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പഺലസ്ത഼ന്ശശ-ഇസ്സഺുയല്ശശയഽദ്ധി, അജ്മല്ശശകസബ഻ീെശതാക്ക഻ീകഺന്നഽ, 
ഇടഽക്ക഻യ഻ല്ശശ െഺീളശ ഹര്ത്തഺല്ശ,ശ ീപുസ്ടഺള഻ന്ശ 3ശ രാപശ കാട഻, ഓുടഺ-
ടഺക്സ഻ശ െ഻രക്കഽകള്ശശ വര്ത്ദ്ധ഻ച്ചു, ഭഺരയീയയഽിശ മകീളയഽിശ കഴഽത്ശ
ീെര഻ച്ചുശ ീകഺന്നഽ, ീകഺച്ച഻ന്ശശ ീമുസ്ടഺ, ആന്റ്ണ഻യഽീടശ സ്ബു ഺസ്ശ
സ്പസിഗി, സവര്ത്ണത഻ന്ശ വ഻ലശ കാട഻, ുെഴ്സഽമഺരഽീടശ സമരി, ബഺല്ശശ
തഺക്കീറയഽീടശ മരണി, മദയശ വയവസഺയ഻യഽീടശ ീകഺലപഺതകിശ
............കഴ഻ഞ്ഞശ രണ്ടഽശ ആഴ്ചയഺയ഻ശ പസ്തങ്ങള഻ലഽിശ വഺര്ത്തശ
ചഺെലഽകള഻ലഽിശുസ്ബക്ക഻ിഗ്ശെയാസ്ശശആയ഻രഽന്നഽശഇവീയല്ഺി.ശറ഻യല഻ശ
'ഹഺര്ത്ട്ശ ുസ്ബക്ക഻ിഗ്'. ഏീതഺരഽശ ീചറ഻യശ കഺരയവഽിശ വല഻യശ െയാസ്ശശ
ആകഽന്നശ കഺലി.ശ പീെശ ുമല്പരഞ്ഞവയ഻ുലഺന്നഽിശ ഒീരഺറ്റശ 'ഗഽഡ്ശ
െയാസ്ശ' ഇല്.ശകഺരണിശവയക്തിശഎല്ഺിശമെഽഷയശസിഷ്ട്ട഻കള്....എന്നഺല്ശശ
ഇതഺശ ുലഺകത഻െഽശ മഽഴഽവന്ശശ സ്സഷ്ടഺവ഻െഺല്ശശ െല്കീടടശ
മിഗളകരമഺയശ ഒരഽശ വഺര്ത്ത, 'രെകന്ശശ പ഻റക്കഽന്നഽ'. ുലഺകശ
ചര഻സ്തീതത്ന്ീന്നശരണ്ടഺയ഻ശുസ്ബക്ക്ശീചയ്തഽീകഺണ്ട്ശുയശഽശഭാമ഻യ഻ല്ശശ
പ഻റക്കഺന്ശശ ുപഺകഽന്നഽ.ശ ഇന്ന്ശ മഽതല്ശശ മിഗളവഺര്ത്തശ കഺലിശ
ആരിഭ഻ക്കഽന്നഽ.ശുയശഽവ഻ീന്റശനെെത഻െഽശമഽുന്നഺട഻യഺയ഻ശുലഺകീതശ
ുയശഽവ഻ുലക്ക്ശ വഴ഻ീതള഻ക്കഺന്ശശ വന്നശ ുയഺഹന്നഺീന്റശ നെെീതശ
കഽറ഻ച്ച്ശ അവീന്റശ മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക്ശ ലഭ഻ക്കഽന്നശ അറ഻യ഻ടഺ ശ
ഇന്നീതശ ചാടഽള്ളശ വഺര്ത്ത.ശ ഈശ വഺര്ത്തയ഻ീലശ വയക്ത഻കീളശ
ധയെഺന്മഺകമഺയ഻ശമെസ഻ല്ഺക്കലഺകീടശഇന്നീതശഗിഹപഺഠി. 

ഒന്നഺമതഺയ഻, പഽുരഺഹ഻തെഺയശസഖറ഻യഺയഽിശഭഺരയശഎല഻സബതഽി.ശ
മഺതികഺശ ദമ്പത഻കള്ശശ എങ്ങീെശ ആയ഻ര഻ക്കണിശ എന്നത഻െഽള്ളശ
ീപര്ത്ീെക്റ്റ്ശശ ൂബബ഻ള്ശശ ഭഺഷയമഺ ശ ഇവീരശ കഽറ഻ച്ച്ശ വ഻.ലാക്കഺശ
െല്കഽന്നത്ന്.ശ ൈൂദവത഻ീന്റശമഽന്ശപ഻ല്ശശെ഼ത഻െ഻ഷ്ട്ടരഽിശകര്ത്തഺവ഻ീന്റശ
കല്പെകളുിശ സ്പമഺണങ്ങളുിശ കഽറ്റമറ്റശവ഻ധിശഅെഽസര഻ക്കഽന്നവരഽിൈശ
(വഺകയി:6). മറ്റുശവഺക്കഽകള഻ല്ശശപറഞ്ഞഺല്ശശുദവഺലയീതശചഽറ്റ഻പറ്റ഻ശ
ന഼വ഻ക്കഽന്നവര്ത്ശ,ശ മെഽഷയശ സ്പ഼ത഻ീയക്കള്ശശ ൂദവസ്പ഼ത഻ക്ക്ശ സ്ഥഺെിശ
െല്ക഻യവര്ത്ശ,ശ ചഽറ്റുമഽള്ളശ മഽഴഽവന്ശശ സമാഹത഻ീന്റയഽിശ
സ്പഺര്ത്ഥെയഽീടശ പ഻ന്ബലമഽള്ളവര്ത്ശശ (വഺകയി:10), തങ്ങളുീടശ



ആസ്ഗഹങ്ങുളക്കഺള്ശശ ൂദവത഻ീന്റശ ഇഷ്ട്ടിശ പാര്ത്ത഻യഺകഺന്ശശ
ആസ്ഗഹ഻ച്ചുശ കഺത഻ര഻ക്കഺന്ശശ മെസ്സുള്ളവര്ത്ശ,ശ കഽറവഽകള഻ല്ശശ ഇണീയശ
കഽറ്റീടടഽതഺീതശ തഽണയഺയ഻ശ കാീടശ െ഻ല്ക്കഽന്നവര്ത്ശശ
..........ഇങ്ങീെയഽള്ളശ ദമ്പത഻കള്ക്ക്ശ ഏറ്റവഽിശ െല്തഽതീന്നശ ൂദവിശ
ീകഺടഽതഽ.ശഇവരഽീടശമഹെ഼യശമഺതികശഅെഽകര഻ച്ച്ശെമഽക്കഽിശമിഗളശ
വഺര്ത്തകീളശകഺുതഺര്ത്ത഻ര഻ക്കഺി. 

രണ്ടഺമതഺയ഻,ഗസ്ബ഻ുയല്ശശ മഺലഺഖ.ശ മിഗളകരമഺയശ വഺര്ത്തകള്ശശ
മെഽഷയര഻ുലീക്കത഻ക്കഽന്നശ ൂദവത഻ന്റശ ദാതന്ശ.,.ഇുതശ ദാതന്...ശ
കെയകയഺയശ മറ഻യത഻ന്ശ ുലഺകിശ മഽഴഽവെഽമഽള്ളശ സദവഺര്ത്തശ
െല്കഽന്നഽണ്ട്.ശ സകലനെത഻െഽിശ ുവണ്ട഻യഽള്ളശ രെകീന്റശ നെെീതശ
കഽറ഻ച്ച്ശആട഻ടയന്മഺര്ത്ക്ക്ശസുനശിശെല്ക഻യതഽിശഇുതശദാതെഺ ശ......., 
െല്ത്ന്ശ പറയഺെഽിശ െന്മശ പറയഺെഽിശ മഺസ്തിശ അധരിശ തഽറക്കഽന്നവന്ശ..,. 
െമ്മഽീടശ അധരങ്ങീളശ കഽറ഻ച്ചുിശ അവയ഻ല്ശശ െ഻ന്ന്ശ പഽറീടടഽന്നശ
വഺക്കഽകീളശ കഽറ഻ച്ചുിശ ആഴത഻ല്ശശ ച഻ന്ത഻ക്കഺി.എീന്റശ സഺെ഻ധയവഽിശ
വഺക്കഽകളുിശ മറ്റുള്ളവര്ത്ക്ക്ശ 'ശഽഭശ ' വഺര്ത്തകുളഺശ അുതഺശ 'അശഽഭ' 

വഺര്ത്തകുളഺ? 

മാന്നഺമതഺയ഻, നെിശ അഥവഺശ സമാഹി.ശ കഽഞ്ഞഽങ്ങള഻ല്ഺതശ
ദമ്പത഻കീളശ കഽറ഻ച്ച്ശ ഇന്നീതശ സമാഹത഻െഽള്ളശ അുതശ
കഺഴ്ചടഺടഺയ഻രഽന്നഽശ അന്നീതശ സമാഹത഻െഽി.ശ പീെശ ഒരഽശ
വയതയഺസമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.ശ ഇന്നഺീണങ്ക഻ല്ശശ ഇതരിശ ദമ്പത഻കള഻ല്ശശ
ഒരഺീളശ തെ഻ുച്ചഺശ അീല്ങ്ക഻ല്ശശ ഇരഽവീരയഽിശ നെിശ വ഻ധ഻ക്കഽി.ശ
കഽഞ്ഞഽങ്ങള഻ല്ഺതത഻ീന്റശ കഺരണിശ ആരഽീടീയങ്ക഻ലഽിശ ുെീരശ
ആുരഺപ഻ക്കഽി.ശൂദവത഻ീന്റശശഺപമഺയ഻ശുപഺലഽിശവയഺഖയഺെ഻ക്കഺന്ശശ
പലരഽിശ മഽുന്നഺട്ശ വരഽി.ശ പീെശ അന്നീതശ സമാഹിശ അഥവഺശ നെിശ
സ്പവര്ത്ത഻ച്ചത്ന്ശ ത഼ര്ത്തഽിശ വയതയസ്തമഺയഺ .ശ വഺകയി:10ല്ശശ
പറയഽന്നഽശ പറയഽന്നഽശ ,"ധാപഺര്ത്ടെശ സമയത്ശ സമാഹിശ മഽഴഽവന്ശശ
ീവള഻യ഻ല്ശശ സ്പഺര്ത്ഥ഻ച്ചുശ ീകഺണ്ട഻രഽന്നഽൈശഎന്ന്.ശ മഺസ്തമല്ശ വഺകയി:21ല്ശശ
പറയഽന്നഽ, "നെിശ സഖറ഻യഺീയശ കഺതഽശ െ഻ല്ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽൈ.ശ
അപരീന്റ, സ്പുതയക഻ച്ച്ശ പലശ വ഻ധത഻ല്ശശ അസവസ്ഥതകളുിശ
ുവദെകളുമഺയ഻ശ കഴ഻യഽന്നവര്ത്ക്ക്ശ സ്പഺര്ത്ഥെയഽീടയഽിശ
,കഺത഻ര഻ട഻ീന്റയഽിശപ഻ന്ബലിശെല്കഺന്ശശെമഽുക്കഺുരഺരഽതര്ത്ക്കഽിശ
കഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ല്ശശ എസ്തശ െന്നഺയ഻രഽന്നഽ.ശ മറ്റുള്ളവരഽീടശ



ആവശയങ്ങള഻ല്ശശ ൂദവത഻ീന്റശ മഽന്പ഻ല്ശശ െ഼ട഻യശ കരങ്ങളുമഺയ഻ശ
ന഼വ഻ക്കെഺകീടീയന്നഽശെമ്മഽക്ക്ശപരസ്പരിശആശിസ഻ക്കഺി. 

ഇെ഻യഽിശ പ഻റക്കഺതശ ഒരഽശ കഽഞ്ഞഽമഽണ്ട്ശ ഇന്നീതശ
വഺര്ത്തയ഻ല്ശ..,.യഥഺര്ത്തത഻ല്ശശ ഇന്നീതശ വഺര്ത്തയ഻ീലശ
ുകസ്നബ഻നഽശ അവെഺ .ശ ഈശ കഽഞ്ഞ഻ീന്റശ വ഻ുശഷണങ്ങള്ശശ ൂദവശ
ദാതന്ശശ തീന്നശ ീവള഻ീടടഽതഽന്നഽ.ശ മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക്ശ ആെനവഽിശ
സന്തഽഷ്ട്ട഻യഽിശ െല്കഽന്നവന്ശ,ശ കര്ത്തഺവ഻ീന്റശ സന്ന഻ധ഻യ഻ല്ശശ
വല഻യവന്ശ,ശ വ഼ുഞ്ഞഺശ ലഹര഻പഺെ഼യങ്ങുളഺശ കഽട഻ക്കതവന്ശ,ശ
അമ്മയഽീടശ ഉദരത഻ല്ശശ വച്ചുതീന്നശ പര഻ശഽധഺന്മഺവ഻െഺല്ശശ
െ഻റഞ്ഞവന്ശ,ശ വളീരുടീരശ ൂദവമഺയശ കര്ത്തവ഻ുലക്ക്ശ
ത഻ര഻ച്ചുീകഺണ്ടഽവരഺെഽള്ളവന്ശ,ശ നെീതശ കര്ത്തഺവ഻െഺയ഻ശ
ഒരഽക്കഽന്നവന്..ഇുതശ ദവത഻യവഽമഺയ഻ശ ഭാമ഻യ഻ുലക്ക്ശശശ
അയക്കീടടവരഺണ്ശശശെുമ്മഺരഽതരഽി.ശഎന്ന഻ട്ശെമ്മഽീടശഅവസ്ഥുയഺ? 

മഺതഺപ഻തഺക്കളുീടശ കണ഼രഽശ വ഼ഴ്തഽന്നവര്ത്ശ,ശ മെഽഷയരഽീടശ മഽന്പ഻ല്ശശ
വല഻യവരഺകഺന്ശശ സ്ശമ഻ക്കഽന്നവര്ത്ശ,ശ വ഻ശവഺസീതക്കഺളുിശ
സ്പഺര്ത്ഥെീയക്കഺളുിശ സുഹഺദരസ്ുെഹീതക്കഺളുിശ മദയത഻ലഽിശ
മയക്കഽമരഽന്ന഻ലഽിശ സഽഖുഭഺഗങ്ങള഻ല്ശശ ലഹര഻ശ കീണ്ടതഽന്നവര്ത്ശ,ശ
സവയിശ ൂദവത഻ല്ശശ െ഻ന്നകലഽകയഽിശ മറ്റുള്ളവീരശ അകറ്റുകയഽിശ
ീചയ്യുന്നവര്ത്ശ,ശവഴ഻ശകഺുടണ്ടത഻െഽശപകരിശവഴ഻ശമഽടക്കഽന്നവര്ത്ശശ......... 

സ്പ഻യീടടവുരശ െമഽക്ക്ശ ത഻ര഻ച്ചുശ െടക്കഺി.ശ സ്ക഻സ്തഽവ഻ുലക്കഽള്ളശ
യഺസ്തയ഻ല്ശശ അവീന്റശ പഽല്ക്കാട഻ീലക്കഽള്ളശ യഺസ്തയ഻ല്ശശ അവീന്റശ
ദര്ത്ശെിശ അസഺധയമഺക്കഽന്നശ െമ്മ഻ീലശ കഽറവഽകീളശ കീണ്ടത഻ശ അവശ
ത഻രഽത഻ശൂദവത഻െഽിശെീമ്മശഭരീമല്ട഻ച്ചവര്ത്ക്കഽിശസമാഹത഻െഽശ
മഽഴഽവെഽിശ ഒരഽശ ഗഽഡ്ശ െയാസ്ശശ ആകഺി.ശ അത഻െഽള്ളശ ഒരഽക്കത഻ീന്റശ
കഺലഘടമഺകീടശഈശമിഗളവഺര്ത്തഺക്കഺലി. 
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