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നെട കടമകം ഉരവാദിതം

മിാൻ പഠിക ; അെന കണളളവരാക

കണളളവരാകാൻ ആദം നൾ മിണം. മിോഴാണ് നെട ദയം ഈ
േലാകംതെം സമാധാനാൽ നിറത്. തിളാ രാവിെല സാാമാർായിെല
സംഗിൽ പാാ പറ.
''സർനായ
പിതാവ്
കണളളവനായിരിേപാെല
നിം
കണളളവരായിരിവിൻ'' എ വചനെ അടിാനമാിയായി പാാെട സംഗം.
കണ എത് ന് മനിലാാൻ എമ. കാരണം, നൾ വിധി സഭാവാരാണ്.
കണളളവരാകാൻ ര് മേനാഭാവൾ ന് ആവശമാണ്. ഒ് അവനവെനറിളള
അറിവ്. എവാൽ നൾ ഒിരി െതായ കാരൾ െചിെം നൾ പാപികളാണ്
എം ഉളള തിരിറിവ്. നൾ ആെരം െകാിി എ ശരിയാണ്. പേ ഓേരാ ദിവസം
എേയാ െചറിയ െചറിയ െതകൾ നൾ െചു്. അത് നെ െകാെചെിേ ഒ
ചി്. എെ ദയം എ െചതാണ്. ഞാൻ ൈദവിെനതിരായി െത െചേപായോ.
ൈദവിൽ നിൽോൾ ഈ ചിളളവൻ ലിതനാം. ഇവിെട ൈദവിെ പ
വർിം; ഇവിെടേയ വർി. സാധാരണ നെട പാപൾ് നൾ മളളവെര ം
പറം. ആദം ഹം കാരണമാണ് ഇെനയായത് എൊെ. ശരിയായിരിാം. മളളവർ
െതിേല് നെ നയിോം. പേ പാപം െചത് ഞാനാണ്. നൾ ഇെന ചിിാൽ
എമാം നാം. എളിമ നിറ ഇരം മേനാഭാവിെടേയാ നൾ
അതപികള.
അതിെടേയ
കണളളവരാ.
ൈദവിെ
കണ
സീകരിവരാ.'സർനായ പിതാേവ' എ ാർനയിൽ െചാേപാെല,''ഞൾ
മിേപാെല ഞേളാട് മിണേമ. അെിൽ ഈ െഗയിമിൽ നി് നൾ റാം.''
കണളളവരാകാളള രാമെ മേനാഭാവം നൾ വിശാലദയളളവരായി മാക
എതാണ്. നെട ദയം വിശാലമാകണം. വിധിാൻ ഞാൻ ആരാണ്? കാരണം ഞാൻതെ
ഒ പാപിയാണ്. പിെ വിധിാൻ എനിെെന സാധിം. ം പറയാൻ, ഷം പറ
പരാൻ ഞാൻ ആരാണ്? അപരൻ െചു െത് ആവർിാൻ അേത രീതിയിൽ
തിരിടിാൻ ഞാൻ ആരാണ്? ദയം വളരെ. 'വിധിത് എാൽ നിം വിധിെകയി'

എാണോ ി പറിരിത്. ''െകാവിൻ നിൾ് ലഭിം. മിവിൻ,
നിേളാം മിെം.'' ഇതാണ് ദയവിശാലത. ഇെനെയാെ െചാൽ നിനെ് കിം.
''അമർി ി നിറള് ൈദവം നിെ മടിയിൽ സാനൾ നിേപിം.'' േഗാത്
േശഖരിാൻ േപാ ഒരാൾ, തെ സിയിൽ തൽ തൽ സീകരി് സി വതാത്
ഓർിക. നിന് വിശാലദയെിൽ തൽ സീകരിാനാം.
കണ നിറ ദയം ഒിേനം വിധിി. മറി് എാം മികം മറകം െചും.
കാരണം ൈദവം എെ പാപൾ മികം മറകം െചുതാണോ. പാാ ടർ.
''ദയം വിശാലമാവിൻ. നിൾ കണളളവരായിരിത് എ മേനാഹരമാണ്.
കണളളവർ് വിശാലദയം ഉായിരിം. അവർ മളളവേരാട് മികം തെട
പാപൾ ഓർകം െചും. ഈ രീതിയിലാണ് നൾ കണ അേനഷിേത്.
നൾ എാവം, എാ വികം ംബം സഹം ഈ ഒ മേനാഭാവം
ഉളളവരാെണിൽ ഈ േലാകിൽ എമാം സമാധാനം ഉാമാ യി. നെട ദയിൽ
എമാം സമാധാനം ഉാമായി. കാരണം കണ സമാധാനം ി. എോം
ഓർിക പാാ പറ നിർി.''വിധിാനായി ഞാൻ ആരാണ്. സം െതകൾ മാം
ഓർിക.'' ദയം വതാക. ൈദവം ന് അവെ പ നൽകെ.''

