
വിചി�നം ജൂൈല 2021

പരിപൂർണതയിലേയ്ക്കു വളരുന്നതിൽ അതീവ 
തത്പരനായിരുന്നു സന്ാസി. തനിക്കു 
ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്ിലേ ലെറിയ ബന്ധങ്ങലള 
അത്ന്തം അവജ്ഞലയാലെയാണ് അലദേഹതം 
കണ്ിരുന്നത്. തന്മൂേതം, ഏകാന്തയിേിരുന്നു 
പ്ാർത്ിക്കുന്നതിനായി, എല്ാവരിൽനിന്നുതം 
അലദേഹതം അകന്നു.... ഒരു ദിവസതം 
കുഞ്ഞുവാസന്ി അലദേഹത്ിലറെ അടുത്തു 
വന്നിരുന്നു. അവളുലെ സാന്നിധ്തം അലദേഹത്ിൽ 
നിഗൂഢവതം ശുദ്ധവമാലയാരു ദിവ്ലനേഹലത് 
ഉണർത്ി. അവൾ പിന്നീെ് അവിലെ നിന്നുതം 
ലപായി... അല്ാൾ മുതൽ സന്ാസി തലറെ 
ചുറ്റുമുള്ള എല്ാറ്ിലനയതം ഒരു പുതിയ ലവളിച്ചത്ിൽ 
കാണാൻ തുെങ്ങി. അലദേഹത്ിലറെ ജീവിതതം 
രൂപാന്രല്ട്ടു. ചുറ്റുമുള്ളവരുമായള്ള ലെറിയ 
ബന്ധങ്ങളിൽ, അർഥവതം ആഴവതം നൽകുന്ന 
വ്ത്സ്തരൂപത്ിലുള്ള ലനേഹതം ദർശിക്ാൻ 
അലദേഹത്ിന് സാധിച്ചു. 
(ൊല�ാറിലറെ 'സന്ാസി' എന്ന നാെകത്ിലേ 
കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സന്ാസിയതം വാസന്ിയതം)

ഓലരാ പുരുഷലറെയതം സ്തീയലെയതം ഹൃദയത്ിൽ 
ലനേഹത്ിനായള്ള ഒരു തീവ്ാഭിോഷമുണ്്. 
ലനേഹതം അതിലറെ  പേ രൂപങ്ങളിൽ 
നമ്മുലെ ഹൃദയലത് ഇളക്ിമറിക്കുതം. 
ലനേഹിക്ാനുള്ള ഈ വിളിലയ ലയശു 
നവീകരിക്കുകയതം പരിപൂർണമാക്കുകയതം 
ലെയ്തു. അതിലുപരി അവിെന്ന് ലനേഹത്ിലറെ 
ഉത്മ മാതൃകയാവകയതം, ലനേഹത്ാൽ 
സമ്പന്നമാലയാരു ജീവിതതം നയിക്ാൻ 
നലമെ ശക്തമായി ലവല്ലുവിളിക്കുകയതം 
ലെയ്തു. മാത്രമല്, ലനേഹത്ിനായി 
ദാഹിക്കുന്ന ഓലരാ വ്ക്തിക്കുതം 
ദദവലനേഹതം അനുഭവിച്ചറിയന്നതിലേയ്ക്കുതം 
അതിൽ വളർച്ച പ്ാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കുതം 
വഴി നെത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്ാലവന്ന 
തലറെ  മലനാഹരസമൊനലത് 
നേ്കിലക്ാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 

ലനേഹതം കിട്ാനുതം ലകാടുക്ാനുതം നമുക്് 
അതിയായ ആഗ്രഹമുലണ്ങ്ിലുതം
വി. പൗലോസ് അ്ലസ്താേൻ 
പറയന്നതുലപാലേ "നാതം ഇച്ിക്ാത്താണ് 
പേല്ാഴതം നാതം ലെയ്യുന്നത് " (ലറാമാ. 7,19). 
മനസ്ിോക്ാൻ പ്യാസമുള്ള ഒരു വേിയ 
ആത്ീയരഹസ്മാണിത്.

ജീവിതത്ിലേ ഉപ്പുരസതം അഥവാ രുെി 
നഷ്ടല്ടുക എന്ന ഈ ലവല്ലുവിളി 
േൗകികരായവർക്കു മാത്രമല് ആത്ീയ 
വ്ക്തികലളന്നു പറയല്ടുന്ന നമുക്കുമുണ്്. 
എല്ാതം സദുലദേശ്ങ്ങലളങ്ിലുതം പേല്ാഴതം 
ലനേഹിക്കുന്നതിൽ നാതം പരാജയല്ടുന്നു.  
'നമെൾ',  'അവർ' തുെങ്ങിയ ലവർതിരിവകൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 'ശരി'യല്ാത്വലര 
നിരാകരിക്കുന്നു. സകേ വിധത്ിലുതം 
പേതരക്ാരായ 'മറ്റുള്ളവലര' നാതം 
കഠിനമായി ലവറുക്കുന്നു. തത്വെിന്കനുതം 
എഴത്തുകാരനുമായ എേീ വീസൽ (Elie Wi-
esel) പറയന്നതുലപാലേ ലനേഹത്ിലറെ 
എതിർപദതം ലവറു്ല്, നിസ്തം�തയാണ്. നല് 
സമറായലറെ കഥയിലേ പുലരാഹിതലനയതം 
ലേവായലനയതം മാത്രലമ നാതം ഈ രീതിയിൽ  
കുറ്ക്ാരായി െിന്ിക്ാറുള്ളൂ. അയൽക്ാരലന 
ബന്ധല്ടുകയതം സഹായിക്കുകയതം 
ലെയ്യുന്നതിലേ സകേ ആലവശലത്യതം 
സതംശയദൃഷ്ടിലയാലെ വീക്ിക്കുകയതം, 
അപരലനാടു നിരന്രതം വർധിക്കുന്ന 
നിസ്തം�ത പുേർത്തുകയതം ലെയ്യുന്ന ഒരു തരതം 
'ലനേഹരഹിത പക്വത'യിൽ വ്ാപരിക്കുന്ന 
നമെളുതം വാസ്തവത്ിൽ കുറ്ക്ാരലല്?

വി. ലതലരസ പറയന്നു: "നമുക്് ലനേഹിക്ാതം;  
എലന്ന്നാൽ അതിനായിട്ാണ് നമ്മുലെ 
ഹൃദയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ല്ട്ിരിക്കുന്നത് ". 
ലനേഹരഹിത ജീവിതതം ഈ ലോകത്ിൽ 
ഫേശൂന്മാണ് , പരലോകജീവിതത്ിലനാ 
ഒരിക്ലുതം ലയാ�്മല്താനുതം. അതിനാൽ  
പക്വതയിൽ വളരാനുള്ള നമ്മുലെ യാത്ര 
ലനേഹമില്ായ്മയിൽ നിന്നു യഥാർഥ 
ലനേഹത്ിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. 
പൗലോസിലറെ ലനേഹ�ീതതം (1  ലകാറി. 13) 
ഇതു തലന്നയാണ് നലമെ ഓർമല്ടുത്തുന്നത്. 
അസൂയ, ലപാങ്ങച്ചതം, അസത്തം, ധാർഷ്ട്തം, 
കടുതംപിടുത്തം, മുൻലകാപതം, നീരസതം, 
തിന്മയിലുള്ള സലന്ാഷതം എന്നിവയിൽനിന്ന് 
ക്മ, ദയ, നന്മയിലുള്ള സലന്ാഷതം 
ഇവയിൽ തുെങ്ങി സകേതുതം സഹിക്കുന്ന, 
വിശ്വസിക്കുന്ന, പ്ത്ാശിക്കുന്ന, എലന്നക്കുതം 
നിേനിേ്ക്കുന്നവയിലേക്കു  ലബാധപൂർവ്തം 
നെലത്ണ് ഒരു അനുദിനയാത്രയാണത്. 
നമുക്് മുന്നിലുള്ള ലവല്ലുവിളി  'ഒന്നുകിൽ/
അലല്ങ്ിൽ' എന്നതാണ്. ലനേഹിക്കുക 
അലല്ങ്ിൽ ലനേഹിക്ാതിരിക്കുക. ഒലര സമയതം 
നമ്മുലെ ഹൃദയത്ിനു  ഒറ്പ്കൃതലമയള്ളൂ 
: ഒന്നുകിൽ അന്ധകാരത്ിോയിരിക്കുക 
അലല്ങ്ിൽ ലനേഹപ്ഭയിോയിരിക്കുക; 
അലതാരു നിരന്രമായ ലതലരലഞെടു്ാണ്. 

ലനേഹത്ിൽ സജീവമാലയാരു ജീവിതതം 
ലകട്ി്ടുക്ാനുള്ള പ്ലൊദനങ്ങളാലുതം 
സഹായങ്ങളാലുതം ചുറ്ല്ട് ഒരു 
ക്ിസ്തീയജീവിതതം എത്ര സമ്പന്നവതം 
ആഹ്ളാദകരവമാണ്! നിസ്തം�തയലെയതം 
ലവറു്ിലറെയതം ഇരുണ് മണ്ഡേങ്ങൾ 
ഉലപക്ിച്ചു ലനേഹജീവിതത്ിൽ ദധര്പൂർവതം 
മുലന്നറാൻ നാതം തീരുമാനിക്കുലമ്പാൾ 
അനുകൂേസാഹെര്ങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
ലയശുവാണ് നമ്മുലെ മാതൃക, പരിശുദ്ധാത്ാവ 
നലമെ ഉലത്ജി്ിക്കുതം, ജീവലൻറ അ്തം 
ഊർജ്തം പകരുതം, ദിവ്വെനതം ഹൃദയതം 
ജ്വേി്ിക്കുതം, അഭിലഷകതം നിറഞെ ലെറിയ 
സൗഹൃദക്കൂട്ായ്മകൾ നല് നഴ്സറിയായി 
മാറുതം. നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള സഹായമർഹിക്കുന്നവർ 
സ്ിരമായ ലവല്ലുവിളികൾ ഉണർത്തുകയതം 
ലെയ്യുതം. അലത, നാതം ജീവിതലത്യതം 
നമുക്് ചുറ്റുമുള്ള എല്ാറ്ിലനയതം 
ലനേഹമഭ്സിക്ാനുതം അതിൽ വളരാനുമുള്ള  
പരിശീേനക്ളരിയായി കണ്ടുതുെങ്ങിയാൽ, 
ജീവിതയാത്ര മുഴവൻ പുതുമകൾ നിറഞെ ഒരു 
സാഹസികസഞ്ാരമായി മാറുതം. 

ലനേഹലമന്നത് എല്ായ് ല്ാഴതം പൂക്ൾ 
മാത്രമല്, മുള്ളുകളുതം അെങ്ങിയിരിക്കുന്നതലത്ര.
ലനേഹത്ിലറെ മുള്ളുകൾ നലമെ 
കുത്ിലനാവിക്കുലമ്പാൾ അതിവിലെയതം 
ജീവിതാനന്രവതം ആനന്ദത്ിലറെ 
പരിപൂർണതയിലേയ്ക്കുള്ള പാതയാലണന്നു 
നലമെത്ലന്ന ഓർമി്ിക്കുന്നതു നല്താണ്. 
വി. അ�സ്തീലനാസിലറെ വാക്കുകളിൽ 
"ലനേഹതം നിങ്ങളുലെ ഉള്ളിൽ വളരുന്നതിനാൽ 
സൗന്ദര്വതം വളരുന്നു. എലന്ന്നാൽ, 
ലനേഹതം ആത്ാവിലറെ സൗന്ദര്മാണ്." നാതം 
ആരതംഭിക്കുന്ന ലനേഹയാത്ര ഈ ലോകത്ിൽ 
വേിയ സതംതൃപ്ിയലെയതം സൗന്ദര്ത്ിലറെയതം 
ആനന്ദത്ിലറെയതം മുഹൂർത്ങ്ങളിലേയ്ക്കു 
നലമെ നയിക്കുന്ന പാതയാണ്; അവസാനതം 
നിത്ജീവിതത്ിലേക്കുതം. ലനേഹത്ിലറെ ഏറ്വതം 
നല് മാതൃകയായ ലയശുവിലേയ്ക്കുതം പരിശുദ്ധ 
കന്ാമറിയത്ിലേയ്ക്കുതം വിശുദ്ധരിലേയ്ക്കുതം ഉറ്റു 
ലനാക്ി നമുക്് ഈ യാത്ര തുെരാതം.
ല�ാ. എ�് ലവർ�് എലെഴത്്
ജീസസ് യൂത്് മുലന്നറ്ത്ിലറെ തുെക്ത്ിലുതം വളർച്ചയിലുതം നിർണായക 
പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ലഷവേിയർ ല�ാ. എ�് ലവർ�് എലെഴത്്, ഭാര് ഓഡ്ിലയാലൊ്തം 
ലകാച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നു.  ഇറെർനാഷണൽ ലഫാർലമഷൻ െീമിലറെ 
ആനിലമറ്റാണ്.
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