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ജ�ോർജ് ജ�ോൾ
അൽമോയ ട്രസ്റ്റി 

സ്്ോനർത്റി



പരിശുദ്ധ മാർത്ാമാശ്ലീഹായുടെ ശ്ശ്ഹികവും പൗതരാഹിത്യ 
പരവുമായ ശ്പതൃകമുള്ള മലങ്കര ഓർ്ത�ാക്സ് സഭ ഇന്ന് 
ഒരു ആത�ാള സഭയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ചരിതതവും 
യാഥാർഥ്യങ്ങളും ദർശനവും സാക്്യവും ഉൾട്ാണ്ുടകാണ്ന് 
അതിനു തനതൃത്ം നൽകാൻ കഴിയുന് ഒരു ശ്വദിക–ആത്ായ 
നിര ആവശ്യമാണ്. ആ നിരയിൽ ശ്വദിക–ആത്ായ തെസ്റ്ികൾ 
്ന് ഏടെ ഉ്രവാദി്ങ്ങളുണ്ന്. ആത്ായ തെസ്റ്ി സ്ഥാനത്്ന് 
അനുതയാജ്യനായ സ്ഥാനാർഥിയായി തശലീ. തജാർജ്  തപാൾ (ടസന്ന്   
തമരലീസ് ഓർ ് ത�ാക്സ് ക്ലീത�ൽ, എെണാകുളം) കെന്ുവരു 
ന്തിൽ അഭിമാനവും സത്ാഷവും തതാന്ുന്ു. ശ്ദവഭക്തി 
തയാടെ സഭാ സ്തനഹത്ാടെ, കാര്യതശഷിതയാടെ, വാഗ് ശ്വഭവ 
ത്ാടെ, ആർജവത്ാടെ അതദേഹം നമ്ിൽ ചില പു്ൻ തപതലീ 
ക്കൾ ഉണർ്ുന്ു. രാഷതെലീയ വിലതപശലിനതലീതമായി, സമ്പ 
്ിടന് ബല്ിലൂന്ാടത, കുെുംബവാഴച ആത�ഹി്ാടത 
ശ്ദവ്ിൽ  ആതശയിച്ന് സത്യ്ിനു സാക്്യം വഹി്ുവാൻ 
ബഹു. അതസാസിതയഷൻ തപതിനിധികൾ്ന് നിസ്ംശയം അതദേ 
ഹ്ിൽ വിശ്ാസം അർപ്ി്ാം. തശലീ. തജാർജ് തപാളിന് നിങ്ങളുടെ 
അനുത�ഹവും തപാർഥനയും പി്ുണയും അഭ്യർഥിച്ുടകാണ്ന്,

സ്തനഹാദരപൂർവം,

എ.െക. ത�ോമസ്
മുൻ മലങ്കര അതസാസിതയഷൻ ടസതകട്ടെി
അമ്പിയിൽ, പെത്ാട്
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സഭയുടെ ഭാവിക്ക് 
ജ�ോർജ് ജ�ോൾ  
വരണം
തകിസ്തുവിടന ടനഞ്ിതലറ്ി നെ്ുന് യഥാർത്ഥ തകിസ്തുശിഷ്യ 
രുടെ സംഖ്യ കുെഞ്ുവരുന്താണ് തലാകടമമ്പാെുമുള്ള തകിസ്തു 
സഭ തനരിെുന് ഏറ്വും വലിയ ടവല്ുവിളി. അനുയായികൾ ധാരാളം; 
യഥാർത്ഥ ശിഷ്യതരാ ചുരു്ം.തദുതതവ�്ിൽ മാറ്ങ്ങൾ സംഭവി 
ച്ുടകാണ്ിരി്ുന് ഒരു സമൂഹ്ിൽ, തകിസ്തുസഭയുടെ വിശ്ാ 
സവും മൂല്യങ്ങളും കാ്ു സംരക്ി്ുന്ത് തശമകരമായ ഒരു 
ദൗത്യമാണ്. ഇത് ആത്ലീയപിതാ്ന്ാരുടെ മാതതം ചുമതലയല്; 
സഭടയ സ് തനഹി്ുന് ഓതരാ വിശ്ാസിയുടെയും കെമകൂെി 
യാണ്.
 
നമ്ുടെ സഭയുടെ കാര്യടമെു്ുക; സഭ കക്ിവഴ്ു കാരണം 
ക്തതമടറ്ങ്കിലും ഇന്ും നമ്ുടെ വിശ്ാസപാരമ്പര്യം അഭം�ുരം 
കാ്ു സൂക്ി്ാൻ കഴിഞ്ുടവന്ത് ശ്ദവികനെ്ിപ്ിടന് 
തപത്യക് ഉദാഹരണമാണ്. അതിനു വഴിടയാരു്ുന് ആത്ലീയ 
പിതാ്ന്ാർ്ന് ശക്തമായ പി്ുണ ടകാെു്ാൻ കഴിയണം. 
അതിനു പക്തയുള്ള അൽമായതനതൃത്വും തവണം. അവർ സഭടയ, 
എല്ാ ്ിലുമുപരി സ് തനഹി്ുന്വരാകണം. ദലീർഘവലീക്ണം 
ഉള്ളവർ ആകണം. നലീതിതബാധമുള്ളവരാകണം. കരുണാമയരാ 
കണം. ഊർജ്ജസ്ലരാകണം. എളിമയുള്ളവരാകണം.
  
സഭയുടെ തശാഭനമായ ഭാവി് ന് ഇങ്ങടനയുള്ള വ്യക്തികടള തവണം. 
വ്യക്തിതപഭാവമുള്ള, ഉന്ത മൂല്യങ്ങൾ ഉയർ്ിപ്ിെി്ുന് തജാർജ് 
തപാളി ടനതപ്ാടലയുള്ള വ്യക്തികൾ അത്ായ തനതൃനിരയിതല്ന് 
വരുന്ത് ഏറ്വും അഭികാമ്യമാടണന്ു ഞാൻ കരുതുന്ു.
 
ജിജി ത�ോംസൺ 
ഐ.എ.എസ്.

വ്യക�ിപ്രഭോവവും 
മൂല്യത�ോധവും 
കരുണയുമുള്ളവരോ
കണം വതരണ്ടത്. 
ജിജി ത�ോംസൺ 
ഐ.എ.എസ്. 
്രറയുന്ു
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സാരഥികടെ  
തേെുത്ാൾ 
കോജേണ്ടത്
ശ്തകസ്തവപാരമ്പര്യ്ിടന് ചില വഴികളിൽ പൗതരാഹിത്യതമധാ 
വിത്ം നിലനിൽ്ുന്ു. മറ്ുചിലതിൽ പൗതരാഹിത്യസ്ഥാനം  തിര 
സ്കരി്ുന് വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. എന്ാൽ പൗതരാഹിത്യാധികാ 
രവും അൽമായതനതൃത്വും സംതയാജിപ്ിച്ുടകാണ്ുള്ള സംവി 
ധാനം മറ്ുചില സഭകളിൽ ദർശി്ാം. മലങ്കര ഓർ്ത�ാക്സ് 
സഭ ഈ �ണ്ിൽടപ്െുന്ു. സഭയുടെ ഭരണഘെന രൂപടപ്െു 
്ിയ പിതാ്ന്ാർ പൂർവികമായ ഭരണതകമട്യും ആധുനിക 
വ്യവസ്ഥിതിയിടല തപവണതകടളയും കണ്ിടലെു്ുടകാണ്ന് 
സുചി്ിതമായി തപാർഥനാപൂർവ്ം രൂപടപ്െു്ിയതാണ് നമ്ുടെ 
ഭരണഘെന. 
എപ്ിസ് തകാപ്ൽ സുന്ഹതദാസ് വിശ്ാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ 
പരമാധികാര സമിതിയായി തപവർ്ി്ുതമ്പാൾ ശ്വദിക തപതി 
നിധികളും അത്ായ തപതിനിധികളും ഉൾട്ാള്ളുന് മലങ്കര 
തകിസ്ത്യാനി അതസാസിതയഷൻ സഭയുടെ പരതമാന്ത സമിതി 
യായി നിലടകാള്ളുന്ു. ഏകാധിപത്യതപവണതടയ ഒഴിവാ്ാനും 
കൂട്ടു്രവാദി്ം പാലി്ടപ്െുവാനുമാണ് ഈ ഭരണതകമലീക 
രണം വിഭാവന ടചയ്ുന്ത്.  
അങ്ങടന മലങ്കര ടമതതാതപ്ാലലീ്ാ സഭയുടെ ഭരണസാരഥി ആയി 
രി്ുതമ്പാൾ, അതദേഹട് സഹായി്ാനും കൂട്ടു്രവാദി്ം 
വഹി്ാനുമായി ഒരു ശ്വദിക തെസ്റ്ിടയയും അത്ായ തെസ്റ്ിടയ 
യും അതസ്ാസിതയഷൻ തിരടഞ്െു്ുന്ു. ഇതപകാരം തിരടഞ് 
െു്ടപ്െുന് രണ്ുതപരുടെയും ചുമതല അഞ്ു വർഷത്്ന് 
ആയിരി്ുടമന്ന് നിശചയി്ടപ്ട്ടിട്ടുണ്ന്. അത് ചില പൂർവകാലാ 
നുഭവ്ിടന് പശചാ്ല്ിലാണ്.   
ശ്വദികനിരയിൽ തനതൃത്വരവും തസവനപാരമ്പര്യവും ഉ്മ 
സാക്്യ വുമുള്ള വ്യക്തിടയ തെസ്റ്ി സ്ഥാനത്്ു തിരടഞ്െു 

സമൂഹത്ിൽ 
സമ്മ�നും തന�ൃ�്വ
്രോടവമുള്ളവനും 
സഭതയോടും അ�ിെറെ 
വിശ്വോസോചോരങ്ങ
ത�ോടും പ്ര�ി�ദ്ധ� 
യുള്ളവനുമോയ 
ആെ� തവണം 
നമ്മൾ �ിരെഞെടു
തകേണ്ടത്.
ഫോ. ടി.െജ. തജോഷ്വ 
എഴു�ുന്ു. 
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്ുന്ു. അതു തപാടലതടന് അത്ായ തെസ്റ്ിയും സമൂഹ്ിൽ സുസമ് 
തനും തനതൃത് പാെവമുള്ളവനും സഭതയാെും അതിടന് വിശ്ാസാചാരങ്ങ 
തളാെും തപതിബദ്ധതയുള്ളവനും ആയിരി്ാൻ തശദ്ധി്ണം. ഇതര മതസ്ഥ 
രുടെയും മറ്ും സഭാ വിഭാ�ങ്ങളുടെയും ഇെയിൽ അം�ലീകാരവും നല് സാക്്യ 
വുമുള്ള വ്യക്തി ആയിരി്ുന്ത് അഭികാമ്യമാണ്. നമ്ുടെ സഭയിൽ തപശ ന 
ങ്ങൾ ഏടെയുള്ള വെ്ൻതപതദശങ്ങളിൽ സ്ലീകാര്യനും സമ്തനുടമങ്കിൽ 
കൂെുതൽ തപതയാജനടപ്െും. സാമൂഹ്യസംഘെനകളിലും തപസ്ഥാനങ്ങളിലും 
തനതൃത്ം നൽകി തപവർ്നപരിചയമുള്ള ആളിന് സഭാതനതൃത്്ിലും 
ഉത് കൃഷ െസംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും. സ്ഥാനതമാഹികടളയും വ്യക്തി 
പരമായ തനട്ടങ്ങൾ്ുതവണ്ി നിലടകാള്ളുന്വടരയും തിരിച്െിയാൻ കഴിയണം. 
രാഷ തെലീയ്ിടലയും സാമൂഹ്യസംഘെനകളിടലയും തിരടഞ്െുപ്ുതപാടല 
യല്, സഭയുടെ ചുമതല്ാടര തിരഞ്െു്ുന്ത്. സഭ തകവലം ഒരു സാമൂ 
ഹ്യസംഘെനയല്. അത് ശ്ദവ്ിടന് മന്ിരവും തകിസ്തുവിടന് ശരലീരവു 
മാണ്. പരിശുദ്ധാത്ാവിനാൽ നയി്ടപ്തെണ് ഒരു സമൂഹമാണ്. അവിടെ 
മാനുഷികമായ കുതത്ങ്ങളും കാപെ്യങ്ങളും അരതങ്ങെുവാൻ പാെില്. ശ്ദതവ 
ഷ െതപകാരമുള്ള തപവൃ്ിയാണ് സഭയിൽ നെത്ണ്ത്. എല്ാറ്ിലും തപാർത്ഥ 
നയാണ് തതപരകശക്തിയായി വർ ി്ത്ണ്ത്. അതസ്ാസിതയഷൻ അം�ങ്ങ 
ളായി എ്ുന്വർ ഏതാത്ാവിനാലാണ് വർ്ിത്ണ്ത് എന്ു സ്യം 
ചി്ി്ണം. മാതനജിംഗ് കമ്റ്ിയിതല്ന് തിരടഞ് െു്ടപ്െുന്വർ സഭാ 
വിശ്ാസവും പാരമ്പര്യങ്ങളും മുെുടക പിെി്ുന് വരും, തകിസ്തലീയ സാക്്യ 
മുള്ളവരും ആത്ലീയ ദർശനവും ആത്ിക ജലീവിതമുള്ളവരും ആയിരി്ണം. 
സഭയുടെ മുഴുവടന്യും തപതിനിധികളായി അതസ്ാസിതയഷനിൽ എ്ു ന് 
വർ ഒരു വിശിഷ െ ദൗത്യമാണ് നിർവ്ഹി്ുന്ത് എതന്ാർ്ണം. അവിടെ 
ശ്ദവാത്ാവ് യഥാർത്ഥമായി തപവർ്ി്ാൻ ത് അ്രലീക്ം സൃഷ െി 
്ണം. അതിന് തപാർത്ഥനതയാെും ആത്സമർപ്ണത്ാെുംകൂെി പടങ്കെു്ു 
കയാണ് തവണ്ത്. സഭയ് ് ു നന്യും തപതയാജനവും വരു്ുന്വരും ശ്ദവ 
നാമം മഹത്ടപ്െുവാൻ ഉപയുക്തരുമായ വ്യക്തികൾ തിരടഞ്െു്ടപ്െടട്ട 
എന്ന് ഞാൻ തപാർത്ഥി്ുന്ു. 
തശലീ തജാർജ് തപാളിന് എല്ാ ആശംസകളും തനരുന്ു.

ഫോ. ടി. െജ. തജോഷ്വ
ടത്ിതന്ന്
സചിതവാ്മപുരം
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മോറ്ത്റിനുജേണ്ടറി 
നിലപാടെെുക്ുക
 
സ്്ം പൗരാണികത്്ിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും അവകാശടപ്ട്ടതി 
ലധികം അഭിമാനി്ുകയും അനുചിതമായിതപ്ാലും അഹങ്കരി്ു 
കയും ടചയ്ുന് സഭയാണതല്ാ നമ്ുതെത്. സഭയ് ് ന് അഭിമാനി 
്ാൻ ഈെുടവയ് പുകതളടെയുണ്ന്. എെു്ുപെതയണ്ത് സഭയുടെ 
തപഫുല്മായ മാനവവിഭവതശഷിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസരം�്ും ശ്വദ്യ 
ശാസ് തതമുൾടപ്ടെ ശാസ് തത–സാതങ്ക തികവിദ്യകളുടെ തപതയാ� 
തമഖലകളിലും സിവിൽ സർവ്ലീസുകളിലും നലീതി– ന്യായ പരിപാലന 
സംവിധാന്ിലും വ്യവസായരം�്ുടമല്ാം മലങ്കര ഓർ് 
ത�ാക്സ് സഭാം�ങ്ങൾ അവരുടെ വ്യക്തിമുതദ പതിപ്ിച്ിട്ടുണ്ന്; 
ടപാതുസമൂഹ്ിടന് ആദരവും അം�ലീകാരവും തനെിയിട്ടുമുണ്ന്. 
കുതത്ങ്ങൾ തപതയാ�ിച്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങളും കണ്ിൽ തചർ്ാ 
നാകാ് സമ്പ ് ും ആർജ്ജി്ുന്തിലും തങ്ങൾ പിന്ിലടല്ന്ന് 
ടതളിയിച്ിട്ടുള്ള വിരുതന്ാരും വിരളമല് നമ്ുടെ കൂട്ട്ിൽ. 
എന്ാൽ ഇ്ൂട്ടരല്, മെിച്ന് ശ്ദവാതശയംടകാണ്ും കഠിനാദ്ധ്ാനം 
ടകാണ്ും തനട്ടങ്ങൾ ശ്കവരിച്വരാണ് സഭയുടെ യശ്ശസ്ുയർ്ി 
യത്; അവരാണ് സഭയുടെ ഈെുടവയ് പ്; സഭയുടെ പുഷ പങ്ങൾ 
ടകാണ്ു നിെഞ് തമച്ിൽസ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ െിച്തും അവർതടന് 
യാണ്. ഇതു നാം മെ്ാതിരി്ുക. 1970കളുടെ തപാരംഭ്ിലു 
ണ്ായ സഭാതർ്ങ്ങടള്ുെർന്ന് രൂപടപ്ട്ടന് ശക്തിതപാപിച് അനാ 
തരാ�്യകരമായ തപവണതകളുടെ ഫലമായി സഭാതനതൃത്്ിടന് 
ധാർമ്ിക ബലവും കാര്യതശഷിയും ക്തയാന്ുഖമായി.ബാഹ്യ 
തമാെികൾ്ന് കാര്യമായ മങ്ങതലറ്ിടല്ങ്കിലും ആ്രികമായി – ധാർമി 
കവും ആത്ലീയവുമായി– സഭ ജലീർണ്ി്ാൻ തുെങ്ങി. തങ്ങളുടെ 
ആത്ലീയദാഹം ശമിപ്ി്ാനുള്ളടതാന്ും ഈ സഭയിൽനിന്ും 
ലഭി്ുകയിടല്ന്ു തതാന്ിയ ഒതട്ടടെതപ്ർ സഭ ഉതപക്ിച്ന് നവ–
ഇവാഞ്ലി്ൽ–കരിസ് മാറ്ിക് തപസ്ഥാനങ്ങളിതല്ന് തചത്െി. 
സഭയിടല ഈ ആ്രിക ജലീർണത ഏറ്വും തപകെമായി തപതിഫ 
ലിച്ത് ടമതതാന്ാരുടെയും സഭാസ്ഥാനികളുടെയും തിരടഞ്െു 
പ്ുകളിലായിരുന്ു. ചപലവും അധാർമ്ികവുമായിരുന്ു തപചാര 
ണ തകാലാഹലങ്ങൾ.

സ്വന്ം ദുഷ് െചയ് �ി
കൾകേക് മറ സൃഷ് ടി
കേുന്�ിനും 
െ്രോ�ുസമൂഹത്ിൽ 
മോന്യ� തനടുന്
�ിനും സ്വന്ം 
രോഷ് പടരീയദുർതമോഹ
ങ്ങൾ സോക്ോത് കരി 
കേുന്�ിനും �രെപെ
ടുെമങ്ിൽ കരീശ 
വരീർപെികേുന്�ിനും 
എല്ോമുള്ള ഉ്രോധി
യോയി സഭോതന�ൃ
സ്്ോനങ്ങെ� 
ഉ്രതയോഗിച്ചവെരയും 
ഉ്രതയോഗികേോ 
നിടയുള്ളവെരയും 
ഒഴിവോകേോനുള്ള 
സുവർണ്വസരമോണ് 
ഈ �ിരെഞെടുപെക്. 
പ്രഫ. ത�ോ. 
എം.്രി. മത്ോയി 
്രറയുന്ു. 
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സഭാതയാജിപ്ിടന്ുെർന്ന് 2000ൽ കൂെിയ അതസ്ാസിതയഷൻ തിരടഞ് 
െു് മാതനജിങ് കമ്റ്ി, സഭ ധാർമികമായും ആത്ലീയമായും ക്ലീണിച്ിരി 
്ുന്ു എന് സത്യം അം�ലീകരി്ുകയും ഈ ദുരവസ്ഥ തരണം ടചയ്ു ന് 
തിന് സ്ലീകരിത്ണ് നെപെികടളപ്റ്ി �ൗരവതരമായി ചർച് ടചയ്ുകയും 
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർതദേശി്ുകയും ടചയ് തു. ടസമിനാരി തപിൻസിപ്ലായി 
രുന് നമ്ുടെ ത�ാ. ടക. എം. തജാർജ് അച്ൻ കൺവലീനൊയ ഒരു സബ്  
കമ്ിറ്ി ആ നിർതദേശങ്ങൾ തതകാ�ലീകരിച്ന് സമർപ്ിച്ു. പടക്, ഒന്ും സംഭവി 
ച്ില്. തരഖകൾ സൂക്ി്ുന് നെപെിതകമം സഭ പാലി്ുന്ുടണ്ങ്കിൽ തദവ 
തലാകട് സഭാ ഓഫിസിടല ഏടതങ്കിലും അലമാരയുടെ ഏടതങ്കിലും തട്ടിൽ 
വിലപിെിപ്ുള്ള ആ െിതപ്ാർട്ടന് ടപാെിപിെിച്ന് കിെപ്ുണ്ാവും എന്ു കരുതാം.
 
ഇ്രം ഒട്ടനവധി ദുർദേശകളിൽ്ൂെി തപ്ിയും തെഞ്ും നലീങ്ങുന് മലങ്കര 
ഓർ്ത�ാക്സ് സഭയ് ് ന് ദിശാമാറ്ം നൽകാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ തിര 
ടഞ്െുപ്ന് എന്ു ഞാൻ വിശ്സി്ുന്ു. സ്്ം ദുഷ ടചയ് തികൾ്ന് മെ 
സൃഷ െി്ുന്തിനും ടപാതുസമൂഹ്ിൽ മാന്യത തനെുന്തിനും സ്്ം 
രാഷ തെലീയദുർതമാഹങ്ങൾ സാക്ാത് കരി്ുന്തിനും തരടപ്െുടമങ്കിൽ കലീശ 
വലീർപ്ി്ുന്തിനും എല്ാമുള്ള ഉപാധിയായി സഭാതനതൃ സ്ഥാനങ്ങടള ഉപ 
തയാ�ിച്വടരയും ഉപതയാ�ി്ാനിെയുള്ളവടരയും ഒഴിവാ്ാനുള്ള സുവർണാ 
വസരമാണ് ഈ തിരടഞ്െുപ്ന്. മാറ്്ിനുതവണ്ി ദാഹി്ുന്വരാണ് മലങ്കര 
സഭാം�ങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്വും. ഇതാ മാറ്്ിനുള്ള അവസരം നമ്ുടെ 
മുമ്പിൽ എ്ിയിരി്ുന്ു. ഭാ�്യവശാൽ സത്യസന്ധരും നിസ്ാർത്ഥരും 
സമർത്ഥരും സമർപ്ിതചി്രുമായ വ്യക്തികൾ സഭാതനതൃത്്ിതല്ു 
വരാൻ സന്ദ്ധരായി മുതന്ാട്ടുവന്ിരി്ുന്ു.
 
മാറ്മിടല്ങ്കിൽ ഫലം കൂെുതൽ ജലീർണ്തയായിരി്ുടമന്ന് ഓർ്ുക. മലങ്കര 
ഓർ്ത�ാക്സ് സഭയുടെ ഭാവി തശാഭനമാവണടമങ്കിൽ തനതൃത്ം മാെിതയ 
മതിയാവൂ. മാറ്്ിനു ലഭിച് ഈ അവസരം ഫലതപദമായി ഉപതയാ�ി ്ു 
വാൻ തശദ്ധി്ുക – തശമി്ുക – തപാർഥനാപൂർവ്ം.
 
പ്രഫ. ത�ോ. എം.്രി. മത്ോയി
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നമ്മടെന്ിന് 
ജ�ോർജ് ജ�ോളറിന്
തവാട്ു ടെയ്യണം?
 
∙ അൽമോയ പടസ്റ്ി സ്്ോനതത്കേക് �ോങ്ൾ മത്സരികേോൻ ഇടയോയ 
സോഹചര്യം എന്ോണ്?
എടന് സ്്ം താലപര്യതപകാരം മത്സരി്ുകയല്. സഭടയ സ്തന 
ഹി്ുന്വരായ വളടരയധികം തപർ വളടര നിർബന്ധപൂർവ്ം പെ 
ഞ്തിടനതുെർന്ന് വളടര ആതലാചിച്ാണ് മത്സരി്ാൻ തലീരുമാ 
നമായത്. നമ്ളിൽ പലർ തചർന്ന് കൂട്ടായി വളടരയധികം ചി്ി 
ച്ാണ്. ആ തലീരുമാനമുണ്ായത്. നമ്ുതെത് ഒരു പുരാതന സഭയാണ്. 
ആ സഭയ്്ു വലിയ വളർച്യ്്ന് സാധ്യതകളുണ്ന്. പരിശുദ്ധ 
കാതതാലി്ാ ബാവയുടെയും പരിശുദ്ധ സുന്ഹതദാസിൻടെയും 

അൽമോയ പടസ്റ്ി 
സ്്ോനതത്യ്കേക് 
മത്സരികേോൻ ഇടയോയ 
സോഹചര്യെത്
പെറ്ിയും ്രശചോത്ല
െത്പെറ്ിയും 
തജോർജ് ത്രോ�ുമോയി 
തജോയ്സ് തജോയ്സ് 
ത�ോട്ടയ്കേോട് 
നടത്ിയ അഭിമുഖം

റവ. ഡ�ോ. എം.വി. ഡ�ോർജ് അച്ചൻ നടത്ിയ സിംഫണി പരിപോടിയിൽ ഡ�ോ. കെ. ക�. ഡയശുദോസികന ആദരിക്ുന്ു.
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മാതനജിങ് കമ്ിറ്ിയുടെയും തനതൃത്്ിൽ സ 
ഭയിടല എല്ാവടരയും വിശ്ാസ്ിടലെു്ന് 
സഭയുടെ വളർച്യ്്ും സമൂഹ്ിടന് തക്മ 
്ിനുമായി നമു്ന് കൂട്ടായി ചിലതു ടചയ്ാ 
നുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ കാണുന്ത്. ഈ 
സഭയുടെ പരമാദ്ധ്യക്ൻ പ. കാതതാലി്ാ 
ബാവാ തിരുതമനി്ന് ശക്തി പകരുക എന്ുള്ള 
താണ് എടന് ഏറ്വും തപധാനമായ ലക്്യം. 
സഭയ്്ുള്ളിലും ഇതര സഭകതളാെും സമുദായ 
ങ്ങതളാെും ടപാതുസമൂഹത്ാെും സമാധാന 
്ിൽ ഇെടപൊൻ നമു്ു കഴിയണം.

∙ സഭയുെട പ്രവർത്നെത് എങ്ങെനയോണ് 
വിഭോവനം െചയ്ുന്ത്? 
എടന് പരിമിതമായ അെിവിൽ നമ്ുടെ സഭടയ 
ഒരു തകിസ്ത്യൻ െിപ്ബ്ി്ായിട്ടാണ് ഞാൻ മന 
സ്ിലാ്ുന്ത്. ഇതതമാതതം ജനാധിപത്യമുള്ള 
മടറ്ാരു സഭയുതണ്ാ എടന്നി്ന് സംശയമാ 
ണ്. ജനാധിപത്യം കൂെിയിരി്ുതമ്പാൾ അതിൽ 
�ുണവുമുണ്ന്, തദാഷവുമുണ്ന്. തദാഷപരമായ 
കാര്യങ്ങടള പൂർണമായിട്ടന് മാറ്ിനിർ്ി നല് 
വശത്യ്്ു ഇതിടന തിരിച്ുവിെുകയാണ് 
നമ്ൾ ടചതയ്ണ്ത്.  ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാതതം 
തപവർ്നതമാ തനതൃത്തമാ അല് തപധാനം. 
കൂട്ടായ തനതൃത്വും തപവർ്നവുമാണ് തവ 
ണ്ത്. പല തമഖലകളിലും ഓതരാ തരം സമാധാ 
നമില്ായ്മയുണ്ന്. ഇതിടന അവ�ണി്ുകയല്, 
തനരിട്ടന് പരിഹരിച്ന് മുതന്ാട്ടുതപാവുകയാണ് 
തവണ്ടതന്ാണ് എടന് എളിയ കാഴചപ്ാട്. 
നൻമയുടെയും സ്തനഹ്ിടന്യും കാരുണ്യ 
്ിടന്യും വഴികളിൽ നലീങ്ങുടന്ാരു വിശ്ാ 
സിസമൂഹമായി നമ്ുടെ സഭടയ തലാകമെിയ 
ണടമന്താണ് എടന് വിനലീതമായ ലക്്യം. 
 
∙സഭോസ്്ോനികൾ ഇ�ിെലന്ു ്രങ്ോണ് വഹി 
തകേണ്ടത്? 
നൻമയുടെ വഴിയിലൂടെയുള്ള സഭയുടെ വളർച് 

യാകണം സഭാസ്ഥാനികളുടെ ഉതദേശ്യലക്്യം.  
സ്ഥാനികളുടെ നിലനിൽതപ്ാ, സ്യമുള്ള ഉയർ 
്ി്ാട്ടതലാ തപധാനമല്. സഭയ്്ുതവണ്ിയാ 
ണ് സ്ഥാനികൾ. സ്ഥാനികൾ്ു തവണ്ിയാക 
രുത് സഭ. പരിശുദ്ധ ബാവാ തിരുതമനിയുടെയും 
മറ്ന് ടമതതാതപ്ാലലീ്ന്ാരുടെയും അനുത�ഹ 
ത്ാടെയും സഭാം�ങ്ങളുടെ പങ്കാളി്ത്ാ 
ടെയും നല് കാര്യങ്ങൾ ടചയ്ാനും തലീരുമാന 
ങ്ങൾ കൂട്ടായി എെു്ാനും നെപ്ാ്ാനുമാണ് 
സഭാസ്ഥാനികൾ തശമിത്ണ്ടതന്ാണ് എനി 
്ു തതാന്ിയിട്ടുള്ളത്. 
 
∙ അങ്ങെനെയോരു അവസരം ലഭിച്ചോൽ സഭ 
യിൽ നടപെോകേോൻ ഉതദേശികേുന് കോര്യങ്ങൾ 
എെന്ോെകേയോണ്?
പല കാര്യങ്ങൾ നമ്ുടെ ആളുകള് ൾ ചൂണ്ി്ാ 
ണിച്ിട്ടുണ്ന്. ചിലത് എടന് ചി്യിലും വന്ി 
ട്ടുണ്ന്. ഒന്ു രണ്ു കാര്യങ്ങള് ൾ പെയാം. ഏറ് 
വും തപധാനം പുെട് ടപാതുസമൂഹ്ിന് 
നമ്ുടെ സഭടയ്ുെിച്ന് മതിപ്ുണ്ാകാന്  തവണ് 
കാര്യങ്ങളാണ്. തസവന – ജലീവകാരുണ്യരം� 
്ും ആധ്യാത്ിക തപവര് ് നങ്ങളിലും നമു 
്ന് തപതത്യക തശദ്ധ തവണം. ടമച്ടപ്ട്ട ജലീവിതം, 
വിദ്യാഭ്യാസം, ഉതദ്യാ�ം തുെങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില  
സഭാം�ങ്ങള് ് ന് സഹായവും വഴികാട്ടിയുമാകാ 
നുള്ള ബാധ്യതയും സഭയ്്ുണ്ന്. മടറ്ാന്ന് നമ്ു 
ടെ ശ്വദികടര സംബന്ധിച്ാണ്. ടസമിനാരി 
യിൽ നിന്ന് പരിശലീലനം തനെി ആധ്യാത്ിക 
തനതൃത്്ില ൽ വന്ു കഴിഞ്ാല  ശ്വദി 
കർ്ന് അവർ അർഹി്ുടന്ാരു സാമൂഹിക 
വ്യക്തിത്ം നിലനിർ്ാൻ കഴിയുന് ജലീവിത 
സാഹചര്യവും സൗകര്യങ്ങളും ഉെപ്ാ്ാൻ നമു 
്ന് ബാധ്യതയുണ്ന്. എല്ാവിഭാ�ം ജനങ്ങളിൽ 
നിന്ും ബഹുമാനം ലഭി്ുടന്ാരു സാമൂഹിക 
നില അവർ്ന് ഉെപ്ാ്ി ടകാെു്ാൻ പറ്ണം.
 
∙ സഭയുെട മോതനജിംഗ് കമ്മിറ്ിയിൽ തസവനം 
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െചയ്�ിട്ടുണ്ടതല്ോ. അ�ിെനകേുറിച്ചക് ? 
ഒരു തവണ സഭയുടെ മാതനജിംഗ് കമ്ിറ്ിയിൽ 
തസവനം ടചയ്ാൻ എനി്ന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടു 
ണ്ന്. അതിടനപ്റ്ി ഒ്ിരി നല് കാര്യങ്ങള്  പെയാ 
നുണ്ന്. പതക് തിരുത്ണ് ഒരു കാര്യം കൂെി 
യുണ്ന്. അതാണതല്ാ പെതയണ്ത്. എല്ാ കൂട്ടാ 
യ്മകള് ് ു തവണ് ഒരു അച്െ്മുണ്ന്. അതു 
ചിലതപ്ാൾ നമു്ന് ഇല്ാതാകുന്ുതണ്ാ എന്ന് 
സംശയമുണ്ന്. വളടര ജനാധിപത്യപരമായി 
തപവർ്ി്ുന് നമ്ുടെ സഭയുടെ ഉന്തമാ 
ടയാരു തഫാെ്ിൽ ടപരുമാെുതമ്പാൾ അതി 
തനാട് മര്യാദയും ബഹുമാനവും കാട്ടാനുള്ള 
ബാധ്യത എല്ാവർ്ുമുണ്ന്. തനതൃത്്ിലു 
ള്ളവർ്ന് അ്ാര്യ്ിൽ വലിയ ഉ്രവാ 
ദി്ം ഉണ്ന്. നമ്ുടെ പൂർവ്പിതാ്ന്ാർ ഇ് 
രം തവദികടള എങ്ങടനയാണ് കണ്ിരുന്ടതന്ന് 
പഠി്ണം. ആ മഹ്ായ മാതൃക പി്ുെര 
ണം. നമ്ുടെടയാരു നിയമനിർമാണ സഭയായി 
മാതനജിങ് കമ്ിറ്ി മാെണം. ഇ്രം തഫാെങ്ങ 
ളിൽ ഇെടപെുകയും സംസാരി്ുയും ടചയ്ു 
തമ്പാൾ ഉ്രവാദിത്ാടെയും അച്െ്ത്ാ 
ടെയും അതു നിർവഹി്ാൻ എല്ാവർ്ും 
ബാധ്യതയുണ്ന്. എനി്ങ്ങടന ഒരവരം കിട്ടി 
യാൽ സഭയ്്ു പൂർണവിതധയനായും അച്െ 
്ത്ാടെയും ഉ്രവാദി്ത്ാടെയും 
മാതതതമ ഇെടപെൂ എടന്ാരു വിനലീതമായ ഉെപ്ും 
മുതന്ാട്ടുവയ്്ുന്ു.
 
∙ സഭയുമോയി �ന്ധെപെട്ടക് നടത്ിയിട്ടുള്ള പ്ര 
വർത്നങ്ങെ�പെറ്ി?
ഞാൻ എെണാകുളം ടസൻറ് തമരലീസ് ക്ലീ 
ത�ൽ ഇെവകാം�മാണ്. അവിടെ തെസ്റ്ി ആയി 
രുന്ു.  മാതനജിംഗ് കമ്ിറ്ിയിൽ ഞാൻ ഒരു തെം 
തസവനമനുഷഠി്ാൻ അവസരമുണ്ായിട്ടുണ്ന്. 
കളമതശ്ശരിയിടല ടമതതൊ വിതല്ജിതനാെു തചർന്ന് 
ആെര ഏ്ർ സ്ഥല്ന് ഓർ്ത�ാക്സ് 

ഇൻെർനാഷണൽ ടസൻെർ എന് തപരിൽ 25 
തകാെി രൂപയുടെ വലിടയാരു തതപാജക്ട് 
ടകാച്ി ഭതദാസനാധിപൻ യാത്ാബ് മാർ ഐതെ 
നിതയാസ് തിരുതമനിയുടെ തനതൃത്്ിൽ തപ 
തത്യക ടസാശ്സറ്ി രൂപലീകരിച്ന് നെ്ുന്ുണ്ന്. 
അതിടന്  വർ്ിംഗ്  തപസി�ന്ന് ആയിട്ടന് തപവർ 
്ി്ുകയാണ് ഇതപ്ാൾ. പലീരുതമട് എൻജിനലീ 
യെിങ് തകാളജിടന് തുെ്്ിൽ പരിശുദ്ധ 
മാർത്ാമ്ാ മാത്യൂസ് ദ്ിതലീയൻ ബാവായു 
മായി ഒന്ിച്ന് ആ സ്ഥാപന്ിടന് കാര്യങ്ങ 
ളുമായി തപവർ്ിച്ു.
 
∙വിദ്യോഭ്യോസരംഗെത് പ്രവർത്നങ്ങെ�കേു 
റിച്ചക് ്രറയോതമോ?
തകാലതഞ്രി ടമ�ി്ൽ തകാളജ് അെ്ം 12 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അ്ാദമിക് 
കൗൺസിലുകളിൽ തപവർ ി്് ുന് .ു പല സം  
സ്ഥാനങ്ങളിലായി നെ്ുന് �ൽഹി ടസൻറ് 
തമരലീസ് സ്കൂളുകളുടെ ടചയർമാൻ ആണ്. 
 
∙ �ോങ്ൾ മത്സരരംഗതത്യ്കേു വന്യുടൻ 
തകോലതചേരി െമ�ികേൽ തകോ�ജുമോയി � 
ന്ധെപെടുത്ി ഒരു ഊമകേത്ക് പ്രചരിച്ചു. എന്ോ 
ണ്  പ്ര�ികരണം?
ഞാൻ തെസ്റ്ി സ്ഥാനത്്ു മത്സരി്ുന്തു 
മായി ബന്ധടപ്ട്ടാടണന്ു തതാന്ുന്ു അങ്ങ 
ടനടയാരു ലഘുതലഖ ഇെങ്ങിയത്. 20 കാര്യങ്ങ 
ളാണ് അതിലുള്ളത്. 20 കള്ളങ്ങളാണ് അതിലു 
ള്ളത് എന്ന് തഖദത്ാടെ പെയടട്ട. തകാല 
തഞ്രി ടമ�ി്ൽ തകാളജിടന സംബന്ധിച്ാ 
ടണങ്കിൽ എനി്ന് തനരിട്ടന് ഒരു ഭരണ സ്ാത 
ത്്യവും അതിലില് എന്താണ് വസ്തുത. ഈ 
വർഷമാണ് എടന് ശ്വസ് തപസി�ന്ായി തിര 
ടഞ്െു്ത്. പരിശുദ്ധ കാതതാലി്ാ ബാവാ 
തിരുമനസ്ന് തപസി�ന്ും മറ്ന് നാല ടമതതാതപ്ാ 
ലലീ്ന്ാർ ശ്വസ് തപസി�ന്ുമാരും സ്ഥാപക 



11

ടസതകട്ടെിയായിരുന് ചാത്ാപ്ിള്ള തചട്ടടന് 
മകൻ തജായി പി. തജ്ബ് ടസതകട്ടെിയുമായി 
ട്ടുള്ള ഒരു ഭരണസമിതിയാണ് തകാലതഞ്രി 
ടമ�ി്ൽ തകാളജിന് തനതൃത്ം ടകാെു്ു 
ന്ത്. ടമ�ി്ൽ തകാളജിനായി അതപക്ി 
്ുന് തലീയതി മുതലാണ് എനി്ന് ആ സ്ഥാപ 
നവുമായുള്ള ബന്ധം. ടമ�ി്ൽ തകാളജിന് 
അനുവാദം കിട്ടി്ഴിഞ്തപ്ാൾ വിദ്യാർഥിതപ 
തവശനവുമായി ബന്ധടപ്ട്ടന് സർ്ാരുമായി 
ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ായതപ്ാഴാണ് അതി 
നു പരിഹാരം കാണുന്തിനായി സഭയുടെയും 
തകാളജിടന്യും തനതൃത്്ിലു ള്ളവർട്ാ 
പ്ം ആ തപശന്ിൽ ഇെടപട്ടത്. സ്ാതശയ 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ക്യാപ്ിതറ്ഷൻ 
ഇതപ്ാൾ തകരളം ചർച് ടചയ്ുന്താണ്. തകാല 
തഞ്രിയിടല നമ്ുടെ ടമ�ി്ൽ തകാളജ് 
ഉൾടപ്ടെ എടതങ്കിലും തര്ിൽ ഞാൻ 
ബന്ധടപ്ട്ടു തപവർ്ി്ുന് നാലു തകിസ്ത്യൻ 
ടമ�ി്ൽ തകാളജുകളിലും ക്യാപ്ിതറ്ഷൻ 
ഇല്ാടത ടമെിറ്ന് മാതതം മാനദണ്ഡമായിട്ടാണ് 
തപതവശനം നല കുന്ടതന്ന് അഭിമാനത്ാടെ 
പെയടട്ട. 1970-ൽ 10 കിെ്കതളാെുകൂെി തപവർ 
്നം ആരംഭിച് ടമ�ി്ൽ മിഷൻ ആശു 
പതതി ഇന്ന് 1200 കിെ്കളുള്ള മൾട്ടി സ്ടപ 
ഷ്യാലിറ്ി തഹാസ്പിറ്ലും ടമ�ി്ൽ തകാള 
ജുമായി. ഈ ടമ�ി്ൽ തകാളജിൽ രണ്ു 
തകാെി രൂപയിലധികം പാവടപ്ട്ട വിദ്യാർത്ഥി 
കൾ്ന് സ്തകാളർഷിപ്ന് ടകാെു്ുന്ുണ്ന്. ആശു 
പതതിയിൽ വരുന് പാവടപ്ട്ടവരായ തരാ�ി 
കൾ്ുതവണ്ി ഏതാണ് രണ്ു തകാെിയിലധികം 
ടചലവിെുന്ുമുണ്ന്. ഇങ്ങടന നല് കാര്യങ്ങള്  
ശ്ദവസഹായ്ാല  നെന്ുവരുന്ുടണ്ന്ു 
മാതതം പെയടട്ട. 
 
∙ എന്ോണ് സഭോംഗങ്ങത�ോട് ്രറയോനുള്ളത്?
ഞാനിതിന് പറ്ുന്യാളാടണന്ു തതാന്ുന്ു 

ടണ്ങ്കിൽ എനിയ്്ു തവണ്ി തപാർഥി്ുക. 
തവാട്ടവകാശമുള്ളവർ നന്ായി തപാർഥിച്ന് സഭ 
യുടെയും സമൂഹ്ിടന്യും നന്യ്്ന് ഉത 
കുംവിധം അതു വിനിതയാ�ി്ുക. ഉപതദശങ്ങ 
ളും നിർതദങ്ങളും തരിക. എടന് കുടെയുണ്ാ 
വുക. എടന് നയി്ുക.
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ജ�ോർജ് ജ�ോൾ
ജീവിേതരഖ
 
കുെുപ്ംപെിയിടല തപശസ്തമായ എമ്പാതശ്ശരി കുെുംബ്ിൽ 1949ൽ 
ജനിച് തജാർജ് തപാൾ തകാലതഞ്രിയിടല സിശ്്റ്ന് വ്യവസായ 
ശൃംഖലയുടെ ശ്വസ് ടചയർമാനാണ്. സു�ന്ധവ്യഞജന സ്ന് 
ഉത്പാദന രം�്ന് തലാകട് ഏറ്വും വലിയ സ്ഥാപനമായ 
സിശ്്റ്ിടന് ആരംഭകാലം മുതൽത് അതിൽ തപവർ്ിച്ു. പല 
തരം സു�ന്ധവ്യഞജനങ്ങളിൽ നിന്ു സട്െു്ു അഞ്ൂെിൽ 
പരം സംശുദ്ധമായ മൂല്യവർധിത ഉലപന്ങ്ങൾ തലാക്ിടല 
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിതല്ു കയറ്ി അയച്ന് തപതിവർഷം 1600 തകാെി 
രൂപയുടെ ഇെപാെുകൾ നെ്ുന്  വലിയ വ്യവസായ ശൃംഖലയും 
മികച് കയറ്ുമതി്ന് രാഷതെപതിയുതെതെ്ം തദശലീയവും രാജ്യാ 

ബഹു. ഡെരള ഗവർണർ പകകെടുത് കെോച്ചി ഭദദോസന പരിപോടിയിൽ ഡ�ോർജ് ഡപോൾ സ്ോഗതദപസംഗം നടത്ുന്ു.
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്രവുമായ ഒതട്ടടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ തനെിയ 
സ്ഥാപനവുമാണ് സിശ്്റ്ന്.  
 
തകരള സർവ്കലാശാലയിൽ നിന്ു തപകൃതി 
ശാസ്തത്ിൽ ബിരുദം തനെിയ തശഷം 1972ൽ 
തകാലതഞ്രിയിൽ സിശ്്റ്ന് സ്ഥാപിതമായ 
തു മുതൽ അതിനു തനതൃത്ം നൽകിവരിക 
യാണ് തജാർജ് തപാൾ. കമ്പനിയുമായി ബന്ധ 
ടപ്ട്ട ഒട്ടധികം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തമധാവിയാ 
യും അതദേഹം തപവർ്ി്ുന്ു. ഒതട്ടടെ വിതദശ 
കമ്പനികളുടെയും രാജ്യാ്ര ബിസിനസ് കൂട്ടാ 
യ്മകളുടെയും �യെക്െർ തബാർഡ് അം�വു 
മാണ്. സിശ്്റ്ിടന്യും അനുബന്ധ സ്ഥാപ 
നങ്ങളിടലയും ജലീവന്ാർ്ും നാട്ടുകാരായ 
കർഷകർ്ുമായി സ്ഥാപനം നെപ്ാ്ുന് 
തക്മപദ്ധതികൾ്ന് ഭാവനാസമ്പന്മായ തന 
തൃത്ം നൽകുന്ു.
  
വിദ്യാഭ്യാസരം�ട് സജലീവ തപവർ്നങ്ങ 
ളാണ് തജാർജ് തപാളിടന തശതദ്ധയനാ്ുന് 
മടറ്ാന്ന്.  ടകാച്ിൻ യൂണിതവഴസിറ്ി (കുസാറ്ന്) 
സിൻ�ിത്റ്ന് ടമമ്പർ, തകാതമം�ലം മാർ അ് 
തനഷ്യസ് തകാളജ് തബാർഡ് ഓഫ് സ്റ്�ലീസ് 
അം�ം, ടസൻറ് ടതരാസസ് തകാളജ് അ്ാദ 
മിക് കൗൺസിൽ അശ്�്സെി തബാർഡ് 
അം�ം, ടകാച്ിൻ ടമതതൊ അശ്�്സെി തബാർ 
ഡ് അം�ം, ചങ്ങനാതശ്ശരിയിടല എസ്.ബി. തകാള 
ജിടല ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂഷൻ ഓഫ് മാതനജ്ടമൻറ് 
സ്റ്�ലീസ് ഉപതദശകസമിതി അം�ം, തബാംടബ 
ഇന്ിരാ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് മാ 
തനജ്ടമന്ന് �തവണിങ് തബാർഡ് അം�ം, ട�ൽ 
ഹി ടസന്ന് തമരലീസ് എജ്യൂത്ഷനൽ ടസാ 
ശ്സറ്ി ടചയർമാൻ, ടകാച്ി വിതദ്യാദയ സ്കൂൾ 
തെഷെർ, ടകാച്ിയിടല ഗ്തളാബൽ അ്ാദമി 
തഫാർ എജ്യൂത്ഷൻ ആൻഡ് ടതെയിനിങ് 
�യെക്െർ, കുതഫാസ് ഇൻ�സ്തെിയൽ അ 
ശ്�്സെി തബാർഡ് ശ്വസ് ടചയർമാൻ തു 

െങ്ങിയ നിലകളിൽ തപവർ്ി്ുന് അതദേഹം 
സ്ാതശയ മാതനജ്ടമന്ുകളുടെ അതസാസിതയ 
ഷനും ശക്തമായ തനതൃത്ം നൽകി. 
 
സഭയുടെ അഭിമാനമായ തകാലതഞ്രി ടമ�ി 
്ൽ തകാളജിടന് ശ്വസ്തപസി�ടന്ന് നില 
യിൽ ആ സ്ഥാപനട് വളർ്ിടയെു്ുന് 
തിന് ഊർജസ്ലമായ തനതൃത്ം നൽകുന്യാ 
ളാണ് തജാർജ് തപാൾ. പലീരുതമെിൽ സഭയുടെ 
എൻജിനലീയെിങ് തകാളജ് സ്ഥാപി്ുന്തു 
മായി ബന്ധടപ്ട്ട തപവർ്നങ്ങളിൽ സജലീവ 
പങ്കാളി്ം വഹിച്ു. ടകാച്ി കളമതശ്ശരിയിൽ 
സഭയുടെ വിഖ്യാതതകതന്മായി വിഭാവനം ടച 
യ്ുന് ഓർ്ത�ാക്സ് ഇന്ർനാഷനൽ ടസ 
ന്െിന് വർ്ിങ് തപസി�ന്ാണ്. വലീെില്ാ് 
വർ്ും നിർധനർ്ുമായി തപവർ്ി്ുന് 
ടകാച്ിയിടല ഓർ്ത�ാക്സ് തകിസ്ത്യൻ 
ടഫ�തെഷടന് തപസി�ന്ാണ്. സഭാ മാതന 
ജിങ് കമ്ിറ്ി അം�വും ടകാച്ിയിടല ടസന്ന് 
തമരലീസ് ഓർ്ത�ാക്സ് ക്ലീത�ൽ തെസ്റ്ി 
യുമായി തപവർ്ിച്ിട്ടുണ്ന്.

രോഷദടപതി നീലം സ ഞ�ീവ കറഡ�ിയിൽനിന്ും 
ഡ�ോർജ് ഡപോൾ െയറ്ുമതിക്ുള്ള അവോർഡ വോങ്ുന്ു.
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നമ്മെിടോനും 
കോേോതെ
ജ�ോകരുത്
 
ആദരണലീയരായ മലങ്കര സുെിയാനി തകിസ്ത്യാനി അതസാസിതയ 
ഷൻ അം�ങ്ങടള,
 
സഭാസ്ഥാനികളുടെ തിരടഞ്െുപ്ന് സംബന്ധിച്ന് തസാഷ്യൽ–തപിന്ന് 
മലീ�ിയകളിൽ തപത്യക്ടപ്െുന് ആതരാപണ–തപത്യാതരാപണ 
ങ്ങൾ, വ്യക്തിഹത്യകൾ തുെങ്ങിയവയുടെ നിഴലും ടപാരുളും, മുെ 
വിളിയും മുതല്ണ്ലീരും സഭാമ്ൾ തിരിച്െിയണടമന്ു പെയാ 
നാണ് ഈ ക്ന്.
 
നാലു പതിറ്ാണ്ായി മലങ്കരസഭയിൽ നിലനിൽ്ുന് കക്ിവഴ്ന് 
മൂലം അങ്കമാലി–കണ്നാട്–ടകാച്ി ഭതദാസനങ്ങൾ തപശ നബാധിത 
തമഖലയാണ്. സതഹാദരസഭകൾ്ും ഇതര സമുദായങ്ങൾ്ും 
മുന്ിലും രാഷ തെലീയ–സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിലും സഭയുടെ സാക്്യ 
ജലീവിതം ദുർബലമാവുന്ു. സഭയിൽനിന്ു പിരിഞ്ുതപായ തപസ്ഥാ 
നങ്ങൾ വളരുതമ്പാൾ, നമ്ൾ മുരെിപ്ിലാണ്. മൂന്ര പതിറ്ാണ്ു 
മുമ്പുള്ള ടപാതു അം�ലീകാരം നമ്ുടെ സഭയ് ് ില്. പരിണിതതപ 
ജ് ഞരായ രാഷ തെലീയതനതാ്ളെ്മുള്ള അൽമായതനതൃത്മാണ് 
സഭാ വിഘെിതവിഭാ�്ിനു കരു്ായി നിൽ്ുന്തും നമ്ൾ 
കാണണം. 
 
മൺമെഞ് അൽമായതനതാ്ന്ാരായ മാമ്ൻ മാപ്ിള, ഇ. തജാൺ 
തജ്ബ്, സി. എം. സ്റ്ലീഫൻ, ടക. എം. ടചെിയാൻ, ടക. എം. മാത്യു, 

അങ്മോലി–
കണ്ടനോട്–െകോച്ചി 
ഭപദോസന ആക്ൻ 
കമ്മറ്ിയുെട 
അഭ്യർ്ന 
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പി. സി. ഏതബഹാം തുെങ്ങിയവർ സ്യാർജ്ജി 
ത വ്യക്തിതപഭാവം ടകാണ്ന് സഭയ് ് ന് മുതൽ 
്ൂട്ടായിരുടന്ങ്കിൽ ഇന്ട് സ്ഥാനികൾ 
സഭയുടെ തപഭാവട് കുരുതിടകാെു്ുകയ 
തല് എന്ു ഞങ്ങൾ സംശയി്ുന്ു.

മലങ്കരസഭ എപ്ിസ് തകാപ്ൽ സഭയാണ്. പരി 
ശുദ്ധ പിതാ്ന്ാർ തപാർഥന, തനാമ്പന്, ഉപവാ 
സം തുെങ്ങിയ ചര്യകളിലൂടെ ആത്ലീയശക്തി 
തപാപിച്ന് സഭടയ നയി്ുതമ്പാൾ വാ്ുടകാ 
ണ്ും തപവൃ്ിടകാണ്ും അവടര കെന്ാതകമി 
്ുന് വിഘെിത വിഭാ�്ിടനതിടര തപതിതരാ 
ധം തലീർ്ാൻ കഴിയുന് ശക്തമായ അൽമായ 
തനതൃനിരയാണ് തവണ്ത്. സഭാവിരുദ്ധ തപവർ 
്നം തെയാൻ തനതൃതശഷിയും വാക് ചാതു 
രിയും തലാകപരിചയവും പിതാ്ന്ാതരാെുള്ള 
വിതധയത്വും ഉള്ള അൽമായ തനതാവ് തവണം.
 
കഴിഞ് 10 വർഷട് അൽമായ തനതൃത്്ി 
ടന് തപവർ്നവും കാതണണ്താണ്. തിരുവന 
്പുര്െ്ം സഭ തപതിതഷധ്ൂട്ടായ് മ സം 
ഘെിപ്ിച്തപ്ാൾ ഇതപ്ാഴട് അൽമായ തെസ്റ്ി 
യും കൂട്ടരും ഒരു �ൃഹപാഠവും ടചയ്ാടത, വാ 
യിൽ തതാന്ിയത് തപസം�ിച്ന് സർ്ാരിടനയും 
തപാലലീസിടനയും എതിർതചരിയിൽ നിർ്ി. 
ഇതപ്ാഴട് ടസതകട്ടെി അതുവഴി മുതടലെുപ്ു 
നെ്ി തവണ്ടപ്ട്ടവർ്ന് എം.എൽ.എ. സ്ഥാ 
നവും തരടപ്െു്ി.
 
പരിശുദ്ധബാവാ തിരുതമനി ഉൾടപ്ടെയുള്ള 
പിതാ്ന്ാടര തകാലതഞ്രിയിടല ടപരുവഴി 
യിൽ കിെ്ിയിട്ടന് �ൽഹിയിൽതപാലും സ്ാ 
ധലീനമുള്ള അല മായ തെസ്റ്ി എ്ുടചയ് തു? 
ടകാെു്ുന് പണ്ിടന് കണ്ു പെഞ്ന് 

വിവരത്െും, വലീരസ്യവും തപസം�ി്ാനുള്ള 
തവദിയാ്ി സഭടയ മാറ്ി,  തപതിബദ്ധതയില്ാ് 
ചില സർ്ാർ ഉതദ്യാ�സ്ഥടരതപ്ാടല അൽ 
മായ തെസ്റ്ിയും ടസതകട്ടെിയും തപവർ്ിച്ു.
 
ഓർ്ത�ാക്സ് സഭയുടെ തപശ നബാധിത 
തപതദശങ്ങളിൽ കരു്ുറ് അൽമായ തനതൃത് 
മാണ് തവണ്ത്. തതാണിയുള്ള തനതാവിടന് 
ടന് തവണം. ഇതിനാണ്. തജാർജ് തപാളിടന 
അൽമായതെസ്റ്ി സ്ഥാനത്്ന് നിർതദേശിച്ത്. 
അതദേഹട് തമാശ്ാരനാ്ാൻ തവണ്ി സഭ 
യുടെ തിലക്ുെിയായ തകാലതഞ്രി ടമ�ി 
്ൽ തകാതളജിടന വടര ആതക്പി്ുകയാണ് 
ചിലർ.
 
കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പരിശുദ്ധ കാതതാലി്ാ 
ബാവാമാരുടെ അനുവാദത്ാെും അനുത�ഹാ 
ശ്ശിസുകതളാെും കൂടെ ചാത്ാ പിള്ള, ശ്പലി 
പ്ിള്ള, സി. വി. തജ്ബ് തുെങ്ങിയവരാണ് ആ 
ആശുപതതി്ന് തനതൃത്ം നൽകിതപ്ാന്ത്. അവ 
രുടെ ദലീർഘവലീക്ണവും കഠിനാധ്ാനവും സഭ 
തയാെുള്ള ഭക്തിയും കൂെും വിശ്ാസവും സഭാ 
പിതാ്ന്ാതരാെുള്ള വിശ്സ്തവിതധയത്വു 
മാണ് ഇന്ട് നിലയിടല തകാലതഞ്രി ടമ 
�ി്ൽ തകാതളജ്. 
 
നമ്ുടെ ടമ�ി്ൽ തകാതളജിടന് വളർച്യും 
തപഭാവവും പലടരയും അസ്സ്ഥരാ്ുന്ു. ഈ 
വളർച്യ് ് ന് പിന്ിൽ തജാർജ് തപാളും തജായി 
പി. തജ്ബും കഠിനാദ്ധ്ാനം ടചയ് തിട്ടുണ്ന്. 
ഇപ്െയുന് വിമർശകർ ഇ്ാര്യ്ിൽ എ്ു 
ടചയ്തിട്ടുണ്ന്? പരിശുദ്ധ ബാവാ തിരുതമനി 
തപസി�ന്ും, ത�ാ. മാർ അ്ാനാസിതയാസ്, 
ത�ാ. മാർ തസതവെിതയാസ്, ത�ാ. മാർ ഐതെ 



16

നിയസ്, മാർ തപാളികാർതപ്ാസ് എന്ലീ പിതാ 
്ന്ാർ ശ്വസ് തപസി�ന്ുമാരും തകാലതഞ്രി 
പള്ളി ടപാതുതയാ�്ിൽ തിരഞ്െു്ടപ് 
ട്ടതും ഭതദാസന ടമതതാതപ്ാലലീ് തസതവെി 
തയാസ് തിരുതമനി അം�ലീകരിച്തുമായ ഒൻപ 
തു തപതിനിധികളും കണ്നാട് ഭതദാസന കൗൺ 
സിൽ തപതിനിധിയും അെ്ം പ്ു തപർ ഭരണ 
സമിതിയിൽ അം�ങ്ങളായിരി്ുതമ്പാൾ, അഞ്ന് 
പിതാ്ന്ാതരാടൊപ്ം തകവലം ഒരു ശ്വസ് 
തപസി�ന്ന് മാതതം ആയ തജാർജ് തപാൾ സ്ഥാ 
പനം ശ്ക്ലാ്ി എന് തപസ്താവന നമ്ു 
ടെ അഭിവന്്യൂായ പിതാ്ന്ാരുടെ മുഖ്ന് 
ടചളി വാരിടയെിയുന്താണ്. ടമ�ി്ൽ തകാ 
തളജായി ഉയർ്ടപ്ട്ടതപ്ാൾ, 21 എം.ബി.ബി. 
എസ്. സലീറ്ുകൾ ടമെിറ്ന് അെിസ്ഥാന്ിൽ 
നമ്ുടെ സഭയ് ് ന് സ്്മാണ്. ദളിത് ശ്തക 
സ്തവരുടെ മ്ൾ്ന് അെ്ം ഓർ്ത�ാക്സ് 
സഭ അം�ങ്ങൾ്ന് മുൻ�ണന നൽകി പഠി്ു 
വാൻ അവസരം ലഭി്ുന്ു. ടവല്ൂരിൽ ഒരു 
സലീറ്ു മാതതമാണ് ലഭിച്ിരുന്ടതന്ന് ഓർ്ണം.
 
ആലുവ തൃ്ുന്്ന് ടസമിനാരിയിൽ പരിശു 
ദ്ധ ബാവായ് ് ും മറ്ു തിരുതമനിമാർ്ും തപതവ 
ശിച്ന് ധൂപാർപ്ണം നെ്ുവാൻ അണിയെയിൽ 
ശക്തമായി തപവർ ി്ച്ത് തജാർജ് തപാൾ ആയി 
രുന്ുടവന്ന് ഇെവക ടമതതാതപ്ാലലീ്ായുടെ 
വാ്ുകൾ തടന് വ്യക്തമാ്ുന്ുന്ു. പരി 
ശുദ്ധ ബാവാ തിരുതമനി രക്ാധികാരിയും, ഭതദാ 
സനാധിപൻ മാർ ഐതെനിയസ് തപസി�ന്ു 
മായി വിഭാവനം ടചയ്ുന് ടകാച്ി കളമതശ്ശരി 
യിടല ഇന്ർനാഷണൽ ടസന്െിടന്  വർ്ിങ്  
തപസി�ന്ുമാണ് തജാർജ് തപാൾ. കണ്നാട് 
ഈസ്റ്ന് ഭതദാസന ടമതതാതപ്ാലലീ്ായുടെ തപ 

തിസന്ധികളിലും തണലായി നിന്ിട്ടുള്ളതും 
തജാർജ് തപാളാണ്.
 
തജാർജ് തപാളിടന് വ്യക്തിതപഭാവവും, സ്ലീകാ 
ര്യതയും സഭയുടെ നിലപാെുകൾ യഥാർഥമായി 
സമൂഹ്ിൽ സംതവദനം ടചയ്ാൻ സഹായ 
മാവും. പണംടകാണ്ന് സഭയുടെ പിതാ്ന്ാ 
ടരയും ശ്വദികടരയും വിലയ് ട്െു്ാടമന്ന് 
പെയാടത പെയുന്വടരയല്, സഭാശുതശൂഷ 
യുടെ ഭാ�മാകുവാൻ വിനയപൂർവ്ം മുൻതപാ 
ട്ടുവരുന്വടരയാണ് നമു്ാവശ്യം. അതിനായ് 
നമു്ന് ശ്ക തകാർ്ാം... 
 
നല്വനും വിശ്സ്തനുമായ ദാസടന, നലീ അല പ 
്ിൽ വിശ്സ്തനായിരുന്ു. ഞാൻ നിടന് 
അധിക്ിന് വിചാരകനാ്ും– എന് വചനം 
ഓർമി്ാം.
 
മാർച്ന് ഒന്ിനു സതമ്ളി്ുന് മലങ്കര സുെിയാ 
നി തകിസ്ത്യാനി അതസ്ാസിതയഷനിൽ തജാർജ് 
തപാളിടന അൽമായ തെസ്റ്ി സ്ഥാനത്്ന് 
ടതരടഞ്െു്ാൻ ബഹുമാന്യരായ അതസാ 
സിതയഷൻ അം�ങ്ങതളാെു വിനലീതമായി അതപ 
ക്ി്ുന്ു.
 
തപാര് ഥനതയാടെ,
 
ആക്ൻ കമ്റ്ി്ുതവണ്ി
 
്രി.ടി. തജോർജ്, 
െക.്രി. തജോൺ, 
എം.എ. തകോരുത്



17

നീെറിമോതറെ േഴറി  
നമുക്ു  
വിെക്ാകടട്
 
തലാകമാടക 1500 ഇെവകകളിലായി ഒതട്ടടെ തപ�ൽഭർ നമ്ുടെ 
സഭാം�ങ്ങളായുണ്ന്. സഭയുടെ ഉയർച് ആത�ഹി്ുന്വരും അതി 
നായി തപാർഥി്ുന്വരുമാണ് അവർ. അതിനുതവണ് കാര്യങ്ങ 
ടളാട് അവർ ടചയ്ുന്ുമുണ്ന്. എന്ാൽ ഇവരാരും സ്ഥാനമാ 
നങ്ങൾ ആത�ഹി്ുന്വരല്. അതിനായി തത്ം ടമനയുന്വരു 
മല്. അ്ൂട്ട്ിൽടപ്െുടന്ാരാളാണ് തജാർജ് തപാൾ. 
 
പതക് തയാ�്യതയുള്ള ആളുകടള്ണ്ുപിെിച്ന് സഭാപുതരാ�തി്ന് 
തപതയാജനടപ്െു്ാനുള്ള ബാധ്യത മലങ്കര അതസാസിതയഷൻ 
തപതിനിധികൾ്ുണ്ന്. രണ്ും മൂന്ും തവണ ഒതര പദവി വഹിച് 
വരും വലീണ്ും അതിനായി ആത�ഹി്ുന്വരും അതിനായി പല 
ഉപായങ്ങൾ പയറ്ുന്വരുമുണ്ന്. അവടര തിരിച്െിയുകയും അവർ 
്ന് തിരിച്െിവുണ്ാകാൻ തപാർഥി്ുകയും തവണം.
 
തയാ�്യതയുള്ളവരും അധികാരതഭമമില്ാ്വരുമായ സഭാസ്തനഹി 
കടള  സഭാതസവന്ിന് നിതയാ�ി്ണടമന്ന് നമ്ടളല്ാവരും 
ആത�ഹിച്ു. അങ്ങടന നമ്ളിൽ പലരും പല അതന്ഷണങ്ങൾ 
നെ്ി പലടര കടണ്്ി. അവടരല്ാം തടന് മത്സരിച്ന് സ്ഥാനം 
തനൊൻ വിമുഖത കാണി്ുകയാണ് ടചയ്തത്. തജാർജ് തപാളും 
അ്ൂട്ട്ിടലാരാളായിരുന്ു. ഒെുവിൽ സഭയുടെ ഭാവിടയ മുൻ 
നിർ്ി നമ്ടളല്ാം പലവുരു നിർബന്ധിച്തിടന തുെർന്ാണ് 

സഭോതസവനചരിപ�ം 
്രരിഗണിച്ചക് അൽമോയ 
പടസ്റ്ി സ്്ോനതത്യ്കേക് 
തജോർജ് ത്രോ�ിെന 
�ിരെഞെടുതകേണ്ടത് 
എന്ുെകോണ്ടക്?  
െവരി റവ. ഇ. െക. 
തജോർജ് ഇചേകേോട്ടക് 
എഴു�ുന്ു. 
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അൽമായ തെസ്റ്ി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽ 
്ാടമന്ന് അതദേഹം സമ്തിച്ത്. 
 
തകരളം ആദരി്ുന് വ്യവസായിയാണ് അതദേ 
ഹം. വലിടയാരു വ്യവസായ സ്ഥാപന്ിടന് 
തമധാവിയായിരുന്ുടകാണ്ന് ജനസമ്ിതി നില 
നിർ്ുക എളുപ്മല്. സുതാര്യമായും സത്യസ 
ന്ധതതയാടെയും ദലീനാനുകമ്പതയാടെയും കാര്യ 
ങ്ങൾ ടചയ്ുന്തുടകാണ്ാണ് അതദേഹ്ിന് 
അതു സാധി്ുന്ത്. തടന് തനട്ടങ്ങതളാ വിജയ 
ങ്ങതളാ തനാട്ടലീസ് അെിച്ു പരസ്യടപ്െു്ുന് 
ആളല് തജാർജ് തപാൾ.
  
സഭയുടെ പലീരുതമട്ടിടല എൻജിനലീയെിങ് തകാളജ് 
സ്ഥാപി്ുന് കാര്യ്ിൽ പരിശുദ്ധ മാത്യൂസ് 
ദ്ിതലീയൻ ബാവായുടെ വലംശ്കയായി നിന്ു 
തപവർ്ിച് കാര്യം പലർ്ും അെിവുണ്ാകും. 
ഇതപ്ാൾ തകാലതഞ്രി ടമ�ി്ൽ തകാളജി 
ടന്  ശ്വസ് തപസി�ൻൊയ തജാർജ് തപാൾ 
തകിസ്ത്യൻ മാതനജ്ടമൻറ് ടമ�ി്ൽ തകാളജ് 
സംഘെനയുടെ ടസതകട്ടെിയും മുഖ്യ വക്താവു 
മാണ്. സ്കാര്യ ടമ�ി് ൽ തകാളജുകളുടെ നില 
പാെുകളും തസവനങ്ങളും ചാനൽ ചർച്കളിലൂ 
ടെ വ്യക്തമായി വിശദമാ്ിയിട്ടുള്ള തജാർജ് 
തപാളിടന് മാതനജ്ടമൻറ് ശ്വദഗ്ദ്ധ്യം അതു 

ല്യമാടണന്ു എല്ാവർ്ും അെിയാവുന്തു 
മാണ്. അതദേഹം തപതിനിധാനം ടചയ്ുന് നാലു 
തകിസ്ത്യൻ ടമ�ി്ൽ തകാളജുകളിൽ ക്യാപി 
തറ്ഷൻ ഫലീ പരിപൂർണമായി ഇല്ാതാ്ി ടമ�ി 
്ൽ തപതവശനം നെ്ാൻ വർഷങ്ങളായി കഴി 
യുന്ത് അതദേഹം നലീതിമാനാണ് എന്തിടന് 
ഏറ്വും വലിയ വിളംബരമായി ഞാൻ കാണുന്ു. 
 
മലങ്കര ഓർ്ത�ാക്സ് സുെിയാനി സഭാ 
മാതനജിങ് കമ്ിറ്ി അം�മായും എെണാകുളം 
ടസൻറ് തമരലീസ് ക്ലീത�ൽ തെസ്റ്ിയായും  തസ 
വനം അനുഷഠിച്ിട്ടുള്ള തജാർജ് തപാൾ ചാ 
നൽ ചർച്കളിടല തപമുഖ സംവാദകടനന് നില 
യിൽ നമ്ുടെ സഭയുടെ നിലപാെുകൾ സമൂഹ 
്ിൽ സുവ്യക്തമാ്ാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. 
അതദേഹം നമ്ുടെ നാവാകടട്ട. തനരട് അശ്വ 
ദിക തെസ്റ്ിയായിരുന് പെവൂർ കുളങ്ങര ഇട്ടി 
ച്ൻ ശ്പലി്ു തശഷം സഭയുടെ വെ്ൻ തമഖ 
ലയിൽ നിന്ുള്ള അശ്വദിക തെസ്റ്ി സ്ഥാനാർ 
ഥിയാണു തജാർജ് തപാൾ എന്ും ഓർത്ണ് 
തുണ്ന്.  വിഘെിതവിഭാ�്ിൽനിന്ു ടവല്ുവി 
ളികൾ ശക്തമായി ഉയരുന് വെ്ൻ തമഖല 
യിൽ നമ്ുടെ സഭടയ ഉെപ്ിച്ു നിർ്ാൻ കഴി 
വുള്ള കരങ്ങളാണ് തജാർജ് തപാളിതന്ത്. 
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മനുഷ്യൻ ജീവിക്ുനത് 
ദൈേത്റിതറെ േചനങ്ങൾ
ടകാണ്ുകൂെിയാണ്
 
ടകാച്ി ഭതദാസന്ിൻടെ അഭിവന്്യനായ ത�ാ. യാത്ാബ് മാർ ഐതെനി 
യസ് ടമതതാതപ്ാലലീ്ായുടെ തനതൃത്്ിൽ വലിടയാരു ആത്ലീയ നതവാ 
ത്ഥാനതകതന്മായി കളമതശരിയിൽ പണിയാരംഭിച്ിരി്ുന് ഓർ്ത�ാക്സ് 
ഇൻെർ നാഷണൽ ടസന്െിടന് വർ്ിങ് തപസി�ൻൊയി തപവർ്ി്ുകയാണ് 
തജാർജ് തപാൾ ഇതപ്ാൾ. ഈ തകതന്്ിനുതവണ്ി കളമതശരിയിൽ ടമതതൊ 
ത�ാമ്ിനെു്ായി ആെര ഏ്ർ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും ടകട്ടിെംപണി ആരം 
ഭി്ുകയും ടചയ്തു. 22 തകാെി രൂപയാണ് ഇതിനായി സമാഹരി്ുന്ത്. 
 
ആരാധനയ്്ുള്ള ചാപ്ൽ, പാഴസതനജ്, വൃദ്ധജന സംരക്ണ തകതന്ം, ധ്യാന 
മന്ിരം, ശ്ലതബെി, മ്യൂസിയം, തപസിദ്ധലീകരണശാല, തകാൺഫെൻസ് ഹാൾ, 
അതിഥി മന്ിരങ്ങൾ, ശ്െം ടഷയർ അത്ാമത�ഷൻ, തപാളി ക്ിനിക്, ഭക്ണ 
ശാല, വാർ്ാവിനിമയ സൗകര്യം തുെങ്ങിയവയും ഭാഷാപഠനം, സ്പിരിച്ൽ 
ഹലീലിംഗ്, കൗൺസിലിങ്, വിവാഹപൂർവ ഉപതദശങ്ങൾ, കുെുംബങ്ങൾ്ുള്ള 
ആത്ലീയ മാർ�നിർതദേശം, ഉതദ്യാ�ങ്ങൾ ലഭി്ുന്തു സംബന്ധിച് മാർ�നിർ 
തദേശം എന്ിവയ്്ുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഈ ആധ്യാത്ിക നതവാത്ഥാന 
തകതന്്ില  ഉണ്ാകും. ഇതുതപാടലാന്ന് നമ്ുടെ സഭയിൽ മാതതമല് തകരള 
്ിൽ തടന് ആദ്യമാകും. ഈ മഹാസംരംഭ്ിടന് സജലീവതനതൃത്ം തജാർജ് 
തപാളിടന് ദലീർഘവലീക്ണവും തനതൃതശഷിയും വിളിച്െിയി് ുന്താണ്.
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എന്ുടകാണ്ക് 
ജ�ോർജ് ജ�ോൾ?
 
തകാലതഞ്രി ടസന്ന് പലീതറ്ഴ സ് തകാതളജ് 1966–68 തപലീ�ിത�ി ബാ 
ച്ിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ിച്ു പഠിച്വരാണ്. പിടന് കുടെ്ാലം ഞങ്ങൾ 
രണ്ുതപരുടെയും ജലീവിതം രണ്ുവഴികളിലൂടെയായിരുന്ു. പിന്ലീട് 
1995ൽ എെണാകുളം ടസന്ന് തമരലീസ് ഓർ്ത�ാക്സ് പള്ളിയിൽ 
സഹവികാരിയായി എ്ിയതപ്ാൾ അവിെട് അയ്തമനികളുടെ 
തനതൃനിരയിൽ തജാർജ് തപാൾ ഉണ്ായിരുന്ു. ഇെവക്ാരുടെ 
തശദ്ധാതകതന്വും തപതിസന്ധികളിൽ അവർ തപതലീക്തയാടെ ഉറ്ു 
തനാ്ുന്യാളുമായിരുന്ു തജാർജ് തപാൾ. 
 
അന്ട് എെണാകുളം പള്ളിയുടെ ചാപ്ലായിരുന് ഇളംകുളം 
മാർ ത�ലീത�ാെിതയാസ് ചാപ്ലിതനാെനുബന്ധിച്ന് ടസല്ാർ പണിയു 
ന്ത് ആയിടെ തപശ നമായി. പണിത ടസല്ാർ ടപാളി്ണടമന്ന് 
തകാർപതെഷൻ ആവശ്യടപ്ട്ടു. തജാർജ് തപാൾ നയപരമായി ഇെ 
ടപട്ടന് ആ തപശ നം പരിഹരി്ുകയും അതദേഹ്ിടന് തനതൃത് 
്ിൽ ടസല്ാർ പണി പൂർ്ലീകരി്ുകയും ടചയ്തു.
 
ഈ അെു് കാല്ന് എെണാകുളം ടസന്ന് തമരലീസ് ഓർ്ത�ാ 
ക്സ് ക്ലീത�ൽ പള്ളി തമാെിപിെിപ്ിച്ന് കമനലീയമാ്ിയതും തജാർജ് 
തപാളിടന് തനതൃത്്ിലായിരുന്ു. അഭിവന്്യ ഐതെനിതയാസ് 
തിരുതമനിയുടെ തനതൃത്്ിൽ തജാർജ് തപാളും കൂട്ടരും തചർന്ന് 
കളമതശ്ശരിയിൽ വിഭാവനം ടചയ് തിട്ടുള്ള ടകാച്ി ഇന്ർനാഷണൽ 
ടസന്ർ ഓർ്ത�ാക്സ് സഭാ ചരിതത്ിടല നാഴിക്ല്ായിരി 
്ുടമന്ും എനി്ുെപ്ുണ്ന്.
 
എെണാകുളം പള്ളിയുടെ തനതൃത്്ിൽ നെ്ുന് ജലീവകാരുണ്യ 
തപവർ്നങ്ങൾ്ന് തജാർജ് തപാൾ നൽകുന് തനതൃത്ം ടപാതു 
സമൂഹ്ിൽ നമ്ുടെ സ്ലീകാര്യത വർധിപ്ി്ുന്താണ്. ഭാ�്യസ് മ 

തജോർജ് ത്രോ�ിെറെ  
സഹ്രോഠിയും 
തകോലതചേരി െസറെക് 
്രരീതറ്ഴ്സ് തകോ�ജ് 
മുൻ അധ്യോ്രകനുമോയ 
ഫോ. െപഫോഫ.  
ഒ.െജ. തജകേബ് 
എഴു�ുന്ു 
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രണാർഹനായ തജാസഫ് മാർ പത്ാമിതയാസ് 
തിരുതമനിയുടെ തപരിലുള്ള സ് തനഹനിധി തപ 
ശ നബാധിത ഭതദാസനങ്ങളിടല സമർത്ഥരും 
നിർധനരുമായ വിദ്യാർഥികളുടെ ഉപരിപഠന 
്ിനു മാറ്ിവച്ത് എതതതയാ  കുെും ബങ്ങൾ്ന് 
ആശ്ാസവുമാടയന്തും ഞാതനാർ്ുന്ു. 
 
കക്ിവഴ്ിൽ ആലുവ തൃ്ുന്്ന് ടസമി 
നാരി കലാപഭൂമിയായ ഘട്ടം. പരിശുദ്ധ പിതാ 
്ന്ാരുടെ കബെിെ്ിൽ ധൂപാർപ്ണം നെ 
്ാൻ വിഘെിത ത�ൂപ്ന് പദ്ധതിയിട്ടതപ്ാൾ  മത്ി 
സഭാ ഉപസമിതിയിൽ ഓർ്ത�ാക്സ് സഭ 
യ് ് ന് തവണ്ി ശക്തമായി വാദി്ാനും അനു 
കൂലമായി  തലീരുമാനടമെുപ്ി്ാനും  കഴിഞ്ത് 
തജാർജ് തപാളിടന് പിൻബലവും ശ്വഭവവും 
ടകാണ്ാടണന്ന് അഭിവന്്യ യൂഹാതനാൻ മാർ 
തപാളികാർതപ്ാസ് തിരുതമനി പെഞ്ിട്ടുണ്ന്.  
അങ്കമാലി–കണ്നാട്–ടകാച്ി ഭതദാസനങ്ങളിടല 
വഴ്ുള്ള പള്ളികളിൽ തപശ നപരിഹാര്ിനു 
തവണ്ി തജാർജ് തപാളിടന് വലിയ ഇെടപെലു 
ണ്ായിട്ടുള്ളതായി ആ പള്ളികളിടല തനതൃസ്ഥാ 
നികളും പെയാെുണ്ന്.
 
ഭാ�്യസ് മരണാർഹനായ പൗതലാസ് മാർ ത�ലീത�ാ 
െിതയാസ് തിരുതമനി രൂപടപ്െു്ിയ മുള്ുരു 
്ി തലത്ാട് പരുമല മാർ ത�ലീത�ാെിതയാസ് 
ചാരിറ്ബിൾ തെസ്റ്ിടന് �തവണിങ് തബാർഡ് 
ടമമ്പൊണ് തജാർജ് തപാൾ. ആതരാരുമില്ാ് 
കുഞ്ുങ്ങടള സംരക്ി് ുന് തലത്ാട് ടസന്ന് 

തമരലീസ് തബായ് സ് തഹാമും, യുവാ്ൾ്ന് ടതാ 
ഴിൽ പരിശലീലനം നൽകുന് മാർ ത�ലീത�ാെി 
തയാസ് ഐ.െി.ഐയും, ടതാഴിൽരഹിതരായ 
വലീട്ടമ്മാർ്ന് സ്യംടതാഴിൽ കടണ്്ുന് 
സംവിധാനമായ തപസും, ത�ാ. പൗതലാസ് മാർ 
ത�ലീത�ാെിതയാസ് ടമതമാെിയൽ വനിതാ വൃദ്ധ 
മന്ിരവും, തലത്ാട് മാർ ത�ലീത�ാെിതയാസ് ചാപ് 
ലിനു സമലീപ്ന് താമസി്ുന് തകാളനി നിവാ 
സികളുടെ ഇെയിടല ജലീവകാരുണ്യ തപവർ്ന 
ങ്ങളും നിർധനരായ വൃ്തരാ�ികൾ്ന് സൗജ 
ന്യ �യാലിസിസ് നൽകുന് വരിത്ാലി ത�ി 
ത�ാെിയൻ ടസന്െുടമാട് തജാർജ് തപാളിടന് 
കൂെി സജലീവ തനതൃത്്ിലും പങ്കാളി്്ി 
ലുമാണ് നിർവഹിച്ുതപാരുന്ത്. 
 
താനുൾടപ്െുന്തായ വ്യവസായസ്ഥാപന വരു 
മാന്ിടന് ഒരുഭാ�ം സിവിടജ. ഫൗതണ്ഷൻ 
വഴി ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ാടത അശരണർ 
്ും പാർശ്വൽ്രി്ടപ്ട്ടവർ്ുമായി വിനി 
തയാ�ി്ുന്ുടണ്ന്ന് എനി്ന് തനരിട്ടെിയാം.
 
നല്തു ടചയ്ുതമ്പാൾ നമ്ൾ ശ്ദവനാമട് 
യാണ് മഹത്ടപ്െു്ുന്ത്. നടമ് നയി്ുന് 
വർ നല്തു ടചയ്ുന്വരാകടട്ട. നമു്ും നാെി 
നും നൻമ വരു്ടട്ട. അതിനു തനതൃത്ം നൽ 
കാൻ തജാർജ് തപാളിനു കഴിയും. കാരണം എ 
ടന് സഹപാഠി നൻമയുള്ളവനാണ്. 50 വർഷ 
ട് പരിചയ്ിൽ നിന്ന് ഞാനത് ഉെപ്ിച്ു 
പെയും. 
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ബഹുമാനടപ്ട്ട അച്ാ � തപിയ സതഹാദരാ,

നമ്ുടെ പരിശുദ്ധ സഭ വളടരയധികം ടവല്ുവിളികളിലൂടെ കെന്ുതപാകു 
ന് കാലമാണതല്ാ. തലാകവും അതിടന് മൂല്യസങ്കലപങ്ങളും അതിതവ�ം 
മാെിവരുന്തുമൂലം ആത്ലീയ രം�്ന് സഭയുടെ ദൗത്യം വിപുലമാത്ണ് 
തുണ്ന്. വ്യക്തിത്വും തവരുകളും നിലനിർ്ാൻ ആത�ഹി്ുടന്ാരു ജന 
സമൂഹടമന് നിലയിൽ നമ്ുടെ സഭാം�ങ്ങൾ്ന് ടമച്ടപ്ട്ട ജലീവിതസാഹ 
ചര്യം ഉെപ്ുവരു്ുന്തിനുള്ള തശമങ്ങൾ സഭ നെത്ണ്തുണ്ന്. ഇതര സഭ 
കതളാെും സമുദായങ്ങതളാെുമുള്ള ബഹുമാനവും സമൂഹത്ാെും രാജ്യ 
ത്ാെും സർതവ്ാപരി മഹ്ായ മാനവികതതയാെുമുള്ള നമ്ുടെ ഉെച് 
തപതിബദ്ധതയും മാറ്മില്ാടത കാ്ുസൂക്ിത്ണ്തുണ്ന്.

ഈ വലിയ ലക്്യങ്ങൾ മുന്ിൽ്ണ്ുടകാണ്ന് പരിശുദ്ധ സഭയിടല ബഹു 
മാന്യരായ ശ്വദികരും പള്ളി തപതിപുരുഷന്ാരും നിർതദേശിച്തപകാരം എളി 
യവനായ ഞാൻ സഭാതസവന്ിന് നിങ്ങളുടെ സമ്തം തതെുകയാണ്. 
ഈ വരുന് മാർച്ന് ഒന്ിന് തകാട്ടയം എം.�ി. ടസമിനാരി അങ്കണ്ിൽ 
നെ്ുന് മലങ്കര സുെിയാനി തകിസ്ത്യാനി അതസാസിതയഷനിൽ അൽ 
മായ തെസ്റ്ി സ്ഥാനത്്ാണ് എടന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്ം. അതിതല്ന് 
അങ്ങയുടെ തപാർത്ഥനയും പി്ുണയും തപവർ്നങ്ങളും നിർതദേശങ്ങളും 
തവാട്ടും വിനയപൂർവം അതപക്ി്ുകയാണ്. ശ്ദവ്ിലും നമ്ുടെ സഭ 
യിലുമുള്ള അചഞ്ലമായ വിശ്ാസവും തപബുദ്ധമായ നമ്ുടെ വിശ്ാസി 
സമൂഹ്ിടന് വിതവചനതശഷിയിലുള്ള ഉെപ്ുമാണ് ഈ ടതരടഞ്െു 
പ്ിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ എനി്ന് കരു്ന് നല കുന്ത്.

സിശ്്റ്ന് ഇൻ�സ്തെലീസിലൂടെ വ്യവസായരം�്ും, നമ്ുടെ സഭാസ്ഥാ 
പനങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസരം�്ും എളിയ ചില പരിതശമങ്ങളിൽ പങ്കാളി 
യാകുവാൻ ശ്ദവം എനി്ു നല കിയ അവസരം സഹജലീവികളുടെ നന് 
യ്്ായി തപതയാജനടപ്െു്ുവാൻ തശമിച്ിട്ടുള്ളതാണ് എടന് അനുഭവ 



പരിചയം. പലീരുതമട് മാർ ബതസലിതയാസ് എൻജിനലീയെിംഗ് തകാളജ്, തകാല 
തഞ്രി ടമ�ി് ൽ തകാളജ് എന്ലീ സഭാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ തപവർ്ന ി്ൽ 
സജലീവ പങ്കാളിത്ം വഹി്ാൻ ശ്ദവം എടന് ഉപതയാ�ിച്ു. വിദ്യാഭ്യാസ 
രം�്ന് സഭാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലപാെുകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തലാക 
ട് അെിയി്ാനും, വലിടയാരു ആദ്ധ്യാത്ിക നതവാത്ഥാനതകതന്മായി 
നമ്ൾ വളർ്ിടയെു്ാനാത�ഹി്ുന് ടകാച്ി കളമതശ്ശരിയിൽ ആെര 
ഏ്ർ സ്ഥല്ന് ആരംഭി്ുന് ഇന്ർനാഷണൽ ഓർ്ത�ാക്സ് ടസന് 
െിടന് തപവർ്നങ്ങളിതലർടപ്െുവാനും പരുമലയിടല ക്യാൻസർ ടസന് 
െിടന് തപാരംഭകാല തപവർ്നങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവാനും പരിശുദ്ധ സഭ 
എനി്ന് അവസരം നല കി. മലങ്കര സഭയുടെ വെ്ൻ തമഖലകളിൽ 
പള്ളി്ർ്ങ്ങൾ രൂക്മായ സമയങ്ങളിൽ സഭയുടെ വക്താവായി �വ 
ടമെന്ുമായി ചർച്കൾ നെ്ുവാൻ സാധിച്ത് കൃതജ്ഞതതയാടെ ഓർ 
്ുന്ു. ഏൽപ്ിച് ചുമതലകൾ സഭയുടെയും സമൂഹ്ിടന്യും നന് 
യ്്ായി എന്ാലാവുംവിധം നിെതവറ്ാൻ തശമിച്ിട്ടുടണ്ന്ാണ് എടന് 
എളിയ വിശ്ാസം.

നിങ്ങൾ എന്ിലർപ്ി്ുന് വിശ്ാസം വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾത്ാ 
തനട്ട്ിതനാ ഒരി്ലും തപതയാജനടപ്െു്ിടല്ന്ന് ഞാൻ ഉെപ്ു തരുന്ു. 
നമ്ുടെ സഭയുടെ വിശ്ാസ്ിലും പരമ്പരാ�തമായ മൂല്യതബാധ്ിലും 
ഉെച്ുനിന്ന് നാെിടന്യും സഭയുടെയും സഭാം�ങ്ങളുടെയും നന്യ്്ായി 
തപവർ്ി്ാൻ എനി്ന് അവസരവും അനുമതിയും നല കണടമന്ന് വിനയ 
ത്ാടെ അതപക്ി്ുന്ു.
 
ആദരപൂർവ്ം
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