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ഫ്രാൻസിസ് പരാപ്പ എഴുതുന്നു: ''എലരാാം പരസ്പരാം ബന്ധപ്പ്പട്ിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യരരായ നമ്മൾ 
സഹ�രാദരീ സഹ�രാദരന്രാപ്രന്ന നിലയിൽ   വിസ്മയനീയമരായ തീർത്രാടനാം നടത്തുന്നവരരാണ്. 
ദദവത്ിന് തപ്റെ സൃഷ്ികളിൽ ഓഹരരാന്നിഹനരാടുമുള്ള ഹനേ�ത്രാൽ ഒന്നിച്ചു പ്നയ്യപ്പ്പട്വരരാണ് ''                      
(കർത്രാഹവ അഹങേയ്ക് സ്തുതി, ഹപജ് 80)
 പ്ക.സി.ബി.സി. മരാധ്യമ കമ്മീഷൻ ആഗസ്റ് മരാസത്ിൽ തുടക്കമിടുന്ന രണ്് സാംരാംഭങേ
ളാം ഫ്രാൻസിസ് പരാപ്പ ചൂണ്ിക്കരാണിച്ിട്ടുള്ള ഈ വിസ്മയനീയ തീർത്രാടനത്ിൽ പങ്കുഹേരലരാണ്; 
ഒപ്പാം നടക്കലരാണ്.
 തലമുറകളപ്ടയാം, ജരാതിഹഭദമിലരാപ്ത അക്ഷരതരാപസികളപ്ടയാം കൂടി വരവിന് തുടക്കാം 
കുറിക്കുന്ന കഥരാസമരാ�രാരാം -20/22 കഥകൾ- മീഡിയകമ്മീഷൻ പ്േയർമരാൻ ആർച്ചുബിഷപ്പ് 
മരാർ ഹജരാസഫ് പരാാംബ്രാനി  2022 ആഗസ്റ് 4ന്  പ്രകരാശനാം പ്േയ്യുകയരാണ്. ഇത്രത്ിലുള്ള ഒരു 
കഥരാസമരാ�രാരത്ിപ്റെ പ്രസരാധനാം മീഡിയ കമ്മീഷപ്റെ ആദ്യ കരാൽപ്വപ്പരാണ്.
 മുതിർന്ന പൗരന്രാരുപ്ട ജരാതി, മതാം, ലിാംഗ വ്യത്യരാസസമിലരാപ്തയള്ള സാംഗമത്ിനുകൂ
ടി ഇഹത ദിനത്ിൽ മരാധ്യമക്കമ്മീഷൻ ആരാംഭാം കുറിക്കുന്നു. ഹകരാവിഡരാനന്തര സഭയപ്ട സമൂ�
ഹത്രാടുള്ള അനിവരാര്യമരായ പ്രതയുത്രപ്മന്ന നിലയിൽ മുതിർന്ന പൗരന്രാർക്ക് ഒന്നിച്ിരിക്കരാനുാം 
പരസ്പരാം സാംസരാരിക്കരാനുപ്മലരാാം 'മധുര സരായന്തനാം' എന്ന ഈ സ്ിരാം സൗഹൃദ ഹവദി അവസ
രപ്മരാരുക്കരാനരാണ് , ഈ പ്രവർത്നങേൾപ്ക്കലരാാം പ്രഹേരാദനവാം ഹപ്രരാത്രാ�നവാം നൽകുന്ന 
ഹകരള കഹത്രാലിക്കരാ പ്മത്രാൻ സമിതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 ജരാതി, മത, ലിാംഗ തലങേളിൽ മനുഷ്യപ്ര മറന്നുള്ള സാംഘർഷാം ലഘൂകരിക്കരാൻ മത
ങേളാം സരാാംസ്കരാരിക പ്രസ്രാനങേളാം സന്നദ്ധരരാകണപ്മന്ന് ഈ രണ്് സാംരാംഭങേപ്ളക്കുറിച്ചുമുള്ള 
ആഹലരാേനരാഹവളയിൽ േലച്ിത്കരാരനുാം മരാധ്യമപ്രതിഭയമരായ ശ്ീ. ഹജരാൺ ഹപരാൾ അഭിപ്രരായ
പ്പ്പട്ത് ഞങേൾ ആദരപൂർവ്ാം ഓർമ്മിക്കുന്നു. കരാലത്ിനപ്പുറഹത്യ്ക് കണ്ണയയ്ക്കുന്ന അഹദേ�ത്ി
പ്റെ നീൾക്കരാഴ്ചകൾക്ക് നന്ി. 20/22 കഥകൾ ശ്ീ.ഹജരാൺ ഹപരാൾ അവസരാനമരായി എഡിറ്് പ്േയ്ത          
ഗ്രന്ഥമരായി മരാറിയത്  കരാലാം കരാത്തുവച്  വിസ്മയപ്മന്നു േിന്തിക്കരാനരാണ് ഞങേൾക്കിഷ്ാം.
 ''ഹനേ�ാം ദദവത്ിൽ നിന്നുള്ളതരാണ്. ഹനേ�ിക്കുന്ന ഏവനുാം ദദവത്ിൽ നിന്ന് 
ജനിച്വനരാണ് '' (1 ഹയരാ�4:7) സമൂ�ത്ിഹലക്ക് ഹനേ�തീർ
ത്രാടനങേൾ നടത്രാൻ നിരന്തര സമ്പർക്കത്ിലൂപ്ടയരാണ് 
മരാധ്യമങേൾ േരിഹക്കണ്തുപ്ണ്ന്ന് പ്ക.സി.ബി.സി. മരാധ്യമക്ക
മ്മീഷൻ േിന്തിക്കുന്നു. ഈ േിന്തകളപ്ട കൂടിവരവകൾ, നവസ
മൂ�സങ്കല്പത്ിന് ഹനേ�കൂടരാരപ്മരാരുക്കപ്ട്പ്യന്ന് പ്രരാർത്ിക്കു
ന്നു; പ്രത്യരാശിക്കുന്നു. സഭയപ്ട രൂപത, ഇടവക, കുടുാംബയൂണിറ്് 
തലങേളിൽ രൂപീകരിക്കരാവന്ന നവസമൂ� കൂട്രായ്മകൾക്ക് ഈ 
അക്ഷര-സരാാംസ്രാരിക  സാംരാംഭങേൾ പ്രഹേരാദനമരാകപ്ട്.
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ബാബു കദളിക്ാട് 

എഡ്മറെൺ : കരാനഡയിപ്ല റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളക
ളിലൂപ്ട തഹദേശവരാസികൾ ഹനരിട് അതിക്രൂരതകൾക്കു 
മറുപടിയരായി ഹൃദയമുരുകി ക്ഷമരാപണാം നടത്ി ഫ്രാൻസി
സ് മരാർപ്പരാപ്പ.റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളകളിൽ പ്പരാലിഞ്ഞ 
കുഞ്ഞുങേപ്ള അടക്കിയ കുഴിമരാടങേൾക്കരികിൽ വീൽ
പ്േയറിലിരുന്ന് നിശബ്ദമരായി പ്രരാർഥിച് ഹശഷമരായിരുന്നു 
ആൽബർട്യിപ്ല മരാസ്ക്രാസിസിൽ സന്നി�ിതരരായിരു
ന്ന ആയിരക്കണക്കിനു തഹദേശവരാസികപ്ള  കണ്ണീർക്കട
ലിലരാഴ്ത്ിയ ക്ഷമരാപണാം. 

19, 20 നൂറ്രാണ്ടുകളിൽ കരാനഡയിപ്ല തഹദേശീയ വിഭരാഗങേളിപ്ല കുട്ികൾ സഭയപ്ട 
റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളകളിൽ വിഹവേനാം ഹനരിട്തരായള്ള ആഹരരാപണങേപ്ളതുടർന്നരാ
യിരുന്നു മരാർപരാപ്പയപ്ട മരാപ്പഹപക്ഷ.വിനയരാനക്ിതനരായി ക്ഷമ ഹേരാദിക്കുപ്ന്നന്നുാം ഇത് 
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േരിത്നീതിക്കുഹവണ്ിയള്ള തുടക്കാം മരാത്മരാപ്ണന്നുാം മരാർപരാപ്പ പറഞ്ഞു. സ്കൂളകളിൽ 
നടന്ന പഴയ സാംഭവങേളിൽ ഗൗരവഹത്രാപ്ട അഹനക്ഷണാം നടത്ണപ്മന്നുാം ദുഃഖ
ത്ിൽ ഹവവന്ന തഹദേശീയ കുടുാംബങേൾക്കു തരാങേരാകണപ്മന്നുാം പരാപ്പ ആവശ്യപ്പ്പട്ടു.

കരാൽമുട്ടുഹവദന മൂലാം പല വിഹദശയരാത്കളാം റദേരാക്കിയ മരാർപരാപ്പ അനരാഹരരാഗ്യാം ഹപരാലുാം 
അവഗണിച്രാണ് ആറു ദിവസപ്ത് പ്രരായശ്ിത് തീർഥരാടനത്ിനരായി കരാനഡയിപ്ല
ത്ിയത്. ഹനരഹത് വത്ിക്കരാനിൽ ക്ഷമരാപണാം നടത്ിയിരുന്നു. തഹദേശീയ ജനത 
2014 മുതൽ സഭയപ്ട ക്ഷമരാപണാം ആവശ്യപ്പ്പട്ടു വരികയരായിരുന്നു.

മരാപ്പഹപക്ഷയാം ഹവദനയാം ഹരരാഷവപ്മരാപ്ക്ക കലർന്നതരായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് മരാർ
പരാപ്പയപ്ട വരാക്കുകൾ. കരാനഡയിപ്ല പശ്രാത്രാപ തീർത്രാടനത്ിൽ മരാർപരാപ്പ നട
ത്ിയ ആദ്യ പ്രസാംഗാം വികരാരനിർഭരമരായ രാംഗങേൾക്കരാണ് ഹവദിപ്യരാരുക്കിയത്. 
രരാഷ്ടീയഹനതരാക്കൾ, മുതിർന്നവർ, മതഹമലധ്യക്ഷൻമരാർ, ഫസ്റ് ഹനഷൻസ്, പ്മറ്ിസ്, 
ഇനിയൂട്് തുടങേിയ തഹദേശവാംശ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവപ്ര സരാക്ഷിയരാക്കിയരായിരുന്നു 
പരാപ്പയപ്ട പ്രസാംഗാം.മരാസ്ക്രാസിസ് പരാർക്കിപ്ല കൂറ്ൻ ഹവദിയിലരായിരുന്നു പ്രസാംഗാം. 
തഹദേശീയ കുട്ികളപ്ട കുഴിമരാടങേൾ കപ്ണ്ത്ിയ എർമിപ്നസ്ിൻ ഇന്ത്യൻ റസിഡൻ
ഷ്യൽ സ്കൂളിരുന്ന സ്ലമരാണിത്.

മരാർച്് 28-നുാം ഏപ്രിൽ ഒന്നിനുാം ഇടയിൽ കഹനഡിയൻ തഹദേശീയ ജനതയപ്ട പ്രതി
നിധികളമരായി ഹറരാമിൽ നടത്ിയ കൂടിക്കരാഴ്ച മരാർപരാപ്പ അനുസ്മരിച്ചു. റസിഡൻഷ്യൽ 
സ്കൂളകളിപ്ല കുട്ികൾ ഹനരിട് വിഹവേപ്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ അവർ പറഞ്ഞത് പരാപ്പ 
ചൂണ്ിക്കരാട്ി.കുഞ്ഞുങേളപ്ട മരണത്ിൽ ദദവത്ിപ്റെ ക്ഷമയാം ഹരരാഗശരാന്തിയാം അനു
രഞ്ജനവാം യരാേിക്കുന്നു. ദുഃഖാം പങ്കുവയ്കരാനുാം ഹവദനിക്കുന്നവരുപ്ട മുറിവണക്കരാനുാം മര
ണപ്പ്പട്വർക്കു ഹവണ്ിയാം അവരുപ്ട കുടുാംബരാാംഗങേൾക്കു ഹവണ്ിയാം പ്രരാർത്ിക്കരാനുമരാ
ണ് ഇവിപ്ടപ്യത്ിയത്- പരാപ്പ പറഞ്ഞു.

സക്രാാംശീകരണ നയങേൾ എങേപ്നയരാണ് തഹദേശീയ ജനതപ്യ ബരാധിച്പ്തന്ന് 
ഈ കഥകളിലൂപ്ട കരാണരാാം. റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ സമ്പ്രദരായത്ിലൂപ്ട അവരുപ്ട 
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ഭരാഷകളാം സാംസ്രാരങേളാം അടിച്മർത്പ്പ്പട്ടു. കുട്ികൾ ശരാരീരികവാം മരാനസികവാം 
ആത്ീയവമരായ പീഡനത്ിന് ഇരയരായി. കുഞ്ഞുപ്രരായത്ിൽ അവപ്ര വീടുകളിൽ 
നിന്ന് ഹവർപ്പടുത്ി. മരാതരാപിതരാക്കളാം കുട്ികളാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്ത് ഈ സാംഭവ
ങേൾ എങേപ്ന ബരാധിച്ചു എന്നു കരാണരാാം.

ഈ കയ്ഹപറിയ ഓർമ്മകൾ തഹന്നരാട് പങ്കുപ്വച്തിന് തഹദേശീയ ജനങേൾക്ക് പരാപ്പ 
നന്ി പറഞ്ഞു. കുട്ികഹളരാടുള്ള കരുതലിപ്റെ ശ്ഹദ്ധയമരായ നിരവധി സാംഭവങേൾ ഉണ്രാ
യിട്ടുപ്ണ്ങ്കിലുാം, റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളകളമരായി ബന്ധപ്പ്പട് നയങേൾ വിനരാശകരമരാ
യിരുന്നു. അത് ഹയശുവിപ്റെ സുവിഹശഷവമരായി പ്പരാരുത്പ്പ്പടുന്നില.ഇത്രാം സരാ�േ
ര്യങേൾ ആവർത്ിക്കുന്നത് തടയരാൻ കഴിയന്ന ഒരു സാംസ്രാരാം സൃഷ്ിക്കരാൻ കൂടുതൽ 
നടപടി സക്ീകരിഹക്കണ്തുണ്്.

'നരാാം ഒരുമിച്് നീങ്ങുകയാം ഒരുമിച്് പ്രരാർത്ിക്കുകയാം ഒരുമിച്് പ്രവർത്ിക്കുകയാം ഹവണാം. 
അതുവഴി ഭൂതകരാലത്ിപ്ല മുറിവകൾ നീതിയപ്ടയാം ശരാന്തിയപ്ടയാം അനുരഞ്ജനത്ി
പ്റെയാം ഭരാവിയിഹലക്കു നപ്മ്മ നയിക്കുാം'.സാംസ്രാരങേപ്ള തകർക്കുകയാം നശിപ്പിക്കുകയാം 
പ്േയ്ത ആ ഇരുണ് ഭൂതകരാലാം ഓർമ്മിഹക്കണ്തിപ്റെ പ്രരാധരാന്യവാം മരാർപരാപ്പ ഊന്നിപ്പറ
ഞ്ഞു. എത് ഹവദനരാജനകമരാപ്ണങ്കിലുാം റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന വിനരാശകര
മരായ സാംഭവങേൾ ഓർപ്ത്ടുഹക്കണ്ത് അനിവരാര്യമരാണ്. കരാരണാം മറവി മനുഷ്യപ്ന 
നിസ്ാംഗതയിഹലക്കു നയിക്കുന്നു.

േടങേിപ്റെ തുടക്കത്ിൽ, ഫ്രാൻസിസ് മരാർപരാപ്പപ്യ ക്ീ തഹദേശീയ വിഭരാഗത്ിപ്റെ 
തലവൻ വിൽട്ൺ ലിറ്ിൽദേൽഡ് അഭിവരാദ്യാം പ്േയ്തു. വടഹക്ക അഹമരിക്കൻ തഹദേ
ശീയ ജനവിഭരാഗമരാണ് ക്ീ. തഹദേശീയരരായ ജനങേപ്ള കരാണരാനുാം അവരുപ്ട മുറിവണ
ക്കരാനുാം പരാപ്പ വ്യക്ിപരമരായി നടത്ിയ പരിശ്മത്ിന് വിൽട്ൺ നന്ി അറിയിച്ചു. 
എർമിപ്നസ്ിൻ ഇന്ത്യൻ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിപ്ല പൂർവ വിദ്യരാർഥിയരാണ്. തഹദേശീയ 
പ്രതിനിധികപ്ള കരാണുകയാം അവരുപ്ട കഥകൾ അനുഭരാവപൂർവാം ഹകൾക്കുകയാം പ്േയ്ത 
ഹശഷാം പരാപ്പ പറഞ്ഞ വരാക്കുകൾ വലിയ ആശക്രാസവാം ഹപ്രരാത്രാ�നവാം നൽകുന്നതരാ
പ്ണന്നുാം വിൽട്ൺ കൂട്ിഹച്ർത്തു.
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ഫ്രാൻസിസ് മരാർപ്പരാപ്പ ആദ്യാം വന്നത് ആൽബർട്യിഹലക്കരാണ്, ഒരുകരാലത്് രരാജ്യ
പ്ത് ഏറ്വാം കൂടുതൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളകൾ ഉണ്രായിരുന്നു - ഏകഹദശാം ഒരു നൂ
റ്രാഹണ്രാളാം കരാനഡയിൽ പ്രവർത്ിച്ിരുന്ന 134 സ്കൂളകളിൽ 25 എണ്ണാം ഇവിപ്ടയരായി
രുന്നു. 

േില സ്കൂളകളിൽ നടന്ന ശരാരീരികവാം ദലാംഗികവമരായ ദരുപഹയരാഗാം മരാറ്ിനിർത്ി
യരാൽ, മുഴുവൻ സിസ്റവാം ആഴഹമറിയതുാം പ്രത്യയശരാസ്ത്രപരവമരായ മുറിവണ്രാക്കി, മരാ
സ്ക്രാസിസിൽ വളർന്ന ആൽബർട് സർവകലരാശരാലയിപ്ല പ്പരാളിറ്ിക്കൽ സയൻസ് 
അസിസ്ററെ് പ്പ്രരാഫസർ മരാതയു ദവൽഡ്കരാറ്് പറയന്നു.

പരാപ്പയപ്ട ഈ  യരാത് കഹത്രാലിക്കർഹക്കരാ തഹദേശവരാസികൾഹക്കരാ കരാനഡക്കരാർഹക്കരാ 
പ്മരാത്ത്ിൽ എന്തരാണ് അർത്മരാക്കുന്നത് എന്നതിന് ഒപ്രരാറ് ഉത്രവമില. കഹന
ഡിയൻ മണ്ണിൽ ഒരു മരാർപ്പരാപ്പ കരാലുകുത്തുന്നത്  നരാലരാമപ്ത്തവണയരാണ്  20 വർഷ
ത്ിനിടയിൽ  ആദ്യഹത്തുമരാണ്  ഈ യരാത്, വിശക്രാസമുള്ളവർക്കുാം ക്ഷമരാപണത്ിൽ 
ആശക്സിക്കുന്നവർക്കുാം ആഴത്ിൽ അർത്വത്രായതരാണിത്.

കരാനഡയിപ്ല ആൽപ്ബർട്യിൽ നിന്ന്  
അജി സെബാസ്റ്റ്യൻ പാറേക്ാട്ിൽ CMI

AaÀj¯nsâ  AaÀj¯nsâ  
Xos¸mcnIÄ AW¨v Xos¸mcnIÄ AW¨v 
]m¸bpsS kvt\lkm´z\ ]m¸bpsS kvt\lkm´z\ 
kµÀi\wkµÀi\w
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മരാർപരാപ്പയപ്ട പ്രരായരാധിക്യത്ിപ്റെ ഭരാഗമരായി, നിരീക്ഷകർ ഊ�ിച്ിരിക്കുന്നത്, തരാ
രതഹമ്യന ഭ്രാന്തമരായ നരാല് മരാസങേൾക്കുള്ളിലരാണ് ആറ് ദിവസപ്ത് സന്ർശനപ്മ
ന്നരാണ്. ഒരു സരാധരാരണ മരാർപ്പരാപ്പ സന്ർശനത്ിപ്റെ ആസൂത്ണത്ിന് ഒരു വർഷ
ത്ിലധികാം സമയപ്മടുക്കരാറുണ്്.

കരാൽനട പ്രശ്നങേൾ കരാരണാം പ്ഡഹമരാക്രാറ്ിക് റിപ്പബ്ിക് ഓഫ് ഹകരാാംഹഗരായാം ദക്ഷിണ 
സുഡരാനുാം സന്ർശിക്കരാനുള്ള പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ മരാസാം ഹപരാപ്പ് റദേരാക്കി, കരാനഡയി
ഹലക്ക് ഹപരാകരാനുള്ള അഹദേ�ത്ിപ്റെ ദൃഢനിശ്യാം മരാർപ്പരാപ്പ നിരീക്ഷകർ ശ്ദ്ധിച്ചു. 
പുതിയ വരാതിലുകൾ, പ്രഹവശനക്ഷമതരാ റരാമ്പുകൾ, ലരാക് പ്സ്റയിൽ ഹപരാപ്ലയള്ള പുതിയ 
പരാതകൾ എന്നിവയാം അഹദേ�ത്ിപ്റെ വരവിനുള്ള തയ്യരാപ്റടുപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പ്പടുന്നു. 
ആനി, ഇഹപ്പരാൾ അവിപ്ട, ഹപരാപ്പ്പ്മരാദബൽ - ഹപരാണ്ിഫിപ്റെ ഐക്കണിക്, പ്രഹത്യ
കാം രൂപകല്പന പ്േയ്ത ഹമരാഹട്രാർ വരാ�നാം - അപ്ലങ്കിൽ ഹഗരാൾഫ് കരാർട്ിൽ കടൽത്ീര
ത്് എത്രാൻ കഴിയപ്മന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കരാനഡയിപ്ല ഏകഹദശാം 130 റസിഡൻ
ഷ്യൽ സ്കൂളകളിൽ പകുതിയിലധികവാം - 
150,000 ഫസ്റ് ഹനഷൻ, പ്മറ്ിസ്, ഇൻയൂട്് 
കുട്ികൾ പഠിച്ത്  കഹത്രാലിക്കർ നടത്തുന്ന
സ്കൂളകളിലരാണ് . 

"പ്ഫഡറൽ ഗവൺപ്മന്ാം ഇവിടുപ്ത് 
തഹദേശീയ രരാജ്യങേളാം തമ്മിലുള്ള യഥരാർത് 
അനുരഞ്ജനത്ിപ്റെ വഴിത്ിരിവിലരാണ് ഈ 
മരാർപ്പരാപ്പ സന്ർശനാം," ആൽബർട് യൂണി
ഹവഴ്സിറ്ിയിപ്ല നിയമ അസിസ്ററെ് പ്പ്രരാഫ
സർ കൂടിയരായ ഹപൾ പറഞ്ഞു .
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KÄ^nse k` 
കുദവറ്് സിറ്ി: യ.എ.ഇ, പ്യമൻ, ഒമരാൻ എന്നിവ ഉൾപ്പ്പ
ടുന്ന സഹതൺ അഹറബ്യയിപ്ല കഹത്രാലിക്കരാ വിശക്രാസീസ
മൂ�ത്ിപ്റെ വികരാരി അപ്പഹ്രാലിക്കയരായി ബിഷപ്പ് പൗഹലരാ 
മരാർട്ിപ്നലി ചുമതലഹയറ്റു. അബുദരാബി പ്സറെ് ഹജരാസഫ്സ് 
കത്ീഡ്രലിൽ വികരാരി അപ്പഹ്രാലിക്കരാ എമരിത്തൂസ് 
ബിഷപ്പ് ഹപരാൾ �ിൻഡറിപ്റെ മുഖ്യകരാർമികതക്ത്ിൽ അർ
പ്പിച് തിരുക്കർമമഹധ്യയരായിരുന്നു സ്രാനരാഹരരാ�ണാം. 
സഹതൺ അഹറബ്യൻ വികരാരിയത്ിൽ ഹസവനാം പ്േയ്യുന്ന 
80ൽപ്പരാം ദവദീകർ സ�കരാർമികതക്ാം വ�ിച് ദിവ്യബലി
യിൽ നൂറുകണക്കിനരാളകൾ സന്നി�ിതരരായിരുന്നു. കപ്പൂ
ച്ിൻ സഭരാാംഗമരാണ് ബിഷപ്പ് പൗഹലരാ.

അഹറബ്യയിപ്ല 18 വർഷപ്ത് സ്തുത്യർ� ഹസവനത്ിനുഹശഷാം ബിഷപ്പ് ഹപരാൾ 
�ിൻഡർ വിരമിച്തിപ്ന തുടർന്നരാണ് മിലരാൻ സ�രായപ്മത്രാനരായിരുന്ന പൗഹലരാ 
മരാർട്ിപ്നലി വികരാരി അപ്പഹ്രാലിക്കയരായി നിയമിക്കപ്പ്പട്ത്. രൂപത സ്രാപിക്കരാൻ 
സരാഹങ്കതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സരാ�േര്യത്ിൽ സ്രാപിക്കുന്ന രൂപതരാ 
സമരാനമരായ ഭരണസാംവിധരാനമരാണ് അപ്പഹ്രാലിക് വികരാരിയത്്. അതിപ്റെ അധ്യ
ക്ഷ പദവി വ�ിക്കുന്നവരരാണ് വികരാരി അപ്പഹ്രാലിക്ക. ഹമഖലരാ അടിസ്രാനത്ിൽ 
ഹനരാർഹത്ൺ, സഹതൺ എന്നീ രണ്ടു വികരാരിയത്തുകളരാണ് അഹറബ്യയിലുള്ളത്.

റജാബി റബബി,നഴ് െ്,കുവൈറ്് 

ktX¬ Atd_ybnse hnizmkokaql¯n\v ktX¬ Atd_ybnse hnizmkokaql¯n\v 

]pXnb CSb³; ]pXnb CSb³; 
_nj¸v amÀ«ns\Ãn NpaXe-tbäp_nj¸v amÀ«ns\Ãn NpaXe-tbäp
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വിവിധ സാംസ്കരാരിക പശ്രാത്ലങേളിലുാം മതവിശക്രാസങേളിലുാം ആയിരിക്കുഹമ്പരാൾത
പ്ന്ന സരാഹ�രാദര്യേിന്തഹയരാപ്ട ഒരുമിച്് ജീവിക്കരാനരാണ് നരാാം ഓഹരരാരുത്രുാം വിളിക്ക
പ്പ്പട്ിരിക്കുന്നപ്തന്ന് േിന്തയരാണ് പ്രഥമ സഹന്ശത്ിൽ ബിഷപ്പ് പൗഹലരാ  പങ്കുപ്വച്ത്. 
‘വികരാരിയത്ിപ്റെ ഇടയനരായി ചുമതലഹയൽക്കുഹമ്പരാൾ, മതരാന്തര സാംവരാദവാം വിശക്
സരാഹ�രാദര്യവാം ഊട്ിയറപ്പിക്കരാനുള്ള ശ്മങേൾ നടത്ണപ്മന്ന ആഗ്ര�ാം ഞരാൻ 
ആദ്യഹമ പങ്കുപ്വക്കപ്ട്. സ�വർത്ിതക്വാം സ�ിഷ്ണുതയാം ഹപ്രരാത്രാ�ിപ്പിക്കുന്നതിൽ 
ഇവിടപ്ത് ഭരണരാധികരാരികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമീപനപ്ത് ഞരാൻ ആദരിക്കുന്നു,’ 
അഹദേ�ാം വ്യക്മരാക്കി.

   ഹനരാർഹത്ൺ, സഹതൺ അഹറബ്യ അഹപ്പരാഹ്രാലിക് വികരാരിഹയറ്ിപ്റെ ആദ്യ 
രൂപമരായ അഹറബ്യൻ അഹപ്പരാഹ്രാലിക് വികരാരിയത്് 2005 ജൂദല 14 നരാണ് സ്രാ
പിതമരായത്. പ്രസ്തുത വികരാരിയത്് 2011ൽ വിഭജിച്രാണ് ഹനർഹത്ൺ, സഹതൺ വി
കരാരിയത്തുകൾക്ക് രൂപാം നൽകിയത്. ഖത്ർ, ബ�റിൻ, സൗദി അഹറബ്യ, കുദവറ്് 
എന്നീ രരാജ്യങേളരാണ് ഹനരാർഹത്ൺ അഹറബ്യ വികരാരിയത്ിൽ ഉൾപ്പ്പടുന്നത്. 
പ്രവരാസി മലയരാളികളടക്കമുള്ള വിശക്രാസീസമൂ�ത്ിപ്റെ ഇടയൻ എന്നതിപ്നരാപ്പാം 
വത്ിക്കരാൻ- യ.എ.ഇ ബന്ധത്ിപ്ല സജീവ കണ്ണികൂടിയരാണ് യ.എ.ഇ ഉൾപ്പ്പടുന്ന 
സഹതൺ അഹറബ്യ വികരാരി അപ്പഹ്രാലിക്ക.

Patoral Training Institute(PTI) P. O. C. Cochin.
Courses offered 2022-23
Couselling Courses. .P. G. Diploma in Counselling (Govt. Ap-
proved).
Dipoloma in Couselling. (Six Months. Duration)
Diploma in Pastoral Couseling (one year. Weekend classes.)
Diploma in Mission (Witness of Mercy) Six months training on 
mission.
Field exposure programmes..
Certificate course.
Basics of Civil Law and Canon Law. (From jan. 2023 onwards)
Patoral Diploma course on Theology (one year Affiliated to Chair 
of Christianity. University of Calicut) from 2022 jan. Onwards.

Fr. Tony Kozhimannil Dean of Studies PTI. P.O.C
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AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

2022 ജൂദല 10 ന് ലൂക്കരായപ്ട സുവിഹശഷത്ിപ്ല പത്രാാം 
അദ്ധ്യരായാം 25 മുതൽ 37 വപ്രയള്ള നല സമരിയരാക്കരാര
പ്റെ ഉപമ വിശദീകരിച്് ഹവദനിക്കുന്നവപ്ന കരാണുകയാം 
മനസ്ലിഹവരാപ്ട പ്രതികരിക്കുകയാം പ്േഹയ്യണ്ത് ഇന്നിപ്റെ 
ആവശ്യമരാപ്ണന്ന് പരാപ്പരാ പഠിപ്പിച്ചു.

നമുഹക്കവർക്കുാം ഏറ്വാം സുപരിേിതമരായ നല സമറിയരാ
ക്കരാരപ്റെ ഉപമ വിശദീകരിച്ചു പ്കരാണ്രാണ് പരാപ്പരാ സാംസരാ
രിച്ത്. ജറൂസഹലമിൽ നിന്നുാം പ്ജറിഹക്കരായിഹലക്ക് ഹപരാകുഹമ്പരാൾ പ്കരാള്ളക്കരാരുപ്ട മർ
ദേനഹമറ് ആ നിസ്�രായന് ഹനപ്ര മനസ്ലിഞ്ഞത് പുഹരരാ�ിതഹനരാ ഹലവരായഹനരാ അല 
മറിച്് സമറിയരാക്കരാരനരാണ് (ലൂക്കരാ 10:33). പരാപ്പരാ പറയന്നു 'അവഹനരാട് അനുകമ്പ 
ഹതരാന്നി' എന്ന വരാേകാം നരാാം മറക്കരുത്. 
ഒരു പരാപത്ിൽ, ഒരു പ്രശ്നത്ിൽ, ഒരു ദരിതത്ിൽ നരാാം അകപ്പ്പടുഹമ്പരാപ്ഴലരാാം ദദവ
ത്ിന് ഉണ്രാകുന്ന വികരാരമരാണിത് എന്നരാണ് ഫ്രാൻസീസ് പരാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സമരാ
ശക്രാസത്ിപ്റെയാം ഹനേ�ത്ിപ്റെയാം സഹന്ശമരാണിത്. 

ImWpIbpw a\ÊenhpÅhcmIpIbpwImWpIbpw a\ÊenhpÅhcmIpIbpw

sNt¿ïXv C¶nsâ Bhiyw :sNt¿ïXv C¶nsâ Bhiyw :

{^m³kokv ]m¸m{^m³kokv ]m¸m



18 h¯n¡m³ XcwKw

ആ സമറിയരാക്കരാരൻ യരാത് പ്േയ്യുകയരായിരുന്നുപ്വന്ന് സുവിഹശഷകൻ വ്യക്മരായി 
എടുത്തു പറയന്നു (ലൂക്ക 10:33). അതിനരാൽ തീർച്യരായാം ആ സമറിയക്കരാരന് അവഹറെ
തരായ കരാര്യങേൾ ഉണ്രായിരുന്നിരിക്കണാം. അകപ്ലയള്ള സ്ലത്് എഹത്ണ്ിയിരുന്നി
ട്ടുാം ഒഴികഴിവകൾ പറഞ്ഞ് ഹവദനിക്കുന്നവപ്ന ശ്ദ്ധിക്കരാപ്ത ഹപരാകുന്നില. ദധര്യമരാ
യി, സമയാം കപ്ണ്ത്ി മർദേിതപ്റെ കരാര്യങേളിൽ ഇടപ്പടരാൻ സക്യാം അനുവദിക്കുന്നു. 
ഈ മ�ത് സാംഭവപ്ത് അടിസ്രാനമരാക്കി പരാപ്പരാ പറയന്നു. ഇതു ഹപരാപ്ല ഹവദനിക്കു
ന്നവപ്റെ കണ്ണീപ്രരാപ്പുഹമ്പരാഴരാണ് നരാാം യഥരാർത് ശിഷ്യരരാകുന്നത്. പരാപ്പരാ തുടർന്നു പറ
യന്നു അകലത്ിഹലക്ക്; അന്തിമ ലക്ഷ്യത്ിഹലക്ക് ഹനരാക്കരാനുാം അതിപ്ലത്ിഹച്രുന്ന
തിന് ഇവിപ്ട ഇഹപ്പരാൾ നിർവ്�ിഹക്കണ് കരാര്യങേളിൽ ഏപ്റ ശ്ദ്ധ പ്േലുത്രാനുാം നരാാം 
പഠിക്കണാം.

വഴിയപ്ട ശിഷ്യന്രാർ
പരാപ്പരാ പറയന്നു: ആദിമ ക്ി്്യരാനികപ്ള 'വഴിയപ്ട ശിഷ്യന്രാർ' (ക്ിസ്തു മരാർഗ്ാം 
സക്ീകരിച്വർ) അതരായത് മരാർഗ്ത്ിപ്റെ ശിഷ്യർ എന്ന് വിളിച്ിരുന്നത് (അപ്പഹ്രാല 
പ്രവർത്നങേൾ 9.2) . ഓഹരരാ വിശക്രാസിയാം സമറിയക്കരാരപ്ന ഹപരാപ്ല യരാത് പ്േയ്യു
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ന്നവനരാണ്. ഓഹരരാ ശിഷ്യനുാം സഞ്രാരിയരാണ്. അവൻ ലക്ഷ്യപ്രരാപ്ിയിപ്ലത്ിയിട്ില. 
ഓഹരരാ ശിഷ്യനുാം ലക്ഷ്യമരാഹക്കണ്ത് ഞരാനരാണ് വഴിയാം സത്യവാം ജീവനുാം (ഹയരാ�രാ.14:6) 
എന്ന് പഠിപ്പിച് ഈഹശരായിലരാണ്.  ക്ിസ്തു ശിഷ്യൻ ഞരാൻ വഴിയരാപ്ണന്ന് പഠിപ്പിച് 
ഈഹശരാപ്യ പിപ്ഞ്ല്ലുഹമ്പരാൾ 'വഴിയപ്ട ശിഷ്യൻ' ആയിത്ീരുന്നു. അവൻ അലസഹനരാ 
ലക്ഷ്യമിലരാത്വഹനരാ അല. ക്ിസ്തുവിപ്റെ കരാൽപ്പരാടുകളിലൂപ്ടയരാണ് ക്ിസ്തു ശിഷ്യൻ 
നടഹക്കണ്ത്. അഹപ്പരാൾ അവൻ സമറിയരാക്കരാരപ്ന ഹപരാപ്ല കരാണരാനുാം അനുക
മ്പ കരാണിക്കരാനുാം ശക്നരാകുപ്മന്നരാണ് പരാപ്പരാ  പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യരാഥരാർത്്യത്ിനു 
ഹനപ്ര കണ്ണുകൾ തുറക്കരാനുാം സക്ന്താം സക്രാർത് േിന്തകൾക്കു ചുറ്റുാം അടയിരിക്കരാതിരി
ക്കരാനുാം സുവിഹശഷാം നപ്മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മുൻവിധികപ്ളയാം പിടിവരാശികഹളയാം അതി
ജീവിച്് യരാഥരാർത്്യാം ശരിയരായി മനസിലരാക്കുന്നതിന് സുവിഹശഷാം നപ്മ്മ നയിക്കുന്നു 
എന്നുാം പരാപ്പ പറയന്നു. പല വിശക്രാസികളാം യരാഥരാർത്്യത്ിൽ നിന്ന് സക്യാം പ്രതിഹരരാധി
ക്കരാൻ പിടിവരാശിയിൽ അഭയാം പ്രരാപിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഹമരാേിതരരായി ഹയശുവിപ്ന 
അനുഗമിക്കുഹമ്പരാൾ നരാാം അനുകമ്പയള്ളവരരാകരാനുാം കഷ്പ്പ്പടുന്നവപ്ര കരാണരാനുാം 
സമറിയരാക്കരാരപ്ന ഹപരാപ്ല ആവശ്യങേളിൽ 'ഇടപ്പടരാനുാം' കഴിവള്ളവരരാകുന്നു എന്ന്  
സുവിഹശഷാം നപ്മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

പുഹരരാ�ിതപ്ന ഹപരാപ്ലയാം, ഹലവരായപ്ന ഹപരാപ്ലയാം സക്രാർത്പരമരായ നിസ്ാംഗത 
പരാലിക്കുന്നത് പരാപമരാപ്ണന്നരാണ് പരാപ്പരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പരാപത്ിൽ വീഴരാതിരി
ക്കരാൻ പരാപ്പ ഒരു പ്രരാർത്ന പഠിപ്പിക്കുന്നു: 'കർത്രാഹവ നീ എപ്ന്ന കരാണുന്നതുഹപരാപ്ല 
എനിക്ക് കരാണരാൻ കഴിയപ്ട്. നിനക്ക് എഹന്നരാടുള്ളതുഹപരാപ്ല എനിക്ക് മറ്റുള്ളവഹരരാട് 
അനുകമ്പ ഉണ്രാകപ്ട്. വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവഹരരാട് പ്രഹത്യകിച്് കഷ്പ്പ്പടുന്നവഹരരാടുാം 
ആവശ്യത്ിലിരിക്കുന്നവഹരരാടുാം ഞങേൾ കരുണയള്ളവരരാകപ്ട്. അവരുപ്ട േരാരത്രാ
യിരിക്കരാനുാം അവപ്ര സ�രായിക്കരാൻ സരാദ്ധ്യമരായത് പ്േയ്യരാനുാം ഞങേൾക്ക് കഴിയപ്ട്.'

പരാപ്പരാ തുടർന്ന് ദരിദ്രന് ഭിക്ഷ പ്കരാടുക്കുന്നതിപ്ന കുറിച്് ഇങേിപ്ന പറഞ്ഞു: 'ഭിക്ഷ 
പ്കരാടുക്കുഹമ്പരാൾ നരാാം പ്കരാടുക്കുന്ന നരാണയാം സക്ീകരിക്കുന്നയരാപ്ള സ്പർശിക്കരാപ്ത ആ 
വ്യക്ിയപ്ട കണ്ണുകളിഹലക്ക് കരുണഹയരാപ്ട ഹനരാക്കരാപ്ത ദരാനാം പ്േയ്തരാൽ ആ ദരാനാം 
പ്േയ്യൽ കരുണയഹടതല. സ�രായിക്കുന്നവപ്റെ ദരിതത്ിൽ, ഹവദനയിൽ പങ്കുപറ്രാത് 
ദരാനധർമ്മാം ശരിയല. സുവിഹശഷാം നപ്മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹവദനയിൽ പങ്കുപറ്ി മുറിവ് 
വച്് പ്കട്രാൻ കരാണുകയാം അനുകമ്പ കരാട്ടുകയാം പ്േയ്യുക.

ജൂദല 13ന് പരാപ്പരാ കരുണയപ്ട പഠനത്ിപ്റെ തുടർച്യരായി പറഞ്ഞു ഒറ്പ്പ്പട് ജീവിതാം 
നയിഹക്കണ്ി വരുന്ന വഹയരാധികപ്ര സന്ർശി
ക്കുന്നതുാം അവരുപ്ട ഏകരാന്തതയിൽ സൗമ്യ
മരായി ഇടപ്പടുന്നതുാം കരാരുണ്യത്ിപ്റെ വലിയ 
പ്രകടനമരാണ്. 
 
 തുടർന്ന് കരുണയപ്ട പരാപ്പരാ എന്നറിയപ്പ്പ
ടുന്ന ഫ്രാൻസീസ് പരാപ്പരാ പറയന്നു:  'വളർച്
യപ്ട യരാത്യരാണ് നമ്മുഹടത്. ഈ യരാത്യിൽ 
കന്യകരാ മറിയാം നമുക്ക് തുണയരാകപ്ട്. നമുക്ക് 
ഹയശുവിപ്ന കരാണിച്ചു തരുന്ന അവൾ കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ 'വഴിയപ്ട ശിഷ്യന്രാരരായി' മരാറരാൻ 
നപ്മ്മ സ�രായിക്കപ്ട്.



20 h¯n¡m³ XcwKw



21h¯n¡m³ XcwKw

]-utemkv A¸-kv-tXmesâ  K-em-Xy-¡m-À-¡p-Å- -
teJ-\s¯ Bkv]Zam¡nbpÅ {^m³knkv ]m¸bpsS 
aXt_m[\]c¼c `mKw þ 9

AhXcWw: {_. tXmakv t]mÄ sImSnb³

വിശുദ്ധ പൗഹലരാസിപ്റെ  പ്രഹബരാധനങേൾ നന്നരായി മനസ്ി
ലരാക്കരാനുള്ള നമ്മുപ്ട യരാത്യിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന
ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുാം എന്നരാൽ പ്രരാധരാന്യമർ�ിക്കുന്നതുമരായ 
നീതീകരണാം എന്ന വിഷയമരാണ്. എന്തരാണ് നീതീകരണാം? 
പരാപികളരായ നരാാം നീതിമരാന്രാരരായിത്ീർന്നിരിക്കുന്നു. 

ആരരാണ് നപ്മ്മ നീതിമരാന്രാരരാക്കിയത്? ഈ പരിവർത്നപ്രക്ിയയരാണ് നീതീകര
ണാം. ദദവത്ിനു മുന്നിൽ നമ്മൾ നീതിമരാനരാണ്. നമ്മുപ്ട വ്യക്ിപരമരായ പരാപങേൾ 
നമുക്കുണ്്, ഇത് സത്യമരാണ്. എന്നരാൽ അടിസ്രാനപരമരായി, നമ്മൾ നീതിമരാനരാണ്. 
ഇതരാണ് നീതീകരണാം. അഹപ്പരാ്ലപ്റെ േിന്തഹയരാട് കൂടുതൽ പ്പരാരുത്പ്പ്പടുന്ന ഒരു 
വ്യരാഖ്യരാനാം കപ്ണ്ത്തുന്നതിന് ഈ വിഷയപ്ത് ക്കുറിച്് വളപ്രയധികാം േർച്കൾ നട
ന്നിട്ടുണ്്. എന്നരാൽ പലഹപ്പരാഴുാം സാംഭവിക്കുന്നതുഹപരാപ്ല, അത് വിപരീതങേളരായ നില
പരാടുകളിൽ എത്ിക്കുകയാം പ്േയ്തു. നീതീകരണത്ിപ്റെ ഉത്ഭവാം  ക്ിസ്തുവിലുള്ള വി
ശക്രാസത്ിൽ നിന്നരാപ്ണന്ന വസ്തുത, പൗഹലരാസ്, ഗലരാത്യർക്കുാം ഹറരാമരാക്കരാർക്കുമുള്ള 
ഹലഖനങേളിൽ ഊന്നിപ്പറയന്നു. . 'പഹക്ഷ, പിതരാഹവ, ഞരാൻ നീതിമരാനരാണ്, കരാരണാം 
ഞരാൻ എലരാ കൽപ്പനകളാം പരാലിക്കുന്നു!'അപ്ത, എന്നരാൽ നീതികരണാം അതിൽ 
നിന്ന് വരുന്നില. അതിന് മുഹമ്പ വരുന്നു.ആഹരരാ നമ്മപ്ള നീതികരിച്ചു, ആഹരരാ നമ്മപ്ള 
ദദവമുമ്പരാപ്ക നീതിമരാനരാക്കി. 'അപ്ത, പഹക്ഷ ഞരാൻ പരാപിയരാണ്!' നമ്മൾ നീതിമരാ
നരാണ്,  പഹക്ഷ പരാപിയരാണ്.എന്നരാൽ അടിസ്രാനപരമരായി, നമ്മൾ നീതിമരാനരാണ്. 
ആരരാണ് നപ്മ്മ നീതികരിച്ത്, ഹയശു ക്ിസ്തു. ഇതരാണ് നീതീകരണാം.
വിശക്രാസപ്ത് സാംബന്ധിച്് നിർണ്ണരായകമരായ 'നീതീകരണാം' എന്ന വരാക്കിന് പിന്നിൽ 
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തരാണ്?  സമഗ്രമരാപ്യരാരു നിർവ്േനത്ിൽ എത്ിഹച്രുക എള
പ്പമല, എന്നരാൽ, വിശുദ്ധ പൗഹലരാസിപ്റെ  ആകമരാന േിന്തയിൽ നീതീകരണാം 'പ്പരാറു
ക്കുന്ന  ദദവിക കരുണയപ്ട' അനന്തരഫലമരാപ്ണന്ന് ലളിതമരായി പറയരാാം (കഹത്രാ
ലിക്കരാ സഭയപ്ട മതഹബരാധനാം, 1990). ഇതരാണ് നമ്മുപ്ട ദദവാം, അവൻ വളപ്ര 
നലവനുാം കരുണയള്ളവനുാം ക്ഷമയള്ളവനുാം കരുണ നിറഞ്ഞവനുമരാണ്, അവൻ 
നിരന്തരാം ക്ഷമിക്കുന്നു, നിരന്തരാം. അവൻ ക്ഷമിക്കുന്നു, നീതീകരണാം ക്ിസ്തുവിൽ 
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ഓഹരരാരുത്ഹരരാടുാം ആദ്യാം മുതൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ദദവമരാണ്. ദദവത്ിപ്റെ കരുണ 
നമുക്ക് ക്ഷമനൽകുന്നു. വരാ്വത്ിൽ, ഹയശുവിപ്റെ മരണത്ിലൂപ്ട- ഇത് നമ്മൾ 
അടിവരയിഹടണ്തുണ്്: ഹയശുവിപ്റെ മരണത്ിലൂപ്ട- ദദവാം പരാപപ്ത് നശിപ്പിക്കു
കയാം നമുക്ക് പരാപഹമരാേനവാം രക്ഷയാം നിയതമരായ രീതിയിൽ നൽകുകയാം പ്േയ്തു. 
അങേപ്ന ന്യരായീകരിക്കപ്പ്പട്  പരാപികപ്ള ദദവാം സക്ീകരിക്കുകയാം  തരാനുമരായി അനുര
ഞ്ജിതരരാക്കുകയാം പ്േയ്യുന്നു. പരാപാം മൂലമുള്ള അനുസരണഹക്കടുണ്രാകുന്നതിനു മുമ്പ്, സ്ര
ഷ്രാവാം സൃഷ്ിയാം തമ്മിലുണ്രായിരുന്ന യഥരാർത് ബന്ധത്ിഹലക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുഹപരാക്ക് 
ഹപരാപ്ലയരാണ് ഇത്. അതിനരാൽ, ദദവാം പ്രവർത്ിക്കുന്ന നീതീകരണാം പരാപത്രാൽ 
നഷ്പ്പ്പട് ദനർമ്മല്യാം വീപ്ണ്ടുക്കരാൻ നപ്മ്മ അനുവദിക്കുന്നു. എങേപ്നയരാണ് നീതീ
കരണാം സാംഭവിക്കുന്നത്?  ഈ ഹേരാദ്യത്ിന് ഉത്രാം നൽകുന്നത് വിശുദ്ധ പൗഹലരാസി
പ്റെ  ഉദ്ഹബരാധനത്ിപ്റെ മപ്റ്രാരു പുതുമ കപ്ണ്ത്തുന്നതിന് സമരാനമരാണ്: അതരായത്, 
നീതീകരണാം കൃപയരാൽ സാംഭവിക്കുന്നു. കൃപയരാൽ മരാത്ാം: നമ്മൾ ഹകവലാം കൃപയരാൽ 
നീതീകരിക്കപ്പ്പട്ിരിക്കുന്നു. 'പഹക്ഷ, േിലപ്രഹപ്പരാപ്ല, എനിക്ക് ന്യരായരാധിപപ്റെ അടുത്് 
ഹപരായി എനിക്ക് നീതി നൽകരാൻ അയരാൾക്ക് പണാം നൽകരാനരാകിഹല?'. ഇല,  ഇതിന് 
നിങേൾക്ക് പണാം നൽകരാനരാവില, ഒരരാൾ നമുപ്ക്കലരാവർക്കുാം ഹവണ്ി പണാം നൽകി: 
ക്ിസ്തു. നമുക്കുഹവണ്ി മരിച് ക്ിസ്തുവിൽ നിന്നരാണ് പിതരാവ് എലരാവർക്കുാം നൽകുന്ന 
കൃപ ലഭിക്കുന്നത്: നീതീകരണാം കൃപയരാൽ സാംഭവിക്കുന്നു.

തപ്റെ ജീവിതപ്ത് മരാറ്ിമറിച് അനുഭവാം അഹപ്പരാ്ലപ്റെ മനസ്ിൽ എഹപ്പരാഴുാം ഉണ്്: 
അതരായത്, ഉത്ിതനരായ ഹയശുവമരായി ഡമരാസ്സിഹലക്കുള്ള വഴിയിൽ വച്് നടന്ന 
കണ്ടുമുട്ൽ. പൗഹലരാസ് അഭിമരാനിയാം ഈശക്രവിശക്രാസിയാം തീക്ഷ്ണമതിയമരായ ഒരു 
മനുഷ്യനരായിരുന്നു, നീതി, കർശന നിയമപരാലനത്ിൽ അടങേി യിരിക്കുന്നുപ്വന്ന  
ഹബരാധ്യത്ിനുടമയരായിരുന്നു. എന്നരാലിഹപ്പരാൾ, അഹദേ�ാം ക്ിസ്തുവിനരാൽ കീഴടക്ക
പ്പ്പട്ടു, അവപ്റെ വിശക്രാസാം അവപ്ന ആഴത്ിൽ പരിവർത്നാം പ്േയ്തു, ഇതുവപ്ര മറ
ഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന സത്യാം, അതരായത്, നമ്മുപ്ട പരിശ്മങേളരാലല നമ്മൾ നീതിമരാന്രാ
രരാകുന്നത്,  മറിച്് ക്ിസ്തു അവിടപ്ത് കൃപയരാൽ നപ്മ്മ നീതിമരാന്രാരരാക്കുന്നു എന്ന 
ഇതുവപ്ര അവനിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സത്യാം,കപ്ണ്ത്രാൻ അത് അഹദേ�
പ്ത് പ്രരാപ്നരാക്കി. അതിനരാൽ, ഹയശുവിപ്റെ  ര�സ്യപ്ത്ക്കുറിച്് പൂർണ്ണമരായ അറിവ് 
ഹനടുന്നതിന്, പൗഹലരാസ് മുമ്പ് എന്തിപ്ലലരാാം സമ്പന്നനരായിരുഹവരാ, അവപ്യലരാാം ഉഹപ
ക്ഷിക്കരാൻ  തയ്യരാറരായി (ഫിലിപ്പിയർ 3: 7), കരാരണാം ദദവകൃപ മരാത്മരാണ് തപ്ന്ന 
രക്ഷിച്പ്തന്ന് അഹദേ�ാം കപ്ണ്ത്ി. നമ്മുപ്ട സക്ന്താം ഹയരാഗ്യത പ്കരാണ്ല, ശുദ്ധമരായ 
കൃപയരാൽ മരാത്മരാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പ്പട്ടു, രക്ഷിക്കപ്പ്പട്ിരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് 
വലിയ ആത്വിശക്രാസാം നൽകുന്നു. നമ്മൾ പരാപികളരാണ്, അപ്ത; എന്നരാൽ ഓഹരരാ 
തവണ ക്ഷമ ഹേരാദിക്കുഹമ്പരാഴുാം നപ്മ്മ നീതീകരിക്കുന്ന ഈ ദദവകൃപയരാൽ നമ്മൾ 
നമ്മുപ്ട ജീവിതാം നയിക്കുന്നു. പഹക്ഷ ആ നിമിഷത്ിൽ അല നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പ്പ
ടുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനകാം ന്യരായീകരിക്കപ്പ്പട്ിട്ടുണ്്, പഹക്ഷ അവൻ വീണ്ടുാം നഹമ്മരാട് 
ക്ഷമിക്കരാൻ വരുന്നു.
അഹപ്പരാ്ലപ്ന സാംബന്ധിച്ിടഹത്രാളാം, വിശക്രാസത്ിന് സകലപ്ത്യാം ആഹലേഷി
ക്കുന്ന മൂല്യമുണ്്. ഇത് വിശക്രാസിയപ്ട ജീവിതത്ിപ്ല ഓഹരരാ നിമിഷപ്ത്യാം എലരാ 
വശങേപ്ളയാം സ്പർശിക്കുന്നു: മരാഹമ്മരാദീസരാ മുതൽ ഈ ഹലരാകത്ിൽ നിന്ന് വിടപ്േരാല്ലു
ന്നതുവപ്രയള്ള സകലവാം രക്ഷപ്രദരായകമരായ ഹയശുവിപ്റെ മരണത്ിലുാം പുനരുത്രാ
നത്ിലുമുള്ള വിശക്രാസത്രാൽ പൂരിതമരാണ്. വിശക്രാസത്രാലുള്ള നീതീകരണാം. ദദവാം, 
തപ്റെ സൂനുവിൽ വിശക്സിക്കുന്നവർക്ക്, യരാപ്തരാരു ഹവർതിരിവാം ഇലരാപ്ത, നല്കുന്ന കൃ
പരാവരത്ിപ്റെ പ്രരാഥമ്യാം ഊന്നിപ്പറയന്നു. എന്നിരുന്നരാലുാം, പൗഹലരാസിപ്ന സാംബന്ധിച്ി



23h¯n¡m³ XcwKw

ടഹത്രാളാം ഹമരാശയപ്ട 
നിയമത്ിന് ഹമലിൽ 
സ രാ ധു ത യ ി പ് ല ന്്ന 
നരാാം കരുതരുത്; 
വ രാ ് വ ത് ി ൽ , 
അത് ദദവത്ിപ്റെ 
മ രാ റ് രാ ന രാ വ രാ ത് 
ദരാനമരായി തുടരുന്നു, 
അത് ''വിശുദ്ധാം'' 
ആപ്ണന്ന് അഹപ്പരാ
്ലൻ എഴുതുന്നു 
(ഹറരാമരാ. 7:12). 
നമ്മുപ്ട ആത്ീയ 
ജീവിതത്ിനുാം കൽപ്പ
നകൾ പരാലിഹക്കണ്
ത് അത്യന്തരാഹപക്ഷി
തമരാണ്, എന്നരാൽ 
ഇവിപ്ടയാം നമുക്ക് 
നമ്മുപ്ട ശക്ിപ്യ 
ആശ്യിക്കരാനരാവില: 
ക്ിസ്തുവിൽ നമുക്ക് 
ലഭിക്കുന്ന ദദവകൃപ 
മൗലികമരാണ്. നമു
ക്കുഹവണ്ി ഇതിനകാം 
വില നൽകിയ 

ക്ിസ്തു നമുക്ക് നൽകിയ നീതീകരണത്ിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ കൃപ.

ഇത്രുണത്ിൽ, നരാാം, അഹപ്പരാ്ലനരായ യരാഹക്കരാബിപ്റെ പ്രഹബരാധനവാം ഓർക്കു
ന്നത് നലതരാണ്: 'മനുഷ്യൻ വിശക്രാസാംപ്കരാണ്ടു മരാത്മല പ്രവൃത്ികളരാലുമരാണ് നീതീ
കരിക്കപ്പ്പടുന്നത്..... ആത്രാവിലരാത് ശരീരാം മൃതമരായിരിക്കുന്നതുഹപരാപ്ല, പ്രവൃത്ി
കൂടരാപ്തയള്ള വിശക്രാസവാം നിർജ്ീവമരാണ് ' (യരാഹക്കരാബ് 2:24:26). നീതീകരണാം, 
അത് നമ്മുപ്ട പ്രവൃത്ികളരാൽ ഫലാം കരായ്ക്കുന്നിപ്ലങ്കിൽ, ഭൂമിക്കടിയിൽ, മരിച്തുഹപരാപ്ല 
കിടക്കുാം. അത് അവിപ്ടയണ്്, പഹക്ഷ ഞങേൾ അത് നമ്മുപ്ട പ്രവൃത്ികൾ ഉപഹയരാഗിച്് 
സജീവമരാക്കണാം. യരാഹക്കരാബിപ്റെ വരാക്കുകൾ പൗഹലരാസിപ്റെ പ്രഹബരാധനപ്ത് സമ
ഗ്രമരാക്കുന്നു. അതിനരാൽ, രണ്ടുഹപപ്രയാം സാംബന്ധിച്ിടഹത്രാളാം, വിശക്രാസത്ിപ്റെ 
പ്രതികരണാം ദദവഹത്രാടുാം അയൽക്കരാരഹനരാടുമുള്ള ഹനേ�ത്ിൽ സജീവമരായിരിക്ക
ണപ്മന്നത് ആവശ്യമരാണ്. എന്തുപ്കരാണ്രാണ് 'ആ ഹനേ�ത്ിൽ സജീവമരായത്?' ആ 
ഹനേ�ാം നമ്മപ്ളപ്യലരാാം രക്ഷിച്തിനരാൽ, അത് ഞങേപ്ള സക്തന്ത്രമരായി നീതീകരിച്ചു, 
സൗജന്യമരായി!
ദദവനീതി കരാണിച്ചുതരുന്ന നീണ് പരിത്രാണേരിത്ത്ിൽ, നീതീകരണാം, നപ്മ്മ 
ഉൾഹച്ർക്കുന്നു: നമ്മുപ്ട നിരന്തര പതനങേളപ്ടയാം ഹപരാരരായ്മകളപ്ടയാം മുന്നിൽ, 
ദദവാം സക്യാം അടിയറവ് പറയന്നില, മറിച്് നപ്മ്മ നീതിമരാന്രാരരാക്കരാൻ അവിടന്ന് 
തിരുമനസ്രായി, അവിടന്ന് അത് പ്േയ്തത് കൃപയരാലരാണ്, ഹയശുവിപ്ന നല്കിപ്ക്കരാണ്് 
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അവിടപ്ത് മരണവാം പുനരുത്രാനവാം വഴിയരാണ്. ദദവത്ിപ്റെ പ്രവർത്നരീതി 
എന്തരാപ്ണന്നുാം, ദശലി എന്തരാപ്ണന്നുാം ഞരാൻ ഇതിന് മുമ്പ്  പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. ഞരാൻ 
ഈ  വരാക്കുകൾ ഉപഹയരാഗിച്ചു: ദദവത്ിപ്റെ ദശലി, സരാമീപ്യാം, അനുകമ്പ, ആർദ്രത 
എന്നിവയരാണത്. അവൻ എഹപ്പരാഴുാം നഹമ്മരാട് അടുക്കുന്നു, അനുകമ്പയാം ആർദ്രതയാം 
ഉള്ളവനരാണ്. നീതീകരണാം എന്നത് നഹമ്മരാപ്ടരാപ്പമുള്ള ദദവത്ിപ്റെ ഏറ്വാം വലിയ 
സരാമീപ്യമരാണ്, നഹമ്മരാടുള്ള ദദവത്ിപ്റെ ഏറ്വാം വലിയ അനുകമ്പ, പിതരാവിപ്റെ 
ഏറ്വാം വലിയ ആർദ്രത. നപ്മ്മ സക്തന്ത്രരരാക്കുന്ന ക്ിസ്തുവിപ്റെ മരണത്ിപ്റെയാം പു
നരുത്രാനത്ിപ്റെയാം, ക്ിസ്തുവിപ്റെ ദരാനമരാണ് ഈ നീതികരണാം. 'പഹക്ഷ, പിതരാഹവ, 
ഞരാൻ ഒരു പരാപിയരാണ്, ഞരാൻ ഹമരാഷ്ിച്ചു ....' അപ്ത അപ്ത .എന്നരാൽ അടിസ്രാനപര
മരായി     നമ്മപ്ള കുറ്ാം വിധിച്ിട്ില, ഇല , നമ്മൾ നീതീമരാരരാണ്. നമ്മൾ വിശുദ്ധരരാപ്ണ
ന്ന് പറയരാൻ എപ്ന്ന അനുവദിക്കൂ. പഹക്ഷ, നമ്മുപ്ട പ്രവൃത്ികളരാൽ നമ്മൾ പരാപിക
ളരായിത്ീരുന്നു. എന്നരാൽ അടിസ്രാനപരമരായി നമ്മൾ വിശുദ്ധരരാണ്. ക്ിസ്തുവിപ്റെ 
കൃപയാം ഈ നീതിയാം പ്രരാബല്യത്ിൽ വരുത്രാൻ ക്ിസ്തുവിപ്ന അനുവദിക്കരാാം, ആ 
നീതീകരണാം നമുക്ക് മുഹന്നരാട്് ഹപരാകരാനുള്ള ശക്ി നൽകുന്നു.
 
അങേപ്ന, നമ്മുപ്ട നന്യ്കരായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന കൃപ, ദദവത്ിപ്റെ  കരുണ എത്മരാ
ത്ാം അനന്തമരാപ്ണന്ന് തിരിച്റിയരാൻ വിശക്രാസത്ിപ്റെ പ്വളിച്ാം നപ്മ്മ അനുവദിക്കു
ന്നു. എന്നരാൽ അഹത പ്വളിച്ാം, ദദവത്ിപ്റെ രക്ഷരാകര പ്രവർത്നത്ിൽ അവിടന്നു
മരായി സ�കരിക്കരാൻ നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്മരായിരിക്കുന്ന 
ഉത്രവരാദിതക്വാം നമുക്ക്  കരാണിച്ചുതരുന്നു. കൃപയപ്ട 
ശക്ി നമ്മുപ്ട കരാരുണ്യ പ്രവർത്നങേളമരായി സാം
ഹയരാജിപ്പിഹക്കണ്തുണ്്, ദദവത്ിൻപ്റ ഹനേ�ാം എത് 
വലുതരാപ്ണന്ന് സരാക്ഷ്യപ്പ്പടുത്തുന്നതിനരായി ജീവി
ക്കരാൻ നരാാം വിളിക്കപ്പ്പട്ിരിക്കുന്നു. ഈ വിശക്രാസഹത്രാ
ടുകൂടി നമുക്കു മുഹന്നറരാാം, അതരായത്, നരാപ്മലരാവരുാം 
ക്ിസ്തുവിൽ നീതീകരിക്കപ്പ്പട്ിരിക്കുന്നു. നമ്മുപ്ട പ്രവൃ
ത്ിയരാൽ നരാാം ഈ നീതി സരാക്ഷരാത്ക്കരിക്കണാം. 
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ഫ്ഞ്് വിപ്ലവകരാലത്് സക്ന്താം സഹ�രാദരങേപ്ള വധിക്കു
ന്നത് ഹനരിൽ കണ് ബരാല്യത്ിപ്റെ തീച്ചൂളയിൽ ഉരുകിയ 
ഒരു പുണ്യജീവിതാം - വിശുദ്ധ ഹ്രാഡിൻ പ്തവപ്നപ്യക്കു
റിച്ചുള്ള ജീവേരിത്ക്കുറിപ്പ് ഇങേപ്ന മരാത്ഹമ എഴുതിത്തുട
ങേരാൻ കഴിയൂ.
 ജീവിത ദരന്തങേഹളരാടുള്ള ക്ി്ീയ പ്രതികരണാം 
എങേപ്നയരായിരിക്കണപ്മന്ന് 185 വർഷങേൾക്കുമുമ്പ് 
ജനിച് ഈ പുണ്യവതി സക്ന്താം ജീവിതാം പ്കരാണ്് നമുക്ക് 
മുന്നിൽ സരാക്ഷ്യപ്പ്പടുത്ി.
 ഫ്രാൻസ് രരാജഭരണത്ിലരായിരിപ്ക്ക, 1774 മരാർച്് 30 നരാണ് ഹ്രാഡിപ്റെ 
ജനനാം. ഏഴു മക്കളിൽ രണ്രാമഹത്തരായിരുന്നു അവൾ. മൂന്ന് സഹ�രാദരന്രാരുാം   മൂന്ന് 
സഹ�രാദരിമരാരുാം ഹ്രാഡിനുണ്രായിരുന്നത്. ഹജ്യഷ്ഠ സഹ�രാദരൻ അവളപ്ട  ശരിയരായ 
ഹപര് ഉച്രിക്കരാപ്ത തപ്പിത്ടഞ്ഞു വിളിച് ഓമനഹപ്പരുാം (ഗ്രാഡി) അവൾക്കുണ്രായിരു
ന്നു. ബരാല്യത്ിൽ  പ്കരാച്ചു വയലറ്് എന്നുാം അവൾ വിളിക്കപ്പ്പട്ടു. പ്ബനഡിക് ദടൻ 
സന്യരാസിനിമരാർ നടത്ിവന്ന 'പ്സറെ് പീഹറ്ഴ്സ് ആപ്ബ'എന്ന ഹപരിലുള്ള സ്കൂളിലരാ
ണ് ഒമ്പതരാാം വയസ്ിൽ അവൾ പഠനാം  തുടങേിയത്. ഏഴുവർഷാം കുഞ്ഞു ഗ്രാഡി അവിപ്ട 
തരാമസിച്ചു പഠിച്ചു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ിൽ മടങേിപ്യത്ിയ ഹ്രാഡിൻ ഫ്ഞ്് വിപ്ലവത്ി
പ്റെ തീക്കൂനകൾക്കരികിഹലക്കരാണ് നടപ്ന്നത്ിയത്. ഹദവരാലയങേൾ പട്രാളാം അടച്ചു 
പൂട്ി. ക്ിസ്തുമതാം നിഹരരാധിച്ചു. പരസ്യമരായിയള്ള ദദവരാരരാധനയാം മറ്റുാം വിലക്കി. 
ഇതിനിപ്ട ഹ്രാഡിപ്റെ രണ്് സഹ�രാദരങേപ്ള പട്രാളാം തടങ്കലിലരാക്കി. തടങ്കൽപ്പരാളയ
ത്ിഹലക്ക് ഒരു ഭൃത്യയപ്ട ഹവഷാം ധരിച്് അവൾ സക്ന്താം സഹ�രാദരങേപ്ള കരാണരാപ്ന
ത്ി. പട്രാളക്കരാരുപ്ട അപമരാനവാം അവഹ�ളനവാം സ�ിച്് തടവറയിൽ  സഹ�രാദരപ്ര 
കരാണരാനരാപ്യങ്കിലുാം, തുടർന്നുള്ള ദിനങേളിൽ അവരുപ്ട വധശിക്ഷ നടപ്പരാക്കുന്നത് 
അവൾക്ക് ഹനരിൽ കരാഹണണ്ിവന്നു. ദക്്വപ്ര  നിരനിരയരായി വധസ്ലത്ി
ഹലക്ക് നയിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഹ്രാഡിപ്റെ സഹ�രാദരൻ ലൂയിസ് ഒരു ആാംഗ്യത്ിലൂപ്ട 
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അവപ്റെ അരികിൽ കുനിഞ്ഞുനിൽക്കരാൻ നിർഹദേശിച്ചു. ലൂയിസിപ്റെ ഷൂസിനിടയിൽ 
ഒളിപ്പിച്ചുവച് കത്് അഹപ്പരാൾ ഹ്രാഡിൻ കണ്ടു.  അമ്മയ്ക്കുള്ള കത്രായിരുന്നു ''ഗ്രാഡീ, 
ഞങേൾ ഇവഹരരാട് ക്ഷമിക്കുന്നതുഹപരാപ്ല നീയാം ക്ഷമിക്കഹണ'' - മരണത്ിപ്റെ നിഴൽ 
വീണ തരാഴ് വരയിലൂപ്ടയരാണ് ഞരാൻ നടക്കുന്നപ്തങ്കിലുാം അങേ് കൂപ്ടയള്ളതിനരാൽ 
ഞരാൻ ഭയപ്പ്പടുകയില എന്ന സങ്കീർത്ന വരാക്യാം ഹ്രാഡിപ്റെ മനസ്ിൽ ഓടിപ്യത്ി.
 മരണാം പ്തരാട്ടുത്തുനിൽക്കുഹമ്പരാഴുാം  ഹ്രാഡിപ്റെ സഹ�രാദരങേൾ, അവരുപ്ട 
കുടുാംബരാാംഗങേപ്ള കരുതഹലരാപ്ട ഹേർത്തു പിടിക്കുന്ന സരാന്തക്നത്ിപ്റെ അക്ഷരങേൾ 
ലൂയിസുാം സഹ�രാദരൻ ഫ്രാഹങ്കരായിസുാം എഴുതിയ കത്തുകളിലുണ്രായിരുന്നു.
 1794 ജനുവരി4 ന് ലൂയീസുാം ഫ്രാഹങ്കരായിസുാം അടക്കമുള്ള നിരവധി ക്ി്ീയ 
വിശക്രാസികപ്ള പട്രാളാം കഴുത്റുത്തുാം ഹതരാക്കിൻപരാത്ിപ്കരാണ്് തലയ്കടിച്ചുാം പ്കരാല
പ്പ്പടുത്തുന്നത് ഹ്രാഡിന് ഹനരാക്കിനിൽഹക്കണ്ിവന്നു. അഹപ്പരാപ്ഴലരാാം, അവളപ്ട മന
സ്ിൽ പ്തളിഞ്ഞത്  കരാൽവരിയിപ്ല കുരിശിനു തരാപ്ഴ പ്രിയപുത്പ്റെ ആപ്ക തകർന്ന  
ശരീരാം മടിയിൽ കിടത്ി ആബരായിഹലക്ക് കണ്ണുാം നട്ിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകരാമരാ
തരാവിപ്നയരായിരുന്നു. പിന്നീട്, ഹ്രാഡിൻ സക്ന്താം ഹനേ�ശുശ്രൂഷയ്ക് പ്തരപ്ഞ്ഞടുത്ത് 
ഹയശുനരാഥപ്റെയാം പരിശുദ്ധ അമ്മയപ്ടയാം നരാമങേളരായിരുന്നു. നമുക്ക് അത്ഹയപ്റ 
പരിേിതമലരാത് ഈ വിശുദ്ധ ഭരാരതത്ിനുാം, നമ്മുപ്ട പ്കരാച്ചു ഹകരളത്ിനുാം നൽകു
ന്ന പ്രഹേരാദനപ്മന്ത്? ഹ്രാഡിപ്റെ നരാമകരണ നടപടികൾ തുടക്കത്ിൽ അൽപ്പാം 
തടസ്പ്പ്പട്തിനു കരാരണപ്മന്ത് ? ഈ ഹേരാദ്യങേൾക്കുള്ള ഉത്രാം അടുത് ലക്കത്ിൽ 
വരായിക്കരാാം.
(തുടരുാം )

െിറോ മലങ്കര കറ്ാലിക്ാ െഭയ്ക്് 
രണ്ടു സമത്ാൻന്ാർ കൂടി 

നൈാഭിഷിക്തരായ  ബിഷപ്് മാത്യു മാർ റപാളി കാർപ് െിനും  

ബിഷപ്് ആന്റണി മാർ  െിൽൈാറനാെിനും 

                             പ്ാർത്ഥനാ മുംഗളങ്ങൾ            പി. ഒ. െി. കുടുംബും
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 ഇന്ത്യയപ്ട സക്രാതന്ത്ര്യരാനന്തര കരാലഘട്ത്ി
ലുാം അതിനു മുൻപുാം  ജനങേളപ്ട വിദ്യരാഭ്യരാസ, സരാാം
സ്കരാരിക ഉന്നമനത്ിനരായി അക്ഷീണാം പ്രയത്ിച് 
നിരവധി ദവദികരുണ്്. ദലബ്രറികൾ സ്രാപിച്ചുാം 
സ്ക്കൂളകൾ സ്രാപിച്ചുാം സ�കരണസാംഘങേൾ രൂപീ
കരിച്ചുാം ഹറരാഡ് പ്വട്ിയാം പരാലങേൾ നിർമ്മിച്ചുപ്മലരാാം 
നമ്മുപ്ട വന്്യദവദികർ ദദവ-മനുഷ്യ ഹനേ�ത്ിപ്റെ 
പ്രേരാരകരരായി മരാറി. പ്നയ്യരാറ്ിൻകര രൂപതയിപ്ല വ്ളരാ
ത്രാങ്കരയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയപ്ട സക്ർഗ്രാഹരരാപണ 
തിരുനരാൾ ആഹഘരാഷിക്കുഹമ്പരാൾ, ഈ േരിത്ാം അനുസ്മരിക്കുകയരാണ് തീർത്രാടന  ഹക
ന്ദ്രത്ിപ്റെ ഇന്നപ്ത് പ്റക്ടർ പ്വരി. റവ. ഹമരാൺ. വി.പി ഹജരാസ്. ആ വരാക്കുകളിഹലക്ക്-
 പ്നയ്യരാറ്ിൻകര രൂപതയപ്ട ആത്ീയ, വിദ്യരാഭ്യരാസ, സരാാംസ്കരാരിക നഹവരാത്രാ
നത്ിന് തുടക്കാം കുറിച് വന്്യദവദിക ഹശ്ഷ്ഠനരാണ് ഫരാ. മരാനുവൽ അൻപുടഹയരാൻ. 
1902-ജനു . 26 ന്  ഓലത്രാനിയിലരാണ് ജനനാം. വ്ളരാത്രാങ്കര  മരിയൻ തീർത്രാടന 
ഹകന്ദ്രത്ിൽ തിരുനരാൾ ആഹഘരാഷിക്കുഹമ്പരാൾ, ഇവിപ്ടയള്ള മനുഷ്യരിൽ വിശക്രാസദീപ

സൈരി. േൈ. റമാൺ. ൈി.പി. റജാെ്

]dbm³ hm¡pIÄ t]mcm, ]dbm³ hm¡pIÄ t]mcm, 
s\¿män³Ic¡mÀ¡v s\¿män³Ic¡mÀ¡v 
AhcpsS henb¨s\¡p-dn¨vAhcpsS henb¨s\¡p-dn¨v
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ങേൾ പ്കരാളത്ിയ ഞങേളപ്ട പ്രിയപ്പ്പട് 
'വലിയച്പ്ന' ആദരഹവരാപ്ട ഓർമ്മിക്കുന്നു.

 പ്നയ്യരാറ്ിൻകര രൂപതയിപ്ല ആദ്യപ്ത് 
തഹദേശീയ ദവദികനരാണ് ഫരാ. മരാനുവൽ 
അൻപുടഹയരാൻ. 1930-ലരാണ് ഭരാഗ്യസ്മര
ണരാർ�നരായ പ്ബൻസിഗർ പിതരാവിൽ 
നിന്ന് അഹദേ�ാം ദവദികപട്ാം സക്ീകരിച്ത്. 
കട്ഹയ്കരാട് പ്സറെ് ആറെണീസ് പള്ളിയിലരാ
ണ്  പ്രഥമദിവ്യബലിയർപ്പണാം. 1944 ജൂൺ 
30-ന് കമുകിൻഹകരാട് പ്സറെ് ആറെണീ
സ് പള്ളി വികരാരിയരായി. 1947 ഹമയ് 11ന് 
ഹമരാൺ. മരാനുവൽ അൻപുടഹയരാൻ സ്രാപി
ച്തരാണ് കമുകിൻഹകരാട് ഹദശബന്ധു വരായ
നശരാല.

 1949 ലരാണ് ഹമരാൺ. മരാനുവൽ അൻപു
ഹടരാൻ വ്ളരാത്രാങ്കര പള്ളിയപ്ട വികരാരിയരാ
യി ചുമതലഹയറ്റു. നീണ് 41 വർഷാം അഹദേ�ാം 
ആസ്രാനത്് തുടർന്നു. വ്ളരാത്രാങ്കരപ്യ 
ഒരു മരിയൻ തീർത്രാടന ഹകന്ദ്രമരായി 
വികസിപ്പിച്തിൽ വലിയച്പ്റെ പങ്ക് മറ
ക്കരാനരാവില. പള്ളിക്കുഹവണ്ി 69 പ്സറെ് 
ഭൂമിയാം മപ്റ്രാരിടത്് നരാല് ഏക്കർ ഭൂമിയാം 
വരാങേിയത് ഹമരാൺസിഹഞ്ഞരാറരായിരുന്നു. 
പള്ളിവിളരാകാം എൽ.പി.എസ്. സ്ക്കൂൾ യ.പി 
സ്ക്കൂളരാക്കി ഉയർത്ിയതിനു പിന്നിലുാം 
അൻപുടഹയരാനച്പ്റെ അക്ഷീണ പരിശ്
മമുണ്്. 1956-ൽ വലിയവിളയിൽ പ്ബൻ
സിഗർ പ്മഹമ്മരാറിയൽ എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ 
സ്രാപിച്തുകൂടരാപ്ത വലിയവിള, വട്വിള, 
തിരുപുറാം, ഓലത്രാന്നി, കുഴിച്രാണി,            
കുന്നാംവിള എന്നിവിടങേളിൽ അഹദേ�ാം 
വസ്തു വരാങേി പുതിയ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു. 
പ്നയ്യരാറ്ിൻകര രൂപതയപ്ട വരാഴിച്ലിലുള്ള 

പ്രൗഢഗാംഭീരമരായ വിദ്യരാഭ്യരാസ ഹകന്ദ്ര ഇമ്മരാനുവൽ ഹകരാഹളജ് ഹമരാൺ. മരാനുവൽ അൻ
പുടഹയരാപ്റെ സ്മരണരാർത്മുള്ളതരാണ്.
 1965 ലരാണ് ഫരാ. മരാനുവൽ  അൻപുടഹയരാപ്ന ഹതടി പ്ഡരാമസ്റിക് പ്രിഹലറ്് 
ബഹുമതിപ്യത്ിയത്. ഇന്ന് വ്ളരാത്രാങ്കരയിപ്ലയാം പരിസരപ്രഹദശങേളിഹലയാം ജന
ങേൾ മരാത്മല, പ്നയ്യരാറ്ിൻകര രൂപതയിഹലയാം സമീപ രൂപതയിഹലയാം വിശക്രാസികൾ 
'വലിയച്പ്റെ' മരാധ്യസ്്യ  സ�രായാം ഹതടി, അഹദേ�ത്ിപ്റെ ശവകുടീരത്ിപ്ലത്തുന്നു.
 സക്രാതന്ത്ര്യദിനരാഹഘരാഷമരായരാലുാം, തിരുനരാളരാഹഘരാഷമരായരാലുാം ആ നരാടിന് 
നന്യാം ഹനേ�വാം പകർന്നു തന്ന പൂർവ്ികപ്ര സ്മരിക്കുവരാനുള്ള പ്രഹേരാദനാം വലിയച്
പ്നക്കുറിച്ചുളള ജീവിേരിത് വിവരണ ഹവളയിൽ നപ്മ്മ ദദവസന്നിധിയിൽ സാംപ്രീതരരാ
ക്കുന്നുണ്്
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സമഗ്രമരായ വേന ശുശ്രൂഷയിലൂപ്ട ഒരു 
ദബബിൾ തീർത്രാടകനരായി മരാറിയ ഫ. 
ഹഡരാ. ദമക്കിൾ കരാരിമറ്ത്ിന് സീഹറരാമല
ബരാർ സഭ 'മൽപ്പരാൻ' പദവി നൽകി ആദരിച്ചു.
 ഇാംഗ്ീഷിവാം മലയരാളത്ിലുമുള്ള 
നരാൽപ്പതിലധികാം വേനബന്ധിയരായ ഗ്രന്ഥങേൾ കൂടരാപ്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ 
ഭരാഷയിൽ ആദ്യമരായി സമ്പൂർണ്ണ ദബബിളിപ്റെ കരാർട്ടൂൺ േിത്ീകരണ 
ഗ്രന്ഥാം പുറത്ിറക്കിയത് കരാരിമറ്ത്ച്നരാണ്. ഇന്ത്യയിപ്ല 14 ഭരാഷകളിൽ 
'ദബബിൾ ഹകരാമിക്് ' പ്രസിദ്ധീകരിച്തിപ്റെ ബഹുമതിയാം തലഹശേരി അതിരൂ
പതരാാംഗമരായ ഈ ദവദികനുതപ്ന്ന.
 ഉൽപ്പത്ി മുതൽ 2 ദിനവൃത്രാന്താം വപ്രയള്ള ദബബിൾ വ്യരാഖ്യരാനാം, 
ദബബിൾ തീർത്രാടനപ്മന്ന ഹപരിലുള്ള കമറെറികൾ, വിവിധ ആനുകരാലി
കങേളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഹലഖനങേൾ, ഗുഡ്നസ് ടിവി, ശരാഹലരാാം ടിവി, ജീവൻ 
ടിവി എന്നീ േരാനലുകളിപ്ല ഹടരാഹക്ഷരാകൾ എന്നിങേപ്ന ദമക്കിളച്പ്റെ വേന 
വ്യരാഖ്യരാന ശുശ്രൂഷയപ്ട പട്ിക നീളന്നു.
 ഇഹപ്പരാൾ തൃശൂർ ഹമരിമരാതരാ ഹമജർ പ്സമിനരാരി അദ്ധ്യരാപകനുാം , 
2003 മുതൽ തൃശൂർ അതിരൂപതരാ പ്രസ്ബിറ്റൽ കൗൺസിൽ അാംഗവമരാണ്. 
2012-ൽ പ്ക.സി.ബി.സി മീഡിയ കമ്മീഷൻ അവരാർഡ് ഹനടിയ  ഫരാ.ഹഡരാ. 
ദമക്കിൾ തലഹശേരി അതിരൂപതയപ്ട ആൽഫരാ ദബബിൾ കമറെറിയപ്ട 
എട്് വരാല്യങേളഹടയാം എഡിറ്റരാണ്. നവമരാധ്യമങേളിൽ ദബബിൾ സഹന്ശ
ങേൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്നുാം കരാരിമറ്മച്ൻ നിരന്തരശ്മത്ിലരാണ്.

ഫാ. റജാജി കല്ിങ്കൽ  

Hcp ss__nÄ XoÀ°mSI\v Hcp ss__nÄ XoÀ°mSI\v 

aÂ¸m³ _lpaXnaÂ¸m³ _lpaXn

ൈചന ശ്രുശ്രൂഷാറൈദിയിൽ
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{^m³knkv ]m¸bpsS  
It\Unb³ 

kµÀi\w 
Hcp t^mt«m BÂ_w 
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

Ft´ PohnXhgn XoÀ¶pthm ? Ft´ PohnXhgn XoÀ¶pthm ? 
]I¨p\nÂ¡p¶p hmÀ[Iyw !]I¨p\nÂ¡p¶p hmÀ[Iyw !

    
  

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-

ൈാർ്
 

  2016-നുാം 2020 നുാം മഹധ്യ പതിനരായിരത്ിൽ ഏപ്റ സീനിയർ സിറ്ിസന്രാ
രരാണ് ആത്�ത്യ പ്േയ്തത്. ഈ വരാർത്കളിൽ പരതുഹമ്പരാൾ, 90 കരാരനരായ ഭർത്രാവ് 
(ആലപ്പുഴ ദകനകരി) 75 കരാരിയരായ ഭരാര്യപ്യ ഹപരാറ്റുവരാൻ നിവൃത്ിയിലരാപ്ത മരണ
ത്ിൽ അഭയാം ഹതടിയത് നരാാം വരായിച്ചു. എൻഹഡരാസൾഫരാൻ ഇരയരായ 28 കരാരിയരായ 
മകപ്ള കഴുത്തുപ്ഞരിച്ചുപ്കരാന്ന അമ്മയപ്ട ഹപര് വിമലകുമരാരിപ്യന്നരാണ് ! എറണരാകുളാം 
ജിലയിപ്ല ഇരുമ്പനത്് മദ്യപിപ്ച്ത്ിയ മകൻ വൃദ്ധപിതരാവിപ്ന തലയ്കടിച്ചു പ്കരാല്ലുകയരാ
യിരുന്നു. 

2011 -പ്ല പ്സൻസസ് അനുസരിച്് അറുപതുവയസ്ിനുഹമൽ പ്രരായമുള്ളവരുപ്ട എണ്ണാം 
42 ലക്ഷമരായിരുന്നു; അതരായത് ജനസാംഖ്യയപ്ട 12.53%. 2021-ൽ ഇഹത ശതമരാനക്കണ
ക്ക് 16.50 ആയി. 15 വർഷാം കഴിയഹമ്പരാൾ 21% ജനങേളാം ഇഹത പട്ികയിൽപ്പടുാം. ഏറ്വാം 
ദുഃഖകരമരായ വസ്തുത ഹകരളത്ിപ്ല 86%  വഹയരാധികർക്കുാം പ്രഹത്യകവരുമരാനപ്മരാന്നുമി
പ്ലന്നതരാണ്! പ്രഹയരാജനപ്മരാന്നുമിപ്ലന്നതിനരാൽ �ിറ്്ലർ പ്കരാന്നത് 4 ലക്ഷാം വൃദ്ധപ്ര
യരായിരുന്നു. �ിറ്്ലപ്റ ഹപരാപ്ലയല നരാാം. മന്ാം മന്ാം മരണത്ിഹലക്ക് മുതിർന്ന പൗരന്രാ
പ്ര പറഞ്ഞുവിടരാനുള്ള തന്ത്രങേളിൽ നമ്മുപ്ട അധികൃതർ വ്യരാപൃതരരാഹണരാ ?

ചിന്ത
 
മകൻ മുറിയിൽ വന്നഹപ്പരാഴുാം അമ്മ  അങേപ്ന തപ്ന്ന കിടക്കുകയരായിരുന്നു. ആ പഴയ 
വീടുാം കറവ വറ്ിയ വരാർധക്യാം ബരാധിച് പശുവാം തരാനുപ്മരാപ്ക്ക മരണത്ിപ്റെ പിടിയിലരാ
യിരിക്കുന്നുപ്വന്ന് അവർക്ക് അഹപ്പരാൾ ഹബരാധ്യമരായി.
   ടി. പത്മനാഭൻ (കരാലദഭരവൻ - ഹപജ് 116) 
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