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ആ"ഗഹ%ൾ സഫലമാകാtതിെല  സൗnര4ം  

"എnാൽ നാം േചാദിkുnതിലും നിെനkുnതിലും  
അത4nം പരമായി െചയ് വാൻ നmിൽ വ4ാപരിkുn ശkിയാൽ കഴിയുnവnു" 

 

ഇ ത ് വായിkുേmാൾ േചാദിkുവാനുll, ആ1ഗഹിkുവാനുll ആഹ4ാനമായി േതാnിെയ8ിൽ അത് 
െത;ാെണnാണ് എെn കാഴ്ചപാട്. ഏെതാരു മനുഷFെnയും  അറിെവnത ്സ4n അനുഭവLളിലൂടയും 
മ;ു വFkിജീവിതLളുെട അനുഭവപകർcകളിലൂെടയും ആർജിcവയാകും. വിദFാഭFാസtിെnയും 

അനുഭവസmtിെnയും ഉnതിയിൽ രമിkുn വFkികൾ േപാലും ഉരുവിടുെnാരു വാകFം 'അറിWതിലുേമെറ 
അറിയുവാനുllത്' എn് തെnയാവും.നmുെട ആ1ഗഹLൾ അനുഭവLെളയും ജീവിതസാഹചരFLെളയും 
മ;ുllവർ അനുഭവിkുn നnകെളയും ആ1ശയിcാവും ഉടെലടുkുക. ഉdാഹരണമായി, ജീവിതtിൽ പ\ിണി 
അനുഭവിേk]ി വn ഒരു വFkിയുെട ആ1ഗഹം ധാരാളം സ4t ്സmാദിkണെമnും തെn തലമുറ പ\ിണി 
അനുഭവിkരുത് എnും ആവും. ശാസ്1തjനായി േജാലി െചyുn ഒരു വFക് തിk് താൻ ഗേവഷണം നടtുn 
വിഷയtിൽ ഒരു Breakthrough ഉ]ാവണം എnുllതാവാം ആ1ഗഹം. തെn അയൽവാസിയായ വFkി Benz 
വാLിയാൽ തനിk് ഒരു Bentley വാLണം എnതാവാം ഒരു ശരാശരി മനുഷFെn ആ1ഗഹം. അെത, ആ1ഗഹLൾ 
പല ഘടകLെളയും ആ1ശയിcിരിkും.  

      ഇn്  നmൾ ഒരു പാട് അനുഭവസmtുllവരാണ്, അeു വർഷLൾk് മുൻപ ്നmുk് ഇ1തയും 
അറിവു]ായിരുെn8ിൽ അn് െചയ്ത പല െത;ുകളും തിരുtാമായിരുnു എnാണ് നmളിൽ പലരുെടയും 
ചിn. ഈ ചിn 20 വയsുllേpാഴും നmുk് േതാnിയിരുnു എnതാണ ്സതFം, പിnീട് അേLാ\് 25, 30, 35 
മുതൽ 80 വയs് വെരയും േതാnിേയkാം. ഒരു പെk മരണേശഷമുll ജീവിതtിൽ മുേnാ\ുll കാലമ1തയും 
അല\ുെnാരു വിഷയം എെnnാൽ, ഒരിkൽ കൂടി എനിk് ഭൂമിയിൽ ജീവിkാൻ ഒരവസരമു]ായിരുെn8ിൽ 
ഞാൻ െചയ്ത പലതും എനിk് തിരുtുവാേനാ അlാ എ8ിൽ െമcെp\ നിലവാരtിൽ െചyുവാേനാ 
സാധിcിരുേnെന എnതാവാം. അLിെനെയ8ിൽ ഏത ് 1പായtിെല നmുെട ആ1ഗഹLൾ ആയിരുnു 
സഫലമാേക]ിയിരുnത്.? 5 വയsിേല വാശികേളാ.? 10 വയsിെല സ്കൂൾ 1പണയLേളാ.? 20 വയsിെല 
േറസിംഗ് കാറുകേളാടുll 1ഭമേമാ.? 30 വയsിെല മിlFണയർ എn കനേവാ.? 40 വയsിെല രാഷ്1ടീയ ഭാവി 
സ4പ്നLേളാ.?  
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 നാം എn് തെn ആ1ഗഹിcാലും അത് ഈ േലാകtിലുll ഏെത8ിലുെമാരു വFkി അനുഭവിcി\ുllേതാ 
അനുഭവിkുnേതാ ആയ വിഷയLളാവും. ആ വFkിേയാട് സംസാരിcാൽ ഒരു പെk നിLളുെട അെത 
അവs തെnയാണ് ആ ഹൃദയtിനും എnറിയാനും കഴിേWkാം. അതാണ് ആ1ഗഹLളുെട 1പേതFകത. 
ആ1ഗഹLൾk് തുടkം മാ1തേമ ഉ]ാവു, ഒടുkമിlാt യാ1തയുെട ഒരു വലിയ തുടkം. ആ1ഗഹLൾ ഒരു 
വലിയ െത;ാേണാ.? നിLൾ പറയു, ഇേpാഴുll നിLളുെട ജീവിത സാഹചരFം മുൻകൂ\ി കാണുവാൻ 
സാധിcിരുെn8ിൽ 10 വർഷLൾk് മുൻപ്  നിLൾ ആ1ഗഹിc പലതും ആ1ഗഹിkുമായിരുnിl. ഒരു പെk 
അെതാnും അn് നടkാെതയിരുnതിനാൽ ഇn് നിLൾ സേnാഷിkുnുമു]ാവാം. നmുെട എlാ 
ആ1ഗഹLളും സാധിkുക എnതിലl, നാം ആ1ഗഹിേk]ത ്എെnn് അറിയുnതിലാണ് കാരFം. മനുഷFന് 
ഒരു ദിവസം ൈദവമാവാൻ സാധിcാൽ, അവെn എlാ ആ1ഗഹLളും സഫലമായാൽ എെnാെk േദാഷം അത് 
നിമിtം സംഭവിckാെമnു വളെര മേനാഹരമായി അവതരിpിcി\ുll ഒരു മൂവിയാണ് ‘Bruce Almighty’ 
എlാവരുെടയും എlാ 1പാർtനകൾkും  ഉtരം 'ആേമൻ' എnതാെണ8ിൽ അത് മ;ു വFkികളുെട 
ജീവിതെtയും നിലനിൽpിെനയും  എ1തേtാളം ബാധിkും എnും കാണുവാൻ സാധിkും.  

 ഉദാഹരണtിന്: ഇnെല രാ1തി ഏഴു മണിk് എനിk് ൈദവമാകുവാൻ സാധിcിരുെn8ിൽ ഈ േലാകt് 
ഒെരാ; െകാതുകു േപാലും  ഇlാെത ആേയെന. നെlാരു കുt് കി\ിയതാണ് കാരണം. പലേpാഴും നmുെട 
ആ1ഗഹLൾ വFkിപരേമാ, കുടുംബെt ചു;ി പ;ിേയാ നmുെട കmFൂണി;ിെയ അടിsാനെpടുtിെയാ  ആവും 
ഉടെലടുkുക. ആ ആ1ഗഹLൾk് മ;ുllവരിേലാ സമൂഹtിേലാ വരുtുവാൻ േപാകുn മാ;Lെള കുറിcു 
േബാധവാnാരാകാൻ നmിെല സ4ാർtത അനുവദിkിl എnതാണ ്സതFം.  ഇ1തയും വായിc േശഷം നിLൾk്  
േതാnുകയാണ് ഇനിയും ആ1ഗഹിkുേmാൾ ഒരുപാട് അനുഭവസmt് ഉ]ായതിനും , അറിവുകൾ  
വർധിpിcതിനും േശഷം മാ1തം മതിെയn്. അLെനെയ8ിൽ, േലാകം ക]തിൽവcു  ഏറിയ jാവും 
അനുഭവസmtും ആർജിc ഒരു മഹത്  വFkിയുെട വാkുകൾ േകൾkുക. 

 “ഇLെന ഞാൻ, എനിkുമുmു െയരൂശേലമിൽ ഉ]ായിരുn എlാവരിലും മഹാനായിtീർnു 
അഭിവൃdി1പാപിcു; jാനവും എnിൽ ഉെറcുനിnു. എെn കrു ആ1ഗഹിcെതാnും ഞാൻ അതിnു 
നിേഷധിcിl; എെn ഹൃദയtിnു ഒരു സേnാഷവും വിലkിയിl; എെn സകല1പയtവുംനിമിtം എെn 
ഹൃദയം സേnാഷിcു; എെn സകല1പയttിലും എനിkു]ായ അനുഭവം ഇതു തേn. ഞാൻ എെn 
ൈകകളുെട സകല1പവൃtികെളയും ഞാൻ െചയ് വാൻ 1ശമിc സകലപരി1ശമLെളയും േനാkി; എlാം മായയും 
വൃഥാ1പയtവും അേ1ത; സൂരFെn കീഴിൽ യാെതാരു ലാഭവും ഇl എnു ക]ു”   - King Solomon. 

 അെത, നmുെട കാഴ്ചpാടുകളിലും അറിവിലും ആ1ശയിcു നാം എn് തെn ആ1ഗഹിcാലും അതിൽ 
മഹtരമാെയാnുമിെlnതാണ് സതFം. ആ1ഗഹLൾ സർvതും മായ തെn.നmുെട സ4ാർt ആ1ഗഹLൾ 
അവസാനിkുnിടt് ൈദവtിെn പdതികൾ ആരംഭിkും. ഈ അവസരtിൽ ൈദവേtാട് ഒരുനnിപറcിലും 
കുWു 1പാർtനയും അനിവാരFമാെണn് േതാnുnു. 

 'നnി ൈദവേമ, എെn പല ആ1ഗഹLളും അL ് സഫലമാkാെതയിരുnതിനാൽ, അതിെല സൗnരFം 
ഞാൻ മനsിലാkുnു, അLയുെട പdതികൾ മഹtും അേഗാചരവും ആയിരിkയാൽ എn് ആ1ഗഹിkണം 
എn് 1ഗഹിkുവാനുll 1പാപ്തി എനിk് നൽകി തേരണേമ, ആേമൻ.  

െജ;്സൺ സrി, 
ജനറൽ ൈവസ് 1പസിഡn ്, 
ൈ1കസ്തവ എഴുtുപുര. 
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