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“പ്രഔിത഻ീയഺരഽക്കഽന്ന മനശഺ

പ്തച഻ഔ഻ത്സയഺണ് പ്രണയം.” - എറ഻ക്

ുേണ്
പ്രണയം എന്ന വ഻ഷയം ഔഺലങ്ങളഺയ഻ എഴഽത്തഽഔഺരഽീെയഽം
തതവച഻ന്തഔരഽീെയഽം സഺധഺരണക്കഺരഽീെയഽീമഺീക്ക വ഻ശഔലനങ്ങള്ക്കഽ
വ഻ുധയമഺയ഻ട്ടുണ്ട്. എങ്ക഻ലഽം പ്രണയത്ത഻ീന്പ സങ്ക഼ണതഔളുീെ
ആഴര഻ര഻ച്ചറ഻യഺന് തഺല്രരയമഽള്ളവ അധഽന഻ഔമനശഺ

പ്തത്ത഻ന് ഇ

വ഻ഷയത്ത഻ലഽള്ള ഔഺഴ്ചന്ഫഺെഽഔളും ഄറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. പ്രണയീമന്ന
നഺെയത്ത഻ലഽള്ള ൂലംഖ഻ഔര഼ഡനങ്ങളും ദഺമ്പതയങ്ങള഻ീല ുമഺഹഭംഖങ്ങളും
സഽലഭമഺയ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന രഽ ഔഺലഗട്ടത്ത഻ല് പ്രണയീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള
ശഺ

പ്ത഼യ ഄവുേഺധത്ത഻ന് ീചറഽതലലഺത്ത പ്രസക്ത഻യഽണ്ട്. തീന്പ

പ്രണയസങ്കല്രങ്ങള഻ല് ര഻ഴവഽഔളുുണ്ടഺ, തന഻ക്കഽ
ഔ഻ട്ട഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് യഥഺഥ

ുനഹമഺുണഺ എീന്നഺീക്കയഽള്ള

ത഻ര഻ച്ചറ഻വഽഔള് ലഭ഻ക്കഺന് പ്രണയീത്തന്ഫറ്റ഻യഽള്ള ശഺ

പ്ത഼യ

ഈള്ക്കഺഴ്ചഔള് നീെ സഹഺയ഻ക്കഽം. പ്രണയീത്ത സംേന്ധ഻ച്ചുള്ള പ്രധഺന
ശഺ

പ്തസ഻ദ്ധഺന്തങ്ങീളയഽം ഄത഻ീന്പ ഄെ഻ഥാനഺനസവഭഺവങ്ങളുീെ

സാക്ഷ്മഺവുലഺഔനം വ഻ഷയമഺക്ക഻യ ട്ടനവധ഻ രഠനങ്ങള് തരഽന്ന
രഽത്തനറ഻വഽഔീളയഽം ന്നഽ രര഻ചയീന്ഫെഺം.

പ്രണയത്ത഻ന് ഒരഽ ന഻ര്വചനന
“പ്രണയം ഔഺറ്റ഻ീനുന്ഫഺീലയഺണ്. ഔഺണഺനഺവ഻ലല, ഄനഽഭവ഻ക്കഺുന രറ്റൂ.” ന഻ുക്കഺളഺ

രഺക്ക്

സരളമഺയ ന഻വചനങ്ങള്ക്കഽ ര഻െ഻ീഔഺെഽക്കഺത്തപ്ത ഔഽഴഞ്ഞഽമറ഻ഞ്ഞ രഽ
പ്രത഻ഭഺസം തീന്നയഺണഽ പ്രണയം. സാക്ഷ്മവ഻ശദഺംശങ്ങള഻ല് ഏീറ
ൂവജഺതയങ്ങളുള്ള ഄുനഔതരം േന്ധങ്ങള് പ്രണയം എന്ന വ഻ള഻ുന്ഫര഻ല്
ഄറ഻യീന്ഫെഽന്നഽണ്ട്. ഄവയ഻ല് ന഻ന്നഽം യഥഺഥ പ്രണയത്ത഻നഽള്ള
വയത഻ര഻ക്തതഔീള ഈയത്ത഻ക്കഺണ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് ജഺന്ുഔഺവ഻യഺക്ക്, ഫ഻ഷ
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എന്ന഼ ഖുവഷഔ മഽുന്നഺട്ടുീവച്ച ന഻വചനത്ത഻നഺണ് ആന്ന് ഏറ്റവഽം
ീരഺതഽസെത഻ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്. ഄവരഽീെ ന഻ഖമനത്ത഻ല്
ൂലംഖ഻ഔതയഽള്ീക്കഺള്ളുന്നതഽം രങ്കഺള഻ീയ അദശവല്ക്കര഻ക്കഽന്നതഽം
തഽെന്നഽീഔഺണ്ടഽുരഺഔഺന് ഈുേശ഻ക്കഽന്നതഽമഺയ ഏീതഺരഽ ത഼ക്ഷ്ണമഺയ
അഔഷണീത്തയഽം പ്രണയം എന്നഽ വ഻ള഻ക്കഺം. ീസ ഹിദം, ഔഺമഺസക്ത഻,
ക്ഷണ഻ഔമഺയ വശ഼ഔര഻ക്കീന്ഫെലഽഔള് തഽെങ്ങ഻യവയ഻ല് ന഻ന്ന് പ്രണയീത്ത
ുവത഻ര഻ച്ചു ഔഺണ഻ക്കഺന് ഇ ന഻വചനത്ത഻നഺവഽന്നഽണ്ട്.

പ്രണയ ഉരഽത്ത഻ര഻ഞ്ഞത഻നഽ ര഻ന്ന഻ല്
“സാച഻ക്ക് തഽള ുവണം. ഹിദയത്ത഻ന് പ്രണയവഽം” - സഽഡഺന഻ീല രഽ
രഴീമഺഴ഻
പ്രണയത്ത഻ന് മനഽഷയഹിദയങ്ങള഻ല് ആപ്ത പ്രഺമഽകയം ലഭ഻ച്ചീതങ്ങീന
എന്നത഻ന് രര഻ണഺമസംേന്ധ഻യഺയ രല വ഻ശദ഼ഔരണങ്ങളും ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
ഄവീയലലഺം തീന്ന “വംശം ഔഽറ്റ഻യറ്റു ുരഺവ഻ലല എന്നഽറന്ഫു വരഽത്തഺന്
പ്രഔിത഻ നുെഺെഽ ഔഺണ഻ച്ച രഽ ുവലത്തരമഺണഽ പ്രണയം” എന്ന
ുസഺമീസറ്റ് ീമ ഖഺമ഻ീന്പ പ്ര

തഺവനീയ ശര഻ീവക്കഽന്നവയഺണ്!

മറ്റു ജ഼വ഻ഔീള ഄുരക്ഷ഻ച്ച് മനഽഷയക്കഽഞ്ഞഽങ്ങള്ക്ക് രരഺപ്ശയം ഔാെഺീത
ജ഼വ഻ക്കഺനഺവഺന് ഔാെഽതല് ഔഺലൂദഗയം എെഽക്കഽന്നഽണ്ട്.
മഺതഺര഻തഺക്കള് ആരഽവരഽീെയഽം

ുനഹവഽം സംരക്ഷണവഽം ഄവരഽീെ

ശര഻യഺയ വളച്ചക്ക് ഄതയന്തഺുരക്ഷ഻തവഽമഺണ്. ആത്
ഈറന്ഫുവരഽത്തഺനഺയ഻ നീെീയഺീക്ക ഏീറനഺളുത്തക്ക് രഽ
രങ്കഺള഻യ഻ല്ത്തീന്ന അഔിരാകരഺക്ക഻ ന഻ത്തഺന് പ്രഔിത഻ീയഺരഽക്ക഻യ രഽ
സാപ്തവ഻ദയയഺവഺം പ്രണയം എീന്നഺരഽ വഺദമഽണ്ട്. ഔഽത്തഴ഻ഞ്ഞ
ൂലംഖ഻ഔജ഼വ഻തം രഔരംതരഽന്ന ഖഽഹയുരഺഖങ്ങള് പ്രജനനുശഷ഻
ഔഽറയഺനഽം പ്ഭാണത്ത഻ന് ക്ഷതങ്ങുളല്ക്കഺനഽം പ്രസവം
ുേശഔരമഺവഺനഽീമഺീക്ക ആെയഺക്കഽഔയഽം ഄതഽ വഴ഻ വംശീന്ഫരഽന്ഫത്ത഻ന്
വ഻ഗഺതങ്ങള് സിരാക഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്യുീമന്നതഽം പ്രണയത്ത഻ീന്പ
അവ഻ഭഺവത്ത഻ുലക്കഽ നയ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടഺവഺം. നെഽീെ തലുച്ചഺറഽഔള്
ഄമ഻തസംയമനം ൂഔീക്കഺണ്ട് പ്രതയഽല്രഺദനുചഺദനഔള്ക്ക്
ഔെ഻ഞ്ഞഺണ഻െഽന്നത് തെയഽഔ എന്നതഽം പ്രണയത്ത഻ീന്പ
ഄവതഺുരഺുേശങ്ങള഻ല് ന്നഺവഺം.
രര഻ണഺമപ്രപ്ഔ഻യ പ്രണയീത്ത യഽക്ത഻ക്കഽ ന഻രക്കഺത്ത രഽ
പ്രത഻ഭഺസമഺക്ക഻ത്ത഼ത്തതഽം ദ഼ഗദിരാക഻ുയഺീെത്തീന്നയഺവഺം.
യഽക്തയഺനഽസിതമഺയ഻ മഺപ്തം തീന്പ രങ്കഺള഻ീയ ത഻രീഞ്ഞെഽക്കഽന്ന രഺള്
ഄുത യഽക്ത഻ക്ക് ഔാെഽതല് നലലീതന്നഽ ുതഺന്നഽന്ന മീറ്റഺരഺീള
ഔണ്ടഽമഽട്ടുുമ്പഺള് അദയരങ്കഺള഻ീയ ഔീയ്യഺഴ഻ുഞ്ഞക്കഺമുലലഺ.
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ദ഼ഗഔഺലേന്ധങ്ങളുീെ ഈന്ഩാലനത്ത഻നഽ ഔളീമഺരഽക്ക഻ുയക്കഺവഽന്ന
ഄത്തരീമഺരഽ സഺഹചരയീത്ത മഽളയ഻ുല നഽള്ള഻ക്കളയഺനഺവഺം പ്രഔിത഻
യഽക്ത഻രഹ഻തമഺയ പ്രണയീത്ത രംഖത്ത഻റക്ക഻യത്.
ഄെമഺ ര഻ഞ്ചഽഔഽഞ്ഞഽങ്ങീള ീനുഞ്ചഺെണക്കഽഔയഽം ചഽംേ഻ക്കഽഔയഽം
അുേഷ഻ക്കഽഔയഽീമഺീക്ക ീചയ്യുുമ്പഺള് അ ഔഽട്ട഻ഔള് തങ്ങള്
പ്ഭാണഺവഥാനയ഻ല് പ്ശവ഻ച്ചുീഔഺണ്ട഻രഽന്ന മഺതിഹിദയത്ത഻ീന്പ തഺളം
വ഼ണ്ടഽം ുഔള്ക്കഽഔയഽം ഄതഽവഴ഻ ഖഭരഺപ്തത്ത഻നഽള്ള഻ല് ഄനഽഭവ഻ച്ച
ഔെഽത്ത സഽരക്ഷ഻തതവീത്തക്കഽറ഻ച്ച് ഒമ഻ന്ഫ഻ക്കീന്ഫെഽഔയഽം ീചയ്യുന്നഽണ്ട്.
ആുത സഽരക്ഷ഻തതവീത്തയഺണ് നഺം പ്രണയഭഺജനങ്ങളുീെ ചഽംേനങ്ങള഻ലഽം
അല഻ംഖനങ്ങള഻ലഽീമഺീക്ക നെളറ഻യഺീത ുതെഽന്നത് എന്നഺണ്
നരവംശശഺ

പ്തജ്ഞനഺയ ീഡ

മണ്ട് ുമഺറ഻സ഻ീന്പ ഄനഽമഺനം.

പ്രണയ ുവവഺന് മാന്നന അടഽപ്പുകലലുകള്
“പ്രണയത്ത഻ന് ഄവസരം ഔ഻ട്ടഺീത ുരഺഔഽന്നവക്കഽ നല്ഔീന്ഫെഽന്ന
സമഺശവഺസ സെഺനമഺണ് ൂലംഖ഻ഔസഽകം.” - ഖപ്േ഻ുയല് ഖഺസയഺ
മഺുഔവ
പ്രണയത്ത഻ീന്പ ുചരഽവഔള് എീന്തഺീക്ക എന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് രല
വ഼ക്ഷണങ്ങള് ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. ആത഻ല് ഏറ്റവഽം സവ഼ഔഺരയത ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്
ുറഺേട്ട് ുസ്റ്റണ്േ് എന്ന മനശഺ

പ്തജ്ഞന് ഄവതര഻ന്ഫ഻ച്ച

സ഻ദ്ധഺന്തത്ത഻നഺണ്. ഄുേഹത്ത഻ീന്പ ഔഺഴ്ചന്ഫഺെ഻ല് ഐഔമതയം, ഔഺമം,
പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത എന്ന഻ങ്ങീന മാന്ന് ഄെ഻ഥാനഺനഗെഔങ്ങളഺണ്
പ്രണയത്ത഻നഽള്ളത്. ‘ഐഔമതയം’ േന്ധത്ത഻ീന്പ ത഼ക്ഷ്ണത, മനസ്സുഔള്
തെ഻ലഽള്ള ആഴയെഽന്ഫം തഽെങ്ങ഻യ ൂവഔഺര഻ഔഗെഔങ്ങീളയഽം, ‘ഔഺമം’
ശഺര഼ര഻ഔസഺമ഼രയത്ത഻നഽം ൂലംഖ഻ഔസംസഖത്ത഻നഽമഽള്ള ുചഺദനഔീളയഽം,
‘പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത’ തഺന് ആന്നയഺീള പ്രണയ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്, ഇ േന്ധം
ന഻ലന഻ത്തഺന് ഈുേശ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എീന്നഺീക്കയഽള്ള മനസ്സറ഻ഞ്ഞഽള്ള
ത഼രഽമഺനങ്ങീളയഽമഺണ് ുദയഺത഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത്.
ആത഻ല് ഏീതഺീക്ക ഗെഔങ്ങളഺണ് രഽ േന്ധത്ത഻ല്
സന്ന഻ഹ഻തമഺയ഻ട്ടുള്ളത് എന്നഽ രര഻ുശഺധ഻ച്ച് നമഽക്ക് അ േന്ധത്ത഻ീന്പ
സവഭഺവം ത഻ര഻ച്ചറ഻യഺം. ച഻ല േന്ധങ്ങള഻ല് ആവയ഻ല് ഏീതങ്ക഻ലഽം രഽ
ഗെഔം മഺപ്തമഺവഺം സന്ന഻ുവശ഻ക്കീന്ഫട്ട഻ട്ടുള്ളത്. മ഻ക്ക സ ഹിദങ്ങളും
ഐഔമതയം മഺപ്തം ഈള്ീക്കഺള്ളുന്നവയഺണ്. ‘അദയദശനത്ത഻ീല
പ്രണയ’ങ്ങള് രലതഽം ഔഺമം മഺപ്തം ുരറഽന്നവയഽമഺണ്. ഄുറഞ്ച്്
വ഻വഺഹങ്ങളുീെ അദയനഺളുഔള഻ല് നവദമ്പത഻ഔളുീെ ഄെഽത്ത഻െീരെലഽഔള്
രലുന്ഫഺഴഽം പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധതയ഻ല് മഺപ്തം ഄധ഻ഷ്ഠ഻തമഺവഺം.
വഷങ്ങളഺയ഻ ന്ന഻ച്ചുഔഴ഻യഽന്ന ഭഺരയഺഭത്തഺക്കന്ഩഺക്ക഻െയ഻ലഽം

~3~

ച഻ലുന്ഫഺള് ഔഺമവഽം മറ്റു വ഻ഔഺരങ്ങളുീമഺീക്ക എര഻ഞ്ഞഽത഼ന്ന് രല
ഔഺരണങ്ങളഺല് താീത്തറ഻യഺനഺവഺീത ഔ഻െക്കഽന്ന പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത
മഺപ്തമഺവഺം േഺക്ക഻ന഻ല്ക്കഽന്നത്.
ആന഻യഽം ച഻ല േന്ധങ്ങള഻ല് ഏീതങ്ക഻ലഽം രണ്ടഽ ഗെഔങ്ങളുീെ
സഺന്ന഻ദ്ധയമഽണ്ടഺവഺം. ഐഔമതയവഽം ഔഺമവഽം മഺപ്തമഽള്ള ഄെഽന്ഫങ്ങീള
ൂവഔഺര഻ഔപ്രണയങ്ങള് എന്നഽ വ഻ള഻ക്കഺം. പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത
ീതഺട്ടുത഼ണ്ട഻യ഻ട്ട഻ലലഺത്ത നെഽീെ രല ഔഺമ്പ

ുപ്രമങ്ങീളയഽം ഇ

ഖണത്ത഻ല്ീന്ഫെഽത്തഺം. ഔഺമവഽം പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധതയഽം മഺപ്തമഽള്ള
സംേന്ധങ്ങള് മാഢപ്രണയങ്ങള് എന്നഽ വ഻ള഻ക്കീന്ഫെഽന്നഽ. മഺനസ഻ൂഔഔയം
രര഻ഖണ഻ക്കഺീത ുഔവലം ൂലംഖ഻ഔഺഭ഻ന഻ുവഷം മഺപ്തം ഔണക്ക഻ീലെഽത്ത്
ന്ന഻ച്ചുഔഴ഻യഺന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നവ ആക്കാട്ടത്ത഻ല്ീന്ഫെഽന്നഽ. ആത്തരം
േന്ധങ്ങള് ഏീറനഺള് ന഻ലന഻ല്ക്കഺനഽള്ള സഺദ്ധയത തഽച്ഛമഺണ്.
ൂലംഖ഻ഔഺഔഷണം ുതഞ്ഞഽമഺഞ്ഞഽുരഺയ ദ഼ഗഔഺലദഺമ്പതയങ്ങള്
ഐഔമതയവഽം പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധതയഽം മഺപ്തമഽള്ള േന്ധങ്ങളുീെ
ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്.
മാന്നഽ ഗെഔങ്ങളും രഽുരഺീല ത്ത഻ണങ്ങഽുമ്പഺള് മഺപ്തമഺണ് മ഻ക്കവരഽം
രഽരഺെഽ ുമഺഹ഻ക്കഽന്ന സമ്പാണപ്രണയം സംജഺതമഺഔഽന്നത്. മഽഔള഻ല്
രറഞ്ഞ നഺനഺതരം േന്ധങ്ങള഻ല് ഏത഻ുനക്കഺളും ത഼പ്വതയഽം ഇെഽറന്ഫും
സമ്പാണപ്രണയങ്ങള്ക്ക് ൂഔവശമഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം. എന്നഺല് ആത്തരം
പ്രണയങ്ങള് ുനെ഻ീയെഽക്കഽന്നതഽം ന഻ലന഻ത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽ ുരഺവഽന്നതഽം
ുേശഔരമഺീണന്നഽം ഄതഽീഔഺണ്ടഽതീന്ന ഄവ ഄരാവമഺീണന്നഽം
ുസ്റ്റണ്േ് ഄഭ഻പ്രഺയീന്ഫെഽന്നഽണ്ട്.

ഓുരഺ ഹിദയത്ത഻ലഽ ഓുരഺ പ്രണയകഥകള്
“വസന്തം ീചറ഻മരങ്ങുളഺെഽ ീചയ്യുന്നത് എന഻ക്ക് ന഻ുന്നഺെഽ ീചയ്യണം.” രഺുലഺ ീനരാദ
ഔഽട്ട഻ക്കഺലം ീതഺട്ടുള്ള നലലതഽം ച഼ത്തയഽമഺയ ഄനഽഭവങ്ങള്
നെഽീെീയഺീക്ക ഈള്ച്ചുമരഽഔള഻ല് പ്രണയത്ത഻ീന്പ രാരഭഺവങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച്
രല ധഺരണഔളും ുഔഺറ഻യ഻െഽന്നഽണ്ട്. രഽ

തഔങ്ങളും ദിശയമഺധയമങ്ങളും

ീതഺട്ട് ഄയല്രക്കങ്ങള഻ീല രഹസയേഺന്ധവങ്ങളും ഔഽള഻ക്കെവഽഔള഻ീല
ചച്ചഔളും വീര എന്തഺണഽ പ്രണയീമന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള
ഈള്ക്കഺഴ്ചഔള് നമഽക്ക് രഔന്നഽ തരഽന്നഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.
ഇയനഽഭവങ്ങീളഺീക്ക നെഽീെയഽള്ള഻ല് പ്രണയീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ച഻ല
ഔഥഔള് രാരീന്ഫെഽത്തഽന്നഽണ്ട് എന്നഽം, ഄവ഻െഽന്നുങ്ങഺട്ട് അ
ഔഥഔള്ക്കനഽസിതമഺയ പ്രണയമഺണ് നെഽീെ ജ഼വ഻തങ്ങള഻ലഽം നഺം
ുതെഽന്നത് എന്നഽം ുസ്റ്റണ്േഖ഻ീന്പ തീന്ന രഽ ഈരസ഻ദ്ധഺന്തം രറയഽന്നഽ.
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ച഻ല പ്രുമയങ്ങള് രലരഽീെയഽം ഔഥഔള഻ല് അവത്ത഻ച്ചു
പ്രതയക്ഷീന്ഫെഽന്നഽ എന്ന് രഠനങ്ങള് ുരകീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. “പ്രണയം
രഹസയഺത്മഔമഺയ഻ര഻ക്കണം; തീന്നക്കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻വരങ്ങള് ര഻ക്കലഽം
മഽഴഽവനഺയ഻ ീവള഻ീന്ഫെഽത്ത഻ുന്ഫഺവരഽത്.”, “ഞങ്ങള്ക്ക഻െയ഻ല് എീന്തഺീക്ക
സംഭവ഻ക്കഽന്നഽീവന്നത് മനസ്സ഻ുലഺ മീറ്റവ഻ീെീയങ്ക഻ലഽുമഺ
ഔഽറ഻ച്ചുീവുക്കണ്ടത് ഄതയഺവശയമഺണ്.”, “ഔഺരയങ്ങള് ഄത഻ന്ുറതഺയ ച഻ല
ച഻ട്ടവട്ടങ്ങുളഺീെ ീചയ്തഺല് മഺപ്തുമ രഽ േന്ധം വ഻ജയ഻ക്കഽഔയഽള്ളൂ.
ീചറ഻യ ര഻ഴവഽഔള് ുരഺലഽം ുപ്രമീത്ത തഔത്തഽ ഔളുഞ്ഞക്കഺം.”
തഽെങ്ങ഻യവ ഈദഺഹരണങ്ങളഺണ്.
ച഻ല പ്രുമയങ്ങള് േന്ധങ്ങീള സഽദിഢമഺക്കഽുമ്പഺള് ുവീറ ച഻ലവ
ഄസവഺരസയങ്ങള്ക്കഽള്ള ഈല്ുപ്രരഔങ്ങളഺയ഻ വത്ത഻ുച്ചക്കഺം.
രണ്ടഽുരരഽീെയഽം ഈള്ക്കഥഔള് തെ഻ല് നലല ുചച്ചയഽണ്ടഺവഽന്നത്
േന്ധത്ത഻ീന്പ വ഻ജയീത്ത സഹഺയ഻ക്കഽം. ‚എീന്പ ഔഥയനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന
പ്രണയമഺണ് ഈല്ഔിരാകം‛ എന്ന മഽന്വ഻ധ഻ രങ്കഺള഻ുക്കഺ നമഽക്കഽ തീന്നുയഺ
പ്ര

തഽതസങ്കല്രങ്ങള്ക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ വത്ത഻ക്കഺനഺവഺീത

ുരഺയഺല് ഄത് വലലഺത്ത നയാനതയഺീണന്ന ഄനഽമഺനത്ത഻നഽ
വഴ഻ീവുച്ചക്കഺം. നെഽീെ മനസ്സ഻ല് ആങ്ങീനച്ച഻ല ഔഥഔള് ഔഽെ഻ീഔഺള്ളുന്ന
വ഻വരം നഺം ുരഺലഽം ഄറ഻യഺീത ുരഺവഽഔയഽം ീചയ്യഺം.

പ്രണയഺഗ്ന഻യഽീട അവസ്ഥഺന്തരങ്ങള്
“ന഻മ഻ഷങ്ങള് എപ്തീയണ്ണമഽുണ്ടഺ, ഄപ്തതീന്ന തരം പ്രണയങ്ങളുമഽണ്ട്.” ീജയ്ന് ഒസ്റ്റന്
എൂലന് ഹഺറ്റ്ഫ഼ല്് എന്ന മനശഺ

പ്തജ്ഞയഽീെ വ഼ക്ഷണത്ത഻ല്

വ഻ഔഺരത഼പ്വം, സഺനഽഔമ്പം എന്ന഻ങ്ങീന രണ്ടഽതരം പ്രണയേന്ധങ്ങളുണ്ട്.
ഭഺവത഼ക്ഷ്ണത, ൂലംഖ഻ഔഺഔഷണം, രങ്കഺള഻യഽീെ സഺമ഼രയം
സിരാക഻ക്കഽന്ന ശഺര഼ര഻ഔ ഈണ്, േന്ധീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഄന഻തരമഺയ
ഈത്ക്കണ്ഠ തഽെങ്ങ഻യവയഺണ് വ഻ഔഺരത഼പ്വേന്ധങ്ങളുീെ മഽകമഽപ്ദഔള്. ഇ
വ഻ഔഺരത഼പ്വത ക്ഷണഭംഖഽരമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽം ഏഔുദശം രഺറഽമഺസം
ീതഺട്ട് രരഺമഺവധ഻ ഄഞ്ചഽ വഷം വീരീയഺീക്കുയ ന഻ലന഻ല്ക്കാ എന്നഽം
തീന്പ ഖുവഷണങ്ങളുീെ ീവള഻ച്ചത്ത഻ല് ഹഺറ്റ്ഫ഼ല്്
സഺക്ഷയീന്ഫെഽത്തഽന്നഽണ്ട്. വ഻ഔഺരത഼പ്വപ്രണയം വളീരുയീറ സമയവഽം
ഉജവഽം അവശയീന്ഫെഽന്നഽീണ്ടന്നതഽം ഄത് ഏീറനഺള് ന഻ലന഻ല്ക്കഽന്നത്
രങ്കഺള഻ഔളുീെ മനൂസവരയത്ത഻നഽം ഔഽട്ട഻ഔീള പ്ശദ്ധ഻ക്കഽന്നതെക്കമഽള്ള
മറ്റുത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുീെ ശര഻യഺയ ന഻വഹണത്ത഻നഽം
ഹഺന഻ഔരമഺുയക്കഺീമന്നതഽം ീഔഺണ്ടഺവഺം പ്രഔിത഻ ഄത഻ീന
രത഻ീയന്ഫത഻ീയ ീഔെഽത്ത഻ക്കളയഽന്നത്.
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ഔഺരയങ്ങള് ുനുരീചഺുേ ന഼ങ്ങഽഔയഺീണങ്ക഻ല് ഔഺലപ്ഔമത്ത഻ല്
വ഻ഔഺരത഼പ്വപ്രണയം ഔാെഽതല് ച഻രഥാനഺയ഻യഺയ സഺനഽഔമ്പപ്രണയത്ത഻നഽ
വഴ഻മഺറഽഔയഺണ് ീചയ്യുഔ. രര

രരേഹഽമഺനം, നലല മഺനസ഻ൂഔഔയം,

രങ്കഺള഻യ഻ലഽള്ള ഄത഻രറ്റ വ഻ശവഺസം, തക്കയളവ഻ലഽള്ള
രര

രരഺപ്ശ഻തതവം തഽെങ്ങ഻യവയഺണ് സഺനഽഔമ്പപ്രണയങ്ങള഻ല്

മഽന്രന്ത഻യ഻ല് ന഻ല്ക്കഽഔ.
വ഻ഔഺരത഼പ്വതയഽീെ ഖഺംഭ഼രയുത്തഺീെഺന്ഫം സഺനഽഔമ്പേന്ധങ്ങളുീെ
ദിഢതയഽം സഽരക്ഷ഻തതവവഽം ഔാെ഻ എക്കഺലവഽം രഽമ഻ച്ചനഽഭവ഻ച്ചു
ീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഺന് രലരഽം വയഺുമഺഹ഻ുച്ചക്കഺീമങ്ക഻ലഽം ഄത്
ഄരാവമഺുയ സഺദ്ധയമഺവഺറഽള്ളൂ.

ആുരഺടഺണഽ നമഽക്കന ഇഷ്ട ുതഺന്ന഻ുപ്പഺവഽന്നത്?
“ഔമ഻തഺക്കള് രഽ നഺള് രര

രരം ഔണ്ടഽമഽട്ടുഔയലല ീചയ്യുന്നത്.

ഄവര഻രഽവരഽം എക്കഺലവഽം മുറ്റയഺീള ഈള്ള഻ല്ുന്ഫറഽന്നഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.” ജലഺലഽേ഼ന് റാമ഻
എങ്ങീനയഽള്ളവുരഺെഺണ് നഺം വശംവദരഺയ഻ുന്ഫഺവഽന്നത് എന്നുനവഷ഻ച്ച
ഖുവഷഔ രര഻ണഺമസ഻ദ്ധഺന്തവഽമഺയ഻ ീരഺരഽത്തീന്ഫെഽന്ന ച഻ല
വ഻ശദ഼ഔരണങ്ങള഻ല് എത്ത഻ുച്ചന്ന഻ട്ടുണ്ട്. രാരഭംഖ഻, മഽകത്ത഻ീന്പ ആെതഽം
വലതഽം ഭഺഖങ്ങള് തെ഻ലഽള്ള ഄനഽരഺതീന്ഫഺരഽത്തം എന്ന഼ ീരഺതഽീവ
വ഻ലമത഻ക്കീന്ഫെഽന്ന ഖഽണങ്ങള് രണ്ടഽം നലല ജ഼നഽഔളുീെ
േഹ഻

ഫഽരണങ്ങളഺീണന്നഽം ഇ വ഻ുശഷതഔളുള്ളവീര

ത഻രീഞ്ഞെഽക്കഽഔ വഴ഻ ഭഺവ഻തലമഽറഔള്ക്ക് നലല ജന഻തഔഗെന
ഈറന്ഫുവരഽത്തഽഔയഺണ് നഺം ീചയ്യുന്നത് എന്നഽമഺണ് വ഻ദ്ദ്ധമതം.
പ്ത഼ീസ ന്ദരയത്ത഻ീന്പ ലക്ഷണങ്ങളഺയ഻ വഺഴ്ത്തീന്ഫെഺറഽള്ള മിദഽവഺയ
ചമം, ത഻ളക്കമഺന്ന ന഼ണ്ട മഽെ഻, തഽങ്ങ഻യ ഄരീക്കട്ട്, ന഻റഞ്ഞ മഺറ഻െം
തഽെങ്ങ഻യവ നലല അുരഺഖയത്ത഻ീന്പയഽം പ്രതയഽല്രഺദനക്ഷമതയഽീെയഽം
വയംഖയസാചനഔള് ഔാെ഻യഺണ്.
അഔഺരത്ത഻ലഽം വയക്ത഻തവത്ത഻ലഽം ീരരഽമഺറ്റര഼ത഻ഔള഻ലഽം നുെഺുെഺ
മഺതഺര഻തഺക്കുളഺുെഺ സദിശരഺയവുരഺട് നമഽക്ക് ഔാെഽതല് അഔഷണം
ുതഺന്നഺം. േഽദ്ധ഻ശക്ത഻, ഈയരം, സംഭഺഷണരഺെവം തഽെങ്ങ഻യവയ഻ല്
നുെഺെെഽത്തഽ ന഻ല്ക്കഽന്നവക്കഽം നഺം മഽന്ഖണന ീഔഺെഽുത്തക്കഺം.
ആങ്ങ഻ീനയഽള്ളവീര വര഻ക്കഽഔ വഴ഻ രങ്കഺള഻യഽമഺയഽള്ള
ജന഻തഔസഺദിശയം വദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഺണ് നെള് ീചയ്യുന്നത്. ആത്
ഖഭങ്ങള് ഄലസ഻ത്ത഼രഺനഽള്ള സഺദ്ധയത ഔഽറയഺനഽം അുരഺഖയരാണരഺയ
സന്തത഻ഔളുീെ ജനനത്ത഻നഽം വഴ഻ീയഺരഽക്കഽന്നഽണ്ട്.
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ന഻രന്തരം ഔണ്ടഽമഽട്ടുന്നവുരഺെഽം ആെക്ക഻ീെ ആെരഴഔഽന്നവുരഺെഽം
ീതഺട്ടെഽത്ത് തഺമസ഻ക്കഽഔുയഺ ുജഺല഻ക്ക഻ര഻ക്കഽഔുയഺ മുറ്റഺ
ീചയ്യുന്നവുരഺെഽം നമഽക്ക് തഺല്രരയം ജന഻ക്കഺനഽം നീെ ആരാകീന്ഫെഽന്നഽ
എന്ന റ്റക്കഺരണം ീഔഺണ്ട് നമഽീക്കഺരഺുളഺട് മനച്ചഺയ്^വഽ ുതഺന്നഺനഽം
സഺദ്ധയത ഔാെഽതലഺീണന്ന് രല രഠനങ്ങളും ഥാന഻ര഼ഔര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.
നഺം ീഔഺത഻ക്കഽന്ന, എന്നഺല് നമഽക്ക് ൂഔവര഻ക്കഺന് ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ലലഺത്ത
ച഻ല ഖഽണങ്ങള് ൂഔവശമഽള്ളവുരഺെഽം നമഽക്ക് പ്രത഻രത്ത഻ ുതഺന്നഺം.
എന്നഺല് ഇ ര഼ത഻യ഻ല് രര

രരരാരഔങ്ങളഺയ഻ വത്ത഻ക്കഽന്ന

ദമ്പത഻ഔള് ഔാെഽതല് സംതിപ്തരഺണ് എന്ന് ച഻ല രഠനങ്ങള്
സാച഻ന്ഫ഻ക്കഽുമ്പഺള് ആത്തരം േന്ധങ്ങള്ക്ക് സമഺനതയ഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയ
ദഺമ്പതയങ്ങീളക്കഺള് അയഽസ്സ് ഔഽറവഺണ് എീന്നഺരഽ മറഽവഺദവഽം
ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.

ആണ്പപ്രണയങ്ങളു ീരണ്പപ്രണയങ്ങളു
“ഒുരഺ അണഽം തീന്പ ീരണ്ണ഻ീന്പ അദയഔഺമഽഔനഺയ഻ര഻ക്കഺന് അശ഻ക്കഽന്നഽ.
പ്ത഼ഔള് ുമഺഹ഻ക്കഽന്നുതഺ, തീന്പയഺളുീെ ഄവസഺനഔഺമഽഔ഻യഺവഺനഽം.” ീജന്ന഻ഫ വ഻ല്ഔ഻ന്സണ്
രങ്കഺള഻ഔള്ക്കഽ ന഻ിച്യ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ുയഺഖയതഺമഺനദണ്ഡങ്ങള഻ലഽം
പ്രണയുത്തഺെഽള്ള മറ്റു സമ഼രനങ്ങള഻ലഽം

പ്ത഼രഽരഽഷന്ഩഺ തെ഻ല്

വല഻യ ഄന്തരങ്ങളുണ്ട്. ഖഭത്ത഻ീന്പയഽം പ്രസവത്ത഻ീന്പയഽം ര഼ഢഔള്
സഹ഻ുക്കണ്ടതഽം ഔഽട്ട഻ഔളുീെ സംരക്ഷണത്ത഻ീന്പ മഽകയഈത്തരവഺദ഻ത്തം
ശ഻രസഺവഹ഻ുക്കണ്ടതഽം

പ്ത഼ഔളഺണ് എന്ന വ

തഽതയഺണ് ഇ

വയത഻ര഻ക്തതഔള്ക്കഽ മാലഔഺരണമഺയത്.
ആണീയ ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്നത഻ല് ഔാെഽതല് സാക്ഷ്മത രഽലത്തഽന്നത്
ീരഺതഽീവ

പ്ത഼ഔളഺണ്. യഺഥഺഥയുേഺധത്ത഻ലാന്ന഻യഽം

പ്രഺുയഺഖ഻ഔവശങ്ങള് ഔണക്ക഻ീലെഽത്തഽം ുപ്രമരഺപ്തങ്ങീള
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്നതഽം സഺമാഹയന഻ലവഺരത്ത഻നഽം
സഺമ്പത്ത഻ഔഥാന഻ത഻ക്കഽീമഺീക്ക ഔാെഽതല് പ്രഺധഺനയം ീഔഺെഽക്കഽന്നതഽം
ഄവരഺണ്. രങ്കഺള഻ എപ്തുത്തഺളം പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത പ്രഔെ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്
എന്നത഻ന് ഔാെഽതല് രര഻ഖണന ീഔഺെഽക്കഽന്നതഽം

പ്ത഼ഔളഺണ്.

മീറ്റഺരഺളുീെ ശര഼രഭഺഷീയ വയഺകയഺന഻ീച്ചെഽക്കഺനഽള്ള ജന്ഩസ഻ദ്ധമഺയ
ഔഴ഻് ഄധ഻ഔമഺയഽള്ളതഽം ഄവക്കഽ തീന്നയഺണ്. മറ഻ച്ച്
േഺഹയരാരത്ത഻ന് ഔാെഽതല് പ്രഺമഽകയം ഔല്ര഻ക്കഽന്നതഽം
അദയദശനത്ത഻ീല ഄനഽരഺഖത്ത഻ന് എളുന്ഫത്ത഻ല്
വശംവദരഺയ഻ുന്ഫഺഔഽന്നതഽം അദശന഻ഷ്ഠയഽീെുയഺ
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രരുക്ഷമഔഺംക്ഷയഽീെുയഺ രഽറത്ത് േന്ധങ്ങള഻ുലക്ക് എെഽത്തഽചഺെഽന്നതഽം
ഏീറയഽം രഽരഽഷന്ഩഺരഺണ്.
ഄെഽത്തഽ രര഻ചയമഽള്ള രണ്ടഽുരക്ക഻െയ഻ല് പ്രണയം എന്ന വ഻ഔഺരം
അദയം നഺന്ദ഻ഔഽറ഻ക്കഽന്നത് മ഻ക്കവഺറഽം രഽരഽഷീന്പ
ഹിദയത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം. എന്നഺല് “ഇ േന്ധം ആന഻യഽം തഽെരഽന്നത഻ല്
ഄഥമ഻ലല‛ എന്ന് അദയം ന഻ിച്യ഻ക്കഽന്നത് മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽം

പ്ത഼ഔളഺണ്.

ഈള്ള഻ീലയ഻രാകം തഽറന്നഽഔഺണ഻ക്കഺന് രഽരഽഷന്ഩഺ സെഺനങ്ങള്,
ശഺര഼ര഻ഔമഺയ സഹഺയങ്ങള് തഽെങ്ങ഻യ ീചയ്ത഻ഔള്
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽുമ്പഺള് പ്രണയത്ത഻ീന്പ പ്ഔയവ഻പ്ഔയങ്ങള്
വഺക്കഽഔള഻ലാീെയഺവഺനഺണഽ

പ്ത഼ഔളുീെ തഺല്രരയം.

തങ്ങള് പ്രണയത്ത഻ലലലഺത്തവരഽമഺയ഻ ഔ഻െക്ക രങ്ക഻െഺന് ൂവമനസയം
ഔഽറവഽള്ളത് രഽരഽഷന്ഩഺക്കഺണ്. മ഻ക്ക

പ്ത഼ഔളും പ്രണയീത്തയഽം

ൂലംഖ഻ഔതീയയഽം ന്ന഻ച്ചു ഔാട്ട഻ക്കലത്ത഻ മഺപ്തം സമ഼ര഻ക്കഽുമ്പഺള്
രഽരഽഷന്ഩഺക്ക് രണ്ട഻ീനയഽം രണ്ടഺയ഻ട്ടു തീന്ന ഔഺണഺന് ഄപ്ത
ൂവഷമയമ഻ലല എന്നഥം.

പ്ത഼ഔള് പ്രണയീത്ത വ഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നത്

ൂവഔഺര഻ഔപ്രത഻േദ്ധതയഽീെയഽം സഽരക്ഷ഻തതവത്ത഻ീന്പയഽം
മഺനങ്ങള഻ലാീെയഺീണങ്ക഻ല് രഽരഽഷന്ഩഺ ചഺര഻പ്തയം, ൂലംഖ഻ഔസഽകം
തഽെങ്ങ഻യ വശങ്ങള്ക്കഺണ് പ്രഺഥമയം ഔല്ര഻ക്കഽന്നത്. രഽരഽഷന്ഩഺ
ഔഺമരാത്ത഻ക്കഺയ഻ ുപ്രമം നെ഻ക്കഺനഽള്ള സഺദ്ധയത ഔാെഽതലഽള്ളുന്ഫഺള്
പ്ത഼ഔള് പ്രണയപ്രഺപ്ത഻ക്കഽ ുവണ്ട഻ ൂലംഖ഻ഔതീയ ഈരുയഺഖ഻ക്കഺനഽള്ള
സഺദ്ധയതയഺണഽ ഔാെഽതല്.
വംശവദ്ധനവ഻ല് രഽരഽഷീന്പ രങ്കഺള഻ത്തം മഽകയമഺയഽം ശഺര഼ര഻ഔവഽം
സഺമ്പത്ത഻ഔവഽമഺയ ര഻ന്തഽണഔള഻ലാീെയഺണ്. ആവക്ക് ൂലംഖ഻ഔതയഽമഺയ഻
പ്രുതയഔ഻ച്ച് േന്ധീമഺന്നഽമ഻ലല. എന്നഺല് സന്തഺുനഺല്രഺദനത്ത഻നഽള്ള
പ്ത഼ഔളുീെ പ്രധഺന മാലധനങ്ങളഺയ ഖഭരഺപ്തവഽം

തനങ്ങളും

ൂലംഖ഻ഔതയഽമഺയ഻ ഔാെ഻ന്ഫ഻ണഞ്ഞഺണഽ ഔ഻െക്കഽന്നത്. അണ്മനസ്സുഔള഻ല്
ൂലംഖ഻ഔതുയഺട് തഺരതുമയന ഔാെഽതല് പ്രത഻രത്ത഻ ഈെീലെഽത്തത്
ആക്കഺരണത്തഺലഺവഺം.

ീചനഺട്ടയ഻ീല അനഽഭവങ്ങള് ബന്ധങ്ങള്ക്കഽ
ചനഽടലീയഺരഽക്കഽുപഺള്
“രഺണ്ഔഽട്ട഻യഽീെ ഏറ്റവഽമെഽത്ത സഽഹിത്ത് ഄവീന്പ ഄെയഺയ഻ര഻ക്കഽം.”
- ഹ഻ച്ച്ുഔഺക്ക഻ീന്പ ൂസുക്കഺ എന്ന സ഻ന഻മയ഻ീല മുനഺൂവഔലയമഽള്ള,
ീഔഺലരഺതഔ഻യഺയ നഺയഔഔഥഺരഺപ്തം
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രങ്കഺള഻ തീന്ന

ുനഹ഻ക്കഺതഺവഽുമഺ, ഈുരക്ഷ഻ച്ചു ുരഺുയക്കഽുമഺ

എീന്നഺീക്കയഽള്ള ന഻രന്തരസുന്ദഹങ്ങീള ‘അഔഽലത’ എന്നഽം അീരങ്ക഻ലഽം
തുന്നഺെെഽക്കഺന് പ്ശമ഻ക്കഽുമ്പഺീഴഺീക്ക ഄസവഥാനത ഄനഽഭവീന്ഫെഽന്നത഻ീന
‘വ഻മഽകത’ എന്നഽം വ഻ള഻ക്കഺറഽണ്ട്. അഔഽലതുയഺ വ഻മഽകതുയഺ
സന്ന഻ഹ഻തമഺുണഺ ഄലലുയഺ എന്നത഻ീന്പ ഄെ഻ഥാനഺനത്ത഻ല്
വയക്ത഻േന്ധങ്ങുളഺെഽള്ള ഒുരഺരഽത്തരഽീെയഽം സമ഼രനങ്ങീള തഺീഴ
വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ര഼ത഻യ഻ല് നഺലഺയ഻ തരംത഻ര഻ക്കഺം. ആത഻ല് ഏതഽ
ൂശല഻യഺണ് രഺള഻ല് രാരീന്ഫെഽഔ എന്നഽ ന഻ണയ഻ക്കഽന്നത്
ഔഽട്ട഻ക്കഺലത്ത് അ വയക്ത഻ക്ക് തീന്പ രക്ഷഔത്തഺക്കളുമഺയഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന
േന്ധത്ത഻ീന്പ ര഼ത഻വ഻ുശഷങ്ങളഺണ് എന്ന് ുജഺണ് ീേ ള്േ഻ എന്ന
മുനഺുരഺഖവ഻ദ്ദ്ധന് മഽുന്നഺട്ടുീവച്ച സ഻ദ്ധഺന്തം രറയഽന്നഽ.
ലവുലശം അഔഽലതുയഺ വ഻മഽകതുയഺ ഔാെഺീത മറ്റുള്ളവരഽമഺയ഻
ഄെഽക്കഽന്ന ശ഼ലമഽള്ളവക്കഽ മഺപ്തമഺണ് അുരഺഖയഔരമഺയ
ദ഼ഗഔഺലേന്ധങ്ങള് ൂഔവര഻ക്കഺനഺവഽഔ. ഔഽട്ട഻ഔളുീെ അവശയങ്ങുളഺട്
തക്കസമയത്ത് ഄനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് പ്രത഻ഔര഻ക്കഽഔ
രത഻വഺക്ക഻യവരഽീെ മക്കള഻ലഺണ് ഇ ശ഼ലം രാരീന്ഫെഺറഽള്ളത്.
ച഻ല ുനരങ്ങള഻ല് മക്കീള ഈച഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല്

ുനഹ഻ക്കഽഔയഽം

എന്നഺല് മറ്റു ച഻ല ുവളഔള഻ല് ഄവീര ഄഔഺരണമഺയ
ന഻വ഻ഔഺരതുയഺീെ ഄവഖണ഻ക്കഽഔയഽം ീചയ്യുഔ എന്ന ഥാന഻രതയ഻ലലഺത്ത
ീരരഽമഺറ്റം പ്രഔെ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നവരഽീെ മക്കള഻ല് അഔഽലത ഔാെഽതലഺയ഻
ഔണ്ടഽവരഺറഽണ്ട്. ആക്കാട്ട ഄരക്ഷ഻തതവുേഺധം, ഔെഽത്ത സവയംവ഻മശനം,
രങ്കഺള഻യഺല് ത഻ര

ഔര഻ക്കീന്ഫെഽുമഺീയന്ന ന഻രന്തരമഺയ ഈത്ക്കണ്ഠ

തഽെങ്ങ഻യവയ഻ല് ഈഴറഽന്നവരഺയ഻ വളന്നഽവരഺം.
ഔഽട്ട഻ഔീള അരത്തഽുവളഔള഻ല് ുരഺലഽം ീഖ ന഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽഔയഽം
ീചറഽപ്രഺയത്ത഻ുല സവയംരരയഺപ്തരഺവഺന് ന഻േന്ധ഻ക്കഽഔയഽം
ീചയ്യുന്നവരഽീെ മക്കള് വളന്നഽ വരഽന്നത് രഽരഺട്
വ഻മഽകതയഽമഺയഺവഺം. ആങ്ങ഻ീനയഽള്ളവ ഭഺവ഻യ഻ല് മറ്റുള്ളവരഽീെ
വ഻ഔഺരവഺയ്രഽഔള്ക്കഽ മഽന്ന഻ല് മനസ്സ഻ളഔഺത്തവരഽം േന്ധങ്ങള്ക്ക്
വല഻യ പ്രഺധഺനയീമഺന്നഽം ീഔഺെഽക്കഺത്തവരഽം അയ഻മഺറഺം.
രക്ഷഔത്തഺക്കളുീെ പ്ഔാരര഼ഢനങ്ങള്ക്കഽ വ഻ുധയരഺവഽന്ന ഔഽട്ട഻ഔീള
മഽത഻ന്നഽ ഔഴ഻യഽുമ്പഺള് അഔഽലതയഽം വ഻മഽകതയഽം രഽുരഺീല
ര഻െ഻ഔാെഺം. ആവ ൂവഔഺര഻ഔമഺയ ഄെഽന്ഫങ്ങീള ുരസമയം തീന്ന
അപ്ഖഹ഻ക്കഽഔയഽം ഭയക്കഽഔയഽം ീചയ്യുന്നവരഺയ഻ത്ത഼രഺം. ആത്തരക്കഺ
ഄഔീന്ഫെഽന്ന േന്ധങ്ങള് നഺെഔ഼യതയഽം വ഻ഔഺരവ഻ക്ഷഽബ്ധതഔളും
പ്രവചനഺത഼തമലലഺത്ത ീരരഽമഺറ്റങ്ങളുീമഺീക്ക
ന഻റഞ്ഞഺെഽന്നവയഺയ഻ര഻ക്കഽം.
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ആന്ഫറഞ്ഞത഻ല് ഏതഽ ൂശല഻യഺണ് തഺന് സവഺംശ഼ഔര഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത് എന്നഽ
ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത് േന്ധങ്ങള഻ുലീന്ഫെഽുമ്പഺള് തക്കതഺയ മഽന്ഔരഽതലഽഔള്
സവ഼ഔര഻ക്കഺന് നീെ പ്രഺപ്തരഺക്കഽം. മഽത഻ന്നഽ ഔഴ഻ഞ്ഞഽണ്ടഺഔഽന്ന
ഄനഽഭവങ്ങള്ക്കഽം രഺളുീെ വയക്ത഻േന്ധൂശല഻ീയ
സവഺധ഼ന഻ക്കഺനഺവഽീമന്നഽം തക്കതഺയ മനശഺ

പ്തച഻ഔ഻ത്സഔള് വഴ഻

ീചറഽന്ഫത്ത഻ല് രാരീന്ഫട്ട ുമഺശം ൂശല഻ഔീള ീരഺള഻ച്ചുരണ഻യഺന്
സഺധ഻ക്കഽീമന്നഽം സമ഼രഔഺല രഠനങ്ങള് സാച഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.

പ്രണയ ശഺശവതമഺവഺന് ചന഻ല ഒറ്റമാല഻കള്
“േഺധ഻തരഺരഽം വ഻െഽത഻യഺപ്ഖഹ഻ക്കഺത്ത രഽ ുരഺഖമഺണ് പ്രണയം.” ീര ുലഺ ീഔഺയ്ുലഺ
ഄെഽന്ഫത്ത഻ീന്പ തഽെക്കഔഺലങ്ങള഻ല്ത്തീന്ന രര

രരസംുവദനത്ത഻ലഽള്ള

ീചറ഻യ ുരഺരഺയ്മഔള് ുരഺലഽം ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽഔയഽം, ഄവീയ
പ്ഔ഻യഺത്മഔമഺയ഻ രര഻ഹര഻ക്കഽഔയഽം, ഫലപ്രദമഺയ
അശയവ഻ന഻മയര഼ത഻ഔള് വളത്ത഻ീയെഽക്കഽഔയഽം, ആീതഺീക്ക വഴ഻
തങ്ങള് നലല മനീന്ഫഺരഽത്തമഽള്ളവരഺീണന്ന് ഈറന്ഫുവരഽത്തഽഔയഽം
ീചയ്യുന്നത് േന്ധത്ത഻ീന്പ അതയന്ത഻ഔവ഻ജയീത്ത സഹഺയ഻ക്കഽം.
ആത഻ീനഺന്നഽം മ഻നീക്കെഺീത ുനീര ൂലംഖ഻ഔേന്ധത്ത഻ുലക്കഽ ന഼ങ്ങഽന്ന
ഔഺമഽഔ഼ഔഺമഽഔന്ഩഺക്ക് ഭഺവ഻യ഻ല് തലീരഺക്കഽന്ന പ്രശ്നങ്ങീള ന്ന഻ച്ചു
തരണം ീചയ്യഺനഽള്ള ഔഴ഻് ദഽേലമഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഄനശവരപ്രണയം ൂഔവര഻ക്കഺന് ീഔഺത഻ക്കഽന്നവ േന്ധം രഽുരഺഖമ഻ച്ചു
ഔഴ഻ഞ്ഞഺലഽം രര

രരം മനസ്സുഔള് തഽറന്നഽ ീഔഺുണ്ടയ഻ര഻ക്കഺന്

പ്ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. ുഔവലം വഺത്തഔളും വ

തഽതഔളും മഺപ്തം

ചച്ചീക്കെഽക്കഺീത തീന്പ അപ്ഖഹങ്ങളും അവശയങ്ങളും
വ഻ഔഺരങ്ങളുീമഺീക്കക്കാെ഻ ുപ്രമഭഺജനുത്തഺട്
രങ്കഽീവച്ചുീഔഺണ്ട഻ര഻ുക്കണ്ടത് ഄതയഺവശയമഺണ്. ആരഽവക്കഽം
രഽുരഺീല തഺല്രരയമഽള്ള വ഻ഷയങ്ങള് ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നതഽം രഽമ഻ച്ചു
സമയം ീചലവഴ഻ക്കഺന് ഄവസരങ്ങള് തരഽന്ന രഽത഻യ രഽത഻യ
വ഻ുനഺദങ്ങള് ഔീണ്ടത്ത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽം എക്കഺലവഽം ഄുനയഺനയം
രറഞ്ഞഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഺനഽള്ള രഽതഽരഽത്തന്വ഻ുശഷങ്ങള്
ലഭ഻ച്ചുീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഺന് സഹഺയ഻ക്കഽം.
ൂദനംദ഻നവയവഹഺരങ്ങള഻ല് ആരഽവക്കഽം ുര പ്രഺധഺനയം
ലഭ഻ുക്കണ്ടതഽം ഄതയഺവശയമഺണ്. ഒുരഺുരഺ ഔഺരയത്ത഻ലഽം
രണ്ടഽുരരഽീെയഽം ഄഭ഻പ്രഺയങ്ങള്ക്ക് തഽലയരര഻ഖണന
ീഔഺെഽത്തഽീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കണം എന്നലല ആത഻നഥം. മറ഻ച്ച്
ദ഼ഗഔഺലഺനഽഭവങ്ങീള ഔണക്ക഻ീലെഽക്കഽുമ്പഺള് രണ്ട഻ീലഺരഺള്ക്ക് തഺന്
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ത഼ീര രര഻ഖണ഻ക്കീന്ഫെഽന്ന഻ലല എന്ന ുതഺന്നലഽളവഺഔഽന്ന സഺഹചരയം
ഴ഻വഺുക്കണ്ടതഽണ്ട് എന്നഺണ്.
ഄനഽരഺഖത്ത഻ീന്പ അദയനഺളുഔള഻ല് സഺമ്പത്ത഻ഔവഽം മറ്റുമഺയ ീചലവഽഔള്
തത്തഽലയമഺയ഻ വഹ഻ച്ച് തഺന് രങ്കഺള഻യഽീെ ഓദഺരയത്ത഻ല് ജ഼വ഻ച്ചു
ുരഺവഺനഺപ്ഖഹ഻ക്കഽന്ന വയക്ത഻യലല എന്ന് ഄുനയഺനയം ുേഺദ്ധയീന്ഫെഽത്തഺന്
ആരഽവരഽം പ്ശദ്ധ഻ക്കഽന്നത് സവഺഭഺവ഻ഔമഺണ്. ഄെഽന്ഫം
ഖഹനമഺഔഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ച് രുക്ഷ ആങ്ങ഻ീന ഒുരഺ ഔഺരയത്ത഻ലഽം
തഽലയത ുനഺക്കഽന്നത് ന഻ത്തലഺക്കഽഔയഽം, രഔരം േന്ധത്ത഻ുലക്കഽള്ള
സംഭഺവനഔളുീെയഽം േന്ധം ീഔഺണ്ടഽള്ള ലഺഭനരാകങ്ങളുീെയഽം
അീഔത്തഽഔഔള് ആരഽവക്കഽം ഏീറക്കഽീറ സമമഺയ഻ര഻ക്കഽവഺന്
പ്ശദ്ധ഻ക്കഽഔയഽമഺണഽ ുവണ്ടത്. ഈദഺഹരണത്ത഻ന് രഺള് രണവഽം
മുറ്റയഺള് ഔഽുറുയീറ സമയവഽം േന്ധത്ത഻ീന്പ അവശയഔതഔള്ക്കഺയ഻
ീചലവഴ഻ക്കഽന്ന സഺഹചരയം രണ്ടഽുരക്കഽം തിപ്ത഻ഔരമഺുവണ്ടതഺണ്.
ഄെഽന്ഫം ര഻ീന്നയഽം ത഼പ്വമഺഔഽുമ്പഺള് ച഻ല വ഻ഷയങ്ങള഻ീലങ്ക഻ലഽം
ഔണക്കഽുനഺട്ടങ്ങള്ക്ക് രാണവ഻രഺമമ഻െഺവഽന്നതഺണ്. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം
ന഻സവഺഥത വ഻ളയഺുെണ്ട ഇീയഺരഽ ഗട്ടത്ത഻ല് ുരഺലഽം രഺള്ത്തീന്ന
എലലഺം രഽക്കഽഔയഽം മുറ്റയഺള്ക്ക് തുന്പതഺയ സംഭഺവനഔീളഺന്നഽം
രങ്കഽീവക്കഺനഽള്ള ഄവസരങ്ങള഻ലലഺീത ുരഺവഽഔയഽം ീചയ്യുന്ന
സഺഹചരയം ഴ഻വഺുക്കണ്ടതഺണ്.
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.................................................................................................................

ആദയദര്ശനത്ത഻ീല അനഽരഺം നീന്നഺന്നന ശര഻ക്കഽ ഉുടഺ?
ഈണ്ട്. രഺളുീെ അഔഷണ഼യതയഽീെ ഄളീവെഽക്കഺന് നമഽക്ക് ശരഺശര഻
0.13 ന഻മ഻ഷങ്ങള് മത഻ീയന്നഽം രണ്ടഽുര ന്ന഻ച്ചു ീചലവ഻െഽന്ന
അദയമ഻ന഻ട്ടുഔള് തീന്ന ഄവരഽീെ േന്ധത്ത഻ീന്പ ഭഺവ഻ീയ
ന഻ണയ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്നഽം ഖുവഷണങ്ങള഻ല് ീതള഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്.
എന്നഺല് രഺളുീെ രാരഭംഖ഻യഽം ീസ ന്ദരയമഽള്ളവ
സല്ഖഽണസമ്പന്നരഺയ഻ര഻ക്കഽം എന്ന മഽന്വ഻ധ഻യഽം അണ് നഺം
റ്റുനഺട്ടത്ത഻ുല ച഻ലര഻ല് അഔിരാകരഺയ഻ുന്ഫഺവഺന് ന഻മ഻ത്തമഺഔഽന്നത്
എുന്നഺുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ഄതഽീഔഺണ്ടഽതീന്ന ന്നഺംഔഺഴ്ചയ഻ല് നഺം
ഔല്ര഻ച്ചുീഔഺെഽത്ത നലല ഖഽണങ്ങീളഺന്നഽം സതയത്ത഻ല് അ വയക്ത഻ക്ക് ആലല
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എന്ന് ര഻ന്ന഼ട് ീതള഻യ഻ക്കീന്ഫട്ടഺല് ആത്തരം േന്ധങ്ങള്
തഺറഽമഺറഺയ഻ുന്ഫഺവഺനഽള്ള സഺദ്ധയത ഏീറയഺണ്.
.................................................................................................................

വ഻രഹ പ്രണയത്ത഻ീെ ത഼പ്വത കാട്ടുുമഺ?
ഄത് രഺളുീെ വയക്ത഻തവീത്ത അപ്ശയ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽം. ഄന്തമഽകര഻ല്
വ഻രഹം പ്രണയീത്ത ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽം. എന്നഺല് ഏവുരഺെഽം
ഄുങ്ങഺട്ടുഔയറ഻ ആെീരെഽന്ന ശ഼ലമഽള്ളവര഻ല് വ഻രഹം
വ഻രര഼തഫലമഺവഺം സിരാക഻ക്കഽഔ.
.................................................................................................................

പ്രണയ നമ്മളറ഻യഺീത സ ഭവ഻ച്ചു ുരഺകഽന്നതഺുണഺ?
ഄലല. ഐഔമതയം, ഔഺമം, പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത എന്ന഻വയ഻ല് ഔഺമം
മഺപ്തമഺണ് ത഼ീര നെഽീെ ന഻യപ്ന്തണത്ത഻ലലലഺതഽള്ളത്. രഺുളഺട്
പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത രഽലത്തഺന് നഺം ന഻ിച്യ഻ക്കഽന്നത് രാണമഺയഽം
സവയമറ഻ഞ്ഞഽ തീന്നയഺണ്. രഽ േന്ധത്ത഻ല് എപ്തുത്തഺളം ഐഔമതയം
പ്രഔെമഺക്കണം എന്നതഽം രഽ രര഻ധ഻ വീര നമഽക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന്
ഔഴ഻യഽം.
ആുത ഔഺരണത്തഺല് പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധത, ഐഔമതയം എന്ന഻വയ഻ല്
തക്കതഺയ പ്ശദ്ധ ീചലഽത്തഽഔ വഴ഻ ുനെ഻ീയെഽത്തഽ ഔഴ഻ഞ്ഞ രഽ പ്രണയം
മഺഞ്ഞഽുരഺഔഺീത സാക്ഷ഻ക്കഺനഽം നമഽക്കഽ രറ്റും.
.................................................................................................................

ഒുരസമയ ഒന്ന഻ലധ഻ക ുരീര പ്രണയ഻ക്കഺനഺവഽുമഺ?
ഐഔമതയവഽം ഔഺമവഽം പ്രത഻ജ്ഞഺേദ്ധതയഽം ത഻ഔഞ്ഞ
സമ്പാണപ്രണയത്ത഻ീന്പ ഔഺരയമഺണ് ഈുേശ഻ച്ചീതങ്ക഻ല് സഺദ്ധയമലല
എന്നഺണഽത്തരം. ഄത഻നഽ പ്ശമ഻ക്കഽന്നത് ഔെഽത്ത ഄന്തഃസംഗഷങ്ങള്ക്കഽ
വഴ഻ീവക്കഽഔയഽം അ അന്തര഻ഔഔലഹങ്ങള് പ്ഔുമണ േന്ധങ്ങളുീെ
വ഻നഺശത്ത഻ന് ആെയഺക്കഽഔയഽം ീചയ്യും.
വ഻ഔഺരത഼പ്വപ്രണയം, സഺനഽഔമ്പപ്രണയം എന്ന഻വയ഻ല്
ഏീതങ്ക഻ലഽീമഺീരണ്ണം മഺപ്തുമ തീന്പ രങ്കഺള഻ക്കഽ തരഺനഺവഽന്നഽള്ളൂ എന്ന
ന഻ഖമനത്ത഻ീലത്തഽന്നവ ഔ഻ട്ടഺീത ുരഺവഽന്നയഺ പ്രണയത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻
മീറ്റഺരഽ രങ്കഺള഻ീയ ഔീണ്ടത്ത഻ുയക്കഺം. രുക്ഷ ഔഺലപ്ഔമത്ത഻ല്
ഄത഻ീലഺരഺുളഺെഽ രഽലത്തഽന്ന വ഻ഔഺരത഼പ്വപ്രണയം എര഻ഞ്ഞെങ്ങ഻
ഄതഽം സഺനഽഔമ്പപ്രണയത്ത഻നഽ വഴ഻മഺറഽുമ്പഺള് ഔഺരയങ്ങള്
ദഽഷ്ഔരമഺഔഽം. രണ്ടഽ ുപ്രമഭഺജനങ്ങുളഺട് മനസ്സറ഻ഞ്ഞ഻െരഴഔഺന്
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ഄയഺള്ക്ക് രണ്ട് വയതയ

തമഽകങ്ങള് ൂഔീക്കഺുള്ളണ്ടതഺയ഻ വരഽം.

ആത്തരം ൂദവതവയക്ത഻തവങ്ങള് ഏീറനഺള് ന഻ലന഻ത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽ ുരഺവഽഔ
ഄത഼വുേശഔരമഺയ഻ര഻ക്കഽം. ആതഽ സിരാക഻ക്കഽന്ന മുനഺയഺതന
രണ്ട഻ീലഺരഺള഻ുലക്ക് തഽങ്ങ഻ക്കാെഺന് ഄയഺീള ന഻േന്ധ഻തനഺക്കഽഔയഽം
ീചയ്യും.
.................................................................................................................

പ്രണയത്ത഻നഽ ത഼പ്വത കാടഽതലഽള്ളത്
ുപ്രമവ഻വഺഹങ്ങള഻ലഺുണഺ?
രഺജഥാനഺന് സേഔലഺശഺലയ഻ീല ച഻ല ഖുവഷഔ ഇ വ഻ഷയീത്ത
രഠനവ഻ുധയമഺക്കഽഔയഽണ്ടഺയ഻. മധഽവ഻ധഽുവളയ഻ല് ഔാെഽതല് ഈല്ക്കെമഺയ
പ്രണയം ദിശയമഺയത് ുപ്രമവ഻വഺഹങ്ങള഻ല്ത്തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺല്
ഔഺലപ്ഔമത്ത഻ല് ുപ്രമവ഻വഺഹങ്ങള഻ല് പ്രണയം
ദഽേലമഺയ഻ുന്ഫഺവഽുമ്പഺള് ഄുറഞ്ച്് വ഻വഺഹങ്ങള഻ല് ഄത്
രത഻ീയന്ഫത഻ീയ സഽദിഢമഺയ഻ത്ത഼രഽന്നതഺയഺണഽ ഔഺണീന്ഫട്ടത്.
വ഻വഺഹത്ത഻ീന്പ രത്തഺം വഺഷ഻ഔത്ത഻ല് ഄുറഞ്ച്് വ഻വഺഹങ്ങള഻ീല
പ്രണയത്ത഻ീന്പ ത഼ക്ഷ്ണത ുപ്രമവ഻വഺഹങ്ങള഻ുലത഻ുനക്കഺള് ഏഔുദശം
ആരട്ട഻യഺയ഻രഽന്നഽ! ുപ്രമവ഻വഺഹങ്ങളുീെ തഽെക്കത്ത഻ല് ജവല഻ച്ചുന഻ല്ക്കഽന്ന
ഔഺമം പ്ഔുമണ എര഻ഞ്ഞെങ്ങഽന്നതഽം ഄുറഞ്ച്് വ഻വഺഹങ്ങള഻ല്
അദയനഺളുഔള഻ല് ദഽേലമഺയ ഐഔമതയം പ്ഔുമണ
ദിഢതയഺജ഻ക്കഽന്നതഽമഺണ് ഇ ഥാന഻ത഻ുഭദങ്ങള്ക്കഽ ന഻മ഻ത്തമഺഔഽന്നത്.
.................................................................................................................

പ്രണയത്ത഻ീനഺരഽങ്ങഽന്നവര്ക്കന അവശയ ഉടഺയ഻ര഻ുക്കട
ംഽണ ഏത്?
ആന്തയയെക്കമഽള്ള മഽന്ഫത്ത഻ുയഴ് രഺജയങ്ങള഻ീല രത഻നഺയ഻രുത്തഺളം
പ്ത഼രഽരഽഷന്ഩഺുരഺട് രത഻മാന്ന഻നങ്ങളുള്ള രഽ രട്ട഻ഔയ഻ല് ന഻ന്ന്
തങ്ങളുീെ ജ഼വ഻തരങ്കഺള഻യ഻ല് ഔഺണഺനഺപ്ഖഹ഻ക്കഽന്ന മാന്നഽ ഖഽണങ്ങള്
ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ക്കഺന് ഖുവഷഔ അവശയീന്ഫെഽഔയഽണ്ടഺയ഻.
പ്ത഼ഔളുീെയഽം രഽരഽഷന്ഩഺരഽീെയഽം മഽന്ഖണനഔള഻ല് രല
വയതയഺസങ്ങളും ീതള഻ഞ്ഞഽവീന്നങ്ക഻ലഽം ഔരഽണ എന്ന ഖഽണം
ുദശുഭദമുനയ ആരഽല഻ംഖങ്ങളുീെയഽം രട്ട഻ഔഔള഻ല് മഽന്ന഻ട്ടുന഻ന്നഽ.
.................................................................................................................
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വ഻വഺഹപ്രഺയത്ത഻നഽ ുശഷ രലരഽീടയഽ സര്ംഺത്മകതകത
വറ്റ഻വരടഽുരഺകഽന്നത് നന്തഽീകഺടന?
ീജപ്ഫ഻ മ഻ലല എന്ന മനശഺ

പ്തജ്ഞീന്പ ഄഭ഻പ്രഺയത്ത഻ല് ച഻പ്തം

വരക്കഺുനഺ, രഺട്ടുരഺെഺുനഺ, തമഺശ രറയഺുനഺ, ഔഺയ഻ഔഺഭയഺസങ്ങള്
നെത്തഺുനഺ ീക്ക ച഻ലക്കഽള്ള ഔഴ഻വഽഔള് ഄനഽുയഺജയരഺയ ആണഔളുീെ
മനസ്സ഻ളക്കഺന് ുവണ്ട഻ മഺപ്തം ഈരഽത്ത഻ര഻ഞ്ഞഽ വന്നവയഺണ്.
മറ്റുള്ളവര഻ീല ആത്തരം ുയഺഖയതഔീള ത഻ര഻ച്ചറ഻യഺനഽം വ഻വ഻ധ
ഔലഺഔഺയ഻ഔരാരങ്ങീള അസവദ഻ക്കഺനഽം വ഻ലയ഻രഽത്തഺനഽീമഺീക്കയഽള്ള
രഺെവം നെഽീെ തലുച്ചഺറഽഔള഻ല് രാരീന്ഫട്ടത് ുയഺഖയരഺയ രങ്കഺള഻ഔീള
ുവത഻ര഻ച്ചറ഻യഽഔീയന്ന ുജഺല഻ അയഺസരഹ഻തമഺഔഺന് ുവണ്ട഻യഽമഺണ്.
.................................................................................................................

അടഽത്ത രക്തബന്ധത്ത഻ലഽള്ളവുരഺടഽ നമഽക്കന ീരഺതഽീവ പ്രണയ
ുതഺന്നഺത്തത് നന്തഽ ീകഺടന?
രക്തേന്ധമഽള്ളവക്കഽ ജന഻ക്കഽന്ന സന്തത഻ഔള്ക്ക് ജന഻തഔൂവഔലയങ്ങള്
ര഻െ഻ീരെഺന് സഺദ്ധയത ഔാെഽതലഺണ്. ആീതഺഴ഻വഺക്കഺനഺണ് പ്രഔിത഻
നെഽീെീയഺീക്ക മനസ്സുഔള഻ല് ന഻ന്ന് ആങ്ങ഻ീനയഽള്ളവുരഺെഽള്ള
പ്രണയഺസക്ത഻ എെഽത്തഽമഺറ്റ഻യത്. എന്നഺല് ആത് എങ്ങ഻ീന
സഺദ്ധയമഺഔഽന്നഽ എന്നത഻ീന്പ വ഻ശദഺംശങ്ങള് ശഺ

പ്തജ്ഞക്ക് ആതഽവീര

ര഻െ഻ഔ഻ട്ട഻യ഻ട്ട഻ലല. േഺലയൂശശവങ്ങള഻ല് ന഻രന്തരം
ുനര഻ല്ക്കഺണഽന്നവുരഺെഺണ് മഽത഻ന്നഽഔഴ഻യഽുമ്പഺള് നമഽക്ക്
ൂലംഖ഻ഔൂവമഽകയം രാരീന്ഫെഽന്നത് എന്ന് ച഻ല രഠനങ്ങള്
വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. നെഽീെീയഺീക്കയഽള്ള഻ല് ഄറന്ഫ് എന്ന വ഻ഔഺരം
അവ഻ഭവ഻ച്ചത഻ീന്പ രഽ പ്രധഺന ഈുേശവഽം ആതഺവഺം എന്നഽം
സാചനഔളുണ്ട്.
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