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ജനനം  : 23 -01-1992     ആദ്യ്വതം : 15 -10 -1941      

മരണം : 27 -08 -2009     തിരുപ്പട്ടം  : 10 - 04 -1950    

സി. എം. ഐ സഭയിപല തിരുവനന്തരുരം ്രവിശ്യയിപല മാന്നാനം പസൻറ് 
ജ ോസഫ്സ് ആ്ശ്മാംഗമായിരുന്ന ബഹുമാനപരട്ട പ്രാബൂസ് പരരുമാലിൽ അച്ഛൻ 
27 -08 -2009 ൽ നിരയാതനായി.  

ചങ്ങനാപേരി അതിരൂരതയിൽപരട്ട  കുടമാളൂർ ഇടവകയിൽ പരരുമാലിൽ 
കുടുംബത്തിൽ ലൂക്കാച്ചൻ - അന്നമ്മ ദ്മ്പതികളുപട ഏഴാമപത്ത രു്തനായി 1992 ൽ 
ജനിച്ച കുരയച്ചനാണ്, മാന്നാനം ഹഹസ്കൂൾ  രഠനാന്തരം സി.എം.ഐ സഭയിൽ 
പചർന്ന് 1941 ൽ ആദ്യ്വതം പചയ്യ്്് പ്രാബൂസ് നാമധാരിയായി തീർന്ന്. 1950 
ഏ്രിൽ 10 നു ആയിരുന്നു രൗപരാഹിതയ സവീകരണം. തുടർന്ന് കറുകുറ്റി, 
കാരയ്ക്ക്കാമുറി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ശ്ു്ശ്ുഷ. രിന്നീട് കരിക്കാട്ടൂർ, മാന്നാനം, 

പചത്തിപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ആ്ശ്മങ്ങളുപട ്രിപയാരായും രുന്ന്ര, പനട്ട 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുപ്പീരിയർ ആയും കനയാകുമാരി റീജിയണൽ സുപ്പീരിയറായും 
പസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി.എം.ഐ സഭയുപട ജനറൽ കൗൺസിലറായും, 
അവിഭക്ത പസൻറ് പജാസഫ് പ്രാവിൻസിന്പറ കൗൺസിലറായും തിരുവനന്തരുരം 
്രവിശ്യയുപട വികർ പ്രാവിൻഷയലായും പസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ദ്ീരികയുപട ഫിനാൻസ് മാപനജരായും പസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 
ശ്ില്രകലാവിദ്ഗ്ദ്നായിരുന്ന അച്ചൻ കരിക്കാട്ടൂർ, പചത്തിപ്പുഴ, തിരുവനന്തരുരം 
രുന്ന്ര,  പഭാപ്പാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പദ്വാലയങ്ങളുപടയും ഇതര 
സ്ഥാരങ്ങളുപടയും നിർമ്മിതിയിൽ പനത്തവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപപ്പട്ട 
്ഗിഗറി പരരുമാലിൽ അച്ചൻ പ്രാബൂസ് അച്ഛന്പറ ജ േഷ്ഠ സപഹാദ്ര രു്തനാണ്. 
ഹവസ് പരാസ്റ്റുപലറ്ററായും സഭാ ശ്ു്ശ്ുഷ നിർവഹിച്ചു. 

മാന്നാനം ആ്ശ്മത്തിൽ വി്ശ്മജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന പ്രാബൂസ് അച്ഛന്പറ 
പരാഗത്തിന്പറതായ അവശ്തകൾ നിമിത്തം മരണത്തിന്പറ മൂന്നുമാസം മുമ്പ് മുതൽ 
നടക്കാൻ ്രയാസമായിരുന്നു. ഒരു മാസം കാരിത്താസ് പഹാസ്രിറ്റലിലും ഒരു 
മാസം നൂറനാട് പക.സി.എം പഹാസ്രിറ്റലിലും ചികിൽസിച്ചു. നൂറനാട് 
പഹാസ്രിറ്റലിൽ പവച്ചു 27 /08 /2009 , 5 രി.എം നു നിരയാതനായ പ്രാബൂസ് 
അച്ഛപന കാരിത്താസ് പഹാസ്രിറ്റലിൽ പമാർച്ചറിയിൽ വയ്ക്ക്കുകയും 29ആം 
തീയതി രാവിപല 8 .30 നു അവിപട നിന്നും തിരിപക പകാണ്ടുവരുന്നവഴി 
കുടമാളൂർ രള്ളിയിൽ വയ്ക്ക്കുകയും ഒപ്പീസ് നടത്തുകയും പചയ്ക്തു. 9 മണിപയാപട 
ആ്ശ്മത്തിൽ മ്തശ്രീരം എത്തിപച്ചർന്നു. 11 .30 നു പദ്വാലയത്തിപലക്ക് സംവഹിച്ച 



മ്തശ്രീരം 4 .30 ഓടുകൂടി അടക്കം പചയ്ക്തു. 29 – ആം തീയതിയിപല 
ശ്വസംസ്ക്കാരശ്ു്ശ്ുഷയിൽ ധാരാളം സി.എം.ഐ ഹവദ്ീകരും ഇടവക 
ഹവദ്ീകരും സിസ്പറ്റഴസും ഹദ്വജനവും രങ്്പകാണ്ടു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 
രൂരതാദ്ധ്യക്ഷൻ മാർ മാതയു അറയ്ക്ക്കൽ, രാജപകാട്ട് രൂരതാദ്ധ്യക്ഷൻ മാർ ്ഗിഗറി 
കപരാട്ട്ബയിൽ തുടങ്ങിയവർ ആ്ശ്മത്തിപലത്തി അനുപശ്ാചനം അറിയിച്ചു. 

അഭിവന്ദ്യ രൗവ്വത്തിൽ  രിതാവ് ഒപ്പീസ് നടത്തി, ്രാർത്ഥിച്ചു.  02 
മണിപയാടുകൂടി ആരംഭിച്ച വിശ്ുദ്ധ്ബലിയിൽ അഭിവന്ദ്യ ഹസമൺ പസ്റ്റാക്ക് 
രാലത്തറ, ബിജപനാർ രൂരതയുപട നിയുക്തപമ്താൻ മാർ പജാൺ വടപക്കൽ, 

സി.എം.ഐ സഭയുപട ്രിപയാർ ജനറൽ റവ. ഫാ. പജാസ് പന്തപ്ോംപതാട്ടിയിൽ, 

പ്രാവിൻഷയൽ ബഹുമാനപരട്ട കുപെറിയ രത്തിലച്ഛൻ ആ്ശ്മം ്രിപയാർ 
ബഹുമാനപപ്പട്ട പതാമസ് ചൂളരറമ്പിലച്ചൻ,  അലക്സാണ്ടർ ഹരകടയച്ചൻ,  ്ഗിഗറി 
പരരുമാലിലച്ചൻ തുടങ്ങുയവർ രപങ്ടുത്തു. അന്തയകർമ്മങ്ങൾക്ക് ചങ്ങനാപേരി 
അതിരൂരാതാദ്ധ്യക്ഷൻ മാർ  പജാസഫ് പരരുംപതാട്ടം രിതാവ് മുഖ്യകാർമികതവം 
വഹിച്ചു. തക്കല രൂരാതാദ്ധ്യക്ഷൻ മാർ പജാർജ ആലപെരി മാർ പജാൺ 
വടപക്കൽ എന്നിവർ സഹകാർമികരായിരുന്നു. 

അനുസ്മരണ ്രഭാഷണം നടത്തിയ് മുൻ ജനറാൾ ബഹുമാനപപ്പട്ട പതാമസ് 
ഐക്കരയച്ഛനായിരുന്നു. നാലിന് സംസ്ക്കാരശ്ു്ശ്ുഷ അവസാനിച്ചു. ്രിപയാരച്ചൻ 
എലലാർക്കും നന്ദ്ി രറഞ്ഞു.  

 

കബറിടം 

മാന്നാനം ആ്ശ്മത്തിൽ ഇപപ്പാൾ ഉരപയാഗിക്കുന്ന കബറിടങ്ങളിൽ 
രടിഞ്ഞാറുനിന്ന് രണ്ടാമപത്തതിലാണ് അച്ഛപന അടക്കം പചയ്യ്്ത് 

_______________________________ 


