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ഭഺഗ്യ സ്മരണഺര്ഹനാഺയ ുണഺ്ു ഺള്  രണ്ടഺമന്  മഺര്പഺപയഽീ് വാക്വഺ യം- 
Totus Tuus ( ാര്ണമഺയഽം നാ഻േുറ എന നതായക്ഺയ഻രഽതായഽത നക്഻േ  ഺരണവഽം ടണ്ട.ത 
നാുതായ ീെറഽപത്ത഻ുല അപനാഽം അമ്മയഽം നാഷ്ടീപട്ട  ുരഺള്  ക്഻ ച്ചം ഏ നാഺയ഻ത 
 മ്മയാണ഻സ്റ്റ. വധ഻ ക്യത്ത഻ല്  ീെര഻ഞ്ഞമര്തായുപഺള്   ട്ട഻ണ഻ സഹ഻ക്കവയ്യഺീക് വ 
ബഺലന്   ഺറമ്യ഻ല്   ണ഻ക്കഽ ു ഺയ഻ത ഒരഽ ദ഻വസം  ണ഻ ഴ഻ഞ്ഞ. മ്ങ്ഽം വഴ഻ 
ന്വ  ള്ള഻യഽീ് സമ഼ ം ഒരഽ ട്്ക്ക.  ുരഺള഻ീനാ ന്഻ച്ചവ഼ഴ഻ത്ത഻ നാ഻റഽത്തഺീക് 
 ്തായഽു  ഺയ ത഻  ഺരയമഺയ഻ മഽറ഻ു വറ്റ  ുരഺള്  ുവദനാുയഺീ് ക്ലയഽയര്ത്ത഻ 
ുനാഺക്ക഻യുപഺള്  ന്വ   ള്ള഻യ഻ീല മഺക്ഺവ഻േീറ രാ ംത മറ഻യത്ത഻േീറ 
ക്഻രഽസവരാ ം ുനാഺക്ക഻  ുരഺള്  ുവദനാുയഺീ്  റഞ്ഞഽ " അുമ്മ, നനാ഻ക്ക. 
അമ്മയ഻ലല, അപനാ഻ലല, നതായ഻വ഻ീ് സഹഺയ഻ക്കഺന്  വരഽമ഻ലലതതത െഺന്   ാര്ണമഺയഽം 
നാ഻േുറക്ഺണ് (Totus Tuus). ക്ീതായക്ീതായ സമര്പ഻ച്  ുരഺള഻േ അമ്മ 
ൂ  ഻്഻ച്ചയര്ത്ത഻ത  ഺറമ്യ഻ല്നാ഻തായഽം  ുട്ക്ഺസ഻േീറ സ഻ംഹഺസനാം വീരത അല഻ 
അഗ്ക്ക്കയഽീ് ീവ്഻ുയറ്റചവ഼ണുപഺഴഽം മഺര്പഺപക് ഇക്ക. നക്ഽക്ീതായയഺണ് 
 റയഺനാഽണ്ടഺയ എത മഺര്പഺപ  ഻തായ഼റഞ  റഞ്ഞഽ  ര഻ശഽഅമ് അമ്മക് ഇക്കലലഺീക് 
മറ്റഺര്ക്കഺണ് നട്ക്യഽം നാതായഺയ഻ ഒരഽ  ഽഞ്ഞ഻ീനാ വളര്ത്തഺനാഺവഽതായ എത 

 ഺനാഺയ഻ീല  ലയഺണ വ഻രഽതായ. അുനാ ം ൂദവശഺസ്ട്ക്ം നാ഻റഞ്ഞഽനാ഻ല്ക്കഽതായക്ഺീണല഻ലഽം 
അമ്മീയ  ഽറ഻ച്ചം ഈുശഺീയ  ഽറ഻ച്ചം നതായഽ നാമഽക്ക.  റഞ്ഞഽ ക്രഽതായഽത രണ്ടഽ 
െ഻ന്ത ളഺണ് ടള്ള എ ഒതായ. അമ്മീയ ൂ  ഻്഻ക്കഽ  രണ്ട. ഈുശഺയ഻ല്  നത്ത഻ുെരഽ ത 

അമ്മീയ ൂ  ഻്഻ക്കഽ : 
സവര്ഗത്ത഻നാഽം ഭാമ഻ക്കഽം ന്യ഻ല്  മഅമ്യസ്ഥയഺണ് അമ്മത അക്ഽീ ഺണ്ടഺണുലലഺ ഓുരഺ 
ൂദവ഼  ണ഼വനാഽം സവര്ഗത്ത഻ല്  നാ഻തായ഻റങ്഻ അമ്മയഽീ് ടദരത്ത഻ല്   ത്തഽമഺസം 
വസ഻ച്ുശഷം ഭാമ഻യ഻ീലത്തഽതായ എത ഓുരഺ അമ്മയ഻ല്  നാ഻തായഽം ൂദവം ട് ക്഼ക്ഷ഻ക്കഽതായ എ 
നക്ഽു ഺുലഺരഽ മഅമ്യസ്ഥമഺണ്ത 
 ഺനാഺ മഺട്ക്ത്തവത്ത഻േീറ മഺഅമ്യസ്ഥയം ീവള഻ീപ്ഽത്തഽതായ സ്ഥലംത വ഼ട്ട഻ല്   രയഽതായവരഽീ് 
 ണ഼രഽ  ഺണഺലഽള്ള അമ്മമഺരഽീ്  ഴ഻വ് അ ഺരമഺണ്ത  ഺനാഺയ഻ീല  ഽ്ഽംബവഽം 
മനാംീനാഺന്ത. വരഽം  ഺണഺക്഻ര഻ക്കഺന്  അമര്ത്ത഻ ഻്഻ച്  രഞ്ഞഽ  ഺണഽംത നല഻ലഽം 
വ഼ട്ട഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽതായ ഒരഺള്  മഺട്ക്ം അക്ഽ ു ട്ടചത 
സഹ഻ച്വേ സഹ഻ക്കഽതായവീനാ മനാസ്സ഻ലഺ ാത വ഻ശപറ഻ഞ്ഞവുനാ വ഻ശക്കഽതായവേീറ 
നാ഻ലവ഻ള഻യഽീ് ക്഼ക്ഷണക് അറ഻യഺനാഺ ാത 

സല്മറ഻യഽ  മഺട്ക്മലല സല്ത്ത഻േ ഒരഽ  ര഻ഹഺരമഽണ്ട. നതായഽ ാ്഻ അറ഻ഞ്ഞക്ഺണ് 
മറ഻യത്ത഻േീറ മഹക്വംത  ാീ്യഽണ്ടഺയ഻രഽതായവര്  സല്ത്ത഻േീറ  ഺരണക്കഺീര ുക്്഻ത 
 ലവറക്കഺരേീറ  രഽക്ലല഻ലലഺക് ഇമ, ഗ്ിഹനാഺഥേീറ  ഻്഻പചു റഞ, ഗ്ിഹനാഺഥയഽീ് 
അനാഺസ്ഥ നതായ഻ങ്ീനാതതത ട് ക്഻സന്ധ഻ ളചീ് ടത്തരവഺദ഻ ീള അുനാവഷ഻ക്കഽതായവര്  
 ലുപഺഴഽം ട് ക്഻സന്ധ഻ ീള  ാ്ഽക്ല്  വഷളഺക്കഽ യഺണ്ത നക്ഽക്ീതായയഺണ് നാമ്മഽീ് 
 ഽ്ഽംബങ്ളചലഽം സംഭവ഻ക്കഽതായ എത 



ഈുശഺയ഻ല്  നത്ത഻ുച്രഽ :  
ട് ശ്നാത്ത഻േ  ര഻ഹഺരമഺയ഻ ൂദവ ഽട്ക്േ ൊണ്ട഻ ഺണ഻ച്ച ീ ഺ്ഽക്കഽതായക്ഺണ് 
വത്മ഼യക്ത അവീനാ ൊണ്ട഻ ഺണ഻ച്ചീ ഺ്ഽത്തഺല്  ട് ശ്നാം ക്഼രഽീമതായഽ മഺട്ക്മലല സമിധധ഻ 
ടണ്ടഺവഽ യഽം ീെയ്യചംത 

 ണക്കഽ ാട്ടലഽ ള്  നാമ്മഽീ് ണ഼വ഻ക്ത്ത഻ലഽം ീക്റ്റചം അുപഺള്  നാമ്മള്   ണക്കഽ 
 ഻ഴ്ക്ക്കഺത്തവീനാ വട്ശയ഻ക്കഽംത ഒരഽ  ീക്ഷ ക്ീതായ ഓര്ക്കഺനാഺയ഻ സര്ുേശവരന്  
നാമ്മഽീ്  ണക്കഽ ാട്ടലഽ ീള ുബഺധ ാര്േം ീക്റ്റ഻ക്കഽതായക്ഺയ഻ര഻ക്കഽുമഺത നക്ഽു ഺീല 
 ണക്കഽ ീക്റ്റ഻യ അുനാ ീര വ഻ത ട്ഗ്ന്ഥത്ത഻ല്  നാമഽക്ക.  ഺണഺംത അട്ബഹഺം, 

യഺുക്കഺബ്ത ുണഺസഫ്, സഺവാള് , ദഺവ഼ദ്, യാദഺസ്തതത നതായ഻ങ്ീനാ നാ഼ളചതായഽത  ണക്കഽ 
 ഻ഴച്വര്ക്ക. രണ്ടഽ വഴ഻ുയ ടള്ളനത ഒതായ.  ണക്ക.  ഻ഴക് ഇക്കഺത്തവീനാ വട്ശയ഻ക്കഽ  
രണ്ട. നാ഻രഺശയ഻ല്  ണ഼വ഻ക്ം ക് ര്ക്കഽ ത 
നാമ്മഽീ് അസവസ്ഥക് ള഻ലഽം ക്ഺളം ീക്റ്റ഻യ ണ഼വ഻ക് ട് മങ്ള഻ലഽം വഴ഻ ീക്റ്റചതായ മഹഺ 
ട് യഺണങ്ള഻ലഽം മറ഻യീത്ത  ാട്ടച  ഻്഻ക്കഽ ത മറ഻യം വഴ഻ ഈുശഺയ഻ുലക്ക. ക്഻ര഻യഽ ത 

അ്഻ീ ഺള഻ സംസ് ഺരത്ത഻ല്   ര്ത്തഺവ഻ീനാ  ാ്഻ ുെര്ത്തഽ വച്ഺല്   ഽറവഽ ള്  
നാ഻റവഽ ളഺ ഽംത വത്മ഼യ വു ഺഷങ്ളഺ ഽം, ഏഴ്ക്  ല്ഭരണ഻ ളഺ ഽം,  ട്ന്തണ്ടഽ 
 ഽട്ട ബഺക്ക഻യഺ ഽംത 

മറ഻യം നാീമ്മ സഹഺയ഻ക്കീട്ടത വുമ്മന് ത 

Fr. Aljo Kuttikadan,  Diocese of Palghat. 

 


