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இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16
ைீர்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 1 – நிகழ்ச்சி 4
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சியில்ஃ இந்த
ப{மிக்கு விசசசூpத்த நபரான சமசியாறவ அனுப்ப சபாவதாக
சதவன் ஏற்கனசவ தமது தீர்க்கதரிசிகள் ஷலம் பல வருட';களுக்கு
முன்பாகசவ டிசால்லியிருக்கிைாரா, குைிப்பாக என்ன
தீர்க்கதரிசன';கறை டிகாடுத்திருக்கிைார், எபிசரய சவதத்தில் எந்த
பகுதிகைில் அந்த வார்த்றதகள் இருக்கிைது, அந்த தீர்க்கதரிசன';கள்
உறரக்கப்பட்ட ய{த கூன';கள் வரப்சபாகிை சமசியாறவக் குைித்து
டிசால்லப்பட்ட குைிப்பான வார்த்றதகறை பஜரிந்துடிகாண்டார்கைா,
இந்த டிசய்திடிதாடரில் நாம் சுமார் 16 தீர்க்கதரிசன வார்த்றதகறை
பார்த்திடலாம் ஆதாம் முதல் ஆபிரகாம் வறரஃ சமாசச முதல்
தாவது
ீ வறரஃ ஏசாயா முதல் தானிசயல் சகரியா வறர. நாம்
சகட்கலாம்ஃ இந்த மறுக்க முழயாத தீர்க்கதரிசன';கள் இசயசு தான்
சமசியா என்பறத நிருபித்துள்ைதா,
எனது முதல் விருந்தினர் டாக்டர். வால்டர் டிபய்சர். அவர்
இப்சபாதுள்ை இறையியல் சமறதகைில் ஒருவர் மற்றும்
இன்றைக்கு அடிமரிக்காவில் எபிசரய பத வசன';கைின் சவத
வல்லுநர். டாக்டர் டிகய்சர் முதன்றம தறலவரும் பிரசித்தடிபற்ை
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பiர்ய ஏற்ப்பாட்டு விரிவஜறரயாைராகவஜம் கார்டன் - கான்டிவல்
இறையியல் டிசமினரி ஞாமில்டனில் இருக்கிைார்ஃ மா!;காவ்டிசட்!;.
இரண்டாவதாகஃ டாக்டர் சடரல் பாக். அவரும் நிகர்;கால
இறையியல் வல்லுநர்கைில் ஒருவர் பஜதிய ஏற்ப்பாட்டு வல்லுநராக
இருக்கிைார். அவர் பஜதிய ஏற்பாட்டு ஆராய்ச்சியில் முதன்றம
ஆராய்ச்சி விரிவஜறரயாைராக இருக்கிைார் பாரம்பரிய கலாச்சார
அறமப்பின் ஒரு';கிறைப்பாைராக டாலா!; இறையியல்
டிசமினரியில் இருக்கிைார் டாலா!;ஃ டிடக்சா!;. இந்த விசசசூpத்த
நிகர்;ச்சியில் இறைந்திடு';கள் கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சி.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறை
வரவவற்கிவைாம். இன்றைக்கு இரண்டு விருந்தினர்கள் உள்ைனர்,
டாக்டர் வால்டர் சகய்சர் மற்றும் டாக்டர். வடரல் பாக். வால்டர்
சகய்சர்; முதன்றம தறலவரும் பிரசித்தசபற்ை பறழய ஏற்ப்பாட்டு
விரிவுறரயாைராகவும் கார்டன் - கான்டிவல் இறையியல் சசமினரி
ஹாமில்டனில் இருக்கிைார், மாஸ்காவ்சசட்ஸ். இவர் 40
புத்தகங்கறை எழுதியிருக்கிைார். டாக்டர். வடரல் பாக் புதிய
ஏற்பாட்டின் ஆராய்ச்சி பிரிவின் மூத்த விரிவுறரயாைராக
இருக்கிைார். இவர் பாரம்பரிய கலாச்சார பிரிவின்
ஒருங்கிறைப்பாைராக டாலாஸ் இறையியல் சசமினரியில்
இருக்கிைார் டாலாஸ், சடக்சாஸ். இவர் 30ற்கும் வமற்பட்ட
புத்தகங்கறை எழுதியிருக்கிைார், அறவகைில் சிலவற்றை முடிக்க
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10 வருடங்களுக்கு வமலானது. இவர்கள் பல ஆராய்ச்சிகறை
சசய்திருக்கின்ைனர், அவர்கள் இங்கிருப்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி.
இன்றைக்கு நாம் நமது வவதத்தில் வாசிக்கும்படியான வமசியாறவக்
குைித்த தீர்க்கதரிசனங்கறை வதவன் பல நூற்றுக்கைக்கான
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப முன்னைிவித்திருக்கிைார் என்பறத பார்த்து
வருகிவைாம். ஆறவ மிகவும் எைிறமயான முறையில் துவங்கின,
வதவன் அறத நிறலப்படுத்தி, அறத சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக காலம்
சசல்ல சசல்ல அறத வமம்படுத்தினார். இறவயறனத்தும் வதவ்ன
முன்குைித்த அந்த நபறரப் பற்ைிய சசய்திகறை நமக்கு
சதைிவுபடுத்துகிைதாக அறமந்தது. சரி, வடரல், முந்றதய
நிகழ்ச்சிகறை பார்க்க தவைியவர்கள் புரிந்துசகாள்ை ஏதுவாக இதற்கு
முன்பு பார்த்றதறவகறை சசால்லுங்கள். நாம் எங்கிருந்து
ஆரம்பித்வதாம் என்பறத சுருக்கமாக துரிதமாக சசால்லுங்க.

டாக்டர். யடரல் பாக: ஆதியிலிருந்து அந்த வித்து
உண்டாயிருந்தது. அந்த வித்து யாராகவவண்டுமானாலும்
இருக்கலாம், ஏவாைிலிருந்து வரும் ஆண் சந்தியானவர். வமலும்
இந்த வித்தானவர் தான் சர்ப்பத்தின் தறலறய நசுக்குவார் என்பது
நமக்கு சதரியும், சர்ப்பம் தீறமறய குைிக்கிைது அதாவது
சாத்தாறனக் குைிக்கிைது. அதிலிருந்து நாம் சதாடங்கிவனாம்.
அதிலிருந்து கீ வழ வந்வதாம். அவர் வசமின் வகாத்திரத்திலிருந்து
எழும்பிடுவார், வசமுறடய வம்சத்திலிருந்து வதான்றுவார், வசம்
வகாத்திரம். ஆபிரகாமின் வம்சத்திலிருந்து எழும்பும் அவனுறடய
சந்ததியின் மூலமாக இந்த பூமியானது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும்
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என்பறத நாம்

அைிந்திருக்கிவைாம். அறவ ஈசாக்கு யாக்வகாபு

யூதாவிலுமிருந்து கடந்துவரும். நாம் அறத இன்னும் மிகவும்
அதிகமாக குறுக்கிக்சகாண்வட வபாகிவைாம். அதன் பிைகு நாம்
இஸ்ரவவலில் இருந்து எழும்பும் ராஜாக்கறைக் குைித்து வபசிவனாம்.
ஆவர் வமாவசறயப் வபால தீர்க்கதரிசியரியருப்பார், விடுவிக்கும்
தீர்க்கதரிசியாக தறலவராயிருப்பார். அது நித்தியமாக
என்சைன்றைக்கும் உள்ை வட்டின்
ீ
பங்காக இருக்கும். இப்படிபட்ட
அறடயாைத்றத உறடயவர் இறுதியில் வதவனுறடய
வலதுபாரிசத்தில் வற்ைிருப்பார்,
ீ
வதவனுறடய பிரசன்னத்தில்
இருப்பார், வதவனால் அறழக்கப்பட்டவர், அவருறடய
அதிகாரத்றதயும் முன்னுரிறமறயயும் சந்ததிறய
உருவாக்குகிைவருமாயிருப்பார்.

சபாதுவாக முற்பிதாக்கைின்

வம்சத்தின்படி கனமும் மதிப்பும் மூதாறதயர்கறைச் வசர்ந்திடும்,
இல்றல, இந்த விஷயத்தில் எல்லா கனமும் வாரிசுக்குத்தான்
வசர்கிைது அவர் தான் உன்னதங்கைில் வதவவனாடு வற்ைிருப்பார்.
ீ
இந்த சம்பவத்றததான் நாம் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிவைாம், இப்வபாது
தான் அறத துவங்கியிருக்கிவைாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரிதான், வமலும், நீங்கள் இதனுறடய ஆதார
வசனங்கறை அைிந்துசகாள்ை விரும்பினால், நீங்கள் முந்றதய
நிகழ்ச்சிகைின் வசனக்குைிப்புகறை எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள், அதில்
வசனங்கறையும் வாசித்திருக்கிவைாம். இப்வபாது சதாடர்ந்து
பார்க்கலாம். அறத நாம் சதாடாந்;திடலாம், டாக்டர் சகய்சர்.
இப்வபாதும் நாம் பார்க்க இருப்பது ஏசாயா 9 6-7 இது மிகவும்
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சிந்திக்கறவக்கும் விஷயம், வியப்பானது, முன்னைிவிக்கபட்டமு.
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கூறுகிைார், “நமக்கு ஒரு பாலகன் பிைந்தார்,
நமக்கு ஒரு குமாரன் சகாடுக்கப்பட்டார்.” அவர் என்ன சசால்கிைார்,
“கர்த்தர்துவம் அவர் வதாைின் வமல் இருக்கும்.” அவர் சதாடாந்து
சசால்கிைார், “அவருறடய நாமம் ஆவலாசறன கர்த்தர்,
வல்லறமயுள்ை வதவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு.
அவருறடய கர்த்தர்த்துவத்தின் சபருக்கத்திற்கும் அதின்
சமாதானத்துக்கும் முடிவில்றல. தாவதின்
ீ
சிங்காசனத்றதயும்
அவனுறடய ராஜ்யத்றதயும் அவர் திடப்படுத்தி, அறத
இதுமுதற்சகாண்டு நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும்
நிறலப்படுத்துவார், சர்வவல்லறமயுள்ை கர்த்தருறடய
றவராக்கியம் இறதச் சசய்யும்.” இறத விைக்கிடுங்கள்.

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்: சவல் இதுசவாரு அருறமயான
பகுதி, ஏசனனில் இதுபிதாவாகிய ஆகாஸசிற்கு சசால்லப்பட,
வில்றல, “நமக்கு சகாடுக்கப்பட்டார்”. அறத மிகவும் சதைிவாக
குைிப்பிட்டு சசால்கிைார். அதுதான் நமக்கு ஆர்வத்றத சகாடுக்கிைது.
எதற்காக நமக்கு சகாடுக்கNவுண்டும்? ஏசனனில் நமக்கு
சகாடுப்பதகா சசால்லப்படுகிைது. எனவவ ஒரு பாலகன் பிைக்கிைார்,
ஒரு குமாரன் சகாடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவமும் அறனத்து
சபாறுப்புகளும் அதிகாரங்களும் அவருறடய வதாைின்
வமல்இருக்கும். அதன் பிைகு, அதாவது எல்லாவற்றையும் அவர்
நிைப்பிடுவார். இந்த பாலகனின் சபயர் என்ன? அவருறடய நாமம்,
“அருறமயான ஆவலாசகர்.” இந்த “அருறம” என்பதற்கு
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சஜர்மானியில் வுன்டர்பார் என்பதாகும். வுன்டர்பார். அவர் ஒரு
ஆவலாசகராக மிகவும் அருறமயாக ஆச்சரியமானறவகறை
சசய்திடுவார். அவர் எல்- கிவபாராவார், வல்லறமயுள்ை வதவன்.
அவர் நித்தியத்தின் பிதாவாக இருக்கிைார், நித்திய பிதா. அதற்கும்
வமலாக, அவர் சமாதானப் பிரபு. அவர் அப்படி என்ன சசய்திடுவார்?
நாம் 2 சாமுவவல் 7ல் வபசிய அந்த தாவதின்
ீ
சிங்காசத்தில்
உட்கார்ந்து ஆைப்வபாகிைவர் இவர்தான். அவருக்கு ராஜாசனமும்
சிங்காசனமும் சந்ததியும் இருக்கிைது, அது எவ்வைவு காலத்திற்கு?
அது என்சைன்றைக்கும் நித்தியநித்தியமாயிருக்கும். இந்த ராஜ்யம்
இப்வபாது யூதாறவயும் ஆகாறசயும் உளுக்கிக்சகாண்டிருக்கும்
வடவதசத்து 2 ராஜாக்கைின் பயமுறுத்தல்களுக்கு மத்தியில்
இயங்கிடும். இதுதான் அந்த வார்த்றத, “நம் எல்லாருக்காகவும் ஒரு
குமாரன் சகாடுக்கப்பட்டார், நம் அறனவருக்காகவும் ஒரு பாலகன்
பிைந்திருக்கிைார்.” என்னசவாரு தீர்க்கதரிசனம்!

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. இந்த வார்த்றதய விவரியுங்கள்
“அதிசயமானவர்.” இதன் எபிவரய வார்த்றத பீலா. இறத வவசைந்த
இடத்தில் பார்க்க முடியும்?

ககய்சர்: ஆமா, இந்த வார்த்றத, உதாரைத்திற்கு, ஆதியாகமம் 18
14ல், இருக்கு அங்கு சாராள் - அவள் 90 வயதாயிருந்த வபாது,
ஆபிரகாமிற்கு 100 வயது – அவர்களுக்கு பிள்றை பிைக்கும் என்று
அவர்களுக்கு சசால்லப்பட்டது. அவள் சிரித்தாள். அப்வபாது அவள்,
“இதுவறர இந்த மாதிரி விஷயத்றத நான் வகட்டதில்றல என்ைாள்.”
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அப்வபாது வதவன் சசான்னார், “அன்வப, நான் உனக்கு அவகாசம்
தருகிவைன், “ஹனி, நீ சிரிக்கவவண்டாம். உனக்காக சிரித்திடு,
ஏன்னா நீ அறத வகலியாக பார்க்கிைாய். அதனால் அவன் ஈசாக்கு
எனப்படுவான், அதன் அர்த்தம் நறகப்பு.” நான் அறத இப்படித்தான்
பார்க்கிவைன். அதுமாத்திரமல்ல இன்சனாரு சம்பவத்றத நாம்
எவரமியா 32ல் பார்க்க முடியும் வதவன் தமது ஜனங்கறை மீ ண்டும்
வாக்குத்தத்த பூமிக்கு அறழத்து வருவதாக வாக்கைிக்கிைார்,
ஆபிரகாமிற்கு சகாடுத்த வாக்குத்தத்தம் ஆதியாகமம் 12:7. வமலும்
அவர், “அவரால் கூடாத காரியம் உண்வடா, சசய்யக்கூடாத
அதிசயம் உண்வடா, பீவலா ஏதாகிலும் உண்வடா என்கிைார்.இந்த
வார்த்றத சசால்லப்பட்டுள்ைது. “சசய்யக்4டாத அதிசயமான காரியம்
ஒன்றுண்வடா?” இல்றல! அதுதான் என் நாமம், அதுதான் என்
குைம், அதுதான் என் வவறல.

ஆன்கர்பபர்க்: யூதர்கள் இறத விைங்கிக்சகாண்டனரா, ஏசாயா
இறத கூைினபிைகு இவயசுவின் காலத்தில், வமசியாறவ வபான்ை
விவசஷமான ஒருவறர குைிக்கிைசதன உைர்ந்தனரா?

பாக: வதவனுறடய கண்வைாட்டத்தின்படியாகவும் அவர்
இஸ்ரவவலுக்கு வாக்கைித்தபடியாகவும் பார்க்கும் வபாது புலப்படுகிை
ஒரு விஷயம் அவர் ராஜாவாக இருந்தாலும் அவருக்குள்
சமாதானம் இருந்திடும், அதனால் இஸ்ரவவலர் நம்பிடுவார்கள்.
அதனால் இவயசுவின் காலத்றத நாம் பார்க்கும் வபாது
அவர்களுக்குள் இந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது, அவர்களுறடய
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சமௌனம் அறத நிராகரித்தது, அரசியல் ரீதியாக வருவார் என்ைனர்,
இவர் முழுவதும் சமாதானத்றத சகாண்டவராக இருந்தார், வமலும்
இவர், அதாவது, முற்ைிலுமாய் வதவனுறடய தயவினாலும்
அவருறடய பிரசன்னத்தினாலும் நிறைந்திருந்தார் அதுதான்
விவசஷித்த தருனமாயிருந்தது. வவறுவார்த்றதயில் சசான்னால்
பைிமுதலின் காலம், அதுதான் இறுதியான வநரம், கறடசி தருனம்,
வாக்குத்தத்தம் நிறைவவறும் காலம் வந்தது. உண்றமயில்,
அவர்கள், யூதர்கள் இவயசு இருந்த காலத்தில் இப்படிபட்ட ஒருவறர
எதிர்பார்த்துக்சகாண்டிருந்தனர். இந்த வர்ைறனகள் அவர்கள்
கற்பறனக்கு எட்டாதிருந்தது, அவதாடு அவர்கள், வதவன்
தம்முறடய கிரிறயகறை நடப்பிக்கும் பாத்திரம் ஒரு ராஜாவாக
வதான்றுவார் என எதிர்பார்த்திருந்தனர்.

ஆன்கர்பபர்க்: 2 விஷயங்கள், வடரல், இந்த வவத பகுதியில்
நமக்கு ஒரு பாலகன் பிைந்தார், அவர் வல்லறமயுள்ை
வதவனாயிருப்பார் என்று சசால்லப்படுகிைது.
இப்ப, இஸ்லாமியத்தில், அப்படி நடக்காது. பாரம்பரிய யூத
முறையில், ஒவர வதவன் தான்.
இங்க, ஒரு யூத தீர்க்கதரிசி தான் நமக்கு ஒரு குமாரன்
சகாடுக்கப்படுவார், அவருறடய நாமம் நித்திய பிதா என்னப்படும் ,
வல்லறமயுள்ை வதவன் என்கிைார்.

பாக: ஆமாம், என்றன சபாறுத்தவறரயில் இந்த காலகட்டத்தில்
யூதர்களுறடய நிறனத்தது என்னசவன்ைால், அவர்கள் இந்இந்த
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மனிதனாக வந்தவர் சதய்வகத்தன்றமறய
ீ
சகாண்டிருக்கும் அந்த
சநருக்கமான உைறவ அவர்கள் மிக எைிறமயானதாக
எடுத்துக்சகாண்டனர். அவர்களுறடய எண்ைம் எல்லாம் மனுதனாக
இருந்தாலும் வதவறனப் வபால அதிகாரத்வதாடு சசயல்படுவறத
எதிர்பார்த்தனர். அவர்கள் கண்வைாட்டம் அப்படியிருந்தது. ஆனால்
புதிய ஏற்பாட்றட நாம் பார்க்கும் சமயத்தில் எப்படி இவயசுவவாடு
இறவ ஒத்திருக்கிைசதன பார்க்க முடியும். வதவன் இவயசுவின்
சார்ப்பில் நிகழ்த்தும் அறனத்து காரியங்களும்,
“இல்றல,இல்ல,இல்ல,இல்ல,இல்ல,இல்ல,இல்ல, உங்களுக்கு
புரியவில்றல என்கிைது. நான் சசான்னறத நீங்கள்
புரிந்துசகாள்ைவில்றல என்கிைார். உங்களுறடய கற்பறனகளுக்கும்
அப்பார்பட்ட காரியம் இருக்கிைது.” பிதாவிற்கும் குமாரனுக்கும்
இறடயிலுள்ை உைவானது உண்றமயான தகப்பனுக்கும் மகனுக்கும்
இறடயில் உள்ை உைவு வபான்ைது.

ஆன்கர்பபர்க்: இது நம்றம உளுக்கிடும் வசனம் தான், டாக்டர்
சகய்சர். அதாவது, இந்த வார்த்றதகைில் சசால்லப்பட்டிருக்கும்
வார்த்றதகறை நம்முறடய மனதில் பதித்துக்சகாள்வது சிைது
கடினமான காரியம் தான்.

ககய்சர்: ஆமாம், அதாவது ஒரு மகன் எப்வபாதாவது
வல்லறமயுள்ை வதவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு, அதிசயமான
ஆவலாசகர் என்ைால், அது சாதாரன மகனல்ல. இந்த பூமியில்
நமக்கு சதரிந்து அந்த மாதிரியான மனுஷன் இருந்ததில்றல. இவர்
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நிச்சயம் பரவலாக வாசியாக இருக்கவவண்டும். இதற்கு நிச்சயம்
அவறரப் வபான்ை ஒப்புறம --இல்ல, அவருறடய சாயலுக்கும்
வமலான ஒன்று – நிச்சயமாக, வமசியாறவப் வபால வவறு
ஒருவாராலும் அப்படியிருக்க முடியாது, அவர் வதவனுறடய
குமாரன்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இறத நீங்கள் ஒருசில நிமிடம்
சிந்தித்துப்பாருங்கள். இப்வபாது ஒரு இறடவவறை
எடுத்துக்சகாள்வவாம் அடுத்த நிறலறய அறடயப்வபாகிவைாம்.
ஏசாயா புஸ்தகத்றத பார்ப்வபாம். பாடு அனுபவிக்கும் ஊழியன் யார்?
ஏசாயா விவரித்து சசால்லும் ஊழியன் யார் அறத ஏசாயா 52,53,
மற்ை இடங்கைில் பார்க்கலாம். இறைந்திருங்கள். மீ ண்டும்
சந்திப்வபாம்.
*****

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், மீ ண்டும் வருக. நாம் இப்வபாது டாக்டர்
வால்டத் சகய்சர் மற்றும் டாக்டர் வடரல் பாக்குடன்
வபசிக்சகாண்டிருக்கிவைாம் இப்வபாது நாம் வபசிை காரியங்கள்
இருறமயான தீர்க்கதரிசனங்கறைப்பற்ைியறவ, முன்னுறரக்கப்பட்ட,
வதவன் பறழய ஏற்ப்பாட்டில் சசால்லியிருப்பறவ, அவர்
எதிர்காலத்தில் அனுப்பிறவத்திடுத்திடும் வமசியாறவ குைித்து
சசான்னறவகறை பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிவைாம், ஆல்றரட்.
இப்வபாது ஏசாயா 53 மற்றும் 52லிருந்து சதாடங்கிடலாம். முதலில்
ஏசாயா 52ஐ பார்ப்வபாம், உங்களுக்காக திறரயில் வபாடுகிNறூம்.
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ஏசாயா 52 13-15 கூறுகிைது, “இவதா, என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார்.”
அல்லது சஜயம் சபறுவார். “அவர் உயர்த்தப்பட்டு வமன்றமயும் மகா
உன்னதமுமாயிருப்பார். மனுஷறனப்பார்க்கிலும் அவருறடய
முகப்பார்றவயும் மனுபுத்திரறரப்பார்க்கிலும் அவருறடய ரூபமும்
இவ்வைவு அந்தக்வகடு அறடந்தபடியினாவல அவறரக் கண்ட
அவநகர் பிரமிப்பறடந்தனர். அப்படிவய அவர் அவநகம் ஜாதிகள் வமல்
சதைிப்பார். அவர்நிமித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாறய மூடுவார்கள்.
ஏசனனில் தங்களுக்குத் சதரிவிக்கப்படாதிருந்தறத அவர்கள்
காண்பார்கள். வகள்விபடாதிருந்தறத அவர்கள்
அைிந்துசகாள்வார்கள்.” இது குழப்பமா இருக்கு, டாக்டர். சகய்சர்.
வகள்வி என்னன்னா: யார் இந்த தாசன், இங்க என்ன நடக்குதுன்னு
சசால்லுங்கவை,

ககய்சர்: சரி, இந்த முன்னுறரயான வார்த்றதயில் ஆரம்பிக்கிைது,
“வஹ,வஹ, சபாரு, கவனி, இங்கபார்! இது சராம்பவும்
முக்கியமானது.” உங்களுறடய சத்தத்றத நீங்கள் எக்காை
சத்தத்தப்வபால உயர்த்தி சசால்லனும் இது சராம்சராம்
முக்கியமானது. அவர் இப்பசதான அைிமுகப்படுத்துகிைார், “என்
தாசன்”. சரி, வதவனுறடய ஊழியக்காரன் என்பது மிகப்சபரிய
கனத்துக்குரிய சபயர்தான். உண்றமய சசான்னா, இந்த வார்த்றத
தா வமசியா என்ை வார்த்றதறய விட மிக அதிகமாக
சசால்லப்பட்டிருக்கு “வமசியாக்கும்” வமல். வமாத்தம் 39 தடறவ
“வமசியா” என்ைிருக்கிைது, அதில் 9 முறை மட்டுவம நாம்
வபசிக்சகாண்டிருக்கும் வமசியாறவக் குைித்த தீர்க்கதரிசன
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வார்த்றதயாகும். ஆனால் வதவனுறடய தாசன் என்ை
வார்த்றததான், அவறர குைிப்பதற்கும் அதிகமாக
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
இப்ப, தாசன் என்பது ஒருவறரவயா அல்லது பலறரவயா
குைித்திடும். அதாவது, முதலாவதாக, தாசன் என்பது முழு
இஸ்ரவவறலயும் குைிக்கலாம். உதாரைமாக, பல சயமங்கைில்
அவர் யாக்வகாறபக் கூட்டிச் வசர்ப்பவத என் திட்டம் என்று
சசால்வறத வகட்டிருக்கலாம். சரி, தாசன் என்பது இஸ்ரவவலாக
இருந்தால், எப்பn அவர் இஸ்ரவவறல மறுபடியும் தன்னிடமாக
திருப்பிக்சகாள்வார்? அவர் வவசைாரு நபராக இருக்க வவண்டும்.
அப்படியிருந்தால் அவர் தன்னிடமாக அவர்கறை
வசர்த்துக்சகாள்வார். இதிலிருந்து தாசன் என்பது தனிநபறரயும்
குைிக்கும் பலறரயும் குைிக்கும் என்பதற்கு உதாரைம் இருக்கிைது
அது, வதசமாகவும் இருக்கலாம்.
நம்முறடய ஏசாயா 52ங்கு வருவவாம், என் தாசன்
சவற்ைிசபைவபாகிைார். அது சபரிய கருத்தரங்கைில் சதாங்கிடும்
வபனருக்கு ஒப்பாக இருக்கிைது, “நகங்கறை கடிக்காதீர்கள். என்
தாசன் சவற்ைி சபைப்வபாகிைார். ஆவர் நிச்சம் சஜயிப்பார்.”
இப்பசதான் வயாசுவா 1ல் சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ைது. அவர்
உயர்த்தப்பட்டு வமன்றமயும் மகா உன்னதமுமாயிருப்பார். சிலர்
இறத மூன்று நிறலறய உறடய மரைம் அடக்கம் உயிர்த்டிதழுதல்
என்பதாக சசால்கிைார்கள். அந்த அைவிற்கு வபாகவவண்டியதில்றல.
ஆனால் வசனம் 14 -15ல் அறடந்தபடியினாவல” என்றும் வசனம் 15,
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ஏசனனில்” என்றும் இருக்கிைது. வசனம் 14 நம்முறடய கர்த்தராகிய
ஆண்டவரின் முதல் வருறக. ஆவர் மக்கறை
அதிர்ச்சிக்குள்ைாக்கினார். அவறர கண்டு அவநகர்
பிரமிப்பறடந்தார்கள். அவர் எப்படி அடிக்கப்பட்டிருக்கிைார் பாருங்கள்
என்ைனர். ஏன், அவர் மனுஷறனப்பார்க்கிலும் அவருறடய
முகப்பார்றவ இவ்வைவு அந்தக்வகடாக இருந்தது. சிலுறவயின்
மரைத்தினால் வந்தது. ஆனால், அவர், நம்முறடய வதசத்தின்
பிரகாசிப்றப ஸ்தம்பிக்கவும் சசய்திடுவார் என்பது நிச்சயம்.
எதனால், ராஜாக்கள் பயந்து, “என், வாறய மூடிக்சகாள்கிவைன்,”
என்கின்ைனர் ஏசனனில் அவர்கள் அதிர்ச்சியறடந்திருக்கின்ைனர்,
இதுவறர அவர்கள் கண்டிராதறத அவர்கள் வகள்விப்பட்டாதால்
அதிர்சியறடந்தனர்.
ஒரு நாள் வரும் அதில் அவர் ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்ததாதி
கர்த்தாவாக வருவார். இப்படி எல்லாம் ஆரம்பமானது. இங்கு சில
வசாகமான காரியத்றதயும் சசால்லவவண்டும், ஆனா நீங்க
சதரிந்துசகாள்ைவவண்டிய விஷயம் ஒன்றுதான், அவர்
சஜயம்சபற்ைார். அவருக்குதான் சவற்ைி. அவருறடய முதல்
வதாற்ைம் மங்கியதுவபாலவும் முடிவு வசாகமாகவும்
இருந்திருக்கலாம். அது, வபாகட்டும்! என்ன நடக்குசதன்று பாருங்கள்.
வசனம் 15ல் அவர் எல்லாவற்ைின் மீ து சஜயசமடுக்கிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: வடரல்?
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பாக: சரி, இந்த இடததில் தாழ்ந்து வபாய் பிைகு வமன்றமயான
பாறதறய அறடகிவைாம். அதாவது உயர்த்தப்படுவார் என்பறதக்
குைித்து ஆரம்பத்திலிருந்வத சசால்லப்பட்டு வருகிைது, ஆனா இ;நத
இடத்தில் அந்தக்வகடு அறடந்த பார்க்க சகிக்க முடியாத வதாற்ைம்
என்று சசால்லும்வபாது, யார்… திடீசரன்று நிறலமாற்ைம்
உண்டாகிைது. இந்த நிறலமாற்ைம் யாரும் புரிந்துசகாள்ை
முடியாதபடி அவ்வைவு துரிதமாயிருந்தது. வமசியா பாடுபடுவார்
என்ை கருத்றத ஏற்காததினால் யூதமக்கைால் இவயசுறவ
வமசியாவாக ஏற்றுக்சகாள்ை முடியாமல் வபானது.
அறவயறனத்றதயும் அவர்கள்hல் ஒன்ைிறைத்து பார்க்க
முடியவில்றல. இறவயிரண்றடயும் ஒவர வரியில் றவக்க
முடியாமலிருந்தனர். ஆனால், உண்றமயில், இந்த பகுதியில் நீங்கள்
பார்க்கும் காரியங்கள் அநீதத்றத சுமந்தறவறர சவைிப்படுத்துகிைது,
வதவறன பிரதிபைிக்கும் ஒரு நபர், நம்முறடய சார்ப்பில் பாவத்றத
ஏற்றுக்சகாண்டு முழுவதும் அந்தக்வகடு அறடந்து
புைக்கைிக்கப்பட்டு நிற்கிைார். ஆனாலும், இந்த
புைக்கைிக்கப்பட்டவர் தான் உயர்த்தப்படும் நபராக இருக்கிைார்.
அதனால் நாம் தாழ்விலிருந்து வமன்றமக்கு வநராக வபாகிவைாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: அருறமயாக சசான்ன ீங்க, டாக்டர் சகய்சர். நீங்க
தாசன் என்பறத பற்ைி ஐந்து, வரிகைாக, சசால்லியிருக்கீ ங்க. முதல்
குைிப்றப நாம் பார்த்வதாம். இப்வபாது இந்த இரண்டாவது வரிறய
பார்த்திடலாம், அறத நீங்கள், “தாசனுறடய புைக்கைிப்பு
என்கிைீர்கள்.”
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வதவன் முன்னைிவித்த யாவும் அவருக்கு சம்பவிக்கும். நான் அறத
வாசிப்பதற்கு பதிலாக, நீங்கவை ஒவ்சவாரு வசனத்றதயும்,
ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக, ஒவ்சவாரு வார்த்றதயாக, சசால்லுங்க
(ஏசாயா)53 வசனம் 1லிருந்து.

ககய்சர்: சரி. ஆதிகாரம் 52ல் தாசறனபற்ைிய இரகசியத்றத
சபற்றுக்சகாண்வடாம். இப்ப 53ஐ பார்க்கலாம் எபிவரய
வவதாகமத்தில் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிைது, “எங்களுறடய
சசய்திறய ஆசீர்வதித்தவன் யார், வதவனுறடய புயம் யாருக்கு
சவைிப்பட்டது?” அந்த வசனம் சசால்கிைது, “அவர்
இைங்கிறைறயப்வபால எழும்புகிைார்.” அவருறடய புைக்கைிப்றப
கூறுகிைது. அவர் வைண்ட நிலத்திலிருந்து துைிர்க்கிை
வவறரப்வபாலவும் எழும்புகிைார்.” அவர் ஒரு நாட்புைத்தானாக
இருந்தார். அவர் எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்டவராய் இருந்தார்.
வமலும், “அவருக்கு அழகுமில்றல சசௌந்தரியமுமில்றல. அவறரப்
பார்க்கும் வபாது விரும்பத்தக்க ரூபம் வருக்கு இல்லாதிருந்தது.”
அவர் அசட்றடபண்ைப்பட்டு புைக்கைிக்கப்பட்டார்.” அவர்
மனுஷரால் புைக்கைிக்கப்பட்டார். அவர் அசட்றட பண்ைப்பட்டார்.”
அவர் பாடணுபவித்தார். பிைகு அவர், கறடசியில், “அவர் வதவனால்
வாதிக்கப்பட்டார் என்சைன்னிவனாம்.” அவதாடு நாம் வசர்த்துக்
சகாண்ட விஷயம், “ஆ, அவர் அந்த சிலுறவயில் சதாங்கி,
அவமதிக்கப்படுகிைதினால், அவர் வதவனில்றல என்வைாம்.” நாவம
சிலவற்றை அதில் இறைத்துக்சகாண்வடாம், இறுதியில் அவர்
சவறும் சீவரா தான் என்வைாம். நாம தா, இல்றல, அவருக்கு மதிப்பு
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கிறடயாது. அவருக்கு எந்த தகுதியும் கிறடயாது என்வைாம். எனவவ
அந்த சம்பவம் சவடித்தது பூம்,பூம்,பூம், வசனம் 1,2,3. அவருறடய
புைக்கைிப்பின் 5 கருப்சபாருறை சகாண்டுள்ைது. என்னசவாரு
பரிதாபமான புைக்கைிப்பு.

ஆன்கர்பபர்க்: வடரல், இவயசுறவக் குைித்து அைிந்திராத மக்களும்
இருக்கிைார்கள், அவர்களுக்கு எப்படி இரு சபாருந்தும்?

பாக: சவல், ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்கு, நீங்கள்
ஒருவவறை இந்த நிகழ்ச்சிகறை பார்த்து வமசியாறவக் குைித்து
சசால்லப்படும் அறனத்றதயும் கவனித்திருந்தால், நாங்கள்
வபசிக்சகாண்டிருக்கும் உயர்த்தப்பட்ட இந்த நபறர நீங்கள்
அைிந்திடலாம். அதாவது, இவர் வமாவசயிலும் சபரியவர். ஆவர்
வதவனுறடய வலதுபாரிசத்தில் வற்ைிருக்கிைார்.
ீ
நீங்க இந்த
காரியங்கறை ஒன்ைிறைத்து சசால்லனும், “இவருக்கு பயங்கரமான
பின்னனி இருக்கு. அவறரப் பற்ைிய அறனத்றதயும்
அைியவவண்டும் என்ைிடுங்கள்.” இந்த எண்ைத்வதாடு இவயசுவிடம்
வாருங்கள். அவர் சபத்லவகமில் ஒரு மாட்டு சதாழுவத்தில்
பிைந்தார். அது ஒன்றும், அதாவது, அது எருசவலமின் மாலிறகயில்
அல்ல. அவர் எருசவலமிற்கு புைம்பான இடத்திலிருந்தார்,

ஆரம்பம்

மிகவும் அற்பமாக இருந்தது. அவருறடய குடும்பம் கலிவயாவில்
இருந்தது. அவறரப் பற்ைி பிரபலமாக சசால்ல ஒன்றுமில்றல.
ஒருவவறை ராஜ சகம்பீரத்வதாற்ைமாக வமசியா வருவார் என்று
எதிர்ப்பார்த்த மக்களுக்கு, இவயசுவின் பின்னனிறய பார்த்த வபாது,

16

தச்சனின் மகனான, அவறர அவர்கைால் ஏற்றுக்சகாள்ை
முடியவில்றல.
இந்த பகுதி நமக்கு சசால்லும் காரியம், அந்த வமசியாறவ நீ
கண்டறடவாய், நாம் பார்த்த இந்த மிகப்சபரியவர் வருவார், ஆனால்
அவர் எந்த இடத்திலிருந்து வதான்றுவார் என்பது ஒருவரும்
ஒருக்காலும் கற்பறன சசய்திருக்க மாட்டார்கள். அவர் இவ்வைவு
தாழ்றமயாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கவில்றல, இந்த தன்றம,
இந்த நிறல, இந்த தாழ்றமறய, நிறனக்கவில்றல. அவறரப்
பார்க்கும்வபாது அவருறடய பின்னனிறய பார்க்கும் வபாது நமக்கு
வதான்றும் எண்ைம், “இவர் வமசியாவாக இருக்க வாய்ப்பில்றல.”
இந்த வவதபகுதி சசால்கிைது, “யப், இவர் இப்படிதான் வதான்றுவார்
என்பது உண்றம.” அவர் வாழ்ந்த நாட்கிைல் நடந்துசகாண்டறதயும்
மக்களுறடய பிரதியுத்திரத்றதயும் பார்த்தால், அவர் சசய்த
காரியங்கறை மக்கள் பார்த்திருந்தாலும், அவறரவிட்டு தங்கறை
தூரப்படுத்தினார்கள். அதில் சிலருறடய கருத்துகைால், “அவர்
இறவயறனத்றதயும் வதவனால் அல்ல பிசாசினால் சசய்கிைார்
என்ைனர்.” அதனால் வாதிக்கப்பட்டார், ஒருபக்கம், வதவனிடமிருந்து,
புைக்கைிப்பு, மற்சைாரு பக்கம், அசட்றடபண்ைப்பட்டார், நீங்கள்
எப்படிவவண்டுமானாலும் எடுத்துக்சகாள்ைலாம். அவதாடு, ஏற்கனவவ
வால்ட் கூைியது வபால, அவர் சிலுறவயில் சதாங்கினாவர? வமசியா
சிலுறவயில் சதாங்குவதா. கும் ஆன், அது எப்படி சாத்தியமாகும்?
எனினும் இந்த வவதபகுதி வமசியா வதான்றுவார் என்று நீங்கள்
நிறனக்கும் இடத்றதவிட அவர் வதான்றும் இடத்றத ஒருவரும்
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கற்பறன சசய்யமுடியாது, நாம் வபசின யாறவயும் அவர்
கடந்துவந்தார், அறத மறுக்கவில்றல.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இவர்கள் இங்கு வந்து ஏசாயா 53றை
பற்ைி வபசுவது எனக்கு அதிக ஆர்வத்றத உண்டாக்குகிைது, இறத
அடுத்த வாரமும் சதாடர்ந்து பார்த்திடலாம். உங்களுக்கு ஞாபகம்
இருக்குதா தி வபஷன் ஆஃப் கிறடஸ்ட் வந்தவபாது றடயன்
சாயருடன் வசர்ந்து அந்த படத்தில் சமல் கிப்சன் அருறமயாக
சசயல்பட்டிருந்தார், அவர்கள் அறழத்த நிபுனர்கைில் ஒருவர்,
இறையியல் நிபுனர்கைில் ஒருவர், வடரல் பாக். ஆவர் அங்கு
உட்கார்ந்து எல்லாவற்றையும் கண்காைித்தார். அடுத்த பகுதியில்
அறதப் பற்ைியும் அந்த படத்தில் சமல் கிப்சறனக்குைித்தும் வபச
இருக்கிவைாம், ஓவக, அது இவயசுவின் வாழ்வில் உண்றமயாக
நடந்தது. இருந்தாலும், பறழய ஏற்பாட்டிலிருந்து இந்த
தீர்க்கதரிசனம், டாக்டா டிகய்சர், நம்றம திறகக்க றவக்கிைது. இந்த
காரியம் ஜனங்கள் நிச்சயமாக கவனிக்கவவண்டிய ஒன்று, சசால்வத
சரிதாவன?

ககய்சர்: ஆமாம், நிச்சயமாக. இறவயறனத்தும் முக்கிைமான
விஷயத்திற் வநராக நம்றம நடத்திடும், அதுதான் மூன்ைாவது
காரியம் அது மிக அருறமயான வரிகைாக இருக்கிைது.
“நாசமல்லாரும் ஆடுகறைப்வபால வழிதப்பி திரிந்து, அவனவன்
தன்தன் வழியிவல வபாவனாம்.” வழிதப்பி வபாகும்
நிறலயிலிருந்வதாம், தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒவ்சவாருவரும்
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தவைிசசய்வதாம் -- தவறுசசய்திருக்கிவைாம். இப்ப வதவனுறடய
குமாரனாக வந்தவறரயும் இழந்துவிட்வடாம், அவறர
தவைவிட்வடாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமாம், அது முற்ைிலும் உண்றம தான். அடுத்த
வாரம் இறத சதாடர்ந்து பார்த்திடலாம் உங்கள் நண்பர்கைிடமும்
இறதப்பற்ைி சசால்லுங்கள் அடுத்த வாரம் தவைாமல் பார்க்க
உற்சாகப்படுத்துங்கள், ஏசனன்ைால் நமக்காக பலியான அந்த
ஊழியறரக் குைித்து அைிந்துசகாள்வது நமக்கு அவசியமான ஒன்று.
தவைாமல் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகிவைன்.

*****
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