Greetings in the name of our
Lord and Saviour Jesus Christ!

I

t’s a joy to enter into a new month. Let’s thank God for all
the blessings, all the ups and downs in our lives. The 2 week of
the month of June we observe as the Environment Sunday. Today
the world is facing several environmental concerns which need public
awareness.
Waste disposal is one of the major concerns we face today. Increasing
population brings an increasing problem of how to dispose waste.
Recent study says an average person throws out his or her body weight
in rubbish every three months. The best option to reduce the waste
which we produce and so we have less to dispose of.
Another major environment concerns which has been at the fore
front of discussion since the 1980’s is our damaged atmosphere,
ozone depletion and climate change. The depletion of the ozone layer
exposes us to ultraviolet radiations which causes skin cancer and
upsets our immune system. One of the major reasons is emission of
Chlorofluorocarbons (CFC) used in air conditioners and refrigerators,
which results in the increase of the earth’s surface temperature. One
way to bring this issue down is by reduce green house gas emission
globally.
What do the bible tells about Ecology and Ecological concerns?
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Biblical Perspective:
To whom does the earth belong? Psalm 24:1 “The earth is the Lords
and everything in it” Psalm 115:16 “The highest heavens belong to
the Lord, but the earth he has given to man”. The balance answer to
the above question is that earth belongs to God because He made it
and to us because he has given it to us. But there is another question
which needs to be explained. Are we given the earth to subdue it?
In the creation story, God has made a hierarchy, God arranged an
order. He set human beings midway between Himself as creator and
the rest of the creation. In other ways we have the intermediate
position between the creator and the nature. Another answer to the
word dominion is that it is a co-operative dominion. It was clear that
the earth was made fruitful before man was told to fill and subdue.
By co- operative means we can plough, irrigate and enrich the soil.
Lets us be good stewards of the Lord.
Yours in Christ,
Praveen Achen
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Proverbs 8:22-31
Psalm 19
Revelation 21:1-8

3rd Sunday
after
Pentecost

4th Sunday
after
Pentecost

5th Sunday
after
Pentecost

June
10

June
17

June
24

Cost of
Discipleship/
Youth Sunday

Daniel 6:11-23
Psalm 34
2 Corinthians 6:1-10

Isaiah 6:1-8
Worship the Lord Psalms 139
in truth and sprit 2 Thessalonians 2:1317

Environment
Sunday

1Kings 3:16-28
Students Sunday Psalm 119:33-40
James 1:1-8

2nd Sunday
after
Pentecost

Lessons

June
03

Theme

Name of
Sunday

Date

Reader

Jeffin Philip
Riya Jose
Ashisha

TV Mathai
Jomol Jacob / Joseph John

Angel John/Leenu Thomas
Susamma Mathew

Anil Stephen Jones

Jacob P Koshy
Sijo John/ Mini Shaji
Mini Benzon

Almanac for the month of June

Divine Services .................................................................................
Divine Services will be held on every Sunday at 9:30 am. English
worship will be held on 24th June 2018. Please make it a commitment
to attend the Church services regularly.
Monthly Fasting prayer .....................................................................
Fasting prayer will be conducted on 9th Saturday 2018 form 9:30
onwards at the church. Request all members to attend and be part of
the blessing.
Annual General body meeting ...........................................................
The annual general body meeting of the Immanuel CNI parish was held
on 13th may 2018 soon after the Holy Communion worship. Thanks to
all the members who took part in this year’s meeting.
Obituary ...........................................................................................
Father of our church member Mr. K C Johnson passed away on 13th
May. The funeral was held on 14th.
We express our heartfelt condolences to the family in their time of
bereavement. May God Almighty strengthen the near and dear ones
during the time of grief.
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Corner
Protecting the Environment: A Christian viewpoint
by Ashish Thomas

June 5 is the World Environment Day. Over the last few years, there has
been an increasing awareness as well as concern among people about
the environment that we are living in. Climate change, pollution and
loss of biodiversity are major issues that are evoking concern among
environmentalists. As residents of the metropolitan city Delhi, we get
first hand experience of various local environmental issues, be it the
polluted air, water, noisy traffic, unbearable summers, water crisis so
on and so forth.
What is the role and responsibility of Christians in addressing
environmental issues? A popular belief among many secular thinkers
is that Christianity is anti-environment in its teachings. At the centre
of this major debate is a particular verse from Genesis:
Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so
that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over
the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that
move along the ground.” – Genesis 1:26
Many people have misconstrued this verse. Having ‘dominion’ or
‘to rule’ doesn’t necessarily mean that Bible teaches us to exploit or
destroy the nature and all its resources. In the movie Spiderman, Peter
Parker’s uncle, Ben Parker says to him, “Peter, with great power comes
great responsibility”. That’s what we as Christians are also instructed
through this verse. God has given us power over the creation, which
also means that we are given great responsibility of His creation. We
are instructed to be stewards of God’s creation. Stewardship implies
caretaking, not abusing. We are to intelligently manage the resources
God has given us, using all diligent care to preserve and protect them.
News Letter June 2018

05

A very appropriate example of this wise management of resources is
given in Old Testament where God commanded that the fields and
vineyards would be sown and harvested for six years, then left fallow
for the seventh year in order to replenish the soil’s nutrients, both to
rest the land and to ensure continued provision for His people in the
future (Exodus 23:10-11; Leviticus 25:1-7).
Our care for the earth should not be only for what we can gain out of
it. Another important reason to preserve the natural beauty of God’s
creation is that it points people to the Creator. Romans 1:20 says: “For
since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal
power and divine nature—have been clearly seen, being understood
from what has been made...”. The beauty and majesty of God are on
display in all that He made. From the highest mountains to the coral
reefs on the ocean floor, all of God’s creation points to a Creator. The
Bible speaks of creation worshiping God and bringing Him glory (Psalm
148; Isaiah 55:12).
Our responsibility to care for the earth is another reminder that
it’s not about us. Like many things in the Christian life, being good
stewards of the earth means we have to shift the focus off ourselves.
This change of perspective encourages us to carefully evaluate how
we are using resources and our attitude toward living a sustainable
lifestyle in a consumer-driven culture of convenience. While there is
no simple, effective way we can stop others from polluting rivers or
wasting energy, we can control our own attitude and actions when
it comes to caring for God’s creation. It can be anything that we as
responsible stewards ought to do. So then car-pool to work, produce
less trash, recycle, plant trees, use less energy at home etc. Think from
the creator’s point of view how you can best enjoy and care for the
earth just like He enjoys and cares for his creation.
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Jabalpur – My childhood paradise
by Sophie Jacob

Located in Madhya Pradesh, in the midst of mountains and cliffs, is this
beautiful place called Jabalpur. The Cantonment area was especially
very picturesque with all kinds of Patton tanks in proud display. As a
little girl, I used to be awestruck when daddy used to explain how they
were used in warfare.
I have overwhelming memories of Bhedaghat, a town in Jabalpur
district situated along the banks of river Narmada. Marble Rocks is
an area along this river where the gushing waters had carved the soft
marble creating an astounding gorge. The hues of the marble were
white, blue and brown. In some places, shapes of animals were hewn
on the marble. Boating at night in the Marble rocks was a feast for
the eyes as the marbles glistened in moonlight and gave an eerie yet
mystical look. The deep clear waters gave you an uncanny feeling, an
urge to delve into the mysteries hidden within.
How can I ever forget the Marthoma Church on Ridge road? The
thought of my first day in Sunday school still makes me embarrassed.
Mrs Mercy Thomas, wife of Rev. V.P. Thomas, the then Principal of
Theological seminary, Jabalpur, was in-charge of Sunday school. On
my first day, she asked the entire crowd of Sunday school children if
anybody could sing a song. I sprung up (since ‘shyness’ never existed
in my dictionary) and sung with gutso ‘Kadalinn akkara ponnorae’.
The Choir children went into peels of suppressed laughter and the
teachers struggled to keep their faces straight. Thus I became ‘famous’
in Church.
My personality was shaped in Christ Church Girls School, south Civil
Lines. The school provided a perfect platform for all round development
of students, especially those having interest in extracurricular
activities. There was a stiff but healthy competition in various fields
and my parents and siblings used to provide me the much-needed
encouragement during all times. Our school had a lovely music band
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consisting of senior students and my big time dream was to become
the leader of the band some day. Unfortunatley, daddy retired when
I was in 7th standard and I was whisked off to Kerala. My desire was
thus nipped in the bud. We had four ‘houses’ in school – Levi House,
Downing House, Darling House and Sinker House. Our P.T. display,
March past, and Maypole dance were a feast for the eyes. We used
to undergo rigorous practice under the guidance of Army personnel.
I vividly remember an All India Youth Conference that was hosted in
the theological Seminary with its sprawling lawns and flowerbeds
of different hues and tints. I accompanied my elder sisters to the
conference and although I was just a kid, I unknowingly learnt a lot of
things from the various sessions.
Our home was open to all the students of the theological seminary.
They used to visit our home frequently to enjoy the culinary skills of
mummy and to enjoy Dad’s unending sense of humour and anecdotes.
Blessed were those days and I really wish that God Almighty will enable
me to back to Jabalpur one day and refresh those memories.
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Birthday Greetings To
June 1

Mr. Jacob P. Koshy

June 2

Mrs. Accamma Abraham

June 5

Mrs. Susamma Mathew

w/o Mr. M C Mathews

June 8

Sijo John

s/o Mr. Joseph John

June 8

Aron John

s/o Mr. C V John

June 9

Ms. Angel John

d/o Mr. K C Johnson

June 10

Mrs. Leenu Thomas

w/o Mr. K M Thomas

June 10

Sanora Mary Jose

d/o Mr. Joseph John

June 12

Mrs. Achamma Varghese

June 12

Mr. T V Mathai

June 13

Mrs. Jomol Jacob

June 14

Mr. Edward JayaraJ

June 19

Ms. Riya Ann Jose

June 19

Mrs. Aleyamma Mathew

June 20

Mrs. Geney Thomas

w/o Mr. Oommen Thomas

June 23

Mrs. Rani Reji

w/o Mr. Reji Chacko

June 26

Ms. Jeslyn Mathew

d/o Mr. M C Mathew

June 26

Mrs. Merlyn R. Paul

w/o Mr. Rostin Paul

June 27

Jiby John

w/o Mr. Ashish Thomas

June 29

Kevin Jilow

s/o Mr. Jilow Jacob

w/o Mr. Jacob P. Joshua
d/o Mr. M A Jose

Wedding Anniversary Greetings To
June 1

Mr. Abraham George & Mrs. Mini Shaji

June 10

Mr. Philip C. Paul & Mrs. Ruby Philip

June 16

Mr. Paulose Jacob & Mrs. Rachel Paulose

June 17

Mr. C R Prakash & Mrs. Aleyamma Prakash

June 19

Dr. S. Sivakumar & Mrs. Seeja Sivakumar

June 28

Rev. Praveen George & Mrs. Jincy John

June 29

Mr. Anil Stephen Jones & Mrs. Sheeba Panakal
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Last Page Thoughts

'am \njmZm ' ... (AcptX, Im«mfm)
‘മാ

നിഷാദാ ' … (അരുതേ, കാട്ടാളാ)

Fw. F tPmkv
എം. എ ത ാസ്

“ഇന്ന് വെറും 5000 രൂപ മാത്േം വെലൊക്കിയാൽ നാവള കുറഞ്ഞേ് 25 ലക്ഷം രൂപവയങ്കിലും
ലാഭിക്കാം”.

ഇവോരു

തേഡ്

കമ്പനിയുവെ

പരസയം

ആവെന്ന്

െർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വപൺകുഞ്ഞുങ്ങളുവെ ത്ഭൂെഹേയ (അത

കരുേിവയങ്കിൽ

ാർഷൻ) മുഖ്യ

വേറ്റി.

ിസിനസായി

ാർഷൻ വസന്ററിവന്റ പരസയൊെകമാെിേ്. െർഷങ്ങൾ പലേു

വകാണ്ടുനെന്നിരുന്ന ഒരു അത

കഴിവഞ്ഞങ്കിലും ഇന്നും െലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകവളാന്നും ഇല്ലാവേ വപൺകുഞ്ഞുങ്ങളുവെ
ത്ഭൂെഹേയകളും

ത്രീപീഡനങ്ങളും

അനുസയൂേം

നെന്നുവകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

എത്േ മഹത്തായ

ആർഷഭാരേ സംസ്കാരം െിളിച്ചുകൂെിയാലും ഭാരേത്രീ േൻ ഭാെശുദ്ധിവയ കുറിച്ച് പാെൻമാർ
േുെിയും വകാട്ടി പാെി നെന്നാലും ത്രീവയ വെറും രണ്ടാം േരം

ന്മങ്ങളായി മാത്േം കെക്കാക്കുന്ന

ീെിക്കുന്നേ്. പിറന്നുെീെ് ഏോനും ദിെസങ്ങൾ മാത്േം

ഒരു സമൂഹത്തിലാെ് നാം ഇന്ന്

ത്പായമുള്ള വപൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ മുേൽ 80 െയസ്സ് പിന്നിട്ട െൃദ്ധകൾ െവര ലലംഗിക
പീഡനത്തിന്

ഇരയാകുന്ന

ൊർത്തകൾ

ദിനംത്പേിവയതന്നാെം

നാം

തകട്ടുവകാണ്ടിരിക്കുന്നു. രാ യത്താകമാനം ദിെതസന നെക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭെങ്ങളിൽ െളവര
വെറിയ ഒരു ശേമാനം ൊർത്തകൾ മാത്േമാെ് പുറംതലാകമറിയുന്നേ്. നിർഭയയും ആസിഫയും
എല്ലാം

വെറും

ഒറ്റവെട്ട

ീെിേവമവെന്നറിഞ്ഞു

സംഭെങ്ങൾ

േുെങ്ങുന്നേിനു

അവല്ലന്ന്

കെക്കുകൾ

മുൻപുേവന്ന

ഒരുകൂട്ടം

സൂെിെിക്കുന്നു
മനുഷയമൃഗങ്ങളുവെ

അേിത്കൂരമായ കാമപൂർത്തിക്ക് ഇരയാതകണ്ടി െന്ന കാശ്മീരിവല വെറും എട്ട് െയസ്സ് മാത്േം
ത്പായമുണ്ടായിരുന്ന ആസിഫയുവെ കഥ ഒരു നെുക്കതത്താവെയാെ് നാം തകട്ടേ്. മയക്കുമരുന്ന്
വകാെുത്തു അർദ്ധത
കൂട്ട

ാധാെസ്ഥയിൽ ആ പിഞ്ചു

ാലികവയ 8 ദിെസതത്താളം േുെർച്ചയായി

ലാത്സംഗം വെയ്േെരുവെ കൂട്ടത്തിൽ 60 െയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനീയ തക്ഷത്േ

പൂ ാരിയും

നങ്ങളുവെ

ീെനും സവത്തിനും സുരക്ഷ നൽതകണ്ട ഒരു തപാലീസുകാരനും

ഉൾവെട്ടിരുന്നു. ഒെുെിൽ നിരെധിതപരുവെ കാമപൂർത്തീകരെത്തിന് തശഷം കഴുത്തുവെരിച്ച്
വകാലവെെുത്തി കാട്ടുവപാെയിൽ െലിവച്ചറിഞ്ഞതൊൾ ഇെരുവെ ആരുവെയും മനസാക്ഷിക്ക് ഒരു
തപാറൽതപാലും ഏറ്റില്ല. ഇവേല്ലാം മൃഗീയമായ ത്കൂരേകൾ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
മൃഗങ്ങൾതപാലും മാനനഷ്ടത്തിന് തകസ് വകാെുവത്തന്നിരിക്കും. ഈ ത്കൂരകൃേയങ്ങൾ എല്ലാം
നെന്നേ് ഒരു തക്ഷത്േത്തിനകത്ത്, തദെി െിത്ഗഹത്തിന് മുന്നിൽ െച്ചായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും
മൂകസാക്ഷിയായി, ൊവനാന്നും കണ്ടില്ല, തകട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിസ്സഹായയായി, നിത്രിയരായി ആ
തദെിയും ഒരു കൽത്പേിമയായി കണ്ണെച്ചു നിന്നു. ഉത്തർത്പതദശിൽ ഈയിവെ നെന്ന മവറ്റാരു
ലലംഗികപീഡന
കൂെിയാവെന്ന

തകസിവല
യാഥാർത്ഥ്യം

കച്ചവകട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന,
വെയ്യുന്ന

ഒരു

മുഖ്യത്പേി

ഭീേി നകമാെ്.

ത്പസ്ഥാനത്തിവന്റ

പുേെിവന്റ

ഇളംെൂെിൽ
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ഭരിക്കുന്ന

ഒരു

ഭാരേമാവക

പാർട്ടിയുവെ

MLA

കാെിയുെുെിക്കാൻ

ആർഷഭാരേസംസ്കാരം വമാത്തമായും െില്ലറയായും കച്ചെെം
ത്പാതദശിക

െർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ദില്ലിയിൽ ഡിസം
കമ്പിളി

സംസ്ഥാനം

തനോൊയി

അതേഹം

ഇന്നും

േുെരുന്നു.

റിവന്റ േെുത്തുറഞ്ഞ ഒരു രാത്േിയിൽ, മഹാനഗരം

സുഖ്സുഷുപ്േിയിൽ

ആണ്ടു

കിെന്നതൊൾ

ഒരു

കൂട്ടം

10

നരാധമന്മാരുവെ അേിത്കൂരമായ കാമവെറികൾക്ക് ഇരയാതകണ്ടിെന്ന മവറ്റാരു വപൺകുട്ടി;
നിർഭയവയ മറക്കാൻ നമുക്കിനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാെില്ല.
ഇവേല്ലാം പശുെിവനയും ൊെകതത്തയും പൂ ിച്ചു കഴിയുന്ന തഗാസായിമാരുവെ നാട്ടിൽ
മാത്േവമാേുങ്ങുന്ന

സംഭെങ്ങൾ

മാത്േമല്ല.

ൗദ്ധികേയുവെയും

സംസ്കാരത്തിവന്റയും

ഉത്തുംഗശൃംഗങ്ങളിൽ െിരാ ിക്കുകയാവെന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും വെയ്യുന്ന
മലയാളി സമൂഹെും ഇേിൽ നിന്നും ഒട്ടും െയേയരമല്ല. തകരളത്തിൽ, കണ്ണൂരിനെുത്തു ഒരു
ലെദികവന്റ പീഡനത്തിനിരയായ 16 െയസ്സുള്ള ഒരു വപൺകുട്ടിയുവെ കഥയും നാം മറന്നു
കാൊനിെയില്ല.

അെസാനം

കാരയങ്ങൾ

ലകെിട്ടുതപായതൊൾ

കനയാത്രീകൾ

നെത്തുന്ന

സഭയുവെ ഒരു ആശുപത്േിയിൽ രഹസയമായി കുഞ്ഞ് പിറക്കാനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കിയേും
പിന്നീെ്

ൊർത്ത

പുറത്തറിഞ്ഞതൊൾ

പത്തുലക്ഷം

രൂപ

വകാെുത്ത്

തത്പരിെിച്ചും

ഭീഷെിവെെുത്തിയും സവെം മകളുവെ ഗർഭത്തിവന്റ ഉത്തരൊദിേവം ആ കുട്ടിയുവെ പിോെിവന്റ
േലയിൽ െച്ചു വകട്ടാൻ നെത്തിയ ത്ശമങ്ങളും എല്ലാം ഒരു

നെുക്കതത്താവെയാെ് െിശവാസികൾ

കണ്ടേ്. DNA പരിതശാധനയിൽ കുഞ്ഞിന്റ പിേൃേവം ലെദികതന്റോവെന്നു വേളിഞ്ഞതൊൾ
ലെദികവനേിവര തപാതസ്കാ നിയമത്പകാരം തപാലീസ് തകവസെുത്തിരിക്കുകയാെ്. തകരളത്തിവന്റ
മനസാക്ഷിവയ പിെിച്ചുകുലുക്കിയ മറ്റു ൊർത്തകളായിരുന്നു

ിഷയും സൗമയയും.

വപൺകുട്ടികൾ സവെം െീെുകളിൽ തപാലും സുരക്ഷിേരല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലാെ് നമ്മൾ
ീെിക്കുന്നേ് കഴിഞ്ഞദിെസം തകരളത്തിവല ഒരു േീതയറ്ററിൽ ത്പായപൂർത്തിയാകാത്ത സവെം
മകവള മവറ്റാരാൾക്ക് ലലംഗികമായി പീഡിെിക്കുന്നേിന് സൗകരയം ഒരുക്കിവക്കാെുക്കുകയും
േീതയറ്ററിവന്റ അരണ്ടവെളിച്ചത്തിൽ ഇവോവക്ക നെക്കുതമ്പാൾ ഒന്നും കാൊത്ത മട്ടിൽ കൂവെ
ഇരുന്ന് ഒത്താശ വെയ്േു വകാെുക്കുകയും വെയ്േ ഒരു അമ്മയുവെയും െീഡിതയാെിത്േം
പത്േമാധയമങ്ങളിലും സമൂഹമാധയമങ്ങളിലും ത്പെരിച്ചിരുന്നു. ആ വപൺകുഞ്ഞിവന പീഡിെിച്ച
െയക്തിയും അേിനു കൂട്ടുനിന്ന വപൺകുട്ടിയുവെ സവെം അമ്മയും ഇന്ന്

യിലഴികൾക്കുള്ളിൽ

ആെ്.
എെിവെയാെ്

നമുക്ക്

പിഴെു

പറ്റിയേ്?

ഇവോവക്ക

ൊർത്തയാകുതമ്പാൾ

മാത്േം

ത്രീശാക്തീകരെത്തിവന്റ സവയം െക്താക്കളായ െില വഫമിനിസ്റ്റ് വകാച്ചമ്മമാർ (അച്ചൻമാരുവെ
വകാച്ചമ്മമാവര

ഉതേശിച്ചേ്)

അല്ല

ത്പസംഗിക്കുകയും

ൊനൽ

ഇെയാതഗറ്റിലും

െർച്ചകളിൽ

നിയമസഭയ്ക്ക്

ത

ാര

മുന്നിലും

ത

ാരം

വമഴുകുേിരി

മുഷ്ടിെുരുട്ടി
ത്പകെനെും

പെംവകാളുത്തി ത്പകെനെും നെത്തി സവയം സംേൃപ്േരാകുന്നു. ത്രീ അെിച്ചമർത്തവെതെണ്ടെളും
കാമപൂർത്തിക്കുള്ള ഉപകരെങ്ങളും ആവെന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാം പിൻേുെർന്നുെരുന്ന
ഒരു പുരുഷതമധാെിേവ സംസ്കാരത്തിവന്റ അനെരഫലങ്ങളാെ് ഇവേല്ലാം. ആൺകുട്ടികൾക്ക്
കളിക്കാനായി

ത്കിക്കറ്റ്

വപൺകുട്ടികൾക്കുള്ള
വസറ്റുകളിവലാേുങ്ങുന്നു.

ാറ്റുകളും

കളിൊട്ടങ്ങൾ

പ്ലാസ്റ്റിക്
ഭക്ഷെം

വപൺകുട്ടികൾ

തോക്കുകളും
പാകം

വെയ്േു

അെങ്ങിവയാേുങ്ങി

ൊങ്ങിവക്കാെുക്കുതമ്പാൾ
കളിക്കാനുള്ള

കഴിതയണ്ട

െരാെ്;

കിച്ചൻ
അെർ

പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ എഴുതന്നറ്റുനിന്ന് ആദരെ് കാെിക്കെം; അെളുവെ ആത്ഗഹങ്ങൾ
സീമിേമായിരിക്കെം; സൂരയൻ അരമിക്കുന്നേിന മുൻപായി അെൾ െീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കെം;
അെൾ ഉറവക്ക സംസാരിച്ച് തപാകരുേ്; ഇവോവക്കയതല്ല ഒരു ത്രീയിൽ നിന്നും ഒരു ശരാശരി
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പുരുഷൻ ത്പേീക്ഷിക്കുന്നേ്? രണ്ട് ത്പസെിച്ച തശഷമാെ് എവന്റ ഭർത്താെിവന്റ മുഖ്ം ൊൻ
ശരിവക്കാന്നു തനരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളേ് എന്ന് അഭിമാനതത്താെ് കൂെി പറയുന്ന എത്േതയാ അമ്മച്ചിമാവര
നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ത്രീയുവെ
ഒരു

നിയത്െെ

ീെിേത്തിവന്റ ഏേു

െലയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും.

യൗെനകാലത്ത്

ഭർത്താെിവന്റയും,

നിയത്െെത്തിന്

അധീനമായിരിക്കും

പാഠപുരകത്തിവന്റ ോളുകളിലും

ട്ടത്തിൽ ആയാലും അെൾ ഏവേങ്കിലും
കുട്ടിക്കാലത്ത്

ൊർദ്ധകയത്തിൽ
അെളുവെ

ീെിേം.

അച്ഛനമ്മമാരുവെയും,

മക്കളുവെയും

മരുമക്കളുവെയും

വപൺകരുത്തിവന്റ

പാഠങ്ങൾ

ുദ്ധി ീെി വസമിനാറുകളിലും മാത്േമായി അെതശഷിക്കുന്നു.

സമൂഹമനസാക്ഷി ഉെതരണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സംസ്കാരം നമുക്ക് തെണ്ട. ഇെ തെർന്നിരിക്കുന്ന
ത്കൗഞ്ചപക്ഷികൾക്കു തനവര ഉന്നം തനാക്കി അവമ്പയ്യുന്ന കാട്ടാളവന്റ കാേുകളിൽ ത്പേിധവനിച്ച
ൊത്മീകി

മഹർഷിയുവെ

തമ

ഗർ നം

നമ്മുവെ

മനസാക്ഷിയുവെ

കർണ്ണപുെങ്ങളിൽ

ഒരു

ഇെിമുഴക്കം തപാവല ത്പേിധവനിക്കവട്ട. ‘മാ നിഷാദ’; അരുേ് കാട്ടാളാ. കഴുകൻ കണ്ണുകളുമായി
കാട്ടാളന്മാർ ഇരകവളതത്തെി െുറ്റും െട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും തെെ ശരങ്ങതളറ്റ് ആസിഫമാർ
െിറകറ്റു െീഴരുേ്. അെർ പറക്കവട്ട, െിറകുകൾ െിരിച്ചു ആകാശത്തിവന്റ അെേയിൽ അെർ
പറന്നുയരവട്ട. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാട്ടാള സംസ്കാരത്തിനു തനവര ഒറ്റവക്കട്ടായി നമുക്ക് െിളിച്ചു
പറയാം. 'മാ നിഷാദാ' ; അരുതേ, കാട്ടാളാ.
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