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പണത്തെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന സമ്പൈ്വ്യവസ്ഥ മാനവരാശിക്ക് ഗുണകരമത്ലെ
ന്ന ഫ്ാൻസിസക് പാപ്പയുത്െ ആഹ്വാനതെിനക്  ല�ാകം ഏത്െ ആൈരലവാത്െയാണക് ത്െ
വിലയാർതെതക്. 2022 ത്സപ്തബർ 24 നക് വിശുദ്ധ ഫ്ാൻസിസക് അസീസിയുത്െ ജന്മസ്ഥ
�ം സന്ദർശിക്ലവ പാപ്പ സുവിലശഷാനുസൃതമായ പുതിത്യാരു സമ്പൈ്വ്യവസ്ഥയിലൂത്െ 
മാത്രലമ ല�ാകതെിനക് ത്പാതു നന്മയിൽ അധിഷ്ിതമായ സാമൂഹികാവസ്ഥയില�ക്ക് 
മെങ്ിവരാൻ കഴിയൂ എന്നക് പാപ്പ നിർലദേശിച്ചു.
 ആല�ാളവതക്ക്രണ നയങ്ത്ള ലപത്രടുത്തു പെയാത്ത വിമർശിച്ച പാപ്പ 
യുദ്ധതെിലറേതലൊതെ സമാധാനതെിത്റേതായ സാമ്പതെിക ക്രമതെില�ക്ക് ല�ാകം 
തിരിത്ക നെക്ണത്മന്നക് ആഹ്വാനം ത്െയ്തതക് യുവതീ യുവാക്ളായ സംരംഭകലരാടും 
സാമ്പതെിക വിൈദ്ധലരാടും നയരൂപീകരണതെിൽ ലനതൃത്വം നൽകുന്നവരുമായി ഒരു 
ഉെമ്പെിയിൽ ഏർത്പ്പട്ട ത്സപ്തംതബർ 24നാണക്. പുതിത്യാരു വികസനമാതൃകയുത്െ 
ആവശ്യകതയും പാപ്പ എടുത്തു പെഞ്ഞു. ''ശക്തർ ശക്തിയിലൊതെവത്ര ഭക്ിക്കുന്ന കാ
�മാണിതക്. മനുഷ്യത്ര ഇന്നക് െി�ർ എെിഞ്ഞുകളയുകയാണക്. ആ പാവങ്ളാകത്ട്ട പുെ
തൊക്ത്പ്പട്ട അവശിഷ്ടങ്ളായി കരുതത്പ്പടുന്ന സാമൂഹിക സംവിധാനം വ്യാപിക്ാൻ 
ഇെയാക്കുന്നു.
 ഫ്ാൻസിസക് പാപ്പയുത്െ ഈ ആഹ്വാനങ്ളുത്െ 
പശ്ാതെ�തെി�ാണക് വിഴിഞ്ം പ്രശ്നവം ബഫർലസാൺ 
സംബന്ിച്ച നിയമങ്ളും ലകരളസഭ പരിെിന്ിക്കുന്നതക്. 
മനുഷ്യത്ര ലകന്ദ്രമാക്ിയുള്ള ഒരു പുതിയ സാമ്പതെിക ക്ര
മമാണക് ഇന്നിത്റേ ആവശ്യത്മന്ന പാപ്പയുത്െ നിർലദേശം 
''ഇന്നിത്റേയും നാത്ളയുത്െയും സമ്പൈ്വ്യവസ്ഥ സുവിലശഷ
തെിത്റേ സമ്പൈ്വ്യവസ്ഥയാക്ി രൂപാന്രത്പ്പടുത്തുത്മന്നക് 
നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്ാം, പ്രാർത്ിക്ാം.
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EDITORIAL

ഇറ്ാ�ിയൻ ന�രമായ അസ്ീസിയിൽ നെന്ന ഇക്
ലണാമി ഓഫക് ഫ്ാൻത്സല്ാ പരിപാെിയിൽ പത്കെടു
തെ യുവ സാമ്പതെിക വിൈ�ക്ധർക്കും സംരംഭകർക്കും 
ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപ്പ നൽകിയ സലന്ദശതെിത്റേ 
അെിയന്ര പ്രാധാന്യത്തെക്കുെിച്ചക്  വതെിക്ാൻ നയൂസി
ത്റേ എഡിലറ്ാെിയൽ ഡയെക്ടർ  ആൻഡ്ിയ ലൊർണി
യലെി എഴുതുന്നു .

2013 നവംബെിൽ, തത്റേ ലപാണ്ിഫിലക്റ്ിത്റേ "ലൊഡക് 
മാപ്പിത്ന" പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇവാത്ചെ�ി �ൗഡിയതെിത്റേ പ്രലബാധനതെിൽ , 
"ത്കാല്ലുന്ന" സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥത്യക്കുെിച്ചക് ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപ്പ പെഞ്ിരുന്നു.

"ഇന്നക്," പാപ്പ  എഴുതി, "എലൊം മത്സരതെിത്റേ നിയമങ്ൾക്കും ലയാ�്യതയുള്ളവരുത്െ 
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അതിജീവനതെിനും കീഴി�ാണക്, അവിത്െ ശക്തർ ശക്തിയിലൊതെവത്ര ഭക്ിക്കുന്നു. 
തതക്ഫ�മായി, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തങ്ത്ളതെത്ന്ന ഒഴിവാക്ത്പ്പടുകയും പാർശ്വവൽ
ക്രിക്കുകയും ത്െയ്യുന്നു: ലജാ�ിയിലൊത്ത, സാധ്യതകളിലൊത്ത, രക്ത്പ്പൊനുള്ള മാർ
�ങ്ളിലൊത്ത. മനുഷ്യർ സ്വയം ഉപലയാ�ിലക്ണ് ഉപലഭാക്തൃ വസക്തുക്ളായി കണ
ക്ാക്കുകയും പിന്നീെക് ഉലപക്ിക്കുകയും ത്െയ്യുന്നു. നമ്മൾ 'എെിഞ്ഞുകളയുക' എന്ന  
സംസക് കാരം സൃഷ്ടിച്ചു, അതക് ഇലപ്പാൾ പെരുന്നു... ഒഴിവാക്ത്പ്പട്ടവർ 'ചൂഷിതർ' അലെ, 
പുെതൊക്ത്പ്പട്ടവർ, 'അവശിഷ്ടങ്ളാണിലപ്പാൾ '.

സഭയുത്െ സാമൂഹിക സിദ്ധാന്ത്തെക്കുെിച്ചക് അജ്ഞരായ വ്യാഖ്യാതാക്ൾ മാർകക് സി
സതെിത്റേ അസംസക് കൃതവം അെിസ്ഥാനരഹിതവമായ ആലക്പം മാർപ്പാപ്പയുത്െ 
ലമൽ ത്കാണ്ടുവന്ന സമയതെക് ഈ വാക്കുകൾ എന്നലതെയും ലപാത്� പ്രസക്തമാണക്.

പുതരിയ വരികസന മോതൃക ആവശ്യമോണ്

പകർച്ചവ്യാധികൾ, യുദ്ധങ്ൾ, കാ�ാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ൾ എന്നിവയാൽ ഭീഷണി 
ലനരിടുന്ന മാനവികതത്യ രക്ിക്ണത്മകെിൽ വികസന മാതൃകയിൽ അെിയന്ിരമാ
യി മാറ്ം വരുതെണത്മന്നക് യുവാക്ത്ള അഭിസംലബാധന ത്െയക്തുത്കാണ്ക് ഫ്ാൻസി
സക് മാർപാപ്പ പെയുകയുണ്ായി.

“പ്രവെനാത്മകമായ മാനങ്ളാൽ നത്മ്മ പ്രലൊൈിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥ, പരി
സ്ഥിതിത്യയും ഭൂമിത്യയും കുെിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ൈർശനതെിൽ ഇന്നക് പ്രകെമാകുന്നുണ്ക്. 
പാരിസ്ഥിതിക പരിവർതെനം നെത്തുന്ന നിരവധി ആളുകളും ബിസിനസ്സുകളും സ്ഥാപ
നങ്ളും ഉണ്ക്. ഈ വഴിയിലൂത്െ മുലന്നാട്ടക് ലപാകുകയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ൾ ത്െയ്യുകയും 
ലവണം. നിങ്ൾ എലൊവലരാടുംഈ ലമഖ�യിൽ 'കൂടുതൽ' ത്െയ്ാൻ ആവശ്യത്പ്പടുകയും 
ത്െയ്യുന്നു. സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്ങ്ൾ വരുതെിയാൽ മാത്രം ലപാരാ; വികസന മാതൃ
കകൾ െർച്ച ത്െലയ്ണ്തുണ്ക്. അടുതെ അന്ാരാഷക് ട്ര ഉച്ചലകാെി വത്ര നമുക്ക് കാതെി
രിക്ാൻ കഴിയാതെ സാഹെര്യമാണക് നി�വിലുള്ളതക്: ഭൂമി ഇന്നക് കത്തുന്നു, ഇന്നക് നാം 
എലൊ ത�ങ്ളിലും മാറ്ം ലവണം. അതുത്കാണ്ക് തത്ന്ന, ഉപരിപ്ലവമായ െി� പ്രവൃതെി
കൾ മതിയാവിലെ, എലൊം പഴയതുലപാത്� തുെരാൻ "ഗ്ീൻവാഷിം�ക് " എന്ന സ്വാർത്
താൽപ്പര്യമുള്ള �ിമ്മിക്കുകൾ മതിയാവിലെ. നാം സ്വീകരിച്ച വികസന മാതൃകത്യ നാം 
അെിയന്ിരമായി ലൊൈ്യം ത്െലയ്ണ്തുണ്ക്.

ട്ോസ്-കടരിിംഗ്, ആടഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ

സമീപ വർഷങ്ളിൽ ലവണ്ത്ര സ്വീകരിക്ത്പ്പടുകലയാ മനസ്ി�ാക്കുകലയാ പിന്തുണ
യ്ക്കുകലയാ ത്െയ്തിട്ടിലൊതെ പ്രശ്നതെിത്റേ ലവരുകൾ മുെിച്ചുമാറ്റുന്ന ഒരു ആഹ്വാനതെിനക്  
ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപ്പ തുെക്മിട്ടു.

2013 ത്ന അലപക്ിച്ചക്, സ്ഥിതി കൂടുതൽ ൈാരുണമാണക്, കാരണം യൂലൊപ്പിത്റേ ഹൃൈയ
ഭാ�തെക് ഉത്ക്രയക് നിത്നതിരായ െഷ്യയുത്െ ആക്രമണലതൊത്െ ത്പാട്ടിപ്പുെത്പ്പട്ട യുദ്ധം, 
ഇതക് ഇതിനകം തത്ന്ന പാതി മനസ്സുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നയങ്ൾ അവരുത്െ ലഡ്ായറു
കളിൽ അെച്ചുപൂട്ടാൻ സർക്ാരുകൾക്ക് പ്രലൊൈനം നൽകിക്ഴിഞ്ഞു.
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പട്ടിണി, യുദ്ധങ്ൾ, കുെിലയറ്ം, കാ�ാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവ പരസ്പരം ബന്
ത്പ്പട്ടിരിക്കുന്നത്തങ്ത്നത്യന്നക് തത്റേ ൊക്രിക ല�ഖനതെിൽ (കർതൊലവ അലങ്ക്ക് 
സക്തുതി )  വിശൈീകരിച്ച  ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപ്പ , "പാവങ്ളുത്െ നി�വിളികളും ഭൂമിയുത്െ 
നി�വിളികളും ഒലര നി�വിളി"യാത്ണന്നക് അസ്ീസിയിൽ വച്ചക്  അനുസ്മരിച്ചു. "ദുരിതവം 
അസമത്വവം കുെയ്ക്കുന്നവ"ക്കുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പരിഹാരങ്ളാണക് ലവണ്തക്.

പ്രതീക്ഷയുട� സടദേശിം

എന്നിരുന്നാലും, ഭ്ാന്മായ ആണവ ഭീഷണിയും പുനർനിർമ്മാണതെിനായുള്ള തു�്യ 
ഭ്ാന്മായ ഓട്ടവം കാരണം ല�ാകതെിത്റേ ഭാവി ഇന്നക് നമുക്ക് ഇരുണ്തായി ലതാന്നു
ന്നുത്വകെിൽ ലപാലും, അസീസിയിൽ നിന്നക് വരുന്നതക് പ്രതീക്യുത്െ സലന്ദശമാണക്. 
ഒരു പുതിയ സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥയില�ക്ക്, വ്യത്യസ്തവം കൂടുതൽ മാനുഷികവമായ സമ്പൈക് വ്യ
വസ്ഥയില�ക്ക്, "പണതെിത്റേ ദൈവത്തെ" അലെ, മനുഷ്യത്ന ലകന്ദ്രമാക്ിയുള്ള ഒരു 
പുതിയ സാമ്പതെിക രൂപതെില�ക്ക് ക്രിയാത്മകമായി നയിക്ാൻ ഇന്നക്  പ്രതിജ്ഞാബ
ദ്ധരായ യുവാക്ളുണ്ക്.

ഭൂമിയുത്െയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരുത്െയും ഭാവി ഉെപ്പാക്ാൻ മുലന്നാട്ടുള്ള തിരത്ഞ്
ടുപ്പുകളുത്െ ആവശ്യകതത്യക്കുെിച്ചക് സർക്ാരുകൾക്ക് ലബാധ്യമുള്ള, താത്ഴ നിന്നുള്ള 
പകൊളിതെലതൊത്െ മാത്രലമ നമ്മുത്െ വികസന മാതൃക മാറ്ാൻ കഴിയൂ.
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അസീസിയിൽ നെന്ന 3 ൈിവസത്തെ ഇക്ലണാമി ഓഫക് ഫ്ാൻത്സസക് ലകാ പരിപാെിയു
ത്െ ഫ�മായി, യുവ സാമ്പതെിക വിൈ�ക്ധരും ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപ്പയും എലൊ ജനങ്
ളുത്െയും ജീവിതം ത്മച്ചത്പ്പടുത്തുന്നതിനായി ആല�ാള സാമ്പതെിക വ്യവസ്ഥ ത്മച്ചത്പ്പടു
ത്തുന്നതിനുള്ള ഉെമ്പെി അം�ീകരിക്കുകയുണ്ായി.

ഫ്ാൻസിസക് ലകായുത്െ സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥ ശനിയാഴ്ച (ത്സപ്ത . 24 )അതിത്റേ അവസാന 
ൈിവസതെില�ക്ക് കെന്നലപ്പാൾ, തായക് �ൻഡിൽ നിന്നുള്ള �ിലെി ൊ�ിൻ സതിഡന
സാർൺ എന്ന യുവതി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉെമ്പെിയിൽ ഒപ്പുത്വക്ാൻ ഫ്ാൻസി
സക് മാർപാപ്പ ല�ാകത്മമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്ണക്ിനക് യുവജനങ്ളുമായി ലെർന്നു.

ഈ പ്രഖ്യാപനം 3 ൈിവസത്തെ ഇവറേിത്റേ പ്രവർതെനതെിത്റേ പര്യവസാനത്തെ അെ
യാളത്പ്പടുത്തുന്നു, കൂൊത്ത യുവ സാമ്പതെിക വിൈ�ക്ധർ, സംരംഭകർ, മാറ്ം വരുത്തുന്ന
വർ എന്നിവലരാെക് ല�ാകതെക് ഒരു മാറ്മുണ്ാക്ാൻ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാൻ 
മാർപ്പാപ്പ ക്ണിച്ചു.

ടമച്ചടപെട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സൃഷ്രിക്കുന്നു

ഉെമ്പെിയിൽ, യുവജനങ്ൾ "നമ്മുത്െ ത�മുെയിൽ നി�നിൽക്കുന്ന ഉതെരവാൈിതെം" 
തിരിച്ചെിയുകയും അവർ തങ്ളുത്െ ജീവിതം ത്െ�വഴിക്ാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും 
ത്െയ്യുന്നു, അങ്ത്ന "ഇന്നിത്റേയും നാത്ളയുത്െയും സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥ സുവിലശഷതെിത്റേ 
സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥയായി" മാറുന്നു. ക്രിസക്തുവിത്റേ സുവിലശഷവമായുള്ള സമ്പർക്തെി
ലൂത്െയാണക്  ആല�ാള സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥത്യ മാലറ്ണ് വഴികളുത്െ ഒരു പട്ടികയില�ക്ക് 
ഫ്ാൻത്സല്ാ ഉെമ്പെിയുത്െ സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥ ആരംഭിക്കുന്നതക്. ആയുധ വ്യാപനത്തെ 
എതിർക്കുന്ന, സൃഷ്ടികൾക്ക് സംരക്ണം നൽകുന്ന, മനുഷ്യത്റേയും കുടുംബതെിത്റേയും 
ജീവിതതെിത്റേയും ലസവനതെിലുള്ള ഒരു "സമാധാനതെിത്റേ സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥ" ഉയർ
ന്നുവരണം.

ഒരു ആൈർശ സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥയിൽ ആരും പിന്നി�ാകരുതക്, സുരക്ിതവം മാന്യവമായ 
ലജാ�ി എലൊവർക്കും �ഭ്യമാകുകയും സംരക്ിക്കുകയും ലവണം.ഉെമ്പെിയിൽ പെയുന്നു.
ധനകാര്യം, ഈ മാതൃകയിൽ, "യഥാർത് സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥയുത്െയും ത്താഴി�ാളിക
ളുത്െയും സുഹൃത്തും സഖ്യകക്ിയുമാണക്, 
അലൊത്ത അവർക്ക് എതിരലെ". ൈാരിദ്്യവം 
അസമത്വവം കുെയ്ക്കുലമ്പാൾ ജനങ്ളുത്െ മൂ�്യ
ങ്ളും സം്ാരങ്ളും മാനിക്ത്പ്പെണം.

അതിനാൽ സമ്പൈക് വ്യവസ്ഥത്യ "മനുഷ്യ 
വ്യക്തിയുത്െ ഒരു ദനതികതയാൽ നയി
ക്ത്പ്പടുകയും അതിരുകെന്നതില�ക്ക് തുെ
ക്കുകയും ലവണം" കൂൊത്ത "എലൊവർക്കും 
സമ്പതെക് " സൃഷ്ടിക്കുകയും സമ്പതെിനക് പകരം 
സലന്ാഷം പകരുകയും ലവണം. - ഉെമ്പെി
യിൽ പെയുന്നു.



10 h¯n¡m³ XcwKw

യുദ്ധതെിൽ ഉ�ഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഉത്ക്രയിനിത്� ദുരവ
സ്ഥ മുൻനിർതെി ല�ാകസമാധാനവം ജനതകൾക്ി
െയിത്� ഐക്യവം യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്ര
ധാന ൈൗത്യതെിൽ പങ്കുലെരാൻ  മതങ്ൾക്കുള്ള കെമ 
ഓർമ്മിപ്പിച്ചക് ഫ്ാൻസിസക് മാർപ്പാപ്പ. ല�ാക മതങ്ളുത്െ
യും പരമ്പരാ�ത മതങ്ളുത്െയും ലനതൃസം�മതെിൽ 
പത്കെടുക്ാൻ കസാക്ിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ച മാർപ്പാപ്പ, 
അശാന്ിയുത്െ ഇരകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിതാന് ദുുഃഖ
തെിത്റേ തീവ്ര ലവൈന ആല�ാള ജനതയ്ക്കു മുന്നിലും ല�ാക 
ലനതാക്ൾക്കു മുന്നിലും വരച്ചുകാട്ടി. മാനവ സമൂഹതെി
ത്റേ ത്മാതെതെിലുള്ള ആവശ്യങ്ലളാെക് ഫ�പ്രൈമായി പ്രതികരിക്ാൻ കഴിവള്ള, 
കൂടുതൽ പക്വതയാർന്ന ജനാധിപത്യസൃഷ്ടി തുെരാൻ കഴിയണത്മന്ന അഭിപ്രായ
വം ലരഖത്പ്പടുതെി. 

കസാക്ിസ്ഥാൻ പര്യെനതെിനു ലശഷം വതെിക്ാനിത്� പ്രതിവാര ത്പാതു 
സൈസിൽ ഫ്ാൻസിസക് മാർപ്പാപ്പ തത്റേ യാത്രാനുഭവങ്ൾ  പങ്കുവച്ചു. 'രാഷ്ടീയ
ത്തെയും മതത്തെയും കൂട്ടിക്കുഴയ്കാത്തയും ഭിന്നിപ്പിക്ാത്തയും, നാ�രികതയില�
ക്കുള്ള അനുകരണീയ പാത മുലന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന' കസാഖക് സർക്ാരിത്ന അഭിനന്ദിച്ചു
ത്കാണ്ക് ഇറ്ാ�ിയൻ ഭാഷയിൽ മാർപ്പാപ്പ നെതെിയ പ്രഭാഷണതെിത്� പ്രസക്ത 
ഭാ�ങ്ൾ:

temI kam[m\hpw sFIyhpwtemI kam[m\hpw sFIyhpw
e£yam¡n aX§Ä NpaXee£yam¡n aX§Ä NpaXe
\ndthäWw: {^m³knkv ]m¸\ndthäWw: {^m³knkv ]m¸
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സമോഗമത്രിടറെയുിം സിംവോദത്രിടറെയുിം ടവദരി 

ല�ാകമതങ്ളുത്െയും, പാരമ്പര്യ മതങ്ളുത്െയും ലനതാക്ളുത്െ ഏഴാമതക് ലകാൺഗ്സ്ി
ലനാെനുബന്ിച്ചാണക്, മലദ്ധ്യഷ്യയിത്� അതിവിശാ� രാജ്യമായ കസാക്ിസ്ഥാനില�
ക്കു ഞാൻ ലപായതക്. അവിത്െ എനിക്ക് �ഭിച്ച ഹൃൈ്യമായ സ്വാ�തതെിനും ഈ സന്ദർശ
നതെിത്റേ ക്രമീകരണങ്ളിൽ  കാണിച്ച വിശാ�മനസ്ക്കതയാർന്ന പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും ആ 
െിപ്പബ്ിക്ിത്റേ പ്രസിഡറേിലനാടും കസാക്ിസ്ഥാനിത്� മറ്ക് അധികാരികലളാടും ഞാൻ 
ആവർതെിച്ചക്  നന്ദി പെയുന്നു. അതുലപാത്�തത്ന്ന, ത്മത്രാന്മാരും അവരുത്െ സഹകാ
രികളും നെതെിയ കാര്യക്മമായ പ്രവർതെനതെിനക്, എലൊറ്ിനുമുപരിയായി അവത്ര 
എലൊവത്രയും ഒരുമിച്ചക് കാണുകത്യന്നതക് സാദ്ധ്യമാക്ിത്ക്ാണ്ക് അവർ എനിലക്കിയ 
ആനന്ദതെിനക് ഞാൻ ഹൃൈയം�മമായി നന്ദിയർപ്പിക്കുന്നു.

സമാ�മതെിത്റേയും സംവാൈതെിത്റേയും ലവൈിയായി ല�ാകതെിനക് മുന്നിൽ സ്വയം 
അവതരിപ്പിക്ത്പ്പടുന്ന കസാക്ിസ്ഥാത്റേ അധികാരികൾ മുൻകത്യ്ടുതെക് നെതെി 
വരുന്നതാണക് ല�ാക മതങ്ളുത്െയും പരമ്പരാ�ത മതങ്ളുത്െയും ലനതാക്ളുത്െ 
ലകാൺഗ്സക്. സമാധാനവം മാനവസാലഹാൈര്യവം പരിലപാഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇതിനക് 
നായകസ്ഥാനമുണ്ക്. ഇതക് ഏഴാമതക് ലകാൺഗ്സക് ആയിരുന്നു. 30 വർഷമായി സ്വതന്ത്ര 
ഭരണ സംവിധാനം നി�നിന്നുവരുന്ന ഈ രാജ്യം ഓലരാ മൂന്നു വർഷം കൂടുലമ്പാഴുമുള്ള 
7 ലകാൺഗ്സ്സുകൾ സംഘെിപ്പിച്ചു. ദവവിധ്യതെിൽ പരസ്പരം ശ്രവിക്കുകയും ബഹുമാനി
ക്കുകയും ത്െയ്യുന്ന ഒരു ല�ാകം ത്കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുത്െ ലകന്ദ്ര സ്ഥാ
നതെക് മതങ്ത്ള പ്രതിഷ്ിക്കുകയാണിതിലൂത്െ. നാസ്തിക ഭരണകൂെതെിത്റേ നുകതെിൽ 
നിന്നക് വിലമാെിതമായ ലശഷം, ഇലപ്പാൾ രാഷ്ടീയത്തെയും മതത്തെയും കൂട്ടിക്കുഴയ്കാത്ത
യും ഭിന്നിപ്പിക്ാത്തയും, നാ�രികതയില�ക്കുള്ള ഒരു പാത മുലന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന കസാഖക് 



12 h¯n¡m³ XcwKw



13h¯n¡m³ XcwKw

സർക്ാർ ഇതിത്റേ ലപരിൽ അം�ീകാരവം അഭിനന്ദനവം അർഹിക്കുന്നു. സന്തു�ിത
വം സംലയാജിതവമായ ഒരു നി�പാൊണിതക്.ഈ ലകാൺഗ്സ്ക്  െർച്ച ത്െയ്തക് അം�ീക
രിച്ച അന്ിമ പ്രഖ്യാപനം, 2019 ത്ഫബ്രുവരിയിൽ അബുൈാബിയിൽ വച്ചക് ഒപ്പുവയ്കത്പ്പട്ട 
മാനവസാലഹാൈര്യത്തെക്കുെിച്ചുള്ള ലരഖയുത്െ തുെർച്ചയാണക്. ദൂത്ര നിന്നക് ആരംഭിക്കു
ന്ന ഒരു യാത്രയുത്െ ഫ�മായാണക് ഈ മുലന്നാട്ടുള്ള ചുവടുവയക്പിത്ന വ്യാഖ്യാനിക്ാൻ 
ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നതക്: 1986-ൽ അസ്ീസിയിൽ വിശുദ്ധ ലജാൺ ലപാൾ രണ്ാമൻ 
വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സമാധാനതെിനായുള്ള െരിത്രപരമായ മതാന്ര ലയാ�ത്തെക്കുെിച്ചക് 
ഞാൻ സ്വാഭാവികമായും െിന്ിക്കുന്നു. ൈീർഘവീക്ണമിലൊതെവരുത്െ വ�ിയ വിമർശ
നം അലതറ്റുവാങ്ി. വിശുദ്ധ ലജാൺ ഇരുപതെിമൂന്നാമത്റേയും വിശുദ്ധ ലപാൾ ആൊമ
ത്റേയും ക്രാന്ൈർശിത്വത്തെക്കുെിച്ചും ഞാൻ െിന്ിക്കുന്നു.

ഗോന്രിജരിടയ ടപ്രടത്യകിം പരോമർശരിക്ോിം 

മറ്ക് മതങ്ളിത്�യും മഹാത്മാക്ളുത്െയും ൈീർഘവീക്ണതെിനു മുന്നിലും ശിരസു നമി
ലക്ണ്തുണ്ക്. മഹാത്മാ�ാന്ിത്യ പ്രലത്യകമായി 
പരാമർശിലക്ണ്തുണ്ക്.ആ മഹാത്മാവിത്ന ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.ഇതിനും പുെലമ, സമാ
ധാനതെിനും സാലഹാൈര്യതെിനുമായി ദൈവലതൊടു വിശ്വസ്തത പു�ർത്തുന്നതിനായി 
തങ്ളുത്െ ജീവൻ വി�യായി ന�ക്കിയ നിരവധി രക്തസാക്ികത്ളയും, ലൈശ- ഭാഷാ 
- പ്രായലഭൈത്മലന്യ, എലൊ സ്തീപുരുഷന്മാത്രയും ഓർക്ാതിരിക്ാൻ നമുക്ക് എങ്ത്ന 
സാധിക്കും? നമുക്െിയാം: സാലഘാഷ നിമിഷങ്ൾ സുപ്രധാനമാണക്, എന്നാൽ അതക് 
പിന്നീെക്, ദൈനംൈിന പ്രതിബദ്ധതയായി മാെണം. എലൊവർക്കുമായി ത്മച്ചത്പ്പട്ട ഒരു 
ല�ാകം ത്കട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സമൂർതെ സാക്്യമാകണം.

ലകാൺഗ്സ്ിനക് പുെലമ, ഈ സന്ദർശനം എനിക്ക് കസാക്ിക്സ്ഥാത്റേ അധികാരിക
ളുമായും പ്രാലൈശിക സഭയുമായും കൂെിക്ാഴ്ച നെതൊൻ  അവസരം നൽകി. ആ െിപ്പ
ബ്ിക്ിത്റേ പ്രസിഡറേിത്ന സന്ദർശിക്ലവ പ്രകെമായ അലദേഹതെിത്റേ  ആൈരവിനക് 
ഞാൻ വീണ്ടും നന്ദി പെയുന്നു. ഞങ്ൾ പുതിയ കൺലസർട്ടക് ശാ�യില�ക്കു ലപായി.
അവിത്െ എനിക്ക് ഭരണാധികാരികൾ, പൗരസമൂഹതെിത്റേ പ്രതിനിധികൾ, നയതന്ത്ര 
പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമായി സംസാരിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. സമാ�മതെിത്റേ നാൊ
യിരിക്ാനുള്ള കസാക്ിസ്ഥാത്റേ വിളി ഞാൻ എടുത്തുകാട്ടി: വാസ്തവതെിൽ, അന്നാ
ട്ടിൽ, നൂറ്മ്പലതാളം വംശീയ വിഭാ�ങ്ൾ ഒരുമിച്ചക് താമസിക്കുന്നു, എൺപതി�ധികം 
ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്തപരമായ സവിലശഷതകളും അതിത്റേ െരിത്രവം 
ആണക് ഈ വിളിയുത്െ കാരണം. ഒരു പ്രയാണത്മന്ന ലപാത്� സ്വാ�തം ത്െയ്ത്പ്പടുക
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യും ആലലേഷിക്ത്പ്പടുകയും ത്െയ്ത ഈ വിളി, സമാ�മതെിത്റേയും സം്ാരതെിത്റേയും 
ഭാഷകളുത്െയും നാൊയിരിക്ാനുള്ള വിളി,  ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്പ്പൊനും പിന്തുണയ്കത്പ്പൊ
നും അർഹതയുള്ളതാണക്. 
സമൂഹതെിത്റേ ത്മാതെതെിലുള്ള ആവശ്യങ്ലളാെക് ഫ�പ്രൈമായി പ്രതികരിക്ാൻ കഴി
വള്ള, കൂടുതൽ പക്വതയാർന്ന ജനാധിപത്യസൃഷ്ടി തുെരാൻ കഴിയത്ട്ടത്യന്നക്  ഞാൻ 
ആശംസിച്ചു. ഇതക് ആയാസകരമായ ൈൗത്യമാണക്, ഇതിനക് സമയത്മടുക്കും. എന്നാൽ 
ആണവായുധങ്ലളാെക് 'ഇലെ' എന്നക് പെയുക, നലെ ഊർജ്ജ, പാരിസ്ഥിതിക നയങ്ൾ 
സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ ലപാത്� കസാക്ിസ്ഥാൻ വളത്ര ക്രിയാത്മകമായ തിരത്ഞ്
ടുപ്പുകൾ നെതെിയിട്ടുത്ണ്ന്ന കാര്യം അം�ീകരിലക്ണ്തുണ്ക്. ഇതക് ധീരതയാർന്ന നെപ
െിയാണക്. നി�വിത്� ൈാരുണമായ യുദ്ധം, ആണവായുധങ്ത്ളക്കുെിച്ചക്, ആ ബുദ്ധിശൂന്യ
തത്യക്കുെിച്ചക്, െിന്ിക്ാൻ നത്മ്മ ലപ്രരിപ്പിക്കുന്ന സമയതെക്, ഈ രാജ്യം തുെക്ം മുതൽ 
തത്ന്ന ആണവായുധങ്ലളാെക് 'ഇലെ' എന്നക് പെയുന്നു.

ഹൃദയ വോതരിൽ തുറന്രിട അജഗണങ്ങൾ 

സഭത്യ സംബന്ിച്ചിെലതൊളം, എനിക്ക് ഏത്െ ആനന്ദം പകർന്നതക് സലന്ാഷവം 
ഉത്സാഹവം ആലവശവമുള്ള ഒരു സമൂഹവമായി കൂെിക്ാഴ്ച നെതൊൻ കഴിഞ്താണക്. 
അതിവിസക്തൃതമായ ആ രാജ്യതെക് കലതൊ�ിക്ർ കുെവാണക്. എന്നാൽ ഈ അവ
സ്ഥയിലും  വിശ്വാസലതൊത്െയുള്ള ജീവിതം സുവിലശഷ ഫ�ങ്ൾ പുെത്പ്പടുവിക്കും: 
അതായതക്, സർല്ാപരി, ത്െറുമയുത്െ, മാനുഷിക ശക്തിയുത്െ ഏത്തകെിലും രൂപതെി�ലെ 
കർതൊവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുത്കാണ്ക്, പുളിമാവം, ഉപ്പും, ത്വളിച്ചവം ആകുന്നതിത്റേ, 
സുവിലശഷ സൗഭാ�്യം. കൂൊത്ത, എണ്ണതെിലുള്ള കുെവക്, ഇതര ദക്രസ്തവ വിഭാ�ങ്
ളുമായുള്ള ബന്വം സക�രുമായുള്ള സാലഹാൈര്യവം  വളർതെിത്യടുക്ാൻ നത്മ്മ 
ക്ണിക്കുന്നു.  ത്െെിയ അജ�ണമാണക്, എന്നാൽ അതക് അെച്ചുപൂട്ടിയതലെ. പ്രതിലരാധം 
തീർക്കുന്നതലെ, തുെവള്ളതാണക് . എവിത്െയും സ്വതന്ത്രമായി വീശുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപിയു
ത്െ പ്രവർതെനലതൊടു തുെവള്ളതും അതിൽ വിശ്വാസിക്കുന്നതുമാണക്. നമ്മൾ ദൈവ
തെിത്റേ ആ വിശുദ്ധ ജനതെിത്� നിണസാക്ികത്ളയും അനുസ്മരിക്ണം: കാരണം 
30 വർഷം മുമ്പക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതുവത്ര, പതിറ്ാണ്ടുകൾ നിരീശ്വരവാൈതെിത്റേ അെി
ച്ചമർതെലുകൾ അവർ അനുഭവിച്ചു. നീണ്കാ� പീഡനലവളയിൽ വിശ്വാസതെിനായി 
വളത്രയധികം യാതനകളനുഭവിച്ചു സ്തീകളും പുരുഷന്മാരും.  വിശ്വാസത്തെ പ്രതി വധി
ക്ത്പ്പടുകയും പീഡിപ്പിക്ത്പ്പടുകയും തെവി�ാക്ത്പ്പടുകയും ത്െയ്തവർ.
ത്െറുതും എന്നാൽ ആഹ്ാൈഭരിതവമായ ഈ അജ�ണലതൊത്ൊപ്പം ഞാൻ നൂർ 
സുൽതൊനിൽ, അത്യാധുനിക വാസക്തുവിൈ്യ തിളങ്ി നിൽക്കുന്ന  എകക്ലപാ 2017 െത്വ
രതെിൽ,  വിശുദ്ധ കുർബ്ാന അർപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധ കുരിശിത്റേ പുകഴ്ചയുത്െ തിരുനാളായി
രുന്നു അന്നക്. ഇതക് നമുക്ക് െിലന്ാദേീപകമാണക്: പുലരാ
�തിയും പിലന്നാക്ാവസ്ഥയും ഇഴലെർന്നിരിക്കുന്ന 
ഒരു ല�ാകതെിൽ, ക്രിസക്തുവിത്റേ കുരിശക് രക്യുത്െ 
നങ്കൂരമായി തുെരുന്നു. നിരാശത്പ്പടുതൊതെ പ്രത്യാശയു
ത്െ അെയാളം. കാരണം അതക് കാരുണ്യവാനും വിശ്വസ്ത
നുമായ ദൈവതെിത്റേ ലനേഹതെിൽ അധിഷ്ിതമാണക്. 
ഈ യാത്രയ്കക് അവിെലതെയ്കക് നന്ദി. കസാക്ിസ്ഥാത്റേ 
ഭാവിക്കും അന്നാട്ടിത്� തീർത്ാെക സഭയുത്െ ജീവിത
തെിനും അതക് സമൃദ്ധമായി ഫ�ങ്ൾ പുെത്പ്പടുവിക്കുന്ന
തിനായി അവിെലതൊെക് നമുക്ക് പ്രാർത്ിക്ാം. 
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AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

രക്ത്പ്പൊനായി അഴിമതിയുത്െ ഹീനമായ വഴിയിലൂത്െ 
വ്യാപരിക്കുന്ന കാര്യസ്ഥത്റേ കള്ള�ാലക്ാത്െയുള്ള തിന്മ 
പ്രവർതെികൾ തിരിച്ചെിയാനും കൂടുതൽ കരുതലുള്ളവരാകാ
നുമുള്ള ആഹ്വാനമാണക് ഫ്ാൻസീസക് പാപ്പ വി.ലൂക്ായുത്െ 
സുവിലശഷം പതിനാൊം അദ്ധ്യായം 1 മുതൽ 13 വത്രയുള്ള 
ഭാ�ം വിശൈീകരിച്ചക് 2022 ത്സപക്റ്ംബർ 18 നക് നൽകിയതക്.
സാധാരണ രീതിയിൽ മനസ്ി�ാക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപമയാണക് സുവിലശഷതെിൽ 
പെയുന്ന അവിശ്വസ്തനായ കാര്യസ്ഥത്റേ ഉപമ. ഒരു അഴിമതിയുത്െ കഥയാണക് ഈലശാ 
പെയുന്നതക്. ലമാഷ്ടിക്കുകയും പിന്നീെക് യജമാനൻ അതക് കണ്ടുപിെിക്കുകയും ആ അവസ്ഥ
യിൽ നിന്നക് കരകയറുന്നതിനക് തന്ത്രപൂർ്ം ശ്രമിക്കുകയും ത്െയ്യുന്ന അവിശ്വസ്തനായ 
കാര്യസ്ഥൻ:. അതാണയാൾ.
പാപ്പാ ലൊൈിക്കുന്നു: ഈ തന്ത്രം എന്ാണക് ഉൾത്ക്ാള്ളുന്നതക്? ഈ തന്ത്രം  ഉപലയാ�ി
ക്കുന്നതക് ഒരു അഴിമതിക്ാരനാണക്. പാപ്പാ പെയുന്നു: ഈ ഉപമ വഴി ഈലശാ നത്മ്മ 
െി� കാര്യങ്ൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ക്.

ktlmZc kvt\lhpw ktlmZc kvt\lhpw 
kmaqlnI kulrZhpw kmaqlnI kulrZhpw 
krãn¡pI: ]m¸krãn¡pI: ]m¸
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 തന്ത്രശോലരിയോയ കോര്യസ്ഥൻ

സ്വാർത്തലയാടും കള്ളതെരലതൊടും കൂത്െ തത്റേ യജമാനത്റേ സ്വത്തുക്ൾ ചൂഷണം 
ത്െയ്തതിനാൽ അഴിമതിക്ാരനായ ഈ കാര്യസ്ഥൻ കുഴപ്പതെി�ാകുന്നതായിട്ടാ
ണക് കഥയിൽ നാം കാണുന്നതക്. കണക്കു ലൊൈിച്ചലപ്പാൾ നൽകാതെതു മൂ�ം ലജാ�ി 
നഷ്ടത്പ്പടുന്നതാണക് കഥയിൽ ആൈ്യം കാണുന്നതക്. എന്നാൽ അയാൾ തളരുന്നിലെ. 
ലനത്ര മെിച്ചക് കൗശ�ലതൊത്െ പ്രവർതെിക്കുന്നു. തത്റേ വിധിക്ക് കീഴെങ്ങുന്നിലെ. സ്വയം 
ഇരയായി തീരുന്നിലെ. തത്റേ കാര്യതെിൽ പരിശ്രമശാ�ിയായ അവൻ പരിഹാരം ലതടു
ന്നുണ്ക്. നമ്മിൽ ഒരു പ്രലകാപനമുളവാക്ാൻ ഈ കഥ െി�ലപ്പാൾ സൂെനകൾ നൽകും. 
എന്നാൽ ഈലശാ ഉെൻ തത്ന്ന നത്മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു 'ഈ ല�ാകതെിത്റേ മക്ൾ തങ്
ളുത്െ ത�മുെയിൽ ത്വളിച്ചതെിത്റേ മക്ത്ളക്ാൾ കുശാഗ്ബുദ്ധികളാണക്.' (ലൂക്16.8) 
അതായതക് െി� �ൗകിക മാനൈണ്ഡങ്ൾക്നുസൃതമായി ഇരുട്ടിൽ സചെരിക്കുന്നവ
നക്, കുഴപ്പങ്ൾക്ിെയിലും എങ്ത്ന രക്ത്പ്പൊത്മന്നക് അെിയാം. മറ്റുള്ളവലരക്ാൾ മി
ടുക്നാകാൻ അവനെിയാം. എന്നാൽ മെിച്ചക് ക്രിസക്തുശിഷ്യന്മാർ, അതായതക്  നമ്മൾ, 
െി�ലപ്പാൾ മയക്തെി�ാവകയും അത്ലെകെിൽ നിഷക്കളകെരായിരിക്കുകയും ത്െയ്യുന്നു. 
ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നക് രക്ത്പ്പൊനുള്ള വഴികൾ ലതൊൻ മുൻദകത്യടുക്കുന്നതിനക് 
നമുക്ക്, ക്രിസക്തു ശിഷ്യർക്ക്, അെിയിലെ എന്നാണക് പാപ്പ തത്റേ തത്ന്ന അപ്പലസ്താ�ിക 
പ്രലബാധന ലരഖയായ സുവിലശഷതെിത്റേ ആനന്ദം ഖണ്ഡിക 24 ഉദ്ധരിച്ചു ത്കാണ്ക് 
പഠിപ്പിക്കുന്നതക്.
വ്യക്തിപരവം സാമൂഹികവം അതുലപാത്� തത്ന്ന സഭാപരവമായ പ്രതിസന്ികളുത്െ 
സമയങ്ളിൽ നിരാശയ്കക് കീഴെങ്ങുകലയാ പരാതികളിൽ വീണുലപാവകയാ ആണക് നാം 
ത്െയ്യുന്നതക്. എന്നാൽ സുവിലശഷം പിത്ചെന്നക് സമർത്മായി ഉണർന്നിരുന്നക് യാഥാർ
ത്്യത്തെ വിലവെിച്ചെിയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായി നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമായി നലെ 
പരിഹാരങ്ൾ ലനൊൻ സർഗ്ാത്മകത പു�ർത്തുന്നവരാകണത്മന്നാണക് പാപ്പ പഠിപ്പി
ക്കുന്നതക്.

സമ്പോദ്യവിം സൗഹൃദവിം

ഈലശാ ഈ ഉപമയിലൂത്െ നമുക്ക് തരുന്ന മത്റ്ാരു പ്രലബാധനം ഫ്ാൻസീസക് പാപ്പ 
മലനാഹരമായി വിശൈീകരിച്ചക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ക്. കാര്യസ്ഥൻ വാസ്തവതെിൽ തത്റേ കെ
ത്ക്ണിക്ാർക്ക് ഇളവക് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതി�ാണക് തത്റേ തന്ത്രം ത്വളിവാക്കു
ന്നതക്. തത്റേ കെക്ാർക്ക് ഇളവ നൽകി അവത്ര തത്റേ െങ്ാതികളാക്കുന്നു. തത്ന്ന 
യജമാനൻ പുെതൊക്കുലമ്പാൾ അവർക്ക് തത്ന്ന സഹായിക്ാൻ കഴിയുത്മന്നക് പ്രതീ
ക്ിക്കുന്നു. മുമ്പക് അവൻ അവനു ലവണ്ി സമ്പതെക് ലശഖരിക്ാറുണ്ായിരുന്നു. എന്നാൽ 
ഇലപ്പാൾ ഭാവിയിൽ തത്ന്ന സഹായിക്ാൻ കഴിയുന്ന സുഹൃത്തുക്ത്ള ഉണ്ാക്ാൻ 
അവൻ അവ ഉപലയാ�ിക്കുന്നു. ഒരുതരതെിലുള്ള ലമാഷണം തത്ന്നയാണിത്തന്നാണക് 
പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നതക്.
ലയശു പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചക് നിത്യജീവൻ അവകാശമാകാൻ ഈ ല�ാകവസക്തു
ക്ൾ ആവശ്യമിലെ.
പ്രതയുത നമ്മുത്െ സാലഹാൈര്യ ബന്ങ്ളിൽ നാം ജീവിച്ച ഉപവിയാണക് പ്രധാനം. പാപ്പാ
യുത്െ പഠനമനുസരിച്ചക് ഈലശാ നലമ്മാെക് ആവശ്യത്പ്പടുന്നതക് ഒരാൾ  സമ്പാൈിക്കുന്ന 
ഈ ല�ാകവസക്തുക്ൾ അവനവത്റേ സ്വാർത്തയ്ക്കു ലവണ്ി മാത്രം ഉപലയാ�ിക്രുതക്, 
മെിച്ചക് സൗഹൃൈങ്ൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നലെ ബന്ങ്ൾ ഉണ്ാക്കുന്നതിനും ജീവകാ
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രുണ്യ പ്രവർതെനങ്ൾ നെത്തുന്നതിനും സാലഹാൈര്യം ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 
ഏറ്വം ദുർബ�രായവത്ര പരിപാ�ിക്കുന്നതിനും വിനിലയാ�ിക്കുക.

അഴരിമതരിക്ഥകൾ ഇന്നുിം തു�രുന്നു

ഇന്നത്തെ ല�ാകതെിലും ഇതുലപാത്�യുള്ള അഴിമതിക്ഥകൾ നെക്കുന്നുണ്ക് എന്നാണക് 
പാപ്പാ തെപ്പിച്ചക് പെയുന്നതക്.  സുവിലശഷതെിത്� അവിശ്വസ്തനായ കാര്യസ്ഥൻ പ്ര
വർതെിച്ചതു ലപാത്� ഇന്നും  സത്യസന്മലൊതെ ത്പരുമാറ്ം; അന്യായ നയങ്ൾ; 
വ്യക്തികളുലെയും സ്ഥാപനങ്ളുലെയും തിരത്ഞ്ടുപ്പുകളിൽ ആധിപത്യം പു�ർത്തുന്ന 
സ്വാർത്ത; തുെങ്ി തിന്മയുത്െ കളകെിത മുഖങ്ൾ ഇന്നും ഒളിഞ്ഞും ത്തളിഞ്ഞും വിരാജി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈലശായുത്െ പ്രിയശിഷ്യരായ നാം നിരുത്സാഹത്പ്പൊലനാ, അതിലും 
ലമാശമായി അതക് അനുവൈിച്ചു ത്കാടുക്ാലനാ നിസ്ം�ത പാ�ിക്ാലനാ പാെിലെ. ലനലര 
മെിച്ചക് സുവിലശഷതെിലറേതായ വിലവകലതൊടും സാമർത്്യലതൊടും കൂെി കർതൊവിൽ 
നിന്നക് നമുക്ക് �ഭിച്ച എലൊ ൈാനങ്ളും ഉപ
ലയാ�ിച്ചക് നന്മ ത്െയ്യുന്നതിൽ സർഗ്ാത്മ
കത പു�ർതൊൻ, സലഹാൈര ലനേഹവം 
സാമൂഹിക സൗഹൃൈവം സൃഷ്ടിക്ാൻ  വി
ളിക്ത്പ്പട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സാമൂഹിക 
സൗഹൃൈം സൃഷ്ടിക്ാനാകുത്മന്നാണക് 
പാപ്പ പ്രലബാധിപ്പിക്കുന്നതക്.
ആത്മാവിൽ ൈരിദ്രും പരസ്പര ഉപവി
യിൽ സമ്പന്നരാകുന്നതിനക് നത്മ്മ 
സഹായിക്ാൻ ഏറ്ം ശക്തയാണക് പരി
ശുദ്ധ മെിയം. അമ്മലയാെക്  പ്രാർത്ിക്
ണത്മന്നക് ഫ്ാൻസീസക് പാപ്പ ആഹ്വാനം 
ത്െയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധ  അമ്മ നത്മ്മ സഹാ
യിക്ത്ട്ട. നന്ദി.
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]-utemkv A¸-kv-tXmesâ  K-em-Xy-¡m-À-¡p-Å- -
teJ-\s¯ Bkv]Zam¡nbpÅ {^m³knkv ]m¸bpsS 
aXt_m[\]c¼c `mKw þ 11

AhXcWw: {_. tXmakv t]mÄ sImSnb³

വിശുദ്ധ പൗല�ാസിത്ന സംബന്ിച്ചിെലതൊളം സ്വാതന്ത്ര്യ
തെിത്റേ  മർമ്മലകാശം എന്ാണക് എന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ലകന്ദ്രീ
കരിക്ാൻ ��ാത്യക്ാർക്കുള്ള ല�ഖനത്തെ അധികരിച്ചുള്ള 
വിെിന്ന പ്രയാണതെിൽ നമുക്കു സാധിച്ചു: ലയശുക്രിസക്തുവി
ത്റേ മരണവം പുനരുത്ാനവം വഴി, നമ്മൾ പാപതെിത്റേ

യും മരണതെിത്റേയും അെിമതെതെിൽ നിന്നക് ലമാെിതരായി എന്നതാണക് വാസക്തുത. 
മത്റ്ാരു വിധതെിൽ പെഞ്ാൽ: നാം സ്വതന്ത്രരാണക്, കാരണം നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാ
ക്ത്പ്പട്ടു, കൃപയാൽ നാം സ്വതന്ത്രരായി, പണംത്കാടുതെലെ, ലനേഹതൊൽ നാം വിലമാ
െിതരായി, അതക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതതെിത്റേ പരമവം പുതിയതുമായ നിയമമായി മാറുന്നു. 
ലനേഹം:  നാം സ്വതന്ത്രരാണക്, എത്ന്ന്നാൽ നമ്മൾ സൗജന്യമായി ലമാെിതരായി. 
ഇതാണക് ലകന്ദ്രബിന്ദു.

ഉപവരിയരിലൂട�  പ്രവർത്ന നരിരതമോകണിം  വരിശ്ോസിം 
എലൊ ജനതകത്ളയും സം്ാരങ്ത്ളയും സ്വാ�തം ത്െയ്യുന്നതിനും നത്മ്മ തുെവള്ളവ
രാക്കുകയും അലത സമയം എലൊ ആളുകത്ളയും സം്ാരങ്ത്ളയും കൂടുതൽ മഹതൊയ 

hnizmk¯nsâ  hnizmk¯nsâ  
ip{`amb DSbmSIfnÂ ip{`amb DSbmSIfnÂ 
Xp¶nt¨À¡Ww  \mw Xp¶nt¨À¡Ww  \mw 
kphntij¯nsâ kphntij¯nsâ 
]pXpsXm§epIÄ]pXpsXm§epIÄ    
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സ്വാതന്ത്ര്യതെില�ക്ക് തുെക്കുകയും ത്െയ്യുന്ന ഈ ജീവിതപുതുമ അെിവരയിട്ടു കാണിക്ാൻ 
ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നു. വാസ്തവതെിൽ, വിശുദ്ധ പൗല�ാസക് പെയുന്നതക് ക്രിസക്തുവിലനാ
ടു ലെർന്നുനി�ക്ക്കുന്നവർക്ക് ഇനി ജൂതലനാ വീജാതീയലനാ എന്നതക് ഒരു പ്രശ്നമലെ.'ഉപവി
യിലൂത്െ പ്രവർതെനനിരതമാകുന്ന വിശ്വാസം' മാത്രമാണക് പ്രധാനം (��ാതെിയർ 5: 
6). നമ്മൾ ലമാെിതരാത്യന്നക് വിശ്വസിക്കുകയും നത്മ്മ ലമാെിപ്പിച്ച ലയശുക്രിസക്തുവിൽ 
വിശ്വസിക്കുകയും ത്െയ്യുന്നു:  ഇതക്  ലനേഹതെിലൂത്െ പ്രവർതെിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണക്.
പൗല�ാസിത്റേ എതിരാളികൾ-അവിത്െത്യതെിയ മൗ�ികവാൈികൾ-ഈ പുതുമയുത്െ 
ലപരിൽ അലദേഹത്തെ എതിർത്തു,  അലദേഹം അജപാ�നപരമായ അവസരവാൈതൊ
�ാണക്, അതായതക്, 'എലൊവലരയും പ്രീതിത്പ്പടുത്തുന്നതിനാണക് ', തത്റേ  ഉറ് മതപാരമ്പര്യ
തെിത്റേ  നിബന്നകത്ള നിസ്ാരവൽക്രിച്ചുത്കാണ്ക് ഈ നി�പാെക് സ്വീകരിച്ചത്തന്നക് 
വാൈിച്ചു.ഇലത വാൈം തത്ന്നയാണക് ഇന്നത്തെ മൗ�ികവാൈികളുത്െതും. െരിത്രം എലപ്പാഴും 
ആവർതെിക്കുന്നു.നമുക്കു കാണാനാകുന്നതുലപാത്�, സുവിലശഷാത്മകമായ എലൊ 
നവീനതകത്ളയും സംബന്ിച്ച വിമർശനം നമ്മുത്െ കാ�ത്തു മാത്രമലെ ഉണ്ാകുന്നതക്, 
അതിനു പിന്നിൽ ഒരു നീണ് െരിത്രമുണ്ക്.എന്നിരുന്നാലും, പൗല�ാസക് മൗനം പാ�ിക്കു
ന്നിലെ. അലദേഹം ദധര്യലതൊത്െ,  പ്രതികരിക്കുന്നു:-  ദധര്യം, ശക്തി എന്നിവയ്ക്കുള്ള 
ഒരു ഗ്ീക്ക് പൈമാണക് -അലദേഹം പെയുന്നു:'ഞാൻ ഇലപ്പാൾ മനുഷ്യരുത്െ പ്രീതിയാലണാ 
അലന്വഷിക്കുന്നതക്? അലതാ ദൈവതെിലറേതാലണാ? അഥവാ, മനുഷ്യത്ര പ്രസാൈിപ്പി
ക്ാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാലണാ? ഞാൻ ഇലപ്പാഴും മനുഷ്യത്ര പ്രീതിത്പ്പടുതൊൻ ശ്ര
മിക്കുകയാത്ണകെിൽ, ഞാൻ ക്രിസക്തുവിത്റേ ൈാസനാകുമായിരുന്നിലെ!' (��ാതെിയർ 
1,10).ത്തസ്ല�ാണിയക്ാർക്കുള്ള തത്റേ ആൈ്യ കതെിൽ ഇതിനകം തത്ന്ന അലദേഹം 
സമാനമായ പൈങ്ളിലൂത്െ സ്വയം ആവിഷക്ക്രിച്ചിരുന്നു, താൻ ഒരിക്ലും 'മുഖസക്തുതി
യുത്െ വാക്കുകൾ ഉപലയാ�ിച്ചിട്ടിലെ,..... അതുലപാത്�തത്ന്ന അത്യാഗ്ഹങ്ൾ പു�ർതെി
യിട്ടിലെ ... മനുഷ്യമഹത്വം അലന്വഷിച്ചിട്ടിലെ'(1 ത്തസ് 2,5-6)ഇതക് ' വ്യാജതെിത്റേ 'വഴികളാ
ണക്; വിശ്വാസം അലൊതെ വിശ്വാസം, അതക് �ൗകികതയാണക്.

ടവരുറപെരിക്ണിം  സോിംസ്കോരരിക  അ�രിത്റകളരിൽ 
പൗല�ാസിത്റേ  െിന് ദൈവനിലവശിത അ�ാധതത്യ വീണ്ടും കാണിച്ചുതരുന്നു. അലദേ
ഹത്തെ സംബന്ിച്ചിെലതൊളം, വിശ്വാസം ആലലേഷിക്കുക എന്നതിൽ അെങ്ിയിരിക്കു
ന്നതക് സം്ാരങ്ളുത്െയും പാരമ്പര്യങ്ളുത്െയും ഹൃൈയത്തെ തള്ളിക്ളയ�ലെ,  മെിച്ചക്, 
സുവിലശഷതെിത്റേ  പുതുമയ്ക്കും പരിശുദ്ധിയ്ക്കും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്ാവന്നവത്യ മാത്രം 
വർജ്ജിക്�ാണക്.കാരണം, നമുക്ക്, കർതൊവിത്റേ മരലണാത്ാനങ്ളിലൂത്െ കിട്ടിയ 
സ്വാതന്ത്ര്യം, നമുക്ക് �ഭിച്ച  സം്ാരങ്ളുമായും പാരമ്പര്യങ്ളുമായും സംഘർഷതെി�ാ
കാതിരിക്കുന്നതിനും, അവയിൽ ഒരു പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യം, വിലമാെനൈായക പുതുമ, സു
വിലശഷതെിത്റേ നൂതനത്വം  സന്നിലവശിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണതക്. മാലമ്മാൈീസായിലൂത്െ 
�ഭിച്ച വിലമാെനം, വാസ്തവതെിൽ, ദൈവമക്ളുലെതായ മുഴുവൻ ഔന്നത്യവം ലനൊൻ 
നത്മ്മ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അതിനാൽ, നമ്മുത്െ സാം്ാരിക അെിതെെകളിൽ നാം 
നന്നായി ലവരുെപ്പിച്ചുത്കാണ്ടുതത്ന്ന, ഒപ്പം, ഓലരാ സം്ാരതെില�ക്കും പ്രലവശിക്കുന്ന 
വിശ്വാസതെിത്റേ സാർ്ത്രികതയില�ക്കു നാം സ്വയം തുെക്കുകയും ത്െയ്യുന്നു. അതക് സം
്ാരങ്ളിൽ അെങ്ിയിരിക്കുന്ന സത്യതെിത്റേ വിത്തുകത്ള തരിച്ചെിയുകയും വളർത്തുക
യും അവയിൽ അന്ർ�ീനമായിരിക്കുന്ന നന്മത്യ പൂർണ്ണതയില�ക്ക് ത്കാണ്ടുവരികയും 
ത്െയ്യുന്നു.നാം ക്രിസക്തുവിനാൽ ലമാെിപ്പിക്ത്പ്പട്ടുത്വന്നക് അം�ീകരിക്കുക - ലയശുവിത്റേ 
പീഡാനുഭവം, മരണം, പുനരുത്ാനം -ഓലരാ ആളുകളുത്െയും വ്യത്യസ്ത പാരമ്പര്യങ്ൾ 
അം�ീകരിക്കുകയും പൂർണ്ണത ദകവരിക്കുകയും ത്െയ്യുക എന്നതാണക്. 
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സ്വാതന്ത്ര്യതെില�ക്കുള്ള വിളിയിൽ, സുവിലശഷതെിത്റേ സാം്ാരികാനുരൂപണതെി
ത്റേ യഥാർത് ത്പാരുൾ നാം കത്ണ്ത്തുന്നു: എന്ാണക് ഇതിത്റേ യഥാർത് അർത്ം
?സം്ാരങ്ളിലുള്ള നലെതും സത്യവം ആയവത്യ ആൈരിച്ചുത്കാണ്ക്, രക്കനായ 
ക്രിസക്തുവിൻത്െ സുവാർതെ പ്രലഘാഷിക്ാൻ പ്രാപ്തരാകുക.അതക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള 
കാര്യമലെ!ഏറ്വം പുലരാ�മിച്ചതും ഏറ്വംആകർഷകവമായതക് ലപാത്� സ്വന്ം ജീവിത 
മാതൃക അെിലച്ചൽപ്പിക്ാൻ നിരവധി പ്രല�ാഭനങ്ൾ ഉണ്ക്. ഒത്രാറ് സാം്ാരിക 
മാതൃക അെിലച്ചൽപ്പിക്ാനുള്ള ശ്രമതൊൽ എത്രലയാ ത്തറ്റുകൾ സുവിലശഷവൽക്
രണ െരിത്രതെിൽ  സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ക് ! ജീവിത െട്ടം എന്ന നി�യിൽ ഏകത്വം ക്രിസ്തീയമലെ! 
ഐക്യം അത്ത, ഏകത്വം ഇലെ!െി�ലപ്പാത്ഴാത്ക്, സ്വന്ം വീക്ണം പ്രബ�മാക്കുന്ന
തിനക് അക്രമം അവ�ംബിക്ാൻ ലപാലും മെികാണിച്ചിട്ടിലെ.നമുക്ക് യുദ്ധങ്ത്ളക്കുെിച്ചക് 
െിന്ിക്ാം.ഈ രീതിയിൽ, ഒരു ജനതയുത്െ മുഴുവൻ സാം്ാരിക പാരമ്പര്യം ലപറുന്ന 
നിരവധി പ്രാലൈശിക ആവിഷക്ക്ാരങ്ളുത്െ സമ്പന്നത സഭയ്കക് നഷ്ടത്പ്പട്ടു. എന്നാൽ 
ഇതക് ദക്രസ്തവ സ്വാതന്ത്ര്യതെിനക് കെകവിരുദ്ധമാണക്! ഉൈാഹരണതെിനക്, ദെനയിൽ 
ഫാൈർ െിക്ിയും ഇന്്യയിൽ ഫാൈർ ഡി ലനാബി�ിയും അലപ്പാസ്തല�റ്ക് ത്െയ്ത  രീതി സ്ഥാ
പിതമായതക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ... [ആലരാ പെഞ്ഞു]: 'ഇലെ, ഇതക്  ക്രിസ്തീയമലെ!'. അത്ത, 
അതക് ക്രിസ്തീയമാണക് , അതക് ജനങ്ളുത്െ സം്ാരതെി�ാണക്.

ഏകതയരിടലങ്രിലിം വവവരിധ്യങ്ങളുട� സിംഗമിം 

ചുരുക്തെിൽ, പൗല�ാസിത്റേ സ്വാതന്ത്ര്യ ൈർശനം ക്രിസക്തുരഹസ്യതൊൽ പൂർണ്ണമാ
യി പ്രകാശിപ്പിക്ത്പ്പടുകയും ഫ�ൈായകമാകുകയും ത്െയക്തു, രണ്ാം വതെിക്ാൻ സൂന
ഹലൈാസക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു ലപാത്� മനുഷ്യാവതാരതെിലൂത്െ ക്രിസക്തു ഓലരാ മനുഷ്യ
നുമായി സവിലശഷമാംവിധം ഐക്യത്പ്പട്ടു. (�ൗൈിയും ഏതെക് ലസപക് -  22).ഇതിനർത്ം 
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ഏകതയിലെ എന്നാണക്, പകരം ദവവിധ്യമുണ്ക്, എന്നാൽ ദവവിധ്യങ്ൾ ഒന്നിക്കുന്നു 
എന്നാണക്. അതിനാൽ, പ്രബ�മായ ഒരു സം്ാരതെിത്റേ യാത്താരു നിയന്ത്രണവം 
പിരിമിതത്പ്പടുതൊതെതായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യതെിത്റേ  ലവൈിയിൽ പ്രതിഷ്ിച്ചുത്കാണ്ക് ഓലരാ 
വ്യക്തിയുത്െയും സാം്ാരികമായ ഉത്ഭവത്തെ ആൈരിലക്ണ് കെമ ഇവിത്െനിന്നക് 
ആവിർഭവിക്കുന്നു. നത്മ്മതെത്ന്ന കലതൊ�ിക്ത്രന്നക് വിളിക്കുന്നതിത്റേ, കലതൊ�ി
ക്ാ സഭത്യക്കുെിച്ചക് പെയുന്നതിത്റേ അർത്ം ഇതാണക്:മറ്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നക് 
നത്മ്മ ലവർതിരിച്ചു നിറുത്തുതിനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്തപരമായ വിഭാ�മലെ അതക്; 
സാർവത്രികം എന്നർത്ം വരുന്ന ഒരു വിലശഷണമാണക് കലതൊ�ിക് എന്നതക്.അതി
നർത്ം സഭയുത്െ ഉള്ളിൽ, അവളുത്െ സ്വഭാവതെിൽതെത്ന്ന, എക്ാ�ത്തെയും എലൊ 
ജനതകലളാടും സം്ാരങ്ലളാടും തുെവിയുണ്ക് എന്നാണക്, കാരണം ക്രിസക്തു ജനിച്ചതും 
മരിച്ചതും ഉയിർത്തെഴുലന്നറ്തും എലൊവർക്കും ലവണ്ിയാണക്.
എത്ന്ാത്ക്തെത്ന്ന ആയിരുന്നാലും, സം്ാരം അതിത്റേ സ്വഭാവതൊൽ നിരന്ര 
പരിവർതെനതെി�ാണക്.അത്യാധുനിക സാലകെതികവിൈ്യ ആധിപത്യമുെപ്പിച്ചിരിക്കു
ന്നത്തന്നു ലതാന്നുന്നു. വ�ിയ സാം്ാരിക പരിവർതെനതെിലറേതായ ഈ െരിത്ര 
നിമിഷതെിൽ സുവിലശഷം പ്രഖ്യാപിക്ാൻ നാം എങ്ത്നയാണക് വിളിക്ത്പ്പട്ടരിക്കു
ന്നത്തന്നക് െിന്ിക്കുക.കഴിഞ് നൂറ്ാണ്ടുകളിൽ ത്െയ്തിരുന്നതുലപാത്� വിശ്വാസത്തെക്കു
െിച്ചക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുകയാത്ണകെിൽ, പുതിയ ത�മുെയ്കക് അതക് മനസ്ി
�ാകാതിരിക്ാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ക്.ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസതെിത്റേ സ്വാതന്ത്ര്യം - ക്രിസ്തീയ 
സ്വാതന്ത്ര്യം - ജീവിതതെിത്റേയും സം്ാരതെിത്റേയും ഒരു സ്ഥായിയായ ൈർശനത്തെ 
സൂെിപ്പിക്കുന്നിലെ, മെിച്ചക് ഒരു െ�നാത്മക ൈർശനത്തെയും പാരമ്പര്യതെിൽ ലപാലും െ�
നാത്മകമായ ൈർശനത്തെയും സൂെിപ്പിക്കുന്നു.പാരമ്പര്യം വളരുന്നു, പലക് എലൊയക്ലപ്പാ
ഴും ഒലര സ്വഭാവലതൊത്െയാണക്.അതിനാൽ, നാം സ്വാതന്ത്ര്യതെിത്റേ  ഉെമസ്ഥരാ
ത്ണന്നക് അവകാശത്പ്പടുന്നിലെ.കാത്തുസൂക്ിലക്ണ് ഒരു ൈാനം നമുക്കു �ഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
സർല്ാപരി, സ്വാതന്ത്ര്യമാണക് ഓലരാരുതെലരാടും 
സ്വന്ം പൂർണ്ണത �ക്്യമാക്ിയുള്ള നിരന്ര യാത്ര 
തുെരാൻ ആവശ്യത്പ്പടുന്നതക് ഇതാണക് തീർഥാെകരു
ത്െ അവസ്ഥ; തുെർച്ചയായ പുെപ്പാെിൽ ആയിരിക്കു
ന്ന വഴിയാത്രക്ാരുത്െ അവസ്ഥയാണതക്: അെിമ
തെതെിൽ നിന്നക് ലമാെിതരായി സ്വാതന്ത്ര്യതെിത്റേ 
പൂർണ്ണതയില�ക്ക് നെക്കുക. ഇതാണക് ക്രിസക്തു നമു
ലക്കിയ മഹാ സമ്മാനം. കർതൊവക് നത്മ്മ സൗജ
ന്യമായി ലമാെിപ്പിക്കുകയും പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യതെിൽ 
െരിക്കുന്നതിനക് വഴിയില�ക്ാനയിക്കുകയും ത്െയക്തു.  
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KÄ^nse k` 

മധ്യപൂർവലൈശത്തെ മ�കെര കലതൊ�ിക്ാ വിശ്വാസസമൂ
ഹത്തെ അണിനിരതെി യുഎഇയുത്െ െരിത്രതെിത്� ആൈ്യ 
പുനദരക്യ വാർഷികം ത്സപക്റ്ംബർ 17നക് രാവിത്� 8 മുതൽ 
ദവകുലന്നരം 7വത്ര ഷാർജ ത്സറേക് ദമക്ിൾസക് പള്ളിയിൽ 
നെന്നു.കുദവതെക്, ഖതെർ, ബഹക്ദെൻ, സൗൈി അലെബ്യ, 
ഒമാൻ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ളിൽ നിന്നുള്ള സഭാ പ്രതിനി
ധികൾ പത്കെടുതെ സലമ്മളനം മ�കെര കലതൊ�ിക്ാ സഭാ
ധ്യക്ൻ ലമജർ ആർച്ചക് ബിഷപക് കർൈിനാൾ ബലസ�ിലയാസക് ക്ീമീസക് കാലതാ�ിക്ാ 
ബാവാ ഉൈക്ഘാെനം ത്െയക്തു.”സുകൃതം-2022”എന്ന ലപരിൽ നെന്ന പരിപാെിയിൽ മധ്യ
പൂർവ ലമഖ�യിൽ സലതൺ അലെബ്യയിത്� മ�കെര കലതൊ�ിക്ാ സഭയുത്െ പുതിയ 
അധ്യക്ൻ ബിഷപക് പൗല�ാ മാർട്ടിത്നലെിക്കു സ്വീകരണവം സ്ഥാനത്മാഴിഞ് ബിഷപക് 
ലപാൾ ഹിൻഡർക്ക് യാത്രയയപ്പും നൽകി.പുനദരക്യതെിത്റേ നൂൊം വാർഷികതെി
ല�ക്കു സഭ കെക്കുകയാണക്.2030-ൽ നെക്കുന്ന ശതാബ്ി ആലഘാഷങ്ളില�ക്കുള്ള 
ആലവശകരമായ തുെക്മാണക് യുഎഇയിത്� ഈ പുനദരക്യ വാർഷിക സലമ്മളനം. 
മധ്യപൂർവ ലമഖ�യിത്� എലൊ രാജ്യങ്ളിൽ നിന്നും മ�കെര കലതൊ�ിക്ാ ഇെവകക
ളുത്െ വികാരിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും പത്കെടുതെ ലയാ�തെിൽ വ്യത്യസ്ത ലൈശക്ാർ, 
ഭാഷക്ാർ, സം്ാരക്ാർ എലൊവരും ക്രിസക്തുവിൽ ഒരു ശരീരമായിരിക്കുന്നതാണക് 
സഭയുത്െ ശക്തിത്യന്നും പുതിയ നിലയാ�ം ഏത്റ്ടുക്കുലമ്പാൾ ജനങ്ളുത്െ ഐക്യമാ
ണക് തത്റേ ശക്തിത്യന്നക് ൈക്ിണ അലെബ്യ മ�കെര സഭയുത്െ അധ്യക്ൻ ബിഷപക് 
പൗല�ാ മാർട്ടിത്നലെി പെഞ്ഞു.വെക്ൻ അലെബ്യയുത്െ ചുമത�യിൽ കുെച്ചുകാ�ം തുെരു
ത്മന്നും പിന്നീെക് സ്വലൈശമായ സ്വിറ്ക്സർ�ൻഡില�ക്കു മെങ്ങുത്മന്നും സഭയും ജനങ്ളും 
നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കു ബിഷപക് ലപാൾ ഹിൻഡർ നന്ദി പെഞ്ഞു

ടജോബരി ടബബരി,നഴ് സ്,കുവവറ്് 
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     വിശുദ്ധ ലക്ാഡിൻ ത്തവത്നത്യക്കുെിച്ചുള്ള �ഘുജീവെ
രിത്രക്കുെിപ്പുകളുത്െ മൂന്നാം ഭാ�മാണിതക്. സ്വന്ം കുടുംബ
തെിത്റേ ത്ഞരുക്ങ്ളിൽ ആശ്വാസം പകർന്നക് വിശുദ്ധ 
ലക്ാഡിൻ ത്തവത്ന ജീവിച്ചതക് 18 വർഷം. ഈ സന്യാസ 
സമൂഹതെില�ക്ക് എത്ന്ന ആകർഷിച്ച വിശുദ്ധയുത്െ 
പ്രധാന ജീവിത സന്ദർഭമാണിതക്.
 െി�ലപ്പാത്ഴകെിലും നമുക്കു മുമ്പിൽ ജീവിത നൈി ക�
ങ്ിത്യാഴുകുന്നു. പ്രതിസന്ികളുത്െ ചുഴ�ികൾ കണ്ക് നമ്മുത്െ മനസ്ിെിയുന്നു. ലകാവി
ഡാനന്ര കുടുംബജീവിതതെിൽ പ്രശ്നങ്ളുത്െ ത്പരുമഴ ത്പയ്യുന്നു. എനിക്കു ലതാന്നുന്നു, 
ഒരു കുടുംബതെിത്റേ ഇലൊമുെിവകളത്രയും ഒറ്യ്കക് ഹൃൈയതെില�റ്ിയ വിശുദ്ധ ലക്ാഡിനക്, 
പരിശുദ്ധ അമ്മത്യ ലപാത്� ആ കുടുംബതെിത്റേ നീറ്ലും പുകച്ചിലും അനുഭവിക്ാനാ
കും. നമ്മുത്െ കുടുംബങ്ൾക്കുലവണ്ി ദൈവതിരുമുമ്പിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്ാനാകും. 
കാരണം, ലഹാം അഥവാ വീെക് ത്ഹവൻ അഥവാ  സ്വർ�മാക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്നയുത്െ 
വഴിയിലൂത്െ ഈ വിശുദ്ധ നത്മ്മ നയിക്കും.
 വിശുദ്ധ ത്തവത്നയുത്െ കുടുംബത്തെക്കുെിച്ചക് പെയാം: അപ്പനും അമ്മയും 
സലഹാൈരന്മാരും സലഹാൈരികളുമെങ്ിയ കുടുംബതെിൽ നിന്നക് പട്ടാളം പിെിച്ചു ത്കാണ്ടു
ലപായി വധിച്ചതക് രണ്ടു ലജ്യഷ് സലഹാൈരന്മാത്ര. മാതാപിതാക്ത്ള ലനാക്ണം, സലഹാ
ൈരിമാത്രയും കുഞ്നുജത്നയും പഠിപ്പിക്ണം- ലക്ാഡിത്റേ കുരുന്നക് ചുമ�ിൽ ഭാരലമ
ത്െയായിരുന്നു. അധികം താമസിക്ാത്ത ഈ കുടുംബതെിൽ ലവർപാടുകളുണ്ായി. 
ഇളയ അനുജൻ ലജാ�ിക്കു ലവണ്ി വീടു വിട്ടു. സലഹാൈരിമാരായ ഫ്ാലകൊയിസും എ�
യലനാറും സന്യാസ ജീവിതതെില�ക്ക് തിരിഞ്ഞു. മത്റ്ാരു സലഹാൈരി എ�ിസബതെക് 
വിവാഹിതയായി. വിശുദ്ധയുത്െ പിതാവ മരിച്ചു. അമ്മത്യയും അവിവാഹിതകളായ രണ്ക് 
അമ്മായിമാത്രയും ശുശ്രൂഷിക്ാൻ ലക്ാഡിൻ  മാത്രം. ജീവിതദുരിതങ്ൾക്കു നടുവിൽ 
ദൈവലനേഹതെിത്റേ രുെിയെിയുകയായിരുന്നു വിശുദ്ധ ലക്ാഡിൻ.
 കഷ്ടപ്പാടും പട്ടിണിയും സ്വന്ം കുടുംബത്തെ പിെിച്ചു�ച്ചിട്ടും ദുുഃഖം തളം ത്കട്ടി
നിൽക്കുന്ന വീടുകളില�ക്ക് തന്നാ�ാവന്ന സഹായം നൽകാൻ വിശുദ്ധ ലക്ാഡിൻ 
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സരി . ടജോസ് ന RJM
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നെതെിയ യാത്രകളിൽ അവർ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ മിഴിലവാത്െ കണ്ടുമുട്ടി. ഇലതാത്െ 
ലക്ാഡിലനാത്ൊപ്പമുള്ള സാന്്വനയാത്രാ സംഘതെില�ക്ക് കൂടുതൽ സ്തീകളും യുവതിക
ളും കെന്നുവന്നു. അവർ പത്തുലപരായി വളർന്നു. ലരാ�ികത്ളയും ൈരിദ്ത്രയും സന്ദർശി
ക്കുക , അവർക്ക് ഭക്ണവം മറ്ക് സഹായങ്ളും നൽകുക തുെങ്ിയവയായി അവരുത്െ 
പ്രവർതെനലമഖ�. ത്സറേക് ബ്രൂലണായുത്െ ലപരിലുള്ള വിശുദ്ധയുത്െ ഇെവകയുത്െ 
ആദ്ധ്യാത്മിക രൂപാന്രീകരണം, വിശുദ്ധയുത്െ പിൽക്ാ� ആത്മീയ ജീവിതതെിൽ 
വെനപ്രകാശം പരതെി. കാരണം, പാവങ്ത്ള സഹായിക്കുന്നലതാത്ൊപ്പം അവർ 
എലൊവരും ദൈവതെിനു പ്രിയകെരരാത്ണന്ന 'ലനേഹപാഠം' ആ ചുരുങ്ിയ നാളുകൾക്കു
ള്ളിൽ വിശുദ്ധ അവത്ര പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ിരുന്നു.
                                                                                                                                 (തുെരും)
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ssZhhnfnIsf ]cn]men¨v ssZhhnfnIsf ]cn]men¨v 

]´en«v hfÀ¯m\pw Hcp¡m\pw ]´en«v hfÀ¯m\pw Hcp¡m\pw 

Hcp k\ymk k-aqlwHcp k\ymk k-aqlw
നമുക്ക് അത്ഭുതം ലതാന്നാം. കാരണം ഒരു 
ദവൈികലനാ സമർപ്പിതലയാ ആവക എന്നതിനക് 
അപ്പുെമായി ദൈവം വിളിച്ചവത്ര അവരുത്െ ബ�ി
പീഠങ്ളില�ക്ക്, കർമ്മഭൂമികയില�ക്ക് കരുതല�ാ
ത്െ നയിക്ത്പ്പൊൻ ഒരു വിശുദ്ധൻ നമുക്ക് ഉണ്ക്. 
ആ വിശുദ്ധത്റേ ലപരാണക് 
ഫാ. ജസ്റിൻ റുത്സ്ാളിത്ലൊ  ആ ജീവിത കഥയാണക് 
താത്ഴ. 
ഇറ്�ിയിത്� ലനപ്പിൾസിൽ ത്പാലസ്വാളി രൂപത
യിൽ പിയനുര ഗ്ാമതെിൽ 1891 ജനുവരി18നക് 
ലൂയിജി റുസ്ാലളിത്ലൊയുത്െയും ജൂത്സപ്പീന സിംപ
തിയുത്െയും മൂന്നാമത്തെ സന്ാനമായി ജസ്റിൻ 
ഭൂജാതനായി. ത്െറുപ്രായതെിൽതത്ന്ന അനിത
രസാധാരണമായ ഭക്തിയും ബുദ്ധിദവഭവവം 
ജസ്റിനിൽ വിളങ്ിയിരുന്നു. ഒരു ദവൈികനാക
ണത്മന്നാഗ്ഹിച്ച ജസ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിബന്
മായി നി�ത്കാണ്തക് കുടുംബതെിത്റേ ൈാരിദ്്യമാ
യിരുന്നു. ത്കട്ടിെപ്പണിക്ാരനായിരുന്ന ലൂയിജി 
അപ്രതീക്ിതമായി ത്കട്ടിെതെിൽ നിന്നക് വീണക് 
കിെപ്പി�ായതുമൂ�ം പഠനം പാതി വഴിയിലുലപക്ിച്ചക് 
ലജാ�ിയിൽ പ്രലവശിക്ാൻ മുതെ പുത്രൻ ഫ്ാൻ
ത്െല്ാ നിർബന്ിതനായി.
 1913 ത്സപ്തംബർ 20നക് ജസ്റിൻ ദവൈിക
നായി അഭിഷിക്തനായി. ൈാരിദ്്യവം മറ്ക് കാരണ
ങ്ളും നിമിതെം യാത്താരു ദൈവവിളിയും ലമ�ിൽ 
നഷ്ടത്പ്പട്ടു ലപാകാതിരിക്ാനായി, അവ കത്ണ്
തെി പരിലപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സന്ന്യാസ
സഭാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കുത്മന്നക് തത്റേ പൗലരാ
ഹിത്യ സ്വീകരണ ൈിവസം അലദേഹം ദൃഢനിശ്യം 

ഫോ. അലൻ ട�ോണരി 
ഊക്ൻ SDV

സരി . ജസ്റീന SDV
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ത്െയക്തു. 1914 ഏപ്രിൽ 30നക് സമൂഹജീവിതതെിത്റേ ആൈ്യാനുഭവം നുകരാൻ 
അലദേഹം ക്ണിച്ചതക് താൻ ദവൈികവിൈ്യാർത്ിയായിരിത്ക് രൂപം ത്കാടുതെി
രുന്ന 'ത്ഫത്ൈ�ിസ്ക്മി' (ഏറ്ം വിശ്വസ്തർ) എന്ന ഭക്തസംഘതെിത്� അം�ങ്
ത്ളയായിരുന്നു. സലന്ാഷതെിത്റേ ആ നാളുകൾക്ക് അധികം ആയുസ്സുണ്ായി
രുന്നിലെ. രൂപതാത്മത്രാത്റേ കല്പനപ്രകാരം പതിനഞ്ചു ൈിവസങ്ൾക്കു ലശഷം 
ആ സംഘത്തെ പിരിച്ചുവിലെണ്ിവന്നു. 
 1920ൽ ജസ്റിനച്ചൻ തത്റേ മാതൃഇെവക പിയനുരയിത്� വിശുദ്ധ 
ലജാർജിത്റേ ദൈവാ�യ വികാരിയായി നിയമിതനായി. ദവൈികമന്ദിരതെി
ത്� ഒരു ത്െെിയ മുെിയിൽ പന്ത്രണ്ടു യുവാക്ത്ള വിളിച്ചുലെർതെക് 1920 ഒലക്ടാബർ 
18നക് ദൈവവിളിക്ായുള്ള സന്ന്യാസസഭയ്കക് രൂപം നൽകി. ത്വാലക്ഷനിസ്റക് 
ദവൈിക സമൂഹതെിത്റേ തുെക്ം അവിത്െനിന്നായിരുന്നു.
 1921 ഒലക്ടാബർ 2നക് 'ഭക്തസംഘം' എന്നെിയത്പ്പട്ടിരുന്ന യുവതികളു
ത്െ കൂട്ടായക്മയിത്� െി�ത്ര ലെർതെക് സിലസ്റഴക്സിത്റേ സഭാസമൂഹതെിനക് രൂപം 
നൽകി. ത്വാലക്ഷനിസ്റക് സിലസ്റഴക്സിത്റേ സഭാ സമൂഹത്തെ ജസ്റിനച്ചലനാ
ത്ൊപ്പം നയിച്ചതക് അലദേഹതെിത്റേ സ്വസലഹാൈരിയായിരുന്ന മൈർ ത്ജാവാന്ന 
റുത്സ്ാളിത്ലൊ ആയിരുന്നു. 1926 മുതൽ 1969ൽ മരണത്പ്പടുന്നതുവത്ര 
സഭയുത്െ സുപ്പീരിയർ ജനെ�ായി അവർ ലസവനമനുഷ്ിച്ചു. 1967ൽ സഭയുത്െ 
സഹസ്ഥാപക എന്ന നാമം നൽകി തിരുസഭ ത്ജാവാന്നത്യ ആൈരിച്ചു.
 ദൈവവിളിത്യ ലനേഹിക്കുകയും എന്നാൽ അ�ക്മായരായിരുന്നുത്കാ
ണ്ടുതത്ന്ന ത്വാലക്ഷനിസ്റക് ആധ്യാത്മികത  പിന്തുെരുകയും ത്െയ്യുന്ന സാർവ
ത്രിക വിശുദ്ധീകരണതെിത്റേ ലപ്രഷിതർ  എന്നെിയത്പ്പടുന്ന ഒരു ത്സക്കു�ർ 
ഇൻസ്റിറ്യുട്ടും ജസ്റിനച്ചൻ സ്ഥാപിച്ചു.

 ഇരുപതാം നൂറ്ാണ്ിത്റേ പൂർവാർധതെിത്� ഒന്നും രണ്ടും ല�ാകമഹാ
യുദ്ധങ്ളും അതു ല�ാകത്തുെനീളം വിതച്ച വിനാശങ്ളും ജസ്റിനച്ചത്റേ പ്രവർതെ
നങ്ൾക്കു വിഘാതം സൃഷ്ടിത്ച്ചകെിലും പ്രതിബന്ങ്ൾക്കുമീത്ത ഉൈിച്ചുയരാൻ 
ത്രീലയക  ദൈവതെിലുള്ള അലദേഹതെിത്റേ അെിയുെച്ച വിശ്വാസം അലദേഹത്തെ 
സഹായിച്ചു.
 1955 ആ�സ്റക് 2നക് ജസ്റിനച്ചൻ ഇഹല�ാകവാസം ത്വെിഞ്ഞു. മരണ
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തെിനുമപ്പുെലതെക്കു വ്യാപിച്ച ജസ്റിനച്ചത്റേ സജീവസ്മരണയും ഖ്യാതിയും 22 വർ
ഷങ്ൾക്കുലശഷം 1978 ഏപ്രിൽ 23നക് നാമകരണതെിനായുള്ള നെപെിക്രമം 
ത്പാലസ്്വാളി രൂപതയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനക് കാരണമായി. 1997 ഡിസംബർ 
18നക് വിശുദ്ധ ലജാൺലപാൾ രണ്ാമൻ പാപ്പ ജസ്റിനച്ചത്ന 'ധന്യൻ' എന്നക് 
നാമകരണം ത്െയക്തു. അലമരിക്യിത്� ഈഡ ത്മല�ാെയ്ക്കുണ്ായ അത്ഭുത
ലരാ�ശാന്ി ജസ്റിനച്ചത്റേ മാധ്യസ്ഥ്യം മൂ�മാത്ണന്നക് 2010 ജൂദ� ഒന്നിനക് 
ബനഡിക്ടക് 16ാമൻ പാപ്പാ അം�ീകരിച്ചു. 2011 ത്മയക് 7നക് ജസ്റിനച്ചൻ വാഴക്തെ
ത്പ്പട്ടവരുത്െ �ണതെില�ക്ക് ഉയർതെത്പ്പട്ടു.
 2020 ഒലക്ടാബർ 27നക് വിശുദ്ധർക്കുള്ള ത്പാന്ിഫിക്ൽ തിരുസംഘ
തെിത്റേ ത�വനായ കർദേിനാൾ മർത്ച്ചലലൊ ത്സാത്മരാലൊയുമായുള്ള കൂെി
ക്ാഴ്ചയ്കിത്െ ഫ്ാൻസിസക് പാപ്പാ 2016 ഏപ്രിൽ 21നക് മഡ�ാ്െിൽ നിന്നുള്ള 
ത്വാലക്ഷനിസ്റക് സഭാം�ം  എമിൽ റുസുലുഫിനുണ്ായ അത്ഭുതലരാ�ശാന്ി
ത്യക്കുെിച്ചുള്ള െിലപ്പാർട്ടിൽ മുദ്ൊർത്തുകയും അപ്രകാരം ജസ്റിനച്ചത്റേ വിശു
ദ്ധപൈതെില�ക്കുയർത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനതെിനക് വഴിത്യാരുക്കുകയും ത്െയക്തു. 
2022 ത്മയക് 15നക് ഫ്ാൻസിസക് പാപ്പാ അലദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 ജസ്റിനച്ചൻ സ്ഥാപിച്ച ത്വാലക്ഷനിസ്റക് സന്ന്യാസസമൂഹങ്ൾ 1995 
മുതൽ ഇന്്യയിൽ പ്രവർതെിച്ചുവരുന്നു. തല�ാർ, മുളയം എന്നിവിെങ്ളിൽ 

ദവൈികരും മണ്ണുതെി, പുത്തൂർ, പുതുരുതെി, 
െീലമനി (കാസർല�ാഡക് ), അൈി�ാബാൈക് 
(ത്ത�കൊന) എന്നിവിെങ്ളിൽ സിലസ്റഴക്സും 
ലസവനം ത്െയ്യുന്നു. അചെക് ഭൂഖണ്ഡങ്ളി�ായി 
19 രാജ്യങ്ളിൽ ഇന്നക് ത്വാലക്ഷനിസ്റക് സന്ന്യാ
സകുടുംബം ശുശ്രൂഷ ത്െയക്തു ലപാരുന്നു.

ടവോടക്ഷനരിസ്റ്് എിംബ്ിം
 
ത്വാലക്ഷനിസ്റക് ആധ്യാത്മികതയും �ക്്യവം 
സിദ്ധിയും സംക്ിപ്തമായി പ്രതിപാൈിക്കുന്നതാ
ണക് എംബ്ം. പരസ്പരബന്ിതമായ മൂന്നക് വൃതെ
ങ്ൾ ഒരു ത്രിലകാണതെിൽ ഉൾലച്ചർന്നിരിക്കു

ന്നു. മൂന്നക് വൃതെങ്ത്ളയും ലകാർതെിണക്കുന്ന ത്രിലകാണം പരിശുദ്ധത്രിത്വത്തെ 
പ്രതിനിധാനം ത്െയ്യുന്നു. പിതാവം പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവമായ ത്രീലയക  
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ദൈവതെിത്� മൂന്നാളുകളുത്െയും പരിശുദ്ധനാമം അതിൽ ആല�ഖനം ത്െയ്തി
രിക്കുന്നു. അതിത്റേ മൂന്നുലകാണുകളിലും രണ്ടുവീതവം എംബ്തെിത്റേ ഏറ്വം 
താത്ഴ ഒന്നും ലെർതെക് ഏഴക് മാ�ാഖമാരുത്െ െിത്രം. പ്രധാന മാ�ാഖമാരുലെതാ
ണക്. 
തിരുകുടുംബതെിത്� ഓലരാ വ്യക്തിത്യയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുത്കാണ്ടുള്ള പ്രതീക
ങ്ൾ കാണാം. കുരിശക്, തിരുഹൃൈയം (ഈലശാ), നക്ത്രം (പരിശുദ്ധമെിയം), 
�ിലെിപുഷ്ം (യൗലസപ്പക് ), തിരുഹൃൈയതെിനു മുകൾഭാ�തൊയി തിരുലവാസ്തി 
ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു. (ഈലശായുത്െ ൈിവ്യകാരുണ്യ ഹൃൈയം) മൂന്നു വ�യങ്ൾ 
തിരുസഭത്യയും സഭയുത്െ മൂന്നു ഭാ�ങ്ത്ളയും അവയിത്� പ്രവർതെനത്തെ
യും പ്രതിനിധാനം ത്െയ്യുന്നു. സമരസഭ (ഭൂമിയിത്� - സഭ ജ്ഞാലനാൈയം), 
സഹനസഭ (ശുദ്ധീകരണ സ്ഥ�ം - ശുദ്ധീകരണം), വിജയസഭ (സ്വർ�ം - 
ഐക്യം) ത്വാലക്ഷനിസ്റ്റുകളുത്െ മൂന്നക് കർമമണ്ഡ�ങ്ൾ ബാഹ്യവ�യതെി

നും ത്രിലകാണതെിനും മലധ്യ 
ല ര ഖ ത് പ്പ ടു തെ ി യ ി ര ി ക്കു ന്നു . 
ഇെവകകൾ, വിൈ്യാ�യങ്ൾ, 
മിഷനുകൾ, ബാഹ്യവ�യം 
ഭൂല�ാളത്തെയും ല�ാകം 
മുഴുവനും വിശുദ്ധീകരിക്ാനു
ള്ള ത്വാലക്ഷനിസ്റക് സന്ന്യ
സ്തരുത്െ ൈൗത്യത്തെയും അനു
സ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
ഒറ്വാക്ിൽ പെഞ്ാൽ, തിരു
സഭയിൽ തിരുകുടുംബലതൊ

ത്ൊപ്പം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവമായുള്ള ഐക്യതെില�ക്കുള്ള നിരന്രമായ ആലരാ
ഹണമാണക് ത്വാലക്ഷനിസ്റക് ജീവിതം. 
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 മയ്ഴിയുത്െ പുഴയുത്െ തീരങ്ൾ ഇനി ഭക്തിസാന്ദ്രം. ലകാവിഡിനുലശഷമുള്ള മാഫി പള്ളിയിത്� 
തിരുനാൾ ആലഘാഷങ്ൾക്ക് മിഴിവക് പകരാൻ ജാതിമത ലഭൈമന്യ ഈ പൗരാണിക ന�രി ഒരു
ങ്ിക്ഴിഞ്ഞു. 
മാഹി: ൈക്ിലണന്്യയിത്� പ്രമുഖ തീർത്ാെന ലകന്ദ്രമാണക്  മാഹി ത്സറേക് ത്തലരസാ ലൈവാ�യം.  
അമ്മ ലത്രസ്യാ പുണ്യവതിയുത്െ തിരുനാൾ മലഹാത്സവം ഒലക്ടാ. 5 നക് ത്കാെിലയറും. 

km´z\hpw kuJyhpw  t\Sm³km´z\hpw kuJyhpw  t\Sm³
  A½ t{XkybpsS   A½ t{XkybpsS 

k¶n[nbnte¡v  hcqk¶n[nbnte¡v  hcq

SPECIAL  FEATURE

ഒലക്ടാബർ അചെിനക് രാവിത്� ' 12 മണിക്ക് വിശുദ്ധ അമ്മയുത്െ അത്ഭുത തിരുസ്വരൂപം രഹസ്യ 
അെയിൽ നിന്നും പുെത്തെടുതെക് ത്പാതുവണക്തെിനായി സമർപ്പിക്കും. അമ്മയുത്െ തിരുസ്വ
രൂപതെിൽ പുഷ്മാ�്യം ൊർത്തുവാനും അനുഗ്ഹങ്ൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും ആയിരങ്ളാണക് 

ഇെത്തു നിന്നക്   : ബരിഷ്പെ് റവ. ട�ോ അലക്് വ�ക്കുിംതല (കണ്ണൂർ ത്മത്രാൻ)
ബരിഷപെ് റവ. ട�ോ. ജയരിിംസ് ആനപെറമ്പരിൽ (ആ�പ്പുഴ ത്മത്രാൻ)
ബരിഷപെ് റവ. ആറെണരി സോമരി പീറ്ർ അബരിർ (സുൽതൊൻ ലപട്ടക് ത്മത്രാൻ)
ആർച്ച് ബരിഷപെ്. ടമോസ്റ്് റവ. ട�ോ. ടതോമസ് ടനടറ്ോ (തിരുവനന്പുരം ത്മത്രാത്പ്പ�ീതെ)

അനുഗൃഹീത സോന്രിധ്യിം 
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ഫോ. ട�ോ. വരിൻടസറെ് 
പുളരിക്ൽ
ഇെവക വികാരി 

മാഹിയിൽ എതെിലച്ചരുക. ഒലക്ടാബർ പതൊം തീയതി ദവകുലന്നരം 6 
മണിക്ക് കണ്ണൂർ രൂപത ത്മത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ അ�കക് വെക്കുംത�  പിതാവി
ത്റേ  മുഖ്യ കാർമ്മികത്വതെിൽ സാലഘാഷാ ൈിവ്യബ�ി നെത്തും .ഒലക്ടാബർ 
പതിനാ�ാം തീയതി ദവകുലന്നരം 5 മണിക്ക് ആ�പ്പുഴ രൂപത ത്മത്രാൻ 
അഭിവന്ദ്യ ത്ജയിംസക് ആനാപെമ്പിൽ പിതാവിത്റേ  മുഖ്യ കാർമികത്വതെിൽ 
െെങ്ങുകൾ നെക്കും തുെർന്നക് മാതാവിത്റേ തിരുസ്വരൂപവം വഹിച്ചുത്കാണ്ടുള്ള 
ന�രപ്രൈക്ിണവം നെക്കും.
തിരുനാൾ ൈിനമായ പതിനചൊം തീയതി പു�ർത്ച്ച രണ്ടു മണി മുതൽ ശയന

പ്രൈിക്ണം  ഉണ്ായിരിക്കും. തുെർന്നക് രാവിത്� 10 30 നക് സുൽതൊൻലപട്ടക് 
രൂപത ത്മത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ ആറേണി സാമി പീറ്ർ അബീർ പിതാവിത്റേ  
മുഖ്യ കാർമികത്വതെിൽ െെങ്ങുകൾ നെക്കും തിരുനാൾ സമാപന ൈിവസ

മായ ഒലക്ടാബർ 22 നക്  രാവിത്� 10 മണിക്ക് തിരുവനന്പുരം അതിരൂപത ത്മത്രാലപ്പാ�ീതെ അഭി
വന്ദ്യ ലതാമസക് ത്നലറ്ാ പിതാവിനക് സ്വീകരണവം തുെർന്നക് സാലഘാഷ ൈിവ്യബ�ിയും നെക്കും.
ഒലക്ടാബർ 5 മുതൽ 22 വത്ര ഉള്ള തിരുന്നാൾ ൈിനങ്ൾ വിവിധ െീത്തുകളിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലും 
സാലഘാഷ ൈിവ്യബ�ികളും പ്രൈിക്ണവം ഉണ്ായിരിക്കു
ന്നതാണക്.
പ്രധാന തിരുനാൾ ൈിവസമായ 14 ,15 തീയതികളിൽ െി� 
എകക്പ്രസക് ത്ട്രയിനുകൾക്ക് മാഹിയിൽ താൽക്ാ�ിക 
ലസ്റാപ്പക് അനുവൈിച്ചിട്ടുണ്ക്.കൂൊത്ത മാഹിയിത്�ത്തുന്ന തീർ
ത്ാെകർക്ായി മാഹി ദമതാനിയിൽ പാർക്ിം�ക് സൗ
കര്യവം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ക്
രാലജഷക് ഡി സിൽവ ലബാബി ബിലനായക് ,ലജാഷ്വാ 
ലൊളണ്ക് , ജയക്സൺ , ലജാൺസൺ ത്കാട്ടാരതെിൽ, 
അ�സ്റിൻ, ലജാൺസൺ തുെങ്ിയവരാണക് തിരുനാൾ 
ആലഘാഷകമ്മറ്ി ഭാരവാഹികൾ
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

sXmgnenÃmbva: kv{XoIÄ sXmgnenÃmbva: kv{XoIÄ 
Ct¸mgpw ]n¶nÂ Xs¶Ct¸mgpw ]n¶nÂ Xs¶

    
  

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-

വോർത്
 

  സ്തീപക്ം, �ിം�സമത്വം തുെങ്ിയ സുന്ദര പൈപ്രലയാ�ങ്ൾക്കു നടുവിൽ 
കഴിഞ് 2 ൈശകക്ാ�മായിട്ടും സ്തീകളുത്െ ത്താഴി�ിലൊയക്മാ നിരക്ക് മുന്നിൽ തത്ന്ന. 
1998-2003-ത്� ത്താഴിൽരഹിതരായവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ലപരും സ്തീകളായിരുന്നു. ലൈശീ
യത�തെിൽ തത്ന്ന സ്തീകളുത്െ ത്താഴി�ിലൊയക്മാ നിരക്ിൽ ലകരളമാണക് മുന്നിൽ-19.1 
ശതമാനം. 
 1998-2003-ൽ ലകരളതെിത്� സ്തീകളായ ത്താഴിൽരഹിതർ 12,92 000, പുരുഷ
ന്മാരുത്െ എണ്ണം 97,9000. സ്വാതന്ത്ര്യം ലനെിയതിത്റേ 75-ാം വാർഷികാലഘാഷ ലവളയിലും 
സ്തീകളുത്െ ലക്മവം പുലരാ�തിയുത്മലൊം ത്വറും ത്താഴിലുെപ്പിൽ തത്ന്ന. ത്താഴി�ിലൊയക്മ
യുത്െ കണക്ിൽ ലകരളം മൂന്നാമതാത്ണന്നക് ലകന്ദ്ര സ്റാറ്ിസ്റിക്ൽ മന്ത്രാ�യതെിത്റേ 
കണക്ിലുണ്ക്. നമ്മുത്െ അയൽക്ാരായ തമിഴക്നാട്ടിലും (8.3%) കർണ്ണാെകതെിലും (4.9%) 
ത്താഴി�ിലൊയക്മ നിരക്ക് കുെഞ്ിട്ടുണ്ക്.
 ത്താഴി�ിലൊയക്മ വർധിച്ചുവരുന്നതിൽ ഭരണകൂെങ്ളുത്െ പകെക് ത്െറുതലെ. ഓലരാ 
വർഷവം 47.5 �ക്ം ലപർ ത്താഴിൽ ലനെിത്യത്തുന്ന രാജ്യതെക് ലകരളം ഉൾത്പ്പടുന്ന 
ൈക്ിണ ലമഖ�ാ ത്െയിൽലവയിൽ മാത്രം ഇലപ്പാൾ ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്നതക് 19661 തസ്തികക
ളാണക് !

ചരിന്ത
 
സ്തീകളുത്െ പ്രസ്ഥാനങ്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിത്റേ പ്രവർതെനം കാണണം. സ്തീകളുത്െ 
മഹത്വവം അവകാശങ്ളും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അം�ീകരിക്ത്പ്പലെണ്തിനുതത്ന്ന.
ഫ്ോൻസരിസ് പോപെ (ലനേഹതെിത്റേ സലന്ാഷം -ലപജക് 43)
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