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                   Let’s pray for their safe return. 

 

നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ Syriac Orthodox Archbishop 

H.E Yohanna Ibrahim and Greek Orthodox Archbishop 

H.E Boulos Yazigi എന്നിവടര ഭീകരവദികൾ 

തട്ടിടക്കാണ്ടു പപായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം തികയുകയാണ്. ഈ 
പിതാക്കന്മാരുടെ സുരക്ഷിതമായ തിരിച്ചുവരവിന് 

പ്പാർത്ഥിക്കുന്നതിപനാപൊപ്പം, ആശരണരായ ആളുകളുടെ 
ഇെയിൽ ശുപ്ശൂഷ ടെയ്യുന്നതിനിെയിൽ  യമനിൽ വച്ച് 

ഭീകരവദികളാൽ തട്ടിടക്കാണ്ടുപപാകടപ്പട്ട  Father Tom 

Uzhunnalil നു പവണ്ടിയും നമുക്ക് പ്പപതേകം 

പ്പാർത്ഥിക്കാം.  
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 ഒരിക്കല് മൂന്നു കുട്ടികള് കളിച്ചുകകൊണ്ടിരിക്കുകയൊയിരുന്നു. 
അപ്പൊളൊണ് ഒരു പ് ൊമൊപട്ടൊളക്കൊരന്റ്കെ ആഗമനശംബ്ദം 
പ്കട്ടത്. ഉടനടി കുട്ടികള് കളികള് ഉപ്പക്ഷിച്ച് പലവഴിക്ക് 
ഓടി. കൊരണം പ് ൊമൊപട്ടൊളക്കൊരന്റ് ആവശയകപട്ടൊല് ഒരു 
മമല് അയൊളുകട സൊധനങ്ങള് ചുമന്ന് കകൊടുക്കണകമന്നൊണ് 
നിയമം. കുട്ടികളില് രണ്ടുപ്പറ് സുരക്ഷിതമൊയ ഒളിസ്ഥലം 
കകണ്ടത്തികയങ്കിലും, ഒരുവന്റ് മ ഞ്ഞിരിക്കൊന്റ് ഒരിടം 
കകണ്ടത്തൊനൊയിലല. അങ്ങകന അവന്റ് പിടിക്കകപട്ടു. 
പട്ടൊളക്കൊരന്റ്കെ സൊധനങ്ങള് ചുമന്ന് കകൊണ്ടുളള ആ 
യൊത്തയില് അവന്റ്കെ മനസില് അഗൊധമൊയ ലജ്ജയും 
കവ ുപും ദുുഃഖവും പ്ദഷ്യവുകമലലൊം നി ഞ്ഞുകകൊണ്ടിരുന്നു. 
പട്ടൊളക്കൊരന്റ് അവപ്നൊട് ഒരു കൊരുണയവും കൊട്ടിയിലല. 
കവ ുപ്പൊകട പ്നൊക്കി, ധൊറ്്യപ്ത്തൊകട നയിച്ചു. സമയത്തിന്റ് 
നീളം കൂടുന്നതൊയും, അവന്റ്കെ അഭിമൊനകസൌധം 
നിലംപരിശൊകുന്നതുപ്പൊകലയും അവനു പ്തൊന്നി. ഈ 
പട്ടൊളക്കൊരന്റ് അവന്റ്കെ ഇരട്ടി വലുപമുണ്ട്. ആപ്രൊഗയവും... 
എന്നിട്ടും ഇതു ഞൊന്റ് ഒെക്ക്.... അവനു കരച്ചിലിന്റ്കെ 
ഇലുകപ്യൊളം എത്തി...അപ്പൊള് അവന്റ്കെ മനസില് 
ആശവൊസത്തിന്റ്കെ ആ നനുത്തസവരം അവന്റ്കെ 
വിസ്മൃതിയില് നിന്നുണറ്ന്നു. ഗിരി മുകളികല 
സവറ്ഗീയത്പഭൊഷ്കന്റ്കെ........ഒരു മമല് നിപ്ന്നൊടു കൂകട 
പ്പൊകുവൊന്റ് ആവശയകപടുന്നവപ്നൊകടൊത്ത് രണ്ടു മമല് 
പ്പൊവുക....  
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നിന്റ്കെ ചുമതല നീ നിവറ്ത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിനക്കിനി പ്പൊകൊം... 
ആ പട്ടൊളക്കൊരന്റ്കെ സവരം അവകന ഉണറ്ത്തി... അവന്റ് ആ 
പട്ടൊളക്കൊരന്റ്കെ കണ്ണുകളിപ്ലക്ക് പ്നൊക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിപ്യൊകട 
പ ഞ്ഞു..ഞൊന്റ് ഒരു മമല് കൂകട ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് ചുമന്നു തരൊം... 

എന്തിന്റ്   പട്ടൊളക്കൊരന്റ് പ്ചൊദിച്ചു. 

നിങ്ങള്ക്ക് മകെൊരൊകള കിട്ടിയികലലങ്കില് നിങ്ങള് തകന്ന ഇതു 
ചമുക്കപ്ണ്ട... ഇതു പ്കട്ട് പട്ടൊളക്കൊരന്റ്കെ കണ്ണുകള് വിടറ്ന്നു.. 

 

നിനക്ക് എവികട നിന്നു കിട്ടി ഈ ബുദ്ധി.. അല്പം 
പരിഹൊസപ്ത്തൊടും ചിരിപ്യൊടും കൂകട പട്ടൊളക്കൊരന്റ് 
പ്ചൊദിച്ചു...അവന്റ് നപ്ത്സത്തികല സഭൊത്പസംഗികയ പെി അവപ്നൊട് 
പ ഞ്ഞു.. അവന്റ്കെ സ്പ്നഹത്തിന്റ്കെ ഉപമകള് അവന്റ് വിവരിച്ചു 
കകൊടുത്തു.. ചില ഇടങ്ങളില് പട്ടൊളക്കൊരന്റ് ചില പ്ചൊദയങ്ങള് 
പ്ചൊദിച്ചു... അപ്േഹത്തിന്റ്കെ കമൌനം അയൊള ിയൊകത 
വചനധയൊനത്തിന്റ് വഴിമൊ ി.. ഒടുവില് ആ ദൊറ്്യത്തിന്റ്കെ കരങ്ങള് 
കരുണപ്യൊകട ആ ചുമട് ഏെുവൊങ്ങികകൊണ്ട് അവപ്നൊട് 
പ ഞ്ഞു..നിന്റ്കെ രണ്ടൊം മമലും നീ പൂറ്ത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.. 
പികന്ന ഒന്നു നിറ്ത്തിയിട്ട് അവപ്നൊട് പ ഞ്ഞു.. നീ 
ബൊലനൊകണങ്കിലും നിന്നില് ഒത്തിരി നന്മകള് ഉണ്ടു്...  

ആ മുഖത്തു പ്നൊക്കി കുട്ടികയൊന്നു മധുരമൊയി പുഞ്ചിരിച്ചുകകൊണ്ട് 
ഇങ്ങകന ത്പതിവചിച്ചു... നമുക്കു വീണ്ടും കൊണൊം... പികന്ന 
തിരിഞ്ഞു നടന്നു... തൊന്റ് നടന്നകലുന്നതും പ്നൊക്കി ആ പട്ടൊളക്കൊരന്റ് 
നില്ക്കുന്നത് അവന്റ് ത്ശദ്ധിക്കൊതിരുന്നിലല.. 

ആ മലത്പസംഗകന്റ്കെ വൊക്കുകളുകട മൊധുരയം നുണഞ്ഞി ക്കികകൊണ്ട് 
അവന്റ് നടന്നു.. രണ്ടൊം മമല് നിശ്ചയമൊയും ഒരു വിസ്മയമൊണ്. 
അകതന്റ്കെ പരൊജയകത്ത വിജയമൊക്കി... അകതകന്ന കവ ുക്കുന്നവകന 
എന്റ്കെ സ്പ്നഹിതനൊക്കി രൂപൊന്തരകപടുത്തുന്നു. .. രണ്ടൊം മമല് 
പൂറ്ത്തിയൊക്കിയതുപ്പൊലും ഞൊന്റ് അ ിഞ്ഞിലല, ഒപം ഞൊന്റ് 
വഹിച്ചിരുന്ന ഭൊരവും.. അങ്ങകന അന്ന് അവന്റ് തന്റ്കെ 
ഹൃദയത്തില് കു ിച്ചിട്ടു... രണ്ടൊം മമല് ഒരു 
വിജയമൊണ്..പീഢകന്റ്കെപ്മല് പീഢിതന്റ് പ്നടുന്ന അനിപ്ഷ്ദ്ധയമൊയ 
വിജയം...... അതുകകൊണ്ട് ഇനി ഓടുപ്പൊള് വിജയം വകരയും 
ഓടണം..... രണ്ടൊം മമല് വകര............. 

  

 സ്പ്നഹപൂറ്വം  

ബിജു അച്ചന്റ് 

 



Internet Safety Tips 

◆ Any child or teen can become the victim of an Inter-
net predator. Predators do not discriminate based on 
gender, ethnicity, education, socioeconomic status, in-
come, or religion. It can happen. It does happen. It is hap-
pening. 
 
◆ Teach your child or teen to never share private or identifying information, such as his or her 
name, address, school, etc., with a person online that is not known or trusted in real life. A 
predator can use this information to groom and/or locate your child or teen. 
 

◆ Strengthen the privacy settings on all social networking sites and ensure that these 
settings remain unchanged after updates. Social networking sites often publish posts as 
“public” based on the default settings. 
 

◆ Disable Geotagging on all mobile devices, as it has the ability to automatically pin-
point and disclose your child’s or teen’s location. This option can usually be found under 
“Settings” on most devices. You can also contact your service provider or device manufacturer. 
 
◆ Discuss the dangers of “checking in.” Various applications allow your child or teen to 
share his or her exact current location on social media sites. 
 
◆ Remind your child or teen to choose an online handle, username, or screen name carefully. 
Much can be inferred from how your child or teen represents himself or herself online, which 
can prompt a predator’s initial contact. 
 
◆ Monitor your child’s or teen’s activity on the computer and on all mobile devices. This 
includes desktops, laptops, tablet computers, cell phones, and all handheld and video game 
devices with online connectivity. There are numerous parental monitoring options available 
online or through your service provider. Please, do not feel that you are “spying” on your child 
or teen. You are the parent. This is your responsibility. 
 
◆ Know the passwords on all devices used by your child or teen. Check them regularly. 
 
◆ If you suspect your child or teen is being cyberbullied: be supportive, get the facts, 
and if necessary, contact the school or law enforcement. Conversely, teach your child or teen 
that there are negative consequences for those who cyberbully. 
 
◆ Many children and teens engage in sexting. This is the sharing of explicit texts/photos 
between phones or other devices. Sending and/or receiving nude pictures of minors is consid-
ered child pornography. As a result, there may be both emotional and legal consequences for 
both you and your child or teen. 
 
◆ Educate yourself on the mobile applications that your child or teen is using. Ask for 
an explanation and a demonstration. 
 
◆ Maintain loving, open, and respectful lines of communication with your child or teen 
while setting enforceable rules for online safety. Assure your child or teen that he or she can 
always come to you for help in an uncomfortable or potentially dangerous situation. 
 
 
*** If you feel that your child or teen is being groomed, harassed, threatened, or exploited online, you 
should immediately report this activity to your local law enforcement  

                                                                                                                    (Courtesy http://www.aliciaproject.org)  



 

ത്പീയകര, 

പ്ലൊകം മുഴുവനും പ്യശു ത്കിസ്തുവിന്റ്ക  ഉയർപു 

കപരുന്നൊള് ആപ് ൊഷ്ത്തിന്റ്ക  ദിവസങ്ങളിലൂകട കടന്നു 
കപൊയ്കകക്കൊണ്ടിരിക്കുകയൊണ്. ഉയർപിന്റ്ക   അവസരത്തിൽ 
പ്യശു വൊഗ്ദൊനം കചയ്കത പരിശുദ്ധൊത്മൊവ് എന്ന 
നടത്തിപുകൊരകന ത്പതയൊശപ്യൊകട കൊത്തിരിക്കുന്ന 

ദിവസങ്ങളൊണിത്. 

നമ്മുകട പിതൊക്കന്മൊരൊയ Syriac Orthodox Archbishop H.E Yohanna 

Ibrahim and Greek Orthodox Archbishop H.E Boulos Yazigi എന്നിവകര 
ഭീകരവദികള് തട്ടികക്കൊണ്ടു പ്പൊയിട്ട് മൂന്ന് വർഷ്ം 
തികയുകയൊണ്.  ഈ പിതൊക്കന്മൊരുകട സുരക്ഷിതമൊയ 
തിരിച്ചുവരവിന്റ് ത്പൊർത്ഥിക്കുന്നതിപ്നൊപ്ടൊപം, ആശരണരൊയ 

ആളുകളുകട ഇടയിൽ ശുത്ശൂഷ് കചയ്യുന്നതിനിടയിൽ  യമനിൽ 
വച്ച് ഭീകരവദികളൊൽ തട്ടികക്കൊണ്ടുപ്പൊകകപട്ട  Father Tom 

Uzhunnalil നു പ്വണ്ടിയും നമുക്ക് ത്പപ്തയകം ത്പൊർത്ഥിക്കൊം.  

ലക്ഷക്കണക്കിനു നിരപരൊദികള്  ഭീകരവൊദത്തിന്റ് 

ഇരയൊയികക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവടങ്ങളികലലലൊം സമൊധൊനം  
പുലരുന്നതിനുപ്വണ്ടി സർപ്വശവരപ്നൊടു അപ്പക്ഷിക്കൊം.  

പ്ലൊകത്തിന്റ്ക  വിവിധ ഭൊഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന 
വൊർത്തകള് നമുക്ക് വലിയ ത്പതയൊശകള് നൽകുന്നവയലല. 
വയക്തികള് തമ്മിലും, സമൂഹങ്ങള് തമ്മിലും, സം ടനകള് 

തമ്മിലും, രൊജയങ്ങള് തമ്മിലുമുള്ള സം ട്ടനങ്ങള് ഈ 
പ്ലൊകത്തിന്റ്ക  തകന്ന നിലനിൽപിന്റ് ഭീഷ്ണി ഉണ്ടൊക്കുന്ന 
നിലയിപ്ലക്ക് വളർന്നിരിക്കുകയൊണ്. ഈ കൊലത്തിൽ നകമ്മ 
ത്പതയൊശപ്യൊകട മുപ്ന്നൊട്ടുനയിക്കൊൻ ഉയർപിന്റ്ക  വലിയ 

സപ്േശത്തിന്റ് കഴിയകട്ട.               
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പ്ലൊകത്തിന്റ് ത്കിസ്തു നൽകിയ മഹത്തൊയ സപ്േശമൊണ് 
സ്പ്നഹം, സപ്ന്തൊഷ്ം, സമൊധൊനം എന്നിവ. ഒന്നിൽ നിന്നും 
മകെൊന്നു പ്വർപിരിക്കനകൊത്ത വിധം പ്യൊചിച്ചിരിക്കുന്ന 
മൂന്ന് സപ്േശങ്ങള്.  വയക്തികളൊയും, സമൂഹമൊയും 

സ്പ്നഹത്തിന്റ്ക  ത്പൊപ്യൊഗികഭൊവം കൊണിക്കുവൊൻ നമുക്ക് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുപ്ണ്ടൊ? നൊം ആയിരിക്കുന്നകതലലൊം മദവത്തൊൽ 
ആക്കകപട്ടകതന്ന ചിന്ത നല്കുന്ന സപ്ന്തൊഷ്ം നൊം 

ഉള്കക്കൊള്ളുന്നുപ്ണ്ടൊ ?പ്ലൊകത്തികല 
അസമൊധനങ്ങള്ക്കിടയിലും ആ സവർഗീയ സമൊധൊനം ഞൊൻ 
നൽകുന്നു എന്ന ശബ്ദം നമ്മുകട കൊതുകളിൽ 
ത്പധിധവനിക്കൊ ുപ്ണ്ടൊ? 

മദവപ്ത്തൊടു പ്ചർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതം കകൊണ്ടു മൊത്തപ്മ ഈ 
സപ്േശങ്ങള് അനുഭവിക്കൊൻ കഴിയൂ. ആയതിനു മദവം 

നകമ്മ ത്പൊപ്തനൊക്കുന്നതിന്റ് നമുക്ക് ത്പൊർത്ഥിക്കൊം. 

കൂടുതൽ മവവിധയമൊയ പംക്തികളുമൊയി നമ്മുകട 

കത്ഗപ്ഗൊ ിയൻ പ്വൊയിസ് ഒരുങ്ങുകയൊണ്. നിങ്ങളുകട 
സഹൊയ സഹകരണങ്ങള് ത്പതീക്ഷിക്കുന്നു. സു ിയൊനി 
സഭയികല വിശുദ്ധന്മൊകര പരിചയകപടുത്തുന്ന ഒരു പംക്തി 
വരും ലക്കങ്ങളിൽ ത്പതീക്ഷിക്കൊം. തൊല്പരയമുള്ളവർ 

നിങ്ങളുകട വിലപ്യ ിയ ആർട്ടിക്കിള് നിങ്ങളുകട പ് ൊപ്ട്ടൊ 
സഹിതം അയച്ചു തരുമപ്ലലൊ.                
                            

                            
                      ജിബി പ്ജക്കബ് 

 

        Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments. 



Let’s thank god for giving us the opportunity to participate the 
Passion Week services at our church.  





 

                            നീതിമാനായ ടയൌപസഫ്   

നീതിമാനായ ടയൌപസഫ് എന്ന പപരിലാണ് 
വി.ടയൌപസഫ് പവദ പുസ്തകത്തിൽ അറിയടപ്പെുന്നത്. 
വി.ടയൌപസഫിടന കുറിച്ച്  പവദപുസ്തകത്തിൽ വളടര കുറച്ചു കാരേങ്ങൾ 
മാപ്തപമ പരഖടപെുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പേത് ലപ ം ആണ് ജന്മസ്ഥലം എന്ന് 
െരിപ്തകാരൻമാർ പരഖടപെുത്തുന്നു. അതുടകാണ്ടാണ് പപർവഴി 
ൊർത്തുവാൻ അപേ ം  ടേതലപ മിൽ വന്നത്. അപേ ത്തിന്ടറ 
പിതാവിന്ടറ പപര് യാപക്കാബ് എന്നു വി.മത്തായിയും, പ ലി എന്ന് 
വി .ലൂടക്കാസും,സുവിപശഷത്തിൽ പരഖടപെുതിയിട്ടുണ്ട്. പഴയകാലത്ത്  
ഒരാൾ തടന്ന ഒന്നിലധികം പപരിലറിയടപ്പട്ടിരുന്നു.വി.യൌടസഫ് ഒരു 
തച്ചനായിരുന്നു.അപേ ം തന്ടറ നല്പ്പ്പതാമടത്ത വയസ്സിൽ വിവാ ം 
കഴിച്ചു.മൽഖ(എസ്ക്ക) എന്നായിരുന്നു ഭാരേയുടെ പപര്.ആ 
വിവാ ത്തിൽ അടേ ത്തിനു  ആറു മക്കൾ ജനിച്ചു.രണ്ടു 
ടപൺകുട്ടികളും,നാല്പ് ആൺകുട്ടികളും.വി മത്തായി 13.55,വി മർപക്കാസ് 
6.3, എന്നി വാകേങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കടപ്പെുന്ന വി .യാപക്കാബ് ഇവരിൽ 
ഒരാളായിരുന്നു.നീണ്ട 49 വർഷടത്ത ദാമ്പതേ ജീവിതത്തിനുപശഷം മൽഖ 
മരിച്ചു.ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യ ൂദയിടലങ്ങും പുപരാ ിതന്മാർ 
കനേക മറിയമിനുപവണ്ടി ഉത്തമ പുരുഷടന 
തിരടെെുക്കന്നിതിനുള്ള  തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്.വി യൌടസഫിനും 
നിർേന്ധപൂർവ്വം ഈ തിരടെെുപ്പിൽ പടെെുടക്കണ്ടാതായി വന്നു.   

പുപരാ ിതൻമാർ എലലാവരുടെയും കകവശമുള്ള വെികൾ വാങ്ങി 
കനേകമറിയാമിന് മുമ്പിൽ നിരത്തി വച്ചു.പിന്നീട് അവർ പ്പാർത്ഥിച്ചു 
ടകാണ്ടു കദവം കനേകയ്ക്ക്ക് തിരടെെുക്കുന്ന വരടന കാണുവാൻ 
കാത്തുനിന്നു കവകാടത വെികളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ഒരു പ്പാവ് 
പറന്നുയരുന്നത് അവർ കണ്ടു.ആ വെി യൌടസഫിന്ടറ ആയിരുന്നു.  



(മടറാരു പ്രന്ഥത്തിൽ യൌടസഫിന്ടറ ഉണങ്ങിയ വെി തളിർത്തു 
എന്നും കാണുന്നു ) ടതാണ്ണൂര് വയസ്സ്  പ്പായമുളള താൻ പകവലം 
12 വയസ്സ് പ്പായമുള്ള കനേകടയ വിവാ ം കഴിക്കുക എന്നതിൽ 
വിസമ്മതം പ്പകെിപ്പിച്ചു.വൃദ്ധന്മാർ ോലികമാടര വിവാ ം 
ടെയ്യാൻ താൽപ്പരേടപ്പട്ടിരുന്ന അക്കാലങ്ങളിൽ  യൌടസഫ് നീതി 
പ്പവർത്തിച്ചു.പപക്ഷ,പുപരാ ിതന്മാരുടെ നിർേന്ധത്തിന് 
വഴങ്ങി കനേകടയ ഒരു മകടള പപാടല സവീകരിച്ചു.പിന്നീൊണ് 
അവൾ രർഭിണിയാടണന്ന് അറിെത്.തന്ടറ മകളുടെ പ്പായം 
പപാലുമിലലാത്ത കനേക രര്ഭിണിയാടനന്നറിെു അപേ ം 
വേസനിക്കുകയും കനേകടയ ര സേത്തിൽ ഉപപക്ഷിക്കാൻ 
തീരുമാനിക്കുകയും ടെയ്ക്തു.പരസേമായി അപേ ം മറിയമിടന 
തള്ളി പറൊൽ ,മരണശിക്ഷയാകും മറിയമിനു നൽകുക എന്ന് 
അപേ ത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു.വിഷമിച്ചിരുന്ന യൌടസഫിടന 
കദവത്തിന്ടറ മാലാഖ ആശവസിപ്പിക്കുകയും കനേകയുടെ 
പാതിപ്വതേടത്തകുറിച്ചും മശി ായുടെ ജനനടത്തക്കുറിച്ചും 
യൌടസഫിനു അറിവു നല്പ്കുകയും ടെയ്ക്ധു. 

                                 വി.യൌടസഫ് പ്കിസ്തുവിന്ടറ പരസേശുപ്ശൂഷ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുപമ്പ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറടപ്പട്ടു.അപേ ം 
തന്ടറ നൂറിപതിടനാന്നാമടത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു(90 വയസ്സിൽ 
മരിച്ചു എന്നും പറയടപ്പെുന്നു) നീതിപൂർണമായും 
പരിപാവനവുമായ ജീവിതം നയിച്ച ഇപദ്ധ ത്തിന്ടറ മൃതശരീരം 
യ ൂദ ആൊര പ്പകാരം നപപ്സത്തിടല യൌടസഫിന്ടറ താഴ്വര 
എന്നാ സ്ഥലത്ത് അെക്കം ടെയ്ക്ധു എന്ന് െരിപ്തം സാക്ഷിക്കുന്നു. 

                                 മനുഷോവതാരടമെുത്ത കദവത്തിന്ടറ 
വളർത്തുപിതാവാകാൻ നീതിമാനായ പയാപസഫിടന 
പ്പാപ്തനാക്കിയത് അപേ  ത്തിന്ടറ സവഭാവ രുണങ്ങൾ 
തടന്നയായിരുന്നു..നീതിയുക്തവും സവഭാവ മ ിമയുമുള്ള 
വേക്തിതവമുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ വി.യൌടസഫ് 
പിതാവിന്ടറ ജീവിതം നമുക്കും മാതൃകയാകടട്ട എന്ന് 
പ്പാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുന്നു... 

                       

                                                                                                                             

                                                                                        ജിപനാ അച്ചൻ  

 

 



സംഘർഷവ ം സമാധാനവ ം. 

ഫാ. ത ാമസ് പ  ിയാമഠത്തിൽ 

സ ഖസൗകര്യങ്ങള ടെ മധയത്തില ം സവസ് മായി ഉറങ്ങ വാൻ കഴിയാത്ത
 അതനകടര് നമ ക്കു ച റ് ം കാണുവാൻ കഴിയ ം. പലവിധമായ പ്രശ്ന ങ്ങൾ 
ടകാണ്്ട മനസസ ിടെ സവസഥ  നഷ്െടെട്ട അവസഥയിലാണ്് അതനകർ.
 മനുഷയടെ  സവസഥ  നഷ്െടെെ ന്ന ിതലക്്ക നയിക്കുന്ന കാര്ണങ്ങൾ
 പല ാണ്്.  അതനകം പെയാളികള ം സമ്പത്തം വിസ്ൃ മായ ര്ജ്യവ മ 
ള്ള ഒരു ര്ാജ്ാവിന്് സമാധാനടമന്ന ് മര്ീചികയായിരുന്നു.  ഒരു ര്ാത്രി
തപാല ം ശ്ാന്തമായി ഉറങ്ങ വാൻ അതേഹത്തിന്് കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല . എന്നാ
ൽ ഒര്ിക്കൽ ദര്ിദ്രനായ ഒരു കർഷകടെ  ഭവനം അതേഹത്തിടെ ശ്രദ്ധ
യിൽടെട്ട . ആ കർഷകടെ വീട്ടിൽ ദാര്ിദ്രത്തിടെ നെ വില ം സമാധാന
വ ം സതന്താഷവ ം നിറഞ്ഞ  നിന്നിരുന്നു.  ദര്ിദ്രനായ കർഷകടെ ഭവന
ത്തിടല സതന്താഷത്തിടെയ ം സമാധാനത്തിടെയ ം കാര്ണമറിയ വാനു
ള്ള ആകാംക്ഷ ര്ാജ്ാവിടെ മനസസ ില റച്ച .  അതേഹം  ടെ ബ ദ്ധിമാനാ
യ മന്ത്രിതയാെ് കാര്യം  ിര്ക്കി. ധനികനും ര്ാജ്യത്തിടെ അധിപനുമായ 
 ടെ ടകാട്ടാര്ത്തിൽ അനയ മായ  സമാധാനവ ം ശ്ാന്തിയ ം ദര്ിദ്രനായ 
കർഷകടെ ഭവനത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ് എടങ്ങടന
യാണ്്?്.  ധനികനായ  നിക്്ക ശ്ാന്തമായി ര്ാത്രിയിൽ ഉറങ്ങ വാൻ സാ
ധിക്കുന്നിലല , ദര്ിദ്രനായ കർഷകന്് ശ്ാന്തമായി ഉറങ്ങ വാൻ കഴിയ ന്നു.  
ഇ ിടെ കാര്ണടമന്താണ്്?   

 



ഒരു ദിവസം മന്ത്രി ര്ാജ്ാവിടെ അനുവാദതത്താടെ ആരും കാണാ
ട  ട ാണൂറ്ിഒൻപ ്് സവർണണ നാണയങ്ങൾ കിഴിയിലാക്കി ആരും
 കാണാട  ദര്ിദ്രനായ കർഷകടെ വീട്ട വാ ിക്കൽ ടകാണ്ട തപാ
യി ടവച്ച .  കർഷകൻ വവകിട്്ട പണികഴിഞ്ഞ  വീട്ടിൽ മെങ്ങിവ
ന്നതൊൾ വീട്ട വാതുക്കൽ പണക്കിഴികണ്്ട ടെട്ടി. സതന്താഷതത്താ
ടെ അതു തുറന്്ന തനാക്കി. ് ; കൃ യമായി എണണ ി -
 ട ാണൂറ്ി ഒൻപ ്, വീണ്ട ം വീണ്ട ം എണണ ി ട ാണൂറ്ി ഒൻപ ് നാ
ണയങ്ങൾ മാത്രം. ആ ര്ാത്രി കർഷകന്് ഉറങ്ങ വാൻ കഴിഞ്ഞിലല .  
ആ മനുഷയടെ മനസസ ിൽ  നിറഞ്ഞ  നിന്നിരുന്ന ്  ട ാണൂറ്ി ഒൻപ
 ് നൂറാക്കി  ികക്കുന്ന ിനുതവണ്ടിയ ള്ള  ചിന്തകളായിരുന്നു.  പി
ന്നീെ ള്ള ര്ാത്രികളില ം കർഷകന്് ശ്ാന്തമ് ാായി ഉറങ്ങ വാൻ കഴി
ഞ്ഞിലല  ഒന്നു തനെിക്കഴിയ തമ്പാൾ മടറ്ാന്നിനു തവണ്ടിയ ള്ള അതനവ
ഷണമായി, ര്ാത്രികൾ ഉറക്കമിലല ായ്മയ തെ ായി.  

  ര്ാജ്ാവിന്്  ടെ ജ്ീവി ത്തിടല  ഉറക്കമിലല ായ്മയ ടെ കാര്ണം  
വയക്തമായി. നമ്മ ടെ മനസസ ്  എവിടെയാതണാ അവിടെയായിര്ിക്കും
 നമ്മ ടെ ശ്ര്ീര്വ ം. മനസസ ു മായി ബന്ധടെട്്ട  ബാഹയവ ം  ആന്തര്ീ
കവ മായി, തബാധപൂർവ്വവ ം അതബാധപൂർവ്വവ മായി ഓതര്ാ ചലന
വ ം ചിന്തയ ം നിർവ്വഹിക്കടെെ ന്ന ്. അ ് ജ്ീവി ത്തിടല  ാളം 
ട റ്ലിനു കാര്ണമ് ാായി  ീരും. നിർവ്വഹിതക്കണ്ടവ കൃ യമായി 
സമയത്്ത പ്രവൃത്തിക്കാ ിര്ിക്കുന്ന ിന്്  ഇതുകാര്ണമായിത്തീരും. 

  സവഭാവിക ജ്ീവി  പ്രക്രിയക്കു വിരുദ്ധമായി, അമി മായി പല
തും ആഗ്രഹിക്കുകയ ം, അ ിനുതവണ്ടി അ യധവാനം ടചയ് ് ജ്ീവി
 ക്രമത്തിൽ വിള്ളല കൾ  ീർത്്ത മനുഷയടെ ശ്ര്ീര്ത്തിനും  മന
സസ ിനും തകെ വരുത്തന്ന മാനസിക സംഘർഷം തപറി നെക്കുന്ന അ
തനകർ ഇന്്ന സമൂഹത്തിടെ ഭാഗമാണ്്.  



ഇത്തര്ം വയക്തി വങ്ങടള ഉൾടക്കാള്ള ന്ന സ്
മൂഹത്തില ം സംഘർഷവ ം കലഹവ ം കലാപങ്ങള ടമാടക്ക നി യ 
സംഭവങ്ങളായി അര്തങ്ങറ ം.  മടറ്ാര്ർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്്ന
 സമൂഹത്തിൽ നില നില്്ക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങള ടെ അ യന്തീകമാ
യ കാര്ണക്കാർ അമി   വര്യ മായി നെക്കുന്ന വയക്തികളാണ്്. 
ഇപ്രകാര്ം അമി   വര്യ മായി നെക്കുന്ന വയക്തികൾ കെന്നു ടചലല  
ന്നിെടത്താടക്ക സംഘർഷത്തിടെ കനല കൾ എര്ിയ വാൻ കാര്
ണമായിട്ട ണ്്ട.  

  മനുഷയടെ ശ്ര്ീര് മനസസ ു കൾക്കു തകെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങള ടെ 
സമ്മർേങ്ങതളയ ം പിര്ിമ റ ക്കങ്ങതളയ ം അ ിജ്ീവിക്കുവാനും മന
സസ ിടെ സമനില ട റ്ാട  കാത്ത സൂക്ഷിക്കുവാനും എന്താണ്് മാർ
ഗഗ ം?  ഒന്നാമ ായി ഓതര്ാരുത്തർക്കുള്ള കഴിവ കൾക്കനുസര്ിച്്ച പ
ര്മാവധി അധവാനിക്കുക. ര്ണ്ടാമ ായി ഓതര്ാരുത്തരുടെയ ം പര്മാ
വധി കഴിവ കൾക്്
കനുസര്ിച്്ച ആർജ്ജിക്കാവ ന്നതുനു മെ റതത്തക്്ക ആഗ്രഹങ്ങടള വ
ളർത്താ ിര്ിക്കുക.  മ ന്നമ ായി സ യസന്ധമായ ം മര്യാദയായ ം ഇ
െപഴകുന്ന ിലൂടെ മറ് ള്ളവര്ിൽ നിന്്ന അംഗീകാര്ം തനെ ക. നാലാമ
 ായി വദവത്തിൽ പര്ിപൂർണണ മായി വിശ്വാസം അർെിക്കുക.  

  ഈ നാല്് കാര്യങ്ങടള പാലിക്കുവാനായാൽ ശ്ര്ീര് മനസസ ു കള ടെ 
സവസഥ  ഉറൊക്കാം. നമ്മ ടെ പ്രവൃത്തികള ടെ അപര്യാപത ട ടയ 
കുറിതച്ചാ  നമ്മ ടെ അപ്രാപത ിടയക്കുറിതച്ചാ ഓർത്്ത പര്വശ്യര്ായി
ത്തീതര്ണ്ട ിലല .   നമ ക്്ക ടചയ്യ വാനുള്ള ഉത്തര്വാദി വം പൂർണണ  ശ്
ക്തിതയാെ ം പൂർണണ  ആത്മാതവാെ ം കൂെി ടചയ്യ ക. ബാക്കിയ ള്ള ് ദ
്വാവത്തിന്് വിെ ക. വദവം തവണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിച്ച  ടകാ
ള്ള ടമന്്ന് ഉറൊയി വിശ്വസിക്കുക.  

്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്ത ാമസച്ചൻ 



പനായമ്പുകാല ധോനം — 2016 

പ്രശ്സ് ്ധയാന്ഗുരുവ ം,്യ ്ടക്ഭദ്രാസനത്തിടെ്പാത്രിയാർക്കൽ്വികാര്ിയ ം,്ഇെ ക്കി്ഭദ്രാസന്
ടമത്രാടൊലീത്തായ ം,്തൂത്തൂട്ടി്ധയാന്തകന്ദ്രം്ഡയറക്െറ മായ്

അഭിവന്ദ്യ്Zacharias Mor Philoxenos ടമത്രാടൊലീത്താ്യ ടെ്
തനൃ വത്തില ം്വികാര്ി്Rev Fr  Biju  Parekkatil ടെ്
സഹകര്ണത്തില ം്ഡബല ിൻ്ടസെ്്്്ഗ്രീതഗാറിതയാസ്്
യാതക്കാബായ്സ റിയാനി്പള്ളയിൽ്വച്ച ്നെത്തടെട്ട .്

നിര്വധി്ഇെവകാഗങ്ങൾ്പടെെ ത്ത്അനുഗ്രഹം്പ്രാപിച്ച .്്് 



    Vanitha Samajam Chain Prayer  

    Every first Friday of the month from 6 to 24 hrs 

Please contact samajam.jacobitechurchdublin@gmail.com  

        Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments. 

General News and Events 

http://www.indianembassy.ie/alert_detail.php?newsid=22
http://www.syromalabar.ie/ഡബ്ലിന്-സീറോ-മലബാര്-ചര-2


  We express our heartfelt condolences on the sad demise 

of Mr Chandy Abraham Father of Mr Kuriakose P.C 

(Lalichan).  

                                      ****************************************************************************************************************** 



       JSVBS –2016  








