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സിനഗഗാഗധികാരി 12 വയസ്സായ സവന്തം മകളുറെ 

ഗരാഗശാന്തിയ്കായി ഗയശുവിറന വീട്ടിഗലയ്ക് ക്ഷണികുന്ന ഒരു 

വായനഗയാറെയാണ് ഇന്നറത്ത സുവിഗശഷം ആരംഭികുന്നത്. 

അഗേഹത്തിന്ററ വീട്ടിഗലയ്ക് ഗ ാകും വഴി  ഒരു സ്്തീ 

വിശവാസഗത്താറെ അവന്ററ വസ്്തത്തിന്ററ വിളുമ്പിൽ സ്പർശിച്ച 

ഉെറന 12 വർഷം  ഴകമുള്ള അവളുറെ രക്ത്സാവഗരാഗം 

സൗഖ്യമാകുന്നതായും നാം വായികുന്നു. അതിനു ഗശഷം യാ്ത 

തുെർന്നു മരിച്ചു ഗ ായ സിനഗഗാഗധികാരിയുറെ മകറന 

ഉയിർപ്പികുന്നു. 

 

 ഒഗര വായനയിൽ രണ്്ട അത്ഭുതങ്ങൾ വായികുന്ന ഈ ഭാഗറത്ത 

സാന്റ-്വിച്്ച ശശലി എന്നാണ ്വിളികുന്നത്. രണ്്ട കഷണം 

അപ്പത്തിന്ററ നെുവിൽ ജാം ഗതയ്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതിഗപ്പാറല 

ഇെയിൽ രക്ത്സാവകാരി സ്്തീയുറെ സംഭവം എഴുതിയത് 

റകാണ്ടാണ് ഇതിറന സാന്റ്-വിച്്ച ശശലി എന്ന്  റയുന്നത്. 

 

 രക്ത്സാവകാരിയിൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുത ് വർത്തനങ്ങറള 

വിശകലനം റെയ്തു ഗനാകാം. രക്ത്സാവം അശുദ്ധമാറണന്ന് യഹൂദ 

 ാരമ്പരയം  റയുന്നു (ഗലവയ 15:25). വംശവർദ്ധനവിനു ഗവണ്ടി ഒരു 

സ്്തീയിൽ ശദവം അനു്ഗഹിച്ചരുളിയ ്കമീകരണറത്തഗപ്പാലും 

നിരാകരിച്്ച തള്ളി  റയുന്ന മനുഷയ ഗമധാവിതവമാണ ്ഈ നിയമം. 

ഇങ്ങറനയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവൾ സാമൂഹയ ജീവിതത്തിന് 

അശക്തയാണ.് ഒപ്പം മത രമായ ജീവിതത്തിന് അ് ാ യയുമാണ്. 

നാട്ടിലുള്ള ശവദയന്മാരുറെ െികിത്സറയല്ാം നെത്തി  ാപ്പരായി 

തീർന്നവൾ. അവളുറെ അെുത്തു ഗപ്പാലും വരാതിരികാൻ ജനം ്ശദ്ധ 

വച്ചു. അങ്ങറന 12 വർഷമായി ജീവിതം മെുത്ത അവൾ ഗയശുവിന്ററ 

അത്ഭുത ് വർത്തിറയകുറിച്ചും, കാരുണയറത്തകുറിച്ചും 

ഗകൾകുന്നു. 

 
 

ഗയശു ജീവിതകാലത്ത് റെയ്ത 34 അത്ഭുതങ്ങളാണ് സുവിഗശഷത്തിൽ 

ഗരഖ്റപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളത് : അതിൽ 18 എണ്ണം ഗരാഗസൗഖ്യമാണ്. 

്  ഞ്ചശക്തികറള നിയ്ന്തികുന്ന 7 എണ്ണവും,  ിശാെിറന 

ബഹിഷ്കരികുന്ന 6 എണ്ണവും, മരിച്ചവറര ഉയിർപ്പികുന്ന 3 

എണ്ണവുമാണ് ആ അത്ഭുതങ്ങൾ. ഇതിറനകുറിറച്ചാറക 

ഗകട്ടറിഞ്ഞതിനാൽ അവറനറയാന്ന് സ്പർശിച്ചാൽഗപ്പാലും തന്ററ 

 ഴകമുള്ള ഗരാഗം മാറി കിട്ടും എന്നവൾ വിശവസിച്ചു. അഗപ്പാഴാണ ്

യാ്ത റെയ്ത  ്ഗ ാകുന്ന ഗയശുവിറന അവൾ കറണ്ടത്തുന്നത്. 



 രസയമായി ആവശയറപ്പൊൻ  റ്റാത്തതിനാൽ രഹസയമായി 

അവന്ററ വസ്്തത്തിന്ററ വിളുമ്പിൽ സ്പർശികുവാൻ അവൾ 

തീരുമാനികുന്നു. വളറര മൃദുവായ ഒരു സ്പർശനം. അവൾ 

ആ്ഗഹിച്ചത് അവൾക് ലഭിച്ചു.  ിന്നീെ ്നാെകീയമായ െില 

കാരയങ്ങളാണ് അവിറെ നെകുന്നത.്  

അതു വറര രക്ത്സാവകാരിയായി ഗരഖ്റപ്പെുത്തിയവൾ  

"മകറള, നിന്ററ വിശവാസം നിറന്ന രക്ഷിച്ചിരികുന്നു" എന്ന 

സംഗബാദനയാൽ ശദവം അവറള വിശുദ്ധീകരികുന്നു. 

 

അതിനു ഗശഷം അവൻ യാ്ത തുെർന്നു. "മകൻ മരിച്ചു ഗ ായി " എന്ന 

ദൂതുമായി ദൂതർ വന്നഗപ്പാഴും  

ജായ്ഗറാസ ്സംശയിച്ചില്. കുഴലൂത്തുകാർ  രിഹസിച്ചഗപ്പാഴും അവൻ 

സംശയിച്ചില്. അവഗനാെും ഗയശു  റഞ്ഞു: 

"ഭയറപ്പഗെണ്ടാ,വിശവസികുക മാ്തം റെയ്യക.'' മരിച്ചു ഗ ായ ആ 

മകറള ഉറങ്ങി കിെകുന്ന ഒരാറള റതാട്ടുണർത്തിയഗപ്പാറല ശക 

 ിെിച്ചു ഉയർത്തുന്നു. 

 

ഈ രണ്്ട ഗരാഗസൗഖ്യത്തിലും െില സമാനതകളും 

ശവരുദ്ധയങ്ങളുമുണ്്ട:  

ഒരാൾ ഗയശുവിറന സ്പർശികുന്നു. അവൾ മാനസികമായി 

മരിച്ചവളായിരുന്നു.  മരണ തുല്യമായ ആ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവൾ 

ഗഭദറപ്പെുന്നു. 

മററ്റാരാറള ഗയശു സ്പർശികുന്നു. അവൻ മരണത്തിൽ 

 ുനർജനികുന്നു. 

 

മരണം ഒരു  ുതിയ ജീവിതം മാ്തം. ഗയശുവിൽ വിശവസികുന്നവർ 

മരിച്ചാലും ജീവികും. മരണം എന്നത് ഉണർറന്നഴുഗന്നല്ഗകണ്ട ഒരു 

ഗരാഗം മാ്തം. 

ജീവിച്ചിരികുഗമ്പാൾ നമുക് ് തിബന്ധമായി നില്കുന്ന 

മലകൾഗപ്പാലും വിശവാസമുറണ്ടങ്കിൽ മാറിഗപ്പാകും.  അത്ഭുതങ്ങൾ 

ഗയശുവിന്ററ അറിഗവാറെയും, അറിവില്ാഗതയും നെകും. 

ഗയശുവിന്ററ ഗരാഗശാന്തിശക്തി ് ഗയാജനറപ്പെുത്താൻ മാ്തം 

വിശവാസം ് കെിപ്പിച്ചവരാണ് അനു്ഗഹം ് ാ ിച്ചത്. 

 

ഗലാകം  റയുന്ന കാരയങ്ങളിൽ റതറ്റു റ്റാം. ഗയശുവിറനാരികലും 

റതറ്റു റ്റില്. ഗലാകം  റഞ്ഞു, "കുഞ്ഞ ്മരിച്ചു ഗ ായി ". ഗയശു 

 റഞ്ഞു, "കുഞ്ഞ ്ഉറങ്ങുകയാണ്.'' അതിനാൽ റതറ്റ്  റ്റാത്ത 

ശദവവെനം  ാലികുക. ഒരു വിശവാസി മരണറത്ത എങ്ങറന 

ഗനാകി കാണണം എന്ന  ാഠം കൂെിയാണ് ഈ സുവിഗശഷ ഭാഗം. 

മനുഷയന് ദു:ഖ്ിച്ചു കരയാനും, വില ികാനുമുള്ളതല് മരണം. 

ശദവത്തിന് ഉണർത്താനുള്ളതും, എഴുഗന്നല്പികാനുമുള്ളതാണ്.  

 

ശദവത്തിലാ്ശയികുന്നവറര ശദവം ഉയർത്തും: 

 



1926-ൽ ഈ ഗലാകത്തിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു ഗ ായ, ഗകവലം 50 

വയസു മാ്തം ജീവിച്ച ഒരു ഗകരള കനയകറയ  ശ്കസ്തവ 

ഗലാകം  ് ഗതയകം ഓർമ്മികുന്ന  ുണയദിനമാണിന്ന്.  

വാ. മറിയം ഗ്തസയ ഇന്ന ്ഇന്തയൻ സമയം 2.30 ന് ഗറാമിൽ വച്്ച 

വിശുദ്ധരുറെ  ട്ടികയിഗലക് ഉയർത്തറപ്പെുന്നു. 

  

എ്ത നാൾ ഈ ഗലാകത്തിൻ ജീവിച്ചു എന്നതല് എങ്ങറന ജീവിച്ചു 

എന്നതാണ ്് ധാനം. ഒരു വിശുദ്ധ ഉരുവാകറപ്പെുന്ന സാമൂഹയ 

സാഹെരയങ്ങളല് അവൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം.  

ഒട്ടും  ുഗരാഗമനം ഇല്ാത്ത ഒരു നാെ.് ഇന്ന ്ഇരിങ്ങാലകുെ രൂ തയുറെ 

ഭാഗമായ  ുത്തൻെിറ.  

12 വയസിൽ റ റ്റമ്മറയ നഷ്ടറപ്പട്ടു.  ിതാവ് മദയ ാനത്തിന് അെിമ. 

നിതാനത് സഹനങ്ങൾ അവളുറെ സന്തതസഹൊരിയായിരുന്നു. 

എങ്കിലും ശദവത്തിലുള്ള വിശവാസത്തിൽ അവൾ അെിയുറച്ചു 

നിന്നു. അവളുറെ ജീവിതം കർത്താവിന്  ൂർണ്ണമായി അെയറ വച്ചു. 

അവളുറെ അനിതരസാധാരണമായ ശദവാനുഭവങ്ങറള 

സഭാദ്ധയക്ഷൻ വറര സംശയിച്ചു. നാട്ടുകാർ ്ഭാന്തിറയന്ന് മു്ദകുത്തി. 

എന്നാൽ അവളുറെ ശദവീകാനുഭൂതികറള തിരിച്ചറിയാൻ അവളുറെ 

വികാരിയും ആത്മീയ  ിതാവുമായ ഫാ. ഗജാസഫ ്വിതയത്തിലിറന 

ശദവം ഏർപ്പാൊകി. ആത്മീയ  ിതാവിന്ററ തറന്ന 

ആത്മഹർഷത്തിന്  ിന്നീെവൾ കാരണമായി. അവളുറെ 

ആത്മീയതയുറെ െുവെു  റ്റി ജീവിച്ച ഫാ.ഗജാസഫ ്വിതയത്തിലും 

ധനയൻ എന്ന  ദവിയ്ക് ഗയാഗയനായി. 

 

സ്്തീകൾ വീെിന്  ുറത്തു ഗ ാകാനനുവാദമില്ാതിരുന്ന ഒരു കാലം. 

എന്നിട്ടും അവൾ വീെുകൾ ഗതാറും കയറിയിറങ്ങി 

ഗരാഗീ രിെരണവും, സമാശവാസവും നല്കി. മറ്റുള്ളവർ എന്തും 

 റഞ്ഞുറകാള്ളറട്ട!  ശദവത്തിന്ററ അനുകമ്പയും കരുണയും 

കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിറലാറക വാരിഗകാരിറച്ചാരിഞ്ഞു. വിമർശനം 

മലഗപ്പാറല ഉയർന്നു വന്നു. അറതല്ാം ശദവ രി ാലനയിൽ 

ആശയിച്്ച അവൾ തന്ററ ഗ് ഷിത ് വർത്തനം 

തുെർന്നുറകാഗണ്ടയിരുന്നു.  

 

ധാരാളം സ്്തീകൾ അവളുറെ സന്തതസഹൊരികളായി വറന്നത്തി. 

അവറരറയാറക കൂട്ടി ഗെർത്ത് "തിരുകുെുംബ സഭ " എന്ന ഗ രിൽ 

കുെുംബ ഗ് ഷിതവത്തിന് ് ഗതയക ഊന്നൽ റകാെുത്ത ്ഒരു   ുതിയ 

സഭ സ്ഥാ ികുവാൻ ശദവം അവറള ഉ കരണമാകി. 

 

ഗകരള നാട്ടിറല ആദയ  ഞ്ചക്ഷത ധാരിണിയായിരുന്നു അവൾ. ഈ 

ശദവാനു്ഗഹഗത്തയും സഭാധികാരികൾ വറര സംശയഗത്താറെ 

വീക്ഷിച്ചു. ഇന്നറത്തഗപ്പാറല വിശവാസ  രിശീലന ഗവദികളില്. 

എന്നിട്ടും അവൾ എകാലഗത്തയും വലിയ വിശവാസിയായി തീർന്നു. 

അതു വറര ആരും െിന്തികാതിരുന 'കുെുംബ ഗ് ഷിതതവം' എന്ന 

ഒരു  ുതിയ ഗ് ഷിത ശാഖ് കുഴികാട്ടുഗേരി എന്ന ്ഗാമത്തിൽ റ ാട്ടി 



മുളച്്ച വളറര ്ശഗദ്ധയമായ രീതിയിൽ ആഗഗാളസഭ മുഴുവൻ 

് െുര് ൊരത്തിലായി.  

 

 റകാച്ചുഗ്തസയ, അമ്മ ഗ്തസയ, മദർ റതഗരസ എന്നിവരുറെ 

 ട്ടികയിൽ ഇതാ ഒരു മറിയം 'ഗ്തസയ'  കൂറെ അഗത ഒക്ഗൊബർ 

മാസത്തിൽ തറന്ന അൽത്താരയിഗലയ്ക് ഉയർത്തറപ്പെുന്നു. 

 

"കുെുംബം ഒരു ഗാർഹിക സഭ '' എന്ന തിരുസഭാ  oനത്തിന് ഏറ്റവും 

അർത്ഥവത്തായ സംഭാവന നല്കിയ ഈ അമ്മയുറെ 

മാദ്ധയസ്ഥയത്തിൽ  നമ്മുറെ കുെുംബങ്ങറള ശദവ  ിതാവിന ്

സമർപ്പികാം. 
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