
 

 
MATTHEW 13:1-9,18-23 

 

അന്ത്യവിധിക്കായുള്ള ഈശ ായുടെ രണ്ൊമടെ വരവിടെ 
അെുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഏലിയാശ്ലീഹാ കാലെിടല രണ്ൊമടെ 
ആഴ്ചയിലാണ് ൊാം. ദൈവാം െമ്മില് വിളയാന് െല്കിയിരിക്കുന്ന 
വിെുകള്  രിയായ ഒരുക്കടപ്പട്ട െിലൊശണാ വീണിരിക്കുന്നത് എന്ന് 
പരിശ ാധിക്കുവാന് ഇന്നടെ സുവിശ ഷെിലൂടെ സഭാമാതാവ് 
െശമ്മാൊഹവാൊം ടചയ്യുന്നു. െമ്മുടെ ഹൃൈയെില് ദൈവാം വിതച്ചിരിക്കുന്ന 
ദൈവവചെമാകുന്ന വിെ് ഏതു രീതിയിലാണ് ഫലാം െല്കാന് 
ഒരുക്കിടക്കാണ്െിരിക്കുന്നത് എന്ന് ൊാം വിചിന്ത്ൊം ടചയ്യണാം എന്ന് ഈശ ാ 
ആവ യടപ്പെുന്നു.  

വിളവ് പുതുജീവൊണ്. അതിന് വിെില് െിന്നുാം ഫലെിശലയ്ക്കുള്ള 
വളര്ച്ച്ച ആവ യമാണ്. അതായത് വിെില് തടന്ന ജീവന് 
െിലെില്ക്കുന്നുണ്ട്. ജീവന് െിലെില്ക്കാെ വിെ്, വളരാെുാം ഫലാം 
െല്കാെുാം ലഷ്യംയാം വയ്ക്കാെ വിെുകള് സവയാം െഷ്ടടപ്പെുെിക്കളയുന്നു 
അഥവാ മരിച്ചതിെു തുലയമാണ്. െടമ്മ സാംബന്ധിച്ച് ഈ മരണാം 
പാപെിലൂടെയുള്ള ആത്മീയ മരണമാണ്. ആത്മാവിലലാെ മെുഷയന് 
ജീവന് ഉള്ശച്ചര്ച്ന്നിട്ടിലലാെ വിെിന് തുലയമാണ്. അത് ഫലാം െല്കിലല. 
പാപാംമൂലാം ആത്മാവിടെ മൃതരാക്കിയവടര ഞായറാഴ്ചടെ രാത്തി 
ജപെില് ഇത്പകാരാം വര്ച്ണിക്കുന്നുണ്ട്. 

`... പാപികശളാ മരണെിെുമുമ്ുാം 

മൃതരാണീ വര ൈൃഷ്ടിയിടലന്നുാം`. 

വിളവിന്ടറ പൂര്ച്ണഫലാം െല്കുശമ്ാണാണ് ജീവന് സാംജാതമാകുന്നത് എന്ന് 
ൊാം ചിന്ത്ിശക്കണ്െിയിരിക്കുന്നു. പാലസ്തീെിയില് കൃഷി സത്മ്ൈായെില് 
പെ് ശമെി വിളവ് സാധാരണ വിളവാണ്. പതിെഞ്ചുശമെി വളടര െലല 
വിളവുാം, അവിടെ െൂറുശമെി വിളവ് അസാധാരണവുമാണ്. അശമരിക്കന് 
കൃഷിരീതിയില് 20-30 ശമെിയാണ് സാധാരണ വിളവ്. 30-40 െലല വിളവുാം 
അതുടകാണ്ട്, എന്ത്ുടകാണ്ട് എലലാ വിെുാം െൂറുശമെി തന്നിലല എന്ന് ൊാം 
ശചാൈിക്കുന്നതില് അര്ച്ഥമിലല. െമുക്ക് സാധിക്കുന്ന വിളവ് െല്കാശെ 
ദൈവാം െശമ്മാട് ആവ യടപ്പെൂ. ശയ ുൈാസിടെശപാടല പാൊശൊ, 

സച്ചിടെശപ്പാടല ത്കിക്കറ്റ് കളിക്കാശൊ, മൈര്ച് ടതശരസടയശപ്പാടല ശസവൊം 
ടചയ്യാശൊ, ദമക്കില് ജാക്സടെശപ്പാടല ഡാന്സ് ടചയ്യാശൊ െമുക്കാവിലല. 
അതുടകാണ്ട് എലലാെിലുാം െൂറുശമെി അവിെുന്ന് ആവ യടപ്പെുകയുമിലല. 
ആര്ച്ക്കാണ് വി വാസെിന്ടറ ത്പവൃെികളില് െൂറുശമെി 
വിളയിക്കാൊവുക. അത് ഒരുവശെ സാധിക്കൂ - ഈശ ായ്ക്ക് . 



വി ുദ്ധത്മാക്കള് അത് അറുപതിശമെി വിളയിക്കുശമ്ാള് വി വാസികളായ 
െമ്മില് െിന്നുാം 3o- ശമെിടയങ്കിലുാം ദൈവാം ആവ യടപ്പെുാം എന്ന് ൊാം 
മറക്കരുത്. എലലാറ്റിലുാം െൂറുശമെിടയന്നത് ദൈവാം െമ്മില് 
െിന്നാവ യടപ്പെുന്നതിെതീതമാണ്, ആത്രഹിക്കുന്നതിടെതിരാണ്. എന്നാല് 
ദൈവാം അലസരായിരിക്കുവാന് െടമ്മ അെുവൈിക്കുന്നുമിലല. െമുക്കു 
സാധയമാകുന്നതിന്ടറ പരമാവധി ദൈവാം െമ്മില് െിന്നുാം 
ആത്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. െന്നായിട്ട് ത്പാര്ച്ഥിക്കാന്, െന്നായിട്ട് പഠിക്കാന്, 

െന്നായിട്ട് കളിക്കാന്, ത്പസാംരിക്കാന്, പാട്ടു പാൊന് എലലാാം. ദൈവാം 
കണിവുകള് തരുന്ന അതിന്ടറ സാധയമായത്തയുാം വിളവ് ൊാം െല്കണടമന്ന് 
ൊാം തിരിച്ചറിയണാം. 

െൂറുശമെി വിളവ് ദൈവാം ആത്രഹിക്കുന്നിടലലങ്കലുാം ൊാം 
അതിൊത്രഹിക്കരുത്. കാരണാം ഇന്നടെ കൃഷിരീതിശപാടല ഏടറ 
ലാഭെിെുശവണ്െി കൃത്തിമമാര്ച്ഗങ്ങളള് ൊാം ഉപശയാരടപ്പെുെുശമ്ാള് അത് 
ദൈവഹിതെിെുാം സതയെിെുാം എതിരാകുാം. ഒരു കാലെ് ഏറ്റവുാം 
െന്നായി എലലാ കാരയങ്ങളളുാം ടചയ്തത് െമ്മളായിരിക്കാാം. എന്നാല് പിന്നീട് 
െശമ്മക്കാള് മിെുക്കരായ ആളുകള് െമ്മുടെ സ്ഥാൊം കീണെക്കുശമ്ാള് ൊാം 
അസൂയടപ്പെുകശയാ സ്ഥാൊം പിെിച്ചെക്കാൊയി അെുവൈെീയമലലാെ 
രീതിയില് സവീകരിക്കുകശയാ അരുത്. കാരണാം കുറുക്കു 
വണികളിലൂടെയുള്ള വിജയാം െിലെില്ക്കുകയിലല. സമയെിന്ടറ തികവില് 
ൊണാംടകട്ട് പെിയിറശങ്ങളണ്െിവരുടമന്ന് ശലാക ത്പ സ്ത സ്ശപാര്ച്ട്സ് താരാം 
മരിയന് ശജാണ്സിന്ടറ ജീവിതാം െമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. 2000-ാമാണ്െില് 
3 സവര്ച്ണമുള്ടപ്പടെ 5 ടമഡലുകള് സവന്ത്മാക്കിയ അശമരിക്കന് താരെിന് 
അഭിമാെെിന്ടറയുാം അഭിെന്ദെെിന്ടറയുാം ൊളുകളായിരുന്നു തുെര്ച്ന്നു 
വന്നത്. എന്നാല് 2007 ഒക്ശൊബര്ച് 6-ന് താന് മയക്കു മരുന്നുപശയാരിച്ചു 
എന്ന് കുറ്റസമ്മതാം െയൂശയാര്ച്ക്കില് വച്ചു െെെുശമ്ാള് ആ ത്പ സ്ത 
താരെിെുാം രാജയെിെുാം ശെരിശെണ്െി വന്ന അപമാൊം അെുഭവിച്ച 
അഭിമാെശെക്കാള് എത്തശയാ വലുതായിരുന്നു. ഇവിടെ െമുക്ക് 
വിളയിക്കാന് കണിയുന്ന 60 ശമെി വിളവുമായി ദൈവതിരുമുമ്ില് 
െില്ക്കുശമ്ാള് ൊാം ഏവരാലുാം അാംരീകരിക്കടപ്പെുന്നവരാകുാം. ത്പശതയകിച്ച് 
ദൈവൊലുാം. ഇതിന് ഉെമ ഉൈാരണമാണ് ടസക്കന്റിന്ടറ െൂറില് ഒന്ന് 
സമയെിന്ടറ വയതയാസെില് മാത്താം ഒരു ടമഡല് െഷ്ടമായ പി.െി.ഉഷടയ 
ശലാകവുാം, ത്പശതയകിച്ച് ഭാരതെിടല ശകാെിക്കണക്കിൊളുകള് 
ആൈരിക്കുകയുാം സ്ശെഹിക്കുകയുാം ടചയ്തത്. വലിയ ഒരു ശെട്ടെിന് 
ശവണ്െി ഒരു ടചറിയ ടതറ്റ് ടചയ്യുന്നതിന് കുണപ്പമിലല എന്ന് ശലാകഭാഷ 
െടമ്മ ഓര്ച്മ്മിപ്പിക്കുാം എന്നാല് അതലല ദൈവീക സാംഖ്യ എന്നു ൊാം 
മറന്നുകൂൊ. ഒരു െലല കര്ച്ഷന് ഒരുക്കടപ്പൊെ സ്ഥലെ് വിെു 
വിതയ്ക്കുകയിലല. ദൈവാം െലല കൃഷിക്കാരൊണ്. അതിൊല് 
കൃഷിയിെങ്ങളളായ െമ്മുടെ ഹൃൈയങ്ങളള് ഒരുക്കടപ്പട്ടിട്ടിലല എന്നു കണ്ൊല് 
ദൈവാം ഉണുതുമറിച്ച് വളവുാം െിറയ്ക്കലുടമലലാാം ഒരു പടഷ്യം െടമ്മ 
ശവൈെടപ്പെുെുന്ന അെുഭവമായി െമുക്കു ശതാന്നിശയക്കാാം. എന്നാല് ഈ 



ഒരുക്കല് ൊാം യഥാര്ച്ഥ വിളവു െല്കുന്ന കൃഷിയിെങ്ങളളായി 
തീരുന്നതിെുള്ള ആൈയ ചുവൊയി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുടകാണ്ട് അതിശൊെു 
സഹകരിക്കുക എന്നത് െമ്മുടെ കെമയാണ്. 

വിെ് വിതയ്ക്കാെുള്ളതാണ്. വിതയ്ക്കാടത വിളയിലല. വിളയാന് 
വിെിന്ടറ പുറാംശതാട് ടപാട്ടണാം, അണുകണാം. വിതയ്ക്കടപ്പെുന്നത് 
വളരാെുാം വളര്ച്ന്ന് വിളയാെുമാണ്. എന്നാല് ചിലശപ്പാള് വിെിന്ടറ 
ലഷ്യംയാം മാറാാം. വണിയരികിലാണ് വീണുന്നടതങ്കിശലാ! ലൂക്കാ 
സുവിശ ഷകന് പറയുന്നതെുസരിച്ചാടണങ്കില് ചവിട്ടിക്കളയാാം. അത് ഒരു 
ഫലവുാം െല്കുന്നിലല. ത്പശയാജെരഹിതമായിെീരുന്നു. ചിലശപ്പാള് 
പഷ്യംികള്ക്ക് ഉപകാരടപ്പൊാം (ഭഷ്യംണെിന്), പാറപ്പുറെു വീണുന്നത് മുളച്ച് 
വീണ്െുാം വളമാകാാം. മുള്ടച്ചെികള്ക്കിെയില് വീണുന്നത് യഥാര്ച്ഥഫലാം 
തരിലല എങ്കിലുാം വളരുാം വളമാകുാം. യഥാര്ച്ഥ െിലെുവീണാല് ഫലാം 
വിളയുാം. അതായത് വചെശൊെുള്ള (വിെിശൊെുള്ള) 
ത്പതികരണമെുസരിച്ചാണ് ഫലാം വിളയുക. വിെുാം വിതക്കാരെുാം ഒന്നു 
തടന്നയാടണങ്കിലുാം വിളെിലയെിന്ടറ ദവവിധയാം ഫലടെ 
സവാധീെിക്കുാം.  

വിതയ്ക്കടപ്പെുന്ന ദൈവീക സാധയതയുടെ വിളഭൂമിയാണ് െമ്മുടെ 
ജീവിതങ്ങളള്. ത്പതികരണെിടല ദവവിധയങ്ങളള് െടമ്മ ടവലലുവിളിക്കുന്നു 
ഭാവാത്മകമായി വചെശൊെു ത്പതികരിച്ച് ഫലാം പുറടപ്പെുവിക്കാന്. 
അതിൊല് ദൈവാം െമ്മില് െിന്നാത്രഹിക്കുന്നടതടന്ത്ന്നു തിരിച്ചറിയാന് 
പരിത് മിക്കാാം. അത് എത്തമാത്തടമന്നുാം ൊാം തിരിച്ചറിയണാം. അശപ്പാള് 
അതില് കുറവുവരാടതയുാം അതില് കൂെുതല് െല്കാൊയി കൃത്തിമ 
മാര്ച്ഗങ്ങളള് ശതൊടതയുാം യഥാര്ച്ഥഫലാം െല്കുന്നവരായിെീരാന് െമുക്കു 
പരിത് മിക്കാാം. അതിെുള്ള ദൈവാെുത്രഹാം ഈ വി. ബലിയില് െിന്നുാം 
യാചിച്ച് സവന്ത്മായി ഫലാം പുറടപ്പെുവിക്കുന്നവരാകുാം.  
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