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ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തിനായതി ജനുവരതി 18 മുതൽ 20 വരര പ്ാർത്തിക്ാൻ ഫ്ാൻസതിസ് പാപ്പ 
ആഹ്ാനം രെയ്തു. കതിഴക്കു നതിന്ം നക്ഷത്ം കണ്് ബത്ലഹഹമതിഹേയ്ക് രാജാവായ മതിശതിഹാരയ 
ആരാധതിക്ാൻ യാത് രെയ്ത ജ്ാനതികളുരെ അനുഭവഹത്ാെ് ഹെർത്് ഈ പ്ാർത്നയാെരതിക്ാ
നാണ് പാപ്പാ ആവശ്യരപ്പടുന്നത്. വ്യത്യസ്ത പശ്ാത്േത്തിലം പാരമ്പര്യത്തിലം കഴതിയുന്ന ക്രൈ
സ്തവർ എല്ാവരം ഇതുഹപാരേ ഐക്യത്തിഹേക്കുള്ള തീർത് യാത്യതിോണ് .  ഹയശുവതിരന േക്ഷ്യ
മാക്തി യാത് രെയ്താൽ നാം എല്ാവരം േക്ഷ്യത്തിനരതികതിൽ എത്തിഹചേരം.  ഈ യാത്യതിൽ നമ്മുരെ 
സംഘർഷവം സഹനവം ഐക്യത്തിനായതി സമർപ്പതിക്ാം.
 
ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും നമ്മുരെ നാട്തിൽ ഏരെ പ്ാധാന്യമുണ്്. ജീവതിതം സാക്ഷ്യ
മായതി സമർപ്പതിചേ ധാരാളം. മതിഷനെതിമാർ നേ്കതിയ മാതൃക നമ്മുരെ സംസ്ാരത്തിലം െരതിത്ത്തിലം 
വരത്തിയ മാറ്ം പകൽ ഹപാരേ രതളതിചേമുള്ളതാണ് എങ്തിലം അത്രം ഉദാത്മായ ജീവാർപ്പണ
ങ്ങരള ഹകവേം മതംമാറ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമന്ന് രാഷ്ടീയ ഗൂഢാഹോെനകളുരെ  ഹകവേ ഹനട്
ത്തിനായതി ഇകഴ്തുഹമ്പാൾ  രപാതുസമൂഹം നന്മരയ പ്തതിഹരാ
ധതിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവദർശനത്തിനും സുവതിഹശഷത്തിനും ശക്തി 
നേ്കുന്. ഭാഷ, സംസ്ാരം, ഹവഷം, ജാതതി, മനുഷ്യ സ്ാതന്്യം, 
വതിദ്യാഭ്യാസം ഹനൊനുള്ള അവകാശം, ഹരാഗീപരതിെരണം  എന്നതി
ങ്ങരന മനുഷ്യജീവതിതത്തിരറെ എല്ാ ഹമഖേകരളയും തതിരതുന്ന
തതിനും നയതിക്കുന്നതതിനും ക്രൈസ്തവ മതിഷനതിെതിമാർക്് സാധതിച്ചു. 
ഇവരരല്ാം രൈതിസ്തുവതിഹേക്് സഞ്ചരതിക്കുന്നവരായതിരന്. 
ഐക്യത്തിരറെ രപാതുഇെം.  ഈ യാത്യതിൽ കരണ്ത്ാൻ 
നന്മ േക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഏവർക്കും സാധതിക്ണം.
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വതിശുദ്ധ. ഹപാൾ ആൊമൻ സമാധാന മാർ
ഗത്തിന് നൽകതിയ പുതതിയ ഹപര് ‘സമഗ്ര 
പുഹരാഗതതി എന്നാണ്. ഏരെദുഃഖകരരമ
ന്ന് പെയരട്, ഇന്ന് അഹനകം മനുഷ്യരരെ 
ക്ദനംദതിന ജീവതിതത്തിൽനതിന്ന് സമാധാനം 
ഏരെ അകരേയാണ്. അപ്കാരം ഇന്ന് പര
സ്പരം പൂർണമായും  ബന്തിതമായ മനുഷ്യമ
ഹാകുടുംബത്തിൽനതിന്ന് അത് വതിദൂരത്ാണ്. 
രാഷ്ടങ്ങൾക്തിെയതിലള്ള സർഗാത്മകമായ 
സംഭാഷണം േക്ഷ്യംവച്ചുരകാണ്ടുള്ള എണ്ണമറ് 
ഉദ്യമങ്ങൾ ഉണ്ായതിട്ടുരണ്ങ്തിലം, യുദ്ധങ്ങളുരെ
യും സംഘട്നങ്ങളുരെയും രെകതിെെപ്പതിക്കുന്ന 
ശബ്ം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവകയാണ്. മഹാമാ
രതിയുരെ മാനങ്ങളുള്ള അഹനകം ഹരാഗങ്ങൾ                 
പെർന്പതിെതിക്കുഹമ്പാഴം കാോവസ്ാ വ്യതതി
യാനത്തിരറെ ഫേങ്ങളും പരതിസ്തിതതി മേതിനീക
രണവം ഗുരതരമായതിരക്ാണ്തിരതിക്കുകയാണ്; 
വതിശപ്ം ദാഹവരമന്ന ദരന്ം വർദ്ധതിക്കുക
യാണ്; ഐക്യദാർഢ്യപരമായ പങ്കുവയ്കേല്, 
വ്യക്തിഹകന്ദീകൃതമായ സാമ്പത്തിക മാതൃക
കളാണ് പ്ബേരപ്പട്ടുരകാണ്തിരതിക്കുന്നത്. പണ്
രത് പ്വാെകന്മാരരെ കാേരത്ന്നഹപാരേ 
നമ്മുരെ ഇക്ാേതും ഹകൾക്കുന്നത് നീതതിക്കും 
സമാധാനത്തിനും ഹവണ്തിയുള്ള യാെനതരന്ന

യായ ‘പാവരപ്പട്വരരെ കരചേതിലം ഭൂമതിയുരെ 
കരചേതിലം’ ആണ്.
കൂടുതൽ ശാന്തിനതിെഞ്ഞ ഒര ഹോകത്തിരറെ 
സംരെനയതിൽ ഏവർക്കും സഹകരതിചേ് പ്വർ
ത്തിക്ാനാകും. ഇത് സമാരംഭതിഹക്ണ്ത് വ്യ
ക്തികളുരെ ഹൃദയങ്ങളതിൽനതിന്ം കുടുംബാംഗ
ങ്ങളുരെ പരസ്പര ബന്ങ്ങളതിൽ നതിന്മാണ്. 
ഒപ്പം, സമൂഹത്തിരേ വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങൾക്തിെ
യതിലള്ള ബന്ത്തിലം പ്കൃതതിയുമായുള്ള ബന്
ത്തിലം അതുഹപാരേ, ജനതകൾക്തിെയതിലം 
രാഷ്ടങ്ങൾക്തിെയതിലം ഈ സുസ്രത നതിേനതിൽ
ക്ണം.

നതിതാന്മായ ശാന്തി പുേരന്നതതിനുഹവണ്തി 
മൂന് മാർഗങ്ങൾ നതിർഹദേശതിക്ാൻ ഞാൻ 
ആഗ്രഹതിക്കുന്. ഒന്ന്, തേമുെകൾ തമ്തിലള്ള 
സംഭാഷണമാണ്. പങ്കുവയ്കരപ്പടുന്ന പദ്ധതതിക
ളുരെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അെതിസ്ാനമായതി 
അത് വർത്തിക്കും. രണ്്, സ്ാതന്്യം, ഉത്രവാ
ദതിത്ം, വളർചേ എന്നീ ഘെകങ്ങളുള്ള വതിദ്യാഭ്യാ
സം. മൂന്നാമതായതി മനുഷ്യാന്സ്തിരറെ പൂർണ്ണ
മായ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന രതാഴതിൽ. 
സാമൂഹതികമായ ഒര ഉെമ്പെതിയുരെ സംരെനയ്ക് 
ഹവണ്, ഒഴതിച്ചുകൂൊനാവാത് ഘെകങ്ങളാണതിവ. 

a\pjyalmIpSpw_¯nÂ 

kam[m\w Gsd AIse

55-ാമത് ല�ാക സമാധാനദിനല്ാടനുബന്ിച്് 
പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്ാൻസിസ് പാപ്പ നൽകുന്ന 
സലദേശ്ിന്റെ  സംക്ിപ്തമാണിത്

ktµiw
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ഇവയുരെ അഭാവത്തിൽ ഓഹരാ സമാധാന 
പദ്ധതതിയും സാരവത്ല്ാതായതിത്ീരം.

 തേമുെകൾ തമ്തിലള്ള സംഭാഷണം  

വതിവരണാതീതമായ പ്ശ്നങ്ങൾക്് വഴതിവചേ 
മഹാമാരതിയുരെ പതിെതിയതിേമർന്ന ഹോകത്്, 
െതിേർ തങ്ങളുരെ ഇടുങ്ങതിയ ആവൃതതിയതിൽ 
അഭയം പ്ാപതിച്ചുരകാണ്് യാഥാർഥ്യത്തിൽനതി
ന്ന് ഒളതിഹചോൊൻ ശ്രമതിക്കുന്ണ്്. അഹതസ
മയം, മറ്റുെതിേർ അതതിഹനാെ് പ്തതികരതിക്കുന്ന
ത്  വതിനാശകരമായ ഹതിംസയതിലൂരെയാണ്. 
എന്നാൽ, സ്ാർത്മായ നതിസ്ംഗതയ്കം ഹതിം
സാത്മകമായ പ്തതിഹഷധങ്ങൾക്കുമതിെയതിൽ 
സാധ്യമായ മരറ്ാര മാർഗം ‘ഡയഹോഗ് ’’ 
ആണ്. തേമുെകൾ തമ്തിലള്ള സംഭാഷണമാ
ണത്. 

സത്യസന്മായ എല്ാ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും 
ശരതിയായ, ഭാവാത്മകമായ ആശയങ്ങളുരെ
യും ദർശനങ്ങളുരെയും വതിനതിമയം എന്നതതിനു 
പുെരമ, പങ്ാളതികൾക്തിെയതിലള്ള പരസ്പരവതി
ശ്ാസം ആവശ്യമുണ്്. ഈ പരസ്പര വതിശ്ാസം 
വീരണ്ടുക്ാൻ നാം പഠതിക്ണം. ഇക്ാേരത് 
ഈ ആഹരാഗ്യ പ്തതിസന്തി   നമ്മുരെ ഒറ്രപ്പ
െൽ മഹനാഭാവരത്യും, തന്നതിഹേക്്തരന്ന 

ഉൾവേതിയാനുള്ള പ്വണതരയയും വർദ്ധതിപ്പതിചേതി
ട്ടുണ്്. പ്ായംരെന്നവരരെ ഏകാന്തയ്ക് ഒപ്പം 
നതിൽക്കുന്നതാണ് യുവതയുരെ നതിസ്ഹായത
യും                ഭാവതിരയക്കുെതിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങ
ളുരെ അഭാവവം. ഈ പകർചേവ്യാധതി, തീർചേ
യായും, ഹവദനാജനകമായതിരന്. എന്നാൽ, 
ജനങ്ങളതിലള്ള ഏറ്വം മഹത്ായ നന്മ പുെതു
രകാണ്ടുവരന്നതതിനും അത് സഹായകമായതി. 
മഹാമാരതിക്ാേത്് കരണയുരെ ഉദാരവം 
ഉദാത്വമായ അനവധതി ഉദാഹരണങ്ങൾ 
നാം കണ്ടു. പങ്കുവയ്കലം കൂട്ായ്മയും ഹോകത്തി
രറെ എല്ാഭാഗതും പ്കെമായതി.

സാഹങ്തതിക വതിദ്യയതിലം സാമ്പത്തിക ഹമഖേയതി
ലം ഉണ്ായ വളർചേ മൂേം, തേമുെകൾക്തിെയതിൽ 
ഒര വതിഭജനം ഉണ്ായതിട്ടുരണ്ങ്തിലം ഇഹപ്പാഴ
രത് പ്തതിസന്തി തേമുെകളുരെ പങ്ാളതിത്
ത്തിരറെ ആവശ്യകതരയയാണ് എടുതുകാ
ണതിക്കുന്നത്. യുവാക്ൾക്് മുതതിർന്നവരരെ 
അെതിവം അനുഭവജ്ാനവം ആവശ്യമായതിരതി
ക്കുന്നതുഹപാരേ മുതതിർന്നവർക്് യുവാക്ളുരെ 
പതിന്തുണയും ഹനേഹവം ഒപ്പം  അവർക്കുണ്ായതി
രതിക്കുന്ന സർഗാത്മകതയും െേനാത്മകതയും 
ആവശ്യമാണ്.

പ്ശ്നങ്ങൾക്കും ബുദ്ധതിമുട്ടുകൾക്കും ഇെയതിൽ ഇപ്
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കാരം തേമുെകൾ തമ്തിലള്ള സംഭാഷണം 
നെതുകയാരണങ്തിൽ ‘’വർത്മാനകാേത്് 
ഹവരൂന്നതി നതിന്രകാണ്് ഭൂതകാേരത് പു
നുഃസന്ദർശതിക്ാനും ഭാവതിരയ ദർശതിക്ാനും 
സാധതിക്കും. ഭൂതകാേരത് നാം  പുനുഃസന്ദർ
ശതിക്കുന്നത് െരതിത്ത്തിൽനതിന്ന് പഠതിക്കുന്നതതിനും 
ഇന്ം നരമ് അേട്ടുന്ന െതിേ പഴയ മുെതിവകൾ 
ഉണക്കുന്നതതിനും ഹവണ്തിയാണ്. ഭാവതിയതിഹേക്് 
ഹനാക്കുന്നത് നമ്മുരെ ഉത്ാഹരത് പരതിഹപാ
ഷതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും പുതതിയ സ്പ്നങ്ങൾ രനരയ്ത
ടുക്കുന്നതതിനും  പുതതിയ പ്വെനങ്ങരള ഉണർ
തുന്നതതിനും പ്ത്യാശ പൂവണതിയുന്നതതിനും 
ഉപകരതിക്കും. ഒരമതിചേ്  നമുക്് പങ്കുവചേ് പഠതിക്ാം. 
ഹവരകളതില്ാരത മരങ്ങൾക്് എങ്ങരനയാണ് 
വളരാനും ഫേം      പുെരപ്പടുവതിക്ാനും സാധതി
ക്കുക?

നാം നമ്മുരെ രപാതു’ഭവനരത്ക്കുെതിച്ചുള്ള 
കരതേതിരനപ്പറ്തി െതിന്തിക്കുക മാത്ഹമ ഹവണ്ടൂ. 
യഥാർത്ത്തിൽ, പരതിസ്തിതതി ഓഹരാതേമുെയ്കം 
കെമായതി നേ്കരപ്പട്താണ്,  അടുത് തേമുെ
യ്ക് ക്കമാൊൻ ഹവണ്തി. കൂടുതൽ നീതതിയുക്
മായ, നീതതിനതിെഞ്ഞ ഒര ഹോകത്തിനുഹവണ്തി 
പ്വർത്തിക്കുന്ന യുവാക്രള നാം ആദരതിക്കുക
യും ഹപ്ാത്ാഹതിപ്പതിക്കുകയും ഹവണം. ആ ഹോകം 
നമ്മുരെ കാവേതിനും സൂക്ഷതിപ്പതിനുമായതി ഏല്തി
ക്രപ്പട്തിട്ടുള്ള സൃഷ്തികഹളാെ് കരണാർദ്രമായ 
കരതലള്ളതാണ്. തതികഞ്ഞ ഉത്ാഹഹത്ാടും 
ആർജ്ജവഹത്ാടും കൂെതിയാണ് അവർ ഇക്ാ
ര്യം നതിർവ്വഹതിക്കുന്നത്. ഇന്നരത് ധാർമ്തിക 
സാമൂഹതിക പാരതിസ്തിതതിക പ്തതിസന്തികൾ 
ഉയർതുന്ന രവല്ലുവതിളതികൾ അനതിവാര്യമാക്കു
ന്ന അെതിയന്രമായ ഗതതിമാറ്മാണ് അവരര 
ഉത്രവാദതിത്ഹബാധമുള്ളവരാക്കുന്നത്.

 സമാധാനത്തിരറെ പാതകൾ കൂട്ായതി നതിർ
മ്തിക്ാനുള്ള സാഹെര്യത്തിന് വതിദ്യാഭ്യാസവം 
രതാഴതിലം അവഗണതിക്ാനാവതില്. ഇവരണ്ടു
മാണ് തേമുെകൾ തമ്തിലള്ള ഡയഹോഗതിന് 
ഹവണ് ഹവദതിയും പശ്ാത്േവം ഒരക്കുന്നത്. 
വതിദ്യാഭ്യാസമാണ് തേമുെകൾ തമ്തിലള്ള ഡയ
ഹോഗതിന് ഹവണ് വ്യാകരണം നൽകുന്നത്. 

രതാഴതിേതിരറെ അനുഭവം വഴതി വതിവതിധ തേമുെ
കളതിരേ പുരഷന്മാരം സ്തീകളും പ്ാഗേ്ഭ്യവം 
അനുഭവജ്ാനവം ക്നപുണ്യവം പങ്കുവയ്കക
യും രപാതുനന്മരയ കരതതി സഹകരതിച്ചു പ്വർ
ത്തിക്കുന്നതതിനുള്ള സാധ്യതരയ സാക്ഷാത്ക
രതിക്കുകയും രെയ്യുന്.

സമാധാനത്തിരറെ ൊേകശക്തി

അടുത്കാേത്് ഹോകമാസകേം വതിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനും പരതിശീേനത്തിനുമായതി േഭതിചേതിരന്ന 
ഫണ്ടുകളതിൽ നതിർണ്ണായകമായ ഇെതിവണ്ായതി. 
ഒര നതിഹക്ഷപം എന്നതതിരനക്ാൾ രെേവാ
യതിട്ാണ് ഇവരയ കണക്ാക്തിയതിരന്നത്. 
എന്നതിരന്നാലം, സമഗ്രമായ മാനുഷതിക 
വതികസനത്തിരറെ പ്ാഥമതികമായ ഉപകരണ
മാണത്. വ്യക്തികരള കൂടുതൽ സ്തന്രം 
ഉത്രവാദതിത്മുള്ളവരം ആക്കുന്നത് വതിദ്യാ
ഭ്യാസമാണ്. സമാധാനത്തിരറെ സാധൂകര
ണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും അത്യന്ാഹപക്ഷതി
തമാണത്. ചുരക്ത്തിൽ, ഒരത്ാരമയുള്ള ഒര 
പൗരസമൂഹത്തിരറെ അെതിസ്ാനം അധ്യാപന
വം വതിശ്ാസവമാണ്. അവ പ്ത്യാശയും ഐശ്
ര്യവം പുഹരാഗതതിയും സൃഷ്തിക്കുന്.

വതിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആയുധ സംഭരണത്തി
നുമായതി രപാതുഖജനാവതിൽ നതിന്ന് നീക്തിവ
യ്കന്ന വതിഹതിതങ്ങളതിൽ ഒര വതിപരീതാനുപാതം 
നെപ്പതിൽ വരഹത്ണ് സമയം അതതിരൈമതിചേതിരതി
ക്കുന്. ആത്മാർത്മായ ഒര അന്ർഹദേശീയ 
നതിരായുധീകരണ പ്രൈതിയായജ്ം തുെങ്ങു
ന്നത് ജനതതതികൾക്കും രാഷ്ടങ്ങൾക്കും വേതിയ 
ഹനട്മായതിരതിക്കും. അതുവഴതി മാറ്തിവയ്കാൻ കഴതി
യുന്ന ഫണ്ടുപഹയാഗതിചേ് ആഹരാഗ്യപരതിരക്ഷ, 
സ്കൂളുകൾ അെതിസ്ാന സൗകര്യ വതികസനം, 
ഭൂമതിയുരെ പരതിരക്ഷ എന്നതിവ ഭംഗതിയായതി നെ
ത്തിരക്ാണ്ടുഹപാകാൻ കഴതിയും. 

വതിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നെതുന്ന മുതൽമുെക്തിരന 
തുെർന്ന് കരതേതിരറെ ഒര സംസ്ാരം വളർ
തുന്നതതിനുള്ള കൂടുതോയ ഉദ്യമങ്ങളും ഉണ്ാ
കുരമന്ന് ഞാൻ പ്ത്യാശതിക്കുന്. സാമൂഹതിക 
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വതിഭാഗീകരണങ്ങളും, നതിസ്ംഗത പുേർതുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളും നതിേനതിൽക്കുന്നതതിനതിെയതിൽ 
ഇത് ഒര രപാതു’ഭാഷയായതി വതികസതിചേ് തെ
സ്ങ്ങളും മതതിലകളും തട്തിനതിരത്തി പരസ്പര 
ധാരണയുരെ ഒര പാേം പണതിയാൻ അതതി
െയാക്കും. ‘’ഒര രാജ്യം തതിളങ്ങതിവതിളങ്ങുന്നത് 
സർഗാത്മകമായ സംഭാഷണം സമ്പന്നമായ 
അതതിരറെ സാംസ്ാരതിക ഘെകങ്ങൾക്തിെയതിൽ 
നെക്കുഹമ്പാഴാണ്. ജനപ്തിയ സംസ്ാരം, സർ
വ്വകോശാോ സംസ്ാരം, യുവജന സംസ്ാരം, 
കോസാംസ്ാരം, സാഹങ്തതിക സംസ്ാരം, 
സാമ്പത്തിക സംസ്ാരം, കുടുംബ സംസ്ാരം, 
മാധ്യമ സംസ്ാരം എന്നതിവ സംസ്ാരത്തിരറെ 
വതിവതിധ ഘെകങ്ങളാണ.് ആയതതിനാൽ, സംസ്ാ
രത്തിരറെ ഒര നവ മാതൃക വളർത്തിരയടുഹക്
ണ്ത് അത്യന്ാഹപക്ഷതിതമാണ്. 
പുതതിയ തേമുെയുരെ വതിദ്യാഭ്യാസത്തിലം പരതി
ശീേനത്തിലം നാം നതിഹക്ഷപങ്ങൾ  നെതുക  
വഴതി, അവരരെ സ്ഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ 
ശ്രദ്ധ ഹകന്ദീകരതിചേ് അവരര നമുക്് സഹായതി
ക്ാനാകും. അപ്കാരം, അവർ അർഹതിക്കുന്ന 
രതാഴതിൽ അവർക്് സംേഭ്യമാവകയും രെയ്യും.

രതാഴതിൽ സൃഷ്തിക്ണം  ഉെപ്പാക്ണം 

സമാധാനം സൃഷ്തിക്കുന്നതതിലം പരതിപാേതിക്കു
ന്നതതിലം രതാഴതിൽ ഒഴതിച്ചുകൂൊനാവാത് ഒര 
ഘെകമാണ്. നമ്മുരെയും നമ്മുരെ താേന്തുകളു
രെയും പ്തതിബദ്ധതയുരെയും നതിഹക്ഷപങ്ങളുരെ
യും സഹകരണത്തിരറെയും പ്കാശനമാണ് 
നാം രെയ്യുന്ന രതാഴതിൽ. മറ്റുള്ളവർരക്ാപ്പഹമാ 
മരറ്ാരാൾക്കുഹവണ്തിഹയാ ആണഹല്ാ നാം സാ
ധാരണയായതി ഹജാേതി രെയ്യുക. ഈ സാമൂഹതിക 
പരതിഹപ്ക്ഷ്യത്തിലൂരെ ഹനാക്കുഹമ്പാൾ കൂടുതൽ 
സുന്ദരവം ജീവതിക്ാൻ ഉതകുന്നതുമായ ഹോ
കത്തിരറെ സംരെനയതിൽ സംഭാവനകളർപ്പതി
ക്ാൻ നമ്മുരെ രതാഴതിേതിെം നരമ് പ്ാപ്തരാ
ക്കും. 

ഹകാവതിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരതി നമ്മുരെ രതാ
ഴതിൽഹമഖേകരള പ്തതികൂേമായതി ബാധതിചേതിട്ടുണ്്. 
അനവധതി രവല്ലുവതിളതികൾ ഹനരതിട്ടുരകാണ്തിരതിക്കു
ന്ന ഒര രംഗമാണതിത്. ദശേക്ഷക്ണക്തിന് 
വരന്ന സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പാദന സംരംഭങ്ങൾ 
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പാഹെ പരാജയരപ്പട്ടു. ദതിവസ ഹവതനക്ാരായ 
രതാഴതിോളതികൾ കൂടുതൽ കഷ്ത്തിോയതി. 
അവശ്യ ഹസവന ഹമഖേകളതിൽ രതാഴതിരേടു
ത്തിരന്നവരരെ സാമൂഹതിക സ്തിതതി കൂടുതൽ 
പരതിതാപകരമാണ്. വതിദൂരവതിദ്യാഭ്യാസം മൂേം 
പഠനത്തിൽ ഹപാരായ്മകളുണ്ായതി. ഹകാഴ്സു
കൾ സമയബന്തിതമായതി പൂർത്തിയാക്ാ
നായതില്. രതാഴതിൽഹമഖേയതിൽ പ്ഹവശതിക്ാൻ 
കാത്തിരതിക്കുന്നവരം രതാഴതിേതില്ാതായതിത്ീർ
ന്ന യുവാക്ളും അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നത് ഇരണ് 
ഭാവതിരയയാണ്.

അനൗപൊരതിക സാമ്പത്തിക ഹമഖേയതിലം 
സവതിഹശഷമായ രീതതിയതിൽ ഈ പ്തതിസന്തി
യുരെ ആഘാതം ഏരെ നാശം വതിതച്ചു. അതതി
ഥതിരത്ാഴതിോളതികളാണ് ഇതതിരറെ ആഘാതം 
ഏറ്വമധതികം ഏറ്റുവാങ്ങതിയത്. പേരാജ്യങ്ങളും 
അതതിഥതിരത്ാഴതിോളതികരള അംഗീകരതിച്ചുരകാ
ണ്ടുള്ള നതിയമനതിർമ്ാണം നെത്തിയതിട്തില്ാത്
തതിനാൽ അവർക്് അസ്തതിത്മതില്ാത് സ്തിതതി
യാണുള്ളത്. അവരം അവരരെ കുടുംബങ്ങളും 
ജീവതിക്കുന്നത് വളരര ദയനീയമായ അവസ്
യതിോണ്. പേതരത്തിലള്ള അെതിമത്ങ്ങൾക്കും 
ഇരയാണവർ. അവരര സംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനു
ള്ള യാരതാരവതിധ ഹക്ഷമപദ്ധതതികളും പേയതിെ
ങ്ങളതിലമതില്. ഹോകത്തിരേ രതാഴതിോളതികളതിൽ 
മൂന്നതിൽ ഒരാൾക്് മാത്ഹമ സാമൂഹതിക സുരക്ഷ
യുരെ പ്ഹയാജനം േഭതിക്കുന്ള്ളൂ. ഹതിംസയും സം
ഘെതിതമായ കുറ്കൃത്യങ്ങളും പേരാജ്യങ്ങളതിലം 
വർദ്ധതിച്ചുവരന്നത് പ്തതികൂേമായതി ബാധതിക്കു
ന്നത് മനുഷ്യരറെ സ്ാതന്്യരത്യും അന്സ്തി
രനയുമാണ്. അത് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്രയ 
വതിഷേതിപ്തമാക്കുകയും രപാതുനന്മയുരെ വളർചേ
രയ തെസ്രപ്പടുതുകയും രെയ്യുന്. ഇതതിനുള്ള 
ഏക പരതിഹാരം അന്സ്സുള്ള രതാഴതിേവസര
ങ്ങളുരെ വതികാസമാണ്.

ഏരതാരസമൂഹത്തിലം നീതതിയും അഖണ്ഡത
യും വളർത്തിരയടുഹക്ണ്ത് രതാഴതിേതിരറെ അെതി
സ്ാനത്തിോയതിരതിക്ണം. ഇക്ാരണത്ാൽ, 
‘’മനുഷ്യാധ്ാനരത് പാഹെ ഇല്ാതാക്കുന്ന സാ
ഹങ്തതിക വളർചേ ഉണ്ാകണരമന്ന േക്ഷ്യം നാം 
മുന്നതിൽ വയ്കരത്. അത് മനുഷ്യവംശത്തിനുത

രന്ന നാശകരമായതിരതിക്കും. രതാഴതിൽ ഒഴതിച്ചുകൂൊ
നാവാത്താണ്. ഈ ഭൂമതിയതിരേ ജീവതിതത്തിന് 
അർത്ം നൽകുന്ന മുഖ്യ ഘെകമാണത്. വളർ
ചേയതിഹേക്കും മാനുഷതികമായ വതികാസത്തിഹേ
ക്കും വ്യക്തിപരമായ സാഫേ്യത്തിഹേക്കുമുള്ള 
പാതയാണത്. നമ്മുരെ ആശയങ്ങളും പരതിശ്ര
മങ്ങളും സമന്യതിപ്പതിച്ചുരകാണ്് പ്ശ്നങ്ങൾക്കുള്ള 
പരതിഹാരം കരണ്ത്തി രതാഴതിരേടുക്ാൻ തക് 
പ്ായമുള്ളവർരക്ാരക് രതാഴതിൽ രെയ്ാനുള്ള 
അവസരം േഭ്യമാക്ണം. അപ്കാരം ഓഹരാ
രത്രരെയും കുടുംബജീവതിതത്തിഹേക്കും സമൂ
ഹത്തിന് രമാത്ത്തിലം ഹസവനമർപ്പതിക്ാൻ 
സാഹെര്യം സൃഷ്തിക്രപ്പടും.

മരറ്ല്ാ കാേരത്യുംകാൾ ഹോകത്ാകമാ
നം രമചേരപ്പട്തും അന്സ്ാർന്നതുമായ രതാ
ഴതിൽസാഹെര്യം ഉെപ്പാക്കുന്നതതിന് അെതിയന്തിര 
പ്ാധാന്യമുണ്്. അത് രപാതു നന്മരയ േക്ഷ്യം 
രവയ്കന്നതും സൃഷ്തിരയ ആരക പരതിപാേതിക്കുന്ന
തുമായതിരതിക്ണം. ബതിസതിനസ് സംരംഭകരരെ 
ഉദ്യമങ്ങരള ഉെപ്പാക്കുകയും പതിന്തുണയ്കകയും 
ഹവണം. അഹതസമയം, സാമൂഹതിക ഉത്രവാ
ദതിത്രത്ക്കുെതിചേ് നവമാരയാര അവഹബാധം 
അത്യാവശ്യമായും ഹപ്ാത്ാഹതിക്രപ്പെണം. 
അതുവഴതി ോഭം മാത്മാണ് ഏകൊേകശക്തി 
എന്ന മാനദണ്ഡം ഇല്ാതാവം.
 
പ്തിയ സഹഹാദരീസഹഹാദരന്മാഹര, മഹാമാ
രതിയതിൽ നതിന്ം രക്ഷഹനൊൻ നാം സഹകരതിചേ് 
സംഘാതമായതി നമ്മുരെ പ്വർത്നങ്ങരള 
ഏഹകാപതിപ്പതിചേ് മുഹന്നാട്ടു ഹപാകുഹമ്പാൾ ഉദാര
മായതി ഉത്രവാദതിത്ഹത്ാരെ പ്വർത്തിക്കുന്ന 
എല്ാവഹരാടുമുള്ള എരറെ കൃതജ്ത ഞാൻ 
വീണ്ടും നവീകരതിക്കുന്. വതിദ്യാഭ്യാസം, സുരക്ഷ, 
അവകാശസംരക്ഷണം ആഹരാഗ്യപരതിരക്ഷ, 
കുടുംബങ്ങളുരെയും ഹരാഗതികളുരെയും ശുശ്രൂഷ, 
ജീവകാരണ്യ പ്വർത്നം, രതാഴതിൽ നഷ്രപ്പ
ട്വരരെ പുനരധതിവാസം എന്നീ ഹമഖേകളതിൽ 
ഹസവനം രെയ്യുന്ന സർവരരയും നന്ദതിപൂർവം 
സ്മരതിക്കുന്. കഷ്പ്പാെനുഭവതിക്കുന്ന സകേരര
യും അവരരെ കുടുംബങ്ങരളയും എരറെ പ്ാർ
ത്നകളതിൽ ഓർമ്തിക്കുന്. 
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am-\-h- kmtlmZ-cy-hpw- a-X-ku-lm-À-±-hpw-
{^m-³-ko-kv ]m-¸-bpsS 
`m-c-X-kµ-À-i-\-]-Ým-¯-e-¯n-Â-

*- ^m-. -tUm. k¡-dn-bm-kv ]-d-\n-ew-

]T\w þ hnNn´\w

4. aXkzmX{´yhpw aXkulmÀ±hpw

aXkzmX{´yw aXssa{XnbpsS km[yX 

{]Jym]n¡pIbpw km£ys¸Sp¯pIbpw 

sN¿¶psh¶pÅ ]m¸mbpsS \nco£Ww 

{it²bamWv10. aXkzmX{´yw FÃm 

aX§Ä¡pw aXhnizmkn IÄ¡papÅ 

auenIamb a\pjymhImiamWv. \

nÀ_Ô§fpw _e{]tbmK§fpw  

CÃm¯Xpw a\Êm£n¡\pkrXhpamb 

XncsªSp¸v km[yam¡p¶ ØnXn 

kzmX{´yw krjvSn¡p¶p. 

aXkzmX{´yw aX§Ä¡p X½nÂ 

ssa{Xnbpw ]ckv]c [mcWbpw 

krjvSn¡m\pw {]im´hpw kam[m\]

qÀ®hpamb klhÀ¯nXz¯n\pÅ 

hgnIsï¯m\pw \ap¡v km[n¡psa¶v 

hyàam¡p¶pïv. Cu km[yXbpsS 

km£mXvImc¯n\p thïXv F´mWv? _

lpkzcXbpsS `mhmßIX Xncn¨dnbWw. 

hnhn[ aX§Ä ]¦ptNcp¶ kp{]

[m\Imcy§Ä GsdbmsW¶pÅ 

hkvXpX hnkvacn¡mXncn¡Ww. 

aXhnizmknIsfÃmw GIssZh 

¯nsâ a¡fpw AXn\mÂ Xs¶ 

ktlmZcoktlmZc•mcpamsW¶ B\

µIcamb kXyw kZm kvacn¡Ww. 
Religious freedom proclaimes that  “we 
can build harmony... between religions... 
It also testfies to the fact... that since the 
important things we share are many, it is 
possible to find a means of... peaceful 
coexistence, accepting our differences and 
rejoicing that, as children of one God, we 
are all brothers and sisters” 11.
5. CXcaX ssZhimkv{Xw

ss{IkvXhk`bv¡v CXcaX§tfmSpÅ 

kao]\w F´mbncn¡Wsa¶v ]

Tn¡p¶ ssZhimkv{XimJbmWv 

CXcaX ssZhimkv{Xw (Theology 
of Religions). Cu hnjb¯nÂ 

cïmwh¯n¡m³ Iu¬knenÂ KWyamb 

apt¶äamWpïmbXv. ]pXnb Xpdhn 

KpWIcambn ]ptcmKan¨psImïncn¡p¶p. 

aXsshhn[ys¯ ssZhnI]²Xnbmbn 

{^m³knkv amÀ¸m¸ ImWp¶psh¶ Imcyw 

kqNn¸n¡pIbpïmbtÃm. CXcaX§Ä 

AhchcpsS DdhnS§fnÂ \n¶v 

DuÀÖhpw shfn¨hpw t\Spw F¶XmWv 

 *sIkn_nknbpsS aXm´ckw`mjW 

I½ojsâ sk {I«dnbpw ]nHknbpsS UbdIvSdpw,  

sI kn_nkn   sU]yq«n sk{I«dnbpambncp¶ 

teJI³ M. G. UniversitybnÂ\n¶v History bnÂ 

_ncpZm\´c _ncpZhpw, k`mhnÚm\ob¯nepw 

CXcaX ssZh imkv{X¯nepw s_ÂPnbs¯ 

epshbv³ bqWnthgvknän bnÂ \n¶v tUmIvStdäpw t\

Snbn«pïv.  (Ignªe¡w XpSÀ¨)
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\ne]mSv: “Others drink from other 
sources.” aX§sf ¡pdn¨v kwbpàambn 

]cmaÀin¡p¶ ]ebnS¯pw {InkvXp 

aXs¯ am{XaÃ CXc aX§sfbpw 

`mhmßIambmWv Nm{InI teJ\w ]

cnKWn¡p¶Xv. CXc aX§sf¡pdn¨v 

khntijambn ]dbp¶nS¯v AhbnÂ 

""ssZhw {]hÀ¯n¡p¶p'' F¶v hyàam 

¡nbncn¡p¶p: “The church esteems 
the ways in which God works in other 
religions” (No. 277). Cu \ne]mSv ImÄ 

dm\dpsS “Anonymous Christians”12 
(\nXyc£bpsS ]mXbnembncn¡p¶ 

CXc aXØscbmWv dm\À ""AÚmX 

ss{IkvXhÀ'' F¶p hnfn¨Xv) F¶ \

ne]mSnt\¡mÄ `mhmßIamWv. CXc 

aX§fnÂ kXyhpw hnip²hpamb ]

eXpapsï¶pw AhcpsS [mÀ½nI 

Iev]\Ifnepw hnizmk {]amW§fnepw 

ssZhnIshfn¨w {]Xn^en¡p¶p 

sh¶pw cïmwh¯n¡m³ Iu¬knÂ 

]dªn«pÅXmWv13. CXcaX 

hnizmknIfnÂ hyànIsf¶ \

nebnÂ am{XaÃ aXkaql§sf¶ \

nebnÂXs¶ ssZhw {]hÀ¯n¡p¶psh¶v 

It¯men¡mk` ]n¶oSpw {]Jym]n¨n«pïv 

14. cïmw h¯n¡m³ Iu¬knentâbpw 

Iu¬kne\´c Isï¯epIfptSbpw 

]ptcmKXn Dd¸m¡p¶XmWv {^m³knkv 

amÀ¸m¸bpsS kw`mh\IÄ. 

aX§fpsS c£mIcaqeys¯¡pdn¨v 

]tcm£amb kqN\Isf cïmw 

h¯n¡m³ Iu¬knÂ \ÂIp¶pÅq. 

aX§fnÂ ssZhw {]hÀ¯n¡p¶pïv. 

kIea\pjycpsSbpw c£ ssZhw 

B{Kln¡p¶p. (1 Xntam. 2: 4a). \Ã a\

Êm£n Dïmbncn¡pIbpw  AXns\ A\

pkcn¡pIbpw  sN¿p¶hscÃmw c£s]

Spsa¶v Iu¬knepw  {]kvXmhn¨n«pïv. 

(L.G. 16). ssZh¯nsâ B{Kl¯nsâbpw 

Iu¬knensâ {]kvXmh\bpsSbpw 

km£mXv¡mc¯nsâ Ncn{X¯nse 

kmaqlnIamb am[ya§fmbn 

aX§Ä hÀ¯n¡p¶p. c£mIcambn 

Bhiyamb{X kXyw FÃmhcpw 

AdnbWsa¶v ssZh¯n\v \nÀ_Ôapïv. 

(1 Xntam. 2: 4b). c£ (salvation) sb kw_

Ôn¨v Úm\w A¯c¯nepÅXmbXp 

sImïv c£n¡s¸Sp¶ CXcaXØsc  

""ARvPmXss{IkvXhÀ'' F¶Ã 

""ssZha¡Ä'' F¶p hnfn¡p¶Xmhpw 

IqSpXÂ bpàw. BßobX t\

Sphm\pÅ amÀ¤§Ä F¶ \nebnÂ 

hkvXp\njvTambn (objectively) k`bpw 

CXcaX§fpw X½nÂ Gsd kam\XIfpw 

kulmÀ±hpapïv. ssZhcmPyaqey§sf¶p 

IqSn hnfn¡mhp¶ kphntijaqey§fmb 

kXyw, kvt\lw, \oXn, IcpW, hnizkvXX, 

£a XpS§nbh km£mXv¡cn¨mte 

c£m{]m]n¡q F¶v ss{IkvXhÀ ]dbpw. 

CtX aqey§sf am\haqey§Ä F¶pw 

hnfn¡mw. Cu aqey§f\pkcn¨v PohnX 

hnPbw t\Sm³ klmbn¡p¶ kmaqlnI 

]²XnIfmWv aX§Ä. Ahbv¡nSbnÂ 

kulmÀ±w kzm`mhnIamWv. CXnsâ 

km{µX hÀ²n¡p¶Xp hyàn]cambn 
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a\pjy\pw kaql]cambn aX§Ä¡pw 

t\«amIpw.

6.  im´nXocs¯ `oIcX

CXn\Iw kqNn¸n¨Xpt]mse 

BßmÀ°amb aXPohnXw hnthN\

hpw, hntZzjhpw A{Iahpw AÃ; Pohsâ 

hnip²ntbmSpw kzmX{´y¯nsâ 

al¯zt¯mSpw BZchp Im«pIbpw 

FÃmhcpsSbpw t£a¯n\pthïn {]

hÀ¯n¡pIbpamWv. aXt_m[y§fnÂ 

A{Ia¯n\v Øm\anÃ. aX§fpsS 

kam[m\ ¯nepÅ XoÀ°bm{X 

km[yamWv. CXv Xncn¨dnbm³ bYmÀ 

°amb ssZhmt\zjWw klmbn¡p¶pïv. 

Cu im´n Xoc¯v `oIcXbpw A{Iahpw 

Icn\ngÂ hogv¯ns¡mïncn¡p¶p 

F¶Xv bmYmÀ°yamWv. Nm{InIteJ\w 

AXnsâ ImcW§Ä Isï ¯pIbpw {]

Xnhn[nIÄ \nÀt±in¡pIbpw sN¿p¶p 

(\¼À 281þ285). hni¸v, Zmcn{Zyw, A\oXn, 

A`nam\w XpS§nbhtbmSv _Ôs¸« 

sXämb \b§Ä (\¼À 283) ̀ oIcXbv¡pw 

A{Ia §Ä¡pw ImcWamImdpïv. 

`oIc{]hÀ¯\§sf km¼¯n Iambn 

klmbn¡p¶Xpw bpt²m]IcW§fpw 

kmt¦XnI hnZyIfpw hnXcWw 

sN¿p¶Xpw `oIcXsb am[ya§fneqsS 

\oXoIcn¡p¶Xpsams¡ A´ÀtZiob 

Ipä§fmbn ]cnKWn ¡Ww. 

{InkvXpaX¯nepÄs¸sSbpÅ auenIhmZ 

{]hW XsbbmWv aXkulmÀ±¯ns\

Xncmb apJy`ojWnbmbn {^m³knkv 

amÀ¸m¸m Nqïn¡m«p¶Xv15. auenIhmZw 

Xo{hhm Zhpw, A{Iahpambn amdp¶p. 

aXImcy§fpsS sXämb hymJym\

amWv aX¯nsâ t]cn epÅ Xn•IÄ¡v 

apJyImcWw. aX¯nsâ t]cnepÅ `oIc 

{]hÀ¯\§Ä aX{KÙ§fpsS sXämb 

hymJym\¯nsâ ^eamWv (Terrorism 
is due to “an accumulation of incorrect 
interpretations of religious texts” (No. 
283). C¡mcy¯n\v {Kmâv Camant\mSv 

tNÀ¶v {]kn²oIcn¨ tcJbnÂ \n¶v 

D²cn¨psImïv Nm{InI teJ\w hoïpw 

ASnhcbnSp¶p, a\pjylrZb§fnepÅ 

aXhnImc§fpsS iàn Zpcp]

tbmKs¸Sp¯ns¡mïv apXseSp¸v \

S¯p¶ Nne aX{Kq¸pIfpsS sXämb 

hymJym\^e§fmWv aX§fpsS t]cnÂ 

Act§dp¶ bp²§fpw i{XpXbpw Xo{h 

hmZhpw.

bYmÀ°amb Cuizc`ànbpsS ^eaÃ 

`oIcXsb¶v Nm{InIteJ\w hN\

m[njvTnXambn Øm]n¡p¶p: ""kvt\

ln ¡m¯bmÄ ssZhs¯ Adnbp¶nÃ 

Fs´¶mÂ ssZhw kvt\lamIp¶p'' (1 

tbml 4:8).

aX{KÙ§fpw, BNmcm\pjvTm\§fpw 

hymJym\n¡s¸SWw F¶pÅXmWv BZy]

Sn. AhbnÂ NneXv A£cmÀ°¯ntem 

{]Xy£mÀ°¯ntem kzoIcn¡m\

pt±in¡s¸«n«nÃ. A§s\ kzoIcn¡p¶Xv 

A{Ia§Ä¡v ImcWamImdpïv. 

hymJym\w (Hermeneutics) kXykÔhpw 

imkv{XobhpamIWw. AXn\v ]

cnKWnt¡ï ]eXpïv. ]mc¼cy¯nsâ 

Bcw`Ncn{Xhpw {KÙ¯nsâ cN\

mIme {]tXyIXIfpsams¡ ]cnKWnt¡ 

ïnhcpw. ChnsS hnizmk`mjbpw 

(language of faith) aäp `mjbpw X½nepÅ 

hyXymkhpw IW¡nseSp¡Ww. 

icnbmb BIam\ ktµi¯n\v \

nc¡p¶ hn[¯nemIWw aäp `mK§fpsS 

hymJym\w. CXpt]mepÅ Imcy§Ä 

{i²n¨v icnsb¶p IcpXm hp¶ ktµiw 

Iïp]nSn¨mepw kXyw ad¨phbv¡p¶Xn\

pÅ {]tem`\w {]Xo£n¡Ww. CXnÂ 

hogp¶Xv A{Ia¯n\v XncnsImfp¯pw. 

aXZÀi\hpw aXm´ckw`mjWhpw 

_lpkzcXbpw, CXcaX ssZh 

imkv{Xhpw aX¯nsâ t]cnepÅ 

`oIcX CÃmbva sN¿m\pÅ amÀ¤§fpw 

NÀ¨ sN¿p¶ amÀ¸m¸mbpsS kw`mh\ 

am\h kmtlmZcyhpw aXkulmÀ±hpw 

hfÀ¯mXncn¡nÃ.

ho-Un-t-bm-   Iy-p--  B--À- -t-Im-Uv- 
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ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പായുരെ സക്ഭക്യ െതിന്കളതി
ലൂരെ
ജനുവരതി 18 മുതൽ 25 വഹരയാണ് എല്ാ 
വർഷവം സക്ഭക്യ വാര പ്ാർത്ന നെതു
ന്നത്. കഹത്ാേതിക്ാ സഭയും സഭകളുരെ 
ഹോക കൗണസതിലം സംയുക്മായാണ് 
സക്ഭക്യവാരത്തിഹേക്കുള്ള പ്ാർത്ന തയ്ാ
ൊക്കുന്നത്. ഈയവസരത്തിൽ പരതിശുദ്ധ 
പതിതാവ് പ്ാൻസീസ് പാപ്പായുരെ സക്ഭക്യ 
െതിന്കൾ പങ്കുവക്രട്. ഈ കാേഘട്ത്തിരേ 
ഹോക മനസാക്ഷതിരയന്ന് വതിഹശഷതിപ്പതിക്ാവന്ന 
ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പ 2013 മാർചേ് 13ന് പഹത്ാസതി
രറെ സതിംഹാസനത്തിൽ അവഹരാധതിതനായ 
അന് മുതൽ  ക്രൈസ്തക്വക്യം ക്ദവത്തി

രറെ കൃപഹയാടുള്ള ആശ്രയഹത്ാരെ സാധ്യമാ
കുരമന്ന് വതിശ്സതിചേ് സഭരയ നയതിക്കുന്.
ഒത്തിരതിഹയരെ മണ്ഡേങ്ങളതിൽ ആദ്യക്ാര
നായ ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പ എകുരമനതിക്ൽ 
ഇെരപെലകളതിലം െടുേമായ മുഹന്നറ്ങ്ങൾ നെ
തുന്. കഴതിഞ്ഞ ആയതിരം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ 
ആദ്യമായതി എകയുരമനതിക്ൽ പാത്തിയർക്ീസ് 
ഒര മാർപ്പാപ്പയുരെ സ്ാനാഹരാഹണത്തിൽ 
പരങ്ടുത്ത് ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പായുരെതതിോ
ണ്.
അതുഹപാരേ സാൽഹവഷൻ ആർമതിയുരെ 
ഇറ്േതിയതിരേ പ്ധാന ഹകന്ദമായ വാൾഡ
ൻസതിയൻസ് (Waldensians) സന്ദർശതിചേ് ആ 
സമൂഹത്തിരറെ തേവന്മാരര വത്തിക്ാനതിഹേ

AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

{^m³kokv ]m¸mbpsS 

kss`Iy Nn´Ifn-eqsS- 
P\phcn 18 apXÂ 25 htcbmWv FÃm hÀjhpw 

kss`Iy hmc {]mÀ°\ \S¯p¶-Xv. 
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ക്് ക്ഷണതിചേ ആദ്യരത് മാർപാപ്പയാണ് ഫ്ാ
ൻസീസ് പാപ്പ.
ഹമാസ് ഹകാ പാത്തിയാർക്ീസതിരന 1438 ൽ 
എവജതിൻ നാോമൽ പാപ്പ സന്ദർശതിചേതതിനു 
ഹശഷം 578 വർഷങ്ങൾക്് ഹശഷം 2016 രഫബ്രു
വരതി 12 ന് ആണ് ഒര പാപ്പ  സന്ദർശതിക്കുന്നത്. 
അത്  ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പയാണഹല്ാ.

നവീകരണ ലൂഥെൻ സഭയുരെ 500-)o വാ
ർഷതികത്തിന് ഫ്ാൻസതിസ് പാപ്പ പരങ്ടുത്
തും പരസ്പരം ഉത്രവാദതിത്ഹബാധഹത്ാരെ 
രണ്ടു സഭകളും സംയുക്മായതി വതിഘെനത്തിന് 
കാരണമായതതിൽ പശ്ാത്ാപം പ്കെതിപ്പതിക്കു
കയും വതിഘെനരത് തുെർന്ണ്ായ അരൈമണ
ങ്ങൾക്കും അതതിരൈമങ്ങൾക്കും പരസ്പരം മാപ് 
പെയുകയും രപാതുവായുള്ള സാക്ഷ്യത്തിന് 
ആഹ്ാനം രെയ്യുകയും രെയ്തത് ഫ്ാൻസീസ് 
പാപ്പായുരെ സക്ഭക്യവീക്ഷണവം ആഗ്രഹവം 
പ്കെമാക്കുന്. ഇത് ഇര സഭകളും സാമൂഹ്യ പ്
വർത്നങ്ങളതിൽ പരസ്പരം ക്കഹകാർക്ാനും 
ഇെയാക്തി. കഹത്ാേതിക്ാ സഭയുരെ സാമൂഹ്യ 
സാമ്പത്തിക സഹായ പ്സ്ാനമായ Caritas 
International ലം ആഹഗാള ലൂഥെൻ സഭയുരെ 
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സംഘെനയായ World 
Service Federation നും സംയുക്മായതി പ്
വർത്തിക്ാരമന്ന ധാരണയതിൽ ഒപ്വചേത് 
ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പായുരെ സക്ഭക്യധാരണ 
പ്ാവർത്തികമാരണന്നതതിനുള്ള രതളതിവാണ്.
ൌണ്് ഹെബതിൾ െർചേകൾക്കും പഠന ശതിബതിരങ്ങ
ൾക്കും ഉപരതിയായതി പ്ാഹയാഗതികമായതി ഒത്തിരതി
ഹയരെ അകഹത്ാേതിക്ാ സഭകളും സമൂഹങ്ങ
ളുമായതി ഹപാപ്പ് ഫ്ാൻസീസ് രൈതിയാത്മകമായ 
ബന്മുണ്ാക്തി സക്ഭക്യത്തിനായതി ശ്രമതിക്കു
ന്.
ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പ സക്ഭക്യരത് കുെതിചേ് 
ഏറ്വം സമ്യക്ായ് പ്തതിപാദതിക്കുന്നത് 2013 
നവംബർ 28 ന് പ്സതിദ്ധീകരതിചേ സുവതിഹശഷത്തി
രറെ ആനന്ദം (Evangelii Gaudium) എന്ന പ്
ഹബാധനത്തിരേ 244 മുതൽ 246 വരരയുള്ള 
ഖണ്ഡതികകളതിോണ്. ആഹഗാള സമാധാനത്തി
നും സുസ്തിതതിക്കും പ്ാധാന്യം നൽകുന്ന പാപ്പ 
സക്ഭക്യത്തിനുള്ള ആദ്യപെതിയായതി നതിർഹദേ
ശതിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തകളതിൽ അസ്സ്രാ

കാരത രപാതുവായതിട്് സ്ീകരതിക്ാവന്നതതിൽ 
ഉെച്ചു നതിന്്ന ഐക്യത്തിനായ് ശ്രമതിക്ാനാണ്.  
ക്രൈസ്തവർക്തിെയതിരേ അക്നക്യവം വതിഭജന
വം എതതിർ സാക്ഷ്യത്തിന് കാരണമാകുരമന്ം 
മതിഷൻ പ്വർത്നങ്ങരള തകർക്കുരമന്ം 
പാപ്പ പഠതിപ്പതിക്കുന്. പ്ാഹയാഗതികതയതിലൂന്നതി 
പെയുകയും പ്വൃത്തിക്കുകയും രെയ്യുന്ന പാപ്പ 
കൂട്തി ഹയാജതിപ്പതിക്ാവന്ന ഹമഖേകളതിൽ ഏറ്വം 
രപരട്ന്ന് ഐക്യഹത്ാരെ മുഹന്നാട്് ഹപാകാൻ 
ആഗ്രഹതിക്കുന്. ഇതതിനായ് ഹൃദയം തുെന്ന  
സംഭാഷണത്തിന് (Dialogue) ന്  കരണഹയാ
ടും കരതഹോടും തയ്ാൊകണരമന്ന്  അഹദേഹം 
പ്ഹബാധതിപ്പതിക്കുന്.
ഉപസംഹാരം
ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പയുരെ സക്ഭക്യ ദർശനങ്ങ
രള ഉപസംഹരതിച്ചു രകാണ്് നമുക്് പെയാം.
1) പാപ്പായുരെ വീക്ഷണത്തിൽ  സക്ഭക്യത്തി
നുള്ള പ്ഥമ മാർഗ്ഗരമന്നത് അപരനതിൽ രൈതി
സ്തുവതിരന കാണാൻ കഴതിയുക എന്നതാണ്.
 2) പ്കൃതതിയുരെ സുസ്തിരതയും സംരക്ഷണ
വം വഴതി ഭൂമതിയതിൽ വസതിക്കുന്നവരരെ ഐക്യം 
സുസാദ്ധ്യമാക്കുന്നത് സക്ഭക്യത്തിനുള്ള വഴതി
കാട്തിയാണ്.
3) പരസ്പരം ധീരതഹയാരെ എളതിമയതിൽ വർത്തി
ചോഹേ സഭകളുരെ ഐക്യം യാഥാർത്്യവ
ൽക്രതിക്കൂ.
4) ഇതതിന് സഹഗമനവം കണ്ടുമുട്ലകളും പര
സ്പര സംഭാഷണവം പങ്കുവക്ലം അത്യന്ാഹപ
ക്ഷതിതമാണ്.
ചുരക്ത്തിൽ ബന്ങ്ങൾ ഊഷ്മളമാക്ാൻ 
പരസ്പരം ക്ഷമതിക്ാനും അനുരജ്തിതരാകാ
നും അതുവഴതി ഐക്യം ഹനൊനും പാപ്പ നരമ് 
പഠതിപ്പതിക്കുന്.
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]-utemkv A¸-kv-tXmesâ  K-em-Xy-¡m-À-¡p-Å- -
teJ-\s¯ Bkv]Zam¡nbpÅ {^m³knkv ]m¸bpsS 
aXt_m[\]c¼c `mKw þ 3

AhXcWw: {_. tXmakv t]mÄ sImSnb³

സൃഷ്തിയുരെ ദതിവ്യനതിഗൂഢരഹസ്യരത്ക്കുെതിചേ് ധ്യാനതിച്ചുരകാണ്്, പ്ാർത്നരയക്കുെതിച്ചുള്ള പ്ഹബാ
ധനംനമുക്കു തുെരാം. ജീവന്, നാം നതിേനതിേ്ക്കുന് എന്ന േളതിതമായ വസ്തുത, മനുഷ്യരാശതിയുരെ 
ഹൃദയരത് പ്ാർത്നയതിഹേക്് തുെക്കുന്.
വതിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിരറെ ആദ്യരത് ഹപജ് കൃതജ്താഹസ്താത്ത്തിരറെ ഒര വേതിയ സ്തുതതിഗീതത്തി
ന്  സദൃശമാണ്. സൃഷ്തിരയക്കുെതിച്ചുള്ള വതിവരണത്തിന് പല്വതികളുരെ ഒര താളമുണ്്. ജീവതിക്കുന്ന 
ഓഹരാ വസ്തുവതിരറെയും  നന്മയും സൗന്ദര്യവം അവതിരെ തുെർചേയായതി ഊന്നതിപ്പെയരപ്പടുന്. തരറെ 
വെനത്ാൽ  ക്ദവം ജീവന് നേ്കുന്; സകേതതിനും അസ്തതിത്ം േഭതിക്കുന്. തരറെ വാക്കുരകാണ്് 
ക്ദവം ജീവരന ഇരട്തിൽ  നതിന്ന് ഹവർതതിരതിക്കുന്; ദതിനരാത്ങ്ങൾ  മാെതിവരാൻ   ഇെയാക്കുന്. 
ഋതുക്രള ഹവർതതിരതിക്കുന്. ക്വവതിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളുംരകാണ്്  വര്ണങ്ങളുരെ 
പാേറ്്, ൊയം കൂട്ാനുള്ള പേക ഒരക്കുന്.  ഈ അവ്യവസ്തിതാവസ്രയ രപാടുന്നരന നശതിപ്പതി
ക്കുന്ന കവതിരഞ്ഞാഴകുന്ന ഈ വനത്തിൽ  അവസാനം പ്ത്യക്ഷരപ്പടുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. അവതി
ടുരത് ആനന്ദവം സംതൃപ്തതിയും വർദ്ധതിപ്പതിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ ഒര ആഹ്ാദത്തിമതിർപ്പതിരന പ്ഹൊ
ദതിപ്പതിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ത്യക്ഷരപ്പെൽ: ''താൻ  സൃഷ്തിചേരതല്ാം വളരര നന്നായതിരതിക്കുന്രവന് 
ക്ദവം കണ്ടു'' (ഉല് 1:31). വളരര നല്ത്, എന്നാൽ  സുന്ദരവം: സകേ സൃഷ്തിയുരെയും സൗന്ദര്യം 
കാണാൻ  കഴതിയും!

സൃഷ്തിയുരെ ദതിവ്യരഹസ്യവം സൗന്ദര്യവം മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ,പ്ാർത്ന ഉളവാക്കുന്ന ആദ്യപ്
തതികരണം സൃഷ്തിക്കുന് (കഹത്ാേതിക്ാസഭയുരെ മതഹബാധനഗ്രന്ഥം, 2566). ഹനരരത് നാം 
ശ്രവതിചേ 8ാം സങ്ീര്ത്നം, ഇങ്ങരന പെയുന്: ''അങ്ങയുരെ വതിരലകൾ  വാർരത്ടുത് വാനതി
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െരത്യും, അവതിടുന് സ്ാപതിചേ െന്ദതാരങ്ങരളയും ഞാൻ  കാണുന്. അവതിടുരത് െതിന്യതിൽ  
വരാന്മാത്ം മർത്യന് എന്തു ഹമന്മയുണ്്? അവതിടുരത് പരതിഗണന േഭതിക്ാന് മനുഷ്യപുത്ന് എന്് 
അര്ഹതയാണുള്ളത്?'' (വാക്യങ്ങൾ 34).പ്ാര്ത്തിക്കുന്ന ഒരവന് തനതിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജീവരറെ ദതിവ്യ
രഹസ്യരത്ക്കുെതിച്ചു ധ്യാനതിക്കുന്. തനതിക്കു മുകളതിേ് നതിേ്ക്കുന്ന നക്ഷത്ാങ്തിതമായ ആകാശം 
അവന് കാണുന്. അസ്ഹരോഫതിസതിക്് ഇന്ന് അതതിരറെ എല്ാ അപാരതഹയാടും കൂെതി കാണതിക്കുന്. 
അത്രം അപാരമായ ഒര പ്വൃത്തിക്കുപതിന്നതിേ്,  ഹനേഹപൂർണ്ണമായ എന്തു പദ്ധതതി ആയതിരന്നതിരതി
ക്ണം എന്ന് അവൻ  സ്യം ഹൊദതിക്കുന്! അതതിരറ് ഈ പ്പഞ്ച വതിസ്തൃതതിയതിൽ  എന്ാണ് മനു
ഷ്യന്? മരറ്ാര സങ്ീർത്നം പെയുന്: ''മതിക്വാറം ശൂന്യം'' (സങ്ീ. 89:48): ജനതിക്കുന്ന, മരതിക്കു
ന്ന ഒര ജീവതി. അതീവ ദർബേമായ ഒര ജീവതി. എങ്തിലം, മുഴവൻ  പ്പഞ്ചത്തിലം, സൗന്ദര്യത്തിരറെ 
സമൃദ്ധതിരയക്കുെതിചേ് ഹബാധമുള്ള ഏക ജീവതി മനുഷ്യനാണ്. ജനതിക്കുകയും മരതിക്കുകയും രെയ്യുന്ന ഒര 
രെറജീവതി. അവന് ഇന്ന് ഇവതിരെയുണ്്. നാരള ഹപായതിരതിക്കും. ഈ സൗന്ദര്യരത്ക്കുെതിച്ചു ഹബാധവാ
നായതിട്ടുള്ളത് അവൻ  ഒരവന് മാത്ം. ഈ സൗന്ദര്യരത്ക്കുെതിചേ് നമുക്് അവഹബാധമുണ്്.

അതതിശയം എന്ന വതികാരവമായതി ബന്രപ്പട്താണ് മനുഷ്യരാശതിയുരെ പ്ാർത്ന. മനുഷ്യരറെ 
മഹത്്ം,പ്പഞ്ച മാനങ്ങളുമായതി തുേനം രെയ്യുഹമ്പാൾ  അണുഹവാളം രെറതാണ്. അവരറെ 
ഏറ്വം മഹത്ായ  കീഴെക്ൽ ഹപാലം , വളരര രെറതായതിഹതാന്ം. എങ്തിലം, മനുഷ്യന് ഒന്മതി
ല്ായ്മയല്. പ്ാർത്നയതിൽ , കാരണ്യത്തിരറെ ഒര വതികാരം ശക്മായതി സ്തിരീകരതിക്രപ്പടുന്. 
ഒന്ം ആകസ്മതികമായതി നതിേനതിേ്ക്കുന്നതില്: പ്പഞ്ചരഹസ്യം കുെതിരകാള്ളുന്നത് നമ്മുരെ കണ്ണുകളതിൽ  
ഒരവന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന അനുഗ്രഹപ്ദമായ  ദൃഷ്തിയതിോണ്. നാം സൃഷ്തിക്രപ്പട്ത് ക്ദവഹത്ക്ാൾ  
അല്ം രെറതായതിട്ാണ് എന്ന് സങ്ീർത്നം പെയുന്. ബഹുമതതിയുരെയും മഹത്്ത്തിരറെയും 
കതിരീെം നരമ് അണതിയതിചേതിരതിക്കുന് (സങ്ീ. 8:6). ക്ദവവമായുള്ള  ബന്മാണ് മനുഷ്യരറെ മഹ
ത്്ം; അവരറെ സ്ാനാഹരാഹണം. പ്കൃത്യാ നാം ഒന്മല്. രെെതിയവരാണ്. എന്നാേ് വതിളതിയനു
സരതിചേ്, ക്ദവവതിളതി പ്കാരം, മഹാനായ രാജാവതിരറെ മക്ളാണ് നാം.

നമ്തിേ് മതിക്വർക്കും ഉള്ള ഒര അനുഭവമാണത്. ജീവതിത സംഭവങ്ങൾ , അവയുരെ എല്ാ പാരഷ്യ
ഹത്ാടും കൂെതി, നമ്മുരെ ഉള്ളതിരേ പ്ാർത്ന എന്ന വരദാനരത് കഴതുരഞരതിക്കുന്രവങ്തിൽ , 
നക്ഷത്ം നതിെഞ്ഞ ആകാശരത്, ഒര അസ്തമയരത്, ഒര പുഷ്പരത് ധ്യാനതിചോൽ  മതതിച്ഛകൃതജ്
താപ്കാശനത്തിരറെ അഗ്തിസ്ഫുേതിംഗം ഉണര്തുവാൻ. ഒരപഹക്ഷ ഈ അനുഭവമാണ്, വതിശുദ്ധ
ഗ്രന്ഥത്തിരറെ ഒന്നാം ഹപജതിന് അെതിസ്ാനം.

സൃഷ്തിയുരെ മഹത്ായ വതിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വതിവരണം എഴതരപ്പട്ഹപ്പാൾ, ഇസ്ാഹയൽ ജനം ആനന്ദ
ത്തിരറെ ദതിവസങ്ങളായതിരന്നതില് അനുഭവതിചേതിര ന്നത്. ഒര ശത്രുശക്തി അവരരെ ഹദശം കീഴെക്തി
യതിരന്; അഹനകം ഹപരര നാടുകെത്തി. ഇഹപ്പാൾ  അവർ  രമരസാരപ്പാഹട്മതിയയുരെ അെതിമക
ളായതി. സ്ഹദശഹമാ, ക്ദവാേയഹമാ, സാമൂഹതികഹമാ മതപരഹമാ ആയ ജീവതിതഹമാ ഒന്ംതരന്ന 
ഇല്ായതിരന്. എങ്തിലം, കൃത്യമായതി, സൃഷ്തിയുരെ മഹത്ായ വതിവരണം മുതൽ , കൃതജ്താപ്കാ
ശനത്തിരറെ ഒരവന് കാരണം കരണ്ത്തി; അവരറെ/അവളുരെ അസ്തതിത്ത്തിന് ക്ദവരത് സ്തു
തതിക്കുവാന്. പ്ത്യാശയുരെ ആദ്യരത് ബേമാണ് പ്ാര്ത്ന.നതിങ്ങള് പ്ാർത്തിക്കുക, പ്ത്യാശയും 
വളരം. അത് മുഹമ്പാട്ടു നീങ്ങുന്. ഞാൻ  പെയും, പ്ാർത്ന, പ്ത്യാശയതിഹേക്കുള്ള വാതതിൽ  തുെക്കു
ന് എന്ന്. പ്ത്യാശയുണ്്. പഹക്ഷ, അതതിരറെ വാതതിൽ  ഞാൻ തുെക്കുന്നത് പ്ാർത്നരകാണ്ാണ്. 
എരന്ന്നാൽ , പ്ാർത്നയുള്ള മനുഷ്യർ , അെതിസ്ാനസത്യങ്ങരള സംരക്ഷതിക്കുന്. ഈ ജീവതിതം, 
അതതിരറെ സകേ കഷ്തകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉരണ്ങ്തിലം, അതതിരറെ വതിഷമദതിനങ്ങൾ  ഉരണ്ങ്തി
ലം, അതതിശയതിപ്പതിക്കുന്ന കൃപ നതിെ ഞ്ഞതാണ് എന്ന് പ്ഥമവം പ്ധാനവമായതി തങ്ങഹളാടുതരന്ന
യും, പതിരന്ന മറ്റുള്ളവഹരാടും  ആവർത്തിക്കുന്നത് അവരാണ്. അതതിനാൽ  കഴതിയുന്നത് അതതിരന 
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സംരക്ഷതിക്കുകയും പ്തതിഹരാധതിക്കുകയും 
രെയ്ണം.
പ്ാർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്് നതിരത്ാ
ഹരപ്പെേതിഹനക്ാൾ  ശക്മാണ് പ്
ത്യാശ എന്നെതിയാം. മരണഹത്ക്ാൾ  
ഏരെ ശക്മാണ് ഹനേഹം എന്ന് 
അവർ  വതിശ്സതിക്കുന്. അത് ഒരദതിവ
സം തീർചേയായും വതിജയതിക്കും, നമുക്് 
മനസ്തിോക്ാൻ  സാധതിക്ാത് 
സമയങ്ങളതിൽ , അത്രം രീതതികളതിൽ  
ആരണങ്തിൽക്കൂെതി. പ്ാർത്തിക്കുന്ന മനു
ഷ്യരരെ മുഖങ്ങളതിൽ  പ്കാശത്തിരറെ 
തതിളങ്ങുന്ന പ്തതിഫേനങ്ങൾ  കാണാം: 
എരന്ന്നാേ്, സൂര്യന് അവരര പ്കാ
ശപൂരതിതരാക്കുന്നത് അവസാനതിപ്പതിക്കു
ന്നതില്; ഏറ്വം ഇരണ് ദതിനങ്ങളതിഹപ്പാലം. 
പ്ാർത്ന നതിങ്ങരള പ്ബുദ്ധരാക്കുന്: 
അത് ആത്മാവതിരന പ്കാശപൂരതിതമാ
ക്കുന്. അത് ഹൃദയരത് പ്കാശമാ
നമാക്കുന്; അത് മുഖരത് പ്ഹശാഭതി
പ്പതിക്കുന്. ഏറ്വം ഇരണ് ദതിനങ്ങളതിലം, 

ഏറ്വം വേതിയ ദരതിതങ്ങളുരെ സമയങ്ങളതിലം. നാം ആനന്ദത്തിരറെ വാഹകരാണ്.നതിങ്ങൾ  ഇത് 
പരതിഗണതിചേതിട്ടുഹണ്ാ? നതിങ്ങൾ  ആനന്ദത്തിരറെ വാഹകരാണ് എന്നത്? അഹതാ, ദുഃഖവാർത് സങ്
െരപ്പടുതുന്ന വാർത് രകാണ്ടുവരാനാഹണാ നതിങ്ങൾ  താത്പര്യരപ്പടുന്നത് ? സന്തുഷ്തി വഹതിക്ാൻ 
കഴതിവള്ളവരാണ് നാം. ക്ദവം നമുക്കു നേ്കതിയ വരദാനമാണ്  ഈ ജീവതിതം. സങ്െങ്ങളതിൽ  വതി
ഹദ്ഷത്തിൽ  മുഴകതിക്ഴതിക്ാൻ  അത് വളരര ഹ്രസ്മാണ്. ഹകവേം അസ്തതിത്ത്തിൽ  സന്തുഷ്രായതി 

നമുക്് ക്ദവരത് സ്തുതതിക്ാം.നമുക്് പ്പ
ഞ്ചരത് ഹനാക്ാം; സൗന്ദര്യരത് ഹനാക്ാം. 
അതുഹപാരേ തരന്ന നമ്മുരെ കുരതിശുകളതിഹേ
ക്കും ഹനാക്തി ഇങ്ങരന പെയാം: ''അങ്ങ് നതി
േനതിേ്ക്കുന്. ഞങ്ങരള ഇതുഹപാരേ സൃഷ്തിച്ചു, 
അഹങ്ങയ്കഹവണ്തി. നന്ദതിപ്കാശനത്തിഹേക്കും, 
ക്ദവരത് സ്തുതതിക്കു ന്നതതിഹേക്കും നയതിക്കു
ന്ന ഹൃദയത്തിരറെ അസ്സ്ത അനുഭവതിഹക്
ണ്ത് ആവശ്യമാണ്. മഹനീയ രാജാവായ, സ്
ഷ്ാവതിരറെ മക്ളാണ് നാം. സകേസൃഷ്തികളതിലം 
അവതിടുരത് കരയ്ാപ്പ്  വായതിക്ാൻ  കഴതിവള്ള
വർ. ഇന്ന് ആ സൃഷ്തിരയ സംരക്ഷതിക്കുന്നതില്. 
ഹനേഹം നതിമതിത്ം ഇവരയല്ാം സൃഷ്തിചേ ക്ദവ
ത്തിരറെ കരയ്ാപ്പ് ആ സൃഷ്തികൾ  വഹതിക്കുന്. 

എന്നഹത്ക്ാൾ  ആഴത്തിൽ  കർത്ാവ് ഇത് നരമ് മനസ്തിോക്തിത്രരട്. ''അഹങ്ങയ്ക നന്ദതി!'' 
എന് പെയുന്നതതിഹേക്് അവതിടുന്ന് നരമ് നയതിക്രട്. ആ ''അഹങ്ങയ്ക്നന്ദതി'' മഹനാഹരമായ  ഒര 
പ്ാർത്നയാണ്.
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C-¶-s¯ ]n-Xm-¡-•m-cp-sS i-àn-bp-sS-bpw 

BÀ-{Z-X-bp-sS-bpw D-Zm-l-c-W-am-bn hn-ip-² 

tPm-k-^n-s\ hn-ti-jn-¸n-¨p-sIm-ïv, sIm-hn-

Uv-þ19 a-lm-am-cn-bp-sS Im-e-¯v am-Xm-]n-Xm-

¡-fm-bn-cn-¡p-¶-Xn-s\-¡p-dn-¨pw hnip²sâ 

km£ys¯¡p-dn-¨pw {^m³-kn-kv amÀ-]

m-¸ h-¯n-¡m³ am-[y-a-¯n-\v H-cp A-`n-ap-

J¯nsâ {]kIvX`mK§Ä:

hnip² tPm-k-^v A§sb kw-_-Ôn-¨v 

F-´m-Wv AÀ-°-am-¡p-¶-Xv?

hn-ip-² tPm-k-^n-t\m-Sv F-\n-¡p-ïm-b 

A-Sp-¸w Rm³ H-cn-¡-epw a-d-¨p-sh-¨n-«n-Ã. 

A-Xv F-sâ _m-ey-¯nÂ \n-¶v, F-sâ cq-]

o-I-c-W-¯nÂ \n-¶m-Wv h-cp-¶-sX-¶v Rm³ 

I-cp-Xp-¶p. hn-ip-² bu-tk-¸n-Xm-hn-t\m-Sv 

Rm³ F-t¸m-gpw H-cp {]-tXy-I `-àn h-fÀ-

¯n-sb-Sp-¯n-«p-ïv, Im-c-Ww hnip²sâ 

hy-ànXzw {In-kv-Xo-b hn-izm-kw \-ap-t¡m-

tcm-cp-¯À-¡pw F-´m-bn-cn-¡-W-sa-¶v a-t\m-

l-c-hpw e-fn-X-hp-am-b co-Xn-bnÂ {]-Xn-\n-[o-

I-cn-¡p-¶p-sh-¶v Rm³ hn-iz-kn-¡p-¶p. 

h-N-\-amw-k-¯n-\v P-•w \Â-In-b-Xv a-dn-b-

am-sW-¦nÂ, A-h-s\ kw-c-£n-¨-Xpw kw-

c-£n-¨-Xpw h-fÀ-¯n-b-Xpw h-fÀ-¯n-b-Xpw 

tbm-tk-^m-Wv. hn-ip-² tPm-k-^nÂ c-ïv 

kz-`m-h-k-hn-ti-j-X-IÄ tNÀ-¶n-cn-¡p-¶p. 

H-cp h-i-¯v, hnip² s\ A-S-bm-f-s¸-Sp-

¯p¶ B-ßo-b-X, kz-]v-\-§-fp-sS I-Y-I-fn-

eq-sS kp-hn-ti-j-¯nÂ A-Xv  hn-hÀ-¯-\w 

sN-¿-s¸-Sp-¶p; ssZ-hw X-sâ lr-Z-b-t¯m-Sv 

kw-km-cn-¡p-¶-Xv F-§-s\ tIÄ-¡m-sa-¶v 

A-dn-bm-\p-Å tPm-k-^n-sâ I-gn-hn-\v Cu hn-

h-c-W-§Ä km-£yw h-ln-¡p-¶p. 

tNm-Zyw: h-en-b ]-co-£-W-§-fp-sS Cu Im-

e-¯v hn-ip-² bu-tk-¸n-Xm-hn-sâ {i-²-bnÂ-

s¸-Sp-¶-Xn-\v {]-tXy-I AÀ-°-ap-tïm?

\-½Ä Po-hn-¡p-¶ k-a-bw sIm-tdm-W ssh-

d-kv ]m³-sU-an-Iv A-S-bm-f-s¸-Sp-¯p-¶ H-cp 

{]-bm-k-I-c-am-b k-a-b-am-Wv. \n-c-h-[n B-fp-

IÄ I-ã-s¸-Sp-¶p, \n-c-h-[n Ip-Spw-_-§Ä 

a-¡Ä-¡v th-ïn 

sh-Ãp-hn-fn-IÄ t\-cn-Sp-¶ 

am-Xm-]n-Xm-¡Ä lotdmIÄ Xs¶: ]m¸

h¯n¡m³ hmÀ-¯IÄ 
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_p-²n-ap-«p-IÄ t\-cn-Sp-¶p, ]-e-cpw a-c-W-¯n-

sâ, A-\n-Ýn-X `m-hn-bp-sS D-Xv-I-WvT-bmÂ 

th-«-bm-S-s¸-Sp-¶p. h-f-sc {]-bm-k-I-c-am-b 

Cu k-a-b-¯v, Cu C-cp-ï \n-an-j-§-sf 

F-§-s\ A-`n-ap-Jo-I-cn-¡-W-sa-¶v A-dn-bm-

\p-Å i-cn-bm-b amÀ-Kw G-sX-¶v a-\-kn-

em-¡m³, R-§-sf t{]m-Õm-ln-¸n-¡m-\

pw k-lm-bn-¡m-\pw {]-tNm-Zn-¸n-¡m-\pw I-gn-

bp-¶ H-cm-sf B-h-iy-am-sW-¶v F-\n-¡v 

tXm-¶n. A-Ô-Im-c Im-e-¯v tPm-tk-^v 

H-cp D-Öz-e km-£n-bm-Wv. A-Xp-sIm-ïm-Wv 

Cu k-a-b-¯v A-t±-l-¯n-\v C-Sw \Â-Ip-¶-

Xv i-cn-bm-b-Xv, \-½p-sS h-gn ho-ïpw I-sï-

¯p-¶-Xn-\v.

tNm-Zyw: hn-ip-² tPm-k-^p-am-bp-Å kw-`m-

j-W-¯nÂ \n-¶v C-¶-s¯ Ip-«n-IÄ-¡v, 

\m-f-s¯ ]n-Xm-¡-•mÀ-¡v F-´v e-`n-¡pw?

H-cmÄ ]n-Xm-hm-bn P-\n-¨n-«n-Ã, ]-t£ \m-sa-

Ãm-h-cpw XoÀ-¨-bm-bpw Ip-«n-I-fm-bn P-\n-¡p-

¶p. \-½Ä B-Zyw ]-cn-K-Wn-t¡-ï Im-cyw 

C-Xm-Wv: A-Xm-b-Xv, Po-hn-Xw \-ap-¡p-th-ïn 

I-cp-Xn-h-¨n-cn-¡p-¶ F-Ãm-än-s\-bpw am-än-\

nÀ-¯n-bmÂ, \-½Ä Hm-tcm-cp-¯-cpw, H-¶m-a-

Xm-bn, H-cp a-I-t\m a-I-tfm B-Wv, tb-ip-

hp-am-bn tPm-k-^n-\v D-ïm-bn-cp-¶ ]n-Xr-Xz 

_-Ôw A-t±-l-¯n-sâ Po-hn-X-s¯ h-f-sc-

b-[n-Iw kzm-[o-\n-¨p-sh-¶v F-\n-¡v t_m-

[y-ap-ïv, tb-ip-hn-sâ `m-hn {]-kw-K-§Ä ]

n-Xr-_nw-_-§-fnÂ \n-¶v Ir-Xy-am-bn F-Sp-¯ 

Nn-{X-§-fpw A-h-ew-_-§-fpw sIm-ïv \n-d-

ªn-cn-¡p-¶p. 

k-`-sb-¡p-dn-¨v Nn-´n-¡p-t¼mÄ, R-§Ä 

A-h-sf H-cp A-½-bm-bn I-cp-Xp-¶p, C-Xv 

XoÀ-¨-bm-bpw sX-ä-Ã. Cu hÀ-j-§-fnÂ, Cu 

Im-gv-N-¸m-Sv D-bÀ-¯n-¡m-«m³ Rm-\pw h-f-sc-

b-[n-Iw {i-an-¨n-«p-ïv, Im-c-Ww C-Xv I-cp-W-

bm-b k-`-bp-sS am-Xr-Xzw {]-tbm-Kn-¡m-\p-Å 

H-cp amÀ-K-am-Wv, A-Xm-b-Xv, Po-hn-X-s¯ 

kr-ãn-¡p-I-bpw ]p-\-cp-Öo-hn-¸n-¡p-I-bpw 

sN-¿p-¶ kv-t\-lw. £-a-bpw A-\p-c-Rv-P-\-

hpw \-½-sf ho-ïpw Im-enÂ \nÀ-¯m-\p-Å 

H-cp amÀ-K-a-tÃ? a-säm-cp A-h-k-cw e-`n-¡p-

¶-Xn-\mÂ \-ap-¡v ]p-Xp-Xm-bn Po-hn-Xw e-`n-

¡p-¶ H-cp amÀ-K-a-tÃ C-Xv? I-cp-W-bn-eq-sS-

b-sÃ-¦nÂ tb-ip-{In-kv-Xp-hn-sâ H-cp k-`-bpw 

D-ïm-In-Ã! F-¶n-cp-¶m-epw, k-` am-Xr-]-cw 

am-{X-a-Ã, ]n-Xr-]-c-hpw B-bn-cn-¡-W-sa-¶v 

]-d-bm-\p-Å ss[-cyw \-ap-¡p-ïm-I-W-sa-

¶v Rm³ I-cp-Xp-¶p. ]n-Xr-Xz-]-c-am-b ip-

{iq-j-b-Ã, ]n-Xr-Xzw {]-tbm-Kn-¡m-\m-Wv 

A-h-sf hn-fn-¡p-¶-Xv. Cu ]n-Xr-Xz h-iw 

k-` ho-ïpw I-sï-t¯-ï-Xp-sï-¶v Rm³ 

]-d-bp-t¼mÄ,Ip-«n-I-sf A-h-cp-sS D-¯-c-hm-

Zn-¯-§Ä G-sä-Sp-¡p-¶-Xn-\pw A-h-cp-sS 

kzm-X-{´yw hn-\n-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\pw Xn-c-

sª-Sp-¸p-IÄ \-S-¯p-¶-Xn-\p-ap-Å A-h-

Ø-bnÂ F-¯n-¡p-¶-XnÂ ]qÀ-®-am-bpw ]

n-Xr-k-l-P-am-b I-gn-hn-s\-bm-Wv Rm³ Ir-

Xy-am-bn ]-cm-aÀ-in-¡p-¶-Xv. H-cp h-i-¯v, 

I-cp-W \-s½ kp-J-s¸-Sp-¯p-¶p, \-s½ kp-

J-s¸-Sp-¯p-¶p, \-s½ B-iz-kn-¸n-¡p-¶p, 

t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-¶p-sh-¦nÂ; a-dp-h-i-¯v, 

ssZ-h-kv-t\-lw £-an-¡p-¶-Xn-\pw tcm-K-im-

´n \Â-Ip-¶-Xn-\pw am-{X-am-bn ]-cn-an-X-s¸-

Sp-¯n-bn-«n-Ã, a-dn-¨v, Xo-cp-am-\-§-sf-Sp-¡m-\

pw I-S-enÂ t]m-Im-\pw ssZ-h-kv-t\-lw 

\-s½ t{]-cn-¸n-¡p-¶p.

A-sX, N-cn-{X-¯n-se Cu k-a-bw Po-hn-

X-¯nÂ h-en-b Xo-cp-am-\-§-sf-Sp-¡m³ 

I-gn-bm-sX h-¶ Im-e-L-«-am-Wv. \-½p-sS 

sN-dp-¸-¡mÀ ]-e-t¸m-gpw Xo-cp-am-\n-¡m-\

pw Xn-c-sª-Sp-¡m-\pw dn-k-v-Iv F-Sp-¡m-\pw 

`-b-s¸-Sp-¶p. A-hÄ A-sX A-sÃ-¦nÂ C-Ã 

F-¶v ]-d-bp-t¼mÄ am-{X-a-Ã, F-Ãm-än-\p-ap-

]-cn-bm-bn A-hÄ t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-I-bpw 

h-en-b Xn-c-sª-Sp-¸p-IÄ km-[y-am-¡p-I-bpw 

sN-¿p-t¼mÄ H-cp k-` A-§-s\-bm-Wv. Hm-

tcm Xn-c-sª-Sp-¸n-\pw F-Ãm-bv--t¸m-gpw Nn-e 

A-\-´-c-^-e-§-fpw Nn-e A-]-I-S-km-[y-X-I-

fpw D-ïm-Ipw, F-¶mÂ Nn-e-t¸mÄ A-\-´-c-

^-e-§-sf-bpw A-]-I-S-km-[y-X-I-sf-bpw Ip-

dn-¨p-Å `-bw Im-c-Ww, R-§Ä X-fÀ-¶p-t]

m-Ip-¶p, R-§Ä-¡v H-¶pw sN-¿m-t\m Xn-c-

sª-Sp-¡m-t\m I-gn-bn-Ã. H-cp b-YmÀ-° ]

n-Xm-hv \n-§-tfm-Sv ]-d-bp-¶-Xv F-Ãm-bv--t¸m-gpw 

F-Ãmw i-cn-bm-bn \-S-¡p-sa-¶v \n-§-tfm-Sv 
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]-d-bn-Ã, a-dn-¨v Im-cy-§Ä i-cn-bm-bn \-S-¡m-

¯ H-cp km-l-N-cy-¯nÂ \n-§Ä kz-bw 

I-sï-¯n-bm-epw, B \n-an-j-§-fpw B ]-cm-

P-b-§-fpw t]m-epw \n-§Ä-¡v am-\y-am-bn 

t\-cn-Sm-\pw Po-hn-¡m-\pw I-gn-bpw. . ]-Iz-X-

bp-Å H-cp hy-àn-sb Xn-cn-¨-dn-bm³ I-gn-bp-

¶-Xv A-h-cp-sS hn-P-b-§Ä sIm-ï-Ã, a-dn-

¨v ]-cm-P-bw F-§-s\ A-\p-`-hn-¡-W-sa-¶v 

A-hÀ-¡-dn-bp-¶ co-Xn-bn-em-Wv.ho-gv-N-bp-sS-

bpw _-e-lo-\-X-bp-sS-bpw A-\p-`-h-¯n-em-

Wv H-cp hy-àn-bp-sS kz-`m-hw Xn-cn-¨-dn-bm³ 

I-gn-bp-¶-Xv.

tNm-Zyw: B-ßo-b ]n-Xr-Xzw  h-f-sc {]-[m-\-

am-Wv. ]p-tcm-ln-X-•mÀ F-§-s\ ]n-Xm-¡-

•m-cm-Ipw?

]n-Xr-Xzw \n-Êm-c-am-bn Im-tW-ï-XnÃ.- {In-

kv-Xo-b hn-izm-kw F-¶-Xv ]p-kv-X-I-§-fnÂ 

\n-t¶m e-fn-X-am-b \ym-b-hm-Z-§-fn-eq-sS-tbm 

]Tn-¡m-hp-¶ H-¶-Ã. ]-I-cw, A-Xv \-½p-sS 

_-Ô-§-fn-eq-sS I-S-¶p-t]m-Ip-¶ H-cp A-kv-

Xn-Xz-]-c-am-b `m-K-am-Wv. \-½p-sS hn-izm-km-

\p-`-hw F-t¸m-gpw B-cp-sS-sb-¦n-epw km-£n-

bnÂ \n-¶m-Wv D-ïm-Ip-¶-Xv. A-h³ X-sâ 

Ip-«n-sb kz-bw B-Im³ k-lm-bn-¡p-¶p, 

A-h-sâ kzm-X-{´yw km-[y-am-¡p-¶p, h-en-b 

Xo-cp-am-\-§-fn-te-¡v A-h-s\ t{]-cn-¸n-¡p-

¶p, `-c-taÂ-¸n-¡-s¸-« B-fp-I-fp-sS a-\-Êm-

£n-¡v ]-I-cw \nÂ-¡p-t¼mÄ H-cp B-ßo-b 

]n-Xm-hv A-§-s\-b-Ã. A-h-t\m-Sv, Cu B-fp-

IÄ A-h-cp-sS lr-Z-b-¯nÂ h-ln-¡p-¶ tNm-

Zy-§Ä-¡v A-h³ D-¯-cw \Â-Ip-t¼m-g-Ã, 

A-h-s\ `-c-ta-ev-]n-¨-h-cp-sS Po-hn-X-¯nÂ 

A-h³ B-[n-]-Xyw Øm-]n-¡p-t¼m-g-Ã, a-dn-

¨v hn-th-I-t¯m-sS-bpw A-tX k-a-bw D-d-

¨ amÀ-K-¯n-eq-sS-bpw B-bn-cn-¡p-t¼mÄ, 

A-bmÄ-¡v h-gn Im-Wn-¡m³ I-gn-bpw. , hy-

Xy-kv-X hym-Jym-\-§Ä \Â-Ip-I, hn-th-N-

\-s¯ k-lm-bn-¡p-I.A-{X \-Ã-X-Ãm-¯ 

A-h-bn-eq-sS I-S-¶p-t]m-Im³ I-gn-bp-¶-h-

sb F-§-s\ thÀ-Xn-cn-¨-dn-bm-sa-¶v A-dn-

bm-\p-Å Cu \nÀ-Wm-b-I ti-jn R-§Ä 

\n-e-\nÀ-¯p-¶p-tïm. B-ßo-b Po-hn-Xw 

a-\p-jy Po-hn-X-¯nÂ \n-¶v hy-Xy-kv-X-a-Ã. 

am-\p-jn-I-am-bn ]-d-ªmÂ, H-cp \-Ã ]n-Xm-hv 

A-§-s\-bm-sW-¦nÂ, A-h³ X-sâ Ip-«n-sb 

kz-bw B-Im³ k-lm-bn-¡p-¶p, A-h-sâ 

kzm-X-{´yw km-[y-am-¡p-¶p, h-en-b Xo-cp-am-

\-§-fn-te-¡v A-h-s\ t{]-cn-¸n-¡p-¶p.

tNm-Zyw: ]n-Xr-Xz-¯n-sâ Cu B-ßo-b am-

\w i-àn-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\v C-¶v G-ä-hpw 
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A-Sn-b-´n-c-am-bn F-´m-Wv th-ï-Xv?

B-ßo-b ]n-Xr-Xzw ]-e-t¸m-gpw A-\p-`-h-

¯nÂ \n-¶v D-ïm-Ip-¶ H-cp k-½m-\-am-Wv. 

H-cp B-ßo-b ]n-Xm-hn-\v X-sâ ssk-²m-

´n-I I-gn-hp-IÄ am-{X-a-Ã, F-Ãm-än-\p-ap-]-cn-

bm-bn A-h-sâ hy-àn-]-c-am-b A-\p-`-h-hpw 

]-¦n-Sm³ I-gn-bpw. Cu co-Xn-bnÂ am-{X-ta 

A-h³ H-cp Ip-«n-¡v D-]-tbm-K-{]-Z-am-Iq. N-cn-

{X-¯n-se Cu \n-an-j-¯nÂ, B-ßo-b ]

n-Xr-Xzw F-¶v \-ap-¡v \nÀ-h-Nn-¡m-hp-¶ 

AÀ-°-h-¯m-b _-Ô-§-fp-sS h-en-b A-Sn-

b-´n-c-X-bp-ïv, F-¶mÂ, B-ßo-b am-Xr-Xz-

s¯-¡p-dn-¨pw ]-d-bm³ F-s¶ A-\p-h-Zn-¡q, 

Im-c-Ww A-\p-K-an-¡m-\p-Å Cu ]-¦v ]p-cp-

jm-h-Im-i-tam ]p-tcm-ln-X-cp-sS am-{Xw A-h-

Im-i-tam A-Ã. 

tNm-Zyw: tIm-hn-Un-sâ Zm-cp-W-am-b A-\-´-

c-^-e-§Ä-¡n-S-bnÂ, \n-c-h-[n ]n-Xm-¡-•m-cp-

sS tPm-en \-ã-hpw D-ïv. _p-²n-ap-«v A-\p-

`-hn-¡p-¶ Cu ]n-Xm-¡-•m-tcm-Sv ]m¸bv¡v  

F-´m-Wv ]-d-bm-\p-Å-Xv?

]-IÀ-¨-hym-[n aq-ew F-Ãm-än-\p-ap-]-cn-bm-bn 

h-j-fm-b {]-tXy-I _p-²n-ap-«p-IÄ A-\p-`-hn-

¡p-¶ B A-Ñ-sâ-bpw A-½-am-cp-sS-bpw B 

Ip-Spw-_-§-fp-sS I-ã-¸m-Sp-I-tfm-Sv F-\n-¡v 

h-f-sc lrZssbIyw  tXm-¶p-¶p. a-äp-Å-h-

cp-sS Po-hn-X-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-¯w A-\p-`-

hn-¡p-¶ H-cm-fp-sS a-¡Ä-¡v `-£-Ww \Â-

Im³ I-gn-bm-¯-Xv t\-cn-Sm³ F-fp-¸-a-Ãm-¯ 

I-ã-¸m-Sm-sW-¶v Rm³ I-cp-Xp-¶p. C-¡m-

cy-¯nÂ, F-sâ {]mÀ-°-\-I-fpw F-sâ km-

ao-]y-hpw am-{X-a-Ã k-`-bp-sS F-Ãm ]n-´p-W-

bpw Cu B-fp-IÄ-¡v, Cu G-ä-hpw sN-dn-b 

B-fp-IÄ-¡v th-ïn-bm-Wv. F-¶mÂ, bq-tdm-

¸n-se-bpw a-än-S-§-fn-se-bpw A-XnÀ-¯n-I-

fnÂ Xn-c-kv--I-cn-¡-s¸-«, I-ã-¸m-Sp-I-fp-sS-bpw 

A-\o-Xn-bp-sS-bpw km-l-N-cy-§Ä A-\p-`-hn-

¡p-¶, B-cpw Ku-c-h-am-bn F-Sp-¡m-¯-tXm 

a-\-tÊm-sS A-h-K-Wn-¡p-¶-tXm B-b A-t\-

Iw ]n-Xm-¡-•m-sc-bpw A-t\-Iw A-½-am-sc-

bpw bp-²-¯nÂ \n-¶v ]-em-b-\w sN-¿p-¶ 

\n-c-h-[n Ip-Spw-_-§-sf-bpw Ip-dn-¨v Rm³ 

Nn-´n-¡p-¶p. Cu A-Ñ-•m-tcm-Sv, Cu A-½-

am-tcm-Sv ]-d-bm³ Rm³ B-{K-ln-¡p-¶p, Im-

c-Ww A-hÀ F-s¶ kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw 

lo-tdm-I-fm-Wv, Im-c-Ww a-¡-tfm-Sp-Å kv-

t\-l-¯n-\m-bn Po-h³ ]-W-b-s¸-Sp-¯p-¶-

h-cp-sS ss[-cyw Rm³ A-h-cnÂ Im-Wp-¶p. 

F-Ãm-h-tcm-Spw A-h-cp-sS Ip-Spw-_-§-tfm-Spw 

Rm³ ]-d-bm³ B-{K-ln-¡p-¶p, H-ä-bv-¡m-

sW-¶v tXm-¶-cp-Xv! amÀ-]m-¸ A-h-sc F-Ãm-

bv--t¸m-gpw HmÀ-¡p-¶p, I-gn-bp-¶n-S-t¯m-fw 

A-hÀ-¡v i-Ðw \Â-Ip-¶-Xv Xp-S-cpw, A-h-sc 

a-d-¡n-Ã.H-cp ]n-Xm-sh-¶ \n-e-bnÂ X-\n-¡pw 

C-tX A-\p-`-h-hpw A-tX A-\o-Xn-bpw D-ïm-

bn-cp-¶p F-¶-dn-ªp-sIm-ïv Cu ]n-Xm-

¡-•mÀ hn-ip-² tPm-k-^n-te-¡v hn-izm-k-

t¯m-sS Xn-cn-b-s«. F-Ãm-h-tcm-Spw A-h-cp-sS 

Ip-Spw-_-§-tfm-Spw Rm³ ]-d-bm³ B-{K-ln-

¡p-¶p, H-ä-bv-¡m-sW-¶v tXm-¶-cp-Xv! amÀ-]

m-¸ A-h-sc F-Ãm-bv--t¸m-gpw HmÀ-¡p-¶p, I-gn-

bp-¶n-S-t¯m-fw A-hÀ-¡v i-Ðw \Â-Ip-¶-Xv 

Xp-S-cpw, A-h-sc a-d-¡n-Ã.
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B-tKm-f k-¼-Zv--hy-h-Ø-sb P-\-§-fp-sS-bpw {K-l-¯n-sâ-bpw tk-h-\-¯nÂ DÄ-s¸-Sp-¯p-

¶-Xn-\v hyIvXamb {]-Xn-_-²-X-IÄ D-ïm-¡m³, tImhnUn\vv ti-j-ap-Å `m-hn-sb-¡p-dn-¨v 

h-¯n-¡m³ tIm¬-^-d³-knÂ ]-s¦-Sp-¡p-¶-h-tcm-Sv {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ A-`yÀ-°n-¡p-

¶p.

Un-Im-Ì-dn t^mÀ s{]m-tam-«nw-Kv Câ-{KÂ lyq-a³ sU-h-e-]v--saâv _p-[-\m-gv-N h-¯n-¡m³ 

tIm-hn-Uv-þ19 I-½o-j-\pw _-lp-cm-{ã s{]m-^-j-WÂ tk-h-\ irw-J-e-bm-b sU-tem-bn-äp-am-

bn tNÀ-¶v H-cp Hm¬-sse³ tIm¬-^-d³-kv kw-L-Sn-¸n ¡pIbpïmbn.

""`m-hn X-¿m-dm-¡Â: kp-Øn-c-hpw DÄ-s¡m-Åp-¶-Xp-am-b, ]p-\-cp-Öo-hn-¸n-¡m-hp-¶ k-¼-Zv-

-hy-h-Ø sI-«n-¸-Sp-¡Â'' F-¶ X-e-s¡-«nÂ, _n-kn-\-Êv, ^n-\m³-kv, sU-h-e-]v--saâv C-¡-

tWm-an-Iv--kv, A-¡m-Z-an-Iv ta-J-e-I-fn-se t\-Xm-¡-Ä Cu kt½f\¯nÂ AWn\nc¶p.

tImhnUv h-gn k-aq-l-§Ä am-dn-s¡m-ïn-cn-¡p-¶ co-Xn-I-sf-¡p-dn-¨v ]-s¦-Sp-¯-hÀ NÀ-¨ sN-

¿p-I-bpw {]-Ir-Xn-¡pw B-fp-IÄ-¡pw k-aq-l-¯n-\pw Iq-Sp-XÂ aq-eyw \Â-Ip-¶ ]p-Xn-b km-

¼-¯n-I am-Xr-I-IÄ hm-Kv-Zm-\w sN-bv-X-p.

_p-[-\m-gv-N \-S-¶ shÀ-NzÂ ]-cn-]m-Sn-bnÂ ]-s¦-Sp-¯-hÀ-¡v A-b-¨ k-tµ-i-¯nÂ {^m³-

kn-kv amÀ-]m-¸bpw Nne Blzm\§Ä \S¯n.

""R-§Ä Cu {]-Xn-k-Ôn-bnÂ \n-¶v A-tX-t]m-se ]p-d-¯p-h-cn-Ã'' F-¶ X-sâ Imgv¨¸mSv 

A-t±-lw B-hÀ-¯n-¨p, B `m-hn H-cp-¡p-¶-XnÂ h-¯n-¡m³ tIm-hn-Uv þ19 I-½o-j³ h-ln-

¡p-¶ ]-¦v Nq-ïn-¡m-«n.

"em-`w, hn-]p-eo-I-c-Ww, {l-kz-Im-eaÃ Xosc, {l-kz-Im-e h-cp-am-\w" F-¶n-h-bv--¡v ]-I-cw 

"Xo-{h-am-b Zm-cn-{Zy-¯nÂ \n-¶v I-c-I-b-dp-¶ B-fp-I-fp-sS F-®w" F-¶-XnÂ A-h-cp-sS hn-P-

b-¯n-sâ A-f-hv ]p-\À-\nÀ-h-Nn-¡m³ ]m¸ _n-kn-\-Êv t\-Xm-¡-tfm-Sv A-`yÀ-°n-¨p.

k-¼-Zv--hy-h-Ø- 

P-\-§-sf-bpw `q-an-sb-bpw tk-hn-¡-Ww: 

{^m³-kn-kv amÀ-]m-¸

h¯n¡m³ hmÀ-¯IÄ 
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h-cm-\n-cn-¡p-¶ hn-ip-² hÀ-j-¯n-sâ {]-ta-b-¯n-\v {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ Aw-Ko-Im-cw \Â-

In.

P-\p-h-cn 3þ-\v {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸-bp-am-bp-Å H-cp k-Z-Ên-\v ti-jw kw-km-cn-¨ BÀ-¨v 

_n-j-¸v dn-t\m ^n-kn-sN-Ã, h-cm-\n-cn-¡p-¶ Pq-_n-en hÀ-j-t¯-¡p-Å ap-{Zm-hm-Iyw amÀ-¸m-¸ 

Aw-Ko-I-cn-¨-Xm-bn ]-d-ªp, "A-Xv c-ïv hm-¡p-I-fnÂ kw-{K-ln-¡mw: {]-Xym-i-bp-sS XoÀ-°m-

S-IÀ . "

G-sXm-cp ap-{Zm-hm-Iy-s¯-bpw t]m-se, C-Xv ap-gp-h³ Pq-_n-en bm-{X-bp-sS-bpw AÀ-°w kw-

{K-ln-¡m³ {i-an-¡p-¶-Xm-bn BÀ-¨v _n-j-¸v ^n-kn-sN-Ã hn-i-Zo-I-cn-¨p. Xn-c-sª-Sp-¯ hm-

¡p-IÄ þ XoÀ-°m-S-I-cpw {]-Xym-i-bpw þ c-ïpw {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸-bp-sS {]-[m-\ hn-j-b-

§-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-¡p-¶p.  Pq_nenhÀjw k-Po-h-am-¡p-¶-Xn-\v, amÀ-¸m-¸-bnÂ \n-¶p-Å 

Iq-Sp-XÂ kq-N-\-IÄ-¡m-bn Rm³ Im-¯n-cn-¡p-I-bm-Wv," BÀ-¨v _n-j-¸v ^n-kn-sj-Ã Iq-«n-

t¨À-¯p, F-¶mÂ C-Xn-t\m-S-Iw {]-hÀ-¯-\-§Ä B-cw-`n-¨p. ap³--K-W-\-I-fn-sem-¶v XoÀ-Ym-S-

I-cp-sS-bpw hn-izm-kn-I-fp-sS-bpw kzo-I-c-W-am-Wv, hn-ip-² hÀ-j-¯nÂ [m-cm-fw XoÀ-Ym-S-Isc- 

tdm-anÂ {]-Xo-£n-¡p-¶p þ A-Sp-¯ c-ïv hÀ-j-¯n-\p-ÅnÂ B-tcm-Ky A-Sn-b-´-cm-h-Ø 

C-¶-s¯-t¸m-se {]-hÀ-¯-\-§-sf _m-[n-¡n-Ã F-¶mWv {]-Xo-£-.

"tdmw ap-\n-kn-¸m-en-änambpw, em-kn-tbm do-Pn-b³ A-[n-Im-cn-I-fp-am-bpw C-äm-en-b³ K-h¬-

saâp-am-bpw" k-l-I-c-Ww k-Po-h-am-sW-¶v A-t±-lw Øn-co-I-cn-¨p, A-Xn-\mÂ F-Ãmw kp-

c-£n-X-am-bpw k-µÀ-i-I-sc G-ä-hpw an-I-¨ co-Xn-bnÂ kzo-I-cn-¡p-¶-Xn-\p-Å \-K-c-¯n-sâ 

ti-jn-¡v A-\p-kr-X-am-bpw \-S-¡m³ I-gn-bpw. "

2025 Pq-_n-en hÀ-j-¯n-sâ

ap-{Zm-hm-Iyambn;

"{]-Xo-£-bp-sS XoÀ-°m-S-IÀ'

h¯n¡m³ hmÀ-¯IÄ 
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{^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ {]Jym]n¨  A-km-[m-c-W-am-b 2015 Im-cp-Wy-¯n-sâ hn-ip-² hÀ-

j-s¯ Xp-SÀ-¶v, h-cm-\n-cn-¡p-¶ Pq-_n-en Hm-tcm-cp-¯À-¡pw C-S-bnÂ 25 hÀ-j-s¯ C-S-th-f 

hn-Sp-¶ am-\-Z-Þ-¯n-\v A-\p-kr-X-am-bn \-S-¡pw. tem-I-hpw I-t¯m-en-¡m k-`-bpw ]p-Xn-b 

k-l-{km-Ð-¯n-te-¡v {]-th-in-¡m³ X-¿m-sd-Sp-¡p-¶ 2000 hÀ-j-¯n-em-Wv G-ä-hpw ]p-Xn-b 

km-[m-c-W Pq-_n-en \-S-¶-Xv.

Pq-_n-en hÀ-jw Ir-]-bp-sS H-cp {]-tXy-I hÀ-j-am-Wv, A-XnÂ hn-izm-kn-IÄ-¡v ]qÀ-®-am-b 

ZÞ hntamN\w e-`n-¡m-\p-Å km-[y-X k-` hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-¶p. ]-c-¼-cm-K-X-am-bn, C-Xv 

{In-kv-a-kn-\v sXm-«p-ap-¼v B-cw-`n-¨v A-Sp-¯ hÀ-j-s¯ Z\lm¯ncp\mfnÂ  A-h-km-\n-¡pw.
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skâv tPm-k-^n-s\ tI-{µo-I-cn-¨v P-\-dÂ Hm-Un-b³-kn-se X-sâ Im-sä-kn-knÂ, H-cp sXm-

gn-em-fn-sb-¶ \n-e-bnÂ tPm-k-^n-sâ Po-hn-X-¯n-te-¡v {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ ho-£n-¡p-I-

bpw, \-½p-sS am-\p-jn-I hn-I-k-\-¯n-\pw hn-ip-²n-bp-sS h-fÀ-¨-bv-¡pw A-[zm-\-¯n-sâ a-l-

Xzw A-\n-hm-cy-am-sW-¶v ]-d-bp-¶p.

hn-ip-² tPm-k-^n-te¡v t\m-¡p-¶-Xv C-¶-s¯ F-Ãm sXm-gn-em-fn-I-sf-bpw, {]-tXy-In-¨v 

J-\n-I-fn-epw Nn-e ^m-Î-dn-I-fn-epw ITn-\-am-b tPm-en sN-¿p-¶-h-sc HmÀ-½n-¸n-¡m³ k-lm-bn-

¡p-¶Xmbn, amÀ-¸m-¸ ]dªp.

Nq-j-Ww sN-¿-s¸-Sp-¶-h-sc-bpw "tPm-en sN-¿m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-b Ip-«n-I-sf-bpw I-¨-h-S-

¯n-\v D-]-Im-c-{]-Z-am-b F-s´-¦n-epw tX-Sn N-h-äp-Ip-«-IÄ-¡n-S-bnÂ A-e-bp-¶-h-sc-bpw" 

amÀ-]m-¸ {]-tXy-Iw A-\p-kv-a-cn-¨p. Cu bm-YmÀ-°yw tPm-en-bn-Ãm-sX I-ã-s¸-Sp-¶-h-sc-bpw, 

{]-tXy-In-¨v A-Xn-Po-hn-¡m³ ]m-Sp-s]-Sp-¶ Ip-Spw-_-§-sf-bpw HmÀ-½n-¸n-¡p-¶p, amÀ-]m-¸  Iq-

«n-t¨À-¯p.

    ""]-IÀ-¨-hym-[n-bp-sS Cu Im-e-L-«-¯nÂ, \n-c-h-[n B-fp-IÄ-¡v A-h-cp-sS tPm-en \-ã-s¸-

«p þ Nn-eÀ, Xm-§m-\m-hm-¯ ̀ m-c-¯mÂ X-IÀ-¶p, kz-´w Po-h³ F-Sp-¡p-¶ L-«-¯n-se-¯n. 

A-h-sc-bpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_-§-sf-bpw C-¶v HmÀ-¡m³ Rm³ B-{K-ln-¡p-¶p.

tPm-en a-\p-jy-Po-hn-X-¯n-sâ A-hn-`m-Py L-S-I-am-sW-¶pw "hn-ip-²o-I-c-W-¯n-sâ ]m-X" 

t]m-em-sW-¶pw amÀ-¸m-¸ A-Sn-h-c-bn-«p.

    "tPm-en H-cp D-]-Po-h-\-amÀ-¤w am-{X-a-Ã: A-Xv \mw kz-bw {]-I-Sn-¸n-¡p-I-bpw {]-tbm-P-\-

hn-ip-²n-bnÂ \-½p-sS h-fÀ-¨-bv-¡v A[zm\w 

A-Xy-´m-t]-£n-X-am-sW¶v  ]m¸

h¯n¡m³ hmÀ-¯IÄ 
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{]-Z-am-bn tXm-¶p-I-bpw, aqÀ-¯-X-bp-sS a-l-¯m-b ]mTw ]Tn-¡p-I-bpw sN-¿p-¶ H-cp C-Sw 

Iq-Sn-bm-Wv, C-Xv B-ßo-b Po-hn-X-s¯ B-ßo-b-X-bm-bn am-dp-¶-XnÂ \n-¶v X-S-bm³ k-lm-

bn-¡p-¶p."

a-\p-jy-sâ A-´-Ên-s\ am-\n-¡p-¶-Xn-\pw D-]-Po-h-\-amÀ-Kw D-d-¸p-\Â-Ip-¶-Xn-\p-am-bn kw-c-

£n-¡-s¸-Sp-¶-Xn-\p-]-I-cw, sXm-gn-em-fn-IÄ ]-e-t¸m-gpw km-aq-ln-I A-\o-Xn-bp-am-bn _-Ô-

s¸-« {]-iv--\-§-fnÂ Ip-Sp-§p-¶p F-¶-Xm-Wv k-¦-S-I-c-am-b h-kv-Xp-X, amÀ-¸m-¸ \n-co-£n-¨p.

G-Xp a-t\m-`m-h-t¯m-sS-bm-Wv \mw \-½p-sS ssZ-\w-Zn-\ tPm-en \nÀ-h-ln-¡p-¶-sX-¶pw \-½p-

sS tPm-en a-äp-Å-h-cp-am-bpw \-½p-sS hn-[n-bp-am-bpw F-§-s\ _-Ô-s¸-«n-cn-¡p-¶p-sh-¶pw 

kz-bw tNm-Zn-¡p-¶-Xv \-Ã-Xm-sW-¶pw amÀ-¸m-¸ ]dªp.

hn-ip-² tPm-k-^nÂ \n-¶v tb-ip F-§-s\ {]-hÀ-¯n-¡p-I-bpw X-sâ hym-]m-cw ]Tn-¡p-I-

bpw sN-bv-Xp-sh-¶v Im-Wp-¶-Xpw \-Ã-Xm-sW-¶v {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ Nq-ïn-¡m-«n.

    ""C-¶v, tPm-en-bp-sS aq-eyw ho-sï-Sp-¡m³ 

\-ap-¡v F-´p-sN-¿m-\m-Ip-sa-¶v \mw kz-bw tNm-

Zn-¡-Ww; am-{X-a-Ã, k-` F-¶ \n-e-bnÂ \-ap-¡v 

F-´v kw-`m-h-\ \Â-Im³ I-gn-bpw, A-§-s\ 

tPm-en-sb tI-h-ew em-`-¯n-sâ bp-àn-bnÂ \n-

¶v ho-sï-Sp-¡m-\pw hy-àn-bp-sS au-en-Im-h-Im-

i-am-bpw I-S-a-bm-bpw A-\p-`-hn-¡m-\pw I-gn-bpw, 

A-Xv A-h-sâ A-sÃ-¦nÂ A-h-fp-sS A-´-Êv 

{]-I-Sn-¸n-¡p-I-bpw hÀ-²n-¸n-¡p-I-bpw sN-¿p-¶p 

amÀ-¸m-¸ ]dªp. 



28 h¯n¡m³ XcwKw



29h¯n¡m³ XcwKw



30 h¯n¡m³ XcwKw

hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

        
hmÀ¯

C´ybnse \KctaJebnepÅ 55.7 iXam\w k¼¯pw 10 iXam\w hcp¶ k¼¶cpsS 
ssIIfnemWv {Kma§fnse 50.8 iXam\w k¼¯pw [\nIÀ kz´am¡n¡gnªn«pïv. 
C´ybnse {KmaoW taJebnÂ 274.6 e£w tImSnbpsS BkvXnbpïv. CXnÂ 139. 6 
e£w tImSnbpsS kz¯pw k¼¶cpsS ssIIfnemWv. Xmsg X«nepÅ {KmaoWcpsS 
ssIhiw {Kma§fnÂ 10.2 iXam\hpw \Kc§fnÂ 6.2 iXam\w kz´tabpÅq. [\
nIþZcn{Z hnShv IqSpXepÅ kwØm\§Ä: sUÂln, almcmjv{S, sXe¦m\, IÀ®mSI, 
lnamNÂ {]tZiv. sUÂlnbnse 80.8 iXam\w BkvXnbpw 10 iXam\w hcp¶ 
AXnk¼¶cpsS ssIhiamWpÅXv. tImhnUv \mfpIfnÂ CS¯c¡mcpsS Zcn{Zcpw 
IqSpXÂ KXntISnembt¸mÄ, C´ybnse iXtImSoizc•mcpsS \ncbnÂ 40 t]À IqSn 
]pXnbXmsb¯n. AXnk¼¶cpsS \nIpXn tI{µw ]n³hen¨Xphgn 50,000 tImSn cq] 
s]mXpJP\mhn\v \jvSamsb¶pw IW¡pïv. C´ybnÂ Zcn{ZÀ GsdbpÅ Øew 
bp.]n.bnemWv. {Kma¯nsâ t]cv: {ihkvXn ChnsSbpÅ P\§fnÂ 74.38 iXam\hpw 
Zcn{ZcmWv!
Nn-´- 

Nn´

\½psS `mh\§fpw kz]v\m`nemj§fpw ]mhs¸«hsâ kzÀ¤mtcmlWs¯ 

Dt±in¨psImïv cq]w sImÅm³ XpS§nbmÂ, {ijvTamb B at\mcmPy hyXymkw ]

pXnb Hcp `mcXcmPy¯nsâ krjvSnImcWambn¯ocpI Xs¶ sN¿pw. 

  

kpIpamÀ Bgot¡mSv  (\hbm{XIÄ F¶ {KÙ¯nÂ \n¶v)

Akaz¯nsâ Bg§fnÂ 

hoWpt]mtbm \½psS cmPyw 

?
    
  

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-
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