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ഭാരതാpസ്േതാലനും വിശവ്ാസtിനു നമുk് പിതാവുമായ 
മാർേതാമാശ്ളീഹായുെട ഓർmതിരുനാൾ, തിരുനാളുകൾkിടയിൽ oരു 
ഓർmയാചരണം ആകരുത്˘, മറിc് സജീവഓർmയുെട 
തിരുനാളാേഘാഷമാകണം. ആദിമ നൂHാIIുകൾ മുതൽ തെn ശ്ളീഹായുെട 
മരണദിനം ദുക്റാന aഥവാ്രശാdദിനമായി ആചരിcിരുnുെവn് 
സഭാചരി്രതtിൽ നാം കാണുnു. കുടുംബMളിെല പിതൃkൾk് 
നല്കിയിരുnആദരവാണ്˘ ്രശാdവും ്രശാd ഊQും. മാർേതാമാശ്ളീഹാെയ 
നmുെട പൂർvികർ വിശവ്ാസtിനു പിതാവായികIIിരുnതുെകാI് ആ 
നേലല്ാർm തിരുനാളായി ആചരിcുവnു. ്രശാdം en സSല്പം തെn oരു 
വയ്kിെയ ഓർkുnതിനുംaേdഹtിന്െറ സദ്ഗുണMളിേലk് 
്രശdയാകർഷിkുnതിനും േവIിയാണ്˘. ഈേശാ മിശിഹായുെട 
െപസഹാരഹസയ്ം നmുെടവിശവ്ാസ്tിന്െറ മൂലkലല്ാെണSിൽ മാർ 
േതാമാശ്ളീഹായുെട സുവിേശഷ ്രപേഘാഷണം ആ 
മൂലkലല്ിേnലുള്ളപടുtുയർtലാണ്˘. aതിനാലാൺ് പരിശുdാtാവിന്െറ 
കിർtനMളാൽ പിതാവിന്െറ നിർmലമായ aനുസ്മരണംaൾtാരയിൽ 
ആചരിkണം en ആഹവ്ാനം പുരാതന കുർbാന്രകമം മുതൽ നാം 
കാണുnത്˘. 

നmുെടഭാരതേദശേtk് േതാമാശ്ളീഹ etിേcർnത്˘ രI് aമൂലയ് 
വസ്തുkൾ മുറുെകpിടിcാെണnാണ്˘ പാരmരയ്ംപറയുnത്˘. ആദയ്േtത്˘ 
വി. മtായി ശ്ളീഹാ aറമായ ഭാഷയിൽ വിരചിc നmുെട കർtാവിന്െറ 
സുവിേശഷം,രIാമേtത്˘ വി. ലൂkാ സുവിേശഷകൻ പകർtിയ പ. 
കനയ്കാമറിയtിന്െറ ഛായാചി്രതം. മാർേതാമാമാർgംenറിയെpടുn 
്രകിസ്തീയ വിശവ്ാസ രീതിയുെട രI ◌് ്രപതീകMളായിരുnു aവ enു 
നാംതിരിcറിയണം. 

വിശവ്ാസംപകർ്nുനല്കുക enത്˘ ഗുരുവിന്െറ aവസാന 
കല്പനയായിരുnു. മtായി തന്െറ സുവിേശഷം 
aവസാനിpിkുnത്്രകിസ്തു തന്െറ േ്രപഷിത െദൗതയ്ം ശ്ളീഹnാെര 
ഭരേമല്പിkുn രംഗേtാെടയാണ്˘. യുഗാnം വെര ഞാൻനിMെളാടുകൂെട 
uIായിരിkും en വാഗ്ദാനമാണ്˘ സുവിേശഷtിെല aവസാന വാചകം. 
മിശിഹായുെടകല്പനയും aവിടുെt വാഗ്ദാനവും ചSിേലHിയവൻ 
മെHnാണ്˘ െനേ^ാട്˘ േചർtുവയ്േkIത്˘? സുവിേശഷം 
enാൽഈേശാമിശിഹാ തെnയാണ്˘. തെn സവ്nമാkിയവെന; താൻ 
സവ്nമാkിയവെന നമുk് നല്കാനാണ്˘ ശ്ളീഹാiവിെടെയtിയത്˘. eന്െറ 
കർtാവും eന്െറ ൈദവവും enു മിശിഹാേയാട്˘ ഏHുപറbവൻ വnു 
േചർn ്രപേദശംവി. െപൗേലാസ്˘ ശ്ളീഹ മുൻ കൂQി കI oരു 
്രപേതയ്കതയുള്ളതായിരുnു. േകാറിേnാസിെല സഭയ്k് ശ്ളീഹാ 
iMെനeഴുതി " ൈദവMൾ enു വിളിkെpടുnവർ ആകാശtിലും 
ഭൂമിയിലും uെInിരിkെQ,eSിലും നമുk് oരു ൈദവേമയുള്ളൂ..;oരു 
കർtാേവ uള്ളൂ..."(8.6).ബഹുൈദവാരാധനയിൽ മുഴുകിയിരുn oരു 
ജനtിനു മുൻപിൽ ഏക ൈദവെtയും ഏക കർtാവിെനയും 
ഏHുപറയാൻആഴtിലുള്ള മിശിഹാനുഭവവും േബാധയ്വും 
ശ്ളീഹായ്kുIIായിരുnു. മിശിഹായുെട കല്പന 
പാലിkുnവർനടേkIത്˘ മരണtിന്െറ താഴ്വരയിലൂെട ആണേലല്ാ. ആ 



യാ്രതയിൽ ഭയമിലല്ാെത നീMണെമSിൽ 'നമുkുംaവേനാടുകൂെട മരിkാം' 
enു പറbവന്െറ ൈധരയ്ം സവ്nമായുIIാകണം. താൻ 
aേനവ്ഷിcറിb; തനിkുെവളിെpQുകിQിയ 'േനരായ വഴിയുെട, 
കലർpിലല്ാt സതയ്tിന്െറ, നിതയ്മായ ജീവന്െറ' ബലമാണ്˘inു നmുെട 
വിശവ്ാസമായി നിലെകാള്ളുnത്˘. ദൂരMൾ, ക്േളശMൾ,നിരാശാജനകമായ 
്രപതികരണMൾ enിവെയലല്ാംശ്ളീഹാ aതിജീവിcത്˘ ഹൃദയtിൽ 
െവളിcമായി ജീവിcിരുn; വാഗ്ദാനം േപാെല കൂെട നടn 
മിശിഹായുെടശkിയിലാണ്˘. 

ഈ പിതാവിന്െറ മkെളn് aഭിമാനിkുn നമുk് aവിടുെt ഛായ 
uIാേകIതേലല്. ശീഹാെയേpാെല ൈധരയ്വും വിശവ്ാസതീk്ണതയും 
േ്രപഷിതൈചതനയ്വും നല്കണേമെയn് നാം വി. കുർbാനയിൽ ദുക്റാന 
ദിവസം്രപാർtിkുnുI്. സുവിേശഷtിെല മിശിഹാ നമുk് ജീവിkുn 
സാnിdയ്മാകണം; aവന്െറ വാഗ്ദാനMള്˘  നിറേവറിെkാIിരിkുn 
aനുഭവMളാകണം. നസറായെന aറിയാtവെനMെന ന്രസാണിയാകും? 
മാർേtാമാ മാർgം പിnുടരാtവെനMെന മാർേtാമാ 
്രകിസ്തയ്ാനിയാകും? േലാകtിന്˘ സുവിേശഷമായ മിശിഹാ ആദയ്ം 
നമുk്സുവിേശഷമാകണെമn് േതാമാശ്ളീഹാ നെm പഠിpിkുnു. 
സ്േനഹിതനായ മിശിഹായ്kുേവIിയും താൻ 
മൂലംവിശവ്ാസികളായവർkുേവIിയും രkം ചിnാൻ തyാറായ പിതാവ്˘ 
നമുk് aനുദിന സ്മരണയുംമാതൃകയുമാകണം. 

മാർേതാമാശ്ളീഹാ െനേ^HിെkാIIുവn രIIാമെത ്രപതീകം നmുെട 
amയായ പ. കനയ്ാമറിയമായിരുnു. മാർേതാമാൈ്രകസ്തവരുെട 
വലിെയാരു aടയാളമാണ്˘ inും മാതൃ ഭkി. പിതാവിൽ നിnും ലഭിc 
aമൂലയ്മായ oരുദാനമാണിത്˘. പാരmരയ്Mളനുസരിc് ഭാരതtിേലk് 
വരുnതിന്˘ േതാമാ പറb തടsം തെn പ. amയുെടസാമീപയ് നmം 
ആയിരുnു. amയുെട സവ്ർgാേരാപണ രഹസയ്ം െവളിെpQതുമായുള്ള 
പാരmരയ്tിലും േതാമാശ്ളീഹ്രപതയ്kെpടുnത്˘ നമുk് 
ഓർkാം.ശ്ളിഹnാരുെട രാjിെയ ്രകിസ്തയ്ാനികളുെട 
സഹായമായുംൈദവമാതാവിെന നmുെട മാതാവായും ശ്ളീഹ പഠിpിcു. 
തനിkും ശ്ളിഹnാർkും േവIി am മാdയ്sംവഹിcതിന്െറ ഫലമായി 
തMൾ പരിശുdാtാവിെന സവ്ീകരിcത്˘ േതാമശ്ളീഹായ്k് വലിെയാരു 
aനുഭവമായിരുnു. ഈam തന്െറ ജീവിതtിലും മരണtിലും വലിയ 
സഹായമായിരിkും enു െബാധയ്െpQ ശ്ളീഹ ഈ amെയ 
നമുkുപിതൃവാtലയ്േtാെട നല്കുകയായിരുnു. പിതാവിന്െറ ഈ 
സ്േനഹ സmാനം നnിേയാെട നാം inും കാtുസുkിkുnുenതിൽ 
പിതാവിന്˘ തൃപ്തിയുIാകും. 

സ്േനഹിkുnവയ്kികെള ആദരിkുnതിന്െറ ഭാഗമാണ്˘ aേdഹtിന്െറ 
സmാനMൾ കാtുസൂkിkുnതും ആ നnെയkുറിc് പSുെവയ്kുnതും 
. aതുേപാെല തെn ്രപസkമാണ്˘ വിലേയറിയ സmാനMളുെട േപരിൽ aവ 
തnവെര ഓർkുnതും. ഈ ദുക്റാന തിരുനാൾ രIു്രപകാരtിലും 
aർtവtാകെQ. 

Fr. Thom Kizhakkedath, Palghat Diocese.  


