


എഡിറ്റേഴ്സ് റ്�ോട്്
നല്ല വർത്തമാനം നല്ല ഭാവിയം നല്ല ഭൂതകാലവം സമ്ാനിക്ം. കാല
ത്തിന്റെയം സംസാരത്തിന്റെയം കാര്യത്തിൽ ഇതു നനരാണ്. നല്ലതു 
പറയാൻ നമുക്് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്്, ശരിയായത് പ്രചരിപ്ിക്ാനം.  
നല്ല വിനശഷം പറയലാണന്ല്ലാ സുവിനശഷത്തിന്റെ സവിനശഷതയം. 
ആസുരകാലത്ത് ഇതിന വളന്ര പ്രസക്ിയണ്്. നല്ലതു പറഞ്ാണ്  
മനഷ്യന്ര സ്വീകരിനക്ണ്ത്. 

നല്ലതു നകട്ാണ് മറ്റുള്ളവർ വനരണ്തും. അതിനാണന്ല്ലാ നാം  
വിളിക്ന്പ്ട്ിരിക്ന്നതും. 'ന്സവാർത്ത' എന്ന വാക്ിന സുവിനശഷം 
എന്നാണ് അർഥം. ഈ മാസികയന്െ ഉനദേശ്യവം അതുതന്ന്ന.

ചരിത്രന്മഴുതാനള്ള തവീജ്ാലയാണ് യവത്ം. അങ്ങന്ന എഴുതന്പ്ടുന്ന 
ചരിത്രം നരഖന്പ്ടുത്താന്ത നപാകരുത്. ന്ചയ്യുന്നന്തല്ലാം നരഖന്പ്ടുത്തുന്നു 
എന്നാകുന്ാൾ ന്ചയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാകും. അങ്ങന്ന നല്ല 
ന്ചയ്ികളുന്െയം നല്ല വാർത്തകളുന്െയം നതാത് ഏറം.
 
മലങ്കരകനത്താലിക്ാ സഭയിന്ല യവജന സഭയായ എം.സി.വവ.എ
മ്ിന്റെ ദുബായ് യൂണിറ്് പുതിയ ചരിത്രം എഴുതാന്നാരുങ്ങുകയാണ്. 
പുതിയ കാലനത്താടു പുതിയ രവീതിയിൽ സംവദിക്ാന്നാരുങ്ങുകയാണ്. 
യവാക്ളിൽ ഏന്റ നന്മയണ്്. പ്രളയത്തിന്റെ നാളുകളിൽ നകരളം സ്ാനം 
ന്ചയ്ത് ആ ചിന്തകളിനലക്മാണ്. 

കണ്ം കാതും തുറന്നാൽ ഇനിയനമന്റ നന്മകൾ കാണാനാകും. അതിന 
ന്സവാർത്ത കാരണമാകും എന്നു വിശ്ാസമുണ്്. എനിക്് ഗന്ധമുന്ണ്ന്ന് 
പൂവ് വിളിച്ചു പറയില്ലനല്ലാ. കാറ്് അത് പറയം അനഭവനവദ്യമാക്ം.

രാജു മാത്യു
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താളുകൾ മറിക്കുമ്ാൾഎഡിമ്ാറിയൽ ടീം

രക്ാധികാരി
റവ: ഫാ. മാതയു കണ്തിൽ

ചവീഫ് അവ്്സർ
രാജു മാതയു

എ്ിറ്ർ
നജായ് ്ാനിനയൽ

നകാ-ഓർ്ിനനഷൻ
ന്ാ: ലിബു നജാർജ്്

നകാ-ഓർ്ിനനഷൻ
ന്റജി നകാശി 

സാംജി എബ്ാഹാം 
ആർട്ിക്ിൾ കളക്ൻ

കവർ ്ിവസൻ 
ലിനറൊ നതാമസ്

നലഔട്് ്ിവസൻ 
ജിനനഷ് മാതയു

പ്രിൻറിങ്ങ് & പബ്ിഷിങ്ങ്
എം.സി.വവ.എം എക്ികയൂട്വീവ്, ദുബായ് 
Email: sevarthadxb@gmail.com
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എ്ിറ്ർ
സിൽവി സുന

സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണടിക്കുന്നു 

ന്സവാർത്ത മാഗസിനിനലക്് സൃഷ്ികൾ 
ക്ണിക്ന്നു. കഥകൾ, കവിതകൾ, നലഖന
ങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ അക്രങ്ങളാക്ി ഞങ്ങൾ
ക്് അയച്ചുതരൂ.. 

ലഭിക്ന്ന സൃഷ്കളിൽ നിന്നും തിരന്ഞ്ടു
ക്ന്നവ മാത്രനമ പ്രസിദ്വീകരിക്കൂ.

Email: sevarthadxb@gmail.com 
Contact number: +971 50 7495 290
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മലങ്കര കനത്താലിക്ാ യവജന പ്രസ്ാനത്തിന്റെ നനതൃത്ത്തിൽ 
ഒരു പുതിയ ഉദ്യമത്തിന് തുെക്ം കുറിക്കയാണ്.
'ന്സവാർത്ത' (Sevartha) മലങ്കര യൂത്ത്  നവായിസ് .  
എല്ലാ മാസവം നമ്മുന്െ അംഗങ്ങൾക്് എത്തിച്ചുന്കാടുക്ന്ന ഈ 
നപ്രക്ിതപ്രവർത്തനം വഴിയായി വബബിൾ കൂടുതൽ  
പഠിക്ന്നതിനം വിശ്ാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴന്പ്ടുന്നതിനം,
സഭാശാസ്ത്രത്തിൽ തങ്ങന്ളതന്ന്ന രൂപന്പ്ടുത്തുന്നതിനം  
നവദിയായിത്തവീരും. അതിനനക്ാൾ ഉപരിയായി, വദവദത്തമായി 
ഓനരാരുത്തർക്ം ലഭിച്ിട്ടുള്ള കഴിവകൾ വാക്കളിലൂന്െ  
മറ്റുള്ളവരിനലക്് പകർന്നുന്കാടുക്ന്നതിന് ഇത് പ്രനചാദനമാകും.  

ഈ മണലാരണ്യത്തിൽ മലങ്കര സഭയിന്ല യവജനങ്ങളുന്െ ഈ കാൽവയ് പ്് തവീർച്യായം 
ചരിത്രത്തിൽ നരഖന്പ്ടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാകും. ഇതിലൂന്െ നമ്ൾ ഒരു സഭയായി വളരുന്നതിന് 
സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. 

ഇതിന് നനതൃത്ം നൽകുന്ന ദുബായ് മലങ്കര കനത്താലിക്ാസഭാ സമൂഹത്തിന്ല എല്ലാ യവജന
ങ്ങൾക്ം ഞാൻ എന്റെ നദേി അർപ്ിക്ന്നു. നിങ്ങളുന്െ ഈ കാൽവയ് പ്് നമ്മുന്െ സഭയ്കം സമൂഹ
ത്തിനം പ്രനചാദനമാകന്ട് എന്ന് ആശംസിക്കയം ന്ചയ്യുന്നു. 

വദവം നന്മ് അനഗ്രഹിക്ന്ട്.

നസ്ഹനത്താന്െ, 
റവ: ഫാ: മാതയു കണ്ത്തിൽ

നയശുവിനനാെ് ഐക്യന്പ്ട്് ഫലം നല്കുന്നതായിരിക്ണം 
നമ്മുന്െ ജവീവിതം. ഫലം നൽകാത്ത മതജവീവിതന്ത്ത ഫലം 
നൽകാത്ത മുന്തിരിന്ചെിനയാടും, ഫലം നൽകാത്ത അത്തിവൃ
ക്നത്താടും കർത്താവ് ഉപമിച്ിരിക്ന്നു. നയശുവിനനാന്ൊ
പ്മുള്ള ജവീവിതവം ജവീവിതാദ്്ാനവമാണ് ഫലം നൽകുന്നത്. 
നയശുവില്ലാത്ത അദ്്ാനം നിഷ് ഫലവം അർത്ഥശൂന്യവമാണ്. 
പനത്രാസും കൂട്രും ഒരു രാവമുഴുവൻ വലന്യറിഞ്ിട്ടും ഒരു ന്പാെി 
മത്്യം നപാലം ലഭിക്ാതായനപ്ാൾ നയശുവിന്റെ വാക്ിൽ 
വിശ്സിച്് വലന്യറിഞ്നപ്ാൾ അവർക്് ധാരാളം മത്്യം 
ലഭിച്ചു. നയശുവിന്റെ കൽപന അനസരിച്് വലന്യറിഞ്നപ്ാ
ളാണ് അവരുന്െ അദ്്ാനം സഫലമാകുന്നത് 'നിങ്ങൾ എന്നിൽ 

വിശ്സിക്ന്നുന്വങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം ഫലം പുറന്പ്ടുവിക്ം' (നയാഹ: 15:5)

നാം സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ാൾ എല്ലാവർക്ം സുവിനശഷത്തിന്റെ വചതന്യം പങ്കുവയ്ക്കണം. 
വചനമനസരിച്് ജവീവിച്ാൽ മാത്രനമ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ. വചനം പഠിക്ണം. 
അറിയണം, ജവീവിക്ണം, പങ്കുവയ് ക്ണം. ഉത്ഥിതനായ കർത്താവിന്ന അറിനയണ്ത്  വചന 
ശ്രവണത്തിലൂന്െയാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ജവീവിതം, നപ്രക്ിതയാത്ര 
ആ നസ്ഹം സനഹാദരങ്ങളിനലക്് പകരാനള്ള ഈ യാത്ര നമുക്് തുെരാം.

നസ്ഹനത്താന്െ, 
റവ: ഫാ: എബ്ാഹാം വതപ്റ്ിൽ
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ദുബായ് എംസിവവഎം ന്സവാർത്ത എന്ന മാസിക പ്രസിദ്വീകരിക്ന്നു 
എന്നറിയന്നതിൽ അതിയായ സനന്താഷമുണ്്. ഇത് ദുബായ് സമൂഹത്തിന്ല 
അംഗങ്ങൾക്് അവരുന്െ സർഗ്ഗവാസനകളുന്െ ആവിഷ്ാരത്തിനള്ള ഒരു 
നവദിയായം, നലഖനങ്ങളുന്െയം, കഥയന്െയം, കവിതകളുന്െയം, നവവീന 
ചിന്തകളുന്െയം പുതിയ നലാകത്തിനലക്ള്ള പ്രനവശനത്തിന് പ്രനചാദനവ
മായി മാറന്ട്ന്യന്നു ആശംസിക്ന്നു. 

എംസിവവഎം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉദ്യമം ആരംഭിക്വാനായി നനതൃത്ം 
നൽകിയവന്ര  പ്രനത്യകം അഭിനദേിക്ന്നു.  

നസ്ഹപൂർവ്ം...
Biran Philip (President, MSCC Central Committee, UAE)

ഉയർന്ന ചിന്ത, വലിയ സ്പ്ം, മികച് ആസുത്രണം ഇവയാൽ നമുക്് 
നലാകത്തിന്ല ഏറ്വം ഉത്തമമായത് വകയ്യെക്ാം എന്ന ചിന്തന്ക്ാപ്ം, 
യവത്ത്തിന്റെ വനസർഗ്ഗവീക സിദ്ികൾ കൂെി കൂട്ിയാൽ പുതിയ പ്രഭാതം 
ഉണർത്തുവാൻ നമുക്് കഴിയം. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു തലമുറയന്െ പ്രതിനിധി 
ആയിരിക്ണം ഓനരാ മലങ്കര യവാവം യവതിയം..

നയശുവാകുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഏറ്റുവാങ്ങി വചനമാകുന്ന വളവം, നസ്ഹ
മാകുന്ന ന്വള്ളവം സഭയാകുന്ന നവരിലൂന്െ വലിന്ച്ടുത്തു ബലമുള്ള തണ്ം 

പെർന്ന് പന്തലിച് ഇലകളും, സുഗന്ധമുള്ള പൂക്ളും, മധുരകരമായ ഫലങ്ങളും ആയിത്തവീരാൻ ന്സ
വാർത്തക്് (മലങ്കര കാത്തലിക് യൂത്ത് നവായിസ് ) സാധിക്ന്ട് എന്ന് ആശംസിക്ന്നു.

സ് നനഹനത്താന്െ 
Xavier Mathew (President, MCYM Central Committee, UAE)

I am glad to know that MCYM, Dubai unit is planning to publish a 
Magazine to spread its voice to all. I am sure that, this magazine will 
be useful to reveal the hidden talents of the young Malankarites in the 
glorification of the Kingdom of God. My hearty congratulations to one 
and all who worked behind the scenes and assure all the support from 
Syro Malankara Catholic Committee, Dubai.

With love and prayers,
Philip Varghese (President MSCC Dubai)

I am extremely pleased to know that the MCYM, Dubai is publishing 
a youth magazine for the young minds of our Church. It will be a 
great platform for our members to showcase their talents and gain 
recognition for it. This magazine will be a great source of inspiration for 
the MCCL members to start a similar venture in the near future. 

I also take this opportunity to congratulate all those who have exerted 
their time and efforts to publish this Magazine. 

With love and prayers,
Tijin ( President, MCCL Central Committee, UAE)



ആർച്ചുബടിഷപ്പ് ബനഡടിക്പ് മാർ ഗ്രീഗ�ാറടിഗ�ാസപ്  
24-മത്പ് ഓർമ്മപ്പ്രുന്ാൾ 

1916 ന്ഫബ്രുവരി ഒന്നിന് തിരുവല്ലയിന്ല കുെമാൻകു
ളത്ത് ഇെിക്ള-അന്നമ് ദ്തികളുന്െ രണ്ാമന്ത്ത 
മകനായി വർഗ്ഗവീസ് ജനിച്ചു. പുതുനശേരിയിലം ഇരവി
നപരൂരും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്ി. 
ഇനതസമയത്തായിരുന്നു മാർ ഇവാനിനയാസ് പിതാവ് 
ബഥനി സന്യാസ സമൂഹം സ്ാപിച്ത്. തങ്ങളത്തിൽ 
കുടുംബം അന്ന് ഓർത്തന്ാക്് സഭയിൽ ആയിരുന്ന്ന
ങ്കിലം ബഥനി സന്യാസസമൂഹവമായി അടുത്ത ബന്ധം 
പുലർത്തിയിരുന്നു. സന്യാസജവീവിതത്തിൽ ആകൃഷ്നായി 
വർഗ്ഗവീസ് 1933 നവ. 23-ന് ബഥനി സന്യാസസമൂഹ
ത്തിൽ നചർന്ന് ബന്ിക്് എന്ന നപര് സ്വീകരിച്ചു. 
തുെർന്ന് അനലാഷ്യസ് വമനർ ന്സമിനാരിയിൽ 
സുറിയാനി അദ്്യാപകനായി നിയമിതനാവകയം 
മദ്ാസ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ഒന്നാം റാനങ്കാന്െ 
സാ്ത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നനടുകയം ന്ചയ്തു. 
1952-ൽ മാർ ഇവാനിനയാസ് നകാനളജിന്റെ പ്രഥമ 
പ്രിൻസിപ്ൽ ആയി നിയമിതനായി. തുെർന്ന് 1955-ൽ 

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയന്െ ആർച്്ബിഷപ്ായി ബന്ിക്് മാർ ഗ്രവീനഗാറിനയാസ് ചുമതലനയറ്റു.
സ്ജവീവിതം സമൂഹനന്മയ്കം, മതവമത്രിക്ം നവണ്ി ഉഴിഞ്ഞുവച് ആ താപസനശ്രഷ്ഠൻ അക്ാലത്ത് 
ഉണ്ായ പല മതസ്പർദ്കളിലം പരിഹാരവമായി ഇറങ്ങിന്ച്ന്നു. പാവങ്ങളുന്െ ഉന്നമനത്തിനായി 
പിതാവ് പല പദ്തികളും തുെക്ംകുറിച്ചു. മലങ്കര സുറിയാനി കനത്താലിക്ർക്് നവണ്ി 41 വർഷം 
നസവനമനഷ്ഠിച് പിതാവ് 1994 ഒനക്ാബർ 10-ന് നിത്യതയിൽ പ്രനവശിച്ചു.

പ്രിയ യവജനസനഹാദരങ്ങനള,  
പരിശുദ് കനത്താലിക്ാ സഭ യവജന വർഷമായി ന്കാണ്ാടുന്ന ഈ 
സദേർഭത്തിൽ, യവജനങ്ങൾ ഏന്റ ശ്രദ്ിനക്ണ്തും സ്ായത്തമാനക്
ണ്തും ക്ിസ്തുനാഥന്റെ പാഠങ്ങൾ ആന്ണന്ന ഉത്തമനബാധ്യനത്താന്െ 
മണലാരണ്യത്തിന്ല മലങ്കരയന്െ യവജന മക്ൾ കർമനിരതരായി മുനന്ന

റന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്്. ന്സവാർത്ത എന്ന നപരിൽ ദുബായ് എംസിവവഎം ഈ മാഗസിൻ 
പ്രസിദ്വീകരിക്ന്നതിൽ ഏന്റ ചാരിതാർഥ്യമുണ്്. ആനകാലികപ്രസക്മായ സർഗാത്മകസൃഷ്ി
കളുന്െ സമാഹാരമാണ് ന്സവാർത്ത എന്നത് നിസംശയം പറയവാൻ സാധിക്ം. ഈ അക്രക്കൂ
ട്ിന പിന്നിൽ കരങ്ങൾ നകാർത്ത എല്ലാ സുമനസുകന്ളയം സർവശക്ൻ അനഗ്രഹിക്ന്ട്.  

'യവാനവ, നിന്റെ യവത്ത്തിൽ ആനദേിക്ക' എന്ന തിരുവചനം സങ്കവീർത്തനമായി നമ്മുന്െ  
കാതുകളിൽ മുഴങ്ങന്ട്. ജയ് എംസിവവഎം 

നസ്ഹപൂർവ്ം...

Samji Abraham President, MCYM, Dubai
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പ്ാർഥന
കർതാഗേ എപ്ന് അങ്ങയുപ്െ  

സമാധാനതടിനപ്റ ഒരു ഉപകരണമാഗകേണഗമ.
േടിഗ്വേഷമുള്ടിെതപ് ഗനേഹവം ഗ്ാഹമുള്ടിെതപ് 

ക്ഷമയും സഗദേഹമുള്ടിെതപ് േടിശവോസവം  
നടിരാശയുള്ടിെതപ് പ്ത്്ാശയും 

അന്ധകാരമുള്ടിെതപ് പ്കാശവം 
സന്ാപമുള്ടിെതപ് സഗന്ാഷവം 

ഞാന േടിത്യ്ക്കപ്ടെ. 

മാഗറണ്ടേപ്� മാറ്റുോനുള് ധധര്വം 
മാറ്റപ്പ്ൊതേഗ�ാടു പ്പാരുതപ്പ്ടുോനുള് 

േടിഗേകവം ഇേ േടിഗേചടിച്ചറടി�ാനുള് 
േടിജ്ാനവം എനടിക്കു നരീ ത്ഗരണഗമ. 

ഓ ്ടിേ്നാഥാ ആശവേസടിപ്ടികേപ്പ്ടുന്ത്ടിപ്നകോ
ൾ ആശവേസടിപ്ടിക്കുന്ത്ടിനും മനസ്ടിലാകേപ്പ്ടുന്
ത്ടിഗനകോൾ മനസ്ടിലാക്കുന്ത്ടിനും ഗനേഹടികേപ്പ്

ടുന്ത്ടിഗനകോൾ ഗനേഹടിക്കുന്ത്ടിനും 
എനടികേപ് ഇെ�ാഗകണഗമ. എപ്ന്ന്ാല് 

പ്കാടുക്കുഗ്ാഴാണപ് ഞങ്ങൾകേപ് ലഭടിക്കുന്ത്പ്. 

ക്ഷമടിക്കുഗ്ാഴാണപ് ഞങ്ങഗ�ാെപ് 
ക്ഷമടിക്കുന്ത്പ്. മരടിക്കുഗ്ാഴാണപ് ഞങ്ങൾ  

നടിത്്ജരീേടിത്തടിഗലകേപ് ജനടിക്കുന്ത്പ്.

OCTOBER  
MONTH OF THE 

HOLY ROSARY

MCYM ANTHEM
സടിരക�ടില് േരീര്ം നുരയും നൂത്ന

യുേജന ശക്ടി ത്രം�ം 
കര�ടില് ധരൈസ്തേ ധർമം

ലകപ് ഷ്ം മാനേ േടിഗമാചനം 

എം.സടി. ധേ.എം. എം.സടി. ധേ.എം.
അണടി�ണടി ഗചർന്ടിൊം

അഭടിമാനതടിന അലകളു�ർതടി
ഒന്ാ�പ് പാെരീൊം 

ത്മസടിന ഗകാടെ ത്കർകോന അനപടിനപ്പാ
നേടി�ക്കുക�ാ�രീൊം

ഗനരടിന പ്പാപ്ന്ാ�ടി േരീശാന നന്മ ത്നന
ക്ഷത്രകേത്ടിരാ�രീൊം 

പ്ശ്ന ശത്ങ്ങ�ടിലമരും നാെടിപ്ന
േടിശവോസതാലുണർതടിൊം

സവോർഥപ്രന്നുപ്മാ�ടിപ്ടിക്കും
സമൃദ്ടിപ്� ഗമാചടിപ്ടികോം 

ശാന്ടി ത്ന ചുണ്ടടിപ്ല പാട്ടുണർതാനനരീ
ത്ടി പ്ോചകരാ�രീൊം

അറടിവണർത്ം പ്ാർഥന�ാല് 
ആത്മ ധധര്ം ഗനെരീൊം
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ന്ചെികൾക്ം, പൂക്ൾക്ം പക്ിമൃഗാദി
കൾക്ം ഒരു വിശുദ്ൻ! ഒരു സുദേരിയായ 
വധുവായി ദാരിദ്്യന്ത്ത ഗാഢഗാഢം പുണർന്ന 
അസവീസിയിന്ല ഏറ്വം സ്ന്നന്റെ മകൻ. 
നയശുവിന്റെ ജനനം നലാകം മുഴുവൻ ന്കാണ്ാ
ടുന്ാൾ ആ സ് മരണ ജ്ലിപ്ിച്് നിർത്തുവാൻ 
ന്ചറ പുൽക്കൂെ് എന്ന ആശയം നലാകത്താദ്യ
മായി അവതരിപ്ിച്, 'കിറക്ൻ' എന്ന് വവീട്ടുകാ
രും നാട്ടുകാരും കളിയാക്ി വിളിച് മനഷ്യൻ!

ഇത് ഇറ്ലിയിന്ല അസ്വീസ്ിയിൽ ജനിച് 
ഫ്ാൻസിസിന്റെ കഥ. പട്ാളക്ാരനാകാൻ 
ന്കാതിച്് ജയിലിൽ അെയ്ക്കന്പ്ട്, അവിന്െ 
നരാഗാവസ്യിൽ മനസ്ിലം ശരവീരത്തിലം 
അന്ധകാരം നിറയന്ാൾ ഒരു ന്വള്ളിന്വളി
ച്ംനപാന്ല നസറായനായ നയശുവിന്റെ മുഖം 
ന്തളിഞ്ഞു വരികയം ആ വദവവീക അതുഭുത
ന്വളിച്ം അനഭവിച്റിഞ്് നന്മയന്െ വെവൃക്
മായിത്തവീരുകയം ന്ചയ് ത വിശുദ്ൻ!

സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത ജവീവിതം ന്കാണ്ം 
അവിശ്സനവീയമായ വ്യക്ിവവഭവം 
ന്കാണ്ം വദവവീക ശക്ിയാൽ നിറയന്പട് പ്ര
കൃതിയന്െ വിശുദ്നാണ് ഫ്ാൻസിസ്. ഓനരാ 
ന്ചറ ജവീവിയിലം വദവത്തിന്റെ ജവീവന്റെ 
തുെിപ്് കണ്റിഞ് ക്ിസ്വീയ സഭയിന്ല 
ശ്രവീബുദ്ൻ!

*** *** ***

കാെ്. ന്കാടും കാെ്.

നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏന്റ കാതങ്ങൾ പിന്നി
ട്ിരിക്ന്നു. കൂന്െ തുണയായി വന്ന ശിഷ്യന്മാർ 
ആരും ഇനപ്ാൾ ഒപ്മില്ല. ഭവീതിയന്െ ന്പരു്റ 
മുഴങ്ങിയനപ്ാൾ ഓനരാരുത്തരായി ഈ യാത്ര
യിൽ ഫ്ാൻസിസിന്ന വിട്ടുനപായി.

അങ്ങന്ന അവസാന ശിഷ്യനം പ്രാണര
ക്ാർത്ഥം നപെിനച്ാെിയനപ്ാൾ ഫ്ാൻസിസ് 
വനത്തിന്റെ നടുക്് വലിന്യാരു മരച്ചുവട്ിൽ 

പൂക്കളുടടയം  
കിളികളുടടയം 
വിശുദ്ധൻ

നജായ് ്ാനിനയൽ
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ഇരുന്നു. ചുറ്റും ഫ്ാൻസിസിന് പ്രിയങ്കരമായ കി
ളികളുന്െ പാട്ടുകൾ, നൃത്തം വയ്കന്ന ന്ചെികൾ, 
മരങ്ങൾ... ഇളം കാറ്്. ഏകാന്തത ഫ്ാൻസിസി
ന് പുത്തരിയല്ല. അളവറ് സ്ത്തും, കൂട്ടുകാരും 
എല്ലാന്മല്ലാം ഉണ്ായിരുന്നു. അതല്ലാം വിന്ട്
റിഞ്ാണ് ഏകാന്തതയം വദവവീക പുണ്യവം 
ദാരിദ്്യവം ആലിംഗനം ന്ചയ് തത് . ഒരു 
വർഷക്ാലം ജയിലിൽ കിെന്നനപ്ാൾ അന
ഭവിച് നവദന യാതനകൾ ഫ്ാൻസിസിന്ന 
മാറ്ിമറിച്ചു. എന്താണ് പട്ിണി എന്നറിഞ്ഞു. 
വദവികപ്രകാശം അറിഞ്ഞു. ആ പ്രകാശം ഒരു 
ജ്ാനമായി, നബാധമായി ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു.

അസവീസിയന്െ വവീഥികളിൽ കിളികനളാടും, 
ന്ചറ ജവീവികനളാടും ചിരിച്ചുല്ലസിക്ന്നവന്ന 
കണ്് മാനസിക വിഭ്ാന്തിയള്ളവൻ എന്ന് 
എല്ലാവരും വിളിച്ചു. സ്ന്ത വസ് ത്രം നപാലം 
തിരിന്ക ഊരിനിൽകി ഫ്ാൻസിസ് വവീട്ിൽ
നിന്നും ഇറങ്ങി.

തനന്നാന്ൊപ്ം കൂെിയ ശിഷ്യഗണങ്ങളുമായി 
ഈ പട്ണത്തിൽ എത്തിയനപ്ാളാണ് പട്
ണവാസികന്ള ഗ്രസിച്ിരിക്ന്ന വലിന്യാരു 
ഭവീതിന്യപ്റ്ി അറിഞ്ത്. പട്ണത്തിലിറങ്ങി 
മനഷ്യന്ര പിെികൂടുകയം ന്കാല്ലുകയം ന്ച
യ്യുന്ന ഒരു ഭവീകരനായ ന്ചന്നായ ആയിരുന്നു 
വില്ലൻ. മൂവന്തിയായാൽ അമ്മാരും കുട്ികളും 
നപെിനയാന്െ കഴിഞ്ഞു. ഇതറിഞ് ഫ്ാൻസി
സ് രണ്ം കൽപിച്് ന്ചന്നായന്യ നതെി കാ
ട്ിനലക്് നപാകുവാൻ തവീരുമാനിച്ചു. ശിഷ്യരും, 
നാട്ടുകാരും വിലക്ിന്യങ്കിലം ഫ്ാൻസിസിന്റെ 
തവീരുമാനം ശിലനപാന്ല ഉറച്തും, മുഖം ന്വണ്ണ
നപാന്ല മൃദുലമായ പുഞ്ിരിയിലമായിരുന്നു.

ശിഷ്യർ എല്ലാം ഓെിന്യാളിച്നപ്ാളും, ന്കാടും
കാട്ിൽ മരത്തണലിൽ ഇരിക്ന്ാളും ഫ്ാൻ
സിസിന്റെ മുഖത്ത് അനത പുഞ്ിരിതന്ന്ന. 
കാറ്ിലാടുന്ന മരച്ില്ലകളുന്െ താളം. മദേമാരുതന്റെ 
ഈണം.

ന്പന്ട്ന്ന്നാരനക്ം! കുറ്ിക്ാടുകൾ ഇളകുന്നു. 
ഒരു ശബ്ം! ഫ്ാൻസിസ് ന്ചവി വട്ം പിെിച്ചു. 
കണ്കൾ കുറ്ിക്ാട്ിനലക്് തുറിച്ചുനിന്നു.  
മനഷ്യമണം തിരിച്റിഞ് ക്രൂരനായ ആ 
മൃഗത്തിന്റെ ചലനമാനണാ അത്? ഒരു നിമിഷം 

ഫ്ാൻസിസ് ആകാശനത്തക്് വകകൾ ഉയർ
ത്തി. സർവശക്നായ വദവന്ത്ത വിളിച്ചു
പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനപ്ാനഴക്ം ന്ചന്നായ ഫ്ാൻ
സിസിന്റെ മുന്നിനലക്് ചാെിവവീണു. അനദേഹം 
ആ ക്രൂരജവീവിയന്െ കണ്കളിനലക്് നനാക്ി. 
മനഷ്യന്റെയം മൃഗത്തിന്റെയം കണ്കൾ 
തമ്ിൽ തമ്ിൽ കൂട്ിമുട്ി. തന്ന്ന ആക്മിക്ാൻ 
എടുത്തുചാെിയ ന്ചന്നായന്െ ആക്മണത്തിൽ 
നിന്ന് ഫ്ാൻസിസ് വഴുതിമാറി.

മുകളിൽനിന്നും താനഴക്് ചാെിവവീണ ന്ചന്നായ 
എനന്താ വലിയ പ്രഹരനമറ്നപാന്ല നിലംപതി
ച്ചു. നിലത്തുവവീണ ന്ചന്നയന്െനമൽ മരത്തിൽ
നിന്നും ഉണങ്ങിയ ഒരു ശിഖരവം വന്നുപതിച്ചു. 
അതുവന്ര എല്ലാവന്രയം ഭയന്പ്ടുത്തിയിരുന്ന 
ആ ക്രൂരമൃഗം നവദനനയാന്െ നിലവിളിച്ചു. ഫ്ാൻ
സിസ് അതിനടുനത്തക്് നെന്നുന്ചന്നു, തന്റെ 
കരം നവീട്ി ആ ന്ചന്നായന്യ ന്താട്ടു. അതിന്റെ 
വകകാലകയിൽ തനലാെി. അനസരണയള്ള 
ഒരു നായക്ട്ിന്യനപാന്ല ആ ന്ചന്നായ തല
താഴ്തി നിന്നു. ഫ്ാൻസിസ് അതിന്ന ആനലേ
ഷിച്ചു. അവർ മനഷ്യനം മൃഗവം ആയിരുന്നില്ല 
അവിന്െ. ന്വറംസഹജവീവികൾ.

അനസരണയള്ള കുഞ്ാെിന്നനപ്ാന്ല ഫ്ാൻ
സിസിന്നാപ്ം ആ ന്ചന്നായ നെന്നുവരുന്നത് 
കണ് പട്ണത്തിന്ല ആൾക്ാരും നപെിനച്ാ
െിയ ശിഷ്യഗണവം അത്ഭുതം പൂണ്. അവർ 
അനദേഹന്ത്ത നതാളിനലറ്ി ആനദേനൃത്തമാെി.

അനപ്ാളും ഫ്ാൻസിസ് ചിരിച്ചു. ന്ചറജവീവികളു
ന്െ വിശുദ്ൻ. പാവങ്ങളുന്െ ആശ്രയം. യവാക്
ളുന്െ മാർഗ്ഗദർശി. വ്യത്യസ് തമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ 
ചരിച് ഫ്ാൻസിസ് പുണ്യവാളൻ.

1182 ൽ ജനിച്് നകവലം നാല്പത്തിനാല് വർഷം 
മാത്രം ജവീവിച്ിരുന്ന വിശുദ് ഫ്ാൻസിസ് 
അസവീസി സഭയിന്ല അസാമാന്യ വ്യക്ിത്
മായിരുന്നു. മരണത്തിന് രണ്് വർഷത്തിനനശ
ഷം 1228-ൽ സഭ അനദേഹന്ത്ത വിശുദ്നായി 
പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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ദൈവീകമായ  
പുനദൈക്ം  
നാം 88-ാം പുനവരക്യ വാർഷികം ആന�ാ
ഷിക്കയാണനല്ലാ. സവഭക്യകാഹളത്തിന് 
പുതുചരിത്രന്മഴുതിയ ആ മഹാസംഭവം  
പുതിയ ദിശാനബാധങ്ങളിനലക്ള്ള ഒരു  
കാൽവയ്ായിരുന്നു. 
 
ത്രിനയക കൂട്ായ്മയന്െ ആത്മാവാണ് ഐക്യം. 
പിതാവം, പുത്രനം, പരിശുദ്ാത്മാവം തമ്ി
ലള്ള അനഭദ്യമായ ബന്ധത്തിന്റെ നപരാണ് 
ത്രിത്ം. ഒന്നായിരിക്കന്യന്നത് വദവികഭാവ
വം സ്ഭാവവമാണ്. എവിന്െ അവനക്യമുനണ്ാ 
അവിന്െ വദവസാന്നിദ്്യം ഇല്ല എന്ന് ചുരുക്ം. 
അവനക്യത്തിന്റെ ഉറവിെം പിശാചും. ഈ 
വദവികസത്യന്ത്ത മുൻനിർത്തിയാണ് മാർ 
ഈവാനിനയാസ് തിരുനമനി സ്ാനമാനങ്ങളും 
കനത്ത ശ്ളവന്മാന്ക് തൃണവൽഗണിച്് 
പുനവരക്യത്തിന്റെ പാതപുൽകിയത്. കൂന
ൻകുരിശിൽ തുെങ്ങിവച് അവനക്യത്തിന്റെ  
കറത്തപാെ് പുനവരക്യത്തിലൂന്െ ആ പുണ്യ
പിതാവ് സുഖന്പ്ടുത്തി, മാതൃസഭയമായി 
അനരഞ്ജനന്പ്ട്ടു. അങ്ങന്ന, കാനതാലികവം, 
വലേഹികവം, ഏകവം വിശുദ്വമായ സഭയന്െ 
മെിത്തട്ിൽ, ത്രിനയക കൂട്ായ്മയന്െ വചതന്യ
ത്തിൽ, ആനഗാള കനത്താലിക്ാസഭയിൽ 
മലങ്കര സുറിയാനി കനത്താലിക്ാസഭ സ്യം 
ഭരണാവകാശമുള്ള ഒരു സഭയായി വളരാനള്ള 
വദവികമായ അെിത്തറയായി പുനവരക്യം 
പരിണമിച്ചു. 

മുറിവകൾ മനഷ്യജവീവിതത്തിൽ സഹജംതന്ന്ന. 
പന്ക്, അത് ഉണക്ാനള്ള തവീവ്രപരിശ്രമങ്ങൾ 
ജവീവിതത്തിന് ശരിയായ ദിശാനബാധം പകരും. 
മാർ ഈവാനിനയാസ് തിരുനമനി അവിഭക് 
മലങ്കര സഭയിലണ്ായ മുറിവണക്ാൻ വദവ
ത്താൽ അയയ്ക്കന്പ്ട് നശ്രഷ്ഠവവദ്യനായിരുന്നു. 
വിഭജനത്തിന്റെ വിള്ളലിൽ സഭകൾക്ള്ളിൽ 
ജവീർണത ബാധിച്നപ്ാൾ, ധവീരതനയാന്െ ആ 
മുറിവിന് വദവികമായ നയാജിപ്ിന്റെ ഔഷധം 

പകരാൻ വദേ്യപിതാവിന്സാധിച്ചു. പുനവരക്യ
മാകുന്ന വദവിക ഔഷധംന്കാണ്് സഭാഗാത്ര
ത്തിലണ്ായ മുറിവിന്ന ഉണക്ാൻ തിരുനമനി
ക് കഴിഞ്ഞു. 

"ആത്മാവിൽ ദരിദ്ർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന്തന്നാ
ൽ സ്ർഗരാജ്യം അവരുനെതാകുന്നു" (മത്താ 
5:3). സന്യാസത്തിന്റെ സംത്യാഗന്ത്ത സനന്താ
ഷനത്താന്െ സ്വീകരിച് ആനബാ ഗവീവർഗവീസിന് 
അഷ്സൗഭാഗ്യങ്ങളിന്ല ഈ കർതൃവചനം 
ഹൃദയഹാരിയായിരുന്നു. അതുന്കാണ്തന്ന്ന
യാണ് ന്വറം വകനയ്യാന്െ മുണ്ൻമലയിന്ല 
പർണാശ്രമവം, വസ്തുക്ളും വിന്ട്റിഞ്്, വള്ളം 
കയറി, അനന്തപുരിയിൽ ഒരു വാെകക്ാരനായി 
താമസം തുെങ്ങിയത്. പുനവരക്യത്തിനനശഷം 
അനദേഹം അനഭവിച് പട്ിണിക്ം, ഭവീഷണിക്ം, 
വാെകവവീടുമാറ്ങ്ങൾക്ം, സഹയാത്രികരുന്െ 
യാതനകൾക്ം ചരിത്രംതന്ന്ന സാക്ി. ദാരി
ദ്്യവ്രതം തിരുനമനി സ്യം ഏന്റ്ടുത്ത ജവീവിത 
അവസ്യായിരുന്നു. 

മാർ ഈവാനിനയാസ് പിതാവിന്റെ മലയിറക്ം 
മനഷ്യരിനലക്ള്ള വളർച്യായിരുന്നു. മലയ്ക
ള്ളിന്ല ഗുഹാന്തർഭാഗത്ത് പാർക്ന്ന ഏകാ
ന്തതയന്െ ഒരു സന്യാസദർശനമായിരുന്നില്ല 
അനദേഹത്തിൻനറത്; മറിച്്, "ഞാൻ നിങ്ങന്ള 
മനഷ്യന്ര പിെിക്ന്നവരാക്ാം" എന്ന സുവിനശ
ഷവചനത്തിന്റെ അനധാവനമായിരുന്നു അത്. 
ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ സുവിനശഷ
ത്തിന്റെ പരിമളന്മത്തിക്ാൻ ആ സുവിനശഷ 
നസ്ഹി അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി 

ആനുകാലടികം
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സിൽവി സുന

09

കേടിത്

പുഴ തന്റെ സ്ത്ം തിരഞ്ഞു ഗതി മാറിന്യാഴുകി
ന്കട്ിയയർത്തിയ മണിമദേിരങ്ങളും മതിൽന്ക്ട്ടുകളും
അന്യർക് അനവാദമില്ലാത്ത രമ്യഹർമ്ങ്ങളും 
ആരാധനാലയങ്ങളും പിന്നിട്ടു ന്രൗദ്യായി
നപന്രഴുതി നവർതിരിച് എന്റെയം നിന്റെയം 
സ്ന്ത്തന്നു കരുതിയന്താന്ക്യം നാമാവനശഷമായി 

ഒനട്ന്റക്ാലമായ് മാദ്്യമചർച്കൾ അരങ്ങുവാണ  
സന്ധ്യകൾ പ്രാർത്ഥനയം ജപമാലയം നകട്ടുമറന്ന 
നാട്ടുവഴികൾ അന്നാദ്യമായി ഹൃദയം നറങ്ങിയ  
ജപങ്ങൾ നകട്ടു ചുറ്റും ഉയരുന്ന ന്വള്ളം പരത്തിയ  
നിശബ്തയിൽ അയൽക്ാരന്റെ നക്മം  
തിരക്ന്ന സ്രമുയർന്നു  

അത്രനാൾ അപരിചിതമായ അനത സ്രങ്ങൾ !!
അലങ്കാര ദവീപങ്ങൾ പ്രഭ വിതറാത്ത രാത്രികളിൽ 
ന്പാെി പിെിച് റാന്തൽ വിളക്കൾ ന്വളിച്നമകി 

പ്രിയരുന്െ വിളറിന്വളുത്ത കനപാലങ്ങളിലൂന്െ 
ഒലിച്ിറങ്ങിയ കണ്ണവീർച്ാലകൾ തുെച്ചുനവീക്ാൻ 
വിറങ്ങലിച് വകകൾ നവീണ്...  
അത്രനാൾ സ്ാർട്്നഫാണ് വലയിൽ കുടുങ്ങിയ 
അനത വകകൾ !!

ജാതി മത രാഷ്ടവീയ നകാലാഹലങ്ങളിൽ മുഴുകിയ 
ന്തരുവകളും കവലകളും അന്നാദ്യമായ്  മനഷ്യന്ന 
കണ് നന്മയം നസ്ഹവം കരുണയം നിറഞ്  
മനഷ്യന്ന കണ് അനപ്ാൾ ന്തളിഞ്ഞുനവാ  
പുഴയന്െ ചുണ്ിൽ ഒരു ഗൂ്സ്ിതം!  

മനഷ്യന്ന മനഷ്യനാക്ന്ന പ്രകൃതിയന്െ 
വികൃതിയാം ഗൂ്സ്ിതം!

രാപകൽ പ്രാർത്ഥിക്കയം പ്രവർത്തിക്കയം 
ന്ചയ്തു. കാലാന്തരത്തിൽ, മലങ്കര സുറിയാനി 
കനത്താലിക്ാസഭ ഭാരതം മുഴുവനിലം അല്ല 
നലാകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലം വ്യാപിച്ചു. 
മലയാളക്രയന്െ മാറിൽനിന്നും,  
ഒരു "ന്ാബൽ" സഭയായി അവൾ വളർന്നു 
പന്തലിച്ചു.  

വ്യക്്യാധിഷ്ഠിത അധികാര ഭാവങ്ങളിൽനിന്നും 
സത്യാനദേഭാവങ്ങളിനലക്് സമാധാനനത്താന്െ 
വകപിെിച്ചുയർത്തി മാല്യംങ്കരയിൽ വക്
സ്വസാക്്യത്തിന്റെ ഉത്തമനഗാപുരങ്ങളായി 
വളരാനള്ള ആഹ്ാനമായിരുന്നു മാർ ഈവാ
നിനയാസ് എന്ന മലങ്കരയന്െ സൂര്യനതജസ് 
സഭാമക്ൾക്് നൽകിയ സാക്്യം. അതിന്റെ  
പൂർത്തവീകരണത്തിനായി രാപകലില്ലാന്ത 
അധ്ാനിച് ആ കർമ്നയാഗി അവസാനം 
ഏകനായി അതിന്ന ആനലേഷിച്നപ്ാൾ ഒന്നു 
മാത്രമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന: "ആന്രാന്ക് കൂന്െ
യിന്ല്ലങ്കിലം വദവനമ നവീ മാത്രം കൂന്െമതി". 
ഇനന്നാളമുള്ള മലങ്കര സുറിയാനി കനത്താലിക്ാ
സഭയന്െ വളർച്യ്ക്ക് അെിസ്ാനവം  
ഇതുതന്ന്നയാണ്. 

ഐക്യത്തിന്റെ സംഗമനവദിയായി സഭകൾ 
രൂപന്പ്നെണ് കാലം അതിക്മിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
ഐക്യത്തിലൂന്െ മാത്രനമ ശാശ്ത സമാധാനമു
ണ്ാവൂ എന്ന മാർ ഈവാനിനയാസിന്റെ ജവീവിത
സാക്്യം ഈ അവസരത്തിൽ നമുനക്ാർക്ാം. 
ഐക്യമാണ് ക്ിസ്വീയതയന്െ മുഖമുദ്ന്യന്നും 
ക്ിസ്തുവിന്റെ ജവീവിതം പിതാപുത്ര ഐക്യത്തി
ന്റെ നസ്ഹബന്ധമാന്ണന്നും തിരിച്റിയന്ാ
ൾ കാലഹരണന്പ്ടുന്ന അധികാരത്തിന്റെ 
യം സ്ത്തിന്റെ യം അഭിനിനവശങ്ങൾക്് 
ന്തല്ലും അർത്ഥമിന്ല്ലന്ന തിരിച്റിവിൽ വളരാൻ 
നമുക്് സാധിക്കൂ. . അതിനള്ള നവമാന്യാരു 
അവസരമായി 88-ാം പുനവരക്യ വാർഷികം 
നിമിത്തമാകന്ട്ന്യന്ന് നമുക്് പ്രാർത്ഥിക്ാം, 
പ്രത്യാശിക്ാം.

"നകവലം ഈയൽ നപാന്ലയള്ളവരായ  
ആശ്രമസ്ന്രന്കാണ് യാന്താന്നും  
സ്യനമവ സാദ്്യമല്ലനല്ലാ. എല്ലാറ്ിന്റെ യം 
അെിസ്ാനം വദവകരുണ തന്ന്ന"  
(�ടിരടി്രീപം 12, ഗപജപ് 149)
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അലാറം അഞ്ചുമണിയെിച്ചു. അവൻ എഴുനന്നറ്് 
കുരിശുവരച്് പ്രാർഥിച്ചു. “വദവനമ കാത്തുന്കാ
നള്ളണനമ”. നവഗം എഴുനന്നറ്് ബ്ഷം നപസ്റ്റുന്മ
ടുത്ത് കുളിമുറിയിൽ കയറി. കുളിച്ചു സുദേരക്ട്പ്
നായി നമശപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന ജഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഒരു 
്ാസ് ന്വള്ളം മാത്രം കുെിച്് മിനക്ിയ ഷൂസും 
അണിഞ്്  ഇറങ്ങിനയാെി. പുഞ്ിരി തൂകുന്ന 
സൂര്യന്നയം യാത്രപറയന്ന മരചില്ലകന്ളയം 
പിന്നിലാക്ി അവന്റെ നറായൽ എൻഫവീൽ്് 
ന്റയിൽനവ ന്റേഷന്റെ പാർക്ിംഗ് സ്ലത്ത് 
എത്തി. പാർക്ിംഗ് ഫവീസ് പിരിക്ന്ന ന്മ
ലിഞ്ഞുണങ്ങിയ മനഷ്യൻ അന്നും എന്നനത്ത
യം നപാന്ല നിർവികാരമായ ഒരു പുഞ്ിരി 
അവന സമ്ാനിച്ചു. ഓെിപ്ിെിന്ച്ത്തിയനപ്ാ
നഴക്ം അവന്റെ ഐ.െി.ക്നിയന്െ ലിഫ്റ്  
സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്മമല്ല.! പെവകൾ 
കയറി ഓഫവീസിനകനത്തക്്എത്തിയനപ്ാനള
ക്ം തളർന്നുനപായി. 

“നറാഷൻ, നിന്ന്ന ഓഫവീസർ വിളിക്ന്നു” 

ഓഫവീസിന്ല റിസപ്ഷനി്റേ് ന്ചറപുഞ്ിരിനയാ
ന്െ അവനനാടു പറഞ്ഞു. ന്ചറിന്യാരു ഭയപ്ാനൊ
ന്െ നറാഷൻ മുതലാളിയന്െ ക്യാബിനിനലക്് 
കയറി. 

"യ ആർ നസാ നലറ്്. നസാ യ വിൽ ബവീ ഓണ്ലി 
ഹാഫ് ന്പയ്്്"
മുതലാളി പറഞ്ഞു. വവീണ്ം 'സർ' എന്ന് വിളിക്ാ
ൻ അവസരം നൽകാന്ത ന്വസ് ലി സായിപ്ിന്റെ  
ന്കാച്ചുമകൻ ന്വറന്ത ഫയലിനലക്് കനണ്ണാ
െിച്ചു. "എല്ലാ മുതലാളിമാരും ഇങ്ങന്നത്തന്ന്ന
യാനണാ?" പുറത്തിറങ്ങി നെക്ന്ാൾ അവൻ 
ന്സയ്ദിനനാടു നചാദിച്ചു.

"മുതലാളി എന്നു പറഞ്ാൽ ഇതാൊ സാധനം" 
ന്സയ്ദ് നറാഷന്ന ആശ്സിപ്ിച്ചു. കൂലിയില്ലാ
ന്ത ഉച്വന്ര അവൻ പണി ന്ചയ്തു. ഇെയ്ക്ക്  

കനസരയിനലക്് ഒന്ന് കനസരയിൽ കിെന്ന
നപ്ാൾ പരിസരം വിസ്മൃതിയിലാണ്് നവന്റാരു 
നലാകം അവനിനലക്് ഓെിന്യത്തി. മനസ്ിൽ 
അവളായിരുന്നു. ഏഞ്ല്ല. നറാഷന്റെ ഏഞ്ല്ല.

"നറാഷൻ നവീ വരുന്നിനല്ല" ആ ന്്റേല്ലയാണ് 
"ദാ വരുന്നു" അവൻ ഓർമ്കൾ പറിന്ച്റിഞ്ഞു. 
ഓഫവീസ് ന്മസ്ിൽ നിന്നും ഉച്ഭക്ണം കഴി
ക്ന്നതിനിെയിൽ ന്്റേല്ല പറഞ്ഞു. "നറാഷൻ, 
നിന്ന്ന എനിക്് ഇഷ്മാണ്"

അവൻ അവളുന്െ കണ്കളിനലക്് നനാക്ി. 
"നിന്ന്ന എനിക്ം ഇഷ്മാണ്. പനക് അത് 
പ്രണയമല്ല"

"വവ നറാഷൻ?"

"എനിന്ക്ാരു കുട്ിന്യ ഇഷ്മാണ്" അവന്റെ 
മനസ്് നകാനളജ് ജവീവിതത്തിനലക്് ഊളിയിട്ടു. 
ഏഞ്ല്ല, നക്ത്രക്ണ്ള്ള കൂട്ടുകാരി. വവീട്ിന്ല 
ഏക സന്തതി. വദവഭയമുള്ള മാലാഖക്ട്ി. 
നകാനളജിന്ല കുട്ികൾ അവന്ള കാണുന്ാൾ 
‘ഉജ്യിനിയിന്ല ഗായിനക.. ഉർവശിന്യന്ന്നാ
രു മാളവിനക’ എന്ന ചലച്ിത്രഗാനം പാടും. 
പന്ക് നറാഷന്റെ പാട്ിന മാത്രം അവൾ കാത് 
നൽകി. 

അന്ന്നാരു വാലൻറയിൻസ്  ദിനം. ന്വളുത്ത 
ക്ി്റേലിൽ തവീർത്ത ഒരു നറാമിനയാന്യയം ജൂ
ലിയറ്ിനനയം അവൾ എനിക് നൽകി. ഞാൻ 
നറാമിനയാ ആനണാ.. ആന്വാ അറിയില്ല. 
"എന്താ എനിക്ള്ള സമ്ാനം" നിഷ്ക്കളങ്കമായി 
അവൾ നചാദിച്ചു. അവൾക്് മറപെി പറയാന്ത 
വബക്ിൽ കയറവാൻ ഞാൻ ആവശ്യന്പ്ട്ടു. 
അവളുന്െ മുഖത്ത് വിരിയന്ന ന്കൗതുകം. 

"നമ്മുന്െ കാര്യം ഞാൻ വവീട്ിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. 
എന്റെ പാപ്ാ അത് നിന്റെ വവീട്ിലം അറിയി
ച്ിട്ടുണ്്. ഇനി എല്ലാവരുന്െയം സമ്നതാന്െ 

ഏഞ്ചല്ല
ആനി ന്റജി
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നമ്മുന്െ വിവാഹം... അതാണ് നിനക്ള്ള എന്റെ 
സമ്ാനം" 

നറാഷൻ ഒരു നിമിഷം നിശബ്നായി. ന്്റേല്ല 
അവന്നത്തന്ന്ന നനാക്ിയിരിക്കയാണ്. കണ്
കളിന്ല നിരാശ കറപ്ായി അവളുന്െ കനപാല
ങ്ങളിലം പെർന്നു. 

"ന്സാ നറാഷൻ യആർ മാരവീ്്!"
"ന്യസ് ന്്റേല്ല, ബട്് .."
അവന്റെ കണ്കൾ സജലങ്ങളായി. തുളു്ിവ
ന്ന കണ്നവീർ തുെച്ചുന്കാണ്് അവൻ തുെർന്നു. 
"ആഹ്ളാദത്തിമർപ്ിൽ വബക്ിന്റെ സ്പവീന്ാ
മവീറ്ർ ഞാൻ ശ്രദ്ിച്ില്ല. വബക്് കുതിച്ചുപാ
ഞ്ഞു. ഇെയ്ക്ക് അവൾ എന്ന്ന നിയന്തിക്ാൻ 
ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലം എന്റെ കാൽ ആക്ിനലറ്റിൽ 
ആഞ്ഞുചവിട്ിന്കാണ്ിരുന്നു"
"നറാഷൻ നിന്റെ നഫാണ് റിംഗ് ന്ചയ്യുന്നു" 
ന്്റേല്ല പറഞ്ഞു. "ക്മിക്ണം ഞാൻ ശ്രദ്ിച്ി
ല്ല" അവൻ നഫാന്ണടുത്തു. നാട്ിൽ നിന്നാണ്. 
മറതലയ്ക്കൽ പാപ്ാ. "ഞാൻ ഉെന്ന വരും" അവൻ 
പറഞ്ഞുവച്ചു. 

"ന്്റേല്ല, എനിക്് ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായി 
വവീട്ിൽ നപാകണം. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു" ഇതും 
പറഞ്് അവൻ ബാഗുന്മടുത്ത് പുറനത്തക്ിറ
ങ്ങി. 
വവീട്ിൽ ന്ചന്നിറങ്ങിയ നറാഷന്ന അവൾ സ്വീക
രിച്ചു. ഏഞ്ല്ല. പനക് ഇന്നവൾ ചിറന്കാെിഞ് 
മാലാഖകുട്ിയാണ്. അഞ്് വർഷമായി ഒരു 
വവീൽന്ചയറിലാണ് അവളുന്െ ജവീവിതം. 

അന്ന് അമിതനവഗതയിൽ വണ്ിപായന്ാൾ 
വന്ന ഒരു നഫാണ്കാൾ എടുക്ാനായി അവൻ 
തിരിഞ്നപ്ാൾ വബക്ിന്റെ നിയന്തണം വിട്ടു. 
പിന്ന്നന്യാന്നും ഓർമ്യില്ല.

ഇന്നവൾ വവീൽന്ചയറിൽ. അവൻ വകകളിൽ 
പിെിച്ചു. അവൾക്ായി വാങ്ങിയ മധുരപലഹാര
ങ്ങൾ നൽകി.

അനപ്ാൾ അവന്റെ നഫാണിൽ ഒരു ന്മനസജ് 
വന്നു. അത് ന്്റേല്ലയനെതായിരുന്നു. "ഓൾ ദ 
ന്ബ്റേ് നറാഷൻ. ഞാന്നല്ലാം അറിഞ്ഞു. വദവം 
നിനക്് അവന്ള തിരിന്ക തന്നു. 

നിന്റെ ഏഞ്ല്ല പഴയതുനപാന്ല ആകും. അന്ന് 
അവന്ള കാണാൻ ഞാൻ വരും. വദവം നിനക്് 
വവീന്ണ്ടുത്തുതന്ന സമ്ാനം കാണാൻ' 
അനപ്ാൾ പുറത്ത് ഒരുകൂട്ം യവാക്ൾ അമിതനവ
ഗതയിൽ വബക്ിൽനപാകുന്നത്തിന്റെ ഒച്നകട് 
നരാഷന്റെ ന്നഞ്ചുപിെച്ചു. അവൻ മനസ്ിൽ 
തട്ിപ്റഞ്ഞു. 'അരുനത.. ഇനിയം ഈ നറാ്ിൽ 
ഒരാൾകൂെി....'

11

മാ�സടിന ഗപരപ്  
േടിജ�ടി 

സൗമ് ലടിഗജാ 

ഈ മാഗസിന് അനനയാജ്യമായ നപര് നിർ
നദേശിക്വാൻ അറിയിപ്പുണ്ായനപ്ാൾ കിട്ിയ 
പ്രതികരണം അത്ഭുതന്പ്ടുത്തുന്നതായിരുന്നു. 
അതിൽനിന്നും അനനയാജ്യമായത് തിരന്ഞ്
ടുക്ക ദുഷ് കരമായിരുന്ന്നകിലം, സൗമ്യ ലിനജാ 
നിർനദേശിച് ‘ന്സവാർത്ത’ എന്ന നപര് പ്രസ
ക്വം അനനയാജ്യവം ആന്ണന്ന കന്ണ്ത്ത
ലിൽ എത്തിനച്രുകയായിരുന്നു. 'ന്സവാർത്ത' 
(SEVARTHA) എന്ന വാക്ിന് 'പ്രതവീക്' എന്ന 
അർത്ഥമുണ്്. അരാമ്യഭാഷയിൽ വാക്ിന്റെ 
അർത്ഥം 'സുവിനശഷം' എന്നാകുന്നു. 

മത്രത്തിൽ വിജയിച് സൗമ്യക്്  
അഭിനദേനങ്ങൾ. 

ജന്മ്ടിനാശംസകൾ

Jessica MariamRino Roy
11th Birthday 5th Birthday
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BEST WISHES FROM PAULSON & FAMILY

BEST WISHES FROM ST JOSEPH PRAYER 

GROUP SATWA AND BURDUBAI

BEST WISHES FROM DMCC SHUTTLERS
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നഥാനടിഗ�ല്
നകരളത്തിന്ല പ്രളയബാധിതരായ ജനങ്ങൾക്നവണ്ി പ്രാർത്ഥിക്ന്നതിനം അവർക്് സാ്ത്തികസഹാ
യം ന്ചയ്യുന്നതിനമായി MCYM ന്സൻട്രൽ കമ്ിറ്ിയന്െ നനതൃത്ത്തിൽ ആഗ്റേ്  21 ന് ദുബായ് ന്സറെ് നമരവീസ് 
പള്ളിയന്െ മിനിഹാളിൽ വിവിധ എമിനററ്റുകളിന്ല യവജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂെി. കർതൃസന്നിധിയിൽ ഒരു ദിവസം 
മുഴുവൻ മാറ്ിവയ്കകയം വി. കുർബാനയം ധ്യാനവം ആരാധനയം നെത്തുകയം ന്ചയ്തു. അനന്നദിവസം MCYM 
അംഗങ്ങൾ ഉപവാസത്തിലൂന്െ സമാഹരിച് തുക നകരളത്തിന്ല ദുരിതം അനഭവിക്ന്ന ജനങ്ങൾക്ായി 
മാറ്ിവച്ചു. 

ത്ടിരുഗോസ്തടി മുന്ടില് ഒരു സാ�ംസന്ധ്
പരിശുദ് വദവമാതാവിന്റെ ജനനന്പ്രുനാളിനനാെനബന്ധിച്് നെത്തന്പ്ടുന്ന എട്ടുനനാ്്  
ആചരണത്തിൽ, ഒരു ദിവസം തിരുനവാസ്ി മുന്നിൽ MCYM-ന്റെ നനതൃത്ത്തിൽ ദുബായ് മലങ്കര മക്ൾ  
ഒരുമിച്ചു. ബഹു. അലക്് അച്ന്റെ പ്രസംഗവം, ഷിനജാ, നറാബിൻ, ന്റജി, അന, നസവ്യർ എന്നിവർ നനതൃത്ം 
നൽകിയ ആരാധനയം സഭ അംഗങൾക്് പുതിയ അനഭവം സമ്ാനിച്ചു. ഈ ആരാധനാസന്ധ്യ,  
ബഹു: മാതയു കണ്ത്തിൽ അച്ൻ വി. കുർബാനയന്െ വാഴ്് നൽകി അനഗ്രഹപ്രദമാക്ി.

ദുബാ�പ് MCYM നപ് ഒരു പുത്ടി� ശടിഖരം കൂെടി
ദുബായ് MCYM എന്ന നൽവൃക്ത്തിൽ ഒരു പുതിയ ശിഖരം കൂെി രൂപന്പ്ട്ടു. മുൻപ് JAFZA യൂണിറ്ിന്റെ 
ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ിരുന്ന ്ിസ്കവറി ഗാർ്ൻസ് സ്തന്തയൂണിറ്ായി ബഹു. ഫാദർ മാതയു കണ്ത്തിലി
ന്റെ നിർനദശപ്രകാരം 14.09.2018 MCYM-ന്റെ ന്സനറ്് മവീറ്ിംഗിൽ വച്് മറ്റു ന്സനറ്് അംഗങ്ങളുന്െ പിൻതുണ
നയാടുകൂെി രൂപവീകൃതമായി. അതിന നനതൃത്ം വഹിച് MCYM എക്ികയുട്ിവിനം പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ം 
അംഗങ്ങൾക്ം ആശംസകൾ നനരുന്നു. 

എകോ്പ് 2018
പുനവരക്യ വാർഷകനത്താെനബന്ധിച്ചു എല്ലാ വർഷവം നെത്തിവരാറള്ള ക്ിസ് മത്രം എക്ാദ്  
(7th എ്ിഷൻ) ന്സപ്റ്ംബർ ഇരുപത്തിന്യാന്നാം തവീയതി ദുബായ് ന്സയ്റെ് നമരവീസ്  പള്ളിയിൽ വച്്  
നെത്തന്പ്ട്ടു. ഇതിൽ 9 യൂണിറ്റുകൾ പന്ങ്കടുക്കയം, ഒന്നാം സ്ാനം ്ി ഐ പി യൂണിറ്റും, രണ്ാം സ്ാനം 
്ിസ്കവറി ഗാർ്ൻസും, മൂന്നാം സ്ാനം സത്- ബർദുവബ യൂണിറ്റും കരസ്മാക്കയം ന്ചയ്തു. ഷാർജ 
മലങ്കര കമ്യുണിറ്ി ന്മ്ർ ശ്രവീ. നജാജി ക്ിസ് മാ്റേർ ആയി നനതൃത്ം നൽകുകയം, എംസിവവ എം പ്രസി
്റെ്  സാംജി സ്ാഗതവം, ന്സക്ട്റി നറാബിൻ നദേി അർപ്ിക്കയം ന്ചയ്തു. വിജയികൾക്്  
മാർ ഈവാനിനയാസ്, മാർ ഗ്രവീനഗാറിനയാസ് മാർ ബനസ്ലിനയാസ് എവർനറാളിംഗ് നട്രാഫികളും സർട്ിഫി
ക്റ്റും വിശുദ് കുർബാനയ്ക്ക് നശഷം ബഹുമാനന്പ്ട് മാതയു കണ്ത്തിലച്ൻ വിതരണം ന്ചയ്തു.

എം സടി സടി എല് പ്ഗേശഗനാത്സേം
നയശുനാഥന്റെ അരികിനലക്് പുഞ്ിരി തൂകി മുപ്ത്തിയനഞ്ാളം കുരുന്നുകൾ സണ്ന്സ്കൂളിൽ 
നചർന്നു. ന്ഹഡ്ിസ്ട്രസ് അനശ്ര, ബഹുമാനന്പ്ട് മാതയു കണ്ത്തിലച്ൻ, കമ്യുണിറ്ി പ്രസി്റെ് 
ഫിലിപ്് കുെശേനാെ്  എന്നിവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്് ആശംസകൾ നനർന്നു.

ദുബാ�പ് MCYM ഏക്ടികയൂടെരീേപ് കമ്മടിറ്റടി അം�ങ്ങൾ

ോർതകൾ 

ലിജു രാജു അജി വർഗ്ഗിസസ് ന്റന്നി അനവീഷ്നജാബി നജാസഫ്നറാബിൻ നറായി




