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EDITORIAL

-sFIy¯nsâ
kmwkv-ImcnIkm£yw
A\nhmcyw
ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തിനായി ജനുവരി 18 മുതൽ 20 വരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ
ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കിഴക്കു നിന്നും നക്ഷത്രം കണ്ട് ബത്ലഹേമിലേയ്ക്ക് രാജാവായ മിശിഹായെ
ആരാധിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്ത ജ്ഞാനികളുടെ അനുഭവത്തോട് ചേർത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥനയാചരിക്കാ
നാണ് പാപ്പാ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും കഴിയുന്ന ക്രൈ
സ്തവർ എല്ലാവരും ഇതുപ�ോലെ ഐക്യത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥ യാത്രയിലാണ് . യേശുവിനെ ലക്ഷ്യ
മാക്കി യാത്ര ചെയ്താൽ നാം എല്ലാവരും ലക്ഷ്യത്തിനരികിൽ എത്തിച്ചേരും. ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ
സംഘർഷവും സഹനവും ഐക്യത്തിനായി സമർപ്പിക്കാം.
ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ജീവിതം സാക്ഷ്യ
മായി സമർപ്പിച്ച ധാരാളം. മിഷനറിമാർ നല്കിയ മാതൃക നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും ചരിത്രത്തിലും
വരുത്തിയ മാറ്റം പകൽ പ�ോലെ തെളിച്ചമുള്ളതാണ് എങ്കിലും അത്തരം ഉദാത്തമായ ജീവാർപ്പണ
ങ്ങളെ കേവലം മതംമാറ്റ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാല�ോചനകളുടെ കേവല നേട്ട
ത്തിനായി ഇകഴ്ത്തുമ്പോൾ പ�ൊതുസമൂഹം നന്മയെ പ്രതിര�ോ
ധിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവദർശനത്തിനും സുവിശേഷത്തിനും ശക്തി
നല്കുന്നു. ഭാഷ, സംസ്കാരം, വേഷം, ജാതി, മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം,
വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശം, ര�ോഗീപരിചരണം എന്നി
ങ്ങനെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും തിരുത്തുന്ന
തിനും നയിക്കുന്നതിനും ക്രൈസ്തവ മിഷനിറിമാർക്ക് സാധിച്ചു.
ഇവരെല്ലാം
ക്രിസ്തുവിലേക്ക്
സഞ്ചരിക്കുന്നവരായിരുന്നു.
ഐക്യത്തിന്റെ പ�ൊതുഇടം. ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടെത്താൻ
നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഏവർക്കും സാധിക്കണം.
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ktµiw

a\pjyalmIpSpw_¯nÂ
kam[m\w Gsd AIse
55-ാമത് ല�ോക സമാധാനദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്
പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നൽകുന്ന
സന്ദേശത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമാണിത്

വിശുദ്ധ. പ�ോൾ ആറാമൻ സമാധാന മാർ
ഗത്തിന് നൽകിയ പുതിയ പേര് ‘സമഗ്ര
പുര�ോഗതി
എന്നാണ്.
ഏറെദുഃഖകരമെ
ന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ന് അനേകം മനുഷ്യരുടെ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽനിന്ന് സമാധാനം
ഏറെ അകലെയാണ്. അപ്രകാരം ഇന്ന് പര
സ്പരം പൂർണമായും ബന്ധിതമായ മനുഷ്യമ
ഹാകുടുംബത്തിൽനിന്ന് അത് വിദൂരത്താണ്.
രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള
സർഗാത്മകമായ
സംഭാഷണം ലക്ഷ്യംവച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ
ഉദ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യുദ്ധങ്ങളുടെ
യും സംഘട്ടനങ്ങളുടെയും ചെകിടടപ്പിക്കുന്ന
ശബ്ദം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയാണ്. മഹാമാ
രിയുടെ മാനങ്ങളുള്ള അനേകം ര�ോഗങ്ങൾ
പടർന്നുപിടിക്കുമ്പോഴും കാലാവസ്ഥാ വ്യതി
യാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും പരിസ്ഥിതി മലിനീക
രണവും ഗുരുതരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്;
വിശപ്പും ദാഹവുമെന്ന ദുരന്തം വർദ്ധിക്കുക
യാണ്; ഐക്യദാർഢ്യപരമായ പങ്കുവയ്ക്കലല്ല,
വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ സാമ്പത്തിക മാതൃക
കളാണ് പ്രബലപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ട
ത്തെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തെന്നപ�ോലെ
നമ്മുടെ ഇക്കാലത്തും കേൾക്കുന്നത് നീതിക്കും
സമാധാനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യാചനതന്നെ
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യായ ‘പാവപ്പെട്ടവരുടെ കരച്ചിലും ഭൂമിയുടെ
കരച്ചിലും’ ആണ്.
കൂടുതൽ ശാന്തിനിറഞ്ഞ ഒരു ല�ോകത്തിന്റെ
സംരചനയിൽ ഏവർക്കും സഹകരിച്ച് പ്രവർ
ത്തിക്കാനാകും. ഇത് സമാരംഭിക്കേണ്ടത് വ്യ
ക്തികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നും കുടുംബാംഗ
ങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്.
ഒപ്പം, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിട
യിലുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധ
ത്തിലും അതുപ�ോലെ, ജനതകൾക്കിടയിലും
രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ സുസ്വരത നിലനിൽ
ക്കണം.
നിതാന്തമായ ശാന്തി പുലരുന്നതിനുവേണ്ടി
മൂന്നു മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഞാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള
സംഭാഷണമാണ്. പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതിക
ളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി
അത് വർത്തിക്കും. രണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഉത്തരവാ
ദിത്തം, വളർച്ച എന്നീ ഘടകങ്ങളുള്ള വിദ്യാഭ്യാ
സം. മൂന്നാമതായി മനുഷ്യാന്തസ്സിന്റെ പൂർണ്ണ
മായ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന ത�ൊഴിൽ.
സാമൂഹികമായ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ സംരചനയ്ക്ക്
വേണ്ട, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളാണിവ.
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ഇവയുടെ അഭാവത്തിൽ ഓര�ോ സമാധാന
പദ്ധതിയും സാരവത്തല്ലാതായിത്തീരും.
തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം
വിവരണാതീതമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച
മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലമർന്ന ല�ോകത്ത്,
ചിലർ തങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ ആവൃതിയിൽ
അഭയം പ്രാപിച്ചുക�ൊണ്ട് യാഥാർഥ്യത്തിൽനി
ന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസ
മയം, മറ്റുചിലർ അതിന�ോട് പ്രതികരിക്കുന്ന
ത്
വിനാശകരമായ ഹിംസയിലൂടെയാണ്.
എന്നാൽ, സ്വാർത്ഥമായ നിസ്സംഗതയ്ക്കും ഹിം
സാത്മകമായ
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമിടയിൽ
സാധ്യമായ മറ്റൊരു മാർഗം ‘ഡയല�ോഗ് ’’
ആണ്. തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാ
ണത്.
സത്യസന്ധമായ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും
ശരിയായ, ഭാവാത്മകമായ ആശയങ്ങളുടെ
യും ദർശനങ്ങളുടെയും വിനിമയം എന്നതിനു
പുറമെ, പങ്കാളികൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പരവി
ശ്വാസം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ പരസ്പര വിശ്വാസം
വീണ്ടെടുക്കാൻ നാം പഠിക്കണം. ഇക്കാലത്തെ
ഈ ആര�ോഗ്യ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പെ
ടൽ മന�ോഭാവത്തെയും, തന്നിലേക്ക്തന്നെ

6

ഉൾവലിയാനുള്ള പ്രവണതയെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. പ്രായംചെന്നവരുടെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് ഒപ്പം
നിൽക്കുന്നതാണ് യുവതയുടെ നിസ്സഹായത
യും
ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങ
ളുടെ അഭാവവും. ഈ പകർച്ചവ്യാധി, തീർച്ച
യായും, വേദനാജനകമായിരുന്നു. എന്നാൽ,
ജനങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ നന്മ പുറത്തു
ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനും അത് സഹായകമായി.
മഹാമാരിക്കാലത്ത് കരുണയുടെ ഉദാരവും
ഉദാത്തവുമായ അനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ
നാം കണ്ടു. പങ്കുവയ്ക്കലും കൂട്ടായ്മയും ല�ോകത്തി
ന്റെ എല്ലാഭാഗത്തും പ്രകടമായി.
സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയി
ലും ഉണ്ടായ വളർച്ച മൂലം, തലമുറകൾക്കിടയിൽ
ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴ
ത്തെ പ്രതിസന്ധി തലമുറകളുടെ പങ്കാളിത്ത
ത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെയാണ് എടുത്തുകാ
ണിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾക്ക് മുതിർന്നവരുടെ
അറിവും അനുഭവജ്ഞാനവും ആവശ്യമായിരി
ക്കുന്നതുപ�ോലെ മുതിർന്നവർക്ക് യുവാക്കളുടെ
പിന്തുണയും സ്നേഹവും ഒപ്പം അവർക്കുണ്ടായി
രിക്കുന്ന സർഗാത്മകതയും ചലനാത്മകതയും
ആവശ്യമാണ്.
പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഇടയിൽ ഇപ്ര
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കാരം തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം
നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ‘’വർത്തമാനകാലത്ത്
വേരൂന്നി നിന്നുക�ൊണ്ട് ഭൂതകാലത്തെ പു
നഃസന്ദർശിക്കാനും ഭാവിയെ ദർശിക്കാനും
സാധിക്കും. ഭൂതകാലത്തെ നാം പുനഃസന്ദർ
ശിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനും
ഇന്നും നമ്മെ അലട്ടുന്ന ചില പഴയ മുറിവുകൾ
ഉണക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. ഭാവിയിലേക്ക്
ന�ോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്സാഹത്തെ പരിപ�ോ
ഷിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെ
ടുക്കുന്നതിനും പുതിയ പ്രവചനങ്ങളെ ഉണർ
ത്തുന്നതിനും പ്രത്യാശ പൂവണിയുന്നതിനും
ഉപകരിക്കും. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പങ്കുവച്ച് പഠിക്കാം.
വേരുകളില്ലാതെ മരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്
വളരാനും ഫലം
പുറപ്പെടുവിക്കാനും സാധി
ക്കുക?
നാം നമ്മുടെ പ�ൊതു’ഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
കരുതലിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ.
യഥാർത്ഥത്തിൽ, പരിസ്ഥിതി ഓര�ോതലമുറയ്ക്കും
കടമായി നല്കപ്പെട്ടതാണ്, അടുത്ത തലമുറ
യ്ക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി. കൂടുതൽ നീതിയുക്ത
മായ, നീതിനിറഞ്ഞ ഒരു ല�ോകത്തിനുവേണ്ടി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കളെ നാം ആദരിക്കുക
യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. ആ ല�ോകം
നമ്മുടെ കാവലിനും സൂക്ഷിപ്പിനുമായി ഏല്പി
ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികള�ോട് കരുണാർദ്രമായ
കരുതലുള്ളതാണ്. തികഞ്ഞ ഉത്സാഹത്തോടും
ആർജ്ജവത്തോടും കൂടിയാണ് അവർ ഇക്കാ
ര്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ധാർമ്മിക
സാമൂഹിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികൾ
ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അനിവാര്യമാക്കു
ന്ന അടിയന്തരമായ ഗതിമാറ്റമാണ് അവരെ
ഉത്തരവാദിത്വബ�ോധമുള്ളവരാക്കുന്നത്.
സമാധാനത്തിന്റെ പാതകൾ കൂട്ടായി നിർ
മ്മിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസവും
ത�ൊഴിലും അവഗണിക്കാനാവില്ല. ഇവരണ്ടു
മാണ് തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഡയല�ോഗിന്
വേണ്ട വേദിയും പശ്ചാത്തലവും ഒരുക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസമാണ് തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഡയ
ല�ോഗിന് വേണ്ട വ്യാകരണം നൽകുന്നത്.
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ത�ൊഴിലിന്റെ അനുഭവം വഴി വിവിധ തലമുറ
കളിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പ്രാഗല്ഭ്യവും
അനുഭവജ്ഞാനവും നൈപുണ്യവും പങ്കുവയ്ക്കുക
യും പ�ൊതുനന്മയെ കരുതി സഹകരിച്ചു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെ സാക്ഷാത്ക
രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സമാധാനത്തിന്റെ ചാലകശക്തി
അടുത്തകാലത്ത് ല�ോകമാസകലം വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമായി ലഭിച്ചിരുന്ന
ഫണ്ടുകളിൽ നിർണ്ണായകമായ ഇടിവുണ്ടായി.
ഒരു നിക്ഷേപം എന്നതിനെക്കാൾ ചെലവാ
യിട്ടാണ് ഇവയെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും,
സമഗ്രമായ
മാനുഷിക
വികസനത്തിന്റെ പ്രാഥമികമായ ഉപകരണ
മാണത്. വ്യക്തികളെ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രരും
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരും ആക്കുന്നത് വിദ്യാ
ഭ്യാസമാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ സാധൂകര
ണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷി
തമാണത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒത്തൊരുമയുള്ള ഒരു
പൗരസമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അധ്യാപന
വും വിശ്വാസവുമാണ്. അവ പ്രത്യാശയും ഐശ്വ
ര്യവും പുര�ോഗതിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആയുധ സംഭരണത്തി
നുമായി പ�ൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് നീക്കിവ
യ്ക്കുന്ന വിഹിതങ്ങളിൽ ഒരു വിപരീതാനുപാതം
നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു അന്തർദ്ദേശീയ
നിരായുധീകരണ പ്രക്രിയായജ്ഞം തുടങ്ങു
ന്നത് ജനതതികൾക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും വലിയ
നേട്ടമായിരിക്കും. അതുവഴി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴി
യുന്ന ഫണ്ടുപയ�ോഗിച്ച് ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷ,
സ്കൂളുകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം,
ഭൂമിയുടെ പരിരക്ഷ എന്നിവ ഭംഗിയായി നട
ത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴിയും.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നടത്തുന്ന മുതൽമുടക്കിനെ
തുടർന്ന് കരുതലിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം വളർ
ത്തുന്നതിനുള്ള കൂടുതലായ ഉദ്യമങ്ങളും ഉണ്ടാ
കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. സാമൂഹിക
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വിഭാഗീകരണങ്ങളും, നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളും
നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഇത് ഒരു പ�ൊതു’ഭാഷയായി വികസിച്ച് തട
സ്സങ്ങളും മതിലുകളും തട്ടിനിരത്തി പരസ്പര
ധാരണയുടെ ഒരു പാലം പണിയാൻ അതി
ടയാക്കും. ‘’ഒരു രാജ്യം തിളങ്ങിവിളങ്ങുന്നത്
സർഗാത്മകമായ സംഭാഷണം സമ്പന്നമായ
അതിന്റെ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ
നടക്കുമ്പോഴാണ്. ജനപ്രിയ സംസ്കാരം, സർ
വ്വകലാശാലാ സംസ്കാരം, യുവജന സംസ്കാരം,
കലാസാംസ്കാരം, സാങ്കേതിക സംസ്കാരം,
സാമ്പത്തിക സംസ്കാരം, കുടുംബ സംസ്കാരം,
മാധ്യമ സംസ്കാരം എന്നിവ സംസ്കാരത്തിന്റെ
വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ.് ആയതിനാൽ, സംസ്കാ
രത്തിന്റെ ഒരു നവ മാതൃക വളർത്തിയെടുക്കേ
ണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
പുതിയ തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പരി
ശീലനത്തിലും നാം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുക
വഴി, അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരെ നമുക്ക് സഹായി
ക്കാനാകും. അപ്രകാരം, അവർ അർഹിക്കുന്ന
ത�ൊഴിൽ അവർക്ക് സംലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും.
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ത�ൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കണം ഉറപ്പാക്കണം
സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും പരിപാലിക്കു
ന്നതിലും ത�ൊഴിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു
ഘടകമാണ്. നമ്മുടെയും നമ്മുടെ താലന്തുകളു
ടെയും പ്രതിബദ്ധതയുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ
യും സഹകരണത്തിന്റെയും പ്രകാശനമാണ്
നാം ചെയ്യുന്ന ത�ൊഴിൽ. മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പമ�ോ
മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടിയ�ോ ആണല്ലോ നാം സാ
ധാരണയായി ജ�ോലി ചെയ്യുക. ഈ സാമൂഹിക
പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലൂടെ ന�ോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ
സുന്ദരവും ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്നതുമായ ല�ോ
കത്തിന്റെ സംരചനയിൽ സംഭാവനകളർപ്പി
ക്കാൻ നമ്മുടെ ത�ൊഴിലിടം നമ്മെ പ്രാപ്തരാ
ക്കും.
ക�ോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ ത�ൊ
ഴിൽമേഖലകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അനവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന ഒരു രംഗമാണിത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന്
വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പാദന സംരംഭങ്ങൾ
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പാടേ പരാജയപ്പെട്ടു. ദിവസ വേതനക്കാരായ
ത�ൊഴിലാളികൾ
കൂടുതൽ
കഷ്ടത്തിലായി.
അവശ്യ സേവന മേഖലകളിൽ ത�ൊഴിലെടു
ത്തിരുന്നവരുടെ സാമൂഹിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ
പരിതാപകരമാണ്. വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം മൂലം
പഠനത്തിൽ പ�ോരായ്മകളുണ്ടായി. ക�ോഴ്സു
കൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാ
നായില്ല. ത�ൊഴിൽമേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ
കാത്തിരിക്കുന്നവരും ത�ൊഴിലില്ലാതായിത്തീർ
ന്ന യുവാക്കളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട
ഭാവിയെയാണ്.
അനൗപചാരിക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും
സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി
യുടെ ആഘാതം ഏറെ നാശം വിതച്ചു. അതി
ഥിത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇതിന്റെ ആഘാതം
ഏറ്റവുമധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പലരാജ്യങ്ങളും
അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെ അംഗീകരിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത
തിനാൽ അവർക്ക് അസ്തിത്വമില്ലാത്ത സ്ഥിതി
യാണുള്ളത്. അവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും
ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ
യിലാണ്. പലതരത്തിലുള്ള അടിമത്തങ്ങൾക്കും
ഇരയാണവർ. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു
ള്ള യാത�ൊരുവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളും പലയിട
ങ്ങളിലുമില്ല. ല�ോകത്തിലെ ത�ൊഴിലാളികളിൽ
മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാമൂഹിക സുരക്ഷ
യുടെ പ്രയ�ോജനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹിംസയും സം
ഘടിതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പലരാജ്യങ്ങളിലും
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കു
ന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അന്തസ്സി
നെയുമാണ്. അത് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ
വിഷലിപ്തമാക്കുകയും പ�ൊതുനന്മയുടെ വളർച്ച
യെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുള്ള
ഏക പരിഹാരം അന്തസ്സുള്ള ത�ൊഴിലവസര
ങ്ങളുടെ വികാസമാണ്.
ഏത�ൊരുസമൂഹത്തിലും നീതിയും അഖണ്ഡത
യും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ത�ൊഴിലിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. ഇക്കാരണത്താൽ,
‘’മനുഷ്യാധ്വാനത്തെ പാടേ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാ
ങ്കേതിക വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്ന ലക്ഷ്യം നാം
മുന്നിൽ വയ്ക്കരുത്. അത് മനുഷ്യവംശത്തിനുത
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ന്നെ നാശകരമായിരിക്കും. ത�ൊഴിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാ
നാവാത്തതാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്
അർത്ഥം നൽകുന്ന മുഖ്യ ഘടകമാണത്. വളർ
ച്ചയിലേക്കും മാനുഷികമായ വികാസത്തിലേ
ക്കും വ്യക്തിപരമായ സാഫല്യത്തിലേക്കുമുള്ള
പാതയാണത്. നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും പരിശ്ര
മങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള
പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ത�ൊഴിലെടുക്കാൻ തക്ക
പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ത�ൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള
അവസരം ലഭ്യമാക്കണം. അപ്രകാരം ഓര�ോ
രുത്തരുടെയും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കും സമൂ
ഹത്തിന് മ�ൊത്തത്തിലും സേവനമർപ്പിക്കാൻ
സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
മറ്റെല്ലാ കാലത്തെയുംകാൾ ല�ോകത്താകമാ
നം മെച്ചപ്പെട്ടതും അന്തസ്സാർന്നതുമായ ത�ൊ
ഴിൽസാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര
പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് പ�ൊതു നന്മയെ ലക്ഷ്യം
വെയ്ക്കുന്നതും സൃഷ്ടിയെ ആകെ പരിപാലിക്കുന്ന
തുമായിരിക്കണം. ബിസിനസ് സംരംഭകരുടെ
ഉദ്യമങ്ങളെ ഉറപ്പാക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും
വേണം. അതേസമയം, സാമൂഹിക ഉത്തരവാ
ദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നവമായ�ൊരു അവബ�ോധം
അത്യാവശ്യമായും
പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടണം.
അതുവഴി ലാഭം മാത്രമാണ് ഏകചാലകശക്തി
എന്ന മാനദണ്ഡം ഇല്ലാതാവും.
പ്രിയ സഹ�ോദരീസഹ�ോദരന്മാരേ, മഹാമാ
രിയിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ നാം സഹകരിച്ച്
സംഘാതമായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ
ഏക�ോപിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു പ�ോകുമ്പോൾ ഉദാര
മായി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എല്ലാവര�ോടുമുള്ള എന്റെ കൃതജ്ഞത ഞാൻ
വീണ്ടും നവീകരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, സുരക്ഷ,
അവകാശസംരക്ഷണം ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷ,
കുടുംബങ്ങളുടെയും ര�ോഗികളുടെയും ശുശ്രൂഷ,
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം, ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെ
ട്ടവരുടെ പുനരധിവാസം എന്നീ മേഖലകളിൽ
സേവനം ചെയ്യുന്ന സർവരെയും നന്ദിപൂർവം
സ്മരിക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടനുഭവിക്കുന്ന സകലരെ
യും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും എന്റെ പ്രാർ
ത്ഥനകളിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു.
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]T\w þ hnNn´\w

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*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¨)
*-

^m-. -tUm. k¡-dn-bm-kv ]-d-\n-ew-

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¶
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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
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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.
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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
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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‑
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{ ^m³kokv ]m¸mbpsS
kss`Iy Nn´Ifn-eqsSP\phcn 18 apXÂ 25 htcbmWv FÃm hÀjhpw
kss`Iy hmc {]mÀ°\ \S¯p¶-Xv.

AhXcWw:

tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പായുടെ സഭൈക്യ ചിന്തകളി
ലൂടെ
ജനുവരി 18 മുതല് 25 വരേയാണ് എല്ലാ
വര്ഷവും സഭൈക്യ വാര പ്രാര്ത്ഥന നടത്തു
ന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭയും സഭകളുടെ
ല�ോക
കൗണ്സിലും
സംയുക്തമായാണ്
സഭൈക്യവാരത്തിലേക്കുള്ള പ്രാര്ത്ഥന തയ്യാ
റാക്കുന്നത്. ഈയവസരത്തില് പരിശുദ്ധ
പിതാവ് പ്രാന്സീസ് പാപ്പായുടെ സഭൈക്യ
ചിന്തകള് പങ്കുവക്കട്ടെ. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ
ല�ോക മനസാക്ഷിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന
ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പ 2013 മാര്ച്ച് 13ന് പത്രോസി
ന്റെ സിംഹാസനത്തില് അവര�ോധിതനായ
അന്നു മുതല് ക്രൈസ്തവൈക്യം ദൈവത്തി

h¯n¡m³ XcwKw

ന്റെ കൃപയ�ോടുള്ള ആശ്രയത്തോടെ സാധ്യമാ
കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് സഭയെ നയിക്കുന്നു.
ഒത്തിരിയേറെ മണ്ഡലങ്ങളില് ആദ്യക്കാര
നായ ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പ എകുമെനിക്കല്
ഇടപെടലുകളിലും ചടുലമായ മുന്നേറ്റങ്ങള് നട
ത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആയിരം വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളില്
ആദ്യമായി എക്യുമെനിക്കല് പാത്രിയര്ക്കീസ്
ഒരു മാര്പ്പാപ്പയുടെ സ്ഥാനാര�ോഹണത്തില്
പങ്കെടുത്തത് ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പായുടെതിലാ
ണ്.
അതുപ�ോലെ സാല്വേഷന് ആര്മിയുടെ
ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ വാള്ഡ
ന്സിയന്സ് (Waldensians) സന്ദര്ശിച്ച് ആ
സമൂഹത്തിന്റെ തലവന്മാരെ വത്തിക്കാനിലേ

13

14

Iy‑p‑- B-‑À- -t‑Im‑Uv‑

നവീകരണ ലൂഥറന് സഭയുടെ 500-)o വാ
ര്ഷികത്തിന് ഫ്രാന്സിസ് പാപ്പ പങ്കെടുത്ത
തും പരസ്പരം ഉത്തരവാദിത്വബ�ോധത്തോടെ
രണ്ടു സഭകളും സംയുക്തമായി വിഘടനത്തിന്
കാരണമായതില് പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിക്കു
കയും വിഘടനത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ അക്രമണ
ങ്ങള്ക്കും അതിക്രമങ്ങള്ക്കും പരസ്പരം മാപ്പു
പറയുകയും പ�ൊതുവായുള്ള സാക്ഷ്യത്തിന്
ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഫ്രാന്സീസ്
പാപ്പായുടെ സഭൈക്യവീക്ഷണവും ആഗ്രഹവും
പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇത് ഇരു സഭകളും സാമൂഹ്യ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങളില് പരസ്പരം കൈക�ോര്ക്കാനും
ഇടയാക്കി. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ
സാമ്പത്തിക സഹായ പ്രസ്ഥാനമായ Caritas
International ലും ആഗ�ോള ലൂഥറന് സഭയുടെ
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സംഘടനയായ World
Service Federation നും സംയുക്തമായി പ്ര
വര്ത്തിക്കാമെന്ന ധാരണയില് ഒപ്പുവച്ചത്
ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പായുടെ സഭൈക്യധാരണ
പ്രാവര്ത്തികമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്.
റൗണ്ട് ടേബിള് ചര്ച്ചകള്ക്കും പഠന ശിബിരങ്ങ
ള്ക്കും ഉപരിയായി പ്രായ�ോഗികമായി ഒത്തിരി
യേറെ അകത്തോലിക്കാ സഭകളും സമൂഹങ്ങ
ളുമായി പ�ോപ്പ് ഫ്രാന്സീസ് ക്രിയാത്മകമായ
ബന്ധമുണ്ടാക്കി സഭൈക്യത്തിനായി ശ്രമിക്കു
ന്നു.
ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പ സഭൈക്യത്തെ കുറിച്ച്
ഏറ്റവും സമ്യക്കായ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് 2013
നവംബര് 28 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവിശേഷത്തി
ന്റെ ആനന്ദം (Evangelii Gaudium) എന്ന പ്ര
ബ�ോധനത്തിലെ 244 മുതല് 246 വരെയുള്ള
ഖണ്ഡികകളിലാണ്. ആഗ�ോള സമാധാനത്തി
നും സുസ്ഥിതിക്കും പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന പാപ്പ
സഭൈക്യത്തിനുള്ള ആദ്യപടിയായി നിര്ദ്ദേ
ശിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥതകളില് അസ്വസ്ഥരാ

കാതെ പ�ൊതുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതില്
ഉറച്ചു നിന്ന് ഐക്യത്തിനായ് ശ്രമിക്കാനാണ്.
ക്രൈസ്തവര്ക്കിടയിലെ അനൈക്യവും വിഭജന
വും എതിര് സാക്ഷ്യത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും
മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ തകര്ക്കുമെന്നും
പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായ�ോഗികതയിലൂന്നി
പറയുകയും പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാപ്പ
കൂട്ടി യ�ോജിപ്പിക്കാവുന്ന മേഖലകളില് ഏറ്റവും
പെട്ടെന്ന് ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പ�ോകാന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനായ് ഹൃദയം തുറന്ന
സംഭാഷണത്തിന് (Dialogue) ന് കരുണയ�ോ
ടും കരുതല�ോടും തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം
പ്രബ�ോധിപ്പിക്കുന്നു.
ഉപസംഹാരം
ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പയുടെ സഭൈക്യ ദര്ശനങ്ങ
ളെ ഉപസംഹരിച്ചു ക�ൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം.
1) പാപ്പായുടെ വീക്ഷണത്തില് സഭൈക്യത്തി
നുള്ള പ്രഥമ മാര്ഗ്ഗമെന്നത് അപരനില് ക്രി
സ്തുവിനെ കാണാന് കഴിയുക എന്നതാണ്.
2) പ്രകൃതിയുടെ സുസ്ഥിരതയും സംരക്ഷണ
വും വഴി ഭൂമിയില് വസിക്കുന്നവരുടെ ഐക്യം
സുസാദ്ധ്യമാക്കുന്നത് സഭൈക്യത്തിനുള്ള വഴി
കാട്ടിയാണ്.
3) പരസ്പരം ധീരതയ�ോടെ എളിമയില് വര്ത്തി
ച്ചാലേ സഭകളുടെ ഐക്യം യാഥാര്ത്ഥ്യവ
ല്ക്കരിക്കൂ.
4) ഇതിന് സഹഗമനവും കണ്ടുമുട്ടലുകളും പര
സ്പര സംഭാഷണവും പങ്കുവക്കലും അത്യന്താപേ
ക്ഷിതമാണ്.
ചുരുക്കത്തില് ബന്ധങ്ങള് ഊഷ്മളമാക്കാന്
പരസ്പരം ക്ഷമിക്കാനും അനുരജ്ഞിതരാകാ
നും അതുവഴി ഐക്യം നേടാനും പാപ്പ നമ്മെ
പഠിപ്പിക്കുന്നു.
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ക്ക് ക്ഷണിച്ച ആദ്യത്തെ മാര്പാപ്പയാണ് ഫ്രാ
ന്സീസ് പാപ്പ.
മ�ോസ്ക�ോ പാത്രിയാര്ക്കീസിനെ 1438 ല്
എവുജിന് നാലാമല് പാപ്പ സന്ദര്ശിച്ചതിനു
ശേഷം 578 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം 2016 ഫെബ്രു
വരി 12 ന് ആണ് ഒരു പാപ്പ സന്ദര്ശിക്കുന്നത്.
അത് ഫ്രാന്സീസ് പാപ്പയാണല്ലോ.
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{]XymibpsS BZy_ew
{]mÀ°\-bmWv
]-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

സൃഷ്ടിയുടെ ദിവ്യനിഗൂഢരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുക�ൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബ�ോ
ധനംനമുക്കു തുടരാം. ജീവന്, നാം നിലനില്ക്കുന്നു എന്ന ലളിതമായ വസ്തുത, മനുഷ്യരാശിയുടെ
ഹൃദയത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു.
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സ്തുതിഗീതത്തി
ന് സദൃശമാണ്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിന് പല്ലവികളുടെ ഒരു താളമുണ്ട്. ജീവിക്കുന്ന
ഓര�ോ വസ്തുവിന്റെയും നന്മയും സൗന്ദര്യവും അവിടെ തുടർച്ചയായി ഊന്നിപ്പറയപ്പെടുന്നു. തന്റെ
വചനത്താൽ ദൈവം ജീവന് നല്കുന്നു; സകലതിനും അസ്തിത്വം ലഭിക്കുന്നു. തന്റെ വാക്കുക�ൊണ്ട്
ദൈവം ജീവനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു; ദിനരാത്രങ്ങൾ മാറിവരാൻ ഇടയാക്കുന്നു.
ഋതുക്കളെ വേർതിരിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളുംക�ൊണ്ട് വര്ണങ്ങളുടെ
പാലറ്റ്, ചായം കൂട്ടാനുള്ള പലക ഒരുക്കുന്നു. ഈ അവ്യവസ്ഥിതാവസ്ഥയെ പ�ൊടുന്നനെ നശിപ്പി
ക്കുന്ന കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഈ വനത്തിൽ അവസാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. അവി
ടുത്തെ ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിനെ പ്രച�ോ
ദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ: ''താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്നു
ദൈവം കണ്ടു'' (ഉല്പ 1:31). വളരെ നല്ലത്, എന്നാൽ സുന്ദരവും: സകല സൃഷ്ടിയുടെയും സൗന്ദര്യം
കാണാൻ കഴിയും!
സൃഷ്ടിയുടെ ദിവ്യരഹസ്യവും സൗന്ദര്യവും മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ,പ്രാർത്ഥന ഉളവാക്കുന്ന ആദ്യപ്ര
തികരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു (കത്തോലിക്കാസഭയുടെ മതബ�ോധനഗ്രന്ഥം, 2566). നേരത്തെ നാം
ശ്രവിച്ച 8ാം സങ്കീര്ത്തനം, ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ''അങ്ങയുടെ വിരലുകൾ വാർത്തെടുത്ത വാനി
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ടത്തെയും, അവിടുന്നു സ്ഥാപിച്ച ചന്ദ്രതാരങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അവിടുത്തെ ചിന്തയിൽ
വരാന്മാത്രം മർത്യന് എന്തു മേന്മയുണ്ട്? അവിടുത്തെ പരിഗണന ലഭിക്കാന് മനുഷ്യപുത്രന് എന്ത്
അര്ഹതയാണുള്ളത്?'' (വാക്യങ്ങൾ 34).പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്ന ഒരുവന് തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജീവന്റെ ദിവ്യ
രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുന്നു. തനിക്കു മുകളില് നില്ക്കുന്ന നക്ഷത്രാങ്കിതമായ ആകാശം
അവന് കാണുന്നു. അസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഇന്ന് അതിന്റെ എല്ലാ അപാരതയ�ോടും കൂടി കാണിക്കുന്നു.
അത്തരം അപാരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കുപിന്നില്, സ്നേഹപൂർണ്ണമായ എന്തു പദ്ധതി ആയിരുന്നിരി
ക്കണം എന്ന് അവൻ സ്വയം ച�ോദിക്കുന്നു! അതിരറ്റ ഈ പ്രപഞ്ച വിസ്തൃതിയിൽ എന്താണ് മനു
ഷ്യന്? മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു: ''മിക്കവാറും ശൂന്യം'' (സങ്കീ. 89:48): ജനിക്കുന്ന, മരിക്കു
ന്ന ഒരു ജീവി. അതീവ ദുർബലമായ ഒരു ജീവി. എങ്കിലും, മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലും, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ
സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ബ�ോധമുള്ള ഏക ജീവി മനുഷ്യനാണ്. ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു
ചെറുജീവി. അവന് ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. നാളെ പ�ോയിരിക്കും. ഈ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചു ബ�ോധവാ
നായിട്ടുള്ളത് അവൻ ഒരുവന് മാത്രം. ഈ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവബ�ോധമുണ്ട്.
അതിശയം എന്ന വികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രാർത്ഥന. മനുഷ്യന്റെ
മഹത്ത്വം,പ്രപഞ്ച മാനങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അണുവ�ോളം ചെറുതാണ്. അവന്റെ
ഏറ്റവും മഹത്തായ കീഴടക്കൽ പ�ോലും , വളരെ ചെറുതായിത�ോന്നും. എങ്കിലും, മനുഷ്യന് ഒന്നുമി
ല്ലായ്മയല്ല. പ്രാർത്ഥനയിൽ , കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു വികാരം ശക്തമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഒന്നും ആകസ്മികമായി നിലനില്ക്കുന്നില്ല: പ്രപഞ്ചരഹസ്യം കുടിക�ൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ
ഒരുവന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന അനുഗ്രഹപ്രദമായ ദൃഷ്ടിയിലാണ്. നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തേക്കാൾ
അല്പം ചെറുതായിട്ടാണ് എന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു. ബഹുമതിയുടെയും മഹത്ത്വത്തിന്റെയും
കിരീടം നമ്മെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 8:6). ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് മനുഷ്യന്റെ മഹ
ത്ത്വം; അവന്റെ സ്ഥാനാര�ോഹണം. പ്രകൃത്യാ നാം ഒന്നുമല്ല. ചെറിയവരാണ്. എന്നാല് വിളിയനു
സരിച്ച്, ദൈവവിളി പ്രകാരം, മഹാനായ രാജാവിന്റെ മക്കളാണ് നാം.
നമ്മില് മിക്കവർക്കും ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണത്. ജീവിത സംഭവങ്ങൾ , അവയുടെ എല്ലാ പാരുഷ്യ
ത്തോടും കൂടി, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന വരദാനത്തെ കഴുത്തുഞെരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ,
നക്ഷത്രം നിറഞ്ഞ ആകാശത്തെ, ഒരു അസ്തമയത്തെ, ഒരു പുഷ്പത്തെ ധ്യാനിച്ചാൽ മതിച്ഛകൃതജ്ഞ
താപ്രകാശനത്തിന്റെ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗം ഉണര്ത്തുവാൻ. ഒരുപക്ഷേ ഈ അനുഭവമാണ്, വിശുദ്ധ
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജിന് അടിസ്ഥാനം.
സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്തായ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വിവരണം എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ ജനം ആനന്ദ
ത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നില്ല അനുഭവിച്ചിരു ന്നത്. ഒരു ശത്രുശക്തി അവരുടെ ദേശം കീഴടക്കി
യിരുന്നു; അനേകം പേരെ നാടുകടത്തി. ഇപ്പോൾ അവർ മെസ�ൊപ്പൊട്ടേമിയയുടെ അടിമക
ളായി. സ്വദേശമ�ോ, ദൈവാലയമ�ോ, സാമൂഹികമ�ോ മതപരമ�ോ ആയ ജീവിതമ�ോ ഒന്നുംതന്നെ
ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും, കൃത്യമായി, സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്തായ വിവരണം മുതൽ , കൃതജ്ഞതാപ്രകാ
ശനത്തിന്റെ ഒരുവന് കാരണം കണ്ടെത്തി; അവന്റെ/അവളുടെ അസ്തിത്വത്തിന് ദൈവത്തെ സ്തു
തിക്കുവാന്. പ്രത്യാശയുടെ ആദ്യത്തെ ബലമാണ് പ്രാര്ത്ഥന.നിങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രത്യാശയും
വളരും. അത് മുമ്പോട്ടു നീങ്ങുന്നു. ഞാൻ പറയും, പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യാശയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കു
ന്നു എന്ന്. പ്രത്യാശയുണ്ട്. പക്ഷേ, അതിന്റെ വാതിൽ ഞാൻ തുറക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനക�ൊണ്ടാണ്.
എന്തെന്നാൽ , പ്രാർത്ഥനയുള്ള മനുഷ്യർ , അടിസ്ഥാനസത്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതം,
അതിന്റെ സകല കഷ്ടതകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ വിഷമദിനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കി
ലും, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കൃപ നിറ ഞ്ഞതാണ് എന്ന് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി തങ്ങള�ോടുതന്നെ
യും, പിന്നെ മറ്റുള്ളവര�ോടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അവരാണ്. അതിനാൽ കഴിയുന്നത്ര അതിനെ
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സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രതിര�ോധിക്കുകയും
ചെയ്യണം.
പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് നിരുത്സാ
ഹപ്പെടലിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് പ്ര
ത്യാശ എന്നറിയാം. മരണത്തേക്കാൾ
ഏറെ ശക്തമാണ് സ്നേഹം എന്ന്
അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് ഒരുദിവ
സം തീർച്ചയായും വിജയിക്കും, നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാൻ
സാധിക്കാത്ത
സമയങ്ങളിൽ , അത്തരം രീതികളിൽ
ആണെങ്കിൽക്കൂടി. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനു
ഷ്യരുടെ മുഖങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ
തിളങ്ങുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാം:
എന്തെന്നാല്, സൂര്യന് അവരെ പ്രകാ
ശപൂരിതരാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കു
ന്നില്ല; ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിപ്പോലും.
പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുന്നു:
അത് ആത്മാവിനെ പ്രകാശപൂരിതമാ
ക്കുന്നു. അത് ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാ
നമാക്കുന്നു; അത് മുഖത്തെ പ്രശ�ോഭി
പ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിലും,
ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിലും. നാം ആനന്ദത്തിന്റെ വാഹകരാണ്.നിങ്ങൾ ഇത്
പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തിന്റെ വാഹകരാണ് എന്നത്? അത�ോ, ദുഃഖവാർത്ത സങ്ക
ടപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത ക�ൊണ്ടുവരാനാണ�ോ നിങ്ങൾ താത്പര്യപ്പെടുന്നത് ? സന്തുഷ്ടി വഹിക്കാൻ
കഴിവുള്ളവരാണ് നാം. ദൈവം നമുക്കു നല്കിയ വരദാനമാണ് ഈ ജീവിതം. സങ്കടങ്ങളിൽ വി
ദ്വേഷത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിക്കാൻ അത് വളരെ ഹ്രസ്വമാണ്. കേവലം അസ്തിത്വത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി
നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം.നമുക്ക് പ്രപ
ഞ്ചത്തെ ന�ോക്കാം; സൗന്ദര്യത്തെ ന�ോക്കാം.
അതുപ�ോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുരിശുകളിലേ
ക്കും ന�ോക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം: ''അങ്ങ് നി
ലനില്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഇതുപ�ോലെ സൃഷ്ടിച്ചു,
അങ്ങേയ്ക്കുവേണ്ടി. നന്ദിപ്രകാശനത്തിലേക്കും,
ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കു ന്നതിലേക്കും നയിക്കു
ന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കേ
ണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മഹനീയ രാജാവായ, സ്ര
ഷ്ടാവിന്റെ മക്കളാണ് നാം. സകലസൃഷ്ടികളിലും
അവിടുത്തെ കയ്യൊപ്പ് വായിക്കാൻ കഴിവുള്ള
വർ. ഇന്ന് ആ സൃഷ്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല.
സ്നേഹം നിമിത്തം ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവ
ത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ആ സൃഷ്ടികൾ വഹിക്കുന്നു.
എന്നത്തേക്കാൾ ആഴത്തിൽ കർത്താവ് ഇത് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിത്തരട്ടെ. ''അങ്ങേയ്ക്കു നന്ദി!''
എന്നു പറയുന്നതിലേക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ. ആ ''അങ്ങേയ്ക്ക്നന്ദി'' മന�ോഹരമായ ഒരു
പ്രാർത്ഥനയാണ്.
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h¯n¡m³ hmÀ-¯IÄ

a-¡Ä-¡v th-ïn
sh-Ãp-hn-fn-IÄ t\-cn-Sp-¶
am-Xm-]n-Xm-¡Ä lotdmIÄ Xs¶: ]m¸
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-hnUv-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-apJ¯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¡mtcm-cp-¯À-¡pw F-´m-bn-cn-¡-W-sa-¶v a-t\ml-c-hpw e-fn-X-hp-am-b co-Xn-bnÂ {]-Xn-\n-[o-
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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-bam-sW-¦nÂ, A-h-s\ kw-c-£n-¨-Xpw kwc-£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-fneq-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 hnh-c-W-§Ä km-£yw h-ln-¡p-¶p.
tNm-Zyw: h-en-b ]-co-£-W-§-fp-sS Cu Ime-¯v hn-ip-² bu-tk-¸n-Xm-hn-sâ {i-²-bnÂs¸-Sp-¶-Xn-\v {]-tXy-I AÀ-°-ap-tïm?
\-½Ä Po-hn-¡p-¶ k-a-bw sIm-tdm-W sshd-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-fpIÄ I-ã-s¸-Sp-¶p, \n-c-h-[n Ip-Spw-_-§Ä
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_p-²n-ap-«p-IÄ t\-cn-Sp-¶p, ]-e-cpw a-c-W-¯nsâ, 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-\-knem-¡m³, R-§-sf t{]m-Õm-ln-¸n-¡m-\
pw k-lm-bn-¡m-\pw {]-tNm-Zn-¸n-¡m-\pw I-gnbp-¶ 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-`mj-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-saÃm-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-aXm-bn, H-cp a-I-t\m a-I-tfm B-Wv, tb-iphp-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-scb-[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-dªn-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-scb-[n-Iw {i-an-¨n-«p-ïv, Im-c-Ww C-Xv I-cp-Wbm-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-
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¶-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-sSb-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-hmZn-¯-§Ä G-sä-Sp-¡p-¶-Xn-\pw A-h-cp-sS
kzm-X-{´yw hn-\n-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\pw Xn-csª-Sp-¸p-IÄ \-S-¯p-¶-Xn-\p-ap-Å A-hØ-bnÂ F-¯n-¡p-¶-XnÂ ]qÀ-®-am-bpw ]
n-Xr-k-l-P-am-b I-gn-hn-s\-bm-Wv Rm³ IrXy-am-bn ]-cm-aÀ-in-¡p-¶-Xv. H-cp h-i-¯v,
I-cp-W \-s½ kp-J-s¸-Sp-¯p-¶p, \-s½ kpJ-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-hnX-¯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-vIv 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. Hmtcm 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-Ifpw D-ïm-Ipw, F-¶mÂ Nn-e-t¸mÄ A-\-´-c^-e-§-sf-bpw A-]-I-S-km-[y-X-I-sf-bpw Ipdn-¨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-csª-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 ]-cmP-b-§-fpw t]m-epw \n-§Ä-¡v am-\y-am-bn
t\-cn-Sm-\pw Po-hn-¡m-\pw I-gn-bpw. . ]-Iz-Xbp-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-sSbpw _-e-lo-\-X-bp-sS-bpw A-\p-`-h-¯n-emWv 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.- {Inkv-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-kvXn-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-£nbnÂ \n-¶m-Wv D-ïm-Ip-¶-Xv. A-h³ X-sâ
Ip-«n-sb kz-bw B-Im³ k-lm-bn-¡p-¶p,
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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-fpIÄ A-h-cp-sS lr-Z-b-¯nÂ h-ln-¡p-¶ tNmZy-§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. , hyXy-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-¶-hsb F-§-s\ thÀ-Xn-cn-¨-dn-bm-sa-¶v A-dnbm-\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-]-cnbm-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-Snb-´n-c-X-bp-ïv, F-¶mÂ, B-ßo-b am-Xr-Xzs¯-¡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-cpjm-h-Im-i-tam ]p-tcm-ln-X-cp-sS am-{Xw A-hIm-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-cpsS 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-hcp-sS Po-hn-X-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-¯w A-\p-`hn-¡p-¶ H-cm-fp-sS a-¡Ä-¡v `-£-Ww \ÂIm³ I-gn-bm-¯-Xv t\-cn-Sm³ F-fp-¸-a-Ãm-¯
I-ã-¸m-Sm-sW-¶v Rm³ I-cp-Xp-¶p. C-¡m-
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cy-¯nÂ, F-sâ {]mÀ-°-\-I-fpw F-sâ kmao-]y-hpw am-{X-a-Ã k-`-bp-sS F-Ãm ]n-´p-Wbpw 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-IfnÂ 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-scbpw 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-½am-tcm-Sv ]-d-bm³ Rm³ B-{K-ln-¡p-¶p, Imc-Ww A-hÀ F-s¶ kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw
lo-tdm-I-fm-Wv, Im-c-Ww a-¡-tfm-Sp-Å kvt\-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-¡msW-¶v tXm-¶-cp-Xv! amÀ-]m-¸ A-h-sc F-Ãmbv-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-ïmbn-cp-¶p F-¶-dn-ªp-sIm-ïv Cu ]n-Xm¡-•mÀ hn-ip-² tPm-k-^n-te-¡v hn-izm-kt¯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-gnbp-¶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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k-¼-Zv-hy-h-ØP-\-§-sf-bpw `q-an-sb-bpw tk-hn-¡-Ww:
{^m³-kn-kv amÀ-]m-¸
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-ambn 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 km¼-¯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 {^m³kn-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-Pb-¯n-sâ A-f-hv ]p-\À-\nÀ-h-Nn-¡m³ ]m¸ _n-kn-\-Êv t\-Xm-¡-tfm-Sv A-`yÀ-°n-¨p.
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2025 Pq-_n-en hÀ-j-¯n-sâ
ap-{Zm-hm-Iyambn;
"{]-Xo-£-bp-sS XoÀ-°m-S-IÀ'
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 \ÂIn.
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-°mS-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-«nt¨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-SI-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-Isctdm-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 kpc-£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. "
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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 hÀj-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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hn-ip-²n-bnÂ \-½p-sS h-fÀ-¨-bv-¡v A[zm\w
A-Xy-´m-t]-£n-X-am-sW¶v ]m¸
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 sXmgn-em-fn-sb-¶ \n-e-bnÂ tPm-k-^n-sâ Po-hn-X-¯n-te-¡v {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸ ho-£n-¡p-Ibpw, \-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-lXzw 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-\-
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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-lmbn-¡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 _-Ôs¸-« {]-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 \-½psS 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-Ibpw 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 tNmZn-¡-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-Imi-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.
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

Akaz¯nsâ Bg§fnÂ
hoWpt]mtbm \½psS cmPyw
				
		
?
								
hmÀ¯

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-

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)

30

h¯n¡m³ XcwKw

h¯n¡m³ XcwKw

31

RN 55178/94
Total Pages 44 Date of Publication 28-11-2021

32

Printed and published by Fr. Jolly Vadakken owned by Vatican Radio office, P.O.C.
Vennala P.O. , Kochi - 682028 and published at Vatican Radio Office,
P.O.C. , Palarivattom, Kochi - 682025, Kerala.Chief Editor: Fr. Abraham Irimbinikal.

h¯n¡m³ XcwKw

