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അസാധാരണ മിഷൻ മാസത്തിടെ നാൊാം ദിവസമായ ഇന്ന് 

ദരിഫ്ദയത്തിന്ടെ ഫ്രതിരൂരമായ വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിയുടെ 

വയതിരിക്തമായ പ്ഫ്രഷിതചൈതനയടത്തക്കുെിച്ച് നമുക്്ക ധയാനിക്കാാം. 

"ഞാൻ ശാന്തശീെനുാം വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ എന്ടെ നുകാം 

വഹിക്കുകയുാം എന്നിൽ നിന്ന് രഠിക്കുകയുാം ടൈയ്യുവിൻ... 

എടന്തന്നാൽ എന്ടെ നുകാം വഹിക്കാടനളുപ്പമുള്ളതുാം ൈുമെ് ഭാരാം 

കുെഞ്ഞതുമാണ്. " ( 29-30) 

പ്ൊകാം നല്കു ന്ന സുരക്ഷിതതവവുാം, സപ്ന്താഷവുാം രെപ്പ്പാഴുാം 

ഭാരപ്മെിയ ൈുമൊയി മാെുാം. എന്നാൽ ചദവത്തിൽ  ആഫ്ശയാം 

വയ്ക്കുന്നവന് ഏത ്വെിയ ൈുമെുാം െഘുവായി പ്താന്നുാം. ഈ സതയാം 

ജീവിതത്തിൽ ഫ്രവർത്തികമാക്കിയവനാണ്  വി. ഫ്രാൻസിസ് 

അസീസ്സി.  

വെിയ ഒരു ധനാഢ്യ കുെുാംബത്തിടെ അാംഗാം. ഭക്തയായ അമ്മ ഫ്രഭവി 

രിക്കാ മകൻ സ്നാരക പ്യാഹന്നാടനപ്പ്പാടെ 

എളിമയുള്ളവനാകണടമന്ന ്ആഫ്ഗഹിച്ചു; അതിനായി എന്നുാം അവൾ 

ഫ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ അവന് പ്ജാൺ എന്ന മാപ്മ്മാദീസ പ്രര ്നല്കി. 

രിതാവ് വയാരാരാം കഴിഞ്്ഞ തിരിച്ചു വന്നപ്പ്പാൾ അമ്മടയ 

അവഗണിച്ച് കുഞ്ഞിന ്ഫ്രാൻസീസ് എന്ന വിളിപ്രര് നല്കി.  

രടക്ഷ, അമ്മയുടെ ആഫ്ഗഹാം പ്രാടെ പ്യശുവിന്ടെ മുൻഗാമിയായ 

പ്യാഹന്നാടനയുാംക്കാൾ അനനയമായ പ്ഫ്രഷിത ചൈതനയാം ടകാണ്്ട 

നിെഞ്ഞവനായി ഫ്രാൻസിസ്. താരസഫ്രവാൈകനായിരുന്നു 

പ്യാഹന്നാടനങ്കിൽ, ദാരിഫ്ദയത്തിന്ടെ ഉരാസകനായിരുന്നു 

ഫ്രാൻസിസ്. പ്യാഹന്നാൻ പ്യശുവിന ്

വഴിടയാരുക്കുന്നവനായിരുടന്നങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് പ്യശുവിടന തടന്ന 

സവന്താം ജീവിതത്തിെൂടെ രകർത്തി കാട്ടി, രണ്ടാാം ഫ്കിസ്തു ടവന്ന 

അരരനാമത്തിൽ  അെിയടപ്പെുന്നവനായി. 

എല്ലാ ൌകീക വിഷയങ്ങളിെുാം ആമഗ്നനായി വളർന്ന് വന്ന ഒരു 

ബാെയവുാം, യുവതവവുാം അവനുണ്ടായിരുന്നു. 

ഒരിക്കൽ അവടന സമൂൊം മാറ്റിമെിച്ച ഒരു ദർശനാം 

അവനുണ്ടായി:  "തന്ടെ രള്ളി രുതുക്കി  

രണിയുക."   ആരുമെിയാടത കുെുാംബസവത്തുരപ്യാഗിച്ചു അവൻ 

അവന്ടെ ഇെവക രള്ളി രുനരുദ്ധരിച്ചു. അവന്ടെ ഈ തീക്ഷ്ണതയിൽ 

പ്കാരാംരൂണ്ട രിതാവ ്അവടന കുെുാംബത്തിൽ നിന്നുാം 

നിഷ്കാസിതനാക്കി.  

എന്നാൽ രള്ളി എന്നത് പ്ദവാെയ സമുച്ചയത്തിപ്നക്കാൾ ഏടെ വെിയ 

ആന്തരാർത്ഥമുള്ളതാടണന്ന് രിന്നീെ് ഫ്രാൻസിസ് മനസിൊക്കി. 



'രള്ളി' എന്നാൽ പ്യശുവിന്ടെ സ്പ്നഹാം ഫ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന 

വരുടെ കൂട്ടായ്മയാടണന്നുാം, അതിനാൽ സുഖപ്ഭാഗങ്ങളിെുാം, 

ആസക്തികളിെുാം രമിച്ചു കഴിയുന്ന സഭാഗാഫ്തടത്ത രുതുക്കി 

രണിയാനുള്ള ആഹവാനമാണ് തനിക്്ക െഭിച്ചിരിക്കുന്നടതന്നുാം അവൻ 

ഫ്ഗഹിച്ചു. തന്ടെ മകന് ഫ്ഭാന്ത് രിെിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന 

നിഗമനത്തിൊയിരുന്നു രിതാവ.് ഉെുവസ്ഫ്താം പ്രാെുാം 

ഉരിടഞ്ഞെിഞ്്ഞ മൂന്ന് വൈനങ്ങൾ ജീവിതാമൃതമാക്കി  അവൻ 

അന്നുതടന്ന വീെ് വിട്ടിെങ്ങി.  

1. "രരിരൂർണ്ണനാകാൻ ആഫ്ഗഹിക്കുന്നുടവങ്കിൽ നിനക്കുള്ളടതല്ലാാം 

വിറ്്റ ദരിഫ്ദർക്്ക ടകാെുക്കുക.''  

2. ''യാഫ്തക്്ക നിങ്ങൾ യാടതാന്നുാം കരുതരുത്,"   

3. "എടന്ന അനുഗമിക്കാൻ ആഫ്ഗഹിക്കുന്നവൻ തന്ടെ 

കുരിശുടമെുത്ത് എന്ടെ രിന്നാടെ വരടട്ട."  

44ാാാാം വയസിൽ 'സപ്ഹാദരി' യായ മരണടത്ത രുല്കു പ്പാൾ അപ്േഹാം 

സ്ഥാരിച്ച ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ സമൂഹത്തിപ്െക്്ക രുരുഷന്മാരുപ്െയുാം 

സ്ഫ്തീകളുപ്െയുാം തള്ളിക്കയറ്റമായിരുന്നു; ൌകീകായതവത്തിപ്െക്്ക 

കൂപ്പുകുത്തിയ സഭയുടെ സമൂെ രുനരുദ്ധാരണമായിരുന്നു 

അനന്തരരൊം. തകർന്നെിഞ്ഞ സഭടയ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിന് 

ചദവാം അയച്ച രക്ഷകനായിരുന്നു വി. ഫ്രാൻസിസ്. 

അപ്േഹത്തിന്ടെ ഒരു ഫ്രാർത്ഥന: 

"കർത്താപ്വ, രെുദീസ പ്മാഹിച്ചാണ് ഞാൻ അങ്ങടയ 

സ്പ്നഹിക്കുന്നടതങ്കിൽ, മാൊഖടയ വിട്്ട അങ്ങ് അതിന്ടെ 

വാതിെെയ്ക്കുക! നരകടത്ത പ്രെിച്ചാണ് ഞാനങ്ങടയ 

സ്പ്നഹിക്കുന്നടതങ്കിൽ എടന്ന ആ നിതയാഗ്നിയിപ്െയ്ടക്കെിയുക! 

എന്നാൽ അപ്ങ്ങക്്ക പ്വണ്ടി, അപ്ങ്ങക്്ക പ്വണ്ടി മാഫ്തമാണ് ഞാൻ 

അങ്ങടയ സ്പ്നഹിക്കുന്നടതങ്കിൽ ഇരുകരങ്ങളുാം നീട്ടി എടന്ന 

അനുഫ്ഗഹിപ്ക്കണപ്മ! "  

മരണ കിെക്കയിൽ വച്ച് സപ്ഹാദര സമൂഹത്ത 

 വിളിച്ച് കൂട്ടി 142 - ണ്ടാാം സങ്കീർത്തനാം ടൈാല്ലി ആത്മാവിടന 

നിതയകരങ്ങളിപ്െയ്ക്്ക സമർപ്പിച്ചു. അപ്ത,  ജീവിച്ചിരിക്കുപ്പാൾ 

തന്ടെ കുെുാംബവുാം, താൻ രൂരാം ടകാെുത്ത സമൂഹവുാം അവടന 

തിരസ്ക്കരിച്ചപ്പ്പാൾ ചദവടത്ത മാഫ്താം  ആഫ്ശയമായി 

ജീവിക്കുന്നടതങ്ങിടനടയന്ന് വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസി പ്ൊകടത്ത 

രഠിപ്പിക്കുന്നു. കാെിടതാഴുത്തിൽ വന്നു രിെക്കുകയുാം, 

തെൈായ്ക്കാൻ പ്രാെുാം ഇൊം  ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കുകയുാം ടൈയ്ത 

പ്യശുവിന്ടെ  ജീവിത ചശെിയുാം, ഫ്രപ്ഘാഷണ രീതിയുാം ഓപ്രാ 

ഫ്കിസ്തു  ശിഷയനുാം സവായത്തമാക്കുക എന്നതാണ് പ്യശു 

ആഫ്ഗഹിക്കുന്ന ഫ്രപ്ഘാഷണചശെി. 
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