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ಏಕೆ ಗೆತೆಸೇಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ? 

(ಮಾರ್ಕ 14:38-46) 

"ಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಿದದು ಪ್ಾಾರ್ಥಕಸಿರಿ" ಮತಾಾ 26:41 

ತಮ್ಮ ಮ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಪಾಸ್ಕಭ ೊೋಜನ್ವು ಮ್ನಗಿದ ನ್ಂತರ, ಯೋಸ್ನ ಮ್ತನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ ಸ ೊುೋತರಗಿೋತ  ಹಾಡಿ 

ಪಟ್ಟಣದಂದ ಹ ೊರಗ  ಎದನರಾಗಿ ಇರನವ ಆಲೋವ್ ಗನಡ್ಡಕ ಕ ಹ ೊೋದರನ. ಸ್ನಮಾರನ ಒಂದನ ಮೈಲನ ದೊರಕ ಕ ಹ ೊೋದರನ. 

ಗ ತ ಸೋಮ್ನ ಗ  ಹ ೊೋಗನವ ದಾರಿಯಲ ಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗ  ಅನ ೋಕ ಮ್ನಖ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳ್ನ್ನು ಕ ೊಡ್ಲಾಯಿತನ. ಇವುಗಳ್ಳ ಯೋಹಾನ್ುನ್ 

ಸ್ನವಾತ ೆ 15 ರಿಂದ 17 ರ ವರ ಗಿನ್ ಅಧ್ಾಯಯಗಳ್ಲ ಿಬರ ಯಲಾಗಿದ . 

ಗ ತ ಸೋಮ್ನ  ಎಂಬ ವಾಕಯದ ಅರ್ೆ ಎಣ್ಣೋ ಮಾಧ್ಯಮ್ (Oil-Press) ಎಂಬನದನ. ಇದನ ಅತಯಂತ ಅರ್ೆವುಳ್ು ಹ ಸ್ರಾಗಿದ . ಯೊದರನ 

ಆಲೋವ್ ಹಣನಣಗಳ್ನ್ನು ಆಹಾರಕಾಕಗಿಯೊ, ಬ ಳ್ಕಿಗಾಗಿಯೊ ಬಳ್ಸಿಕ ೊಂಡ್ರನ ಎಂಬನದನ್ನು ನಾವು ನ ನ್ಪಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲನ ಮ್ತನು 

ಯೋಸ್ನವು ಲ ೊೋಕಕ ಕ ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಸ್ನವವರನ ಮ್ತನು ಬ ಳ್ಕನ ಕ ೊಡ್ನವವರನ ಎಂಬನದನ್ನು ನಾವು ನ ನ್ಪಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲನ, 

ಯೋಸ್ನವಿನ್ ಆತಮವನ್ೊು ಜಜ್ಜದಿ ಅವರ ಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ ಅನ್ನಭವಗಳ್ನ್ೊು, ಎಣ್ ಣಗಾಗಿ ಆಲೋವ್ ಹಣನಣಗಳ್ನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ತ ಗ ಯನವ 

ತ ೊೋಟ್ದಲ ಿಅವರನ ಹ ೊಂದರನವುದನ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ರಿೋತಿಯಲ ಿಹ ೊೋಲಕ ಯಾಗಿ ಕಾಣಲಪಡ್ನತುದ  ಎಂಬನದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣನತ ುೋವ .  

ಗ ತ ಸೋಮ್ನ  ಎಂಬನದನ ಹೊವಿನ್ ತ ೊೋಟ್ವಾಗಿರದ  ಆಲೋವ್ ಮ್ರಗಳ್ ತ ೊೋಟ್ವಾಗಿತನು. ಈ ಸ್ಥಳ್ವ ಂದನ ಅನ್ನಮಾನಿಸ್ಲಪಡ್ನವಂತಹ 

ಸ್ಥಳ್ವು ಇಂದಗೊ ಜಾಗರತ ಯಿಂದ ಕಾದನಕ ೊಂಡ್ನ ಬರಲಾಗಿದ  ಮ್ತನು ಫಾರಂಕಿಸಾಕನ್ ಸ್ನಾಯಸಿಗಳಂದ ಕಾದನಕ ೊಂಡ್ನ ಬರಲಾಗಿದ . 

ಈ ತ ೊೋಟ್ದಲ ಿ ತನಂಬಾ ಹಳ ಯದಾದ ಕ ಲವು ಆಲೋವ್ ಮ್ರಗಳ್ಳ, ಮ್ತನು ತನಂಬಾ ಹಳ ಯದಾದ ಓಕ್ ಮ್ರವಂದನ 

ಕಾಣಲಪಡ್ನತುದ . ಈ ತ ೊೋಟ್ವು ಯೋಸ್ನವಿನ್ ಸ ುೋಹಿತರಾದ ಕ ಲವರಿಗ  ಸ್ವಂತವಾಗಿದ  ಎಂದನ ಹ ೋಳ್ಲಾಗನತಿುದ . ಯೋಸ್ನ 

ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲಪಟ್ಾಟಗ ಉಂಟ್ಾದ ಶಬಧದ ಕಾರಣದಂದ ಎದನು ಹ ೊದಕ ಯಿಂದ ತನ್ುನ್ನು ಸ್ನತಿುಕ ೊಂಡ್ನ ಬಂದ ಯನವಕ, ಮಾಕೆನ್ 

ಸ್ನವಾತ ೆಯ ಬರಹಗಾರನಾದ ಜಾನ್ ಮಾಕೆನ್ನ ಎಂದೊ ಹ ಸ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದ  (ಮಾಕೆ 14:51,52) 

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತದಗಳು 

    ಗ ತ ಸೋಮ್ನ ಗ  ಹ ೊೋಗನವ ದಾರಿಯಲ ಿತಾವು ಮ್ಹಾ ಉಪದರವದ ಸ್ಂಧ್ಬೆದಲಿ ಪರವ ೋಶಿಸ್ನತಿುದ ುೋವ  ಎಂದನ ಯೋಸ್ನ ತಮ್ಮ 

ಶಿಷ್ಯರಿಗ  ತಿಳಸ್ಲನ ಮ್ನಂದಾದರನ. ಅವರನ, "ಕನರನಬನ್ನ್ನು ಹ ೊಡ ಯನವ ನ್ನ, ಕನರಿಗಳ್ಳ ಚದನರನವವು" ಎಂಬನವ ಪರವಾದನ ಯನ್ನು 

ಅವರಿಗ  ಸ್ೊಚಿಸಿದರನ (ಜಕ 13:7). ಈ ಕಾರಣದಂದ ಅವರ ಲರಿೊ ದಣ್ದನಹ ೊೋಗನವರನ, ಎಡ್ವುವರನ, ದನ:ಖಿತರಾಗನವರನ ಎಂದನ 

ಸ್ಪಶಟವಾಗಿ ತಿಳಸಿದರನ. ಅವರನ ಎದನರನ ನ ೊೋಡ್ದಂತ ಕಾಯೆಗಳ್ಳ ಸ್ಂಭವಿಸ್ನತುವ  ಎಂದನ ತಿಳಸಿದರನ.  

ಕತೆರಿಗಾಗಿ ತನ್ು ಭಕಿುಯಲ ಿ ಪೂಣೆ ನ್ಂಬಿಕ ಯನಳ್ುವನಾದ ಪ ೋತರನ್ನ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನ್ನ ಮ್ತನು ಇದನ ಒಂದನವ ೋಳ  

ಮ್ತ ೊುಬಬರ ವಿಷ್ಯದಲ ಿನಿಜವಾದರೊ, ತನ್ು ವಿಷ್ಯದಲ ಿಹಾಗ  ಆಗನವುದಲಿ ಎಂತಲೊ, ಬ ೊೋಧ್ಕರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ನವ ಬದಲನ 
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ಅವರ ೊಂದಗ  ಸಾಯನವುದಕೊಕ ತಾನ್ನ ಸಿದಧನಾಗಿರನವ  ಎಂದೊ ಹ ೋಳದನ್ನ. ಪ ೋತರನ್ನ ಮ್ಹಾ ಅಪಾಯಗಳ್ಲ ಿ

ಕಾಣ್ಸಿಕ ೊಳ್ಳುವನ ಂದನ ತಿಳದನ ಸ್ಂಕಟ್ಪಡ್ನವವರಾಗಿದುರನ. ಪ ೋತರನ್ನ ತನ್ು ಶರಿೋರದಲ ಿಅತಯಂತ ನ್ಂಬಿಕ ಯನಳ್ುವನಾಗಿಯೊ, 

ದ ೋವರನ್ನು ಕಣ್ ಣತಿು ನ ೊೋಡ್ದವನಾಗಿಯೊ, ಶ  ೋಧ್ನ ಗ  ಎದನರಾಗಿ ಪಾರರ್ಥೆಸ್ನವುದರಲ ಿಎಚಚರಿಕ ಯಿಲದಿವನಾಗಿಯೊ ಕಾಣಲಪಟ್ಟನ್ನ. 

ಯೋಸ್ನ ಹ ೋಳದುನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಉತುರಿಸ್ನವ ರಿೋತಿಯಲ ಿ ಶಿಷ್ಯರ ಲರಿೊ ಮಾತನಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವವರಾದರನ. ಅವರನ ತಮ್ಮನ್ನು 

ಸ್ತಯವಂತರ ಂಬನದಾಗಿಯೊ ಸಾಯನವದಕ ಕ ಸಿದುರ ಂಬನದಾಗಿಯೊ ತಮ್ಮನ್ನು ತ ೊೋರಿಸಿಕ ೊಂಡ್ರನ. ಅವರನ ತಮ್ಮ ಮೋಲ  ಎಷ್ನಟ 

ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ಳ ಬರಲವ  ಎಂಬನದನ್ನು ಅರಿಯದವರಾಗಿದುರನ! 

ಇದನ ಇಂದಗೊ ಎಂದ ಂದಗೊ ನಿಶಚಯವಾಗಿ ಯೋಸ್ನವಿನ್ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಲರಿಿಗೊ ನಿಧ್ಶೆನ್ಗಳಾಗಿವ . ನ್ಮ್ಮ ಕಡ ಯ 

ಉಸಿರಿನ್ವರ ಗೊ, ಕತೆನ್ ಉದ ಧೋಶಗಳಗ  ನಾಯಯವಾಗಿಯೊ/ಸ್ತಯವಾಗಿಯೊ ಪೂಣೆ ನಿಶಚಯದಂದ ಕಾಣಲಪಡ್ಬ ೋಕನ ಎಂಬನದನ 

ಸ್ರಿಯೋ; ಇಂತಹ ನಿಶಚಯ ಎಂಬನದನ ಜ ಯಿಸ್ನವುದಕ ಕ ತನಂಬಾ ಅವಶಯಕವ ೋ. ಅನ ೋಕರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಪಡ್ನವ ತಪ ಪಂದರ , 

ಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ೂ, ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳ್ೂ, ಎಷ್ನಟ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಮಾಪೆಡ್ನತುವ  ಎಂಬನದನ್ನು ಅರಿತನಕ ೊಳ್ುದರನವುದೊ, ನ್ಮ್ಗ  

ಅಗತಯವಿರನವಾಗ ಪರಮ್ ಸ್ಹಾಯದ ಅವಶಯಕತ ಯನ್ನು ಅರಿತನಕ ೊಳ್ುದರನವುದ ೋ ಆಗಿದ . ಅಪೋಸ್ುಲನ್ನ: "ನಾನ್ನ 

ಬಲಹಿೋನ್ನಾಗಿರನವಾಗಲ ೋ ಬಲವುಳ್ುವನಾಗಿದ ುೋನ " ಎಂದನ ಬರ ದದಾುರ . ಹಿೋಗ  ಅಪೋಸ್ುಲನ್ನ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲನ ತಾನ್ನ ಕತೆರಿಗ  

ಪೂಣೆ ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಿರನವ ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ ಿ ತಾನ್ನ ತನ್ು ಸ್ವಂತ ಬಲಹಿೋನ್ತ ಗಳ್ನ್ೊು, ನಿಲೆಯವಸ ಥಗಳ್ನ್ೊು 

ಅರಿತನಕ ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೊ, ಆದರ  ಪರಮ್ ಸ್ಹಾಯವನ ುೋ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಬಯಸಿ, ತಾನ್ನ ಬಲವುಳ್ುವನಾಗಿ ಕಾಣ್ಸ್ಲಪಡ್ನವದಾಗಿ, 

ತಾನ್ನ ಎಚಚರಿಕ ಯಿಂದದನು ಪಾರರ್ಥೆಸ್ನವಾಗ, ಶ  ೋಧ್ನ ಗ  ವಿರನದಧ ಮ್ನನ ುಚಚರಿಕ ಗ ೊಳ್ಳುವ ನ ಂದೊ ಹ ೋಳ್ಳತಾುರ . 

ನಿಸ್ಸಂದ ೋಹವಾಗಿ ಈ ಯನಗದ ಅಂತಯದಲ,ಿ ಈ ಸ್ನವಾತ ೆ ಯನಗದ ಸ್ಂಪೂಣೆ ದನ್ಗಳ್ಲ,ಿ ಕಿರಸ್ುನ್ ಸ್ಭ ಗ  ಗ ತ ಸೋಮ್ನ  

ಅನ್ನಭವಗಳ್ಳ ಸಾಗಿ ಬರನತುವ . ಈ ಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ಲೊ ಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳ್ಲೊಿ ನ ಲ ನಿಂತನ ಜ ಯಹ ೊಂದದವರಾಗಿ ಬರನವವರರಿಗ  

ಕತೆನಿಂದ ವಿಶಾವಸ್ ಮ್ತನು ನ್ಂಬಿಕ ಯೋ ಬಲವುಳ್ುದಾುಗಿ ಕಾಣಲಪಡ್ನತುದ . ಇವರನ ಶ  ೋಧ್ನ ಗ  ಒಳ್ಪಡ್ದಂತ  ಎಚಚರಿಕ ಯಿಂದ 

ಪಾರರ್ಥೆಸ್ನವವರಾಗಿ ಇರನವರನ ಮ್ತನು ಹಿೋಗ  ಅವುಗಳಂದ ಎದನರಾಗಿ ಕಾಪಡ್ಲಪಟ್ಟಟರನವರನ. ನ್ಮ್ಮ ಕತೆರನ ಪ ೋತರನ್ನ್ೊು, ಬ ೋರ  

ಅಪೋಸ್ುಲರನ್ೊು ಅವರಿಗ  ಬರಲರನವ ಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ನ್ನು ಕನರಿತನ ಮ್ನನ ುಚಚರಿಸಿದಂತ ಯೋ, ನ್ಮ್ಗ  ಸ್ಮೋಪವಾಗಿ ಕಾಣಲಪಡ್ನವ 

ಅತಿೋ ಸ್ಂಕಟ್ವಾದ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಳ್ನ್ನು ಕನರಿತನ ನ್ಮ್ಮನ್ೊು ಮ್ನನ ುಚಚರಿಸ್ನತಾುರ . ಈ ಪಾಠದಲ ಿ ತಿಳಸಿದ ಅಪೋಸ್ುಲರ 

ಅನ್ನಭವಗಳಂದ ನಾವು ಪರಯೋಜನ್ವನ್ನು ಪಡ ಯೋಣ. 

ಮರಣಕೆೆ ಸಮನಾದ ದದ:ಖ 

  ತ ೊೋಟ್ಕ ಕ ಬಂದನ ಸ ೋರಿದಾಗ ಯೋಸ್ನ ಎಂಟ್ನ ಮ್ಂದ ಅಪೋಸ್ುಲರರನ್ನು ಬಾಗಿಲಲ ಿೋ ನಿಲಸಿಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲಪ ದೊರದಲ ಿ

ನ ರಳನ ೊಳ್ಗ  ಪ ೋತರನ ೊಡ್ನ ಯೊ, ಯಾಕ ೊೋಬನ ೊಡ್ನ ಯೊ, ಯೋಹಾನ್ನ ೊಡ್ನ ಯೊ ಹ ೊೋದರನ. ಎಲರಿೊ 

ಎಚಚರಿಕ ಯಾಗಿರಬ ೋಕನ, ಕಾವಲನ ಕಾಯಬ ೋಕನ ಮ್ನಂದ  ಯಾವುದ ೊೋ ಒಂದನ ಘಟ್ನ  ನ್ಡ ಯಲದ . ಯೋಸ್ನ ಅದನ್ನು 

ತಿಳದನಕ ೊಂಡಿದುರನ ಆದರ  ಹಿೋಗ  ಯಾವುದೊ ನ್ಡ ಯನವುದಲ ಿಎಂದ ೋ ಅಪೋಸ್ುಲರಿಗ  ತ ೊೋಚಿತನ. ಬ ೊೋಧ್ಕರ ಮೋಲ  ಅವರಿಗ  
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ಕರನಣ್  ಇದಾುಗಲೊ ಮೋಸ್ವಾದ ಸ್ಂಧ್ಬೆಗಳ್ಳ ಬರನತುವ ಂದನ ಅವರನ ಎದನರನನ ೊೋಡ್ನವುದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಗರಹಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲನ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಲ.ಿ 

ಮ್ಧ್ಯರಾತಿರಯಾಗಿತನು ಅವರನ ಆ ವ ೋಳ ಗ  ಮ್ಲಗನವ ಅಭಾಯಸ್ವುಳ್ುವರಾಗಿ ಕಾಣಲಪಟ್ಟರನ. ಅಂದನ್ ಸ್ಂಜ  ಉಂಟ್ಾಗಿದು ಒತುಡ್ 

ಮ್ತನು ಬ ೊೋಧ್ಕರನ ಕ ೊಟ್ಟ ಬಲವಾದ ಪಾಠಗಳ್ಳ ಅವರಿಗ  ಅರ ನಿದ ಧೆಯನ್ನು ಏಪೆಡಿಸಿತನು. ಅವರನ ಎಚಚರದಂದದನು ಪಾರರ್ಥೆಸ್ನವ 

ಬದಲಾಗಿ ನಿದಧೆಸಿದರನ. ಬ ೊೋಧ್ಕರಿಗ  ಹತಿುರವಾಗಿದು ಮ್ೊವರೊ ಸ್ಹ ನಿದಧೆಸ್ನವವರಾದರನ. 

ತಂದ ಯಡ್ನ  ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಂಭಾಷಿಸ್ಲನ ಬಯಸಿದವರಾಗಿ ಯೋಸ್ನ ಕಲ ಿಸ ಯನವಷ್ನಟ ದೊರ ಹ ೊೋಗಿ ಕತುಲ ಯಳ್ಗ  

ಮ್ರ ಯಾದರನ. ಅವರ ಮೋಲ  ಬಂದ ಪಾಡ್ನಗಳ್ ನಿಮತುವಾಗಿ ಅವರನ ಆ ಸ್ಮ್ಯದಲ,ಿ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ಸ್ಮಾಧ್ಾನ್/ಕರನಣ್ ಯನ್ನು 

ಕ ೋಳಕ ೊಂಡಾಗ ತಮ್ಗ  ಹತಿುರವಾದವರನ ಕೊಡ್ ಎಲವಿನ್ೊು ಮ್ರ ತನಹ ೊೋದವರಂತ  ನಿದ ಧೆಯಲರಿನವುದನ್ನು ಕಂಡ್ರನ. "ಜನ್ರಲ ಿ

ಒಬಬನ್ೊ ನ್ನ ೊುಡ್ನ  ಇರಲಲ"ಿ ಎಂದನ ಪರವಾದ ಸ್ರಿಯಾಗಿಯೋ ತಿಳಸಿದಾುರ  (ಯಶಾ 63:3) ಅವರ ೊಬಬರ ೋ ಕಷ್ಟವ ನ್ನುವ 

ದಾರಕ್ಷಾತ ೊಟ್ಟಟಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತನಳದರನ. 

ತಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ುಲರಿಗ  ಬನದಧಮಾತನಗಳ್ನ್ನು ಹ ೋಳ್ಳತಾು, ಅವರಲ ಿಕ ಲವರನ್ನು ತ ೊೋಟ್ದ ಬಾಗಿಲಲ ಿಬಿಟ್ನಟ, ಬ ೊೋಧ್ಕರನ ತಮ್ಮನ್ನು 

ಕನರಿತನ ಕ ಲವು ಸ್ಮ್ಯದನ್ಂತರ ನ್ಡ ಯಲರನವ ಎದರನ ನ ೊೋಡ್ನತಿುರನವಂತಹ ಮ್ನಖ್ಯವಾದ ಸ್ಂಧ್ಬೆಗಳ್ನ್ನು ಕನರಿತನ 

ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ಯೋಚನ ಗಳ್ನ್ನು ಮಾಡ್ನವವರಾದರನ. ಅವರನ ತಮ್ಮ ಪಿರೋತಿಯ ಮ್ೊರನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ನಟಹ ೊೋಗನವಾಗ ಅವರ 

ಆತಮದಮೋಲ  ತವರಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಒತುಡ್ದ ಭಾರವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿ "ನ್ನ್ು ಆತಮವು ಸಾಯನವಷ್ನಟ ತತುರಿಸ್ನತಿುದ "- ನ್ನ್ು 

ಮೋಲ  ಬರಲರನವ ಸ್ಂಕಷ್ಟಗಳ್ಳ ಬರನವುದಕ ಕ ಮ್ನಂಚ  ನಾನ್ನ ಈಗಲ ೋ ಮ್ರಣಹ ೊಂದನವ ನ್ನ ಎಂದನಕ ೊಂಡ್ರನ. ಅವರನ ಅತಯಂತ 

ಕಲವಳ್ವುಳ್ುವರಾಗಿಯೊ, ದಗಿಲನಗ ೊಂಡ್ವರಾಗಿಯೊ ಅವರನ್ನು ಕನರಿತನ ನಾವು ಓದನತ ುೋವ . ಇಲ ಿಬರ ಯಲಾಗಿರನವ ವಾಕಯಗಳ್ಳ 

ಗಿರೋಕ್ ಭಾಷ ಯಾಗಿದನು ಅತಯಂತ ಕಲವಳ್ಗಳ್ನ್ೊು ದಗಿಲನಗ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯನ್ೊು ಕನರಿತದಾುಗಿದನು ಏಕಾಂತವನ್ೊು, ಸ ುೋಹಿತರಿಲದಿ 

ಸಿಥತಿಯನ್ೊು ತವಕವನ್ನು ವಯಕುಪಡಿಸ್ನವಂತದಾುಗಿದ . 

ರಕ್ಷಕನ್ ಮೋಲ  ತವರಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅತಯಂತ ಸ್ಂಕಷ್ಟಗಳ್ಳ ದನ:ಖ್ಗಳ್ಳ ಅಪನ್ಂಬಿಕ ಯನ್ನು ಏಪೆಡಿಸ್ನವ ಭಾವನ ಗಳ್ೂ ಸ್ವಲಪ 

ಸ್ಮ್ಯಕ ಕ ಮ್ನಂದನವರ ಯಿತನ. ಅವರನ ತಂದ ಯ ಬಳ ಮ್ೊರನಸಾರಿ ಪಾರರ್ಥೆಸಿ, ಈ ವ ೋಳ  ನ್ನ್ುನ್ನು ಬಿಟ್ನಟ ಹ ೊೋಗಲ ಎಂದನ 

ಪಾರರ್ಥೆಸಿದರನ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಜಜನತಿಿುರನವ ಬಹಳ್ಷ್ನಟ ಒತುಡ್ಗಳ್ಳ ಬಿಟ್ನಟಹ ೊೋಗಲ ಎಂದನ ಪಾರರ್ಥೆಸಿದರನ. ಬ ೊೋಧ್ಕರ 

ಬ ವರನ ರಕುದ ದ ೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಾಪೆಡ್ನವಷ್ನಟ ಮ್ಹಾಸ್ಂಕಟ್ದಲ ಿಕಾಣಲಪಟ್ಟರನ ಎಂದನ ವ ೈದಯರಾದ ಲೊಕ ಸ್ನವಾತಿೆಕನ್ನ 

ತಿಳಸಿದಾುನ . ರಕುದ ಬ ವರನ್ನು ಕನರಿತನ ನ್ಮ್ೊದಸ್ಲಪಟ್ಟಟರನವ ಈ ವಾಕಯವು ಹಳ ಯ ಕ ಲವು ಮ್ೊಲ ಪರತಿಗಳ್ಲ ಿಇಲಿವಾದರೊ ಈ 

ರಿೋತಿಯ ಅನ್ನಭವಗಳ್ಳ ಮ್ಹಾಸ್ಂಕಟ್ಗಳ್ಲಿ ಕಾಣಲಪಡ್ನವ ಬ ೋರ  ಕ ಲವರಿಗ  ಉಂಟ್ಾಗಿದ  ಎಂಬನದನ್ನು ವ ೈಧ್ಯರನ 

ಒಪಿಪಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ .             

ಬೆ ೇಧರ್ರ ದದುಃಖಕೆೆ ಕಾರಣಗಳು  
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ಬ ೊೋಧ್ಕರನ ತಮ್ಮ ಮ್ರಣವನ್ನು ಕನರಿತನ ಮ್ನಂಚ ಯೋ ತಿಳದನಕ ೊಂಡ್ವರಾಗಿ ಮ್ತನು ಇದನ್ನು ಕನರಿತನ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗ  ತಿಳಸಿರಲನ 

ಮ್ತನು ತಾನ್ನ ಮ್ರಣದಂದ ಮ್ೊರನ ಯ ದನ್ ಪುನ್ರನತಾಥನ್ನಾಗನವ  ಎಂದನ ಅವರಿಗ  ನಿಶಚಯಪಡಿಸಿ ಅವರನ ತಮ್ಮ ಮ್ರಣವನ್ನು 

ಎದರನ ನ ೊೋಡ್ನತಿುರಲನ ಆ ಮ್ಹಾಸ್ಂಕಟ್ವನ್ನು ನಾವು ಹ ೋಗ  ವಿವರಿಸ್ನವುದನ? ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಲ ಿಕ ಲವರಿಗ  ಇರದಂತಹ, 

ಹೌದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರಿಗ  ಇರದಂತಹ ಮ್ರಣವನ್ನು ಕನರಿತ ಅನಿಸಿಕ , ರಕ್ಷಕನಿಗ  ಏಕ  ಇಷ್ನಟ ಬಯವನ್ನು ಏಪೆಡಿಸಿತನ? 

ಶಿಲನಬ ಯಲಿ ಹಾಕಲಪಡ್ನವದಕ ಕ ಸ್ರಿಯಾಗಿ (ಅ) ಇದಕೊಕ ಮೋಲಾದ ಅನ್ನಭವಗಳ್ಳಳ್ು ಮ್ರಣದ ೊಳ್ಗ  ನ್ೊರಾರನ ರಕುಸಾಕ್ಷಿಗಳ್ಳ 

ಹಾದನಹ ೊೋಗಿದಾುರ . ಇವರನ ಯೋಸ್ನವಿಗ  ಸ್ಮ್ವಾದ ಕೊರರವಾದ ಮ್ರಣದ ೊಳ್ಗ  ಹಾದನಹ ೊೋಗಲನ ಅತಯಂತ ಧ್ ೈಯೆವನ್ೊು ದೃಡ್ 

ಮ್ನ ೊೋಭಾವವನ್ೊು ತ ೊೋಪೆಡಿಸಿದಾುರ . ಆದರ  ರಕ್ಷಕರ ಈ ಮ್ನ್ಸಿಥತಿಯನ್ೊು ಮ್ತನು ಆ ವ ೋಳ  (ಅ) ಪಾತ ರಯನ ನ್ನ್ುನ್ನು ಬಿಟ್ನಟ 

ಹ ೊೋಗನವುದಾದರ  ಹ ೊೋಗಲ ಎಂದನ ಅತಯಂತ ತವಕದಂದ ಅವರನ ಪಾರರ್ಥೆಸಿದುನ್ನು ನಾವು ಹ ೋಗ  ತ ಗ ದನಕ ೊಳ್ಳುವುದನ? 

ಈ ಪರಶ ುಯನ್ೊು ಇದಕ ಕ ಸ್ರಿಯಾದ ಉತುರವನ್ೊು ಅರಿತನಕ ೊಳ್ಳುವುದಕ ಕ ಮ್ನ್ನಕನಲದವರಿಗಿಂತ ಬ ೊೋಧ್ಕರನ ಎಷ್ನಟ 

ವಿಭಿನ್ುವಾದವರನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳದನಕ ೊಂಡಿರಬ ೋಕನ. ಲ ೊೋಕದವರಿಗ ಲಾ ಿಒಂದನ ಮ್ರಣಧ್ಂಡ್ನ  ತಿೋಪುೆ ಕಾಣನತುದ . 

ನ್ಮ್ಗ  ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಸ್ಂಭವಿಸ್ನತುದ  ಎಂಬನದ ೋ ಪರಶ ುಯಾಗಿದ  ಎಂಬನದನ ನಾವ ಲರಿೊ ಅರಿತಿದ ುೋವ . ಮ್ರಣದಂದ 

ತಪಿಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕಾಕಗಿ ಯಾವ ನ್ಂಬಿಕ ಯೊ ನ್ಮ್ಗಿಲಿ. ಅದನಮಾತರವಲಿದ  ಹತುರಲ ಿ ಒಂಬತನು ಭಾಗದಷ್ನಟ ಸ್ತು ಸಿಥತಿಯಲ ಿ

ಇರನವಂತ  ಕಾಣಪಡ್ನವುದರಿಂದ, ನ್ಮ್ಗಾಗನವ ಅನ್ನಭವಗಳ್ಳ ಹ ಚನಚಕಡಿಮ ಸ್ತನುಹ ೊೋದಂತ ಯೋ ಕಾಣಲಪಡ್ನತುದ . ಮ್ರಣವನ್ನು 

ಕನರಿತ ವಿಷ್ಯದಲ ಿ ನಾವು ಹ ಚನಚಕಡಿಮ ಬ ೋಜವಬಾಧರಿಯನಳ್ುವರಾಗಿಯೊ, ಗಮ್ನ್ವಿಲದಿವರಾಗಿಯೊ ಮ್ತನು ಇದಕ ಕ 

ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಕೊರರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಪಡ್ನತ ುೋವ .  

ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಾಯ ಪ್ಾದರ್ಕನ 

ಮ್ರಣವನ್ನು ಕನರಿತನ ಬ ೋಸ್ರಗ ೊಳ್ುದ  ಭಯವಿಲದಿವರಂತ  ಯನದಧಸ ೈನಿಕರನ ರಭಸ್ವಾಗಿ ಯನದಧಕ ಕ ನ್ನಗನುವದನಂಟ್ನ ಮ್ತನು 

ಇದರಂತಯೋ ನ್ನಗಿುಬರನವ ಕನದನರ ಗಳ್ೂ ಉಂಟ್ನ. ತಾವು ಮಾಡ್ನತಿುರನವುದ ೋನ ಂದನ ಪೂಣೆ ಅರ್ೆಮಾಡಿಕ ೊಂಡ್ ಸಿಥತಿಯಲ ಿ

ಮ್ರಣವನ್ನು ಕಂಡ್ನ ಬಹಳ್ಷ್ನಟ ಹ ದರಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಸಿಥತಿಯಲೊ ಿ ಕತೆವಯ ಮ್ತನು ಪಿರೋತಿಯ ಆಜ್ಞ ಯ ಕಾರಣದಂದ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯ 

ನಿಮತುವಾಗಿ ಮ್ನನ್ನುಗನುವವರ ೋ ಮ್ಹಾಧ್ ೈಯೆವಂತರಾಗಿರನವರನ. ಯೋಸ್ನ ಈ ರಿೋತಿಯಾದ ಯನದಧವಿೋರನ ೋ. ಬ ೋರ ಯವರನ 

ಮ್ರಣವ ಂದರ  ಏನ ಂದನ ತಿಳದನಕ ೊಳ್ುದದುರೊ ಅವರನ ತಿಳದನಕ ೊಂಡಿದುರನ. ಜ್ಜೋವದ ಮ್ನಖ್ಯತವ ಮ್ತನು ಬ ಲ ಯನ್ನು ಕನರಿತನ 

ಬ ೋರ ೊಬಬರನ ಅರಿತನಕ ೊಳ್ುಲನ ಸಾಧ್ಯವಿಲದಿದುರೊ ಯೋಸ್ನ ಅರಿತನಕ ೊಂಡ್ವರಾಗಿ ಕಾಣಲಪಟ್ಟರನ. 

ಯೋಸ್ನ ಪರಲ ೊೋಕದ ಮ್ಹಿಮಯನ್ನು ತ ೊರ ದವರಾಗಿ, ಆತಿೀಕ ತಳ್ಹದಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ನಟಬಂದವರಾಗಿ ಮ್ನ್ನಷ್ಯ 

ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧ್ರಿಸಿಕ ೊಂಡ್ರನ. ಕಾರಣ ಮ್ನ್ನಷ್ಯನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದಾುನ  ಮ್ತನು ಧ್ ೈವಿೋಕ ಯೋಜನ ಯ ಪರಕಾರ ಯೋಸ್ನ 

ಮ್ನ್ನಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ತನ್ು ಪಾರಣವನ್ನು ಈಡ್ನಬಲಯಾಗಿ ಅಪಿೆಸಿ, ಅನಿೋತಿಯನಳ್ುವರಿಗ  ಬದಲಾಗಿ ನಿೋತಿಯನಳ್ುವರಾಗಿ ಮ್ರಣವನ್ನು 

ಅನ್ನಭವಿಸ್ಬ ೋಕಾಯಿತನ. ಇದನವ ೋ ಅವರನ್ನು ಕನರಿತ ದ ೋವರ ಚಿತುವಾಗಿದ . ಈ ಕಾರಣಕಾಕಗಿಯೋ ಅವರನ ಈ ಲ ೊೋಕಕ ಕ ಬಂದರನ 
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ಎಂದನ ಹ ೋಳದರನ. ಇದಕಾಕಗಿಯೋ ಅವರನ ತಮ್ಮ ಜ್ಜೋವನ್ವನ ುಲಾಿ ಸ್ಮ್ಪಿೆಸಿದರನ, ದ ೋವರ ಚಿತುವನ್ನು ಮಾಡ್ನವುದರಲಯಿೊ 

ಮ್ನ್ನಕನಲಕ ಕ ಸ ೋವ ಮಾಡ್ನವುದರಲಯಿೊ ಅವರನ ದನ್ವ ಲಾಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಜೋವನ್ವನ್ನು ಸ್ಮ್ಪಿೆಸಿಕ ೊಂಡ್ನ ಬಂದರನ. ಈಗ ಅದರ 

ಮ್ಹಾ ಕಟ್ಟಕಡ ಗ  ಬಂದದಾುರ . 

ಕತೆರಿಗ  ಕ ೊಟ್ಟಟರನವ ಈ ಕಾಯೆದಲ ಿಅವರನ ವಿಧ್ ೋಯವುಳ್ುವರಾಗಿ ಕಾಣಲಪಟ್ಟರ  ಅವರನ ಧ್ ೈವಿೋಕ ಶಕಿುಯಿಂದ ಮ್ರಣದಂದ 

ಮ್ನಂಚಿನ್ ಸಿಥತಿಗೊ ಜ್ಜೋವತಳ್ಹದಗೊ ಮೋಲಾದ ಸಿಥತಿಗೊ ಜ್ಜೋವದಂದ ಬಿಬಸ್ನವ ನ್ನ ಎಂದನ ಪರಮ್ ತಂದ  ಪರಮಾಣಮಾಡಿದುರನ. ಈ 

ವಿಷ್ದಲ ಿತಂದ ಯ ಸ್ತಯವನ್ನು ಕನರಿತನ ತಂದ ಯ ಶಕಿುಯನ್ನು ಕನರಿತನ ಯೋಸ್ನ ಜಯಗಳಸ್ಲಲ.ಿ ಆದರೊ ತಂದ ಯ ವಾಗಾಧನ್ ಮ್ತನು 

ಏಪಾೆಡ್ನ ನಿಭಂದಗ  ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿಯೋ ಇದುವು. ನ್ಮ್ಮ ಕತೆರನ ವಿಧ್ ೋಯವುಳ್ುವರಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಮಾತರ ಉನ್ುತ ಜ್ಜೋವಕಾಕಗಿ 

ಪುನ್ರನತಾಥನ್ವನ್ನು ಹ ೊಂದಕ ೊಳ್ುಲನ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದಾದರ ೊಂದನ ದ ೊಡ್ಡ ಅರ್ವಾ ಸ್ಣಣ ಪಾಪದಲ ಿ ಭಾಗಿಯಾದರ  ಅವರಿಗ  

ಪಾಪಕಾಕದ ಧ್ಂಡ್ನ ಯನ "ಸ್ತ ುೋ ಸಾಯನವಿ" ಎಂದ ೋ ಆಗನತಿುತನು. 

ಮ್ೊರನವರ  ವಷ್ೆದ ಅವರ ಜ್ಜೋವನ್ ದ ೋವನಿಗಾಗಿಯೊ ದ ೋವರ ಚಿತುವನ್ನು ನ ರವ ೋರಿಸ್ನವುದಕಾಕಗಿಯೊ ಅಪೆಣ್ಸ್ಲಾಗಿತನು. 

ಅವರನ ದ ೋವರ ಚಿತುವನ್ನು ಪರಲ ೊೋಕ ತಂದ ಗ  ಇಷ್ಟವಾಗನವ ರಿೋತಿಯಲ ಿ ಪರಿಪೂಣೆವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾುರ? ಎಂಬನವುದ ೋ 

ಪರಶ ುಯಾಗಿತನು. ಇದರ ೊಂದಗ  ಕೊಡ್ ಇನ್ೊು ಕ ಲವು ಗಂಟ್ ಯ ಸ್ಮ್ಯದಲ ಿಬರನವ ಅನ್ನಭವಗಳ್ ನಿಮತು ತಮ್ಮ ಸ್ರಿಯಾದ 

ಧ್ ೈಯೆದಂದಲೊ, ಸ್ರಿಯಾದ ವಿಶಾವಸ್ದಂದಲೊ, ಸ್ರಿಯಾದ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಿಂದಲೊ ನ್ಡ ದನಕ ೊಳ್ುಲನ ಸಾಧ್ಯವ ೋ? 

ನ್ಡ ದನಕ ೊಳ್ಳುವ ನ ೊೋ ಅರ್ವಾ ಎಡ್ವಿಬಿದನು ತನ ುಲವಿನ್ೊು ಮ್ರಣದಲಿ ಕಳ ದನಕ ೊಳ್ಳುವ ನ ೊೋ? ಎಂಬ ಪರಶ ುಯೋ ಅವರ ೊಳ್ಗ  

ತನಂಬಿಕ ೊಂಡಿತನ. 

ಬೆ ೇಧರ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದವವರದ ಯಾರದ ಇಲಿ್ 

ಹಿೋಗ  ಅವರ ಹ ಜ ಯಿನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಸಿ ನ್ಡ ಯಲನ ಬಯಸ್ನವ ನ್ಮ್ಗಿಂತ ಬ ೊೋಧ್ಕರ ವಿಷ್ಯ ಎಷ ೊಟೋ ಬದಲಾಗಿತನು ಎಂದನ ನಾವು 

ನ ೊೋಡ್ನತ ುೋವ . ನಾವು ಕಳ ದನಕ ೊಳ್ುತಕಕದನು ಯಾವುದೊ ಇಲ ಿಏಕ ಂದರ  ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತತಿಯವರ ಲರಿೊ ಮ್ರಣಧ್ಂಡ್ನ ಯ ಕ ಳ್ಗ  

ಕಾಣಲಪಡ್ನತಾುರ . ಈಗಲೊ ಯೋಸ್ನವಿನ್ ಹಿಂಬಾಲಕರನ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಗಾಗಿ ಮ್ರಣವನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ದ ೋವಕನಮಾರನ್ನ 

ಅವರ ೋ ಎಂದನ, ಅವರ ಪುಣಯವು ನ್ಮ್ಮ ಅಪರಿಪೂಣೆತ ಗಳಂದಾದ ಕ ೊರತ ಯನ್ನು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ನತುದ . ಏಕ ಂದರ  ನಾವು ಅವರಲ ಿ

ನ ಲ ನಿಂತನ ತಂದ ಯ ಚಿತುವನ್ನು ನ ರವ ೋರಿಸ್ಲನ ಬಯಸ್ನವವರಾಗಿದ ುೋವ  ಎಂದನ ಅರಿತನಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . 

ಆದರ  ಒಂದನವ ೋಳ  ಬ ೊೋಧ್ಕರನ ತಪಿಪಹ ೊೋಗನವವರಾಗಿದುರ  ಅವರ ಕ ೊರತ ಗಳ್ನ್ನು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ನವುದಕ ಕ ಅವರಿಗ  ಯಾರನ ಇಲ.ಿ 

ಅವರನ ತಪುಪಮಾಡ್ನವುದನ ನಿತಯವಾದ ಮ್ರಣವನ್ನು ಸ್ೊಚಿಸ್ನವದಾಗಿದ . ಇನ್ೊು ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ಸ್ತಯಕಾಕಗಿ ದ ೋವರಿಂದ 

ಪರಮಾಣಮಾಡ್ಲಪಟ್ಟ ಆ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ಆಶಿೋವಾೆದಗಳ ಲವಿನ್ೊು ಕಳ ದನಕ ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸ್ೊಚಿಸ್ನವುದಾಗಿರನತುದ . ಅಭಿಷ್ಕುನ್ 

ರಾಜಯದ ಮ್ೊಲಕವಾಗಿ ಮ್ನ್ನಕನಲವನ್ನು ಪಾಪ ಮ್ತನು ಮ್ರಣದ ಸಿಥತಿಯಿಂದ ಮೋಲಕ ಕತನುವ ತಂದ ಯ ಕಾಯೆವನ್ನು 

ಅರಿತನಕ ೊಳ್ಳುವ ಮ್ಹಾ ಹಕನಕಗಳ್ನ್ನು ಕೊಡ್ ಕಳ ದನಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಕನರಿತದಾುಗಿದ . ಸ್ರಳ್ವಾಗಿ ಹ ೋಳ್ಬ ೋಕ ಂದರ  ಬ ೊೋಧ್ಕರ 
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ನಿತಯವಾದ ಜ್ಜೋವವು ದೊತರಿಗೊ ದ ೊರ ತನ್ಗಳಗೊ ಅಧಿಕಾರಗಳಗೊ ಮೋಲಾಗಿ ತಂದ ಯ ಬಲಪಾಶವೆದಲ ಿಉನ್ುತದಲ ಿಅವರನ 

ಏರಲಪಡ್ನವುದೊ ನಿಲೆಯವಸ ಥ ಘನ್ಮ್ಹಿಮಯೊ ಅವರಿಗಿರನವ ಸ್ಮ್ಸ್ುವೂ ಆ ರಾತಿರಯಲ ಿ ಗ ತ ಸೋಮ್ನ ಯ ತಕಕಡಿಯಲ ಿ

ಕಾಣಲಪಟ್ಟಟತನ.             

ಇವ ಲವಿುಗಳ್ನ್ೊು ಬ ೊೋಧ್ಕರನ ಅರಿತನಕ ೊಂಡಾಗ ಅವರನ ಈ ಯೋಚನ ಗಳ್ಲ ಿೋ ಕನಗಿುಹ ೊೋದರನ ಎಂಬನದಕ ಕ 

ಆಶಚಯೆಪಡ್ಬ ೋಕಾಗಿಲ.ಿ ತಮ್ಮ ಮ್ನಂದ  ಸ್ಂಭವಿಸ್ಲರನವ ವಿಶ ೋಷ್ ಉಪದರವಗಳಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಅನ್ನಭವಗಳ್ಳಳ್ು 

ವ ೋಳ ಯಳ್ಗಿಂದ ತಾವು ತಪಿಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಂತ ಯೊ ಕಟ್ಾಕ್ಷಿಸ್ಪಡ್ನವಂತ ಯೊ  ಧ್ ೈವಿೋಕ ಯೋಜನ ಯನ ಬ ೋರ  ರಿೋತಿಯಲ ಿ

ನ್ಡ ಯಲನ ಸಾಧ್ಯವಿದ ಯೋ ಎಂದನ ಅವರನ ಬಯಸಿದರೊ ಆಶಚಯೆಪಡ್ಬ ೋಕಾಗಿಲಿ! ಆ ಅನ್ನಭವಗಳ್ ಭಯಂಕರವಾದ ಭಾಗವು 

ಅವರನ ದ ೋವದೊಷ್ಣ್  ಮಾಡಿದವರಾಗಿಯೊ, ದ ೋವರ ನಿೋತಿಗ  ಶತನರವಾಗಿಯೊ ತಪಿಪತಸ್ಥನಾಗಿಯೊ ಎಣ್ಸ್ಲಪಡ್ಬ ೋಕಾಯಿತನ.       

ನಮಮ ರ್ತಕರದ ಏಕೆ ಹೆದರಿದರದ? 

ಈ ಕಾಯೆಗಳ್ಳ ಭರಷ್ಟನಾದ, ನಿೋತಿಭರಷ್ಟನಾದ ಆತಮಕ ಕ ದ ೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣದದುರೊ ತಂದ ಗ  ಪಿರೋತಿಯಿಂದಲೊ ಸ್ತಯದಂದಲೊ 

ತನಂಬಿದವನಾಗಿ ಕಾಣಲಪಡ್ನವ ಹೃದಯಕ ೊಕೋ ಈ ರಿೋತಿಯ ಅನ್ನಭವವ ಂಬನದನ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣಲಪಟ್ಟಟರನತುದ . ಅಂದರ  

ತಂದ ಯ ಚಿತುವನ್ನು ನ ರವ ೋರಿಸ್ಲನ ತಮ್ಗಿದು ಎಲವಿನ್ೊು ತಾಯಗಮಾಡಿದರನ. ತಮ್ಮ ಪರಲ ೊೋಕ ಮ್ಹಿಮಯನ್ೊು ಭೊಮಯ 

ಆಶಿೋವಾೆದವನ್ೊು ತಾಯಗಮಾಡಿದವರಾದರನ. ಇಂತವರನ ದ ೋವರಿಗ  ವಿರ ೊೋಧ್ವಾಗಿ ದ ೋವದೊಷ್ಣ್  ಮಾಡಿದವರ ಂದನ 

ಹ ೋಳ್ಲಾಯಿತನ. ಅವರನ ದನಷ್ಟನ ಂದನ ತಪಿಪತಸ್ಥನ ಂದನ ಶಿಲನಬ ಗ ೋರಿಸ್ಲಪಡ್ನವರನ ಅವರಿಗ  ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೋ ಕಾಣಲಪಟ್ಟಟರನತುದ !     

ಈ ಅವಮಾನ್ವು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ನಟಹ ೊೋಗಬ ೋಕ ಂದನ ಯೋಸ್ನ ಪಾರರ್ಥೆಸಿದರನ. ಅವರನ ತಾನ್ನ ಮ್ರಣವನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸ್ಬಾರದ ಂದನ 

ಪಾರರ್ೆನ  ಮಾಡ್ಲಲ.ಿ ಏಕ ಂದರ  ಈ ಕಷ್ಟಗಳಗಾಗಿಯೋ ತಾನ್ನ ಭೊಮಗ  ಬಂದದ ುೋನ ಂದನ ತನ್ು ಮ್ರಣದ ಮ್ೊಲಕವಾಗಿ 

ಮಾತರವ ೋ ಮ್ನ್ನಕನಲದ ಮೋಲರನವ ಮ್ರಣಧ್ಂಡ್ನ ಯನ್ನು ಮಾಪೆಡಿಸ್ಲನ ಸಾಧ್ಯವ ಂದನ ತಿಳದನಕ ೊಂಡಿದುರನ. ಅವರನ ತಮ್ಮ 

ಮ್ರಣವನ್ನು ಕನರಿತನ ಆಗಾಗ ು ಮಾತನಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದುರನ. ಮ್ರಣದಂದ ತಪಿಪಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೋಕ ಂದನ ಅವರನ ಒಂದನಬಾರಿಯೊ ಸ್ಹ 

ಎಣ್ಸ್ಲಲ.ಿ ಮಾಂಸ್ವೂ ರಕುವೂ ದ ೋವರ ರಾಜಯದಲ ಿಪರವ ೋಶಿಸ್ನವುದಲ ಿಎಂಬನದನ್ನು ಅವರನ ಚ ನಾುಗಿ ತಿಳದನಕ ೊಂಡಿದುರನ. ಆ 

ಸ್ಮ್ಯದ ವಿಶ ೋಷ್ವನ್ೊು ಅವಮಾನ್ವನ್ೊು ಮಾಪೆಡಿಸ್ಲನ ತಂದ ಯ ಬಳ ಬ ೋರ  ಯಾವುದಾದರನ ದಾರಿ ಇರನತುದ ಯೋ ಎಂದ ೋ 

ಅವರನ ಎದನರನನ ೊೋಡ್ನತಿುದುರನ. ಆದರೊ ಬ ೊೋಧ್ಕರನ ತಮ್ಗಾಗನವ ಅತಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ವ ೋಳ ಯಲ ಿಕೊಡ್ ಇದನ ನ್ನ್ು ಚಿತುವಲ,ಿ 

ನಿನ್ು ಚಿತುದಂತ ಯೋ ಆಗಲ ಎಂದನ ಪಾರರ್ೆನ  ಮಾಡಿದರನ. ಬ ೊೋಧ್ಕರ ಗ ತ ಸೋಮ್ನ  ಅನ್ನಭವಗಳ್ಳ ಕಳ್ವಳ್ಗಳ ೂಂದಗ  

ಕಾಣಲಪಟ್ಟಟತನ ಪರಿಶನದಧ ಪೌಲನ್ನ ನ್ಮ್ಗ  ನಿಶಚಯ ಪಡಿಸಿದಾುರ . ಇದನ ಪಾರಣವನ್ನು ಕಳ ದನಕ ೊಳ್ಳುವ ನ್ನ ಎಂಬ ಭಯವಾಗಿರದ  

ಬದಲಾಗಿ ಮ್ರಣದಲಯಿೋ ಎಂದ ಂದೊ ಕಾಣಲಪಡ್ನವುದನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕನರಿತ ಭಯವಾಗಿತನು. ಮ್ತನು ಸ್ಂಪೂಣೆ ವಿಧ್ ೋಯತ  

ಎಂಬ ಶರತಿುನ್ ಮೋಲ  ತಂದ ಯಿಂದ ಪರಮಾಣಮಾಡ್ಲಪಟ್ಟ ಮ್ಹಿಮಯಾದ ಪುನ್ರನತಾಥನ್ಕ ಕ ಪಾತರರಾಗಿ ಎಣ್ಸ್ಲಪಡ್ದಂತ  

ಹ ೊೋಗನವದನ್ನು ಕನರಿತ ಭಯವಾಗಿತನು. ಅವರನ ಮಾಂಸಾಧ್ಾರಿಯಾದ ದನ್ಗಳ್ಲ ಿಮ್ರಣದಂದ (ಪುನ್ರನತಾಥನ್ದ ಮ್ೊಲಕವಾಗಿ) 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲನ ಶಕುರಾಗಿರನವವರನ್ನು ನ ೊೋಡಿ, ಶಬಧದಂದಲೊ ಕಣ್ಣೋರಿಂದಲೊ ಭಿನ್ುಹಿಸಿ ಪಾರರ್ಥೆಸಿ ತಮ್ಗನಂಟ್ಾದ ಭಯಭಕಿುಯಿಂದ 
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ಕ ೋಳ್ಲಪಟ್ಟರನ (ಹಿಬಿರ 5:7) ಎಂದನ ಪರಿಶನದಧ ಪೌಲನ್ನ ತಿಳಸ್ನತಾುನ . ಅವರನ ಮ್ರಣದಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಪಟ್ಟರನ ಮ್ತನು ಇದಕಿಕಂತ ಮೋಲಾಗಿ 

ಅವರನ ಮ್ರಣದಂದ (ಪುನ್ರನತಾಥನ್ದ ಮ್ೊಲಕ) ರಕ್ಷಿಸ್ಲಪಡ್ನವರನ ಎಂಬ ನಿಶಚಯವು ತಂದ ಯಿಂದ ಅವರಿಗ  ಕ ೊಡ್ಲಪಟ್ಟಟತನ.  

ಉನನತದಂದ ಅವರದ ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರದ 

ಇದನವ ೋ ದ ೋವರಿಂದ ಒಬಬ ದ ೋವದೊತನ್ನ ಅವರಿಗಾಗಿ ತ ೊೋಟ್ದಲ ಿಪರತಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರನ ಎಂಬ ವಾಕಯಗಳ್ 

ವಿವರಣ್ ಯಾಗಿದ . ಯೋಸ್ನ ಆ ನಿಮಷ್ದವರ ಗೊ ಪಾರಮಾಣ್ಕರಾಗಿ ಇದುರನ ಎಂದೊ ಶಿೋಘರದಲ ಿ ಬರಲರನವ ಶ  ೋಧ್ನ ಯ 

ವ ೋಳ ಯಲ ಿ ಧ್ ೈವಿೋಕ ಅಶಿೋವಾೆದವಾದದನು ಅವರಲ ಿ ಕಾಣನವುದನ ಎಂದೊ ತಂದ ಯಬಳ ಇರನವ ವಾಗಾಧನ್ವನ್ನು ದೊತನ್ನ 

ಯೋಸ್ನವಿಗ  ಕ ೊಟ್ಟರನ. ಆ ಕ್ಷಣಮದಲನಗ ೊಂಡ್ನ ಅನ ೋಕ ಭಯಗಳ್ೂ ಕಷ್ಟಗಳ್ೂ ದೊರವಾಯಿತನ. ತಂದ  ಇದನವರ ಗೊ 

ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದಾುರ ಂದರ  ಮ್ತನು ತಂದ ಯ ಆಶಿೋವಾೆದವು ಸ್ಂತ ೊೋಷ್ವೂ ತಮ್ಮಜ ೊತ ಗ  ಬಂದರ , ಏನ ೋ ಬಂದರೊ ಅವರಿಂದ 

ಎಲವಿನ್ೊು ಎದನರಿಸ್ಲನ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರಾತಿರ ವ ೋಳ ಯಲೊ ಿಹಿಂಬಾಲಸಿ ಬಂದ ದನ್ಗಳ್ಲೊ ಿತನಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಂದಭೆಗಳ್ 

ನ್ಡ್ನವ  ಯೋಸ್ನ ಸ್ಮಾಧ್ಾನ್ದಲೊ ಿ ಸ್ಮಾಧ್ಾನ್ರಾಗಿ ಕಾಣಲಪಟ್ಟರನ. ತಮ್ಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೋರಿಡ್ನವವರನ್ನು ಯೋಸ್ನ 

ಸ್ಮಾಧ್ಾನ್ಪಡಿಸಿದರನ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಧ್ ೋಯರಾದ ಪರಿಶನದಧ ಯೋವಾನ್ುನ್ ಬಳ ಒಪಿಪಸಿದರನ.  

ಬ ೊೋಧ್ಕರ ಈ ಅನ್ನಭವಗಳ್ಲ ಿಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಅನ್ನಭವಗಳ್ನ್ನು ಗನರನತಿಸ್ಬಹನದನ. ಅವರ ಪಾಪಗಳ್ಳ ಕ್ಷಮಸ್ಲಪಟ್ಟವು ಎಂದನ 

ತಂದ  ಅವರನ್ನು ಪಿರೋತಿಸ್ನತಾುರ ಂದನ ಅವರ ಕೃಪ  ಅವರಿಗ  ಸಾಕಾಗಿದ  ಎಂದೊ ಅವರಿಗ  ನಿಶಚಯಪಡಿಸ್ಲನ ಅವರನ ಮ್ರಣವನ್ನು 

ಕಂಡ್ನ ಹ ದರಿದರೊ ಈ ರಿೋತಿಯಾದ ಸ್ಂದಭೆಗಳ್ಲ ಿಅವರನ ಧ್ ೈಯೆದಂದ ಕಾಣಲನ ಸಾಧ್ಯ. 

ಬ ೊೋಧ್ಕರಿಗೊ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೊ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ಅತಿದ ೊಡ್ಡ ವಯತಾಯಸ್ವನ್ನು ನ ನ್ಪಿಗ  ತಂದನಕ ೊಳ್ುಬ ೋಕನ. ಅದ ೋನ ಂದರ  ಜನ್ರಲ ಿ

ಒಬಬನ್ೊ ಅವರ ೊಂದಗ  ಇರಲಲ ಿಎಂಬ ಬ ೊೋಧ್ಕರ ವಿಷ್ಯಕಿಕಂತ ನ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯ ವಯತಾಯಸ್ವಾಗಿ ಕಾಣಪಪಡ್ನತುದ . ಬ ೊೋಧ್ಕರನ 

ನ್ಮಮಂದಗ  ಕಾಣಲಪಡ್ನತಾುರ . ನಾನ್ನ ನಿನ್ುನ್ನು ಬಿಟ್ನಟ ಹ ೊೋಗನವದೊ ಇಲ,ಿ ನಿನ್ುನ್ನು ಕ ೈಬಿಡ್ನವದೊ ಇಲ ಿಎಂದನ ಬ ೊೋಧ್ಕರನ 

ನ್ನಡಿಯನತಾುರ . ಇದರ ೊಂದಗ  ಕೊಡ್ ಕಿರಸ್ುನ್ ಸ್ಹ ೊೋದರರ ನ್ಡ್ನವ  ಆತಮದ ಐಕಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡ ದನಕ ೊಂಡಿದ ುೋವ . ನ್ಮಮಂದದ  

ಎಚಚರವಾಗಿದನು ನ್ಮಮಂದಗ  ಕೊಡ್ ಪಾರರ್ೆನ ಮಾಡ್ನವವರಿಗಾಗಿ ಸ್ಹ ೊೋದರರನ್ನು ಉತಾಸಹಪಡಿಸ್ನವ ವಾಕಯಗಳಾದ ಒಂದ ೊಂದನ 

ಶ  ೋಧ್ನ ಯಾದ ವ ೋಳ ಯಲೊಿ ಬಲಪಡಿಸ್ನವಂತ  ಇರನತುದ . ಧ್ ೈವಿೋಕ ಏಪಾೆಡ್ನಗಳ್ಳ ಮ್ತನು ಸ್ರಿಯಾದ ಎಲಕಿೊಕ ನಾವು ಅವರಿಗ  

ಕೃತಘುತ  ಸ್ಲಸಿಿಕ ೊಂಡ್ನ ದ ೋವರನ ತಮ್ಮ ಕನಮಾರನ್ ನಿಮತುವಾಗಿ ಕ ೊಡ್ನವುದಕಾಕಗಿಯೋ ಬಲದ ೊಳ್ಗಿನ್ ಬಲದಂದ ನ್ಮ್ಮ 

ಗ ತ ಸೋಮ್ನ ಯಳ್ಗ  ಹಾದನಹ ೊೋಗನವವರಾಗ ೊೋಣ.          


