
ேவதசாட(்யான 
ெபா$காரப்்(ன் 
!ரமரணம் 
 
வாழ்த&்கக்ள் 

!"ரன்ா (Smyrna) !ல் இயங்%ம் இைற சைபயான நாம்; 
!ேலாெம'யம் (Philomelium) மற்$ம் அைனத&் 
இடங்களி(ம் இயங்%ம் கதே்தா&கக் மற்$ம் ஏைனய 
!"மைற சைபக%க'்ம் ெசால்வதாவ(, !தாவா%ய 
எம் ேதவனின&ம், கரத்த்ரா&ய எம் 
ேய#க&்'ஸ்)*ன)ம் இரகக்%ம், அன்$ம் 
சமாதான"ம் உங்கள் அைனவ%க(்ம் 
உரிதத்ாகககக்டவதாக. 

1 ம் அ"காரம் – இ" பற்$ நாம் எ"#வதாவ#… 

அன்பான சேகாதரரக்ேள, ேவதசாட(்கேளா+ 
ெதாடர'்ைடயைவ பற்$ நாம் உங்க%க&் 
எ"#$%நே்தாம். அ"#ம், !"ப்பாக, 
!த$்ரவைதக)க*் !ற்$ப்&ள்ளி ைவதத் பரி$தத் 
ெபா$காரப்், அவர ்தாேன ஒ" ேவதசாட(்யாய் மரித&் 
அதற்% ஒ" வைர$லகக்ணம் வ"தத்ார.் இதற்% !ன் 
இடம்ெபற்ற அைனத&் சம்பவங்க(ம் ேவதசாட(்யம் 
என்ப% !"ேசஷதே்தா) ஒன்$தத்தாக அைமநத்'ம், 
உன்னதத%்ல் இ"ந%் எம# கரத்த்ர ்எமக%் 
காட%்யைவயாகேவ பாரக்க்ப்படட்ன. கரத்த்ர ்
பரேலாகத$்க%் எ"நத்&ளியைதப் ேபாலேவ, அவ#ம் 
உன்னதத%்க'்த ்தன்ைனக ்ைகயளிகக்க ்
காத%்&நத்ார.் இதன் !லம் நா#ம் அவர$ வ"ையப் 
!ன்பற்&, !யநலதே்தா) ெசயற்படாமல், எம# 
அயலவர ்பற்$%ம் அகக்ைற ெகாண்&ள்ேளாம். ஏன் 
என்றால் இப்ப$யான ெசயல்கள் தான் !ய்ைமயான 
அன்$க!் அத$்வாரமாய் அைம$ம். 
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ெசால்லப்ேபானால், நாம் மாத%்ரம் இரட%்கக்ப்பட 
ேவண்%ம் என்$ எண்ணாமல், எம# அைனத&் 
சேகாதரரக்(ம் இரட%்கக்ப்பட ேவண்%ம் என்பேத 
இதன் உள்ேநாகக்ம். 

2 ம் அ"காரம் – எம# ேவதசாட(்களின் !யகக்தத்& 
அரப்்பணிப்' 

அைனத&் ேவதசாட(்யங்க,ேம !னிதமான&ம், 
உன்னதமான'ம், ேதவ$ைடய !தத்த$்ன் ப"ேய 
நிைறேவ'யைவகளா,ம். ஏைனயவைர !ட, நாம் 
எம# !"வாசத(்ன் ேமல் உ"#$ள்ளவரக்ளாக 
இ"ப்பதால், எல்லாவற்'ற்(ம் ேமலான அ"காரதை்த 
கட#ளிடம் ைகயளிப்பேத !றநத்&. உண்ைம&ேலேய, 
அவரக்ள் தங்கள் இைறவனிடம் காட%்ய அநத் !ய 
அன்ைப&ம், அவரக்ளின் உன்னத மனநிைலைய(ம், 
ெபா$ைமைய(ம் பாராடட்ாேதார ்யார?் அவரக்ள' 
உடல் !ள் சாடை்டகளால் !"நத்ேபா)ம், அவரக்ளின் 
உடல், அத#ள்ேள உள்ள நரம்%கள் மற்$ம் தமனிகள் 
வைர நார ்நாறாகக ்!"#ண்& ேபான ேபா$ம் !ட, 
அவரக்ள் அைத இன்$ம் ெபா$ைமயாக 
ச"த%்கெ்காண்டைத அங்ேக நின்றவரக்ள் பாரத்&்ப் 
பரிதாபப்பட(், அவரக்ைள(ட*் !கக்மைடநத்னர.் 
ஆனால், அநத் ேவதசாட(்கள் ஒ"வர ்!ட ஒ" 
!னகேலா ெப#$சே்சா, !க$்ரேலா இட#ல்ைல. 
அதத்ைகய மரணேவதைனைய அவரக்ள் 
அ"ப$த'்ம் !ட !"ஸ்%&ன் அநத்ப் !னித 
!யா$கள், கரத்த்#கக்ாக அைனதை்த&ம் தாங்%க ்
ெகாண்டவரக்ளாய், கரத்த்ர ்அவரக்ேளா) இ"ந%் 
அவரக்ைளக ்ைக#டாமல் ஆதரவாக இ"நத்ார ்
என்பைத'ம் இ" நமக%் நி#$க'்ற). ேம#ம், 
!"ஸ்%&ன் !"ைபையப் பாரத்&், அவரக்ள் இநத் 
உலகத&்ன் எல்லா ேவதைனகைள(ம் !சச்மாகக ்
க"#னர.் அநத் ஒ" மணிேநரத)்ல் (அவரக்ள் 
அ"ப$தத் மரண ேவதைனகளி)டாக) நித%்ய 
தண்டைன'()ந+் தங்கைள !ட$்கெ்காண்டாரக்ள். 
இதனால் அவரக்&க'் ெகா$ரமான 
மரணேவதைனைய ஏற்ப%த'்யவரக்ளின் ெந#ப்ைபப் 
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ேபான்ற ெசயல்கள் அவரக்&க'் !ளிரச்'்யாகத ்
ேதான்&ய(. ஏெனனில், அவரக்ள் தங்கள் கண்க$க%் 
!ன் நித%்ய, என்$ம் அைணயாத ெந#ப்&'#ந(் 
தப்$கக்ேவ இைவ யாவற்ைற'ம் 
ச"த%்கெ்காண்டவரக்ளாய்க ்காணப்படட்னர.் 
1ெகாரிந(்யர ்2:9 ல் எ"#$%ள்ள( ேபால்: ேதவன் 
தம்$ல் அன்$ ெகாண்ேடா(கக்ாக தயார ்
ெசய்தவரக்ைள கண் காண$ம் இல்ைல, கா# 
ேகடக்%ம் இல்ைல, அைவகள் மனிதனின் இதயத%்ல் 
ேதான்ற'ம் இல்ைல. ஆகேவ கரத்த்ரால் அவரக்&க'் 
ெசால்லப்படட்( என்னெவனில், அவரக்ள் இனி 
மனிதரக்ளாக இல்ைல. ஏற்கனேவ அவரக்ள் 
ேதவ$தரக்ளா* !டட்ாரக்ள். அேதேபால், ெகா$ய 
!"கங்க&க'்க ்ப"#ட நிய$கக்ப்படட்வரக்+ம், 
ெகா$ர மரண ேவதைனைய தாங்#க ்
ெகாண்டவரக்)ம், ஆணிகள் அ"கக்ப்படட் 
ப"கை்ககள் !" !டதத்ப் படட்வரக்'ம், ேம#ம் 
பல#தமான மரணேவதைனக*க,் உடப்%தத்ப் 
படட்வரக்'ம், இவ்வாேற அைவகைளத ்
தாங்%கெ்காண்டனர.் ேவதசாட(்கள் !"ஸ்%ைவ 
ம"த$கக் ெசய்வதற்ேக இதத்ைகய ெகா$ய 
!த$்ரவைதக)க*் அவரக்ள் உ ள்ளாகக்ப்படட்னர.் 

3 ம் அ"காரம் – ெஜரம்னிகக்)ன் (Germanicus) உ"#யான 
நிைலப்பா(ம், வ"#$தத்ப்படட் ெபா$கார(்ன் 
மரண$ம் 

அவரக்&க'் எ"ராக ெசயல்பட சாதத்ான் பல 
வ"கைளத ்ேத#னான். ஆனா$ம், ேதவ$ைடய 
!"ைபயால் அவன$ !ழ்ச%் ேதாற்க'கக்ப்பட*் 
!டட்$. ஏன் என்றால், !க#ம் உன்னதமான 
ெஜரம்னிகக்ஸ், தான் காதத் ெபா$ைமயால், 
மற்றவரக்ைள ேகாைழதத்னத)்ல் இ"ந%் 
!"!தத்ார.் ேம#ம், அவர ்காட%் !"கங்க&டன் 
!ரமாக ேபாரா%னார.் உேராைமய அ"பர ்அவர$ 
வயைதக ்க"த%்ற் ெகாண்& ெசயற்ப'மா* அவைரச ்
சம்ம$கக் ைவகக் !யன்றேபா!, அவர ்காட%் 
!"கங்கைள !ண்$ அைவகைள தன்பால் ஈரத்த்ார.் 
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அநீ$ மற்$ம் !"வாசமற்ற உலகத&்'(ந*் 
!ைரவாக !ைடெப&ம் ேநாகக்த'்டேனேய அவர ்
இைதச ்ெசய்தார.் ஆனால், இைறப்பற்&ம், 
!"வாச&ம் ெகாண்ட !"ஸ்தவ ச"கம் 
ெவளிப்ப'த)்ய உன்னத மனப்பான்ைம'னால் 
உநத்ப்படட் அைனத&் மகக்$ம் இைதக ்கண்$ 
!க#ம் ேவதைனப்படட்னர.் நாத%்கர ்ஒ"ந%் 
ேபாககக்டவாரக்ளாக! ெபா$காரப்் ேத#க ்கண்$ 
!"கக்ப் ப"வாராக! 

4 ம் அ"காரம் – !"ன்டஸ்'ன் (Quintus) நம்$கை்கத ்
!ேராகம் 

!ரி$ய நாடட்வரான !ய்ண்டஸ்் (Quintus), அவர ்
!டட்த%்ல் தான் Phrygia !"#ந&் வநத்வர.் அவர ்காட%் 
!"கங்கைளக ்கண்$ !க#ம் பயநத்ார.் இவர ்தான் 
தன்ைன%ம் மற்றவரக்ைள)ம் தானாக !ன்வந&் 
!சாரைணக)் உடப்%மா( கடட்ாயப்ப'த)்னார.் 
உேராம ஆ"னர ்பல ேவண்%ேகாள்க)க*்ப் !ன், 
அவைர சத$்யம் ெசய்ய%ம் மற்$ம் !யாகம் 
ெசய்ய%ம் !ண்$னார.் ஆகேவ, சேகாதரரக்ேள, 
!ன்$தத்ல்க(க)்ப் பயந%் தன# உ"#ப்பாடை்டக ்
ைக#$ம் எவைர%ம் நாம் !யந%் !கழ்வ&ல்ைல. 
ேவதாகமம் அவ்வா% நமக%் ெசால்&க ்ெகா$தத்'ம் 
இல்ைல. இ" பற்$ மதே்த% எ"#ய !"ேசஷம் 10:23 
இல் !றப்பட&்ள்ள(. 

5 ம் அ"காரம் – ெபா$கார(்ன் !றப்பா&ம் தரிசன&ம் 

ஆனால் !க#ம் ேபாற்றதத்கக்வரான ெபா$காரப்், 
தான் ேதடப்ப&வைத !த#ல் ேகள்%ப்படட்ேபா), 
எவ்$த கலகக்$ம் அைடயாமல், அநத் நகரத&்ேலேய 
ெதாடரந்(் இ"கக்த ்!ரம்ானிதத்ார.் ஆ"#ம், பலர$ 
ேவண்%ேகா(க)் இணங்க, அவரக்ள் !"ப்பதை்த 
நிைறேவற்ற, அவர ்அங்$%ந'் !றப்பட&், அ"க 
!ரத%்ல் இல்லாத ஒ" ஊ"க%்ப் ேபானார.் அவர ்அங்$ 
தன# நண்பரக்'டன் தங்$%&ந(், உலகத&்ல் உள்ள 
அைனத&் இன மகக்$கக்ாக&ம், அைனத&் 
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!"சச்ைபக(கக்ாக*ம் இர# பகல் பாராமல் அவர$ 
வழகக்த&்ன் ப"ேய ெச#தத்ார.் அைதத ்த"ர அவர ்
ேவ# எ"#ம் ெசய்ய%ல்ைல. அவ்வா% அவர ்
ெச#த&்கெ்காண்*+நத் ேவைள, அவ#க&் ஒ" 
தரிசனம் !ைடதத்&. அ" அவர ்ைக# 
ெசய்யப்ப&வதற்* !ன்$ நாடக்&க'் !ன்னதாக 
அவ#க&் !ைடதத்&. அ"ல், அவர$ தைலக&் அ"#ல் 
உள்ள தைலயைண !ப்பற்% எரிவ" ேபான்ற ஒ" 
எசச்ரிகை்கைய அவ#க&் காட%்ய'. உடேன அவர,் 
தன்ேனா& இ"நத்வரக்ைள பாரத்&், 
!ரக்க்தரிசனமாய்; தான் உ"#டன் எரிகக்ப்படக(்)ம் 
என்$ ெசான்னார.் 

6 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் ேசவகனால் 
காட%்கெ்கா'கக்ப்ப')றார ்

அவைரத ்ேத#$றவரக்ள் அ"#ல் வநத்ேபா(, அவர ்
ேவெறா& இடம் ேநாக&்ப் !றப்படட்ார,் அங்$ம் 
அவைரத ்ேத#யவரக்ள் அவைரப் !ன் ெதாடரந்(் 
வநத்னர.் அங்ேக அவைரக ்காணாததால், அங்$%நத் 
இ" இைளஞரக்ைள அவரக்ள் !ைறப்&'தத்னர.் 
அவரக்ளில் ஒ"வன் !த$்ரவைத தாங்க !"யாமல், 
அவைரக ்காட%்கெ்கா'த)் !டட்ான். ஆதலால், 
அவரால் ேம#ம் அங்ேக ெதாடரந்(்ம் ஒளிந&்'கக் 
!"ய$ல்ைல. ஏெனனில் அவைரக ்காட%்க ்
ெகா$தத்வ(ம் அேத !ட$்ல் தான் இ"நத்ான். 
அப்ேபா& ஐரினாரக் ்(Irenarch) என்ற பத#$ம் 
!ெளேராேனாம)ன் (Cleronomus) என்பவ&ைடய 
பத#ையப் ேபான்ற'), ஏேரா% என்ற ெபய$ைடய 
அநத் அ!காரி, அவைர உடன$யாக அரங்கத'்ற்) 
ெகாண்& வர உதத்ர%டட்ான். அவர ்தன# பங்$ைனப் 
!ரத்%் ெசய்%ம் !கமாகேவ இைவ யா#ம் நடநே்த&ன. 
!"ஸ்%&ன் பங்காளியாக இ"ந%்ெகாண்ேட 
அவைரக ்காட%்க ்ெகா$தத் !தா$ன் தண்டைனக(் 
ஒப்பாக இவரக்&ம் தண்டைனக(் 
உடப்%தத்ப்ப%வாரக்ள். 
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7 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் அவைரத ்ேத#பவரக்ளால் 
கண்$ !"கக்ப்ப&'றார ்

அவைரதே்த(பவரக்ள், !"ைரப்பைட !ரரக்%டன் 
ேசரந்&், அவைரக ்காட%்கெ்கா'தத் இைளஞைன&ம் 
அவரக்&டன் !ட$்கெ்காண்), !ன்ேப 
!டட்$டப்படட் ஒ" நாள் இர# ேநரத&்ல், தங்கள் 
வழகக்மான ஆ"தங்க'டன், ஒ" 
ெகாள்ைளகக்ாரைனப் !"கக் ெசல்வ& ேபால 
ெவளிேய ெசன்றனர.் இ" ேபான்ற ஒன்$ மதே்த% 26:55 
இல் ெசால்லப்பட(்ள்ள*. !ரரக்ள் அவர ்இ"நத் 
இடதை்த ெந#ங்&ய ெபா$, அவர ்தங்$ இ"நத் !"ய 
!ட$்ன் ேம#ள்ள அைற$ல் 
உறங்%கெ்காண்*+நத்ார.் அவர ்அங்$%ந!் ேவ# ஓர ்
இடத%்க'் இல#வாய் தப்$ ெசன்%&கக்லாம். ஆனால் 
அவர ்அவ்வா% ெசய்ய%ல்ைல. ேதவ$ைடய !தத்ம் 
நிைறேவ'வதாக என்$ ெசான்னார.் (உதாரணம் 
மதே்த% 6:10, மற்$ம் அப்ேபாஸ்தலர ்நடவ$கை்க 21:14). 
!ைறப்&'ப்பாளரக்ள் அங்ேக வநத்ைத அ"நத் அவர,் 
!ேழ இறங்% வந!் அவரக்ேளா) உைரயா&னார.் 
அவர$ வயைத%ம், உ"#யான மேனா%டதை்த*ம் 
கண்$ அவரக்ள் ஆசச்ரியப்படட்னர.் அவரக்ளில் !லர,் 
இப்ப$ப்படட் ஒ" மகாைனப் !"கக்வா நாம் இவ்வள% 
கஷ்டப்பட&் வநே்தாம் என்$ அவரக்&க'்ள் 
ேப#கெ்காண்டனர.் அவர ்அநத் ெகாஞ்ச ேநரத&்க(்ள், 
அவரக்&க#் உண்ண$ம், !"கக்%ம் ஏற்பா& 
ெசய்%&ட(், அவரக்ளிடம் எநத் இைட$%க'ம் 
இன்$ ெச#ப்பதற்காக ஒ" மணி ேநரம் த"ம்ப& 
!னயமாகக ்ேகட%்கெ்காண்டார.் அவரக்&ம் அதற்% 
அ"ம$தத்னர.் அவர ்நின்%ெகாண்ேட ெச#தத்ார.் 
ேதவ !"ைப நிைறநத்வரான அவர,் அ"தத் இரண்% 
மணித#்யாலங்களாக அவ#ைடய ெசபதை்த நி#தத் 
!"ய$ல்ைல. இைதப் பாரத்த் !ைறப்&'ப்பாளரக்ள் 
மைலத&்ப் ேபா$னர.் இப்ப$யான ஒ" ேதவ பற்$தல் 
!கக் ஒ" மகாைனப் !"கக் வநத்ைதப்பற்( 
அவரக்&ள் !லர ்மனம் வ"ந%்னார.் 
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8 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் நக#க%்க ்ெகாண்& 
வரப்ப"#றார ்

!"ய-ெபரிய, !கழ்ெபற்ற-ெதளிவற்ற, மற்$ம் 
அைனத&் ேவைளகளி'ம் அவ#டன் ெதாடர'் 
ெகாண்ட அைனத&்ற்(ம், உலெகங்'(ம் உள்ள 
கதே்தா&கக் !"சச்ைபைய(ம் நிைன%ல் நி#த&் 
அவர ்ெச#த&் !"தத் !ன், தன# ேநரம் ெந#ங்& 
!டட்$ என்பைத அவர ்உணரந்&் ெகாண்டார.் 
!ைறப்&'ப்பாளரக்ள் அவைர ஒ" க"ைத%ன் !" 
ஏற்$ நக#க%்ள் ெகாண்& வநத்னர.் அநத் நாள் ெபரிய 
ஓய்$ நாளாக இ"நத்&. சமாதான நீதவானா'ய (Herod) 
ஏேரா%&ம், அவன$ தநை்தயான (Nicetes) ைந#ெடஸ் 
என்பவ&ம் ேதரில் வந$், அவைர சந$்த&், அவைர 
தம# ேதரில் ஏற்$, அவர ்அ"#ல் உடக்ாரந்(், அவைர 
வற்$%த'்வதற்( !யற்%த'், ‘!சைர ஆண்டவேர 
என்$ ெசால்வ'(ம், !யாகம் ெசய்வ&'ம், 
இ"ேபான்ற சநத்ரப்்பங்களில் கைட$%கக்ப்ப(ம் 
அ"ஷ்டானங்களி,ம் என்ன தவ# இ"க%்ற'? 
என்$ம், அதன் !லம் உ"ைரப் பா#காப்பைத 
உ"#ப்ப&த#்க் ெகாள்ளலாேம? என்$ம் !"னர.் 
ஆனால், அவர ்!த#ல் அவரக்&க'் எவ்$த 
ப"ைல%ம் அளிகக் !ல்ைல. ஆ"#ம், அவரக்ள் 
அவைரத ்ெதாடரந்(்ம், வற்$%த'்யப*ேய 
இ"நத்ாரக்ள். அப்ேபா& அவர ்ப"ல் அளிகை்க'ல், 
‘உங்கள் கடட்ைளப்ப' நான் நடகக் மாடே்டன் என்றார.் 
ஆகேவ, அவரக்ள் அவைரச ்சம்ம$கக் ைவப்ப%ல் எநத் 
!ரேயாசன(ம் இல்ைல என்$ நிைனதத் அவரக்ள், 
அவைரக ்ெகடட் வாரத்ை்தகளால் ஏ" அவைரத ்ேதரில் 
இ"ந%் பலவநத்மாக ெவளிேய தள்ளி%டட்னர.் அதன் 
காரணமாக, அவர$ கால் எ"ம்% ஒன்$ !ல#ய%. 
ஆ"#ம், அவர ்எவ்$த சலனங்கேளா, 
த"மாற்றங்கேளா இன்$, ேவதைன தனக%் நன்$ 
பழகக்ப்படட்& தாேன என்ற உ"#ேயா' 
அரங்கத'்க(் அவைரக ்!ட$்ச ்ெசன்ற ேபா$ 
!ைரவாக'ம், ஆரவ்த&்ட(ம் நடந$் ெசன்றார.் அங்$ 
!ரண்%&நத் மகக்ள் !டட்த%்ன் ேபரிைரசச்ல் 
காரணமாக அவர ்!"வைத ேகடக் !"யா%&நத்*. 
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9 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் !"ஸ்%ைவ !ற்$வதற்' 
ம"க%்றார ்

பா#காரப்் அரங்கத'்ற்)ள் !ைழ$ம் ேபா$, 
பரேலாகத)்*+ந-் ஒ" !ரல் ஒ"தத்%. அ" ‘ஓ! 
ெபா$காரப்்ேப, நீ பலமாக இ", உன்ைன ஒ" 
உண்ைமயான மனிதனாகக ்காட%்’ என்$ ஒ"தத்%. 
அவேரா& ேப#ய% யார ்என்பைத ஒ"வ"ம் 
காணேவா, ேகடக்ேவா இல்ைல. ஆ"#ம், அங்ேக 
!ரசன்னமாய் இ"நத் எம# சேகாதரரக்ள் அநத்க ்
!ரைலக ்ேகடட்னர.் அவர ்அரங்கத'்க(் !ன்பாகக ்
ெகாண்& வரப்படட் ேவைள, !"#$நத் மகக்ளின் 
ேபரிைரசச்ல் ேம#ம் அ"கமான'. அவைர ஆ"னர ்
(Pro Counsel) இடம் ெகாண்& வநத் ேபா$, நீர ்தான் 
ெபா$காரப்்பா? என்$ ேகடட்ான். அதற்% அவர,் ஆம், 
நான் தான் என்றார.் உடேன ஆ"நர,் (!"ஸ்%ைவ) 
ம"த$கக் அவைர வற்$%தத் !யன்றார.் ‘உம# 
!"ைமைய&ம், மற்ைறய !டயங்கைள)ம் 
ம"க%்ேறன். எங்கள் வழகக்ப்ப&, !சரின் 
அ"ரஷ்்டதத்ால் (Fortune of Caesar) உ"# !"ம். அதன் 
!ன் மனம் ெநாந%், நாஸ்%கரக்ள் ஒ"யட&்ம் என்$ 
!"ம் என்$ கடட்ைள இடட்ான். ஆனால் ெபா$காரப்், 
அரங்கத'்ல் இ"நத் அைனத&் அஞ்ஞானிகைள*ம் 
ேகாபத'்டன் பாரத்&், அவரக்ைள ேநாக&் ைகைய 
அைசத&், ஒ" ெப#$ச'்டன் அவர ்வானதை்த 
அண்ணாரந்'் பாரத்&், ‘நாஸ்%கரக்ள் ஒ"யட&்ம்’ 
என்$ சதத்$டட்ார.் உடேன ஆ"னர,் அவைர ேநாக&், 
‘உ"#யாக ெசால்&ேறன், நீர ்!"ஸ்%ைவ !ற்$னால் 
ேபா$ம், உம்ைம நான் !"!ப்ேபன்’ என்றான். 
ஆ"#ம், ெபா$காரப்் !ரக்க்மாக ‘எண்பத&் ஆ" 
ஆண்$கள் நான் அவ#க&் ேசைவ ெசய்ேதன், அவர ்
என்ைன ஒ"ேபா&ம் காயப்ப#த%்ய%ல்ைல. அப்ப$ 
இ"கை்க&ல், நான் எப்ப$ என# அரசைர%ம், என் 
இரடச்கைர(ம் நிந$்கக் !"#ம்?’ என்$ ேகடட்ார.் 

10 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் தன்ைன ஒ" !"ஸ்தவன் 
என்$ பைறசாற்'(றார ்
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ஆ"னர ்!ண்$ம் அவைர வற்$%த'், ‘!சரின் 
அ"ரஷ்்டத"்ன் (Fortune of Caesar) ேமல் சத$்யம் ெசய்%ம்’ 
என்$ ெசான்னேபா(, அவர,் ‘நீர ்!ணாக என்ைன 
வற்$%த'்()ர.் !சரின் அ"ரஷ்்டத"்ன் ேமல் நான் 
சத$்யம் ெசய்ய ேவண்%ம் என்$ நீர ்ெசால்&'ர.் நான் 
யார ்என்பைத'ம், எவர ்என்பைத'ம் நீர ்அ"யாத& 
ேபால் பாசாங்& ெசய்%&ர.் ஆனா#ம், நான் ஒன்ைற 
உ"#யாக'ம், !டமாக&ம் ெசால்&ேறன்; நான் ஒ" 
!"ஸ்தவன். !"ஸ்தவத'்ன் சத$்யம் மற்$ம் 
ேகாடப்ா'கள் பற்$ நீர ்ெதரிந'் ெகாள்ள 
ேவண்%மானால், எனக%் அவற்ைறப் பற்$ 
!ளகக்மளிகக் ஒ" நாைள ஒ"க%்த ்தா#ம். அப்ேபா& 
நான் !"வைத நீர ்ேகடக்லாம்’ என்றார.் அதற்% 
ஆ"னர ்ப"#ைரயாக, ‘அப்ப$யானால், மகக்ைள 
அதற்% இணங்கச ்ெசய்%ம்’ என்றான். ஆனால் 
ெபா$காரப்், “என# !"வாசதை்தப்பற்+ உமக%்ப் 
ெபா$ப்&க ்!"வ$ !ைறேய என்$ நான் 
நிைனக'்ேறன். ஏெனன்றால், கட#ளால் 
நிய$கக்ப்படட் அ"காரங்க(க)்ம், 
அ"காரிக$க&்ம் உரிய மரியாைதைய ெகா$கக் 
நாம் கடைமப்பட'்(க)்ேறாம் என்$ 
கற்$கக்ப்ப&'ற(.’ (இதனால் எமக%் எநத்க ்உடல் 
!ங்$ம் ஏற்படப் ேபாவ%ல்ைல”) என்றார.் உதாரணம்; 
உேராமர ்13: 1-3 மற்$ம் !த$் 3:1. ‘ஆனால், இநத் 
மகக்ைளப் ெபா$தத் வைக$ல், என# ெபா$ப்&க ்
!றைலக ்ேகடக் அவரக்ள் எநத் !தத$்%ம் 
த"#யானவரக்ள் அல்ல’ என்றார.் 

11 ம் அ"காரம் – அச$்%தத்ல்கள் ெபா$காரப்் !" 
எவ்$த தாகக்தை்த&ம் ஏற்ப%தத்'ல்ைல 

ஆ"னர ்அவரிடம், ‘என்னிடம் ெகா$ய காட%் 
!"கங்கள் உள்ளன. நீர ்மனம் !"ம்% நான் ெசான்ன 
ப" ெசய்யா&டட்ால், உம்ைம இநத் !"கங்க&க'் 
இைர ஆக$்ேவன்.’ என்றான். அதற்% அவர,் 
அப்ப$யானால், அவற்ைற இங்ேக ெகாண்& வா#ம். 
!ைமைய ஏற்$கெ்காள்வதற்காக நன்ைமைய 
!ட$்கெ்கா$த)் அதன் !லம் நன்ைம அைடய நாம் 
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பழகக்ப்படட்வரக்ள் அல்ல. !ைம$%&ந)்ம் எனக%் 
நீ# !ைடக&்மானால், அ" எனக%் நன்ைமேய.’ 
என்றார.் ஆ"#ம், !ண்$ம், !ண்$ம், ஆ"னர ்
அவைர ேநாக&்: ‘ெகா$ய !"கங்கைள நீர ்!சச்மாக 
நிைனப்'ரானால், அப்ேபா&ம் நீர ்மனம் 
!"நத்ா'டட்ால், உம்ைம !"ல் இட$் எரிகக் நான் 
உதத்ரா&ட ேநரி%ம்’ என்றான். ெபா$காரப்் 
ப"#ைரயாக, ‘நீர ்!!ப்$%ம் !, ஒ" மணி ேநரம் 
எரிந&் !ன்னர ்அைணந&் !"ம். ஆனால், ேதவனின் 
ேமல் பற்$ல்லாத உம்ைமப் ேபான்றவரக்*க+் 
தண்டைனயாக எரி$ம் !யான%, என்$ம் நிரநத்ரமாய் 
எரிந&்ெகாண்ேட இ"க%்ம் என்பைத நீர ்
அ"யா%&க)்*ர.் ஆகேவ, ஏன் தாம$க'்(ர?் உமக%் 
எ" !!ப்பேமா, அைதக ்ெகாண்& வா#ம்’ என்$ 
!ணிசச்லாகக ்!"னார.் 

12 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் உ"#டன் எரிகக்ப்படட் 
ேவண்%ெமன !ரப்்%டப்ப'(றார ்

இைவ பற்$%ம் ேம#ம் பலவற்ைற'ம் பற்$ அவர ்
ேப#கெ்கா( இ"கை்க&ல், அவர ்!க#ம் 
உ"#$ட&ம், ம"ழ்ச&்'ட)ம் காணப்படட்ார.் 
அவர$ !கம் !"ைபயால் நிைறந&் காணப்படட்'. 
!வா$கக்ப்படட் காரணிகைள(ட+் அவர ்எவ்$த 
மனக%்ழப்ப(ம் அைடய%ல்ைல. ஆனால், 
ஆ"னேரா, !யப்%ற்றவனாகக ்காணப்படட்ான். அேத 
ேவைள, பைற சாற்%ம் !தைர அரங்கத'்க(்ள் வரச ்
ெசய்%, ‘ெபா$காரப்் !ன்$ !ைற அவைரக ்
!"ஸ்தவன் என்$ பைறசாற்'னார’் என்$ !"னான். 
அைத அநத் பைற சாற்%ம் !தன் !ரகடனம் 
ெசய்தான். அப்ேபா&, !"ரன்ா'ல் வா#ம் !தரக்&ம், 
!ற இனதத்வரக்(ம் !"நத் ேகாப ெவ#ேயா', இவன் 
ஆ"யா%ன் ேபாதகன் என்$ம், !"ஸ்தவரக்ளின் 
தநை்த என்$ம், இவரக்ள் ேபான்றவரக்ள் எம# 
ேதவரக்ைள உதா$னம் ெசய்பவரக்ள் என்$ம், பலரிடம், 
ப" ெகா$ப்ப' பாவெமன்(ம், ேதவரக்ைள வ"படக ்
!டா$ என்$ம் ேபா$த'் வநத்ான் என்$ம் உரதத் 
!ர#ல் ேகாஷ%டட்னர.் இதன் !ன்னர,் ஆ"யா%ன் 
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ஆ"னரான (Asiarch) ஆ"யாரக் ்!"ப் என்பவைன 
ேநாக&், !ங்கங்கைள அவர ்!" ஏ" !"ம்ப& 
பணிதத்ான். ஆனால் !"ப், ெகா$ய !"கங்கைள 
உபேயா&க)்ம் பணிகள் ஏற்கனேவ !"ந%்&டட்தால், 
சடட்ப்ப% அைதச ்ெசய்ய !"யா% என்$ !"னான். 
அேதேவைள மகக்$ம், ெபா$காரப்் உ"#டன் 
எரிகக்ப்ப'வேத !ைறயா&ம் என்$ உரதத் !ர#ல் 
ேகாஷம் எ"ப்!னர.் இநத் நிகழ்&, அவர ்!ன்$ ஒ" 
நாள் ெச#த&்கெ்காண்* இ"நத் ேவைள தன# 
தைலயைண !ப்$%ப்ப& ேபான்& ஒ" தரிசனம் !லம் 
ெவளிப்ப'த)்யைவ நிைறேவறேவ நடந$் 
ெகாண்&'நத்ன. அைதப்பற்' அவர ்அவ#டன் 
இ"நத்வரக்ளிட,ம் தாம் உ"#டன் 
எரிகக்ப்படக(்)ம் என்$ !ரக்க்தரிசனமாய்க ்
!"#$நத்ார.் 

13 ம் அ"காரம் – ஈமக%்ரிையக*கக்ான ேமைட 
அைமகக்ப்ப'தல் 

!ன்னர ்ேபசப்படட்ைத !ட, காரியங்கள் 
!ைரவாகேவ நைடெபற்றன. ெப#ம் 
எண்ணிகை்க'லான மகக்ள் உடன$யாகேவ ேபாய் 
!ற# !ற்ேபாரிடம் நிைறய !ற#கைள வாங்% வந$் 
அங்ேக அ"க%்னார.் அ"!ம், !தரக்ள், அவரக்ள' 
வழகக்ப்ப& இைவ நடதத்ப்ப&வதால் !க#ம் 
உற்சாகத(்டன் ஒதத்ாைச ெசய்தனர.் 
ஈமக%்ரிையக*கக்ான ேமைட தயாரான&ம், 
ெபா$காரப்் தன# ேமல் ஆைடகைளக ்கைளந&், 
தன# இைடக ்கசை்சையத ்தளரத்%், தன# 
காலணிகைள(ம் கழற்% !டட்ார.் ஆ"#ம், அப்ப$ச ்
ெசய்வ$ ெபா$வாக வழகக்த&்ல் இ"கக்%ல்ைல. 
ஆனால், !"வா%கேளா, அவரின் சரரீதை்த யார ்
!த#ல் ெதா$வ& என்ப%ல் !க ஆவலாய் இ"நத்னர.் 
ஏெனன்றால், அவ#ைடய !னிதமான வாழ்கை்க'ன் 
நி#தத்ம், அவர ்ேவதசாட(்யாய் அைனத&் !தமான 
நன்ைமகளா)ம் நிைறதத்வராய்க ்காணப்படட்ார.் 
உடேன அவரக்ள் அவைரச ்!ற்$ எரி$ட'்ம் 
ெபா$டக்ைள அ"க%்னர.் எரி$ட'்ம் !ன், அவைர 
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ஆணிகளால் அைறந&் எரி$டட் அவரக்ள் !யன்ற 
ேபா$, அவர,் அவரக்ைளத ்த"த$், என்ைன இப்ப$ேய 
!ட$் !"ங்கள். ஏெனனில் எரி$ம் !ைய தாங்% 
ச"த%்கெ்காள்வதற், எனக%் சக$்ைய'ம், 
ெபலைன&ம் த"#றவர ்என் ேதவன். நீங்கள் ஆணிகள் 
அைறந&் என்ைன நிைலயாக ைவத%் எரி$டட்த ்
ேதைவ%ல்ைல. எரி$ம் !ைய தாங்%ம் !டதை்த 
அவேர எனக%்த ்தந$்ள்ளார,் என்$ !"னார.் 

14 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் கற்$தத் ெசபம் 

அவரக்ள் அவைர ஆணிகளால் அைறய !ல்ைல, 
மாறாக, அவர$ ைககள் !ன் !றமாக ைவகக்ப்பட'் 
அவைரக ்கட$்ப்ேபாடட்னர.் மநை்த&ல் இ"ந%் 
ெகாண்& வரப்படட் ஆெடான்' ப"#டப்ப&வதற்*த ்
தயார ்ெசய்யப்பட'், ேதவ$க'்ப் !ரியமான தகனப் 
ப"#ல் (Burnt Offering) ஒப்$கெ்கா(ப்ப) ேபால் அவைர 
அவர ்தயார ்ெசய்% ெகாண்&, வானதை்த 
அண்ணாரந்'் ேநாக&்: 
‘ஓ! சரவ் வல்லைம&ம் நிைறநத்வரான கரத்த்ரா&ய 
ேதவேன, உமக%் !க#ம் !ரியமானவ)ம், 
ஆ"ரவ்&கக்ப்படட்வ*மான !வ்$ய !தனான 
ேய#க&்'ஸ்)*ன் தநை்தேய, அவராேலேய நாம் 
உம்ைமப் பற்$ அ"ந%் ெகாண்ேடாம். ேதேவ 
!தரக்ளின)ம், சகல வல்லைமகளின*ம் மற்$ம் சகல 
பைடப்%களின*ம் ேதவேன, உமக%் !ன்பாக 
நீ#$டன் வா#ம் அைனத&் மானிட இனத%்ன&ம் 
ேதவேன, இநத் நா#க&்ம், இநத்க ்கணப்ெபா'(க)் 
உரியவனாக இ"ப்பதற்' நீர ்என்ைனத ்
த"#$ள்ளவனாக ேதரந்&் எ"தத்ைமகக்ாக நான் 
உமக$் நன்$ !"#ேறன். எண்ணற்ற 
ேவதசாட(்கேளா+ என்ைன%ம் அதன் ஒ" அங்கமாய் 
நீர ்மாற்%யைமகக்ாக)ம், உம# !"ஸ்%&ன் 
பாத%்ரத%்ல், ஆன்மா மற்$ம் சரரீத&்டனான நித%்ய 
வாழ்%ன் உ"ரத்ெ்த'த(க*், பரி$தத் ஆ"#ன் 
!லம் (அ"ள் ெபற்றவராய்) அ"#ல்லா நித%்ய 
வாழ்%க'் வ" சைமத&்ர.் அவரக்ள் மத$்%ல், நா#ம் 
இன்$ உமக%் ஏற்ற !"ைமயான ப"யாக 
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ஏற்$கெ்காள்ளப்ப*ேவனாக. நித%்ய உண்ைம&ம், 
இரகக்%ம் உள்ள ேதவனா&ய நீர,் அ"ேய%க(் !ன்$ 
!"#$நத்ைத ேபாலேவ, அைத இப்ேபா& 
நிைறேவற்()*ர.் ஆகேவ, அைனத&்க ்
காரியங்க(கக்ாக$ம் நாம் உம்ைமத ்!"க%்ேறன். 
உம# !"நாமதை்த அரச்%்க'்ேறன். உம்ைம 
ம"ைமப் ப"த%்&ேறன். சகல வல்லவ$ம், நித%்ய 
இரகக்%ள்ளவ(மான இேய$க'்(ஸ்*+க,்ம் 
அவ்வாேற ெசய்%ேறன். அன்$ம், இன்$ம் இனி 
என்ெறன்&ம் உமக%்ம், உம்ேமா& !ட பரி$தத் 
ஆ"யானவ!க$்ம் என்$ம் அ"யாத ம"ைம 
உண்டாகக ்கடவதாக’, ‘ஆெமன்’ 

15 ம் அ"காரம் – ! ெபா$காரப்்ைப !டெ்டரிகக்(ல்ைல 

இநத் ‘ஆெமன்’ என்ற வாரத்ை்த'டன் அவர ்தன# 
ெசபதை்த நிைற% ெசய்% ெகாண்டார.் அப்ேபா& 
!ையப் பற்ற ைவகக் நிய$கக்ப்படட்வரக்ள், !ைய 
!ட$்னாரக்ள். ! !வாைலயாக பற்$ எரிநத்'. 
அப்ேபா&, அங்ேக நடநத்வற்'க)் சாட%் பக#ம் 
பாக%்யதை்தப் ெபற்றவரக்ளா*ய நாம், அநத் 
இடத%்ல் ஒ" !"ைமையக ்கண்ேடாம். அங்ேக என்ன 
நடநத்% என்பதைன உல#க#் எ"த%்க'்ற நாம் 
அைதப் பா#காத#் ைவதே்தாம். என்ன !"ைம! அநத்த ்
!, அவைரச ்!ற்$ ஒ" அலங்கார வலயம் ேபால் காட%் 
அளிதத்&. காற்றால் நிைறநத் பாய்மரப் பட#ன் பாய் 
ேபால அநத் ெந#ப்& வைளயம் காட%்யளிதத்*. அநத் 
ேவதசாட(்)ன் உடைலச ்!ழ்ந%் அநத் வைளயம் 
எரிந&் ெகாண்&'நத்*. அநத் வைளயத'்ற்)ள் அவர ்
எரிந&் க"#ய உடைல உைடயவராய் அல்லாமல், 
மாறாக, ேவக ைவதத் அப்பதை்தப் ேபால் 
காணப்படட்ார.் ேவ# !தத$்ல் ெசால்லப்ேபானால், 
அவர ்ஒ" !டம் ேபாடப்படட் தங்கதை்தப் ேபால%ம், 
ெவள்ளிையப் ேபால%ம் !ரகா%தத்ார.் அதே்தா&, 
அநத் ேநரம் நாம் அ"ப$தத் வாசைன (!"#$ந'் 
வநத்) அவ்வள% !கநத்மாக இ"நத்&. அங்ேக எேதா 
ஒ! வாசைனத ்!ர#யம் அல்ல$ வாசைன நிைறநத் 
ெபா$ெளான்( !"ல் எரிவ% ேபான்றெதா) 
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ெமன்ைமயான !கநத்ம் அநத் இடதை்த 
நிைறத'்(நத்). 

16 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்் !ரிய வாளால் 
!ைளகக்ப்படட்ார ்

ேநரம் ெசல்லச ்ெசல்ல, அநத்க ்ெகா$ர அரகக்ரக்ள், ! 
அவைரச ்!டெ்டரிகக்(ல்ைல எனத ்ெதரிந'்ெகாண்+, 
அவர ்அ"#ல் ெசன்%, அவைரக ்!ரிய வாளால் !த$்க ்
ெகாைல ெசய்% தண்டைனைய நிைறேவற்(ம் ப" 
ெகாைலக ்!ம்ப%க!்க ்கடட்ைள இடட்னர.் அவரக்ள் 
அைதச ்ெசய்ய எதத்னிதத் ேபா$, அங்ேக ஒ" !றா 
ெதன்படட்'. அப்ேபா&, அநத் ெந#ப்ைபேய 
அைணக&்ம் அள#க&் அங்ேக இரதத்ம் !"ப் 
பாய்நத்'. !"வா%க'க)்ம், பா#க%க'்ம் 
இைடேய உள்ள ேவ#பா& பற்$ அ"ந%் மகக்ள் 
!க#ம் ஆசச்ரியப்படட்னர.் !"வா%களின் மத$்%ல் 
!க#ம் ேபாற்றதத்கக்வராய் ெபா$காரப்் 
காணப்படட்ார.் எம# காலத&்ல், அப்ேபாஸ்த(கக் 
மற்$ம் !ரக்க்தரிசனப் ேபாதகராக'ம், 
ஆ"ரியராக(ம் ேசைவ ெசய்த அவர,் !"ரன்ா'ல் 
அைமந&்'நத் கதே்தா&கக் சைப$ன் ஆயராக&ம் 
ேசைவயாற்)னார.் அவர$ வா#ல் இ"ந%் வநத் 
வாரத்ை்தகள் யா#ம் நிைறேவ'()நத்ன. இ"வைர 
ஒ"#ல நிைறேவறா(டட்ா+ம், அைவ இனி வ"ம் 
காலங்களில் நிைறேவ'ம். 

17 ம் அ!காரம் – ெபா$காரப்்(ன் உடல் 
!"ஸ்தவரக்ளிடம் ைகயளிகக் ம"கக்ப்ப&'ற) 

ஆனால் நீ#மான்களின் !ேரா%யாக(ம், 
ெபாறாைமக)்ணம் பைடதத்வரக்)மா,ய அநத் 
ெகா$யவரக்ள், அவர$ ேவதசாட(்யத*்ன் 
!யகக்தத்& ெப#ம% !கக் தன்ைமைய 
உணரந்த்ேபா*ம், ஆரம்பம் !தல் அவர ்வாழ்நத் 
!னிததத்ன்ைமயான, !ற்றமற்ற வாழ்கை்கைய 
அ"நத்வரக்ளாய், அவர ்எவ்வா% இப்ேபா& என்$ம் 
அ"யாத !ரடீதை்த !ட$்கெ்காண்டார ்என்பைத'ம், 
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எவ்$த ஐயத%்க'்ம் இட#ன்& அவர ்சரச்ை்சக&க'் 
அப்பாற்படட்வர ்என்ற ெவ#ம%ைய(ம் ெபற்றார,் 
என்$ எவ#ம் எண்ணி, அவ#ைடய உடைலேயா, 
அல்ல$ எண்ணங்கைளேயா ஒ" !ைறநத்படச் 
நிைன%ச(்ன்னமாகக ்!ட எவ#ம் ைவத%்கெ்காள்ளக ்
!டாெதன்ற !நத்ைன'ல் அவர ்உ"#யாக 
இ"நத்ப'யால், அைதத ்த"கக் அவர ்தன்னால் !"நத் 
அைனதை்த&ம் ெசய்%&நத்ார.் ஆதலால், அவர ்
ஏற்கனேவ ஏேரா%ன் தநை்த%ம், (Acetes) என்பவனின் 
சேகாதர'மான, (Nicetes) ைநய்%ேடஸ் என்பவனிடம் 
இைத ஒ" ேவண்%ேகாளாக ைவத%்&நத்ார.் 
ஆ"னரிடம் அவர$ உடல் !ைதகக்ப்படக ்ெகா$கக்க ்
!டா$ என்$ அவர ்உ"#ப்படக ்!"#$நத்ார.் 
காரணம், !"ைவ%ேல அைறயப்படட் கரத்த்ைர 
!"த%், மகக்ள் அவர$ உடைல வணங்கத ்
தைலப்ப&வைத த"க%்ம் !கமாகேவ அவர ்இநத் 
ஏற்பாடை்டச ்ெசய்%&நத்ார.் இதைன அவர ்!தரக்ளின் 
ஆேலாசைனப்ப*+ம், வ"#$த'்த"ன் ேபரி%ேம 
ெசால்& இ"நத்ார.் 
நாம் அவைர ெந#ப்&'#ந(் ெவளிேய எ"கக் 
!யன்றேபா), !"ஸ்%ைவ நாம் என்$ம் ைக#$வ& 
என்ப% எங்கைள ெபா$தத்மட)்ல் எவ்$தத&்'ம் 
சாத%்ய'ல்ைல என்பைத அ"நத்வரக்ளாய், அநத் 
ெகா$யவரக்ள் எங்கைளக ்கண்காணித'்கெ்காண்ேட 
இ"நத்னர.் ஆனால் எம் ேதவேனா, மகக்ள் ேவ# 
எதைன%ம் வணங்%வைதத ்த"க%்ம் !கமாக, 
உலெகங்'ம் உள்ள மகக்ள் அைனவ%ம் 
இரட%்கக்ப்பட ேவண்%ம் என்ற ேநாகக்தே்தா' 
ெசால்ெலாணாத ்!ன்பங்கைள அ"ப$தத்ார.் 
ஏெனனில், அவர ்ஒ"வேர ேதவனின் ைமநத்ன், 
அவைரேய நாம் என்$ம் ேபாற்&த ்!"க%்ேறாம். 
ஆனால், ேவதசாட(்கள் கரத்த்ரின் !டரக்ள், மற்$ம் 
!"வா%கள் என்ற ர#ீ$ல், அவரக்ள' அரச$ம் 
எஜமா%மா&ய கரத்த்ர ்!" அவரக்ள் ெகாண்&ள்ள 
எல்ைலயற்ற பாசத&்ன் காரணமாக, ேவதசாட(்கைள 
நாம் ம"ப்%டன் ேந#க&்ேறாம். அதன் !லமாகேவ 
எம்ைம%ம் நாம் அவேரா& 
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ேதாழைம'ள்ளவரக்ளாக-ம், !டரக்ளாக(ம் 
ஆக$்கெ்கா'ள்ேளாம். 

18 ம் அ"காரம் – ெபா$காரப்்(ன் உடல் தகனம் 
ெசய்யப்ப&'ற) 

எனேவ, !ற்$க&் அ"ப"யானவன் (Centurion) !தரக்ள் 
ஏற்ப%த'்ய !ற்றத%்ன் காரணமாக, ெபா$காரப்்(ன் 
உடைல !"ன் ந"ேவ !டத%், அைத !ற்$%ம் எரித&் 
சாம்பலாக(்னான். அதன் !ன் நாம் அவர$ 
எ"ம்%கைள ேசகரிதே்தாம். அைவ நன்றாக 
வ"வைமகக்ப்படட் தங்கதை்த !ட#ம், !ைல உயரந்த் 
ஆபரணங்ககைள !ட#ம், !க !கத ்!ய்ைமயான 
ெபாக&்ஷங்களாகக ்க"# அவற்ைற !ைறயான 
இடத%்ல் பா#காப்பாக ைவதே்தாம். சநத்ரப்்பம் 
வாய்தத் ேபாெதல்லாம், நாம் அவற்ைற ஒன்$ 
ேசரத்ே்தாம். பக$்ேயா(ம், ெப#ைம&ட(ம் நாம் 
அவர$ ேவதசாட(்யதை்த நிைன%&ற, கரத்த்ர% 
அ"ைள ேவண்% நின்ேறாம். அவைர மட$்மல்ல, 
ஏற்கனேவ தம# பா#கைள நிைற% ெசய்த 
அைனவரின் நிைனவாக(ம், இன்$ம் அவர$ 
கால$ையப் !ன்பற்& நடகக் இ"ப்பவரக்ைள 
ஆயதத்ப் ப"தத்%ம், அவரக்&க'்த ்த"நத் 
ப"ற்%ைய ெபற்%கெ்காள்)ம் !கமாக%ேம நாம் 
அவ்வா% ெசய்ேதாம். 

19 ம் அ"காரம் – ேவதசாட(்யான ெபா$காரப்் என்$ம் 
ேபாற்றப்ப&வராக 

இ" தான் ஆ"ரவ்&கக்ப்படட் ெபா$கார(்ன் வரலா%. 
இவர ்ஸ்#ரன்ா'ல் ேவதசாட(்யாக இ"நத்வரக்ளில், 
பன்னிரண்டாவ* இடத%்ல் இ"நத்வர.் 
(!லெடல்!யா(ல் இ"நத்வரக்ைள+ம் 
உள்ளடக&்யதாக), இ"ப்%&ம், அவர ்அைனத&் 
மகக்ள் மனங்களி(ம் நீங்காத இடதை்தப் !"த%் 
!டட்ார.் அஞ்ஞானிகள் !ட அவைரப் பற்$ எல்லா 
இடங்களி(ம் ேப#$றாரக்ள். அவர ்ெவ#மேன ஒ" 
!கழ் !கக் ேபாதகேரா ஆ"ரியேரா மட$்ம் அல்ல. 
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மாறாக, !ன்னர ்நாம் !"ப்%டட்' ேபால, அவர ்ஒ" 
ேவதசாட(்)மாவார.் அவைரப்ேபாலேவ அேநகர ்
தா#ம் ேவதசாட(்யாய் மரணதை்தத ்த"#ட 
ேவண்%ெமன உநத்ப்படட்ாரக்ள். அவர$ மரணம், 
!"ஸ்%&ன் !"ேசஷத(்ற்* எல்லா%தத'்(ம் 
அைமவாக இ"நத்&. ஏெனனில், அவர ்!க#ம் 
ெபா$ைம'டன் அவைரத ்தண்டைனக(்ள்ளாக+்ய 
அநத் அநீ$யான ஆ"னைர ைகயாண்ட ப"யால், 
என்$ம் அ"#ல்லாத !கைழ அைடநத்ார.் இப்ேபா& 
அவர,் அைனத&் நீ#மான்க)ட+ம் (பரேலாகத)்ல்) 
ம"ழ்%டன் ேதவைன ம"ைமப்ப&த(், !தாவா%ய 
சரே்வ&ரைன)ம், எம் கரத்த்ரா&ய இேய$க ்
!"ஸ்%ைவ(ம் !" பா#கெ்காண்#(க)்றார.் எம# 
ஆதம்ா&ன் !டப்ர ்அவர,் அவேர உலெகங்'ம் உள்ள 
அைனத&் கதே்தா&கக் !"சச்ைப'ன் 
ேமய்ப்ப&மாவார.் 

20 ம் அ"காரம் – இநத் நி#பம் சேகாதரர ்மத$்%ல் 
ப"ரப்படட் ேவண்%ம் 

அப்ேபா&'ந)், உண்ைம&ல் என்ன தான் நடநத்% 
என்பைத நாங்கள் உங்க%க&்த ்ெதரியப்ப(தத் 
ேவண்%ம் என்$ நீங்கள் ேகட%்கெ்காண்டதற்+ 
இணங்க, நாங்கள் எம# சேகாதரரான மாரக்ஸ் (Marcus) 
!லமாக அநத் நிகழ்&ன் !"கக்தை்த உங்க%க&் 
அ"ப்%&ேறாம். நீங்கள் இநத் நி#பதை்த வா#த&் 
!"த%் !டட்ால், எங்ெகல்லாம் உங்கள் சேகாதரரக்ள் 
இ"க%்றாரக்ேளா, அவரக்&க'் இைத அ"ப்% 
ைவக%்ம் ப" தய#டன் ேவண்%&ேறாம். அவரக்&ம் 
இைறவைன ம"ைமப்ப&தத்லாம். கரத்த்#ைடய 
!"ைப%னா(ம் நன்ைம&னா(ம், தன்ேமல் 
அன்$ெகாண்ட ஒ"வைரத ்ெதரி% ெசய்%, அவர ்!லம் 
அவர$ ம"ைமைய ெவளிப்ப'த)்யற்காக.ம், 
தம்$ைடய இராச&்யத)்க+்ள் தம# மகக்ைள 
ெகாண்& வரக%்&ய நம் ேதவனா&ய ஆண்டவரின் 
ஏக !தனா%ய இேய$க'்(ஸ்* ஊடாக, அவ#கே்க 
சகல ம"ைம$ம், !க#ம், மாட%்&ம் 
என்ெறன்ைறக(்ம் உண்டாகக ்கடவதாக. ஆெமன். 
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அைனத&் !னிதரக்ைள*ம் வாழ்த&்ங்கள். 
எங்க%டன் இ"ப்பவரக்ள் உங்கைள 
வாழ்த&்'றாரக்ள். அத$்டன் இநத் நி#பதை்த எ"#ய 
எவெரஸ்டஸ(ம் (Everestus) மற்$ம் அவர$ !"ம்பதை்தச ்
ேசரந்த் அைனவ"ம் அவ#டன் இைணந&் தம# 
வாழ்த&்கக்ைளத ்ெதரி%க(்ன்றனர.் 

21 ம் அ"காரம் – ேவதசாட(்யத*்ன் நிைன% !னம் 

ஆ"ரவ்&கக்ப்படட் ெபா$காரப்், மரணம் எய்$ய% 
ஷந$்கஸ் (Xhanticus) மாதம். இ" !த நாடக்ாட&்'ல் 
நிசான் (Nisan) என்ற மாததை்தக ்!"க!்ம். அதாவ% 
ஏப்ரல் மாதத%்ல் வ"ம் ஒ" நாள். உேராம 
நாடக்ாட&்'ன் ப", மாதம் ஆரம்%தத் இரண்டாம் நாள். 
ேம மாதம் ஆரம்%கக் ஏ" நாடக்&க'் !ன்பாக வ"ம் 
நாளில், வநத் ஒ" ெபரிய ஓய்$ நாளின்ேபா), எட$் 
மணியள&ல் ஏேரா%&னால் அவர ்ைக# 
ெசய்யப்படட்ார.் டர்ா%யானான (Trallion) !"ப் 
அப்ேபா& தைலைமக ்!"வாக இ"நத்ான். ஸ்ேடஷஸ் 
!வாடர்டஸ் (Statius Quadretus) ஆ"னராக இ"நத்ான். 
ஆனால், எம் ஆண்டவரா(ய இேய$க ்!"ஸ்%ேவ 
என்ெறன்ைறக(்ம் அரசராக இ"நத்ார.் அவ#கே்க 
சகல ம"ைம$ம், !க#ம், மாட%்&ம், நித%்ய 
!ம்மாசன'ம், அன்$ம், இன்$ம் இனி 
என்ெறன்ைறக(்ம் உண்டாவதாக, ஆெமன். 

22 ம் அ"காரம் – !க#ம், வாழ்த&்ம் உண்டாகக ்
கடவதாக 

நம் ஆண்டவரா(ய இேய$க ்!"ஸ்% எமக%்த ்
தநத்$ளிய !"ேசஷக ்ேகாடப்ா'கைளக ்
கைடப்&'த)் வா#ம் சேகாதரரக்ேள, உங்கைள நாம் 
வாழ்த&்'ேறாம். உங்கள& ம"ழ்ச&்யான 
வாழ்கை்கக#் எம# வாழ்த&்கக்ைளத ்
ெதரி%க(்ேறாம். !தாவா%ய ேதவ$க'்ம், பரி$தத் 
ஆ"யானவ'க*்ம் ம"ைம உண்டாவதாக. எம் 
ஆண்டவர ்ெதரிந'் ெகாண்ேடாரின் இரடச்ணியதை்த 
உல#க#் காட%்ம் ஒ" நிகழ்ைவ உதாரணமாகக ்
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காடட்ேவ, ஆ"ரவ்&கக்ப்படட் ெபா$காரப்் மரண 
அவஸ்ைதைய அ"ப$தத்ார.் அவர$ வாழ்கை்கையப் 
!ன்பற்& நா#ம் !"ஸ்%&ன் இராச&்யத)்ல் 
இைணந&் ெகாள்ேவாமாக. 

இவ் வரலா% அைனத&்ம், ெகய்ஸ் (Caius) என்பவரால் 
ஐரினிய&ன் (Irenius) (இவர ்ெபா$காரப்்(ன் !டராக 
இ"நத்வர)் நக#ல் இ"ந%், !ர# ெசய்யப்படட்'. அவர ்
ஐரினியஸ'டன் ெந#ங்&ய நட$்டன் இ"நத்ார.் 
சாகர்&ஸ் ஆன நான், இவற்ைற ெகாரிந(்)ல் வ"தத் 
ெகய$ன் நக##$ந&் !ர# ெசய்ேதன். இ"ல் 
பங்ெக&தத் அைனவ%க(்ம் !"ைப உண்டாவதாக. 

!ண்$ம் நான், பேயானியசால் (Pionius), !ன்னர ்
எ"தப்படட் !ர#$%&ந)் அவற்ைற நான் !ண்$ம் 
எ"#ேனன், அவற்ைற !ண்$ம் கவனமாக ஆய்$ 
ெசய்%ம், ஆ"ரவ்&கக்ப்படட் ெபா$காரப்் தன# ஒ" 
ெவளிப்பாட)்ன் !லம் எனக%்த ்ெதரியப்ப(த)்ய)ல் 
இ"ந%்ம் ெதா$த&்ள்ேளன். ேம#ம் எதாவ% வரலாற்' 
சான்%கள் !ைடதத்ால், அைத$ம் நான் ஏக காலத&்ல் 
ெதரி%ப்ேபன். இைவ கால நீேராடட்த)்ல் மங்$ப்ேபாய் 
இ"நத் நிைல%&ம் !ட, அவற்ைற நான் ேசகரிதே்தன். 
எம் கரத்த்ரா&ய இேய$க ்!"ஸ்% அவரால் ெதரிந'் 
ெகாள்ளப்படே்டா)டன் என்ைன%ம் அவர$ பரேலாக 
இராச&்யத)்ல் ேசரத்&்கெ்காள்வாராக. அவ#கே்க, 
!தா$ட&ம், பரி$தத் ஆ"#ட%ம் ஒன்றான 
ஆராதைன'ம், ம"ைம$ம் என்ெறன்&ம் 
உரிதத்ாவதாக. ஆெமன். 

 


