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Circular No. 22969/2020 

കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിയ്ക്കപ്പെട്ടവനേ,  

പ്പകാന ാണാ വവ സ് അപകടകേമാാംവിധാം പടർന്നുപ്പകാണ്ടിേികുന്ന 
സാഹചേയത്തിൽ അതിപ്പന തടയ്കാനായ്കി ഏതാനുാം പുതിയ്ക നിർനേശങ്ങൾ 
സർകാേിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവയ്കുപ്പട പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ 
നിർബന്ധമായ്കുാം അനുവർത്തിയ്ക്നകണ്ട മാർഗ്ഗനിർനേശങ്ങൾ നിങ്ങളുപ്പട ശ്രദ്ധയ്കിൽ 
പ്പപടുത്തുകയ്കാണ്്. ഇവനയ്കാട് എല്ലാവേുാം സർവാത്മനാ സഹകേിയ്ക്കണാം. 
അങ്ങപ്പന വവ സ് ബാധപ്പയ്കന്ന മഹാമാേിയ്കിൽ നിന്ന് നമ്മുപ്പട നാടിപ്പന 
േക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുപ്പട സർകാേിപ്പെ പേിശ്രമത്തിൽ നമുകുാം പങ്കാളികളാകാാം.  

ഈ നിർനേശങ്ങൾ എല്ലാവേുാം വളപ്പേ ഗൗേവമായ്കി എടുകുകയ്കുാം അവ 
അനുസേിയ്ക്കുകയ്കുാം പ്പചയ്യണാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികേുാം സമർെിതേുാം 
നവണ്ടവിധാം വിശവാസിസമൂഹപ്പത്ത മാത്രമല്ല തങ്ങളുമായ്കി ബന്ധപ്പെടുന്ന 
എല്ലാവനേയ്കുാം ഇവ അ ിയ്കിയ്ക്കാനുാം അവപ്പയ്കെറ്റി അവനബാധാം പ്പകാടുകാനുാം 
പേിശ്രമിയ്ക്കണാം. കാേണാം ഇത് നമ്മുപ്പടയ്കുാം നമ്മുപ്പട നാടിപ്പെയ്കുാം 
നിലനില്െിപ്പെ തപ്പന്ന പ്രശ്നമാണ്്. നമ്മൾ എത്രകണ്ട് സഹകേിയ്ക്കുന്നുനവാ 
അത്രമാത്രനമ ഈ വവ സ് നപ്പമ്മ ബാധിയ്ക്കാതിേിയ്ക്കുകയ്കുള്ളു. 
അടിയ്കന്തിോവസ്ഥ കാലത്ത് എന്നനപാപ്പല നവണാം നമ്മൾ ഈ കാേയത്തിൽ 
പ്പപേുമാ ാൻ. അടിയ്കന്തിോവസ്ഥ കാലത്ത് വയക്തികളുപ്പട പല സവാതന്ത്ര്യങ്ങളുാം 
ഇല്ലാതാകുന്നതുനപാപ്പല തപ്പന്ന ഈ സാഹചേയപ്പത്തയ്കുാം നമ്മൾ പേിഗണിച്ചാൽ 
മതി. ആപത്ത് വേുനപാൾ വയക്തികളുപ്പട സവാതന്ത്ര്യനത്തകാൾ വലുതാണ്് 
സമൂഹത്തിപ്പെ നിലനില്പ്. അനത സമയ്കാം നമ്മൾ ഭയ്കചകിതേുാം പേിഭ്രാന്തേുാം 
ആകാതിേിയ്ക്കണാം. അത്തോം വികാേങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന വാർത്തകൾ 



പേത്താതിേിയ്ക്കാനുാം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണാം. വയാജവാർത്തകൾ പേത്തുന്നത് 
ശിക്ഷാർഹമാണ്് എന്നതുാം നമ്മൾ ഓർത്തിേിയ്ക്കണാം. നിങ്ങൾ വയാജവാർത്ത 
പ്രചേിെിയ്ക്കേുത് എന്ന വദവവചനാം നമുക് ഓർകാാം (പു . 23,1) 

1. പ്പകാന ാണാ വവ സിപ്പന പ്രതിനോധിയ്ക്കാൻ ഏറ്റവുാം പറ്റിയ്ക മാർഗ്ഗാം 
ആൾകൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാകുക എന്നത് തപ്പന്നയ്കാണ്്. അതായ്കത് ആളുകൾ 
അടുത്ത് വേുന്നത് കഴിവതുാം ഒഴിവാകണാം. ആർകുാം അ ിഞ്ഞുകൂടാ 
ആോണ്് വവ സിപ്പെ വാഹകോയ്കി ഉള്ളപ്പതന്ന്. നമ്മുപ്പട പള്ളികളിപ്പല വി. 
കുർബാന അത്തോം ഒേു സന്ദർഭമാണ്്. ഇകാേയത്തിൽ നമുക് 
പ്രയ്കാസമുപ്പണ്ടങ്കിലുാം ഒേു പ്പപാതുനന്മപ്പയ്ക കേുതി നമ്മൾ നമ്മൂപ്പട 
പള്ളികളിലുാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുാം മാർച്ച് 31 വപ്പേ വി. 
കുർബാനയ്കർെണത്തിൽ പപ്പങ്കടുകുന്നവേുപ്പട എണ്ണാം വളപ്പേ കു യ്ക്കണാം 
എന്നാണ്് ഇന്ന് (ബുധൻ 18 മാർച്ച്) മുഖ്യമന്ത്ര്ി വിളിച്ച് നചർത്ത മീറ്റിാംഗിൽ 
ആവശയപ്പെട്ടിേിയ്ക്കുന്നത്. അനുവദനീയ്കമായ്ക എണ്ണാം എത്രപ്പയ്കന്ന് ഇന്ന് 
ജില്ലാ കൾക്ടർമാർ അ ിയ്കിയ്ക്കുന്നതായ്കിേിയ്ക്കുാം. ഒേു പപ്പക്ഷ ഇേുപതിൽ 
താപ്പഴ എന്ന് നിർനേശിയ്ക്കാനാണ്് സാദ്ധയത. എത്ര പ ഞ്ഞാലുാം അതാണ്് 
നമ്മൾ സവീകേിയ്ക്നകണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ഉ െ് വേുനത്തണ്ടതാണ്്. 
ഇകാേയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികർ ആവശയമായ്ക നടപടികൾ 
എടുകണാം.  

2. പ്പച ിയ്ക സമൂഹമാപ്പണങ്കിലുാം വേുന്നവർ പേസ്പോം ഒേു മീറ്റപ്പ ങ്കിലുാം 
അകനന്ന നില്കാവൂ. ഞായ്ക ാഴ്ചകളിൽ ഈ എണ്ണാം പാലിയ്ക്കാനായ്കി വി. 
കുർബാനകളുപ്പട എണ്ണാം കൂട്ടുകനയ്കാ ഒനേസമയ്കാം ഇടവകയ്കിപ്പല പല 
കുേിശുപള്ളികളിലായ്കി വി. കുർബാനയ്കർെികുകനയ്കാ പ്പചയ്യാാം. അതിനായ്കി 
സമർെിതസമൂഹങ്ങളിപ്പല ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികേുപ്പട സഹായ്കവുാം 
സഹകേണവുാം പ്രനതയകാം അഭയർത്ഥിയ്ക്കുന്നു. ധയാനാം, കൺപ്പവൻഷൻ 
തുടങ്ങിയ്ക ശുശ്രൂഷകൾ ഇല്ലാത്ത സമയ്കമായ്കതുപ്പകാണ്ട് അത്തോം 
സഹകേണാം എളുെമാകുമനല്ലാ. 

3. മാർച്ച് 1 ന്് നശഷാം വിനദശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ്കവർ, ഇന്ത്യയ്കിൽ തപ്പന്ന 
നകേളത്തിന്് പു ത്ത് നിന്ന് എത്തിയ്കവർ, 15 വയ്കസ്സിൽ താപ്പഴയ്കുള്ള 



കുട്ടികൾ, 65 വയ്കസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായ്കമുള്ളവർ, ഗൗേവതേമായ്ക 
നോഗങ്ങൾക് ചികിൽസയ്കിലുള്ളവർ, സ്ഥിേമായ്കി മേുന്നുകൾ 
കഴിയ്ക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്പപട്ടവർ നമല്പ ഞ്ഞ തിയ്കതി 
വപ്പേ വി. കുർബാനയ്കിൽ പപ്പങ്കടുകുന്നത് ഒഴിവാകുന്നതാണ്് സുേക്ഷിതാം. 
ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്പപട്ടവർക് നോഗപ്രതിനോധശക്തി വളപ്പേ 
കു വായ്കതിനാൽ പ്പപപ്പട്ടന്ന് നോഗാം പകോനുള്ള സാധയതയ്കുണ്ട്. 

4. അതുനപാപ്പല തപ്പന്ന ജലനദാഷാം, പനി, ചുമ, പ്പതാണ്ടയ്കടെ്, 
തുടങ്ങിയ്കവയ്കുള്ളവേുാം  പപ്പങ്കടുകാതിേിയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്്. കാേണാം 
അവേിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക് നോഗാം പകോനുള്ള സാദ്ധയത 
വളപ്പേനയ്കപ്പ യ്കാണ്്. നകവലാം മാസ്ക് ധേിച്ചതുപ്പകാണ്ട് മാത്രാം നോഗാം 
പകോതിേിയ്ക്കണപ്പമന്നില്ല. പ്പകാന ാണാ വവ സ് പകേുന്നത് 
വായ്കുവിലൂപ്പടയ്കല്ല പ്രതയുത നോഗബാധയ്കുള്ള വയക്തിയ്കുപ്പട ഉമിനീർ, 
മൂകിപ്പല സ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ്കവയ്കിലൂപ്പടയ്കാണ്്. വയക്തികൾ അടുത്തടുത്ത് 
നില്കുനപാൾ ഇപ്പതല്ലാാം സ്പർശിയ്ക്കപ്പെടാൻ സാദ്ധയതയ്കുണ്ട്. 

5. നോഗബാധയ്കുള്ളവേുപ്പട വകകളിലുാം മറ്റുാം നമല്പ ഞ്ഞ തേത്തിലുള്ള 
നോഗവാഹകവസ്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധയതയ്കുണ്ട്. അവർ വകകൾ 
ശേിയ്കായ്കി കഴുകാപ്പത പള്ളിയ്കുപ്പടയ്കുാം പ്പപാതുഗതാഗത വാഹനങ്ങളുപ്പടയ്കുാം 
മറ്റുാം വാതിലുകളുപ്പട പിടിയ്കിൽ പിടിയ്ക്കുന്നതുാം സാദ്ധയതയ്കുള്ള 
കാേയങ്ങളാണ്്. നോഗമില്ലാത്തവർ അവയ്കിൽ പിടിയ്ക്കുനപാൾ നോഗാം 
പകേുന്നു. 

6. വി. കുർബാന പ്പകാടുകുന്നതിപ്പനെറ്റി മുപ് പ ഞ്ഞിട്ടുള്ള കാേയങ്ങളുാം 
അനുവർത്തിയ്ക്കണാം. അതായ്കത് വി. കുർബാന ഒേു സാദൃശയത്തിൽ 
മാത്രാം കയ്യിൽ പ്പകാടുകണാം. വകകൾ നന്നായ്കി കഴുകിയ്ക നശഷാം മാത്രനമ 
വി. കുർബാന പ്പകാടുകാവൂ. പ്പകാടുത്തു കഴിഞ്ഞ നശഷവുാം വക 
കഴുകണാം. 

7. വീടുകളിലുാം മറ്റുാം കവാ വെനിൽ ആകിയ്കിേിയ്ക്കുന്ന വയക്തികൾക് 
നമല്പ ഞ്ഞ തിയ്കതി വപ്പേ വി. കുർബാന പ്പകാടുകുന്നതുാം 
ഒഴിവാകുന്നതാണ്് നല്ലത്. എന്നാൽ മേണാസന്നോയ്കവേുപ്പട കാേയത്തിൽ 
ആവശയമായ്ക മുൻകേുതലുകനളാപ്പട പ്പകാടുനകണ്ടതാണ്്. 



8. കുപസാേത്തിപ്പെ കാേയത്തിലുാം നമല്പ ഞ്ഞ മുൻകേുതലുകൾ 
ആവശയമാണ്്. വളപ്പേ അതയാവശയമാണ്് എന്ന് പ യ്കുന്നവപ്പേ മാത്രാം ഈ 
കാലയ്കളവിൽ കുപസാേിെിച്ചാൽ മതിയ്കാകുന്നതാണ്്. അതുാം ആവശയമായ്ക 
മുൻകേുതലുകനളാപ്പട മാത്രമായ്കിേിയ്ക്കണാം. 

9. ഈ നിബന്ധനകൾ നിലവിലിേിയ്ക്കുന്ന കാലനത്താളാം ഇടവകകളിൽ 
ആളുകൾ ഒേുമിച്ച് കൂടുന്ന യ്കാപ്പതാേു പേിപാടികളുാം നടത്താതിേിയ്ക്കാൻ 
പ്രനതയകാം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണാം. അതുനപാപ്പല കൂട്ടമായ്ക യ്കാത്രകളുാം 
ഒഴിവാകണാം.  

10. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലുാം അതിന്് നശഷവുാം ഇടവക, പ്പ ാന ാനാ, നമഖ്ല, 
േൂപത തലങ്ങളിൽ  നടത്താനായ്കി നിശ്ചയ്കിച്ചിേികുന്ന പ്പപാതുപേിപാടികൾ 
നടത്തപ്പെടുനമാ എന്ന കാേയാം തുടർന്ന് സർകാേിപ്പെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള 
നിർനേശങ്ങൾക് വിനധയ്കമായ്കിട്ടായ്കിേിയ്ക്കുാം തീേുമാനിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. 

11. മാർച്ച് 31 വപ്പേ ബിഷപ്സ് ഹൗസിൽ സന്ദർശകദിവസങ്ങളുാം 
ഉണ്ടായ്കിേിയ്ക്കുന്നതല്ല. അതയാവശയകാേയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അ ിയ്കിച്ച് സമയ്കാം 
നിശ്ചയ്കിച്ച നശഷാം മാത്രാം വകകാേയാം പ്പചയ്യപ്പെടുന്നതാണ്്. 

12. വി. കുർബാനയ്കിൽ പപ്പങ്കടുകാനുള്ള സാദ്ധയത കു പ്പച്ചങ്കിലുാം, ആ 
സമയ്കത്ത് കുടുാംബങ്ങളിൽ കുടൂാംബാാംഗങ്ങൾ ഒേുമിച്ച് നചർന്ന്  
പ്രാർത്ഥനകൾ പ്പചാല്ലുന്നത് ഉചിതമാണ്്. യ്കാമപ്രാർത്ഥനകളുാം കുടുാംബ 
യ്കൂണിറ്റ് സനമ്മളനങ്ങളിൽ ഉപനയ്കാഗിയ്ക്കാനായ്കി തയ്യാ ാകിയ്കിട്ടുള്ള 
പ്രാർത്ഥനകളുാം പ്പചാല്ലാാം. അതുനപാപ്പല തപ്പന്ന വി. ഗ്രന്ഥവായ്കന ഈ 
സമയ്കത്ത് പ്പചയ്യാവുന്ന ഏറ്റവുാം നല്ല കാേയമാണ്്. മറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളുാം 
ഇതുനപാപ്പല തപ്പന്ന നമ്മുപ്പട വിശവാസജീവിതത്തിപ്പെ ഭാഗമായ്കി പ്പചാല്ലാാം.  

13. പള്ളിയ്കിലുാം കുടുാംബങ്ങളിലുാം നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രുഷകളിൽ 
പ്പകാന ാണാ ബാധമൂലാം ദുേിതമനുഭവിയ്ക്കുന്ന നലാകത്താകമാനമുള്ള 
നമ്മുപ്പട സനഹാദേങ്ങൾക് നവണ്ടി മദ്ധയസ്ഥപ്രാർത്ഥന നടത്തുകയ്കുാം 
പാപെേിഹാേ പ്രവൃത്തികൾ പ്പചയ്യുകയ്കുാം പ്പചയ്യണാം. വദവത്തിന്് 
അസാദ്ധയമായ്കി ഒന്നുമില്ലപ്പല്ലാ. ഏപ്പതാേു സന്നിഗ്ധഘട്ടത്തിലുാം നാാം ശേണാം 
വയ്ക്നകണ്ടത് വദവത്തിലാണ്്. കാേണാം മനുഷയപ്പെ കഴിവുകൾപ്പകല്ലാാം 



അതിേുകളുാം പേിമിതികളുാം ഉണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഈ വവ സ് 
ബാധയ്കിലൂപ്പട നമ്മൾ മനസ്സിലാകിപ്പകാണ്ടിേിയ്ക്കുന്നു. 

14.  വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാാം ഇപ്രകാോം വായ്കിയ്ക്കുന്നു: നമാശ അഹന ാനനാട് 
പ ഞ്ഞു: ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിപ്പയ്കടുത്ത് ധൂപകലശത്തിലിടുക. 
പേിമളദ്രവയാം നചർത്ത് ഉടപ്പന സമൂഹത്തിപ്പെ മദ്ധയത്തിനലയ്ക്ക് 
പ്പകാണ്ടുനപായ്കി അവർക് നവണ്ടി പാപെേിഹാോം അനുഷ്ഠിയ്ക്കുക. 
കാേണാം കർത്താവിപ്പെ നകാപാം പ്പപാട്ടിെു പ്പെട്ടിേിയ്ക്കുന്നു. മഹാമാേി 
ആോംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമാശ പ ഞ്ഞതുനപാപ്പല അഹന ാൻ 
ധൂപകലശപ്പമടുത്തു ജനത്തിപ്പെ നടുവിനലയ്ക്ക് ഓടി. ജനപ്പത്ത മഹാമാേി  
ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിേുന്നു. അവൻ ധൂപാർച്ചന നടത്തി. ജനത്തിനു നവണ്ടി 
പാപെേിഹാോം പ്പചയ്ക്തു. അവൻ മേിച്ച് വീണവേുപ്പടയ്കുാം 
ജീവനനാടിേിയ്ക്കുന്നവേുപ്പടയ്കുാം നടുവിൽ നിന്നു. മഹാമാേി നിലച്ചു (സാംഖ്യ 
16: 46-48). 

കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനളവനോടുാം കൂപ്പട ഉണ്ടായ്കിേികപ്പട്ട. 

 

മാനന്തവാടി േൂപതാ കാേയാലയ്കത്തിൽ നിന്ന് 2020 മാർച്ച് മാസാം 18 ന്് 
നല്കപ്പെട്ടത്. 

 

ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാേുനന്നടാം 
മാനന്തവാടി േൂപതയ്കുപ്പട പ്പമത്രാൻ 

 
ഈ സർകുല ിൽ പ ഞ്ഞിേിയ്ക്കുന്ന കാേയങ്ങൾ ഉടൻ നടെിൽ 
വേുനത്തണ്ടതാണ്്. അടുത്ത ഞായ്ക ാഴ്ച പള്ളികളിൽ വിശവാസിസമൂഹപ്പത്ത 
വായ്കിച്ച് നകൾെിച്ച് ആവശയമായ്ക നിർനേശങ്ങളുാം പ്പകാടുനകണ്ടതാണ്്. 


