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The Gregorian voice team thank 

Thomas Achan for his contribution, 

encouragement,  advice and       

motivation which was instrumental 

in publishing  Gregorian Voice  

this year.     
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Dublin St.Gregorios Jacobite Syrian Orthodox Church celebrated its 10th Annual feast on November 1, 

2015. The chief celebrant was the first Patriarchal vicar of Ireland H.G Dr. Kuriakose Theophilose.        

Academic Prize distribution of Sunday school students was done on the Annual feast occasion. 
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  കയ്പും  മധപരവപും 
 

     ഫാ. തതാമസ് ്പതിയാമഠത്തിൽ 
 

  തികച്ചും വിഭിന്നങ്ങളായ അനുഭുതികളാണ്  കയ്ുും  മധുരവുും 
പ്്ദാനും ചെയ്യചന്നത്. മധുരും ആനന്ദകരമായ അനുഭുതി പ്്ദാനും 
ചെയ്യചമ്പാൾ കയ് അതി സുഖകരമല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് 
പ്്ദാനും ചെയ്യചന്നത്. രണ്ടു  രസങ്ങളചും മ്വർതിരിച്റിയുവാൻ 
കഴിയുന്നത് രണ്ട് രുെികളചും നില്നില്ക്കുന്നതില്ാണ്.  മധുര രസും 
മാപ്തമ്മ ഒരു വയക്തി അറിയുന്നുള്ളചചവങ്കിൽ കുചറ കഴിയുമ്പാൾ 
അത് മടുപ്പചളവാക്കുും. എന്നൽ ഇടക്കിചട അല്്ും കയ് രസും 
നുണയുവാനിടയായാൽ മധുരും കൂടുതൽ മാധുരയമുള്ളതായി 
അനുഭവമ്വദയമാകുും. 

 

   മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്ുും ദു:ഖങ്ങളചും സമ്താഷ്ങളചും ഇടകല്ർന്നു 
കിടക്കുന്നതായി നമുക്കുകാണാും. ഒരു വയക്തിയുചട ജീവിതത്തിൽ 
ആനന്ദും പ്്ധാനും ചെയ്യചന്ന അനുഭവങ്ങൾ മാപ്തും 
സുംഭവിയക്കുകചയന്നത് അസാധാരണമാണ്. ദു:ഖങ്ങളചും 
ജീവിതത്തിന്ചറ ഭാഗമായി അനുഭവിമ്ക്കണ്ടി വരുമ്പാളാണ് 
ഭാവിയിചല് െില് സുംഭവങ്ങൾ സമ്താഷ്കരമായി 
അനുഭവചപ്പടന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സുംഭവിക്കുന്ന കയമ്്റിയ 
അനുഭവങ്ങചള പ്്മ്യാജനകരമാക്കി മാറ്റി കൂടുതൽ വീരയമ്ത്താചട 
പ്്വൃത്തിയക്കുവാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റചവാൻ കഴിയണും.  

 

     ദു:ഖങ്ങൾ െില്ചര തളർത്തിചയന്നുവരാും, അങ്ങചനയുള്ളവർ 
ജീവിയക്കുന്നതിചനക്കാൾ നല്ലത് മരിയക്കുകയാണന്നു കരുതുും. 
എന്നൽ ജീവിതും ജീവിക്കുവാനുള്ളതാണന്നുള്ള യഥാർതയചത്ത 
മുറുചക ്ിടിച്ചചകാണ്ട്  മുമ്ന്നാട്ട് മ്്ാകുന്നവചര ദു:ഖങ്ങൾ 
ദുർബല്രാക്കുകയില്ല മറിച്ച അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന  
ദു:ഖാനുഭവങ്ങൾ ഉ്രിയു്രി അവചര ശക്തരാക്കുും.   
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  നിരവധി കണ്ടു്ിടുത്തങ്ങളചചട ഉ്ജ്ഞാതാവായ മ്താമസ് ആൽ 
വാ എഡിസന്ചറ ജീവിതത്തിൽ സുംഭവിച് അതയാഹിതും 
ഇത്തരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ഒരിക്കൽ അമ്േഹത്തിന്ചറ 
കണ്ടു്ിടിത്തങ്ങൾ സുംഭവിച് വില്മ്യറിയ മ്രഖകളചും 
ഉ്കരണങ്ങളചും അഗ്നിക്കിരയായി. അമ്നക ല്ക്ഷും മ്ഡാളറിന്ചറ 
നഷ്ടും വരത്തിചവച് ആ ദുരതും കണ്ട് എഡിസൻ സ്തബ്ദനായി 
മ്നാക്കി നില്ക്കുകയായിരുന്നു. സുംഭവും മ്കട്ടറിഞ്ഞ് തന്ചറ 
അടുക്കമ്ല്ക്ക് വന്ന മകമ്നാട് എഡിസൻ ്റഞ്ഞു. "മകചന 
ഓടിമ്പ്പായി അമ്മചയ വിളിച്ചചകാണ്ടുവരു ഇതുമ്്ാചല്ാരു കാഴ്െ 
ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കല്ുും കാണുവാൻ 
കഴിചഞ്ഞന്നുവരികയില്ല".  

 

     ്ിമ്റ്റന്നു രാവിചല് തന്ചറ തകർന്നടിഞ്ഞ സവ്നങ്ങളചചടയുും 
പ്്തീഷ്കളചചടയുും, ്ൂർത്തീകരിക്കചപ്പടാത്ത ഗമ്വഷ്ണ 
മ്രഖകളചചടയുും െപൽ കൂനകൾക്കിടയില്ൂചട 
നടന്നു  മ്്ാകുമ്പാൾ  അറു്മ്ത്തഴുകാരനായ എഡിസൻ 
്റഞ്ഞു. "ജീവിതത്തില്ുണ്ടാകുന്ന ദുരതങ്ങൾക്കു വല്ിയ 
വില്യുണ്ട്  എല്ലാ കുറവുകളചും, ചതറ്റായ െിതകളചും, 
കണ്ടത്തല്ുകളചും കത്തിമ്പ്പായി. ഇനി ്ുതുതായി എല്ലാും ആദയും 
മുതചല് തുടങ്ങാമമ്ല്ലാ". 

 

ജീവിതത്തിചല് കയമ്്റിയ അനുഭവങ്ങിളിൽ 
മനസ്സചമടുത്ത്   നിരാശയുചട അനുഭവത്തിൽ  ജീവിതചത്ത 
തളച്ിടാചത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ്ാഠും ഉൾചകാണ്ട് കൂടുതൽ 
കരുമ്ത്താചട പ്്തയശമ്യാചട ജീവിതചത്ത മുമ്ന്നാട്ട് നയിക്കുവാൻ 
കഴിയണും. ജീവിതത്തിചല് കയമ്്റിയ അനുഭവങ്ങചള 
മ്നട്ടങ്ങളാക്കി, മാധുരയും ്കരുന്നവയാക്കി മാറ്റിചയടുത്ത അമ്നകചര 
നമുക്കു െുറ്റചും കാണുവാൻ കഴിയുും.   
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  ചെറുപ്പും മുതൽ ്ട്ടാളക്കരനായിത്തീരുവാനുള്ള അതിയായ 
ആപ്ഗഹവുമായി നടന്ന ചെറുപ്പക്കരാൻ യവ്വനത്തിൽ 
നിനച്ിരിക്കാചത വന്നു ഭവിച് അ്കടത്തിൽ വല്തു കകപ്പത്തി 
നഷ്ടമായി.  അതിനുമ്ശഷ്ും ആ ചെറുപ്പക്കരാൻ നിരാശയുചട 
അനുഭവത്തിൽ ജീവിതും ചകട്ടിയിട്ട് കാല്ും കഴിക്കുവാൻ 
പ്ശമിയക്ക്കുന്നുമ്വാ എന്ന്  
മ്താന്നിക്കുമാറ്  വീട്ടിചല്ാതുങ്ങികൂടി.  എന്നാൽ 
അല്്കാല്ത്തിനുമ്ശഷ്ും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്ചറ നൂനതകൾ 
ഉൾചകാണ്ട് വർദ്ധിച് വീരയമ്ത്താചട  ഇരട്ടി അദ്ധവനിയക്കുവാൻ 
തുടങ്ങി. ഫല്മ്മാ  അവന്ചറ ബിസിനസ്സച തഴച്ച 
വളർന്നു.  അവനു നല്ല സാപത്തികവുും സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനവുും 
കകവന്നു.  നിനച്ിരിക്കാചത അതിഥിയായി അവന്ചറ 
ജീവിതത്തിൽ വന്നുഭവിച് ദുരതും അതയധവാനും ചെയത് ജീവിതും 
മധുരതരമാക്കി മാറ്റിചയടുക്കുവാനുള്ള അവസരമാക്കി അവൻ 
പ്്മ്യാജനചപ്പടുത്തി. 

 

  കദവ ഭക്തിയുും സവഭാവശുദ്ധിയുമുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു 
മ്േശവുമുണ്ടാകുകയില്ലന്ന്  െില്ർ കരുതിമ്യക്കാും ്മ്ക്ഷ 
മ്േശരഹിതമായ ജീവിതും കദവും വാഗ്ദാനും ചെയതിട്ടില്ല. എല്ലാ 
അവതാരങ്ങളചും, പ്്വാെകന്മാരുും, വിശുദ്ധരുും മ്വദനയുചട 
അനുഭവത്തില്ൂചട ജീവിതും താണ്ടിയവരാണ്. മ്വദന അഥവാ 
സഹനും ഒഴുവാക്കിചകാണ്ടുള്ള ജീവിതും കദവഹിതമല്ല.  

 

കബബിളിൽ ചസന്റ്. മ്്ാൾ ്റയുന്നു. "നാും ്ല്മ്പ്പാഴുും  കഷ്ടും 
സഹിക്കുന്നു, ്മ്ക്ഷ തകർന്നുമ്്ാകുന്നില്ല. െില്മ്പ്പാൾ നാും 
സുംശയാല്ുക്കളായിത്തീരുന്നു,  എങ്കില്ുും 
നിരാശരഭരിതരായിത്തീരുന്നില്ല.  നമുക്ക്  നിരവധി 
ശപ്തുക്കളചചണ്ടങ്കില്ുും, സ്മ്നഹിതന്മാരുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല. 
ക്ഷതും ഏല്്ിക്കചപ്പട്ടാല്ുും നാും മരിച്ചമ്്ാകുകയില്ല". 
ജീവിതയാപ്തയിൽ ്തിയിരിയക്കുന്ന കയമ്്റിയ അനുഭവങ്ങചള 
മ്നരിടുന്നതിനുള്ള ആത്മബല്ും കദവും നമുക്കു നല്കുന്നു.  
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    ജീവിതത്തിചല് മധുരവുും കയ്ുും ഒരു മ്്ാചല് 
രുെിച്റിയുന്നതിനുള്ള മമ്നാബല്ും നമുക്ക് കദവും 
നല്കുും.  നമ്മുചട ജീവിതചത്ത മ്നരായ ്ാതയിൽ നയിക്കുന്ന 
സാരഥിയായി കദവും കൂചടയുള്ളതിനാൽ 
ഭയചപ്പമ്ടണ്ടതില്ല.  നമുക്ക് മ്്ാമ്കണ്ട വഴി ശരിയായി കാണിച്ച 
തരുന്ന ഭു്ടങ്ങളാണ് കബബിൾ, ഭഗവദ്ഗീത, ഖുറാൻ മുതല്ായ 
വി. പ്ഗന്ഥങ്ങൾ. 
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Area Date /Time Committee members in the area 

    Lucan /Pammerstown/      
Tallaght        

04/12/2015   from  05:
00 PM                 Alfus George, Dineesh P Varghese 

    Blackrock / Bray        
05/12/2015   from  10:
30 AM            

Saju Varghese, Jojan P Ealias, Jiby Jacob, 
Tils Baby 

    St. James / Crumlin / 
Maynooth   

12/12/2015   from  03:
00 PM 

Saji M Joseph, Binu Varghese,                
Bennet Mathew 

    Blanchardstown / Clonee   
15/12/2015   from  06:
00 PM  

Alex Jacob, Jobis Skaria 

    City center / Finglas /      
Beaumount   

19/12/2015   from  01:
00 PM                  

Tijo Mathew, Saibu Philip, Shallot Baby, 
Riji Reji 

Christmas Carol - 2015 Schedule.  
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BASIL KURIAKOSE & SHELBI BASIL 

BIBIN KURIAKOSE & IBY BIBIN 

DINEESH P VARGHESE & SMITHA DINEESH 

JACOB T I & SOOSY JACOB 

JOBY ANDREWS & TILS JOBY  

KURIAKOSE P C & SUJA KURIAKOSE  

MATHEW ABRAHAM & VIJI MATHEW 

PAUL P MATHEW & DANNY PAUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJU P DANIEL & ANNIE SAJU 

SAM CHERIAN & BINDU SAM 

SOJU P MARKOSE & SIJU SOJU 

TIJO MATHEW & MANJU TIJO 

NIJU PUNNOOSE & BLESSY NIJU 

ALIAS K PETER & MARY ALIAS 
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