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സകലത്തേയും അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവകൃപ 

ത്തതോമസ് ഫിലിപ്പ് റോന്നി 

2016 ത്തവഗേിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിയവോൻ ത്തപോകുന്നു. 2017എന്ന പുതുവർഷും നമ്മുമ്മെ 
പെിവോതിൽക്കൽ വമ്മന്നത്തുകയും മ്മെയ്തിരിക്കുന്നു. 

സവന്തും സുഖും മോത്രും െിന്തിച്ചു ലക്ഷ്യത്ത ോധമില്ലോമ്മത കോലേിമ്മനോപ്പും 
അമ്മങോഴുകിത്തപ്പോകുന്നതല്ലോമ്മത, മമ്മെന്തു സ്ഥോയിയോയ ത്തനട്ടങളോകുന്നു, ഇതുവമ്മരയള്ള 
ജീവിതേിൽ നോും ദകവരിച്ചിട്ടുള്ളത്? 

എന്തോണു ജീവിതും? എന്തു നിശ്ചയവും ഗോരന്റിയമ്മമോമ്മക്കയോണു മനുഷയജീവിതേിനു 
ഭൂമിയിലുള്ളത്? ഇമ്മതോമ്മക്ക വല്ലത്തപ്പോഴുമ്മമങ്കിലുും നോും െിന്തിത്തക്കണ്ടതത്തല്ല? 

ആത്തരോഗയും അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുത്തപോൾ മനുഷയൻ അതിമ്മന്റ വില അറിയന്നില്ല. അതു 
നഷ്ടമ്മപ്പട്ടു തുെങ്ങുത്തപോത്തേ മനുഷയൻ അത്തതപ്പെി െിന്തിക്കുകയമുള്ളൂ. അതുത്തപോമ്മലയോകുന്നു, 
ജീവിതവും. മരണഭയും  ോധിക്കുത്തപോത്തേ സുംഭവിക്കുവോൻ ത്തപോകുന്ന 
നഷ്ടത്ത ോധമ്മേപ്പെിയും അവൻ െിന്തിക്കയള്ളൂ. മരണത്തമോ നിനയോ ത്തനരത്തു കെന്നു വന്നു 
മനുഷയമ്മന തട്ടിമ്മക്കോണ്ടു ത്തപോകയും മ്മെയ്യുന്നു. എത്രത്തയോ അധികും 
മനുഷയജീവിതങളോകുന്നു, യൗവനേിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപോയിേമ്മന്ന ഇന്ന് 
അകോലേിൽ മ്മപോലിഞ്ഞുമ്മപോമ്മകോണ്ടിരിക്കുന്നത്! ഈദൃശമോയ എത്രത്തയോ 
മരണവോർേകളോകുന്നു ൈിനുംപ്രതി നമ്മെ മ്മെട്ടിപ്പിച്ചുമ്മകോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്! 

മനുഷയരോശി മുഴുവൻ ത്തരോഗഗ്രസ്തരോണിന്ന.് എണ്ണിയോൽ തീരോേ വിധേിലുള്ള ത്തരോഗങൾ 
മനുഷയമ്മന ത്തവട്ടയോെിമ്മക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. സൗഖയും കിട്ടോേ എത്രത്തയോ ത്തരോഗങൾ! കോൻസർ 
ത്തപോലുള്ള മോരകത്തരോഗങൾ  ോധിച്ച ഹതഭോഗയരോയ എത്രത്തയോ മനുഷയോത്മോക്കൾ 
അനുൈിനും ത്തവൈനയനുഭവിച്്ച, ആശയെവരോയി ഭയന്ന ് നമ്മുമ്മെ ചുറ്റുപോടുകളിൽ ജീവിതും 
തള്ളിനീക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിറ്റു ത്തേഹസോന്തവനും അവരിമ്മലോരുവമ്മനങ്കിലുും നൽകുവോൻ 
അറിവിത്തന്റയും മനുഷയതവേിത്തന്റയും സുഭോഷിതങൾ പറയകയും എഴുതുകയും 
മ്മെയ്യുന്നവർക്കു കേിത്തയണ്ടതത്തല്ല? പരിശുദ്ധനോയ മ്മയശയ്യോപ്രവോെകമ്മന്റ ഭോഷയിൽ 
പറഞ്ഞോൽ, എല്ലോ ത്തയോഗയന്മോരുത്തെയും ‘തല മുഴുവനുും ൈീനവും ഹൃൈയും മുഴുവനുും ത്തരോഗവും 
പിെിച്ചിരിക്കുന്നു. അെി മ്മതോട്ടു മുെി വമ്മര ഒരു സുഖവമില്ല. നിങമ്മള കഴുകി മ്മവെിപ്പോക്കുവിൻ; 
തിന്മ മ്മെയ്യുന്നതു മതിയോക്കുവിൻ’. സവന്തും മ്മതറ്റുകത്തളയും അശുദ്ധികത്തളയമ്മമോമ്മക്ക കഴുകി 
മ്മവെിപ്പോക്കിയിത്തട്ട മലയോളികൾ മറ്റുള്ളവമ്മര കുെും വിധിക്കോവൂ. 

ത്തലോകും മുഴുവൻ അധർെവും അക്രമങളും ദലുംഗികവഷളേങളും മ്മകോണ്ടു 
നിറഞ്ഞുകേിഞ്ഞു. ത്തകരളേിത്തലമ്മകോന്നു തിരിഞ്ഞുത്തനോക്കിയോൽ ത്ത ോരനോും പിശോെ് 
മ്മകോലവിളി നെേിമ്മക്കോണ്ടു രക്തതോണ്ഡവമോടുന്ന ൈോരുണക്കോേ് െയോണു നോട്ടിലുെനീളും 
നോമിന്നു കോണുന്നതുും ത്തകൾക്കുന്നതുും. അരുും മ്മകോലകളും സ്ത്രീപീഡനങളും 
 ലോൽക്കോരങളും ഇല്ലോേ ൈിവസങൾ ത്തകരളേിൽ ചുരുക്കമോണ്. ഭോരയമോത്തരയും 
യവതികത്തളയും കഴുത്തുമ്മവട്ടിത്തയോ, കഴുത്തു മ്മെരിത്തച്ചോ, തീ മ്മകോളേിത്തയോ മ്മകോല്ലുവോൻ 
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അഭയസ്തവിൈയനോയ മലയോളിക്കിന്നു മ്മതല്ലുും മെിയില്ല. എത്ര മോനയത്തനോ സർവോുംഗസുന്ദരത്തനോ 
ആയോലുും ശരി, സവന്തും ഭോരയത്തയയും അെത്തയയും മ്മപങത്തളയും ആൈരിക്കോനറിയോേ 
മലയോളി മൃഗമ്മേത്തപ്പോമ്മല വിത്തവകഹീനനോകുന്നു. സ്ത്രീകൾ കുടുും േിനുും മറ്റുള്ളവർക്കുും 
ത്തവണ്ടി ഇന്നുും എന്നുും അനുഷ്ഠിച്ചുമ്മകോണ്ടിരിക്കുന്ന അതുലയസുന്ദരമോയ ത്തസവനങത്തളയും, 
അതിനോയി സത്തന്തോഷത്തേോടുകൂെി അവളനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പോടുകത്തളയും കോണോേ, 
അറിയോേ, അഭിനന്ദിക്കോേ പുരുഷന്മോർ നന്ദി മ്മകട്ടവരുമോകുന്നു. അധികും മലയോളികളും 
ഇക്കൂട്ടേിൽ മ്മപടുന്നവരോകുന്നു. സ്ത്രീമ്മയ തല്ലുന്നവനുും അവമ്മള മ്മകോല്ലുന്നവനുും 
കോട്ടോളത്തനക്കോൾ നീെനുമോകുന്നു. ‘പരോക്രമും സ്ത്രീകളിലല്ല ത്തവണ്ടൂ’. ഭോരയമ്മയ തല്ലുന്ന മലയോള 
സുവിത്തശഷത്തവലക്കോമ്മര എനിക്കറിയോും. 

സോുംസ്കോരികനോയകന്മോർത്തക്കോ സോഹിതയകോരന്മോർത്തക്കോ തോരരോജോക്കന്മോർത്തക്കോ 
ആത്മീയത്തനതോക്കന്മോർത്തക്കോ ആൾദൈവങൾത്തക്കോ മന്ത്രിമോർത്തക്കോ 
രോഷ് ട്രീയത്തനതോക്കന്മോർത്തക്കോ പകർച്ചവയോധി ത്തപോമ്മല ത്തകരളേിൽ ഇന്നു 
പെർന്നുപിെിച്ചുമ്മകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അധർെങൾക്കുും അരുും മ്മകോലകൾക്കുും എതിരോയി 
ആർക്കുും തമ്മന്ന ശക്തമോയ പ്രതികരണങളില്ല! മ്മതരുവജോഥകളില്ല! ആർക്കുും 
ആത്മത്തരോഷവമില്ല! നീതിനയോയത്തകോെതികളിൽ നിന്നു ത്തപോലുും നീതിയമ്മെ ശബ്ദും 
ത്തകൾപ്പോനുമില്ല! പീഡിപ്പിക്കമ്മപ്പടുന്നതുും മരിക്കുന്നതുും ‘പ്രിയമ്മപ്പട്ട െോൻ’ എന്ന 
മലയോളിയല്ലത്തല്ലോ! ‘എനിക്ക്’ കുേപ്പും വരരുത് എന്നുള്ള ആകുലത മോത്രത്തമയള്ളൂ എന്നുും 
മലയോളിക്ക്! ത്തകരളമിന്നു മലയോളികളത്തെതല്ലോതോയും തീർന്നുമ്മകോണ്ടിരിക്കുന്നു! 
മനസ്സോക്ഷ്ിയും ഹൃൈയേിൽ നന്മയമുള്ള നല്ല മലയോളികൾ പതിെോണ്ടുകൾക്കു മുൻത്തപ 
ത്തകരളും വിട്ടുത്തപോകുകയും മ്മെയ്തിരിക്കുന്നു. മലയോളികമ്മള വലുതോയി സവോധീനും 
മ്മെയ്തുമ്മകോണ്ടിരിക്കുന്ന മലയോളും സിനിമയും പ്രധോനമോയി ഇന്നു ദകകോരയും മ്മെയ്യുന്ന 
വിഷയങൾ മ്മസക്സും  ലോൽക്കോരങളും മൈയപോനവും അെിപിെിയും 
അശ്ലീലഡയത്തലോഗുകളമോകുന്നു. ഒരു മലയോളസിനിമയിമ്മല പ്രശസ്തനോമ്മയോരു തോരേിമ്മന്റ 
നോയികത്തയോടുള്ള ഡയത്തലോഗ് ‘നിമ്മന്റ മോസമുറ െോൻ നിർത്തുും’ എന്നോയിരുമ്മന്നന്്ന ഏത്തതോ 
ഒരു മലയോളമോധയമേിൽ െോൻ വോയിക്കയണ്ടോയി. എത്ര മ്മകത്തങ്കമൻ ഡയത്തലോഗ്! 
അഭയസ്തവിൈയമ്മനന്നഭിമോനിക്കുന്ന മലയോളിയമ്മെ ധോർെികസോുംസ്കോരികനിലവോരും 
ഇത്രത്തമൽ അധപ്പതിച്ചുത്തപോമ്മയോരു കോലും ഇതിനു മുൻമ്മപോന്നുും ഉണ്ടോയിട്ടില്ല. അളിയോ, 
എനിമ്മക്കോന്നു സുഖിക്കണും, നമുമ്മക്കോന്നു മ്മെേിനെക്കണും, എല്ലോും അെിച്ചുമ്മപോളിക്കണും: 
ഇതോണ് ഇന്നമ്മേ യവതലമുറയമ്മെ ജീവിതപ്രമോണും. പിമ്മന്നങമ്മന നമ്മുമ്മെ നോെിനു 
ഗുണും പിെിക്കുും? പിമ്മന്നങമ്മന മ്മപൺകുട്ടികൾ പുറേിറങി നെക്കുും? സുരക്ഷ്ിതരോയി 
വീട്ടിനുള്ളിലവർ കേിയും? പിമ്മന്നങമ്മന മോതോപിതോക്കൾ സമോധോനേിൽ അന്തിയറങ്ങുും? 
അധോർെികമോയി ത്തകരളും തേച്ചുവളരുകയോണിന്ന.് നിയന്ത്രിക്കോനോരുമില്ല! പണേിനുും 
സവന്തും സുഖേിനുും ത്തവണ്ടി മലയോളി എന്തു നീെപ്രവൃേിയും ഇന്നു മ്മെയ്യുും. 
മലയോളിമങ്കയും ഇന്ന ്ഏതു ത്തവഷവും മ്മകട്ടോനുും എന്തുും മ്മെയ്യോനുും തയ്യോർ. ത്തപോത്തര പൂരും 
അരങ്ങു തകർക്കോൻ! 

സവന്തും ബുദ്ധിശക്തിയിലുും ധനേിലുും ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആധുനികമനുഷയൻ 
അപകെേിമ്മന്റ വഴുവഴുപ്പിലൂമ്മെയും നോശേിമ്മന്റ വക്കിലൂമ്മെയമോണു പ്രയോണും 
മ്മെയ്തുമ്മകോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതിൽ തട്ടിേകരുമ്മമന്ന് അവൻ അറിയന്നുമില്ല. മനുഷയവർഗും 
നോശേിമ്മന്റ വക്കിൽ എേിനിൽക്കയോണിമ്മന്നന്്ന ഓത്തരോത്തരോ ത്തലോകസുംഭവങൾ 
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വിളിച്ചറിയിക്കുകയും മ്മെയ്തുമ്മകോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചോേലേിൽ വിവിധങളോയ 
ഭയോശങ്കകത്തളോടുും ശുഭകരമോയ പല സവപ്നങത്തളോടുും കൂെിയോണു മനുഷയരോശി 2017 എന്ന 
പുതുവർഷപ്പുലരിയിത്തലക്കു കോമ്മലടുത്തുവയ്ക്കുന്നത്. 

പലവിധമോയ കഠിനത്തരോഗങത്തളോടുും ദുസ്സഹദുുഃഖങത്തളോടുും നിരോശത്തയോടുും നിരവധി 
പ്രശ്നങത്തളോടുും ഉൽക്കണ്ഠോകുലതകത്തളോടുും കൂെി ഈ നവവത്സരേിത്തലക്കു പ്രത്തവശിച്ചിട്ടുള്ള 
എല്ലോ സത്തഹോൈരീസത്തഹോൈരന്മോർക്കുും കുഞ്ഞുങൾക്കുും മോതോപിതോക്കൾക്കുും 
സന്തുഷ്ടനിർഭരവും സമോധോനപൂർണവും നന്മനിറഞ്ഞതുമോമ്മയോരു പുതുവർഷമ്മേ െോൻ 
ആശുംസിക്കുകയും മ്മെയ്തുമ്മകോള്ളുന്നു. സർവശക്തമ്മന്റ കൃപ സകലജോതിമതസ്ഥരോയ 
നിങമ്മളല്ലോവരുത്തെയും കൂമ്മെ എല്ലോ നോളകളിലുും ഉണ്ടോയിരിക്കുമോറോകമ്മട്ടമ്മയന്നു 
പ്രോർത്ഥിക്കുകയും മ്മെയ്യുന്നു. 

എമ്മന്തല്ലോും പ്രശ്നങളത്തെയും പ്രതിസന്ധികളത്തെയും ത്തരോഗദുുഃഖങളത്തെയും നിരോശയത്തെയും 
മ്മകോടുങ്കോെ് ആഞ്ഞെിച്ചോലുും സർത്തവശവരൻ നമ്മുമ്മെ ജീവിതവേികളിൽ കൂമ്മെയമ്മണ്ടങ്കിൽ 
ഭയമ്മപ്പത്തെണ്ട, നോും പിഴുമ്മതറിയമ്മപ്പട്ടു ത്തപോകയില്ല, നിശ്ചയും. ‘ഒരു ത്തൈോഷവും തട്ടോതവണ്ണും 
എത്തന്നയും നിങത്തളയും ദൈവും പരിപോലിക്കുും. അവൻ നിമ്മന്റ പ്രോണമ്മന പരിപോലിക്കുും. 
ദൈവും നിമ്മന്റ ഗമനത്തേയും ആഗമനത്തേയും ഇന്നു മുതൽ എത്തന്നക്കുും പരിപോലിക്കുും.’ 
ഇതോണ് ഒരു വിശവോസിയമ്മെ അെഞ്ചലമോയ  ലും. ഇതോണു നമ്മുമ്മെ സുരക്ഷ്ിതതവും. 
ഇതിത്തനക്കോൾ വലിമ്മയോരു സുരക്ഷ്ിതതവവും ഭൂമിയിലില്ല. ഇതോണു നമ്മുമ്മെ അക്ഷ്യമോയ 
ശോന്തിയും സമോധോനവും. ഇതോണ് ഒരു ക്രിസ്തീയവിശവോസിയമ്മെ ഏെവും വലിയ 
ജീവിതപ്രതയോശയും. മമ്മെോരു വോെകേിൽ പറഞ്ഞോൽ, ക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിച്്ച, അവമ്മന്റ 
ആത്മോവിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷയൻ ഒരിക്കലുും നശിച്ചുത്തപോകയില്ല. ഇതു തമ്മന്നയോണു ശ്രീ 
ത്തജോർജ് തുപയിൽ ഡിസും ർ 22, 2016ൽ ‘ഈമലയോളി’യിലൂമ്മെ നൽകിയ 
‘പ്രതയോശയോണു ജീവിതും’ എന്ന മത്തനോഹരമോയ ക്രിസ്തുമസ്സ ് സത്തന്ദശേിമ്മന്റ 
അന്തസ്സേയും. സകലത്തേയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന, അതീജിവിക്കുന്ന ദൈവകൃപ തമ്മന്ന 
മനുഷയജീവിതേിമ്മന്റ ആധോരും. ഭൂമിയിൽ ധനയമോയ ജീവിതവും ഇതു തമ്മന്ന. Happy New 
Year. God Bless You. 

_____________________________________ 


