
 

 
 

MATTHEW  20:1-16 

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്പറപാരള്  ള്പ റവ്ിറപടളത്തളന്ന 
മളന്തിരിത്ത്താട്ടത്തിറെ ത്ജ്ാെിക്കാരളറട ഉപമയാണിന്നറത്ത ചിന്തക്കായി സഭ 
നല് ിയിരിക്കളന്ന. വി. മത്തായി സളവിത്േഷ ന് മാത്രം 
ത്രഖറപടളത്തിയിരിക്കളന്ന ഈ ഉപമ ദൈവരാജ്യനീരിറയ 
റവ്ിറപടളത്തളന്നരാണ്.  

രണ്ട് ത്പധാന ഭാഗങ്ങ്ാണ് ഈ ഉപമയ്ക്കളള്ള. (1). ത്ജ്ാെിക്കാറര 
ത്വെയ്ക്ക് വി്ിക്കളന്നരളം, (2) ത്ജ്ാെിക്കാര്ക്ക്ക്  ൂെി റ ാടളക്കളന്നരളം. 
 ാരയസ്ഥനളണ്ടായിട്ട ം ത്ജ്ാെിക്കാറര വി്ിക്കാനായി ഉടമസ്ഥന് രറന്ന 
ത്നരിട്ട് പെ മണിക്കൂെള ്ിൊയി എത്തളന്ന ഈ ഉപമയളറട 
ത്പത്രയ രയാണ്. വാക്കാെളള്ള ഉടമ്പടിയളറട ഭാഗമായി ആൈയഗണം 
 ൃഷിക്കാര്ക് ത്ജ്ാെിറക്കത്തളത്മ്പാള്പ രണ്ടാമറത്ത ഗണത്തിനാ റട്ട നയായമായ 
നിങ്ങള്പക്കളം രരാം എന്ന വാ ൈാനമാണ് നല് ളന്ന. അവസാന ഗണത്തിന് 
യാറരാരളവിധ ആനള ൂെയവളം ത്പഖയാപിക്കളന്നളമിെല. 

പാെസ്രീനായളറട പശ്ചാത്തെത്തില് പെഞ്ഞ ഈ ഉപമയ്ക്ക് അവിടളറത്ത 
ജ്ീവിരവളമായി ബന്ധമളണ് ട്. റരാഴിൊ്ി ക്ഷാമവളം, വി്റവടളപിന്റെ 
ആവേയ രയളം ആവാം അവസാമ മണിക്കൂെളം ത്ജ്ാെിക്കാറര വി്ിക്കാന് 
ഉടമസ്ഥറന ത്ത്പരിപിക്കളന്ന. രാവിറെ 6 മണി മളരല് ദവ ളത്ന്നരം 6 
മണിവറരയാണ് ത്ജ്ാെി സമയം ത് മറപടളത്തിയിരളന്ന. രാവിറെയളം 
റ ദ വ ളത്ന്നരവളം ത്ജ്ാെിക്കായി പെഞ്ഞളവിടളത്മ്പാള്പ ആൈയറത്ത  ൂട്ടര്ക് 
ഒത്തിരി അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ട ണ്ടാ ളം. അത്പാഴാണ് ൈിവസം മളഴളവനളം 
അെസരായി നിന്നിട്ട് അവസാന മണിക്കൂെില്  ളെച്ച  ത്പര്ക് 
ത്ജ്ാെിറക്കത്തളന്ന. ഇവിറട നിങ്ങറ്ന്താണ് ൈിവസം മളഴളവനളം 
അെസമായി നില്ക്കളന്ന എന്ന ത്ചാൈയത്തിന് ആരളം ഞങ്ങറ് ത്വെയക്ക് 
വി്ിക്കാത്തരളറ ാണ്ട് എന്ന മട്ട നയായങ്ങ്ാല് രക്ഷറപടളന്ന അവര്ക് ത്ജ്ാെി 
െഭിത്ക്കണ്ട സ്ഥെത്ത്  ൃരയമായി എത്തിയിെല എന്നളത്വണം 
അനളമാനിക്കളവാന്. റരാഴിെിെലായ്മയാണ് നാടിന്റെ ത്പശ്നറമന്ന് 
പരാരിറപടളത്മ്പാള്പ റരാഴില് െഭിക്കാനളള്ള ത്യാഗയരയിെലായ്മയാണ് 
നമ്മളറട നാടിന്റെ ത്പശ്നറമന്ന് രിരിച്ചെിത്യണ് ടിയിരിക്കളന്നള.  

ഉപമയളറട രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ത്പസക്തമായരളം ത്പശ്നങ്ങള്പക്ക് 
 ാരണമായരളം. ദവ ളത്ന്നരമായത്പാള്പ ത്ജ്ാെിക്കാര്ക്ക്ക്  ൂെി റ ാടളക്കാന് 
എത്തളന്ന  ാരയസ്ഥനാണ്.  ാരയസ്ഥനാ റട്ട അവസാനം വന്നവര്ക്ക്ക് 
ആൈയം ഒരള ൈനാെ വീരം നല് ി. ഈ ത് മം രറന്ന രാവിറെ മളരല് 
അദ്ധ്വാനിച്ചവര്ക്ക്ക് സവപ്നങ്ങള്പ റനയ്യാനളം, പെരളം ത്പരീക്ഷിക്കാനളം 
ഇടനല് ി. എന്നാല് രങ്ങ് റട ത്പരിക്ഷ ള്പ ര ിടം മെിച്ച റ ാണ്ട് ഒരള 



ൈനാെ രറന്നയാണ് അവര്ക്ക്കളം െഭിച്ച. ഉടറന യജ്മാനറനരിറര 
പിെളപിെളത്ത അവത്രാട് യജ്മാനന് പെയളന്നരിത്പ ാരമാണ്. ഞാന് 
നിങ്ങത്്ാട് ഒരള അനീരിയളം റചയ്യ ന്നിെല. നിങ്ങള്പ രറന്ന ഒരള ൈനാെയ്ക്ക് 
ത്ജ്ാെി റചയ്യാറമന്ന് സമ്മരിച്ചരളമാണ്. പിറന്ന എവിറടയാണ് ത്പശ്നം. ഇ 
ചൂണ് ടിക്കാട്ട ന്ന വചനമിരാണ്: "അവസാനം വരളന്നവര്ക് ഒരള 
മണിക്കൂെത്െല ത്ജ്ാെി റചയ്രളള്ളൂ. എന്നിട്ട് പ ല് മളഴളവന് അദ്ധ്വാനിച്ച 
ഞങ്ങത്്ാട് അവറര നീ രളെയരാക്കിയത്െലാ." രാരരമയം റചയ്യ ത്മ്പാള്പ നമ്മള്പ 
 ാണളന്ന  ളെവള ്ാണ് ഇവിടളറത്ത ത്പധാന  ാരണം.  

എനിക്ക് അര്ക്ഹമായറരന്ന്  രളരളന്നത്രാ, എനിക്ക് െഭിക്കളറമന്ന് 
ത്പരീക്ഷിച്ചത്രാ  ിട്ടാത്തരിെളള്ള ത്രാഷമാണ് ഇവിറട ഉയര്ക്ന്നളവരളന്ന. 
അപനില് നിത്ന്നാ, അമ്മയില് നിത്ന്നാ സത്ഹാൈരങ്ങ്ില് നിത്ന്നാ 
ബന്ധളക്ക്ില് നിത്ന്നാ ത്പരീക്ഷിച്ച സ്ത്നഹവളം പരിഗണനയളം 
ത്ത്പാത്സാഹനവളം  ിട്ടാറര വരളത്മ്പാള്പ ഇത്ര സവരത്തില് നാമളം 
ത്പരിത്ഷധിക്കാെളണ്ട്.  

ഒരള ൈനാെ എന്ന ഒരള ൈിവസറത്ത ജ്ീവിരത്തിന് ആവേയമായ 
െഭിക്കളന്ന  ൂെി സത്മ്പൈായമായിരളന്നള. ഒരള അനീരിയളം ഇവിറട നമളക്ക് 
ൈര്ക്േിക്കാന് ആവിെല; ഒത്രാരളത്തര്ക്ക്കളം അവനവനര്ക്ഹരറപട്ടരിത്നക്കാള്പ 
നല് ളന്ന ദൈവരാജ്യനീരിയാണ് നാം ഓര്ക്ത്ക്കണ്ടരളം പഠിത്ക്കണ്ടരളം. 
നിയമത്തിെധിഷ്ഠിരമായ നീരിത്യക്കാള്പ  ാരളണയവളം ഔൈാരയവളം 
നിെഞ്ഞ ദൈവീ  നീരിയാണ് ത്യേള ഇവിറട പഠിപിക്കളന്ന.  

അപരന്റെ നന്മയിെളം വ്ര്ക്ച്ചയിെളമളള്ള അസൂസയാണ് ഈ ഉപമയളറട 
മററാരള മാനം. ഒരിക്കല് ഒരള ത്ഗാമത്തിറെ ഒരള  ളടളംബത്തില്റപട്ട 
സത്ഹാൈരന്മാര്ക്  ളെറത്താഴിൊയ മരം റവട്ടിന്  ാട്ടിറെത്തി. അത്പാഴാണ് 
വനത്ൈവര ത്പരയക്ഷറപട്ട് ഇഷ്ടവരം ത്ചാൈിക്കാന് ആവേയറപട്ട.  ളെച്ച് 
ത്നരത്ത്തക്ക് രണ്ട് ളത്പരളം മിണ് ടിയിെല. അനളജ്ന് ത്ചാൈിക്കറട്ട എന്ന് 
ത്ചട്ടനളം, ത്ചട്ടന് ത്ചാൈിക്കറട്ട എന്ന് അനളജ്നളം മനസ്സില്  ളെിച്ച .  ാരണം 
ഒരാള്പ ത്ചാൈിക്കളന്നരിന്റെ ഇരട്ടി ത്ചാൈിക്കണറമന്ന് അവര്ക് മനസ്സില് 
 രളരിയിരളന്നള.  ളറെ ത്നരറത്ത നിേബ്ദരയ്ക്കളത്േഷം അനളജ്ന് പെഞ്ഞള 
ത്ചട്ടന് ത്ചാൈിക്കളന്നരിന്റെ ഇരട്ടി രരി . അമ്പടാ എറന്നക്കാള്പ 
പണക്കാരനാ ാനാണത്െല ത്മാഹം. അ സമ്മരിക്കിെല. ഒരള നിമിഷറത്ത 
ചിന്തയ്ക്ക് ത്േഷം ത്ചട്ടന് പെഞ്ഞള എനിക്ക് നൂെള അടി രരി . നൂെള അടി 
സവന്തം േരീരത്തില് റ ാണ് ട് ് ത്വൈനിച്ചാെളം അനളജ്ന് നന്നായി 
 ാണരള. അവന് 200 അടിറ ാണ് ട് ് പള്യണം എന്ന ൈളഷ്ടമനസ്സാണ് 
അസൂയയായി ഈ  ഥയില്  ടന്നള വരളന്ന.  

അപരന് നന്മയളം വ്ര്ക്ച്ചയളം ഉണ്ട ളത്മ്പാള്പ സത്ന്താഷിക്കളന്ന, 

ത്ത്പാത്സാഹിപിക്കളന്ന, നെല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാ ണം ഓത്രാ 
ത് ിസ്രയാനിയളം. അരിനാല് ഈ ഉപമയിെൂറട റവ്ിറപടളത്തളന്ന 
ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസയങ്ങള്പ നമളക്ക് അനള രിക്കാം. ദൈവം 
എെലാവര്ക്ക്കളമായി വാരിെള ള്പ രളെന്നിട്ടിരിക്കളന്നള. എെലാവര്ക്ക്കളം 



ഒരളത്പാറെ; ആര്ക്ക്കളം മളന്ഗണന ഇെല. മളന്ഗണന നമ്മളറട വിേവാസത്തിനളം 
ത്പവര്ക്ത്തിക്കളമാണള്്. 

 

 

ത്ബ. ത്ജ്ാസഫ്  ്മ്പള ാട്ട് 

 

 


