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അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി! Laudato Si’  
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അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി! Laudato Si’  

പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസിയറെ ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനം - ഒരവങ്ങോരനം 

 

ആമുഖം :  ഒരുമിച്ച് ഒരവങ്ങോരനം 

ഏതു തരത്തിേുയളാരു ങ്ങോരമാണ് നാം വരും തേമുറയ്ക്ക് കരമാറുവാന്  ങ്ങപാരുന്നത്? (160). 

ഈ ങ്ങചാദ്യംതയന്നൊണ് Laudato Si’  ‘അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി!’ എന്ന പരിസ്ഥിതിെുയെ 
യപാതുസംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസിയറെ ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനത്തിയറെ ങ്ങരഫ്രസ്ഥാനത്തു 
നില്ക്കുന്നത്. എന്നാല്  ഈ ഫ്പശ്നം ങ്ങോരത്തിയറെ പരിസ്ഥിതിയെകുറിച്ചു മാഫ്തമുള ഭാഗിരമാെ 
ഫ്പശ്നമേല, മറിച്ച് അത് ജീവതത്തിയറെ അത്ഥം, മൂേയം എന്നിവയെെും സ്പശികുന്നുയ്ന്നാണ് 
പാപ്പാ ഫ്രാ ന്സിസ് ഫ്പസ്താവികുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിയറെ േക്ഷഷം എന്താണ്? നമ്മുയെ 
അദ്ധ്വാനത്തിയറെെും രടപ്പ്പാെിയറെെും അത്ഥയമന്താണ്? ഭൂമിക് നയമ്മ ആവശയമുങ്ങ്ാ?  

ഈ അെിസ്ഥാന ങ്ങചാദ്യേള്  നാം ഉന്നെിച്ചിയേലങ്കില്  പാരിസ്ഥിതിരമാെ നമ്മുയെ ആശങ്കരള്ക് 
ഫ്പസക്തിെു്ാവിയേലന്ന് പാപ്പാ ഫ്പസ്താവികുന്നു. അസ്സീസിെിയേ സിദ്ധ്യറെ സഷടപ്ിെുയെ 

ഗീതത്തില് നിന്നും  (Canticle of the Earth) ഫ്പങ്ങചാദ്നം ഉള്യകാ്ാണ് ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനത്തി് 
‘അങ്ങേയ്ക്ക് സ്തുതി!’ Laudato Si’ എന്ന ശീഷ്രം നല്ക്രിെിരികുന്നത്.   

അങ്ങേയ്ക്ക് സ്തുതി! കദ്വങ്ങമ...! (Laudato Si’, Mi Signore!)  എന്ന വിശുദ്ധ് ഫ്രാന്സിസിയറെ 
സഷടപ്ിെുയെ ഗീതത്തില്  ഭൂമിയെ മനുഷ്യരുേത്തി യറെ യപാതുഭവനം എന്നാണ് വിങ്ങശഷ്ിപ്പികുന്നത്. 
രൂയെ പാകുന്ന സങ്ങയാദ്രിെും, ചമനിച്ച് ആങ്ങേഷ്ികുന്ന സ്ങ്ങനയമുള അമ്മെും ങ്ങപായേൊണ് 
ഭൂമിയെന്ന് സിദ്ധ്ന്  തയറെ  വിശവത്തര ഫ്പാത്ഥനെില്  ചൂ്ികാട്ടുന്നു (1). മനുഷ്യന്  പൂഴിൊണ് 
(ഉല്ക്പത്തി 2, 7), ഭൂമിെിയേ ധാതുകള്യരാ്ാണ് മനുഷ്യശരീരം രൂപയപ്പെുത്തിെിരികുന്നത്. 
അതിയേ വാെുവാണ് നാം ശവസിച്ചു ജീവികുന്നത്, പിയന്ന അതിയേ ജേം ജീവയറെ 
പാനീെവുമാണ്.                                                                                                                                                                                            

ഇന്ന് ഏയറ മേീമസമാകയപ്പെുരെും യരാളെെികയപ്പെുരെും യചയ്ക്തിട്ടുള ഭൂമിെമ്മ ങ്ങരഴുരെും 
ങ്ങോരത്തുള പാവേളും പരിതയക്തരുമാെവരുയെ രൂട്ടത്തില്  ഉള്യപ്പെുരൊണ്. അതിനാല്  നയമ്മ 
വയക്തിരയളെും രുെുംബേയളെും ങ്ങദ്ശീെ ഫ്പാങ്ങദ്ശിര സമൂയേയളെും അന്താരാഫ്ടപ് 
സമൂയയത്തെും പാരിസ്ഥിതിരമാെ മാനസാന്തരത്തിനാെി പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസ് ക്ഷണികുരൊണ്. 
വിശുദ്ധ് ങ്ങജാണ്  ങ്ങപാള്  ര്മന്  പാപ്പാെുയെ വാകുരളില് , മനുഷ്യയറെ യപാതുഭവനമാെ 
ഭൂമിെുയെ സുസ്ഥിതികും ഭഫ്ദ്തയ്ക്കുമാെി സമപ്പിച്ചുയരാ്് അതിയറെ മങ്ങനായാരിത 
സംരക്ഷികത്തകവിധത്തില്  ജീവിതരീതിെില്  മാറ്റം വരുത്തണയമന്ന് പാപ്പാ അഭയത്ഥികുന്നു. 
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും, ഫ്പരഷതി പരിപാേനവും വദ്ധ്ിച്ചുവരുന്ന രാേ്ട്ടത്തിോണ് നാം 
ജീവികുന്നയതന്ന്, എന്നാല്  നമ്മുയെ ഭൂമിക് സംഭവികുന്നതിയനകുറിച്ച് ങ്ങവദ്നാപൂണവും  
ആത്മാത്ഥവുമാെ രരുതല്  ഉ്ാെിരികണയമന്ന് പാപ്പാ ഫ്പങ്ങതയരം അനുസ്മരിപ്പികുന്നു (19).  

എന്നിരുന്നാേും ഭൂമിയെ സംരക്ഷികുവാന്  ഒരുമിച്ചു പരിഫ്ശമികുവാനുള രുരുത്തും രഴിവും, 
ഇനിെും മനുഷ്യനു്് എന്ന വയക്തമാെ സങ്ങരശവും പൂണമാെ ഫ്പതയാശെുമാണ് പാപ്പാെുയെ 
ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനം തരുന്നത് (13), ഫ്രിൊത്മരമാെി ഇെയപൊനുള രരുത്ത് മനുഷ്യങ്ങറെതാണ് (58), 
എേലാം നടപ്മാെിട്ടിേല, മാഫ്തമേല അധഃപതനത്തിയറെ ആഗാധ ഗത്തത്തില്നിന്നും തിരിയര 
വരുവാനും, യതറ്റുരള്  തിരുത്തുവാനും, നന്മവളത്തുവാനും നങ്ങവാങ്ങന്മഷ്ം ഫ്പാപികുവാനുമുള 
രരുത്ത് മനുഷ്യനു്് (205). കഫ്രസ്തവക് സഷടപ്ിങ്ങൊെും ഫ്പരഷതിങ്ങൊെുമുള ഉത്തരവാദ്ിതവം 
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അവരുയെ വിശവാസത്തിയറെ ഭാഗമായണന്ന വിശുദ്ധ്നാെ ങ്ങജാണ്  ങ്ങപാള്  ര്ാമന്  പാപ്പാെുയെ 
ഫ്പങ്ങബാധനം ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനത്തിയറെ അചാംാം അദ്ധ്യാെം വിസ്തരികുന്നു്് (64). 
പാരിസ്ഥിതിരമാെ ഇന്നിയറെ ഫ്പശ്നേളുമാെി സംവദ്ികുവാനും പരിയാരമാഗ്ഗേള്  ങ്ങതെുവാനും 
ഫ്പങ്ങബാധനത്തിയറെ ഈ ഭാഗം ഉപങ്ങൊഗഫ്പദ്മാണ് (3).  

 ഈ ങ്ങമഖേെില്  ഇതര സഭരളും ഫ്രിസ്തയന്  സമൂയേളും, മറ്റു മതേള്ങ്ങപാേും രാണികുന്ന 
ശുഷ്ക്കാന്തി പാപ്പാ ഫ്പങ്ങബാധനത്തില്  ോ്ികുന്നു്് (7). അതുങ്ങപായേ ഈ ഫ്പസ്ഥാനത്തിനാെി 
സമപ്പിതരാെിരികുന്ന വയക്തിരളും സ്ഥാപനേളും സം്നരളുമാെി പാരിസ്ഥിതിര 
സുസ്ഥിതിെുയെ എേലാ ഫ്പാങ്ങൊക്താകള്കും പാപ്പാ നരിെപ്പികുന്നു. സഭെുയെ ഫ്പങ്ങബാധനേയള 
പിന്തുണയ്ക്കത്തക വിധത്തില്  സയരരികുന്ന ശാസ്ഫ്ത്ഞനന്മായരെും താതവിരയരെും 
കദ്വശാസ്ഫ്ത പണ്ഡിതന്മായരെും സാമൂയയ ഫ്പവത്തരയരെും ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനം 
അനുസ്മരികുന്നു്്. രാരണം സമഫ്ഗമാെ പാരിസ്ഥിതിര പുങ്ങരാഗതകും മനുഷ്യരുേത്തിയറെ 
സമ്പൂണ വിരസനത്തിനും ഇവരുയെയെേലാം വിേയപ്പട്ട സംഭവനരള്  അനിവാരയമാണ് (62).  

ചാഫ്രിരങ്ങേഖത്തിയറെ ഫ്പതിപാദ്യകശേി 15-ാാമയത്ത ഖണ്ഡത്തില്  ങ്ങരഖയപ്പെുത്തുരെും തുെന്നുള 
ആറ് അദ്ധ്യാെേള്  അത് വിവരിച്ചു തരിരെും യചയ്യുന്നു. പരിസ്ഥിതിെുയെ ഇന്നയത്ത 
അവസ്ഥയെകുറിച്ച് നിേവിേുള ശാസ്ഫ്തീെമാെ അറിവുരളുയെ യവളിച്ചത്തിേും, 
കബബിളിയറെെും െയൂദ്-കഫ്രസ്തവ സംസ്കാരേളുയെ പശ്ചാത്തേത്തിേും 
മനസ്സിോകിയകാ്ാണ് ആരംഭികുന്നത് (അദ്ധ്യ. 2), പിയന്ന ഫ്പശ്നേളുയെ അെിങ്ങവരു 
രയ്ത്തിെങ്ങശഷ്ം (അദ്ധ്യ.3) അമിതമാെ സാങ്ങങ്കതിരാധിപതയത്തിങ്ങേയ്ക്ക് എഫ്പരാരം ഇന്ന് 
മനുഷ്യന്  പിന്വേിെുന്നുയവന്ന് വിവരികുന്നു. ജീവിത പരിസരേളില്നിന്ന് അവിഭക്തനാെ 
മനുഷ്യയനെും അവയറെ സാമൂയയതേേയളെും (137) മനസ്സിോകുന്ന ‘സമഫ്ഗമായൊരു 
പരിസ്ഥിതി’ൊണ് ചാഫ്രിരങ്ങേഖനം നിങ്ങദ്ധ്ശികുന്നത് (അദ്ധ്യ.4). ഈ ഒരു രാഴ്ചപ്പാെിോണ് പാപ്പാ 
ഫ്രാന്സിസ് ജീവിതത്തിയറെ സമൂയയ, സാമ്പത്തിര, രാഫ്ടപ്ീെ തേേയളകുറിച്ചുള (അദ്ധ്യ. 5), 
മനഃസാക്ഷിെില്  ങ്ങരഫ്രീരഷതവും രൂപീരഷതവുമാെ, സതയസന്ധവും സുതാരയവും 
ഉത്തരവാദ്ിതവപൂണവുമാെ പാരിസ്ഥിതിര സംവാദ്ം നെത്തുന്നതി് പരിഫ്ശമികുന്നത് (അദ്ധ്യ.6). 
രൂൊയത ഈ ങ്ങമഖേെില്  നിങ്ങേശികുന്ന ആശെേള്  കവ്ഞനാനിരവും, ആദ്ധ്യാത്മിരവും, 
കദ്വശാസ്ഫ്തപരവും ആെിരികണയമന്നും പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസ് നിഷ്ക്കഷ്ികുന്നു. ഈ ഭാഗം 
അവസാനികുന്നത് ര്ു ഫ്പാത്ഥനരങ്ങളായെൊണ്, പിതാവും ഫ്സടപ്ാവുമാെ കദ്വത്തില്  
വിശവസികുന്ന സരേരുമാെും, ഫ്രിസ്തുവിേുള വിശവാസം ഫ്പങ്ങ്ാഷ്ികുന്നവരുമാെും ഈ 
ആശെം പങ്കുവയ്ക്കുവാനുമുള ... ഫ്പാത്ഥനങ്ങൊയെൊണ് ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനം തുെേുന്നതും 
സമാപികുന്നതും.  

ആമുഖം അവസാനികുന്നത് ഫ്പതിപാദ്യ വിഷ്െത്തിയറെ  വിേയപ്പട്ടതും കവവിധയമാന്നതുമാെ 
ചിന്തരങ്ങളായെൊണ്:  ഭൂമിെിയേ പാവേളും എളിെവരുമാെുള ബന്ധം, ഈ ഫ്പപചാംത്തിയേ 
സരേം ബന്ധയപ്പട്ടിരികുന്നു, സാങ്ങങ്കതിരതെുയെ അധിനിങ്ങവശങ്ങത്താെും നവമാെ അധിരാര 
ഫ്പമത്തതയ്ക്യകതിരുമാെ വിമശനം, സമ്പത്തിയനെും വിരസനയത്തെും വയതയസ്തമാെി 
മനസ്സിോകുവാനുള രരുത്ത്, സഷടപ്ിെുയെ മായാത്മയം, പരിസ്ഥിതിെുയെ മാനുഷ്ിരമാെ 
രാഴ്ചപ്പാട്, പുതിെ ജീവിതകശേിയെെും വേിയച്ചറിെല്  സംസ്കാരയത്തെും 
വിമശികുവാനുള ഗവരവപൂവ്വമാെ ഉത്തരവാദ്ിതവം (16).  
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ഒന്നാം അദ്ധ്യാെം 

ഭൂമിെില്  എന്താണ് സംഭവികുന്നത് 

സമരാേീന ശാസ്ഫ്തീെ ര്ുപിെുത്തേളയെ പശ്ചാത്തേത്തില്  പരിസ്ഥിതിയെ വിേെിരുത്തുരെും, 
സഷടപ്ിെുയെ രരച്ചില്  ങ്ങരള്കുരെും യചയ്യുന്നു. പാരിസ്ഥിതിരമാെ മനുഷ്യയറെ ൊതനരള്  
ഇേലാതാകവാന്  എന്തു യചയ്യുവാനാരുയമന്ന ങ്ങചാദ്യം ഉന്നെികുന്നു.  

കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം 

പാരിസ്ഥിതിരമാെ എേലാ ഫ്പതയാ്ാതേളും യവേലുവിളിരളും ഉെത്തുന്ന ആങ്ങഗാളഫ്പതിഭാസവും 
ഫ്പശ്നവുമാണിത്. അത് സാമൂയയവും സാമ്പത്തിരവുമാെ ങ്ങമഖേരയള എന്നങ്ങപായേതയന്ന 
മനുഷ്യയറെ ഇതര ജീവിത ങ്ങമഖേരയളെും ബാധികുന്നതിനാല്  മനുഷ്യരുേത്തിന് യറ ഇന്നിയറെ 
വേിെ യവേലു വിളിൊണിത് (25). ഇതിയറെ വിപരീതാത്മര രേം ഏറ്റവും അധിരം 
അനുഭവികുന്നത് പാവേളാണ്. എന്നാല്  ഫ്പരഷതിെുയെ ഉഭെസാദ്ധ്യതരയള ഒതുകിവെയ്ക്കുരെും 
സാമ്പത്തിര രാഫ്ടപ്ീെ ങ്ങമഖേരളേിേൂയെ അവയെ നിെഫ്ന്തികുരെും യചയ്യുന്നവ  ഫ്പശ്നേയള 
അവഗണികുരങ്ങൊ മറച്ചുവയ്ക്കുരെുമാണ് യചയ്യുന്നത് (26).   

ഈ സാമൂയയ ചുറ്റുപാെിങ്ങനാെും നമ്മുയെ സങ്ങയാദ്രേങ്ങളാെും വിശിഷ്യാ പാവേങ്ങളാെും 
രാണികുന്ന അവഗണന ഏയതാരു സമൂയയത്തെും നാശത്തിോഴ്ത്താവുന്ന സമൂയയ 
ഉത്തരവാദ്ിതവമിേലായ്ക്മൊണ് (25).                                                                                                                                     

ജലദൗര്ലഭ്യം 

രുെിയവളം അെിസ്ഥാന മനുഷ്യാവരാശമായണന്നും, അെിസ്ഥാനപരമാെും മനുഷ്യരുേത്തിയറെ 
നിേനില്ക്പിനും മനുഷ്യരുയെ സയവത്തിതവത്തിനും അനിവാരയമാെ അവരാശമാണയതന്നും പാപ്പാ 
വയക്തമാെി ഫ്പസ്താവികുന്നു. അതുങ്ങപായേ പാവേളാെവക് ജേം നിങ്ങഷ്ധികുന്നത് ജീവന്  
നിങ്ങഷ്ധികുന്നതി് തുേയമായണന്നും, അത് മനുഷ്യന്തസ്സില്  അധിഷ്ക്ഠിതമായണന്നും പാപ്പാ 
സമത്ഥികുന്നു (30).  

ജജവജവവിധ്യം  

ഭൂമുഖത്തുനിന്നും അനുവഷ്ം സസയജാേേളുയെെും ജന്തുകളുയെെും ആെിരകണകി് 
ഇനേളാണ് അഫ്പതയക്ഷമാരുന്നത്. വരും തേമുറയ്ക്ക് അവയൊന്നു രാണുവാങ്ങനാ, 
മനസ്സിോകുവാങ്ങനാ സാധികുയമന്നു ങ്ങതാന്നുന്നിേല (33). അവ സംരക്ഷികയപ്പങ്ങെ്താണ്. രാരണം 
അവ ഭൂമിെുയെ മതിപ്പുള ഉഭെസാധയതരളാണ്. സാമ്പത്തിക ങ്ങനട്ടത്തിയറെെും, ഉപങ്ങഭാഗ 
സംസ്കാരത്തിയറെെും ഭാഗമാെി മനുഷ്യന്  സഷടപ്ികുന്ന ഫ്പശ്നേളാണ് വംശനാശത്തിയറെ 
പാതെില്  നമ്മുയെ ഭൂമിെുയെ സമഷദ്ധ്ിയെെും മങ്ങനായാരിതയെെും നശിപ്പികുന്നയതന്ന് 
മനസ്സിോങ്ങക്താണ്. എന്നാല്  സഷടപ്ിെുയെ പരിചരണത്തിയറെ പാതിെില്  മനുഷ്യനിമ്മിതമാെ 
ഫ്പശ്നേള്  പരിയരിച്ച് ഭൂമിയെ സംരക്ഷികുന്ന ശാസ്ഫ്ത്ഞനന്മാരുയെെും സാങ്ങങ്കതിര 
വിദ്ഗ്ദ്ദ്ധ്രുയെെും പരിഫ്ശമേള്  ആദ്രണീെമാണ് (34).  

പാരിസ്ഥിതിക ബാധ്യത 

അന്തങ്ങദ്ശിെ ബന്ധേളുയെ ധാമ്മിര ഫ്രമത്തില് , ഫ്പങ്ങതയരിച്ച് ഉത്തര-ദ്ക്ഷിണഫ്ധൂവേള്  
തമ്മിേുള ബന്ധേളില്  പാരിസ്ഥിതിരമാെ ബാധയതെും രെപ്പാെും മനുഷ്യനുയ്ന്ന് 
ചാഫ്രിരങ്ങേഖനം ചൂ്ികാട്ടുന്നു (51). രാോവസ്ഥാ വയതിൊനത്തിയറെ യവളിച്ചത്തില്  വദ്ധ്ിച്ചതും 



5 
 

കവവിധയാമാന്നതുമാെ ഉത്തരവാദ്ിതവേളാണ് നമുകുളത്, വിശിഷ്യാ വിരസിത രാജയേളുയെ 
ഉത്തരവാദ്ിതവേള്  മാറ്റായരെുംരാള്  ഇന്ന് അധിരമാെിരികും. 

ഈ വിഷ്െേളിേുള കവരുദ്ധ്യേള്  പരിഗണികുങ്ങമ്പാള് , ങ്ങോരത്തു്ുരുന്ന സമരാേീന 
ഫ്പതിസന്ധിരളുയെ യവളിച്ചത്തില്  ബേയീനങ്ങരാെും പീ ഡിതങ്ങരാെും പരിതയക്തരാെ ജനേങ്ങളാെും 
യപാതുയവ സമൂയം രാണികുന്ന ഫ്പതിരരണം നിങ്ങഷ്ധാത്മരമായണന്നും മനസ്സിോകി പാപ്പാ 
ഫ്രാന്സിസ് ആരുേയപ്പെുന്നു്്. ഫ്രിൊത്മരമാെ ഫ്പതിരരണേള്  ഇയേലന്നു മാഫ്തമേല, (58) ഏയറ 
നിസംഗഭാവവും, ഉത്തരവാദ്ിതവമിേലായ്ക്മെുമാണ് യപാതുയവ നിരീക്ഷികയപ്പെുന്നത് (59) എന്നാല്  
ഈ ങ്ങമഖേെില്  പരിസ്ഥിതിയത സംരക്ഷികുന്നതി് ഏയറ അെിെന്തിരമാെ ഫ്രമീരരണ-നിെഫ്ന്തണ 
സംവിധാനേള്  ഉറപ്പുവരുങ്ങത്ത്താണ് (53).  

 

ര്ാം അദ്ധ്യാെം 

സഷടപ്ിെുയെ സുവിങ്ങശഷ്ം 

മുന്അദ്ധ്യാെേളില്  പരാമശിച്ചിട്ടുള പാരിസ്ഥിതിരമാെ ഫ്പതിസന്ധിരയള ങ്ങനരിെുന്നതി് പാപ്പാ 
ഫ്രാന്സിസ് വിശുദ്ധ് ഫ്ഗന്ഥത്തിയേ സംഭവേളുയെെും കഫ്രസ്തവ-െയൂദ് പാരമ്പരയേയളെും 
സമഫ്ഗമാെി ഫ്പതിപാദ്ികുരെും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തില്  മനുഷ്യക് ഫ്പപചാംങ്ങത്താെുള  
വേിെ ഉത്തരവാദ്ിതവയത്തകുറിച്ച് പരാമശികുരെും യചയ്യുന്നു. (90). സഷടപ്ിെും മനുഷ്യനും 
തമ്മില്  ഗാഢമാെ ബന്ധമുയ്ന്നും, പരിസ്ഥിതി മാനവരുേത്തിയറെ യപാതുവാെ കപതഷരമാണ്, 
അതിനാല്  സരേരും അതിയറെ പരിരക്ഷണത്തിയറെ ഉത്തരവാദ്ിതവം ഏയറ്റ െുങ്ങക്തുമാണ് (95). 
വിശുദ്ധ് ഫ്ഗന്ഥത്തില്  നാം വാെികുന്നതുങ്ങപായേ, ഈ ഫ്പപചാംയത്ത സവതഫ്ന്തമാകുരെും, 
രക്ഷികുരെും യചയ്ക്ത കദ്വംതയന്നൊണ് അതിയന സഷടപ്ിച്ചത്..... അവിെുന്നില്  ശക്തിെും 
സ്ങ്ങനയവും സമനവെികയപ്പട്ടിരികുന്നു (73). 

മനുഷ്യ  പരസ്പരവും മറ്റു സഷടപ്വസ്തുകളും തമ്മിേുള ബന്ധയത്തകുറിച്ച് ചിന്തികുങ്ങമ്പാള്  
സഷടപ്ിെുയെ രഥയ്ക്ക് ങ്ങരഫ്രസാഥാനവും ഫ്പാമുഖയവുമു്്. അതിനാല്  മനുഷ്യയറെ തിന്മെും 
അതിഫ്രമേളും സഷടപ്ിെുയെ സമഫ്ഗതയെ നശിപ്പികുരെും യചയ്യുന്നു: മറ്റു കബബിള്  രഥരള്  
പറെുന്നതുങ്ങപായേ ഈ ബന്ധേള്  വിങ്ങേദ്ികയപ്പെുന്നത് ബായയമാെി മാഫ്തമേല ആന്തരിരമാെും 
കദ്വവുമാെുമുള ബന്ധേള്  വിങ്ങേദ്ികയപ്പെുന്നു. ഈ മുറിയപ്പെേിനു രാരണം പാപമാണ് (66). 
അതിനാല്  കഫ്രസ്തവ  തയന്ന, സഷടപ്വസ്തുകള്  കദ്വത്തിയറെ ഫ്പതിോെെില്  നിമ്മിച്ചവ 
ആരൊേും, സഷടപ്ിയെ രീഴെകി ജീവികുവാനുമുള അധിരാരം മനുഷ്യനുയ്ന്ന്, കബബിള്  
പഠിപ്പികുന്നുയവന്നത് യതറ്റാെ വയാഖയാനമാണ്, മനുഷ്യ് സഷടപ്ിെുയെങ്ങമല്  പരിപൂണ  
ആധിപതയം ഉ്് എന്നുമുള ധാരണ ചിേങ്ങപ്പായഴങ്കിേും മനുഷ്യമനസ്സുരളില്  മുന്തിനില്ക്കാറുമു്് 
(67). എന്നാല്  ഭൂമിൊരുന്ന ഈ പൂങ്ങന്താട്ടയത്ത സൂക്ഷിച്ചു പാേികുവാനുള ഉത്തരവാദ്ിതവം 
മനുഷ്യങ്ങറെതാണ്. മറ്റു ജീവജാേേളുയെ പരമമാെ േക്ഷഷം മനുഷ്യനേല എന്നും മനസ്സിോകണം, 
എന്നാല്   നങ്ങമ്മായൊത്തും, നമ്മിേൂയെെും കദ്വമാരുന്ന പരമാെ േക്ഷഷത്തിങ്ങേയ്ക്ക് ഭൂമിെിയേ 
സരേതും ചരിങ്ങക്തുമാണ് (83). 

മനുഷ്യന്  ഭൂമിെുയെ നാഥനേല എന്ന ചിന്ത അവയന മറ്റു ജീവജാേേള്കു തുേയനാകുരങ്ങൊ, 
സഷടപ്ിെിേുള അവയറെ മാഫ്തം അനയൂനമാെ സ്ഥാനം നടപ്മാകുരങ്ങൊ യചയ്യുന്നിേല, അതുങ്ങപായേ 
കദ്വഭാവമുളങ്ങതാ, കദ്വതുേയങ്ങമാ ആകുന്നിേല. ഇേിയനയൊരു മങ്ങനാഭാവം ഫ്സടപ്ാവാെ 
കദ്വങ്ങത്താെു സയരരിച്ചു ഭൂമിെുയെ ങ്ങോേതയെ സംരക്ഷികുവാനുള മനുഷ്യയറെ വിളിയെെും 
ഉത്തരവാദ്ിതവയത്തെും േ്ൂരരികുവാന്  ഇെെു്് (90).  
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ഇകാരണത്താല്  സഷടപ്വസ്തുകങ്ങളാെും ജീവിരങ്ങളാെും രാണികുന്ന ഏയതാരു തരത്തിേുള 
ഫ്രൂരതെും മനുഷ്യാന്തസ്സിനു വിരുദ്ധ്മാണ് (92), എന്നിരുന്നാേും, നമ്മുയെ ഉളിയറെ ഉളില്  
രരുണയത്തിയറെ സയാനുഭാവത്തിയറെെും ങ്ങോേമാെ മങ്ങനാഭാവം ഇയേലങ്കില്  ഫ്പരഷതിങ്ങൊട് 
െഥാത്ഥമാെ യരയദ്ാഢയം ആജികുവാന്  സാദ്ധ്യമേല (91). ഫ്പാപാചാംിര രൂട്ടായ്ക്മെുയെ 
മങ്ങനാഭാവം നമുക് ആവശയമാണ്:  അതാെത് നായമേലാവരും ഒങ്ങര പിതാവിയറെ മകളാണ്. 
അദ്ഷശയമാെ ചിേ രണിരളാല്  ഈ ഫ്പപചാംത്തിയേ സരേതും വിശുദ്ധ്ിെിേും സ്ങ്ങനയത്തിേും 
പരസ്പര ആദ്രവിേും ഒരു രുെുംബം ങ്ങപായേൊണ് (89). 

ഫ്രിസ്തീെ യവളിപാെിയറെ രാതോെ സങ്ങരശങ്ങത്തായെൊണ് അദ്ധ്യാെം അവസാനികുന്നത്: 
മനുഷ്യങ്ങരായൊത്തു വസിച്ച ഫ്രിസ്തു ഈ ങ്ങോരങ്ങത്താെുള ഫ്പരെവും ഫ്പതയക്ഷവുമാെ 
സ്ങ്ങനയത്താല് , മയതവങ്ങത്തായെ ഉത്ഥാനം യചയ്യുരെും, അവിെുയത്ത സാവ്വേവരിരമാെ 
ആധിപതയാത്താല്  അവിെുന്ന് ഈ വിശവം മുഴുവന്  നിറഞ്ഞുനില്ക്രുരെും യചയ്യുന്നു.  

 

മൂന്നാം അദ്ധ്യാെം 

പാരിസ്ഥിതിര ഫ്പശ്നേളുയെ മാനുഷ്ിര മൂേം 

മൂന്നാം അദ്ധ്യാെത്തില്  സമരാേീന ങ്ങോരയത്ത ഫ്പശ്നേളാണ് കരരാരയം യചയ്യുന്നത് – 
പാരിസ്ഥിതിര ഫ്പശ്നേളുയെ േക്ഷണേള്  പഠികുരെേല, തതവശാസ്ഫ്തത്തിയറെെും ഇതര മാനവിര 
ശാസ്ഫ്തേളുയെെും ഗയനവും വിവിധേളാെ രാരണേളുയെ യവളിച്ചത്തിേുയളാരു 
സംവാദ്മാണ്.  

മുഖവുരൊെി സാങ്ങങ്കതിരതയെകുറിച്ചുള ധയാനമാണ്. മനുഷ്യയറെ ജീവിത പരിസരേയള 
യമച്ചയപ്പെുത്തുന്നതില്  വിവരസാങ്ങങ്കതിരത നല്ക്രിെിട്ടുള വേിെ സംഭവനരയള നരിങ്ങൊയെ 
ചകുന്നു. എേയന ആെിരുന്നാേും, അത് അറിവുളവക് വിശിഷ്യാ അതിയറെ സാമ്പത്തിര 
ഉഭെസാദ്ധ്യതരള്  ഉപങ്ങൊഗികുന്നതിനും, മാനവരുേത്തിങ്ങന്മേും ങ്ങോരം മുഴുവിേും വളയര 
ശക്തമാെ ആധിപതയം വളത്തുന്നു്് (104). ഫ്പരഷതിവിനാശത്തിനും ജനേളുയെ ചൂഷ്ണത്തിനും, 
വിശിഷ്യ വളയര പാവേളാെവരുയെ ചൂഷ്ണത്തി് രാരണമാരുന്നത്, സാങ്ങങ്കതിര 
കവദ്ഗ്ദ്ദ്ധ്യത്തിയറെ അയന്തൊണ്. അതുങ്ങപായേ സാങ്ങങ്കതിര മിര  സാമ്പത്തിര വയസ്ഥിതിയെെും 
രാഫ്ടപ്ീെ ജീവിതയത്തെും ഏയറ രീഴെകിയകാ്് (109) സമഫ്ഗമാെ മാനവപുങ്ങരാഗതിങ്ങൊ സാമൂയയ 
ഉള്ങ്ങച്ചരങ്ങോ (inclusion) സവങ്ങമധൊ ഉറപ്പുവരുത്തുവാന്  രങ്ങമ്പാളത്തി് ആവിയേലന്നും 
മനസ്സിോകിത്തരുന്നു (109).  

അമിതമാെ മനുഷ്യങ്ങരഫ്രീരഷതമാെ വളച്ചെും പുങ്ങരാഗതിെുമാണ് ആധുനിരതെുയെ സവിങ്ങശഷ്ത 
(116): ങ്ങോരാവസ്ഥയെ പരിഗണിച്ചുയരാ്് അതിയറെ സുസ്ഥിതിെുയെ പശ്ചാത്തേത്തില്  മനുഷ്യ  
ഒരികേും അവരുയെ ശരിൊെ സ്ഥാനം രാണുന്നിേല, എന്നാല്  അവയരെും അവരുയെ 
ങ്ങനട്ടേയളെും അവരുയെ ശക്തിയെെും മാഫ്തം ആഫ്ശെിച്ചു ജീവികുന്നു. ഇയതാരു ‘ഉപങ്ങൊഗിച്ചു 
രഴിഞ്ഞ് വേിയച്ചറിെുന്ന’ രീതിെും സംസ്കാരവും സഷടപ്ികുന്നു. ഇത് എേലാത്തരം 
പാരിസ്ഥിരതിരവും മാനുഷ്ിരവുമാെ ധൂത്തിയനെും നയാെീരരികുന്ന െുക്തിൊണ്. 
മനുഷ്യയനെും ഫ്പരഷതിയെെും യവറും വസ്തുകളാെി മാഫ്തം രാണുരെും, ആധിപതയത്തിയറെെും 
(സവ്വാധീശത്തിയറെെും) ബഷയത്താെ സാഫ്മാജയം സഷടപ്ികായമന്ന ങ്ങമായം വളത്തുരെും 
യചയ്യുന്നു.  

രുട്ടിരളുയെ പീ ഡനം, വങ്ങൊജനേളുയെ തിരസ്കരണം, അെിമതവം, മനുഷ്യകെത്ത്, 
മാതാപിതാകളുയെ സവാത്ഥമാെ തിരയഞ്ഞെുപ്പി് ഇണോത്ത അജാതശിശുകളുയെ തിരസ്കരണം, 
രുരുതിപ്പണം, വംശനാശങ്ങത്താളയമത്തിെ മഷഗേളുയെ ങ്ങവട്ട, രങ്ങമ്പാളത്തിയറെ രഴിവിേുള അമിത 
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വിശവാസം, എന്നിേയനെുള മനഃസ്ഥിതി മനുഷ്യയന തിന്മെിങ്ങേയ്ക്കു നെികുന്നു. 
മനുഷ്യാവെവേളുയെെും, മെകുമരുന്നിയറെെും രെത്തില്  വയാപഷതമാെിരികുന്ന ധാരാളം 
അങ്ങധാങ്ങോര സം്േളുയെ മനഃസ്ഥിതിെും ഇതുതയന്നൊണ് യവളിയപ്പെുത്തുന്നത് (123).  

ഈ യവളിച്ചത്തില്  പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസിയറെ ചാഫ്രിരങ്ങേഖനം ങ്ങോരത്തുള ര്ു ഫ്പധാനയപ്പട്ട 
ഫ്പശ്നേയളൊണ് അഭിമുഖീരരികുന്നത്. എറ്റവും ആദ്യം യതാഴില്  : പരിസ്ഥിതിങ്ങൊട് 
സമഫ്ഗമായൊരു നിേപാട് കരയകാളുന്നതും, എന്നാല്  അതില്നിന്നും മനുഷ്യയന 
ഒഴിവാകാത്തതും നിവചിതവുമാെ പദ്ധ്തി യതാഴിേിയറെ മൂേയം പരിഗണികുന്നതാണ്. രാരണം 
ഫ്യസവരാേ സാമ്പത്തിര ങ്ങനട്ടം യരായ്ക്യതെുകന്നതും മനുഷ്യയര അവഗണികുന്നതുമാെ സംവിധാനം 
തീച്ചൊെും സമൂയത്തി് ങ്ങദ്ാഷ്രരമാണ് (128). 

ര്ാമയത്ത ഫ്പശ്നം, ജന്മത്തില്  ഫ്രമയപ്പെുത്തുന്ന ജീവയന സംബന്ധികുന്നതും (Genetically Modified 
Organisms) അവെുയെ പരിമിതമാെ ശാസ്ഫ്തീെ പുങ്ങരാഗതിയെകുറിച്ചുമുള വസ്തുതൊണ്. ഇത് 
ഏയറ സങ്കീണമാെ പാരിസ്ഥിതിര ഫ്പശ്നവുമാണ് (135). ചിേസ്ഥേേളില്  അവെുയെ ഉപങ്ങൊഗം 
സാമ്പത്തിര ങ്ങനട്ടേള്  ഉ്ാകുരെും താല്ക്കാേിര ഫ്പശ്ന പരിയാരമാവുരെും യചയ്ക്തിട്ടു്്. 
എങ്കില്ത്തയന്നെും തളികളൊനാവാത്ത ഏതാനും ഫ്പശ്നേള്  ഇന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച് 
നേനില്ക്കുന്നുമു്് (134). ഉല്ക്പാദ്ന ങ്ങശഷ്ിെുള ഭൂമി ഏതാനും ചിേരുയെ രുത്തരൊെി മാറുന്നു 
(134). എന്നാല്  പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസ് വിേമതികുന്നത് യചറുരിെ ഉല്പാദ്രയരെും, ഫ്ഗാമീണ 
യതാഴിോളിരയളെും കജവകവവിധയേളുള പാരിസ്ഥിതിര ശഷംഖേരയളെുമാണ്. അതിനാല്  
സവതഫ്ന്തമാെ രീതിെിേും, എന്നാല്  വിവിധേളാെ വിഷ്െേളുയെ പഠനേളിേും ഊന്നിയകാ്്, 
സരേ അറിവും ഉള്ങ്ങച്ചത്തും അവയ്ക്ക് ഫ്പങ്ങതയര ങ്ങപരിട്ടും, വളയര വിശാേവും ഉത്തരവാദ്ിതവ 
പൂണവുമാെ ശാസ്ഫ്തീെ, സാമൂയയ സംവാദ്വും പഠനവും ഫ്രിൊത്മരമാെി അതില്നിന്നും 
ൊഥാത്ഥയമാരണയമന്നും ഉതിയകാളണയമന്നും പാപ്പാ ആഫ്ഗയികുന്നു്് (135). 

 

അദ്ധ്യാെം നാല്ക് 

സമഫ്ഗമാെ ജീവിതപരിസരം 

പാപ്പാെുയെ ഫ്പങ്ങബാധനത്തിയറെ ങ്ങഫ്ശഷ്ക്ഠതെും അത് ഉങ്ങേശികുന്ന സമഫ്ഗമാെ ജീവിതപരിസരവും 
നീതിനിഷ്ക്ഠമായൊരു ജീവിത ചുറ്റുപാെുമാണ്. അത് ങ്ങോരത്തുള മനുഷ്യയറെ അനയൂനതയെെും 
അവനും അവള്കും ചുറ്റുപാെുമാെുള ബന്ധയത്തെും മാനികുന്നതുമാണ് (15). ഫ്പരഷതിയെ 
നമ്മില്നിന്നും ങ്ങവയപട്ടു രാണുന്നതും, നാം ജീവികുന്നതുമാെ ചുറ്റുപാെു മാഫ്തമാെി 
അംഗീരരിച്ചാല്  ങ്ങപാരാ (139). സമ്പദ് വയവസ്ഥെിേും രാഫ്ടപ്ീെത്തിേും ങ്ങേശികുന്ന സാംസ്കാരിര 
സമൂയേളിേും, എന്തി് ഈ സം്ഞന ജീവിതത്തിയറെ ചങ്ങരാ നിമിഷ്വും ൊഥാത്ഥവും 
ഫ്പസക്തവുമാണ്. അഫ്തങ്ങത്താളം മനുഷ്യ  ജീവിത പരിസരവുമാെി ബന്ധയപ്പട്ടു രിെകുരൊണ്. 

പരിസ്ഥിതിയെകുറിച്ചുള സമഫ്ഗമാെ രാഴ്ചപ്പാൊണ് സമൂയയസ്ഥാപനേയള സജീവമാകുന്നത്. 
രാരണം ഫ്പപചാംത്തിയേ സരേതും ബന്ധയപ്പട്ടിരികുന്നതിനാല്  സ്ഥാപനേളുയെ ആങ്ങരാഗയപരമാെ 
അവസ്ഥ പരിസ്ഥിതിയെെും മനുഷ്യജീവിതത്തിയറെ ങ്ങമന്മയെെും നന്മയെെും ബാധികും. 
യരയദ്ാഢയത്തിയറെെും സാമൂയയസവയഷദ്ത്തിയറെെും നിങ്ങഷ്ധം അതിനാല്  തീച്ചൊെും 
പരിസ്ഥിതിയെ തര കും (142).  

പാരിസ്ഥിതിരമാെ ഫ്പശ്നേള്  മനുഷ്യയറെ യതാഴില് , രുെുംബം, ജീവിതപരിസരം, എന്നിവെുമാെി 
ഇെപിണഞ്ഞു രിെകുന്ന വയക്തിരളില്നിന്നും ങ്ങവറിട്ടു രാണാവുന്നതയേലന്ന പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസിയറെ 
സ്ഥിരമാെ സം്ഞന വളയര പച്ചൊെ ഉദ്ായരണേളിേൂ യെ ചാഫ്രിരങ്ങേഖനത്തില്  
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വയക്തമാകയപ്പെുന്നു്് (141). അതിനാല്  പാരിസ്ഥിതിരവും സാമൂയയവുമാെ ര്ു ഫ്പശ്നേളേല 
നാം ങ്ങനരിെുന്നത്, മറിച്ച് സങ്കീണമാെ സാമൂയയ പരിസ്ഥിതിെുയെ യപാതുവാെ 
ഫ്പതിസന്ധിൊയണന്നും പാപ്പാ സ്ഥാപികുന്നു (139).  

മനുഷ്യയറെ യപാതുനന്മെുയെ രാഴ്ചപ്പാെില്നിന്നും പരിസ്ഥിതിയെ മാറ്റി നിത്താവുന്നതേല, 
സമഫ്ഗവും ഫ്പാങ്ങൊഗിരവുമാെ വിധിത്തില്  അതിയന വീക്ഷിങ്ങക്തുമാണ്. ഇന്നിയറെ 
സായചരയത്തില്  മനുഷ്യാവരാശം നിങ്ങഷ്ധികയപ്പെുരെും വേിയച്ചറിെയപ്പെുരെും യചയ്യുന്നവ  
നിരവധിൊണ് (158), അതിനാല്  യപാതുനന്മയ്ക്കായ്ക് സമപ്പികുര എന്നു പറഞ്ഞാല് , 
യരയദ്ാഢയത്തിേും സാങ്ങയാദ്രയത്തിേും അധിഷ്ക്ഠിതവുമാെ ജീവിത തിരയഞ്ഞെുപ്പുരള്  
നെത്തുന്നതും, പാവേളാെ സങ്ങയാദ്രേങ്ങളാട് ഫ്പങ്ങതയര സ്ങ്ങനയവും പരിഗണനെും 
ഉ്ാെിരികുന്നതാണ് (158). ഭാവി തേമുറയ്ക്ക് ഉതരുന്ന സുസ്ഥിരമായൊരു ങ്ങോര 
നിമ്മിതികുള മാഗ്ഗവും ഇതുതയന്നൊണ്. സതയം ഫ്പങ്ങ്ാഷ്ിച്ചതുയരാ്ു മാഫ്തമാെിേല, 
നയമ്മത്തയന്ന പാവേള്കാെി സമപ്പികുന്നതിോണ് ജീവിതത്തിയറെ സമഫ്ഗത അെേിെിരികുന്നത്. 
പാപ്പാ ബന ഡിക്ട് ട് വയക്തമാെ ഭാഷ്െില്  ഇകാരയം പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടു്്. വിവിധ തേമുറരള്  
തമ്മിേുള നയാെമാെ യരയാദ്ാഢയഭാവം നിേനില്ക്കായത, തേമുറരള്  തമ്മിേുള അതിങ്ങേയറ 
നവമായൊരു യരയദ്ാഢയത്തിയറെ ധാമ്മിര അനിവാരയത ഇകാേ്ട്ടത്തില്  നിേനില്കുന്നു്് 
(162). 

സമഫ്ഗമാെ പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം അനുദ്ിന ജീവിതത്തിയറെ ആവശയമാണ്. ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനം 
നഗര ജീവിത ചുറ്റുപാെിനും ഫ്പങ്ങതയര ഫ്ശദ്ധ് നല്ക്രുന്നു്്. ഫ്രമങ്ങകെുരളുയെെും അനിശ്ചിതതവത്തില്  
പരിസ്ഥിത്ഥിര പരിമിതിരളുയെെും അനിശ്ചിതതവത്തില്  മനുഷ്യന്  വളയര ഫ്രിൊത്മരമാെ 
ഔദ്ാരയങ്ങത്താെും ക്ഷമങ്ങൊെുരൂയെ ജീവികുവാന്  പരിഫ്ശമികുന്നു്് (148). എങ്കില്ത്തയന്നെും, 
യപാതുസ്ഥേേള് , ഭവന സവരരയേള് , യപാതുസ്ഥാപനേള്  പാകുരള് , ഗതാഗതം, മരാമത്ത് 
എന്നീ ങ്ങമഖേരളിേും െഥാത്ഥമാെ വിരസനത്തി യറെ പാതെിേും ഇനിെും മനുഷ്യയറെ 
ജീവിതചുറ്റുപാെുരള്  യമച്ചയപ്പങ്ങെ്തു്്ട് (150-154).  

പരിസ്ഥിതിെുയെ പശ്ചാത്തേത്തില്  ങ്ങോരം കദ്വത്തിയറെ ദ്ാനമാെി സവീരരികുന്ന മങ്ങനാഭാവത്തി് 
ഏയറ ഫ്പസക്തിെു്്. എങ്കില്  ഈ ങ്ങോരം നമ്മുയെ യപാതുഭവനവും കദ്വം നമ്മുയെ 
പിതാവുമാെിത്തീരുന്നു. മറിച്ച് ങ്ങോരത്തിയറെെും ശരീരത്തിയറെെും പൂണനിെഫ്ന്തണം 
നമ്മിോയണന്നു ചിന്തികുങ്ങന്താറും സഷടപ്ിെുയെ ങ്ങമല്  സവാത്ഥമാെ ആധിപതയം ചുമത്താന്  നാം 
ഇെൊകുന്നു (155). 

 

അദ്ധ്യാെം അ ചാം് 

പരിസ്ഥിതിങ്ങൊെുള സമീപനരീതിെും ഫ്പവത്തനേളും 

പരിസ്ഥിതിെുയെ ങ്ങമഖേെില്  നമുക് എന്തു യചയ്യാനാരും എന്നാണ് ഈ അദ്ധ്യാെം 
വിവിരികുന്നത്. അപഫ്ഗഥനേള്  മാഫ്തം ങ്ങപാരാ! സംവാദ്വും ഫ്പവഷത്തിെും ൊഥാത്ഥയമാരുവാന്  
നമുക് അന്താരാഫ്ടപ് സമൂയത്തിയറെ ഫ്പാങ്ങൊഗിര നെേള്യകാപ്പം വയക്തിരളും ഉണന്നു  

ഫ്പവത്തിങ്ങക്ിെിരികുന്നു (15). ഇന്നു ങ്ങോരയത്ത വേെംയചയ്ക്തിരികുരെും നശിപ്പികുരെും 
യചയ്യുന്ന ആത്മവിനാശത്തിയറെ സപ്പിളി വേെത്തില്നിന്നും രക്ഷങ്ങനെുവാന്  ഒരു ആങ്ങഗാളവീക്ഷണം 
നയമ്മ സയാെികും (163).  ഈ ങ്ങമഖേെിയേ ഫ്പാങ്ങൊഗിര നിങ്ങേശേള്  ആശെപരമാെും, 
ഉപരിപ്ലവമാെും േ്ൂരരികരുയതന്ന് പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസ് നിഷ്ക്കഷ്ികുന്നു്്. ഇതി് 
സംവാദ്ത്തയറെ പാത ങ്ങവണയമന്ന് പാപ്പാ ശഠികുന്നത്, ചാഫ്രരങ്ങേഖനത്തിയറെ അദ്ധ്യാെേളില്  
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ആവത്തികയപ്പെുന്നുമു്്. പരിസ്ഥിതി ഫ്പശ്നേളില്  വയാപരമാെ യരരൂപയം േഭികാത്ത 
തേേളും ഉ്്. അവയ്ക്ക് ഉെയന ശാസ്ഫ്തീെങ്ങമാ രാഫ്ടപ്ീെങ്ങമാ ആെ ങ്ങപാംവഴിരള്  സഭ 
നിങ്ങേശികുന്നിേല. എന്നാല്  സതയസന്ധവും സുതാരയവുമാെ സംവാദ്ം ങ്ങഫ്പാത്സായിപ്പികണയമന്നും, 
അതുവഴി ഫ്പങ്ങതയര താല്ക്പരയേളും ആശെേളും യപാതുനന്മയെ മറച്ചു രളൊതിരികുവാനും 
പാപ്പാ ഫ്പങ്ങതയരം പരിഫ്ശമികുന്നുമു്് (188).  

ഇതിയറെ അെിസ്ഥാനത്തില്  പാരിസ്ഥിതിരമാെ അന്താരാഫ്ടപ് നീകേളുയെ ബേതഫ്ന്തയത്ത വളയര 
നിശിതമാെി വിമശികുവാങ്ങനാ വിധികുവാങ്ങനാ പാപ്പാ ഭെയപ്പെുന്നിേല.  അെുത്ത രാേത്തു നെന്ന 
ങ്ങോരരാഫ്ടപ്േളുയെ പാരിസ്ഥിതി ഉച്ചങ്ങരാെിക് ആങ്ങഗാള ഫ്പസക്തിെുള തീരുമാനേള്  
എെുകുവാന്  സാധികായത ങ്ങപാെതും, രാരയമാെിയട്ടാന്നും നെപ്പിോകുവാങ്ങനാ 
ഫ്പാവത്തിരമാരകുവാങ്ങനാ ഫ്ശദ്ധ്ികാതിരുന്നതും പാപ്പാ അനുസ്മരികുന്നു്് (166). ങ്ങവ് നന്മ 
ങ്ങവ്ങ്ങപ്പാള്  യചയ്യുവാന്  സാധികായത തേളുയെ രഴിവുരള്  യതളിെികുന്നു അയേലങ്കില്  
അനുസ്മരിപ്പികുന്ന അധിരാര രങ്ങസരെില്  തൂേികിെകാന്  ങ്ങഫ്പരിപ്പികുന്ന ഭരണരത്താകയള 
ചത്ത് പാപ്പാ ങ്ങഖദ്ം ഫ്പരെിപ്പികുന്നു്് (57). യപാതുനന്മ േക്ഷഷംവച്ചുയരാ്ുള ആങ്ങഗാള ഭരണ 
സംവിധാനത്തിയറെ നേല മാതഷരരയളകുറിച്ച് മുന് പാപ്പാമാരുയെ ഫ്പങ്ങബാധനേള്  ഇവിയെ 
ആവത്തിച്ച് ഉദ്ങ്ങബാധിപ്പികുന്നു്് (174, 175). സാമ്പത്തിര ോഭ-നടപ്േളുയെ യവളിച്ചത്തില്  
ആങ്ങഗാള പാരിസ്ഥിതിര സംരക്ഷണം ൊഥാത്ഥയമാകുവാന്  ആവിയേലന്ന് പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസ് 
സമത്ഥികുന്നു. രങ്ങമ്പാള ഫ്രെവിഫ്രെത്തില്  ങ്ങവ്ുങ്ങവാളം സംരക്ഷികുവാങ്ങനാ 
പരിരക്ഷികുവാങ്ങനാ സാധികാത്ത ഒന്നാണ് പരിസ്ഥിതി എന്നും അനുസ്മരിപ്പികുന്നു്് (190).  

െഥാത്ഥവും സമഫ്ഗവുമാെ വിരസനത്തി് അനുങ്ങൊജയമാെ നെേള്  വിങ്ങവചിയച്ചെുകുന്നതി് 
സതയസന്ധവും സുതാരയവുമാെ തീരുമാനേള്  എെുകുന്ന രീതിരള്  ഉ്ാരണയമന്ന് പാപ്പാ 
നിഷ്ക്കഷ്ികുന്നു (185). നവമാെ വയവസാെ സംരംഭേളുയെെും പദ്ധ്തിരളുയെെും 
പരിസ്ഥിതിെിേുള ഫ്പതയാ്ാതേയളെും രുറിച്ച് പഠികുന്നതി് സുതാരയമാെ രാടപ്ീെ 
സംവിധാനേളും ആനിവാരയമാണ്. എന്നാല്  ഒളിഞ്ഞിരികുന്ന പരിസ്ഥിതി വിനാശത്തി് 
രാരണമാരുന്നത് സവതഫ്ന്തവും സുതാരയവുമാെ സംങ്ങവദ്നം ഇേലാത്തതും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമാെ 
ഇന്നിയറെ രാഫ്ടപ്ീെ ചുറ്റുപാൊണ്. രാഫ്ടപ്ീെ ങ്ങമഖേെില്  നെമാെുന്ന അഴിമതിെുയെ ആനുരൂേയേള്  
െഥാത്ഥമാെ പാരിസ്ഥിതിര ചുറ്റുപാെുരയള തരകുരെും രേവത്താെ സംവാദ്ം 
ഇേലാതാകുരെും, പരസ്പരമുള ധാരണ നടപ്മാകുരെും യചയ്യുന്നു്് (182).  

രാഫ്ടപ്ീെ സംവിധാനേങ്ങളാട് ഇന്നു യപാതുയവ രാണുന്ന രാരയക്ഷമതെുയെെും 
താല്ക്കാേിരതെുയെെും മനഃസ്ഥിതി മാറ്റി (181), കദ്വം നല്ക്രിെിട്ടുള അന്തസ്സ് കധരയപൂവ്വം 
ഉപങ്ങൊഗിച്ചുയരാ്് നിസവാത്ഥ ങ്ങസനവനത്തിയറെ സാക്ഷഷം ങ്ങോരത്തി് നല്ക്രുവാന്  ങ്ങനതാകള്  
ഫ്ശമികണയമന്നും പാപ്പാ ആവശയയപ്പെുന്നു (181).  

 

അദ്ധ്യാെം ആറ് 

പാരിസ്ഥിതിര വിദ്യാഭയാസവും ആദ്ധ്യാത്മീരതെും 

പാപ്പാ ഫ്രാന്സിസിയറെ ഫ്പങ്ങബാധനത്തിയറെ അവസാനയത്ത അദ്ധ്യാെം സരേയരെും ഒരു 
പാരിസ്ഥിതിര യഷദ്െപരിവത്തനത്തി് ക്ഷണികുരൊണ്. ഇന്നിയറെ സാംസ്കാരിര മാരയത്തിയറെ 
ങ്ങവരുരള്  ഏയറ ആഴയപ്പട്ടതാണ്. അതിനാല്  ശീേേളും യപരുമാറ്റ രീതിരളും മാറ്റിയെെുകുര 
ങ്ങേശരരമാണ്. അതിനാല്  ഈ ങ്ങമഖേെിേുള വിദ്യാഭയാസവും രൂപീരരണവും ഇന്നിയറെ 
യവേലുവിളിൊണ് : ഫ്പങ്ങചാദ്നം നല്രിയകാ്ും പരിസ്ഥിതിെുയെ ങ്ങമഖേെില്  വിദ്യാഭയാസം 
നല്ക്രിയകാ്ും മാഫ്തങ്ങമ മാറ്റേള്  ൊഥാത്ഥയമാകുവാനാരൂ (15).  
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വിദ്യാഭയാസത്തിയറെ എേലാ ങ്ങമഖേരളും ഈ നിങ്ങൊഗത്തിനാെി ഉണന്നു പരിഫ്ശമികണം, 
ആദ്യമാെി വിദ്യാേെം, പിയന്ന രുെുംബേള്, മാധയമേള്, മതങ്ങബാധനം, അേയന എേലാവരും 
പരിസ്ഥിതിെുയെ സംരക്ഷണത്തിനാെി ഉണന്നു ഫ്പവത്തിങ്ങക്ിെിരികുന്നു (213).  

പുതിയൊരു ജീവിതകശേികാെും, പാരിസ്ഥിതിരമാെ ജീവിതകശേികാെും പരിഫ്ശമികുരൊണ് 
ആദ്യപെി (203-208). ഇത് രാഫ്ടപ്ീെ, സാമ്പത്തിര, സാമൂയയങ്ങമഖേെുയെ ചുകാന്  പിെികുന്നവരിേും 
മാറ്റത്തിയറെ ചേനേള്  സഷടപ്ികും (206). ഉപങ്ങഭാക്താകളുയെ താല്ക്പരയേള്  രച്ചവെകാരില്  
മാറ്റേള്  വരുത്തുന്നതുങ്ങപായേ, പാരിസ്ഥിതിരമാെ രാല്വയ്ക്പുരളിേും അവെുയെ ഉല്ക്പാദ്ന 
ഫ്പഫ്രിെെിേും മാറ്റേള്  വരുത്തുവാന്  അവ  നിബന്ധിതരാെിത്തീരും (206).  

പാരിസ്ഥിതിര വിദ്യാഭയാസത്തി യറെ ഫ്പാധാനയം അവഗണികാവുന്നതേല. അത് ഫ്പവഷത്തിരയള 
സവാധിനികുരെും ശീേേയള മാറ്റി മറികുരെും യചയ്യുന്നു. ഉദ്ായരണത്തി് ജേ സംരക്ഷണം, 
പാഴ്വസ്തുകള്  തരംതിരിയച്ചെുകുന്ന രീതി, കവദ്യുതിെുയെ ദ്ുവയെം രുറയ്ക്കുന്ന വിധം, 
ഊജ സംരക്ഷണത്തിനുള അവങ്ങബാധം എന്നിവ പാരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിയറെ ഭാഗം 
തയന്നൊണ് (211). അതിഫ്രമത്തിയറെെും ചൂഷ്ണത്തിയറെെും സവാത്ഥതെുയെെും യചയ്ക്തിരയള 
യചറുകുന്ന യചറിെ ഫ്പവഷത്തിരളിേൂയെെും പരിഫ്ശമത്തിേൂയെെുമാണ് സമഫ്ഗമാെ പരിസ്ഥിതിെുയെ 
േക്ഷഷം നാം ഫ്പാപിങ്ങക്ത് (230). വിശവാസത്തിയറെ യവളിച്ചത്തില്നിന്നും വഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന 
ഒരാത്മീെ ദ്ശനത്തില്  പരിസ്ഥിതിെുയെ വിവിധ ങ്ങമഖേരയളെും നമുക് ശരിൊെി കരരാരയം 
യചയ്യാനാരും. നാം ങ്ങോരയത്ത വീക്ഷികുന്നത് ഫ്സടപ്ാവും പിതാവുമാെ കദ്വം മനസ്സാക്ഷിെില്  
ഫ്പപചാംത്തിയേ സരേ ജീവജാേേളുമാെി മനുഷ്യയന രൂട്ടിെിണകിെിട്ടുള ആന്തരിര 
യരയത്തില്  പുറത്തുനിന്നുമേല മറിച്ച്, അരത്തുനിന്നാണ് വിശവസിരള്  എന്ന നിേെില്  
ങ്ങോരയത്തെും പരിസ്ഥിതിയെെും വീക്ഷിങ്ങക്ത്. കദ്വം നല്ക്രിെിട്ടുള വയക്തിപരമാെ 
രഴിവുരള്  വിരസിപ്പികുന്നങ്ങതായൊപ്പം തയന്ന പാരിസ്ഥിതിരമാെ ഒരു മാനസാന്തരവും 
പാരിസ്ഥിതിര രമയതെും കരവരികുവാനാൊല്  വയക്തി ജീവിതത്തില്  എയറെ ഫ്രിൊത്മരതെും 
ഉണവ്വും വദ്ധ്ികുയമന്നതില്  സംശെമിേല (220).  

സുവിങ്ങശഷ് സങ്ങന്താഷ്ം (Evangelii Gaudium) നിങ്ങേശികുന്നതുങ്ങപായേ, മിതത്തവം സവതഫ്ന്തമാെും 
മനഃസ്സാക്ഷിെിേും പാേികാനാൊല്  അത് ആത്മീെ സവാതഫ്ന്തയം പരരുന്നതാെി മാറും (223). 
ഉദ്ായരണത്തി് െഥാത്ഥ സങ്ങന്താഷ്ം എന്നു പറെുന്നത് നയമ്മ യചറുതാകുന്ന ആവശയേയളെും 
ആഫ്ഗയേയളെും പരിമിതയപ്പെുത്തി ജീവിതം നല്ക്രുന്ന വിവിധേളും വയതയസ്തവുമാെ 
സാധയതരളിങ്ങേയ്ക്ക് തുറവുരാണികുന്നതാണ് (223). അേയന അപരയറെ സയാെം നമുക് 
ആവശയമായണന്നും, നമുക് ങ്ങോരങ്ങത്താെും സങ്ങയാദ്രേങ്ങളാെും ഒരു രൂട്ടുത്തരവാദ്ിതവമുയ്ന്നും, 
മാനയമാെും അന്തങ്ങസ്സാെുംരൂയെ ജീവികുന്നത് നേലതായണന്നുമുള ഒരു ങ്ങബാധയം 
പുനഃരാജികുവാന്  സാധികും (229).  

വിശുദ്ധ്  നമുകു മുങ്ങന്ന ചരിച്ചവരാണ്, നമ്മുയെ രൂയെ ചരികുന്നവരാണ്. അസ്സീസിെിയേ വിശുദ്ധ് 
ഫ്രാന്സിസ് പാവേളുയെ പരിചരണത്തിയറെെും ഫ്പാപചാംിര സമഫ്ഗതെുയെെും െഥാത്ഥമാെ 
ആന്തരിര സങ്ങന്താഷ്ം പങ്കുവയ്ക്കുരെും അത് ജീവിച്ചു രാണികുരെും യചയ്ക്തിട്ടു്് (10). 
ഫ്പരഷതിങ്ങൊ െും സങ്ങയാദ്രേങ്ങളാെും വിശിഷ്യാ പാവേങ്ങളാെു രാണിങ്ങക് നീതിെും, 
സമൂയങ്ങത്താെുള സമപ്പണവും ആന്തരിരാനരവും സമാധാനവും തമ്മില്  അങ്ങഭദ്യമായൊരു 
രണിെുയ്ന്നു രാണിച്ചുതന്ന സിദ്ധ്നാണ് – അസ്സീസിെിയേ ഫ്രാന്സിസ് (10). ഫ്രാ ന്സിസിയന 
രൂൊയത, വിശുദ്ധ് ബന ഡിക്ട് ട്, േിസയൂവിയേ യരാച്ചുങ്ങഫ്തസയാ, വാഴ്ത്തയപ്പട്ട ചാള്സ് യദ് യരാകൂ 
എന്നിവയരകുറിച്ചും ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനം ഫ്പതിപാദ്ികുന്നു്്.  
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അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി! Laudato Si’ ചാഫ്രിര ങ്ങേഖനത്തിയറെ ഫ്പങ്ങചാദ്നം ഉള്യകാ്്, എങ്ങപ്പാഴും സഭ 
നിങ്ങദ്ശികുന്ന ജീവിതത്തി് യവളിച്ചങ്ങമരുരെും അതിയന ഫ്രമയപ്പെുത്തുരെും യചയ്യുന്ന 
ആത്മങ്ങശാധനെിേൂയെ കദ്വവുമാെുള ബന്ധത്തില്  ഒരു നവമാനം രയ്ത്താനാവയട്ട! അതുവഴി 
കദ്വവുമാെി മാഫ്തമേല, മനുഷ്യങ്ങനാെും, തങ്ങന്നാെുതയന്നെും, സഷടപ്ിങ്ങൊെും ഫ്പരഷതിങ്ങൊെും എേയന 
യരയത്തില്  ജീവികാനാരുയമന്ന് ഗവരവപൂവ്വരമാെി ധയാനികുവാന്  നമുക് സാധികയട്ട! 
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