ക

ുനീർ

കുരയ്ാേkാസ് ചാേkാ
am en വാkിന് "്രപർtന " en oരു aർtം േചർtാൽ am en പദtിന് oരു
പൂർണത വnു en് ഞാൻ കരുതുnു . കാരണം eന്െറ am oരു uദാഹരണം ആണ് . eന്െറ
വീ ിൽ oരു മുറി u

് aതിെല വാതിലുകൾ പലേpാളും aട

ു കിടkുnത് കാണാൻ

സാധിkും
സൂഷ്മമായി േനാkിയാൽ മു ിേnൽ നിn് തല താഴ്tി മണിkുേറാളം ക
്രപാർtിkുn eന്െറ am ക

ുനീർ തുllികൾ െകാ

രംഗം പലേpാഴും eനിk് ദർശിkുവാൻ സാദിcി ു
െകാcുമkൾkുേവ
സ

ിേരാെട

് ആ മുറികൾ നനഞു കിടkുnു . ആ
് മkൾk് േവ

ിയും

ിയും iടുവിൽ നിn് ്രപാർtിkുകയാണ് eന്െറ am െചyുനതു .

ീർതനkാരൻ iങെന പറയുnു ...

ഓര്kുnു . eന്െറ ഹൃദയം െകാ

(സ

ി :77‐5,6 ) രാ്രതിയിൽ ഞാൻ eന്െറ സംഗീതം

് ഞാൻ ധയ്ാനിkുnു . നാം പലേpാളും ധയ്നിkാറു

്

പെk നmുെട ഹൃദയെt നിയ്രതിkുവാൻ പലേpാളും സാദിkുനിലല് .enാൽ utമനായ oരു
വയ്kി . aവൻ ധയ്നിkുേപാൾ മനസും ചിnയും ഏകാ്രഗമാkി േവണം ധയ്ാനിkുവാൻ
സ

ീർതനതിൽ വീ

ും പറയുnു aെവന്െറ ധയ്നtി

ൽ തീകtി , aേpാൾ aവൻ നാവ്

ഏടുtു സംസാരിcു . ൈദവ മുന്പാെക iരിkുേപാൾ a്രശധേയാട് കൂെട iരിkരുത് ,
മ ുllവർ കാണുവാൻ േവ

ി നാം ്രപർതിkരുതു. ്രപാർtിkാൻ ആ്രഗഹിcാൽ നീ നിന്െറ

െസവ്ാർഗീയ പിതാവിേനാട് േവണം ്രപർതിkുവാൻ aേpാഴാണ് നിന്െറ ധയ്നtി

ൽ തീ

കtുnത് കാണാൻ സാധിkും. eന്െറ amയുെട കാൽമു ുകൾ േനാkിയാൽ തഴm് പിടിc
ര

ു ഭാഗം കാണാൻ സാദിkും , aത് മു ിേnൽ നിn് ്രപാർtിc u

െസൗnരയ്ം eന്െറ amk് കുറവാണ് e
സാധയ്മലല് . ്രപാർtിcു കഴി
ക

ി ു

ായതാണ് . ബാഹയ്

ിലും ആnരിക െസൗnരയ്ം നമുk് ചിnിkുവാൻ

ു പലേpാഴും eന്െറ amയുെട മുഖം േശാഭികുnത് ഞാൻ

് . െയശy :60‐1 വാകയ്ം ഏഴുേന ു ്രപകാശികുക നിന്െറ ്രപകാശം വnിരിkുnു

യേഹാവയുെട േതജsു നിന്െറ േമൽ uദിcിരിkുnു . മകനായ eനിk്ക് aഭിമാനേtാെട
പറയാൻ സാദിkും േലാകtിെല ഏ വും ആtീയ െസൗദരയ്ം ull െവkി eന്െറ
amയാെണn് . ക

ുനീരിെന മറികടകത ൈദവം eന്െറ കുടുബെt uയർtുവാൻ തുടങി .

onും iലല്ാ യ്മയിൽ നിn് കരം പിടിc് uയർtി ൈദവം നലല് വിദയ്ാഭയ്ാസവും സmtും നല്കി
ഞങെള aനു്രഗഹിcു . iതിന്െറ പിnിൽ eന്െറ amയുെട ക
eനിk് ര

ു മkെള തnു ര

ുനീർ ആയിരുnു . ൈദവം

ു േപർkും ഓ ിസം en aസുഖം ബാധിcവർ enാൽ oരു

മകൻ ൈദവ കൃപയാൽ െസൗഖയ്ം ്രപാപിcു . ര

ാമെt മകൻ aവനു സംസാരേശഷിയും iലല് ,

സിവിയർ ഓ ിസം ബദിcകു ി . ഞാൻ aവെന ഓർകുേപാൾ ൈദവതിനു മഹതവ്ം കെര ും ,
ഞാൻ oരിkലും ൈദവെtാട് പരാതി പറ

ി ിലല് . eന്െറ ൈദവം aറിയാെത eനിെkാnും

ഭവിkിലല് en് ഞാൻ പൂർണമായി വിശവ്സിkുnു . സ്േനഹിkുn apനാണ് മkൾക് ശിk
നല്കുnത് ആ ശിk സവ്ീകരിkാനുll മനsാണ് നമk് േവ
താ

ത് . eന്െറ ജീവിത aനുഭവം

ളുെട ജീവിതtിൽ oരു വഴിtിരിവായി തീരെ en് ്രപാർtിkുnു. ദു:ഖം വരുേmാൾ

ൈദവെtാട് മറുതലിkുnവരയി ലല് ജീവിേക

ത്, മറിcു eന്െറ ൈദവം eനിk്

മതിaയെവൻ , aവൻ aറിയാെത onും സംഭവിkുനിലല് en വിശവ്ാസേtാട് കൂെട േവണം
ജീവിkുവാൻ . ൈദവം atുതം ്രപവർtിkും നി
eലല്ാ വർkും േവ
്രപാർtിcും നി

യം, ഫിലിpിയർ :1‐3 ഞാൻ നി

ൾk്

ി കഴിkുn സകല ്രപാർtനയിലും eേpാളും സേnാഷേtാെട
ളിൽ നലല് ്രപവർtിെയ ആരംപിcെവൻ േയശു്രകിസ്തുവിന്െറ നേളാളം

തികkും en് uറpായി വിശവ്സിcുമിരിkുnു . ൈദവം നെm ധാരാളമായി aനു്രഗഹിkെ .
aേമൻ ....
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