, சேறிசகாள்்ளவும் சதாைஙகினால், அநத 
மேடலக்காரனின எெமான அேன எதிரபாராத ஒரு நாளிலும், அேன அறிநதிராத 
மேட்ளயிலும் ேருோன. எெமான ேநது அேடனப் பயஙகரமான தணைடனக்
குள்்ளாக்கி, உணடமயறறேரகளுக்குரிய இைத்திமல அேடனத் தள்ளிவிடுோன.

“மேடலக்காரன தனது எெமானின விருப்பத்டத அறிநதிருநதும், ஆயத்த
மாகாமலும், தனது எெமான விரும்புேடத சசைய்யாமலும் இருநதால், அேன அமநக 
அடிகள் அடிக்கப்படுோன. ஆனால் எெமானின விருப்பத்டத அறியாதேனாய், 
தணைடனக்குரிய காரியஙகட்ளச சசைய்கிறேமனா, சில அடிகம்ள அடிக்கப்படுோன. 
அதிகமாய் சகாடுக்கப்பட்ை ஒவசோருேரிைத்திலிருநதும் அதிகமாய்க் மகட்கப்படும்; 
அப்படிமய அதிகம் சகாடுக்கப்பட்ைேனிைமிருநது, இனனும் அதிகமாய் மகட்கப்படும்.

“பூமியிமல சநருப்டபப்மபாை ேநமதன. அது இப்சபாழுமத எரியத் சதாைஙகியிருக்க 
மேணடும் எனமற நான விரும்புகிமறன. ஆனால், நான கட்ைாயமாக சபறமேணடிய 
திருமுழுக்கு ஒனறு இருக்கிறது. அது நிடறமேறும்ேடர, நான எவே்ளவு மனக்கஷ்ைத்
திறகு உள்்ளாகியிருக்கிமறன. பூமியில் சைமாதானத்டதக் சகாணடுேருேதறகாக நான 
ேநமதன எனறு நீஙகள் எணணுகிறீரகம்ளாி இல்டல, நான உஙகளுக்குச சசைால்
கிமறன, பிரிவிடனடய சகாணடுேரமே ேநமதன. இப்மபாதிருநமத, ஐநது மபருள்்ள 
ஒரு குடும்பத்திமல, ஒருேருக்கு எதிராய் ஒருேர பிரிநதிருப்பாரகள். மூனறுமபர 
இரணடு மபருக்கு எதிராகவும், இரணடுமபர மூனறு மபருக்கு எதிராகவும் பிரிநதிருப்
பாரகள். தகப்பனுக்கு எதிராக மகனும், மகனுக்கு எதிராக தகப்பனும், தாய்க்கு எதிராக 
மகளும், மகளுக்கு எதிராகத் தாயும், மருமகளுக்கு எதிராக மாமியும், மாமிக்கு எதிராக 
மருமகளும் பிரிநதிருப்பாரகள்” எனறார.

மமலும் இமயசு கூடியிருநத மக்களிைம் சசைானனதாேது: “மமறகிலிருநது ஒரு மமகம் 
எழும்புகிறடத நீஙகள் காணும்மபாது, நீஙகள் உைமன ‘இமதா மடழ சபய்யப் மபாகிறது’ 

“அப்சபாழுது இடறேன அேனிைம், ‘மூைமன! இநத இரவிமலமய உன உயிர 
உனனிைமிருநது எடுத்துக்சகாள்்ளப்படும். அப்சபாழுது, நீ உனக்சகனறு மசைமித்து 
டேத்தடேகள் யாருக்கு சசைாநதமாகும்ி’ எனறு மகட்ைார.

“தனக்சகனறு சபாருட்கட்ளக் குவித்து டேத்தும், இடறேனில் சசைல்ேநதனாய் 
இராதேனின நிடலடம இவவிதமாகமே இருக்கிறது” எனறார.

பினபு இமயசு தமது சீைரகளிைம் சசைானனதாேது: “ஆதலால் நான உஙகளுக்குச சசைால்
கிமறன, எடதச சைாப்பிடுமோம் எனறு உஙகள் ோழ்டேக் குறித்தும் அல்லது எடத 
உடுப்மபாம் என உஙகள் உைடலக்குறித்தும் கேடலப்பை மேணைாம். ஏசனனில் உஙகள் 
உயிர உணடேவிைவும், உஙகள் உைல் உடைடயவிைவும் முக்கியமானது. ஏசனனில், 
ோழ்க்டக உணபதிலும், உடுத்துேதிலும் மட்டுமல்ல; அதிலும் மமலான காரியஙகட்ளக் 
சகாணடுள்்ளது. காகஙகட்ளக் கேனித்துப் பாருஙகள்: அடே விடதக்கிறதுமில்டல, 
அறுேடை சசைய்கிறதுமில்டல. அேறறிறகு க்ளஞசிய அடறமயா, பணைகசைாடலமயா 
இல்டல; ஆனால், இடறேன அேறறிறகு உணவு சகாடுக்கிறார. பறடேகட்ளப் 
பாரக்கிலும் நீஙகள் எவே்ளமோ மதிப்பு ோய்நதேரக்ளாய் இருக்கிறீரகம்ள! கேடலப்
படுேதால், உஙகளில் யார தன ோழ்நாளில் ஒருமணி மநரத்டதக் கூட்டுோனி 
இல்டலமய! இநதச சிறிய காரியத்டதமய உஙக்ளால் சசைய்யமுடியாதிருக்கிறமத. 
அப்படியிருக்க, சபருஙகாரியஙகட்ளக் குறித்து நீஙகள் ஏன கேடலப்படுகிறீரகள்ி

“காட்டு மலரகள் எப்படி ே்ளரகினறன எனறு கேனித்துப் பாருஙகள். அடே 
உடழப்பதுமில்டல, நூல் நூறகிறதுமில்டல; ஆனால் நான உஙகளுக்குச சசைால்
கிமறன, சைாசலாமமான எல்லாச சிறப்புடையேனாய் இருநதுஙகூை, இடேகளில் 
ஒனடறப்மபால் உடை உடுத்தியதில்டல. விசுோசைக் குடறவுள்்ளேரகம்ள! இனடறக்கு 
இருநது நாட்ளக்கு சநருப்பிமல எறியப்படுகிற காட்டுப் புல்லுக்மக, இடறேன இவோறு 
உடுத்துோரானால், உஙகள் பிதா உஙகளுக்கு எவே்ளவு அதிகமாய் அேர உஙகளுக்கு 
உடுத்துவிப்பார. விசுோசைம் குடறநதேரகம்ள! எனனத்டத உணமபாம், எனனத்டதக் 
குடிப்மபாம்; எனறு அடேகளிமலமய உஙகள் மனடதச சசைலுத்தி, அேறடறக் குறித்து 
கேடலப்பைாதிருஙகள். ஏசனனில், இடறேடன அறியாதேரகள் இடேகட்ளமய 
மதடி ஓடுகிறாரகள். ஆனால் உஙகள் பிதாமோ, இடே எல்லாம் உஙகளுக்குத் மதடே 
என அறிநதிருக்கிறார. எனமே முதலாேதாக இடறேனுடைய அரடசைத் மதடுஙகள், 
அப்சபாழுது இடேகச்ளல்லாம் உஙகளுக்குகூைக் சகாடுக்கப்படும்.

“சிறு மநடதமய, பயப்பைாமத. ஏசனனில், உஙகள் பிதா தமது அரடசை 
உஙகளுக்குக் சகாடுக்கப் பிரியமாய் திட்ைமிட்டிருக்கிறார. உஙகள் உடைடமகட்ள 
விறறு, ஏடழகளுக்குக் சகாடுஙகள். இவவிதமாய் படழயதாய்ப் மபாகாத பணப்டப
கட்ளயும் உஙகளுக்சகன உணைாக்கிக் சகாள்ளுஙகள். குடறயாத சசைல்ேத்டதயும் 
பரமலாகத்தில் உஙகளுக்சகன ஏறபடுத்திக் சகாள்ளுஙகள். அஙமக திருைர சநருஙகி 
ேருேதுமில்டல, பூசசிகள் அேறடற அழிப்பதுமில்டல. ஏசனனில், உஙகள் சசைல்ேம் 
எஙமக இருக்கிறமதா, அஙகுதான உஙகள் இருதயமும் இருக்கும்.

“பணிசசைய்ேதறகு ஆயத்தமாய், உஙகள் உடைகட்ள உடுத்திக் சகாள்ளுஙகள். 
எரிநது சகாணடிருக்கும்படி, உஙகள் வி்ளக்குகட்ள ஏறறி டேயுஙகள். திருமண 
விருநதிலிருநது திரும்பிேரும் தஙகள் எெமானுக்காகக் காத்துக் சகாணடிருக்கும் 
மேடலகாரரகட்ளப் மபாலிருஙகள். அப்படியிருநதால்தான, எெமான ேநது கதடேத் 
தட்டும்மபாது, உைமன அேரகள் கதடே அேனுக்காகத் திறக்க முடியும். எெமான 
ேரும்மபாது, அேனுடைய மேடலக்காரர விழிப்பாயிருப்படத அேன கணைால், 
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கடும் மகாபமடைநது அஙகிருநத மக்களிைம், “மேடலசசைய்ேதறகு ஆறு நாட்கள் 
இருக்கிறமத. அநத நாட்களிமல ேநது குணமடையுஙகள். ஓய்வுநாளில் அப்படிச 
சசைய்யமேணைாம்” எனறான.

அதறகுக் கரத்தர அேனிைம், “மேஷக்காரரகம்ள! நீஙகள் ஒவசோருேரும் 
ஓய்வுநாளிமல, அேனேன தன எருடதமயா கழுடதடயமயா சதாழுேத்திலிருநது 
அவிழ்த்து, தணணீர குடிப்பதறகுக் சகாணடு மபாேதில்டலயாி ஆபிரகாமின மக்ளான 
இநதப் சபணடண சைாத்தான பதிசனட்டு ேருைஙக்ளாய் நீணை காலத்திறகுக் கட்டி 
டேத்திருக்கிறாமன. எனமே அேள் ஓய்வுநாளிமல அேளுடைய கட்டிலிருநது 
விடுதடல சபறக் கூைாமதாி” எனறார.

இமயசு இடதச சசைானனமபாது, அேருடைய எதிரிகள் எல்மலாரும் 
சேட்கமடைநதாரகள். ஆனால் மக்கம்ளா, அேர சசைய்த அதிசையமான காரியஙகட்ளப் 
பாரத்து மகிழ்சசி அடைநதாரகள்.

பினபு இமயசு அேரகளிைம், “இடறேனுடைய அரசு எடதப்மபால் இருக்கிறதுி அடத 
நான எதறகு ஒப்பிடுமேனி இடறேனுடைய அரசு ஒருேன தனது மதாட்ைத்தில் 
நட்ை ஒரு கடுகு விடதடயப் மபானறது. அது ே்ளரநது ஒரு மரமாகியது. ஆகாயத்துப் 
பறடேகள் அதன கிட்ளகளில் ேநது தஙகின” எனறார.

மமலும் அேர, “இடறேனுடைய அரடசை நான எதறகு ஒப்பிடுமேனி ஒரு சபண 
ஏறக்குடறய இருபத்து ஏழு கிமலா மாவிமல சிறித்ளவு புளித்தமாடேக் கலநது, அது 
முழுேதும் புளிக்கும்ேடர டேத்ததறகு ஒப்பாய் இருக்கிறது” எனறார.

பினபு இமயசு தாம் எருசைமலமுக்குப் மபாகும் ேழியிமல உள்்ள பட்ைணஙகளிலும், 
கிராமஙகளிலும் உபமதசித்துக் சகாணமை சசைனறார. அப்சபாழுது ஒருேன அேரிைம், 
“ஆணைேமர, ஒரு சிலர மட்டும்தான இரட்சிக்கப்படுோரகம்ளாி” எனறு மகட்ைான.

அதறகு இமயசு இப்படியாக பதிலளித்தார: “இடுக்கமான ோசைல் ேழியாக உள்ம்ள 
சசைல்ேதறகு எல்லா முயறசியும் எடுஙகள். நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, அமநகர 
அதறகுள் சசைல்ல முயறசிப்பாரகள். ஆனால் அேரக்ளால் முடியாதிருக்கும். வீட்டுச 
சசைாநதக்காரன எழுநது கதடே மூடியபின, நீஙகள் சேளிமய நினறு கதடேத் தட்டி, 
‘ஐயா, எஙகளுக்குக் கதடேத் திறநதருளும்’ எனறு சகஞசுவீரகள்.

“ஆனால் அேமரா, ‘உஙகட்ள எனக்குத் சதரியாது. நீஙகள் எஙமகயிருநது 
ேருகிறீரகள் எனறும் எனக்குத் சதரியாது’ எனறு சசைால்ோர.

“அப்சபாழுது நீஙகள் அேடரப் பாரத்து, ‘நாஙகள் உம்முைன சைாப்பிட்டுக் குடித்
மதாமம. நீர எஙகளுடைய வீதிகளில் மபாதித்தீமர’ எனபீரகள்.

“ஆனால் உஙகளிைம் அேர, ‘உஙகட்ள எனக்குத் சதரியாது. நீஙகள் எஙகிருநது 
ேருகிறீரகள் எனறும் எனக்குத் சதரியாது. தீடம சசைய்கிறேரகம்ள, நீஙகள் எல்மலாரும் 
எனடனவிட்டு விலகிப்மபாஙகள்,’ எனறு சசைால்லுோர.

“ஆபிரகாம், ஈசைாக்கு, யாக்மகாபு, எல்லா இடறோக்கினரும் இடறேனுடைய 
அரசில் இருப்படதயும், நீஙகள் புறக்கணிக்கப்படுேடதயும் காணும்மபாது, அஙமக 
அழுடகயும் பறகடிப்பும் உணைாயிருக்கும். கிழக்கிலிருநதும், மமறகிலிருநதும், ேைக்கி
லிருநதும், சதறகிலிருநதும் மக்கள் ேநது, இடறேனுடைய அரசிமல சபரும்விருநதில் 
அேரகளுக்குரிய இைஙகளில் பஙகு சபறுோரகள். உணடமயாகமே, இப்சபாழுது 
கடைசியாய் இருப்பேரகள் முதலாேதாகவும். முதலாேதாய் இருப்பேரகள் கடைசியாய் 
இருப்பாரகள்” எனறார.

எனகிறீரகள், அப்படிமய மடழயும் சபய்கிறது. சதனகாறறு வீசும்மபாது, ‘இமதா சேப்ப 
காலம் ேரப்மபாகிறது’ எனகிறீரகள். அப்படிமய அது சேப்பமாய் இருக்கிறது. மேஷக்
காரரகம்ள! பூமியின மதாறறத்திறகும், ஆகாயத்தின மதாறறத்திறகும் வி்ளக்கம் அளிக்க 
அறிநதிருக்கிறீரகம்ள. ஆனால் தறமபாதுள்்ள இநத காலத்டதமயா, நீஙகள் அறியாமல் 
இருப்பது எப்படிி

“சைரியானது எது எனறு உஙகட்ளமய நீஙகள் நிதானிக்காமல் இருக்கிறீரகம்ள, 
ஏனி நீஙகள் உஙக்ளது படகேருைன நீதிபதியிைம் மபாகும்மபாது, ேழியிமலமய 
உஙகள் ேழக்டகத் தீரத்துக்சகாள்்ள முயறசிசசைய்; இல்டலசயனில் அேன உஙகட்ள 
நீதிபதிக்கு முனபாக இழுத்துச சசைல்லக்கூடும். நீதிபதி உஙகட்ள அதிகாரியிைம் 
ஒப்படைக்க, அதிகாரி உஙகட்ளச சிடறயிமல மபாைக்கூடும். உஙகளிைத்திலிருக்கும் 
கடைசிக் காடசையும் சசைலுத்தித் தீரக்கும்ேடர நீஙகள் சேளிமய ேரமாட்டீரகள் எனறு 
நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன.”

அப்சபாழுது அஙகிருநதேரகளில் சிலர இமயசுவிைம், கலிமலயர சிலடரப் பிலாத்து 
சகாடலசசைய்து, அேரகளுடைய இரத்தத்டத அேரகள் சசைலுத்திய பலிகளுைமன 
கலநதுவிட்ை சசையடலப் பறறிச சசைானனாரகள். அதறகுப் பதிலாக இமயசு அேரகளிைம், 
“அநத கலிமலயருக்கு இடே மநரநததால், அேரகள் மறசறல்லா கலிமலயடரப் 
பாரக்கிலும் மமாசைமான பாவிக்ளாய் இருநதாரகள் எனறு நீஙகள் எணணுகிறீரக்ளாி 
இல்டல! நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, மனம் மாறாவிட்ைால் நீஙகள் எல்மலாரும்
கூை அழிநமத மபாவீரகள். சீமலாோமில் இருநத மகாபுரம் விழுநதமபாது, அதில் 
பதிசனட்டுப்மபர அகப்பட்டு இறநதாரகம்ள. எருசைமலமில் ோழ்கிற மறசறல்மலாடரயும்
விை, அேரகள் அதிக குறறோளிகள் எனறு நீஙகள் எணணுகிறீரக்ளாி இல்டல! நான 
உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, மனம் மாறாவிட்ைால் நீஙகள் எல்மலாரும்கூை அழிநது
மபாவீரகள்” எனறார.

அதறகுப் பினபு இமயசு அேரகளுக்கு இநத உேடமடயயும் சசைானனார: “ஒரு 
மனிதன தனது திராட்டசைத் மதாட்ைத்தில் ஒரு அத்திமரத்டத நட்டு டேத்திருநதான. 
அேன அதிமல பழத்டதத் மதடிப் மபானமபாது, அதில் பழம் எதுவும் காணப்பைவில்டல. 
எனமே அேன, அநதத் திராட்டசைத் மதாட்ைக்காரனிைம், ‘நான இநத அத்திமரத்தில் 
பழஙகட்ளத் மதடி மூனறு ேருைஙக்ளாக ேநது சகாணடிருக்கிமறன. ஆனால், பழம் 
எடதயுமம நான காணவில்டல. இநத மரத்டத சேட்டிப்மபாடு. ஏன இநத மரம் நிலத்டத 
வீணாக்க மேணடும்ி’ எனறான.

“அதறகு மதாட்ைக்காரன, ‘ஐயா, இனசனாரு ேருைத்திறகு அடதவிட்டுடேயும். 
நான அடதச சுறறிலும் சகாத்தி எருமபாடுமேன. அடுத்த ேருைம் பழம் சகாடுத்தால் 
நல்லது, இல்லாவிட்ைால் நீர அடத சேட்டிப்மபாடும்’ எனறான.”

ஒரு ஓய்வுநாளிமல, இமயசு செப ஆலயத்தில் மபாதித்துக் சகாணடிருநதார. அஙமக 
பதிசனட்டு ேருைமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஒரு தீய ஆவியினால் பிடிக்கப்பட்டு, 
கூனியான ஒரு சபண இருநதாள். அேள் முறறுமாய் நிமிரமுடியாத அ்ளவுக்குக் 
கூனிப்மபாய் இருநதாள். இமயசு அேட்ளக் கணைமபாது, அேட்ள முனமன ேரும்படி 
கூப்பிட்டு, “மகம்ள, உன பலவீனத்திலிருநது நீ விடுதடலயாக்கப்பட்ைாய்” எனறார. 
பினபு அேர, அேள்மமல் தன டகடய டேத்தார. உைமன அேள் நிமிரநது நினறு 
இடறேடனத் துதித்தாள்.

ஓய்வுநாளில் இமயசு குணமாக்கியபடியால், அஙகிருநத செப ஆலயத் தடலேன 



48 | லூக்கா லூக்கா | 49

13:31 – 14:12 14:13 – 14:27

உறவினரகட்ளமயா, அல்லது சசைல்ேநதரக்ளான உன அயலேடரமயா அடழக்க 
மேணைாம்; அப்படி நீ அடழத்தால், அேரகளும் உனடனத் திரும்ப அடழப்
பாரகள். இவவிதமாய், அேரகள் உனக்குப் பதில் உதவி சசைய்துவிடுோரகள். எனமே, 
நீ ஒரு விருநடதக் சகாடுக்கும்மபாது, ஏடழகட்ளயும், உைல் ஊனமுறமறாடரயும், 
கால் ஊனமுறமறாடரயும், பாரடேயறமறாடரயும் அடழப்பாயாக; அப்சபாழுது நீ 
ஆசீரேதிக்கப்படுோய். அேரக்ளால், அதறகான பதில் உதவி எடதயும் உனக்குச சசைய்ய
முடியாது. ஆனால், நீ நீதிமானகளின உயிரத்சதழுதலில் அதறகான பதில் உதவிடயப் 
சபறறுக்சகாள்ோய்” எனறார.

இடதக் மகட்ைமபாது, இமயசுமோடு பநதியில் உட்காரநதிருநதேரகளில் ஒருேன 
இமயசுவிைம், “இடறேனுடைய அரசின விருநதில் சைாப்பிடுகிறேன ஆசீரேதிக்கப்
பட்ைேன” எனறான.

இமயசு அதறகு மறுசமாழியாக சசைானனதாேது: “ஒருேன சபரிய விருநது ஒனடற 
ஆயத்தப்படுத்தி, பல விருநதினரகட்ள அடழத்திருநதான. விருநதுக்கான மேட்ள 
ேநதமபாது, அடழக்கப்பட்ைேரகளிைம், ‘ோருஙகள் விருநது ஆயத்தமாகிவிட்ைது’ எனறு 
சசைால்லும்படி தனது மேடலக்காரடன அனுப்பினான.

“ஆனால் அேரகள் எல்மலாரும் ஒருமித்து சைாக்குப்மபாக்கு சசைால்லத் சதாைஙகி
னாரகள். முதலாேது ஆள், ‘இப்சபாழுதுதான நான ஒரு ேயடல ோஙகியிருக்கிமறன. 
நான அடதப் மபாய்ப் பாரக்க மேணடியிருக்கிறது. தயவு சசைய்து எனடன மனனியும்’ 
எனறான.

“மேசறாருேன, ‘நான இப்சபாழுதுதான, ஐநது மொடி எருதுகட்ள ோஙகி
யிருக்கிமறன. நான மேடலயில் அேறடற ஈடுபடுத்திப் பாரக்கப் மபாகிமறன. தயவு 
சசைய்து எனடன மனனியும்’ எனறான.

“மறறேமனா, ‘நான இப்சபாழுதுதான திருமணம் சசைய்துசகாணமைன. எனமே, 
எனனால் ேரமுடியாது’ எனறான.

“அநத மேடலக்காரன திரும்பிேநது, தனது எெமானுக்கு நைநதேறடறச 
சசைானனான. அப்சபாழுது, அநத வீட்டுச சசைாநதக்காரன மகாபமடைநதான. 
அேன தனது மேடலக்காரனிைம், ‘நீ விடரோய் புறப்பட்டுப்மபாய், பட்ைணத்து 
வீதிகளிலிருநதும், மசைரிகளிலிருநதும் ஏடழகட்ளயும், உைல் ஊனமுறமறாடரயும், 
பாரடேயறமறாடரயும், கால் ஊனமுறமறாடரயும் கூட்டிக்சகாணடு ோ’ என 
உத்தரவிட்ைான.

“அநத மேடலக்காரன ேநது, ‘ஐயா, நீர உத்தரவிட்ைபடிமய சசைய்தாயிறறு. ஆனால், 
இனனும் இைம் இருக்கிறது’ எனறான.

“அப்சபாழுது அநத எெமான தன மேடலக்காரனிைம், ‘நீ புறப்பட்டுப்மபாய் நாட்டுப்
புறத்தின சதருக்களிலிருநதும், மசைரிகளிலிருநதும் ஆட்கட்ள ேறபுறுத்தி உள்ம்ள 
சகாணடுோ. அவவிதமாகமே என வீடு நிடறயட்டும். நான உனக்குச சசைால்கிமறன, 
அடழக்கப்பட்ைேரகளில் ஒருேனும் எனது விருநடத சுடேக்கமாட்ைன’ எனறான.”

மக்கள் சபரும் கூட்ைமாய் இமயசுவுைன மபாய்க் சகாணடிருநதாரகள். இமயசு திரும்பி, 
அேரகட்ளப் பாரத்துச சசைானனதாேது: “யாராேது எனனிைம் ேநது, தன தகப்படனயும், 
தாடயயும், மடனவிடயயும், பிள்ட்ளகட்ளயும், சைமகாதரரகட்ளயும், சைமகாதரிகட்ளயும், 
தன உயிடரயும் கூை சேறுக்காவிட்ைால், அேரகள் என சீைராய் இருக்கமுடியாது. 
யாராேது தன சிலுடேடயச சுமநதுசகாணடு எனடனப் பினபறறாவிட்ைால் எனக்குச 
சீைராயிருக்க முடியாது.

அவமேட்ளயில், சில பரிமசையர இமயசுவிைம் ேநது அேரிைம், “நீர இநத இைத்டத
விட்டு மேறு எஙகாேது மபாய்விடும். ஏமராது உம்டமக் சகாடல சசைய்ய இருக்கிறான” 
எனறாரகள்.

அதறகு இமயசு அேரகளிைம், “அநத நரிக்குப் மபாய் சசைால்லுஙகள், இனறும் 
நாட்ளயும் பிசைாசுகட்ளத் துரத்தி, நான மக்கட்ளச சுகப்படுத்துமேன. மூனறாேது 
நாளிமல, நான எனது பணியின மநாக்கத்டத சசைய்து முடிப்மபன. ஆனால் இனறும், 
நாட்ளயும், அதறகடுத்த நாளும், என பணிடயத் சதாைரமேன. ஏசனனில், நிசசைய
மாகமே இடறோக்கினன எேனும் எருசைமலமுக்கு சேளிமய சைாகமுடியாது.

“எருசைமலமம, எருசைமலமம, இடறோக்கினடரக் சகாடலசசைய்து உனனிைம் 
அனுப்பப்பட்ைேரகட்ள கல்சலறிகிற பட்ைணமம, ஒரு மகாழி தன குஞசுகட்ளத் 
தன சிறகுகளினகீழ் கூட்டிச மசைரப்பதுமபால் எத்தடனமயாமுடற நானும் உன 
பிள்ட்ளகட்ளச மசைரத்துக்சகாள்்ள ஏக்கமாய் இருநமதன, உனக்மகா விருப்பமில்லாமல் 
மபாயிறமற. இமதா பார, உன வீடு உனக்குப் பாழாய் விைப்பட்டிருக்கிறது. நான உனக்குச 
சசைால்கிமறன, ‘கரத்தருடைய சபயரில் ேருகிறேர ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேர’ எனறு நீ 
சசைால்லும்ேடரக்கும், இனிமமல் எனடனக் காணமாட்ைாய்” எனறார.

ஒரு ஓய்வுநாளிமல, பரிமசையரின தடலேன ஒருேனுடைய வீட்டிமல, சைாப்பிடுேதறகு 
இமயசு மபாயிருநதார. எல்மலாரும் இமயசுடேக் கூரநது கேனித்துக் சகாணடி
ருநதாரகள். அஙமக அேருக்கு முனபாக, நீரக்மகாடே வியாதியினால் துனபப்பட்டுக் 
சகாணடிருநத ஒருேன இருநதான. இமயசு பரிமசையடரயும் மமாமசையின சைட்ை 
அறி்டரயும் பாரத்து, “ஓய்வுநாளில் குணப்படுத்துேது மமாமசையின சைட்ைத்திறகு 
ஏறறதா, இல்டலயாி” எனறு மகட்ைார. அேரகம்ளா ஒனறும் மபசைாதிருநதாரகள். எனமே, 
இமயசு அேன டகடய பிடித்து குணமாக்கி அனுப்பிவிட்ைார.

அப்சபாழுது இமயசு அேரகளிைம், “உஙகளில் ஒருேனுடைய மகமனா, மாமைா 
ஓய்வுநாளிமல கிணறறில் விழுநதால், உைமன நீஙகள் அேடனமயா, மாட்டைமயா 
சேளிமய தூக்கிவிைமாட்டீரக்ளாி” எனறு மகட்ைார. அேரகம்ளா ஒனறும் மபசைாமல் 
இருநதாரகள்.

சைாப்பாட்டு பநதியிமல விருநதாளிகள் முதனடமயான இைஙகட்ளத் மதடியடத 
இமயசு கேனித்து, அேரகளிைம் இநத உேடமடயச சசைானனார: “யாராேது உஙகட்ள 
திருமண விருநதுக்கு அடழக்கும்மபாது, முதனடமயான இைத்தில் மபாய் உட்கார 
மேணைாம். ஏசனனில், உஙகட்ளவிை மதிப்புக்குரிய மேசறாருேரும் அடழக்கப்
பட்டிருக்கலாம். எனமே, உஙகள் இருேடரயும் அடழத்தேன உனனிைத்தில் ேநது, 
‘நீ உட்காரநதிருக்கும் இைத்டத, இேருக்குக் சகாடு’ எனறு உனக்குச சசைால்லக்கூடும். 
அப்சபாழுது நீ சேட்கமடைநதேனாய், கடைசி இைத்திறகு மபாய் உட்கார மநரிடும். 
ஆகமே, உஙகட்ள யாராேது அடழக்கும்மபாது, கடைசி இைத்தில் உட்காரநது 
சகாள்ளுஙகள். அப்சபாழுது உஙகட்ள அடழத்தேன உனனிைம் ேநது, ‘நணபமன, 
உயரோன இைத்தில் ேநது உட்காரநதுசகாள்’ எனறு சசைால்ோன. அப்சபாழுது 
உனனுைனகூை ேநதிருக்கும் எல்லா விருநதாளிகளின முனனிடலயிலும் நீ மதிப்டபப் 
சபறுோய். ஏசனனில், தனடனத்தான உயரத்துகிற எேனும் தாழ்த்தப்படுோன, 
தனடனத்தான தாழ்த்துகிறேன உயரத்தப்படுோன” எனறார.

பினபு இமயசு தம்டம அடழத்தேனிைம், “நீ ஒரு மத்தியான உணடேமயா, இரவு 
உணடேமயா சகாடுக்கும்மபாது, உனது நணபரகட்ளமயா, சைமகாதரரகட்ளமயா, 
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“சில நாட்களுக்குள்்ளாகமே, இட்ளயமகன தனனிைம் உள்்ள எல்லாேறடறயும் 
மசைரத்துக்சகாணடு, தூரமாயுள்்ள ஒரு நாட்டிறகுப் மபானான. அேன அஙமக, துனமாரக்க
மான ோழ்க்டகடய ோழ்நது, தனது சசைல்ேத்டதசயல்லாம் வீணாக சசைலவுசசைய்து 
அழித்துப்மபாட்ைான. அேன எல்லாேறடறயும் சசைலவுசசைய்து முடித்தபின, அநத நாடு 
முழுேதிலும் ஒரு சகாடிய பஞசைம் ஏறபட்ைது; அதனால், அேனுக்கு ேறுடம ஏறபைத் 
சதாைஙகியது. எனமே, அேன அநத நாட்டைச மசைரநத ஒருேனிைம் மபாய், கூலிக்கு 
அமரநதான. அஙகு அேன, பனறிகட்ள மமய்க்கும்படி ேயலுக்கு அனுப்பப்பட்ைான. 
அப்சபாழுது அேன, பனறிகள் தினகினற தவிட்டினாமலமய தனது ேயிறடற நிரப்ப 
ஆடசைப்பட்ைான. ஆனால், ஒருேரும் அேனுக்கு அடதயும் சகாடுக்கவில்டல.

“அேனது புத்தி சதளிேடைநதமபாது, ‘எனது தகப்பனிைம் இருக்கும் கூலிக்
காரரகளில் எத்தடனமயா மபர, உணடேத் தாரா்ளமாய்ப் சபறறுக்சகாள்கிறாரகள். 
நாமனா, இஙமக பட்டினியில் சைாகிமறன. நான புறப்பட்டு என தகப்பனிைத்திறகுத் 
திரும்பிப்மபாய், அேரிைம்: அப்பா, நான பரமலாகத்திறகு எதிராகவும், உமக்கு எதிராகவும் 
பாேம் சசைய்துவிட்மைன. நான இனிமமலும் உம்முடைய மகன எனறு அடழக்கப்
படுேதறகுத் தகுதியுடையேன அல்ல; எனடன உமது கூலிக்காரரகளில் ஒருேனாக 
டேத்துக்சகாள்ளும் எனச சசைால்மேன’ எனறு சசைால்லிக்சகாணைான. எனமே, அேன 
எழுநது தன தகப்பனிைத்திறகுப் மபானான.

“அேன சேகுதூரத்தில் ேநதுசகாணடிருக்கும் மபாமத, அேனுடைய தகப்பன 
அேடனக் கணடு, மனதுருக்கம் சகாணைான; தகப்பன ஓடிப்மபாய், தனது மகடனக் 
டகக்ளால் கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்ைான.

“மகமனா தன தகப்பனிைம், ‘அப்பா, நான பரமலாகத்திறகு எதிராகவும், உமக்கு 
எதிராகவும் பாேம் சசைய்துவிட்மைன. இனிமமலும், உமது மகன எனறு அடழக்கப்
படுேதறகு நான தகுதியறறேன’ எனறான.

“ஆனால் அேனுடைய தகப்பமனா, தனது மேடலக்காரடரப் பாரத்து, ‘விடரோய் 
மபாஙகள், முதல்தரமான ஆடைடயக் சகாணடுேநது, அடத இேனுக்கு உடுத்துஙகள். 
இேனுடைய டக விரலிமல மமாதிரத்டதயும் காலுக்கு பாதரட்டசைடயயும் மபாடுஙகள். 
மிக சிறப்பான விருநடத உைமன ஆயத்தப்படுத்துஙகள். நாம் விருநதுணடு 
சகாணைாடுமோம். ஏசனனில், எனது மகனான இேன இறநது மபாயிருநதான; 
இப்சபாழுமதா, மீணடும் உயிரசபறறு ேநதிருக்கிறான. நான இேடன இழநது 
மபாயிருநமதன; இப்சபாழுமதா, எனக்கு இேன கிடைத்துவிட்ைான,’ எனறான. எனமே, 
அேரகள் சகாணைாைத் சதாைஙகினாரகள்.

“இவமேட்ளயில், மூத்தமகன ேயலில் இருநதான. அேன வீட்டிறகு திரும்பி
ேநது சகாணடிருக்டகயில், ஆைல் பாைலின சைத்தம் அேனுக்குக் மகட்ைது. எனமே, 
அேன மேடலக்காரரில் ஒருேடனக் கூப்பிட்டு, ‘எனன நைக்கிறதுி’ எனறு விசைாரித்
தான. அதறகு அேன, ‘உம் சைமகாதரன ேநதிருக்கிறார. அேர சுகசபலத்துைன தம்மிைம் 
மீணடும் ேநது மசைரநததால், உமது தநடத மிக சிறப்பான விருநடத ஆயத்தபடுத்தியி
ருக்கிறார’ எனறான.

“அப்சபாழுது அநத மூத்த சைமகாதரமனா மகாபமடைநது, உள்ம்ள மபாக விருப்பம் 
இல்லதிருநதான. எனமே அேனது தநடத சேளிமய மபாய், அேடன உள்ம்ள ேரும்படி 
சகஞசிக்மகட்ைான. அேமனா தன தநடதயிைம், ‘பாருஙகள்! இத்தடன ேருைஙக்ளாக 
நான உஙகளுக்கு அடிடமயாய் மேடலசசைய்துசகாணடு ேருகிமறன, நான ஒருமபாதும் 
உஙகள் உத்தரவுகளுக்குக் கீழ்ப்படியாமல் மபானதில்டல. அப்படியிருநதும், நான 
எனது நணபரகளுைன சகாணைாடும்படி, நீஙகள் எனக்கு ஒரு ஆட்டுக் குட்டிடயகூை 

“உஙகளில் யாராேது ஒரு மகாபுரத்டதக் கட்ை விரும்பினால், முதலில் அேரகள் 
உட்காரநது, அடதக் கட்டி முடிப்பதறகுப் மபாதுமான பணம் தம்மிைம் இருக்கிறதா எனறு 
கணக்குப் பாரக்காமல் இருப்பாரகம்ளாி அஸ்திபாரத்டதப் மபாட்டு விட்டு, அடதக் 
கட்டிமுடிக்க அேரக்ளால் முடியாவிட்ைால், அடதப் பாரக்கினற எல்மலாரும், அேரகட்ள 
மகலி சசைய்ோரகள். ‘இேன கட்ைத் சதாைஙகினான. ஆனாலும், அடதக் கட்டிமுடிக்க 
அேனால் முடியவில்டல’ எனபாரகள்.

“அல்லது ஒரு அரசைன இனசனாரு அரசைனுக்கு எதிராக யுத்தம் சசைய்ய முறபட்ைால், 
முதலில் உட்காரநது அேன, இருபதாயிரம் வீரரகம்ளாடுத் தனடன எதிரத்து 
ேருபேடன, தான தனனிைம் உள்்ள பத்தாயிரம் வீரரகம்ளாடு எதிரத்து நிறகமுடியுமா 
எனறு மயாசித்துப்பாரக்க மாட்ைாமனாி அேனால் அப்படி நிறகமுடியாவிட்ைால், எதிரி 
தூரத்தில் ேநதுசகாணடிருக்கும் மபாமத, அேன பிரதிநிதிகட்ள அனுப்பி, சைமாதான 
உைனபாட்டிறகு ேரும்படி மகட்டுக்சகாள்ோன. அவவிதமாகமே, உஙகளில் யாராேது 
தம்மிைமுள்்ள எல்லாேறடறயும் விட்டுவிைாவிட்ைால், எனக்கு சீைராக இருக்கமுடியாது.

“உப்பு நல்லமத. ஆனால், அதன உேரப்புத் தனடமடய இழநதுமபானால், மீணடும் 
அடத எப்படி உேரப்பு உடையதாக்க முடியும்ி அது மணணிறகும்கூை பயனறறது அடத 
உரமாகவும் பயனபடுத்த முடியாது; அடத சேளிமயதான சகாட்டிவிை மேணடும்.

“மகட்பதறகு காதுள்்ளேன மகட்கட்டும்” எனறார.

இமயசு சசைால்ேடதக் மகட்பதறகாக அமநக ேரி ேசூலிப்மபாரும், பாவிகளும் அேடரச 
சுறறிக் கூடியிருநதாரகள். அப்சபாழுது பரிமசையரும், மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரும், 
“இேன பாவிகட்ள ேரமேறறு, அேரகளுைன சைாப்பிடுகிறான” எனறு முறுமுறுத்தாரகள்.

அப்சபாழுது இமயசு அேரகளுக்கு இநத உேடமடயச சசைானனார: “உஙகளில் 
ஒருேனிைம் நூறு ஆடுகள் இருநது, அேறறில் ஒனறு காணாமல் மபானால், அேன 
தனது சதாணணூறசறானபது ஆடுகட்ளயும் பத்திரமான இைத்தில் விட்டுவிட்டு, 
காணாமல் மபான ஆட்டைக் கணடுபிடிக்கும் ேடரக்கும், அடதத் மதடிப்மபாோன 
அல்லோி அேன அடதக் கணடுபிடிக்கும்மபாது, மகிழ்சசியுைன தனது மதாளில் 
மபாட்டுக்சகாணடு, தன வீட்டுக்கு ேருோன. பினபு அேன தனனுடைய நணபர
கட்ளயும், அயலேரகட்ளயும் கூப்பிட்டு, ‘எனனுைமன மகிழ்சசியடையுஙகள்; காணாமல் 
மபான எனது ஆட்டை நான கணடுபிடித்து விட்மைன’ எனறு சசைால்ோன. அவவித
மாகமே மனநதிரும்ப அேசியமில்லாத சதாணணூறசறானபது நீதிமானகட்ளப் 
பாரக்கிலும், மனநதிரும்புகிற ஒரு பாவிடயக் குறித்து பரமலாகத்திமல அதிக மகிழ்சசி 
உணைாகும் எனறு நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன.

“ஒரு சபணணிைம், பத்து சேள்ளி நாணயஙகள் இருநது, அதில் ஒனறு காணாமல் 
மபானால், அேள் அடதக்கணடுபிடிக்கும் ேடரக்கும், ஒரு வி்ளக்டகக் சகாளுத்தி, 
வீட்டைக் கூட்டி, கேனமாய் மதைாமல் இருப்பாம்ளாி அேள் அடதக் கணசைடுக்கும்
மபாது, தனது சிமநகிதிகட்ளயும், அயலேரகட்ளயும் கூடிேரும்படி கூப்பிட்டு, ‘எனனுைமன 
மகிழ்சசியாயிருஙகள்; காணாமல் மபான எனது நாணயத்டத நான கணடுபிடித்மதன’ 
எனறு சசைால்ோள் அல்லோி அவவிதமாகமே மனநதிரும்புகிற ஒரு பாவிடயக் 
குறித்து, இடறேனுடைய தூதரின முனனிடலயில் சபருமகிழ்சசி உணைாகும்” எனறு 
நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன.

இமயசு சதாைரநது சசைானனதாேது: “ஒருேனுக்கு இரணடு புதல்ேரகள் 
இருநதாரகள். அேரகளில் இட்ளயேன தனது தகப்பனிைம், ‘அப்பா, சசைாத்தில் 
எனக்குரிய பஙடகத் தாரும்’ எனறு மகட்ைான. எனமே தகப்பன, தனது சசைாத்டத 
இரணடுமபரகளுக்கும் இடையில் பிரித்துக் சகாடுத்தான.
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உஙகட்ள நம்பி, உஙகள் டகயில் சகாடுப்பானி இனசனாருேனுடைய சசைாத்டதக் 
டகயாள்ேதில் நீஙகள் நம்பகமாக நைக்கவில்டலசயனறால், யார தன சசைாத்டத 
உஙகளுக்கு சசைாநதமாய் இருக்கும்படி சகாடுப்பானி

“எநத மேடலக்காரனும், இரணடு எெமானகளுக்கு பணிசசைய்ய முடியாது. 
அேன ஒருேடன சேறுத்து, இனசனாருேனில் அனபு சசைலுத்துோன. அல்லது 
அேன ஒருேனுக்கு உணடமயுள்்ளேனாய் இருநது, மறறேடன அலட்சியம் 
சசைய்ோன. அப்படிமய நீஙகள் இடறேனுக்கும், பணத்துக்கும் பணிசசைய்ய முடியாது” 
எனறார.

பண ஆடசை பிடித்தேரக்ளான பரிமசையர இடதக் மகட்ைமபாது, இமயசுடே ஏ்ளனம் 
சசைய்தாரகள். இமயசு அேரகளிைம் சசைானனதாேது: “நீஙகள் மனிதருடைய பாரடே
யில், உஙகட்ள நீதிமானகள் எனக் காணபிக்கிறீரகள். ஆனால் இடறேமனா, உஙகள் 
இருதயஙகட்ள அறிோர. மனிதரிடைமய உயரோய் மதிக்கப்படும் காரியஙகள், இடறே
னுடைய பாரடேயில் அருேருப்பாய் இருக்கிறது.

“மமாமசையின சைட்ைமும், இடறோக்கினரின ோரத்டதகளும், மயாோன ஸ்நானக
னுடைய காலம்ேடரக்கும் அறிவிக்கப்பட்ைன. ஆனால் அநதக் காலத்திலிருநமத, 
இடறேனுடைய அரடசைப் பறறிய நறசசைய்தி பிரசைஙகிக்கப்படுகிறது. எல்மலாரும் 
பலேநதமாய் அதறகுள் சசைல்ேதறகு முயறசிக்கிறாரகள். ோனமும், பூமியும் மடறநது 
மபாகலாம், மமாமசையின சைட்ைத்தில் இருக்கிற எழுத்தின சிறிய புள்ளிகூை மடறநது 
மபாகாது.

“தனது மடனவிடய விோகரத்து சசைய்துவிட்டு, இனசனாரு சபணடணத் 
திருமணம் சசைய்பேன, விபசைாரம் சசைய்கிறான. விோகரத்து சசைய்யப்பட்ை ஒரு 
சபணடண யாராேது திருமணம் சசைய்தால், அேனும் விபசைாரம் சசைய்கிறான.

“ஒரு பணக்காரன இருநதான. அேன கருஞசிேப்பும் சமனபட்டுமான உடை 
உடுத்தி, ஒவசோரு நாளும் சுகமபாகமாய் ோழ்நது சகாணடிருநதான. அேனுடைய 
ோசைலருமக, லாசைரு எனனும் ஒரு பிசடசைக்காரன படுத்திருநதான. அேன புணகள் 
நிடறநதேனாய், பணக்காரனின மமடசையில் இருநது விழுேடதச சைாப்பிடுேதறகு 
ஆடசையாயிருநதான. நாய்களுஙகூை ேநது, அேன புணகட்ள நக்கின.

“காலப்மபாக்கில் அநதப் பிசடசைக்காரன இறநதான. மதேதூதரகள் அேடனத் 
தூக்கிக்சகாணடுமபாய், ஆபிரகாமின மடியிமல அமரத்தினாரகள். அநதப் பணக்
காரனும் இறநது அைக்கம் பணணப்பட்ைான. அேன நரகத்திமல மேதடனப்பட்டுக் 
சகாணடிருநதான. அேன மமமல மநாக்கிப் பாரத்தமபாது, தூரத்திமல ஆபிரகாடமயும், 
அேனுடைய மாரபில் சைாய்நதிருநத லாசைருடேயும் கணைான. எனமே அேன, ‘தநடத 
ஆபிரகாமம’ எனறு அேடனக் கூப்பிட்டு, ‘எனனில் இரக்கம் சகாணடு, லாசைரு தனது 
விரலின நுனிடயத் தணணீரில் மதாய்த்து, என நாடேக் குளிரப்பணணும்படி, 
அேடன அனுப்பும். நான இநத சநருப்பில் கிைநது மேதடனப்படுகிமறமன’ எனறான.

“அதறகு ஆபிரகாம் அேனிைம், ‘மகமன, நீ உன ோழ்நாட்களில் நலனகட்ளமய 
அனுபவித்தாய் எனபடத நிடனவிறசகாள். லாசைருமோ, இனனல்கட்ளமய அனுபவித்
தான. இப்சபாழுது அேன, இஙகு ஆறுதல் சபறுகிறான. நீமயா மேதடனப்படுகிறாய். 
இடே எல்லாேறடறயும் தவிர, உஙகளுக்கும் எஙகளுக்கும் இடைமய ஒரு சபரும் 
பி்ளவு ஏறபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், இஙகிருநது உஙகளிைத்திறகுக் கைநதுேர 
விரும்பினாலும் அப்படி ேரமுடியாது. அஙகிருநது எஙகளிைத்திறகு கைநது ேரவும், 
ஒருேராலும் முடியாது’ எனறான.

சகாடுக்கவில்டல. ஆனால் மேசிகம்ளாடு உஙகள் சசைாத்டத வீணடித்த இநத உஙகள் 
மகன வீட்டிறகு ேநத உைமன, இேனுக்காக நீஙகள் மிக சிறப்பான விருநடத ஆயத்தப்
படுத்தி இருக்கிறீரகள்’ எனறான.

“அப்சபாழுது தநடத, ‘என மகமன! நீ எப்சபாழுதும் எனனுைமன தான இருக்கிறாய். 
எனக்குரியடே எல்லாம் உனக்குரியடேகம்ள. ஆனால் உம் சைமகாதரனான 
இேன இறநது மபாயிருநதான; இப்சபாழுது மீணடும் உயிரசபறறிருக்கிறான. 
காணாமல் மபாயிருநதான; மீணடும் நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறான. அதனால், நாம் 
சைநமதாஷத்மதாமை சகாணைாடுேது முடறயானமத’ எனறான.”

இமயசு தமது சீைரகளிைம் சசைானனதாேது: “ஒரு சசைல்ேநதன இருநதான. அேனது 
உடைடமகட்ளசயல்லாம், அேனது நிரோகி வீணசசைலவு சசைய்ேதாக, அேனமமல் குறறம் 
சுமத்தப்பட்ைது. எனமே அநத சசைல்ேநதன அேடனக் கூப்பிட்டு அேனிைம், ‘உனடனப்
பறறி நான மகள்விப்படுகிறது எனனி நீ ேநது, உனது நிரோகத்டதக் குறித்த கணக்டக 
எனனிைம் ஒப்படைத்து விடு. இனிமமலும் நீ எனது நிரோகியாக இருக்கமுடியாது’ எனறான.

“அடதக்மகட்ை அநத நிரோகி, ‘இப்மபாது நான எனன சசைய்மேனி எனது எெமான 
எனடன மேடலயில் இருநது நீக்கி விைப்மபாகிறாமர. நிலத்டதக் சகாத்தமோ 
எனக்குப் சபலன இல்டல. பிசடசை எடுக்கவும் எனக்கு சேட்கமாய் இருக்கிறது. இஙகு 
நான எனது மேடலடய இழநது விடும்மபாது, மக்கள் தஙகளுடைய வீடுகளிமல 
எனடன ஏறறுக்சகாள்்ளத்தக்கதாக, நான எனன சசைய்யமேணடும் எனறு எனக்குத் 
சதரியும்,’ எனறு தனக்குள்ம்ள சசைால்லிக்சகாணைான.

“தனனுடைய எெமானிைம் கைனபட்டிருநத எல்மலாடரயும் கூப்பிட்ைான. 
ேநதேரகளில், முதலாேது ஆளிைம், ‘எனது எெமானுக்கு நீ எவே்ளவு சகாடுக்க 
மேணடியுள்்ளதுி’ எனறான.

“அதறகு அேன, ‘மூனறு ஆயிரம் லிட்ைர எணசணய் சகாடுக்க மேணடியுள்்ளது’ 
எனறான.

“அநத நிரோகி அேனிைம், ‘சீக்கிரமாய் உட்காரநது, உனது கணக்கு சீட்டை எடுத்து, 
அதில் ஆயிரத்து ஐநநூறு எனறு எழுதிக்சகாள்’ எனறான.

“பினபு அேன இரணைாேது ஆளிைம், ‘நீ எவே்ளவு சகாடுக்க மேணடியுள்்ளதுி’ 
எனறு மகட்ைான.

“ ‘ஆயிரம் மூட்டை மகாதுடம’ எனறு அேன பதிலளித்தான.
“அப்சபாழுது அேன அேனிைம், ‘உனது கணக்குச சீட்டை எடுத்து, அடத எணணூறு 

எனறு எழுதிக்சகாள்’ எனறான.
“அநீதியுள்்ள இநத நிரோகி, இப்படித் தநதிரமாக சசையல்பட்ைடத, அநத எெமான 

பாராட்டினான. ஏசனனில் ஒளியின மக்கட்ளவிை, இநத உலகத்தின மக்கள் தஙகளுைன 
ோழ்கிறேரகம்ளாடு, எப்படி நைநதுசகாள்்ள மேணடும் எனபதில் புத்தியுள்்ளேரக்ளாய் 
இருக்கிறாரகள். உஙகளுக்கு நணபரகட்ளச சைம்பாதித்துக் சகாள்ளும்படி, உலகத்தின 
சசைல்ேத்டத உபமயாகப்படுத்துஙகள். அது உஙகட்ளவிட்டு எடுபடும் மபாது, நீஙகள் 
நித்தியமான குடியிருப்புகளில் ேரமேறகப்படுவீரகள் எனறு நான உஙகளுக்குச 
சசைால்கிமறன.

“மிகச சிறியேறறில் உணடமயுள்்ளேன, சபரியேறறிலும் உணடமயுள்்ளே
னாய் இருப்பான. சிறியேறறில் அநீதியுள்்ளேனாய் இருக்கிறேன, சபரியேறறிலும் 
அநீதியுள்்ளேனாய் இருப்பான. எனமே, இநத உலகத்தின சசைல்ேத்டதப் பயனபடுத்து
ேதில், நீஙகள் உணடமயறறேரக்ளாய் இருநதால், உணடமயான சசைல்ேத்டத, யார 



54 | லூக்கா லூக்கா | 55

16:27 – 17:13 17:14 – 17:36

இமயசு அேரகட்ளக் கணைமபாது, “நீஙகள் மபாய் ஆசைாரியரகளிைம் உஙகட்ளக் 
காணபியுஙகள்” எனறார. அப்படிமய அேரகள் மபாகும்மபாமத, சுகமடைநதாரகள்.

அேரகளில் ஒருேன தான சுகமடைநதடதக் கணைமபாது, உரத்த சைத்தமாய் 
இடறேடனத் துதித்துக்சகாணடு திரும்பிேநதான. அேன இமயசுவின பாதத்தில் 
விழுநது, அேருக்கு நனறி சசைலுத்தினான. அேமனா ஒரு சைமாரியனாயிருநதான.

அப்சபாழுது இமயசு, “பத்துப்மபரும் சுகமடைநதாரகள் அல்லோி மறற ஒனபது 
மபர எஙமகி இநத சேளிநாட்ைாடனத் தவிர, இடறேனுக்குத் துதி சசைலுத்துேதறகு 
மேறு யாரும் திரும்பிேரக் காமணாமமி” எனறு மகட்ைார. பினபு இமயசு அேனிைம், “நீ 
எழுநது மபா; உன விசுோசைம் உனடனச சுகப்படுத்தியது” எனறு சசைானனார.

ஒரு நாள், இடறேனின அரசு எப்மபாது ேரும்சமனறு, பரிமசையர இமயசுடேக் 
மகட்ைாரகள். அதறகு இமயசு, “இடறேனின அரசு, நீஙகள் கேனமாய் எதிரபாரத்
துக் சகாணடிருக்கும்மபாது ேருேதில்டல. ‘இமதா இஙமக ேநதுவிட்ைது!’ எனறும் 
‘அமதா அஙமகேநதுவிட்ைது’ எனறும், மக்க்ளால் சசைால்லவும் முடியாது. ஏசனனில், 
இடறேனின அரசு உஙகள் மத்தியிமல இருக்கிறது.” எனறார.

பினபு அேர சீைரகளிைம், “மானிைமகனாகிய எனனுடைய நாட்களில் ஒனடறயாேது 
காணபதறகு நீஙகள் ஆேல்சகாள்ளும் காலம் ேரும். ஆனாலும், நீஙகள் அடதக் காண
மாட்டீரகள். ‘அஙமக அேர இருக்கிறார’ எனறும் ‘இஙமக அேர இருக்கிறார’ எனறும் 
சிலர சசைால்ோரகள். நீஙகம்ளா அேரகள் பினனால் ஓை மேணைாம். ோனத்தின 
ஒரு முடனயிலிருநது, மறுமுடனேடர பிரகாசித்து மினனும் மினனடலப்மபால் 
மானிைமகனாகிய நான எனனுடைய நாளில் காணப்படுமேன. ஆனால் முதலாேது, 
நான பல மேதடனகட்ள அனுபவித்து, இநதத் தடலமுடறயினரால் புறக்கணிக்கப்பை 
மேணடியதாயிருக்கிறது.

“மநாோவின நாட்களில் இருநததுமபாலமே, மானிைமகனாகிய எனது நாட்களிலும் 
இருக்கும். மநாோ மபடழக்குள் மபாகும்ேடரக்கும், மக்கள் சைாப்பிட்டுக்சகாணடும் 
குடித்துக் சகாணடும், திருமணம் சசைய்துசகாணடும், திருமணம் சசைய்துசகாடுத்துக் 
சகாணடும் இருநதாரகள். அப்மபாது, சேள்்ளம் ேநது மக்கள் எல்மலாடரயும் 
அழித்துப்மபாட்ைது.

“மலாத்தின நாட்களிலும் அப்படித்தான நைநதது. அநத மக்களும் சைாப்பிட்டு, குடித்து, 
ோஙகி, விறறு, பயிரிட்டுக்சகாணடும், கட்டிக்சகாணடும் இருநதாரகள். ஆனால், 
மலாத்து மசைாமதாடம விட்டுப் புறப்பட்ை நாளிமல, சநருப்பும் கநதகமும் ோனத்தி
லிருநது மடழயாகப் சபய்து, அேரகள் எல்மலாடரயும் அழித்துப்மபாட்ைது.

“மானிைமகனாகிய நான சேளிப்படும் நாளிலும், இடதப்மபாலமே இருக்கும். அநத 
நாளிமல, தமது வீட்டின கூடரமமல் இருப்பேரகள், தமது வீட்டிலுள்்ள சபாருட்கட்ள 
எடுக்கும்படி, கீமழ இறஙகிப் மபாகக்கூைாது. அப்படிமய ேயலில் இருக்கிறேரகள், 
எதறகாகவும் திரும்பிப் மபாகக்கூைாது. மலாத்தின மடனவிடய நிடனவுபடுத்திக் 
சகாள்ளுஙகள். தம் ோழ்டேக் காத்துக்சகாள்்ள முயறசிக்கிறேரகள் எேரகம்ளா, 
அேரகள் அடத இழநதுமபாோரகள். தம் ோழ்டே இழக்கிறேரகள் எேரகம்ளா, அேரகள் 
அடதக் காத்துக்சகாள்ோரகள். நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, அநத இரவிமல 
இரணடுமபர ஒரு படுக்டகயில் படுத்திருப்பாரகள்; ஒருேன எடுத்துக்சகாள்்ளப்படுோன, 
மறறேன விட்டுவிைப்படுோன. இரணடு சபணகள் ஒனறாகத் தானியம் அடரத்துக் 
சகாணடிருப்பாரகள்; ஒருத்தி எடுத்துக்சகாள்்ளப்படுோள், மறறேள் விட்டுவிைப்
படுோள். ⌞இரணடுமபர ேயலில் இருப்பாரகள்; ஒருேன எடுத்துக்சகாள்்ளப்படுோன, 
மறறேன விட்டுவிைப்படுோன.⌞” எனறார.

“அதறகு அேன, ‘அப்படியானால் தகப்பமன, நான உம்மிைம் சகஞசிக்மகட்கிமறன. 
லாசைருடே எனனுடைய தகப்பன வீட்டிறகு அனுப்பும். ஏசனனில், எனக்கு ஐநது 
சைமகாதரர இருக்கிறாரகள். அேன மபாய், அேரகளுக்கு எசசைரிக்டக சசைய்யட்டும். இநத 
மேதடன நிடறநத இைத்திறகு, அேரகளும் ேராமல் இருக்கட்டும்’ எனறான.

“அதறகு ஆபிரகாம் அேனிைம், ‘மமாமசையும், இடறோக்கினரகளும் எழுதிக் 
சகாடுத்தடே அேரகளிைம் உணடு; அேரகள் அேறறிறகு சசைவிசகாடுக்கட்டும்’ 
எனறான.

“அதறகு அேன, ‘இல்டல, தநடத ஆபிரகாமம, இறநதேரகளிலிருநது ஒருேன 
அேரகளிைம் மபானால், அேரகள் மனநதிரும்புோரகள்’ எனறான.

“அப்சபாழுது ஆபிரகாம் அேனிைம், ‘மமாமசைக்கும், இடறோக்கினரகளுக்கும் 
அேரகள் சசைவிசகாைாவிட்ைால், இறநதேரகளிலிருநது ஒருேன உயிமராடு எழுநது 
மபானாலும், அேரகள் நம்பமாட்ைாரகள்’ எனறு சசைானனான.”

இமயசு தமது சீைரகளிைம் சசைானனதாேது: “மக்களுக்குப் பாேசமசைாதடன ேருேடத 
தவிரக்க முடியாது.” ஆனால், அடே யாரால் ேருகிறமதா, அேனுக்கு ஐமயா. இநதச 
சிறியேரகளில் ஒருேடன யாராேது பாேத்தில் விழப்பணணினால், அவோறு 
சசைய்பேரகளின கழுத்திமல திரிடகக்கல் கட்டி கைலிமல தள்்ளப்படுேது, அேனுக்கு 
நலமாய் இருக்கும். எனமே, நீஙகள் கேனமாய் இருஙகள்.

“உன சைமகாதரமனா அல்லது சைமகாதரிமயா பாேம் சசைய்தால் அேரகட்ளக் கடிநது
சகாள். அேரகள் மனநதிரும்பினால், அேரகட்ள மனனித்து விடு. அேரகள் ஒமர 
நாளில், ஏழுமுடற உனக்கு எதிராகப் பாேம் சசைய்தாலும், அநத ஏழுமுடறயும் அேரகள் 
உனனிைம் ேநது, ‘நான மனநதிரும்பி விட்மைன’ எனறால், நீ அேரகட்ள மனனிக்க 
மேணடும்” எனறார.

அப்மபாஸ்தலர கரத்தரிைம், “எஙகள் விசுோசைத்டத அதிகரிக்கப்பணணும்!” 
எனறாரகள்.

அதறகு இமயசு, “கடுகு விடதய்ளவு விசுோசைம் உஙகளுக்கு இருநதால், நீஙகள் 
இநத காட்ைத்தி மரத்டதப்பாரத்து, ‘நீ மேமராமை பிடுஙகுணடு, கைலிமல நைப்படுோயாக’ 
எனறு சசைானனால், அது உஙகளுக்குக் கீழ்ப்படியும்.

“உஙகளுக்கு ஒரு மேடலக்காரன இருநதால், அேன ேயடல உழுது அல்லது 
ஆடுகட்ள மமய்த்து திரும்பி ேரும்மபாது, எெமான மேடலக்காரனிைம், ‘இஙகு, ேநது 
உட்காரநது சைாப்பிடு’ எனறு சசைால்லுோனாி மாறாக அேனிைம், ‘எனது சைாப்பாட்டைத் 
தயாராக்கி, நீயும் ஆயத்தமாகி நான சைாப்பிட்டு குடித்து முடிக்கும்ேடர, எனக்குப் 
பணிசசைய்; அதறகுப் பினபு, நீ சைாப்பிைலாம்’ எனறு சசைால்லுோன அல்லோி கட்ைட்ள
யிட்ைடதச சசைய்ததறகாக, அநத மேடலக்காரனுக்கு அேன நனறி சசைலுத்துோனாி 
எனமே நீஙகளும், உஙகளுக்குக் கட்ைட்ளயிட்ைடதசயல்லாம் சசைய்துமுடித்த பினபு, 
‘நாஙகள் தகுதியறற மேடலக்காரர; நாஙகள் எஙகளுடைய கைடமடய மட்டுமம 
சசைய்மதாம்’ எனறு சசைால்லுஙகள்” எனறார.

இமயசு எருசைமலமுக்குப் மபாகும்மபாது, சைமாரியா மறறும் கலிமலயா பகுதிகள் இடைமய 
இருக்கும், எல்டல கிராமஙகள் ேழியாகப் பயணம் சசைய்தார. அேர ஒரு கிராமத்திறகு 
ேநதமபாது, குஷ்ை வியாதியுடைய பத்துப்மபர அேருக்கு எதிரப்பட்ைாரகள். அேரகள் 
தூரத்தில் நினறு சகாணமை, “ஐயா, இமயசுமே, எஙகளுக்கு இரக்கம் காட்டும்!” எனறு 
சைத்தமிட்டுக் கூப்பிட்ைாரகள்.
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தடுக்கமேணைாம். ஏசனனில், இடறேனுடைய அரசு இப்படிப்பட்ைேரகளுக்மக உரியது. 
நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன, சிறு பிள்ட்ளடயப்மபால் இடறே
னுடைய அரடசை ஏறறுக்சகாள்்ளாத ஒருேன, அதறகுள் ஒருமபாதும் சசைல்லமாட்ைான” 
எனறார.

அப்சபாழுது தடலேன ஒருேன அேரிைம், “நல்ல மபாதகமர, நித்திய ோழ்டே உரிடம
யாகப் சபறுேதறகு, நான எனன சசைய்யமேணடும்ி” எனறு மகட்ைான.

அதறகு இமயசு, “நீ ஏன எனடன நல்லேர எனறு அடழக்கிறாய்ி இடறேன 
ஒருேடரத் தவிர, மேறு யாரும் நல்லேர இல்டலமய. ‘விபசைாரம் சசைய்யாமத, சகாடல 
சசைய்யாமத, க்ளவு சசைய்யாமத, சபாய்சசைாட்சி சசைால்லாமத, உன தகப்படனயும் 
தாடயயும் மதித்து நை’ எனற கட்ைட்ளகட்ள நீ அறிநதிருக்கிறாமய” எனறார.

அதறகு அேன, “என சிறுேயதுமுதல், இேறடறசயல்லாம் சசைய்துசகாணடு 
இருக்கிமறன” எனறான.

இமயசு இடதக் மகட்ைமபாது, “உனனிைம் இனனும் ஒரு குடறபாடு இருக்கிறது. 
உனனிைம் உள்்ள எல்லாேறடறயும் விறறு ஏடழகளுக்குக் சகாடு. அப்சபாழுது, 
பரமலாகத்தில் உனக்கு சசைல்ேம் இருக்கும். பினபு ேநது எனடனப் பினபறறு” எனறார.

அேன இடதக் மகட்ைமபாது மிகவும் துக்கமடைநதான. ஏசனனில், அேன 
மிகுநத சசைல்ேமுடையேனாய் இருநதான. இமயசு அேடனப் பாரத்து, “பணக்காரன 
இடறேனுடைய அரசிறகுள் மபாேது எவே்ளவு கடினமானது! பணக்காரன ஒருேன 
இடறேனுடைய அரசுக்குள் சசைல்ேடதப் பாரக்கிலும், ஒரு ஒட்ைகம் ஊசியின காதினுள் 
நுடழேது இலகுோயிருக்கும்” எனறார.

இடதக்மகட்ைேரகம்ளா, “அப்படியானால், யாரதான இரட்சிக்கப்பை முடியும்ி” எனறு 
மகட்ைாரகள்.

அதறகு இமயசு, “மனிதரால் சசைய்ய முடியாதேறடற, இடறேனால் சசைய்யமுடியும்” 
எனறார.

அப்சபாழுது மபதுரு அேரிைம், “உம்டமப் பினபறறுேதறகாக, எஙகளிைம் உள்்ளடத
சயல்லாம் விட்டுவிட்டு நாஙகள் ேநமதாமம” எனறான.

அதறகு இமயசு அேரகளிைம், “நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன, 
யாராேது இடறேனுடைய அரசின நிமித்தம் வீட்டைமயா, மடனவிடயமயா, சைமகாதரர
கட்ளமயா, சபறமறாடரமயா, பிள்ட்ளகட்ளமயா விட்டுவிட்டிருநதால், அேரகள் இநத 
ோழ்வில் அதிகமானடேகட்ளப் சபறறுக்சகாள்ேமதாடு, ேரப்மபாகும் காலத்தில் 
நித்திய ோழ்டேயும் நிசசையமாகப் சபறறுக்சகாள்ோரகள்,” எனறார.

இமயசு பனனிசரணடு சீைரகட்ளயும் ஒரு பக்கமாய் அடழத்துக் சகாணடுமபாய் 
அேரகளிைம், “நாம் எருசைமலமுக்குப் மபாகிமறாம், மானிைமகனாகிய எனடனப்பறறி 
இடறோக்கினரக்ளால் எழுதப்பட்டிருக்கினற எல்லாம் நிடறமேறும். மானிைமகனாகிய 
நான யூதரல்லாதேரகளிைம் ஒப்படைக்கப்படுமேன. அேரகள் எனடன ஏ்ளனம்சசைய்து, 
அேமதித்து, எனமமல் துப்புோரகள். எனடனச சைவுக்கால் அடித்து, எனடனக் சகாடல 
சசைய்ோரகள். ஆனால் மூனறாம் நாளிமல, நான உயிமராடு எழுநதிருப்மபன” எனறு 
சசைானனார.

சீைரகம்ளா, இடேகளில் ஒனடறயுமம வி்ளஙகிக் சகாள்்ளவில்டல. இமயசு 
சசைானனதின அரத்தம் அேரகளிைமிருநது மடறக்கப்பட்டிருநதது. அேர எடதக் 
குறித்துப் மபசுகிறாசரனறுஙகூை அேரகள் அறிநதுசகாள்்ளவில்டல.

அதறகு சீைரகள், “எஙமக ஆணைேமரி” எனறாரகள்.
இமயசு அதறகுப் பதிலாக, “பிணம் எஙமக கிைக்கிறமதா, அஙமக கழுகுகள் 

ஒனறுகூடும்” எனறார.

அதறகுப் பினபு இமயசு, தமது சீைரகள் மனநத்ளரநது மபாகாமல், எப்மபாதும் 
மனறாடுகிறேரக்ளாய் இருக்கமேணடும் எனபடதக் குறித்து காணபிப்பதறகாக, 
அேரகளுக்கு ஒரு உேடமடயச சசைானனார: “ஒரு பட்ைணத்திமல ஒரு நீதிபதி 
இருநதான. அேன இடறேனுக்குப் பயப்பைாதேன. மக்கட்ளயும் மதியாதேன. அநதப் 
பட்ைணத்திமல ஒரு விதடேயும் இருநதாள். அேள் சதாைரநது அேனிைம் ேநது, ‘எனது 
விமராதிக்கு எதிராக எனக்கு நீதி ேழஙகுஙகள்’ எனறு அேடனக் சகஞசிக் மகட்ைாள்.

“சகாஞசைக்காலம் அேன அப்படிச சசைய்ய மறுத்தான. இறுதியாக அேன, ‘நான 
இடறேனுக்குப் பயப்பைாதேனாகவும், மனிதடன மதிக்காதேனாகவும் இருநதுங
கூை, இநத விதடே சதாைரநது எனக்குத் சதாநதரவு சகாடுக்கிறாள்; அதனால், நான 
அேளுக்கு நீதி ேழஙகுமேன. அப்சபாழுது அேள் இப்படித் சதாைரநது ேநது, எனடனத் 
சதாநதரவு சசைய்யமாட்ைாள்’ எனறு, தனக்குள்ம்ள சசைால்லிக்சகாணைான” எனறார.

பினபு கரத்தர, “அநத அநீதியுள்்ள நீதிபதி சசைானனடதச சிநதித்துப் பாருஙகள்! 
அநதப்படிமய, தம்டம மநாக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடும், தம்மால் சதரிநதுசகாள்்ளப்
பட்ை மக்களுக்கு, இடறேன நீதிடய ேழஙகாதிருப்பாமராி அேர நீதி ேழஙகத் 
தாமதிப்பாமராி நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, அேரகளுக்கு இடறேன சீக்கிர
மாகமே நீதி ேழஙகுோர. ஆனால் மானிைமகனாகிய நான ேரும்மபாது, பூமியிமல 
விசுோசைத்டதக் காணமபமனாி” எனறார.

தாஙகள் நீதிமானகள் எனறு நிடனத்துக்சகாணடு, மறறேரகள் எல்மலாடரயும் 
கீழ்த்தரமாய் எணணிய சிலடரக் குறித்து, இமயசு இநத உேடமடயச சசைானனார: 
“இரணடுமபர மனறாடும்படி ஆலயத்திறகுச சசைனறாரகள். அதில் ஒருேன பரிமசையன, 
மறறேன ேரி ேசூலிப்பேன. அநதப் பரிமசையன நினறுசகாணடு: ‘இடறேமன, 
நான மறறேரகட்ளப்மபால் இராதபடியினால், உமக்கு நனறி சசைலுத்துகிமறன. நான 
கள்ேரகட்ளமயா, தீடம சசைய்கிறேரகட்ளமயா, விபசைாரக்காரடரமயா அல்லது 
இநத ேரி ேசூலிக்கிறேடனப் மபானறேன அல்ல. நான ோரத்தில் இரணடுமுடற 
உபோசிக்கிமறன, எனது ேருமானத்திசலல்லாம் பத்திசலானடற சகாடுக்கிமறன’ 
எனறு, தனக்குத்தாமன சசைால்லி மனறாடினான.

“ஆனால், ேரி ேசூலிப்பேமனா தூரமாய் நினறு ோனத்டத மநாக்கிப் பாரக்கவும் 
துணியாமல், அேன தன மாரபில் அடித்துக்சகாணடு, ‘இடறேமன, பாவியாகிய 
எனமமல் இரக்கம் காட்டும்’ என மனறாடினான.

“நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, அேன அல்ல, இேமன இடறேனுடைய 
பாரடேயில் நீதிமானாகத் தீரக்கப்பட்டு, தன வீட்டிறகுத் திரும்பிச சசைனறான. 
ஏசனனில், தனடனத்தான உயரத்துகிற எேனும் தாழ்த்தப்படுோன, தனடனத்தான 
தாழ்த்துகிறேன உயரத்தப்படுோன.”

குழநடதகள்மமல் இமயசு டககட்ள டேக்கமேணடும் எனபதறகாக, மக்கள் 
குழநடதகட்ள இமயசுவிைம் சகாணடுேநதாரகள். இடதச சீைரகள் கணைமபாது, 
அேரகள் மக்கட்ளக் கணடித்தாரகள். இமயசுமோ, பிள்ட்ளகட்ளத் தம்மிைம் 
ேரமேறறு சீைரகளுக்கு, “சிறு பிள்ட்ளகட்ள எனனிைம் ேரவிடுஙகள். அேரகட்ளத் 
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நாட்டிறகுப் புறப்பட்ைான. புறப்படும்மபாது, அேன தன மேடலயாட்களில் பத்துப்
மபடரக் கூப்பிட்டு, அேரகளிைம் பத்து சபாறகாசுகட்ளக் சகாடுத்து, ‘நான ேரும்ேடர 
இநதப் பணத்டதக் சகாணடு வியாபாரம் சசைய்யுஙகள்.’ எனறான.

“ஆனால், அேனுடைய குடிமக்கம்ளா அேடன சேறுத்து, ‘இேன எஙகள்மமல் 
அரசைனாேடத நாஙகள் விரும்பவில்டல’ எனறு சசைால்லும்படி, அேனுக்குப் பினனாமல 
பிரதிநிதிகட்ள அனுப்பினாரகள்.

“ஆனால், அேன அரசைனாக அதிகாரம் சபறறுக்சகாணடு திரும்பிேநதான. பினபு 
அேன, தான சைம்ப்ளத்டதக் சகாடுத்த மேடலயாட்கள் இனனும் எவே்ளவு சைம்பாதித்
திருக்கிறாரகள் எனறு அறியும்படி, அேரகட்ள அடழத்தான.

“முதலாேது மேடலயாள் ேநது, ‘ஐயா, உம்முடைய ஒரு சபாறகாசு இனனும் பத்து 
சபாறகாசுகட்ளச சைம்பாதித்திருக்கிறது’ எனறான.

“அதறகு அேனுடைய எெமான, ‘நனறாய் சசைய்தாய், நல்ல மேடலக்காரமன, நீ 
மிகவும் சிறிய காரியத்தில் உணடம உள்்ளேனாய் இருநதபடியால், பத்துப் பட்ைணங
களுக்கு நீ சபாறுப்பாயிரு’ எனறான.

“இரணைாேது மேடலயாள் ேநது, ‘ஐயா, உம்முடைய ஒரு சபாறகாசு இனனும் 
ஐநது சபாறகாசுகட்ளச சைம்பாதித்திருக்கிறது.’ எனறான.

“அதறகு அேனுடைய எெமான, ‘நீ ஐநது பட்ைணஙகளுக்குப் சபாறுப்பாயிரு’ 
எனறான.

“பினபு இனசனாரு மேடலயாள் ேநது, ‘ஐயா, இமதா, உம்முடைய ஒரு சபாறகாசு. 
இடத ஒரு டகக்குட்டையில் டேத்திருநமதன. நீர கடினமான மனிதர. ஆனபடியால், 
நான பயநதிருநமதன. நீர டேக்காதடத எடுக்கிறேர எனறும், விடதக்காதடத 
அறுேடைச சசைய்கிறேர எனறும் எனக்குத் சதரியும்’ எனறான.

“அதறகு அேனுடைய எெமான அேனிைம், ‘சபால்லாத மேடலக்காரமன, 
உனனுடைய சசைாநத ோரத்டதகளினபடிமய, நான உனக்குத் தீரப்புக் சகாடுக்கிமறன; 
நான ஒரு கடினமான மனிதன, டேக்காதடத எடுக்கிறேர எனறும், விடதக்காதடத 
அறுேடைச சசைய்கிறேன எனறும் உனக்குத் சதரியும் அல்லோி அப்படியானால், நீ ஏன 
எனது பணத்டத ேட்டிக்கடையில் மபாைவில்டலி நான திரும்பி ேரும்மபாது அநதப் 
பணத்டத ேட்டிமயாடு ோஙகிக்சகாள்்ளக் கூடியதாய் இருநதிருக்குமம’ எனறான.

“பினபு அநத எெமான, அருமக நினறேரகட்ளப் பாரத்து, ‘அநத ஒரு சபாறகாடசை 
அேனிைமிருநது எடுத்து, பத்து சபாறகாசுகட்ள டேத்திருப்பேனுக்குக் சகாடுஙகள்’ 
எனறான.

“அதறகு அேரகள், ‘ஐயா, அேனிைம் பத்து சபாறகாசுகள் இருக்கிறமத’ எனறாரகள்.
“அேன அதறகுப் பதிலாக, ‘நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, இருக்கிற 

ஒவசோருேனுக்கும் இனனும் அதிகம் சகாடுக்கப்படும். இல்லாதேனிைத்திலிருநமதா, 
உள்்ளதும் எடுத்துக்சகாள்்ளப்படும். நான தஙகள்மமல் அரசைனாயிருப்படத விரும்பாத 
எனனுடைய படகேரக்ளான அேரகட்ள, இஙமக சகாணடுோருஙகள். அேரகட்ள 
என கண முனபாகமே சகானறுமபாடுஙகள்’ எனறான.”

இடேகட்ள இமயசு சசைானனபினபு, அேர சதாைரநது எருசைமலடம மநாக்கிப் 
மபாய்க்சகாணடிருநதார.  அேர ஒலிே மடல எனறு அடழக்கப்பட்ை குனறுக்கு அருமக
யிருநத சபத்பமக, சபத்தானியா ஆகிய இைஙகளுக்கு ேநதமபாது அேர, தம்முடைய 

இமயசு எரிமகாவுக்கு அருகில் ேநது சகாணடிருக்டகயில், பாரடேயறற ஒருேன வீதி 
ஓரத்தில் உட்காரநது பிசடசை மகட்டுக்சகாணடிருநதான. மக்கள் கூட்ைமாக சசைல்லுகினற 
சைத்தத்டத அேன மகட்டு, எனன நிகழ்கிறது எனறு விசைாரித்தான. நாசைமரத்டதச மசைரநத 
இமயசு, அவேழியாய் மபாகிறாசரனறு அேனுக்குச சசைானனாரகள்.

உைமன அேன, “இமயசுமே, தாவீதின மகமன, எனமமல் இரக்கமாயிரும்” எனறு 
சைத்தமாய் கூப்பிட்ைான.

முனமன சசைனறுக் சகாணடிருநதேரகள் அேன சைத்தமிைாதிருக்கும்படி அேடன 
அதட்டினாரகள். ஆனால் அேமனா, இனனும் அதிக சைத்தமாய் “இமயசுமே, தாவீதின 
மகமன, எனமமல் இரக்கமாயிரும்” எனறு, கூப்பிட்ைான.

இமயசு நினறு, அேடனத் தம்மிைத்தில் சகாணடுேரும்படி உத்தரவிட்ைார. அேன 
அருகில் ேநதசபாழுது, இமயசு அேனிைம், “நான உனக்கு எனன சசைய்யமேணடு
சமனறு நீ விரும்புகிறாய்ி” எனறு, மகட்ைார.

அதறகு அேன, “ஆணைேமர, நான பாரடே சபறவிரும்புகிமறன” எனறான.
இமயசு அேனிைம், “நீ பாரடேடயப் சபறறுக்சகாள்; உன விசுோசைம் உனடன 

நலமாக்கிறறு” எனறார. உைமன, அேன பாரடே சபறறு இடறேடனத் துதித்துக்
சகாணடு, இமயசுடேப் பினபறறிச சசைனறான. இடதக் கணை எல்லா மக்களும் 
இடறேடனத் துதித்தாரகள்.

இமயசு எரிமகா பட்ைணத்திறகு ேநது, அதன ேழியாகப்மபாய்க் சகாணடிருநதார. 
அஙமக சைமகயு எனனும் சபயருடைய ஒருேன இருநதான. அேன ேரி ேசூலிப்
பேரகளின தடலேனாகவும், சசைல்ேநதனாகவும் இருநதான. அேன இமயசு யார 
எனறு பாரக்க விரும்பினான. ஆனால், அேன குள்்ளனானபடியால், மக்கள் கூட்ைத்
தில் அேடரப் பாரக்க முடியவில்டல. எனமே, சைமகயு அேடரப் பாரக்கும்படி முனமன 
ஓடிப்மபாய், ஒரு காட்ைத்தி மரத்தில் ஏறிக்சகாணைான. ஏசனனில், இமயசு அநத 
ேழியாகமே ேநதுசகாணடிருநதார.

இமயசு அவவிைத்திறகு ேநதசபாழுது, அேர மமமல அணணாரநது பாரத்து, 
“சைமகயுமே, உைனடியாய் கீமழ இறஙகி ோ. நான இனடறக்கு உனனுடைய வீட்டில் 
தஙகமேணடும்” எனறு, அேனுக்குச சசைானனார. அேன உைமன இறஙகிேநது, அேடர 
மகிழ்சசியுைன ேரமேறறான.

இடதக் கணை யாேரும், “ஒரு ‘பாவியினுடைய’ வீட்டிறகு இேர விருநதாளியாய் 
ேநதிருக்கிறாமர” எனறு, முறுமுறுக்கத் சதாைஙகினாரகள்.

ஆனால் சைமகயுமோ, எழுநது நினறு கரத்தரிைம், “ஆணைேமர, இமதா நான எனனுடைய 
சசைாத்துக்களில் பாதிடய ஏடழகளுக்குக் சகாடுக்கிமறன. யாருக்காேது எதிலாேது 
மமாசைடி சசைய்திருநதால் அடத நானகு மைஙகாகத் திருப்பிக் சகாடுப்மபன” எனறான.

அப்சபாழுது இமயசு அேடனப் பாரத்து, “இனடறக்கு இநத வீட்டிறகு இரட்சிப்பு ேநதது. 
ஏசனனில், இேனும் ஆபிரகாமிறகு மகனாயிருக்கிறாமன. ேழிதேறிப் மபானேரகட்ளத் 
மதடி இரட்சிப்பதறகாகமே மானிைமகனாகிய நான ேநதிருக்கிமறன” எனறார.

அேர எருசைமலமுக்கு அருகில் இருநததாலும், இடறேனுடைய அரசு சீக்கிரமாகமே 
ேரப்மபாகிறது எனறு மக்கள் நிடனத்துக் சகாணடிருநததாலும், இடதக் மகட்டுக்
சகாணடிருநத மக்களுக்கு இமயசு ஒரு உேடமடயச சசைானனார: “எெமானனாகிய 
ஒருேன, தான ஒரு அரடசை சபறறுக்சகாணடு திரும்பிேரும்படி, தூரத்திலுள்்ள 
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சசைய்ேதறகு முயறசிசசைய்தாரகள். இருநதும், எல்லா மக்களும் அேருடைய ோரத்டதடய 
கேனமாய் மகட்டுக் சகாணடிருநதபடியால், அேரக்ளால் எதுவுமம சசைய்ய முடியவில்டல.

ஒரு நாள் இமயசு ஆலயத்தில் மபாதித்துக் சகாணடும், நறசசைய்திடயப் பிரசைஙகித்துக் 
சகாணடும் இருநதமபாது தடலடம ஆசைாரியரகளும், மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரும், 
யூதரின தடலேரகளும், அேரிைம் ஒனறாக ேநதாரகள். அேரகள் இமயசுவிைம், “நீர 
எநத அதிகாரத்தினால் இேறடறச சசைய்கிறீர. இநத அதிகாரத்டத உமக்குக் சகாடுத்தது 
யார எனறு எஙகளுக்குச சசைால்லும்ி” எனறு மகட்ைாரகள்.

அதறகு இமயசு அேரகளிைம், நானும் உஙகளிைம் ஒரு மகள்விடயக் மகட்கிமறன. 
எனக்குப் பதில் சசைால்லுஙகள். மயாோனின திருமுழுக்கு பரமலாகத்திலிருநது ேநததா 
அல்லது மனிதரிைமிருநது ேநததாி

அேரகள் அடதக்குறித்து தஙகளுக்குள்ம்ள கலநது மபசிக்சகாணைாரகள், “அது 
பரமலாகத்திலிருநது ேநதது எனறு நாம் சசைால்மோமானால், ‘ஏன நீஙகள் அேடன 
விசுோசிக்கவில்டலி’ எனறு நம்டமக் மகட்பார. ‘அது மனிதரிைமிருநது ேநதது’ எனறு 
சசைால்மோமானால், மக்கள் அடனேரும் நம்மீது கல் எறிோரகள்; ஏசனனில் மயாோன 
ஒரு இடறோக்கினன எனறு அேரகள் நம்புகிறாரகள்.”

எனமே அேரகள் இமயசுவிைம், “அது எஙகிருநது ேநதமதா, எஙகளுக்குத் 
சதரியாது” எனறாரகள்.

அதறகு இமயசு, அேரகளிைம், “அப்படியானால், இநத காரியஙகட்ள எநத அதிகாரத்
தினால் சசைய்கிமறன எனறு நானும் உஙகளுக்குச சசைால்லமாட்மைன” எனறார.

இமயசு சதாைரநது மக்களுக்கு, இநத உேடமடயச சசைானனார: “ஒருேன திராட்டசைத் 
மதாட்ைசமானடற உணைாக்கினான. அேன அடதச சில விேசைாயிகளுக்கு 
குத்தடகயாகக் சகாடுத்துவிட்டு, நீணை காலத்திறகு ஒரு பயணத்டத மமறசகாணைான. 
அறுேடைக் காலத்தினமபாது, திராட்டசைத் மதாட்ைத்திலிருநது குத்தடகக்காரர தனக்குக் 
சகாடுக்கமேணடிய பஙடகப் சபறறுக்சகாள்ேதறகாக, மதாட்ைத்தின சசைாநதக்காரன 
தனது மேடலக்காரடன அனுப்பினான. ஆனால் அநதக் குத்தடகக்காரமரா, அேடன 
அடித்து சேறுஙடகயுைன அனுப்பிவிட்ைாரகள். மதாட்ைத்தின சசைாநதக்காரன 
மேசறாரு மேடலக்காரடன அனுப்பினான. அேடனயுஙகூை அேரகள் அடித்து, 
அேடன அேமானப்படுத்தி, சேறுஙடகயுைன திருப்பி அனுப்பிவிட்ைாரகள். அேன 
மூனறாேது முடறயும் மேடலக்காரடன அனுப்பினான. அேரகள் அேடனயும் 
காயப்படுத்தி, சேளிமய துரத்திவிட்ைாரகள்.

“அப்சபாழுது திராட்டசைத் மதாட்ைத்தின சசைாநதக்காரன, ‘நான எனன சசைய்மேனி 
நான மநசிக்கிற என மகடன அனுப்புமேன; ஒருமேட்ள, அேரகள் அேனுக்கு 
மரியாடத சகாடுப்பாரகள்’ எனறான.

“ஆனால் குத்தடகக்காரர மகடனக் கணைமபாது, ‘இேமன சசைாத்துக்கு உரியேன, 
இேடனக் சகாடல சசைய்மோம்; அப்சபாழுது, இநத உரிடமசசசைாத்து நம்முடைய
தாகும்’ எனறு ஒருேமராசைாருேர தஙகளிடைமய மபசிக்சகாணைாரகள். அப்படிமய 
அேரகள் அேடனப் பிடித்து திராட்டசைத் மதாட்ைத்திறகு சேளிமய தள்ளி, அேடனக் 
சகாடல சசைய்தாரகள்.

“அப்படியானால், அநத திராட்டசைத் மதாட்ைத்தின சசைாநதக்காரன, அேரகளுக்கு 
எனன சசைய்ோனி அேன ேநது, அநத விேசைாயிகட்ளக் சகாடல சசைய்துவிட்டு, அநதத் 
திராட்டசைத் மதாட்ைத்டத மேறு ஆட்களுக்குக் சகாடுப்பான” எனறார.

சீைரகளில் இருேடரக் கூப்பிட்டு, “உஙகளுக்கு முனமனயிருக்கிற கிராமத்துக்குப் 
மபாஙகள். நீஙகள் அதறகுள் மபாகும்மபாது, அஙமக ஒரு கழுடதக்குட்டி கட்டியிருப்
படதக் காணபீரகள். அதில் ஒருேருமம இதுேடர ஏறிசசசைனறதில்டல. அடத 
அவிழ்த்து, இஙமக எனனிைம் சகாணடுோருஙகள். யாராேது உஙகளிைம், ‘அடத 
ஏன அவிழ்க்கிறீரகள்ி’ எனறு மகட்ைால், ‘இது கரத்தருக்குத் மதடேப்படுகிறது’ எனறு 
சசைால்லுஙகள்” எனறார.

இப்படியாக, அனுப்பப்பட்ைேரகள் மபாய் இமயசு தஙகளுக்குச சசைால்லியி
ருநதபடிமய இருக்கக் கணைாரகள். அேரகள் கழுடதக்குட்டிடய அவிழ்க்கிறசபாழுது, 
அதன உரிடமயா்ளரகள் அேரகட்ளப் பாரத்து, “நீஙகள் ஏன அநதக் கழுடதக்குட்டிடய 
அவிழ்க்கிறீரகள்ி” எனறு மகட்ைாரகள்.

அதறகு அேரகள், “கரத்தருக்கு இது மதடேப்படுகிறது” எனறாரகள்.
சீைரகள் அடத இமயசுவினிைத்தில் சகாணடுேநது, தஙகள் மமலுடைகட்ள அநதக் 

கழுடதக் குட்டியினமமல் மபாட்டு, அதனமமல் இமயசுடே உட்கார டேத்தாரகள். 
அேர மபாய்க் சகாணடிருக்டகயில், மக்கள் தஙகளுடைய மமலுடைகட்ள வீதியிமல 
விரித்தாரகள்.

ஒலிே மடலயிலிருநது கீழ்மநாக்கிப் மபாகிற பாடத இருக்கிற இைத்துக்கு 
இமயசு ேநதசபாழுது, திர்ளாய்க் கூடியிருநத சீைரகள் எல்மலாரும் தாஙகள் கணை 
எல்லா அறபுதஙகளுக்காகவும் மகிழ்சசியுைன, உரத்த குரலில் இடறேடனத் துதிக்கத் 
சதாைஙகினாரகள்:

  “கரத்தரின சபயரில் ேருகினற அரசைர ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேர!”

  “பரமலாகத்தில் சைமாதானமும், உனனதத்திமல மகிடமயும் 
உணைாேதாக!”

மக்கள் கூட்ைத்தில் இருநத பரிமசையரில் சிலர இமயசுவிைம், “மபாதகமர, உமது 
சீைடரக் கணடியும்” எனறாரகள்.

அதறகு இமயசு அேரகளிைம், “நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, அேரகள் 
மபசைாமல் மவுனமாய் இருநதால், இநதக்கல்லுகம்ள சைத்தமிடும்” எனறார.

அேர எருசைமலமுக்கு அருகில் ேநதமபாது, அநதப் பட்ைணத்டதப் பாரத்து, 
அதறகாக அழுது, “உஙகளுக்குச சைமாதானத்டதத் தரக்கூடியடத, இனடறக்காேது 
நீஙகள் அறிநதிருக்கக் கூைாதபடி அது இப்சபாழுதும், உஙகள் பாரடேக்கு மடறக்கப்
பட்ைதாகமே இருக்கிறது. உஙகள் படகேர பட்ைணத்டதச சுறறி அரணகட்ள அடமத்து, 
உஙகட்ள முறறுடகயிட்டு, எல்லாப் பக்கஙகளிலும் இருநது உஙகட்ள சநருக்கும் 
நாட்கள் உஙகள்மமல் ேரும். அேரகள் உஙகட்ளயும், மதிலுக்குள்ம்ள உஙகம்ளாடிருக்கிற 
உஙகள் பிள்ட்ளகட்ளயும், தடரயில் மமாதியடிப்பாரகள். அேரகம்ளா, ஒரு கல்லினமமல் 
இனசனாரு கல் இராதபடி கட்ைைஙகட்ள இடித்துப் மபாடுோரகள். ஏசனனில், இடறேன 
உஙகளிைம் ேரும் காலத்டத நீஙகள் அறிநதுசகாள்்ள வில்டலமய” எனறார.

பினபு இமயசு ஆலய முறறத்திறகுச சசைனறு, அஙமக சபாருட்கள் விறறுக் சகாண
டிருநதேரகட்ளத் துரத்தத் சதாைஙகினார. இமயசு அேரகளிைம், “எனது வீடு ஒரு 
செபவீைாயிருக்கும் எனறு எழுதியிருக்கிறமத; ஆனால், நீஙகள் அடதக் கள்ேரின 
குடகயாக்கியிருக்கிறீரகள்” எனறார.

அேர ஒவசோரு நாளும் ஆலயத்திமல மபாதித்துக் சகாணடிருநதார. தடலடம 
ஆசைாரியரகளும், மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரும், மக்கள் தடலேரகளும், அேடரக் சகாடல 
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இமயசு அதறகு அேரகளிைம், “இநத ோழ்விமல மக்கள் திருமணம் சசைய்கிறாரகள், 
திருமணம் சசைய்து சகாடுக்கப்படுகிறாரகள். ஆனால் ேரப்மபாகும் ோழ்விலும், 
இறநமதாரின உயிரத்சதழுதலிலும் இைம்சபறத் தகுதியுள்்ளேரக்ளாய் எணணப்
படுகிறேரகம்ளா, திருமணம் சசைய்ேதும் இல்டல, திருமணம் சசைய்துசகாடுப்பதும் 
இல்டல. அேரக்ளால் இறநது மபாகவும் முடியாது; ஏசனனில், அேரகள் இடறேனின 
தூதரகளுக்கு ஒப்பாயிருப்பாரகள். அேரகள் உயிரத்சதழுதலுக்குரிய பிள்ட்ளக்ளா
யிருப்பதால், அேரகள் இடறேனின பிள்ட்ளகள். இறநமதார உயிரத்சதழுகிறாரகள் 
எனற உணடமடய, மமாமசையும் கூை முட்புதடரப் பறறிய சைம்பேத்திமல குறிப்பிட்டுச 
சசைால்கிறார. ஏசனனில், மமாமசை கரத்தடர ஆபிரகாமின இடறேன எனறும், ஈசைாக்கின 
இடறேன எனறும், யாக்மகாபின இடறேன எனறும் அடழக்கிறார. அேர இறநதேர
களின இடறேன அல்ல, உயிர உள்்ளேரகளின இடறேமன. ஏசனனில், அேடரப் 
சபாறுத்தமட்டில், எல்மலாரும் உயிருள்்ளேரகம்ள” எனறார.

மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரில் சிலர, “மபாதகமர, நனறாகச சசைானனீர” எனறாரகள். 
அதறகுப் பினபு, ஒருேரும் அேரிைம் எநதக் மகள்வியும் மகட்கத் துணியவில்டல.

இமயசு அேரகளிைம், “கிறிஸ்து தாவீதின மகன எனறு சசைால்கிறாரகம்ள, அது எப்படிி 
சைஙகீதப் புத்தகத்தில் தாவீது தாமன:

  “ ‘கரத்தர என கரத்தரிைம் சசைானனதாேது:
  “நான உமது படகேடர உமது கால்களுக்கு பாதபடி ஆக்கும்ேடர
  நீர எனனுடைய ேலது பக்கத்தில் உட்காரும்.” ’

தாவீது அேடரக் கரத்தர எனறு அடழத்தான. அப்படியானால், கிறிஸ்து எப்படி 
அேனுக்கு மகனாய் இருக்கமுடியும்ி” எனறார.

மக்கள் எல்மலாரும் அேர சசைானனடதக் மகட்டுக்சகாணடிருநதாரகள். அப்சபாழுது 
இமயசு தமது சீைரகளிைம், “மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரகட்ளக் குறித்துக் கேனமாய் 
இருஙகள். அேரகள் நீணை அஙகிகட்ள அணிநதுசகாணடு திரியவும், சைநடத
சேளிகளில் ோழ்த்துக்கட்ளப் சபறவும் விரும்புகிறாரகள். அேரகள் செப 
ஆலயஙகளில் மிக முக்கியமான இருக்டககட்ளயும், விருநதுகளில் மதிப்புக்குரிய 
இைஙகட்ளயும் சபற விரும்புகிறாரகள். அேரகள் விதடேகளின வீடுகட்ள அபகரித்துக் 
சகாணடும் மறறும் பிறர காணமேணடும் எனபதறகாக சநடுமநரம் மனறாடுகிறாரகள். 
இப்படிப்பட்ைேரகள் மிகக்கடுடமயாகத் தணடிக்கப்படுோரகள்” எனறார.

இமயசு நிமிரநது பாரத்தமபாது, பணக்காரர தமது காணிக்டககட்ள ஆலயத்தின 
காணிக்டகப் சபட்டிகளில் மபாடுேடதக் கணைார. ஒரு ஏடழ விதடே, இரணடு சிறிய 
சசைப்பு நாணயஙகட்ள அதிமல மபாடுகிறடதயும் அேர கணைார. அப்சபாழுது அேர, 
“நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன. இநத ஏடழ விதடே, மறற எல்மலாடரப் 
பாரக்கிலும் அதிகமாய் மபாட்டிருக்கிறாள். இேரகள் எல்மலாரும் தஙகள் சசைல்ேத்தி
லிருநது காணிக்டகட்ளக் சகாடுத்தாரகள்; இேம்ளா, தனது ஏழ்டமயிலிருநது, தனது 
பிடழப்பிறகாக டேத்திருநத எல்லாேறடறயுமம மபாட்டுவிட்ைாள்” எனறார.

இமயசுவினுடைய சீைரகளில் சிலர, “ஆலயம் அழகான கறக்ளாலும், இடறேனுக்கு 
அரப்பணிக்கப்பட்ை காணிக்டககளினாலும் எவே்ளோய் அலஙகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது” 
எனறு சசைானனாரகள். அதறகு இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகள் இஙமக காணகிற 

மக்கள் இடதக் மகட்ைமபாது, “அப்படி ஒருமபாதும் ஆகாதிருப்பதாக!” எனறாரகள்.
அப்சபாழுது இமயசு “அேரகட்ள உறறுமநாக்கி, அப்படியானால், எழுதியிருக்

கிறதன சபாருள் எனனி

  “ ‘கட்ைைம் கட்டுகிறேரகள் புறக்கணித்த கல்மல,
  மூடலக்கு தடலக்கல்லானது’

அநதக் கல்லினமமல் விழுகிற ஒவசோருேனும், துணடுதுணைாக சநாறுஙகிப் 
மபாோன. இநதக்கல் யாரமமல் விழுகிறமதா, அேன நசுஙகுணடு மபாோன” எனறார.

மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரும், தடலடம ஆசைாரியரகளும், உைமன அேடரக் 
டகதுசசைய்ய ேழிமதடினாரகள். ஏசனனில் அேர தஙகளுக்கு எதிராகமே அநத 
உேடமடயச சசைானனார எனறு அேரகள் அறிநதுசகாணைாரகள். ஆனால் அேரகள் 
அஙகு கூடியிருநத மக்களுக்குப் பயநதாரகள்.

இமயசுடே மிகக் கூரடமயாய் கேனித்துக் சகாணடிருநத அேரகள், ஒறறரகட்ள 
அேரிைம் அனுப்பினாரகள். ஒறறரகம்ளா, நீதிமானகட்ளப்மபால் நடித்தாரகள். அேரகள் 
இமயசுடே, அேர சசைால்லும் ோரத்டதயினால் குறறம் சைாட்டி, அதனபடி அேடர 
ஆளுநரின ேல்லடமக்கும், அதிகாரத்திறகும் ஒப்படைக்க நிடனத்தாரகள். எனமே, 
அநத ஒறறரகள் இமயசுவிைம், “மபாதகமர, நீர சைரியானடதமய மபசுகிறீர எனறும், 
மபாதிக்கிறீர எனறும் நாஙகள் அறிமோம். நீர பட்சைபாதம் காட்டுகிறேர அல்ல எனறும், 
இடறேனின ேழிடய சைத்தியதினபடிமய மபாதிக்கிறேருமாய் இருக்கிறீர. எனறும் 
அறிமோம். மராம மபரரசைன சீசைருக்கு நாஙகள் ேரி சசைலுத்துேது சைரியா, இல்டலயாி” 
எனறு மகட்ைாரகள்.

இமயசு அேரகளின தநதிரத்டத அறிநது சகாணைேராய் அேரகளிைம், “ஒரு 
சேள்ளிக்காடசை எனக்குக் காட்டுஙகள். இநத சேள்ளிக்காசிமல இருக்கும் உருேமும், 
சபாறிக்கப்பட்ை எழுத்துக்களும் யாருடையடேி” எனறு மகட்ைார.

அேரகள், “மபரரசைன சீசைருடையது” எனறு பதிலளித்தாரகள்.
இமயசு அேரகளிைம், அப்படியானால் “சீசைருடையடத சீசைருக்கும், இடறேனுடையடத 

இடறேனுக்கும் சகாடுஙகள்” எனறார.
மக்களுக்கு முனபாக இமயசு சசைானன ோரத்டதகளிமல, அேரக்ளால் அேடரக் 

குறறப்படுத்த முடியவில்டல. அேரகள் அேருடைய பதிடலக் மகட்டு, வியப்புறறு 
மவுனமானாரகள்.

இறநமதார உயிரத்சதழுேதில்டல எனறு சசைால்லும் சைதுமசையரில் சிலர, இமயசுவிைம் 
ஒரு மகள்வியுைன ேநதாரகள். அேரகள் அேரிைம், “மபாதகமர, ஒருேன பிள்ட்ள 
இல்லாதேனாகத் தன மடனவிடய விட்டுவிட்டு இறநதுமபானால், அேனுடைய 
சைமகாதரன அநத விதடேடயத் திருமணம் சசைய்து, இறநதுமபான தன சைமகாதர
னுக்கு மகப்மபறு அளிக்கட்டும் எனறு, மமாமசை எஙகளுக்கு எழுதி டேத்திருக்கிறார. 
ஏழு சைமகாதரர இருநதாரகள்; மூத்தேன ஒரு சபணடணத் திருமணம் சசைய்து, 
பிள்ட்ளகள் இல்லாதேனாய் இறநதுமபானான. இரணைாேது சைமகாதரனும், பின 
மூனறாேது சைமகாதரனுமாக, முடறமய அேட்ளத் திருமணம் சசைய்து, பிள்ட்ளகள் 
இல்லாதேரக்ளாக இறநதுமபானாரகள். அப்படிமய, ஏழு சைமகாதரரகளும் அேட்ளத் 
திருமணம் சசைய்து, பிள்ட்ளகள் இல்லாமல் இறநதுமபானாரகள். கடைசியாக, அநதப் 
சபணணும் இறநதுமபானாள். அப்படியானால், இறநதேரகள் உயிருைன எழுநதிருக்
கும்மபாது, அேள் யாருக்கு மடனவியாய் இருப்பாள்ி ஏழு சைமகாதரரகளும் அேட்ளத் 
திருமணம் சசைய்தாரகம்ள” எனறாரகள்.
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நிகழத் சதாைஙகும்மபாது, நீஙகள் உஙகள் தடலகட்ள நிமிரத்தி எழுநது நில்லுஙகள். 
ஏசனனில், உஙகள் மீட்பு சநருஙகி ேருகிறது.”

இமயசு சீைரகளுக்கு மமலும் இநத உேடமடயச சசைானனார: “அத்திமரத்டதயும் 
மறற எல்லா மரஙகட்ளயும் மநாக்கிப் பாருஙகள். அடே துளிரவிடும்மபாது, மகாடைக்
காலம் சநருஙகுகிறது எனறு, நீஙகம்ள பாரத்து அறிநதுசகாள்கிறீரகள். அவோமற 
இேறடறசயல்லாம் நீஙகள் காணும்மபாது, இடறேனுடைய அரசு சைமீபமாய் 
ேநதிருக்கிறது எனறு அறிநதுசகாள்ளுஙகள்.

“நான உஙகளுக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன, இநதக் காரியஙகச்ளல்லாம் 
நைநதுமுடியும் ேடரக்கும், நிசசையமாகமே இநதத் தடலமுடற ஒழிநதுமபாகாது. 
ோனமும், பூமியும் ஒழிநதுமபாகும். ஆனால், என ோரத்டதகம்ளா ஒருமபாதும் 
ஒழிநதுமபாகாது.

“ஊதாரித்தனத்தினாலும், மதுபான சேறியினாலும், ோழ்க்டகக்குரிய கேடலகளி
னாலும் உஙகள் இருதயஙகள் பாரமடைநது மபாகாதடி நீஙகள் கேனமாய் இருஙகள். 
அப்சபாழுது அநத நாள், ஒரு கணணிடயப்மபால எதிரபாராத விதத்தில், உஙகள்
மமல் ேரும். பூமி முழுேதிலும் ோழுகினற எல்மலாரமமலும் அது ேரும். எப்சபாழுதும் 
விழிப்புைன இருஙகள். நைக்கப்மபாகினற எல்லாேறறிலிருநதும் தப்பித்துக் சகாள்ே
தறகாக மனறாடுஙகள். மானிைமகனாகிய எனக்கு முனபாக, உஙகளுக்கு நிறகக்கூடிய 
ேல்லடம இருக்கவும் மனறாடுஙகள்” எனறார.

இமயசு ஒவசோரு நாளும் ஆலயத்தில் மபாதித்துக் சகாணடிருநதார. அதறகுப் பினபு, 
இரவு மநரத்டத ஒலிே மடல எனப்பட்ை குனறுக்குப் மபாய் தஙகிேநதார. எல்லா 
மக்களும் அதிகாடலயிமலமய எழுநது, அேர சசைால்ேடதக் மகட்பதறகு, அேரிைம் 
ஆலயத்திறகு ேநதாரகள்.

பஸ்கா என அடழக்கப்படும், புளிப்பில்லாத அப்பப் பணடிடக சநருஙகி இருநதது. 
தடலடம ஆசைாரியரகளும், மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரும், இமயசுடேக் சகாடல 
சசைய்ேதறகு ேழிடயத் மதடிக்சகாணடிருநதாரகள். ஆனால், அேரகள் மக்களுக்குப் 
பயநதிருநதாரகள். அப்சபாழுது பனனிசரணடு சீைரகளில் ஒருேனான, ஸ்காரிமயாத்து 
என அடழக்கப்பட்ை யூதாசுக்குள் சைாத்தான புகுநதான. யூதாஸ் தடலடம ஆசைாரியர
களிைமும், ஆலயத்தின காேல் அதிகாரிகளிைமும் மபாய், தான இமயசுடே எப்படிக் 
காட்டிக்சகாடுக்கலாம் எனறு, அேரகளுைன கலநது மபசினான. அேரகள் மகிழ்சசி
யடைநது, அேனுக்குப் பணம் சகாடுக்க உைனபட்ைாரகள். யூதாசும் அதறகுச சைம்மதித்து, 
மக்கள் கூடியிராத மேட்ளயில், அேரகளிைம் இமயசுடேப் பிடித்துக் சகாடுப்பதறகு 
ோய்ப்டபத் மதடிக்சகாணடிருநதான.

அப்சபாழுது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிடயப் பலியிைப்படும் நா்ளான புளிப்பில்லாத அப்பப் 
பணடிடகயின நாள் ேநதது. இமயசு மபதுருவிைமும், மயாோனிைமும், “நீஙகள் மபாய், 
பஸ்காடேச சைாப்பிடுேதறகான ஆயத்தஙகட்ளச சசைய்யுஙகள்” எனறு சசைால்லி, 
அேரகட்ள அனுப்பினார.

அேரகள், “நாஙகள் எஙமக அதறகான ஆயத்தத்டத சசைய்யமேணடும் என நீர 
விரும்புகிறீரி” எனறு மகட்ைாரகள்.

இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகள் பட்ைணத்திறகுள் மபாகும்மபாது, தணணீர குைத்டதச 
சுமநது ேருகிற ஒருேடனச சைநதிப்பீரகள். அேன மபாகும் வீட்டிறகுள், அேடனப் 

இடேசயல்லாம், ஒரு கல்லினமமல் இனசனாரு கல் இராதபடி இடிக்கப்படும் நாட்கள் 
ேரும்; அடே ஒவசோனறும் கீமழ தள்ளிவிைப்படும்” எனறார.

அேரகள் இமயசுவிைம், “மபாதகமர, எப்சபாழுது இடே நிகழும்ி நிகழப்மபாகிறது 
எனபதறகான அடையா்ளம் எனனி” எனறு மகட்ைாரகள்.

இமயசு அதறகுப் பதிலாக, “நீஙகள் ஏமாறாதபடி விழிப்பாயிருஙகள். ஏசனனில், 
அமநகர நானதான அேர, காலம் சநருஙகிவிட்ைது எனசறல்லாம் சசைால்லிக்
சகாணடு, என சபயராமல ேருோரகள். அேரகட்ளப் பினபறற மேணைாம். நீஙகள் 
யுத்தஙகட்ளயும், கி்ளரசசிகட்ளயும் மகள்விப்படும்மபாது, பயப்பைமேணைாம். முதலில் 
இடே நிகழமே மேணடும். ஆனாலும், முடிமோ உைமன ேராது” எனறார.

பினபு இமயசு அேரகளிைம் சசைானனதாேது: “நாட்டிறகு விமராதமாய் நாடு 
எழும்பும், அரசு அரசிறசகதிராய் எழும்பும். பல இைஙகளில் சபரும் பூமியதிரசசிகளும், 
பஞசைஙகளும், ஆபத்தான மநாய்களும் உணைாகும். பயஙகர சைம்பேஙகளும், ோனத்தி
லிருநது சபரிய அடையா்ளஙகளும் காணப்படும்.

“இடே எல்லாேறறிறகும் முனபாக, உஙகட்ளப் பிடித்துத் துனபுறுத்துோரகள். 
அேரகள் உஙகட்ள செப ஆலயஙகளிலும், சிடறகளிலும் ஒப்படைப்பாரகள். 
அரசைருக்கு முனபாகவும், ஆளுநரகளுக்கு முனபாகவும் சகாணடு சசைல்லப்படுவீரகள். 
இடே எல்லாம் என சபயரின சபாருட்டு நிகழும். நீஙகள் அேரகளுக்கு சைாட்சிக்ளாய் 
இருப்பதறகு, இது ஒரு சைநதரப்பமாய் இருக்கும். ஆனால், உஙகள் சைாரபாக எப்படிப் 
மபசைலாம் எனறு முனனதாகக் கேடலப்பைாமல் இருக்கத் தீரமானித்துக் சகாள்ளுஙகள். 
உஙகள் எதிரிகளில் எேனும் எதிரத்துப் மபசைமோ, மறுத்துப் மபசைமோ முடியாத 
அ்ளவுக்கு, ோரத்டதடயயும் ்ானத்டதயும் நான உஙகளுக்குக் சகாடுப்மபன. நீஙகள் 
சபறமறாரக்ளாலும், சைமகாதரரக்ளாலும், உறவினரக்ளாலும், நணபரக்ளாலும் கூை 
காட்டிக் சகாடுக்கப்படுவீரகள். அேரகள் உஙகளில் சிலடரக் சகாடல சசைய்ோரகள். 
என நிமித்தம் அடனேரும் உஙகட்ள சேறுப்பாரகள். ஆனால், உஙகள் தடலயிலுள்்ள 
ஒரு முடிகூை அழிநதுமபாகாது. உஙகள் சபாறுடமயினால் உஙகள் ஆத்துமாக்கட்ள 
ஆதாயப்படுத்திக் சகாள்ளுஙகள்.

“எருசைமலம் படை வீரரால் முறறுடகயிைப்படுேடத நீஙகள் காணும்மபாது, அதறகு 
அழிவு சநருஙகிவிட்ைது என அறிநதுசகாள்வீரகள். அப்சபாழுது யூமதயாவில் 
இருக்கிறேரகள் மடலகளுக்குத் தப்பி ஓைட்டும். நகரத்தில் இருக்கிறேரகள் சேளிமய 
புறப்பட்டு மபாகட்டும். நாட்டு மக்கள் பட்ைணத்திறகுள் மபாகாமல் இருக்கட்டும். 
ஏசனனில், எழுதப்பட்டிருப்படே எல்லாம் நிடறமேறப்மபாகும் தணைடனயின காலம் 
இதுமே. அநநாட்களில் கரப்பேதிகளின நிடலடமயும், பால் சகாடுக்கும் தாய்மாரின 
நிடலடமயும் எவே்ளவு பயஙகரமாயிருக்கும்! நாட்டிமல சகாடிய துனபமும் உணைாகும். 
இநத மக்களுக்கு எதிராக கடுஙமகாபமும் சேளிப்படும். அேரகள் ோளினால் 
சேட்டுணடு விழுோரகள். எல்லா மக்களின நாடுகளுக்கும் டகதிக்ளாய் சகாணடு 
சசைல்லப்படுோரகள். யூதரல்லாதேரகளின காலம் நிடறமேறும்ேடர, எருசைமலம் 
யூதரல்லாதேரக்ளால் மிதிக்கப்படும்.

“சூரியனிலும், சைநதிரனிலும், நட்சைத்திரஙகளிலும் அடையா்ளஙகள் ஏறபடும். 
பூமியிமலா மக்கள் கைலின முழக்கத்தினாலும், சகாநதளிப்பினாலும், சபருந
துனபத்திறகும், கலக்கத்திறகும் உட்படுோரகள். ோனத்தின அதிகாரஙகள் 
அடசைக்கப்படுேதனால், மனிதர உலகத்திறகு எனன ஏறபடுமமா எனறு பயத்தினால், 
மனம் மசைாரநதுமபாோரகள். அவமேட்ளயில் மானிைமகனாகிய நான ேல்லடம
யுைனும், மிகுநத மகிடமயுைனும், மமகத்தில் ேருேடத மனிதரகள் காணபாரகள். இடே 
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மபாகாதிருக்க, நான உனக்காக மனறாடியிருக்கிமறன. நீ மனநதிரும்பிய பினபு, உன 
சைமகாதரரகட்ளயும் சபலப்படுத்து” எனறார.

அப்சபாழுது சீமமான இமயசுவிைம், “ஆணைேமர, நான உம்முைமன சிடறக்குப் 
மபாகவும், சைாகவும் ஆயத்தமாய் இருக்கிமறன” எனறான.

இமயசு அதறகுப் பதிலாக, “மபதுருமே, நான உனக்குச சசைால்கிமறன, இனறு மசைேல் 
கூவுேதறகு முனனதாகமே, எனடன உனக்குத் சதரியாது எனறு, நீ மூனறுமுடற 
மறுதலிப்பாய்” எனறார.

பினபு இமயசு அேரகளிைம், “உஙகட்ள நான பணப்டபமயா, பயணப்டபமயா, 
பாதரட்டசைகம்ளா இல்லாமல் அனுப்பியமபாது, உஙகளுக்கு ஏதாேது குடறவு 
ஏறபட்ைதாி” எனறு மகட்ைார.

அதறகு அேரகள், “ஒனறும் குடறவுபைவில்டல” எனறாரகள்.
இமயசு அேரகளிைம், “இப்சபாழுது, பணப்டப இருநதால் எடுத்துக்சகாள்ளுஙகள். 

ஒரு பயணப்டபடயயும் எடுத்துக்சகாள்ளுஙகள். உஙகளிைம் ோள் இல்லாவிட்ைால், 
தனது மமலுடைடய விறறு, ஒனடற ோஙகிக்சகாள்்ளட்டும். ‘குறறோளிகளில் 
ஒருேராக அேர எணணப்பட்ைார’ எனறு எழுதியிருக்கிறமத; நான உஙகளுக்குச 
சசைால்கிமறன, இது எனனில் நிடறமேற மேணடும். ஆம், எனடனக் குறித்து எழுதப்
பட்டிருப்பது முழுடமயாக நிடறேடையப்மபாகிறது” எனறார.

அப்சபாழுது சீைரகள் இமயசுவிைம், “ஆணைேமர, எஙகளிைம் ஏறசகனமே இரணடு 
ோள்கள் இருக்கினறன” எனறாரகள்.

அதறகு அேர, “அதுமபாதும்” எனறார.

ேழக்கம்மபால இமயசு ஒலிே மடலக்குச சசைனறார. அேருடைய சீைரகள் அேடரப் 
பினபறறிச சசைனறாரகள். அநத இைத்டதச சசைனறடைநதமபாது, இமயசு அேரகளிைம், 
“நீஙகள் மசைாதடனக்குட்பைாதபடிக்கு மனறாடுஙகள்” எனறார. இமயசு அேரகட்ளவிட்டு, 
ஒரு கல்சலறி தூரம் விலகிப்மபாய், முழஙகாறபடியிட்டு மனறாடினார. அேர, “பிதாமே! 
உமக்கு விருப்பமானால், எனடனவிட்டு இநதப் பாத்திரத்டத எடுத்துவிடும்; ஆனால் 
என விருப்பப்படியல்ல, உமது திட்ைமம சசைய்யப்பைட்டும்” எனறார. பரமலாகத்திலிருநது 
ஒரு தூதன அேருக்கு முனமதானறி, அேடரப் சபலப்படுத்தினான. அேர மிகவும் 
மேதடனயடைநதேராய், ஊக்கத்துைன மனறாடினார. அேருடைய வியரடே, இரத்தத் 
துளிகட்ளப்மபால தடரயில் விழுநதது.

இமயசு மனறாட்டிலிருநது எழுநது, தமது சீைரகளிைம் மீணடும் சசைனறார. 
அப்சபாழுது சீைரகள் கேடலயினால் மசைாரவுறறு, நித்திடரயாய் இருப்படத 
அேர கணைார. இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகள் ஏன தூஙகிக் சகாணடிருக்கிறீரகள்ி 
மசைாதடனக்குட்பைாதபடிக்கு எழுநதிருநது மனறாடுஙகள்” எனறார.

இமயசு இனனும் மபசிக்சகாணடிருக்டகயில், ஆட்கள் கூட்ைமாய் ேநதாரகள். 
பனனிசரணடு சீைரகளில் ஒருேனான யூதாஸ் எனறு அடழக்கப்பட்ைேன, அேரகட்ள 
ேழிநைத்திக் சகாணடுேநதான. அேன இமயசுடே முத்தம் சசைய்ேதறகாக, அேருக்குக் 
சைமீபமாய் ேநதான. இமயசுமோ அேனிைம், “யூதாமசை, எனடன முத்தத்தினால் காட்டிக்
சகாடுக்கிறாமயாி” எனறார.

இமயசுடேப் பினபறறியேரகள், நைக்கப்மபாேடதக் கணடு, “ஆணைேமர, நாஙகள் 
எஙகள் ோளினாமல சேட்ைட்டுமாி” எனறு மகட்ைாரகள். சீைரகளில் ஒருேன, பிரதான 
ஆசைாரியனின மேடலக்காரனின ேலது காடத சேட்டினான. அப்சபாழுது, அேனது 
ேலது காது சேட்டுணைது.

பினசதாைரநது மபாஙகள். வீட்டின சசைாநதக்காரனிைம், ‘எனது சீைரகளுைன நான 
பஸ்காடேச சைாப்பிடுேதறகான விருநதினர அடற எஙமக இருக்கிறது எனறு, மபாதகர 
உம்மிைம் மகட்கச சசைானனார’ எனறு மகளுஙகள். அேன உஙகளுக்கு ேசைதி உள்்ள ஒரு 
சபரிய மமல்வீட்டு அடறடயக் காணபிப்பான. அஙமக ஆயத்தம் சசைய்யுஙகள்” எனறு 
சசைால்லி அனுப்பினார.

அேரகள் புறப்பட்டுப்மபாய், இமயசு தஙகளுக்குச சசைானன விதமாகமே எல்லாம் 
இருப்படதக் கணைாரகள். பஸ்காடே ஆயத்தம் சசைய்தாரகள்.

அதறகான மநரம் ேநதமபாது, இமயசுவும் அேருடைய அப்மபாஸ்தலரும் பநதியில் 
உட்காரநதாரகள். இமயசு அேரகளிைம், “நான மேதடன அனுபவிக்கும் முனனதாக, 
உஙகளுைமன இநதப் பஸ்காடேச சைாப்பிடுேதறகு ஆேலுைன ோஞடசையாய் 
இருக்கிமறன. ஏசனனில், நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, இடறேனுடைய அரசில் 
இடேசயல்லாம் நிடறமேறும் ேடரக்கும், இடத நான மீணடும் சைாப்பிைமாட்மைன” 
எனறார.

பாத்திரத்டத எடுத்த பினபு, அேர நனறி சசைலுத்தி, “இடத எடுத்து உஙகளிடைமய 
பகிரநதுசகாள்ளுஙகள். ஏசனனில் நான உஙகளுக்குச சசைால்கிமறன, இடறேனுடைய 
அரசு ேரும்ேடரக்கும் திராட்டசைப்பழ இரசைத்டத இனிமமல் நான குடிக்கமாட்மைன” 
எனறார.

பினபு இமயசு அப்பத்டத எடுத்து, நனறி சசைலுத்தி, அடதப் பிட்டு, அடத 
அேரகளுக்குக் சகாடுத்து, “உஙகளுக்காகக் சகாடுக்கப்படுகிற எனனுடைய சைரீரம்; 
எனடன நிடனவுகூரும்படி இடதச சசைய்யுஙகள்” எனறார.

அவவிதமாகமே உணடே முடித்தபினபு, அேர அநதப் பாத்திரத்டத எடுத்து, 
அேரகளுக்குச சசைானனதாேது, “இநதப் பாத்திரம், உஙகளுக்காக ஊறறப்படுகிற 
எனனுடைய இரத்தத்தினாலான புதிய உைனபடிக்டக. ஆனாலும், எனடனக் காட்டிக்
சகாடுக்கப் மபாகிறேனின டகமயா, சைாப்பாட்டுப் பநதியிமல என டகயுைமனமய 
இருக்கிறது. நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடிமய மானிைமகனாகிய நான மபாகமேணடும். 
ஆனால் எனடனக் காட்டிக் சகாடுக்கிறேனுக்கு ஐமயா!” எனறார. அேரகம்ளா, 
தஙகளுக்குள்ம்ள “இடதச சசைய்கிறேன யாராயிருக்கும்ி” எனறு, தஙகளுக்குள்ம்ள 
மகட்கத் சதாைஙகினாரகள்.

மமலும், தஙகளுக்குள்ம்ள யார சபரியேனாகக் கருதப்படுகிறான எனபது பறறி, ஒரு 
ோக்குோதமும் மூணைது. அப்சபாழுது இமயசு அேரகளிைம், “யூதரல்லாத மக்களின 
அரசைரகள், அேரகட்ள அைக்கி ஆளுகிறாரகள்; அேரகள்மமல் அதிகாரம் சசைலுத்துகிற
ேரகள், தாஙகள் சகாடைேள்்ளல்கள் எனறு தஙகட்ள அடழத்துக் சகாள்கிறாரகள். 
ஆனால், நீஙகள் அப்படியிருக்கக் கூைாது. உஙகள் மத்தியில் சபரியேனாய் இருக்கிறேன, 
சிறியேடனப்மபால் இருக்கமேணடும். ஆளுடக சசைய்கிறேமனா, பணிவிடை 
சசைய்கிறேடனப்மபால் இருக்கமேணடும். பநதியில் உட்காரநதிருப்பேனா, அல்லது 
அதில் பணிசசைய்கிறேனா, எேன சபரியேனி பநதியில் உட்காரநதிருக்கிறேன 
அல்லோி ஆனால் நாமனா, உஙகளிடைமய பணிசசைய்கிறேடனப்மபால் இருக்கிமறன. 
நீஙகம்ள எனது மசைாதடனகளில் எனமனாடுகூை நினறேரகள். என பிதா எனக்கு ஒரு 
அரடசை ஏறபடுத்தினதுமபால, நானும் உஙகளுக்கு ஒரு அரடசை ஏறபடுத்துகிமறன. இதனால் 
நீஙகளும் எனனுடைய அரசிமல, பநதியில் சைாப்பிட்டுக் குடிப்பீரகள். இஸ்ரமயலின பனனி
சரணடு மகாத்திரஙகட்ளயும் நியாயநதீரக்கிறேரக்ளாய் அரியடணயில் உட்காருவீரகள்.

“சீமமாமன, சீமமாமன, மகாதுடமடயப் புடைப்பதுமபால் உஙகட்ளப் புடைக்கும்படி, 
சைாத்தான அனுமதி மகட்டிருக்கிறான. ஆனாலும், உன விசுோசைம் குடறநது 
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அப்சபாழுது அேரகள் எல்மலாரும் இமயசுவிைம், “அப்படியானால், நீ இடறேனின 
மகமனாி” எனறு மகட்ைாரகள்.

அதறகு அேர பதிலாக, “நான அேர தான எனறு நீஙகம்ள சசைால்லுகிறீரகம்ள” 
எனறார.

அப்சபாழுது அேரகள், “இனியும் நமக்குச சைாட்சி மதடேயாி அேனுடைய 
ோயிலிருநமத அடத நாம் மகட்மைாமம” எனறாரகள்.

இதறகு பினபு கூடியிருநத முழுக்கூட்ைமும் எழுநது, இமயசுடேப் பிலாத்துவிைம் 
சகாணடுசசைனறாரகள். அஙமக அேரகள், “இேன மக்கட்ள கி்ளரசசியில் ஈடுபடுத்த 
முயனறடத நாஙகள் கணமைாம். மராமப் மபரரசைனாகிய சீசைருக்கு ேரி சசைலுத்துேடத 
இேன எதிரக்கிறான. தனடனக் கிறிஸ்து எனப்பட்ை அரசைன எனறும் சசைால்லிக்சகாள்
கிறான” எனறு, அேரமமல் குறறம் சைாட்டினாரகள்.

எனமே பிலாத்து இமயசுவிைம், “நீ யூதருடைய அரசைனாி” எனறு மகட்ைான.
அதறகு இமயசு, “ஆம், நீர சசைால்கிறபடிமயதான” எனறார.
பிலாத்து தடலடம ஆசைாரியரகட்ளயும், கூடியிருநத மக்கட்ளயும் பாரத்து, 

“இேனுக்கு விமராதமாய் குறறம் சைாட்டுேதறகான ஆதாரம் எடதயும் நான காண
வில்டல” எனறான.

ஆனால் அேரகம்ளா, “இேன தனது மபாதடனயினாமல, யூமதயா முழுேதிலு
முள்்ள மக்கட்ளக் கலகப்படுத்துகிறான. இேன கலிமலயா சதாைஙகி, இஙகு ேடர 
ேநதுவிட்ைான” எனறாரகள்.

அடதக்மகட்ை பிலாத்து, “இேன கலிமலயனாி” எனறான. இமயசு ஏமராதுவின 
அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ைேர எனறு அேன அறிநதமபாது, அேன இமயசுடே 
ஏமராதுவினிைத்திறகு அனுப்பிடேத்தான. அவமேட்ளயில், ஏமராதுவும் எருசைமலமுக்கு 
ேநதிருநதான.

ஏமராது இமயசுடேக் கணைமபாது, மிகவும் சைநமதாஷப்பட்ைான. ஏசனனில், 
நீணைகாலமாக அேன அேடரப் பாரக்க விரும்பியிருநதான. அேன இமயசுடேக்
குறித்துக் மகள்விப்பட்டிருநததினால், அேரால் சசைய்யப்படும் சில அறபுதஙகட்ளப் 
பாரக்க விரும்பினான. அேன இமயசுவிைம் அமநக மகள்விகட்ளக் மகட்ைான. ஆனால் 
இமயசுமோ அேனுக்கு ஒரு பதிலும் சசைால்லவில்டல. தடலடம ஆசைாரியரகளும், 
மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரும் அஙமக நினறு ஆமேசைத்மதாடு குறறம் சைாட்டினாரகள். 
அப்சபாழுது ஏமராதுவும், அேனுடைய படைவீரரும் அேடர அேமதித்து, அேடரக் மகலி 
சசைய்தாரகள். அேரகள் இமயசுவுக்கு அலஙகாரமான ஒரு மமலுடைடய உடுத்தி, அேடரத் 
திரும்பவும் பிலாத்துவிைம் அனுப்பினாரகள். அனறு முதல் ஏமராதுவும், பிலாத்துவும் 
நணபரக்ளாயினர. அதறகுமுன, அேரகள் இருேரும் படகேரக்ளாக இருநதாரகள்.

பிலாத்து தடலடம ஆசைாரியரகட்ளயும், ஆட்சியா்ளரகட்ளயும், மக்கட்ளயும் 
ஒனறாகக் கூப்பிட்டு, அேரகளிைம், “நீஙகள் இநத மனிதடன, மக்கட்ள கி்ளரசசி 
சசைய்யத் தூணடும் ஒருேனாக எனனிைம் சகாணடுேநதீரகள். உஙகள் முனபாகமே 
அேடன விசைாரித்மதன. ஆனால், அேனுக்கு விமராதமாக நீஙகள் சைாட்டும் குறறத்
திறகான ஆதாரம் எடதயும் நான காணவில்டல. ஏமராதுவும் குறறம் காணவில்டல. 
ஏசனனில், நீஙகள் காணகிறபடி ஏமராது இேடன நம்மிைத்திறமக திருப்பி அனுப்பியி
ருக்கிறார. மரண தணைடன சபறறுக்சகாள்்ளத்தக்க குறறம் எடதயும் இேன 
சசைய்யவில்டல. எனமே, நான இேடனத் தணடித்து, விடுதடலயாக்குமேன” எனறான. 
⌞பணடிடகயினமபாது, ேழக்கத்தினபடி யாராேது ஒருேடன மக்களுக்கு விடுதடல
சசைய்ய மேணடியிருநதது.⌟

ஆனால் இமயசுமோ, “மபாதும், நிறுத்துஙகள்!” எனறு சசைால்லி, அேனுடைய 
காடதத் சதாட்டு, அேடனக் குணமாக்கினார.

அப்சபாழுது இமயசு, தம்டமப் பிடிக்கும்படி ேநதிருநத தடலடம ஆசைாரியர
கட்ளயும், ஆலயகாேலர அதிகாரிகட்ளயும், யூதரின தடலேரகட்ளயும் பாரத்து, “நான 
ஆபத்தான புரட்சிடய உணைாக்குகிமறனா, அதனாமலயா எனடனப் பிடிப்பதறகு 
ோள்களுைனும் தடிகளுைனும் ேநதிருக்கிறீரகள்ி நான ஒவசோரு நாளும் ஆலய 
முறறத்தில் உட்காரநது மபாதித்துக் சகாணடிருநமதமன; அப்மபாது நீஙகள் எனடனப் 
பிடிக்கவில்டல. ஆனால், இதுமே உஙகள் மேட்ளயாய் இருக்கிறது. இருள் அதிகாரம் 
சசைலுத்தும் மேட்ளமய இது” எனறார.

அேரகள் இமயசுடேப் பிடித்து, பிரதான ஆசைாரியன வீட்டிறகுக் சகாணடுசசைனறாரகள். 
மபதுரு சிறிது தூரத்தில் பினசதாைரநது மபாய்க்சகாணடிருநதான. அநத வீட்டு முறறத்
தின நடுவில் சிலர சநருப்பு மூட்டி, அதன அருமக ஒனறாய் உட்காரநதாரகள். அப்மபாது 
மபதுருவும் அேரகளுைன உட்காரநதிருநதான. மபதுரு அஙமக உட்காரநதிருப்படத, ஒரு 
மேடலக்காரப் சபண சநருப்பு சேளிசசைத்திமல கணைாள். அேள் அேடன உறறுப்
பாரத்து, “இேன இமயசுமோடு இருநதான” எனறாள்.

ஆனால் மபதுருமோ, “சபணமண, அேடர எனக்குத் சதரியாது” எனறு 
மறுதலித்தான.

சிறிது மநரத்திறகுப் பினபு, மேசறாருேன மபதுருடேக் கணடு, “நீயும் அேரகளில் 
ஒருேன தான” எனறான.

அதறகுப் மபதுரு, “இல்டலயப்பா, நான அல்ல” எனறான.
ஏறக்குடறய ஒருமணி மநரத்திறகுப் பினபு இனசனாருேன, “நிசசையமாகமே, 

இேனும் இமயசுவுைமன இருநதான. ஏசனனில் இேன கலிமலயன” எனறான.
அதறகுப் மபதுரு, “மனிதமன நீ எனனப் மபசுகிறாய் எனமற எனக்குத் சதரியாது” 

எனறான. அேன அப்படிச சசைால்லிக்சகாணடிருக்டகயில், மசைேல் கூவிறறு. 
அப்சபாழுது கரத்தர திரும்பி, மபதுருடே மநருக்கு மநராய் பாரத்தார. உைமன, 
“இனறு மசைேல் கூவுேதறகு முனமன, நீ எனடன மூனறுமுடற மறுதலிப்பாய்” எனறு 
கரத்தர சசைானன ோரத்டத, மபதுருவுக்கு ்ாபகம் ேநதது. அேன சேளிமய மபாய் 
மனஙகசைநது அழுதான.

இமயசுடேக் காேல் சசைய்துசகாணடிருநதேரகள், அேடர ஏ்ளனம் சசைய்யவும், 
அடிக்கவும் சதாைஙகினாரகள். அேரகள் இமயசுவினுடைய கணகட்ளக் கட்டிவிட்டு, 
“உனடன அடித்தது யார எனறு, ்ானதிருஷ்டியினால் சசைால்” எனறு ேறபுறுத்திக் 
மகட்ைாரகள். அேரகள் இனனும் அதிகமாய் ஏ்ளனம் சசைய்தாரகள்.

சபாழுது விடிநதமபாது, யூத தடலேரகளின குழுவும், தடலடம ஆசைாரியரகளும், 
மமாமசையின சைட்ை ஆசிரியரகளும் ஒனறாய் கூடிேநதாரகள். இமயசு அேரகளுக்கு 
முனபாக ஆமலாசைடனச சைஙகத்திறகுக்சகாணடு ேரப்பட்ைார. அேரகள் இமயசுவிைம், 
“நீ கிறிஸ்துதான எனறால், அடத எஙகளுக்குச சசைால்” எனறாரகள்.

இமயசு அதறகுப் பதிலாக, நான உஙகளுக்குச சசைானனாலும், நீஙகள் அடத 
விசுோசிக்கமாட்டீரகள். நான உஙகளிைம் மகள்வி மகட்ைாலும், நீஙகள் அதறகுப் பதில் 
சசைால்லமாட்டீரகள். ஆனால் இப்மபாதிலிருநமத, ேல்லடமயுள்்ள இடறேனுடைய 
ேலது பக்கத்தில் மானிைமகனாகிய நான அமரநதிருப்மபன  எனறார.
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படைவீரரகளும் அேடர ஏ்ளனம் சசைய்தாரகள். அேரகள் இமயசுவுக்கு புளித்த 
திராட்டசை இரசைத்டதக் சகாடுத்து, “நீ யூதருடைய அரசைனாய் இருநதால், உனடன நீமய 
விடுவித்துக்சகாள்” எனறாரகள்.

அேருக்கு மமலாக ஒரு அறிவிப்புப் பலடக இருநதது, அதில் இப்படி எழுதியிருநதது.

இேர யூதருடைய அரசைன.

அஙமக சதாஙகிக் சகாணடிருநத குறறோளிகளில் ஒருேன, “நீர கிறிஸ்து 
அல்லோி உனடனயும், எஙகட்ளயும் விடுவியும்” எனறு அேடர இகழ்நதான.

ஆனால் மறற குறறோளிமயா, அேடனக் கணடித்து, “நீ இடறேனுக்குப் 
பயப்படுேதில்டலயாி நீயும் இமத தணைடனக்கு உட்பட்டிருக்கிறாமய. நாம் நியாயப்படி 
தணைடன சபறறிருக்கிமறாம். நமது சசையல்களுக்மகறறடதமய சபறறிருக்கிமறாம். 
இேமரா, எநத தேறும் சசைய்யவில்டல” எனறான.

பினபு அேன இமயசுவிைம், “இமயசுமே, உமது அரசில் நீர ேரும்மபாது, எனடனயும் 
நிடனவில் டேத்துக்சகாள்ளும்” எனறான.

அதறகு இமயசு, “நான உனக்கு உணடமடயச சசைால்கிமறன, இனடறக்மக நீ 
எனனுைனகூை சசைாரக்கத்தில் இருப்பாய்” எனறார.

அப்சபாழுது பகல் பனனிசரணடு மணியாயிருநதது, பூமிசயஙகும் இருள் சூழ்நது 
பிறபகல் மூனறு மணிேடர நீடித்திருநதது. சூரியன இரு்ளடைநதது. ஆலயத்தின 
திடரசசீடல இரணைாகக் கிழிநதது. இமயசு உரத்த குரலில், “பிதாமே, உமது டககளில் 
என ஆவிடய ஒப்புக்சகாடுக்கிமறன” எனறு சைத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டுச சசைால்லி, 
அேருடைய கடைசி மூசடசைவிட்ைார.

நூறறுக்குத் தடலேன நைநதேறடறசயல்லாம் கணடு, “நிசசையமாகமே, இேர 
நீதிமான” எனறு இடறேடன மகிடமப்படுத்தினான. இநதக் காட்சிடயப் பாரப்பதறகாக, 
கூடியிருநத மக்கள் எல்மலாரும் நைநதடதக் கணைமபாது, அேரகள் தஙகள் மாரபில் 
அடித்துக்சகாணடு திரும்பிச சசைனறாரகள். ஆனால் இமயசுடே அறிநதேரகளும், 
கலிமலயாவில் இருநது அேடரப் பினபறறி ேநத சபணகளும், தூரத்தில் நினறு 
இேறடறப் பாரத்துக் சகாணடிருநதாரகள்.

நீதிமனறத்தின அஙகத்தினராயிருநத, மயாமசைப்பு எனனும் சபயர சகாணை ஒருேன 
இருநதான. அேன நல்லேனும், நீதிமானாயிருநதான. அேன அேரகளுடைய 
தீரமானத்திறமகா, அேரகளுடைய சசையலுக்மகா உைனபட்டிருக்கவில்டல. அேன 
யூமதயாவின ஒரு பட்ைணமான, அரிமத்தியா எனற இைத்டதச மசைரநதேன. அேன 
இடறேனுடைய அரசுக்காகக் காத்திருநதான. அேன பிலாத்துவினிைத்தில் மபாய், 
இமயசுவினுடைய உைடலத் தரும்படி மகட்ைான. பினபு அேன உைடலக் கீமழ இறக்கி, 
ஒரு சமல்லிய துணியில் சுறறி, கறபாடறயில் சேட்டியிருநத ஒரு கல்லடறயில் 
டேத்தான. கல்லடறயில், இதுேடர எேருடைய உைலுமம டேக்கப்பைவில்டல. அது 
ஓய்வு நாளுக்கு முநதின நா்ளான ஆயத்த நா்ளாயிருநதது. ஓய்வுநாளின சதாைக்கமமா 
சநருஙகிக் சகாணடிருநதது.

கலிமலயாவிலிருநது இமயசுவுைன ேநதிருநத சபணகள், மயாமசைப்புக்குப் 
பினமனசசைனறு கல்லடறடயயும், அதில் எப்படி இமயசுவினுடைய உைல் கிைத்தப்
பட்ைது எனபடதயும் பாரத்தாரகள். பினபு அேரகள் வீட்டுக்குப்மபாய், நறுமணப் 
சபாருட்கட்ளயும், நறுமணத் டதலஙகட்ளயும் ஆயத்தம் சசைய்தாரகள். ஆனால் 
கட்ைட்ளயினபடிமய, ஓய்வுநாளில் அேரகள் ஓய்நதிருநதாரகள்.

அேரகம்ளா ஒமர குரலில், “இேன மேணைாம்! பரபாடஸ எஙகளுக்கு விடுதடல
யாக்கும்” எனறு சைத்தமிட்ைாரகள். பரபாஸ் எனபேமனா பட்ைணத்தில் கி்ளரசசி 
சசைய்ததறகாகவும், சகாடல சசைய்ததறகாகவும் சிடறயில் டேக்கப்பட்டிருநதான.

பிலாத்து இமயசுடே விடுதடலசசைய்ய விரும்பி, அேரகளிைம் மீணடும் மபசினான. 
ஆனால் அேரகம்ளா, “அேடனச சிலுடேயில் அடறயும்! அேடனச சிலுடேயில் 
அடறயும்!” எனறு சைத்தமிட்ைாரகள்.

மூனறாேது முடறயும் பிலாத்து அேரகளிைம் மபசி, “ஏன, இேன எனன குறறம் 
சசைய்தானி இேனுக்கு மரண தணைடன விதிப்பதறகான ஆதாரம் எடதயும் நான 
காணவில்டல. ஆகமே, நான இேடனத் தணடித்து, விடுதடலயாக்குமேன” எனறான.

ஆனால் அேரகம்ளா, “அேன சிலுடேயில் அடறயப்பைமே மேணடும்” எனறு 
உரத்த சைத்தமாய் ேறபுறுத்திக் மகட்ைாரகள். அேரகளுடைய சைத்தமம மமறசகாணைது. 
பிலாத்துவும், அேரகள் மகட்ைபடிமய சசைய்யத் தீரமானித்தான. எனமே, அேரகள் 
மகட்டுக்சகாணைபடிமய, கி்ளரசசி சசைய்ததறகாகவும், சகாடல சசைய்ததறகாகவும் 
சிடறயில் மபாைப்பட்டிருநத பரபாடசை பிலாத்து விடுதடல சசைய்தான; இமயசுடேமயா, 
அேரகள் விருப்பத்தினபடி சசைய்ேதறகாக ஒப்படைத்தான.

அேரகள் இமயசுடேக் கூட்டிக் சகாணடுமபாடகயில், நாட்டுப் புறத்திலிருநது 
அவேழிமய, சிமரமன ஊடரசமசைரநத சீமமான ேநதுசகாணடிருநதான. அேரகள் 
அேடனப் பிடித்து, சிலுடேடய அேனமமல் டேத்து, இமயசுவுக்குப் பினனாக 
அடதச சுமநதுமபாகும்படி சசைய்தாரகள். அதிக எணணிக்டகயான மக்கள் கூட்ைம், 
அேருக்குப் பினமன சசைனறாரகள். அேரகளில் சிலர, இமயசுவுக்காக அழுது புலம்பிக் 
சகாணடிருநத சபணகளும் இருநதாரகள். இமயசு அேரகட்ளத் திரும்பிப்பாரத்து, 
“எருசைமலமின சபணகம்ள, எனக்காக அழமேணைாம்; நீஙகள் உஙகளுக்காகவும், 
உஙகள் பிள்ட்ளகளுக்காகவுமம அழுஙகள். ஏசனனில், ‘மலடியாய் இருக்கிற சபணகள் 
ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேரகள்; குழநடதடயப் பிரசைவிக்காதேரகளும், குழநடதக்குப் பால் 
சகாடுக்காதேரகளும் ஆசீரேதிக்கப்பட்ைேரகள்’ எனறு சசைால்லும் காலம் ேரும்.

  “ ‘அப்சபாழுது அேரகள் மடலகட்ளப் பாரத்து, “எஙகள்மமல் 
விழுஙகள்!” எனறும்,

  குனறுகட்ளப் பாரத்து, “எஙகட்ள மூடுஙகள்!” ’

எனறும் சசைால்ோரகள்.
ஏசனனில், மரம் பசடசையாய் இருக்கும்மபாமத, இேரகள் இப்படிச சசைய்ோரக்ளானால், 
அது காய்நது மபாகும்மபாது, எனனதான சசைய்யமாட்ைாரகள்ி” எனறார.

குறறோளிக்ளான மேறு இரணடு மபடரயும், மரணதணைடனக்காக இமயசுவுைமன
கூை சகாணடுமபானாரகள். அேரகள் மணடைமயாடு எனற இைத்திறகு ேநதமபாது, 
அஙமக இமயசுடேச சிலுடேயில் அடறநதாரகள். அநதக் குறறோளிகளில், 
ஒருேடன அேருடைய ேலது பக்கத்திலும், மறறேடன அேருடைய இைது பக்கத்தி
லுமாக சிலுடேகளில் அடறநதாரகள். அப்சபாழுது இமயசு, “பிதாமே, இேரகட்ள 
மனனியும், தாஙகள் சசைய்ேது இனனசதனறு அறியாதிருக்கிறாரகம்ள” எனறார. 
படைவீரரகள் இமயசுவினுடைய உடைகட்ளச சீட்டுப்மபாட்டு பஙகிட்டுக் சகாணைாரகள்.

மக்கள் இடதப் பாரத்துக்சகாணடு நினறாரகள். அதிகாரிகள், “இேன மறறேரகட்ள 
இரட்சித்தான; இேன இடறேனால் சதரிநதுசகாள்்ளப்பட்ை, அேருடைய கிறிஸ்து
ோய் இருநதால், தனடனத்தாமன இரட்சித்துக் சகாள்்ளட்டும்” எனறு சசைால்லி, ஏ்ளனம் 
சசைய்தாரகள்.
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நாஙகம்ளா, இஸ்ரமயடல மீட்கப் மபாகிறேர அேமர எனறு நம்பிக்டகக் சகாணடிருந
மதாம். இடேசயல்லாம் நைநமதறி மூனறு நாட்கள் ஆகினறன. அதுவுமல்லாமல், 
எஙகட்ளச மசைரநத சில சபணகள் இனறு அதிகாடலயில் கல்லடறக்குச சசைனறார
கள். அேரகள் எஙகளுக்குத் திடகப்பூட்டும் சசைய்திடயக் சகாணடுேநதிருக்கிறாரகள். 
அேரகள், அேருடைய உைடலக் காணவில்டல. அத்துைன அநதப் சபணகள், இடறத்
தூதரகட்ள கணைதாகவும், இமயசு உயிமராடு இருப்பதாக இடறத்தூதரகள் தஙகளுக்குச 
சசைானனதாகவும் எஙகளிைம் ேநது சசைானனாரகள். அப்சபாழுது, எஙகளுடைய 
கூட்ைாளிகளில் சிலர கல்லடறக்குப் மபாய், சபணகள் சசைானனபடிமய அடதக் 
கணைாரகள். இமயசுடேமயா அேரகள் காணவில்டல” எனறாரகள்.

அப்சபாழுது இமயசு அேரகளிைம், “இடறோக்கினர சசைானனடத எல்லாம் 
விசுோசிக்கிறதறகுப் புத்தியில்லாத மநத இருதயமுள்்ளேரகம்ள! கிறிஸ்து 
இநத மேதடனகட்ள எல்லாம் அனுபவித்தபின மகிடமக்குள் பிரமேசிக்க 
மேணடுமல்லோி” எனறு சசைால்லி, மமாமசை சதாைஙகி எல்லா இடறோக்கினரும், 
தம்டமக் குறித்துச சசைால்லியிருநத மேதேசைனஙகட்ள எல்லாம் எடுத்து, இமயசு 
அேரகளுக்கு விேரித்துக் காணபித்தார.

அேரகள் மபாய்க் சகாணடிருநத கிராமத்துக்கு அருகில் ேநததும், இமயசு தாம் 
சதாைரநது அதறகு அப்பால் மபாகிறேரமபால காட்டிக்சகாணைார. அேரகள் அேரிைம், 
“நீர எஙகளுைன தஙகும், மாடல மநரம் ஆயிறறு; சபாழுதும் மபாயிறறு” எனறு அேடர 
ேறபுறுத்திக் மகட்ைாரகள். எனமே, இமயசு அேரகளுைன தஙகும்படி சசைனறார.

இமயசு அேரகம்ளாடு சைாப்பாட்டுப் பநதியில் இருக்டகயில், அேர அப்பத்டத 
எடுத்து நனறி சசைலுத்தியபின, அடதப் பிட்டு அேரகளுக்குக் சகாடுக்கத் சதாைஙகி
னார. அப்சபாழுது அேரகளுடைய கணகள் திறக்கப்பட்ைன. அேரகள் அேடர 
இனனார எனறு அடையா்ளம் கணடுசகாணைாரகள். உைமன, இமயசு அேரகளுடைய 
பாரடேயில் இருநது மடறநது மபாய்விட்ைார. அப்சபாழுது அேரகள், “ேழியிமல அேர 
நம்மமாடு மபசியமபாதும், மேதேசைனஙகட்ள நமக்கு வி்ளக்கும்மபாதும், நம்முடைய 
இருதயஙகள் நமக்குள்ம்ள பறறி எரிநததல்லோி” எனறு, ஒருேமராசைாருேர 
சசைால்லிக்சகாணைாரகள்.

அேரகள் எழுநது, உைமன எருசைமலமுக்குத் திரும்பிச சசைனறாரகள். அஙமக 
பதிசனாருேரும், அேரகளுைன இருநதேரகளும் ஒனறுகூடியிருப்படதக் கணைார
கள். அேரகள் எல்மலாரும், “கரத்தர உயிமராடு எழுநதிருக்கிறார. அேர சீமமானுக்குக் 
காட்சியளித்தது உணடமதான!” எனறு சசைால்லிக்சகாணைாரகள். அப்சபாழுது, இநத 
இருேரும் தஙகளுக்கு ேழியிமல நைநதடதயும், இமயசு அப்பத்டதப் பிட்டுக் சகாடுத்த
மபாது, தாஙகள் அேடர எப்படி அறிநதுசகாணைாரகள் எனபடதயும் அேரகளுக்குச 
சசைானனாரகள்.

சீைரகள் இடதப்பறறிப் மபசிக்சகாணடிருக்கும்மபாமத, இமயசு தாமம அேரகள் நடுமே 
நினறு, “உஙகளுக்கு சைமாதானம் உணைாேதாக” எனறு சசைானனார.

அேரகள் திடுக்கிட்டு பயமடைநது, தாஙகள் இறநதுமபானேரின ஆவிடயக் காண
கிறதாக நிடனத்துக் சகாணைாரகள். இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகள் ஏன குழப்பம் 
அடைநதிருக்கிறீரகள்ி உஙகள் உள்்ளஙகளில் ஏன சைநமதகம் எழும்புகிறதுி எனனுடைய 
டககட்ளயும், கால்கட்ளயும் பாருஙகள். இது நான, நாமனதான! எனடனத் சதாட்டுப் 
பாருஙகள்; நீஙகள் எனனில் காணகிறதுமபால, சைடதயும் எலும்புகளும் ஒரு ஆவிக்கு 
இருப்பதில்டலமயி” எனறார.

ோரத்தின முதலாம் நாள் அதிகாடலயிமலமய, அநதப் சபணகள் தாஙகள் ஆயத்தம் 
சசைய்திருநத நறுமணப் சபாருட்கட்ள எடுத்துக்சகாணடு, கல்லடறடய மநாக்கிச 
சசைனறாரகள். அஙமக கல்லடற ோசைலில் டேக்கப்பட்டிருநத கல் புரட்டித் தள்்ளப்
பட்டிருப்படதக் கணைாரகள். அேரகள் உள்ம்ள நுடழநத மபாது, கரத்தராகிய 
இமயசுவினுடைய உைடலக் காணாமல், அேரகள் அடதக்குறித்து மயாசித்துக் 
சகாணடிருக்டகயில், திடீசரனறு மினனடலப் மபால மினனுகினற உடைகட்ள 
அணிநதிருநத இரணடுமபர அேரகளின அருமக நினறாரகள். அநதப் சபணகம்ளா 
பயநதுமபாய், தடலகுனிநது தடரடயப் பாரத்துக் சகாணடிருநதாரகள். அநத 
இரணடு மபரும் அேரகளிைம், “உயிருைன இருக்கிறேடர, நீஙகள் ஏன இறநதேர
களிடைமய மதடுகிறீரகள்ி அேர இஙமக இல்டல; அேர உயிருைன எழுநதுவிட்ைார! 
அேர உஙகளுைன கலிமலயாவில் இருக்டகயிமல, உஙகளுக்குச சசைானனது ்ாபக
மில்டலயா: ‘மானிைமகனாகிய நான பாவிகளின டகயில் ஒப்புக்சகாடுக்கப்பட்டு, 
சிலுடேயில் அடறயப்பைமேணடும்; மூனறாம் நாளிமல, திரும்பவும் உயிருைன 
எழுநதிருக்க மேணடும்.’ எனறு அேர உஙகளுக்குச சசைால்லியிருநதாமர” எனறாரகள். 
அப்சபாழுது இமயசுவினுடைய ோரத்டதகள் அநத சபணகளின நிடனவிறகு ேநதன.

அேரகள் கல்லடறயில் இருநது திரும்பிேநதமபாது, இடே எல்லாேறடறயும் 
பதிசனாரு அப்மபாஸ்தலரிைமும், மறசறல்மலாரிைமும் சசைானனாரகள். மகதமலனா 
மரியாள், மயாேனனாள், யாக்மகாபின தாயாகிய மரியாள் ஆகிமயாரும், அேரகளுைன 
இருநத மறற சபணகளும், அப்மபாஸ்தலருக்கு இடதச சசைானனாரகள். அேரகம்ளா, 
இநதப் சபணகள் சசைானனடத நம்பவில்டல. இேரகள் சசைானனது அேரகளுக்கு 
வீணமபசசைாகத் மதானறியது. ஆனால், மபதுரு எழுநது கல்லடறடய மநாக்கி ஓடினான. 
அேன அஙகு எட்டிப் பாரத்தமபாது, அேடரச சுறறியிருநத சமல்லிய துணிகள் மட்டும் 
கிைப்படதக் கணைான. அப்சபாழுது அேன, எனன நைநதமதா எனறு தனக்குள்ம்ள 
மயாசித்துக் சகாணடு திரும்பிப் மபானான.

இமத நாளிமல, சீைரகளில் இரணடுமபர எம்மாவூ எனப்பட்ை கிராமத்டத மநாக்கிப் 
மபாய்க் சகாணடிருநதாரகள். இது எருசைமலமில் இருநது 11 கிமலாமீட்ைர தூரம் இருநதது. 
அேரகள் இருேரும், நைநத எல்லாேறடறயும் குறித்து மபசிக்சகாணமை சசைனறார
கள். அேரகள், இப்படி இநதக் காரியஙகட்ளக்குறித்து கலநதுடரயாடிக்சகாணடு 
மபாடகயில், இமயசு தாமம அேரகளுக்கு அருமக ேநது, அேரகம்ளாடு கூைப்மபானார; 
ஆனால், அேர யார எனறு அறியாமலிருக்க அேரகளின கணகள் மூைப்பட்டிருநதது.

இமயசு அேரகளிைம், “நீஙகள் ேழிசநடுகிலும் ஒருேமராசைாருேர எடதக் குறித்து 
மபசிக்சகாணடீரகள்ி” எனறு மகட்ைார.

அேரகள் துக்கம் மதாய்நத முகத்துைன அநத இைத்திமல நினறாரகள். அேரகளில் 
ஒருேனான கிசலமயாப்பா எனபேன அேரிைம், “அப்படியானால் இநநாட்களில் 
எருசைமலமில் நைநத காரியஙகட்ள அறியாதபடிக்கு நீர அநநியமராி” எனறு மகட்ைான.

அதறகு அேர, “எனன காரியஙகள்ி” எனறு மகட்ைார. அேரகள் இமயசுவுக்குப் 
பதிலாக:

“நசைமரயனாகிய இமயசுடேக்குறித்தடேகம்ள! அேர இடறேனுக்கு முனபாக
வும், எல்லா மக்களுக்கு முனபாகவும் ோரத்டதயிலும், சசையலிலும் ேல்லடமயுள்்ள 
இடறோக்கினராக இருநதார. தடலடம ஆசைாரியரகளும், எஙகள் ஆட்சியரகளும் 
அேடர மரண தணைடனத் தீரப்புக்கு உட்படுத்தி, அேடர சிலுடேயில் அடறநதாரகள்; 
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இமயசு இடதச சசைால்லி முடித்தமபாது, தமது டககட்ளயும் கால்கட்ளயும் 
அேரகளுக்குக் காணபித்தார. அேரகம்ளா சைநமதாஷத்தாலும், வியப்பாலும் நிடறந
தாரகள். அடத அேரக்ளால் இனனும் நம்பமுடியவில்டல. அப்சபாழுது இமயசு 
அேரகளிைம், “சைாப்பிடுகிறதறகு ஏதாேது இஙமக உஙகளிைம் இருக்கிறதாி” எனறு 
மகட்ைார. அேரகள் சநருப்பில் சுட்ை ஒரு மீன துணடை அேருக்குக் சகாடுத்தாரகள். 
அேர அடத எடுத்து, அேரகள் முனபாகமே சைாப்பிட்ைார.

“நான உஙகம்ளாடு இருக்டகயில், உஙகளுக்கு இடதச சசைால்லியிருநமதமன: 
மமாமசையினுடைய சைட்ைத்திலும், இடறோக்குகளிலும், சைஙகீதஙகளிலும் எனடனக் 
குறித்து எழுதியிருக்கிறடே யாவும் நிடறமேற மேணடியதாயிருநதது” எனறார.

பினபு அேரகள், மேதேசைனஙகட்ள வி்ளஙகிக் சகாள்்ளத்தக்கதாக, இமயசு அேர
களுடைய மனடதத் திறநதார. இமயசு அேரகளிைம், “எழுதப்பட்டிருப்பது இதுமே: 
கிறிஸ்து மேதடன அனுபவிப்பார, மூனறாம் நாளிமலா உயிருைன எழுநதிருப்பார. 
மனநதிரும்புதடலக் குறித்ததும், பாேமனனிப்டபக் குறித்ததுமான நறசசைய்திடய, 
எருசைமலம் சதாைஙகி எல்லா ெனஙகளுக்கும், அேருடைய சபயரில் அறிவிக்க
மேணடும். இடேகளுக்சகல்லாம் நீஙகள் சைாட்சிக்ளாய் இருக்கிறீரகள். என பிதா 
உஙகளுக்குத் தருேதாக ோக்களித்த பரிசுத்த ஆவியானேடர, நான உஙகளுக்கு 
அனுப்புகிமறன; உனனதத்தில் இருக்கும் அநத ேல்லடமயினால் நீஙகள் உடுத்து
விக்கப்படும்ேடர, இநதப் பட்ைணத்திமல தஙகியிருஙகள்” எனறார.

இமயசு சபத்தானியாேடர அேரகட்ளக் கூட்டிக்சகாணடுமபாய், அேர தம்முடைய 
டககட்ள உயரத்தி, அேரகட்ள ஆசீரேதித்தார. இமயசு அேரகட்ள ஆசீரேதித்துக் 
சகாணடிருநதமபாமத, அேரகட்ளவிட்டுப் பரமலாகத்திறகுள் எடுத்துக்சகாள்்ளப்பட்ைார. 
அப்சபாழுது அேரகள் இமயசுடே ேழிபட்டு, மிகுநத மகிழ்சசியுைமன எருசைமலமுக்குத் 
திரும்பிச சசைனறாரகள். அேரகள் இடறேடனத் துதித்துக்சகாணடு, ஆலயத்திமலமய 
சதாைரநது தஙகியிருநதாரகள்.
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ரமலும 
கசய்்யரவண்டி்ய 

�ாரி்யங�ள்
இமயசு யார எனறு லூக்கா கூறுேடத சைறறு சிநதியுஙகள் இமயசுவின 
தனிசசிறப்புகட்ள உஙகள் ோழ்வில் சசைாநதமாக்க உஙகட்ள அடழக்கினமறாம். 
இமயசு கிறிஸ்துவிைம் ேருேதறகுத் தடையாக இருப்பது, கைவுளுக்கு முனபாக நாம் 
சசைய்த பாேம் எனறு உணர மேணடும். இதறகு எடுத்துக்காட்ைாக நாம் மபதுருடே 
கூறலாம். மபதுரு, இமயசுடே முதலாேது சைநதித்தடத லூக்கா எழுதியுள்்ளார 
(லூக்கா 5:8). அப்சபாழுது மபதுரு, “ஆணைேமர, நான பாவியான மனிதன, நீர 
எனடனவிட்டுப் மபாகமேணடும்” எனறார. மனுக்குலம் முழுேதும் கைவுட்ளவிட்டு 
விலகிப்மபாயிறறு. கைவும்ள இல்டல எனகிற சுபாேத்தில் நாம் இருக்கினமறாம். 
நாமம நம் ோழ்வுக்குத் தடலேராகி, நமக்சகனச சைட்ைஙகட்ள உருோக்குகிமறாம். 
மருநது எடுப்பதறகு முனபு மநாயாளி தனடன வியாதியுள்்ளேனாக உணரமேணடும். 
ஆகமே நாம் ஒவசோருேரும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய சீரகுடலடே உணரநது 
ஆணைேர இமயசுவிைம் புதிய மனிதனாக மாறறும்படி மகட்க மேணடும். இமயசுடே 
பினபறறுேதறகும், இமயசுவின சீைனாேதறகு நீஙகள் கூறும்படியான மாதிரி செபம் 
ஒனறு இது:

ஆணைேராகிய இமயசுமே,

நான என சசைாநத ேழியிமல நைக்கினமறன. நான உமது தகுதிக்கு 
முன நிறகத் தகுதியறறேனாகவும் வீழ்நது மபானேனாகவும் எனடனக் 
கருதுகிமறன. என ோழ்வின பல காரியஙகள் உமக்கு முனபு தகுதியறறதாக 
உள்்ளன. எனக்காக நீஙகள் என தணைடனடய ஏறறுக்சகாணைதறகாக 
நனறி. உமக்கு விமராதமாக சசைய்த தேறானக் காரியஙகள், என சுயநலம், 
பிறடர மேதடனப்படுத்திய எல்லாேறறுக்கும் உரிய தணைடனடய 
ஏறறுக்சகாணைதறகு உமக்கு நனறி. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானேடர 
எனக்கு அருளி உம்டம மநசிக்கவும், உமக்கு கீழ்ப்படியவும் அேர எனடன 
ேழி நைத்தட்டும். அப்சபாழுது நான பிறரிைம் அனபு சசைலுத்தி, உதவிசசைய்து 
உம்டமப் பினபறறுமேன. நான உம்டம என ஆணைேராக ஏறறுக்சகாணடு, 
என ோழ்நாள் முழுேதும் உமக்சகனமற ோழ்மேன.

ஆசமன.

நீஙகள் இநத செபத்டத ஏசறடுத்திருநதால் அடதப்பறறி இநநூடல உஙகளுக்குக் 
சகாடுத்தேரிைமமா, மேறு யாரிைமாேது கூறுஙகள். அேமராடு மபசி, இமயசுடேப் பினபறறி 
ோழ்ேது எப்படி எனத் சதரிநது சகாள்ளுஙகள். இமயசுடே பினபறறுபேரக்ளாக 
ஒனறுகூடி சைடபயில் மறற விசுோசிகம்ளாடு இடணநது, இமயசு கிறிஸ்துடேக் குறித்த 
நறசசைய்திடய நீஙகளும் மறறேரகளுக்கு எடுத்துடரக்கவும்..

ஒரு
மருத்துவரின் 

சாட்சி

சிறப்பு பதிப்பு 
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