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പ്രാർത്ഥന: താഴും താക്കാലും 
ഡി ബാബുക് ാൾ 

ആദാമിന്റെ  ൗത്രൻ  ിറന്ന കാലും മുതലാണ് യാഹ ്ന്റെയുന്റെ നാമത്തിലള്ള പ്രാർത്ഥന തുെങ്ങിയന്റതന്ന് ഉല്പത്തിപ്പുസ്തകും 
 റഞ്ഞുതരുന്നു.  ഴയ നിയമത്തിൽ 85 പ്രാർത്ഥനകളും, പ്രാർത്ഥനന്റയന്നു െർഗീകരികാവുന്ന 74 സങ്കീർത്തനങ്ങളും 
ഉള്ളതായി ൊയിച്ചിട്ടുണ്ട.് എക്പാൾ ക്െണന്റമങ്കിലും പ്രാർത്ഥികാും, എെിന്റെ െച്ചും പ്രാർത്ഥികാും, എന്നാൽ ചില 
ക്െളകളിൽ പ്രാർത്ഥന നിർബന്ധും: ഇതാണു  ഴയ നിയമും പ്രാർത്ഥനന്റയക്കുറിച്ച  ഠിപിക്കുന്നന്റതന്ന് ഏകക്ദശമായി 
 റയാും. പ്രാർത്ഥന ക്കെലും അനുഷ്ഠാനമായി അധഃ തികരുന്റതന്നു പ്രൊചകന്മാർ ആഹവാനും ന്റചയ്തു. 

പ്രൊസപൂർെകാലത്തു തന്റന്ന മധയസ്ഥപ്രാർത്ഥന പ്രധാനമായിരുന്നു. ക്മാശയുന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ പ്രകൃതത്തിൽ 
സെിക്ശഷശ്രദ്ധ ആെശയന്റപടുന്നു. ക്മാശ പ്രാർത്ഥനാമനുഷയൻ ആയിരുന്റന്നന്നു നമുകറിയാും. പ്രാർത്ഥനാമനുഷയരിന്റല 
അതികായൻ എന്നാണ് ക് ാൾ ക്ബാഷാും എന്ന ഈക്ശാസഭാുംഗും എഴതിയിട്ടുള്ളത്. ക്മാശയുന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ 
ശ്രീക്യശുെിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മുക്ന്നാെിയായിരുന്റന്നന്നു  ണ്ഡിതമതും. 

പ്രൊസകാലത്താണ് സിനക്ഗാഗുകൾ ഉണ്ടായത്. ന്റ ാതുപ്രാർത്ഥനക്കാ ക്െദൊയനക്കാ ക്െദി ക്െന്ററ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ലക്ല്ലാ. അതുന്റകാണ്ടു പ്രൊസികൾ സിനക്ഗാഗുകളിൽ യാഹ ്ന്റെയുന്റെ മുഖും ക്തെി. അെന്റെ മുഖപ്രകാശും 
തങ്ങളന്റെ ക്മൽ  തിക്കുന്നത ്അെർ തിരിച്ചറിയുകയുും ന്റചയ്തു. 

പ്രൊസാനന്തരകാലത്ത് ന്റ ാതുപ്രാർത്ഥനകൾ തുെർന്നു. എങ്കിലും എസ്രായുും ന്റനഹമിയയുും െയക്തിഗതപ്രാർത്ഥനകളന്റെ 
പ്രസക്തി ന്റെളിന്റപടുത്തിയതു ജനും ശ്രദ്ധിച്ച. മകാബിയകാലത്തു ക് ാരിനു പുറന്റപട്ടെർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണു 
യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയത്. ക്രക്മണ യാന്ത്രികമായ നാക്മാച്ചാരണങ്ങളും നിർബ്ബദ്ധമായ പ്രാർത്ഥനാനുഷ്ഠാനങ്ങളും 
ഇസ്രക്യലിന്റന അെയാളന്റപടുത്താൻ തുെങ്ങി. മനുഷയാെതാരകാലന്റത്ത അെസ്ഥ അതായിരുന്നു. 

 ഴയ നിയമകാലന്റത്ത പ്രാർത്ഥനന്റയക്കുറിച്ച  റയുക്പാൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സെിക്ശഷ രാമർശും അർഹിക്കുന്നുണ്ട.് 
ക്െദപുസ്തകും ഉൾന്റകാള്ളുന്ന ദർശനങ്ങൾ, കല്പനകൾ, ജ്ഞാനും, പ്രെചനും, യാഹ ്ന്റെയുന്റെ അത്ഭുതപ്രവൃത്തികൾ 
എല്ലാും െിളക്കുതിരിയിൽ എണ്ണ കയറുക്പാന്റലയുും, ക്ലാമികകളിലൂന്റെ ആഗിരണും നെക്കുന്ന ന്റചെികളിൽ അരക്ങ്ങറുന്ന 
പ്രക്രിയ ക് ാന്റലയുും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ന്റതളിഞ്ഞു െരുന്നു എന്നു ഞാൻ തന്റന്ന മന്ററാരിെത്്ത എഴതിയിട്ടുള്ളത് 
ഓർത്തുക് ാവുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങളിന്റല പ്രാർത്ഥനകൾക് കാണാവുന്ന സെിക്ശഷതകൾ “ക്െദശബ്ദരത്നാകര”ത്തിൽ 
(ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറൂട്ട,് 1997, നാലാും  തിപ് 2016) ഇങ്ങന്റന ൊയികാും: 

(ക)  ഒക്ര സമയും െയക്തിഗതപ്രാർത്ഥനയുും സുംഘും ക്ചർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമാണ് അെ. 

(ഖ)  ജീെിതാനുഭെങ്ങളന്റെ വെെിധയും അെയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. 

(ഗ)  പ്രതയാശയാണു മൂലബിന്ദു. കണ്ണീരിക്ലയ്ക്കുും ചിരിയിക്ലയ്ക്കുും മാറിമാറി െീഴക്പാഴും ഈ ഭാെത്തിനു മാറമില്ല. 
ഇഹക്ലാകജീെിതത്തിൽ നിന്നു നിതയജീെനിക്ലയ്ക്കു കെക്കുന്നതിന്റനക്കുറിച്ച ൊക്ഗാർ  റഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മ െരുന്നു: ഒരു 
മുല കുെിച്ചകഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ശിശുെിന്റന മക്റ മുലയിക്ലയ്ക്കു നയിക്കുന്നു. രണ്ടു മുലകണ്ണുകൾകിെയിന്റല അതിഹ്രസവമായ 
സമയും കുഞ്ഞിന് ക്ലാകാെസാനും ക് ാന്റല ക്താന്നുും എന്നാണു മഹാകെി  റഞ്ഞത്. െീണ്ടുും  ാൽ 
കിട്ടിത്തുെങ്ങുക്പാക്ഴാ, കുഞ്ഞിനു നിർവൃതിയായി. സങ്കീർത്തനകാരന്റെ മനസ്സും ഇക്ത  ാതയിലാണ്. 

(ഘ)  അതുന്നതനായ വദെത്തിന്റെ നിഴലിൽ ജീെിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മഹർഷും സങ്കീർത്തനത്തിൽ സുെയക്തമാണ.് 

 ഴയ നിയമത്തിന്റല പ്രാർത്ഥനന്റയക്കുറിച്ച ന്റ ാതുക്െ നിരീക്ഷികാവുന്ന ചില സുംഗതികളണ്ട്. ഒന്ന്, ഇസ്രക്യലിന്റെ 
വദെമായ യാഹ ്ന്റെക്യാടു മാത്രമാണു പ്രാർത്ഥന. അകാദിലും ഈജിപ്തിലും ഒന്റക പ്രാർത്ഥനക് ഇക്ത സവരവുും ലയവുും 
ഭാെവുും ഉണ്ടായിരുന്നുന്റെങ്കിലും അെരുന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏകവദക്ൊന്മുഖും ആയിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്, യാഹ ്ന്റെന്റയ 
സവന്തും കുടുുംബകാരണെർ ആയിട്ടാണ് ഇസ്രക്യൽ കണ്ടത്. മനുഷയൻ വദെക്ത്താെ ്എന്ന ന്റ ാതുഭാെക്ത്തകാൾ 
കൂടുതലായി ഇസ്രക്യൽ യാഹ ്ന്റെക്യാെ് എന്ന സവകാരയഭാെമാണു നാും കാണുന്നത.് ഇതിക്നാടു ക്ചർത്തു റക്യണ്ട 
മന്ററാന്നുണ്ട്. യാഹ ്ന്റെയാണ് ഏകവദെും - ഏകസതയവദെും മാത്രമല്ല, ഏകവദെും, ഒക്രന്റയാരു വദെും - എന്ന 
ആശയും െികസിച്ചത് പ്രൊസാനന്തരകാലത്താണ്. സർെശക്തനുും സർെെയാ ിയുമായ വദെന്റത്ത സിനായ് 
മലയിന്റല ഉെപെിയുന്റെ മതിൽന്റകട്ടിൽ നിന്നു ക്മാചിപിച്ചക്പാഴാണ് ഈ സാർെത്രികഭാെും െയക്തമായന്റതന്നു ചില 
 ണ്ഡിതർ െിശദീകരികാറുണ്ട.് 

മൂന്നാമത്,  ഴയ നിയമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ക്കൾക്കുന്ന വദെും ജീെനുള്ള െയക്തിയാണ.് ഇതു സൂചിപിക്കുന്നതു ശക്തമായ 
ആന്ത്രക്പാക്മാർഫിക് ചിന്താ ദ്ധതിയാന്റണന്ന് എടുത്തു റക്യണ്ടതില്ല. നാല്,  ഴയ നിയമപ്രാർത്ഥനകളിന്റല 
ശക്തീകരണും, ഊന്നൽ ഈ ക്ലാകത്തിന്റല നന്മകൾകാണ.് എല്ലാ നന്മകളും ഈശവരനിൽ നിന്നു െരുന്നു എന്ന ചിന്ത 
തന്റന്നയാണ് ഇതിനു  ിന്നിൽ, സുംശയും ക്െണ്ട. എന്നാൽ ആത്മീയെശങ്ങൾക്കുും നിതയജീെനുും മറ്റും ക്െണ്ടിയുള്ള 
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അക് ക്ഷകൾ കുറൊണ.് ദർശനും ഇന്നന്റത്തയത്ര െികാസും പ്രാ ിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാൊും കാരണും. മന്ററാരു കാരയും 
പ്രാർത്ഥനയുന്റെ അനുഷ്ഠാനമാനും ക്രമാനുഗതമായി െർദ്ധിച്ചതാണ്. അതു ക്ദൊലയത്തിന്റെ പ്രാധാനയും െർദ്ധിപിച്ച. 
യരൂശക്ലമിന്റന ക്നാകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി ഇതിന്റെ തുെർച്ചയാണ.് ഒന്നു കൂെിയുണ്ട്,  റയാൻ. ഇസ്രക്യലിന്റെ 
പ്രാർത്ഥനയുന്റെ അെിഭാജയഘെകമായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന വദെും അുംഗീകരിച്ച എന്ന െിശവാസവുും.  ല 
സങ്കീർത്തനങ്ങളക്െയുും തുെകവുും ഒടുകവുും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതു കാണാും. ന്റതരന്റഞ്ഞടുപ്പുും ഉെപെിയുും ഇസ്രക്യലിന്റന 
വദെക്ത്താടു സെിക്ശഷമായി ബന്ധിപിച്ച എന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനു  ിന്നിൽ. ഇസ്രക്യൽ ആ ഉെപെി 
െിശവസ്തതക്യാന്റെ  ാലിക്കുന്ന കാലക്ത്താളും ഇസ്രക്യലിന്റെ പ്രാർത്ഥന അുംഗീകരികന്റപടുക തന്റന്ന ന്റചയ്യും. 

പുതിയനിയമത്തിൽ ക്യശു പ്രാർത്ഥനന്റയക്കുറിച്ച  ഠിപിക്കുന്നതാണ്, സവാഭാെികമായുും, ആദയും നാും ശ്രദ്ധിക്കണ്ടത്. 
ലൂക്കാസ് 115, 18, 20, മത്തായി 7, 18 ഒന്റക ൊയിക്കുക്പാൾ നാും ഇതു  ഠിക്കുും.  ൗക്ലാസ്, യാക്കാബ്, 
ക്യാഹന്നാൻ ഒന്റക ഇതു  ഠിപിക്കുന്നു. എബ്രായക്ലഖനും പ്രാർത്ഥനന്റയക്കുറിച്ച് യുക്തിബദ്ധമായി െിെരിക്കുന്നു. 
സർക്ൊ രി, കർതൃപ്രാർത്ഥന എന്നു ന്റതറായി െിളികന്റപടുന്ന - മുെിയനായ പുത്രൻ എന്ന ശീർഷകും ക് ാന്റല - 
പ്രാർത്ഥന. ഒരു സൂക്ഷ്മെിഭാഗും ഒഴിന്റക സകല ക്രിസ്തയാനികളും ഉ ക്യാഗിക്കുന്നത:് ശിഷയന്മാർ നിതയവുും 
ഉ ക്യാഗിച്ചതായി ക്രഖയിന്റല്ലങ്കിലും! 

പ്രാർത്ഥന വദെവുമായി നെക്കുന്റന്നാരു മുഖാമുഖമാണ്. വദെവുമായുള്ള ഓക്രാ മുഖാമുഖവുും ഒരു നയായെിധിന്റയ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നു ന്റമക്രാക്പാളിറൻ അക്ന്താണി (ആർച്ച് ബിഷപ ്ബ്ളും)  റഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാമുും വദെവുും തമ്മിലള്ള 
അകലും നമുക്കു െയക്തമാകുന്ന ക്െളയാണ് ഓക്രാ പ്രാർത്ഥനാക്െളയുും. വദെത്തിന്റെ െിശുദ്ധിയുും നമ്മുന്റെ അശുദ്ധിയുും 
അല്ല സൂചിതും. ആ െിശുദ്ധിക്യാടുള്ള നമ്മുന്റെ പ്രതികരണമാണ് ആ ദൂരും നിർെചിക്കുന്നത.്  രീശന് നീതീകരണമില്ല. 
ചുങ്കകാരനാണ് വദെക്ത്താെ ്കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സാണു പ്രധാനും. മനഃകൃതും കൃതും കർമ്മ നഃ ശരീര 
കൃതും കൃതും. 

ൊചാപ്രാർത്ഥനക്യാ ലിഖിതരൂ ക്മാ? രണ്ടുും തമ്മിൽ ആന്റകയുള്ള െയതയാസും ലിഖിതരൂ ും യാന്ത്രികമാൊും 
എന്നതാണ.് ൊചാപ്രാർത്ഥനയുും അതിൽ നിന്നു മുക്തമല്ല.  ല വെദികരുക്െയുും ഉ ക്ദശിമാരുക്െയുും 
ൊചാപ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒക്ര മാതൃക ആെർത്തികന്റപടുന്നതായി കാണാും. മാത്രവുമല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളന്റെ 
സവയാെക്ബാധും - ന്റസൽഫ് ക്കാൺഷയസ് ന്റനസ് - ആ െയക്തിന്റയ സുംബന്ധിന്റച്ചങ്കിലും ഫലക്ശാഷണും െരുത്താനുള്ള 
സാധയതയുും കൂടുതലാണ.് 

ഈയിന്റെ ന്റ ന്തക്കാസ്തുകാർ ഒരു തക് സാ ഉണ്ടാകി. അതിന്റെ  രസയും അെരുന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കാണാും. 
ഓക്രാരുത്തർ ഓക്രാ തരത്തിൽ ഓക്രാ ശുശ്രൂഷകൾ നെത്തുന്നതിന്റെ അക്രാചകതവും അെസാനിപികാനാണ് തക് സാ 
നിർമ്മിച്ചന്റതന്നാണു നയായീകരണും. നമ്മുന്റെ സഭാ ിതാകൾ ന്റചയ്തതുും മന്ററാന്നല്ല!! 

ചുരുകിപറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന നിയതരൂ ത്തിൽ എഴതിയതാക്ണാ അപഴക്പാൾ ൊയിൽ ക്താന്നുന്നത് 
അെതരിപിക്കുന്നതാക്ണാ ക്ഭദും എന്നു ക്ചാദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. എഴതി െച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അർത്ഥും 
ഗ്രഹിച്ച,് മനസ്സിരുത്തി ന്റചാല്ലിയാൽ അതിക്ലന്ററ അനുഗ്രഹും ഉണ്ടാകാനില്ല. 

 ാപാക്കുെ നമസ് കാരമാണ് ഞാനു ക്യാഗിക്കുന്നത്. ഏഴ ക്നരന്റത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർെും ന്റചാല്ലുന്റമങ്കിൽ 
ഓക്രാ ദിെസവുും ക്ലാകത്തിന്റല എല്ലാ െിഷയങ്ങളും നമ്മുന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കെന്നു െരുും.  ാതിരാത്രിയുന്റെ രണ്ടാും 
കൗമയിൽ ക്സാമാലിയയിന്റല ദാരിദ്ര്യവുും അഭയാർത്ഥിപ്രശ്നവുും ക്കരളത്തിന്റല മറുനാെൻ ന്റതാഴിലാളികളും 
 രാമർശികന്റപട്ടിരിക്കുന്നു. ധയാനിച്ച പ്രാർത്ഥികണന്റമന്നു മാത്രും! 

നമ്മുന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രാർത്ഥനാസമ്പ്രദായങ്ങളും കൃതയമായി ഗ്രഹികാൻ സഹായിക്കുന്ന കൃതിയാണു 
ഭാഗയസ്മരണാർഹനായ അക്പ്രും പ്രഥമൻ ബാൊയുന്റെ The Golden Key to Divine Worship. കഴിഞ്ഞ നൂറാണ്ടിന്റെ 
ആദയ ാദത്തിൽ ക്ഹാുംസിന്റല ന്റമത്രാക്പാലീത്താ ആയിരിക്കുക്പാൾ അെിടുന്ന് രചിച്ച ഈ കൃതി 1950ലാണ് 
ഇുംഗ്ലീഷിക്ലയ്ക്കു െിെർത്തനും ന്റചയ്യന്റപട്ടത്. 

 ാശ്ചാതയസർെകലാശാലകളിൽ അധയാ നും നെത്തിയ ആദയന്റത്ത അക്ന്തയാഖയാ  ാത്രിയർകീസ് ആയിരുന്നു അക്പ്രും 
പ്രഥമൻ. ഓക്് ഫഡിലും ക്കുംബ്രിഡ്ജിലും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നെത്തിയ ബാൊ ഷികാക്ഗാ സർെകലാശാലയിൽ 
അധയാ കനായി പ്രെർത്തിച്ച. ജനീെയിൽ 1927ൽ നെന്ന ന്റഫയിത്ത് ആെ് ഓർഡർ ക്കാൺഫറൻസിൽ സഭന്റയ 
പ്രതിനിധീകരികാൻ ഏലിയാസ് തൃതീയൻ ബാൊ നിക്യാഗിച്ചത് ഈ  ണ്ഡിതപ്രകാണ്ഡന്റത്ത ആയിരുന്നു. 

മീഖാക്യൽ റാക്ബാ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുും ബൗദ്ധികസിദ്ധി പ്രകെിപിച്ച മന്ററാരു  ാത്രിയർകീസ് അതിനു 
മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ല.  ന്ത്രണ്ടാും നൂറാണ്ടാണ് റാക്ബായുന്റെ കാലും എക്ന്നാർകണും. 1191ൽ കാലും ന്റചയ്തയാൾക്കു ക്ശഷും 
1887ൽ ജനിച്ചയാൾ! ചരിത്രമായിരുന്നു ഇഷ്ടെിഷയും എന്നു ക്താന്നുന്നു. ചിതറിയ മുത്തുകൾ എന്ന ക് രിൽ 
മലയാളത്തിൽ ലഭയമായ ക്ബറൂന്റല-ബ്-ദീക്റ ഉൾന്റപന്റെ അനെധി ചരിത്രകൃതികളും ഗക്െഷണപ്രബന്ധങ്ങളും രചിച്ച 
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അക്പ്രും പ്രഥമൻ ഒരു നിഘണ്ടുവുും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട:് അറബി-സുറിയാനി നിഘണ്ടു. സഖാബാൊയുന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 
രണ്ടായിരും സുംെത്സരങ്ങൾകിെയിൽ സഭ കണ്ട നാക്ലാ അക്ചാ പ്രഗത്ഭരിൽ ഒരാൾ. 

പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുന്റെ മൂലയും, നയായും, സമ്പ്രദായങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനയിന്റല ഏകാഗ്രത, പ്രാർത്ഥന 
ഫലപ്രദമാൊനുള്ള ഉ ാധികൾ, െിെിധ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിങ്ങന്റന ഒരു സുറിയാനി സഭാുംഗും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ട 
സുംഗതികൾ ലളിതമായി െിെരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്രാ െസ്തുതയുും െിശദീകരിക്കുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രദർശിപിച്ചിട്ടുള്ള 
കൃതഹസ്തത അക്േഹത്തിന്റെ  ാണ്ഡിതയത്തിനുും ആധയാത്മികവചതനയത്തിനുും ഒരുക് ാന്റല ന്റതളിവു നൽകാൻ 
ക് ാന്നതാണ്. ദാനിക്യലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുും അക്പ്രമിക്െയുും ക്രിക്സാസ്തത്തിക്െയുും മാബൂഗിന്റല  ീലക്ീക്നാസിക്െയുും 
മറ്റും രചനകളായ മക്നാഹരപ്രാർത്ഥനകളും ഈ കൃതിയുന്റെ സൗന്ദരയവുും പ്രക്യാജനവുും െർദ്ധിപിക്കുന്നുണ്ട.് 

ഈ കൃതി മലയാളത്തിക്ലയ്ക്കു ന്റമാഴിമാറും നെത്താനുള്ള തീരുമാനും പ്രശുംസയർഹിക്കുന്നു. വെദികർക്കുും അത്മായർക്കുും 
ഒരുക് ാന്റല ഉ ക്യാഗപ്രദമായ ഈ കൃതി സക്ണ്ടസ്കൂളിന്റല ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ  ാഠപുസ്തകും ആക്കണ്ടതാണ.് 

ശ്രീമൻ ക്ജകബ് െർഗീസ ്മൂലകൃതിക്യാടു െിശവസ്തത പുലർത്തിന്റകാണ്ടാണു െിെർത്തനും നിർെഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ 
ചിരകാലസുഹൃത്തായ അക്േഹന്റത്ത പ്രക്തയകും അഭിനന്ദിച്ചന്റകാണ്ട,്  രിശുദ്ധനായ അക്പ്രും പ്രഥമന്റെ ഈ 
സെിക്ശഷരചനയുന്റെ മലയാള രിഭാഷ സഹൃദയസമക്ഷും അെതരിപിച്ചന്റകാള്ളുന്നു. 

ഡി ബാബുക് ാൾ 

 

 


