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െഺവറപ഻തഺവ഻ീെലഘഽജ഼വ഻തെര഻ത്തും 

 

സുകഺട്ട്ലഺന്ഡ഻ീല,ീബനഡ഻ക്ട഻ന്സന്നയഺസ഻ന഻,സ഻സ്റ്റര്ീപത്ടഺക്ലഺീരവരച്ച 

െഺവറപ഻തഺവ഻ീെഐെണ്െ഻ത്തും. 
യഽ.ീക.യ഻ീലഫഺുവര്ഷും, ീസെ്ജാ നഺഷണ്ൂത്ഷന഻ീലകര്മല഼ ആശരത്ശമ ആശ഻്ഈെ഻ത്തും

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ര഻െഽന്നഽ. 
 

1805 –ല്  പഽണ്യ സ്മരണ്ഺര്ഹനാഺ  ചഺവറ അച്ചന്  ുഔരള സംസ്ഥഺനാത്ത഻ീല ആലത്ഹുഴ 
ജ഻ലല ഻ല്ീത്ഹച്ഠ ൂഔനാഔര഻ എത്ശ ഗ്ഖഺമത്ത഻ല്  ജനാ഻ച്ചു. വ഻.ു ഺമ്മഺസ്ല഼ഹഺ ഺല്  
ച്ഝഺനാസ്നാഺനാം നാല്ഔീത്ഹച്ഠ നാഺലഽ പഽരഺ നാ ഔഽുംഽംങ്ങളള഻ ല്  ത്ശഺ  പഔുലഺമറ്റം 
ശഺക ഻ല്ീത്ഹച്ഠ ‘പും഻ച്ടഺുറ ചഺവറ’ ഔഽുംഽംങത്ത഻ല്  ഔഽര഻ ഺുകഺ മറ഻ ം 
ദമ്പ ഻ഔളഺ ഻രഽത്ശഽ മഺ ഺപ഻ ഺകള് . ( 1805 – ീെഗ്ങഽവര഻ 10 ) 

 
െഺവറപ഻തഺവ഻ീെ,ൂകനകര഻യ഻ീലജന്മഹിഹും 
 
1805 –ല്  ുചത്ശംഔര഻ പള്ള഻ ഻ല്  വച്ച് മഺുമ്മഺദ഼സ സവ഼ഔര഻ച്ചു. 
 



  
െഺവറഅച്ചന്മഺുമഺദ഼സമഽങ്ങ഻യമഺുമഺദ഼സഺീതഺട്ട഻ 

 
ുെന്നങ്കര഻പള്ള഻യഽുംെഺവറഅച്ചനഽും 

 
  ആലത്ഹുഴ ജ഻ലല ഻ീല, ുചത്ശങ്കര഻ വ഻. ീ ൌുസത്ഹ് പ഻ ഺവ഻ന്ീറ  നാഺമത്ത഻ലഽള്ള 
ുദവഺല മഺണ് ചഺവറ അച്ചന്ീറ ഇുംവഔ ുദവഺല ം. ചഺവറ അച്ഛന്   മഺുമ്മഺദ഼സ സവ഼ഔര഻ച്ചത്  
ഈ ുദവഺല ത്ത഻ലഺണ്.  ചഺവറ അച്ചീനാ മഺുമ്മഺദ഼സ മഽക഻  മഺുമ്മഺദ഼സ ീ ഺച്ഠ഻ ഇത്ശഽം 
ുദവഺല ത്ത഻ല് പാജയമഺ ഻ സാക്ഷ഻കഽത്ശഽ.  ഈ ുദവഺല ത്ത഻ല്  വച്ച് ചഺവറ അച്ചന്  ആദയ 
ഔഽര്ങഺനാ സവ഼ഔരണ്ം നാുംത്ത഻.  ുദവഺല ത്ത഻ല്   അള്ത്തഺര ങഺലനാഺ ഻ ുദവഺല  ശഽഗ്ശഽഷഔള഻ല് 
പീങ്കുംഽകഽഔ ഽം സഹഺ ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ.  ുദവഺല ത്ത഻ീല മ ുങഺധനാ ലാസഺസുകുഔള഻ല് 
പീങ്കുംഽത്തഽ. 
  ീസമ഻നാഺര഻ ഗ്പുവശനാത്ത഻ന് മഽമ്പ്, രണ്ടഽ വര്ഷകഺലം ഈ ുദവഺല ത്ത഻ീല വ഻ഔഺര഻ ച്ചന്ീറ 
ശ഻ക്ഷണ്ത്ത഻ല്  വ഻ഔഺര഻ ച്ചുനാഺീുംഺത്ഹം   ഺമസ഻ച്ച് പഽണ്യ ജ഼വ഻ ം അഭ്യസ഻ച്ചു.   

( ആത്മഺനാഽ ഺപം) 
  1829 -ല് ചഺവറ അച്ചന് ഈ ുദവഺല ത്ത഻ല്  ന്ീറ ആദയ ദ഻വയങല഻   (പഽത്തന് 
ഔഽര്ങഺനാ)  അര്ത്ഹ഻ച്ചു. രഽ വര്ഷുത്തഺളം ഈ ുദവഺല ത്ത഻ല്  ഺമസ഻കഽഔ ഽം ഇുംവഔ ഽീും  
വ഻വ഻ധ ഗ്പവര്ത്തനാ്ങളള഻ല്  സഹഺ ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
  1835 -ല്  ന്ീറ ഇുംവഔ ഻ല് രഽ ദര്ശനാ സമാഹം സ്ഥഺപ഻ച്ചു ഔ഻ച്ഠുവഺന് അത്ശീത്ത 
വരഺത്ഹുഴ രാപ  ഽീും ആദയക്ഷനാഺ ഻രഽത്ശ  അഭ്഻വത്ഴയ ീശൌര഻ ഺര് ീമഗ് ഺുനാഺട് അുപക്ഷ഻കഽഔ ഽം, 

അുത്റഹം  ആ അുപക്ഷ ുറഺമ഻ുലക് അ കഽഔ ഽം, അത്ശീത്ത പര഻ശഽത്റ മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ആ ഻രഽത്ശ 
ഗ്ഖ഻ുഖഺറ഻ു ഺസ് പ ഻നാഺറഺമന്   ആ അുപക്ഷ സവ഼ഔര഻കഽഔ ഽം, ുചത്ശങ്കര഻ പള്ള഻ ഻ല് 'ീഔഺമ്പര഻ ' 

(ദര്ശനാ സമാഹം) സ്ഥഺപ഻കഽത്ശ ഻ന് അനാഽമ ഻ നാല്ഔഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
  1802 -ല് ുചത്ശങ്കര഻ ഻ല്  ഇുംവഔ ുദവഺല ം സ്ഥഺപ഻കഽവഺന് അനാഽമ ഻ നാല്ഔ഻  അഭ്഻വത്ഴയ 
ീസന്റ് ുമര഻സ് ജ഼സസ് ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത വ഻. ീ ൌുസത്ഹ് പ഻ ഺവ഻ന്ീറ രഽ ീഔഺത്തഽ രാപം 
ഗ്െഺന് സ഻ല് നാ഻ത്ശഽം ുചത്ശങ്കര഻ ുദവഺല ത്ത഻ന് ുവണ്ട഻   വരഽത്ത഻ ഻രഽത്ശഽ.  എങ്ക഻ലഽം  ച഻ല 
ഔഺരണ്്ങളളഺല് അുദഹത്ത഻നാഽ  ഻ര഻ീഔ ുറഺമ഻ുലക് ുപഺുഔണ്ട഻ വത്ശ ഻നാഺല് ആ രാപം 
ുദവഺല ത്ത഻ന് ീഔഺുംഽകഽവഺന് സഺധ഻ച്ച഻ലല. ആ രാപം അരമനാ ഻ല് സാക്ഷ഻ുകണ്ട഻ വത്ശഽ.  

  1836  -ല് ദര്ശനാ സമാഹം സ്ഥഺപ഻കഽവഺന് അനാഽവഺദം വത്ശുത്ഹഺള്, ഔല്ത്ഹനാ ഽം ഈ രാപവഽം 
അഭ്഻വത്ഴയ ീശൌര഻ ഺര് ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത ചഺവറ അച്ചീനാ എല്ത്ഹ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. രാപത്ത഻നാഽ 
പ഻റഔ഻ല് 'ുചത്ശങ്കര഻  പള്ള഻ക് സംഭ്ഺവനാ' എത്ശ് എഴഽ ഻ ഻രഽത്ശഽ. 
  ആണ്ടഽ ു ഺറഽം ീസപ് ംങര് മഺസത്ത഻ല് ഔഽര഻ശ഻ന്ീറ  ഻രഽനാഺള് ഔഴ഻ച്ടഽ വരഽത്ശ 
ഞഺ റഺഴ്ച, ദര്ശനാ  ഻രഽനാഺള് ആുഗഺഷ഻കണ്ീമത്ശ് ഔല്ത്ഹനാ ഻ല് സഽച഻ത്ഹ഻ച്ച഻രഽത്ശഽ.  

  1836 -ല് മഺത്ശഺനാം ീഔഺുവത്ല ഽീും ുനാ ി വത്ത഻ല്  ചഺവറ അച്ചന് ഈ രാപവഽം, ദര്ശനാ 
സമാഹവഽം ുചത്ശങ്കര഻ ുദവഺല ത്ത഻ല് സ്ഥഺപ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ.  ന്ീറ മരണ്ം വീര ചഺവറ 
അച്ചന്, എലലഺ വര്ഷവഽം  ഻രഽനാഺള഻ന്ീറ  ുല ദ഻വസമഺ  ശനാ഻ ഺഴ്ച ുദവഺല ത്ത഻ല് എത്തഽഔ ഽം 
രാപം വഺഴ്ത്തല് ഔര്മ്മം നാുംത്തഽഔ ഽം ീചയ് ഻രഽത്ശഽ. 
( ുചത്ശങ്കര഻ ീസത്സ് ുജഺസസ്  ുദവഺല  ഔാദഺശ സ്മരണ്഻ഔ ) 
 
1805 –ല്  ീവച്ചൂര്  പള്ള഻ ഻ല്  പര഻.ഔനായഺസ്ഗ് ഼ മറ഻ ത്ത഻നാഽ (ീവച്ചൂര്  മഽത്ത഻ ) ചഺവറ 
അച്ചീനാ അമ്മ അും഻മ വച്ചു. അമ്മ ഽീും മരണ്ം വീര എലലഺ വര്ഷവഽം ഈ അും഻മ 
പഽ ഽകല്   ഽുംര്ത്ശഽ. 



 
ീവച്ചൂര്മഽ ആശ഻യഽീടുദവഺലയും 
 
  സവന്തുംഅമീയെറ്റ഻െഺവറഅച്ചന്പറയഽന്നത്: ‘എീത്സ ഗ്പ഻ ീത്ഹച്ഠ അമ്മ ഺണ് എീത്സ 
ആദയ ഖഽരഽനാഺഥ. ഈ അമ്മയ്ക് ൂദവം നാല്ഔ഻  സ്ുനാഹം അമ്മ എത്ശ഻ുലക്  പഔര്ത്ശഽ  ത്ശഽ. 
മഽലത്ഹഺല഻ീനാഺത്ഹം ഗ്പഺര്ഥനാ ഽീും മഺധഽരയവഽം ഞഺന്  ആസവദ഻ച്ചു. അര്ഥം ഗ്ഖഹ഻കഺറഺ ുത്ഹഺള്  
ആവശയമഺ  ുവദപഺOീമലലഺം പറച്ടഽ ത്ശ്   അമ്മ എീത്ശ പഠ഻ത്ഹ഻ച്ചു. എീത്സ അമ്മ ഽീും പഺദത്ത഻ല്  
ഇരഽത്ശഺണ് ഞഺന്  ൂദവീത്ത അറ഻ ഽവഺന്   ഽും്ങള഻  ഽം അനാഽഭ്വ഻ച്ച ഽം. പഺ ഻രഺഗ് ഻ ഻ല്  
ഉറകമഽണ്ര്ത്ശ് എീത്സ അമ്മ മഽച്ഠ഻ുത്ഷല്  നാ഻ത്ശ് ഗ്പഺര്ഥ഻കഽമഺ ഻രഽത്ശഽ. ഉണ്രഺനാ഻ും ഺ ഺല്  ഞഺനാഽം 
അമ്മു ഺീുംഺത്ഹം ഔാുംഽം. വഺകഽഔള്  ഉച്ചര഻കഽവഺന്   ഽും്ങള഻ ുത്ഹഺള്  ൂദവ നാഺമം എീത്ശ പഠ഻ത്ഹ഻ച്ചു. 
നാുത്ശ ീചറഽത്ഹത്ത഻ല്  അമ്മ എീത്ശ ീവച്ചൂര്  പള്ള഻ ഻ല്  ീഔഺണ്ടഽുപഺ ഻ എലലഺ വര്ഷവഽം ൂദവ 
മഺ ഺവ഻ന് അും഻മ വയ്കഽം. പര഻. അമ്മ ഽീും മഽമ്പ഻ല്  മഽച്ഠുഔഽത്ത഻ അമ്മ ഇ്ങളീനാ ഗ്പഺര്ഥ഻ച്ചു: 
‘എീത്സ ഉദര െലമഺ  ഈ ഔഽച്ട഻ീനാ നാ഻ീത്സ ഔഺല്കല്  സമര്ത്ഹ഻കഽത്ശഽ. നാ഻ീത്സ ദഺസനാഺ ഻ ഇവീനാ 
നാ഼ ഔഺത്തഽീഔഺള്ളണ്ം’. (ആത്മഺനാഽ ഺപം) 
 
1810 –ല്  ഗ്പഺഥമ഻ഔ വ഻ദയഺഭ്യഺസത്ത഻നാഺ ഻ ുചര്കീത്ഹച്ഠു. 
 
1818 –ല്  ചഺവറ അച്ചന്  പള്ള഻ത്ഹുറം ീസമ഻നാഺര഻ ഻ല്  ൂവദ഻ഔ വ഻ദയഺര്ഥ഻ ഺ ഻  
ുചര്ത്ശഽ. മല്ത്ഹഺന്  ു ഺമസ്  പഺലകലച്ചന്ീറ ശ഻ക്ഷണ്ത്ത഻ലഺ ഻രഽത്ശഽ വ഻ദയഺഭ്യഺസം. ഈ 
വര്ഷം  ീത്ശ ചഺവറ അച്ചന്  ലത്ത഼ന്  ഭ്ഺഷ പഠ഻കഽത്ശ ഻നാഺ ഻ ഔഽറച്ചു നാഺള്   ങ്ക഻ുേര഻ 
പള്ള഻ ഻ല്   ഺമസ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. ഈ ഔഺല ളവ഻ല്   ീത്ശ, മലങഺര്  വ഻ഔഺര഻ 
അത്ഹസ്ു ഺല഻ക ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ചഺവറ അച്ചന്  ൂവദ഻ഔ പച്ഠത്ത഻നാഽ മഽമ്പഽള്ള ീചറഽ 
പച്ഠ്ങളള്  സവ഼ഔര഻ച്ചു. 
 
1827 –ല്  മലങഺര്  വ഻ഔഺര഻ അത്ഹസ്ു ഺല഻ക ങ഻ഷത്ഹ് ുമീലസ഻ ഽസ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ചഺവറ 
അച്ചന്  ഔഺുറഺ  പച്ഠം സവ഼ഔര഻ച്ചു. ീസമ഻നാഺര഻ പര഻ശ഼ലനാത്ത഻നാ഻ീും  ീത്ശ ചഺവറ അച്ചന്  
സഽറ഻ ഺനാ഻,  മ഻ഴ്, ലത്ത഼ന്, ുപഺര്ച്ചുഖ഼സ്, ഇറ്റഺല഻ ന്  എത്ശ഻ ഭ്ഺഷഔള഻ല്  ഗ്പഺവ഼ണ്യം 
ുനാും഻ ഻രഽത്ശഽ.  

   
  നാഗ്സഺണ്഻ സഭ് ഻ല്  ൂവദ഻ഔര്  ജപ഻ച്ച഻രഽത്ശ  ഺമ ഗ്പഺര്ഥനാഔള്  അകഺലത്ത് പല 
ഗ്ഖത്ള്ങളള഻ലഺ ഻ച്ഠഺണ് ഔ഻ുംത്ശ഻രഽത്ശത്.  ന്നാ഻മ഻ത്തം അത് ഗ്ഔമം ുപഺീല ീചഺലലുഔ അഗ്  
എളുത്ഹമഽള്ള ഔഺരയമലലഺ ഻രഽത്ശഽ. ‘ഹഽദറ’ ‘ഔഺശുകഺല് ’ മഽ ലഺ  സഽറ഻ ഺനാ഻ ഗ്ഖത്ള്ങളള഻ല്  
നാ഻ത്ശ് ഇ ഻ുലകഽ ുവണ്ട ജപ്ങളള്  ുശകര഻ച്ചു ഗ്ഔമവല്കര഻കഽത്ശ ുജഺല഻ ീസമ഻നാഺര഻ ഻ല്  
വച്ചു  ീത്ശ അുത്രഹം ആരംഭ്഻ച്ച഻രഽത്ശഽ. 
 
1828 –ല്  വരഺത്ഹുഴ വ഻ഔഺര഻ അത്ഹസ്ു ഺല഻ക ീമൌീരല഻ ഽസ് സ്ഥങ഻ല഼നാ഻ 
ുമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ചഺവറ അച്ചന്  ഡ഼കന്  പച്ഠം സവ഼ഔര഻ച്ചു. 
 
 
   ‚ഈ ുലഺഔത്ത഻ല്  ജ഼വ഻ച്ചഺല്  ആത്മഺവ് രക്ഷീപും഻ലല ആ  ഻നാഺല്  വലല 
വനാവഺസത്ത഻നാഽം ീപഺയ്കള ഺം  എത്ശ് ആഗ്ഖഹ഻ച്ച ആത്മ സഽഹിത്തഽകള്  ആ ഻രഽത്ശ  
ങഹഽ. ു ഺമസ്   ുപഺരാകര അച്ചന്, ങഹഽ. ു ഺമസ്   പഺലകലച്ചന്, ങഹഽ ചഺവറ 
അച്ചന്  എത്ശ഻വര്  വരഺത്ഹുഴ വ഻ഔഺര഻ അത്ഹസ്ു ഺല഻ക ീമൌീരല഻ ഽസ് സ്ഥങ഻ല഼നാ഻ 
ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്തഺു ഺട്  ്ങളളുീും ആഗ്ഖഹം അറ഻ ഻കഽത്ശഽ. ഇ ഻നാഽ മറഽപും഻ ഺ ഻: 
‘അല്ത്ഹം അറ഻വഽം വ഻ച്ഝഺനാവഽം ഉള്ള നാ഻്ങളള്  വലല വനാത്ത഻ലഽം ുപഺ ഻ ജ഼വ഻ച്ചഺല്  
ുലഺഔത്ത഻ലഽള്ള മനാഽഷയീര ആരഽ പഠ഻ത്ഹ഻കഽം, ആരഽ നാ ഻കഽം.. ആ  ഻നാഺല്  രഽ 



ആഗ്ശമം സ്ഥഺപ഻കഽഔ അ്ങളീനാീ ങ്ക഻ല്  ുലഺഔര്കഽം, നാ഻്ങളള്കഽം ഉപഔഺരീത്ഹുംഽം..’ എത്ശ് 
മാവുരഺുംഽം ീമഗ് ഺന്  ആവശയീത്ഹച്ഠു. പ഻ത്ശ഼ട് മാവരഽീും ഽം ഗ്ശത്റ ആഗ്ശമ 
സ്ഥഺപനാത്ത഻ുലകഺ ഻. (ഈ മാവരഽീും ഽം ആത്മ മ഻ഗ് മഺ ഻രഽത്ശ ഔണ്഻ ഺഗ്ത്ല 
 ഺുകഺങ഻ീത്സ എഴഽത്തഽഔള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ) 
 
1829 –ല്  നാവംങര്  മഺസം 29 – നാഽ  ചഺവറ അച്ചന്  അര്ത്തഽങ്കല്   വ഻. അഗ്ത്ലു ഺസ് 
ശ്ല഼ഹഺ ഽീും ുദവഺല ത്ത഻ല്  വച്ച്  ഇരഽപത്ത഻ നാഺലഺം വ സുക഻ല്  അഭ്഻വത്ഴയ  
ീമൌീരല഻ ഽസ് സ്ഥങ഻ല഼നാ഻ ുമഗ് ഺനാ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ൂവദ഻ഔ പച്ഠം സവ഼ഔര഻ച്ചു. 
 

 
ചഺവറ പ഻ ഺവ്  ഻രഽത്ഹച്ഠുമറ്റ  അര്ത്തഽങ്കല്  ുദവഺല ം  
 
 
  അര്ത്തഽങ്കല്  പള്ള഻ ഻ല്  വച്ച് ൂവദ഻ഔ പച്ഠം ഏറ്റുത്ഹഺള്, ീമഗ് ഺുനാഺട് ത്ശ഻ച്ചുള്ള ചഺവറ 
അച്ചീത്സ ത്ശഺമീത്ത ഔഽര്ങഺനാ ഽീും നാ഻ു ഺഖം, ‘രഽ സത്ശയഺസ ആഗ്ശമം സ്ഥഺപ഻കീത്ഹുംണ്ം എത്ശഽള്ള 
ആഗ്ഖഹം നാ഻റുവറഺന്  ഉള്ള ൂദവഺനാഽഗ്ഖഹം ഉണ്ടഺവണ്ം’ എത്ശ ഺ ഻രഽത്ശഽ. 
 
1829 നാവംങര്  30 - നാഽ  ചഺവറ അച്ചന്   ീത്സ ഇുംവഔ ഺ  ുചത്ശംങ്കര഻ പള്ള഻ ഻ല്  
ആദയ ഔഽര്ങഺനാ അര്ത്ഹ഻ച്ചു. 

 
ുെന്നുംകര഻ുദവഺലയും 
 
1829 – 1831 ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ല്  വ഻വ഻ധ ഇുംവഔഔള഻ല്  ചഺവറ അച്ചന്  ുസവനാം ീചയ് ഽ. 
പള്ള഻ത്ഹുറം ീസമ഻നാഺര഻ ഽീും നാുംത്ത഻ത്ഹ഻ല്  ചഺവറ അച്ചന്  ങഹഽ. ു ഺമസ്  പഺലകലച്ചീനാ 
സഹഺ ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
 
  ഇകഺല ളവ഻ല്  ആഗ്ശമ സ്ഥഺപനാത്ത഻ന് സ്ഥലം അുനാവഷ഻ച്ചു ു ഺമസ്  ുപഺരഽകര അച്ചനാഽം, 
ു ഺമസ്  പഺലകലച്ചനാഽം, ചഺവറ അച്ചനാഽം ഔാും഻ ഉത്തര  ഻രഽവ഻ ഺംഔാറ഻ല്  മഽളകഽളം, 
ീവച്ഠ഻കഺച്ഠുമഽക്, പ഻റവം, വുംഔര ആദ഻ ഺ  സ്ഥല്ങളള഻ല്  പല ഔഽത്ശഽഔള്  ഔ റ഻ ഇറ്ങള഻. അ ഻നാഽ 
ുശഷം ീ ുകഺച്ഠു ഔുംത്ശ് അ ഻രമ്പഽഴകുംഽത്തഽള്ള പള്ള഻കഽത്ശ്, ുവദഖ഻ര഻കഽത്ശഽ, ഔഽുംമഺളൂര്  പള്ള഻കഽ 
സമ഼പമഽള്ള പഽലലര഻കഽത്ശ് ഇവീ ലലഺം പര഻ുശഺധനാ നാുംത്ത഻. അവസഺനാം പഽലലര഻കഽത്ശഽ  ീത്ശ നാലല 
സ്ഥലം എത്ശഽ മനാസുക഻ലഺക഻  പ഻ ഺകത്ഷഺര്  സ്ഥലം വഺ്ങളഽത്ശ ഻നാഽള്ള ഏര്ത്ഹഺുംഽഔള്  ആരംഭ്഻ച്ചു. 
എത്ശഺല്  വഺ്ങളഽവഺനാഽുദശ഻ച്ച഻രഽത്ശ സ്ഥലത്ത഻നാുംഽത്ത് രഽ അമ്പലം ഉണ്ടഺ ഻രഽത്ശ ഻നാഺലഽം 
ഹ഻ത്ഴഽമ ത്ത഻ല്ീത്ഹച്ഠവര്ക്  അവ഻ീും ആഗ്ശമം സ്ഥഺപ഻കഽത്ശ ഻ല്  വ഻ഷമം ഉീണ്ടത്ശഽം പ഻ത്ശ഼ട് 
അറ഻ ഽവഺന്  സഺധ഻ച്ച .ു എങ്ക഻ല്  മറ്റു മ ത്ത഻ല്ീത്ഹച്ഠ സുഹഺദര്ങളീള ുവദനാ഻ത്ഹ഻ച്ച഻ച്ഠു  ്ങളള്കഽ 
ആഗ്ശമവഽം പള്ള഻ ഽം ുവണ്ട എത്ശഽ  ഼രഽമഺനാ഻ച്ച് പഽലലര഻കഽത്ശഽ സ്ഥലം ഉുപക്ഷ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
 
  ആഗ്ശമത്ത഻നാഽ സ്ഥലം അുനാവഷ഻ച്ചുത്ഹഺള്  ച഻ല ഔഺരയ്ങളള഻ല്  മാവര്കഽം ച഻ല നാ഻ര്ങത്വ്ങളള്  
ഉണ്ടഺ ഻രഽത്ശഽ: ‘ഉ ര്ത്ശ ഔഽത്ശഺ ഻ര഻കണ്ം, ധഺരഺളം ഔഺറ്റും ീവള഻ച്ചവഽം ലഭ്഻കണ്ം, വളകാറഽള്ള 
മണ്ണഺ ഻ര഻കണ്ം, നാലല ീവള്ളം ലഭ്഻കണ്ം, ജലമഺര്ഗവഽം ഔരമഺര്ഗവഽം എളുത്ഹത്ത഻ല്   ഺഗ്  



ീചയ്യുവഺന്  പറ്റ഻  സ്ഥലമഺ ഻ര഻കണ്ം..’ ഇീ ലലഺം ത്ത഻ണ്്ങള഻  സ്ഥലമഺണ് മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ് 
ഔ റ഻കണ്ടു ഺുംഽഔാും഻ പ഻ ഺകന്മഺര്ക് ലഭ്഻ച്ചത്. ആഗ്ശമം സ്ഥഺപ഻കഽവഺന്  മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ്  
പ഻ ഺകന്മ്മഺര്ക് ദഺനാമഺ ഻ ലഭ്഻കഽഔ ഽം  ീചയ് ഽ. 
 
  ‘ുങീഗ്സൌമ്മ’ എത്ശീഗ്  മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ഻നാഽ പ഻ ഺകത്ഷഺര്  നാല്ഔ഻  ുപ. . സഽറ഻ ഺനാ഻ ഻ീല 
ഈ വഺക഻നാഽ ‘ഉ രത്ത഻ീല ഭ്വനാം, ൂദവുത്തഺട് ഏറ്റവഽം അുംഽത്ത സ്ഥലം’ എീത്ശഺീക അര്ഥം 
ഉണ്ട്. 

 
 
1831 –ല്  ചഺവറ അച്ചന്  ആഗ്ശമ പണ്഻ഔള്കഺ ഻ ീമഗ് ഺന്ീറ അനാഽവഺദുത്തഺുംഽഔാും഻  
മഺത്ശഺനാത്ത്  എത്തഽഔ ഽം, അവ഻ീും ആഗ്ശമ പണ്഻ഔള഻ല്  മഽഴഽവന്  സമ വഽം 

വയഺപര഻കഽക ഽം ീചയ് ഽ.  

 
  മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ഻ല്   ആഗ്ശമത്ത഻ീത്സ പണ്഻ഔള്  ആരംഭ്഻ച്ച നാഺള്  മഽ ല്, 
രഺവ഻ീല മഽ ല്  ഔഺുംഽീവച്ഠ഻ ഔഽത്ശഽ മഽഴഽവനാഽം ീ ള഻കഽഔ ഽം, 
ൂവഔഽുത്ശരമഺഔഽുമ്പഺള്  ൂവദ഻ഔരഽം, പണ്഻കഺരഽം, നാഺച്ഠുഔഺരഽം ഔാും഻ 
ത്ശഽുചര്ത്ശ് സഔല പഽണ്യവഺത്ഷഺരഽീും ഽം ലഽത്തനാ഻  ീചഺലല഻ 
പ഻ര഻ ഽഔ ഽമഺ ഻രഽത്ശഽ പ ഻വ്. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

മഺത്ശനാീത്ത ജഽങ഻ല഻ ഔുത്ഹള 

 
1831 –ല്  ുമയ് മഺസം 11 –നാഽ ആഗ്ശമത്ത഻ന്ീറ ശ഻ലഺസ്ഥഺപനാം മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ഻ല്  നാുംത്ശഽ. 
ശ഻ലഺ സ്ഥഺപനാം നാുംുത്തണ്ടത് ങ഻ഷത്ഹ് ആ ഻രഽീത്ശങ്ക഻ലഽം ശഺര഼ര഻ഔ അസവഺസ്ഥയം മാലം 
ആ ഔര്മ്മം ു ഺമസ്  ുപഺരാകര അച്ചന്  നാ഻ര്വഹ഻ുകണ്ട ഺ ഻ വത്ശഽ. 
 
  ു ഺഹത്ശഺന്  മഺംദഺനാ ഽീും ുപര഻ല്  ആഗ്ശമം സ്ഥഺപ഻കണ്ീമത്ശ് ീമഗ് ഺന്  നാ഻ര്ുത്രശ഻ച്ചു, 
വ഻.ുദഺമനാ഻ീകഺസ഻ന്ീറ ുപര഻ല്  ുവണ്ീമത്ശ് ു ഺമസ്  പഺലകല്  അച്ചന്  പറച്ടഽ. എത്ശഺല്  
വ഻.ീ ൌുസത്ഹ് പ഻ ഺവ഻ന്ീറ ുപര഻ല്  ുവണ്ീമത്ശ് ുപഺരാകര അച്ഛനാഽം പറച്ടഽ. അവസഺനാം 
എലലഺവരഽം ഔാും഻ ുപഺരാകര അച്ചന്ീറ നാ഻ര്ുദശീത്ത അനാഽഔാല഻ച്ചു. 
 
  മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ഻ല്  ഇത്ശീത്ത ജാങ഻ല഻ ഔുത്ഹള സ്ഥ഻ ഻ ീചയ്യുത്ശ സ്ഥലത്ത് രഽ ഔഽര഻ശഽ 
നാഺച്ഠ഻ീകഺണ്ടഺണ് ആഗ്ശമ ജ഼വ഻ ം ആരംഭ്഻കഽത്ശത്. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



  മഺന്നഺനും കഽന്ന഻ീല രദയ അത്ഭഽതും: മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ഻ല്  ആഗ്ശമപണ്഻ഔള്  ആരംഭ്഻കഽത്ശ ഻നാഽ 
മഽമ്പഺ ഻ രഽ ഔഽര഻ശഽ നാഺച്ഠീത്ഹുംഽഔ ഽണ്ടഺ ഻. ങഹഽ. ു ഺമസ്  ീപഺരാകര അച്ഛന്  ഔഽര഻ശഽ റഽശ്മ 
ീചയ് ഽ. ീഔഺച്ഠും ുഗഺഷ്ങളളുമഺ ഻ 1831  ുമയ് മഺസം 11 – ന് ൂവഔഽുത്ശരം നാഺച്ഠീത്ഹച്ഠു. 
പഽണ്ണയവഺത്ഷ്മഺരഽീും ലഽത്തനാ഻  ഽം, മറ്റു ഗ്പഺര്ഥനാഔളും ീചഺലല഻ത്ത഼. ത്ശത്ഹ്ുപഺള്  അവ഻ീും 
ഔാും഻ ഻രഽത്ശവര഻ല്   പഺലഺ ഻ല്  ഉള്ലഺച്ഠു റ വ഼ച്ഠ഻ീല  രഽ ീശമ്മഺശനാഽം ഉണ്ടഺ ഻രഽത്ശഽ. ഇ ഺളുീും 
അനാഽജനാഺ  രഽ ൂപ ലഽം ഈ ഔഽര഻ശ഻ീത്സ നാഺച്ഠല്  ുഗഺഷത്ത഻നാഽ ഔാും഻ ഻രഽത്ശഽ. ലഽത്തനാ഻  
ഔഴ഻ച്ട ഽീുംന്  ‘എീത്സ ഔഺല഻ല്  പഺമ്പഽ ഔും഻ച്ചു എത്ശഽ പറച്ടഽ. അുത്ഹഺള്   ീത്ശ രഽ ഉഷ്ണ്വഽം 
വത്ശഽ. ഏീ ങ്ക഻ലഽം ൂവദയന്മഺരഽീും അുംഽത്തഽീഔഺണ്ടഽുപഺഔഺം എത്ശഽ പറച്ട് നാഺലച്ഞഽ ചഽവുംഽഔള്  
നാുംത്ശുത്ഹഺള്  നാുംത്ഹഺന്  പഺും഻ീലലത്ശ് പറച്ടഽ. രഽ ഗ്പഔഺരമഺ ഻ നാുംത്ത഻  ഺീഴ ീചത്ശുത്ഹഺള്   
ുപഺരാകര അച്ചന്  ഔഽച്ഠ഻ ഽീും ുദഹത്ത് ഹത്ശഺന്  ീവള്ളം  ള഻ച്ച്  ഗ്പഺ.  ഻കഽവഺന്   എലലഺവുരഺുംഽം 
പറച്ടഽ.  ഺീ ഺരഽ വ഻ഷ ൂവദയീനാ ഽം വ഻ള഻കണ്ട, എലലഺവരഽം ഗ്പഺര്ഥ഻ച്ചഺല്  മ ഻   എത്ശഽം 
പറച്ടഽ.’  ഺീ ഺരഽ ച഻ഔ഻ത്യ ഽം ീചയ് ഽമ഻ലല. ുനാരം ീവളുത്തുത്ഹഺള്  ഔഽച്ഠ഻ക് ീസൌകയം 
ലഭ്഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
 
1831 മഽ ലഽള്ള ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ല് , വ഻ശഽത്റ ഔഽര്ങഺനാ മുത്റയ ഉള്ള ഗ്പസംഖ്ങളള്, 
ൂവദ഻ഔര്കഽം, വ഻ശവഺസ഻ഔള്കഽം ഉള്ള വഺര്ഷ഻ഔ ധയഺനാം  ഽും്ങള഻ വ ചഺവറ അച്ചന്  
നാുംത്ഹ഻ലഺക഻ത്തഽും്ങള഻. 
 
1832 –ല്  ചഺവറ അച്ചന്  പള്ള഻ത്ഹുറം പള്ള഻ ഇുംവഔ വ഻ഔഺര഻ ഺ ഻ നാ഻ു ഺഖ഻കീത്ഹച്ഠു. 
 
  പള്ള഻ത്ഹുറത്ത് പള്ള഻ ഻ല്  വ഻ഔഺര഻ ആ ഻ര഻ക ഻ല്   ഔഠ഻നാമഺ  മസാര഻ ങഺധ഻ച്ച഻രഽത്ശ 
രഺള്ക് അത്ലയ ഔാദഺശഔള്  ീഔഺുംഽകഽത്ശ ഻നാഺ ഻ ചഺവറ അച്ചന്  പഽറീത്ഹച്ഠുത്ഹഺള്  പലരഽം 
അുത്റഹീത്ത മഽുംകഽഔ ഽണ്ടഺ ഻. എങ്ക഻ലഽം ‚ഇത് എീത്സ ഔുംമ,  മ്പഽരഺന്  സഹഺ ഻കഽം’ എത്ശഽ 
പറച്ടഽീഔഺണ്ട് ുപഺവഽഔ ഺണ്ഽണ്ടഺ ത്. 
 
 
1833 –ല്  ചഺവറ അച്ചന്  പള്ള഻ത്ഹുറത്തഽ നാ഻ത്ശഽം വ഼ണ്ടഽം മഺത്ശഺനാത്തഽ എത്തഽഔ ഽം ആഗ്ശമ 
ഔഺരയ്ങളള഻ല്  വയഺപി നാഺവഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
 
1833 –ല്  മഺത്ശഺനാത്തഽ ൂവദ഻ഔഺീര പര഻ശ഼ല഻ത്ഹ഻കഽത്ശ ഻നാഺ ഻ ീസമ഻നാഺര഻ ആരംഭ്഻ച്ചു. 
ജനാ്ങളീള നാ ഻കഽവഺനാഽം, വ഻ശഽത്റ഼ഔര഻കഽവഺനാഽം, പഠ഻ത്ഹ഻കഽവഺനാഽം നാലല ൂവദ഻ഔര്  
ആവശയമഺണ്ത്ശ് മനാസുക഻ലഺക഻ ഺണ് ചഺവറ അച്ചന്  ീസമ഻നാഺര഻ ആരംഭ്഻ച്ചത്. ഈ 
ീസമ഻നാഺര഻ ീഗ്  ുഔരള സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും ഓുദയഺഖ഻ഔമഺ  ആദയ ീസമ഻നാഺര഻. 
 
1838  ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ല്  മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ഻ല്  ഔഽര഻ശ഻ീത്സ വഴ഻ എത്ശ ഭ്താഭഺഭ്യഺസം ചഺവറ 
അച്ചന്ീറ ുനാ ി വത്ത഻ല്  ആരംഭ്഻ച്ചു. മഺത്ശഺനാം ഔഽത്ശ഻ീത്സ  ഺീഴനാ഻ത്ശഽം മഽഔള്  വീര 
ഔഽര഻ശഽഔള്  നാഺച്ഠ഻ീകഺണ്ട് ഔലലുഔളുീും ഇും ഻ല്കാും഻ ഖഺഖഽല്ത്ത ഔുരറഽത്ശ അനാഽഭ്വമഺ  
ഈ ഭ്താഭ ഺഭ്യഺസത്ത഻ല്  പീങ്കുംഽകഽവഺന്  അ ഻രമ്പഽഴ, ഔഽുംമഺളൂര്, പഽത്ശഗ് , ൂഔത്ഹുഴ 
 ഽും്ങള഻  ഇുംവഔഔള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ഭ്താഭര്  എത്തഽമഺ ഻രഽത്ശഽ. 
 
1840 –ല്  മഺത്ശഺനാത്തഽ സമാഹ ജ഼വ഻ ം ആരംഭ്഻കഽത്ശഽ.  

 
1841 –ല്  ങഹഽ. ു ഺമസ്  പഺലകല്  അച്ചന്  നാ഻ യ വ഻ഗ്ശമത്ത഻നാഺ ഻ വ഻ള഻കീത്ഹച്ഠു. 
 

 

‚നടീകഺട‚ഭക്തഺഭയഺസും 
1843 –ല്  ചഺവറ അച്ചന്  അ ച്ച ‘നാത്ഷരണ് സകയീത്തകഽറ഻ച്ചുള്ള’ രഽ സര്കഽലറ഻ല്  ‚ഈുശഺ, 
മറ഻ ം, ീ ൌുസത്ഹ് എത്ശ ഈ മാത്ശഽ നാഺമത്ത഻ത്ഷ്ുമല്  ഭ്താഭ഻ ഺ ഻  ശഽ. മഺര്   ഽുസത്ഹു 
പഽണ്യവഺളീത്സ  ഻രഽനാഺളഺ  മ഼നാമഺസം പീത്തഺന്പ ഺം  ഼  ഻ വീര ധയഺനാ഻ച്ചും ീഔഺണ്ടഽം രഽ 
പഽരഽഷനാഽം, രഽ സ്ഗ് ഼കഽം, രഽ ൂപ ല഻നാഽം  ഺവനാ ഽം (ഭ്ക്ഷണ്വഽം) ഉുംഽത്ഹും ഔഺലം ു ഺറഽം 
ീഔഺുംഽത്തഽ ഈ ച്ച്ചഺരം പഽത്തനാഺക഻ ീഔഺള്ളൂഔ ഽം ുവണ്ം.‛ എത്ശഽ എഴഽ ഽത്ശഽ. ‚നാും ീഔഺും ‚ 
എത്ശുഗ്  ഈ  ഭ്താഭഺഭ്യഺസീത്ത വ഻ള഻ച്ച഻രഽത്ശത്. വ഼ും഻ീത്സ നാും ഻ല്  ഇരഽത്ത഻ ഭ്ക്ഷണ്വഽം വസ്ഗ് വഽം 
ീഔഺുംഽകഽത്ശ പ ഻വഺ ഻രഽത്ശഽ ഇത്. 
 
1844 –ല്  വരഺത്ഹുഴ അത്ഹസ്ു ഺല഻ക ഽീും വ഻ഔഺര഻ ആ ഻രഽത്ശ ങ഻ഷത്ഹ് ഗ്െഺന്സ഻സ് 
ുസവ഻ ര്  ീപസ്ുഔഺച്ഠ, ങഹഽ. ു ഺമസ്  ുപഺരാകര അച്ചീനാ ഽം ചഺവറ അച്ചീനാ ഽം 
മല്ത്ഹഺന്  സ്ഥഺനാുത്തക് ഉ ര്ത്തഽത്ശഽ. 
 
1846 -ല്  ങഹഽ. ു ഺമസ്  ുപഺരാകര ച്ചന്  നാ഻ യവ഻ഗ്ശമത്ത഻നാഺ ഻ വ഻ള഻കീത്ഹച്ഠു. 



 
1846 –ല്  മഺത്ശഺനാത്തഽ ചഺവറ അച്ചന്  സംസ്ഔി  സ്ഔാള്  ആരംഭ്഻കഽത്ശഽ. ചഺവറ അച്ചന്  
മഺത്ശഺനാത്ത്  ആരംഭ്഻ച്ച് നാുംത്ത഻വത്ശ സംസ്ഔി  വ഻ദയഺല ീത്തത്ഹറ്റ഻ ങഹഽ. പഺറത്ഹുറത്ത് 
വര്ക഻അച്ചന്  ഇഗ്പഔഺരം എഴഽ ഻ ഻ര഻കഽത്ശഽ. 
 

  
മഺന്നഺനുംുദവഺലയും 
 ‚ഈ സമ ം ത്ഹ഻ച്ച് മഺത്ശഺനാം ആഗ്ശമുത്തഺട് ുചര്ത്ശ് രഽ സംസ്ഔി  സ്ഔാളും 
സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ടഺ ഻രഽത്ശഽ. അ ഻ല്  ഈ ആഗ്ശമത്ത഻ീല ൂവദ഻ഔരഽം സമ഼പമഽള്ള സ്ഥല്ങളള഻ല്  നാ഻ത്ശഽള്ള  
ഔഽച്ഠ഻ഔളും ുചര്ത്ശ് പഠ഻ച്ച഻രഽത്ശഽ. ഇ ഻ീത്സ നാുംത്ത഻ത്ഹ഻നാഺ ഻  ിേൂര഻ല്  നാ഻ത്ശഽം വഺരയ.  ജഺ ഻ ഻ല്ീത്ഹച്ഠ  
രഽ വഺത്റയഺീര വരഽത്ത഻ ഻രഽത്ശഽ. ഇ ഺള്  മല ഺള ഭ്ഺഷ ഻ലഽം സംസ്ഔി  ഭ്ഺഷ ഻ലഽം വളീര 
സമര്ഥനാഺ ഻രഽത്ശഽ.  1865 –ല്  ചഺവറ അച്ചന്  സഽറ഻ ഺനാ഻കഺരഽീും വ഻ഔഺര഻ ജനാറഺള്  ആ ഻രഽത്ശ 
ഔഺലത്ത്, വ഻ദയഺഭ്യഺസ ഗ്പചഺരഺര്ഥം അ ച്ച രഽ ഔല്ത്ഹനാ മലങ്കര സഭ്ീ  വ഻ദയഺഭ്യഺസ 
ഗ്പങഽത്റമഺകഺനാഽള്ള ആദയീത്ത ഔി യമഺ ഻രഽത്ശഽ. ‚മഺത്ശഺനാത്ത്  ഈ ഔഽുത്ശല്  സ്ഔാള്  പണ്഻ 
 ഽും്ങളഽഔ ഽം  ആര്ത്ഹൂകര  ഽരഽത്ത്മഺല഻ ഽീും ഔഽുത്ശല്  പഽല .  മഺര്ഖം ഔാുംഽത്ശവര്ക് ഔുത്ഹള ഽം 
അു ഺുംഽ ുചര്ത്തഽ സ്ീഔഺള ഽം പണ്഻ ഽത്ശ ഻നാഽ സ്ഥലം ഔണ്ടഽ നാ഻ശ്ച ഻ച്ചു. പള്ള഻ഔള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം 
ഗ്പമഺണ്഻ഔള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം വ഼ ം എുംഽത്തഽ സമ഼ുപ  പ ഻ുനാഴര  പറക്  പഽച്ഞത്ഹഺുംം  ഼റഽ എഴഽ ഻. 
മഺത്ശഺനാം ീഔഺുവത്ല ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം നാുംത്തണ്ീമത്ശ് ഔല്ത്ഹനാ ഽം ീഔഺുംഽത്തഽ. ഇുംവഔഔള്  ു ഺറഽം 
പള്ള഻കാും്ങളള്  ആരംഭ്഻കണ്ീമത്ശഽം അലലഺത്ത പക്ഷം പള്ള഻ഔീളലലഺം പാച്ഠ഻ഇുംഽവഺന്  
ഔല്ത്ഹ഻കഽീമത്ശഽം സര്കഽലറ഻ല്  പറച്ട഻ര഻കഽത്ശഽ.   (മഺത്ശഺനാം നാഺളഺഖമം, Vol. 3, page 90) 
 

 
െഺവറപ഻തഺവ്,മഺന്നഺന ആശ്സ്ഥഺപ഻ച്ചസുംസകിതസകാള് 
 

1846 –ല്   ീത്ശ മഺത്ശഺനാത്തഽ ചഺവറ അച്ചന്  ഗ്പ഻ന്റ഻ംഗ് ഗ്പസുകും ആരംഭ്഻ച്ചു. ജനാ്ങളള്ക്  
വഺ ഻ച്ചു വളരഽവഺന്  പഽസ് ഔ്ങളള്  ആവശയമഺീണ്ത്ശ് മനാസുക഻ലഺക഻  ചഺവറ അച്ചന്  
രഽ ഗ്പസുക് നാ഻ര്മ്മ഻ീച്ചുംഽകഽവഺനാഽള്ള ഗ്ശമ്ങളള്  ആരംഭ്഻ച്ചു.  

 
  അത്ശ് ുഔരളത്ത഻ല്  രണ്ടഽ ഗ്പസുകുഔീള ഉള്ളു; ുഔഺച്ഠ ീത്ത സ഻ എം എസ് ഗ്പസുകും, 
 ഻രഽവനാത്ലപഽരീത്ത ഖവ. ഗ്പസുകും. ുഔഺച്ഠ ീത്ത ഗ്പസുക഻ന്ീറ ഗ്പവര്ത്തനാ്ങളള്  ഔണ്ടഽ പഠ഻കഽവഺന്  
ഗ്ശമ഻ീച്ചങ്ക഻ലഽം അ ഻നാഽ സഺധ഻കഺത്ത ഻നാഺല്, ചഺവറ അച്ചന്   ഻രഽവനാത്ലപഽരം വീര ഔഺളവണ്ട഻ ഻ല്  
 ഺഗ്  ീചയ്ത് ഖവ.ഗ്പസുക഻ല്  ഔ റ഻ അ ഻ീത്സ ഗ്പവര്ത്തനാ്ങളള്  ഔണ്ടഽ മനാസുക഻ലഺക഻. അ ഻ീത്സ മഺ ിഔ 
രഽ വഺഴത്ഹ഻ണ്ട഻ ഻ല്  ഉണ്ടഺക഻ മഺത്ശഺനാത്തഽ ീഔഺണ്ടഽവര഻ഔ ഽം ആശഺര഻ീ ീകഺണ്ട്  ും഻ ഻ല്  രഽ 
ഗ്പസുക് നാ഻ര്മ്മ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. ഈ ഗ്പസുക് ഇത്ശഽം മഺത്ശഺനാത്തഽ പാജയമഺ ഻ സഽക്ഷ഻കഽത്ശഽ. 
  ചഺവറ അച്ചന്   ീത്ശ എഴഽ ഻  ‘ച്ഝഺനാപ഻ ഽഷമഺണ്’ ഈ ഗ്പസുക഻ല്  അച്ചും഻ച്ച ആദയ 
പഽസ് ഔം. ുഔഺച്ഠ ം സ഻ എം എസ് ഗ്പസുക഻ല്  ുജഺല഻ ീചയ് ഻രഽത്ശ രഽ പഺണ്ട഻ത്തച്ഠഺനാഺണ് 
അക്ഷര്ങളള്  ച ഽര വും഻ ഻ല്  വഺര്ത്ത് ീഔഺുംഽത്തത്.  ഻രഽവനാത്ലപഽരീത്ത ഗ്പസുക഻ല്  ുജഺല഻ 
ീചയ് ഻രഽത്ശ ഔഽര഻ ന്  എത്ശ ആളഺണ്  ഗ്പ഻ന്റ഻ംഗ് ുജഺല഻ഔള്  ീചയ് ഻രഽത്ശത്. ുങഺംീങ ഻ല്  ുപഺ ഻ 
പഠ഻ച്ചു വത്ശ രഽ ീഔഺച്ച഻കഺരന്   ാദനാഺണ് പഽസ് ഔ്ങളള്  ങ ണ്ട് ീചയ് ഻രഽത്ശത്.  

  ‘നാ഻ യഺരഺധനാ, ഔിപഺനാ഻ധ഻, ഗ്പഺര്ഥനാഺ മരിജര഻, ുവുദഺപുദശ സംുഷപം, മഺ ഺവ഻ീത്സ 
വണ്കമഺസം, ീ ൌുസത്ഹ് പ഻ ഺവ഻ീത്സ വണ്കമഺസം,  ഻രഽഹിദ  വണ്കമഺസം, ശഽത്റ഼ഔരണ് 
വണ്കമഺസം, ഔഽര഻ശ഻ീത്സ വഴ഻, നാവനാഺള്  ഗ്പഺര്ഥനാഔള്, ഗ് ഻ദ഻നാ ഗ്പഺര്ഥനാഔള്, ുദഺഷീത്ഹഺരഽ ഻ 
ഗ്പഺര്ഥനാഔള്, ദ഻വയഔഺരഽണ്ണ഻  ഭ്താഭ഻, സഔല വ഻ശഽത്റുരഺുംഽമഽള്ള ഭ്താഭ഻, മഺത്ശഺനാം ൂങങ഻ള്,  ഺമ 
ഗ്പഺര്ഥനാഔള്   ഽും്ങള഻ ുഔരള സഭ്കഽുവണ്ട എലലഺ ഗ്പഺര്ഥനാഺ പഽസ് ഔ്ങളളും ഈ ഗ്പസുക഻ല്  നാ഻ത്ശാം 
അച്ചും഻ച്ച഻റ്ങള഻. 



  പ഻ത്ശ഼ട് ദ഼പ഻ഔ ദ഻നാത്ഹഗ് വഽം, ‘ഔര്മ്മല ഔഽസഽമം’ ഔഽുംഽംങ മഺസ഻ഔ ഽം ഈ ഗ്പസുക഻ല്  നാ഻ത്ശഽം 
പഽറത്തഽ വത്ശഽ. 
 
 

 

  
െഺവറപ഻തഺവ്സ്ഥഺപ഻ച്ചമരുംീകഺണ്ടഽള്ളത്പസ്സ്  

 
  മഺത്ശഺനാത്ത്  ആഗ്ശമം പണ്഻, പള്ള഻, ഗ്പസുക് മഽ ലഺ വ ഽീും പണ്഻ഔള്  നാുംത്ശഽീഔഺണ്ട഻ര഻കഽത്ശ 
സമ ം. അത്ശ് ഔാല഻ ീഔഺുംഽകഺനാഽള്ള പണ്ം ചഺവറ അച്ചീത്സ പകല്  ഇലലഺ ഻രഽത്ശഽ. രഽ വഴ഻ ഽം 
ഔഺണ്ഺീ  അുത്രഹം വ഻. ഔഽര്ങഺനാ ഽീും സത്ശ഻ധ഻ ഻ുലക് ഗ്പുവശ഻ച്ചു. ഗ്പഺര്ഥനാക് ുശഷം പഽറത്തഽ  
വത്ശുത്ഹഺള്  രഽ മഺനായന്  ചഺവറ അച്ചീനാ ഔഺണ്ഽവഺന്  ഔഺത്തഽ നാ഻ല്കഽത്ശഽ. ‘ഞഺന്  അച്ടാറ് ചഗ്ഔം 
ീഔഺണ്ടഽവത്ശ഻ച്ഠുണ്ട്, രഺീള അ ച്ചഺല്  അച്ടാറഽ ഔാും഻ ീഔഺുംഽത്ത കഺം‛ എത്ശ സുത്ഴശമഺണ് ചഺവറ 
അച്ചന് ലഭ്഻ച്ചത്. ീ ൌുസത്ഹ് പ഻ ഺവ഻ീത്സ വല഻  അനാഽഗ്ഖഹമഺ ഻ ചഺവറ അച്ചന്  ഇ ഻ീനാ ഔണ്ടഽ. 
 
1849 –ല്  മഺത്ശഺനാം ആഗ്ശമത്ത഻ീല ൂവദ഻ഔഺീര അഭ്഻വത്ഴയ ലഽദവ഻ക് മര് ച്ഠ഼നാ഻ ീമഗ് ഺന്  
‘ൂങങ഻ള്  വചനാ ഗ്പുഗഺഷഔരഺ ഻’ ഗ്പകയഺപ഻കഽത്ശഽ. 
 
1853 –ല്  രഽ ഔുത്തഺല഻കഺ വ഻ശവഺസ പര഻ശ഼ലനാ ുഔഗ്ത്ഴം മഺത്ശഺനാത്ത്  സ്ഥഺപ഻ച്ചു 
 
1855 –ല്  ധനാഽമഺസം 8 –നാഽ അമുലഺല്ഭ്വ മഺ ഺവ഻ീത്സ  ഻രഽനാഺള്  ദ഻നാത്ത഻ല്  ചഺവറ 
അച്ചനാഽം പത്തഽ ആഗ്ശമ അംഖ്ങളളും ഔാും഻ ദഺര഻ഗ്ദയം, അനാഽസരണ്ം, ഗ്ങഹ്മചരയം എത്ശ഼ 
ഗ്വ ്ങളള്  അനാഽഷ്ട഻ച്ച് മഺത്ശഺനാത്ത്  ഓുദയഺഖ഻ഔമഺ ഻ സത്ശയഺസ ജ഼വ഻ ം ആരംഭ്഻ച്ചു. 
ചഺവറ അച്ചന്  ീമഗ് ഺന്ീറ ഗ്പ ഻നാ഻ധ഻ ഺ  മര് സല഼ന്  അച്ചന്ീറ മഽംങഺീഔ ഽം, 
മറ്റുള്ളവര്  ചഺവറ അച്ചന്ീറ മഽംങഺീഔ ഽം ഗ്വ ം ീചയ് ഽ. 
 
  അമുലഺത്ഭവ മഺ ഺവ഻ീത്സ ദഺസ സംഗം എത്ശ ുപര഻ലഺണ് ആദയീത്ത സത്ശയഺസ സഭ് 
അറ഻ ീത്ഹച്ഠത്. ‘ൂദവ സഹഺ ത്തഺല്  ആഗ്ശ ഻ച്ചു ഔണ്ണുനാ഼രഽഔളഺല്   ഽും്ങള഻  ഈ ആഗ്ഖഹം 
ഇരഽപത്ത഻ നാഺലഺം വര്ഷത്ത഻ല്  ചഺവറ അച്ചന്  വഴ഻ ഺ ഻ പാര്ത്ത഻ ഺ ഻’ എത്ശ് ീപഺരാകര 
ഔഽര഻ ീകഺസച്ചന്  ചഺവറ അച്ചീനാകഽറ഻ച്ചുള്ള ചര഻ഗ്  സംഗ്ഖഹത്ത഻ല്  എഴഽ ഻ ഻ര഻കഽത്ശഽ. ആഗ്ശമ 
ുഗ്ശഷ്ടനാഺ ഻ ചഺവറ അച്ചന്  നാ഻ു ഺഖ഻കീത്ഹച്ഠു. ഗ്പ഻ു ഺര്  എത്ശ ുപര഻ലഺണ് ആഗ്ശമ ുഗ്ശഷ്ട്ുംന്  
അറ഻ ീത്ഹുംഽഔ. ചഺവറ അച്ചന്  ആദയീത്ത ഗ്പ഻ു ഺര്  ആ ഻രഽത്ശ ഻നാഺല്  ‘വല഻  ഗ്പ഻ു ഺര് ’ എത്ശ് 
അറ഻ ീത്ഹച്ഠു. സത്ശയഺസ സഭ്ക് ഓുദയഺഖ഻ഔമഺ  നാ഻ മഺവല഻ ഽം നാല്ഔീത്ഹച്ഠു.  

 
1857 ലഽം 1870 നാഽം ഇുംക്, ഔാനാമ്മഺവ്, വഺഴകഽളം, എല്ത്തഽരഽത്ത്, എത്ശ഼ സ്ഥല്ങളള഻ലഽം 
ചഺവറ അച്ചന്ീറ ുനാ ി വത്ത഻ല്  ആഗ്ശമ്ങളള്  സ്ഥഺപ഻കീത്ഹച്ഠു. പ഻ത്ശ഻ട് മഽുത്തഺല഻, 
പഽള഻ങ്കഽത്ശ്, പ്ലഺശനാഺല്, അമ്പഴകഺട്,  ഽും്ങള഻  സ്ഥല്ങളള഻ലഽം ചഺവറ അച്ചന്  ആഗ്ശമ്ങളള്  
സ്ഥഺപ഻ച്ചു. 
 
  ഗ്പംസ഻സ്ുകഺസ് ശവര഻ ഺര്  ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത, വരഺത്ഹുഴ വഔ ഺ ഻ ഔാനാംമഺവഽങ്കല്  
ീപ്ലുമഺനാ പഽണ്യവ ഻ ഽീും നാഺമത്ത഻ല്  1837 –ല്  രഽ പള്ള഻ ഽം അു ഺുംഽ ുചര്ത്ശ് രഽ പച്ഠകഺരനാഽ 
പഺര്കഽവഺന്   ക ഺ  രഽ ീചറ഻  ീഔച്ഠ഻ുംവഽം പണ്഻ ഔഴ഻ത്ഹ഻ച്ച഻രഽത്ശഽ. അത്ശ് രഽ മ഻ഷണ്റ഻  
ആ ഻രഽത്ശ ങര്ണ്ര്ദ഼ുനാഺസ് ീമഗ് ീത്ഹഺല഼ത്ത അുഗ്  അ ഻ീത്സ പണ്഻ഔള്  നാ഻ര്വഹ഻ച്ചത്. മഺത്ശഺനാത്തഽ 
സഽറ഻ ഺനാ഻കഺര് ക് ഉണ്ടഺ ഻രഽത്ശത് ുപഺീല ഔാനാമ്മഺവ഻ല് വ഻ല്  ലത്ത഼ന്ഔഺര്കഽം രഽ ആഗ്ശമം 
ആരംഭ്഻കണ്ം എത്ശഺ ഻രഽത്ശഽ അുദഹത്ത഻ന്ീറ ആഗ്ഖഹം. പീക്ഷ ഗ്പസ് ഽ  പര഻ഗ്ശമം വ഻െലം 
ആ  ഻നാഺല്  മഺത്ശഺനാത്ത഻ന്ീറ രഽ ശഺകഺ ഭ്വനാമഺ ഻ ഔാനാമ്മഺവ് ീഔഺുവത്ല ചഺവറ അച്ചീനാ 
ഏല്ത്ഹ഻ച്ചു. 1864 മഽ ല്  ചഺവറ അച്ഛന്ീറ വഺസം ഔാനാംമഺവഺ ഻രഽത്ശഽ. അുത്രഹം മര഻കഽത്ശ ഽം 
അവ഻ീും വച്ചു  ീത്ശ. 1889 –ല്  ഈ സ്ഥഺപനാ്ങളീളലലഺം ലത്ത഼ന്ഔഺര്ക് വ഻ച്ഠുീഔഺുംഽകഽഔ ഽം 



സഽറ഻ ഺനാ഻കഺര്കഺ ഻ ഔാനാമ്മഺവ഻ല്  രഽ ആഗ്ശമം ആരംഭ്഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. ുഔരള ൂഗ്ഔസ് വ 
വരഽീും വളര്ച്ചകഺ ഻  പല ഗ്പസ്ഥഺനാ്ങളളും ഔാനാംമഺവ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ആരംഭ്഻കഽഔ ഽണ്ടഺ ഻. 
 
 കാനുംമഺവ഻ന്ീറത്പഺധഺനയും: മഺത്ശഺനാം ുപഺീല  ീത്ശ ഗ്പഺധഺനായമഽള്ള സ്ഥലമഺണ് 
ഔാനാമ്മഺവ്. മഺത്ശഺനാം  ീഔഺുവത്ല മഺ ി ഭ്വനാം ആീണ്ങ്ക഻ലഽം 1864 മഽ ല്   സഭ് ഽീും ഗ്പവര്ത്തനാ 
ുഔഗ്ത്ഴവഽം ീപഺ ഽുഗ്ശഷ്ഠനാഺ  ചഺവറ ഗ്പ഻ു ഺരച്ചന്ീറ അധ഻വഺസ സ്ഥഺനാവഽം ഔാനാമ്മഺവ ഻രഽത്ശഽ.  
നാഺല്ത്ഹ ഽ മണ്഻ ആരഺധനാ എത്ശ ദ഻വയ ഔര്മ്മം ഔാനാംമഺവഽങ്കല്  ആദയമഺ ഻ ആുഗഺഷ഻ച്ചു. 1865 –ല്  
സ഻ എം സ഻ സത്ശയഺസ഻നാ഻ സഭ് ഔാനാംമഺവഽങ്കല്  ആരംഭ്഻ച്ചു. 1868 –ല്  ൂഔനാഔര഻ ഻ീല  ീത്സ 
ഇുംവഔകഺര്ക് ുവണ്ട഻ ‘രഽ നാലല അത്ഹീത്സ ചഺവരഽളുഔള് ’ എഴഽ ീത്ഹുംഽത്ശഽ. 1869 - 70 
ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ല്  ആത്മഺനാഽ ഺപം എത്ശ ഔവ഻  ഔഽനാംമഺവ഻ല്  വച്ച് പാര്ത്ത഻ ഺകീത്ഹുംഽത്ശഽ. ചഺവറ 
അച്ചന്ീറ ീഭ്ൌ ഻ഔ ശര഼രത്ത഻ീത്സ മഺംസള ഭ്ഺഖ്ങളള്  അല഻ച്ടഽ ുചര്ത്ശ഻ര഻കഽത്ശത് ഔാനാംമഺവ഻ലഺണ്. 
അസ്ഥ഻ഔള്  മഺഗ് മഺണ്  മഺത്ശഺനാുത്തക് മഺറ്റ഻  സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ര഻കഽത്ശത് ..  

 

 
കാനമഺവ഻ീലവ഻ശഽദ്ധഫ഻ുലഺമ഻നഺയഽീടുദവഺലയും 
 

 
കാനുംമഺവ഻്െഺവറഅച്ചന്ഉപുയഺഹ഻ച്ച഻രഽന്നമഽറ഻ 
 

1860 –ല്  സ്ഗ് ഼ഔള്കഺ ഻ സത്ശയഺസ഻നാ഻ സഭ് ആരംഭ്഻കഽത്ശ ഻നാഽള്ള ചര്ച്ചഔള്  
ീലു ഺുപഺള്ദഽ മ഻ഷനാറ഻ ഽമഺ ഻ നാുംത്തഽത്ശഽ. 
 
1861 –ല്  ചഺവറ അച്ചീനാ ുഔരള സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും വ഻ഔഺര഻ ജനാറഺള്ആ ഻ 
നാ഻ മ഻കഽത്ശഽ. 
 
1861 –ല്  ുമയ് മഺസം ന്പ ഺം  ഼  ഻ ു ഺമസ്  ുറഺുകഺസ് എീത്ശഺരഺള്  
മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ഽീും അനാഽവഺദമ഻ലലഺീ  ങഺഗ്ദഺദ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം മലങഺറ഻ല്  എത്ത഻. മലങഺറ഻ീനാ 
ഭ്ര഻കഽവഺന്  മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ഽീും അനാഽവഺദുത്തഺുംഽഔാും഻ പഺഗ് ഻ ഺര്ക഼സ് അ ച്ച ഺീണ്ത്ശ്  
ുറഺുകഺസ് ജനാ്ങളീള ീ റ്റ഻ത്റര഻ത്ഹ഻ച്ചു. രഽ സവജഺ ഻  ീമഗ് ഺീനാ ഔ഻ച്ഠുവഺന്  ആഗ്ഖഹ഻ച്ച 
സഽറ഻ ഺനാ഻കഺര഻ല്  രഽ വ഻ഭ്ഺഖം ുറഺുകഺസ഻ീനാ ീമഗ് ഺനാഺ ഻ അംഖ഼ഔര഻കഽഔ ഽം 
ീചയ് ഽ. അത്ശ് സഽറ഻ ഺനാ഻ഔുത്തഺല഻കര്ക് 154 പള്ള഻ഔളഺണ് ഉണ്ടഺ ഻രഽത്ശത്. ഇവ ഻ല്  
86 പള്ള഻ഔള്  പാര്ണ്ണമഺ ഽം 30 പള്ള഻ഔള്  ഭ്ഺഖ഻ഔമഺ ഽം അുത്രഹത്ത഻ന് ഔ഼ഴ്ീത്ഹച്ഠു. 
ീമഺത്തം 38 പള്ള഻ഔള്  മഺഗ് മഺണ് ുറഺുകഺസ് ീമഗ് ഺുനാഺീുംഺത്ഹം ുചരഺത് നാ഻ത്ശ഻രഽത്ശത്. 
സവത്ലം ജഺ ഻ ഻ല്ീത്ഹച്ഠ ീമഗ് ഺീനാ ലഭ്഻ച്ചഺല്  ജനാ്ങളള്   ിപ് രഺഔഽം എത്ശഽ വ഻ചഺര഻ച്ച് 
ങഹഽ. ങര്ണ്ര്ദ഼ുനാഺസ് ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത സഭ്ീ  രക്ഷ഻കഽവഺനാഺ ഻ ചഺവറ അച്ചീനാ 
ീമഗ് ഺനാഺകഽവഺന്  ഗ്ശമ഻ീച്ചങ്ക഻ലഽം ചഺവറ അച്ചന്  ആ നാ഻ര്ുദശം സവ഼ഔര഻ച്ച഻ലല. പഔരം 
ുറഺീകഺസ഻ീനാ ഻ീര പും ീപഺരഽ ഽവഺന്  ചഺവറ അച്ചീനാ സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും വ഻ഔഺര഻ 
ജനാറഺളഺ ഻ ീമഗ് ഺന്  നാ഻ മ഻ച്ചു. വ഻ഔഺര഻ ജനാറഺള്  ആ  ചഺവറ അച്ചന്  
ുറഺുകഺസ഻ീനാത്ഹറ്റ഻ ഽള്ള വ഻വര്ങളള്  മഺര്ത്ഹഺത്ഹഺ ഻ക് എഴഽ ഽഔ ഽം, മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ഽീും 
അനാഽവഺദമ഻ലലഺീ  ആണ് ു ഺമസ്  ുറഺുകഺസ് ുഔരളത്ത഻ല്  എത്ത഻ ഻ര഻കഽത്ശീ ത്ശഽം  
മനാസുക഻ലഺക഻. ചഺവറ അച്ചനാഽം ഔാച്ഠരഽം ുറഺീകഺസ഻ീനാ ഻ീര ഗ്പവര്ത്തനാ്ങളള്  ആരംഭ്഻ച്ചു. 
സഽറ഻ ഺനാ഻ ഔുത്തഺല഻കീര മഽഴഽവന്  ുറഺുകഺസ഻ന്ീറ ഔഽ ഗ്ത്ല്ങളള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം 
രക്ഷ഻കഽവഺന്  ഔ഻ണ്ച്ടഽ പര഻ഗ്ശമ഻ച്ചു. മഺസ്ങളുളഺളും ുഔരള സഭ് ഗ്പക്ഷഽത്ഺമഺ ഻രഽത്ശഽ.  



മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ഽീും അനാഽവഺദമ഻ലലഺീ  ീമഗ് ഺനാുംഽത്ത ഔര്മ്മ്ങളള്  നാുംത്ത഻  ുറഺീകഺസ഻ീനാ 
അവസഺനാം മഹുറഺന്  ഔല്ത്ഹ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ.  

 
ുതഺമസുറഺുെഺസ഻ീനത഻ീരയഽള്ളമഹുറഺന്വഺെകും: 
12 ൂവദ഻ഔര്   ഻രഽവസ്ഗ് ്ങളള്  അണ്഻ച്ടഽ 12 ീമഴഽഔഽ ഻ര഻ ഽം പ഻ും഻ച്ചു, ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത 
 ഻രഽവസ്ഗ് ്ങളളും ീ ഺത്ഹ഻ ഽം  ീത്സ അധ഻ഔഺര വും഻ ഽം പ഻ും഻ച്ച് പള്ള഻ ഻ല്  വത്ശ ഻നാഽ ുശഷം 
മരണ്മണ്഻ അും഻കഽത്ശഽ. ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്തഺ വല഻  രഽ ീമഴഽഔഽ  ഻ര഻ ഔത്ത഻ച്ചു  മഹുറഺന്  വഺചഔം 
ീചഺലല഻  ഻നാഽ ുശഷം ീമഴഽഔഽ ഻ര഻ നാ഻ലത്ത഻ച്ഠു അ ഻ല്  ചവഽച്ഠ഻ പള്ള഻ ഻ല്  വത്ശ ഗ്പഔഺരം 
 ഻ര഻ീഔുത്ഹഺഔഽത്ശഽ. 
 ‚സര്വ ഽം വശമഺഔഽത്ശ ങഺവഺ ഽീും ഽം പഽഗ് ന്ീറ ഽം റഽഹഺഔഽദഽശ ഽീും ഽം, ശ്ല഼ഹത്ഷ്മഺരഽീും 
 ലവന് മഺര്  പുഗ് ഺസ഻ന്ീറ ഽം, സഔല ശഽത്റമഺകീത്ഹച്ഠവരഽീും ഽം വ഻ധ഻ ഺീല ഽം, ആഔഺശത്ത഻ലഽം 
ഭ്ാമ഻ ഻ലഽം ീഔച്ഠുവഺനാഽം അഴ഻ത്ഹഺനാഽമഽള്ള അധ഻ഔഺരം ഈുശഺ ഔര്ത്തഺവ഻ല്  നാ഻ത്ശ് 
ൂഔീകഺണ്ട഻ര഻കഽത്ശഽ. ഇുത്ഹഺള്  വഺഴഽത്ശ പ഻ ാസ് ന്പ ഺമത് ശഽത്റ മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ഽീും 
നാഺമത്തഺീല ഽം നാമഽകഽള്ള അധ഻ഔഺരത്തഺീല ഽം ഈുശഺ ഔര്ത്തഺവ഻ന്ീറ മഺണ്഻കമഺ  
 ഻രഽശര഼രത്ത഻ന്ീറ ഽം  ഻രഽുചഺര ഽീും ഽം ൂഔീകഺള്ളത്ഹഺും഻ല്  നാ഻ത്ശഽം സഔല ഗ്ഔ഻സ് യഺനാ഻ഔളുീും 
രഽംങഺും഻ല്  നാ഻ത്ശഽം അ ഺീള ുവര് ഻ര഻ച്ചുീഔഺണ്ടഽം മഹുറഺന്  ഏറ്റവന്  എത്ശഽം, ശപ഻കീത്ഹച്ഠവന്  
എത്ശഽം, നാഺം  ഼ര്ച്ച ഺക഻ നാ഻ശ്ച്ച ഻ച്ചുീഔഺണ്ടഽം ശഽത്റ പള്ള഻ ഽീും അ ഻ര്ത്ത഻ഔള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം 
അ ഺീള ുവര് ഻ര഻ച്ചുീഔഺണ്ടഽം, ആഔഺശത്ത഻ലഽം, ഭ്ാമ഻ ഻ലഽം അ ഺീള പഽറത്തഽ  ഔളച്ട഻ര഻കഽത്ശഽ. 
എത്ശഺല്  വ഻ധ഻ ഽീും ദ഻വസത്ത഻ല്  അ ഺളുീും ആത്മഺവ് രക്ഷീത്ഹുംഽവഺന്  മഺംസത്ത഻ന്ീറ നാഺശത്ത഻നാഽ 
സഺത്തഺന് അ ഺീള നാഺം വഴ്ങള഻ച്ചു ീഔഺുംഽത്ത഻ര഻കഽഔ ഽം പ഻ശഺച഻ീത്സ ഔഽുംഽകഽഔീള ഔണ്ടറ഻ച്ടഽ 
നാ഼ ഻വഴ഻കഽം ു റ്റത്ത഻നാഽം  ഻ര഻ച്ടഽ വര഻ഔ ഽം അ ഺള്  ഉപഗ്ദവ഻ച്ച  മ്പഽരഺീത്സ പള്ള഻ു ഺുംഽ 
പര഻ഹഺരം ീചയ് ഽ ഉത്തര഻കഽഔ ഽം ീചയ്യുത്ശവുരകഽം പ഻ശഺച഻ുനാഺുംഽഔാീും ഽം അവീത്സ 
ദാ ന്മ്മഺുരഺട് ഔാീും ഽം നാരഔവഺസ഻ഔള്  എലലഺവുരഺുംഽം ഔാീും ഽം എത്ശുത്ശകഽമഽള്ള  ഼കഽ നാഺം 
അ ഺീള വ഻ധ഻ച്ചു ഔല്ത്ഹ഻കഽഔ ഽം ീചയ്യുത്ശഽ‛ 
 
  ചഺവറ അച്ഛന്ീറ ഽം ഔാച്ഠരഽീും ഽം ഗ്പവര്ത്തനാ്ങളളഺല്  ുറഺുകഺസ഻ന്ീറ ഔള്ളത്തര്ങളീളലലഺം 
ജനാ്ങളള്  മനാസുക഻ലഺക഻ എത്ശറ഻ച്ട് ഖ യത്ലരമ഻ലലഺീ  ുറഺുകഺസ്  ഻ര഻ീഔുത്ഹഺഔഽവഺന്  സത്ശത്റനാഺ ഻. 
ഔത്ഹല഻ല്   ഺഗ്  ീചയ്യുവഺന്   ഺഗ് ഺകാല഻  ത്ശഺല്   ഺന്  മും്ങള഻ ുപഺ ഻ീകഺള്ളഺീമത്ശഽ ുറഺുകഺസ് 
ചഺവറ അച്ഛുനാഺട് അുപക്ഷ഻ച്ചു. ചഺവറ അച്ചന്  ുറഺുകഺസ഻ന്  ഺഗ് ഺഔാല഻ ീഔഺുംഽകഽഔ ഽം, 
ുറഺീകഺസ഻ീനാ ജനാ്ങളളുീും ആഗ്ഔമണ്്ങളള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം രക്ഷീപുംഽത്ത഻ ഔത്ഹല്  ഔ റ്റ഻ അ കഽഔ ഽം 
ീചയ് ഽ. ു ഺമസ്  ുറഺുകഺസ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം സഭ്ീ  രക്ഷ഻ച്ച ചഺവറ അച്ചീനാ ഽം ഔാച്ഠീര ഽം  
പര഻ശഽത്റ ന്പ ഺം പ഻ ഽസ് മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ഗ്പശംസ഻ച്ച് ഔത്ത് അ കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ.  

 
സ഼ുറഺമലബഺര്സഭയഽീടമഽന് ുമജര്രര്ച്ച്ബ഻ഷെ് കര്ദ഻നഺള്മഺര്വര്െ഻വ഻തയ ആശ഻്
പറയഽന്നഽ: 
  ‚സ഼ുറഺ മലങഺര്  സഭ് ഻ീല എലലഺ അംഖ്ങളളുീും ഽം ുമല്  അധ഻ഔഺരമഽണ്ടഺ ഻രഽത്ശ രഽ 
വ഻ഔഺര഻ ജനാറഺള്  ആ ഻രഽത്ശഽ ചഺവറ പ഻ ഺവ്. ഇത്ശ് ൂദവ പര഻പഺലനാ ഻ല്  സ഼ുറഺമലങഺര്  
സഭ് ഽീും അത്റയക്ഷനാഺ ഻ ൂദവം എീത്ശ ീ രീച്ടുംഽത്ത഻ര഻കഽഔ ഺണ്. രര്ഥത്ത഻ല്  പറച്ടഺല്  
ഞഺന്  ചഺവറ പ഻ ഺവ഻ീത്സ പ഻ന്ഖഺമ഻ ഺണ് ..’ (Footprints of Holiness, souvenir, 2014 ) ചഺവറ 
അച്ചന്ീറ ധ഼രവഽം ശതാഭവഽമഺ  നാ഻ലപഺും഻ലലഺ ഻രഽത്ശഽീവങ്ക഻ല്  മഺര്ുത്തഺമ്മ ശ്ല഼ഹഺ ഺല്  
സ്ഥഺപ഻ മഺ  ുഔരളസഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് വഴ഻ീ റ്റ഻ുത്ഹഺവഽഔു ഺ ഇലലഺ ഺവഽഔു ഺ ീചയ്യുമഺ ഻രഽത്ശഽ 
എത്ശ  ചര഻ഗ്  വസ് ഽ  നാഺം ഗ്പു യഔം സ്മര഻ുകണ്ട഻ ഻ര഻കഽത്ശഽ. അനാഽഗ്ഖഹ഼ മഺ  
 ാല഻ഔീഔഺണ്ടഽം ചഺവറ അച്ചന്  സഭ്ീ  ുസവ഻ച്ചു..‛ (Deepika, souvenir, 2004) 
 
 ുറഺുെഺസ ശ഼ശ്മെഺല ആശ് െഺവറഅച്ചന് എഴഽത഻ ത്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ച്ച ജപും: ‘ജത്ഷ പഺപമ഻ലലഺീ  
ഉത്ഭവ഻ച്ച മറ഻ ുമ,  ഻രഽസുകഭ്കഽ ുനാര഻ച്ഠ എലലഺ നാഺശ്ങളീള ഽം നാ഼ക഻  മഺ ഺുവ, പഽത്തനാഺ ഻ച്ഠു 
മഽളച്ചുണ്ടഺഔഽത്ശ ശ഼ശ്മ ഈ സഭ്ീ  ഔലകഽവഺന്   കവണ്ണം നാ഼ ൂഔവ഻ുംരഽു . ശഽത്റമഺനാ 
പുഗ് ഺസ഻ന്ീറ അധ഻ഔഺരം, ശഽത്റ മഺര്ത്ഹഺത്ഹഺ ഻ക് മഽഴഽവനാഺ  ഔ഼ഴ് വഴകം എത്ശഽം എലലഺ ഻ുംത്തഽം 
നാുംത്ശഽ വരഽവഺന്  നാ഼ ഔിപ ീചയ്യണ്ുമ‛ 
 
 ‘അനസതഺസ്സ഻യഺയഽീടരക്തസഺക്ഷ്യും’ എത്ശ കണ്ഡ ഔഺവയം ുറഺുകഺസ് ശ഼ശ്മ ഽീും ഔഺലത്ത് 
ചഺവറ അച്ചന്  എഴഽ ഻  ുഗ് . വ഻ശവഺസ഻ഔള്  അവരഽീും ഔുത്തഺല഻കഺ വ഻ശവഺസത്ത഻ല്  എത്ലഽ വ഻ല 
ീഔഺുംഽത്തഽം അും഻ ഽറച്ചു നാ഻ല്കഽവഺന്  ജനാ്ങളള്ക് ഗ്പുചഺദനാം നാല്ഔഽവഺനാഺണ് ചഺവറ അച്ചന്  ഈ 
ഔവ഻  എഴഽ ഻ ത് 

 
 

1862  - 71  ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ല്  സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും ആരഺധനാ ഗ്ഔമ്ങളളുീും ഽം ആരഺധനാ 
പഽസ് ഔ്ങളളുീും ഽം നാവ഼ഔരണ്ം ചഺവറ അച്ചന്  നാുംത്തഽത്ശഽ. 
 
1862 –ല്  സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും ചര഻ഗ് ത്ത഻ല്  ആദയമഺ ഻ ീപൌരസ് യ സഽറ഻ ഺനാ഻ 
സഭ് ഽീും  ഺമ ഗ്പഺര്ഥനാഔളുീും നാവ഼ഔരണ്വഽം ഗ്ഔമ഼ഔരണ്്ങളളും നാുംത്ശഽ. 
 



   ഺന്  ുശകര഻ച്ച  ഺമഗ്പഺര്ഥനാഔളുീും എലലഺ ുരകഔളും എുംഽത്തഽവച്ച് മലങഺറ഻ീല എലലഺ 
മല്ത്ഹഺന്മഺീര ഽം വ഻ള഻ച്ചു ഔാച്ഠ഻ ഺണ് ഈീ ഺരഽ  ച്ഝം ചഺവറ അച്ചന്  പാര്ത്ത഻ ഺക഻ ത്. 
ഇ ഽ ീത്ശ മാത്ശഽ വഺലയ്ങളള഻ലഺ ഻ ഗ്ഔമ഼ഔര഻കഽഔ ഽം പര഻. സ഻ംഹഺസനാത്ത഻ീത്സ അനാഽമ ഻ു ഺുംഽഔാും഻ 
അച്ചും഻കഽവഺനാഽള്ള ഗ്ഔമ഼ഔരണ്്ങളള്  നാുംത്തഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
  ഔഽര്ങഺനാ, ൂവദ഻ഔരഽീും ഔഺുനാഺനാ നാമസ്കഺരം, മര഻ച്ചവരഽീും ുശഷഗ്ഔ഻ ഔള്, പഺച്ഠു റഠശ, 
ആദ഻ ഺ  ആരഺധനാഺ ഗ്ഔമ്ങളള്ക്  വ഻ശദമഺ ഻ എഴഽ ീത്ഹച്ഠ നാ഻ മ്ങളള്  ഇലലഺ ഻രഽത്ശത് നാ഻മ഻ത്തം 
ഒുരഺ സ്ഥല്ങളള഻ല്  വയ സ് മഺ  ര഼ ഻ ഻ല്  ഇവീ ലലഺം നാുംത്ശഽവത്ശ഻രഽത്ശഽ. ആ  ഻നാഺല്  ചഺവറ 
അച്ചന്ീറ ഗ്ശത്റ ഇ ഻ുലകഽ  ഻ര഻ച്ടഽ. 
  വ഻. ഔഽര്ങഺനാ സംങത്വ഻ചഽള്ള ഗ്ഔമ്ങളള്  ച഻ച്ഠീത്ഹുംഽത്തഽവഺന്  അഭ്഻വത്ഴയ ീങര്ണ്ര്ദ഼ുനാഺസ് 
ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത ഽീും അനാഽമ ഻ു ഺുംഽ ഔാും഻ ുലാസശഺവഺഹമഺ  ുജഺല഻ ചഺവറ അച്ചന്  ഏീറ്റുംഽത്തഽ.  

  വ഻. ഔഽര്ങഺനാ അര്ത്ഹ഻കഽവഺന്  പച്ഠകഺരന്  സങ്ക഼ര്ത്ത഻ ഻ല്  ീചലലുത്ശത് മഽ ല്  ഔഽര്ങഺനാ 
ഔഴ഻ച്ട്  ഻ര഻ീഔ വരഽത്ശ ഽവീര ഽള്ള സഔല ഗ്ഔമ്ങളളും പാര്ണ്ണ വ഻വര്ങളുളഺട് ഔാും഻  ഺീ ഺരഽ 
സംശ ത്ത഻നാഽം ഇുംവരഺത്ത വ഻ധത്ത഻ല്  അുത്രഹം എഴഽ ഻. ഉദഺഹരണ്ത്ത഻ന് രഽ ഭ്ഺഖം ഇവ഻ീും 
എഴഽ ഽത്ശഽ: സങ്ക഼ര്ത്ത഻ ഻ല്  നാ഻ത്ശ് ുഗ് ഺുണ്ഺസുക഻ുലക് ുപഺുഔണ്ട മഽറ വ഻വര഻കഽത്ശഽ.. ‚..വ഻ 
വസ്ഗ് ്ങളള്  ഉുംഽത്ത ുശഷം ഇും ഽ ൂഔ ീഔഺണ്ട് ഔഺസ ഽീും  ണ്ട഻ീല ഉരഽള഻ല്  പ഻ും഻ച്ചും, വല ഽ 
ൂഔ ഔഺസ ഽീും മഽഔള഻ലഽം  പഺസ്ക ഽീും ുമല്   വ഻ുംര്ത്ത഻ ഔവ഻ഴ്ത്ത് ഻ വച്ചും ഔഺസ ഇര഻കഽം 
വ഻ധം  ീത്ശ എുംഽത്തഽ ീനാച്ഞ഻നാഽ സമം ഉ ര്ത്ത഻ ീനാച്ഞ഻ല്  ീ ഺുംഺീ  അല്ത്ഹം അഔീല 
പ഻ും഻ച്ചുീഔഺണ്ടഽ സങ്ക഼ത്ത഻ ഻ലഽള്ള ഔഽര഻ശ഻നാഽ അഥവഺ രാപത്ത഻ന്  ലഔഽനാ഻ച്ടഽ ആചഺരം ീചയ് ഻ച്ഠ് 
അുംകുത്തഺുംഽം നാ഻വര്ത്ശ ുദഹുത്തഺുംഽം ഗ്ശത്റു ഺുംഽം ഔാും഻ ുഗ് ഺുണ്ഺസുക഻ുലക് ുപഺഔഽത്ശഽ. ശഽഗ്ശാഷഔന്  
ആഔീച്ഠ പഽസ് ഔം ീനാച്ഞ഻ല്  ചഺര഻ത്ഹ഻ും഻ച്ചുീഔഺണ്ട് ൂവദ഻ഔീത്സ മഽുമ്പ നാുംകഽത്ശഽ....‛ 
ഏ ഺണ്ടഽ ന്പ ഽ അത്റയഺ ്ങളള഻ലഺ ഻ ഈ ര഼ ഻ ഻ല്  ഔഽര്ങഺനാ സംങത്വ഻ച്ച എലലഺ ഗ്ഔമ്ങളീള ഽം 
സ്പഷ്ട്ുംമഺ ഻ നാ഻ര്ുത്രശ഻ച്ചുീഔഺണ്ടഽള്ള ‘ ാകഺസ’ ഗ്ഖത്ളമഺണ് ചഺവറ അച്ചന്   യ്യഺറഺക഻ ത്. 
  മാത്ശഽ ൂവദ഻ഔര്  ത്ശ഻ച്ചു ീചഺലലുത്ശ സ് പസുകു ഔഽര്ങഺനാ ഽീും ഽം  ഻രഽനാഺളുഔളുീും 
 ുലദ഻വസീത്തകഽള്ള ുവസ്പര ഽീും ഽം ഗ്ഔമ്ങളള്  എഴഽ ഻ നാുംത്ഹഺക഻  ഽം ചഺവറ അച്ഛനാഺണ്. 
സഽറ഻ ഺനാ഻ഗ്ഔമ ‘പച്ഞഺംഖവഽം’ ചഺവറ അച്ചന്   ീത്ശ എഴഽ ഻ നാുംത്ഹഺകഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
 
  സഽറ഻ ഺനാ഻ ൂവദ഻ഔര്കഽ ജപ഻കഺനാഽള്ള ഔഺുനാഺന്  ജപ്ങളളുീും സംഗ്ഖഹം ‘ഹഽദഺറ’, 
‘ഔശുകഺല് ’ ‘ഖസുക’ ‘കലഺ’ എത്ശ പഽസ് ഔ്ങളള഻ലഺണ് അും്ങള഻ ഻രഽത്ശത്. ആണ്ട഻ല്  വരഽത്ശ എലലഺ 
ഞഺ റഺഴ്ച്ചഔള്കഽം, ുനാഺമ്പ് ഔഺലീത്ത ഒുരഺ ദ഻വസത്ത഻നാഽം ുവണ്ട഻ ഻ര഻കഽത്ശ നാമസ്കഺര്ങളള്  
‘ഹഽദറ’ എത്ശ നാമസ്കഺര പഽസ് ഔത്ത഻ലഺണ് ഉള്ളത്. ആണ്ട഻ല്  വരഽത്ശ ഗ്പു യഔ  ഻രഽനാഺളുഔള്കഽം, 
സ്മരണ് ദ഻നാ്ങളള്കഽം ുവണ്ട഻ ഽള്ള ജപ്ങളള്  ‘ഖസുക’ എത്ശ ഗ്ഖത്ളത്ത഻ലഺണ്. ഇുംദ഻വസുക്ങളള഻ുലകഽള്ള 
ജപ്ങളള്  ‘‘ഔശ്ുകഺല് ’ എത്ശ പഽസ് ഔത്ത഻ല്  എഴഽ ീത്ഹച്ഠ഻ര഻കഽത്ശഽ. ‘കലഺ’ എത്ശ പഽസ് ഔത്ത഻ല്  
ആണ്ടഽവച്ഠത്ത഻ല്  ഉള്ള ഒുരഺ ഔഺലത്ത഻നാഽള്ള ഽം സംഖ഼  ര഼ ഻ ഻ല്  രച഻കീത്ഹച്ഠ ഽമഺ  ച഻ല 
ജപ്ങളളീഗ് . 
  വ഻വ഻ധ്ങളളഺ  ഈ ഗ്ഖത്ള്ങളള഻ല്  നാ഻ീത്ശലലഺം അ  ഽ ഔഺലുത്തക് അനാഽദ഻നാം ുവണ്ട 
ജപ്ങളള്  എുംഽത്ത് ീചഺലലുഔ എത്ശഽള്ളത് അഗ്  എളുത്ഹമഽള്ള ഔഺരയമലലഺ ഻രഽത്ശഽ. അ ഻നാഺല്  
ൂവദ഻ഔരഽീും ഔഺുനാഺനാ നാമസ്കഺരഗ്ഔമം ഗ്ഔുമണ് അവസഺനാ഻കഽത്ശ സമ ത്തഺണ്  ചഺവറ അച്ചന്  
ീസമ഻നാഺര഻ ഻ല്  ആ ഻രഽത്ശുത്ഹഺള് ീത്ശ ഇവീ ലലഺം ച഻ച്ഠീത്ഹുംഽത്ത഻ എുംഽത്തത്. ഇുത്ഹഺള്  നാുംത്ഹ഻ലഽള്ള 
ദഽ:ക ശനാ഻ ഗ്ഔമ്ങളളും ചഺവറ അച്ചന്  നാുംത്ഹ഻ലഺക഻  ഺണ്.  

 ീസമ഻നാഺര഻ വ഻ദയഺഭ്യഺസ ഔഺലം മഽ ല്ുക ചഺവറ ച്ചന്  സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും ആരഺധനാഺ 
ഗ്ഔമ്ങളള്  ച഻ച്ഠീത്ഹുംഽത്തഽവഺന്  പര഻ഗ്ശമ഻ച്ചു. സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും ആരഺധനാ ഗ്ഔമ്ങളള഻ല്  ഐഔയ രാപം 
ുവണ്ീമത്ശ് അ യധ഻ഔമഺ ഻ ആഗ്ഖഹ഻ച്ചത്മാലമഺണ് അഗ്പഔഺരം ീചയ് ത്. എങ്ക഻ലഽം ചഺവറ ച്ചന്  
ലത്ത഼ന്  സഭ് ഽീും ച഻ല ആരഺധനാഗ്ഔമ ഭ്ഺഖ്ങളള്   സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും ആരഺധനാ ഗ്ഔമ്ങളള഻ല്  
ഉള്ീത്ഹുംഽത്ത഻ എത്ശ  രഽ വ഻മര്ശനാം ഇുത്ഹഺഴഽം സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഻ല്  നാ഻ലനാ഻ല്കഽത്ശഽ. ലത്ത഼ന്  
സഭ് ഽീും ച഻ല ഭ്ഺഖ്ങളള്  സഽറ഻ ഺനാ഻ ഗ്ഔമ്ങളള഻ല്  ഉള്ീത്ഹുംഽത്ത഻ എത്ശ് പറ ഽത്ശത് ശര഻ ഺണ്. 
സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ് ഽീും ഗ്പസ഻ത്റ ചര഻ഗ് ഔഺരന്  ങര്നാഺര്ദഽ അച്ചന്  എഴഽ ഽത്ശത് ഇഗ്പഔഺരമഺണ്; 
‘..ഔഽര്ങഺനാ,  ഺമഺഗ്പഺര്ഥനാഔള്   ഽും്ങള഻  ആരഺധനാ ഗ്ഔമ്ങളള്  ച഻ച്ഠീത്ഹുംഽത്ത഻ അത് 
അച്ചും഻കഽവഺനാഽള്ള അനാഽവഺദത്ത഻നാഺ ഻ അത്ശ് സഽറ഻ ഺനാ഻ സഭ്ീ  ഭ്ര഻ച്ച഻രഽത്ശ ലത്ത഼ന്  ീമഗ് ഺത്ഷഺരഽീും 
പകല്  ചഺവറ അച്ചന്  സമര്ത്ഹ഻കഽം. അത് പഠ഻ച്ച ഻നാഽ ുശഷം ചഺവറ അച്ചന്  ച഻ച്ഠീത്ഹുംഽത്ത഻  
ആരഺധനാ ഗ്ഔമത്ത഻ീല ച഻ല ച഻ല ഭ്ഺഖ്ങളള്  അ ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം മഺറ്റ഻ ലത്ത഼ന്  ആരഺധനാ ഗ്ഔമ്ങളള്  
ുചര്കഽവഺന്  ീമഗ് ഺന് മഺര്   ആവശയീത്ഹച്ഠു’. അത് ീചയ് ഺുല ഗ്പസ് ഽ  ഗ്ഔമ്ങളള്  അച്ചും഻കഽവഺന്  
അനാഽവദ഻ച്ച഻രഽത്ശഽള്ളൂ. ഖ യത്ലരമ഻ലലഺീ  ചഺവറ അച്ചനാഽ അവരഽീും ഔല്ത്ഹനാഔള്  അനാഽസര഻ുകണ്ട഻ 
വത്ശഽ. 
   
1866 –ല്  വ഻ഭ്ാ ഻  ഻രഽത്ശഺള്  ഔഴ഻ച്ടഽള്ള വയഺഴം, ീവള്ള഻, ശനാ഻ ദ഻വസ്ങളള഻ല്  
ഔാനാമ്മഺവ് ആഗ്ശമ ുദവഺല ത്ത഻ല്  വച്ച് ‘നാഺല്ത്ഹ ഽ മണ്഻’ ആരഺധനാ എത്ശ മുഹഺത്ശ  
ഗ്ഔമം ുഔരളത്ത഻ല്  ആദയമഺ ഻ നാുംത്തഽത്ശ ഻നാഽ ചഺവറ അച്ചനാഽ സഺധ഻ച്ചു.  

 
  ഗ്പസ് ഽ  ഗ്ഔമം സംങത്വ഻ച്ചുള്ള മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ഽീും നാ഻ മ്ങളള്  അുത്രഹം മല ഺളത്ത഻ല്  
ഭ്ഺഷത്ലരീത്ഹുംഽത്ത഻ ഻ച്ഠുണ്ട്. ഇ ഻ീല ഏ ഺനാഽം ഭ്ഺഖ്ങളള് : ‘ഈ ദ഻വസ്ങളള഻ല്  ീവും഻, വഺദയം, 
ആദ഻ ഺ  ങഺഹയഺുഗഺഷ്ങളള്  ഉണ്ടഺ ഻ര഻കരഽത്. അഗ്പഔഺരം  ീത്ശ ശഽത്റ പള്ള഻ ഽീും സംഖ഼ ്ങളള്  
അലലഺീ  മീറ്റഺത്ശഽം പള്ള഻ ഻ല്  പഺുംഽഔ ഽം അരഽത്. പള്ള഻ ഻ീല അലങ്കഺര്ങളള്   ഻രഽസുകഭ് ഽീും  



നാ഻ മമനാഽസര഻ച്ചു ഔഴ഻ ഽത്ശ ഽം വ഻ുശഷമഺ ഻ച്ഠ് ആഔഺീമങ്ക഻ലഽം ഇ ഻ല്  ീലൌഔ഻ഔീമഺത്ശഽം 
ഉണ്ടഺവരഽത്. ഔാുംഺീ  ഽം പ഼Oത്ത഻ത്ഷ്ുമല്  ഔുംലഺസുകു,  ഽണ്഻, പച്ഠു മഽ ലഺ  ഽഔള്  ീഔഺണ്ടഽള്ള 
പാകള്  വയ്കഺീ  നാലല ീസൌരഭ്യമഽള്ള പച്ചത്ഹൂകള്  ചഺര്ത്തണ്ം.... ശഽത്റ ഔഽര്ങഺനാ ഽീും മ഼ീ  
പഺല഻ഔ പ഻ും഻കഽത്ശ ഻നാഽ ആറഽ അീലലങ്ക഻ല്  എച്ഠു പച്ഠകഺുരഺ, പച്ഠകഺര്  ഇലലഺത്ത പക്ഷം സഽര്ുപ്ലശ് 
ധര഻ച്ച ീശമ്മഺശത്ഷഺരഽം ഉണ്ടഺ ഻ര഻കണ്ം. ഈ മാത്ശഽ  ദ഻വസ്ങളള഻ല്  പള്ള഻കഔത്ത്  പള്ള഻കഺ ഻ച്ഠു 
ുവണ്ട഻ ഺീണ്ങ്ക഻ല്  ുപഺലഽം ഭ്഻ക്ഷഺപഺഗ് ം പ഻ും഻ച്ചുീഔഺണ്ടഽ പള്ള഻കഔത്ത്  നാുംത്ശഽഔാുംഺ... 
പള്ള഻കഔത്തഽം, പര഻സര്ങളള഻ലഽം പാജയമഺ  ീമൌനാം അനാഽഷ്ട്ും഻കണ്ം.... 1867 -ല്  വല഻  
ുനാഺമ്പ഻നാ഻ുംക് വഺഴകഽളത്തഽം, ുനാഺമ്പ് ഔഴ഻ച്ടഽ വരഽത്ശ മാത്ശഺം ആഴ്ച ഻ല്  മഺത്ശനാത്തഽം, 1868 –ല്  
എല്ത്തഽരഽത്ത഻ലഽം ഈ ഔര്മ്മം അ യഺുംംങരപാര്വം നാ഻ര്വഹ഻കഽഔ ഽണ്ടഺ ഻. ു ശഽവ഻ീത്സ മരണ് 
ുശഷം ആഔഺംഷു ഺുംഽ  ഉ ഻ര്ത്ഹു വീര ഔഺത്ത഻ര഻കഽത്ശ ഻ന്ീറ സാചനാ ഺണ് നാഺല്ത്ഹ ഽ മണ്഻കാര്  
നാുംത്തീത്ഹുംഽത്ശ ഈ ആരഺധനാ ഽീും അത്ല:സുകത്ത. 
 
  െഺവറരച്ചുനഺട്ഏറ്റവഽുംഅടഽ ആശ്ീപരഽമഺറ഻യ഻ട്ടുള്ളരഽപഽണ്ണ്യപഽരഽഷനഺയ഻രഽന്നഽഅഭ഻വന്ദ്യ 
ങര്ണ്ര്ദ഼ുനാഺസ് ീമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത. അുത്രഹം ചഺവറ അച്ചീനാ രഽ അസഺമഺനായ വയതാഭ഻ ഺ ഻ 
പര഻ഖണ്഻കഽഔ ഽം  ദനാഽസരണ്ം ഗ്പവര്ത്ത഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. പഽ ഽ ഺ ഻ മ഻ഷനാര഻മഺര്  ുഔരളത്ത഻ല്  
വരഽുമ്പഺള്  എുത്ഹഺഴഽം ആദരപാര്വം അവീര ചഺവറ അച്ഛന്ീറ  പകല്  അ കഽഔ 
പ ഻വഺ ഻രഽത്ശഽ. ‚നാ഻്ങളള്  അവീനാ ഔുണ്ടഺ? അവനാഺണ് മല ഺളം ഭ്ര഻കഽത്ശത് ‛ എത്ശ് 
ുമഗ് ഺുത്ഹഺല഼ത്ത പറച്ടഽീഔഺണ്ടഺണ് അവീര അ ച്ച഻രഽത്ശത്. 
 
  ചഺവറ അച്ഛീനാ വ഻ഔഺര഻ ജനാറഺള്  അ ഻  നാ഻ മ഻ച്ചുള്ള അധ഻ഔഺര പഗ് ത്ത഻ല്  ചഺവറ 
അച്ചന്ീറ ുനാര്കഽള്ള അനാ഻ ര സഺധഺരണ്മഺ  സ്ുനാഹ ങഹഽമഺനാ്ങളള്  ഗ്പഔുംമഺ ഻ 
ഗ്പ യക്ഷീത്ഹുംഽത്തഽത്ശ ഻ന് അുത്രഹം മും഻ച്ച഻ലല. 
 
‚ീ ുഗ്ത്ലഺസ് സാനാഹുദഺസ് അനാഽവദ഻ച്ച഻ര഻കഽത്ശ ഻ന്  വണ്ണം ുവണ്ടഽത്ശ സ്ൂ രയവഽം, മ഻ുംഽകഽം, 
ുങഺധഞഺനാവഽം, പഽണ്ണയവയഺപഺര്ങളളും  നാ഻കഽീണ്ടത്ശ് നാഺം ുങഺധ഻ച്ചു നാമ്മഽീും 
ഔ഼ഴ്മല ഺളത്ത഻ലഽള്ള സഽറ഻ ഺനാ഻ പള്ള഻ഔള഻ല്  അും്ങള഻ ഻ര഻കഽത്ശ പച്ഠകഺരഽീും ഽം 
അല്ുമനാ഻ഔളുീും ഽം ആത്മപര഻പഺലനാം ീചയ്ത് അവീര ഭ്ര഻കഽത്ശ ഻ന് വ഻ഖഺര഻ ജനാറഺള്  ആ ഻ച്ഠ് 
 ീത്ശ നാഺം ഔല്ത്ഹ഻ച്ചു ശഽത്റ പള്ള഻ ആഔമഺനാമഺ ഻ച്ഠ് അനാഽവദ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള അനാഽവഺദ്ങളളും ഔാുംഺീ  
ഗ്പു യഔമഺ ഻ച്ഠുള്ള ഻ല്   നാ഻കഽ നാഺം എഴഽത്തഺീല പറ ഺീ  ഽള്ള അനാഽവഺദ്ങളളും അധ഻ഔഺര്ങളളും 
ഔാും഻ നാഺം  ത്ശ഻ര഻കഽത്ശഽ.‛ 
 

 
  ീഔഺച്ചു ഔഽച്ടഽ്ങളള്   ്ങളളുീും അമ്മമഺുരഺട് ീപരഽമഺറഽത്ശ വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള 
മുനാഺശരണ്ുത്തഺുംഽഔാും഻ ചഺവറ അച്ചന്  ീചഺലല഻ ഻രഽത്ശ രഽ ഗ്പഺര്ഥനാ. 
 
  ‚ഉ രീത്ഹച്ഠ പഽണ്യത്ത഻നാഽം, വല഻  ധയഺനാത്ത഻നാഽം എനാ഻ക് ു ഺഖയമ഻ലല. അീ ത്ല഻ീ  
മഹഺപഺപ഻. ഇ ഻നാഺല്  ആത്മം അശഽത്റമഺ ഻, ീവും഻ത്ഹ്, അുംകം ഈ പഽണ്യ്ങളള്  ഇലലഺഔ ഺല്  ധയഺനാ 
അരാപ഻ ഽം ഔ഻ച്ഠുവഺനാഽം പഽണ്യ സഺംുഖഺപഺംഖത്ത഻ന് ു ഺഖയമഽള്ളവനാഽമലല. എത്ശഺല്  ൂദവം 
ീചയ്യ഻ച്ചീ ഺീക ഽം എീത്സ വശുമഺ, ഇഗ് ുംം നാ഼ വത്ശത് എ്ങളീനാ, വ഼ച്ഠ഻ല്  നാ഻ത്ശ് ആരഽ വ഻ള഻ച്ചു, 
പച്ഠത്ത഻നാഽ എ്ങളീനാ ഔ റ഻, ീഔഺുവത്ല ഻ല്  എ്ങളീനാ ഔാും഻, സഭ് എ്ങളീനാ ഔ഻ച്ഠ഻, ഗ്പ഻ു ഺീരത്ശഽ 
ആരഽ വ഻ള഻ച്ചു, ഇഗ് ുംം നാ഼ എ്ങളീനാ വത്ശഽ. ഇ ഻ീനാഺീക ഽം നാ഻ീത്ശ ീഔഺള്ളഺുമഺ, ഇലല ഻ലല 
നാ഻ശ്ച ം. അത്ഹുഴഺ ത഻രഽമനസ്സുനടെഽും,നട ആശഽും..‛  

 

െഺവറഅച്ചനഽുംകര഻ുങ്കഺള഻സര്െവഽും 
  ആഗ്ശമ പണ്഻ഔള്കഺ ഻  ും഻ ുശകര഻കഽവഺനാഺ ഻ പ്ലഺശനാഺല഻നാുംഽത്തഽള്ള ഔ഻ഴകന്  
വനാ്ങളള഻ുലക് ഔഽീറ പണ്഻കഺരഽമഺ ഻ ര഻കല്  ചഺവറ അച്ചന്  ുപഺവഽഔ ഽണ്ടഺ ഻. ഭ് ങ്കരനാഺ  
ഉഗ്ഖ വ഻ഷമഽള്ള രഽ ഔര഻ുങ്കഺള഻ സര്ത്ഹം അകഺല്ങളള഻ല്  ആ വനാ്ങളള഻ല്  മനാഽഷയീര ഉപഗ്ദവ഻ച്ചും, 
ശലലയീത്ഹുംഽത്ത഻ ഽം വത്ശ഻രഽത്ശഽ. സ്ഥല വഺസ഻ഔള്കറ഻ ഺമഺ ഻രഽത്ശ ഈ സംഖ ഻ ചഺവറ അച്ചന്  
മനാസുക഻ലഺകഺീ  ഺണ് പഽറീത്ഹച്ഠത്. ചഺവറ അച്ചനാഽ ആപത്തഽ സംഭ്വ഻കഽം എത്ശഽ മനാസുക഻ലഺക഻  
നാഺച്ഠുഔഺര്  ു ഺകഽം മറ്റു ആ ഽധ്ങളളുമഺ ഻ ചഺവറ അച്ഛീനാ ു ും഻ പഽറീഔ എത്ത഻. അവര്  ഔണ്ട 
ഔഺഴ്ച ഖര്ജ഻ച്ചു നാ഻ല്കഽത്ശ സര്ത്ഹുത്ത ഽം ജപമഺല ഽം ഔയ്യ഻ുലത്ല഻ മഽച്ഠുഔഽത്ത഻ ഗ്പഺര്ഥ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് 
നാ഻ല്കഽത്ശ ചഺവറ അച്ഛീനാ ഽം ആണ്. ഗ്പഺര്ഥനാഔള്ക് ുശഷം ചഺവറ അച്ചന്  സര്ത്ഹീത്ത 
ശഺസ഻കഽഔ ഽം ഇനാ഻ ുമല഻ല്  ആീര ഽം ഉപഗ്ദവ഻കരഽീ ത്ശ് പറച്ട് അ ഻ീനാ ഔഺച്ഠ഻ുലക്  ീത്ശ 
മുംക഻ അ കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 

ട്ടുംീകട്ട് 
 
  ചഺവറ അച്ചന്  ആഗ്ശമ്ങളള഻ല്  നാുംത്ഹഺക഻  രഽ പഽണ്യഅഭ്യഺസമഺണ് ‘ച്ഠംീഔച്ഠല് ‘  രഽ 
ആധയഺത്മ഻ഔ മത്യരമഺ ഻രഽത്ശഽ ഇത്. വ഻. ഔഽര഻ശ഻ീത്സ  ഻രഽനാഺള്  ദ഻നാത്ത഻ലഺണ് മത്യരം 
ആരംഭ്഻കഽത്ശത്. ആഗ്ശമത്ത഻ല്  ഉള്ളവര്  ഒുരഺ പഽണ്യത്ത഻ല്  മഽുത്ശറഺന്  പര഻ഗ്ശമ഻കഽം എത്ശഽ 
പരസയമഺ ഻ ഗ്പകയഺപ഻കഽം. ഇത്ശ് മഽ ല്  അുംഽത്ത  ഻രഽനാഺള്  വീര രഽ പഽണ്യം അഭ്യസ഻കഽീമത്ശഽ 
 ുത്ശഺട്  ീത്ശ രഽ മത്യര ഗ്പകയഺപനാം. എള഻മ, പരസ്ുനാഹം,  യഺഖം, അനാഽസരണ്ം, പരദാഷണ്ം 
പറ ഺ ഻ര഻കല്.. എത്ശ഻്ങളീനാ ഽള്ള പഽണ്യ്ങളള്  അഭ്യസ഻കഽത്ശ രഽ പര഻പഺും഻ ുഗ്  ഇത്. 



ആഗ്ശമ്ങളള്   മ്മ഻ലഽം ഈ പഽണ്യ മത്യരം നാുംത്തഺറഽണ്ടഺ ഻രഽത്ശഽ. ഔഽുംഽംങ്ങളള഻ലഽം ഇത് 
അഭ്യസ഻കഽവഺന്  ചഺവറ അച്ചന്  ഉപുദശ഻ച്ചു. ര഻കല്  ആധയഺത്മ഻ഔ മത്യരത്ത഻ല്  ചഺവറ അച്ചന്  
ീചയ്   ഼രഽമഺനാം ഇ ഺ ഻രഽത്ശഽ ‘ഞഺന്  മറ്റുള്ളവര്  ഔഺണ്ഽുമ്പഺഴഽം, ഔഺണ്ഺത്തുത്ഹഺഴഽം രഽുപഺീല 
ഭ്താഭ഻ു ഺീും ജ഼വ഻കഽം. 
 
  ചഺവറ അച്ചന്ീറ ഗ്പസംഖ ൂവഭ്വീത്തകഽറ഻ച്ച്  ങഹഽ. പഺലകല്  മല്ത്ഹഺനാച്ചന്  
പറ ഽത്ശത്: ‚ഇവന്  ഗ്പസംഖ പ഼ഠത്ത഻ല്  ഖര്ച്ജ഻കഽത്ശ സ഻ംഹീത്തുത്ഹഺീല ഺണ്‛ 
 
  വ഻. ഔഽര്ങഺനാ ഻ല്  എ്ങളീനാ സംങത്വ഻കണ്ീമത്ശ് ചഺവറ അച്ചന്  ഉപുദശ഻കഽത്ശത് 
ുനാഺകഽഔ: 
  ഔഽര്ങഺനാീ  നാഺലഽ പങ്കഺ ഻ പഔഽകണ്ം. ഔഽര്ങഺനാ ഽീും ആരംഭ്ം മഽ ല്  വ഻. സഽവ഻ുശഷ 
വഺ നാ വീര ൂദവീത്ത ആരധ഻കഽത്ശ ഻നാഽം, ങഹഽമഺനാ഻കഽത്ശ ഻നാഽം, ഔഺഴ്ച്ച വയ്കണ്ം. ‘എീത്സ 
 ംബ്പഽരഺുനാ, സഔല നാത്ഷ സവരാപ഻ ആ ഻ര഻കഽത്ശ നാ഻ീത്ശ ഞഺന്  ആരഺധ഻ച്ച് ഔഽമ്പ഻ുംഽുത്ശന്. നാ഻ന്ീറ 
ു ഺഖയ ക്   കവണ്ണം നാ഻ീത്ശ ങഹഽമഺനാ഻ത്ഹഺനാഽം സ് ഽ ഻ത്ഹഺനാഽം ഞഺന്  മനാസുകഺ ഻ര഻കഽത്ശഽ. 
രണ്ടഺമീത്ത പങ്കഺഔഽത്ശ വ഻ശവഺസ ഗ്പമഺണ്ം മഽ ല്  വ഻. രതാഭം ഉ ര്ത്ത഻കഴ഻ ഽത്ശത് വീര, ീചയ്  
പഺപ്ങളള്ക്  പര഻ഹഺരമഺ ഻ച്ഠു ഈ പാജ ഔഺഴ്ച വയ്കണ്ം. ‘സര്ുവശവര ഔര്ത്തഺുവ, ഞഺന്  
ീചയ്  പഺപ്ങളള്  ീക ഻ുത്ഷലഽം മനാസ് ഺപീത്ഹുംഽത്ശഽ. എത്ശഺല്  അ ഻നാഽ പര഻ഹഺരമഺ ഻ച്ഠു 
ഞ്ങളള്കഽുവണ്ട഻  ീത്ശത്തീത്ശ ഈ ഔഽര഻ശ഻ത്ഷ്ുമല്  ഔഺഴ്ച വയ്കഽത്ശ നാ഻ീത്സ ദ഻വയപഽഗ് ീനാ നാ഻നാകഽ 
ഞഺന്  ഔഺഴ്ച വയ്കഽത്ശഽ. 
മാത്ശഺമീത്ത പങ്ക്: വ഻.  ഻രഽരതാഭം ഉ .  ഻കഴ഻ച്ട ഽ മഽ ല്  വ഻.  ഻രഽരതാഭം അുംകഽത്ശ ഽ വീര, 
സര്ുവശവരന്  നാമഽകഽ ീചയ്  നാത്ഷ്മക് ഉപഔഺര സ്മരണ് ഺ ഻ച്ഠ് ഔഺഴ്ച വയ്കണ്ം.  

നാഺലഺമീത്ത പങ്ക്: വ഻. രതാഭം അുംക഻  ക്ഷണ്ം  ഽും്ങള഻ അത്ലയം വീര ഽള്ള ുനാരത്ത഻ല്  
നാമഽകഺവശയമഽള്ള നാത്ഷഔള്, അ ഻ല്  ഗ്പു യഔ഻ച്ച് പഺപ്ങളള഻ല്  ുമലഽള്ള മനാസ് ഺപവഽം, പഺപത്ത഻ല്  
വ഼ഴഺ ഻ര഻ത്ഹഺനാഽള്ള മുനാഺഖഽണ്വഽം, നാമ്മഽീും ഔഽുംത്ഹ഻റത്ഹുഔള്കഽ ുവണ്ട഻ ഽം ശഽത്റ഼ഔരണ് സ്ഥലത്ത഻ീല 
ആത്മഺകള്ക് ുവണ്ട഻ ഽം ഗ്പഺര്ഥ഻കണ്ം. 
 
 

 
 

ത഻രഽെഽടഽുംബ ആശ഻ന്ീറഭക്തനഽും,ത്പെഺരകനഽമഺയ഻രഽന്നെഺവറപ഻തഺവ് 

തീെമഽറ഻യ഻്സഽക്ഷ്഻ച്ച഻രഽന്നത഻രഽെഽടഽുംബ ആശ഻ന്ീറെ഻ത്തും. 
െഺവറയച്ചന്ത഻രഽെഽടഽുംബഭക്ത഻ീയെറ്റ഻പറയഽന്നഽ:‘ഭക്ത഻യഽള്ളഎീെമഺതഺപ഻തഺെള്ഈുശഺമറ഻യും

ീയൌുസെ്എന്നമഹഺകഽടഽുംബീ ആശപലവ഻ധ ആശ഻്എീന്നഒര്മ഻െ഻െഽകയഽും ഺന്ര
ത഻രഽെഽടഽുംബീ ആശഎുെഺഴഽുംഎീെഹിദയ ആശ഻്കഺെഽകയഽും, വണങ്ങഽകയഽുംീെയ്ത഻രഽന്നത഻നഺ്
അവരഽീടഅനഽത്ഹഹുംഎുെഺഴഽുംഎീന്നസുംരക്ഷ്഻ച്ചുീകഺണ്ട്‘മഺുമഺദ഼സ്സഺയ഻്എന഻െഽലഭ഻ച്ചൂദവ
ത്പസഺദീ ആശനശ഻െ഻െഽന്നത഻നഽഇടയഺയ഻ട്ട഻ലല’ എന്നഽപറയഽന്നത഻ന്ൂദവഺനഽത്ഹഹ ആശഺ്എന഻െ്

ൂധരയമഽണ്ട്.ത഻രഽെഽടഽുംബീ ആശന഻ങ്ങള്രത്ശയ഻െഽവ഻ന്.ന഻ങ്ങളുീടഹിദയ ആശ഻്രത഻രഽെഽടഽുംബും
അധ഻കഺരുംനട ആശീട്ട.ൂദവത഻രഽമനസ്സ഻നഽസുന്തഺഷു ആശഺടഽകാട഻ക഼ഴ്വഴങ്ങഽവ഻ന്’.. 

 
 
 

െഺവറഅച്ചനഽണ്ടഺയ഻രഽന്നമാന്നഽഭക്ത഻കള്: 
 ന്ന്, വ഻.കഽര്ബഺനുയഺടഽള്ള ഭക്ത഻: വ഻. ഔഽര്ങഺനാ ഽീും മഽമ്പ഻ല്  മണ്഻കഽറഽഔുളഺളം ചഺവറ 
അച്ചന്  ഔഴ഻ച്ചു ഔാച്ഠ഻.  ീത്സ ഗ്പവര്ത്തനാ്ങളള്ീകലലഺം ശതാഭ഻ ലഭ്഻കഽത്ശത് വ഻. ഔഽര്ങഺനാ ഻ല്  
നാ഻ത്ശഺീണ്ത്ശ് ചഺവറ അച്ചന്  ഗ്പസ് ഺവ഻ച്ചു. നാഺല്ത്ഹ ഽ മണ്഻ ആരഺധനാ സ്ഥഺപ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ.  

 രണ്ട്ത഻രഽെഽടഽുംബു ആശഺടഽള്ളഭക്ത഻:  ഻രഽകഽുംഽംങത്ത഻ന്ീറ ചഺവറ ഔഽറ഻ ഺുകഺസ് എത്ശഺണ് 
ചഺവറ അച്ചന്   ീത്ശത്തീത്ശ അഭ്഻സംുങഺധനാ ീചയ് ത്.  നാ഻കഽ ഔഽുംഽംങ സവത്തഺ ഻  ലഭ്഻ച്ച ഻ല്  
 ീത്സ അമ്മ ഽീും സ്ുനാഹവഽം,  ഻രഽകഽുംഽംങ ഭ്താഭ഻ ഽമഺീണ്ത്ശ് ചഺവറ അച്ചന്  പറ ഽത്ശഽ. എലലഺ 
ഔഽുംഽംങ്ങളളും  ഻രഽകഽുംഽംങ്ങളള്  ആഔഽവഺന്  അുത്രഹം ആഗ്ഖഹ഻കഽഔ ഽം ഔഽുംഽംങ്ങളീള 
ഉപുദശ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. ുഔരളത്ത഻ല്   ഻രഽകഽുംഽംങ ഭ്താഭ഻ ഗ്പചര഻ത്ഹ഻ച്ചു. ‘ഔഽുംഽംങ ചച്ഠ്ങളള് ’ 
അീലലങ്ക഻ല്  ‘ രഽ നാലല അത്ഹീത്സ ചഺവരഽള഻ലാീും’ അുത്രഹം ഔഽുംഽംങ്ങളീള ഉപുദശ഻ച്ചു. 



 മാന്ന് പര഻. മഺതഺവ഻ുനഺടഽള്ള ഭക്ത഻: ീഔഺത്ല നാമസ്കഺരവഽം, ഉത്തര഼  ഭ്താഭ഻ ഽം അുത്രഹം 
ുഔരളത്ത഻ല്  ഗ്പചര഻ത്ഹ഻ച്ചു. മഺ ഺവ഻ീത്സ വണ്ക മഺസ ഭ്താഭ഻ ഽം അുത്രഹം ആരംഭ്഻ച്ചു.  ഺന്  നാുത്ശ 
ീചറഽത്ഹമഺ ഻രഽത്ശുത്ഹഺള്  എലലഺ വര്ഷവഽം  ീത്സ അമ്മ  ീത്ശ ീവച്ചൂര്  പള്ള഻ ഻ല്  പര഻. 
മറ഻ ത്ത഻നാഽ അും഻മ വച്ചത് ചഺവറ അച്ചന്  സഺക്ഷയീത്ഹുംഽത്തഽത്ശഽ.  ീത്സ അമ്മ മര഻ച്ചുത്ഹഺള്  മഽ ല്  
 ീത്സ സവത്ലം അമ്മ ഺ ഻  ീത്ശ സംരക്ഷ഻കഽവഺന്  ഗ്പഺര്ഥ഻ച്ചു. 
 
  പര഻. മഺ ഺവ഻ുനാഺുംഽള്ള ഭ്താഭ഻ ുഔരള സഭ് ഻ല്  ഗ്പചര഻ത്ഹ഻കഽവഺന്  ഉത്തര഼  ഭ്താഭ഻, 
ഉത്തര഼  സഭ്, അമുലഺദ്ഭ്വ ഭ്താഭ഻, വയഺഔഽല മഺ ഺ ഭ്താഭ഻, ജപമഺല സഭ്, മര഻  സകയം ആദ഻ ഺ  
പല മഺ. ഗ്്ങളള഻ലഽീും ഽം, ധയഺനാ്ങളളഺലഽം, ഗ്പസംഖം, സംഗുംനാഔള്ീകഺണ്ടഽം, ഗ്പസ഻ത്റ഼ഔരണ്്ങളള്  
ീഔഺണ്ടഽം ചഺവറ അച്ചനാഽം ഔാച്ഠരഽം  പര഻ഗ്ശമ഻ച്ചു. 
 
 മഺന്നഺനുംപള്ള഻യ഻ീലത്പധഺനഅള് ആശഺരെഽലഭ഻ച്ചരഽ ത്പുതയകരനഽകാലയും: പര഻. ന്പ ഺം 
പ഻ ഽസ് മഺര്ത്ഹഺത്ഹ, 1860 –ല്  ചഺവറ അച്ചന്ീറ അുപക്ഷ ഗ്പഔഺരം മഺത്ശഺനാം പള്ള഻ ഻ീല വല഻  
അള്ത്തഺരകഽ ‘ത്പ഻വ഻ുലജ഻യും’എത്ശ ഗ്പു യഔ പദവ഻ നാല്ഔഽഔ ഽണ്ടഺ ഻. ഇ ഻ീത്സ  ഗ്പു യഔ ഔള്: 
ഈ അള്ത്തഺര ഻ല്  വ഻. ഔഽര്ങഺനാ അര്ത്ഹ഻കഽത്ശ ൂവദ഻ഔനാഽം, വ഻ശവഺസ഻ഔള്കഽം പാര്ണ്ണ ദണ്ട 
വ഻ുമഺചനാം ലഭ്഻കഽഔ ഽം ഗ്പു യഔ അനാഽഗ്ഖഹ്ങളളും ലഭ്഻കഽം. ഗ്പധഺനാമഺ ഻ മരണ്മുംച്ടവര്ക് 
ുവണ്ട഻ വ഻. ഔഽര്ങഺനാ അര്ത്ഹ഻കഽുമ്പഺള്  അവരഽീും ആത്മഺവ് എലലഺ പഺപത്ത഻ല്  നാ഻ത്ശഽം 
ുമഺച഻ രഺ ഻ സവര്ഗ ഭ്ഺഖയം ുനാുംഽഔ ഽം ീചയ്യും. 

 
മഺന്നഺനുംുദവഺലയ ആശ഻ീലമണ഻മഺള഻ക 
 
 മഺന്നഺനുംപള്ള഻യ഻ീലപള്ള഻മണ഻ീയെറ്റ഻െഺവറഅച്ചന്പറയഽന്നത്: മഺത്ശനാീത്ത പള്ള഻ മണ്഻ക് 
ചഺവറ അച്ചന്  നാല്ഔ഻  ുപ.  ‘ീ ൌുസത്ഹ്’ എത്ശുഗ് . ഗ്പു യഔം അഭ്഻ുഷഔം ീചയ്യീത്ഹച്ഠ 
പള്ള഻മണ്഻ ഺണ് ഇത്. പള്ള഻ മണ്഻ ആരഺധനാ സമ ്ങളള്  അറ഻ ഻കഽഔ മഺഗ് മലല, ആ പള്ള഻ 
മണ്഻ ഽീും സവരം ുഔള്കഽത്ശ ദ഻ക഻ലഽള്ള ജനാ്ങളള്ക്   പല മുനാഺഖഽണ്്ങളള്  ഉണ്ടഺഔഽത്ശ ഽം, പഺപ഻ഔള്  
പഺപ്ങളള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം പ഻ത്ല഻ര഻ ഽഔ ഽം, പ഻ശഺചഽപ഼ഡഔള്, ഇും഻മ഻ത്ശല്, ീപരഽങ്കഺറ്റ്, ആല഻ത്ഹഴം, 
വസത്ലഔള്, മഽ ലഺ  ഉപഗ്ദവ്ങളള്  ആ ഇും്ങളള഻ല്  ഉണ്ടഺവഽഔ ഇീലലത്ശഽം ചഺവറ അച്ചന്  പറ ഽത്ശഽ. 
 
  1856 – 1857 ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ല്  ചഺവറ അച്ചന്  ഔാനാമ്മഺവ഻ീല ീസമ഻നാഺര഻ 
വ഻ദയഺര്ഥ഻ഔള്കഺ ഻ 10 ഇും  നാഺുംഔ്ങളള്   ( എുലാസഺഖഽഔള്  അഥവഺ ീഷുത്ഹര്ഡ ുപ്ല ) എഴഽ ഽഔ ഽം 
അവ  ഽുംര്ച്ച ഺ ഻ അവ ര഻ത്ഹ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. ‘എുലാസഺഗ്’ എത്ശ വഺക഻നാര്ഥം ‘ഇും ഖഺനാം’ 
‘ഗ്ഖഺമ഼ണ് ഖ഼ ം’ എീത്ശഺീക അര്ഥമഽണ്ട്. ഗ്ഖഺമ഼ണ്രഽീും ലള഻  ജ഼വ഻ വഽം അ ഽ  നാല്ഔഽത്ശ 
ആനാത്ഴവഽീമലലഺമഺണ് ഇത്തരം ഇും  ഖ഼ ്ങളള഻ീല ഗ്പ ഻പഺദയം. ഇത്ലയന്  ഭ്ഺഷഔള഻ല്  
ഓുദയഺഖ഻ഔമഺ ഻ ഗ്പകയഺപ഻കീത്ഹുംഺത്ത ആദയ നാഺുംഔ രചനാ ഺണ് ചഺവറ അച്ചന്ീറ ഇും  
നാഺുംഔ്ങളള്. ദ഼നാങത്വഽ മ഻ഗ്ശ 1860 –ലഽം, ുഔരള വര്മ്മ വല഻  ുഔഺ ഻ത്തമ്പഽരഺന്  1882 – ലഽം 
നാഺുംഔ്ങളള്  രച഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്. മനാഽഷയീത്സ നാ഻ യ രക്ഷ ഺണ് ഇും  നാഺുംഔ്ങളളുീും ഗ്പുമ ം. ‘പഽ ത്ഹു 
നാഺുംഔം’ എത്ശ ുപര഻ലഽം ഇും  നാഺുംഔ്ങളള്  അറ഻ ീത്ഹുംഽത്ശഽ. പഴ  പഽ ത്ഹുഔള്  മഺഗ് ുമ ുവഷമഺ ഻ 
ഉപു ഺഖ഻കഽ.  അമ്പഴകഺട് ആഗ്ശമത്ത഻ലഺണ് ഈ നാഺുംഔ്ങളളുീും  ഥഺര്ഥ ഔി ഻ഔള്  
സാക്ഷ഻കീത്ഹച്ഠ഻രഽത്ശത്. ുഔരള സഺഹ഻ യ അകഺദമ഻ ചഺവറ അച്ചന്ീറ ഇും  നാഺുംഔ്ങളള്  
ഗ്പസ഻ത്റ഼ഔര഻ച്ചു. 
 
 ‘നല്മരണസഭ / നല്മരണസഖ്യും’ ആരംഭ്഻ച്ചത് ചഺവറ അച്ഛനാഺണ്. ൂഔനാഔര഻ ഻ീല ഔഽര഻ശഽ 
പള്ള഻കഽ സമ഼പം 1869 –ല്  ഈ ഗ്പസ്ഥഺനാത്ത഻ന്  ഽുംകമഺ ഻. 
ഇ ഻ല്  അംഖ്ങളള്  ആഔഽത്ശവര്  ീചുയ്യണ്ടവ: സവ ം നാലല മരണ്ത്ത഻നാഽ രഽ്ങളഽഔ. മറ്റുള്ളവീര നാലല 
മരണ്ത്ത഻നാഺ ഻ രഽകഽഔ. അവര്കഽുവണ്ട഻ ഗ്പഺര്ഥ഻കഽഔ. 
ഞഺന്  മര഻കഽീമത്ശഽം, നാ഻രാപ഻കഺത്ത ുനാരത്ത് മരണ്ം എനാ഻ക് സംഭ്വ഻കഽീമത്ശഽം അ ഻നാഺല്  
മരണ്ത്ത഻നാഺ ഻ എുത്ഹഺഴഽം രഽ്ങള഻ ഻ര഻കണ്ീമത്ശഽം, മഺഗ് മലല എുത്ഹഺീഴങ്ക഻ലഽം പഺപം ീചയ്യുവഺന്  
ഇും ഺ ഺല്  ഉുംീനാ ഔഽങസുകഺര഻ച്ചു പഺപുമഺചനാം ുനാുംഽഔ ഽം ീചയ്യുഔ. ദ഼നാമഺ ഻ ഔ഻ുംകഽത്ശവീര ഽം, 
മരണ്ം അുംഽത്തവീര ഽം, പര഻ചര഻കഽഔ ഽം അവരഽീും അുംഽത്ത഻രഽത്ശ്  ഗ്പഺര്ഥ഻കഽഔ ഽം ീചയ്യുഔ. 
പ഻ച്ച ീ ണ്ട഻ നാുംകഽത്ശവര്, ആഗ്ശ മ഻ലലഺീ  അലച്ടഽ നാുംകഽത്ശവര്, മുനാഺുരഺഖ഻ഔള്, 
ആുരഺരഽമ഻ലലഺത്ത വ സുകഺ വര്   ഽും്ങള഻ വീര പഺര്ത്ഹ഻ച്ചു സംരക്ഷ഻കഽഔ, അവീര ഽം നാലല 
മരണ്ത്ത഻നാഽ രഽകഽഔ. ഇ്ങളീനാ ഽള്ളവീര സംരക്ഷ഻കഽവഺന്  രഽ അനാഺഥഺല ം / ഉപവ഻ ശഺല 
സ്ഥഺപ഻കഽഔ ഽം ീചയ് ഽ.  

 



  െഺവറ പ഻തഺവ഻ീെ സഺഹ഻തയ കിത഻കള്: ‘‘ആത്മഺനാഽ ഺപം’, ‘അനാസ് ഺസുക഻ ഺ ഽീും രതാഭ 
സഺക്ഷയം’, ‘മരണ് വ഼ച്ഠ഻ല്  പഺുംഽത്ശ ഻നാഽള്ള പഺനാ’ എത്ശ഻വ ഺണ് ചഺവറ അച്ചന്  രച഻ച്ച സഺഹ഻ യ 
ഔി ഻ഔള് . ‘ധയഺനാ സലലഺപ്ങളള് ’ ചഺവറ അച്ചന്ീറ ധയഺനാ ച഻ത്ലഔളഺണ്. ‘എുലാസഺഖഽഔള് ’ അീലലങ്ക഻ല്  
‘ഇും  നാഺുംഔ്ങളള് ’ എത്ശ ുപര഻ല്  ഔ഻സ് ഽമസുക഻ുനാഺുംനാഽങത്വ഻ച്ചുള്ള വ഻ഷ ്ങളള്  ഉള്ീത്ഹുംഽത്ത഻ ചഺവറ 
അച്ചന്  നാഺുംഔ്ങളളും രച഻ച്ചു. 
 
  ‘ആത്മഺനാഽ ഺപം’ എത്ശ മഹഺഔഺവയത്ത഻നാഽ 4021 വര഻ഔളഺണ് ഉള്ളത്. ‘അനാസ് ഺസുക഻  ഽീും 
രതാഭ സഺക്ഷയം’ എത്ശ കണ്ഡ ഔഺവയത്ത഻നാഽ 182 വര഻ഔളും, ‘മരണ് വ഼ച്ഠ഻ല്  പഺുംഽത്ശ ഻നാഽള്ള പഺനാക്’ 
1162 വര഻ഔളും. 1869  ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ലഺണ് ചഺവറ അച്ചന്  ആത്മഺനാഽ ഺപം രച഻കഽത്ശത്. ഗ്ദഽ  
ഔഺഔള഻, മരിജര഻, ുഔഔ  ഽും്ങള഻  വിത്ത്ങളളും ഏഔഺക്ഷര ഗ്പഺസം, ദവ഻ ഼  അക്ഷര ഗ്പഺസം 
 ഽും്ങള഻  ഗ്പു യഔ ഔളും ഈ ഔവ഻ ഔള഻ലഽണ്ട്. മല ഺളത്ത഻ീല ഗ്പശസ് ്ങളള്  ആ   16 –ല്  പരം 
ഗ്ദഺവ഻ഡ വിത്ത്ങളള഻ലഺണ് ചഺവറ അച്ചന്  ഔവ഻  രച഻ച്ചത്. പര഻മ഻ മഺ  വഺകഽഔള്  മഺഗ് മഽള്ള 
‘ഋ’ എത്ശത് ആദയഺക്ഷരമഺ ഻ സവ഼ഔര഻ച്ചു അുത്രഹം ഔവ഻  എഴഽ ഻. ഔ, ക, ഖ, ഗ എത്ശ഼ 
അക്ഷര്ങളള്  ആദയഺക്ഷര ഗ്പഺസമഺയ് സവ഼ഔര഻ച്ചും ആത്മഺനാഽ ഺപത്ത഻ല്  ഔവ഻ ീ ഴഽ ഻. ആഔഺശം 
എത്ശര്ഥമഽള്ള ‘കം’ ഉപു ഺഖ഻ച്ച് എഴഽ ഻  ഏ ഺനാഽം വര഻ഔള് : 
 
 
 
ഖ്ുംനരകുംധരണ഻മാന്നഽജഹമത഻ന്ീറനഺയകന് 
ഖ്ഹമസുംഖ്യതഺരകങ്ങളഺദ഻യഺയസര്വവഽും 
ഖ്മ഻്ഹമ഻െഽുംപക്ഷ്഻യഺദ഻സിഷ്ട഻ീെയ്തഽുമസഽതന് 
ഖ്ലര്കരങ്ങളഺീലദ഻വയമധഽരമഺയത഻രഽമഽഖ്ും.. 
 
 ത്പ഻ുയഺര് മഺവ്: ഏീറ ഗ്പസ഻ത്റവഽം, സവഺദഽം, രഽച഻ ഽമഽള്ള രഽ മഺമ്പഴമഺുഗ്  ുപരയ്ക 
മഺ്ങളഺ. ഇ ഻നാഽ ഗ്പ഻ു ഺര്  മഺ്ങളഺ എത്ശഽ ഔാും഻ ുപരഽണ്ട്. ചഺവറ അച്ചനാഽ ആുരഺ സമ്മഺനാ഻ച്ച 
മഺങഴ്ങളളുീും വ഻ത്തഽഔള്  ചഺവറ അച്ചന്  ഔാനാംമഺവ഻ല്  നാച്ഠുവളര്ത്ത഻ ഻രഽത്ശഽ. ഇ ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം 
ലഭ്഻ച്ച മഺമ്പഴ്ങളള്   ഺന്  സ്ഥഺപ഻ച്ച ആഗ്ശമ്ങളള഻ലാീും ഽം മഠ്ങളള്  വഴ഻ ഽം ഗ്പചര഻ച്ചു. ചഺവറ 
അച്ചന്ീറ മരണ് ുശഷം ചഺവറ അച്ചന്  നാച്ഠുപ഻ും഻ത്ഹ഻ച്ച മഺവ് എ്ങളീനാു ഺ ഉണ്്ങള഻ുത്ഹഺവഽഔ ഽം 
അധ഻ഔഺര഻ഔള്  മഺവ഻ീത്സ  ും഻ വച്ഠത്ത഻ല്  മഽറ഻ച്ച് എലലഺ ആഗ്ശമ്ങളള഻ലഽം എത്ത഻ച്ചു ീഔഺുംഽകഽഔ ഽം 
ീചയ് ഽ. ഔാനാംമഺവ഻ീല മഠത്ത഻ുലക് ചഺവറ അച്ചന്  എഴഽ ഽത്ശത്   ‚ഇത് ഇത്ലയ ഻ല്  ഉള്ള ഻ല്  
വച്ച് ത്ശഺം  രം, നാലല മാത്ഹഔ ഺല്  ത്ശ഻ീത്സ മഽകം ഔാുംഽ ല്  പഴഽത്തഽ ുപഺ ഻. എങ്ക഻ലഽം നാ഻്ങളള്  
ഇ ഻ീത്സ രഽച഻ അറ഻ച്ടഽ ഔ഻ള഻ത്ഹ഻ച്ചു ഉണ്ടഺകഽവഺനാഺ ഻ ീഔഺുംഽത്ത കഽത്ശഽ. എത്ശഺല്  ീ ര഻ ഺ ഻ച്ഠു 
അല്ത്ഹം ീ ഺല഻ ീചത്ത഻കളച്ട഻ച്ഠു പാള഻ എലലഺവര്കഽം ീഔഺുംഽകഽഔ‛ 
 
 വ഻.അ്ുഫഺന്സഺമെഽ ലഭ഻ച്ച ുരഺഹശഺന്ത഻: ച഻ല ുരഺഖ്ങളളഺല്  അ യധ഻ഔം സഹ഻ച്ചുത്ഹഺള്  
അല്ുെഺന്സഺമ്മ  ചഺവറ അച്ഛുനാഺട് ഗ്പഺര്ഥ഻കഽഔ ഽം ചഺവറ അച്ചന്  അല്ുെഺന്സുകഺമ്മക് 
സവപ്നാത്ത഻ല്  ഗ്പ യക്ഷീത്ഹുംഽഔ ഽം ആ ുരഺഖ്ങളള഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ീസൌകയം നാല്ഔഽഔ ഽം ീചയ് ഽ. 
അല്ുെഺന്സുകഺമ്മ  ീത്ശ ഈ അത്ഭഽ  ുരഺഖശഺത്ല഻ീ ത്ഹറ്റ഻ എഴഽ ഻ സഺക്ഷയീത്ഹുംഽത്ത഻ ഻ച്ഠുണ്ട്. 

 
വ഻ശഽദ്ധഅല്ുഫഺന്സഺമെ്െഺവറപ഻തഺവ഻്ന഻ന്നഽുംുരഺഹശഺന്ത഻ലഭ഻െഽന്നഽ 

 
 ഹര഻ജനങ്ങളുീടഉന്നമന ആശ഻നഺയ഻െഺവറഅച്ചന്തഽടങ്ങ഻യത്പസ്ഥഺനങ്ങള്: 
 
 പ഻ട഻യര഻ ത്പസ്ഥഺനും: എലലഺ ഔഽുംഽംങ്ങളുളഺുംഽം ചഺവറ അച്ചന്  ആവശയീത്ഹച്ഠു; ഔച്ട഻ക് 
അര഻ ഻ുംഽുമ്പഺള്  രഽ പ഻ും഻ അര഻ മഺറ്റ഻ വയ്കഽവഺന്. അ്ങളീനാ ലഭ്഻ച്ച അര഻ ുഗ്  
ഹര഻ജനാ്ങളള്കഽം ഗ്പു യഔ഻ച്ച്,  ഺന്   ഽും്ങള഻ വച്ച സ്ഔാള഻ല്  ഔഽച്ഠ഻ഔള്കഽള്ള ഉച്ച ഭ്ക്ഷണ്ത്ത഻നാഽം 
ഉപു ഺഖ഻ച്ചത്. 
 
 ീകട്ടുീതങ്ങഽ ത്പസ്ഥഺനും: എലലഺ ഔുത്തഺല഻കഺ ഔഽുംഽംങ്ങളള഻ലഽം രഽ ീ ്ങള് പള്ള഻കഺ ഻ 
മഺറ്റ഻ വയ്കഽവഺന്  ചഺവറ അച്ചന്  ആവശയീത്ഹച്ഠു. അ ഻ല്  നാ഻ത്ശഽം ലഭ്഻ച്ച വരഽമഺനാവഽം 
ഹര഻ജനാ്ങളളുീും ഉത്ശമനാത്ത഻നാഺ ഻ ഉപു ഺഖ഻ച്ചു. 
 



 നാറ്റ഻െഞ്ചഽ ത്പസ്ഥഺനും: എലലഺ പള്ള഻ഔളുീും ഽം വഺര്ഷ഻ഔ വരഽമഺനാത്ത഻ീത്സ അച്ഞഽ ശ മഺനാം 
ഹര഻ജനാ്ങളളുീും ുക്ഷമത്ത഻നാഺ ഻ നാല്ഔണ്ീമത്ശ് ചഺവറ അച്ചന്  ആവശയീത്ഹുംഽഔ ഽം നാുംത്ഹഺകഽഔ ഽം 
ീചയ് ഽ. 
 
 
1866 –ല്  സ഻ എം സ഻ സത്ശയഺസ഻നാ഻ സഭ് ഔാനാംമഺവഽങ്കല്  ആരംഭ്഻കഽത്ശഽ. 
   
  ഔാനാമ്മഺവ഻ല്  ഔനായഺസ്ഗ് ഼ഔള്കഽുവണ്ട഻ ീലു ഺുപഺള്ുദ മ഻ഷനാറ഻ ഽീും സഹഔരണ്ുത്തഺീും 
ഭ്ഺര ത്ത഻ീല ആദയീത്ത സത്ശയഺസ഻നാ഻ സമാഹം ചഺവറ അച്ചന്  ആരംഭ്഻ച്ചു. മഠം പണ്഻ 
 ഽും്ങള഻ ുത്ഹഺള്  18 – രാപ മഺഗ് മഺണ് ചഺവറ അച്ചന്ീറ പകല്  ഉണ്ടഺ ഻രഽത്ശത്. 8000 രാപ വീര 
പ഻ര഻ച്ച് വല഻ീ ഺരഽ മഠം പണ്഻ഔഴ഻ത്ഹ഻ച്ചത് അകഺലീത്ത നാ഻ലക് രഽ വല഻  അത്ഭഽ മഺ ഻ 
പറ ീത്ഹുംഽത്ശഽ. 
 
1868 –ല്  ൂഔനാഔര഻ ഻ീല  ീത്സ ഇുംവഔകഺര്ക് ുവണ്ട഻ ‘രഽ നാലല അത്ഹീത്സ 
ചഺവരഽളുഔള് ’ എഴഽ ീത്ഹുംഽത്ശഽ. 
 
1869 - 70 ഔഺലഗച്ഠ്ങളള഻ല്  ‘ആത്മഺനാഽ ഺപം’ എത്ശ ഔവ഻  ഔഽനാംമഺവ഻ല്  വച്ച് 
എഴഽ ീത്ഹുംഽത്ശഽ. 
 
1871 –ല്   ജനാഽവര഻ മാത്ശ഻നാഽ ചഺവറ അച്ചന്  ഔഽനാംമഺവ഻ല്  വച്ച് മരണ്മും ഽത്ശഽ. പ഻ുറ്റ 
ദ഻വസം ജനാഽവര഻ നാഺല഻നാഽ ഔാനാംമഺവ഻ല്  വ഻. െ഻ുലഺമ഻നാ ുദവഺല ത്ത഻ല്  ചഺവറ 
അച്ചീനാ സംസ്കര഻ച്ചു.  

 
 മരണ ആശ഻നഽമഽമ്പി്െഺവറഅച്ചന്പറഞ്ഞവഺെഽകള്: ‘നാ഻്ങളള്  എത്ല഻നാഽ ദഽ:ക഻കഽത്ശഽ. മനാഽഷയന്  
ആരഽ  ീത്ശ ആ ഺലഽം മര഻കണ്ം. എനാ഻കഺ ഻ച്ഠുള്ള സമ ം ഇുത്ഹഺള്  ആഔഽത്ശഽ. 
ൂദവഺനാഽഗ്ഖഹത്തഺല്  ഈ സമ ം ഒര്ത്ത് എത്ശഺല്  പഺുംഽള്ള രഽക്ങളള്  ഔഽീറ മഽുമ്പ  ഽും്ങള഻ 
ഞഺന്  ീചയ് ഽ വത്ശഽ. ഭ്താഭ഻ ഽള്ള എീത്സ മഺ ഺപ഻ ഺകള്  ഈുശഺ മറ഻ ം ീ ൌുസത്ഹ് എത്ശ മഹഺ 
ഔഽുംഽംങീത്ത പലവ഻ധത്ത഻ല്  എീത്ശ ഒര്മ്മ഻ത്ഹ഻കഽഔ ഽം ഞഺന്  ആ  ഻രഽകഽുംഽംങീത്ത എുത്ഹഺഴഽം 
എീത്സ ഹിദ ത്ത഻ല്  ഔഺകഽഔ ഽം, വണ്്ങളഽഔ ഽം ീചയ് ഻രഽത്ശ ഻നാഺല്  അവരഽീും അനാഽഗ്ഖഹം 
എുത്ഹഺഴഽം എീത്ശ സംരക്ഷ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് ‘മഺുമഺദ഼സുകഺ ഻ല്  എനാ഻കഽ ലഭ്഻ച്ച ൂദവ ഗ്പസഺദീത്ത 
നാശ഻ത്ഹ഻കഽത്ശ ഻നാഽ ഇും ഺ ഻ച്ഠ഻ലല’ എത്ശഽ പറ ഽത്ശ ഻ന് ൂദവഺനാഽഗ്ഖഹത്തഺല്  എനാ഻ക് ൂധരയമഽണ്ട്. 
 ഻രഽകഽുംഽംങീത്ത നാ഻്ങളള്  ആഗ്ശ ഻കഽവ഻ന്. നാ഻്ങളളുീും ഹിദ ത്ത഻ല്  ആ  ഻രഽകഽുംഽംങം 
അധ഻ഔഺരം നാുംത്തീച്ഠ. ൂദവ  ഻രഽമനാസുക഻നാഽ സുത്ലഺഷുത്തഺുംഽഔാും഻ ഔ഼ഴ്വഴ്ങളഽവ഻ന് ’.. 
 
 
1889 –ല്  ഔാനാമ്മഺവ഻ല്  സംസ്കര഻ച്ച ചഺവറ അച്ചന്ീറ ീഭ്ൌ ഻ഔഺവശ഻ഷ്ട്ും്ങളള്  മഺത്ശഺനാം 
ആഗ്ശമ ുദവഺല ത്ത഻ുലക് മഺറ്റ഻ സ്ഥഺപ഻ച്ചു. 

 
മഺന്നഺനുംുദവഺലയ ആശ഻ീലെഺവറപ഻തഺവ഻ീെകബറ഻ടും 
 
1936 –ല്  ചഺവറ അച്ഛീനാ വ഻ശഽത്റനാഺകഺനാഽള്ള നാുംപും഻ഔള്  സ഻ എം ഐ സഭ് ഽീും 
ുനാ ി വത്ത഻ല്  ആരംഭ്഻കഽത്ശഽ 
 
1955 –ല്  ുറഺമ഻ന്ീറ അനാഽവഺദുത്തഺുംഽഔാും഻ ഓുദയഺഖ഻ഔമഺ ഻ നാഺമഔരണ് നാുംപും഻ഔള്ക് 
ആരംഭ്ം ഔഽറ഻ച്ചു  

 
1984 –ല്  വ഻. ുജഺണ്  ുപഺള്  മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ചഺവറ അച്ഛീനാ ‘ധത്ശയനാഺയ്’ ഗ്പകയഺപ഻കഽത്ശഽ. 
 



1987 –ല്  മഽന്  രഺഗ്ഷ്ടപ ഻ ആര്  ീവങ്കച്ഠരഺമന്  ചഺവറ അച്ചന്ീറ  പഺല്  സ്റ്റഺമ്പ് , 
 ഻രഽവനാത്ലപഽരത്തഽ വച്ചു നാുംത്ശ രഽ ചും്ങള഻ല്  ഗ്പഔഺശനാം ീചയ് ഽ. 

 
െഺവറപ഻തഺവ഻ീെതപഺ്സ്റ്റഺമ്പി് 
 
1986 –ല്  ുഔഺച്ഠ ത്തഽ വച്ച് വ഻. ുജഺണ്  ുപഺള്  രണ്ടഺമന്  മഺര്ത്ഹഺത്ഹ ചഺവറ അച്ഛീനാ 
‘വഺഴത്തീത്ഹച്ഠവനാഺ ഻’ ഗ്പകയഺപ഻കഽത്ശഽ. 
 
2014 –ല്  നാവംങര്  23 –ന് ുറഺമ്മ഻ല്  വച്ച് ചഺവറ അച്ഛീനാ വ഻ശഽത്റീനാത്ശഽ 
ഗ്പകയഺപ഻കഽത്ശഽ. 
 
വ഻. ചഺവറ അച്ചന്ീറ ഽം, വ഻. എവഽഗ്പഺസുക഻ ഺമ്മ ഽീും ഽം നാഺമഔരണ് നാുംപും഻ഔള്  
പാര് ത്ത഻ ഺകഽവഺന്  ുറഺമ്മ഻ല്  ുപഺസ്റ്റുുലറ്റര്   ആ ഻ അ യധവഺനാം ീചയ്  വയഔ ഻ ഺണ് 
പുര നാഺ  ങഹഽ. െഺ. ലാകഺസ് വ഻ത്തഽവച്ഠ഻കല്  സ഻ എം ഐ  

 
െഺവറഅച്ചന്ീറരധയഺത്മ഻കതെഽരഽെ ആശ഻്: 

 
സമര഻െലഽും ജവല഻െലഽും: ൂദവം നാല്ഔ഻  നാ഻രവധ഻ ദഺനാ്ങളള്ക് എുത്ഹഺഴഽം നാത്ഴ഻ പറ ഽഔ ഽം, 
ൂദവ സ്ുനാഹത്ത഻ല്  ജവല഻കഽഔ ഽം ീചയ്യുഔ. 
 
സമര഻െലഽും,തപ഻െലഽും: സവത്ലം പഺപ്ങളീള സ്മര഻കഽഔ ഽം ൂദവീത്ത ുവദനാ഻ത്ഹ഻ച്ച ഻ല്  
പശ്ചഺത്തപ഻കഽഔ ഽം ീചയ്യുഔ. 
 
സമര഻െലഽും, ഉച്ജവല഻െലഽും:  ഺന്  ൂദവുത്തഺട് അവ഻ശവസ്   ഔഺണ്഻ച്ചുീവങ്ക഻ലഽം, ൂദവം  ീത്ശ 
ശപ഻കീ   നാ഻കഽ ധഺരഺളം അനാഽഗ്ഖഹ്ങളള്  നാല്ഔ഻. ൂദവത്ത഻ീത്സ ആ സ്ുനാഹീത്ത ഒര്ത്ത് 
ഔാുംഽ ല്  ഉച്ജവല഻കഽഔ. 
 
തഽന഻യലഽും ഇറങ്ങലഽും: ൂദവം  നാ഻കഽ  ത്ശ നാ഻രവധ഻ നാത്ഷഔീള ഽം ഔഴ഻വഽഔുള ഽം ഒര്ത്ത് 
മനാഽഷയീത്സ നാത്ഷ്മകഺ ഻ അവീ  ഗ്പു ഺജനാീത്ഹുംഽത്തഽവഺന്  ഇറ്ങള഻ പഽറീത്ഹുംഽഔ. 
 
 െഺവറഅച്ചന്ീറരദ്ധയഺത്മ഻കതയഽീടരീക ആശഽക: ത്പഺര്ഥനയഽും ത്പവര് ആശനവഽുംരയ഻രഽന്നഽ.
ീവറഽുംഅറഽപ ആശ഻രറഽവര്ഷീ ആശഈുലഺകജ഼വ഻ത ആശ഻ന഻ടയ഻്നഺലഽുപഺലഽുംീെയ്തഽത഼ര്െഽവഺന്
പറ്റഺ ആശത്ത കഺരയങ്ങളഺണ്തീത്ത െഺവറ പ഻തഺവ്ൂദവമഹതവ ആശ഻നഽും, ൂദവ ജന ആശ഻ീെ നന്മെഽും ുവണ്ട഻
ീെയ്തഽകാട്ട഻യത്. 
 

വ഻ശഽദ്ധെഺവറപ഻തഺവ്രശ഼ര്വദ഻െഽകുയഺകലല഻ടഽകുയഺീെയ്തപള്ള഻കള് 
1. വ഻ശഽത്റ ീസങഺസ് യഺുനാഺസ഻ന്ീറ ുദവഺല ം (ഗ്സഺംങ഻കല്  പള്ള഻)  

പള്ള഻ുത്തഺട് , 1830 

2. വ഻ശഽത്റ അുത്ലഺനാ഼സ഻ന്ീറ ുദവഺല ം, ച഼ത്ഹുങ്കല് -1837 

3. വ഻ശഽത്റ ഗ്െഺന്സ഼സ഻ന്ീറ ുദവഺല ം, ഔണ്ണങ്കര – 1842 

4. ീസമ഻ുത്തര഻ പള്ള഻, വ഻ശഽത്റ ഖ഼വര്ഖ഼സ഻ീത്സ ുദവഺല ം – 1842 

5. വ഻ശഽത്റ ീനാുപഺന്സ഻ന്  ുദവഺല ം, ഔഽമരഔം- 1842 

6. വ഻ശഽത്റ ഖ഼വര്ഖ഼സ഻ീത്സ ുദവഺല ം, മഺന്ീവച്ഠം- 1843 

7. വ഻ശഽത്റ ഖ഼വര്ഖ഼സ഻ന്ീറ ുദവഺല ം, മഽച്ഠഺര്  - 1850 

8. വ഻ശഽത്റ ഗ്െഺന്സ഼സ഻ന്ീറ ുദവഺല ം, വ഻ലലൂത്ശ഻- 1852 

9. വ഻ശഽത്റ അുത്ലഺനാ഼സ഻ന്ീറ ുദവഺല ം,  ഺ ങ്കര഻- 1864 

10. വ഻ശഽത്റ ഔനായഔഺ മഺറ഻ ത്ത഻ീത്സ ുദവഺല ം, ഔഽുംീവചാര്  - 1864 



11. വ഻ശഽത്റ ീ ൌുസത്ഹ് പ഻ ഺവ഻ീത്സ ുദവഺല ം, ൂഔനാഔര഻ – 1865 

12. വ഻ശഽത്റ ഖ഼വര്ഖ഼സ഻ന്ീറ ുദവഺല ം, ൂവകം – 1865 

13. വ഻ശഽത്റ മ഻കഺു ല഻ന്ീറ ുദവഺല ം, ഇുംമറ്റം – 1867 

14. അരണ്ഺച്ഠുഔര  രഔന്ീറ ഔഽുംഽംങ ുദവഺല ം – 1867 

 
െഺവറപ഻തഺവ഻ീെകഺല ആശ്സ്ഥഺപ഻െീെട്ടസ഻എുംഐരത്ശമങ്ങള് 
1. മഺത്ശഺനാം ആഗ്ശമം  

2. വഺഴഺകഽളം ആഗ്ശമം  

3. ഔാനാമ്മഺവ് ആഗ്ശമം  

4. പഽള഻ങ്കഽത്ശ് ആഗ്ശമം  

5. അമ്പഴകഺട് ആഗ്ശമം  

6. മഽുത്തഺല഻ ആഗ്ശമം  

7. എല്ത്തഽരഽത്ത് ആഗ്ശമം  

 
 
 
 

‘കണ്മഽമ്പി഻്കഺണീെട്ടനന്മകള്മഽഴഽവനഽുംെഺവറപ഻തഺവ്ീെയ്തഽ’. 
 

 

െഺവറഅച്ഛന്ീറകബറ഻ടും 

 

ഭ്ഺര ം വ഻വ഻ധ മ ്ങളളുീും ഽം, സമഽദഺ ്ങളളുീും ഽം നാഺുംഺണ്. നാഺ ര്  സമഽദഺ ത്ത഻ന് 
ഗ്ശ഼ മത്ശത്തഽ പത്മനാഺഭ്ന്  എഗ്പഔഺരുമഺ, ഈഴവ സമഽദഺ ത്ത഻ന് ഗ്ശ഼ നാഺരഺ ണ് ഖഽരഽ 
എഗ്പഔഺരുമഺ .. അഗ്പഔഺരമഺണ് സ഼ുറഺമലങഺര്  സഭ്ക് വ഻ശഽത്റ ചഺവറ പ഻ ഺവ്.  


