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ഭോഗ്യ സു്മ ണ്ോർഹനോയ മലങ്ക യുടെ ഗ്ർജ്ജിക്കുന്ന സിിംഹിം മീഖോരയൽ രമോർ 
ദിവന്നോരസയോസുു്  ത്ിരുരമനിയുരെയുിം സൗമയശീലനിം ഭോഗ്യസു്മ ണ്ോർഹനമോയ 
രേഷു്െ കോരത്ോലിക്കോ രമോർ പൗരലോസുു്  ദവിത്ീയൻ ബോവോയുരെയുിം പുണ്യ 
ച ിത്നോയ രമോർ ഗ്രീരഗ്ോറിരയോസുു്  ത്ിരുരമനിയുരെയുിം പിൻഗ്ോമി ത്ടെ മുൻ 
ഗ്ോമികടളലല ോവരുരെയുിം സവിരശഷത്കളുടെ സവോിംശീക ിച്ച വയക്തിത്വത്തിന്നു 
െമോയോകുന്നതു്  ത്ികചു്ചിം സവോഭോവികിം മോത്രമോണു് . ഷഷു്െിപൂർത്തി നോളുകളുടെ 
പുതമ മോയുന്നത്ിന മുമു്ു്  പൗര ോഹിത്യ നൽവ ത്തിരലക്കുു്  അഭിരഷകിം ടചയ്യ 
ടെട്ടത്ിടെ സുവർണ്ണ ജുബിലി ആര ോഷിക്കുവോൻ ഭോഗ്യിം ലഭിയു്ക്കുന്ന ടമത്രോ 
രെോലീത്തോ യി മയോവിരനരെോടല വിളിക്കടെട്ടവനോടണ്ന്നത്ിൽ ത്ർക്കമിലല . 
ബോലയനനർമ്മലയങ്ങരളോടെ വിളിക്കടെട്ടിടു്ടു്  അടത്ോടു്ടിം നഷു്െമോക്കോടത് 
പൗര ോഹിത്യ വിശുദ്ധിയിരലക്കുു്  രവേരവശിക്കുവോൻ കഞിഞ മ മുറിയോങ്കലച്ചടന 
യോണു്  എനിക്കുു്  ആദയിം പ ിചയടെെുവോൻ കഞിഞ മതു് . 1976 ടല ആദയ 
മോസങ്ങടളോന്നിൽ ഞോൻ എടെ ത്ിരുരമനിരയോടെോെിം മൂവോറു്റപുഞയിൽ രേഷു്െ 
പൗരലോസുു്  ദവിത്ീയൻ കോരത്ോലിക്കോ ബോവോ ത്ിരുരമനിയുടെ അ മനയിൽ 
രപോയരെോൾ മോലോഖമോരുടെ മുഖരത്ജസസ ു ള്ള മ മുറിയോങ്കൽ അച്ചടന പ ിചയ 
ടെെുവോൻ ഇെയോയി. ഇന്നുിം അടത്ടെ ചി സു്മ ണ്ീയമോയ ഒര ോർമ്മയോണു് . 
 ോജരയോഗ്മനഭവിക്കുരമ്ോൾ ചക്രവർത്തിയോകുന്ന രയോഗ്ിം മുറിയോങ്കലച്ചനടെ 
ന്നറിഞ മതു്  മെക്കയോത്രയിൽ എടെ ത്ിരുരമനി ത്ന്ന വിശദീക ണ്ത്തിൽ നിന്നു 
മോണു് . അർ ഹത്യുിം ഭോഗ്യവുിം രയോഗ്യത്യുിം നനപുണ്യവുിം ഒത്തിണ്ങ്ങിയ 
പൗര ോഹിത്യവിളിയോണു്  രമോർ ത്ീരമോത്തിരയോസുു്  ത്ിരുരമനിയു്ക്കുു്  സിദ്ധമോയതു് . 
ഞോൻ ത്ിരുവനന്തപു ിം ടസെുു്  പീരറ്റഞു് സുു്  കത്തീഡ്രൽ പള്ള മിയുടെ വികോ ിയോ 
യി ിക്കുരമ്ോടഞോടക്കയുിം പലത്വണ് ആവർത്തിചു്ചു്  രകൾരക്കെിവന്ന ഒരു നലല  
വോക്കുു്കുറിക്കുന്നത്ിൽ അനൗചിത്യമിടലല ന്നുു്  കരുതന്നു. 



 പര ത്നോയ എണ്ണ യു്ക്കൽ ഈ രജ ലൂരക്കോസുു്സോർ എടെ ഇെവകയിടല 
സരെസു്ൂൾ ടഹഡുു്മോസറ റുിം ഭക്തനോയ ഒരു സഭോസു്രനഹിയുമോയിരുന്നു. 
കോലിംടചയു്ത് രേഷു്െ പൗരലോസുു്  ദവിത്ീയൻ കോരത്ോലിക്കോ കോരത്ോലിക്കോ 
ബോവോ ത്ിരുരമനിരയോടെോെിം അരേഹത്തിനു്  ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യോത്ര 
ടചരയ്യെിവന്നു. കോറിൽ നിന്നിറങു്ങരമ്ോൾ ബോവോ ത്ിരുരമനിരയോടെോെമുെോ 
യിരുന്ന ടകോച്ചച്ചടന ചൂെിക്കോണ്ിചു്ചടകോെുു്  ബോവോ ത്ിരുരമനി സോറിരനോെുു്  
കലു്െിചു്ച. “ഇതു്  നിങ്ങൾക്കുള്ള മത്ോ”, അരയ്യോ ഞങ്ങളുടെ അച്ചനു്  മോറ്റമോരണ്ോ? 
“പള്ള മിയു്ക്കലല  ഭദ്രോസനത്തിനോഎന്നുു്  ബോവോ ത്ിരുരമനി മറുപെിയോയി കലു്െിചു്ച. 
അന്നുു്  ബോവോരയോടെോെമുെോയിരുന്നതു്  മുറിയോങ്കടല മുെത വയസസ ു ു്  ത്ികയോത്ത 
ടകോച്ചച്ചനോയിരുന്നു. ഇതു്  പറയുരമ്ോൾ ലൂരക്കോസുു്  സോർ അഭിമോന പുളകിത്നോ 
കോറുെുു് . സോർ നലല  യൗവനത്തിൽ ടപോൻകുന്നത്തു്  രജോലിയിലി ിക്കുിം കോലത്തു്  
ബോവോ അച്ചനോയിരുന്നരെോൾ മുത്ലുള്ള മ സൗഹൃദമോണു്  ബോവോത്ിരുരമനിയുമോ 
യുള്ള മതു് . രമോർ ത്ീരമോത്തിരയോസുു്  ത്ിരുരമനിരയോെുു്  ലൂരക്കോസുു്  സോറിനു്  നപതൃക 
വോത്സലയിം നിറഞ മ ബഹുമോനമോയിരുന്നു. മലങ്ക സഭയുടെ ശുഭകോലത്തു്  
നവദീകശുേൂഷ വൃത്മോക്കിയ ബോലയമോണു്  ത്ിരുരമനിയുരെതു് . രപോസറ ു്   
ഗ്രോരജവഷൻ കഞിഞു മു്  പഞയ ടസമിനോ ിയിൽ ത്ിരയോളജി വിദയോർത്ഥിയോയി ി 
ക്കുരമ്ോൾ സഭോന്ത ീക്ഷിം കലങ്ങിത്തെങ്ങിയിരുന്നു.  

ഒരു നലല  രമച്ചിൽെുറിം കെരെോൾ ൂടു്ടകോ ിൽ പലരുിം രശരഖമിൽ ത്ങ്ങി നിന്നുു്  
ടകോയു്ത്ത നെത്തോനള്ള മ ഒരുക്കത്തിലോയിരുന്നു. പരക്ഷ മുറിയോങ്കൽ എിം.ടക. 
രത്ോമസുു്  ടശമ്മോശൻ നലല  രമച്ചിലു് െുറത്തു്  രമയോൻ ഒരുങു്ങന്നവനലല  എന്നുു്  
സവയിംടത്ളിയിചു്ചു്  അവിെിം വിടു്ട, പ ിശുദ്ധ പോത്രിയർക്കീസുു്  ബോവോടയ ത്ള്ള മി 
െറയുന്നവരുടെ ശിക്ഷണ്ിം ഉരപക്ഷിചു്ചു്  മഞ മിനിക്ക  രമോർ ഇഗ്നോത്തിരയോസുു്  
ദയറോയിൽ അവിടെ വന്ദയ മോെെോടു്ട യോരക്കോബുു്  രമോർ യൂലിരയോസുു്  ത്ിരുരമനി 
യുടെ ശിഷയത്വത്തിൽ അഭയസനിം നെത്തി. അതു്  എനിക്കുു്  മടറ്റോരു ത് ത്തിൽ 
രവേരയോജനടെടു്ട. ത്ീരമോത്തിരയോസുു്  ത്ിരുരമനി പഞയ ടസമിനോ ിയിൽ പഠിച്ച 
കുടറ രനോടു്ടബുക്കുകൾ മഞ മിനിക്ക യിൽ ഉരപക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഞോൻ മഞ മിനി 
ക്ക യിൽ പഠിക്കുന്ന കോലത്തു്  പഞയ കുടറ ബുക്കുകളുടെ ൂട്ടത്തിൽ നിന്നുിം ഈ 
രനോടു്ടബുക്കുകൾ കെുു്  എെുത്ത ടകോെു രപോ ോനിം അവ വോയിക്കോനിം 



രവേരയോജനടെെുത്തോനിം നദവകൃപയോൽ സോധിചു്ച. ഇരെോഞുിം അവ എടെ 
കയ്യിലുെുു് . 

 ത്ിരുരമനിയു്ക്കുു്  മുെങ്ങിരെോയ രവദശോസു്ത്രോഭയസനിം തെരുന്നത്ിനു്  ഏറ്റവുിം 
അനരയോജയമോയ ഒരു സന്ദർഭമുെോയതു്  മടറ്റോരു നദവീക നിരയോഗ്മോയിരുന്നു. 
ബോിംഗ്ു് ളൂർ പള്ള മിയുടെ ആദയ വികോ ിയോയിരുന്നു ത്ിരുരമനി എന്നോടണ്ടെ 
ഓർമ്മ. അന്നുു്  യൂണ്ിയൻ ത്ിരയോളജിക്കൽ ടസമിനോ ിയിൽ പഠിക്കോൻ 
അവസ ിം ലഭിച്ച പിളർെിടെ കോലടത്ത ആദയ യോരക്കോബോയ നവദീക 
വിദ്ധയോർത്ഥി രമോർ ത്ീരമോത്തിരയോസുു്  ത്ിരുരമനിയോയിരുന്നു. സഭയിടല പിളർെുു്  
കു്നോനോയ ഭദ്രോസനത്തിടല ചില ആഭയന്ത  കലഹങ്ങൾ എന്നിവ മൂലിം ടരവേോട്ട 
സറ െുു്  ടസമിനോ ികളിൽ നമു്മടെ നവദീകട  പഠിെിക്കരുതു്  എന്ന നിലപോെോ 
യിരുന്നു അന്നുു്  രേഷഠ  കോരത്ോലിക്കോ ബോവോ ത്ിരുരമനിയു്ക്കുിം മറു്റു്  ത്ിരുരമനി 
മോർക്കുിം ഉെോയിരുന്നതു് . എന്നോൽ അത്ിടനോരു മോറ്റിം ലഭിയു്ക്കോൻ കോ ണ്ിം 
രമോർ ത്ീരമോത്തിരയോസുു്  ത്ിരുരമനിയോണു് . പിന്നീെുു്  നമു്മടെ  ടശമ്മോശശ ന്മോർക്കുിം 
ബോിംഗ്ു് ളൂ ിൽ രപോയി നിന്നുു്  പഠിക്കോൻ അവസ ിം ഉെോകുകയുിം ഉന്നത് ബിരുദ 
ങ്ങൾ രനെോനിം അരവേകോ ിം സോധിചു്ച. അരത്ോടെ ത്ിരുരമനിയുടെ രവേവൃത്തന 
രമഖല രക ളത്തിൽ നിന്നുിം മോറി, ബോഹയ രക ളത്തിലോയി. ബോഹയ രക ള 
ത്തിൽ രേഷു്െ പൗരലോസുു്  ദവിത്ീയൻ കോരത്ോലിക്കോ ബോവോത്ിരുരമനിയുടെ 
ആദയ സന്ദർശനിം അരനക പുത്ിയ രദവോലയങ്ങൾക്കുു്  കോ ണ്മോയി.പിന്നിെു 
ബോഹയരക ളത്തിടലനമു്മടെസഭയുടെ പുര ോഗ്ത്ി അഭിവന്ദയ ത്ീരമോത്തിരയോസുു്  
ത്ിരുരമനിയുടെ ജീവച ിത്രരത്തോെുു്  രചർന്നുു്  നിലു്ക്കുന്നത്ോണു് . 

 കോലിം ടചയു്ത് മൂരത്തെത്തു്  രത്ോമസുു്  രമോർ ടത്രയോഫിരലോസുു്  ത്ിരുരമനിയുടെ 
കോലരശഷിം ബോഹയ രക ളത്തിടെ സവത്ന്ത്ര ചുമത്ലരയറ്റരെോൾ മുത്ൽ 
ത്ിരുരമനിയിടല സിം ോെകടെ നവഭവിം സഭയു്ക്കുു്  മുത്ലു്ൂട്ടോയി. അഭിമോന 
ക മോയ രനട്ടങ്ങൾ ടകോെുു്  സഭടയ രപോഷിെിച്ച അക്കോലവുിം ത്ിരുരമനിയു്ക്കുു്  
ടപോൻതൂവൽ നലു്കുന്നത്ോണു് . രകോട്ടയിം ഭദ്രോസന ടമത്രോരപോലീത്തോ, ടകോലല ിം 
നി ണ്ിം തമ്മൺ ഭദ്രോസന ടമത്രോരെോലിത്തോ എന്നീ സന്ദർഭങ്ങൾ സഭ 
പലവിധ കഷു്െത്കളിലൂടെ കെന്നുരപോയ കോലങ്ങളോണു് . അരെോടഞോടക്ക 
നിശ്ചയ ദോർഢ്യരത്തോടെയുിം അെിയുറച്ച നദവഭക്തിരയോടെയുിം നലല  രനതൃത്വിം 



നലു്കോൻ അഭിവന്ദയ ത്ിരുരമനിയു്ക്കു കഞിഞു മ. പ ിശുദ്ധ സഭയു്ക്കുു്  നലല  ഒരു 
പൗര ോഹിത്യ രനതൃനി  വളർത്തിടയെുക്കോൻ കഞിഞ മത്ോണു്  അഭിവന്ദയ ത്ിരു 
രമനിയുടെ മടറ്റോരു രനട്ടിം. സമീപകോലത്തു്  രമലു്െട്ട സഥോനരത്തയു്ക്കുു്  അഭിഷി 
ക്ത ോയ അരനകിം ത്ിരുരമനിമോർ അഭിവന്ദയ ത്ിരുരമനിയുടെ ശിഷയ സമ്ത്തി 
ലു് ടെട്ടവ ോണു് . ഇതു്  അഭൂത്പൂർവ്വമോയ ഒരുരനട്ടമോണു് . ടമത്രോരെോലീത്തോ 
സഥോനടത്ത ത്ി ക്കുകൾ ത്ിരുരമനിയിടല നലല  എഞുത്തകോ ടന ക്ഷീണ്ിെി 
ക്കുന്നതു്  ക്ഷന്തവയമലല . എന്നോടണ്ടെ പക്ഷിം. എടെ വോയു്ക്കുു്  ഒരു കോവലു്ക്കോ 
 രനയുിം എടെ അധ ങ്ങൾടക്കോരു സൂക്ഷിെുകോ രനയുിം നിയമിക്കണ്ടമ എന്നുു്  
രവേോർത്ഥിക്കുന്നവ ോണു്  എലല ോ യോരക്കോബോയക്കോരുിം. എന്നോൽ അഭിവന്ദയ 
ത്ീരമോത്തിരയോസുു്  ത്ിരുരമനിയുടെ വോയു്ക്കുിം അധ ങ്ങൾക്കുിം കർത്തോവുു്  നിയ 
മിച്ച കോവലു്ക്കോ രനരെോടല ഒരു കോവലു്ക്കോ ടന മറ്റോർക്കുിം നിയമിച്ചിട്ടിലല . 
എത്ര രവേരലോഭനിം വന്നോലുിം ആ ത്ിരുവോയിൽ നിന്നുിം ഒരു അഭിരവേോയിം വീണ 
കിടു്ടടമരന്നോ അത്ിൽ നിരന്നോരു വിവോദിം ഉെോക്കോടമരന്നോ ആരുിം വയോരമോഹി 
രക്കെോ. ഭൂമിയിൽ നന്നോയി അദ്ധവോനിക്കുന്ന ഒരു നലല  കർഷകനോണു്  
ത്ിരുരമനി എന്നതു്  അത്ഭുത്ടെെുത്തന്ന മടറ്റോരു അറിവോയിരുന്നു എനിക്കുു് . 
അരേഹത്തിടെ ഏറ്റവുിം പുത്ിയ രനട്ടമോയി ിക്കുിം രകോട്ടയടത്ത പുത്ിയ 
ഭദ്രോസന രകന്ദ്രിം. ഈ രലഖനിം അവസോനിക്കുന്നിലല ോ ത്ിരുരമനിയുടെ 
പ ിേമങ്ങളുിം സഭയു്ക്കു രവെിയുള്ള മ ജോഗ്രത്യുിം അെുത്ത മടറ്റോരു സുവർണ്ണ  
ജൂബിലിരയോളിം നീളുമോറോകടട്ട എന്നുു്  രവേോർത്ഥിക്കുകയുിം ആശിംസിക്കുകയുിം 
ടചയുന്നു . 


