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അധുനിക കാലത്ത് ത്വക്ക് രരാഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്ന പലത്ുും 
കുഷ്ഠമെന്ന മപാത്ുനാെത്തിലാണ് പഴയനിയെ കാലത്ത് 
അറിയമെട്ടിരുന്നത്. അങ്ങമന ഏമത്ങ്കിലുും വിധത്തിലുളള രരാഗും 
ബാധിച്ചാല് രരാഗെുളളവന് പുരരാഹിത്മന രരാഗുംബാധിച്ച ത്ന്മറ ശരിരും 
കാണിക്കുകയുും പുരരാഹിത്ന് അവമന പരിക്ഷണ വിരധയൊയി ഏഴ് 
ദിവസരത്തക്ക് സെൂഹത്തില് നിന്ന് ൊറ്റി നിര്ത്ത്തുകയുും രവണും. 
സെൂഹത്തില് നിന്ന് ൊറി നില്ക്കണമെന്ന് പുരരാഹിത്ന് വിധിക്കുന്ന 
കാലരശഷും വീണ്ടുും രരാഗും പടരുന്നത്ായാണ് കാണമെടുന്നമത്ങ്കില് 
പുരരാഹിന് അവമന അശുദ്ധനായി പ്പഖ്യാപിക്കണും. ഇപ്പകാരും 
അശുദ്ധരായി ൊറുന്നവര്ത് മെരേണ്ട്മത്മെന്ന് രലവയരുമട പുസ്ത്കും 13-14 
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.  

ശരിയായ കുഷ്ഠരരാഗും ബാധിച്ചവന് ശപിക്കമെട്ടവനാണ് (രലവയര്ത്13.45-46). 

അത്തരക്കാരുമട രരാഗവിെുക്തി സാധാരണഗത്ിയില് അസാധയൊണ്. 
അത്ുമകാണ്ട് കുഷ്ഠ ബാധിച്ചവന് ത്ന്മറ ഭവനരത്താട് വിടപറരേ 
െത്ിയാവു. ഇത് െനുഷയത്വത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരു ത്ിരുൊനൊമണങ്കിലുും 
ആ കുടുുംബത്തിലുളള െറ്റുളളവരുമടയുും അവരുമട അയല് 
വാസികളുമടയുും നന്മയ്ക്കായി അവന് ൊറിനിരന്ന െത്ിയാവു. അവന് 
ഇനിമയാരിക്കലുും ത്ന്മറ ഭാരയമയരയാ ഭര്ത്ത്താവിമനരയാ 
ൊത്ാപിത്ാക്കമളരയാ െക്കമളരയാ മത്ാടാരനാ ആലിുംഗനും മെോരനാ 
അവരുമട അടുത്ത് വരാരനാ സുംസാരിക്കാരനാ കഴിയുകയിലല. 
ജീവിച്ചിരിക്കുരപാള് ത്മന്ന അവന് ബന്ധുക്കമളാമടലലാും വിടപറയുന്നു. 
െനുഷയവാസെുളള സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് അവന് ൊറിനടക്കണും െുടിമവട്ടാരനാ 
ഉളളെുടി െികാരനാ അനുവാത്െിലല. കീറിയ വസ്പ്ത്ങ്ങള് ൊപ്ത്രെ 
ധരിക്കാവു. ഏമത്ങ്കിലുും െനുഷയരൂപും അകമല പ്പത്യക്ഷമെടുന്നത്ു 
കാണുരപാള് െുത്ല് അശുദ്ധന് അശുദ്ധന് എന്ന് ത്മന്നകുറിച്ചു ത്മന്ന 
വിളിച്ചുപറേുമകാണ്ടിരിക്കണും. എലലാും നഷ്ടമെടുകയുും 
രരാഗവിെുക്തിക്ക് സാധയത്യിലലാത്ിരിക്കുകയുും മെേുന്ന ആ െനുഷയന്മറ 
ദയനീയ സ്ഥിത്ി െനസ്സിലാക്കാന് അധുനിക ത്ലെുറക്ക് പ്പയാസൊയിരിക്കുും. 
ഇന്ന് ഇപ്ത്മയാന്നുും കഠിനെലലാത്ത പന്നിപനി ബാധിച്ചരൊള്രപാലുും രലാകും 
എപ്ത്ൊപ്ത്ും ഭയന്നിരിക്കുന്നുമവന്ന് വാര്ത്ത്തകളില് നിന്ന് നാും 
െനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്.  

രരാഗത്തിന്മറ ഫലൊയി ഓരരാ ദിവസവുും കുടുത്ല് കുടുത്ല് 
പ്ദവിച്ചുത്ിരുന്ന ത്ങ്ങളുമട ശരിരവുും സദൃശയരായ െനുഷയരുമട സുഹൃത് 



ബന്ധവുെലലാമത് കുഷ്ഠരരാഗിക്ക് ഈരലാകത്തില് െമറ്റാന്നുെിലല. 
ഇത്തരത്തിലുളള ഒരു സാഹെരയൊണ് സുവിരശഷത്തിമല യഹൂദമരയുും 
അവരുമട ശപ്ത്ുക്കളായി കഴിേിരുന്ന സെരിയാക്കാമരയുും ഒരുെിച്ച് 
രെര്ത്ത്തത് എന്ന് െനസ്സിലാക്കാന്കഴിയുും. അവമരലലാും ൈദവത്താല് 
ശപിക്കമെട്ടവരാണ്. 

കര്ത്ത്താവ് ഗലീലിയില് നിന്ന് സെറിയായിലൂമട മജറുസരലെിരലക്ക് 
രപാകുകയായിരുന്നു. അരൊള് പത്ത് കുഷ്ഠരരാഗികള് ഒരു പ്ഗാെത്തിന്മറ 
അത്ിര്ത്ത്തിയില്മവച്ച് അവമന കണ്ടുെുട്ടി അവമനകുറിച്ച് അവര്ത് 
രകട്ടിരുന്നുമവന്നത് സുവിരശഷത്തില് നിന്ന് വയക്തും. അവര്ത് ഈരശാരയാട് 
ഭിക്ഷയലല രൊദിത്ച്ചത് െറിച്ച് കര്ത്ത്താരവ എന്നുവിളിച്ചുമകാണ് ട് 
കരുണയാണ് യാെിച്ചത്. കര്ത്ത്താവ് അവരരാട് പുരരാഹിത്ന്മറ 
അടുരത്തക്ക് രപാകുവാനുും രരാഗവിെുക്തി ലഭിച്ചുമവന്നത്ിന് മത്ളിവായി 
ശുദ്ധികരണ കാഴ്െ സെര്ത്െിക്കുവാനുും ക െിച്ചു (രലവയര്ത്14). ത്ങ്ങള് 
ത്ല്ക്ഷണും സുഖ്ൊക്കമെട്ടിലലങ്കിലുും കര്ത്ത്താവ് പറേവാക്കുകള് 
അനുസരിച്ചുമകാണ്ടുും അത് പൂര്ത്ണൊയി വിശവസിച്ചുമകാണ്ടുും അവര്ത് 
അവിമട നിന്ന് രപായി. ആ വിശവാസത്തിന്മറ ഫലൊയി അവരുമട 
യാപ്ത്െരധയ അവമരലലാവരുും സൗഖ്യെുളളവരായി ത്ിര്ത്ന്നു. കെയുമട 
ഇത്ുവമരയുളള ഭാഗങ്ങള് െരനാഹരൊണ്. 

ശുദ്ധരാക്കമെട്ടുകഴിേരൊള് അത്ിന്മറ ആഹ്ലാത്ത്തിലുും ത്ങ്ങളുമട 
കുടുുംബമത്ത ഈ സരൊഷവാര്ത്ത്ത അറിക്കാനുളള ത്ിടുക്കത്തിലുും 
കര്ത്ത്താവിന്മറ വെനരത്താട് വിരധയത്വും കാണിക്കാനുളല വയപ്ഗത്യിലുും 
അവര്ത് സരൊഷരത്താമട െുരപാട്ട് ത്മന്നരപായി എന്നാല് 
അക്കുട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെറിയാക്കാരന് ത്ന്നില് സുംഭവിച്ച 
അത്ഭുത്ും കണ്ടരൊള് കര്ത്ത്താവിങ്കരലക്ക് ത്ിരിേുനടന്നു. നന്ദിപറയാമത് 
ഒരടിരപാലുും െുരപാട്ടുരപാകാന് അവന് കഴിയുൊയിരുന്നിലല 
(സെരിയാക്കാര്ത്ക്കുും, പുരരാഹിത്രുും, വിശുദ്ധെലയുും നിയെപുസ്ത്കവുും 
ഉണ്ടായിരുന്നു). 

ത്ന്മറ അടുരത്തക്ക് നന്ദിയുളള ഹൃദയവുൊയി ത്ിരിച്ചുവന്ന് 
സെരിയാക്കരമനയാണ് യൊര്ത്ഥവിശവാസിയായി കര്ത്ത്താവ് കണ്ടത്. 
കര്ത്ത്താവിന്മറ വെനങ്ങമളലലാും അക്ഷരുംപ്പത്ി അനുസരിക്കുകയുും 
അവന്മറ വാക്കുകള് വിശവസിക്കുകയുും രരാഗവിെുക്തിക്ക് ഉപകരിക്കത്ക്ക 
വിശവാസത്തിന് ഉടെകളായിരിക്കുകയുും മെയ്ത്ിട്ടുും അവര്ത്ക്ക് 
രക്ഷാദായകൊയ വിശവാസും ഉണ്ടായിരുന്നിലല. കാരണും അവര്ത്ക്ക് 
നന്ദിപറയാന് മവപുന്നരത്ാ നന്ദിപറേ് ശീലെുളളരത്ാ ആയ ഒരു 
ഹൃദയെുണ് ടായിരുന്നിലല. ബാക്കി ഒപത് രപര്ത് എവിമട എന്നാണ് 
കര്ത്ത്താവ് രൊദിക്കുന്നത്. അത്ിനുരശഷും ത്രന്നാട് നന്ദിപറേ 
സെറിയാക്കാരന്മറ വിശവാസും രക്ഷാദായകൊമണന്നവന് പറേു. 
വിശവാസും എന്നത് ൈദവമത്ത എലലാറ്റിന്മറയുും നാെനുും കര്ത്ത്താവുൊയി 
എറ്റുപറയുന്നത്ുും അവന്മറ വെനങ്ങള് അനുസരിക്കുന്നത്ുും ൊപ്ത്െലല, 



ൈദവസന്നിധിയില് നന്ദിയുളള ഒരു ഹൃദയരത്താടുകൂടി 
നില്ക്കുന്നത്ുകൂടിയാണ്.  

യഹൂദരുമട വിശവാസും അനുസരിച്ച് ൈദവും ത്ിരമേടുത്ത ജനൊയ 
യഹൂദര്ത്ക്ക് ൊപ്ത്രെ രക്ഷസാധയൊകുൊയിരുന്നുളളു. കാരണും അവര്ത്ക്കാണ് 
ൈദവും രൊശയിലൂമട ത്ന്മറ നിയെും മവളിെടുത്തിയത്. അത്ിലൂമട 
രക്ഷയ്ക്കുളള ൊര്ത്ഗും ൈദവും ത്മന്ന കാണിച്ചുമകാടുക്കുകയായിരിന്നു. 
എന്നാല് പ്കിസ്ത്ുവിമന നന്ദിനിറേ ഹൃദയരത്താമട കണ്ടുെുട്ടുന്നവന് 
നിയെുംകൂടാമത്ത്മന്ന രക്ഷ സാധയൊകുമെന്ന് പഠിെിക്കുകയാണ് വി. 
ലൂക്കാ സുവിരശഷകന് ത്ന്മറ അരുകില് നന്ദിരയാമട വന്ന 
സെറിയാക്കാരമന ശുദ്ധനുും രക്ഷിക്കമെട്ടവനുൊയി പ്പഖ്യാപിക്കുകവഴി 
കര്ത്ത്താവ് ഒരു പുരരാഹിത്ന്മറ ഉത്തരവാദിത്വും 
നിര്ത്വഹിക്കുകയൂടിയായിരുന്നു. 

നമ്മുമട സുംസ്കാരത്തില് നന്ദിപറയുക എന്നത് വളമര വിരളൊയിൊപ്ത്ും 
സുംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാരയൊണ്. െറ്റുപലസുംസ്കാരങ്ങളിലുും പ്പരത്യകിച്ച് 
പാശ്ചാത്യ സുംസ്കാരത്തില് കുടുുംബാുംഗങ്ങള്രപാലുും എരൊഴുും 
പരസ്പരും നന്ദിപറയുന്നത് വളമര സാധാരണൊയ ഒരു കാരയും ൊപ്ത്ും. 
നന്ദിയുമട െിെകള് െനസ്സിലുണ്ടായാല് ൊപ്ത്ുംരപാര െറിച്ച് അത് അനയന് 
െനസ്സിലാകുന്നവിധത്തില് (സെറിയക്കാരമനരൊമല) പ്പകടൊക്കാനുും നാും 
ത്ോറാകണും. 

നന്ദിയുമട വാക്കുകളുും െിെകളുും പുറമെടുന്നത് സുംത്ൃപ്ത്ൊയ ഒരു 
ഹൃദയത്തില് നിന്നുൊപ്ത്ൊണ്. ശുഭാപ്ത്ി വിശവാസെിലലാത്തവര്ത്ക്കുും 
വിഷാദത്മക ഭാവെുളളവര്ത്ക്കുും സുംത്ൃപ്ത്വുും നന്ദിനിറേത്ുൊയ ഒരു 
ഹൃദയും അനയൊണ്. ത്നിക്കുളളത്ിമനകുറിച്ച് അസുംത്ൃപ്ത്നായവന് 
പിറുപിറുക്കുകമയയുളളു. ൈദവും ന കിയ ജീവിത്സാഹെരയങ്ങളുമടയുും 
ബന്ധങ്ങളുമടയുും കഴിവുകളുമടയുമെലലാും െഹത്വും കാണാന് 
കഴിവുളളവനാണ് നന്ദിനിറേ ഹൃദയെുളളവന് അവന് നന്ദി പറയുകയുും 
മെേുും. ജീവിത്ത്തില് എലലാറ്റിലുും അസുംത്ൃപ്ത്ി കണമടത്തുന്നവന് ത്ന്മറ 
ജീവിത്വുും ത്ന്മറ സരഹാദരങ്ങളുമട ജീവിത്വുും ദുഷ്കരൊക്കുും. അവന് 
കര്ത്ത്താവിന്മറ സ്രനഹത്തിന്മറ പ്പൊണും അനയവുൊയിരിക്കുും.  

െറ്റുളളവരരാട് നന്ദിപറയുന്നവന് അപരമന അവന്മറ നന്മകരളാടുകുടി 
കാണുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും വിലെത്ിക്കുകയുും മെേുന്നവനാണ്. 
ഒരുവന് അവന് മെരേണ്ട ജ രജാലിത്മന്നയാണ് മെയ്ത്മത്ങ്കിലുും അവന് 
നന്ദിപറയുകവഴി നാും ആ രജാലിമയ അുംഗീകരിക്കുകയുും അവമന 
ബഹുൊനിക്കുകയുും മെേുകയാണ്. സൗഖ്യൊക്കമെട്ട ഒപത് 
കുഷ്ഠരരാഗികമളരൊമല ജീവിക്കാന് ആര്ത്ക്കുും കഴിയുും ൈദവും നെുക്ക് 
ന കിയിരിക്കുന്ന നിരവത്ിയായ നന്മകമളാന്നുും കാണാമത് ഇമത്ലലാും നാും 
അര്ത്ഹിക്കുന്നത്ാമണന്ന ഭാവത്തില് നിഷ്പ്കിയരായി ജീവിക്കാന് നെുക്ക് 
കഴിയുും. അങ്ങമനയുളളവരുമട ജീവിത്ും ഒരരിെരപാമലയാമണന്ന് പറയാും 
എപ്ത്ജലും അത്ിലൂമട ഒഴുക്കിയലുും അരിെയ്ക്ക് ഒരു ഭാവവിത്യാസവുും 



വരുകയിലല. െറിച്ച് ആ ജലത്തില് എമെങ്കിലുും കരടുണ്മടങ്കില് അത്ിമന 
ഉയര്ത്ത്തികാണിക്കുകയുും മെേുും. നന്ദിപറയുന്നവന്മറ ഹൃദയും ഒരു 
കാസയില് ഒഴിച്ച രത്ന്രപാമലയാണ് അവന് ജീവിത്ും ആസവാധയവുും 
െരനാഹരവുൊണ്. 

നമമ്മക്കാള് ഉയര്ത്ന്നവരുൊയി നാും നമ്മുമട ജീവിത്ും 
ത്ാരത്െയമെടുത്തിമകാണ്ട് അസവസ്ത്രായിരുന്നാല് നെുമക്കാരിക്കലുും 
ൈദവത്തിന് നന്ദിപറയാന് ഒന്നുും ഉണ്ടാവുകയിലല. എന്നാല് നമമ്മക്കാള് 
കഷ്ടത്യനുഭവിക്കുന്നവമരകൂടി ഹൃദയത്തില് സൂക്ഷിച്ചാല് 
സ്രനഹപിത്ാവായ ൈദവത്തിന് എരൊഴുും നന്ദിപറയാന് സജ്ജൊയ ഒരു 
വിശവാസ ൈെത്നയത്തിരലക്ക് വളരാന് നെുക്ക് കഴിയുും അരൊള് നമ്മുമട 
വിശവാസും രക്ഷാധായകൊകുും. നാും അനുദിനും സവീകരിക്കുന്ന നന്മകള്ക്ക് 
നമ്മുമട െുറ്റുെുളളവര്ത്ക്ക് നന്ദിപറയാന് നമ്മുക്ക് കഴിയമട്ട അരൊള് നാും 
കര്ത്ത്താവിന്മറ സ്രനഹത്തിന്മറ പ്പൊണും ജീവിക്കുന്നവരാകുും. 

 

 

ഫാ. ആന്റണി ത്രറക്കടവില്  

 

 

 

 


