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നീതിയിൽ അധിഷ്ിതമായ സമാധാന സംസ് കാരം പ്രചരിപ്ിക്കുകയയന്ന ആഹ്ാന
വുമായി ഫ്ാൻസിസ് പാപ് നടത്ിയ ബഹ് റൈനിലേക്കുള്ള അപ്സ് ലതാേികയാത്ര, 
ക്ിസ്തു വചനങ്ങളുയട   പ്രകാശത്ിലൂയടയുള്ള  സാലഹാദര്യത്ിയറെയും സൗഹാർദ്ദ
ത്ിയറെയും പുതിയ പാതയായി ലോകം കണ്ടുയവന്നത് ഓലരാ റക്സ്തവയനയും മനു
ഷ്യസ് ലനഹിയയയും പ്രലചാദിപ്ിക്കുന്നുണ്്. യസക്കുേർ പത്രങ്ങളിൽ ഏതാനും യസറെി
മീറ്റർ നീളം മാത്രം വരുന്ന വാർത്കളും ഒലന്നാ രലണ്ാ ചിത്രങ്ങളുമാണ് പാപ്യുയട 
ഈ 'സംവാദത്ിയറെ യാത്ര'യയക്കുൈിച്് മേയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ നമുക്് വായിക്ാൻ     
കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ മേയാളത്ിൽ പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്ന പാപ്യുയട ഏക പ്രസിദ്ീക
രണമായ     'വത്ിക്ാൻ തരംഗം' ഈ അപ്സ് ലതാേിക യാത്രയുയട പൂർണ്ണമായ വിവ
രണവും വിശകേനങ്ങളും സഭാ വിശ്ാസികളിൽ എത്ിക്ാൻ ബാധ്യസ്ഥരായണന്ന് 
യകസിബിസി മീഡിയാ കമ്ീഷന്   ലബാധ്യമുണ്്. അതുയകാണ്ടുതയന്ന ഈ സമാധാന 
തീർത്ാടനം േക്്യമിട്ട സംവാദത്ിയറെ മാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മാനവകുേത്ിയറെ 
തയന്ന സമകാേിക മുൈിവുകൾക്ായുള്ള ഔഷധ ലേപനത്ിയറെ ല�ാർമുേ ലപാലം 
ഈ സന്ദർശനത്ിയറെ ദിനക്കുൈിപ്പുകളിലണ്്.
 ഒരു ആത്ീയ ലനതാവ് എത്രലത്ാളം വിനീതനാ
കായമന്നും, എത്രലത്ാളം ഹൃദയനിൈവ് ആ കൺയവട്ടങ്ങ
ളിലൂയട പ്രസരിപ്ിക്ായമന്നും ഫ്ാൻസിസ് പാപ് ലോക
ത്ിന് കാണിച്ചുയകാടുത്ത് ലോക ചരിത്രനിമിഷങ്ങളായി 
മാറുകയായിരുന്നു. നാേ് ലേഖകരുയട ൈിലപ്ാർട്ടുകൾ ഈ 
േക്ം തരംഗത്ിലണ്്. ഹൃദയങ്ങളിലേക്കുള്ള സമാധാന 
ദീപങ്ങളുയട സംവഹനം എല്ലാ മനുഷ്യരുയടയും പ്രപഞ്ചത്ി
യറെ തയന്നയും അതിജീവനത്ിന് അനിവാര്യമായണന്ന 
പാപ്യുയട ആഹ്ാനങ്ങൾ നമുക്് ഹൃദയം യകാണ്് ശ്രവി
ക്ാം, പ്രാർത്ിക്ാം
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EDITORIAL

മനാമ /വത്ിക്ാൻ: ആലഗാള കലത്ാേിക്ാ സഭയുയട 
നിർമ്േ ലനേഹവും കരുതലം ബഹ്റൈനിയേ വിശ്ാസി 
സമൂഹവുമായി പങ്കുവച്ചും മനുഷ്യത് ലശാഭയാർന്ന മഹാ 
മരുഭൂമിയിൽ സാലഹാദര്യത്ിയറെ യതളിനീർ ചാലകയളാ
ഴുക്ാൻ പ്രലചാദനലമകിയും തയറെ മുപ്യത്ാമ്പതാം അപ്
ലസ്താേിക യാത്ര ചരിത്രസംഭവമാക്ി മാറ്റി ഫ്ാൻസിസ് 
മാർപാപ്. ലോകത്ിയറെ പേ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുയമത്ി ജീ
വിതാലയാധനത്ിന് മരുഭൂമിയയ അധിവാസ ഇടമാക്ിയ 
ബഹ്റൈനിയേ പ്രവാസി സമൂഹക്കൂട്ടായ്മ സാർവ്വത്രിക 
സഭയുയട സജീവ അടയാളം തയന്നയായണന്ന് മാർപാപ് 
ചൂണ്ിക്ാട്ടി .

ബഹ്റൈനിയേ രാജ്യാന്തര വിമാനത്ാവളത്ിൽ ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ്യുമായി 
അേിറ്റാേിയയുയട യഷലപ്ഡ് വൺ പൈന്നിൈങ്ങിയലപ്ാൾ പിൈന്നത് പുതിയ ചരിത്രമാ
യിരുന്നു. സാലഹാദര്യത്ിയറെയും സൗഹാർദത്ിയറെയും പുതുയുഗപ്ിൈവിയിലേക്് കാ
യേടുത്് വച് മാർപാപ്യയ അത്യാദരങ്ങലളായട രാജ്യം വരലവറ്റു. നാല ദിവസം നീണ് 
സന്ദർശനത്ിലടനീളം മാർപാപ് സംസാരിച്ത് മാനവസമൂഹത്ിന് അനിവാര്യമായ 
സാലഹാദര്യയത്ക്കുൈിച്ായിരുന്നു;പരസ്പരം ലനേഹിക്കുകയും ക്മിക്കുകയും യചലയേണ്
തിയറെ ആവശ്യകതയയപ്റ്റിയും.
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ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖേീ�യും രാജ്യയത് ജനസംഖ്യയു
യട നാേ് ശതമാനം വരുന്ന കലത്ാേിക്ാ സമൂഹയത് പ്രതിനിധീകരിച്് പ്രാലദശിക 
സഭയും ലചർന്ന് നൽകിയ ക്ണം സ്ീകരിച്ചുള്ള അപ്ലസ്താേിക യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. 
ചരിത്രത്ിോദ്യമായി ബഹ്റൈൻ സന്ദർശിക്ായനത്ിയ മാർപാപ്യ്ക് ഉജ്േ സ്ീകര
ണം േഭിച്ചു. സാഖിർ രാജയകാട്ടാരത്ിൽ ബഹ്റൈൻ ഭരണാധികാരി ഹമദ് ബിൻ 
ഈസ അൽ ഖേീ�യുമായുള്ള കൂടിക്ാഴ്ചയായിരുന്നു മാർപാപ്യുയട ആദ്യ ഔലദ്യാ
ഗിക പരിപാടി. ബഹ്റൈനിയേ ഉന്നത ഉലദ്യാഗസ്ഥയര ഖേീ�യുയട സാന്നിധ്യത്ിൽ 
ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ് അഭിസംലബാധന യചയ്തു.ഐക്യത്ിനായി ഒന്നിച്് നിൽ
ക്ായമന്നും മാനവികതയയ തകർക്ാൻ ആയരയും അനുവദിക്രുയതന്നും മാർപാപ് 
പൈഞ്ഞു.

പരിസ്ിതി സൗഹൃദ യാത്ര

പരിസ്ഥിതി സഹൃദപരമായ അപ്ലസ്താേികയാത്രയായിരുന്നു ബഹ്റൈനിലേക്്. പാ
പ്ായുമായി വന്ന എയർബസ് എ 330 പരിസ്ഥിതി ആഘാതമില്ലാത് റജവ ഇന്ധനമാ
ണ് ഉപലയാഗിച്ത്. യാത്രയ്ക് മുൻപായി അേിറ്റാേിയ കമ്പനിയുയട ഡയൈക്ടർ ജനൈൽ 
�ാബിലയാ മരിയ ോയസെൈീനി ഇതുമായി ബന്ധയപ്ട്ട 'സുസ്ഥിരതയുയട പ്രകടനമായ' 
ഒരു ക്യാൻവാസ് ചിത്രം പാപ്ായ്ക് റകമാൈി.
ഇറ്റേിയുയട അധികാരപരിധിയിലള്ള ലൈാമിയേ �യുമിച്ീലനാ യേയയാനാർലദാ ദാവിഞ്ചി 
വിമാനത്ാവളത്ിൽ നിന്ന് ബഹ് റൈനിയേ അവാേിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പാപ്ാ 
ഗ്ീസ്, റസപ്രസ്, ഈജിപ്്, ലജാർദാൻ, സൗദി അലൈബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുയട ലവ്യാമാ
തിർത്ികളിലൂയടയാണ് പൈന്നത്.

ബഹ്റൈനിലേക്കുള്ള അപ്ലസ്താേിക യാത്രയ്ക് യതാട്ടുമുൻപായി ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ാ 
ഉറക്നിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് അഭയാർത്ി കുടുംബങ്ങയള തയറെ വസതിയായ സാന്താ 
മാർത് ഭവനത്ിൽ സ്ീകരിച്ിരുന്നു. ൈഷ്യ-ഉറക്ൻ യുദ്ം ആരംഭിച്തിനു ലശഷം 
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ഉറക്നിൽനിന്ന് ഇറ്റേിയിൽ അഭയം ലതടിയ ഈ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളും മൂന്ന് ഇറ്റാേി
യൻ വീടുകളിോണ് കഴിയുന്നത്.

മിലകാറേവിനടുത്തുള്ള ലക്ാപ്ിവ്നിത്് കി പ്രലദശത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഓർത്ലഡാക്് 
റവദികയറെ ഭാര്യയും പതിയനട്ടും പതിനാലം വയസുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാ
ണ് ഇതിൽ ഒരു കുടുംബം. ഇവരുയട മൂത് പുത്രനും റവദികനും ഉറക്നിൽ തുടരുക
യാണ്. ൈഷ്യ ഭാഗികമായി പിടിച്ടക്ിയ സാലപാൈിസൊസെിയ നഗരത്ിൽനിന്ന് രക്
യപ്യട്ടത്ിയ ഒരു അമ്യും നാലം ഏഴും വയസ്സുള്ള രണ്ടു യപൺകുട്ടികളുമടങ്ങുന്നതാണ് 
രണ്ാമയത് കുടുംബം. കീവ് നഗരത്ിൽനിന്നുള്ള, ശാരീരികറവകേ്യം ബാധിച് പതി
മൂന്ന് വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയും, അൻപത്ിമൂന്നുകാരിയായ അമ്യും, എഴുപത്ിമൂന്ന് 
കാരിയായ വേ്യമ്യും ഉൾയക്ാള്ളുന്നതാണ് മൂന്നാമയത് കുടുംബം.

അവാേിയിയേ സാഖിർ എയർലബസിൽ എത്ിയ ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ായയ ബഹ് റൈ
നിയേ അപ്ലസ്താേിക് നൂൺലഷായും ലപ്രാലട്ടാലകാൾ ലമധാവിയും വിമാനത്ിയേ
ത്ി അഭിവാദ്യം യചയ്തു. തുടർന്ന് വിമാനത്ിൽനിന്ന് പുൈത്ിൈങ്ങിയ പാപ്ായയ 
ബഹ് റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖേീ�യും, കിരീടാവകാ
ശിയായ രാജകുമാരനും, പ്രധാനമന്തിയും, രാജാവിയറെ മറ്റ് മൂന്ന് മക്ളും ഒരു യകാച്ചുമ
കനും പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച് കുട്ടികളുയട അകമ്പടിലയായട സ്ീകരിച്ചു. ലൈായൽ 
ഹാളിൽ നടന്ന സ്കാര്യ കൂടിക്ാഴ്ചയ്ക് ലശഷം പാപ്ായും മയറ്റല്ലാവരും അൽ അസ്ഹൈി
യേ വേിയ ഇമാമിയന അഭിവാദ്യം യചയ്തു. തുടർന്ന് വിമാനത്ാവളത്ിൽ നിന്ന് രണ്ടു 
കിലോമീറ്റർ അകയേയുള്ള സാഖിർ രാജയകാട്ടാരത്ിയേത്ി.

രാജയകാട്ടാരത്ിയേ ഹരിതശാേയിൽ നടന്ന സ്കാര്യ കൂടിക്ാഴ്ചയിൽ പാപ്ായ് യക്ാ
പ്ം വത്ിക്ാൻ ല്റേറ്റ് യസക്ട്ടൈി കർദ്ദിനാൾ പിലയലത്രാ പലരാളിൻ, സബ്്റേിറ്റൂട്ട് ആർ
ച്്ബിഷപ് എഡ്ഗാർ ലപഞ്ഞ പാൈ, വത്ിക്ാൻ വിലദശകാര്യാേയത്ിയറെ തേവൻ 
ആർച്ചുബിഷപ്് ലപാൾ ൈിച്ാർഡ് ഗാല്ലഗർ, ബഹ് റൈനിയേ നൂൺലഷ്യാ തുടങ്ങിയവർ 



9h¯n¡m³ XcwKw

പയകെടുത്തു. ഇരുകൂട്ടരും തമ്ിൽ ഉപഹാരങ്ങൾ റകമാൈിയതിന് ലശഷം, യകാട്ടാര
ത്ിയറെ വിശാേമായ അകത്ളത്ിലേക്് പാപ്ാ ആനയിക്യപ്ട്ടു. ബഹ് റൈനിയേ 
രാഷ്ടീയ, മത ലനതൃത്വും, നയതന്തപ്രതിനിധികളും, യപാതുസമൂഹത്ിയറെ പ്രതിനിധിക
ളും ഉൾയപ്ടുന്ന ആയിരലത്ാളം ആളുകളുയട സാന്നിദ്്യത്ിോയിരുന്നു ഈ സംഗമം. 
റസനിക ബഹുമതികലളായടയാണ് പാപ്ായയ ബഹ് റൈൻ രാജകുടുംബം സ്ീകരിച്
ത്.സലമ്ളനത്ിനു ലശഷം സാഖിർ രാജയകാട്ടാരത്ിൽനിന്ന് ഏകലദശം അര കിലോ
മീറ്റർ മാത്രം അകയേയുള്ള തയറെ താമസസ്ഥേലത്ക്് പാപ്ാ കാൈിൽ യാത്ര പുൈയപ്ട്ടു.

മുസീം കൗൺസിൽ ഓ�് എൽലഡഴ് സ്, സുപ്രീം കൗൺസിൽ ല�ാർ ഇസാമിക് അ�
ലയഴ് സ്, കിംഗ് ഹമദ് ല്ാബൽ യസറെർ ല�ാർ പീസ്ഫുൾ ലകാ എക് സി്റേൻസ് എന്നീ 
സംഘടനകൾ ലചർന്നാണ് സംഗമം സംഘടിപ്ിച്ത്. പരസ്പരസംവാദങ്ങളുയട പാേ
ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക എന്ന േക്്യലത്ായട, ഈ ല�ാൈത്ിയറെ വിവിധ സലമ്ളനങ്ങൾ, 
ആലഗാളസഹവാസം, മാനവികസലഹാദര്യം എന്നിവ ലപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുക, കാേത്ി
യറെ യവല്ലുവിളികയള ലനരിടുന്നതിൽ മതലനതാക്ളുയടയും വിദ്യാധനരുയടയും പകെ്, 
മതാന്തരസംവാദങ്ങൾ, ലോകസമാധാനം ലനടിയയടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ 
ശ്രദ് ലകന്ദീകരിച്ചു.

സലമ്ളനസ്ഥേയത്ത്ിയ പാപ്ായയ ബഹ് റൈൻ രാജാവും, അൽ-അസ്ഹൈിയേ 
വേിയ ഇമാമും ലചർന്നാണ് സ്ീകരിച്ത്. 'സമാധാനവൃക്ത്ിയറെ ചടങ്ങ് ' എന്ന് 
ലപരിട്ട കർമ്ത്ിൽ, ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ാ ഒരു വൃക്ച്ചുവ
ട്ടിൽ സമാധാനപ്രതീകാത്കമായി ജേയമാഴിക്കുകയും 
യചയ്തു. പാപ്ായും ബഹ് റൈൻ രാജാവുമുൾയപ്യടയുള്ള 
വിശിഷ് വ്യക്ികൾ ഉപവിഷ്രായിരുന്ന പ്രധാനലവദിക്് 
മുൻപിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലള്ള രണ്ടു കൂടാരങ്ങളിോ
ണ് ബഹ് റൈൻ ല�ാൈത്ിയറെ സമാപനസലമ്ളന
ത്ിൽ പയകെടുക്ായനത്ിയ വിവിധ മതങ്ങളുയട പ്രതിനി
ധികൾ, യപാതുസമൂഹത്ിയറെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയ 
നൂറുകണക്ിന് ആളുകൾ ഇരുന്നത്.
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KÄ^nse k` 

നവംബർ ആദ്യവാരം  ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ് ബഹ് ൈിനിലേ
ക്കു നടത്ിയ അപ്സ് ലതാേിക സന്ദർശനംപേ കാരണ
ങ്ങളാൽ അവിസ്മരണീയവും ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ്.
ബഹ് ൈിനിലേക്കുള്ള ഒരു മാർപാപ്യുയട ആദ്യസന്ദർശനമാ
യിരുന്നു അത്; ഗൾ�് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ാമലത്തും.
ബഹ് ൈിയറെ ജനസംഖ്യ 15 േക്മാണ്.അതിൽ 70 ശതമാന
വും മുസിംകളാണ്.വത്ിക്ായറെ  സ്ഥിതിവിവരക്ണക്നു
സരിച്് (2020) കലത്ാേിക്രുയട സംഖ്യ 1,61,000 ആണ്. 
അവരിൽ സിംഹഭാഗവും വിലദശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു യതാ
ഴിോളികളായി എത്ിയിട്ടുള്ളവരാണ്.ഗൾ�് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഒരു കലത്ാേി
ക്ാ ലദവാേയം പണിയുന്നത് ബഹ് ൈിനിോണ്, 1939ൽ.തേസ്ഥാനമായ മനാമയിൽ 
ബഹ് ൈിൻ അമീർ യഷയ്ക് ഹമദ് ബിൻ ഇസാ അൽ ഖേി� സംഭാവന യചയ്ത സ്ഥേത്ാ
ണ് അതു നിർമിച്ിരിക്കുന്നത്. 

വന്നത് സമാധാനദൂതുമായി

ബഹ് ൈിനിയേ യചൈിയ കലത്ാേിക്ാ സമൂഹയത് കാണുക മാത്രമായിരുന്നില്ല മാർപാ
പ്യുയട സന്ദർശലനാലദ്ദശ്യം.സമാധാനദൂതുമായിട്ടാണു താൻ വരുന്നയതന്നു മാർപാപ് 
ബഹ് ൈിനിയേ തയറെശ ആദ്യയത് പ്രസംഗത്ിൽത്യന്ന വ്യക്മാക്ി.സാലഹാദര്യ

ജ�ാബി ജബബി, കുവവറ്് 
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വും സഹവർത്ിത്വും കൂടായത മനുഷ്യരാശിക്കു മുലന്നാട്ടു ലപാകാൻ സാധിക്കുകയിയല്ല
ന്നു മാർപാപ് ലോകലത്ാടു വിളിച്ചുപൈയാൻ ആഗ്ഹിച്ചു.മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപൈയുന്ന
വയറെ  ശബ്ദമായി റബബിൾ വിലശഷിപ്ിക്കുന്ന പ്രവാചകയനലപ്ായേ, സമാധാനം 
പുേലരണ്തിയറെ  അനിവാര്യതയാണ് അലദ്ദഹത്ിയറെ പ്രസംഗവിഷയം. മതങ്ങളും രാ
ജ്യങ്ങളും ജനവിഭാഗങ്ങളും വ്യക്ികളും തമ്ിൽ നിേനിൽക്കുന്ന അസ്സ്ഥതകളും പടേ
പിണക്ങ്ങളും മത്രങ്ങളും വിലദ്ഷങ്ങളുയമായക് ലോകസമാധാനത്ിനു വിഘാതമാ
ണ്. ഭീകരവാദങ്ങളും പ്രാലദശിക യുദ്ങ്ങളും അരങ്ങുതകർക്കുലമ്പാൾ അരുലത യുദ്ം, 
'അരുലത ഭ്ാതൃഹത്യ' എന്നു വിളിച്ചുപൈയുകയാണ് മാർപാപ്.

ബഹ് ൈിനിൽ നടന്ന സംവാദസമിതിയുയട,കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും സഹവർത്ിത്ത്ിന് 
എന്ന ലപരിൽ നടത്ിയ സലമ്ളനത്ിയറെ  സമാപനത്ിൽ സലന്ദശം നൽകുകയായി
രുന്നു പാപ്ായുയട സന്ദർശനത്ിയറെ  മുലഖ്യാലദ്ദശ്യം.ഇത്രം സന്ദർശനങ്ങളിയേ നയ
തന്ത മര്യാദകൾ പ്രകാരം മാർപാപ് രാജ്യയത്യും രാജാവിയനയും പ്രശംസിക്കുകയും 
യവള്ളപൂശുകയുമാവും യചയ്യുക എന്ന് യൂലൈാപ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതിയതിൽ 
അതിശയമില്ല.എന്നാൽ,വാർധക്യസഹജമായ അവശതകൾ അേട്ടുന്ന 85കാരനായ 
പാപ്ാ,ചക്ക്ലസരയിൽ സഞ്ചരിലക്ണ് ലവദനകൾ ഉണ്ായിട്ടും ബുദ്ിമുലട്ടൈിയ ഈ 
യാത്ര ഏയറ്റടുത്ത് പ്രവാചകതുേ്യമായ ധീരതയും നീതിലബാധവും ആർജവവും ഉള്ള
തുയകാണ്ായണന്ന് അലദ്ദഹത്ിയറെ വാക്കുകൾ യതളിയിച്ചു.മതലനതാക്ൾ മനുഷ്യ
രാശിയയ ലസവിലക്ണ്വരായണന്ന് അലദ്ദഹം പൈഞ്ഞു.സലഹാദരസ് ലനഹത്ിയറെ  
പുതിയയാരു സംസ് കാരം യകട്ടിപ്ടുത്തുയകാണ്് ലോകസമാധാനം സാധ്യമാക്ായമന്ന 
ശുഭപ്രതീക് മുറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് പാപ്ായിൽനിന്നു ലോകം ലകട്ടത്.

മതസ്ാതന്ത്ര്യം മഹത്ത്ിന്റെ  ഭാഗ്യം

മതസ്ാതന്ത്യം അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യവ്യക്ിയുയട മഹത്ത്ിയറെ  ഭാഗമാ
യണന്നാണ് ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ാ കരുതുന്നത്.അടിലച്ൽപ്ിക്യപ്ടുന്ന മതവിശ്ാസം 
റദവവുമായി അർഥപൂർണമായ ബന്ധത്ിൽ ഏർയപ്ടാൻ മനുഷ്യയന സഹായിക്കു
കയില്ല. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്നം റദവത്ിനുതയന്നയും അസ്ീകാര്യമാണ്. 
അവിടയത് മഹത്ത്ിനു നിരക്കുന്നതുമല്ല.കാരണം,മനുഷ്യസ്ാതന്ത്യയത് വിേ
മതിക്കുന്നവനാണു റദവം.മനുഷ്യയന അടിമകളായല്ല റദവം സൃഷ്ിച്ിരിക്കുന്നത്, 
സ്തന്തരായാണ്.മതത്ിയറെ  ലപരിലള്ള അതിക്മങ്ങയള മാർപാപ് നിശിതമായി 
വിമർശിച്ചു. ''ഒരു മതം സമാധാനത്ിലറെതായണന്നു പൈഞ്ഞാൽ ലപാരാ, മതയത് ദു
രുപലയാഗിക്കുന്നവയര അപേപിക്കുകയും ഒറ്റയപ്ടുത്തുകയും ലവണം.അസഹിഷ്ണുതയിൽ
നിന്നും തീവ്രവാദത്ിൽനിന്നും അകന്നുനിന്നാൽ ലപാരാ, അവയയ ലനരിടുകതയന്ന 
ലവണം'' -പാപ്ാ പൈഞ്ഞു. മതവിശ്ാസികൾ സമാധാനത്ിയറെ  ആളുകളായിരിക്ണ
യമന്ന് അലദ്ദഹം വിശദമാക്ി.മുസിം മതലനതാക്ളുമായുള്ള കൂടിക്ാഴ്ചയിലം മാർപാപ് 
ഇക്ാര്യങ്ങൾ അടിവരയിട്ടു പൈഞ്ഞു.''സമാധാനത്ിയറെ  റദവം ഒരിക്ലം യവറുപ്പു 
പരത്തുകലയാ അക്മയത് ലപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുകലയാ ഇല്ല.സമാധാനം സ്ഥാപിക്ാനു
ള്ള ഉപാധികളായ കൂടിവരവുകളും ക്മാപൂർവകമായ ഇടയപടലകളും സംവാദങ്ങളും 
വഴി സമാധാനം വളർത്ാനാണ് നാം വിളിക്യപ്ട്ടിരിക്കുന്നത്.സംവാദമാണ് സമൂഹ
ജീവിതത്ിയറെ പ്രാണവായു''- ഇസാമുമായുള്ള ചർച് ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ായുയട പ്രലത്യക 
താത്പര്യമാണ്.വിശ്സാലഹാദര്യ-സഹവർത്ിത്യത്പ്റ്റി പൈയുക മാർപാപ്യുയട 
യാലത്രാലദ്ദശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു.
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മാർപാപ്യുയട ബഹ് ൈിൻ യാത്രയയ ചിേ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ മുൻകൂട്ടി വിമർ
ശിച്ിരുന്നു. ഭരണകൂടത്ിനു ക്ീൻ ചിറ്റ് യകാടുക്കുലമാ എന്നതായിരുന്നു അവരുയട ഭയം. 
എന്നാൽ, രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസാ അൽ ഖാേി�ായുയട സാന്നിധ്യത്ിൽത്യന്ന 
മതസ്ാതന്ത്യയത്പ്റ്റി പാപ്ാ സംസാരിച്ചു.ബഹ് ൈിൻ ജനതയിൽ ബഹുഭൂരിപക്വും 
ഷിയാക്ളായണകെിലം രാജ്യ ലനതൃത്ത്ിൽ സുന്നികളാണുള്ളത്. ഷിയാകയള  അടിച്
മർത്തുന്നു എന്ന ആലരാപണം ശക്മാണ്; ചിേ ലനതാക്ൾ തടവൈയിോണുതാനും. 
മതാടിസ്ഥാനത്ിലള്ള വിലവചനം രാജ്യത്ിയറെ  ഭരണഘടനയ്ക്കു വിരുദ്മായണന്നു 
പാപ്ാ രാജാവിയന ഓർമിപ്ിച്ചു. ''ഓലരാ വ്യക്ിക്കും ഓലരാ സമൂഹത്ിനും ഒലര മഹ
ത്വും ഒലര അവസരവും േഭിക്ണം.ഓലരാ മനുഷ്യവ്യക്ിയും അംഗീകരിക്യപ്ടണം.
എകെിലേ വിലവചനം അവസാനിക്കുകയും മനുഷ്യയറെ മൗേികാവകാശങ്ങൾ മാനിക്
യപ്ടുകയും യചയ്യൂ''-അർഥശകെയ്കിടയില്ലായത പാപ്ാ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബഹ് ൈിനിൽ ഇലപ്ാഴും നിേവിലള്ള വധശിക്യയയും ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ് പരാമർ
ശിച്ചു. യതാഴിേിടങ്ങളിയേ അനീതിപരമായ സംവിധാനങ്ങളും തിരുത്യപ്ലടണ്താണ്. 
പാപ്ാ പൈഞ്ഞു: ''യതാഴിൽ ധനസന്പാദനത്ിനു മാത്രമുള്ള ഉപാധിയായി ഇന്നു ചുരു
ങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതുയകാണ്് നിയതവും മനുഷ്യമഹത്ത്ിന് അനുഗുണവുമായ 
യതാഴിൽ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ാലയ തീരൂ.''

ജകരളീയ വരൈസ്തവർ

മടക്യാത്രയിൽ വിമാനത്ിൽ നടത്ിയ പത്രസലമ്ളനത്ിലം ഫ്ാൻസിസ് മാർപാ
പ് തയറെ ബഹ് ൈിൻ പ്രസംഗങ്ങളുയട തുടർച്യയന്ന നിേയിോണു സംസാരിച്ത്.അൽ 
അസ്ഹൈിയേ ഗ്ാൻഡ് ഇമാമുമായും ഇസ്താംബൂളിയേ പാത്രിയർക്ീസ് ബർത്ലോ
ലമാചയുമായും നടത്ിയ ഇസാം, എകയുയമനിക്ൽ സലമ്ളനങ്ങൾ അലദ്ദഹം അനുസ്മ
രിച്ചു.സാലഹാദര്യവും സഹവർത്ിത്വും സാധ്യമാണ് എന്നു കാണിച്ചുതരുന്ന കൂട്ടായ്മ
കളും സംവാദങ്ങളുമായിരുന്നു അവ. ബഹ് ൈിനിയേ റക്സ്തവയരക്കുൈിച്ചു പൈഞ്ഞലപ്ാൾ 
ലകരളത്ിൽനിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്ാർ എന്നു പൈഞ്ഞതു ശ്രലദ്യമായി. ഇസാമുമായുള്ള 
അലദ്ദഹത്ിയറെ സംവാദത്ിന് അബുദാബിയിലം ബാഗ്ാദിലം കസാക്ിസ്ഥാനിലം 
നടത്ിയ സന്ദർശനങ്ങൾ ഉതകിയിട്ടുണ്്. 
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ഇൈാനിയേ സ്ത്രീകളുയട സമരയത്ക്കുൈിച്ചുള്ള ലചാദ്യത്ിനുത്രമായി അലദ്ദഹം,
സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്ം റദവനിശ്ിതമായണന്നു ചൂണ്ിക്ാട്ടി.പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്ാ
നും ഉത്രങ്ങൾ കയണ്ത്ാനും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്തസിദ്മായ കഴിവിയനപ്റ്റി മാർ
പാപ് വാചാേനായി. സ്ത്രീ,സ്ത്രീയായിത്യന്ന ജീവിക്ണം.അവൾ പുരുഷയനലപ്ായേ 
ആലകണ്തില്ല.

ജ�ാകയുദ്ധങ്ങളിൽ ജവദനജയാന്ട 

ഒലര നൂറ്റാണ്ിൽത്യന്ന മൂന്നു ലോകയുദ്ങ്ങളിൽ ഏർയപ്ടുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങയളപ്റ്റി 
മാർപാപ് ഉത്കണ്ാകുേനാണ്.യേബനൻ തയന്ന ലവദനിപ്ിക്കുന്നതായി അലദ്ദഹം 
പൈഞ്ഞു.യുയക്യ് നിയേ യുദ്ം അവസാനിപ്ിക്ാൻ ൈഷ്യൻ എംബസിയിൽ ലപായ 
കാര്യം അലദ്ദഹം ഓർമിച്ചു. യയമനിലം മ്യാൻമൈിലം സിൈിയയിലം നടക്കുന്ന വിനാശ
കരമായ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്ിലക്ണ് സമയമായി. ആയുധനിർമാണവും 
വ്യവസായവും ലോകം ലനരിടുന്ന വേിയ ഭീഷണിയാണ്. ആയുധവ്യാപാരത്ിനു പകരം 
അഗതികൾക്് അന്നംനൽകാനാണു നാം ശ്രമിലക്ണ്ത്.ഇറ്റേിയിൽ അധികാരത്ി
യേത്ിയ വേതുപക് സർക്ാരിയനക്കുൈിച്ചു പൈയലവ, യൂലൈാപ്് ലനരിടുന്ന അഭയാർ
ഥിപ്രശ് നവും പരാമർശിക്യപ്ട്ടു. അഭയാർഥിപ്രശ് നം അതതു രാജ്യത്തുതയന്നയാണു 
പരിഹരിലക്ണ്ത്, യൂലൈാപ്ിേല്ല. നീതിപൂർവകമായ വികസനവും സമാധാനവും ആ 
ലദശങ്ങളിൽ സംജാതമാകണം.ജർമനിയയക്കുൈിച്ചുള്ള വിശകേനത്ിൽ അലദ്ദഹം 
പൈഞ്ഞു: ''അവിയട മഹത്രവും സുന്ദരവുമായ ഒരു യപ്രാട്ട്റേറെ്  സഭയുണ്്, മയറ്റാരു 
യപ്രാട്ട്റേറെ് സഭയുയട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കലത്ാേിക്ാ സഭയാണ് അവിയട ആവ
ശ്യമായിട്ടുള്ളത്.''സമകാേിക ലോകയത് സൂക്്മമായി നിരീക്ിക്കുന്ന ഫ്ാൻസിസ് 
പാപ്ായുയട സമാധാനദൂത് വിലദ്ഷത്ിലം മത്രത്ിലം രക്യച്ാരിച്ിേിലം ഉത്രം 
ലതടുന്ന ലോകജനതയ്ക് എന്നുയമാരു ഉണർത്തുപാട്ടാണ്. m
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2022 നവ്യംബർ മൂന്നു മുതൽ ആറു വന്ര 
പരി. പിതാവ് ഫ്ാൻസീസ് പാപ്പ വ�ിയ 
മുസീ്യം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു ന്െറിയ രാ�ത്രമായ 
ബഹറിനിജ�ക്് നടത്ിയ 
അപ്പസ് ജതാ�ിക യാത്രക്് 
ജേഷ്യം  നടത്ിയ ന്പാതുകൂ
ടിക്ാഴ്ചന്യക്കുറിച്്  ഫാ. 
ജ�ാ. ജ�ാന്റൻസ് വത
ക്ാട്ിൽ വീ�ിജയാ പ്രഭാഷ
ണ്യം. വീ�ിജയാ കാണാൻ 
കയു  ആർ  ജകാ�്  സ്കാൻ  
ന്െയ്യുക
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ബഹ്റൈനിയേ പ്രാലദശിക സഭയയ അകമഴിഞ്ഞു ലപ്രാൽസാഹിപ്ിച് ഫ്ാൻസിസ് 
പാപ്ാ, ഏതാണ്് 111 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിയടയുള്ള 30,000 വിശ്ാസികൾക്ായി ദി
വ്യബേിയർപ്ിച്ചു. ഇത് ഒരു പാപ്ാ ഈ ഉപദ്ീപിൽ അർപ്ിക്കുന്ന രണ്ാമയത് ദിവ്യബേി
യായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവ്യപൂജ ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ാ തയന്ന 2019 ൽ അബുദാബിയിൽ അർ
പ്ിച്താണ്. ഇന്ന് ലോകയത് വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന അക്മത്ിന് അറുതി വരുത്ാൻ 
എലപ്ാഴും എല്ലാവലരയും ലനേഹിക്കുന്നതിലൂയട കഴിയുയമന്ന് ദിവ്യബേി മലധ്യ ഫ്ാൻസി
സ് പാപ്ാ പൈഞ്ഞു.

ലയാഹന്നായറെ സുവിലശഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്ത്ിലയഴു മുതലള്ള തിരുവചനങ്ങൾ 
ഉദ്രിച്ചുയകാണ്ാണ് മാർപാപ് തയറെ ഔലദ്യാഗിക സലന്ദശം ആരംഭിച്ത്. മരുഭൂമികൾ 
ഏയൈയുള്ള ബഹ് റൈൻ ലദശത്ിയറെ പ്രലത്യകതകൾ മാർപാപ്യുയട വാക്കുകളിൽ പേ 
തവണ പ്രതി�േിച്ചു.'മരുഭൂമികൾക്ിടയിൽ നിശബ്ദമായി നാടിന് ജീവൻ നൽകി ഒഴുകു
ന്ന നീരുൈവകയള ലപായേയാണ് ഓലരാ ക്ിസ്ത്യാനിയുയടയും ജീവിതസാക്്യം മറ്റുള്ളവ
രിൽ ജീവനായി മാലൈണ്ത്.ദുർബേവും, ഭയാനകവും, യവല്ലുവിളികൾ നിൈഞ്ഞതുമായ 
ഈ കാേഘട്ടത്ിൽ ആത്ാവിയറെ മധുരലമൈിയ ജീവജേം നമ്ിലൂയട ഒഴുകുവാൻ 
നയമ്ത്യന്ന വിട്ടുയകാടുക്ണം. ഈ ജേമാണ് നമ്മുയട ജീവിതത്ിന് ആത്യന്തിക
മായ സലന്താഷം പ്രദാനം യചയ്യുന്നത്.'

_lv--ssd³ It¯men¡m kaqlw  _lv--ssd³ It¯men¡m kaqlw  

kmÀÆ{XnI  k`bpsS AS-bmfwkmÀÆ{XnI  k`bpsS AS-bmfw

മാതയു ജ�ാൺ ബഹ് വറൻ
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പരിശുദ്ധാത്മ ദാന്യം

സുവിലശഷഭാഗത്ിയറെ ഉള്ളടക്ങ്ങളിലേക്് പ്രലവശിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, പാപ്ാ 
ഈലശായുയട ഈ വചനങ്ങൾക്് അടിസ്ഥാനമായി നിേയകാണ് പശ്ാത്േം വിവ
രിച്ചു. പ്രധാന തിരുനാളിയറെ അവസരത്ിൽ പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിയുയട അനുസ്മരണ
മായി ജനം തങ്ങൾക്് േഭിച് വിളവുകൾക്കും, ഭൂമിക്കുമായി റദവയത് സ്തുതിക്കുന്ന 
അവസരത്ിൽ പ്രധാനപുലരാഹിതൻ സിലോഹ കുളത്ിൽനിന്നും ജേയമടുത്് ജറുസ
ലേമിയറെ മതിേിനു പുൈലത്ക്് തളിക്കുന്നു.യജറുസലേമിൽനിന്നുംഎല്ലാവിധ അനുഗ്ഹ
ങ്ങളും വരുന്നുയവന്ന് കാണിക്ാനാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു രീതി അനുവർത്ിച്ചുലപാന്നത്. 
ഇതുലപായേ ജേത്ിയറെ ഉൈവയയ സംബന്ധിക്കുന്ന നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ പഴയ നിയമ
ത്ിൽ കാണാനാകും.

പുതിയ നിയമത്ിൽ ക്ിസ്തു തയന്ന ഇപ്രകാരം തയറെ ജീവനാകുന്ന ഉൈവയയപ്റ്റി 
സംസാരിക്കുന്നു. ആർയക്കെിലം ദാഹിക്കുയന്നകെിൽ അവർ എയറെ അടുക്ൽ വന്നു കു
ടിക്യട്ട.(ലയാഹ. 7,37).ക്ിസ്തു തയറെ ആത്ാവാകുന്ന ജീവജേയത്പ്റ്റിയാണിവിയട 
സംസാരിക്കുന്നത്. തയറെ വിോവിൽനിന്നു വന്ന രക്വും യവള്ളവും മനുഷ്യയന തയറെ 
പാപത്ിൽ നിന്നും, മരണത്ിൽ നിന്നും രക്ിക്കുന്ന ആത്ാവിയറെ പ്രതീകമാണ്. 
ഇപ്രകാരം ലയശുവിയറെ ആത്ാവിൽ നാം സംരക്ിക്യപ്ടുന്നുയവന്ന ആശ്ാസദാ
യക വചനമാണ് മാർപാപ് ജനങ്ങൾക്് നൽകിയത്.

ഈലശായുയട വിോവിൽനിന്നുയമാഴുകിയ രക്വും യവള്ളവും, പരിശുദ്ാത്ാവിയറെ 
അടയാളങ്ങയളന്നതുലപായേ, ഇലത ആത്ാവിയറെ അഭിലഷകത്ാോണ് പരിശുദ് 
സഭയുയട തുടക്വും.പരിശുദ്ാത്ാവിനാൽ നാം പുതിയ സൃഷ്ികളായി മാറുന്നു. നാം ക്ി
സ്ത്യാനികളായി ജനിച്തും ജീവിക്കുന്നതും നമ്മുയട ആരുയടയും വ്യക്ിപരമായ മഹത്ം 
യകാണ്ല്ല മൈിച്് മാലമാദീസായയന്ന കൂദാശയാൽ നാം ആത്ാവിയറെ ജീവജേത്ാൽ 
അഭിലഷകംയചയേയപ്ടുന്നു. ഈ ജീവജേം നയമ് പുതിയ സൃഷ്ികളാക്കുന്നു ഒപ്ം റദവ
ത്ിയറെ മക്യളന്ന നിേയിലേക്് ഉയർത്തുന്നു. മൂന്നു തരത്ിലള്ള പരിശുദ്ാത്അഭി
ലഷകമാണ് പ്രലത്യകമായും മാർപാപ് എടുത്തു പൈഞ്ഞത്: ആനന്ദം, ഐക്യം, പ്രവാചക
ത്ം.
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ആനന്ദത്ിന്റെ ഉറവ

എലപ്ാഴും മരുഭൂമിയിയേന്നലപായേ നമ്മുയട വരണ് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്് ആനന്ദ
ത്ിയറെ നീരുൈവയായി ആത്ാവ് കടന്നുവരുന്നു. ഈ മരുഭൂമിയനുഭവം ഏറ്റവുമധികം 
അനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഒറ്റയപ്ടേിലറെതാണ്.ഏകാന്തതയുയട ദുർബേനിമിഷങ്ങ
ളിൽ നമ്മുയട ആശ്ാസകനായി പരിശുദ്ാത്ാവ് എത്തുലമ്പാൾ ശക്ിയും, റധര്യവും 
നമ്ിൽ നിൈയുക മാത്രമല്ല, ജീവിതയത് കുൈിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്ാടുകളിലേക്് 
ലപാലം വളരുവാൻ നമുക്് സാധിക്കുന്നു. ആത്ാവിയറെ ഈ സലന്താഷം, ഈ ലോകം 
നമുക്് നൽകുന്ന റനമിഷികവും നശ്രവുമായ റവകാരികസുഖമല്ല പ്രദാനം യചയ്യു
ന്നത് മൈിച്് എല്ലാത്രം മാനുഷികദുർബേതകൾക്കുമപ്പുൈം റദവവുമായി ഒരു ബന്ധം 
സ്ഥാപിക്ാനും അവയറെ സാമീപ്യം എലപ്ാഴും അനുഭവിക്ാനുമുള്ള ഒരു സ്ർഗീയാന
ന്ദമാണ്.

ആത്ാവിയറെ ദാനമായ സലന്താഷം നയമ് ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്് നയിക്കുന്നു.
ബഹ് റൈനിയേ റക്സ്തവകൂട്ടായ്മയും ഇപ്രകാരം പരിശുദ്ാത്ാവിയറെ തിരയഞ്ഞടു
ക്യപ്ട്ട ജനമായണന്ന് മാർപാപ് തയറെ സലന്ദശത്ിൽ കൂട്ടിലച്ർത്തു. ഈ ഐക്യവും,
ലനേഹവും ഇനിയും പതിന്മടങ്ങു വർധിപ്ിക്ാനും കാത്തുസൂക്ിക്ാനും പാപ്ാ ആഹ്ാനം 
യചയ്തു. ആത്ാവിയറെ ആനന്ദം,അത് പങ്കുവയ്കേിലറെതാണ്. വിശുദ്കുർബാനയിൽ 
എപ്രകാരം ഈ പങ്കുവയ്കേിയറെ അനുഭവം സാധ്യമാകുന്നുലവാ അതുലപായേ അജപാേ
നലമഖേകളിയേല്ലാം നാം ഈ അനുഭവം മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രദാനം യചയേണം.

ഐകത്രത്ിന്റെ ഉറവിട്യം

പരിശുദ്ാത്ാവ് നയമ് റദവത്ിയറെ മക്യളന്ന നിേയിലേക്് ഉയർത്തുന്നു. വിശുദ് 
പൗലോസ് ശ്ീഹ ലൈാമക്ാർക്് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്ിൽ ഈ വേിയ 
സത്യം യവളിവാക്യപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്ൾ റദവത്ിയറെ മക്യളകെിൽ പരസ്പരം നാം 
സലഹാദരങ്ങളായണന്നുമുള്ള സത്യവും വചനത്ിൽനിന്നു നമ്മുക്് മനസിോക്ാം. 
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സലഹാദരങ്ങൾക്ിടയിൽ സ്ാർത്താല്പര്യങ്ങലളാ, യവറുലപ്ാ, വിലദ്ഷലമാ, ലവർതിരി
വുകലളാ പാടില്ല മൈിച്് എല്ലാത്രം േൗകികമായ ചിന്തകൾക്കുമപ്പുൈം റദവികമായ ഒരു 
ഐക്യം യകട്ടിപ്ടുക്കുവാൻ ആത്ാവ് നയമ് സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് ക്ിസ്തീയ കൂട്ടാ
യ്മ. ആയുധരഹിതമായ ലനേഹത്ിയറെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന സാലഹാദര്യം.

ഇപ്രകാരയമാരു കൂട്ടായ്മയുയട തുടക്മാണ് യപന്തക്കുസ്താ ദിവസം പരിശുദ്ാത്ാവ് 
അപ്ലസ്താേന്മാരുയട ഉള്ളിൽ നിൈഞ്ഞുയകാണ്് അവയര ശക്ിയപ്ടുത്ിയനുഗ്ഹിച്
ത്. പയക് ഈ ഐക്യം സാരൂപ്യത്ിയറെ അടിലച്ൽപിക്േല്ല മൈിച്് സാലഹാദര്യത്ി
യറെ പങ്കുവയ്കോണ്.ഇപ്രകാരം നമ്ിലള്ള പരിശുദ്ാത്ാവിയറെ സാന്നിധ്യം തിരിച്
ൈിയുന്നതും സാലഹാദര്യത്ിയറെ കൂട്ടായ്മയ്ക് നമ്ൾ ഭാഗഭാക്ാകുന്നതിലൂയടയാണ്. 
ക്ിസ് എന്ന യചറുപ്ക്ാരൻ നടത്ിയ സാക്്യവും മാർപ്ാപ് എടുത്തുപൈയുകയുണ്ായി.
കലത്ാേിക്ാസഭയിൽ ഒന്നിച്ിരുന്നുയകാണ്് റദവയത് ആരാധിക്കുലമ്പാൾ േഭിക്കു
ന്ന സലന്താഷം അതിരില്ലാത്താണ്. എലപ്ാഴും സൗഹൃദവും, സംഭാഷണങ്ങളും മുൻ
നിർത്ി എല്ലാവയരയും യായതാരു ലവർതിരിവുകളുമില്ലായത ലചർത്തുനിർത്തുന്നതാണ് 
യഥാർത് റക്സ്തവജീവിതയമന്നും മാർപാപ് കൂട്ടിലച്ർത്തു.

പ്രവാെക ദൗതത്ര്യം

രക്ാകരചരിത്രത്ിയറെ താളുകളിൽ പ്രവാചകയര ഒരുക്കുന്ന പരിശുദ്ാത്ാവിയറെ 
ശക്ി വിവരിക്യപ്ടുന്നുണ്്.തനിക്കു ലവണ്ി ജനലത്ാട് സംസാരിക്കുവാൻ റദവം 
തയന്ന തിരയഞ്ഞടുക്കുന്നവരാണ് പ്രവാചകർ. ഇവരിലള്ള ആത്ാവിയറെ ശക്ിയാണ് 
സമൂഹത്ിയറെ യാഥാർഥ്യങ്ങയള തിരിച്ൈിയുവാനും; ഇരുളുനിൈഞ്ഞതും,ലവദനനിൈഞ്ഞ
തുമായ സാഹചര്യങ്ങയള മനസിോക്കുവാനും ഇവയര പ്രാപ്രാക്കുന്നത്. സമൂഹയത്, 
റദവത്ിയറെ സാന്നിധ്യം വിലവചിച്ൈിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നതും പ്രവാചകധർമമാ
ണ്. നമുക്കും ഈ പ്രവാചകദൗത്യനിർവഹണത്ിന് കടമയുയണ്ന്ന് മാർപാപ് കൂട്ടിലച്ർ
ത്തു.സമൂഹത്ിയേ തിന്മകൾ കണ്ിയല്ലന്നു നാം നടിക്രുത്.മൈിച്് സുവിലശഷത്ിയറെ 
യവളിച്ം പകർന്നു യകാണ്് നമ്മുയട ജീവിതസാക്്യം മറ്റുള്ളവർക്് പ്രലചാദനമായി 
മാൈണം.
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എല്ലാത്രം അഹംഭാവങ്ങയളയും,അക്മങ്ങയളയും അതിജീവിക്കുന്ന നീതിയുയടയും 
സമാധാനത്ിയറെയും ലനേഹത്ിയറെയും സലന്ദശവാഹകരായി നാം മാൈണയമന്നും 
മാർപാപ് പൈഞ്ഞു.തടവൈക്കുള്ളിയേ ആളുകയള ശ്രവിക്കുവാൻ അവലരായടാപ്ം സമയം 
പകെിടുന്ന സി്റേർ ലൈാസിയറെ സാക്്യവും പാപ്ാ എടുത്തു പൈഞ്ഞു. റദവവചനം അവർ
ക്ായി മുൈിക്കുലമ്പാഴും,അവരുയട ലവദനകളിൽ പങ്കുലചരുലമ്പാഴും, അവരുയട സകെട
ങ്ങൾ ലകൾക്കുലമ്പാഴും പുതിയ ഒരു ലോകത്ിലേക്കുള്ള പ്രതീക് അവർക്കു പ്രദാനം 
യചയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം റക്സ്തവ ജീവിതത്ിൽ പ്രവാചകരായി നാം മാറുലമ്പാൾ പരിശു
ദ്ാത്ാവിയറെ ശക്ിയും അനുഭവിക്ാൻ നമുക്് സാധിക്കുന്നു.

മേയാളവും തമിഴും യകാകെണിയും അടക്മുള്ള ഭാഷകളിൽ കുർബാനമലധ്യ പ്രാർഥന
കൾ യചാല്ലി.'തിന്മയയ നന്മയകാണ്് ലനരിടുക, ശത്രുക്യള ലനേഹം യകാണ്് ജയിക്കുക' 
എന്ന ആഹ്ാനവുമായാണ് ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ് ബഹ്റൈയറെ മണ്ണിൽ കുർബാന 
അർപ്ിച്ത്. പ്രാലദശിക സമയം എട്ടരയ്ക് ആരംഭിച് കുർബാനയ്കായി പുേർയച് 2 മുതൽ 
വിശ്ാസികയള ല്റേഡിയത്ിൽ പ്രലവശിപ്ിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. മുട്ടുലവദനയയ തുടർന്ന് 
കൂടുതൽ സമയവും ഇരുന്നുയകാണ്് കുർബാന അർപ്ിച് മാർപാപ്, വിശ്ാസികൾക്ടു
ലത്ക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്ി.
സിലൈാ മേബാർ സഭാ ലമജർ ആർച്്ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ലജാർജ് ആേലഞ്ചരി, 
സിലൈാ മേകെര സഭാ ലമജർ ലമജർ ആർച്് ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ബലസേിലയാസ് 
ക്ീമീസ് കാലതാേിക്ാ ബാവ തുടങ്ങിയവർ കുർബാനയിൽ പയകെടുത്തു. ഗൾ�് സന്ദർ
ശിച്തിൽ സഭയുയട നന്ദി വടക്ൻ അലൈബ്യയുയട അപ്ലസ്താേിക് വികാരിയാത്ിയറെ 
അഡ്മിനിസ്ലരേറ്റർ ബിഷപ് ലപാൾ ഹിൻഡർ ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ്യയ അൈിയിച്ചു.

ബഹ്റൈൻ അവാേിയിയേ കത്ീഡ്രലം തിരുഹൃദയ ലദവാേയവും മാർപാപ് സന്ദർശി
ച്ചു. തിരുഹൃദയ ലദവാേയത്ിൽ ഗൾ�് ലമഖേയിയേ റവദി
കർക്കും സന്യസ്തർക്കുയമാപ്മുള്ള പ്രാർഥനാ ശുശ്രൂഷയായി
രുന്നു രാജ്യയത് മാർപാപ്യുയട അവസാന ഔലദ്യാഗിക 
പരിപാടി. മതപരവും സാംസ് കാരികവും വർഗപരവുമായ 
ലവർതിരിവുകൾ മൈന്ന് എല്ലാവരും ഒറ്റയക്ട്ടായി നിേയകാള്ള
ണയമന്ന് പ്രാർഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരിക്ൽ കൂടി മാർപാപ് 
ഓർമിപ്ിച്ചു. m ഫ്ാൻസിസ് പാപ്യുയട  ബഹ് റൈൻ സന്ദർ
ശനത്ിയറെ  സമ്പൂർണ വീഡിലയാ ൈിലപ്ാർട്ട്  കാണാൻ കയു 
ആർ ലകാഡ് സ്ാൻ യചയ്യുക.
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ഫാ. ജ�ാ. ജ�ാണി ന്ക. ജ�ാറൻസ്
(ഡയൈക്ടർ, ലബാർഡ് ഓ�് എഡയൂലക്ഷൻ, 
യനയോറ്റിൻകര രൂപത)
  
               ലപായകാേ സഭാചരിത്രത്ിയറെ പിൻയവളിച്ത്ി
ലം, സമകാേിക റവദിക  പരിശീേനത്ിയറെ തേങ്ങളി
ലം തിളങ്ങി നിൽക്ലവ മംഗേപ്പുഴ യസമിനാരി നവതിയുയട 
നിൈവിയേത്ിനിൽക്കുന്നു. ലമായന്ത യ�ാർലമാസയയന്നാ
യിരുന്നു ലപാർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മംഗേപ്പുഴക്കുന്ന് പണ്് 
അൈിയയപ്ട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട്, ലകരളത്ിൽ ആദ്യമായി 
യചത്ിയയാരുക്ിയ കരികെല്ലിൽ നിർമ്ിച് സൗധമായി 
മാൈി. മൂന്ന് ൈീത്തുകളിലം യപട്ടവർക്് റവദികപരിശീേ
നം േഭിച്ിരുന്ന മംഗേപ്പുഴയിൽ പഠിച്് റവദികപട്ടം സ്ീകരിച് ഞാൻ യപരിയാൈിയറെ 
തീരയത് ആ വിശുദ് മന്ദിരത്ിൽ യചേവഴിച് വർഷങ്ങൾ ഇന്നും ഹൃദയത്ിൽ സൂക്ി
ക്കുന്നു. ഈ പരിശീേനകാേത്് എലന്നായടാപ്മുണ്ായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്ൾ ഇന്നും 
ഒരു സ് ലനഹകൂട്ടായ്മയുയട കുളിലരറ്റുവാങ്ങുവാൻ വർഷം പ്രതി സലമ്ളിക്ാറുണ്്.
 ചരിത്രയത് അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു കരികെൽ സൗധത്ിനപ്പുൈം, അവിയട റവ
ദികപഠനം    പൂർത്ിയാക്ിയ റവദികരുയട ഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ പരിശീേിച് പുണ്യപ്ര
വൃത്ികളുയട പൂമേയായി ഇന്നും മംഗേപ്പുഴക്കുന്നുണ്്. ഈ ഓർമ്ക്കുൈിപ്ിൽ റവദിക 
വിദ്യാർത്ികൾക്് എന്നും പ്രലചാദനലമകിയ �ാ.ലജാർജ് മണലേൽ, നല്ല അജപാേ
കയറെ ജീവിക്കുന്ന സാക്്യമായിരുന്ന �ാ. ലജാസ�്  തുരുത്തുമാേി, പിതൃസ് ലനഹത്ി
യറെ കരുതൽ എലപ്ാഴും നൽകിവന്ന �ാ.ജ്റേിൻ പനക്ലം  �ാ. മാേിപ്ൈമ്പിലയമല്ലാം 
ഇന്നും അവിയട പഠിച്വർ ഓർമ്പീഠങ്ങളിൽ ഉയർത്ിവച്ിരിക്കുന്ന    ജ്ാനദീപങ്ങളാ
ണ്. ചുട്ടുയപാള്ളുന്ന മനസ്സുമായി മംഗേപ്പുഴയിയേ ചാപ്േിലേക്് പ്രലവശിച്ലപ്ായഴല്ലാം               
അനുഭവിച് റദവികസാന്നിധ്യത്ിയറെ കുളിർമ് എയറെ ഹൃദയയത് ഇന്നും ആർദ്രമാ
ക്കുന്നുണ്്.    കളിക്ളങ്ങളിൽ വിയർത്തു കുളിച്്, യപരിയാൈിയറെ നീരാഴങ്ങളിൽ മുങ്ങിയു
യർന്നലപ്ാൾ േഭിച് സാന്ത്ന നിമിഷങ്ങളും എയന്നലപ്ായേ പേ റവദികരും ഇന്നും 
ഓർമ്യിൽ സൂക്ിക്കുന്നു. റദവസാന്നിധ്യത്ിയറെ പ്രകാശയപ്ാേിമയിൽ വിരാജിക്കു
ന്ന ജ്ാനപീഠലമ നവതി മംഗളങ്ങൾ.m

]pWy§fpsS ]qae t]mse ]pWy§fpsS ]qae t]mse 
awKe¸pg skan\mcn...awKe¸pg skan\mcn...
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2022 നവംബർ ഒൻപതാം തിയതി പരിശുദ് പിതാവ് ഫ്ാൻസീസ് പാപ് യപാതുകൂടി
ക്ാഴ്ച നടത്ിയ അവസരത്ിൽ  തയറെ പ്രഭാഷണത്ിൽ 
റദവത്ിലേക്് നമ്ൾ എത്ിലച്ലരണ്ത് എങ്ങിയനയയന്ന് 
പാപ് ഒരു അനുഭവ ഉദാഹരണത്ിലൂയട പഠിപ്ിച്ചു.

പാപ്ായുയട യപാതു കൂടിക്ാഴ്ചക്ിടയിൽ   ലവദിയിലേക്് 
നടന്നു വന്ന രണ്ടു കുട്ടികയള കുൈിച്് തയറെ സ്തസെിദ്മായ 
റശേിയിൽ അതി മലനാഹരമായി പിതാവായ റദവലത്ാ
ടുള്ള ബന്ധയത് കുൈിച്് വിവരിച്ാണ് ഫ്ാൻസീസ് പാപ് 
പ്രഭാഷണമാരംഭിച്ത്. ആ കുട്ടികൾ ആരുലടയും അനുവാദം 
ലചാദിച്ില്ല, തങ്ങൾക്് ഭയമായണന്ന് പൈഞ്ഞില്ല മൈിച്് ലനയര പാപ്ായുയട അടുക്ലേ
ക്് കയൈിയച്ന്നു. ഇങ്ങിയനയായിരിക്ണം റദവലത്ാടുള്ള നമ്മുയട യപരുമാറ്റവും 
എന്ന് പാപ് പ്രലബാധിപ്ിച്ചു. എപ്രകാരമാണ് നാം റദവലത്ാട് ബന്ധയപ്ലടണ്ത് 
എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കുട്ടികൾ തന്നത് എന്നാണ് പാപ് പഠിപ്ിച്ത്. 
റധര്യമായി മുൻലപാട്ട് ലപാവുക. റദവം എല്ലായ് ലപ്ാഴും നയമ് കാത്ിരിപ്പുണ്്. ഈ 
കുട്ടികളുയട റധര്യം കണ്ത് പാപ്ാക്് വേിയ പ്രലചാദനമായി എന്നാണ് അലദ്ദഹം പൈ
ഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് മാതൃകയായണന്ന് പാപ് പൈഞ്ഞു.
റദവലത്ാട് അടുലക്ണ്ത് എലപ്ാഴും ഇതുലപായേയുള്ള സ്ാ
തന്ത്യലത്ാടുകൂടിയാകണം. പ്രാർത്നയുയട ഒരു പുതിയ ഭാഷ്യ
മായി പാപ് ഇത് നമുക്് നൽകുന്നു. വിശ്ാസലത്ായട പ്രാർ
ത്നയിൽ റധര്യലത്ാടും മുഴുവൻ ശരണലത്ാടും മുലന്നാട്ടു 
ലപാകുവാൻ നമുക്് സാധിക്യട്ട. ഭയമില്ലായത റദവത്ിലേ
ക്് എത്ിലച്രുവാൻ നമുക്കും പ്രയത് നിക്ാം. 

AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ
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]-utemkv A¸-kv-tXmesâ  K-em-Xy-¡m-À-¡p-Å- -
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AhXcWw: {_. tXmakv t]mÄ sImSnb³

എന്നാൽ ഈ വിലരാധാഭാസം എങ്ങയന വിശദീകരിക്ാ
നാകും? അലപ്ാസ്തേയറെ ഉത്രം േളിതവും ഒപ്ം ശ്രമകരവു
മാണ്: അതായത് 'സ് ലനഹത്ിലൂയട' (ഗോത്ിയർ 5:13).
സ് ലനഹമില്ലായത സ്ാതന്ത്യമില്ല.എനിക്് ആവശ്യമുള്ളത് 
യചയോനുള്ള സ്ാർത് സ്ാതന്ത്യം സ്ാതന്ത്യമല്ല,കാരണം 
അത് സ്യം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്, മാത്രമല്ല �േഭൂയിഷ്
വുമല്ല. ക്ിസ്തുവിയറെ സ് ലനഹമാണ് നയമ് ലമാചിപ്ിച്ത്, 
ഇനിയും സ് ലനഹം തയന്നയാണ്, ഏറ്റവും ലമാശമായ അഹം
ഭാവത്ിയറെ അടിമത്ത്ിൽ നിന്ന് നയമ് ലമാചിപ്ിക്കുന്ന
ത്; അതിനാൽ സ് ലനഹലത്ായടാപ്ം സ്ാതന്ത്യം വളരുന്നു. എന്നാൽ സൂക്ിക്കുക: 
ഇത് യടേിവിഷൻ കഥകളിൽ കാണുന്നതു ലപാലള്ള പ്രണയലത്ായടാപ്മല്ല, നമുക്് 
പറ്റിയതും നമുക്് ഇഷ്മുള്ളതും മാത്രം ലതടുന്നതായ വികാരാലവശലത്ായടാപ്മല്ല,  
മൈിച്് ക്ിസ്തുവിൽ നമ്ൾ കാണുന്ന സ് ലനഹലത്ാടുകൂടിയാണ്, ഉപവിലയാടുകൂടിയാ
ണ്: ഇതാണ് യഥാർത്ത്ിൽ സ്തന്തവും വിലമാചനദായകവുമായ സ് ലനഹം. സ്
ശിഷ്യരുയട പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും 'ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു യചയ്തതുലപായേ നിങ്ങളും യചലയേ
ണ്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾയക്ാരു മാതൃകലയകിയിരിക്കുന്നു' (ലയാഹന്നാൻ 13:15) എന്നു 
പൈയുകയും യചയ്ത ലയശുവിയറെ ആ മാതൃകയിൽ വാർയത്ടുത് സൗജന്യ ലസവന
ത്ിൽ വിളങ്ങുന്ന സ് ലനഹമാണത്.
പൗലോസിയന സംബന്ധിച്ിടലത്ാളം സ്ാതന്ത്യം എന്നത് 'ഒരാൾക്് ലതാന്നുന്നതും 
ഇഷ്മുള്ളതും' യചയ്യുന്നതല്ല. ഒരു േക്്യവും, ഒരു സംലശാധകബിന്ദുവുമില്ലാത് ഇത്രം 
സ്ാതന്ത്യം യപാള്ളയായിരിക്കും. അത് നല്ലതല്ല.  വാസ്തവത്ിൽ അത് ആന്തരിക 
ശൂന്യത അവലശഷിപ്ിക്കുന്നു: സ്ാഭാവിക പ്രവണതകയള മാത്രം പിൻയചന്നതിനുലശ
ഷം, നമ്മുയട ഉള്ളിൽ വേിയയാരു ശൂന്യതയാണ് ഉള്ളയതന്നും, നമ്മുയട സ്ാതന്ത്യമാകു
ന്ന നിധി, നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും യഥാർത് നന്മയായത് തിരയഞ്ഞടുക്ാൻ കഴിയുന്ന 
ആ മലനാഹാരിത, നാം ദുരുപലയാഗം യചയ്തുയവന്നും നാം എത്ര തവണ  മനസെിോ
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ക്ിയിരിക്കുന്നു.യഥാർത് സ്ാതന്ത്യം എല്ലായ് ലപ്ാഴും നയമ് സ്തന്തമാക്കുന്നു, അലത
സമയം നമ്ൾ ഇഷ്യപ്ടുന്നതും ഇഷ്യപ്ടാത്തുമായ സ്ാതന്ത്യം വിനിലയാഗിക്കു
ലമ്പാൾ, അവസാനം നമ്ൾ ശൂന്യമായി തുടരും.ഈ സ്ാതന്ത്യം മാത്രമാണ് പൂർണ്ണവും 
സമൂർത്വും യഥാർത് റദനംദിന ജീവിതത്ിൽ നയമ് ഉൾലച്ർക്കുന്നതും.

സ്ാതന്ത്യയത്ക്കുൈിച്ചുള്ള യതറ്റായ ആശയയത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നവലരാട് അലപ്ാസ്ത
േൻ മയറ്റാരു ലേഖനത്ിൽ, യകാൈീന്ത്യർക്കുള്ള ആദ്യയത് കത്ിൽ, പ്രതികരിക്കു
ന്നു. 'എല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ്!' ഓ, എല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ്, അവ യചയോൻ 
കഴിയും. ഇല്ല: ഇയതാരു യതറ്റായ ആശയമാണ്. എന്ന് അവർ പൈയുന്നു. 'അയത, 
പലക് എല്ലാം പ്രലയാജനകരങ്ങളല്ല' പൗലോസ് പ്രതികരിക്കുന്നു. 'എല്ലാം നിയമാനുസൃ
തമാണ്!' - 'അയത, പലക് എല്ലാം പടുത്തുയർത്തുന്നില്ല', അലപ്ാസ്തേൻ മറുപടി നൽകു
ന്നു. അലദ്ദഹം ഇങ്ങയന കൂട്ടിലച്ർക്കുന്നു: 'ഏയതാരുവനും സ്ന്തം നന്മ കാംക്ിക്ായത, 
അയൽക്ാരയറെ  നന്മ കാംക്ിക്യട്ട' (1 ലകാൈിലന്താസ് 10:23-24).ഏത് സ്ാർത് 
സ്ാതന്ത്യയത്യും അഴിച്ചുമാറ്റാനുള്ള നിയമമാണിത്.സ്ാതന്ത്യയത് സ്ന്തം ഇഷ്
ങ്ങളിൽ ഒതുക്ാൻ പ്രലോഭിപ്ിക്യപ്ടുന്നവർക്കു മുന്നിൽ പൗലോസ്, സ് ലനഹത്ിയറെ  
അവശ്യവ്യവസ്ഥ അവതരിപ്ിക്കുന്നു.സ് ലനഹത്ാൽ നയിക്യപ്ടുന്ന സ്ാതന്ത്യം മാ
ത്രമാണ് മറ്റുള്ളവയരയും നയമ്യും സ്തന്തരാക്കുന്നത്, അതിന്, അടിലച്ൽപ്ിക്ായത 
ലകൾക്ാൻ അൈിയാം, നിർബന്ധിക്ായത സ് ലനഹിക്ാൻ അൈിയാം,  അത് പടുത്തു
യർത്തുന്നു, നശിപ്ിക്കുന്നില്ല, സ്ന്തം സൗകര്യങ്ങൾക്ായി മറ്റുള്ളവയര ചൂഷണം യചയേി
ല്ല, സ്ന്തം ോഭം അലന്ഷിക്ായത അവർക്് നന്മ യചയ്യുന്നു.ചുരുക്ത്ിൽ, സ്ാതന്ത്യം 
നന്മയുയട ലസവനത്ിനയല്ലകെിൽ,  അത് വന്ധ്യമാകുന്ന അപകടമുണ്്, അത് �േം 
പുൈയപ്ടുവിക്ില്ല.പകരം, സ് ലനഹത്ാൽ സജീവമായ സ്ാതന്ത്യം ദരിദ്രരുയട വദന
ങ്ങളിൽ ക്ിസ്തുവിയന തിരിച്ൈിഞ്ഞുയകാണ്് അവരിലേക്കു നയിക്കുന്നു.അതിനാൽ, 
പരസ്പര ലസവനം, ഒരുവിധത്ിലം അപ്രധാനമല്ലാത്തായ ഒരു അടിവരയിടേിന് 
ഗോത്യക്ാർക്കുള്ള ലേഖനത്ിൽ പൗലോസിയന പ്രാപ്നാക്കുന്നു: മറ്റ് അലപ്ാസ്തേ
ന്മാർ തങ്ങൾക്് സുവിലശഷവത്കരിക്ാൻ നൽകിയ സ്ാതന്ത്യയത്ക്കുൈിച്് സംസാരി
ക്കുലമ്പാൾ, അവർ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് തങ്ങലളാടു ശുപാർശ യചയ്തയതന്ന് അലദ്ദഹം 
അടിവരയിട്ടു പൈയുന്നു: പാവങ്ങയളപ്റ്റി ചിന്തലവണം (ഗോത്ിയർ  2:10).ഇത് രസക
രമാണ്. പൗലോസും അലപ്ാസ്തേന്മാരും തമ്ിലള്ള ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ലപാരാട്ടത്ി
നുലശഷം അവർ ഒത്തുതീർപ്ിയേത്ിയലപ്ാൾ, അലപ്ാസ്തേന്മാർ അവലനാട് പൈഞ്ഞു: 
'മുലന്നാട്ട് ലപാകുക, മുലന്നാട്ട് ലപാകുക, ദരിദ്രയര മൈക്രുത്,'അതായത്, ഒരു പ്രസംഗ
കയനന്ന നിേയിൽ നിങ്ങളുയട സ്ാതന്ത്യം മറ്റുള്ളവരുയട ലസവനത്ിനുള്ള സ്ാത
ന്ത്യമാണ്, നിങ്ങൾക്കുലവണ്ിയല്ല,നിങ്ങളുയട ഇഷ്ം ലപായേ യചയോൻ.മൈിച്്, നമുക്ൈി
യാവുന്ന, സ്ാതന്ത്യത്ിയറെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ ആധുനിക സകെൽപ്ങ്ങളിയോന്ന് 
ഇതാണ്:'നിയറെ സ്ാതന്ത്യം ആരംഭിക്കുന്നിടത്് എൻലൈത് അവസാനിക്കുന്നു'.പലക് 
ഇവിയട ബന്ധം കാണാനില്ല! അത് റവക്ിക കാഴ്ചപ്ാ
ടാണ്. മൈിച്്, ലയശു പ്രവർത്ിച് വിലമാചന സമ്ാനം സ്ീ
കരിച്വർക്് സ്ാതന്ത്യം എന്നത് മറ്റുള്ളവയര ശേ്യമായി 
കരുതി അവരിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്ോയണന്ന് ചിന്തി
ക്ാനാകില്ല,  മനുഷ്യയന തന്നിൽത്യന്ന ലചലക്ൈിയിരി
ക്കുന്നവനായി കാണാനാകില്ല, അവൻ ഒരു സമൂഹത്ിൽ 
ഉൾയപ്ട്ടിരിക്കുന്നു.സാമൂഹിക മാനം ക്ിസ്ത്യാനികൾക്് 
മൗേികമാണ്, മാത്രമല്ല അവയര സ്ന്തം കാര്യമല്ല, മൈിച്്, 
യപാതുനന്മ ലനാക്ാൻ പ്രാപ്രാക്കുന്നു.
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 റദവയത് അൈിയായത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഹലോ
കജീവിതത്ിൽ നിന്ന് മൈഞ്ഞുലപാകുന്നത്, ആ വ്യക്ിയുയട 
ഏറ്റവും വേിയ ദുരന്തമായി വിശുദ് ലക്ാഡിൻ യതവയന 
കണ്ിരുന്നു. ലകാവിഡനന്തര കാേഘട്ടത്ിൽ റദവ വിശ്ാ
സികൾ ലപാലം, റദവത്ിന് തങ്ങളുയട ജീവിതത്ിൽ ഒന്നും 
യചയോനിയല്ലന്നു ധരിച്ിരിയക്, വിശുദ് യതവയനയുയട 
അന്നയത് ജീവിതദൗത്യം തയന്ന പുനരർപ്ണത്ിനായി 
ഞങ്ങളുയട സന്യാസ സമൂഹം യതരയഞ്ഞടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ റദവയത്ക്കുൈി
ച്ചുള്ള ജ്ാനം ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്് പ്രസരിപ്ിക്ാൻ, അവരിലേക്് സ് ലനഹത്ിയറെ 
പുതിയ പടവുകൾ തീർക്കുകയാണ് വിശുദ് യചയ്തത്. അയതാരു സാമൂഹിക ലസവനം 
മാത്രമായിരുന്നില്ല. മൈിച്്,  ലവദനിക്കുന്നവരുയടയും ദരിദ്രരുയടയും റകകൾ ലചർത്തുപി
ടിച്്, എയറെ കണ്ണുകൾ നിന്നിലള്ള റദവയത് കണ്ടുയവന്ന് വിശുദ് പേലപ്ാഴും ഹൃദയ
ത്ിൽ ആത്ഗതം യചയ്തിരുന്നു.
 യതാഴിൽ നഷ്യപ്ട്ടവരുയട ഭവനങ്ങളിലേക്് വിശുദ് കടന്നു യചല്ലുലമ്പാൾ, 
പേരും റദവയത് തീയര അൈിയാത്വിധം സ്ന്തം ജീവിതയത്ക്കുൈിച്് വിേപിക്കും. 
ആ വിോപങ്ങൾ ലകട്ട് കണ്ണുകൾ തുടച്് വിശുദ് യതവയന, അവിയടയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങയള 

ssZhanÃm¯ IpSpw_§fnte¡v ssZhanÃm¯ IpSpw_§fnte¡v 
ssZhkv--t\l {]hmlambn ssZhkv--t\l {]hmlambn 

B hnip² PohnXsamgpIn...B hnip² PohnXsamgpIn...

സി. ജ�ാസ് ന R.J.M
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വാൽസേ്യലത്ായട പുണരും. കണ്ണീരണിഞ്ഞ മാതാപിതാക്ൾക്് ആ കാഴ്ച ഹൃദയ
യത് യതാടുന്നതായി. 
 റദവയത്പ്റ്റി പൈഞ്ഞു തുടങ്ങുലമ്പാൾ, ശിശുഹജമായ നിഷ് കളകെതലയായട 
അവർ      വിശുദ്ലയാട് ലചാദിക്കുമായിരുന്നു: റദവം എയന്നാന്നുലണ്ാ ? റദവയത് 
നിങ്ങൾ അൈിയുലമാ ?  കുഞ്ഞുങ്ങയള സ് ലനഹലത്ായട ഒന്നുകൂടി പുണരുലമ്പാൾ 
വിശുദ് യതവയന പൈയും: ''റദവമുണ്്,   കുഞ്ഞുങ്ങലള.... ആ റദവമാണ് നിങ്ങളുയട 
അരികിലേക്് എയന്ന അയച്ത് ''വിശപ്് മാറുലമ്പാൾ ആ    കുടുംബത്ിൽ കളിചിരി 
മുഴങ്ങും. ചിരിതൂകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുയട മനസ്സുകളിലൂയടയായിരുന്നു വിശുദ് യതവയന, 
മാതാപിതാക്ളുയട ഹൃദയങ്ങളിലേക്് എഴുന്നള്ളിയച്ല്ലാൻ റദവത്ിന് പാതയയാരു
ക്ിയത്.
 എന്നും വിശുദ് യതവയന തലന്നാടു തയന്ന ലചാദിക്കും : ഇന്ന് അങ്ങയുയട വി
രലകൾ യകാണ്് എത്ര ജീവിതങ്ങയള യതാടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന്. ലോകത്ിൽ യനാമ്പര
യപ്ടുന്നവർ, അവരുയട ചിന്തകളിൽ, തയറെ ദുരന്തജീവിതത്ിനു കാരണക്ാരായവയര 
കയണ്ത്ാറുണ്്. ചിേർ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി, എല്ലാ    ദുരിതവും  റദവം നൽകിയയ
ന്ന വിോപം മുഴക്കുന്നുമുണ്്. ''റദവത്ിനുലപാലം  രക്ിക്ാൻ കഴിയാത്വർ'' എന്ന് 
സ്യം വിലശഷിപ്ിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലേക്് റദവത്ിയറെ  സ് ലനഹപ്രവാഹയമത്ിച് 
വിശുദ് ലക്ാഡിൻ യതവയനയുയട മിഷണൈി ദൗത്യത്ിയറെ  പിന്തുടർച്ക്ായരന്ന 
നിേയിൽ ''റദവരഹിതരായി'' ജീവിക്കുന്നവരിലേക്്, ലയശുവിയറെയും    കന്യകാമൈിയ
ത്ിയറെയും സ് ലനഹശുശ്രൂഷയുയട സാക്്യമായി സാന്നിദ്്യമൈിയിക്ാനാണ് ഞങ്ങൾ 
പരിശ്രമിക്കുന്നത്. വിശുദ്യുയട ജീവചരിത്രക്കുൈിപ്പുകളുയട നാോംഭാഗത്ിൽ, വിശുദ് 
അന്ന് ജീവിച് ''റദവമില്ലാത് കുടുംബങ്ങയള'' എങ്ങയന റദവത്ിന് പ്രിയകെരരാക്ി 
മാറ്റിയയന്നു വിവരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിശുദ്യുയട റദവ-മനുഷ്യ സ് ലനഹത്ി
യറെ ഇനിയും അനാവരണം യചയോത് ജീവിതസന്ദർഭങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്്. (തുടരും)
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ഫാ. ജപാൾ ജതാമസ് കളത്ിൽ

ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും റപതൃകവും ഉള്ള യകാടുങ്ങല്ലൂരിയറെ 
മണ്ണിൽ ലകാട്ടപ്പുൈം രൂപതയുയട കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
ലകാട്ടപ്പുൈം ഇറെലഗ്റ്റഡ് യഡവേപ് യമൻൈ് യസാറസറ്റി 
( കിഡ് സ് ) മാലനജ് യമറെിയറെ ലനതൃത്ത്ിൽ കാേിക്റ്റ് 
സർവകോശാേയിൽ അ�ിേിലയറ്റഡ് യചയേയപ്ട്ട യ്റേല്ല 
ലമരീസ് ഇൻ്റേിറ്റയൂട്ട് ഓ�് മാലനജ് യമൻൈ് ആൻഡ് യട
ക് ലനാളജി എന്ന ലപരിലള്ള കോേയം തീരലദശ ഗ്ാമങ്ങളി
യേ യുവതയ്ക് നവ യതാഴിൽ  ലമഖേയിലേക്കുള്ള  വാതായന
മായിക്ഴിഞ്ഞു . 

മക്ളുയട ഭാവിയയക്കുൈിച്് ഏയതാരു മാതാപിതാക്ൾക്കും ആകുേതയാണ്. മക്ൾക്്  
മൂേ്യചൂഷണം ഇല്ലാത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനായി വേിപ്യച്റുപ് വ്യത്യാസമി
ല്ലായത എല്ലാ മാതാപിതാക്ളും ഒരുമിച്് ആഗ്ഹിക്കുകയും പ്രയത് നിക്കുകയും യചയ്യുന്നു. 
തങ്ങൾക്് കഴിയായത ലപായ സ്പ്നങ്ങൾ മക്ളിലൂയട പ്രാവർത്ികമാക്കുവാനായി 
പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണവർ. വിദ്യാേയത്ിലേക്് മക്യള പൈഞ്ഞയക്കുലമ്പാൾ അവർ
ക്് സുരക്ിതത്ം ഉൈപ്പുവരുലത്ണ്ത് ഓലരാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്ിയറെയും ഉത്
രവാദിത്മാണ്. നായള ഇതുവയര ലകാട്ടപ്പുൈം യകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്ന 
ലകാട്ടപ്പുൈം ഇൻൈലഗ്റ്റഡ് യഡവേപ് യമൻൈ് യസാറസറ്റിയുയട പ്രവർത്ന ലമഖേയ്ക് 
പുതിയ ലകാലളജ് പുത്ൻ ഉണർലവകും . ഇനി ഭാവിയയ കുൈിച്്  ആകുേയപ്ലടണ്തില്ല. 
മാതാപിതാക്ളുയട കയയേത്തും ദൂരത്് സുരക്ിതമായ ഒരിടലത്ക്് നിങ്ങളുയട മക്യള 

\h sXmgnÂ taJebnte¡v \h sXmgnÂ taJebnte¡v 
hmXmb\w Xpd¶v  hmXmb\w Xpd¶v  
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പൈഞ്ഞയക്കുവാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്് കഴിയും. ജീവിതത്ിൽ എല്ലാവരുംനല്ല ഭാവി സ്പ്നം 
കാണാറുണ്് .ആ സ്പ്നങ്ങൾക്് വർണചാരുതലയകുവാൻ  യ്റേല്ലാ ലമരിസ് ലകാലളജിന് 
കഴിയും.

നിങ്ങൾക്് പൂർണമായി വിശ്ാസം അർപ്ിക്ാം ഗുണലമന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങ
ളുയട മക്ൾക്് േഭിക്കും എന്ന്. ഈ മഹാമാരിയുയട കാേഘട്ടത്ിലം പ്രളയങ്ങൾ പേ
ലപ്ാഴായി ലകരള മണ്ണിയന തളർത്തുലമ്പാഴും സ്ന്തക്ാലരാടും ബന്ധക്ാലരാടും കുടുംബ
ലത്ാടും ലചർന്ന് നിന്ന് ഒരു വിളിപ്ാടകയേ തങ്ങളുയട മക്യള ലചർത്തുപിടിക്കുകയാണ് 
ഈ ലകാലളജ് .
ഒയത്ാരുമലയായട സ് ലനഹലത്ായട വാത്േ്യലത്ായട അൈിവിൻയൈ യവളിച്ം 
പകരാൻ പ്രഗൽഭരായ UGC ലയാഗ്യതയുള്ള മികച് അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാരുയട 
സാന്നിധ്യവും ലസവനവും ഈ ലകാലളജിൻയൈ പ്രലത്യകതയാണ്.ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 
ലമഖേയിൽ വർഷങ്ങളുയട പ്രവർത്ന പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ലകാളജിയന 
നയിക്കുക. ജാതിമത ലഭദമലന്യ എല്ലാവയരയും ഒരു കുടക്ീഴിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഈ 
ലകാലളജിയേ പ്രലത്യകത എയന്തന്നാൽ ലജാേി സാധ്യത ഏയൈയുള്ള മൂന്ന് പ്രമുഖ ലകാ
ഴ് സുകളാണ്  ഇലപ്ാൾ നടന്നുവരുന്നത്. B Sc  അക്ാകൾച്ർ ആൻഡ് �ിഷൈി റമ
ലക്ാബലയാളജി, B Com �ിനാൻസ്, BCA, മികച് കമ്പയൂട്ടർ ോബും ബലയാളജി & യകമി
സ്രേി ോബും ലകാലളജിൻയൈ പ്രലത്യകതയാണ്.
ഈ ലകാഴ് സുകൾക്് പുൈലമ നല്ല യതാഴിൽ ലനടാൻ സഹായകകരമായ അനുബന്ധ 
ഹ്രസ്കാേ ലകാഴ് സുകൾ, സ്ഥിരമായി യസമിനാറുകൾ പ്ര
ശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധയപ്ട്ട് യതാഴിൽ പരിശീേനം 
നൽകൽ, ഉന്നതമായ ലജാേി േഭിക്ന്നതിനു ലവണ്ി ക്യാ
മ്പസ് യസേക്ന് സൗകര്യം യചയേൽ എന്നിവകൾ യ്റേല്ല 
മാരിസ് ഇൻ്റേിറ്റയൂട്ടിയറെ പ്രലത്യകതകളാണ് ഉത്മരായ 
പൗരന്മായര വാർയത്ടുക്കുക എന്ന ഉലദ്ദശലത്ായട അതിന് 
അനുലയാജ്യമായ രീതിയിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക 
എന്നതാണ്  ഈ ലകാലളജിയറെ േക്്യം.
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അക്ഷര്യം പുസ്തക്യം അക്ഷര്യം പുസ്തക്യം 

                                                                                           അനർഘ സനൽകുമാർ

 കൂടുലമ്പാൾ ഇമ്പമുണ്ാകുന്നതാണ് കുടുംബം. 
നാല ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒലര മനലസൊയട സലന്താഷ
വും, പരിഗണനയും, സംതൃപ്ിയും, ആഹ്ാദവും, ലവദനയു
യമായക് പരസ്പരം പങ്കുവച്് നായളയുയട സമൂഹത്ിന് 
ആലരാഗ്യകരമായ ഈടുയവപ്പുകൾ സമ്ാനിക്ാനുള്ള 
മലനാഹര ഇടം...  ലഡാ. ലതാമസ് കുഴിനാപുൈത്ിയറെയും 
പ്രഗത്ഭരായ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്ികളുയടയും കൂട്ടായ്മ സക്്യ
മാണ്. ''മാതാപിതാക്ളും മക്ളും അൈിയാൻ'' എന്ന 
ഗ്ന്ം.
 എന്താണ് കുടുംബം ? സന്തുഷ്മായയാരു കുടുംബം പശ്ാത്േം നായമങ്ങയന 
പടുത്തുയർത്ണം ? കുടുംബങ്ങളിൽ കൗമാര കാേഘട്ടത്ിൽ കുട്ടികൾക്് നൽലകണ് 
പാഠങ്ങൾ, ശിക്ണം, പരിചരണം, അവയര എപ്രകാരം നന്മലയായടയും, മൂേ്യങ്ങലളായട
യും, വാർയത്ടുക്ാം, കുടുംബങ്ങളിൽ വളലരണ് സംസ്ാരം, ഗുണങ്ങൾ തുടങ്ങി ജീവിത
ത്ിയറെ സമസ്തലമഖേകയളയും തലോടിലപ്ാകുയന്നാരു ഉത്മ വഴികാട്ടി... അതാണ് മാ
താപിതാക്ളും മക്ളും അൈിയാൻ... ആത്ീയപരമായും, മനശാസ്ത്രപരമായും അതാത് 
വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള വ്യക്ികൾ തങ്ങളുയട ഗലവഷണങ്ങളുയടയും അനുഭ
വങ്ങളുയടയും അടിസ്ഥാനത്ിൽ അവതരിപ്ിച്ിട്ടുള്ള അനവധി നിരീക്ണങ്ങൾ യാ
ഥാർഥ്യങ്ങളിലേക്് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയാണ്. വാക്കുകളാൽ മാത്രം പൈഞ്ഞ് ലപാകായത, 

CXm IpSpw_§Äs¡mcpCXm IpSpw_§Äs¡mcp
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യാഥാർത്്യങ്ങളിൽ കൂടി 
പകർത്ാൻ കഴിയുന്ന 
ജീവിത വീക്ണങ്ങളാണ് 
ഓലരാ അദ്്യായങ്ങളിൽ 
അവർ അവതരിപ്ിക്കു
ന്നത്.
  വർത്മാന 
കാേത്് സമൂഹത്ി
യറെ പേ തട്ടുകളിൽ 
നിന്നും ഉയർന്നു 
വരുന്ന അസ്ാഭാ
വികതകൾ. ലദാഷ
കരമായ സംസ്ാ
രങ്ങൾ എന്നിവ 
നയമ് യകാണ്ടു
ല പ ാ കു ന്ന ത് 
സ ം ശ യ ാ ത ീ
തമായ ഒരു 
ന ാ ല ള ക് ാ
ണ്. ബന്ധ

ങ്ങൾക്കും കട
പ്ാടുകൾക്കും വിേകല്പിക്ായത 

ഉയർന്നുവരുയന്നാരു തേമുൈയയ, തുടക്
ത്ിൽ തയന്ന തിരുത്ി, മൂേ്യങ്ങൾക്നുസൃതമായി 

അവയര ലനർവഴിക്കു നടത്ാനുയള്ളാരു ശ്രമം തയന്നയാണ് ഈ ഗ്
ന്രചനയ്ക് പിന്നിൽ.
 രണ്ടു വ്യത്യസ്ത  സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും, കുടുംബങ്ങ
ളിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന രണ്് ലപരിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദീർഘയാത്രയാണ് കുടുംബം. 
പിന്നീട് യാത്രയ്ക് അർഥങ്ങൾ നൽകിയകാണ്് അംഗങ്ങൾ ഏറുന്നു... യാത്രയ്ക് മധുരലമ
കാൻ അവർ പരസ്പരം ലനേഹിക്കുന്നു. പങ്കുവയ്പുകൾ നടത്തുന്നു. ഇവരുയട ഈ യാ
ത്രയുയട നന്മകൾ സമൂഹത്ിനും േഭിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ പരസ്പരമുള്ള ആശയക്കു
ഴപ്ങ്ങളും യതറ്റിദ്ാരണകളുയമായക് വരുന്നുണ്്... അലപ്ാഴും പ്രാർത്നകലളായടയും 
ലചർത്തുനിർത്ലകലളായടയും നാം അവയയ തരണം യചയേണം. കാരണം അത്രലമൽ 
ഉത്കൃഷ്മായയാരു സംവിധാനമാണത്. ലവഗത്ിൽ താളം യതറ്റിലപ്ാകാൻ കഴിയു
ന്നവർ... സമൂഹത്ിയറെ പേതരത്ിലള്ള പ്രതി�േനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴ്ന്നി
ൈങ്ങുന്നത് കുട്ടികളിോണ്... അവരുയട ഇളം മനസ്സുകളിൽ പിന്നീട് മായിച്ചു കളയാൻ 
പ്രയാസവും... അതിനാൽ തുടക്ം മുതലേ കുഞ്ഞുങ്ങയള വളർത്ിയയടുക്കുന്നതിൽ മാ
താപിതാക്ൾ പുേർലത്ണ് ജാഗ്തകൾ, സമീപനങ്ങൾ ഈ ഗ്ന്ം ആനുകാേികമാ
യി ചർച് യചയ്യുന്നു.
 എന്തുയകാണ്ടും ഓലരാ കുടംബങ്ങളിലം വായിച്ചു പ്രാവർത്ികമാലക്ണ് ജീവിത 
പാഠങ്ങൾ തയന്നയാണ് ഇതിയേ ഓലരാ അദ്്യായവും. ഒരു താക്ീതിനപ്പുൈം ശക്മാ
യയാരു ഓർമ്യപ്ടുത്ോയി ഈ ഗ്ന്ം മാൈയട്ടയയന്ന് ആത്ാർത്മായി ആശംസി
ക്കുന്നു. ഒപ്ം നയല്ലാരു വായനാനുഭവം സാധ്യമാക്ിയ ലതാമസച്നും നന്ദി..m
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സണ്ി വി�ത്ര്യംസ്,  ഖത്ർ

മുസീം കൗൺസിൽ ഓ�് എൽലഡഴ് സ് എന്ന സംഘടനയിയേ അംഗങ്ങളുമായി രാജയകാട്ടാര
ത്ിയേ ലമാസ് കിൽ നടത്ിയ കൂടിക്ാഴ്ചാലവളയിൽ 'അതയുന്നതയറെ സമാധാനം നിങ്ങലളാലരാരു
ത്രിലം ആവസിക്യട്ട'യയന്ന് ആശംസിച്ചുയകാണ്ാണ് ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ാ  പ്രഭാഷണം ആരംഭി
ച്ത്. 'സത്യമതയത് നശിപ്ിക്കുന്ന അപകടമായി തീവ്രവാദയത് വീക്ിക്കുകയും, അക്മത്ിലൂയട 
മതവിശ്ാസയത് യതറ്റിദ്രിപ്ിക്കുകയും ചൂഷണം യചയ്യുകയും നശിപ്ിക്കുകയും യചയ്യുന്ന യതറ്റായ 
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ യചയ്യുകയും, ബഹുമാനം, സഹിഷ്ണുത, മിതത്ം എന്നിവയുയട മൂേ്യങ്ങൾ 
ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നുയകാണ്് അത് പ്രചരിപ്ിക്ാൻ ആഗ്ഹിക്കുകയും യചയ്യുന്ന നിങ്ങളുയടലമൽ 
സമാധാനം നിേനിൽക്യട്ട' - പാപ്ാ തുടർന്നു.

തയന്നലപ്ായേ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മതവിശ്ാസം മുറുയകപ്ിടിക്കുന്നവരുമായി സൗഹൃദബന്ധവും 
പരസ്പര ബഹുമാനവും പരസ്പര വിശ്ാസവും ലപ്രാത്ാഹിപ്ിച്ചുയകാണ്്, വിലദ്ഷത്ിയറെയും അസ
ഹിഷ്ണുതയുയടയും ലോകത്ിൽ ധാർമികവും ബൗദ്ികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം യുവജനങ്ങളുയടയിട
യിൽ വളർത്ിയയടുക്ാൻ അക്ീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന സലഹാദരീ സലഹാദരങ്ങയള അഭിനന്ദിച്ചു
യകാണ്് പാപ്ാ അവയര അഭിവാദ്യം യചയ്തു: 'അസെോമു അറേക്കും'

റദവമാണ് സമാധാനത്ിയറെ ഉൈവിടം. എല്ലായിടത്തും അവയറെ സമാധാനത്ിയറെ വക്ാക്
ളാകുവാൻ റദവം നയമ് ക്ണിക്കുന്നു. സമാധാനത്ിയറെ റദവം ഒരിക്ലം യുദ്ത്ിലേക്് 

kam[m\¯nsâssZhw  kam[m\¯nsâssZhw  
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നയമ് നയിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്ലം വിലദ്ഷം ഉണർത്തുന്നില്ല, അക്മയത് അനുകൂേിക്കുന്നില്ല എന്ന് 
നിങ്ങളുയട മുമ്പായക അടിവരയിട്ട് പൈയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നു. അവനിൽ വിശ്സിക്കുന്ന 
നമ്ളും സമാധാനത്ിയറെ ഉപകരണങ്ങളായ കൂട്ടായ്മകളിലൂയടയും, ക്മലയായടയുള്ള ചർച്ക
ളിലൂയടയും, സംവാദങ്ങളിലൂയടയും, യപാതുവായ സഹവർത്ിത്ത്ിയറെ ജീവശ്ാസമായ സംഭാഷ
ണങ്ങളിലൂയടയും സമാധാനം ഉൈപ്പുവരുത്ാൻ വിളിക്യപ്ട്ടിരിക്കുന്നു.

നീതിയിൽ അധിഷ്ിതമായ സമാധാന സംസ് കാരം പ്രചരിപ്ിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ മുൻലപാ
ട്ടു വയ്ക്കുന്ന േക്്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. സമാധാനയമന്നത് നീതിയുയട കർമ്�േമായണന്ന നിേയിൽ 
ഇതാണ് ഒലരയയാരു വഴിയയന്ന് നിങ്ങലളാട് പൈയാൻ ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നു. സലഹാദര്യത്ിൽ 
നിന്നും ഉടയേടുത്തുയകാണ്് മറ്റുള്ളവരുയട റകപിടിച്ചുയകാണ്് അനീതികൾക്കും അസമത്ങ്ങൾ
ക്കുയമതിരായ ലപാരാട്ടം നടത്തുവാൻ ഈ സമാധാനസംസ് കാരം സഹായിക്കുന്നു. സമാധാനം 
പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല, മൈിച്് അത് ലവരുൈപ്ിക്കുകയും ലവണം. അസ്ഥിരതയും ശത്രുതയും സൃഷ്ിക്കു
ന്ന അസമത്ങ്ങളും വിലവചനങ്ങളും നീക്ം യചയ്തുയകാണ്ാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്.

ഇക്ാര്യത്ിൽ നിങ്ങളുയട പ്രതിബദ്തയ്ക്കും നിങ്ങൾ എനിക്് നൽകിയ ആതിലഥയത്ത്ിനും , 
പൈഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കും ഞാൻ നന്ദി പൈയുന്നു. റദവവിശ്ാസിയായും സലഹാദരനായും സമാ
ധാനത്ിയറെ തീർത്ാടകനായും ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുയട അടുക്ൽ വരുന്നു. 'നിങ്ങളുയട വായ് 
യകാണ്് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമാധാനം നിങ്ങളുയട ഹൃദയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമൃദ്മായിരിക്
യട്ട' എന്ന് പൈഞ്ഞിരുന്ന വിശുദ് ഫ്ാൻസിസ് അസെീസിയുയട ആത്ാവിൽ ഒരുമിച്് നടക്ാനാ
ണ് ഞാൻ നിങ്ങളുയട അടുക്ൽ വരുന്നത്.

എയറെ മനസിയന പിടിച്ചുകുലക്ിയ മയറ്റാരു ആതിലഥയമര്യാദയാണ് റകയകാടുക്കുലമ്പാൾ അതി
ഥിയുയട റകകൾ ഹൃദയലത്ാട് ലചർത്തുവച്ചുയകാണ്് അവയന തയറെ ജീവിതലത്ാട് അടുപ്ിക്കുന്ന 
നിങ്ങളുയട റശേി. നിങ്ങളുയട വ്യക്ി എന്നിൽ നിന്ന് അകയേയല്ല, ഇതുവഴി എയറെ ഹൃദയത്ിലേ
ക്്, എയറെ ജീവിതത്ിലേക്് പ്രലവശിക്കുന്നു. ബഹുമാനലത്ായടയും വാത്േ്യലത്ായടയും എയറെ 
ഹൃദയത്ിൽ നിങ്ങളുയട റകകൾലചർത്തുവയ്കാനും, നിങ്ങയള ഓലരാരുത്യരയും തുടർച്യായി 
കണ്ടുമുട്ടാനുമുള്ള അവസരത്ിനായി റദവലത്ാട് പ്രാർത്ിക്കുന്നു.

ദൂരങ്ങൾക്തീത്യം സ്ർഗ്ഗത്ിന്റെ തുറവി

ആശയങ്ങലളക്ാളുപരി യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്കും , അഭിപ്രായങ്ങലളക്ാളുപരി വ്യക്ികൾക്കും, 
ഭൂമിയുയട ദൂരങ്ങൾക്കുപരി സ്ർഗ്ഗത്ിയറെ തുൈവിക്കും, ശത്രുതയുയട ഭൂതകാേങ്ങൾക്പ്പുൈം സാലഹാ
ദര്യത്ിയറെ ഭാവിക്കും നമ്ൾ കൂടുതോയി കണ്ടുമുട്ടുകയും പരസ്പരം അൈിയുകയും അലന്യാന്യം ഹൃ
ദയലത്ാട് ലചർത്തുവയ്ക്കുകയും യചലയേണ്തുയണ്ന്ന് ഞാൻ വിശ്സിക്കുന്നു.സമാധാനത്ിയറെ ഉൈ
വിടമായവയറെ ചരിത്രത്ിയറെ ലപരിലള്ള മുൻവിധികളും ,യതറ്റിദ്ാരണകളും അതിജീവിക്കുവാനും 
അതുപകരിക്കും. മറുവശത്്, നമ്ൾ പരസ്പരം അപരിചിതരായി തുടരുകയായണകെിൽ, വ്യത്യസ്ത 
മതങ്ങളിലം സംസ് കാരങ്ങളിലം ഉള്ള വിശ്ാസികൾക്് എങ്ങയന ഒരുമിച്് ജീവിക്ാനും പരസ്പരം 
സ്ാഗതം യചയോനും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്ാനും കഴിയും?

ഇമാം അേിയുയട വാക്കുകൾ നയമ് നയിക്യട്ട: 'ആളുകൾ രണ്് തരത്ിോണ്: ഒന്നുകിൽ നി
ങ്ങളുയട വിശ്ാസത്ിലള്ള നിങ്ങളുയട സലഹാദരങ്ങൾ അയല്ലകെിൽ മനുഷ്യത്ത്ിൽ നിങ്ങളുയട 
സഹജീവികൾ '. റദവികപദ്തിയനുസരിച്് നമുക്് നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവയരയും പരിപാേി
ക്കുവാനുള്ള വേിയ വിളി നമുക്് ശ്രവിക്ാം.'ഭൂതകാേയത് മൈക്ാനും ആത്ാർത്മായി പരസ്പര
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ധാരണലയായട എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സാമൂഹിക നീതി, ധാർമ്ിക മൂേ്യങ്ങൾ, സമാധാനം, സ്ാത
ന്ത്യം എന്നിവ ഉൈപ്ാക്കുവാനും സംരക്ിക്ാനും നമുക്് നയമ്ത്യന്ന പ്രലബാധിപ്ിക്ാം.

മതങ്ങയള നയിക്കുവാൻ വിളിക്യപ്ട്ടിരിക്കുന്ന നമ്ിൽ നിക്ിപ്മായിരിക്കുന്ന വേിയ ഉത്രവാ
ദിത്ങ്ങളാണ് ആലഗാളവത്കരണത്ിയറെ മൈവിൽ ഭയത്ാൽ വീർപ്പുമുട്ടുകയും, ജീവിതത്ിൽ 
ലവദനയുയടയും സകെടങ്ങളുയടയും മുൈിവുകലളൽക്കുകയും യചയ്യുന്ന സലഹാദരങ്ങലളാടുള്ളത്. ഹൃദയ
ലത്ാട് ലചർത്തുനിർത്ി അവരുയട ആത്ാവിന് പ്രതീക്ലയകാം; ജീവിതത്ിൽ ഉന്നതമായ ചിന്ത
കളിലേക്് അവയര നയിക്കുകയും യചലയേണ്തുണ്്.

ഏറ്റവും വരണ് മരുഭൂമികളിൽ സമാഗമത്ിയറെയും, സമാധാനപരമായ സഹവർത്ിത്ത്ി
യറെയും ജേം ഉൾയകാണ്് നിേനിൽക്കുന്ന ജീവയറെ ശക്ിയയക്കുൈിച്ാണ് ഈയടുത് ദിവസങ്ങ
ളിൽ ഞാൻ കൂടുതോയി സംസാരിച്ത്. ഇവിയട ബഹ് റൈനിൽ കയണ്ത്ിയ അത്ഭുതകരമായ 
'ജീവയറെ വൃക്ത്ിൽ' നിന്ന് മാതൃകയയടുത്ാണ് ഇന്നയേ ഞാൻ ഇത് പൈഞ്ഞത്. നാം ലകട്ടിട്ടുള്ള 
റബബിൾ വിവരണം, ജീവവൃക്യത് ആദിജീവയറെ ഉദ്യാനലകന്ദത്ിൽ എല്ലാ സൃഷ്ികയളയും 
ഉൾയക്ാള്ളാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ലയാജിപ്പുള്ള രൂപകൽപ്നയായി മനുഷ്യയനക്കുൈിച്ചുള്ള റദവത്ി
യറെ അത്ഭുതകരമായ പദ്തിയുയട ഹൃദയഭാഗത്് സ്ഥാപിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലം, മനുഷ്യൻ സ്ര
ഷ്ാവിൽ നിന്നും, അവൻ സ്ഥാപിച് ക്മത്ിൽ നിന്നും തുടർന്ന് അകന്നുലപാകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് 
ഉത്ഭവിച് പ്രശ്നങ്ങളും അസന്തുേിതാവസ്ഥയും, റബബിൾ വിവരണത്ിൽ തുടർന്ന് കാണുന്നു: 
സലഹാദരങ്ങൾ തമ്ിലള്ള വഴക്കുകളും യകാേപാതകങ്ങളും (ഉത്പത്ി 4), പാരിസ്ഥിതിക തക
രാറുകളും നാശവും (ഉത്പത്ി 6-9), സമൂഹത്ിയേ അഹന്തയും സംഘർഷങ്ങളും (ഉത്പത്ി 
11)... മനുഷ്യയറെ ഹൃദയത്ിൽ നിന്ന് തിന്മയുയടയും മരണത്ിയറെയും പ്രളയം യപാട്ടിപ്പുൈയപ്ടുന്നു, 
അവയറെ ഹൃദയത്ിയറെ വാതിൽക്ൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന തിന്മ അഴിച്ചുവിട്ട തീയപ്ാരിയിൽ നിന്ന് ( 
ഏേി 4,7), ലോകത്ിയറെ ഐക്യം തകർക്യപ്ടുന്നു. ഈ തിന്മകയളല്ലാം റദവയത്യും,സലഹാ
ദരയനയും നിരാകരിക്കുന്നതിൽ ലവരൂന്നിയതാണ്. മനുഷ്യൻ ജീവിതത്ിയറെ രചയിതാവിയന 
കാണായത ലപാകുകയും സലഹാദരങ്ങളുയട സംരക്കരായി സ്യം അംഗീകരിക്ാതിരിക്കുകയും 
യചയ്യുന്നു. അതിനാൽ നാം ലകട്ടിട്ടുള്ള രണ്് ലചാദ്യങ്ങൾ എല്ലായ്ലപ്ാഴും സാധുവാണ്, വിശ്ാസപ്ര
മാണങ്ങൾക്പ്പുൈം, അവ എല്ലാ അസ്തിത്യത്യും എല്ലാ പ്രായയത്യും യവല്ലുവിളിക്കുന്നു: 'നിങ്ങൾ 
എവിയടയാണ്?' (ഉൽപത്ി 3: 9); 'നിങ്ങളുയട സലഹാദരൻ എവിയട?' (ഉൽപത്ി 4:9).
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അബ്രഹാമിൽ സലഹാദരങ്ങളും,ഏകറദവത്ിൽ വിശ്സിക്കുന്നവരുയമന്ന നിേയിൽ എയറെ 
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്യള, സാമൂഹികവും അന്തർലദശീയവുമായ തിന്മകളും,സാമ്പത്ികവും വ്യക്ിപര
വുമായ പ്രശ്നങ്ങളും, അതുലപായേ തയന്ന ഈ കാേഘട്ടത്ിയറെ സവിലശഷതയായ നാടകീയമായ 
പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയും ആത്യന്തികമായി ഉണ്ാകുന്നത് റദവത്ിൽനിന്നും സലഹാദരങ്ങ
ളിൽനിന്നുമുള്ള അകൽച്യിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ, മൈന്നുലപായ ഈ ജീവിത ലസ്രാതസ്സുകൾ 
കയണ്ത്ാനും, ഈ പുരാതന ജ്ാനത്ിൽ മനുഷ്യരാശിയയ സ്ർഗ്ഗത്ിയേ റദവാരാധനയി
ലേക്് തിരിയക യകാണ്ടുവരാനും, തയറെ ഭൂമിക്കുലവണ്ി അവൻ സൃഷ്ിച് മനുഷ്യരിലേക്് അലന്യാ
ന്യം അടുപ്ിക്ാനും നമുക്് അനന്യവും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തുമായ ഒരു കടമയുണ്്. ഇവയയങ്ങയന 
സാധ്യമാകും?

പ്രാർത്ഥനയിലൂന്നുന്ന സാജഹാദരത്ര്യം

നമ്മുയട മാർഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ാണ്: പ്രാർത്നയും സാലഹാദര്യവും. വിനയാധിഷ്ിതവും, 
�േപ്രദവുമായ ആയുധങ്ങളാണിവ. സമാധാനത്ിയറെ നാമയത് അപമാനിക്കുന്ന, അതയുന്നത
യറെ ലയാഗ്യമല്ലാത് കുറുക്കുവഴികളിലൂയടയുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളാൽ പ്രലോഭിപ്ിക്യപ്ടാൻ നാം 
നയമ്ത്യന്ന അനുവദിക്രുത്. ബേപ്രലയാഗവും,അക്മവും,ആയുധവിപണിയുയമല്ലാം മരണ
ത്ിയറെ വ്യവഹാരം സൃഷ്ിച്ചുയകാണ്് നമ്മുയട യപാതുഭവനയത് ഒരു ആയുധലശഖരമാക്ി മാറ്റുന്നു.

ഇതിയനല്ലാം പിന്നിൽ എത്രമാത്രം ഇരുൾ നിൈഞ്ഞ ഗൂഢാലോചനകളും, ലവദനാജനകമായ റവ
രുദ്്യങ്ങളും! ഉദാഹരണത്ിന് ആയുധലശഖരണം വഴിയായി സൃഷ്ിക്യപ്ടുന്ന സംഘട്ടനങ്ങളാൽ 
ആളുകൾ അവരുയട സ്ന്തം ലദശം വിട്ട് മറ്റു സ്ഥേങ്ങളിലേക്് കുടിലയൈിലപ്ാകുന്നു. തുടർന്ന് അത്യാ
ധുനിക ആയുധസംരക്ണ ലവേികളുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുയട അതിർത്ികളിൽ അവർ തിരസ് കരി
ക്യപ്ടുകയും യചയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരുവയറെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും, പ്രതീക്കളും രണ്ടു പ്രാവശ്യം 
യകാല്ലയപ്ടുന്നു. ദാരുണമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ലോകം ശക്ിയുയടയും അധികാരത്ി
യറെയും പണത്ിയറെയും മാത്രം റകമൈകയള പിന്തുടരുലമ്പാൾ, ലവദനിക്കുന്നവന് ശക്ിയായി 
റദവവും, സലഹാദരങ്ങളും മയറ്റല്ലാറ്റിനും മുമ്പായി കടന്നുവരുന്നുയവന്നത് മുതിർന്നവരുയടയും 
പൂർവ്വപിതാക്ന്മാരുയടയും ജ്ാനലത്ായട ഓർക്ാൻ നാം വിളിക്യപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്ം സാലഹാ
ദര്യവും,റദവികതയും നയമ് രക്ിക്കുയമന്ന ഉൈപ്പും.

കുൈഞ്ഞപക്ം എല്ലാവരും തങ്ങളുയട ഹൃദയരഹസ്യങ്ങളിയേകെിലം സ്യം ലചാദിക്കുന്ന ലചാദ്യങ്ങ
ളാണ്: ആരാണ് മനുഷ്യൻ, എന്തുയകാണ്് ലവദന, തിന്മ, മരണം, അനീതി? ഈ ജീവിതത്ിന് 
ലശഷം എന്താണ്? പ്രാലയാഗിക ഭൗതികവാദത്ാലം തളർത്തുന്ന ഉപലഭാഗ സംസ് കാരത്ാലം  
പേരിലം ഇലത ലചാദ്യങ്ങൾ ഉൈങ്ങിക്ിടക്കുലമ്പാൾ, മറ്റുള്ളവർ പട്ടിണിയുയടയും ദാരിദ്ര്യത്ിയറെയും 
മനുഷ്യത്രഹിതമായ ലവദനയാൽ നിശ്ശബ്ദരാക്യപ്ടുന്നു. ഇന്നയത് ലോകത്ിയേ പട്ടിണിയും 
ദാരിദ്ര്യവും ലനാക്കുലമ്പാൾ, നമ്മുയട ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അവഗണനാപരമായ യപരുമാറ്റങ്ങളും, 
നമ്മുയട ഉത്രവാദിത്ങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഒളിലച്ാട്ടവും വേിയ അപരാധങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്് 
സമാധാനവും ജീവനും നൽകുന്ന റദവയത് പ്രസംഗിക്ാതിരിക്കുന്നതും അപരാധം തയന്ന.
സലഹാദരീസലഹാദരന്മാലര, നമുക്് ഈ വേിയ ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾക്് പിന്തുണ നൽകാം, ഇന്ന
യത് നമ്മുയട ഒത്തുലചരേിയന നമുക്് പിന്തുടരാം, നമുക്് ഒരുമിച്് നടക്ാം! അതയുന്നതനാലം, 
അവൻ ഇഷ്യപ്ടുന്ന ഏറ്റവും യചറുതും ദുർബേവുമായ സൃഷ്ികളാൽ പ്രലത്യകമായി ദരിദ്രരാലം, കു
ട്ടികളാലം നാം അനുഗ്ഹിക്യപ്ടും: നിരവധി ഇരുണ് രാത്രികൾക്് ലശഷം നമ്മുയട യുവജനങ്ങൾ 
യവളിച്ത്ിയറെയും സമാധാനത്ിയറെയും പ്രഭാതത്ിനായി കാത്ിരിക്കുന്നു. m
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

IÀjIcpsS PU§Ä¡p aosX IÀjIcpsS PU§Ä¡p aosX 
`cn¡p¶hcpsS XmÞh \r¯tam ?`cn¡p¶hcpsS XmÞh \r¯tam ?

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-
 

 സ്തന്ത കർഷകരുയട സംഘടന ലകരളത്ിയേ കർഷകയരക്കുൈിച്് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു 
സർലവ നടത്തുകയുണ്ായി. 74 ശതമാനം കർഷകരും കടയക്ണിയിോയണന്ന് ഈ 
സർലവ കയണ്ത്ിയിരുന്നു. ലകരളത്ിയേ ഒരു കർഷകയറെ ശരാശരി കടബാധ്യത 5.46 
േക്ം രൂപയാണ്. ലദശീയ സാമ്പിൾ  സർലവയുയട 2019- യേ കണക്ിലം ഈ ശരാശരി 
കടബാധ്യത 2.42 േക്ം രൂപയായിരുന്നു. ഈ ലദശീയ സർലവ �േത്ിലം 70 ശതമാനം 
കർഷകരും കടയക്ണിയിോയണന്നു പൈയുന്നു. രണ്് പ്രളയങ്ങളും, ലകാവിഡം, വർഷം
പ്രതിയുള്ള കൃഷിനാശവും കർഷകയര നിർത്ിയപ്ാരിക്കുകയാണ്. മേബാർ ലമഖേയിോ
ണ് കൂടുതൽ കർഷകർ (77 ശതമാനം) കടയക്ണിയിൽ യപട്ടിട്ടുള്ളത്. യതക്ൻ ലകരളം 
(70%) മധ്യ ലകരളം (68%) എന്നിങ്ങയനയാണ് കടബാധ്യത കണക്്. കിസാൻ യക്ഡിറ്റ് 
കാർഡ് വഴി 4% പേിശയ്ക്കു കർഷകർക്് വായ്പ നൽകണയമന്ന് നിർലദ്ദശമുയണ്കെിലം 48 
ശതമാനം ബാങ്കുകളും ഈ വായ്പ നൽകുന്നില്ല. ഇതിനിയട കൃഷിനാശം ലനരിട്ട കർഷകർ
ക്കുള്ള സർക്ാർ ധനസഹായവും കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി കുടിശ്ശികയാണ് ! എന്നിട്ടും 
ലകാടികൾ മുടക്ി  ഇവന്റുകൾ സംഘടിപ്ിച്് കൃഷിവകുപ്് വാർത്കളിൽ നിൈയുന്നുണ്്. 
എയന്താരു വിലരാധാഭാസമലല്ല ? 

സർലവസാമ്പത്ിക സാമൂഹിക ജീവിതത്ിയറെയും ഉൈവിടവും ലകന്ദവും േക്്യവും മനുഷ്യ
നാണ്.- 
സഭ ആധുനികജ�ാകത്ിൽ - (രണാ്യം വത്ിക്ാൻ കൗൺസിൽ ജരഖ) നമ്പർ 63
     

വാർത്

െിന്ത
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