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ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മ ാശം ഓർമ്മകൾ എെുത്തുകളയും. അവിടെ ആവശയ ില്ല എല്ലാ 

ആഴത്തില് പല ശ്ശ ിക്കുക ഇരിക്കുന്നു 
കഴിഞ്ഞ  ാശ്ര ല്ല, ദൈവത്തിന്ടെ ആശ്ശയിക്കുകയും അവടന മ ാശം ഓർമ്മകൾ അവർ പിന്നീെ ്
എെുത്തു അനുവൈിക്കുന്നരിന ്
ഇനി ശക്തിയില്ല. അവൻ നടമ്മ നാം നടമ്മത്തടന്ന അെിയുന്നു നല്ലരു അെിയുന്നു. 
ദൈൈിൾ ദൈവം നടമ്മ ട മ്മെി ന ുക്്ക എന്തു മപാടലയാണ് ഞങ്ങടള സഹായിക്കുന്നു. "ഒരു 
മപാടല മരാന്നുന്നു 
രന്ടെ ൈയമരാന്നി, യമഹാമവക്കു രനട്െ ഭക്തന്മാമരാെു ൈയമരാന്നി. അവൻ നമ്മുടെ 
അെിയുന്നുവമല്ലാ 
ടശ്െയിം; അമേഹം "നാം ടപാെി എന്നു അവൻ ഓർക്കുന്നു. വളടര െിയലിസ്റ്റിക്; ദൈവം എങ്ങടന 
 െക്കുന്നില്ല 
ൈുർൈല ായ  നുഷ്യ ടെയ്തുടകാണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം ടപാെി നിന്ന് വന്നു ഓർക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ 
ടപാെിയില് 
 െക്കം. അവൻ കരുണയും കാരുണയം ഞങ്ങൾക്ക് അവനട്െ  ക്കളുടെ, നാം അവമനാെ ്വന്നാൽ ഉണ്്ട 

അവൻടെ രക്ഷ ലഭിക്കും. അവൻ ഞങ്ങടള  ുകളിൽ ശ്ശ ിച്ചു അടല്ലങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കും 
അനുവൈിക്കരുര് ടെയ്ും 
ഞങ്ങൾ മനരിൊൻ കഴിയും, ഞങ്ങൾ ആവശയ ുള്ളമപാൾ എല്ലായ്മപാഴും നമ്മുടെ സഹായവും 
നൽകും. ൈി 
 ുകളിൽ ഉദ്ധരണി ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ന ുക്്ക എന്തു നടമ്മ അെിയിക്കുന്ന ഏര ്സങ്കീർത്തനം 103 
നിന്നുള്ളരാണ ്
ദൈവം ന ുക്കു മവണ്ടി ടെയ്തരു കൂൊടര ടെയ്ുന്നരു ടെയ്തിട്ടുള്ള കാരയങ്ങളുടെ ഓർക്കണം. 
"വാഴ്ത്തുക 
യമഹാവ  നമ ; അവന്ടെ വിശുദ്ധനാ ടത്ത വാഴ്ത്തുക എടന്ന സർവ്വാന്തരംഗവുമ . യമഹാവടയ 
വാഴ്ത്തുക മഹ 
എന്ടെ ശ്പാണനും അവന്ടെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും  െക്കരുരു നിന്ടെ അകൃരയം ഒടക്കയും 
ടപാെുക്കുന്നരാണ് ആർ; ആര് 
നിന്ടെ എല്ലാ മരാഗങ്ങൾ സുഖടപെുത്തുന്നു; ആർ നിന്ടെ ജീവടന നാശത്തിൽനിന്നു 
വീടണ്ടെുക്കുന്നു; ആർ നിടന്ന അണിയിക്കുന്നു 
ൈയയും കരുണയും; നല്ല നിന്ടെ വായിൽ രൃപ്തിടപെുത്തുന്ന 
കാരയങ്ങൾ; നിന്ടെ ടയൌവനം കഴുകടനമപാടല പുരുകിവരത്തക്കവണ്ണം 'അങ്ങടന " 
ഇര് എന്തു 'വാഴ്ത്തുക കർത്താവിന്ടെ' എന്നാണ് ആണ് സ്മരാശ്രത്തിൽ കുെിച്ച് ആൈയമത്തരാണ്. 
ഇര് ഉണ്ടാകും 
നിങ്ങളുടെ ഹൃൈയവും  നസ്ും സ്മരാശ്രം, രീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്പാണടന ടെയ്ക . എല്ലാ 
അനുവൈിക്കുക 
നിങ്ങളുടെ ജീവിരം ഹൃൈയത്തിന ്ഈ  മനാഭാവം എെുത്തു ദൈവം എല്ലാം അല്ല ഉപകാരങ്ങൾ 
ടെയ്ാൻ 
അവടര നന്ദികാണിക്കുവാനും. "നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നരും" ശ്പമൈാധനം ആണ്. 
സൂക്ഷിക്കുക 
വിശവാസത്തിന്ടെ വഴി അവടര അങ്ങടന അര് ഒരു  ാനസിക വയായാ ം എമന്താ ഏര ്അല്ല 
അവന്ടെ ൈയ കർത്താവായ മയശുവിന്ടെ നിരന്തര ായ മൊൈിക്കയാൽ  ഈ ഇരിക്കും 
നമ്മുടെ ഹൃൈയടത്ത ശ്പാർഥനകൾക്്ക ഉത്തരം നമ്മുടെ എല്ലാ മെരുട ന്നും ശ്പരീക്ഷ 
ആവശയങ്ങൾ. നാം എന്തു ഓർക്കണം? ഓർക്കുക, അടല്ലങ്കിൽ  െക്കരുര,് അവൻ എല്ലാ 
ടപാെുത്തുടകാെുക്കുകയും 
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ. ഏറ്റിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇരിനകം കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം ക്ഷ ിക്കുകയും 
 െന്നുമപാകുക ആൻഡ ്
അവടര ജാഗരിക്കുന്നരു ില്ല അവർ ഇനി ഉണ്ട.് അവർ ഞങ്ങളുടെ ഹൃൈയങ്ങളിൽ നിന്ന് 
മപായിരിക്കുന്നു ഒപം 
ജീവിരങ്ങൾ; ഇനി അപരാധം, ഇനി ലജ്ജ;  റ്റാടരക്കാളും െിന്തിക്കുക ഏരു 
നിങ്ങൾ ഈ ദൈവം നിങ്ങടള കാണുന്നു, നിങ്ങടള സംൈന്ധിച്ച ടരടരടന്നെുപില് ആണ്. അവൻ 
നിങ്ങടള സ്മനഹിക്കുന്നു! അല്ലാഹു എല്ലാ സുഖടപെുത്തുന്നു 
ഞങ്ങളുടെ മരാഗങ്ങൾ. ആ സങ്കീർത്തനം എന്തു പെയുന്നു ദൈവം യിശ്സാമയൽ ജനം വാഗ്ദാനം 
അവർ രടന്ന അനുസരിക്കുന്നപക്ഷം  ിശ്സയീ യരുടെ വയാധികൾ ആരും ഭവിക്കുന്ന 
അവടര. മയശു എല്ലാവടരയും സുഖടപെുത്തി, അങ്ങടന അര ്സാധയ ാണ്. എശ്ര മലാകത്തിടല 
നല്ലരു 
 റ്റുവഴികൾ, പമക്ഷ എശ്ര കമയ്ാടെ ജനം വഴികൾ മലാകം നൽകുന്നു എെുത്തു. ഇര് വളടര ൈു ആണ് 
എശ്ര മയശുശ്കിസ്തു വിന്ടെ സഭ, പെിഞ്ഞാെൻ ടസാദസറ്റി കുെഞ്ഞര്,  െന്നു 
ഇരു കൂൊടര ഇനിയും ദൈവത്തിൻടെ മരാഗശാന്തി അവരുടെ ഹൃൈയത്തിൽ വിശവാസം ഉണ്ട.് 
" െക്കരുമര" ആണ്. 
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സങ്കീർത്തനം 103 അമപാൾ ഞങ്ങളുടെ ലഭയ ാണ് ദൈവത്തിന്ടെ കൃപ കാണിക്കാൻ 
രുെരുന്നു 

ജീവിരങ്ങടള, എന്തു ദൈവം നമമ്മാെ് ശ്പവർത്തിക്കുന്നു. "നാശം ഞങ്ങളുടെ ജീവടന പശ്ചാത്താപം". ൽ 

മയശുശ്കിസ്തു  നാം നിരയ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീടണ്ടെുപു ഉണ്ടു. "ദൈവം അങ്ങടന സ്മനഹിച്ചു 
അവൻ അവനിൽ വിശവസിക്കുന്ന എന്നു രന്ടെ ഏകജാരനായ പുശ്രടന നൽകുവാൻ രക്കവണ്ണം 
മലാകടത്ത 
ഏവനും നിരയജീവൻ "ഞങ്ങൾക്കുണ്്ട. ലളിര സരയം, പമക്ഷ ഏറ്റവും വിലമയെിയ 
ന ുക്്ക ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നരിമലക്കും കാരയം നിരയജീവൻ ആകുന്നു; അരു നിരയ നാശം നിന്ന് നടമ്മ 
രക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു 
രീയരി: ഞങ്ങളുടെ ജീവിരം 'ൈയയും കരുണയും അണിയുന്നു.' ദൈവടത്ത ന്ടെ ആണ് 
സ്മനഹം; ൈയയും ആർശ്ൈര ഞങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപം ആണ് നമ്മുടെ ജീവിരത്തിൽ  ുഴങ്ങുന്നു. അവിടെ 
ഇല്ല 
യാടരാരു ശ്കൂരരയും എന്നു മയശു ടകാണ്ടുമപായി എന്നാൽ ദൈവം രൻടെ ജനടത്ത ശ്പവർത്തിക്കൂ 
ഏര ്കരുരലുള്ള ൈയാലുവും വിമവകവും ആണ്. അവൻ നമ്മുടെ ശ്പകൃരി അെിയുന്നു ഓർക്കുക 
ഞങ്ങൾ ടപാെികൾ, ടവെും ൈുർൈല ായ  നുഷ്യർ, അവൻ  ഹത്തായും നിരയം 
ദൈവം. എന്നാൽ, 'ദൈവം ഞങ്ങളുടെ വായിൽ നല്ല വസ്തുക്കളിൽ രൃപ്തിവരുത്തുന്നു'. ശ്കിസ്രയൻ, 
ഞങ്ങളുടെ മവണ്ടി 
ആത്മീയ ഭക്ഷണം ന ുക്കുമവണ്ടി രടന്നത്തടന്ന അർപിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവായ മയശുവിടന ശരീരവും 
രക്തവും ആണ് 
നിരയ ആത്മാവിനാൽ. അവടന രിന്നുന്നവൻ നാം അവടന ജീവിക്കും. അത്തരം ഓർ  
ദൈവമവലയ്ക്കായി ജീവനുള്ള ഉത്തരം നടമ്മ മശ്പരിപിക്കുന്നു. 'അവൻ നമ്മുടെ ശക്തി പുരുക്കും'. ദൈവം 
നമ്മിൽ കഴിവ ്ശ്പവർത്തിക്കുന്നു "ഇനി എന്നാൽ ശ്കിസ്തു ". 'നമ്മുടെ കരുത്ത് മപാലും പുരുകിവരത്തക്കവണ്ണം 
കഴുകന്ടെ. ഈഗിൾസ് ശ്കിസ്തീയ മവണ്ടി പെന്നു ഭൂ ിയും  ുകളിൽ പെക്കാൻ, അങ്ങടന 
ൈലം പുരുക്കം അവൻ / അവൾ ഈ എല്ലാ ആവശയങ്ങളും ശ്പശ്നങ്ങളും  ുകളിൽ നിലയിൽ 

ജീവിരം. പൌമലാസ് അപസ്മരാലൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്്ട, "ഞങ്ങൾ ജീവിരത്തിൽ ശ്കിസ്തു  മയശു ഭരണം". ഓെ് 
ഹൈക്കൂക് െർച്ച 
ദൈവം അവടന ശ്പാപ്തരാക്കും, "ഒരു ഹിന്്ദ /  ാൻ / കെ ാൻ കാൽ അവന്ടെ കാൽക്കൽ  
എല്ലാ ടെങ്കുത്തായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പർവ്വരങ്ങളിൽ നെന്നു  ുകളിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണട ന്ന ്
ജീവിരത്തിന്ടെ ശ്പയാസങ്ങൾ ദൈവമത്താെു രിരയുന്ന. ശ്കിസ്രയൻ ഞങ്ങൾ മയശുവിടന മനാക്കും 
ഇരിനകം ഈ ജീവിരത്തിൽ രരണം, നമ്മുടെ വിശവാസടത്തയും sus- നായകനും 
പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനു ായ ആണ് 
ഞങ്ങടള എല്ലാ സ യത്തും  അരുടകാണ്്ട നാം 'രൻടെ ആനുകൂലയങ്ങൾ എല്ലാ  െക്കുക "ഓർക്കുക. ഒരു 
ആണ് 
ഓർക്കാൻ 'ഞങ്ങൾ പെഞ്ഞരുമപാടല ഞങ്ങളുടെ ഹൃൈയങ്ങളില് ഞങ്ങടള മയശു മനാക്കണട ന്നു 
കാരണ ാകുട ന്നും 
അവനിൽ വിശവസിക്കുകയും, അവടന അവന്ടെ ൈയ നമ്മുടെ ജീവിര കിരീെം ശ്പരീക്ഷിക്കാൻ 
കരുണയും പെയണട ന്ന.് അത്തരം വിശവാസം ശ്പരീക്ഷിര ശ്പമൊൈനം, ഒരു വാങ്ങിടക്കാണ്ടു 
ഉര്പാൈിപിക്കുന്നര് എവിടെ 
എല്ലാ ദൈവത്തിൻടെ അത്ഭുരകര ായ ആനുകൂലയങ്ങൾ ജീവിരത്തിൽ ഒഴുകുന്നു. 
അങ്ങടന ട മ്മെി അത്ഭുരകര ായ കാരയം രടന്ന. ഞങ്ങൾ ഈ വിജയം ഒരു നല്ല ട മ്മെി മവണട ങ്കിൽ 
ജീവിരം. ഞങ്ങളുടെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ മകാഴ്സ് ആവശയ ുള്ളമപാൾ, മൊണുകൾ, 
ൊബ്ലറ്റുകൾ അങ്ങടനയുള്ളവ എന്നാൽ ന ുക്്ക ആവശയം എല്ലാ ദൈവത്തിൻടെ ആനുകൂലയങ്ങൾ 'ഒരു 
ഓർത്തു' ഏറ്റവും 
ഞങ്ങടള. നാം ശാന്തര ആണ് ആ ഒരു ദൈവം അനുഗൃഹീരവും നല്ല ട മ്മെി,  മവണട ങ്കിൽ 
ഏടരങ്കിലും ഇരുണ്ട ഒളിവുകളിൽ  നസ്ും മവട്ടയാൊൻ കഴിയുന്ന മ ാശം ഓർമ്മകൾ നശിപിക്കുന്ന ഔട്്ട 
നാശം 
നമ്മുടെ ജീവിരം. സമന്താഷ്ം ദൈവം നമ്മുടെ ശ്പകൃരി അെിയുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ആവശയങ്ങൾ അെിയാം 
എരിമരറ്റുടെന്നു ആണ് 
മയശുശ്കിസ്തു  അവടര. ഇനി ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും അശ്ക ികളായ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ 
കഴിഞ്ഞ സംഭവിച്ചു ഏടരാരു, കഴുകി കഴിയും. നാം അവന്ടെ ൈയ ഓർക്കുക 
ൈയയും ഞങ്ങളുടെ ശ്പശ്നങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ ടെയ്തിരിക്കുന്ന ഏടരാരു കരുണ; മയശു 
ഉത്തരം. നമ്മുടെ ഓർക്കാൻ 'ദൈവം ന ുക്കു മവണ്ടി നല്ല കാരയങ്ങൾ ശ്പൈാനം ന ുക്്ക ഉെപുനൽകുന്നു 
ഈ ജീവിരത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള സമന്താഷ്മത്താടെ, വരുവാനുള്ള ഇരുവരും 
സമന്താഷ്ംടകാണ്ടായിരുന്നു  െക്കരുര് കഴിയില്ല എന്നെിഞ്ഞു. "ഓ, വാഴ്ത്തുക 

ശ്പാണനും അവൻടെ ആനുകൂലയങ്ങൾ എല്ലാ  െക്കരുമര ". 
നല്ല ട മ്മെി അടല്ലങ്കിൽ മ ാശം 
നല്ല ട മ്മെി 
അടല്ലങ്കിൽ മ ാശം? 
ട മ്മെി കുെിച്ച് പല െിന്തകളും, അടല്ലങ്കിൽ ട മ്മെി നഷ്ടം,  ൽ ഉണ്ട ്
സൌൻമഡഴ്സ ്ടസാദസറ്റി.  െുവശത്ത് ട മ്മെി വലിയ ഒന്നായി  ാെിയിരിക്കുന്നു ന ്
കമ്പ്യൂട്ടെുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിദസൻ ഘെകങ്ങളായി. ഹാർഡ ്ദശ്ഡവുകൾ, 'മ ഘങ്ങൾ', എസ്ഡി 
കാർഡുകൾ, ഫ്ലാഷ് ്ദശ്ഡവുകൾ 
അങ്ങടന അവർ സംഭരിക്കാൻ കഴിയും എശ്ര ാശ്രം വിവരങ്ങൾ ടകാണ്ടാണ ്നിർവെിച്ചിരിക്കുന്നര്. 
ഇരിടന കുെിച്ച ്ആയിരുന്നു 
ട ഗാദൈറ്്റ ഗിഗാദൈറ്റിലും എന്നാൽ ഇമപാൾ, ടെൊദൈറ്്റ മശ്പാശ്ഗാ ുകളുടെ കൂെുരൽ മനെുകയും 
മപാടല 
കൂെുരൽ പരിഷ്കൃ ര ായ കൂെുരൽ ട മ്മെി ആവശയ ാണ്.  ാനവ  നസ്് വളടര - ആകുന്നു 
അവർ ഒമര സ യം എല്ലാ സംഭരിക്കുകയും ശ്പശ്കിയ കഴിയും വിവരങ്ങൾ രുക ടകാണ്്ട .ട ംന്പൊകുക. 
ട മ്മെി  ടറ്റല്ലാ crea- പുെട   നുഷ്യർ സജ്ജ ാക്കുന്ന വലിയ ഘെകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 
ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു; പെഞ്ഞിരിക്കുന്നരിമനക്കാള് സ യത്ത ്ട മ്മെി ആണ് ഇവിടെ 'ആനയുടെ 
 െക്കുന്നില്ല', അമനകം 
 ൃഗങ്ങടള ഓർക്കാൻ മപാലും കൂെുരൽ അെിസ്ഥാന കഴിവുകൾ ഉണ്ട.് 
പല  നുഷ്യനു ായി ശ്പശ്നം അവർ ആമലാെിച്ച് ആണ്, ജീവിരം വളടര പലമപാഴും  എന്താണ് 'സീനുകൾ  
 

 
വിളിക്കുന്നര ്കൂടെ മ ാശ ായ കാരയങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ മകെുപാെുകൾ.  
അര ്ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഓർക്കുകയും ഇവർ ൈൂരത്തുനിന്നും മരാന്നുന്ന മ ാശം 
കാരയങ്ങൾ ആണ് 
നല്ല ഓർമ്മകൾ കെത്തിടവട്ടുന്നരാണ്. ഈ മലഖനം എഴുരാൻ മപാലും സാദ്ധയ ല്ല  
ഒരു ഓർമ്മടയ ഇംഗ്ലീഷ് ്ഭാഷ്ാ വാക്കു എങ്ങടന നീടയാടക്ക 
അവടര. എന്നാൽ അവർ അക്ഷരടത്തറ്്റ മപാലും മകാഴ്സ് പരിമശാധകടര ആധുനിക 
കമ്പ്യൂട്ടെുകൾ ഉപമയാഗിച്ച് ഈ ൈിവസം സഹായിക്കാൻ 
ഒരു വാക്കും  ർമക്കാസ് മലക്കുള്ള വാക്കുകളുടെ ഒരു ട മ്മെി, രിരിടച്ചെുക്കൽ ഒരു രീരി ഉണ്ട ്
ഞങ്ങൾക്കുണ്്ട 
ടരറ്റായി എഴുരിയിരിക്കുന്നടരന്ന്. ഇര് എല്ലാ അങ്ങടന കാെിന്ടെ പല രീരിയിൽ രികച്ചും 
വിസ്മയാവഹ ാണ്. 
ശ്കിസ്രയൻ ദൈവം സൃഷ്ടി ദൈവം അവൻടെ ടല  നുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കി 
സാൈൃശയമ ാ, അരമല്ല ദൈവം വളടര ഒറ്റ ഉണ്ട ്അരിടനാപ ല്ല ഓർമ്മകളുണ്്ട അരിനാൽ. 
ദൈൈിൾ 
ഈ നടമ്മ സഹായിക്കുന്നു മപാടല "ഞാൻ എന്ടെ  ഓർക്കുന്നു ദശലികളും നടമ്മ ഓർ ിപിക്കുന്നു 
അങ്ങടന മപാകുന്നു. അങ്ങടന ഞങ്ങൾ ദൈവം ഒരു ട മ്മെി ഉണ്ട ്കടണ്ടത്താൻ അങ്ങടന മകാഴ്സ ്
 നുഷ്യർ, ടെയ്ാൻ 
ദൈവത്തിൻടെ ആൈയ വന്നു ട മ്മെി െലശ്പാപ്തി പരിധിവടര, നിര്ണ്ണയിക്കുന്നു 
എശ്ര നന്നായി മലാകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന കഴിയും. ഞങ്ങൾ  മപാടല വളടര സവയം കാരയങ്ങൾ 
ടെയ്ാൻ പഠിക്കുന്നു 
ഒരു കാർ .ട ംന്പൊകുക. ഇവർ ദെപുടെയ്ാൻ മപാടല പഠിച്ച കാരയങ്ങൾ ടെയ്ുന്നു നമ്മുടെ 
ശരീരം ടെയ്ാൻ പരിശീലനം ടെയ്ുമമ്പ്ാൾ 
വിധം കാരയങ്ങൾ, എന്നിട്ടും പാമറ്റണുകൾ അങ്ങടന നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ ഉള്ളിൽ പഠിച്ചു ടെയ്ുന്നു 
നാം അവർക്്ക ആവശയ ുള്ള, സവമ ധയാ ശ്പവർത്തിക്കുന്നു. ആളുകൾ െിലമപാൾ 
സംസാരിക്കാവുന്ന 
ഉൈാഹരണത്തിന് അവർ ഒരു അവധി നയിക്കടപെുന്നര ്ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരാളായി 'ഒരു ൈിറ്്റ 
രുരുനവിച്ച'; എന്നാൽ രാ സിയാടര അര ്
രിരിടക വരുന്നു 'അവർ മപാകുന്ന മനെുകയും, അര ്സ യം ആൈയം ഞങ്ങൾ അധികം വളടര 
ടപടട്ടന്നുള്ള ആണ് 
പഠിച്ചു, ട മ്മെി ടവെും അകടല രിരിടക ഞങ്ങൾ മപായി ഓെ ്വരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന. 
 െുവശത്ത്  െന്നുമപായരിന ്കുെിച്ച് വലിയ ഭയം, വാര്ദ്ധകസഹജ ായ ഡിട ൻഷ്യ കുെിച്ച ്ഉണ്ട ്,. 
അൽഷ്ിമ ഴ്സ ്മരാഗം ഏറ്റവും അെിയടപെുന്ന മരാഗനിർണയം, എന്നാൽ ഡിട ൻഷ്യ പല 
രീരികളിലും എെുക്കാം. 
ഗമവഷ്ണ ഒരു വലിയ ഒരു മരാഗശ നം അടല്ലങ്കിൽ കുെഞ്ഞര് ഒരു കടണ്ടത്താൻ ആധുനിക 
കാലത്ത ്നെക്കുന്നര് ഉണ്ട ്
ഡിട ൻഷ്യ  ൂെണം െിമൊസിന്ടെ വഴി. ഔഷ്ധ ജനം ജീവമനാടെ സഹായിക്കാനാകും 
പല മരാഗങ്ങൾ െികിത്സിക്കാൻ പല ശാരീരിക ശ്പശ്നങ്ങൾ അറ്റകുറ്റം, എന്നാൽ എങ്കിൽ ഇനി ജീവിരം 
 ാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ 
ഞങ്ങൾ ഡിട ൻഷ്യ ഞങ്ങളുടെ ഭാവികാലത്തു വർഷ്ങ്ങളിൽ പലരും ഓർക്കുക കഴിയില്ല, എല്ലാ 
അല്പം 
കഴനവില്ലാത്ത. ജീവിര നിലവാരം കുെച്ചരും യഥാർത്ഥ ഭയവു ില്ല ആണ് മപാലും സമ്പ്ന്ന ായ 
ഇെയിലും 
, ശ്പശസ്ത ഡിട ൻഷ്യ ട മ്മെി നഷ്ടം വരും കഴിയുന്ന ഇല്ല എന്നു ഞാൻ 
അരിടനക്കുെിച്ച ്ടെയ്തരു. 
മനരടത്ത ദൈവത്തിൻടെ ട മ്മെി സൂെിപിച്ച അര ്എങ്ങടന ആ ഭൂരകാല െുരുക്കത്തിൽ മനാക്കൂ 
രസകര ായി 
ശ്പവൃത്തികൾ. അര ്വലിയ വിശൈ ായി പഠനം കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഈ ദൈൈിൾ നടമ്മ 
സഹായിക്കുന്നു എങ്ങടന. "കഴിയുന്ന ഒരു 
സ്ശ്രീ  കൻ കരുണ, പാെില്ലാത്ത രനട്െ കുഞ്ഞിടന  െക്കുമ ാ 
അവളുടെ ഗർഭടത്ത? അടര, അവർ  െമന്നക്കാം, എങ്കിലും ഞാൻ നിടന്ന  െക്കുകയില്ല. ഇരാ, ഞാൻ 
നിടന്ന വടരച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്ടെ ഉള്ളങ്കയ്ിൽ; നിന്ടെ  രിലുകൾ "എന്ടെ  ുമ്പ്ിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇര ്െരിശ്രപര ായി ആണ് 
ടയരുശമല ിടനക്കുെിച്ചുള്ള എന്നാൽ എല്ലാ ദൈവജനം ൈാധക ാണ്. ഒരു സ്ശ്രീ കുട്ടി അവൾ 
 െക്കുമ ാ? 
ടവെും ജന്മം നല്കി  ുല ആണ്? ഇര് ഏറ്റവും കുെഞ്ഞര് പമക്ഷ, അസാധാരണ ാംവിധം, 
അവളുടെ സവന്തം കുട്ടിയുടെ മപരിൽ ഒരു സ്ശ്രീയുടെ അഗാധ സ്മനഹത്തിന്ടെ 
ടകാെുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ  െിശ്രീകരിക്കാനാണ് ഉപമയാഗിക്കുന്നു 
ഭൂ ിയിൽ ഒരു  നുഷ്യ മൈാണ്്ട ഉൈാഹരണം ഏക. അടര അര ്സാധയ ാണ്  ാശ്ര ല്ല, ദൈവത്തിന്ടെ 
പെയുന്നു. "എനിക്്ക നിടന്ന  െക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ എന്ടെ ഉള്ളങ്കയ്ിൽ നിങ്ങടള ടകാത്തി 
ടെയ്തിരിക്കുന്നു 
കയ്ും നിങ്ങൾ എമപാഴും എന്ടെ  ുമ്പ്ിൽ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്്ക എല്ലായമ്പാഴും എന്ടെ െിന്തകള് 
ആകുന്നു 
എന്ടെ ട മ്മെി ". 
ദൈവടത്ത  െക്കുന്ന കഴിയും എങ്കിലും ദൈൈിൾ നടമ്മ ഈ പെയുന്നു, "ഞാൻ ഇരിക്കും 
അവരുടെ അനീരി അവരുടെ പാപങ്ങടളയും അകൃരയങ്ങടളയും കരുണയുള്ളവൻ ഞാൻ  ടെയ്ും 
ഇനി  ". അരുടകാണ്്ട ഒരു കാരയം ദൈവടത്ത  െക്കുന്ന ഇല്ല നമ്മുടെ അനീരി ആണ്. "ഞങ്ങൾ con- 
എങ്കിൽ 
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ fess അവൻ വിശവസ്തനും നീരി ാനും നമമ്മാെു പാപങ്ങടള ക്ഷ ിച്ചു സകല 
നിന്നും ഞങ്ങടള 
അനീരി ". അരുടകാണ്്ട ദൈവത്തിൻടെ വീക്ഷണം നിന്ന,് പാപമ ാെനവും വിസ്മരിച്ചു ഒരു ട ാത്തം 
 ാർഗങ്ങൾ 
നമ്മുടെ ജീവിരത്തിൽ നിന്ന് ആ മ ാശം കാരയങ്ങൾ  ാറ്റണട ന്നാവശയടപട്്ട. ദൈവം അടല്ലങ്കിൽ 
ന ുക്്ക യാടരാരു കാരണവും ഇലകൾ 
ഭാവിയിൽ ഓർക്കാൻ. നിരവധി ആളുകൾ മ ാശം ഓർമ്മകൾ വഴി ആകുലര ടെയ്ുന്നു 
ഇന്നവര് െിലമപാൾ ടെയ്തരു കാരയങ്ങള് സവന്തം അശ്ക ം കുറ്റമൈാധവും 
അവരുടെ മനടര. "ഞാൻ ഇനി ഓർക്കയു ില്ല" ദൈവം പെയുന്നു; അങ്ങടന ഇവിടെ നമ്മുടെ 
സവാരശ്ന്തയം ആണ്. ഞങ്ങൾ വരുന്നു 
ദൈവത്തിൻടെ ഓർത്തു രന്ടെ പാപമ ാെനവും അവന്ടെ  െക്കുന്നു കയെി, അവടന ടെയ്ടട്ട 


