
കൂട്ടായ്മവിരുന്്ന  ജനുവരി, 2019  

വചന വിചിന്തനം 

ബെത് ബെയ്ദയ്ിബെ  രരാഗശാന്തി ( രയ്ാഹന്നാൻ 5:1-18) 

• ഈശശോയ ും ശിഷ്യര ും തിര നോളിന് ശ ോയ അവസരത്തിലോണ് 

ഈ അത്ഭ തും നടക്ക ന്നത്. യഹൂദരര സുംബന്ധിച്ച് 

പ് ോയ ൂർത്തിയോയ യഹൂദന ും  രെട ശക്കണ്ട 3 തിര നോള കൾ 

ആണ് ഉണ്ടോയിര ന്നത്. കൂടോര കൂടോരതിര നോൾ, ര സഹോ + 

  ളിപ്പില്ലോത്ത അപ്പത്തിരറെ  തിര നോൾ, ര ന്തശക്കോസ്ത എന്നിവർ 

എന്നിവയോണത്.  ശയശ വ ും ശിഷ്യന്മോര ും എല്ലോവർഷ്വ ും 

തിര നോളിന് ശ ോയിര ന്ന  എന്ന്  നോും കോണ ന്ന ണ്ട്. 

അത ശ ോരലോര  അവസരത്തിലോണ് ഈ അൽഭ തും നടത്ത ന്നത്.  

 

• ശബഥസയദ  എന്ന ക ളും: രബത് സയദ എന്നോ  ദത്തിൻരെ അർത്ഥും 

കര ണയ രട ഭവനും എന്നോണ്. 5 മണ്ഡ ങ്ങൾ ഉള്ള ഈ 

ക ളത്തിൽ അഞ്ചോമരത്ത മണ്ഡ ും ഈ ക ളരത്ത രണ്ടോയി 

തിരിച്ച് 2 ക ളങ്ങൾ ആക്കി മോറ്റിയിരിക്ക ന്ന . ഇവയിരല രവള്ളും 

രെെ സശലും ശദവോലയത്തിരല ആവശയത്തിനോയി മോപ്തും 

ഉ ശയോഗിക്കോൻ ഉള്ളതോയിര ന്ന . ഒര  ത രെത്തിലൂരട 

ഇവിടരത്ത െലും ശദവോലയത്തിന്   െത്്ത സ്ഥിതിരെയതിര ന്ന 

െലസുംഭരണിയിൽ എത്തിക്ക മോയിര ന്ന . ഈ ക ളത്തിനടിയിൽ 

വരര എത്തോനോയി നടകള ും ഉണ്ടോക്കിയിര ന്ന . അതിനരിരക 

ഉണ്ടോക്കിയിര ന്ന മണ്ഡ ങ്ങളിൽ ആയിര ന്ന  ശരോഗികൾ 

ശരോഗശോന്തി പ് തീക്ഷിച്ച കിടന്നിര ന്നത്. 

 

• അവിരടയ ണ്ടോയിര ന്ന ശരോഗികളിൽ 38 വർഷ്മോയി 

ശരോഗിയോയിര ന്ന ഒരോരള ഈശശോ സ ഖരപ്പട ത്ത ന്ന കോരയമോണ് 

സ വിശശഷ്ത്തിരല പ് തി ോദിക്ക ന്നത്. അയോള രട 

നിസ്സഹോയോവസ്ഥയ ും ദീർഘകോലരത്ത ശരോഗോവസ്ഥയ ും 

അയോശളോട് ശെോദിക്കോരതതരന്ന മനസ്സിലോക്കിയ ഈശശോ 

ദദവകോര ണയും സൗഖയമോയി അയോളിശലക്ക് ഒഴ ക്കോൻ 

തയ്യോെോവ കയോണ്. അസോധോരണമോയ ഒര  ശെോദയമോണ് ഈശശോ 

ശെോദിക്ക ന്നത് “സൗഖയും പ് ോ ിക്കോൻ തോെൾക്ക് 

ആപ്ഗഹമ ശണ്ടോ”? ഒര  ശക്ഷ ദീർഘനോൾ ആയത രകോണ്ട് 

അശേഹത്തിന് യഥോർത്ഥത്തിൽ തോല്പരയമ ശണ്ടോ എന്നെിയോൻ 

ആയിരിക്കോും ശെോദിച്ചത്. അയോൾ മെ  ടിയോയി 



അത്ഭ തകരമോയ ശരോഗസൗഖയും ഉള്ള ക ളത്തിരറെ  കോരയവ ും, 

തനിക്ക് സൗഖയും പ് ോ ിക്കോൻ കഴിയോത്ത തരറെ  

നിസ്സഹോയോവസ്ഥയ ും ഈശശോയ രട മ മ്പിൽ അശേഹും 

രവളിരപ്പട ത്ത കയോണ്. ത ടർന്ന് ഈശശോയ രട 

കൽപ്പനയന സരിച്ച് ആ തളർവോദശരോഗിക്ക് സൗഖയും ലഭിക്ക ന്ന . 

ശനരരത്ത  രിമിതമോയ സ്ഥലത്ത ും  രിമിതമോയ സമയത്ത ും 

മോപ്തും സൗഖയും ഉണ്ടോയിര ന്നശപ്പോൾ ഇതോ ശയശ വിൻരെ 

സോന്നിധയത്തിൽ ശരോഗി കിടക്ക ന്ന സ്ഥലും തരന്ന ശയശ വിൻരെ 

സോന്നിധയമ ള്ള സമയും തരന്ന സൗഖയത്തിരറെ സ്ഥലവ ും 

സ്ഥലവ ും സമയവ ും ആയി മോെ ന്ന . ദദവ  പ്തനോയ  

ശയശ വിലൂരട സമ്പൂർണ്ണമോയ ദദവകൃ യോണ് 

സന്നിഹിതമോയിരിക്ക ന്നത് എന്നതോണ് ഇതിൻരെ അർത്ഥും. 

 

• വർഷ്ങ്ങളോയി ശരോഗിയോയി കിടന്ന കിടപ്പ  ശരോഗി ആയിര ന്ന 

അശേഹത്തിന് സൗഖയും കിട്ടിയതിൽ അല്ല മെിച്ച് 

സോബത്ത ദിവസും അയോൾ കിടക്ക കിടക്ക െ മക്ക ന്ന  

എന്നതോണ് ആള കൾക്ക് ആശ്ച്ചരയകരമോയി ശതോന്നിയത്.  ശക്ഷ 

തരന്ന ക റ്റരപ്പട ത്ത ന്നവരര പ്ശദ്ധിക്കോരത “എരന്ന സൗഖയ 

ര ട ത്തിയത് എശന്നോട്  െഞ്ഞ ” എന്ന   െഞ്ഞ   ശയശ  

 െഞ്ഞത് അശത ടി അശേഹും അന സരിക്ക കയോണ്.  ല 

സോബത്ത  ദിവസങ്ങള ും ശയശ  കര ണ ശതോന്നി ശരോഗികരള 

സൗഖയരപ്പട ത്ത ന്ന ണ്ട്. സോബത്്ത അന ഷ്ഠോനരത്ത ക െിച്ച് 

യഹൂദർ ഉണ്ടോക്കിയ നിയമങ്ങൾ അന സരിക്ക ന്നതിശനക്കോൾ  

ദദവത്തിൻരെ കോര ണയും  പ് കടമോക ന്ന വലിയ ദിവസമോണ് 

സോബത്്ത എന്ന് വോക്കിലൂരടയ ും പ് വർത്തിയിലൂരടയ ും 

രവളിരപ്പട ത്ത വോനോണ  ശയശ   രിപ്ശമിക്ക ന്നത .  

 

•  ിന്നീട് കണ്ട മ ട്ട ശമ്പോൾ ശയശ  അവശനോട്  െയ കയോണ് 

“കൂട തൽ ശമോശമോയത് ഒന്ന ും സുംഭവിക്കോതിരിക്കോൻ ശമലിൽ 

 ോ ും രെയ്യര ത്”. ഈ തോക്കീത് ശകൾക്ക ശമ്പോൾ അയോൾ മ മ്്പ 

 ോവും രെയതത രകോണ്ടോണ് അയോൾക്്ക ശരോഗും ഉണ്ടോയത് 

എരന്നോര  ധവനി ഇവിരടയ ണ്ടോക ും. ഇനി  ോ ും രെയതോൽ 

കോരയങ്ങൾ അതില ും വഷ്ളോക രമന്ന് തോക്കീതോണ് ശയശ  

നൽക ന്നത്. യഹൂദർ കര തിയിര ന്നത ശ ോരല  ോ ത്തിരറെ  

ഫലമോയിട്ടോണ് സഹനും ഉണ്ടോയരതന്ന് ശയശ   ഠിപ്പിച്ചില്ല. 

(ശയോഹന്നോൻ 9: 3, ലൂക്കോ 13:1- 5). എെില ും  ോ ത്തിന് 

ശരോഗത്തില ും സഹനത്തില ും ഒര   െ ണ്ട് എന്ന് ഒര  ധവനി  

ശയശ വിരന വോക്ക കളില ണ്ടോയിര ന്ന .  ോ ും രെയ്യ ന്നവർ 

 ിശോെിരറെ അടിമകളോക ും എന്ന ും ദ ഷ്ട ശക്തികള രട 

സവോധീനും വഴി ശരോഗങ്ങള ും സഹനങ്ങള ും വരോരമന്ന ും 



ശയശ വിരന വോക്ക കളിൽനിന്ന് െിലർ വയോഖയോനിക്കോെ ണ്ട്. 

 ലശപ്പോഴ ും ശയശ  ശരോഗികരള സ ഖും ആക്കിയത്  ിശോെ ക്കരള 

  െത്തോക്കിരകോണ്ടോണ്.  ോ ും രെയ്യ ന്നവരര ദദവും ഉടരന 

ശരോഗവ ും സഹനവ ും രകോട ത്ത ശിക്ഷിക്ക ന്നില്ല. എല്ലോ 

ശരോഗങ്ങള ും സഹനങ്ങള ും ദദവത്തിൻരെ ശിക്ഷകൾ അല്ല.  

എന്നോൽ  ോ ത്തിന   ിശോെ മോയി ബന്ധമ ണ്ട്.  ോ ും 

രെയ്യ ന്നവൻ  ിശോെ മോയി സൗഹൃദും സ്ഥോ ിക്ക കയ ും 

കൂട തൽ  ോ ത്തിൽ വീണ രകോണ്ട് സൗഹൃദും സ  

ദൃഢമോക്ക കയ ും  രെയ്യ ന്ന .  ിശോെ് അവരര 

ശരോഗങ്ങളിശലക്ക ും സഹനങ്ങളിശലക്ക ും നയിരച്ചന്ന  വരോും. 

 ിശോെ് ബോധിച്ച  ഊമരോയി തീർന്നവരരയ ും അ സ്മോരും 

ഉണ്ടോയിര ന്നവരരയ ും  സ വിശശഷ്ങ്ങളിൽ നോും കോണ ന്നതോണ്. 

 ോ ത്തിന ും ശരോഗത്തിന ും ശനരിട്ട് ബന്ധമിരല്ലെില ും 

 ിശോെിലൂരട അവ തമ്മിൽ  ലശപ്പോഴ ും ബന്ധരപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന  

എന്ന് കോണ വോൻ കഴിയ ും.  ോ വ ും  ിശോെ മോയി ഒര  

ബന്ധവ മില്ലോരതയ ും ശരോഗങ്ങള ും സഹനങ്ങള ും 

വരോവ ന്നതോണ്. വിശ ദ്ധര രട സഹനങ്ങളോണ് അതിരറെ ഏറ്റവ ും 

വലിയ രതളിവ്.  

 

• തനിക്ക് ലഭിച്ച ശരോഗസൗഖയത്തിന് നന്ദി  െയ ന്നതിന  കരും 

ശയശ വിരന  ീഡിപ്പിക്ക കയ ും എതിർക്ക കയ ും 

രെയ്യ ന്നവര രട അട ത്ത  രെന്ന് ശയശ വോണ് തരന്ന 

സ ഖരപ്പട ത്തിയത് എന്ന ും സോബത്്ത ലുംഘിക്ക വോൻ 

ശപ് രിപ്പിച്ചരതന്ന ും അെിയിക്ക കയോണ്. ത ടർന്ന വര ന്ന 

വോകയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ ക്ക് മനസ്സിലോക്കോും, യഥോർത്ഥത്തിൽ 

ആ മന ഷ്യൻ ശയശ വിരന ഒറ്റിരകോട ക്ക കയോണ്. അയോൾ 

ശയശ വിശനോട ള്ള നന്ദി പ് കടിപ്പിക്ക ന്ന അതിശനക്കോൾ സവന്തും 

സ രക്ഷിതതവമോണ് യഥോർത്ഥത്തിൽ ശതട ന്നത്. 

 

കൂടുതൽ വിചിന്തനത്തിന ്

 

1. ശരോഗികശളോട ും നിസ്സഹോയശരോട ും  അവർ 

ആവശയരപ്പടോരതതരന്ന അവര രട അവസ്ഥ മനസ്സിലോക്കി 

അവരര സന്ദർശിക്കോന ും സഹോയിക്കോന ും നമ്മൾ 

 രിപ്ശമിക്ക ന്നത് യഥോർത്ഥ കോര ണയും അശല്ല? 

 

2. വിശ ദ്ധ ക ർബോനയിലൂരട നമ്മളിശലക്ക ും നമ്മ രട 

ഭവനത്തിശലക്ക ും എത്ത ന്ന ഈശശോ കോരണും  നമ്മ രട ഭവനും 

‘ഒര  കര ണയ രട ഭവനമോയി’  മോറ്റിയിട്ട ശണ്ടോ? സഹോയും 

അർഹിക്ക ന്നവർക്ക് ഉെപ്പോയ ും സഹോയും ലഭിക്ക രമന്ന് 



െിന്തയിൽ കടന്ന വരോവ ന്ന ഒര  ഭവനും ആണ് നമ്മ ശടത് 

എന്ന ശണ്ടോ? 

 

3. കർത്തോവിൻരെ ദിവസും ‘കര ണയ രട ദിവസും’ ആക്കി 

മോറ്റ വോൻ നമ ക്ക് എരന്തോരക്ക രെയ്യോനോവ ും? 

 

4. നിയമങ്ങള ും ആെോരങ്ങള ും രതറ്റിക്ക ന്നവരര കോണ ശമ്പോൾ 

നമ്മൾ അസവസ്ഥരോക ന്ന ഇതിശനക്കോൾ, അവർ എന്ത രകോണ്ട് 

അങ്ങരന രെയത  എന്ന് ആത്മോർത്ഥമോയി നോും 

അശനവഷ്ിശക്കണ്ടതശല്ല? 

 

5. ദദവും നമ ക്ക് നൽകിയ അന പ്ഗഹങ്ങരളയ ും സൗഖയങ്ങരളയ ും 

പ് തി യഥോർത്ഥത്തിൽ നോും നന്ദിയ ള്ളവർ ആശണോ? ദദവരത്ത 

മഹതവരപ്പട ത്ത ന്നതിശനക്കോൾ അധികമോയി നമ്മ രട മോനവ ും 

സ രക്ഷിതതവവ മോണ് നോരമശപ്പോഴ ും ശതടോെ ള്ളത് എന്ന ശണ്ടോ? 

 

6. നമ്മ രട ക ട ുംബ യൂണിറ്റില ും അയൽ യൂണിറ്റ കളില ും ഉള്ള 

ശരോഗികൾക്ക ശവണ്ടി നമ ക്ക് എരന്തോരക്ക രെയ്യോനോക ും? 

 

7. വർഷ്ങ്ങളോയി ശരോഗികരള  രിെരിക്ക ന്നവരര 

അഭിനന്ദിക്കോന ും ശക്തിരപ്പട ത്തോന ും നമ ക്ക് എരന്തോരക്ക 

രെയ്യോനോക ും?  

 

8. എവിരടയ ും എശപ്പോഴ ും ഉള്ള കർത്തോവിൻരെ സോന്നിധയരത്ത 

നമ ക്ക് എങ്ങരനരയോരക്ക  പ് ശഘോഷ്ിക്കോൻ ആക ും? 

 

(Ref. Santhome Bible Commentary CommentarVol.4: 217- 224) 
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ചർച്ചാവിഷയ്ം 

ആർത്തവ ദിവെങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർൊന 

െവീകരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങളുരടാ? 

പ്സ്തീകൾ ആർത്തവസമയത്്ത അശ ദ്ധർ ആരണന്ന ധോരണ 

 ഴയനിയമകോലത്്ത ഉണ്ടോയിര ന്ന . ശലവയർ 15:19 - 30 ആയിര ന്ന  ഈ 

ധോരണയ രട അടിസ്ഥോനും. ശരീരശ ദ്ധിരയക്ക െിച്ച ള്ള ഈ 

നിയമത്തിരറെ  ശ്ച്ോത്തലത്തിലോണ് ആർത്തവകോലത്്ത പ്സ്തീകൾക്്ക 

വിശ ദ്ധക ർബോന നിഷ്ിദ്ധശമോ എന്ന ശെോദയമ യര ന്നത്? 

ആദിമസഭയിൽ തരന്ന െർച്ച രെയ്യരപ്പട്ടിട്ട ള്ള ശെോദയമോണിത്. മൂന്നോും 

നൂറ്റോണ്ടിരല Didascalia എന്ന പ്കിസ്തീയ പ് ശബോധന പ്ഗന്ഥും 

ആർത്തവകോലത്്ത പ്സ്തീകൾക്്ക കൂദോശ സവീകരണത്തിന് വിലക്്ക 

കൽപ്പിച്ചില്ല. A.D. 375 ശനോടട ത്്ത എഴ തരപ്പട്ടിട്ട ള്ള അപ്പശസ്തോലിക 

ശകോൺസ്റ്റിറ്റയൂഷ്ൻസ്  എന്ന പ്ഗന്ഥും ഈ വിഷ്യും  രിഗണിക്ക ന്ന ണ്ട്. 

ആർത്തവ ദിവസങ്ങളിൽ ശവദപ്ഗന്ഥും രതോടോത്തവര ും  

പ് ോർത്ഥിക്കോത്തവര ും  ക ർബോന സവീകരിക്കോത്തവര ും  

ഉണ്ടോയിര ന്ന . യ്ഹൂദ വിശവാെത്തിൻബെ ഈ ആചാരങ്ങൾ 

പാെിക്കുന്നവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല എന്നാണ് ഈ സ്തഗന്ഥം 

പഠിപ്പിച്ചത്. വിശ ദ്ധ അഗസ്റ്റിശനോസിന് വിശ ദ്ധനോയ പ്ഗിഗെി മോർ ോപ്പ  

ഈ വിഷ്യത്തിൽ രകോട ത്തതോയി  െയരപ്പട ന്ന ഒര  മെ  ടി: 

പ്സ്തീകൾക്്ക ആർത്തവ ദിവസങ്ങളിൽ ക ർബോന സവീകരണത്തിന് 

തടസ്സമില്ല എന്ന തരന്നയോണ്. അശേഹും അതിന് ഉശ ോദ്ബലകമോയി 

 െഞ്ഞ ; രക്തപ്സോവമ ള്ള പ്സ്തീക്്ക ഈശശോയ രട വപ്സ്തത്തിൽ സ്പർശിച്ച  

സൗഖയും ശനടോൻ കഴിരഞ്ഞെിൽ സവോഭോവിക ശോരീരിക 

പ് വർത്തനമോയ ആർത്തവും പ്സ്തീകരള ഈശശോയ രട ശരീരും 

സവീകരിക്കോൻ തടസ്സരപ്പട ത്ത ന്നില്ല. 

 എന്നോൽ ആർത്തവും പ്സ്തീകരള അശ ദ്ധമോക്ക രമന്ന്  ഠിപ്പിച്ചവര ും 

ഉണ്ടോയിര ന്ന . ഉദോഹരണത്തിന് അലക്സോപ്ണ്ടിയയിരല 

ആർച്ച്ബിഷ്പ്പോയിര ന്ന ഡയനീഷ്യസ്( 241) ആദയരത്ത 

ഉദോഹരണമോണ്.  ിന്നീട് മറ്റ  ലര ും ഈ  നില ോരടട ത്ത . ഈ കോരയും 

സഭോനിയമത്തിൻരെ ഭോഗമോയത് 1234 -ൽ ആണ്. അതിൻപ് കോരും 

പ്സ്തീകൾ വിശ ദ്ധക ർബോന പ്സ്തീകൾ  രകോട ത്ത കൂടോ, സഭയിൽ 

 ഠിപ്പിക്കര ത്, വിശ ദ്ധ വസ്ത ക്കൾ സ്പർശിക്കര ത്, മോശമോദിസ 

മ ക്കര ത്, വിശ ദ്ധ വപ്സ്തങ്ങൾ രതോടര ത് എരന്നല്ലോും 

നിർശേശിച്ചിര ന്ന . ഇതിരനല്ലോും കോരണമോയി കണക്കോക്കിയത് 

പ്സ്തീകള രട ആർത്തവും ആയിര ന്ന . 1916 വരര ഈ നിയമങ്ങൾ 

സഭയിൽ ത ടർന്ന . 1917-രല കോശനോൻ നിയമങ്ങൾ ഇതിൽ അയവ് 

വര ത്തി. ആരോധന വിഷ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന കോണ ന്ന പ്സ്തീ  ര ഷ് 

ത ലയത രകോണ്ട വന്നത് 1983രല നിയമമോണ്.  



മ കളിൽ  െഞ്ഞ െരിപ്ത സൂെനകള രട  ശ്ച്ോത്തലത്തിൽ നമ ക്ക് 

തോരഴ  െയ ന്ന നിഗമനങ്ങളിരലത്തോും: 

1. പ്സ്തീകൾക്്ക ആർത്തവ സമയത്്ത വിശ ദ്ധ ക ർബോന 

സവീകരിക്കോൻ സഭയിൽ ഒര  വിലക്ക മില്ല. ആർത്തവും 

പ്സ്തീകരള ആത്മീയമോയി അശ ദ്ധർ ആക ന്നില്ല. ഒര വരന 

അശ ദ്ധനോക്ക ന്ന കോരയങ്ങള രട  ട്ടിക മോർശക്കോസ് 

സ വിശശഷ്ും ഏഴോും അധയോയും 20- 23 വോകയങ്ങളിൽ 

നൽകിയിട്ട ണ്ട്. ശോരീരികപ് വർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന മല്ല, മനസ്സിൽ 

ഉത്ഭവിക്ക ന്ന തിന്മയ രട െിന്തകള ും പ് വർത്തികള ും മോപ്തമോണ് 

അതില ള്ളത്.   

 

2. വിശ ദ്ധ ക ർബോന സവീകരിക്കോന ള്ള അശയോഗയത മോരക 

 ോ ുംമോണ്. ഏരതെില ും സവോഭോവികമോയ ശോരീരിക 

പ് വർത്തനും അതിൽ തരന്ന  ോ കരമോക ന്നില്ല. 

 

3.  ഴയനിയമകോലരത്ത  ല ശ ദ്ധീകരണ നിയമങ്ങൾക്ക് 

 ിന്നില ും സോമൂഹികവ ും ആശരോഗയ രവ മോയ കോരണങ്ങൾ 

ഉണ്ടോയിര ന്ന . വിശവോസസുംബന്ധമോയ കോരണങ്ങൾ മോപ്തമല്ല 

ഉണ്ടോയിര ന്നത്. അതിനോൽ  ഴയനിയമകോലരത്ത വിലക്ക കരള 

ആ  ശ്ച്ോത്തലത്തിൽ കോണണും.  

 

4.  ഴയനിയമരത്ത അക്ഷരോർത്ഥത്തിൽ  ിൻ റ്റിയ കോലങ്ങളിൽ 

സഭയിൽ ഈ വിലക്ക് നിലനിന്നിര ന്ന . അശതോരടോപ്പും പ്സ്തീകരള 

രണ്ടോുംതരും വയക്തികളോയി കണക്കോക്കിയിര ന്ന സോമൂഹിക 

സോഹെരയും ഇത്തരും നില ോട കരള 

ബലരപ്പട ത്തിയ ട്ട ണ്ടോകോും. അശതോരടോപ്പും ദലുംഗികതയ ും 

അന ബന്ധകോരയങ്ങള ും വിലക്കരപ്പട്ട വിഷ്യങ്ങളോയി 

കണക്കോക്കരപ്പട്ടിര ന്ന സോഹെരയമോണ്  ണ്ട ണ്ടോയിര ന്നത് 

എന്നത ും നോും  രിഗണിക്കണും. 

(വിശവോസ വഴിയിരല സുംശയങ്ങൾ, സിശെോ മലബോർ മതശബോധന 

കമ്മീഷ്ൻ പ് സിദ്ധീകരണും: ശ െ് നമ്പർ. 252 – 254.) 
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