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ആമുഖം  
 
ഇരുപതാം  നൂ�ാ�ി�െറ  മൂ�ാം  ദശക�ി�െറ  അവസാനം  രൂപം       
െകാ��കയും  നാ�  പതി�ാേ�ാളം  മല�രയിെല  �തുതി      
െചാ�ാ�െപ�വരുെടയും,  െത�ൻ  തിരുവിതാംകൂറിെല    
അൈ�ക�തവരുെടയും  ഇടയിൽ  അവർ�ു  ഭൗതിക  സൗകര��ൾ  നൽകി       
വളർ�ിെയടു�ുകയും  െച�ത  സിേറാ  മല�ര  റീ�്  �പ�നെ�       
ഇരുപ�ിെയാ�ാം  നൂ�ാ�ിെല  മല�ര  സഭ�്  നിേ�ഷം  ഭയമില�.പെ�       
'പുനൈരക�ം'  എ�  ഓമനേ�രി�്  വിളി�ു�  അജേമാഷണം  മ��       
എ�ി�േകാ�ൽ  സഭകളിൽ  നി�ു  ആ�ഗഹി�ുകയും  ആ  ആ�ാേവാെട       
സമീപി�ുകയും  െച��േ�ാൾ  മല�രയിെല  മ�െള  ചിലെതാെ�      
ഓർ�ി�ിേ���   ഇ�ി�െറ   അനിവാര�തയാ�   എ�്   കരുതു�ു  
 
സമ�ഗമായ  ഒരു  അേന�ഷണ�ി�  ത��ാലം  മുതിരു�ിെല�ിലും  വ�ാജ       
േരഖകള�െട  അടി�ാന�ിൽ  പടു�ുയർ�ിയ  ചീ��െകാ�ാര�ള�െട     
ചില  ഉ�റകെള�ിലും  തുറ�ു  കാണി�ുവാനു�  എളിയ  �ശമ�ി�െറ       
ഭാഗമായാ�  ഈ  �ഗ�  രചന�്  �ശമി��.  എല�ാ  േമഖലകളിെലയും        
എല�ാ  കാര��ള�ം  ഉൾെ�ാ�ി�ി��െ��്  അവകാശെ�ടു�ില�.     
അതി�െറ  ആവശ�കത  ഉെ��്  േതാ�ു�ുമില�.  കാരണം,  അരി       
െവേ�ാെയ�ു  േനാ�ുവാൻ  എല�ാ  അരിമണിയും  െതാ��  േനാേ��       
ആവശ�മില�േല�ാ.  ഈ  േലാ�്ഡൗൺ  കാല�ു  സമാനമന�കരായ      
ഏതാനം  െചറു��ാരുെട  പരി�ശമ  ഫലമാ�  ഇതിെല  േലഖന�ൾ.  സഭ        
ചരി�ത-എക�ൂെമനി�ൽ  പഠിതാ�ള�െട  തുടർ  പഠന�ൾ�ും     
ഗേവഷണ�ൾ�ും  ഇെതാരു  ത�രകമായി  രൂപെ�ടും  എ�  കാര��ിൽ       
സംശയമില�.  ഇതിനു  പി�ിൽ  �പവർ�ി�  എല�വെരയും  ന�ിേയാെട       
�മരി�ുകയും,  ഈ  േലഖന�ൾ  ഒരു  �ഗ�  രൂപ�ിൽ  �കമീകരി�ുവാൻ        
സൗമനസ�ം  കാ�ിയ  ഓ  സി  പി  �പസി�ീകരണ  വകു�്  ഭാരവാഹികേളാ�         
� േനഹാദരവുകൾ   അർ�ി�ുകയും   െച�തുെകാ�്   നിർ�ു�ു.   
 
എ�്   
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അ��ായം   1  
മല�ര   സഭയും,   ബഥനിയുെട   മാർ   ഈവാനിേയാസും,   േറാമാ   പുനൈരക�വും  
 
''പുനൈരക�ം''  

 
എ�ാ�  പുനൈരക�ം?  മു�്    
ഉ�ായിരു�തും  എ�ാൽ  പി�ീ�    
വിേ�ദി�െ��തുമായ  ഐക�ം   
പുന�ാപി�ു�തിെനയാ�  
പുനൈരക�ം  എ�  സം�  െകാ�്     
അർ�മാ�ു��.  ഈ  പുനൈരക�ം  എ�     
സം�െയ  ആേഗാള  ൈ�ക�തവ  സഭയുെട     
ചരി�തവുമായി  ബ�െ�ടു�ി   
പരിേശാധി�ുേ�ാൾ  പൗര�ത�   
സഭകളിൽ  നി�ും  പുേരാഹിതേരാ    
വിശ�ാസികേളാ  േറാമാ  സഭേയാ�    

ഐക�െ�ടു�തിെന  നിർവചി�ാനാ�  വ�ാപകമായി  ഈ  പദം  ഉപേയാഗി�്       
കാണു��.  പൗര�ത�  സഭകളിൽ  നി�ും  പുേരാഹിതേരാ  വിശ�ാസികേളാ       
േറാമാ  സഭേയാ�  േചർ�ാൽ  അെതാരു  ''പുനൈരക�ം''  ആേണാ.  ഈ  �പവർ�ിെയ         
പുനൈരക�ം  എ�ു  വിേശഷി�ി�ു�തിെല  മാനുഷിക  യു�ി  എ�തമാ�തം       
ആെണ�്   നമുെ�ാ�ു   പരിേശാധി�ാം.  
 
സാധാരണയായി  കേ�ാലി�  സഭാ  വിഭാഗ�ളിൽ  നി�ു�വർ  േസാഷ�ൽ       
മീഡിയയിൽ  നട�ു�  ചില  അവകാശവാദ�ൾ  ഉ�്.  കേ�ാലി�  സഭ        
എ�ാൽ  വ��ി  സഭകള�െട  കൂ�ാ�മ  ആെണ�ും.24  റീ�ുകൾ       
കൂടിേചരു�താ�  കേ�ാലി�  സഭെയ�ും.അതി�െറ  െപാതുതലവൻ  ആ�      
മാർപാ�െയ�ും.  24  വിഭാഗ�ൾ�ും  അവരുേടതായ  വ��ിഗത  തലവ�ാർ       
ഉ�്  എ�ും.  വ��ിഗത  റീ�ുകൾ�്  ഉൾഭരണ  സ�ാത���ം  ഉ�്  എ�ും         
അ�െന  േപാകു�ു  അവകാശവാദ�ൾ.  എ�ാൽ  എ�ാ�  ഈ  വ��ിസഭകൾ        
ഉ�ായ�?.േറാമിെല  മാർപാ�െയ  ''െപാതുതലവൻ''  ആയി  അംഗീകരി�ാൻ      
പൗര�ത�  സഭയുെട  പാര�ര�േമാ  ൈ�ക�തവ  സഭയുെട  െപാതുവായ       
കാേനാനുകേളാ  ആവശ�െ�ടു�ുേ�ാ  ?.  മാർപാ�െയ  െപാതുതലവൻ  ആയി       
അംഗീകരി��െകാ�ു�  ഒരു  കൂ�ാ�മ  ആയിരുേ�ാ  പൗര�ത�  സഭകള�ം       
പാ�ാത�  സഭയും  ത�ിൽ  ആദ�  നൂ�ാ�ുകളിൽ  നിലനി�ിരു��  ?.        
''കാേതാലികം''  എ�  �ഗീ�്  പദം  െകാ�്  വിേശഷി�െ��  സഭാ  കൂ�ാ�മ�്         
േറാമിെല  പാ�തികീ�  ''െപാതുതലവൻ''  ആേണാ  ?.  ഇ�െന  ഉയരു�  നിരവധി         
േചാദ��ൾ�്  ആദ�  നൂ�ാ�ിെല  ൈ�ക�തവ  കൂ�ാ�മയുെട      
ചരി�തപ�ാ�ലം  പരിേശാധി��  െകാ�്  നമു�്  ഉ�രം  കെ��ാൻ       
�ശമി�ാം.   
 
ആദിമ  നൂ�ാ�ിെല  ൈ�ക�തവ  സഭയുെട  ചരി�തം  പരിേശാധി�ാൽ       
അേപാ�േതാലിക  സഭകൾ  എല�ാം  കൂ�ാ�മയിൽ  നിലനി�ിരു�ു  എ�ു  കാണാം.        
�പേത�കി��ം  േറാമാ  സാ�മാജ��ിെല  അേപാ�േതാലിക  സഭകൾ  പര�പരം       
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ദൃഢമായ  സംസർഗ�ിൽ  നിലനി�ിരു�തായി  കാണാം  .സാ�മജ��ൾ      
ത�ിലു�  കിടമൽസരവും  രാ��ീയ  കാരണ�ള�ം  നിമി�ം      
േറാമാസാ�മാജ��ിനു  പുറ�ു�  സഭകള�മായു�  അേപാ�േതാലിക     
സംസർഗം  അ�തയും  ദൃഢതയു�തായിരു�ില�  എ�ിൽ  തെ�യും  േറാമാ       
സാ�മാജ��ിനക�ു�  അേപാ�േതാലിക  സഭകള�ം  സാ�മാജ��ി�െറ     
പുറ�ു�  അേപാ�േതാലിക  സഭകള�ം  ത�ിൽ  പരിമിതികൾ�ു�ിൽ      
നി�ു�  ആശയവിനിമയവും  പര�പര  സംസർഗവും  തുടർ�ു  വ�ിരു�ു.       
അേപാ�േതാലിക  സഭകള�െട  തലവ�ാർെ�ല�ാം  തെ�  തുല�  അധികാര�ൾ       
ആയതിനാൽ  എല�ാ  സഭാതലവ�ാെരയും  സമ�ാരായി�ാ�  ക�ിരു��.  േറാമാ       
സാ�മാജ��ി�െറ  തല�ാന  നഗരമായ  േറാമിെല  ബിഷ�  എ�  നിലയിൽ        
തിക��ം  രാ��ീയമായ  കാരണ�ളാൽ  മാ�തം  േറാമിെല  ബിഷപിെന  സമ�ാരിൽ        
ഒ�ാമനായി  ക�ിരു�ു.  അതിനർ�ം  അേ�ഹെ�  െപാതുതലവനായി  മ��       
സഭകൾ  ക�ിരു�ു  എ�ല�  .  േറാമിെല  െമ�താ�  മ�്  അേപാ�േതാലിക         
സഭകള�െട  േമൽ  അധികാരേമാ  ഒരു  െപാതുതലവൻ  എ�  അംഗീകാരേമാ        
ഉ�ായിരു�തായി  ചരി�ത�ിൽ  എവിെടയും  കാണാൻ  കഴിയില�  .  സഭയുെട        
ആദ�െ�  ഔേദ�ാഗികവും  അനൗേദ�ാഗികവുമായ  കൗൺസിലുകളിൽ  മ��      
പാ�തികീസുമാരുെട  അ���തയിൻ  കീഴിൽ  േറാമൻ  പാ�തികീ�      
പെ�ടു�തായും  ചരി�തം  പറയു�ു.  അതായ�  േറാമാ  പാ�തികീസി�െറ       
അ�പമാധിത�വും  അേപാ�േതാലിക  അധികാരവും  േറാമാ  സഭയുെട  ഉ�ിൽ       
മാ�തം  നിജെ��ിരു�ു.  ആ  പരിധി�്  പുറ�്  മ�്  അേപാ�േതാലിക  സഭകള�െട         
േമൽ  േറാമൻ  േപാ�ി�  അധികാരം  ഉ�ായിരു�തായി  ചരി�ത�ിൽ       
എവിെടയും  േരഖെ�ടു�ിയി�ില�.  ആദിമ  ൈ�ക�തവ  സഭയിൽ  നിലനി�ിരു�       
സഭാ  കൂ�ാ�മയിൽ  േറാമാ  േപാ�ി�  െപാതുതലവൻ  എ�  അംഗീകാരം        
ഇല�ായിരു�ു   .   
 
ആദിമ  നൂ�ാ�ിൽ  നിലനി�ിരു�  അേപാ�േതാലിക  സഭാ  കൂ�ാ�മ  പി�ീ�        
രാ��ീയപരവും  വിശ�ാസപരമായ  കാരണ�ളാൽ  വിേ�ദി�െ��തായി     
കാണാം.  അ�ാം  നൂ�ാ�ിെല  കൽകദൂൻ  സു�ഹേദാേസാെട  ഉടെലടു�       
പാ�ാത�  സഭയും  (േറാമൻ  )  പൗര�ത�  സഭകള�ം  ത�ിലു�  ഭി�ത  AD  1054           
ഓെട   പൂർണമായ   ഒരു   പിളർ�ിൽ   കലാശി��.  
 
�കി�തുവർഷം  1054  ൽ  േറാമൻ  സഭയുമായു�  ഐക�ം  എല�ാ  പൗര�ത�         
സഭകള�ം  വിേ�ദി��.  േറാമൻ  മാർപാ�യുെട  അ�പമാധിത�വാദവും      
പേ�താസി�െറ  പരമാധികാരവാദവും  പൗര�ത�  സഭ�്  അംഗീകരി�ാൻ      
കഴിയാ�  വിധ�ിൽ  േറാമാ  സഭ  നട�ിയ  വിശ�ാസപരമായ       
വ�തിചലന�ള�ം  പാ�ാത�  സഭെയയും  പൗര�ത�  സഭകെളയും  പൂർണമായി       
പിളർ�ി.  
 
ചരി�തപരമാേയാ  കാേനാനികമാേയാ  ഇല�ാ�  ഒരു  അധികാരം  േറാമൻ  േപാ�്        
പൗര�ത�  സഭകള�െട  േമൽ  അവകാശെ��താ�  പിളർ�ിനു�  �പധാന  കാരണം        
േറാമൻ  േപാ�ിെന  െപാതുതലവൻ  എ�  രീതിയിൽ  അംഗീകരി�ണം       
എ�ായിരു�ു  േറാമി�െറ  അവകാശവാദം  .  പൗര�ത�  സഭകൾ  ഈ        
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അവകാശവാദം  പൂർണമായി  ത�ി�ളയുകയും  േറാമാ  സഭയുമായു�      
സംസർഗം   പരിപൂർണമായി   വിേ�ദി�ുകയും   െച�തു.  
 
എ�ാൽ  പതിനാറാം  നൂ�ാേ�ാെട  േറാമൻ  സഭ  പൗര�ത�  സഭകളിൽ  നി�ും         
പുേരാഹിതെരയും  െമ�താ�ാെരയും  ത�ള�െട  പ��ാ�ി  അ�പകാരം      
പൗര�ത�  സഭകളിൽ  നി�ും  േറാമാപ�േ��്  വരു�വർ�ായി  േറാമാ  സഭ        
റീ�ുകൾ  �ാപി��  നൽകി.  ഏ�  പൗര�ത�  വിഭാഗ�ിൽ  നി�ാേണാ  അവർ         
േറാമാ  പ�െ��ിയ�  ആ  പൗര�ത�  സഭയുെട  അേത  പിര�ര�വും        
ആരാധന�കമവും  പി�ുടരാൻ  അവർ�്  അനുവാദം  നൽകി  െകാ�്  േപാ�ി�െറ        
പരമാധികാരം  അംഗീകരി�ു�  പൗര�ത�  വിഭാഗ�െള  േറാമാ  സഭ       
സൃ�ിെ�ടു�ു.  യൂണിേയ�ിസം  എ�ാ�  ഇ�  അറിയെ�ടു��.  ഇ�പകാരം       
�ാപി�െ��  റീ�ുകൾ  യൂണിേയ�്  റീ�ുകൾ  എ�ും      
വിളി�െ�ടു�ു.പൗര�ത�  അേപാ�േതാലിക  സഭകളിെല  വിമതെരയും     
അസംതൃ�തെരയും  മ��ം  േറാമാ  സഭയിേല�്  എ�ി�്  അവെര  െകാ�്  േറാമാ         
േപാ�്  െപാതുതലവൻ  എ�  പൗര�ത�  സഭ  ഔേദ�ാഗികമായി  ത�ി�ള�        
വാദം  പൗര�ത�  സഭയിെല  വിമത  വിഭാഗെ�  െകാ�്  അംഗീകരി�ി�്  അവെര         
േപാ�ിനു  കീഴിൽ  ഒരു  റീ�ായി  നിർ�ുകയായിരു�ു.  എ�ാൽ  റീ�്        
വിശ�ാസികൾ  ഇതിെന  മയെ�ടു�ി  പുനൈരക�ം  എ�ാ�  വിേശഷി�ി�ുക.       
എ�ാൽ  ഇ�  ഒരി�ലും  പുനൈരക�ം  ആവില�.  കാരണം  േറാമാ  േപാ�ിെന         
െപാതുതലവൻ  ആയി  അംഗീകരി��െകാ�ു�  ഒരു  ഐക�ം  പൗര�ത�  സഭയും        
പാ�ാത�  സഭയും  ത�ിൽ  ഇതി�  മു�്  നിലവിലില�ായിരു�തിനാൽ  പൗര�ത�        
സഭയുെട  ഔേദ�ാഗിക  നിലപാടിനു  വിരു�മായി  സഭയിെല  വിമതരും       
അസംതൃ�തരും  പാ�ാത�  സഭേയാ�  േചർ�്  േറാമാ  േപാ�്  ൈ�ക�തവ        
സഭയുെട  െപാതു  സഭാതലവൻ  എ�  അവകാശവാദം  അംഗീകരി�ാൽ  അതിെന        
പുനൈരക�ം  എ�്  വിളി�ാൻ  കഴിയില�.  ഒരു  സംഘടനയുെടേയാ       
കൂ�ാ�മയുെടേയാ  ഔേദ�ാഗിക  നിലപാടിനു  വിരു�മായി  ആ      
സംഘടനയുെടേയാ  കൂ�ാ�മയുെടേയാ  ഉ�ിലു�വർ  നിലപാെടടു�ാൽ     
അവെര  വിമത�ാരായി�ാ�  കണ�ാേ���.  യഥാർ��ിൽ  പൗര�ത�      
സഭയിൽ  വിമതസ�രം  ഉയർ�ിെകാ�്  പാ�ാത�  സഭേയാ�  േചർ�വരാ�       
യൂണിേയ�്   റീ�ുകൾ   .  
 
ഇ�പകായം  പൗര�ത�  സഭയിൽ  നി�ും  പാ�ാത�  സഭയിേല�്  മാറി  േറാമാ         
േപാ�ി�െറ  അ�പമാധിത�വും  െപാതുതലവൻ  എ�  വാദവും  അംഗീകരി�  23        
റീ�ുകളാ�  നിലവിൽ  ഉ��.  ഇനി  രസകരമായ  ഒരു  സംഗതി  എെ��ാൽ         
വിമതരുെട  ഇടയിലും  വിഭാഗീയത  ഉെ��ു�താ�.  ഒേര  പാര�ര�വും       
ചരി�തവും  ഉ�വർ  തെ�  ഒ�ിലധികം  റീ�ായി  നിലെകാ���ു  എ��        
റീ�ുകൾ  ത�ിലു�  വിഭിഗീയതെയയും  അധികാരേമാഹെ�യുമാ�  തുറ�ു      
കാ����.ഉദാഹരണ�ി�  അേ��ാഖ�ൻ  സുറിയാനി  സഭയിൽ  ര�്  യൂണിേയ�്       
റീ�ുകൾ  ഉ�്.  മാേറാനീ�  റീ�ും  അേ��ാഖ�ൻ  സുറിയാനി  കേ�ാലി�        
റീ�ും.  ഇവർ  ഒേര  റീ�ാെണ�ിലും  ര�ായി�ാ�  േറാമൻ  കേ�ാലി�        
കൂ�ാ�മയിൽ  നിൽ�ു��  .  എ�ാ�  കാരണം  എ�്  േചാദി�ാൽ  അതി�െറ         
ഉ�രം    അധികാരതർ�ം   മാ�തമാെണ�്   പറേയ�ി   വരും.   
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ഇൻഡ�യിലും  �ിതി  ഏകേദശം  ഇ�പകാരം  തെ�യാ�.  ഇവിെടയും  സുറിയാനി        
പാര�ര�ം  എ�വകാശെ�ടു�  ര�്  റീ�ുകള��്.  സീേറാ  മല�ര  റീ�ും,        
സീേറാ  മലബാർ  റീ�ും.  അേ��ാഖ�യിെല  േപാെല  ഇവ  ര�ും  ഒേര  റീ�ല�.          
ഒ�്  കൽദായ  സുറിയാനിയും  മേ��  പാ�ാത�  സുറിയാനിയുമാ�  ആരാധനാ        
ഭാഷയായി  ഉപേയാഗി�ു��  .  എ�ാൽ  ഈ  കാരണം  െകാ�്  മാ�തം  ഇവ          
ര�ിെനയും  ര�ു  വ�ത��ത  റീ�ുകളായി  നിലനിർ�ു�തിൽ  യാെതാരു       
അർ�വുമില�  കാരണം  സീേറാ  മലബാർ  സഭയിൽ  തെ�  പാ�ാത�  സുറിയാനി         
ആരാധന�കമം  ഉപേയാഗി�ു�വരു�്.  1921  ൽ  �നാനായ  യാേ�ാബായ       
സഭയിെല  ഒ�ൈ��ൽ  േതാമാ��നാർ  പാ�ാത�  സുറിയാനി  ആരാധന�കമം       
ഉപേയാഗി�ാൻ  േറാമിൽ  നി�്  അനുമതി  വാ�ി  സീേറാ  മലബാർ  റീ�ിൽ         
േചർ�ിരു�ു.  അതി�െറ  ഫലമായി  സീേറാ  മലബാർ  റീ�ിനു�ിൽ  തെ�        
േകാ�യം  അതിരൂപതയിൽ  ഈ  ര�്  ആരാധന�കമവും  ഉപേയാഗി�ു�       
വിഭാഗ�ൾ  ഉ�്.  അതിനാൽ  തെ�  ര�്  ആരാധന�കമ�ൾ  ആയതിനാൽ        
സീേറാ  മലബാറിെനയും  സീേറാ  മല�ര  റീ�ിെനയും  ര�ു  വ�ത��ത  റീ�ായി         
ഇേ�ാള�ം  നിലനിർ�ു�തിൽ  അധികാരേമാഹം  എ�  ഒെരാ�  കാരണം       
മാ�തമാണു�ാകുക.  
 
പാ�ാത�  സഭയും  പൗര�ത�  സഭകള�ം  ത�ിൽ  1054  ൽ  പരിപൂർണമായും         
േവർപിരി�താ�.  േവർപിരിയലിനു  കാരണമായ�  വിശ�ാസപരവും  രാ��ീയ      
പരവുമായ  കാര��ളാ�.  ഈ  തർ�വിഷയ�ൾ  പര�പര      
സംവാദ�ളിലൂെട  ചർ�  െച��  പരിഹരിെ��ിൽ  മാ�തേമ  പാ�ാത�       
പൗര�ത�  ഭി�ത  അവസാനി�ുകയു��.  പൗര�ത�  സഭകളിൽ  നി�ും       
ഭാഗ�ാേന�ഷികെള  വശ�ാ�ി  യൂണിേയ�്  റീ�ുകൾ  �ാപി��  പാ�ാത�       
സഭയും  പൗര�ത�  സഭയും  ത�ിലു�  ഭി�ത  കൂടുതൽ  വഷളാ�ി  എ�         
തിരി�റിവിൽ  ര�ാം  വ�ി�ാൻ  സു�ഹേദാസിൽ  പൗര�ത�      
സഭകള�മായു�  തർ��ൾ  പരിഹരി�ാൻ  േവദശാ��ത  സംവാദ�ൾ      
ആരംഭി�ാൻ  േറാമാ  സഭ  തീരുമാനി�ുകയും  അതിെ�  ഫലമായി       
ഔേദ�ാഗികമായി  പാ�ാത�  പൗര�ത�  സഭകൾ  ത�ിൽ  േവദശാ��ത       
സംവാദ�ൾ  ആരംഭി�ുകയും  െച�തു.  ഇ�പകാരം  ആരംഭി�  േവദശാ��ത       
സംവാദ�ള�െട  ഭാഗമായി  േറാമൻ  സഭയുെട  േവദശാ��ത  ക�ീഷനും  ഈേ�ൺ        
ഓർ�േഡാ��  സഭയുമായി  1993  ൽ  ലബനനിൽ  വ�്  നട�  ഏഴാം  �ളീനറി          
സേ�ള�ിൽ  വ�്  തയാറാ�ിയ  ബലാമ�്  റിേ�ാർ�ി�െറ  ഏഴാമെ�       
േപായി��  ഇതാ�  ''In  the  course  of  the  centuries  various  attempts  were  made  to              
re-establish  unity.  They  sought  to  achieve  this  end  through  different  ways,  at  times  conciliar,               
according  to  the  political,  historical,  theological  and  spiritual  situation  of  each  period.             
Unfortunately,  none  of  these  efforts  succeeded  in  re-establishing  full  communion  between  the             
Church  of  the  West  and  the  Church  of  the  East,  and  at  times  even  made  oppositions  more                  
acute.   ''  
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അ��ായം   2  
മാർ   ഈവാനിേയാസി�െറ   പുനൈരക�ം  

 
പൗര�ത�  സഭകളിൽ  നി�ും  േറാമൻ  കേ�ാലി�      
സഭയിേല�്  േപാകു�  വിമതരായ  പുേരാഹിതരുെട     
ചുവടുമാ�െ�  ''പുനൈരക�ം''  എ�  മഹ�ായ  പദം      
െകാ�്  വർണി�ു�തിെല  യു�ിരാഹിത�ം  ആ�     
ന�ൾ  ഇതുവെര  പരിേശാധി��.  തിക��ം     
ഭാഗ�ാേന�ഷികളായ  ഇ�ര�ാരുെട  കാലുമാ�െ�    
പുനൈരക�ം  എ�  േപ�  ചാർ�ി  ലഘൂകരി�ു��      
ചരി�ത  സത��േളാടു�  അവേഹളനമായിേ�  കരുതാൻ     
സാധി�ൂ.  
 
മല�ര  കേ�ാലി�  സഭയിെല  ചരി�തകാര�ാർ     
എ�ാൽ  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ  ചുവടുമാ�േ�     
അതിമഹ�ായ  ഒരു  ചരി�തസംഭവമായി�ാ�    

അവതരി�ി�ാൻ   �ശമി�ു��.   
 
േറാമാ  സഭയിേല�ു�  ചുവടുമാ�െ�  ചരി�ത  സംഭവമായും  അ�പകാരം  ഒരു        
അവസരം  സാ��മാ�ിയ�  ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ  അതിൈവദ�ദ�വും      
ൈവഭവവും  പരി�ാനാവും  െകാ�ാെണെ�ാെ�  വിവരി�്  വളെര      
അതിശേയാ�ി  പരമായി  ഇതിെന  അവതരി�ി�ാനാ�  മല�ര  കേ�ാലി�       
സഭയുെട   ചരി�തകാര�ാർ   എേ�ാള�ം   �ശമി�ി����.   
 
എ�ാൽ  എെ��ിലും  ചരി�തപരമായ  �പാധാന�ം  ഉ�  ഒ�ാേണാ  ഇ�.  നമു�്         
പരിേശാധി�ാം.  േറാമാ  സഭയിേല�്  ഒരു  പൗര�ത�  അേപാ�േതാലിക       
സഭയിെല  പുേരാഹിതൻ  ചുവടു  മാ���തും  അ�പകാരം  ഒരു  റീ�്        
�ാപി�െ�ടു�തുമായ  �പ�കിയെയ  യൂണിേയ�ിസം  എ�ാ�  വിളി�ുക.      
ഇ�പകാരം  ഒരു  റീ�്  �ാപി�ു�തി�  വലിയ  ൈവദ�ദ�േമാ  പരി�ാനേമാ        
യഥാർ��ിൽ   ആവശ�മുേ�ാ   ??  
 
ഇല�  എ�ാ�  ചരി�തം  പറയു��.  േറാമൻ  േപാ�ി�െറ  'െപാതുതലവൻ'  തലവൻ         
എ�  അവകാശവാദം  അംഗീകരി�ുകയും  ത�ൾ  ഇ�  അംഗീകരി��  എ�്        
േറാമിെന  േബാ��െ�ടു�ുകയും  െച�താൽ  മാ�തം  മതിയാകും  ഒരു  യൂണിേയ�്        
റീ�്  �ാപിെ�ടു�ാൻ.  1921  ൽ  �നാനായ  യാേ�ാബായ  സഭയുെട        
ഒ�ൈ��ൽ  േതാമാ��നാർ  ഈ  സംഭവം  ഭാഗീകമായി      
സാ��മാ�ിയതുമാ�.  അടി�ാന  വിദ�ാഭ�ാസവും  അറിവും  മാ�തവുമു�      
ഒരു  സാധാരണ  ൈവദീകൻ  1921  ൽ  സാ��മാ�ിയ  ഒ�ാണി�  എ�  യാഥാർ��ം          
നാം  പരിേശാധി�ാൽ  ഒരു  റീ�്  �ാപനെ�  ചരി�ത  സംഭവമായി        
പർവതീകരി��  കാണി�ു��  എ�തേയാ  ബാലിശമായ  സംഗതിയാെണ�്      
മനസിലാകും.   
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1921  ൽ  തെ�  ഈ  റീ�്  ഭാഗീകമായി  �ാപി�െ���കഴി�ിരു�ു.  മാർ         
ഈവാനിേയാ�  അതി�െറ  കൂെട  ഒരു  ഹയറാർ�ി  കൂെട  �ാപിെ�ടു�ു        
എ�ു  മാ�തം.  എ�ിനായിരു�ു  ഈ  ഹയറാർ�ി  �ാപനം?.  �പേത�കം        
ഹയറാർ�ി  ഇല�ാെത  തെ�  സീേറാ  മലബാർ  സഭയിൽ  േചർ�്  പാ�ാത�         
സുറിയാനി  �കമം  പി�ുടരു�ു  െകാ�്  തെ�  ഒരു  �പേത�ക  റീ�ായി  നിൽ�ാൻ          
സാധി�ും  എ�ിരിെ�  ഒരു  ഹയറാർ�ി  തെ�  േവണം  എ�്  വാശിപിടി��         
അധികാരേമാഹം  എ�ല�ാെത  എ�്  പറയാൻ.  മല�ര  സഭാ  ചരി�ത�ിൽ  ഒരു         
പിളർ��  കൂെട  സൃ�ി�്  ഒരു  സഭ  കൂെട  �ാപിതമാവാൻ  �പയ�നി�  മാർ          
ഈവാനിേയാസിെന  സൈഭക��ി�െറ  അംബാസഡറായി  മല�ര  കേ�ാലി�ർ      
ഉയർ�ി�ാ���തിെന  എ�ിേനാ�  ഉപമി�ണം  എ��  വായന�ാരുെട      
യു�ി�്   വിടു�ു.  
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അ��ായം   3  
മാർ   ഈവാനിേയാസും   മല�ര   സഭയും  

 
മാേവലി�രയിെല  �പസി�മായ  ന�സാണി  കുടുംബമായ  പണി�ർവീ�ിൽ      
േതാമാപണി�രുെടയും  അ�ാ�യുെടയും  മകനായി�ാ�  ഗീവർഗീ�  പണി�ർ      
(പി�ീ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  )  ജനി��.  മല�ര  െമ�താേപാലീ�ാ  ആയിരു�         
പുലിേ�ാ�ിൽ  േജാസ�  ദീവ�ാസിേയാ�  ര�ാമൻ  തിരുേമനി  മാേവലി�ര       
പുതിയകാ�  പ�ിയിൽ  വ�്  യാദൃ�ികമായി  ക�ു  മു�ിയ  ഗീവർഗീസിെന        
സഭാ  േവല�ായി  �ണി�ുകയായിരു�ു.  അ�പകാരം  പഴയെസമിനാരിയിൽ      
എ�ിയ  ഗീവർഗീ�  പണി�ർ  മല�ര  മൽപാനായിരു�  വ�േശരിൽ  ഗീവർഗീ�        
മൽപാ�െറ  ശി�ണ�ിലും  മല�ര  െമ�താേപാലീ�  പുലിേ�ാ�ിൽ      
തിരുേമനിയുെട  അനു�ഗഹാശിസിലും  അടി�ാന  ൈവദീക  പഠനവും  െസകുലർ       
വിദ�ാഭ�ാസവും   പൂർ�ിയാ�ി.  
 

 േശഷം  വ�േശരിൽ  മൽപാ�െറ  �പേത�കം  താൽപര��ിൽ  േകാ�യം  സി  എം          
എ�  േകാേള�  ,  മ�ദാ�  �കി�ത�ൻ  േകാേള�  എ�ിവിട�ളിൽ  നി�ും         
ബിരുദവും  ബിരുദാന�ര  ബിരുദവും  സ�ാദി�  േശഷം  പി  ടി  ഗീവർഗീ�         
പഴയെസമിനാരിയിൽ  മട�ിെയ�ി.  അേ�ഹ�ി�െറ  പഠന�ിലു�     
ചിലവുകൾ  എല�ാം  വഹി��  മല�ര  സഭയാ�.  ത�െറ  ആ�കഥയായ        
''ഗിരിദീപം  ''  എ�  പു�തക�ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  തെ�  ഇ�         
വ��മാ�ു�ു�്.  മല�ര  സഭ  പണം  മുട�ി  പഠി�ി�  ആദ�െ�  ൈവദീക         
വിദ�ാർ�ി  ഒരുപേ�  ഏക  പണി�രുവീ�ിൽ  ഗീവർഗീ�  െശ�ാശൻ  ആവാം.        
സാ��ിക  ബു�ിമു�ി�ിടയിലും  സമുദായം  ഒരു  ൈവദീക  വിദ�ാർ�ിെയ       
പണം  മുട�ി  പഠി�ി��  എ��  മല�ര  സഭ  എ�തേ�ാളം  �പതീ�  ആ          
വ��ിയിൽ  അർ�ി�ിരു�ു  എ�തി�െറ  ഒരു  േനർ�ാ�ചയാ�.  മ�ദാസിൽ       
നി�ും  MA  വിദ�ാഭ�ാസം  കഴി�്  മട�ി  വ�  ഗീവർഗീ�  െശ�ാശെന         
വ�േശരിൽ   തിരുേമനി   േകാ�യം   MD   �കൂളി�െറ   പിൻസി�ലായി   നിയമി��.  
അ�ാലം  വെര  MD  �കൂളി�െറ  �പിൻസി�ാൾ  ആയിരു��  ക��ിൽ  മാമൻ         
മാ�ിള  ആയിരു�ു.  സഭയുെട  മുേ�ാ���  �പയാണ�ി�  അൽമായേര�ാൾ       
സംഭാവന  നൽകാൻ  കഴിയുക  പുേരാഹിതർ�ാെണ�്  വിശ�സി�  വ�േശരിൽ       
തിരുേമനി  മാമൻ  മാ�ിളെയ  നി�കരുണം  MD  െസമിനാരി  �പിൻസി�ാൾ        
�ാന�്  നി�്  മാ�ി  പകരം  ഗീവർഗീ�  െശ�ാശെന  നിയമി�ുകയായിരു�ു.        
എ�ാൽ  വ�േശരിൽ  തിരുേമനിയുെട  കണ�ുകൂ�ൽ  പൂർണമായി  െത�ിെയ�ാ�       
പി�ീടു�  ചരി�തം  വ��മാ�ു��.  തഴയെ���  എ�ിലും  മല�ര  സഭയുെട        
സ�ി�ദഘ��ളിൽ  മല�ര  െമ�താേപാലീ�ാ�്  ഒ�ം  നി�്  േപാരാടാൻ  മാമൻ        
മാ�ിള  ഉ�ായിരു�ു  .  എ�ാൽ  �പതീ�േയാെട  മല�ര  സഭ  േനാ�ി��         
ഗീവർഗീ�   െശ�ാശേനാ   ??  
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അ��ായം   4  
ബഥനി    ആ�ശമ�ാപനം  

 
MD  �കൂളി�െറ  �പിൻസി�ാൾ  ആയിരി�ു�     
അവസര�ിലാ�  ഹ�ൽ�  എ�    
ആം�ളി�ൻ  മിഷണറി  ഫാ  പി  ടി      
ഗീവർഗീസിെന  െസറാംപൂർ   
യൂണിേവ�സി�ിയിൽ  അ��ാപനം   
നട�ു�തിനായി  �ണി�ു��.  അ�പകാരം    
െസറാംപൂർ  യൂണിേവ�സി�ിയിൽ   
അ��ാപകനായിരി�ുേ�ാൾ  ഫാ  പി  ടി     
ഗീവർഗീ�  മല�ര  സഭയിെല  നിരവധി     
ആള�കെള  െസറാംപൂരിൽ  െകാ�ുേപായി    
പഠി�ി�ു�തിനായി  �ശമി�ിരു�ു.   
അ�പകാരം  െസറാംപൂരിൽ   
ആയിരി�ുേ�ാൾ  ഫാ  പി  ടി  ഗീവർഗീസി�െറ      
മനസിൽ  ഉദി�  ആശയമാ�  മല�ര  സഭ�ും      
ഒരു  ആ�ശമ  �പ�ാനം  ഉ�ാവണം  എ��.      
വിഷയം  മല�ര  െമ�താേപാലീ�  ആയിരു�     
വ�േശരിൽ  തിരുേമനിെയ  അറിയി�േ�ാൾ    
അേ�ഹവും  ഈ  ആശയ�ി�  പി�ുണ     

നൽകി.  മല�ര  സഭയിെല  അൽമായ  �പമുഖനായിരു�  ഇല�ി�ൽ  േജാൺ        
വ�ീൽ  ഈ  ആവശ��ിേല�ായി  100  ഏ�ർ  ഭൂമി  റാ�ി  െപരു�ാ�ിൽ         
സംഭാവനയായി  നൽകാം  എേ��േതാെട  ആ�ശമ�ാപനം  എ�  ആശയം       
കരുേ�ാെട   മുേ�ാ��   േപായി.  
 
െപരുനാ�  മു�ൻമലയിൽ  േജാൺ  വ�ീൽ  നൽകിയ  100  ഏ�ർ  �ലം         
ആ�ശമ�ിനനുേയാജ�മായ  രീതിയിൽ  പാകെ�ടു�ാൻ  മ��ൽ     
അല�സിേയാ�  െശ�ാശനാ�  നിേയാഗി�െ���.  അ�െന  മു�ൻമലയിൽ      
ആ�ശമവാസിയായി  ആദ�ം  താമസം  തുട�ിയ�  മ��ൽ  അല�സിേയാ�       
അ�നും  ഉ�ൻ  വാ��ാരും  (പി�ീ�  ബർ�കീ�  ഒ  ഐ  സി  )  ആെണ�്           
ഗിരിദീപ�ിൽ   ഈവാനിേയാ�   െമ�താൻ   തെ�   വിവരി�ി���്   .  
 
േജാൺ  വ�ീൽ  നൽകിയ  100  ഏ�റിേനാ�  േചർ�ു  കിട�ു�  സർ�ാരി�െറ         
ഉടമ�തയിലു�  300  ഏ�ർ  ഭൂമി  കൂെട  ആ�ശമ�ിനായി  ആർജിെ�ടു�ണം        
എ�  ചി�യു�ായേ�ാൾ  അതിനായി  സർ�ാരിൽ  സ�ാധീനം  െചലു�ിയ�  െക        
സി  മാമൻ  മാ�ിളയാ�.  ഭൂമി  പതി��  വാ�ാനായി  ഒരു  നിസാര  തുക          
ഗവൺെമ�റിൽ  െക�ിവേ��ി  വ�ു.  ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ  പിതാവാ�       
ഈ  പണം  നൽകിയ�  എ�്  മല�ര  കേ�ാലി�  ചരി�തകാര�ാർ  മനപൂർവം         
�പചരി�ി�ാൻ  �ശമി�ു�ു�്.  എ�ാൽ  ഗിരിദീപ�ിൽ  ഈവാനിേയാ�      
െമ�താൻ  തെ�  വിവരി�ു�ു�്  ഈ  പണം  കടമായാ�  വാ�ിയ�  എ�്.         
മാേവലി�രയിലു�  ഒരു  ത�ുരാ�െറ  പ�ൽ  നി�ും  കടംവാ�ാനാ�  ആദ�ം        
നി�യി�ിരു��.  എ�ാൽ  പണം  നൽേക�  സമയം  ആയേ�ാൾ       
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ആക�മികമായി  ഇേ�ഹം  മരണെ�ടുകയും  അ�െന  പണം  ലഭി�ാെത       
വരികയും  െച�തേ�ാൾ  ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ  അനുജൻ  മ�ായി       
പണി�ർ  ആ�  അ��െറ  ൈകവശം  ചി�ി  പിടി�  പണം  ഉ�്  എ�ും          
ആവശ�െ��ാൽ  അ�ൻ  പണം  തരും  എ�ും  അറിയി��.  അ�െന        
ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ  അ��െറ  ക�ിൽ  നി�ും  പണം  കടമായി        
വാ�ിയാ�  ഗവൺെമ�റിേല�്  അട�്  ഭൂമി  വാ�ിയ�  എ�്  ഗിരിദീപ�ിൽ        
തെ�   പറയു�ു.   (ഗിരിദീപം   േപ�   72,73)  
 
നിസാര  പണം  ആ�  ഗവൺെമ�റിേല�്  അടേ��ി  വ��.  പതി�്  കി�ിയ         
ഭൂമിയിൽ  നിരവധി  വിലപിടി���  മര�ൾ  ഉ�ായിരു�തിനാൽ  അ�  െവ�ി        
വി�്  കി�ിയ  പണം  െകാ�്  ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ  പിതാവി�െറ  ക�ിൽ         
നി�ും  കടമായി  വാ�ിയ  പണം  തിരിെക  നൽകി  കടം  വീ�ിയിരു�ു.         
വിഖ�ാതമായ  ബഥനി  േകസിൽ  േകാടതിയും  ഈ  വിഷയം  പരിേശാധി�ിരു�ു.        
ആയതിനാൽ  ബഥനി  ആ�ശമ�ിനായി  മു�ൻമലയിൽ  300  ഏ�ർ  സർ�ാരിൽ        
നി�ും  വാ�ിയ�  ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ  കുടുംബസ��ുപേയാഗി�ാ�      
എ�ു�  മല�ര  കേ�ാലി�  ചരി�തകാര�ാരുെട  �പചരണം  തിക��ം       
അസംബ�ം   ആ�.  
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അ��ായം   5  
റ�ാനി   പാ�തികീസും   പരുമല   സു�ഹേദാസും   ക�ിടപാടുകള�ം  

 
1925  ൽ  പരിശു�  ഗീവർഗീ�  �പഥമൻ      
കാേതാലി�  ബാവായാൽ  ബഥനി    
ആ�ശമ�ി�െറ  എ�ി�േകാ�യായി  ഫാ  പി  ടി      
ഗീവർഗീ�  വാഴി�െ���.  ഗീവർഗീ�  മാർ     
ഈവാനിേയാ�  എ�  നാമ�ിലാ�  അേ�ഹം     
എ�ി�േകാ�യായി  വാഴി�െ���.  മല�ര    
സഭയിെല  തർ��ൾ  പരിഹരി�ാൻ    
പരിശു�  പാ�തികീ�  ബാവാെയ  സ�ർശി�ാൻ     
സിറിയയിേല�്  േപായ  അവസര�ിൽ    
അവിടുെ�  അേ��ാഖ�ൻ  കേ�ാലി�    
റീ�ി�െറ  തലവൻ  റ�ാനി  പാ�തികീസുമായി     
വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  സൗഹൃദ  സ�ർശനം     
നട�ിയിരു�ു.  േശഷം  മല�രയിേല�്    
മട�ിെയ�ിയ  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി�്    
റ�ാനി  പാ�തികീ�  ഒരു  ക�യ��  എ�ും      

വ�േശരിൽ  തിരുേമനിേയയും  മല�ര  സഭെയയും  േറാമാ  സഭയിേല�്       
�ണി�ുക  ആയിരു�ു  ക�ി�െറ  ഉ�ട��ിൽ  എ�ും  മല�ര  കേ�ാലി�        
ചരി�തകാര�ാർ  �പചരി�ി�ു�ു.മല�ര  കേ�ാലി�  സഭയിെല  േതാമ�      
ഇ��േലാടി  അ�ൻ  എഴുതിയ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ  ജീവചരി�തം        
volume  1  േപ�  286  ,  287  ൽ  പറയു�ു  റ�ാനി  പാ�തികീസി�െറ  ക�ി�  മറുപടി             
അയ�ു�തിനായി  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  മാർ  ഈവാനിേയാ�  െമ�താെന       
ചുമതലെ�ടു�ി  എ�ും  ചുമതലെ�ടു�ിയ  േശഷം  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  മാർ        
ഈവാനിേയാ�  െമ�തേനാ�  ഇ�പകാരം  പറ�ു.  േയാജി�ു�തി�  എനി�്       
സ�തമാ�''   (Page   287   ,Mar   Ivanios   ,   Volume   1   .   Fr   േതാമ�   ഇ��േലാടി   ).  
 
ഇവിെട  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  േറാമൻ  സഭയുമായു�  േയാജി�ി�       
സ�തമാെണ�്  പറ�തായി  ഫാ  േതാമ�  ഇ��േലാടി  അേ�ഹ�ി�െറ       
ആർചുബിഷ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  എ�  �ഗ��ിൽ  എഴുതിയിരി�ു�ു.       
അതു  �പകാരം  വ�േശരിൽ  തിരുേമനിയുെട  മൗനാനുവാദേ�ാെട  പരുമലയിൽ       
സു�ഹേദാ�  കൂടി  േറാമാ  ഐക��ിനു�  തീരുമാനം  എടു�ു  അതിനായി        
ബഥനി  െമ�താൻ  മാർ  ഈവാനിേയാസിെന  ചുമതലെ�ടു�ി  എ�ും  �ഗ�കാരൻ        
പറ�ു   വ�ു�ു.   
 
ഇതിെല  സത�ാവ�  എെ��്  നമു�്  പി�ീ�  പരിേശാധി�ാം.  എ�ായാലും        
ഈ  �ഗ��ിൽ  തെ�  334  ആം  േപജിൽ  ഈ  േറാമൻ  കേ�ാലി�          
ഐക��ിനു�  സു�ഹേദാ�  തീരുമാനം  വ�േശരിൽ  തിരുേമനിെയ      
അറിയി�ിരു�ില�  എ�ും  കാര��ൾ  സുഗമമാ�ിയ  േശഷം  മാ�തം  വ�േശരിൽ        
തിരുേമനിെയ  അറിയി�ാൽ  മതി  എ�ു  തീരുമാനി�തായും  പറയു�ു  (  Mar  Ivanios          
Volume   1   Page   334   )  
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ഇവിെട  േറാമാ  സഭയുമായു�  ഐക��ിനു  സ�തമാെണ�്  അറിയി�       
വ�േശരിൽ  തിരുേമനിെയ  എ�ുെകാ�്  അ�പകാരം  ഒരു  സു�ഹേദാ�       
തീരുമാനം  എടു�േ�ാൾ  അറിയി�ില�  എ�  േചാദ�ം  �പസ�മാ�.  േറാമാ        
സഭയുമായി  ഐക��ിനു  ആദ�ം  സ�തം  മൂളിയ�  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി        
ആെണ�്  ഒരിട�്  പറയുകയും  എ�ാൽ  അെതാരു  സു�ഹേദാ�  തീരുമാനം        
ആയേ�ാൾ  അേ�ഹെ�  അതറിയി�ില�  എ�ു  പറയു�തും  ൈവരു��ം  അേല�.        
മല�ര  സഭയുെട  സു�ഹേദാസി�െറ  അ���ൻ  അേല�  അേ�ഹം  .  അേ�ാൾ         
അ���െനയേല�  അ�  ആദ�ം  അറിയിേ���.  അ����െറ      
അസാ�ി���ിൽ  എ�െന  സു�ഹേദാ�  കൂടാൻ  കഴിയും.  ഇനി  �പേത�ക        
സാഹചര��ിൽ  അ�െന  കൂേട�ി  വ�ു  എ�ിരി�േ�.  ഇ�തയും  അതി        
നിർണായകമായ  ഒരു  തീരുമാനം  അേ�ഹെ�  അറിയിേ��  എ�്       
തീരുമാനി�ാൻ   കാരണം.   
 
മല�ര  കേ�ാലി�രുെട  വാദ�ൾ  എ�ുെകാ�ാ�  ഇ�തയും  പര�പര       
വിരു�മായി   മാറു��   ?   
 
സത��ിൽ  പരുമലയിൽ  ഇ�പകാരം  ഒരു  സു�ഹേദാ�  കൂടുകേയാ  ഇ�പകാരം        
ഒരു  തീരുമാനം  എടു�ുകേയാ  െച�തി�ില�  .  അ�  നമു�്  വരു�         
അ��ായ�ളിൽ   കൃത�മായി   െതളിയി�ാം.   
 
ഇല�ാ�  ഒരു  സു�ഹേദാസും  സു�ഹേദാ�  തീരുമാനവും  ഉ�ാ�ി  എടു�ാൻ        
�ശമി�ുേ�ാളാ�   ഇവിെട   കാര��ൾ   പര�പരവിരു��ൾ   ആവു��.  
 
സത��ിൽ  േറാമാ  സഭയുമായി  ഒരു  ഐക�െ�  കുറി�്  ആേലാചി�രുേതാ        
എെ�ാരു  നിർേദശം  മാർ  ഈവാനിേയാ�  ഗീവർഗീ�  �പഥമൻ  ബാവായുെടയും        
കല�ാേശരിൽ  �ഗീേഗാറിേയാ�  തിരുേമനിയുെടയും  മു�ാെക  വ�ുകയായിരു�ു.      
എ�ാൽ  നിരവധി  വിശ�ാസ  ൈവരു���ള�ം  േറാമൻ  േപാ�ി�െറ       
െപാതുതലവൻ  എ�  വാദം  അംഗീകരി�ാനും  കഴിയാ�  മല�ര  സഭ�്        
േറാമുമായി  യാെതാരു  ഐക��ിലും  എ�ാൻ  കഴിയില�  എ�റിയാമായിരു�       
ഗീവർഗീ�  �പഥമൻ  ബാവായും  കല�ാേശരിൽ  തിരുേമനിയും  ഈ  നിർേദശം        
നിർദാഷണ�ം   ത�ി�ളയുകയുമാ�   യാഥാർ���ിൽ   സംഭവി��.   
 
എ�ാൽ  ഈവാനിേയാ�  െമ�താൻ  സ��ം  നിലയിൽ  േറാമുമായി       
ക�ിടപാടുകൾ  ആരംഭി�ുകയും  േറാമുമായി  ആശയ  വിനിമയം      
�ാപി�ുകയുമാ�  െച�ത�.  ഇ�  നമു�്  വിശദമായി  വരു�       
അ��ായ�ളിൽ   ചർ�   െച�ാം.  
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അ��ായം   6  
പരുമല   സു�ഹേദാ�   യാഥാർ��ം   എ�്?   

 
മല�ര  കേ�ാലി�ർ  വ�ാപകമായി  �പചരി�ി�ു�  പരുമല      
സു�ഹേദാസി�െറ  യാഥാർ��ം  എ�്  പരുമലയിൽ  അ�പകാരം  ഒരു       
സു�ഹേദാ�  നട�ിരുേ�ാ?  എ�ാ�  ഇതിെല  യാഥാർ��ം?  നമു�്       
പരിേശാധി�ാം.പരുമല  സു�ഹേദാ�  േറാമാ  ഐക��ിനു�  തീരുമാനം      
എടു�്  മാർ  ഈവാനിേയാസിെന  അതിനായി  ചുമതലെ�ടു�ി  എ�  മല�ര        
കേ�ാലി�രുെട  വാദ�ൾ  േപാലും  പര�പര  ൈവരു��ം  ആെണ��  കഴി�        
അ��ായ�ിൽ  ന�ൾ  പരിേശാധി�താ�.  എ�ിരു�ാലും  ഒരു  വാദ�ി�       
േവ�ി  ഇ�പകാരം  ഒരു  സു�ഹേദാ�  നട�ു  എ�ു  തെ�  സ�ൽപി�ുക.         
സു�ഹേദാ�  േറാമൻ  സഭയുമായി  ക�ിടപാടുകൾ  നട�ാൻ  മാർ       
ഈവാനിേയാസിെന  ചുമതലെ�ടു�ി  എ�ും  സ�ൽപി�ുക.  സു�ഹേദാ�      
തീരുമാന�പകാരമാ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  ആദ�െ�  ക�്  േറാമിേല�്       
അയ�ു��  എ�ിൽ  അെതാരു  ഔേദ�ാഗിക  ക�ാ�.  ഒരു  ഔേദ�ാഗിക  ക�്         
എ�പകാരം  അയ�ണം  എ�്  അറിയാൻ  പാടില�ാ�  ആളാ�  ബിരുദാന�ര        
ബിരുദധാരിയായ   മാർ   ഈവാനിേയാ�   എ�്   കരുതാൻ   കഴിയില�േല�ാ.  
 
അ�പകാരം  ഒരു  ഔേദ�ാഗിക  കെ�ഴുതുേ�ാൾ  'ഇ�'  സഭയുെട  'ഇ�'  ദിവസം         
കൂടിയ  സു�ഹേദാ�  ചുമതലെ�ടു�ിയതനുസരി�്  ഇ�വ��ി  അയ�ു�      
ക�്  എ�  വ��മായ  മുഖവുരേയാെടയാ�  ക�യേ���.  എ�ാൽ  മാർ        
ഈവാനിേയാ�  േറാമിേല�യ�  ക�ിൽ  ഇെതാ�ും  എഴുതിയി�ില�  എ�ു       
മാ�തമല�  കെ�ഴുതിയ  സ��ം  േപരുേപാലും  െവളിെപടു�ാൻ  മാർ       
ഈവാനിേയാ�  തയാറായില�.  സത��ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാ�      
േറാമിേല�യ�  ആദ�െ�  ക�്  ഒരു  ഊമ��ായിരു�ു.  ക�ിൽ  ത�െറ  േപ�         
വ�ാെത  മാേവലി�രയിൽ  താമസമാ�ിയ  ഫാദർ  െറാബാരിേയാ  എ�       
ൈവദീകെന  ക�്  ഏൽപി�ുകയായിരു�ു  എ�ു  േതാമ�  ഇ��േലാടി       
അ��െറ  Mar  Ivanios  Volume  1  (േപ�  320  )  ൽ  പറയു�ു.  ഒരു  ഊമ��ിെന             
ഔേദ�ാഗിക  ക�ായി  പരിഗണി�ാൻ  ത�വ�ം  ന�ുെട  മാനുഷിക  യു�ി        
അനുവദി�ു�ുെ��ിൽ  മാ�തം  പരുമല  സു�ഹേദാ�  ഒരു  യാഥാർ��ം       
ആയിരു�ു   എ�്   പറയാം   .   ഇെല��ിൽ   മറി��ം.   
 
ഇനി  ഈ  ക�ി�െറ  ഉ�ട��ിൽ  പറയു��  ഇ�പകാരമാ�       
''പുനൈരക�െ�  സുസാ��മാ�ു�തി�  േറാമാ  അതി�െറ  പ�്  യഥാവിധം       
നിർവഹി�  േശഷം  ഈ  സു�ഹേദാ�  കേ�ാലി�  സഭയുമായു�       
പുനൈരക��ിൽ  �പേവശി�ുവാൻ  വിസ�തി�ുെമ�ിൽ  അതിെല     
െമ�താ�ാരിൽ  കുറ�പ�ം  ഒരാെള�ിലും  മാർപാ�യുെട  അധികാര�ി�      
കീ�വഴ�ു�തായിരി�ും  (Mar  Ivanios  Volume  1  േപ�  324)  അതായ�         
സു�ഹേദാ�  േറാമാ  സഭയുമായി  ഐക�െ�ടുേമാ  എ�തി�  മാർ       
ഈവാനിേയാസിനു  േപാലും  നി�യമില�.  കുറ��  ഒരു  െമ�താെന�ിലും       
അതായ�  താൻ  മാ�തം  ഐക�െ�ടും  എേ�  േറാമിേലെ�ഴുതിയ  ആദ�െ�        
ക�ിൽ  േപാലും  മാർ  ഈവാനിേയാ�  ഉറ��  പറയു�ു��.  അേ�ാൾ  ഈ         
കെ�ഴുതിയ�  സു�ഹേദാ�  ആവശ�െ��തനുസരി��ം    
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ചുമതലെ�ടു�ിയതനുസരി��ം  ആെണ�്  പറയു�തിെല  യു�ി  രാഹിത�ം      
എ�തേ�ാളെമ�ു   ഇനിയും   വിശദീകരിേ��തുേ�ാ   ?.  
 
1929  ജനുവരിയിൽ  ബഥനിയിൽ  നി�ും  �പസി�ീകരി�  മാർ  ഈവാനിേയാ�        
െമ�താ�െറ  ആ�കഥയാ�  ''ഗിരിദീപം  ''  എ�  �ഗ�ം.  1929  ജനുവരി  മാസം  വെര           
ത�െറ  ജീവിത�ിൽ  നട�  �പധാനവും  അ�പധാനവുമായ  നിരവധി  സംഭവ�ൾ        
ഗിരിദീപ�ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  എഴുതിയി���്.  എ�ാൽ  ഗിരിദീപ�ിൽ       
എവിെടയും  പരുമല  സു�ഹേദാസിെന  കുറിേ�ാ  േറാമുമായി  നട�ിയ       
ക�ിടപാടിെന  കുറിേ�ാ  ഒരിട�ും  പരാമർശി�ി�ില�.  സു�ഹേദാ�  തീരുമാന       
�പകാരവും  വ�േശരിൽ  തിരുേമനിയുെട  മൗനാനുവാദേ�ാെടയും  നട�ു  എ�ു       
മല�ര  കേ�ാലി�ർ  പറയു�  ഈ  േറാമുമായു�  ക�ിടപാടിെന  കുറി�്        
ഒരുവരി  ഗിരിദീപ�ിൽ  എഴുതാൻ  എ�ുെകാ�്  മാർ  ഈവാനിേയാ�       
തയാറായില�.   എ�ി�   രഹസ�മാ�ി   വ��.  
 
േറാമിേല�യ�  ക�ുകള�ം  അവ�്  ലഭി�  മറുപടിയും  പി�ീ�  കൂടിയ        
സു�ഹേദാസുകളിൽ  മാർ  ഈവിനിേയാ�  അവതരി�ിേ�ാ  ?.  സാധാരണ       
സു�ഹേദാ�  ഒരു  കാര�ം  ഭരേമൽപി�ാൽ  അതി�െറ  പുേരാഗതി  പി�ീ�        
കൂടു�  സു�ഹേദാസിൽ  വിവരിേ��തേല�.  മാർ  ഈവാനിേയാ�  േറാമിൽ       
നി�ു  ലഭി�  മറുപടി  ക�ുകൾ  സു�ഹേദാസിൽ  അവതരി�ി�ാ��       
എ�ുെകാ�ാ�   ??.    എ�ുെകാ�ാ�   എല�ാം   രഹസ�മാ�ി   വ��.  
 
സത��ിൽ  മ��  െമ�താ�ാർ  ആരും  അറിയാെത  മാർ  ഈവാനിേയാ�  അതീവ         
രഹസ�മായി�ാ�  ക�ിടപാടുകൾ  നട�ിയതും  േറാമാ  സഭയിേല�്      
േചേ�റിയതും.  പി�ീ�  അതിെന  ന�ായീകരി�ാൻ  വ�ാജമായി  ഉ�ാ�ിയ  ഒരു        
ന�ായീകരണം  മാ�തമാ�  പരുമല  സു�ഹേദാ�  എ�  വ�ാജ�പചരണം  എ��        
െതളിവുകളിലൂെട   വ��മാകു�ു.  
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അ��ായം   7  
മല�ര   കേ�ാലി�   റീ�ി�െറ   നുണ�പചരണ�ൾ  

 
പരുമല  സു�ഹേദാ�  മാർ  ഈവാനിേയാസിെന  േറാമുമായു�  ഐക��ിനു       
ചുമതലെ�ടു�ി  എ�  മല�ര  കേ�ാലി�  റീ�ി�െറ  നുണ�പചരണ�ിെല       
വാ�തവം  എ�്  എ�ാ�  കഴി�  അ��ായ�ിൽ  നാം  പരിേശാധി��.        
എ�ാൽ  മല�ര  റീ�ി�െറ  നുണ�പചരണ�ൾ  അവിെട  മാ�തം  ഒതു�ു�തല�.        
മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ  സഭാ�ഭംശെ�  ന�ായീകരി�ാൻ  പിെ�യും  ഒരുപാ�       
നുണ�ഥകൾ  �പചരി�ി�ു�ു�്.  ത�െറ  ജീവിത  സാഹ�ാന  കാല�്  മാർ        
ഈവാനിേയാ�  രചി��  എ�ു  പറയെ�ടു�  ''ആ�കഥാകഥനം''  എ�       
പു�തക�ിൽ  ഇ�രം  ധാരാളം  നുണ�ഥകൾ  ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.  അവ       
ഓേരാ�ായി   നമു�്   പരിേശാധി�ാം   .  
 
മർദീനിൽ  നി�്  മട�ിെയ�ിയ  വ�േശരിൽ  തിരുേമനിെയ  േബാെബയിൽ  േപായി        
സ�ീകരി��  ഫാ  പി  ടി  ഗീവർഗീ�  ആയിരു�ു  എ�ും  േബാംെബയിൽ  നി�ും          
നാ�ിേല�ു�  �ടയിൻ  യാ�ത�ിടയിൽ  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  മർദീനിൽ  വ�്        
അവിടുെ�  അേ��ാഖ�ൻ  കേ�ാലി�  പാ�തികീസായിരു�  റ�ാനിെയ      
സ�ർശി��  എ�ും  അേ��ാഖ�ൻ  പാ�തികീസുമായു�  സ�ി  ചർ�കൾ       
വിഫലമാകു�  പ�ം  േറാമൻ  കേ�ാലി�  സഭയുമായു�  മല�ര  സഭയുെട        
ഐക�െ�കുറി���  ചർ�കൾ  ആരംഭി�ു�തിനു�  �പാരംഭമായി  ബാ�ദാ�      
െമ�താേപാലീ�ായുമായി  പരിചയം  സ�ാദി�ാൻ  േവ�ിയാ�  താൻ  റ�ാനി       
പാ�തികീസിെന  സ�ർശി��  എ�്  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  ഈവാനിേയാ�       
െമ�താേനാ�  േബാംെബയിൽ  നി�ും  നാ�ിേല�ു�  മട�യാ�തയിൽ      
െവളിെ�ടു�ി  എ�തുമാ�  മെ�ാരു  നുണ�പചരണം  (ഫാ  േതാമ�       
ഇ��േലാടി   ,Mar   Ivanios   Volume1,   Page   296).   
 
 
അേ�ാൾ  ഇവിെട  സ�ാഭാവികമായും  ഉയരു�  കുറ��  േചാദ��ൾ  ഉ�്.        
വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  േറാമൻ  സഭയുമായു�  ഐക��ിനു  പരിപൂർണ       
സ��െന�ാണേല�ാ  ഈ  സംഭവം  െവളിവാ�ു��.  അേ�ാൾ  എ�ി�       
േറാമുമായു�  ക�ിടപാടുകൾ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  അതീവ  രഹസ�മാ�ി       
വ��.  വ�േശരിൽ  തിരുേമനിെയ  അറിയി�ില�  എ�്  മാർ  ഈവാനിേയാ�  തെ�         
േറാമിേല�യ�  ത�െറ  ര�ാമെ�  ക�ിൽ  തുറ�ു  സ�തി�ി���്.       
എ�ുെകാ�ാ�  അേ�ഹെ�  അറിയി�ാതിരു��.  റ�ാനി  പാ�തികീസി�െറ      
കഥ  സത�മാെണ�ിൽ  േറാമാസഭേയാ�  േയാജി�ാൻ  മാർ      
ഈവാനിേയാസിേന�ാൾ  താൽപര�ം  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി�്     
ആയിരു�ിരി�ണമേല�ാ.  എ�ി��ം  എ�ിനാ�  അേ�ഹെ�  അറിയി�ാെത      
രഹസ�മാ�ി   വ��   ?.  
 
1929  ജനുവരിയിൽ  �പസി�ീകരി�  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ  ആ�കഥയായ       
ഗിരിദീപ�ിൽ  ഈ  േബാംെബയിൽ  േപായി  വ�േശരിൽ  തിരുേമനിെയ  സ�ീകരി��        
നാ�ിേല�്  െ�ടയിനിൽ  വ�  ചരി�തം  വിശദമായി  എഴുതിയി���്.  (ഗിരിദീപം,        
െമ�താേപാലീ�ായുെട  ശീമായാ�തയും  അന�രഫല�ള�ം.  േപ�  38,39,40)      
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എ�ുെകാ�ാ�  റ�ാനി  പാ�തികീസിെന  വ�േശരിൽ  തിരുേമനി  ക�  കാര�ം        
ഗിരിദീപ�ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  എഴുതാതിരു��.  1929  ജനുവരിയിൽ       
ആ�  ഗിരിദീപം  �പസി�ീകരി��.  അതായ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�       
േറാമാസഭയിേല�്  േപാകാൻ  സകല  തയാെറടു��കള�ം  നട�ി      
ഒരു�ിയിരി�ു�  സമയ�ാ�  ഗിരിദീപം  �പസി�ീകരി��.  എ�ാൽ      
ഗിരിദീപം  ഒരു  സൂ�്മ  ദർശിനി  വ��  പരിേശാധി�ാൽ  േപാലും  അതി�െറ         
�ഗ�കാരൻ  1  വർഷ�ിനു�ിൽ  മല�ര  സഭ  വി�്  േറാമാ  സഭയിൽ  േചരും  എ�്           
ആരും   വിശ�സി�ില�.   
 
േറാമാ  സഭയിൽ  േചർ�തിനു  േശഷം  അേ�ഹം  എഴുതി  എ�്  പറയെ�ടു�         
''ആ�കഥാകഥനം  ''  എ�  �ഗ��ിലാ�  ഈ  നുണ�ഥകൾ  എല�ാമു��.        
ആ�കഥാകഥന�ിൽ  പറയു�തിൽ  എെ��ിലും  യാഥാർ��ം  ഉെ��ിൽ  അ�       
എ�ുെകാ�്   അേ�ഹം   ഗിരിദീപ�ിൽ   എഴുതിയില�   ?.  
 

 ആ�കഥാകഥന�ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  എഴുതിേ�ർ�െതല�ാം  ത�െറ       
നിലപാടുമാ�െ�  ന�ായീകരി�ാൻ  േവ�ി  ചമ���ാ�ിയ  ക��ഥകൾ      
ആയിേ�  കണ�ാ�ാൻ  കഴിയൂ.  ഇനി  ഇതിൽ  ഏെത�ിലും  ഒരു  സംഭവം         
യഥാർ��ിൽ  സംഭവി�താെണ�ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാസിെന  േപാെല      
ത���നായ  ഒരാൾ  അ�  ഗിരിദീപ�ിൽ  എഴുതാെത  വിടുേമാ  ?.        
േറാമാസഭയിേല�്  േചരാനു�  എല�ാ  നടപടി�കമ�ള�ം  പൂർ�ിയാ�ി      
അവിടു�ു�  ആനുമതി�ായി  മാ�തം  കാ�ുനിൽ�ു�  സമയ�ാ�  മാർ       
ഈവാനിേയാ�  ഗിരിദീപം  എഴുതി  �പസി�ീകരി�ു��  എ��  കൂെട       
�പേത�കം  �ശ�ി�ുക.  മുകളിൽ  പറ�ി���  എെ��ിലും  ഒരു  സംഭവം  അ�         
യഥാർ��ിൽ  നട�ി���തായിരുെ��ിൽ  ആ  സംഭവം  ഗിരിദീപ�ിൽ  കൂെട       
പരാമർശി��  േപായിരുെ��ിൽ  അ�  മാർ  ഈവാനിേയാസിനും  ത�ൂലം       
�ാപി�െ�ടാൻ  േപാകു�  മല�ര  കേ�ാലി�  റീ�ിനും  ത�െറ  നിലപാടു        
മാ��ിനു  ഭാവിയിൽ  നൽേക�ി  വരു�  വിശദീകരണ�ി�  എ�തമാ�തം       
ഉപകാരെ�ടും  എ�്  ചി�ി�ാൻ  േശഷിയില�ാ�  ആളാ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�        
എ�്   കരുതുക   �പയാസമാ�.  
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വ�ി�ണം   േകസും   മാർ   ഈവാനിേയാസി�െറ   പുനൈരക�വും  

 
വ�ി�ണം  േകസും  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ  പുനൈരക�വും  ത�ിൽ       
എെ��ിലും  ബ�മുേ�ാ  എ�്  േചാദി�ാൽ  ഉ�്  എ�ാവും  മല�ര        
കേ�ാലി�  ചരി�തകാര�ാരുെട  മറുപടി  .  പരുമല  സു�ഹേദാസിൽ  വ�്        
തീരുമാനി�  േറാമൻ  സഭയുമായു�  ഐക��ിൽ  നി�ും  മാർ  ഈവാനിേയാ�        
ഒഴിെകയു�  മ��  െമ�താേപാലീ�ാമാർ  പി�ാറാനു�  കാരണം  വ�ി�ണം       
േകസി�െറ  വിധി  അനുകൂലമായി  വ�തിനാലാണേ�ത.  ഈ  പരുമല       
സു�ഹേദാ�  ഒരു  ക��രി�തം  ആെണ�്  കഴി�  അ��ായ�ളിൽ  ന�ൾ        
െതളിയി��  കഴി�താ�.  ഒരു  നുണ  സമർ�ി�ാൻ  വീ�ും  ഒരുപാ�  നുണകൾ         
പറേയ�ി  വരും  എ�  �പകൃതി  നിയമം  ഇവിെടയും       
�പാവർ�ികമാ�െ�ടു�ു.  നുണയിലൂെട  ഒരു  സു�ഹേദാ�  സൃ�ി�്  മല�ര       
സഭയിെല  എല�ാ  െമ�താ�ാരും  േറാമുമായു�  ഐക��ിനു  തയാറായിരു�ു       
എ�ു  �പചരി�ി�  �ിതി�്  മാർ  ഈവാനിേയാ�  ഒഴിെക  ബാ�ി  െമ�താ�ാർ         
പി�ാറിയതിനും  ഒരു  നുണ�ഥ  െമനയണമേല�ാ.  അവിെടയാ�  1928  ജൂൈല  4  �          
തിരുവിതാംകൂർ  ൈഹേ�ാടതിയിൽ  നി�്  വ�  വ�ി�ണം  േകസി�െറ  അ�ിമ        
വിധിെയ  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ  പുനൈരക�വുമായി  ബ�െ�ടു�ു��.      
അനുകൂല  വിധി  വ�േ�ാൾ  മ��  െമ�താ�ാർ  പി�ാറിയേ�ത.  അ�െന  പരുമല         
സു�ഹേദാ�  എ�  നുണ�ഥ�്  വ�ി�ണം  വിധി  െകാ�്  നെല�ാരു        
�ൈളമാ�സും   എഴുതി   േചർ�ു.  
 
ഇനി  നമു�്  ഇതിെല  സത�ാവ�  ഒ�ു  പരിേശാധി�ാം  .  മാർ  ഈവാനിേയാ�          
േറാമിേല�യ�  ആദ�ക�ിൽ  തെ�  വ�ംഗമായി  സൂചി�ി�ു�ു�്  മല�ര       
സഭയിൽ  നി�്  ഒരു  െമ�താൻ  മാ�തേമ  േറാമാ  സഭയിൽ  േചരുകയു��  എ�്.          
അതിൽ  തെ�  കാര��ൾ  എല�ാം  വ��മാ�.  ആ  ക�ിെല  ആ  ഭാഗം  മാ�തം           
വായി�ാൽ  മതി  സാമാന�  ബു�ിയു�  ഒരാൾ�്  ഇതിെല  െനല��ം  പതിരും         
േവർതിരി�ാൻ.  എ�ാൽ  ഒരു  െമ�താൻ  മാ�തം  വരും  എ�  പറ�  �ാന�്          
േബാണസായി  ഒരു  െമ�താെന  കൂെട  േറാമാ  സഭയിെല�ി�ാൻ  മാർ        
ഈവാനിേയാസിനു   സാധി��.   
 
ഒരു  ചരി�ത  വിദ�ാർ�ി�്  തിക��ം  ആംകാ�  ഉളവാ�ു�  ചില  കാര��ൾ         
ഇവിെട  നമു�്  കാണാം.  മല�ര  െമ�താേപാലീ�  അട�ം  2  െമ�താ�ാർ  മല�ര          
സഭയുെട  7  ഭ�ദാസന�ള�െട  ചുമതല  വഹി�ുേ�ാൾ  ബഥനി  ആ�ശമ�ിനു        
മാ�തമായി  ര�ാമെതാരു  െമ�താെന  വാഴിേ��  ആവശ�ം  എ�ായിരു�ു?.  ഇനി        
ബഥനി  ആ�ശമ�ിനായി  ര�ാമെതാരു  െമ�താെന  കൂെട  വാഴിേ��  ആവശ�ം        
വ�ാൽ  തെ�  അതിനു  ബഥനിയിെല  ര�ാമനായ  മ��ൽ  അല�സിേയാ�        
അ�നേല�  െതരെ�ടു�െ�േട��.  എ�ുെകാ�്  താരതേമ�ന  ജൂനിയറായ      
േജ��  OIC  അ�ൻ  െതരെ�ടു�െ���?.  േജ��  OIC  അ�ൻ  ബഥനിയിെല         
മാർ  ഈവാനിേയാ�  തിരുേമനിയുെട  ആ�ാർ�  േസവകനായിരു�തിനാൽ      
ആേണാ  മ��ൽ  അല�സിേയാ�  അ�െന  മറികട�്  ഒളശ  േജ��  OIC  അ�ൻ          
െതരെ�ടു�െ���  ??.  മാർ  ഈവാനിേയാ�  േറാമാ  സഭയിേല�്  േപാകും        
എ�്  നൂ�  ശതമാനം  ഉറ�ായതിനു  േശഷവും  ഈവാനിേയാ�  െമ�താ�െറ        
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ആ�ാർ�  േസവകെന  തെ�  െമ�താനാ�ിയ�  വലിെയാരു  മ��രം       
ആയിരു�ിേല�  ?.  അതും  മല�ര  സഭയുെട  വിശ��ത  ദാസനായ  മ��ൽ  അ�െന          
തഴ�്  ഈവാനിേയാ�  െമ�താെനാ�ം  േറാമാസഭയിേല�്  േപാകും      
എ�ുറ�ി�ിരി�ു�  േജ��  OIC  െയ  തെ�  െമ�താനാ�ിയ�  തീർ�യായും        
അബ�ം  തെ�  അേല�??.  അ�െന  ഒരു  ചരി�ത  വിദ�ാർ�ി�്  അത��ം         
ആകാം�   ഉളവാ�ു�   നിരവധി   േചാദ��ൾ   ഇവിെട   ഉയർ�ു   വരു�ു�്   .  
 
എ�ാൽ  ഈ  േചാദ��ൾെ�ല�ാം  വ��മായ  ഉ�രം  ഉ�്.  മല�ര        
കേ�ാലി�രുെട  �പചരണം  വ�ി�ണം  വിധി  വ�േതാെട  മ��  െമ�താ�ാർ        
േറാമുമായു�  ഐക��ിൽ  നി�ു  പി�ാറി  എ�ാണേല�ാ.  1928  ജൂൈല  4  നാ�          
വ�ി�ണം  വിധി  വ��  എ�ു  പറ�േല�ാ.  അേ�ാൾ  മല�ര  കേ�ാലി�രുെട         
ചരി�തം  ആനുസരി�ാെണ�ിൽ  േറാമാസഭയിേല�്  േപാകാനിരി�ു�  മാർ      
ഈവാനിേയാസി�  വ�ി�ണം  േകസി�െറ  വിധി  വ�  1928  ജൂൈല  4  നു  േശഷം           
മല�ര  സഭ�ു�ിൽ  യാെതാരു  പരിഗണനയും  ലഭി�രു�.  കാരണം  മാർ        
ഈവാനിേയാ�  േറാമാ  സഭയിേല�്  േപാവാൻ  ഒരു�ിയിരി�ുകയാ�.      
േറാമാസഭയിേല�്  േപാകാൻ  ഉറ�ിരി�ു�  ആളി�  എ�ായാലും  മല�ര       
സഭയിൽ  യാെതാരു  പരിഗണനയും  സാമാന�  അർ��ിൽ  ലഭി�ാൻ       
പാടു�തല�.   
 
എ�ാൽ  ചരി�ത�ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാസി�  ഏ�വും  കൂടുതൽ  പരിഗണന        
മല�ര  സഭയിൽ  ലഭി��  1928  ജൂൈല  4  െല  വ�ി�ണം  വിധി�്  േശഷമാെണ�്           
കാണാൻ  കഴിയും.  ബഥനിയുെട  എ�ി�േകാ�  എ�  നിലയിൽ  നി�ും  ഒരു         
െമ�താേപാലീ�  എ�  നിലയിേല�്  മാർ  ഈവാനിേയാ�  ഉയർ�െ���  1929        
െഫ�ബുവരി  14  നാ�.  അേ�ഹ�ി�െറ  ആ�ാർ�  സതീർ��ൻ  ആയ  േജ��         
OIC  അ�ൻ  ഒരു  എ�ി�േകാ�  ആയി  വാഴി�െ���  1929  െഫ�ബുവരി  16          
നുമാ�.  ഇ�  എ�െന  സംഭവി��.  അടു�  അ��ായ�ിൽ  നമു�്  ഈ  കാര�ം          
വിശദമായി   പരിേശാധി�ാം   .  
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മൂ�ാം  കാേതാലി�ായുെട  �ാനാേരാഹണവും  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ      
വിലേപശലും  

 
ര�ാം  കാേതാലി�  ആയിരു�    
ഗീവർഗീ�  �പഥമൻ  ബാവ    
ആക�മികമായി  1928  ഡിസംബർ    
മാസ�ിൽ  കാലം  െച�ത�    
മു�ില�ാ�  തര�ിലു�  വലിെയാരു    
�പതിസ�ിയിേല�ാ�  മല�ര   
സഭെയ  െകാെ��ി��.  ഗീവർഗീ�    
�പഥമൻ  ബാവാ  കാലം  െച�തേതാെട     
മല�ര  സഭയിൽ  അവേശഷി�ു�    
െമ�താ�ാരുെട  എ�ം  മൂ�ായി    
ചുരു�ിയ�  സഭ�്  തെ�    
വലിെയാരു  �പതിസ�ി  സൃ�ി��.    
കാേനാൻ  നിയമം  അനുസരി�്    
പൗര�ത�  കാേതാലി�െയ   

വാഴി�ു�  ചട�ിൽ  വാഴി�െ�ടു�  ആൾ  ഉൾപെട  കുറ��  3  െമ�താ�ാർ         
എ�ിലും  പെ�ടു�ണം.  എ�ിൽ  മാ�തേമ  കാേനാനികമായി  കാേതാലി�യുെട       
�ാനാേരാഹണം  സാധുവാകുകയു��.  അതായ�  അ�്  മല�ര  സഭയിൽ       
ആെകയു�ായിരു�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  അട�മു�  മൂ�്  െമ�താ�ാരും       
പെ�ടു�ാൽ  മാ�തേമ  മൂ�ാമെ�  കാേതാലി�െയ  സാധുവായി  വാഴി�ാൻ       
കഴിയൂ  എ�തായിരു�ു  സാഹചര�ം  .  മാർ  ഈവാനിേയാ�  തനി�്        
വിലേപശാനു�  ഒരു  സുവർണാവസരമായി  ഈ  സാഹചര�െ�  േനാ�ി       
ക�േ�ാൾ  കാേതാലി�  �ാനം  ഉൾപെട  വിലേപശി  വാ�ിെയടു�ാം  എ�ു        
േപാലും  മാർ  ഈവാനിേയാ�  സ��നം  ക�ു  എ�ു  പറ�ാൽ  അതിൽ         
അതിശേയാ�ിയില�.  എ�ായാലും  അടു�  കാേതാലി�യായി  കല�ാേശരിൽ      
�ഗീേഗാറിേയാ�  തിരുേമനി  െതരെ�ടു�െ��േതാെട  മാർ  ഈവാനിേയാ�      
കാേതാലി�യുെട  �ാനാേരാഹണ  ചട�ിൽ  താൻ  പെ�ടു�ണെമ�ിൽ  തെ�       
എ�ി�േകാ�  �ാന�ു  നി�ും  െമ�താേപാലീ�  �ാനേ��്  ഉയർ�ണം       
എ�ും  ത�െറ  സ�തസഹചാരിയായ  ബഥനിയിെല  േജ��  OIC  െയ  ബഥനിയുെട         
എ�ി�േകാ�യായി  വാഴി�ണം  എ�ും  നിബ�ന  വ��.  സ��ം  ഗുരുവായ        
വ�േശരിൽ  തിരുേമനിേയാടും  മാതൃസഭേയാടും  വിലേപശി  �ാനമാന�ൾ      
േനടിെയടു�ാൻ  എ�െന  ആ  സന�ാസഭി�ുവി�  േതാ�ൽ  ഉ�ായി  എ��        
ദുരൂഹമാ�  കാരണം  സന�ാസികൾ  �ാനമാന�ള�െട  പി�ാെല  േപാകാൻ       
നിേയാഗി�െ��വരല�.  ഇവിെടയാ�  പല  കാര��ളിലും  ഈ  സന�ാസി       
വ�ത��തനാവു��.  എ�ായാലും  അ�െ�  സാഹചര��ിൽ  മാർ      
ഈവാനിേയാസിനു  വഴ�ിെ�ാടു�ുകയല�ാെത  മ��  നിവൃ�ികൾ     
ഇല�ാ�തിനാൽ  1929  െഫ�ബുവരി  15  നു  മൂ�ാം  കാേതാലി�െയ  വാഴി�ു�തി�         
തേലദിവസം  മാർ  ഈവാനിേയാസിെന  എ�ി�േകാ�  �ാന�ു  നി�ും       
െമ�താേപാലീ�  �ാനേ��്  ഉയർ�ുകയും  കാേതാലി�െയ  വാഴി�തി�      
െതാ�ടു�  ദിവസം  ബഥനിയിെല  േജ��  OIC  െയ  യാേ�ാ�  മാർ         
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േതേയാഫിേലാ�  എ�  േപരിൽ  എ�ി�േകാ�  ആയി  വാഴി�ുകയും  െച�തു.        
മാർ  ഈവാനിേയാ�  മല�ര  സഭ  ഏതു  നിമിഷവും  വി��േപാകും  എ�         
സാഹചര�ം  ആയതിനാൽ  മല�ര  അേസാസിേയഷൻ  മു�്  െമ�താൻ�ാനേ��്       
െതരെ�ടു�ി��ം  െമ�താൻ�ാനം  നിരസി�്  ഉ�മസന�ാസിയായി  ജീവി�ാൻ      
പാ�ാടി  േപാ�ൻപുറം  ആ�ശമ�ിൽ  താമസമാ�ിയ  പാ�ാടി  കുറിയാേകാ�       
റ�ാെനയും  േജ��  OIC  േയാെട�ം  കുറിയാേകാ�  മാർ  �ഗീേഗാറിേയാ�  എ�         
േപരിൽ  െമ�താനായി  വാഴി��  .  അേ�ഹമാ�  പി�ീ�  മല�ര  സഭയിെല         
വിശു�നായി  മാറിയ  പാ�ാടി  തിരുേമനി  .  ഒരു  സന�ാസിയുെട  ജീവിത  ല��ം          
എെ��്  ഉ�മ  േബാ��േ�ാെട  ജീവിതം  നയി�  പരിശു�  പാ�ാടി  തിരുേമനി         
സകല   സന�ാസികൾ�ും   തിക�   മാതൃകയാ�.   
 
എ�ായാലും  കഴി�  അ��ായ�ിൽ  ഒരു  ചരി�ത  വിദ�ാർ�ി�്  ആകാം�        
ഉളവാ�ു�  രീതിയിൽ  ഉ�യി�െ��  എല�ാ  േചാദ��ൾ�ും  ഈ       
അ��ായ�ിൽ   ഉ�രമായി   എ�്   വിചാരി�ു�ു   .  
 
 
മാർ   ഈവാനിേയാ�   മല�ര   സഭ   വി��   െവറും   കേ�ാെടേയാ   ??  
 
മല�ര  കേ�ാലി�  സഭ  വ�പകമായി  �പചരി�ി�ു�  മെ�ാരു  നുണയാ�  മാർ         
ഈവാനിേയാ�  മല�ര  സഭ  വി��  ഭൗതീക  സ��ു�ൾ  എല�ാം  ഉേപ�ി�്         
ആെണ�്.   ഈ   �പചരണ�ി�െറ   വാ�തവം   നമു�്   ഒ�്   പരിേശാധി�ാം   .  
 
മല�ര  സഭയിൽ  ആയിരി�ുേ�ാൾ  സഭയുെട  80  ഓളം  വരു�  �കൂള�കള�െട         
മാേനജർ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  ആയിരു�ു  .  മല�ര  സഭ  വി�  േശഷവും          
നിയമപരമായി  �കൂളി�െറ  ഉടമ�ാവകാശം  മല�ര  സഭ�്  തിരിെക  നൽകാൻ        
മാർ  ഈവാനിേയാ�  കൂ�ാ�ിയില�.  എ�ാൽ  മല�ര  സഭ  ഇതിനായി  നിരവധി         
തവണ  മാർ  ഈവാനിേയാസിെന  സമീപി�േ�ാള�ം  ആേ�ഹം      
ൈകമലർ�ുകയാണു�ായ�.  ആ  സാഹചര��ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ      
ൈകവശം  ഉ�  മല�ര  സഭയുെട  �കൂള�കള�െട  ഉടമ�ാവകാശം  തിരി��        
പിടി�ാൻ  സഭ  പു�ൻകാവിൽ  െകാ��തിരുേമനിെയ  ചുമതലെ�ടു�ുകയും      
അതിൻ�പകാരം  ബാം�ള�രിലു�  േറാമൻ  കേ�ാലി�  അേപാ�േതാലി�      
െഡലിേഗ�ി�  പു�ൻകാവിൽ  െകാ��തിരുേമനി  ഒരു  ക�യ�ുകയും  െച�തു.       
സ�ിസംഭാഷണ�ൾ  െകാേ�ാ  ൈ�ക�തവ  മാർഗ�ിലു�  പരിഹാര�ശമ�ൾ      
െകാേ�ാ  �പ�ന�ിനു  പരിഹാരം  ആവാെത  കടുംപിടി�  നിലപാടുകൾ       
തുടർ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  മല�ര  സഭയുെട  �കൂള�കൾ  അ�േ�ഗ�  െച�തു         
വിപുലെ�ടു�ി  എ�ി�െനയു�  മുട�ൻന�ായ�ൾ  പറ�്  മല�ര      
സഭയുെട   �കൂള�കൾ   തിരിെക   നൽകാൻ   തയാറായില�.  
 
ആ  സാഹചര��ിൽ  നിയമപരമായ  മാർഗ�ൾ  േതേട�ി  വ�  മല�ര  സഭ  മാർ          
ഈവാനിേയാസിെനതിെര  േകാടതിയിൽ  സിവിൽ  േക�  ഫയൽ  െച�തു.  വിവിധ        
േകാടതികളിൽ  വർഷ�ൾ  നീ�  വാദ�പതിവാദ�ൾ�ും  വ�വഹാര�ൾ�ും      
േശഷം  േകരള  ൈഹേ�ാടതി  മല�ര  സഭ�്  അനുകൂലമായി  േകസുകൾ  വിധി         
പറ�്   തീർ��   കൽപി��.   
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എ�ാൽ  സു�പീം  േകാടതിയിേല�്  വ�വഹാരം  നീ�ാൻ  മല�ര  കേ�ാലി�  സഭാ         
േനതൃത�ം  �ശമി�േ�ാൾ  മല�ര  സഭയുെട  ചില  �കൂള�കൾ  മല�ര  കേ�ാലി�         
സഭ�്  നിരുപാധികം  വി��േകാടു�്  െകാ�്  േകാടതി�്  പുറ�്  �പ�നം        
പരിഹരി�ുകയാ�   െച�ത�.  
 
അ�പകാരം  തെ�  ബഥനി  ആ�ശമ�ി�െറ  സ��ു�ൾ  സംബ�ി��ം  ഒരു        
െകസു�ായിരു�ു.  ആ  േകസിലും  മല�ര  സഭ�്  അനുകൂലമായി  ആ�  േകാടതി         
വിധി   പറ��.  
 

 ചുരു��ിൽ  മാർ  ഈവാനിേയാ�  െവറുംകേ�ാെട  ബഥനിയിൽ  നി�ിറ�ി        
എ�  �പചരണം  ശു�  അസംബ�മാ�.  മല�ര  സഭയുെട  �കൂള�കൾഇേ�ാള�ം        
മല�ര  കേ�ാലി�  സഭയുെട  ൈകവശം  ഉ�്.  ഉളനാ�  പ�ിയുെട  �കൂൾ         
ഒരുദാഹരണം   ആ�.  
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അ��ായം   10  
പുനൈരക�   േരഖകകളിെല   അബ��ൾ  

 
മല�ര  കേ�ാലി�  ൈവദീകനായിരു�  ഫാ  േതാമ�  ഇ��േലാടി  രചി�  Mar         
Ivanios  Volume  1  എ�  പു�തക�ിൽ  പുനൈരക�  േരഖകൾ  എ�  നിലയിൽ          
കുേറയധികം  ക�ുകൾ  ഫാ  േതാമ�  ഇ��േലാടി  ഉ�രി�ി���്.  മാർ        
ഈവാനിേയാ�  േറാമിേല�യ�  െമേമാറാ��ൾ,മാർ  ഈവാനിേയാ�     
ബാം�ള�രിെല  േറാമൻ  കേ�ാലി�  അേപാ�േതാലി�  െഡലിേഗ�ിനയ�      
ക�ുകൾ  അ�െന  നിരവധി  ക�ുകള�െട  മലയാള�ിലു�  തർജമകൾ  ആ        
�ഗ��ിൽ  ഫാ  േതാമ�  ഇ��േലാടി  ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.  ഈ  ക�ുകള�െട        
ആധികാരികത  ഒരു  േചാദ�ചി�മായി  മാറു��  ഈ  �ഗ��ിെല  344  ആം         
േപജിൽ  ഉൾെപടു�ിയിരി�ു�  ഒരു  ക�്  പരിേശാധി�ുേ�ാളാ�.  മാർ       
ഈവാനിേയാ�  ബാം�ള�രിെല  അേപാ�േതാലി�  െഡലിേഗ�ിനയ�     
ക�ാണ�.  കെ�ഴുതു�  തീയതി  1928  ജൂൈല  21  ആെണ�ാ�  അതിൽ         
െകാടു�ിരി�ു��.  എ�ാൽ  ക�ി�െറ  ആധികാരികതെയ  കുറി�്      
സംശയമുളവാ�ു��  ആ  ക�ിെല  ഒരു  പരാമർശമാ�.  ആ  പരാമർശം        
ഇ�പകാരമാ�.  
 
''മാർ  േതേയാഫിേലാ�  തിരുേമനിയും  ഞാനും  പല  തര�ിലു�  പീഢന�ളാ�        
ഇേ�ാൾ  ആനുഭവി��െകാ�ിരു�ു��.എ�ാൽ  ഈ  ദൃശ�  പീഢന�ൾ      
ഞ�ള�െട   നി�യ�ിൽ   നി�ും   ഞ�െള   അണുമാ�തം   വ�തിചലി�ി�ു�തല�.   '''  
 
ഇതാ�  �പ�തുത  ക�ിെല  ഒരു  പരാമർശം.  ഇവിെട  വലിെയാരു  അബ�ം         
കട�ു  കൂടിയി���്.  ഈ  ക�ിൽ  പരാമർശി�െ�ടു�  മാർ  േതേയാഫിേലാ�        
തിരുേമനി  ആരാ�  എ�താ�  േചാദ�ം.  ബഥനിയിെല  യാേ�ാ�  മാർ        
േതേയാഫിേലാസിെനയാ�  ഉേ�ശി�ു�െത�ിൽ  ഈ  കെ�ഴുതു�  ദിവസം      
അതായ�  1928  ജൂൈല  21  �  അേ�ഹം  ഫാ.  േജ��  OIC  ആ�.  അേ�ഹം  ഒരു             
െമ�താനായി  വാഴി�െ�ടു�തും  യാേ�ാ�  മാർ  േതേയാഫിേലാ�  എ�  േപ�        
സ�ീകരി�ു�തും  1929  െഫ�ബുവരി  16  നാ�.  അേ�ാൾ  1928  ജൂൈല  21  �  എഴുതി            
എ�്  പറയെ�ടു�  ക�ിൽ  പരാമർശി�െ�ടു�  മാർ  േതേയാഫിേലാ�       
തിരുേമനി   ആരാ�   ?.  
 
ഈ  അബ�ം  എ�െനയാ�  ഇതിൽ  കട�ു  കൂടിയ�  .  ഇെതാരു  �പി�റിം�          
മിേ��  ആെണ�്  ഒരി�ലും  കരുതാൻ  കഴിയില�  കാരണം  മാർ  ഈവാനിേയാ�         
ബാം�ള�രിെല  അേപാ�േതാലി�  െഡലിേഗ�ിനയ�  ക�ുകള�െടയും  മറുപടി      
ക�ുകള�െടയും  ഒരു  സീരീസിൽ  നി�ും  കൃത�മായ  തീയതി  �പതിബാധി��        
െകാ�യ�  ഒരു  ക�ാണി�.  ഇതിനു  മു�ും  േശഷവും  ക�ുകളയ�ി���്.  ആ         
പാേ�ൺ  പരിേശാധി�ാൽ  ഒരി�ലും  ഇെതാരു  �പി�ിം�  മിേ��  ആെണ�്        
കരുതാൻ  കഴിയില�  .പുനൈരക�  േരഖകൾ  എ�  േപരിൽ  മല�ര  കേ�ാലി�         
സഭ  �പസി�ീകരി�  മെ�ാരു  �ഗ��ിലും  നമു�്  ഈ  ക�്  കാണാൻ  കഴിയും          
(പുനൈരക�  േരഖകൾ  േപ�  107,108  ).  ഇവിെടയും  ഈ  ക�ിൽ  ഇേത  അബ�ം           
നമു�്  കാണാൻ  സാധി�ും  .  എ�െനയാ�  ഈ  അബ�ം  സംഭവി��.  .  ഒരു           
പേ�  പുനൈരക�  േരഖകൾ  എ�  നിലയിൽ  അവതരി�ി�ാനായി  കൃ�തിമമായി        
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ക�ുകൾ  ചമ���ാ�ിയേ�ാൾ  സംഭവി�  ഒരു  അബ�ം  ആവാം  ഇ�  എ�്         
കരുതാെത   േവെറ   തരമില�.  
 
മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ  പുനൈരക��ിനു�  അേപ�യിൽ  അ�ിമ      
തീരുമാനം  എടു�  േശഷം  േറാം  ബാം�ള�രിെല  അേപാ�േതാലി�  െഡലിേഗ�്        
വഴി  മാർ  ഈവാനിേയാസി�  അയ��  െകാടു�  അംഗീകാരപ�ത�ിലും       
ഇ�രെമാരു  ൈവരു��ം  നമു�്  കാണാൻ  സാധി�ും.  മല�ര  കേ�ാലി�  സഭ         
�പസി�ീകരി�  ''പുനൈരക�േരഖകൾ''  എ�  �ഗ��ിെല  140  ആം  േപജിൽ        
�പ�തുത  അംഗീകാരപ�തം  ഉൾെപടു�ിയി���്.  1930  ഓഗ�്  20  എ�  തീയതി         
വ��  െകാ�്  അയ�ി���  അംഗീകാരപ�ത�ി�െറ  ര�ാം  ഖ�ഠിക       
ആരംഭി�ു��  ഇ�പകാരമാ�  .  ''1926  നവംബർ  മാസ�ിൽ  െമേമാറാ�ം        
സമർ�ി�  െമ�താൻക�ിയിൽ  െപ�  5  െമ�താ�ാരിൽ  ഒരുവനും  അ�െ�        
നി�യ�ിൽ  വിശ��തനായി  നിൽ�ു�വനുമായ  മാർ  ഈവാനിേയാസും      
�പ�തുത  അേപ�യിൽ  സഹകരി�ുകയും  കെ�ാ�ിടുകയും  െച�ത  മാർ       
േതേയാഫിേലാസും  ….  ''  .  1926  ൽ  േറാമിേല�യ�  ആദ�  െമേമാറാ��ിൽ  മാർ           
ഈവാനിേയാ�  േപാലും  ഒ��  വ�ി�ില�  എ�ാ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  െമ�താൻ         
ത�െറ  ആ�കഥാകഥനം  എ�  പു�തക�ിൽ  പറയു��.  േറാമിേല�യ�       
ആദ�  െമേമാറാ��ിൽ  ത�െറ  േപേരാ  ഒേ�ാ  വ�ാെത  ആ�  മാർ         
ഈവാനിേയാ�  ഫാദർ  െറാബാരിേയാെയ  ഏൽപി��  എ�്  േതാമ�       
ഇ��േലാടി  അ��െറ  ആർചുബിഷ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  എ�  �ഗ��ിൽ        
എഴുതിയിരി�ു��  ന�ൾ  മു�ു�  അ��ായ�ളിൽ  പരിേശാധി�തുമാ�.      
മാർ  ഈവാനിേയാ�  േപാലും  ഒ�ിടാ�  ഈ  െമേമാറാ��ിൽ  മാർ        
േതേയാഫിേലാ�  വെര  ഒ�ി��  എ�ാ�  േറാമിൽ  നി�ും  അയ�        
അംഗീകാരപ�ത�ിൽ  പറയു��.  എ�െനയാ�  ഇ�ര�ിലു�     
ൈവരു���ൾ  ഇതിൽ  കട�ു  കൂടിയ�.1926  നവംബർ  മാസ�ിൽ       
െമ�താൻക�ിയിൽ  ആെകയു�ായിരു��  4  െമ�താൻമാർ  മാ�തമാെണ�ിരിെ�      
േറാമി�െറ   അംഗീകാരപ�ത�ിൽ   എ�െനയാ�   5   െമ�താ�ാർ   വ��.   
 
പുനൈരക�  േരഖകൾ  എ�  �ഗ��ിൽ  ഉൾെപടു�ിയി���  പല  േരഖകളിലും        
ഇ�ര�ിലു�  നിരവധി  അബ��ള�ം  ൈവരു���ള�ം  നമു�്  കാണുവാൻ       
സാധി�ും.പുനൈരക�  േരഖകൾ  എ�  �ഗ��ിെല  120  ആം  േപജിൽ        
െകാടു�ിരി�ു�  ഒരു  ക�ിൽ  ബഥനി  െമ�താനു  കീഴിൽ  തിരുവല�യിൽ  ഒരു         
രൂപത  ഉ�്  എ�ും  ഈ  രൂപതാ  ഭരണ�ിനായി  ബഥനി  െമ�താൻ  മാർ          
േതേയാഫിേലാ�  എ�ി�േകാ�ാെയ  അംഗീകാരപ�തം  നൽകി     
നിയമി�ിരി�ു�ു  എെ�ാെ�  കാണു�ു.  മല�ര  സഭയിൽ  ബഥനി  ആ�ശമ�ിനു        
കീഴിൽ  തിരുവല�യിൽ  ഒരു  ഭ�ദാസനം  നിലനി�ിരു�തായി  ആർെ��ിലും       
അറിയുേമാ  ?.  ഇ�  ഒരുപേ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�  േറാമിെന        
െത�ി�രി�ി�ാനായി  മനപൂർവം  എഴുതിയതാവാം.  ഇ�പകാരം  ത�െറ  കീഴിൽ       
ഒരു  ഭ�ദാസനം  ഉ�്  എ�്  േറാമിെന  െത�ി�രി�ി�ാൽ  തനി�്  കൂടുതൽ         
പരിഗണനയും  �ാനവും  ലഭി�ും  എ�്  അേ�ഹം  വിചാരി�ി���ാവാം.       
േറാമാ  സഭയിേല�്  താൻ  വരു��  ഏകനായല�  ത�െറ  കൂെട  വലിെയാരു         
ജനവിഭാഗവുമു�്  എ�്  േറാമിെന  ധരി�ി�്  അതിലൂെട  പരമാവധി       
േന�മു�ാ�ിെയടു�ുക  എ�  ഉേ�ശവും  അ�െനെയഴുതാൻ  അേ�ഹെ�      
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േ�പരി�ി�ി���ാവും.  എ�ായാലും  ന�ുെട  വിഷയം  അതല�ാ�തിനാൽ  അ�       
ഈ  പു�തക�ി�െറ  രചനയുെട  ഉേ�ശല���ിൽ  ഉൾെപടു�ു�ില�.      
പുനൈരക�  േരഖകളിെല  ൈവരു���േള  ചൂ�ി�ാണി�േ�ാൾ     
സാ�ർഭികമായി   പരാമർശി��   എ�ു   മാ�തം.  
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അ��ായം   -   11  
ആർ�്   ബിഷ�്   ഇവാനിേയാസി�െറ   മല�ര   സഭയിേല�ു�   'മട�ം'  
 
മല�ര  കേ�ാലി�ാ  റീ�്  1932  ൽ  വ�ി�ാൻ  സൃ�ി�  ഒരു  പൗര�ത�          
കേ�ാലി�ാ  സമൂഹമാ�  എ�്  ഏവർ�ും  അറിവു�  കാര�മാ�.       
ആർ�്  ബിഷ�്  ഇവാനിേയാ�  മല�ര  സഭയിൽനി�ു  കൂറുമാറി  1930        
െസ��ംബർ  20  �  േറാമൻ  കേ�ാലി�ാ  സഭയിൽ  േചർ�ു.  1932  ജൂൺ  11           
�  പയ�  മാർ�ാ�  മല�ര  കേ�ാലി�ാ  ഹയരാർ�ി  �ാപി��.        
അതായതാ�  മല�ര  കേ�ാലി�ാസഭ��്  എൺപ�ിെയ�്  വർഷെ�      
ചരി�തം  മാ�തേമ  ഉ��.  2015ൽ  �ഫാൻസി�  മാർപാ�  എറി�ടിയൻ        
കേ�ാലി�ാ  റീ�്  �ാപി�ു�തുവെര  ഏ�വും  �പായം  കുറ�       
പൗര�ത�   സഭയായിരു�ു   മല�ര   റീ�്.   
 
ആർ�്  ബിഷ�്  ഇവാനിേയാസി�െറ  കു�സ�തവും  ഓർ�േഡാ��      
വിശ�ാസ�ിേല�ു�   'മട�ിവരവും'  
 
ത�െറ  അവസാന  നാള�കളിൽ,  ആർ�്  ബിഷ�്  ഇവാനിേയാ�  (മല�ര        
കേ�ാലി�ാ  സഭയുെട  �ാപകൻ)  മല�ര  ഓർ�േഡാ��  സഭയിെല       
പാേറ�്  മാർ  ഇവാനിേയാ�  തിരുേമനിേയാ�  ഒരു  കു�സാര  കു�സ�തം        
നട�ുകയു�ായി.  എ�ുെകാ�ാ�  ഇവാനിേയാ�  മല�ര     
ഓർ�േഡാ��  സഭയുെട  തെ�  െമ�താ�െന  തിരെ�ടു��  ?       
കു�സാരി�ാനായി  മല�ര  കേ�ാലി�ാ,  സിേറാ  മലബാർ,  ലാ�ിൻ       
കേ�ാലി�ാ  പുേരാഹിതമാെരേയാ,  െമ�താ�ാെരേയാ  തീർ�യായും     
തിരെ�ടു�മായിരു�ു.  അ�െന  എ�ുെകാ�്  അേ�ഹം  അ�      
െച�തില�?   .  
 
മല�ര  കാേതാലി�ാ  ചരി�തകാരൻമാർ  പറയു�തുനസരി�ാെണകിൽ     
ആർ�  ബിഷ�  ഇവാനിേയാ�  ഒരു  തീ�വ  കേ�ാലി�ാ  വിശ�ാസിയും,        
പുനൈര��ി�െറ  രാജശി�പിയുെമെ�  ആെണേല�ാ.  ഈ     
രാജശി�പി�്  എ�ുപ�ി?  ഒരു  തര�ിൽ,  ആർ�്  ബിഷ�്       
ഇവാനിേയാസി�െറ  കു�സാരം  അേ�ഹം  ഓർ�േഡാ��  സഭയിേല�്      
വ�തിനു  തുല�മായിരു�ു.  ആർ�്  ബിഷ�്  ഇവാനിേയാ�  പാേറ�്       
തിരുേമനിേയാ�  നട�ിയ  കു�സാരം  തീർ�യായും  മാതൃ      
ഓർ�േഡാ��  സഭയിേല�ു�  അേ�ഹ�ി�െറ  മട�ിവര�     
തെ�യാ�'.  അേ�ഹം  ശാരീരികമായി  മല�ര  സഭയിേല�ു  മട�ിയില�,       
പെ�  മാനസാ�ര�ിലൂെടയും,  കു�സാര�ിലൂെടയും  മാനസികമായി     
അേ�ഹം   മാതൃ   സഭയിേല�്   തിരി��വ�ു.  
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കാേതാലിേക�്  �ാപന�ിലും  ബഥനി  ആ�ശമ�ാപന�ിലും  എല�ാം      
നിർണായകമായ  ഇടെപടലുകൾ  നട�ിയ  വ��ിയാ�  ഫാ  പി  ടി        
ഗീവർഗീ�.  എ�ാൽ  ഇെതാ�ും  തെ�  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ       
സഭാ�ഭംശ�ിനും  അതിനു  േശഷം  അേ�ഹം  �പതികാരബു�ിേയാെട  ത�െറ       
മാതൃസഭെ�തിെര  �പവർ�ി�തിനും  ന�ായീകരണമാകു�ില�.  മാർ     
ഈവാനിേയാ�  മല�ര  സഭ�്  നൽകിയ  സംഭാവനകെള  വിലകുറ��       
കാണു�ുമില�.  എ�ാൽ  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ  സഭാ�ഭംശെെ�      
ആ�പദമാ�ി  മല�ര  കേ�ാലി�  സഭ  �പചരി�ി�ു�  അസത��ള�ം       
അസംബ��ള�ം  തുറ�ു  കാണി�ുക  മാ�തമാ�  ഇവിെട      
െച�തി����.  കൃത�മായി  പരിേശാധി�്  വ�തുതകൾ  ആെണ�്      
േബാ��െ��  കാര��ൾ  മാ�തമാ�  ഈ  �ഗ��ിൽ  വിവരി�ി����.       
മല�ര  കേ�ാലി�  സഭ  തെ�  ഔേദ�ാഗികമായി  പുന�പസി�ീകരി�       
മാർ  ഈവാനിേയാ�  തിരുേമനിയുെട  ആ�കഥയായ  'ഗിരിദീപം'      
അേതേപാെല  മല�ര  കേ�ാലി�  സഭയുെട  ൈവദീകൻ  ആയിരു�       
ഫാ.േതാമ�  ഇ��േലാടി  രചി�  ആർചുബിഷ�  മാർ  ഈവാനിേയാ�       
(Valume  1)  എ�ീ  ര�ു  �ഗ��ളിൽ  നി�ാ�  ഈ  പു�തക�ിൽ         
പറ�ി���  ഭൂരിഭാഗം  കാര��ള�െടയും  റഫറൻ�  എടു�ി����.      
ഈ  �ഗ��ളിൽ  നി�ും  പരാമർശി�ി���  എല�ാ  കാര��ൾ�ും       
കൃത�മായ  േപ�  ന�റുകൾ  നൽകിയി���തിനാൽ  ഈ  �ഗ��ിൽ       
പറ�ി���  കാര��ൾ  റഫർൻസായി  നൽകിയി���  പു�തക�ളിെല      
േപജുകൾ  പരിേശാധി�്  ആർ�ും  താരതമ�ം  െച�ാവു�താ�.  �പ�തുത       
�ഗ��ൾ  മല�ര  കേ�ാലി�  സഭ  �പസി�ീകരി�തായതിനാൽ  അ�       
മല�ര  കേ�ാലി�  വിശ�ാസികൾ�്  കൂടുതൽ  ആധികാരികമായു�      
സംശയനിവാരണ�ി�  സഹായകമാകും  എ�്  ഞ�ൾ  �പതീ�ി�ു�ു.      
എ�ിരു�ാൽ  തേ�യും  ഇതിൽ  പരാമർശി�ി���  എ�ിെനയും      
വ�തുതാപരമായി  ഖ�ഢി�ാൻ  മല�ര  കേ�ാലി�     
ചരി�തകാര�ാെര   ഞ�ൾ   �ണി�ുകയാ�.   
 
ഇതിൽ  പറ�ി���  എെ��ിലും  കാര�ം  അവാ�തവമാെണ�്      
െതളിയി�ാൽ  ആ  ഭാഗം  പിൻവലി�ു�തി�  ഞ�ൾ�്  യാെതാരു       
ൈവമനസ�വും  ഇല�  എ�ും  അറിയി�േ�.  മാർ  ഈവാനിേയാസി�െറ       
സഭാ�ഭംശം  സംബ�ി�്  മല�ര  സഭയിെല  നിരവധി  വിശ�ാസികൾ�്       
ഉ�ാകാറു�  സംശയ�ൾ�ു  നിവാരണം  വരു�ാൻ  ഈ  �ഗ�ം       
േഹതുവാകുെമ�ിൽ   ഇതി�െറ   ല��ം   സഫലമായി   എ�ു   തെ�   പറയാം.   
 
കൂടാെത  തെ�  മല�ര  കേ�ാലി�  സഭയുെട  �ാപനെ�  സംബ�ി�്        
ഇ�്  �പചരി�ു�  കഥകൾ  പലതും  വ�ാജ�പചരണ�ളാെണ�്  മല�ര       
കേ�ാലി�  സഭയിെല  ചുരു�ം  വിശ�ാസികെളെയ�ിലും     
േബാ��െ�ടു�ാൻ  ഈ  േലഖനം  െകാ�്  സാധി�ാൽ  �ഗ�കർ�ാ�ൾ       
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എ�  നിലയിൽ  ഞ�ള�െട  ഉേ�ശം  പൂർണമായും  ല���ിെല�ി  എ�ു        
പറായാം.  
 
േറാമാസഭയുമായു�  ഐക��ിനു�  തീരുമാനം    
ഔേദ�ാഗികായിെ�ടു�താെണ�ും  പി�ീ�  മ���വർ  പി�ാറി     
എ�ുമു�  കഥ  ഒരു  െപാതുവായ  ചരി�തരചന  ആയി�ാ�  കാണു��        
കാരണം  പല  യൂണിേയ�്  റീ�ുകള�െട  ചരി�ത�ിലും  ഇ�രെമാരു  കഥ        
നമു�്  കാണാം.ഈ  പാേ�ണിലു�  ഒരു  ചരി�തരചന  പരിേശാധി�ാൻ       
നമു�്   അധികം   ദൂേരെ�ാ�ും   േപാേക�തില�.   
 
1921  ൽ  �നാനായ  യാേ�ാബായ  വിഭാഗം  േറാമുമായി  ഐക�  ചർ�         
ആരംഭി��  �നാനായ  സഭാതലവനായിരു�  ഇടവഴി�ൽ     
േസേവറിേയാ�  െമ�താേപാലീ�ായുെടയും  സമുദായം  മുഴുവ�െറയും     
അനുവാദേ�ാെടയാെണ�ും  എ�ാൽ  പി�ീ�  ബാ�ിെയല�ാവരും     
പി�ാറി  എ�ും  ഒരു  കഥ  ഒ�ൈ��ൽ  േതാമ�  ക�നാരുെട  1921  െല          
േറാമാസഭയുമായു�  ഐക�െ�  സംബ�ി��ം  �പചരി�ി�ു�ു�്.     
ഒരുപേ�  േറാമാസഭയിേല�്  േചർ�വെര  മഹത�വൽ�രി�ു�തി�     
മ���വെര  േമാശ�ാരും  വാ�ി�  വ�വ�യില�ാ�വരും  ആയി      
ചി�തീകരിേ��   അവ�യായിരി�ാം   അവർ�ു��.   
 
മല�ര  സഭയുെട  െമ�താേപാലീ�ാമാെര  അ�പകാരം  വാ�ി�      
വ�വ�യില�ാ�വരായി  മല�ര  കേ�ാലി�ർ  ചി�തീകരി�ുേ�ാൾ     
ഇതിെല  യാഥാർ��ം  എെ��്  എല�ാവെരയും  േബാ��െ�ടു�ണം  എ�       
ചി�യിൽ  നി�ാ�  ഇ�പകാരം  ഒരു  േലഖനം  എഴുതണം  എെ�ാരു        
ആശയ�ിേല�്   ഇതി�െറ   �ഗ�കർ�ാ�െള   നയി��.  
 
റഫറൻസുകൾ  
 
ഗിരിദീപം  

ഫാദർ  േതാമ�  ഇ��േലാടി,  ആർ�  ബിഷ�്  മാർ  ഇവാനിേയാ�        

(േവാളിയം   -I)  
പുനൈരക�   േരഖകൾ,(േ�കാഡീകരണം   സിൽവ�ർ   കാ�ിരമുകളിൽ,   ഒഐസി)  
 
ചി�ത�ൾ   േസാ��   -    https://reconquest.net/  
 
ഹിേ�ാറി�   ഇേമജ�    ഓ�   എം   ഓ   �   സി   േഫ�ബു�   േപ�   
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