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ദൈവരാജ്യത്തിലെ ന്യായങ്ങള ും  ന്ിയമങ്ങള ും ചട്ടങ്ങള ും 

മന് ഷ്യന്്ലെ   

 ന്യായങ്ങൾക് ും വയവസ്ഥാപിത  ചിന്താരീതികൾക് ും 

അതീതമാലെന്ന് അര്ഥശങ്കക്ിടമില്ലാലത വയക്തമാക് ന്ന 

ഒര പമയാെ് മ ന്തിരിത്ത്താട്ടത്തിലെ ത്ജ്ാെിക്ാര ലട 

ഉപമ.  

ആൈയും വന്നവർക് ും അവസാന്ും വന്നവർക് ും ഒത്ര പരിഗെന് 

ന്ൽക കയ ും    അവസാന്ും വന്ന ഒര  മെിക്ൂർ മാത്തും  ത്ജ്ാെി ലചയ്

തവർക് ും   

പകെന്തിത്യാളും 

 പകെിന്്ല െ അധ്വാന്വ ും ചൂട ും സഹിച്ചവർക് ും ഒത്ര ത്വതന്ും 

ന്ൽക ന്ന ത്താട്ടക്ാരന്്ലെ ന്ടപടി മന് ഷ്യന്്ലെ സാധ്ാരെ 

ബ ദ്ധിയിൽ മഹാ അന്യായത്മാ തികഞ്ഞ ലതമ്മാടിത്തരത്മാ ആയി 

വയാഖ്യാന്ിക് ലപടാവ ന്ന ഒര  ത്പവൃത്തിയാെ്.  

അവസാന്ും വന്നവർക്  ആൈയും ത്പതിഫെും ലകാട ക് കയ ും കൂട തൽ 

ത്പതിഫെും 

തങ്ങൾക്് െഭിക് ലമന്ന് ത്പതീക്ഷിച്ച ആൈയ മെിക്ൂെിൽ 

വന്നവർക് ും ഒത്ര ത്പതിഫെും ന്ൽകി അവലര ന്ിരാശര ും ക്ഷ ഭിതര ും 

ആക് ന്ന ത്താട്ടക്ാരൻ തന്്ലെ ന്ടപടിയിൽ അതൃപ്തരായ 

ത്ജ്ാെിക്ാത്രാട് െവത്െശും മയത്മാ അയത്വാ ഇല്ലാത്ത കട കട്ടി 

ഭാഷ്യിൊെ് ത്പതികരിക് ന്നത്.  

കൂട തൽ ത്വതന്ും തങ്ങൾക്വകാശലെട്ടതാലെന്ന ആൈയും വന്ന 

ത്ജ്ാെിക്ാര ലട വാൈഗതിക്് അല്പും ത്പാെ ും വഴങ്ങാൻ തയ്യാൊകാത്ത 

ത്താട്ടക്ാരന്്ലെ മെ പടിയ ും വളലര കർക്ശമായ ഭാഷ്യിൽ തലന്ന 

ആയിര ന്ന .  

" സ്ത്ന്ഹിതാ, ഞാന്് ന്ിത്ന്നാട് ഒരന്ീതിയ ുംലചയ്യ ന്നില്ല. ഒര  ൈന്ാെയ്

ക്ത്ല്ല ന്ീ എത്ന്നാട  സമ്മതിച്ചിര ന്നത?് 

ന്ിന്ക്് അവകാശലെട്ടത  വാങ്ങിലക്ാണ്ട  ലപായ്ലക്ാള്ള ക. 

അവസാന്ും വന്ന ഇവന് ും ന്ിന്ക്  ന്െ്കിയത ത്പാലെതലന്ന 

ലകാട ക്ാന്ാെ് എന്ിക്ിഷ്്ടും. 

എന്്ല െ വസ്ത വകകള്ലകാണ്്ട എന്ിക്ിഷ്്ടമ ള്ളത  

ലചയ്യാന്് പാടിലല്ലത്ന്നാ? ഞാന്് ന്ല്ലവന്ായത ലകാണ്്ട ന്ീ എന്തിന്് 

അസൂയലെട ന്ന ?" എന്ന ത്പസ്താവന്യിെൂലട ത്താട്ടക്ാരൻ  തന്്ലെ 

ന്യായവ ും  മന്സ്സിെിരിെ ും  വയക്തമാക് ന്ന . 

എല്ലാറ്റിന് ും അവസാന്ും കരത്തടിച്ചത  ത്പാലെ "ഇത്പകാരും, 

പിമ്പന്്മാര് മ മ്പന്്മാര ും മ മ്പന്്മാര് പിമ്പന്്മാര മാക ും."എന്ന ഒര  

ത്പസ്താവന്യ ും" 

ത്കൾവിക്ാലര അസവസ്ഥരാക് ന്ന ഈ ഉപമയിെൂലട അത്ന്കും 

കാരയങ്ങൾ ന്ലമ്മ പഠിെിക് വാൻ 



ഈത്ശാ ആത്ഗഹിക് ന്ന .  ഒന്നാമതായി ന്ാമ ും ന്മ ക്ൾക് ള്ളലതല്ലാും 

ദൈവത്തിന്്ലെ സൗജ്ന്യ ൈാന്മാലെന്ന ും സവന്തലമന്നവകാശലെടാൻ 

ന്മ ലക്ാന്ന മില്ല എന്ന മ ള്ള വെിയ പാഠും. വിശ ദ്ധ പൗത്ൊസ് 

സ്ലീഹാലയത്പാലെ ഞാൻ എന്തായിര ന്ന ത്വാ അത് 

ദൈവകൃപയാലെന്ന് ഏറ്റ  പെയ വാന് ള്ള ഒര  ക്ഷെും. ദൈവും 

തരാത്തതായി എന്ിലക്ാന്ന മിലല്ലന്ന ും ഇത്ൊൾ എന്ിക് ള്ളലതല്ലാും 

ലഞാടിയിടയിൽ എന്ിക്് ന്ഷ്ടലെടാവ ന്നത്ത ഉള്ള ലവന്ന ും കഴിഞ്ഞ 

വർഷ്ലത്ത ത്പളയും പഠിെിച്ച പാഠലത്ത ഈ ഉപമത്യാട് ത്ചർത്ത് 

വായിക് ന്നത് ഉചിതമായിരിക് ും.  

ഞാൻ ഒര  ലസൽഫ് made man അലല്ലങ്കിൽ self made woman ആലെന്ന് 

പെയ ന്നവർ ഓർക് ക.  ദൈവും ന്ിന്ക്  തന്ന ശവാസും ന്ിെച്ചാൽ 

അവസാന്ിക് ന്ലത ഒള്ള  ന്ീ പട ത്ത യർത്തിയലതല്ലാും. 

രണ്ടാമതായി അതയാത്ഗഹവ ും അസൂയയ ും ഉത്പക്ഷിക് വാൻ 

ദൈവത്തിന്്ലെ ഹിതത്തിന്് അന് സൃതമായ ജ്ീവിതും ന്യിക്ാൻ ഈ 

ഉപമ ന്ലമ്മ ആഹവാന്ും ലചയ്യ ന്ന . 

മൂന്നാമതായി അഹങ്കാരവ ും താൻ ത്പാരിമയ ും 

ഉത്പക്ഷിക് വാന് ള്ള  ആഹവാന്വ ും ഈ ഉപമ ന്മ ക്  ന്ൽക ന്ന . 

ആൈയും വന്ന  എന്ന കാരെും ലകാണ്്ട അവസാന്ും വന്നവലര 

താഴ്ന്നവരായി കാെ വാന് ള്ള യാലതാര  അവകാശവ ും 

എന്ിക്ിലല്ലന്ന ും ദൈവും തര ന്ന ത്ത്ശഷ്ഠത മാത്തത്മ എന്ിക് ള്ളൂ 

എന്ന ും ഈ ഉപമ ന്ലമ്മ പഠിെിക് ന്ന . 

എന്ിക് ള്ളലതല്ലാും ദൈവൈാന്മാലെന്ന ും അത് ദൈവഹിതത്തിന് ും 

സത്ഹാൈരന്ന്മക് ും ത്വണ്ടി വിന്ിത്യാഗിക് ന്നതിന് ും ഉള്ള കൃപക്് 

ത്വണ്ടി ന്മ ക്് ത്പാർത്ഥിക്ാും. 
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