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 സസ്നേഹതറിസന്റേയയും സസൗഹൃദതറിസന്റേയയും സതത്യതറിസന്റേയയും

മതമമായറിരുന്നു കരുണമാകരഗുരുവറിസന്റേതസ് - മനറി കടകയുംപളറി

സപമാതന്സകമാടസ്   :  ജമാതറിയസടയയും  മതതറിസന്റേയയും  സപരറില്  ഭറിനറിചസ്  കലഹറിക്കുന  ഈ  സലമാകതസ്
സസ്നേഹതറിസന്റേയയും  സസൗഹൃദതറിസന്റേയയും  സതത്യതറിസന്റേയയും  മതമമായറിരുന്നു  കരുണമാകരഗുരുവറിസന്റേതതനസ്
സഹകരണ സദവസസയും മനറി കടകയുംപളറി സുസരന്ദ്രന്.  ശമാനറിഗറിരറി  ററിസര്ചസ് ഫസൗസണ്ടേഷതന്റേ ആഭറിമുഖത്യതറില്
നടന്നുവന  സഗമാബല്  സറിരറിചസല്  സകമാണ്സക്ലേവറിതന്റേ  സമമാപനചടങസ്  ഉദ്ഘമാടനയും   തചയസ്
സയുംസമാരറിക്കുകയമായറിരുന്നു  അസദ്ദേഹയും.  സമൂഹതറില്  ഇസപമാള്  വലറിയ  മമാറ്റങള്  സയുംഭവറിച്ചുതകമാണ്ടേറിരറിക്കുന്നു.
കുടയുംബബന്ധങളുതട അസറിരത തവളറിതപടത്തുന   നടക്കുന വമാര്തകളറിലൂതടയമാണസ് നമായും ഓസരമാ ദറിവസവയും
കടന്നുസപമാകുനതസ്.  പരറിമറിത വൃതങളറില് തപട്ടുസപമാകുന കുടയുംബങളമാണസ് ഇനസ് കമാലയും  സനരറിടന പ്രധമാന
പ്രശയും.  തുരുത്തുകളറില്  ഒറ്റതപട്ട  ആളുകളമായറി   ഓസരമാ  വത്യകറികളുയും  മമാററിസപമായറി.  ഇവറിതടയമാണസ്  സസ്നേഹവയും
സസൗഹൃദവയും   കുടയുംബങളറില്  നറിനസ്  ആരയുംഭറിസക്കേണ്ടേതതന   ഗുരുവമാക്കേറിതന്റേ  പ്രസകറി.  ജലീവറിതതറിതന്റേ
നനര്മലത്യങതളക്കുററിചസ്  കരുണമാകരഗുരു  വമാചമാലനമായറിരുന്നു.  സതത്യതറിലയും  ധര്മ്മതറിലയും   ഊനറിയള
ഗുരുവറിതന്റേ വമാക്കുകള് ആസഗമാള ആതലീയ സസമ്മ ളനങളറില് ഇനറിയയും  ചര്ചതചയ്യതപടണതമനസ്  അസദ്ദേഹയും
അഭറിപ്രമായതപട്ടു. 

സകരള നറിയമസഭ മുന് തഡെപപ്പ്യൂട്ടറി സലീക്കേര് പമാസലമാടസ് രവറി അദത്യക്ഷത വഹറിച ചടങറില് ഇനത്യന് കസൗണ്സറില്
ഓഫസ്  ഫറിസലമാസഫറിക്കേല്  ററിസര്ചസ്  തചയര്മമാന്  തപ്രമാഫ.  എസസ്.  ആര്.ഭട്ടസ്  മുഖത്യപ്രഭമാഷണയും  നടതറി.
ധര്മ്മതതക്കുററിച്ചുള അററിവസ് എലമാവര്ക്കുയും ആവശത്യമമാതണന്നുയും ആതലീയ ഉദ്സബമാധനമമാണസ് ജലീവറിതതറിതന്റേ
യഥമാര്ത്ഥ  ലക്ഷത്യതമന്നുയും  അസദ്ദേഹയും  പറഞ.  ഇതസ്  സമാധത്യമമാകണതമങറില്  ധര്മ്മതറിതന്റേ  അടറിസമാന
തതസങള്  മനസറിലമാക്കേറി  ജലീവറിതയും  ധര്മ്മ  മമാര്ഗതറില്  തകമാണ്ടുവരണയും.  ഇതറിനുസവണ്ടേറി  മനുഷത്യതന
പരറിശലീലറിപറിക്കുന ആതലീയസകന്ദ്രങളറില് ഒനമാണസ് ശമാനറിഗറിരറിതയനസ് അസദ്ദേഹയും കൂട്ടറിസചര്ത്തു. 

ശമാനറിഗറിരറി ആശ്രമയും ജനറല് തസക്രട്ടററി സസമാമറി നചതനത്യ ജമാനതപസസറി,  ശ്രലീലങന്  പമാലറി യൂണറിസവഴറിറ്ററി
ബുദറിസ്റ്റസ്  സ്റ്റഡെലീസസ്  ആന്റേസ്  പമാലറി  വറിഭമാഗയും  സമധമാവറി  തവനറബറിള്  സഡെമാ.  തമമാറഗമാലഗമാമ  ഉപമാരമാധന,

വറിയറ്റസ്നമായും  ബുദ ററിസര്ചസ്  ഇന്സ്റ്ററിറ്റപ്പ്യൂട്ടസ്  ഉപസബമാധകന് തവനറബറിള് റ്ററിക്കേസ്  റ്റമായും  ഡെപ്പ്യൂ,  എമറിററ്റസസ്  ഓഫസ്
ഗുവഹമാട്ടറി  ആര്ചസ്  ബറിഷപസ്   റവ.  സതമാമസസ്  സമനമായുംപറമറില്,  പമാളയയും  ഇമമായും  വറി.പറി.സുനഹദസ്  തമസൗലവറി
എനറിവര് ചടങറില് മഹനലീയ സമാനറിധത്യമമായറി. ഡെമാര്ട്ടസ് മസൗതസ് ഇന്സ്റ്ററിറ്റപ്പ്യൂട്ടസ് ഓഫസ് അഡെസമാന്സസ് സ്റ്റഡെലീസസ്
പ്രസറിഡെന്റേസ്  സഡെമാ.ബല്  റമായും  സറിയുംഗസ്(  യ.എസസ്.എ),  സറിഡ്നറി  യൂണറിസവഴറിറ്ററി  തപ്രമാഫസര്  എചസ്.  എസസ്.
നസസമാററിയ (ഓസസ്ട്രേലറിയ), സഡെമാ.അലകസ് ഹമായുംസങ, ശ്രലീസഗമാകുലയും തമ ഡെറിക്കേല് സകമാസളജസ് മമാസനജറിയുംഗസ് ഡെയറക്ടര്
സഡെമാ.തക.തക.മസനമാജന്,  ശമാനറിഗറിരറി  ആശ്രമയും ഉപസദശകസമറിതറി  സലീനറിയര് അനഡെസസര് സഡെമാ.തക.എന്
ശത്യമാമപ്രസമാദസ്,   സമായുംസമാരറിക വറിഭമാഗയും     സലീനറിയര് ജനറല് മമാസനജര്  സഡെമാ.റ്ററി.  എസസ് സസമാമനമാഥന്,

തറിരുവനനപുരയും  ജറിലമാ  പഞമായതസ്  അയുംഗങളമായ   നവ.വറി.സശമാഭകുമമാര്,   എസസ്.  രമാധമാസദവറി  ,
തറിരുവനനപുരയും  ജറിലമാ  ബറി.തജ.പറി.  തസക്രട്ടററി  എയും.ബമാലമുരളറി,   ശമാനറിമഹറിമ  ഗസവണറിയുംഗസ്  കമ്മറിറ്ററി
അസറിസ്റ്റന്റേസ്  കണ്വലീനര്  എന്.എയും.മനു.  ഗുരുമഹറിമ  ഗസവണറിയുംഗസ്  കമ്മറിറ്ററി  സകമാര്ഡെറിസനറ്റര്  എയും.  ശരണത്യ
എനറിവര് പ്രസയുംഗറിച്ചു. ശമാനറിഗറിരറി ആശ്രമയും ഉപസദശകസമറിതറി അയുംഗവയും ഒമമാന് മറിഡെറില് ഈസ്റ്റസ് യൂണറിസവഴറിറ്ററി
ഡെലീനുമമായ  സഡെമാ.ജറി.ആര്.കറിരണ്  സസമാഗതവയും  ശമാനറിഗറിരറി  മമാതൃമണ്ഡലയും  ഗസവണറിയുംഗസ്  കമ്മറിറ്ററി  തഡെപപ്പ്യൂട്ടറി
ജനറല് കണ്വലീനര് സരഖമാ മധുപമാല് കൃതജതയയും പറഞ.



സഫമാസട്ടമാകത്യമാപ്ഷന്  : ശമാനറിഗറിരറിയറില് നടന സഗമാബല് സരറിചസല് സകമാണ്സക്ലേവറിതന്റേ  സമമാപനചസമമാപന
സസമ്മളനയും സദവസസയും  മനറി കടകയുംപളറി സുസരന്ദ്രന് ഉദ്ഘമാടനയും തചയ്യുന്നു.  സകരള നറിയമസഭ മുന് തഡെപപ്പ്യൂട്ടറി
സലീക്കേര്  പമാസലമാടസ്  രവറി,ശമാനറിഗറിരറി  ആശ്രമയും  ജനറല്  തസക്രട്ടററി  സസമാമറി  നചതനത്യ
ജമാനതപസസറി,തവനറബറിള് സഡെമാ.  തമമാറഗമാലഗമാമ ഉപമാരമാധന,  തപ്രമാഫ.  എസസ്.  ആര്.ഭട്ടസ്,   തവനറബറിള്
റ്ററിക്കേസ് റ്റമായും ഡെപ്പ്യൂ,  എമറിററ്റസസ് ഓഫസ് ഗുവഹമാട്ടറി ആര്ചസ് ബറിഷപസ്  റവ.  സതമാമസസ് സമനമായുംപറമറില്,സഡെമാ.  അലകസ്
ഹമായുംസങ,സഡെമാ.ജറി.  ആര്.  കറിരണ് സഡെമാ.തക.തക.മസനമാജന്,എയും.ബമാലമുരളറി,   നവ.വറി.സശമാഭകുമമാര്,    സഡെമാ.

തക.എന്. ശത്യമാമപ്രസമാദസ്, എന്.എയും.മനു. എയും. ശരണത്യ,സരഖമാ മധുപമാല് എനറിവര് സമലീപയും.
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