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EDITORIAL

tUm. F-{_-lmw- C-cn-¼n-\n-¡-Â-
No-^v F-Un-ä-À- 

Hcp ]p©ncnbnÂ 

{InkvXpkm¶n[y¯nsâ

hk´w hnSÀ¯p¶ 

Bßob kmcYn

കേരളത്തിലെ േകത്തോെതിക്തോ രൂപതേളുലെ ചരതിത്രവഴതിേളതിൽ, ആലരയും അമ്പരപ്തി
ക്കുന്ന ദൈവപരതിപതോെനയലെ സ്പർശും േതോണതോനതോകും. തതിരുവതിതതോുംകൂറതിലറെ ലതക്ൻ 
പ്രകൈശങ്ങളതിൽ, രൂപലപ്ട്ട േകത്തോെതിക്തോ വതിശ്തോസീ  സമൂഹത്തിനതോയതി തതിരുവനന്തപുരും 
െത്ീൻ അതതിരൂപത സ്തോപതിതമതോയതിട്ടട് 85 വർഷങ്ങളതോയതി.
ഇകപ്തോൾ ഈ തീരകൈശ ജനതയ്കട് ആത്ീയതയലെ സുകമേര സതോന്നതിധ്യമതോയതി പുതതിയ 
അതതിരൂപതതോ  അധ്യക്ഷൻ  ഒരു വെതിയ  ഇെയൻ 2022 മതോർച്ട് 19നട് സ്തോനകമൽക്കുേ
യതോണട്  -  കമതോസ്റട്. റവ. ക�തോ. കതതോമസട് ലജ ലനക്തോ.  വതിശുദ്ധ അകന്തതോണീസതിലറെയും 
പരതിശുദ്ധതോരൂപതിയകെയും നതോമകധയത്തിലുള്ള കൈവതോെയങ്ങളതോണട് ഈ അതതിരൂപതയതിൽ 
ആൈ്യമതോയതി സ്തോപതിക്ലപ്ട്ടതട്. അതതിരൂപതയലെ മദ്ധ്യസ്യതോണട് വതിശുദ്ധ ലേതോച്ചുകത്ര
സ്യതോ പുണ്യവതതി. വതിശ്തോസവഴതിേളതിൽ ഇെറതികപ്തോേതോവുന്ന അജ്ഞതയലെ തീരങ്ങളതിൽ 
വതിശുദ്ധ ലചറുപുഷ്പത്തിലറെ സുഗന്ും, ഒരു ജനപൈലത്യതോലേ ക്തിസട്തുസതോന്നതിധ്യത്തി
ലെത്തിക്കുേയതോയതിരുന്നുലവന്നു പറയതോും.  ലമത്രതോഭതികഷേത്തിലറെ ആക�തോഷപ്ന്തലുേ
ളതിലെ പരവതതോനതിേളുലെ ചുവപ്പുനതിറും ഈ തീരകമഖെയതിലുും തതിരുവനന്തപുരും ജതില്ലയലെ 
േതിഴക്ൻ പ്രകൈശങ്ങളതിലുും ലചതോരതിയലപ്ട്ട രക്തസതോക്ഷതിേളുലെ നതിണത്തിൽ  ചതോെതിലച്ടു
ത്തതോണട്.
ൈീർ�േതോെ തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപതലയ ധീരമതോയതി നയതിച് സൂസപതോേ്യും 
പതിതതോവതിലന തീർച്യതോയും തീരകൈശ ജനത മറക്തില്ല. തെസ്തോന നഗരതിയലെ മകതതര 
കൂെതിവരവുേളതിൽ  അനതിവതോര്യമതോയ സതോന്നതിദ്ധ്യമതോയതിരുന്നു സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട്.

ഒരു പുഞ്തിരതിയതിൽ, ക്തിസട്തുസതോന്നതിധ്യത്തിലറെ വസന്തും 
വതിെർത്തോനതോകന്ന ആത്ീയ സതോരഥതിയതോണട് തതിരുവ
നന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതതോദ്ധ്യക്ഷനതോയതി ഇന്നട് 
അഭതികഷേും ലചയ്യലപ്ടുന്ന കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ 
പതിതതോവട്.   കേരളസഭയലെ ഉണർവതിലറെ പെവുേളതികെ
ക്ട് വതിശ്തോസതിേലള ദേപതിെതിച്ചുനെത്തോൻ അഭതിവന്്യ 
കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ പതിതതോവതിനട് ദൈവും ശക്തതിപേര
ലട്ടലയന്നട് പ്രതോർത്തിക്കുന്നു.
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വതിവതിധ മതങ്ങളുും ജനങ്ങളുും ഒരുമതിച്ട് വസതിക്കുന്ന തതിരു
വനന്തപുരത്തിനട് പുതതിയ ആത്ീയതോചതോര്യൻ. വതിശുദ്ധ 
ഫ്തോൻസതിസട് കസവ്യറതിലറെ േർമ്മ മണ്ഡെും കൂെതിയതോയ 
തതിരുവനന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപത ആ വെതിയ കപ്ര
ഷതിതലറെ വതിശുദ്ധ പൈവതി പ്രഖ്യതോപനത്തിലറെ നതോെതോും 
ശതതോബ്തി ആക�തോഷതിക്കുേയും രൂപതയ്കട് 85 വയസ്ട് പൂർ
ത്തിയതോവുേയും ലചയ്യുന്ന ധന്യകവളയതിെതോണട് ആർച്ട് 
ബതിഷപ്ട് സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതിലറെ പതിൻഗതോമതിയതോയതി 
ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ ലമത്രതോകപ്തോെീത്യതോയതി സ്തോനകമൽക്കുന്നതട്. 
ഇരയതിമ്മൻതുറ മുതൽ അയതിരൂർ വലര പരന്നു േതിെക്കുന്നതുും രണ്ടരെക്ഷത്തികെലറ 
വതിശ്തോസതിേൾ ഉൾലക്തോള്ളുന്നതുമതോയ തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപതയലെ ഭൂരതിഭതോഗ
വുും മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേളതോലണങ്തിലുും േതോർഷതിേ രുംഗും ഉൾലപ്ലെ വതിവതിധ ലതതോഴതിൽ 
കമഖെേളതിൽ ലതതോഴതിൽ ലചയട്തു ജീവതിക്കുന്ന നതോെതോർ, ഈഴവർ, കചരമർ, ൈളതിതട് എന്നീ 
വതിഭതോഗങ്ങളുൾലപ്ലെ ദവവതിധ്യമതോർന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾ ഉൾലക്തോള്ളുന്നതതോണട് തതിരു
വനന്തപുരും അതതിരൂപത. ലതതോട്ടുകൂെതോയട്മ ജതോതതി ചതിന്ത തുെങ്ങതിയ സതോമൂഹതിേ േതോരണ
ങ്ങളതോൽ പതിന്തള്ളലപ്ട്ടട് പതോർശ്വൽക്രതിക്ലപ്ട്ട ഈ ജനസമൂഹത്തിലറെ വളർച്യ്കും 
വതിേസനത്തിനുമതോയതി േതോെതോേതോെങ്ങളതോയതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദവൈതിേരുും സന്യസ്തരുും 
അവരുലെ കസവനങ്ങളുും രൂപതയ്കട് എന്നുും അഭതിമതോനമതോണട്. തതിരുവനന്തപുരും അതതി
രൂപത വതിഭതോവനും ലചയ്ത ലചറുസഹതോയപദ്ധതതിേൾ കപതോലുും പതോവലപ്ട്ട ജനവതിഭതോഗത്തി
നട്  വെതിയ ആശ്തോസമതോയതിരുന്നു. ആകരതോഗ്യസ്തോപനങ്ങളുലെയും ഭതിഷഗ്രന്തോരുകെയും 
അഭതോവും അനുഭവലപ്ട്ടതിരുന്ന േതോെത്ട് സന്യസ്തരുലെ കനതൃത്ത്തിൽ ഗ്തോമങ്ങളതിൽ 
ആരുംഭതിച് ക്തിനതിക്കുേളുും  ആകരതോഗ്യ പ്രവർത്നങ്ങളുും ലമതോദബൽ മരുന്നട് വതിതരണ

ഡ�ോ. ക്രിസ്തുദോസ് ആർ.
തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപത
സഹതോയലമത്രതോൻ

{]Xo£bpw {]mÀY\bpw

k^eam¡nb ssZhk-½m\w
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വുലമതോലക് ആകരതോഗ്യപരതിപതോെനരുംഗത്ട് വെതിയ മതോ്ങ്ങളതോണട് വരുത്തിയതിട്ടുള്ളതട്. 
പള്ളതിേകളതോലെതോപ്ും സ്തോപതിക്ലപ്ട്ട സട്കൂളുേൾ ഇന്നതോട്ടതിലെ വതിൈ്യതോഭ്യതോസവതിപ്ലവത്തിൽ 
വഹതിച് പങ്ട് ലചറുതല്ല.
തതിരുവനന്തപുരലത് ആൈ്യ ലമത്രതോനതോയ ബതിഷപ്ട് വതിൻലസറെട് ല�കരര പതിതതോവതിൽ 
നതിന്നട് ആരുംഭതിച് വതിേസന സ്പ്നങ്ങൾക്ട് കവഗും ദേവരുന്നതട് ആൈ്യ തകദേശീയ ലമ
ത്രതോനതോയതി ബതിഷപ്ട് പീ്ർ ബർണതോ�ട് ലപകരര എത്തുന്നകതതോലെയതോണട്. ഈ സമൂഹത്തി
ലറെ പുനരുദ്ധതോരണത്തിനുും ഭൗതതിേ പുകരതോഗതതിക്കുും കവണ്ടതിയള്ള പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
ലപകരര തതിരുകമനതി നതിർണ്തോയേ പങ്കുവഹതിച്ചു. പതിതതോവട് വതിഭതോവനും ലചയ്ത ലതതോഴതിൽ സ്തോ
പനങ്ങളുും സട്കൂളുേളുും രൂപതയതിൽ ആേമതോനും ഇന്നുും ൈർശതിക്കുവതോൻ േഴതിയും. ബതിഷപ്ട് 
പീ്ർ ബർണതോർ�ട് ലപകരരയ്ക കശഷും രൂപതതോദ്ധ്യക്ഷനതോയതി ചുമതെകയ് കജക്ബ്ട് 
അച്തോരുപറമ്പതിൽ ആത്ീയ വളർച്യ്കട് ഉതകന്ന പ്രവർത്നങ്ങളതിെതോണട് ശ്രദ്ധ കേന്ദീേ
രതിച്തിരുന്നതട്. ആത്ീയതയും സതോമൂഹതിേ പ്രവർത്നങ്ങളുും ഒരുമതിച്ട് ലേതോണ്ടുകപതോകന്നതതി
നുും പ്രകത്യേതിച്ട് വതിൈ്യതോഭ്യതോസ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ട് ഊന്നൽ നൽകന്നതതിനുും അകദേഹും 
ഏലറ ശ്രദ്ധതിച്തിരുന്നു.
ജനേീയ അെതിത്റയതിലൂലെ വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്തിെതോക്കുന്നതതിനുും തതിരു
വനന്തപുരലത് പ്രതോകൈശതിേ സമൂഹലത് ശക്തതിലപ്ടുത്തുന്നതതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്തി
െയതിൽ ബതിഷപ്ട് കജക്ബ്ട് അച്തോരുപറമ്പതിൽ കരതോഗബതോധതിതനതോകേയും തുെർന്നട് ക�തോ. 
എും. സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് രൂപതതോദ്ധ്യക്ഷനതോയതി ചുമതെ ഏൽക്കുേയമതോയതിരുന്നു. തുെർ
ന്നതികങ്ങതോട്ടട് തതിരുവനന്തപുരും രൂപതലയ നകവതോത്തോന പതോതയതിലൂലെ ദേപതിെതിച്ചു നെത്തി. 
നതിരവധതി വതിേസന-സതോമൂഹ്യകക്ഷമ സതോധുജന സമുദ്ധതോരണ പദ്ധതതിേൾ നെപ്തിെതോ
ക്തി. അതുവഴതി ഏവരുലെയും കനേഹതോൈരവുേൾ ഏറ്റുവതോങ്ങതിയ മഹനീയ വ്യക്തതിത്മതോണട് 
ക�തോ. സൂസപതോേ്യും.
ശുശ്രൂഷതോൈൗത്യും ഏല്ടുത് സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് തലറെ മുൻഗതോമതിേൾ ലചയ്ത നവീേ
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീേരതിക്കുന്നതതിലനതോപ്ും  സതോധതോരണക്തോരനട് അഭതിപ്രതോയും 
പറയതോനുും അവലന കേൾക്തോനുും വചനും പങ്കുവയ്കവതോനുമുള്ള കവൈതിയതോയ അെതിസ്തോന 
ദക്സ്തവ സമൂഹങ്ങൾ രൂപീേരതിച്ചു. അതുവഴതി ആകഗതോളതെത്തിൽ അകദേഹും ശ്രകദ്ധ
യനതോയതി. വതികേന്ദീേരണ ദശെതിയതിലൂലെ ശുശ്രൂഷതോപ്രവർത്നങ്ങൾക്ട് ഒരു പുത്ൻ 
�െന നെപ്തിെതോക്കുേയും, എക്തോെലത്യും സതോമൂഹതിേ തതിന്യതോയ മൈ്യത്തിലനതതിലര 
അതതിശക്തമതോയതി പ്രതതികരതോധ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുേയും ലചയട്തു. ജതോതതി-മത 
രതോഷ്ടീയ ചതിന്തേൾക്പ്പുറും മൈ്യവതിരുദ്ധ സമൂഹവുും ഗ്തോമങ്ങളുും സ്പ്നും േണ്ട അകദേഹും 
കേരളസമൂഹകത്തോലെതോപ്ും കചർന്നുനതിന്നു. തലറെ കൂലെയള്ള ദവൈതിേലരയും തലറെ 
പ്രകൈശത്തുള്ള വതിൈഗ്ദ്ധലരയും ഉൾലപ്ടുത്തി സതോമൂഹതിേ പഠനങ്ങൾക്കുും, പ്രതോകൈശതിേ വതി
േസനത്തിനുും വതികേന്ദീേരണ ആസൂത്രണത്തിനുും തുെക്ും കറതിച്ചു. ഓഖതി, പ്രളയും തു
െങ്ങതിയ പ്രകൃതതി ദുരന്തങ്ങളതിൽലപ്ട്ടവരുലെ വീടുേൾ സന്ർശതിച്ചുും ആശ്സതിപ്തിച്ചുും സഹതോ
യതിച്ചുും അവകരതോലെതോപ്ും നതിൽക്കുേയും കേരളത്തിലറെ രക്ഷതോദസന്യമതോയതി മതോറതിയ 
മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേൾക്ട് ആകവശവുും േരുത്തുമതോയതി മതോറതിയ സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതിലന 
മെയതോളതിക്ട് മറക്തോനതോവതില്ല.
ഒരു വതിശ്തോസസമൂഹും പങ്തോളതിത് അധതിഷ്തിത ദൈവകേന്ദീകൃത മനുഷ്യകനേഹത്തിലുും 
പ്രപഞ് കനേഹത്തിലുും ഇവതിലെ വളർന്നു ലേതോണ്ടതിരതിക്കുന്നു. ഈ വളർച്യലെ പതോതയതിൽ 
അജഗണലത് തുെർന്നു നയതിക്തോൻ ദൈവും ഒരുക്തിയ പുതതിയ ഇെയനതോണട് അഭതിവന്്യ 
കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ പതിതതോവട്. പ്രതീക്ഷലയ്കതോലത്തോരു ലമത്രതോലപ്തോെീത്ലയ തലന്നയതോ
ണട് ആർച്ട് ബതിഷപ്തോയതി ദൈവും നൽേതിയതട്.
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സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതിലറെ ലസക്ട്ടറതിയതോയതി ഞതോൻ ചുമതെകയൽക്കുകമ്പതോഴതോണട് അഭതി
വന്്യ കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ പതിതതോവതിലന പരതിചയലപ്ടുന്നതുും അടുത്തിെപഴകന്നതുും. 
തുെർന്നട് അക്തോെത്തുതലന്ന അകദേഹും ഉപരതിപഠനത്തിനതോയതി കറതോമതികെക്ട് കപതോവുേയും 
ലചയട്തു. പഠനും േഴതിഞ്ട് തതിരതിലേലയത്തിയകപ്തോഴതോണട് അകദേഹവുമതോയതി കൂടുതൽ അടു
ക്കുന്നതുും സൗഹൃൈും സ്തോപതിക്കുന്നതുും. ബതിഷപ്ട്സട് ഹൗസതിലെ കൂട്ടതോയട്മയലെ ഭതോഗമതോയതി 
ഒരുമതിച്ചുണ്ടതോയതിരുന്നതുലേതോണ്ടട് വ്യക്തതിപരമതോയതി ലനക്തോ പതിതതോവതിലന അറതിയതോൻ സതോധതി
ച്തിട്ടുണ്ടട്. കകറകയലറക്തോെും ഒരുമതിച്ചു പ്രതോർത്തിക്കുേയും ഒരുമതിച്ചു ഭക്ഷതിക്കുേയും ഒരുമതിച്ട് ബതോ
�ട്മതിറെൻ േളതിക്കുേയും ലചയ്തകപ്തോൾ അകദേഹലത് കൂടുതൽ അടുത്റതിയതോൻ േഴതിഞ്ഞു. 
കൂലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവലര അതതികവഗും സുഹൃത്തുക്ളതോക്തിമതോറ്റുന്ന സവതികശഷഗുണും 
അകദേഹത്തിനുണ്ടട്. ൈീർ�േതോെും അതതിരൂപതയലെ പെ സമതിതതിേളതിലുും ശുശ്രൂഷേളതിലുും, 
ശുശ്രൂഷേളുലെ ഏകേതോപനത്തിലുും പങ്തോളതിയതോയതുലേതോണ്ടട് അതതിരൂപതയലെ ആത്തോ
വറതിയന്ന അനുഭവസമ്പത്തുലള്ളതോരു പതിതതോവതിലനയതോണട് അകദേഹത്തിലൂലെ നമുക്ട് െഭതി
ച്തിരതിക്കുന്നതട്. അകദേഹകത്തോലെതോപ്മുള്ള ഓകരതോ ചർച്േളതിലുും പങ്കുവയ്കലുേളതിലുും രൂപത
ലയക്കുറതിച്ചുള്ള അകദേഹത്തിലറെ കബതോധ്യങ്ങളുും സ്പ്നങ്ങളുും സുവ്യക്തമതോയതിരുന്നു. നമ്മുലെ 
പ്രതോകൈശതിേ സഭയലെ പങ്തോളതിത്ദശെതിക്ട് കയതോജ്യമതോയ പ്രവർത്നരീതതിയതോണട് അകദേ
ഹത്തികറെതട് എന്നതതിൽ സുംശയമതില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ട് മുമ്പതിൽ േതോര്യങ്ങൾ പഠതിച്ട് അടുക്കുും 
ചതിട്ടകയതോടുും കൂെതി അവതരതിപ്തിക്കുേയും വതോക്കുേൾ അളന്നു മതോത്രും ഉപകയതോഗതിക്കുേയും ലച
യ്യുന്ന പതിതതോവതിലറെദശെതി വ്യക്തതിബന്ങ്ങളതിലുും, േർമ്മകമഖെേളതിലുും സഹതോയമതോകും.
സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതിലറെ വതിരമതിക്െതിനുകശഷും അതതിരൂപത പുതതിലയതോരു പതിതതോവതിലന 
ഏലറ പ്രതീക്ഷകയതോടുും പ്രതോർത്നകയതോടുും  കൂെതി േതോത്തിരതിക്കുേയതോയതിരുന്നു. നമ്മുലെ സഭ
യ്കട് അനുകയതോജ്യനതോയ ഒരു ഇെയലനയതോണട് ദൈവും നൽേതിയതിട്ടുള്ളലതന്നട് നതിസ്ുംശയും 
പറയതോും. ദൈവത്തിനട് നന്തി പറയതോും.
ആഴമതോയ വതിശ്തോസത്തിൽ കവരൂന്നതിയ പ്രവർത്നങ്ങളതിലൂലെ അെതിസ്തോന സൗേര്യവതി
േസനത്തിലുും വതിൈ്യതോഭ്യതോസ - സതോമ്പത്തിേ - സതോുംസ്കതോരതിേ കമഖെേളതിലുലമല്ലതോും ഏലറ 
മുകന്നതോട്ടുകപതോേതോൻ കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ പതിതതോവതിലറെ കനതൃത്ും രൂപതയ്കട് സഹതോയേ
മതോേലട്ട എന്നട് ആശുംസതിക്കുന്നു. ആ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ സഹേതോരതിേളതോയതി നമുലക്തോ
പ്ും കചരതോും.
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84 വർഷങ്ങൾക്ട് മുമ്പട് ജന്ും ലേതോണ്ട തതിരുവനന്തപുരും അതതി
രൂപതയ്ക മഹത്തോയ ചരതിത്ര പതോരമ്പര്യമുണ്ടട്. ക്തിസട്തു ശതിഷ്യ
നതോയ ലസറെട് കതതോമസ്തിൽ നതിന്നതോരുംഭതിച്ട് വതിശുദ്ധ ഫ്തോൻസതിസട് 
കസവ്യറതിലൂലെയും, ത്യതോഗധനരതോയ മതിഷണറതിമതോരതിലൂലെയും വതി
ശ്തോസലവളതിച്ും സ്ീേരതിച്വരതോണട് ഈ രൂപതയതിലെ വതിശ്തോസതി
േൾ. തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപതയലെ ചരതിത്രും പഴയ തതിരുവതിതതോുംകൂർ രതോജ്യത്തിലറെ 
ഭൂവതിഭതോഗങ്ങളുമതോയതി ബന്ലപ്ട്ടതിരതിക്കുന്നു.
േന്യതോകമതോരതി ജതില്ലയതിലെ േൽക്കുളും തതോലൂക്തിൽ സ്തിതതിലചയ്യുന്ന തതിരുവതിതതോകങ്തോെട് 
കൈവതോെയും അകപ്തോസ്തെതിേ േതോെ�ട്ടത്തിൽ തലന്ന സ്തോപതിക്ലപ്ട്ടതതോയതി ചരതിത്രകര
ഖേൾ സതോക്ഷ്യലപ്ടുത്തുന്നു. േന്യതോകമതോരതിക്ടുത്തുള്ള കമരതിമുട്ടും പള്ളതിയതിൽ വതിളക്കു
വയ്കന്നതതിനുും എണ് ഒഴതിക്കുന്നതതിനുമതോയതി കവണതോടു രതോജതോവട് അനുവൈതിച്ചുലേതോടുത് 
പ്രകത്യേതോവേതോശങ്ങലളക്കുറതിച്ചുള്ള ശതിെതോകരഖേൾ ലേതോല്ലവർഷും 669-494 A.D-യതിൽ 
ആകെഖനും ലചയ്യലപ്ട്ടവയതോണട്.
സുവതികശഷ പ്രചരണതോർത്ും യൂകറതോപ്യൻ മതിഷണറതിമതോർ  ഇന്ത്യയതികെക്ട് പ്രവഹതിക്കുവതോൻ 

Xncph\´]pcw 

AXncq]XbpsS 

Úm\kv\m\hgnIÄ 

Ncn{XhgnIÄ 

ഇഡനേഷ്യസ് ഡ�ോമസ്  MA., BEd
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തുെങ്ങതിയതട് പതതിമൂന്നതോുംനൂ്തോണ്ടതിലറെ ആരുംഭുംമുതെതോണട്. കബതോുംലബ തതോലന കമഖെ കേ
ന്ദമതോക്തി പ്രവർത്നും ആരുംഭതിച് ഫ്തോൻസതിസ്കൻ മതിഷണറതിമതോർ തങ്ങളുലെ പ്രവർത്
നും മെബതോർ തീരും മുതൽ േന്യതോകമതോരതിവലര വ്യതോപതിപ്തിച്ചു. 1329 ആഗസ്റട് 9-0 തീയതതി 
കജതോൺ 22-തോമൻ മതോർപ്തോപ്യലെ േതോെത്ട് ലേതോല്ലും രൂപത സ്തോപതിതമതോയകതതോടുകൂെതി 
ഈ പ്രകൈശങ്ങളതിലെ സുവതികശഷ പ്രചതോരണത്തിനട് ആക്ുംകൂെതി. കജതോർദേതോനസട് േ്െതോനതി
യതോയതിരുന്നു ലേതോല്ലും രൂപതയലെ പ്രഥമ ലമത്രതോൻ.

ഡ�ോർട്ടുഗീസ് മരിഷണറരിമോർ
ഇന്ത്യയതിൽ സുസും�െതിതവുും സും�തോതവുമതോയ സുവതികശഷ പ്രചതോരണത്തിനട് തുെക്ും 
കറതിച്തട് കപതോർട്ടുഗസട് മതിഷണറതിമതോരതോണട്. ക�തോമതിനതിക്ൻ, ഫ്തോൻസതിസ്കൻ, അഗസ്റീനതി
യൻ, ജസയൂട്ടട്  എന്നീ സന്യതോസ വതിഭതോഗങ്ങളതിൽ നതിന്നതോയതി നതിരവധതി ദവൈതിേർ മെബതോർ 
തീരങ്ങളതിൽ മതിഷൻ പ്രവർത്നത്തിനതോയതി എത്തികച്ർന്നു. അവരുലെ പ്രവർത്നഫെ
മതോയതി ആയതിരക്ണക്തിനതോളുേലള ക്തിസട്തുമതതോവെുംബതിേളതോക്തി മതോ്തോനുും അകനേും 
പുതതിയ കൈവതോെയങ്ങൾ സ്തോപതിക്തോനുും േഴതിഞ്ഞു. തതിരുവനന്തപുരും നഗരത്തിലെ ആൈ്യ 
കൈവതോെയും 1538-ൽ വെതിയതുറയതിൽ സ്തോപതിതമതോയതി.
തീരകൈശങ്ങളതിൽ സുവതികശഷപ്രചതോരണും നെത്തുേയും തീരകൈശവതോസതിേലള ക്തിസട്തു 
മതത്തികെക്ട് സ്ീേരതിക്കുേയും ലചയ്ത മതിഷനറതിമതോരുലെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രകത്യേും അനു
മേരതിക്ലപ്കെണ്ടതട് വതിശുദ്ധ ഫ്തോൻസതിസട് കസവ്യറതിലനയതോണട്. ഈ രൂപതയതിലെ തീ
രകൈശവതോസതിേളതിെധതിേവുും വതിശുദ്ധ ഫ്തോൻസതിസട് കസവ്യറതിലറെ മതോനസതോന്തര പ്രവർ
ത്നത്തിലറെ  ഫെമതോയതി വതിശ്തോസും സ്ീേരതിച്വരതോണട്. തതിരുവതിതതോുംകൂറതിൽ വതിശുദ്ധ 
ഫ്തോൻസതിസട് കസവ്യർ പണതിേഴതിപ്തിച് ആൈ്യ കൈവതോെയമതോയതിരുന്നു മതോമ്പള്ളതിയതിലെ 
പരതിശുദ്ധതോരൂപതിയലെ കൈവതോെയും. പതതിമൂന്നതോും നൂ്തോണ്ടുമുതൽ ഇന്ത്യയതിലെത്തികച്ർന്ന 
യൂകറതോപ്യൻ മതിഷനറതിമതോരുലെ തീവ്രമതോയ സുവതികശഷ പ്രചതോരണുംമൂെും  വതിശ്തോസതിേളുലെ 
സുംഖ്യ അനുക്മമതോയതി വർധതിക്തോൻ തുെങ്ങതി. വതിശ്തോസതിേളുലെ വർദ്ധന േണക്തിലെടു
ത്ട് കപ്രഷതിതപ്രവർത്നും ഈർജതിതമതോക്തോൻ 1557-ൽ ലേതോച്തി രൂപത സ്തോപതിതമതോയതി. 
ഇന്ത്യയതിലെ ഈകശതോസഭതോ കേന്ദമതോയതിരുന്ന കഗതോവതോ കപ്രതോവതിൻസതിലന വതിഭജതിച്ട് ലേതോച്തി 
കേന്ദമതോക്തി മെബതോർ കപ്രതോവതിൻസട് ഈ േതോെ�ട്ടത്തിൽ രൂപും ലേതോണ്ടു. തുെർന്നട് 
ഈകശതോസഭ ദവൈതിേരുലെ പ്രവർത്നും ഈ കമഖെയതിൽ കൂടുതൽ ശക്തമതോയതി കപതോർ
ട്ടുഗീസുേതോലര പതിന്തുെർന്നു േച്വെത്തിനതോയതി വന്ന �ച്ചുേതോർ 1663-ൽ ലേതോച്തി പതിെതിച്
െക്തി. ഈകശതോ സഭക്തോർ ഉൾലപ്ലെയള്ള എല്ലതോ ദവൈതിേകരയും ലേതോച്തിയതിൽ നതിന്നട് 
പുറത്തോക്തി. ഇകതത്തുെർന്നു ലേതോച്തിയതിലെ ഈകശതോസഭതോ ആസ്തോനും കളച്െതികെക്കുും 
പതിൽക്തോെത്ട് പൂത്തുറയതികെക്കുും മതോറ്റുേയണ്ടതോയതി. 1721-ൽ ലേതോച്തി ലമത്രതോനതോയതിരുന്ന 
ഫ്തോൻസതിസട് കൈവീസട് ലഗതോൺസതോെസട് S.J , മതോമ്പള്ളതിയതിൽ തതോമസതിച്ചുലേതോണ്ടട് ഫ്തോൻ
സതിസട് കസവ്യർ സ്തോപതിച്, പരതിശുദ്ധതോരൂപതിയലെ കൈവതോെയും പുനരുദ്ധരതിക്കുേയണ്ടതോയതി. 
1745-ൽ ലേതോച്തി ലമത്രതോനതോയതിരുന്ന ലക്മറെട് കജതോസഫട് ലേതോളതോക�തോ ലെയട്ത്്തോയ്കും 
�ച്ചുേതോലര ഭയന്നട് തതിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള അഞ്ചുലതങ്ങതിൽ തതോമസതികക്ണ്ടതിവ
ന്നു. ലേതോച്തിയതിൽ �ച്തോധതിപത്യും അവസതോനതിച്കശഷും േകത്തോെതിക്തോ മതിഷനറതിമതോർ ആ 
പ്രകൈശങ്ങളതിൽ പ്രവർത്നും പുനരതോരുംഭതിച്ചു.

ഡേമം   മരിഷൻ

തതിരുവനന്തപുരും പട്ടണത്തിനു സമീപും സ്തിതതിലചയ്യുന്ന കനമും കക്ന്ദമതോക്തി AD 1700 
മുതൽ ഈകശതോസഭതോ ദവൈതിേർ മതിഷൻ പ്രവർത്നും നെത്തിവന്നതിരുന്നു. സതോുംസ്കതോരതി
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േതോനു രൂപണത്തിലൂലെ തകദേശവതോസതിേലള ക്തിസട്തുമതത്തികെക്ട് ഈ ദവൈതിേർക്തോ
േർഷതിക്കുവതോൻ സതോധതിച്ചു. സവർണ് സമുൈതോയത്തിലെ വളലരയധതിേുംകപർ ഈ േതോെ�
ട്ടത്തിൽ വതിശ്തോസും സ്ീേരതിച്ചു. 1758-ൽ ഈകശതോസഭ നതിർത്െതോക്തിയകതതോലെ കനമും 
മതിഷനുും പ്രവർത്നരഹതിതമതോയതി.

കർമ്മലീത്ോമരിഷണറരിമോരം ബരിഷപ്് ബബൻസരിഗറം

ലേതോല്ലും വതിേതോരതിയത്തിലന െതികയതോപതതിമൂന്നതോമൻ മതോർപതോപ്തോ 1886-ൽ ഒരു സമ്പൂർ
ണ് രൂപതയതോയതി ഉയർത്തി. ലഫർ�തിനൻ�ട് ഓസതിലയ ലമത്രതോനതോയതി നതിയമതിക്കുേയും 
ലചയട്തു. ഇകദേഹത്തിലറെ സഹലമത്രതോനതോയതി ബതിഷപ്ട് ലബൻസതിഗർ 1900-ൽ നതിയമതി
തനതോയതി. 1905-ൽ ബതിഷപ്ട് ലബൻസതിഗർ ലേതോല്ലും രൂപതയലെ ഭരണസതോരഥ്യും ഏല്
ടുത്തു. പുണൃപുരുഷനുും േറയ് മതിഷനറതിയമതോയതിരുന്ന ബതിഷപ്ട് ലബൻസതിഗറതിലറെ േതോെ
ത്തോണട് തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയതിൽ മതിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൽ ഈർജ്ജസ്െമതോയതി 
മുകന്നറതിയതട്. തലറെ നതിസ്തോർത്വുും ത്യതോഗപൂർണ്വുമതോയ പ്രവർത്നങ്ങളതിലൂലെ അകന
േതോയതിരും കപർക്ട് വതിശ്തോസ ദചതന്യും പേർന്നു ലേതോടുക്തോൻ അകദേഹത്തിനട് േഴതിഞ്ഞു.
ബതിഷപ്ട് ലബൻസതിഗറുും േകത്തോെതിക്തോ മതിഷണറതിമതോരുും ലതക്ൻ കേരളത്തിൽ അവശ
വതിഭതോഗങ്ങളുലെയതിെയതിൽ നെത്തിയ വതിൈ്യതോഭ്യതോസ സതോമൂഹ്യപ്രവർത്നങ്ങൾ ഇനതിയും ചരതി
ത്രത്തിൽ സ്തോനും പതിെതിച്തിട്ടതില്ല എന്ന വസട്തുത ദുുഃഖേരമലത്ര.
ലനയ്യതോ്തിൻേര മതിഷൻ 1905-ൽ സ്തോപതിതമതോയകശഷും ബതിഷപ്ട് ലബൻസതിഗറുും േർമ്മ
െീത്തോ ദവൈതിേരുും ഇവതിെും കേന്ദീേരതിച്ട് മതോനസതോന്തര കവെേളതിൽ മുഴുേതി.

മരിഷേറരിമോരബെ വരിദ്യോഭ്യോസപ്രവർത്േം
മതിഷൻ പ്രവർത്നകത്തോലെതോപ്ും വതികൈശ ദവൈതിേരുും നതോട്ടുേതോരതോയ ദവൈതിേരുും വതിവതിധ 
സ്െങ്ങളതിൽ ദപ്രമറതി വതിൈ്യതോെയങ്ങൾ തുറക്കുേയും പ്രതോഥമതിേ വതിൈ്യതോഭ്യതോസും കനെതോൻ 
തകദേശവതോസതിേലള കപ്രതോത്തോഹതിപ്തിക്കുേയും ലചയ്തതിരുന്നു. ഉന്നത വതിൈ്യതോഭ്യതോസ രുംഗത്ട് 
ഈ മതിഷണറതിമതോർ സ്തോപതിച് വതിൈ്യതോെയങ്ങളതിൽ നതോനതോജതോതതി മതസ്ർക്ട് സൗജന്യവുും 
സതോർവജനീനവുമതോയ വതിൈ്യതോഭ്യതോസും നൽേതി. പ്രതോഥമതിേ വതിൈ്യതോഭ്യതോസത്തിലറെ പ്രചതോരും 
തലന്നയതോണട്  ഇരുപതതോും നൂ്തോണ്ടതിൽ കേരളത്തിലുണ്ടതോയ സതോമൂഹ്യ പരതിവർത്നത്തിനട് 
മുഖ്യേതോരണും. ഇതുമൂെും ജതോതതിവ്യവസ്യലെ േതോഠതിന്യും കറയ്കവതോനുും അയതിത്തോചരണും 
കപതോലെയള്ള സതോമൂഹ്യ തതിന്േൾ ഇല്ലതോതതോക്തോനുും േഴതിഞ്ഞു. തതിരുവനന്തപുരും നഗര
ത്തിലെ പ്രശസ്തങ്ങളതോയ കഹതോളതി എയട്ഞ്ൽസുും (1880-ലുും) ലസറെട് കജതോസഫട്സട് സട്കൂളുും 
(1903-ലുും) ഇക്തോെത്തു സ്തോപതിതമതോയതി. ഈ രണ്ടട് വതിൈ്യതോെയങ്ങളുും  തതിരുവനന്തപുരും 
നഗരത്തിലെ പ്രശസ്ത വതിൈ്യതോെയങ്ങളതോയതി തുെക്ും മുതൽ തലന്ന ഉന്നത പതോരമ്പര്യും പു
െർത്തികപതോരുന്നു.

1937 ജൂദെ 10-നട്   11-90 പീയൂസട് പതതിലനതോന്നതോമൻ മതോർപതോപ് ഇൻഓറ മെബതോറതിക് 
എന്ന തതിരുലവഴുത്തിലൂലെ ലേതോല്ലും രൂപത വതിഭജതിച്ട് തതിരുവനന്തപുരും രൂപത സ്തോപതിച്ചു. 
ലേതോല്ലും രൂപതയലെ ലമത്രതോനതോയതിരുന്ന വതിൻലസറെട് ലൈകരരലയ, തതിരുവനന്തപുരും രൂ
പതയലെ പ്രഥമ ലമത്രതോനതോയതി നതിയമതിക്കുേയും ലചയട്തു. 1955 ലമയട് 10 നട്  ലേതോച്തി രൂ
പതയലെ ഭതോഗമതോയതിരുന്ന പള്ളതിത്തുറമുതൽ ഇരയതിമ്മൻതുറ വലരയള്ള ഇെവേേലള 
തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയതിൽ െയതിപ്തിച്ചു.
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നലല്ലതോരു പത്രതോധതിപരുലെ േീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്തോൻ ഇെയതോ
കേലയന്നതട് ഒരു പത്രപ്രവർത്േലറെ ജീവതിതത്തിലെ സു
കൃതതോനുഭൂതതിേളതിൽ ഒന്നതോണട്. അകതപ്്തിയള്ള ഓർമ്മേൾ 
ജീവതിതതോന്ത്യുംവലര നതിെനതിൽക്കുും. േതോരണും അതു നൽകന്ന
തട് കനേഹഭതോഷണത്തിലറെയും വതിട്ടുവീഴ്ചയലെയും വതിട്ടുനൽേ
െതിലറെയും അുംഗീേതോരത്തിലറെയും ലപതോരുത്ലപ്െെതിലറെയും 
കൂട്ടതോയട്മയലെയും സഹവർത്തിത്മതോണട്. അത്രത്തിലുള്ള ഒരു പത്രതോധതിപലര ക�തോ. 
കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോയതിൽ േതോണതോൻ േഴതിഞ്ഞു എന്നതതിൽ ചതോരതിതതോർഥ്യും കതതോന്നതി.
തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപതതോ പ്രസതിദ്ധീേരണമതോയ ജീവനുും ലവളതിച്ത്തിലറെ പത്രതോ
ധതിപ സ്തോനും 2015 െതോണട്  ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ ഏല്ടുക്കുന്നതട്. 2020 വലര 
ആ ചുമതെയതിൽ അകദേഹും തുെരുേയും ലചയട്തു. വ്യക്തതിപരമതോയതി ഏലറ അടുപ്കമതോ 
അറതികവതോ ഇല്ലതോയതിരുന്നതതിനതോലുും െഭ്യമതോയ സൂചനേളുും സ്തസ്തിദ്ധമതോയ അകദേഹത്തി
ലറെ തെലയടുപ്പുള്ള ആേതോരപ്രകൃതതിയും േതോർക്ശ്യക്തോരനതോയ ഒരു പത്രതോധതിപരതോയതിരതി
ക്കുലമന്ന കതതോന്നെതോണട് ആൈ്യും എന്നതിലുണ്ടതോക്തിയതട്.
എന്നതോൽ ദചതന്യവത്തോയ നയനയഗ്മവുും വശ്യമതോയ പുഞ്തിരതിയും മറ്റുള്ളവലര ഉൾ
ലക്തോള്ളതോനുും അുംഗീേരതിക്തോനുമുള്ള അകദേഹത്തിലറെ വതിശതോെമനസട് േതയും എലറെ 
ആ കതതോന്നലുേൾ അസ്തോനത്തോലണന്നട് ലതളതിയതിച്ചു. പതിന്നീെകങ്ങതോട്ടുള്ള അഞ്ചുവർഷ

]{Xm[n]cmbncp¶
sa{Xms¸meo¯

അഗസ്റരിൻ  കണരിപ്രിള്രി
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ക്തോെും സഹവർത്തിത്ത്തിലറെ സുവർണേതോെ�ട്ട
മതോയതിരുന്നു.
അധതിേതോരങ്ങളുും ഉത്രവതോൈതിത്ങ്ങളുും വതിട്ടുനൽേതി 
പതിന്നതിൽനതിന്നട് കപ്രതോത്തോഹതിപ്തിക്കുന്ന കനതൃത് മതോതൃ
േയലെ ഉൽബുദ്ധമതോയ വ്യക്തതിപ്രഭതോവമതോണട് ക�തോ. 
കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ പ്രേെതിപ്തിച്തിരുന്നതട്. മതോസതിേയതി
കെക്കുള്ള വതിഷയങ്ങൾ പത്രതോധതിപ സമതിതതി ലതരലഞ്
ടുത്തുേഴതിഞ്തോൽ പതിലന്ന തുെർ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ട് 
പ്രതോകയതോഗതിേമതോയ ഒരു പ്രവർത്നസ്തോതന്്യും ഉണ്ടട്. 
അതട് അകദേഹും കബതോധപൂർവ്ും അനുവൈതിക്കുന്നതതോ
ണട്. അകതസമയും, മതോസതിേയതികെക്കുള്ള സൃഷ്തിേളു
ലെ ആശയ-പ്രതോകയതോഗതിേ-ആഖ്യതോനദശെതിലയ 
അകദേഹും സസൂക്ഷട്മും നതിരീക്ഷതിക്കുേയും വതിെയതിരുത്തു
േയും തതിരുത്തുേയും ലചയ്തതിരുന്നു. ഇതട് അനുവൈനീയ
മതോയ സ്തോതന്്യത്തിലറെ ഉത്രവതോൈതിത്ും എത്രകയതോ 
മഹത്രലമന്നട് ഓർമ്മലപ്ടുത്തുന്നതതോയതിരുന്നു. 

അതുലേതോണ്ടുതലന്ന ആ നതിഷട് േർഷത പതോെതിക്തോനുള്ള ശ്രമും ജീവനുും ലവളതിച്ത്തിലറെ 
ഓകരതോ െക്ലത്യും ക്മ്തതോക്തിത്ീർക്കുേയും ലചയട്തു. ജീവനുും ലവളതിച്ത്തികെക്കു
ള്ള വതിഷയങ്ങൾ ലതരലഞ്ടുക്കുന്നതതിലുും ആത്ീയവുും ഭൗതതിേവുും സമേതോെതിേവുമതോയ 
വതിഷയങ്ങൾ അവധതോനതകയതോലെ എഴുതുന്നതതിലുും ദേേതോര്യും ലചയ്യുന്നതതിലുും പത്രതോധതി
പർ എന്ന നതിെയതിൽ ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ പുെർത്തികപ്തോന്ന നതിശ്ചയൈതോർഢ്യപ
രമതോയ ഔത്സുേ്യലത് പ്രകത്യേും പരതോമർശതികക്ണ്ടതിയതിരതിക്കുന്നു. അകതതോലെതോപ്ും മതോസതി
േയലെ പ്രചരണത്തിലുും പ്രചതോരത്തിലുും അകദേഹും േതോണതിച് തതോല്പര്യവുും കപ്രതോത്തോഹനവുും 
പ്രവർത്നവുും വതിമേരതിക്തോനതോവുന്നതല്ല. ഞതോയറതോഴ്ചേളതിൽ ഇെവേേൾ സന്ർശതിച്ട് 
ൈതിവ്യബെതി അർപ്തിക്കുേയും ജീവനുും ലവളതിച്വുും മതോസതിേയലെ ആവശ്യേതയും അനതിവതോ
ര്യതയും ചൂണ്ടതിക്തോട്ടതി അതതിനുണ്ടതോകേണ്ട പ്രചതോരലത്ക്കുറതിച്ട് പ്രസുംഗതിക്കുേയും ലചയ്തതിരു
ന്നു. ഇത്രും പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ അകദേഹകത്തോലെതോപ്ും പങ്കുകചരതോൻ േഴതിഞ്തതിലുള്ള 
ചതോരതിതതോർത്്യും ഞതോൻ മറച്ചുവയ്കന്നതില്ല.
അതതിരൂപതതോ ശുശ്രൂഷതോ കേതോർ�തികന്ർ സ്തോനത്തുനതിന്നുമതോറതി മുരുക്കുുംപുഴ ലസറെട് 
അഗസ്റതിൻസട് ഇെവേ വതിേതോരതി ആയകതതോലെ ജീവനുും ലവളതിച്ത്തിലറെ പ്രചതോരണപ്രവർ
ത്നങ്ങൾ സതോധ്യമല്ലതോലത വന്നു. പതിന്നീെകങ്ങതോട്ടട് വതോയനയതിലുും പ്രതോർഥനയതിലുും ആകൃഷ്
നതോയ ഒരു ഇെവേ വതിേതോരതിയതോയ പത്രതോധതിപലരയതോണട് ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോയതിൽ 
േണ്ടതട്. അച്െതി സജ്ജമതോയ ജീവനുും ലവളതിച്വുും മതോസതിേ ആൈ്യവസതോനും ഒരു വതോക്കുകപതോ
ലുും വതിെതോലത വതോയതിച്ട് അക്ഷരലത്റ്റുേളുും ആശയങ്ങളുും തതിരുത്തുന്നതതിലുും ചതിെ എഴുത്തു
േതോരുലെ ആശയതോവതിഷട് േതോരകത്തോടുള്ള വതികയതോജതിപ്പുും ഭതിന്നതോഭതിപ്രതോയങ്ങളുും യതോലതതോരു മറ
യമതില്ലതോലത പ്രേെതിപ്തിക്കുന്നതതിനുും ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ േതോണതിച് പ്രതോകയതോഗതിേ 
സമീപനും അകദേഹലത് അനുേരണകയതോഗ്യനതോയ ഒരു പത്രതോധതിപലരന്ന നതിെയതികെക്കു
യർത്തി. ജീവനുും ലവളതിച്വുും ഓഫീസതിൽ േുംപയൂട്ടറതിലറെ മുന്നതിെതിരുന്നട് തലറെ സൃഷ്തിേൾ 
ദെപ്ട് ലചയ്യതോനതോയതി �തി്തിപതി ഓപ്കറ്ർക്ട് വതോയതിച്ചുലേതോടുക്കുന്ന ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. 
ലനക്തോ ഇന്നുും ഞങ്ങളുലെ േൺമുന്നതിലെ വതിമേയമതോണട്. അകദേഹത്തിലറെ മുഖത്ട് പ്രേ
െമതോകന്ന ഒളതിവതിതറതിയ സൗമ്യഭതോവവുും കനേഹ ശീതളതിമയും ആ ആൈർശ ജീവതിതത്തിലറെ 
വതിജയമുദ്രേളതോണട്. പൗകരതോഹതിത്യവുും പത്രപ്രവർത്നവുും സതോമൂഹതിേമതോയ െക്ഷ്യകബതോധ
കത്തോലെയള്ള ഒരു സമർപ്തിത തപസ്യയതോലണന്നട് സ്ന്തും ജീവതിതത്തിലൂലെ ലതളതിയതിച് 
ധതിഷണതോസമ്പന്നമതോയ ഒരു വ്യക്തതിത്മതോണട് ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോയകെതട്.
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കമതോൺസതികഞ്തോർ   കതതോമസട്  ലജ  ലനക്തോ തതിരുവന
ന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതതോ അദ്ധ്യക്ഷനതോയതി നതിയ
മതിതനതോകന്നു എന്ന വതോർത്, അെതിസ്തോന ദക്സ്തവ 
സമൂഹങ്ങളതിലൂലെയള്ള പങ്തോളതിത് ദക്സ്തവ ജീവതിത
സതോക്ഷ്യും അതതിരൂപതയതിൽ ശക്തതിലപ്െതോൻ കപതോകന്നു 
എന്ന പ്രത്യതോശയലെ ചതിന്തേളതോണട് എന്നതിൽ ഉണർ
ത്തിയതട്.
 
േഴതിഞ് 12 വർഷമതോയതി കമതോൺ. കതതോമസട് ലജ ലനക്തോ മുഖ്യമതോയും, രൂപതതോ ശുശ്രൂഷേ
ലളയും, ഗുണകഭതോക്തതോക്ളതികെയ്ക ആ  ശുശ്രുഷേൾ സുംവഹതിക്ലപ്കെണ്ട രൂപതതോ സുംവതി
ധതോനങ്ങലളയും സുവതികശഷവെട്ക്രണലമന്ന ഏേ െക്ഷ്യത്തികെയ്കട്   ഏകേതോപതിപ്തിക്കുന്ന 
അതതിരൂപതതോതെ ഉത്രവതോൈതിത്മതോണട് നതിർവ്ഹതിച്ചുവന്നതട്. അതതിരൂപതതോ ബതി. സതി . സതി.   

�ീറ്റർ കട്രികോട്്

kphntij aqey§fnÂ 
]Sp¯pbÀ¯p¶ 

PohnX\hoIcWw  e£yam¡nb 
CSbt{ijvT³ 
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േമ്മീഷൻ ഉൾലപ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷതോ കബതോർഡുേളുലെ 
കേതോഓർ�തികന്റതോയതി കമതോൺ. കതതോമസട്  ലജ ലനക്തോ ചുമതെകയ് 2010 മുതൽ 8 
വർഷും അകദേഹത്തിലറെ ലസക്ട്ടറതിയതോയതി പ്രവർത്തിച് േതോെയളവതിൽ, േർമ്മ കമഖെ
യതിൽ അകദേഹും പ്രേെമതോക്തിയ ദനപുണ്യും അനുഭവതിച്റതിയതോൻ എനതിക്ട് ഭതോഗ്യമുണ്ടതോയതി.
 
പങ്തോളതിത് സുംവതിധതോനങ്ങലള ശക്തതിലപ്ടുത്തുന്നതതിൽ അകദേഹും പ്രേെതിപ്തിച് പതോെവും, 
2014 ൽ അകദേഹലത് ശുശ്രൂഷേൾക്കുള്ള എപ്തികസ്കതോപ്ൽ വതിേതോരതിയതോയും, തുെർന്നട്, 
2021 ൽ അതതിരൂപതതോ ശുശ്രൂഷതോ - േമ്മീഷനുേളുലെ കേതോ ഓർ�തികന്റതോയള്ള പുനർനതി
യമനത്തിനുും കയതോഗ്യനതോക്തി. ഇനതി അകദേഹും ആർച്ചുബതിഷപട് എന്ന നതിെയതിെതോയതിരതിക്കുും, 
കയശു വതിഭതോവന ലചയ്യുും വതിധമുള്ള ഒരു പങ്തോളതിത്പൂർണ് സതോക്ഷ്യസമൂഹമതോയതി തതിരുവന
ന്തപുരും അതതിരൂപതലയ ദൈവകൃപയതിൽ ഐശ്ര്യത്തികെയ്ക നയതിക്കുേ.
 
അഭതിവന്്യ ലനക്തോ പതിതതോവട് അദ്ധ്യക്ഷനതോയതി നതിയമതിതനതോയതിരതിക്കുന്ന ഈ അതതിരൂപതയ
ലെ പശ്ചതോത്െും  സവതികശഷ ശ്രദ്ധ അർഹതിക്കുന്നു: സുവതികശഷ മൂെ്യങ്ങൾക്ടുത് ജീവതിത 
നവീേരണ േതോഹളും രണ്ടതോുംവത്തിക്തോൻ േൗൺസതിൽ പ്രകബതോധനങ്ങളതിൽ നതിന്നട് ഏറ്റു
വതോങ്ങതി, പ്രതതിബദ്ധതകയതോലെ മുകന്നറുന്ന ഒരു പ്രതോകൈശതിേ സഭയലെ സതോരഥതിയതോയതിട്ടതോണട് 
ലനക്തോ പതിതതോവട് ഉത്രവതോൈതിത്ും  ഏെട്ക്കുന്നതട്.
 
 രൂപതയതിലെ ലപരതിങ്ങമ്മെ ഇെവേയതിൽ അസതിസ്ററെട് വതിേതോരതിയതോയതി ലനക്തോ അച്ൻ  
(1990 ലഫ്ബുവരതി 4)  ശുശ്രൂഷതോ ജീവതിതും ആരുംഭതിച്ചു. ഹ്രസ്േതോെ ഇെകവളേളതിെതോയതി 
പതോളയും േത്ീഡ്രൽ  സഹവതിേതോരതിയതോയും, പതോളയും ലൂയീസട് കഹതോസ്റൽ അസതിസ്ററെട് 
വതോർ�നതോയും രൂപതയലെ വതിശ്തോസഐേ്യ സുംവതോൈും (എേയൂലമനതിസും �യകെതോഗട് ) 
േമ്മതിഷൻ ലസക്ട്ടറതിയതോയും രൂപതയതിൽ കസവനും അനുഷ്തിച്ചു. ഇകത േതോെയളവതിൽ, രൂ
പതയലെ ആവശ്യങ്ങളറതിഞ്ഞുള്ള ഉന്നത പഠനത്തിനട് ലനക്തോ അച്ൻ തയ്യതോറതോകേയതോ
യതിരുന്നു. 1990 നേും അകദേഹും തതിരുവനന്തപുരും ലെകയതോളതോ  കേതോലളജതിൽ നതിന്നട് സതോമൂ
ഹ്യശതോസ്ത്രത്തിൽ മതോസ്റർ ബതിരുൈും കനെതി. കറതോമതിലെ ഊർബ്തോനതിയതോ യൂണതികവഴട്സതി്തിയതിൽ 
നതിന്നട് ദൈവശതോസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നതപഠനവുും, തുെർന്നട്, കേതോലളജതികയതോ  സതോൻ പതികയതോകത്ര
തോയതിൽ നതിന്നട് സഭതോവതിജ്ഞതോനീയത്തിൽ ക�തോക്ടകററ്റുും കനെതി. ലചറുസമൂഹങ്ങളതിലൂലെയള്ള 
സതോക്ഷ്യജീവതിതും വഴതി ഇെവേലയ ഫെപ്രൈമതോയതി നവീേരണത്തികെയ്കട്  നയതിക്കുന്നതതിനട് 
ലനക്തോ അച്നട് െഭതിച് ആൈ്യ അവസരമതോയതിരുന്നു (1990-2003) കപട്ട ലസറെട് ആൻസട് 
വതിേതോരതിയതോയതി ശുശ്രൂഷ ലചയ്ത അഞ്ചുവർഷും. അച്ലറെ കനതൃത്ത്തിൽ ലസറെട് ആൻസട് 
ഇെവേ സുവതികശഷതോത്േ കൂട്ടതോയട്മയതോയതി ഏലറ വളർന്നു.
 
വെതിയതുറ ലസറെട് ആറെണീസട് (2009), കതതോപ്ട് ലസറെട് ആൻസട് (2010- 14), ലസറെട് 
അഗസ്റതിൻസട് മുരുക്കുുംപുഴ (2017-21) എന്നീ ഇെവേേൾക്കുും ലചറുസമൂഹങ്ങളതിലൂലെ
യള്ള സുവതികശഷ സതോക്ഷ്യജീവതിത നവീേരണത്തിനട് വതിേതോരതി എന്ന നതിെയതിൽ ലനക്തോ 
അച്ലറെ അജപതോെന പരതിപതോെനും െഭതിക്കുേയണ്ടതോയതി. 
 
രൂപതയലെ ദവൈതിേ വതിൈ്യതോർഥതിേലള രൂപതതോ േതോഴ്ചപ്തോെതിനട് അനുകയതോജ്യരതോക്കുുംവതിധും 
വതോർലത്ടുക്കുന്നതതിനുള്ള ഉത്വവതോൈതിത്ും  ഏറ്റുലേതോണ്ടട് (2003 - 2010) ലസറെട് വതിൻ
സറെട്സട് ലസമതിനതോരതി ലറക്ടറതോയതി ശുശ്രൂഷ ലചയട്തു. ഈ േതോെയളവതിലുും ലനക്തോ അച്ൻ 
ഇെവേേളതിൽ ബതി സതി സതി ശതോക്തീേരണത്തിനുും ശുശ്രൂഷതോ സുംവതിധതോനങ്ങളുലെ പ്രവർ
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ത്ന േതോര്യക്ഷമത വളർത്തുന്നതതിനുമുള്ള പരതിശീെന പരതിപതോെതിേളതിൽ നതിറഞ്ഞുനതിന്നു 
പ്രവർത്തിച്ചു. ലസമതിനതോരതി ലറക്ടർ ആയതിരതികക് തലന്ന, 2000-2004, രൂപതതോ േമ്മീഷൻ 
എക്തിേയൂട്ടീവട് ലസക്ട്ടറതിയതോയതി ചുമതെകയറ്റുലേതോണ്ടട് രൂപതയതിലെ ഇെവേേളതിൽ BCC  
േലളയും ശുശ്രൂഷതോ സുംവതിധതോനങ്ങലളയും ശക്തതിലപ്ടുത്തുന്നതതിൽ അകദേഹും ശ്രദ്ധ കേ
ന്ദീേരതിച്ചു.
 
നവീേരണ െക്ഷ്യകത്തോലെ ക്മീേരതിച്തിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷതോ സുംവതിധതോനങ്ങളതിൽ ദവൈതിേലര
യും സന്ന്യസ്തലരയും നതിരതരതോക്കുേ, കപ്രതോത്തോഹതിപ്തിക്കുേ, ദവൈതിേരുലെ കക്ഷമേതോര്യ
ങ്ങൾ അകന്ഷതിച്ചു നതിർവ്ഹതിക്കുേ, എന്നീ െക്ഷ്യങ്ങകളതോലെയള്ള കബതോർ�ട് കഫതോർ ക്ർജതി 
ആറെട് റതിെീജതിയസട് �യറക്ടർ ചുമതെ (2008 - 2010) യും ഹൃൈ്യമതോയ നതിെയതിൽ അകദേഹും 
നതിർവ്ഹതിച്ചുവന്നു. ഏല്ടുക്കുന്നലതന്തുും കൃത്യതകയതോലെ, ലത്തില്ലതോലത, പൂർണ്മതിേവതിൽ 
നതിർവ്ഹതിക്കുേ, സമയലമടുത്ട് പഠതിലച്തോരുങ്ങതി മതോത്രും ഏലതതോരു സുംരുംഭത്തിനുും പുറലപ്
ടുേ എന്നീ നതിഷട്ക്ർഷ നതിയക്ത ലമത്രതോകപ്തോെീത്യലെ സവതികശഷതയതോണട്.
 
ലചറുകൂട്ടതോയട്മേളതിൽ, വ്യക്തതിതെും വലര ശുശ്രൂഷേൾ സുംവഹതിക്തോനുും, ഏ്ും എളതിയ
വൻ ഉൾലപ്ലെ സമസ്ത വതിശ്തോസതിേലളയും ശുശ്രൂഷതോ നതിർവ്ഹണത്തിലൂലെ സുവതികശഷ 
സതോക്ഷതിേളതോകന്നതതിനട് പ്രതോപ്തമതോക്തോനുള്ള ചതിെ ലപതോെതിദക്േൾ പരതിശീെന രുംഗത്ട് 
ദനസർഗതിേമതോയതിത്ലന്ന ലനക്തോ അച്നട് ദേമുതെതോയണ്ടട്. അതതിരൂപതയലെ ഇെ
വേേളതിൽ BCC  തെത്തിൽ വലര കനതൃത്രുംഗത്തു വന്നതിട്ടുള്ളവർ സേെരുും തലന്ന 
ലനക്തോ അച്ഛലറെ പ്രകചതോൈനതോത്േമതോയ േട്ളതോസുേകളതോെട് ഗൃഹതോതുരത്മുള്ളവരതോണട്. 
എത്രകത്തോളും ഏറതിയ ഒരു ആൾ ആലണങ്തിലുും , തലറെ കൂട്ടതോയട്മതിൽ തലറെ നതിെലയ്കതോത് 
എളതിയ ഏലതങ്തിലുലമതോരു ശുശ്രൂഷ തനതിക്ട് നതിർവ്ഹതിക്തോനുണ്ടട് എന്ന കബതോധ്യും ജനതിപ്തി
ക്കുന്നതതോണട് അച്ലറെ പ്രകബതോധനരീതതി; ഏ്ും എളതിയവൻ കപതോലുും സഭയതിലെ പ്രതോധതോ
ന്യമുള്ള സജീവ അുംഗമതോലണന്നട് കൂട്ടതോയട്മേളതിലെ സർവ്ലരയും കബതോധ്യലപ്ടുത്തോൻ 
തക് െതോളതിത്യകത്തോലെ, സരളമതോയതി, സൗമ്യനതോയതി, മധുതരതരമതോയതി േട്ളതോലസ്ടുക്തോനു
ള്ള ദനപുണ്യും ലനക്തോ അച്നുണ്ടട്. ശതോന്തമതോയതി ഹൃൈയങ്ങലള േീഴെക്കുന്ന ദശെതി, കേതോ 
ഓർ�തികന്റതോയള്ള പ്രവർത്നകമഖെയതിൽ ഒത്തിരതികയലറ ഫെപ്രൈമതോയ സും�തോെന
ങ്ങൾക്ട് സഹതോയേമതോയതിട്ടുണ്ടട്.
 
സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതിലറെ ദപതൃേത്തിൽ ആൈ്യ കേതോഓർ�തികന്ർ കമതോൺസതികത്തോർ 
ലജയതിുംസട് കെതോസുും  സഹദവൈതിേരുും, 1990 ൽ വതോർഷതിേ പദ്ധതതി അെതിസ്തോനമതോക്തി
യള്ള പ്രവർത്ന ദശെതി തുെങ്ങതിലവച്ചു. കമതോൺ. കതതോമസട് ലനക്തോ അതതിരൂപതതോ ശു
ശ്രൂഷേളുലെ കേതോഓർ�തികന്റുും (2010) പതിന്നീെട്, അതതിരൂപതതോ ശുശ്രൂഷേൾക്തോയള്ള 
എപ്തികസ്കതോപ്ൽ വതിേതോരതിയമതോയതി (2014 - 2017) സ്തോനകമ്കപ്തോൾ,  BCC  തെും മുതൽ 
അതതിരൂപതതോതെും വലര. ശുശ്രൂഷതെങ്ങളതിൽ ചർച് ലചയട്തു തയ്യതോറതോക്കുന്ന ഇെവേ-
ലഫകറതോന രൂപത (ത്രതിതെ) പദ്ധതതി അെതിസ്തോനത്തിലുള്ള ചതിട്ടയതോയ പ്രവർത്നും അതതി
രൂപതയലെ മുഖമുദ്രയതോക്തി വളർത്തി. 
 
സൂസപതോേ്യും ലമത്രതോകപ്തോെീത്യ്കള്ള ഉപകൈശേ സമതിതതിയതിൽ 2007 മുതൽ കമതോൺ. 
കതതോമസട് ലനക്തോ േൺസൾട്ടറതോയതി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ടട്. അതതിരൂപതയും മുഖപത്ര
മതോയ ജീവനുും ലവളതിച്വുും മതോസതിേയലെ എ�തി്ർ എന്ന ഉത്രവതോൈതിത്വുും (2017-2021) 
നതിയക്ത ലമത്രകപ്തോെതിത് തലന്നയതോണട് നതിർവ്ഹതിച്ചുകപതോന്നതട്; അകദേഹത്തിലറെ കനതൃ
ത്ത്തിൽ മുഖപത്രും ഈടു് മതോസതിേയതോയതി വളർന്നു.
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സതോധതിക്കുകമ്പതോലഴല്ലതോും ദവകകന്നരങ്ങളതിൽ ഷട്ടതിൽ കേതോക്ട് ലഗയതിും േളതിക്തോൻ ശ്രദ്ധതിച്ചു
വരുന്ന കമതോൺ. ലനക്തോ അതതിരൂപതയതിലെ യവതോക്ലള ഫുെട്കബതോൾ തതോരങ്ങളതോയതി വതോർ
ലത്ടുക്കുന്നതതിനതോയതി സ്തോപതിച്  െതി്തിൽ ഫട്ളവർ ഫുെട്കബതോൾ അക്തോൈമതി �യറക്ടറതോയും 
കസവനമനുഷ്തിക്കുന്നുണ്ടട്.
 
അതതിരൂപതതോ കേതോർ�തികന്റുലെ ബൃഹത്തോയ പ്രവർത്ന കമഖെയതിൽ, വ്യക്തതിപരമതോ
യതി അകദേഹും ഏല്ടുത്തു നതിർവ്ഹതിക്കുന്നതുും മ്ട് രൂപതേകളതോെട് ബന്ലപ്ട്ടവയമതോയ 
കജതോെതിേൾക്കു പുറകമ, രൂപതയതിൽ നതിരവധതി ഉത്രവതോൈതിത്ങ്ങളതോണട് അകദേഹത്തിനട് 
നതിർവ്ഹതിക്തോനുും കനതൃത്ും നെട്േതോനുമുള്ളതട്: യഥതോവസരും വതോർഷതിേ പദ്ധതതിയും ബജറ്റുും 
ഇെവേ ലഫകറതോന രൂപത (ത്രതിതെ) തെങ്ങളതിൽ രൂപീേരതിക്കുന്ന നെപെതിേൾ സും�െതിപ്തി
ക്കുേ- മതോർഗ്ഗകരഖ തയ്യതോറതോക്തി നെട്േൽ, പരതിശീെന പരതിപതോെതിേൾ, ബജ്ട് അുംഗീേതോരും 
നെട്േൽ പ്രക്തിയ മുതെതോയവ.
 
സമയബന്തിത വതിെയതിരുത്ൽ പ്രക്തിയയ്കള്ള നെപെതി, യഥതോവസരും ശുശ്രൂഷ, െീ�ർ 
മതോർക്കുള്ള പരതിശീെനവുും ലതരലഞ്ടുപ്പുും (വതിവതിധ സമതിതതിേളതികെയ്ക) സും�െതിപ്തിക്കുേ 
എന്നതിങ്ങലന.. ഉത്രവതോൈതിത്കമഖെയതിൽ പതോരതോവതോരും കപതോലെ നതിരവധതിയതോയതി േതിെക്കു
ന്ന കജതോെതിേൾ അടുക്കുും ചതിട്ടയമതോയതി ഒരുക്തി ഒതുക്തി ലചയട്തു തീർക്കുന്നതതോണട് അകദേഹ
ത്തിലറെ ഒരു ദശെതി. അതതിനതോൽ, അകദേഹത്തിലറെ ലസക്ട്ടറതിയതോയതി പ്രവർത്തിച് നീണ്ട 
വർഷമത്രയും അല്പും കപതോലുും ആയതോസകമതോ സും�ർഷകമതോ അനുഭവലപ്െതോലത സമചതി
ത്തകയതോലെ, ശതോന്തമതോയതി, 
സ്തന്മതോയതി കജതോെതിേൾ നതിർവ്ഹതിക്തോൻ േഴതിഞ്തിരുന്നു.
 
അതതിരൂപതയലെ സമസ്ത കമഖെേളുും അവയലെ  സേെപ്രവർത്നങ്ങളുും സുവതികശ
ഷവെട്ക്രണും എന്ന ഏേ െക്ഷ്യത്തികെയ്ക ഏകേതോപതിക്ലപ്െണും എന്നട് അെതിവരയതിട്ടട് 
പഠതിപ്തിക്കുന്ന നതിയക്ത കതതോമസട് ലനക്തോ ലമത്രതോകപ്തോെീത് കേരള െത്ീൻ സഭയലെ 
അനുഗ്ഹമതോയതിരതിക്കുും. സുവതികശഷതോധതിഷ്തിത ജീവതിതും ദൃഢലപ്ടുത്തോനുും പരതികപതോഷതിപ്തി
ക്തോനുും സഹതോയേമതോകന്ന നമ്മുലെ പങ്തോളതിത് സുംവതിധതോനങ്ങളുും പ്രവർത്നദശ
െതിയും സതോമന്ത രൂപതേളതികെയ്ക വ്യതോപതിപ്തിക്തോനുും, അതതിലൂലെ ഈ പ്രതോകൈശതിേ സഭലയ 
സുവതികശഷതോധതിഷ്തിതമതോയതി നവീേരതിക്തോനുും കമതോൺ. കതതോമസട് ലജ ലനക്തോയലെ സ്തോന
െബട്ധതി കേരള സഭയ്ക അനുഗ്ഹമതോയതി ഭവതിക്കുും.
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തതിരുവനന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതയലെ പുതതിയ 
ലമത്രതോലപ്തോെീത് ചുമതെകയൽക്കുേയതോണട്. അഭതി
വന്്യനതോയ കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ പതിതതോവട് പരതിശുദ്ധ 
ഫ്തോൻസതിസട് മതോർപതോപ്യതോൽ ൈീർ�േതോെും അതതിരൂപ
തയ്കട് ശുശ്രൂഷ ലചയ്ത അഭതിവന്്യ സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതി
ലറെ പതിൻഗതോമതിയതോയതി നതിയമതിതനതോയതിരതിക്കുന്നു. തതിരുവനന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപത 
മതോത്രമല്ല, കേരള െത്ീൻ സഭ മതോത്രമല്ല കേരള സഭലയതോന്നതോലേ വളലര സകന്തതോ
ഷകത്തോലെയതോണട് ഈ നതിയമനലത് േണ്ടതട്. അഭതിവന്്യ സൂസപതോേ്യും  പതിതതോവതിലറെ 
വളലര െളതിതവുും ഔപചതോരതിേത കറഞ്തുമതോയ ജീവതിതക്മത്തിനട് വെതിയ സ്ീേതോര്യ

ഫോ. ഡബോവോസ് മോ�യൂ

lrZbwsXm«v  
H¶ptNcp¶p;  
XoctZiP\XbpsS 
BËmZt¯msSm¸w
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തയതോണട് ലപതോതുസമൂഹത്തിലുും സഭയതിെതോേമതോനവുും െഭതിച്തിട്ടുള്ളതട്. തീരകൈശ ജനതയ്ക 
പ്രതീക്ഷയലെ വെതിയ അനുഭവമതോണട് അഭതിവന്്യപതിതതോവതിലറെ േതോെ�ട്ടും നൽേതിയതട്. 
തതിരുവനന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതയലെ ഏറതിയ പങ്കുും തീരകൈശത്ട് ജീവതിക്കുന്നവരുും 
േെെതിൽ കജതോെതിക്ട് കപതോകന്നവരുമതോണട്. ൈതോരതിദ്ര്യവുും സതോമൂഹതിേമതോയ 
പതിന്നതോക്തോവസ്യലമല്ലതോും വല്ലതോലത ഈ സമൂഹലത് വീർപ്പുമുട്ടതിക്കുന്നുണ്ടട്. അവരുലെ 
മകധ്യ, അവരതിൽ നതിലന്നതോരു ഇെയൻ വരുന്നതട് എല്ലതോ അർത്ത്തിലുും ഈ ജനതയ്കട് 
വെതിയ സകന്തതോഷവുും ആശ്തോസവുമതോണട് നൽകന്നതട്. പണ്ഡതിതനുും നല്ല അജപതോെേനു
ലമന്ന നതിെയതിൽ അതതിരൂപത മുഴുവനതിലുും അുംഗീേതോരമുള്ള ജനങ്ങളുലെ വതിശ്തോസും കനെതി
യതിട്ടുള്ള ദവൈതിേസമൂഹത്തിലറെ പതിൻബെമുള്ള ലനക്തോ  പതിതതോവട്  ഈ അതതിരൂപതയലെ 
അധ്യക്ഷനതോയതി വരുന്നുലവന്നുള്ളതട്  ഏലറ  സകന്തതോഷേരമതോയ േതോര്യമതോണട്. 
 
കേരളസഭയതിൽ തതിരുവനന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതയ്കട് വെതിലയതോരു സ്തോനമതോണുള്ള
തട്. ആ സ്തോനും അഭതിവന്്യ സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതിലറെ േതോെത്ട് കലറക്കൂെതി പ്രബെമതോയതി 
നമുക്ട് അനുഭവലപ്ട്ടു. പതിതതോവതിലറെ കനതൃത് ധീരത തലന്നയതോണട് അതതിനു പ്രധതോന 
േതോരണും. ധതോർമ്മതിേമതോയ വതിഷയങ്ങളതിൽ, സതോമൂഹതിേമതോയ തതിന്ലക്തതിലരയള്ള കപതോ
രതോട്ടത്തിൽ ഇതര മതസ്കരതോടുള്ള ബന്ത്തിൽ,  വതിവതിധ ദക്സ്തവ സമൂഹങ്ങളുമതോയ 
സമ്പർക്ങ്ങളതിൽ പതിതതോവട് നൽേതിയ മതോതൃേതോപരമതോയ കനതൃത്ും പരലക് അുംഗീേരതി
ക്ലപ്ട്ടതിട്ടുള്ളതതോണട്. ആ സ്തോനകത്യ്കതോണട് അഭതിവന്്യ കതതോമസട് ലനക്തോ പതിതതോവട് ചുമ
തെകയൽക്കുന്നതട്. അകദേഹവുും ആ ദശെതി പതിന്തുെരുലമന്നതോണട് ഏവരുലെയും പ്രതീക്ഷ. 
ഈ സതോമൂഹതിേ വതിപത്തുേൾ പ്രകത്യേതിച്ട്, അകദേഹത്തിലറെ അജപതോെന പ്രകൈശങ്ങളതിൽ 
വെതിയ പ്രയതോസങ്ങളുണ്ടതോക്കുന്നുണ്ടട്. മൈ്യത്തിലറെ ഉപകഭതോഗും   കൂടുതൽ ആയതിട്ടുള്ള സതോഹച
ര്യും  മനസ്തിെതോക്തിയതോണട് അഭതിവന്്യ സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് ലപതോഴതിയൂർ പ്രകൈശലത് െഹ
രതിവതിമുക്ത കമഖെയതോക്കുന്നതതിനുള്ള പരതിശ്രമും നെത്തിയതട്. ആ യജ്ഞത്തിൽ പതിതതോവട് 
വതിജയും േണ്ടു. തീരകൈശ ജനത അനുഭവതിക്കുന്ന മ്കനേും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടട്. ഒന്നതോമതതോയതി 
േതോെതോവസ്തോവ്യതതിയതോനും വഴതി േെെതിലറെ അവസ്േളതിൽ വന്നതിരതിക്കുന്ന മതോ്ും. വീശതി
യെതിക്കുന്ന ചൂഴെതിക്തോ്ട്, േെെതോക്മണങ്ങൾ ഇലതല്ലതോും തീരകൈശ ജനതയലെ ദസട്വര
ജീവതിതും നഷ്മതോക്കുേയും, അവരുലെ സ്സ്ജീവതിതത്തിനട് വെതിയ തെസ്ും സൃഷ്തിക്കുേയും 
ലചയ്യുന്നു. അതുകപതോലെ തലന്ന, ആഴക്െെതികെക്ട് വെതിയ കരേതോളറുേളുും കത്േേളുും 
ഇറങ്ങതിയകതതോലെ സതോധതോരണ മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേൾക്ട് ലതതോഴതിൽ നഷ്ലപ്ടുന്ന ഗുരു
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തരമതോയ സതോഹചര്യമുണ്ടട്. പുതതിയ ലതതോഴതിൽ കമഖെയതികെക്ട് പരതിശീെനും കനെതി  പുതതിയ 
തെമുറ കപതോകേണ്ടതുണ്ടട്. അതുകപതോലെ തലന്ന അവരുലെ ജീവതിതസതോഹചര്യും കലറക്കൂെതി 
ലമച്ലപ്കെണ്ടതുണ്ടട്. സർക്തോർ, സർക്തോകരതര കസവനകമഖെേളതിൽ ഇവരുലെ സതോ
ധ്യതേൾ വർധതികക്ണ്ടതതോയ സതോഹചര്യമുണ്ടട്. പുതതിയ പതിതതോവതിലറെ മുമ്പതിൽ ഇലതല്ലതോും 
ലവല്ലുവതിളതിേളതോയതി നതിെനതിൽക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയതിച്ട് ജനങ്ങളുലെയും ദവൈതി
േരുലെയും പതിന്തുണയതോർജ്ജതിച്ചുലേതോണ്ടട് ഈ പ്രശ്നങ്ങലള അഭതിമുഖീേരതിക്കുവതോനുും അതതി
ജീവതിക്തോനുും ലനക്തോ പതിതതോവതിനട് േഴതിയും. തതിരുവനന്തപുരലത് മെങ്ര േകത്തോെതിക്തോ 
സമൂഹകത്തോടുും, കമജർ അതതിരൂപതകയതോടുും ൈീർ�േതോെമതോയയള്ള   വെതിയ ബന്മതോണട് 
ഈ രണ്ടട് സഭേളുും  രൂപതേളുും തമ്മതിലുള്ളതട്. മതോർ ഇവതോനതികയതോസട് തതിരുകമനതി ലേതോല്ലും 
രൂപതതോ കേന്ദത്തിെതോണട് പുനദരേ്യ പ്രസ്തോനത്തിനട് തുെക്ും കറതിച്തട്. അതു േഴതിഞ്ട്  
തതിരുവനന്തപുരകത്യ്കട് വന്ന നതോൾ മുതൽ ലേതോല്ലും രൂപതയലെയും പതിന്നീെട് രൂപീേരതി
ക്ലപ്ട്ട തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയലെയും പതിന്നീെട് അതതിരൂപതയതോയതി ഉയർലപ്ട്ട തതിരു
വനന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതയലെയും വെതിയ കനേഹവുും േരുതലുും ഇക്തോെത്തുും   
പതിതതോവതിനട് െഭതിച്തിട്ടുണ്ടട്. ഭതോഗ്യമേരണതോർഹനതോയ ലബന�തിേട്്ട്  മതോർ ഗ്തികഗതോറതികയതോസട് 
തതിരുകമനതിയും അഭതിവന്്യ അച്തോരുപറമ്പതിൽ പതിതതോവട്, അഭതിവന്്യ സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് 
ഇവർ രണ്ടു കപകരതോടുമുള്ള വളലര ആഴമതോയ ബന്ും തുെർന്നട് അഭതിവന്്യ സതിറതിൾ  പതിതതോ
വതിലറെ േതോെത്തുും ഇകപ്തോൾ അഭതിവന്്യ ക്ീമീസട് പതിതതോവതിലറെ േതോെത്തുും അഭുംഗുരമതോയതി  
തുെരുന്നുലവന്നതട് സകന്തതോഷകത്തോടുും അഭതിമതോനലത്തോലെയും ഓർമ്മതിക്കുന്നു. തതിരുവന
ന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതയലെയും തതിരുവനന്തപുരും കമജർ അതതിരൂപതയലെയും 
എല്ലതോ പരതിപതോെതിേളതിലുും അഭതിവന്്യ പതിതതോക്ന്തോർ പരസ്പരും കപതോകന്നതുും  ജനങ്ങലള 
അഭതിസുംകബതോധന ലചയട്തു സുംസതോരതിക്കുന്നതുും ഇവതിലെ പതതിവതോണട്. ഈ രണ്ടട് പതിതതോക്
ന്തോരുും ഒരുമതിച്തോണട് േകത്തോെതിക്തോസഭയലെ വെതിയ സതോന്നതിദ്ധ്യും തെസ്തോനനഗരതിക്ട് 
നൽേതിവരുന്നതട്. ലപതോതുസമൂഹത്തിൽ രണ്ടട് പതിതതോക്ന്തോരുലെയും നതിറഞ് സതോന്നതിദ്ധ്യ
മുണ്ടതോേതോറുണ്ടട്. ഈ രണ്ടട് പതിതതോക്ന്തോരുും വെതിയ കനതൃത്മതോണട് ഈ കൈശത്ട് നൽകന്ന
തട്. പ്രകത്യേതിച്ട് തതിരുവനന്തപുരും കേന്ദമതോയതി നെക്കുന്ന അനന്തപുരതി േൺലവൻഷൻ, ദുുഃ
ഖലവള്ളതിയതോഴ്ച നെക്കുന്ന സുംയക്ത കരതിശതിലറെ വഴതി എന്നതിവലയല്ലതോും ഈ കൂെതിവരവതിലറെ 
ദചതന്യമതോർന്ന പ്രതീേങ്ങളതോണട്. ഈ രണ്ടതിെലത്യും പതിതതോക്ന്തോർ ഓകരതോ േതോെ�
ട്ടത്തിലുും നെത്തിയ പരതിശ്രമത്തിലറെയും കനതൃത്ത്തിലറെയും ഫെമതോണട് ഈ കൂെതിവരവു
േൾ.  തതിരുവനന്തപുരും െത്ീൻ അതതിരൂപതയലെ പുതതിയ ലമത്രതോലപ്തോെീത്യ്കട് പ്രതോർത്
നയും കനേഹതോശുംസേളുും കനരുന്നു.
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മനുഷ്യകസവനും തലന്നയതോണട് ഈശ്ര കസവനും എന്ന  
ഭതോരതീയതത് ചതിന്തലയ അെതിസ്തോനമതോക്തിയതോണട് തതിരുവ
നന്തപുരും അതതിരൂപത 85 വർഷക്തോെും ദവവതിധ്യമതോർ
ന്ന ശുശ്രൂഷേൾ ഏല്ടുത്ട് മുകന്നതോട്ടുകപതോയതട്. മനുഷ്യ
നന്ക്കുും സതോർവ്ത്രതിേ സഭയലെ വളർച്ക്കുും ഈ രൂപത 
നെട്േതിയ സുംഭതോവനേൾ വതിെമതതിക്തോനതോവതോത്തതോണട്. 
അന്തതോരതോഷ്ട തെത്തിൽ ഈ അതതിരൂപതയലെ മക്ൾ 
നെട്േതിവരുന്ന അമൂെ്യമതോയ കസവനങ്ങളുലെ  കൃത്യമതോയ 
േണലക്ടുപ്ട് ഇതുവലര നെത്തിയതിട്ടതില്ല. മനുഷ്യവതിഭവകശ
ഷതിയതോൽ സമ്പന്നമതോയ ഈ രൂപതയതിൽ നതിന്നതോണട് ഏ്
വുമധതിേും കപർ ഗൾഫട് നതോടുേളതികെക്ട് ആൈ്യേതോെത്ട് എത്ലപ്ട്ടതട്. ഇവരുലെ അദ്ധ്തോ
നത്തിലറെ ബതോഹ്യരൂപങ്ങളതോണട് ഗൾഫതിലെ എണ്േമ്പനതിേളുും വതിവതിധ ഫതോക്ടറതിേളുും 
വതോണതിജ്യ സമുച്യങ്ങളുും! അദ്ധ്തോനശീെരതോയ തീരകൈശവതോസതിേളുലെയും ഉൾനതോെൻ 
പ്രകൈശങ്ങളതിൽ നതിന്നുും ലതതോഴതിൽ കതെതി എത്തിയവരുും കചർന്നതോണട് ആ നതോടുേളതിലെ 
സമ്പൈട് വ്യവസ്ലയ സമ്പന്നവുും ചെനതോത്േവുമതോക്തി തീർത്തട്. ഇന്നുും യൂകറതോപ്യൻ 

ഡ�ോ.  മഞ്ജു എസ്  എസ് 
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ഏഷ്യൻ രതോജ്യങ്ങളതിലെ ലതതോഴതിൽ കമഖെേളതികെക്ട് നതിരവധതി യവതോക്ൾ േെന്നു ലചന്നു
ലേതോണ്ടതിരതിക്കുന്നു.  

തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയലെ ജന്ത്തിനട് േതോരണഭൂതരതോയ േർമ്മെീത്തോസഭ (ഫട്ളതോൻ
ക�ഴട്സട് ലപ്രതോവതിൻസട് ) യലെ അനയുനമതോയ സുംഭതോവനേലള എലന്നന്നുും മേരതിക്ലപ്
കെണ്ടതതോണട്. ഉൾനതോടുേളതിൽ േർമ്മെീത്തോ ദവൈതിേർ നെത്തിയ കപ്രഷതിത പ്രവർത്ന 
ഫെമതോയതി അസുംഖ്യുംകപർ ദക്സ്തവ വതിശ്തോസത്തികെക്ട് ആനീതതരതോയതി. സുവതികശഷ 
പ്രക�തോഷണകത്തോലെതോപ്ും തലന്ന വതിൈ്യതോഭ്യതോസ, സതോമൂഹ്യ ആതുര ശുശ്രൂഷതോ രുംഗത്തുും 
അവർ നെട്േതിയ അതുെ്യമതോയ കസവനങ്ങൾ വതിവരണതോതീതമതോണട്. േർമ്മെീത്ർ 
സ്തോപതിച് നഗരത്തിലെ രണ്ടു പ്രമുഖ വതിൈ്യതോെയങ്ങളതോയ ലസറെട് കജതോസഫട്സട് സട്കൂളുും 
സന്യതോസതിനതിേളതോൽ സ്തോപതിതമതോയ കഹതോളതി എയട്ഞ്ൽസട് സട്കൂളുും ജതോതതിമത കഭൈലമ
ലന്യ ഉത്മരതോയ പൗരന്തോലര വതോർലത്ടുക്കുന്നതതിൽ നതിർവ്ഹതിച് പങ്ട് വതിമേരതിക്കുേ 
അസതോധ്യും!  യവജനങ്ങളുലെ സർവകതതോന്മുഖമതോയ വളർച്യും വതിേതോസവുും െക്ഷ്യും വച്ചു
ലേതോണ്ടട് ആർച്ട് ബതിഷപ്ട് ബൻസതിഗറതിനതോൽ 1922 ൽ സ്തോപതിതമതോയ ലൂയതിസട് േതോത്െതിേട് 
കഹതോസ്റൽ നൂറട് േണക്തിനട് ഉത്മ പൗരന്തോലരയതോണട് സമൂഹത്തിനട് സുംഭതോവനയതോയതി 
നെട്േതിയതട്. കേരളത്തിലെ വതിവതിധ രൂപതേളതിൽ നതിന്നട് ഉന്നത വതിൈ്യതോഭ്യതോസും കനെതോൻ 
തതിരുവനന്തപുരലത്ത്തിയ േകത്തോെതിക്തോ വതിൈ്യതോർത്തിേൾ േതോത്െതിേട് കഹതോസ്റെതിെതോ
ണട് തതോമസതിച്ചു പഠതിച്തിരുന്നതട്. ൈതിവുംഗതരതോയ മതോർ ലസബതോസ്റ്യൻ വയെതിൽ,  മതോർ ലസ
ബതോസ്റ്യതോൻ വകള്ളതോപ്ള്ളതി കേരളതോ കേതോൺഗ്സട് സ്തോപേകനതതോക്ളതിൽ പ്രമുഖനതോയ 
ലേ.എും.കജതോർജ്ജട് തുെങ്ങതിയവർ ഈ കഹതോസ്റെതിലെ അകന്തവതോസതിേളതോയതിരുന്നവരതിൽ 
ചതിെർമതോത്രും. കഹതോസ്റെതിലറെ വതോർ�ന്തോരതിലെതോരതോളതോയതിരുന്ന ഫതോ. സതിറതിയേട് ലവട്ടതിക്തോപ
ള്ളതി ദവക്ും സത്യതോഗ്ഹത്തിൽ പലങ്ടുത് ഏേേകത്തോെതിക്തോ ദവൈതിേനുും ശ്രീമൂെും 
പ്രജതോസഭയതിൽ അുംഗവുമതോയതിരുന്നു. 
ഭതോരതത്തിലെ ബഹതിരതോേതോശരുംഗലത് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ട് ആരുംഭും കറതിച്തട് ക�തോക്ടർ 
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വതിക്ും സതോരതോഭതോയതിയലെ കനതൃത്ത്തിൽ തുമ്പയതിൽ നതിന്നതോണകല്ലതോ? തതിരുവനന്തപുരും 
നഗരത്തിലറെ പ്രതോന്തപ്രകൈശമതോയ 'തുമ്പ' ഭൂമദ്ധ്യകരഖകയതോെട് അടുത്ട് സ്തിതതി ലചയ്യുന്ന 
പ്രകൈശമതോണട്. അഗ്തിചതിറകേൾ എന്ന ക�തോ. എ.പതി.ലജ.അബട്ദുൾ േെതോമതിലറെ പുസ്തേ
ത്തിൽ, തുമ്പലയക്കുറതിച്ട് പരതോമർശതിച്തിരതിക്കുന്നതട് ഇപ്രേതോരമതോണട്. ''ലറയതിൽകവ പതോതക്കുും 
േെൽതീരത്തിനുമതിെയതിെതോയതി രണ്ടരേതികെതോമീ്ർ വ്യതോപ്തതിയതിൽ 600 ഏക്റതിെതോയതി സ്തി
തതിലചയ്യുന്ന സ്െമതോണട് ബഹതിരതോേതോശ കേന്ദത്തിനതോയതി ലതരലഞ്ടുത്തട്. ഈ സ്
െത്ട് ഒരു ദൈവതോെയവുും സതിമതികത്രതിയും നതിെനതിന്നതിരുന്നു.'' മുഖ്യ സതിവതിൾ എഞ്തിനീയ
റതോയതിരുന്ന ആർ.�തി. കജതോണതിലറെ വതോക്കുേളതിൽ പറഞ്തോൽ 'ജനസതോന്ദത ഏലറയള്ള 
പ്രകൈശും' 500 ഓളും ഓെകമഞ് കെതിലുേൾ; ഭൂരതിഭതോഗവുും േകത്തോെതിക്രതോയ മത്്യ
ലത്തോഴതിെതോളതിേൾ; കൈവതോെയമുൾലപ്ലെയള്ള ജനവതോസകേന്ദും ഏല്ടുക്ൽ അത്ര എളു
പ്മുള്ള കജതോെതിയതോയതിരുന്നതില്ല. എന്നതോൽ ശതോസ്ത്രജ്ഞനതോയ വതിക്ും സതോരതോഭതോയട് ബതിഷപ്ട് 
പീ്ർ ബർണതോർ�ട് ലപകരരയലെ സഹതോയും കതെതി. സതോരതോഭതോയതിലയയും കൂട്ടതിലക്തോണ്ടട് 
പതിതതോവട് തുമ്പ ദൈവതോെയത്തിലെത്തി. ഞതോയറതോഴ്ചലത് ൈതിവ്യബെതിേഴതിഞ്ട് പതിതതോവട് ജന
ങ്ങകളതോെട് ആരതോധനതോകേന്ദവുും പതോർപ്തിെങ്ങളുും പൂർവ്ീേലര സുംസ്കരതിച് ലസമതികത്രതിയും 
ഭതോരതത്തിലറെ ശതോസ്ത്രസതോകങ്തതിേ വതിേസനത്തിനതോയതി വതിട്ടുലേതോടുക്തോനതോവശ്യലപ്ട്ടു. 
ആരുും എതതിർകപ്തോ അപശബ്കമതോ ഉയർത്തിയതില്ല. ജനങ്ങൾ ഏേ സ്രത്തിൽ ആകമൻ 
പറഞ്ഞുലേതോണ്ടട് ഇെയലറെ ആഹ്തോനും സ്ീേരതിച്ചു. ശതോസ്ത്രവുും മതവുും ദേകേതോർത്
കപ്തോൾ തുമ്പയതിൽ അന്തതോരതോഷ്ടതെത്തിൽ തലന്ന പ്രസതിദ്ധമതോയ ബഹതിരതോേതോശ കേന്ദും 
ഉയർന്നുവന്നു. രതോഷ്ടീയ രുംഗത്ട് ഏലറകേതോളതിളക്ും സൃഷ്തിച് 1959 ലെ വതികമതോചന സമ
രത്തിൽ തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയും പീ്ർ ബർണതോർ�ട് ലപകരരതോ പതിതതോവുും വഹതിച് 
സുപ്രധതോനമതോയ കറതോൾ എന്നുും അഭതിമതോനകത്തോലെലയ ഓർക്തോനതോവൂ. നയൂനപക്ഷ വതിൈ്യതോ
ഭ്യതോസ സ്തോപനങ്ങൾക്കു കനലരയള്ള അവേതോശ നതികഷധങ്ങൾലക്തതിലര ജനങ്ങലള 
അണതി നതിരത്തിലക്തോണ്ടുള്ള കപതോരതോട്ടങ്ങൾക്ട് ധീരനതോയ ആ ഇെയൻ കനതൃത്ും നെട്േതി. 
ഗർഭതിണതിയതോയ ഫട്കളതോറതിയൾലപ്ലെ നതിരവധതി ജീവനുേൾ ബെതിയതോയതി നെട്കേണ്ടതിവന്നു. 
തീരകൈശലത് ധീരരതോയ മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേൾ സമരരുംഗത്ട് കപതോരതോെതി വതിജയും 
വരതിച്ചു. ജനേീയ സമരമുഖലത് മുന്നണതികപതോരതോളതിയതോയതി നതിെലേതോണ്ടതട് ബതിഷപ്ട് പീ്ർ 
ബർണതോർ�ട് ലപകരര തലന്നയതോയതിരുന്നു.

സതോമൂഹതിേ മുകന്ന്ത്തിനട് അെതിത്റ പതോേതിലക്തോണ്ടട് 1961 ൽ തതിരുവനന്തപുരും കസതോഷ്യൽ 
സർവ്ീസട് ലസതോദസ്തിയലെ രൂപീേരണും ശ്രകദ്ധയമതോയ നെപെതിയതോയതിരുന്നു. ൈരതിദ്ര 
പതികന്നതോക് പതോർശ്വൽകൃത ജനവതിഭതോഗങ്ങളുലെ ജീവതിത ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തോനുള്ള ൈീർ
�ൈർശനകത്തോലെയള്ള ചുവെ്യട്പതോയതിരുന്നു ്തി.എസ്ട്.എസ്ട്.എസ്തിലറെ രൂപീേരണും. 
മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേളുലെ ഇെയതിൽ സഹേരണ പ്രസ്തോനലത്ക്കുറതിച്ചുള്ള ആശയ
ങ്ങൾ പ്രചരതിപ്തിച്തുും സഹേരണതോെതിസ്തോനത്തിൽ മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേലള സും�െതി
പ്തിക്കുന്നതതിനട് കനതൃത്ും നെട്േതിയതുും ലപകരരതോ പതിതതോവതോയതിരുന്നു. വതിജനമതോയ ആളതി
ല്ലതോത്തുറ എന്ന ഗ്തോമത്തിൽ 30 ഏക്ർ ഭൂമതിയതിൽ 56 ഭവനങ്ങൾ നതിർമ്മതിച്ചു ലേതോണ്ടട് 
രൂപതയലെ ലതക്ൻ തീരത്ട് നതിന്നട് ൈരതിദ്രരതോയ മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേലള ഇവതികെക്ട് 
ലേതോണ്ടുവന്നു പുനുഃരധതിവസതിപ്തിച്ചു. ആളതില്ലതോത്തുറലയന്ന ഊഷരഭൂമതിലയ ആൾവതോസമു
ള്ള ഭൂമതിയതോക്തി മതോ്തി എന്നു മതോത്രമല്ല ആകൈശത്തിനട് മരതിയനതോെട് എന്ന കപരുും നെട്േതി. 
അവതിലെ പുതതിയ ഇെവേക്ട് രൂപും നെട്കേയും ലചയട്തു. ലസറെർ കഫതോർ സ്റ�ീസതിലെ 
ക�തോ.കജതോൺകര്യലറെ അഭതിപ്രതോയത്തിൽ ''മനുഷ്യലറെ സമഗ്വതിേസനും എന്ന േതോഴ്ചപ്തോ
െട് പ്രതോകയതോഗതിേമതോയതി ഉൾലക്തോണ്ടട് ലേതോണ്ടട് പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ എത്തിച് ചുരുക്ും ചതിെ 
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വ്യക്തതിേളതിൽ ഒരതോളതോയതിരുന്നു ബതിഷപ്ട് ലപകരര.'' മനുഷ്യ വതിഭവകശഷതിയലെ ശരതിയതോയ 
ആസൂത്രണത്തിലൂലെ മരതിയനതോെതിലന വതിേസന ഭൂമതിേയതോക്തിയ മതോ്തിയ ലപകരരതോ പതിതതോ
വതിലറെ ക്തോന്ൈർശതിത്ലത് എന്നുും ആൈരകവതോലെ അനുമേരതിക്ലപ്ടുും.

തെസ്തോന നഗരതിയതിൽ ലപതോതുവതോയ കൂെതിവരവതിനട് കവൈതിയതോയ ബതിഷപ്ട് ലപകരരതോ ഹതോൾ, 
പഠനപരതിശീെന പരതിപതോെതിേൾ സും�െതിപ്തിക്ലപ്ടുന്ന ലവള്ളയമ്പെും ജൂബതിെതി ലമകമ്മതോ
റതിയൽ ആനതികമഷൻ ലസറെർ, വതിവതിധ ശുശ്രൂഷേളുലെ സമന്യകവൈതിയതോയ സമന്യ
ബതിൽ�തിുംഗട്സട്, ബതിഷപ്ട് കജക്ബട്സട് കേതോകമഴട്സ്യൽ കേതോുംപ്ലക്ട്, ആതുര ശുശ്രൂഷതോരുംഗ
ത്ട് തതിരുവനന്തപുരത്ട് മതിേച് കസവനും നെട്കന്ന ജൂബതിെതി ലമകമ്മതോറതിയൽ കഹതോസ്പതി്ൽ 
ഇവലയല്ലതോും അഭതിവന്്യ കജക്ബട് അച്തോരുപറമ്പതിൽ പതിതതോവതിലറെ അജപതോെന ശുശ്രൂഷതോ 
േതോെയളവതിൽ ഉയർന്നുവന്ന സ്തോപനങ്ങളതോണട്.

സതോമൂഹ്യതതിന്േളതോയ മൈ്യും െഹരതി വസട്തുക്ളുലെ ഉപകയതോഗും എന്നതിവലക്തതിരതോയ 
കപതോരതോട്ടും ശക്തതിപ്രതോപതിച്തട്, കൂട്ടതോയട്മേളതിൽ രൂപലപ്ട്ട ലപതോതുകബതോധത്തിലറെയും സർ
കവതോപരതി വചനലവളതിച്ത്തിലറെയും അെതിസ്തോനത്തിെതോയതിരുന്നു. സമൂഹലത് ഒന്നതോലേ 
േതോർന്നു തതിന്നുന്ന േ്യതോൻസറതോയതി മതോറതിയ മൈ്യലമന്ന മഹതോവതിപത്തിലനതതിലര കബതോധ
വൽക്രണും നെന്നതുും അെതിസ്തോന ദക്സ്തവ സമൂഹങ്ങളതിലൂലെയതോയതിരുന്നു. ഇവതിലെ 
വഴതിേതോട്ടതിയതോയും വഴതിവതിളക്തോയും നതിെലേതോണ്ടതട് സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതോണട്. സ്ത്രീധന 
സമ്പ്രൈതോയും, ധൂർത്ട്, ആ�ുംബരും തുെങ്ങതി എണ്മ് വതിഷയങ്ങൾ ഏല്ടുത്തുലേതോണ്ടട് 
സൂസപതോേ്യും പതിതതോവതിലറെ കനതൃത്ത്തിൽ നെത്തിയ നതിരവധതി കപതോരതോട്ടങ്ങൾ കേരള 
ചരതിത്രത്തിൽ െബട്ധപ്രതതിഷ്കനെതിക്ഴതിഞ്ഞു. മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേളുലെ ജീവതിതലത് 
തേർലത്റതിഞ് സുനതോമതി, ഓഖതി, ്ൗട്ടചുഴെതിക്തോറ്റുേൾ തീരത്ട് ആഞ്െതിച്കപ്തോൾ 
പേച്ചുകപതോയ തീരകൈശ വതോസതിേൾക്ട് ദധര്യും പേർന്ന ഇെയനതോണട് പതിതതോവട്. ദുരന്ത 
മുഖങ്ങളതിൽ ഓെതിലയത്തി ഹതഭതോഗ്യലര അകദേഹും സമതോശ്സതിപ്തിച്ചു. േതോരുണ്യത്തിലറെ 
േരും നീട്ടതിയ ഈ ഇെയലറെ സ്തോനും ജനമനസ്സുേളതിൽ നതിന്നട് മതോയട്ച്ചു േളയതോനതോേതില്ല. 
മധ്യതതിരുവതിതതോുംകൂറതിലുണ്ടതോയ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽലപ്ട്ടവർക്ട് രക്ഷേരതോയതി തീർന്ന 
മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേളുലെ കൂട്ടത്തിൽ തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയതിലെ തീരമക്ളുമുണ്ടതോ
യതിരുന്നു. മത്്യലത്തോഴതിെതോളതിേളുലെ കരതോൈനങ്ങളുും കവൈനേളുും ഭരണേർത്തോക്ളുലെ 
ബധതിരേർണ്ങ്ങളതിൽ പതതിച്കപ്തോൾ നീതതിക്ട് കവണ്ടതി കപതോരതോടുന്ന പ്രവതോചേനതോയതി സൂ
സപതോേ്യും പതിതതോവട് മതോറതി. ലസക്ട്ടറതികയ്തിനുും രതോജട്ഭവനതിനുും മുമ്പതിൽ മത്്യലത്തോഴതിെതോ
ളതിേളുലെ അണലപതോട്ടതി ഒഴുേതിയ വതിേതോരങ്ങൾക്കു മുമ്പതിൽ അകക്ഷതോഭ്യനതോയതി നതിെലേതോണ്ടട് 
മതോന്യമതോയതി പറകയണ്ടതട് ശക്തമതോയതി പതിതതോവട് പറഞ്ഞു. പരതിസ്തിതതിക്കു സുംഭവതിച്ചുലേതോ
ണ്ടതിരതിക്കുന്ന നതോശലത് ചൂണ്ടതിക്തോണതിച്ചുലേതോണ്ടട് പ്രകൃതതി സുംരക്ഷണത്തിനതോയതി ഉറലക് 
ശബ്തിച്തിരുന്ന സുഗതകമതോരതി െീച്കറതോലെതോപ്ും പതിതതോവുും നതിെലേതോണ്ടു. തതിരുവനന്തപുരും 
നഗരത്തിലറെ സതോമൂഹ്യ സതോുംസ്കതോരതിേ കവൈതിേളതിൽ നതിറസതോന്നതിദ്ധ്യമതോയതിരുന്നു സൂസ
പതോേ്യും പതിതതോവട്. ശതോന്തതി സമതിതതി എന്ന മതസൗഹതോർദേ കൂട്ടതോയട്മയലെ സ്തിരതോദ്ധ്യക്ഷനതോ
യതിരുന്നു പതിതതോവട്. സുൈീർ�മതോയ 31 വർഷക്തോെും അജപതോെന ശുശ്രുഷേൾ നതിർവ്ഹതിച്ട് 
പുതതിയ ഇെയനതോയ ക�തോ.കതതോമസട് ലജ ലനക്തോക്ട് ചുമതെ ദേമതോറുകമ്പതോൾ സൂസപതോ
േ്യും പതിതതോവട് കൃതതോർത്നതോണട്. അതതിരൂപതയതിൽ മുൻഗതോമതിേൾ തുെങ്ങതിവച് മഹനീയ മതോ
തൃേേൾ പതിൻ ലചല്ലുവതോൻ ലനക്തോപതിതതോവട് പ്രതതിജ്ഞതോബദ്ധനതോകന്നു. ത്യതോഗധനരതോയ 
പതിതതോക്ന്തോരുലെ േതോല്പതോടുേൾ പതിൻലചന്നുലേതോണ്ടട് തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയതോകന്ന 
പ്രതോകൈശതിേ സഭലയ ദൈവരതോജ്യമൂെ്യങ്ങൾക്നുസൃതമതോയതി പരതികപതോഷതിപ്തിക്തോൻ ദൈവും 
അകദേഹത്തിനട് ശക്തതിപേരലട്ട എന്നതോണട് ദൈവജനത്തിലറെ പ്രതോർത്ന.   
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തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപതയലെ കപതോയേതോെ  ആത്ീയ സതോരഥതിേലള പരതിചയലപ്
െതോും :  ഇരുപത്തിലയതോന്നു വർഷക്തോെും തതിരുവനന്തപുരും രൂപതലയ നയതിച് മഹതോയതിെ
യനതോണട് ബതിഷപ്ട് വതിൻസറെട് ലൈകരര. ഇകദേഹത്തിലറെ അജപതോെനനതോളുേളതിൽ വതികൈശീ
യരുും തകദേശീയയരുമതോയ ദവൈതിേരുലെ കമൽകനതോട്ടത്തിൽ മതിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഈർജ്ജസ്െമതോയതി മുകന്നറുേയും രൂപത ആദ്ധ്യതോത്തിേ ഭൗതീേമണ്ഡെങ്ങളതിൽ നതിർ
ണ്തോയേ പുകരതോഗതതി ദേവരതിക്കുേയും ലചയട്തു.
ബതിഷപ്ട് വതിൻസറെട് ലൈകരരയലെ സഹതോയലമത്രതോനതോയതി 1955 ആഗസ്റട് 24-നട്  ബതിഷപ്ട് 
പീ്ർ ബർണതോ�ട് ലപകരര നതിയമതിതനതോയതി. 1966-ൽ ബതിഷപ്ട് വതിൻസറെട്  ലൈകരര 
സ്തോനലമതോഴതിഞ്തതിനുകശഷും തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയലെ ലമത്രതോനതോയതി അകദേഹും 
ചുമതെകയറ്റു. തതിരുവനന്തപുരും രൂപതലയ എല്ലതോ അർത്ത്തിലുും പുകരതോഗതതിയലെ പതോത
യതികെക്തോനയതിക്കുവതോൻ അഭതിവന്്യ പതിതതോവതിനട് സതോധതിച്ചു. രൂപതയലെ സതോമ്പത്തിേ ഭദ്രത  
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധപതതിപ്തിച്ചു. കപ്രഷതിത പ്രവർത്നങ്ങൾക്ട്  ആക്ും 
കൂട്ടുന്നതതിനതോയതി വതിവതിധ സന്യതോസ വതിഭതോഗങ്ങളതിൽലപ്ട്ട ദവൈതിേലരയും സന്യതോസതിനതിേ
ലളയും രൂപതയതികെയ്കട് ക്ഷണതിക്കുേയും േന്യേതോെയങ്ങളുും സന്യതോസഭവനങ്ങളുും 
രൂപതയതിെകങ്ങതോളമതികങ്ങതോളും സ്തോപതിക്കുേയും ലചയട്തു. സതോമൂഹ്യ കസവനരുംഗത്ട് പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന TSS ലറെ സ്തോപേൻ ബതിഷപ്ട് ലപകരരയതോയതിരുന്നു. മത്്യലത്തോഴതിെതോളതി
േലള പുനുഃരധതിവസതിപ്തിച് മര്യനതോെട് ലഹൗസതിുംഗട് സ്കീമുും മത്്യലത്തോഴതിെതോളതി സഹേരണ 
സും�വുും സ്തോപതിച്തട് അഭതിവന്്യ പതിതതോവതിലറെ ശ്രമഫെമതോയതോണട്. തുമ്പ ബഹതിരതോേതോശ 
കക്നദ്രത്തിനുകവണ്ടതി കൈവതോെയവുും ദവൈതിേവസതതിയും ജനങ്ങളുലെ സഹേരണകത്തോ
ലെ രതോഷ്ടപുകരതോഗതതിക്ട് വതിട്ടുനൽേതോൻ  അകദേഹും സന്നദ്ധനതോയതി. 1978 ജൂൺ 13-നട് 
ബതിഷപ്ട് പീ്ർ ബർണതോ�ട് ലപകരര േതോെും ലചയ്തതതിലന തുെർന്നട് രൂപതയലെ അ�ട്മതി
നതിസട്കരേ്റതോയതി കമതോൺ. മതോർക്ട് ലനക്തോ നതിയമതിതനതോയതി.

hnizmkhoYnIfnse  hnizmkhoYnIfnse  
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പരതിശുദ്ധ പതിതതോവട് കജതോൺ കപതോൾ മതോർപതോപ് 1979 ഒകക്ടതോബറതിൽ ക�തോ. കജക്ബട് അച്തോ
രുപറമ്പതിെതിലന തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയലെ മുന്നതോമലത് ലമത്രതോനതോയതി നതിയമതിച്ചു. 
പ്രതോർത്നയതിലൂലെയും സഹനത്തിലൂലെയും രൂപതയതിലെ വതിശ്തോസതിേളുലെ ആദ്ധ്യതോത്തി
േവുും ഭൗതതിേ വുമതോയ പുകരതോഗതതിക്തോയതി സ്യും സമർപ്തിച് കയതോഗീവര്യനതോണകദേഹും.
1979 ഒകക്ടതോബർ 7-നട് രൂപതയലെ ലമത്രതോനതോയതി സ്തോനകമ് അഭതിവന്്യ കജക്ബട് 
അച്തോരു പറമ്പതിെതോണട് പ്രതോകൈശതിേ സഭലയ വത്തിക്തോൻ പഠനങ്ങളനുസരതിച്ട് നവീേരതി
ക്കുന്നതതിനട് കബതോധപൂർവ്മതോയ ശ്രമങ്ങൾക്ട് തുെക്മതിട്ടതട്. കജക്ബട് പതിതതോവട് സ്തോനകമ
്തതിലറെ എട്ടതോും വർഷും അതതോയതട് 1987-ൽ രൂപതയലെ സുവർണ് ജൂബതിെതി ആക�തോ
ഷകവളയതിൽ കേതോട്ടതോറതിൽ ഫതോ. അമകെതോത്ഭവ ൈതോസതിലറെ കനതൃത്ത്തിൽ ദവൈീേരുലെ 
ഒത്തുവതോസത്തിൽ വച്ട് ജനപങ്തോ ളതിത്ത്തിെധതിഷ്തിതമതോയ വളർച്യലെ ൈതിശ നതിർണ്യതി
ക്ലപ്ട്ടു. ജനപങ്തോളതിത്ും എല്ലതോ കമഖെേളതിലുും വളർത്തിലയടുക്തോൻ കജക്ബട് പതിതതോവതി
ലറെ കനതൃത്ത്തിനട് േഴതിഞ്ഞു. അൽമതോയർക്കു കവണ്ടതി രൂപുംലേതോണ്ട സഭ (Church for 
the People) എന്ന ൈർശനത്തിൽ സഭതോൈർശനും ഉൾലക്തോണ്ടുലേതോണ്ടട്  രൂപതയതിൽ 
നവീേരണത്തിനട് തുെക്ും കറതിച്തട് കജക്ബട് അച്തോരു പറമ്പതിൽ പതിതതോവതോയതിരുന്നു.
1990-ൽ സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് ഇെയനതോയതി സ്തോനകമറ്റു പ്രതോകൈശതിേ സഭയതിൽ നെന്നു 
വന്ന നവീേരണ യജ്ഞങ്ങലള സമഗ്മതോയതി വതിെയതിരുത്തോൻ വതിവതിധ േമ്മതിഷനുേ
ലള നതികയതോഗതിച്ചു. േമ്മതിഷനുേളുലെ േലണ്ടത്െതിലറെ അെതിസ്തോനത്തിൽ പങ്തോളതിത്ും 
(Participation) വതികേന്ദീേരണും (Decentralisation) േതോര്യക്ഷമത (efficiency)  േീ
ഴട്�െേ േതോര്യക്ഷമത (Principle of subsidiarity) എന്നീ ആശയങ്ങളതിലൂന്നതി ആവതിഷതി
േരതിച്  Emerging New Vision എന്ന കപരതിലുള്ള പുതതിയ വീക്ഷണും രൂപതതിയതിലെ എല്ലതോ 
തെങ്ങളതിലെയും പങ്തോളതിത് പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുള്ള ആഹ്തോനവുും മതോർഗ്ഗകരഖയമതോയതി 
തീർന്നു.
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1996 ജൂദെ 16-നട്  തതിരുവനന്തപുരും രൂപത വതിഭജതിച്ട്   ലനയ്യതോ്തിൻേര രൂപത സ്തോപതി
തമതോയതി.  രൂപത സ്തോപതിതമതോയതതിലറെ അറുപത്തികയഴതോും  വർഷത്തിൽ 2004 ജൂൺ 17-
നട്  തതിരുവനന്തപുരും രൂപത അതതിരൂപതയതോയും സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് ലമത്രതോലപ്തോെീത്
യതോയും ഉയർത്ലപ്ട്ടു. ആെപ്പുഴ, ലേതോല്ലും, പുനലൂർ, ലനയ്യതോ്തിൻേര എന്നീ രൂപതേലള 
തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപ തയലെ സതോമന്തരൂപതേളതോക്തി.
അെതിസ്തോന ദക്സ്തവ സമൂഹങ്ങലള ദൈവതോനുഭവ കവൈതിേളതോക്തോനുും വചനത്തിൽ 
കവരൂന്നതിയ കനേഹസമൂഹങ്ങൾക്ട് രൂപും നൽേതോനുും കൂട്ടതോയട്മേലള പങ്തോളതിത് സമൂ
ഹങ്ങളതോയതി രൂപലപ്ടുത്തുന്നതതിനുും മുൻഗണന നൽേതിലക്തോണ്ടട് ശുശ്രൂഷതോ സമതിതതിേലള 
പ്രവർത്ന നതിരതമതോക്തോനുും സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് കനതൃത്ും നൽേതി. 2016 ലഫബ്രുവരതി 
2-നട് തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപതയലെ സഹതോയലമത്രതോനതോയതി ക�തോ. ക്തിസട്തു ൈതോസട് രതോ
ജപ്ലന ഫ്തോൻസതിസട് മതോർപതോപ് നതിയമതിച്ചു. അതതിരൂപതതോഭരണത്തിൽ വതിജയേരമതോയ 
31 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയതോക്തിയ അഭതിവന്്യ സൂസപതോേ്യും പതിതതോവട് ഇകപ്തോൾ സജീവമതോയ 
അജപതോെന ശുശ്രൂഷയതിൽ നതിന്നട് വതിരമതിച്ട് വതിശ്രമ ജീവതിതത്തിെതോണട്.
രണ്ടര വർഷകത്തോളും ജനസുംഖ്യയള്ള തതിരുവനന്തപുരും രൂപതയതിലെ 90% ജനങ്ങളുും 
തീരകൈശവതോസതിേളതോണട്. 9 ലഫകറതോനേളതിെതോയതി 95 ഇെവേേളുും 27 സബട്കസ്റഷനു
േളുും രൂപതയതിലുണ്ടട്. 156 ദവൈതിേർ രൂപതതോ ദവൈതിേർ അജപതോെന ശുശ്രൂഷയതിൽ 
വ്യതോപൃതരതോയതിരതിക്കുന്നു. വതിവതിധ സന്യതോസസമൂഹങ്ങളതിൽ ലപട്ട നതിരവധതി ദവൈതിേരുും 
സന്യസ്തരുും വതിൈ്യതോഭ്യതോസ സതോമൂഹ്യ  കസവനങ്ങളതിൽ ഏർലപ്ട്ടതിരതിക്കുന്നു. BCC, അജപതോ
െനും, അൽമതോയർ, സതോമൂഹ്യും, വതിൈ്യതോഭ്യതോസും - കടുുംബും, യവജനും, ഫതിഷറീസട് എന്നീ 
8 ശുശ്രൂഷതോ സമതിതതിേളതിലൂലെയതോണട് അതതിരൂപതയലെ പ്രവർത്നങ്ങൾ മുകന്നതോട്ടട്  
ലേതോണ്ടട്  കപതോകന്നതട്. ഉന്നത സതോകങ്തതിേ രുംഗത്ട് രണ്ടട് എഞ്തിനീയറതിുംഗട് കേതോകളജുേ
ളുും ഒരു കനഴട്സതിുംഗട് കേതോകളജുും ഉൾലപ്ലെ നതിരവധതി വതിൈ്യതോഭ്യതോസ സ്തോപനങ്ങൾ രൂപത
യതിൽ മതിേച് രീതതിയതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.                                                                          IT
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എലറെ കപരട് സതിസ്റർ കത്രസ്യതോമ്മ കജതോസഫട് എഫട്.എും.എും. എനതിക്ട് 76 വയസ്സുണ്ടട്. 
ഇകപ്തോൾ കതതോപ്പുുംപെതി ഔവർ കെ�ീസട് കേതോൺലവറെതിൽ വതിശ്രമജീവതിതും നയതിക്കുേ
യതോണട്. 2022 മതോർച്ട് 19-നട് തതിരുവനന്തപുരും അതതിരൂപതതോ ലമത്രതോകപ്തോെീത്യതോയതി 
അഭതികഷേും ലചയ്യലപ്ടുന്ന കമതോൺ. ക�തോ. കതതോമസട് ലജ. ലനക്തോ ലൂർദേട്പുരും ലസറെട് 
ലഹെൻസട് സട്കൂളതിൽ ആറതോും ക്തോസ്തിൽ പഠതിക്കുകമ്പതോൾ എലറെ വതിൈ്യതോർത്തിയതോയതിരുന്നു.
ക്തോസ്തികെക്ട് േെന്നുവരുകമ്പതോൾകപതോലുും യതോലതതോരു ബഹളവുമുണ്ടതോക്തോത് ആ വതിൈ്യതോർ
ത്തി ഇന്നുും എലറെ ഓർമ്മയതിലുണ്ടട്. പഠനത്തിൽ എകപ്തോഴുും പ്രഥമ നതിരയതിൽ ഉണ്ടതോയതിരു
ന്ന ഈ വതിൈ്യതോർത്തിലയ െീച്ർമതോരതോയ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധതിച്തിരുന്നതട് ആകരതോടുും പരുഷമതോയതി 
സുംസതോരതിക്തോത് പ്രകൃതുംലേതോണ്ടതോയതിരുന്നു. പുഞ്തിരതിച്ചുലേതോണ്ടുമതോത്രകമ ആകരതോടുും 
സുംസതോരതിക്കൂ. സഹപതോഠതിേൾക്ട് എകപ്തോഴുും പ്രതിയങ്രനതോയതിരുന്നു കതതോമസട് എന്നതുും 
ഞതോൻ ഓർമ്മതിക്കുന്നു. അദ്ധ്യതോപേകരതോെട് എകപ്തോഴുും ആത്തോർത്മതോയതിത്ലന്ന ഈ വതി
ൈ്യതോർത്തി ആൈരവട് പുെർത്തിയതിരുന്നു. ബതോഹ്യമതോയതി അസതോധതോരണത്ലമതോന്നുമതിലല്ലങ്തി
ലുും ദൈവത്തിലറെ  ദൃഷ്തിയതിൽ തീർച്യതോയും എലറെ പ്രതിയലപ്ട്ട ഈ വതിൈ്യതോർത്തി പ്രതിയങ്
രനതോയതിരുന്നു. ഇകപ്തോൾ എലറെ പ്രതിയലപ്ട്ട വതിൈ്യതോർത്തിലയ തലറെ ജനലത് നയതിക്തോൻ 
ലതരലഞ്ടുത്തിരതിക്കുന്നതതിൽ എനതിക്കുും എകന്നതോലെതോപ്ും ഈ വതിൈ്യതോർത്തിക്ട് അറതിവട് 
പേർന്നുലേതോടുത് എല്ലതോ ഗുരുക്ന്തോർക്കുും ഏലറ ചതോരതിതതോർത്്യമുണ്ടട്. അതതിരൂപതയ
ലെ പ്രതിയങ്രനതോണട് അന്നുും ഇന്നുും എലറെ വതിൈ്യതോർത്തി. അേലെയതിരുന്നുലേതോണ്ടതോയതോ
ലുും ഞതോൻ ദൈവതതിരുമുമ്പതിൽ എലറെ പ്രതിയ വതിൈ്യതോർത്തിക്കുകവണ്ടതി പ്രതോർത്തിക്കുന്നു...

AIsebmsW¦nepw AIsebmsW¦nepw 
ssIIÄ Iq¸n ssIIÄ Iq¸n 
{]mÀ°n¡pIbmWv  {]mÀ°n¡pIbmWv  
Cu kaÀ¸nX....Cu kaÀ¸nX....
സരിസ്റർ ഡരേസ്യോമ്മ ഡ�ോസഫ്   എഫട്.എും.എും.

എബറെ വരിദ്യോർത്രി, എബറെ അഭരിമോേം
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