
 

 
  

LUKE 15:11-32 

 

അമ്മയില്ലാത്ത വീടായിരുന്നു അത്. ഒരമ്മയുടട സ്നേഹവുും 
ഒരപ്പന്ടെ കരുതല്ുും ഒരുന ാടല് േല്കുന്ന ഒരു 
 ിതാവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ആ സ്നേഹത്തിന്ടെ ഭാഷ 
മേസ്സില്ാക്കാോവാടത ഇളയ മകന് വീടു വിട്ടുന ാകുന്നു.  ിടന്ന 
കാത്തിരിപ്പിന്ടെ ദിേങ്ങളായിരുന്നു. കണ്ണുേീരിന്ടെ ചാല്ു വീണ 
മിഴികളുമായി ആ  ിതാവ് കാത്തിരുന്നു. മുെിനവറ്റ ഹൃദയത്തില് 
േിന്നുയര്ന്ന്ന അടങ്ങാത്ത ാ ാര്ന്ഥേയുടട ൃുകൃതും ടകാണ്ട് ആ 
മകന് തിരിടെത്തുന്നു. ആ  ിതാവിന്ടെ മേസ്സിടല് ൃനതാഷും 
കുടുുംബത്തിന്ടെ ആന ാഷമായി മാെി. ട ടട്ടന്ന് അതുേില്െു. 
ഇത്തവണ കണക്കു  െെില്ുകളുും  രാതികളുമായി മുത്തമകന് 
ാ തയക്ഷടപ്പടുന്നു... ഇവടര രണ്ടു ന ടരയുും ടേനചാടു നചര്ന്ക്കാന് 
ടകാതിക്കുന്ന  ിതാവ്...  

 

യഹൂദ ാരമ്പരയും അേുൃരിെ്  ിതാവിന്ടെ കാല്നേഷും മാാതനമ 
മക്കള്ക്ക്ക് ൃവത്തില് അവകാേമുള്ളൂ (ാ ഭാ 32/20-21). അതുന ാടല് 
 ിതാവിന് അനേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുന ാടല് ഓഹരി ടകാടുക്കാേുും 
അവകാേമില്ല. യഹൂദാചാരാ കാരും മൂത്ത മകന് ഇരട്ടി 
ല്ഭിക്കാേുള്ള അവകാേമുണ്ട് (േിയമ 21/17). ഇവിടട  ിതാവിനോട് 
ൃവത്ത് നചാദിക്കുന്ന ഇളയ മകന്  ിതാവുമായുള്ള ബന്ധും 
വിനേദിക്കുന്നു.  ിതാവിടേ മൃതോയി  രിഗണിക്കുന്നു. അവന് 
ദൂരനദേനത്തക്ക് യാാതയാവുന്നു. `ദൂരത്തായിരിക്കുന്നവന് 
ധൂര്ന്ത്തോണ്. അവന് ൃവത്ത് േേിപ്പിെു കളയുും, ൃവത്ത് േേിപ്പിെു 
കളയുന്നവന് കഷ്ടത്തില്ാവുും, കഷ്ടത്തില്ാവുന്നവന്  ന്നികടള 
നമയ്ക്കുും.  ിതാവുമായുള്ള ബന്ധും മുെിെവന് ൃവതും േില്വാരും 
മെനക്കണ്ടി വന്നു. അവന് യഹൂദേു േിഷിദ്ധമായ  ന്നികടള 
നമയ്നക്കണ്ടി വന്നു.  

വവക്കും മുഹമ്മദ് ബഷീെിന്ടെ ജീവിതത്തിടല് അേുഭവും 
ഓര്ന്ക്കുകയാണ്. വീട്ടുകാര്ന് തടന്ന ആവേയത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല 
എന്ന കാരണത്താല് ബഷീര്ന് വീട് വിട്ടിെങ്ങി.  ല് സ്ഥല്ങ്ങളില് 
കെങ്ങി േടന്നു. വകയില് ഉണ്ടായിരുന്ന അല് ും തുട്ടുകള്ക് തീര്ന്ന്നു. 
ഒന്നുും കഴിക്കാടത രണ്ട് ദിവൃും തള്ളിേീക്കി. ഇേിയുും ഭക്ഷണും 



കഴിക്കാടത കഴിയാന് വയ്യ. വിേപ്പിേിടയില് ബഷീര്ന് ചിതിെു: 
എാത കഷ്ടടപ്പട്ടാണ് ബാപ്പയുും ഉമ്മയുും എടന്ന നോക്കുന്നത്. എനന്നാട് 
സ്നേഹമുള്ളതുടകാണ്ടനല്ല അവര്ന് കഷ്ടടപ്പട്ട് അദ്ധവാേിെ് എേിക്ക് 
ഭക്ഷണും േല്കുന്നത്. അനേഹത്തിന്ടെ കണ്ണുകള്ക് ഈെേണിഞ്ഞു. 
അവടര ധിക്കരിെ് ഇെങ്ങിനപ്പാന്നത് േരിയായില്ല.. അന്നു രാാതി 
ബഷീര്ന് ൃവതും വീട്ടില് തിരിടെത്തി.. നേരും  ാതിരയായി. 
അടുക്കളയുടട വാതില് മുട്ടി. ഉമ്മ വന്ന് വാതില് തുെന്നു... ഉമ്മാ 
എേിക്ക് വിേക്കുന്നു.. േിേക്കുള്ള ഭക്ഷണും നമേപ്പുെത്തുണ്ട്. 
ഉമ്മനയാട് നചാദിെു.. ഇന്ന് ഞാന് വരുടമന്ന് ഉമ്മയ്ക്ക് 
അെിയാമായിരുനന്നാ... ഉമ്മ മെു ടി േല്കി. േീ വീട് വിട്ടിെങ്ങിയ 
അന്നുമുതല് േിന്ടെ ഓഹരി നമേയില് വിളമ്പി വെിരുന്നു... 
 തിവുന ാടല് ഇന്നുും അത് വിളമ്പി വെിട്ടുണ്ട്.. ബഷീര്ന് ഉമ്മടയ 
ടകട്ടിപ്പിടിെ് കരഞ്ഞു.. മേസ്സില്ാക്കാടത ന ായ 
സ്നേഹടത്തനയാര്ന്ത്ത്..  

ാ ിയമുള്ളവടര,  രാജയത്തിന്ടെ  ന്നിക്കുഴിയില് വൊണ് തന്ടെ 
കൂടടയുള്ള വദവത്തിന്ടെ ൃാന്നിദ്ധയും ധൂര്ന്ത്ത ുാതന് 
തിരിെെിയുന്നത്. ഈ ൃാന്നിദ്ധയും അവേില് ൃൂനബാധമായി മാെി. 
അവന്  ിതാവിന്ടെ ൃന്നിധിയിനല്ക്ക് തിരിെുന ാകുന്നു. 
ധൂര്ന്ത്ത ുാതന്ടെ മാേൃാതരത്തില് മൂന്ന് തല്ങ്ങളുണ്ട്. (1) 
ൃുനബാധമുണ്ടാകുന്നു. (2)  ന്നിക്കുഴിയില് േിന്നുും 
എഴുനന്നല്ക്കുന്നു. (3)  ിതാവിന്ടെ അടുനത്തക്ക് തിരിെുന ാകുന്നു. 
എല്ലാും േഷ്ടടപ്പട്ടവന് അപ്പേില്ുള്ള വിേവാൃും േഷ്ടടപ്പട്ടില്ല. മകന്ടെ 
തിരിെുവരവ് അപ്പന്ടെ വിജയമാണ്. ധൂര്ന്ത്ത  ുാതന് 
തിരിടെത്തിയതിേുനേഷമുള്ള അന ാഷും അപ്പന്ടെ 
സ്നേഹത്തിന്ടെ വിജയാന ാഷമാണ്.  

വഴിടതറ്റിനപ്പായ മകന്ടെ തിരിെുവരവിോയി കാത്തിരിക്കുന്ന 
സ്നേഹേിധിയായ  ിതാവ്. മകടേ ദൂരത്തുവെു കണ്ടനപ്പാള്ക് 
 ിതാവ് മേസ്സല്ിഞ്ഞ് ഓടിടെന്ന് ടകട്ടിപ്പിടിെ് അവടേ ചുുംബിെു. 
മേസ്സില് കരുതിക്കൂട്ടി ആനല്ാചിെുെപ്പിെത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിേു 
മുന്്, നചാദയങ്ങനളാ,  രിഭവങ്ങനളാ ഒന്നുമില്ലാടത അവടേ 
ൃവീകരിക്കുന്നു. 

തിരിടെത്തുന്ന മകന് വിരല്ിടല് നമാതിരും േല്കുന്നതുും ടചരിപ്പ് 
അണിയിക്കുന്നതുും ോട്ടുേടപ്പിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു. കാരണും ഇത് 
മൂത്ത മകന്ടെ അവകാേത്തില്ട ട്ടതാണ്. എന്നാല് ഇളയ മക്കനളാട് 
ാ ീതി കാട്ടുന്ന വദവടത്തയാണ് ോും  ഴയ േിയമത്തില് കാണുക. 
ഈ വബബിള്ക്  ാരമ്പരയത്തിന്ടെ ടവളിെത്തില്ാണ് 
ധൂര്ന്ത്ത ുാതന്ടെ കംയുും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടടയുും 
അതിമമായി വദവാ ീതി ഇളയവന് നേടുന്നു.  ിതാവ് അവടേ 



ബഹുമാേനത്താടട ൃവീകരിക്കുന്നു. നമല്ങ്കി ഈ ബഹുമാേടത്ത 
ൃൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമാതിരും - അധികാരടത്ത ൃൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാള്ക് 
തന്ടെ നമാതിരും മടറ്റാരാള്ക്ക്ക് േല്കുന്നത് തന്ടെ അധികാരും 
വിേിനയാഗിക്കാേുള്ള അേുമതിയായാണ് (Power of attorney). ടചരിപ്പ് 
ധരിപ്പിക്കുന്നു -  ുാതന്മാര്ന്ക്ക് മാാതനമ ടചരിപ്പ് ധരിക്കാന് 
അേുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അടിമയ്ക്ക് ഒരിക്കല്ുും ടചരിപ്പ് 
ധരിക്കാന് അേുവാദമില്ലായിരുന്നു. അടിമയുടട ൃവ്േമായിരുന്നു 
ഇത്: `ഒരിക്കല് വദവും തങ്ങളുടട കാല്ുകളില് ടചരിപ്പ് 
അണിയിക്കുും എന്നത്`. കാരണും ടചരിപ്പ് ൃവാതാതയത്തിന്ടെ 
ചിഹ്നമാണ്. എടന്ന ദാൃോയി ൃവീകരിക്കണടമന്ന മകന്ടെ 
ആാഗഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി േിെഞ്ഞ മേനസ്സാടട ആ  ിതാവ് 
മകന്ടെ എല്ലാവിധ അധികാരങ്ങനളാടുും കൂടി അവടേ 
ൃവീകരിക്കുന്നു... 

ധൂര്ന്ത്ത ുാതന് തന്ടെ  ുാതസ്ഥാേും തിരിെെിഞ്ഞ് 
മടങ്ങിടയത്തുനമ്പാള്ക് മൂത്ത ുാതന് തന്ടെ  ുാതസ്ഥാേും ടവടിഞ്ഞ് 
തടന്നത്തടന്ന ദാൃോയി താഴ്ത്തുന്നു 'േിന്ടെ  ുാതടേന്ന് 
വിളിക്കടപ്പടാന് ഞാന് നയാഗയേല്ല.' എന്ന് ഇളയ  ുാതന് 
യാചിക്കുനമ്പാള്ക് ഞാന് േിന്ടെ ധാൃയനവല് ടചയ്യുന്നുടവന്നാണ് 
മൂത്ത  ുാതന്ടെ ാ തികരണും. ഒരു  ുാതോയിരിക്കുന്നതിന്ടെ 
ൃുഖും അവടേടന്നങ്കില്ുും അേുഭവിെിരുനന്നാ. ൃവതും വീട്ടില് 
അവന് അേയോകുന്നു.  ിതാവിന്ടെ കരുണയില്ാണ് അവന് നദഷയും. 
അേിയടേ നജയഷ്ഠന് സ്നേഹിെിരുന്നിടല്ലന്നതുും അവന്ടെ 
ട രുമാറ്റത്തില് േിന്നുും വയക്തമാണ്. കാരണും ഇവര്ന് രണ്ട് ന രുും 
ഒന്നുും ൃുംൃാരിക്കുന്നതായി ൃുവിനേഷും ൃാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നില്ല. 
ഇളയ മകടേ ൃവീകരിക്കാന് ഇെങ്ങിടെല്ലുന്ന  ിതാവ് മൂത്ത 
മകനേയുും ൃവീകരിക്കാന് ഇെങ്ങിടെല്ലുന്നുണ്ട്.. േഷ്ടടപ്പട്ടത് 
തിരിടെടുക്കാന് മാാതമല്ല... േഷ്ടടപ്പടാതിരിക്കാേുും ാേമിക്കണമനല്ലാ... 
മൂത്ത മകന്ടെ വാക്ക് ാേദ്ധിക്കണും. എാത വര്ന്ഷും ഞാന് േിേക്ക് 
ദാൃയനവല് ടചയ്യുന്നു (15/29). സ്നേഹമില്ലാടത ടചയ്യുന്ന ാ വൃത്തി 
ദാൃയവൃത്തിയാണ്. മൂത്ത  ുാതന് അനേകും വര്ന്ഷങ്ങളായി 
ടചയ്തുടകാണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഫരിനൃയരുടട മതജീവിതവുും 
േിയമാേുഷ്ഠാേവുും വദവേിക്ഷടയ ന ടിെുള്ള ദാൃയവൃത്തിയാണ്. 
േമ്മുടട മതാേുഷ്ഠാേുങ്ങളുും ആചാരങ്ങളുും സ്നേഹത്തിന്ടെ 
ാ വൃത്തിയായിട്ടല്ല ോും ടചയ്യുന്നടതങ്കില്, ആദ്ധയാത്മിക ജീവിതും ോും 
ആൃവദിക്കുന്നിടല്ലങ്കില് അതുും ദാൃയവൃത്തിയാണ്... 

ധൂര്ന്ത്ത ുാതന്ടെ  ാ മല്ല ഈ ഉ മയിടല്  രാമര്ന്േും... മെിെ് 
 ിതാവിന്ടെ സ്നേഹമാണ്. വദവസ്നേഹത്തിന്ടെ 
ൃമ്പൂര്ന്ണ്ണതയാണ്  ിതാവ്... ഇാതയുും േല്ല ഒരു വദവചിാതും. 
മടങ്ങിടയത്തുന്നവടേ മാനൊടു നചര്ന്ക്കുന്ന ചിാതും... 



വദവസ്നേഹൃമ്പൂര്ന്ണ്ണത ാ കാേിപ്പിക്കുന്നു. വദവടത്ത 
േ ിക്കുന്നവേുും, േിക്ഷകേുും തല്മുെകടള 
തകര്ന്ക്കുന്നവേുടമാടക്കയായി ചിാതീകരിക്കുന്ന ആത്മീയ ാല്കരുും, 
ധയാേഗുരുക്കന്മാരുും ഈ ഉ മ മേസ്സിരുത്തി വായിക്കണും.  

`ആരുണ്ടീ ഉരുണ്ട നല്ാകത്ത്  

ഉരുണ്ടു വീഴാത്തതായി`..  

കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷുടട വാക്കുകള്ക്... ോും  ാ ികളാണ്...  ടക്ഷ ആ 
 ാ ത്തിന്ടെ ടചളിക്കുഴികള്ക് കിടനക്കണ്ടവരല്ല ോും.. േടമ്മ 
കാത്തിരിക്കുന്ന ആ  ിതാവിന്ടെ ൃവിധത്തിനല്ക്ക് തിരിെു 
ടചല്ലാും... അവന്ടെ അടുത്ത് ടചന്ന് ഒന്നു മേസ്സു തുെന്നു 
`കുമ്പൃാരിക്കാും`. 

 

 

 

Dn. മാതയു ചാകയാരത്ത്. 

 

 


