െസൻറ മാർലിേബാർൺ പാരിഷ ചർച്ചിേല സ�ാഗതം
കർമ്മനിരതര ്രകിതീയ സാക്ഷികള� ഒരു കൂട്ടായ്മ മധ� ലണ്ടൻ

ഹൃദയ ഭാഗത്

തെന സ്ഥി െചയ്യ െസൻറ മാർലിേബാർൺ പാരിഷ േദവാലയം. ഏകേദശം 900 വർഷങ്ങള�
ചരി്രതമുറങ് ഈ േദവാലയം എക്കാലത അതിൻെറ

േ്രഷ്ഠമാ ്രപാർത്ഥനാ്രകമങ്ങള

്രകിതീയ സംഗീതത്തിൻെറയ േപരിൽ പുകൾെപറ്റതായിരു. ഇവിെട ആരാധിക്കാെനത
വിശ�ാസസമൂഹം ഇേപ്പാഴ ആ ൈപതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക അവർ ഉണ്ടായിരിക ൈവവിധ�ം
നിറഞ സമൂഹെത േസവിക്കുവാന സദാ തത്പരരാ.
ഹാർലി സ്്രടീൽ നിന്ന ഏതാനും മീറ്ററു മാ്രത അകെലയുള െസൻറ മാർലിേബാർൺ മുപ്പ
വർഷത്തിേലെറയാ ്രകിതീയ സൗഖ�ത്തിൻ പാതയിൽ ഒരു മാർഗദർശിയായി നിലനിൽക്കു.
ഈ േദവാലയത്തിൻ ഒരു ഭാഗം തെനയായ, കുറഞ ചിലവിൽ അപ്രഗഥനപരമാ
മാനസികേരാഗചികിത്സയ ആത്മ മാർഗദർശനവും നൽകിവരുന 'െസൻറ മാർലിേബാർൺ ഹീലിംഗ
ആൻഡ കൗൺസിലിങ െസൻറ്' എന സ്ഥാപ അന്താരാ്രഷ്ട തെന ്രപശസ്തിയാർജ
ഒന്ന. ഇത കൂടാെത പള്ളിയു നിലവറയിൽ എൻ.എച.എസ േഡാക്ടർമാരുെ 'മാർലിേബാർൺ
െഹൽത് െസൻറ്' എന േപരിലുള നൂതനമായ ഒരു ശസ്്രത്രകിയാവിഭാഗ ്രപവർത്ത വരുന്.
ലണ് �ിനിക്കിൻെറയ കിംഗ എഡേവഡ VII ആശുപ്രതിയുെടയു ചാപ്പലുകളി പൗേരാഹിത�
ഉത്തരവാദിത ഈ േദവാലയത്തില അതിഷ്ഠിതമായിരിക്ക. ഇതും
ൈവദ�ശാസ്്രതേമഖലയില േറായൽ േകാളജുകള�മായുളള അടുത്തത സജീവവുമായ സമ്പർക്
േരാഗശു്രശൂഷാേഖലയിലുള ഞങ്ങള� ്രപവർത്ത കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക സഹായിക്കു.
േദശിയ അധ�ാപനേക്രന, ഗണിതശാസ്്രതേക് എന് നിലകളിൽ ്രപശതിയാർജ്ജ 'െസൻറ
മാർലിേബാർൺ ചർച ഓഫ ഇം�ണ് സ്കൂ'; സംസാരം, ഭാഷാൈശലി, ആശയവിനിമയം എന്ന
ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന് ബുദ്ധിമുട് േനരിടുന െസക്കണ സ്കൂ വിദ�ാർഥികൾക്
്രപേത�കമായിട് സൗജന� വിദ�ാഭ�ാസ സ്ഥാപനമ 'െസൻറ മാർലിേബാർൺ ചർച ഓഫ ഇം�ണ്
്രബിഡ സ്കൂ'; എന് ഞങ്ങള� രണ് വിദ�ാലയങ്ങെളയ അവയുെട പൂർണതയിെലത്തിക
സഹായകമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക ഞങ്ങള� 'യങ് ചർച' വിഭാഗം ്രപവർത്ത വരുന്.
േമൽപറഞ രണ് വിദ�ാലയങ്ങ കൂടാെത േറായൽ അക്കാഡ ഓഫ മ�ൂസിക, െവസ്റ്റ്മി
സർവകലാശാല എന്നിവയുമായ െസൻറ മാർലിേബാർൺ വളെര അടുത രീതിയിൽ ്രപവർത്ത
വരുന്. ഇതിൽ ആദ�െത രണ്ടിടങ്ങളിെ പൗേരാഹിത�േസവനവും ഞങ്ങള നിക്ഷിപ്ത.
ലണ് ഡേയാസീസിൻെറ കീഴിലുള ഒരു പാരിെഷന നിലയിൽ ്രകിസ്തുവ േക്രന്ദീകൃത
പുറേമക് വീക്ഷണമുള്ളത ഒരു ദർശനമാണ ഞങ് േലാകത്തിനുമുന പങ്കുെവക്.
ൈദവത്തിൻ കൃപയാൽ ്രകിസ്തുവിൻ സുവിേശഷം ആതവിശ�ാസേത്താ മറ്റ�ള്ളവ
പറയുന്നതില ജീവിതത്ത യാഥാർഥ�മാക്കുന്നത, ൈദവത്തിൻ സ്േനഹത് മറ്റ�ള്
കൂടുതൽ അനുകമ്പേയാ േസവിക്കുന്നത, സൃഷ്ടിപരമ മാർഗങ്ങളിലൂ മറ്റ�ള്ളവരിേലക
െചല��ന്നതില എല�ാം പരിശുദ്ധാത്മാവ ശകതിയാൽ കൂടുതൽ പുേരാഗതി ൈകവരിക്കുവ
ഞങ് ആ്രഗഹിക്ക.
1770-ൽ ആണ ഈ േദവാലയത്തിൻ നിർമിതി ആദ�ം പരിഗണനയിൽ വരുന്. പാഡിങ്
സ്്രടീറ സ്ഥ അനുവദിക്കെപ്പടു അന്ന രാജസഭയിൽ വാസ്തുശിൽപിയായിരു സർ
വില�ം േചംേബഴസ നിർമാണത്തിൻ പദ്ധ തയ്യാറാക്കു െചയ്ത. എന്ന ഈ ആശയം
പിന്നീടുേപക്ഷിക് േദവാലയനിർമിതിക്കായനുവദ സ്ഥ ഒരു ശമശാനഭൂമി
ഒരുക്കുന്നതിേല വാങ്ങിക്കെപ്പ െചയ്ത. പള് ഇേപ്പ സ്ഥി െചയ്യ സ്ഥ 1810-11
കാലയളവിലാണ വാങ്ങിക്കെപ. അടുത്ത പാരിഷ േദവാലയത്തിൻ ്രപവർത്െള
പിന്തുണ സഹായിക്ക ഒരു 'ചാപ് ഓഫ ഈസ' ആയിട്ട ഇവിടം ആദ�ം വിഭാവനം
െചയ്യെപ.
സർ വില�ം േചേമ്പഴ്സി ശിഷ�നായ േതാമസ ഹാർഡവിക് നിർമാണപദ്ധതി തയ്യാറാക്കു
െകട്ടിടത്ത ശിലാസ്ഥാപ 1813 ജൂൈല 5-നു നിർവ്വഹിക്കെപ്പ െചയ്ത. പിന്ന ഈ
െകട്ടി വിപുലീകരിക്കുവാന ഇത പാരിഷ ചർച തെന്നയാ മാറ്റ�വാന തീരുമാനമുണ്ടാ.
അതിനു േശഷമാണ ഇേപ്പ കാണുന േഗാപുരം നിർമിക്കെപ്പടു, മുൻവശം വീതി കൂട്ടെപ്പടു,
ഭീമാകാരമായ െകാരിന്-േകാളങ്ങേളാട്കൂ മണ്ഡ തീർത്തതുെമല�. പള്ളിയു താഴ്ഭാഗ

മുഴുവനായിത്ത നീണ് കിടക്ക രീതിയിൽ കമാനങ്ങേളാടുകൂട നിലവറ ഇവിടുെത ഒരു
്രപേത�കതയാ.
നിലവറയുെട ശവക്കല�റകൾക് വിസ്തൃതമാ ഒരു ഭാഗം ആദ�കാലത് നീക്കിവചിട്ട�ണ്ടാ.
1853-ൽ ഈ കല�റകൾ (ആവശ�മായ അനുമതിേയാടുകൂെട) അടക്കുകയ 1980-കള�െട മധ�ത്ത
ഇവിെടയുണ്ടായിര ശവെപ്പട് സർറിയിലുള ്രബൂവൂഡ െസമിേത്തരിയിേല മാറ് വീണ്ട
അടക് െചയ്യ�കയ െചയ്ത. നിലവറയാകെട, ഇേപ്പാഴ 'ഹീലിംഗ ആൻഡ കൗൺസിലിങ
െസൻറ്', സാ്രകെമൻ ചാപ്, െജറുസേലം ചാപ്, എൻ.എച.എസ മാർലിേബാർൺ െഹൽത്
െസൻറർ എന്ന ഉൾെകാള്ള�ന്നതി രൂപാന്തരെപ്പടുത് െചയ്ത.
1817-ൽ തുറന് ്രപവർത്തനമാരം ഇേപ്പാഴ െകട്ടി ഈ പാരിഷിെന േസവിക്ക നാലാമെത
നിർമിതിയാണ. 12-ആം നൂറ്റാണ്ട തുടക്കത സ്ഥാപിക് ആദ�െത േദവാലയെകട്ടി വിശുദ
േയാഹന്ന സുവിേശഷകൻെറ നാമത്ത സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട. ഓക്സ്േഫാ സ്്രടീറ,
സ്്രടാറ്റ് പ്േളസിനടുത്ത സ്ഥി െചയ്തിരു ഈ പള് അന് ൈടബർൺ, ലിസ്
(ലിൽേസ്റ) എന് ്രപഭുകുടുംബങ്ങള പാരിഷ േദവാലയമായിരുന്. സ്്രടാറ്റ് േ�യസിെല
തുറസ്സ േകാർട്യാർഡ ആദ�െത പാരിഷ േദവാലയത്തിൻ െസമിേത്തരിയായിരുന്നത
കണക്കാക്കെപ.
1400-ഓടുകൂടി െസൻറ േജാൺസ ഒട്ടനവ അറ്റകുറ്റപ േവണ്ടിവ ജീർണാവസ്ഥയിലാവുകയ,
അേതാടുകൂടി േദവാലയം െപാളിച്ച�മാറ്റെപ്പ െചയ്ത. ൈവകാെത ഒരു പുതിയ െകട്ടി
ൈടബർൺ ്രപഭുകുടുംബത്തി എതിർവശത്താ (ഇേപ്പ ലണ് �ിനിക്കിൻ 'ഡച് ഓഫ
െഡേവാൺഷയർ' ശാഖ ്രപവർത്തി സ്ഥ) പണി തീർത്. രണ്ടാമ ഈ േദവാലയെകട്ടിടവ,
അതിനുേശഷം ഉണ്ടായിര െകട്ടിടവ സ്ഥി െചയ്തിരു സഥലത് ഇേപ്പാഴു 'ഓൾഡ ചർച
െമേമ്മാറി ഗാർഡൻ' ആണ (മാർലിേബാർൺ ൈഹ സ്്രടീറ്റ വടേക്കയ). ഈ പള്ളിയ
വച്ച ്രഫാൻസി േബക് 1601 െമയ 11-ആം തീയതി വിവാഹിതനായത.
1740-ൽ ഒരു പുതിയ െകട്ടി ഇേത സ്ഥലത്ത പണികഴിക്കെപ. ഇവിെടയാണ 'െമതഡിസ് ചർച'
സ്ഥാപ ചാൾസ െവസലി തൻെറ കുടുംബാംഗങ്ങേളാെടാ അന്ത�വി്ര െകാള്ള�.
അേദ്ദഹത്ത ഓർമ നിലനിർത്തുവാനാ നിർമിച 'ഒെബലിസക' സ്മാരക ഇവിെട കാണുവാൻ
കഴിയും. ൈബറൺ ്രപഭുവിെ സ്നാനെപ്പടുത്ത, െനൽസൺ ്രപഭ ്രപാർത്ഥനാശു്രശൂഷ
പെങ്കടുത്തിരു, 1803 െമയ 3-ആം തീയതി േലഡി ഹാമിൽട്ടണില തൻെറ പു്രതിെ
സ്നാനെപ്പടുത് െകാണ്ടുവന്നതുെ ഈ േദവാലയത്തിലായിരു. വളെര ്രപശസ്തര
ഒട്ടനവ ആള�കള�മായി ഈ ആരാധനാലയത്തി ബന്ധമു. പള്ളിയു ഉൾവശം വില�ം
േഹാഗാർത് 'േറക്കിൻ ്രപയാണ' എന തൻെറ ചി്രതസമാഹാരത്തിെലാ 'േറക്കിൻ വിവാഹം'
എന ചി്രതത് ഉപേയാഗിച്ചിട്. ഇവിടുെത ചുവരുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന അേനക
സ്മാരകങ്ങ ചിലത (ആൻ ഓഫ െഡന്മാർക്കിൻെ, െഹൻറിേയറ മരിയ രാജ്ഞിയുെടയ
പാനപാ്രതവാഹകൻന്േറതുൾെപ) ഇേപ്പാഴ പാരിഷ േദവാലയത്തിൻ പടികള�െട വശങ്ങള
ദർശിക്കുവ സാധിക്ക. രണ്ട േലാകമഹായുദ്ധത്തിൻെറയിെടയ േകടുപാടുകൾ കാരണം 1949ൽ ഈ െകട്ടി െപാളിച്ച�മാേറ്റണ്ടിവന ഇവ പുതിയ െകട്ടിടത്തി മാേറ്റണ്ട.
ഈ േദവാലയവുമായി ബന്ധെ മറ് ്രപധാ വ�കതികളിൽ െജയിംസ ഫിഗ്, െജയിംസ ഗിബസ,
എഡ്മണ േഹായിൽ, േജാൺ ൈറസ്്രബ, േജാൺ അലൻ, െജയിംസ െഫർഗുസൺ, അലൻ റാംസി,
സ്റ് േസ്റ്റസ, േപാർടലാൻഡ ്രപഭുക, കേരാലിൻ വാട്സ എന്നിവര ഉൾെപ്പടു.
ഇന് കാണുന പള്ളിെക്ക പണികഴിപ്പിച്ച (ഏകേദശം £80,000 ചിലവിൽ) മേനാഹരമായ
ചുവർചി്രതങ്ങേളാടുകൂ െറൈനസ്സ ൈശലിയിലുള ഇേപ്പാഴ അൾത്താരയടങ ഭാഗം
ആദ�ം ഇല�ായിരുന്. ഇത 1884-ൽ േതാമസ ഹാരിസ കൂട്ടിേച്ചർ. അൾത്താരയു ആദ�െത
സ്ഥാ േമൽക്കൂരയിേല പണിതിട്ട കുരിശിൻെറ െതാട്ട�താെഴയായിരു (ഇേപ്പ ഗായകസംഘം
നിൽക്കുന്). ആദ�െത ആ അൾത്താരയു മുന്ന വച്ചായിരു 1846-ൽ േറാബർട് ്രബൗണിങ്
എലിസബത് ബാെരറ്റ വിവാഹിതരായത. പഴയ അൾത്ത ഇേപ്പ േഹാളി ഫാമിലി ചാപ്പല
ആണ സ്ഥാപിച്ചിരി. അതിനു മുകളിലായി െബഞ്ചമ െവസ് പുതിയ പാരിഷ പള്ളിക്
സമർപ്പ വിശുദ കുടുംബത്തിൻ ചി്രതവു കാണുവാൻ സാധിക്ക.

1817-െല പാരിഷ െകട്ടി 3,000 േപെര ഉൾെക്കാള്ള തക വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്ന
പറയെപ്പടു. മാ്രതവുമല, ഇേപ്പാഴ ഗാലറിയുെട അവേശഷിപ്പ� കാണുവാനും സാധിക്ക.
ഇേപ്പ ഇവിെടയുള 'ഓർഗൻ' രാജ�െത തെന ഏറ്റവ മികച സംഗീത ഉപകാരണങ്ങളിെലാന.
1987 ജൂൈല മാസത്തില ഇത നിർമിക്കുവാനാ ഓസ്്രടിയയി റീഗർ ഓർെഗയ്ൽേബാവിെ
ചുമതലെപ്പടുത്. പള്ളിയുെടയ അടുത്തുതെന് േറായൽ അക്കാഡ ഓഫ മ�ൂസിക്കിൻെറയ
ഒരു സംയുകത സംരംഭമായിരുന് അത. ഒന്ന നിലയിലുള ഗാലറികള�െട അറ്റ കാണുന ഓർഗൻ
ൈപപ്പ� ഇതിനു മുൻപിവിെടയുണ്ടായിര ഉപകരണങ്ങള�േടത.
പള്ളിയു െതാട്ടടുത െഡവൺഷയർ െടറസ്സ ആണ ചാൾസ ഡിക്കൻസ അേദ്ദഹത്ത
കുടുംബവും അനവധി വർഷങ് താമസിച്ചിരു. അേദ്ദ തൻെറ മക്ക സ്നാനെപ്പടുത്
ഇവിേടക് െകാണ്ടുവരികയ പിന്ന ആ ചടങ് തൻെറ 'േഡാംബി ആൻഡ സൺ' എന േനാവലിൽ
വിവരിക്കുകയ െചയ്തിട്ട.
രണ്ട േലാകമഹായുദ്ധത്തിൻെറയിെടയ േബാംബാ്രകമണത് പള്ളിയു 'െസ്റ്റ �ാസ'
ജനാലകള�ം േജാർജിയൻ േമൽക്കൂരയ തകരുകയുണ്ടാ. പഴയ ജനാലകള�െട ചിതറിയ കഷ്ണങ
േശഖരിച് വയ്ക്കുക പിന്ന ഇന് കാണുന ജനാലകളിലുറപ്പിക്കു െചയ്ത.
പള്ളിയുെടയുള കാണുന േമന്മേയറ സ്ഫടികനിർമ്മിത ഷാൻഡലിയറുകൾ 1968-ൽ െസൻറ
മാർലിേബാർൺ

ടൗൻേഹാളിൽ നിന്ന ഇവിേടക് മാറ്റിയത. െസൻറ മാർലിേബാർൺ 'ബേറാ'

മിഡിൽെസക്സിലു മറ് െമേ്രടാെപാളിറ ബേറാകള�മായി കൂട്ടിേച് െവസ്റ്റ്മി നഗരം
രൂപീകരിച്ചതി േശഷമായിരുന് ഇത.
േ്രശഷ്ഠമ സ്മരിണികള�െ േശഖരത്ത ഈ പാരിഷ പള്ളിയു ചുവരുകൾ അലംകൃതമാണ.
ഇവയിൽ ഒട്ടനവധിെയ ഈസ് ഇൻഡ�ാ കമ്പനിയു െകാേളാണിയൽ ഭരണാധികാരികള�െടയും,
ഗവർണർമാരുെടയും മറ്റംഗങ്ങള�െ പക്കലുള്ളതായി.
െസൻറ മാർലിേബാർൺ േദവാലയത്ത എക്കാലത മഹത്ത ഒരു സംഗീത
പാരമ്പര�മുണ്ടായി. ഇന് പത് സ�രങ്ങള ഇവിടുെത െ്രപാെഫഷണ ഗായകസംഘെത
നയിക്കാനാ ഡയറക്ട ഓഫ മ�ൂസിക, അസിസ്റ ഡയറക്ട ഓഫ മ�ൂസിക, ഓർഗൻ സ്േകാള
എന്നിവരു. ഇവിടുെത ഗായകസംഘത്തിനുേവ സർ േജാൺ സെറ്നർ 1886-ൽ ഓറേറ്റാറിേ
്രകൂസിഫിക എന ഒരു സംഗീതകൃതി രചിക്കുകയ തുടർന്ന എല�ാവർഷങ്ങളില അതിവിെട
അരേങ്ങറുകയ െചയതു വരുന്.
1846 െസപ്റ്റ 12-നു ഇവിെടവച് നടന കവികളായ േറാബർട് ്രബൗണിങ്ങിൻെറ എലിസബത്
ബാരറ്റിൻെറയ വിവാഹത്തിൻ സ്മരണികയാ 'ദി ്രബൗണി റൂം' എന മുറിയിലുള െസ്റ്റ
ഗ്ളാ ജനാല വിന്നിെപഗി ്രബൗണി െസാൈസറ്റിയു സമ്മാനമ. കവികള�െട പിച്ചളയില
രണ് ലംബശിൽപങ്ങള ഈ മുറിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്ക.
പള്ളിയു അൾത്താരയടങ ആപ് എന് വിളിക്ക മേനാഹരമായ ഭാഗം, മേഹാഗണിയിൽ
തീർത ഇരിപ്പിട, ഗായകസംഘം നിൽക്ക പന്, സ�ർണത്ത െപാതിഞ ഇംഗ്ളീ 'ബേറാഖ'
രീതിയിലുള അലങ്കാരപ്പ എന്നിവെയല� 1880-കള�െട മധ�ത്ത േതാമസ ഹാർഡവിക
രൂപകൽപന െചയ്തതാ. 1884-ൽ ആണ പണികൾ ആരംഭിച്. അതിൻെറ സ്മരണാർത മിസിസ
�ാഡ്സ് ഒരു കല�് ഇവിെട സ്ഥാപിക്കു െചയതു (ഇത ആപ്സിൻെ പുറംചുവരിൽ
കാണാവുന്നത). ആപ്സിൻെ അലങ്കാരപ്പ നിർവഹിച് എഡവാർഡ ആർമിേറ് ആർ.എ.
ആയിരുന്. ഒരു കാലത് അേദ്ദഹത്ത അലങ്കാരപദ്ധതികൾക്കന ഗാലറികള�െട നിരയിെല
വൻ ജനാലകൾക്കിടയ മ�ുറലുകള�ണ്ടായിരു. എന്ന ഇവ 1940-കള�െട അവസാനകാലത്
െപയിൻറ െചയ്ത മറച് കളഞ്.
900 വർഷങ്ങളാ ഈ ്രകിതീയ ആരാധനാലയം മധ�ലണ്ടന അതിൻെറേമൽ
നിക്ഷിപ്തമായിരി കടമകൾ നിർവ്വഹിച്ച�െകാണ്ടി. ഓക്സ്ഫ സ്്രടീറ്റ വടേക്കാട,
എഡ്േജ�

േറാഡിൻെറ കിടേക്കാട, �ീവലൻഡ സ്്രടീറ്റ പടിഞ്ഞാേറാട്ട എല�ാ ലണ്

പാരിഷ പള്ളികള സ്ഥാപി െസൻറ മാർലിേബാർൺ പാരിഷ പള്ളിയി െറക്ടർമാരു
വാർഡൻന്മാരുമ. കാലം ഏൽപിച േകടുപാടുകൾ മാറ്റ, നിലവറ വിപുലീകരിക്ക, െസൻറ
മാർലിേബാർൺ ഒരു െചറു ഉൾനാടൻ ്രപേദശെമ നിലയിൽ നിന്ന നാഗരിക െമേ്രടാേപാലി

എന്നതിേലക വളർച്ചയു കഥ േലാകത്തിനുമുന കാഴ്ചവയ്ക തുടങ്ങ
വൻലക്ഷ�ങ്ങള� 2016-ൽ 'ദി െഹറിേറ് േലാട്ട ഫണ്' ഏകേദശം £4 മില�ൺ ്രഗാൻ ആയി
പാരിഷിേലക് അനുവദിച്. മനുഷ�ജീവിതങ്ങ മാറ്റിമറിക്കുന് സമൂഹെത
വാർെത്തടുക്കുന് തങ്ങള� പരി്രശമ ൈദവത്തിൻ കൃപയാൽ െസൻറ മാർലിേബാർൺ
തുടർന്നുെകാണ്ടിരി.
െറവ. കാനൻ സ്റ് ഇവാൻസ,
െറക്ട

