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ര�് സംഘടനക�െട കീഴിൽ �വർ �ി� വ�ി�� 
�ിസ്ബണിെല �ാനായ സ�ഹം, തനിമ�െട�ം 
ഒ�മ�േട�ം സേ�ശം പകർ � െകാ�് KCCQ എ� 
�തിയ സംഘടന �പീകരി�് ഒെ�ാ�മേയാെട �വർ  
�ി�വാന്  തീ�മാനി�. വ�ത�� നിലപാ�ക�ം അഭി�ായ 
വ�ത�ാസ��ം �ലം BKCC, KCCB എ� സംഘടനകളിൽ 
കഴി� നാല് വർ ഷമായി േവറി�് �വർ �ി�് വ�ി�� 
ഇവി�െ� �ാനായ സ�ഹം ഐക�േ�ാെട ൈകേകാർ �് �വർ �ി�വാ൯   എ�� 
തീ�മാനം ഏെറ അഭിന�നാർ ഹമാണ്. ഇ� സംഘടനക�െട�ം കഴി�കാല ക�ി�ി 
അംഗ�ൾ ഐക��മ�ൾ നട�ിവ�തിെ�  �ടർ�െയ�വ�ം KCCO �സിെഡ�്  
�ീ. സജി വര�കാലാ�െട മ���തയിൽ ഇ� സംഘടനാ േന�ത��മായി നട�ിയ ചർ 
�കൾ  െ�ാ�വിലാണ് 15 �ൺ 2019 ൽ  �നൈരക��ിന് േവദിെയാ��ിയത്. 

ര�് സംഘടനക�െട കീഴിൽ �വർ �ി� വ�ി�� 
�ിസ്ബണിെല �ാനായ സ�ഹം, തനിമ�െട�ം 
ഒ�മ�േട�ം സേ�ശം പകർ � െകാ�് KCCQ എ� 
�തിയ സംഘടന �പീകരി�് ഒെ�ാ�മേയാെട �വർ  
�ി�വാന്  തീ�മാനി�. വ�ത�� നിലപാ�ക�ം അഭി�ായ 
വ�ത�ാസ��ം �ലം BKCC, KCCB എ� സംഘടനകളിൽ 
കഴി� നാല് വർ ഷമായി േവറി�് �വർ �ി�് വ�ി�� 
ഇവി�െ� �ാനായ സ�ഹം ഐക�േ�ാെട ൈകേകാർ �് �വർ �ി�വാ൯   എ�� 
തീ�മാനം ഏെറ അഭിന�നാർ ഹമാണ്. ഇ� സംഘടനക�െട�ം കഴി�കാല ക�ി�ി 
അംഗ�ൾ ഐക��മ�ൾ നട�ിവ�തിെ�  �ടർ�െയ�വ�ം KCCO �സിെഡ�്  
�ീ. സജി വര�കാലാ�െട മ���തയിൽ ഇ� സംഘടനാ േന�ത��മായി നട�ിയ ചർ 
�കൾ  െ�ാ�വിലാണ് 15 �ൺ 2019 ൽ  �നൈരക��ിന് േവദിെയാ��ിയത്. 

ൽ ൻ

VOL - 1
OCTOBER 2019

�

�

c-ïv B-gvN-- sImïv 800 Â- A-[n-Iw- B-fp-I-Ä- c-Pn-kvä-À- -sNbvXv -ss]Xr-Iw- 2020 N-cn-{Xw- 

kr-ãn-¨p- ap--t¶dp-¶p-. G-Xm-\pw- B-gvN-I-Ä-¡p-Ån-Â- X--s¶ A-h-km-\-L-«-

c-Pn-kv-t{Sj-\n--te¡p- F-¯n --tNcm-³- I-gn-bp--sa¶v -ss]Xr-Iw- kw-Lm-S-I-À- A-dn-bn-¨p-. 

-ss]Xr-Iw- 2020 bp--sS `m-Ky-im-en-I--sf I--sï¯p-hm-\p-Å- \-dp--s¡Sp-¸v H--tÎm_-À- 4 \v 

S-u-¬-kv hn-Ãn-Â- \-S-¯--s¸Sp-¶p-

െെപതൃക    2020 യുെട രജി�്േ���ൻ 800 കവി�ു

ആേഗാള �ാനായ 
�വജന സംഗമം 
CONNECT 2019 
െമൽബണിൽ സമാ
പി�. �ൈല 6 , 7, 8 
തീയതികളിൽ    നട
� �ാനായ   �വജ
ന  സംഗമം    േലാക
�ിെ�  നാനാഭാഗ
�ളിൽ  നിെ��ി
േ�ർ�    �ാനായ 
�വതീ �വാ�ൾ�്  സാ�ദായിക  അവേബാധ�ം  അറി�ം  പകർ�തിേനാെടാ�ം, സൗ�ദ
�ിെ��ം സാേഹാദര��ിെ��ം നവ�ാ�ഭവ�ം  പകർ� ന�ി.  KCYL  ഓഷ�ാനിയ, KCCO 
KCCVA   എ�ി  സംഘടനകേളാെടാ�ം  േചർ�ണിയിെ�ാ��ിയ  ഈ വലിയ  സംരംഭെ� 
ഇ� ൈക�ം നീ�ി സ�ീകരി� �ാനായ �വജന�ൾ െമൽബണിൽ നി�ം മട�ിയത് �ാനാ
യ സ�ദായേ�ാ�� അച�ലമായ േ�ഹ�ം ��ം െന�ിേല�ിയാണ്.

ആേഗാള �ാനായ �വജന സംഗമം  
CONNECT 2019 െമൽബണിൽ  
സമാപി�. �ൈല 6 , 7, 8 തീയതികളിൽ  
നട� �ാനാ യ �വജന സംഗമം  
േലാക�ിെ� നാനാഭാഗ�ളിൽ നിെ� 
�ിേ�ർ� �ാനായ �വതീ �വാ� 
ൾ�് സാ�ദാ യിക അവേബാ
ധ�ം അറി�ം പകർ�തിേനാെടാ�ം,  
സൗ�ദ�ിെ��ം സാേഹാദര� �ി
െ��ം നവ�ാ�ഭവ�ം പകർ� ന�ി.  
KCYL ഓഷ�ാനിയ, KCCO KCCVA എ�ി 
സംഘടനകേളാെടാ �ം േചർ�ണിയി
െ�ാ��ിയ ഈ വലിയ സംരംഭെ�  
ഇ�ൈക�ം നീ�ി സ�ീകരി� �ാനായ �വജന�ൾ െമൽബണ ിൽ നി�ം മട�ിയത ് 
�ാനാസ�ദാ യേ�ാ�� അച�ലമായ േ�ഹ�ം ��ം െന�ിേല�ിയാ ണ്.
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 FROM THE DESK OF  PRESIDENT

കാലേദശ സീമകൾ�് അ�ുറ�ു നി�ു േപാലും സ��ം ജനെ� തിരി�റിയു�, അവരുമായി 

ആ�ബ�ം �ാപി�ു�, സ�വംശ വിവാഹനിഷ്ഠയിലൂെട അത് നിലനിർ�ു�, �ാനായ�ാരുെട 

അനന�വും പവി�തവുമായ ജീവിത ചര�യ്�ു മുൻപിൽ കാലം െതാഴുതുനിൽ�ുകയാണ്. ഈ 

മഹ�ായ നിേയാഗ�ിെ� �പകാശവും േപറി ഒഷ�ാനായിെല �ാനായ സമൂഹം ബഹുദൂരം മുേ�റി 

കഴി�ിരി�ു�ു. �ാനായ കാ�ലി�് േകാൺ�ഗസ് ഓഫ് ഓഷ�ാനയുെട (KCCO) മുഖ പ�തം "സ�ജനം" 

എ� േപരിൽ എ�ാ അംഗ സംഘടനകളിേലയും വാർ�കളും വിേശഷ�ളുമായി ഒരു ഇടേവളയ്�ു 

േശഷം വീ�ും നി�ളുെട മുൻപിൽ എ�ുകയാണ്.. ഇതിനു പി�ിൽ അ�ീണം പരി�ശമി� 

എഡിേ�ാറിയൽ േബാർഡ് അംഗ�ൾ�ും, രചനകളിലൂെട ഈ പതി�ിെന സ�ു�മാ�ിയ 

നി�ൾേ�വർ�ും ന�ി േരഖെ�ടു�ിെ�ാ�്  സ�ജനം സവിനയം നി�ളുെട 

മുൻപിൽ സമർ�ി�െ�.

 

 സജിേമാൻ േജാസഫ് വരകുകാലായിൽ  

� 

ർ
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സ�ജനം ഉണരുകയാണ്, ഓസ്േ�ടലിയായും, ന�ൂസിലാൻഡും, സിംഗ�ൂരുമട�ു� ഓഷ�ാനായുെട 

മ�ിൽ സ��ം ഛായയിലും സാദൃശ��ിലും ൈദവം സൃ�ി� ജനം…. യഹൂദപാര�ര�ം 

സിരകളിേലാടു� �ാനായ ജനം... കുടിേയ� പാര�ര�ം ഹൃദയ�ിൽ ആവാഹി� ജനം…

ഓഷ�ാനായിെല മുഴുവൻ ക്നാനായ മ�െളയും ഒരു കുട�ീഴിൽ അണി നിര�ുവാനായി �ാനായ 

കാ�ലി�് േകാൺ�ഗസ് ഓഫ് ഓഷ�ാന നട�ു� �പവർ�ന�ളിൽ, സ�ജനം ഇ�ു മുതൽ 

പ�ാളിയാവുകയാണ്. ഓഷ�ാനായിെല �ാനായ മ�ളുെട കലാപരവും സാഹിത�പരവു മായ 

കഴിവുകെള േ�പാ�ാഹി�ി�ുക,  ന�ുെട പുതു തലമുറകളിേല�് �ാനായ തനിമയും വിശ�ാസ 

ൈചതന�വും പകർ�ു നൽകുക. ന�ുെട വായനാ മുറികളിൽ സമുദായ േബാധ�ിെ� �ാനായ 
പ�നിലപാടുകളുെടയും അലെയാളികൾ സൃ�ി�ുക,  അ�െന േപാകു�ു ഈ സ�ജനം 

എ� മാഗസിെ�  ല���ൾ

ഇത് ഒരു പുതിയ തുട�മാണ്,  ഒരുമയുെട �ബിസ്െബയ്നും,  KCYLO CONNECT ഉം, ൈപതൃകം 2020 ഉം 

ഒെ�യായി സ�ജനം തുട�ി കഴി�ു.. സ�ജനേമ ഉണരുക... സ�ത�േബാധേ�ാെട ഉണർ�ു 

�പവർ�ി�ുക... നാെളകൾ ന�ുേടതാണ്..  �പതീ�ാ നിർഭരമാണ്.. സ�ജനം യാ�ത ആരംഭി�െ�... 

തിക� ചാരിതാർഥ�േ�ാെടയും ഏ�വും അഭിമാനേ�ാടുകൂടിയും സ�ജനം നി�ൾ�ായി 

സമർ�ി�ു�ു.
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JOHN MAVELI PUTHENPURAYIL
BRISBANE

EDITORIAL BOARD

MONCY ALEX
 MELBOURNE

SELVIN MATHEW 
ADELAIDE

SALIMON JOSEPH 
DARWIN

KURIAKOSE THOPPIL 
TOWNSVILLE

HELGA 
ELIZABETH JOSEPH

SYDNEY

NISHANI SIJOY

NIYA JACKSON
 NEWCASTLE

INSTAIN VALAYIL
 PERTH

JOSE 
ABRAHAM 
CANBERRA

SAJIMON 
VARAKUKALAYIL

ADELAIDE
JOMON KULINJIYIL

MELBOURNE

JOY PARIPPALLIL
BRISBANE

ALICE SPRINGS
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Cicilia Binu
Brisbane

Bissy Jenu
Perth

Jincy Biju
Adelaide

Gilu Thomas
Sydney

Meena Tom
Adelaide

KCWFO President KCWFO Secretary KCWFO Vice President

സ�ാരികളുെട പറുദീസ എ�് അറിയെ�ടു� േഗാൾഡ് േകാ�ിൽ ൈപതൃകം 2018 

അരേ�റിയേ�ാൾ �ാനായ വിമൻസ് േഫാറ�ിന് നവ േനതൃത�ം ൈക വ�ു. �ാനായ 

വനിതകളുെട കലാപരവും കായികപരവുമായ കഴിവുകെള വളർ�ു�തിനും 

േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനും ന�ുേടതു മാ�തമായ കലാരൂപ�െള വരും തലമുറകളിേല�് പകർ�ു 

െകാടു�ു�തിനുമായി 2014 ൽ ഓസ്േ�ടലിയയിെല െമൽബണിലും, അഡൈലഡിലും ആദ�മായി 

വിമൻസ് േഫാറം രൂപം െകാ�ു. ഇ�് അത് പടർ�് പ�ലി�് ഓസ്േ�ടലിയയിെല എ�ാ േ��ിലും 

എ�ിേ�ർ�ു എ�ത് വളെര അഭിമാനകരമാണ്. വിമൻസ് േഫാറം അതിൻെറ എ�ാ  

യൂണി�ുകളിലും നട�ു� ഒ�ു േചരലുകളും വിേനാദയാ�തകളും വനിതകളുെട മാനസികവും 

ശാരീരികവുമായ ഉ�മന�ിനുേവ�ി െച�ു� പല �പവർ�ന�ളും വരും തലമുറകളിേല�് 

ന�ുെട �ാനായത�വും ഐക�വും കൂടുതൽ ദൃഢമാ�ാൻ സഹായി�ും.  ഓസ്േ�ടലിയയിെല എ�ാ  

വിമൻസ് േഫാറം ലീേഡഴ്സും ഒ�ുേചർ�് രൂപം െകാ� പുതിയ വാട്സ്ആ�് �ഗൂ�് എ�ാ  ക്നാനായ 

വനിതകെളയും ഒരു കുട�ീഴിലാ�ാൻ സഹായി�ു. ഈ സംരംഭം ന�ുെട തനിമയും ഐക�വും 

പാര�ര�വും ഇനിയും ശ�മായി വളർ�ുവാനും വരും കാലഘ��ളിൽ �ാനായ വനിതകൾ 

ത�ിലു� ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ മിക� രീതിയിൽ നട�ു�തിനും �ാനായ മ�മാർ 

ത�ിലു� ഐക�ം കൂടുതൽ ദൃഢമാ�ാനും സാധി�െ� എ�് ആശംസി�ു�ു.

സ്േനഹപൂർ�ം 

ബിസി ജനു

KCWFO�Treasurer KCWFO Advicer
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ര�് സംഘടനകളുെട കീഴിൽ �പവർ �ി�ു വ�ിരു� �ബിസ്ബണിെല �ാനായ സമൂഹം, 

തനിമയുെടയും ഒരുമയുേടയും സേ�ശം പകർ �ു െകാ�് KCCQ എ� പുതിയ സംഘടന രൂപീകരി�് 

ഒെ�ാരുമേയാെട �പവർ �ി�ുവാൻ തീരുമാനി�ു. വ�ത�സ്ത നിലപാടുകളും അഭി�പായ 

വ�ത�ാസ�ളും മൂലം BKCC, KCCB എ� സംഘടനകളിൽ കഴി� നാല് വർഷമായി േവറി�് �പവർ 

�ി�് വ�ിരു� ഇവിടുെ� �ാനായ സമൂഹം ഐക�േ�ാെട ൈക േകാർ �് �പവർ 

�ി�ുവാെനടു� തീരുമാനം ഏെറ അഭിന�നാർ ഹമാണ്. ഇരു സംഘടനകളുെടയും കഴി�കാല 

ക�ി�ി അംഗ�ൾ ഐക� �ശമ�ൾ നട�ി വ�തിെ� തുടർ �െയ�വ�ം KCCO �പസിഡ�്്്  

�ശീ. സജി വരകുകാലായുെട മ���തയിൽ ഇരു സംഘടനാ േനതൃത�വുമായി നട�ിയ ചർ�കൾ  

െ�ാടുവിലാണ് 15 ജൂൺ 2019 ൽ പുനൈരക��ിന് േവദിെയാരു�ിയത്. െമൽ ബൺ   �ാനായ മിഷൻ  

വികാരി ഫാദർ  �പിൻ സ് ൈത�ുരയിട�ിെ�  കാർ മികത��ിൽ അേ� ദിവസം നട�െ�� 

ദിവ�ബലിയിൽ  ഇരു സംഘടനകളിെല എ�ാ അംഗ�ളു൦ തെ� പ�ു േചരുകയും സ്േനഹാശംസകൾ 

 േനർ �് ഐക��ിന് നാ�ി കുറി�ുകയും െചയ്തു. അതിനു േശഷം 21 ജൂൈല 2019 ൽ സംയു�

െപാതുേയാഗം േചരുകയും പുതിയ സംഘടന�് KCCQ (Knanaya Catholic Congress Queensland) എ�് 

നാമകരണം െച�ുകയും പുതിയ എക്സിക�ൂ�ിവ് ക�ി�ി അംഗ�െള തിരെ�ടു�ുകയും 

െചയ്തു. ക�ി�ി അംഗ�ളുെട േപരുവിവര�ൾ : ഷിബു മാത�ു (�പസിഡ� ്), ബീ�ൂ േതാമസ് (ൈവസ് 

�പസിഡ� ്) ൈസജു ൈസമൺ  (െസ�ക�റി), ൈഷല ൈഡസൺ  (േജാ. െസ�ക�റി) സുജി െവ�ാലിൽ  

(�ടഷറർ ), അനിത ജയ്േമാൻ  (വുമൺ സ് േഫാറം) ഏരിയ െറ�പെസ� �ീവുമാർ : �പിൻ സ്േജാസ്, 

അേലാഷ�സ്  േജാർ �്, സാബു വട�ുംകുേ�ൽ , െ�ഫഡി സ�ി.

KCCO യുെട നാഷണൽ   കൗൺ സിൽ അംഗ�ളായി യൂണി�് െ�പസിഡ�ിെ� കൂടാെത േജാൺ  

മാേവലിപു�ൻ പുരയിൽ, സിസിലിക ബിനു, ഷിജു േതാമസ് െച�ിയാ�്, ജൂബി പിപ്സ് എ�ിവരും 

തിരെ�ടു�െ��ു.

തനിമ പുലർ �ി ഒരുമവളർ �ി വിശ�ാസ നിറവിൽ  ഈ സംഘടനെയ നയി�ുവാൻ  നിയു� 

ക�ി�ി�് ആശംസകൾ  അർ �ി�ു�േതാെടാ�ം സ്േനഹ�ിെ�യു൦ ഐക��ിെ�യു൦ സേ�ശം 

നല്കി ഒെ�ാരുമേയാെട �പവർ �ി�ുെകാ�് ആേഗാള �ാനായ സമൂഹ�ിന് മാതൃകയായി 

തീരുവാൻ KCCQ വിെ� കുട�ീഴിൽ �ബിസ്ബണിെല �ാനായ സമൂഹ�ിന് 

സാധി�േ�െയ�് �പാർ ഥി�ുകയും െച�ു�ു.

REPORT BY : JOY PARIPPALLIL

ൽ ൻ
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അ�ാമത് ഓഷ�നാ ക്നാനായ കൺെവൻഷൻ അഡൈലഡിൽ

അഡൈലഡ് : ഓഷ�ാനയിെല അ�ാമത് �ാനായ കൺെവൻഷൻ  "ൈപതൃകം 2020 " ന് അഡൈലഡ് 

േവദിയാകു�ു. 2020 െസപ്�ംബർ 26 ,27 ,28 ,29 തീയതികളിലാണ് കൺെവൻഷൻ  നട�ു�ത്. 

ഓസ്േ�ടലിയ , സിംഗ�ൂർ , ന�ൂസീലൻഡ് എ�ീ രാജ��ളിൽ നി�ായി ആയിര�ി 

അ�ൂറിലധികം �ാനായ�ാർ എ�ിേ�രും എ�ാണ് സംഘാടകർ �പതീ�ി�ു�ത്. 

കൺെവൻഷെ� വിജയ�ിനായി �ാനായ അേസാസിസിയഷൻ ഓഫ് സൗ�് ഓസ് േ�ടലിയയുെട 

േനതൃത��ിൽ കൺെവൻഷൻ �ാനിങ് ക��ിയും സബ് ക��ികളും �പവർ�നം ആരംഭി�ു.

േലാക�പശസ്തമായ മു�ിരി�ാട�ളുെട താഴ്വര എ�റിയെ�ടു� ബേറാ�ാ വാലിയിലാണ് 

കൺെവൻഷൻ നട�ുക. �പകൃതി ഭംഗി െകാ�ും കെ��ാദൂര�ു പര�ു കിട�ു� 

മു�ിരി�ാട�ൾ െകാ�ും േലാക ടൂറിസം മാ�ിൽ ബേറാ� വാലി�ു �പേത�ക �ാനമാണു�ത് 

അത�ാധുനിക സൗകര��േളാടുകൂടിയ ബേറാ� കൺെവൻഷൻ െസ�റി�ാ�്

ൈപതൃകം 2020 " അരേ�റു�ത് .േലാേകാ�ര േ�ജ് േഷാകൾ�ായി രൂപ കൽ�ന െചയ്തി�ു� 

കൺെവൻഷൻ െസ�റിൽ കലാകായിക മ�ര�ൾ നട�ുവാനു� എ�ാ സൗകര��ളും 

ലഭ�മാണ് .എ�ിനീയറിംഗ് ൈവദ��ം െകാ�് േലാക�ിനു  ഇ�ും അ�ുതമായി നിൽ�ു� 

"വിസ്�റിങ് വാൾ" കൺെവൻഷൻ െസ�റിന് സമീപ�ാണ് �ിതി െച�ു�ത്.

കൺെവൻഷൻ െസ�റിേനാട് േചർ�് േഫാർ �ാർ സൗകര��േളാടു കൂടിയ റിേസാർ�ുകളിലാണ് 

ഭൂരിഭാഗം താമസ സൗകര�വും ഒരു�ിയിരി�ു�ത്.വിശാലമായ സ�ി�ിങ് പൂളുകളും പാർ�ുകളും 

ഇവിടുെ� �പേത�കതയാണ്. ബേറാ�യിെല മേനാഹരവും നിഗൂഢതകൾ നിറ�തുമായ 

താഴ്വരകളിൽ ക്നാനായ അേസാസിെയഷൻ ഓഫ് സൗ�് ഓസ് േ�ടലിയ ഓഷ�ാനയിെല മ�ു 

�ാനായ�ാർ�ായ് കരുതി വയ്�ു�െത�ാണ�റിയുവാനു� ആകാം�യിലാണ് 

ഓഷ�ാനയിെല �ാനായ സമൂഹം.

േലാേകാ�ര നിലവാരമു� ൈവൻ നിർമാതാ�ളായ 'േജ�ബ് �കീക്സ് ' അട�ം നിരവധി 

ൈവനറികൾ െകാ�്�പശസ്തമാണ് ബേറാ� വാലി. കാലികമായ മാ��െള �പാചീനതയുെട 

വശ�തയാർ� െച�ുകൾ�ു�ിൽ ഒളി�ി�ു വ�ി�ു� �പകൃതി സൗ�ര��ിെ� നിഗൂഢവും 

ക��ി�ി�ു�തുമായ ദൃശ� വിരു�ായിരി�ും ബേറാ�യിെല�ു� ഓേരാ സ�ാരിേയയും 

മാടി വിളി�ു�ത്. തനിമയിലും പാര�ര��ിലും വിശ�സി�ു� ക്നാനായ മ�ളുെട 

നൂ�ാ�ുകേളാളം അവകാശെ�ടാവു� പാര�ര��ിെ� വർ�മാന കാല സൂ�ി�ി�ാരായ 

ഇ�െ� തലമുറയ്�് ഒ�ു കൂടു�തിനും സൗഹൃദ�ൾ പ�ു വയ്�ു�തിനുമു� ഏ�വും ന� 

അവസരമായിരി�ും 'ൈപതൃകം 2020'. പഴയകാല�ളിൽ ഒ�ി�ു പഠി�വെരയും, ഒ�ി�ു 

�പവർ�ി�വെരയും ഒെ� ക�ുമു�ുവാനും ബ��ൾ പുതു�ുവാനുമു� 

ൈദവാനു�ഗഹ�ളാൽ സമൃ�മായ ഒരു കൂടിേ�രൽ തെ�യാകും 'ൈപതൃകം 2020' 

വിളി�ാലും ഒരു കെ��ും ദൂര�ു സിഡ് നിയിൽ നി�ു ഓടിെയ�ു� Fr േജാസ്

ചിറയിൽ പു�ൻപുരയ്�ൽ ,Fr ഷാജു ചാമ�ാറ Fr േജായ് കു�േ�രിൽ Fr ഷിജു അവണൂർ,Fr

സതീഷ് രാമ�നാ�് എ�ീ അ��ാെര ഞാൻ ന�ിേയാെട ഓർ�ു�ു. നാൾ വഴികളിൽ

കാന്ബററ ക്നാനായ അേസാസിഷെന നയി�വർ െക�ഡി പ�ുമാ�ിൽ, സ�ിൻ

പ�ുമാ�ിൽ, െജക്സിൻ അനാലി�ാറയിൽ, േജാസ് ച�ാലയിൽ, ഇേ�ാൾ സുനിൽ

പ്ലാ�ൂ�ിലിൻെ� േനതൃത��ിൽ ഒരു മിഷനായി ഉയർ�ുവാനു� �ശമ�ിൻെ�

ഫലമായി 2018 നവംബറിൽ ന�ുെട െകാ�ുപിതാവ് mar േജാസഫ് പാണ്ഢരേശരിൽ കാൻെബറയിൽ

ഒരു മിഷൻ െ�പഖ�ാപി�ുകയു�ായി. അെത എ�ാവശ��ിനും കയും െമ�ും മറ�ു

സഹകരി�ുവാൻ കാൻെബറയിെല ക്നാനായ �ാർ ഒരു പിടി മു�ിലാണ് എ�തിന് ഒരു വലിയ

ഉദാഹരണമാണ് 2014ഇൽ കാൻെബറയിൽ വ�ുനട� കണവൻഷൻ ഒരു അവിസ്മരണീയ ദിന�ളിൽ

ഒ�ായി അവേശഷി�ു�ു അ�് നാം ക�താണ് കാൻെബർ�ാരുെട ആേവശവും ഉ�ാഹവും

സഹകരണവുo. സൗ�് ,േനാർ�് , െസൻ�ടൽ എ�ീ മൂ�ു ഭാഗ�ളായി തിരി�ു

എല്ലാമാസവും കൂടാരേയാഗ�ളും എല്ലാ വിേശഷ ദിവസ�ളിലും ഒ�ി�ുകൂടുകയും

ആേഘാഷി�ുകയും അതും ഞ�ൾ കാൻെബറ�ാരുെട ഒരു േ�പേത�കത കൂടി ആണ് കൂടാെത

ഞ�െള നയി�ുവാ ഞ�ളുെട സ��ം േടാമി അ�ൻ ഏതാവശ��ിനു ഏതു പാതിരായ്�്

വിളി�ാലും ഒരു െചറുപു�ിരിേയാെട ഓടിെയ�ു� കാൻെബറ�ാരുെട അഹ�ാരമായ

ഞ�ളുെട Fr േടാമി പാ�ുമാ�ിൽ ന്െറ േനതൃത��ിൽ അടിപതറാെത തനിമയിൽ ഒരുമയിൽ

ഞ�ൾ കാൻബറകാർ KCCO യ്െ�ാ�ം. നമു�െ�െ��ായി മുേ�ാ�ു നീ�ാം

ന�ുെട ൈപതൃകം പാര�ര�ം വിശ�ാസം സംര�ി�ുവാൻ ഒരു കുട�ീഴിൽ ഞ�ളും

ഒ�ം CANBERRA KNANAYA ASSOCIATION 

VOL - 1 OCTOBER  2019



www.kccoceania.com

10

ആേഗാള �ാനായ യുവജന സംഗമം CONNECT 2019 െമൽബണിൽ സമാപി�ു. ജൂൈല 6 , 7, 8 

തീയതികളിൽ നട� ക്നാനായ യുവജന സംഗമം േലാക�ിെ� നാനാഭാഗ�ളിൽ 

നിെ��ിേ�ർ� ക്നാനായ യുവതീ യുവാ�ൾ�് സാമുദായിക അവേബാധവും അറിവും 

പകർ�തിേനാെടാ�ം, സൗഹൃദ�ിെ�യും സാേഹാദര��ിെ�യും നവ�ാനുഭവവും പകർ�ു 

നല്കി. KCYL ഓഷ�നിയ, KCCO KCCVA എ�ി സംഘടനകേളാെടാ�ം േചർ�ണിയിെ�ാരു�ിയ ഈ 

വലിയ സംരംഭെ� ഇരുൈക�ും നീ�ി സ�ീകരി� ക്നാനായ യുവജന�ൾ െമൽബണിൽ നി�ും 

മട�ിയത് �ാനായ സമുദായേ�ാടു� അച�ലമായ സ്േനഹവും കൂറും െന�ിേല�ിയാണ്.

KCCO �പസിഡ� ്    സജി വരകുകാലയിൽ, KCYLO �പസിഡ� ്  സൂസൻ െറജി, KCCVA �പസിഡ� ് സജി 

കു�ുംപുറം എ�ിവർ േചർ�് പതാകയുയർ�ിയ യുവജന ക�ാ�ിൽ ഇരുനൂേറാളം �ാനായ 
യുവജന�ളാണ് പെ�ടു�ത്. അേമരി�, യൂേറാ�്, മിഡ് ലീസ്�് , ഓഷ�നിയ എ�ിവിെട�ളിൽ 

നിെ��ിയ �ാനായ യുവജന�െള പെ�ടു�ി� Connect 2019നു KCYLO െസ�ക�റി േബസിൽ സ�ി, 

KCCO ജനറൽ െസ�ക�റി േജാൺ മാേവലി പുെ�ൻപുരയിൽ എ�ിവരും ഇരുസംഘടനകളുെടയും 

ക�ി�ി അംഗ�ളും േനതൃത�ം നൽകി. �പസ്തുത പരിപാടി�് ആതിഥ�ം മരുളിയ KCCVA ക�ി�ി 

അംഗ�ളും െമൽബൺ �ാനായ സമൂഹവും നിസ്തുലമായ േസവനമാണ് Connect 2019 െ� 

വിജയ�ിനായി കാഴ്ചവ�ത്. Rev Fr James Areechira, Rev Fr Tomy Pattumaakil എ�ിവർ വിശു� 

ബലിയർ�ി�ുകയും അനു�ഗഹ �പഭാഷണം നട�ുകയും െചയ്തു. മുൻ KCYL അതിരൂപത �പസിഡ�   

�ിേനായ് മ�ാ�ൽ, KCYLO യുെട �പഥമ �പസിഡ� ് െജ�ിഫർ േജാസ് എ�ിവർ ആംശംസകൾ 

അർ�ി�ു. �കിസ്ത�ൻ േകാേളജ് ഓസ്േ�ടലിയ CEO Dr Daniel Pampuch, �പസാദ് 

പീ�ർ എ�ിവർ വിവിധ വിഷയ�ളിൽ �ാസുകെളടു�ു.

യുവജ�ളുെട സാമുദായികവും സാമൂഹികവും അ��ാ�ീകവുമായ വളർ��് �പഥമ പരിഗണന 

െകാടു�ുെമ� KCCO യുെട �പഖ�ാപിത നിലപാടിെ�  ഉ�മ ഉദാ�രണമാണ് Connect 2019.  

ചിരി�ും, ചി�ി�ും, ആടിയും, പാടിയും �ാനായ കൂ�ായ്മയുെട മഹത�മറി� യുവതീയുവാ�ൾ, 

ത�ളിൽ ഭരേമൽ�ി�െ�ടു� �ാനായ സമുദായ�ിെ� ഭാവിയും, വിശു�മായ �ാനായ 

ൈപതൃകവും പാര�ര��ളും, അഭംഗുരം കാ�ുസൂ�ി�ണെമ� അവരുെട േബാധ�െ� 

അര�ി�ുറ�ി�ാണ് സ�ഭാവന�ളിേല�് മട�ിയെത�ത്, േലാക �ാനായ സമൂഹ�ിനു 

നൽകു�ത് വാേനാളമുയരു� �പതീ�കളാണ്. ആേഗാള �ാനായ യുവജന സംഗമ�ിൽ 

പെ�ടു�ാൻ യുവജന�െള അയ� േലാക�ിെ� നാനാഭാഗ�ു� �ാനായ സംഘടനകൾ�ും 

KCCO യുെട കീഴിലു� എ�ാ സംഘടനകൾ�ും �പേത�കി�് െമൽബൺ �ാനായ സമൂഹ�ിനും 

(KCCVA) KCCO യുെട ഭാരവാഹികൾ�ും KCYLO യുെട ഹൃദയം നിറ� ന�ി അറിയു�ു�തായി 

�പസിെഡ�് സൂസൻ െറജി, െസ�ക�റി േബസിൽ സ�ി എ�ിവർ അറിയി�ു.--

 

ആേഗാള �ാനായ യുവജന സംഗമം CONNECT 2019.

വിളി�ാലും ഒരു കെ��ും ദൂര�ു സിഡ് നിയിൽ നി�ു ഓടിെയ�ു� Fr േജാസ്

ചിറയിൽ പു�ൻപുരയ്�ൽ ,Fr ഷാജു ചാമ�ാറ Fr േജായ് കു�േ�രിൽ Fr ഷിജു അവണൂർ,Fr

സതീഷ് രാമ�നാ�് എ�ീ അ��ാെര ഞാൻ ന�ിേയാെട ഓർ�ു�ു. നാൾ വഴികളിൽ

കാന്ബററ ക്നാനായ അേസാസിഷെന നയി�വർ െക�ഡി പ�ുമാ�ിൽ, സ�ിൻ

പ�ുമാ�ിൽ, െജക്സിൻ അനാലി�ാറയിൽ, േജാസ് ച�ാലയിൽ, ഇേ�ാൾ സുനിൽ

പ്ലാ�ൂ�ിലിൻെ� േനതൃത��ിൽ ഒരു മിഷനായി ഉയർ�ുവാനു� �ശമ�ിൻെ�

ഫലമായി 2018 നവംബറിൽ ന�ുെട െകാ�ുപിതാവ് mar േജാസഫ് പാണ്ഢരേശരിൽ കാൻെബറയിൽ

ഒരു മിഷൻ െ�പഖ�ാപി�ുകയു�ായി. അെത എ�ാവശ��ിനും കയും െമ�ും മറ�ു

സഹകരി�ുവാൻ കാൻെബറയിെല ക്നാനായ �ാർ ഒരു പിടി മു�ിലാണ് എ�തിന് ഒരു വലിയ

ഉദാഹരണമാണ് 2014ഇൽ കാൻെബറയിൽ വ�ുനട� കണവൻഷൻ ഒരു അവിസ്മരണീയ ദിന�ളിൽ

ഒ�ായി അവേശഷി�ു�ു അ�് നാം ക�താണ് കാൻെബർ�ാരുെട ആേവശവും ഉ�ാഹവും

സഹകരണവുo. സൗ�് ,േനാർ�് , െസൻ�ടൽ എ�ീ മൂ�ു ഭാഗ�ളായി തിരി�ു

എല്ലാമാസവും കൂടാരേയാഗ�ളും എല്ലാ വിേശഷ ദിവസ�ളിലും ഒ�ി�ുകൂടുകയും

ആേഘാഷി�ുകയും അതും ഞ�ൾ കാൻെബറ�ാരുെട ഒരു േ�പേത�കത കൂടി ആണ് കൂടാെത

ഞ�െള നയി�ുവാ ഞ�ളുെട സ��ം േടാമി അ�ൻ ഏതാവശ��ിനു ഏതു പാതിരായ്�്

വിളി�ാലും ഒരു െചറുപു�ിരിേയാെട ഓടിെയ�ു� കാൻെബറ�ാരുെട അഹ�ാരമായ

ഞ�ളുെട Fr േടാമി പാ�ുമാ�ിൽ ന്െറ േനതൃത��ിൽ അടിപതറാെത തനിമയിൽ ഒരുമയിൽ

ഞ�ൾ കാൻബറകാർ KCCO യ്െ�ാ�ം. നമു�െ�െ��ായി മുേ�ാ�ു നീ�ാം

ന�ുെട ൈപതൃകം പാര�ര�ം വിശ�ാസം സംര�ി�ുവാൻ ഒരു കുട�ീഴിൽ ഞ�ളും
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കാവ� ഭംഗിേയാെട “കാവ” പ�ാം പിറ�ാളിേല�് ......

ഋതു േഭദ�ൾ മാറി മറയു�ു ... കാലച�കം നില�ാെത മുേ�ാ�് തെ� തിരിയു�ു.... വളർ�യുെട 

പടവുകൾ താ�ി , “കാവ” പ�ിെ� നിറവിേല�്.... തിരി�ു േനാ�ുേ�ാൾ സ് മൃതിപഥെ� 

വർണാഭമാ�ു� കുെറ ഓർ�കൾ..... കു�ി�ാല�്, പുസ്തക�ാളിനു�ിൽ ന�ൾ അമൂല�മായി 

കാ�ു സൂ�ി� മയിൽ  പീലിയുെട തിള�വും സൗ�ര�വും ആ ഓർ�കൾ�ു�്..  2009 ൽ േകവലം 

18 കുടുംബ�ൾ േചർ�് തുട�ിവ� �ാനായ കൂ�ായ്മ, ഇ�് വളർ�ു പ�ലി�ു 125 ഓളം 

കുടുംബ�ൾ അംഗ�ൾ ആയു� വലിയ ഒരു സംഘടനയായി മാറിയിരി�ു�ു.. ആത��ികമായി 

ഈ സംഘടന ൈകവരി� േന�ം എ�് എ� േചാദ�ം ന�ുെട ചി�കളിൽ ചിലേ�ാെഴ�ിലും ഉയർ�ു 

വേ��ാം.. പ�ു െകാ��ൾ�ു മുൻപ് ആ 18 കുടുംബ�ൾ ഒ�ി�ു കൂടിയേ�ാൾ , �പാമിൽ ഇരു�ു 

കു�ിപാൽ നുകർ�് െകാ�് സ���മായി ഉറ�ിയ കു�ു�ൾ ഇ�് കാവയുെട മുഖ�ധാരയിെല 

െവ�ി ന��ത�ളാണ്. അവർ പാടു�ു... ആടു�ു.... ത�ളുെട ആശയ�ൾ സംവദി�ു�ു... 

ശാസ്�ത പുേരാഗതിെയ�ുറി�ും പൗരാവകാശ�െള�ുറി�ും അവരുെട സ�ത��മായ 

കാഴ്ച�ാടുകൾ പ�ുവ�ു�ു.... എ�ാ�ിനും ഉപരിയായി അവർ �ാനായ തനിമയും ൈപതൃകവും 

ആചാരാനുഷ്ഠാന�ളും െനേ�ാട് േചർ�് പിടി�ുെകാ�് ഉ��ിൽ �പേഘാഷി�ു�ു... “ഞ�ൾ 

�ാനായ�ാർ” ന�ുെട കു�ു�ളിൽ ൈപതൃകമായി വളരു� �ാനായ വികാര�ിൽ , നമു�് 

അഭിമാനി�ാം.... അവരിെല �ാനായ അഭിനിേവശമാണ് കാവ എ� കാവ�ാ�കമായ 

സംഘടനയുെട കഴി� പ�ു വർഷ�ാലെ� ഏ�വും വലിയ േന�ം എ�് ഉറെ� �പഖ�ാപി�ാം..... 

യാഗാശ�െ� േപാലു� അവരുെട �പയാണ�ിന് നമു�് നിർലഭം കരു�ു പകരാം.... ഗർ��ളിൽ 

വീഴാെത... മല നിരകളിൽ തളരാെത.... അവെര േനർവഴി�് നയി�ാൻ 

ന�ുെട കൂ�ായ പരി�ശമ�ൾ�് സാധി�െ�... 

പുരാണ കഥയിെല ഏ�വും ധീരനായ േയാ�ാവായി കണ�ാ�ിയിരു� അഭിമന�ുവിെന 

നമു�റിയാം. അ�യുെട ഉദര�ിൽ വ�് തെ� പ�വ�ൂഹം േഭദി�ാൻ അഭ�സി� അർജുന പു�തൻ, 

എ�ാൽ കരുേ��ത ഭൂമിയിൽ ഭീഷ്മർ , േ�ദാണർ , കർ�ൻ, ജയ�ദഥൻ തുട�ിയ മഹാരഥ�ാർ 

ഒരു�ിയ പ�വ�ൂഹം േഭദി�് മുേ�റിെയ�ിലും, ഒടുവിൽ ആ വ�ൂഹ�ിൽ നി�ും പുറ�ു 

കട�ാനാവാെത ആ കൗമാര�ാരൻ മരി�ു വീണു... ആ വീര േയാ�ാവിെ� ശരീരം ക� ്

തകർ�ുേപായ 'അ� സുഭ�ദയുെട വിലാപ�ിൽ നിറ�ു നി�ത് ഒേര ഒരു ചി�ാ 

വിഷയമായിരു�ു. തെ�  ഉദര�ിൽ ആയിരു�േ�ാൾ പദ്മവ�ൂഹം േഭദി�ാൻ പഠി� അഭിമന�ുവിന് 

അതിൽ നി�ും പുറ�ു കട�ുവാനു� വിദ� കൂടി േനടിെയടു�ുവാനായി� എ�തായിരു�ു ആ 

അ�യുെട വിലാപ�ിൽ മുഴ�ിയത്. ജീവിത�ിൽ അഭിമുഖീകരിേ��ി വരു� പ�വ�ൂഹം 

ഇവിെടയും എവിെടയും ഉ�്.... ധീര േയാ�ാ�െള േപാെല ന�ുെട പു�ൻ തലമുറയും അത് േഭദി�് 

മുേ�റിേയ�ാം.... എ�ാൽ പ�വ�ൂഹ�ിൽ നി�ും പുറ�ു കട�ുവാനു� വിദ�യും 

വിേവകവും അവർ സ�ായ�കമാ�ുക എ�താണ് കാലഘ�ം ഉയർ�ു� ഏ�വും വലിയ െവ�ു   

വിളി...... ആ െവ�ുവിളി ഏെ�ടു�ാൻ നമു�് അവെര �പാപ്തരാ�ാം..... കാവയുെട കഴി� പ� ്

വർഷ�ാലെ� നാൾവഴിയിൽ ന�ൾ ഉയർ�ി�ിടി� മെ�ാരു മൗലികമായ ചി�, സംഘടനയിൽ 

വിഘടന വാദ�ിെ� വി�ുകൾ ഒരി�ലും പാകെ�ടരുത് എ�തായിരു�ു. ഓസ് േ�ടലിയയുെട 

െത�ു കിഴ�ൻ തീര�ളിൽ വിഘടന വാദം തഴ�ു വളർ�േ�ാഴും , ഇ�ു പടി�ാറൻ തീര�്,  

VOL - 1 OCTOBER   2019



www.kccoceania.com

12

ഇ��ൻ മഹാ സമു�ദ�ിൽ നി�ും വീശിയടി�ു� കുളിർകാ�് നിത�വും ഏ�ുവാ�ു� െപർ�ിൽ 

വിഘടന വാദം ഒരി�ലും േപാലും തളിരിടാൻ അവസരം നൽകാെത കാവയുെട മ�ൾ ജാഗരൂപരായി 

നിലെകാ�ു എ�താണ് യാഥാർഥ�ം..... ജനാധിപത� മൂല��ൾ മുറുെക പിടി�ുെകാ�ു മുേ�റു� �
ാനായ അേസാസിേയഷൻ ഓഫ് െവേ�ൺ ഓസ് േ�ടലിയയിെല ഒെ�ാരുമയുെട രഹസ� �  എ�്  എ�് 

പുറ�ു�വർ പലേ�ാഴും കൗതുകപൂർവം േചാദി�ി�ു�്.... �പാേയാഗിക രാഷ്�ടീയ�ിെ� 

കുറു�ുവഴികളിലൂെട, അധികാരം േനടിെയടു�ുക; അധികാര�ിൽ എ�ിയാൽ, ഉപശാല 

ചർ�കളിൽ ഉരി�ിരിയു� സമവാക�ം അനുസരി�് തീരുമാന�ൾ അടിേ�ൽ�ി�ുക... തുട�ിയ 

ഇ��ൻ രാഷ്�ടീയ�ിലും , േകരള രാഷ്�ടീയ�ിലും സുപരിചിതമായ രാഷ്�ടീയ ചതുരംഗ കളിേയാട്, 

കാവ മ�ൾ എ�ാലവും പുറം തിരി�ു നി�ിേ�യു�ൂ.... മധ� തിരുവിതാകൂറിൽ ഏെറ േക�് 

േകൾവിയു� “വളരും േതാറും പിളരും ...പിളരും േതാറും വളരും” എ� ആശയേ�ാടും കാവ മ�ൾ 

പൂർണമായും അകലം പാലി�ു�ു... ഭൂരിപ�െമേ�ാ ന�ൂനപ�െമേ�ാ വ�ത�ാസമി�ാെത ..... 99 

ആടുകെളയും ഉേപ�ി�്, കാണാതായ കു�ാടിെന അേന�ഷി�് േപായ ന� ഇടയെ� 

മേനാഭാവേ�ാെട ഞ�ൾ കാവ മ�ൾ മുേ�റു�ു.... ഓേരാ അംഗ�ിെ�യും അഭി�പായവും 

അഭി�പായ വ�ത�ാസവും മാനി�ു െകാ�്.... ഇടറാെത... കാലിടറാെത ഞ�ൾ മുേ�ാ�്.... മുേ�ാ�്.....

�ാനായ അേസാസിേയഷൻ ഓഫ് െവേ�ൺ ഓസ് േ�ടലിയ
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നടവിളികളും വാദ�േമള�ളും മുഴ�െ�.. അെത ഇത് കാൻബറ �ാനായ അേസാസിേയഷെ�

പ�ാം  വാർഷികം. ആേഘാഷ�ൾ തുട�െ�.. വ�ലനിര�ുളുെടയും വൃ�ലതാതികളുെടയു �

പ��ര�ി�യും ഇടയിലൂെട മഴ�ു�ികൾ വി�ു കീറു� അതിമേനാഹരമായ കാഴ്ച..

അെത എ�ത മരം േകാ�ു� തണു�ിലും കിഴ�ു െവ�കീറിയാൽ എവിെടേയാ മറ� സൂര�ൻ

ഒരു വലിയ പു�ിരിേയാെട കാൻെബറയിൽ നിറ�ു നിൽ�ു൦. അതാണ് കാൻെബറയുെട

�പേത�കത േലാക�ിൽ തെ� വളെര കുറ�ു �പേദശ�ൾ ൈദവം തെ� സ��ം

കര�ളാൽ െമനെ�ടു� ഒരു സ�ർഗം, അതിെലാ�ാണ് കാൻബറ. നി�ൾ വരൂ

ഒരിെ�െല�ിലും കാൻെബറയിേല�്. 2009 ഡിസംബർ 15ാ൦  തീയതി Fr സ�ി

�ാ�ൂ�ിൽ ൈക െവ�ു �പാർ�നയിൽ തുട�ിയ ഒരു െചറിയ കൂ�ായിമ ഇ�ിതാ

പ�ാം വാർഷിക�ിെ� നിറവിേല�്. െവറും ഒ�ത് കുടുംബ�ളിൽ നി�ും ഇ�്

അറുപ�േ�ാളം കുടുംബ�ളും മു�ൂറിലധികം അംഗ�ളും ഉ� ഈ വലിയ 

കൂ�ായിമയിേല�ു� യാ�തയിൽ, ന�ുെട തെ� അംഗ�ളുെടയും

േനതാ��ാരുെടയും ക��ാടുകളും വിയർ�ും ഒരി�ലും വിസ്മരി�ുവാൻ പാടു�ത�. സി 

ഡ്നിയിൽ നി�ും മു�ൂറു കിേലാമീ�ർ നിവർ�ു കിട�ു� പാത

മതിവരാ� ദൃശ� വിരു�് നമു�് സ�ാനി�ു�ു. ഇ�് കാൻെബറിയിൽ ഏതു രാജ��ു നി�ും 

പറ�ിറ�ാം. വർഷ�ൾ�ു മുൻപ് പല പല സ�പ്ന�ളും,

��തീ�കളുമായി കുടിേയറിയ, �ാനായ പാര�ര�വും ൈപതൃകവും അടിയുറ�ു

സൂ�ി�ു� ജനത. അവരുെട ൈകകളിൽ മുറുെക�ിടി�ുവാൻ സാ�ത�െ��ാൾ ഉപരി 

സ�വംശ വിവാഹ പാര�ര� നി�. അെത അതാണ് നെ� ഇ�ും നയി�ു െകാ�ിരി�ു� ഒരു

സവിേശഷത. കുടിേയ��ിലു� �പാവണ�ം ഓേരാ �ാനായ കാരൻെ�യും ര��ിൽ

അലി��ു� ഒരു സവിേശഷതയാണ്. എവിെടേ�ായാലും സ��ം നാടിെനയും

നാ�ുകാെരയും മറ�ാൻ ഒരു �ാനായ കാരനും സാധി�ുകയി�. അതും ന�ുെട മാ�തം

സവിേശഷത. നാൾ വഴികളിലൂെട ---- കാൻെബറയിേല�ു� കുടിേയ�ം ആരംഭി�ു�ത് 2004 

മുതൽ ആണ്. ആദ� �ാനായ കുടിേയ�ം 2004 മാർ�് മാസം േജാസ് ച�ാലയിൽ കുടുംബം. അ�്

എടു�ു പറയുവാൻ സീേറാ മലബാറിെ� കീഴിൽ െവറും നാേലാ അേ�ാ കുടുംബ�ൾ മാ�തം.

പി�ീട് കുടിേയ��ിെ� ഒരു െപരുമഴ തെ� ആയിരു�ു എ�് േവണെമ�ിൽ

പറയാം. അറി�ും അറിയാെതയും പറ�ുതുെക�ും  പല പല കുടുംബ�ൾ

ക�ാൻെബറയിേല�ു. 2009 ആയേ�ാെഴ�ും ഒ�േതാളം കുടുംബ�ൾ. അവരുെട മ��ിലും

എ�ാ �ാനായ കാരുേടയും മനസിലു�തു േപാെല ഉ� ഒരാ�ഗഹം. ഒരു െചറിയ കു�യിമ.

ത�ിൽ കാണുവാനും പ�ു െവ�ുവാനും ഒരാ�ഗഹം, അതിെ� പൂർ�ീകരണം എ�വ�ം ഒരു

സംഘടന �ാപി�ുകയു�ായി. സീേറാ മലബാറുമായി സഹകരി�ു കുർബാനയും കൂടാെത

ഇ�ു കാണു� സീേറാമലബാർ പ�ിയുെട ഉ�മന�ിനായി നൽകിയ ക്നാനായ�ാരുെട

സംഭാവന എ�ി�ി�െ�ടു�ാൻ ആവാ�താണ്. ഞ�ളുെട എ�ാവശ��ിനു
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വിളി�ാലും ഒരു കെ��ും ദൂര�ു സിഡ് നിയിൽ നി�ു 

ഓടിെയ�ു� Fr േജാസ്ചിറയിൽ പു�ൻപുരയ്�ൽ ,Fr 

ഷാജു ചാമ�ാറ Fr േജായ് കു�േ�രിൽ Fr ഷിജു അവണൂർ,Fr

സതീഷ് രാമ�നാ�് എ�ീ അ��ാെര ഞാൻ ന�ിേയാെട 

ഓർ�ു�ു. നാൾ വഴികളിൽ കാൻബറ �ാനായ 
അേസാസിഷെന നയി�വർ.. െക�ഡി പ�ുമാ�ിൽ, 

സ�ിൻ പ�ുമാ�ിൽ, െജക്സിൻ ആനാലി�ാറയിൽ, േജാസ് 

ച�ാലയിൽ, ഇേ�ാൾ സുനിൽ �ാ�ൂ�ിലിെ� 

േനതൃത��ിൽ ഒരു മിഷനായി ഉയർ�ുവാനു� 

�ശമ�ിെ� ഫലമായി 2018 നവംബറിൽ ന�ുെട 

െകാ�ുപിതാവ് MAR േജാസഫ് പ�ാരേ�രിൽ 

കാൻെബറയിൽ ഒരു മിഷൻ �പഖ�ാപി�ുകയു�ായി. 

അെത എ�ാവശ��ിനും ക�ും െമ�ും മറ�ു 

സഹകരി�ുവാൻ കാൻെബറയിെല �ാനായ�ാർ ഒരു 

പിടി മു�ിലാണ് എ�തിന് ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് 2014 

ൽ കാൻെബറയിൽ വ�ു നട� കൺവൻഷൻ. അ�് നാം 

ക�താണ് കാൻെബ��ാരുെട ആേവശവും ഉ�ാഹവും 

സഹകരണവുo. സൗ�് ,േനാർ�് , െസൻ�ടൽ എ�ീ മൂ�ു 

ഭാഗ�ളായി തിരി�ു എ�ാ മാസവും കൂടാരേയാഗ�ളും, 

എ�ാ വിേശഷ ദിവസ�ളിലും ഒ�ി�ു കൂടുകയും 

ആേഘാഷി�ുകയും അതും ഞ�ൾ കാൻെബറ�ാരുെട 

ഒരു േ�പേത�കത കൂടി ആണ്, കൂടാെത

ഞ�െള നയി�ുവാൻ ഞ�ളുെട സ��ം േടാമി അ�ൻ 

ഏതാവശ��ിനു � ഏതു പാതിരായ്�് വി�ിചാലു൦ ഒരു 

െചറു പു�ിരിേയാെട ഓടിെയ�ു� കാൻെബറ�ാരുെട 

അഹ�ാരമായ ഞ�ളുെട Fr േടാമി പ�ുമാ�ിൽ 

േനതൃത��ിൽ അടിപതറാെത തനിമയിൽ ഒരുമയിൽ

ഞ�ൾ കാൻബറകാർ KCCO യ്െ�ാ�ം. നമു�് ഒെ� 

െ��ായി മുേ�ാ�ു നീ�ാം ന�ുെട ൈപതൃകം പാര�ര�ം 

വിശ�ാസം സംര�ി�ുവാൻ ഒരു കുട�ീഴിൽ ഞ�ളും 

ഒ�ം. 

CANBERRA KNANAYA ASSOCIATION 

KCCO REP KCYL REP

TREASURER

VICE- PRESIDENT

വിളി�ാലും ഒരു കെ��ും ദൂര�ു സിഡ് നിയിൽ നി�ു ഓടിെയ�ു� Fr േജാസ്

ചിറയിൽ പു�ൻപുരയ്�ൽ ,Fr ഷാജു ചാമ�ാറ Fr േജായ് കു�േ�രിൽ Fr ഷിജു അവണൂർ,Fr

സതീഷ് രാമ�നാ�് എ�ീ അ��ാെര ഞാൻ ന�ിേയാെട ഓർ�ു�ു. നാൾ വഴികളിൽ

കാന്ബററ ക്നാനായ അേസാസിഷെന നയി�വർ െക�ഡി പ�ുമാ�ിൽ, സ�ിൻ

പ�ുമാ�ിൽ, െജക്സിൻ അനാലി�ാറയിൽ, േജാസ് ച�ാലയിൽ, ഇേ�ാൾ സുനിൽ

പ്ലാ�ൂ�ിലിൻെ� േനതൃത��ിൽ ഒരു മിഷനായി ഉയർ�ുവാനു� �ശമ�ിൻെ�

ഫലമായി 2018 നവംബറിൽ ന�ുെട െകാ�ുപിതാവ് mar േജാസഫ് പാണ്ഢരേശരിൽ കാൻെബറയിൽ

ഒരു മിഷൻ െ�പഖ�ാപി�ുകയു�ായി. അെത എ�ാവശ��ിനും കയും െമ�ും മറ�ു

സഹകരി�ുവാൻ കാൻെബറയിെല ക്നാനായ �ാർ ഒരു പിടി മു�ിലാണ് എ�തിന് ഒരു വലിയ

ഉദാഹരണമാണ് 2014ഇൽ കാൻെബറയിൽ വ�ുനട� കണവൻഷൻ ഒരു അവിസ്മരണീയ ദിന�ളിൽ

ഒ�ായി അവേശഷി�ു�ു അ�് നാം ക�താണ് കാൻെബർ�ാരുെട ആേവശവും ഉ�ാഹവും

സഹകരണവുo. സൗ�് ,േനാർ�് , െസൻ�ടൽ എ�ീ മൂ�ു ഭാഗ�ളായി തിരി�ു

എല്ലാമാസവും കൂടാരേയാഗ�ളും എല്ലാ വിേശഷ ദിവസ�ളിലും ഒ�ി�ുകൂടുകയും

ആേഘാഷി�ുകയും അതും ഞ�ൾ കാൻെബറ�ാരുെട ഒരു േ�പേത�കത കൂടി ആണ് കൂടാെത

ഞ�െള നയി�ുവാ ഞ�ളുെട സ��ം േടാമി അ�ൻ ഏതാവശ��ിനു ഏതു പാതിരായ്�്

വിളി�ാലും ഒരു െചറുപു�ിരിേയാെട ഓടിെയ�ു� കാൻെബറ�ാരുെട അഹ�ാരമായ

ഞ�ളുെട Fr േടാമി പാ�ുമാ�ിൽ ന്െറ േനതൃത��ിൽ അടിപതറാെത തനിമയിൽ ഒരുമയിൽ

ഞ�ൾ കാൻബറകാർ KCCO യ്െ�ാ�ം. നമു�െ�െ��ായി മുേ�ാ�ു നീ�ാം

ന�ുെട ൈപതൃകം പാര�ര�ം വിശ�ാസം സംര�ി�ുവാൻ ഒരു കുട�ീഴിൽ ഞ�ളും

ഒ�ം CANBERRA KNANAYA ASSOCIATION 

SECRATERY

PRESIDENT
SUNIL JOSEPH 

PLAMUTTIL

JINU JOSEPH 
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ആേഗാള �ാനായ യുവജന സംഗമം CONNECT 2019 െമൽബണിൽ സമാപി�ു. ജൂൈല 6 , 7, 8 

തീയതികളിൽ നട� ക്നാനായ യുവജന സംഗമം േലാക�ിെ� നാനാഭാഗ�ളിൽ 

നിെ��ിേ�ർ� ക്നാനായ യുവതീ യുവാ�ൾ�് സാമുദായിക അവേബാധവും അറിവും 

പകർ�തിേനാെടാ�ം, സൗഹൃദ�ിെ�യും സാേഹാദര��ിെ�യും നവ�ാനുഭവവും പകർ�ു 

നല്കി. KCYL ഓഷ�നിയ, KCCO KCCVA എ�ി സംഘടനകേളാെടാ�ം േചർ�ണിയിെ�ാരു�ിയ ഈ 

വലിയ സംരംഭെ� ഇരുൈക�ും നീ�ി സ�ീകരി� ക്നാനായ യുവജന�ൾ െമൽബണിൽ നി�ും 

മട�ിയത് �ാനായ സമുദായേ�ാടു� അച�ലമായ സ്േനഹവും കൂറും െന�ിേല�ിയാണ്.

KCCO �പസിഡ� ്    സജി വരകുകാലയിൽ, KCYLO �പസിഡ� ്  സൂസൻ െറജി, KCCVA �പസിഡ� ് സജി 

കു�ുംപുറം എ�ിവർ േചർ�് പതാകയുയർ�ിയ യുവജന ക�ാ�ിൽ ഇരുനൂേറാളം �ാനായ 
യുവജന�ളാണ് പെ�ടു�ത്. അേമരി�, യൂേറാ�്, മിഡ് ലീസ്�് , ഓഷ�നിയ എ�ിവിെട�ളിൽ 

നിെ��ിയ �ാനായ യുവജന�െള പെ�ടു�ി� Connect 2019നു KCYLO െസ�ക�റി േബസിൽ സ�ി, 

KCCO ജനറൽ െസ�ക�റി േജാൺ മാേവലി പുെ�ൻപുരയിൽ എ�ിവരും ഇരുസംഘടനകളുെടയും 

ക�ി�ി അംഗ�ളും േനതൃത�ം നൽകി. �പസ്തുത പരിപാടി�് ആതിഥ�ം മരുളിയ KCCVA ക�ി�ി 

അംഗ�ളും െമൽബൺ �ാനായ സമൂഹവും നിസ്തുലമായ േസവനമാണ് Connect 2019 െ� 

വിജയ�ിനായി കാഴ്ചവ�ത്. Rev Fr James Areechira, Rev Fr Tomy Pattumaakil എ�ിവർ വിശു� 

ബലിയർ�ി�ുകയും അനു�ഗഹ �പഭാഷണം നട�ുകയും െചയ്തു. മുൻ KCYL അതിരൂപത �പസിഡ�   

�ിേനായ് മ�ാ�ൽ, KCYLO യുെട �പഥമ �പസിഡ� ് െജ�ിഫർ േജാസ് എ�ിവർ ആംശംസകൾ 

അർ�ി�ു. �കിസ്ത�ൻ േകാേളജ് ഓസ്േ�ടലിയ CEO Dr Daniel Pampuch, �പസാദ് 

പീ�ർ എ�ിവർ വിവിധ വിഷയ�ളിൽ �ാസുകെളടു�ു.

യുവജ�ളുെട സാമുദായികവും സാമൂഹികവും അ��ാ�ീകവുമായ വളർ��് �പഥമ പരിഗണന 

െകാടു�ുെമ� KCCO യുെട �പഖ�ാപിത നിലപാടിെ�  ഉ�മ ഉദാ�രണമാണ് Connect 2019.  

ചിരി�ും, ചി�ി�ും, ആടിയും, പാടിയും �ാനായ കൂ�ായ്മയുെട മഹത�മറി� യുവതീയുവാ�ൾ, 

ത�ളിൽ ഭരേമൽ�ി�െ�ടു� �ാനായ സമുദായ�ിെ� ഭാവിയും, വിശു�മായ �ാനായ 

ൈപതൃകവും പാര�ര��ളും, അഭംഗുരം കാ�ുസൂ�ി�ണെമ� അവരുെട േബാധ�െ� 

അര�ി�ുറ�ി�ാണ് സ�ഭാവന�ളിേല�് മട�ിയെത�ത്, േലാക �ാനായ സമൂഹ�ിനു 

നൽകു�ത് വാേനാളമുയരു� �പതീ�കളാണ്. ആേഗാള �ാനായ യുവജന സംഗമ�ിൽ 

പെ�ടു�ാൻ യുവജന�െള അയ� േലാക�ിെ� നാനാഭാഗ�ു� �ാനായ സംഘടനകൾ�ും 

KCCO യുെട കീഴിലു� എ�ാ സംഘടനകൾ�ും �പേത�കി�് െമൽബൺ �ാനായ സമൂഹ�ിനും 

(KCCVA) KCCO യുെട ഭാരവാഹികൾ�ും KCYLO യുെട ഹൃദയം നിറ� ന�ി അറിയു�ു�തായി 

�പസിെഡ�് സൂസൻ െറജി, െസ�ക�റി േബസിൽ സ�ി എ�ിവർ അറിയി�ു.--

 

KCCVA  COMMITTEE for 2018-2020 has officially taken over on 21/October/2018.The office bearers for the 
committee are Mr Saji Kunnumpuram (President), Mr Jose Stephen (Vice president),Mr VijigeshPaicka-
t(Secretary),Mrs Jemeela  Sojan  (joint secretary) and Mr Sajan  Michael (treasurer).The area coordina-
tors are Mr Joe Simon (North  Melbourne),Mr Mathew  Luckose (South  Melbourne), Mr Jame  
Jacob(East Melbourne)and Mr Sibi Mathew(WestMelbourne). 

Since the new executive committee hasbeen formed we have done Carol's in all areas of our community members houses. Our 
Christmas celebration was conducted on 16/December/2018.

KNANAYA CATHOLIC CONGRESS VICTORIA AUSTRALIA

KCCVA (Knanaya Catholic Congress of Victoria Australia), The oldest and biggest  knanaya association 
in Oceania, The big brother, is celebrating  its 17th anniversary this year with phenomenal  activities on 
top of existing scheduled  programs such as 'Kids club', 'Harsham project- A home for a homeless 
family'and so forth, to remain connected and strong under one umbrella for the safe practice  and to  
safeguard our ancient  knanaya faith and tradition among knananites in Victoria, the state of peace 
and prosperity.

വിളി�ാലും ഒരു കെ��ും ദൂര�ു സിഡ് നിയിൽ നി�ു ഓടിെയ�ു� Fr േജാസ്

ചിറയിൽ പു�ൻപുരയ്�ൽ ,Fr ഷാജു ചാമ�ാറ Fr േജായ് കു�േ�രിൽ Fr ഷിജു അവണൂർ,Fr

സതീഷ് രാമ�നാ�് എ�ീ അ��ാെര ഞാൻ ന�ിേയാെട ഓർ�ു�ു. നാൾ വഴികളിൽ

കാന്ബററ ക്നാനായ അേസാസിഷെന നയി�വർ െക�ഡി പ�ുമാ�ിൽ, സ�ിൻ

പ�ുമാ�ിൽ, െജക്സിൻ അനാലി�ാറയിൽ, േജാസ് ച�ാലയിൽ, ഇേ�ാൾ സുനിൽ

പ്ലാ�ൂ�ിലിൻെ� േനതൃത��ിൽ ഒരു മിഷനായി ഉയർ�ുവാനു� �ശമ�ിൻെ�

ഫലമായി 2018 നവംബറിൽ ന�ുെട െകാ�ുപിതാവ് mar േജാസഫ് പാണ്ഢരേശരിൽ കാൻെബറയിൽ

ഒരു മിഷൻ െ�പഖ�ാപി�ുകയു�ായി. അെത എ�ാവശ��ിനും കയും െമ�ും മറ�ു

സഹകരി�ുവാൻ കാൻെബറയിെല ക്നാനായ �ാർ ഒരു പിടി മു�ിലാണ് എ�തിന് ഒരു വലിയ

ഉദാഹരണമാണ് 2014ഇൽ കാൻെബറയിൽ വ�ുനട� കണവൻഷൻ ഒരു അവിസ്മരണീയ ദിന�ളിൽ

ഒ�ായി അവേശഷി�ു�ു അ�് നാം ക�താണ് കാൻെബർ�ാരുെട ആേവശവും ഉ�ാഹവും

സഹകരണവുo. സൗ�് ,േനാർ�് , െസൻ�ടൽ എ�ീ മൂ�ു ഭാഗ�ളായി തിരി�ു

എല്ലാമാസവും കൂടാരേയാഗ�ളും എല്ലാ വിേശഷ ദിവസ�ളിലും ഒ�ി�ുകൂടുകയും

ആേഘാഷി�ുകയും അതും ഞ�ൾ കാൻെബറ�ാരുെട ഒരു േ�പേത�കത കൂടി ആണ് കൂടാെത

ഞ�െള നയി�ുവാ ഞ�ളുെട സ��ം േടാമി അ�ൻ ഏതാവശ��ിനു ഏതു പാതിരായ്�്

വിളി�ാലും ഒരു െചറുപു�ിരിേയാെട ഓടിെയ�ു� കാൻെബറ�ാരുെട അഹ�ാരമായ

ഞ�ളുെട Fr േടാമി പാ�ുമാ�ിൽ ന്െറ േനതൃത��ിൽ അടിപതറാെത തനിമയിൽ ഒരുമയിൽ

ഞ�ൾ കാൻബറകാർ KCCO യ്െ�ാ�ം. നമു�െ�െ��ായി മുേ�ാ�ു നീ�ാം

ന�ുെട ൈപതൃകം പാര�ര�ം വിശ�ാസം സംര�ി�ുവാൻ ഒരു കുട�ീഴിൽ ഞ�ളും

ഒ�ം CANBERRA KNANAYA ASSOCIATION 
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Our  Easter program  KALASANDHYA  organized  by  KCYL  MELBOURNE  was on  22/April/2019.  We  conduct KIDS 
CLUB on every 2nd and 4th Sunday of the month to increase our kids faith  in God. 

On 2/Feburary/2019  there  was a  BBQ  and  Sports day  conducted  in  Jells park. Our women's  association 
(MKWF) has done a night out on 16/February/2019.
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KCYL  had a day out on 16/March 2019. They all had great fun by having BBQ and bowling  after that. 
KCCVA is hosting the  CONNECT 2019 KCYL GLOBAL YOUTH CAMP  at Melbourne  organized by KCCO and 
KCYLO  on 6th, 7th and 8th of July 2019.This is a great opportunity for the youths globally  to 
meet and interact with
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SKCA’s  New Executive committee for 2018-2020 came onboard on 10th  November 2018,          
spiritually  lead by Fr. Joseph Kariplakil.  Babu Lukose continues his position as  President, 
Jose Jacob as  vice president, Joji Jacob as Secretary,  T ina Vinu as  Joint  Secretary,  Bibin 
Ellankil as Treasurer, Vinod Mathai as PRO Jini Cyril and Siby Alex as KCCO Representatives.

SKCA celebrates Annual sports day, Christmas and  New Year, Onam,Easter and Holy Mass 
once  everytwo  months. All the  activities are led by the executive  committee under  the 
guidance of spiritual director.

SKCA’s Christmas and New Year celebration was held on 5th Jan 2019 with more than 200 
members attending the event.  On 9th March 2019  SKCA organised  Holy mass and Paren
ts kids seminar regarding career development  by  Mr. Sunil George  who is pursuing PhD 
from University of Canberra.

Easter celebration was held  on  11th May 2019 at  Seven Hills. Program  started with Holy 
Mass lead by our Spiritual director and followed by cultural programs.

SKCA’s digital family directory and new website  is  on its way. SKCA created a YouTube 
channel  ( https://www.youtube.com/channel/UChjhp3vS8tkRQJ1-P84dLmg) to broadcast 
cultural programs and event videos .

Apart from the community  activities, SKCA took initiative to submit a project proposal to
NSW Government, Details were circulated to all the m embers via email.

SKCA family pledge to keep our traditions and endogamy practice interminably.

SYDNEY KNANAYA CATHOLIC ASSOCIATION INC.

Spiritual Director
Fr: Joseph Karuplakkal

President
Babu Lukose

Vice-President
Jose Jacob

Secretary
Joji Jacob

Joint Secretary
Tina Vinu

Treasurer

Bibin Illankil
P.R .O

Vinod Mathai
KCCO Representative

Jini C yril
KCCO Representativ

Sibi Alex
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ഓസ് േ�ടലിയയുെട വട�ു കിഴ�ു ഭാഗ�ു 

�ിതി െച�ു� ജനസംഖ�യിൽ പതിമൂ�ാം 

�ാന�ു നിൽ�ു� തീരേദശ പ�ണമാണ് 

ടൗൺസ് വിൽ. ഭൂമധ�േരഖേയാട് അടു�ു 

കിട�ു�തിനാൽ ന�ുെട ജ� നാടുമായി 

കാലാവ�യിലും, ത�ൂലം സസ� വൃ� 

ലതാദികളുെട ൈവവിധ��ിലും വളെരേയെറ 

സാമ�മു� അനു�ഗഹീത �ലമാണിത്. 

കിളികളുെട കലപിലശ�ം േക�ുണരു� ഓേരാ 

�പഭാത�ിലും പി�ി�ൂവിെ�  സുഗ�ം മനസിന് 

കുളിർമയും ഉേ�ഷവും നൽകു�താണ്. വളെര 

േനരിയ തണു�ു� ൈശത� കാലവും കാർ 

േമഘ�ളാൽ നിബിഢമായ േവനൽ�ാല മഴയും ന�ുെട മലബാർ േമഖലെയ 

ഓർമെ�ടു�ു�താണ്. കരി�ും വാഴയും മാവും �പധാന കാർഷിക വിളകളാെണ�ിൽ ച�യും 

ക�യും ഇവിെട സുലഭമാണ്. കുടിേയ��ിെ� മഹനീയ പാര�ര��ിൽ മുറുെക�ിടി�ു� 

�ാനായ സമുദായ�ിെ� ര�ു കുടുംബ�ൾ യു െക യിൽ നി�ും 2008ൽ ടൗൺസ് വില്ലിൽ 

കുടിേയറിയതാണ് KCNQ വിെ� രൂപീകരണ�ിന് നിലെമാരു�ിയത്. പി�ീട് വ� വർഷെ� 

�ദുതഗതിയിലു� വളർ�യാൽ 2009 ഒക്േടാബർ മാസം അത് ഒരു സംഘടനയുെട രൂപവും ഭാവവും 

ഉൾെ�ാ�ു. ആദ�െ� �പസിഡെ� ് ആയി �ശീ. �ീഫൻ കുര�ാേ�ാസും െസ�ക�റി ആയി 

�ശീ. കുര�ാേ�ാസ് േതാ�ിലും ഐക�കേ�ന തിരെ�ടു�െ��ു. പിടിയും േകാഴി�റിയും വ�് 

അ�ു തെ� പിറവിയും െകാ�ാടി. അ�ു മുതൽ തുട�ിയ �പതിമാസ സംഗമവും 

സകുടുംബമായു� വാർഷിക വിേനാദ യാ�തയും അഭംഗുരം ഇ�ും തുടർ�ു വരു�ു.  2011 ഓടു കൂടി 

അംഗ�ളുെട ഭവന�ളിൽ മാറി മാറി നട�ിയിരു� �പതിമാസ സംഗമ�ൾ അംഗസംഖ� 

വർധി�തിനാൽ െപാതു േവദികളിേല�ു മാ�ി. 2012 വാർ�ികാേഘാഷേ�ാടനുബ�ി�ു നട� 

ചട�ിൽ അഭിവ�� അറയ്�ൽ പിതാവ് സംഘടനയ്�് KCNQ എ�് ഔേദ�ാഗികമായ നാമകരണം 

െചയ്തു. തദവസര�ിൽ ആദരണീയനായ �ീഫൻ ക�ാര�ി�ിയ�നും �ശീ െറജി പാറയ്�ലും 

ആശംസകൾ അർ�ി�ു. അ�ിെന െത�ു Mackay യും വട�ു Cairns ഉം പടി�ാറ് Charters Towers ഉം 

അതിർവര�ുകളായു� Knanaya Community of North Queensland ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയായി 

ആദ�പാദ�ിേല�ു ചുവടുവയ്�ു. ആ വർഷം തെ� അഭിവ�� േതാ�ിൽ പിതാവും ൈമ�ിൾ 

പാ�നി പിതാവും KCNQ സ�ർശി�ു. 2015 െല വാർഷികാേഘാഷം അഭിവ��മാർ മാത�ു മൂല�ാ�് 

പിതാവി�  സാ�ിധ��ിൽ നട�െപ�ു. 2017ൽ KCCO ൽ അംഗമായ ആദരണീയനായ േപാള�ൻ 

എ�ാവിധ ആ�ീയ ഉണർവും പകർ�ു നൽകി.. KCNQ വിൽ േചർ�് നി�് വളർ�ു വലുതായി 2018 ൽ 

സ�ത�� സംഘടനയായി മാറിയ Cairns കൂ�ായ്മയുമായു� സ്േനഹബ�ം 

അേതപടി ഇ�ും നിലനിർ�ി േപാരു�ു. 

KNANAYA COMMUNITY OF NORTH QUEENSLAND 

വിളി�ാലും ഒരു കെ��ും ദൂര�ു സിഡ് നിയിൽ നി�ു 

ഓടിെയ�ു� Fr േജാസ്ചിറയിൽ പു�ൻപുരയ്�ൽ ,Fr 

ഷാജു ചാമ�ാറ Fr േജായ് കു�േ�രിൽ Fr ഷിജു അവണൂർ,Fr

സതീഷ് രാമ�നാ�് എ�ീ അ��ാെര ഞാൻ ന�ിേയാെട 

ഓർ�ു�ു. നാൾ വഴികളിൽ കാൻബറ �ാനായ 
അേസാസിഷെന നയി�വർ.. െക�ഡി പ�ുമാ�ിൽ, 

സ�ിൻ പ�ുമാ�ിൽ, െജക്സിൻ ആനാലി�ാറയിൽ, േജാസ് 

ച�ാലയിൽ, ഇേ�ാൾ സുനിൽ �ാ�ൂ�ിലിെ� 

േനതൃത��ിൽ ഒരു മിഷനായി ഉയർ�ുവാനു� 

�ശമ�ിെ� ഫലമായി 2018 നവംബറിൽ ന�ുെട 

െകാ�ുപിതാവ് MAR േജാസഫ് പ�ാരേ�രിൽ 

കാൻെബറയിൽ ഒരു മിഷൻ �പഖ�ാപി�ുകയു�ായി. 

അെത എ�ാവശ��ിനും ക�ും െമ�ും മറ�ു 

സഹകരി�ുവാൻ കാൻെബറയിെല �ാനായ�ാർ ഒരു 

പിടി മു�ിലാണ് എ�തിന് ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് 2014 

ൽ കാൻെബറയിൽ വ�ു നട� കൺവൻഷൻ. അ�് നാം 

ക�താണ് കാൻെബ��ാരുെട ആേവശവും ഉ�ാഹവും 

സഹകരണവുo. സൗ�് ,േനാർ�് , െസൻ�ടൽ എ�ീ മൂ�ു 

ഭാഗ�ളായി തിരി�ു എ�ാ മാസവും കൂടാരേയാഗ�ളും, 

എ�ാ വിേശഷ ദിവസ�ളിലും ഒ�ി�ു കൂടുകയും 

ആേഘാഷി�ുകയും അതും ഞ�ൾ കാൻെബറ�ാരുെട 

ഒരു േ�പേത�കത കൂടി ആണ്, കൂടാെത

ഞ�െള നയി�ുവാൻ ഞ�ളുെട സ��ം േടാമി അ�ൻ 

ഏതാവശ��ിനു � ഏതു പാതിരായ്�് വി�ിചാലു൦ ഒരു 

െചറു പു�ിരിേയാെട ഓടിെയ�ു� കാൻെബറ�ാരുെട 

അഹ�ാരമായ ഞ�ളുെട Fr േടാമി പ�ുമാ�ിൽ 

േനതൃത��ിൽ അടിപതറാെത തനിമയിൽ ഒരുമയിൽ

ഞ�ൾ കാൻബറകാർ KCCO യ്െ�ാ�ം. നമു�് ഒെ� 

െ��ായി മുേ�ാ�ു നീ�ാം ന�ുെട ൈപതൃകം പാര�ര�ം 

വിശ�ാസം സംര�ി�ുവാൻ ഒരു കുട�ീഴിൽ ഞ�ളും 

ഒ�ം. 

CANBERRA KNANAYA ASSOCIATION 
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ഇവിടുെ� പുതു തലമുറ ബാലചാപല��ൾ മാറി കൗമാര�ിെല കൗതുക�ളിൽ അപക�മായ 

ചുവടുകളിേല�ു വഴുതി വീഴാെത മാതാവി�  സ്േനഹവാ�ല�വും പിതാവി� േനതൃപാടവും 

നൽകി േനർവഴി കാ�ാൻ KCNQ വിനു കഴി�ു. KCYL െ� ഇേ�ാഴെ� 

െസ�ക�റി�ു ജ�ം നൽകുവാൻ കഴി�ത് KCNQ വിെ� മെ�ാരു േന�മാണ്. 

കാലവർഷം അതിെ� രൗ�ദഭാവം 2018 ൽ േകരള�ിൽ കാ�ിയേ�ാഴും 2019 ൽ അത് ടൗൺസ് 

വില്ലിൽ ആ�ടി�േ�ാഴും KCNQ വിന്െറ സഹായഹസ്തം അവിെടെയ�ാം എ�ി. റാ�ിയിൽ 

ര�ു ഭവനനിർ�ാണ�ൾ�ു ധനസഹായം നൽകുവാനും ടൗൺസ്  വി�ിൽ �പളയബാധിതർ�ു 

കിട�ാടം ഒരു�ുവാനും �പളയാന�രം ഉ� �ശമകരമായ ശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾ�ു ചു�ാൻ 

പിടി�ുവാനും കഴി�ത് KCNQ വിെ� മാതൃകാപരമായ �പവർ�ന�ളിൽെപടു�ു. ഒരു 

ദശാ��ിെ� വിജയഗാഥ ഈ വരു� ഒക്േടാബർ നാലാം തീയതി ആേഘാഷി�ു� KCNQ വിെ�

ഇേ�ാഴെ� �പവർ�ന സമിതി അംഗ�ൾ താെഴ പറയു�വരാണ്. 

�പസിെഡ� ്  :  ഷിജു മാത�ു , 

ൈവസ് �പസിെഡ� ്  : ജിൻസി േതാമസ് , 

െസ�ക�റി :  സിബി എ�ബഹാം, 

േജായി� ്െസ�ക�റി : ലിൻസി േജാേമാൻ, 

െ�ടഷറർ : േജാേമാൻ േജ�ബ്.
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ALICE SPRINGS KNANAYA ASSOCIATION

ASKA came into existence towards the end of 2013. Despite 

having a big Malayali community in Alice Springs, the number 

of Knanaya families has always ranged from 9-17 throughout 

the history of ASKA. Currently we have 16 families in Alice 

Springs and 1 family in Tennant Creek (500 kilometres away 

from Alice Springs), who are active members of ASKA. ASKA 

always try to have at least 2-3 monthly get together throughout 

the year, which includes Christmas-New Year celebration, Easter 

& Onam celebrations, as well as picnics, sports days, afternoon 

teas etc. In every meeting, ASKA acknowledges birthdays and wedding anniversaries as well as important 

milestones or achievements of its members. ASKA also have a ‘chenda teamʼ that had their first ever perfor-

mance at Alice Springs, during the harmony day celebrations of Alice Springs town council. ASKA is proud 

to say that despite being a small community and the long distance from main cities, 4 of our families attend-

ed ‘Paithrukam 2018ʼ, in which ASKA kids performed for the first time in an OCEANA convention and ASKA 

gents together with Darwin gents took part in the ‘tug of warʼ competition without even having any practice. 

ASKA recently had the Easter celebration on 4th of May, with an active participation from all its members. 

The games including a quiz organised by 4 of our senior girls, dance performances by kids, 

‘Kadhaprasangamʼ by one of our female members together with the delicious Easter meal added to the 

beauty of the celebration. will be held at Hamilton Dawns that is 75 kilometres away from Alice Springs.ASKA 

members consider every single get together as a way of commemorating their proud cultural identity, and 

utilise these occasions to teach the younger generation about the unique customs and traditions of Knanaya 

people.  
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NEW CASTLE KNANAYA ASSOCIATION

Shibu George

Mathews Jose

Bino George

Liby Chacko

Nina Jinu
Lady

Representative

Treasuer

Secretary

Vice -president

President

COOK AND DINE IN KNANAYA MEETING LADIES NIGHT OUT

കുടിേയ�ം മുഖമു�ദയായ �ാനായ സമുദായ�ിെ� പാര�ര�വും, 

തനിമയും, വിശ�ാസവും കാ�ുസൂ�ി�ാനും വളർ�ു വരു� 

തലമുറയിേല�ു ൈകമാറാനും േവ�ി ന�ൂ സൗ�് ൈവൽ�ിെല 

ന�ൂകാ�ിലും പരിസര �പേദശ�ളിലുമു� �ാനായ മ�ൾ ഒ�ു 

േചർ�ു �പവർ�ി�ു� ഒരു കൂ�ായ്മയാണ്  ന�ൂ കാ�ിൽ �ാനായ 

അേസാസിേയഷൻ. 2018 െസപ്�ംബറിൽ കൂടിയ െപാതുേയാഗ�ിൽ     

അടു� ര�ു വർഷേ��് ഭാരവാഹികളായി 

�പസിഡ� ്- ഷിബു േജാർജ്  പുേ��്

ൈവസ്�പസിഡ� ്- മാത�ൂസ് േജാസ്  മ��ിൽ

െസ�ക�റി - ബിേനാ േജാർജ്  പഴു�ായിൽ

�ടഷറർ - ലിബി ചാേ�ാ േകാറുമഠം

േലഡി െറെ�പെസേ��ീവ് - നീന ജിനു  ഇറ�ുറ�്

ഈ അേസാസിേയെഷെ� കൂ�ായ്മ വർധി�ി�ു�തിനായി  എ�ാ മൂ�ു 

മാസ�ിലും ഒരുമി�ുകൂടി കു�ികൾ�ും മുതിർ�വർ�ും 

പലതര�ിലു� കളികളും, കു�ികളുെട കലാപരിപാടികളും, 

പുരാതന�ാ�ുകളും, സ്േനഹവിരു�ും നട�െ�ടു�ു.  എ�ാവർഷവും 

വിേനാദയാ�തകളും ക�ാ�ുകളും നട�ു�ു. ഈ വർഷം െമയ് 26ന് 

േലഡീസ്ൈന�്ഔ�് നട�ുകയും, ജൂൈല 5ന്  േബായ്സ്ൈന�് ഔ�് 

ആസൂ�തണം െച�ുകയും െചയ്തു. കു�ികെള വിശ�ാസ�ിലും, �ാനായ 

തനിമയിലും വളരു�തിനു േവ�ി വിവിധ �ാ�ുകൾ നട�ാനും 

തീരുമാനി�ു. െപസഹാ ദിവസം എ�ാവരും ഒ�ു േചർ� ്ആ ചരി�ു�ു. 

2018ൽ േഗാൾഡ്േകാ�ിൽ നട� KCCO കൺെവൻഷൻ റാലിയിൽ െചറിയ 

യൂണി�ിനു� ഒ�ാം സ�ാനം ഞ�ൾ കാര�ാമാ�ി. ഈ െചറിയ 

കൂ�ായ്മ ഒേ�െറ മാതൃകാപരമായ കർ�പ�തികൾ നട�ിലാ�ി 

വളർ�യുെട പാതയിൽ ഇനിയും ബഹുദൂരം മുേ�റാൻ പരി�ശമി�ു�ു.
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ഒരു വർഷ�ിൽ 6 മീ�ി�ുകൾ ഇവിെട നട�ു�ു, 3 മീ�ിങ് േകാമൺ ആയും 3 മീ�ിംഗുകൾ ഓേരാ 

�ഗൂ�ുകൾ ഓർഗൈനസ് െച�ു�ു. Common events ഓണം , ഈ�ർ , �കിസ്മസ് എ�ിവയാണ്. 

കൂടാെത സ്േപാർട്സ്േഡയും പിക്നിക്േഡയും നട�ാറു�്. േതാമസ് ആയിരു�ു ആദ�െ� 

�പസിഡ�്. പിെ�  Tijo, Biju, Saras Abraham,Tessy തുട�ിയവരും ക��ിയിേല�് േനതൃത�ം 

െകാടു�ു. ഇേ�ാഴെ� ക��ി അംഗ�ൾ   Manoj joseph (president), Biju Jomon (vice president), 

Salimon Joseph (secretary). Stephan Thekkeel  Ovumkal (treasurer), Anitt Jobins & Ann Maria Thomas 

(cultural coordinators).

ഡാർവിൻ ക്നാനായ ക��ൂണി�ി 

ഓസ് േ�ടലിയയിെല മൽ�ി കൾ�റൽ  ക�ാപി�ൽ ആയ 

ഡാർവിനിേല�് 2010  ആയേ�ാൾ �ാനായ�ാർ വ�് 

തുട�ി. 6 ഫാമിലികൾ ആണ് 2010 ൽ ഉ�ായിരു�ത് 

േതാമസ് & ബി�ു ൻെറ വീ�ിൽ വ�ാണ് 2010 ൽ 

ആദ�െ� get to gether നട�ു�ത് Liju & Family, Saras & 
Family, Jomon & Family, Luby & Family, Manoj & Family 

എ�ീ കുടുംബ�ളാണ് 2010 മുതൽ ഇവിെട 

ഉ�ായിരു�ത് ഇ�് അത് 17 കുടുംബ�ളായി  വളർ�ു. 

കുറ�ു കുടുംബ�ൾ �ബിസ്ബണിെല�്  മാറി�ാമസി 

�ുകയു�ായി. 
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 KNANAYA ASSOCIATION OF SOUTH AUSTRALIA 

േലാക�പശസ് തമായ മു�ിരി�ാട�ളുേടയും       അതിമേനാഹരമായ    കടൽ�ീര�ളുെടയും   

ൈവവിധ�മാർ� ഉ�വേമള�ളുേടയും നാ�ിൽ നി�ും ഒരു �ാനായ സമൂഹം

~ KASA~  KNANAYA ASSOCIATION OF SOUTH AUSTRALIA

 DILEEP JOSE 
PRESIDENT

 GEETHU LUKOSE 
VICE PRESIDENT

JOHN MATHEWS 
SECRETARY

 EBJIN ABRAHAM 
JOINT SECRETARY

 SAJIMON JOSEPH 
KCCO PRESIDENT

   SHIBU JOSEPH 
TREASURER

             TOMSY AJEESH              
PROGRAM COORDINATOR

JINO JOMON 
PROGRAM COORDINATOR

 ANOOP BABY 
KCYL COORDINATOR

ജനുവരിയിൽ കാസായുെട പ�ാം വാർഷികം 

ആേഘാഷി�തിേനാെടാ�ം തിരെ�ടു�െ�� 

പുതിയ േനതൃത��ിനു മുതൽ �ൂ�ായി അഡ

ൈലഡിൽ നി�ും �പതിനിധാനം െച�ു� 

സജിേമാൻ േജാസഫ് വരകുകാലായിൽ  KCCO

സാരഥിയായി തിരെ�ടു�െ��തും കാസായ്�ു 

ഇര�ി മധുരമായി മാറി. 

ൈ�കസ്തവവിശ�ാസ�ളുെട മൂല��ൾ വരും 

തലമുറയ്�് പറ�ു െകാടു�ും പകർ�ു 

െകാടു�ും �പേചാദനേമകിെ�ാ�ും ഈ 

വർഷെ� നാൽപതാം െവ�ിയാഴ്ച അഡൈല

ഡിെ�  താഴ്വാര േമഖലയിെല െമാണാസ്�ടിയിൽ 

കുരിശിെ�   വഴിയിലൂെട കാസാ ത�ളുെട 

വിശ�ാസ ദൃഢത തീ�്ണമാ�ി
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KASA CAMP, ര�ു വർഷം  കൂടുേ�ാൾ എ�ാ കുടുംബാംഗ�ളും ഒ�ു േചരു� ആേഘാഷനാളുകൾ. 

െമയ് 24 , 25 , 26 തീയതികളിൽ കടൽ�ീര �ഗാമമായ േപാർ�്ഹ�ുസിൽ നട� �തിദിന ക�ാബ്  

സ്േനഹ�ിെ�യും കൂ�ായ്മയുെടയും പര�ായമായി മാ�ിെയടു�ു ADELAIDE KCYL സംഘടി�ി� 

േവറി� കലാപരിപാടികളും �കിയാ�ക �പവർ�ന�ളും ഹൃദ�മായിരു�ു. വരും നാളുകളിലും 

ഉ�രവാദി�പൂർവം സമൂഹ�ിനു  മാതൃകയാകുവാനു�   ചി�കളും  തീരുമാന�ളും  

കാസായുെട  ഒരുമെയ ഊ�ിയുറ�ി�ു.
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KWASA

ശ�വും ധീരവും ബൗ�ികവും 

ഇടകലർ� അഡൈലഡിെല 

വനിതാവിഭാഗം 

KWASA 

(KNANAYA WOMENʼS ASSOCIATION OF SOUTH AUSTRALIA)
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സംഘടനാതല�ിലും സാമൂഹികതല�ിലും മു�ി�ുനിൽ�ു�ു.  അഡൈലഡിെല 

കലാകായികേമഖലകളിൽ  KWASA വനിതകൾ അസൂയാവഹമായ നിർ�ായക �ാന�ാണ്. ഏതു 

�പതിസ�ിെയയും ൈവഭവബു�ിേയാെട േനരിടാൻ �പാപ്തരായ �ാനായ വനിതകൾ കാസായുെട 

അഡൈലഡിെ� തെ� അവിഭാജ�ഘടകമാണ്,  ഓസ്േ�ടലിയൻ �ാനായ സമൂഹ�ിലും....
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KCYL

സീേറാ  മലബാർ ഓസ്േ�ടലിയയുെട ഭാഗമായി അഡൈലഡ് ST.അൽേഫാൻസാ പാരിഷിെ� 

േനതൃത��ിൽ നട� ഓഡ്േ�ടലിയയിെല തെ� െമഗാ ഈവ�് ആയ  EL ROI ൈബബിൾ ക�ിസ ് ഇവ

�ിൽ നൂേറാളം മ�രാർ�ികൾ പെ�ടു� വാശിേയറിയ മ�ര�ിൽ കാസായുെട മികവു� 

താര�ളായ െജയിംസ് അളിയ�് & സ�പ്നാ സേ�ാഷ് തറേ�ൽ നാലാം �ാനെ��ി. 

മ�ു�ല�ളിെല �ാനായ യുവജന�ളുെട എ��ി  

മുൻപിൽ പരിമിതമാെണ�ിലും ത�ളുെട കഴിവുകളാൽ 

അെത�ാ൦ നിഷ്�പഭമാ�ാൻ അഡൈലഡ് KCYL എ�ും 

മുൻപിലാണ്. എ�ം പറ� യുവജന�ൾ മുൻനിരയിൽ 

നി�് നയി�ുേ�ാൾ വിസ്മയി�ി�ു� അടു� തലമുറ 

വർഷം േതാറും സാ�ിധ�മറിയി�ു െകാേ�യിരി�ു�ു. 

മൂ�ു �പാവിശ�ം നട� കൺെവൻഷനുകളിൽ ര�ു 

�പാവശ�വും േനടിയ Miss KNA കിരീടം തെ� അഡൈലഡ് KCYL െ� ഏ�വും വലിയ �പേത�കതയാണ്.
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2500 േപർ പെ�ടു� േ�പാ�ഗാമിെ�  പി�ണിയിെല മാ�ർ െ�ബയിൻ കാസായുെട സ��ം �ാൻലി 

േജ�ബ്  ആയിരു�ു. കാസായുെട കലാകാര�ാർ ൈവവിധ�മാർ� െച�വാദ��ളുെട 

അക�ടിേയാെട െച�േമള�ിൽ ലയി�ി�ു നട�ിയ 'മാർഗം കളി വാദ�േമള�ളിലൂെട' എ� 

നൂതന കലാരൂപം ജനഹൃദയ�ളുെട ക�ും കരളും കവർ�ു. അഡൈലഡിെ�  െച� ആശാനായ 

ജിേജാ േജാസ�് ഒര�ാ�ലും മാർഗം കളിയുെട ത�ുരാ�ിയായ െമയ്സി അലക്സ് വളാേ�രിലും 

ആയിരു�ു േവറി� കലാസൃ�ിയുെട സൂ�തധാരകർ.
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ഹൃദയപൂർ�ം...

Selvin Mathew 
KASA Coordinator of 

‘Swajanamʼ E-Magazine Oceania
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Suzan Regi  
                          PRESIDENT

Basil Sunny 
SECRETARY

Ann Lukose 
 VICE SECRETARY

Jibin Jijo  
TREASURER 

Austin vincent
 VICE PRESIDENT
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KCYLO
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Iv\m-\m-b- X-\n-a-bpw- ]m-c-¼-cy-hpw- B-Nm-c-§-fpw- h-cpw- X-e-ap-d-bv¡v ]-I-À-¶p- \-Â-Ip-¶-Xn-\pw-, 

Iv\m-\m-b- kap-Zm-b-¯n-sâ h-f-À-¨-¡pw-, A-Xp--t]m-se X--s¶ ap-gp-h-³- Iv\m-\m-b- 

I--t¯men-¡--scbpw- H-cp- Ip-S-¡o-gn-Â- -tNÀ-¯p-\n-À-¯p-I- F-¶- e-£y--t¯mSpw- Iq-Sn-, 2009 -sabv 16 

\v Iv\m-\m-b- Im-¯-en-¡v A-tkmkn--tbj-³- Hm-^v \yq-kn-em-³-Uv (�����) cq-]o-I-cn-¨p-. B-À-¨v 

_n-j-¸vam-À- am-Xyp- aq-e-¡m-«n-sâbpw- am-À--tPmk^v ]-ïm-c--tÈcn-bp--sSbpw- A-\p-hm-Z--t¯mSpw- 

B-io-À-hm-Z--t¯mSpw- Iq-Sn- B-cw-`n-¨- Iv\m-\m-b- Im-¯-en-¡v A-tkmkn--tbj-³- Hm-^v 

\yq-kn-em-³-Uv, C-¶v ]-¯mw- hm-À-jn-I-¯n-sâ \n-d-hn-Â- \n-Â-¡p-I-bm-Wv.

X-\-Xm-b- Iv\m-\m-b- kap-Zm-b-¯n-sâ B-ßm-hv \n-e-\n-À-¯n-- s¡mïv X--s¶ H-cp- a-bn-epw- 

kv-t\l-¯n-epw- A-[n-jvTn-X-am-b- ����� sâ {]-h-À-¯-\-§-Ä- Hm--tcm Iv\m-\m-b-¡m-c-\pw- 

A-`n-am-\-¯n-sâ \n-an-j-§-fm-Wv. \yq-kn-em-³-ân--te¡v Ip-Sn--tbdn-]m-À-¡p-¶- Iv\m-\m-b- 

Aw-K-§--sf -tNÀ-¯v ]n-Sn-¨v, Iv\m-\m-b- ]m-c-¼-cy-¯n-Â- Du-«n- D-d-¸n-¡p-¶-Xn-\pw-, A-Xp--t]m-se 

X--s¶ h-cpw- X-e-ap-d-bv¡v Iv\m-\m-b- aq-ey-§-Ä- ]-I-À-¶p- -sImSp-¡p-¶-Xn-\pw-, B-h-iy-am-b- 

Po-h-Im-cp-Wy- {]-h-À-¯-\-§-fn-Â- G-À--s¸Sp-¶-Xn-\pw-, h-f--sc -sNdn-b- Im-e-b-f-hv 

-sImïv X--s¶ ����� \v km-[n-¨p-.

Iv\m-bn-- sXm½-sâbpw- D-d-lm-am-À- b-u-hp-tk¸n-sâbpw- -t\Xr-X-z-¯n-Â- Ip-Sn--tbdn-]m-À-¯- 

Iv\m-\m-b- kap-Zm-b-¯n-sâ hym-]vXn- \n-e-\n-À-¯n-s¡mïv X--s¶ \-½p--sS hn-i-zm-k-s¯ 

-t{]mÖ-z-en-¸n-¡p-hm-\pw-, H-cp- i-à-am-b- kaq-l-am-bn- \n-e--sImÅp-hm-\pw-, ����� sâ 

{]-h-À-¯-\-¯n-eq--sS a-äp-Å- kap-Zm-b-§-Ä-¡v H-cp- am-Xr-I-bm-hp-I- F-¶- e-£y--t¯m-sS 

kvYm-\--taä- ����� sâ -t\Xr-X-z-\n-c-bn-Â- D-Å-Xv -tPm_n- F-dn-Im-«v (-s{]kn-U-â v), en-Pp- a-ä-¯n-Â- 

(-sshkv-s{]kn-U-â v), Pn-½n- ]p-fn-¡-Â- (P-\-:ks{I-«-dn-), {]o-X- ]-Sn-ªm--td¡m-«n-Â- (-tP-

m:ks{I-«-dn-), -tPmj-³- ]p-fn-¡n-bn-Â- (-s{Sj-d-À-), kväo-h-³-k¬- B-\m-en-Â-, kn-dn-b-Iv 

-s\Spw-Xp-cp-¯n-Â-, A-\o-jv -sRc-f-¡m-«vXp-cp-¯n-Â-, B-Â-_-À-«v h-S--t¡S-¯v,(I-½n-än-Aw-K-§-Ä-) 

F-¶n-h-cm-Wv..

Im-\m-b- Im-¯-en-¡v A-tkm-kn-tb-j-³- Hm-^v \yq-kn-em-³-Uv\
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  LIJU MATTATHIL 
VICE PRESIDENT

JOBY ERIKATTU
  PRESIDENT

 JIMMY PULLICKAL
SECRETARY

PREENA PADINJARAKOTTIL
 JOINT SECRETARY

 JOSHAN PULICKIYIEL
 TREASURER

 ALBERT VADAKADATH
 COMMITTEE MEMBER

   ANISH NJERALKATTUTHURUTHIYIL
 COMMITTEE MEMBER

  CYRIAC NEDUTHURUTHIYIL
 COMMITTEE MEMBER

  SHINO OZHUKAYIL
 COMMITTEE MEMBER

   STEVENSON ANALIL
 COMMITTEE MEMBER

     LIJO THANNIKKAPPARAMBIL
  CULTURAL COORDINATOR

    SAJU PARAYIL
 AUDITOR

   ANN THOMAS OKATTU
 YOUTH COORDINATOR

BIJO THANNIKKAPPARAMBIL
 YOUTH COORDINATOR

AKSHITA ERIKATTU
 KIDS COORDINATOR

ALAN PATHARAPPALLIYIL 
KIDS COORDINATOR

KCANZ
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ACHIEVEMENT

Achievement  
സൗത്ത് ഓസ്േ്രടലിയയിൽ പ്രന്തണ്ടാം �ാസ്സ് 
പരീക്ഷയിൽ ഇം�ീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഒന്നാം 
സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്ന വിദ�ാർഥിക്കുള്ള 

്രപശസ്തമായ െടന്നിസൺ പുരസ്കാരത്തിന് 
അർഹനായ   കാസായുെട അഭിമാനം സിറിൾ സജി. 
ആദ�മായി ഒരു ഇന്ത�ൻ വംശജൻ േനടുന്ന ഈ അവാർഡ്, 
വിശ�്രപസിദ്ധ കവിയായ േലാർഡ് െടന്നിസന്െറ 
നാമേധയത്തിൽ 1901 ൽ ആരംഭിച്ചതും ഈ 
പുരസ്കാരത്തിന്െറ 118 -)മെത്ത േജതാവുമാണ്  സിറിൾ . 
കല�റ പുത്തൻ പള്ളി  ഇടവകാംഗവും KCCO ്രപസിഡന്റുമായ  
സജി വരകുകാലായുെടയും േഡാക്ടർ സിബി സജിയുെടയും 
മകനായ   സിറിൾ ജിംനാസ്റ്റിക്സിൽ  േസ്റ്ററ്റ് ചാമ്പ�ൻ 
കൂടിയാണ്. 

 

The Magical Fairy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CYRIL SAJI CYRIL SAJI
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