'ഗർഭം മുതൽ നീ എന്നെ
താങ്ങിയിരിക്കുന്നു’
തതാമസ് ഫിലിപ്പ് പാറക്കമണ്ണിൽ, റാെി

ബാലയം മുതൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമർപ്പിച്ച്, ദൈവത്തിന്നെ
അത്ഭുതകരങ്ങളായ സഹായസംരക്ഷണങ്ങളം കൃപകളം
തന്നെ
ജീവിതത്തിൽ
ധാരാളമായി
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ
സങ്കീർത്തനക്കാരന്നെ നന്ദി നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ: ‘ഗർഭം
മുതൽ നീ എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു’. ജീവന്നെ ആരംഭനിമിഷം
മുതൽ
ഈ
പ്രായം
വന്നരയം
ദൈവത്തിന്നെ
കൃപാകടാക്ഷങ്ങളം
കരുതലുകളം
ഉണ്ടായതുന്നകാണ്ടു
മാത്രമാണു
നാമിന്നു
ജീവതനാന്നട
ഭൂമിയിൽ
തേഷിക്കുെന്നതന്നുള്ള സതയം ഓർക്കുെവർ എത്ര തപരുണ്ട്?
ദൈവന്നത്തക്കൂടാന്നതയം
അവന്നെ
നന്മയന്നട
വഴിതയ
പ്രമാണിക്കാന്നതയം
ജീവിതന്നത്ത
സാർത്ഥകവം
ശുഭപരയവസായിയമാക്കിത്തീർക്കാന്നമന്നു കരുതി ജീവിക്കുെ
അതനകായിരങ്ങളണ്ട്.
അതമരിക്കയിൽ
ജീവിക്കുെ
ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുതടയം ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു ദൈവമില്ല.
മനുഷയന്നെ ഏറ്റവം വലിയ അപകടാവസ്ഥ ദൈവമില്ലാത്ത
അവന്നെ അവസ്ഥ തന്നെ. മനുഷയന്നെ ഏറ്റവം വലിയ
നിസ്സഹായാവസ്ഥയം
ഇതു
തന്നെ.
ത ാളറം
സമ്പൊവസ്ഥയം
തങ്ങതളയം
കുടംബതത്തയം
രക്ഷിച്ചുന്നകാള്ളുന്നമൊണ്
അതനകരും
ഇന്നു
വിേവസിച്ചുതപാരുെത്. ദൈവാശ്രയവം ദൈവഭക്തിയം
ആധുനികതയ്ക്കം തങ്ങളന്നട സ്റ്റാറ്റസ്സിനും ഫാഷനുന്നമാന്നക്ക
തേരാന്നത്താരു
ൈൗർബലയമായിട്ടാകുന്നു
പലരുമിന്നു
കാണുെത്. ദൈവതമ എന്നു വിളിക്കുെതു തന്നെ തന്നെ
വയക്തിതവത്തിനു കുറവായി കരുതുെ ധാരാളമാളകളണ്ട്.
അനുഭവിക്കുെ നന്മകൾക്കും ആയരാതരാഗയങ്ങൾക്കും നന്ദി
പറയാൻ തപാലും സമയം കിട്ടാന്നത തലാകത്തിന്നെ പിൊന്നല
അന്ധമായി
ഓടിന്നക്കാണ്ടിരിക്കുെ
അതനകമാളകളണ്ട്.
ദൈവപരിപാലനങ്ങന്നളപ്പറ്റിതയാ ദൈവകൃപകന്നളക്കുറിതച്ചാ
ഉള്ള യാന്നതാരു സതയവം മനസ്സിലാക്കിന്നക്കാടക്കാന്നത,
പണത്തിന്നെ
താൻതപാരിമയിൽ
മാത്രം
ആശ്രയിച്ചു
ജീവിപ്പാൻ കുഞ്ഞുങ്ങന്നള അഭയസിപ്പിക്കുെ ആയിരക്കണക്കിനു
മാതാപിതാക്കൾ ഇെ് അതമരിക്കയിലുണ്ട്.
ജീവിതത്തിന്നല
ഭയങ്കരങ്ങളായ
ന്നകാടങ്കാറ്റിൽ
നിന്നും
പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ
നിന്നും
കൂരിരുട്ടിൽ
നിന്നും
അപകടങ്ങളിൽ
നിന്നുന്നമാന്നക്ക
രക്ഷ
തനടെതിനും,
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യഥാർത്ഥവിജയം
ദകവരിക്കുെതിനും
ദൈവപരിപാലനങ്ങളം
കൃപകളം
അനുതപക്ഷണീയം
തന്നെയാന്നണന്നു
മനസ്സിലാക്കി
ദൈവതത്താട
പ്രാർത്ഥിക്കുകയം തൈവാരാ ദൈവകൃപകൾ അനുഭവിച്ചു
ജീവിക്കുകയം
ന്നേയ്യുെവർ
ബുദ്ധിയള്ളവരാകുന്നു.
അന്ധകാരാവൃതമായ ജീവിതന്നത്ത കണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ ടാതഗാർ
ഇങ്ങന്നന
പ്രാർത്ഥിച്ചു:
‘പ്രതഭാ,
കൂരിരുട്ടിൽ
നിന്നു
പ്രകാേത്തിതലക്കും,
നിഴലുകളിൽ
നിന്നു
യഥാർത്ഥത്തിതലക്കും,
മരണത്തിൽ
നിെ്
അനേവരതയിതലക്കും എന്നെ നയിതക്കണതമ’ എെ്.
‘നാേകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും, കുഴഞ്ഞ തേറ്റിൽ നിന്നും
അവൻ എന്നെ കയറ്റി, എന്നെ കാലുകന്നള ഒരു പാറതമൽ
നിർത്തി, എന്നെ ഗമനന്നത്ത സ്ഥിരമാക്കി’ എന്നു ൈാവീൈ്
ദൈവന്നത്ത സ്തുതിച്ചു. ജീവിതത്തിന്നല അപകടങ്ങളായ
പാപക്കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ തേറകളിൽ നിന്നും
രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം ഓതരാ മനുഷയതെയം അടതത്തക്ക് ഓടി
വന്നുന്നകാണ്ടിരിക്കുന്നു. എൊൽ ദൈവകൃപകതളയം അവന്നെ
രക്ഷാമാർഗങ്ങതളയം മനുഷയൻ തിരസ്കരിച്ചു കളയന്നു.
ദൈവവിേവാസവം
ദൈവാത്മബന്ധവം
മുരടിച്ചുതപായതുന്നകാണ്ടു ജീവന്നെ പ്രകാേത്തിൽ നടക്കാൻ
അതനകർക്കു സാധിക്കാന്നത തപായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ
നിന്നുമുള്ള ൈിവയപ്രകാേം പലരുതടയം ജീവിതത്തിൽ നിെ്
ഇന്നു നഷ്ടന്നപ്പട്ടുതപായിരിക്കുന്നു. ദൈവന്നത്ത അവഗണിച്ച്
സവന്തം വഴികളിൽ ജീവിക്കുെ മനുഷയൻ നിനച്ചിരിക്കാത്ത
തവളകളിൽ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളതടയം ആപത്തുകളതടയം
കരിമ്പാറകളിൽ
തട്ടി
കാലത്തിലും
അകാലത്തിലുന്നമാന്നക്കയായി
തകർന്നുന്നകാണ്ടിരിക്കുെ
കാഴ്േ
നാം
എന്നും
കാണുകയം
തകൾക്കുകയം
ന്നേയ്തുന്നകാണ്ടിരിക്കുന്നു. എെിട്ടും മനുഷയർ ദൈവന്നത്ത
ജീവിതത്തിൽ രക്ഷകനായി സവീകരിക്കാത്തതു ൈയനീയം
തന്നെയതല്ല?
ആതരാഗയത്തിലും
ധനേക്തിയിലും
ജീവിതപ്രതാപത്തിലുന്നമാന്നക്ക
അഹങ്കരിച്ചു
ജീവിക്കുെ
മനുഷയന്നരപ്പറ്റി
തിരുന്നവഴുത്തുകളിലൂന്നടത്തന്നെ
വിലയിരുത്തന്നട്ട: ‘ദസനയബഹുതവത്താൽ രാജാവ ജയം
പ്രാപിക്കുെില്ല;
ബലാധികയം
ന്നകാണ്ടു
വീരൻ
രക്ഷന്നപ്പടെതുമില്ല. ജയത്തിനു കുതിര വയർത്ഥമാകുന്നു; തന്നെ
ബലാധികയം ന്നകാണ്ട് അതു വിടവിക്കുെതുമില്ല. യതഹാവയന്നട
ദൃഷ്ടി അവന്നെ ഭക്തന്മാരുന്നട തമലും തന്നെ ൈയയ്ക്കായി
പ്രതയാേിക്കുെവരുന്നട തമലും ഇരിക്കുന്നു’ (സങ്കീ. 33). നമ്മുന്നട
മിടക്കുന്നകാണ്ടല്ല, പ്രതുത ദൈവത്തിന്നെ മഹാമനസ്കതയം
ൈയയം
ന്നകാണ്ടാകുന്നു,
നാം
ജീവിക്കുെതും
നന്മയനുഭവിക്കുെതും എന്നുള്ള സതയം വിസ്മരിക്കരുത്. ‘നാം
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മുടിഞ്ഞുതപാകാതിരിക്കുെതു യതഹാവയന്നട ൈയയാകുന്നു.
അവന്നെ കരുണ തീർന്നുതപായിട്ടില്ലതല്ലാ’ (വിലാപ. 3:26).
എത്രതയാ
ആപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ
നിന്നും
അപകടാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും തരാഗദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും
ദൈവം
നന്നെ
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു!
എത്രതയാ
അന്ധകാരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ
നിന്നും
ഭീതികളിൽ
നിന്നും
നിരാേകളിൽ
നിന്നും
ജീവിതത്തകർച്ചകളിൽ
നിന്നും
അവൻ
നന്നെ
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു! സതയസന്ധതതയാടം വിനയതത്താടം കൂടി
തന്നെ ജീവിതന്നത്ത പരിതോധിച്ച സങ്കീർത്തനക്കാരൻ
ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയെതു ശ്രദ്ധിക്കുക: ‘യതഹാവ
എനിക്കു ന്നേയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവന് എന്തു
പകരം ന്നകാടക്കും? യതഹാവയ്ക്ക ഞാൻ എന്നെ തനർച്ചകന്നള
അവന്നെ
സകല
ജനവം
കാൺന്നക
കഴിക്കും’.
സംഖയാതീതങ്ങളായ നന്മകളം ഉപകാരങ്ങളം ദൈവത്തിൽ
നിന്നു നാം അനുഭവിച്ചിട്ടിതല്ലന്നയെ് ഓതരാരുത്തരും അവരുന്നട
ജീവിതന്നത്ത ഒന്നു പരിതോധിച്ചു തനാക്കന്നട്ട. ദൈവന്നത്ത
അവഗണിച്ചു ജീവിക്കുെ മനുഷയതരാട ദൈവം ഇങ്ങന്നന
തോൈിക്കുന്നു: ‘യതഹാവയന്നട ദക ഇതു പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു
എെ് ഇവന്നയല്ലാം ന്നകാണ്ടു ഗ്രഹിക്കാത്തവനാർ? സകല
ജീവജന്തുക്കളതടയം
പ്രാണനും
സകല
മനുഷയവർഗത്തിതെയം േവാസവം അവന്നെ ദകയിൽ
ഇരിക്കുന്നു’. ജീവിതത്തിന്നല അമൂലയമായ സതയവം അറിവം
ഇതാകുന്നു.
നമ്മുന്നട കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ സകല ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്കും
ദുഃഖങ്ങൾക്കും പരാജയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുവാനും,
ഏത് അന്ധകാരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും
നന്നെ ഉദ്ധരിച്ചു രക്ഷിപ്പാനും സർവേക്തനായ ദൈവത്തിനു
കഴിയം, ദൈവത്തിനു മാത്രതമ കഴിയൂ എന്നുള്ള മഹൽസതയം
നാമറിയണം. തകർന്നും നുറങ്ങിയമിരിക്കുെ ഹൃൈയങ്ങതളാട
കൂടിയവതര, തേഹനിധിയായ ദൈവത്തിങ്കതലക്കു തിരിയക.
അവൻ നിങ്ങന്നള രക്ഷിക്കും. ‘ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളന്നട
ദൈവമാകുന്നു’ (സങ്കീ. 68:20).
‘പർവതങ്ങൾ
ഉണ്ടായതിനും,
നീ
ഭൂമിതയയം
ഭൂമണ്ഡലതത്തയം നിർെിച്ചതിനും മുതമ്പ നീ അനാൈിയായം
ോേവതമായം ദൈവമാകുന്നു.’
അന്നത, ഗർഭം മുതൽ നീ എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
_________________________
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