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இரண்டு குமாரரின் கதை பாகம் 6 

ச ாந்ை முடிதை எழுதுங்கள்  

லூக்கா  15:29-32 

 

லூக்கா  15:29-32, அைன் ைகப்பனுக்குப் பிரதியுத்ைரமாக: 

இதைா, இத்ைதை ைருஷகாலமாய் நான் உமக்கு 

ஊழியஞ்ச ய்து, ஒருக்காலும் உம்முதைய கற்பதைதய 

மீறாதிருந்தும், என் சிதநகிைதராதை நான் 

 ந்தைாஷமாயிருக்கும்படி நீர் ஒருக்காலும் எைக்கு ஒரு 

ஆட்டுக்குட்டிதயயாைது சகாடுக்கவில்தல. 30. 

தைசிகளிைத்தில் உம்முதைய ஆஸ்திதய அழித்துப்தபாட்ை 

உம்முதைய குமாரைாகிய இைன் ைந்ைவுைதை சகாழுத்ை 

கன்தற இைனுக்காக அடிப்பித்தீதர என்றான். 31. அைற்குத் 

ைகப்பன்: மகதை, நீ எப்தபாதும் என்தைாடிருக்கிறாய், 

எைக்குள்ளசைல்லாம் உன்னுதையைாயிருக்கிறது. 32. உன் 

 தகாைரைாகிய இைதைா மரித்ைான், திரும்பவும் உயிர்த்ைான்; 

காணாமற்தபாைான், திரும்பவும் காணப்பட்ைான்; 

ஆைபடியிைாதல, நாம்  ந்தைாஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாயிருக்க 

தைண்டுதம என்று ச ான்ைான் என்றார். 

 

எது  கர்த்ைருக்கு மகிழ்ச்சிதயத் ைருகிறது?   

த ொலைந்து பபொனவர்களின் மீட்பு. பொவிகளின் இரட்சிப்பு. 

 

பரிபேயர்களும் பவ பொரகரும் பொவிகளுடன் ஒன்று பேர  

விரும்பவில்லை. 

எல்ைொவற்லையும் பொவிகளுடன் இலனந்து தேய்ய இபயசு 

விரும்பினொர். 
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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.  

  

1. Younger Son, Prodigal son இதளய குமாரன், சகட்ை 

குமாரன் 

2. Older son மூத்ை குமாரன் 

3. Loving Father அன்பாை ைகப்பன். 

 

நொம் இலைய குைொரலன பற்றி பொர்த்ப ொம். 

கடந்  2 வொரங்களில் நொம்  ந்ல லயப் பொர்த்துக் 

தகொண்டிருக்கிபைொம். 

 

அன்பொன  ந்ல  

எடுத்து கொட்டும்  ந்ல . 

 

இந்  வொரம் அவரது க ொபொத்திரத்ல  ஒரு ைகிழ்ச்சியொன 

மீட்பரொக ஒரு  லடயற்ை மீட்பரொகப் பொர்ப்பபொம். 

 

V 11-12, பின்னும் அைர் ச ான்ைது: ஒரு மனுஷனுக்கு இரண்டு 

குமாரர் இருந்ைார்கள். 12. அைர்களில் இதளயைன் ைகப்பதை 

தநாக்கி: ைகப்பதை, ஆஸ்தியில் எைக்கு ைரும் பங்தக 

எைக்குத் ைரதைண்டும் என்றான். அந்ைப்படி அைன் 

அைர்களுக்குத் ைன் ஆஸ்திதயப் பங்கிட்டுக்சகாடுத்ைான். 
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நம்பமுடியொ  பகொரிக்லக இன்னும்  ந்ல  அவரது 

பகொரிக்லகலய ஏற்றுக்தகொள்கிைொர். 

 

அவர்  னது  ந்ல யின் மீது எந்  அக்கலையும் 

தகொண்டிருக்கவில்லை. 

அவர் தேொத்ல  தகொடுத் ொர் 

 

இலைய குைொரன் தேல்வத்ல ப் பயன்படுத்தி அவற்லைப் 

பணைொக ைொற்றிவிட்டு தவளிபயறினொன். 

 

பைொேைொன வொழ்க்லக, அவரது உலடலைகள் அலனத்ல யும் 

வீணடித் ொர். 

 

பன்றிகலை கவனித்துக்தகொள்ை அனுப்பப்பட்டொர். 

அவரது வொழ்க்லகயில் மிக  ொழ்வொன பநரம். 

அவரது உணர்வுகள் திரும்புகிைது. 

 

 ந்ல லயப் பற்றி பயொசித்துப் பொர்த் ொர். 

ைனந்திரும்பி  ந்ல யிடம் திரும்பினொர். 

 

 ந்ல  5 ஆச்ேரியைொன கொரியங்கலைச் தேய் ொர். 

1. அைதர தூரத்தில் பார்த்ைார் 

2. அைர் மீது இரக்கம் சகாண்ைார்  

3. அைதர தநாக்கி ஓடிைார்  

4. அைதரக் கட்டிப்பிடித்ைார் 

5. அைதர முத்ைமிட்ைார். 

 

அைரது உதரதய ஒத்திதக பார்த்ைார். 

V 18-19, நான் எழுந்து, என் ைகப்பனிைத்திற்குப் தபாய்: 

ைகப்பதை, பரத்துக்கு விதராைமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் 

பாைஞ்ச ய்தைன். 19. இனிதமல் உம்முதைய குமாரன் என்று 

ச ால்லப்படுைைற்கு நான் பாத்திரைல்ல, உம்முதைய 
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கூலிக்காரரில் ஒருைைாக என்தை தைத்துக்சகாள்ளும் 

என்தபன் என்று ச ால்லி; 

 

ஆனொல் அவர்  ந்ல லயச் ேந்திக்கும் பபொது, அவர்  னது 

பபச்லே முடிக்க விடைொட்டொர். 

 

V 21, எழுந்து புறப்பட்டு, ைன் ைகப்பனிைத்தில் ைந்ைான். அைன் 

தூரத்தில் ைரும்தபாதை, அைனுதைய ைகப்பன் அைதைக் 

கண்டு, மைதுருகி, ஓடி, அைன் கழுத்தைக் கட்டிக்சகாண்டு, 

அைதை முத்ைஞ்ச ய்ைான். 

 

ஆனொல் அவரது  ந்ல  நம்பமுடியொ  ைற்தைொரு கொரியத்ல ச் 

தேய் ொர். 

 

அவர் அவலர ஏற்றுக்தகொண்டு, மூன்று விஷயங்கலைக் 

தகொடுத்து அவலர முழுலையொக மீட்தடடுப்ப ன் மூைம் 

அவலர அங்கீகரித் ொர். 

 

1. அங்கி, 

2. பைொதிரம், 

3. பொ ரட்ச்லே. 

 

ப வன் ஊழியர்கலை அல்ை, குைொரர்கலை ப டுகிைொர் 

என்பல  விரிவொகப் பொர்த்ப ொம். 

 

ப வன் அைவற்ை மீட்பர், ைகிழ்ச்சியொன மீட்பர். பொவிகலை 

இரட்சிப்பதில் ப வன்  எவ்வொறு ைகிழ்ச்சியலடகிைொர் 

என்பல  ைனொபேவின் வொழ்க்லகயிலிருந்து கடந்  வொரம் 

பொர்த்ப ொம். 

 

V 29, அைன் ைகப்பனுக்குப் பிரதியுத்ைரமாக: இதைா, இத்ைதை 

ைருஷகாலமாய் நான் உமக்கு ஊழியஞ்ச ய்து, ஒருக்காலும் 
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உம்முதைய கற்பதைதய மீறாதிருந்தும், என் சிதநகிைதராதை 

நான்  ந்தைாஷமாயிருக்கும்படி நீர் ஒருக்காலும் எைக்கு ஒரு 

ஆட்டுக்குட்டிதயயாைது சகாடுக்கவில்தல. 

 

 " So he answered and said to his father, ‘Lo," 

அைன் ைகப்பனுக்குப் பிரதியுத்ைரமாக: இதைா 

 

எல்பைொரும் அங்பக ஒரு மூச்சு எடுப்பொர்கள். 

ஹுஹ்ஹ்! 

 

இலைய ைகன் ஆரம்பத்தில் " கப்பபன" என்று தேொன்னொர். 

மூத்  ைகன்  திரும்பி வந்து, " ந்ல பய," என்ைொர். 

 

You don't address your father, "Lo."  

 லைப்பு இல்லை. 

ைரியொல  இல்லை.   

 

Then he says, "இத்ைதை ைருஷகாலமாய் நான் உமக்கு 

ஊழியஞ்ச ய்து;"  

douleuō, slave language, doulos. 

 

"For so many years I have been your slave."   

இப்பபொது ஒரு ேட்டபூர்வைொன ைனநிலை உள்ைது. 

 

அது என்னதவன்ைொல், இந்  மூத்  ைகனின் இ யத்தில் 

இருப்பல  பிரதிபலிக்கிைது: 

o அடிலைத் னத்ல  விட்டு தவளிபயறும் இந்  

ஆண்டுகளில் அவர் இல  ஒரு பயங்கரைொன, 

கடினைொன கொரியைொக கண்டொர். 

o அவர் இலைய ைகலன விட வித்தியொேைொக 

இருக்கவில்லை. 



6 
 

o அவர் விரும்பியல  அவர் விரும்பினொர். 

o அல ப் தபறுவ ற்கு அவருக்கு பவறு வழி இருந் து. 

o அவரது  ம்பியின் ல ரியம் அவருக்கு இல்லை.  

  

அவர் பொதுகொப்பொக விலையொட முடிவு தேய் ொர்,  ந்ல  

இைக்கும் வலர கொத்திருந்து பின்னர் அல ப் தபை 

கொத்திருந் ொர். 

 

இது எல்ைொபை அவருக்கு அடிலைத் னம், கேப்பு, 

ைனக்கேப்பு, பை ஆண்டுகைொக பகொபம் உண்டொக்கியது.   

 

ஒரு நடிப்பைரின் சுய உருைத்தை நீங்கள் அறிய 

விரும்புகிறீர்களா? 

அது இங்பக உள்ைது! 

 

" ஒருக்காலும் உம்முதைய கற்பதைதய மீறாதிருந்தும்,"  

 

ஆஹொ!   

சுயநீதியுள்ள நடிப்பைரின் ைார்த்தை அல்லைா? 

 

அைர் யாதரப் தபால ஒலிக்கிறார்?  

ஐஸ்வர்ய, இைம் வொலிபலன பபொல் த ரிகிைது! 

 

லூக்கா  18:18-21, அப்சபாழுது ைதலைன் ஒருைன் அைதர 

தநாக்கி: நல்ல தபாைகதர, நித்திய ஜீைதைச் 

சுைந்ைரித்துக்சகாள்ைைற்கு நான் என்ை ச ய்யதைண்டும் 

என்று தகட்ைான். 19. அைற்கு இதயசு: நீ என்தை நல்லைன் 

என்று ச ால்ைாதைன்? தைைன் ஒருைர் ைவிர நல்லைன் 

ஒருைனும் இல்தலதய. 20. விப ாரஞ் ச ய்யாதிருப்பாயாக, 

சகாதலச ய்யாதிருப்பாயாக, களவுச ய்யாதிருப்பாயாக, 

சபாய்ச் ாட்சி ச ால்லாதிருப்பாயாக, உன் ைகப்பதையும் உன் 
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ைாதயயும் கைம்பண்ணுைாயாக என்கிற கற்பதைகதள நீ 

அறிந்திருக்கிறாதய என்றார். 21. அைற்கு அைன்: 

இதைகதளசயல்லாம் என் சிறு ையதுமுைல் 

தகக்சகாண்டிருக்கிதறன் என்றான். 

 

இங்பக தபருலை வொய்ந்  நடிகன் இருக்கிைொர். 

 

இங்பக மூத்  ேபகொ ரர் இருக்கிைொர், அவர் நல்ைல ச் 

தேய்  ொல் அவர் நல்ைவர் என்ை ைொலயயின் கீழ் இருக்கிைொர். 

 

அவர் சுய திருப்திக்கும் தபருலைக்கும் நல்ைது தேய்  ொல், 

அவர் யொர் ஆழைொனவர் என்ை உண்லைலய புல த்துள்ைொர். 

 

இரட்சிப்லபப் தபறுவ ற்கொன ஒரு வழியொக அவர் 

திருப்திக்கும் தபருலைக்கும் நல்ைது தேய்திருப்ப ொல், அல  

இனிபைல் த ொடக்கூட முடியொ  அைவுக்கு அல  கீபழ 

 ள்ளியுள்ைொர். 

 

இது அவரது ஆழ் ைனதில் முற்றிலும் புல க்கப்பட்டுள்ைது.   

 னது  ந்ல  தகொடுத்  கட்டலைலய அவர் ஒருபபொதும் 

புைக்கணிக்கவில்லை என்ை ைொலயயுடன் அவர் வொழ்கிைொர். 

ஒரு நடிகனின் அற்பு ைொன சுய வஞ்ேகம் இங்பக உள்ைது. 

அவன் பூரணைொனவன்! 

 

நீங்கள் ேரியொனவர் அல்ை என்று அவரது  ந்ல யிடம் நொன் 

ேரியொனவன் என்று மூத்  ேபகொ ரர் கூறும்பபொது. 

 

இ ன் விலைவொக மூத்  ேபகொ ரர் அல ச் தேொல்கிைொர், 

• பரிபூரணம் என்ைொல் என்ன என்பல  நொன் 

புரிந்துதகொள்கிபைன். 

• ேரியொன நீதிலய நொன் புரிந்துதகொள்கிபைன் 
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• ேரியொன நீதி என்னதவன்று எனக்கு புரிகிைது 

• ேரியொன கனம் என்னதவன்று எனக்குத் த ரியும் 

• நீங்கள் எவ்வொறு நடந்து தகொள்ை பவண்டும் என்று 

எனக்குத் த ரியும் 

நீங்கள் அல  மீறுகிறீர்கள்.  

 

o இலைய ைகலனத் திரும்ப அலழத்துச் தேன்றீர்கள், 

o நீங்கள் அவலன பநொக்கி ஓடினீர்கள், 

o நீங்கபை தவட்கப்படுகிறீர்கள், 

o அவலன அவைொனத்திலிருந்து கொப்பொற்றினீர்கள், 

o நீங்கள் அவலன ைன்னித்தீர்கள். 

o நீங்கள் அவலன  ழுவினீர்கள். 

o நீங்கள் அவலன முத் மிட்டீர்கள். 

o நீங்கள் அவனுக்கு முழு ைகனொக ைொறும் அதிகொரத்ல   

தகொடுத்தீர்கள். 

o நீங்கள் அவனுக்கு ைரியொல  தகொடுத்தீர்கள். 

o நீங்கள் அவனுக்கு அதிகொரம் தகொடுத்தீர்கள். 

o நீங்கள் அவனுக்கு தபொறுப்லப வழங்கினீர்கள். 

o முற்றிலும்  குதியற்ை பொவிக்கொக இந்  பொரிய 

தகொண்டொட்டத்ல  நீங்கள் நடத்துகிறீர்கள்.  

 

நொன் ேரியொனவன், நீ இல்லை! 

 

அப  ேரியொன கொரணத்திற்கொக பவுல் கிறிஸ் வர்கலைக் 

தகொன்ைொர், ஏதனன்ைொல் அவர் கிருலபலய தவறுத் ொர்.   

 

பிலிப்பியர் 3:6, பக்திதைராக்கியத்தின்படி  தபதயத் 

துன்பப்படுத்திைைன், நியாயப்பிரமாணத்திற்குரிய நீதியின்படி 

குற்றஞ் ாட்ைப்பைாைைன். 
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நொன் குற்ைைற்ைவன் என்ை ைொலயயின் கீழ் அவர் வொழ்ந் ொர், 

இந்  கிறிஸ் வர்கள்  ங்கள் கிருலபயின் தேய்தியுடன் 

ப வனின் பரிசுத்  ேட்டத்ல  மீறுபவர்கள். பவுல் அச்சுறுத்தி, 

சிலை, ைற்றும் அவர்கலைக் தகொல்ை எல்ைொ இடங்களுக்கும் 

தேன்ைொர். 

 

அவருக்கு  ந்ல  மீது எந்  அன்பும் இல்லை. 

 ந்ல யின்  ம்பி மீது தகொண்ட அன்பில் அவருக்கு எந்  

ஆர்வமும் இல்லை. 

 

 ந்ல யின் ைகிழ்ச்சியில் பங்கு தகொள்ை அவருக்கு 

விருப்பமில்லை. 

 

அவர் இன்னும் பரிபூரணரொக இருக்கிைொர், ைனந்திரும்பு ல் 

ப லவயில்லை.   

 

நடிகனின் உன்ைைமாை விளக்கம் எப்படி? 

பகொபம், கேப்பு, அடிலை ைனநிலை. 

 

அவர்  ன்லன பரிபூரணரொகக் கருதுகிைொர், ைனந்திரும்பு ல் 

ப லவயில்லை. 

 

ைனந்திரும்பொைல் யொரும் ப வனுலடய ரொஜ்யத்திற்குள் 

தேல்வதில்லை. இது தபரிய நடிப்பு.   

 

• அவரது இ யம் பைொேைொக உள்ைது. 

• அவருலடய இ யம் தபொல்ைொ து. 

• அவரது இ யம் அந்நியப்படுத் ப்பட்டுள்ைது. 

• அவரது இ யம் சுயநைைொனது. 
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• அவர் ஆவிக்குரிய ய ொர்த் த்திற்கு குருடரொக 

இருக்கிைொர்.   

 

பரிபேயரும் பவ பொரகரும் ப வனுலடய வீட்டில் ை  

பொவிகள். 

 

ப வன் மீது பொேத்ல  பகிரங்கைொக கொட்சிப்படுத்து ல்,  

▪ எழுத் ர் ஆலட அணிந்து, 

▪ ஒரு குறிப்பிட்ட வலகயொன ேடங்கில் 

கைந்துதகொள்வது, 

▪ சிை ை  நடவடிக்லககள், 

▪ ைற்ைவர்கள் முன்னணியில்  ொர்மீக, 

▪ தவளிப்புைைொக நல்ைது, 

▪ தவளிப்புைைொக ேட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படி ல், 

▪ All அலனத்து விதிகலையும் கலடபிடிப்பது, 

▪ ஆனொல் ப வனுடன் எந்  உைவும் இல்லை, 

▪ ப வனின்  ைரியொல க்கு அக்கலை இல்லை, 

▪ ைகிழ்ச்சி இல்லை, 

▪ கிருலபலய பற்றிய புரி ல் இல்லை. 

 

ைகன் முடிக்கவில்லை. 

 

மூத்  ேபகொ ரர்  னது  ந்ல லய நீதியுள்ை  ரங்கலை 

மீறுபவரொகப் பொர்க்கிைொர், அதில் அவர் ஆ ொரைொக 

இருக்கிைொர், இல  அவரிடம் கூறுகிைொர்.  

 

 ஒருக்காலும் உம்முதைய கற்பதைதய மீறாதிருந்தும், என் 

சிதநகிைதராதை நான்  ந்தைாஷமாயிருக்கும்படி நீர் 

ஒருக்காலும் எைக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டிதயயாைது 

சகாடுக்கவில்தல.” 
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நொன் த ொழிைொளியொக இருந்ப ன், எனக்கு ஆடு கூட 

கிலடக்கவில்லை. 

அவர் உங்களுக்கொக எதுவும் தேய்யவில்லை, பைலும் அவர் 

தகொழுத்  கன்லைப் தபறுகிைொர்.   

 

o இது நியொயமில்லை. 

o இது ேைைொன ல்ை. 

o இது நீதி அல்ை. 

o இது நியொயம் அல்ை. 

 

மூத்ை மகன் உண்தமயில் என்ை ச ால்கிறான்?   

 

 ந்ல பய, நொன் உங்களிடம் ைன்னிப்பு பகட்கத் 

ப லவயில்லை. நொன் எதுவும் தேய்யவில்லை. 

ஆனொல் நொன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்ல ச் தேொல்பவன், 

நீங்கள் தேய்  ற்கு ைன்னிப்பு பகட்க பவண்டும். 

 

அது ொன் நடிப்பு  ன்லையின் சீற்ைம். 

அது ொன் ேட்டவொ த்தின் சீற்ைம். 

 

நம்முலடய புரி லை மீறிய ற்கொக ப வன் நம்லை ைன்னிக்க 

பவண்டும் என்று அது பகொருகிைது. 

 ந்ல  அவரிடம் ைன்னிப்பு பகட்க பவண்டும் என்று அவர் 

நிலனக்கிைொர். 

 

பரிபேயர்கள் அவருடன் அலடயொைம் கொணப் பபொகிைொர்கள். 

இது  ந்ல யின் மூர்க்கத் னைொன நடத்ல .  ந்ல  

குற்ைவொளி. 

 

 ந்ல  இங்பக பைொேைொனவர். 
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இலைய குைொரன் ஒரு தகட்டவன். 

 

கனம் ைற்றும் ைரியொல க்குரிய அலனத்து வழக்கைொன 

 ரங்கலையும் முற்றிலும் மீறியவர் ஆக  ந்ல  த ரிகிைொர். 

 

"நீர் ஒருக்காலும் எைக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டிதயயாைது 

சகாடுக்கவில்தல."   

 

எனது நண்பர்கள். 

 

மூத்  ைகன்  ந்ல க்கு ஆ ரவொக குற்ைம் ேொட்டுகிைொன். 

ஆனொல் அவர் ஒரு விருந்து லவத்திருக்கும்பபொது, அது  னது 

ேபகொ ரலர பேர்க்கப் பபொவதில்லை, அது அவரது  ந்ல லய 

பேர்க்கப் பபொவதில்லை என்பல யும் அவர் 

சுட்டிக்கொட்டுகிைொர்.   

o அவர் முற்றிலும் ைொறுபட்ட உைகில் வொழ்கிைொர். 

o அவருக்கு முற்றிலும் ைொறுபட்ட நண்பர்கள் குழு 

உள்ைது. 

o அவர் வீட்டில் இருக்கிைொர், ஆனொல் அவருக்கு 

குடும்பத்துடன் எந்  உைவும் இல்லை. 

o அவரது நண்பர்கள் அலனவரும் குடும்பத்திற்கு 

தவளிபய உள்ைனர். 

o அவர் நிலனக்கும் வி த்தில் சிந்திப்பவர்களுடன் 

அவர் விருந்து லவக்கிைொர். 

o அவர்  ந்ல யுடன் எந்  த ொடர்பும் 

இல்ைொ வர்களுடன் விருந்து லவக்கிைொர். 

o  ந்ல யின் அன்பு,  இரக்கம், கிருலப , ைன்னிப்பு 

ைற்றும் ைகிழ்ச்சி ஆகியவற்லை அவர் புரிந்து 

தகொள்ைவில்லை. 

o அவருக்கு  ந்ல யுடன் ஐக்கியம் இல்லை. 
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o அவர் பகொபப்படுகிைொர், ஆத்திரப்படுகிைொர், 

தபொைொலைப்படுகிைொர்.  

 

அவர் விரும்பியல ப் தபறும்பபொது, அது குடும்பத்துடன் 

ஒரு தகொண்டொட்டைொக இருக்கப்பபொவதில்லை, 

ஏதனன்ைொல் அவர்களுடன் அவருக்கு எந்  உைவும் இல்லை. 

அவரது  ந்ல  ஒரு அடிலை எஜைொனலரத்  விர பவறில்லை. 

 

அவர்  னது நண்பர்களுடன்  னது விருந்து லவக்கப் 

பபொகிைொர்.  ங்கலை ைட்டுபை இலணத்  பரிபேயர்கலை 

இபயசு மிகவும் புத்திேொலித் னைொக விவரிக்கிைொர். 

 

 ந்ல  ைரிக்க பவண்டும்  என்று மூத்  ேபகொ ரர் விரும்பும் 

பநரம் இது. 

 

அவரது  ந்ல  இைந்துவிட்டொல், இலவ அலனத்தும் 

முடிந்துவிடும். 

 

அவரது  ந்ல  இைந்துவிட்டொல், அவர் எல்ைொவற்லையும் 

தபற்றுக்தகொள்வொர், பைலும் அவர்  னது தேொந்  

நண்பர்களுடன் தகொண்டொட்டத்ல   த ொடங்கைொம். 

 

 ந்ல லய படத்திலிருந்து தவளிபயற்றுங்கள், எல்ைொபை 

நல்ைது, எல்ைொபை இருக்க பவண்டும், எல்ைொம் மீண்டும் 

கனம் மிக்கது  ொன்.   

 

V 30, தைசிகளிைத்தில் உம்முதைய ஆஸ்திதய 

அழித்துப்தபாட்ை உம்முதைய குமாரைாகிய இைன் 

ைந்ைவுைதை சகாழுத்ை கன்தற இைனுக்காக அடிப்பித்தீதர 

என்றான். 
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அவர்  னது  ந்ல யின்  ன்லை, பநர்லை ைற்றும் 

நல்தைொழுக்கம் ஆகியவற்றின் மீது பைலும்  ொக்கு லை 

பைற்தகொள்கிைொர்.  

 

அைருக்கு எப்படித் சைரியும்? 

அந்ை பணத்தை அைர் தைசிகளுைன் பயன்படுத்திைார் என்பது 

அைருக்கு எப்படித் சைரியும்?   

 

ஏதனன்ைொல், கல யில்  னக்குத் த ரியும் என்று இபயசு 

தேொன்னொர். 

 

கல யில் மூத்  ைகனின் நடத்ல  பற்றி பைலும் தேொல்லும் 

ஒரு சிறிய நுண்ணறிவு. நிச்ேயைொக, இபயசு இந்  

வொர்த்ல கலை உருவொக்கியுள்ைொர். 

 

எனபவ இங்பக ஒரு தகொண்டொட்டத்திற்கு முற்றிலும் 

ைொறுபட்ட ஒன்று. இலே, நடனம் ைற்றும் இலைய குைொரன் 

ைற்றும் ைகிழ்ச்சியின் விருந்து ஆகியவற்றுடன் ஒரு 

தகொண்டொட்டம் நைக்கு கிலடத்துள்ைது.  இரவின் இருட்டில் 

இந்  தகொடூரைொன  ொக்கு ல் நடந்துதகொண்டிருக்கிைது, மூத்  

ேபகொ ரர்  னது  ந்ல யின் குணத்ல யும், பநர்லைலயயும், 

 ன்லைலயயும்  ொக்குகிைொர். 

 

அந்  ஆண்டுகளில் மூத்  குைொரன் உள்பை லவத்திருந்  

அலனத்தும் அவரிடமிருந்து தவடிக்கும். அந்  பபொலி கனம் 

ைற்றும் ைரியொல  அலனத்தும் பபொய்விட்டது. 

 

கவர் ஊ ப்படுகிைது. அவர்கள் அலனவரும் அந்   ந்ல லய 

கனபடுத்தும் பபொது, அவர் தவளியில் அவர் மீது 

அவைதிப்லப ஏற்படுத்துகிைொர். 

இவர் பரிபேயர்கள்.   

 



15 
 

▪ அவர்கள்  ங்கலை நீதியுள்ைவர்கைொகக் கண்டொர்கள். 

▪ அவர்கள்  ங்கலை  ொங்கபை நீதிைொன்கைொக 

பொர்த் ொர்கள். 

▪ ஆகபவ அவர்கள் கிறிஸ்துவில் ப வலன பற்றி 

நியொயத்தீர்ப்பு தேய்ய  அைர்ந் ொர்கள், இபயசுவின் 

கிருலப , இரக்கம், அன்பு ைற்றும் கிருலபயின் 

நற்தேய்தி ஆகியவற்றிற்கொக அவர்கள் கண்டனம் 

தேய் னர்.   

 

பரிபேயர்கள் இந்  மூத்  ேபகொ ரலரப் பொர்ப்பொர்கள், 

அவர்கள் தேொல்வொர்கள், “இது நியொயைொன பகொபம். இது 

இறுதியொக கல யில் உள்ைது, யொபரொ ஒருவர் ைரியொல  

கொப்பொற்றுகிைொர். " 

 

ைகன் இைந்திருக்க பவண்டும் என்று ஒரு பரிபேயர் 

நிலனப்பொர். உங்கள் பணத்ல  விபச்ேொரிகளுக்கு 

தேைவிட்டொல், நீங்கள் தகொல்ைப்படுவீர்கள்.   

உபாகமம் 21:18-21,  

 

நீங்கள் கல்தைறிந்து தகொல்ைப்படுவீர்கள். அவர் இைந்திருக்க 

பவண்டும். ைரிப்ப ற்கு பதிைொக, விருந்ல ப் பொருங்கள்.   

 

o இது தபொருத் ைற்ைது. 

o இது மூர்க்கத் னைொனது.   

 

முழு விஷயத்ல யும் தவட்கக்பகடொன ொகப் பொர்க்கும் 

ைகனின் தவட்கக்பகடொன எதிர்விலன இது. 

 

சகாழுத்ை கன்தற இைனுக்காக அடிப்பித்தீதர என்றான். 

உண்லையில் இல்லை! 

 



16 
 

தகொழுத்  கன்று உண்லையில் ைகனுக்கொக 

தகொல்ைப்படவில்லை. இது  ந்ல க்கொக தகொல்ைப்பட்டது. 

 ந்ல   ொன் கடன் தகொடுத்து கடன் தபறுகிைொர்! 

 

யொர் ேைரேம் தேய்யப் பபொகிைொர்கள், எந்  விதிமுலைகளின் 

கீழ் அவர் தீர்ைொனிக்கிைொர். அவர் ொன் ஓடி வந்து  ழுவி 

முத் மிட்டவர். 

 

அது உண்லையில்  ந்ல யின் தகொண்டொட்டைொக இருந் து. 

ஆனொல் அவரது பகொபம் அவலர முற்றிலும் 

குருடொக்கியுள்ைது.   

 

மூத்  ேபகொ ரருக்கு  ந்ல லயப் பற்றி எந்  அறிவும் 

இல்லை. விருந்தில்  ந்ல  முக்கிய நபரொக உள்ைொர். 

அத் லகய அன்பொன ைன்னிப்புக்கொக அவர்கள் அலனவரும் 

 ந்ல லய கனப்படுத்துகிைொர்கள். 

 

ைக்கள் இலைய குைொரலன ஏற்றுக்தகொள்வொர்கள், ஏதனனில் 

அவலர ஏற்றுக்தகொள்வது ேமூகத்திற்கு எதிரொனது. அந்  

நிபந் லனகளின் கீழ் அவலர மீண்டும் ஏற்றுக்தகொள்வது 

விதிமுலைக்கு எதிரொனது. 

 

ஆனொல்  ந்ல  அவலர ஏற்றுக்தகொண்ட ொல் அவ்வொறு 

அவர்கள் தேய்வொர்கள்.   

 

ஆகபவ, உண்லையில், பரபைொகத்தில், பரபைொகத்தின் 

ேந்ப ொஷம், ப வதூ ர்களின் நித்திய ேந்ப ொஷம் ைற்றும் 

ப வனின் சிங்கொேனத்ல  சுற்றி மீட்கப்பட்ட அலனவருபை 

ப வனின் ைகிழ்ச்சி கூட ஐக்கியைொக   இருப்ப ற்கொக அங்பக 

ைகிழ்கிைொர்கள். 
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நொம் பரபைொகத்திற்கு தேல்லும்பபொது, நம்முலடய புகழின் 

திலே பொவிகலை பநொக்கிப் பபொவதில்லை. இது மீட்பலர 

பநொக்கி இருக்கும். 

 

எனபவ இங்பக இந்  தபரிய விருந்து ைற்றும் அலனத்து 

தகொண்டொட்டங்களும்  ந்ல லய கணபடுத்தும் 

தகொண்டொட்டம் ஆக இருக்கிைது. அப  பநரத்தில்  ந்ல யின் 

மீது அவைதிப்லபக் குவிக்கும் இந்  ைகனும் ஒபர பநரத்தில். 

ப வனின் இரட்சிப்புக்கொக அவலர ைதிக்க ப வலன சுற்றி 

இரட்சித்  அலனத்து பொவிகலையும் தகொண்டொட்டம் 

அலடயொைப்படுத்துகிைது. 

 

கிறிஸ்துவில் பி ொவொகிய ப வலனப் பொர்த்து அவைதிக்கும் 

பரிபேயர்கள் தவளிபய இருக்கிைொர்கள். 

 

V 31, அைற்குத் ைகப்பன்: மகதை, நீ எப்தபாதும் 

என்தைாடிருக்கிறாய், எைக்குள்ளசைல்லாம் 

உன்னுதையைாயிருக்கிறது. 

 

என்ை ஒரு சமன்தமயாை பதில்?   

 

அது கிரொைவொசிகளின் பொர்லவயில் தவட்கைொக இருக்கும். 

அவர்கள், "கொத்திருங்கள், நீங்கள் இந்  நபலர அலைந்து 

விடுங்கள். பபொதும், இந்  கிருலப இங்பக தகொஞ்ேம் 

அதிகைொக இருக்கிைது."   

 

huios, the more formal word for son.    

But he says, "My child," teknon.  

 

இந்  பிரிவில் எட்டு முலை! 
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இது துக்கம், பவ லன,  இரக்கமுள்ை அன்பு ைற்றும் கிருலப 

ஆகியவற்றில் பபசுகிைது. அவர் அவரிடம் அன்பொன 

வொர்த்ல களில் பபசுகிைொர், அது ஒரு பைொேைொன 

பொேொங்குக்கொரலன பநொக்கி தேல்லும் ப வனின் இ யம் 

ஆகும்.   

 

தைைன் அன்பாை, இரக்கமுள்ள இரட் கராக இருப்பதில் 

ஏதைனும் தகள்வி இருக்கிறைா?   

ைகன் எந்   லைப்லபயும், ைரியொல லயயும் 

பயன்படுத்துவதில்லை. 

ைகன்  ந்ல யின் நல்தைொழுக்கம், பநர்லை, நீதி, நியொயத்ல  

 ொக்குகிைொன். 

 

ைகன் நலடமுலையில் தேொல்கிைொன், "நீங்கள் தேய்  

மூர்க்கத் னைொன ைற்றும் அநியொயைொன ைற்றும் 

பநர்லையற்ை நடத்ல க்கு நீங்கள் என்லன ைன்னிக்க 

பவண்டும் என்கிைொர்."   

 

பாவிகளிைமும், நடிப்பைர்களிைமும் கூை தைைனின் 

சபாறுதமதயக் காண முடியுமா? 

 

நடிப்பவர்களுடன் இருப்பல  விட பைொேைொனவர்களுடன் 

தபொறுலையொக இருப்பது எளிது! 

 

ைொற்ைப்பட்ட ஒரு தபொல்ைொ , மூர்க்கத் னைொன பொவிலயப் 

பற்றிய ஒரு சிைந்  கல லய நொம் அலனவரும் 

விரும்புகிபைொம், ஆனொல் ைொற்ைப்பட்ட ஒரு நடிப்லப பற்றி 

நொம் கிட்டத் ட்ட உற்ேொகைொக இல்லை. 

 

 வைொன ை த்தில் இருப்பவர்கள் வருவதில்லை. 

உண்லையில், ஒரு பரிபேயர் இபயசுலவ நம்பினொர், 

இரட்சிக்கப்பட்டொர் என்று நொன்கு நற்தேய்திகளிலும் அது 
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ஒருபபொதும் தேொல்ைவில்லை. நிக்பகொப மு ஒரு பரிபேயரொக 

இருந் ொர், அவர் வந் ொர் என்பல  இது குறிக்கிைது. பின்னர், 

பரிபேயரொன பவுல்  ைஸ்கு ேொலையில் இரட்சிக்கப்பட்டொர். 

அலவ ைட்டுபை உள்ைது.   

V 31, மகதை, நீ எப்தபாதும் என்தைாடிருக்கிறாய், 

எைக்குள்ளசைல்லாம் உன்னுதையைாயிருக்கிறது. 

 

அவர் பிரிந்துவிட்டொர் என்று  ந்ல  அறிவொர். நீங்கள் 

பைபைொட்டைொக இங்பக சுற்றி வந்திருக்கிறீர்கள். எல்ைொம் 

எப்பபொதும் கிலடக்கிைது, இது எல்ைொம் இங்பக. 

 

நீங்கள் எப்பபொதும் அல  லவத்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் 

எப்பபொ ொவது என்னுடன் ஒரு உைலவ விரும்பினொல், நொன் 

இங்பக இருந்ப ன், என்னிடம் உள்ை அலனத்தும் இங்பக 

இருந் ன.   

 

" எைக்குள்ளசைல்லாம் உன்னுதையைாயிருக்கிறது."  

 

ப வனின் ைகத்துவம் ைற்றும் அவரது கிருலபயின் முடிவற்ை 

 ன்லை ைற்றும் அவரது வைங்களின் படம். 

அவரிடம் வரும் அலனவருக்கும் இது எல்ைொம். 

 

உங்கள் அணுகுமுலையுடன் இது ஒருபபொதும் 

உங்களுலடய ொக இருக்கொது. 

பலடப்புகைொல் இது ஒருபபொதும் உங்களுலடய ொக 

இருக்கொது. 

நீங்கள் அல  ஒருபபொதும் ேம்பொதிக்க ைொட்டீர்கள். நீங்கள் 

எப்பபொ ொவது என்னுடன் ஒரு உைலவ ஏற்படுத்  

விரும்பினொல் அது இங்பக இருக்கிைது. 

 

V 32,
 
உன்  தகாைரைாகிய இைதைா மரித்ைான், திரும்பவும் 

உயிர்த்ைான்; காணாமற்தபாைான், திரும்பவும் 
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காணப்பட்ைான்; ஆைபடியிைாதல, நாம்  ந்தைாஷப்பட்டு 

மகிழ்ச்சியாயிருக்க தைண்டுதம என்று ச ான்ைான் என்றார். 

 

நொம் ைகிழ்ச்சி அலடய பவண்டும்! 

நைக்கு ஒரு வழி இருந் து பபொல் இல்லை.   

 

உன்  தகாைரைாகிய இைதைா மரித்ைான், திரும்பவும் 

உயிர்த்ைான். 

காணாமற்தபாைான், திரும்பவும் காணப்பட்ைான்; 

 

நைக்கு பவறு வழியில்லை.  

ஏன்?   

 

இதுபவ ப வனுக்கு ைகிழ்ச்சிலய ஏற்படுத்துகிைது. 

இது பரபைொகத்தின் ைகிழ்ச்சி.   

• இல  கட்டுப்படுத்  முடியொது. 

• இல   ொை ப்படுத்  முடியொது.  

• இல  ஒத்திலவக்க முடியொது. 

• இல  அடக்க முடியொது. 

• இல  மி ப்படுத்  முடியொது. 

• இல க் குலைக்க முடியொது.   

 

ஒரு பொவி ைனந்திரும்பி ஐக்கியைொகும் பபொது த ய்வீக 

ைகிழ்ச்சி தவளிப்படுகிைது. ஒழுக்கைற்ை, தபொருத் ைற்ை, 

அப்பட்டைொக பொவமுள்ை ஒருவருக்கு ைட்டுைல்ை, இரகசிய 

பொவிகள், கிைர்ச்சியொைர்கள், ை ,  ொர்மீக, நடிகர்கள், ஆகிய 

பொவிக்கொகவும் பரபைொகம் ைகிழ்கிைது. 

 

ப வன் இங்பக தேொல்கிைொர், கிறிஸ்து தேொல்கிைொர்,  
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✓ நொன் பவட்லடயொட த ருவுக்கு தவளிபய 

தேல்கிபைன். 

✓ நொன் உங்களுக்கொக முற்ைத்துக்கு தவளிபய 

தேல்கிபைன். 

✓ நொன் என்லனத்  ொழ்த்திக் தகொள்கிபைன், பைலும் 

பைொேடிக்கு தபொது அவைொனம் தகொள்கிபைன். 

✓ நொன் என்லனத்  ொழ்த்திக் தகொள்கிபைன், உங்களுக்கொக 

தபொது அவைொனத்ல  ஏற்றுக்தகொள்கிபைன். 

✓ நொன் இரக்கத்துடனும் அன்புடனும் ைன்னிப்புடனும் 

வருகிபைன் 

✓ உங்கலை அரவலணக்கவும், உங்கலை முத் மிடவும், 

அ ன் அலனத்து ேலுலககளுடனும் உங்களுக்கு முழு 

ைகத்துவத்ல  வழங்கவும் நொன்  யொரொக 

இருக்கிபைன், நீங்கள் பவட்லடயொடுபவரொக 

இருந் ொல் ைட்டுைல்ை, நீங்கள் நடிகனொக இருந் ொலும் 

கூட. 

 

ப வன் அவலர இரட்சிப்புக்கு அலழக்கிைொர்! 

 

நீங்கள் ப ர்வு தேய் ொல் விருந்துக்கு வரைொம். உங்கள் 

உண்லையொன ஆவிக்குரிய நிலைலய நீங்கள் உணர்ந் ொல், 

எப்பபொதும் இருந்  அலனத்ல யும் நீங்கள் லகப்பற்ைைொம். 

 

இலைய குைொரன்  னது  ந்ல யின் கிருலபயொல் 

ையங்கிவிட்டொன். உடனடியொக  னது பொவத்ல  

ஒப்புக்தகொண்டொர்,  னது  குதியற்ை  ன்லைலய மிகப் 

தபரிய வழிகளில் ஒப்புக்தகொண்டொர், அவர் உடனடியொக 

ைன்னிப்பு, நல்லிணக்கம், ைகன்,  ந்ல  தகொடுக்க பவண்டிய 

அலனத்து உரிலைகள் ைற்றும் ேலுலககலையும் தபற்ைொர். 

அவர் உள்பை நுலழந் ொர்.   
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மூத்  ைகன், அப  தைன்லை, அப  கிருலப , அப  கருலண, 

அப  கிருலபலய வழங்கியது, கேப்பொன ைனக்கேப்புடன் 

தேயல்படுகிைது, நல்தைொழுக்கத்ல த்  ொக்குகிைது, 

 ந்ல யின் பநர்லை. அவரது  ந்ல  ஒரு இறுதி முலையீடு 

தேய்கிைொர். 

 

ஆைபடியிைாதல, நாம்  ந்தைாஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாயிருக்க 

தைண்டுதம என்று ச ான்ைான் என்றார். 

 

 "My child, it's all here.  We had to celebrate,” implied, and we will 

celebrate for you too if you come. 

 

முடிவுதர: 

 

32 வது வேனத்தில் கல  நிற்கிைது. 

 

அது விசித்திரமாைைல்லைா? 

உங்கள் மைதில் இப்தபாது என்ை இருக்கிறது? 

உங்களுக்கு அங்தக ஒரு தகள்வி இருக்கிறைா?   

ஆைொம். 

இது ஒரு முடிவு அல்ை.   

 

என்ை நைந்ைது? 

அைர் என்ை ச ய்ைார்?   

நீங்கள் ஒரு கல லய முடிவில்ைொைல் முடிக்க பவண்டொம். 

இது நீண்ட பநரம் நீடிக்கும் பஞ்ச் பகொடு இல்ைொ  

நலகச்சுலவ பபொன்ைது. 

அைர் என்ை ச ய்ைார்? 

 

மூத்ை குமாரன் என்ை ச ய்ைார்?   

விருந்தினர்கள் அலனவரும் இருக்கிைொர்கள். 
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அவர்கள் கொத்திருக்கிைொர்கள். 

 

என்ன பபசுகிைொர்கள் என்று, தவளியில் அவர்களுக்குத் 

த ரியும். 

 

ைனந்திரும்பிய  னது இலைய குைொரலன  ழுவி 

முத் மிட்டபின், அவர்  ன்லனத்  ொழ்த்திக் தகொண்டொரொ, 

அவர்  னது  ந்ல யின் முன் விழுந்து அவரது நீண்ட நடிப்பு 

ைற்றும் கேப்பொன பேலவக்கு கிருலப ப டுகிைொரொ என்பல  

அவர்கள் அறிய விரும்புகிைொர்கள். 

 

அவர் ைன்னிக்கப்பட்டு ேைரேம் தேய்யப்பட்டொரொ என்பல  

அவர்கள் த ரிந்து தகொள்ை விரும்புகிைொர்கள்,  ந்ல   னது 

ைகலனச் சுற்றி லகலய லவத்து வருவல  அவர்கள் 

விரும்புகிைொர்கள், அவலர  லைலை பைலேக்கு அலழத்து 

வந்து அவரது ேபகொ ரருக்கு அருகில் அைர்ந்திருக்கிைொர்கள்.   

 

அது சபரியைல்லைா? 

 

இது பபொன்ை கல கள் நிலைய உள்ைன, நீங்கள் உங்கள் 

தேொந்  முடிலவ எழுதுகிறீர்கள். 

 

கல  இரண்டு பகுதிகைொக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

மு ல் பொதியில் எட்டு ேரணங்கள் உள்ைன (12-19) அலவ 

 ம்பிலயக் தகொண்டுள்ைன. 

இரண்டொவது பொதியில் எட்டு ேரணங்கள் உள்ைன (25-32) 

அவற்றில் ஏழு ேரணங்கள் உள்ைன, அலவ மூத்  

ேபகொ ரலரக் தகொண்டுள்ைன. 

 

இது எட்டு ைற்றும் எட்டு இருக்க பவண்டும், ஆனொல் அது 

எட்டு ைற்றும் ஏழு. 

 



24 
 

கல யின் ேைச்சீர்லையில் கல யின் ேைச்சீர்நிலைலயக் 

கொட்டும் த ொழில்நுட்ப விஷயங்கள் நிலைய உள்ைன. 

 

நம்மிடம் இலைய குைரனுக்கு எட்டு வேனம் உள்ைது, 

பின்னர் திடீதரன்று வித்தியொேைொக நீங்கள் மூத்  ைகனுக்கு 

ஏழு லவத்திருக்கிறீர்கள். எனபவ கல லயக் பகட்கும்பபொது 

கூட, கல லய வொசிப்பது எட்டு ைற்றும் எட்டு இருக்க 

பவண்டும் என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள், ஏதனன்ைொல் அது 

ைத்திய கிழக்கு உலரநலடக்கு வடிவலைக்கப்படும் ேைச்சீரொக 

இருக்கும். 

 

முடிவு இல்லை.   

 

ஒரு ை ைம் இல்தல. 

 

இப்பபொது நொன் ஒன்லை எழு  விரும்புகிபைன். 

 

"மூத்  ைகன்  னது  ந்ல யின் முன் முழங்கொலில் விழுந்து, 

'என் அன்பற்ை, குளிர் பேலவ, என் தபருலை ைற்றும் 

சுயநைத்திற்கொக நொன் ைனந்திரும்புகிபைன். என்லன 

ைன்னியுங்கள்,  ந்ல பய, என்லன ஒரு உண்லையொன 

ைகனொக ஆக்குங்கள், என்லன விருந்துக்கு அலழத்துச் 

தேல்லுங்கள்.' அந்  ேையத்தில்  ந்ல  அவலரத்  ழுவி 

முத் மிட்டொர், அவலர அலழத்துச் தேன்று  னது 

ேபகொ ரரொல் அவரது பைலஜயில் அைர்ந் ொர், அலனவரும் 

 ங்கள் அன்பொன  ந்ல யுடன் ேைரேம் தேய்  குைொரரில் 

ைகிழ்ச்சியலடந் னர்." 

 

இந்ை கதைதய முடிக்க உங்கள் ைரி என்ைைாக இருக்கும்? 

 

என்ை சைரியுமா?  

நொன் முடிலவ எழு வில்லை. 
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நீங்கள் முடிலவ எழு வும் இல்லை. 

 

முடிதை எழுதியைர் யார்?   

பரிபேயர்களும் ை  உயரடுக்கினரும் முடிலவ எழுதினர். 

 

இங்பக அவர்கள் எழுதிய முடிவு. "மூத்  குைொரன்,  ன் 

 ந்ல யிடம் பகொபைலடந்து, ஒரு ைரக்கட்லட எடுத்து, 

அலனவருக்கும் முன்னொல் அடித்து தகொலை தேய் ொன்." 

 

அது ொன் அவர்கள் எழுதிய முடிவு.   

 

அது ொன் சிலுலவ, இல  அவர்கள் சிை ைொ ங்களுக்குப் 

பிைகு தேய் ொர்கள். இஸ்ரபவல் ைற்றும் யூ  ை ம் ைற்றும் 

உண்லையொன ை ம் ைற்றும் ப வனின் ைரியொல லய 

பொதுகொக்கும் அவர்களின் நீதியொன தேயலுக்கு அவர்கள் 

 ங்கலை வொழ்த்தினர். 

 

இன்று நீங்கள் என்ை ச ய்வீர்கள்? 

 

நீங்கள் ைனந்திரும்பி, உங்கலை அவருலடய உண்லையொன 

குைொரனொக எடுத்துக் தகொள்ளும்படி ப வனிடம் 

பகட்பீர்கைொ? 


