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സവന്തം ജ഼വ഻തം രക്ഷ഻ക്കഺനഽം സംരക്ഷ഻ക്കഺനഽം നനട്ടഺടം ഓടഽന്നവരഺണ് നഺം 
ഓട്രഺരഽത്തരഽം.. ആനര നശ഻പ഻ച്ചഺലഽം ആരഽനട ജ഼വ഻തം ബല഻ ന ഺടഽത്ത഻ടയഺലഽം 
എന഻ക്ക് ജ഼വ഻ക്കണം എന്ന് ച഻ന്ത഻ക്കഽന്നവരഺണ് ഇന്നനത്ത സമാഹത്ത഻ല്  ഭാര഻ഭഺഗവഽം. 
മറ്റുള്ളവര്ക്ക്കഺയ഻ സമയപസമയം ച഻ലവഴ഻ക്കഺ്  ഒരഽവന് സ്ട്നഹട്ത്തഺനടയഽള്ള ഒരഽ 
പഽഞ്ച഻ര഻ നമയ ഺ്  നമ്മ഻ലഺര്ക്ക്കഽം സമയമ഻ല്. പനക്ഷ സവന്തം ജ഼വ഻തം മറ്റുള്ളവര്ക്ക്കഺയ഻ 
മഽറ഻ച്ചു നല് ഻യ ഒരഽവനഽട്.്. സവനഺണ് ട്യശഽരി ഻സ്തഽ.  

ഒരഽ ട് ഺ ഽനമന്രിട഻യ഻ല്  ഒരഽ  ഥ ഇരിപ ഺരം  ഺണ഻ക്കഽന്നഽട്.്.. നറയ഻ല്  രിബ഻ഡ്ജ് 
നചയഽന്ന ട്ജഺല഻യഽള്ള ഒരഽ സപ്പ്. ഒര഻ക്കല്  സട്േഹം . നരിടയ഻ന഻നഺയ഻ പഺലം 
ത഻ര഻ച്ചുന ഺട്.഻ര഻ക്കഽട്പഺള്  സട്ദഹത്ത഻ന്നറ മ ്  നറയ഻ല്  പഺലത്ത഻ല്ലാനട നടന്നഽ 
വരഽന്നത് സട്ദഹം  ഺണഽന്നഽ. നരിടയ഻്  സടഽനത്തത്ത഻.  എന്ത് നചയണം എന്ന് 
സറ഻യഺനത ആ പ഻തഺവ്  ഽഴങ്ങ഻.  സവന്തം പഽരിതനന രക്ഷ഻ച്ചഺല്  നരിടയ഻ന഻ല്  ഉള്ള 
സട്ന ര്ക്  മരണമടയഽം, സനല്ങ്ങ് ഻ല്  സവന്തം മ ്  മരണനപടഽം സവസഺനം 
സട്ന ര്ക്ക്ക് ട്വട്.഻ സവന്തം മ നന ബല഻ ന ഺടഽക്കഺ്  ആ പ഻തഺവ് തയ്യഺറഺയ഻.  

ഇന്നനത്ത സഽവ഻ട്ശഷത഻ളുനട ഈട്ശഺ പറയഽന്നഽ  മനഽഷയപഽരിത്  ഉയര്തനപടഽന്നത് 
 ഺണഽന്നവനരല്ഺം രക്ഷനപടഽനമന്ന്. സംഖ്യയഽനട പഽസ്ത ം 21. 9. 

വഺ യത്ത഻ല്    ഇരിപക്കഺരം  ഒരഽ സംഭവം വ഻വര഻ക്കഽന്നഽട്.്. സര്ക്പ്പ ദര്ക്ശനം സംഭവ഻ച്ച 
ജനങ്ങനള ഒരഽ പ഻ച്ചള സര്ക്പ്പം ഉയര്ക്ത്ത഻ ട്മഺശ രക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ.  ഇന്നനത്ത 
സഽവ഻ട്ശഷത്ത഻ല്  ട്യശഽവ഻നന ആ സര്ക്പ്പം ആയ഻ ഉപമ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

എന്തഺണ് ട്യശഽവ഻ന്നറ ഉയര്ക്ത്തനപടല് ? ട്യശഽവ഻ന്നറ  ഽര഻ശ഻ട്േല്  ഉള്ള 
ഉയര്തനപടലഽം സവന്നറ ഉത്ഥനവഽം. ട്യശഽ തന്നറ  ഽര഻ശ഻ല്  പാര്ക്ണ സനഽസരണം 
ഉള്ളവനഺയ഻ ഉയര്തനപടട്പ്പഺഴഺണ് സഺത്തഺ്  പരഺജ഻തനഺയതഽ എന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കണം. 
സട്പ്പഺഴഺണ് മനഽഷയവംശത്ത഻നഽ പാര്ക്ണ സവഺതരിന്ത഻യം ലഭ഻ച്ചത്.  സത഻നഺലഺണ് നഺം 
ഇരിപ ഺരം രിപഺര്ക്ത്ത഻ക്കഽ ,  ഽര഻ശഽ ആണ് രക്ഷ  ഽര഻ശ഻ല്  ആണ് രക്ഷ എന്ന്.  

ഇതഽട്പഺലഽള്ള ഒരഽ ഉയര്തനപടല്  നമ്മഽനട ജ഼ട഻തത഻ലഽം നടക്കഽം. ഇരിപ ഺരം ആണ് ഈ 
ഉയര്തനപടല്  ഉട്.ഺ ഽ . ഞഺ്  എനന്ന തനന്ന പാര്ക്ണം ആയ഻ മറ്റുള്ളവര്ക്ക്കഺയ഻ 
നല് ഽട്പഺഴഺണ് ഞഺ്  ഉയര്തനപടഽ . ഈ നല് ല്  രട്.ഽ തരത്ത഻ല്  ആണ് : 
ആത്മ഼യവഽം ശഺര഼ര഻ വഽം. ആത്മ഼യം എന്ന് പറയഽന്നത് എന്നറ ജ഼വ഻ത സഺക്ഷത഻ലാനട 
ഞഺ്  എനന്ന തനന്ന ഉയര്ക്ത്തണം. എന്നറ നപരഽമഺറ്റത്ത഻ലാനടയഽം സംസഺരത഻ലാനടയഽം 
മറ്റുള്ളവര്ക്  ട്യശഽവ഻ട്ലക്ക് വരണം സങ്ങനന എനന്ന ട്നഺക്കഽന്നവര്ക്  രക്ഷനപടണം 
സനല്ങ്ങ഻ല്  ട്യശഽവ഻ട്ലക്ക് വളരണം. ഇതഺണ് ആത്മ഼യമഺയ ഉയര്ക്ത്തല്. ശഺര഼ര഻ ം 
ആയ ഉയര്ക്ത്തല്  എന്നതഽ ഞഺ്  മറ്റുള്ളവരഽമഺയ഻ എനന്നത്തനന്ന നമയ ഽന്നത഻ലാനടയഺണ്. 
സതഺയത് എന്നറ  ഽടഽംബത്ത഻ലഽം സമാഹത്ത഻ല്  ഉള്ളവര്ക്ക്ക് നല് ഽട്പഺള്  ഈ 
ഉയര്തനപടല്  ആണ് നടക്കഽന്നത്. മറ്റുള്ളവര്ക്  എരിതട്ത്തഺളം ട്വദന഻പ്പ഻ചഺലഽം എന്നറ 
നപരഽമഺറ്റത്ത഻ലാനട ഞഺ്  സവനര മഺനസഺന്തരനപടഽത്തഽട്പഺള്  സമാഹത്ത഻നല ഓട്രഺ 
ആവശയത്ത഻നഺയഽം ഞഺ്  എനന്നത്തനന്ന നല് ഽട്പഺള്  എന്നറ ഇടവ യ഻നല 



ആവശയങ്ങള്  ഓട്രഺന്നഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺ ഻ ഞഺ്  സവ഻നട ഓട഻നയത്തഽട്പഺള്  സത് ഒരഽ 
ഉയര്തനപടല്  ആവഽ യഺണ് നചയ്യുന്നത് 

നമ്മഽനട ജ഼വ഻തത്ത഻ലാനട നഺം മറ്റുള്ളവനര ദദവത഻ങ്കനലക്കടഽപ്പ഻ക്കഽട്പഺള്  സത് ട്യശഽ 
 ഽര഻ശ഻ല്  തനന്ന തനന്ന ഉയര്ക്ത്തഺ്  വ഻ടു ന ഺടഽത്തത് ട്പഺനല തനന്ന ആവഽ യഺണ് 
നചയ്യുന്നത്. നമഽക്കഽം ഇരിപ ഺരം രിപഺര്ത഻ക്കം. ദദവം നനമ്മ സനഽരിഗഹ഻ക്കനട.   

  

Fr. Binoy CMI,  Congregation of Mary Immaculate  

 


