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വനാ��ാെ തപസ്സുും സിനഡൽ യാത്രയുലമന്ാണക് ഫ്ാൻസിസക് പാപെയുലെ ഈ വർ
ഷലത് വനാ��ാെ സവന്ശത്ിലറെ ശനീർഷ�ും. നമ്മുലെ വിശ്വാസജനീവിതലത് വദ
വത്ിനക് പ്രനീതി�രവും   ഹിത�രവമാക്ാൻ വധ്യക്തിപരമായുും സമൂഹപരമായുും നാും 
സന്ദ്രാകുവമ്പാൾ ഒരു  വക്രസ്തവലനന് നിെയിലും ഒരു കൂട്ായക്മലയന് നിെയിലും 
നമ്മുലെ ജനീവിതും സ്വർ�ും ലതാടു�യാണക്.
 വദവവാന്മുഖമായ വിശ്വാസതനീർത്ഥാെനത്ിനായി പാപെ ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്
തക് വയശുവിലറെ രൂപാന്തരനീ�രണമാണക്. വധ്യക്തിപരമായുും സഭാപരമായുും നാും പൂർത്നീ
�രിവക്ണ് മാനസാന്തരത്ിനക് രണ്ക് വഴി�ളാണക് പാപെ നിർവദേശിക്കുന്തക്. തിരുവചന
ലത്യുും നമ്മുലെ സവഹാദരനീ സവഹാദരന്മാലരയുും മന്െിവവാലെ ശ്രവിക്കു�യാണക് 
ഈ മാർ�ങ്ങളിൽ ആദധ്യവത്തക്. ഈ ശ്രവണത്ിലൂലെ യഥാർത്ഥത്ിൽ വയശുനാഥ
ലന തലന്യാണക് മനക്ണ്ാൽ നാും ദർശിക്കുന്തക്. അനദിന ജനീവിതത്ിലറെ ദുഃഖദു
രിതങ്ങലള മുറുല� പിെിക്ാലത അവലയ ദൃഢവിശ്വാസവത്ാടുും പ്രതധ്യാശവയാടുും കൂെി 
അഭിമുഖനീ�രിക്കു�യാണക് രണ്ാമലത് മാനസാന്തര മാർ�ും.
 വനാ��ാെവമാ സിനഡൽ പ്രക്രിയവയാ 
അതിൽ തലന് അവസാനിക്കുന്ിലലന്നുും മറിച്ക് നലമ് 
ഉത്ഥാനപ്ര�ാശത്ിവെക്ക് നയിക്കുന്തായുും പാപെ ഓർ
മ്ിപെിക്കുന്നു. സമൂഹത്ിലറെ അനദിനജനീവിതത്ിൽ സി
നഡാെിറ്ിയുലെ �രവവെക്ാരാ�ാൻ നാും ഹൃദയത്ിൽ 
സ്വാുംശനീ�രിച് കൃപ നലമ് ശക്തിലപെടുത്ലട് എന്ക് 
പാപൊ പ്രതധ്യാശിക്കുന്നു. ഒരിക്ൽ കൂെി വയശുനാഥൻ പറ
യുന്തക് ഓർമ്ിക്ാും: ''വ�ൾക്ാൻ ലചവിയുള്ളവൻ വ�ൾ
ക്ലട്!'' 
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വത്ിക്ാൻ സിറ്ി: രാഷ്ടനീയ, മത ഭനീ�രതയുലെയുും സാമ്പ
ത്ി� ചൂഷണത്ിലറെയുും ഇര�ളായി അരക്ിത പർവും താ
ണ്ടുന് ആഫ്ിക്ൻ സമൂഹങ്ങൾക്ക് രചനാത്മ� സാന്ത്വനും 
വനരിവട്�ി ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപെ. ഇരുണ് ഭൂഖണ്ഡലമന് 
ആവക്പമ�റ്ാൻ ഉജ്്വെ ആത്മനീയതയ്ക്കു �ഴിയുലമന് 
ഉദക്വബാധനവത്ാലെയാണക് വ�ാുംവ�ാ പ്രജാധിപതധ്യ റിപെ
ബ്ിക്കുും ദക്ിണ സുഡാനും ഉൾലപെട് തലറെ നാൽപെതാമതക് 
അപെവസ്താെി� പരധ്യെനത്ിനക് പാപെ വിരാമും കുറിച്തക്.
വ�ാുംവ�ാ തെസ്ഥാനമായ �ിൻഷാസയിലെ എൻവതാവളാ 
വിമാനത്ാവളത്ിന സമനീപും െക്ക്ണക്ിനക് വിശ്വാ
സി�ളുലെ സാന്ിദ്ധ്യത്ിൽ പാപെ അർപെിച് ദിവധ്യബെി ജന
ബാഹുെധ്യത്ാൽ തലന് ചരിത്ര സുംഭവമായി. ക്രിസക്തു നൽകുന് സമാധാനും സ്വന്ത
മാക്ാനും, അതുവഴി സവന്താഷമുള്ളവരായിരിക്ാനും ബെിമവധധ്യ പാപൊ നൽ�ിയ 
ആഹ്വാനും ആഫ്ിക്ൻ ജനതയുലെ ഹൃദയും �വർന്നു. വ�ാുംവ�ാ പ്രസിഡറെിന പുറവമ 
സർക്ാർ, നയതന്ത, മത രാഷ്ടനീയ വനതൃത്വങ്ങളുമായുള്ള ആദധ്യ കൂെിക്ാഴ്ചയിൽ, ആ രാ
ജധ്യലത് ജനതയിലള്ള തലറെ വിശ്വാസവും, മതിപ്പുും ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ, 
അന്ാട്ടു�ാർ തങ്ങളുലെ മൂെധ്യും തിരിച്റിഞ്ഞക് ജനീവിക്ണലമന്നുും, ആഫ്ിക് ല�ാള്ളയെി
ക്ലപെൊനള്ള ഇെമലലന്നുും ഓർമ്ിപെിച്ിരുന്നു.
അനാവരാ�ധ്യും ഉൾലപെലെയുള്ള �ാരണങ്ങളാൽ വനരലത് മാറ്ിവച്ിരുന് ആഫ്ിക്
യിവെക്കുള്ള ഈ അപെവസ്താെി� പരധ്യെനും ഏലറ ഫെദായ�മാലയന് നിരനീക്ണും 

  
  

  
ബാ� കദളി�ാട് 
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ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപെ പിന്നീെക് വത്ിക്ാനിൽ പങ്കുവച്ചു. അപെവസ്താെി� പരധ്യെനത്ി
ൊയിരുന്തിനാൽ ഒരാഴ്ച മുെങ്ങിയ പ്രതിവാര ലപാതുകൂെിക്ാഴ്ച പുനരാരുംഭിച്വപൊഴാ
ണക് പാപൊ ഇക്ാരധ്യും വധ്യക്തമാക്ിയതക്.
വിശുദ് പവത്രാസിലറെ ബസിെിക്യുലെ സമനീപത്തുള്ള അതിവിശാെമായ വപാൾ 
ആറാമൻ ശാെയായിരുന്നു ലപാതുദർശന വവദി. വിവിധ രാജധ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
നിരവധി തനീർത്ഥാെ�രുും സന്ർശ�രുും ശാെയിൽ സന്ിഹിതരായിരുന്നു. മനഷധ്യക്െ
ത്ിലനതിരായ അന്താരാഷ്ട പ്രാർത്ഥനാ പരിചിന്തനദിനാചരണത്ിൽ സുംബന്ധിക്കു
ന്തിനക് വൊ�ത്ിലറെ വിവിധ ഭാ�ങ്ങളിൽ നിന്ക് വറാമിൽ എത്ിയ യുവജനങ്ങളുലെ 
ഒരു സും�വും ഇക്കൂട്ത്ിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. പാപൊ, ശാെയിലണ്ായിരുന്വലര �രമു
യർത്ി അഭിവാദധ്യും ലചയക്തുല�ാണ്ക് ഊന്നുവെിയുലെ സഹായവത്ാലെ സാവധാനും 
നെന്ക് എത്ിയവപൊൾ ജനസഞ്യത്ിലറെ �രവ�ാഷവും ആനന്ാരവങ്ങളുും ഉയർ
ന്നു. വിവിധ ഭാഷ�ളിൽ വിശുദ്ഗ്ന്ഥഭാ� പാരായണത്ിന വശഷമായിരുന്നു പാപൊ
യുലെ പ്രഭാഷണും. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാ�ങ്ങൾ:
' �ഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ രണ്ക് ആഫ്ിക്ൻ രാജധ്യങ്ങൾ സന്ർശിച്ചു: വ�ാുംവ�ാ പ്രജാധി
പതധ്യ റിപെബ്ിക്കുും ദക്ിണ സുഡാനും. ദനീർ�നാളായി ആഗ്ഹിച്ിരുന് ഈ യാത്ര 
ലചയ്യാൻ എലന് അനവദിച് വദവത്ിനക് നന്ി പറയുന്നു. ആമവസാൺ പ്രവദശവും 
വ�ാുംവ�ായുും വചർന്ക് വൊ�ത്ിലറെ രണ്ടു ശ്വാസവ�ാശങ്ങളാണക്. വ�ാുംവ�ാ വിഭവ
ങ്ങളാൽ സമ്പന്വും, 'തനീ ല�ാളുത്തുന്വരുള്ളതിനാൽ' ഒരിക്ലും അവസാനിക്ാത് 
യുദ്ത്ാൽ രക്തും പുരണ്തുമായ ഭൂമിയാണതക്. �ാറെർബറി ആർച്ക് ബിഷപെക് ജസ്റിൻ 
ലവൽബിയുും സക് വ�ാട്ക് െൻഡിലെ സഭയുലെ വമാഡവററ്ർ ജനറൽ ഇയാൻ ഗ്നീൻ
ഷനീൽഡക് സുും വചർന്ക് സമാധാന തനീർത്ഥാെനമായായിരുന്നു ദക്ിണ സുഡാനിലെ 
ജനതലയ സന്ർശിച്തക്. വിശിഷധ്യ, ക്രിസക്തുവിൽ വിശ്വാസും പങ്കുവയ്ക്കുവമ്പാൾ, വവവി
ധധ്യത്ിൽ, സഹ�രണും സാദ്ധ്യമാലണന്നുും ആവശധ്യമാലണന്നുും സാക്ധ്യലപെടുത്ാൻ 
ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ക് വപായി.
ആദധ്യലത് മൂന്ക് ദിവസും ഞാൻ വ�ാുംവ�ാ പ്രജാധിപതധ്യ റിപെബ്ിക്ിലറെ തെസ്ഥാന
മായ �ിൻഷാസയിൊയിരുന്നു. എനിവക്�ിയ സ്വനീ�രണത്ിനക് ആ രാജധ്യത്ിലറെ 
പ്രസിഡറെിവനാടുും മറ്ക് അധി�ാരി�വളാടുും ഞാൻ നന്ി വരഖലപെടുത്തുന്നു. ഞാൻ 
എത്ിയ ഉെലന, പ്രസിഡറെിലറെ മന്ിരത്ിൽ വച്ക് അന്ാെിനക് സവന്ശവമ�ാൻ 

ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപെ പിന്നീെക് വത്ിക്ാനിൽ പങ്കുവച്ചു. അപെവസ്താെി� പരധ്യെനത്ി
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എനിക്ക് സാധിച്ചു: പ്രകൃതിയാലും വിഭവങ്ങളാലും, സർവ്ാപരി, അന്ാട്ിലെ ജനങ്ങളാ
ലും, വ�ാുംവ�ാ ഒരു വജ്ും വപാലെയാണക്; എന്ാൽ ഈ വജ്ും തർക്ത്ിനും അക്രമ
ത്ിനും, വവരുദ്ധ്യലമവന്ാണും, ജനങ്ങളുലെ ദാരിദ്ധ്യത്ിനും �ാരണമായി. ഇതക് മറ്ക് 
ആഫ്ിക്ൻ പ്രവദശങ്ങളിലും �ാണലപെടുന് ഒരു ചെനാത്മ�തയാണക്, അതക് ആ ഭൂഖ
ണ്ഡത്ിനക് ലപാതുലവ പ്രസക്തമാണക്: വ�ാളണിവൽക്രിക്ലപെട്, ചൂഷണും ലചയ്യലപെ
ട്, ല�ാള്ളയെിക്ലപെട് ഭൂഖണ്ഡും. ഇവല്കെലാും മുന്ിൽ ഞാൻ രണ്ക് വാക്കു�ൾ പറഞ്ഞു: 
ആദധ്യവത്തക് നിവഷധാത്മ�മാണക്: 'മതിയാക്കു�!', ആഫ്ിക്ലയ ചൂഷണും ലചയ്യുന്തക് 
മതിയാക്കു�! രണ്ാമവത്തക് ഭാവാത്മ�മാണക്: ഒരുമിച്ക്, അന്തവ്ാടുും പരസ്പര ബഹു
മാനവത്ാടുും കൂെി, നമ്മുലെ പ്രതധ്യാശയായ ക്രിസക്തുവിലറെ നാമത്ിൽ, ഒരുമവയാലെ 
മുവന്റാും. ചൂഷണമരുതക്, ഒലത്ാരുമിച്ക് മുവന്റാും.
മഹത്ായ ദിവധ്യ�ാരുണധ്യാവ�ാഷത്ിൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസക്തു നാമത്ിൽ ഒത്തുകൂെി. �ിൻ
ഷാസയിൽത്ലന് പിന്നീെക് വിവിധ കൂെിക്ാഴ്ച�ൾ നെന്നു. സർവ്ാപരി, രാജധ്യത്ിലറെ 
�ിഴക്ൻ വമഖെയിൽ അക്രമത്ിനക് ഇര�ളായവരുമായി. സാമ്പത്ി�വും രാഷ്ടനീയവ
മായ താൽപെരധ്യങ്ങളാൽ നയിക്ലപെടുന് സായുധ സും�ങ്ങൾ തമ്ിലള്ള യുദ്ത്ാൽ 
വർഷങ്ങളായി പിച്ിച്നീന്തലപെടുന് പ്രവദശും. �ള്ളക്ച്വെത്ിലറെ ബെിപനീഠത്ിൽ 
കുരുതി �ഴിക്ലപെട്ക് ഭനീതിയിലും അരക്ിതാവസ്ഥയിലും ജനീവിക്കുന് ആളു�ൾ. ചിെ ഇര
�ളുലെ, പ്രവതധ്യ�ിച്ക് സ്തനീ�ളുലെ, കുരിശിൻ ചുവട്ിൽ ആയുധങ്ങളുും മറ്ക് മാര� ഉപ�രണ
ങ്ങളുും ഉവപക്ിച് വക്ാഭജന� സാക്ധ്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു. അവവരാലൊപെും ഞാൻ 
അക്രമവത്ാടുും �നീഴെങ്ങെിവനാടുും 'വനാ' എന്നുും അനരഞ്ജനത്ിവനാടുും പ്രതനീക്വയാ
ടുും 'വയസക് ' എന്നുും പറഞ്ഞു. അവർ ഏലറ സഹിച്ചു, സഹനും തുെരുന്നു.
പിന്നീെക് അന്ാട്ിലെ വിവിധ ജനീവ�ാരുണധ്യ സും�െന�ളുലെ പ്രതിനിധി�ളുമായി 
ഞാൻ കൂെിക്ാഴ്ച നെത്തു�യുും അവർക്ക് നന്ി പറയു�യുും വപ്രാത്ാഹനും പ�രു�യുും 
ലചയക്തു. ദരിദ്ർലക്ാപെവും ദരിദ്ർക്കു വവണ്ിയുും അവർ നിശബ്ദമായിട്ാണക് പ്രവർത്ി
ക്കുന്ലതങ്ിലും അതക് അനദിനും ലപാതുനന്മലയ വളർത്തുന്നു. അതുല�ാണ്ാണക് ജനീവ
�ാരുണധ്യ സുംരുംഭങ്ങൾ എവപൊഴും അഭിവർദ്�മായിരിക്ണലമന്ക് ഞാൻ ഊന്ിപെറ
ഞ്ഞതക്, അതായതക് വധ്യക്തി�ളുലെയുും സമൂഹങ്ങളുലെയുും വി�സനത്ിനക് സഹായിക്കു� 
മാത്രമല പ്രവചാദനും പ�രു�യുും ലചയ്യണും.
വ�ാുംവ�ായിലെ യുവജനങ്ങളുും മതവബാധ�രുമായുള്ള കൂെിക്ാഴ്ച ആവവശ�രമായ വവ
ളയായിരുന്നു. ഭാവിവയാന്മുഖ വർത്മാന�ാെത്ിൽ ആമഗ്നമായ ഒരു പ്രതനീതിയാണക് 
അനഭവലപെട്തക്. സുവിവശഷാനന്ത്ാൽ രൂപലപെടുത്ലപെടു�യുും നയിക്ലപെടു�യുും 
ലചയ്യുന് വക്രസ്തവ പുതുതെമുറ്കെക് ല�ാണ്ടുവരാൻ �ഴിയുന് നവനീ�രണ ശക്തിലയ
ക്കുറിച്ക് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. പ്രാർത്ഥന, സമൂഹും, സതധ്യസന്ധത, ക്മ, വസവനും എന്നീ 
അഞ്ക് വഴി�ൾ ഞാൻ അവർക്ക് �ാണിച്ചുല�ാടുത്തു. നനീതിക്കു വവണ്ി വിളിച്വപക്ിക്കു
ന് അവരുലെ നിെവിളി �ർത്ാവക് വ�ൾക്ലട്. 
�ിൻഷാസയിലെ �ത്നീദ്െിൽ ഞാൻ വവദി�രുും ലശമ്ാശന്മാരുും സമർപെിതരുും 
വവദി�ാർത്ഥി�ളുമായി കൂെിക്ാഴ്ച നെത്ി. ലചറുപെക്ാരായ അവർ നിരവധിയാണക്; 
�ാരണും വദവവിളി സമൃദ്മാണക്. ആത്മനീയ മാന്ധ്യും, ൌ�ി� സുഖും, ഉപരിപ്ലവത 
എന്നീ മൂന്ക് പ്രവൊഭനങ്ങലള അതിജനീവിച്ക് ക്രിസക്തു വനേഹത്ിലറെ സാക്ി�ലളന് 
നിെയിൽ ജനങ്ങളുലെ വസവ�രാ�ാൻ ഞാൻ അവലര ഉപവദശിച്ചു. അവസാനമായി 
ഞാൻ, വ�ാുംവ�ായിലെ ലമത്രാന്മാരുമായി അജപാെന വസവനത്ിലറെ സവന്താഷവും 
ബുദ്ിമുട്ടു�ളുും പങ്കുവച്ചു. വദവത്ിലറെ സാമനീപധ്യത്ാൽ സമാശ്വസിക്ലപെടുന്തിനക് 
സ്വയും വിട്ടുല�ാടുക്ാനും വദവവചന ശക്തിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവാച�ന്മാരായിരി
ക്ാനും വദവദത് അന�മ്പയുലെയുും സാമനീപധ്യത്ിലറെയുും ആർദ്തയുലെയുും അെയാ
ളങ്ങളായിരിക്ാനും ഞാൻ അവലര ക്ണിച്ചു. 
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യാത്രയുലെ രണ്ാും ഭാ�ും 2011-ൽ ജന്മുംല�ാണ് ദക്ിണ സുഡാലറെ തെസ്ഥാനമായ 
ജുബയിൊയിരുന്നു. ഈ സന്ർശനത്ിനക് വളലര സവിവശഷമായ ഒരു െക്ണശാ
സ്തും ഉണ്ായിരുന്നു. അതക് വയശുവിലറെ വാക്കു�ളായ മുദ്ാവാ�ധ്യത്ിൽ ആവഷക് കൃതമാ
ണക്: അതായതക്, 'അവലരലാും ഒന്ായിരിക്കുന്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു' (വയാ
ഹന്ാൻ 17:21 ). അതക് വാസ്തവത്ിൽ, ആ വദശത്ക്  ചരിത്രപരമായി സന്ിഹിതമായ 
ആും�ിക്ൻ കൂട്ായക്മ, സക് വ�ാട്ക് െൻഡിലെ സഭ എന്നീ രണ്ടു സഭ�ളുലെ തെവന്മാവരാ
ലൊപെും നിർ്ഹിച് സമാധാനത്ിലറെ ഒരു എ�യുലമനിക്ൽ തനീർത്ഥാെനമായിരുന്നു; 
കുറച്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പക് ആരുംഭിച് ഒരു യാത്രയുലെ ആ�മന ബി�.
സും�ർഷും തരണും ലചയ്തക് സമാധാനും ല�ട്ിപെടുക്കുന്തിനക് പ്രതിജ്ഞാബദ്രാ�ാൻ 
ദക്ിണ സുഡാൻ അധി�ാരി�ൾലക്ാപെും 2019-ൽ വറാമിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂെിയി
രുന്നു. ദൗർഭാ�ധ്യവശാൽ, അനരഞ്ജന പ്രക്രിയ പുവരാ�മിച്ില, നവജാത ദക്ിണ 
സുഡാൻ, യുദ്ത്ിനും, അക്രമത്ിനും, അഭയാർഥി�ൾക്കുും, ആന്തരി�മായി കുെിയിറ
ക്ലപെട്വർക്കുും ജന്മവമകുന് അധി�ാരത്ിലറെയുും മാത്രധ്യത്ിലറെയുമായ പഴഞ്ൻ 
യുക്തിയുലെ ഇരയാണക്. അതിനാൽ, അവത അധി�ാരി�ലള അഭിസുംവബാധന ലച
യക്തുല�ാണ്ക്, ഞാൻ, അഴിമതിവയാടുും ആയുധക്െത്ിവനാടുും 'വനാ' എന്നുും കൂെിക്ാഴ്ച
വയാടുും സുംഭാഷണവത്ാടുും 'വയസക് ' എന്നുും പറയാൻ അവലര ക്ണിച്ചു.
പരിഷക് കൃത രാജധ്യങ്ങൾ എന്ക് അവ�ാശലപെടുന് അവന�ും നാടു�ൾ ദക്ിണ 
സുഡാലന സഹായിക്കുന്നുണ്ക്. യുദ്ത്ിനക് പ്ര
വചാദനും പ�രുന് ആയുധങ്ങളാണക് ഈ സഹാ
യത്ിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്തക്. ഇതക് െജ്ാ�ര
മാണക്. അഴിമതിവയാടുും ആയുധക്െത്ിവനാടുും 
'വനാ' എന്നുും കൂെിക്ാഴ്ചവയാടുും സുംഭാഷണവത്ാ
ടുും 'വയസക് ' എന്നുും പറഞ്ഞുല�ാണ്ടു മാത്രവമ മു
വന്റാനാകൂ. ഈ രനീതിയിൽ മാത്രവമ വി�സനും 
സാദ്ധ്യമാകൂ, ആളു�ൾക്ക് സമാധാനവത്ാലെ 
പ്രവർത്ിക്ാൻ �ഴിയൂ, വരാ�ി�ൾക്ക് ചി�ിത് 
െഭിക്കു�യു�, കുട്ി�ൾക്ക് സക് കൂളിൽ വപാ�ാൻ 
സാധിക്കൂ. m
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ദക്ിണ സുഡാൻ സന്ർശനത്ിലറെ എ�യുലമനിക്ൽ സ്വഭാവും, പ്രവതധ്യ�ിച്ക്, ആും�ി
ക്ൻ സമൂഹത്ിലെയുും സക് വ�ാട്ക്െണ്ിലെ സഭയിലെയുും സവഹാദരങ്ങവളാടു വചർന്ക് 
നെത്ിയ പ്രാർത്ഥനാ വവളയിൽ പ്ര�െമായി. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ക് വദവവചനും ശ്രവിച്ചു, 
സക്തുതിയുലെയുും അവപക്യുലെയുും മദ്ധ്യസ്ഥതയുലെയുും പ്രാർത്ഥന�ൾ ഞങ്ങൾ ഒരു
മിച്ക് ലചാലി. ദക്ിണ സുഡാനിലെ വപാലെ വളലര വവരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥധ്യ
ത്ിൽ, ഈ അെയാളും മൗെി�മാണക്. അതക് നി്ാരമല. �ാരണും നിർഭാ�ധ്യവശാൽ, 
അക്രമലത്യുും ദുർവിനിവയാ�ങ്ങലളയുും നധ്യായനീ�രിക്ാൻ വദവനാമും ദുരുപവയാ�ും 
ലചയ്യുന്വരുണ്ക്.
ദക്ിണ സുഡാൻ ഏ�വദശും 1 വ�ാെി 10 െക്ും നിവാസി�ളുള്ള ഒരു രാജധ്യമാണക്. 
അതിൽ, സായുധ സും�ട്നങ്ങൾ �ാരണും, രണ്ക് ദശെക്ും ആളു�ൾ ആഭധ്യന്തരമാ
യി ചിതറലപെടു�യുും അത്രയുും തലന് ആളു�ൾ അയൽരാജധ്യങ്ങളിവെക്ക് പൊയനും 
ലചയ്യു�യുും ലചയ്തിരിക്കുന്നു. അതുല�ാണ്ാണക് ആന്തരി�മായി കുെിലയാഴിപെിക്ലപെട് 
ഒരു വെിയ കൂട്ും ആളു�ലള �ാണാനും അവലര ശ്രവിക്ാനും അവർക്ക് സഭയുലെ 
സാമനീപധ്യും അനഭവവവദധ്യമാക്ാനും ഞാൻ അഭിെഷിച്തക്. വാസ്തവത്ിൽ, കുെിയിറക്
ലപെട്വർക്ായുള്ള അഭയസവങ്തങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി �ഴിയുന് ഈ പാവങ്ങലള 
സഹായിക്ാൻ സഭ�ളുും വക്രസ്തവ പ്രവചാദിത സും�െന�ളുും മുൻനിരയിലണ്ക്. പ്ര
വതധ്യ�ിച്ക്, രാജധ്യലത് പരിവർത്നും ലചയ്യാൻ �ഴിയുന് ശക്തി�ളായ സ്തനീ�ലള ഞാൻ 
സുംവബാധന ലചയക്തു; അക്രമ രഹിതവും, അനരഞ്ജനവും സമാധാനവും വാഴന്തു
മായ ഒരു പുതിയ ദക്ിണ സുഡാലറെ വിത്തു�ളാ�ാൻ ഞാൻ പ്രവചാദനും പ�ർന്നു.

പ്േത�ക േലഖകൻ 

    

  

  



11h¯n¡m³ XcwKw

തുെർന്ക്, ആ പ്രാവദശി� സഭയിലെ ഇെയന്മാരുും സമർപെിതരുമായുള്ള കൂെിക്ാഴ്ചയിൽ, 
ഞങ്ങൾ, വമാശലയ വദവവത്ാടുള്ള അനസരണത്ിലറെയുും മദ്ധ്യസ്ഥതയിലള്ള 
വസ്ഥരധ്യത്ിലറെയുും മാതൃ�യായി �ണ്ടു.ദക്ിണ സുഡാൻ സന്ർശനത്ിലറെയുും 
ഈ അജപാെന യാത്ര മുഴവലറെയുും അവസാന �ർമ്മായിരുന് ദിവധ്യ�ാരുണധ്യ 
ആവ�ാഷത്ിൽ, ഞാൻ, സുവിവശഷലത് പ്രതിധ്വനിപെിച്ചു. വളലരയധി�ും പ്രശക് നങ്ങൾ 
നിറഞ്ഞ ആ മണ്ിൽ 'ഉപ്പുും ലവളിച്വും' ആയിരിക്ാൻ ക്രിസ്തധ്യാനി�ൾക്ക് പ്രവചാദനും 
പ�ർന്നു. വദവും തലറെ പ്രതധ്യാശ വയ്ക്കുന്തക് വെിയവരിലും ശക്തരിലും അല, മറിച്ക് ലച
റിയവരിലും എളിമയുള്ളവരിലമാണക്. അതാണക് വദവത്ിലറെ വഴി. 
ദക്ിണ സുഡാൻ അധി�ാരി�ൾക്ക്, പ്രസിഡറെിനക്, യാത്രാ സും�ാെ�ർക്ക്, സന്ർ
ശനും സു�മമായി നെക്ാൻ പരിശ്രമിച് എലാവർക്കുും, അവരുലെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് 
ഞാൻ നന്ി പറയുന്നു. ഈ എ�യുലമനിക്ൽ യാത്രയിൽ എലന് അന�മിച്തിനക് 
എലറെ സവഹാദരങ്ങളായ ജസ്റിൻ ലവൽബിക്കുും ഇയാൻ ഗ്നീൻഷനീൽഡക് സിനും നന്ി 
പറയുന്നു. വ�ാുംവ�ാ പ്രജാധിപതധ്യ റിപെബ്ിക്ിലും ദക്ിണ സുഡാനിലും അഖിെ ആഫ്ി
ക്യിലും സക് വനഹത്ിലറെയുും നനീതിയുലെയുും സമാധാനത്ിവറെതുമായ വദവരാജധ്യ വി
ത്തു�ൾ മുള്കെലട് എന്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്ാും.'
പരധ്യെനത്ിലറെ ആറു ദിവസങ്ങളിൽ ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ വ�ാുംവ�ാ ലഡവമാക്രാറ്ി�ക് 
റിപെബക്ളിക്ിവെയുും ലതക്ൻ സുഡാനിവെയുും ജനങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസത്ിലറെയുും 
പ്രതധ്യാശയുവെയുും സവന്ശും നൽകുവാനാണക് പരിശ്രമിച്ലതന്ക് വിവിധ അന്താരാഷ്ട 
മാധധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ിക്ാട്ി. ഓവരാ വധ്യക്തിയുും അവരവരുലെ ജനീവിതത്ിലും രാഷ്ടത്ിലും 
സമാധാനും വളർവത്ണ്തിലറെ ആവശധ്യ�ത ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തുെർച്യായി 
പാപൊ ഊന്ിപെറഞ്ഞു. വ�ാുംവ�ാ ലഡവമാക്രാറ്ി�ക് റിപെബക്ളിക്ിൽ പൗരാധി�ാരി�
വളാടു സുംസാരിച് ചെങ്ങിലെ പാപൊയുലെ ആദധ്യ ലപാതു പ്രഭാഷണും തലറെ പിന്നീടുള്ള 
സന്ർശനത്ിലറെ ധ്വനി വധ്യക്തമാക്കുന്തായിരുന്നു.
പാപൊ അർപെിച് ദിവധ്യബെി�ളിൽ വൻ ജനാവെിയാണക് വന്നു വചർന്തക്. വ�ാുംവ�ായുലെ 
തെസ്ഥാനമായ �ിൻഷാസയിൽ ഒരു ദശെക്ത്ിെധി�വും, ലതക്ൻ സുഡാലറെ 
തെസ്ഥാനമായ ജൂബയിൽ ഏ�വദശും 100,000 വിശ്വാസി�ളുും ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ
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വയാലൊപെും ബെിയർപെിക്ാലനത്ി. പ്രതധ്യാശയുലെയുും ലതക്ൻ സുഡാനിലെ ജനങ്ങ
വളാലൊരുമിച്ചു നിന്ക് സമാധാനത്ിനായി പരിശ്രമിക്ാനമുള്ള നവനീന സവന്ശവും 
നൽ�ിലക്ാണ്ാണക് ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ മെങ്ങിയലതന്ക് ജുബായിൽ നിന്ക് പാപൊ
ലയയുും വഹിച്ചുല�ാണ്ടുള്ള വിമാനും പറന്നുയർന്വപൊൾ ജൂബയിലെ ആർച്ക്ബിഷപെക് 
സ്റനീഫൻ അവമയൂ മാർട്ിൻ മുള്ള വദശനീയ പ്രവക്പണ ഏജൻസിയായ എസക്. എസക്. ബി. 
സി. വയാടു പറഞ്ഞു.
'നമ്മുലെ സവഹാദരനീ സവഹാദരന്മാലര പരിപാെിക്കുന്തിലൂലെ മാത്രവമ നമുക്ക് ഈ 
സമാധാനും സാക്ാൽക്രിക്ാൻ �ഴിയൂ,' അവദേഹും പറഞ്ഞു. 'നമ്മുലെ രാഷ്ടനീയ 
വനതാക്ൾ പരിശുദ് പിതാവിലറെയുും ആർച്ക്ബിഷപെക് ജസ്റിൻ ലവൽബിയുവെയുും റവ. 
ലെയക്ൻ ഗ്നീൻ ഷനീൽഡക്സിലറെയുും സവന്ശങ്ങൾ ശരിയായി ശ്രവിക്കുലമന്നുും പ്രതധ്യാശി
ക്കുന്നു.' അവദേഹും കൂട്ിവച്ർത്തു.
വ�ാുംവ�ാ ലഡവമാക്രാറ്ി�ക് റിപെബ്ിക്ിലറെ �ിഴക്ൻ പ്രവദശങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്ില
ള്ള പനീഡനങ്ങൾക്ക് ഇര�ളായ ആളു�ളുമായി കൂെിക്ാഴ്ച നെത്ിയ പാപൊ, തങ്ങൾ അന
ഭവിവക്ണ്ിവന് പനീഡനങ്ങൾക്ക് പ�രും വനീട്ാൻ ശ്രമിക്കു�ലയന് ചിന്ത ഇലാതാക്ാ
നും, പരസ്പരും ക്മിച്ക്, അനരഞ്ജനത്ിലറെ പാതയിവെക്ക് വരാനും, സവഹാദരധ്യത്ിൽ 
മുവന്റാനും ഉദക്വബാധിപെിച്ചു. മാനഷി�മായ രനീതിയിൽ ഒരിക്ലും അും�നീ�രിക്ാനാ
�ാത് വെിയ പനീഡനങ്ങളിലൂലെ �െന്നു വപായ, �ിഴക്ൻ വ�ാുംവ�ായിൽനിന്നുള്ള 
ആളു�ൾ നൽ�ിയ സാക്ധ്യത്ിനക് നന്ി പറഞ്ഞുല�ാണ്ാണക് പാപൊ തലറെ പ്രഭാഷണും 
ആരുംഭിച്തക്. അന്താരാഷ്ടമാധധ്യമങ്ങൾ പെവപൊഴും മൗനും പാെിക്കുന് ഇതുവപാലെയുള്ള 
സുംഭവങ്ങൾക്ക് മുന്ിൽ നിശബ്ദതയിൽ വിെപിക്ാവന സാധിക്കൂ. കൂടുതൽ ശക്തിയുും 
ആയുധങ്ങളുും വ�യിലള്ളവരുലെ �നീഴിൽ �ഴിവയണ്ി വരുന് സ്ഥിതി ദയനനീയും. രാജധ്യ
ത്ിലറെ �ിഴക്ൻ പ്രവദശങ്ങളിൽ സമാധാനലമത്ാലത വ�ാുംവ�ായിൽ സമാധാനും 
ഉണ്ാവ�യിലലന്ക് പാപൊ ഓർമ്ിപെിച്ചു.
ശാരനീരി�വും മാനസി�വമായ പെവിധ പനീഡനങ്ങളിലൂലെ �െന്നുവപായ സ്തനീ�ലളയുും, 
കുട്ി�ലളയുും മുതിർന്വലരയുും പരാമർശിച്ചുല�ാണ്ക്, 'ഞാൻ നിങ്ങവളാലൊപെമുണ്ക് ' 
എന്ക് പാപൊ പറഞ്ഞു. അക്രമി�ൾ നിങ്ങലള വസക്തുക്ളായി �ണക്ാക്കുവമ്പാൾ, 
പിതാവായ വദവും നിങ്ങലള വിെയുള്ളവരായി �ണക്ാക്കു�യുും വനേഹിക്കു�യുും ലച
യ്യുന്നു. സഭ നിങ്ങൾലക്ാപെമാണക്.

ജീവന്റെ വൃക്ഷങ്ങളായി 
മാറണം നാം 
സമാധാനും വനടുവാനായി രണ്ടു �ാരധ്യങ്ങളിൽ നാും 'ലയസക് ' പറവയണ് ആവശധ്യമുലണ്
ന്ക് പാപൊ ഓർമ്ിപെിച്ചു. ഒന്ാമതായി അനരഞ്ജനത്ിനക് നാും സമ്തും നൽവ�ണ്തു
ണ്ക്. മറ്റുള്ളവവരാെക് ക്മിച്ചുല�ാണ്ക്, ആയുധങ്ങൾ ഉവപക്ിച്ക്, ക്രിസക്തു മരണത്ിലറെ ഉപ
�രണമായിരുന് കുരിശിലന എപ്ര�ാരും ജനീവലറെ വൃക്മാക്ി മാറ്ിവയാ അതുവപാലെ, 
മറ്റുള്ളവവരാെക് ക്മിച്ചുല�ാണ്ക്, നമ്ളുും ജനീവലറെ വൃക്ങ്ങളായി മാറണും. മറ്റുള്ളവലര ശി
ക്ിക്ാൻ ആഗ്ഹിക്ാതിരിക്കു�യുും, പ്രതി�ാരും ലചയ്യാതിരിക്കു�യുും മാത്രും വപാരാ, 
അനരഞ്ജനലപെടു�യുും ക്മിക്കു�യുും വവണും. പുറലമ നിന്നുല�ാണ്ക് ഇലാതാക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുന്തിവനക്ാൾ, ക്മിച്ചുല�ാണ്ക് ഉള്ളിൽനിന്ക് യാഥാർഥധ്യങ്ങലള മാറ്റുവാനാണക് 
നാും ശ്രമിവക്ണ്തക്. അനരഞ്ജനലപെടു�ലയന്ാൽ നാളവത്ക്ക് സൃഷ്ിക്കു� എന്ാണക് 
അർഥും.  രണ്ാമതക് സമ്തവമ�ാനള്ളതക് പ്രതനീക്�ൾക്ാണക് എന്ക് പാപൊ ഉദക് വബാ
ധിപെിച്ചു. അനരഞ്ജനും ഫെും നൽകുന് ഒരു വൃക്മാലണ�ിൽ, പ്രതനീക്, അതിലന 
പുഷ്ിക്ാൻ സഹായിക്കുന് ജെമാണക്. പ്രതനീക്യുലെ വരോതസക്, വയശുവാണക്. എലാ
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ത്ിലറെയുും അവസാനലമന്നു �രുതിയിരുന് �ലറലയ പുതിലയാരു തുെക്ത്ിലറെ 
ഇെമാക്ി വയശു മാറ്ി. തിന്മ�ൾ ഏൽവക്ണ്ി വന്വർക്കുും, അതക് ലചയ്തവർക്കുും, 
വയശുവിൽ ഇനിയുും പ്രതനീക്യുലണ്ന്ക് പാപൊ ഓർമ്ിപെിച്ചു. വരുന് തെമുറ്കൊയി പ്രതനീ
ക്യുലെ വിത്തു�ൾ ഇന്ക് വിതവ്കെണ്തുണ്ക്.
സമാധാന സ്ഥാപനത്ിനക് വവണ്ി പരിശ്രമിക്കുന്വർക്ക് പാപൊ നന്ി പറഞ്ഞു. തങ്ങ
ളുലെ ജനീവൻ പണയലപെടുത്ിയുും സമാധാനത്ിനവവണ്ി പരിശ്രമിച് ആളു�ളുലണ്ന്ക്, 
രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപക് ല�ാലലപെട് ലൂക് അത്നാസിവയാ എന് ഇറ്ാെിയൻ 
അുംബാസഡർ, ഇറ്ാെിയൻ പാരാ മിെിറ്റി അും�ും വിവത്ാറിവയാ യാലക്ാവാച്ി, 
അവരുലെ വരൈവർ മുസ്തഫ മിൊവമ്പാ എന്ിവലര പരാമർശിച്ചുല�ാണ്ക് പാപൊ 
പറഞ്ഞു. 
രാജധ്യത്ിലറെ �ിഴക്ൻ ഭാ�ത്ക് അക്രമത്ിനിരയായവരുമായി അവപൊവസ്താെി�ക് 
നൂൺഷിവയായുലെ ആസ്ഥാനത്തു വച്ക് പാപൊ കൂെിക്ാഴ്ച നെത്ി. അവിെലത് ലപാ
ന്തിഫിക്ൽ പ്രാധാനധ്യമുള്ള ഹാളാണക് അതിനായി സജ്നീ�രിച്ിരുന്തക്. �ാനാ
ൊപനവത്ാലെ ആരുംഭിച് കൂെിക്ാഴ്ചയിൽ ഒരു വനീഡിവയാ പ്രദർശനത്ിന വശഷും 
ബയൂവട്ുംവബാ-ലബനി, വ�ാമ,ബുനിയ,ബുക്ാവക്, ഉവിര എന്നീ പ്രവദശങ്ങളിൽ നെന് 
ആക്രമണത്ിൽ ഇര�ളായവർ നെത്ിയ സാക്ധ്യങ്ങളുണ്ായിരുന്നു. അവലയലാും 
ശ്രദ്ാപൂർ്ും ശ്രവിച് പാപൊ അതിന വശഷും തലറെ സവന്ശും നൽ�ി. പാപൊയുലെ 
സവന്ശും ശ്രവിച് വശഷും അവിലെ സന്ിഹിതരായ പനീഡിതർ ക്മിക്ാനള്ള പ്രതിജ്ഞ
ലയടുത്തു. തുെർന്ക് പാപൊ അവപൊവസ്താെി� ആശനീർവാദും നൽ�ി.
തുെർന്ക് പാപൊ ചിെ �ാരുണധ്യ പ്രവർത്�രുലെ പ്രതിനിധി�ളുമായുള്ള കൂെിക്ാഴ്ച 
നെത്ി. ലെെിമ ഒൻല�ൻല�, ലദ ൊ റനീലവ ആശുപത്രിയിെിലെ കുഷ്ഠവരാ�ി�ൾ, 
ഫാസ്റ അവസാസിവയഷൻ, ലചൻവത്രാ രൈനീും, വബാലണ്വക്ാ ഗ്ാമത്ിൽ നിന്നുള്ള 
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ബധിരരുും-മൂ�രുമായവർ, വഫാക്ക് വൊർ പ്രസ്ഥാനത്ിലറെ ലപറ്ി ഫക്വളും സക് കൂളു�
ളിൽ നിന്നുള്ള �ാഴ്ചയിലാത് വിദധ്യാർത്ഥി�ൾ , മ്വാണ്യിൽ നിന്നുള്ള ട്ാപെിസ്റക് �നധ്യാസ്തനീ
�ൾ എന്ിവർ കൂെിക്ാഴ്ചയിൽ സന്ിഹിതരായിരുന്നു. �ാരുണധ്യ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ഏർലപെട്ിട്ടുള്ള ഈ ആറക് അവസാസിവയഷന�ളുലെ ഹ്രസ്വ അവതരണങ്ങൾ വനീക്ിച് 
വശഷും ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ തലറെ സവന്ശും നൽ�ി.

രാവിലെ 9.10 നക് വസ്റഡിയത്ിൽ എത്ിയ പാപൊ യുവജനങ്ങൾക്ിെയിലൂലെ സഞ്രിച് 
വശഷമാണക് വവദിയിലെത്ിയതക്.ലമത്രാൻ സമിതിയുലെ അൽമായർക്ായുള്ള �ാരധ്യാെ
യാധധ്യക്ൻ പാപൊ്കെക് സ്വാ�തും ആശുംസിച്ചു. തുെർന്ക് ഒരു യുവാവിലറെ സാക്ധ്യമുണ്ാ
യിരുന്നു. അതിനക് വശഷും പരമ്പരാ�ത നൃത്ും അരവങ്ങറി.ഒരു മതവബാധന അദ്ധ്യാ
പ�ലറെ സാക്ധ്യത്ിനക് വശഷും പാപൊ സവന്ശും നൽ�ി. ഭൗതി�വും ആത്മനീയവമായി 
�ടുത് ലവല്ലുവിളി�ൾ വനരിടുവമ്പാഴും യാതന�ൾ ഏറ്റുവാങ്ങിത്ലന് വദവാശ്രയ 
വബാധും വ�വിൊതിരിക്ാൻ യത്ിക്കുന് ആഫ്ിക്ൻ ജനതവയാടു ലപാതുവായുും യു
വജനങ്ങവളാടു പ്രവതധ്യ�ിച്ചുമുള്ള തലറെ �രുതലും വാൽസെധ്യവും പ്ര�െമാക്കുന്തായിരു
ന്നു ഫ്ാൻസിസക് മാർപാപെയുലെ വാക്കു�ൾ. പ്രസും�ത്ിലറെ പ്രസക്തഭാ�ങ്ങൾ:
നിങ്ങളുലെ വ��ൾ സ്വർ�ത്ിവെക്ക് ഉയർത്ി ആവ�ാഷിക്കുവമ്പാൾ, നിങ്ങളുലെ 
�ണ്ണു�ളിവെക്ക് വനാക്കുവാനും, നിങ്ങലള അഭിസുംവബാധന ലചയ്യുവാനും നിങ്ങലള 
അനഗ്ഹിക്ാനും സാധിച്തിൽ എനിക്ക് അതിയായ സവന്താഷമുണ്ക്. ലപാതുവായ 
അരക്ിത വബാധലത് കൂസാലതയുള്ള നിങ്ങളുലെ വനേഹത്ിനും, നൃത് ചുവടു�ൾക്കുും, 
വാക്കു�ൾക്കുും നന്ി!
കുറച്ക് വനരവത്ക്ക്, എലന് വനാക്ാലത നിങ്ങളുലെ വ��ളിവെക്ക് വനാക്ണലമന്ക് 
ഞാൻ അഭധ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുലെ വ�പെത്ി�ൾ തുറന്ക് അവയിവെക്കു വനാക്കു�. 
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സുഹൃത്തുക്വള, വദവും നിങ്ങളുലെ വ��ളിവെക്ാണക് ജനീവലറെയുും സമൂഹത്ിലറെയുും 
ഈ മഹത്ായ രാജധ്യത്ിലറെയുും ഭാവി സമ്ാനിച്ിരിക്കുന്തക്. നിങ്ങളുലെ വ��ൾ 
ലചറുതുും ദുർബെവും ശൂനധ്യവും അത്രും മഹത്ായ വജാെി�ൾക്ക് വയാ�ധ്യമലാത്താ
യുും വതാന്നുന്പക്ും ഒരു �ാരധ്യും ചൂണ്ിക്ാണിക്ാൻ ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നു: എലാ 
വ��ളുും ഒരുവപാലെയാണക്, എന്ാൽ ഒന്ക് മലറ്ാന്ിലനവപൊലെയല; നിങ്ങളുവെതിനക് 
തുെധ്യമായ വ��ൾ ആർക്കുമില, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതുെധ്യവും ആവർത്ിക്ാനാ
വാത്തുും സമാനത�ളിലാത്തുമായ സമ്പത്ാണക്.
ചരിത്രത്ിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ�രും നിൽക്ാൻ ആർക്കുും �ഴിയില. അവപൊൾ സ്വയും വചാ
ദിക്കു�: എലറെ ഈ വ��ൾ എന്തിന വവണ്ിയാണക്? പണിതുയർത്തുവാവനാ? നശി
പെിക്ാവനാ? ദാനും ലചയ്യാവനാ? പൂഴക്ത്ിലവക്ാവനാ? വനേഹിക്ാവനാ? ലവറുക്ാവനാ? 
വനാക്കൂ! വ��ൾ നാും മുറുക്ി അെയ്ക്കു�യാലണങ്ിൽ, അതക് ഒരു മുഷ്ിയായി മാറുന്നു; 
എന്ാൽ വ��ൾ തുറന്നു വയ്ക്കു�യാലണങ്ിവൊ, വദവത്ിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള 
വസവനത്ിനായി ഉപവയാ�ലപെടുന്നു.നാും തിരലഞ്ഞടുപെിലറെ ഔന്തധ്യും മനസിൊക്കു
ന്തിവിലെയാണക്. പുരാതന �ാെും മുതലള്ള ഈ തിരലഞ്ഞടുപെക് നമുക്ക് മനസിൊക്ാ
നാകുും.
തലറെ വവെയുലെ നല ഫെങ്ങൾ, തുറന് മനവസാലെ വദവത്ിനർപെിച് ആവബെിലറെ 
തുറന് വ��ൾക്ക് �െ�വിരുദ്മായിരുന്നു സവഹാദരലനതിലര മുഷ്ി ചുരുട്ിലക്ാ
ണ്ക് അവലന വധിച് �ാവയലറെ അെഞ്ഞ വ��ൾ.അതുവപാലെയാ�രുതക്. വവറിട് 
സ്വപക് നും �ാണുന് യുവജനങ്ങളായ നിങ്ങളിൽ നിന്ാണക് നാളലത് സമൂഹും ജനിക്കു
ന്തക്, നിങ്ങളുലെ �രങ്ങളിൽനിന്ാണക് ഈ നാെിനക് അനധ്യമായ സമാധാനും വ�വരു
ന്തക്.എപ്ര�ാരും ഈ വെിയ ആശയും നെപെിൊക്ാലമന് വചാദധ്യവമായി ബന്ധലപെട്ക് 
ഭാവിക്കു വവണ്ിയുള്ള ഏതാനും വചരുവ�ൾ മുവമ്പാട്ടുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നു.
നമ്മുലെ വ�യിലെ അഞ്ചു വിരല�വളാെക് ബന്ധലപെടുത്ി ഞാൻ അതക് വിശദനീ�രിക്ാും.
പ്ാർത്ഥന 'ആത്ാവിന്റെ ജലം'
ഹൃദയവത്ാെക് ഏറ്വും അടുത്തുള്ള വിരൽ എന് നിെയിൽ ജനീവിതത്ിലറെ തലന് സ്പ
ന്നമായ പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധലപെട്ിരിക്കുന്നു തള്ളവിരൽ. പ്രശ്നങ്ങളുലെ മൂർത്ത
യിൽ നിന്ക് വളലര അ�ലെയുള്ള ഒരു അമൂർത് യാഥാർത്ഥധ്യമായി ഇതക് വതാന്ിവയ
ക്ാും. എന്ാൽ പ്രാർത്ഥനയാണക് അെിസ്ഥാനപരമായ ആദധ്യലത് �െ�ും. �ാരണും 
നമുക്ക് അതക് ഒറ്്കെക് ലചയ്യാൻ �ഴിയില. നമ്ൾ ആരുും സർ്ശക്തരല, നമ്ൾ അജയ്യ
രാലണന്ക് എവപൊലഴങ്ിലും വിചാരിച്ാവൊ, അവപൊൾ ദയനനീയമായി പരാജയലപെടുന്നു. 
വവവരാലെ പിഴലതറിയലപെട് വൃക്ും വപാലെയായി തനീരുന്നു: വലതുും ബെവമുള്ളതാലണ
ങ്ിൽവപൊലും അതിനക് സ്വയും നിൽക്ാനാവില. അതുല�ാണ്ാണക് നാും പ്രാർത്ഥനയിൽ 
വവരുറപെിവക്ണ്തക്.  
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വദവവചന ശ്രവണും നമ്മുലെ ജനീവിതലത് തലന് ആഴത്ിൽ വളരാനും ഫെും �ാ
്കൊനും നമ്മുലെ മെിനനീ�രണ ശ്വാസലത് വപാലും സുപ്രധാന ജനീവാുംശമാക്ി മാറ്ാനും 
അനവദിക്കുന്നു. ഇതക് ലചയ്യുന്തിനക്, ഓവരാ വൃക്ത്ിനും െളിതവും അതധ്യാവശധ്യവ
മായ ഒരു �െ�ും ആവശധ്യമാണക്: ജെും. പ്രാർത്ഥന 'ആത്മാവിലറെ ജെും' ആണക്: അതക് 
െളിതവും, �ാണാൻ �ഴിയുന്തുമല, എങ്ിലും അതക് ജനീവൻ നൽകുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കു
ന്വർ ഉള്ളിൽ പ�്വത പ്രാപിക്കു�യുും, തങ്ങൾ സ്വർ�ത്ിനവവണ്ി സൃഷ്ിക്ലപെട്വരാ
ലണന്ക് തിരിച്റിയു�യുും ലചയ്യുന്നു. നമുക്ക് വയശുവിവനാടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരു അവശധ്യ
�െ�മാണക്. അ�ലെയുള്ള ഭനീതിലപെടുത്തുന് ഒരു വധ്യക്തിയല വയശു, മറിച്ക് നമുക്ായി 
തലറെ ജനീവൻ വപാലും ദാനമായി നൽ�ിയ സുഹൃത്ാണക്.
വയശു നിങ്ങലള അറിയു�യുും, വിശ്വസിക്കു�യുും, വനേഹിക്കു�യുും ലചയ്യുന്നു. കുരിശിൽ 
�ിെക്കുന് അവലന വനാക്കുവമ്പാഴാണക് നലമ് വിെമതിക്കുന് വദവലത് തിരിച്റി
യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്തക്. അതിനാൽ നമ്മുലെ ഭയവും, ഉതക്ക്ണ്ഠ�ളുും എലാും 
അവലന ഭരവമല്ിക്ണും. നിങ്ങൾ ഇന്ക് വഹിക്കുന്  വവദനയുലെ ഭാരവമറിയ ഈ 
കുരിശാണക് രണ്ായിരും വർഷൾക്ക് മുൻപക് അവൻ വഹിച്തക്. അതിനാൽ ക്രൂശിതരൂപും 
വ��ളിൽ എടുത്ക് ലനവഞ്ാെക് വചർത്ക് അവലറെ മുൻപിൽ �രയാൻ ഭയലപെെരുതക്, 
അവലറെ മുഖവത്ക്ക് വനാക്ാൻ മറക്രുതക്. ഉയിർലത്ഴവന്റ്, ഇന്നുും ജനീവിക്കുന് 
യുവാവിലറെ മുഖും! അലത, വയശു തിന്മലയ ജയിച്ചു, അവൻ കുരിശിലന പുനരുത്ഥാനത്ി
വെക്കുള്ള പാെമാക്ി. അതിനാൽ, അവലന സക്തുതിക്ാനും, അവലന പു�ഴക്ത്തുവാനും 
എലാ ദിവസവും നിങ്ങളുലെ വ��ൾ അവനിവെക്ക് ഉയർത്തു�; നിങ്ങളുലെ ഹൃദയത്ി
ലറെ പ്രതനീക്�ൾ അവവനാെക് വിളിച്ചുപറയു�, ജനീവിതത്ിലെ ഏറ്വും അടുപെമുള്ള രഹസധ്യ
ങ്ങൾ അവവനാെക് പങ്കുവയ്ക്കു�.
മണിക്കൂറു�വളാളും വഫാണു�ൾക്ക് മുന്ിൽ ലചെവഴിക്കുന് യുവാക്ലള �ാണുവമ്പാൾ 
സങ്െമുണ്ക്: പിന്നീെക് അവരുലെ മുഖവത്ക്ക് വനാക്കുവമ്പാൾ അവർ പുഞ്ിരിക്കുന്ില, 
അവരുലെ വനാട്ും ക്നീണവും വിരസവമായി തനീരുന്നു. കൂട്ായക്മയുലെ �രുത്ിലനയുും, 
�ണ്ണു�ളുലെ പ്ര�ാശലത്യുും, പങ്കുവയ്ക്കുന്തിലറെ സവന്താഷലത്യുും, പ�രും വ്കൊൻ 
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മലറ്ാന്ിനും �ഴിയില! പരസ്പരും സുംസാരിക്കു�യുും വ�ൾക്കു�യുും ലചവയ്യണ്തക് അതധ്യാ
വശധ്യമാണക്: സക് ക്രനീനിൽ എലാവരുും അവർക്ക് താൽപെരധ്യമുള്ള �ാരധ്യങ്ങൾക്ായി തിരയു
വമ്പാൾ, മറ്റുള്ളവർ അവരുലെ ജനീവിത�ഥ�ളിലൂലെയുും അവരുലെ അനഭവങ്ങളിലൂലെയുും 
നലമ് അ�തലപെടുത്തുന്തിലറെ സൗന്രധ്യും എലാ ദിവസവും �ലണ്ത്തു�.
കൂട്ായക്മ സൃഷ്ിക്കു� എന്തിലറെ അർത്ഥലമന്താലണന്ക് നമുക്ക് മനസിൊക്ാൻ 
ശ്രമിക്ാും: കുറച്ക് നിമിഷവത്ക്ക്, നിങ്ങളുലെ അടുത്തുള്ളവരുലെ �രും വചർത്തുപിെിക്കു�. 
ഒരു സഭ, ഒരു ജനത എന് വതാന്ൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ാവും. നിങ്ങളുലെ നന്മ മലറ്ാരാലള 
ആശ്രയിച്ിരിക്കുന്നുലവന്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസിൊകുും, കൂട്ായക്മയിൽ എലാും ഇരട്ിക്കു
ന്നു. നിങ്ങളുലെ സവഹാദരനും സവഹാദരിയുും, നനീ ആയിരിക്കുന് അവസ്ഥയിൽ തലന് 
നിങ്ങലള സ്വനീ�രിക്കു�യുും നിങ്ങലള പരിപാെിക്ാൻ ആഗ്ഹിക്കു�യുും ലചയ്യുന് �രു
തൊണക് നാും ഇവിലെ അനഭവിക്കുന്തക്. പരസ്പരും പിന്തുണയ്ക്കുന്വരുും, ഒഴിച്ചുകൂൊ
നാവാത്വരുമായവരുലെ സാവഹാദരധ്യത്ിലറെ ഒരു വെിയ �ുംഖെയുലെ ജനീവനള്ള 
ഭാ�മാണക് നമ്ൾ. 
മറ്റുള്ളവവരാടുള്ള നമ്മുലെ ഉത്രവാദിത്വബാധും എവപൊഴും ഓർക്ണും. അലത, നിങ്ങ
ളുലെ സഭയ്ക്കുും നിങ്ങളുലെ രാജധ്യത്ിനും നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂൊനാവാത്തുും ഉത്രവാദിത്വ 
ബന്ധിതനമായ വധ്യക്തിയാണക്; നിങ്ങൾ ഒരു വെിയ ചരിത്രത്ിലറെ ഭാ�മാണക്. അതക് 
നിങ്ങലള ഒരു നായ�നാ�ാൻ വിളിക്കുന്നു: കൂട്ായക്മയുലെ നിർമ്ാതാവായുും, സാ
വഹാദരധ്യത്ിലറെ വയാദ്ാവായുും, കൂടുതൽ ഏ�നീകൃതമായ വൊ�ത്ിലറെ അദമധ്യമായ 
സ്വപക് നും നാും വനെിലയടുക്ണും. 
ഈ സാഹസി�തയിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്്കെല: വൊ�ലമമ്പാടുും വധ്യാപിച്ചു�ിെക്കുന് മുഴവൻ 
സഭയുും നിങ്ങൾക്ക് വപ്രാത്ാഹനും നൽകുന്നു. ബുദ്ിമുട്ടുള്ള ഒരു ലവല്ലുവിളിയവല ഇതക്? 
അലത, പവക് ഇതക് സാധധ്യമായ ഒരു ലവല്ലുവിളിയാണക്. സ്വർ�ത്ിൽ നിന്ക് നിങ്ങലള 



19h¯n¡m³ XcwKw

ഈ െക്ധ്യങ്ങളിവെക്ക് തള്ളിവിടുന് സുഹൃത്തുക്ളുും നിങ്ങൾക്കുണ്ക്. അതാരാലണന്ക് 
അറിയാവമാ? ഈ പ്രവദശത്തു നിന്നുള്ള വിശുദ്ന്മാർ. വിശ്വാസത്ിലറെ ഉത്മ സാ
ക്ി�ളുും, അക്രമത്ിലറെ യുക്തിക്ക് ഒരിക്ലും വഴങ്ങാത്വരമായ രക്തസാക്ി�ൾ.
സ്വന്തും ജനീവിതും ല�ാണ്ക് വനേഹത്ിലറെയുും, ക്മയുലെയുും ശക്തിലയ അവർ ഏറ്റുപറ
ഞ്ഞു. സ്വർ�ത്ിൽ എഴതലപെട് അവരുലെ വപരു�ൾ ചരിത്രത്ിൽ എന്നുും നിെനിൽ
ക്കുും. 

സതധ്യബന്ധിതൻ ക്രിസ്തധ്യാനി
പ്രാർത്ഥനയുും സമൂഹവും �ഴിഞ്ഞക് നമ്ൾ വ�ന്ദ്ര വിരെിൽ എത്തുന്നു. മറ്റു വിരല�ലള
ക്ാൾ വ�ന്ദ്ര വിരൽ ഉയർന്ിരിക്കുന്തുവപാലെ, മഹത്രമായ ഒരു �ാരധ്യലത് അതക് 
ഓർമ്ിപെിക്കുന്നു. നിങ്ങളുലെ പ്രതനീക്�ൾക്ക് അനസൃതമായി ജനീവിവക്ണ്ടുന് ഒരു 
ഭാവിയുലെ അെിസ്ഥാന �െ� മാണിതക്. സതധ്യസന്ധത! ക്രിസ്തധ്യാനിക്ക് സതധ്യസന്ധനാ
യിരിക്ാൻ മാത്രവമ �ഴിയൂ, അലാത്പക്ും അവൻ തലറെ വധ്യക്തിത്വലത്ത്ലന് 
ഒറ്ിലക്ാടുക്കുന്നു.
ഒരു ക്രിസ്തധ്യാനി ആയിരിക്കു� എന്തക് ക്രിസക്തുവിനക് സാക്ധ്യും വഹിക്ൊണക്. അതിനള്ള 
ആദധ്യ മാർ�ും ക്രിസക്തു ആഗ്ഹിക്കുന്തുവപാലെ നനീതിവയാലെ ജനീവിക്കു�ലയന്താണക്. 
അഴിമതിയുലെ ല�ണി�ളിൽ നിങ്ങലളത്ലന് കുടുങ്ങാൻ അനവദിക്രുതക് എന്ാണക് 
ഇതിനർത്ഥും. സതധ്യസന്ധതയിലാലത നാും വയശുവിലറെ ശിഷധ്യന്മാരുും സാക്ി�ളുമല;
മറിച്ക് നാും വിജാതനീയരാണക്, വദവലത്ക്ാൾ സ്വയും ആരാധിക്കുന് വിഗ്ഹാരാധ�
രാണക്, മറ്റുള്ളവലര വസവിക്കുന്തിന പ�രും മറ്റുള്ളവലര ഉപവയാ�ിക്കുന്വരാണക്.
വി�സിക്കുന്തുും ഒരിക്ലും അവസാനിക്ാത്തുമായ അഴിമതിയുലെ �ധ്യാൻസറി
ലന നിങ്ങൾ എങ്ങലന പരാജയലപെടുത്തുും? ബുദ്ിമാന്മാരുും, മിടുക്രുമായ ആളു�ൾ 



20 h¯n¡m³ XcwKw



21h¯n¡m³ XcwKw

ഉണ്ാവും; എന്ാൽ അവർ അഴിമതിക്ാർ ആലണങ്ിവൊ? അഴിമതിക്ാരായ ഒരു 
മനഷധ്യൻ സതധ്യസന്ധനാവണാ അലവയാ? എലാവരുും വചർന്ക് പറയു�, അഴിമതി ഒഴി
ഞ്ഞുവപാ�ലട്. 'തിന്മയാൽ നിങ്ങൾ ജയിക്രുതക്, നന്മല�ാണ്ക് തിന്മലയ ജയിക്കു�'.

നാൊമലത് വിരൽ, വമാതിര വിരെിൊണക്. അവിലെയാണക് നാും വിവാഹ വമാതിര
ങ്ങൾ ഇടുന്തക്. പവക്, നിങ്ങൾ അതിലനക്കുറിച്ക് ചിന്തിക്കു�യാലണങ്ിൽ, വമാതിര
വിരൊണക് ഏറ്വും ദുർബെമായ വിരൽ. എഴവന്ൽക്ാൻ ഏറ്വും ബുദ്ിമുട്ടുള്ളതുും. 
ജനീവിതത്ിലറെ മഹത്ായ െക്ധ്യങ്ങൾ,എലാറ്ിനമുപരിയായി വനേഹും, ദുർബെതയിലൂ
ലെയുും, ബുദ്ിമുട്ടു�ളിലൂലെയുും �െന്നുവപാകുന്നുലവന്ക് ഇതക് നലമ് ഓർമ്ിപെിക്കുന്നു. 
നമ്മുലെ ബെഹനീനത�ളിൽ, പ്രതിസന്ധി�ളിൽ, നലമ് മുവന്ാട്ക് നയിക്കുന് ശക്തി 
എന്താണക്? ക്മ. �ാരണും ക്മിക്കു� എന്തിനർത്ഥും എങ്ങലന വനീണ്ടുും തുെങ്ങണലമ
ന്ക് അറിയു� എന്താണക്. സുഹൃത്തുക്വള, ഒരു പുതിയ ഭാവി സൃഷ്ിക്ാൻ നാും ക്മ 
നൽകു�യുും സ്വനീ�രിക്കു�യുും വവണും. ഒരു നിമിഷും നമുക്ക് നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു ല�ാണ്ക് 
നലമ് വദ്ാഹിച്വലര ഓർക്ാും. വദവത്ിനക് മുൻപിൽ നാും സമർപെിക്കുന് ഈ നിശ
ബ്ദതയിൽ അവവരാെക് നമുക്ക് ക്മിക്ാും.
നമ്ൾ നാല വിരല�ലള പറ്ി സുംസാരിച്ചു; പ്രാർത്ഥന ,കൂട്ായക്മ ,സതധ്യസന്ധത ,ക്മ. 
അവസാനമായി ലചറുവിരൊണക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങലന പറയാും: ഞാൻ ലചറുതാണക്, 
എനിക്ക് ലചയ്യാൻ �ഴിയുന്തക് സമുദ്ത്ിലെ ഒരു തുള്ളി മാത്രമാണക്. എന്ാൽ, 
വദവലത് ആ�ർഷിക്കുന്തക്, സ്വയും  ലചറുതാക്കുന്താണക്. ഈ അർത്ഥത്ിൽ ഒരു 
പ്രധാന പദമുണ്ക്: വസവനും.  വസവിക്കുന്വർ സ്വയും ലചറുതാകുന്നു. ഈ സുംവവദന
ത്ിന വിരാമും കുറിക്വവ , ഒരു �ാരധ്യും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നു: ഒരിക്ലും 
നിരുത്ാഹലപെെരുതക് ! നിരുത്ാഹ വവളയിലും ഒറ്ലപെടുവമ്പാഴും 'സുവിവശഷും എടുത്ക് 
വായിക്കു�. വയശുവിലന വനാക്കു�. അതക് നിങ്ങലള ആശ്വസിപെിക്കുും, അതക് നിങ്ങൾക്ക് 
സവന്താഷും നൽകുും.'.

അപെവസ്താെി� യാത്രയുലെ അവസാന ദിനത്ിൽ ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ വദശനീയ 
ലമത്രാൻ സമിതിയുലെ (ലസൻവ�ാ) ആസ്ഥാനത്ാണക് രാജധ്യലത് വവദി� വമെധധ്യ
ക്ന്മാരുമായി കൂെിക്ാഴ്ച നെത്ിയതക്. 2022 ജൂവെയിൽ നെത്ാൻ നിശ്ചയിച്ിരുന് 
സന്ർശനലത് അനസ്മരിച് പാപൊ തലറെ സന്ർശനത്ിനായി രണ്ടുതവണ അവർ 
ഒരുവങ്ങണ്ി വന്തിലന പ്രതി അവവരാടു ക്മാപണും നെത്ി. വ�ാുംവ�ായിലെ ജന
ങ്ങളുലെ വിശ്വാസും വളർത്ിലയടുക്കുന്തിനും അവിെലത് ഹരിതാഭമായ വനത്ിലറെ 
വിശാെതയിൽ 'സൃഷ്ിയുലെ സൗന്രധ്യും' സുംരക്ിക്കുന്തിനമുള്ള അവരുലെ ദൗതധ്യലത്
ക്കുറിച്ചുും പാപൊ അവവരാടു സുംസാരിച്ചു.പ്രാവദശി� സഭയുും അവരുലെ ജനങ്ങൾ അനഭ
വിക്കുന് പരനീക്ണങ്ങളിൽ അവവരാലൊപെും �ഷ്ലപെടു�യുും അവരുലെ സവന്താഷങ്ങ
ളിൽ ആനന്ിക്കു�യുും ലചയ്യുന്നുലവന്ക് പാപൊ പറഞ്ഞു. 
�ർത്ാവിലറെ സമർപെണ തിരുനാൾ ദിനത്ിൽ വവദി�രുും, ഡനീക്ന്മാരുും, സമർ
പെിതരുും, ലസമിനാരിക്ാരുമായി �ിൻഷാസായിലെ വ�ാുംവ�ാ മാതാവിലറെ നാമ
വധയത്ിലള്ള �ത്നീരൈെിൽ ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ കൂെിക്ാഴ്ച നെത്ി. ശിമവയാനും 
ഉണ്ിവയശുവമായുള്ള കൂെിക്ാഴ്ചലയ ധധ്യാന വിഷയമാക്ില�ാണ്ക് 'വയശുവിലന നമ്മുലെ 
ജനീവിതത്ിലറെ വ�ന്ദ്രത്ിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവമ്പാൾ നമ്മുലെ �ാഴ്ചപൊടു�ൾക്ക് മാറ്റുണ്ാകുും, 
നമ്മുലെ എലാ പരിശ്രമങ്ങളിലും ബുദ്ിമുട്ടു�ളിലും, അവലറെ ലവളിച് വെയമുള്ളതായുും, 
അവലറെ ആത്മാവിനാൽ ആശ്വസിപെിക്ലപെട്തായുും അവലറെ വചനത്ാൽ വധരധ്യ
ലപെടുത്തുന്തായുും അവലറെ വനേഹത്ാൽ പിന്താങ്ങുന്തായുും നമുക്ക് അനഭവമാകുും' 
- പാപൊ അവവരാടു പറഞ്ഞു. 
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ലതക്ൻ സുഡാനിൽ നെന് എ�യുലമനിക്ൽ പ്രാർത്ഥനാസവമ്ളനത്ിൽ, ഒരുമിച്ക് 
വിശ്വാസും ജനീവിച്ക് സമൂഹത്ിനും രാഷ്ടത്ിനും സമാധാന സ്ഥാപനത്ിലറെ മാതൃ�
�ളാ�ാൻ ഫ്ാൻസിസക് പാപൊ എലാ വക്രസ്തവലരയുും ആഹ്വാനും ലചയക്തു. പ്രാർത്ഥി
ക്കു�, പ്രവർത്ിക്കു�, സഞ്രിക്കു� എന്നീ മൂന്ക് �ാരധ്യങ്ങലളക്കുറിച്ാണക് പതിനായി
രക്ണക്ിനക് വപർ പലങ്ടുത് സവമ്ളനത്ിലെ പ്രഭാഷണത്ിൽ പാപൊ വിചിന്തനും 
ലചയ്തതക്. 

വദവത്ിനും മനഷധ്യർക്കുും എതിരായുള്ള ശ�തയുലെ ആത്മാവാണക് വിഭജനത്ിവെ
ക്ക് നയിക്കുന്തക്. വക്രസ്തവർ എന്ക് പറയുന്വർ ഏതു ഭാ�ത്ക് നിൽക്ണലമന്ക് 
തനീരുമാനലമടുക്ണും. യുദ്ത്ിനും അക്രമത്ിനും �ാരണമാകുന്വർ, വദവലത് 
ഒറ്റുല�ാടുക്കു�യുും അവലറെ സുവിവശഷലത് തള്ളിപെറയു�യുമാണക് ലചയ്യുന്തക്. ശ�
ക്ലള വപാലും വനേഹിക്കുന്താണക് വക്രസ്തവ വനേഹും. അതുല�ാണ്ടുതലന് നമ്മുലെ 
വിശ്വാസും പങ്കുവയ്ക്കുന്വരുമായി ഇതക് എത്രയധി�ും ആവശധ്യമുണ്ക്?.ഏവരുും ഒന്ായിരി
ക്കു� (വയാഹന്ാൻ 17, 21) എന്താണക് പിതാവിവനാെക് നമുക്കു വവണ്ിയുള്ള വയശുവി
ലറെ പ്രാർത്ഥന. സുവിവശഷും യാഥാർഥധ്യമായി മാറുന്തിനവവണ്ി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്ാ
ലമന്ക് പാപൊ ആഹ്വാനും ലചയക്തു.

ചിതറിേ�ായവർന്�ാ�ം
അപെവസ്താെി� പരധ്യെനത്ിലെ ആദധ്യ ദിനമായിരുന് ശനിയാഴ്ച വവകുവന്രും പാ
പൊയുലെ പ്രഥമ പരിപാെി സുഡാനിൽ സും�ർഷങ്ങൾ മൂെും ചിതറിവപൊയ ജനങ്ങളുമാ
യുള്ള കൂെിക്ാഴ്ചയായിരുന്നു.പാപൊ താമസിച്ിരുന് അപെവസ്താെി�ക് നൺഷിവയച്റിൽ 
നിന്ക് 2 �ിവൊമനീറ്ർ അ�ലെ രണ്ായിരും വപർക്ക് ഇരിപെിെ സൗ�രധ്യമുള്ള 'ഫ്നീഡും 
ഹാളിൽ' ആയിരുന്നു കൂെിക്ാഴ്ചയ്ക്കുള്ള വവദി സജ്നീ�രിച്ിരുന്തക്. സുഡാൻ ജനതയുലെ 
വിവമാചന വസനലയ നയിച് വപാരാളിയുും രാഷ്ടനീയ പ്രവർത്�നും, സമാധാന ഉെമ്പെി 
ഒപ്പുവ്കെലപെട്തിന വശഷും സുഡാലറെ വവസക് പ്രസിഡ�ും ആയിരുന് വജാൺ �ാരുംങക് 
ലദ മബിവയാറിലറെ ശവകുെനീരത്ിന സമനീപമാണക് ഫ്നീഡും ഹാൾ. ലഹെിവക്ാപക്റ്ർ 
അപ�െത്ിൊയിരുന്നു അദേഹത്ിലറെ അ�ാെ മരണും. 
�ാനാനന്തരും സക് വ�ാട്ക്െണ്ിലെ സഭയുലെ വമാഡവററ്ർ ഇയായിൻ ഗ്നീൻഷനീൽഡക്സി
ലറെ പ്രാരുംഭ പ്രാർത്ഥനവയാലെ കൂെിക്ാഴ്ച്കെക് തുെക്മായി. 'കൃപാലവായ സ്വർഗ്നീയ 
പിതാവവ, അങ്ങയുലെ പുത്രനും ഞങ്ങളുലെ �ർത്ാവമായ വയശു ക്രിസക്തുവിലറെ നാ
മത്ിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നു' എന്ാരുംഭിച് പ്രാർത്ഥന 'തനീർച്യായുും ഇലതാരു 
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പുതിയ തുെക്ത്ിലറെ സ്വാതന്തധ്യമുള്ള പ്രതനീക്യുലെ ഇെമായിരിക്ലട്' എന് വദവി� 
പ്രതധ്യാശ പങ്കുവയ്ക്കുന്തായിരുന്നു.'അങ്ങയുലെ നാമത്ിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ിച്ചു കൂടുവമ്പാലഴ
ലാും അങ്ങക് ആത്മാവ വഴി ഞങ്ങവളാടു കൂലെ ഉണ്ായിരിക്കുലമന് അങ്ങയുലെ വാ�ാനും 
ഞങ്ങൾ മന്ിൽ താവൊെിക്കുന്നു' എന്നുും വമാഡവററ്ർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സുഡാനിൽ ചിത
റലപെട് ജനങ്ങളുലെ അവസ്ഥ അവതരിപെിക്കുന് ഒരു വനീഡിലയാ പ്രദർശനമായിരുന്നു 
തുെർന്ക്. തദനന്തരും ലബൻത്ിയു, മൊക്ൽ, ജൂബ എന്ിവിെങ്ങളിലെ മൂന്ക് അഭയ 
വ�ന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓവരാ കുട്ി വനീതും സാക്ധ്യും നെക്�ി. 

പ്രഭാഷണാനന്തരും ഫ്ാൻസിസക് പാപൊയുും �ാറെർബറി ആർച്ക്ബിഷപ്പുും സക് വ�ാട്ക്െ
ണ്ിലെ സഭയുലെ വമാഡവററ്ർ ഇയായിൻ ഗ്നീൻഷനീൽഡക്സുും വചർന്ക് ആശനീർ്ാദും 
നെക്�ി. തുെർന്ക് ഒരു പാരമ്പധ്യ നൃത്വത്ാടുകൂെിയായിരുന്നു ഈ മഹാസും�മത്ിലറെ 
സമാപനും. തദനന്തരും പാപൊ, സുഡാൻ ജനതയുലെ വിവമാചന പ്രസ്ഥാനത്ിലറെ
യുും വസനധ്യത്ിലറെയുും തെവനായിരുന് വജാൺ �ാരാും�ിലറെ ശവകുെനീരത്ിവെക്കു 
വപായി. ഫ്നീഡും ഹാളിൽ നിന്ക് 500 മനീറ്ർ മാത്രും അ�ലെ സ്ഥിതിലചയ്യുന് അവിലെ 
ഒരുക്ിയിരുന് വവദിയിൽ �ാറെർബറി ആർച്ക്ബിഷപെക് സക് വ�ാട്ക്െണ്ിലെ സഭയുലെ വമാ
ഡവററ്ർ എന്ിവർലക്ാപെും എ�യുലമനിക്ൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പാപൊ പലങ്ടുത്തു.

േ�ഹ �ാരക ��
തലറെ ഈ അജപാെന സന്ർശനത്ിലറെ സമാപനദിനമായിരുന് ഞായറാഴ്ച 
രാവിലെ വജാൺ �ാരാും�ിലറെ സക്മൃതിമണ്ഡപമുള്ള ചത്വരത്ിൽ പാപൊ വിശുദ് കുർ
�ാന അർപെിച്ചു. അപെവസ്താെി�ക് നൺഷിവയച്റിനക് തലറെ ഇെയസന്ർശനത്ിലറെ 
ഒരു സ്മാര� മുദ് സമ്ാനിച്തിന വശഷും വിെലചാലിയ പാപൊ �ാറിൽ യാത്രയായി. 
ബെിവവദി ഒരുക്ിയിരുന് സക്മൃതിമണ്ഡപ ചത്വരത്ിനടുലത്ത്ിയ പാപൊ വപപെൽ 
വാഹനത്ിവെക്കു മാറി �യറു�യുും അവിലെ സന്ിഹിതരായിരുന് എഴപതിനായിര
ത്ിവെലറ വരുന് വിശ്വാസി�ളുലെ ഇെയിലൂലെ അവലര അഭിവാദധ്യും ലചയക്തുല�ാണ്ക് 
�െന്നുവപാകു�യുും ലചയക്തു. വപപെൽ വാഹനത്ിൽ പാപൊല്കൊപെും ജുബാ അതിരൂപത
യുലെ ആർച്ക്ബിഷപെക് സ്റനീഫൻ അലമയൂ മാർട്ിൻ മുള്ളയുും ഉണ്ായിരുന്നു.
ആും�െ ഭാഷയിൊയിരുന്നു വിശുദ് കുർ�ാന. പ്രവവശന �ാനും ആരുംഭിച്വപൊൾ 
സഹ�ാർമ്ി�ർ പ്രദക്ിണമായി ബെിവവദിയിവെക്കു നനീങ്ങി. അവപൊൾ ബെിവവദിക്കു 
മുന്ിൽ, നാട്ടു പാരമ്പരധ്യമനസരിച്ക് പ്രവവശന�ാനത്ിനനസൃതും നൃത്വും അരവങ്ങ
റുന്നുണ്ായിരുന്നു. ദിവധ്യബെിയിൽ മിക്വാറുും തലന് �ാനങ്ങൾലക്ാപെും നൃത്ും ഉണ്ാ
യിരുന്നു. പാപൊ ബെിവവദിയിലെത്ി വിശുദ് കുർ�ാന ആരുംഭിച്ചു. വിശുദ് ഗ്ന്ഥ വാ
യന�ൾക്കു വശഷും പാപൊ സുവിവശഷ സവന്ശും നെക്�ി. 

ദക്ിണ സുഡാനിൽ നിന്നു പുറലപെട് വിമാനും സുഡാൻ, ഈജിപ്തക്, ഗ്നീസക്, ഇറ്െി എന്നീ 
രാജധ്യങ്ങളുലെ വവധ്യാമപാത ഉപവയാ�ലപെടുത്ി. ഈ രാ
ജധ്യങ്ങളുലെ മു�ളിലൂലെ പറക്വവ ഒവരാ രാജധ്യത്ിലറെയുും 
മു�ളിൽവച്ക് നാട്ടു�ാർക്കുും നാെിനും നന്മ വനർന്നുള്ള 
സമാധാനാശുംസ�ളുും പ്രാർത്ഥന�ളുും അെങ്ങിയ 
ലെെഗ്ാും സവന്ശും അതാതു നാടു�ളുലെ തെവന്മാർക്ക് 
പാപൊ അയച്ചു. വിമാനത്ിൽ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്�രുമാ
യി പതിവവപാലെ സുംവദിക്ാനും പാപൊ സമയും �ലണ്
ത്ി.ലെ സുംവദിക്ാനും പാപൊ സമയും �ലണ്ത്ി. m
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േഡാ.ദീപ േമരി േജാസഫ്
അസി. ലപ്രാഫസർ  മെയാളും 
ലസൻറക്. വജാൺസക് വ�ാവളജക്, അഞ്ൽ 

പുവരാഹിത ജനീവിതലത് പ്രതിപാദിക്കുന് 
നിരവധി കൃതി�ൾ മെയാളഭാഷയിലണ്ാ
യിട്ടുണ്ക്. അവയിൽ വവയക്തി�വും സാമൂ
ഹി�വും സർഗ്ാത്മ�വമായ ജനീവിതലത് 
പുവരാഹിതജനീവിതവത്ാടു കൂട്ിയിണക്ി 
ആവിഷക് �രിക്കുന് പുസ്ത�ങ്ങൾ വിരെിലെ
ണ്ാവന്വവയയു�. അക്കൂട്ത്ിൽ ഉൾലപെടുത്ാവന്താണക് ഫാ. വതാമസക് 
കുഴിനാപ്പുറലത്ക്കുറിച്ക് ഫാ. ജൂബി കുഴിനാപ്പുറത്ക് എഡിറ്റു ലചയ്തക് ദി �മ്നീഷൻ 
വഫാർ തിവയാളജി പബ്ിവക്ഷൻ പ്രസിദ്നീ�രിച് 'അനഗ്ഹത്ിലറെ അക്
രവർഷങ്ങൾ: ഒരു വവദി�ലറെ സർഗ്ാത്മ� ജനീവിതും' എന് ജനീവചരിത്രും. 
ഈശ്വരവരത്ാൽ �ാത്തു സുംരക്ിക്ലപെട് അനശ്വരമായ വവദി�ജനീവിത
ലത്യാണക് 'അനഗ്ഹത്ിലറെ അക്രവർഷങ്ങൾ' എന് പുസ്ത�ും അെയാള
ലപെടുത്തുന്ലതന്നു വധ്യക്തും.
 വതാമസക് കുഴിനാപ്പുറത്ച്ലറെ പൗവരാഹിതധ്യജനീവിതലത് നാെക് വധ്യതധ്യസ്ത 
തെങ്ങളിലൂലെ സമഗ്മായി ഈ പുസ്ത�ും അവതരിപെിക്കുന്നു. നാെക് ഭാ�ങ്ങളായി 

A\p`h§fpw A£c§fpw Cg tNÀ¶ A\p`h§fpw A£c§fpw Cg tNÀ¶ 

Hcp ]utcmlnXy PohnX¯nsâ Hcp ]utcmlnXy PohnX¯nsâ 

t\À¡mgv--NIÄ !t\À¡mgv--NIÄ !

അക്ഷരം ��കം അക്ഷരം ��കം 
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ഇരു�റ്ി അൻപതക് വപജു
�ളിൊണക് ഈ പുസ്ത�ലത് 
ഫാ. ജൂബി കുഴിനാപ്പുറത്ക് 
ക്രമലപെടുത്ിയിരിക്കുന്തക്. 
ഒന്ാും ഭാ�മായ 'ആത്മ
സ്പന്നങ്ങൾ' എഴതിയതക് 
വജായി വളവിലും, രണ്ാും 
ഭാ�മായ 'യാത്ര�ൾ അറി
വിലറെ പുതിയ ലവളിച്ങ്ങൾ' 
എഴതിയതക്  �നീത വിൻലസ
�മാണക്. 'ഓർമ്�ളുലെ 
ചിത്രശാെ' എന് തെ
ലക്ട്ിലള്ള മൂന്ാുംഭാ�ും 
ചിത്രങ്ങളുലെ വശഖരമാ
ണക്. നാൊുംഭാ�മായ 
'സാഹിതധ്യസപരധ്യ'യിൽ 
അച്ലറെ ഗ്ന്ഥങ്ങലള
യുും പ്രബന്ധങ്ങലളയുും 
കുറിച്ചുള്ള വധ്യതധ്യസ്ത വെഖ
�രുലെ പഠനങ്ങളുും ഉൾ
ലപെടുത്ിയിരിക്കുന്നു.
 ഒ ന്നു മു ത ൽ 
അഞ്ക് വലരയുള്ള 
അധധ്യായങ്ങളിൽ കു
ഴ ി ന ാ പ്പു റ ത് ച് ല റെ 
ബാെധ്യ�ാെ ജനീവിത
ലത് ഹൃദധ്യതവയാലെ 

അെയാളലപെടുത്തുന്നു. 
ഓമല്ലൂരിലറെ ഗ്ാമ�ാഴ്ചയിലൂലെയാണക് ഇതക് 

ആരുംഭിക്കുന്തക്.ക് വദശും വധ്യക്തിയുലെ സ്വത്വനിർമ്ിതിയുലെ  ഭാ�മായി 
മാറാറുണ്ക്. ഓമല്ലൂർ എന് ല�ാച്ചുഗ്ാമവും അതിലറെ ചരിത്രവും �ാർഷി� സും
സക് �ാരവും അച്ലറെ ജനീവിതലത് നിർണയിച് ഒന്ായിരുന്നു. ചനീക്നാൽ �വ. 
എൽ.പി സക് കൂളിലെയുും, ഓമല്ലൂർ ആരധ്യഭാരതി സക് കൂളിലെയുും വിദധ്യാഭധ്യാസ�ാെും, 
അദ്ധ്യാപ�ലരക്കുറിച്ചുള്ള  ഓർമ്�ൾ ഇവലയലാും ഈ അധധ്യായങ്ങളിൽ സൂക്ി
ക്കുന്നു.
 ആറു മുതൽ പത്തു വലരയുള്ള അധധ്യായങ്ങൾ, ലസമിനാരി പഠനത്ിനാ
യി വചർന്�ാെും മുതൽ പൗവരാഹിതധ്യസ്വനീ�രണുംവലരയുള്ള �ാെയളവിലന 
അെയാളലപെടുത്തുന്നു. ലസമിനാരിയിൽ  വചരാലനത്ിയവപൊൾ അന്ക് ആർച്ക് 
ബിഷപൊയിരുന് ബനഡി�ക് മാർ ഗ്ിവ�ാറിവയാസക് തിരുവമനി വചാദിച് വചാദധ്യ
ങ്ങൾ ഇന്നുും അച്ൻ മന്ിൽ ഹൃദധ്യതവയാലെ സൂക്ിക്കുന്നുണ്ക്. 

 പതിലനാന്ക് മുതൽ പതിന്ാെക് വലരയുള്ള അധധ്യായങ്ങളിൽ അജപാ
െനരും�ത്തുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളാണക്. ആറ്ിങ്ങൽ വ�ന്ദ്രമാക്ിയുള്ള മിഷൻ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ാണക് അവദേഹും ആദധ്യമായി വനതൃത്വും നൽ�ിയതക്. തുെർന്ക് 
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അതിരൂപതാ ചാൻസിെറായുള്ള നിയമനും, വറാമിലെ ലപാന്തിഫിക്ൽ ഓറിയ
റെൽ ഇൻസ്റിറ്യൂട്ിലെ പൗരസ്തധ്യ �ാനൻ നിയമങ്ങളിലള്ള ഉപരിപഠനും എന്ിവ
ലയക്കുറിച്ക് വിവരിക്കുന്നു. ഇക്ാെയളവിൽ ഇറ്െിയിലെയുും ജർമ്നിയിലെയുും 
പള്ളി�ളിൽ നെത്ിയ വസവനങ്ങൾ, വറാമിൽ നെന് മെങ്ര സഭ സുറിയാനി 
�വത്ാെിക്ാ സഭയുലെ മഹാജൂബിെി ആവ�ാഷത്ിന നൽ�ിയ വനതൃത്വും 
എന്ിവയുും ശ്രവദ്യമാണക്. പതിനഞ്ാമലത് അധധ്യായത്ിൽ പത്രപ്രവർത്ന 
രും�വത്ക്കുള്ള �െന്നുവരവിലന അെയാളലപെടുത്തുന്നുണ്ക്. ദനീപി�പത്രത്ിലറെ 
തിരുവനന്തപുരും യൂണിറ്ിലറെ റസിഡറെക് മാവനജരായി അച്ൻ നിയമിതനായി. 
സാമൂഹി�-
സാുംസക് �ാരി�-രാഷ്ടനീയ വമഖെ�ളിലെ നിരവധി വധ്യക്തി�ളുമായി സൗഹൃദും 
സമ്പാദിക്ാനും സാമൂഹി� ഇെലപെല�ൾക്കുും അച്നക് അവസരമുണ്ായി. 
സർഗ്ാത്മ� ജനീവിതലത് ശക്തിലപെടുത്ാനും ഇക്ാെയളവിൽ �ഴിഞ്ഞു. തു
െർന്ക് പതിനാറാമലത് അധധ്യായത്ിൽ അച്ലറെ പൗവരാഹിതധ്യ രജതജൂബിെി 
ആവ�ാഷങ്ങലളയുും വജായി വളവിൽ വരഖലപെടുത്തുന്നു. 
 'യാത്ര�ൾ അറിവിലറെ പുതിയ ലവളിച്ങ്ങൾ' എന് ഭാ�ും ആരുംഭിക്കു
ന്തക്, വറാമിലെ ഡമഷനീവനാ വ�ാവളജക് ജനീവിതത്ിനിെയിൽ ഫ്ാൻസിലെ ലൂർദേക്, 
ആർസക്, െിസയൂ എന്ിവിെങ്ങളിവെക്കു അച്ൻ നെത്ിയ തനീർത്ഥയാത്രവയാലെ
യാണക്. തുെർന്ക് അവമരിക്ൻ ഐ�ധ്യനാടു�ളിവെക്കുും വിശുദ് നാട്ിവെക്കുും 
യൂവറാപെിവെക്കുും സൗത്ക്ആഫ്ിക്യിവെക്കുമുള്ള യാത്ര�ളുലെ വിവരണമാ
ണക്. വായനക്ാരുലെ ഉള്ളിലും മായാത് ഓർമ്യായി ആഴത്ിൽ പതിയുന്നു. 
ത�ർക്ലപെട് ജറുസവെും വദവാെയത്ിലറെ അവവശഷിപൊയ വിൊപമതിെിൽ 
ശിരസ്സുമുട്ിച്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന് യഹൂദജനതയുലെ ചിത്രവും സവിവശഷ വായനാന
ഭവത്ിവെക്ാണക് നലമ് ല�ാണ്ടുവപാകുന്തക്. വിശുദ്നാട്ിവെക്കുള്ള യാ
ത്ര�ൾ വബബിളിലൂലെയുള്ള സഞ്ാരമായി വായനക്ാർക്ക് അനഭവലപെടുന്നു. 
വജാൺവപാൾ രണ്ാമൻ മാർപൊപെയുലെ വിശുദ്നാമ�രണ ചെങ്ങിൽ പലങ്ടു
ക്ാനായി യൂവറാപെിവെക്കുള്ള യാത്ര ഏലറ ഹൃദധ്യമായി അവതരിപെിക്കുന്നു. നാമ�
രണചെങ്ങിൽ വി.കുർബാനയിൽ സഹ�ാർമ്ി�നാകുവാൻ െഭിച് അവസരും 
അച്നക് ആത്മനീയ നിർവൃതിയുലെ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നുലവന്ക് വരഖലപെടുത്തുന്നു
ണ്ക്.
 സൗത്ാഫ്ിക്യിവെക്കുള്ള സഞ്ാരങ്ങൾ വജവവവവിദ്ധ്യങ്ങളിവെ
ക്കുും ചരിത്രത്ിവെക്കുും സ്വാതന്തധ്യവബാധത്ിവെക്കുമുള്ള യാത്ര�ളായിരുന്നു. 
പനീറ്ർ മാരിറ്ക് സക് ബർഗ്ക് ന�രത്ിലള്ള ചർച്ക് സക്ട്നീറ്ിലെ മഹാത്മാ�ാന്ധിയുലെ 
പൂർണ്�ായ ലവങ്െ പ്രതിമയുും ഹൗവിക്ിലെ ലനൽസൺ മവണ്െ �ാപക്ച്വർ 
വസറ്ിലള്ള ലനൽസൺ മവണ്െയുലെ 50 സ്റനീൽ തൂണു�ളിൽ ആവെഖനും ലച
യ്തിരിക്കുന് ചിത്രവും ഇന്തധ്യയുലെയുും സൗത്ാഫ്ിക്യുലെയുും സ്വാതന്തധ്യവപാരാട്
ങ്ങളുലെ ചരിത്രസന്ധി�ലളയാണക് ഓർമ്ിപെിക്കുന്തക്. വതാമസക് കുഴിനാപ്പുറത്ച്
ലറെ യാത്ര�ലള വളലര സൂക്ക്മതവയാലെ വനാക്ിക്ാണു�യാണക് വെഖി�. 
 ഈ ഗ്ന്ഥത്ിലെ മൂന്ാും ഭാ�മായ 'ഓർമ്�ളുലെ ചിത്രശാെ' അച്
ലറെ ജനീവിതത്ിലെ അനർ�നിമിഷങ്ങളിവെക്ക് നലമ് കൂട്ിലക്ാണ്ടു വപാകുന്നു. 
ഈ അധധ്യായത്ിൽ തൂെി� �ധ്യാമറ്കെക് വഴിമാറുന് �ാഴ്ചയാണക് നാും �ാണുന്
തക്. ഓവരാ ചിത്രവും ഇന്ലെ�ളുലെ ഓർമ്ലപെടുത്ല�ളാണക്. പിന്ിട് വഴി�
ലളക്കുറിച്ചുും, �െന്നുവപായ �ാെലത്പെറ്ിയുള്ള �ഥ�ൾ അവ നിരന്തരും പറ
ഞ്ഞുല�ാവണ്യിരിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളുലെ സൗഹൃദത്ിലറെ ആഹ്ാദത്ിലറെ 
�രുതല�ളുലെ �ഥ�ളാണക് അവയ്ക്കു പറയാനള്ളതക്. 'സാഹിതധ്യസപരധ്യ' ഏഴക് 
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വെഖനങ്ങളുലെ സമാഹാരമാണക്. വതാമസക് കുഴിനാപ്പുറത്ച്ൻ എഴതിയ പ്രബ
ന്ധങ്ങലളയുും പുസ്ത�ങ്ങലളയുും കുറിച്ചുള്ള വധ്യതധ്യസ്ത വെഖ�രുലെ നിരൂപണങ്ങളാ
ണക് ഈ ഭാ�ും. 'ക്രിസ്ത്വാനഭവത്ിവെക്ക് തുറക്കുന് വാതിൽ' എന് വെഖനത്ിൽ 
അച്ലന ആത്മനീയരഹസധ്യങ്ങലള, എഴത്ിലൂലെ െളിതമായ ഭാഷയിൽ വദവജ
നത്ിന മന്ിൊക്ില�ാടുക്കുന് ഇെയനായി സു�നധ്യ പാമാുംവ�ാെക് വിവശഷി
പെിക്കുന്നു. 'വദവജനും', '�ാവനാനി�പഠനങ്ങൾ' എന്നീ കൃതി�ളിലെ ഭാഷലയ 
അവന്വഷിക്കു�യാണക് സു�നധ്യ പാമാുംവ�ാെക്. സഭ, രക് എന്നീ പദങ്ങൾക്കു 
അച്ൻ നൽകുന് അർഥവിവശഷങ്ങളിലൂലെ വദവി� ചിന്ത�ൾ ജന�നീയമാക്കു
ന്നുലവന്നു വെഖി� വിെയിരുത്തുന്നു.
 'വദവജനും' എന് പുസ്ത�ലത് പഠനവിഷയമാക്കു�യാണക് 'ജനീവിത 
സ്പർശിയായ വദവശാസ്തും' എന് വെഖനത്ിലൂലെ റവ. വഡാ. �നീവർഗ്നീസക് 
പണിക്ർ. പ്രശക് നസങ്നീർണമായ ആധുനി�യു�ത്ിൽ അതധ്യധി�ും പ്രസക്ത
മായ ഒരു ആധധ്യാത്മി�ഗ്ന്ഥും എന്ാണക്, 'വദവജനും' എന് പുസ്ത�ലത് വഡാ. 
എും.വി. വതാമസക് വിവശഷിപെിക്കുന്തക്. 'കുഴിനാപ്പുറത്ച്ലറെ അജപാെനദർശന
വും അതിലറെ സാക്ാതക്�ാരവും' എന് വെഖനത്ിൊണക് അവദേഹും ഇങ്ങലന 
പറയുന്തക്. അജപാെനരും�ലത് അച്ലറെ നവചിന്ത�ലള ഈ വെഖനത്ിൽ 
അവദേഹും നിരനീക്ിക്കുന്നുണ്ക്. വദവജനത്ിലറെ വിവിധ അനഭവങ്ങലളയുും 
അവരുലെ വധ്യതധ്യസ്ത ജനീവിത വമഖെ�ലളയുും ആധുനി� ചുറ്റുപാടു�ളിൽ അവരന
ഭവിക്കുന് പ്രശക് നങ്ങലളയുും സുംബന്ധിക്കുന് അവന്വഷണമാണക് 'വദവജനും' 
എന് ഗ്ന്ഥലമന്ക് 'ഉത്മമായ വായനാനഭവും' എന് വെഖനത്ിലൂലെ റവ. 
ഫാ. ഡാനിവയൽ പൂവണ്ത്ിലും വിെയിരുത്തുന്നു.
 'സർ്ാവലേഷിയായ ഐ�ധ്യത്ിവെക്ക് നയിക്കുന് രചന�ൾ' എന് 
വെഖനത്ിൽ റവ. വഡാ. മാതയു ചാർത്ാുംകുഴി വതാമസക് കുഴിനാപ്പുറത്ച്ലറെ 
വദവശാസ്ത പഠനങ്ങലള ക്രിസക്തുവിജ്ഞാനനീയും, വദവജന വ�ന്ദ്രനീകൃതും 
എന്ിങ്ങലന രണ്ടു വിഭാ�ങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു. വഡാ. ഡി. ബാബുവപാളി
ലറെ 'സാൽവിഫി�ക് വൊ: ഒരു പഠനും' എന് വെഖനത്ിൽ 'രക്ാനിയമും'എന് 
കൃതിലയ പഠനവിവധയമാക്കുന്നു. പൗരസ്തധ്യസഭ�ളുലെ �ാനൻ നിയമങ്ങളുലെ 
രക്ാ�രസ്വഭാവലത്പെറ്ിയുള്ള പഠനമാണക് ഈ കൃതി. രക്ാനിയമത്ിൽ കു
ഴിനാപ്പുറത്ച്ൻ അവതരിപെിക്കുന് അെിസ്ഥാന വദവശാസ്തതത്വലത്ക്കുറിച്ക് 
വഡാ. ഡി. ബാബുവപാൾ പറയുന്തക് ഇങ്ങലനയാണക്. ''സഭയുലെ നിയമങ്ങൾ 
അെിസ്ഥാനപരമായി മനഷധ്യലര രക്യിവെക്ക് നയിക്കുന്  ഉപ�രണങ്ങളായി
രിക്ണും. അങ്ങലന ആകുന്ിലലങ്ിൽ അവ സഭയുലെ നിയമങ്ങളായിരിക്കു�
യില''. 
 'വദവജനും', '�ാവനാനി� പഠനങ്ങൾ', 'സക് വനഹത്ിലറെ സവന്താഷും', 
'മാതാപിതാക്ളുും മക്ളുും അറിയാൻ' എന്നീ നാലകൃതി�ലളക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത�
ളാണക് 'വതാമസക് കുഴിനാപ്പുറത്ച്ലറെ വദവശാസ്ത ദർശനും - ഒരു അെക്മായ 
വനീക്ണും' എന് വെഖനും. ലഷവ. ലപ്രാഫ. പാപെിവതാമസക് വിളവിനാൊണക് ഈ 
വെഖനും എഴതിയതക്. ജനീവിതത്ിലറെ സമഗ്വമഖെ�ലളയുും തലറെ പാ
ദസ്പർശത്ാൽ ദനീപ്തമാക്ിയ ഉത്മനാലയാരു പുവരാഹിതലറെ മിഴിവാർന് 
ജനീവിതാവിഷക് �ാരമാണക് ജൂബി കുഴിനാപ്പുറത്ച്ൻ വ�ാർത്ിണക്ിയ ഈ പു
സ്ത�ത്ിലള്ളതക്. പൗവരാഹിതധ്യജനീവിതും എന്തിനപ്പുറും സാമൂഹി�വും സർഗ്ാ
ത്മ�വമായ ഇെലപെല�ൾക്ക് പൗവരാഹിതധ്യും പവിത്രമായ ഊർജ്വ�ന്ദ്രമായി 
പരിെസിക്കുന്തിലറെ ഉജ്്വെ ചിത്രും കൂെി 'അനഗ്ഹത്ിലറെ അക്രവർഷ
ങ്ങൾ' എന് ഈ പുസ്ത�ും നമുക്ക് �ാണിച്ചുതരുന്നുണ്ക്.  m
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പതിവ രനീതി�ലള ഉലും�ിക്കുന് അസാധാരണവും 
ആയാസ�രവമായ  സക് വനഹമാണക് ഈവശായുവെലതന്ക് 
ഫ്ാൻസനീസക് പാപെ 2023 ലഫബ്രുവരി 19നക് മത്ായിയുലെ 
സുവിവശഷും അഞ്ാും അദ്ധ്യായും 38 മുതൽ 48 വലരയുള്ള 
വിശുദ് ഗ്ന്ഥ ഭാ�ും ഉദ്രിച്ചു ല�ാണ്ക്  പ്രവബാധിപെിച്ചു.

ഒരു �രണത്െിക്കുന്വനക് മറു�രണും �ാണിച്ചു ല�ാ
ടുക്കു�, ശ�വിലന സക് വനഹിക്കു�, അവർക്ായി പ്രാർ
ത്ഥിക്കു� തുെങ്ങിയ പ്രവബാധനങ്ങൾ വയശു നൽകുന് സുവിവശഷ ഭാ�മാണക്.  നലമ് 
സക് വനഹിക്കുന്വലര സക് വനഹിക്കുന്തുും നമ്ളുമായി ചങ്ങാത്ും ഉള്ളവവരാെക് ചങ്ങാത്ും 
പുെർത്തുന്തുും സാധാരണമാണക്. ഇങ്ങലനയുള്ളയവസരത്ിൽ ഈവശാ വചാദിക്കു
ന്തക് നിങ്ങൾ ഇതുവപാലെ പ്രവർത്ിച്ാൽ എന്താണക് അസാധാരണമായി ലചയ്യുന്തക് 
എന്ാണക്. ഫ്ാൻസനീസക് പാപെ ഈ പ്രവതധ്യ� വിഷയമാണക് നമുക്ായ ചിന്താവിഷയമാ
ക്കുന്തക്.

പതിവക് വശെിക്ക് വിപരനീതും

പതിവിലറെ പരിധിക്പ്പുറമുള്ളതിലന നാും 'അസാധാരണും' എന്ാണവലാ പറയു�. 
അതക് പതിവരനീതി�വളയുും വിവവ�ും നിർവദേശിക്കുന് സാധാരണ �ണക്കുകൂട്ല�വളയുും 
�വച്ചു വക്കുന്നു. നാും സാധാരണ നവമ്ാെക് മറ്റുള്ളവർ ലപരുമാറുന് അവത രനീതിയിലും 
സ്വഭാവത്ിലും ആണക് തിരിച്ചുും ലപരുമാറു�. നമ്വളാെക് വമാശമായി ലപരുമാറുന്വവരാ
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െക് നമ്ൾ അവത നാണയത്ിൽ തലന് പ്രതി�രിക്കുന്നു. അങ്ങലന നാലമലാവരുും  
സമനിെയിൊണക്. പതിവിൽ ല�ാടുക്ലും വാങ്ങലും തമ്ിലള്ള സന്തുെിതാവസ്ഥയിൽ 
നിെല�ാണ്ാൽ �ാരധ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്മുണ്ാ�ില. പാപെ പറയുന്തക്  വദവും ഇവത യുക്തി 
പിന്തുെർന്നു എങ്ിൽ നമുക്ക് രക്ലയന് സതധ്യും ഉണ്ാകുമായിരുന്ില എന്ാണക്. 
എന്ാൽ വദവസക് വനഹും എലായക് വപൊഴും 'അസാധാരണമാണക്.' 
മറ്റു വാക്ിൽ പറഞ്ഞാൽ വദവസക് വനഹും എവപൊഴും മറുപുറും �െക്കുന്നു. അതക് നമ്മുലെ 
ബന്ധങ്ങൾ ജനീവിക്കുന് സാധാരണ മാനദണ്ഡങ്ങലള ഉലും�ിക്കുന്നു. ഇതക് നമുക്ക് 
വനലര ലവല്ലുവിളിയുയർത്തുും എന്ാണക് പാപെ പഠിപെിക്കുന്തക്.

ഈവശായുലെ വാക്കു�ൾ എവപൊഴും ലവല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. പ്രവയാജനാധിഷ്ഠിത യു
ക്തി�ളുലെ സാധാരണത്വത്ിൽ തുെരാൻ നാും ശ്രമിക്കുവമ്പാൾ അവിെന്ക് നവമ്ാ
ൊവശധ്യലപെടുന്തക് അസാധാരണത്വത്ിവെക്ക്, സൗജനധ്യ സക് വനഹത്ിവറെതായ 
അനനധ്യസാധാരണത്വത്ിവെക്ക് സ്വയും തുറക്ാനാണക്; നാും എവപൊഴും �ണക്കു�ൾ 
സന്തുെിതമാക്ാൻ ശ്രമിക്കുവമ്പാൾ സക് വനഹത്ിലറെ അസന്തുെിതാവസ്ഥ ജനീവിക്ാൻ 
ക്രിസക്തു നലമ് ഉവത്ജിപെിക്കുന്നു. ക്രിസക്തു സമർത്ഥനായ ഒരു �ണക്പെിള്ള അല. 
അവിെന്ക് എവപൊഴും സക് വനഹത്ിലറെ അസന്തുെിതാവസ്ഥയിവെക്ാണക് വപാകുന്
തക്. ഇതിൽ നാും അ�തലപെവെണ്തില വദവും അസന്തുെിതാവസ്ഥയിെലായിരുന്നു 
എങ്ിൽ നമുക്ക് ഒരിക്ലും രക് വ�വരുമായിരുന്ില. കുരിശിലറെ അസന്തുെിതാ
വസ്ഥയാണക് നമുക്ക് രക് നൽ�ിയതക്. ഒന്ിനും അർഹതയിലാത്, പ�രും  ഒന്നുും 
നൽ�ാൻ �ഴിയാത് നമ്ൾ വഴി ലതറ്ി �ലരയായിരിക്കുവമ്പാൾ ഈവശാ നലമ് വതെി 
വരുമായിരുന്ില, അവസാനും വലര നലമ് സക് വനഹിക്കുമായിരുന്ില, നമുക്കു വവണ്ി 
കുരിശിലന പുൽകുമായിരുന്ില. പാപി�ളായ നലമ് രക്ിക്ാൻ തലറെ ഏ�ജാതലന 
നൽ�ി വദവും നലമ് സക് വനഹിക്കുമായിരുന്ില.(വയാഹ.3:16). ഇലതലാും നമുക്ാ
യി  അവിടുന്ക് ഒരുക്ിയതക് നാും നലവരായതു ല�ാണ്ല, അവിടുവത്ക്ക് എലന്തങ്ിലും 
തിരില�  നൽ�ാൻ നമുക്ക് �ഴിവള്ളതുല�ാണ്ടുമല മറിച്ക് വദവസക് വനഹും എലായക് വപൊ
ഴും അതധ്യധി�മായതുല�ാണ്ാണക്.
നമ്മുലെ �ണക്കു കൂട്ല�ൾക്ക് അതനീതമാണക് വദവസക് വനഹും. അതക്  എവപൊഴും അന
പാതമിലാത്താണക്. ഇപ്ര�ാരും ജനീവിക്ാനാണക് ഇന്ക് ഈവശാ നവമ്ാെക് ആവശധ്യലപെ
ടുന്തക്. പാപെ പറയുന്തക് ഇതിന നമ്ൾ നമ്മുലെ സ്വാർത്ഥപരമായ യുക്തിയിൽ നിന്ക് 
പുറത്തു�െക്ണും.

പാപൊ പ്രവബാധിപെിക്കുന്തക് മനഷധ്യസഹജമായ തിരിച്ചു �ിട്െിലറെ യുക്തിയിൽ നിന്ക് 
നാും പുറത്തു �െക്ണലമന്ാണക്. പാപെ തുെർന്ക് പറയുന്തക് ൊഭത്ിലറെ യുക്തിയിൽ 
നിന്ക് പുറത്തു �െക്ണലമന്നുും �ണക്കുകൂട്ല�ളുവെയുും സൗ�രധ്യങ്ങളുവെയുും വതാതു 
ല�ാണ്ക് സക് വനഹലത് അളക്രുലതന്നുും ഈവശാ ആവശധ്യലപെടുന്നു എന്ാണക്. 
തിന്മവയാെക് തിന്മല�ാണ്ക് പ്രതി�രിക്ാതിരിക്ാനും നന്മ ലചയ്യാൻ വധരധ്യമുള്ളവർ 
ആയിരിക്ാനും പ്രതിഫെമായി നമുക്ക് കുറച്ക് മാത്രും െഭിക്കു�വയാ അലലങ്ിൽ ഒന്നുും 
െഭിക്ാതിരിക്കു�വയാ ലചയ്താൽ വപാലും ദാനത്ിലറെ സാഹസി�ത എടുക്ാനും 
ഈവശാ നലമ് ക്ണിക്കുന്നു. 
ഇത്രും സക് വനഹും സും�ർഷങ്ങലള സാവധാനും രൂപമാറ്ും വരുത്തു�യുും ശ�തലയ 
അതിജനീവിക്കു�യുും പരസ്പരമുള്ള അ�ൽച്യുലെ �രും കുറയ്ക്കു�യുും വിവദ്വഷത്ിലറെ മാര
�മായ മുറിവ�ൾ വച്ചുല�ട്ടു�യുും ഉണക്കു�യുും ലചയ്യുും എന്ാണക് ഫ്ാൻസനീസക് പാപെ 
പ്രവബാധിപെിക്കുന്തക്.
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എലറെ ജനീവിതത്ിൽ ൊഭത്ിലറെ യുക്തിയാവണാ അവതാ വദവനീ�ത നിറഞ്ഞ സൗ
ജനധ്യതയുലെ യുക്തിയാവണാ ഞാൻ പിന്തുെരുന്തക് എന്ക് ഈ വനാമ്പക് �ാെത്ക് ആത്മ
പരിവശാധന ലചയ്യാും. ഈവശാ നമുക്ക് �ാണിച്ചു തന് അനനധ്യ സാധാരണമായ 
സക് വനഹും എളുപെമല എന്ാൽ അതക് സാദ്ധ്യമാണക് എന്ക് സ്വന്തും 
ജനീവൻ നൽ�ി അവിടുന്ക് നലമ് പഠിപെിച്ചു. അതാണക് കുരിശിലറെ 
വിജയവും മാഹാത്മധ്യവും. �ണക്കുകൂട്ല�ളിലാലത വദവവത്ാെക് 
'സമ്തും' എന്ക് ഉത്രും നൽ�ി വദവകൃപയുലെ ഉതക്കൃഷ് സൃഷ്ി 
ആക്ാൻ സ്വയും സമ്തും നൽ�ിയ പരിശുദ് മറിയത്ിവനാെക് 
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്ാും എന്ക് പാപെ ഓർമ്ിപെിക്കുന്നു. ഈവശായുലെ 
അനനധ്യസാധാരണമായ സക് വനഹത്ിവെക്ക് നമുക്ക് ഉയരാും. m

2023 ലഫബ്രുവരി 13 തിങ്ളാഴ്ച. 2008 - 11 �ാെ�ട്ത്ിൽ, വ�രള �വത്ാെിക്ാ സഭയുലെ 
ആസ്ഥാന �ാരധ്യാെയമായ പി.ഒ.സി.യിൽ റസിഡൻഷധ്യൽ തിവയാളജി വ�ാഴക് സിൽ പഠിച്വരായ 
ഞങ്ങൾക്ക് ആ തിങ്ളാഴ്ച നല ദിവസമായിരുന്ില. അന്ക് ഞങ്ങളുലെ ഓർമ്�ളിൽ എന്നുും സാ
ന്ത്വന സ്പർശമായിരുന് സിസ്റർ ലജസി റാവഫൽ നിരധ്യാതയായി. പി.ഒ.സി.യിൽ വ�ാഴക് സു�ളുലെ 
ചുമതെയുള്ള പ്രനീലഫ�ക് അച്ലറെ  ലസക്രട്റിയായിരുന്നു സിവസ്റഴക് സക് ഓഫക് ചാരിറ്ി അും�മായി
രുന് സിസ്റർ ലജസി. ഒരു വനഴക് സക് കൂെിയായിരുന്നു സിസ്റർ. വനീെക് വിട്ക് പി ഒ സിയിൽ താമസിച്ക് 
പഠിവക്ണ്ി വന് ഞങ്ങളിൽ പെർക്കുും ഒരു വനീെ�ത്ിലറെ സക് വനഹക്കുളിർമ നൽ�ാൻ സിസ്ററിന 
�ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഓവരാ വിദധ്യാർത്ഥി�ളുലെവയാ പ്രായവമാ മറ്ക് പരി�ണന�വളാ ഇലാലത സിസ്റർ 
ലജസി സക് വനഹിക്കു�യുും സാന്ത്വനിപെിക്കു�യുും ലചയ്തിരുന്നു.     ഓവരാരുത്രുലെയുും വനീട്നഭവ
ങ്ങളുമായി ബന്ധലപെട്ടുല�ാണ്ായിരുന്നു സിസ്റർ ലജസിയുലെ ജനീവിതും. സ്വന്തും വരാ�ദുരിതങ്ങൾ 
മുഖത്ക് �ാണിക്ാലത സദാസമയവും ചിരിക്കുന് മുഖവമായിവട് 
ഞങ്ങൾ സിസ്ററിലന �ണ്ിട്ടു�. പഠനും �ഴിഞ്ഞക് ഞങ്ങളുലെ ജനീവിത
സന്ർഭങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ക് ഒപെും  �രുതൊയി എന്നുമുണ്ായിരുന്നു  
സിസ്റർ. പി.ഒ.സി.യിലെ തിരക്കു�ൾക്ിെയിലും വിദധ്യാർത്ഥി�ളിൽ   
ആലരങ്ിലും വരാ�ബാധിതരായാൽ, സമയമുണ്ാക്ി സിസ്റർ 
ഓെിലയത്തുമായിരുന്നു. ഒരമ്ലയ വപാലെ സക് വനഹും വാരിവിതറി 
ജനീവിച്ചു �െന്നുവപായ സിസ്ററിലറെ ഓർമ്യ്ക്കു മുന്ിൽ പ്രാർത്ഥനാപു
ഷ്ങ്ങൾ അർപെിക്ലട്. m

ഓർ� / ആദരംഓർ� / ആദരം   

    

    

  

അഡ�. ഷിേജാ േമ�ാടൻ



31h¯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 14 

AhXcWw: {_. tXmakv t]mÄ sImSnb³

നാും  ഇവപൊൾ  വായിച്ചുവ�ട് �ൊത്ിയക്ാർക്കുള്ള �ത്ിൽ 
നിന്നുള്ള ഭാ�ത്ക്, വിശുദ് പൗവൊസക് ക്രിസ്തധ്യാനി�ലളപ
രിശുദ്ാത്മാവിലറെ  വപ്രരണയനസരിച്ക് വധ്യാപരിക്ാൻ 
ഉദക്വബാധിപെിക്കുന്നു (�ൊത്ിയർ 5:16.25). ഒരു വശ
െിയുണ്ക്: ആത്മാവിനനസൃതും ചരിക്കു�. വാസ്തവത്ിൽ, 
വയശുവിൽ വിശ്വസിക്കു� എന്തിനർത്ഥും ആദധ്യ ശിഷധ്യന്മാർ 
ലചയ്തതുവപാലെ, അവിെലത് അന�മിക്കു�, അവിെലത് 
വഴിയിലൂലെ അവിെലത് പിന്തുെരു� എന്ാണക്.അവതാലൊപെും തലന്, അവപൊസ്ത
െൻ 'ജഡവമാഹും' (വാ�ധ്യും 16) എന്ക് വിളിക്കുന് സ്വാർത്ഥതയുലെ, സ്വന്തും താൽപെരധ്യും 
വതെെിലറെതായ വിപരനീത പാത ഒഴിവാക്കു� എന്ാണക് വിവക്. ക്രിസക്തുവിലറെ പാത
യിലൂലെയുളള ഈ യാത്രയിൽ വഴി�ാട്ി പരിശുദ്ാരൂപിയാണക്. ജ്ഞാനനോനത്ിൽ 
ആരുംഭിച്ക് ജനീവിത�ാെും മുഴവൻ നനീണ്ടുനിൽക്കുന് അ�ത�രവും എന്ാൽ ആയാസ
�രവമായ ഒരു യാത്രയാണക് ഇതക്. ഉയർന് ഒരു പർ്തത്ിവെക്കുള്ള ഒരു നനീണ് യാത്ര
ലയക്കുറിച്ക് ഒന്നു ചിന്തിച്ചു വനാക്ാും: അതക് മനും �വരുന്താണക്, െക്ധ്യസ്ഥാനും നലമ് 
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ആ�ർഷിക്കുന്നു, എന്ാൽ അതിനക് വളലരയധി�ും പരിശ്രമവും സ്ഥിവരാത്ാഹവും 
ആവശധ്യമാണക്.

അവപൊസ്തെലറെ വാക്കു�ളുലെ ലപാരുൾ ഗ്ഹിക്കുന്തിനക് ഈ സാദൃശധ്യും നമുക്ക് പ്ര
വയാജന�രമാകുും: 'ആത്മാവിനനസൃതും ചരിക്കു�', ആത്മാവിനാൽ 'നയിക്ലപെൊൻ 
അനവദിക്കു�'. ആദധ്യ പ്രതിബന്ധത്ിന മുന്ിൽത്ലന് സ്തുംഭിച്ചുവപാകുന്തക് തെയു
ന്തുും ''ഉന്തത്ിൽ നിന്നു വരുന് ശക്തിയിൽ'' (ലഹർമാസിലറെ ഇെയൻ, 43, 21)  
വിശ്വാസും  ഉളവാക്കുന്തുമായ ഒരു പ്രവൃത്ിലയ, ഒരു ചെനലത്, ചെനാത്മ�തലയ 
സൂചിപെിക്കുന് പദപ്രവയാ�ങ്ങളാണിവ. ഈ പാത പിന്തുെരുന്തിലൂലെ, ക്രിസ്തധ്യാനി ജനീ
വിതലത്ക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവാത്മ�മായ ഒരു �ാഴ്ചപൊെക് ആർജ്ിക്കുന്നു. വൊ�ത്ക് നിെവി
ലള്ള തിന്മ അപ്രതധ്യക്മാലയവന്ാ സ്വാർത്ഥതയുലെയുും അഹുംഭാവത്ിലറെയുും നിവഷ
ധാത്മ� വപ്രരണ�ൾ കുറയുന്നുലണ്വന്ാ ഇതിനർത്ഥമില; വദവും എലായക് വപൊഴും 
നമ്മുലെ ലചറുത്തുനിൽപ്പു�വളക്ാൾ ശക്തനും നമ്മുലെ പാപങ്ങലളക്ാൾ വെിയവനും 
ആലണന്ക് വിശ്വസിക്കു� എന്ാണക് അതക് അർത്ഥമാക്കുന്തക്. ഇതു സുപ്രധാനമാ
ണക്:എന്നുും വദവമാണക് ഏറ്വും വെിയവൻ എന്നുും  വിശ്വസിക്കു�.ഈ പാത സ്വനീ�
രിക്ാൻ �ൊത്ിയക്ാലര ഉദക്വബാധിപെിക്കുവമ്പാൾ, അവപൊസ്തെൻ അവരുലെ തെ
ത്ിൽ തലന്ത്ലന് നിർത്തുന്നു. �ല്നയുലെതാലയാരു ക്രിയാപദും 'നെക്കു�' (വാ�ധ്യും 
16)-  എന്തക് ഒഴിവാക്ി 'നമുക്ക് ' എന് സൂച�ും ഉപവയാ�ിക്കുന്നു: 'നമുക്ക് ആത്മാ
വിനനസരിച്ക് വധ്യാപരിക്ാും' (�ൊത്ിയർ 5,25). നമുക്ക് ഒവര നിരയിൽ നെക്ക്ാും, 
പരിശുദ്ാത്മാവിനാൽ നയിക്ലപെൊൻ നലമ്ത്ലന് അനവദിക്ാും എന്നു പറ
യുന്തുവപാലെ. ഈ പ്രവബാധനും തനിക്കുും ആവശധ്യമാലണന്ക് വിശുദ് പൗവൊസക് 
�രുതുന്നു. ക്രിസക്തു തന്ിൽ വസിക്കുന്നു എന് അവവബാധും പുെർത്തുന് അവദേഹ
ത്ിനക് (�ൊത്ിയർ 2:20), സ്വന്തും െക്ധ്യത്ിൽ, പർ്ത മു�ളിൽ എത്ിയിട്ിലലന് 
വബാധധ്യവമുണ്ക് (ഫിെിപെിയർ 3:12). അവപൊസ്തെൻ സ്വന്തും സമൂഹത്ിനക് അതനീതനായി 
സ്വയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ില, അവദേഹുംഇങ്ങലനപറയുന്ില: ''ഞാനാണക് വനതാവക്; നിങ്ങൾ 
മറ്റുള്ളവരാണക്; ഞാൻ മെയുലെ മു�ളിൽ എത്ി, നിങ്ങൾ വഴിയിൊണക്. അവദേഹും ഇതക് 
പറയുന്ില,മറിച്ക് എലാവരുലെയുും യാത്രയുലെ മദ്ധ്യത്ിൽ തലന്ത്ലന് നിറുത്തുന്നു, 
അതക്,  ആത്മാവിലറെ മാർഗ്നിർവദേശവത്ാെക് ഉപരിലമച്ലപെട് രനീതിയിൽ പ്രതയുത്രിച്ചു
ല�ാണ്ക്  വദവലത് അനസരിവക്ണ്തക് എത്രവത്ാളും ആവശധ്യമാണക് എന്തിലറെ 
മൂർത് മാതൃ� നൽകുന്തിനവവണ്ിയാണക്.തങ്ങളുലെ ജനവത്ാലൊപെും നെക്കുന് 
ഇെയന്മാലര �ലണ്ത്തുവമ്പാൾ അതക് എത്ര മവനാഹരമാണക്. ഇതക് വളലര മവനാഹര
മാണക്; അതക് ആത്മാവിനക് നലതാണക്. ഈ  'ആത്മാവിലന   അനസരിച്ക് വധ്യാപരിക്ൽ'   
എന്തക് വ�വെും   ഒരു   വധ്യക്തി�ത പ്രവർത്നമല: അതക് സമൂഹും മുഴവലനയുും സുംബ
ന്ധിച്താണക്.വാസ്തവത്ിൽ, അവപൊസ്തെൻ സൂചിപെിച് പാത പിന്തുെർന്നുല�ാണ്ക് സമൂ
ഹലത് ല�ട്ിപെടുക്കു�ലയന്തക് ആവവശ�രവും എന്ാൽ ലവല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമാണക്. 
'ജഡവമാഹങ്ങൾ', അതായതക്, അസൂയ, മുൻവിധി, �ാപെധ്യും, മാത്രധ്യും എന്ിവ അന
ഭവലപെടുന്തക് തുെരുന്നു, �ർശനമായ നിയമങ്ങൾ അവെുംബിക്കു�ലയന് പ്രവൊഭന
ത്ിൽഎളുപെുംനിപതിക്ാും, എന്ാൽ അങ്ങലനലചയ്യുവമ്പാൾഒരാൾസ്വാതന്തധ്യത്ിലറെ 
പാതയിൽനിന്നുപുറത്തുവപാകു�യുുംമു�ളിവെക്ക്�യറുന്തിന പ�രുംതാവഴക്ിറങ്ങു
�യുുംലചയ്യുും.ആത്മാവിലറെ വഴിയിൽ നെക്കുന്തിനക്ആദധ്യുംകൃപയ്ക്കുുംഉപവിയ്ക്കുുംഇെും നൽ
വ�ണ്തുണ്ക്.വദവകൃപ്കെക്ഇെുംനൽകു�,ഭയലപെെരുതക്.പൗവൊസക് �ഠിനമായരനീതിയിൽ
സുംസാരിച്തിനവശഷും,പരസ്പരുംബുദ്ിമുട്ടു�ൾഏലറ്ടുക്ാനുംആലരങ്ിലുംലതറ്ക് ലച
യ്താൽസൗമധ്യമായിവനരിൊനും�ൊത്ിയക്ാലരക്ണിക്കുന്നു(�ൊത്ിയർ5:22).
നമുക്ക് അവദേഹത്ിലറെ വാക്കു�ൾശ്രദ്ിക്ാും:'സവഹാദരന്മാവര,ആലരങ്ിലുംഎ
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ലന്തങ്ിലുംലതറ്ിൽഅ�ലപെട്ാൽ,ആ
ത്മ നീ യ ര ാ യ ന ി ങ്ങ ൾ , സ ൗ മ ധ്യമ ാ യ ി 
അവലനതിരുത്തു�.നിങ്ങളുുംപ്രവൊഭിത
രാ�ാതിരിക്ാൻശ്രദ്ിച്ചുല�ാ�വിൻ.
പരസ്പരുംഭാരങ്ങൾവഹിക്കുവിൻ' (�ൊ
ത്ിയർ 6:1-2).Gossiping ൽ നിന്നു 
വളലരവധ്യതധ്യസ്തമായ ഒരുമവനാഭാവും; 
അല, ഇതക്ആത്മാവിനനസരിച്ല.ഒരു
സവഹാദരലനവയാ സവഹാദരിലയവയാ 
തിരുത്തുവമ്പാൾഅവവരാെക് സൗമധ്യമായി 
ലപരുമാറു�യുുംആ പാപങ്ങളിൽ വനീഴാതി
രിക്ാൻ വിനയവത്ാലെനലമ്ത്ലന് 
�ാത്തുസൂക്ിക്കു�യുും ലചയ്യു� എന്താ
ണക് ആത്മാവിലറെഅനസരിച്ചുള്ള�ാരധ്യും.
വാസ്തവത്ിൽ,പെവപൊഴുംസുംഭവിക്കുന്
തുവപാലെ,മറ്റുള്ളവലരലതറ്ായിവിെയിരു
ത്ാൻനാുംപ്രവൊഭിതരാകുവമ്പാൾ,ആദക്
യുംനമ്മുലെബെഹനീനതലയക്കുറിച്ക് 
ചിന്തിക്ണും.മറ്റുള്ളവലര വിമർശി

ക്കു� എത്ര എളുപെമാണക്! ജല്നങ്ങളിൽ ബിരുദലമടുത് ചിെരുണ്ക്.മറ്റുള്ളവലര വിമർ
ശിക്ൊണക് അവരുലെഅനദിനലതാഴിൽ.നനീനിലന്ത്ലന്വനാക്കു�.ഒരുസവഹാ
ദരലനവയാസവഹാദരിലയവയാതിരുത്ാൻനലമ്വപ്രരിപെിക്കുന്ലതന്താലണന്നുും 
അവലറെ ലതറ്ിന നാും ഏലതങ്ിലും വിധത്ിൽ ഉത്രവാദി�ളവല എന്നുുംസ്വയുംവചാ
ദിക്കുന്തക് നലതാണക്.പരിശുദ്ാത്മാവക് നമുക്ക്  സൗമധ്യതയുലെദാനും നൽകുന്തിന
പുറലമ, ഐ�ധ്യദാർഢധ്യമുള്ളവരായിരിക്കുന്തിനും മറ്റുള്ളവരുലെ ഭാരങ്ങൾവഹിക്കുന്
തിനും നലമ്ക്ണിക്കു�യുും ലചയ്യുന്നു.ഒരു വധ്യക്തിയുലെ ജനീവിതത്ിൽ എത്രലയത്ര 
ഭാരങ്ങളുണ്ക്: വരാ�ും,ലതാഴിൽരാഹിതധ്യും, ഏ�ാന്തത, വവദന...! സവഹാദരങ്ങളുലെ 
സാമനീപധ്യവുംസക് വനഹവുംആവശധ്യമായമറ്ക്എത്രലയത്ര പരനീക്ണങ്ങൾ! ഇവതഭാ�ത്ി
നക് വധ്യാഖധ്യാനും നെക്കുന്വിശുദ്അ�സ്തനീവനാസിലറെ വാക്കു�ൾ നമുക്ക്സഹായ�മാ
കുും: 'അതിനാൽ, സവഹാദരങ്ങവള, ആലരങ്ിലുംഎലന്തങ്ിലുംലതറ്ിൽ അ�ലപെട്ാൽ, 
ഈരനീതിയിൽ, സൗമധ്യതവയാലെഅവലനതിരുത്തു�.നനീസ്വരുംഉയർത്തു�യാലണ
ങ്ിൽ,ഉ�ല�ാണ്ക്വനേഹിക്കു�.നനീവപ്രാത്ാഹിപെിച്ാലും,വപതൃ�ഭാവുംപ്ര�െിപെിച്ാലും
�ാർക്ശധ്യുംപുെർത്ിയാലുംവനേഹിക്കു�'(പ്രസും�ും163/ബി3).എവപൊഴുംവനേഹിക്കു�.
സാവഹാദരധ്യപരമായതിരുത്െിലറെപരവമാന്തനിയമുംവനേഹമാണക്:നമ്മുലെസവഹാ
ദരനീസവഹാദരന്മാരുലെനന്മ�ാുംക്ിക്ൊണക്.അപരലറെലതറ്റു�ളുുംകുറവ�ളുുംസഹി
ക്കു�യുുംആലതറ്റുതിരുത്തുന്തിനക്അവലനസഹായിക്കുന്തിനക്പ്രാർത്ഥനയുുംമൗന
വുംവഴിമാർഗ്ും�ലണ്ത്തു�യുുംവവണും. ഇതക്അത്ര എളുപെമുള്ള 
�ാരധ്യമല. നാും എളുപെമുള്ളതായി �ാണുന്തക് അപരലന കു
റ്ലപെടുത്ൊണക്, താൻ പരിപൂർണ്നാണക് എന് മട്ിൽ 
അപരലന അവവഹളിക്ൊണക്. ഇതു പാെില. മറിച്ക് വവണ്തക് 
സൗമധ്യതയാണക്, ക്മയാണക്, പ്രാർത്ഥനയാണക്, സാമനീപധ്യമാ
ണക്. പരിശുദ്ാത്മാവിനാൽ നയിക്ലപെൊൻ സ്വയും അനവദി
ച്ചുല�ാണ്ക് നമുക്ക് ഈ പാതയിൽ സവന്താഷവത്ാലെയുും ക്മ
വയാലെയുും നനീങ്ങാും. m
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വി�� േ�ാഡിൻ ന്തവന്നന്യ�റി�� ജീവചരി�
�റി�ക�ന്ട ഏഴാം ഭാഗമാണിത്.
 വസക്രഡക് ഹാർട്ക് ഓഫക് ജനീസസക് എന് വപരി
ലള്ള അവസാസിവയഷൻ ഒരു ആത്മനീയ സമൂഹമായി
രുന്ില. എന്ാൽ റിെനീജിയസക് ഓഫക് ജനീസസക് ആൻഡക് 
വമരി എന് സനധ്യാസിനനീ  സമൂഹത്ിനായുള്ള ആദധ്യ 
വിത്തു�ൾ ഈ അവസാസിവയഷലറെ സമാരുംഭത്ിൽ 
ഉള്ളെങ്ങിയിരുന്ലവന്തക് യാഥാർത്ഥധ്യമാണക്.
 ഫാ. വ�ായിൻലദ് എഴതിയുണ്ാക്ിയ ആത്മനീ
യമായ വദനുംദിന �ർമ്ങ്ങവളാലൊപെും,   എലാവരുും 
സ്വയും സന്ദ്രായി പാെിവക്ണ് ചിെ വധ്യവസ്ഥ�ൾ കൂെി അവസാസിവയഷലറെ    
മാർ�വരഖയിലണ്ായിരുന്നു. ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപെിക്കുവമ്പാൾ അവയിൽ 
നിന്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറൻ മതിയായ �ാരണങ്ങളുണ്ായിരിക്ണലമന് വധ്യവസ്ഥയു
ലെ പിൻബെത്ിൊണക് ഫാ. വ�ായിൻ ലദ് വ്ാഡിലന അവസാസിവയഷലറെ 
പ്രസിഡണ്ാക്ി അവവരാധിച്തക്.
 മൂന്നു വർഷങ്ങൾ �െന്നുവപായി. ഓവരാ അും�ങ്ങളുലെയുും  മന്ക് 
വായിച്റിയുന്നുലവന് വപാലെയായിരുന്നു വ്ാഡിലറെ ലപരുമാറ്ലമന്തക് 
ഏവലരയുും അ�തലപെടുത്ിയിരുന്നു. ആരുലെ മനസ്സുും അൽപെും വപാലും വവദ
നിക്ാതിരിക്ാനള്ള സാന്ത്വന വതെും  വിശുദ്യുലെ വാക്കു�ളിൽ തുള്ളിത്തു
ളുമ്പിയായിരുന്നു. അസ്വസ്ഥത പ്ര�െിപെിക്കുന് അും�ങ്ങളുമായി കൂടുതൽ വനരും 
സുംസാരിക്ാൻ വിശുദ്     ശ്രദ്ിച്ിരുന്നു. ഭരണപരമായ �ാരധ്യങ്ങലളക്ാൾ 
ഇത്രലമാരു മാനഷി� സമനീപനത്ിനക് വ്ാഡിൻ ഏലറ സമയും �ലണ്ത്ി.
 ഈ നാളു�ളിൽ വിശുദ് മലറ്ാരു പ്രശക് നും വനരിട്ടു. അവസാസിവയ
ഷലറെ ഭാരിച് ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ നിറവവറ്വവ, സ്വന്തും അമ് ഏലറ അസ്വ
സ്ഥയാലണന്ക് അവർ തിരിച്റിഞ്ഞു. മറ്ക് ജനീവ�ാരുണധ്യ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ശ്രദ്ിക്കുവമ്പാൾ സ്വന്തും അമ്യ്ക്കുള്ള �രുതലും സക് വനഹവും കുറയുന്നുവണ്ാ ? ഭർ
ത്ാവക് മരിച്ചു. മക്ൾ അവരവരുലെ ജനീവിതപാത�ളിൊയി. അമ്യുലെ മന്ക് 
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വായിക്ാൻ വ്ാഡിനക് �ഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്ാൽ തലറെ ഉള്ളിലള്ള മാതൃസക് വന
ഹത്ിലറെ ശക്തമായ അെയെി�ൾ എങ്ങലന അമ്ലയ അറിയിക്കുും. വിശുദ് 
വ്ാഡിൻ ധർമ് സങ്െത്ിൊയി. എങ്ിലും നിരന്തരും പ്രാർത്ഥിച്ചുല�ാണ്ക് 
അമ്ലയ ആശ്വസിപെിക്ാൻ വദവസന്ിധിയിൽ വിശുദ് ഏലറ സമയും ലചെ
വഴിച്ചു. എങ്ിലും, ഒരു ദിവസും വ്ാഡിലന വദവും ജനീവ�ാരുണധ്യ ശുശ്രഷ�ൾക്ാ
യി വിളിക്കുലമന്ക് മി്ിസക് ലതവലന ഭയലപെട്ിരുന്നു.
 ഫാ. വ�ായിൻലദ്യുലെ വിവവ�പൂർണ്മായ വനതൃത്വത്ിൽ അവസാ
സിവയഷൻ അും�ങ്ങൾ വദവസക് വനഹത്ിൽ ആഴലപെടു� തലന് ലചയക്തു. 
ഇതിനിലെ, വദവത്ിലറെ �രുണാർദ്മായ   പരിപാെനും അവസാസിവയഷന
വമൽ ലചാരിയലപെടുന്നുലവന്തിന മലറ്ാരു സാക്ധ്യും കൂെി െഭിച്ചു.  അവസാസി
വയഷനിലെ രണ്ും�ങ്ങൾ സനധ്യാസാർത്ഥി�ളായി. വ്ാഡിലറെ രണ്ക് ബന്ധു 
വനിത�ൾ വിവാഹ ജനീവിതത്ിവെക്കുും പ്രവവശിച്ചു. ഇവതാലെ ഫാ. വ�ായിൻ
ലദ് ഈ ഭക്തസും�െനലയ സുംബന്ധിച്ചുള്ള വദവഹിതും ലവളിലപെട്ടു �ിട്ാൻ 
വിശുദ്വയാടുും മറ്ക് സവഹാദരങ്ങവളാടുും അഭധ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂലെ 
അവസാസിവയഷലനക്കുറിച്ചുള്ള വദവി� പദ്തിയുലെ ചിെ സൂചന�ൾ ഫാ. 
വ�ായിൻലദ്്കെക് െഭിച്ചു. ആ വദവഹിതലത് ആധാരമാക്ിയായിരുന്നു 1818 
ജൂവെ 31 നക് അവസാസിവയഷലറെ വയാ�ും ഫാ. വ�ായിൻലദ് വിളിച്ചു കൂട്ിയതക്. 
�ഴിഞ്ഞ െക്ത്ിൽ ഈ വയാ�ലത്ക്കുറിച്ക് ഞാൻ പരാമർശിക്കു�യുണ്ായി. 
        (തുെരുും)

മലയാറ്റൂർ മഹാ ഇടവക 

കുരിശുമുടി മലകയറ്റം നടത്ി

മെയാറ്റൂർ മഹാ ഇെവ�യിലെ മെയാറ്റൂർ, വിമെ�ിരി, ലസബിയൂർ, ഇലിവത്ാെക് എന്നീ  
ഇെവ�യിലെ വി�ാരിമാരുും അത്മായ വനതാക്ളുും വിശ്വാസി�ളുും ഞായറാഴ്ച (ലഫബ്രുവരി 25) 
മെയാറ്റൂർ അെിവാരലത് മാർ വതാമാ തിരുസ്വരൂപത്ിന മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ചു വചർന്നു. മെയാറ്റൂർ 
പള്ളി വി�ാരി റവ. ഫാ. വർഗ്നീസക് മണവാളൻ സ്വാ�തും പറഞ്ഞു. പ്രാരുംഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ,   
വിമെ�ിരി വി�ാരി റവ. ഫാ. വപാൾ പെയാട്ി, ലസബിയൂർ പള്ളിവി�ാരി റവ. ഫാ. ലഷറിൻ 
പുത്ൻ പുര്കെൽ, ഇലിവത്ാെക് പള്ളി വി�ാരി റവ. ഫാ. വജാൺസൺ വല്ലൂരാൻ, മെയാറ്റൂർ 
പള്ളി  വവദി�രായ റവ. ഫാ. മാർട്ിൻ �ച്ിറ്കെൽ, റവ. ഫാ. മാതയു ലപരുമായൻ, റവ. ഫാ. 
വൊബിൻ   ഇെഞ്ഞിത്റ എന്ിവരുും ബഹു. സിവസ്റഴക് സുും വിശ്വാസി�ളുും പങ്ാളി�ളായി.
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മിഷണറി സിവസ്റഴക് സക് ഓഫക് ലസറെക് ലതവരസക് ഓഫക് ഇൻഫറെക് ജനീസസക് (എും.എസക്.എസക് .െി.) 
സനധ്യാസ സഭ്കെക് ലപാന്തിഫിക്ൽ പദവി പ്രഖധ്യാപിച്വപൊൾ

MSST 
ചരി�വീഥികളിെല 

സുവർ�ദിനറം
േദശിംഗനാടിന്റെ �ദയ �മികയിൽ 
ആത്സമർ�ണ�ിന്റെ 
��ിരി�േശാഭ
പര�ി ആ�പതി�ാ�കൾ പി�ി� 
മിഷനറി സിേ�ഴ് സ് ഓഫ് ന്സറെ് 
ന്തേരസ ഓഫ്
ഇൻഫറെ് ജീസസ് (MSST)
സന�ാസിനിസ�ഹ�ിന്റെ 
ന്പാ�ിഫി�ൽ പ്ഖ�ാപന കർ�ം
2023 ന്ഫ�വരി 18 � 
�ത�താബലിേയാ��ടി നട�ി. 
രാവിന്ല 9 മണി�് ന്കാ�ം
ബിഷ�് എേമരി�സ് േഡാ. േജാസഫ് 
ജി ന്ഫർണാ�സ് ആശീർവദി� 
നൽകിയ MSST
േകാൺ�ിേഗഷൻ 
പതാക,ബ�മാന�യായ MSST 
��ീരിയർ ജനറൽ സി.ശാ�ി ആറെണി
ഉയർ�ി.
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ല�.സി.ബി.സി മനീഡിയ �മ്നീഷൻ പ്രസിദ്നീ�രിച് രണ്ാമലത് ഗ്ന്ഥമായ ഒളിമിന്നുും താര�ും - 
വിശുദ് വജാസഫക് വിമൊ വപ്രാവിൻസിലറെ സിസ്റർ ലപ്രാവിൻഷധ്യൽ െിറ്ിൽ ഫക് ളവർ സി.എും.സി.  ശ്രനീ 
വജാസഫക് ആക്നത്ിന (പാസക് ക്ൽ പ്രയർ �പെക് ) നൽ�ി പ്ര�ാശനും ലചയ്തവപൊൾ. ഗ്ന്ഥ�ാരി 
സി.വഡാ. പ്രഭ ലഗ്യക് സക് സി.എും.സി., മനീഡിയ �മ്നീഷൻ ലസക്രട്റി ഫാ. എ�ഹാും ഇരിമ്പിനിക്ൽ 
എന്ിവർ സമനീപും.

ല�.സി.ബി.സി. മനീഡിയ �മ്നീഷൻ മുതിർന് പൗരന്മാർക്ായി സും�െിപെിച് 'മധുരും സായന്തനും' പരിപാെി
യിൽ വച്ക് കുവചെവൃത്ും �ഥ�ളി അവതരിപെിച്ക് പ്രശസ്തനായ വഡാ.ഏ.ല�. സഭാപതിലയ ലയയുും (മു�ളിൽ ) 
ആലവ  നന്മ �പെിലനയുും (താലഴ ) ആദരിച്വപൊൾ . ല� സി ബി സി  ലഡപയൂട്ി ലസക്രട്റി ഫാദർ വജക്ബക് 
പാെക്ാപെിള്ളി മനീഡിയ �മ്നീഷൻ ലസക്രട്റി ഫാദർ എ�ഹാും ഇരിമ്പിനിക്ൽ  സിനിമാ സുംവിധായ�ൻ 
അനനീഷക് വപാൾ എന്ിവർ സമനീപും..

sI kn _n kn aoUnb t^mt«m BÂ_w
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

{]hmknIfpsS k¦Sbm{XIÄ, {]hmknIfpsS k¦Sbm{XIÄ, 
\m«nse \cIbmX\-IÄ !\m«nse \cIbmX\-IÄ !

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-

 2022-ൽ ഇന്തധ്യൻ പൗരത്വും ഉവപക്ിച്വർ രവണ്�ാൽ െക്മാണക്. 12 വർഷത്ിനിെ
യിൽ  മാതൃരാജധ്യമായ ഇന്തധ്യലയ ഉവപക്ിച്വർ 16.6 െക്ും വപർ. 2020 - ൽ മാത്രമാണക് 
ഇന്തധ്യൻ പൗരത്വും  ഉവപക്ിച്വരുലെ എണ്ും െക്ത്ിൽ താലഴയായതക്. (85,256 വപർ) 
എന്തുല�ാണ്ാണക് ഇത്രത്ിൽ വിവദശ രാജധ്യങ്ങളിവെക്കുള്ള കുെിവയറ്ും ഇത്രവയലറ  
വർധിച്ലതന് വചാദധ്യത്ിനക് ഒറ് മറുപെിവയയു�. ജനീവസന്ധാരണത്ിനള്ള ലതാഴിൽ 
െഭിക്കുന്തിലള്ള തെ്ങ്ങൾ തലന്യാണക് അനിയന്തിതമായ ഈ കുെിവയറ്ത്ിന 
�ാരണും.
 ലതാഴിലെടുത്തു ജനീവിക്ാനും ഒരു സുംരുംഭും തുെങ്ങി ജനീവിതും മുവന്ാട്ടു 
ല�ാണ്ടുവപാ�ാനും �ഴിയാത് വിധത്ിൽ ലതാഴിൽ സൃഷ്ിക്കുന്തിൽ നിന്നുും വ�
ന്ദ്ര-സുംസ്ഥാന സർക്ാരു�ൾ  പിൻവാങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. വ�ന്ദ്ര സർവനീസിൽ മാത്രും 9 
െക്വത്ാളും തസ്തി��ൾ ഇനിയുും നി�ത്ിയിട്ില. വ�രളത്ിൽ പി.എസക്.സി. റാങ്ക് 
െിസ്റക് എന് പച്ിെ �ാണിച്ക് യുവതലയ നെത്ി വിഷമിപെിക്കു�യാണക് സുംസ്ഥാന സർ
ക്ാർ.
 �വത്ാെിക്ാ സഭ പഠിപെിക്കുന്തക് ലതാഴിൽ ഒരു മൗെി�ാവ�ാശമാലണ
ന്നുും അതക്  മനഷധ്യവുംശത്ിനവവണ്ിയുള്ള ഒരു നന്മയുമാലണന്ാണക്. (�വത്ാെിക്ാ 
സഭയുലെ മതവബാധന ഗ്ന്ഥും, നമ്പർ 2187) എന്ിട്ടുും ഭരണകൂെങ്ങൾ എന്തുല�ാണ്ക് 
ലതാഴിൽ നിവഷധിക്കുന്നു ?വചാദധ്യമുണ്ക് ; പലക് ഉത്രമില !

വമാശ നിതധ്യ പ്രവാസിയായിരുന്നു. അയാലളാഴില� എലാവരുും അയാൾ �ിനാവക് �ണ്  
വദശത്ിവെക്ക് പ്രവവശിച്ചു. അയാൾ മരുഭൂമിയിൽ ലപട്ടുവപായി. അയാൾ തലറെ മ�നിട് 
വപരക് �ർവഷാും എന്ായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പ്രവാസിയാകുന്നുലവന്ാണക് ആ വപരിലറെ 
അർത്ഥും.
േബാബി േജാസ് ക�ികാട് (വാതിൽ - േപജ് 116)

വാർ�

ചി�
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