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മഽന്ത഻ര഻പ്പഺകങലുള  , മഽന്ത഻ര഻ുതഺട്ടത്ത഻ീല കൊ  കൊ ു ഺല഻കലുഺരഽ  കൊ സഽലഭമഺയ഻രഽന്ന കൊ
പഺലസ്ത഻നയഽീക കൊപശ്ചഺത്തലത്ത഻ലഺണ് കൊ ര്ത്ത്തഺവ് മുന കൊമഽന്ത഻ര഻ുത്തഺട്ടത്ത഻ീല കൊ ിഷ഻കലുഺരഽീക കൊ
ഉപമ കൊ പറയഽന്നത്. കൊ തീെ കൊ മഽന്ത഻ര഻ുത്തഺട്ടത്ത഻ുലകലുഅ കൊ ിത഻രഺവ഻ീല കൊ ു ഺല഻കലുഺീര കൊ
വ഻ള഻കലുഺന് കൊ കൊ പഽറീപ്പട്ട കൊ  ിഷ഻കലുഺരീെ കൊ സ ഭഺവീത്ത കൊ ിവതര഻പ്പ഻കലുഽന്നത഻ലാീക കൊ
ൂദവരഺ യത്ത഻ീെ കൊസവ഻ുശഷതീയ കൊവയതമാമഺകലുഽ യഺണ് കൊ ര്ത്ത്തഺവ് മുന. 
 

ുയശഽവ഻ീെ കൊ മനഽഷയഺവതഺരത്ത഻ീെ കൊ ഉുങശങലുള഻ീലഺന്ന഻ുലകലുഅ കൊ ു വ഻കലുഺീരയഽ  കൊ
വഺയനകലുഺീരയഽ  കൊീ ഺണ്ടഽുപഺവഽ യഺണ് കൊസഽവ഻ുശഷ ന്. കൊഈുശഺ കൊഎന്ത഻നഽുവണ്ട഻ കൊഈ കൊ
ഭാമ഻യ഻ുലകലുഽ കൊ വന്നഽുവഺ കൊ ിീത കൊ ീദൌതയ  കൊ ിവന് കൊ കൊ പാര്ത്ത്ത഻യഺകലുഽ യഺട഻വ഻ീക. കൊ
ഈുശഺയഽീക കൊ വരവ഻ീെ കൊ ലഷ്യ , സ ര്ത്ഗരഺ യീത്തകലുഽറ഻ും  ,ആ കൊ രഺ യീത്ത കൊ
പ഻തഺവ഻ീനകലുഽറ഻ും  , ആ കൊ രഺ യത്ത഻ീെ കൊ സ ഭഺവസവ഻ുശഷത ീളകലുഽറ഻ും   കൊ
പഠ഻പ്പ഻കലുഽവഺനഺയ഻രഽന്നഽ. കൊ ിതഽീ ഺണ്ടഺണ് കൊ ിവീെ കൊ ഉപമ ളുകയഽ ,  ഥ ള ീകയഽ , 

സഺുരഺപുദശങലുള ീകയഽ  കൊ ിന്തസത്ത കൊ സ ര്ത്ഗരഺ യത്ത഻ീെ കൊ ീസൌദര്രയവഽ , ൂൈതനയവഽ  കൊ
ഉളീ ഺണ്ട഻രഽന്നത്. കൊിതഽുപഺീലതീന്ന കൊൂദവരഺ യത്ത഻ല് കൊ കൊഎലലഺവരഽ  കൊതഽലയരഺണ് കൊഎന്നഽ  കൊ
ിവ഻കഽന്നഅ കൊ നീെ കൊ പഠ഻പ്പ഻കലുഽന്നഽ. കൊ ിവ഻ീക കൊ പണ്ഡ഻തുനഺ കൊ പഺമരുനഺ കൊ പഺവീപ്പട്ടവുനഺ കൊ
ധനവഺുനഺ കൊ എന്ന഻ലല. കൊ എലലഺവരഽ  കൊ തഽലയരഺണ്. കൊ എലലഺ  കൊ ൂദവന഼ത഻യഽീക കൊ പ്പത഻ലലനങലു കൊ കൊ
മഺപ്ത . കൊ 
 

ൂദവത്ത഻ീെ കൊ ന഼ത഻യഽ  കൊ മനഽഷയീെ കൊ ന഼ത഻യഽ  കൊ സഽവ഻ുശഷത്ത഻ീെ  കൊ
 ഺഴ്ൈപ്പഺക഻ല്വ഻ഭ഻ന്നമഺീടഺണ് കൊ മത്തഺയ഻ളീള഼ഹഺ കൊ സമര്ത്ത്ഥ഻കലുഽന്നത്. കൊ മനഽഷയീെ കൊ ന഼ത഻ കൊ
ഓുരഺരഽത്തര്ത്കലുഽ  കൊ ിവ ഺശീപ്പട്ടത് കൊ ീ ഺകഽത്തഽ കൊ ത഼ര്ത്കലുഽന്നത഻ല് കൊ കൊ ിവസഺന഻കലുഽുമ്പഺ കൊ, കൊ
ൂദവന഼ത഻ കൊിര്ത്ഹ഻കലുഺത്തവന് കൊുപഺലഽ  കൊസമിദ്ധമഺയ഻ കൊനല് ഽന്നത഻ല് കൊ കൊആര ഭ഻കലുഽ യഺണ്. കൊ
ിതഽീ ഺണ്ടഽതീന്ന കൊൂദവ  കൊ ന഼ത഻മഺനഺീടന്നപ്പുയഺഗ  കൊ മനസ്സ഻ലഺകലുഺന് കൊ കൊ മനഽഷയീെ കൊ ന഼ത഻ കൊ
ു ഺധത്ത഻ീെ കൊ „ ഺര്ത്ഗണ്സസ്‟ മത഻യഺ ഺീത കൊവരഽന്നത്. കൊൂദവ  കൊന഼ത഻മഺനഺീടന്ന കൊ പ്പുയഺഗ  കൊ
മനസ്സ഻ലഺ ടീമങ്ക഻ല് കൊ കൊ ഇന്നീത്ത കൊ സഽവ഻ുശഷ  കൊ സഺഷ്഻കലുഽന്നതഽുപഺീല കൊ ഒന്നഺ  കൊ
മട഻കലുാറ഻ലഽ , ഒമ്പതഺ  കൊ മട഻കലുാറ഻ലഽ ,  പത഻ുനഴഺ  കൊ മട഻കലുാറ഻ലഽ  കൊ
ുവലീകലുത്ത഻യവര്ത്കലുഽ  കൊ തഽലയുവദന  കൊ നല് ഽന്ന ിഷ഻കലുഺരീെ കൊ ന഼ത഻ു ഺധത്ത഻ീെ കൊ
ആന്തര഻  കൊൂൈതനയ  കൊമനസ്സ഻ലഺുകലുണ്ടതഽണ്ടഅ. 
 

 ിഷ഻കലുഺരീെ കൊ പ്പവര്ത്ത്തനത്ത഻ലാീക കൊ ീവള഻ീപ്പകഽന്നത് കൊ ൂദവത്ത഻ീെ കൊ മനസ്സഺണ്. കൊ ഒന്നഺ  കൊ
മട഻കലുഽറ഻ല് കൊ കൊ വന്നവനഽ  കൊ പത഻ീനഺന്നഺ  കൊ മട഻കലുാറ഻ല്വന്നവനഽ  കൊ ഒുര കൊ ുവതന  കൊ തീന്ന കൊ
നല് ഽന്ന കൊ ൂദവ  കൊ  ണ്ടത് കൊ ാതഺനഽ  കൊ മട഻കലുാറഽ ള ീക കൊ ിദ്ധ ഺനത്ത഻ല്ന഻ന്നഽണ്ടഺ ഽന്ന കൊ
ലഺഭ  കൊ മഺപ്തമലല കൊ പത഻ീനഺന്നഺ മട഻കലുഽറ഻ല് കൊ കൊ എത്ത഻യവീെ കൊ ആവശയങലുീളകലുാക഻ കൊ
ആയ഻രഽന്നഽ. കൊൈ഻ലുപ്പഺ കൊ കൊമനഽഷയരഺയ കൊനഺ  കൊ ഺടഺീതയഽ  കൊിറ഻യഺീതയഽ  കൊുപഺ ഽന്ന കൊഭഺഗ . 
 



ന഻യമങലുള ീകയഽ  കൊ ൈട്ടങലുള ീകയഽ  കൊ തഽലഺസ്സ  ള഻ള ീക കൊ മഺപ്ത  കൊ എലലഺ  കൊ ിളകലുഽവഺന് കൊ കൊ
പ്ശമ഻കലുഽന്ന കൊമനഽഷയന് കൊൂദവന഼ത഻ കൊമനസ്സഅസ഻ലഺ നീമങലു഻ല് കൊ കൊആ കൊസ രാപത഻ലഽ  കൊരാപത്ത഻ലഽ  കൊ
ുമനയീപ്പട്ടവഺന് കൊ കൊആ കൊമനസ്സ഻ീെയഽ  കൊഉകമയഺ ട . 
 

ൂദവ  കൊ ന഼ത഻മഺനഺണ് കൊ എന്നഽ കൊ പറയഽുമ്പഺ കൊ കൊ ൂദവത്ത഻ീെ കൊ ന഼ത഻ കൊ എന്നത് കൊ
 ഺരഽടയുത്തഺകഽ ാക഻യ കൊ സ്ുനഹമഺണ് കൊ നഺ  കൊ ത഻ര഻ുംറ഻യഽരഽത്. കൊ ൂദവത്ത഻ീെ കൊ
 ഺരഽടയുത്തഺകഽ ാക഻യ കൊസ്ുനഹ  കൊ പ്പ കമഺ ഽന്ന കൊഈ കൊഉപമ കൊസ ര്ത്ഗരഺ യത്ത഻ീെ കൊസ ഭഺവ  കൊ
എീന്തന്നഽ ാക഻ കൊ വയതമാമഺകലുഽന്നഽണ്ടഅ. കൊ സ ര്ത്ഗരഺ യത്ത഻ല് കൊ കൊ എലലഺവരഽ  കൊ തഽലയരഺീടന്നഽ കൊ
സഽവ഻ുശഷ  കൊ ഓര്ത്െ഻പ്പ഻കലുഽ യഺണ്. കൊ ിവ഻ീക കൊ എലലഺവര്ത്കലുഽ  കൊ തഽലയമാണഺനമഺണ്. കൊ
എലലഺവീരയഽ  കൊ ഒരഽുപഺീലയഺണ് കൊ പര഻ഗട഻കലുഽന്നത്. കൊ ിവ ഺശങലുീളകലുഺ കൊ കൊ  ാകഽതല് കൊ കൊ
ിവശയങലുകലുഺണ് കൊൂദവരഺ യത്ത഻ീെ കൊപ്പഺമഽയയ . കൊ 
 

നഺ  കൊ പലുപ്പഺഴഽ  കൊ ിവ ഺശങലുകലുഺയ഻ കൊ മഽറവ഻ള഻ കൊ  ാട്ട ുമ്പഺ കൊ കൊ ആവശയങലു കൊ കൊ മറന്നഽ കൊ
 ളയഺരഽുണ്ടഺ? ിപരീെ കൊ ിവ ഺശവഽ  കൊ ആവശയവഽ  കൊ നകത്തഽുമ്പഺ കൊ കൊ ആണ് കൊ ന഼ത഻ കൊ
പാര്ത്ടമഺയഽ  കൊപ  ത കൊപ്പഺപ഻കലുഽന്നത്. കൊന഼ത഻മഺന് കൊ കൊആയ഻ കൊമഺറഽന്നത്. 
 

ൂദവഺലയ കൊ ഭണ്ഡഺരത്തീനത഻ര്ത് കൊ കൊ വശത്ത഻രഽന്നഽുനകലു഻യ കൊ  ര്ത്ത്തഺവ് മുന കൊ സമ്പന്നരഽീക കൊ  നത്ത കൊ
സ ഭഺവന  കൊ കൊ  ഺടഺീതുപഺയതഽ  കൊ ഉപ ഼വനത്ത഻നഽള്ള കൊ വ  കൊ മഽഴഽവന് കൊ കൊ
ൂദവഺപ്ശയത ത്ത഻ീെ കൊ ഭണ്ഡഺരത്ത഻ല് കൊ കൊ ന഻ുഷ്പ഻ുംഅ കൊ  കന്നഽുപഺയ കൊപഺവീപ്പട്ട കൊവ഻ധവയഽീക കൊ
ഹിദയത്ത഻ന് കൊ ആനുന്തഺത്സവഽ  കൊ  ണ്ടതഽ , ന഼ത഻മഺനയഽ  കൊ ന഼ത഻രഹ഻തനയഽ ുമല് കൊ കൊ സാരയീന കൊ
ഉദ഻പ്പ഻കലുഽ യഽ , ദഽഷ്ടനയഽ ,ശ഻ഷ്ടനയഽ  കൊുമല്മഴീപ്഻കലുഽ യഽ  കൊീൈ് ന്ന കൊ ഺരഽടയവഺനഺയ കൊ
 ര്ത്ത്തഺവ് മുന കൊ മഺനഽഷ഻ മഺയ കൊ ന഼ത഻യ്ക്കലുപ്പ റത്തഽള്ള കൊ ൂദവന഼ത഻ീയ കൊ സഽവ഻ുശഷത്ത഻ലാീക കൊ
ിവതര഻പ്പ഻കലുഽ യഺട഻വ഻ീക. 
 

പ്പഺര്ത്ത്ഥ഻കലുട ,  ര്ത്ത്തഺീവ കൊ ിവ഻കഽീത്ത കൊ ഹ഻ത  കൊ മനസ്സ഻ലഺകലുഽവഺനഽ  കൊ ിവ഻കഽീത്ത കൊ
ഹ഻ത  കൊ ന഻റുവറ്റഺനഽ  കൊ എീന്ന കൊ പഠ഻പ്പ഻കലുടുമ കൊ എന്നഅ. കൊ സ ര്ത്ഗമാണനഺയ കൊ പ഻തഺുവ കൊ എന്ന കൊ
പ്പഺര്ത്ത്ഥനയ഻ല് കൊ കൊഉരഽവ഻കഽന്നതഽുപഺീല കൊിവ഻കഽീത്ത കൊഹ഻ത  കൊഭാമ഻യ഻ല് കൊ കൊന഻റുവറ്റഺന് കൊ കൊഎീന്ന കൊ
ഉപ രട  കൊആ ടുമ കൊഎന്നഅ. 
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