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പരിശുദ്ധാത്ധാവ് നമ്ധാടുകൂടെ വസിക്കുന്നവനധാണ്, ആത്ധാവിടനക്കൂെധാടെ രക്ധാകരേധായി ഒന്നും പറയധാമനധാ 
ടെയ്ധാമനധാ നമുക്ധാവില്ല, ആത്ധാവിനധായി ദധാഹിച്ചു പ്ധാർത്ിക്ണനും, ദദവടതെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ധാണ് 
ആത്ധാവു ലഭിക്കുന്നെ്, ആത്ധാവിടറെ വരദധാനഫലങ്ങൾ നധാനും സ്വന്തേധാക്ണനും എന്നിങ്ങടന 
പരിശുദ്ധാത്ധാവിടനക്കുറിച്ചു നമുക്കു ടപധാതുമവയുള്ള ധധാരണകൾ ദൈൈിളധിഷ്ിെേധാടണങ്ിലനും, േനുഷ്യടറെ 
വീക്ണമകധാണിലൂടെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്ക്ധാഴ്ചകൾ േധാത്രേധാണ്!

േട്ധാരു വീക്ണസധാധ്യെയുനും ദൈൈിൾ സ്ധാനിക്കുന്ണ്്. ദദവതെിടറെ വീക്ണമകധാണിൽ നിന്നും 
നമുക്കു പരിശുദ്ധാത്ധാവിടന മനധാക്ിക്ധാണധാനധാകനും. അതെരതെിലള്ള കധാഴ്ചപ്ധാെ് വി. പൗമലധാസിടറെ 
മലഖനങ്ങളിൽ സനുംലഭ്യേധാണ്. രണ്ടു പദങ്ങളിലൂടെയധാണ് പൗമലധാസ്്ീഹധാ അതു മുമന്നധാട്ടുവയ്ക്കുന്നെ്: 
'അർറധാമൈധാൺ' (2മകധാറി    5:5 ;1:22; എമഫ 1:14) , അപ്ധാർമഖ' (മറധാേധാ 8:23).

1) അച്ചാരം (അർറചാബ�ചാൺ)
നമുക്കുള്ള ദദവതെിടറെ അച്ധാരേധാണ് (ആദ്യഗഡു, പകിെി) പരിശുദ്ധാത്ധാവ് എന്നധാൽ എന്തധാണ് 
അർത്നും? നിങ്ങൾ ഒരു വീടു വധാങ്ങധാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ടവന്നിരിക്ടടെ. കധാര്യേധായ ഒരമന്വഷണതെിനുമേഷനും 
േനസ്ിനിണങ്ങിയതുനും സധാമ്പതെികധാവസ്ഥയ്ക്കു മെർന്നതുേധായ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കടണ്ത്തുന്. അെ് േ്ധാരുനും 
ദകക്ലധാക്ധാെിരിക്ധാൻ നിങ്ങളുടെമുന്നിൽ ഒരു േധാർഗ്ഗമുണ്് - മെധാക്ൺ നല്കക! പിന്നീെ് നിർദിഷ്ടദിനതെിൽ 
പൂർണ്ണസനുംഖ്യ നല്കി നിങ്ങൾക്്  അതു സ്വന്തേധാക്ധാനും. 

ദദവതെിനു നട് മവണനും. നധാനും അവിെമതെക്് അനിവധാര്യരധാണ്! 'ദദവനും മനേഹേധാകന്' എന്ന 
മനേഹടലൻസിലൂടെ സൂക്്േേധായി മനധാക്ിയധാൽ േധാത്രമേ ഈ അനിവധാര്യെയുടെ മലധാജിക്് നമുക്കു 
േനസ്ിലധാകൂ. നട് പുത്രടന അയച്ചു രക്ിച് ദദവനും, എന്നമന്നക്കുേധായി നട് െറെ സ്വന്തേധാക്ധാൻ മവണ്ി 
ന്ിൽ െടറെ മുദ്ര പെിക്കുകയുനും അച്ധാരേധായിട്ടു െടറെ ആത്ധാവിടന നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിമലക്കു പകരുകയുനും 
ടെയ്ിരിക്കുന്. നട് നഷ്ടടപ്െരുടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിെന്ന് ആദ്യ ഗഡുവധായി പരിശുദ്ധാത്ധാവിടന 
നമുക്കു െന്നെിടറെയർത്നും മൂന്നധാണ്: ഒന്ന്, നധാനും െമറെെധായിക്ഴിടഞെന് ദദവനും ഉറപ്പുവരുതെിയിരിക്കുന്; 
രണ്്, ദദവനും നമുക്കു വലിയ മൂല്യവുനും മരേഷ്െയുനും കല്ിച്ിരിക്കുന്; മൂന്ന്, നട് ഇനിയുനും സ്ധാനസമൃദ്ി 
കധാതെിരിക്കുന്.

2) ആദ്യഫലം (അപ്ചാർബേ)
നിലവുനും അെിടല എല്ലധാ ഉെ്പന്നങ്ങളുനും ഇസ്ധാമയലിനുള്ള ദദവതെിറെ ദധാനേധാടണന്നെിനധാൽ, വിളവിറെ
ആദ്യഫലനും പ്ധാെിനിധ്യസ്വഭധാവമതെധാടെ ദദവതെിനുള്ളെധാടണന്നും അെ് മദവധാലയതെിൽ 
സേർപ്ിക്ണടേന്നും എല്ലധാ യഹൂദരുനും നന്നധായി േനസ്ിലധാക്ിയിരുന് (പുറ 23:19; സനുംഖ്യ 18:12 ;15:20; 
നിയ 26:2; ടനഹ 10:35,37). ദദവതെിറെ സർവധാധികധാരടതെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏർപ്ധാടെന്ന നിലയിൽ, 
ആദ്യഫലസേർപ്ണതെിന് വലിയ പ്െീകധാത്ക മൂല്യമുണ്ധായിരുന്. 

അതെരതെിൽ വിേിഷ്ടേധായ ഒരു അനുഷ്ധാനടതെ വി. പൗമലധാസ് പരിശുദ്ധാത്ദധാനവുേധായി ൈന്ിപ്ിച്െ് 
െികച്ചുനും വിസ്മയകരേധായിരിക്കുന്! 'മറഷീെ് ' എന്ന ഹീബ്രു പദതെിറെ ഗ്രീക്കു പരിഭധാഷയധാണ് മറധാേധാ 8:23 
ല്  കധാണുന്ന 'അപ്ധാർമഖ'. വി. പൗമലധാസിടറെ ഈ പ്മയധാഗതെിൽ ദധാെധാവധായുള്ളെ് ദദവേധാണ്! ദദവനും 
േനുഷ്യമനധാടു കെടപ്ടെിരിക്കുന്നതുമപധാടല േനുഷ്യരധായ നമുക്് അവകധാേടപ്ടെടെന്നേടെിൽ, എല്ലധാ്ിടറെയുനും 
ആദ്യഫലടേമന്നധാണനും പരിശുദ്ധാത്ധാവിടന ദദവനും നമുക്കു െരുന്! ഈ െിരുവെനവുനും േനുഷ്യറെ േധാന്യെയുനും 
മരേഷ്െയുനും ഏടറ ഉയർതെിക്ധാട്ടുന്ന ഒന്നധാണ്. അങ്ങടന, പരിശുദ്ധാത്ദധാനനും േനുഷ്യടന ഏടറ േധാനിക്കുന്ന 
ദദവടതെയധാണ് ടവളിടപ്ടുത്തുന്നെ്. 

പെന്തക്കുസ്ത: മനുഷ്യന്റയം ദദവത്തിപന്റയം ആവശ്യം!
സുവിമേഷങ്ങളുനും അപ്മ്ധാലപ്വർതെനവുനും േനുഷ്യടറെ ഭധാഗത്തുനിന്ന് പരിശുദ്ധാത്ധാവിടനയുനും 
ആത്ധാഭിമഷകടതെയുനും വർണ്ണിക്കുന്ടവങ്ിൽ, മേല്റഞെ പദപ്മയധാഗങ്ങളിലൂടെ വി. പൗമലധാസ് 
ദദവതെിറെ ഭധാഗത്തുനിന്നധാണ് ദദവധാരൂപിടയയുനും അവിെടതെ അഭിമഷകടതെയുനും വിവരിക്കുന്നെ്. 
രണ്ടുനും അനുപൂരകങ്ങളധാണ്. ആത്ധാവിനധായി ന്ൾ ടകധാെിക്കുന്; നമുക്് ആത്ധാവിടന െരധാൻ ദദവവുനും 
ടകധാെിക്കുന്. എങ്ിൽ, പിടന്ന എന്തധാണു െെസ്നും? അവമൈധാധതെിറെ അഭധാവനും േധാത്രനും! 

പ്ധാർത്ന:  ദദവധാത്ധാമവ, അങ്ങടയക്കൂെധാടെ ഞങ്ങളുടെ ദധാഹേെങ്ങില്ല; അങ്ങടയക്കൂെധാടെ ദദവമനേഹനും 
പൂർണ്ണേധാകില്ല. ഞധാൻ സ്വീകരിക്ധാൻ ടകധാെിക്കുന്ന ആത്ധാമവ, എനിക്് അച്ധാരേധായുനും ആദ്യഫലേധായുനും  
െരധാൻ ദദവനും അെ്യന്തനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്ധാമവ, എന്നിൽ ഉജ്്വലിച്ധാലനും!


