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இரண்டு குமாரரின் கதை – பாகம் 01 

தைாதைந்து பபான மகன்  

லூக்கா  15:11-16 

 

லூக்கா  15:11-16, பின்னும் அவர் த ான்னது: ஒரு மனுஷனுக்கு 

இரண்டு குமாரர் இருந்ைார்கள். 12. அவர்களில் இதையவன் 

ைகப்பதன ப ாக்கி: ைகப்பபன, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் 

பங்தக எனக்குத் ைரபவண்டும் என்றான். அந்ைப்படி அவன் 

அவர்களுக்குத் ைன் ஆஸ்திதயப் பங்கிட்டுக்தகாடுத்ைான். 13. 

சிை  ாதைக்குப்பின்பு, இதைய மகன் எல்ைாவற்தறயும் 

ப ர்த்துக்தகாண்டு, தூரபை த்துக்குப் புறப்பட்டுப்பபாய், 

அங்பக துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம்பண்ணி, ைன் ஆஸ்திதய 

அழித்துப்பபாட்டான். 14. எல்ைாவற்தறயும் அவன் 

த ைவழித்ைபின்பு, அந்ை பை த்திபை தகாடிய 

பஞ் முண்டாயிற்று. அப்தபாழுது அவன் குதறவுபடத் 

தைாடங்கி, 15. அந்ை பை த்துக் குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் 

பபாய் ஒட்டிக்தகாண்டான். அந்ைக் குடியானவன் அவதனத் 

ைன் வயல்களில் பன்றிகதை பமய்க்கும்படி அனுப்பினான்.16. 

அப்தபாழுது பன்றிகள் தின்கிற ைவிட்டினாபை ைன் வயிற்தற 

நிரப்ப ஆத யாயிருந்ைான், ஒருவனும் அதை அவனுக்குக் 

தகாடுக்கவில்தை.  

 

எது  கர்த்ைருக்கு மகிழ்ச்சிதயத் ைருகிறது?   

த ொலைந்து பபொனவர்களின் மீட்பு. பொவிகளின் இரட்சிப்பு. 

 

பரிபேயர்களும் பவ பொரகரும் பொவிகளுடன் ஒன்று பேர  

விரும்பவில்லை. 

http://www.wcflondon.com/
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எல்ைொவற்லையும் பொவிகளுடன் இலனந்து தேய்ய இபயசு 

விரும்பினொர். 

 

இந்  இரண்டு உவலைகளும் பரிபேயர்கலை உள்பை 

இழுக்கின்ைன. 

 

மு ல் இரண்டு உவலைகலை பகள்விகலைக் பகட்டு இபயசு 

அவர்கலை ஈர்க்கிைொர்.   

 

அவர்கள் கல யில் இருப்பவர் பபொல் இபயசு அவர்கலை 

இழுக்கிைொர். முக்கிய க ொபொத்திரத்தின் அனுபவத்திலும் 

சிந் லனயிலும் அவர்கலை சித் ரிப்பதில் அவர்கள் ைனதில் 

உண்லையிபைபய பங்கு வகிக்கிைொர்கள்.  

  

V 1-2, அவர்கள் இபயசுலவ குறித்து, முணுமுணுத்து, புகொர் 

தேய்து, விைர்சித் னர். 

 

அவருலடய ஊழியம் முழுவதும் அவர்கள் எப்பபொதும் 

அவ்வொபை தேய் ொர்கள். 

 

பொவிகலைத் ப டி இரட்சிக்க அவர் வந்  ொல், பொவிகள் 

இபயசுவிடம் வந் ொர்கள். 

 

பொவிகள் வந் பபொது, 

✓ அவர் அவர்கலை ஏற்றுக்தகொண்டொர்,  

✓ அவர் அவர்கலை அரவலைத் ொர்,  

✓ அவர் அவர்கலை பேசித் ொர்,  

✓ அவர் அவர்கலை ைன்னித் ொர்,  

✓ அவர் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவலன தகொடுத் ொர். 

 

இது ை த்  லைவர்கலை ஆத்திரப்படுத்தியது. 
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ேம் கர்த் ர் அவர்களுக்கு பதில் தேொல்ை இரண்டு கல கலைக் 

தகொடுத் ொர். 

 

இலைய குைொரனின் உவலை என்று அலைக்கப்படும் ேைது 

கர்த் ரின் மிகச் சிைந்  ைற்றும் ைைக்கமுடியொ  உவலை. 

 

இந்  கல  அப  விஷயத்ல  நிரூபிக்கும் பேொக்கம் 

தகொண்டது, இைந்  பொவிலய மீட்தடடுப்பதில் ப வனின் 

ைகிழ்ச்சிலய தவளிப்படுத்துகிைது. ஆனொல் இந்  கல  

அல யும் மீறி ைனந்திரும்பு லின்  ன்லைலய அலடயொைம் 

கொட்டுகிைது. 

 

மு ல் இரண்டு கல கள் அவர்கள் அ ன் ஒரு பகுதியொக 

இல்லை, ஆனொல் இப்பபொது இதில் அவர்கள் ஒரு பகுதியொக 

உள்ைனர்.  

 

கர்த் ரொகிய இபயசுவுடன் அவர்கள் ஒப்புக்தகொண்ட மு ல் 

இரண்டு கல கள் தேறிமுலைலயப் பற்றி பபசின. 

 

இபயசு ஒரு வி த்தில் அவர்கலை கல க்கு ஈர்த் ொர். அவர்கள் 

கல யில் ஈடுபடுகிைொர்கள் என்று த ரியொைல் தைதுவொக 

அவர்கலை உட்படுத்தினொர். 

 

மு ல் இரண்டு கல கள், தேம்ைறி ைற்றும் ேொையத்ல ப் 

பற்றி, ப வன்  ொன் அந்   ப டுபவர், கண்டுபிடிப்பவர், 

ைகிழ்ச்சி தகொள்பவர்   என வலியுறுத்துகின்ைன. 

 

ஆனொல் இந்  மூன்ைொவது கல  த ய்வீக பக்கத்தில் அல்ை, 

ஆனொல் ைனி   ரப்பில் த ரிகிைது. 
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➢ பொவம்,  

➢ ைனம் திரும்பு ல்,  

➢ மீட்டு எடுக்கப்படு ல் ைற்றும்  

➢ நிரொகரிக்கப்படு ல்.   

 

இது ஒரு வியத் கு ைற்றும் உைர்ச்சி ரீதியொக ேகரும் கல . 

இலவ அலனத்தும் த ய்வீக ேத்தியத் ொல் பிடிக்கப்பட்ட 

எவரின் சிந் லனயிலும் ஆைைொன சுவொரஸ்யைொனலவ 

ைற்றும்  ொக்கத்ல  ஏற்படுத்துகின்ைன. 

 

இந்  கல லய மூன்று பகுதிகைொக பிரிக்கைொம். 

 

1. Younger Son, Prodigal son இலைய குைொரன்/ தகட்ட 

குைொரன் 

2. Older son மூத்  குைொரன் 

3. Loving Father அன்பொன  கப்பன். 

 

தகட்ட குைொரன் என்ை  லைப்பிற்கு  பதிைொக அன்பொன 

 ந்ல  ைற்றும் இரண்டு ைகன்கள் என்று ைறுதபயரிட 

விரும்புகிபைன். 

 

வரைாற்று அதமப்பு: 

 

இந்  கல லய ேம் கர்த் ர் தேொன்ன ைத்திய கிைக்கு 

கைொச்ேொரத்ல ப் புரிந்துதகொள்வது மிகவும் அவசியம். 

 

அவர் பபசிய ைக்களுக்கு இபயசு எல க் குறிக்கிைொபரொ 

அதுபவ அவருலடய வொர்த்ல களின் அர்த் ம். 

 

 ந்ல யின் ைரியொல , குடும்பத் ொல் மிகவும் 

ைதிக்கப்படுகிைது, முக்கியத்துவம் வொய்ந் து. 
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யாத்திராகமம்  20:12, உன் பைவனாகிய கர்த்ைர் உனக்குக் 

தகாடுக்கிற பை த்திபை உன்  ாட்கள் நீடித்திருப்பைற்கு, உன் 

ைகப்பதனயும் உன் ைாதயயும் கனம்பண்ணுவாயாக. 

 

 ந்ல லய அவைதிப்பது அல்ைது கனவீனப்படுத்துவது 

என்பது உங்கள் ஜீவலன எடுத்துவிடும் என்ப ொகும். 

 

உபாகமம்  21:18-21,
 
ைன் ைகப்பன் த ால்தையும் ைன் ைாயின் 

த ால்தையும் பகைாமலும், அவர்கைால் ைண்டிக்கப்பட்டும், 

அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியாமலும் பபாகிற அடங்காை 

துஷ்டப்பிள்தை ஒருவனுக்கு இருந்ைால், 19. அவன் 

ைகப்பனும் அவன் ைாயும் அவதனப் பிடித்து, அவன் இருக்கும் 

பட்டணத்தின் மூப்பரிடத்துக்கும் அவ்விடத்து வா லுக்கும் 

அவதனக் தகாண்டுபபாய்: 20. எங்கள் மகனாகிய இவன் 

அடங்காை துஷ்டனாயிருக்கிறான்; எங்கள் த ால்தைக் 

பகைான்; தபருந்தீனிக்காரனும் குடியனுமாயிருக்கிறான் 

என்று பட்டணத்தின் மூப்பபராபட த ால்லுவார்கைாக. 21. 

அப்தபாழுது அவன்  ாகும்படி அந்ைப் பட்டணத்து 

மனிைதரல்ைாரும் அவன்பமல் கல்தைறியக்கடவர்கள்; 

இப்படிபய தீதமதய உன்  டுவிலிருந்து 

விைக்கிப்பபாடபவண்டும்; இஸ்ரபவைர் எல்ைாரும் அதைக் 

பகட்டுப் பயப்படுவார்கள். 

 

ஆகபவ, அவர்கள்  ந்ல யிடம் ைரியொல  தேலுத்திய வி ம், 

அவர்களின் முந்ல ய  மிழ் கைொச்ேொரத்ல ப் பபொைபவ 

அவர்களின் வொழ்க்லகயிலும் உயர்ந் து. 

 

அதிகாரம் மற்றும் ஆளுதக: 

 

 ந்ல  அதிகொரம் லவத்திருக்கிைொர், அ ன் பிைகு மூத்  ைகன் 

அந்  தபொறுப்லப லவத்திருக்கிைொர்.  ந்ல  உயிருடன் 
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இருக்கும் வலர, அவர் எல்ைொவற்றிற்கும்  லைவரொகவும் 

தபொறுப்பொைரொகவும் இருப்பொர். 

 

மூத்  ைகனுக்கு 2/3 பங்கு தேொத்து கிலடக்கிைது. இரண்டொவது 

ைகன் தேொத்தில் 1/3 பங்கு தபறுகிைொர். 

 

உபாகமம்  21:17,
 
தவறுக்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்ைவதன 

ப ஷ்டபுத்திரனாக அங்கிகரித்து, ைனக்கு உண்டான 

ஆஸ்திகளிதைல்ைாம் இரண்டு பங்தக அவனுக்குக் 

தகாடுக்கபவண்டும்; அவன் ைன் ைகப்பனுதடய முைற்பைன், 

ப ஷ்டபுத்திர சுைந்ைரம் அவனுக்பக உரியது. 

 

ஐந்து ைகன்கள் இருந் ொல், நீங்கள் மு லில் பரம்பலர 

தேொத்ல  ஆறு பகுதிகைொகப் பிரிக்க பவண்டும், மு ல் ைகன் 

இரண்டு பகுதிகலைப் தபறுகிைொன், ைற்ை அலனவருக்கும் 

ஒன்று ஒன்று கிலடக்கும். 

 

தேொத்து உரிலையொனது தபொதுவொக ஆண்களின் ஊடொக 

அனுப்பப்பட்டது, பைலும் அவர்கள் திருைைைொகொ  

ேபகொ ரிகலை ஆ ரிக்க கடலைப்பட்டிருந் னர் (அ ொவது, 

ைகன்கள் இல்ைொவிட்டொல், ைகள்கள் தேொத்ல  

ைரபுரிலையொகப் தபற்ைனர்) 

 

நிைத்தை விற்பதன த ய்வது: 

 

பைவியராகமம்  25:23, பை ம் என்னுதடயைாயிருக்கிற 

படியால், நீங்கள் நிைங்கதை அறுதியாய் விற்கபவண்டாம்; 

நீங்கள் பரபைசிகளும் என்னிடத்தில் புறக்குடிகளுமாயிருக் 

கிறீர்கள். 

 

எனபவ  ந்ல  உயிருடன் இருக்கும் வலர, அவர் அந்  

நிைத்ல  பிரித்து  னது குைந்ல களுக்கு தகொடுப்பொர், 
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ஆனொல் அவர்கைொல் அல  விற்க முடியொது, அல்ைது 

வொங்குபவர் அல  லகயகப்படுத்  முடியொது. 

 

குைந்ல களுக்கு தேொத்தின் விவரம் பற்றி 

குறிக்கப்பட்டிருக்கைொம், ஆனொல் அவர்களின்  ந்ல  

உயிருடன் இருக்கும் வலர அவர்கைொல் அல  லவத்திருக்க 

முடியொது. 

 

கல யுடன் தேல்லும்பபொது, அந்  பேரத்தில் நிைவிய 

கைொச்ேொரம் குறித்  பைலும் சிை விவரங்கலை ேொன் 

உங்களுக்கு  ருகிபைன். 

 

V 11, பின்னும் அவர் த ான்னது: ஒரு மனுஷனுக்கு இரண்டு 

குமாரர் இருந்ைார்கள். 

 

இங்கு ஒரு  ந்ல  இருக்கிைொர், அவருக்கு இரண்டு ைகன்கள் 

உள்ைனர். 

 

V 12, அவர்களில் இதையவன் ைகப்பதன ப ாக்கி: ைகப்பபன, 

ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்தக எனக்குத் ைரபவண்டும் 

என்றான். அந்ைப்படி அவன் அவர்களுக்குத் ைன் ஆஸ்திதயப் 

பங்கிட்டுக்தகாடுத்ைான். 

  

இலைய ைகன் தகட்ட குைொரன்.   

 

What is the meaning of “prodigal”? 

It means "spendthrift."   

 

வீைொன ஒருவர், புத்தியில்ைொைல், ஆடம்பரைொக சுய இன்பம் 

தகொண்ட ஒருவர். 
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இலைஞன் வொழ்க்லகலய வீைடிப்ப ற்கும், ஆடம்பரைொன 

சுய இன்பத்திற்கும் தேைவு பண்ணும் உன்ன ைொன 

எடுத்துக்கொட்டு.  

 

ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்தக எனக்குத் ைரபவண்டும்   

 

இபயசு அப்படிச் தேொன்னபபொது, பரிபேயரும் பவ பொரகரும் 

இது முற்றிலும் மூர்க்கத் னைொன விஷயம் என்று 

தேொல்லியிருப்பொர்கள் என்று நீங்கள் கற்பலன தேய்யைொம்! 

 

தபரும்பொலும் இலைய ைகன் திருைைைொகவில்லை, 

அபேகைொக அவன் வொலிப வயதிபைபய, அவன் பபொய் சுக 

பபொகைொக வொை விரும்புகிைொன். இந்  ைகன்  னது  ந்ல லய  

முற்றிலும் அவைரியொல  தேய்கிைொன். 

 

அவர்  னது  ந்ல யின் மீது எந்  அன்லபயும் 

தகொண்டிருக்கவில்லை.   

 

அவரது குடும்பத்தின்  லைமுலைகள் அவரது 

 ந்ல க்கொகவும்,  அவருக்கொகவும் வைங்கிய ைரபுக்கொக 

அவரது இ யத்தில் ஒருக்கொலும் எந்  ேன்றியும் இல்லை. 

 

இல  ேொம் இவ்வொறு எடுத்துக் தகொள்ைைொம், எனது தேொத்து 

எனக்கு பவண்டும் என்று ஒரு ைகன் தேொன்னொல், அவன் 

ைலைமுகைொக  ன்  ந்ல யிடம் தேொல்கிைொன், நீ ஏன் 

இன்னும் உயிருடன் இருக்கிைொய்? நீங்கள் இைந்திருக்க 

பவண்டும் என்று ேொன் விரும்புகிபைன் என்று அர்த் ம். 

 

ஒரு கைொச்ேொரத்தில் ைரியொல  மிகவும் முக்கியைொனது, 

குறிப்பொக பத்து கட்டலைகளின் கீழ் அது மிகவும் 

முக்கியைொன ஒன்று. 
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உங்கள்  ந்ல லயயும் உங்கள்  ொலயயும் குைப்படுத்துவது  

ேமூக வொழ்க்லகயின் பட்டியலில் மு லிடத்தில் உள்ைது. 

 

எந் தவொரு ைகனும் அத் லகய பகொரிக்லகலய  கப்பன் 

முன்பு லவத் ொல் அவன்  ன்  ந்ல  ைரிக்க விரும்புகிைொன் 

என்று அர்த் ைொக அலனவரும் புரிந்துதகொள்ைைொம்.   

 

உங்கள்  ந்ல  இைக்கும் வலர உங்களுக்கு ஒருபபொதும் 

உங்கள் பரம்பலர தேொத்து கிலடக்கொது. ஆனொல் இந்  

கட்டத்தில் அல க் பகட்பது என்பது அடிப்பலடயில் உங்கள் 

 ந்ல  இைந்துவிட்டொர் என்பல  உறுதிப்படுத்துவது 

ைட்டுைல்ைொைல்  ற்தகொலை தேய்து தகொள்வல யும் 

குறிக்கும். ஏதனன்ைொல், ஒரு  ந்ல  முன்பு இப்படிப்பட்ட 

பவண்டுபகொள் லவப்பது என்பது அவரின் கன்னத்தில் 

பபொன்று இருக்கும்.   

 

 ந்ல  முகத்தில் அலைந்து விடுவொர். அபேகைொக அவர் 

பகிரங்கைொக தவட்கப்படுவொர், ஒருபவலை அவர் 

லவத்திருந்  அலனத்ல யும் அகற்றுவொர், ஒருபவலை 

இைந் வரொகக் கரு ப்பட்டு குடும்பத்திலிருந்து 

தவளிபயற்ைப்படுவொர். 

 

மீறு ல் என்பது எவ்வைவு தீவிரைொனது, அ னொல் ொன் 

அவரது ைகன் திரும்பி வரும்பபொது, என்னுலடய இந்  ைகன் 

ைொறித் ொன் என்று  ந்ல  கூறுகிைொர். 

 

V 24, என் குமாரனாகிய இவன் மரித்ைான், திரும்பவும் 

உயிர்த்ைான்; காணாமற்பபானான், திரும்பவும் காணப்பட்டான் 

என்றான். அப்படிபய அவர்கள்  ந்பைாஷப்படத் 

தைாடங்கினார்கள். 
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V 32, உன்  பகாைரனாகிய இவபனா மரித்ைான், திரும்பவும் 

உயிர்த்ைான்; காணாமற்பபானான், திரும்பவும் 

காணப்பட்டான்; ஆனபடியினாபை,  ாம்  ந்பைாஷப்பட்டு 

மகிழ்ச்சியாயிருக்க பவண்டுபம என்று த ான்னான் என்றார். 

 

கைொச்ேொர இறுதி ேடங்லக ேடத்துவது கூட அப்பபொது 

வைக்கைொக இருந் து. 

 

உங்கள் கொரியம் முடிந் து, நீங்கள் குடும்பத்திற்கு 

தவளிபயற்ை பட்டுளீர்கள். 

 

மீண்டும் தகொண்டுவருவ ற்கொன ஒபர வழி, சிை 

ைறுசீரலைப்பு, நீங்கள் தகொண்டு வந்  அவைதிப்புக்கொக 

குடும்பத்தின் கிருலபயில் உங்கள் இடத்ல  திரும்பப் 

தபறுவ ற்கொன சிை வழி இருந் து. இந்  அலைப்பு 

அலனவருக்கும் மிகவும் த ளிவொக இருந் து.   

 

கனப்படுத் ப்படும்  பட்டியலில்   ந்ல  மு லிடத்தில் 

இருந் ொர். 

பின்னர் மூத்  ேபகொ ரர் வந் ொர். 

பின்னர் இலையவர் வந் ொர். 

 

குடும்பத்தில் மிகக் கீைொக உள்ைவர் , ைற்றும் அவரது  ந்ல  

பற்றிய தவட்கத்ல யும் தவறுப்லபயும் தவளிப்படுத்தும் 

கொரியத்ல  தேய் ொர்.  ந்ல  இன்னும் உயிருடன் 

இருக்கும்பபொது, அவர் விரும்புவல ப் தபறுவ ற்கொன 

வழியில்  கற்பலனக்கு எட்டக்கூடொ  அைவில்  

அவைொனத்தின் மிக உயர்ந்  அைவு தவளிக்கொட்டினொர். 

 

இஸ்ரபவலின் ேமூகத்தில் அது மிக உயர்ந்  அவைொனம். 
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V 12, ‘ைகப்பபன, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்தக எனக்குத் 

ைரபவண்டும் என்றான். 

 

Give it to me “portion of goods/estate.”   

 

The Greek word used here is ‘meros ousias,’. 

இந்  வொர்த்ல  இங்பக ைட்டுபை பயன்படுத் ப்படுகிைது, 

புதிய ஏற்பொட்டில் பவறு எங்கும் இல்லை. 

இ ன் தபொருள் தபொருட்கள், தேொத்து, பகுதிலய குறிக்கிைது.  

  

The normal word for “inheritance” is ‘klēronomia’.  

அது ேொ ொரை தேொல். ஆனொல் கவனைொகக் பகளுங்கள். 

 

இந்  வொர்த்ல க்கு பரம்பலர தேொத்து  என்று தபொருள், 

அது ொன் தபொருள் ேம்ைந் ப்பட்ட அலனத்ல யும் குறிக்கும். 

அதில் ப ொட்டத்தின் பைைொண்லை,  லைலை, 

குடும்பத்திற்கொன வைங்கலை வைங்குவ ற்கொன தபொறுப்பு 

ஆகியலவ அடங்கும்.   

 

உங்கள்  ந்ல யிடமிருந்து உங்கள் பரம்பலர தேொத்து 

தபறும்பபொது, குடும்பத்தின் ேொர்பொக ப ொட்டத்தின் 

அலனத்து தேொத்துக்கலையும் நிர்வகிக்கும் தபொறுப்லப 

நீங்கள் உண்லையில் தபறுகிறீர்கள். 

 

எதிர்கொைத்தில் குடும்பத்திற்கொக எஸ்படட் கட்டும் 

தபொறுப்புடன் அது வருகிைது. எனபவ, "பரம்பலர தேொத்து" 

என்ை வொர்த்ல யுடன் தபொறுப்பு, எதிர்கொைத்திற்கொன 

தபொறுப்பு அடங்கும். அவர் அதில் எல யும் 

விரும்பவில்லை, எனபவ அவர் அந்  வொர்த்ல லய 

பயன்படுத் வில்லை.  
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Jesus put this word, ‘meros ousias,’. 

 

எனபவ தவறுைபன இலைய ைகன் இல ச் தேொல்கிைொன், 

எனது தபொருட்கலை ேொன் விரும்புகிபைன். 

எனக்கு  லைலை ப லவயில்லை, 

ேொன் தபொறுப்லப விரும்பவில்லை, 

ேொன் தபொறுப்புக்கூைலை விரும்பவில்லை, 

எதிர்கொைத்திற்கொக ேொன் எல யும் விரும்பவில்லை 

இலைய ைகன் தபொருள் தபொருட்கலைக் பகட்கிைொன்; நிைம், 

விைங்குகள், கட்டிடங்கள், குடும்ப உலடலைகள் எதுவொக 

இருந் ொலும் அவர் தபை உரிலை உண்டு.   

 

இந்  குடும்பம் இரண்டு ேபகொ ரர் குடும்பம். 

உபொகைம் 21:17 இன் படி, நிைங்கள் ேைைொக பிரிக்கப்படும். 

 

இது ேைம் இல்ைொைல் பிரிக்கப்படும். 

மூத்  ைகனுக்கு இரட்லட பகுதி கிலடக்கிைது. 2/3 

இலைய ைகனுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு கிலடக்கிைது 1/3.  

அவர்கள் நிலைய லவத்து இருந்திருக்க பவண்டும். கல யில், 

அவர்களிடம் ஊழியர்கள், கன்று, பவலைக்கு அைர்த்திய 

இலேக்கலைஞர்கள் இருப்பல க் கொை முடிகிைது, அவர்கள் 

வீட்டில் கூடியிருந்  அலனவலரயும் ைகிழ்விக்க ,இலேக்க 

இலேக்கலைஞர்கலை அலைத் ொர்கள். 

 

இலவ அலனத்தும் அவர்  ந்ல யின் அதிகொரத்தின் கீழ் 

மிகவும் பயத்துடன் வொழ்கிைொர் என்பல க் குறிக்கிைது.   

 

• He is miserable அவர் பரி ொபகரைொனவர்.   

• அவர் சு ந்திரம், விடு லைலய விரும்புகிைொர்.   
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• அவர் எல்ைொ கட்டுப்பொடுகளிலிருந்தும்,  ன்னொல் 

முடிந்  அலனத்து தபொறுப்புைர்வுகளிலிருந்தும் 

தவகுதூரம் தேல்ை விரும்புகிைொர்.   

• அவர்  னது  ந்ல க்குக் கீழ்ப்படிய விரும்பவில்லை.   

• அவர்  னது  ந்ல யொல் ேடத் ப்படுவல  

விரும்பவில்லை.   

• அவர்  னது  ந்ல க்கு பதிைளிக்க விரும்பவில்லை.   

• அவலர அறிந்  எவருடனும் ஒன்றும் தேய்ய அவர் 

விரும்பவில்லை.   

• அவர் தவளிபயை விரும்புகிைொர்,  

 

ஆனொல் அவர் தவளிபயறுவ ற்கு ப லவயொன 

எல்ைொவற்லையும் அவர் விரும்புகிைொர். 

 

அந்  பேரத்தில் யூ  கைொச்ேொரத்தில் இருந்  எந்   ந்ல யும் 

அவர் விரும்பியபடி பிள்லைகளுக்கு பரிசுகலை வைங்க 

முடியும். ப ொட்டத்தின் அவர்களுக்கு பகுதிகலையும் அவர் 

பிரித்து ஒதுக்க முடியும். 

 

அவர்கள் தேொத்ல  விற்க முடியொது என்ை வரைொற்று 

பின்னணிலய ேொன் கூறிபனன். 

 

இலைய ைகன் பகொரிக்லகலயப் பற்றி கிரொைத்ல  பற்றிய 

ேங்கதி அங்கு பரவிய பபொது, கிரொைவொசிகள் மிகவும் 

பகொபைொகவும் வருத் ைொகவும் இருப்பொர்கள்et. 

 

o  ந்ல  பகொபப்படுவொர், தவட்கப்படுவொர், 

அவைதிக்கப்படுவொர் என்று அவர்கள் 

எதிர்பொர்க்கிைொர்கள்.   
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o அவர்  னது ைகனுடன் பகொபப்படுவொர் என்று 

அவர்கள் எதிர்பொர்க்கிைொர்கள்.   

o அவர் சிறுவலன முகத்தில் அலைந்து விடுவொர், 

அவலரக் கடிந்துதகொள்வொர், அவைொனப்படுவொர், 

அவலர  ண்டிப்பொர், அவலர குடும்பத்திலிருந்து 

தவளிபயற்றுவொர், ஒருபவலை ஒரு இறுதி ேடங்லக 

கூட ேடத்துவொர் என்று அவர்கள் எதிர்பொர்க்கிைொர்கள். 

 

கல யில் மு ல் ஆச்ேரியம்! 

V 12, அந்ைப்படி அவன் அவர்களுக்குத் ைன் ஆஸ்திதயப் 

பங்கிட்டுக்தகாடுத்ைான். 

 

அவர்  னது தேல்வத்ல  பிரித்து ைகன்களுக்கு தகொடுத் ொர். 

 

சிை பரிபேயர்கள், ேதுபேயர்கள் ைற்றும் பவ பொரகர்கள், 

எதிர்கொைத்தில்  ந்ல யிடமிருந்து என்ன கிலடக்கும் என்று 

ைகன்களிடம்  ொன் தேொல்கிைொர்கள் என்று 

நிலனத்திருக்கைொம். இப்பபொது உங்களுலடயது என்ன 

என்ப ற்கொன தபொறுப்லப நீங்கள் ஏற்கத் த ொடங்கைொம், 

அல  பைற்பொர்லவயிட ேொன் இருப்பபன் என்று  ந்ல  

தேொல்வ ொக அர்த் ம் அது. 

 

அவரது முரட்டுத் னத்திற்கொக அவலர முகம் முழுவதும் 

 ொக்குவ ற்கு பதிைொக,  ந்ல  அவருக்கு என்ன 

பவண்டுைொனொலும் வைங்குகிைொர். நிரொகரிக்கப்பட்ட 

அன்பின் பவ லனலய ேகித்துக்தகொள்ை அவர்  யொரொக 

இருப்ப ொல் அவர் இந்  சு ந்திரத்ல  அவருக்கு தகொடுத் ொர்.   

 

நிரொகரிக்கப்பட்ட அன்பின் பவ லன எந் தவொரு 

 னிப்பட்ட பவ லனயிலும் மிகவும் பவ லனயொனது. அந்  
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அன்பு நிரொகரிக்கப்படும்பபொது எவ்வைவு தபரிய  வலி. இது 

ப வன்  ொன். 

 

ப வன் பொவிக்கு  னது சு ந்திரத்ல  அளிக்கிைொர். 

 

இஸ்ரபவலின் பைக்கவைக்கங்களில் ஒரு  ந்ல  இல ச் 

தேய்ய  லட விதிக்கும் எந்  ேட்டமும் இல்லை. அவர் 

இல ச் தேய்யவில்லை, ஏதனனில் இது சிைந் து என்று அவர் 

கருதுகிைொர். அவர் பொவிக்கு  னது சு ந்திரத்ல  அளிக்கிைொர். 

பொவி உண்லையில் ேட்டத்ல  மீைவில்லை, ஆனொல் அவர் 

ஒரு உைவு இல்ைொைல் பபொவல  நிரூபிக்கிைொர்.   

 

பொவிக்கு ப வனுடன் எந்  உைவும் இல்லை.   

➢ ப வலன பேசிக்கவில்லை,  

➢ ப வலன பற்றி அக்கலை இல்லை,  

➢ ப வலன பற்றி எந்  எண்ைமும் இல்லை,  

➢ ப வனின் குடும்பத்துடன் இலைந்து எதுவும் தேய்ய 

விரும்பவில்லை,  

➢ ப வனின் குடும்பத்தின் எதிர்கொைத்ல  பற்றி 

எல யும் தேய்ய விரும்பவில்லை,  

➢ ப வனுக்கு கைக்கு தேொல்ை பவண்டும் என்ை எந்  

தபொறுப்புைர்லவயும் விரும்பவில்லை,  

➢ ப வன் மீது எந்  ஆர்வமும் இருக்க விரும்பவில்லை,  

➢ ப வனுக்கு பதிைளிக்க விரும்பவில்லை,  

➢ ப வனுக்கு அடிபணிய விரும்பவில்லை,  

➢ எந் வி ைொன உைலவயும் விரும்பவில்லை.   

 

ப வன், நிரொகரிக்கப்பட்ட அன்பின் பவ லனயில், பொவிலய 

விடுவிக்கிைொர். 



16 
 

இந்  கட்டத்தில் இந்  கல யில் ேைக்கு இன்னும் இரண்டு 

சிறுவர்கள் உள்ைனர், ஏதனன்ைொல் அது ஒரு முலை 

பிரிக்கப்பட்ட பின்னர் ைற்ை ேபகொ ரருக்கு என்ன ேடந் து 

என்று  த ளிவொகத் த ரிந் து. 

 

எனபவ, அவர்கள் இருவரும்  ங்கள் பங்குகலை தபற்ைனர்! 

 

மிஷ்னொ Mishnah, யூ  ேட்டம் தேொல்கிைது, ஒரு  ந்ல  இல ச் 

தேய்ய முடிவு தேய் ொல்,  ந்ல  இைக்கும் வலர ைகன்கள் 

தேொத்ல  லவத்திருக்க பவண்டும் என்று கூறியது.  ந்ல யின் 

ைரைத்திற்குப் பிைகு ொன் அவர்கள் விரும்பியல  

அவர்கைொல் தேய்ய முடியும். 

 

அந்  பேரம் வலர, அந்  தேொத்ல  அவர்கள் எவ்வொறு 

நிர்வகித் ொர்கள் என்பல   ந்ல  இன்னும் பைற்பொர்லவ 

இடுவொர், பைலும் வருைொனத்தின் அடிப்பலடயில்  

எல்ைொவற்றிற்கும்  ந்ல க்கு உரிலை உண்டு.  ஆனொல் அது 

நிச்ேயைொக இலைய ைகனின் திட்டங்களுக்கு தபொருந் ொது. 

அவர் இப்பபொது அது பவண்டும் என அல  விரும்பினொர். 

 

V 13, சிை  ாதைக்குப்பின்பு, 

 

ஒரு சிை ேொட்கள், பை ேொட்களுக்குப் பிைகு அல்ை. அவர் 

நீண்ட பேரம் கொத்திருக்கவில்லை, அவர் கொத்திருக்க 

ைொட்டொர்.  

 

o அவர்  ன்  ந்ல யின் பிரேன்னத்ல  விட்டு 

 விக்கிைொர்.   

o குடும்பத்துடன் ைற்றும் ைற்ை கைக்கு கூறும் கொரியம் 

இல்ைொ  ொல் வருந்துகிைொர்.   

o அவருக்கு  ந்ல யின் அன்பு இல்லை.   
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o அவருக்கு  ன் மூத்  ேபகொ ரன் மீது எந்  அன்பும் 

இல்லை, அவருக்கும் இவர் மீது எந்  அன்பும் 

இல்லை.   

 

மூத்  ேபகொ ரருக்கு  ந்ல  மீதும் அன்பு இல்லை. 

 

சிறுவன் வீட்டிற்கு வந்து  ந்ல  ைகிழ்ச்சியொக 

இருக்கும்பபொது, மூத்  ேபகொ ரர் பகொபப்படுகிைொர் என்பல  

பின்னர் கல யில் கொைைொம்.  ந்ல யின் பொேத்தில் அவருக்கு 

எந்  ஈடுபடும் இல்லை. அவர் வீட்டிபைபய 

 ங்கியிருந் ொலும் ேைைொக அன்பற்ைவர், ேன்றியற்ைவர். அவர் 

வீட்டில் இருக்கும் ஒரு ேடிகர். 

 

எனபவ,  ந்ல க்கு அடிப்பலடயில் எந்  ைகனுடனும் எந்  

உைவும் இல்லை! 

 

ப வனுடன் எந்  உைவும் இல்ைொ  இரண்டு வலகயொன 

ைக்கள் இவர்கள்.   

➢ ஒன்று ை ம் அல்ைொ வர்கள் ைற்றும்  

➢ ைற்தைொன்று ை ம் ரீதியொனது.   

 

• ஒருவர் ப வனிடமிருந்து விைகி இருக்கிைொர்.   

• ைற்தைொருவர் கூடுைொன அைவுக்கு தேருங்கி 

இருக்கிைொர். 

 

இதைய குமாரன் என்ன த ய்ைார்? 

அல தயல்ைொம் பைைொக ைொற்றினொர். 

 

V 13, இதையமகன் எல்ைாவற்தறயும் ப ர்த்துக்தகாண்டு, 
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உண்லை ரீதியொக, அவர் தேொத்ல  விற்க முடியும். ஒருமுலை 

அது அவருக்கு வைங்கப்பட்டது,  ந்ல க்கு இன்னும் சிை 

பைற்பொர்லவ இருந் பபொதிலும், அதில் இருந்து வட்டிலயப் 

தபைமுடியும், ைற்றும்  ந்ல  இைக்கும் வலர அவர்கைொல் 

அல க் லகப்பற்ை முடியவில்லை. 

 

ஒரு ஓட்லட இருந் து, பண்லடய பொரம்பரியத்தில் ஒரு வழி 

இருந் து, அல  அவர் வொங்கும் ஒருவருக்கு விற்க முடியும், 

ஆனொல்  ந்ல  இைக்கும் வலர அல  எடுத்துக் தகொள்ை 

முடியொது.   

 

அவருக்கு பைம் பவண்டும். இந்  இடத்தில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கிற்கு அவர் ஒரு வொங்குபவலரக் கண்டுபிடிக்க 

பவண்டும், ஒரு வொங்குபவர் இப்பபொது பைத்ல  

அவருக்குக் தகொடுப்பொர்,  ந்ல  இைக்கும் வலர உலடலை 

எடுக்க ைொட்டொர். 

 

21 ஆம் நூற்ைொண்டில் வொழும் ேொம் இல  ேன்ைொக புரிந்து 

தகொள்ை முடியும். பங்குச் ேந்ல யில் ‘முன்பனொக்கி விற்பலன 

Forward Selling’ என்று ஒரு தேொல் உள்ைது. இது ஒரு மூன்ைொம் 

 ரப்பினருக்கு பங்குகலை வைங்க ஒப்புக் தகொள்ளும் 

நிறுவனம் ைற்றும் மூன்ைொம்  ரப்பு அந்  பங்குகலை 

உண்லையில் தபறுவ ற்கு முன்பு ேந்ல யில் விற்கிைது. 

 

இப பபொல், எதிர்கொை வொங்கு லும் ேந்ல யில் உள்ைது. 

 

நீங்கள் இந்  வலகயொன தகொள்மு ல் வொங்கும் பபொது விலை 

ேன்ைொக இருக்கும், ஏதனனில் நீங்கள் ஒரு 

விற்பலனயொைலரப் தபற்றிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு 

விற்பலனயொைலர விட வொங்குபவரொக இருக்கும்பபொது 

பவறு எதுவும் உங்கலை உற்ேொகப்படுத்துவதில்லை. 

V 13, சிை  ாதைக்குப்பின்பு, 
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அவர் எல்ைொவற்லையும் பைைொக ைொற்ை விரும்புகிைொர். 

அவரது தேொத்ல  விற்க முடியும், அ ொவது கட்டிடங்கள், 

நிைம், விைங்குகள், அது எதுவொக இருந் ொலும். அவருக்கு 

இப்பபொது பைம் கிலடக்கிைது. 

 

 ந்ல  இைக்கும் வலர அல  யொர் வொங்கினொலும் அல  

உடலையொக்க முடியொது. நிச்ேயைொக, அல ச் தேய்வதில் 

ைகிழ்ச்சி அலடந் வர்கள் இருக்கிைொர்கள், ஏதனனில் அது 

ஒரு சுட சுட விற்பலனயொக இருக்கும்.  

 

இலைய ைகன்  ள்ளுபடி விலைலய எடுத்துக்தகொள்கிைொன். 

இது பொவியின் முட்டொள் னம்.   

➢ பொவி ப வனிடமிருந்து விைகிச் தேல்ை 

விரும்புகிைொர்.  

➢ பொவி இப்பபொப  ப வனிடமிருந்து  விைக 

விரும்புகிைொர்.   

➢ பொவி ப வனுக்கு தபொறுப்புக் கூை விரும்பவில்லை.   

➢ பொவி ப வன்  னக்கு அளித்  எல்ைொ 

வொய்ப்புகலையும் மிகவும் ைலிவொக விற்கிைொர். 

➢ பொவி அலனத்து ேல்ை பரிசுகலையும் விற்கிைொர். 

➢ பொவி அலனத்து ேற்தேய்தி வொய்ப்புகலையும் 

 விர்க்கிைொர். 

 

ப வனின் எல்ைொ ேன்லையும் ேகிப்புத் ன்லையும் அவலர 

ப வனுடனொன உைவுக்கு இட்டுச்தேல்லும் என்ப ொல் அவர் 

அல  நிரொகரித்துவிட்டு ேடந்து தேல்கிைொர். 

 

V 13, தூரபை த்துக்குப் புறப்பட்டுப்பபாய், 

 

பவகைொகவும் த ொலைவிலும் பபொகிைொர். 
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புைஜொதி நிைம் த ொலைதூர ேொடொக இருக்கும். 

இஸ்ரபவலுக்கு தவளிபய எந்  ேொடும் புைஜொதி ப ேம்  ொன். 

 

அவர் ஒரு புைஜொதி ப ேத்திற்கு தேன்ைொர், அது ஒரு திகில் 

ஆகும்.   

 

இந்ை குமாரன் எவ்வைவு பமா மானவன்? 

இந்  குைொரன் மிகவும் பைொேைொக உள்ைொர். 

 

உங்கள்  ந்ல லய அவைதிப்பல  விடவும், உங்கள் 

 ந்ல லய கனவீனப்படுத்துவல  விடவும் நீங்கள் 

பைொேைொக பவறு எதுவும் தேய்ய முடியொது.   

• தபொருள் பைல் ஆலே.   

• குடும்ப தேொத்ல  விற்க துணிய லவத் து.   

• யொருக்கும் த ரியொ  அைவில் தவகு தூரம் புை 

ப ேத்திற்கு தேல்ை லவத் து. 

 

குடும்பம் நிச்ேயைொக ஒரு இறுதி ேடங்லகயும் கிரொை ைக்கள் 

கூட்டத்ல யும்  தகொண்டிருந்திருக்கும். அவர் பபொய் 

இைந்துவிட்டொர். 

 

அது எல்ைொம் முடிந்துவிட்டது. 

 

அவர் திரும்பி வந்து அவர் விற்ை ப ொட்டத்ல  மீண்டும் 

வொங்கினொல் ைட்டுபை இப்பபொது மீட்தடடுக்க முடியும். 

அவர் திரும்பி வந்து அல  திரும்ப வொங்க பவண்டியிருந் து. 

 

இந்ை பகள்விதய நீங்கபை பகட்டுக்தகாள்ளுங்கள்: 

 

மூத்ை மகன் எங்பக? 
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ைந்தையின் கனத்தை பாதுகாக்க அவர் ஏன் எப்பபாதும் 

பகாபப்படவில்தை? 

அவர் ஏன் ஒருபபாதும் முன்வந்து  ைந்தைதய 

பாதுகாக்கவில்தை? 

மூத்ை மகன் ஏன் இதையவரிடம் ைந்தைதய அவமதிக்க 

கூடாது என்று த ல்ைவில்தை, ைந்தைதய அவமதித்ைைற்காக 

கண்டிக்கவில்தை? 

   

பதில்: 

ஏதனன்ைொல் அவர்  ந்ல லய பேசிக்கவில்லை! 

அவர்  னது பங்லகப் தபறுவதில் ைகிழ்ச்சியொக இருந் ொர், 

வீட்டிபைபய இருக்க விரும்பினொர். 

ஒருபபொதும்  ந்ல யின் பொதுகொப்புக்கு வரவில்லை! 

மூத்  ைகனுக்கு  ந்ல  மீதும் அன்பு இல்லை. 

 

முழு கொட்சியும் தவட்கத் ொல் நிரம்பியுள்ைது.   

 

 ொரொைைொக நிபந் லனயற்ை அன்பொன  ந்ல  இரண்டு 

குைொரர்களுக்கு நிலைய பரிசுகலை வைங்கினொர்.   

o ஒருவர் அப்பட்டைொன, கைகத் னைொன, ை ம் ேொரொ  

பொவி,  

o ைற்தைொருவர் வீட்டில்  ங்கியிருந்  ஒரு ை வொதி. 

 

அவர்கள் இருவருக்கும்  ந்ல யுடன் எந்  உைவும் இல்லை. 

அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்தகொருவர் ைற்றும்  ந்ல லய 

தவறுக்கிைொர்கள். 

அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்தகொருவர் அன்பு 

தகொண்டிருக்கவில்லை. 

 

V 13, அங்பக துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம்பண்ணி, ைன் ஆஸ்திதய 

அழித்துப்பபாட்டான். 
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He just threw it away. 

Hence “prodigal,” he wasted it. 

Loose living, reckless, wasteful living, asōtōs,  

▪ immoral life,  

▪ wicked life,  

▪ self-indulgent life.  

 

In V 30, his older brother says, "He devoured his wealth with harlots." 

பவசிகளிடத்தில் உம்முதடய ஆஸ்திதய அழித்துப்பபாட்ட 

உம்முதடய குமாரனாகிய இவன் வந்ைவுடபன தகாழுத்ை 

கன்தற இவனுக்காக அடிப்பித்தீபர என்றான். 

 

ஆஹொ! 

இபயசு அல  கல யில் லவத் ொர், ஏதனன்ைொல் அந்  

இலைஞலர அவர் த ரிவிக்க விரும்புவ ன் துல்லியைொன 

பிரதிபலிப்பு இது.   

 

அவர் பவறு என்ன த ய்வார்?   

எல்ைொ தபொறுப்புைர்வுகளிலிருந்தும்  ன்னொல் முடிந் வலர 

ஓடி,  னது பைத்ல  அப்படிபய லவத்திருக்க, அவர் இந்  

தூர ேொட்டிற்குச் தேன்று  னது  ந்ல யிடமிருந்து 

தபொறுப்பிலிருந்தும் அல்ைது தபொறுப்புக்கூைலிலிருந்தும் 

விைகிச் தேல்ை முயற்சிக்கிைொர், அவர்  னது வொழ்க்லகலய 

ஒழுக்கக்பகடொன முலையில் வொை முயற்சிக்கிைொர். 

 

அவர் அல  வீைொக்குகிைொர்.   

 

இந்  இைம் குைொரன் பொவிகலை பிரதிநிதிப்படுத்துகிைொர். 

இந்  பொவிகள், ப வன் மீது ேம்பிக்லக அல்ைது அன்பு 

பொேொங்கு தேய்யொ வர்கள். 
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இந்  அதிகொரத்தின் 1 வது வேனம், வரி வசூலிப்பவர்கள் 

ைற்றும் பொவிகளுடன் ேொம் அவர்கலை ஒப்பிடைொம். 

 

அவர்களுக்கு ப வனிடத்தில் எந்  அன்பும் இல்லை, 

அவருடன் எந்  உைவும் இல்லை என்ப ொல் அவர்கள் 

ப வனிடமிருந்து  ங்கைொல் இயன்ைவலர ஓடுகிைொர்கள். 

 

அவருலடய ேட்டத்துடபனொ அல்ைது அவருலடய 

ஆட்சியுடபனொ எல யும் தேய்ய அவர்கள் விரும்பவில்லை.   

அவரிடம் எந் வி ைொன தபொறுப்புைர்லவயும் அவர்கள் 

விரும்பவில்லை. 

 

யொருலடய எதிர்பொர்ப்புகளுக்கும்  ங்கலை தவளிப்படுத்  

அவர்கள் ஆர்வம் கொட்டவில்லை. 

 

V 14, எல்ைாவற்தறயும் அவன் த ைவழித்ைபின்பு, 

 

அவர் த ொலைதூர ேொட்டிற்கு வந் பபொது, அவர் தகொழுத்  

பூலன,  ொடி வைர்த்  லபயனொக, new guy in town with the big 

bankroll. 

 

அவர் ஊருக்குள் வருகிைொர். அவர் அந்  கொட்சி  டத்தில் 

 ன்லனத்  ொபன அலைத்துக் தகொண்டு, ஒரு கொட்டுத் னைொக 

தேல்கிைொர், நிச்ேயைொக அவரது முட்டொள் னைொன  ொரொை 

ைனப்பொன்லைலய அனுபவிக்க விரும்பும் அலனத்து 

ைக்கலையும் நிச்ேயைொக ேந்திக்க பேரிடும். 

 

V 14, அந்ை பை த்திபை தகாடிய பஞ் முண்டாயிற்று. 

 

அது அவருலடய  வறு அல்ை, ஆனொல் வொழ்க்லக 

அப்படித் ொன். 
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சிை விஷயங்கள் உங்கள்  வறு, சிை விஷயங்கள் இல்லை. 

 

வொழ்க்லக அப்படி. அந்  ேொட்டில் கடுலையொன பஞ்ேம் 

ஏற்பட்டது.   

 

கடுதமயான பஞ் ம் என்றால் என்ன? 

மக்கள் கடுதமயான பஞ் த்தில் எவ்வாறு 

த யல்படுகிறார்கள்?   

 

இஸ்ரபவல் முற்றுலகயிடப்பட்டபபொது, தபண்கள்  ங்கள் 

பிள்லைகலை ேொப்பிட்டொர்கள்,  ங்கள் குைந்ல கலை 

ேரைொமிேம் தேய்து ேொப்பிட்டொர்கள். அது பலைய ஏற்பொட்டில் 

உள்ைது. 2 ரொஜொக்கள் 2: 26-30 

அது ஒரு பஞ்ேம். 

 

பட்டினி கிடப்பல த்  டுக்க குைந்ல கள் 

அடிலைத் னத்திற்கு விற்கப்படுகிைொர்கள். ைக்கள் ேொப்பிட 

திருடி வந் னர். 

நிரொயு பொணியொக இரவில் தவளிபய தேல்லும் ஆண்கள் 

 ொக்கப்பட்டு. 

வழி வறிய விைங்குகள் தகொல்ைப்பட்டு பச்லேயொக 

ேொப்பிடப்பட்டன. 

கொைணி ப ொல், அழுகிய ேல , குப்லப அலனத்தும் 

ேொப்பிடப்பட்டன. 

அவர்கள் பலன ைரங்கலை ேொப்பிட்டொர்கள். 

இபயசு கல லயச் தேொன்னபபொது பகட்பபொரின் ைனதில் 

அதுபபொன்ை ஒன்று இருக்கும்.   

 

பைொேைொன ைற்றும் சூழ்நிலைகள் அல  இன்னும் 

கடுலையொன ொக ஆக்கியுள்ைன. இது மிக பைொேைொன  

வொழ்க்லக! 
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இந்  இலைஞனின் வொழ்க்லகயின் பேொகத்ல   

பரிபேயர்களும் இப்பபொது கல லயக் பகட்கும் 

எழுத் ொைர்களும் உைர்கிைொர்கள். 

 

 ொரொைைொன சூைலில் அன்பொன  ந்ல யின் கீழ் ஒரு 

அற்பு ைொன இடத்திலிருந்து, அவர் இந்  இடத்திற்கு 

வந்துள்ைொர். இது ஒரு படு குழியொன வொழ்க்லக.   

 

அவருக்கு குடும்பம் இல்லை. அவருக்கு யொரும் இல்லை. 

அவர் ஒரு தவளிேொட்டு ப ேத்தில் இருக்கிைொர், எங்கும் பபொக 

முடியொது. அவனுலடய தேல்வங்கள் அலனத்தும் 

பபொய்விட்டன. அவர் ஆ ரவற்ைவர். அவரிடம் பைம் 

இல்லை. அவர்  னியொக இருக்கிைொர். 

 

இன்னும் அவர் வீட்டிற்கு தேல்ை  யொரொக இல்லை! 

 

திரும்பிச் தேல்ை,  ன்லன முழுலையொகத்  ொழ்த்திக் தகொள்ை 

இன்னும்  யொரொக இல்லை. 

விஷயம் பிரிந் வுடன், ைற்ை மூன்றில் இருந்து தேொத்ல  இனி 

எடுக்க முடியொது என்பது மூத்  ேபகொ ரருக்குத் த ரியும். 

 

அவர் ஊலர எதிர்தகொள்ை விரும்பவில்லை.   

 

What do the people try to when they hit the rock bottom? 

 

V 14, அப்தபாழுது அவன் குதறவுபடத்தைாடங்கி, 

 

மு ல்முலையொக அவனுக்குத் ப லவயொனல  அவனொல் 

ேந்திக்க முடியவில்லை! 

வைக்கைொன பொவிகலைப் பபொைபவ, அவர் மு ல் 

திட்டத்துடன் வருகிைொர்.   
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V 15, அந்ை பை த்துக் குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் பபாய் 

ஒட்டிக்தகாண்டான். 

 

இது அவரது  plan A. 

அவர் தேன்று, அந்  ேொட்டின் குடிைக்களில் ஒருவரிடம் 

 ன்லன இலைத்துக் தகொண்டொர். 

 

மு லில் அவர் பவலை தபை விரும்புகிைொர். ேொன் என் தேொந்  

கொல்களில் நிற்க பவண்டும். 

பவலை கிலடப்ப ற்கொக த ருவில் ேடந்து வருகிைொர். 

மு ல் முலையொக  பவலை தேய்ய பவண்டும் என்று 

நிலனக்கிைொர். 

 

• அவர் சுைபைொன வொழ்க்லகலய இைந் ொர்.   

• அவர் ஒரு அன்பொன  ந்ல லய விட்டுவிட்டொர்.   

• அவர் ஒரு கடினைொன பொல க்கு தேன்று முடிகிைொர். 

• அவர் கட்டுப்பொடற்ை இன்பத்ல  விரும்பினொர்.   

• அவர்  னது கொைங்கலை நிலைபவற்ை விரும்பினொர். 

 

எனபவ, அவர் தேன்று அந்  ேொட்டின் குடிைக்களில் 

ஒருவரிடம்  ன்லன இலைத்துக் தகொண்டொர். “குடிைகன்” 

என்பது ஒரு ேலுலக தபற்ை ேபலரக் குறிக்கும் தேொல். 

எல்பைொரும் ஒரு குடிைகனொக இருக்கவில்லை. இ ன் 

தபொருள் நீங்கள் ேமூகத் ொல் ேலுலக தபற்ைவர், கனம் 

தபற்ைவர் என்று அர்த் ம். 

 

அவர் சிை வழிகலைக் தகொண்ட ஒருவலரக் கண்டுபிடித் ொர், 

ஒரு குடிைகன், அவருடன்  ன்லன இலைத்துக் தகொண்டொர். 

எனபவ, அவர் சிை வழிகலைக் தகொண்ட ஒரு குடிைகலனக் 

கண்டுபிடித்து, அவர் இந்  ேபரிடம் ஒட்டிக்தகொள்கிைொர்.   
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V 15,
 
அந்ைக் குடியானவன் அவதனத் ைன் வயல்களில் 

பன்றிகதை பமய்க்கும்படி அனுப்பினான். 

 

இது உண்லையில் ஒரு பவலை அல்ை. 

இது எவரொலும் தேய்யக்கூடிய மிகக் குலைந்  விஷயம், அது 

ைொறிவிட்டொல், அ னொல் எந்  ஊதியமும் கிலடக்கொது.  

 

But to get rid of the guy he says, "Go to the field and feed my pigs."   

 

அவர் மிகவும் ஆர்வைொக உள்ைொர், அவர் அல  தேய்கிைொர். 

இப்பபொது பொர்லவயொைர்களிலடபய உற்ேொகத்ல  நீங்கள் 

கற்பலன தேய்து பொர்க்கைொைொ! 

 

இது ஒரு யூ  சிறுவன், புைஜொதியொர் ப ேத்தில் பன்றிகளுக்கு 

உைவளித்து, ஒரு புைஜொதியொர் எஜைொனுக்கு ஊழியம் 

தேய்கிைொர்.   

 

பைவியராகமம்  11:7, பன்றியின் குைம்பு விரிகுைம்பும் 

இரண்டாகப் பிரிந்ைதுமாயிருந்தும், அது அத பபாடாது; அது 

உங்களுக்கு அசுத்ைமாயிருக்கும். 

 

உபாகமம்  14:8, பன்றியும் புசிக்கத்ைகாது; அது 

விரிகுைம்புள்ைைாயிருந்தும், அத பபாடாதிருக்கும்; அது 

உங்களுக்கு அசுத்ைமாயிருப்பைாக; இதவகளின் மாம் த்தைப் 

புசியாமலும் இதவகளின் உடதைத் தைாடாமலும் 

இருப்பீர்கைாக. 

 

பலைய ஏற்பொட்டு வேனங்களில் யூ ர்கள் பன்றி இலைச்சி, 

அசுத் ைொன விைங்குகலை ேொப்பிட கூடொது என்பல க் 

குறிக்கிைது. 
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அவர் பன்றிகளுக்கு உைவளிப்பல  பற்றி கூறி முடிக்கிைொர்! 

பைொேைொன கொரியம் இன்னும் வரவில்லை. 

 

V 16, அப்தபாழுது பன்றிகள் தின்கிற ைவிட்டினாபை ைன் 

வயிற்தற நிரப்ப ஆத யாயிருந்ைான், ஒருவனும் அதை 

அவனுக்குக் தகாடுக்கவில்தை. 

 

பன்றி ேொப்பிடும்  விட்டினொல்  வயிற்லை நிரப்ப அவர் 

ஏங்கிக்தகொண்டிருந் ொர். 

 

அவர் மிகவும் பசியுடன் இருந் ொர், அவர் பன்றிகளுக்கு 

உைவளிப்பது ைற்றும் கூலி ேம்பொதிப்பது ைட்டுைல்ை, 

ஆனொல் அவர் அலவகளின் உைலவ ேொப்பிட அ ற்கொக 

பபொரொட முயன்ைொர். 

 

அது ஒரு ப ொல்வியுற்ை பபொர்? 

 

கபரொப் carob   விட்டினொல்  னது வயிற்லை நிரப்ப அவர் 

ஏங்கிக் தகொண்டிருந் ொர். 

இங்பக இந்  யூ  லபயன் இருக்கிைொர், ேம்பமுடியொ  

ய ொர்த் ம் அவர் பன்றியில் ஒருவர். அவர் அவர்களுடன் 

இல்லை. 

 

இது நிலனத்துப்பொர்க்க முடியொ து. 

அவர் மிகவும் கீைொனது, இல  விட  ொழ்த்  முடியொது.   

 

V 16, ஒருவனும் அதை அவனுக்குக் தகாடுக்கவில்தை. 

  

பவலை ைற்றும் பைம் பற்றி என்ன வொக்குறுதி அளித் ொலும். 

 

அவருக்கு எதுவும் கிலடக்கவில்லை. 
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அவர் பன்றிகளுடன் இருக்க அங்கு தேன்ைொர், அவருக்கு 

எதுவும் தகொடுக்கப்படவில்லை, அவர் ஒரு பன்றிலயப் 

பபொை தேயல்படுவல  கொண்கிபைொம், பன்றி உைலவ 

ேொப்பிட முயன்ைொர் ைற்றும் வயிற்லை நிரப்ப பபொதுைொன ொக 

அது இருக்கும் என நிலனத் ொர். 

 

எந்  யூ  இலைஞரும் இல ச் தேய்வ ொக கற்பலன தேய்யும் 

பரிபேயர்கள் ைற்றும் எழுத் ொைர்களின் ப ட்டங்கலை 

நீங்கள் புரிந்து தகொள்ை முடிகிை ொ?  

Unthinkable! 

 

nobody gave him anything.   

 

இது அவர்கள் நிலனத்துப் பொர்க்கக்கூடிய மிகப்தபரிய 

பேொகம். இது மிகப்தபரிய கிைர்ச்சி, மிகப்தபரிய மீைல், ஒரு 

வொழ்க்லகயின் மிகப்தபரிய கீைொன கொரியம், ஒரு வொய்ப்லப 

வீைடிப்பது. 

 

இது அவர்கள் கருத்தில் தகொள்ைக்கூடிய மிகவும் இழிவொன 

ேடத்ல . இப்பபொது அவர் பட்டினி கிடந்து 

ைரைைலடகிைொர். 

 

இது விரக்தி.   

 

இது பொவி, ஏலை, பசி, ேம்பிக்லகயற்ை, ஒரு சிறிய பன்றி 

ேொப்பொட்லட தபை முயற்சிப்பல  இது குறிக்கிைது . உ வி 

தேய்ய யொரும் இல்லை. 

அவருக்கு பரி ொபப்பட யொரும் இல்லை. 

பயன்பாடு: 

 

பொவம் பி ொவொகிய ப வனுக்கு எதிரொன கிைர்ச்சி. 
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இது அவருலடய ேட்டத்திற்கு எதிரொன கிைர்ச்சி அல்ை, அது 

அவருலடய உைவுக்கு எதிரொன கிைர்ச்சி. 

 

அது அவருலடய  ந்ல க்கு எதிரொன மீைல், அவருலடய 

அன்புக்கு எதிரொன மீைல்.  

 

பொவம் என்பது ப வனின் ேட்டத்ல  இழிவுபடுத்துகிைது, 

ஆனொல்  அது ப வனின் ேபர், ப வனின் அதிகொரம் கீழ் 

உள்ைவருக்கு , ப வனின் சித் த்திற்கு எதிரொனது. 

 

பொவம் அலனத்து தபொறுப்லபயும் கைக்கு 

ஒப்புவித் லையும்  விர்க்கிைது. 

ப வனின் இடத்ல  ைறுப்பதும் தவறுப்பதும் ஆகும். 

ப வன் ைரிக்க பவண்டும்  என்று ஆலேப்படுவ ொகும். 

அவலர ஒருபபொதும் பேசிக்கக்கூடொது, அவலர 

அவைதிக்கவும் அது ேம்லை தூண்டும்.   

 

அவர் வொழ்க்லகயில் உங்களுக்கு தகொடுத்து இருக்கும்  எல்ைொ 

வரங்கலையும் எடுத்து, அவலர பவண்டொம் என்று 

விரட்டுவது பபொல் உள்ைது. 

 

ப வனிடமிருந்து எந்  எண்ைத்ல யும், அக்கலைலயயும், 

எடுக்க  முடியொ  அைவுக்கு ப வனிடமிருந்து ஓட பவண்டும் 

என்கிைது. 

 

இது உங்கள் வொழ்க்லகலய சுய இன்பம் ைற்றும் 

கட்டுப்பொடற்ை கொைத்தில் வீைொக்குவ ொகும்.  

அது சுயேை இன்பம். 

 

முட்டொள் னைொன பொவி  னது திட்டத்ல  உருவொக்குகிைொர்.  
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ேொன் என் தேொந்  வொழ்க்லகலய ேரிதேய்பவன். ேொன் 

உைவியல் psychology தேல்பவன். ேொன் ைருந்துகலை 

எடுத்துக்தகொள்பவன். 

 

ேொன் ைது அருந்துபவன். ேொன் சிை சுய உ விக்கு தேல்பவன். 

ேொன் ஒரு புதிய சுற்றுைொ தேல்பவன். ேொன் ஒரு புதிய ேபலர 

திருைைம் தேய்பவன் என்கின்ைனர்.   

 

When all that stuff is exhausted, the sinner wakes up at the bottom.  Exactly 

the same place is where the young man is! 


