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പ്രാർത്ഥനാ രൂർണ്ണമായ ജന്മദിനാശംസകൾ 

                                                                                                                       
    H.G Yuhanon Mor Militios 

 

യാകകാബായ സുറിയാനി സഭയുടെ കരേഷ്ഠ കാക ാലിക്ക 
ആബൂൻ കമാർ ബകസലികയാസ് ക ാമസ് രരഥമൻ 
ബാവയുടെ 87 ആം ജന്മദിനം അയർലണ്ടിടല 
സഭാമക്കൾ ഒരുമിച്ചു കേർന്ന് കരേഷ്ഠ ബാവയുടെ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ ആക ാഷിക്കുന്നുടവന്നറിയുന്ന ിൽ 
ഏടറ സകതാഷിക്കുന്നു. 

 

വാർധ്കയത്തിലും യുവ വത്തിടെ രരസരികടാടെ സഭടയ 
നയിക്കുന്ന കരേഷ്ഠ രി ാവിന് എലലാ വിധ്മായ 
ആേംസകളും വിനയരൂർവ്വം കനരുന്നു. 

 

കരേഷ്ഠ രി ാവിടെ ജന്മദിനാക ാഷകത്താെനുബദിചിച്ച്  
ജൂലല മാസടത്ത രരികരാറിയൻ കവായിസ് രരക യക 
ര ിടായി രരസിദ്ധീകരിക്കാൻ രരയത്നിച്ച എലലാ 
വടരയും രരക യകം ശ്ലാ ിക്കുന്നു. 

 

കരേഷ്ഠ രി ാവിടെ സദിചർേനവുംജ ജന്മദിനാക ാഷവും അയർലൻലിലുള ന നമുടുടെ 
സഭക്ക് ആത്മീയ ഉണർവ് രരദാനം ടേയ്യുവാൻ ഇെയായിത്തീരുടമന്നു രര യാേിക്കുകയുംജ 
ജന്മദിനമാക ാഷിക്കുന്ന കരേഷ്ഠബാവാ  ിരുകമനിക്ക് എലലാവിധ് നന്മകളും ലദവം 
നൽകടെടയന്നും രരാർത്ഥിക്കുകയും ടേയ്യുന്നു. 

      

   നിർത്തുന്നു ജ 

        

      കേഷം രിന്നാടലജ ലദവം അനുരരഹിക്കടെ  

മിലിത്തിയയാസ് യൂഹായനാൻ മമപ്രായപാലീത്ത  



 
H.B. Catholicos Mor Baselios Thomas I (Bava) was born in the Cheruvillil family of   Va-
dayambadi, Puthenkuriz to Mathai and Kunjamma on 22nd July 1929. Early part of Bava's 
life was full of sufferings.  As a child Bava had frequent bouts of illness. Bava's mother 
used to take the young Bava frequently to the nearby Malecuriz Dayro where the relics of 
late Patriarch St. Ignatius Elias III and Saint Gregorios Geevarghese Parumala Thirumeni) 
had been interred. One night, as Bava's mother prayed with the young boy on her lap, she 
had a vision which prompted her to dedicate the boy to the service of the church. Within 
days, the Bavas illness was entirely cured. God was with Bava, guiding Bava and shaping 
Bava. 
  
Bava is now 87 years old and has dedicated his life for us guiding us in every footsteps. 
 
All of us at St Gregorios Jacobite Sysrian Orthodox Church, Dublin wish our Bava a very 
happy birthday and prayfully wait for the next occasion to celebrate the birthday          
together. 

        Many Many Happy Return of The Day  Dear Bava. 

       ഡബ്ല ിൻ യാകകാബ്ായ പള്ളിയുടെ 87ആം ജന്മദിനാശംസകൾ 



   അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ ....  



Fr. C.M. Thomas 
(H.B. Catholicos Baselios Thomas I)  

നാൾവഴിയിലൂമെ  









ഏലീയാ യരാലുജവലൻ , യൂഹായനാൻ യരാൽ വൃരരരൻ 

 # യപ്ശഷ്ഠ ബയസലിയയാസ് യരാമസ് പ്രഥമൻ കായരാലിക്കാ ബാവാ# 

============================================== 
ലദവവിളിയുടെ േബ്ദം  ിരിച്ചറിഞ്ഞ്ജ നികയാരം രൂർണ്ണമായി ഉൾടക്കാണ്ട്  ജീവി ം 
സമർടിച്ച് സഭടയ ലദവസന്നിധ്ിയികലക്കെുടിക്കുവാൻ ആരോതരരിരേമം ടേയ്യുന്ന 
കരേഷ്ഠ ബകസലികയാസ് ക ാമസ് രരഥമൻ ബാവാ 87 ന്ടറ നിറവിൽ. 

 

രരാഥമിക വിദയാഭയാസത്തിടെ രൂർണ കരാലും അവകാേടടെുവാനിലലാത്ത ഒരു 
വയക്തി എങ്ങിടനയാണ് രകിസ് ുവിടെ  കാലകത്താളം രാരപര്രയമുള ന സഭയുടെ 
കന ൃ വ കരേണിയിൽ രണ്ടാമനായി ഉയർത്തുവാൻ ഇെയായത്? ഒരു 
സാധ്ാരണക്കാരടെ മനസിലിലുയരുന്ന കോദയമാണ്. 

ലദവം വിളിച്ചു കവർ ിരിച്ച വയക്തി വമാണ് കരേഷ്ഠ ബകസലികയാസ് ക ാമസ് 
രരഥമൻ ബാവാ. കലാകത്തിടെ ദൃടിയിയിൽ ഒരുരാെു കുറവുകളുള ന മനുഷയൻജ 
കലാകം കരു ുന്ന കുറവുകടളാന്നും ലദവത്തിടെ മുൻരിൽ കുറവുകളടലലന്നു 
വയക്തമാക്കിത്തരുന്ന ജീവി  സാക്ഷ്യമാണ് കരേഷ്ഠ ബാവയുകെത്. 

 

രകമീകൃ മായ രാഠയരദ്ധ ി രരകാരമുള ന ലദവോസ്ര  രരിേീലനം 
സിദ്ധിച്ചിെിലലാത്ത ബാവജ  ലദവോസ്ര  വിഷയത്തിൽ ആധ്ുനീക രരിേീലനം 
കനെിയിെുള നവർക്കുകരാലും വിസ്മയിക്ക ക്ക വിധ്ം ലദവീകമർമങ്ങടള 
ടവളിടടെുത്തി നൽകുടമന്നുള നത് ആരിലും വിസ്മയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ാണ്. 

വിനയത്തിൽ ടരാ ിഞ്ഞ കലർടിലലാത്ത സ്കനഹ സംവാദങ്ങളിലൂടെ 
എ ിർക്കുവാൻ വരുന്നവടരകടാലും മിര ങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന അനുരരഹീ മായ 
വയക്തി വത്തിടെ ഉറവിെമാണ് ബാവാ. 

 

സഭാ സമാധ്ാനത്തിനുള ന േർച്ചകൾ നെക്കുകപര്ാൾ സഭയിൽ രമയമായ ോേവ മായ 
രരിഹാരത്തിനായി  ടെ ഥാനാനം ഉകരക്ഷ്ിക്കാൻ  യ്യാറാടണന്ന് കരേഷ്ഠ ബാവാ 
ഒരിക്കൽ രറഞ്ഞത്ജ കരേഷ്ഠ ബാവാ എര മാര ം സഭാ സമാധ്ാനത്തിനായി 
ആരരഹിക്കുന്നു എന്നുള ന ിടെ ട ളിവാണ്. കകസിലുകളും വ്ക്കുകളുമിലലാത്ത സഭജ 
കർത്താവിടെ രണ്ടാം വരവിനായി വിേുദ്ധികയാടെ ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന സഭജ 
അ ാണ്  ടെ സവനമനടമന്ന് ബാവാ എകടാ്ും രറയും.      



ഏടറ രരാർഥിടച്ചാരുങ്ങി മാര കമ ബാവാ ഏട ാരു സംര ിക്കും ഇറങ്ങി 
രുറടടെുകയുള നു. സ യവും നീ ിയുമലലാത്ത ഒന്നികനാെും സന്ധി ടേയുവാൻ 
ബാവക്ക് സാധ്യമലല. രല രര ികലാമ േക്തികൾക്കു മുൻരിൽ ര റാട ജ 
സ യത്തിനുകവണ്ടി നിലടകാള നുന്ന വിേവാസിസമൂഹടത്ത മ്യും ടവയിലും 
വകടവക്കാട  മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുവാൻ കരേഷ്ഠബാവാടയ രരാനമ നാക്കുന്നത് 
സ യകത്താെും നീ ികയാെുമുള ന രര ിബദ്ധ യാണ്.  

രൂർവ്വികർ രകർന്നു ന്ന വിേവാസ രാരപര്രയങ്ങടള രിതുെരുവാനായിജ അകനക 
 യാരങ്ങളും രര ിസന്ധികളും അഭിമു ീകരികക്കണ്ടിവരുന്ന വിേവാസികളുടെ 
മനസിലിൽ ഐകയവുംജ ആത്മവിേവാസവും രകരുന്ന കരേഷ്ഠബാവായുടെ അനുരരഹീ  
കന ൃ വം യാകകാബായ സഭയുടെ രുണയമാണ്. 

അെുക്കും േിെയുമുള ന ജീവി ലേലിജ കണ്ണുനീകരാടെയുള ന രരാർത്ഥനജ ധ്യാനംജ 
ഊർജ്ജസവല കയാടെയുള ന കൃ യ നിർവ്വഹണംജ മി മായ ആഹാരം ഇവടയാടക്ക 
കരേഷ്ഠ ബവായിൽ നിന്നും യുവ ലമുറ ഉൾടകാകള നണ്ട രാഠങ്ങളാണ്.  

യാര ാ കവളകളിലും യാമരരാർത്ഥനകൾ കൃ യമായി നിർവഹിക്കുന്ന ബാവാജ 
കനാപര്ും ഉരവാസവും കൃ യമായി രാലിക്കുന്നു. കൂൊട  എര  
 ിരക്കുകൾക്കിെയിലും രാര ി കാലങ്ങളിൽ രുസ് കവായനക്കായി സമയം 
കടണ്ടത്തുന്നു 

രരിേയടടെുന്നവടരടയാടക്കയും രിന്നീെു കണ്ടുമുെുകപര്ാൾ അവരുടെ കരകരാർത്തു 
വിളിച്ച് സു ാകനവഷണങ്ങൾ നെത്തുന്ന ബാവയുടെ ഓർമുടേക്തി നടമുട  
അത്ഭു ടടെുത്തുന്ന ാണ്. ഇെവകകടള കുറിച്ചുംജ കുെുംബങ്ങടള കുറിച്ചും ഏടറ 
കരു ലുള ന ബാവയുടെ സ്കനഹത്തകലാെലിടെ രര യകക്ഷ്ാദാഹരണമാണ് 0 ൽ ൽ 
രരം ഇെവകകകളാടെ വളർന്നു രതലിച്ചു നിൽക്കുന്ന അങ്കമാലി ഭരദാസനം. 

 

കരേഷ്ഠബാവായുടെ ദീർ വീക്ഷ്ണത്തിടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് 0ൽൽ0 
ടല സഭാ ഭരണ െന. യാകകാബായ  സഭയുടെ ോേവ മായ നിലനില്പ്ട് 
സാധ്യമാക്കിയ ഒന്നാണ് 0ൽൽ0 ടല സഭാ ഭരണ െന. കരേഷ്ഠകാക ാലിക്കാ 
ഥാനാനകത്തക്ക് ഉയർത്തടടെ നാൾ മു ൽ യാകകാബായ സഭക്ക് കരര മായ എലലാ 
കനെങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും രിന്നിൽ ലദവാരേയത്തിലധ്ിഷ്ഠി മായ 
കരേഷ്ഠബാവയുടെ േുവെുടവടുകളാണ്. അകനക വിദയാഭയാസഥാനാരനങ്ങൾ സഭക്കു 
കീ്ിലും ജ ഇെവകകളുടെ കന ൃ വത്തിലും ആരംഭിക്കുവാൻ 
ഇെയായിത്തീർന്നിെുള നത് വിദയാഭയാസ കമ ലയിൽ സഭ രണയമായ രങ്കആളിത്തം  
കനകെണ്ടത് ആവേയമാടണന്നുള ന  കരേഷ്ഠബാവായുടെ കാഴ്ച്ച്ചടാെിടെ 

രരിണി ഫലമാണ്. 



യാകകാബായ സഭയുടെ കരേഷ്ഠ കാക ാലിക്ക എന്ന നിലയിൽ സഭാ  ലവനായിരുന്ന രരി. 
സാഖാ രരഥമൻ രര ിയർകീസ് ബാവയുടെജ ഇകടാ്ടത്ത രര ിയർകീസ് കമാറാൻ കമാർ 
ഇഗ്നാത്തികയാസ് അകരരം ദവിദിയൻ ബാവായുടെ ഥാനനാകരാഹണത്തിനും രരധ്ാന 
കാർമുടിക വം വഹിക്കുവാൻ ക്ിഞ്ഞു എന്നുള ന അരൂർവ്വ കനെം കരേഷ്ഠ ബാവയ്ക്ക്ക് 
സവതമാണ്.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മലയാളക്കരയിടല യാകകാബയ സുറിയാനി സഭയുടെ മുഖം കരേഷ്ഠ ബാവായാണ്.  
കരേഷ്ഠ ബാവയുടെ േബ്ദമാണ് സഭയുടെ േബ്ദമായി സമൂഹം ഉൾടക്കാള നുന്ന ും  
കാക ാർത്തിരിക്കുന്ന ും.  ന്ടറ ഇെടരെലുകളിലൂടെജ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സഭയുടെ മുഖം 
കോഭി മായി സമൂഹമദ്ധയത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷ്ിക്കുവാൻ ഏലീയാടയകടാടല ഉജവലനായജ 
യൂഹാകനാടനകടാടല വൃ രരനായ കരേഷ്ഠബാവാടയ 87- ആം വയസിലും 
രരാനമ നാക്കുന്ന ലദവീക കരം ഇനിയും കൂടെയിരുന്നു വ്ിനത്തുവാൻ നമുക്കു 
രരാർത്ഥിക്കാം.  

    ആയുഷ്മാൻ ഭവ:    

 

 ഫാ. യരാമസ് രുരിയാമഠത്തിൽ 



   അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ ....  











യപ്ശഷ്ഠ ബാവായുമെ ഒന്ാം ഡബ്ലിൻ രള്ളി സന്ദർശനം.2008 







  
  

““Prayerful birthday Prayerful birthday 
greetingsgreetings  to our to our   

beloved   beloved     
Bava ThirumeniBava Thirumeni”” 


