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'വാതിൽ', 'വഴി' എന്നീ  വാക്കുകൾ  വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ  ആവർത്ിച്ചു വരുന്വയാണ്.  മാർഗം, 
ലക്ഷ്ം, പ്രതഷ്ാശ, സുരക്ിതത്ം, തുടക്ം, സാദ്ധഷ്ത എന്ിങ്ങനെ വഷ്തഷ്സ്ത  ചിന്തകളാണ്  ഈ വാക്കുകൾ 
െമ്മുനട മെസ്ിൽ ഉണർത്തുന്ത്. എന്ാൽ  മലയിനല പ്രസംഗത്ിൽ യയശു മന്ാരു  വാതിലിനെക്കുറിച്ചു 
പരാമർശിക്കുന്നു ; 'ഇടുങ്ങിയ വാതിലാ'ണത്. (മത്ായി 7: 13 -14 )

മനുഷഷ്നറെ മുൻപിൽ "ജനീവനും മരണവം" വച്ിരിക്കുന്നു. (െിയ 30: 15-19) നതരനഞെടുക്ാനുള്ള  സ്ാതന്ഷ്ം 
െൽകനപെട്ിരിക്കുന്തിൊൽ

എല്ാവരും തനീർച്യായം 'ജനീവൻ' സ്ന്തമായക്ണ്ടതാണ്. പയക്, ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂനട പ്രയവശിക്ലം  
ദുഷ്കരമായ വഴിയിലൂനട യാത്രനചയ്യലമാണ്  ഈ നതരനഞെടുപ്പുനകാണ്ട്  അർഥമാക്കുന്ത്. അതിൊൽ 
ഇതു  കനണ്ടത്തുന്വർ ചുരുക്നമന്് യയശു പറയന്നു. ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ യ�ാധപൂർവം അയെ്ഷിക്കുന്വർ 
മാത്രയമ അത് കനണ്ടത്തുകയള്ളൂ. ഒരു കായികതാരത്ിനറെ വാശിയയറിയ പരിശ്രമവം വിദഷ്ാർഥിയനട 
ചിട്യായ പരിശനീലെവം ഈ വാതിൽ കനണ്ടത്ാൻ അതഷ്ാവശഷ്മാണ്. യെനരമറിച്ചു െമുക്കു മുന്ിൽ െിരന്തരം 
തുറന്നു കിടക്കുന് വിസ്തൃതവാതിലം വിശാലവഴിയം കനണ്ടത്ാനും  കടന്നു യപാകാനും വളനര എളുപെത്ിൽ 
സാധിക്കും. വാസ്തവത്ിൽ, ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ അയെ്ഷിക്ാത്വർ  യവഗത്ിൽ ഇവിനടനയത്ിയച്രുന്നു.

ആരും കയറാതിരിക്ാെല്, വാതിൽ ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്ത്. മറിച്്, തടിച്ചു വനീർത് അഹന്തനയയം  
ഊതിനപെരുപെിച് ഭയങ്ങനളയമാണ് അതു തടയന്ത്. ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂനട കടക്ാൻ "െനമെ വിഷമിപെിക്കുന് 
ഭാരവം പാപവം െമുക്് െനീക്ിക്ളയണം" (നഹബ്ാ 12:1).  അതിൊൽ പാപാവസ്ഥകനള ഏറ്റുപറഞ്ഞു  കരുണ 
യാചിച്ചുനകാണ്ട്  അഹന്തനയ ഉയപക്ിക്ാം. ദദവനത്ക്കുറിച്ചുള്ള എല്ാ  ഭയങ്ങനളയം മാ്ിവയ്ാം.
ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപെ 2019-നല ഒരു വിചിന്തെത്ിൽ പറയകയണ്ടായി. "രക് പ്രാപിക്ാൻ െമെൾ 
തനീർച്യായം ദദവനത്യം അയൽക്ാരനെയം  യനേഹിക്ണം. എന്ാൽ ഇതത്രനയളുപെമല് . ഇനതാരു 
'ഇടുങ്ങിയ വാതിലാണ് '. കാരണം, യനേഹിക്കുകനയന്ത് പലയപൊഴം വളനര ശ്രമകരമാണ്. അതിനു 
പ്രതി�ദ്ധത െിറഞെ ആത്ാർത്ഥമായ പരിശ്രമം ;  അതായത്  വചെത്ിെനുസൃതമായി  ജനീവിക്ാൻ 
ഉറപ്പും സ്ഥിയരാത്ാഹവമുള്ള ഇച്ാശക്ി ആവശഷ്മാണ്. വി. പൗയലാസ് ശ്നീഹാ ഇതിനെ 'വിശ്ാസത്ിനറെ 
െല് യപാരാട്ം' എന്നു വിളിക്കുന്നു. ദിെംപ്രതി ദദവനത്യം അയൽക്ാരനെയം യനേഹിക്ാൻ 
പരിശ്രമിക്ലാണത്."  ഈ കാരഷ്ങ്ങൾ വിചിന്തെംനചയ്്, ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂനട കടക്ാൻ െനമെ തടസ്നപെടുത്
തുന്നതനന്താനക്നയന്്  പരിയശാധിക്ാം.

ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂനട പ്രയവശിക്ാൻ ക്ണിച്ചുനകാണ്ട്,  കരുണയനട കരങ്ങൾ തുറന്നു െനമെ  
ആയശ്ഷിക്ാനും പാപയമാചെം െൽകാനുമായി  ഓയരാരുത്നരയം കാത്് യയശു െിൽക്കുന്നു. 
യയശു തനന്യാണ് ആ വാതിൽ (യയാഹ 10: 7-9). അവിടുന്ിലൂനടയല്ാനത ആരും പിതാവിനറെ 
സന്ിധിയിയലക്കു വരുന്ില് (യയാഹ 14: 6). ൊം യയശുവിലൂനട പ്രയവശിക്കുയ്ാൾ അവിടുന്് െമെിയലക്കും 
പ്രയവശിക്കുന്നു. ൊമവെിലൂനട മൗലികമായ  പുതുജനീവിതത്ിയലക്കു പ്രയവശിക്കുന്നു: ഉന്തവം ആഴനപെട്തും 
ലക്ഷ്യ�ാധയമറിയതുമായ  ദദവ�ന്ധത്ിലള്ള െവജനീവിതം. ദദവകൃപയനട ശക്ിയാൽ രൂപാന്തരനപെട് 
െമെൾ "ഭൂമിയിലള്ള വസ്തുക്ളിലല്, പ്രതയുത ഉന്തങ്ങളിൽ ഉള്ളവനയ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ” (നകായളാ 3: 2) 
തുടങ്ങുന്നു.

പലതരം പ്രയാസങ്ങനളയം സഹെങ്ങനളയം പ്രയലാഭെങ്ങനളയം കണ്നീരിനെയം ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ 
െമുക്് യെരിയടണ്ടിവരും. യലാകം അതിനറെ എല്ാ പ്രയലാഭെങ്ങയളാടുംകൂടി െനമെ വിശാലവഴിയിയലക്് 
മാടിവിളിയച്ക്ാം. വനീണുയപാകുനന്ങ്ിൽ അത് െമ്മുനട പാപത്ിനറെയം അഹന്തയനടയം ഭാരം 
െിമിത്മായിരിക്കും. വിഷമിക്രുത്;  യയശുവിനറെ മാതൃക െമുക്് പ്രതഷ്ാശയയകും. വഴി തനന്യായ അവിടന്്  
െമുക്കു മുൻയപ െടന്നു. "അവൻ തെിക്കുണ്ടായിരുന് സയന്താഷം ഉയപക്ിച്ചു അവമാെം വകവയ്ാനത,  
കുരിശ് ക്മയയാനട സ്നീകരിച്ചു. ദദവസിംഹാസെത്ിനറെ വലതുഭാഗത്തു അവൻ അവയരാധിക്നപെടുകയം 
നചയ്തു"(നഹബ്ാ 12: 2). യയശുവിനറെ ശാന്തതയം എളിമയമുള്ള ഹൃദയത്ിൽെിന്് പഠിക്കുക. 

വിചിന്തെം - നസപ്്ം�ർ  2020

ഇടുങ്ങിയ 
വാതിലിലൂനട 
പ്രയവശിക്കുവിൻ 
മത്ായി 7:13
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െനമെത്നന് ശൂെഷ്മാക്ിനക്ാണ്ട് അവിടുനത് എളിമയനട നുകം ഏറ്റുക. െമ്മുനട പാപങ്ങൾ കുരിശിനറെ 
കനീഴിൽ ഉയപക്ിച്ചുനകാണ്ട് ഭാരങ്ങനളല്ാം ലഘുവാക്കുക. െമെിൽ പ്രവർത്ിക്കുന് കൃപ വഴി "െമുക്ായി 
െിശ്ചയിച്ിരിക്കുന് ഈ ഓട്പെന്തയം സ്ഥിയരാത്ാഹയത്ാനട െമുക്് ഓടിത്നീർക്ാം" (നഹബ്ാ 12: 1).

ഒരു പഴയ ക്ിസ്തനീയഗാെത്ിൽ പാടുന്തുയപാനല "ഇടുങ്ങുംപാതയിൽ െടക്കുനവന്ാലം രാപകനലയപൊഴം  
ആെന്ിച്നീടും  ഞാൻ; ജനീവിതത്ിൽ  െിൻകരം കണ്ടനീടും...", ഇടുങ്ങിയ പാത െമുക്് ആെന്ം തരുന്നു. കാരണം, 
"െമുക്് നവളിനപെടാെിരിക്കുന് മഹത്യത്ാടു തുലെം നചയ്യുയ്ാൾ ഇന്നത് കഷ്ടതകൾ െിസ്ാരമാണന്നു 
ഞാൻ കരുതുന്നു"(യറാമാ 8:18). മാത്രമല്, ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂനട െടന് വിശുദ്ധരുൾനപെനട "െമുക്കു ചുറ്റും 
സാക്ികളുനട വലിയ സമൂഹമുള്ളതിൊൽ"(നഹബ്ാ 12: 1) അവർ െനമെ സഹായിക്കുകയം മദ്ധഷ്സ്ഥത 
വഹിക്കുകയം നചയ്യുന്നു.

'ക്ിസ്തുവിലൂനട, ക്ിസ്തുവിയൊടുകൂനട, ക്ിസ്തുവിൽത്നന്' െമെൾ പരിശുദ്ധ ത്രിത്യത്ാനടാപെം 
മഹത്പൂർണമായ ജനീവിതത്ിയലക്് െടന്ടുത്തുനകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അയപൊൾ 'ജനീവിതം' അന്തിമലക്ഷ്മല്; 
ലക്ഷ്ത്ിയലക്കുള്ള സഞ്ാരം തനന്യാണ്. ജനീസസ് യൂത്് മുയന്്ത്ിനല ൊനമല്ാവരും ഇടുങ്ങിയ 
വാതിലം വഴിയം നതരനഞെടുത്വരാണ്. പയക്, വിശാലമായ വഴി നതരനഞെടുത്തു ൊശത്ിയലക്കു 
യപാകുന് പലനരയം ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയം. അവനര തിരിച്ചു നകാണ്ടു വരാനുള്ള കടമ െമുക്കുണ്ട്. 
സുവിയശഷപ്രയ�ാഷണത്ിലൂനടയം മാെസാന്തരത്ിലൂനടയം വിശ്ാസത്ിയലക്കു  ക്ണിച്ചുനകാണ്ട്,  സതഷ്വം 
മയൊഹരവം വിശുദ്ധവമായ - യയശു തനന്യായ - ഇടുങ്ങിയ പാതയിയലക്് അവനര െയിക്ാൻ ൊയമവരും 
കടനപെട്ിരിക്കുന്നു.

ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപെ ഇപ്രകാരം പറയന്നു, "സ്യം ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂനട കടന്നുയപായ, 'സ്ർഗ്ഗവാതിനല'ന്നു 
വിയശഷിപെിക്ാവന് െമ്മുനട അമെയായ മറിയം, യചാദിക്കുന്വർനക്ാനക് സഹായയമകാൻ വിളിപ്പുറത്തു 
െിൽക്കുന്നു.  എത്ിനപെടുവാൻ ശ്രമകരവം എന്ാൽ എല്ാവർക്കും യെനര  തുറന്ിട്തുമായ  ഈയശായനട 
ഹൃദയവാതിലിനെ യഥാർത്ഥത്ിൽ പിന്തുടർന്വളാണ് പരിശുദ്ധ കെഷ്ാമറിയം. ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂനട 
കടക്ാൻ പരിശുദ്ധഅമെയാകുന് വാതിൽ െനമെ സഹായിക്നട്".


