ന ോമ്പിലല ആറോാം ഞോയ൪
പിറവികുരുട ുു് സൗഖ്യാം

Fr C M Kuriakose

ല്കിയ സാംഭവാം

പര഻ശഽദ്ധ വല഻യ ു ഺമ്പ഻ീല ഞഺയറഺഴ്ചള഻ൽ സഭ

മ്മഽീെ ധൿഺ ത്ത഻ ഺയ഻

ല്കഽന്നവ഻ഷയങ്ങൾുയശഽക഻സ്തഽപവ൪ത്ത഻ച്ചഏതഺ ഽും അത്ദഽതപവ൪ത്ത഻
കളഺണഽു് .5 ഞഺയ റഺഴ്ചള഻ീല ഏവ൯ുേല഻ുയഺ ഽകൾ ുയശഽക഻സ്തഽ

ല്കഽന്ന

ുരഺേസൗഖ്ൿങ്ങീള കഽറ഻ക്കഽന്ന തഺണഽു്.മ ഽഷൿരഽീെ സമേമഺയ പാ൪ണ്ണസൗഖ്ൿും
ുയശഽക഻സ്തഽ ആേഹ഻ക്കഽന്നഽ.ശഺര഼ര഻കഺ വസ്ഥയ഻ലഽളള ഒുരഺ ബലഹ഼ തയ്ക്ക്കഽ
ുയശഽക഻സ്തഽ ശക്ത഻
മ ഽഷൿ ഽു് കഺഴ്ച

ല്കഽന്നതഺയ഻ കഺണഺും.ഇുന്ന ദ഻വസും അന്ധതബഺധ഻ച്ച

ല്കഽന്നതഽും അുത തഽെ൪ന്നഽണ്ടഺയ സുംഭവവ഻ കഺസങ്ങള ും

പത഻വഺദ഻ക്കഽന്ന ഒരഽ ുവദഭഺേമഺണഽു്(ുയഺഹന്നഺ൯9:1-41)സഭ

മ്മഽീെ ധൿഺ ത്ത഻ ഺയ഻

ല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നതഽു്. ുവദപഽസ്തകത്ത഻ൽ ഒരഽ അദ്ധൿഺയും മഽഴഽവ൯ ഇുത സുംഭവീത്ത
മഺതും പത഻പഺദ഻ക്കഽന്നതഺയ഻ കഺണഺും.കണ്ണ ു് മ ഽഷൿരാപത്ത഻ീല ജ഼വീ

പസര഻പ്പ഻

ക്കഽന്നതഺണഽു്.ഒരഽ മ ഽഷൿ ച഻തും വരച്ചഺൽ ആ ച഻തത്ത഻ ഽു് കണ്ണ കാീെ വരക്കഽ
ുമ്പഺഴഺണഽ ജ഼വ൯ തഽെ഻ക്കഽന്ന ഒരഽ മ ഽഷൿച഻തമഺകഽന്നത്.കഴ഻ഞ്ഞ

ഺല് ഞഺയറഺ

ഴ്ചകളള഻ീല ഏവ൯ുേല഻ുയഺ ഽകള഻ൽ വ഻വ഻ധതരത്ത഻ലഽളള ശഺര഼ര഻ക അസവസ്ഥതക
ൾക്കു് സൗഖ്ൿും

ല്കഽന്ന സുംഭവങ്ങളഺണഽു്

സൗഖ്ൿും കഽരഽെ ഽ

ഺും ധൿഺ ഻ച്ചതഽ. ശര഼രത്ത഻ലഽളള സമ്പാ൪ണ്ണ

ല്കഽന്ന സൗഖ്ൿുത്തഺെഽ കാെ഻ പാ൪ണ്ണമഺകഽന്നഽ.

ുയഺഹന്നഺ൯ 9:1-41 വീരയഽളള ുവദഭഺേമഺണുലലഺ ഇന്നീത്ത ഏവ൯ുേ
ല഻ുയഺ൯.പ഻റവ഻കഽരഽെ ഽ സൗഖ്ൿും

ല്കഽന്ന ഒരഽ ുവദഭഺേമഺണ഻തഽ. വ഻.മത്തഺയ഻ 9:27-

31ലഽും വ഻.മ൪ുക്കഺസ് 10:46-52 ലഽും കഽരഽെന് സൗഖ്ൿും ീകഺെഽക്കഽന്ന വ഻വരണും ഉണ്ടു്.
എന്നഺൽ പ഻റവ഻കഽരഽെന് സൗഖ്ൿും ീകഺെഽക്കഽന്ന വ഻വരണും ുയഺഹന്നഺ൯ 9:1-41 വീര
യഽളള ഭഺേത്തഽ മഺതുമ കഺണഽന്നഽളള . ഈ അദ്ധൿഺയത്ത഻ൽ 6 രുംേങ്ങൾ കഺണഽവഺ൯
സഺധ഻ക്കഽും.(1) പ഻റവ഻ കഽരഽെീ
ുയശഽക഻സ്തഽ

കഺണഽുമ്പഺൾ ശ഻ഷൿന്ഩഺ൪ ുചഺദ഻ക്കഽന്ന ുചഺദൿവഽും

ല്കഽന്ന മറഽപെ഻യഽും, (2) കഽരഽെന് സൗഖ്ൿും

ല്കഽന്നതഽ, (3) പര഻ചയക്കഺ

രഽ ീെയഽും പര഼ശന്ഩഺരഽീെയഽും പത഻കരണും, (4) കഽരഽെന്ീറ മഺതഺപ഻തഺക്ക ന്ഩഺരഽീെ
സമ഼പ ും,(5)യഹഽദു തഺക്കള ീെ സുംവഺദും, (6) കഽരഽെ ഻ൽ വ഻ശവഺസ വള൪ച്ചയഽും
പര഼ശന്ഩഺരഽീെ അന്ധതയഽും.
പ഻റവ഻കഽരഽെ ഽു് സൗഖ്ൿും ീകഺെഽക്കഽന്നതഽ “ഞഺ൯ ുലഺകത്ത഻ന്ീറ
ീവള഻ച്ചമഺകഽന്നഽ” (ുയഺഹന്നഺ൯ 8:12) എന്ന ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ പസ്തഺവ
പത഻കഺത്ധകമഺയ഻ ഉറപ്പ഻ക്കഽന്ന തഺണഽു്.അന്ധകഺരും

഼ക്ക഻ പകഺശത്ത഻ുലക്കഽ

യ഻ക്കഽവഺ൯ ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ ഽ മഺതുമ സഺധ഻ക്കഽകയഽളള .ആത്ധ഻യന്ധത
ബഺധ഻ച്ചവ൪ക്കഽ ജ഼വന്ീറ പകഺശും

ല്കഽന്നത഻ ഺണഽു് ൂദവ പഽത൯ മ ഽഷൿപഽത൯

ആയതഽ.”അവ൪ക്കഽ ജ഼വ ഽണ്ടഺകഽവഺ ഽും സമിദ്ധ഻യഺയ഻ട്ട ഉണ്ടഺകഽ വഺ ഽും അുത
ഞഺ൯ വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നതഽ” (ുയഺഹന്നഺ൯ 10:10). ”അന്നഽ കഽരഽെന്ഩഺരഽീെ കണ്ണ തഽറന്നഽ
വരഽും” (ീയശയ്യഺവ് 35:5) എന്ന പവച വഺകൿും

഻വിത്ത഻യഺകഽന്നതഺയ഻ ഈ സുംഭവ

ത്ത഻ൽ കാെ഻ വൿക്തമഺകഽന്നഽ.അന്ധത അവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ പത഼കമഺണഽു്.
ുയശഽക഻സ്തഽ മഽഖ്ഺ ന്ത഻രും അവ഻ശവഺസും മഺറ഻ വ഻ശവഺസും വരഽുമ്പഺൾ അന്ധത മഺറ഻
പകഺശും ഉണ്ടഺകഽും.കഺഴ്ച ലഭ഻ക്കഽക എന്നത് രക്ഷയഽീെ അ ഽഭവമഺണഽു്.
പ഻റവ഻ കഽരഽെ ഽ കഺഴ്ച

ല്കഽന്ന ഈ സഽവ഻ുശഷഭഺേത്തഽ 6 രുംേങ്ങൾ ഉണ്ടന്നഽ

സഽച഻ പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നുലലഺ.അവ ഓുരഺന്നഺയ഻ ച഻ന്ത഻ക്കഺും.പ഻റവ഻ കഽരഽെീ

കണ്ടുപ്പഺൾ

ശ഻ഷൿ ന്ഩഺരഽീെ ുചഺദൿവഽും ുയശഽക഻സ്തവ഻ന്ീറ മറഽപെ഻യഽും ശുദ്ധയമഺണഽു്.
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ സുംഭവ഻ക്കഽന്നത഻ ീ ക്കഽറ഻ച്ച കഺരണും അു വഷ഻ക്കന്നതഽ
മ ഽഷൿസഹജമഺണഽു്.പല സുംഭവങ്ങൾക്കഽും തിപ്ത഻ കരമഺയ ഒരഽ മറഽപെ഻
ുലഺകപകഺരും ലഭൿമലല.പഺപവഽും ുരഺേവഽും തമ്മ഻ൽ ബന്ധമഽണ്ടന്നഽും പല

ുരഺേങ്ങള ീെയഽും കഺരണും

ഺും ീചയ്യ ന്ന പഺപത്തഺലണന്നഽമഽളള ച഻ന്ത

഻ല ഻ല്ക്കഽന്ന

സഺമാഹ പഞ്ചഺത്തലത്ത഻ലഺണഽ ശ഻ഷൿന്ഩഺരഽീെ ുചഺദൿും."ഇവു ഺ ഇവന്ീറ
അമ്മയപ്പന്ഩുരഺ" ീചയ്ക്ത പഺപ ത്ത഻ന്ീറ ഫലമഺുണഺ ഇവന് കഽരഽെ ഺകഽവഺ൯
കഺരണീമന്നഽു് ശ഻ഷൿന്ഩഺ൪ ുചഺദ഻ക്കഽന്നഽ. പഽറപ്പഺട് പഽസ്തകും മഽപ്പത്ത഻ ഺലഺമദ്ധൿഺയും
ഏഴഺും വഺകൿും അ ഽസര഻ച്ചു് മഺതഺപ഻തഺക്കന്ഩഺരഽീെ അകിതൿ ത്ത഻ന്ീറ ഫലും മക്കൾ
അ ഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽീമന്നഺണഽ.ഈ അെ഻സ്ഥഺ ത്ത഻ൽ ച഻ന്ത഻ക്കഽുമ്പഺൾ
ശ഻ഷൿന്ഩഺരഽീെ ുചഺദൿത്ത഻ ഽ പസക്ത഻യഽളളതഺയ഻ ുതഺന്നഺും.ഓുരഺരഽത്തരഽെയഽും
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ സുംഭവ഻ക്കഽന്ന ദൗ൪ഭഺേൿും പഺപും മാലമഺണന്നഽളള ച഻ന്ത ുയശഽ
ക഻സ്തവ഻ന്ീറ മറഽപെ഻ മാലും ത഻രഽത്തീപ്പെഽന്നഽ.ൂദവപവ൪ത്ത഻
ീവള഻ീപ്പെഽന്നത഻ന്ീറ മഹതവും മ സ്സലഺക്ക഻ പത഻കര഻ക്കഽന്ന
ഭഺവമഽണ്ടഺകണും.ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ സുംഭവ഻ക്കഽന്ന സകലീത്തക്കഽറ഻ച്ച ളള കഺരണും
അു വഷ഻ുക്ക ണ്ടത഻ലല.എ ഻ക്കഽ

ന്ഩ വരഽവഺ ഽളളതഽ മഺതമഺണഽു് ൂദവും എന്ന഻ൽ

പവ൪ത്ത഻ക്കഽകയഽളള എന്ന വ഻ശവഺസമഽണ്ടഺകണും.കഷ്ടതകള഻ൽ ൂദവത്ത഻ന്ീറ
കരഽതലഽും സ്ു ഹവഽും ശക്ത഻യഽും അ ഽഭവ഻ക്കഽവഺ൯
കഺലഘട്ടും പര഻മ഻തീപ്പട്ടതഺണഽു്.അയതഽീകഺണ്ടഽ

മ്മഽക്കഽ സഺധ഻ക്കഽും.ജ഼വ഻ത

ന്ഩ ീചയ്ക്തഽ ജ഼വ഻ക്കഽക എന്നതഽ

ജ഼വ഻ത ൂശല഻യഺകീട്ട. ന്ഩ ീചയ്യഺീതയഽളള ജ഼വ഻തും പഺപും

഻റഞ്ഞ ജ഼വ഻തമഺണഽു്.

" ന്ഩ ീചയ്യ വഺ റ഻ഞ്ഞ഻ട്ട ും ീചയ്യഺത്തവ ഽ അതഽ പഺപും തീന്ന" (യഺുക്കഺബ് 4:17)
രണ്ടഺമതഺയ഻ കഽരഽെ ഽ ുയശഽക഻സ്തഽ സൗഖ്ൿും

ല്കഽന്ന ര഼ത഻കീളക്കഽറ഻ച്ച

ച഻ന്ത഻ യ്ക്ക്കഺും.മണ്ണ ു് കഽഴച്ച കണ്ണ഻ൽ പഽരട്ട കയഽും ശ഼ുലഺഹും കഽളത്ത഻ൽ ുപഺയ഻
കഴഽകഽവഺ൯ ആഹവഺ ും ീചയ്യ കയഽും ീചയ്യ ന്നഽ. ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ീ

സമ഼പ഻ച്ച഻ട്ട ളള

വ഻വ഻ധ ുരഺേ഻കൾക്കഽും വ഻വ഻ധതര ുരഺേസൗഖ്ൿ ര഼ത഻ ുയശഽക഻സ്തഽ
അവലുംബ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ടഽു്.ശതഺധ഻പന്ീറ ഭിതൿ ഽു് അധ഻കഺരത്ത഻ന്ീറ ശബ്ദും
ഉപുയഺേ഻ച്ച സൗഖ്ൿും
വയ്ക്പ഻ൽ കാെ഻ സൗഖ്ൿും

ല്കഽന്നഽ.(മത്തഺയ഻ 8:5-13).യഺയ഼ുറഺസ഻ന്ീറ മകൾക്കഽു് ൂക
ല്ക഻യതഺയ഻ മ൪ുക്കഺസ് 5:21-23,41 എന്ന഼ ഭഺേങ്ങള഻ൽ

കഺണഽന്നഽ. ുരഺേീത്ത ശഺസ഻ച്ച ീകഺണ്ടഽു് ുരഺേസൗഖ്ൿും

ല്കഽന്ന സുംഭവും

പുതഺസ഻ന്ീറ അമ്മഺവ഻യമ്മീയ സൗഖ്ൿീപ്പെഽത്തഽന്നത഻ൽ കഺണഽന്നഽ.(ലഽുക്കഺസ് 4:3839).ീതഺട്ട സൗഖ്ൿും

ല്കഽന്ന ര഼ത഻ കഽഷ്ട ുരഺേ഻യഽീെ ുമൽ പുയഺേ഻ച്ചതഺയ഻

കഺണഽന്നഽണ്ടഽു്.ുരഺേ഻കൾ ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ീ

ീതഺട്ട സൗഖ്ൿും പഺപ഻ക്കഽന്നഽ.

രക്തസഺവമഽളള സ്ത഻യഽീെ സൗഖ്ൿും ഇപകഺരമഺണഽ.(മ൪ുക്കഺസ് 5:25-29). ഇങ്ങ഻ീ
വ഻വ഻ധ ര഼ത഻യ഻ലഺണഽ ുയശഽക഻സ്തഽ ുരഺേസൗഖ്ൿും

ല്കഽന്നതഽ.പ഻റവ഻കഽരഽെ ഽ

വൿതൿസ്തൿമഺയ ര഼ത഻ ഉപുയഺേ഻ക്കഽന്നഽ.ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ പവ൪ത്ത഻യഽും
ആഹവഺ വഽും ഒരഽ ുപഺീല ഇവ഻ീെ പഺവ൪ത്ത഻കമഺകഽന്നഽ.ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ
പവ൪ത്ത഻ീയ വ഻ശവഺസപാ൪വ്വും സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും അത ഽസര഻ച്ച
പവ൪ത്ത഻ക്കഽകയഽും ീചയ്യണും. ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ പവ൪ ത്ത഻ീയ ുചഺദൿും
ീചയ്യഺീത വ഻ുധയീപ്പെഽത്ത഻ അ ഽസര഻ക്കഽന്ന ഒരഽ വൿക്ത഻തവീത്ത ഈ പ഻റവ഻
കഽരഽെ ഻ൽ കഺണഽവഺ൯ സഺധ഻ക്കഽന്നഽ.
അയൽക്കഺരഽും പണ്ടഽ ഈ കഽരഽെീ

പര഻ചയമഽളളവരഽും കഺഴ്ച പഺപ഻ച്ചവീ

കഺണഽ ുമ്പഺൾ സുംശയും ഉന്നയ഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺൽ കഺഴ്ച പഺപ഻ച്ചവ൯ ശക്തമഺയഽും
വൿക്തമഺയഽും തഺ൯ കഽരഽെ ഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽും ുയശഽവ഻ന്ീറ പവ൪ത്ത ത്ത഻ ഽും
ആഹവഺ ത്ത഻ ഽും വ഻ുധയീപ്പട്ടതഽ ീകഺണ്ടഽു് ത ഻യ്ക്ക്കഽ സൗഖ്ൿും ലഭ഻ച്ച ീവന്നഽും ഉറീക്ക
പഖ്ൿഺപ഻ക്കഽന്ന ഒരഽ വൿക്ത഻തവും ആ മ ഽഷൿ

഻ൽ ഉണ്ടഺകഽന്നഽ.അ ഽഭവത്ത഻ന്ീറ

സഺക്ഷൿും ഭവ഻ഷത്തഽകീള ഭയപ്പെഺീത പഖ്ൿഺപ഻ക്കഽവ ഽളള സന്നദ്ധത ഇവ ഻ൽ
കഺണഽന്നഽു്.പര഼ശന്ഩഺരഽീെ ുചഺദൿത്ത഻ ഽു് മഽമ്പ഻ലഽും പതറഺീത മറഽപെ഻

ല്കഽന്നഽു്.

ുയശക഻സ്തഽ ശഺമ്പതഽ ലുംഘ഻ച്ച എന്നഽ ആുരഺപ഻ക്കഽവഺ ഺണഽ ഈ സുംഭവീത്ത പത഻
പര഼ശന്ഩഺ൪ ശമ഻ച്ചതഽ. പര഼ശന്ഩഺരഽീെ ുചഺദൿും ീചയ്യല഻ൽ ഈ മ ഽഷൿ൯ പതറ഻യ഻ലല
എന്നഽ മഺതമലല ുയശഽവ഻ീ

ക്കഽറ഻ച്ച ളള ധഺരണയ്ക്ക്കഽ ഉയ൪ച്ച ഉണ്ടഺകഽന്നഽ.ആദൿും

“ുയശഽ എന്ന ഒരഽ മ ഽഷൿ൯“ എന്ന പുയഺേമഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ പര഼ശന്ഩഺരഽീെ
മഽമ്പഺീക വന്നുപ്പഺൾ ുയശഽ ഒരഽ പവഺചക ഺണന്നഽ അവ൯ ഏറ്റു് പറയഽന്നഽു്.
ുയശഽവ഻ന്ീറ പവ൪ത്ത ങ്ങള഻ൽ കഽറ്റും ആുരഺപ഻ ക്കഽവഺ൯ ശമ഻ച്ച പര഼ശന്ഩഺര഼ൽ
ുപഺലഽും കഽരഽെന്ീറ
വ഻മ൪ശ ത്ത഻ൽ കാെ഻

഻ലപഺട് മാലും ഭ഻ന്നത ഉണ്ടഺയ഻. ൂദവ഼ക പവ൪ത്ത ീത്ത
ശ഻പ്പ഻ക്കഺും എന്ന ച഻ന്തയ്ക്ക്കു്

഻ല ഻ല്പ഻ലല എന്നഽ ഈ സുംഭവും

ീതള഻യ഻ക്കഽന്നഽ.
കഽരഽെ൯ സൗഖ്ൿും പഺപ഻ച്ചതഽും അവ൯ ുയശഽവ഻ീ

കഽറ഻ച്ച സഺഷൿും പറഞ്ഞതഽും

പര഼ശ ന്ഩഺ൪ക്കഽ അുംേ഼കര഻ക്കഽവഺ൯ പയഺസമഺയ഻രഽന്നഽു്.കഽരഽെ ഺയ഻രഽന്നവന്ീറ

മഺതഺപ഻തഺക്കന്ഩഺീര വ഻സ്തര഻ക്കഽവഺ൯ പര഼ശന്ഩഺ൪ ത഼രഽമഺ ഻ക്കഽന്നഽു്.തങ്ങള ീെ
മക൯ കഽരഽെ ഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഽും ഇുപ്പഺൾ കഺഴ്ച ലഭ഻ച്ചതഺണന്നഽും മഺതഺപ഻തഺക്കൾ
സമ്മത഻ക്കഽന്നഽണ്ടങ്ക഻ലഽും എങ്ങ഻ീ യഺണഽ കഺഴ്ച ലഭ഻ച്ചതഽ എന്നഽ പറയഽവഺ൯ അവ൪
ൂധരൿീപ്പട്ട഻ലല. പര഼ശന്ഩഺീര ഭയന്നതഽ ീകഺണ്ടഺണഽ ഇപകഺരമഽളള
സവ഼കര഻ച്ചതഽ.പര഼ശന്ഩഺ൪ക്കഽ വ഻രഽദ്ധമഺയ഻
സമാഹത്ത഻ൽ

഻ലപഺെഽ

഻ലപഺെഽ സവ഼കര഻ ക്കഽന്നവീര

഻ന്നഽും പഽറത്തഺക്കഽീമന്ന പര഼ശന്ഩഺരഽീെ ത഼രഽമഺ ത്ത഻ ഽ ഈ മഺതഺ

പ഻തഺക്കൾ സമ്മതും

ല്കഽന്നത഻ ഽ തഽലലയമഺയ഻രഽന്നഽു് ഇതഽ.ഭവ഻ഷൿത്തഽകീള ഭയന്നഽ

സതൿീത്ത തളള഻ പറയഽന്ന പവണത ശ്ലഺഹ ഼യമലല.സതൿും പുഘഺഷ഻ക്കഽ
ുമ്പഺഴഽണ്ടഺകഽന്ന

ഷ്ടും സഹ഻ ക്കഽവഺ൯ സഺധ഻ക്കണും. ഷ്ടും ുലഺകപകഺരും മഺതമഺണഽ

സുംഭവ഻ക്കഽകയഽളള .സതൿും പുഘഺഷ഻ ക്കഽുമ്പഺൾ സവ൪ഗ്ഗരഺജൿത്ത഻ൽ

മ്മഽക്കഽ

഻ുഷപും ഉണ്ടഺകഽും. സതൿും ഉുപക്ഷ഻ക്കഽുമ്പഺൾ തഺല്ക്കഺല഻ക ലഺഭും ഉണ്ടഺകഺും.സതൿും
പുഘഺഷ഻ക്കഽുമ്പഺൾ

഻തൿമഺയ സൗഭഺേൿവഽും

മഺതഺപ഻തഺക്കീള വ഻സ്തര഻ച്ചത഻ൽ
ലഭ഻യ്ക്ക്കഺീത വന്നുപ്പഺൾ കഽരഽെീ

഻തൿമഺയ ലഺഭവഽും ഉണ്ടഺകഽന്നഽ.

഻ന്നഽും പര഼ശന്ഩഺ൪ക്കഽ അ ഽകാലമഺയ഻ ഒന്നഽും

വ഻ണ്ടഽും വ഻സ്തര഻ക്കഽന്നഽ.എന്നഺൽ കഽരഽെ൯

഻ലപഺെ഻ ഽു് ഒരഽ മഺറ്റവഽും വരഽത്തഽന്ന഻ലല.തഺ൯ അ ഽഭവ഻ച്ച അ ഽേഹത്ത഻ ഽു്
കഺരണമഺയ ുയശഽ ൂദവത്ത഻ൽ

഻ന്നഽമഽളളവ ഺണഽന്നഽ ൂധരൿസുമ്മതും

പസ്തഺവ഻ക്കഽന്നഽ.ഭവ഻ഷത്തഽകീള ഭയക്കഺീതയഽളള സഺക്ഷൿും അ ഽേഹും
ല്ക഻യവു ഺെഽളള വ഻ുധയീത്ത കഺണ഻ക്കഽന്നഽ.അവസരവഺദ഻കളഺയഽും തഺല്ക്കഺല഻ക
഻ല ഻ല്പ഻ ഽ ുവണ്ട഻യഽും അഭ഻പയങ്ങൾ മഺറ്റ഻യഽും മറ഻ച്ച ും പറയഽന്നവ൪ക്കഽ
കഽരഽെ൯

ല്കഽന്ന സുേശും എത വലഽതഺണന്നഽ

ഺും ച഻ന്ത഻ക്കഽക.

പര഼ശന്ഩഺുരഺെഽു് ുയഺജ഻യ്ക്ക്കഺത്തതഽ ീകഺണ്ടഽ കഺഴ്ചലഭ഻ച്ച കഽരഽെീ
പഽറത്തഺക്കഽന്നഽു്.ഈ വ഻വരും അറ഻ഞ്ഞ ുയശഽകസ്തഽ അവീ
കീണ്ടത്തഽന്നഽ.ുയശഽകസ്തഽ സവ഼കര഻ച്ച ഈ

അു വഷ഻ച്ച

഻ലപഺെഽു് കഺഴ്ച ലഭ഻ച്ചവ ഽ വ഻ശവഺസും

വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽവഺ ഽും ുയശഽക഻സതവ഻ു ഺെഽളള ആരഺധ യ഻ുലയ്ക്ക്കഽ അവീ
യ഻ക്കഽവഺ ഽും ഇെയഺയ഻.ുയശഽകസ്തഽ ൂദവപഽത ഺണന്നഽ മ സ്സലഺക്ക഻യ ആ
മ ഽഷൿ൯ ക഻സ്തവ഻ീ

മസ്ക്കര഻ക്കഽന്നഽ.അന്ധ ഺയ഻രഽന്നവ൯ തഺ൯ അന്ധ

ഺണന്നഽ

അുംേ഼കര഻ച്ചുപ്പഺൾ ുയശഽകസ്തഽ മഽഖ്ഺന്തരും കഺഴ്ച പഺപ഻ച്ച .കഺഴ്ച ഉണ്ടന്നഽ അഭ഻

മഺ ഻ക്കഽക്കഽകയഽും തങ്ങൾക്കഽ ഒരഽ പകഺശവഽും ആവശൿവഽമ഻ലല എന്നഽ ച഻ന്ത഻ക്കഽകയഽും
ീചയ്യ ന്ന യഹഽദന്ഩഺരഺണഽ യഥഺ൪ത്ഥ അന്ധന്ഩഺീരന്നഽ ുയശഽക഻സ്തഽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നഽ.

