
ദേവനതെആരപ്രക്ികും?

 ◗സുരേഷ്കൃഷ്ണൻ

രേന്ത്തഹരിതലാഭമലാ
ക്കലാൻലഷേധ്മിട്ടുേേ'െലാ
പേയ്്കഒരുമരം"എന്േ
ദ്തിയുമലായിമലയലാേ

ത്തിന്റെമഹലാെെൻമമ്മൂട്ിമുന്ിട്ിെ
ങ്ങിയിരിക്കുന്,മമ്മൂട്ിഫലാൻസ്അ
പസലാസിപയഷനുംപവലാേടേിപയഴ്സും
പചർന്്സംസ്ഥലാെതലത്തിൽെെപ്ി
ലലാക്കുന്ഈേദ്തിയിൽന്പ്ട്മര
ങ്ങൾക്്കമതമില്എന്തലാണ്പ്രപതധ്
െത.എന്്ത..മരങ്ങൾക്്കമതപമലാ?എ
ന്ലാണ്ചിന്തിക്കുന്ന്തങ്കിൽഉത്ത
രംസിംേിൾ.ഇത്പെരേമലാണ്മലാ
ന്ഷ..ഇവിെിപപ്ലാഇങ്ങന്െയലാെലാ
രധ്ങ്ങൾ...

മരങ്ങൾക്്കമതമുന്ടേന്്െന്ടേ
ത്തിയതിനുേിന്ിൽഒരുന്ചെിയെഥ
യുട്േ.ഏതലാനുംമലാസങ്ങൾക്കുമുമ്്മ
മ്മൂട്ിെമ്മുന്െെലാട്ിൽഒരിെത്്തവൃഷേ
ഹതെെൽഉദഘലാെെംന്ചയ്ലാന്െ
ത്തി.ആൽമരമലാണ്സംഘലാെെർെ
െലാെലായിഅപദേഹത്തിെ്െൽെിയത്.
ഒരുതണൽമരപത്തക്കലാൾെല്തപല്
ഒരുഫലവൃഷേംെടുന്ത്എന്ലായി
രുന്നുമമ്മൂട്ിയുന്െസംശയം.ആൽമ
രംഹിന്ദുമിപത്തലാേജിയുമലായിബന്ധ
ന്പ്ട്തുന്െലാടേലാണ്അഹിന്ദുവലായമ
മ്മൂട്ിആൽമരംെെലാൻമെിച്ന്തന്ലാ
യിവധ്ലാഖധ്ലാെം...

ആസംഭവംഅപദേഹന്ത്തപവദ
െിപ്ിച്ചു.ശ്രീെലാരലായണഗുരുഅരുവി
പ്പുെത്്തെമ്മുന്െശിവന്െപ്രതിഷ്ഠിച്തു
പേലാന്ലമമ്മൂട്ിെലാപേയ്്കഒരുമരംേദ്
തിയിൽമതമില്ലാത്തആൽമരങ്ങൾ
വച്ചുേിെിപ്ിക്കുന്നു.മമ്മൂട്ിപയലാന്െലാപ്ം
െലാപേയ്ന്ക്കലാരുമരംേദ്തിയിൽേ
ന്ത്രണ്ടുലഷേംവൃഷേഹതെൾപെര
േത്തിൽഅപങ്ങലാേമിപങ്ങലാേംവച്ചു
േിെിപ്ിക്കുന്ഈേദ്തിക്്കപെതൃ
തവേംെൽകുന്ത്ശലാന്തിഗിരിആശ്ര
മംഓർഗഹെസിംഗ്ന്സക്രട്െിസവേലാ

്ക
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ദേവനതെആരപ്രക്ികും?

മിഗുരുരത്െംജ്ഞലാെതേസവേിയലാണ്.
വർഗീയവിരുദ്ന്സമിെലാറുെേിലംമതലാ

തീതആത്ീയതചർച്ന്ചയ്യുന്സ്ഥലങ്ങ
േിലംസലാംസ്െലാരിെകൂട്ലായ്മെേിലംമൂലധ്
പബലാധെക്ലാസ്സുെേിലംപ്രകൃതിസൗഹൃദശി
ല്ശലാലെേിലംഹജവകൃഷിേരിേലാലെത്തി
ലംപ്രവലാസിപ്രശ്െങ്ങേിലംഈസെധ്ലാസി
ന്യെണ്ടുമുട്ടുന്നു.

ആത്ീയതസമൂഹബന്ധിയലായഒരനുഭ
വമലാന്ണങ്കിൽആത്ീയപ്രവർത്തെർസമൂ
ഹത്തിലലാണ്ജീവിപക്കടേത്.ജെങ്ങളുന്െവധ്
ക്തിേരവംഹൃദയേരവമലായസംഘർഷങ്ങേി
ലലാണ്ഇെന്േെലെൾെെപത്തടേത്.ഈആ
ത്പബലാധത്തിൽെിന്ലാണ്തന്റെപ്രവർത്ത
െങ്ങൾഎന്്അെിവരയിടുന്സവേലാമിഗുരുരത്
െംജ്ഞലാെതേസവേിന്യവധ്തധ്സ്തെലാക്കുന്ഘ
െെങ്ങൾഅെവധിയലാണ്.

ഇെലാഖിൽകുടുങ്ങിപപ്ലായമലയലാേിെഴ്സു
മലാന്രെലാട്ിന്ലത്തിക്കലാനുേേഗവൺന്മന്റ്െ
െേെിെൾഏെീെരിച്തുംഊർജ്ജിതമലാക്കി
യതുംെലാഷണൽപഫലാെംപഫലാർേീപ്ിൾസ്
ന്റ്റ്്സിന്റെയുംപ്രവലാസിമലയലാേിന്ഫഡപെ
ഷന്റെയുംമുഖധ്രഷേലാധിെലാരികൂെിയലായസവേലാ
മിയുന്െപെതൃതവേത്തിലലാണ്.അടുത്തെലാലത്്ത
പെരേീയസമൂഹന്ത്തസലാമുദലായിെസ്േർ
ദേയിപലയ്്കെയിച്ശ്രീെലാരലായണഗുരുവിന്റെ
പേരിൽെണ്ണൂരിലടേലായപ്രശ്െത്തിൽസലാമു
ദലായിെസൗഹലാർദേംഊട്ിയുെപ്ിക്കലാനുേേപു
പരലാഗമെപ്രസ്ഥലാെങ്ങളുന്െേരിശ്രമങ്ങൾക്്ക
ചുക്കലാൻേിെിച്തുംസവേലാമിതന്ന്.

സവേലാമിവിപവെലാെന്നുംശ്രീെലാരലായണഗു
രുവിനുംപശഷംജലാതിഅേെെമലാണ്,േെയു
ന്തുംപചലാദിക്കുന്തുംഎന്്പെരേീയസമൂഹ
ന്ത്തെിരന്തരംഓർമ്മിപ്ിക്കുന്ഒരലാത്ീയപ്ര
വർത്തെൻ....!ഹദവത്തിന്റെസവേന്തംെലാന്െ
ന്ഖൃലാതിയുേേപെരേന്ത്തപപ്ലാന്ലലാരുസം
സ്ഥലാെത്തിന്റെസർവ്െലാശത്തിെ്ജലാതിേെ
ച്ിൽെലാരണമലാകുന്മന്്അപദേഹത്തിന്റെവലാ
ക്കുെൾെന്മ്മഓർമ്മിപ്ിക്കുന്നു.പലലാെത്തി
െലാന്െമലാതൃെയലാവന്മതലാതീതആത്ീയത
പുലരുന്ഒരന്തലാരലാഷ്ട്രതീർത്ലാെെപെന്ദ്രമലാ
യിശലാന്തിഗിരിന്യവേർത്തിന്യടുത്തഎഴുത്തു
െലാരനുംസലാംസ്െലാരിെെലായെനുംവലാഗ്ിയു
മലാണപദേഹം.െലാവിെടേലാൽആൾഹദവന്മ
ന്്അെിയലാന്തവിേിച്ചുശീലിച്മലയലാേിെൾ

ക്കിെയിലലാണ്ഇങ്ങന്െഒരലാത്ീയപ്രവർത്ത
െൻപ്രവർത്തിക്കുന്ത്....!

പെരേത്തിന്റെെപവലാത്ലാെശില്ിക്കുപേലാ
ലംരഷേയില്ലാത്തെമ്മുന്െെലാട്ിൽമതത്തിെ
പ്പുെത്്തഊഷ്മേഹൃദയങ്ങൾന്െലാട്േഒരുകൂട്ലാ
യ്മഉടേലാെണന്മന്്ഇപദേഹംസവേപ്നംെലാണു
ന്നു...!!അതിനുപവടേിയുള്അഷേീണപ്രവർ
ത്തെങ്ങൾക്കിെയിൽസവേലാമിന്യെണ്ടുമുട്ിയ
പപ്ലാൾആൾഹദവങ്ങന്േക്കുെിച്്പചലാദിക്കലാ
െലാണ്ആദധ്ംപതലാന്ിയത്....

ആൾ  സേ വ ങ്ങ ള  ു് ണ്ോ? എ ന്ോ ണച് ആൾ 
സേ വ ങ്ങ രള കേ ുറി ച്  ുളള അ ഭി ശപോ യം ?
അർത്രഹിതമലായവലാക്കലാണത്.ഞലാൻഹദ
വന്ത്തെടേിട്ില്.േപഷേ,ഹദവിെമലായിസം
സലാരിക്കുെയുംപ്രവർത്തിക്കുെയുംന്ചയ്തഗുരു

ക്കൻമലാന്രെടേിട്ടുട്േ.സഹിഷ്ണുതയിലംഅ
ഹിംസയിലംസ്പെഹത്തിലംഅധിഷ്ഠിതമലാ
യിരുന്നുഅവരുന്െവലാക്കുംപ്രവർത്തിയും.സ
മൂഹംഅവന്രഹദവത്തിന്റെപ്രതിപുരുഷൻ
മലാരലായിെണ്ടു.നൂറുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്്ജീവി
ച്ിരുന്ശ്രീെലാരലായണഗുരുതന്ന്വലിയഉ
ദലാഹരണം.

വർഗബഹുജെസംഘെെെൾപേലാലംആ
ദധ്െലാലത്്തഗുരുവിന്െആൾഹദവങ്ങളുന്െേ
ട്ിെയിലലാണ്ന്േടുത്തിയിരുന്ത്.വർഗീയഫലാ
സിസ്റ്്െെന്നുെയറ്വംജലാതിേെച്ിലംകൂെി
യപപ്ലാഴലാണ്ഗുരുവിപെപപ്ലാലംേഠിക്കലാനുംയു
ഗപുരുഷനുംെപവലാത്ലാെശില്ിയുമലായിഅവ
പരലാധിക്കലാനുന്മലാന്ക്കശ്രമങ്ങളുടേലായത്.നൂറു
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്്ജീവിച്വരുന്െയിെയിന്ല
സമെലാലിെെലായിരുന്നുഗുരു.അയ്ലായിരംവർ
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ഷങ്ങൾക്കുമുമ്്ശ്രീകൃഷ്ണനുംഅക്കലാലന്ത്ത
സമൂഹത്തിൽസമെലാലിെെലായിരുന്നു.പയ
ശുവംപമലാസസുംമുഹമ്മദ്െബിയുംശ്രീബുദ്
നുന്മലാന്ക്കമനുഷധ്രലായിജെിച്്മഹലാത്ലാക്ക
േലായിമലാെിയവരലാണ്.

ഇെിയുംഹദവസമന്ലാരലായമനുഷധ്ജന്
ങ്ങൾഉടേലാെില്ലാന്യന്്എങ്ങന്െേെയലാൻ
െഴിയും.ഇന്ന്ത്തഗുരുക്കൻമലാർപമലാഷേപ്രലാ
പ്ിക്കുംജീവിതപ്രലാപ്ിക്കുമലായലാണ്സലാധലാരണ
ക്കലാർന്ക്കലാപ്ംെിന്്പ്രവർത്തിക്കുന്ത്.ആ
ത്ീയപുരുഷൻമലാരിൽഅപൂർവ്ംചിലെള്
െലാണയങ്ങൾഉടേലായിട്ടുടേലാവലാം.സലാമൂഹിെ

അരലാജെതവേത്തിന്റെഉപേലാല്ന്ങ്ങേലായിരലാ
ഷ്ട്രീയത്തിലംസലാമൂഹിെസലാംസ്െലാരിെരം
ഗത്തുന്മല്ലാംെള്െലാണയങ്ങൾഉടേപല്ലാ...
സമെലാലിെപലലാെത്തുജീവിക്കുന്ആത്ീയ
പുരുഷൻമലാന്രആൾഹദവങ്ങന്േന്നുവിേിക്കു
ന്തിനുേെരംഹദവത്തിന്റെആളുെൾഎ
ന്നുവിേിക്കലാെലാണ്എെിക്കിഷ്ടം.

ജോ തി െോ ഷശടീ യം
െോ ഷശടീ യ വും െോ ഷശടീ യ പോർ ട്ി ക ളും സോ മൂ 
ഹത്യ രക ട്  ുറ ി് നച് വ ള രെ ന ല് തോ ണച്. പ ് ഷേ 

അ ധി കോ െ ് മോ ഹം െോ ഷശടീ യ രത്ത ജോ തി 
െോ ഷശടീ യ മോ കേി മോ   റെി യി െി കേ  ുന് .ു വ െോൻ 
്പോ ക  ുന് ഭ വി ഷത്യ ത്ത  ുകൾ... ?
രലാഷ്ട്രീയന്മന്ലാൽഅധിെലാരംഎന്ലാണ്ഇ
പപ്ലാഴന്ത്തഅർത്ം.അധിെലാരത്തിന്റെരലാ
ജവീഥിയിന്ലത്തലാൻഏതുവഴിയുംസവേീെരിക്ക
ന്പ്ടുന്നു.ഇവിന്െമതങ്ങളുംഅവയുന്െഅനു
യലായിെളുംഓപരലാതിരന്ഞ്ടുപ്പുവരുപമ്ലാഴും
വിലപേശുന്നു.ബലാലറ്ിലൂന്െഅധിെലാരത്തിൽ
എത്തിയപലലാെത്തിന്ലതന്ന്ആദധ്ന്ത്തെ
മ്മയൂണിസ്റ്്ഗവൺന്മറെിന്െവിപമലാചെസമര
ത്തിന്റെപേരിൽതലാന്ഴഇെക്കിന്ക്കലാടേലാണ്
ഇവിന്െജലാതിരലാഷ്ട്രീയത്തിെ്അെിത്തെയിട്
ത്.ഏന്തങ്കിലംഒരുരലാഷ്ട്രീയേലാർട്ിയുന്െസ
ഹിഷ്ണുതന്െലാണ്ടുമലാത്രംെമ്മുന്െെലാട്ിൽസ
മലാധലാെംപുലരുന്നുന്വന്്ആന്രങ്കിലംഅവ
െലാശന്പ്ടുന്മന്്എെിക്്കപതലാന്നുന്ില്.രലാ
ഷ്ട്രീയത്തിന്റെജലാതിമതവതക്കരണത്തിന്െ
തിപരപുതുതലായിഎന്ന്തങ്കിലംഉെൻന്ചയ്ലാ
െലാകുന്മന്നും....മതപ്രീണെങ്ങൾക്കുംജലാതീ
യതയ്കക്കുമപ്പുെംസഹിഷ്ണുതയുപെയുംസഹെ
ത്തിന്റെയുംഒപരെ്െന്മ്മപെലാർത്തുെിർത്തുന്നു
ട്േ.യുഗപുരുഷൻമലാർെെത്തിയെപവലാത്ലാ
െപ്രക്രിയയുന്െബലാക്കിേത്രമലാണത്.പെരേ
ത്തിൽഇന്്ജലാതിരലാഷ്ട്രീയത്തിന്െതിന്രപു
തുതലായിഎന്ന്തങ്കിലംന്ചയ്ലാൻെഴിയുന്മന്്
വിചലാരിക്കുന്ില്.

െഗരത്തിന്ലന്െയിൽപവസ്പറ്ഷെിൽഒ
രുേലാെ്വടേിെൾക്്കവന്നുപചരലാനുള്േലാതെ
ളുടേലാകും.േലവടേിെൾആേലാതെേിപലക്്ക
വന്നുപചരുെയുംകുപെവടേിെൾഅവിന്െവി
ശ്രമിക്കുെയുംഇെിയുംകുപെവടേിെൾആ
േലാതെേിൽെിന്നുംസ്പറ്ഷൻവിട്ടുപേലാവെ
യുംന്ചയ്യുന്നുടേലാവം.േപഷേെഗരമുഖങ്ങൾ
മലാഞ്ഞുതുെങ്പമ്ലാൾഅെവധിയലായആേലാ
തെൾഒരുസമലാന്തരേലാതയിപലക്്കചുരുങ്ം.
ഒരുസമയംഒരുവടേിക്കുമലാത്രപമആേലാതയി
ലൂന്െപേലാെലാൻെഴിയൂ.േലജലാതിമതചിന്തലാ
ധലാരെൾെമുക്കുമുന്ിലന്ടേങ്കിലംഅന്ത:സ
ത്തന്യസംബന്ധിച്്േരിപശലാധിക്കുപമ്ലാൾ
എല്ലാംഒരുേലാതയിപലക്്കഒരിക്കൽവന്നുപച
പരടേിവരും.േലവടേിെൾഒരുേലാതയിൽഎ
ന്പേലാന്ലഒരുസത്തയിലൂന്െേലചിന്തലാധലാ
രെൾെെന്നുപേലാെന്ട്.സഹിഷ്ണുതയുന്െമഹലാ
മലാെവിെയിൽജലാതിരലാഷ്ട്രീയംന്െലാട്േപെട്ം
ഉടേലാക്കുന്വന്രജെങ്ങൾഒറ്ന്പ്ടുത്തുന്ഒ
രുെലാലംഅെധിവിദൂരമല്.

മ ത വും ആ ത്ീ യ ത യും
ഒ െ  ുഭോ ഗ ത്തച് ജോ തി ് ചോ േി കേ  ുന് തും പ റ യു 
ന് തും ബ ല ര  ്ട  ുന് .ു മ റ  ുഭോ ഗ ത്തച് തോ ങ് രള 
്്ോ ല  ുള്ള വർ മ തോ തീത ആ ത്ീ യ ത രയ 
കേ  ുറി ച്ച് സം സോ െി കേ  ുന് .ു ഈ പ േം ശ് ീ നോ 
െോ യ ണ ഗ  ുെ  ുവി രറെ കോ ല ത്ത  ുത രന് ചർ ച് 
രച യ്യ ര  ്ട്ച് ത  ുട ങ്ങി യ തോ ണച്. മ ത ങ്ങ രള മോ   
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റെി നിർ ത്തി ആ ത്ീ യ ത രയ ്    റെി ചർ ച് സോ 
ധത്യ മോ ് ണോ?
മതലാതീതആത്ീയതന്യന്ലാൽമതങ്ങന്േ
പൂർണ്ണമലായുംെിരലാെരിക്കലല്.മെിച്്മതങ്ങളു
ന്െേരിമിതിയ്കപ്പുെത്തുേേആത്ീയഅപെവേഷ
ണമലാണ്.മതങ്ങന്േമലാറ്ിെിർത്തിആത്ീയ
തയില്.ന്തലാലിയറ്േഴംപേലാന്ലയലാണത്.യ
ഥലാർത്ത്തിൽആത്ീയതയിൽെിന്നുമലാണ്
മതംരൂേന്പ്ട്ിരിക്കുന്ത്.ആത്ീയആചലാ
രധ്ൻമലാർരൂേംെൽെിയആശയങ്ങേിൽആ
കൃഷ്ടരലായജെങ്ങളുന്െേരമ്രെൾേിൽക്കലാ
ലത്്തമതമലായിരൂേലാന്തരന്പ്ടുെയലായിരുന്നു.
ബുദ്ന്െേിൻേറ്ിയവരലാണ്േിൽക്കലാലത്്ത
ബുദ്മതത്തിന്റെവക്തലാക്കേലായിമലാെിയത്.

മതത്തിെതീതമലായഒരലാത്ീയതന്യപ്റ്ി
ചിന്തിക്കുപമ്ലാൾസർവ്മതങ്ങളുന്െയുംസലാ
രംഒന്ലാന്ണന്സത്തയിന്ലത്തിപച്രും.േ
പഷേതലാൻവിശവേസിക്കുന്തലാണ്ഏറ്വംമഹ
ത്തരന്മന്ശരലാശരിമനുഷധ്ന്റെവലാശിേിന്ീ
െ്അസഹിഷ്ണുതയലായിമതലാതീതആത്ീയത
യ്കക്കുമുമ്ിൽഒരുവൻമതിൽേണിയുന്നുട്േ.
സതധ്ത്തിൽതൻപേലാരിമവിശവേലാസപത്തയും

അതിലധിഷ്ഠിതമലായആത്ീയതന്യയുംേരി
മിതന്പ്ടുത്തുന്നു.

വലാദിക്കലാനുംജയിക്കലാനുമല്.അെിയലാനും
അെിയിക്കലാനുമലാണ്എന്്ആലവയിന്ലപലലാ
െമതസപമ്മേെപവദിക്കുമുന്ിൽശ്രീെലാരലാ
യണഗുരുഎഴുതിവച്ചു.േപഷേഗുരുവിന്റെആ
എേിമഇപപ്ലാഴുംെമ്മുന്െെലാഴ്ചപ്പുെത്തിെപ്പു
െമലാണ്.

സേ വം ശപ തി സ ന്ി യിൽ
്ക െള ജ ന സം ഖത്യ യിൽ പ ക  ുതി യും വി േത്യോർ 
ത്ഥി ക ളോ ണച്. ഇ വർ കേച് മ ത വി േത്യോ ഭത്യോസ ് മോ 
മ തോ തീത വി േത്യോ ഭത്യോ സ ് മോ നൽ ് ക ണ് തു 
്ണ്ോ ?
ഒരുവൻജെിക്കുപമ്ലാൾതന്ന്ഏന്തങ്കിലം
ഒരുമതത്തിന്റെഭലാഗമലായിരിക്കും.രഷേിതലാക്ക
ളുന്െവിശവേലാസത്തിനുേേിലലാണ്അവൻവേരു
ന്ത്.ബഹുഭൂരിേഷേത്തിന്റെഅവസ്ഥയിതലാ
ണ്.തന്റെവിശവേലാസത്തിെപ്പുെംമന്റ്ലാരുവിശവേലാ
സന്ത്തഅവെ്ഉൾന്െലാള്ലാെലാകുന്ില്.ഇ

ത്തരക്കലാർക്്കമതംഒരുവിെലാരമലാണ്.വിശവേലാ
സത്തിന്റെെലാരധ്ത്തിൽഅസഹിഷ്ണുതവച്ചുപു
ലർത്തുന്വരുമലാണ്.

കുടുംബേശ്ലാത്തലത്തിൽെിന്നുവധ്തധ്
സ്തരലായിചുരുക്കംചിലർചിന്തിക്കുന്നു.വി
ദധ്ലാഭധ്ലാസംന്െലാട്േസവേയംതിരുത്തിപുതി
ന്യലാരുൾക്കലാഴ്ചയുംദിശലാപബലാധവംഅവർസൃ
ഷ്ടിന്ച്ടുക്കുന്നു.മതചട്്കൂടുെൾതീർക്കുന്മ
തിൽന്ക്കട്ിെെത്തലാണ്െമ്മുന്െവിദധ്ലാഭധ്ലാസ
െരിക്കുലംപേലാലംഎന്ത്പവദെിപ്ിക്കുന്
തലാണ്.ചരിത്രന്ത്തപപ്ലാലംഇവർവേന്ച്ലാെി
ച്്തങ്ങൾക്്കഅനുകൂലമലാക്കുന്നു.അത്ഭുതലാ
നുഭവപ്രതധ്യശലാസ്തങ്ങൾവന്രെരിക്കുലത്തി
ന്റെഭലാഗമലായിത്തീരുന്നു.മലയലാേിപെരിടുന്
സവേതവേപ്രതിസന്ധിയലാണിത്.ഭലാഷയുംസംസ്
െലാരവംഈപ്രതിസന്ധിപെരിടുന്നു.

െമ്മുന്െരലാഷ്ട്രീയപെതലാക്കന്ലാരുംസലാമുദലാ
യിെപെതലാക്കന്ലാരുംമതപമലധധ്ഷേന്ലാരുംമ
ത്സരിച്്ഇവിന്െഒരുസമരമുഖംതീർക്കുന്നു.ഇ
വിന്െെിരലായുധെലായഒപരഒരലാൾഹദവംമലാത്ര
മലാണ്.െമ്മന്േഹദവംരഷേിക്കുന്മന്്െലാംവൃ
ഥലാസവേപ്നംെലാണുന്നു.േപഷേഹദവംചിന്തിക്കു
ന്ത്തന്ന്ആരുരഷേിക്കുന്മന്ലായിരിക്കും...!

േോർദ്ോേോവല്റി�നേശതോനപ്ോലരീ്ദഡോ.�്റില്റിദപ്ോസ്േോർശക്റിദസോസ്റദ്ോനെോപ്പം

മ ത ത്തി ന തീ ത മോയ ഒ െോ ത്ീ യ ത രയ ്    റെി ചി ന്ി കേ  ു് ്ോൾ സർ വ്വ മ ത ങ്ങ ള  ുരട യും സോ െം 
ഒ ന്ോ രണ ന് സ ത്ത യി രല ത്തി ് ച് െും. പ ് ഷേ തോൻ വി ്  ്സി കേ  ുന് തോ ണച് ഏ   റെ വും 
മ ഹ ത്ത െ രമ ന് ്  െോ ്  െി  മ ന  ുഷത്യ രറെ വോ ് ി പി ന്ീ ടച് അ സ ഹി ഷ്  ുത യോ യി മ തോ തീത 
ആ ത്ീ യ ത യ്ക  ുമ  ു് ിൽ ഒ െ  ുവൻ മ തിൽ പ ണി യ  ുന്  ുണ്ച്.  സ തത്യ ത്തിൽ തോൻ  ് പോ െിമ 
വി ് ്ോ സ ് ത്ത യും അ തി ല ധി ഷ്ി ത മോയ ആ ത്ീ യ ത രയ യും പ െി മി ത ര  ്ട  ുത്ത  ുന്ു



സ നത്യോ സം മ ധ  ുെോ ന  ുഭ വ മ ല്
അ ് ങ്ങ യ്കച് ്ഡോ ക്ട റോ കോ മോ യി െ  ുന് .ു എൻ 
ജി നീ യ റോ കോ മോ യി െ  ുന് .ു രന യ്ത  ുകോ െ ് നോ 
ക  ൃഷി കേോ െ ് നോ  ആ കോ മോ യി െ  ുന് .ു പ ് ഷേ 
സ നത്യോ സം...?
അച്ഛെമ്മമലാപരലാന്െലാപ്ംഒരുന്െലാച്ചുകുട്ിസെധ്ലാ
സിന്യെലാണലാന്െത്തി.സെധ്ലാസിക്കുെൽെലാ
െലായിഅച്ഛെമ്മമലാർവിവിധതരംേഴങ്ങൾവലാ
ങ്ങിയിരുന്നു.സെധ്ലാസിേഴങ്ങൾസവേീെരിക്കു
െയുംന്െലാച്ചുകുട്ിക്്കഹെെിെന്യമധുരേല
ഹലാരങ്ങൾപ്രസലാദമലായിെൽകുെയുംന്ചയ്തു.
േലവട്ംസെധ്ലാസിന്യെടേപപ്ലാൾകുട്ിയുന്െ
മെസിൽഒരലാഗ്രഹംന്മലാട്ിട്ടു.തെിക്കുംസെധ്ലാ
സിയലാവണം.എപപ്ലാഴുംമധുരലാനുഭവങ്ങൾമലാ
ത്രമുള്സെധ്ലാസി...

മന്റ്ലാരിക്കൽസെധ്ലാസിയുന്െസംഭലാഷണം
കുട്ിപെൾക്കലാെിെയലായി.സെധ്ലാസിേെഞ്ഞു.
എന്ന്െലാണലാൻവരുന്വരുന്െസപന്തലാഷ
മലാണ്എന്റെസപന്തലാഷം.ഞലാൻമധുരംെ
ഴിക്കലാെില്.മധുരവംരുചിയുമുള്തുമലായഭഷേ
ണേദലാർത്ങ്ങൾവർജ്ജിക്കണന്മന്ലാണ്
എന്റെഗുരുഎന്ന്േഠിപ്ിച്ത്.ഇന്ന്ത്തരു
ചിപതടുന്െലാവ്െലാന്േജീവിതരുചിെൾപത
െിയിെങ്ന്പതലാന്െജീവിതംആസക്തിെളു
ന്െെെലലായിമലാറും...അപതലാന്െതധ്ലാഗിപഭലാഗി
യലായിമലാറും.

സവേയംെയ്കപുെൾമലാത്രംരുചിച്്മറ്റുള്വർ
ക്്കമധുരവംസപന്തലാഷവംേെർന്ിട്്എന്തുഗു
ണം?കുട്ിസെധ്ലാസിയലാെലാൻമലാത്രമല്സെധ്ലാ
സിന്യെലാണലാൻപേലാലംേിന്ീെ്ആഗ്രഹി
ച്ില്.കുട്ിക്കലാലത്്തമുത്തശ്ിയിൽെിന്നുംപെ
ട്ഒരുെഥയലാണിത്.ആസക്തിെളുന്െെടുക്ക
െലിൽെലായലാടുന്സലാധലാരണമനുഷധ്െലാെലാ
െലാണ്എല്ലാവർക്കുംആഗ്രഹം.അതുന്െലാട്േ
ആത്ീയപ്രസ്ഥലാെങ്ങൾേലതുംഇന്്അെച്ചു
പൂട്ലിന്റെഭീഷണിയിലലാണ്.സെധ്ലാസിക്കലാൻ
ആർക്കുംതലാതേരധ്മില്.സെധ്സംഎന്ത്
ഒരുെിപയലാഗമലായിഞലാൻെലാണുന്നു.ബലാ
ലധ്ൌമലാരങ്ങേിൽഅങ്ങന്െഒരുചിന്തമെ
സ്ിൽഇല്ലായിരുന്നു.എങ്ങന്െചിന്തിക്കലാെലാ
ണ്.സെധ്സിക്കുന്വെ്േിന്ന്വീെ്പേലാലം
അെധ്ംഎന്ലായിരുന്പല്ലാപ്രമലാണം...

പഡലാക്ർക്കുംഎൻജിെീയർക്കുംന്െയ്ത്തുെലാ
രനുംെർഷെനുംജീവിതത്തിൽഒരുപെലാളുട്േ.
അതുപേലാന്ലസെധ്ലാസിക്കുംഒരുെർത്തവധ്
പമഖലയുട്േ.അത്ജെങ്ങൾക്കിെയിൽഅ
വർക്കുപവടേിജീവിതംമലാറ്ിവയ്കക്കുെയലാണ്.
മറ്റുള്വരുന്െസുഖവംസപന്തലാഷവംസവേന്തം
സുഖമലായുംസപന്തലാഷമലായുംഏന്െെടുത്്തജീ
വിക്കുെ.ഇതിെ്ആത്ീയമലായഒരുണർപവ്ലാ
ഉൾവിേിപയലാപവണന്മന്നുമലാത്രം.

ഇ ന് രല കൾ
പൂർ വ്വോ ശ്  മം ?
പചർത്തലയിന്ലപുത്തൻവീെലാണ്ജന്ഗൃഹം.
കുപെേഴയവീടുെൾക്കിെയിൽഫലാക്ിന്ലഉ
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പദധ്ലാഗസ്ഥെലായിരുന്അച്ഛൻഎം.ന്െ.
മണിയൻെലായർഒരുപുതിയവീടുവച്ചു.അ
തുന്െലാട്േഎന്നുംപുത്തൻവീട്ിന്ലകുട്ി
എന്വിലലാസംസവേന്തമലായി.അമ്മശലാ
ന്തമ്മഹരിപ്ലാെ്സവേപദശിെിയലായിരുന്നു.
മൂന്നുമക്കൾ.പചട്ൻഅെിൽ.പചച്ിഅ
മ്ിേി.ഞലാെലായിരുന്നുഇേയസന്തലാെം.

അമ്മൂമ്മവേന്രഭക്തയലായിരുന്തു
ന്െലാട്േന്െലാട്ലാരംപഷേത്രത്തിൽപുലർ
ന്ച്െിർമ്മലാലധ്ംന്തലാഴലാൻപേലാകുമലായിരു
ന്നു.കൂട്ത്തിൽഞലാനും.അതുന്െലാട്േേഴ
മക്കലാർബ്രലാഹ്മമുഹൂർത്തംഎന്ന്ലാന്ക്ക
പ്െയുന്അതിെലാലത്്തഉണരലാൻെ
ഴിഞ്ിരുന്നു.ന്െലാട്ലാരംഗ്രന്ഥശലാ
ലയിന്ലവലായെയലായിരുന്നുകുട്ി
ക്കലാലന്ത്തപഹലാബി.െടേമം
ഗലംസ്കൂേിൽഎസ്.എഫ്
ഐയുന്െസ്കൂൾലീഡർആ
യപതലാന്െെലാട്ിന്ലേഠിപ്പു
െിർത്തിഫലാക്്സ്കൂേിപല
ക്്കഅച്ൻഎന്ന്േെിച്ചു
െട്ടു.അക്കലാലത്തലാണ്ശലാ
ന്തിഗിരിആശ്രമത്തിന്ല
ഗുരുവിന്െക്കലാണലാൻഇ
െയലായത്.അസലാധലാരണ
തവേത്തിലംഗുരുവിൽെ
ടേസലാധലാരണതവേംഎ
ന്ന്ആെർഷിച്ചു.

െേമപശ്രി ന്സ
ന്റ്പേലാൾ പെലാപേജിൽ
പ്രീഡിഗ്രിയുംപചർത്തല
ഐ.െി.ഐയിൽഡിപപ്ലാമ
യുംന്ചയ്തപശഷംഫലാക്ിലം
ഐ.ആർ.ഇയിലംഅപ്രറെീ
സലായി.അഹമ്മദലാബലാദ്പെ
ന്ദ്രമലായിപ്രവർത്തിക്കുന്ട്പയലാ
ഫലാർമസയൂട്ിക്കലിൽഫലാർമസി
േരിശീലെത്തിനുംപജലാലിക്കുംപശ
ഷം1997ൽശലാന്തിഗിരിആയുർപവ്ദ
സിദ്ന്സയിൽസ്വിഭലാഗത്തിൽജീവ
െക്കലാരെലായി.

മറ്റുള്വരുന്െസുഖത്തിലംസപന്തലാഷ
ത്തിലംആെന്ംെന്ടേത്തിയിരുന്ഗു
രുഒരനുഭവമലായിമലാെിയത്അക്കലാലത്തലാ
ണ്.ഹവദിെതലത്തിപലലാഅക്കലാദമി
ക്്കസമ്പ്രദലായത്തിപലലാഗുരുഒന്നുംേഠി
പ്ിച്ില്.േപഷേഈശവേരതുലധ്മലായസഹ
െവംസ്പെഹവംസഹിഷ്ണുതയുംഗുരുവി
ന്റെവലാക്കിലംപ്രവർത്തിയിലംപ്രെെമലാ
യിരിന്നു.െടേിട്്അെിഞ്ിന്ല്ങ്കിൽപെ
ട്െിവെേിൽജീവിക്കുന്തിന്റെമൂഢതവേ
ന്ത്തക്കുെിച്്ഞലാൻചിന്തിച്ചു.സവേന്തംസു
ഖലാനുഭവങ്ങേിലല്മറ്റുള്വരുന്െസുഖലാ
നുഭവങ്ങേിലലാണ്യഥലാർത്സപന്തലാഷ
ന്മന്്ജീവിതംന്െലാട്േതിരിച്െിഞ്ഞു.
2001ൽസെധ്ലാസജീവിതംആെന്പത്തലാ
ന്െഏറ്റുവലാങ്ങി.

സ മ  ൂഹ ത്തി രല മ  ുഖത്യ ധോ െോ ശപ വ ണ ത ക 
്ളോ ടച് നി െ ന് െം ശപ തി ക െി കേ  ുന് വത്യ ക്ി 

യോ ണച് അ ങ്ങച്. സ നത്യോ സി രപോ ത  ുശപ വർ 
ത്ത ക രറെ സ  ്ലി സീ് ക െി കേ  ുന് തച് അ 
ഭി കോ മത്യ മോ ് ണോ ?
െലാമധ്മലായത്എന്തലാണ്?അഭിപ്രലായങ്ങൾ
പ്രെെിപ്ിക്കലാനുള്സവേലാതന്ത്ര്യംആർക്കു

മുട്േ,സെധ്ലാസിയലായലാലംസലാധലാരണ
ക്കലാരെലായലാലം.സലാമൂഹധ്പ്രതിബദ്ത
യുള്ആത്ീയപ്രവർത്തെർസലാധലാര
ണക്കലാർന്ക്കലാപ്ംെിന്്പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇത്ആത്ീയതന്യമുൻെിർത്തിയലാന്ണ
ന്നുമലാത്രം.എെിക്്കപ്രപതധ്െരലാഷ്ട്രീയപമലാ
മതപമലാഇല്.

ശപ വോ സി  മ ല യോ ളി കൾ കേി ട യി ലും സ ജീ 
വ മോ ണ ് ല്ോ ?
െമ്മുന്െരലാജധ്ത്തിന്റെവിെസെത്തിന്റെ
ആണിക്കല്്പ്രവലാസിെേലാണ്.ന്േലാതുസ
മൂഹംഅവരുന്െശബേിമയിൽമലാത്രംആ
കൃഷ്ടരലാണ്.അവരുന്െസഹെംെലാമെിയു
ന്ില്.അപെെലഷേംമറുെലാെൻമലയലാേി

െൾപ്രതിസന്ധിെേിലംപ്രക്ഷുബ്ധതെേി
ലംജീവിക്കുന്നു.പ്രലാവലാസിക്കൾക്കുമുന്ി
പലക്്കസഹലായത്തിെലായിഹെെീട്ടുന്
തല്ലാന്തസഹലായഹസ്തംെീട്ടുന്ആരു
മില്.പ്രവലാസിെളുന്െവിവിധപ്രശ്െങ്ങ
േിൽഇെന്േെലാൻശ്രമിച്ചുവരുന്ത്അതു
ന്െലാടേലാണ്.െമ്മൾദൃശമലാധൃമങ്ങേിലൂന്െ
െലാണുന്ത്പ്രവലാസിെേിന്ലസമ്ന്രു
ന്െജീവിതംമലാത്രമലാണ്.രടേറ്വംകൂട്ിമുട്ി
ക്കലാൻന്േെലാപ്ലാടുന്േടുന്േതിെലായിരങ്ങ
ളുന്െദുരിതജീവിതംെലാംെലാണുന്ില്.പ്ര
വലാസിസംഗമങ്ങേിന്ലലാന്നുംസലാധലാരണ
ക്കലാരെ്പവദിെിട്ലാെിന്ല്ന്തലാണ്സതധ്ം.

സി നി മോ ് ലോ ക ത്തച് ഏ രറ വത്യ ക്ി ബ 
ന് ങ്ങൾ സ  ൂഷേി കേ  ുന് .ു എ വി രട 

യോ ണച് സി നി മ യും സ നത്യോ സ വും സ 
മ െ സ ര  ്ട  ുന് തച്. ?
ഇവിന്െസമരസമല്.സിെിമന്യ
പപ്ലാന്ലജെങ്ങന്േഇത്രയധി
െംസവേലാധീെിക്കുന്മന്റ്ലാരുരം
ഗംപവന്െയില്.സമൂഹത്തിെ്
ദിശലാപബലാധംസൃഷ്െിക്കലാനും
ദിശലാഭംഗംവരുത്തലാനുംസിെി
മയ്്കെഴിയുന്നു,െഴിഞ്ിട്ടുട്േ.
ഒരുെലാലഘട്ത്തിൽപ്രണയ
െഥെേലായിരുന്നുസിെിമയു
ന്െമുഖധ്പമച്ിൽപ്പുെങ്ങൾഎ
ങ്കിൽേിന്ീെ്അക്രമവംഅഴി
മതിയുംപ്രപമയങ്ങേലായി.ഇക്കലാ
ലത്്തെയൂജൻതരംഗംപുതിയഅ
ഭിരുചിെൾസൃഷ്ടിക്കുന്നു.സ്പെ
ഹത്തിപറെയുംവറ്ിപപ്ലാെലാത്തെ
ന്െളുപെയുംെഥെളുമലായിന്വേിച്
ത്തിന്റെഈവിപ്വെലലാരൂേംരൂ
േലാന്തരന്പ്ടുന്മന്നുതന്ന്യലാണ്എ
ന്റെവിശവേലാസം.

ആ ത്ീ യ ത യ്ക ്  ുറ മ  ുള്ള ് ോ ന്ി ഗി െി യു 
രട മൗ ലീ ക സ ത്ത എ ന്ോ ണച്?
ഒന്നുമില്.ആത്ീയതയിൽഉെച്ചുെിന്നു
ന്െലാണ്ടുള്ഒരുമൗലീെതയലാണ്ശലാന്തി
ഗിരിയുപെത്.എല്ലാത്തിപെയുംഉൾന്െലാ
ണ്ടുന്െലാണ്ടുംമലാെിച്ചുംആദരിച്ചുംപ്രവർ
ത്തിക്കുന്ആത്ീയതയിലൂന്ിയമലാെ
വീെതയലാണ്ശലാന്തിഗിരിയുപെത്.അത്
സഹിഷ്ണുതയുന്െആത്ീയതയലാണ്.സൗ
ഹലാർദേത്തിന്റെയുംസലാപഹലാദരധ്ത്തിന്റെ
യുംസമലാധലാെത്തിന്റെയുംആത്ീയത
യലാണ്.വിപലലാഭെീയന്മന്നുപതലാന്നുന്മ
ങ്കിലംമതമറ്ജലാതിയറ്ആത്ീയതയലാ
ണ്ശലാന്തിഗിരിയുന്െമുഖമുദ്ര.

(പലഖെന്റെ

പഫലാൺെമ്ർ:9496630765)
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