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കര്തൃശിഷയ്നായ വി.േതാമാശ്ളീഹായാല് അഉ 52-ല് ാപിതമായ മല ര സഭ ആ 
മഹ ായ ശ്ൈളഹീക പാര രയ് ില് അടിയുറ ് ഏക സഭയായി വളര്  വ . 
വി.േതാമാശ്ളീഹായില് നി ം ൈകവയ്പ് ലഭി  േശര്  പിതാക്ക ാേരാെടാ ം പി ീട് 4-
◌ാ◌ം നൂ ാേ ാടുകൂടി േപര്ഷയ്ന് സഭയില് നി ം കാലാകാല ളില് കട വ  
െമതര്ാ ാരും മല ര സഭയുെട വളര് യില് ൈക ാ ായി നിലനി . മല ര സഭാ 
തലവന്മാരായിരു  പിതാക്കന്മാെര ജാതിക്ക് തലവന് അഥവാ “അര്ക്കദയ്ാേക്കാന്” 
എ  േപരിലാണ് അറിയെ ിരു ത.് അര്ക്കദയ്ാേക്കാെ  പി ില് മല ര സഭാമക്കള് 
ഏക മനേ ാെട നിലനി . ൈവദികനായിരു  അര്ക്കദയ്ാേക്കാേനാെടാ ം തേ ശീയരായ 
െമതര്ാ ാര് വാഴിക്കെ ി ിലല്ാതിരു തിനാല് െമതര്ാനടു  ആ ീയ കാരയ് ള്ക്ക് 
േപര്ഷയ്ന് െമതര്ാ ാര് േനതൃതവ്ം നല്കി വ . എ ാല് മല ര സഭയുെട ആഭയ് ര 
ഭരണ കാരയ് ളില് ഇവര് ഇടെപ ിരു ിലല്. 

ഭാരതീയ ൈപതൃക ില് നിലനി ് തേ ശീയമായി വികാസം പര്ാപി ് േപര്ഷയ്ന് 
(െപൗര യ്) സഭയുമായി താദാ യ്ം പര്ാപി  ഏകവും വിശു വും കാേതാലികവും 
ശ്ൈളഹീകവുമായ വിശവ്ാസം േപറു  മല ര സഭ, 16-◌ാ◌ം നൂ ാേ ാടുകൂടി ഭാരത ില് 
വ  േചര്  േറാമന് കേ ാലിക്കാ മിഷനറിമാര്ക്ക് ഒരു അദ്ഭുതമായി േതാ ി. യൂേറാ ിനു 
പുറ ് കര്ി യ്ാനികളിെലല് ം െപൗര യ് േദശെ  കര്ി മത പര്ചാരണം ത ളുെട 
ഉ രവാദിതവ്മാെണ ം കരുതി എ ിയവരായിരു  ഇവര്.  
െപൗര യ് ദര്ശന ില് നിലനി  മല ര സഭെയ ത ളുെട കീഴില് െകാ വരുവാനുളള 
േറാമന് കേ ാലിക്കാ മിഷനറിമാരുെട പരിശര്മ െള മല ര സഭ ഒ ട ം പര്തിേരാധി . 
എ ാല് ഇ യ്യിെല േപാര് ഗീസ് അധികാരികളുെടയും അവരുെട ൈസനിക 
േമധാവിതവ് ിന് കീഴില് സവ്ാത ്ര്യം ന െ  േപായ നാ രാജാക്ക ാരുെടയും 
ഭീഷണിയുെട മധയ് ില് മല ര സഭയുെട പര്തിേരാധം തകര് . ഇതിെ  പരിണിത 
ഫലമായിരു  1599 ല് കൂടിയ കുപര്സി മായ ഉദയംേപരൂര് സു ഹേദാസ.◌് േഗാവയിെല 
േറാമന് കേ ാലിക്കാ ആര് ് ബിഷ ായിരു  അലക്സിസ് ഡി െമനസിസിെ  
േനതൃതവ് ില് നട െ  ഈ േയാഗം അ െ  അര്ക്കദയ്ാേക്കാെന 
കാഴ്ചക്കാരനാക്കിെക്കാ  ് മല ര സഭ അ  വെര പി ടര്  വ  പാര രയ് െള 
അധികാര ിെ  ഹു ് ഉപേയാഗി ് അവസാനി ിക്കുവാന് പരിശര്മി . േപര്ഷയ്ന് 



െമതര്ാ ാെര തടയുകയും മല ര സഭയുെട േപര്ഷയ്ന് ബ ം നിര് ലാക്കുകയും 

െപൗര യ് സുറിയാനി പാര രയ്വും കര്മവും അവസാനി ി  ് മല ര സഭെയ                 
ഉദയംേപരൂര് േയാഗ ിലൂെട ല ീന്വത്കരിക്കുവാന് ശര്മി . ബാബിേലാണിെല 
കാേതാലിക്കായ്ക്കു പകരം മല ര സഭെയ േറാമിെല േപാ ിെ  കീഴിലാക്കി. ഇേതാെട 16 
നൂ ാ ിെ  പാര രയ്ം ഉ ായിരു  മല ര സഭയുെട അ ിതവ്ം േചാദയ്ം െചയയ്െ . 

സവ്ാത ്ര്യദാഹികളും വിശവ്ാസ ദൃഢഗാതര്രുമായ മല ര സഭാ മക്കള് ത ള് അകെ  
കൂ ില് നി ് രക്ഷ പര്ാപിക്കുവാന് കഠിനമായി പരിശര്മി . ഇതിനിെട മല ര സഭാമക്കെള 
ൈധരയ്െ ടു വാന് മല രയിേലക്ക് വ  മാര് അഹ ളളാ എ  വിേദശ െമതര്ാെന 
േപാര് ഗീസുകാര് യാതര്ാമേ യ് തടവിലാക്കി. െമതര്ാെന സവ്ീകരിക്കുവാന് െകാ ിയില് 
എ ിയ മല ര സഭാ മക്കളുെട ഇടയില് മാര് അഹ ളളാ െമതര്ാെന േപാര് ഗീസുകാര് 
െകാ ി കായലില് െക ി താ ി െകാ  എ  വാര്  കാ തീ േപാെല പടര് .  

േപാര് ഗീസുകാരുെട അടി മര് ലിനും േറാമന് കേ ാലിക്കരുെട ആ ീയ 
അടിമതവ് ിനും എതിേര പര്തികരിക്കുവാന് തക്കം പാര് ിരു  മല ര സഭാമക്കള് ഈ 
വാര്  അറി ് അ െ  മല രസഭാ തലവനായ േതാമാ അര്ക്കദയ്ാേക്കാെ  
േനതൃതവ് ില് മ ാേ രിയില് അണിനിര . മ ാേ രിയിെല പര്സി മായ കുരിശില് 

ആലാ  െക ി അതില് പിടി െകാ ്  “ǌ ളും ǌ ളുെട സ തിപര രകളും  
േറാമാസഭയുെടയും പാ ായുെടയും നുക ിന് കീഴില് നിലനില്ക്കുകയിലല്ാെയ ് മല ര 
സഭാമക്കള് ഒ ട ം നട ിയ സവ്ാത ്ര്യ പര്ഖയ്ാപനമാണ് വിശവ്പര്സി മായ കൂനന് 
കുരിശു സതയ്ം. േറാമിെ യും പറ ികളുെടയും അധീശതവ് ില് നി ളള മല ര 
സഭാമക്കളുെട സവ്ാത ്ര്യപര്ഖയ്ാപനമായിരു  ഇത്. 1653 ജനുവരി 3-നു നട  ഈ 
ചരിതര് സംഭവമാണ് വിേദശ േമല്േക്കായ്മയ്ക്ക ് എതിരായി ഇന്ഡയ്ാ ചരിതര് ില് തെ  
ആദയ്മായി നട െ  സവ്ാത ്ര്യസമര പര്ഖയ്ാപനം. ഭാരത ിെല ആദയ്െ  
സവ്ാത ്ര്യസമര പര്ഖയ്ാപനം നട ി ് 360 വര്ഷം പി ിടുകയാണ്. ഒ ം ഭാരതീയനായ 
ഒരാള് േമല്പ ാനേ ക്ക ്ഉയര് െ തിെ യും. 

കൂനന്കുരിശു സതയ് ിലൂെട രാജയ് ിെ  വിേമാചനം പൂര്ണമായി സാധയ്മായിലല്ായിരു  
എ ിലും മല ര സഭയുെട സവ്ാത ്ര്യവും, തനിമയും വീെ ടുക്കുവാനും േപാര് ഗീസ് 
ഭരണ ിെ  താേയവ്ര് അറക്കുവാനും പരയ്ാ മായിരു  എ തില് സംശയമിലല്. മല ര 
സഭാമക്കളില് 200 േപര് മാതര്ം േറാമന് കേ ാലിക്കരുെട പക്ഷ ് നില്ക്കുകയും 
ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജന ളും മല ര സഭേയാട് േചര്  നില്ക്കുകയും െചയ്തു. എ ാല് 
േറാമന് കേ ാലിക്കാ മിഷനറിമാരുെട പണവും, സവ്ര്ണവും കാ ിയുളള പര്േലാഭനവും, 
ഭീഷണിയും അനവധി മല ര സഭാമക്കെള േറാമന് കേ ാലിക്കാ വിഭാഗ ിേലക്ക് തിരിെക 
േപാകുവാന് നിര്ബ ി . മാര് േതാമായുെട മാര്ഗം ഉേപക്ഷി ് േറാമന് കേ ാലിക്കാ 
വിശവ്ാസം സവ്ീകരി വര് പഴയ കൂ കാെര ം മാര് േതാമായുെട മാര്ഗ ില് അടിയുറ  



നി  മല രസഭാ മക്കള് പു ന് കൂ കാെര ം അറിയെ ടുവാന് തുട ിയത് 
ചരിതര് ിെ  ൈവപരീതയ്ം. 

മല ര സഭയുെട സവ്ാത ്ര്യം വീെ ടു  മല ര സഭാ മക്കള് 1653 െമയ് 22-നു 
ആല ാട് പളളിയില് ഒരു മല ര മഹാേയാഗം കൂടി. േയാഗ തീരുമാനം അനുസരി ് സഭാ 
തലവനായിരു  േതാമാ അര്ക്കദയ്ാേക്കാെന, ൈകര് വ സഭയുെട െപൗരാണികരീതി 
അനുസരി ് 12 പ ക്കാര് േചര് ് മാര് േതാമാ ഒ ാമന് എ  േപരില് െമതര്ാനായി 
അവേരാധിക്കുകയും െചയ്തു. ചരിതര് േരഖകള് അനുസരി ളള ഭാരത ിെല ആദയ്െ  
തേ ശീയ െമതര്ാനായിരു  മാര് േതാമാ ഒ ാമന്.  അ െനെയ ില് ഭാരത ിെല 
ആദയ്െ  തേ ശീയ െമതര്ാന് ാനാഭിേഷക ിെ  360-◌ാ◌ം വാര്ഷികം കൂടിയാണ് 
2013. 
ഒ ായിരു  മല രസഭ ഇ ് പലതായി വിഭജിക്ക െ ിരിക്കു . േപാര് ഗീസുകാരുെടയും 
േറാമന് കേ ാലിക്കാ മിഷനറിമാരുെടയും കട  വരവും അവരുെട അൈകര് വമായ 
രീതികളും അതിേന തുടര് ായ സംഭവവികാസ ളുമാണ ് ഇ ര ിലുളള 
വിഭജന ള്ക്കും ഇ ം തുടരു  സ്പര് യ്ക്കും കാരണമായത് എ  കാരയ് ില് 
സംശയമിലല്. ആധുനീക േലാക ് അജേമാഷണ ിെ  പുതിയ രൂപ ളും ഭാവ ളും 
നമുക്ക് മു ില് ഉയരു ാള് പൂര്വവ്ീകരുെട പര്തി  ന െട ഉളളില് സഭാേ ഹ ിെ  
എരിയു  കനലായി േപര്ാ വ്ലിക്കെ . 
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