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,ೕಸು ೆ#ೆ01ಯಲ)ಟ+ ಸ2ಲ) ಸಮಯದ34,ೕ ಅವರ 67ಾರ8ೆಯು 9ಾ ರಂಭ ಾ

ತು. ಧಮ<-ಾಸ=ದ ಪ >ಾರ ಮರಣದ

@ೕಪA< BೆಳCನ Dಾವದ34,ೕ >ೊಡಲ)ಡBೇಕು ಎಂದು ಇರುವAದIಂದ Bೆಳ ಾಗುತJೇ KಾLಯಸMೆಯ ಸಧಸLರು ತಮ
ಕತ<ವL>ಾNC ಸMೆ ೇI 0ಂOನ #ಾ@ ಪ Pಾನ QಾಜಕIಂದ >ೊಡಲ)ಟ+ @ೕಪ<ನುR ಖTತಪ1U>ೊಂಡರು. ಅಂದ#ೆ,
ಸೃW+U ಾತನು ಹಲವA >ಾಲಗXಂದ YಾಡJಾದ ಾ ಾZನ [ೕಜKೆಯಂ ೆ, ,ೕಸು ಾನು Jೋಕ>ೆN ಬಂದು ಾCಯೂ,
ಾನು JೋಕವನೂR, ಇಸ ,ೕಲರನೂR, ಮರಣಧಂಡKೆ
ಸಮಯದ34 ಎJಾ4 ಭೂ

ಂದ 6]ೕಚKೆ Yಾಡುವ ಾCಯೂ, ಅನಂತರ ೇವರ ತಕN

ಾUಗಳ ಮತು ಇಸ ,ೕಲರ ಆ`ೕ ಾ<ದ>ಾNC ಾವA ಅaಷಕನ #ಾಜLವನುR

ಾcdಸುವA ಾCಯೂ @XUದeIಂದ ,ೕಸು ಸೃW+U ಾತನ 6ರುದZ ಾC ಧೂಷ8ೆ Yಾ1 ಾe#ೆಂದು ಪ Pಾನ QಾಜಕIಂದ
>ೊಡಲ)ಟ+ @ೕಪ<ನುR KಾLಯಸMೆಯವರು ಖTತಪ1Uದರು. ,ೕಸು ಐದು Oನಗಳ 0ಂ ೆ ಕ ೆಯ gೕJೆ ಕುXತು ಬರು ಾಗ
"iೋಸKಾR ಾ6ೕದನ ಕುYಾರ

ೆ iೋಸKಾR" ಎಂದು ಅಬjIUದ ಜನರು ಇ ಾದ gೕJೆ ,ೕಸುವನುR #ಾಜKೆಂದು

ಪ ಕkಸಲು/ ಯ%ಸಲು ಪ Qಾಸಪಡುವದ>ೆN ಮುಂ7ೆ ಇ ೆಲ4ವನೂR >ೊKೆ ಾmಸುವ ಉ ೆZೕಶOಂದ Qಾಜಕರು ಮತು
ಸMೆಯವರು ೇಗ ಾC >ಾಯ< ವ<0Uದರು. 9ಾಸNದ ಾರದ34 Qಾವ ಮರಣಧಂಡKೆಯನೂR Kೆರ ೇIಸಲು
ಾಧL ಾಗುವAOಲ4. ಒಂದು ೇqೆ ,ೕಸು ಆ 9ಾಸN ಾರದ ಅಂತLದವ#ೆಗೂ >ೊಲ4ಲ)ಡOದe#ೆ, ಇನೂR ಬಂrತ#ಾC,ೕ
ಇಡಲ)ಟ+#ೆ ಮುಂ ೆ ,ೕಸು6 ೋ ಅಥ ಾ ತಮ ೋ ಏನು ಸಂಭ6ಸುತ ೆ ಎಂದು @Xದು>ೊಳuJಾಗದ Uc@ಯ34
>ಾಣಲ)ಟ+ರು. ಆದeIಂದ ಅವರು ಾವA ಸಂಚುYಾ1ದeನುR Kೆರ ೇIಸುವAದ>ೆN ಸ2ಲ)ಸಮಯವನುR Yಾತ iೊಂOದeರು.
ಇದಲ4 ೆ ತಮ ಈ ಸಂTನ ಮೂಲಕ ಅವI ೆ ದುಷ+ನಂ ೆ >ಾಣಲ)ಡುವವರೂ ಮತು ತಮಗೂ #ೋw ಾYಾ ಜLಕೂN
ನಡು ೆ ೊಂದಲ ಸೃW+Qಾಗಲು >ಾರಣ#ಾದ ಆ ,ೕಸುವನುR ತಮ

ೇಶ ೊಳCಂದ

ಮೂ<ಲ Yಾ1xಡಬಹು ೆಂದು

ನಂxದರು.
ಸMೆಯವರು ತಮ ಮತ ಸಂಬಂಧ ಾದ 6ಷಯಗಳ34 ಜನರನುR KಾLಯ@ೕIಸಲು ಅr>ಾರವನುR iೊಂOದeರೂ ಸiಾ
ಮರಣಧಂಡKೆಯನುR 6rಸಲು

yೇrಸಲ)k+ದeರು. ಆದeIಂದJೇ ,ೕಸುವನುR ಸMೆಯವರ ಮುಂ ೆ ಅಪ#ಾr ಎಂದು

ರೂdUದ ನಂತರ, ಅವರನುR #ೋw ೇ-ಾrಪ@Qಾದ dJಾತನಮುಂ ೆ

34ಸುವAದು ಅ

ಾಯ< ಾCತು.

ಮರಣಧಂಡKೆಯನುR 6rಸಲು dJಾತನು ೇವದೂಷ8ೆ,ಂಬ ಅಪ#ಾಧವನುR ಒಂದು 6ಷಯ ಾC,ೕ
ಪIಗmಸುವOಲ4 ೆಂದು ಅI@ದe ಅವರು, dJಾತನ ಮುಂ ೆ ಸಂಪzಣ< 6aನR ಾದ ಅಪ#ಾಧಗಳನುR ,ೕಸು6 ೆ
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6ರುದZ ಾC ಇಟ+ರು. ಅಂದ#ೆ ,ೕಸು ಒಬj ಗಲMೆ ಾO,ಂತಲೂ, ಕಲಹಗಳನುR ಉಂಟುYಾಡುವವKೆಂತಲೂ, ತನRನುR
#ಾಜKೆಂದು ಪ ಕkU ಾe#ೆಂತಲೂ, ,ೕಸುವನುR ಾ2ತಂತ ಾC xಡುವದು #ೋw ಾYಾ ಜLದ ಒX@ ೆ >ೇಡು
ಉಂಟುYಾಡುವಂತ ಾeC ಇರುವವA ಎಂಬ ಅಪ#ಾಧಗಳನುR ಮುಂOಟ+ರು. ಇವರು ಮುಂOಟ+ ಈ ಅಪ#ಾಧಗಳ34
ಕಪಟತನವz, ಮೂಖ<ತನವz ಬಟ+ಬಯJಾC >ಾಣಲ)ಟ+ದeIಂದ, ಈ ಅಪ#ಾಧಗಳನುR
ಇಲ4ದಂ ಾ

ರೂdಸಲು ಅವಶLಕ ೆ

ತು. iೊ{ೆ+|T}ನ >ಾರಣOಂದJೇ ಅವರು ,ೕಸುವನುR ತನR ಬX ಒd)U ಾe#ೆಂದು dJಾತನು

ಅIತು>ೊಂಡನು. ಏ>ೆಂದ#ೆ ಪ PಾನQಾಜಕI ೆ ಮತು ಧಮ<-ಾU=ಗX ೆ ಾYಾನL ಜನರ ಮPೆL ಇದe ಪ Mಾವ|Nಂತಲೂ
,ೕಸು6 ೆ ಮತು ಅವರ BೋಧKೆಗX ೆ ಅrಕ ಪ Mಾವ6ತು ಎಂಬುದನುR dJಾತನು ಅI@ದeನು. ,ೕಸು6ನ ಊರು
ಗ3Jೇಯ ಾCದeದIಂದ ,ೕಸು6ನ ಪ ಕರಣವನುR 67ಾIಸುವAದನುR >ೈxಡಲು @ೕYಾ< Uದ dJಾತನು, ,ೕಸು6ನ
ಪ ಕರಣವA ಗ3Jೇಯ ೇ-ಾrಪ@Qಾದ iೆ#ೋದರಸ

ೆ ೇIದುe ಎಂದು ಪ ಕkU ,ೕಸು6ನ ಪ ಕರಣವನುR

67ಾIಸುವ ಕತ<ವLOಂದ 6ಮುಖKಾದನು.

ೆ ೋದರಸನ ಮುಂ ೆ
0ೕ ೆ ,ೕಸುವನುR iೆ#ೋದ

ೕಸು

ೆ ಒd)Uದ >ಾಯ<ವA ಅವರು ಊ0ಸJಾಗದಂತ ೊಂದ#ೆQಾC ಪIಣ%Uತು. ಆದ#ೆ

iೆ#ೋದನ ಅರಮKೆಯು ಅyೆ+ೕನೂ ದೂರ ಾCರ3ಲ4. iೆ#ೋದನು ,ೕಸು6ನ ಅಧುjತಗಳನುR ಕುIತು ಅKೇಕ
6ಷಯಗಳನುR >ೇXದeIಂದ ಅವರನುR ಸಂOಸಲು ಅತLಂತ ಸಂ ೋಷಪಟ+ರು. iೆ#ೋದನು Bೋಧಕರ ಗಂaೕರ ಾದ
ರೂಪವನುR ಕಂಡು ಅವರ34

ಷNಳಂಕವನೂR, -ಾಂತ ಗುಣವನೂR, Pಾ#ಾಳಗುಣವನುR ಕಂಡು, ಇಂತಹ ವL|

ಗಲMೆ ಾರKೆಂದೂ, ೇಶದ ಸYಾPಾನದ ಒX@ ೆ ಧ>ೆN ತರುವ ಮನುಷLKೆಂದೂ ಅಪ#ಾrಸಲು iೆ#ೋದ

ೆ ಸ2ಲ)

ಪ -ೆRQಾC,ೕ ೋTರಬಹುದು. ಸ2ಲ) ಸಮಯದವ#ೆಗೂ ,ೕಸುವನುR ಮೂದ3U ನಕುN ಪIiಾಸL Yಾ1ದನಂತರ,
,ೕಸುವನುR ಅ ೌರವOಂದ ನ•ೆUದ iೆ#ೋದ ಂದ, ಅವರ ಅರಮKೆಯ ೇವಕರು ಕೂಡ ಅವ>ಾಶವನುR ಬಳU>ೊಂಡು
ಅವರನುR ಅಪiಾಸLYಾ1 ನಕNರು. ಅವರು ಅವI ೆ >ೆಂಪA

ಲುವಂCಯನೂR, ಮುXu ಂದ iೆ8ೆದ |IೕಟವನೂR ಧIU,

#ಾಜನಂ ೆ >ಾಣದ ಅವರ ರೂಪವನುR ಪIiಾಸLYಾ1ದರು. ಇ ಾದ ನಂತರ iೆ#ೋದನು ಅವರ ಪ ಕರಣವನುR
67ಾIಸಲು

#ಾಕIU, ‚ೈOಯನುR ಪAನಃ dJಾತನ ಬX ಕಳ„0U>ೊಟ+ನು. >ೆಲವA ವಷ<ಗಳ 0ಂ ೆ ಾR ಕ

[ೕiಾನRನನುR `ರ-ೆ}ೕದನ ೊXUದ 6ಷಯOಂದ ಉಂ{ಾದ ೊಂದ#ೆಗqೇ ತನ ೆ ಾ>ೆಂದು iೆ#ೋದನು ಎmUದನು.
‚ೈOಯನುR dJಾತನ ಬX ಆಗJೇ 0ಂ@ರುC ಕಳ„0ಸBೇ>ಾCತು. ,ೕಸು6ನ ಪ ಕರಣವA iೆ#ೋದ ಗೂ dJಾತ ಗೂ
ನಡು ೆ ಒಂದು iಾಸL ಾC >ಾಣಲ)k+ತು. iೇ ೆಂದ#ೆ ,ೕಸು ಪIಶುದZ#ಾCಯೂ, ಅYಾಯಕ#ಾCಯೂ, iೆ#ೋದ

ೆ

>ಾಣು…ಗX ೆ >ಾಣಲ)ಡು ಾಗ, ಪ PಾನQಾಜಕರು ತುಂBಾ ಆಪ ಾದವರೂ, ಅವರನುR ಮರಣಧಂಡKೆ ೆ
ಒd)U>ೊಡBೇ>ೆಂದು ಮುಂOಟ+ ಈ ಪ ಕರಣವನುR ನ•ೆU>ೊಡುವAದು iೆ#ೋದ

ೆ iಾಸL ಾC ಕಂ1ತು, ಅYಾಯಕ#ಾದ

,ೕಸು dJಾತನ ಬX ಇದe#ೆ ಸುರ†ತ#ಾCರುವ#ೆಂದು ಎmU iೆ#ೋದನು dJಾತನ ಬX ಕಳ„0U>ೊಟ+ನು.
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ಾತನ ೊಡ ೆಗಳ% ೆ&'ತು
,ೕಸುವನುR ಪAನಃ dJಾತನ ಅರಮKೆ ೆ ಕ#ೆತಂ ಾಗ, ಅದು dJಾತ

ೆ ಮನ ಾಪವನುR ಉಂಟುYಾ1ತು. ಆ

ಪ ಕರಣವನುR @ೕIಸುವAದು ಅಷು+ ಸುಲಭದ 6ಷಯ ಾCರ3ಲ4. ‚ೈOಯ ಬX Qಾವ ಅಪ#ಾಧದ ಸೂಚKೆಗಳ„ ಇರ3ಲ4.
ಅವರ gೕJೆ ಅಪ#ಾಧ iೊIಸುವವರು dJಾತನು ಅr>ಾರiೊಂOದ ಪಟ+ಣದ34ರುವ ಬಹುಮುಖL ಾದ ವL|ಗಳಂ ೆ
>ಾಣಲ)ಟ+ರು. ಮ ಾr>ಾIಗಳ„ ತಮ ಒqೆuಯ ಉ ೆZೕಶOಂದ ಇವAಗಳನುR Yಾಡು@ ಾe#ೆ ಎಂದು ತಮ ಒಡಂಬ1>ೆಯನುR
ಾಧL ಾದಷು+ >ಾ9ಾಡBೇಕು ಮತು

ೕ@ಯ ವಸ=ದ >ೆಳ ೆ

ರಪ#ಾrQಾದ ತಮ ‚ೈOಯನುR >ೊಲ4Bೇ>ೆಂOದeರು.

ಧಮ<ವನುR ಅವರು 9ಾ3ಸುವವIಂದ Jೋಕದ34 ಎJಾ4 >ಾಲಸ R ೇಶಗಳಲೂ4 ತ9ಾ)C ೋIಸಲ)ಡುವAದು ಎyೊ+ಂದು
Tಂ ಾಜನಕ ಾC ೆ >ಾಣಲ)ಡುತ ೆ! ಇ34 ನಮ ೆ ಒಂದು 9ಾಠ6 ೆ. ಅ ೇKೆಂದ#ೆ KಾವA 9ಾಪದ ತಪA)ಗಳ34
xೕದುeiೋಗದಂ ೆ ಅಂದ#ೆ, Bೇ#ೆಯವರ ಹಕುNಗಳನುR 6#ೋrಸುವ ಮೂಲಕ ೇವI ೆ 6#ೋಧ ಾC

ಲ4ದಂ ೆ KಾವA

ನಮ ಹೃದಯದ ಉ ೆZೕಶಗಳನೂR [ೕಚKೆಗಳನೂR -ೆ‰ೕrU KೋಡBೇಕು ಎಂಬು ಾC,ೕ ಇ ೆ.
dJಾತನು ಅಪ#ಾಧಗಳನುR >ೇXU>ೊಂಡನಂತರ ಅವAಗಳ34 QಾವA ೇ 6ಧ ಾದ ಸತLವz ಇಲ4 ೆಂದು @Xದು>ೊಂಡು,
ತನR @ೕYಾ<ನದ ಕುIತು iೇX ೆeೕKೆಂದ#ೆ: ",ೕಸು6ನ34 Kಾನು Qಾವ 9ಾಪವನೂR >ಾಣ3ಲ4, ಆದ#ೆ ಇ34
ಉಂ{ಾCರುವ ಅಸಮPಾನವನುR >ಾಣಲು ಇ34 ಸYಾPಾನವನುR ಉಂಟುYಾಡುವ ಉ ೆZೕಶOಂದ, ಇ34 ಕೂC>ೊಳ„uವ
ಜನರ ಅ ೕ@Qಾದ >ೋI>ೆಯನುR ತೃdಪ1ಸುವAದು ಅವಶL ೆಂದು ಎmಸು ೇKೆ. ಈ ‚ೈOಯು ಧಂಡKೆ ೆ 9ಾತ ನಲ4
ಎಂಬುದನುR Kಾನು ಒd)>ೊಂಡರೂ ಈ ‚ೈOಯನುR 7ಾವk

ಂದ iೊ•ೆಯಲು Kಾನು ಅಪ)8ೆ>ೊಡು ೇKೆ. ಈ ‚ೈOಯ

ಒXತನುR ಎmUಯೂ, ಪಟ+ಣದ ಸYಾPಾನದ ಒXತನುR ಕುI ೇ ಈ ‚ೈOಯನುR 7ಾವkಯ34 iೊ•ೆಯಲು Kಾನು
ಒd)ಸು ೇKೆ". ಏ>ೆಂದ#ೆ ಜನರು ತೃdಪಟ+#ೆ ,ೕಸು6ನ ŠೕವವA ತd)U>ೊಳ„uತ ೆ. #ಾಜ|ೕಯ @ೕಪA<ಗಳ ಮk+ ೆ ಇದು
ಅತLಂತ KಾLಯ ಾದ @ೕ9ಾ<C ೆ. ಅಪIಪzಣ< ಸ R ೇಶಗಳ34

ಜ ಾದ/ಪzಣ< ಾದ KಾLಯ ೊರಕುವದು

ಾಧL6ಲ4ದ >ೆಲಸ ೆಂದು KಾLQಾಲಯದ KಾLQಾrಪ@ಗಳ„ ಕೂಡ ಒd)>ೊಳ„u ಾ#ೆ.
ಆದ#ೆ, ,ೕಸು6 ೆ ಮರಣಧಂಡKೆಯಲ4 ೆ Bೇ#ೆ Qಾವ ಧಂಡKೆಯನುR >ೊಡಲ)ಟ+ರೂ, ಅದರ34 ಮ ಾr>ಾIಗಳ„
ತೃd ೊಳ„uವAOಲ4. "ಅವರನುR `ಲುBೆ ೇIUI!" "ಅವರನುR `ಲುBೆ ೇIUI!" ಎಂದು ಕೂC>ೊಳ„uವಂ ೆ ಜನರ
ಗುಂdನವರು 9ೆ ೕ#ೇdUದರು. ಇಂತಹ
ಉಂ{ಾ

ರಪ#ಾrQಾದ ಮನುಷL

ೆ 6#ೋಧ ಾC iೇ ೆ 0ೕ ೊಂದು ೆ2ೕಷವA

ೆಂದು ಅಥ<Yಾ1>ೊಳuಲು ಕ‹ಣ ಾCತು. ಆದeIಂದJೇ, "ಏ>ೆ, ಏನು ಅಪ#ಾಧ ೆಸCದರು?" ಎಂದು dJಾತನು

ಪI ಾdUದನು. ಆದ#ೆ "ಅವರನುR `ಲುBೆ ೇIUI" ಎಂಬು ೇ ಉತರ ಾC 0ಂ@ರುCತು. ಅಂ ೋ ಪI ಾಪ, ಮನುಷLನ
ಉ ೆe•ೕಕ ಎyಾ+C ಅವರ ಕಣು…ಗXಂದ

ೕ@ಯ ಗುI ಎಲ4ವನೂR ಮ#ೆYಾ1 xಡುತ ೆ. ಅನಂತರ dJಾತನ ೊಂದಲವನುR

ಇನೂR iೆT}ಸುವ Iೕ@ಯ34 ಅವನ ಪ@R ,ೕಸು6ನಂತ ಒಬj ೕ@ವಂತ

ೆ Qಾವ >ೇಡನೂR Yಾಡಕೂಡದು ಎಂದೂ,

,ೕಸು6ನ 6ಷಯ ಾC ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಾದ ಕನಸನುR ಕಂ•ೆನು ಎಂಬ ಾ ೆ<ಯನುR ಕಳ„0Uದಳ„.
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ಕ•ೆಯ ಪ Qಾಸ ಾC, ಜನರ ಗುಂಪA ,ೕಸುವನುR Kೋಡುವಂ ೆ ,ೕಸುವನುR ಒಂದು ಎತರ ಾದ ಸcಳದ34 dJಾತನು
ಕ#ೆತಂದು

34U, ಅವರನುR Kೋ1, "ಇ ೋ ಈ ಮನುಷLನು" ಎಂದು ಮiಾಶಬZOಂದ iೇXದನು.. ಅಂದ#ೆ, "

`ಲುBೆ ೇIಸBೇ>ೆಂದು ಬಯUದ ಈ ಮನುಷLನ ಗುಣಲŽಣಗಳನುR Kೋ1I,

ೕವA

ಮ ಜKಾಂಗದಲೂ4 ಸI, Bೇ#ೆ Qಾವ

ಜKಾಂಗಗಳಲೂ4 ಸI, Qಾರ ಬXಯಲೂ4 >ಾಣಲ)ಡದ #ಾಜ Cರುವ ಎJಾ4 ಗುಣಲŽಣಗಳ„ ಇವರ ಬXಯ34 ಅrಕ ಾC
>ಾಣಲ)ಡುವದನುR ಸ2ಲ) ಗಮ U Kೋ1I.

ಮ ಜKಾಂಗದJೆ4ೕ >ಾಣಲ)ಡುವ ಅತLಂತ -ೆ ೕಷ+ ಗುಣಲŽಣಗಳ„ಳu ಇವರನುR

ೕವA `ಲುBೆ ೇIಸು6#ಾ? ಸ2ಲ) [ೕTUKೋ1I. KಾLಯ ಾC ನ•ೆದು>ೊXuI. "ಇ ೋ ಈ ಮನುಷLನು!" ಈ ಒಂದು
>ಾJಾವrಯ34 ಆಡXತವA, ವಷ<>ೊg

ಮ ೊಂದು ‚ೈOಯನುR xಡುಗ•ೆ Yಾಡುವದು

ಮ ೆ >ಾಣಲ)ಡುವ

ಾ1>ೆQಾC ೆ. ಆದeIಂದ, ೕವA ಈಗ ,ೕಸುವನುR ಒಂದು ಅಪ#ಾr,ಂದು ಎmU>ೊXuI,

ೕವA

ೕ@,ಂದು

ಎmU>ೊಂ1ರುವ 6ಷಯಗಳ„, ಅವರು ಅಪ#ಾr ಎಂದು ಕ#ೆಯಲ)ಡುವ ಮೂಲಕ ತೃd ೊಂ1ತು ಎಂತಲೂ
@Xದು>ೊXuI. ಇನೂR (ಅಪ#ಾr ಎಂದು ಕ#ೆಯಲ)ಡುವ) ,ೕಸುವನುR Kಾನು ಈಗ (ವಷ<>ೊNg ಈ >ಾಲದ34
ಅಪ#ಾrಯನುR xಡುಗ•ೆ Yಾಡುವ ಪ >ಾರ) xಡುಗ•ೆ Yಾಡು ೇKೆ" ಎಂದನು. ಆದ#ೆ, ಜನರಗುಂಪA, "ಅವರನುR
`ಲುBೆ ೇIUI!", (ಕಳuನೂ, ಆಪ ಾದ ನಡವX>ೆಯುಳuವನೂ ಆದ) ಬರಬjನನುR xಡುಗ•ೆYಾ1 ಎಂದು ಇನುR ಅrಕ ಾC
ಕೂC>ೊಂಡರು.
xದುeiೋದ ಮನುಕುಲದ Dೊ ೆ ಸಂಭ6ಸುವ ಈ 6Kೋಧ ಾದ ತ9ಾ)ದ ನಡ ೆಯನುR/6ಪತನುR QಾIಂದ 6ವIಸಲು
ಾಧL?.. ಅಂದ#ೆ, ಒಬj ಪIಶುದZ

ೆ ಬದJಾC ಒಬj ಕಟುಕನನುR ಆIU>ೊಳ„uವ >ಾಯ<ವನುR QಾIಂದ 6ವIಸಲು

ಾಧL? >ೆಲವA ವಷ<ಗಳ 0ಂ ೆ 6Qಾ{ಾR ಪಟ+ಣದ34 ೆ#ೆಮKೆಯ34ದeವನೂ ತನR ದಂಡKೆ >ಾಲವA ಮುCದನಂತರ
iೊರಬಂದ ಒಬj ಮನುಷLನು, iೊರಬಂದ Yಾತ >ೆN ತನR BಾಷಣವನುR 9ಾ ರಂaUದನು. ಅದರ34 ಎJಾ4 ಯೂದರೂ
ಮರಣ>ೆN ಒd)ಸಲ)ಡBೇಕು ಎಂದು ಅವನು iೇXದನು. ಜನರ ಮಧLದ34 ಒಂದು ಉ ೆZ•ೕಕ ಉಂ{ಾ

ತು. ೆ#ೆ

iೊರಬಂದ ಆ >ೆಟ+ ಮನುಷLನು, ಉr‘•ಕ ಜನರ ಗುಂdನ KಾಯಕKಾದನು. ಅವನ ಈ 6ೕರ Yಾತುಗಳ

ಂದ

%ತ ಅವನು ಆ

ಪಟ+ಣದ ಮiಾನಗರದ ಒ•ೆಯKಾC ಆIಸಲ)ಟ+ನು. ಅವYಾನ! ಈ Iೕ@Qಾದ 6ಷಯಗಳ„ ಇ@iಾಸದ ಪAಟಗಳ34
ಬ#ೆಯಲ)ಟು+, ಇವAಗಳ„ ನಮಗೂ ಭಯಂಕರ ಾಗದ Kೋಟ ಾC >ಾಣಲ)ಡಲು, JೋಕವA xಡುಗ•ೆ ೊಳ„uವ Uc@ಯನುR
ತಲುdxk+ತು ಎಂದು ನ% ಂ ೆ iೇ ೆ iೇಳಲು ಾಧL. JೋಕವA xಡುಗ•ೆ ಪ•ೆದು>ೊಳ„uವದ>ೆN Bೇ>ಾದ KೆJೆಯ34 ಇಲ4 ೆ,
Jೋಕ>ೆN ೇವರು ಕರುmಸು ೆನು ಎಂದು iೇXರುವ ಒಂದು ಬಲ ಾದ ಚ>ಾ OಪತLದ ಆಡXತವA Bೇ>ಾCರುತ ೆ. ಅಂದ#ೆ,
ಎJಾ4 ತಪA)ಗಳನುR >ೆಳ ೆqೆದು ತಳuಲು/6Pೇಯಪ1ಸಲು ಬಲವAಳuವ#ಾC >ಾಣಲ)ಡುವ ೇವರ d ೕ@ಯ ಕುYಾರನ
#ಾಜLವನುR ಕರುmಸು ೆ ಎಂದು ೇವರು iೇಳ„ವ ಆಡXತ ೇ, Jೋಕ>ೆN ಅವಶL ಾC ೆ.

(ೕವ* +ೈಸರ( ೆ -ೆ.ೕ/ತನಲ0
ಯೂದ ಮ ಾr>ಾIಗಳ„ ಬಲವನುR ಒಳ ೊಂಡವ#ಾC >ಾಣಲ)ಟ+ರು. #ೋw 6ರುದZ ಾC ೊ ೕಹ ೆಂಬುದು
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ಮiಾಭಯಂಕರ ಾದ ಅಪ#ಾಧಗಳ34 ಒಂದು ಎಂಬುದನುR ಅವರು 7ೆKಾRC @Xದು>ೊಂ1ದeರು. ಇದಲ4 ೆ ,ೕಸು ತಮ ನುR
#ಾಜKೆಂದು ಪ ಕkUರುವ 6ಷಯವA, ಅವರನುR `ಲುBೆ ೇIಸಲು ಒ ಾ

ಸಲ)ಡುವಂ ೆ ಅವರ >ೈಗಳ34 ಆಯುಧದಂ ೆ

Yಾಪ<k+ತು. ಈ ಆಯುಧವನುR ಅವರು ಬಳU>ೊಂಡರು. ಇದಲ4 ೆ, dJಾತನು ‚ೈOಯನುR xಡುಗ•ೆ Yಾ1ದ#ೆ ಾವA
dJಾತನ ಕುIತು ಚಕ ವ@<ಯ ಬX iೋC ದೂರು ೕಡುವA ಾC ಖಂ1Uದರು. ಈ Iೕ@Qಾದ >ಾಯ<ಗಳ„ #ೋw
ಆಡXತದ34 6ವIಸುವAದು ಕ‹ಣ ಾCರುತ ೆ ಎಂದೂ, #ೋw ಸ>ಾ<ರವA ಾವA ಆಡXತ ನ•ೆಸುವ Mಾಗದ34 ಕಲಹಗಳ„
U1ಯುವAದನುR ಅನುಮ@ಸುವ ಬದಲು ಒಬj ಮನುಷLನು ಾಯುವದು ಒqೆuಯದು ಎಂದು #ೋw ಸ>ಾ<ರವA >ಾಯಫನ
Pಾ<ರವನುR ಒd)>ೊಳ„uತ ೆ ಎಂದೂ, dJಾತನು 7ೆKಾRC @XOದeನು. ಈ Iೕ@Qಾದ

ಭ<ಂದದ >ೆಳ ೆ ಒ ಾ

ಸಲ)ಟ+

dJಾತನು, >ೊKೆ ೆ ಸಮ @U ಮರಣಧಂಡKೆ ಾದ @ೕಪ<ನುR ಬ#ೆದನು. ಆದ#ೆ, 0ೕ ೆ ಬ#ೆಯುವದ>ೆN ಮುಂ7ೆ dJಾತನು
ೕIರುವ ಒಂದು 9ಾ ೆ ಯನುR ತIU, "ಈ ೕ@ವಂತನ ರಕ>ೆN Kಾನು >ಾರಣನಲ4" ಎಂದು iೇಳ„ ಾ ಜನರ ಕಣು ಂ ೆ ತನR
>ೈಗಳನುR ೊqೆದು>ೊಂಡನು.
ಧಂಡKೆಯ @ೕಪ<ನುR Kೆರ ೇIಸುವ >ೆಲಸಗಳ„ Kೆ•ೆಯು@ದeವA. ಯುದZ ೈ ಕI ೆ ]ದJೇ ಇಬjರು ಕಳuರನುR
`ಲುBೆ ೇIಸBೇ>ಾCದeIಂದ, ಈಗ ಇKೊRಂದು `ಲುBೆಯನುR ಎm>ೆಯ34 ೇIU>ೊಂಡರು. gರವm ೆ, ತJೆಬುರು•ೆಯ
ಆ>ಾರದ34ರುವ

ೊಲ“”ಾ ಎಂಬ Bೆಟ+>ೆN Yಾಗ< ಾC ಪಯಣವA ಆರಂಭ ಾ

ತು. ೊಲ“”ಾ ಎಂದ#ೆ ತJೆಬುರು•ೆ ಎಂಬ

ಅಥ<ವನುR >ೊಡುತ ೆ. ಅದು ಪಟ+ಣOಂದ ಉತರO|N ೆ >ೋ{ೆಯ ಆ7ೆಕ•ೆ ೆ >ಾಣಲ)ಡುತ ೆ. ಸ%ೕಪದ34 ಕk+ರುವ iೊಸ
ಕಟ+ಡಗಳ•, >ೋ{ೆಯೂ, KೋಡುವವI ೆ ಮುಂOದe ತJೆಬುರು•ೆಯ ಆ>ಾರವನುR KೋಡJಾಗದಂ ೆ ಆC ೆ.
>ಾನೂ ನಂ ೆ ಪ @[ಂದು ಅಪ#ಾrಗಳ ಅಪ#ಾಧಗಳ„ ಹಲ ೆಯ34 ಬ#ೆಯಲ)ಟು+ `ಲುBೆಯ ‚ೈOಯ ತJೆಯgೕJೆ
KೇತುiಾಕJಾCತು. Bೋಧಕರ ತJೆಯgೕJೆ ",ೕಸು ,ಹೂದದ #ಾಜ" ಎಂಬ ಅವರ ಅಪ#ಾಧವನುR ಬ#ೆಯJಾCತು.
ೈ ಾನನೂ, ಅವ ಂದ ವಂTಸಲ)ಟ+ವರೂ, iೇ ೋ ,ೕಸುವನುR
ಎಂಬುದು

ಮೂ<ಲYಾ1Qಾ

ೆಂದು KೆKೆU>ೊಂ1ರಬಹುದು

ಶ}ಯ ೇ. ,ೕಸು ತಮ ನುR ೇವರ ಕುYಾರKೆಂದು iೇXದ 6ಷಯಗಳನುR ಕುIತು Qಾಜಕರೂ, 0Iಯರೂ

ಪIiಾಸLYಾ1ದರು. ಇದಲ4 ೆ, ಒಂದು ೇqೆ ,ೕಸು
>ೆಳCXಯುವAದರ ಮೂಲಕ ಅದನುR

ಜ ಾCಯೂ ೇವರಪAತ KಾCದe#ೆ `ಲುBೆ

ಂದ

ರೂdಸು ಎಂತಲೂ YಾತKಾ1>ೊಂಡರು. ಅವI ೆ ಸತL ೇನೂ @XOರ3ಲ4,

ಅಂದ#ೆ, ,ೕಸು ಮಧLಸ#ಾC >ಾmU>ೊಳ„uವ iೊಸ ಒಡಂಬ1>ೆಯ

ಭಂದKೆಯ >ೆಳ ೆ ಸಕಲ ಮನುಕುಲದವರನುR,

ಎಲ4ವನೂR ಪzಣ< ೆಗೂ, Šೕವ>ೆN ಪAನಃ ಕ#ೆದು>ೊಂಡು ಬರುವದ>ಾNC ತಮ ಮ0gQಾದ #ಾಜLದ34 ಅr>ಾರವನುR
ಪ•ೆದು>ೊಳ„uವದಕೂN ಾನು ಮನುಷLರ 9ಾಪ>ಾNC ಾಯBೇಕು ಎನುRವAದರ ಅವಶLವನುR ಕುIತ ಸತLವA QಾವAದೂ
ಅವI ೆ @Xಯ3ಲ4 (#ೋಮI ೆ 31:31). ಆರKೆಯ ಗಂ{ೆ ಸಮಯದ34 >ಾತ<ತJೆಯು ಮೂರು ಗಂ{ೆಯವ#ೆಗೂ
ಭೂ%ಯನುR ತುಂx>ೊಂ1ತು. ಆಗ ,ೕಸು, "ನನR ೇವ#ೇ, ನನR ೇವ#ೇ, ಏ>ೆ ನನRನುR >ೈx{ೆ+?" ಎಂದು ಕೂC
9ಾ ಣವನುR xಟ+ರು. 9ಾd ೆ ಸ2ಂತ ಾದ ೈ6ೕಕ ೕ@ಯ MಾರವನುR ,ೕಸು ಪz@<QಾC ಅನುಭಸBೇ>ಾCದeIಂದ,
ತಂ ೆಯು ,ೕಸುವನುR ಒಂದು 9ಾdಯಂ ೆ ಎmU ತಮ ಮುಖವನುR ಅವI ೆ ಮ#ೆQಾCಸಲ)ಡBೇ>ಾCತು. ತಂ ೆಯ
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ಬX

ಂದ ,ೕಸು6 ೆ ಉಂ{ಾದ ಈ ಾ ಾN3ಕ ಅಗಲು6>ೆಯು BೋಧಕI ೆ ಉಂ{ಾದ ಎJಾ4 iೊ•ೆತಗಳಲೂ4

ಕ‹ಣ ಾದ iೊ•ೆತ ಾC ಇOeರಬಹುದು ಎಂಬುದು

ಶ}ಯ.
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