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രോ�്യമത് മെട്രിച്ചു മ്ോണ്ട് 
സ്ോവരിഡ് രണ്ടോം തരംരെം 
ആഞ്ഞടരിക്കു്യോണ്.  മനുൈ്യ
�ോദ്്യമോയ എല്ോ കപതരിസരോ
ധകപവര്ത്നങ്ങമെയം നരി
ഷകപഭമോക്കരിമ്ോണ്ട് സ്ോവരിഡ് 
- 19 അതരിസവരെം കുതരിച്ചുമ്ോ
ണ്ടരിരരിക്കുന്നു. നഗ്നസനകതങ്ങള് 
മ്ോണ്ട് ്ോണുവോന ്ഴരിയോത് 
ദവറ�് എനെ കുഞ്ഞുവരില്ന 
അസന്ം കുടംബങ്ങമെ ്ണ്തീ

അവഗണിക്കാനകാവകാതെ
ഓൺലൈൻ

രരിലോഴ്തരി. മക്കമെ നഷ്ടമോകുനെ 
മോതോപരിതോക്കളം മോതോപരിതോക്ക
മെ നഷ്ടമോകുനെതു വഴരി അനോ
ഥതവൈം സപറുനെ കുട്രി്ളം തുട
ര്ക്കഥയോകുന്നു. �മൂഹത്രിമറെ 
എല്ോ സമഖലയരിലം സ്ോവരിഡ് 
�ംഹോരതോണ്ഡവമോട്യോണ്. 
സ്ോവരിഡ് മൂലം അടരിപതറരിയ 
�തീവരിതങ്ങളമട സനര്ക്കോഴ്ചയോ
ണ് ദദനംദരിന വോര്ത്്െരി
ല് നരിറഞ്ഞു നരില്ക്കുനെത്.

FUntämdnbÂ
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സ്ോവരിഡ് മഹോമോരരി വരിദ്യോഭ്യോ
�സമഖലമയ ഏമറ കപതരികൂ
ലമോയരി ബോധരിച്രിട്ടുമണ്ടകേരിലം 
ഡരി�രിറ്റല് �ംവരിധോനങ്ങള് 
വഴരി മമച്മപെട് വരിദ്യോഭ്യോ�ം 
നല്കുവോന എല്ോവരം ഉണ
ര്ന്നു കപവര്ത്രിക്കു്യോണ്. 
കുട്രി്ളമട പഠനമത്ക്കുറരിച്ചും 
ഭോവരിമയക്കുറരിച്ചുമുള്ള ആശകേയരി
ലോണ് മരിക്ക മോതോപരിതോക്കളം. 
പഠനത്രിനുസവണ്ടരി ഇമറെര്മന
റ്റരിമന പൂര്ണ്മോയം ആകശയരി
സക്കണ്ടരി വരനെ കുട്രി്ളമട 
മോന�രി്നരില മോറരി വരനെത് 
വലരിയ ഒര കപതരി�ന്രിയരി
സലക്കോണ് വരിരല്ചൂണ്ടുനെത്. 
ഡരി�രിറ്റല് സലോ്മത് കുട്രി
്ളം മോതോപരിതോക്കളം അറരി
ഞ്ഞരിരരിസക്കണ്ട ്ോര്യങ്ങള് 
എമതെല്ോമോമണനെ് ഈ 
ലക്കം ക്രിസ്തീയ സ�ോദരരിയരി
ല് ഉള്മപെടത്രിയരിട്ടുണ്ട്. 
മഹോമോരരിയമട മധ്യത്രില് 
എല്ോ �ോദ്്യത്ളം അട
ഞ്ഞസപെോള് അവമയ അതരി
�തീവരിക്കുവോന നമ്മുമട മുമ്രില് 
ദദവം തുറന്നു തനെ ഒര 
മോര്ഗ്ഗമോണ് ഡരി�രിറ്റല് �ംവരി
ധോനങ്ങള്. അസപെോള് തമനെ 
അവയമട ഗുണങ്ങളം സദോൈ
ങ്ങളം നോം അറരിസയണ്ടതുണ്ട്. 
വെമര കശദ്സയോമട നോം 
അത് ഉപസയോരെരിസക്കണം. 

listen
& share

http://sodari.in/editorial-online
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സലോ്ം അടരിമുടരി മോറു്യോണ്. 
മനുൈ്യ�തീവരിതത്രിമറെ എല്ോ 
ക്മങ്ങമെയം സ്ോവരിഡ്-19 
മോറ്റരിമറരിച്ചുമ്ോണ്ടരിരരിക്കുന്നു. 
നരിര്ണോയ്മോയ മോറ്റങ്ങള് 
അരസങ്ങറരിയ ഒരരിടം വരിദ്യോഭ്യോ� 
സമഖലയോണ്. ഒന്നു ്െരിക്കോ
നോയരി പുറത്രിറങ്ങോന സപോലം 
്ഴരിയോതോയ കുട്രി്ളമട നരിത്യ
�തീവരിതത്രില് ഡരി�രിറ്റല് മതീഡരി
യയമട ഉപസയോരെം വര്ധരിച്ചു 
വനെരിരരിക്കുന്നു. കൂടതല് �മയം 
ഡരി�രിറ്റല് മോധ്യമങ്ങള് ഉപ
സയോരെരിക്കുസമ്ോള് മറ്റുെെ കുട്രി്

ളമമോനെരിച്ചുള്ള ്െരി്ള് അട
ക്കമുള്ള ്ോര്യങ്ങള്ക്ക് �മയം 
തരി്യോമത വരം. സ്ോവരിഡ് 
്ോലത്് കുട്രി്ള് കൂടതലോയരി 
ദ�ബര് സലോ്സത്ക്ക് ആ്
ര്ൈരിക്കമപെട്സതോമട ദ�ബര് 
ക്രിമരിനല്ള് അതരിമന കൂടതല് 
കപസയോ�നമപെടത്ോന തുടങ്ങരി.
ദ�ബര് ബുള്ളരിയരിങ്, 
ദൈല്ഡ് സപോസണോകരെേരി, 
മ�ക്സ്റരിങ്, ദ�ബര് സസ്റോ
ക്കരിങ്,ഓദണലൈനഇമറെര്മനറ്റ്മ
നുൈ്യമറെ അവശ്യസ�വനമോയരി 
മോറുനെ ്ോലഘട്മോണരിത്. 

ഡിജിറ്റല് 
ല�ോകത്തെ 
കുട്ികള്
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�മൂഹത്രിമറെ എല്ോ തലത്രി
ലം ഉള്ളതുസപോമല ഇറെര്മനറ്റരി
ലം ധോരോെം ൈതരികുഴരി്ളണ്ട്.
കുട്രി്െരിമല മമോദബല്സേോ
ണ് ഉപസയോരെം വെമരയധരി്ം 
വര്ധരിച്ചുവരരി്യോണ്. കുട്രി്ള് 
രക്രിതോക്കസെക്കോള് സവരെത്രില് 
പുതരിയ �സകേതങ്ങമെപെറ്റരിയള്ള 
അറരിവു്ള് ആര്�രിമച്ടക്കും. 
എനെോല് അവ സവണതും സവ
ണ്ടോത്തുമമമതെനെ് ്മണ്ടത്രി 
തരിരത്ോന രക്രിതോക്കളം 
പഠരിച്രിരരിസക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇക്കോര്യ
ത്രില് രക്രിതോക്കള്ക്കും സബോധ
വത്രണം അത്യോവശ്യമോണ്.
നരിലവരില് ഭൂരരിഭോരെം രക്രിതോക്ക
ളം ഇറെര്മനറ്റരിമറെ ൈതരിക്കുഴരി്
മെപെറ്റരി അധരി്ം സബോധവോന്ോര
ല്. ഇറെര്മനറ്റ് എനെത് ഇരതല 
മൂര്ച്യള്ള വോെോണ്. സൂക്രിച്് 
ഉപസയോരെരിച്രിമല്കേരില് വലരിയ 
അപ്ടങ്ങള്ക്കു വഴരി തുറനെരിടം. 
മമോദബല്െരില് വതീഡരിസയോ 
മരെയരിം ്െരിച്് അതരില് ആകൃ
ഷ്ടരോയ കുട്രി്മെ അസത 

മമോദബലരിസലക്ക് തമനെ 
പഠനത്രിനോയരി എത്രിക്കുനെ
തും മവല്ലുവരിെരി തമനെയോണ്.
ഇനെമത് തലമുറയരില് 
അപ്ട്ോരരി്െോയ പല 
മരെയരിമു്ള്ക്കും പരിനെോമല 
കുട്രി്ള് സപോകുനെ കപവണത
യം ്ണ്ടുവരന്നുണ്ട്. ഇത്രം 
മരെയരിമു്ള് കപശ്നക്കോരമല്നെ 
ൈരിതെസവണ്ട. മരെയരിമു്ള് 
കുട്രി്ളമട ൈരിതെമയ സദോൈ
്രമോയരി ബോധരിക്കുന്നുമണ്ടനെ് 
തമനെയോണ് ്മണ്ടത്ല്ള്.
കുട്രി്ളമട വോശരി അവ�ോനരി
പെരിക്കോന രക്രിതോക്കള് മൈയ്യു
നെ എളപെവഴരി മമോദബല് 
സേോണ് മ്ോടക്കു്യോണ്. 
കുട്രി്ളമട അമരിത മമോദബല് 
ഉപസയോരെം ഭോവരിയരില് വന 
ദുരതെത്രിന് വഴരിമയോരക്കം.
ഡരി�രിറ്റല് ഉപസയോരെം കുട്രി്െരി
ല് വെസരയധരി്ം മോറ്റങ്ങെോണ് 
ഉണ്ടോക്കുനെത്. കൂടതല് �മയം 
ഡരി�രിറ്റല് മോധ്യമങ്ങള് ഉപസയോ



8{InkvXob tkmZcn sabv  þ Pq¬ 2021

കുട്രി്ള്ക്ക് അടച്രിട് മുറരി്െരില് 
ഇരനെ് ഇറെര്മനറ്റ് ഉപസയോരെരി
ക്കോന അവ�രം മ്ോടക്കരത്. 
ഓദണലൈന ഉപസയോരെത്രില് 
കശദ്രിസക്കണ്ട ്ോര്യങ്ങമെക്കുറരിച്് 
കൃത്യമോയരി �ം�ോരരിച്രിരരിക്കണം. 
കുട്രി്ള് സേോണരിലൂമട �ന്ദര്ശരി
ക്കുനെ ദ�റ്റു്ള്, പോസ്് സവ
ര്ഡ്, ആപ്രിസക്കൈനു്ള്, ഏത് 
�മയത്ോണ് സേോണ് ഉപ
സയോരെരിക്കുനെത് എനെതീ ്ോര്യങ്ങ
ള്ക്ക് മോതോപരിതോക്കള് ്ര്ശന 
നരിയ�ണസമര്മപെടത്ണം.
മോതോപരിതോക്കള് �ോസകേതരി് 
വരിദ്യ അഭ്യ�രിക്കു്യം പുതരിയ 
�ോസകേതരി് വരിദ്യമയയം  �ം
ഭവവരി്ോ�ങ്ങമെയം കുറരിച്് 
മനസ്രിലോക്കു്യം അറരിവുസനട
്യം സവണം. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് 
അറരിവു പ്ര്ന്നു മ്ോടക്കോനും 
ഡരി�രിറ്റല് സലോ്ത്് അവമര 
ദ്പരിടരിച്ചു നടത്ോനും അത് 
കപസയോ�ന്രമോകും. 
ഡരി�രിറ്റല് സലോ്മത്ക്കുറരിസച്ോ 
�ോസകേതരി് വരിദ്യ്മെകുറരിസച്ോ 
അറരിവരില്ോത്തരിനോല് കുട്രി്
ള് ഓദണലൈനരിലം ്ംപയൂട്റരിലം 
എതെോണ് മൈയ്യുനെമതനെ് 
മനസ്രിലോക്കോനോകുനെരിമല്നെ് 
പല മോതോപരിതോക്കളം പരോതരി
മപെടന്നു. ഈ �ോഹൈര്യത്രില്, 
നരിങ്ങളം �ോസകേതരി് വരിദ്യ്മെ 
ക്കുറരിച്് പഠരിക്കു്യം അറരിവ് 
സനട്യം മൈസയേണ്ടത് വെമര 
കപോധോന്യമര്ഹരിക്കുനെതോണ്.

രെരിക്കുസമ്ോള് ശരതീരം ഇെ്രി മൈ
യ്യുനെ ്െരി്ള് അടക്കമുള്ള ്ോ
ര്യങ്ങള്ക്ക് �മയം തരി്യോമത 
വരം പരരിപോടരി്ള് ്ണ്ടുമ്ോ
ണ്ടരിരരിക്കുസമ്ോള്  അമരിതമോയരി  
ഭക്ണം ്ഴരിക്കും. ്രിടക്കോന 
പലസപെോഴം ദവകും. ൈരില പരരി
പോടരി്ള് കുട്രി്മെ അമരിതമോ
യരി ഉസത്�രിപെരിക്കു്യം ഉറക്കം 
വരനെത് തടയ്യം മൈയ്യുന്നു.
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ആദ്യമോമയന മരിഴരി്ള് ദര്ശരിച് വദനം...
ആദ്യമോമയന നോവ് രൈരിമച്ോരോ പോനതീയം.
ആദ്യമോമയന സമനരി പുണര്മനെോരോ ദ്്ള്
ആദ്യമോമയന നോവുരവരിട് മ�ം..
അമ്.... അമ്... അമ്

അമ് തന അലരിവോര്സനെോരക്രി ്ടോക്വും
അമ് തന അമ്രിഞ്ഞപെോലരിന മധുരവും
അമ് തന മൃദുവോര്മനെോരനപരിന ്രങ്ങളം
അമ്മയസനെോതരിയ രണ്ടക്രവും.
അമ്.... അമ്... അമ്

ദശശവം പരിനെരിട്ടു ബോല്യം.. ്ടന്നു സപോയ്
യൗവനം തനെരിലം നരിഴലോയരിരനെമ്
െോനരിമനെോര അമ്യോയ്..
അമ്തന യോതന
സനരരിട്റരിഞ്ഞസപെോള് നയനം നരിറഞ്ഞുസപോയരി..

സമരരി എ�് സ�ോര്�്

്വരിത

 എന്റെ 
അമ്മ
 എന്റെ 
അമ്മ
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ഇല് തുല്യമോയരി, അമ്യ്ക് മമറ്റോരോള്..
ഇല് ഇകതസമല് ്രതുവോനവനരിയരില്
ഇല് നോള്ള് ഏമറയതീ ധരണരിയരില്
ഇല് മമറ്റോര അമ്യോം �ോതെവൈനം...

യോതനയരില്ോത്.. സവദനയരില്ോത്
തോതമറെ �നെരിസധ ഇമനെമറെ അമ്..
എത്രിടം െോനുമോകൂട്ത്രിമലോരനോള്
്ര്ത്മന സനരരില് ്ണ്ടോനന്ദരിപെോന..

ഒര സനരമമകേരിലം ഓര്മ്യരില് ഒെരിയോയരി
ഓടരിയണഞ്ഞരിടമമ്തന  മപോനമുഖം
ഒര വട്ം കൂടരിമയനെമ്തന.. മനസ്ോട്
ഒട്രിയറങ്ങുവോന വോ്യോമയനമനം

അമ് മോഹോത്്യം അറരിഞ്ഞരിടോന
അണയവരിന �ത്യ വൈനത്രിന ആഴങ്ങെരില്
ആശ ഇല്ോത്രിടത്ോശസയോടോശരിച്
അമ്യോം �ോറോയരിന വരിശവൈോ�വും...

അരമക്കരിടോവരിനോയ്  അ്തോരരിന ആമയം
അധരത്ോല് ഉരവരിടോന വഹരിയോമത
അ്ം മനോന്തു സ്മണോരോ
അമ്യോം ഹനെയരിന കപോര്ത്ഥനയം...

അതരി�രമോയരിടം ഭോവരിമയസനെോര്ക്കോമത
അഖരിലോണ്ഡ നോഥമറെ �നനരിയോവോന
അര്പെരിച്ചു �ോദരം തോതമറെ �നെരിസധ
അമ്യോം മറരിയയരിന തോഴ്മയതും...

അമ്മോര് മതെരിയരിച് പോതയരില് മുസനെറോം
അല്ള് ഉയരമതീ ഉല്മരിതരില്
അര്പെരിച്രിടോം നമുക്കോ മപോന്നു പോദത്രില്
അമ്മോമര നമുക്കോദരവോയ്
അമ്മോരോം നമുക്കോദരവോയ്
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അതരി�തീവനം - നോം ഈ വോക്ക് 
നരിരതെരമോയരി സ്ള്ക്കോന തുട
ങ്ങരിയരിട്ടു ഏ്സദശം ഒര വര്ൈം 
്ഴരിഞ്ഞരിരരിക്കുന്നു. അതരി�തീവനം 
അഥവോ Survival. അതരി�തീവനം 
എനെോല് മപോരത്മപെടല് 
എന്നു കൂടരി അര്ത്ഥമോസക്കണ്ടതു
ണ്ട്. പരിറവരി മുതല് അതരി�തീവനം 
തുടങ്ങു്യോയരി. ഒനപതു മോ�ം 
ഒന്നുമറരിയോമത സുഖരിച്ചു ്രിടനെരി
രനെരിടത്തു നരിനെ് ഭൂമരിയരിമല പരരി
തസ്രിതരിയരിസലക്കുള്ള ചുവട മോറ്റ
ത്രില് തുടങ്ങുനെ അതരി�തീവനം. 
ആദ്യശവൈോ�ം എടക്കോന സവണ്ടരി 
്രഞ്ഞു തുടങ്ങുസമ്ോള് മുതല് 
നോം അതരി�തീവരിക്കു്യോണ്. 
പരിനെതീടസങ്ങോട്് മഞ്ഞും, മഴയം, 

അതിജീവനത്ിന്റെ
പാതയിൽ..

കകാൈികവിചിന്തനം

മവയരിലം, മവള്ളവും, വോയവും, 
ഭക്ണവും, എന്നുസവണ്ട, അതരി
�തീവന പോതയരില് ഇടര്ച്ക്കല്ലു
്െോകുനെ ഒസട്മറ ്ോര്യങ്ങള്  
തരണം മൈയ്തു നമ്ള്. നമുക്ക് 
പരരിൈരിതമല്ോത് ഈ സലോ്ത്രി
സലക്കു വനെ് നോം ഇതരിസനോമടോ
മക്ക മപോരത്മപെടനെതോണ് 
അതരി�തീവനം. പമക് ഇതു 
നമുക്ക് വെമര കപയോ�വുമോണ്. 
എനെോല് ഇതു കപയോ�മല്ോ
തോകുനെ ഇടത്രിലോണ് നമുക്കു 
അതരിസനോട് മപോരത്മപെടോ
നോകു്. നമ്മുമട നോട് കപെയം, 
ഉരള്മപോട്ല്, ഓഖരി, തുടങ്ങരിയ 
കപകൃതരി  സക്ോഭങ്ങമെ അതരി
�തീവരിച്ചു വനെതോണ്. എനെോല് 

ദൈനരി 
അഭരിലോൈ്
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മ്ോസറോണ എനെ കുഞ്ഞന 
ദവറ�രിന് മുമ്രില് നമ്മുമട 
അതരി�തീവനം വെമര മന്ദരെ
തരിയരില് ആമണനെ് മോകതം. 

നരിര്ബന്ത്രിന് വഴങ്ങരിയോണ് 
ശതീസമോനത് മൈയ്തത്. നതീതരിമോമറെ 
കുരരിശരിമറെ വലരിപെം ്ണ്ടസപെോ
സഴ അതരിമറെ ഭോരം ഊഹരിച് 
കുസറനക്കോരന തനരിക്കോവരില്ോ  
അതു ചുമക്കോന എന്നു പറ
ഞ്ഞരിട്ടുണ്ടോവും. ചുമക്കുനെ കുരരിശ് 
തസറെതല്ോത്തുമ്ോണ്ടും കൂമട 
നടക്കോന ക്രിസ്തു ഉണ്ടോയരിരനെ
തുമ്ോണ്ടും ്ോലവൈരരിയരില് എത്തു
സമ്ോള് കുരരിശ് ദ് മോറോമസല്ോ 
എസനെോര്ത്തുമ്ോണ്ടുമോ്ണം 
ചുമലരില് ആ കുരരിശു വച്സപെോള് 
ശതീസമോന് ഒട്ടും ഭോരം സതോനെോ

തരിരനെത്. കൂമട നടക്കോന 
അവനുള്ളരിടസത്ോെം കുരരിശ് ഒര 
ഭോരമല്. ഈ മഹോമോരരിയരിലം 
കൂമട നടക്കോന അവനുമണ്ടന്നു
ള്ളതോണ് ഇവമയല്ോം അതരി
�തീവരിക്കോന നമമ് കപോപ്തരോക്കു
നെത്. മോ�് ് രിനുള്ളരില് മുഖം 
മമറക്കുസമ്ോഴം ദ് ്ഴകുസമ്ോ
ഴം നമ്മുമട കൂമട ഉള്ള ഒരവന. 

കപതരി�ന്രി്മെ തരണം മൈ
യ്യുവോന ഏറ്റവും വലരിയ മോതൃ് 
്ര്ത്ോവോയ  സയശുക്രിസ്തു 
തമനെ. കപതരി�ന്രി്ളമട 
നടവരില് നരിനെ് അവന ഒരരിക്ക
ലം പരിസനെോട്് ഓടരി മോറരിയരില്, 
എതരിര്ത്രില്, മുഷ്ടരി ചുരട്രിയമരില്. 
മനഞ്ചു വരിരരിച്ചു അവയ്കരിടയരിലൂമട  
നരിര്ഭയമോയരി നടന്നു സപോയരി.  
അവനു മുമ്രില് കപതരി�ന്രി
്ള് വഴരി മോറു്യോയരിരന്നു.

ഇതോണ് ദവ്ോരരി് അച്
ടക്കം (Emotional quotient). 
�തീവരിത വരി�യത്രിന് ഏറ്റവും 
അനരിവോര്യമോയ ഒര ഘട്
മോണ് EQ.  ഇതു �ന്നോല് 
ലഭരിക്കുനെതല് �ോഹൈര്യങ്ങ
െരില് നരിന്നും അനുഭവങ്ങെരില് 
നരിന്നും നോം ആര്ജരിമച്ടക്കു
നെ ഒനെോണ്. നോം ഇനെമല 
ഭയമപെട് നോമെയോണ് ഇനെ്. 
ൈങ്കുറസപെോമട ഇനെരില് നടന്നു 
നതീങ്ങോന �ോധരിക്കുന്നുമവകേരി
ല് നമ്ള് വരി�യരിയോയരി.
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അതിജീവനമമന്നാല്  
മ�നാരുത്തമപെടലനാണ്.....

ജീവിത വിജയത്ിന്
അനിവാര്യമായ
5 കാര്യങ്ങള്

1. Self Exploration: �വൈയം 
ആത് പരരിസശോധന്ള് 
നടത്രി നോം ആരോമണന്നു 
തരിരരിച്റരിയ്. ഇതു ആത്വരി
ശവൈോ�ം വര്ധരിപെരിക്കും. നരിങ്ങളമട 
വരി്ോരങ്ങമെക്കുറരിച്ചു സബോധ
വോന്ോരോകു്. സദൈ്യം വര
സമ്ോള് എനരിക്കു സദൈ്യം വര
ന്നുണ്ട്  എന്നു മന�രിലോക്കു്. 
ഇതു സദൈ്യം നരിയനകതരിക്കോന 
�ഹോയരിക്കും. ഇതു �സതെോൈ
വും �മോധോനവും നല്കും.

2. Avoid Negative thoughts: 
മനരെറ്റതീവ് ആയ ൈരിതെ്മെ 
അവ�ോനരിപെരിക്കു്. നരിങ്ങ
ളമട ചുറ്റും എന്തു നടക്കുന്നു 
എനെതരിസനക്കോള് നരിങ്ങളമട 

ഉള്ളരില്  എന്തു �ംഭവരിക്കു
ന്നു എനെതോണ് കപധോനം. 

3. Take the responsibiltiy: 
�വൈതെം കപവര്ത്രിയമട 
ഉത്രവോദരിതവൈം ഏമറ്റടക്കു്. 
വരി�യങ്ങളമട മക്ഡരിറ്റ് ഏമറ്റ
ടക്കു്യം പരോ�യത്രിമറെ 
ഉത്രവോദരിതവൈം മറ്റുള്ളവരമട 
തലയരില് മ്ട്രി മവക്കോതരിരരിക്കു
്യം മൈയ്യു്. മതറ്റു പറ്റരിമയ
കേരില് തരിരത്ോന കശമരിക്കു്.

4. Be houmrous in all the 
situations: �തീവരിതമത്യം 
കപതരി�ന്രി്മെയം നര്മ് 
സബോധസത്ോമട വതീക്രിക്കു്.

5. Respect the emotions 
of others: മറ്റുള്ളവസരയം 
അവരമട വരി്ോരങ്ങമെ
യം ബഹുമോനരിക്കു്.  
             
അതരി�തീവനത്രിനു നമുക്കു 
സവണ്ടത് ഇതോണ്. അവന 
നസമ്ോട കൂമട നടക്കുസമ്ോള് 
അവമറെ കകൂശരിസനോട് മപോരത്
മപെട്ടു സപോ്ോന നമുക്കു ആകും. 
കുരരിശു എമറെ ചുമല്ള്ക്ക് 
ഭോരമോകുസമ്ോള് പുറം ഉഴവുൈോല് 
സപോമല ്തീറരിയ സയശു ്ര്ത്ോ
വരിമന ഓര്ക്കോം അതരി�തീവനത്രി
നു നമുക്ക് അവനോണ് മോതൃ്. 
നമുക്കു എതെരിമനയം അതരി�തീവരി
ക്കോന ്ഴരിയം. അതരി�തീവനമമ
നെോല്  മപോരത്മപെടലോണ്.
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ഒരു വിധവയുന്ട 
അതിജീവനം 

വവദപുസ്തകത്ിതൈ 
സ്ത്രീ കഥകാപകാത്രങ്ങൾ 

മ�മരി സറോ�് അലക്്

ഏഴ ആണ്ടു്െരിമല ഋതുക്ക
ള് �മ്ോനരിച് ഓര്മ്്െരില് 
കുടങ്ങരി ്രിടക്കോമത, മുസനെോട്ടുള്ള 
�തീവരിതം വതീറും വരിശുദ്രിസയോടം 
കൂമട തമറെ ദദവത്രിനോ
യ് ഏല്രിച്ചു മ്ോടത് ഹനെ 
എനെ സകതതീമയ ഇനെ
മത് മപണ്�മൂഹം ്ണ്ടു 
പഠരിസക്കണ്ടരിയരിരരിക്കുന്നു.

ഹനെ എനെ സകതതീക്ക് വരിധവ 
എനെ സപര് �മൂഹം നല്്രിയ
സപെോഴം അവള് അതരില് ഒതുങ്ങരി 
നരില്ക്കോമത, ആ അവസ്മയ 
പൂര്ണ്മോയം ദദവത്രിനോയ് 

ഉപസയോരെരിച്ചു. രോപെ്ല് വ്യത്യോ
�മരില്ോമത ദദവോലയത്രി
ല് കപോര്ത്ഥരിച്ചും ഉപവ�രിച്ചും 
ആനന്ദം ്മണ്ടത്രി. അതരിമറെ 
പരരിണരിത േലസമോ, '�തീവരിത
�ോേല്യം'. എണ്പത്രിനോല് 
�ംവത്സരത്രിമറെ കപതരിേ
ലമോയരി ദദവം അവള്ക്ക് 
നല്്രിയത് അവള് അകതയം 
നോള് �തീവരിതം ൈരിലവഴരിച് ദദ
വോലയത്രില് മവച്് തമനെ 
യരിക�ോസയലരിമറെ വതീമണ്ടടപ്പു്ോ
രമന ്ണ്കുെരിര്മക്ക ്ോണോ
നുള്ള �ൗഭോരെ്യമോയരിരന്നു.
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�വൈപ്നങ്ങമെ മ്ടത്രി ്െയനെ 
ഏതു മഹോമോരരി �തീവരിതത്രി
ല് മപയ്തരിറങ്ങരിയോലം, അത് 
്ണ്ടു വരിറങ്ങലരിച്ചു നരില്ക്കോമത 
�തീവരിത നൗ്യരില് ്ര്ത്ന 
കൂമടയമണ്ടന്നുള്ള ദധര്യസത്ോ
മട മുസനെോട്് സപോ്ോന ഹനെ 
നമുക്ക്  ഒര കപസൈോദനമോണ്.

�തീവരിതത്രില് ഒര പരോ�യം 
സനരരിടസമ്ോള്, നഷ്ട �വൈപ്ന
ങ്ങമെ ഹൃദയത്രില് തോസലോ
ലരിച്് മ്ോണ്ട് വതീടരിമറെ നോല് 
ചുവര്ള്ക്കുള്ളരില് ഒതുങ്ങരി 
കൂടോനോണ് നമ്രില് പലര്ക്കും 
ഇഷ്ടം. പസക് ഒര ്ോര്യം 
നോം ഓര്ക്കണം, നഷ്ടങ്ങമെ 
ഓര്ത്് വരിലപരിച്് ്ഴരിയോന 
ഏമതോര �ോധോരണ സകതതീ
ക്കും �ോധരിക്കും. എനെോല് നഷ്ട
ങ്ങമെ ലോഭങ്ങെോക്കരി മോറ്റോന 
്ഴരിവുള്ള �ര് വ ശക്തനോയ 
ദദവം നമ്മുമട കൂമട ഉള്ള
സപെോള് നഷ്ടങ്ങളമട മു്െരില് 
ൈവുട്രി നരിന്നു മ്ോണ്ട് പറയണം 
എമറെ ദദവം എമറെ നഷ്ട
ങ്ങമെക്കോളം വലരിയവനോണ്; 
എമറെ അതെ്യശവൈോ�ം വമരയം 
െോന ക്രിസ്തുവരിനെോയ് �തീവരിക്കും.

ഹനെയരിലൂമട അസന് ്ോര്യങ്ങ
ള് നമുക്ക് പഠരിക്കോന ഉമണ്ടകേരിലം 
ഒനെ് ഊനെരി പറയോന  ആകരെ
ഹരിക്കുന്നു. തതീര്ന്നു എനെ് നമ്ള് 
വരിധരി എഴതുനെ ഇടത്രില് നരി

ന്നുമോണ് ദദവം പുതരിയ പോത 
ഒരക്കുനെത്.... അത് ശോശവൈത 
പോതയോയരിരരിക്കും. യസഹോവ
യ്കോയ് ്ോത്രിരരിക്കുനെവര് ഒര 
നോളം ലജരിച്ചു സപോ്യരില്.

വരിധവയരില് നരിന്നും കപവോൈ്രി
യരിസലക്കുള്ള യോകതയരില് അവള് 
ഒറ്റക്കോയരിരനെരില്. തമറെ നരിന
വു്മെ അറരിയനെ കപോണനോ
ഥന കൂമടയമണ്ടനെ സബോധ്യം 
ഹനെയ്ക് ഉണ്ടോയരിരന്നു. �തീവരിതം 
പൂര്ണ്മോയം അവള് അവനരില് 
�മര്പെരിച്ചു. നമുക്കും �മയം 
ഏമറയരില്,  അവമറെ വരവ് 
�മതീപരിച്രിരരിക്കുന്നു. ഹനെമയ 
സപോമല നമ്മുമട ദരിനരോകതങ്ങ
ള് അവനോയ്  �മര്പെരിക്കോം.

തതീര്ന്നു എനെ് 
നമ്ള് വരിധരി 
എഴതുനെ ഇട
ത്രില് നരിന്നു
മോണ് ദദവം 
പുതരിയ പോത 
ഒരക്കുനെത്...



16{InkvXob tkmZcn sabv  þ Pq¬ 2021

രണ്ടു പുസ്്ങ്ങള് ്ണ്ടുമുട്രി, 
സപരരില് മോകതം 'ബുക്ക്' ഉള്ള 
സേസബുക്ക് ആപ്പും പരിമനെ 
പുസ്്ങ്ങളമട പുസ്്മോയ 
�ത്യസവദപുസ്്വും. അവര് 
തമ്രില് �ം�ോരരിക്കുനെ
ത് ഒനെ് കശദ്രിക്കോം...

ഹസലോ.. ഒരരിക്കലം 
ഔട്് സഡമറ്റഡ് 
ആവോത്തും കപ�
ക്തരി നഷ്ടമപെടോത്തും 

ആയ പുസ്്മോണ് െോന..
New gen പരിസള്ളര് 
നരിങ്ങമെ ദമനഡ് 
മൈയേോറുസണ്ടോ?

ഹസലോ..... ഇമതതെോ 
ആമ് ൈട് ്തീറരി ഇരരി
ക്കുനെത്, ഇമതോമക്ക 
ഇമപെോള് ആസരലം സനോ

ക്കോറുസണ്ടോ? പുസ്്ങ്ങള് ഒമക്ക 
ഔട്് സഡമറ്റഡ് ആയരി, നരിങ്ങള് 
ഇത് ഇസതവമര അറരിഞ്ഞരിസല്?

Book of 
friends
Vs
The Book 
of books

സേബ 
മൈറരിന
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എനരിക്ക് തലമുറ്ളമട 
പരരിധരി ഇല്.. െോന 
എകത തലമുറ്ള് ്ണ്ടരി

ട്ടുണ്ട് എനെ് അറരിയോസമോ? എകത 
മഹോന്ോരമട �തീവരിതം മോറ്റരി 
മറരിച്രിട്ടുണ്ട് എനെ് അറരിയോസമോ? 
ഏതു തലമുറയരിലം സവണ്ട ആള
്ള്ക്ക് ഉള്ളത് എനെരില് ഉണ്ട്.

എമനെ സപോമല hashtag 
ഇട്ടു സലോ്മത് �വൈോ
ധതീനരിക്കോന ്ഴരിയസമോ?
മ്ോള്ളോം എമനെ 
സപോമല വോയരിക്കോനും, 
പഠരിക്കോനും, ആള്ള
മട �തീവരിതമത് �വൈോ

ധതീനരിക്കോനും ്ഴരിയനെ സവമറ 
ഒര കരെന്ഥവും ഇല് കുസഞ്ഞ..

എനെോലം ഈ ലക്ക് 
ഒമക്ക കുറച്് ഓള്ഡ് 
േോൈന ആണ്, 
്റുത്  ദബനഡ്...
എമറെ ഇസപെോള് ഉള്ള 
രൂപങ്ങള് തോകേള് 
്ണ്ടരിട്രില് എനെ് സതോ
ന്നുന്നു, സലോ്ത്രില് 

ഉള്ള ഏതു പുസ്്ത്രിസനോടം 
്രിട പരിടരിക്കുനെ രതീതരിയരില് ആണ് 
ഇസപെോള് െോന ഇറങ്ങുനെത്. 
നരിങ്ങള് നരിങ്ങളമട content, 
സപോെരി�രി തുടങ്ങരിയവ മോറ്റു
സമ്ോള്, സലോ്ോരംഭം മുതല് 
മോറ്റമരില്ോത് content സആണ് 
എനെരില് ഉള്ളത്. പരിമനെ 
look-ല് അല്സല്ോ ്ോര്യം.

എനെോലം എമനെ 
സപോമല അസന്ോയരിരം 
കൂട്ടു്ോമര പരരിൈയ

മപെടത്ോന �ോധരിക്കുസമോ?
ആത്ോര്ത്ഥമോയരി 
�് സനഹരിക്കുനെ യഥോ
ര്ത്ഥ �് സനഹം ്ോണരി

ക്കുനെ, �വൈതെ �തീവസനക്കോള് 
ഏമറ നമമ് �് സനഹരിച്ചു നമുക്ക് 
സവണ്ടരി �വൈതെ �തീവമന കുരരിശരില് 
ബലരി ്ഴരിച് സയശു ്ര്ത്ോവരി
മന െോന ്ോണരിച്ചു തരോം.

എമറെ സപോമല 
motivational stories 
ഒമക്ക സവമറ 
എവരിമട ്രിട്ടും
നരിങ്ങള്ക്ക് മതറ്റരി, 
എനെരില് മുഴവന അനു
്രരിക്കോന സയോരെ്യ

മോയ, ദദവത്രിമറെ ആത്ോ
വരിനോല് സരഖമപെടത്മപെട് 
മനുൈ്യ �തീവരിതം ആണ്. ൈരിലത് 
മുനെറരിയരിപെ് ആയരിട്്, ൈരിലത് 
ഉപസദശമോയം തരിരത്ലരിനോ
യം ഗുണംവരത്തുനെതരിനോയം 
ഉള്ളതോണ്. മനുൈ്യന് തമറെ 
ഏത് വരിൈമത്രിലം, �സതെോ
ൈത്രിലം ആകശയരിക്കോവുനെ 
ഒര കരെന്ഥമോണ് െോന.

Interesting! പസക് 
ഈ ഇലക്സകടോണരി്് 
യരെത്രില് ആരോണ് 

ഇതരിമനോമക്ക മരിന
മക്കടനെത്, മനുൈ്യര്ക്ക് 
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സവണ്ടത് സനരംസപോക്ക്, മപോതു 
വരിജ്ോനം, രോഷകടതീയം  ഒമക്ക 
ആണ്, ഇതരിനരിടയരില് പുസ്് 
വോയന ഒമക്ക ്ണക്കോ..

ഏതു മനുൈ്യനും 
എസപെോളം ആവശ്യമു
ള്ളത് എനെരില് ഉണ്ട്. 
പരിമനെ ഈ വോ്്യം 

സ്ട്രിട്രിസല്... ഒര മനുൈ്യന �ര് 
വ സലോ്വും സനടരിയോലം തമറെ 
ആത്ോവരിമന നഷ്ടമോക്കരിയോല് 
എതെ് കപസയോ�നം?. മനുൈ്യമറെ 
ആത്ോവരിമന സനടോന �തീവന 
വച് �തീവനോയ്മന െോന 
പരരിൈയമപെടത്രി തരോം, നോം 
മറനെസപെോള് നമമ് മറക്കോമത 
�് സനഹരിക്കുനെ, �തീവന തന്നു 
�് സനഹരിക്കുനെ, നല് �് സനഹരി
തമന നരിങ്ങള്ക്ക് എനെരിലൂമട 
്ോണോം. പരിമനെ ഇസപെോള് 
െോന എല്ോ ഇലക്സകടോണരി്് 
മതീഡരിയയരിലം ലഭ്യമോണ്. �ന്ം 
മ്ോണ്ട് നൂറ്റോണ്ടു്ള് ആമയ
കേരിലം ഇസപെോളം െോന നരിങ്ങമെ
ക്കോള് ഒര പടരി മുനെരില് ആണ്

നരിങ്ങസെോട് �ം�ോ
രരിച്് �മയം സപോയരി, 
എനെോലം ഒരപോട് 
്ോര്യങ്ങള് എനരിക്കും 

മനസ്രിലോക്കുവോന �ോധരിച്ചു.. 
ഒര ്ോര്യവും കൂടരി, 
തോകേെരില് കൂടരിയം ഈ 
എനെരിമല ദദവ വൈനം 
പങ്കുവയ്കമപെടന്നുണ്ട്. 

ഇത് വോയരിക്കുനെ കൂട്ടു്ോസരോട് 
ഒര ്ോര്യം, FB നരിങ്ങള്ക്ക് 
ഒരപോട് ്ോര്യങ്ങള് സലോ്പര
മോയരി ്ോണരിച്ചും പറഞ്ഞും തരം, 
കൂട്ടു്ോമരയം തരം. എനെോലം 
നമ്മുമട �തീവനും ആത്ോവരിനും 
സവണ്ടത് ലഭരിക്കോനും �തീവമന 
നരിത്യ നര്ത്രില് നരിനെ് വതീ
മണ്ടടക്കോനും like ഉം share 
ഉം സപോര, സയശു ്ര്ത്ോവ് 
തമനെ സവണം. സയശു ്ര്ത്ോ
വരിമന നരിങ്ങളമട ്ര്ത്ോ
വോയരി �വൈതീ്രരിച്ോല് ദദവം 
നരിങ്ങമെ മക്കെോയരി �വൈതീ്രരിക്കും. 
അവരിടനെ് നരിങ്ങളമട �് സന
ഹരിതനോയരി മോറും. �വൈര്ഗ്ഗം 
നരിങ്ങളമട അവ്ോശവും...
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അസയേോ, 
എമതെോര 

മഴ..

എതെോ 
സപടരിയോകു
ന്നുസണ്ടോ?

അങ്ങമന
സപടരിസക്കണ്ട 
സ്സട്ോ.. 

 ്ര്ത്ോവരിമനോപെം 
പട്രില് യോകത മൈയ്ത 
ശരിൈ്യനമോര് ്ോറ്റും 
സ്ോളം ്ണ്ടു കഭമരിച്ചു 

സപോയത് ഓര്ക്കുനെരിസല്? 
അതുസപോമല വരിശവൈോ
�മരില്ോത്വരോയരി..

�ോഹൈര്യങ്ങളമട 
മുനെരില് നമ്ള് പ്ച്ചു 
നരില്സക്കണ്ട ്ോര്യമരില്. 

എങ്ങമന സപ
ടരിക്കോതരിരരിക്കും? 
്ോറ്റും മരിനെലം 
്ണ്ടരിസല്? വല് 
ചുഴലരിക്കോറ്റും 
ആകുസമോ?

ആഗ്ന�് വരി. എം.

ഭയമരുത് 
{InkvXob
 tkmZcn
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ആ.. ശരരിയോണ്.. 
നമ്ള് പഠരിച് 

വരിബരിഎ�് രെോനം 
ഓര്ക്കുന്നു..

"സലോ്ം ആകുനെ ്ടലരില്..
എന �തീവരിതമോകുനെ

സതോണരിയരില് 
അമരക്കോരനോം

സയശുസവോമടോത്് 
യോകത മൈയ്യും െോന..

ഓെമരില്, തരിരയമരില്..
്ോറ്റുമരില്സല്ോ

ശോതെമോമയന സതോണരിമയ 
ലക്്യത്രിമലത്രിക്കോന.."

്ര്ത്ോവരിലള്ള വരിശവൈോ
�സത്ോമട മുസനെോട്ടുള്ള 
�തീവരിതം നയരിക്കണം.
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ഓര്മ്മയായ് 
വാനമ്ാടി
ഓര്മ്മയായ് 
വാനമ്ാടി

{InkvXob
 tkmZcn

ഹനെ ൈരിബു സ�ോ�്  
1994 - 2021

21

Click to 
share
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സ് നനഹഗനായിക
സ�ോയ് �് സ്റോന ലരി

ഹനെസമോള് വെമര 
മൈറരിയകപോയത്രില് 
തമനെ പോടരി തുടങ്ങരി
യരിരന്നു. ്ണ് മവ
നൈനു്ള്, വരിവോഹ 
ൈടങ്ങു്ള് തുടങ്ങരി 
അസന് സവദരി്െരില് 
മുഴങ്ങരിസ്ട് അവളമട 

കശുതരിമധുരമോയ ശബ്ദത്രിലൂമട 
അസന് ഹൃദയങ്ങമെ ദദവ
�് സനഹത്രിമറെ പോരമ്യത്രിസല
ക്കു എത്രിക്കുവോന ്ഴരിഞ്ഞു. 
അവ�ോന നരിമരിൈം വമരയം 
ഉഡുമല്സപട് ബസഥസദ ൈോപെല് 
കബദറണ് �ഭസയോട് സൈര്നെ് 
്ര്ത്ോവരിമന ആരോധരിച്ചും 
�സണ്ട�് ക്കൂള് അധ്യോപരി്യോ
യം കപവര്ത്രിച്ചു. യവ�നങ്ങമെ 
ക്രിസ്തുവരിമറെ �് സനഹത്രില് 
ഉറപെരിക്കുവോനും ഉത്സോഹരിപെരിക്കു
വോനും ഹനെസമോള് ്ോണരിച് 
ശുൈ് ് ോതെരി കപശം�നതീയമോണ്. 
എസപെോഴം പോട്ടും �സതെോൈ
വും നരിറഞ്ഞു നരില്ക്കുനെ ഒര 
ക്രിസ്തീയ ഭവനമോണ് കപരിയ 
മ്ളസടത്. ആ കുടംബവുമോയരി 

ഏമറ അടത് ബന്മോണ് 
െങ്ങള്ക്കുള്ളത്. �് സനഹനരി
ധരി്െോയ മോതോപരിതോക്കളം, 
�് സനഹം മ്ോണ്ട് മപോതരിയനെ 
�സഹോദരങ്ങളമോണ് ഹനെയ
മട �സതെോൈം. അവള് തമറെ 
മോതോപരിതോക്കള്ക്കു അനു�
രണമുള്ള മ്ളം,  �സഹോദര
ങ്ങള്ക്കു നല് �സഹോദരരിയം 
�ഭോ വരിശവൈോ�രി്ള്ക്ക് അനു്
രരിക്കത്ക്ക �ോക്്യം ഉള്ളവളം 
ആയരിരന്നു. വെമര ചുരങ്ങരിയ 
്ോലം സ്ോസെ�് അധ്യോപരി്യോ
യരി സ�വനം  അനുഷ്രിച് ഹനെ 
സമോള്ക്ക് �ഹകപവര്ത്്ര
മടയം ശരിൈ്യരെണങ്ങളമടയം 
ഹൃദയം ്വരവോന �ോധരിച്രിര

ദക്സ്വ രെോയരി്യം ക്രിസ്തീയസ�ോദരരി മോരെ�രിനരിമല എഴത്തു
്ോരരിയമോയരിരനെ ഹനെ ൈരിബു സ�ോ�് ്ര്ത്തൃ�വരിധമണഞ്ഞു. 
സ�ോദരരി എഡരിസറ്റോറരിയല് സബോര്ഡ് അംരെവും യവ�സഹോ
ദരരിമോര്ക്കു സവണ്ടരിയള്ള യൂത്് �് മപൈ്യല് എനെ പംക്തരിയരി
മല സ്രിരം എഴത്തു്ോരരിയം ആയരിരനെ ഹനെമയക്കുറരിച്ചുള്ള 
ഓര്മ്്ള് �സഹോദരരിമോര് വോയനക്കോരമോയരി പങ്കുമവക്കുന്നു.
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ന്നു. ഹനെ നല് �ൗഹൃദത്രിനും 
�ോസഹോദര്യത്രിനും ഉടമയോയരി
രന്നു. 26 വര്ൈങ്ങള് മ്ോണ്ട് 
ഒരപോട് നല് ഓര്മ്്ള് 
നല്്രിയരിട്ടു, യോകത സൈോദരിക്കോ
മത മൗനമോയരി, ആ മപോനപുല
രരിയരില് വതീണ്ടും ്ോണോം എനെ 
കപത്യോശസയോമട ഹനെ എനെ 
ൈരിനുസമോള് യോകതയോയരി... 
�് സനഹരെോയരി് തതീരമണഞ്ഞു.

കര്ത്തനാവിനനായി 
ജീവിച്ചവള്
സരെോഡ് �രി എബരി

വെമര മെട്സലോമട
യം വരിൈമസത്ോമട
യമോണ് ഹനെയമട 
സവര്പോട് അറരിഞ്ഞ
ത്. എമറെ വരിവോഹം 
്ഴരിഞ്ഞ നോള് 
മുതല് സ്ള്ക്കുനെതോ
ണ് ഹനെമയക്കുറരിച്്. 

അന്നു മുതല് ്ോണോനും പരരിൈ
യമപെടോനും വെമര ആകരെഹം 
ഉണ്ടോയരിരന്നു.  തമരിഴ് VBS 
-മോയരി ബന്മപെട്ോണ് െോന 
ആദ്യമോയരി ഹനെസയോട് �ം
�ോരരിക്കുനെത്. ആ �ൗഹൃദം 
അവള് നമമ് വരിട്ടു സപോകുനെവ
മര ്ോത്തു സൂക്രിച്ചു. നമല്ോര 
motivator ആയരിരന്നു കപരിയ 
ഹനെ സമോള്. ക്രിസ്തീയ സ�ോദരരി 
തമരിഴ് �പ്പുമോയരി ബന്മപെട്് 
ഒത്രിരരി ആശയങ്ങള് പറഞ്ഞു 

തനെരിട്ടുണ്ട് കപരിയ മ്ള്. ഓസരോ 
തവണ �ം�ോരരിക്കുസമ്ോഴം 
വെമര ഉത്സോഹസത്ോമട 
എല്ോ ്ോര്യങ്ങളം മൈയ്യുവോനും 
അവളസടതോയ ആശയങ്ങള് 
പങ്കുമവയ്കോനും കശമരിച്രിരന്നു. 
സനരരിട്് ്ോണണം എനെ് െങ്ങ
ള്ക്ക് രണ്ടുസപര്ക്കും ആകരെഹം 
ഉണ്ടോയരിരന്നു ദദവം അതരി
നുള്ള അവ�രം നല്്രിയരില്. 
വെമര സവദനയണ്ട് അവള് 
ഇനരിയരില് എസനെോര്ക്കുസമ്ോള്. 
െങ്ങള് തമരിഴ് �പെരിമല അഡ്രി
ന�് എല്ോവരം ഒരമരിച്് ഒര 
ആസലോൈന മതീറ്റരിംരെ് നടക്കുനെ
തരിനരിടയരിലോണ് കപരിയ ഹനെ 
സമോളമട സവര്പോട്  െങ്ങള് 
സ്ട്ത്. അനെ്  അവളം ആ 
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മതീറ്റരിംരെരില് ഉണ്ടോസ്ണ്ടതോ
യരിരന്നു. ക്രിസ്തീയ സ�ോദരരി 
തമരിഴ് �പെരിമറെ വരിവരിധ ശു
�ൈ്െരിസലക്കു അവള് മൈസയേ
ണ്ടണ്ട ്ര്ത്വ്യങ്ങള് എല്ോം 
െങ്ങള് എഴതരിമവച്രിരന്നു. 
പരിനെതീട് അവമയല്ോം ഹനെമയ 
വരിെരിച്ചു പറയോം എന്നു ്രതരി
യരിരരിക്കുസമ്ോഴോണ്, ഹൃദയമത് 
്തീറരിമുറരിക്കുനെ ആ വോര്ത് 
െങ്ങളമട ്ോതു്െരിമലത്രി
യത്. അവള് നമുമക്കല്ോം 
ഒര മോതൃ് ആയരിട്ോണ് ഈ 
സലോ്ം വരിട്്  സപോയത്. തമറെ 
�തീവരിതത്രിമറെ പരമോവധരി 
�മയവും അവള് ൈരിലവഴരിച്ത് 
്ര്ത്ോവരിന് സവണ്ടരിയോണ്.   
ആ മോതൃ് നമുക്ക് ഓസരോരത്
ര്ക്കും പരിന്തുടരോന ്ഴരിയമട്.

പ്രത്നാശനയനാമട
വിട
മ�മരി സറോ�് അല്് �്

ൈരില �ൗഹൃദങ്ങള് 
അങ്ങമനയോണ്. 
മനസ്രില് സവരെം 
ഇടം പരിടരിക്കും. അക്
രങ്ങെരിലൂമടയം 
ശബ്ദത്രിലൂമടയം 
മോകതമുള്ള �ൗഹൃദ
മോയരിരന്നു െങ്ങള

സടത്. പസക് ക്രിസ്തുസയശുവരില
ള്ള ആത്ബന്ത്ോല് ഈ 
�ൗഹൃദം ഹൃദയത്രില് സവരെം 

സ്ോനം പരിടരിച്ചു. അവളമട 
26-ോം പരിറനെോെരില് അകപതതീ
ക്രിത �മ്ോനങ്ങള് ്രിട്രിയ 
�സതെോൈം പങ്കുമവച് ദരിവ�ം 
ഇന്നും മനസ്രില് മോയോമത 
്രിടക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സ�ോദരരി 
യൂത്് വോട് �ോപെ് �പെരിലൂമട
യോണ് െങ്ങള് പരരിൈയമപെട
നെത്. ഏത് ആത്തീയ ശുകരൂൈ
്ള് ഏല്രിച്ോലം മടരികൂടോമത 
'െോന മൈയേോം സൈച്രി' എനെ് 
പറഞ്ഞ് ഏമറ്റടക്കുനെ അവമെ 
അങ്ങമന മപമട്നെ് മറക്കോന 
�ോധരിക്കരില്. മോര്ച്് മോ�ം 
എല്ോ കപഭോതവും അവളമട 
ഇമ് �വൈരത്രിലള്ള പുലര്്ോല 
രെതീതം സ്ട്ോണ് സ�ോദരരി യൂത്് 
�പെ്  ഉണര്നെത്. ഇടയ്ക് ൈരില 
ശോരതീരരി് കപയോ�ങ്ങള് പറ
മഞ്ഞകേരിലം തോന ഏമറ്റടത് 
ശു�ൈ അവള് ഭംരെരിയോയരി 
നരിറസവറ്റരി. അവള് പോടരിയ 
ഓസരോ രെോനത്രിലം അവളം 
ദദവവുമോയള്ള ആത്ബന്ം 
സകശോതോക്കള്ക്ക് കൂടരി അനുഭവരി
ക്കുവോന �ോധരിച്രിരന്നു. മമയ് 
3-ോം തതീയതരി  സ�ോദരരി സൂം 
പ്ോറ്റ് സേോമരില് െങ്ങള് ഒനെരിച്് 
ആത്തീയ ശു�ൈ മൈയേോനരിരരി
ക്കുനെ �സതെോൈവോര്ത് അവ
ളമോയരി പകേരിടോന െോന ്ോത്രി
രരിക്കു്യോയരിരന്നു. എനെോല് 
ദദവഹരിതം മമറ്റോനെോയരിരന്നു. 
ആ �സതെോൈം പകേരിടനെതരിനു 
മുമ്് അവള് തോന കപരിയം മവച് 
നോഥമറെ അടക്കല് എത്രി 
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സൈര്ന്നു. എനെോല്, െോന 
കപത്യോശസയോമട ്ോത്രിരരിക്കു
ന്നു നമ്ള് ഒനെരിച്് നരിത്യതയരി
ല് ദദവമത് ആരോധരിച്ചും 
സ�വരിക്കു്യം മൈയ്യുനെ ദരിന
ത്രിനോയ്. അതു വമര വരിട! 

ദൈവമത്ത
നനേഹിച്ച ഹന്
ദൈനരി അഭരിലോൈ്

അവള് ആമരന്നു 
എനരിക്കറരിയരില്. 
എനെോലം അവളമട 
�ംരെതീതത്രിലൂമട 
അവള് ആമരന്നു 
പറഞ്ഞു തന്നു. 
ഓസരോരത്ര്ക്കും 
അവരവരസടതോയ 

ഇടങ്ങളണ്ട്. ആ ഇടങ്ങെരില് 
അവര് �മര്പെരിതരമോണ്. ഇതരി
നുദോഹരണമോയരിരന്നു ഹനെ 
സമോള്. തനരിക്കു ്ടന്നു മൈല്ോന 
്ഴരിയോത് ഇടങ്ങെരില് സപോലം 

അവളമട �ോനെരിധ്യം ഒര �ം
രെതീതമോയ് എത്രിക്കോന അവള് 
നസനെ കശമരിച്രിരന്നു. ഭൗതതീ്
മോയ ഒരപോട് പരരിമരിതരി്ള്ക്കു 
മതീമതയം അവളമട ശബ്ദം 
എത്രി. അവള് �് സനഹരിച്രിര
നെവന അവമെ അതരിസലമറ 
�് സനഹരിച്രിരന്നു. അതു മ്ോ
ണ്ടോവുസമോ അവന അവമെ 
സവരെം തമറെ അരരി്രില് സൈ
ര്ത്ത്. ദദവത്രിസലക്കു അട
ക്കോന യോമതോര �ോധ്യതത
യമരില്ോത്വമരസപോലം അവള് 
പരിടരിച്ചു വലരിച്ചു മ്ോണ്ടുവരം. കു
ഞ്ഞുങ്ങളമോയരി അസഭദ്യമോയ ഒര 
ബന്ം അവള്ക്കുണ്ടോയരിരന്നു. 
അവളമട കപരിയന �് സനഹരിച്രിര
നെതുസപോമല.  പലതും അവളമട  
ശബ്ദത്രില് അലരിഞ്ഞു സപോയരി. 
അസത അവള് എസപെോഴം 
പറയോന കശമരിച്തും അതു 
തമനെയോയരിരന്നു. അങ്ങമയ 
െോന �് സനഹരിക്കും...
ഒര വോതരില് അടയ്ക്കു്യം രണ്ടു 
വോതരില് തുറക്കു്യം മൈയേമപെ
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ടനെതോണ് മരണം. സലോ്ത്രി
മല വോതരില് അടയസമ്ോള് 
നരിത്യതക്കുള്ള രണ്ടു വോതരില്ള്  
തുറക്കു്യോണ്. ഒന്നു �വൈര്രെം 
മമറ്റോന്നു നര്ം. ഇതരില് ഏതു 
സവണമമനെ് തരിരമഞ്ഞടക്കോന 
മോകതമോണ് ഈ സലോ്ത്രിമല 
�തീവരിതം. വോതരില് അടയം മുമ്് 
ഹനെ തരിരമഞ്ഞടത്തു �വൈര്ഗ്ഗ
ത്രിമറെ വോതരില്. അവള് 
അതരില് കപസവശരിച്ചു. വോതരില് 
തരിരമഞ്ഞടക്കോന സവണ്ടരി മോകതം 
ഉള്ള ഈ �തീവരിതമത് നരി�ോര
മോക്കരി ്െയരസത കപരിയസര....
ഹനെ നല് സപോര് മപോരതരി 
വരിശവൈോ�ം ്ോത്തു. അവള് 
ആയരിരനെ ഇടത്രില് 
അവള് ഉത്മ �ോക്്യം പു
ലര്ത്രി.. ഇസപെോള് അവള് 
ഉറങ്ങു്യസകത .......

യനാത്രയനായത് 
കനാലഘട്ടത്തിമറെ 
എഴുത്തുകനാരി
ലൗലരി സ�ോര്�്

ഹനെ ഒര രെോയരി് 
മോകതമോയരിരനെരില്, 
ശക്തയോയ ഒര 
എഴത്തു്ോരരി കൂടരി
യോയരിരന്നു. 2015-16 
്ോലഘട്ങ്ങെരിലോണ് 
െങ്ങള് തമ്രില് 
പരരിൈയമപെടനെത്. 

അന്നു മുതല് തുടങ്ങരിയ �് സന
ഹബന്ം തമ്രില് ്ണ്ടരിട്രിമല്കേരി
ലം അവ�ോനനരിമരിൈം വമരയം 
സുദൃഢമോയരി നരിലനരിര്ത്തുവോന 
െങ്ങള്ക്കു �ോധരിച്രിരന്നു.  
�സഹോദരരിമോര്ക്കു സവണ്ടരി ഒര 
മോരെ�രിന മൈയേണമമന്നുള്ളത് 
ദതീര്ഘവര്ൈങ്ങെോയരി എമറെ 
മനസ്രിമല ഒര ആകരെഹമോയരി
രന്നു. ഇത്രമമോര �ംരംഭം 
തുടങ്ങുനെതരിമനക്കുറരിച്ചു െോന 
�ം�ോരരിച് ചുരക്കം ൈരില 
വ്യക്തരി്െരിമലോരോണ് എനരി
സക്കറ്റവും കപരിയമപെട് ഹനെസമോ
ള്.  ക്രിസ്രിയസ�ോദരരി എനെ 
മോരെ�രിന ആരംഭരിക്കുസമ്ോള് 
സ�ോദരരിക്കു സവണ്ടകത എഴത്തു
്ോരണ്ടോയരിരനെരില്. മോരെ�രിനരി
ല് യവ�സഹോദരരിമോര്ക്കോയരി 
ആംരെസലയ ഭോൈയരില് ഒര 
പംക്തരി തുടങ്ങണം എനെ 
ആവശ്യം വനെസപെോള് അതു 
ഹനെ മൈയേണമമന്നു തതീരമോ
നരിച്ചു. അതുവമര ഹനെ ഒര 
രെോയരി്യോമണന്നു മോകതസമ 
െോന മനസ്രിലോക്കരിയരിരന്നുള്ളു. 
എനെോല് ആ തതീരമോനം ശരരി
യോയരിരന്നുമവന്നും അതരിമല  
ദദവതീ്നരിസയോരെവും പരിനെതീട് 
മനസ്രിലോക്കുവോന �ോധരിച്ചു. 
അങ്ങമന എല്ോ ലക്കവും യൂത്് 
�് മപൈ്യല് എനെ പംക്തരി 
ഹനെ എഴതരി തുടങ്ങരി. വെമര 
�സതെോൈസത്ോമട ഹനെസമോള് 
ഏമറ്റടത് ദൗത്യം ഉത്രവോ
ദരിത്വൈസത്ോമട നരിറസവറ്റു്യോ
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ണുണ്ടോയത്. ഓസരോ രൈന്െരി
ലൂമടയം ഹനെ �ം�ോരരിച്തു 
ദദവ�് സനഹത്രിമറെ പോരമ്യ
മത്ക്കുറരിച്ോയരിരന്നു. ൈരിസതെോ
ദ്തീപ്മോയ ആ വരരി്െരിമലല്ോം 
തരിെങ്ങരി നരിനെ ദദവ�് സനഹ
ത്രിമറെ അരെോധതവൈം വോയന
ക്കോര്ക്കു കരെഹരിക്കോനോകും. ഹനെ 
ദ്മോറരിയ ആശയങ്ങെരിലൂമട 
�തീവരിതത്രിമറെ തോെം മതറ്റരിയ 
ൈരിലര്മക്കകേരിലം തരിരത്തുവോനും 
തരിരരിമ്മയത്ോനും ്ഴരിഞ്ഞരി
ട്ടുണ്ട്. എല്ോ സലഖനങ്ങളം 
കൃത്യ�മയത്തു തമനെ എത്രിച്രി
രന്നു.  ദദവസത്ോടള്ള കപരിയ 
മ്ളമട �മര്പെണം അകത 
തതീകവമോയരിരന്നു. അവളമട �തീ
വരിതത്രിമറെ കൂടതല് �മയവും 
അവള് ്ര്ത്ോവരിനു സവണ്ടരി 
ഉപസയോരെരിച്ചു. എല്ോവസരയം 
�് സനഹരിക്കുവോനും ്രതുവോ
നും അവള്ക്കു �ോധരിച്രിര
ന്നു. ആശയറ്റവമര സൈര്ത്തു 
നരിര്ത്ോനും കൂമടയള്ളവമര 
�ംരക്രിക്കോനും അവള് മറനെരി
ല്. കപതരിേസലച്ഛ കൂടോമതയള്ള 
കപവൃത്നദശലരി ഹനെമയ 
വ്യത്യസ്യോക്കരിയരിരന്നു. കുറഞ്ഞ 
�മയം മ്ോണ്ട് കൂടതല് ്ോ
ര്യങ്ങള് മൈയ്ത അതുല്്യകപതരിഭ.
സ�ോദരരിയരിസലക്കു തമരിഴ് 
ഭോൈയരില് ഒര സലഖനം അയച്ചു 
തനെതരിനു സശൈമോണ് അവള് 
ഏമറ �് സനഹരിച് ്ര്ത്ോ
വരിമറെ അടക്കസലക്ക് തരിരരിമ് 
സപോയത്.  ഈ ലക്കം സ�ോദരരി

യരില് അതു ഉള്മപെടത്രിയരിട്ടുണ്ട്. 
ക്രിസ്തീയസ�ോദരരിയമട തുടക്കം 
മുതല് എസനെോമടോപെം �്രരി
ച്, സ�ോദരരിയമട ഏതു �ോഹൈ
ര്യത്രിലം ക്രിയോത്് �മതീപനം 
പുലര്ത്രിയരിരനെ, എമറെ കൂമട 
നരിനെ എമറെ �സഹോദരരി ഹനെ 
സമോളമട സവര്പോട് ക്രിസ്തീയ
സ�ോദരരിക്കു തതീരോനഷ്ടം തമനെ
യോണ്. എകേരിലം ദദസവോസദ്്യ
ശമത് െങ്ങള് പൂര്ണ്മോയരി 
അംരെതീ്രരിക്കുന്നു. ൈരില മോ�ങ്ങ
ള്ക്കുമുമ്്  എനരിക്കു സൈച്രിമയ 
്ോണണമമന്നു ഹനെസമോള് 
ആകരെഹം പറഞ്ഞരിരന്നു. ഈ 
ഭൂമരിയരില് മവച്് െങ്ങള്ക്ക
തരിനു അവ�രം ലഭരിച്രില്. 
മറു്രയരില് മവച്് െങ്ങള് 
തമ്രില് ്ോണും. െോന മോകത
മല് ക്രിസ്തീയസ�ോദരരിയരിലള്ള 
എല്ോ അംരെങ്ങളം ്ോത്രിരരി
ക്കു്യോണ്; െങ്ങള്സക്കറ്റവും 
കപരിയമപെട് ഹനെസമോമെ  ്ോണോ
മമന്നുള്ള കപത്യോശസയോമട....
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தேவனுடைய நாமம் 
மகிடமப்படுவோக.
Esther Shaji

சதகாேரன் Shibu 
வுக்கும் சதகாேரி 
Binu வுக்கும் இர-
ணைாவோக 
்பிறநே மகள் 
Hannah Angeline 
(Shinu). ப்பறதறா-
ரகளின் குணம் 

அவளிைம் நன்றாகதவ கா-
ணப்படைது. சிறுவயேில் 
இருநது Shinuடவ எனக்கு 
பேரியும். தேவன் Shinu 
வுக்கு இனிடமயான குரல் 
வளம் பகாடுதேிருக்கிறார 
அடே தேவனுக்காக சிறு-
வயது முேல் ்பயன்்படுதேிய 
மகள், அவளுடைய ்பிரிவு 
மிகவும் தவேடனயாக-
தோன் இருக்கிறது. வாக்கு 
்பணணினவர மாறிைார 
வாக்குதேதேம் நிடறதவ-
றறுவார என்ற ்பாைடை 
எபப்பாழுதும் ்பாடுவாள் 
தகடகும்த்பாது ஆறுேைாக 
இருக்கும். தம மாேம் 18ஆம் 
தேேி 2020ஆம் ஆணடு, 
நான் தசாரவுறறு இருநே 
தநரதேில் Shinu கிறிஸேவ 
சதகாேரிகள் வாடஸஅப 
குழுவில் என்டன இடண-
தோள். எனக்குள் இருக்கும் 
ோைநதுகடள ்பயன்்படுதே 
Shinu டவ தேவன் ஒரு கரு-

வியாகப ்பயன்்படுதேினார. 
வாடஸஅப குரூப்பில், Bible 
study, character study, பசயேிக-
டள பகாடுக்கவும் தேவன் 
என்டன ்பயன்்படுதேி வரு-
கிறார. Shinu ேன்னுடைய 
கஷைஙகடள மடறதது 
்பிறருக்கு ஆறுேல் பசா-
ல்லுவாள், மறறவரகடள 
ஊக்குவிப்பாள். ேன் ்பாடடின் 
மூைம் தேவனுடைய அன்ட்ப 
அதநகருக்கு பவளிப்படுதேி-
னால் நல்ை ஆதைாசகராக 
இருநோல் மறறவரகளுக்கு 
உேவும் மனம் பகாணை-
வள். ேன்னுடைய வாலி்ப 
நாடகடள தேவனுக்காக 
சமரப்பணம் பசயேவ-
ள் Shinu. நவம்்பர 22, 2020 
தேவன் அவதளாடு த்பசிய 
வாரதடேகடள என்னிை-
ம் ்பகிரநது பகாணைால்.

அநே வரிகள் ....... 
கள்ளிசபசடியா? கனி 
பசடியா? நீ கல்லி பசடியாய 
இருநோல் உன்டன நீதய 
பவறுததுவிடு! நீ கனிச 
பசடியாய இருநோல் கிறி-
ஸதுடவ ்பிறரிைம் உடரதேி-
டு! ேன்டன பவறுதது கனி 
பகாடுக்கும் பசடியாய கிறி-
ஸதுடவ ்பிறரிைம் உடரதது 
ேன்டன தநசிதே ஆணைவரி-
ைம் தசரக்கப்படைாள்(சஙகீேம் 
116:15) 
குடும்்பதோரின் ஆறுே-
ல்காக பெ்பிபத்பாம்.
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இன்று பல வாலிப 
சக�ாதரி�ளின் 
விசுவாசத்தத கசாதி�்கிற 
ஒரு விஷயம், தாமதமாகும் 
திருமணம் . உல� ம�்�ளின் 
மனதில், திருமண வயதத 
தாண்டிய ஒரு நபதர 
பற்றி எழும்பும் பல 
கததவயில்லா சிந்ததன, 
தன்தன சுற்றி உள்ள 
சக�ாதரர�்ள் நண்பர�்ளின் 
திருமணம் நட�்கிறகத! 
ஏன்? நான் மடட்ும் வில�்கு 
என்ற க�ள்வி, கதவனு�்கு 
நம்கமல் பிரியம்/இர�்�ம் 
இல்தலகயா என்ற குழப்பம், 
இதவ அதனத்தும்  ஒரு தனி 
நபரின் வாழ்வில் விசுவாச 
குதறசச்தல ஏற்படுத்தும் 

தாமதமாகும் 
திருமணமும் ! 

தளராத 
விசுவாசமும் !

Tamil

Hannah 
Shibu Jose
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ஏசாயா 55:8 - இல் 
இவ்வாறா� ஆண்டவர ்
கூறியுள்ளார ்"என் 
நினனவுகள் உங்கள் 
நினனவுகள் அல்ல, 
உங்கள்  வழிகள் என் 
வழிகளும் அல்லவவன்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார்" 
ஆம் ! நம் நிதனவு�களா 
சிந்ததன�களா அல்ல 
�ரத்்தருதடய நிதனவு�ளும், 
சிந்ததன�ளும் அதவ 
சிறந்ததவ�ளா�கவ 
�ாணப்படுகின்றன. நாம் 
�வதலப்படுகின்றதாகல 
நம�்கு என்ன பயன்? 
ஆண்டவர ்நம்தம குறித்து 
ஒரு சித்தம் தவத்திரு�்கிறார ்
அவர ்குறித்த �ாலத்தில் தம் 
சித்தத்தத நம் வாழ்வில் 
விளங்�சச்சய்வார ்

திருமண வயதில் இரு�்கும் 
ஒரு வாலிப சக�ாதரி 
பலவித கசாததன�தளயும் 
க�ள்வி�தளயும் ஒவ்சவாரு 
நாளும் எதிரச்�ாள்கின்றனர.் 
தன சுற்றத்தாதரயும், 
உறவினர�்தளயும், 
சமூ�த்ததயும் , மற்றும் 
அவர�்ளின் க�ள்வி�தளயும் 
சமாளிப்பகத ஒரு 
�டினமான கவதலயா� 
உள்ளது. இவ்வாறு 
க�டப்வர�்ளின் வாதய 
நம்மால் அட�்� முடியது. 
அனால் நன்தமயானதத 
மடட்ும் க�டப்தற்குரிய 
�ாது�தளயும் ஞானமா� 
கயாசிப்பதற்குரிய 

சிந்ததன�தளயும் கதவன் 
நம�்கு தந்திரு�்கிறார ்
ஆத�யால் அவற்தற 
மனதில் எடுத்து ச�ாள்ளாமல் 
தவிர�்்�லாம் யாக்்காபு 
1:12 இல் கூறுவது கபால 
"்சாதனனனய சகிக்கிற 
மனுஷன் பாக்கியவான்"

�ரத்்தர ்நம�்�ா� 
ஒரு சபரிய திடட்த்தத 
தவத்துள்ளார.் நம் தாயின் 
வயிற்றில் உருவாகும் 
முன்னகம அவர ்நம்தம 
குறித்தான பல திடட்ங்�ளும் 
சித்தமும் தவத்துள்ளார ்
நம் வாழ்வின் ஒவ்சவாரு 
�டட்ங்�ளிலும் அவற்தற 
விளங்� சசய்துள்ளார ்
"நம் மழனல பருவம் 
வதாடங்கி மரிக்கும் 
தருணம் வனரயிலும்" 
அவர ்நம்முடகன கூடஇருந்து 
நம�்கு கவண்டியதவ�தள 
சிறப்பா� சசய்து 
வருகிறார ்"்தவன் தம்மில் 
அன்புகூருகிறவரக்ளுக்கு 
ஆயத்தம்பண்ணி 
னனவகனளக் கண் 
காணவுமில்னல, 
காது்கட்கவுமில்னல, 
அனவகள் மனுஷனுனடய 
இருதயத்தில் 
்தான்றவுமில்னல" - I 
வகாரிந்தியர் 2:9.  

"மனுஷனுனடய 
இருதயத்தின் எண்ணங்கள் 
அ்நகம் ஆனாலும் 
கரத்்தருனடய ்யாசனன்ய 
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நினலநிற்கும்" - 
நீதிவமாழிகள் 19:21. நம் 
வாழ்�்த� துதணதய 
குறித்தான எண்ணங்�ளும் 
ஆதச�ளும் இரு�்கும் 
அனால்  நாம் �ரத்்தரிடத்தில் 
நம் வாழ்�்த� துதணதய 
குறித்தும் நம் துதணதய 
குறித்தும்  செபி�்� 
கவண்டிய �ாரியம் 
"்யா்சப்னப ்பான்ற 
நீதிமானான புருஷன்" 
- மத்்தயு 1:19 நாம், 
"மரியானள ்பான்ற 
கிருனப வபற்றவள்" 
- லூக்கா 1:28. எனகவ 
நாம்ஆண்டவரிடம் செபம் 
பண்ணும்கபாது கயாகசப்பு 
மற்றும் மரியாதள  கபான்ற 

வாழ்�்த� அதமய 
விரும்புகவாமா�. 

சபற்கறார�்ளு�்கும் 
நம்தம குறித்ததான 
�வதல நாம் பிற�்கும் 
நாள்  துவங்கி உள்ளது 
அதவயின் உசச்�்�டட்ம் 
நம் திருமணத்தத குறித்து 
தான். ஒரு குடும்ப மு�ாமில் 
சசய்தி அளித்த ஒரு கதவா 
ஊழியர,் அங்கு வந்திருந்த 
சபற்கறார�்ளு�்கு 
கூறியதாவது " உங்�ள் 
பிள்தள�ளின் திருமணம் 
27 வயதில் தான் நட�்� 
கவண்டும் என்று கதவன் 
தீரம்ானித்திருந்தால் 
அது 26-லும் அல்ல 28-
லும் நட�்�ாது, 27 இல் 
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தான் நட�்கும்" இவ்வாறு 
நாம் �வதலப்படாமல் 
நம் மனமகிழ்சச்ியின் 
மூலம் சபற்கறார�்தள 
கதற்ற கவண்டும் 

திருமணத்தத குறித்தான 
கதவனுதடய சித்தம் 
விளங்கும் வதரயிலும் நாம் 
சபாறுதமயுடன் செபத்தில் 
தரித்து �ாத்திரு�்� 
கவண்டும் அவ்வாறு 
�ாத்திரு�்கும் தருவாயில் 
நாம் நம் விசுவாசத்தில் 
நிதலத்து நிற்� நாம் சசய்ய 
கவண்டிய மு�்கியமான 
�ாரியங்�தள கதவன் 
கவதத்தில் வசனத்தின் 
மூலமா� சதளிவா� 
�ாடட்ியுள்ளார ்அவற்றுள் 
5 மு�்கிய வசனங்�ள்:

1. என்னன ்நாக்கிக் 
கூப்பிடு, அப்வபாழுது 
நான் உனக்கு உத்தரவு 
வகாடுத்து, நீ அறியாததும் 
உனக்கு எட்டாததுமான 
வபரிய காரியங்கனள 
உனக்கு அறிவிப்்பன். 
- எ்ரமியா 33:3

2. நீங்கள் ்தவனுனடய 
சித்தத்தின்படி வசய்து, 
வாக்குத்தத்தம்பண்ண 
ப்பட்டனதப் வபறும்படிக்குப் 
வபாறுனம உங்களுக்கு 
்வண்டியதாயிருக்கிறது. 
எபி்ரயர் 10:36

3.  கரத்்தரிடத்தில் 
மனமகிழ்சச்ியாயிரு; 
அவர் உன் இருதயத்தின் 

்வண்டுதல்கனள 
உனக்கு அருள்வசய்வார.் 
சங்கீதம் 37:4

4. உன் வழினயக் 
கரத்்தருக்கு 
ஒப்புவித்து, அவர்்மல் 
நம்பிக்னகயாயிரு; அவ்ர 
காரியத்னத வாய்க்கப்ப 
ண்ணுவார.் சங்கீதம் 37:5

5.  உன் இளனமனயக்கு 
றித்து ஒருவனும் உன்னன 
அசட்னடபண்ணாதபடிக்கு, 
நீ வாரத்்னதயிலும், 
நடக்னகயிலும், 
அன்பிலும், ஆவியிலும், 
விசுவாசத்திலும், கற்பிலும், 
விசுவாசிகளுக்கு 
மாதிரியாயிரு. 
1தீ்மாத்்தயு 4:12 

எனகவ, திருமணம் 
தாமதம் ஆனாலும் 
நாம் விசுவாசத்தில் 
நிதலத்து நிற்கபாம் 
"உங்கள் விசுவாசத்தின் 
பரட்ீனசயானது 
வபாறுனமனய 
உண்டாக்குவமன்று 
அறிந்து, அனத 
மிகுந்த சந்்தாஷமாக 
எண்ணுங்கள். 
நீங்கள் ஒன்றிலும் 
குனறவுள்ளவரக்ளாயி 
ராமல், பூரணராயும் 
நினறவுள்ளவரக்ளாயும் 
இருக்கும்படி, 
வபாறுனமயானது பூரண 
கிரினய வசய்யக்கடவது". 
யாக்்காபு 1:3,4.
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From the time we can 
remember, comparison comes 
quite naturally to us. As school 
kids we compare our answer 
sheets with friends to see who 
has got higher marks. We fight 
with our mother when our 
sibling gets the bigger piece of 
cake. As we grow up, the 
scenario changes but our 
attitude remains the same. We 
tend to compare our marriag-
es, children, physical appear-
ances, job, financial status, 
house, ministry and so on with 
others. Comparison is a peril 
that has come upon the church 
and society today. If we do not 
keep a check on our tendency 

COMPARISONTHE TRAP OF

Sheeba Sam 

to compare, we are sure to 
face much discouragement.

 One of the most easily 
deceptive area of comparison 
is through social media. Fol-
lowing the virtual portrayal of 
lives cause many people to fall 
into the trap of comparison 
leaving them with a craving for 
the attention and approval of 
others. It is a fast-spreading 
epidemic that has to be pre-
vented. As believers, we need 
to be always aware of the 
dangers lurking in every cor-
ner, when we walk the com-
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parison road. But it is encour-
aging to know that by God’s 
grace we can be overcomers 
and victors.

Comparison steals our joy

Looking around with a pair 
of comparison glasses will 
steal our joy. It can make us 
feel we are not good enough 
when compared to others, 
leading to an unhealthy com-
petitive spirit. It often pushes 
us to focus on people than on 
God. Thus, we fail to experi-
ence true Christian joy.

Comparison leads to discon-
tentment

Comparison snares us into 
not being satisfied with what 
God has given us. My four-
year-old daughter keeps 
counting how many clothes 
her new-born brother receives 
as gift each time someone 
visits. It usually leads her to 
complainthat she is not getting 

gifts rather than counting the 
many beautiful clothes that 
are already present in her 
wardrobe. Comparison can 
leave us discontent and it 
blinds us to the numberless 
blessings we already enjoy.

Comparison can lead to envy

If not nipped in the bud, 
comparison can lead to insecu-
rity, inferiority complex and to 
sinful thoughts like envy and 
bitterness. Envy occurs when 
we lack a desired attribute or 
material enjoyed by another. It 
can harm our interpersonal 
relationships and ruin our 
peace of mind. It is bound to 
create an ill will towards 
another person who seem to 
fare better. We will not be able 
to rejoice in the wellbeing of 

others.

Comparison can lead 
us to an unhealthy 
competitive spirit
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Comparison can lead to pride

Sometimes, comparison can 
lead to a feeling of superiority-
complex and pride. When we 
understand someone is not 
faring well enough physically, 
materially, or spiritually, there 
is every chance that we may 
become proud of who and 
what we are. Thoughts of vain 
conceit like “I’m not as bad as 
them” or “he is not as good as 
me” is highly likely to pop up in 
our minds. This attitude of 
pride is alarming. “God resists 
the proud but gives grace to 
the humble” (James 4:6). In 
the spiritual realm, this can 
lead to a destructive self-righ-
teousness.

HOW CAN WE GUARD 
OURSELVES FROM THIS 
EVIL?
Know that your identity is in 
Christ

True identity can be found 

only in Christ. Many, especially 
youngsters seek to find their 
identity in physical appearance 
(complexion, looks, dressing or 
style), in abilities or perfor-
mance. Many are insecure 
because they measure their 
value based on the apprecia-
tion of friends and peers.

Acknowledge that your 
identity lies in the fact that you 
are a blood bought child of 
God.Accept the circumstances 
God has allowed you to be in. 
It does not matter what others 
think about you. What matters 
is God’s point of view. 2 Corin-
thians 10:18 says, “For it is not 
the one who commends 
himself who is approved, but 
the one whom the Lord com-
mends.” We should etch within 
our hearts that we will not 
search for identity in anyone or 
anything else other than 
Christ. It will save us from 
harmful comparisons and 
competitions.
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Know that each person is 
differently blessed

God has made each of us 
differently and we are unique 
in our own way. He has chosen 
our appearance, our families, 
disposition, talents, and abili-
ties. Our spiritual gifts vary. So 
do our ministries. “All these 
are the work of one and the 
same Spirit, and he distributes 
them to each one, just as he 
determines” (1 Corinthians 
12:11). Celebrate the unique-
ness gifted by God. Comple-
ment one another instead of 
comparing and whining.

Know your purpose

God’s purposes are different 
for each one of us. The key is 
to seek and understand His 

plan for you. As believers, we 
are all different parts of the 
same body in which Christ is 
the head. Each organ is inevita-
ble and has a purpose that 
cannot be fulfilled by another. 
1 Corinthians 12:17-21 – “If 
the whole body were an eye, 
how could it hear? If the whole 
body were an ear, how could it 
smell? God has placed each 
part in the body just as he 
wanted it to be.   If all the parts 
were the same, how could 
there be a body “.  The eye 
cannot say to the hand, “I 
don’t need you!” The head 
cannot say to the feet, “I don’t 
need you!”. Be focused on 
fulfilling God’s purpose for 
your life. Run the race in the 
lane marked for you, being 
satisfied in your calling.

each person is 
differently blessed
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Choose an attitude of grati-
tude

‘Gratitude is riches. Com-
plaint is poverty’. Be grateful 
for what you have. Do not 
focus on the ‘half empty glass’. 
Count your blessings and it will 
stir a thankful heart that does 
not compare. Giving thanks for 
everything is God’s will for us. 
It will also help us to be con-
tent in out lot. Remember 
“Godliness with contentment 
is great gain”(1 Tim. 6:6).

Pray for grace to overcome

When comparison tends to 
trigger unwanted thoughts in 
us, bring it captive and obedi-
ent to Christ. Arrest envious or 
prideful thoughts by His grace. 
Do not entertain toxic thoughts 
that malign our soul. Pray 
without ceasing. Ask for grace. 
Above all, focus on Christ and 
seek to give Him glory.

We all are different by divine 
design

Instead of comparing one 
another, strive to complement 
one another. Thank God for 
each other knowing that 
everything is purely a gift of 
grace. Learn to appreciate the 
good in others and try to 
imbibe the edifying qualities 
seen in godly people.

Celebrating what God has 
given to others and leveraging 
what God has given to you may 
not come naturally. But if we 
trust in the Lord, He will help 
us and it will cause us to praise 
Him for the diverse ways in 
which He creates, operates, 
and leads. Let us pray that God 
will keep us from the peril of 
comparison and that we will 
be truly content, grateful, and 
joyful in the days ahead.

Be grateful 
for what you 

have
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