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ഭരണകൂടഭീകരതയുടട ഇരകളാണ് ഇന്് തീരദേശവാസികൾ. നാലര വർഷമാ
യി വലിയതുറയിടല ഒരു സിമന്് ദ�ാഡൗണിൽ കഴിയുന് 17 കുടുംബങ്ങളടക്കമുള്ള 
ദുരിതബാധിതടര ഇദ്ാഴും തിരിഞ്ഞുദനാക്കാത്ത ഭരണാധികാരികൾ ഹിറ്് ലറുടട 
പിന്തുടർച്ചക്കാരാടണന്് പറദയണ്ിവരുും. യഹൂേടര ഹിറ്് ലർ പീഡി്ിച്ച ഓഷ് വിറ്് സ് 
ക്ാമ്ിടനക്കാളും ദുരിതമയമാണ് മത്്ടത്താഴിലാളികടള താൽക്കാലികമായി താമ
സി്ിച്ചിരിക്കുന് ഇടങ്ങൾ.
വിഴിഞ്ഞടത്ത ജനങ്ങൾ ദനരിടന് ജീവിതാവസ്ഥകടള്റ്ി ഒരു പ്രവാചകടനദ്ാടല 
ഫ്ാൻസിസ് പാ് പറയുന്നു: ''നവീന ലിബറലിസും 
'' തൂവുക '' (സ്ിൽ ഓവർ) അഥവാ ''ഇറ്ിറ്റുവീഴക'' (ട്ിക്കിൾ) എന്ീ മാന്തിക സിദ്ാന്ത
ങ്ങടള- ആ ദപര് ഉപദയാ�ിക്കാടതതടന് സാമൂഹിക പ്രശ് നങ്ങൾക്കുള്ള ഏക പരി
ഹാരമാർഗ്ഗമായി ആവർത്തിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിടന് ഘടനടയ ഭീഷണി
ട്ടത്തുന് പുതിയ രൂപങ്ങടള സൃഷ്ിക്കുന് അസമത്വടത്ത ഇ്റയുന് ''സ്ിൽ ഓവർ'' 
പരിഹരിക്കുന്ില്ല എന് വസ്തുതടയ വിലയിരുത്തുന്നുമില്ല. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു 
സാമ്ത്തികനയും ഉണ്ായിരിക്കുകടയന്ത് അത്ന്താദപക്ഷിതമാണ്. അത് ഉത്പാ
േനപരമായ വവവിധ്ടത്തയുും ക്രയവിക്രയ സർ�ാത്മകതടയയുും അനുകൂലിക്കുന് 
ഒരു സാമ്ത്തികതടയ വളർത്തുന്തിന് ദവണ്ിയുള്ളതായിരിക്കണും. ടതാഴിലവസര
ങ്ങടള ഇല്ലാതാക്കാടത സാധ്മാക്കുന്തായിരിക്കണും ആ സാമ്ത്തികത. (ഏവരുും 
ദസാേരർ-നമ്ർ 168).
തീരദേശത്തുള്ളവരുടട ദുരിതജീവിതും ഭരണകൂടത്തിന് മനസ്ിലാദകണ്താണ്. 
എന്ാൽ, വികസനത്തിടന് ദപരിൽ മനുഷ്ടര പുഴക്കടളദ്ാടല ചവിട്ിയരയ്കാടമന്് 
ഏടതങ്ിലും രാഷ്ടീയ ദനതാക്കൾ കരുതുന്നുടണ്ങ്ിൽ, അവടര അധികാരത്തിൽനിന്് 
പുറന്തള്ളിദയപറ്റൂ. സമ്ന്ടര വീണ്ും സമ്ന്രാക്കാൻ 
ശ്രമിക്കുന്ത്  ഏത് രാഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനമാദണാ, അവരുടട 
വസദ്ാന്തികതലും ശുദ്ീകരിദച്ച പറ്റൂ. വിലകുറഞ്ഞ രാ
ഷ്ടീയ അടവുകൾടകാണ്് തീരദേശ ജനതടയ കബളി്ി
ക്കാടമന് വ്ാദമാഹും ഭരിക്കുന്വർ വച്ചുപുലർത്തരുത്. 
കടലിടല തിര കരയിദലക്ക് അടിച്ചുകയറൂ . ഇനി അവർക്ക് 
കരയാൻ കണ്ീർ ബാക്കിയില്ല. കാരണും, അവരുടട കൺ
ദകാണുകളിൽ കത്തിനിൽക്കുന്ത് തീ്ന്തങ്ങളാണ്. അത് 
മറക്കരുത്.
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ബാബു കദളിക്ാട് 

ഫ്ാൻസിസ് പാ്ായുടട കസാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനും 
ടസപ്റ്ുംബർ 13 മുതൽ 15 വടര. യുടക്രയ്ൻ കീഴടക്കാൻ 
റഷ് നടത്തിടക്കാണ്ിരിക്കുന് നിഷ്ഠുര ആക്രമണത്തിടന്  
പശ്ാത്തലത്തിൽ ദലാക സമൂഹും ഏടറ ഉദേ്വ�ദത്താ
ടട കാത്തിരിക്കുന് അ്ദ്ാലിക പര്ടനമാണിത്.
സന്ദർശന പരിപാടികളടട വിശോുംശങ്ങൾ പരിശുദ് 
സിുംഹാസനും പ്രസിദ്ീകരിച്ചു.

ദലാകമതങ്ങളടടയുും പാരമ്ര്മതങ്ങളടടയുും ദനതാക്കള
ടട ഏഴാും ആദ�ാളസദമേളനത്തിൽ പടങ്ടക്കുകയാണ് 
പാ്ായുടട കസാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിടന് പ്രധാന ലക്ഷ്ും.നിലവിൽ കാൽമു
ട്ിടന് ദവേന മൂലും നടക്കാൻ ക്ദളശിക്കുന് ഫ്ാൻസിസ് പാ്ായുടട മു്ത്തിടയട്ാമ
ടത്ത വിദേശ ഇടയസന്ദർശനമായിരിക്കുും ഇത്. സദമേളനവുും  മതാന്തര സുംവാേവുും 
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അരദങ്ങറുന് കാസാക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ നൂർ സുൽത്താൻ ആണ് പാ്ായു
ടട മുഖ് സന്ദർശന ദവേി. 
ടസപ്റ്ുംബർ 13-ന് ടചാവ്ാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയും രാവിടല 7.15-ന് ദറാമിടല ടലടയാ
ണാർടോ േ വിഞ്ി അന്താരാഷ്ട വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്് പാ്ാ നൂർ സുൽത്താനി
ദലക്ക് വിമാനും കയറുും. അവിടട പ്രാദേശിക സമയും വവകുദന്രുും 5.45- ന് പാ്ാ 
എത്തിദച്ചരുും.2019 മാർച്ച് വടര അ്ാന എന്ായിരുന്നു ഈ  ന�രും അറിയട്ട്ിരു
ന്ത്.

കകാട്ാരത്ിൽ കൂടിക്ാഴ്ച 

വിമാനത്താവളത്തിടല സ്വീകരണാനന്തരും ഔദേ്ാ�ിക സ്വാ�ത സ്വീകരണ ചടങ്ങ് 
പ്രസിഡന്ിടന് ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുും. ഇവിടട കസാക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻറ് 
കാസിും ദജാമാർട്് ടകടമലലി ടതാക്കടയവുമായി പാ്ാ സൗഹാർദ്ദ കൂടിക്കാഴ്ച 
നടത്തുും. തേനന്തരും പാ്ാ പ്രസിഡന്ിടന് ഭവനത്തിൽ  വച്ചുതടന് രാഷ്ടാധികാരിക
ളും പൗരാധികാരികളും നയതന്തപ്രതിനിധികളമായി ദനർക്കാഴ്ച നടത്തുകയുും അവടര 
അഭിസുംദബാധന ടചയ്യുകയുും ടചയ്യുും.
രണ്ാും േിനമായ ടസപ്റ്ുംബർ 14-ന് ബുധനാഴ്ച രാവിടല ശാന്തിയുടടയുും അനുരഞ്ജ
നത്തിടന്യുും മന്ദിരത്തിൽ പ്രാദേശികസമയും 10 ന് മതദനതാക്കളടമാത്തുള്ള മൗ
നപ്രാർത്ഥന.തുടർന്് ദലാകമതങ്ങളടടയുും പാരമ്ര്മതങ്ങളടടയുും ദനതാക്കളടട 
ഏഴാും സദമേളദനാേ്ഘാടനും .12 മണിക്ക് വിവിധ മതദനതാക്കളമായി പാ്ാ സ്വകാ
ര് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുും. വവകുദന്രും 4.45-ന് എക്ദപാ വമതാനിയിൽ േിവ്ബലി 
അർ്ിക്കുും.
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ഈശ�ാ സഭാ സമൂഹവുക�ാത്് ...

മുന്ാും േിനമായ പതിനഞ്ിനു വ്ാഴാഴ്ച പാ്ാ തദദ്ദശീയരായ ഈദശാ സഭാ സമൂഹ
ത്തിടല അും�ങ്ങളമായി അട്ാദ്ാലിക് നൺഷിദയച്ചറിൽ വച്ച് സ്വകാര് കൂടിക്കാഴ്ച 
നടത്തുും. തുടർന്് രാവിടല 10.30-ന് നിത്സഹായനാഥയുടട നാമത്തിലള്ള കത്തീഡ്ര
ലിൽ  ടമത്ാൻമാടരയുും വവേികടരയുും ടശമോശൻമാടരയുും സമർ്ിതടരയുും വവ
േികാർഥികടളയുും അജപാലനപ്രവർത്തകടരയുും അഭിസുംദബാധന ടചയ്യുും.
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിക്ക് പാ്ാ, ശാന്തിയുടടയുും അനുരഞ്ജനത്തിടന്യുും മന്ദിരത്തിൽ 
മതദനതാക്കളടട സദമേളനത്തിടന്  സമാപന പ്രഖ്ാപന പാരായണത്തിലും സമാപ
നച്ചടങ്ങിലും പടങ്ടക്കുും.ദലാകമതങ്ങളടടയുും പാരമ്ര്മതങ്ങളടടയുും ദനതാക്കളടട 
ഏഴാും സും�മമാണിത്. അവിടടനിന്് നൂർ സുൽത്താൻ അന്താരാഷ്ട വിമാനത്താവള
ത്തിദലക്കു ദപാകുന് പാ്ാ യാത്യയ്് വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ പടങ്ടത്തദശഷും ദറാ
മിദലക്കു വിമാനും കയറുും. ദറാമിടല സമയും രാത്ി 8.15-ന് പാ്ാ ഫ്യുമിച്ചിടനായിലള്ള 
ടലടയാണാർടോ ോ  വിഞ്ി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുും.

ശ�ാസ്ശക്ാ  പാത്ിയാർക്ിസ്  വരില്ല 

ഇതിനിടട, ദമാദക്ാ പാത്ിയാർക്കീസ് കിറിലും ഫ്ാൻസിസ് മാർപാ്യുും തമേിൽ 
കസാക്കിസ്ഥാനിൽ കണ്മുട്ിടല്ലന് കാര്ും ഉറ്ായദതാടട ഇതു സുംബന്ിച്ച 
വനരാശ്ും ദലാകടമങ്ും സമാധാന ദപ്രമികൾ പങ്ിട്ടു തുടങ്ങി. ദലാകപാരമ്ര്മത
ദനതാക്കളടട സദമേളനത്തിൽ പടങ്ടക്കാടനത്തുദമ്ാൾ മാർപാ്യുും പാത്ിയാർക്കീ
സുും തമേിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിദയക്കുും എടന്ാരു പ്രതീക്ഷ ദനരടത്തയുണ്ായിരുന്നു.
എന്ാൽ ഈ  സദമേളനത്തിൽ കിറിൽ പടങ്ടക്കിടല്ലന്നുും പകരും പ്രതിനിധിയായിരി
ക്കുും സുംബന്ിക്കുക എന്നുും വ്ക്തമായി. ഇദതാടടയാണ് പാ്ായുും പാത്ിയാർക്കീ
സുും തമേിലള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയക്കുള്ള സാധ്ത ഇല്ലാതായത്.
യുടക്രയ്നിൽ റഷ് നടത്തുന് യുദ്ത്തിടന് ആറു മാസക്കാലടത്ത പശ്ാത്തലത്തിൽ 
പാ്ായുും പാത്ിയാർക്കീസുും തമേിലളള കൂടിക്കാഴ്ച നിർണ്ായകമാകുമായിരുന്നു. ഈ  
കൂടിക്കാഴ്ചടയക്കുറിച്ച്  ഫ്ാൻസിസ് മാർപാ് ദനരടത്ത ഏടറ പ്രതീക്ഷകൾ പ്രകട
മാക്കിയിരുന്നു. 2016ൽ കയൂബയിടല ഹാവന്യിൽ വച്ച് ഇരുവരുും തമേിൽ കണ്മുട്ി
യിരുന്നു.
ദമാദക്ാ പാത്ിയാർദക്കറ്് ഡി്ാർട്്ടമന്്  ദഫ്ാർ എക്ദറ്ർണൽ ചർച്ച് റിദലഷൻസി
ടന് പുതിയ തലവനായ ആർച്ച്ബിഷ്് അദന്താണി  ഫ്ാൻസിസ് മാർപാ്യുമായി 
ദനരടത്ത കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു ഇദദ്ദഹത്തിടന് 
നിയമനും.റഷ്ൻ ഓർത്തദഡാക് സഭയുും ദറാമൻ കദത്താലിക്കാസഭയുും തമേിലള്ള 
ബന്ടത്തക്കുറിച്ചുളള നിലവിടല പ്രശ്നങ്ങളാണ് നീണ് സുംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ചടചയ്ത
ടതന്് റിദ്ാർട്ടുണ്ായിരുന്നു. 

യുടക്രയ്ൻ യുദ്ത്തിടന് ദപരിൽ കടത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിദധയനായ വ്ക്തിയാ
ണ് ദമാദക്ാ പാത്ിയാർക്കീസ് കിറിൽ. റഷ്ൻ ഓർത്തദഡാക് സഭയുടട കീഴിൽ 150 
േശലക്ഷും അും�ങ്ങളണ്്. ദലാക വ്ാപകമായുള്ള ഓർത്തദഡാക് വക്ര്വരുടട ജന
സുംഖ്യുടട  പകുതിയിദലടറ വരുും ഇത്.
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ഞങ്ങൾ ഐക്യത്ികറെ സാക്ികൾ 

അദതസമയും, ഫ്ാൻസിസ് പാ്ായുടട കസാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനും റഷ്ക്കാരായ 
കദത്താലിക്കടര സുംബന്ിച്ചിടദത്താളും അതീവ പ്രാധാന്മർഹിക്കുന്നുടവന്് ദമാ
ദ്ായിടല വേവമാതാ ടമദത്ാദ്ാലിത്തൻ അതിരൂപതാധ്ക്ഷനായ ആർച്ച്ബിഷ
്് പാടവാടളാ ടപത്ി അഭിപ്രായട്ട്ടു.അ്ദ്ാലിക സന്ദർശനദത്താടനുബന്ിച്ച് 
വേവമാതാ അതിരൂപത ടസപ്റ്ുംബർ 12-15 കാലയളവിൽ "ഞങ്ങൾ ഐക്ത്തിടന് 
സാക്ഷികൾ'' എന് മുദ്ാവാക്വുമായി, അന്ാട്ിദലക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനും സുംഘടി്ി
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്തിടനക്കുറിച്ച് വത്തിക്കാൻ വാർത്താവിഭാ�ത്തിന് അനുവ
േിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് അദദ്ദഹും ഇതു പറഞ്ഞത്.

പാ്ായ്ക് റഷ് സന്ദർശിക്കാൻ എന്് സാധിക്കുും എന്തിടനക്കുറിച്ച് ഒന്നുും പറയാൻ 
പറ്ാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്തിനാൽ റഷ്ദയാട് ദചർന്നു കിടക്കുന് രാജ്
മായ കസാക്കിസ്ഥാനിൽ മാർപാ്ടയത്തുദമ്ാൾ അത് റഷ്യിടല കദത്താലിക്കർക്ക് 
മഹത്തായ ഒരു അവസരമാടണന്നുും, തടന്യുമല്ല കസാക്കിസ്ഥാനിദലക്കു കൂടതൽ 
സ്വതന്തമായി യാത് ടചയ്ാൻ അവർക്കു കഴിയുടമന്നുും ആർച്ച്ബിഷ്് ടപത്ി 
പറഞ്ഞു.

റഷ്യിടല കദത്താലിക്കർക്ക് പാ്ാദയാടള്ള വിശ്വ്തയുും, സർദവ്ാപരി, ദനേഹവുും 
പ്രകടി്ിക്കാനുളള സവിദശഷാവസരമായിരിക്കുമിത്. അതുടകാണ് തടന്യാണ് പാ
്ായുടട കസാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനദവളയിൽ ഇത്തരടമാരു തീർത്ഥാടനും സുംഘടി
്ിക്കാൻ വേവമാതാ അതിരൂപത താൽ്ര്ടമടത്തടതന്നുും അദദ്ദഹും വിശേീകരിച്ചു.

�ാന്ിയുകടയുും ഐക്യത്ികറെയുും
ദൂതു�ായി ശ�ാശ�ാ, മുദ്ാവാക്യും
പാ്ായുടട കസാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിടന് ഔദേ്ാ�ിക ദലാദ�ായുും, മുദ്ാവാക്
വുും പരിശുദ് സിുംഹാസനും പരസ്ട്ടത്തി. "സമാധാനത്തിടന്യുും ഐക്ത്തിടന്
യുും ദൂതർ'  എന്താണ്  അജപാലനസന്ദർശന മുദ്ാവാക്ും.ഇടയസന്ദർശനത്തിടന് 
ഔദേ്ാ�ിക ചിഹ്നത്തിടന് ഏറ്വുും മുകളിൽ കസാഖ് ഭാഷയിലും ഏറ്വുും താടഴ റഷ്ൻ 
ഭാഷയിലും  ഈ  മുദ്ാവാക്ും ദരഖട്ടത്തിയിരിക്കുന്നു.
ടവളത്ത വൃത്താകൃതിയിലള്ള ഈ  ഔദേ്ാ�ിക ചിഹ്നത്തിൽ മുകളിലും താടഴയുമുള്ള ലി
ഖിതങ്ങൾക്കിടയിലായി ഒലിവു ശിഖരവുമായി പറക്കുന് ഒരു പ്രാവിടന് രൂപും. പ്രാവിടന് 
ചിറകുകൾ രണ്് വക്ത്തികൾ ദചർന്താണ്. സമാധാനത്തിടന്യുും ഐക്ത്തി
ടന്യുും ദൂതരുടട പ്രതീകമാണ് ഈ  വക്ത്തികൾ.വക്ത്തിയുടട രൂപത്തിലള്ള 
ചിറകുകളിടലാന്ിൽ ഹൃേയത്തിടന് രൂപവുും ദചർത്തിരിക്കുന്നു. പരസ്ര ധാരണയുടട
യുും സഹകരണത്തിടന്യുും സുംഭാഷണത്തിടന്യുും ഫ്ലമായ ദനേഹടത്തയാണ് ഇത് 
ദേ്ാതി്ിക്കുന്ത്.

മുകൾവശടത്ത ലിഖിതത്തിനുും പ്രാവിടന് ചിത്ത്തിനുും ഇടയിലായി കസാഖ് ജനതയുടട 
പാരമ്ര് കൂടാരരൂപത്തിലള്ള പാർ്ിടമായ  "യുർത്ത'യുടട ഒരു ഘടകമായ ഷനിറാക് 
ആകാശനീല വർണ്ത്തിൽ കാണാും. അതിനു മദ്്ത്തിലായി മഞ്ഞവർണ്ക്കുരിശുും.
ദലാദ�ായിൽ, ഉപദയാ�ിച്ചിരിക്കുന് വർണ്ങ്ങളിൽ ആകാശ നീലയുും മഞ്ഞയുും കസാ
ക്കിസ്ഥാൻ പതാകയുദടതാണ്. മഞ്ഞയുും ടവള്ളയുും വത്തിക്കാൻ പതാകകളദടതുും. പ്ര
ത്ാശയുടട പ്രതീകമാണ്  ഒലിവു ശിഖരത്തിടന് പച്ച നിറും.
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KÄ^nse k` 

�ൾഫ്് മലയാളികളടട ജീവിതും പലദ്ാഴും ദലേശകരമാണ് 
. ഭാര്യുും ഭർത്താവുും ദജാലിക്കാരാകുദമ്ാൾ , അവർക്ക് 
ഒരു കുഞ്ഞ്  ജനിക്കുദമ്ാൾ എല്ലാും ജീവിതും വർണശബളമ
ല്ലാതാകാും. എങ്ിലും �ൾഫ്ിടല വക്ര്വർ മുറുടക്ിടിക്കു
ന് ചില മൂല്ങ്ങളമുണ്് . ആ മൂല്ങ്ങൾ ഫ്ാൻസിസ് പാ്യു
ടട പ്രദബാധനങ്ങദളാട്  ഉൾദച്ചർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാും...

നാമല്ല, വേവമാണ് നടമേ ആേ്ും ദനേഹിക്കുന്ത്  
സദഹാേരീസദഹാേരന്ാദര, ഈ പ്രഖ്ാപനും ടതാഴിലിലും 
നമ്മുടട വിശ്വാസപ്രകടനങ്ങളിലും പ്രധാനമായിരിക്കടട്: "നാും വേവടത്ത ദനേഹിക്കുക
യല്ല, അവിടന്് നടമേ ദനേഹിക്കുകയാണ് ടചയ്തത് " (1 ദയാഹന്ാൻ 4:10). അത് നാും 
ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മുടട കഴിവുകളും ദയാ�്തകളമല്ല ദകന്ദ്രസ്ഥാനത്തുവരുന്ത്, 
മറിച്ച് നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത നിരുപാധികവുും സൗജന്വുമായ വേവദനേഹമാണ്. 
നാും ക്രി്്ാനികൾ ആയിരിക്കുന്തിടന് പ്രഥമ സ്ഥാനത്തുള്ളത് സിദ്ാന്തങ്ങളും  പ്ര
വൃത്തികളമല്ല, മറിച്ച്, നമ്മുടട ഏടതാരു പ്രതികരണത്തിനുും മുമ്് നാും ദനേഹിക്കട്ട
ന്നുടവന്് കടണ്ത്തുന്തിടന് വിസ്മയമാണ്. ഫ്ലും പുറട്ടവിച്ചാൽ മാത്ദമ നമുക്ക് 
മൂല്മുള്ളുടവന്് ദലാകും പലദ്ാഴും നടമേ ദബാധ്ട്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുദമ്ാൾ, സു
വിദശഷമാകടട് നടമേ ഓർമേട്ടത്തുന്ത് നാും ദനേഹിക്കട്ടന്നു എന് ജീവിതസ
ത്മാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടട മൂല്ും:നമേൾ ദനേഹിക്കട്ടന്നു. നമ്മുടട കാലടത്ത ഒരു 
ആത്മീയ ഗുരു ഇപ്രകാരും കുറിച്ചുവച്ചു: "ഏടതാരു മനുഷ്നുും നടമേ കാണുന്തിന് മുമ്്, 

ശ�ാബി ശബബി,നഴ് സ്,കുവവറ്് 

t¢i§fpïv ,ZpxJ§fpïv t¢i§fpïv ,ZpxJ§fpïv 
F¦nepw Hcp {]hmkntbmsSm¸w F¦nepw Hcp {]hmkntbmsSm¸w 

hN\¯nsâ  shfn¨apïv hN\¯nsâ  shfn¨apïv 
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വേവത്തിടന്  ദനേഹനിർഭരമായ കണ്ണുകൾ നടമേ കണ്.നാും കരയുകദയാ ചിരിക്കു
കദയാ ടചയ്യുന്ത് ആടരങ്ിലും ദകൾക്കുന്തിനുമുമ്്, നടമേ പൂർണ്മായുും കാദതാർ
ത്തിരിക്കുന് നമ്മുടട വേവും നടമേ ശ്രവിച്ചു. ഈ ദലാകത്തിടല ആടരങ്ിലും നദമോട് 
സുംസാരിക്കുന്തിന് മുമ്പുതടന്, ശാശ്വത ദനേഹത്തിടന് ശബ്ും നദമോട് സുംസാരിച്ചു
ടകാണ്ിരുന്നു "(H. NOUWEN, Feeling loved, Brescia 1997, 50). ആേ്ും അവൻ നടമേ 
ദനേഹിച്ചു, അവൻ നമുക്കുദവണ്ി കാത്തിരുന്നു. അവൻ നടമേ ദനേഹിക്കുന്നു, അവൻ 
നടമേ  ദനേഹിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടട അനന്ത: വേവത്താൽ ദനേഹി
ക്കട്ട്വർ. ഇതാണ് നമ്മുടട ശക്തി: വേവത്താൽ ദനേഹിക്കട്ട്വർ.

ക്ിസ്തുവികറെ ശനേഹും 

കർത്താവിൽ നിന്് നമുക്ക് ലഭിക്കുന് ദനേഹും നമ്മുടട ജീവിതടത്ത രൂപാന്തരട്ടത്തു
ന് ശക്തിയാണ്: അത് നമ്മുടട ഹൃേയങ്ങടള വിശാലമാക്കുകയുും ദനേഹിക്കാൻ നടമേ 
സജ്ജമാക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. അതുടകാണ്ാണ് ദയശു ഇങ്ങടന പറയുന്ത് - ഇതാണ് 
രണ്ാമടത്ത കാര്ും - "ഞാൻ നിങ്ങടള ദനേഹിച്ചതുദപാടല നിങ്ങളും പരസ്രും ദനേഹി
ക്കുക". അതിനാൽ ഇത് ദയശുവിടന് ദനേഹും അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷണും മാത്മ
ല്ല; അതിനർത്ഥും, അവൻ നടമേ ദനേഹിച്ചതുടകാണ്് മാത്മാണ് നമുക്ക് ദനേഹിക്കാൻ 
കഴിയുക എന്ാണ്, കാരണും അവൻ നമ്മുടട ഹൃേയങ്ങൾക്ക് സ്വന്തും ആത്മാവിടന, 
വിശുദ്ിയുടട ആത്മാവിടന, നടമേ സുഖട്ടത്തുകയുും രൂപാന്തരട്ടത്തുകയുും ടചയ്യു
ന് ദനേഹും നൽകുന്നു. ആയതിനാൽ നമുക്ക് തിരടഞ്ഞടക്കാനുും എല്ലാ സാഹചര്ങ്ങ
ളിലും നാും കണ്മുട്ടുന് ഓദരാ സദഹാേരദനാടും സദഹാേരിദയാടും   ദനേഹ പ്രവർത്തി
കൾ ടചയ്ാനുും കഴിയുും, കാരണും നമേൾ ദനേഹിക്കട്ടന്നു, നമുക്ക് ദനേഹിക്കാനുള്ള 
ശക്തിയുണ്്. അങ്ങടന ഞാൻ ദനേഹിക്കട്ടന്തുദപാടല, എനിക്ക് ദനേഹിക്കാൻ 
കഴിയുും. എല്ലായ്ദ്ാഴും, ഞാൻ നിറദവറ്റുന് ദനേഹും എദന്ാടള്ള ദയശുവിടന് ദനേ
ഹവുമായി ഐക്ട്ട്ിരിക്കുന്നു: "ഇതുദപാടല". അവൻ എടന് ദനേഹിച്ചതുദപാടല, 
എനിക്കുും ദനേഹിക്കാൻ കഴിയുും. ക്രി്ീയ ജീവിതും അത് ലളിതമാണ്, അത് വളടര ലളി
തമാണ്!നാും അതിടന നിരവധി കാര്ങ്ങളാൽ കൂടതൽ സങ്ീർണ്മാക്കുന്നു, എന്ാൽ 
അത് വളടര ലളിതമാണ്.

ശനേഹും പ്ാശയാ�ിക �ീവിതത്ിൽ

എന്ാൽ, പ്രാദയാ�ികമായി, ഈ ദനേഹും ജീവിക്കുക എന്തിടന് ടപാരുടളന്താണ്? 
ഈ കൽ്ന നമുദക്കകുന്തിനു മുമ്്, ദയശു ശിഷ്ന്ാരുടട പാേങ്ങൾ കഴകി; ഈ 
കൽ്ന ഉച്ചരിച്ചദശഷും അവൻ കുരിശു മരത്തിദന്ൽ സ്വയും സമർ്ിച്ചു. ദനേഹിക്കുക 
എന്തിനർത്ഥും ഇതാണ്: ദസവിക്കുക, ജീവൻ നൽകുക. ശുശ്രൂഷദയകുക, അതായത്, 
സ്വന്തും താൽ്ര്ങ്ങൾക്ക് മുൻ�ണന നൽകാതിരിക്കുക; അത്ാഗ്രഹത്തിദന്യുും 
മത്രത്തിദന്യുും വിഷങ്ങളിൽ നിന്് വിമുക്തമാകുക; നിസ്ും�തയുടട അർബുേദത്താ
ടും അവനവനിൽ ദകന്ദ്രീകരിക്കുന് പ്രവണതയുടടതായ മരപ്പുഴവിദനാടും ദപാരാടക, 
വേവും നമുക്ക് നൽകിയ സിദ്ികളും ോനങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുക. പ്രാദയാ�ികമായി, "മറ്റുള്ള
വർക്കായി ഞാൻ എന്താണ് ടചദയ്ണ്ത്?" എന്് സ്വയും ദചാേിക്കുക. ഇതാണ് ദനേഹി
ക്കുക, വേനുംേിന കാര്ങ്ങൾ ദസവന മദനാഭാവദത്താടട, ദനേഹദത്താടട, ആരവ
ങ്ങളില്ലാടത, ഒന്നുും അവകാശട്ടാടത ജീവിക്കുക എന്ത്.
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വകയിൽ സ്പർ�ിക്കുക, കണ്ിൽ ശനാക്കുക

തേനന്തരും ജീവൻ നൽകൽ, അത് എടന്തങ്ിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകൽ മാത്മല്ല, 
ഉോഹരണമായി, സ്വന്തും വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ോനും ടചയ്ൽ, മറിച്ച്, ആത്മോന
മാണ് അത്. എദന്ാട് ഉപദേശും ദതടന്വദരാട് ഇങ്ങടന ദചാേിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു: "എദന്ാട പറയൂ, നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ ടകാടക്കുദമാ?" - "അടത, പിതാദവ, ഞാൻ 
േരിദ്ർക്ക് ഭിക്ഷനല്കുന്നു" - "നിങ്ങൾ ോനും ടചയ്യുദമ്ാൾ, ആ വ്ക്തിയുടട വകയിൽ 
സ്ർശിക്കുന്നുദണ്ാ, അദതാ ഭിക്ഷ എറിഞ്ഞ് ടകാടക്കുകയുും അങ്ങടന വൃത്തിയുള്ളവ
നായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാദണാ ടചയ്യുന്ത്?". അവരുടട മുഖും അരുണാഭമാകു
ന്നു: "ഇല്ല, ഞാൻ ടതാടന്ില്ല." "നീ ഭിക്ഷ നൽകുദമ്ാൾ, നീ സഹായിക്കുന് ആളടട 
കണ്ിൽ ദനാക്കുന്നുദണ്ാ അദതാ മടറ്വിടടടയങ്ിലമാദണാ ദനാക്കുക?" - "ഞാൻ 
ദനാക്കുന്ില്ല". ടതാടക, ദനാക്കുക, നമ്മുടട സദഹാേരീസദഹാേരന്ാരിൽ ദവേനിക്കു
ന് ക്രിസ്തുവിടന് മാുംസും ടതാടകയുും ദനാക്കുകയുും ടചയ്യുക. ഇത് വളടര പ്രധാനമാ
ണ്. ജീവൻ നൽകുക എന്ത് ഇതാണ്. 

പ്തിഫശ�ച്ഛയില്ലാകത ശസവനും കെയ്യുക

സുവിദശഷടത്തയുും സദഹാേരങ്ങടളയുും ദസവിക്കുക, ലാഭും ദനാക്കാടത സ്വന്തും 
ജീവൻ സമർ്ിക്കുക - ഇത് ഒരു രഹസ്മാണ്: ദനട്ും പ്രതീക്ഷിക്കാടത - ലൗകിക 
മഹത്വും ദതടാടത സമർ്ിക്കുക: ഇതിനാണ് നമേളും വിളിക്കട്ട്ിരിക്കുന്ത്. ഇന്് 
വിശുദ്രായി പ്രഖ്ാപിക്കട്ട് നമ്മുടട സഹയാത്ികർ ഇപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ിദയാ
ടട ജീവിച്ചത്: തങ്ങളടട വിളി, ചിലർ പുദരാഹിതർ, സമർ്ിതർ എന് നിലയിൽ, മറ്റു 
ചിലർ അല്മായർ എന് നിലയിൽ, വിളി ആദവശദത്താടട ആദലേഷിച്ചുടകാണ്്, അവർ 
സുവിദശഷത്തിനായി ജീവിതും ചിലവഴിച്ചു, അവർ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു സദന്താഷും 
കടണ്ത്തി.അവർ ചരിത്ത്തിൽ കർത്താവിടന് വിളങ്ന് പ്രതിഫ്ലനങ്ങളായി മാറി. 
ഇതാണ് ഒരു വിശുദ്ദനാ  വിശുദ്ദയാ : ചരിത്ത്തിടല കർത്താവിടന് തിളങ്ന് 
പ്രതിഫ്ലനും.നമുക്കുും ശ്രമിക്കാും:വിശുദ്ിയിദലക്കുള്ള വഴി അടഞ്ഞിട്ില്ല, അത് സാർ
വ്ത്ികമാണ്, അത് മാദമോേീസാദയാടട ആരുംഭിക്കുന് നമുടക്കല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു 
വിളിയാണ്, അത് അടഞ്ഞിട്ില്ല. നമുക്കുും ശ്രമിക്കാും, എടന്തന്ാൽ നമേൾ ഓദരാരു
ത്തരുും വിശുദ്ിയിദലക്ക്, അേ്വീതീയവുും അനാവർത്തിതവുമായ വിശുദ്ിയിദലക്കാണ് 
വിളിക്കട്ട്ിരിക്കുന്ത്.
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AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിദക്ഷപും കരുതിവക്കാനുും കർത്താവിടന് 
വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് സോ ജാ�രൂകരായിരിക്കാനുും ആഹ്വാനും 
ടചയ്യുന് വി.ലൂക്കായുടട സുവിദശഷും പന്തണ്ാും അദ്്ായും 
32 മുതൽ 48 വടരയുള്ള വി.ഗ്രന്ഥ ഭാ�ും വിശേീകരിച്ച് 2022 
ആ�സ്റ് 7ന് ഫ്ാൻസീസ് പാ് നിദ്യിലാണ് ദപാകരുടത
ന്നുും അലസതയിൽ നിപതിക്കരുടതന്നുും സോ ജാ�രൂക
രായിരിക്കാനുും ആഹ്വാനും നൽകി.
സകല ഭയ്ാടകളിലും ശിഷ്ന്ാർക്ക് ആത്മവധര്ും പകരുന്തിനുും ജാ�രൂകരായി
രിക്കാൻ അവടര ക്ഷണിക്കുന്തിനുമായി അവദരാട് സുംസാരിക്കുന് ഈദശാ അവർ
ക്ക് രണ്് മൗലിക പ്രദബാധനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആേ്ദത്തത്  'ടചറിയ അജ�ണദമ 
ഭയട്ദടണ്' (ലൂക്ക 12:32); രണ്ാമദത്തത് 'ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക' (ലൂക്ക 12:35) ചിലദ്ാ
ടഴാടക്ക നടമേ തളർത്തുന് ഭയങ്ങടള പരാജയട്ടത്താനുും നിഷ്ക്രിയവുും മരവിച്ചതു
മായ ഒരു ജീവിതും നയിക്കാനുള്ള പ്രദലാഭനടത്ത മറികടക്കാനുമുള്ള രണ് സുപ്രധാന 
പേങ്ങളാണ് ഇവ എന്ാണ് പാ് പഠി്ിക്കുന്ത്. 'ഭയട്ദടണ്ാ, ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക' 
ഈ രണ് ക്ഷണങ്ങടള കുറിച്ചാണ് പാ് തുടർന്് വിചിന്തനും നൽകിയത്.

ഭയകപെശടണ്ട

'ദപടിദക്കണ്'  എന്്  ഈദശാ പറയുന്ത് സുരക്ഷിതത്വും നൽകുന് സാന്ത്വന വചസാ

\mw hnizmknIÄ, kZm \mw hnizmknIÄ, kZm 
DWÀ¶ncn¡Ww : ]m¸DWÀ¶ncn¡Ww : ]m¸
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യിട്ാണ്. അവിശ്വാസത്തിടന്യുും ഉത്കണ്ഠയുദടതുമായ ഒരു വികാരത്തിടന് തടവിലാ
ണ് പലദ്ാഴും നാും. നിസ്ഹായാവസ്ഥയിലാടണന് ഭയും, അും�ീകരിക്കട്ടകയുും 
ദനേഹിക്കട്ടകയുും ടചയ്യുന്ിടല്ലന് ഭയും, നമ്മുടട പദ്തികൾ നട്ിലാക്കാൻ 
കഴിയിടല്ലന് ഭയും, ഒരിക്കലും സദന്താഷും ലഭിക്കില്ല എന് ഭയും, തുടങ്ങി പല തരത്തി
ലള്ള ഭയത്തിനുും അടിമകളായി എല്ലാ ദമഖലയിലും നിരന്തരമായ ഉത്ക്കണ്ഠയിലും 
ആകുലതയിലും ജീവിക്കുന്വരാണ് നാും. ഇവിടട ഭയട്ദടണ് എന്് ഉറ്് നൽകി 
പിതാവായ വേവത്തിൽ വിശ്വാസമർ്ിക്കാനാണ് ഈദശാ നദമോട് ആവശ്ട്ടന്
ത് എന്ാണ് പാ്ാ പഠി്ിക്കുന്ത്. ഭയട്ദടണ് എന് ഉറ്ിദനാട് ദചർത്തു വയ്കട്ട് 
ഒരു ഹൃേയും നമുക്കുണ്ാകണും.

പശരാന്മുഖത

കർത്താവ് നടമേ ദനേഹദത്താടട കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു എന് അവദബാധും നിദ്
യിലാഴന്തിനുും അലസരായിരിക്കുന്തിനുും ഇടയാകരുത്. ദനദര മറിച്ച് നാും ഉണർ
ന്ിരിക്കാനുും ജാ�രൂകരായിരിക്കാനുും തയ്ാറാകണും. പാ്ാ പറയുന്നു വാ്വത്തിൽ 
ദനേഹിക്കുക എന്തിനർത്ഥും മറ്റുള്ളവരുടട കാര്ത്തിൽ ശ്രദ്യുള്ളവരായിരിക്കാനുും, 
അവരുടട ആവശ്ങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കാനുും, സുംലഭ്രായിരിക്കാനുും, ദകൾക്കാനുും, 
സ്വാ�തും ടചയ്ാനുും തയ്ാറാകുക എന്ാണ് ഫ്ാൻസീസ് പാ് പ്രദബാധി്ിക്കുന്ത്.

 ഒരുക്മുള്ളവരായിരിക്കുക

ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാനുും തയ്ാറായിരിക്കാനുമുള്ള ക്ഷണമാണ് രണ്ാമദത്തത്. ഇത് 
ക്രി്ീയ ജ്ാനമാടണന്ാണ് പാ്ാ പഠി്ിക്കുന്ത്. ഈ ക്ഷണും പലവുരു ദയശു 
ആവർത്തിക്കുന്നു. ഗൃഹനാഥനിൽ ദകന്ദ്രീകൃതമായ മൂന്് ടചറിയ ഉപമകളിലൂടടയാണ് 
ഈദശാ ഇതു ടചയ്യുന്ത്. ആേ്ദത്തതിൽ യജമാനൻ വിവാഹവിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് ടപടട്
ന്നു മടങ്ങിവരുന്നു. രണ്ാമദത്തതിലാകടട് കള്ളന്ാരാൽ ആശ്ര്ട്ടത്തട്ടാൻ ഗൃ
ഹനാഥൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ില്ല. മൂന്ാമദത്തതിൽ യജമാനൻ ഒരു നീണ് യാത് കഴിഞ്ഞ് 
മടങ്ങി വരുന്നു. ഇവയിടലല്ലാും നൽകുന് സദന്ദശും ഇതാണ്: നാും ഉണർന്ിരിക്കണും. 
ശ്രദ് വ്തിചലിക്കരുത്. ആന്തരിക അലസതക്ക് വഴങ്ങരുത്. അവിടന്് നടമേ ഏൽ്ി
ച്ചവയുടട കണക്ക് നാും തടന് സമർ്ിക്കണും

ഉപസുംഹാരും

പാ്ാ തുടർന്് പ്രദബാധി്ിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളദരദയടറ ലഭിച്ചു: നമ്മുടട ജീവിതും; 
വിശ്വാസും; കുടുംബും; ബന്ങ്ങൾ; ദജാലി; നമ്മുടട വാസസ്ഥലും; നമ്മുടട ന�രും; 
തുടങ്ങി ഒരു പാട് കാര്ങ്ങൾ.
പാ്ാ ദചാേിക്കുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയവ നാും പരി
പാലിക്കുന്നുദണ്ാ? അദതാ വനമിഷിക സുഖത്തിനുും സൗക
ര്ത്തിനുമായി അവടയ വകവിടന്നുദണ്ാ? നമുക്ക് നൽകി
യവയുടട നല്ല സുംരക്ഷകരാകാും.
കർത്താവിടന് സന്ദർശനടത്ത സ്വാ�തും ടചയ്യുകയുും, 
സന്ദ്തദയാടും ഉോരതദയാടും 'ഇതാ ഞാൻ ' എന്നു 
പറഞ്ഞ പരി. കന്കാമറിയും നടമേ സഹായിക്കടട്.
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AhXcWw: {_. tXmakv t]mÄ sImSnb³

�ലാത്ക്കാർക്കുള്ള ദലഖനടത്ത അധികരിച്ചുള്ള വിചിന്തനും 
നാും വീണ്ും തുടരുകയാണ്. �ലാത്ർക്കുള്ള കത്തിൽ, വിശുദ് 
പൗദലാസ് വക്ര്വ സ്വാതന്ത്ടത്തക്കുറിച്ച് അനശ്വരമായ 
വാക്കുകൾ കുറിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ക്രി്ീയ സ്വാത

ന്ത്ും? ഇന്് നമേൾ ഇതിടനക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക: ക്രി്ീയ സ്വാതന്ത്ും, സ്വാത
ന്ത്ും.
നഷ്ട്ടദമ്ാൾ മാത്ും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുവൻ വില തിരിച്ചറിയുന് ഒരു നിധിയാണ് 
സ്വാതന്ത്ും. സ്വാതന്ത്ത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന് നമേിൽ പലരുും അതിടന 
കാണുന്ത് ഒരു ോനവുും കാത്തുസൂക്ഷിദക്കണ് ഒരു വപതൃകവുും എന്തിലപരി  ദനടി
ടയടത്ത അവകാശമായിട്ാണ്. നൂറ്ാണ്കളായി, സ്വാതന്ത്ും എന് വിഷയടത്ത ചുറ്ി
്റ്ിയുള്ള എത്ടയത് ടതറ്ിദ്ാരണകൾ, വിഭിന് വീക്ഷണങ്ങൾ തമേിലള്ള സുംഘർഷ
ങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടുണ്് !
ക്രിസ്തുവിടന്  സത്ും അറിയുകയുും അും�ീകരിക്കുകയുും ടചയ്ത ആ  ക്രി്്ാനികൾ, 
അതിനു ദശഷും സ്വാതന്ത്ത്തിൽ നിന്് അടിമത്തത്തിദലക്ക് നയിക്കുന് വഞ്നാപര
മായ നിർദദ്ദശങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കട്ടന്തിന് സ്വയും അനുവേിക്കുന്ത്, �ലാത്രു
ടട കാര്ത്തിൽ,  അദ്ാ്ലന് സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ില്ല: അവർ ദയശുവിടന്  
വിദമാചനോയക സാന്ിദ്്ത്തിൽ നിന്് പാപത്തിടന്യുും വനയാമികവാേത്തി
ടന്യുും അടിമത്തും തുടങ്ങിയവയിദലക്ക് കടക്കുന്നു. വനയാമികവാേും ഇന്നുും നിയ
മാനുസാരിത്വത്തിൽ, ധർമോധർമേ വിദവചനവിേ്യിൽ അഭയും ദതടന്, നമ്മുടട, 

\ãs¸Spt¼mÄ \ãs¸Spt¼mÄ 
Xncn¨dnbp¶ \n[nbmWv Xncn¨dnbp¶ \n[nbmWv 
kzmX{´ywkzmX{´yw  
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നിരവധി വക്ര്വരുടടയുും  ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ആകയാൽ, “അടിമത്തത്തിടന്  നുകത്തി
ന് വിദധയരാകാടത”  (�ലാത്തിയർ 5:1) മാദമോേീസാവഴി ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ത്തിൽ 
ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ പൗദലാസ് വക്ര്വടര ക്ഷണിക്കുന്നു. പൗദലാസ് സ്വാതന്ത്ത്തിൽ 
അഭിമാനുംടകാള്ളുന്നു. പൗദലാസ്ലേീഹാ എഴതുന്നു, “നടമേ അടിമകളാക്കുകടയന് 
ലക്ഷ്ദത്താടട” ചില "കള്ളസദഹാേരന്ാർ" സമൂഹത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി "ചാര്
ണി നടത്തുന്നുണ്് " (�ലാത്തിയർ 2:4). ഇടതക്കുറിച്ച് പൗദലാസിനറിയാും. അവന് 
അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്രിസ്തുവിലള്ള സ്വാതന്ത്ടത്ത നിരാകരിക്കുന് ഒരു 
പ്രദഘാഷണും ഒരിക്കലും സുവിദശഷാനുസൃതമാകില്ല. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദയശുവിടന്  
നാമത്തിൽ നിർബന്ിക്കാൻ കഴിയില്ല, നടമേ സ്വതന്തരാക്കുന് ദയശുവിടന്  നാമ
ത്തിൽ ആടരയുും അടിമയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ജ്ാനനോനത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു 
സമോനമാണ് സ്വാതന്ത്ും.
എന്ാൽ സ്വാതന്ത്ടത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശുദ് പൗദലാസിടന്  പ്രദബാധനും സർദവ്ാപ
രി സകാരാത്മകമാണ്. ദയാഹന്ാൻടറ സുവിദശഷത്തിൽ നാും കാണുന് ദയശുവി
ടന്  ഉേ്ദബാധനങ്ങൾ അദ്ാ്ലൻ മുദന്ാട്ടുവയ്ക്കുന്നു: "നിങ്ങൾ എടന് വചനത്തിൽ 
നിലനിൽക്കുടമങ്ിൽ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എടന് ശിഷ്ന്ാരാണ്; നിങ്ങൾ സത്ും 
അറിയുകയുും സത്ും നിങ്ങടള സ്വതന്തരാക്കുകയുും ടചയ്യുും"(8,31-32). അതിനാൽ, 
നടമേ സ്വതന്തരാക്കുന് സത്ത്തിടന്  ഉറവിടമായ ദയശുവിൽ, സർദവ്ാപരി, നില
നിൽക്കുക എന്താണ് ഓർമേട്ടത്തൽ. അതിനാൽ, ക്രി്ീയ സ്വാതന്ത്ും രണ്് 
അടിസ്ഥാന ്ുംഭങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമാണ്: ആേ്ദത്തത്, കർത്താവായ ദയശുവിടന്  
കൃപ; രണ്ാമദത്തത്, ക്രിസ്തു നമുക്ക് ടവളിട്ടത്തുന്, അവിടന്നുതടന്യായ, സത്ും.
എല്ലാത്തിനുമുപരിയായി, അത് കർത്താവിടന്  ഒരു ോനമാണ്. �ലാത്ർക്ക്, അവടര
ദ്ാടല തടന് നമുക്കുും, ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ും   ദയശുവിടന് ടറ മരണദത്താത്ഥാനങ്ങള
ടട ഫ്ലമാണ്. അദ്ാ്ലൻ തൻടറ എല്ലാ പ്രദബാധനങ്ങളും തടന്  �തകാല ജീവിത 
ബന്ങ്ങളിൽ നിന്് തടന് ദമാചി്ിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു: അവനിൽ 
നിന്് മാത്ദമ ആത്മാവിനനുസൃതമായ ജീവിതത്തിടന്   നൂതന ഫ്ലങ്ങൾ ലഭിക്കൂ. 
വാ്വത്തിൽ, പാപത്തിടന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ും 
ക്രിസ്തുവിടന്  സ്വയും തറയ്കട്ടാൻ അനുവേിച്ച അവിടടത്തടന് വേവും മനുഷ്ടന്  
സമൂലമായ വിദമാചനത്തിടന്  ഉറവിടും സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് നടമേ നിരന്തരും ആശ്ര്
ട്ടത്തിടക്കാണ്ിരിക്കുന്നു: നമുക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്വുും നഷ്ട്ട് സ്ഥലും, അതായത് 
മരണും സ്വാതന്ത്ത്തിടന്  ദ്ാതാസ്ായി മാറിദയക്കാും . ഇതാണ് വേവദനേഹ
ത്തിടന്  രഹസ്ും! ഇത് എള്ത്തിൽ മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, പദക്ഷ അത് ജീവിച്ചു. 
ദയശു തടന് അത് ഈ വാക്കുകളിലൂടട പ്രഖ്ാപിച്ചിരുന്നു: "ഞാൻ തിരിടച്ചടക്കുന്തി
നായി എടന് ജീവൻ നൽകുന്തിനാൽ പിതാവ് എടന് ദനേഹിക്കുന്നു. ആരുും അത് 
എന്ിൽ നിന്് പിടിടച്ചടക്കുകയല്ല: ഞാൻ അത് സ്വമനസ്ാ സമർ്ിക്കുകയാണ്. അത് 
നൽകാനുും തിരിടച്ചടക്കാനുമുള്ള അധികാരും എനിക്ക് ഉണ്് " (ദയാഹന്ാൻ. 10:17-18). 
മരണത്തിന് സ്വയും കീഴടങ്ന്തിലൂടട ദയശു തടന്  പൂർണ് സ്വാതന്ത്ും സാക്ഷാ
ത്ക്കരിക്കുന്നു; ഈ രീതിയിൽ മാത്ദമ തനിക്ക് എല്ലാവർക്കുും ദവണ്ി ജീവൻ ദനടാൻ 
കഴിയൂ എന്് അവിടദത്തക്കറിയാും.
ദനേഹത്തിടന്  ഈ രഹസ്ും പൗദലാസ് വ്ക്തിപരമായി ദനരിട്് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. 
അതുടകാണ്ാണ് അദദ്ദഹും �ലാത്ദരാട് വളടര ധീരമായ ഒരു ഭാവദത്താടട ഇങ്ങടന 
പറയുന്ത്: "ഞാൻ ക്രിസ്തുവിദനാടകൂടട ക്രൂശിക്കട്ട്ടു" (�ലാത്തിയർ 2:19). കർത്താ
വുമായുള്ള പരമമായ ഐക്ത്തിടന്  ആ കർമേത്തിൽ, തൻടറ ജീവിതത്തിടല ഏറ്വുും 
വലിയ സമോനും തനിക്ക് ലഭിച്ചുടവന്് അവിടന്റിയുന്നു: സ്വാതന്ത്ും. കുരിശിൽ, വാ
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്വത്തിൽ, അവിടന്് "ജഡടത്ത അതിടന്  അഭിനിദവശങ്ങദളാടും ആഗ്രഹങ്ങദളാടും 
കൂടി" (5:24) ആണിയടിച്ചു. അദ്ാ്ലടന്  വിശ്വാസും എത്മാത്ും സജീവമായിരുന്നു
ടവന്്, ദയശുവുമായുള്ള അട്ും എത് വലതായിരുന്നുടവന്് നമുക്ക് മനസ്ിലാക്കാൻ 
സാധിക്കുും, അദതസമയും, ഒരു വശത്ത്, നമുക്ക് ഇത് ഇടല്ലന് അവദബാധും നാും പു
ലർത്തുദമ്ാൾ, മറുവശത്ത്, അദ്ാ്ലടന്  സാക്ഷ്ും നമുക്ക് പ്രദചാേനും പകരുന്നു. 
ക്രി്്ാനി സ്വതന്തനാണ്, സ്വതന്തനായിരിക്കണും, പ്രമാണങ്ങളടടയുും വിചിത്മായ 
കാര്ങ്ങളടടയുും അടിമയായിരിക്കാൻ വിളിക്കട്ട്വനല്ല.
സ്വാതന്ത്ത്തിടന്  രണ്ാമടത്ത ്ുംഭും സത്മാണ്. ഇതിലും, വിശ്വാസത്തിടന്  
സത്ും ഒരു അമൂർത്ത സിദ്ാന്തമല്ല, പ്രതയുത, വവയക്തിക ജീവിതത്തിൻടറ വേ
നുംേിന-ആകമാന ടപാരുളിടന ദനരിട്് സ്ർശിക്കുന് ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻടറ യാ
ഥാർത്ഥ്മാടണന്് ഓർദക്കണ്തുണ്്. വിേ്ഭ്ാസമില്ലാത്ത, വായിക്കാടനാ എഴതാദനാ 
ദപാലും അറിയാത്ത, എന്ാൽ ക്രിസ്തുവിടന് സദന്ദശും നന്ായി മനസ്ിലാക്കിയ 
എത്ദയാ ദപർക്ക് അവടര സ്വതന്തരാക്കുന് ഈ ജ്ാനും ഉണ്്, ജ്ാനനോനത്തിൽ 
പരിശുദ്ാത്മാവിലൂടട അവരിദലക്ക് പ്രദവശിച്ചത് ക്രിസ്തുവിടന് ജ്ാനമാണ്. ഉോഹ
രണത്തിന്, വലിയ വേവശാസ്ത്രജ്ടരക്കാൾ, ക്രിസ്തുവിടന് ജീവിതും നയിക്കുന്, സു
വിദശഷത്തിടന് സ്വാതന്ത്ത്തിന് വിലദയറിയ സാക്ഷ്ും നൽകുന് എത്ദയാ ദപടര 
നാും കടണ്ത്തുന്നു. ഒരു വ്ക്തിയുടട ജീവിതടത്ത പരിവർത്തനും ടചയ്യുകയുും അവടന 
നന്യിദലക്ക് നയിക്കുകയുും ടചയ്യുന്തിന് ആനുപാതികമായിട്ാണ് സാതന്ത്ും നടമേ 
സ്വതന്തരാക്കുന്ത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്തരാകാൻ നമേൾ നടമേത്തടന് ഒരു 
മാനസിക തലത്തിൽ അറിയുക മാത്മല്ല, എല്ലാറ്ിനുമുപരിയായി നമ്മുടട ഉള്ളിൽ, 
അ�ാധമായ സത്ും ഉളവാക്കുകയുും ദവണും. അവിടട, ഹൃേയത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിടന്  
കൃപയിദലക്ക് നടമേത്തടന് തുറക്കണും. സത്ും നടമേ അസ്വസ്ഥരാക്കണും.

ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥരല്ലാത്ത ക്രി്്ാനികളടണ്ന്് നമുക്കറിയാും: അവരുടട ജീവിതും 
എദ്ാഴും ഒരുദപാടലയാണ്, അവരുടട ഹൃേയത്തിൽ ചലനമില്ല, അവർക്ക് അസ്വസ്ഥ
തയില്ല. എന്തുടകാണ്്? കാരണും, അസ്വസ്ഥത, പരിശുദ്ാത്മാവ് നമ്മുടട ഉള്ളിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തിടന് സൂചനയാണ്, സ്വാതന്ത്ും എന്ത് സജീവമായ സ്വാത
ന്ത്മാണ്, അത് പരിശുദ്ാത്മാവിടന് കൃപയാൽ ഉണ്ായതാണ്. അതുടകാണ്ാണ് 
സ്വാതന്ത്ും നടമേ അസ്വസ്ഥരാദക്കണ്ടതന്നുും അത് നമേടള നിരന്തരും ദചാേ്ും 
ടചദയ്ണ്തുടണ്ന്നുും അങ്ങടന നമേൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താടണന്തിദലക്ക് 
എദ്ാഴും ആഴത്തിൽ കുതിച്ചുകയറണടമന്നുും ഞാൻ പറയുന്ത്. ഈ വിധത്തിൽ 
നമേൾ, സത്ത്തിൻടറയുും സ്വാതന്ത്ത്തിൻടറയുും പാത ജീവിതകാലും മുഴവൻ നീ
ണ്നിൽക്കുന് ആയാസകരമായ യാത്യാടണന്് കടണ്ത്തുന്നു. സ്വതന്തമായി 
തുടരുന്ത് ബുദ്ിമുട്ാണ്, അത് ഒരു ദപാരാട്മാണ്; 
പദക്ഷ അത് അസാധ്മല്ല. വധര്ദത്താടട, നമുക്ക് 
മുദന്ാട്് ടകാണ്ദപാകാും, അത് നമുക്ക് ഗുണും 
ടചയ്യുും. കുരിശിൽ നിന്നുള്ള ദനേഹും നടമേ നയിക്കുക
യുും താങ്ങിനിർത്തുകയുും ടചയ്യുന് ഒരു യാത്യാണ
ത്: നമുക്ക് സത്ും ടവളിട്ടത്തിത്തരുന്തുും നമുക്ക് 
സ്വാതന്ത്ും നൽകുന്തുമായ ദനേഹും. ഇത് സദന്താ
ഷസരണിയാണ്. സ്വാതന്ത്ും നടമേ സ്വതന്തരാ
ക്കുന്നു, നമുക്ക് സദന്താഷും പ്രോനും  ടചയ്യുന്നു. നന്ദി.
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     വിശുദ് ദലോഡിൻ ടതവടനടയക്കുറിച്ചുള്ള കഴിഞ്ഞ 
ലക്കത്തിടല എടന് ദലഖനും ഞാൻ എഴതി അവസാ
നി്ിച്ചദ്ാൾ രണ്് ദചാേ്ങ്ങൾക്ക് ഉത്തരും ഇത്തവണ 
നൽകാടമന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലക്കും കാണാടത 
ദപായവർക്കുള്ള ഓർമേട്ടത്തലാകടട് ആേ്ും. വിശുദ് 
ദലോഡിൻ ടതവടന 185 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്് ഈ ദലാക
ത്തിൽ വേവത്തിനുും മനുഷ്ർക്കുും പ്രീതികരമായി ജീവിച്ചു 
കടന്നുദപായ ഫ്ഞ്ചുകാരിയായ വിശുദ്യാണ്.
 ഭാരതത്തിനുും നമ്മുടട ടകാച്ചു ദകരളത്തിനുും ഇദ്ാൾ ഈ വിശുദ്യുടട 
ജീവിതും പ്രസക്തിദയറ്റുന്ടതങ്ങടനടയന് ദചാേ്ത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ആേ്ും. 
ദകാവിഡിനുദശഷമുള്ള ഭാരതത്തിടല സാമൂഹിക സ്ഥിതി ഫ്ഞ്് വിപ്ലവാനന്തര കാല
ഘട്ദത്താട് ദചർന്നു നിൽക്കുന്നു. അത്ദത്താളും ോരിദ്്ും നമ്മുടട രാജ്ത്ത് വർദ്ിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണവുും പാർ്ിടവുും മരുന്നുും ഒന്നുമില്ലാടത ഇന്ത്യുടട ടതരുവീഥികളിൽ 
അലയുന്വടര ആശ്വസി്ിക്കാൻ ഈ വിശുദ്യുടട ജീവിതമാതൃക നടമേ പ്രദചാേി
്ിക്കുന്നു. ഇവിടട നാും വരച്ചിടന് ോരിദ്്ദരഖയ്ക് എന്തു പ്രസക്തി ? പകരും നമേിടല 
മനുഷ്ത്വും അളക്കുന് ഒരു സാങ്ല്ിക ദരഖ വരച്ചു ദനാക്കൂ. ജീവിതത്തിൽ വേവും ഓദരാ 
വ്ക്തിക്കുും കൽ്ിച്ച മനുഷ്മഹത്വത്തിടന് പിന്ാടലയായിരുന്നു വിശുദ്യുടട ജീവിത
യാത്യത്യുും.
 കൗമാര ജീവിതത്തിൽ വിശുദ് പ്രാഥമികപഠനും നടത്തിയത് ടസന്് പിയറി 
- ടലസ്-ടനാവണൻസ് മഠും വക സ്കൂളിലായിരുന്നു. 1816-ലാണ് ''ടപ്രാവിഡൻസ് 
ഓഫ്് ടസന്് ബ്രൂദണാ'' എന് ദപരിലള്ള ഒരു കാരുണ് ദസനയ്ക്കു ഫ്ാ. ആദന്ദ്ര ടകായിൻ
ടദ് രൂപും നൽകിയിരുന്നു. പഴടയാരു കാർത്തൂസിയൻ ആശ്രമ മന്ദിരത്തിലായിരുന്നു 
ഈ സുംഘത്തിടന് ഓഫ്ീസ് . യുവതികളടടയുും ടപൺകുട്ികളടടയുും വിേ്ാഭ്ാസത്തി
നുും ദക്ഷമത്തിനുും ദവണ്ിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ''പയസ് യൂണിയൻ'' എന് ദപരിലള്ള 
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പ്രസ്ഥാനും ഏടറ്ടത്തു. 1817-ൽ ഫ്ാ. ടകായിൻ ടദ് ഈ ദനേഹ കാരുണ് ശുശ്രൂഷകൾ
ക്ക് മടറ്ാരു ദപര് നൽകി ''ടപ്രാവിഡൻസ് ഓഫ്് േി ദസക്രഡ് ഹാർട്് '' ഈ പ്രസ്ഥാ
നത്തിടന് പ്രസിഡണ്ായി സിസ്റർ ടതവടന ടതരടഞ്ഞടക്കട്ട്ടു. ഒരു േിവസും ഫ്ാ. 
ടകായിൻടദ് കൂനി വിറച്ചു ടകാണ്ിരിക്കുന് രണ്് കുട്ികടള സിസ്ററിടന് അരികിടല
ത്തിച്ചു. അദതാടട അനാഥക്കുരുന്നുകൾക്കായുും വിശുദ് ദനേഹത്തണടലാരുക്കാൻ 
തുടങ്ങി. 1818 ഒദ്ാബർ 6ന് ഈ പ്രസ്ഥാനും 'റിലീജിയസ് ഓഫ്് ജീസസ് ആൻഡ് ദമരി' 
എന്് പുനർനാമകരണും ടചയ്ട്ട്ടു. ഇതിനിടട രണ്ിടങ്ങളിദലക്ക് ഈ ജീവകാരുണ് 
പ്രസ്ഥാനത്തിടന് ആസ്ഥാനും മാറുകയുണ്ായി. 1835-മുതൽ വിശുദ്യുടട ആദരാ�്ും 
ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1837-ൽ വിശുദ്യുടട ആത്മാവ് കർത്താവിടന് സന്ിധിയിദല
ക്ക്  പറന്നുയർന്നു  പിയൂസ് ഒമ്താമൻ മാർ്ാ് ഈ സന്ാസ സമൂഹത്തിന് ടപാന്തി
ഫ്ിക്കൽ പേവി നൽകി.
ഇല്ലാ്ാവങ്ങളടട നിരനീളദമ്ാൾ ....
 വിശുദ്യുടട നാമകരണ നടപടികളടട തുടക്കത്തിൽ ചില അഭിപ്രായവ്ത്ാ
സങ്ങളണ്ായി. വിശുദ്യുടട രചനകൾക്ക് 'ഓർത്ത്ദഡാക് ' വശലിയുടണ്ന്് വേവ
ശാസ്ത്രജ്ന്ാർ വാേിച്ചുടവങ്ിലും അവയിൽ ഒന്നുും സഭയുടട ഔദേ്ാ�ിക പ്രദബാധന
ങ്ങൾക്ക്   
വിരുദ്മായടതാന്നുും അവർക്ക് കടണ്ത്താനായില്ല. 1973 ആ�സ്റ് 23ന് വേവോസി, 
1978 ടഫ്ബുവരി 9 ന് ധന് എന്ീ പേവികളിദലക്ക് സഭ സിസ്ററിടന ഉയർത്തി. 
വിശുദ് ദജാൺ ദപാൾ രണ്ാമൻ  സിസ്റർ ദലോഡിൻ ടതവടനടയ 1993 മാർച്ച് 21 ന്  
വിശുദ്യായി പ്രഖ്ാപിച്ചു.
 നമുക്കു ചുറ്റുും ഇല്ലാ്ാവങ്ങളടട നിര നീളദമ്ാൾ, അവരിദലക്ക് വകനീട്ാൻ 
വിശുദ് നടമേ പ്രദചാേി്ിക്കുന്നുണ്്. തടന് ആത്മീയ പിതാവ് ''നിടന് വേവും ടതര
ടഞ്ഞടത്തിരിക്കുന്നു'' എന്നു പറഞ്ഞദതാടട, സിസ്റർ ദലോഡിനു മുമ്ിൽ തുറക്കട്ട് ജീ
വിതപാതയുടട തുടർപടവുകൾ നമ്മുടട മുമ്ിലമുണ്്. വേവും ടതരടഞ്ഞടക്കട്ട്ടുടവ
ന് ആത്മീയ പിതാവിടന് സ്വരും ഒരു വിശുദ് ജീവിതത്തിദലക്ക് സിസ്റർ നയിച്ച ജീവിത 
പരിസരടത്തക്കുറിച്ച് അടത്ത ലക്കത്തിൽ പറയാും 
                                                                                                                                 (തുടരുും)
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മാതാവിടന് പല അപോനങ്ങളും നമുക്ക് പരിചി
തമാണദല്ലാ. എന്ാൽ നമുക്്ക അത് പരിചിത
മല്ലാത്ത പ്രകീർത്തനമാണ് മിഷണറിമാരുടട 
മദ്്ദസ്ഥ  എന്ത്. എന്ാൽ അടിമകളടട 
ബന്ന വിദമാചകനാഥയായ മറിയും മിഷടന് 
മദ്്സ്ഥയാണ്.
1218-ൽ കാരുണ്വതിയായ മാതാവ് വി. പീറ്ർ ടനാളാടക്ാ, വി. വറമുണ്്, 
വാഴ്ത്തട്ട് ടജയിുംസ് രാജാവ് എന്ിവർക്ക് പ്രത്ക്ഷയായി, മൂർ വുംശജർ 
അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്വടര സ്വതന്തരാക്കുന്തിനുും അവടര വക്ര്വ
രായി ജീവിക്കാൻ അനുവേിക്കുന്തിനുും ഒരു സഭ തുടങ്വാൻ ആവശ്ട്ട്ടു. 
പരിശുദ്   അമേ ആവശ്ട്ട്തനുസരിച്ച് അവർ ബന്കവിദമാചക 
നാഥയായ പരിശുദ് കാരുണ്നാഥയുടട ഒരു സദഹാേരസുംഘും ആരുംഭിക്കു
കയുും, അടിമകടള സ്വതന്തരാക്കി അദനകടര അന്ടത്ത  മുഹമേേീയരിൽ
നിന്് രക്ഷിച്ച് സത്സഭയിദലക്ക് ദചർത്തു. പ്രസ്തുത സഖ്ും വളടരദവ�ും 
ടസ്യിനിൽനിന്് ഫ്ാൻസ്, ഇുംഗ്ലണ്്, ജർമേനി, ദപാർച്ചു�ൽ തുടങ്ങിയ നാ
ടകളിദലക്ക് വ്ാപിച്ചു. അന്ടത്ത മുഹമേേീയരുടട ശല്ും അനുഭവിക്കുന്ിട

 ഫാ. ആറെണി വാലുങ്കൽ 
കെക്ടർ വല്ലാർപാടും ബസി�ിക്  

ImcpWy\mYbpsS  Nn{Xw ]dbpwImcpWy\mYbpsS  Nn{Xw ]dbpw  
hÃmÀ]mSs¯ ASnat\À¨¸WsamgpInbhÃmÀ]mSs¯ ASnat\À¨¸WsamgpInb

]ucmWnI ]pWyhgnIÄ]ucmWnI ]pWyhgnIÄ
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ടത്തല്ലാും മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളടട സു�മമായ നടത്തി്ിനായി കാരുണ്വ
തിയായ ബന്ക വിദമാചകനാഥയുടട തിരുസ്വരൂപും സ്ഥാപിക്കുകടയന്ത് 
ദപാർച്ചു�ീസുകാരുടട ഒരു പതിവായി.

വല്ലാർപാടത്ികറെ െരിത്ും 

ടകാച്ചിയിൽ എത്തിയ ദപാർച്ചു�ീസുകാർക്ക് ആേ്ും ദനരിദടണ്ിവന്ത് വാണി
ജ്രും�ത്ത് കുത്തകകളായിരുന് അറബികളടട 
ആക്രമണമായിരുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി ടകാച്ചിദയാട ദചർന്നുകിടക്കു
ന് വല്ലാർപാടും ദേശത്ത് ബന്ന വിദമാചകനാഥയായ കാരുണ്നാഥയുടട 
തിരുച്ചിത്ും സ്ഥാപിക്കുകയുും അമേയുടട മാദ്്സ്ഥ്ും  മിഷൻ പ്രവർത്തന വിജ
യത്തിനായി ദതടകയുും ടചയ്തു. സാവധാനത്തിൽ ദപാർച്ചു�ീസുകാർക്ക് ടകാ
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ച്ചിയിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനും ആരുംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. താമസുംവിനാ ടകാച്ചി 
ദകന്ദ്രമാക്കി ഒരു രൂപതദപാലും സ്ഥാപിക്കുന്തിന് മിഷണറിമാർക്ക് സാധിച്ചു.

വദവ �നനിയുകട െിത്ും 

1676-ൽ ഉണ്ായ ടവള്ളട്ാക്കത്തിൽ ബന്നവിദമാചകനാഥയുടട തിരുച്ചി
ത്ും സൂക്ഷിച്ചിരുന് പള്ളി തകരുകയുും തിരുസ്വരൂപും നഷ്മാവുകയുും ടചയ്തു. 
കാരുണ്വതിയായ പരിശുദ് അമേയുടട തിരുസ്വരൂപും മടറ്ാരു അത്ഭുതത്തി
ന് ഇതിലൂടട പാത്മായി. ടകാച്ചി രാജാക്കന്ാരുടട മന്തിസ്ഥാനും വഹിച്ചിരുന് 
പാലിയത്ത് രാമൻ വലിയച്ചൻ വലിദബാട്ടുമാർഗ്ഗും ദചന്ദമും�ലദത്തക്കു യാത്
യാകയാൽ പ്രസ്തുത ഛായാചിത്ും അദദ്ദഹത്തിടന് ദൃഷ്ികളിൽടപട്ടു. ക്രി്്ാ
നികൾ വണങ്ങിവരുന് വേവജനനിയുടട തൃ്ടും കടണ്ത്തിയ അദദ്ദഹും 
കൂടതൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതു  വച്ച് വണങ്ന്തിനായി അന്് 
കമ്ിഞ്ഞക്കാട് എന്റിയട്ടന് ഇന്് പള്ളിയിരി്് സ്ഥലത്ത് ഒന്ര ഏക്കർ 
ഭൂമി കരടമാഴിവാക്കി പള്ളി പണിയാനായി നൽകി.

വല്ലാർപാടവുും വി�യപുരും രൂപതയുും 

എ.ഡി. 1718-ൽ ദകരളത്തിടന്  വികാരി അ്ദ്ാലിക്കയായിരുന് ദയാ
ഹന്ാൻ ബപ്ീ് മുൽദത്താദോ ഒരു സദഹാേരസഖ്ും തുടങ്വാനുള്ള 
അനുവാേും വല്ലാർപാടത്തുകാർക്കു നൽകി. അതിൽ്ിടന് ജാതിമത ദഭേ
ടമദന് സ്ത്രീപുരുഷന്ാർ അമേയുടട സന്ിധിയിദലക്ക് കടന്നുവരികയുും തങ്ങ
ടളത്തടന് അടിമകളാക്കി മറിയത്തിന് സമർ്ിക്കുകയുും ടചയ്തിരുന്നു. അന്് 
അവർ സഖ്ത്തിൽ അും�മാകാൻ നൽകിയിരുന് ഒരു പുത്തൻ ഒരുമിച്ചുദചർ
ത്ത് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാടത വല്ലാർപാടും 
പള്ളിയിടല പ്രധാന വരുമാനമായിരുന് പരിശുദ് ബന്ന വിദമാചകനാ
ഥയുടടയുും പരിശുദ്ാരൂപിയുടടയുും തിരുനാൾ േിനങ്ങളിടല മുഴവൻ തുകയുും 
മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അതിരൂപതാദ്്ക്ഷടന ഏൽ്ിച്ചുദപാന്നു. 
വരാപ്പുഴയിൽനിന്് വിജയപുരും ദവർപിരിയുന്തിനുമുൻപുവടര ഈ തുകകൾ 
വിജയപുരും മിഷനുദവണ്ിയാണ് ഉപദയാ�ിച്ചുദപാന്ത്.
1718-ൽ സ്ഥാപിക്കട്ട് സദഹാേരസഖ്ും ഒരു ടകാദ്രേര് സഖ്മാക്കി മാ
റ്റുവാനുള്ള അനുവാേും 1750-ൽ ദറാമിൽനിന്് ലഭിക്കുകയുണ്ായി. അങ്ങടന 
ഒരു ടകാദ്രേര് സഖ്വുും അതുകൂടാടത ജാതിമതദഭേടമദന് സകലടരയുും 
അമേയ്ക് സമർ്ിക്കുന് ഒരു ടപാതുസഖ്വുും വല്ലാർപാടത്ത് നിലവിൽവന്നു. 
ഈ സഖ്ും സ്ഥാപനത്തിടന് വലിയാരടയാളും 1752-ൽ ഉണ്ായി. അത് രണ്േി
വസദത്താളും ടവള്ളത്തിനടിയിലായിരുന് മിനാക്ഷിയമേയുടടയുും കുഞ്ഞിടന്
യുും തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു.
ടചറു്ുംമുതദല മദറ്ടതാരു വല്ലാർപാടുംകാടരയുുംദപാടല മീനാക്ഷിയമേ 
മാതാവിടന് അടിമയായിരുന്നു. അങ്ങടനയിരിക്കയിൽ കുഞ്ഞിടന് ആേ് 
ദചാറൂണുകർമേത്തിനായി മട്ാദഞ്രിയിദലക്ക് യാത്യായ മീനാക്ഷിയമേയുും 
കുഞ്ഞുും വഞ്ിയപകടത്തിൽട്ട്് കാണാതായി. വഞ്ിയിലണ്ായിരുന് മറ്റുള്ള
വർ നീന്തി രക്ഷട്ട്ടു. രണ്നാൾ പിന്ിട്ദ്ാൾ മീനാക്ഷിദയയുും കുഞ്ഞിടനയുും
കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ബന്ധുക്കൾ വകവിട്ടു. എന്ാൽ അന്് വികാരിയായിരുന് 
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ബഹുമാനട്ട് മിഖാദയൽ ടകാറയ അച്ചന് മാതാവ് േർശനുംനൽകിടക്കാ
ണ്് മീനാക്ഷിയമേയുും കുഞ്ഞുും പരിശുദ് അമേയുടട അങ്ിക്കീഴിൽ സുരക്ഷി
തരാടണന്നുും, നിശ്ിത സ്ഥലത്ത് വലടയറിഞ്ഞാൽ അവടര കിട്ടുും എന്നുും 
അറിയിച്ചു. അതിൻപ്രകാരും വലടയറിഞ്ഞദ്ാൾ അമേടയയുും കുഞ്ഞിടനയുും 
സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചുകിട്ി. ''വല്ലാർപാടത്തദമേ രക്ഷിക്കദണ'' എന്് നീട്ിവി
ളിച്ചാൽ കാരുണ്നാഥ അവടര ഉദപക്ഷിക്കുകയിടല്ലന്തിനു ഉത്തദമാോഹര
ണമായി ഈ സുംഭവും നിലനിൽക്കുന്നു. അതുടകാണ്തടന് മീനാക്ഷിയമേയു
ടട പിൻതലമുറക്കാർ ഇദ്ാഴും തിരുനാൾ േിനങ്ങളിൽ പള്ളിയിടലത്തി ദമാരു 
വിതരണും നടത്തിവരുന്നു.
ബന്ന വിദമാചകയുടട ചിത്ും വരയ്ക്കുദമ്ാൾ മാതാവിടന് ദമലങ്ിക്കീഴിൽ സു
രക്ഷിതരായി നിൽക്കുന് പലരുടടയുും ചിത്ും കാണാും. അതുദപാടല പിൽക്കാ
ലത്ത് അമേയുടട അടിമയായി, മറിയത്തിടന് വലിയ സുംരക്ഷണും ദനടിയ 
മീനാക്ഷിയമേയുദടയുും കുഞ്ഞിടന്യുും ചിത്ും പരിശുദ് മറിയത്തിടന്യുും ഉണ്ീ
ദശായുടടയുും ചിത്ദത്താട് ദചർക്കട്ട്ടു. അങ്ങടന ദപാർച്ചു�ീസുകാരാൽ നിർ
മേിതമായ ബന്ന വിദമാചകനാഥയുടട ചിത്ത്തിൽ ദകരളീയ ചിത്കാരന്ാ
രുടട വകടയ്ാ്്കടന്നുവന്നു.
1888-ൽ 13-ാും ടലദയാ പാ് വേവജനനിയുടട തിരുച്ചിത്ും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന് 
അൾത്താരയ്ക് ഒരു പ്രദത്ക പേവി കല്ിച്ചുനൽകി. തൽഫ്ലമായി ഈ ബലിപീ
ഠത്തിൽ അർ്ിക്കട്ടന് എല്ലാ േിവ്പൂജകൾക്കുും വിദശഷവിധിയായി ഓദരാ 
പൂർണ് േണ്ഡവിദമാചനും പ്രാപിക്കുും. 1895-ൽ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതാദ്്
ക്ഷൻ ടകാല്ലും, ടകാച്ചി രൂപതാദ്്ക്ഷന്ാരുടട സഹകാർമേികത്വത്തിൽ ഈ 
പള്ളിടയ പൂർണ്മായുും അഭിദഷകുംടചയ്തു.
1951-ൽ ദകന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിടന വലിടയാരു തീർത്ഥാടന ദകന്ദ്രമായി പ്ര
ഖ്ാപിച്ചു. 2002-ൽ ദകരള സർക്കാർ ഇതിടന ഒരു ടൂറിസ്റ് ദകന്ദ്രമാക്കി ഉൾ
ട്ടത്തി. 2004-ൽ ദജാൺ ദപാൾ രണ്ാമൻ മാർപാ് ഈ വേവാലയടത്ത 
ഒരു വമനർ ബസിലിക്കയായുും ഇദത വർഷത്തിൽ സി.സി.ബി.ഐ. ഇതിടന 
ദേശീയ തീർത്ഥാടന ദകന്ദ്രമായുും ഉയർത്തി.

ഇങ്ങടന 500 വർഷും നീളന് വല്ലാർപാടും ബസിലിക്കയിടല എല്ലാ മഹത്വത്തി
നുും നിോനമായി നിൽക്കുന് ബന്ന  വിദമാചകനാഥയുടട തിരുച്ചിത്ും ഇവി
ടടയാരുംഭിക്കട്ട് വക്ര്വ മിഷടന് ദകന്ദ്രമാണ്. മിഷൻ പ്രദേശങ്ങൾക്കു
ദവണ്ി േീർഘനാൾ വല്ലാർപാടും വേവാലയും ടചയ്ത ശുശ്രൂഷയ്്ക ദപ്രരകയായി 
നിലടകാള്ളുവാൻ 1218-ൽ അമേ ബന്ന വിദമാചനത്തിനായി നൽകിയേൗ
ത്മാണ്. ആയതിനാൽ ദപാർച്ചു�ൽ, ടസ്യിൻ മുതലായ നാടകളിദലതുദപാ
ടല വല്ലാർപാടും ദേശടത്തയുും ഈ അമേ മിഷൻ ദകന്ദ്രമാക്കി രൂപട്ടത്തി.

വല്ലാർപാടത്മ്മയുകട 500 വർഷും പഴക്മുള്ള െിത്ും: പുനഃപ്തിഷ്ിച്ചു 

 ചരിത്പ്രസിദ്മായ വല്ലാർപാടും ബസിലിക്കയുടട പ്രധാന അൾത്താരയിൽ 
സ്ഥാപിച്ചിരുന് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ദമൽ പഴക്കമുള്ള പരിശുദ് കാരുണ് മാ
താവിടന് പുരാതന ടപയിന്ിും�് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സുംരക്ഷണും നട
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ത്തിയതിനു ദശഷും പുന:പ്രതിഷ്ിച്ചു.   വരാപ്പുഴ അതിരൂപത വികാരി ജനറാൾ 
ദമാൺ.മാതയു കല്ലിങ്ലിടന് ദനതൃത്വത്തിലാണ് പുന:പ്രതിഷ്ാചടങ്കൾ നട
ത്തിയത്. ചടങ്ങിൽ വല്ലാർപാടും പള്ളിയുടട ചരിത്വുമായി ബന്ട്ട് ദചന്ദമും
�ലും, പാലിയത്ത് കൃഷ്ണബാലനച്ചൻ, പള്ളി വീട്ിൽ അജിത്ത് കുമാർ എന്ിവരുും 
സന്ിഹിതരായിരുന്നു. തുടർന്് േിവ്ബലിയിൽ ദമാൺ.മാതയു കല്ലിങ്ൽ മുഖ് 
കാർമേികനായിരുന്നു.

അഞ്ഞൂറിദലടറ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതുും 95 X 75 ടസ.മി വല്മുള്ള ഒറ്്
ലകയിൽ എണ്ച്ചായത്തിൽ തീർത്തതുമായ ഈ ടപയിന്ിും�ിന് കാല്ഴക്ക
ത്താൽ വന്നുദപായ പല വിധത്തിലള്ള ദകടപാടകളാണ്, ഇദ്ാൾ ശാസ്ത്രീയ
മായ സുംരക്ഷണ രീതികൾ ഉപദയാ�ിച്ച് പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്ത്.
ദപാർച്ചു�ലിടല ലിസ്ബണിൽ നിന്നുും ടകാണ്വന് ഈ ഛായാചിത്ത്തിൽ 
മറിയത്തിദന്യുും ഉണ്ിദയശുവിദന്യുും രൂപങ്ങൾ മാത്ദമ ഉണ്ായിരുന്നുള്ളു. 
പിന്ീട് 1752 ൽ പള്ളി വീട്ിൽ മീനാക്ഷിയമേയുും കുഞ്ഞുും പരിശുദ് അമേയുടട 
മാധ്സ്ഥ്  സഹായത്താൽ വഞ്ിയപകടത്തിൽ നിന്നുും രക്ഷ ദനടിയതിടന് 
സാക്ഷ്മായി 1800 കളിലാണ് മീനാക്ഷിയമേയുദടയുും കുഞ്ഞിദന്യുും രൂപ
ങ്ങൾ കൂടി തദദ്ദശീയ ചിത്കാരന്ാർ ഇതിൽ വരച്ച് ദചർത്തത്. തൽഫ്ലമായി 
ഇൻദഡാ-ദപാർച്ചു�ൽ സുംസ്കൃതിയുടട ഉത്തദമാോഹരണമായി മാറി ഈ 
വിശുദ് ചിത്ും.

ഈ ചിത്ും വല്ലാർപാടദത്ത ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതിടന് അഞ്ഞൂറാും 
വാർഷികാദഘാഷങ്ങളടട ഭാ�മായിട്ാണ് ചിത്ത്തിടന് സുംരക്ഷണ പദ്തി 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചടതന്് ടറ്ർ ഫ്ാ.ആൻറണി വാലങ്ൽ അറിയിച്ചു. വരാപ്പുഴ 
അതിരൂപത ആർട്് ആന്് കൾച്ചറൽ കമേീഷൻ ഡയറ്ർ ഫ്ാ.അൽദഫ്ാൺ
സ് പനക്കലിടന് ദമൽദനാട്ത്തിൽ, കലാ സുംരക്ഷണ വിേഗ്ദനായ സത്ജി
ത് ഇബ്ൻ, പൂനയിടല സപുർസ മയൂസിയും കൺസർദവറ്ർ ശ്രുതി ഹദഖകാർ 
എന്ിവരാണ് ചിത്ത്തിടന് സുംരക്ഷണ ദജാലികൾ നിർവ്ഹിച്ചത്.
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h{P Pq_nen \ndhnÂ h{P Pq_nen \ndhnÂ 

CFkvFkvFkvCFkvFkvFkv

IcpXensâ 60 hÀjw 

വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടട സാമൂഹ് ദസവന വിഭാ�മായ എറണാകുളും 
ദസാഷ്ൽ സർവ്ീസ് ടസാവസറ്ി 2022 ആ�സ്റ് 28ന് 60-ാും പിറന്ാൾ 
നിറവിൽ . അതിരൂപതയുടട പ്രഥമ തദദ്ദശീയ ടമത്ാടപാലിത്തയായ വേവോ
സൻ ആർച്ച്ബിഷ്് ദജാസഫ്് അട്ിദ്റ്ി പിതാവിദന്യുും ടസാവസറ്ിയുടട 
ആേ് പ്രസിഡണ്ായ ഫ്ാ. ടജദറാും പയ്്ിള്ളി ഒസിഡിയുടടയുും േീർഘവീക്ഷ
ണവുും പാവങ്ങദളാടള്ള കരുതലമാണ് 1962 ആ�സ്റ് 28 ന് ഇഎസ്എസ്എ
സിടന് രൂപീകരണത്തിന് നിോനമായത്. എറണാകുളും, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലായി 
വ്ാപിച്ചുകിടക്കുന് നാനാജാതി മതസ്ഥരായ മത്് ടതാഴിലാളികളടടയുും 
സാമൂഹികമായുും സാമ്ത്തികമായുും പിദന്ാക്കും നിൽക്കുന് ഇതര ജനവിഭാ
�ങ്ങളടടയുും സാമൂഹ് സുംഘാടനും, ശാക്തീകരണും, അധികാരവിദകന്ദ്രികര
ണും എന്ിവയിലൂടട നീതിയിലധിഷ്ിതമായി ഒരു സാമൂഹ് നിർമിതിയാണ് ഇ. 
എസ്.എസ്.എസ് ലൂടട വിഭാവനും ടചയ്ട്ട്ത്. ക്രാന്തേർശികളും കർമനിര
തരുമായ അഭിവന്ദ് പിതാക്കന്രുദടയുും ഡയറ്ർമാരുടടയുും ദനതൃത്വത്തിലും 
നിരവധിയായ സ്റാഫ്് അും�ങ്ങളടടയുും വിദല്ലജ് ഓർ�വനസർമാരുടടയുും 
മറ്റു അഭയുേയകാുംക്ഷികളടടയുും പരിശ്രമത്താലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണും, ോരിദ്് 
നിർമാർജനും, ടതാഴിലാളി ദക്ഷമും, കുടുംബ ശാക്തീകരണും, ആദരാ�് സുംര
ക്ഷണും, പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും, വനപുണ് വികസനും, ദുരന്ത നിവാരണും 
തുടങ്ങിയ വിവിധ ദമഖലകളിൽ അനുകരണീയമായ മാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കാൻ 
ഇഎസ്എസ്എസിന് സാധിച്ചു.
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അടുക്ളയിൽ നിന്് അരങ്ങശത്ക്്

വീടിടന് നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ിരുന് സ്ത്രീകടള സമൂഹത്തി
ടന് മുഖ്ധാരയിദലക്ക് ടകാണ്വരുന്തിൽ ഇഎസ്എസ്എസ് വഹിച്ച പങ്് 
നിസ്തുലമാണ്. സ്ത്രീകളടട സാമ്ത്തിക ഉന്മനും ലക്ഷ്മാക്കി 25 വർഷും 
മുമ്് ആരുംഭിച്ച വമത്ി സ്ത്രീ സ്വയും സഹായ സുംഘങ്ങൾ അവരുടട സാമൂ
ഹികവുും രാഷ്ടീയവുും വിേ്ാഭ്ാസപരവുും സാും്ാരികപരവുമായ അഭിവൃദ്ി
ക്ക്കൂടി കാരണമായി. പഞ്ായത്ത് മുതൽ ദകാർ്ദറഷൻ വടരയുള്ള വിവിധ 
തദദ്ദശ സ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദലക്ക് ഇഎസ്എസ്എസ്ടന് സ്ത്രീ സ്വയും 
സഹായ സുംഘങ്ങൾ തിരടഞ്ഞടക്കട്ട്ത് ഈ മാറ്ടത്ത അടയാളട്ടത്തു
ന്നു. നാളിതുവടര 1500ൽ അധികും സ്ത്രീ സ്വയും സഹായ സുംഘങ്ങൾക്ക് രൂപും 
നൽകുവാൻ എറണാകുളും ദസാഷ്ൽ സർവീസ് ടസാവസറ്ിക്ക് കഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്്

കതാഴി�ാളി �ാക്ീകരണും

തീരദേശ ദമഖലയിടല മത്്ടത്താഴിലാളികടളയുും വ്വസായ ദമഖലയിടല 
ഫ്ാ്റി ടതാഴിലാളികടളയുും സുംഘടി്ിച്ചുടകാണ്ാണ് ഫ്ാ. ടജദറാും പയ്്ിള്ളി 
ഇഎസ്എസ്എസിടന് സാമൂഹ്പ്രവർത്തനും ആരുംഭിക്കുന്ത്. ഇന്് അസും
ഘടിത ദമഖലയിടല ടതാഴിലാളികടള, പ്രദത്കിച്ച് ടകട്ിട നിർമാണ ടതാഴി
ലാളികൾ �ാർഹിക ടതാഴിലാളികൾ, തയ്ൽ ടതാഴിലാളികൾ, മത്്ടത്താ
ഴിലാളികൾ, അന്സുംസ്ഥാന ടതാഴിലാളികൾ എന്ിവരുടട സമഗ്രമായ 
വികസനത്തിനുും ശാക്തീകരണത്തിനുും ദനതൃത്വും ടകാടക്കുന് പ്രസ്ഥാനമാ
യി ഇഎസ്എസ്എസ് മാറി. ഇപ്രകാരും 10000 ത്തിൽ അധികും ടതാഴിലാളി
കടള സുംഘടി്ിക്കുന്തിനുും ശാക്തീകരിക്കുന്തിനുും ഇ.എസ്.എസ്.എസ് ന് 
സാധിച്ചു എന്ത് ഏടറ അഭിമാനകരമാണ്. ടകസിബിസിയുടട ദനതൃത്വത്തി
ലള്ള ദകരള ദലബർ മൂവ്ടമന്റുമായി (ടകഎൽഎും) ദചർന്നു ടകാണ്ാണ് എറ
ണാകുളും ദസാഷ്ൽ സർവീസ് ടസാവസറ്ി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുദന്ാട്ടു 
ടകാണ്ദപാകുന്ത്.

ആശരാ�്യ പരിപാ�നും

ആദരാ�്രും�ത്ത് വളടരയധികും പിന്ാക്കും നിന്ിരുന് ഒരു ജനസമൂഹ
ടത്ത ഇന്നു നാും കാണുന് വിധും ടമച്ചട്ട്അവസ്ഥയിദലക്്ക എത്തിക്കുന്
തിൽ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുും എറണാകുളും ദസാഷ്ൽ സർവീസ് ടസാവസ
റ്ിയുും വഹിച്ച പങ്് എടത്തു പറദയണ്താണ്. ടഷവലിയാർ ദഡാ്ർ ടഹൻട്ി 
ആഞ്ഞി്റമ്ിൽ, ദഡാ്ർ റജീന ടഹൻട്ി േമ്തികൾ നടത്തിയ സൗജന് 
ദസവനങ്ങൾ തീരദേശ ദമഖലയുടട ആദരാ�് സുംരക്ഷണത്തിന് കരുത്തുപ
കർന്നു. തീരദേശ ദമഖലയിൽ എറണാകുളും ലൂർേ് ദഹാസ്ിറ്ൽ, ടപരുമ്ിള്ളി 
ക്രിസ്തുജയന്തി ദഹാസ്ിറ്ൽ എന്ിവയുടട സഹകരണദത്താടട ആരുംഭിച്ച 
ആർദ്ും ടഹൽത്ത് ലേിനിക്കുകളും, മറ്റു വിവിധ ആശുപത്ികളടട സഹകരണ
ത്തിലൂടട നട്ിലാക്കുന് ദനത് പരിദശാധന ക്ാമ്പുകളും മറ്റു ടമഡിക്കൽ 
ക്ാമ്പുകളും, കാരിത്താസ് ഇന്ത്യുടട സഹകരണദത്താടട നട്ിലാക്കുന് 
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ആശാകിരണും കാൻസർ സുരക്ഷാ പദ്തിയുും, വഹബി ഈഡൻ എുംപിയു
മായി ദചർന്് നട്ിലാക്കുന് ഡയാലിസിസ് ചലഞ്ചുും ഇവയിൽ ചിലതാണ്.

ദുരന്നിവാരണവുും അടിയന്ര സഹായവുും

സവിദശഷമായ ഭൂപ്രകൃതി ടകാണ്ും വിസ്തൃതമായ തീരദമഖലയുടട സാന്ി
ധ്ും ടകാണ്ും നിരന്തരമായ പ്രകൃതിദക്ഷാഭങ്ങൾക്ക് സാധ്തയുള്ള പ്രദേശമാ
ണ് ഇഎസ്എസ്എസിടന് പ്രവർത്തന ദമഖല. അതിരൂപതയുടട ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷും വരുന് തീരദേശ ദമഖലയിൽ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ഉള്ള കടൽദക്ഷാഭവുും 
മഴടക്കടതികളും സാധാരണമാണ്. 2004ടല സുനാമി അതിരൂപതയുടട ഒരു 
വിഭാ�ടത്ത മാത്ും ബാധിച്ചു എങ്ിൽ 2018ടല പ്രളയവുും ടകാവിഡ് 19 ഉും 
നടമേ മുഴവനായിത്തടന് ബാധിച്ചു എന്നു പറയാും. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യുടട 
സഹകരണദത്താട കൂടട ഇഎസ്എസ്എസ് വവ്ിൻ ദമഖലയിലും കടമക്കു
ടി പഞ്ായത്തിലും നട്ിലാക്കിയ ദുരന്തനിവാരണ പദ്തികൾ ദുരന്ത ലഘൂ
കരണത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്കുും സമൂഹത്തിനുും ഉള്ള പ്രാധാന്ും 
മനസിലാക്കിടക്കാണ്ള്ളതാണ്. ഇതിലൂടട വാർഡ്, പഞ്ായത്ത് തല ഡിസാ
സ്റർ മാദനജ്ടമന്് പ്ലാനുകൾ തയ്ാറാക്കുന്തിനുും ദുരന്ത ജാഗ്രത സമിതിക
ടള രൂപീകരിക്കുന്തിനുും പരിശീലി്ിക്കുന്തിനുും ഡിസാസ്റർ ലേിനിക്കുകൾ 
ആരുംഭിക്കുന്തിനുും ഇഎസ്എസ്എസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്്.

വനപുണ്യ വികസനും - സുംരുംഭകത്വ ശപ്ാത്ാഹനും

സാധാരണക്കാരായ വ്ക്തികൾക്ക് സ്വയുംടതാഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭ്
മാക്കി അവടര കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഉള്ള വായ്പകൾ ലഭ്മാക്കി സും
രുംഭകത്വത്തിദലക്കുും ടതാഴിൽ ദമഖലയിലള്ള പങ്ാളിത്തത്തിദലക്കുും അതുവഴി 
സാമ്ത്തികമായ അഭിവൃദ്ിയിദലക്കുും വകപിടിച്ചു നടത്തുന്തിന് നിരവ
ധിയായ പദ്തികൾ ഇഎസ്എസ്എസ് ആവിഷ്കരിച്ച് നട്ിലാക്കിയിട്ടുണ്്. 
വനപുണ് വികസനത്തിനുദവണ്ി ആരുംഭിച്ച ഇഎസ്എസ്എസ് ടസന്ർ
ദഫ്ാർ ദലർണിങ് വഴി നട്ിലാക്കുന് ദകന്ദ്രസർക്കാർ അും�ീകൃത സ്വയും
ടതാഴിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ ഇത്തരത്തിൽ എടത്തു പറദയണ് ഒന്ാണ്. 
2022 - 2023 സാമ്ത്തിക വർഷത്തിൽ 600 സ്ത്രീ സുംരുംഭകടര വാർടത്തടക്കു
ന് സുംരുംഭക പദ്തി ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ആരുംഭും കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ള
ത് ഏടറ അഭിമാനകരമാണ്.

സാമ്പത്ിക ഉൾശെർക്ൽ

സാമ്ത്തികമായി ഏടറ പിദന്ാക്കും നിൽക്കുന് ആളകടള സമ്ാേ്ശീലും 
വളർത്തുന്തിന് 1991 ൽ ഇഎസ്എസ് ആവിഷ്കരിച്ച് നട്ിലാക്കിയ പദ്
തിയാണ് വമത്ി ലഘു സമ്ാേ് പദ്തി. ഇന്ത് ഇഎസ്എസ് വമത്ി നിധി 
ലിമിറ്ഡ് എന് സ്വതന്ത സ്ഥാപനമായി വളർന്് 10,000ത്തിലധികും കുടും
ബങ്ങളടട സാമ്ത്തിക അടിത്തറ രൂപട്ടത്തുന്തിൽ നിർണായകമായി 
എന്നുള്ളത് ഏടറ അഭിമാനകരമാണ്.
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പരിസ്ിതി സുംരക്ണും

അധിവസിക്കുന് പരിസ്ഥിതിടയ സുംരക്ഷിദക്കണ്ത് നമ്മുടട തടന് ഉത്തര
വാേിത്വമാണ്. എന്ാൽ പലദ്ാഴും വികസനത്തിടന് വഴിടയ ദപാകുദമ്ാൾ 
ഉത്തരവാേിത്വത്തിൽനിന്് നാും പിദന്ാട്് ദപാകാറുണ്്. അതുടകാണ്തടന്
പരിസ്ഥിതിയുടട സുംരക്ഷണവുും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളടട കരുതദലാടടയുള്ള ഉപ
ദയാ�വുും നാടളയുടട നിലനിൽ്ിന് ആവശ്മാടണന് ദബാധ്ും നമ്മുടട 
സമൂഹത്തിൽ വളർത്തുന്തിന് ദവണ്ിയുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ കാലാകാല
ങ്ങളിൽ നട്ിലാക്കി വരുന്നു. വജവകൃഷി, അടക്കളദത്താട്ും, സാമൂഹിക വന
വൽക്കരണും, ജലസുംരക്ഷണും, ഊർജ സുംരക്ഷണും തുടങ്ങിയവ ഇതിടന് 
ഭാ�മാണ്.

ദുർബ� വിഭാ�ങ്ങളുകട സുംരക്ണും

ഭിന്ദശഷിക്കാർ, വിധവകൾ, ഏകസ്ഥർ, വദയാജനങ്ങൾ എന്ിവരുടട ശാ
ക്തീകരണവുും സാമൂഹ് ദക്ഷമവുും ആണ് ഇഎസ്എസ്എസ് ഇതിലൂടട ലക്ഷ്ും 
ടവക്കുന്ത്. ഇവർക്കായുള്ള സ്വയും സഹായ സുംഘങ്ങൾ, ടതാഴിൽ പരിശീല
നങ്ങൾ, മാനസിക പിന്തുണ, കൗൺസിലിും�് സർവീസുകൾ എന്ിവ വിവിധ 
പദ്തികളിലൂടട ലഭ്മാക്കുന്നു. വദയാജനങ്ങൾക്കായുള്ള നൂറിലധികും സാ
യുംപ്രഭ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇഎസ്എസ്എസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്. 2000ൽ 
അധികും ഭിന്ദശഷിക്കാർക്കുും, 1800 ഓളും വിധവകൾക്കുും 1000 ദത്താളും ഏക
സ്ഥർക്കുും കരുത്ത് പകരുവാൻ ഇഎസ്എസ്എസിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് 
ഏടറ അഭിമാനകരമാണ്.

ഇൻഷുെൻസ് - ശക്� പദ്ധതികൾ

സാമ്ത്തികമായി പിന്ാക്കും നിൽക്കുന് ജനവിഭാ�ങ്ങൾക്ക് ആദരാ�് 
വലഫ്് ഇൻഷുറൻസ് പദ്തികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നട്ിലാക്കുന്തിന് എറ
ണാകുളും ദസാഷ്ൽ സർവീസ് ടസാവസറ്ി പ്രദത്ക പരി�ണന നൽകു
ന്നുണ്്. യുവണറ്ഡ് ഇന്ത് ഇൻഷുറൻസ്, നയൂ ഇന്ത് അഷ്വറൻസ് കമ്നി, 
വലഫ്് ഇൻഷുറൻസ് ദകാർ്ദറഷൻ ഓഫ്് ഇന്ത് എന്ിവയുമായി ദചർന്ാ
ണ് ഇഎസ്എസ്. എസ് ഈ പദ്തികൾ നട്ിലാക്കുന്ത്. ഇതുകൂടാടത ദക
ന്ദ്ര-സുംസ്ഥാന സർക്കാരുകളടട വിവിധ ദക്ഷമനിധി ദബാർഡുകളമായി ദചർ
ന്നുടകാണ്് അസുംഘടിത ദമഖലയിടല ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദക്ഷമ ടപൻഷനുും 
അനുബന് ആനുകൂല്ങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു നൽകുന്തിൽ ടസാവസറ്ി അതീവ 
ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു.
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അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളുകട വികസനും

ഇഎസ്എസ്എസിടന് ആരുംഭ കാലും മുതദല ഏടറ പ്രാധാന്ും ടകാടത്ത് നട
്ിലാക്കിയ പദ്തിയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര് വികസനും. ഇതിലൂടട 5000 
ൽ അധികും ഭവനരഹിതരായവർക്ക് വീടകൾ നിർമേിച്ചു നൽകുന്തിനുും, 
വീടകൾ വാസദയാ�്മാക്കുന്തിനുും, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേ ദടായ്ലറ്റുകൾ നിർ
മേിച്ച് നൽകുന്തിനുും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്്. 2018 പ്രളയത്തിനുദശഷും വിവിധ 
ഏജൻസികളടടയുും ഇടവകളടടയുും വ്ക്തികളടടയുും സഹായദത്താടട 120 
കുടുംബങ്ങടള പുതിയ വീട് നിർമേിച്ചു നൽകി പുനരധവസി്ിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു 
എന്നുള്ളത് എടത്ത് പറദയണ്താണ്. അഭിവന്ദ് ദജാസഫ്് കളത്തി പറമ്ിൽ 
പിതാവ് ആരുംഭിച്ച ആർച്ച് ബിഷ്് ദനേഹ ഭവനും പദ്തിയിലൂടട ഇന്നുും ആ 
കരുതൽ ഇഎസ്എസ്എസ് തുടർന്നു ടകാദണ്യിരിക്കുന്നു.

നിയ� സഹായും

അവകാശ അധിഷ്ിതമായ ഒരു സമൂഹ നിർമേിതിക്ക് നിയമ സാക്ഷരതയുും നി
യമസഹായവുും വളടര പ്രധാനട്ട് ഒന്ാണ്. ഇഎസ്എസ്എസ് നടത്തുന് 
നിയമ പരിശീലനങ്ങളും, ടസമിനാറുകളും ഇതിടനാത്തിരിദയടറ സഹായിക്കു
ന്നു. ദകരള വഹദക്കാടതി അും�ീകാരദത്താടട ഇ എസ്എസ്എസിൽ ഒരു 

കമേയൂണിറ്ി മീഡിദയഷൻ ടസന്ർ 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്ത
രത്തിൽ എടത്തു പറദയണ്താണ്.
സാമൂഹ് ദസവന പ്രവർത്തന
ത്തിൽ 60വർഷങ്ങൾ പിന്ിടക 
എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ദനട്
മാണ്. അദതാടടാ്ും പുതിയ 
കാലഘട്ത്തിടന് ടവല്ലുവിളികൾ 
ഏടറ്ടക്കുവാനുും പ്രവർത്തന ദമ
ഖലകൾ കൂടതൽ വിപുലീകരിക്കു
ന്തിനുുംദസവനങ്ങൾ കൂടതൽ 
കുടുംബങ്ങളിദലക്കുും വ്ക്തികളിദല
ക്കുും വ്ാപി്ിക്കുന്തിനുും സ്വയും 
നവീകരിക്കട്ടവാനുും നമുക്ക് 
സാധിക്കണും. നന്യുടട സമൃദ്
മായ വിത്തുകൾ അത് ആവശ്മു
ള്ളവരിദലക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള 
വേവത്തിടന് ഉപകരണമായി 
എറണാകുളും ദസാഷ്ൽ സർവീസ് 
ടസാവസറ്ിക്കുും വരാപ്പുഴ അതിരൂ
പതയ്ക്കുും മാറുവാൻ സാധിക്കടട്. ആ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏടറ പ്രദചാേ

                                                                  നമാകടട് ഈ വജ്ര ജൂബിലി ആദഘാഷും. 

ഫാ. ക�ശൊും പയ്യപെിള്ളി  OCD 
സഹസ്ഥാപകനുും ഡയറ്റുും
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വാർത്
 

  കള്ളദനാട്ടുകളടട വ്ാപനും ഭരണകൂടടത്ത അമ്ര്ിക്കുന്നു. കള്ള്ണും, 
കള്ള ദനാട്് എന്ിവ  നിയന്തിക്കാൻ ദകന്ദ്രസർക്കാർ 2016 നവബർ 8ന് അന്് നിലവി
ലണ്ായിരുന് എല്ലാ കറൻസി ദനാട്ടുകളും പിൻവലിച്ചു. ദകന്ദ്രമന്തിസഭടയ ദപാലും അറി
യിക്കാടത നടത്തിയ ഈ നടപടി അന്നുും ഇന്നുും വിവാേമാണ്. ദനാട്് പിൻവലിച്ചതു മൂലും 
കള്ള്ണദമാ കള്ളദനാട്ടുകദളാ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടല്ലന്നു മാത്മല്ല, രാജ്ടമാട്ാ
ടക നടന്നുവരുന് കള്ള്ണ ദവട്കളിൽ ഇദ്ാഴും ഇ.ഡി. പിടിടച്ചടക്കുന്ത് ദകാടിക്കണ
ക്കിനു രൂപയാണ്. 500-ടന് കള്ളദനാട്ിൽ 101. 9 ശതമാനവുും 2000-ടന് കള്ളദനാട്ിൽ 
54.16 ശതമാനവുും വർദ്ിച്ചതായിട്ാണ് കണക്ക്. 10 രൂപ (16.4%) 20 രൂപ (16.5%) 200 
രൂപ (11.7%) എന്ിങ്ങടനയാണ് കള്ളദനാട്് വ്ാപനത്തിടന് ശതമാനക്കണക്ക്. 50, 
100 രൂപയുടട കള്ളദനാട്ിടന് പ്രചാരും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2022 മാർച്ച് 31-ൽ അവ
സാനിച്ച സാമ്ത്തിക വർഷത്തിൽ, 2021 ടന അദപക്ഷിച്ച് 87.1ശതമാനും കള്ളദനാട്്  
വർധന ദരഖട്ടത്തിയിട്ടുണ്്.
 കഴിഞ്ഞ ഒറ്വർഷും ടകാണ്് ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ടജ.പി.ക്ക് സുംഭാവനയായി 
ലഭിച്ചത് 477.5 ദകാടി രൂപയാണ്. ഒരു രാജ്ും, ഒരു ജനത, ഒരു കാർഡ് എന്ീ  പട്ികയിൽ 
ഒരു പാർട്ി എന്നു കൂടി ഭരിക്കുന്വരുടട ഉള്ളിലദണ്ാ ആദവാ ?

െിന്
 
ഇന്് നമ്മുടട രാഷ്ടീയ രും�ത്ത് ചികിത്യില്ല. ചികിത്കരുമില്ല... �ാന്ിജി നാടകട
ത്തിയ ആേർശങ്ങൾ നാട് ഭരിച്ചു തുടങ്ങി. അന്നുും ഇന്നുും തമേിലള്ള വ്ത്ാസും ഇതാണ്... 
അഴിമതിയുടട പ്രധാന കാരണും സ്വയും സുഖിക്കലിടന് പ്രചാരമാണ്.   
- സുകു�ാർ അഴീശക്ാട് (നവയാത്കൾ - ദപജ് -62)
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