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]v ]v bn{kmtbÂtZi¯v tbm\ Fs¶mcp

a\pjy³ Pohn¨ncp¶p. HcpZnhkw ssZhw

Aht\mSv, temI¯nse iàamb

alm\Kcamb \n\thbnte¡v

t]mIphm³ ]dªp. 

X§fpsS

ZpjvSXsb¡pdn¨v ssZhw

Adnbp¶p F¶v AhÀ¡v

ap¶dnbn¸v sImSp¡phm³ 

tbm\sb ssZhw Gev]n¨p.1 2



I¸Âbm{X¡mÀ¡v tbm\sb

FdnªpIfbphm³ 

XmXv]cyanÃmbncp¶p. 

AXpsImv I¸Â GsX¦nepw

coXnbnÂ

Icbv¡Sp¸n¡phm³ 

AhÀ \¶m 

]cn{ian¨p. F¶mÂ

AhÀ¡v IgnªnÃ. 

AhÀ¡v Ht¶ 

sN¿m³ 

IgnªpÅq. 

I¸enÂ Dmbncp¶XnÂ, {]mÀ°n¡mXncp¶ Htcsbmcp

hyàn tbm\ Bbncp¶p. ]Icw Ah³ I¸en\pÅnÂ

InS¶v kpJambn Dd§pIbmbncp¶p, IqÀ¡w hen¨v. 

I¸n¯m³ Ahs\ Ip]nSn¨p. “Fs´mcp Dd¡amtSm CXv? 

Fgpt¶Â¡v! \nsâ ssZht¯mSv {]mÀ°n¡v! Hcp]t£, 

\nsâ ssZhw \s½ HmÀ¡pIbpw \mw 

\in¡mXncn¡pIbpw sN¿pw.”

ssZhw ISenÂ Hcp henb Imäv ASn¸n¨p. Hcp henb 

sImSp¦mäpw Dmbn. I¸Â XIÀ¶pt]mIpsa¶pw 

ap§nt¸mIpsa¶pw bm{X¡mÀ `bs¸«p.

X§Ä¡pmbncp¶ Cu IjvSw tbm\bpambn 

_Ôs¸«pÅXmsW¶v bm{X¡mscÃmw Xocpam\n¨p. Ah³ 

ssZh¯n¦Â\n¶v HmSnt¸mhpIbmbncp¶psh¶v AhtcmSv 

]dªp. AhÀ tNmZn¨p, “ISÂ im´amtIXn\v R§Ä 

\nt¶mSv F´mWp sNt¿Xv?” tbm\m adp]Sn ]dªp: 

“Fs¶ FSp¯v ISenÂ FdnbpI 

Fsâ \nan¯amWv Cu henb 

sImSp¦mäpmbXv 

F¶v Dd¸mWv.”

Imäv IqSpXÂ iàambns¡mncp¶p. `bNInXcmb 

bm{X¡mÀ X§fpsS ssZh§tfmSv {]mÀ°n¡pIbpw 

I¸ensâ `mcw Ipdbv¡phm\mbn kmam\§sfÃmw ISenÂ 

FdnªpIfbpIbpw sNbvXp. F¶mÂ Hcp ^ehpw DmbnÃ. 

tbm\ ssZht¯mSv A\pkcWt¡Sv 

Im«n. \n\thbnte¡v t]mIp¶Xn\p 

]Icw FXnÀZnibnepÅ XÀioiv 

F¶ Øet¯¡p t]mIp¶ I¸enÂ 

tbm\ Ibdn. 
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\n\thbnÂ t]mbn ssZhhN\w 

{]kwKn¡pI F¶v ssZhw hopw 

tbm\tbmSp ]dªp. C¯hW, tbm\

t]mbn. Ah³ B ]«W¯nÂ {]thin¨p. 

F¶n«p hnfn¨p]dªp; “\mev]Xp Znhkw 

IgnªmÂ \n\th \in¡pw.”

tbm\msb hngp§phm³ thn ssZhw Hcp henb aÕys¯ 

Iev]n¨m¡nbncp¶p. B aÕyw kab¯v

tPmen \nÀhln¨p! Hä hngp§vþtbm\m 

ISen\I¯p\n¶v aÕy¯nsâ hbänte¡p

t]mbn. aÕy¯nsâ hbänÂ tbm\ aq¶p

Znhkw ]mÀ¯p. Nn´n¡phm\pw 

{]mÀ°n¡phm\pw Ah\v 

Bhiywt]mse kabw In«n.

ImemhØb¡p 

s]s«¶pmb 

amäw, 

sImSp¦mäpaqew 

Dmb 

]cn{`m´nsb¡mÄ 

IqSpXembn bm{X¡msc 

]nSn¨p\nÀ¯n. ssZh¯n\p am{Xta 

CXp sN¿phm³ IgnbpIbpÅq 

F¶v AhÀ Ct¸mÄ 

a\Ênem¡n¡mWpw. 

`bt¯mSpw 

BÝcyt¯mSpwIqsS 

AhÀ btlmhbmb 

ssZhs¯ Bcm[n¨p.

aq¶p Znhkw Ignªt¸mÄ, ssZhs¯ A\pkcn¡phm³ 

HSphnÂ tbm\ Xocpam\n¨p. DS³Xs¶ ssZhw aÕyt¯mSv 

kwkmcn¨p, AXv tbm\sb ISÂXoc¯v OÀZn¨p. 

CtX kabw, A\pkcWwsI« 

ktµihmlI\v Hcp 

AÛpXw kw`hn¨p. 

\nÊlmb\mbn 

BgnbpsS ASn¯«nte¡v 

Bpt]mbns¡mncp¶ 

tbm\mbv¡p a\Ênembn 

ap§n¨mIm³ t]mIp¶ 

Xs¶ c£n¡phm³ 

BcpansÃ¶v. Ah³ 

ap§n¨mIpambncp¶p. 

F¶mÂ 

ssZh¯n\v asämcp 

]²Xnbpmbncp¶p.

AhÀ ssZht¯mSv 

£ambmN\

\S¯nbtijw 

tbm\sb 

FSp¯v 

shÅ¯nen«p. 

tbm\ XncameIÄ¡nSbnÂ 

A{]Xy£\mbt¸mÄ ISÂ 

im´amhpIbpw sImSp¦mäv 

]qÀWambn AS§pIbpw 

sNbvXp.
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]ntäZnhkw cmhnse ssZhw Hcp ]pgphns\ Iev]n¨m¡n. 

]pgp B sNSn Ip¯n¡fªp, AXp hmSnt¸mbn. ]ns¶ 

ssZhw AXypjvWapÅ Hcp Imäv Iev]n¨p hcp¯n. 

shbnÂ tbm\bpsStaÂ sImÅpIbmÂ Ah³ £oWn¨p 

acn¨mÂ sImÅmw F¶v CÑn¨p. C¡mcy§sfÃmw 

tbm\sb AXy´w tIm]n¸n¨tXbpÅp.

tbm\ ssZht¯mSv 

hfsc tIm]n¨n«v C§s\

]dªp: “Fsâ {]Ws\

FSp¯psImtÅWta; 

Pohn¨ncn¡p¶Xns\¡mÄ 

acn¡p¶Xv F\n¡p \¶v.”

ssZhw AhtcmSv £an¨p. ssZhw X§fpsS ]m]§Ä 

£an¨psh¶v Xncn¨dnªt¸mÄ \n\th¡mÀ¡v B Znhkw

kt´mj]qÀWamb Hcp 

AÛpXZn\ambn

amdn¡mWpw.

F¶mÂ Hcp 

hyàn hfsc

Ip]nX\mbncp¶p,

tbm\!

tbm\ B ]«W¯n\p ]pd¯pt]mbn. ssZhw C\n 

F´mWp sN¿m³ t]mIp¶sX¶v ImWm³ thn AhnsS 

Ccp¶p. henb CebpÅ Hcp sNSn btlmhbmb ssZhw 

Iev]n¨pm¡n. AXv hfscs¸s«¶v hepXmbn, ]Ies¯ 

AXypjvWw Gev¡msX tbm\sb

AXnsâ CeIÄ asd¨q.

tbm\ F´psImmWv Ip]nX\mbXv? Ah³ ssZht¯mSv

]dªp: “\o Ir]bpw IcpWbpw ZoÀ£abpw almZbbpw

DÅ ssZhambn A\ÀYs¯¡pdn¨v A\pX]n¡p¶h³ 

F¶p Rm\dnbp¶p.” asämcp coXnbnÂ ]dªmÂ, 

X§fpsS ]m]s¯¡pdn¨v

A\pX]n¡pIbpw ssZh¯nsâ hm¡v

A\pkcn¡pIbpw sN¿p¶htcmSv

ssZhw FÃmbvt¸mgpw

£an¡psa¶v tbm\bv¡v

Adnbmambncp¶p. \n\thbnse

P\§sf tbm\bv¡v

CjvSaÃmbncp¶psh¶v

tXm¶p¶p. AhÀ ]m]£a

{]m]n¡phm³ tbm\

B{Kln¨nÃ.

\n\thbnse P\§Ä ssZhhN\w hnizkn¨p. AhÀ 

`£Ww Ign¡msX Nm¡phkv{Xw [cn¨v X§fpsS 

]m]s¯¡pdn¨v ]Ým¯m]w DÅhÀ BsW¶v ssZhs¯ 

ImWn¨p. cmPmhpt]mepw ssZhk¶n[nbnÂ Xmgv¯n. 

Ah³ Xsâ knwlmk\w hn«v Nm¡pioe [cn¨v Nmc¯nÂ 

Ccp¶p. Hmtcmcp¯³ Xm´msâ 

ZpÀ½mÀKhpw kmlkhpw 

hn«v a\wXncnbpIbpw 

ssZhw X§fpsS ]m]w 

£ant¡Xn\v 

ssZht¯mSv 

{]mÀ°n¡pIbpw 

sNbvhm³ 

cmPmhv Iev]\

]pds¸Sphn¨p. 15 16
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The End

6026

അവസാനം

Hcp cm{XnsImv DmbnhcnIbpw Hcp cm{XnsImv 

AXv \in¨pt]mIbpw 

sNbvXtÃm. alm\Kcamb 

\n\thbnÂ Bbncn¡p¶ 

a\pjytcmSv F\n¡v IcpW 

ImWn¡cptXm?”
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ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

tbm\

"നിങ്ങളുെട പര്േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സങ്കിര്ത്തനം 119:130

ssZhw tbm\tbmSv, “\o tIm]n¡p¶Xv 

hnlnXtam? \o A[zm\n¡tbm 

hfÀ¯pItbm sN¿msX Dmbnh¶ 

BhW¡ns\¡pdn¨v \n\¡v 

At¿m `mhw tXm¶p¶phtÃm.
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