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എപ്പോഴ ും സപ്തോഷിപിൻ 

പ് ോമസ് ഫിലിപ്, റോന്നി 

മന ഷയരെന്ന ും സപ്തോഷമ ള്ളവെോയി ജീവിക്കണരമന്ന  സ്പ്നഹവോനോയ 
ദൈവും ആഗ്രഹിക്ക ന്ന . ‘എപ്പോഴ ും സപ്തോഷിപിൻ‘ (i  ര സ്സ. 5:16) 
എന്ന ള്ള ോണ  ദൈവഹി ും. എപ്പോഴ ും പ് ോയിട്ട് വല്ലപ്പോഴ രമങ്കില ും ഒന്ന് ഉള്ളു 
  റന്ന  സപ്തോഷിക്ക വോൻ കഴിയോത്ത എഗ് പ്യോ ലക്ഷും മന ഷയെോണിന്ന ള്ള ്. 
ഭയങ്കെമോരയോെ  ആതെികത്തകർച്ച  കർച്ചവയോധി പ് ോരല മന ഷയരെ ഇന്ന  
 ിടികൂടിരക്കോണ്ടിെിക്ക ന്ന . ഭയവ ും ഉൽക്കണ്ഠയ ും ആക ലചിതകളുും 
മോനസികസുംഘർഷങ്ങളുും രകോണ്്ട അന ൈിനും  കർന്ന രകോണ്ടിെിക്ക രന്നോെ  
വലിയ വിഭോരും ജനങ്ങരളരക്കോണ്ട  നിറഞ്ഞിെിക്കയോണ  പ്ലോകമിന്ന.് 
പ്െോരങ്ങൾ രകോണ്ട  മെിക്ക ന്ന ിപ്നക്കോളധികും ആളുകൾ വിഷോൈചിതകൾ 
രകോണ്ട  മെിക്ക ന്ന  എന്ന  മപ്നോപ്െോരപ് ോക്ടർമോർ  റയ ന്ന . 
സമ്പൽസമൃദ്ധിയ രട മടിത്തട്ടിൽ കഴിയ ന്ന മലയോളികൾ ഉൾരപരടയ ള്ള 
അപ്മെിക്കയിരല   ിനോയിെക്കണക്കിനോളുകൾ ഇന്ന  മോനസികമോയി 
 കർന്നവെോക ന്ന . മപ്നോവയഥകളകറ്റോൻ ഇന്ന ്അപ്നകോയിെങ്ങൾ മൈയത്തില ും 
മയക്ക മെ ന്നില ും അഭയും ഗ് ോ ിക്ക ന്ന .  കർന്നവരെ ഇ   കൂട  ൽ 
 കർത്ത രകോണ്ടിെിക്ക ന്ന  എന്ന ള്ള ോണ  സ യും. അപ്നകോയിെങ്ങൾ 
ആത്മഹ യ രചയ്   ജീവി ും അവസോനിപിച്ചുരകോണ്ടിെിക്ക ന്ന . 
ആയിെക്കണക്കിന ് അപ്മെിക്കക്കോർ ഇന്ന  െോഗ് ി ഉറങ്ങ ന്ന ് 
ഉറക്കര ളികയ രട സഹോയത്തോല മോണ്. അ ിെ കളില്ലോത്ത 
ദലുംരികസവോ ഗ്തയത്തിൽ ജീവിക്ക ന്ന മന ഷയന് ഇന്ന  സപ്തോഷമില്ല, 
സും ൃ ് ിയില്ല. എരതോെ  വിപ്െോധോഭോസും! എരതോെ  അെോജകോവസ്ഥ 
മന ഷയപ്േ ്! 

ൈ ുഃഖങ്ങളുും പ്വൈനകളുും ഗ് ശ്നങ്ങളുും ഗ്  ിസന്ധിഘട്ടങ്ങളുും ഇല്ലോരത്തോെ  
ജീവി രത്ത ദൈവും മന ഷയന  ഭൂമിയിൽ വോഗ്ദോനും രചയ ്ിട്ടില്ല. മോഗ് മല്ല, 
ൈ ുഃഖത്തിരേ കയ ് നീെ  ക ടിക്കോര  സപ്തോഷത്തിരേ മധ െനീെ  ക ടിക്കോൻ 
ദൈവും മന ഷയരന അന വൈിക്കോറ മില്ല. നീ ിമോന ും നിഷ് കളങ്കന മോയി ജീവിച്ച 
ഭക്തനോയ ഇപ്യോബ് കഷ്ട യ രട കയ്  നീെ ് ഏരറക്ക ടിച്ചിട്ടു  റഞ്ഞ , 
‘ ീരപോെി ഉയരെ  റക്ക ും പ് ോരല മന ഷയൻ കഷ്ട യ്ക്കോയി ജനിച്ചിെിക്ക ന്ന ’ 
എന്ന് (ഇപ്യോ. 5:7). 

ഈ പ്ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച്, ൈ ുഃഖവ ും പ്വൈനയ ും ശഗ്   യ ും അ മോനവ ും 
ഗ്കൂെമോയ ഗ്കൂശ മെണവ ും വെിച്ച പ്യശ   റഞ്ഞ , ‘നിങ്ങളുരട 
ജീവനോയിരക്കോണ്ട ും ശെീെത്തിനോയിരക്കോണ്ട ും വിചോെരപടെ  ്. 
ആകോശത്തിരല  റവകരള പ്നോക്ക വിൻ. അവ വി യ്ക്ക ന്നില്ല, രകോയുന്നില്ല, 
കളപുെയിൽ കൂട്ടി രവയ്ക്ക ന്ന  മില്ല. എങ്കില ും സവർരസ്ഥനോയ നിങ്ങളുരട 
 ി ോവ് അവരയ   ലർത്ത ന്ന . അവപ്യക്കോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവ ും 
വിപ്ശഷ യ ള്ളവെല്ലപ്യോ? വിചോെരപട ന്ന ിനോൽ  രേ നീളപ്ത്തോരട ഒെ  
മ ഴും കൂട്ടുവോൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക  കഴിയ ും? (മത്തോ. 6:25-27). ആക ലചിത 
ഒട്ടുും നല്ല ല്ല എന്ന  പ്യശ  ഇവിരട സമർത്ഥിച്ചിെിക്ക ന്ന . 
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കഷ്ട  ജീവി ത്തിരേ ഒെ  ഭോരമോരണങ്കില ും അധികും ൈ ുഃഖങ്ങളുും മന ഷയൻ 
സവയും ഉണ്ടോക്ക ന്ന ോക ന്ന . നമ്മ രട ജീവി വിജയത്തിന ും  െോജയത്തിന ും 
നിെോശയ്ക്ക ും സപ്തോഷത്തിന ും  ോഴ് ചയ്ക്ക ും ഉയർച്ചയക്്ക ും  കർച്ചയ്ക്ക ും 
ഒരക്ക കോെണക്കോർ നോും  രന്നയോണ്. വള്ളപ്ത്തോൾ ഈ സ യരത്ത 
മഗ്ദലനമറിയത്തിലൂരട ഇങ്ങരന ചിഗ് ീകെിച്ചിെിക്ക ന്ന : 

മർത്തയരന കീഴ് പ്പോട്ടു  ള്ളുന്ന യോൾ  ോൻ 
മറ്റോെ മല്ല കപ്െറ്റുവ  ും 

ഇ പ്ല്ല നിപ്ഷധിക്കോനോവോത്ത വലിയ സ യും? 

സപ്തോഷും നോും ഉണ്ടോക്ക ന്ന ോക ന്ന . ഏഗ്ബഹോും ലിങ്കൺ ഒെിക്കൽ  റഞ്ഞ , 
ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്ക ന്ന ന സെിച്ച് എഗ് പ്വണരമങ്കില ും സപ്തോഷും 
അന ഭവിക്ക വോൻ അവർക്ക  കഴിയ രമന്ന്. ജീവി രത്ത സപ്തോഷ ൂർണപ്മോ 
ൈ ുഃഖ ൂർണപ്മോ ആക്കിത്തീർക്ക വോൻ നമ്മ രട ചിതകൾക്ക ള്ള സവോധീനശക്തി 
വല  ോക ന്ന . മന ഷയൻ എത  ചിതിക്ക ന്ന പ്വോ അ ോക ന്ന , അവരേ 
ജീവി രമന്ന ്എപ്മഴ് സൻ  റഞ്ഞ . മനസ്സു രവച്ചു ഗ് വർത്തിച്ചോൽ ജീവി രത്ത 
സപ്തോഷ ൂർണമോക്കിത്തീർക്ക വോൻ  ീർച്ചയോയ ും നമ ക്ക  കഴിയ ും. 

 ണും രകോണ്ട  സവോയത്തമോക്കോവ ന്ന ോണ  സപ്തോഷരമന്ന  വിശവസിക്ക ന്ന 
അപ്നകമോളുകളുണ്ട്.  ണും രകോണ്ട  വോങ്ങോവ ന്ന ല്ല അ ്. 
ധനസമൃദ്ധിരകോണ്ട  മോഗ് ും ആെ ും സപ്തോഷും അന ഭവിക്ക ന്നില്ല 
എന്ന ള്ള ോണ  സ യും. എന്നോൽ  ണമില്ലോത്ത അവസ്ഥയ ും നിെോശോകെും 
 രന്നയോക ന്ന . ഉള്ള  രകോണ്ട  സും ൃ ് ിപ്യോട കൂടി ജീവിക്ക ന്നവൻ 
ധനവോൻ എരന്നോെ    വും ജപോൻകോെ രട ഇടയിൽ ഗ് ോബലയത്തില ണ്്ട. ഇങ്ങരന 
ജീവിക്ക വോൻ കഴിയ ന്നവർക്ക  നിെോശരപപ്ടണ്ടി വെികയില്ല എന്ന ള്ള   
 ീർച്ചയോണ്. ദബബിളിൽ എഗ്ബോയപ്ലഖകൻ ദൈവജനങ്ങരള 
ഉൈ്പ്ബോധിപിച്ചിെിക്ക ന്ന ് ഇങ്ങരനയോക ന്ന : നിങ്ങളുരട നടപ ്
ഗ്ൈവയോഗ്രഹമില്ലോത്ത ോയിെിക്കരട്ട; ഉള്ള  രകോണ്ട   ൃ ് ിരപട വിൻ‘.  ണും 
എന്ന ും മന ഷയരെ  ിന്മയിപ്ലക്ക  നയിക്ക രന്നോെ  ശക്തിയോയി നിലനിൽക്ക ന്ന . 
 ണും ഉണ്ടോക്ക ന്ന   മന ഷയർക്ക  സപ്തോഷകെമോണ്. എന്നോൽ  ണും 
രകോണ്ട ള്ള ഗ് പ്യോജനും ശെിയോയി അന ഭവിക്ക വോൻ ഒെ വന  
കഴിയ ന്നിരല്ലങ്കിൽ അ    െി ോ കെും  രന്നയപ്ല്ല? 

അപ്നകോയിെങ്ങൾ ധനത്തില ള്ള അ യോശ മൂലും ജീവി ും  രന്ന മറന്ന ്
അ ിരേ  ിന്നോരല ഓടി നശിച്ചുരകോണ്ടിെിക്ക ന്ന . അപ്മെിക്കയിൽ 
അപ്നകമോളുകൾക്ക ് ഇന്ന  ശെിയോയ വിഗ്ശമമില്ല. ജീവി സ ഖങ്ങൾ 
അന ഭവിക്ക വോന ും സപ്തോഷിക്ക വോന ും ഒന്ന ും അവർക്ക  സമയമില്ല. ഒട വിൽ 
മെിക്ക പ്മ്പോൾ ഉട   ണി പ് ോല ും രകോണ്ട പ് ോകോന ും മന ഷയന  
കഴിയ ന്നിരല്ലന്ന ും ജ്ഞോനപോനയിലൂരട  ൂതോനും  റഞ്ഞ . ജീവി ത്തിരല 
ഏറ്റവ ും നിെോശോ ൂർണമോയ ൈ ുഃഖസുംഭവും ഇ ോക ന്ന . ദൈവരത്ത കൂടോര  
മന ഷയന് ഈ പ്ലോകത്ത ും  െപ്ലോകത്ത ും യോര ോന്ന ും അവകോശരപട വോനില്ല. 

മന ഷയജീവി ത്തിൽ ജനനും മ  ൽ മെണും വപ്െയ ും ആധി  യും   ലർത്ത ന്ന 
ദൈവരത്ത ഇന്ന് അധികും പ് െ ും മറന്നിെിക്ക ന്ന . എല്ലോ ഹൃൈയോഭിലോഷങ്ങളുും 
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ദൈവത്തിൽക്കൂടി മോഗ് പ്മ  ൂർത്തീകെിക്ക വോൻ കഴിയ കയ ള്ളൂ എന്ന  
വിശവസിക്ക ന്ന മന ഷയൻ ബ ദ്ധിമോനോക ന്ന . ‘ഞോൻ മ തിെിവള്ളിയ ും നിങ്ങൾ 
രകോമ്പ കളുും ആക ന്ന ; ഒെ ത്തൻ എന്നില ും ഞോൻ അവനില ും വസിക്ക ന്ന  
എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലും കോയ്ക്ക ും; എരന്ന  ിെിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന ും 
രചയ് വോൻ കഴികയില്ല’ (പ്യോഹ. 15:5) എന്ന  ഗ്കിസ്    റഞ്ഞ . 
ദൈവരത്തക്കൂടോര  ‘ബോപ്ബൽ പ്രോ  െങ്ങൾ‘ രകട്ടുകയോണ  മന ഷയനിന്ന ും. 
മന ഷയരേ സമസ് ൈ ുഃഖങ്ങൾക്ക ും ഗ് ശ്നങ്ങൾക്ക ും ജീവി ത്തകർച്ചകൾക്ക ും 
ഒരക്കയ ള്ള മ ഖയമോയ കോെണും ‘ശ ഭകെമോയി ഗ് വർത്തിക്ക വോന ും 
പ് ോപ്കണ്ട ന്ന വഴികളിലൂരട പ് ോക വോന ും ബ ദ്ധിയ ും ആപ്ലോചനയ ും 
 റഞ്ഞ  െ ന്നവനോയ ദൈവരത്ത‘ മന ഷയനിന്ന  ജീവി ത്തിൽ നിന്ന ും 
മോറ്റിനിറ ത്തിരക്കോണ്ട് സവത ഇഷ്ടഗ് കോെും ജീവിക്ക ന്ന  എന്ന ള്ള ോക ന്ന . 
ജീവി രത്ത നിയഗ്തിക്ക വോൻ ദൈവരത്ത ഏൽപിച്ചിെ രന്നങ്കിൽ മന ഷയർക്ക ്
അവെ രട ജീവി രത്ത സവർര  ലയമോക്കിത്തീർക്ക വോൻ കഴിയ മോയിെ ന്ന  
എന്ന  ഗ് ശസ് നോരയോെ  ഗ്രന്ഥകോെൻ  റഞ്ഞിെിക്ക ന്ന . ൈ ുഃഖത്തിപ്േയ ും 
നിെോശയ പ്ടയ ും അന്ധകോെോന ഭവങ്ങളിലൂരട രനട വീർപിട്ടു കഴിയ ന്ന 
മന ഷയപ്നോട  ദൈവും  റയ ന്ന , ‘അപ്യോ, നീ എരേ കല്പനകരള 
പ്കട്ടന സെിരച്ചങ്കിൽ രകോള്ളോമോയിെ ന്ന . എന്നോൽ നിരേ സമോധോനും നൈി 
പ് ോരലയ ും നിരേ നീ ി സമ ഗ്ൈത്തിരല  ിെ പ് ോരലയ ും ആക മോയിെ ന്ന ’ 
(രയശ. 48:18). 

ജീവി ത്തിൽ സപ്തോഷും അന ഭവിക്ക വോൻ ആഗ്രഹിക്ക ന്നവർ  ങ്ങളുരട 
ര റ്റോയ ജീവി വഴികരള വിട്്ട സ യത്തിപ്േയ ും നീ ിയ പ്ടയ ും വഴികളിപ്ലക്ക  
 ിെിയണും. ‘ൈ ഷ്ടൻ  രേ വഴിപ്യയ ും നീ ിരകട്ടവൻ  രേ വിചോെങ്ങപ്ളയ ും 
ഉപ് ക്ഷിച്ചു യപ്ഹോവയിങ്കപ്ലക്ക   ിെിയരട്ട’ (യശ. 55.7). സത ഷ്ട ൂർണമോയ 
ജീവി ത്തിന  പ്വണ്ട ് ഇ ോക ന്ന . സ യവ ും നീ ിയ ും വിശ ദ്ധിയ ും 
വിനയവ രമോരക്ക ദൈവീകഭോവങ്ങളോക ന്ന . സ യസന്ധനോയ മന ഷയൻ 
ദൈവത്തിരേ ഉൽകൃഷ്ടസൃഷ്ടിയോക ന്ന  എന്ന് അലക്സോണ്ടർ പ് ോപു 
 റഞ്ഞ . മന ഷയരേ മോനയ യ പ്ടയ ും മഹ വത്തിപ്േയ ും മൂലക്കല്ലു 
സ യമോക ന്ന . ദൈവരത്ത ഏരറ സപ്തോഷിപിക്ക ന്ന  ിെ മ ൽക്കോഴ് ചയ ും 
സ യും  രന്ന. വിശ ദ്ധപ്യോഹന്നോൻ എഴ  ിയ മൂന്നോും പ്ലഖനും നോലോും 
വോകയത്തിൽ നമ ക്ക ് അ ിങ്ങരന വോയിക്കോും: ‘എരേ മക്കൾ സ യത്തിൽ 
നടക്ക ന്ന  എന്ന  പ്കൾക്ക ന്ന ിപ്നക്കോൾ വലിയ സപ്തോഷും എനിക്കില്ല’. 
വിസ് ോെഭയത്തോൽ ച െ ക്ക ന്ന . സ യസന്ധവ ും നീ ിനിർഭെവ മോയ 
മന ഷയജീവി ങ്ങൾ അന രൃഹീ ങ്ങളുും ആനന്ദ ൂർണങ്ങളുമോക ന്ന . 
ശപ്ലോപ്മോൻ  റഞ്ഞ , ‘നീ ിമോന്മോെ രട ഗ്  യോശ സപ്തോഷമോക ന്ന ’ 
(സൈൃ.10:28) എന്ന്. ൈോവീൈ ും ഇ    രന്ന ഗ് സ് ോവിച്ചു: ‘ഉല്ലോസത്തിപ്േയ ും 
ജയത്തിപ്േയ ും പ്ഘോഷും നീ ിമോന്മോെ രട കൂടോെങ്ങളില ണ്ട്’ എന്ന് (സങ്കീ. 
118:15). 

 ൂർണോപ്െോരയത്തിപ്േയ ും ൈീർഘോയ സ്സിപ്േയ ും െഹസയും സപ്തോഷമോക ന്ന . 
കൂട  ലോയി ചിെിക്ക ന്നവെോക ന്ന  ആക ലഹൃൈയെോയി ജീവിക്ക ന്നവപ്െക്കോൾ 
അധികും ൈീർഘോയ സ്സുള്ളവെോയി ജീവിക്ക ന്നര ന്ന  കോണോും. ‘സത ഷ്ടഹൃൈയും 
നരല്ലോെ  ഔഷധമോക ന്ന ;  കർന്ന മനപ്സ്സോ അസ്ഥികരള ഉണക്ക ന്ന ‘ 
(സൈൃ.17:22). അഹതയ ും അസൂയയ ും വിപ്ൈവഷവ ും വഴക്ക ും മല്ലുും 
 ോെരവയക്്കല രമോരക്ക ദകയില രണ്ടങ്കില ും ഇതയോക്കോെ രട ഇടയിൽ 
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മറ്റോപ്െയ ുംകോൾ അധികും സപ്തോഷും അന ഭവിക്ക വോൻ ഗ്ശമിക്ക ന്നവർ 
മലയോളികൾ  രന്നയോരണന്ന ള്ള ിൽ സുംശയമില്ല. ഉൽകൃഷ്ടമോയ അവെ രട 
നർമ്മപ്ബോധും  രന്ന ഇ ിന  മ ിയോയ ര ളിവോക ന്ന . 

പ്ലോകും നൽക ന്ന സപ്തോഷപ്ത്തക്കോരളോരക്ക ഉന്ന വ ും ഉൈോത്തവ മോരയോെ  
സപ്തോഷരത്ത  രന്നയോക ന്ന  ദൈവും മന ഷയർക്ക് എന്ന ും 
നൽകിരക്കോണ്ടിെിക്ക ന്ന ്. അഭൗമമോയ ഈ ആത്മസപ്തോഷത്തിരേ മ മ്പിൽ 
എല്ലോ പ്ലോകസല്ലോ ങ്ങളുും നിഷ്ഗ് ഭങ്ങളോക ന്ന . ദൈവൈോനമോയ ഈ 
മഹോസപ്തോഷരത്ത യഥോ ഥും െ ചിച്ചറിഞ്ഞ  രേ ഭക്തൻ ആനന്ദഭെി നോയി 
സർപ്വശവെരന ഇങ്ങരന  ോടി സ്   ിച്ചു: ‘നിരേ സന്നിധിയിൽ 
സപ്തോഷ െി ൂർണ യ ും നിരേ വല  ഭോരത്ത് എന്ന ും ഗ് പ്മോൈങ്ങളുും ഉണ്്ട‘ 
(സങ്കീ. 16:11). സപ്തോഷത്തിരേ ഈ ‘ െി ൂർണ ’ മൈയപ്മശയിൽ നിപ്ന്നോ, 
ജ ീകസ ഖങ്ങളിൽ നിപ്ന്നോ കിട്ടുന്ന ല്ല.  ിെ ല്ലി ഒഴ ക ന്ന ഈ 
സവർരസപ്തോഷും നിഷ് കളങ്കഹൃൈയപ്ത്തോട  കൂടി ദൈവരത്ത 
അറിയ ന്നവർക്ക ും പ്ൈോഷചിതകരളോന്ന ും കൂടോര  മന ഷയരന 
സ്പ്നഹിക്ക ന്നവർക്ക ും ഉള്ള ോക ന്ന .  ോ ത്തിരേ എല്ലോ ബന്ധനങ്ങളിൽ 
നിന്ന ും വിട  ൽ ഗ് ോ ിച്ച്  രേ മക്കൾ എപ്പോഴ ും സപ്തോഷിച്ചു 
ജീവിക്കണരമന്ന  സവർരസ്ഥനോയ ആ നല്ല  ി ോവ് ആഗ്രഹിക്ക ന്ന . ഫിലിപിയർ 
4രേ 4ൽ ആയി  ൗപ്ലോസ് അപ്പോസ് ലൻ അ ് ഇങ്ങരന 
പ്െഖരപട ത്തിയിെിക്ക ന്ന : ‘കർത്തോവിൽ എപ്പോഴ ും സപ്തോഷിപിൻ; 
സപ്തോഷിപിൻ എന്ന  ഞോൻ  ിപ്ന്നയ ും  റയ ന്ന ’. ദൈവും നരമ്മ എല്ലോവപ്െയ ും 
ആളോും ഗ്  ിയോയ ും ക ട ുംബങ്ങളോയ ും അന ഗ്രഹിക്കരട്ട. 

_________________________ 


