
വിശവ്ാസകാഴ്˘ചകെളാരുkിoരു്രഗാമം; 
ചnനpിയിൽമതസൗഹാർdtിന്˘െറവലിയെപരുnാൾ.  
******** +++++++++ ************ 

 

മേനാജ്˘ ചnനpി 
ഓൺൈലൻറിേpാർ ർ 
--------------------------------------- 
oരു്രഗാമtിന്˘െറസവ്തവ്വുംതലമുറകളുെടവിശവ്ാസtിന്˘െറസാkയ്വുമായിചnനസുഗ
nംപരtുnoരുേദവാലയം .ചnനpിവലിയപി.  

ക ീരിൽകുതിർnaർtനകളുമായിചnനp
ിപുണയ്ാളcന്˘െറസnിധിയിേലk് 
വിശവ്ാസലk ളാണുഓേരാെപരുനാൾകാല
tുംetിേcരുnത്˘
.ചnനpിയിെലസഹദാേയാടുവിശവ്ാസതീ
kണതെവളിെpടുtുnകാഴ്˘ചകൾkാണു്രഗാ
മംഈദിന ളിൽസാkയ്മാകുക. 
ത ളുെടആ്രഗഹ ളുംaഭിലാk ളുംപു
ണയ്ാളcന്˘െറമുnിൽസമർpിc് 
aഭയെpടുംേബാൾത െളoരുനാളുംൈകെവടി
യിലല്enവർuറcുവിശവ്സിkുnു.കർtാവി
ന്˘െറസnിധിയിൽത ളുെടaേപkകൾപുണയ്
വാൻസമർpിc് 
നnകൾoരുkുെമnതാണുiതുവെരയുaവ
രുെടaനുഭവസാkയ് ളും. 
കഠിന്രപയാസ ളിലുംേരാഗപീഠകളിലുംആകു
ലചിnകളിലുംെപ ് uഴലുnവർk് 
ആശവ്ാസtിന്˘െറപനിമ ാണുചnനpിപു
ണയ്ാളcേനാടുമാdയ്s്രപാർtനയാൽലഭി



kുnത്˘
.സnാപക ീേരാെടപുണയ്ാളcന്˘െറഈമ ിൽetി്രപാർtിcാൽസേnാഷക ീേരാെടമാ്രതേമ
iവിെടനിnുതിരിെകേപാകാനാകൂ.iതാണുiവിടുെtവിശവ്ാസtിന്˘െറആഴം.ജാതിമതവർgവി
േവചനമിലല്ാtമതൈമ്രതിയുെടസംഗമഭൂമിയാണുചnനpിenവിശവ്ാസപ ണം.iവിടുെtഓ
േരാചട ിലും്രഗാമംമുഴുവൻoരുമേയാെടനീ ുnകാഴ്˘ചമാ്രതമാണുകാണാനാകുക.തീർtാടന
tിനായികാൽനടയായുംമ ുമായിനാനാേദശtുനിnുെമtുnവിശവ്ാസികെളനിറ മനേsാെട
ത ളുെടസഹദായുെടമ ിേലkവെരസവ്ീകരിkുnു.നൂ ാ ുകൾk് മുൻപ്˘ 
iവിെടകുടിേയറിപാർtൈ്രകസ്˘തവർk് 
ആരാധനkായിേവ സൗകരയ് ൾoരുkിയതുംakാലെtഹിnുസേഹാദരnാരായിരുnു.i
nും െപരുnാൾദിനtിൽൈഹnവരുെടപ ാളിtംെകാ ് ഏെറ്രശേdയമാണുഈനാട്˘

.േലാകtിനുമുnിൽനലല്സാ
kയ്മാവുകയാണുവിശുd
ന്˘െറatുതസാnിdയ്മു
ഈ്രഗാമം.തnൂലംമതൈമ്രതി
യുെടസംഗമഭൂമിയായിചnന
pിaഭിമാനേtാെടയാണു
നിലെകാുnത്˘. 
േമടമാസംaടുkുnേതാെടച
nനpിkാർk് 
വലിയutാഹവുംആേവശ
വുമാണു. 
െപരുnാളിന്˘െറഓർmതെn
പറ റിയിkാനാകാtസ
േnാഷമാണുaവരിൽനിറkു
nത്˘

.ചnനpി്രഗാമംമാ്രതമായിoതു ുnിലല്ആസേnാഷം.െതാ ടുtiടtി , 
െകാടുമൺ,a ാടിkൽ,ത ,കുടമുk്,വിേkാട്˘ , ൈകp ൂർ,െനരിയാപുരം,െനടുമൺകാവ്˘ 
തുട ിസമീപ്രഗാമ ളിേലkുംഈസേnാഷംപകർnുകാണാനാകും.േലാകtിന്˘െറഏതുേദശtാ
യാലുംെപരുnാൾകാലt് 
uപജീവനാർtംനാടുവി ത ളുെട്രപിയെp വെരലല്ാംസഹദായുെടെപരുnാൾകൂടാെനtുെമn
ത്˘ 
aവരുെടസേnാഷtിനുമാ ുകൂ ുnു.atരtിൽേനാkിയാൽെപരുnാൾoരർttിൽotു
േചരലിന്˘െറദിന ൾകൂടിയാണു.്രഗാമtിന്˘െറoരുമയുംഭkിയുെടേനർkാഴ്˘ചയുംൈദവാനു്രഗ
ഹtിന്˘െറേവദിയുമാണുചnനpിെപരുnാൾenുതെnപറയാം.ആചാരaനു ാന ളിൽത
നതുപാരംബരയ്ംകാtുസൂkിkുnേദവാലയസnിധിേതടിജനലk ളാണുഓേരാെപരുnാൾകാ
ലtുംetുnതു. 
െപരുnാൾകാലെtഏ വുംൈവശി മായചട ാണുെചംെബടുp്

.ചnനpിയുെടചരി്രതവുമായിiഴേചർnുേപാകുnതാണു
ഈചട ്.േലാകtാദയ്മായിെചംെബടുp് 
enaനു ാനംആരംഭിcത്˘ 
ചnനpിവലിയപിയിലാെണnതാണുചരി്രതം.The 
st.Thomas Christian encyclopedia യിലും Dr.George menachery 
യുെടയുംേഡാ.സാമുവൽചnനpിയുേടയും്രപീത്˘ 



ജിേജാർjിന്˘േറയുംiതുസംബdിcപുസ്˘തക ളിലുംചnനpിപിയുേടയുംെചംെബടുpി
ന്˘േറയുംചരി്രതപ ാtലംപരാമർ ിkെp ി ുതായികാണാം. 
ചnനpിെചംെബടുpിെനaനുസ്˘മരിc് in്േകരളtിെലവിശുdഗീവർgിസ്˘ 
സഹദായുെടനാമtിൽsാപിkെp o ുമിkപികളിലുംെപരുnാളിേനാടനുബnിc് 
െചംെബടുp് enഈചട ് നടtിവരുnതായികാണാം. 
 
നൂ ാ ുകൾk് മുൻപ്˘ 
ചnനpിപിagിkിരയായേpാൾപുതിയoരുേദവാലയംപണിയാൻതീരുമാനിcു.പിയു
െടനിർmാണtിനുതടികൾേതടിപിയിൽനിnുംoരുപ ംആളുകൾെകാടുമൺകു ിവനtിൽ
േപായി.െവ ിയി തടിമര ൾപിയിെലtിkാൻaവർk് 
സാധിcിലല്.മു ിേnൽനിnവർത ളുെടപുണയ്ാളcെനuctിൽവിളിcു്രപാർtിcു.വിശവ്ാസ
േtാെടയുaവരുെട്രപാർtനസഫലമായി....െപാടുnനേവആകാശt് 
വൻകാർേമഖ ൾരൂപെp ുവൻമഴെപയ്˘തു.കുtിെയാഴുകിവnമഴെവtിൽെവ ിയി തടിമ
ര ൾേചർt് െക ിച ാടമാkി...aവർസഹദാഗീത ൾപാടിവലിയപിk് 
സമീപമായിoഴുകുnവലിയേതാടിൻകരയിൽetിc് പുതിയപിk് തുടkമി ു.പിപണിk് 
etിയവർk് നാനാജാതിമതസ്˘tർെകാ ുവnaരിസമീപെtവലിയേതാടിൻകരയിൽര ് 
വലിയെചംബുകളിലായിപാകംെചയ്˘തു.പാകംെചയ്˘ത്˘ 
തyാറാkിയേചാറുെചംേബാടുകൂടികുരിശുമാ്രതുകയിൽമുളംത ിൽേചർt് ബnിc് 
ആേഘാഷപൂർvംനാനാജാതിമതസ്˘tർേചർn്സഹദായുെടaപദാന ൾപാടിപിk് 
സമീപെtകുതിരpുരയിൽetിc് 

anദാനംനടtി.തുടർn്eലല്ാ
വർഷവുംേപായകാലെtoരുമ
യുെടനലല്സ്˘മരണപുതുkുnചട

ായിiത്˘ മാറി.പിnീട്˘ 
െചംെബടുp് enേപരിൽiത്˘ 
aറിയെp ു. inുംപിk് 
സമീപെtവലിയേതാ ിൻകര
യിലാണുപുണയ്ാളcന്˘െറേനർc
േചാർപാകെpടുtിeടുkുn
ത്˘
.iവിെടേവവിkുnേനർcേചാ
റാണുകുതിരpുരയിേലk് 
eഴുnിkുnതും. 
ആദയ്കാല ളിെലെപരുnാളു
കളിൽi െനനാനാേദശ ളിൽ
നിnുംവിശവ്ാസികൾസമർpി
kുnaരിപൂർ മായുംപാവ

ൾk് 
വിതരണംെചyുകപതിവായിരു
nു.inുംആപതിവ്˘ 

നിലനിർtിവരാറു ്.കാർഷികസമൃdിയുെടേപായകാല ളിൽനില ളിൽനിnുംെകായ്˘ത്˘ 
eടുkുnെനലല്ിൽoരുപ ് പുണയ്ാളcനായികരുതിസൂkിc് െപരുnാൾകാലt് 
നൽകുnoരുപതിവ്˘ സംസ്˘കാരവും്രഗാമ ളിൽനിലനിnിരുnു.iതിൽഏെറകൗതുകകരമായത്˘ 
inുംവലിയപിെപരുnാളിനുെചംബിൽആദയ്ംaരിസമർpണംെചയ്˘ത്˘ വരുnത്˘ 



a ാടിkൽവടkുേമkാ ുതറവാ ിൽനിnുഹിnുകാരണവരാണു. 
കാരണവരുെടaഭാവtിൽആകുടുബtിെലെതരെഞടുkെp ്രപതിനിധികളാകുംഈചട ് 
aനു ിkുക. പരംബരാഗതമായിനൂ ാ ുകളായിപിnുടരുnആചാരമാണിത്˘
.കുതിരകുളബടിശbംേക ുണരുnചnനpിen്രഗാമംപൗരാണികതയുേടയുംസാംസ്˘കാരികാനു
രൂപണtിന്˘േറയുംേനർkാഴ്˘ചയാണുകാ ിതരുnത്˘ 
 
മല രസഭയുെടനാനാേദശ ളിൽനിnുംപദയാ്രതികരായുംവാഹന ളിലായുംഭkർ്രപധാനെപ
രുnാൾദിന ളായെമയ്˘ 7 നും8 നുംവലിയപിയിേലk് 
്രപവഹിkും.മതപരമായആേഘാഷtിനpുറംസ്˘േനഹtിന്˘െറ 
...oരുമയുെടനാടിന്˘െറutവമായാണുചnനpിന്˘െറെപരുnാൾകീർtിേകൾkുnത്˘
.മതസൗഹാർdtിന്˘െറവലിയെപരുnാൾenതാണുചnനpിെപരുnാളിെനമഹതവ്രമാkുn
ത്˘.വിളിcാൽവിളിpുറt് 
etുnപുണയ്ാളcനാണുചnനpിപിയിേലെതnാണുപഴയതലമുറയുംപുതിയതലമുറയും
വിശവ്സിkുnത്˘.a്രതമാ്രതംaനുഭവസാkയ് ളാണുiവിെടനിnുuയർnുേകൾkുnത്˘
.നാനാജാതിമതസ്˘തർത ളുെടഹൃദയഭാരംiറkിവkനുatാണിയായിഈേദവാലയെt
കാണുnു.സർpശലയ്മുവരും,തവ്ക്˘ േരാഗബാദിതരും,സnാനഭാഗയ്ംേതടുnവരും, 
േരാഗപീഡകളാൽവലയുnവരുംആശവ്ാസംേതടിപുണയ്ാളcന്˘െറതിരുസാnിധയ്മുകൽകുരിശി
ലുംതിരുേശഷിp് കബറിലുെമtിസർvംസമർpിc് 
്രപാർtിkും.കൽകുരിശിൽെനയ്˘തിരികtിcുംപിkുമൂnു്രപദkിണംവcും,െചംബിൽaരി
സമർpിcും,കുർബാനെചാലല്ിcും, 
ത ളുെടേനർcകാഴ്˘ചകളാൽaനു്രഗഹീതരായാണുo◌ാേരാഭkരുംമട ുnത്˘
.eലല്ാവർഷവുംമല രയുെടപരമാധയ്kനായകാേതാലിkാബാവാതിരുേമനിചnനpിയിൽe
ഴുnിമുഖയ്കാർmികനാകുnപതിവുംiവിെടu ്.ഭ്രദാസനെമ്രതാേpാലീtാകുറിയാേkാസ്˘ 
മാർkീമീസും,മ ് തിരുേമനിമാരുംെപരുnാളിന്˘െറചട ുകൾk് 
േനതയ്തവ്ംനൽകി്രപധാനദിവസ ളിൽiവിെടനിതയ്സാnിദയ്മാകുnതുംകാണാനാകും.പരി.സഭa
്രതയും്രപാധാനയ്േtാെടയാണുഈേദവാലയെtക ുവരുnത്˘
.േദശവഴികെളലല്ാംoരു ികഴി ു. 
ചnനpിപിonുകാണുകenതുേപാലുംoരുമഹാഭാഗയ്മാണു.കാരണംi്രതേമൽൈവശി
ഷ്˘ഠയ്മായoരുേദവാലയംമല രയിൽതെnaപൂർvമാണു.േഗാഥിക്˘ ശിൽപഭംഗിെകാ ് 
്രശേdയമായേദവാലയംൈഹnവ- isാമിക- 
ൈ്രകസ്˘തവവാസ്˘തുവിദയ്യിലാണുപണിതുയർtിയിരിkുnത്˘
.വി.മദ്˘ബഹമൂnുദിശകളിൽകൂടികാണാനാകുnരീതിയിലാണുപണിതിരിkുnത്˘
.വാസ്˘തുശിൽപവിദയ്യുെടeലല്ാകരവിരുതുംuപേയാഗിc് iേnാ- സാരസനിക്˘ 
ൈശലിയിൽതീർtേദവാലയംമേനാഹരമായoരുകാഴ്˘ചയാണുസmാനിkുnത്˘. 

 



 
 
പtനംതി ജിലല്യിെലചnന
pിയിൽൈ്രകസ്˘തവകുടി
േയ ംനടkുnത്˘ 
പതിനാറാംനൂ ാേ ാടുകൂ
ടിയാണു.ആദിമകാല ളിൽ
ആരാധനkായിaവർആ്രശ
യിcിരുnത്˘ 
തുംബമൺകടംബനാട്˘ 
പികെളയാണു.ചnനp
ിയിൽകുടിേയറിയൈ്രക
സ്˘തവർiവിെടജീവിcുവ



nൈഹnവസേഹാദര ളുമായി്രദിഡമായആtബnംപുലർtിേപാnിരുnു.ൈഹn



വനായoരുകാരണവർk് സഹദായുെടദർ നംകൽകുരിശിരിkുnഭാഗtുവc് 



u ായതായുംaേdഹംനാ ു്രപമാണികേളയുംമ ുംവിളിc് 



കൂ ിവിവരംധരിpിkുകയുംെചയ്˘തു.പിnീട്˘ 



ൈ്രകസ്˘തവരായകുടിേയ k്കാരുെടേന്രതുതവ്tിൽസഹദായുെടനാമtിൽകൽകുരിശ്˘ 
പണികഴിpിkെp തായാണുചരി്രതം.പിൽkാലt് കുരിശിേനാട്˘ 
േചർn്ഓലയിൽതീർtആരാധനാലയംപണിതീർtു.കാല്രകമtിൽപലകാലഘ ളി
ലായിപിപുതുkിപണിതു.വലിയപിenനാമകരണtിൽ 1875 
പുനർനിർmിcേദവാലയtിനുമാർabുപാ്രതിയർkീസാണുതറkലല്ി ത്˘
.ശkിഭ്രദരാജാknാരുെടഭരണാസീമയിൽെp ്രപേദശ ളായിരുnുെകാടുമൺuൾെpടു
nചnനpി്രപേദശ ൾ.akാലെtെപരുnാളുകളിെലറാസയിൽശkിഭ്രദരാജാk
nാരുെട്രപതിനിധികൾaകംബടിേസവിcിരുnത്˘ 
പതിവായിരുnു.രാജഭരണംaവസാനിkുംവെരഈപതിവ്˘ 
തുടർnിരുnു.പിൽകാലt്
 സഹദായുെടകുതിരെയaനുസ്˘മരിp്പിkുnoരുകുതിരെയതടിയിൽതീർt് 
െപരുnാൾകാല ളിൽaതിനുമുകളിലായിസഹദാേവഷദാരിയായിoരാൾകയറിയിരു
n്റാസെയaനുധാവനംെചyുnരീതിu ായിരുnു.ഈകുതിരെയസൂkിkുn്നതിനാ

യിoരുകുതിരpുരതെnപ
ണികഴിpിcിരുnു.നാ ാചാ
ര ളിൽaക്˘ഞ്˘ജനായിരു
noരുവിേദശെമ്രതാൻകുതി
രെയെവ ികീറിനശിpിcതാ
യിപറയെpടുnു.in്aതി
ന്˘െറസ്˘മരണkായിസഹദാ
യുെടസവ്ർ ാ ിതരൂപംi
വിെടസൂkിkുnു.െപരു
nാൾദിനംകുതിരപുരയിൽ
നിnുംiത്˘ eഴുnിc് 
പിയുെട്രപധാനഭാഗt് 
്രപതിഷ്˘ഠിkും.കാലഘ tി

ന്˘െറആവശയ്െമnവ ംസഹദായുെടമ ിൽoരുവലിയേദവാലയtിനായി 
1987ഡിസംബറിൽപരി.മാർേtാmാമാതയ്ൂസ്˘ 
്രപഥമൻകാേതാലിkാബാവാതിരുേമനിaടിsാനശിലയി ു.ൈദവtിന്˘െറaനു്രഗഹമാ
യി 2000 
tിൽപണിപൂർtിയായേദവാലയംakരാർdtിൽആേരയുംവിസ്˘മയിpിkുnതാ
യി.isാമികശിൽപകലയുെടലാളിതയ്വുംൈഹnവതcുശാസ്˘്രതtിന്˘െറഗാംഭീരയ്വും
ൈ്രകസ്˘തവേദവാലയtിന്˘െറചാരുതയുംസമനവ്യിc് 
മേനാഹരമായoരുൈദവാലയംചnനpി്രഗാമtിനുതിലകകുറിയായിuയർn്െപാ

ി. 
പരി.മാർേtാmാമാതയ്ൂസ്˘ ദിദീയൻകാേതാലിk്◌ാബാവായാൽകൂദാശെചയ്˘ത 
േദവാലയtിൽ 2004 ൽവിശുdഗീവർgീസ്˘ സഹദായുെടതിരുേശഷിp് 
്രപതിഷ്˘ഠിcു.തീർtാടകരായികാല ൾk് മുേബചnനpിയിേലk് 
ഭkരുെടവരവു ായിരുnു.enാൽസഹദായുെടoരുേദവാലയtിൽകാൽനടയായിവി



ശവ്ാസികൾതീർtാടനtിനുetുnആദയ്േദവാലയമാണുചnനpി.1998 
മുതൽiവിേടk് 
വിവിദേദവാലയ ളിൽനിnുംപദയാ്രതികരായുംഭkർetിതുട ി.വിശുdന്˘െറa
tുതസാnിധയ്ംെകാ ് ചnനpിേദശ ൾkുമpുറേtk്
 ഖയ്ാതിേനടുകയാണു.2000ൽപുതുkിപണിതേദവാലയംസnർ ിkാൻaർേmനിയൻഓ
ർtേഡാക്˘സ്˘ സഭയുെടബിഷp് ആഖാൻബലാസിേയാസ്˘ സnർ നംനടtിയിരുnു.2010 
ചnനpിെയസംബnിc് 
ചരി്രതtിന്˘െറസുവർ കാലഘ ംenവ്ിേശഷിpിkാവുnസംഭവtിനുപുണയ്ംെച
യ്˘തമെ ാരുതലമുറസാkയ്മാവുകയായിരുnു.പരി.ബേsലിേയാസ്˘ ദവ്ിദിേമാസ്˘ 
്രപഥമൻകാേതാലിkാബാവായുെടകൽപന്രപകാരംചnനpിവലിയപിആേഗാളതീർ
tാടനേക്രnമായി്രപഖയ്ാപനംu ായവർഷം.ചnനpിenസഹദായുെടവിശവ്ാസപ
ണtിേലk് 
ആേഗാളസഭയുെടoരുേമലധയ്kൻeഴുnിയാണുഈ്രപഖയ്ാപനംനടtിയത്˘
.aർേmനിയൻഓർtേഡാസ്˘ 
സഭയുെടപരമാധയ്kൻപരി.ആരാം്രപഥമൻബാവായാണുമല രസഭാസnർ നാർdംe
tിയേpാൾസഭാസുnഹേദാസ്˘ 
തീരുമാന്രപകാരംiവിെടeഴുnിയതുംആേഗാളതീർtാടനേക്രnമായി്രപഖയ്ാപനംനട
tുnതും. 
മതവിഷയtിൽൈ്രകസ്˘തവവുംആരാധാനാ്രകമtിൽപൗരസ്˘തയ്വുംസംസ്˘കാരtിൽത
നിഭാരതീയവുമായoരുജീവിതവീkണംപുലർtുnവരാണുanുംinുംചnനpി
kാർ.ആദയ്െtകുരിശുംപിയുംuയർnതുമുതൽെപരുnാളിന്˘െറചട ുകളിലുംഏ
േകാദരസേഹാര െളേപാെലയാണുiവിടെtേദശkാർകഴി ുവരുnതുംaേഘാഷ

ളിൽaലി ുേചരുnതും.ചnനpിയിെലേദവാലയംവിവരിkാനാവാtaനുഭ
വ ളുെടസാkയ്മാണവർk്. 
നാടിന്˘െറചരി്രതപ ാtലം 

------------------------------------------ 
സംഘകാലേtാളംനീളുnസാംസ്˘കാരിക്രപാധാനയ്മാണുചnനpിk്
.ബുdഭിkുkളിൽ്രപമുഖനായചുn്ദനന്˘െറപി( ബുdവിഹാരം ) 
ചnനpിയായിരുnുenാണുഗേവഷകകെ tൽ.a െനയാണുനാടിനുചnനp
ിenുേപരുവnെതnുംപറയെpടുnു. 
കൽകുരിശുംവി.സഹദായും 
-------------------------------------- 
ചnനpിയിെലപൂർvൈ്രകസ്˘തവർപുണയ്ാളcേനാടുaച ലമായവിശവ്ാസംമുറു
െകpിടിc് 
നടnവരായിരുnു.aതുെകാ ുതെnaവർപണികഴിpിcകൽകുരിശുംആവിശുd
ന്˘െറനാമtിൽതെnയായിരുnു.o കലല്ിൽ തീർtഈകൽകുരിശ്˘ 
anുംinുംവിശവ്ാസികളുെടaഭയേക്രnമാണു.്രശdേയാെടേനാkിയാൽഈകുരിശിൽ
മാലാഖമാരുേടയുംപുണയ്ാളന്˘േറയുംരൂപ ൾെകാtിയിരിkുnതുകാണാനാകും.ഈ
കുരിശടിയിെലtി്രപാർtിcാൽഫലംനി യമാെണnാണുവിശവ്ാസം.കൽകുരിശിൽെന



യ്˘തിരികtിc് 
...േനർcകാഴ്˘ചകൾaർpിkാൻദൂരേദശtുനിnായിേപാലുംവിശവ്ാസികൾദിനം്രപതി

etിേcരുnു.െവിയാഴ്˘ചകളിൽവിശവ്ാസിക
ളുെടതിരk് 
്രകമാതീതമായിവർdിkും.െപരുnാളിെനtുn
eലല്ാവിശവ്ാസികളുംആദയ്ംഈകുരിശിെനവണ

ും...തിരികൾകtിc് മനs് നിറ ് 
പുണയ്ാളcെനവിളിkും...ആധീവയ്ാധികൾസമർ
pിc് 
്രപാർtിkും.പിnീടാണുപിയിെലtിതിരുേശ
ഷിp് 
വണ ിേനർcകാഴ്˘ചകൾaർpിkുക.െസപ്˘ ം
ബർ 14 
നാണുഈകുരിശിന്˘െറെപരുnാൾനടtിവരാറു
ത്˘.േത യും പാലുംaരിയുംേചർt് 
u ാkിയെവപാേcാറാണുaേnദിവസംവി

ശവ്ാസികൾk് േനർcയായിനൽകുക. 
പുണയ്ാളcന്˘െറതിരുേശഷിp് 
------------------------------------------------ 

പരിശുdസഹദായുെടതിരുേശഷിp് 
aേnയ്ാkായിെലപാ്രതിയർkീസിൽനിnാണുവ േ രിൽതിരുേമ
നിയുംപുnൂസ്˘ െശmാശനും ( പിnീട്˘ പരി.ഗീവർgീസ്˘ 
ദവ്ിദീയൻബാവാ ) േചർn്ഏ ുവാ ി 1916 
ൽമല രയിൽetിkുnത്˘
.ദീർഗ്˘ഘനാൾകു റെസമിനാരിയിൽസൂkിcതിരുേശഷിp് 
സഭാതലവൻപരി.ബേsലിേയാസ്˘ മാർേtാmാമാതയ്ൂസ്˘ 
ദവ്ിദീയൻകാേതാലിkാബാവാകൽപിc് aനുവദിc് 
സഭയിെലര ് ്രപധാനപികളിൽ്രപതിഷ്˘ഠിkുnത്˘.2004 െമയ്˘ 7 
നുപുതുpിയിലുംെമയ്˘ 8 

നുചnനpിവലിയപിയിലുമായിപരി.ബാവാeഴുnിയാണു്രപതിഷ്˘ഠാകർmംന
ടtിയതും.നാനാജാതിമതsരായവിശവ്ാസികൾk് 
ദർ നtിനായിചnനേപടകtിലാkിതിരുേശഷിp് 
iേpാൾൈഹkലായിൽസൂkിcിരിkുnു. 
ഏഴുനിലവിളk് 
--------------------- 
പഴമയുെടതനിമനിലനിർtുnവലിയപിയിൽഭാരതീയപാരംബരയ്tിന്˘െറ്രപതീകമാ
യിഏഴുനിലവിളk് 
്രപതിഷ്˘ഠിcിരിkുnു.പൂർ മായുംഓടിൽവാർെtടുtവിളkിനു  
1001 കിേലാതൂkമു ്. 500 തിരികൾെകാളുtാംenതാണു്രപേതയ്കത.പt് 



aടിേയാളംuയരമുനിലവിളk് െതളിkുnത്˘ വിശവ്ാസികളാണു.െപരുnാൾകാലt് 
ഭkർവഴിപാടായിഈനിലവിളkിൽe oഴിc് വിളk് െതളിkും.തിരുേശഷിp് 
കബറിനുസമീപമായിsാപിcഈനിലവിളk് 
aനു്രഗഹസാഫലയ്ംേനടിയതിനുപുണയ്ാളcനുഭkൻേനർcയായിസമർpണംെചയ്˘തതാ
ണു. 
 

 

െചംബിൻമൂട്˘ 
--------------------- 
െപരുnാൾകാലtാണുെചംബിൻമൂട്˘ വിശവ്ാസികളുെട്രശdയാകർഷിkുnത്˘
.വലിയേതാടിേനാടുേചർnാണുെചംബിൻമൂട്˘ sിതിെചyുnത്˘
.നൂ ാ ുകൾപഴkമുവലിയആറുകലല്ുകൾiവിെടയാണുത്˘
.പുണയ്ാളcനുസമർpിkുnaരിെചംബിൽവc് പാകെpടുtുnsലമാണിത്˘.െചംബ്˘ 
വkുnതിനുaടുpുകലല്ുകളിരിkുnഈsലtിനാണുെചംബിnൂട്˘ 
en്േപരുവിളിkുnത്˘
.െപരുnാളിന്˘െറസമാപനദിനംനാനാജാതിമതസ്˘തർiവിെടേനർcaർpിkാെനtും.പു
ണയ്ാളcന്˘െറaനു്രഗഹമായിസnാനഭാഗയ്ംേനടിയഭkർത ളുെടകു ു െളെചംബി
ൽiരുtുnതുംകു ിളംൈകകളാൽേനർcaരിപുണയ്ാളcനുെചംബിൽaർpിkുn
തുമായകാഴ്˘ചെപരുnാൾദിനംസർvസാധാരണമാണിവെട. 

കൽെtാ ിയുംകൽകിണറും    



---------------------------------------------- 
ചരി്രതtിന്˘േറയുംവിശവ്ാസtിന്˘േറയുംസമനവ്യമാണുചnന
pിയിെലകൽെtാ ിയുേടയുംകൽകിണറിന്˘േറയുംകഥ.ചരി
്രതtിന്˘െറനിഴലുംവിശവ്ാസtിന്˘െറെവളിcവുംuൾേcർn
കൽെtാ ിയുംകൽകിണറുംചരി്രതാേനവ്ഷകർk് 
പഠനവിഷയമാണു.ശkിഭ്രദരാജാവിന്˘െറഭരണകാലtാണുi
വയുെടനിർmാണെമn്കരുതുnു.വലിയപിsാപിkുംമു
ൻേപനടnകുരിശുെപരുnാളിന്˘െറകാലtുംകൽെtാ ിk് 
്രപസkിയു ായിരുnു.െപരുnാളിേനാടനുബnിc് 

നടnിരുnപാേcാർവിളംബിന്˘െറെപരുമകൽെതാ ിkുംaവകാശെp താണു.iവിെടദീ
പംവc് വണ ുnവർinുമു ്
.കൽെtാ ിപിയുെടചുമതലയിൽസംരkിcുവരുnു.േറാഡരികിലായിsിതിെച

യ്˘ത്˘ 
വnിരുnകൽകിണർകാല്രകമtിൽനശിcിരുnു.. 
െപരുnാൾറാസ 

-------------------------- 
െപരുnാളിേനാടനുബnിcുiവിെടനടkുnരാ്രതി
റാസവിശവ്ാസകാഴ്˘ചയുെടമെ ാരുേനർചി്രതമാണു..
്രഗാമtിേനാടുേചർnുകിടkുniടtി ്രഗാമtി
ൽഏെറയുംൈഹnവസേഹാദര ളാണുതാമസി
cുവരുnത്˘.aവർk് 
ചnനpിയിെലസഹദാപിapൂpനാണു.നാ
ുഭാഷയിൽപഴയതലമുറആവിളിേpരാണുചnനp
ിയിെലപുണയ്ാളcനുനൽകിയിരുnത്˘
.നൂ ാ ുകൾk് മുൻപ്˘ 

മുതൽതെnറാസഈ്രഗാമtിലൂെടതെnയാണുകടnുേപായിരുnത്˘
.akാലംമുതൽചൂ ുക കൾെതളിcാണുaവർപുണയ്ാളcന്˘െററാസk് 
വഴികാ ിയിരുnത്˘.aസാധാരണമായതുംaവിസ്˘മരണീയവുമായoരുകാഴ്˘ചയാണത്˘
.ആഴ്˘ചകൾk് മുൻേപiതിനായിaവർഓലെk ുകൾതyാറാkിവയ്˘kാറാണുപതിവ്˘

.നൂറുകണkിനുആളുകളാണുi െനേവലിെk ുക
ളുെടമുകളിൽനിn്റാസk് െവളിcേമകുnത്˘
.ചിലർകുരുേtാലകൾേറാഡിനുiരുവശ ളിലായി
aലം രിkുംമ ുചിലർമൺെചരാതുകളിൽകിേലാ
മീ റുകേളാളംദീപംെതളിkുംമെ ാരുകൂ ർചnനp
ിപിയുെടരൂപംകുരുേtാലകളുംവാഴേpാളക
ളുംേചർt് നിർmിkും.. 
റാസകടnുേപാകുnത ളുെട്രഗാമാതിർtിയിൽe
tിേcരാൻകഴിയാt്രപായംെചnആളുകൾത ളു
െടവീടുകൾk് 



മുnിൽനിn്i െനചൂ ുക വീശിപുണയ്ാളcേനാടുആദരവു്രപകടമാkുnതുംപതി
വ്˘ കാഴ്˘ചയാണു. 

a െനe്രതേയാവിശവ്ാസകാഴ്˘ച
കളാണുപുണയ്ാളcനായിaവർകാ
ഴ്˘ചവkുnത്˘
.േലാകtുoരിടtുംഈകാഴ്˘ചകൾ
കാണാനാകിലല്....ചnനpിയിലലല്ാ
െതenതാണുകൗതുകകരം.aനു്രഗ
ഹഐശവ്രയ് ൾkായിപാരംബരയ്
മായിaനുഷ്˘ഠിcുവരുnഈആചാ
രംinുമു ്.ചൂ ുക കtിc് 
റാസk് 
i െനവഴികാ ുnരീതിൈവദയ്ുത
െവളിc ളിലല്ാtകാലt് 
ആരംഭിcതാകാം.സാംസ്˘കാരികാനു
രൂപണtിന്˘േറയുംപൗരാണികത
യുേടയുംേനർkാഴ്˘ചകളാണുചnന
pിയിൽെതളി ുകാണുnത്˘. 

ചnനpിെചംെബടുp്. 
----------------------------------------- 

oരാ ിന്˘െറഭkിനിർഭരമായകാtിരിpിനുസാഫലല് മായിചnനpിയിൽനടkുnച
ട ാണുെചംെബടുp്. 
േകരളtിന്˘െറസാംസ്˘കാരികചരി്രതtിൽsാനംപിടിചaനുഷ്˘ഠാനം.്രപധാനേനർcയാ
യaരിപിk് 
കിഴkായിവലിയേതാടിേനാടുേചർnുകിടkുnെചംബിൻമൂ ിൽപാകെpടുtിവിശവ്ാ
സികൾേചർn്ആേഘാഷപൂർvംകുതിരpുരയിേലk് 
eഴുnിkുnചട ാണു്രപസിdമായചnനpിെചംെബടുp്.നൂ ാ ുകൾk് 
മുൻപ്˘ വലിയപിപുതുkിപണിതേpാൾan്്രശമദാനtിനായിetിയആളുകൾk് 
നാനാജാതിമതസ്˘തരായanാ ുകാർഭവന ളിൽനിnുംaരിെകാ ുവn്െചംബിnൂ ി
ൽവc് 
പാകെpടുtിആേഘാഷമായി...oരുമേയാെടകൽകുരിശിനുസമീപമുകുതിരpുരയിൽ
etിc് anദാനംനടtി.aത്˘ നാടിനുവലിയaനു്രഗഹമായി.പിൽകാലt് 
aതിന്˘െറസ്˘മരണkായിeലല്ാവർഷവുംെപരുnാൾകാലt് 
െചംബുംേചാറുംeഴുnിkുnചട ുപതിവായി. 
െപരുnാൾസമാപനദിവസംപതിെനാn്പറെകാുnര ് 
െചംബുകളാണുaടുpിൽവkുക.നൂ ൻപതുപറേയാളംaരിiതിൽആവിെകാിെcടു
kും.aേnദിവസംൈവകി ് ര ് 
െചംബുകളുംകുരിശുമാ്രതുകയിൽമുളംകഴകൾi ാണുആേഘാഷപൂർvംeഴുnിkു
ക.മുഖയ്കാർmികർ്രപാർtനെചാലല്ി ീബാെകാ ് 



െചംബിൽകുരിശടയാളംവരkും.aേpാേഴkുംവിശവ്ാസലഹരിയിലായസഹദാഭkർ
െഹാ.....േഹായ്˘....വിളികേളാെടെചംബ്˘ 
വഹിkുംപാതകൾkിരുവശവുമായിനിലയുറpിkുnജനലk ൾെവ ിലയുംപു
ഷ്˘പ ളുെമറി ് ആദരവ്˘ ്രപകടിpിkും.കുതിരpുരയിേലk് 
ആേരാഗയ്പരമായunുംെതോടുംകൂടിയാണുiരുെചംബുകളുംaൽപാൽപംaകലംദീ
kിc് 
കടnുേപാകുക.കൽകുരിശിെനമൂnു്രപദkിണംെചയ്˘താണുiരുെചംബുകളുംകുതിരpു
രയിൽiറkിവkുക.പിnിട്˘ പിയിൽആശീർvാദംനടkും .തുടർnാണുഭkർk് 
േനർcaരിവിതരണംെചyുക. േപായകാലt് 
ഭവന ളിൽെനലല്ുകുtിയു ാkുnaരിയിൽoരുപ ് 
പുണയ്ാളcനായികരുതിെപരുnാൾകാലt് െചംബിൽaർpിk്കുnപതിവ്˘ 
രിതിയുംiവിെടu ായിരുnു.പുരാതനകാലംമുതൽെചംബിൽആദയ്ംaരിസമർpിkു
nതിനുaവകാശംസമീപ്രഗാമമായa ാടിkൽേമkാ ് തറവാ ിെല ( 
്രപമുഖൈഹnവകുടുംബം) കാരണവർkാണു.കാരണവേരാ...aേdഹംനിയമിc് 
aയkുn്രപതിനിധിേയാആകുംinുംെചംബിൽആദയ്ംaരിയിടുക.തലമുറകളായിനട
nുവരുnആചാരമാണിത്˘. 
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