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ഈ ക്രിസ്മസ് കേരളത്തെ സംബന്രിച്രിടകതെതോളം ഏത്െ പ്തോധതോന്യമർഹരിക്കുന്നു. അടച്രി
ടത്പെട്ട മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾക്കു കനത്ര ഇന്നും കേ നീട്ടുന്നവർ നമുക്് ചുറ്റുമുണ്്. ആന്തരരി
േമതോയ തടവെേൾക്് സദൃശമതോയ ആ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ ചരിലകപെതോൾ ഭരണതോധരിേതോരരി
േളുകടതതോേതോം. ചരിലകപെതോൾ നമ്മുകടതു തത്ന്നയതോേതോം.
 േടകലതോരങ്ങളരിൽ ചുഴലരിക്തോറ്റും േടലതോക്മണവം മൂലം അതരിദതോരുണമതോയ 
അവസ്ഥയരിൽ   േഴരിയുന്നവർ ഇകന്നത്െയുണ്്.  മലകയതോരങ്ങളരിൽ എകപെതോൾ കവണത്മ
ങ്രിലം  േരിടപെതോടങ്ങളരിൽ തൂത്തെെരിയത്പെടുത്മന്ന ഭീഷണരിയരിൽ േഴരിയുന്നവരുമുണ്്. പ്ളയ
വം കേതോവരിഡം ചുഴലരിക്തോറ്റും ഒപെം ഭരണതോധരിേതോരരിേളുത്ട അവഗണനയും ആകഷേപവം 
മൂലം ദുഃഖദരരിതങ്ങളരിൽ േഴരിയുന്ന ജനലഷേങ്ങത്ള ഓർമ്രിച്ചുത്േതോണ്ടുകവണം നതോം നഷേ
ത്രദീപങ്ങൾ ത്േതോളുതെതോൻ. 
 അമകലതോത്ഭവ മതോതതോവരിത്റെ തരിരുനതോൾ ദരിനതെരിൽ ഉത്ക്യരിൻ യുദ്ധമടക്ം 
കലതോേത്തെങ്ം ഇതുവത്രയുണ്തോയ യുദ്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും മൂലം ഹൃദയമുെരിവേകള
റ്റു വതോങ്ങരിയ ജനകേതോടരിേത്ള വതെരിക്തോനരിൽ വച്് ഫ്തോൻസരി
സ് പതോപെ അനുസ്മരരിച്കപെതോൾ ത്പതോട്ടരിക്രഞ്ഞത് കലതോേമതോ
ധ്യമങ്ങളരിത്ല േണ്ീരണരിഞ്ഞ വതോർതെയതോയരി, വതോർതെതോ 
ചരിത്രങ്ങളതോയരി.
 ക്രിസ്മസ് ആകഘതോഷങ്ങളരിൽ, ഒരു കുടുംബതെരിനു 
കവണ്രിത്യങ്രിലം സ് കനഹതെരിത്റെ വതോതരിൽ തുെക്തോൻ നതോം 
േതോണരിക്കുന്ന സന്മനസ്തോണ് ഓകരതോ ക്രിസ്മസം അർത്ഥവ
തെതോക്കുന്നത്. ഈ സ് കനഹസകദേശം ജീവരിതതെരിൽ പേർ
തെതോൻ നമുക്കും ശ്രമരിക്തോം m
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വതെരിക്തോൻ: ഉദതോതെ ലതോളരിത്യതെരിനപ്പുെതെ് ക്രിസ്മസ് പുൽ
ക്കൂടരിത്ന പുൽകുന്ന മഹതോ സമ്പന്നത തരിരരിച്െരിയണത്മന്ന് 
ഫ്തോൻസരിസ് മതോർപതോപെ. ഉപകഭതോക്തൃ, വതോണരിജ്യ പ്വണത
േൾക്ന്യവം വരിഭരിന്നവമതോയ തരിരുപെരിെവരിയുത്ട ഇടമതോണത്. 
പതോപതെരിത്റെയും ഭീതരിയുത്ടയും കവദനയുത്ടയും നരിഴലരിൽ 
അടച്രിടത്പെട്ട മനുഷ്യകുലതെരിത്റെ അസ്രിത്വതെരിലതോേമതോനം 
പ്േതോശം പരതെതോത്നത്തുന്ന കയശുവരിത്നയതോണ് ദീപതോലം
കൃത ക്രിസ്മസ് മരം സൂചരിപെരിക്കുന്നത്തന്നും മതോർപതോപെ ഉദ് കബതോ
ധരിപെരിച്ചു.

വരിശുദ്ധ പകത്രതോസരിത്റെ ബസരിലരിക്യുത്ട അങ്ണതെരിൽ 
എല്തോവർഷവം പതരിവള്ളതു കപതോത്ല തരിരുപെരിെവരിതെരിരുന്നതോത്ളതോരുക്തെരിനു തുടക്മരിട്ട് 
ഇതെവണ നരിർമ്രിച് പുൽക്കൂടും നതോട്ടരിയ ക്രിസ്മസ് ട്ീയും സമ്തോനരിച്വത്ര അഭരിസംകബതോ
ധന ത്ചയ്യുേയതോയരിരുന്നു ഫ്തോൻസരിസ് മതോർപതോപെ. കുഞ്ഞുങ്ങത്ളയും മുതരിർന്നവത്രയും 
ഒരുകപതോത്ല ആേർഷരിക്കുന്ന രണ്് ദരിവ്യ അടയതോളങ്ങളതോണ് വതെരിക്തോൻ ചത്വരതെരിൽ 
ഉദ്ഘതോടനം ത്ചയ്യത്പെട്ട പുൽക്കൂടും ക്രിസ്മസ് ട്ീയുത്മന്ന് മതോർപതോപെ പെഞ്ഞു.

മതോനവജീവരിതത്തെ ദീപ്തമതോക്കുന്ന മൂല്യവതെതോയ ഉദ് കബതോധനതോംശം കപറുന്നു ഓകരതോ ക്രി
സ്മസ് ട്ീയുത്മന്ന് മതോർപതോപെ ചൂണ്രിക്തോട്ടരി. ജീവമരങ്ങൾക്കുള്ളതുകപതോത്ല മനുഷ്യർക്കും 
കവരുേൾ അനരിവതോര്യമതോണ്. നല് മണ്രിൽ കവരുപരിടരിച്രിട്ടുള്ളവ ഉെച്ചുനരില്ക്കുേയും വളരു
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േയും ഫലം പുെത്പെടുവരിക്കുേയും ഉലയ്ക്കുന്ന േതോറ്രിത്ന ത്ചറുത്തു നരില്ക്കുേയും അതരിത്ന 
കനതോക്കുന്നവർക്് ഒരു സൂചേമതോയരിരരിക്കുേയും ത്ചയ്യുന്നു. എന്നതോൽ കവരുേളുത്ട അഭതോവ
തെരിൽ ഇത്തതോന്നും സംഭവരിക്രിത്ല്ന്നു തരിരരിച്െരിയണം. ജീവരിതതെരിത്ലന്ന കപതോത്ല തത്ന്ന 
വരിശ്വതോസതെരിലം കവരുേൾ േതോത്തുസൂഷേരികക്ണ്ത് ആവശ്യമതോണ്-പതോപെതോ പെഞ്ഞു.

നമ്മുത്ട ഒകരതോരുതെരുത്ടയും ചതോത്ര ആയരിരരിക്തോൻ മനുഷ്യനതോയരിതെീർന്ന കദവസൂ
നുവരിത്റെ ജനനത്തെക്കുെരിച്് വതോചതോലമതോകുന്നുണ്് പുൽക്കൂത്ടന്നു പതോപെതോ ചൂണ്രിക്തോട്ടരി. 
തനതതോയ ദതോരരിദ്്യതെരിൽ, തരിരുപെരിെവരിയുത്ട യഥതോർത്ഥ സമ്പന്നത വീണ്ടും േത്ണ്തെതോനും 
തരിരുപെരിെവരിരംഗത്തെ മലരിനമതോക്കുന്ന നരിരവധരി േതോര്യങ്ങളരിൽ നരിന്ന് ശുദ്ധീേരരിക്തോനും 
പുൽക്കൂട് നമുക്കു കപ്രേമതോകുന്നു. പലകപെതോഴം ഉന്മതോദതോവസ്ഥയതോൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന നമ്മുത്ട 
നതോളുേളരിൽ നരിശബ്ദതയുത്ടയും പ്തോർത്ഥനയുത്ടയും നരിമരിഷങ്ങൾ േതോത്തുസൂഷേരികക്ണ്
ത് എത്രകതെതോളം ഗുണേരമതോകുത്മന്നത് പുൽക്കൂട് നത്മ് അനുസ്മരരിപെരിക്കുന്നുത്വന്നും 
പതോപെതോ കൂട്ടരികച്ർത്തു.

മനുഷ്യ സങ്ല്പങ്ങത്ള ഉല്ംഘരിക്കുന്ന കദവതെരിത്റെ ത്ചയ്രിേളുമതോയരി ത്പതോരുതെത്പെകടണ്
ത് അനരിവതോര്യമതോത്ണന്ന് ആഗമനേതോലത്തെ മൂന്നതോം ഞതോയെതോഴ്ച ദരിവ്യബലരി മകദ്ധ്യ വതോ
യരിക്ത്പെട്ട കദവവചന ഭതോഗത്തെ അധരിേരരിച്ചുള്ള വചന സകദേശതെരിൽ ഫ്തോൻസരിസ് 
മതോർപതോപെ പെഞ്ഞു.
'വരതോനരിരരിക്കുന്നവൻ നീ തത്ന്നകയതോ അകതതോ ഞങ്ങൾ മത്റ്തോരുവത്ന പ്തീഷേരിക്ണ
കമതോ?' (മതെതോയരി 11:4) എന്ന് കയശുവരികനതോട് കചതോദരിക്തോൻ,  തടവരിലതോയരിരരികക് ശരിഷ്യന്മതോ
ത്ര അയയ്ക്കുന്ന സ് നതോപേ കയതോഹന്നതോത്നക്കുെരിച്ചുള്ള ഭതോഗമതോയരിരുന്നു ഇത്.

വതോസ്വതെരിൽ, കയശുവരിത്റെ പ്വൃതെരിേത്ളക്കുെരിച്ചു കേൾക്കുന്ന കയതോഹന്നതോന്, കയശു 
യഥതോർത്ഥതെരിൽ മരിശരിഹതോയതോകണതോ അല്കയതോ എന്ന സംശയമുണ്തോകുന്നു. വതോസ്വ
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തെരിൽ, പതോപരിേത്ള ശരിഷേരിച്ചുത്േതോണ്് അധരിേതോരം ഉപകയതോഗരിച്് നീതരി നരിർവ്വഹരിക്കുന്ന 
േർക്ശനതോയ ഒരു മരിശരിഹതോത്യക്കുെരിച്തോണ് സ് നതോപേൻ ചരിന്തരിച്രിരുന്നത്. എന്നതോൽ 
ഇകപെതോൾ, കനത്രമെരിച്്, കയശുവരിന് എല്തോവകരതോടും അനുേമ്പയുത്ട വതോക്കുേളും പ്വൃതെരി
േളുമതോണുള്ളത്. അവത്റെ പ്വർതെനതെരിത്റെ കേന്ദ്രസ്ഥതോനത്തുള്ളത് ഷേമരിക്കുന്ന േതോ
രുണ്യമതോണ്. ആേയതോൽ 'അന്ന്മതോർ വീണ്ടും േതോഴ്ച പ്തോപരിക്കുന്നു, മുടന്തർ നടക്കുന്നു, 
കുഷ്ഠകരതോഗരിേൾ ശുദ്ധീേരരിക്ത്പെടുന്നു, ബധരിരർ കേൾക്കുന്നു, മരരിച്വർ ഉയരിർപെരിക്ത്പെ
ടുന്നു, ദരരിദ്കരതോട് സവരികശഷം പ്കഘതോഷരിക്ത്പെടുന്നു' (മതെതോയരി 11:5). എന്നരിരുന്നതോലം, 
സ് നതോപേ കയതോഹന്നതോത്റെ ഈ പ്തരിസന്രിത്യക്കുെരിച്് ചരിന്തരിക്കുന്നതു നല് േതോര്യം. 
േതോരണം ഈ വചനഭതോഗതെരിന് നകമ്തോടും സപ്ധതോനമതോയ ചരിലത്തല്തോം പെയതോനതോകും.

േതോരതോഗൃഹതെരിലതോണു കയതോഹന്നതോൻ എന്ന് സവരികശഷം അടരിവരയരിട്ടു പെയുന്നു. ഇത് 
ഭൗതരിേമതോയ ഒരു സ്ഥലം എന്നതരിനു പുെത്മ സ് നതോപേ കയതോഹന്നതോൻ അനുഭവരിക്കു
ന്ന ആന്തരരിേതോവസ്ഥത്യയും സൂചരിപെരിക്കുന്നു. േതോരതോഗൃഹതെരിൽ ഇരുളുണ്്; വ്യക്തമതോയരി 
ഒന്നും േതോണതോനതോേരില്. മറുപുെം േതോണതോനുമുള്ള സതോദ്ധ്യതയരില്. തീർച്യതോയും, പതോർതെരി
രരിക്കുന്ന മരിശരിഹതോയതോണ് കയശുത്വന്ന് തരിരരിച്െരിയതോൻ, വതോസ്വതെരിൽ സ് നതോപേന് േഴരി
യുന്നരില്. അവൻ സകദേഹഭരരിതനതോകുേയും അകന്വഷരിച്െരിയതോൻ ശരിഷ്യന്മതോത്ര അയയ്ക്കുേ
യും ത്ചയ്യുന്നു: 'അവൻ മരിശരിഹതോ ആകണതോ അല്കയതോ എന്ന് കപതോയരി കനതോക്കൂ'.

കയശുവരിത്ന കജതോർദ്തോനരിൽ സ് നതോനത്പെടുത്തുേയും അവരിടത്തെ കദവതെരിത്റെ കുഞ്ഞതോ
ടതോയരി തത്റെ ശരിഷ്യർക്് േതോണരിച്ചുത്േതോടുക്കുേയും ത്ചയ് കയതോഹന്നതോനു തത്ന്ന ഇത് സംഭ
വരിക്കുന്നത് നത്മ് ആശ്ചര്യത്പെടുത്തുന്നു (കയതോഹന്നതോൻ 1:29).അകതസമയം അതരിനർ
ത്ഥം ഏറ്വം വലരിയ വരിശ്വതോസരി കപതോലം സംശയതെരിത്റെ തുരങ്തെരിലൂത്ട േടന്നുകപതോകുന്നു 
എന്നതോണ്. ഇത് ഒരു കമതോശം േതോര്യമല്, കനത്രമെരിച്്, ആത്ീയ വളർച്യ്ക് അത് ചരില
കപെതോൾ അത്യന്തതോകപഷേരിതവമതോണ്: കദവം എകപെതോഴം നതോം സങ്ൽപെരിക്കുന്നതരികനക്തോൾ 
വലരിയവനതോത്ണന്ന് മനസ്രിലതോക്തോൻ ഇത് നത്മ് സഹതോയരിക്കുന്നു; അവൻ ത്ചയ്യുന്ന 
പ്വൃതെരിേൾ നമ്മുത്ട േണക്കുകൂട്ടലേൾക്തീതമതോണ്. അവത്റെ പ്വർതെനം എല്തോ
യ് കപെതോഴം വ്യത്യസ്മതോണ്, അത് നമ്മുത്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്തീഷേേൾക്കും അപ്പുെതെതോ
ണ്; അതരിനതോൽ നതോം അവത്ന അകന്വഷരിക്കുന്നതും അവത്റെ യഥതോർത്ഥ വദനമതോയരി മതോ
റുന്നതും ഒരരിക്ലം അവസതോനരിപെരിക്രുത്.

ഒരു മഹതോനതോയ കദവശതോസ്ത്രജ്ഞൻ പെയതോറുണ്തോയരിരുന്നു, 'നമുക്് അവത്ന ഘട്ടം ഘട്ട
മതോയരി വീണ്ടും േത്ണ്കതെണ്രിയരിരരിക്കുന്നു...ഒരു പകഷേ, നമുക്് അവത്ന നഷ്ടത്പെടുത്മന്ന 
േരുതകലതോത്ട തത്ന്ന' (H. DE LUBAC, Sulle vie di Dio, Milan 2008, 25). സ് നതോപേൻ 
നടതെരിയ അകന്വഷണവം അങ്ങത്നയതോയരിരുന്നു. സകദേഹ നരിഴലരിൽ , ഇകപെതോഴം സ് നതോ
പേൻ കയശുവരിത്ന അകന്വഷരിക്കുന്നു. അവത്ന കചതോദ്യം ത്ചയ്യുന്നു, അവനുമതോയരി 'ചർച്' 
ത്ചയ്യുന്നു, ഒടുവരിൽ അവത്ന വീണ്ടും േത്ണ്ത്തുന്നു. ചുരുക്തെരിൽ, ഒരു സ്ത്രീയരിൽ നരിന്ന് 
ജനരിച് ഏറ്വം വലരിയവൻ എന്ന് കയശു നരിർവ്വചരിച് കയതോഹന്നതോൻ (മതെതോയരി 11:11), 
കദവത്തെ നമ്മുത്ട പദ്ധതരിേളരിൽ അടയ്കരുത്തന്ന് നത്മ് പഠരിപെരിക്കുന്നു. ഇത് എല്തോ
യ് കപെതോഴം ഒരു അപേടമതോണ്, പ്കലതോഭനമതോണ്: അതതോയത് നമുക്് പറ്രിയ വരിധതെരിലള്ള 
ഒരു കദവത്തെ സൃഷ്ടരിക്കുേ, ഉപകയതോഗരിക്തോനുള്ള ഒരു കദവം. അകതസമയം, കദവം 
മത്റ്തോന്നതോണ്.

ചരിലകപെതോൾ േർതെതോവരിത്റെ പുതുമത്യ തരിരരിച്െരിയതോൻ േഴരിയതോത്ത നമ്ളും ആന്തരരിേ 
തടവെയരിൽ സ് നതോപേത്റെ അവസ്ഥയരിൽ ആയരികപെതോേതോം. േർതെതോവരിത്നയതോേത്ട്ട , 
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അവരിടുത്തെക്കുെരിച്് സേലവം അെരിയതോത്മന്ന നമ്മുത്ട അനുമതോനതെരിത്റെ തടവേതോ
രനതോക്കുന്നു നതോം. ഒരതോൾക്് ഒരരിക്ലം കദവത്തെക്കുെരിച്് എല്തോം അെരിയരില്. നമ്മുത്ട 
സ്വതോതന്ത്യത്തെയും തരിരത്ഞ്ഞടുപ്പുേത്ളയും മതോനരിച്ചുത്േതോണ്് എകപെതോഴം ഇടത്പടുന്ന, എളരി
മയുത്ടയും സ് കനഹതെരിത്റെയും കദവത്തെക്തോൾ, വരിനീതമതോയ സൗമ്യതയുത്ട കദവ
ത്തെക്തോൾ, തതോൻ ആഗ്രഹരിക്കുന്നത് ത്ചയ്യുന്ന ശക്തനതോയ ഒരു കദവമതോണ് നമ്മുത്ട 
തലയരിലള്ളത്.

ഒരുപകഷേ, നമ്ളും അവകനതോട് ഇങ്ങത്ന കചതോദരികച്ക്തോം: 'യഥതോർത്ഥതെരിൽ, ഇത്ര വരിനീ
തനതോയ നീ തത്ന്നയതോകണതോ ഞങ്ങത്ള രഷേരിക്തോൻ വരുന്ന കദവം?'. സകഹതോദരങ്ങളുമതോ
യുള്ള േതോര്യതെരിലം സമതോനമതോയതു സംഭവരിക്തോം. േതോരണം, നമുക്് നമ്മുകടതതോയ ആശ
യങ്ങളും മുൻവരിധരിേളും ഉണ്്, മറ്റുള്ളവരുത്ട - പ്കത്യേരിച്് നമ്രിൽ നരിന്ന് വ്യത്യസ്രതോയരി 
കതതോന്നുന്നവരുത്ട കമൽ- നമ്ൾ േനതെ മുദ് പതരിക്കുന്നു. ആഗമനേതോലം, വീഷേണ
ങ്ങത്ള േീഴ് കമൽ മെരിക്കുന്ന േതോലമതോണ്, അവരിത്ട നതോം കദവതെരിത്റെ േതോരുണ്യതെരിത്റെ 
മഹതോത്്യതെതോൽ വരിസ്മയതെരിലതോഴന്നു.

ആശ്ചര്യം തത്ന്ന: കദവം എകപെതോഴം വരിസ്മയരിപെരിക്കുന്നു. നമ്രിൽ എകപെതോഴം വരിസ്മയം 
ഉണർത്തുന്നു കദവം.ആഗമനേതോലതെ് ഉണ്രികയശുവരിന് പുൽക്കൂത്ടതോരുക്കുകമ്പതോൾ, 
നമ്മുത്ട േർതെതോവ് ആരതോത്ണന്ന് നമ്ൾ വീണ്ടും പഠരിക്കുന്നു; ചരില ചട്ടക്കൂടുേളരിൽ നരിന്നും 
കദവകതെതോടും സകഹതോദരങ്ങകളതോടുമുള്ള ചരില മുൻവരിധരിേളരിൽ നരിന്നും പുെത്തുേടക്തോനു
ള്ള സമയമതോണരിത്. നമുക്കുകവണ്രിയുള്ള സമ്തോനങ്ങത്ളക്കുെരിച്് ചരിന്തരിക്കുന്നതരിനുപേരം, 
അന്ർ, ബധരിരർ, മുടന്തർ എന്നരിവരുത്ട േതോര്യതെരിൽ കയശു ത്ചയ്തുകപതോത്ല, മുെരികവറ്
വർക്് ആശ്വതോസതെരിത്റെ വചനപ്വൃതെരിേൾ സമ്തോനരിക്തോൻ േഴരിയുന്ന സമയമതോണ് 
ആഗമനേതോലം. തരിരുപെരിെവരിക്തോയുളള ഒരുക്തെരിത്റെ നതോളുേളരിൽ, പരരിശുദ്ധ േന്യേതോമ
െരിയം, അമ്ത്യന്ന നരിലയരിൽ നത്മ് കേപരിടരിച്ചു നടത്തുേയും ആഗതനതോകുന്ന കദ
വതെരിത്റെ മഹത്വം കപതലരിത്റെ ത്ചറുമയരിൽ തരിരരിച്െരിയതോൻ നത്മ് സഹതോയരിക്കുേയും 
ത്ചയ്യത്ട്ട: മതോർപതോപെ ആശംസരിച്ചു. തങ്ങൾ ഭവനങ്ങളരിൽ ഉണ്തോക്കുന്ന പുൽക്കുടൂേളരിൽ 
വയ്ക്കുന്നതരിനുള്ള ഉണ്രികയശുവരിത്റെ രൂപങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആശീർവദരിക്കുന്നതരിനതോയരി 
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ത്േതോണ്ടുവന്നരിരരിക്കുന്നതരിത്നക്കുെരിച്് സംസതോരരിച് കശഷം പതോപെതോ അവ ത്വത്ചെരരിച്ചു. 
കലതോേം മുഴവനരിലം, വരിശരിഷ്യ യുദ്ധതെരിത്റെ ഭീേരങ്ങളും ഇരുണ്തുമതോയ ദരിനങ്ങൾ ജീ
വരിക്തോൻ നരിർബന്രിതരതോയവരുത്ട കമൽ, സമതോധതോന േരിരണം വീശുന്നതരിനതോയരി പു
ല്ക്കൂടരിനു മുന്നരിൽ പ്തോർത്ഥരിക്തോൻ പതോപെതോ കുഞ്ഞുങ്ങത്ള ഷേണരിച്ചു. ഉത്ക്യ് നരിത്ല യുദ്ധം 
അകനേം ജീവനുേത്ള, കുഞ്ഞുങ്ങത്ള ഇല്തോതതോക്കുേയതോത്ണന്ന് പതോപെതോ കവദനകയതോത്ട 
അനുസ്മരരിച്ചു.ദഷേരിണ സഡതോനരിൽ ഈയരിത്ട ഉണ്തോയ അക്മതോസക്തമതോയ ഏറ്റുമുട്ടലേ
ത്ള അനുസ്മരരിച്് പതോപെതോ കവദനയും ആശങ്യും പ്േടരിപെരിച്ചു. അന്നതോട്ടരിൽ സമതോധതോനവം 
കദശീയ അനുരഞ്ജനവം ഉണ്തോകുന്നതരിനും അക്മങ്ങൾക്റുതരിയുണ്തോകുന്നതരിനും പൗര
ന്മതോർ ആദരരിക്ത്പെടുന്നതരിനും കവണ്രി പ്തോർത്ഥരിക്തോൻ പതോപെതോ എല്തോവത്രയും ഷേണരിക്കു
േയും ത്ചയ്തു.

കണ്ണീര�ാഴുക്ി മഹായിടയൻ

മതോതതോവരിത്റെ അമകലതോത്ഭവതെരിരുനതോൾ ദരിനതെരിത്ല പ്തോർത്ഥനയ്കരിത്ട മതോർപതോപെ ത്പതോട്ടരി
ക്രഞ്ഞത് കലതോേജനതയുത്ടയതോത്േ മനുഃസതോഷേരിത്യ ആർദ്മതോക്രി.കലതോേതെരിൽ നട
മതോടരിയ ഏത് യുദ്ധങ്ങത്ളയും കവദനകയതോത്ട മതോർപതോപെതോമതോർ കനതോക്രിക്ണ്തും സമതോധതോ
നതെരിനു കവണ്രി പരരിശ്രമരിച്രിട്ടുള്ളതും മതോധ്യമങ്ങളരിലൂത്ട വീണ്ടും അനുസ്മരരിക്ത്പെട്ടതരിനു 
പുെകമ ഉത്ക്യ്ൻ യുദ്ധമുയർത്തുന്ന ആനുേതോലരിേ വ്യഥ അതരി തീവ്രമതോയരി വീണ്ടും അനതോ
വൃതമതോേതോൻ ഇടയതോക്രി ഫ്തോൻസരിസ് പതോപെതോയുത്ട േണ്ണുനീർ.

അമകലതോത്ഭവതെരിരുനതോൾ ആകഘതോഷതെരിൽ വതെരിക്തോൻ ഭക്ത്യതോദരപൂർവ്വം പങ്കു 
കചർന്നു. കെതോമരിത്റെ പതോരമ്പര്യതെരിൽ ഉൾത്ക്തോള്ളുന്നതതോണ് ഈ ദരിനം. പുരതോതനമതോയ 
സ്തോനരിഷ് ചത്വരതെരിത്ല പരരിശുദ്ധ മെരിയതെരിത്റെ തരിരുസ്വരൂപതെരിനു മുൻപരിൽ മതോർപതോപെ 
കലതോേത്തെ മുഴവൻ സമർപെരിച്ചു പ്തോർത്ഥരിക്കുേയും പുഷ്തോലംകൃതമതോയ ചക്ം സമർപെരിക്കു
േയും ത്ചയ്തു. േഴരിഞ്ഞവർഷം ത്േതോകെതോണ മഹതോമതോരരിയുത്ട ആധരിേ്യതെതോൽ ജനസതോ
ന്നരിധ്യം പരരിമരിതമതോയരിരുന്നു. അകതസമയം, ആയരിരക്ണക്രിനു കപർ മതോർപതോപെകയതോ
ത്ടതോപെം ഈ വർഷം പ്തോർത്ഥനയ്കതോത്യതെരി.

പ്തോർത്ഥനതോ കവളയരിൽ ഓകരതോ നരികയതോഗവം എടുത്തു പെഞ്ഞ മതോർപതോപെ ഉത്ക്യ്ൻ ജന
തയുത്ട യുദ്ധഭീേരതയതോൽ േലഷരിതമതോക്ത്പെട്ട ജീവരിതസതോഹചര്യങ്ങൾ മതോതതോവരിത്റെ 
മുൻപരിൽ എടുത്തുപെഞ്ഞകപെതോഴതോണ് അല്പസമയകതെക്് വരിേതോരതോധീനനതോയരി ത്പതോ
ട്ടരിക്രഞ്ഞത്. ഇകന്നദരിവസം ഉക്യരിൻജനതക്കുകവണ്രി യുദ്ധം അവസതോനരിച്തരിത്റെ 
സകന്തതോഷം പങ്രിടതോൻ വരതോൻ സതോധരിക്കുത്മന്ന തത്റെ പ്തീഷേേൾ സതോഷേതോത്േരരിക്
ത്പെടതോതെതരിത്റെ കവദനയരിലതോണ് മതോർപതോപെയുത്ട േണ്ണുനീർ ഈ ഭൂമരിയരിൽ പതരിച്ത്. 
തുടർന്ന് ആളുേളുത്ട േരകഘതോഷം മതോതതോവരിത്റെ മുൻപരിൽ വീണ്ടും പ്തീഷേേകളതോത്ട, വരി
ശ്വതോസകതെതോത്ട കവദനയുത്ട േടലരിൽ േഴരിയുന്ന ഉകക്ൻ ജനതക്കുകവണ്രി േരങ്ങൾ 
കൂപ്പുവതോനും പ്തോർത്ഥരിക്കുവതോനും മതോർപെതോപെത്യ ശക്തരിത്പെടുതെരി.

ക്രിസ്മസരിത്ന വരകവൽക്തോത്നതോരുങ്ന്നതരിനരിത്ട, അമീതെരിത്യ ജുകദത്യതോ ക്രിസ്രിൻ 
ത്ദ ഫ്തോൻസ് (Amitie judeo chrerienne De France) എന്നെരിയത്പെടുന്ന ഫ്തോൻസരി
ത്ല യഹൂദ-കക്സ്വ കമത്രരിയുത്ട എഴപതെരിയചെതോം വതോർഷരിേകതെതോടനുബന്രിച്്, 
അതരിത്റെ അറുപകതതോളം പ്തരിനരിധരിേത്ള വതെരിക്തോനരിൽ സ്വീേരരിച്് ഫ്തോൻസരിസ് പതോപെതോ 
ഉഷ്മള സ് കനഹം ത്ചതോരരിഞ്ഞു. പരസ്ര ധതോരണ, ആദരവ്, സൗഹൃദം, അെരിവ് എന്നരിവ
യരിൽ വളരുന്നതരിന് കക്സ്വത്രയും യഹൂദത്രയും സഹതോയരിക്കുന്നതരിനതോയരി പഠനതെരി



11h¯n¡m³ XcwKw



12 h¯n¡m³ XcwKw

ത്റെയും സംഭതോഷണതെരിത്റെയും സരണരിയരിലൂത്ടയതോണ് ഈ പ്സ്ഥതോനം നരിശ്ചയദതോർഢ്യ
കതെതോത്ട സജീവമതോയരി നീങ്ന്നത്തന്ന് പതോപെതോ അനുസ്മരരിച്ചു.

സംഭതോഷണതെരിത്റെയും സതോകഹതോദര്യതെരിത്റെയും ത്പതോതുവതോയ സംരംഭങ്ങളുത്ടയും 
പതോതയരിൽ തുടരുന്നതരിന് പതോപെതോ ഈ സൗഹൃദകൂട്ടതോയ്മയ്ക് പ്കചതോദനം പേർന്നു. അട
ച്രിടലരിത്റെയും അപരത്ന തരിരസ് േരരിക്ലരിത്റെയും പ്വണത ശക്തമതോയരിരരിക്കുന്ന ഈ 
േതോലഘട്ടതെരിൽ, പ്കത്യേരിച്്, യഹൂദവരിരുദ്ധതയും ക്രിസ്ീയവരിരുദ്ധതയും ആശങ്ജനേ
മതോം വരിധം വീണ്ടും തലത്പതോക്കുന്ന കവളയരിൽ ഈ പതോതയരിൽ മുകന്നറുേത്യന്നത് സഗ
മമല്തോതെ ദൗത്യമതോണ്. കക്സ്വരും യഹൂദരും തമ്രിൽ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതരിനുള്ള 
വഴരിത്യതോരുക്കുന്നതരിൽ ഈ സൗഹൃദകൂട്ടതോയ്മയുത്ട സ്ഥതോപേരരിൽ ഒരതോളതോയ ജുലീസ് 
ഇസതോേ് വഹരിച് പങ്് പതോപെതോ അനുസ്മരരിച്ചു.

2018-ത്ല സമതോധതോന ത്നതോകബൽ പുരസ് ക്തോര കജതതോവതോയ ത്ഡനരിസ് മുകഖ്വത്ജ വതെരി
ക്തോനരിൽ എതെരി ഫ്തോൻസരിസ് പതോപെതോയുമതോയരി കൂടരിക്തോഴ്ച നടതെരി.ഫ്തോൻസീസ് പതോപെതോയു
ത്ട ഭതോവരി കേതോംത്ഗതോ െരിപെബ്രിേ് സദേർശനം ശക്തമതോത്യതോരു അടയതോളമതോയരിരരിക്കുത്മന്ന് 
പ്ശസ് കഗനകക്തോളജരിസ്റ് ആയ അകദ്ഹം വതെരിക്തോൻ വതോർതെതോവരിഭതോഗകതെതോട് സം
സതോരരിക്കവ അഭരിപ്തോയത്പെട്ടു.

പതോപെതോ ജനുവരരി 31 മുതൽ ത്ഫബ്രുവരരി 3 വത്ര കേതോംകഗതോയരിൽ നടത്തുന്ന സദേർശനം 
ആ കമഖലയരിത്ല മതോനവരിേ പ്തരിസന്രിക്് പരരിഹതോരം േതോണുന്നതരിന് വഴരി ത്തളരിക്കു
ത്മന്ന പ്ത്യതോശ കഡതോക്ടർ ത്ഡനരിസ് മുകഖ്വത്ജ പങ്രിട്ടു. കേതോംകഗതോയ്ക്കു കശഷം ദഷേരിണ 
സഡതോനരിത്ലയും അപെസ് കതതോലരിേ സദേർശനതോനന്തരം അചെതോം തീയതരിയതോകും പതോപെതോ 
വതെരിക്തോനരികലക്കു മടങ്ന്നത്.അന്നതോടുേളരിത്ലത്ല അവസ്ഥയരികലക്് കലതോേശ്രദ്ധ 
ഷേണരിക്കുന്നതരിന് ഈ ഇടയസദേർശനം സഹതോയേമതോകുത്മന്ന് കേതോംത്ഗതോയരിത്ല 
പ്മുഖ മനുഷ്യതോവേതോശ പ്വർതെേൻ കൂടരിയതോയ ഈ 67 േതോരൻ പ്തീഷേ പ്േടരിപെരിച്ചു.

'വിശ്വ ശാന്ി'യാകരടെ
ക്ിസ്മസ് സമ്ാനം

വരിശ്വ ശതോന്തരിയതോണ് തതോൻ ഈ തരിരുപെരിെവരിതെരിരുന്നതോളരിൽ കചതോദരിക്കുന്ന സമ്തോനത്മന്ന്, 
ത്സ്യരിനരിത്ല ദരിനപെത്രമതോയ എബരിസരിയ്ക് അനുവദരിച് അഭരിമുഖതെരിൽ ഫ്തോൻസരിസ് മതോർ
പെതോപെ പെഞ്ഞു. ഈ ക്രിസ്മസ്രിന് എന്തു സമ്തോനമതോയരിരരിക്കും ആവശ്യത്പെടുേ എന്ന കചതോ
ദ്യതെരിനതോയരിരുന്നു പതോപെതോ ഈ ഉതെരകമേരിയത്.മ്യതോന്മർ, ത്യമൻ, സരിെരിയ തുടങ്ങരി കലതോ
േതെരിൽ വരിവരിധ ഇടങ്ങളരിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുത്ണ്ന്നും എന്നതോൽ ഉത്ക്യ്ൻ യുദ്ധം 
നത്മ് കൂടുതൽ അടുത്തു നരിന്ന് സ്ശരിക്കുന്നുത്വന്നും പെഞ്ഞ പതോപെതോ സരിെരിയയരിൽ യുദ്ധം 
ആരംഭരിച്രിട്ട് 13 വർഷമതോയരി എന്നും അനുസ്മരരിച്ചു.

ആഗതനതോകുന്ന കദവതെരിത്റെ മതോഹതോത്്യം തരിരരിച്െരിയതോൻ പരരിശുദ്ധ േന്യേതോമെരിയ
തെരിത്റെ സഹതോയമുണ്തോേത്ട്ടത്യന്ന് 'തരിരുപെരിെവരി', 'ആഗമനേതോലം' എന്നീ ഹതോഷ്ടതോഗു
േകളതോത്ടയുള്ള ട്വരിറ്ർ സകദേശതെരിൽ ഫ്തോൻസരിസ് പതോപെതോ ആശംസരിച്ചു.'ക്രിസ്മസരിനുളള 
ഒരുക്തെരിത്റെ ഈ നതോളുേളരിൽ പരരിശുദ്ധ അമ് നത്മ് കേപരിടരിച്ചു നടത്തുേയും, ആഗ
തനതോകുന്ന കദവതെരിത്റെ മഹത്വം അവളുത്ട കപതലരിത്റെ ത്ചറുമയരിൽ തരിരരിച്െരിയതോൻ 
സഹതോയരിക്കുേയും ത്ചയ്യത്ട്ട'- ഇപ്േതോരമതോയരിരുന്നു പതോപെതോയുത്ട സകദേശം.
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പതോപെതോയുത്ട ദതോനധർമ്തോദരി േതോര്യങ്ങൾക്തോയുള്ള വരിഭതോഗതെരിത്റെ തലവൻ േർദ്രിനതോൾ 
ത്േതോൺെതോഡ് ക്കയവ്സ് േരി യുദ്ധത്ക്ടുതരിേകളറ്റുവതോങ്ന്ന ഉത്ക്യ്ൻ ജനതയുത്ട നരി
സ്ഹതോയത ക്രിസ്മസ് േതോലതെ് സവരികശഷമതോയരി അടയതോളത്പെടുതെരി ല് വീവരിൽ എതെരിയ
ത് പതോപെതോയുത്ട മതോനവരിേ സഹതോയവമതോയതോണ്. കവദയുതരിയുല്പതോദന യന്തങ്ങൾ, ചൂടുവസ്ത്ര
ങ്ങൾ എന്നരിവ അകദ്ഹം കേമതോെരി. സത്പെതോെരിഷ്യ, ഓഡീസ, േരികയവ്, തുടങ്ങരിയ വരിവരിധ 
പ്കദശങ്ങളരിലം േർദ്രിനതോൾ ക്കയവ്സ് േരി ഈ സഹതോയം എതെരിക്കും.

ശത പുൽക്കൂടുകൾ സജ്ം

േതോലങ്ങളതോയരി ക്രിസ്തുമസ് േതോലതെ് വതെരിക്തോൻ ചത്വരതെരിത്റെ മകനതോഹതോരരിത വർധരി
പെരിക്കുന്ന രംഗമതോണ് ഈകശതോയുത്ട ജനനം ചരിത്രീേരരിക്കുന്ന നൂറു പുൽക്കൂടുേൾ ഒരുക്
ത്പെടുന്ന ത്ബർണരിനരിയുത്ട സ്തൂപസമുച്യം. ഈ വർഷവം ഈ വലരിയ സംരംഭതെരിന് 
തുടക്ം കുെരിച്ചു. കലതോേത്മമ്പതോടുമുള്ള േലതോേതോരന്മതോരുത്ട ഭതോവനതോ സൃഷ്ടരിേൾ ഒരുമരിച്് ഒരു 
കുടക്ീഴരിൽ അണരിനരിരക്കുകമ്പതോൾ കലതോേതെരിലള്ള എല്തോവത്രയും യതോത്തതോരു വ്യത്യതോസ
വം കൂടതോത്ത വതെരിക്തോനരിത്ല വരിശുദ്ധ പകത്രതോസരിത്റെ കദവതോലയതെരികലക്് ആലരിംഗനം 
ത്ചയ്തു സ്വീേരരിക്കുന്ന ത്ബർണരിനരിയുത്ട വതോസ്തുേലയുത്ട ഉന്നതരിക്് മതോറ്റുകൂട്ടുന്നു. 
ജനുവരരി 8 വത്ര എല്തോ ദരിവസവം 10.00 മുതൽ 19.00 വത്രയതോണ് പ്ദർശനസമയം. 
സൗജന്യമതോണ് ഈ പ്ദർശനം. പ്ധതോനമതോയും ഉത്ക്യ്ൻ, ഹംഗെരി, ക്തോകവനരിയ 
എന്നരിവയുൾത്പെത്ട വരിവരിധ യൂകെതോപ്യൻ രതോജ്യങ്ങളുമതോയരി ബന്ത്പെട്ടതതോണ് സമേതോലരിേ 
കലതോേത്തെ ത്വല്ലുവരിളരിേളും പ്തരിസന്രിേളും കേന്ദ്രീേരരിച്ചുള്ള രംഗചരിത്രങ്ങൾ. m
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മനുഷ്യര� ഐക്യരപെടുത്തുന്ന തിരുനാളാണ് 

ക്ിസ്തുമസ്: രകസിബിസി

ത്േതോച്രി: വതോതരിലേളുമരില്തോതെ പുൽക്കുടരിലരിൽ പ്ത്യതോശയുത്ടയും സമതോധതോനതെരിത്റെയും 
പ്തീേമതോയരി വന്നുപരിെന്ന ഉണ്രികയശു മനുഷ്യരതോയ നമ്മുത്ട ഹൃദയ േവതോടങ്ങൾ സകഹതോ
ദരങ്ങൾക്തോയരി മലർത്ക് തുെന്നരിടതോനതോണ് ആഹ്വതോനം ത്ചയ്യുന്നത്. ആത്രയും അേറ്രി
നരിർതെതോത്ത എല്തോവരരികലക്കും സ് കനഹതെരികറെയും സൗഹൃദതെരികറെയും സകദേശങ്ങൾ 
പേരതോൻ ''അതയുന്നതങ്ങളരിൽ കദവതെരിനു മഹത്വം ഭൂമരിയരിൽ നല്  മനസ്സുള്ളവർക്കു 
സമതോധതോനം'' എന്ന ക്രിസ്തുമസ് ഗീതം നത്മ് കപ്രരിപെരിക്കുന്നു. എല്തോ പ്ശ് നങ്ങത്ള
യും പ്തരിസന്രിേത്ളയും തുെവരികയതോത്ട സമീപരിച്ചുത്േതോണ്് ഈ ഭൂമരിയരിൽ സമതോധതോനം 
സംസ്ഥതോപരിക്തോനുള്ള നമ്മുത്ട ഓകരതോരുതെരുത്ടയും ഉതെരവതോദരിതെത്തെ ഓർമ്രിപെരി
ക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ്രിത്റെ നന്മേൾ കേരള സമൂഹതെരിന് ആശംസരിക്കുന്നുത്വന്ന് 
ത്േസരിബരിസരി പ്സരിഡറെ് േർദരിനതോൾ മതോർ ബകസലരികയതോസ് ക്ീമരിസ് ബതോവ, കവസ് 
പ്സരിഡറെ് ബരിഷപ് മതോർ കപതോളരി േണ്ണൂക്തോടൻ, ത്സക്ട്ടെരി ജനെൽ ബരിഷപ് അലേ് സ് 
വടക്കുംതല എന്നരിവർ പ്സ്തോവരിച്ചു.

ഫാ. ജേക്ബ് പാലയ്ക്ാപെിള്ി
ത്ഡപയൂട്ടരി ത്സക്ട്ടെരി ജനെൽ, ഔകദ്യതോഗരിേവക്തതോവ്, ത്േ.സരി.ബരി.സരി./
ഡയെക്ടർ, പരി.ഒ.സരി.

കർദ്ിനാൾ മാർ ബജസലിജയാസ് ക്ണീമിസ് കാജതാലിക്ാ ബാവ 

രകസിബിസി പ്രസിഡന്്

കേരള േകതെതോലരിക്തോ ത്മത്രതോൻ സമരിതരിയുത്ട പുതരിയ ഭതോരവതോഹരിേത്ള ത്തരത്ഞ്ഞടുത്തു. 
സീകെതോ മലങ്ര സഭ കമജർ ആർച്്ബരിഷപ് േർദ്രിനതോൾ മതോർ ബകസലരികയതോസ് ക്ീമരിസ് 
േതോകതതോലരിക്തോ ബതോവ ത്േസരിബരിസരി പ്സരിഡറെതോയരി ത്തരത്ഞ്ഞടുക്ത്പെട്ടു. കവസ്സ്സരി
ഡറെതോയരി ഇരരിങ്ങതോലക്കുട രൂപതതോധ്യഷേൻ അഭരിവദേ്യ കപതോളരി േണ്ണൂക്തോടനും ത്സക്ട്ടെരി 
ജനെതോളതോയരി േണ്ണൂർ  രൂപതോതതോധ്യഷേൻ അഭരിവദേ്യ അലേ് സ് വടക്കുംതലയും ത്തര
ത്ഞ്ഞടുക്ത്പെട്ടു.
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കയശുവരിത്റെ ആഗമനത്തെ കുെരിച്് സൂചരിപെരിക്കുേയും മതോന
സതോന്തരതെരിന് ആഹ്വതോനം ത്ചയ്യുേയും ത്ചയ് യൂദയതോയരിത്ല 
മരുഭൂമരിയരിത്ല  സ് നതോപേ കയതോഹന്നതോത്ന അവതരരിപെരിക്കു
ന്ന വരി.മതെതോയരിയുത്ട സവരികശഷം മൂന്നതോം അദ്ധ്യതോയം ഒന്നു 
മുതൽ പന്തണ്ടു വത്രയുള്ള ഭതോഗത്തെ അപഗ്രഥരിച്തോണ് 2022 
ഡരിസംബർ നതോലരിന് പരരിശുദ്ധ പരിതതോവ് ഫ്തോൻസീസ് പതോപെ പ്
കബതോധനം നൽേരിയത്. തീവ്ര വരിരക്തനും േതോർക്ശ്യ സ്വഭതോവ
ക്തോരനും പരുക്നും ആയരിട്ട് സവരികശഷേൻ അവതരരിപെരിക്കു
ന്ന സ് നതോപേകയതോഹന്നതോത്ന കുെരിച്് പഠരിപെരിക്കുന്ന പതോപെ മൂന്നു 
ചരിന്തേൾ നൽകുന്നു.  1) ഇരട്ടതെതോപെ് കൃപയരില്തോതതോക്കും  2) എളരിമ - കൃപയുത്ട പതോത  3) 
പരരിവർതെനം - അവശ്യ ഘടേം

ഇ�ടെത്ാപെ് കൃപയില്ാതാക്ം

പതോപെതോ പെയുന്നത് സ് നതോപേൻ ഒരു േഠരിന മനുഷ്യൻ എന്നതരികനക്തോൾ ഇരട്ടതെതോപെരി
കനതോട്  ത്പതോരുതെത്പെടതോതെ വ്യക്തരി ആത്ണന്നതോണ്. പ്ീശന്മതോരും സദേ്യരും 'ഞങ്ങൾ
ക്് പരിതതോവതോയരി അബ്തോഹം ഉണ്് ' (മതെതോ:3:9) എന്ന അഭരിമതോനകതെതോത്ട സ്വയം ന്യതോയീ
േരണവമതോയരി വന്നകപെതോൾ േർക്ശ സ്വരതെരിൽ സ് നതോപേ കയതോഹന്നതോൻ അവരുത്ട 
ധതോർഷ്ട്യതെരിനും ഇരട്ടതെതോപെരിനും എതരിരതോയരി മതോനസതോന്തരതെരിന് കയതോജരിച് ഫലം പുെ
ത്പെടുവരിക്കുവതോനതോണ് (മതെതോ:3:8) ആഹ്വതോനം ത്ചയ്യുന്നത്. ഇതരിത്ന പതോപെ പെയുന്നത് 
സ്വപുത്രൻ നശരിക്കുന്നതു േണ്് അവത്ന ശക്തരിയതോയരി തരിരുത്തുന്ന ഒരു പരിതതോവരിത്റെ 

AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

kv\m]Is\¡pdn¨pÅ  kv\m]Is\¡pdn¨pÅ  

]m¸bpsS aq¶v Nn-´IÄ]m¸bpsS aq¶v Nn-´IÄ  
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kv\m]Is\¡pdn¨pÅ  kv\m]Is\¡pdn¨pÅ  

]m¸bpsS aq¶v Nn-´IÄ]m¸bpsS aq¶v Nn-´IÄ  

സ് കനഹതെരിത്റെ കരതോദനം കപതോത്ലയതോത്ണന്നതോണ്. പതോപെ പെയുന്നത് സ് നതോപേത്ന 
സമീപരിച്വർ േതോപട്യം മുഖമുദ്യതോക്രിയവരതോണ് എന്നതോണ്. ഏറ്വം പവരിത്രമതോയ യതോഥതോർ
ത്ഥ്യങ്ങത്ള കപതോലം േതോപട്യം നശരിപെരിക്കും. േതോപട്യം വലരിയ അപേടമതോണ്. വരിനയകതെതോ
ത്ട പതോപങ്ങൾ ഏറ്റുപെഞ്ഞ് സ് നതോനകമറ്വർ (മതെതോ:3:5) സ്വയം േതോപട്യത്തെ തരിരരിച്
െരിഞ്ഞവരും വലരിയവനതോത്ണന്ന അഹന്ത മതോറ്രി എളരിമത്പെട്ടവരുമതോണ്. ഈകശതോയുത്ട 
ജനന തരിരുന്നതോൾ കഘതോഷരിക്കുന്ന  നതോം അഹങ്തോരതെരിത്റെ ഉന്നതതെരിൽ നരിന്നരിെങ്ങരി 
അനുതതോപതെരിത്റെ ത്വള്ളതെരിൽ മുങ്ങണത്മന്നതോണ് പതോപെ ആഹ്വതോനം ത്ചയ്യുന്നത്. 

എളരിമ - കൃപയുത്ട പതോത

പതോപെതോ കചതോദരിക്കുന്നത് നമ്ളും പലകപെതോഴം നമ്മുത്ട സ്വന്തം ത്പരുമതോറ്ങ്ങത്ളയും മകനതോ
ഭതോവങ്ങകളയും കുെരിച്് ചരിന്തരികക്ണ്തുത്ണ്ന്നതോണ്. സവരികശഷതെരിൽ പെയുന്നതു കപതോത്ല 
പ്ീശന്മതോത്ര കപതോത്ല പലകപെതോഴം നതോം മറ്റുള്ളവകരക്തോൾ മരിേച്വരതോത്ണന്നും എല്തോം 
നമ്മുത്ട നരിയന്തണതെരിലതോത്ണന്നും ദരിവസവം കദവസഹതോയകമതോ മറ്റുള്ളവരുത്ട 
സഹതോയകമതോ ആവശ്യമരിത്ല്ന്നും ചരിന്തരിച്് മരിഥ്യതോകബതോധതെരിൽ േഴരിയുന്ന അഹങ്തോരരിേളതോ
കണതോ എന്ന് സ്വയം വരിലയരിരുതെണത്മന്നതോണ്.
പതോപെതോ തുടർന്നു പെഞ്ഞു: 'ആഗമന േതോലം നത്മ് നമ്മുത്ട മുഖംമൂടരിേൾ അഴരിച്ചു 
മതോറ്തോനും എളരിമയുള്ളവകരതോത്ടതോപെം അണരിനരിരക്തോനും തങ്ങൾ സ്വയം പര്യതോപ്തരതോത്ണ
ന്നുള്ള അഹന്ത ചരിന്തയരിൽ നരിന്നും കമതോചനം കനടരി പതോപങ്ങൾ ഏറ്റു പെഞ്ഞ് കദ്തോഹരിച്വ
കരതോട് മതോപെ് കചതോദരിച്് കദവേരുണക്തോയ് എളരിമകയതോത്ട യതോചരിക്തോനുമുള്ള കൃപയുത്ട േതോ
ലഘട്ടമതോണ്.' ഇങ്ങരിത്ന ഷേമ കചതോദരിക്കുകമ്പതോൾ നതോം പുതരിയ ഒരു ജീവരിതം ആരംഭരിക്കുന്നു. 
പതോപെതോ തെപെരിച്് പെയുന്നത് ഇതരിന് ഒകര ഒരു വഴരി മതോത്രകമ ഉള്ളു: എളരിമയുത്ട വഴരി മതോത്രം. 
എളരിമ നമ്മുത്ട ബലഹീനതേൾ; േതോപട്യങ്ങൾ; ഞതോത്നന്ന ഭതോവം എന്നരിവയരിൽ നരിന്നും  
കമതോചരിച്് നതോം പതോപരിേളും ബലഹീനരുമതോത്ണന്നും ശുദ്ധീേരണം ആവശ്യമുള്ളവരുമതോ
ത്ണന്ന കബതോധ്യം നൽകുന്നു. നമ്ൾ ആയരിരരിക്കുന്ന പതോപതോവസ്ഥയരിൽ നരിന്നു ഉയർതെ
ത്പെട്ട് രഷേേനതോയ ഈകശതോത്യ ദർശരിക്തോനുള്ള മതോർഗ്ഗമതോണ് എളരിമ.

പ�ിവർത്നം - അവശ്യ ഘടകം

എല്തോയ് കപെതോഴം പുതരിയ  ജീവരിതം ഈകശതോകയതോടു കൂടരിയതോണ് ആരംഭരിക്തോൻ േഴരിയുേ. 
ഇന്ന് നതോം ചരിന്തരിക്ണം ഒരരിക്ലം നതോം കവേരിയരിട്ടരില്. പുനരതോരംഭ സതോദ്ധ്യത ഇനരിയുമു
ണ്്. പതോപെതോ പെയുന്നു: 'കധര്യമതോയരിരരിക്കുേ, അവൻ നമ്മുത്ട കുത്ടയുണ്്.'  ഈകശതോകയതോടു 
കൂടരി ഒരു ചുവടു കൂടരി വയ്കതോനുള്ള സതോധ്യത എകപെതോഴം ഉണ്്. പതോപെതോ പെയുന്നത് അവരിടുന്ന് 
നമുക്തോയ് േതോതെരിരരിക്കുന്നു. നമ്മുത്ട േതോര്യതെരിൽ അവരിടുന്ന് തളരുന്നരില്. ഒരരിക്ലം 
മടുക്കുന്നരില്. കദവതെരികലക്് മടങ്ങതോനുള്ള സ് നതോപേ 
കയതോഹന്നതോത്റെ അഭ്യർത്ഥന നമുക്് ശ്രവരിക്തോം. ആഗമ
നേതോലം  പചെതോംഗതെരിത്ല ദരിവസങ്ങൾ കപതോത്ല േടന്നു 
കപതോേതോൻ അനുവദരിക്രുത്. േതോരണം ഇത് നമുക്് 
കൃപയുത്ട സമയമതോണ്. പരരിവർതെനതെരിലൂത്ട നമുക്് 
ഇത് സ്വന്തമതോക്തോൻ പതോപെ പ്കബതോധരിപെരിക്കുന്നു. േതോപട്യമരി
ല്തോത്ത എളരിമയുത്ട പതോതയരിൽ ചരരിക്തോൻ ഉള്ള ഷേണമതോ
ണ് ആഗമന േതോലം നമ്മുത്ട മുമ്പരിൽ വക്കുന്നത്. എളരിമ
യുത്ട മൂർതെരി ഭതോവമതോയ നമ്മുത്ട സ്വർഗീയ അമ്യതോയ 
പരരി. മെരിയം നത്മ് സഹതോയരിക്ത്ട്ട. m
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ആന്മീയതയുത്ട അളവകേതോൽ േതോണത്പെടുന്ന സകഹതോദര
ങ്ങകളതോടുള്ള കനേഹമതോത്ണന്നു പെഞ്ഞ വരിശുദ്ധ അമ്കത്ര
സ്യയുത്ട ത്മതോഴരിേൾ ജീവരിതമതോക്രി മതോറ്രിയ വ്യക്തരിയതോണ് 
നമ്മുത്ട രൂപതതോംഗമതോയരിരുന്ന പുണ്യസ്മരണതോർഹനതോയ 
ഫതോ. തരികയതോഫരിലസ് പതോണ്രിപെരിള്ളരി. പൗകരതോഹരിത്യം അൾ
തെതോരയരിൽ ഒതുങ്ങതോനുള്ളതത്ല്ന്നും സമൂഹതെരിൽ 
കനേഹവം കസവനവമതോയരി തണൽ വരിരരിക്തോനുള്ളതതോത്ണ

ന്നും ഈ പുണ്യക്തോേത്റെ ജീവരിതം നത്മ് പഠരിപെരിക്കുന്നു. ആകഗതോളമരിഷൻ പ്വർതെന
ങ്ങളുത്ട മധ്യസ്ഥനതോയ വരിശുദ്ധ ഫ്തോൻസരിസ് കസവ്യെരിത്റെ കചതന്യകതെതോത്ട ഇന്ന
ത്തെ കേതോട്ടപ്പുെം, വരതോപ്പുഴ , ത്േതോച്രി, ആലപ്പുഴ രൂപതേളുത്ട തീരകദശത്തുകൂത്ട ഓടരി 
നടന്ന് സവരികശഷം പ്സംഗരിക്കുേയും അവശർക്കും ആർതെർക്കും ആലംബഹീനർക്കും 
ക്രിസ്തുവരിത്റെ സതോന്ത്വനമതോയരി തീരുേയും ത്ചയ് പുണ്യതോന്മതോവതോണ് പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ൻ.
 അകദ്ഹം നരിത്യതയരികലക്് യതോത്രയതോയരിട്ട് 2022 ഡരിസംബർ 26 ന് 75 വർഷങ്ങൾ പരി
ന്നരിടുേയതോണ്. ആ ദരിനതെരിൽ തത്ന്ന അകദ്ഹം കദവദതോസ പദവരിയരികലക്് ഉയരുന്നത് 
കേരള സഭയ്ക് ആഹ്തോദേരമതോയ സദേർഭമതോണ്.

ഇന്നത്തെ വടകക്ക്ര പചെതോയതെരിൽ വതോവക്തോട് ഗ്രതോമതെരിലതോണ് പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്
ത്റെ ജനനം. അന്നത്തെ പള്ളരിപ്പുെം മഞ്ഞു മതോതതോ ഇടവേയരിൽ പതോണ്രിപെരിള്ളരി കജതോസഫ് 
- മെരിയം ദമ്പതരിേളുത്ട മൂന്നതോമത്തെ മേനതോയരി 1860 ഒകക്ടതോബർ 10 ന് അകദ്ഹം ഭൂജതോ
തനതോയരി. വരി. ഫ്തോൻസരിസ് കസവ്യെരിത്റെ നതോമമതോണ് ജ്ഞതോനനേതോന സമയതെ് അകദ്

XoctZi P\]Y§Ä¡v thïn XoctZi P\]Y§Ä¡v thïn 

kzPohnXw _enbÀ¸n¨ kzPohnXw _enbÀ¸n¨ 

CSb³ ssZhZmk ]Zhnbnte¡v CSb³ ssZhZmk ]Zhnbnte¡v 

റൈറ്്. ൈവ. ജഡാ. ജോസഫ് കാ�ിക്ജശ�ി 
കേതോട്ടപ്പുെം രൂപത ത്മത്രതോൻ
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ഹതെരിന് നൽേത്പെട്ടത്. . കേതോളെ മൂലം മതോതതോപരിതതോക്ത്ള നഷ്ടത്പെട്ട് കശശവതെരിൽ 
അനതോഥത്വം കപകെണ്രിവന്ന കസവ്യർ  പള്ളരിപ്പുെതെ് പടമതോടൻകുടുംബതെരിൽത്പെട്ട പരി
തതോമഹത്റെയും മതോതതോമഹരിയുത്ടയും സംരഷേണതെരിലതോണ് പരിന്നീട് വളർന്നത്.   മതോതൃഭ
ക്തനതോയ കസവ്യർ  പേ്വതത്യതെരിയകപെതോൾ േർമ്ലീതെ സഭയരിൽ കചർന്ന് സന്യതോസ 
കവദീേനതോേതോൻ തീരുമതോനത്മടുത്തു.  മഞ്ഞുമ്ൽ േർമ്ലീതെ സഭയരിൽ കയതോഗതോർ
ത്ഥരിയതോയരി കചർന്നു.  തരികയതോഫരിലസ് എന്ന നതോമം സ്വീേരരിച് അകദ്ഹം  ത്ലകയതോനതോർദ് 
ത്മല്തോകനതോ ത്മത്രതോകപെതോലീതെയരിൽ നരിന്ന് കവദീേപട്ടം സ്വീേരരിച്ചു.

അവരിഭക്ത വരതോപ്പുഴ അതരിരൂപതയരിൽ  പനങ്ങതോട് ത്സറെ് ആറെണീസ് , േതോര മൗണ്് 
േതോർമ്ൽ , മതരിലേം ത്സറെ് കജതോസഫ് ഇടവേേളരിൽ വരിേതോരരിയതോയരി ശുശൂഷത്ചയ്തു. 
ഓകരതോ കുടുംബതെരിത്ലയും അംഗങ്ങത്ള കപത്രടുത്തു വരിളരിക്തോൻ തക് ബന്o അകദ്ഹ
തെരിന് ഇടവേേളരിലണ്തോയരിരുന്നു. ജതോതരിയുത്ടയും മതതെരിത്റെയും അതരിർവരമ്പുേളരില്തോ
ത്ത, ദരരിദ്ത്നകന്നതോ സമ്പന്നത്നകന്നതോ, പതോപരിത്യകന്നതോ വരിശുദ്ധത്നകന്നതോ കനതോക്തോത്ത, 
സർവ്വ ജനതെരിത്റെയും ജീവരിത യതോഥതോർത്ഥ്യങ്ങളരികലക്് ഇെങ്ങരിത്ച്ന്ന് അവരുത്ട ഹൃദയ
ങ്ങൾ അകദ്ഹം േീഴടക്രി. അകദ്ഹതെരിത്റെ ഭവന സദേർശനങ്ങൾ സമ്പന്നനരിൽ നരിന്ന് 
ദരരിദ്നരികലക്് പങ്കുവയ്പരിത്റെ പതോലം പണരിയുന്ന അനുഭവമതോയരി മതോെരി. 

ജീവരിതതോവസതോനേതോലതെ് ഫതോ. പതോണ്രിപെരിള്ളരി  മടപ്തോതുരുതെ് കേന്ദ്രീേരരിച്തോണ് പ്വർ
തെരിച്ത്. േതോര, അഴീകക്തോട്, പള്ളരിപ്പുെം. കവപെരിൻ , കഫതോർട്ട് ത്േതോച്രി തുടങ്ങരി ആലപ്പുഴ 
വത്ര തീരകദശത്തുകൂത്ട അച്ൻ തത്റെ കപ്ഷരിത വീഥരി രൂപത്പെടുതെരി. ഈ പ്കദശങ്ങ
ളരിത്ലല്തോം അകദ്ഹം കദവവചനമതോകുന്ന വരിതെ് വരിതച്ചു.അതുകപതോത്ല ധതോരതോളം ഉപവരി 
പ്വർതെനങ്ങളും നടതെരി. ഗ്രതോമ ഗ്രതോമതോന്തരങ്ങൾ തതോണ്രി േതോൽ നടയതോത്ര ത്ചയ് അകദ്
ഹതെരിത്റെ എളരിമയും ലതോളരിത്യവം  ആത്ീയതയും തുളുമ്പരിനരിന്ന ജീവരിതം ഒരു പ്േതോശ 
കഗതോപുരം േണത്ക് തൂത്വളരിച്ം പ്സരരിപെരിച്ചു ത്േതോണ്രിരുന്നു . അകദ്ഹതെരിത്റെ  ഭഷേണ
തെരിലം വസ്ത്രതെരിലം സംസതോരതെരിലം ലതോളരിത്യം നരിഴലരിച്രിരുന്നു. ഭഷേണം േഴരിക്കുകമ്പതോൾ 
കൂടുതൽ രുചരി അനുഭവത്പെട്ടതോൽ രുചരിയരില്തോതതോക്തോൻ അതരിൽ ത്വള്ളകമതോ ഉകപെതോ കൂടുതൽ 
കചർതെതോണ് അച്ൻ ഭഷേരിച്രിരുന്നത്. ആശയടക്ം എന്ന പുണ്യം എല്തോയ്കപെതോഴം പതോണ്രി
പെരിള്ളരിയച്ൻ അഭ്യസരിച്രിരുന്നു

പുണ്യസ്മരണതോർഹനതോയ തരികയതോഫരിലസ് പതോണ്രിപെരിള്ളരി അച്ത്റെ നതോമേരണ നടപ
ടരിേൾക്തോയരി നരിയമതോനുസൃതം നരിയമരിതനതോയ കപതോസ്റ്റുകലറ്ർ ബഹുമതോനത്പെട്ട ഫതോദർ 
ആൻഡ്രൂസ് അലക്തോണ്ർ OFM Cap. പുണ്യക്തോേനതോയ തരികയതോഫരിലസ് പതോണ്രി പെരിള്ളരി 
അച്ത്റെ ജീവരിതത്തെയും , വ്യക്തരിത്വതെരിത്റെ വരിവരിധ വശങ്ങത്ളയും , ആദ്ധ്യതോത്രിേ
തത്യയും , സകൃതങ്ങത്ളയും  വരിശുദ്ധരിയുത്ട പ്സരിദ്ധരിത്യയും കുെരിച്ചും ഈ നതോമേരണ 
നടപടരി മൂലം തരിരുസഭയ്ക് ഉണ്തോേതോവന്ന ഗുണങ്ങത്ളപെറ്രിയും േതോകനതോനരിേമതോയ വരിദഗ്ധ  
പഠനം നടത്തുേയുണ്തോയരി.

പുണ്യസ്മരണതോർഹനതോയ  തരികയതോഫരിലസ് പതോണ്രിപെരിള്ളരി അച്ത്റെ 75തോം ചരമവതോർഷരിേ
കതെതോടനുബന്രിച്് 2022 ഡരിസംബർ 26തോം തീയതരി  തരിങ്ളതോഴ്ച കവേരിട്ട് 3 ന്  മടപ്തോതു
രുതെ് ത്സൻെ് കജതോർജ് പള്ളരി അങ്ണതെരിൽ  അർപെരിക്ത്പെടുന്ന ആകഘതോഷപൂർവ്വമതോയ 
സമൂഹദരിവ്യബലരി മകധ്യ തരികയതോഫരിലസ് പതോണ്രിപെരിള്ളരി അച്ത്ന കദവദതോസൻ എന്ന് നതോ
മേരണം ത്ചയ്യും. ഇകതതോത്ട  നതോമേരണ നടപടരിേൾക്് ഔകദ്യതോഗരിേമതോയ തുടക്മതോ
കും. ( ഇടയകലഖനതെരിത്റെ സംഷേരിപ്തം )  m
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വരിശുദ്ധ പൗകലതോസരിത്റെ പ്സംഗം കയശുവരിലം അവരിട
ത്തെ ത്പസഹതോ രഹസ്യതെരിലം കേന്ദ്രീകൃതമതോണ്. വതോസ്
വതെരിൽ, അകപെതോസ്ലൻ ക്രിസ്തുവരിൻത്െ, ക്രൂശരിതനതോയ 
ക്രിസ്തുവരിത്റെ പ്കഘതോഷേനതോയരി സ്വയം അവതരരിപെരിക്കു
ന്നു (1 കേതോെരികന്തതോസ് 2: 2). േൽപെനേളുത്ടയും പതോരമ്പര്യ
ങ്ങളുത്ടയും ആചരണതെരിൽ തങ്ങളുത്ട മതതോത്േതത്യ 
ഉെപെരിക്തോൻ പ്കലതോഭരിതരതോയ ഗലതോത്യത്ര, അകദ്ഹം രഷേ
യുത്ടയും വരിശ്വതോസതെരിത്റെയും കേന്ദ്രബരിന്ദുവരിത്നക്കുെരിച്് ഓർമ്രിപെരിക്കുന്നു: അതതോയത്, 
േർതെതോവരിൻത്െ മരണവം പുനരുത്ഥതോനവം.കയശുവരിത്റെ കുരരിശ് എന്ന യതോഥതോർത്ഥ്യം 
അവരുത്ട മുന്നരിൽ ത്വച്ചുത്േതോണ്തോണ് അകദ്ഹം ഇത് ത്ചയ്യുന്നത്. പൗകലതോസ് ഇങ്ങത്ന 
എഴതുന്നു: 'ആരതോണ് നരിങ്ങത്ള മയക്രിയത്? കയശുക്രിസ്തു ആരുത്ട േൺമുന്നരിൽ ക്രൂശരി
തനതോയരി ചരിത്രീേരരിക്ത്പെട്ടരിരരിക്കുന്നുകവതോ ആ നരിങ്ങത്ളതെത്ന്ന! (ഗലതോതെരിയർ 3: 1).
ഇന്നും, കനേഹമതോകുന്ന കദവത്തെ ആത്ശരീരങ്ങൾമുഴവനും ത്േതോണ്്  ആക്ഷരിക്കു
ന്നതരിനു പേരം ആചതോരങ്ങളരിലം പ്മതോണങ്ങളരിലം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീേരരിച്ചുത്േതോണ്്, ജീവനു
ള്ള സത്യ കദവത്തെക്തോൾ മതപരമതോയ സരഷേരിതത്വം കതടുന്ന അകനേരുണ്്, ഇത് 
പുതരിയ മതമൗലരിേവതോദരിേളുത്ട പ്കലതോഭനമതോണ്, അകല്?മുകന്നതോട്ടുള്ള പതോതത്യ ഭയന്ന് 
മുകന്നതോട്ട് കപതോേതോത്ത, കൂടുതൽ സരഷേരിതത്വം കതതോന്നുന്നതരിനതോൽ പരിന്തരിരരിഞ്ഞുകപതോകു
ന്നവരുത്ട പ്കലതോഭനമതോണരിത്: അവർ നമ്മുത്ട സരഷേരിതത്വതെരിത്റെ കദവമല്, കദ
വതെരിത്റെ സരഷേയതോണ് അകന്വഷരിക്കുന്നത്. അതുത്േതോണ്തോണ് പൗകലതോസ് ഗലതോത്യ
കരതോട് ക്രൂശരിക്ത്പെട്ട ക്രിസ്തുവരിൽ ജീവൻ പ്ദതോനം ത്ചയ്യുന്ന കദവതെരികലക്്മടങ്ങതോൻ, 
സതെയരികലക്് കദവതെരിത്റെ ത്സേയൂരരിറ്രിേളരികലക്ല്: മടങ്ങതോൻ ആവശ്യത്പെടുന്നത്. 
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അത് അകദ്ഹം  കനരരിട്ട് സതോഷേ്യത്പെടുത്തുന്നു: 'ഞതോൻ ക്രിസ്തുവരികനതോടുകൂത്ട ക്രൂശരിക്ത്പെ
ട്ടു, ഇനരി ഞതോനല് ജീവരിക്കുന്നത്, എന്നരിൽ ക്രിസ്തുവതോണ് ജീവരിക്കുന്നത് ' (ഗലതോതെരിയർ: 
2:20). േതെരിത്റെ അവസതോനഭതോഗതെ്, അകദ്ഹം ഉെപെരിച്ചു പ്ഖ്യതോപരിക്കുന്നു: 'എത്ന്ന സം
ബന്രിച്രിടകതെതോളം, നമ്മുത്ട േർതെതോവതോയ കയശുക്രിസ്തുവരിത്റെ കുരരിശരിൽ അല്തോത്ത 
മത്റ്തോന്നരിലം കമന്മഭതോവരിക്തോൻ ഇടയതോേതോതരിരരിക്ത്ട്ട' (ഗലതോതെരിയർ 6:14).
ആത്ീയ ജീവരിതതെരിത്റെ നൂലരിഴ നമുക്് നഷ്ടത്പെടുകമ്പതോൾ, ആയരിരക്ണക്രിന് പ്
ശ് നങ്ങളും ചരിന്തേളും നത്മ് കവട്ടയതോടുകമ്പതോൾ നമുക്് പൗകലതോസരിത്റെ ഉപകദശം സ്വ
ന്തമതോക്തോം:ക്രൂശരിതനതോയ ക്രിസ്തുവരിത്റെ മുമ്പരിൽ നമുക്് നത്മ്തെത്ന്ന പ്തരിഷ്ഠരിക്തോം, 
അവനരിൽ നരിന്ന് നമുക്് പുനരതോരംഭരിക്തോം.നമുക്് കുരരിശുരൂപം കേേളരികലന്തതോം, അത് 
നമ്മുത്ട ഹൃദയകതെതോടു കചർത്തുവയ്കതോം. അത്ല്ങ്രിൽ നമ്മുത്ട ഹൃദയങ്ങളരികലക്് സ് കനഹം 
ത്ചതോരരിയുന്ന കദവതെരിത്റെ ശക്തരിയതോയ ഉയരിർത്തെഴകന്നറ് ക്രൂശരിതൻ, കയശു നമു
ക്കുകവണ്രി അപെമതോയരി മുെരിക്ത്പെട്ട ദരിവ്യേതോരുണ്യതെരിനു മുന്നരിൽ  ആരതോധനകയതോത്ട 
നരില്ക്തോം.ഇനരി നമുക്്, വരിശുദ്ധ പൗകലതോസരിത്റെ മതോർഗ്ഗദർശനമനുസരരിച്ചുതത്ന്ന ഒരു 
ചുവടു മുകന്നതോട്ടു വയ്കതോം.നമുക്് സ്വയം കചതോദരിക്തോം: ക്രൂശരിതനതോയ കയശുവരിത്ന  പ്തോർത്ഥന
യരിൽ േണ്ടുമുട്ടുകമ്പതോൾ എന്തതോണ് സംഭവരിക്കുന്നത്? കുരരിശരിൻ ചുവട്ടരിൽ സംഭവരിച് അകത 
േതോര്യം: കയശു ആത്തോവരിത്ന സമർപെരിക്കുന്നു (കയതോഹന്നതോൻ 19:30), അതതോയത്, അവരിട
ന്ന് സ്വന്തം ജീവൻതത്ന്ന നൽകുന്നു. 
കയശുവരിത്റെ ത്പസഹതോയരിൽ നരിന്ന് ഉത്ഭവരിക്കുന്ന ആത്തോവതോണ് ആത്ീയ ജീവരിതതെരി
ത്റെ സതോരം. ഹൃദയത്തെ മതോറ്റുന്നത് അവരിടന്നതോണ്: നമ്മുത്ട പ്വൃതെരിേളല്,അവൻ 
ഹൃദയത്തെ മതോറ്റുന്നവനതോണ്, നതോം ത്ചയ്യുന്ന േതോര്യങ്ങളല്, മെരിച്് നമ്രിലള്ള പരരിശുദ്ധതോ
ത്തോവരിത്റെ പ്വർതെനമതോണ് നമ്മുത്ട ഹൃദയത്തെ മതോറ്റുന്നത് !സഭത്യ നയരിക്കുന്നത് 
അവരിടന്നതോണ്, അവരിടത്തെ പ്വർതെനകതെതോട് വരികധയത്വമുള്ളവരതോയരിരരിക്തോൻ നതോം 
വരിളരിക്ത്പെട്ടരിരരിക്കുന്നു, സ്വഹരിതതോനുസതോരം ഇഷ്ടമുള്ളരിടകതെക്്   അവരിടന്ന് വീശുന്നു.മതോത്ര
മല്, പരരിശുദ്ധതോത്തോവ് എല്തോവരുത്ടയും കമൽ ഇെങ്ങരിത്യന്നുംആത്രയും ഒഴരിവതോക്തോത്ത 
അവത്റെ കൃപ പ്വർതെരിക്കുന്നുത്ണ്ന്നുമുള്ള അവകബതോധമതോണ്, സവരികശഷം എല്തോവർ
ക്കും കവണ്രിയുള്ളതതോത്ണന്നും ചുരുക്ം ചരിലർക്കുകവണ്രിയത്ല്ന്നും അകപെതോസ്ലന്മതോരരിൽ 
ഏറ്വം വരിമുഖതയുള്ളവത്രകപെതോലം കബതോധ്യത്പെടുതെരിയത്.സരഷേരിതത്വം കതടുന്നവർ, 
ത്ചെരിയ കൂട്ടം, അന്നത്തെകപെതോത്ല വ്യക്തമതോയ േതോര്യ
ങ്ങൾ, അവർ 'അന്നത്തെകപെതോത്ല' ജീവരിക്കുന്നു, അവർ 
ആത്തോവരിൽ നരിന്ന് അേന്നുകപതോകുന്നു,ആത്തോവരിത്റെ 
സ്വതോതന്ത്യംഅവരരിൽ പ്കവശരിക്തോൻ അവർ അനു
വദരിക്കുന്നരില്.അങ്ങത്ന, സമൂഹതെരിത്റെ ജീവരിതം 
പരരിശുദ്ധതോത്തോവരിൽ പുനരുജ്ീവരിപെരിക്ത്പെടുന്നു; നതോം 
നമ്മുത്ട ക്രിസ്ീയ ജീവരിതത്തെ പരരികപതോഷരിപെരിക്കുേയും 
ആത്ീയ കപതോരതോട്ടം തുടരുേയും ത്ചയ്യുന്നത് എല്തോ
യ്കപെതോഴം അവരിടത്തെ ശക്തരിയതോലതോണ്.  (തുടരും)
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XpS¡-ambnXpS¡-ambn
പരരിശുദ്ധ പരിതതോവ് ത്ലകയതോ പതരിമൂന്നതോമൻ മതോർപതോപെയതോൽ 1896 ജൂകല 28-തോം 
തീയതരി                     സ്ഥതോപരിതമതോയ എെണതോകുളം വരിേതോരരിയതോതെ് 1923 ഡരിസംബർ 
21-തോം തീയതരി പതരിത്നതോന്നതോം പീയൂസ് മതോർപതോപെയതോൽ അതരിരൂപതയതോയരി ഉയർ
തെത്പെടുേയും ഈ അതരിരൂപത ആസ്ഥതോനമതോക്രി സീകെതോമലബതോർ സഭതോ കഹ
രതോർക്രി സ്ഥതോപരിതമതോകുേയും ത്ചയ്തു. സീകെതോ മലബതോർ സഭയുത്ട വളർച്യ്ക്കും പു
കരതോഗതരിക്കും കനതൃത്വം നല്േരി പ്കശതോഭരിക്കുന്ന എെണതോകുളം- അങ്മതോലരി കമജർ  
അതരിരൂപതയുത്ടയും സീകെതോമലബതോർ സഭയുത്ടയും ചരരിത്രതെരിത്ല സപ്ധതോന 
സംഭവമതോയ ഈ കഹരതോർക്രി സ്ഥതോപനതെരിത്റെ ശതതോബ്ദരി വർഷതെരികലക്കു പ്
കവശരിച്ചു  േഴരിഞ്ഞു. സീകെതോ മലബതോർ  സഭയുത്ട ആസ്ഥതോനമതോയ നമ്മുത്ട അതരി
രൂപതയുത്ട ശതതോബ്ദരി വർഷം 2022 ഡരിസംബർ 21-തോം തീയതരി ബുധനതോഴ്ച സമുചരി
തമതോയരി ഉദ്ഘതോടനം ത്ചയ്യത്പെടുേയുണ്തോയരി. അകന്നദരിനം അതരിരൂപതതോമക്ളതോയ 
നതോം ഒരുമരിച്ചുകൂടരി വരിശുദ്ധ കൂർബതോനയർപെരിച്ചു കദവതെരിനു അന്ന്  നദേരി പെഞ്ഞ് 
നമ്മുത്ട അതരിരൂപതയുത്ട     കൂട്ടതോയ്മയും കചതന്യവം ഏറ്റുപെഞ്ഞു.
ഇനരി അൽപെം ചരരിത്രം 
 1892 മുതൽ 1916 വത്ര അപെസ് കതതോലരിേ് ഡലകഗറ്തോയരിരുന്ന ആർച്ചുബരി
ഷപെ് സത്ലസ് ക്രി കപട്രിയതോർക്് ആയരി ഉയർതെത്പെടുേയും (Titular Patriarch of 
Latin Patriarchate of Antioch) കെതോമരിൽ തതോമസം തുടങ്േയും ത്ചയ്തു. അകദ്
ഹതെരിത്റെ പരിൻഗതോമരിേളതോയരി ആർച്ചുബരിഷപെ് ബരികയതോണ്രിയും  (Pietro Fumasoni 
Biondi, 1916-1919) ആർച്ചുബരിഷപെ് പരിസതോനരിയും (Pietro Pisani, 1919-1921) അപെ
സ് കതതോലരിേ് ഡലകഗറ്റുമതോരതോയരി. സമർപെരിക്ത്പെട്ട അകപഷേേളുത്ട പശ്ചതോതെല
തെരിൽ പരരിശുദ്ധ സരിംഹതോസനം കമല്പെഞ്ഞ മൂന്നു അപെസ് കതതോലരിേ് ഡലകഗറ്റു
മതോരുത്ടയും െരികപെതോർട്ടും അഭരിപ്തോയവം  ആരതോഞ്ഞു. മൂന്നുകപരും സീകെതോ മലബതോർ 
കഹരതോർക്രി സ്ഥതോപരിക്കുന്നതരിത്ന പൂർണ്മതോയും അനുകൂലരിച്ചു. എന്നതോൽ കഹ
രതോർക്രിയുത്ട ആസ്ഥതോനം (അതരിരൂപത) ഏതതോയരിരരിക്ണം എന്നതരിത്നക്കുെരിച്് 
അവർ വ്യത്യസ് അഭരിപ്തോയക്തോരതോയരിരുന്നു.
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 ആർച്ചുബരിഷപ് സത്ലസ് ക്രി എെണതോകുളമതോയരിരരിക്ണം കഹരതോർക്രി
യുത്ട ആസ്ഥതോനം             (അതരിരൂപത) എന്ന തത്റെ അഭരിപ്തോയം 27-06-
1922-ൽ പൗരസ്്യ തരിരുസംഘത്തെ േത്തുവഴരി അെരിയരിച്ചു. നീണ് ഇരുപതെരിനതോല 
വർഷങ്ങൾ അപെസ് കതതോലരിേ് ഡലകഗറ്തോയരി കസവനം ത്ചയ് സത്ലസ് ക്രിക്് 
എല്തോ വരിേതോരരിയതോത്തുേളും അവയുത്ട ഭൂപ്കൃതരിയുത്മല്തോം മനുഃപതോഠമതോയരിരുന്നു. 
1923-ൽ അകദ്ഹം  എെണതോകുളം ആസ്ഥതോനമതോക്രി സീകെതോ മലബതോർ കഹരതോർ
ക്രി സ്ഥതോപരിക്ണത്മന്ന് ഓർമ്ത്പെടുതെരി പൗരസ്്യ തരിരുസംഘതെരിന് എഴതരി. 
ഇന്ത്യയരിത്ല ഏറ്വം വലരിയ നഗരങ്ങളരിത്ലതോന്നതോയരി ത്േതോച്രി മതോറുത്മന്നും അന്ന് 
അകദ്ഹം പ്വചരിച്രിരുന്നു. ത്വരരിത ഗതരിയരിലള്ള നഗരവത്ക്രണം എെണതോകുള
ത്തു നടക്കുന്നുണ്തോയരിരുന്നു. മതോത്രമല്, നഗരവത്ക്രണതെരിത്റെ ഭതോഗമതോയരി കേ
രളതെരിത്റെ നതോനതോഭതോഗങ്ങളരിൽ നരിന്നും ജനങ്ങൾ എെണതോകുളകതെക്കും സമീപപ്
കദശങ്ങളരികലക്കും കുടരികയെരിപെതോർക്തോനും തുടങ്ങരിയരിരുന്നു.
 ആർച്ചുബരിഷപ് സത്ലസ് ക്രിയുത്ട അഭരിപ്തോയങ്ങൾക്കു പ്തോധതോന്യം നൽ
േരിത്ക്തോണ്്,                         എെണതോകുളതെരിത്റെ ഭൂപ്കൃതരിയും രതോഷ്ടീയ സതോമ്പതെരിേ 
പ്തോധതോന്യവത്മല്തോം പൗരസ്്യ തരിരുസംഘം വരിലയരിരുതെരിയകശഷം, എെണതോകുള
ത്തെ ആസ്ഥതോന അതരിരൂപതയതോക്രിയും എെണതോകുളം വരിേതോരരി                അപെ
സ് കതതോലരിക്യതോയ മതോർ അഗസ്റരിൻ േണ്തെരിലരിത്ന ത്മത്രതോകപെതോലീതെയതോയും 
കഹരതോർക്രിയുത്ട               തലവനുമതോക്രിയും സീകെതോ മലബതോർ കഹരതോർക്രി 
സ്ഥതോപരിക്തോൻ തീരുമതോനരിച്ചു. 
 കഹരതോർക്രി സ്ഥതോപരിച്ചുത്േതോണ്ടുള്ള േമ്പരി സകദേശം 20-12-1923-ൽ 
ഡലകഗറ്് അപെസ് കതതോലരിക്യുത്ട ഓഫീസരിൽ നരിന്നും മതോർ അഗസ്റരിൻ േണ്തെരി
ലരിനു ലഭരിച്ചു. 1923 ഡരിസംബർ 24-നു പൗരസ്്യ തരിരുസംഘതോധ്യഷേൻ േതോർഡരി
നൽ ഗതോസ്തോരരി മതോർ േണ്തെരിലരിത്ന ത്മത്രതോകപെതോലീതെയതോയും എെണതോകുളത്തെ 
അതരിരൂപതയതോയും ഉയർതെരിയ വരിവരം അെരിയരിച്ചു. ''ത്െതോമതോനരി ത്പതോന്തരിഫരിത്ച്സ് '' 
എന്ന അപെസ് കതതോലരിേ് കേതോൺസ്റരിറ്രിയൂഷനരിൽ എെണതോകുളം അതരിരൂപതത്യ
ക്കുെരിച്് ഇപ്േതോരം എഴതരിയരിരരിക്കുന്നു: ''നതോം ്ീഹതോയ്കടുതെ അധരിേതോരതെരിത്റെ 
പൂർണ്മതോയ പ്കയതോഗതെതോൽ മലങ്ര സെരിയതോനരിക്തോരുത്ട നതോല ്ീഹതോയ്കടുതെ 
വരിേതോരരി യതോത്തുേത്ള അത്രയും സ്ഥരിരസരിംഹതോസനങ്ങളതോയരി സ്ഥതോപരിക്കുേയും 
അവയരിൽ ഒന്നരിത്ന, അതതോയത് എെണതോകുളതെരിത്ന ത്മത്രതോകപെതോലീതെൻ രൂപ
തയുത്ട പദവരിയരികലക്കും മഹരിമയരികലക്കും ഉയർതെരി കശ്രയസ് േരരിക്കുേയും ത്ചയ്യു
ന്നു.
 1923-ൽ എെണതോകുളം അതരിരൂപതയതോയരി ഉയർതെത്പെടുകമ്പതോൾ 99 ഇട
വേേളും 7 കുരരിശുപള്ളരിേളും 41 േകപെളേളും 150 കവദരിേരും 25,160 വീടുേളും 
1,31,130 ജനങ്ങളുമതോണ് ഉണ്തോയരിരുന്നത്. കഹരതോർക്രി സ്ഥതോപനതെരിനുകശഷം 
ഒരു നൂറ്തോണ്് പരിന്നരിടുകമ്പതോൾ എെണതോകുളം-അങ്മതോലരി അതരിരൂപത അഞ്ചുല
ഷേം വരിശ്വതോസരിേളും 1,15,100 കുടുംബങ്ങളും 220 ഇടവേപെള്ളരിേളും 12 കുരരിശുപ
ള്ളരിേളും 450-ഓളം േകപെളേളും 460 കവദരിേരും ഉള്ള അതരിരൂപതയുത്ടയും 
ഇടവേപെള്ളരിേളുത്ടയും അതരിരൂപതയരിൽ പ്വർതെരിക്കുന്ന സന്യതോസസഭേളുത്ട
യും കമൽകനതോട്ടതെരിൽ പ്വർതെരിക്കുന്ന പ്സരിദ്ധമതോയ സ്ഥതോപനങ്ങൾത്േതോണ്ടും   
(സ് കൂളുേൾ, കേതോകളജുേൾ, ആശുപത്രരിേൾ, അനതോഥതോലയങ്ങൾ, ത്ട്യരിനരിംഗ് 
ത്സറെറുേൾ, പ്സ്സുേൾ, പ്സരിദ്ധീേരണങ്ങൾ തുടങ്ങരിയവ) സമ്പന്നമതോണ് 
ഇന്ന് എെണതോകുളം-അങ്മതോലരി   അതരിരൂപത.  m
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ഫാ. മാതയു ബിനു മുക്ത്്
മഹതോമരിഷണെരിയും േർമകയതോഗരിയുമതോയ കേരളതെരിത്റെ 'ഫ്തോൻസരിസ് കസവ്യർ' എന്ന 
അപരനതോമതെരിൽ അെരിയത്പെടുന്ന പുണ്യക്തോേനതോയ 
തരികയതോഫരിലസ് പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്നക്കുെരിച്ചുള്ള ആദ്യകൃ
തരി രചരിച്ത് ഫതോ. കജതോഷരി മുട്ടരിക്ലതോണ്. കേരള ത്പതോതുസ
മൂഹതെരിനും കക്സ്വ സഭയ്ക്കു പ്കത്യേരിച്ചും ഒരുപകഷേ 
അജ്ഞതോതമതോയരി കപതോകുമതോയരിരുന്ന തരികയതോഫരിലസ് പതോ
ണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്റെ ജീവരിതകരഖേൾ കേരളരിക്് സമ്തോനരി
ക്തോൻ ആകവശവം തീഷേ്ണതയും ചങ്കൂറ്വം േതോണരിച് ഗ്ര
ന്ഥേർതെതോവ് ബഹുമതോനത്പെട്ട കജതോഷരി മുട്ടരിക്ൽ അച്ത്ന 
എന്തുമതോത്രം അഭരിനദേരിച്തോലതോണ് മതരിയതോവേ? വരിശ്വതോസ
തെരിത്റെ ആഴക്ടലതോയരിരുന്ന പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്റെ ജീവരി
തതെരിൽ അലയടരിച്രിരുന്ന തരിരമതോലേൾക്രിടയരിൽ ഒളരിഞ്ഞുേരിടന്നരിരുന്ന മുത്തുച്രിപെരിേ
ത്ളല്തോം ത്പറുക്രിക്കൂട്ടരിയ ഒരു അനർഘ നരിധരിയതോണ് മകനതോഹരമതോയ ഈ പുസ്േം.
പുണ്യചരരിതനതോയ പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്റെ ജീവചരരിത്രം ഈ കൃതരിയരിലൂത്ട അനതോവരണം ത്ച
യ്യുകമ്പതോൾ അകദ്ഹം ജീവരിച്രിരുന്ന ഒരു േതോലഘട്ടംകൂടരി നമ്മുത്ട പ്കത്യേമതോയ പഠനതെരിനും 

Bcpw AdnbmsX t]mIpambncp¶Bcpw AdnbmsX t]mIpambncp¶
Hcp IÀ½tbmKn¡v hoïpwHcp IÀ½tbmKn¡v hoïpw

BKa\ IhmSsamcp¡n Hcp {KÙwBKa\ IhmSsamcp¡n Hcp {KÙw

അക്ഷ�ം പുസ്തകം അക്ഷ�ം പുസ്തകം 

ഫാദർ ജോഷി മുടെിക്ലം പജ�തനായ 
പിയർ പാണ്ിപെിള്ി  മാസ്റ്ററം
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ചരിന്തയ്ക്കും വരികധ യമതോവേയതോണ്. 
സ തോ ം സ്  ക് തോ ര രി േ മ തോ
യും സതോ മ്പതെരിേമതോയും 
രതോഷ്ടീയമതോ യും േതോര്യമതോയ 
പു ക ര തോ ഗ ത രി ത് യ തോ ന്നു ം 
പ്തോപരിച്രിട്ടരില്തോ തരിരുന്ന ആ 
ന തോ ളു േ ള രി ൽ കയശുവരിത്റെ 
സ വ രി ക ശ ഷ ത് വ ള രി ച് ം 
സ തോ ധ തോ ര ണ ക് തോ ര രി ക ല
ക്കും പതോവത്പെട്ടവ രരികലക്കും 
േ തെ രി ച്ചു ത് േ തോ ടു ക് തോ ൻ 
ത്വമ്പൽേതോണരിച് കപ്ഷരിതനതോയ ഒരു 
വരിപ്വേതോരരിയതോയരി രുന്നു പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ൻ. ഇന്ന് 
സർക്തോരും മതോധ്യ മങ്ങളും കമളത്പെരുമകയതോത്ട ത്േതോട്ടരികഘതോഷരി
ക്കുന്ന സ്ത്രീശതോക്തീ േരണം, സ്വയംത്തതോഴരിൽ േത്ണ്തെൽ, വൃദ്ധജന സംര
ഷേണം, സമൂഹ വരിവതോഹം എന്നരിങ്ങത്നയുള്ള േതോര്യങ്ങത്ളല്തോം പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ൻ അര 
നൂറ്തോണ്ടുമുമ്പ് വളത്ര നരിശ്ശബ്ദമതോയരി ത്ചയ്രിരുന്നു എന്നതതോണ് പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ൻ എന്ന 
വരിശുദ്ധനതോയ സതോമൂഹ്യ പരരിഷ് േർതെതോവരിത്റെ പ്കത്യേത. അച്ത്നക്കുെരിച്് അെരിവള്ളവ
രരിൽ പലരും േതോലയവനരിേയ്ക്കുള്ളരിൽ മെഞ്ഞുേഴരിഞ്ഞു. അച്ത്നക്കുെരിച്് അെരിവള്ളവരും 
കനരരിട്ടു േണ്രിട്ടുളളവരും അച്ത്ന അനുഭവരിച്െരിഞ്ഞവരുത്ട എണ്ം ഇന്ന് കേവരിരലരിൽ 
എണ്തോൻ മതോത്രമതോയരിക്ഴരിഞ്ഞരിരരിക്കുന്നു. ഇവരിത്ടയതോണ് പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്നക്കുെരിച്ചുള്ള 
ഈ ചരരിത്രപുസ്േതെരിന് പ്തോധതോന്യവം പ്സക്തരിയുകമറുന്നത്. പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്നക്കുെരി
ച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പുസ്േം എന്ന നരിലയരിൽ ഈ പുസ്േതെരിനും ഗ്രന്ഥേതോരനും അനവധരി 
ത്യതോഗതെരിത്റെയും േഠരിനതോദ്ധ്വതോനതെരിത്റെയും േഥേൾ പെയതോനുണ്്. ഈ പുസ്േതെരിത്റെ 
രചനയ്ക്കുകവണ്രി പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്നതോപെം ജീവരിക്കുേയും കനരരിട്ട് ബന്മുള്ളവരുമതോയും 
ധതോരതോളം മനുഷ്യരുമതോയരി അഭരിമുഖങ്ങളും  നടകതെണ്രിവന്നു. അച്ൻ ജീവരിച്രിരുന്നകപെതോൾ  
ഉപകയതോഗരിച്രിരുന്നതും അച്നുമതോയരി ബന്ത്പെട്ടതുമതോയ അകനേം വസ്തുക്ളും സതോ
ധനങ്ങളുമ ചരരിത്രകരഖേളും കശഖരരിക്തോനും ഭദ്മതോയരി സൂഷേരിക്തോനും ഈ പുസ്േം 
േതോരണമതോയരി. ഈ പുസ്േം ത്വളരിച്ം േതോണതോനതോയരി ധതോരതോളം യതോത്രേളും സമ്പത്തും 
ത്ചലവഴരികക്ണ്രിവന്നു. ഇതരിത്നല്തോം പരിന്നരിൽനരിന്ന് പ്വർതെരിച്ത് ക്തോന്തദർശരിയും 
ചരരിത്രകബതോധമുള്ള എഴത്തുേതോരനുമതോയ കജതോഷരി മുട്ടരിക്ൽ അച്നതോയരിരുന്നു. പതോണ്രിപെരിള്ളരി 
അച്ത്നക്കുെരിച്ചും അകദ്ഹതെരിത്റെ ജീവരിതത്തെക്കുെരിച്ചും പുെംകലതോേം അെരിയതോൻ കജതോഷരി
യച്ൻ തതോൽപര്യം എടുതെരില്തോയരിരുന്നുത്വങ്രിൽ പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ത്നക്കുെരിച്ചുള്ള ആദ്യ 
പുസ്േം പുെതെരിെങ്ങതോൻ ഇനരിയും േതോലതതോമസം വകന്നത്ന. കേരളരിക്് ഇതരികനതോടേം 
നല് തരിേഞ്ഞ ഒരുപരിടരി ഈടുറ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമ്തോനരിച്രിട്ടുള്ള കജതോഷരി മുട്ടരിക്ലച്ത്റെ ഈ 
പുസ്േം അകദ്ഹതെരിത്റെ മറ്് കൃതരിേളരിൽനരിന്നും കവെരിട്ടുനരിൽക്തോൻകപതോകുന്നത് നകമ്തോ
ത്ടതോപെം ജീവരിച്് നമുക്കുകവണ്രി ജീവരിച് പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ൻ എന്ന മഹതോ വരിശുദ്ധനതോയ 
കവദരിേത്ന ആദ്യമതോയരി പുെംകലതോേതെരിന് പ്കത്യേരിച്് കേരളരിക്് സമ്തോനരിക്കുന്ന 
പ്ഥമ പുസ്േം എന്ന നരിലയരിലതോയരിരരിക്കും.
 
പുസ്േം ലഭരിക്തോൻ :  1)കേതോട്ടപ്പുെം രൂപത മതകബതോധന കേന്ദ്രം - 8281420078
2)Fr Joy Srambikal, Director 9747285494  3) Fr Jos Kottapuram 8137985657
St George's Church Madaplathuruth   4) Rector., Sacred Heart Latin Church 
0487 -22655 
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അെേളുത്ട നതോടും േരയുമതോണ് 
അരണതോട്ടുേര. അെത്യന്നതോൽ 
ആ നതോട്ടരിത്ല കഗതോഡൗണുേളതോ
ണ്. അവശ്യവസ്തുക്ൾ അട
ങ്ങരിയ ആ ധതോന്യകശഖരങ്ങൾ 
േതോളവണ്രിയരിലം വചെരിേളരിലമതോയരി 
മറ്രിടങ്ങളരികലക്് യതോത്രയതോകുന്നത് 
എത്രകയതോ വട്ടം കഡവരിസ് ചരിെമ്ൽ 
എന്ന കപരരിൽ കലതോേമെരിഞ്ഞ  ക്രി
സ്ീയ പുകരതോഹരിതൻ തത്റെ ബതോല്യ 
േതോലതെ്  കനതോക്രിനരിന്നരിട്ടുണ്്. 
 'ത്പതോട്ടുകുതെരി ടീച്ർ' േണക്് 
പഠരിപെരിക്തോൻ ത്ഡസ് ക്രിനു കമൽ 
നരിരതെരിയ ളൂവരിക് അടക്മുള്ള 

നതോടൻ പഴങ്ങൾ  എണ്ം പഠരിക്തോൻ മതോത്രമതോയരിരുന്നരില്. പഠനതെരിത്നതോടുവരിൽ ടീച്ർ 
തത്ന്ന ആ മധുര    ഫലങ്ങൾ പങ്രിട്ട് നൽേരിയ ഗുരുപതോഠങ്ങളും പരിൽക്തോലതെ് ചരിെമ്ലച്
ത്റെ ജീവരിതപതോതയരിൽ േതോരുണ്യദീപങ്ങൾ ത്േതോളുതെരിവയ്കതോൻ കപ്രണയതോയരി.
 2022 ഡരിസബർ 30ന് ത്േതോരട്ടരി േ്വീൻ കമരരി ഓഡരികറ്തോെരിയതെരിൽ  സംഘടരിപെരി
ച്രിട്ടുള്ള ചരിെകമലച്ത്റെ   അറുപതെരി മൂന്നതോം ജന്മദരിനതോകഘതോഷങ്ങളരിൽ ത്തളരിയുന്നതത്രയും 
കദവരിേ പദ്ധതരിയുത്ട ദീപവരിതതോനമതോണ്. അവയവദതോനതെരിലൂത്ട, ജതോതരിമതകഭദമരില്തോ
ത്ത സ് കനഹപ്വതോഹങ്ങൾ തീർക്തോൻ മലയതോളരിേത്ള കപ്രരിപെരിച് ഫതോ. കഡവരിസ് ചരിെ
മ്ൽ അന്നും ഇന്നും വരിരൽചൂണ്ടുന്നത് 'കദവം സ് കനഹമതോകുന്നു' എന്ന കവദവതോേ്യതെരി
കലക്തോണ്.
 പ്ളയവം കേതോവരിഡം ത്ഞരരിച്ചു തേർതെ മനുഷ്യരുത്ട സ് കനഹസഹവതോസ
തെരിനതോയരി പുതരിയ സൂക്തങ്ങത്ളതോന്നും ആവശ്യമരില്. അപരത്റെ ത്തതോണ്യരിൽ തടയുന്ന 
ഗദ്ഗദങ്ങളും, അവത്റെ ഹൃദയതെരിത്ല ത്നതോമ്പരത്തുടരിയരിൽ നരിന്നു മുഴങ്ന്ന തതോളലയങ്ങ
ളും ഇഴ കചർന്നതോൽ അത് കദവതെരിനുള്ള സ്തുതരി േീർതെനങ്ങളതോയരി മതോറുത്മന്ന് ചരിെമ്
ലച്ൻ അന്നും ഇന്നും വരിശ്വസരിക്കുന്നു.

കദവമഹത്വതെരിനതോേത്ട്ട നമ്മുത്ട ആകഘതോഷങ്ങൾ
ജന്മദരിനതോശംസേൾ കനരതോൻ അച്ത്റെ   കലതോേത്മങ്മുള്ള  ഉദതോരമതരിേൾ  തീരു
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മതോനരിച്കപെതോൾ ചരിെമ്ലച്ൻ ഒറ് 
നരിബന്നകയ മുകന്നതോട്ടുവച്ചുള്ളൂ. 
''ആകഘതോഷങ്ങത്ളല്തോം നല്ത്. അത് 
കദവമഹത്വതെരിനതോയരിരരിക്ണം. 
മതോത്രമല്, ആകഘതോഷങ്ങളുത്ട നരിെ
വത്രയും പേകരണ്ത് മനുഷ്യഹൃദയ
ങ്ങളരികലക്തോേണം.'' ചരിെമ്ലച്ത്റെ 
ഈ സ് കനഹംനരിെഞ്ഞ അഭ്യർത്ഥന 
അച്ത്റെ സഹൃത്തുക്ൾ നരിെകവറ്റു
വതോൻ ശ്രമരിക്കുേയതോണ്. ഡരിസംബർ 
30-ന് രതോവരിത്ല 10.30ന് കഡതോ. വരി.വരി. 
കെതോസ് രചരിച് 'ഫതോ. കഡവരിസ്  ചരിെ
മ്ൽസ് ഗ്യതോലേ് സരി ഓഫ് എേ് സ്ീ
രരിയൻസ് എന്ന ഇംഗ്ീഷ് ഗ്രന്ഥം 
ജസ്റരിസ് ത്േ.ത്േ. നതോരതോയണക്കുറുപെ്   
കേരളതെരിത്ല പ്േതോശനേർമ്ം  
നരിർവഹരിക്കും. ഗ്രന്ഥ രചയരിതതോവതോയ 
കഡതോ. കെതോസരിത്ന ജസ്റരിസ് കുര്യൻ 
കജതോസഫ് ആദരരിക്കും. തുടർന്ന് ഫതോ. 
കഡവരിസ് ചരിെമ്ൽ ചതോരരിറ്ബരിൾ 
ട്സ്റരിത്റെ 'േതോരുണ്യസ്ർശം 2022' 
എന്ന കപരരിലള്ള ജീവേതോരുണ്യ 

പദ്ധതരി ജസ്റരിസ് കുര്യൻ കജതോസഫ് ഉദ്ഘതോടനം ത്ചയ്യും.
അദരിലതോബതോദ് രൂപതതോ ത്മത്രതോൻ െവ. കഡതോ. പ്രിൻസ് ആറെണരി, ത്ബന്നരി ത്ബഹ് നതോൻ 
എം.പരി., എം.എൽ.എ.മതോരതോയ സനീഷ് കുമതോർ കജതോസഫ്, കെതോജരി കജതോൺ, ത്േതോരട്ടരി ഗ്രതോ
മപചെതോയതെ് പ്സരിഡറെ് പരി.സരി. ബരിജു, ത്േതോരട്ടരി ത്സറെ് കമരീസ്  ത്ഫതോകെതോന വരിേതോരരി 
ഫതോ. കജതോസ് ഇടകശ്ശരരി എന്നരിവർ ആശംസ കനരും.
ജന്മദരിന ചടങ്ങരിൽവച്് പ്ഖ്യതോപരിക്കുന്ന ജീവേതോരുണ്യ പദ്ധതരിേത്ളക്കുെരിച്് ട്സ്റരിത്റെ ത്ച
യർമതോൻ രതോജൻ കതതോമസം  ട്സ്റരി സരി.വരി. കജതോസം വരിശദീേരരിക്കുേയുണ്തോയരി. സൗജന്യ 
ഭവന നരിർമതോണ പദ്ധതരി (63 കപർക്് 6 ലഷേം രൂപ വീതം), അഗതരി മദേരിരങ്ങൾക്് ഫ്ീ
സറുേൾ (63 അഗതരിമദേരിരങ്ങൾക്് 37000 രൂപ വീതം) ഭരിന്നകശഷരിക്തോർക്് വീൽത്ച
യറുേൾ (63 കപർക്് 15000 രൂപ വീതം), ഡയതോലരിസരിസ് കരതോഗരിേൾക്കുള്ള േരിറ്റുേൾ (63 
കപർക്് 1000 രൂപവീതം), കരതോഗരിേൾക്് ഔഷധം (63 കപർക്് 10,000 രൂപ വീതം), ദരരി
ദ്ർക്കുള്ള കഗ്രതോസെരി േരിറ്റുേൾ (63 കപർക്് 4500 രൂപ വീതം) എന്നരിങ്ങത്ന 4,20,52,500 
രൂപയതോണ് ഇതരിനതോയരി ത്ചലവഴരിക്കുന്നത്. ചരിെകമലച്ത്റെ സഹൃത്തുക്ളതോണ് ജീവേതോരു
ണ്യ പദ്ധതരിേൾക്തോയുള്ള പണമത്രയും നൽകുന്നത്തന്നും അവർ വരിശദീേരരിച്ചു.

എല്ാവര�യം സാന്്വനിപെിക്ാൻ
ഇകപെതോൾതെത്ന്ന ട്സ്റ് തുടർന്നുവരുന്നതും ഇനരി നടപെതോക്തോൻ ഉകദ്ശരിക്കുന്നതുമതോയ 
ജീവേതോരുണ്യ പദ്ധതരിേളുത്ട പട്ടരിേയും വലതതോണ്. ഹങ്ർ ഹങ്് @ കഹതോട്ടൽ പദ്ധതരി 
ഓകരതോ കഹതോട്ടലം 10 കപർക്് ദരിവകസന സൗജന്യമതോയരി ഭഷേണം നൽകുന്ന പദ്ധതരി
യതോണ്. ഇതരിനതോയുള്ള സംഭതോവനത്പെട്ടരി കഹതോട്ടൽ മതോകനജരുത്ട കടബരിളരിൽ വയ്ക്കും. പദ്ധ
തരിയുത്ട ഭതോഗമതോയരി ഭഷേണം നൽേരിയതരിനുള്ള തുേ സംഭതോവനയതോയരി ലഭരിച്രിത്ല്ങ്രിൽ 
ബതോക്രി  തുേ ട്സ്റ് കഹതോട്ടലടമയ്ക്കും നൽകും. ഹങ്ർ ഹണ്് @ യുവർ കഡതോർ എന്ന പദ്ധ
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തരിയും ഭഷേണം വരിതരണം ലഷേ്യമതോക്രിയുള്ളതതോണ്. ചടങ്േളരിലംമറ്റും ബതോക്രിവരുന്ന 
ഭഷേണം കശഖരരിച്് വരിശക്കുന്നവർക്് എതെരിച്ചുത്േതോടുക്കുന്ന പദ്ധതരിയതോണരിത്. നതോട്ടു
ചന്ത, കക്തോതെ് ബതോങ്കും ഫുഡ് ബതോങ്കും, പരരിവർതെൻ, നതോലമണരിക്തോറ്്, അമ്ച്രിയുത്ട 
അടുക്ള, വീടരില്തോതെവർക്് വീട്, ഹങ്ർ ഹണ്് @ ഫുഡ് ത്ഷൽഫ്, ഹങ്ർ ഹണ്് @ പൂവർ 
കഹതോംസ് (412 അഗതരിമദേരിരങ്ങൾക്് പ്തരിമതോസം പലചരക്്  സതോധനങ്ങൾ എതെരിച്ചു
ത്േതോടുക്കുന്ന പദ്ധതരി, തൃശൂർ ത്പരരിങ്ങതോവരിലള്ള കക്തോതെ് ബതോങ്രിൽ ഞതോയെതോഴ്ച ദരിനങ്ങ
ളരിൽ 2 രൂപയ്ക് ഇഡ്ഡലരി നൽകുന്ന പദ്ധതരി (ഞതോയെതോഴ്ച മതോത്രം), ത്േതോരട്ടരിയരിത്ല സൗജന്യ 
േമ്പൂട്ടർ പരരിശീലന പദ്ധതരി, സ് കൂളുേൾക്് പച്ക്െരി കതേൾ സംഭരരിക്കുന്ന പദ്ധതരി, 
ത്േതോരട്ടരി കദവമതോതതോ കഹതോസ്രിറ്ലരിൽ പ്വർതെരിച്ചുത്േതോണ്രിരരിക്കുന്ന സൗജന്യ ഡയതോലരിസരി
സ് നടത്തുന്ന പദ്ധതരി എന്നരിവയ്കതോയരി ട്സ്റ് ഇതരിനേംതത്ന്ന 10,70,000 രൂപ ത്ചലവഴരി
ച്ചുേഴരിഞ്ഞു.

പാപെയരട വാക്കൾക്് സാക്ഷ്യമാകാൻ
ഒരു കഹദേവ സകഹതോദരനതോയരി സ്വന്തം േരിഡ് നരി സൗജന്യമതോയരി നൽേരിത്ക്തോണ്്, 
ത്യതോഗതെരിത്റെയും സ് കനഹതെരിത്റെയും പ്തീേമതോയരി മതോെരിയ ചരിെമ്ലച്ൻ ഇകപെതോഴം 
വരിനീതനതോയരി കേേൾ നീട്ടരി കലതോേതെരിനതോയരി  പ്തോർത്ഥരിക്കുന്നത് കദവസന്നരിധരിയരി
കലക്കുതത്ന്ന. ദർബലർക്കും കരതോഗരിേൾക്കും സൗഖ്യതെരിത്റെയും സതോന്ത്വനതെരിത്റെയും 
തണത്ലതോരുക്കുന്ന ഒരു സഹൃത് വലയകതെതോത്ടതോപെം ജതോതരിമതകഭദമകന്യ എല്തോവരരികല
ക്കും േരുണയുത്ട േരം നീട്ടുേയതോണ് ഫതോ. കഡവരിസ് ചരിെമ്ൽ ട്സ്റ്. മനുഷ്യരരിത്ല സ് കന
ഹതെരിത്റെയും അനുേമ്പയുത്ടയും പങ്കുവയ്കലരിത്റെയും ഹൃദയ അെേളരിൽനരിന്ന് അന
വധരികപർക്് ആശ്വതോസത്മത്തുകമ്പതോൾ, ഫ്തോൻസരിസ് പതോപെയുത്ട പ്കബതോധനങ്ങൾക്് 
ഇവരിത്ട വചനസതോഷേ്യത്മതോരുങ്േയതോണ്. നമ്മുത്ട ആകഘതോഷങ്ങളരിൽ പരസ് കനഹതെരി
ത്റെ  കതനടരുേൾ കചർത്തുവയ്കതോനുള്ള പുതരിയ ശീലങ്ങൾ ഉണ്തോേത്ട്ട. ഫ്തോൻസരിസ് പതോ
പെയുത്ട 'എല്തോവരും സകഹതോദരർ' എന്ന ചതോക്രിേ കലഖനതെരിത്ല നതോലതോം അദ്ധ്യതോയതെരി
ത്റെ തലവതോചേം ''മുഴവൻ കലതോേതെരികലക്കും തുെന്നരിരരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയ''ത്മന്നതോണ്. 
അകത, ചരിെമ്ലച്ത്റെയും ഒപെമുള്ള സന്മനസ്സുള്ളവരുത്ട ഹൃദയങ്ങൾ മുഴവൻ കലതോേതെരി
കലക്കും തുെന്നരിരരിക്കുേയതോണ്. ആ ഹൃദയജതോലേങ്ങളരിലൂത്ട കനതോക്കൂ: നമുക്് ചുറ്റുമുള്ളവ
രുത്ട മുഖങ്ങളരിൽ തൂമദേഹതോസം േതോണതോം. ആ നരിരയരിൽ ത്തളരിയുന്നുണ്് സംപ്ീതനതോയ 
കദവതെരിത്റെ മുഖവം. m
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വിശുദ്ധ ജക്ാഡിൻ രതവരനരയക്ൈിച്ചുള് േണീവച�ിത്ര 
കുൈിപ്പുകളുരട  അഞാം ഭാഗം 

ആേതോശം ത്തതോടുന്ന ഭവന സമുച്യങ്ങൾ ജതോലേക്തോ
ഴ്ചേളരിൽ. ത്ഡൽഹരിയരിൽ തണുപ്പും മഴയും കചരരിേളരിലം 
ത്തരുവേളരിലം ജനജീവരിതം ദസ്ഹമതോക്രിയരിരരിക്കുന്നു. 
വരിശുദ്ധ കക്തോഡരിൻ ത്തവത്നയുത്ട പരിൻഗതോമരിേത്ള
ന്ന നരിലയരിൽ എക്തോലത്തും ഞങ്ങളുത്ട സന്യതോസരിനീ 
സമൂഹം ജീവേതോരുണ്യ പ്വർതെനങ്ങളരിലതോണ് കൂടുത
ലതോയരി ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്. ഇല്തോപെതോവങ്ങളുത്ട ഹൃദയങ്ങ
ത്ള ത്തതോട്ടെരിഞ്ഞുള്ള                   കദവശുശ്രൂഷയരികലക്് ഞങ്ങത്ള എക്തോലത്തും 
ആനയരിക്കുന്നത് വരിശുദ്ധ ത്തവത്നയുത്ട പുണ്യജീവരിതം തത്ന്ന.
 എങ്ങത്നയതോയരിരരിക്ണം, നമ്മുത്ട മരിഷണെരി ദൗത്യത്മന്ന ചരിന്തയുത്ട ചു
റ്റുവട്ടതെരിൽ നതോം േതോകണണ്ത് നമ്മുത്ട ശൂശ്രൂഷതോ ദൗത്യം എവരിത്ട നരിെകവറ്ത്പെടു
ന്നുകവതോ അവരിത്ടത്യല്തോം ഒരു  കുടുബതെരികറെതതോയ ജീവരിത സതോഹചര്യമതോയരിരരിക്
ണത്മന്നുള്ളതതോണ്. ഒരു അനതോഥതോലയമതോയതോലം  മുതരിർന്നവർക്കുള്ള സതോന്ത്വന 
ശുശ്രൂഷതോഭവനമതോയതോലം, ഒരു വരിദ്യതോലയമതോയതോലം, ഒരു കപ്തോവരിൻകസതോ സംഘടന
കയതോ ഇടവേകയതോ സന്യതോസ സമൂഹകമതോ എന്തതോയതോലം കയശുനതോഥത്റെയും പരരിശു
ദ്ധ അമ്യുത്ടയും ജീവരിതനതോൾവഴരിേളതോേണം നത്മ് നയരികക്ണ്ത്. 
പേർന്നു നൽകേണ്ത് സ് കനഹ സഗന്ം
 ഒരു ക്രിസ്ീയ വരിശ്വതോസരി കുടുംബതെരിത്റെ ഇതൾ വരിടർതെരി പേർന്നുനൽ
കേണ് സ് കനഹസഗന്ത്തെക്കുെരിച്് ചരിന്തരിയരില്തോതെവരതോയരി മതോെരുത്. വരിശുദ്ധ 
ത്തവത്നയുത്ട ജീവരിതം, ഞതോൻ കമൽ  വരിവരരിച് ശൂശ്രൂഷതോ കമഖലേളരികലക്് പര

Iq«mbvaIÄ  sImcp¡s¸tSïXv Iq«mbvaIÄ  sImcp¡s¸tSïXv 
IpSpw_§fpsS kv--t\l\qengI-fnÂ IpSpw_§fpsS kv--t\l\qengI-fnÂ 

സി. ജോസ് ന R.J.M
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ത്ന്നതോഴേരിയകപെതോഴം, കയശുവരിത്നയും മെരിയത്തെയും തത്റെ ഹൃദയതെരിൽ പ്തരിഷ്ഠരി
ച്ചുത്േതോണ്തോണ് കസവനശൂശ്രൂഷേൾ ആരംഭരിച്തും പൂർതെരിയതോക്രിയതും. ഞങ്ങളു
ത്ട സന്യതോസരി സമൂഹതെരിത്റെ േതോരരിസം  ഇവരരിൽ നരിന്ന് സ്വതോംശീേരരിച്തതോണ്.
അകസതോസരികയഷൻ 
സ്ഥതോപരിക്ത്പെടുന്നു
 വരിശുദ്ധയും ഏഴ് സഹൃത്തുക്ളും 1816 ജൂകല 26ന് സകമ്ളരിച്ത് ത്സറെ് 
ബ്രൂകണതോയരിത്ല    ചതോപെലരിലതോയരിരുന്നു. ഫതോ. കേതോയരിൻ ത്ദ്യതോണ് അവരുത്ട േർ
മ്പദ്ധതരി എങ്ങത്നയതോയരിരരിക്ണത്മന്ന്    വരിശദീേരരിച്ത്. ഫതോ. കേതോയരിൻ ത്ദ് 
അവകരതോട് പെഞ്ഞു: ''നരിരവധരി കപർ അവരുത്ട വരിശുദ്ധീേരണം ആഗ്രഹരിക്കുന്നു
ണ്്. അങ്ങത്ന ചരിന്തരിക്കുന്നവർ ഒരുമരിച്് കൂടരി കദവസതോന്നരിധ്യതെരികലക്് അടുക്
ണത്മന്ന് ആഗ്രഹരിക്കുകമ്പതോൾ, ഓകരതോരുതെരും പരസ്രം പ്തോർത്ഥരിച്ചുത്േതോണ്് , 
േരുണയുത്ട പ്വൃതെരിേൾ പൂർതെരിയതോക്കുകമ്പതോഴതോണ്  കദവദതോസരുത്ട സമൂഹമു
ണ്തോകുന്നത് '' ഈ പ്തോർത്ഥനതോ കയതോഗതെരിത്റെ   തുടർച്യതോയരി മത്റ്തോരു സംഭവമു
ണ്തോയരി. 1816 ജൂകല 31 ന് വരിശുദ്ധ ഇഗ് കനഷ്യസ് ത്ലതോകയതോളയുത്ട     തരിരുനതോൾ 
ദരിനതെരിൽ ഔകദ്യതോഗരിേമതോയരി അകസതോസരികയഷൻ ഓഫ് ദ കസക്ഡ് ഹതോർട്ട് ഓഫ് 
ജീസസ് സ്ഥതോപരിക്ത്പെട്ടു. കക്തോഡരിൻ ത്തവത്നയതോയരിരുന്നു അകസതോസരികയഷത്റെ 
പ്സരിഡണ്്. ഈകശതോയുത്ട തരിരുഹൃദയതെരിനും പരരിശുദ്ധ അമ്യുത്ട വരിമലഹൃദ
യതെരിനും അംഗങ്ങൾ സ്വയം സമർപെരിക്ത്പെട്ടു. ഈ    അകസതോസരികയഷൻ ഒരു 
സന്യതോസ സമൂഹമതോയരിരുന്നരില്. പത്ഷേ, ആ സംഘടനയരിൽ നരിന്ന് ചരില് വീശരി, 
പരിന്നീട് പൂത്തുവരിടരതോനതോണ് െരിലീജരിയസ് ഓഫ് ജീസസ് കമരരി എന്ന സന്യതോസ
സമൂഹതെരിനതോയുള്ള കദവരിേ പദ്ധതരി. വ്യക്തരിയതോയതോലം പ്സ്ഥതോനങ്ങളതോയതോലം 
സന്യതോസ സമൂഹമതോയതോലം കദവപരരിപതോലനയുത്ട വരിൺത്വളരിച്തെരിലതോകണതോ 
എന്ന് ചരിന്തരിക്കുേ. ബതോക്രിത്യല്തോം കദവം പെയുന്നതുകപതോത്ല ചരിട്ടത്പെടുതെരി
യതോൽ മതരി. (തുടരും )
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ഇമ്ാനുവൽ ജരേഷ്യസ് പാണ്ിപെിള്ി
 
സ്വന്തം ജീവരിതം മത്റ്തോരു ജീവരിതതെരിത്റെ ധന്യതയത്രയും 
അനതോവരണം ത്ചയ്യത്പെടതോനതോയരി    മതോറ്രിവയ്കത്പെടുന്നത് 
എകപെതോഴം കദവതെരിന് പ്ീതരിേരമതോണ്. എത്റെ പരിതതോവ് പരിയർ 
പതോണ്രിപെരിള്ളരി കേരള ഫ്തോൻസരിസ് കസവ്യർ എന്ന അപരനതോമ
തെരിൽ ഇന്നെരിയത്പെടുന്ന ഫതോ. തരികയതോഫരിലസ് പതോണ്രിപെരിള്ളരി
യുത്ട കദവദതോസ പദവരിയരികലക്കുള്ള വഴരി ത്വട്ടരിത്യതോരുക്കുന്ന
തരിൽ ത്ചറുതല്തോതെ  പങ്് വഹരിച്രിട്ടുണ്്.
 പതോണ്രിപെരിള്ളരിയച്ൻ എത്റെ പരിതതോവരിത്റെ അപ്പൂപെത്റെ 
സകഹതോദരനതോണ്. എത്റെ ഓർമ്യരിൽ എത്റെ പരിതതോവരിത്ന 
ത്വള്ളമുണ്ടും ത്വള്ള ഷർട്ടും ധരരികച് ഞതോൻ േണ്രിട്ടുള്ളൂ. .എത്റെ അമ് വീട് കഫതോർട്ടുത്േതോച്രി 
അമരതോവതരി ഈരനുള്ളരിലതോണ്. സതോന്തക്രൂസരിത്ല അധ്യതോപേനതോയരിരുന്ന  ഫ്തോൻസരിസ് 
മതോഷരിത്റെ മേൾ കമരരിയതോണ് എത്റെ അമ്. അമ്യും അധ്യതോപരിേയതോയരിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 
മൂന്നു സകഹതോദരങ്ങൾ! കജതോസ് കസവ്യർ, ശുഭ ഷരിബരി കുറുപെകശരരി എന്നരിവരതോണ് മറ്് രണ്് 
സകഹതോദരങ്ങൾ.
 തരികയതോഫരിലതോസ് പതോണ്രിപെരിള്ളരി ഫതോമരിലരി ട്സ്റ് രൂപീേരരിക്കുന്നതരിൽ ഫതോ. സരിക്്റ്
സ്   പതോണ്രിപെരിള്ളരികയതോത്ടതോപെം പ്വർതെരിച് പരിയർ പതോണ്രിപെരിള്ളരി ട്സറ്രിത്റെ ത്സക്ട്ടെരിയതോ
യരി ദീർഘേതോലം കസവനമനുഷ്ഠരിച്രിട്ടുണ്്. എത്റെ പരിതതോവം അമ്യും സർക്തോർ സർവീസരി
ത്ല അധ്യതോപേരതോയരിരുന്നു.

 ഇന്ന് നതോം േതോണുന്ന അച്ത്റെ കഫതോകട്ടതോ എത്റെ പരിതതോവരിത്റെ  ശ്രമഫലമതോയരിട്ടതോണ് ലഭരി
ച്ത്. പത്രതെരിൽ പരസ്യം നൽേരിയകപെതോൾ എെണതോകുളത്തെ ഒരു കുടുംബം അവരുത്ട 
വീട്ടരിൽ അച്ൻ സദേർശനം നടതെരിയ കവളയരിൽ എടുതെ കുടുംബ കഫതോകട്ടതോയരിൽ നരിന്നും 
അയച്ചു തരുേയതോയരിരുന്നു. ആ ചരിത്രമതോണ് ഇന്ന് എല്തോയരിടത്തും പ്ചരരിച്രിരരിക്കുന്നത്.
                അച്ത്റെ ജീവചരരിത്രം രചരിക്കുന്നതരിനതോയരി അച്ത്ന പറ്രി ഉള്ള വരിവരങ്ങൾ ലഭരി
ക്കുന്നതരിന് പലതവണ പത്രതെരിൽ പരസ്യം നൽേരിയരിട്ടുണ്്. അതരിത്റെ ഫലമതോയരി പല 
മറുപടരിേളും ലഭരിച്രിട്ടുണ്്. അച്ത്റെ ജീവരിതേതോലതെ് നടന്ന പല സംഭവങ്ങളും പലരരിൽ 
നരിന്നുമതോയരി എഴതരി വതോങ്ങരിയരിട്ടുണ്്.  തരികയതോഫരിലസ് അച്ത്റെ ചരമവതോർഷരിേ ദരിനമതോയ 
ഡരിസംബർ  26 നു എല്തോ വർഷവം മുടങ്ങതോത്ത ദരിവ്യബലരി അർപെരിക്കുവതോനുള്ള പണം നൽ
കുവതോൻ  മടപ്തോത്തുരുത്തു  കദവതോലയതെരിൽ എത്റെ പരിതതോവ്  കപതോകും. പലകപെതോഴം അമ്
ച്രിയും കൂത്ട ഉണ്തോവം. പരിന്നീടതോണ് ഇടവേ ജനങ്ങൾ ഈ ദരിവ്യബലരിയും കനേഹവരിരുന്നും 
ഏത്റ്ടുതെ്   നടത്തുവതോൻ തുടങ്ങരിയത്. പതോണ്രിപെരിള്ളരി അച്ൻ വരിശുദ്ധരിയുത്ട പതോതയരിൽ 
ജീവരിച് ഒരു വ്യക്തരി ആയരിരുന്നുത്വന്ന് എത്റെ പരിതതോവ്  ദൃഢമതോയരി  വരിശ്വസരിച്രിരുന്നു. 

Hcp {]mÀ°\m \ntbmK¯nsâ Hcp {]mÀ°\m \ntbmK¯nsâ 
]qÀ®nabnÂ ]mïn¸nÅn IpSpw_w]qÀ®nabnÂ ]mïn¸nÅn IpSpw_w
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അതരിത്റെ ത്തളരിവതോണ് അച്ഛൻ ഉപകയതോഗരിച്രിരുന്ന സ്പൂണും കഫതോർക്കും എടവനക്തോട് 
ഒരു വീട്ടരിൽ കപതോയരി ത്േതോണ്ടുവന്നത്. അത്കപതോത്ല തത്ന്ന പള്ളുരുതെരിയരിൽ നരിന്നും വന്ന 
ഒരു േതെരിത്റെ അടരിസ്ഥതോനതെരിൽ ആ വീട്ടരിൽ ത്ചന്ന് അച്ൻ അവരിത്ട സദേർശരിക്കു
കമ്പതോൾ ഉടുപ്പും മറ്റും വയ്ക്കുന്ന ത്പട്ടരി അവരുത്ട സമ്തകതെതോത്ട വതോങ്ങരിയതരിന് എത്റെ 
സകഹതോദരരിയും  സതോഷേരിയതോണ്. അച്ത്ന വരിശുദ്ധ പദവരിയരികലക്് ഉയർത്തുന്നതരിനതോയരി 
ഫതോദർ സരിക്്റ്സ് തയ്യതോെതോക്രിയ പ്തോർത്ഥനേൾ എത്റെ പരിതതോവ്  മുൻകേ  എടുതെ് ബരി
ഷപെരിത്റെ അനുവതോദം വതോങ്ങരി പതോണ്രിപെരിള്ളരി കുടുംബങ്ങളരിൽ ത്ചതോല്രി ഇകപെതോഴം ത്ചതോല്രി വരു
ന്നുണ്്. എല്തോ ദരിവസവം േരിടക്കുന്നതരിനു മുൻപ് മുട്ടുകുതെരി നരിന്ന് തീവ്രമതോയ പ്തോർത്ഥന 
നടത്തുമതോയരിരുന്നു ത്തതോണ്ണൂെതോം വയസ്രിലം. ആ പ്തോർത്ഥനയരിത്ല ഒരു നരികയതോഗം അച്
ത്റെ വരിശുദ്ധ പദവരി തത്ന്നയതോയരിരുന്നു. ആ നരികയതോഗതെരിത്റെ പൂർണ്ത സ്വർഗതെരിലരിരു
ന്ന്  േണ്് ഞങ്ങളുത്ട മതോതതോപരിതതോക്ൾ ആഹ്ളതോദരിക്കുന്നുണ്തോവം. m

തുളുമ്ാൻ മടിച്ചു നിന്ന അൈിവിൻ നിൈകുടംതുളുമ്ാൻ മടിച്ചു നിന്ന അൈിവിൻ നിൈകുടം  

 

രഷവ. ജഡാ. പ്രണീമൂസ് രപ�ിജഞ�ി

ചരില സതോത്വരിേ പ്തരിഭേൾ അങ്ങത്നയതോണ്. വല്തോതങ്ങ് ഒതുങ്ങരിക്ളയും. അവരുത്ട അസതോ
മതോന്യമതോയ സരിദ്ധരി കവഭവം, കുടതെരിത്ല വരിളക്കുകപതോത്ല, 
ഘടദീപം എന്നു വരികശഷരിക്തോൻ പറ്റും വരിധം     ത്പതോതുജന 
സമഷേം സ്വയം അനൗവൃതമതോേതോൻ മടരിച്ചുനരില്ക്കും. സഭതോ
ചരരിത്ര പണ്രിതനതോയ കഡതോ. ഫ്തോൻസരിസ് ത്പകരപെെമ്പരില
ച്ൻ ആ ഗണതെരിൽ വരുന്നു. ചരരിത്ര ബന്രിയതോയ നരിരവധരി 
പ്ഭതോഷണങ്ങൾ, പഠന ക്തോസ്സുേൾ തുടങ്ങരിയവ  അകദ്ഹം 
നടതെരിയരിട്ടുണ്്. നൂറുേണക്രിന് സവനീറുേൾക്് എഴതരിയ 
ഈടതോർന്ന കലഖനങ്ങൾ സമതോഹരരിച്തോൽ പതെരിരൂപത് 
കൂറ്ൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളതോയരി പുെത്തുവകന്നത്ന. ഫ്തോൻസരിസച്ൻ, 
പകഷേ, അതെരം േതോര്യങ്ങളരിൽ ത്പതോതുകവ പരതോങ്മുഖ
കനതോ നരിർമമകനതോ ആയരിരുന്നു. പ്സതോധനം ഏത്റ്ടുക്തോൻ 
അകദ്ഹം അംഗമതോയരിരുന്ന  സന്ന്യസ് സമൂഹം തയ്യതോെതോയ
കപെതോത്ഴതോത്ക് ചരിരരിച്ചുത്േതോണ്്,  'പരിത്ന്നയതോേത്ട്ട' എന്നു പെ
യുന്നതതോയരിരുന്നു കപകരപെെമ്പരിലച്ത്റെ സ്വഭതോവ കശലരി. 
എങ്രിലം മഞ്ഞുമ്ൽ േർമ്ലീതെതോ   സഭയുത്ട മുൻ ത്പ്തോ

വരിൽഷ്യലം ത്ഡഫനരിറ്ർ ജനെലം കബബരിൾ പണ്രിതനു
ത്മതോത്ക്യതോയ കഡതോ. അഗസ്റരിൻ മുള്ളുരച്ൻ േടുംപരിടുതെം 
പരിടരിച്് തയ്യതോെതോക്രിയ ഒരു പ്ൗഢ ഗ്രന്ഥം- കേരളസഭയുത്ട 
േർമ്ലീതെതോ കവരുേൾ - അതതോണ് ഏേ മലയതോള കൃതരി. 
കഡതോ. മുള്ളൂർ ഇകനേഷ്യസ് ത്ഗതോൺസതോൽവസ് എന്നരിവർക്് 
പുെകമ കപകരപെെമ്പരിൽ അച്ഛത്റെ രചനതോ സഹേതോരരിതയരിൽ 
പുെതെ് ഇെങ്ങരിയ ഒരു ഇംഗ്ീഷ് പുസ്േം "The Story of  
Mustard Seed   എന്നതും മലയതോളതെരിലം ഇംഗ്ീഷരിലം സവ്യ
സതോചീ സ്വതോധീനമുണ്തോയരിട്ടും കവത്െ പുസ്േങ്ങൾ ഇല്തോത്ത 
കപതോയത് സഭതോ ചരരിത്രസതോഹരിതരിയുത്ട    തീരതോനഷ്ടം.
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കദകവതോന്മുഖമതോയരി ജീവരിക്കുേയും, സമേതോ
ലരിേ പ്ശ് നങ്ങകളതോട് ക്രിസ്ീയമതോയ പ്തരി
േരരിക്കുേയും ത്ചയ് െവ. കഡതോ. അബ്തോഹം 
അടപ്പൂർ ഓർമ്യതോയരി. എെണതോകുളം േലൂർ 
കപതോകണതോതെ് കെതോഡരിത്ല കജ്യതോതരിസരിൽ, 
ദീർഘേതോലം ജീവരിച് ആ അഷേരതതോപസ
ത്റെ തരികരതോധതോനം, ഒരർത്ഥതെരിൽ സതോ
മൂഹരിേരംഗത്തെ നീതരിരതോഹരിത്യകതെതോട് 
സൗമനസ്യകതെതോത്ട േലഹരിച് വദേ്യ കവ
ദരിേരുത്ട നരിരയരിൽ സൃഷ്ടരിച് വരിടവ് ഉടത്ന 
നരിേതെത്പെടുത്മന്ന് േരുതതോനതോവരില്. മനുഷ്യത്നതരിത്രയുള്ള എല്തോ അനീതരിപരമതോയ  
േടന്നുേയറ്ങ്ങത്ളയും ത്ചറുക്തോൻ ഫതോ. അടപ്പൂർ േതോണരിച് ആർജ്വമതോണ് മകനതോരമ
യും മതോതൃഭൂമരിയും കപതോത്ലയുള്ള മകതതരത്വ സ്വഭതോവമുള്ള പ്സരിദ്ധീേരണങ്ങൾക്കുകപതോലം 
അകദ്ഹം അഭരിമതനതോക്രി  മതോറ്രിയത്. തതോൻ വരിശ്വസരിക്കുന്ന ആശയവം നരിഗമനങ്ങളും 
പ്തോവർതെരിേമതോക്കുവതോനും അതരിൽ ഉെച്ചുനരിൽക്കുവതോനും അകദ്ഹം പ്േടരിപെരിച് മകനതോ
കധര്യം അനുേരണീയമതോണ്.  ഒരു സതോധതോരണ േട്ടരിലരിൽ ഒറ്പെതോയരിൽ തലചതോയ്ക്കുന്ന 
അകദ്ഹതെരിത്റെ ചുറ്റും നരിരന്നു    േരിടക്കുന്ന പുസ്േങ്ങളുത്ട കൂമ്പതോരം പലകപെതോഴം ഞതോൻ 
ശ്രദ്ധരിച്രിട്ടുണ്്. തത്റെ മുെരിയുത്ട മുൻവശതെ് വരതോന്തയരിൽ ഒരു ചതോരുേകസരയരിൽ ഇരു
ന്നുള്ള വതോയനയും എഴത്തും ആേർഷണീയമതോണ്. േഴരിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷകതെതോളം 
നയൂമതോൻ അകസ്തോസരികയഷത്ന നയരിച് അകദ്ഹതെരിത്റെ കവർപതോട് തീരതോനഷ്ടമതോണ്. 
 അടപ്പൂരച്ന് ആദരതോഞ്ജലരിേൾ. േലൂർ കജ്യതോതരിസരിത്റെ ഒന്നതോം നരിലയരിത്ല 
അര മതരിലരിനപ്പുെമരിരുന്നരിരുന്ന അടപ്പൂരച്ൻ ഇനരി
യരില്. പേരമുള്ളത് ഒരുപതോടുകപരുത്ട ഹൃദയങ്ങളരിൽ 
ത്േതോളുതെരിയ      കനരെരിവരിത്റെ ജ്വതോലേൾ മതോത്രം. 
ഒരു സതോധതോരണ േട്ടരിലരിൽ ഒറ്പെതോയരിൽ തലചതോയ്ക്കുന്ന 
അകദ്ഹതെരിത്റെ ചുറ്റും നരിരന്നു    േരിടക്കുന്ന പുസ്േ
ങ്ങളുത്ട കൂമ്പതോരം പലകപെതോഴം ഞതോൻ ശ്രദ്ധരിച്രിട്ടുണ്്. 
തത്റെ മുെരിയുത്ട മുൻവശതെ് വരതോന്തയരിൽ ഒരു ചതോ
രുേകസരയരിൽ ഇരുന്നുള്ള വതോയനയും എഴത്തും 
ആേർഷണീയമതോണ്. േഴരിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷകതെതോ
ളം നയൂമതോൻ അകസ്തോസരികയഷത്ന നയരിച് അകദ്ഹ
തെരിത്റെ കവർപതോട് തീരതോനഷ്ടമതോണ്. m
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സ് ജനഹത്ിരന്യം കരുതലിരന്യം ആ ഹൃദയതാളം നിലച്ചു !സ് ജനഹത്ിരന്യം കരുതലിരന്യം ആ ഹൃദയതാളം നിലച്ചു !

 േണ്തെച്ൻ കലതോേകതെതോട് വരിടപെഞ്ഞ വതോർതെ കേട്ടകപെതോൾ, ആ വദേ്യ കവ
ദരിേകനതോത്ടതോപെമുള്ള ജീവരിതയതോത്രയുത്ട രംഗങ്ങൾ മനസ്രിൽ ത്തളരിഞ്ഞു. േണ്തെച്കനതോ
ത്ടതോപെം തുടങ്ങരിയ ആ യതോത്ര പരിന്നീട് പരി.ഒ.സരി.കയതോത്ടതോപെവം കേരള സഭയ്ക്കുത്മതോപെവമതോ
യരി. േണ്തെച്ൻ എത്ന്ന കേപരിടരിച്ചുത്േതോണ്ടുവന്ന ജീവരിതപതോതയരികലക്് പരിൻതരിരരിഞ്ഞു 
കനതോക്കുകമ്പതോൾ, കേരളസഭയുത്ട വരിശതോല വീഥരിയരിലൂത്ടയുള്ള  ആ യതോത്ര 54 വർഷങ്ങൾ 
േടന്നുകപതോത്യന്നുള്ള ചതോരരിതതോർത്ഥ്യം മനസ്രിൽ നരിെയുന്നു. േണ്തെച്ത്റെ  ദീർഘവീഷേ
ണതെരിത്റെ േൺപതോതയരിൽ എനരിക്കും ഒരു സ്ഥതോനം ലഭരിച്ത് കദവരിേപദ്ധതരിയതോത്ണ
ന്ന് ഞതോൻ ഏത്െ വരിനയകതെതോത്ട ഏറ്റുപെയുന്നു.
 1967-ൽ മംഗലപ്പുഴ ത്സമരിനതോരരിയരിൽ വച്തോണ് േണ്തെച്ത്ന ഞതോൻ ആദ്യ
മതോയരി േതോണുന്നത്.  ത്സമരിനതോരരിയുത്ട പ്സ്രിൽ പതോർട് കടം ജീവനക്തോരനതോയരിരുന്നു 
ഞതോൻ അന്ന്. േത്തുേൾ തപതോലരിൽ അയയ്കതോൻ ആർ.എം.എസരിൽ രതോത്രരിേതോലതെ് 
കപതോകേണ്രിവന്നകപെതോൾ അച്ൻ കൂട്ടരിനതോയരി എത്ന്ന വരിളരിച്രിരുന്നു. അന്ന് അച്ന് ഒരു 
കമതോകട്ടതോർ കബക്കുണ്്. അതരിലതോയരിരുന്നു യതോത്ര മുഴവൻ. പരി.ഒ.സരി.യുത്ടയും, പരി.ഒ.സരി. 
ആദ്യമതോയരി പ്സരിദ്ധീേരരിച് കബബരിൾ പുതരിയനരിയമ   പ്സതോധനതെരിത്റെയും പരിന്നരിൽ 
േണ്തെച്ത്റെ ത്യതോഗഭരരിതമതോയ കസവനമുണ്്. കൃത്യനരിഷ്ഠയതോയരിരുന്നു േണ്തെച്ത്റെ 
ഏറ്വം വലരിയ പ്കത്യേത. ഒപെം ഏത്തതോരു േതോര്യവം പൂർണ്തകയതോത്ട നടപെതോക്തോൻ 
േണ്തെച്ൻ പ്േടരിപെരിച്രിരുന്ന േതോര്യഷേമതയും അനന്യമതോയ സ്വഭതോവസവരികശഷത
യതോണ് പരി.ഒ.സരി.യുത്ട ആരംഭവം, ആ സഭതോസ്ഥതോപന സമുച്യം നരിശ്ചരിത സമയതെ് 
പൂർതെരിയതോക്രിയതുത്മല്തോം, േണ്തെച്ത്റെ കപരരിലള്ള കേരളസഭതോചരരിത്രതെരിത്ല അട
യതോളക്കുെരിപ്പുേളതോണ്. ഈ ത്ചറുകുെരിപെരിൽ േണ്തെച്ത്റെ ജീവരിത ചരരിത്രകമതോ സഭയ്ക് 
ആ വദേ്യകവദരിേൻ നൽേരിയ സംഭവനേകളതോ കരഖത്പെടുതെതോൻ േഴരിയരില്. പരി.ഒ.സരി. 
പരിൽക്തോലതെ് സദേർശരിച്കപെതോത്ഴല്തോം അന്നത്തെ ഡയെക്ടർമതോർ േണ്തെച്കനതോട് 

പ്േടരിപെരിച് േരുതൽ എത്റെ മനസ്രിലണ്്. 'ദതോസത്റെ േടമ 
നരിർവഹരിച്കതയുള്ളു' എന്ന കബബരിൾ വതോേ്യതെരിത്റെ 
ഉൾവരിനയം എക്തോലത്തും ആ ജീവരിതത്തെ പുൽേരിനരിന്നു. 
തകന്നതോത്ടതോപെം കജതോലരി ത്ചയ്വത്ര, പരി.ഒ.സരി.യരിത്ല തത്റെ 
കസവനതെരിനുകശഷവം സ് കനഹപൂർവം ഓർമ്രിച്രിരുന്നു
ത്വന്നതരിന് എത്രകയതോ സംഭവങ്ങൾ ! ഒപെം നടന്നകപെതോഴ
ള്ള സ് കനഹതെരിത്റെയും േരുതലരിത്റെയും ആ ഹൃദയതതോളം 
ഇനരിയരില്. പേരം ഓർമ്ച്രിത്രങ്ങളരിൽ കുെരിച്രിട്ട രംഗങ്ങൾ 
മതോത്രം. േണ്തെച്ത്റെ ആത്തോവരിനു മുന്നരിൽ പ്ണതോമം. m
കജതോയരി കജതോർജ്
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B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-
 

ഓേ് സ്ഫഡ് നരിഘണ്ടുവരിത്റെ ഈ വർഷത്തെ വതോക്തോയരി കലതോേം ത്തരത്ഞ്ഞടുതെത് കഗതോബ്രിൻ 
കമതോഡ് (Goblin Mode) എന്ന ആംഗകലയ പദമതോണ്. 2009-ൽ പ്കയതോഗതെരിൽ വന്ന വതോക്തോണരിത്.  
മഹതോമതോരരിയുത്ട േതോലതെ് വീട്ടരിൽ ഒറ്യ്കതോയരി കപതോകുേയും സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുെരിച്ചുകപതോലം  ചരിന്തരിക്തോ
ത്തയും ഒരു മനുഷ്യൻ േഴരിയുന്ന ജീവരിതതോവസ്ഥത്യയതോണ് കഗ്തോബരിൻ കമതോഡ് എന്ന പദം    സൂചരിപെരി
ക്കുന്നത്. കഹതോളരിവഡ് നടരിയും കമതോഡലമതോയ   ജൂലരിയതോകഫതോേ്സമതോയുള്ള ഒരു അഭരിമുഖതെരിൽ ഒരു 
ട്വരിറ്ർ യൂസർ കേതോവരിഡരിനുകശഷമുള്ള മനുഷ്യസ്വഭതോവതെരിത്റെ നരിർവരിേതോരതത്യയും നരിസ്ംഗത
ത്യയും ധ്വനരിപെരിക്കുന്ന ഈ വതോക്് ഉപകയതോഗരിച്കതതോത്ട ആ പദം കവെലതോയരി മതോെരി. നത്മ്ക്കുെരിച്് 
സമൂഹതെരിനുള്ള പ്തീഷേേൾ തേരിടം മെരിക്കുന്ന ജീവരിതരീതരി ചരില മനുഷ്യർ സ്വീേരരിച്തരിന് മതോധ്യമ 
വതോർതെേൾ തത്ന്ന സതോഷേരി. പരസ്രസ് കനഹതെരിത്റെയും ത്യതോഗതെരിത്റെയും സന്മനസ്രിത്റെയും 
സഹനതെരിത്റെയുത്മല്തോം സകദേശസൗഭതോഗ്യങ്ങത്ളക്കുെരിച്തോണ് ക്രിസ്തുവരിത്റെ തരിരുപെരിെവരി നമുക്് 
പെഞ്ഞുതരുന്നത്. കക്സ്വർ കപതോലം നതോം തത്ന്ന ത്േട്ടരിയുയർത്തുന്ന ചുവരുേൾക്കുള്ളരിൽ ഇന്ന് 
േഴരിയുന്നുകണ്തോ ? ക്രിസ്മസരിത്റെ നഷേത്രവഴരി  നതോം അെരിയതോത്ത മെക്കുന്നുകണ്തോ ? സമൂഹം എന്തു 
േരുതരിയതോലം ഞങ്ങൾത്ക്തോന്നുമരിത്ല്ന്ന ചരിന്തയതോകണതോ നത്മ് ഭരരിക്കുന്നത് ? ഒരു നല് കുമ്പസതോരം 
സ്വയം നടതെരികനതോക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്മസ് നതോളുേളരിൽ ആർക്കും അനുകയതോജ്യമതോണ്.

ഏേതോേരിത്വവം  സ്വന്തം തതോൽപര്യങ്ങളരികലക്കുള്ള പരിൻവതോങ്ങലം ഒരരിക്ലം പ്ത്യതോശ   പുനുഃസ്ഥതോപരി
ക്തോനും നവീേരണം നടതെതോനുമുള്ള വഴരിയതോവേയരില്. പരിത്ന്നകയതോ ഉറ്ബന്മതോണ്   അതരിനുള്ള 
വഴരി. അത് േണ്ടുമുട്ടലരിത്റെ സംസ് ക്തോരമതോണ്. ഒറ്ത്പെടൽ പതോടരില്..- 
ഫ്ാൻസിസ് പാപെ (എല്ാവരും സജഹാദർ - നമ്ർ 30)    
 

വാർത്

ചിന്



39h¯n¡m³ XcwKw

Häs¸Sentebv¡Ã, Häs¸Sentebv¡Ã, 
Dä_Ô¯nte¡v...Dä_Ô¯nte¡v...



40 h¯n¡m³ XcwKw
Printed and published by Fr. Jolly Vadakken owned by Vatican Radio office, P.O.C.

Vennala P.O. , Kochi - 682028 and published at Vatican Radio Office, 
P.O.C. , Palarivattom, Kochi - 682025, Kerala.Chief Editor: Fr. Abraham Irimbinikal. 

VATHICAN THARANGAM
RN 55178/94

Total  Pages  40  Date of Publication  24-12-2022


