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നെട കടമകം ഉരവാദിതം

കണെട െവിയാ ചിലവഴിെകാ് ാൻസിസ് മാർപാ

മദിെം മയമിെം പിടിയിൽ നിം േമാചിതരാവേരാെടാം
കണെട െവിയാ ചിലവഴിെകാ് ാൻസിസ് മാർപാ
മയമിം മദിം അടിെവെര നരധിവസിി ഫാ.മാരിേയാ പിി
േസാളിടാരിി െസർ സർശി് െകാ് പരി പിതാവ് കണെട െവിയാ
അവരിണീയമാി. അവിെട ചികിയിലിരി 60 അതിഥികമായി സമയം പി
െകാ് അവർ് താശെട കിരണൾ പകർ െകാാം അേഹം സമയം
കെി. 1979ൽ ഫാദർ പിി ാപി ഈ േകിൽ മയമി ചികി
ഉൾെട നിരവധി െചാെരം ംബേളം സാഹ ബഹിഷ്രണിൽ നി്
രൊ അനവധി പതികൾ നടി വ.
മാർപാ അതീിതമായി വാതിൽ റ് ാപനിേല് കയറിയോൾ
അതിഥികൾ അതെ് നി േപായതായി േകിെ സിഡ് േറാബർ് മിേനാ
െഫവരി 26  ഇറിയ പറിിൽ അറിയി. പിതാവ് തെ സഹജമായ
ൈശലിയിൽ, പരിവാരെളാമിാെതയാണ് േകിൽ എിയത്. വിേശഷ
േഘാഷണിെ െപാിഫിൽ സിഡ് ആർ് ബിഷ് റിേനാ ഫിെ
മാമാണ് അേഹെ അഗമിിത്. സം വീിെലേപാെലയാണ് പരി
പിതാവ് േജാലിാേരാം സ േസവകേരാം േരാഗികേളാം െപമാറിയെത് മിേനാ
അറിയി. ഓേരാ േരാഗികെളം ആലിംഗനം െച െകാ് അേഹം വിവരൾ
േചാദിറി. അേവാസികളിൽ ചിലർ അേഹെ അവെട ംബേടം
ികേടം ചിൾ കാണിായി.
നരധിവാസ േകിെല അേഹിെ സർശനേവള വികാരഭരിതമായിെവ്
വിാെ അറിയിിൽ ആർ് ബിഷ് ഫിെ ചിി. െചാേരാെടാം
അേഹം ധാരാളം സമയം ചിലവഴി. ഇനിം മയമിെ മായിക േലാക് െപ
േപാകാതിരിാ നിർേദശൾ നാം അേഹം മറി. ഇവിെട നിം ഒ തിയ

അർർമായ ജീവിതിേല് എിേരാ അവസരം എാവർം
ലഭിെമ്! പിതാവ് അവെര ഓർമിി. ഇതിനിെട ഏതാം ആകൾ് ് തൾ
പിതാവിന് ഒ എ് അയിെവ് മിേനാ െവളിെി. മയമിന്
അടിമെ വാെള നരധിവസിിാൻ േകം െചു േസവനൾ ത
എിൽ ചിിി. പേ, േകിെ വർനം ഇതിൽ മാം ഒി
നിൽത, അഭയാർികം പീഢീതരായ ീകം തെട വർന പരിധിയിൽ
വതാണ് എ് പിതാവി എിൽ ചിിി.
ഡിസംബർ 19ന് േകം സർശി വിാൻ സ്േ് െസറി കർിനാൾ പീോ
പേരാളിൻ േഖനയാണ് േകിെ എ് മാർപാ് ലഭിത്. ര മാസം ്
അയ എ് മാർപാെട സർശനിന് വഴിെയാം എ് തൾ
തീിിിെയ് മീേനാ പറ. കണെട വർഷിൽ എാ മാസിെലം
െവിയാകളിേല പരിപിതാവ് പതി തയാറാിയിി്. കഴി മാസിെല
െവിയാ പിതാവ് േറാമിെല ര് ആരേസവന േകൾ സർശിി.
ായമായ 33 േപെര സംരി േണാ േസാി റിയർെമ് േഹാമാണ് പിതാവ്
ആദം സർശിത്. റിയർെമ് േഹാമിെല സർശനി േശഷം വിാനിേല്
തിരി േപാ വഴി അേഹം കാ ഇർഡ് സർശി.
മരണാസരായ ആ േപർ ംബോെടാ് താമസി ഒ ആരാലയമായിരി
അത്. ഇവെയാം, ഈ െവിയാെ സർശനം േപാെല തെ, അഖാപിതം
അതീിതം ആയി. വളെര രഹസമായി നട ഈ സർശന യാകെളാം
ദിവസൾ കഴിാണ് േലാകമറിത്.
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