
യുവജനശക്തിസംസ്കാരസമനവയത്തിന്

വിന ോദയോത്രക്കിറങ്ങിയ ഒരുകൂട്ടം യുവോക്കൾ

ഉയർന്നഒരു മലയുടെ ചുവട്ടിൽവന്നു  ിന്ന്

മലമുകളിനലക്ക് ന ോക്കിഅരി ്ടറഔന്നരയവും

മന ോഹോരിരയും ഒടക്കചിന്തിച്ച്  ിൽക്കുന്നരോയി

സങ്കൽപ്പിക്കുക. അധികസമയംകഴിയും

മുൻനേ ഒരോൾവിളിച്ചുേറയും, " മുക്കീ മലടയോന്ന്

കയറിന ോക്കോം". ഉെൻരടന്നഎല്ലോവരുംകൂെിആമല

കയറിത്തുെങ്ങും. എന്നോൽഅധികം മുനന്നോട്ട്

നേോകുന്നരി ുമു ്േ്, കിഴക്കോംരൂക്കോയ ഒരു

േോറയുടെ മു ്േിൽഅന്ധോളിച്ച്

 ിൽക്കു ്നേോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ളധധരയശോലിയോയ

ഒരുവൻഎല്ലോവടരയും നത്േോത്സോഹിപ്പിച്ചുടകോണ്്ട

മുൻനേോട്ട്  െക്കും -േിന്നോടലഎല്ലോവരും

 െന്നുരുെങ്ങുകയോയി.  മ്മളിടലല്ലോമുള്ള

യുവനചര യുടെ ഒരു ത്േരീകമോണിര്. സോഹസികര

ഏടെെുക്കോൻ, േദ്ധരികൾആസൂത്രണം ടചയ്ത ്

 െപ്പോക്കോൻ, േരോജയങ്ങടളഅരിജീവിക്കോൻ, 

വിഷമസന്ധികടള ന രിെോൻ, ത്േശ്നങ്ങൾക്ക്

ഒരുമിച്ചിരുന്ന് േരിഹോരംകോണോൻ  മ്മിടലല്ലോംഈ

സർഗ്ഗശക്തിയുണ്്ട. അടരെുത്തുേനയോഗിക്കോൻ ോം

മ സ്സുടവയ്ക്കണടമന്നുമോത്രം.

ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നകുെുംബോംഗങ്ങൾ

രമ്മിൽേരസ്പരധോരണയുംഐകയവും ഇല്ലോടര

മോ സികമോയിഅകലങ്ങളിൽകഴിയുന്നര് ഇന്ന്

സോധോരണസംഭവമോയിരിക്കുന്നു. മോരോേിരോക്കളും

മക്കളും രമ്മിൽസ്ന ഹസംഭോഷണങ്ങളും

കുശലോന േഷണവും  െക്കുന്നരി ു േകരം

വോഗേോദങ്ങളും, വഴക്കുകളുമോണ് േലനപ്പോഴും

സംഭവിക്കുന്നര്. കൂെു ്നേോൾ

ഇ ്േമുള്ളരോണ് കുെുംബടമങ്കിൽഇവിടെ

ശൂ യരയും, ഒെടപ്പെലുകളും, കുെടപ്പെുത്തലുമോണ്

കോണുക. അപ്പ ും, അമ്മയും, മക്കളും, 

സനഹോദരങ്ങളും ഒടക്കരമ്മിലുള്ളബന്ധം

ശിഥിലമോകുന്നു. േരസ്പരം മ സ്സിലോക്കോ ും, 

സേീകരിക്കോ ും, അംഗീകരിക്കോ ും

സോധിക്കോത്തരി ോൽ രോങ്ങുംരണലും  ൽകി

കൂടെ  ിൽനക്കണ്ടവർ അ യരോകുന്നു. 

'ആൾക്കൂട്ടത്തിൽര ിടയ' ഓനരോരുത്തരും

അവ വ ്ടറ വഴിക്ക്  ീങ്ങുന്നു.അല്പം

ഏെക്കുറച്ചിലുകനളോടെ  മ്മുടെടയോടക്ക

ഭവ ങ്ങളിൽ, ബന്ധങ്ങളിൽഈധശഥിലയം  ോം

കോണോറുടണ്ടങ്കിലും "ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല", "എല്ലോം

 ന്നോയിരിക്കുന്നു" എന്ന്അഭി യിച്ചുടകോണ്്ട  ോം

മുനന്നോട്ട്  ീങ്ങുന്നു.

ഒരു മോരോനവോ, േിരോനവോആയിരിക്കു ്നേോൾ

അരിൽത്തടന്നധോരോളംബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്്ട, 

ഉത്തരവോദിരേങ്ങളുണ്്ട, ടവല്ലുവിളികളുണ്്ട. മക്കളുടെ

ഭോവിടയക്കുറിച്ചുള്ളആശങ്കകൾമോരോേിരോക്കളുടെ

ഉറക്കം ഷ്ടടപ്പെുത്തുന്നു. ത്േനരയകിച്ചും വളടര

വിഭിന്നമോയ ഒരുസംസ്കോരത്തിൽ ോളിരുവടര േഠിച്ചും

േരിശീലിച്ചും വന്നമൂലയങ്ങൾക്കുംആദർശങ്ങൾക്കും

ഒരു വിലയും  ൽകോത്തഒരുസമൂഹത്തിൽ

സോമോ യനബോധമുള്ള ല്ലേൗരന്മോരോയി മക്കടള

വളർത്തിടയെുക്കുകഎന്നര്ഏെവും ത്ശമകരമോയ ഒരു

ദൗരയമോണ്. അ ുഭവങ്ങളിലൂടെ േോഠങ്ങൾേഠിച്ച്

ജീവിരവിജയം ന െിയവരോണ് മിക്ക മോരോേിരോക്കളും. 

അവർക്ക്സംഭവിച്ച ടരെുകൾ മക്കളുടെ ജീവിരത്തിൽ

ഉണ്ടോകരുടരന്ന്  ിശ്ചയിച്ച്

വിജയിക്കോ ോവശയമോയടരല്ലോംഏെവും  ല്ല

ഉനേശനത്തോടെ നലോഭടമന യ  ൽകുംനബോൾ, സേന്തം

അദ്ധേോ ത്തിലൂടെയും, അ ുഭവത്തിലൂടെയും

വിജയിച്ച് കയറോൻ േരിത്ശമിക്കുന്ന മക്കൾക്ക്അര്

വിലങ്ങുകളോയി, സേോരത്ന്തയമില്ലോയ്മയോയി, 

വിശേോസമില്ലോയ്മയോയി, ധോരണക്കുറവോയി

അ ുഭവടപ്പെോം. മോരോേിരോക്കൾരങ്ങളുടെ

വളർച്ചയ്ക്ക് രെസ്സമോയി ിൽക്കുന്നു എന്നുവടരഅവർ

േരോരിടപ്പനട്ടക്കോം. കോരണം മോരോേിരോക്കൾ

വളർന്നുവന്നജീവിരസോഹചരയങ്ങളും

സോമൂഹിക ിയമങ്ങളും, എന്തി ് രോഷ്ത്െീയ

േശ്ചോത്തലം നേോലുംഏടറവിഭിന്നമോയ ഒരു

സംസ്കോരത്തിലോണ് കുട്ടികൾവളരുന്നര്. 

വയക്തിസേോരത്ന്തയത്തി ്ഏടറ ത്േോധോ യം  ൽകുന്ന

ഈഅനമരിക്കൻസംസ്കോരത്തിൽ

സേീകോരയരോകണടമങ്കിൽആസമൂഹത്തി ്ടറ

കോഴ്ച്ചപ്പോെുകളും, ധശലികളും, ആചോരമരയോദകളും

ഒരു േരിധിവടരടയങ്കിലുംസേന്തമോക്കിനയ േെു. 

ഇന്തയൻേൗര ്ടറ ധോർമ്മിക മോ ദണ്ഡങ്ങളും

ആചോരോ ുഷ്ഠ ോ ങ്ങളും ജീവിരധശലിയും

 ില ിർത്തോൻ മോരോേിരോക്കൾ ത്ശമിക്കുനപോൾ

അനമരിക്കൻധശലിസംരക്ഷിക്കോ ുള്ള

രത്രപ്പോെിലോണ് മക്കൾ. ഇര് മ സ്സിലോക്കി േരസ്പരം

അംഗീകരിക്കോ ും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംവദിച്്ച

ഇരുകൂട്ടർക്കുംസേീകോരയമോയ ഒരുസമ േയത്തി ്ടറ

േോരകടണ്ടെുക്കോ ുമുള്ളരുറവിയുംസന്മ സ്സുമോണ്

ഈദുർഘെ ത്േരിസന്ധിേരിഹരിച്ച് കുെുംബത്തി ്ടറ

കൂട്ടോയ്മ  ില ിർത്തോ ുള്ള ത്േരിവിധി. ഇവിടെയോണ്

 മ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിെക്കുന്നആയുവരീക്ഷ്ണര -ഏരു

മലയുംഓെിക്കയറോ ും, ഏരു നദശവും

ടവട്ടിപ്പിെിക്കോ ുമുള്ളആആനവശം ഉണനരണ്ടര്.
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ജൂൺമാസത്തത്തക്കുള്ള പ്രാത്തയാഗികനിർത്തേശ്ങൾ

1. കുർബ്ബോ മനധയ നകട്ട ത്േസംഗടത്തക്കുറിച്്ച കുെുംബം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസോരിക്കുകയും, 

ധയോ ിക്കുകയും ടചയ്യുക.

2. രങ്ങളുടെ ജീവിരത്തിൽഅ ുത്ഗഹമോയിക്കരുരുന്നകോരയങ്ങൾ മക്കളും മോരോേിരോക്കളും

േങ്കുടവയ്ക്കുക.

3. വിശേോസഅ ുഭവം േങ്കുടവയ്ക്കുക.

a. മോരോേിരോക്കൾ: വളർന്നുവന്നകോലത്ത് വിശേോസജീവിരംഎങ്ങിട സഹോയിച്ചു? 

നവദേോഠ ക്ലോസ്സുകൾഅല്ലങ്കിൽവിശേോസേരിശീല ംഎത്രസഹോയകരമോയി? 

എന്തുടകോണ്ടോണ് മക്കൾക്്കഈവിശേോസേരിശീല വും, നവദേോഠവും ത്േധോ ടപ്പട്ടരോണന്ന്

കരുരുന്നര്?

b. മക്കൾ: വിശേോസേരിശീല വും, CCD ക്ലോസ്സുകളിടലഅ ുഭവങ്ങളും എന്തോണ്? എന്തോണ്

 ിങ്ങൾകൂെുരൽഇഷ്ടടപ്പെുന്നര്, എന്ത് ഇഷ്ടടപ്പെുന്നില്ലഅല്ലങ്കിൽഎന്തുടകോണ്ട്അരി ്

ത്േോധോ യം നരോന്നുന്നില്ലഎന്ന് േങ്കുടവയ്കുക.

4. ജൂൺ മോസത്തിൽഒരു കൃരജ്ഞരോദി ംആചരിക്കുക.

a. ഒരു  ല്ലവിരുന്ന്എല്ലോവരുംകൂെിആസേദിക്കുക.

5. ഒരുമിച്്ച ഏരോ ും ദിവസങ്ങൾടചലവഴിക്കുക.

a. ഒരു വോരോന്തയനമോഅല്ലങ്കിൽഏരോ ും മണിക്കൂറുകനളോ കുെുംബോംഗങ്ങൾഎല്ലോവരും

ഒത്തുകൂെിഏടരങ്കിലുംസ്ഥലത്തുനേോയി സനന്തോഷിക്കുകയും, സംസോരിക്കുകയും

ടചയ്യുക.

ആദരവുള്ളമക്കളും ഉണ്ടോകണം. ഈഒരു

ആത്മീയവളർച്ചക്ക്  മ്മുടെസഭോസമൂഹത്തി ും, 

ന രൃരേത്തി ും വലിയ േങ്കുണ്്ട. അനരോടെോപ്പം

ഇത്തരം ല്ലകുെുംബങ്ങൾസഭടയ

ശക്തിടപ്പെുത്തുകയും ടചയ്യും.

 ോംആരംഭത്തിൽകണ്ടആമലകയെം നേോടലരടന്ന

ത്ശമകരമോണ്ഈസംസ്കോരസമ േയവും േരസ്പരമുള്ള

അംഗീകരിക്കലും. എന്നോൽ മ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള

സർഗ്ഗശക്തിയും,  മുക്ക് ചുെുമുള്ളവരുടെ

സഹോയവും, േിന്തുണയും ഒടത്തോരുമിച്ച്ഈഉയരം

കീഴെക്കോൻഈആധു ികയുഗത്തിൽ ടമ്മ

സഹോയിക്കും. അനപ്പോൾഅസോധയമോയവ

സോധയമോയിത്തീരും. കോരണം ന്മക്കോയി

ആത്ഗഹിക്കുകയും േരിത്ശമിക്കുകയും

വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് രയ്യോറോകുകയും ടചയുനപോൾ

 മ്മിൽവസിക്കുന്ന നയശുത്കിസ്തു എല്ലോക്കോരയങ്ങളും

ടചയ്യോൻ ടമ്മശക്തരോക്കും.

മക്കളും മോരോേിരോക്കളും േരസ്പരംഅറിയണം. 

അരി ോയി രുറന്ന് േങ്കുടവയ്ക്കണം. ടരെല്ലോത്ത, 

 യോയമോയഅവകോശങ്ങൾമക്കൾക്ക്

അ ുവദിച്ചുടകോെുക്കണം. കുഞ്്ഞവീഴുടമന്ന് നേെിച്ച്

എനപ്പോഴുംധകയിൽവഹിച്ചുടകോണ്ടു െന്നോൽ

എല്ലുകൾക്ക്ബലമില്ലോത്ത,  െക്കോ റിയോത്ത, 

ഭോവിയിൽ ഭോരമോയിത്തീരുന്ന ഒരു

മകട യോയിരിക്കും ലഭിക്കുക. എന്നോൽരോടഴ

 ിർത്തി ിൽക്കോ ും,  െക്കോ ും, വീഴോ ും, 

എഴുനന്നൽക്കോ ും ഒടക്കഅവട 

അ ുവദിക്കുനപോൾ ശക്തിയും, ബലവും, 

ഊർജസേലരയുമുള്ള, ഭോവിയിൽ ിങ്ങൾക്ക്

രോങ്ങോയി മോറുന്ന ഒരു മകട വളർത്തിടയെുക്കോൻ

കഴിയും.

 മുക്ക് ചുെിലും,  മ്മുടെരടന്നേല ഭവ ങ്ങളിലും

ഈഒരു ത്േശ് ംകീറോമുട്ടിയോയി  ിൽകു ്നേോൾ  ോം

ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉചിരമോയ േരിഹോരമോർഗ്ഗം

കടണ്ടനത്തണ്ടസമയംഅരിത്കമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സന്തുഷ്ടകരമോയ ഒരു കുെുംബജീവിരം

 മ്മുടെടയല്ലോംസേപ്നവുംആവശയവുമോണ്. 

അരി ോയി വിശോലഹൃദയവുംസഹിഷ്ണരയുമുള്ള

മോരോേിരോക്കളും, മോരോേിരോക്കളുടെ

ജീവിരസോഹചരയങ്ങളും ചരിത്രവുംഅറിയുന്ന, 


