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സമ��ണം
 

 

ഒേരസമയം അനുകൂലവും
�പതികൂലവുമായ
വാദമുഖ�ൾ ഉയർ�ാനും,
തെ� ശിഷ�രുെട േചാദ��ൾ
മന�ിലാ�ാനും
ഓർ�ിരി�ാനും
കഴിവു�യാളാണ് ഗുരു. അേ�ഹം ശാ�നും അനുക�യും
ആ�നിയ��ണവുമു�വനും മ�ു�വെര സഹായി�ു�തിൽ
തൽ�രനുമാ�. �ശുതികളിൽ (േവേദാപനിഷ�ു�ൾ)
നിപുണനും ഇഹ�ിലും പര�ിലുമു� �പത��േമാ
പേരാ�േമാ ആയ സുഖ�ളിൽ താൽ�ര�മില�ാ�വനും
പരിത�ാഗിയും �ാനിയും ആ �ാന�ാൽ
അംഗീകരി�െ��വനുമാകു�ു. അേ�ഹം ഒരി�ലും
െപരുമാ����ൾ ലംഘി�ു�വന�, ആഡംബരം, അഹ�ാരം,
വ�ന, ത��ം, കൃ�തിമത�ം, അസൂയ, അസത�ം, അഹംഭാവം,
മമത എ�ിവ ഇ�ാ�വനുമാകു�ു. ഗുരുവിെ� ഏക ഉേ�ശം
മ�ു�വെര സഹായി�ുക എ�തും, ഏക ആ�ഗഹം
ആ��ാനം പകർ�ുെകാടു�ുക എ�തുമാകു�ു.
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ആമുഖം
േഡാ. ജാക�ിസ് വിെങ� മേനാേരാഗ വിദഗ്�ൻ,

എഴു�ുകാരൻ
 

മു���് വർഷം മു�്, ഞാെനെ� ആദ�പു��കമായ “ദി
മാ�ർ ആൻ� െതറാ�ി�”് പൂർ�ിയാ�ു�തിനായി
നാലു വർഷം െചലവഴി�ു. ഇ��യിെല ഗുരു-ശിഷ�
ബ�െ� പാ�ാത�േലാകെ� െതറാ�ി�ും
േരാഗിയും ത�ിലു� ബ�വുമായി േചർ�ാ�
അതിൽ അവതരി�ി�ി�ു�ത1്. അതിനായി ഈ ര�്
വ�വ�കളും ത�ിലു� സാമാന�തകളും
വ�ത�ാസ�ളും പഠി�ുകയും, �ഫ�് വിേദശകാര�
മ��ാലയവും ന�ൂഡൽഹിയിെല യൂണിേവ��ി�ി �ഗാ� ്
ക�ിഷനും സംയു�മായി ഒരു ഗേവഷണ �ഗാ� ് നൽകി
എെ� പി�ുണയ്�ുകയും െച��ു. അ�ുമുതൽ, ഒരു
ൈസക�ാ�ടി�് എ� നിലയിലും ഇ��യുെട വിദഗ്�ൻ
എ� നിലയിലും എെ� വീ�ണേകാണുകളിൽ നി�്
മത മനഃശാസ്�തെ��ുറി�് ഞാൻ പഠി�ുകയും
എഴുതുകയും െച��ുേപാ�ു.

മാ ആന�മയിയുെട (ബംഗാൾ സന�ാസിനി, 1896-1982)
മഹാനായ �ഫ�് ശിഷ�നും അവരുെട ആ�ശമ�ളിൽ 60
വർഷേ�ാളം താമസി�ി�ു�യാളുമായ സ�ാമി
വിജയന�േയാെടാ�ം ഞാൻ ഇരുപ��് വർഷം
ഇ��യിൽ െചലവഴി�ു. എെ� ആദ� ഇ��
സ�ർശന�ിനുമു�് വിവര�ൾ
േശഖരി�ു�തിനിടയിൽ പാരീസിൽ വ�്
�ഗ�കർ�ാവായ ജാക�ിസിെന ക�ുമു�ി.
അേ�ാഴേ�ഹം െറയിൽെവ ൈലനുകൾ�് െതാ�ടു�്
തണു�് നിയ��ി�ാൻ സംവിധാനമി�ാ� ഒരു



ഇടനാഴിയിൽ നിയമവിരു�മായി
താമസി�ുകയായിരു�ു. സാ��ിക
മാർ��െളാ�ുമില�ാെത, യൂേറാ�ിൽ അവരുെട
�പ�ാന�ിെ� �പചരണാർ�ം, അേ�ഹ�ിെ� ഗുരു
അയ�തായിരു�ു. ഇ��െയ�ുറി�ു� അേ�ഹ�ിെ�
അറിവും �പതിബ�തയും എ�ിൽ മതി�ുളവാ�ി,
എ�ാൽ അ� എ�റിയെ�ടു� മാതാ
അമൃതാന�മയിെയ കാണാൻ അേ�ഹം വിേവകപൂർ�ം
എെ� േ�പാ�ാഹി�ി�േ�ാൾ അ��ം അ�ര�ു.
എ�ിരു�ാലും 1987-ൽ തല�ാന�് വ�് ഞാൻ
അവെര ആദ�മായി ക�ുമു�ി. നാലു വർഷ�ിനുേശഷം
ഏതാനും ആ��കൾ ഞാൻ േകരള�ിെല അവരുെട
ആ�ശമ�ിൽ താമസി�ുകയും െച��ു. അത് എ�ിൽ
സ�ി�ശ-വികാര�ളാണു�ാ�ിയത്, പേ� എെ�
അസ��ത വിശദീകരി�ാനു� ആധാര�ൾ
അെ�െ� ൈകവശം ഉ�ായിരു�ി�. ആ സമയ�്,
തിര�ീലയ്�് പി�ിൽ എ�ാണ് നട�ു�െത�്
െപാതുജന�ൾ�് അറിവു�ായിരു�ി�െ�ാ.

ഇരുപ�ിര�് വർഷ�ൾ�് േശഷം, െഗയിൽ െ�ടഡ്
െവൽ; അവർ അ�യുെട േപ��ണൽ അസി��ായിരു�
ര�് പതി�ാ�ുകളുെട അനുഭവസാ��ം ‘േഹാളി
െഹൽ’ (ആമേസാൺ, 2013) എ� േപരിൽ
പുറ�ിറ�ിയത് വായി�ാൻ ഇടയായേ�ാൾ, ഗുരു-
ശിഷ�ബ��ിെ� മനഃശാസ്�തം എ� വിഷയം
പുനരവേലാകനം െചേ��തു�് എെ�നി�് േതാ�ി.
െഗയിലിെ� വിവരണ�ിൽ നി�് അവരുെട മുൻഗുരു
പി�ുടർ�് േപാ�ിരു� ഗുരു-ശിഷ� ബ��ിൽ
ഗുരുതരമായ �പ���ളുെ��് ഞാൻ കെ��ി. അത്
ഇ��ൻ ഉപഭൂഖ��ിൽ ഹി�ുമത�ിൽ മാ�തമ�,
ൈജനമത�ിലും ടിബ�ൻ ബു�മത�ിലും
വളെരയധികം വിലമതി�െ�ടു� ഒരു പര�രാഗത
ബ�മാണ്. തുടർ�് ഞാൻ �ഫ�ിൽ െഗയിലിെ�
പു��ക�ിെ� സം�ഗഹവും അ�യുെട

്



വ��ിത�െ��ുറി�ു� ഒരു പഠനവും ഉൾെ�െട ര�്
േലഖന�ൾ എഴുതി2.

�ഗ�കർ�ാ� തെ� സമർ�ണ�ിൽ
ഉ�രി�ു�തുേപാെല, ഗുരുശിഷ� ബ�ം എ�
ആശയം നൂ�ാ�ുകൾ�് മു�് വ��മായി
േരഖെ�ടു�െ�� കൃത�വും കർശനവുമായ ധാർ�ിക
മാനദ��േളാടുകൂടിയതാണ്. മുകളിൽ സൂചി�ി�
സ�ാമി വിജയന�, 1982-ൽ മരി�ു�തുവെര ഒരു
യഥാർ� ഗുരുവായ ‘മാ’െയ്�ാ�ം മു��ിെയാ�്
വർഷ�ിലധികം െചലവഴി�ിരു�ു. അവരുെട തിക�
സത�സ�തെയ�ുറി�് അേ�ഹം പതിവായി
ഊ�ി�റയുമായിരു�ു. ഉദാഹരണ�ിന്, ആ മുഴുവൻ
കാലയളവിലും ‘മാ’ നുണ പറ�തായി േതാ�ാവു�
ഒേരെയാരു അവസരെ��ുറി�് മാ�തെമ
അേ�ഹ�ിന് പറയാനു�ായിരു�ു�ു. എ�ാ
വിശദാംശ�ളും പരിേശാധി�തിലൂെട, അത്
അ�െനയെ��് ഞ�ൾ പി�ീട് മന�ിലാ�ുകയും
െച��ു. ഈ പറ� സ�ർഭം അ�ാെത, നുണ പറയൽ
എ� വിഷയം ഒരി�ലും ഉയർ�ുവ�ില�. തീർ�യായും,
ഒേര േചാദ��ിന് വ�ത��� ആളുകൾ�് അവരുെട
�ഗാഹ�നിലെയ അടി�ാനമാ�ി വ�ത���മായി ഉ�രം
നൽകാൻ അവർ�് കഴിയും. അത് ഒരു ൈവരു��മ�,
മറി�് അവർ സംേവദകരുെട കഴിവുകെള
ബഹുമാനി�ുക മാ�തമായിരു�ു. സ�ാമിെയ
സംബ�ി�ിടേ�ാളം, കാൽ നൂ�ാ�ിനു�ിൽ,
അേ�ഹം ഒരു നുണ പറയുകേയാ േനരിേ�ാ
പേരാ�മാേയാ പണം േചാദി�ുകേയാ െച�ു�ത്
േക�തായി ഞാൻ ഓർ�ു�ില�. ഒരു യഥാർ� ഗുരുവിെ�
മാനദ�ം എ�ാെണ�് േചാദി�ാൽ, അേ�ഹം വളെര
ചുരു�ി ര�് �പധാന ഗുണ�ൾ എടു�ു പറയും:
ൈലംഗികതയുെടയും പണ�ിെ�യും സ�ാധീന�ിൽ
നി�് അക�ുനില്�ൽ. ഇ�ാര��ിൽ അേ�ഹം, �ശീ
രാമകൃ�� പരമഹംസൻ (ബംഗാൾ, 1836-1886) ആ�ീയ
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പാതയിെല ര�് �പധാന തട��െള�ുറി�് തെ�
ശിഷ��ാർ�് നൽകിയ ഉപേദശമാണ് സ�ീകരി�ത്.
ബംഗാളിയിലും ഹി�ിയിലും സം��ൃ ത�ിലും ഈ
പദ�ൾ ഒ�ുതെ�യാണ്: കാമ-കാ�ന: കാമം,
തീ�വമായ ആ�ഗഹം അെ��ിൽ ആസ�ി, �പേത�കി�്
ൈലംഗികം; കാ�ന, സ�ർ�ം, ആധുനികമായി
പറ�ാൽ, പണേ�ാടു� ആകർഷണം.
�ഗ�കർ�ാവിെ� ഈ കൃതിയിൽ, അ�യുെടയും
അവരുെട സംഘടനയുെടയും െപരുമാ�ം േമൽ�റ�
ആദർശ�േളാ� ഒ�ുേമ േയാജി�ു�തെ��്
കാണി�ു� തര�ിൽ േനരി�നുഭവി�േതാ വളെര
വ��മായി േരഖെ�ടു�െ��േതാ ആയ
ഉദാഹരണ�ളുെട ഒരു പര�ര തെ� കാണാനാകും.

20193 ൽ രാഷ്�ടീയം, കായികം, മതം എ�ിവയിെല മാസ്
ഹിപ്േനാസിസ് �പതിഭാസ�ളിൽ ൈവദഗ്��ം േനടിയ
മനഃശാസ്�ത�ൻ െസബാ��ൻ വി�ാൽബ
എേ�ാെടാ�ം നട�ിയ അഭിമുഖ�ിെ� യുട�ൂബിെല
കാ��ാ �ിതിവിവര�ണ�ുകളും ൈല�ുകളും
േനാ�ുേ�ാൾ, െപാതുജനം ഇനി വിഡ്ഢികളാകാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ിെ��ത് വ��മാണ്. സാധുത
പരിേശാധി�ാൻ നിൽ�ാെത പ�ത�പവർ�കർ
തിര�ി�് പകർ�ു� അ�യുെട സംഘടനയുെട
പ�ത�ുറി�ുകൾ അേതപടി സ�ീകരി�ാെത
ആഴ�ിലു� ചി�കെള വിേവചി�റിയാൻ
ആളുകൾ�് കഴിയു�ു�്. മ�ുചിലരാകെ�, ഒേ�ാ
രേ�ാ മണി�ൂർ വരിയിൽ നി�്, സംഘടനയുെട
ഔേദ�ാഗിക �പചരണ വാക��ൾ േകൾ�ുകയും, രംഗം
നിരീ�ി�ുകയും, ഒരു േമൽേനാ��ാരെ�
അക�ടിേയാെട െവറും 5 െസ��ുേനരം അവരുെട
ആലിംഗന�ിൽ െചലവഴി�ുകയും െച�� േശഷം ഈ
സ്�തീയുമായി േനരി�ു� അനുഭവം ഉെ��്
അവകാശെ�ടുകയും ഏതാ�് വിദഗ്�െരേ�ാെല
അവെര�ുറി�് സംസാരി�ുകയും െച�ു�ു.



മി�േ�ാഴും, ഈ പ�ത�പവർ�കർ അവരുെട
ധാരണകെളേയാ അവേരാട് പറയു� കാര��െളേയാ
േചാദ�ം െച�ു�ി�. ഇ�ര�ിലു� ആ�ീയ
സംഘടനകളിൽ അ�ർലീനമായിരി�ു�
അപകടസാധ�തകെള�ുറി�് െപാതുജന�െള
ശരിയായി അറിയിേ��തിന് ഇത്
അത��ാേപ�ിതമാണ്. രചയിതാവിെ�
അനുഭവസാ��ം അനുസരി�ാെണ�ിൽ, ഇ�രം
െവ�ുവിളികൾ ഏെ�ടു�ു�വെര സംഘടന ഉടൻ തെ�
ത�ൾ നിേയാഗി� യുഎസ് നിയമ �ാപന�ൾ വഴി
ഭീഷണിെ�ടു�ുകയും െച�ു�ു.

ഈ പതിവിന് വിപരീതമായി, �ഗ�കർ�ാ� തെ�
സാ���ിലൂെട �പ�ാന�ിെ� �പധാന
ഉ�ുക�ികൾ തുറ�ുപറയു�ു. 1970-ൽ, തെ�
പതിനാറാം വയ�ിലാണ് അേ�ഹം ആദ�മായി ഇ��
സ�ർശി��. 1978 ൽ അവിെട �ിരതാമസം
തുട�ു�തിനുമു�് ഹി�ുമത�ിെ� �പധാന
�ല�ളിൽ ഒ�ും, മഹ�ായ േ��തേ�ാടും
വിശു�മായ മലേയാടും കൂടിയതും, 15-16 നൂ�ാ�ുകൾ
മുതൽ ശിവന് സമർ�ി�െ��തും,
എ�ാ�ിനുമുപരിയായി രമണ മഹർഷിയുെട (1879-1950)
ആ�ശമം �ിതി െച�ു�തുമായ തിരുവ�ാമലയിൽ
ആണ് അേ�ഹം വർഷ�ിൽ ആറ് മാസം
താമസി�ിരു�ത്. എ�ാം നൂ�ാ�ിൽ ശ�രാചാര�ർ
�പചരി�ി� ഗുരു എ� ഉയർ� ആദർശം െചറു�ം മുതൽ
തെ� അേ�ഹെ� ആഴ�ിൽ സ�ാധീനി�ു, അത് ഈ
പു��ക�ിെ� സമർ�ണ�ിൽ അേദഹം
ഉ�രി�ുകയും െച��ി�ു�്. 1980-െ� തുട��ിലാണ്
അേ�ഹം അ�െയ്�ാ�ം േചർ��, ആദ�െ� അ�്
വർഷം വ�ി�ാവ് ആ�ശമ�ിെല
അടു�ിടപഴകലിനുേശഷം, അവരുെട �പതിനിധിയായി
അവെര�ുറി�് �പചരി�ി�ു�തിന്
യൂേറാ�ിേല�ുതെ� തിരി�യയ്�െ��ു. പി�ീട്

്



യൂേറാപ�ൻ പര�ടന�ളിൽ ഒരു പതിവ് ദ�ിഭാഷിയായും,
യൂേറാ�ിൽ സത് സംഗ�ൾ നട�ിയും അവരുെട
�പ�ാനം യൂേറാ�ിൽ �ാപി�ുകയും
വികസി�ി�ുകയും െച��ുെകാ�് അേ�ഹം പതിനാല്
വർഷം അവെര േസവി�ു. ജാക�ിസ് പല ഇ��ൻ
ഭാഷകളും പഠി�ു. ഹി�ുമത�ിെ� �ാപക
�ഗ��ളിെല പദ�ളുെട ശബ് േദാ���ി
മന�ിലാ�ാൻ അേ�ഹം സം��ൃ തം പഠി�ു, കൂടാെത
തമിഴിൽ ന� �പവർ�നപരി�ാനവും േനടി.
വളെര�ുറ�് പാ�ാത�ഭ�ർ�് മാ�തം വഴ�ു�,
ദീർഘകാലമായി അവേരാെടാ�മു�വർ�ുേപാലും,
ഒഴുേ�ാെട മന�ിലാ�ാനും സംസാരി�ാനും
ബു�ിമു�ു� ഭാഷയായ മലയാളവും അേ�ഹം പഠി�ു.
അേ�ഹ�ിന് നിരവധി യൂേറാപ�ൻ ഭാഷകൾ
സംസാരി�ാൻ കഴി�തിനാൽ, യൂേറാ�ിൽ
അ�യുെട ദ�ിഭാഷി ആകാൻ കഴി�ു. ശിഷ�രുെട
ആദ�വലയ�ിൽ തെ� �പമുഖ �ാനമു�തിനാൽ,
ഔേദ�ാഗിക �പസംഗെ��ുറി�് മാ�തമ�,
തിര�ീലയ്�് പി�ിൽ എ�ാണ ് പറയു�െത�ും തെ�
മുൻ ഗുരുവിെ�യും അവരുെട സംഘടനയുെടയും
ആഭ��രകാര��ൾ എ�ാെണ�ും മന�ിലാ�ാൻ
അേ�ഹ�ിന് കഴി�ിരു�ു. ഈ ര�് സംഭാഷണ�ൾ
ത�ിലു� വ�ത�ാസെ��ുറി�് വളെര
ആകർഷകവും വിേശഷാൽ ഉപേയാഗ�പദവുമായ
രീതിയിൽ അേ�ഹം വിവരി�ിരി�ു�ത് ന�ുെട ക�്
തുറ�ി�ും എ�തിൽ തർ�മില�.

1993-ൽ തെ� സാധാരണ ജീവിതം പുനരാരംഭി�േശഷം,
ഒരു സാധാരണ വ��ിയായി �പ�ാന�ിേല�്
മട�ിെയ�ാൻ അ� അേ�ഹേ�ാട് ആവർ�ി�്
ആവശ�െ��ു. അേ�ഹം ഒ�ും പുറ�ു
പറയാതിരി�ാനാവണം അവർ അേ�ഹെ� തിരിെക
വിളി�ിരു�ത്. എ�ാൽ ഈ തിരി�ുേപാ�ിന്
േവ�ിയിരു� വി�ുവീ��കൾ െച�ാൻ അേ�ഹം
ത�ാറായിരു�ി�. �പ�ാനം വി�് നിരവധി



ദശാ��ൾ�് േശഷം എഴുതെ�� വളെര പക�മാെയാരു
കൃതിയാണ് ജാക�ിസിെ� ഈ പു��കം: “തുറ�ു
പറയു�തിന് വളെര�ാലം [ഇരുപ�ിേയഴു വർഷം]
ഞാൻ കാ�ിരുെ��ിൽ, അത് കൂടുതൽ
�കിയാ�കമായ കാര��ളിൽ
ഏർെ��ിരു�തുെകാ�ല�, എ�ാൽ എെ� വാ�ിെന
കഴിയു��ത സ�ുലിതവും നി���വും
നീതിയു�വുമായി നിലനിർ�തുക
എ�തിനായിരു�ു”.

ഈ പു��കം അേ�ഹ�ിെ� മുൻ ഗുരുവുമായും
അവരുെട �ാപനവുമായും ബ�െ��
വിശ�ാസ�തയു� സാ���ൾ, ഗുരുതരമായ
ആേരാപണ�ൾ, ധാർ�ികമായ അതി�കമ�ളുെട
െതളിവുകൾ എ�ിവയാൽ നിറ�ിരി�ു�ു. ഇത്
വായി�ുേ�ാൾ, െപാ��ുഖവും യാഥാർ�◌�വും
ത�ിലു� വലിയ അ�രം ന�ു�് മന�ിലാ�ാൻ
കഴിയു�ു. ഈ സംഘടനയിൽ നുണയും വ�നയും ഒരു
സമാ�ര യാഥാർ���ിെ� ഭാഗമാെണ�്
കാണാനാകും. ഇ��ൻ ആഭ��ര മ��ാലയ�ിെ�
െവബ് ൈസ�ിൽ �പസി�ീകരി� വിേദശ സംഭാവന
വിവരണ�ൾ �ഗ�കർ�ാ� കർശനമായി വിശകലനം
െച�ുകയും കീറിമുറി�് പരിേശാധി�ുകയും
െച�ുേ�ാൾ ഇത് തിരി�റിയാവു�താണ്. ഭാഗ�വശാൽ,
ഒരു അേന�ഷണാ�ക പ�ത�പവർ�കൻ
െച�ു�തുേപാെല, അേ�ഹ�ിന് ന�ായി
അറിയാവു� വിഷയമാണ് ൈകകാര�ം െച��ത്.
സംഘടനയുമായി ബ�െ�� അടി�ാന �പേമയ�ൾ
െവളിെ�ടു�ു� അേ�ഹ�ിെ� സാ��ം
�ശ�ാപൂർ�ം േകൾ�ു�� വഴി നിരവധിേപർ�്
ധാരാളം സമയവും ഊർ�വും ലാഭി�ാൻ കഴിയും.

വ��ിയുെട മഹത��ൾ തുട��ിൽ
പറ�തിനുേശഷം “കാര��ൾ വ��മാ�ുക” എ�
ൈശലിയാണ് അേ�ഹം അവലംബി�ിരി�ു�ത്. െത�്
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മനുഷ�സഹജമാണ്, അ�രെമാരു സാഹചര��ിൽ
െത�് പ�ിെയ�് സ�തി�ുകയും, താൻ മ�ു�വെര
െത�ി�രി�ി�ുെവ�് ആളുകെള അറിയി�ുകയുമാണ്
േവ�ത്. അതിനാൽ അേ�ഹ�ിെ� വാ�ുകൾ
�ശ�ി�ാൻ ത�ാറു� ഭ�രുെടയും
അനുഭാവികളുെടയും ശാ�ീകരണെ�
സുഗമമാ�ു�തിലൂെട ഈ പു��കം മഹ�ായ ഒരു
േസവനമാവും െച�ുക. ഇതിൽ അട�ിയിരി�ു�
െവളിെ�ടു�ലുകൾ മുൻ ശിഷ��ാെര േപാലും
െഞ�ി�ാൻ �പാ��മാണ്, അവർ പലതും
അറി�ിരി�ാനിടയി�, അെ��ിൽ ഇ�തയും
വിശദാംശ�ൾ അറിവു�ാകി�.

ഈ കൃതിയുെട വിലെ�� ഘടക�ളിെലാ�്
ഔേദ�ാഗിക ജീവചരി�ത�ിെ� പുനർവ�ാഖ�ാനമാ�.
രചയിതാവിെ� വീ�ണവും, സംഘടനയുെട
ഉ�ുക�ികെള�ുറി�ു� അറിവും ഔേദ�ാഗിക
ആഖ�ാനെ� െപാളിെ�ഴുതാനും, �പ��ു ത വ��ിയുെട
പരിണാമവും സാ�ാത്കാരവും സംബ�ി�
യാഥാർ���െള അനാവരണം െച�ാനും സഹായി�ു.
െഗയിൽ െ�ടഡ് െവ�ിനുേശഷം, ജാക�ിസും സ��ം
രീതിയിൽ അയാളുെട മുൻ ഗുരുവിെ� �പവർ�ന�ള�ം
�പവണതകളും വളെര സ�കാര�മായ ഓർ�കള�ം
െവളിെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

ജാക�ിസ് വളെര�ാലം മു�ുതെ� �പ�ാന�ിെ�യും
അതിെ� േനതാവിെ�യും നിരവധി �പ���െള�ുറി�ും
അതി�കമ�െള�ുറി�ും പറ�ിരു�ു.
എ�ിരു�ാലും, അേ�ഹം എ�ാ കാര��ളും എേ�ാട്
തുറ�ു പറ�ി�ു�ായിരു�ി�: �പേത�കി�ും, ചില
ശിഷ��ാരുമായി അവർ�ു�ായിരു� അടു�
ബ��െള�ുറി�ും, അ�ര�ിലു�
അേദഹ�ിെ� വ��ിപരമായ അനുഭവെ��ുറി�ും
സംസാരി�ി�ി�. അതുപറ�് അ�് എെ� െഞ�ി�ാൻ
അേ�ഹ�ിന് താൽപര�മു�ായി�ാണില�.
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അേ�ഹ�ിെ� സത�സ�വും നി��ള�വുമായ
സാ��ം നെ� അസ��രാ�ും എ�് തീർച◌്ചയാണ്.
എ�ാൽ ഒരു �പ�ാനെ�യും മതെ�യും
�പതിനിധീകരി�ു� ഈ �പശ�� വ��ിത�െ��ുറി�്
െപാതുജന�െള അറിയി�ുകയും അ�ുതകഥകൾ
അവസാനി�ി�ുകയും െചേ��ത് �പധാനമാണ്.

അേ�ഹം ഇ�പകാരം പറയു�ു:
“എനി�റിയാവു�തിെ� ഒരു ഭാഗം മാ�തമാണ് ഇവിെട
പരാമർശി�ു��, കാരണം േഗാസി�ുകൾ
�പചരി�ി�ുകേയാ ആെരയും പരസ�മായി
അപമാനി�ുകേയാ അ� എെ� ല��ം. എ�ാൽ
െഗയിൽ െ�ടഡ് െവ�ിെ� “േഹാളി െഹൽ” െല
ആ�ാർ�മായ സാ��ം നുണകളാൽ
നിറ�താെണ�് പറ�് പരസ�മായി അവെര
അധിേ�പി�ുേ�ാൾ, അവർ ഒ�യ്�െ��ും,
ഞ�ളുെട ആഖ�ാനെ� ശ�ിെ�ടു�ാൻ േപാ�
ധാരാളം വിവര�ൾ ഇേ�ാഴും ഞ�ളുെട
ൈകവശമുെ��ും ആളുകെള അറിയി�ാൻ ഞാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ു”4.

െഗയിലിെനതിെര ആേരാപി�തുേപാെല, അേ�ഹെ�
അറിയാ� ചില മൗലികവാദികൾ, ത�ളുെട മതെ�
തരംതാഴ്�ാനു� ഗൂഡാേലാചനയുമായി വ� ഒരു
�കിസ്ത�ൻ ഏജ�ാെണ�് അേ�ഹെ� വിമർശിേ��ാം.
കേ�ാലി�ാ, ജുത വിഭാഗ�ളിെല
നിരീശ�രവാദികളായ മാതാപിതാ�ൾ�്
ജനി�തുെകാ�് ആ വാദം നിലനിൽ�ാൻ സാധ�തയി�.
യഥാർ��ിൽ, ഈ പു��കം ഹി�ുമതേ�ാടു�
ആദരസൂചകമാണ്, അത് അടി�ാനപരമായി
എ�ാെണ�ും, ചില വ��മായ
�കമേ�ടുകളുെ��ിൽ േപാലും അതിന്
എ�ായിരി�ാൻ സാധി�ുെമ�ും പറ�ിരി�ു�ു.
ഒരു ആ�ീയ വ��ിത��ിെ� വിമർശനെ� അതിെ�
െത�ുകളായി ക�് ആശയ�ുഴ��ിലാ�ാതിരി�ുക
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എ�ത് തീർ�യായും �പധാനമാണ്. ഭൗതികവും
സാമൂഹികവും മതപരവുമായ വിജയം അവരുെട
തലയ്�് പിടി�ുേ�ാൾ, ആയിര�ണ�ിന് വർഷം
പഴ�മു� പാര�ര��ളുെട ആേഗാളദർശനം
മഹാ�ാരായ യഥാർ� േയാഗികളുെട ഒരു നീ�
പര�രയിലൂെട സ�യം േവറി�ുനിൽ�ു�ു. തെ�
വിമർശകെരയും എതിരാളികെളയും നി��രാ�ാൻ
അ�ാരാഷ്�ട അഭിഭാഷകെര െകാ�ുവരാൻ മടി�ാ�
ഈ വിശാലവും അളവ� സ��ുമു�
സംഘടനെയ്�തിെര ഒരു വ��ി എ� നിലയിലു�
�ഗ�കർ�ാവിെ� േപാരാ�ം േഗാലിയാ�ിെനതിരായ
ദാവീദിെ� േപാരാ�െ� ഓർ�ി�ി�ു�ു. ഈ
സത��ിെ� ദൗത��ിൽ അേ�ഹം വിജയി�െ� എ�്
ഞാൻ ആശംസി�ു�ു.

�ഗ�കർ�ാ� വായന�ാരെന തെ� മുൻ
ഗുരുവിെ�യും അവരുെട �ാപന�ിെ�യും വിവിധ
�പവർ�നൈവകല��ളിലൂെടയും
അതി�കമ�ളിലൂെടയും �കമാനുഗതമായ
കെ��ലിലൂെട നയി�ു�ു. അേ�ഹ�ിെ�
േനരി�ു� അനുഭവവും അേന�ഷണവും അനവധി
വിഷയ�ൾ ഉൾെ��താ�: ആ�ീയ വംശപര�ര,
പഠനവും േന�വും, ധാർ��വും കൃ�തിമത�വും,
ഉ�ാദ�ിെ� �പേകാപന�ളും മാനസിക തകർ�യും,
ൈലംഗികതയും അത�ാ�ഗഹവും, വ��ിപൂജയും,
അ�ുത�ളും �പവചന�ളും, ഭ�രുെട
ശിശുവൽ�രണവും അ�കമവും, മാധ�മ�ൾ
െക�ി�മ�തും വിരു�വുമായ വിവര�ൾ,
സാ��ികവും ചാരി�ിയും, �പധാന സാ���ളും
റിേ�ാർ��കള�ം ഉപേയാഗി�് വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം,
വികസന സഹായം തുട�ിയ േമഘലകളിെല
സംരംഭകസാ�മാജ�ം അതിെ� സു�പധാന സാ���ളും
റിേ�ാർ��കള�ം, മിഥ�യുെടയും യാഥാർ���ിെ�യും
നിർ�ാണം, േമാഷണവും നൂതന ആധികാരികതയും,



സ്�തീകളുെട ശാ�ീകരണവും പുരുഷാധിപത�
പി�ുണയും, രാഷ്�ടീയവും അധികാരവും, �പശ��രും
പാര�ര��ളും. വിഭാഗീയ �പ�ാന�ളുെട �പധാന
സവിേശഷതകെള�ാം നമു�് ഇതിൽ കെ��ാനാകും.
ഇതിേനാടകം ധാരാളം േലഖന�ൾ ഉ�ായിരു�ി�ും
നിരവധി ആളുകൾ ഇേ�ാഴും അേത െകണിയിൽ
വീഴു�ു എ�ത് സ�ടകരമാണ്.

രചയിതാവിെ� വിശകലനെ� പി�ുണയ്�ു�,
േനരി�് ലഭ�മായ ഇ�ർെന�് ലി�ുകളുെട എ�മാണ് ഈ
കൃതി�് ശ�ി പകരു� മെ�ാരു ഘടകം: മി�വാറും
എ�ാ േപജിലും വായന�ാർ�് താൽ�ര�മു�
അെ��ിൽ സംശയ�ൾ ഉ�ാേയ�ാവു�
വിഷയ�ളിൽ സ��മായി ഗേവഷണം ആരംഭി�ാൻ
കഴിയു� തര�ിലാണ് ലി�ുകൾ നൽകിയിരി�ു��-
പു��ക�ിെ� ഇലക്േ�ടാണിക് പതി�ിൽ ഇവ
�പേത�കി�് ഉപേയാഗ�പദമാണ്. ഇ�െന അേ�ഹ�ിെ�
സാ���ിെ�യും അേന�ഷണാ�ക
�പവർ�ന�ിെ�യും അടി�ാന�ിൽ
വായന�ാർ�് സ��മായി അഭി�പായ�ൾ
രൂപീകരി�ാൻ കഴിയും.

തെ� വ��ിപരമായ സാ���ിനുേശഷം, കൃതിയുെട
ര�ാം ഭാഗ�ിൽ, ഒരു ആധികാരിക ആ�ീയ
ഗുരുവിെന തിരി�റിയാനു� മാനദ��ൾ, ഗുരു-
ശിഷ� ബ��ിെ� യഥാർ� അർ�ം,
ആവശ�െമ�ിൽ ന��ൾ കഴിവതും കുറ�ുെകാ�്
സാധാരണജീവിതം വീെ�ടു�ു�തിനു� ഘടക�ൾ
എ�ിവ മന�ിലാ�ാനു� മാർ��ള�ം
�ഗ�കർ�ാ� നമു�് നൽകു�ു. സം��ൃ ത
േ�സാത�ുകളു� �ാസി�ൽ പാര�ര��ിെ�
ച��ൂടിനു�ിൽ ഗുരുശിഷ� ബ�വും ധർ��ിെ�
അർ�വും അതിെ� കാ���ാടുകളും ഉൾെ�ാ�ി�ാൻ
അേ�ഹം �ശ�ി�ു. ഇത് ആളുകൾക◌്ക് ഒരു ഉറ�
അടി�റയിൽ േവരൂ�ിനിൽ�ാൻ സാധ�മാ�ുകയും,



വ��ികെളേയാ �ഗൂ�ുകെളേയാ വിമര്ശി�ു�തിേനാ/
വ��ു താപരമായി അ�കമി�ു�തിേനാ അ�ുറം ചർ�
വിശാലമാ�ുകയും െച�ു�ു. �പേത�കി�ും, ഈ ര�ാം
ഭാഗ�ിെ� അവസാന േപജുകൾ �ശ�ാപൂർ�ം
വായി�ാൻ ഞാൻ ശുപാർശ െച�ു�ു. അവിെട
അേ�ഹം ഒരാൾ വിശ�ാസം ന�െ��് തിരി�ു
േപാകു�തിെ� മനഃശാസ്�തെ��ുറി�്
വിശദമാ�ു�ു. അതായത് ഒരു വിശ�ാസം, ഒരു മതം,
ഒരു സംഘം, അെ��ിൽ ഒരു ഗുരു എ�ിവയുമായി
ബ�െ��് സ�യം േവർെപടു�ുകയും
ശാ�ീകരി�ുകയും െച�ു�ത് എ�െന എ�്
വ��മാ�ു�ു.

അേ�ഹ�ിെ� പു��കം അമൂല�വും
ആധികാരികവുമായ ഒരു സാ��ം മാ�തമ�, സ�യം
കെ��ു�തിനും, �ഗഹി�ാനും വി�ുേപാരാനും
ബു�ിമു�ു� ആ�ീയവും സാമൂഹികവും
വ��ിപരവുമായ ഒരു സാഹചര�െ� ചു�ി��ി
സ�രി�ു�തിനു� ഒരു വഴികാ�ി കൂടിയാണ്.
വരാനിരി�ു�തിെ� �പത�ാഘാത�ൾ
ഭയെ�ടു�വർ�് മഹാ�ാഗാ�ിയുെട ഈ വാ�ുകൾ
െകാ�് സ�യം ആശ�സി�ി�ാൻ കഴിയും: “സത�ം
പറയുക: തുട��ിൽ നി�ൾ തനി�ായിരി�ും,
പി�ീട് മി�വരും നി�െള അനുഗമി�ും!” പഴെ�ാ�്
പറയു�തനുസരി�:് “നി�ൾ�് എ�ാ ആളുകെളയും
ചിലേ�ാഴും, ചില ആളുകെള എ�ാേയ്�ാഴും
വിഡ്ഢികളാ�ാൻ കഴിയും, പേ� എ�ാ
ആളുകെളയും എ�ാേയ്�ാഴും വിഡ്ഢികളാ�ാൻ
കഴിയി�!”.

 



ഭാഗം-1
 

 

െക��കഥയുെട െപാളിെ�ഴു�്

 

I.1. ആമുഖം
 

അസാധാരണെമ�് മ�ു�വർ�് േതാ�ു� ഒ�ാണ്
എെ� ജീവിതപാത; എനി�ുതെ� പലേ�ാഴും അത്
അസ��തയുളവാ�ിയി�ു�്. ഞാൻ എേ�ാടുതെ�
പലേ�ാഴും േചാദി�ി�ു�് ‘‘ഈ ജീവിതകഥയുെട യു�ി
എ�ാണ്?”, ‘‘ഒടുവിൽ എെ�ാെ�യായിരി�ും
ഓർ�ി�െ�ടുക?” ‘‘ഞാൻ എ�ാണ് േനടിയത്?”
‘‘ജീവിത�ിെ� വഴി�ിരിവുകളിൽ, ഈ വഴിയ�
മെ�ാരു വഴിയാണ് ഞാൻ െതരെ�ടുേ��ിയിരു�ത്
എ�് എ�െനയാണ് മന�ിലാേ��ിയിരു�ത്?”
‘‘അ�െന മെ�ാരു വഴി െതരെ�ടു�ിരുെ��ിൽ
ഇ�് ഞാൻ ആരാേയെന?” ഇ�രം
േചാദ��ൾെ�ാ�◌ും ഉ�രമി�. �ാന�ിെ�
തുട�ം തെ� പ�ം പിടി�ാെത ജീവിതെ�
സ�ീകരി�ുേ�ാഴാണ്. ഈ സംഭവ�ളിലും
അനുഭവ�ളിലും അർ�ം തിരയുകയും, ആ
അർ�െ� ന�ുെട ഇ�യ്�ും �പതീ�യ്�ും േയാജി�



രീതിയിൽ പുനർവ�ാഖ�ാനം െച�ാതിരി�ുകയും
െച�ുേ�ാഴാണ്.

ബാല�ം മുതൽേ� ഞാൻ വിശ�സി�ിരു�
അടി�ാനപരമായ മൂല��ൾ സത�ം, നീതി,
ആധികാരികത, ആ�ാർ�ത, വിശ���ത എ�ിവയാണ്.
എനി�് ഒരു ൈദവമുെ��ിൽ അത് ഈ മൂല��ളാണ്.
ഏതു മതേമാ വിശ�ാസേമാ ആയിെ�ാ�െ� അവയിെല
ൈദവവും ഗുരു��ാരും �പതിനിധാനം െച�ു�ത്
അതത് മൂല��െളയാണ്. അറിേ�ാ അറിയാെതേയാ
എെ� എ�ാ െതരെ�ടു�ുകളിലും ഈ മൂല��ൾ
തെ�യായിരു�ു അളവുേകാൽ. ഇേത മൂല��ൾ
തെ�യാണ് എെ� എ�ും നയി�ിരു�ത്; എെ� എ�ു
വയ�ിെല കു�ി�ം നിറ� �പാർ�നയിലും, 14
വയ�ിെല ഫിേലാസഫി വായനയിലും, അതിനും ര�ു
വർഷ�ിനുേശഷമു� ��ാൻഡിേനവിയൻ
പര�ടന�ിലും, ഇ�ലിയിൽ നട� എെ� ആദ�
മാർ�ദർശിയുമായു� ക�ുമു�ലിലും, പിൽ�ാല�്
േയാഗെയയും ഇ��ൻ ആ�ീയതെയയും
അടു�റി�തിലും, ഇ��യ്�ു�ിെല
സ�ാര�ിനിടയിൽ സൂഫിസെ� അറി�തും,
ൈഹ�വ �ാനെ��ുറി�ു� ചി�യായ
പഠന�ിനും, എെ� സ�ത��മായ
ആ�ീയാേന�ഷണ�ൾ�ും, പൂർ� ഗുരുവുമായു�
കൂടി�ാ��യ്�ും, അവരുെട
മാർ�നിർേ�ശമനുസരി��� പഠന�ിനും, പടി�ാറൻ
അേ�ാ��ല ജീവിത�ിനും, ഒടുവിെല പിരി�ു
േപാവലിനും, പി�ീട് 25 വർഷമായി തുടരു�
ആ�ീയപാതയിെല സ�ത�� സ�ാര�ിനും.

ഈ പു��കം �പധാനമായും എെ� അനുഭവ�ളും
തിര��രണവുമാെണ�ിലും (തുറ�ു പറ�ിൽ), ഈ പാത
പി�ുടരു� മ�ു�വർ�ു� ഒരു മാർ�േരഖ കൂടിയാണ്.
ചതി�ുഴികളിൽ വീഴാെത എ�െന മുേ�റാം എ�
മാർ�േരഖ. എെ� ചില അടി�ാന



നിരീ�ണ�െള�ുറി�് പറയാം. ആദ�മായി ‘‘അ�”
എ�് വിളി�െ�ടു� മാതാ അമൃതാന�മയി 14
വർഷ�ാലം (1980 സ്�പിങ് കാലഘ�ം മുതൽ 1993 വി�ർ
വെരയു� കാലം) എെ� മന�ിൽ �പതിനിധാനം
െച��ിരു� സ്േനഹെ� ഞാൻ ആദരേവാെട ഓർ�ു�ു.
എെ� ജീവിതെ��െ� മാ�ിമറി�ുകയും
സ��മാ�ുകയും െച�� വർഷ�ളായിരു�ു: 1969
മുതൽ അവരിേല�് എ�ിേ�രു�തുവെരയു� 11
വർഷ�ൾ; അതിനുേശഷം അവേരാെടാ�ം ഇ��യിൽ
െചലവഴി� അ�ു വർഷ�ൾ, തുടർ�് അവരുെട
അേ�ാ��ലനായി വിേദശ�് െചലവഴി� ഒ�ത്
വർഷ�ൾ (1985 -1993)! ആ യാ�ത ഇ�ും
തുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�ു. ഇെതഴുതു�തുവഴി
ഞാെനാ�ും നിേഷധി�ുകേയാ തിര��രി�ുകേയാ
അ�; മറി�്, ഒരു വ��ി തെ� സഹജീവികേളാടും
അവനവേനാടുതെ�യും കാണിേ�� ആദരവും
പരിഗണനയും �പകടമാ�ുകയാണ്. ഒരുവെ�
സ�ാഭിമാനമാണ് മ�ു�വേരാടു� ബഹുമാനമായി
പുറേമ �പകടമാകു�ത്. എെ� സമീപനം സത�സ�വും
അ��ം കഠിനവുമാണ്. ഇതിെല സത�ാേന�ഷണവും
സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�േബാധവും ചിലരിൽ
െഞ�ലു�ാ�ിേയ�ാം. പലരുെടയും മന�ിെല
ഉറ�ുകെളയും സ����െളയും വി�ഗഹ�െളയും
ഉട�ുവാർ�ും വിധം ശ�വുമാണ് എെ� സമീപനം.
ഒരുവെ� സ�തേ���യുെട ഉ�രവാദിത�ം അവനവന്
തെ�യാണ്. എെ�േയാ മ�ു�വരുെടേയാ
െച��ികൾ�ു� ഒഴിവുകഴിേവാ, വി�ുവീ��കൾ�ു�
ന�ായീകരണേമാ ക�ുപിടി�ല� എെ� ല��ം.
അതുെകാ�ുതെ� ഇത് തുടർ�ു വായി�ുക എ�
സാഹസ�ിന് മുതിരു�തിനുമു�് കടു� ഭ�ർ�ും
വിശ�ാസികൾ�ും ഞാനിതാ മു�റിയി�് നൽകു�ു,
ഇതുവായി�് നി�ൾ�് അസ��ത േതാ�ിേയ�ാം.
സ�ത��രും ധീരരുമായവർ�ും, അവനവെന�െ�
േചാദ�ം െച�ുവാനും സ��ം �പതിബ�ത

്



പുനപരിേശാധി�ാനും ത�ാറു�വർ�ും േവ�ിയാണ്
ഞാൻ എഴുതു�ത്.

എെ� മന�ാ�ിെയ അനുസരി�ാെത
എനിെ�ാരി�ലും ഗുരുവിെന അനുസരി�ാൻ
സാധ�മ�. ഒരു ആ�ീയ ഗുരുവിെ� കർ�വ�ം തെ�
ശിഷ�െ� അ�രാ�ാവിെന ഉണർ�ുക എ�താണ്.
ശിഷ�ൻ തെ� അ�രാ�ാവുമായി ദൃഢമായ ബ�ം
ൈകവരി�ു കഴി�ാൽ ഗുരു അവിെട പതിെയ
അ�പസ�മാവുകയാണ്. അതുെകാ�ുതെ�, സ��ം
അ�രാ�ാവുമായി േയാജി�ുേപാകു� രീതിയിൽ
േവണം ഗുരുവിേനാടു� വിേധയത�വും
അനുസരണയും. അ�വും �ഭാ�വുമായ വിേധയത�വും
അടിമത�വും ആകരുത് അത്. ഗുരുവിെന
അനുസരി�ുകയും സ��ം അ�രാ�ാവിെന
തിര��രി�ുകയും െച�ു�ത് ദുര��ിേല
അവസാനി�ൂ. ആ�ാവേബാധ�ിലൂെടയാണ്
ഗുരുവിേനാടു� ശരിയായ വിേധയത�ം ഉ�ാവു�ത്.
അ�െന ആ�ാവേബാധ�ിനായു� സ�യം
നിരീ�ണ�ിനും, ഗുരുവിെന
നിരീ�ി�തിനുെമാടുവിലാണ് 1993 ൽ ഞാൻ സാമാന�
ജീവിത�ിേല�് മട�ിേ�ാകാൻ തീരുമാനി�ത്.
സന�ാസ ജീവിത�ിൽ നി�് സാമാന�
ജീവിത�ിേല�ു� എെ� മട�ിേ�ാകലിെന
അേ�യ�െ� വ�നയായാണ് എെ� പൂർ�ഗുരുനാഥ
കണ�ാ�ിയത്. ഞാൻ നിർ�ഹി�ിരുന◌്ന എ�ാ
കർ�വ��ളിൽ നി�ും ഉ�രവാദിത��ളിൽ നി�ും
�പ�ാന�ിൽ നി�് തെ�യും
പുറ�ാ�െ�േട�വിധം വലിയ ഒരു പിഴവായി
ഇതിെന കണ�ാ�ിയതിെ� പൂർണമായ
ഉ�രവാദിത�ം എെ� പൂർ� ഗുരുനാഥയിൽ
തെ�യാണ്. അവർ�തിെന വ�ത���മായി േനാ�ി
�ാണാമായിരു�ു; എ�ാൽ ഇ�െന
�പതികരി�ാനാണ് അവർ തീരുമാനി�ത്. ഈ



�പതികരണം അവരുെട വ��ിത�െ� �െ� തുറ�ു
കാ�ു�താണ്.

െഗയിൽ �ടെഡ��ിെ� പു��കമിറ�ിയേ�ാൾ (േഹാളി
െഹൽ5) സംഘടനയുെട ഭാഗ�ുനി�ുമു�ായ
ശ�മായ �പതികരണമാണ് എെ� ഈ പു��കെമഴുതാൻ
േ�പരി�ി�ത്. ഇരുപതു െകാ�േ�ാളം അ�യുെട
േപ��ണൽ അ�ൻഡ� റ് ആയിരു� വ��ിയാണ് െഗയൽ്
എ� ഗായ�തി, അഥവാ സ�ാമിനി അമൃത�പാണ. തുടർ�്
എനി�ും എെ� അനുഭവ�ളും ഓർ�കള�ം
േരഖെ�ടു�ണം എ� ആ�ഗഹമു�ായി. ഞാനും
െഗയിലും നീലുവുമാണ് (നീൽ േറാ��ർ അഥവാ സ�ാമി
പരമാ�ാന�) മാതാ അമൃതാന�മയി എ�്
പിൽ�ാല�് അറിയെ�� (എ�് പി�ീട് സ�യം േപര്
മാ�ിയ) സുധാമണി ഇടമേ�ലിെനാ�ം ആദ�മായി
ദീർഘകാലം താമസി�ാൻ എ�ിയ വിേദശികൾ.
അവെര അ� എ�ുതെ�യിരു�ു ഞ�ൾ അേ�
വിളി�ിരു�ത്. ഇ��യിെല ചിലയിട�ളിെല
ആചാരമനുസരി�് ഒര�ന് സ��ം മകെള ‘‘അ�” എ�്
വിളി�ാൻ കഴിയും (ഉദാഹരണ�ിന് തമി��ാ�ിൽ),
അെ��ിൽ മുതിർ� ഒരു പുരുഷന് കൗമാര�ാരിയായ
ഒരു െപൺകു�ിെയ ‘‘ദീദി” എ�് വിളി�ാൻ കഴിയും
(ഉദാഹരണ�ിന് േനാർ�് ഇ��യിൽ). ഈ
ആചാര�ിെ� തുടർ� എ�േപാെല ത�ളുെട
ആ�ീയ ഗുരുവായ അ�യുെടേയാ, ബാബയുെടേയാ
(അ�ൻ) ശിഷ�ർ�് ബു�ിമു�ി�ാെത ‘‘അ�”
അെ��ിൽ ‘‘ബാബ” എ�് തെ� സംേബാധന െച�ാൻ
കഴിയും.

ഈ �പേത�ക പ�ാ�ല�ിൽ ഇനിയേ�ാ�്
പു��ക�ിൽ ‘‘അ�” എ� വ��ിെയ ‘‘A” എ�
ഇനിഷ�ൽ ഉപേയാഗി�ാണ് പരാമർശി�ി����. ഇതിെ�
കാരണ�ൾ വായന�ാർ�് വഴിെയ മന�ിലാവും,



ആദ� ഭാഗ�ിെ� അ�ാം അധ�ായ�ിൽ ഇ�െന
െച�ാനു� കാരണ�ൾ ഞാൻ വിശദീകരി�ു�ുമു�്.

തുട��ിൽ തെ� ഒരുകാര�ം വ��മാേ��തു�്.
എെ� ഈ അനുഭവസാ��ം എെ� മാ�തം
സ�തേ���യിൽ നി�് ഉ�ായതാണ്. ചില
ആചാര�ളും �പവർ�ികള�ം തിര��രിേ��തു�്
എ� എെ� േബാധ�വും മ�ു�വെര ചി�ി�ി�ുക എ�
ഉേ�ശവും ആശ�യിൽ തുടരു�വെര സഹായി�ുക
എ� ല��വുമ�ാെത ഇതിന് പി�ിൽ മെ�ാരു
േ�പരണയുമി�.

ഞാൻ ഒരു മത�ിെ�യും വ�ാവ�, ഒരു രാഷ്�ടീയ
പാർ�ിയിലും എനി�് �പാതിനിധ�മി�. ഞാെനാരു
മതവിേദ�ഷിേയാ ആ�ീയതെയ എതിർ�ു�യാേളാ
അ�. യാെതാരുവിധ അവകാശവാദ�ളും എനി�്
ഉ�യി�ാനി�. അംഗീകാര�ൾ ഒ�ും തെ�
ആ�ഗഹി�ു�ുമി�. �പ�ാന�ിൽ നി�്
പുറ�ാ�െ��ി�ും കഴി� 27 വർഷമായി
ആധ�ാ�ിക വഴിയിലൂെട തെ� തുടർ�ും
സ�രി�ുെകാ�ിരി�ു� വ��ിയാണ് ഞാൻ.
അതിെ� അനുഭവസ��് എെ� പരിപക�മാ�ുകയും
െച��ി�ു�്.

തുടർവായനയിൽ (�പേത�കി�ു ര�ാം ഭാഗ�ിെല
അ��ായ�ളിൽ) സനാതന ഭാരതേ�ാടു� എെ�
അഗാധമായ ബഹുമാനവും സ്േനഹവും വായന�ാരന്
വ��മാവും. ഈ രാജ�വും അതിെ� സം��ാരവും എെ�
ആ�ാവിെ� തെ� ഭാഗമാണ്. മു�താം വയ�ിൽ ഞാൻ
പടി�ാറൻ രാജ�േ��് തിരി�ുേപാകുേ�ാേഴ�ും
പാതിജ�ം ഞാൻ ഇവിെട ജീവി�ു തീർ�ിരു�ു.
അതിെ� അടയാളം എ�ിൽ ആഴ�ിൽ പതിയുകയും
െച��ിരു�ു. ശരിയായ സ്േനഹമു�ിട�് വിമർശി�ാൻ
മടി കാണിേ��തി�േ�ാ. ബലഹീനതകളും
കാര��മതയി�ാ��യും കാണുേ�ാൾ കാര��ൾ



െമ�െ�ടണെമ�ും അടിമുടി പരി��രി�ണെമ�ും
േതാ�ു�ത് സ�ാഭാവികമാണ്. ഈ രാജ��ിെ� വിശു�
�ഗ��ളും ധർ�ശാ��ത�ള�ം �ാനവും
പാര�ര�വും എനി�് എ�ും �പേചാദനമായി�ു�്.
അതുെകാ�ുതെ� േചാദ�ം െച�െ�ടാവു�
ദൂഷ�വശ�ൾ കൂടി പറയു�ത്
ന�ായീകരി�ാവു�താെണ�് ഞാൻ വിശ�സി�ു�ു.
അത് എെ� ഹി�ു വിരു�േനാ, ഇ��ാ വിരു�േനാ
ആ�ുകയി�. െഗയിലിെ� പു��കം പുറ�ുവ�േ�ാൾ
െഗയിലിെനതിെര ഇ�രം ആേരാപണ�ൾ വ�ിരു�ു.
ഈ രാജ�ം ഒരു ഹി�ു േദശീയവാദ
പുനരു�ീവന�ിലൂെട േപായിെ�ാ�ിരി�ു�ു
എ�തുെകാ�് അതിെ� ആചാര�ളും രീതികളും
വിമർ�നാതീതമാണ് എ�് അർ�മില�. മാ�തവുമ�
േദശീയ മീഡിയകൾ തെ� ഇവെയ�ാം
വിമർശി�ു�ുമു�്. ചൂഷണവും അഴിമതിയും
ൈവകൃത�ളും പുറ�ു െകാ�ുവരു�തും േചാദ�ം
െച�ു�തും ഹി�ുവിരു�വും ചില ഇ��ൻ ആ�ീയ
ഗുരു��ാരുെട ആേ�പജനകമായ �പകടന�ൾ
ഹി�ുസ്േനഹവും ആവു�ത് എ�െനയാണ്?
പരിഹാസ�മായ അവകാശവാദ�ളു�യി�ുകയും
െപരുമാറുകയും നിയമ�ിെ� ക�ുെവ�ി�്
നട�ുകയും െച�ു� ആ�ീയ ഗുരു��ാർ
ധാരാളമു�്. ഇവെര�ാം പരെ�
അറിയെ�ടു�വരായതിനാൽ േപരുകൾ പറേയ�
കാര�മി�. ഇ��യിലും പുറേമയും ധാരാളം ഭ�രു�
ഈ േകാമാളികൾ ആരും വിേദശ ഏജന്റുമാര�.
ആ�രിക ജീർണതയുെട വ��മായ അടയാളമാണ്
ഇവർ. ഈ കപട േവഷധാരികളുെട ഭാവിെയ�ുറി�്
ആേലാചിേ��തി�. എ�ാൽ ല��ണ�ിന്
ജന�ൾ ഇവരുെട കാപട��ിൽ കുടു�ി ത�ളുെട
ജീവിതവും േദശ�ിെ� ഊർ�വും
പാഴാ�ാതിരി�ാനായി ജന�െള
േബാധവൽ�രിേ��െത�െനെയ�ും, മതെ�യും
ആചാര�െളയും

്



നവീകരിേ��െത�െനെയ�ുമാണ് ന�ൾ
ആേലാചിേ��ത്. ഈ പു��ക�ിൽ �പതിപാദി�ു�
ചില �പധാന സംഭവ�ൾ അ�െന ഒരു
പുനർചി�ന�ിനു സഹായിേ��ും എ�് ഞാൻ
ആ�ാർ�മായി ആ�ഗഹി�ു�ു. ഞാൻ അമൂല�മായി
കരുതു� ഈ രാജ��ിനുേവ�ിയു� എെ� ഒരു
േസവനമാവും അത്. ഒരു േസവനം എ�് പറയാൻ
കാരണം കഴി� 20 വർഷ�ാലമായി ഞാെനാരു സ�ിസ്
മേതതര �ഗാമീണ വികസന സംഘടനയായ ‘‘Ushagram
Suisse Association”6 െ� ആഭിമുഖ��ിൽ െവ�്
ബംഗാളിെല ബം�ാേദശി അഭയാർ�ികൾ�ും
ഒഡീഷയിെല ആദിവാസികൾ�ും േവ�ി
�പവർ�ി��വരു�ു. ഞാൻ അട�ു� ഈ
സംഘടനയുെട സ��േസവകർ, പണം
സംഭരി�ുകയും ഇരു�ൂറിലധികം െ�പാജക്�ുകൾ
േമ��റ� �ല�ളിെല നിവാസികൾ�ുേവ�ി
കഴി� ഇരുപത് വർഷ�ിനിടയിൽ നട�ിലാ�ുകയും
െച��ി�ു�്. േജാലി�ും കുടുംബ�ിനുമിടയിൽ
ൈവകുേ�ര�ളിലും ഒഴിവു ദിവസ�ളിലും സമയം
കെ��ിയാണ് ഈ സ�� േസവനം െച��ി�ു�ത്.
മതാ�രായവർ ഇതുവെരെയ�ിലും വായി�ാൽ
അവർ�് എെ� ആ�ാർ�തയും ഭാരതീയ
മൂല��േളാടു� എെ� �പതിബ�തയും ഈ
വിമർശനാ�കമായ അനുഭവസാ��ം എഴുതാനു�
കാരണവും മന�ിലാകും എ�ു ഞാൻ �പതീ�ി�ു�ു.
മതാ�രായി ഫത് വകൾ ഇറ�ു�വർ ഒരി�ലും ആ
പു��ക�ൾ വായി�ു േനാ�ാറി� എ�റിയാെമ�ിലും,
ഞാൻ �പതീ� ൈകവിടു�ി�. സദുേ�ശേ�ാടുകൂടിയ
വിമർശന�ൾ അത�ാവശ�മാെണ�ും �പശ��രും
ഉ�തരുമായ വ��ികളുെട െച��ികളും �പവർ�ിയും
കറകള�തും സുതാര�വുമാവണെമ�ും അവ
ആവശ�െമ�ിൽ വിമർശന�ൾ�്
വിേധയമാകണെമ�ും ഞാൻ വിശ�സി�ു�ു.
അതി�കമ�െളയും ചൂഷണ�െളയും േചാദ�ം െച�ു�



മിേ�നിയൽ തലമുറയുെട രീതി ഞാനും പിൻതുടരു�ു,
ഇത് ഒരു മതെ� കുറ�ു കാണി�ാനു� �ശമമ�.
�പേത�കി�ും ആ മതം, അെ��ിൽ ധർ�ം,
പാര�രാഗതമായി ആധികാരികതയില�,
അേന�ഷണനിരീ�ണ�ളിലാണ് അധി�� ിതമായത്
എ�ിരിെ�. വിമർശനം അ�െനെയാരു മതെ�
ശ�ിെ�ടു�ുകേയയു�ൂ.

ഇനിയും ഞാൻ മൗനം പാലി�ു�ത്
ശരിയെ��ിരി�ിലും, ഞാൻ സാ�ിയായ
�കമേ�ടുകളുെടയും ചൂഷണ�ളുെടയും
ഒെ�ാഴിയാെതയു� ഒരു കണെ�ടു�ുക എ�ത�
എെ� ഉേ�ശം. �പാധാന�മു�െത�് എനി�് േതാ�ിയ
ജീവിതാനുഭവ�ൾ പ�ുെവയ്�ു�ു എ�് മാ�തം.
എെ�ാെ�യായാലും, ഇരുപ�ിയ�് വർഷം മുൻപു�
ഓർ�കൾ�് അതിേ�തായ പരിമിതികളു�്; ചില
ഓർ�കൾ�് വ��തയി�ാെത വരാം. എ�ാൽ ചില
സമയ�് ഒരു നിറേമാ, ഒരു ഗ�േമാ, ഒരു സംഭവേമാ
ഇ�രം ഓർ�കെള ഒ�ാെക െതളിമേയാെട തിരിെക
െകാ�ു വേ��ാം. ഒരുേവള, പഴയ ഓർ�കൾ�്
ഇ�െ� ചി�കെള സ�ാധീനി�ാനു� കഴിവു�്,
ഇ�െ� സംഭവ�േളാടു� �പതികരണ�െള
രൂപെ�ടു�ാനു� കഴിവുമു�്. ഈ അനുഭവ�ൾ
െതളിവായി കണ�ാ�െ�ടി� എെ�നി�റിയാം,
എ�ാൽ ഇവയ്�് ചരി�തപരമായ മൂല�മു�്, ഒരു
അനുഭവസാ���ിെ� സത�സ�തയും. ഒരു
വിവരണ�ിൽ �െ� പലേ�ാഴും േബാധപൂർവമല�ാെത
പല ഓർ�കള�െട സ�ാഭാവികസ�ലനം വ�ു
േചർ�ി���്. ഈ ഓർ�കൾ വ��തേയാെട എെ�
മന�ിൽ െതളി�ു നിൽ�ു�വയാ�. ‘‘A”
േയാെടാ�മു� എെ� അനുഭവ�ൾ മുതിർ�തിനു
േശഷമു�വയാണ്, ആദ�മായി ക�ു മു�ുേ�ാൾ
ഞ�ൾ ഏകേദശം സമ�പായ�ാരായിരു�ു.
അതുെകാ�ുതെ� േ�ടാമയിലൂെട കട�ുേപായ ചില



നി�ഹായരായ കു�ികെളേ�ാെല കാര��ൾ
ഓർെ�ടു�ാൻ എനി�് ഹിപ്േനാസിസ് െസ�നുകൾ
േവ�ിവ�ി�.

എെ� അനുഭവ�ളുെടയും അറിവുകളുെടയും
െവളി��ിലാണ് ഈ പു��കം എഴുതിയിരി�ു�ത്.
പുറേമയു� മെ�ാ�ും ഇവിെട �പതിപാദി�ി�ി�.
വായന�ാർ അവരുേടതായ വിശകലന�ളിൽ
ഏർെ�ടുക. അതിനാവശ�മായ ധാരാളം റഫറൻസുകള�ം
ലി�ുകളും ഞാൻ ഇേതാെടാ�ം േചർ�ി���്.

ഈ പു��കം �പധാനമായും ര�ു ഭാഗ�ളായാണ്
ചി�െ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. ആദ�േ�ത് എെ�
പൂർ�ഗുരുവുമായു� അനുഭവ�െള�ുറി�ാണ്.
അതിൽ ഗുരുശിഷ� ബ�െ��ുറി�ും ഈ
സംഘടനയുേടയും േനതാവിെ�യും
നടപടി�കമ�െള�ുറി�ും ൈനതികതെയ�ുറി�ും
�പതിപാദി�ിരി�ു�ു. ര�ാം ഭാഗ�ിൽ
ഹി�ുമത�ിെ� അടി�ാന തത��െള�ുറി�ും ഈ
സമൃ�മായ പാര�ര��ിൽ നി� ് എ�െന വഴിവി�ു
േപാവാെത ആ�ീയ ഉ�തി ൈകവരി�ാെമ�തും
ആവശ�െമ�ിൽ ഒരു സംഘടനയിൽ നിേ�ാ
വിശ�ാസസമൂഹ�ിൽ നിേ�ാ പുറ�ുേപാകുേ�ാൾ
സ�ീകരിേ�� സമീപന�െള�ുറി�ും പറയു�ു.

 

 

 

 

 

 



 

II. അവേലാകനം

 

II. 1. യാ�താവിവരണം
 

എെ� 11 വർഷ�ാലമായി തുടർ�ിരു� ആ��ാ�ിക
ജീവിത�ിെല വഴി�ിരിവായിരു�ു 1980
ആരംഭ�ിൽ A യുമായു� ക�ുമു�ൽ. 14
വർഷ�ൾ���റം ഞാൻ സാമാന� ജീവിത�ിേല�്
തിരി�ു വ�േ�ാൾ അനുഭവെ�� ശൂന�ത ഞാൻ
ഒരി�ലും �പതീ�ി�ിരു�ത�. ഭാഗ�വശാൽ അെതാരു
തുട�ം മാ�തമായിരു�ു, ന�തി�കൾ നിറ�
സ�ാനുഭവ�ൾ അടി�ാനമാ�ിയു� ഒരു പുതിയ
ജീവിതം.

ആ വർഷ�ളിെല ചില �പധാന സംഭവ�ൾ
വിവരി�ുെകാ�് തുട�ാം. 1968 പതിനാലാം
വയ�ിലാണ് എെ� ആ�ീയാേന�ഷണം തുട�ു�ത്.
ജീൻ േപാൾ സാർേ�ത, കാൾ ജാസ്േപർ� തുട�ിയ
�ഫ�്, ജർ�ൻ അ��ിത�വാദ തത�ചി�കരുെട
പു��ക�ൾ വായി�ുെകാ�ാണ് അത് ആരംഭി�ത്.
അവരുെട പു��ക�ളിൽ നി�് �പേചാദനം ഉൾെ�ാ�്
ഞാൻ ജി�ു കൃ��മൂർ�ി എ� സമകാലിക ഇ��ൻ
ഫിേലാസഫറുെട പു��ക�ൾ വായി�ാനിടയായി. ��ൂ ൾ
വിരസമായി േതാ�ിയിരു� എ�ിെല ടീേനജുകാരന്
അെതാരു െവളിപാട് തെ�യായിരു�ു. ഈ ആ�ീയ
�ാനെ� ഉൾെ�ാ���, അതിൽ ജീവി�ു�
ആളുകെള കാണാൻ എനി�് അതിയായ ആ�ഗഹം



േതാ�ി. അ�െന 1969 ൽ, പതിന�ാം വയ�ിൽ ഞാൻ
വീടുവി�ിറ�ി, പു��ക�ളിൽ നി�് വായി�റി�
�ാന�ിേല�് എെ� ൈകപിടി�ു കയ�ാൻ
�പാ��രായ മാർ�ദർശികെളയും ഗുരു��ാെരയും
അേന�ഷി�ായിരു�ു ആ യാ�ത. യൂേറാ�ിെല ഈ
അല�ുതിരയലിനിടയിലാണ് ഞാൻ എെ� ആദ�
മാർ�ദർ�ിെയ ക�ുമു�ു�ത്. ഇ��ൻ
ആ�ീയതെയയും ൈഹ�വ�ാനെ�യും മാ
ആന�മയിയുെടയും, രമണമഹർഷിയുെടയും
കൃതികളിലൂെട അേ�ഹം എനി�് പരിചയെ�ടു�ി.
ആർേണാ� െദ��ാഡിൻ� (Arnoud Desjardins) െ� “Ashrams”
എ� പു��കവും എനി�് �പേചാദനമായിരു�ു. മു�്
േക�ിേ�യി�ായിരു� േയാഗെയ�ുറി�ും ഞാൻ
ഇ�ാല�ാണ് മന�ിലാ�ിയത്.
മൂ�ുമാസ�ിനുേശഷം നവംബർ 1970 ൽ ഞാൻ
ആദ�മായി ഇ�� സ�ർശി�ുകയും മാ ആന�മയി,
സത�സായിബാബ, സ�ാമി മു�ാന� എ�ിവെര
കാണുകയും െച��ു. ഇവരിൽ അവസാനെ� ര�ുേപർ
പി�ീട് െപാതുവിമർശന�ൾ�് വിേധയമായിരു�ു
എ�ും എനി�റിയാം.

ആദ�കാല�ളിൽ എ�ാ വർഷവും ആറുമാസ�ാലം
(യൂേറാ�ിെല ശീതകാല�്) ഞാൻ ഇ��യിൽ
െചലവഴി�ുമായിരു�ു. ഈ ആറുമാസ�ാലം
ഇ��യിെല ആ��ാ�ിക വ��ിത��േളാെടാ�ം
വിഖ�ാതമായ ആ�ശമ�ളിലാണ് ഞാൻ
െചലവഴി�ിരു�ത്. േശഷം ആറുമാസ�ാലം
യൂേറാ�ിേല�് തിരി�ുേപായി, േജാലി െച��  ് അടു�
തവണെ� യാ�തയ്�ും താമസ�ിനുമു� പണം
കെ��ുമായിരു�ു.

ഈ വരവുകളിൽ ഒ�ിലാണ് നിസർഗദ� മഹാരാജ്
തുട�ിയ അധികം അറിയെ�ടാ� ഇ��ൻ
േയാഗികെള ക�ുമു�ിയത്. ഈ കൂടി�ാ��കൾ പരമമായ
സത�െ� േതടാനു� തീരാ� ആ�ഗഹം



എ�ിലുണർ�ി. അേ�ാൾ മുതൽ പഠന�ിലും
അനുമാന�ിലും അധി�� ിതമായ ഒരു ആധ�ാ�ികപാത
(�ാനേയാഗം) പി�ുടരുകയായിരു�ു ഞാൻ. അ�െന
ധ�ാന�ിനും പഠന�ിനും ചി�യ്�ും ഒെ�യായി
സൗ�് ഇ��യിെല തിരുവ�ാമലയിലു�
രമണാ�ശമ�ിൽ ദീർഘകാലം താമസി�ാൻ ഞാൻ
തീരുമാനി�ു. ആധ�ാ�ിക പാതയിൽ സ�രി�ു�
മ�ു സന�ാസിമാെരയും േയാഗികെളയും കാണുകയും
വിലമതി�ാനാവാ� അവരുെട അനുഭവ�ാനം
പകർ�ു കി�ുകയും െച�ാനായിരു�ു അത്. അൈദ�ത
േവദാ�മായിരു�ു എനി�് ഏ�വും സ�ീകാര�മായി
േതാ�ിയത്. പഠനവും ധ�ാനവും അ�ാമലയിെല
ഗിരിവലവും മേ��ാ�ാരണവും പൂജയും ആയിരു�ു
എെ� അ�െ� പതിവുകൾ. ഈ സമയ�ളിൽ എനി�്
�പേത�കി�് ഗുരുവായി ആരും ഉ�ായിരു�ി�. 1978
ആയേ�ാേഴ�ും എെ� ആദ� ഉപേദ�ാവിന്
പകരാനാവു� �ാനം പരിമിതമാെണ�് എനി�്
േതാ�ി തുട�ിയിരു�ു. അ�ാമലയിൽ എ�ാറു�
േയാഗികളുെടയും സ��ാസിമാരുെടയും വാ�ുകൾ
എനി�് ഏെറ �പേചാദനം പകർ�ു.

അ�െന ഒരുപാട് കാലെ� പഠനവും ധ�ാനവും
സമാനരുമായു� ചർ�കൾ�ും േശഷം എെ� ബൗ�ിക
സമീപന�ിലു� ന�ൂനത എനി�് തിരി�റിയാനായി.
നാൾ�ുനാൾ എ�ിൽ നിർവികാരതയും ധാർ��വും
നി�ംഗതയും ഏറിവരുകയും, യഥാർ��ിൽ നി�്
അകലു�തായി േതാ�ുകയും െച��ു. ആേരാഗ�കരമായ
രീതിയിൽ ആധ�ാ�ിക യാ�ത തുടരു�തിന് ബു�ി
മാ�തമ� ഹൃദയം കൂടി സമന�യി�ിേ��തുെ��്
ഞാൻ തിരി�റി�ു. അ�െനയാണ്
�ശീരാമകൃ��പരമഹംസരുെട വാ�ുകളും ജീവിതവും
പഠി�ാനിടയായത്. അേതാെട അ�ാമലയിെല എെ�
ജീവിതരീതി ഭ�ിമാർ��ിേല�് തിരി�ു.
അരുണാചലഭ�ിേയാെട രമണമഹർഷിയുെട
“അ�രമണമാല” തമിഴിെല അേത വൃ��ിൽ

്



ഇം�ീഷിേല�് ഞാൻ പരിഭാഷ െച��ു. മ�ു
ഭ�േരാെടാ�ം തമിഴിെല അേത ഈണ�ിൽ
ഇം�ീഷിൽ “അ�രമണമാല” െചാ�ി ഗിരിവലം
വയ്�ാൻ പാ�ാത�െര ഇത് സഹായി�ു. ഒരു ഗുരുവിെ�
സഹായേ�ാെട ബു�ിയും ഹൃദയവും ഒരുേപാെല
ആ�ീയതയിൽ സമന�യി�ി�ാൻ സാധി�ുെമ�്
േതാ�ിയിരുെ��ിലും, േബാധപൂർ�ം ഒരു ഗുരുവിെന
േതടുകയായിരു�ി� ഞാൻ. ഞാെനെ� വിധിയിൽ
വിശ�സി�ു. ഇ��യിെല വിശ�ാസം, സ��നായ
ശിഷ�െന േതടി ഗുരു സ�യേമ എ�ും എ�താണ്.

െഗയിൽ തെ� പു��ക�ിൽ, Holy Hell (ആ പു��കെ�
ഞാൻ പൂർ�മായും പി�ാ�ു�ു, അതിെ� കാരണ�ൾ
ഇനിയു� അ��ായ�ളിൽ വിവരി�ു�താണ്)
പറയു�തുേപാെല തിരുവ�ാമലയിൽ വ�ാണ് ഞ�ൾ
ആദ�മായി ക�ുമു�ിയത്; െഗയിലും നീലുവും (സ�ാമി
പരമാ�ാന�) മധുവും (സ�ാമി േ�പമാന�). ഞ�ൾ
പര��രം അധികം സംസാരി�ിരു�ിെ��ിലും എേ�ാഴും
ക�ുമു�ുമായിരു�ു. അവരാരും അ�് A യുെട
ശിഷ�രായി�ു�ായിരു�ി�. ഈ സാഹചര��ിലാണ്
1978 ൽ ച��ു എ� A യുെട ഒരു ശിഷ�െന ഞാൻ
ക�ുമു�ു�ത്, അേ�ഹം തിരുവ�ാമല
സ�ർശി�ാെന�ിയതായിരു�ു. ച��ുവിൽ നി�ാണ്
ആദ�മായി �പേത�ക ൈദവീക സി�ികളു�
യുവതിയായ സ്�തീെയ�ുറി�ു� കഥകളും
ഉപകഥകളും േകൾ�ു��. കഥകൾ േക�്
അ�ുതെ�െ��ിലും താ��ര�മു�
വിഷയമ�ാ�തിനാൽ കൂടുതൽ �ശ�ി�ി�.

1980 ൽ ഞാൻ േകരള�ിേല�് താമസം മാറി. എെ�
അസുഖ�ിനു� ചികി�യ്�ും കുറ�ുകൂടി ന�
കാലാവ��ും േവ�ിയായിരു�ു അത്. എെ�
ആതിേഥയരുെട ആ�ഗഹമനുസരി�് ആ വർഷം
ഏ�പിലിൽ ഞാൻ A െയ കാണാം എ�ു സ�തി�ു.
അേ�ാൾ അവർ�ും എനി�ും ഒേര �പായമായിരു�ു, 25

്



വയ�്. ഈ കൂടി�ാ�� എൻെറ ഹൃദയ�ിേല�ു�
വഴിയാണ് തുറ�ത്, ഒരു ൈവദ�ുതാഘാതം േപാെല
ശ�മായിരു�ു അത്. എെ� ആ�ാവുമായി ഒരു
ബ�ം �ാപി�തു േപാെല േതാ�ി എനി�്.
ആ�ീയപാതെയ ഹൃദയവുമായി ബ�ി�ി�ാൻ
കാ�ിരു� എനി�് ഒരു വഴി മു�ിൽ തുറ�തുേപാെല
േതാ�ി. ആ കൂടി�ാ��യിൽ നി�് എേ�ാ
പഠി�ാനുെ��് വ��മായിരു�ു. ഞാൻ അവരിൽ
നി�ും, അവെര പിരി�തിനു േശഷവും
പഠി�ാനിരി�ു� സംഗതികെള�ുറി�് ഒരൂഹവും
അ�ു�ായിരു�ി�.

ഈ െചറിയ കൂടി�ാ��യ്�് േശഷം ഞാൻ വീ�ും A െയ
കാണാൻ േപായി, കുറ�് ആ��കൾ അവിെട ത�ുകയും
െച��ു. ആധ�ാ�ിക പാതയിൽ അവരുെട മാർ�ദർശിത�ം
ആവശ�മാെണ�് േതാ�ിയേ�ാൾ എെ�
തിരുവ�ാമലയിെല താമസമുേപ�ി�് ഞാൻ A
േയാെടാ�ം താമസമാരംഭി�ു. “അവേരാെടാ�ം” എ�ു
പറയുേ�ാൾ അവരുെട മാതാപിതാ�ളുെട വീ�ിലാണ്
താമസി�ിരു�ത്. എെ��ാൽ അ�് ആ�ശമേമാ മ�ു
�ാപന�േളാ ഉ�ായിരു�ി�. അ�് അവർ�് ചു�ും
െചറു��ാരായ ധാരാളം ഇ��ൻ
ആരാധകരു�ായിരു�ു. രാ�തി മുഴുവൻ അവിെടെയാരു
െത�ിൻചുവ�ില◌ിരു�് A അവേരാെട�ാം
സംസാരി�ുമായിരു�ു. കാ��നികതയുെടയും
ആ�ീയത-യുെടയും അനൗപചാരികമായ ഒരു
സൗഹൃദസംഘമായിരു�ു അത്. A യുെട
കുടുംബ�ിെ� തീ�വ നീരസം
ഇ�ാര��ിലു�ായിരു�ു. ത�ളുെട
അവിവാഹിതയായ മകൾ
എതിർലിംഗ�ിൽെപ�വരുമായി യേഥ�ം ഇടപഴകു�ത്
അവർെ�ാ��ം രസി�ിരു�ി�. ഈ െചറു��ാരിൽ
പലരും പിൽ�ാല�് സ�ാമിമാരായി �പ�ാന�ിന്
േനതൃത�ം നൽകി. നീലുവും ഞാനും ഈ
അസാധാരണവും അനൗപചാരികവുമായ ചു�ുപാടിൽ



ഞ�ളാൽ കഴിയും വിധം ഇണ�ിേ�ർ�ു.
ഔപചാരികമായ ആ�ശമ�ളിൽ ജീവി�ു പരിചയി�
ഞ�ൾ�് ആ��ാ�ികതയുെട ച��ൂടിൽ
നി�ുേനാ�ുേ�ാൾ ഈ ജീവിതം വളെര
�പേത�കതയു�തായി േതാ�ി.

അതിനും വളെര കാല�ിനു േശഷമാണ് ഒരു
ആ�ശമമായി അവിടം രൂപാ�രെ�ടു�ത്.
വിേദശീയരായ ഞ�ളുെട ഔപചാരികമായ
ആ�ശമജീവിത അനുഭവ�ാനമാണ് അതിനു
സഹായി�ത്. അേമരി��ാരനായ നീലുവും
�ഫ�ുകാരനായ ഞാൻ അഥവാ ഗംഗയും
അവിെടയു�ായിരു� കാലേ�ാളം ഗിൽെബർ�്
അഥവാ മധു എ� �ഫ�്/ റീയൂണിയൻകാരനും
ആസ്േ�ടലിയ-�ാരിയായ െഗയിലും; അവരുെട
ഇരുപതുകളിൽ ആയിരു�ു, അ��ം മുതിർ� നീലു
ഒഴിെക.7

A യുമായു� കൂടി�ാ�� എെ� ആഴ�ിൽ ��ർശി��
എ�ിലും A യുെട ആ��ാ�ികതേയാടു� സമീപനം
എേ�തിൽ നി�് വളെര വ�ത���മാെണ�് ഞാൻ
മന�ിലാ�ിയിരു�ു. ബൗ�ിക സമീപനം എ� എെ�
സ��മായ േമഖലയിൽ നി�് ഞാൻ പതിെയ
പുറ�ുവ�ു. ആധ�ാ�ിക യാ�തയിൽ ഹൃദയെ�
സമന�യി�ി�ുക എ� എെ� ആവശ�െ�
േനടിെയടു�ാൻ A യുമായു� സഹവാസം
സഹായകമാകുെമ�് േതാ�ിയതിനാൽ അവിെട�െ�
കൂടാൻ ഞാൻ തീരുമാനി�ു. മെ��ിലുേമെറ എേ�ാട്
തെ�യു� സത�സ�തയാണ് എെ� �പതിബ�ത
പലതവണ േചാദ�ം െച�ുവാനും അതിെ�
�പത�ാഘാത�ൾ േനരിടാനും എെ� സ��നാ�ിയത്.
അവസാനെ� േചാദ�ം െച�ൽ അവിടു�്
വി�ുേപാരാൻ കാരണമാവുകയും െച��ു. അ�െന എെ�
നിര�രവും കഠിനവുമായ ആ�പരിേശാധനയാണ് 1. A
േയാെടാ�മു� എെ� യാ�ത തുട�ാനും, 2. പല



�പ���ൾ�ും േചാദ��ൾ�ും ഇടയിലൂെടയാെണ�ിലും
അവിെട�െ� തുടരുവാനും, 3. ഒടുവിൽ 1993 ഇൽ
അവിടം ഉേപ�ി�ുവാനും, എെ� സ��നാ�ിയത്.
ഇതുവെരയും ഞാൻ മൗനം പാലി�ത് പറയാൻ
ഒ�ുമി�ാ�തുെകാേ�ാ ദൗർബല�ം െകാേ�ാ അ�.
എനി�് പറയാനു� സമയെമ�ിയി�ി� എ�
േതാ�ൽ െകാ�ുമാ�തമാണ്. ഇ�തകാലവും എെ�
ജീവിതെ�യും എെ��െ�യും പുനർനിർ�ി�ുക
എ� ദൗത��ിലായിരു�ു ഞാൻ; ഭൂതകാലെ� ഈ
ദൗത�വുമായി കൂ�ിെ��ാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ി�.

േനരെ� ആമുഖ�ിൽ പറ�തുേപാെല, െഗയിൽ
�ടെഡ��ിെ� പു��കം ഞാൻ സസൂ��ം വായി�ു. A
േയാെടാ�ം ആദ�ം തെ� കൂടിയ ഒരാെള� നിലയ്�്
ആ അനുഭവസാ��ം സത�മാണ്. െഗയിൽ
എഴുതിയതുേപാെല അവർ �പതികാര�ിെ�േയാ
തിരി�ുപിടി�ലിേ�േയാ പാതയില�. അവർ�ും സത�ം
െവളിെ�ടു�ുക എ�ത് സ�ാഭിമാന�ിെ� ഭാഗമാണ്.
വളെര �ശമകരവും ധീരവുമായ ഒരു േജാലിയാണ് അവർ
തെ� പു��ക�ിലൂെട െച��ത്. അതിൽ നി�്
യാെതാ�ും അവർ�് ലഭി�ാനി�. തെ� സ�ാഭിമാനം
വീെ�ടു�ുകയും തകർ� ജീവിതം വീ�ും
െക�ി�ടു�ുകയും മന�ിെ� മുറിവുകൾ ഉണ�ുകയും
ആർ�വം വീെ�ടു�ുകയും അ�ാെത. ഇ�തയും
വർഷ�ൾ�ുേശഷം ഇ�െനെയാരു പു��കം ഉ�ായത്
ഒരി�ലും യാദൃ�ികമായ�, പതി�ാ�ുകൾ നീ�
�ശമഫലമായാണ്.

തകർ�ുവീണിട�് നി�ും ജീവിതം
െക�ി�ടു�ുകയാണ് ഞാനും െച��ത്. ഒരു പുതിയ
െ�പാഫഷണൽ െതാഴിൽേമഖലയുെട ഭാഗമായി
ഉപജീവനം കെ��ി, സമൂഹ�ിൽ അലി�ുേചർ�ു.
ഇത്, പുറേമ ആരുെടയും സഹായമി�ാെതയായിരു�ു. 27
വർഷ�ൾ�് േശഷം ഇേ�ാെളെ� ഭൂതകാലെ�

്



നി�ംഗതേയാെട േനാ�ി�ാണാൻ എനി�്
കഴിയു�ു�്. അെ�േ�ാെടാ�ം ഉ�ായിരു�വെര
ശാ�തേയാെടയും പര��ര ബഹുമാനേ�ാെടയും
ഓർ�ാനും സാധി�ു�ു�്. നിലനിൽ�ു� എ�ാ
ൈവരുധ��ളും അംഗീകരി�ുെകാ�ുതെ�
സ��മായും െതളിമേയാെടയും എ�ാം വിവരി�ാൻ
ഇെ�നി�് കഴിയു�ു. എ�ാൽ ബഹുമാനം എ�ത്
ദാ�ിണ�മ�, ഇ�തയും കാലം കാ�ിരു�ത് എെ�
മേനാഭാവം നി���വും നി�ംഗവുമാവു�തിനാണ്.

A യുെട കൃപാകടാ��ളിൽ ആറാടു�, അത്
ശാശ�തമാെണ�് ധരി�ു� അ� ഭ�ർ
കരുതു�തുേപാെല ഞാൻ കൃപാ കടാ��ൾ ന�െ��്
അധഃപതി�വന�, പകരം േനരും ആർ�വവും
വീെ�ടു�വനാണ്. �പ�ാന�ിൽ നി�് പുറ�ു
േപായത് പല േമഖലകളിലും േജാലി െച�ാൻ എനി�്
സ�ർഭമു�ാ�ി. അധ�ാപനവും �ഗാമവികസനവും
മനുഷ�ാവകാശവും മാനുഷിക സ��
സഹായവുെമ�ാം അവയിൽ ഉൾെ�ടും. 2001ൽ
ജനീവയിൽ വ�ാണ് എെ� ആ�ീയപാത മനുഷ�
േസവനവുമായി േയാജി�ി�ാൻ എനി�് സാധി�ത്. MSF
സ�ി�്സർലൻഡിെ� െലജിേ��ീവ് െസൽ (doctors without
borders), െറഡ്േ�കാസിെ� അ�ാരാഷ്�ട ക�ി�ി, ഒരു
മനുഷ�ാവകാശ NGO യുെട ലാ�ിനേമരി�യിെലയും
ആ�ഫി�യിെലയും വനിതാ േനതാ�ളുെട
േബാധവൽ�രണ�ിനു േവ�ിയു� േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർ, “ഇൻറർനാഷണൽ കൺെവൻഷൻ ഓൺ
ൈറ�്സ് ഓഫ് ൈചൽ�” നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി അതിൽ
ഒ�ുവ� രാജ��ൾ�ു േവ�ിയു� േലാബിയിങ്,
�ഗാമവികസന രംഗ�ു� �പവർ�നം, ഇ��യിലും
മിഡിൽ ഈ�ിലും അഭയാർഥികൾ�് േവ�ിയു�
�പവർ�നം, ഇ�െന ധാരാളം സംരംഭ�ളിൽ
താരതേമ�ന �പാധാന�മു� �ാനം വഹി�ാൻ എനി�്
കഴി�ി�ു�്.

് ്



ഞാൻ ഇ�തയും കാലം മൗനം പാലി�ത് എനി�് മ�ു
ധാരാളം കാര��ൾ െച�ാൻ ഉ�ായിരു�ുതുെകാ�ും
ആ�ശമ�ിെ� �പതികാര നടപടികൾ�്
പാ�തമാവാതിരി�ാനുമാണ്. െഗയിലിെ�
പു��കേ�ാടു� �പതികരണ�ിൽ നി�് അവരുെട
മേനാഭാവം വ��മാണ്. ആ പു��ക�ിന് എതിെര
നട�ിയ ഗൂഢാേലാചന പരിഹാസ�മാണ്. അവരുെട
േനതാവിന് ല�ി�ാവു� തര�ിലു� നി��വും
നികൃ�വുമായ കാര��ളാണ് അവർ െച��ു കൂ�ിയത്.
ഇ�ാര��ൾ വിശദമായി പി�ീടു� അധ�ായ�ിൽ
(lll.6) വിവരി�ി�ു�്. േചാദ�ം െച�ലിനു� മറുപടി
�പതികാരനടപടിയാെണ� ധാരണ തെ�
വിവരേ�ടാണ്. തീയി�ാെത പുകയി� എ�ാണേ�ാ.
െത�് ചൂ�ി-�ാണി�െ�ടുേ�ാൾ സം��ാര സ��രും,
േ�ശ�� രുമായവർ അതിനു പി�ിെല
കാരണ�െള�ുറി�് ആേലാചി�ുകയും, തിരു�ാൻ
�ശമി�ുകയും െച�ും. െത�് ചൂ�ി�ാണി�ു�വെര
മാനി�ുകയും, അതിനു വിേധയരായി ന�ം
പ�ിയവർ�് പരിഹാരം െച�ാൻ കഴിയു�തും എ�ത
േ�ശ�� മാെണേ�ാർ�ു േനാ�ൂ. എ�ാൽ അത്
ഉേ�ാ�ിയയിേല നട�ൂ... അ�രം ഒരു േലാകം
നിലനിൽ�ു�ില�. ഈ �പ�ാന�ിൽ അെതാരി�ലും
നട�ാൻ േപാവു�ി�. �പ�ാനെ��ുറി�് ഇ�െന
സംസാരി�ു�ത് അതിെ� േസ��ാധിപതിെയ നിര�രം
കു�ം പറയു�െതാഴിവാ�ാനാണ്.
ആ�ാനുവർ�ികളായി ഇെത�ാം െച�ു�
സ�ാമിമാരും, വിേധയത�േ�ാെട മൗനം പാലി�ു�
അനുയായികളും ഈ നീചവും നികൃ�വുമായ
�പവർ�ികള�െട ഉ�രവാദിത�ം പ�ിെ�ടുേ��ിവരും.
േസ��ാധിപതികളുെട ചരി�തം പരിേശാധി�ാൽ മൗനം
പാലി�ു� നിഷ്�കിയരായ ബഹുഭൂരിപ�മാണ്
എേ�ാഴും േസ��ാധിപത��ിന് വളമാവു�ത്. ഒ�ും
അേന�ഷി�ാ�, അറിയാൻ ആ�ഗഹമി�ാ�,
ആ�യനുസരിേ�ാ അ�ാെതേയാ മൂ�
സേഹാദരിയായി കണ�ാ�െ��ിരു� െഗയിലിെ�



പു��കം വായി�ാൻ കൂ�ാ�ാ� അനുയായികളും
ഭ�രും ഒരുേപാെല െത�ുകാരാണ്.

അത��ം േവദനാജനകമായ ഒരു കാലഘ��ിനുേശഷം
ജീവിത�ിേല�് തിരിെക എ�ിയേ�ാഴും,
േനടിെയടു� ആ�ീയ േന��െള നിലനിർ�ാൻ
ഞാൻ �ശമി�ിരു�ു. എെ� വഴിമാറിെയ�ിലും ല��ം
ഒരി�ലും മാറിയിരു�ി�. ഞാെന�ും ഏ�വും
�പധാനമായി കണ�ാ�ിയത് ഏകാ�ഗതയും
ആ�ാവേബാധവും ൈവകാരിക ബു�ിയും
സ�ാഭിമാനവും മ�ു�വേരാടു� ബഹുമാനവും
സഹാനുഭൂതിയും മ�ു�വർ�ായു�
േസവനവുെമ�ാമാണ്. ഞാൻ ഔപചാരിക മതം
ഉേപ�ി�ത് നിത�ജീവിത�ിെ� പാത
സ�ീകരി�ാനാണ്. എെ� കഴിവുകൾ�ും വരു�
അവസര�ൾ�ും അനുസരി�്, േലാക�ിന്
ആവശ�മായ രീതിയിൽ േസവനം െച�ാൻ.
�പ�ാന�ിൽ നി�് പുറ�ു േപാകു�വർ
കൃപാകടാ�ം ന�െ��് അധ�തി�ു എ� െക�ുകഥ
പറ�ുപര�ു�ത് ബാലിശവും വികലവുമാണ്.

 

 

II. 2. ഉ�വം
 

ഞാൻ �പ�ാന�ിെ� യൂേറാപ�ൻ
�പചാരകനായിരു�തിനാൽ, അതിെ� യൂേറാ�ിെല
വളർ���് പി�ിൽ േനരി�് എെ� കര�ളായിരു�ു.
�ഗ�്ചൻ മാ�്�ഗഗർ (കുസുമം) എ� അേമരി�ൻ
ഭ�യ്�് യൂേറാ�ിൽ ചില �പാരംഭ ബ��ളു�ാ�ാൻ



സാധി�ിരു�ു. 1984 െല ശരത്കാല�് A എെ�
യൂേറാ�ിേല�യ�ു. A യുെട �പഭാഷണ�ൾ�ും
സ�ംഗ�ൾ�ും8 േവ�ി ഞാൻ ആളുകെള
സംഘടി�ി�ുവാൻ തുട�ി. ഒരു മാസ�ിൽ
പതിനായിരം കിേലാമീ�േറാളം യൂേറാ�ിൽ
അേ�ാളമിേ�ാളം സ�രി�ായിരു�ു ഇത്
സാധ�മായത്. ഞാൻ ��ൂ ളിൽ പഠി�ു� കാല�് ജർമൻ
ഭാഷ ര�ുവർഷ�േ◌ാളം പഠി�ി�ു�ായിരുെ��ിലും
അത് ഓർ�യിൽ നിേ� മാ�ു േപായിരു�ു.
ആദ�കാല�ളിൽ ഒരു മണി�ൂർ േനരെ�
�പഭാഷണ�ിന് 20 മണി�ൂേറാളം ഡി��റിയുെട
സഹായേ�ാെട ത�ാെറടു�് നട�ണ-മായിരു�ു. ഒരു
വർഷെ� അ�ശാ�പരി�ശമ�ിനു േശഷം എനി�്
ജർ�നിൽ അനായാസം സംസാരി�ാെമ�ായി. ഈ
സമയ�് ഞാൻ എെ� ഇ�ാലിയൻ ഭാഷാ�ാനവും
കു�മ�താ�ി, A യുെട ആദ� േമാസ്േകാ
സ�ർശന�ിനുേവ�ി റഷ�നും പഠി�ാൻ തുട�ി.
അ�െന A യുെട വാ�ുകൾ 5 യൂേറാപ�ൻ
ഭാഷകളിേല�് പരിഭാഷെ�ടു�ാൻ ഞാൻ ത�ാറായി.

എെ� സ�ത�� ചി�ാഗതി ഞാൻ ഒരി�ലും
മറ�ുവ�ി�ി�. മത�പചാരണ�ിനും ആ�ശമ�ിനും
േവ�ിയു� �പവർ�ന�ിനിടയിൽ, ഒരു
സ�ത��ാ�ീയാേന�ഷകെന� നിലയിൽ ഞാൻ
എേ�തായ �പഭാഷണ�ൾ നട�ു�ു�ായിരു�ു.
ആ�ശമ�ിെ� ച��ൂടിനു�ിൽ
നി�ുെകാ�ാെണ�ിലും ഈ സ�ത��
�പഭാഷണ�ളുെട ചുവടുപിടി�ാണ് പലരും
�പ�ാന�ിേല�് ആകൃ�രാവു�ത്. ഇ�രം
സ�ത�� ചി�കർ, ആ�ശമ�ിെ� ആചാര�ൾ
നിറ�തും ബാലിശവുമായ ഭ�ി �പകടന�ളിൽ
ആകൃ�രായിരു�ി�. േവണെമ�ിൽ A യ്�് ഇത്
�ശ�ി�ുകയും, എെ� �പഭാഷണ�ളുപേയാഗി�്
സ�ത�� ആ�ീയാേന�ഷികെള �പ�ാന�ിേല�്



ആകർഷി�ുകയും െച�ാമായിരു�ു. ഉൾ�ാ�ചയുെട
പരിമിതിയാേണാ എ�റിയി�; ഇ�െനെയാരു സാധ�ത
A ഒരി�ലും തിരി�റി�ി�. എ�ാൽ �പ�ാന�ിെല
എെ� സേഹാദര�ാർ ഇത് തിരി�റിയുകയും
ആധികാരികതയ്�ും വിശ�ാസ�തയ്�ും േവ�ി ഈ
�പഭാഷണ�ൾ തുടരാൻ എേ�ാട് ആവശ�െ�ടുകയും
െച��ു. A ആധികാരികമായി ഈ അഭി�പായം
�പകടി�ി�ി�ിെ��ിലും, ഒരി�ലും തട�ി�. എെ�
േസവാകാല�ളിൽ �പ�ാനം എെ� സ�ാത��
ചി�ാഗതി സഹി�ുകയും അംഗീകരി�ുകയും
എനി�് പൂർ� വിേവചനാധികാരം തരികയും
െച��ിരു�ു.

യൂേറാ�ിൽ �പ�ാന�ിന് തുട�ം കുറി� ആൾ എ�
നിലയ്�് അവിടെ� എ�ാ കാര��ളും ആദ�ാവസാനം
എനി�റിയാമായിരു�ു. മെ��ാ
കാര��ിലുെമ�േപാെല വിജയവും പരാജയവും ഈ
േമഖല-യിലുമു�ായിരു�ു. പ�ുവർഷം ഞാൻ A യുെട
പരിഭാഷിയായി �പവർ�ി��. ഇ�ാല�്
�പ�ാന�ിെ� ഉ�ുക�ികൾ മാ�തമ� A യുെട
ചി�ാഗതികളും എനി�് ന�തുേപാെല മന�ിലാ�ാൻ
കഴി�ിരു�ു. A േയാെടാ�ം േകരള�ിൽ അവരുെട
ഏ�വും അടു�മു� ആ�രിക ശിഷ�രിൽ ഒരാളായി
ജീവി� 5 വർഷവും ഇ�ാര��ിൽ എെ� ധാരാളം
സഹായി�ി�ു�്. അതുെകാ�ുതെ� ഈ
അനുഭവ�ുറി�് എ�ാം കാണുകയും േകൾ�ുകയും
െച��, അനുഭവി�ുകയും മന�ിലാ�ുകയും െച��,
എ�ാെലാടുവിൽ തെ� സത�സ�തയ്�ും,
സ�തേ���യ്�ും േവ�ി വലിയ വില നൽേക�ിവ�
ഒരാളുെടയാണ്.

മു�് പറ�തുേപാെല മ�ു�വെര മാനി�ുക എ�ത്
ഞാൻ അത�ധികം വിലമതി�ു� ഒരു മൂല�മാണ്;
എ�ാൽ ഒരാെള മാനി�ു�ത് അവനവേനാ
മ�ു�വർേ�ാ ഹാനികരമാെണ�ിൽ പിെ�



നിവൃ�ിയി�േ�ാ. (ചില സാഹചര��ളിൽ
സൗമ�തയും നി��തയും കു�കരവുമാണ്.) സ��ം
െച��ികളുെട ഉ�രവാദിത�ം അവനവനുതെ�യാണ്
എ�ിരിെ�, ഒരുപാടുേപെര നയി�ു� �പശ��യായ
ഒരു വ��ിെയ സ��ം െച��ികളുെട
ഉ�രവാദിത��ിൽ നി�് ഒഴിവാേ��തുേ�ാ?
മു�തുവർഷേ�ാളമായി അവരുെട അപമാനകരമായ
രഹസ��ളും േപറി ഞാൻ നട�ാൻ തുട�ിയി�.്
ഇ�െന തുടർ�ാൽ നിഷ്�കിയതെയ� കു�ം എ�ിൽ
ആേരാപി�െ�ടാം. ഇെതാെ� രഹസ�മായി
സൂ�ി�ുക എ�ത് എെ� ജീവിേതാേ�ശേമാ,
ജീവിതധർ�േമാ അ�; �പേത�കി�് പതിനാലുവർഷെ�
കഠിനാധ�ാന�ിനും വിശ��� േസവന�ിനുെമാടുവിൽ
ഒരു സു�പഭാത�ിൽ എെ� �പ�ാന�ിൽ നി�ും
പുറ�ാ�ിയേ�ാൾ എെ� ഭാവിെയ�ുറി�് ഒരു
ചി�യും അവർ�ു�ാവാ� �ിതി�്. ഞാൻ A െയ
പിരിയാൻ തീരുമാനി�േ�ാൾ (ഒ�ുകൂടി
െതളി�ുപറ�ാൽ, പുറ�ു േപാവുകയ�ാെത
സത�സ�വും ൈനതികവുമായ മെ�ാരു വഴിയും A
എനി�് തരാതിരു�േ�ാൾ) �പ�ാന�ിനകെ�
എെ� നി�ിതമായ ന� ഭാവിെയ�ുറി�ും
സുഖസൗകര��െള�ുറി�ും പിരി�ു േപായാൽ
എെ� കാ�ിരി�ു� ക��ാടുകെള�ുറി�ും
തു�മായ ഭാവിെയ�ുറി�ും A യുെട പരിവാര�ൾ
എെ� നിര�രം ഓർ�ി�ി�ിരു�ു. എെ� ആ�ീയ
സേഹാദര�ാരായിരു� ചിലരുെട വാ�ുകൾ എനി�്
ഓർ�യു�്, “നിന�് ഭ�ണവും വസ്�തവും
താമസി�ാൻ ഇടവുമു�്; ചു�ുമു�വരുെട ആദരവും
ആരാധനയും ലഭി�ു�ുമു�്, അവർ നിന�് േസവ
െച�ാൻ കാ�ിരി�ു�ു. നിന�് ആഡംബര
വാഹന�ളിൽ യാ�ത െച�ാം, സു�രമായ വീടുകളിൽ
താമസി�ാം, ഭൗതികമായ അ�ലുകളറിയാെത
ജീവി�ാം, സ�ത��മായി ജീവി�ി�് നിനെ��്
േന�മാണു�ത്?”. എ�ാവരുെടയും ഉപേദശ�ിനു



വിരു�മായി ബു�ിമു�ുകൾ നിറ� വഴിയായിരു�ു
ഞാൻ െതരെ�ടു�ത്. അസത��ിെ�യും
വി�ുവീ��യുെടയും സുഖ�ിനുമീെത സത�സ�തയുെട
േ�ശമാണ് ഞാൻ െതരെ�ടു�ത്. എ�ാൽ
“കാരുണ��ിെ� നിറകുടമായ അ�” എെ� ജീവിതം
ഇ�തക�് ദു�ഹമാ�ുെമ�് ഞാൻ സ����ിൽ േപാലും
കരുതിയിരു�ി�. അതിെ� കാരണ�ൾ അവർ�ു
മാ�തം അറിവു�താണ്.

െഗയിലിെ� െവളിെ�ടു�ലുകേളാടു�
�പ�ാന�ിെ� �പതികരണ�ിന് ഒരു പുതുമയുമി�
എ�ു മാ�തമ� ഇതുതെ�യാണ് അവർ �പ���ൾ
പരിഹരി�ാൻ എ�ും െച��ിരു�ത്. 1993 ൽ ഞാൻ
പുറ�ുേപാകാൻ തീരുമാനി�േ�ാൾ എനിെ�തിെര
ഒരു ഗൂഢാേലാചന ത�ാറായിരു�ു, �ാപന�ിെ�
താൽ�ര��ൾ പരിര�ി�ാൻ എ� േപരിലായിരു�ു
അത്. വിശദാംശ�ളിേല�് നമു�് പി�ീട് കട�ാം.
�പ�ാനം െഗയിലിെനതിെര നട�ിയ
അസഭ�വർഷ�ൾ എെ� െത�ും അ�ര�ി�ി�.
സ�ാത����ിന് വലിയ വില െകാടുേ��ിവ�വരാണ്
ഞ�ൾ ര�ുേപരും. വ��ിപരമായി അതിെ�
�പത�ാഘാത�ൾ ഇ�ും അനുഭവി�ു�ു�്. പു��കം
എഴുതിയതുെകാ�് കൂടുതലായി
അനുഭവിേ��ിവരു� േവ�യാടലുകൾ ഞ�ളുെട
വിധി മാ�ാൻ േപാകു�ി�. എെ� പുറ�ാ�ിയത്
�പ�ാന�ിന് ന�മാണ് എ�് േതാ�ിയി�ുെ��ിലും
എെ� സംബ�ി�് അത് ഗുണകരമായി ഭവി�ു.
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II. 3. പാ�ാത� രാജ��ളിെല
�പവർ�നം

 

1984-ൽ A എെ� യൂേറാ�ിേല�് പറ�യ�ു.
സത് സംഗ�ൾ സംഘടി�ി�ുകയും A യുെട യൂേറാ��ൻ
സ�ർശന�ൾ�് രംഗം സ�മാ�ുകയുമായിരു�ു
എെ� േജാലി. ആ കാലഘ��ിൽ യൂേറാ�ിേല�്
േപായി മിഷനറി �പവർ�നം നട�ാൻ എനി�് ഒ�ും
താ��ര�മി�ായിരു�ു. േകരള�ിെല ആ�ശമ�ിെ�
ശാ�തയിൽ ആ�ീയാേന�ഷണം
തുടരു�തിലായിരു�ു എനി�് താ��ര�ം. യൂേറാപ�ൻ
അേ�ാ��ലൻ എ� രീതീയിൽ എെ� ഏൽ�ി� േജാലി
െച�ു�തിനു� അറിേവാ ബ��േളാ എനി��്
ഉ�ായിരു�ി�. ആേരാട് പറയണെമ�ും എ�ു
പറയണെമ�ും A യ്�് േവ� സദസ�െര എ�െന
സംഘടി�ി�ണെമ�ും എനിെ�ാരു
രൂപവുമു�ായിരു�ി�. അ�് യൂേറാ�ിൽ A െയ ആരും
അറി�ിരു�ി�. താമസ�ിനും മ�ും ആവശ�മായ
പണം േപാലും എെ� ക�ിലി�ായിരു�ു. എെ� േജാലി
എളു�മാ�ു� ഒ�ുംതെ� െച�ാൻ A യ്�് കഴി�ി�,
കാരണം അ�് അവർ�ും അതിനു�
സാ��ിക�ിതിയു�ായിരു�ി�. എെ� ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ ആെക 300 �ഫാ�ാണ് ഉ�ായിരു�ത്
(₹1078/-), ആദ� ദിവസ�ളിൽ അതു െചലവഴി�ാണ്
ഞാൻ ജീവി�ത്. ദാരി�ദ�ം ജീവിത�വതമായി
സ�ീകരി�ിരു�തിനാൽ, ഈ കാല�ളിൽ
നട�ിയിരു� �പഭാഷണ�ൾ�ും
െസമിനാറുകൾ�ുെമാ�ും ഞാൻ �പതിഫലം
ആവശ�െ��ിരു�ി�. ഒടുവിൽ നിവർ�ിയില�ാെത
െസമിനാർ ഹാളിെ� പുറേ��ു� വാതിലിനരികിൽ
ഞാെനാരു സംഭാവനെ��ി വ�േ�ാൾ
പെ�ടു�ു�വരിൽ ചിലർ അതിൽ െചറിയ



നാണയ�ു�ുകളും മ�ുചിലർ താ��ൂ എെ�ഴുതിയ
കടലാസു കഷണ�ളും നിേ�പി�ു. എേ�ാട് അലിവ്
േതാ�ിയ ഒരു കാ�ലി�് പാതിരി അേ�ഹ�ിെ�
ഇടവകയിെല പലരുെടയും വീ�ിൽ മാറിമാറി
താമസി�ാൻ എനി�് സൗകര�ം െച��ു ത�ു. ഇത്
മാസ�േളാളം നീ�ു, ഒടുവിൽ എെ� ഒരു
കുടുംബാംഗ�ിെ� സഹായേ�ാെട 8 ചതുര�ശ മീ�ർ
വലി�മു�, ആറാം നിലയിെല ചരി�
േമൽ�ൂരയു� ഒ�മുറിയിേല�് മാറാനായി.
പാരീസിെല ഒരു പഴയ അ�ാർ�്െമ� റ് െക�ിട�ിെല
ൈപേ�ാ കുളിമുറിേയാ ഹീ�ിംേഗാ എ�ിന് ജനാല
േപാലുേമാ ഇ�ാ� ഒരു മ�ായിരു�ു അത്. അേ�ാഴാണ്
1984-85 െല ശീതകാലം വെ��ിയത്. �ഫാൻസിെല
വളെര തണുേ�റിയ ഒരു മ�ു കാലമായിരു�ു അത്,
പാരീസിെല താപനില -20 ഡി�ഗിവെര താണിരു�ു.

സംഭാവനയായി ലഭി� നാണയ�ു�ുകൾ െകാ�്
ഭ�ണ�ിനും യാ�തയ്�ുമായി ഒരാ��യിൽ 70 �ഫാ�്
(₹243/-) െചലവാ�ാേന എനി�്
നിർവാഹമു�ായിരു�ു��. എ�െന േനാ�ിയാലും
അതിദയനീയമായിരു�ു അത്. ഭ�ണ�ിനു� പണം
േപാലും തികയുമായിരു�ി�, പിെ�യേ�
വസ്�ത�ിേനാ ആേരാഗ�പരിപാലന�ിേനാ ഉ�ത്.

ആ മുറിയിൽ െമ�േയാ, ശീതകാല വസ്�ത�േളാ
ഇ�ാെത തണു�ുവിറ�് ഉറ�ാനാവാെത െചലവഴി�
രാ�തികളിൽ പലേ�ാഴും െവ��ിൽ പ�സാരയി�്
തിള�ി�് കുടി�്, അതിൽ നി�ു�ാകു�
ഊർ��ിെ� ആനുകൂല��ിൽ തളർ�ുറ�ാൻ
�ശമി�ി�ു�്. ഒരു മണി�ൂറിനുേശഷം തണു�ുമരവി�്
ഉണരുമായിരു�ു. മ�ുവഴിയി�ാെത വീ�ും പഴയപടി
ഉറ�ാനായി �ശമം തുട�ും. ഏ�പിൽ മാസ�ിലാണ്
ഒരു �പഭാഷണ�ിനു േശഷം എെ� ഒരു േകൾവി�ാരി
ഒരു �ീ�ിങ് ബാഗുമായി അടു�് വ�് ഇ�െന
പറ�ത് “എെ� ഭർ�ാവിെ� മിലി�റി �ീ�ിംഗ് ബാഗ്

്



ഇവിെട െകാ�ുവ�് നി�ൾ�് സ�ാനി�ാൻ ഒരു
സ�രം എേ�ാടാവശ�െ��ു, അതിെ�
കാരണെമ�ാെണെ�നി�റിയി�,
നി�ൾ�റിയാമായിരി�ുെമ�് ഞാൻ കരുതു�ു”.
മുഴുവനായും ഒ�െ��ാണ് അ�ാലം ഞാൻ
കഴി�ുകൂ�ിയത്. ഇതിനിടയിൽ ഒരി�ൽ േപാലും A
എെ� അേന�ഷി�ി�. A യ്�് േവ�ി േജാലി െച�� ഈ
വർഷ�ളിൽ ഞാൻ തിക�ും ഏകനായിരു�ു. ഇ�്
ലഭ�മായ ആശയവിനിമയ സൗകര��ൾ
അ�ു�ായിരു�ി�. ഞാൻ A യ്�് തപാൽമാർഗം
അടി�ടി ക�ുകൾ എഴുതിയിരു�ു, എ�ാൽ
ഒ�ിനുേപാലും മറുപടി ലഭി�ി�. എെ� ക�ുകളുെട
പരിഭാഷ ആദ�െ� രേ�ാ മൂേ�ാ വരിയിൽ കൂടുതൽ
േകൾ�ാൻ A ഒരി�ലും താ��ര�ം കാണി�ിരു�ി� എ�്
ഒരുപാട് വർഷ�ൾ�ു േശഷം െഗയിൽ മുഖാ�രം
അറിയാൻ കഴി�ു.

ഇ��യിൽ നി�് 15 വർഷ�ൾ�ു േശഷം
യൂേറാ�ിേല�് മട�ി വ� എെ� മാനസികാവ�
അന��ഗഹ�ിൽ നിെ��ിയ ഒരാളുേടതു
േപാെലയായിരു�ു. സ�് േവകളിലൂെട
സ�രി�ുേ�ാൾ കാണാറു� ൈലംഗികാതി�പസരം
നിറ� പരസ��ളും ൈകേകാർ�ു നട�ു�
കമിതാ�ളുെമ�ാം എെ� വ�ാെത അ�ര�ി�ു.
ൈകപിടി�് നടേ�� ആവശ�െമ�് എ�ാണ് ഞാൻ
ചി�ി�ത്. (ഒരുപെ� വഴിെത�ുേമാ എ� ഭയം
െകാ�ാേണാ?) പതിന�ാം വയ�ിൽ ഉേപ�ി� എെ�
പഴയ/പുതിയ േലാകവുമായി ഞാൻ ഒ�ുേചർ�ി�ില�
എ�് വളെര േവഗ�ിൽ തെ� എനി�് മന�ിലായി.

എെ� േജാലിയായ ആ�ീയ അധ�ാപന�ിനിടയിൽ
ഭ�രുെട മനശാസ്�ത�ിെ� പല ഘടക�ളും
അഭിമുഖീകരിേ��ി വ�ി�ു�്. എെ�
വാ�ുകൾ�ായി കാേതാർ�ു� പലരും ഒരു
ആരാധനാബിംബെ�യാണ് �പതീ�ി�ു�ത്.



അവനവെന േചാദ�ം െച�ാൻ േ�പരി�ി�ാ�, അവർ
എ�െനയാേണാ അ�െന തെ� നിലനിൽ�ാൻ
അനുവദി�ു� ഒരു ആരാധനാബിംബം. സത�ം
പറ�ാൽ ഭൂരിപ��ിനും ആചാരാനു�� ാന�േളാെട
ഒരു ബിംബെ�േയാ, �പതിപുരുഷെനേയാ
ആരാധി�ു�തിനാണ് താ��ര�ം. ആല�ാരികമായി
പറ�ാൽ ചി�ി�് ചുമരിൽ തൂ�ു� ഈ ബിംബം
�പതിനിധാനം െച�ു�ത് ത�ൾ ഒരി�ലും സ�യം
ആവാൻ �ശമി�ാ� ഒരു �പതിരൂപെ�യാണ്.
മനശാസ്�ത�ിൽ ഇതിെന േകാ�ൻേസ�റി െഡല�ൂഷൻ
എ�ാണ് പറയു�ത്. എ�ാൽ ഈ േ�ശ�� നായ
ആരാധ�പുരുഷൻ ഒരു സ�ത��മനുഷ�െനേ�ാെല
െപരുമാറിയാൽ, മന�ു മാ�ിയാൽ, വിരു�സ�ഭാവ�ൾ
�പകടി�ി�ാൽ, െത�ു വരു�ിയാൽ ഒെ�
നിമിഷാർധ�ിൽ അയാൾ ഈ ഭ�രുെട ഏ�വും വലിയ
ശ�തുവായി മാറും. േസ��യും സ�ാത���േബാധവും
�പകടി�ി�ു�ത് വഴി അേ�ഹം ഭ�രുെട േ�ശ��
ബിംബെ� തകർ�് അവെര നിരാലംബരാ�ു�ു.
ഭ�ർ�് താ�ാ�ളുെട ഇട�ളിൽ തൃ��രായും
നിഷ്�കിയരായും സ��രായും തുടരണെമ�ിൽ,
അവരുെട ആരാധ�പുരുഷൻ യാെതാരു
വ�തിചലനവുമി�ാെത അവരുെട �പതീ�െയ്�ാ�്
നി�ലനായി നിൽ�ണം. അ�രെമാരു ആരാധ�
പുരുഷേനാട് അവർ വിേധയത�വും ന�ിയും
കട�ാടുെമ�ാം �പദർശി�ി�ും. എ�ാൽ അയാൾ െത�ു
പ�ാവു� ഒരു സാധാരണ മനുഷ�നായി ജീവി�ാൻ
തീരുമാനി�ാൽ അത് ഭ�രുെട ആരാധനാ ബിംബെ�
തകർ�ു� വലിയ പിഴവാണ്. ഏ�വും വലിയ ശി�
അർഹി�ു� വ�നയായി അത് കരുതെ�ടും. എെ�
ശ�മായ സ�ാത���േബാധ�ിനും നിര�രമായ
ആ�പരിേശാധന�ുമിടയിൽ ഈ �പതിഭാസം എനി�്
വലിയ �പ���ളാണു�ാ�ിയത്. എ�ാൽ A ഈ
ൈവരുധ��ൾ ഉപേയാഗി�ാനാണ് തീരുമാനി�ത്;
�പബു�ര�ാ�, പക�തയി�ാ�, ഉത്ക�� ാകുലരായ

്



ഒരു കൂ�ം ഭ�െര അനുകൂലി�ു�ത് വഴി അവർ എെ�
ജീവിതം കൂടുതൽ ദുർഘടമാ�ി. ഇേമാഷണൽ
ഇ�ലിജൻ� എ� ആശയം ഇ�് വളെര �പചാരം േനടിയ
ഒ�ാണ്, എ�ാൽ ��ിരിച�ൽ ഇ�ലിജൻ� എ� ആശയം
കൂടി വികസി�ു വേര�തു�്. 

സ�യം മാറാനും േചാദ�ം െച�ാനും െമനെ�ടാ�
ഇ�രം ഭ�ർ, ത�ളുെട ഗുരുവിെന േചാദ�ം െച�ാൻ
ഒരി�ലും ത�ാറാവി�. വലിയ വീ��കളിൽ േപാലും
ത�ളുെട ഗുരുവിെന അനുകൂലി�ു� ഇവർ ആ
വീ��കളുെടെയ�ാം ഉ�രവാദിത�ം ഗുരുവിെ�
സഹായികളുെട േമൽ അടിേ�ൽ�ി�ുകയും ഗുരുവിെന
ന�യുെട നിറകുടമായി കണ�ാ�ുകയും െച�ും.
ൈസേ�ാെതറാ�ി�ുകൾ പറയു�തുേപാെല ഈ
�പതിഭാസ�ിൽ ഒരു ൈസേ�ാ�ി�് �ീെവജ9് കാണാൻ
കഴിയും; ന�വനായ ഗുരുവും േമാശ�ാരനായ
സഹായിയും ത�ിൽ. സഹായിയുെട ദൃ�ിേകാണിൽ
നി�ു േനാ�ിയാൽ ഇത് വളെരയധികം
ബു�ിമു�ു�ാ�ു� ഒ�ാണ്.

ഞാൻ സാമാന� ജീവിത�ിേല�് മട�ി േ�ാകാൻ
തീരുമാനി� അ�ുമുതൽ A ഈ �പതിഭാസം
എനിെ�തിെര ഉപേയാഗി�ാൻ തുട�ി.
�പ�ാന�ിൽനി�് ഇ�ര�ിൽ ആദ�മായി വി�ു
േപാകു�യാൾ ഞാനായിരു�ു. െഗയിൽ ഉൾെ�െട
പലരും പി�ീട് ഈ വഴി തെ� സ�ീകരി�ു.
പിൽ�ാല�് �പ�ാനം വി�് പുറ�ുേപായ മ�ു
പലേരാടും A ഇ�ര�ിൽ തെ� െപരുമാറിയിരു�ു
എ�തിെ� വിശദവിവര�ൾ മെ�ാരു അധ�ായ�ിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 

 

്



II. 4. േവർപാട്
 

ഒരു സമയ�ും അധ�യനേമാ സ�ത��മായി
നട�ിയിരു� �പഭാഷണ�േളാ തട�െ�ടു�ാൻ
ഞാൻ ആ�ഗഹി�ി�. ഒരു സാധാരണ�ാരനായി എെ�
േസവനം തുടരണെമ�ു മാ�തമായിരു�ു ഉേ�ശം.
അതാണ് സത�സ�തയുെട വഴിെയ�ും അെതനി�ും
മ�ു�വർ�ും ഗുണം െച�ുെമ�ും ഞാൻ വിശ�സി�ു.
മാനുഷികമായ എ�ാ അപൂർ�തകെളയും
ന�ൂനതകെളയും സമന�യി�ി�ും ആേ�ഷി�ുമാണ്
എെ� ആധ�ാ�ിക പരിണാമം തുടേര�െത�് ഞാൻ
തിരി�റി�ു. എെ� ആ�ീയ യാ�ത തുടരാനായി
പരിത�ാഗ�ിെ� വഴിയിൽ നി�് സമാന�
ജീവിത�ിേല�് തിരി�ു വേര�തുെ��് എനി�്
മന�ിലായി. എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം
മനുഷ�ാവ�യുെട സ�ീർ�തകെള
അംഗീകരി�ലായിരു�ു അത്. ഔപചാരികമായ
പരിത�ാഗെ��ാൾ അ�രം സ�ീർ�തകള�ം
ൈവരു���ളും നൽകു� പാഠ�ളാണ് എെ� യാ�തെയ
ആ സമയ�് കൂടുതൽ സഹായി�ുക എ�് േതാ�ി.
ഭ�ർക◌്ക് ഒരു മാർ�ദർ�ിയും ആ�ീയ
സേഹാദരനുമായി �പവർ�ി�ുക എ�ത് എെ�
േജാലിയായിരു�ു. പരിത�ാഗിയായ സന�ാസി
ലൗകികജീവിത�ിൽ മുഴുകിയ തെ� സദസ�രിൽ നി�്
അത��ം വിഭി�നാണ്. സന�ാസി തെ� ആ�ശമജീവിതം
സ�യം െതരെ�ടു�ുകയും പരിത�ാഗമാകു� �വതം
നിര�രം പുതു�ുകയും െച�ു�ു. അവൻ നിര�രം
സാ�ിയാേക�തും ഉപേദശിേ��തും സ��ം
മാർ��ിലു� ആളുകെളയ�, മറി�് തെ�യും
മ�ു�വരുെടയും മാനുഷിക ഗുണ�ൾ െകാ�്
െപാറുതിമു�ിയ സാമാന�ജന�ിെനയാണ്. സാധാരണ
ജീവിത�ിെല ൈദവികത�ം തിരി�റി�ുെകാ�ാണ്
ഈ േജാലി െചേ��ത്; അതുെകാ�ുതെ�

്



അ�രെമാരു വിഭാഗ�ിന് �പ�ാന�ിൽ വലിയ
സാധ�തകളു�ായിരുേ�െന. അ�െനെയാരു സാധ�ത
A ഒരി�ലും തിരി�റി�ി� എ�ു മാ�തമ� എെ�
എളിയ അഭി�പായ�ിൽ അത് �പ�ാന�ിെനാരു
ന�വുമായിരു�ു.

ഞാൻ വിവാഹിതനായി, ഭാര�േയാെടാ�ം
ആ�ീയാേന�ഷണം തുടരാനാ�ഗഹി�ു� വിവരം A
േയാട് പറ�േ�ാൾ, അവരുപേദശി�ത് വളെര
േഗാപ�മായി േവശ�ാസ്�തീകെള അേന�ഷി�ു
േപാവാനാണ്. അെ��ിൽ അവരുെട യശ�ിന് േകാ�ം
ത�ാെത, വിവാഹം കഴി�ാൻ ഉേ�ശി�ു�
സ്�തീയുമായി ഒരു വർഷേ��◌് ഭ�രാരും
തിരി�റിയാനിടയി�ാ� ഒരിടേ��് േപായി
താമസി�് തിരിെക വരിക. ഇത�ാെത മെ�ാരു
േപാംവഴിയും A യ്�് നിർേ�ശി�ാനു�ായിരു�ില�.
ഞ�ളുെട ഭാവിേയാ, ഞാൻ ഉേപ�ി�്
തിരി�ുേപാ�ാൽ അതിനുേശഷം ആ സ്�തീ�്
ഉ�ാകാവു� ദുരിതേമാ അവർ�് �പ��മായിരു�ി�.
ആ�ശമ�ിനു�ിൽ ലൗകികം എ� പദം തെ�
ഇകഴ്�െ��താണ്, ഇഹേലാക സുഖ�ളിൽ മുഴുകി
ജീവി�ു� സ്�തീെയയും പുരുഷെനയുമാണ്
ഇതുെകാ�ുേ�ശി�ു�ത്. ഈ വാ�് തെ�
നി��മായാണ് �പ�ാന�ിനു�ിൽ
കണ�ാ�െ��ിരു�ത്. അത് സൂചി�ി�ു�ത്
കുടുംബവും േജാലിയുെമാെ�യായി സാധാരണ
ജീവിത�ിൽ ഏർെ��ിരി�ു�വർ�് മാർ�ദർശനം
നൽകാനും �പേചാദനമാവാനും ര�ി�ാനും ഒടുവിൽ
അവെര ഒേരെയാരു വഴിയായ പരിത�ാഗ�ിേല�്
നയി�ാനും ആ�ത�ാഗികളുെട സഹായം
ആവശ�മുെ��ാണ്. ലൗകിക ജീവിതം
�ണികമാെണ�ും ആ ജീവിത�ിൽ ആളുകൾ
ജീവശാസ്�തപരമായി �പജനനം നട�ുകയും
സഹജവാസനകൾ�് അടിമെ��് നി��മായി
ജീവി�ുകയും ആ�ീയമായ ഉയർ� അവർ�്



െപാതുേവ അസാധ�മാവുകയും െച�ു�ു എ�ാണ്
സൂചന.

A എേ�ാട് കപടജീവിതം നയി�ാൻ ആവശ�െ��ത്
എനി�് വലിയ ഹൃദയേവദനയു�ാ�ി.
സത�സ�തയും ആധികാരികതയും എനി�് എ�ത
�പധാനമാെണ�് അവർ മന�ിലാ�ിയി�. എ�ും എെ�
വഴികാ�ിയായ അ�രാ�ാവിെനയും �ായിയായ
മൂല�മായ സ�ാഭിമാനെ�യും മ�ു�വേരാടു�
ബഹുമാനെ�യും അതുെകാ�ുതെ�
ഗുരുവിേനാടു� ബഹുമാനെ�യും കണ�ിെലടു�്, A
യുെട അ��ശാസനം േക� നിമിഷം തെ�
എനി�റിയാമായിരു�ു പിരി�ു േപാവുക
എ�ത�ാെത എെ� മു�ിൽ മ�് വഴികെളാ�ുമിെ��്.
ഞാൻ വിശ�സി�ിരു� A യുെട ഉൾ�ാ�ചയും
ബു�ിൈവഭവവുെമ�ാം െവറും മായയായി എനി�്
േതാ�ി. വീ�ുെമാരി�ൽ�ൂടിയു�ായ
സംഭാഷണ�ിൽ എെ� െചവിെ�ാ�ാതിരു�
അവരുെട പാദ�ളിൽ വീണേ�ാഴാണ് എെ�
അ�രംഗ�ിൽ നി�് ഏ�വും ദീനമായ ഒരു
കശാ�ുശാലയിൽ നി�ുയരു�തു േപാെലയു�,
ആർ�നാദമുയർ��. അതിെ� ആഘാത�ിൽ
ദിവസ�േളാളം എനി�് സംസാരി�ാനായി�. എെ�
ആ�ാവിൽ അട�ിയിരു� വ��ു �െളെയ�ാം ഒ�ി�്
ശർ�ി��കളയു�� േപാെലാരു അനുഭവമായിരു�ു അത്.
എ�ി�ും A മന�ലിവി�ാെത ശിലയായി നിലെകാ�ു.
പറേയ�െത�ാം പറ�ു കഴി�ു. അേ�ാൾ എനി�്
തിരി�റിയാനായിെ��ിലും വലിയ മാ��ൾ
ഉ�ാ�ിെ�ാ�് ജീവിത�ിെ� ആ പു��ക�ാൾ
എ�േ��ുമായി മാ�ുേപായിരു�ു.

േജാലി�ിടയിൽ ധാരാളം സ്�തീകളുമായി ഞാൻ
ഇടപഴകിയിരു�ു, അേ�ാെഴ�ാം എനി�് ചു�ും
േഭദി�ാനാവാ� ഒരു ര�ാകവചം ഞാൻ
തീർ�ിരു�ു. എ�ാൽ വർഷ�ൾ െകാ�് പക�ത
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ൈകവരി�േ�ാൾ ഒരു മാ�ം േവണെമ�് ഞാൻ
തിരി�റി�ു. അത് എെ� മന�ിെന കൂടുതൽ
സ�ീകാര��മമാ�ി മാ�ി. അ�െനയാണ് ഭാവിയിൽ
എെ� ഭാര�യായ സ്�തീെയ ഞാനീ സ�യം തീർ�
ര�ാകവച�ിനു�ിേല�് െകാ�ുവരു�ത്. ഇേത
ആളുെട ഒ�മാണ് രഹസ�മായി എേ�ാെ��ിലും േപായി
ഒരുവർഷം താമസി�് മട�ിവരാൻ A എെ�
ഉപേദശി�ത്. A യുമായു� ഈ വടംവലി നട�ു�
സമയ�് എെ� ഭാവി ഭാര�യും ആ�ശമ�ിൽ
ഉ�ായിരു�ു. ഞ�ൾ ത�ിൽ സംസാരി�ു�ത് A
വില�ിയിരു�ു. എനി�ത് വളെര അന�ായവും
ബാലിശവുമായ ഒരു കട�ുകയ�മായി േതാ�ി.
മു��ിെയാ�തുകാരനായ എനി�് ഒരാേളാട്
സംസാരി�ു�ത് ഉചിതമാേണാ അ�േയാ എ�് സ�യം
തീരുമാനി�ാനു� പക�തയും �പാ��ിയുമുെ��്
േതാ�ി. ഞാൻ A യുെട കൽ�ന ലംഘി�ാൻ തെ�
തീരുമാനി�ു, ഭാവിയിൽ എെ� ഭാര�യായവേളാട്
അെത�ുറി�് സംസാരി�ുകയും െച��ു. എെ� മുറി�്
പുറ�് ചാര�ാെര ഏർെ�ടു�ിയിരു� A ഈ വിവരം
ഉടനടി അറിയുകയും െച��ു. ആ പാതിരാ�തിതെ�
എെ� മതവസ്�ത�ൾ പുറ�് അയയിൽ
ഉേപ�ി�ാനും, A െയ ആരും തിരി�റിയാ�
ഒരിടേ��് എെ�േ��ുമായി രായ്�ുരാമാനം
നാടുവി�ുേപാവാനും കൽ�ി��. ആ�ശമവാസികൾ
എ�ാം ഉറ�ു� സമയ�്, േനരം െവളു�ു�തിനുമു�്
എനി�് ആ�ശമം ഉേപ�ി�ു േപാേവ�ിവ�ു,
കായലിന�ുറം എനി�ായി ഒരു ടാ��ി
കാ�ുനിൽ�ു�ു�ായിരു�ു.

പുലർ���ുമു�്, ഇരു�ിൽ�െ� ഞ�ൾ പുഴകട�ു,
ടാ��ിയിൽ കയറു�തിനു െതാ�ുമു�് A യുെട
സേ�ശവുമായി ഗായ�തി അവിെടെയ�ി, എെ� ഭാവി
ഭാര�യുമായി സംസാരി�ു. സ�ാഭാവികമായും ആ
സേ�ശം ഞ�ൾ ര�ുേപെരയും
സംബ�ി�ു�താെണ�് ധരി� ഞാൻ



അവർ�രികിെല�ി. എ�ാൽ അെതാരു സ�കാര�
സേ�ശമാെണ�ും എെ� സംബ�ി�ു�തെ��ും
ഗായ�തി എേ�ാട് പറ�ു. േ�ദാഹചി�യാൽ ഞ�െള
ത�ിൽ പിരി�ാനു� വഴിമരു�ിടാനാണ് A �ശമി�ത്.
എെ� ഭാവി ഭാര�യുെട തീരുമാനം
ദുർബലെ�ടു�ാനു� ഒരു നീ�മായിരു�ു അത്. എെ�
പ�ാളിേയാട് ഞാനുമായു� ബ�ം പിരിയാനിടവ�ാൽ
എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും ആ�ശമ�ിേല�്
തിരി�ുവരികയും അവിെട ജീവി�ുകയും െച�ാം എ�
വാ��ാനമായിരു�ു ആ രഹസ� സേ�ശം. ത�ൂലം ര�്
അന�രഫല�ളാണ് A �പതീ�ി�ത്: ഒ�്; എെ�
നി�യം തകർ�ുക, ര�ാമത്; എ�ാനും ഞാൻ
വഴിെ��ിെ��ിൽ, ഭാവിയിൽ ഞ�ൾ ദ�തികൾ
ത�ിൽ എെ��ിലും �പ��മു�ായാൽ, തിരി�ുവ�്
ആ�ശമജീവിതം തുടരാൻ കഴിയും എ�
വാ��ാന�ിലൂെട എെ� പ�ാളിയുെട മന�ിൽ
ചാ�ല�മു�ാ�ുക. അ�് ഇ�രെമാരു �പവർ�ി
എ�ിൽ െഞ�ലു�ാ�ിയി�; കാരണം A യുെട ഇ�രം
�പവർ�ികൾ എനി�് ശീലമായിരു�ു, മാ�തവുമ�
അതിലും വലിെയാരു െഞ�ലിലായിരു�േ�ാ ഞാൻ.
വർഷ�ൾ�ുേശഷം െഗയിലിേനാട് സംസാരി�േ�ാഴാണ്
അ�െ�യാ കുടിലത എ�ത
തരംതാഴ്�തായിരു�ുെവ�് വ��മായത്.

25 വർഷെ� ആ�ീയ ജീവിത�ിനുേശഷവും, എെ�
ജീവിത�ിെല മൂ�ിെലാരു ഭാഗ�ിൽ കൂടുതൽ
(ഏകേദശം 14 വർഷം) A യ്�ു േവ�ി
ഉഴി�ുവ�തിനുേശഷവും ഞാൻ തൽ�ണം
പുറ�ാ�െ��ു. ഒരു ഭൂക�ം േപാെല അെതെ�
വ�ാെതയുല�ു. ദൃഢമന�ും ആ�ീയതയും
കൂ�ിനി�ായിരുെ��ിൽ ഒരുപേ� അെതെ�
നശി�ിേ�െന. A അതുവെര പറ� കാര��ൾ മാ�തമ�,
അതിനുേശഷം െച�� �പവർ�ികള�ം ഒ�ും
െമ�മായിരു�ി�. ആ �പവർ�ികള�െടെയല�ാം ഒരു
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ലിെ�ടു�ാൻ തുനിയുകയ� ഞാൻ, അതുെകാ�്
ആർ�ും ഒരു ഗുണവുമി�. എ�ിരു�ാലും
വ�ാവഹാരിക ഉപേയാഗ�ൾ�ായി, ആവശ�െമ�ിൽ
ഉപേയാഗി�ാൻ എ�ാ എഴു�ുകു�ുകളും ഞാൻ
കൃത�മായി സൂ�ി�ി�ു�്. അെതാരു തുട�ം
മാ�തമായിരു�ു, ��ർ�യ്�ടിമെ�� A ഒെ�ാ�ായി
നശീകരണ �പവർ�ന�ൾ തുട�ി. കഴി� പ�്
വർഷമായി യൂേറാപ�ൻ രാജ��ളിൽ �പവർ�ി�് ഞാൻ
സ�യമു�ാ�ിയ വലിയ ശൃംഖലയിൽ നി�്
അവെരെ� പൂർണമായി വിച്േഛദി�ു. ബ��ളും
വിശ�ാസ�തയും തകർ�ു. എെ��ുറി�് �പചരി�ി�
മലീമസമായ ക��ഥകളുെട വിശദാംശ�ൾ
ഞാനേന�ഷി�ി�. ഇതിെനാെ� പി�ിൽ ബു�ിപരമായ
കണ�ുകൂ�ലുകളാേണാ അറിവി�ാ��യാേണാ അേതാ
െവറും വിഡ്ഢി�മാേണാ എെ�ാ�ും
അേന�ഷി�ാനും ഞാൻ മിനെ��ി�. ഇത് മൂ�ും കൂടി
േചർ�താവാനാ� സാധ�ത. അവർ കഴിയുംവിധെമ�ാം
എെ� തട�െ�ടു�ാൻ േനാ�ി. േജാലിയിൽ എെ�
സഹായി�ിരു� എ�ാ �പധാന വ��ികേളാടും
(വളെരയധികം സൗഹൃദവും പര��രവിശ�ാസവും
ഉ�ായിരു� വ��ികൾ) എെ� ഒരു െചറിയ
രീതിയിൽ േപാലും സഹായി�രുത് എ�് വില�ി.
അവർ അ�രം�പതി പറ�ത് ഇ�െനയാണ്, ഞാൻ
ആവശ�െ��ാൽ “ഒരു പഴയ അടിവസ്�തം േപാലും
നൽകരു�” എ�്. ഇത് എെ� സുഹൃ�ു�െള വ�ാെത
െഞ�ി�ുകള�ു. ചിലർ A യുെട ക��ന മൗനമായി
അവഗണി�ുെകാ�് സ��ം മനഃസാ�ി�നുസരി�്
�പവർ�ി�ാൻ തീരുമാനി�ു.

ഇത് 1. എെ� നിശ�നാ�ാനും (എനി�് ആ�ശമ�ിെ�
ധാരാളം സ�കാര� വിവര�ൾ അറിവു�ായിരു�ു) 2.
വർഷ�ള�െട അധ�ാനം െകാ�് ഞാൻ ഭംഗിയായി
നട�ിയിരു� അധ�യനവൃ�ി�് വിരാമമിടാൻ,
എനി�് എ�ാം ആദ�േമ പഠി�ാൻ കഴി�ു എ�
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ചാരിതാർ��മു�് (ഗുരുവാണ് ആദ�ം ശിഷ�നാവു�ത്
എ� തത�ം അംഗീകരി�ുെകാ�്), 3. ഞാൻ “മെ�ാരു”
സ്�തീെയ െതരെ�ടു�തിനാൽ A യുെട ഭ�രുെട
ശൃംഖലയിൽ നി�് എനിെ�ാരു സഹായവും
ലഭി�ാതിരി�ാൻ. ഞാൻ A യുെട ഭ�ർ�്
സേഹാദരനും വഴികാ�ിയും എ�ാമായിരു�ു. എ�ാൽ
ഒ� രാ�തിെകാ�് അവെര�ാം കാവൽ�ാരാവുകയും
ഞാൻ തെ� �ാപി� �ഫ�് ആ�ശമ�ിേല�് എെ�
�പേവശി�ി�ാതിരി�ുകയും െച��ു. അ�തയും കാലം
എെ� താമസ�ലവും കൂടിയായിരു�ു അത്. എെ�
സാധന�ൾ എടു�ു�തിനുേപാലും അവിെട
�പേവശി�ാൻ അവെരെ� അനുവദി�ി�. ഞാെനാരു
ഇ��ൻ സ�ർശനം കഴി�് തിരിെ��ിയതായിരു�ു
എ�ും എനിെ�െ� ശീതകാല വസ്�ത�ൾ ഉടനടി
േവ�ിയിരു�ു എ�തും എടു�ുപറയെ�. എനി�ും A
യ്�ും േനരി�് ബ�മു�ായിരു� വിവിധ
രാജ��ളിെല ആളുകെള മധ��രാ�ി നീ�,
ആയാസകരമായ ചർ�കൾെ�ാടുവിലും ഇതിെനാരു
പരിഹാരമു�ാ�ാൻ കഴി�ി�. ആ ഉദ�മം തെ�
വിഫലമായ വിഡ്ഢി�മാെണ�് േതാ�ി. ഒടുവിൽ
ഞാൻ തെ� ഒരു ദിവസം നി�യി�്, അവിടെ�
നിവാസികേളാട്, ത�മയം അവിെട നി�് മാറി
നിൽ�ാനും വാതിൽ പൂ�ാതിരി�ാനും നിർേ�ശി��.
അവരത് അംഗീകരി�ി�. ഒടുവിൽ എനി�് തട�ം
നിൽ�രുെത�് അവേരാട് ഭീഷണിയുെട സ�ര�ിൽ
പറേയ�ി വ�ു. ഒരു വാനും വാടകെയ്�ടു�് ഞാൻ
അവിെടെയ�ി. ആരും
�ല�ു�ായിരു�ി�ാെയ�ിലും കതക് പൂ�ിയിരു�ു.
സത�സ�തയും നീതിയും സുതാര�തയും എ�ാമവിെട
അവസാനി�ു. ഭാഗ�വശാൽ മുകളിെല ഒരു
കിട�ുമുറിയുെട വാതിൽ തുറ�ു കിട�ിരു�ു,
വീടിെ� പുറകുവശ�് ഒരു വലിയ
ഏണിയുമു�ായിരു�ു. അ�െന ഞാൻ വീടിെ�
േമൽ�ൂരയിലൂെട ഉ�ിേല�് �പേവശി�ു. ഇവിെട



എ�ാണ് ശരി�ും സംഭവി�ത്? A യുെട വാ�ിന്
വിരു�മായി ഞാെനടു� തീരുമാന�ിന് എ�ിൽ
നി�് ഏ�വും വലിയ വില ഈടാ�ി എെ�
വഴിയാധാരമാ�ുക എ�േതാ? എെ� ബ��െള�ാം
തകർ�് എെ� നിയമ നടപടി�് വിേധയമാ�ുെമ�
ഭീഷണിേയാ? ഇ�രം കഠിന�പവർ�ികള�െട
ആവശ�െമ�ാണ്? സത�നി�� യും
ധർ�ാധർ�വിേവചനവും സ�േബാധവുമു� ഒരാൾ�്
ആേലാചി�ാൻ േപാലും കഴിയു�താേണാ ഇ�ത
ഹീനമായ പ�തികൾ.

എെ� വീ�� വളെര പരിതാപകരമായിരു�ു,
മു��ിെയാ�താം വയ�ിൽ എ�ാവിധ�ിലും
എനി�് ജീവിതം ഒ�ിൽ നി�ും തുടേ��ി വ�ു.
ഞാൻ വീടുവി�ത് യാെതാരുവിധ
ഔപചാരികവിദ�ാഭ�ാസവും ഇ�ാെതയാണ്, എെ�
അറിവുകെള�ാം ഞാൻ സ�യം ആർജി�താ�.
പതിനാലാം വയ�ുമുതൽ ആധ�ാ�ിക പഠന�ിനായി
ഉഴി�ു വ�താണ് എെ� ജീവിതം. എെ�
നിർബ�പൂർ�ം �പ�ാന�ിൽ നി�്
ഒഴി�ി�ുകയായിരു�ു; യാെതാരു ത�ാെറടുേ�ാ
മു�റിയിേ�ാ ഇ�ാെത, എ�ാ ബ��ളും വിേഛദി�്,
പണമി�ാെത, ജീവേനാപാധി ഒ�ുമി�ാെത, േസാഷ�ൽ
സർവീ� ആനുകൂല��ൾ കി�ാൻ േപാലും
അർഹതയില�◌ാെത (അേത�ുറി�് പി�ീട് പറയാം).

ജീവിതം തിരി�ു പിടി�ുക എ�ത് തെ� വളെര
വിഷമം പിടി� േജാലിയായിരു�ു. അേ�ാഴാണ്
അനാവശ�മായ നിയമനടപടിയുെട ഭീഷണിയുമായി A
വരു�ത്. അതിനായി കാലിേഫാർണിയയിെല
അഭിഭാഷകെര ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു അവർ.
എനിെ�തിെര െക�ി�മ� കു�കൃത��ൾ
നിര�ുകയും ഏഴുമാസ�ാലം എനി�ാ
ക�േ�സുകെള �പതിേരാധിേ��ി വരികയും െച��ു.
എനി�് ഏഴു മുൻവർഷ�ളിെല കണ�ുകൾ



അഭിഭാഷകെര േബാധ�െ�ടുേ��ി വ�ു.
ഭാഗ�വശാൽ എ�ാ�ിനും രസീതുകളും ബി�ുകളും
വൗ�റുകളും ഞാൻ കൃത�മായി സൂ�ി�ിരു�ു.
നിര�രമായ ഈ �പ���ൾ എെ� വിവാഹ
ജീവിതെ�യും ബാധി�ു. ഈ സമയ�് A േനരി�്
അധിേ�പവും ഭീഷണിയും നിറ� ക�ുകൾ
എനി�യ�ിരു�ു. ഭാഗ�ംെകാ�് മിടു�നായ ഒരു
വ�ീലിെന ഏർ�ാടാ�ാനും ചില ഉപാധികൾ�്
അനുസരി�ാെണ�ിലും എെ� ഭാഗം സംര�ി�ാനും
എനി�് കഴി�ു. അ�തയ്�ു�് A യുെട
നീതിയു�തയും കാരുണ�വും; അതിെ�
വിശദവിവര�ൾ ഇനിെയാരു അധ�ായ�ിൽ ആവാം.

വർഷ�ള�െട �പവർ�നഫലമായി ഞാൻ സ�ംഘ�ൾ
നട�ിയിരു� രാജ��ളുെട പ�ിക അനുദിനം
ഏറിവ�ിരു�ു. ഇതുകൂടാെത A യുെട വിവിധ
രാജ��ളിെല വാർഷിക സ�ർശന�ള�ം ഞാൻ
സംഘടി�ി�ിരു�ു, ഈ സേ�ളന�ളിൽ ധാരാളം ഫ�്
േശഖരണം നട�ിരു�ു. ഈ േജാലികൾെ�ല�ാം
നിയമപരമായ ഒരു ഘടന ന��ു �തിനായി ഒരുപാട്
സ�ർഭ�ളിൽ ഞാൻ ടാ��് കൺസൾ�ൻസികെളയും
അഭിഭാഷകെരയും സമീപി�ിരു�ു. അനുകൂലമായ
രീതിയിൽ, നിയമപരമായി കാര��ൾ മുേ�ാ�്
െകാ�ുേപാകു�തിന് പലരാജ��ളിെലയും
നടപടി�കമ�ൾ പലതായിരു�ു. എ�ാ െകാ�വും
�പ�ാന�ിെ� യൂേറാ�ിെല �പവർ�ന�ൾ നിയമ
വിേധയമാ�ു�തിന് ഞാൻ േ�പാജ��് റിേ�ാർ��കൾ
ഉ�ാ�ുകയും A െയ അവ വിവരി�ു േകൾ�ി�ുകയും
െച��ിരു�ു. പേ� അവർ എേ�ാഴും ഇ�രം ചർ�കൾ
മുേ�ാ�ു െകാ�ുേപാകു�തിൽ അകാരണമായ
വിമുഖത കാണി�ു. എ�ാം അനൗേദ�ാഗികമായി എെ�
േപരിൽ തുടർ�ു െകാ�ുേപാകാനാണ് അവർ
തീരുമാനി�ത്. േശഖരി�ു� ഫ�ുകളും
വി�ുവരവുെമ�ാം െച�ുകൾ ആയി എെ� േപരിലു�
വിവിധ രാജ��ളിെല പ��ണൽ ബാ�് അ�ൗ�ുകളിൽ



നിേ�പി�ുകയാണ് െച��ിരു�ത്. െച�ുകളിെലയും
�ഡാഫ്�ുകളിെലയും തുകകൾ കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ
ഞാൻ A യുെട േപരിൽ ഇ��യിേല�് ൈകമാറിയിരു�ു.
ഈ പണെമ�ാം A വ��ിപരമായാണ് ൈകകാര�ം
െച��ിരു�ത്. ചുരു��ിൽ അവർ�് വ��ിപരമായി
ഈ രാജ��ളിൽ നി�് കട�ാൻ കഴിയാ� പണം
എ�ി�ുെകാടു�ാനു� ഒരു ഉപകരണമായിരു�ു
ഞാൻ.

എ�ാൽ ഈ സംഖ�കൾ വളർ�് ഏഴ� സംഖ�കൾ
ആയി തുട�ിയേ�ാൾ, നിയമവിരു� �പവർ�ന�ൾ
സംശയി�്, ആദ�ം എെ� ബാ�ുകളും പി�ീട്
അധികൃതരും േചാദ��ൾ േചാദി�ു തുട�ി. ചാരി�ി
�പവർ�ന�ൾ�ു� ഇ�തയധികം പണം േപ��ണൽ
അ�ൗ�ുകൾ വഴി േപാേക�തിെ� ആവശ�കത
അവർ�ാർ�ും േബാധ�മായി�. A യുെട തീരുമാന�ൾ
അ�െന എെ� വ��ിപരമായി പല രാജ��ളിെലയും
അധികൃതരുമായി ബു�ിമു�ിലാ�ി. A യുെട ഇ��ിന്
വിപരീതമായി അവരുെട േപരിൽ പല രാജ��ളിെലയും
നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ിൽ �ാപന�ൾ
തുട�ാൻ എനി�ായി�. ഒരു �ബി�ീഷുകാരനായ
ഭ�െ� സഹായേ�ാെട �ഫാൻസിെല ആ�ശമ�ിനായി
െക�ിടം വാ�ിയേ�ാഴും അെതാരു
അേസാസിേയഷെ�േയാ ഫൗേ�ഷെ�േയാ േപരിൽ
വാ�ു�ത് A എതിർ�ു, ഞാൻ എ� വ��ിയുെട
േപരിൽ തെ� േവണെമ�് ശഠി�ു. എ�ാൽ A
എനിെ�തിെര യുഎസ് അഭിഭാഷകെര
ഏർെ�ടു�ിയേ�ാൾ ആേരാപി�െ�� കു��ൾ പണം
െവ�ി�ും വിശ�ാസലംഘനവും വ�നയുമായിരു�ു.
അവർ പറ�തിെനതിരായി, അവരറിയാെത, അവരുെട
�ാപന�ൾ എെ� േപരിൽ നട�ിെയ�ും അവർ�്
േവ�ി പിരിെ�ടു� സംഖ�കൾ എെ� വ��ിപരമായ
ലാഭ�ിനായി ഉപേയാഗിെ��ുമായിരു�ു അവരുെട
ആേരാപണം. ഇനി ഈ ആേരാപണ�ിെ�
സ�ഭാവെ��ുറി�് ഒ�ു വിശകലനം െച�ാം.



ചി�ി�ു േനാ�ിയാൽ യാെതാരു നീതിയുമി�ാ�
കപടതയാണിെത�് മന�ിലാ�ാം.

1. ആദ�ം അരഡസൻ യൂേറാപ�ൻ രാജ��ളിൽ
നി�് വലിയ വലിയ തുകകൾ, േപ��ണൽ
അ�ൗ�ിൽ നി�് നിര�രം ഇ��യിേല�്
അയ�ി�ു�തുവഴി അവെരെ� വലിയ
അപകട�ിലാ�ി. ടാ��്
അടയ്�ാതിരി�ാനായിരു�ു ഇ�െന
െച�ി�ിരു�ത്.

2. അവരുെട �പവർ�ന�ൾ�് േവ�ി
നിയമാനുസൃതം േവ�ിയിരു� �ാപന�ൾ
ഞാൻ തുട�ിയി� എ�് ആേരാപി�ു, എ�ാൽ
യഥാർ��ിൽ അവർ തെ�യായിരു�ു
നിയമ�പകാരമു� �ാപന�ൾ തുട�ാൻ
അനുവദി�ാതിരു�ത്.

3. പണം െവ�ി�ും വ�നയും നട�ിയതായി
ആേരാപി�ു, അത് അഭിഭാഷകരുമായു�
സുദീർഘമായ സ�ി സംഭാഷണ�ളിൽ ആണ്
അവസാനി�ത് (സ�ി സംഭാഷണം എ�്
പറയുേ�ാൾ സ�യര�യ്�ു� ഉപാധികൾ
എെ� ൈകവശം ഉ�ായിരു�തുെകാ�്
മാ�തമാണ് അത�െന അവസാനി�ത്.
അ�ായിരുെ��ിൽ എ�്
സംഭവി�ുമായിരു�ു എേ�ാർ�ാൻ കൂടി
വ�); അവസാനമായി

4. യൂേറാ�ിൽ അ�ുമി�ും ഇ�ാെത
�തിശ�ുസ�ർഗ�ിൽ ന�െ�ടു�ിയ
വർഷ�ിനു� ന�പരിഹാര
ചർ�കൾ�ിടയിൽ, A വളെര വ��മായ
നിബ�നകൾ വ�ിരു�ു, അേത�ുറി�്
പി�ീട് പറയാം.



5. നിയമപരമായി എെ� കുടു�ിയതിന്
മാസ�ൾക◌്കു േശഷം അവർ മാ�് േചാദി�ു.10

എ�ത ഉദാ�മായ മാതൃക... നിർവൃതിയുെട,
കനിവിെ� അ�, തനി�ുേവ�ി സ�ജീവിതം
ഉഴി�ുവ� ശിഷ�െ� ന�െയ�രുതി എ�ത
ഉത്ക�� െ�ടു�ു. ഒെ� െവറും കുടിലത മാ�തം.
�പേത�കി�്, ഏഴുമാസെ�
നിയമേപാരാ��ിൽ എ�ു �പവർ�ന�ള�െട
ഉ�രവാദിത�മാേണാ അവർ എെ� തലയിൽ
െക�ിവയ്�ാൻ �ശമി�ത്, അേത
ഉ�രവാദിത��ിൽനി�് എനി�ു മു�ിൽ
വ� നിബ�നകൾ അവെര ര�ി�ും എ�്
ഉറ�ു�േ�ാൾ.

ടാ��് െവ�ി�ൽ ഈ �പ�ാന�ിെ� ഒരു വലിയ
ഭാഗമാണ്, അതിെ� വിശദാംശ�ളിേല�് പി�ീട്
കട�ാം. എ�ിരു�ാലും എഴുതി വ�തിെ�
തുടർ�യായി ഒരു കാര�ം പറയാം. അവരും
പരിവാര�ളും ഓേരാേരാ രാജ��ളായി
സ�ർശി�ുേ�ാൾ �പേത�കി�് ഇ��യിേല�് തിരി�ു
േപാകുേ�ാൾ അവരുെട ഏ�വും വലിയ താ��ര�ം
ഔേദ�ാഗിക മാർ��ളിലൂെട പണം ൈകമാ�ം
െച�ു�ത് കഴിവതും ഒഴിവാ�ുക എ�താണ്. വലിയ
സംഖ�കൾ രാജ�േ��് െകാ�ുവരു�ത് ഡി�യർ
െച�ാതിരി�ു�തിനായിരു�ു ഇത്. അതിനായി
അവരുെട സ�ാഹ�ിൽ ഉ� ഓേരാ ആളും ഒരു
കട�ുകാരൻ/കട�ുകാരിയായി �പവർ�ി�ിരു�ു.
ഓേരാരു�രും ₹5,80,000/- ($10,000) പണമായും
(അനുവദനീയമായതിെ� പരമാവധി), �ശ�
�ണി�ാെത അണിയാവു��തയും
സ�ർണാഭരണ�ള�ം (െഡാേണഷനുകൾ�് തുല�മായവ)
അണി�ായിരു�ു മട�യാ�ത െച��ിരു�ത്.

ഇെതാ�ും കൂടാെത, ദീർഘനാളെ�
അഭിഭാഷകരുമായു� സ�ിസംഭാഷണ�ൾ എനി�്



മ�ു വലിയ �പ���ൾ ഉ�ാ�ി. എെ� രാജ�െ�
ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ൾ�ു� എെ�
വ��ിവിവര�ളുെട �കമെ�ടു�ൽ, ഈ
നിയമനടപടികൾ പൂർ�ിയാകു�തുവെര
തൽ�ാലേ��് നിർ�ിവ�ിരു�ു.
അതുെകാ�ുതെ� സാമൂഹികേസവനേമാ
ആേരാഗ�പരിര�േയാ എനി�് ഈ കാലയളവിൽ
ലഭ�മായി�. സ�ിസ് പൗരയും എെ� രാജ��്
വിേദശിയുമായിരു�, എെ� ഭാര�യ്�ും ഈ
സൗകര��െളാ�ും ലഭ�മായി�. അേ�ാൾ ഈ
െച��ികളുെട ഉേ�ശം ഞ�ളുെട ജീവിതം
എ�െനെയ�ിലും തകർ�ണം എ�തായിരുേ�ാ?
എനി�റിയി�, ഇേ�ാൾ അതിെന�ുറി�്
ആേലാചി�ാറുമി�.

അതുെകാ�് തീർ�ില�, നിയമാനുസൃതമായ
രജിസ്േ�ടഷനും മ�ും ഇ�ാതിരു� �ഫാൻസിെല
േക���ിൽ, ഭ�ർ െച��ിരു� സ��േസവന�ളായ
പ�ിഷിംഗ്, പരിഭാഷ, െസ�കേ�റിയൽ സർവീസ�,
ഇവ�ുകൾ സംഘടി�ി�ുക തുട�ിയ േജാലികെള�ാം
നാഷണൽ േസാഷ�ൽ അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ അ�പഖ�ാപിത
േജാലികളായാണ് കണ�ാ�ിയിരു�ത്. ഇതിെനാെ�
േസാഷ�ൽ േകാൺ�ടിബ�ൂഷൻ
െകാടുേ��തു�ായിരു�ു. ഒരു ജനാധിപത�
േസാഷ�ലി�് രാജ��് ഇ�െനെയാരു കു��ിെ�
വ�ാ��ി അറിയാവു�വർ�്, എ�ത വലിയ
�കമേ�ടിേല�ാണ് അവെരെ� ത�ിവി�ത് എ�്
മന�ിലാവും.

അ�െന നിയമപരവും സാമൂഹികവുമായ ഈ
�പ���ളുെട ഭാരവും േപറി എനി�് എെ� ജീവിതം
ഒ�ിൽ നി�ും തുടേ��ി വ�ു. എ�ാം വിധി�്
വി�ുെകാടു�ുെകാ�് ഞ�ൾ ജീവിതമാരംഭി�ു.
എെ� ഭാര�യുെട (ഇേ�ാൾ; പഴയ ഭാര�) സ�ാദ�ം
െചലവഴി�ാണ് ഞ�ൾ ആ നീ� കാലയളവിൽ



ജീവി�ിരു�ത്, A യുെട കുടിലതേയാ വിഡ്ഢി�േമാ
മൂലമു�ായ നിയമ�പ���ളും തട��ളും ഒെ�ാ�ായി
നീ�ിെ�ാ�്. ഇ�രെമാരു �പവർ�ിയുെട
കാരണ�ൾ വിശകലനം െച�ാൻ എനി�് കഴിവി�,
കാരണം ഞാൻ ആ വിഷയ�ിെല വിദഗ്�ന�.
മേനാേരാഗ വിദഗ്�നായ േഡാ��ർ ജാക�ിസ ് വിെ�, A
യുെട വ��ിത�െ��ുറി�് അധ�ായം III. 9. ൽ
വിവരി�ു�ു�്. എനി�് ആെക പറയാൻ കഴിയു�ത്
അവരുെട �പവർ�ികൾ എനി�ു�ാ�ിയ
േവദനെയ�ുറി�ാണ്. എ�് അസംബ�വും
ൈദവികെമേ�ാ, ൈദവക��ിതം എേ�ാ പറ�്
ന�ായീകരി�ാ� േമാേഡൺ ൈസേ�ാളജിയുെട
വീ�ണെമ�ാെണ�് �ശ�ി�ുകയാണ് ഏ�വും
യു�വും വിേവകപൂർണവുമായ കാര�ം. േഡാ��ർ
ജാക�ി�ിെ� കുറി�് നമു�് ചി�ി�ാനു� വക
നൽകു�ു. അതിെന�ുറി�് ചി�ി�ുേനാ�ാൻ
ൈധര�മു� ആർ�ും മന�ിലാവും അവരുെട
�പവർ�ികളിൽ ഗുരുതരമായ
െപാരു�േ�ടുകളുെ��്.

അവരുെട ഒടുവിലു� �മാപണെ�
കുറി�ാെണ�ിൽ അത് പാതിയും െപാ�യാെണ�്
എനി�റിയാമായിരു�ു. എനിെ�തിെര അഭിഭാഷകെര
അയ�് നിയമനടപടി�് �ശമി�തിൽ അവർ�് പ�ി�
എ�ാണ് അവർ പറ�ത്. US െല േക��മാണേ�ത
സ�യേമവ നടപടികൾ സ�ീകരി�ത്,
അഭിഭാഷകരുമായു� സമവായ ചർ�കള�െട
പുേരാഗതിെയ�ുറി�് അവർ യാെതാ�ും
അറി�ിരു�ി�േ�ത. A യുെട �പവർ�ന
രീതിെയ�ുറി�1്1 അടു�റിയു�വർ�റിയാം, ഓേരാ
കാര��ിലും ഇവർ�ു� ശ�മായ
നിയ��ണെ��ുറി�്, കാര��ൾ അറിയാൻ അവർ
കാണി�ു� ഉ�ാഹെ��ുറി�്, വിവര�ൾ അവെര
�ഗഹി�ി�ു�ത് അവർ�് എ�ത നിർബ�മാെണ�്,



എ�ത വഴിെ�ടാ� വ��ിത�മാണ് അവരുെടെയ�ും,
എ�ത ദയാരഹിതമാണ് അവരുെട തീരുമാന�ൾ
എ�ുെമ�ാം. ഇതിെന�ുറി�് കൂടുതൽ പി�ീട്
പറയു�ു�്. വളെര അടു� കാല�ാണ് A ൈദനംദിന
നട�ി�് സംബ�ി� കാര��ൾ േപാലും മ�ു�വർ�്
വി�ുെകാടു�ു�ത്. വളെര നാളായി അവരുെട
ഒഴികഴിവുകളും കളവുകളും നി�നിൽ�ിെല
തിരി�ുകളിയും എ�് അറിയു� ഒരാളായിരു�ു
ഞാൻ. അവരുെട നിേഷധി�ാനാവാ� ചില ന�
ഗുണ�െള അറിയു�തുേപാെല തെ� വിവിധവും
അേനകവുമായ പിഴവുകെള�ുറി�ും
എനി�റിയാമായിരു�ു. എ�ാൽേപാലും
ഒ�ുതീർ�ി� ഒരവസരം നൽകാനും അവേരാട്
�മി�ുവാനും ഞാൻ ത�ാറായിരു�ു. നട�
കാര��ൾ മാ��ികവടി വീശി ഇ�ാതാ�ാൻ എനി�്
കഴിയിെ��ിലും തകർ� ബ�ം ആവു�തുേപാെല
വീ�ും െക�ി�ടു�ുവാനും സാധി�ു� ഇട�ളിൽ
കൂ�ായ�പവർ�ന�ൾ നട�ാൻ കഴിയുേമാ എ�്
�ശമി�ാനും ഞാൻ ത�ാറായിരു�ു. ഇ�തയും
ദുരനുഭവ�ൾ�് േശഷവും അവേരാട്
കൂറുപുലർ�ു�െത�ി� എ�് ചിലർ�് സംശയം
േതാ�ാം, പുനരവേലാകനം െച��  ് േനാ�ുേ�ാൾ
എനി�ും അേത സംശയം േതാ�ു�ു�്.

A യുമായി ഒരു േയാജി�ിെല�ാൻ ഞാൻ
ത�ാറായിരു�ു, ഞാൻ സ�ൂറി�ിെല�ി അവെര ക�ു.
അവരുെട മു�ിെല�ിയ ഞാൻ െപാ�ി�ര�ു.
അവരും പ�ാ�ാപ�ിെ� ക�ീേരാെടയാണ് എെ�
സ�ീകരി�ത്. ഒ�ുതീർ�ിെ�
ഭാവ�പകടന�ൾ�ുേശഷം കുറ�ു വർഷ�ൾ കൂടി
അവരുെട യൂേറാപ�ൻ സ�ർശന�ൾ�് ദ�ിഭാഷിയായി
ഞാൻ �പവർ�ി��. ഞാൻ �പ�ാന�ിേല�്
തിരിെ��ണെമ�് അവർ നിര�രം സൂചി�ി�ു.
അവരുെട നിർേദശം എേ�ാഴും ഒ�ുതെ�യായിരു�ു



“ആ�ശമ�ിേല�് തിരി�ുവ�് ഞ�േളാെടാ�ം
അ��നാൾ താമസി�ൂ, നീ എേ�ാെടാ�ം ഉെ��്
മ�ു�വെര കാണി�ൂ, വീ�ും എെ� �പീതി�് നീ
പാ�തമായി എ�് മ�ു�വരറിയെ�. അ��ാ��മായി
മ�ു�വർ, ഏ�വും എതിർ���വർ േപാലും നിെ�
അംഗീകരി�ും. നിന�് ഇവിെട എെ� േസവയിൽ
തുടരാനും ആവും.” ചുരു��ിൽ, A എനിെ�തിെര
അണിനിര�ിയ അേത ആളുകളുെട അംഗീകാരം
വീ�ും േനടിെയടു�ുക. ഒരു പുനരധിവാസേമാ,
ആ�പരിേശാധനേയാ, ഒരുേവള െത�ുകളുെട
തിരി�റിേവാ, പരസ�മായ �മാപണ�ിെ�
സാധ�തേയാ ഒ�ും തെ� ഒരി�ലും ഉ�ായിരു�ി�.
ഈ നിർേ�ശ�ൾ എനി�് ഒ�ും സ�ീകാര�മായിരു�ി�.
ൈവകാെത എനി�് അവെര കാണാൻ ഉ� താ��ര�ം
തെ� നശി�ു. A സ�യം സർ�ശ�യായി കരുതി
തുടർ�ു, േലാക�ിെ� മുഖ��ു തി ഈ അവ�
േമാശമാ�ുകയും, ആ� പരിേശാധനയ്�ു�
അൽ�െമ�ിലും കഴിവ് അവർ�ു�ായിരുെ��ിൽ
അത് ഇ�ാതാ�ുകയും െച��ു.

േനരെ� പറ�തുേപാെല A എ�ുേ�ശ�ിലാണ്
ഇെതാെ� െച��െത�ു� കാര�േമാ കാരണേമാ
പറയാനു� സമയേമാ �മേയാ
അവർ�ു�ായിരു�ില�. എ�ാൽ ഞാൻ അവർ�്
�ിരമായി ക�ുകെളഴുതി. ഞാൻ പറയു�െതാെ�
അവർ േകൾ�ു�ു�േല�ാ എ�് ഞാൻ നി��ള�മായി
കരുതി. എ�ാൽ ദൗർഭാഗ�െമ�ു പറയെ�, പി�ീട്
െഗയിൽ പറ�േ�ാഴാണ് അറിയു�ത് അവർ എെ�
വാ�ുകൾ േകൾ�ാൻ ഒരി�ലും താ��ര�ം
കാണി�ിരു�ി� എ�്. A യിൽ നി�ു� േമാചനം
എനി�് വലിയ �പതിസ�ിയാണ് സൃ�ി�ത്,
ഏഴുവർഷേ�ാളം അട�ാനാവാ� അമർഷവുമായി
ഞാൻ വല�ു. ശരീര�ിെ� പലഭാഗ�ളിൽ
അടി�ുകൂടു� ൈവകാരികേ�ാഭെ� വ�ായാമം
വഴി ഇ�ാതാ�ുക എ� ല��മി�് നട�ിയ ഒരു



ൈസേ�ാ േബാഡി വർ�് െസമിനാറിൽ എെ�
അ�െ� ഭാര�േയാെടാ�ം പെ�ടു�ുേ�ാഴാണ്
ഒടുവിൽ മ�ുമല ഉരുകിയത്. അതിനുേശഷം
മാ�തമാണ് എനി�് ഉ�ിെല ശ�ി തിരി�ു കി�ിയത്.
ൈവകാരികമായ സ�ാത���ം ലഭി�ു�ത്, എനി�്
ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയാ�, ദഹി�ാ� ഒരു
സംഭവ�ിെ� �പത�ാഘാത�ിെല�വ�മു� ജീവിതം
നിർ�ു��. ഈ അനുഭവ�െള�ാം കൃതഞ്ജതേയാെട
ഓർേ��തുേ�ാ? ന�ി പറേയ�തുേ�ാ? ഇ�തയും
വർഷെ� നരക�ിന്, കളവിെ�യും െനറിേകടിെ�യും
ഈ അനുഭവസാ���ിന്? എ�ാ സത�സ�തേയാടും
പറയെ�, അതിെ� ആവശ�മി�. ജീവിത�ിെല ഇരു�
താളുകൾ മറി�് ഞാെനെ� �പയാണം എേ�ാ
തുട�ി�ഴി�ു. അതുെകാ�്തെ�യാണ് ഇ�്
പ�േഭദമി�ാെത, സമഭാവ�ിൽ ഈ
ഓർ��ുറിെ�ഴുതാൻ എനി�് കഴിയു�തും. േഡാ��ർ
ജാക�ിസ് വിെ�, ൈസക�ാ�ടി�് പറയു�തനുസരി�് A
ഒരു ൈസേ�ാ�ി�് അവ�യായ “ഫ�ൂഷൻ റിജ�ൻ”
എ�തിലൂെട കട�ുേപാകു�ു. അേ�ഹ�ിെ�
അഭി�പായമനുസരി�് A 21- 22 വയ�ിൽ സുദീർഘവും
കഠിനവുമായ ഒരു മാനസികേരാഗാവ�യിലൂെട
കട�ുേപായിരു�ു. ഇേ�ാഴും അവർ ആ
മാനസികേരാഗ�ിെ� പരിണിതഫലെ�
ഡിേ�ാസിേയഷനും (ചു�ുപാടുമായും
ചു�ുമു�വരുമായും സ��ം ശരീരവുമായും
ബ�മി�ാ� അവ�), സ്�ിേ�്പ��ണാലി�ിയുമായി
ഉപേയാഗി�് ചു�ുമു�വെര ഭയെ�ടു�ുകയും
അവർ�ുേമൽ പൂർ� അധികാരം �ാപി�ുകയും
െച�ു�ു എ� സാധ�ത ഒഴിവാ�ാനാവി� (റഫ: III.9.)

ഈ േ�ശകരമായ അനുഭവ�ിനുേശഷം (അ��ായം II.1
ൽ വിശദീകരി�ി�ു�). എെ� ജീവിതം
പുനർനിർ�ി�ാൻ എനി�് സാധി�ു. എെ� ആ�ീയ
സമർ�ണ�ിെ� കാതലായ ഭാഗെ� മനുഷ�ാവകാശ
�പവർ�ന�ൾ�ും മനുഷ�ത�പരമായ സ��



സഹായ�ിനുമായി ജനീവയിലും ഇ��യിലും
ലബേനാണിലും സിറിയൻ അഭയാർ�ികൾ�ായു�
�പവർ�ന�ൾ�ായി  വിനിേയാഗി�് 20 വർഷമായി
സേ�ാഷേ�ാെട ജീവി�ാൻ കഴി�ു.
ഇ�തെയാെ�യാെണ�ിലും ഞാൻ വളെര സൗകര�മായ�
കഴി�ുകൂടു�ത്. 25 വർഷേ�ാളമു� ജീവിതം
ആ�ീയാേന�ഷണ�ിനും ആ�ശമജീവിത�ിനുമായി
െചലവഴി�േശഷം, നാൽപതാം വയ�ിൽ ഒരു
െ�പാഫഷണൽ കരിയറിെന�ുറി�് ചി�ി�ു�,
ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ�, െതാഴിൽ കേ�ാളം
വയ�ൻ എ�് കരുതു� ഒരാൾ�്, 23 വർഷെ�
താൽ�ാലിക േ�പാജക്�ുകളും പലവിധ േജാലികളും
െതാഴിൽരഹിതനായ സമയവും എ�ാംകൂടി
െപൻഷനായി എ�ു കി�ും എ�് നി�ൾ�്
ഊഹി�ാമേ�ാ. എ�ാൽ എനി�് പരാതിെയാ�ുമി�,
ഞാൻ അഭിമാനേ�ാടും നീതിയു�മായും
ജീവി�ു�ു, അതിൽ നാണിേ��തായി ഒ�ുമി�.
ധനികനായ ഒരു ബാ�ർ ആവുകയായിരു�ു
ഉേ�ശെമ�ിൽ ഞാൻ ഇതിൽനി�് വ�ത���മായ മെ�ാരു
ജീവിതം ജീവിേ�െന.

 

 

 

 

 

 

III. പുരാവൃ�ം



 
 

III. 1. ആദ� വർഷ�ൾ
 

അ��ം മുതിർ� നീലു ഒഴിെക, ഞ�ൾ മെ��ാവരും
വളെര െചറു�വും ഒേര �പായ�ാരുമായിരു�ു, A
ഉൾെ�െട. ആദ�വർഷ�ളിൽ ഞ�ൾ ത�ിൽ ഒരു
ഗുരുശിഷ�ബ�മു�ായിരു�ി�. അതീ��ിയമായ ഒരു
ഏകീഭാവ�ാൽ സേചതനമായി ഒരു
ഒഴു�ിെല�േപാെല ഞ�ൾ ഉപാസനയും മനനവും
സഹജീവന�ിെ� സേ�ാഷ�ളും ഒെ�യായി
കഴി�ു. അ�് A െയ ആ �ലവാസികൾ മാ�തേമ
അറി�ിരു�ു�ൂ. അവർ�് പണേമാ സ�ാധീനേമാ
ഉ�ായിരു�ി�. നാ�ുകാരാരും അവെര
ആ��ാ�ികമായി മ�ു�വെര നയി�ാൻ കഴിവു�
ഒരു സ്�തീയായി ക�ി�, ഭാവ�ളുെട12 സമയ�്
മാ�തമാണ് ആ നാ�ുകാർ അവെര മാനി�ിരു�ത്.
ഇ�രം െസൽ� ഹിപ്േനാസിസ് േമാഹനി�ദ
േകരള�ിലും ബംഗാളിലും വിരളമായിരു�ി�.
ബംഗാളി സന�ാസിനിയായ മാ ആന�മയിയും ഭജന
സമയ�ളിൽ ചിലേ�ാൾ കൃ��ഭാവം �പകടി�ി�ിരു�ു.
1920-കളിെല ബംഗാളിൽ ഇത്
സർ�സാധാരണമായിരു�ു. ഹി�ി സംസാരി�ു�
�പേദശേ��് മാറി�ാമസി�േ�ാഴാണ് മാ ആന�മയി
ഈ പതിവ് നിർ�ിയ�. ഹി�ി സംസാരി�ു�
�പേദശ�ളിെല സം��ാരവുമായി അത് േചർ�്
േപാകി�ായിരു�ു.

ആളുകൾ വിശ�സി�ിരു�തനുസരി�് ഇ�രെമാരു
േമാഹനി�ദാവ�െയ വിവിധ ൈദവ�ൾ മനുഷ�നിൽ



ആേവശി�ു� അവ�യായി െത�ി�രി�ിരു�ു.
ഇെത�ാം െസൽ� ഹിപ്േനാ�ിക് അവ�യാേണാ
അേതാ ൈദവ�ൾ ആേവശി�ു�താേണാ എ�
ചർ���് ഇവിെട �പസ�ിയി�, എെ��ാൽ അത്
വിശ�ാസെ� സംബ�ി�ു�താണ്. ഏതായാലും
േദശവാസികൾ കുറ�ു പണവും മ�ും അവർ�്
ദ�ിണയായി െകാടു�ുകയും വീ�ുകാർ അത്
വാ�ിവയ്�ുകയും െച��ിരു�ു. ആ സമയ�് അത്
അന�ായമായി േതാ�ിയിരു�ി� എെ��ാൽ A
അവരുെട മാതാപിതാ�േളാെടാ�മാണ്
താമസി�ിരു�ത്, അവിെട സ�ർശകർ ഏതുേനരവും
വ�ും േപായുമിരു�ു. നീലുവിന് സ��മായി
വരുമാനമു�ായിരു�ു, അതിെലാരു പ�് അയാൾ A
യ്�ും െഗയിലിനും ഉദാരമായി സംഭാവന െച��ിരു�ു.
അ�് െഗയിലിന് സ��മായി
വരുമാനമാർ�മു�ായിരു�ില�. എനി�് പരിമിതമായ
സ�ാദ�മു�ായിരു�ു, എെ� ആദ� മാർ�ദർശി
ഇടയ്�ിെട എെ� സഹായി�ുകയും െച��ിരു�ു.
അടു�ു� ടൗണുകളിൽ �ാർ�ുമാരായി
േജാലിെച��ിരു� കുറ�് ഇ��ൻ െചറു��ാർ,
അ�െ� സാഹചര��ിൽ അവെര “ഭ�ർ” എ�്
പറയാേമാ എ�റിയി�, A െയ കാണാനായി
ൈവകുേ�ര�ളിൽ അവിെട എ�ുകയും പുലർെ�
േജാലി�് േപാവുകയും െച��ിരു�ു. A യുെട
പാ�ാത�രായ ശിഷ��ാരും ച��ുവുമാണ1്3 അവരുെട
കഴിവുകൾ ആദ�ം തിരി�റിയുകയും ഒരു ആ�ീയ
ഗുരുവായി കണ�ാ�ുകയും അ�ർേദശീയ
വൃ��ളിൽ അവെര പരിചയെ�ടു�ുകയും
വിശ�ാസ�തയു�ാ�ി െകാടു�ുകയും െച��ത്.

ആകുലതകളി�ാ� ആദ�കാലം
ആ�ീയാനുഭവ�ളുെടയും ൈവകാരികമായ
പ�ുവയ്�ലുകളുെടയും തീ�വത നിറ�തായിരു�ു.
ഞ�ളിൽ ചിലർ ആ��ാന�ിനായി സ�യം
നിരീ�ണപരീ�ണ�ൾ നട�ിയും ചിലർ



ആചാരാനു�� ാന�ളിലൂെടയും മ�ു ചിലർ
പഠന�ിലൂെടയും അവരവരുെട ആ�ീയാേന�ഷണം
തുടർ�ു. മീൻപിടു��ാരുെട ഒരു ദരി�ദ �ഗാമ�ിൽ
ജീവി�ത് അവരുെട ജീവിത സാഹചര��ൾ
െമ�െ�ടു�ാനു� പരി�ശമ�ിൽ പെ�ടു�ു�തിന്
ഇടവരു�ി. ഈ സമയ�് ഞ�ൾ താമസി�ത്
നീലുവിെ� പുതുതായി പണികഴി�ി� ഓലേമ�
കുടിലിലായിരു�ു. A യുെട അ�െ� പുരയിട�ിെ�
അതിർ�ിയിലായിരു�ു ഈ കുടിൽ നിലെകാ�ത്.
താമസിയാെത എനി�ായി അതിനടു�ു തെ� മെ�ാരു
കുടിലും പണിതു. അ�ാല�് A നീലുവിെ�
കുടിലിേല�് താമസം മാറിയ േശഷം, കുടുംബ വീ�ിെല
അവരുെട മുറി ഒരു ൈല�ബറിയാ�ി മാ�ി.
ആദ�കാല�ളിൽ A യുെട അ�യും ഇളയ
സേഹാദരിയും ഞ�ൾ�ായി പാചകം െച��ുത�ു.
ഞ�െള�ാവരും പര��ര സ്േനഹ�ിൽ കഴി�ു.
ആ�ീയ ബ�മ�ാെത ശാരീരികമായ ബ�ം
ഞ�ളുെട ആരുെടയും മന�ിൽ േപാലും
ഉ�ായിരു�ി�.

ആദ�കാല�ളിൽ ഞ�ൾ�് �പേത�ക ൈദനംദിന
കാര�പരിപാടികേളാ ൈടംേടബിേളാ ഉ�ായിരു�ി�;
നിത�വും ൈവകുേ�രമു� ഭജനയ�ാെത. മ�ു
സമയെമ�ാം അ�േ�ാഴു� േ�പരണ േപാെല മ�ു
ആ�ീയാനു�� ാന�ളിലും ആചാര�ളിലും
മുഴുകിയിരു�ു. ഞ�ളുെട ദിന�ൾ ആന�കരമായ,
ധ�ാനനിരതമായ പര��രാ�ശയത��ാലും
സഹവർ�ിത��ാലും സജീവമായിരു�ു. പി�ീട്
അ��കാല�ിനു േശഷമാണ് A ഗുരുവിെനേ�ാെല
െപരുമാറാനും ഞ�െള െപരുമാ�ച�മനുസരി�്
അ�ട�ം പഠി�ി�ുവാനും തുട�ിയത്. ആ കാല�്
അെതാരു നിയമാനുസൃത �ാപനമായി
മാറിയിരു�തിനാൽ ഞ�ളുെട ആ�ീയ
�പവർ�ന�ൾെ�ല�ാം തെ� ഒരടു�ും ചി�യും
വരു�ി. ഏകീഭാവ�ിൽ ലാഘവേ�ാെട കാര��ൾ



െച��ിരു� ഞ�ൾ�് ഈ മാ�ം അൽ�ം കഠിനമായി
േതാ�ി. ഞ�ളുെട സമ�പായ�ാരിയായ, ഇേ�ാൾ
ഗുരുവായി മാറിയ A, ഞ�ളുമായി അവർ�ു�ായിരു�
ഏകീഭാവെ� ഞ�ളുെട വികാര�ൾ
ഉൽകൃ�മാ�ു�തിനും വിഷമ�ൾ
മാ�ിെയടു�ു�തിനുമായി ഉപേയാഗി�ു. അവരുെട
ശിഷ�രായി വർ�ി�� എ�ിലും അതുവെര
തുടർ�ുവ�ുേപാ� ഏകീഭാവം ൈകവിടാൻ
ഞ�ൾ�ായില�. ഏതാ�് ആസ�ിേയാടടു�ു
നിൽ�ു� ഈ ഏകീഭാവവും ആ��ാ�ികതയും
ഗുരുവിെ� അ�ട�വുെമ�ാം ഞ�െള ആ�ീയ
പാതയിൽ മുേ�റാൻ സഹായി�ു. അേതസമയം അവ
ഭാവിയിെല വ�തിചലന�ൾ�ും ദുർനടപടികൾ�ുമു�
വി�ുകളും പാകിയിരു�ു.

കുറ�ു വർഷ�ൾ�ുേശഷം കാര��ൾ
ൈകവി�ുേപായി, നീതീകരി�ാനാവാ� വാ�ുകളും
�പവർ�ികള�ം A യുെട ഭാഗ�ുനി�ു�ായി. “മകൻ”
അെ��ിൽ “മകൾ” എ�വർ വിളി�ു�
ഞ�ളുമായു� ഏകീഭാവ�ിെ� പ�ാ�ല�ിലും
ഞ�ൾ എടു�ിരു� സ�ാത����ിെ�
പ�ാ�ല�ിലും ഈ അപകടസാധ�ത മു�ിൽ
ക�താണ്. തിരി�ു േനാ�ുേ�ാൾ ഈ
സംഭവ�ളിെലനി�് അ�ുതം േതാ�ുേ�യി�.
എ�ിരു�ാലും ആചാരപരമായും അനു�� ാനപരമായും
വിശു� എ�് വ�ു പറയു� ഒരു �പശ�� വ��ിയുെട
കാര��ിൽ, അവർ അവകാശെ�ടു� കാര��ളും
അവരുെട വാ�ും �പവർ�ിയും ത�ിൽ മതിയായ
െപാരു�മു�ാവണമേ�ാ. വ��ിയുെട
സ�കാര�ജീവിതവും െപാതുജീവിതവും
ത�ിലു�ാേവ� ധാർ�ികമായ െപാരു�മാണ്
ഉേ�ശി�ത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാളുെട സ�കാര�
ജീവിത�ിേല�് കട�ുകയറി അഭി�പായം പറേയ�
കാര�മി�. മനുഷ�ാവ�യുെട സ�ീർ�ത, ചില
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െച��ികളുെടയും െപരുമാ��ിെ�യും
ഗുണേദാഷ�ളും അവയുെട സാധുതയും, അവ
പര��രാനുവാദേ�ാെട ഉ�താവുേ�ാൾ െതേ�ാ
ശരിേയാ എ�് പലേ�ാഴും നി�യി�ാനാവി�. എ�ാൽ
ഭൗതികമാേയാ ധാർമികമാേയാ അത്
പരി�ു�ാ�ു�ുെവ�ിേലാ, അെ��ിൽ
ഇ�ാര��ിലു�തുേപാെല വലിയേതാതിൽ
വ�നയുെ��ിേലാ (ഒരു �പശ�� വ��ിയുെട
സ�കാര� �പവർ�ികൾ അവരുെട െപാതു
�പ��ാവനകൾ�ും ഉപേദശ�ൾ�ും
വിരു�മാെണ�ിൽ) പിെ� സംശയ�ിനു വകേയയി�.
എെ� ഭാഗ�ുനി�് പറയുകയാെണ�ിൽ, മി�വാറും
എ�ാേയ്�ാഴും അടി�ാനപരമായ മനുഷ�സ�ഭാവം
മെ��ാ�ിനും േമെല നിലനിൽ�ും എ�റിയാനു��ത
അടു� ബ�ം എനി�് ആധ�ാ�ിക
ഗുരു��ാരുമായി ഉ�ായി�ു�്. തെ�യുമ�,
ഇ���ാർ �ബ�ചര��ിനു െകാടു�ു�
അമിത�പാധാന�ം ഒരു ൈവകൃതം എ� തര�ിൽ
എ�ിയി�ു�്, അെതാ�ു പുനർ പരിേശാധി�ു�ത്
ഗുണം െച�ും. അതുേപാെലതെ�, ആ�ീയത
പകർ�ുെകാടു�ു�, ൈകപിടി�ു നട�ു�, ഒരു
ബാബെയേയാ, അ�െയേയാ അേന�ഷി�ു�
ബാലിശമായ സ�ഭാവവും ഇ���ാർ
ൈകവിേട�തു�്. ഇതിെന�ുറിെ��ാം വിശദമായി
പി�ീട് �പതിപാദി�ാം.

തുട��ിൽ ഞ�ൾ�് A യുമായു� ബ�ം വളെര
സ�ത��മായിരു�ു; അവർ പറയു�തിൽ നി�്
വിഭി�മായ വീ�ണ�െളയും സമീപന�െളയും
കുറി�് വാദ�പതിവാദം നട�ാനും ചർ�
െച�ാനുെമാെ� കഴിയുമായിരു�ു. ആ�ശമ�ിന്
�പശ��ിേയറുകയും A കൂടുതൽ ആരാധി�െ�ടുകയും
െച��േ�ാൾ അവരുെട വാ�ുകെളേയാ
�പവർ�ികെളേയാ വിമർശി�ുകേയാ തീരുമാന�െള
മാനി�ാതിരി�ുകേയാ െച�ു�ത് അത��ം



ദു��രമായി. എ�െനെയ�് മന�ിലാ�ാനാവാ� ഒരു
സർ�ശ� ഭാവ�ിേല�് അവർ വഴുതിവീണു. ഞാൻ
ആദ�േമ �ശ�ി�ി�ു�ായിരു�ു A യുെട
�ഗഹണശ�ിയുെട വിേവചനമി�ാ��യും
സൂ��ത�ുറവും. എ�ാൽ ഒരു ഗുരുവിെ�
സഹായേ�ാെട അ�രാ�ാവിെന അറിയുക
എ�താണ് പരമമായ ല��െമ�ു�തിനാൽ ഞാൻ
ഇതുമായി സമരസെ��ു. A യുെട ഔപചാരികമായ
ഉപേദശ�ളുെട സാരാംശവും അതുതെ�യായിരു�ു.
എ�ാൽ ഇവിെടയും അവർ നൽകിയ സേ�ശവും
അവരുെട �പവർ�ിയും ത�ിൽ അ�രമു�ായിരു�ു,
അതിെന�ുറി�് കൂടുതൽ പി�ീട് വ��മാ�ാം.
അവരിൽ നി�് ഏതു തല�ിലാെണ�ിലും സ�ാത���ം
േനടുക എ�ത് ആയാസകരമാണ്.

അവരുെട മാതാപിതാ�ൾ �പേത�കി�ും പിതാവ്,
അവരുെട നടപടികെള നിയ��ി�ു�തിനു� �ശമ�ൾ
നട�ിയിരു�ു, എ�ാൽ അവരുെട ആധിപത�
സ�ഭാവ�ിനു മു�ിൽ അത് വിലേ�ായി�. മീൻ
പിടു��ാരുെട ആ െചറിയ സമൂഹെ�
സംബ�ിെ�ടുേ�ാളം ഒരു െചറു��ാരിയും
അവിവാഹിതയുമായ സ്�തീെയ, െചറു��ാരായ
പുരുഷ�ാർ എേ�ാഴും കാണാൻ വരു�തും
അവേരാെടാ�ം സംസാരി�ും ഒേര കൂരയിൽ
അ�ിയുറ�ിയും കഴിയു�ത് കുടുംബ�ിെ�
അഭിമാന�ിന് നിര�ാ�തായിരു�ു.
ഇതുസംബ�ി�് അ�നും മകളും ത�ിലു� െകാടിയ
തർ��ൾ�് ഞാനും സാ�ിയായി�ു�്. വാ�ുകൾ
െകാ�ാെണ�ിൽ േപാലും ഈ തർ��ളിൽ A കടു�
വീറും വാശിയും �പകടി�ി�ിരു�ു. ഒടുവിൽ അവരുെട
പരു�നും അപരി��ൃ തനുമായ പിതാവിന് േതാ�ു
പി�ാേറ�ി വ�ു. അ�വിെട നിലനി�ിരു�
ഏകീഭാവ�ിെ�യും ആധ�ാ�ികതയുേടയും
ആസ�ിയുേടയും പ�ാ�ല�ിൽ, A തെ�
കുടുംബേ�ാട് പറ�ിരു� നികൃ�മായ വാ�ുകളും



�പവർ�ിയും ഞ�െളയാെരയും ബാധി�ി�.
ചിലേ�ാെഴാെ� ഈ വഴ�ുകൾ ഞ�െള
രസി�ി�ുകയും െഞ�ി�ുകയും അവിശ�സനീയമായി
േതാ�ുകയുെമാെ� െച��ിരുെ��ിലും, പതിെയ
ഞ�ൾ�് A യുെട �പായ�ിനതീതമായ േകാപവും
േ�കാ�ാേവശവും മന�ിലായി വ�ു. അവരുെട
ജീവിതരീതിെയയും തീരുമാന�െളയും േചാദ�ം െച��
കുടുംബാംഗ�ളും നാ�ുകാരുമായു� തർ��ൾ
അവരുെട േ�കാ�ാേവശ �പകടന�ളുെട േവദികളായി
മാറി. ഈ കാലഘ��ിൽ വിേദശികളായ ഞ�ൾ,
കുറ�ുേപരുെട േമൽ മാ�തമു�ായിരു� അവരുെട
ആ�ീയാധിപത�ം മ�ു�വരുെട േമൽ കൂടി
�ാപിെ�ടു�ാൻ അവർ കഠിനമായി യത്നി�ു.
ഇ�തയും വിദ�ാഭ�ാസമു�, ആ�ീയ വിഷയ�ളിൽ
മുൻപരിചയമു� വിേദശികൾ വിദൂരേദശ�ളിൽ നി�്
അവരുെട ശിഷ�രാവാൻ എ�ിെയ�ിൽ, അതിൽ
െവറുെമാരു നാ�ിൻപുറ�ുകാരിയുെട മാനെ��ാൾ
വിലെ�� മെ�േ�ാ ഉെ��് അവർ തെ� പിതാവിേനാട്
നിര�രം തർ�ി��. ഒരുപാട് നാളുകൾ�ും
തർ��ൾ�ും േശഷമാണ് അവരുെട കുടുംബം
അവെര ഒരു ആ�ീയ വ��ിത�മായി
പരസ�മായിെയ�ിലും അംഗീകരി�ു�ത്.

ഭാഗികമായി ഈ കാരണ�ൾ മൂലമാണ് A നിയമപരമായ
ഒരു ആ�ശമം നിർ�ി�ു�തും യാഥാ�ിതികമായ
ആ�ശമ നിയമ�ളും ചി�കളും െകാ�ുവരു�തും.
വ��ിപരമായി ഞാൻ ഈ കുടുംബ വഴ�ുകളിൽ നി�്
മാറിനി�ു, അതുെകാ�ുതെ� ഞ�ളുെട സാമീപ�വും
�പവർ�ികള�ം തേ�ശവാസികളുെടയിടയിൽ
ഉ�ാ�ിയ �പ���െളകുറി�് എനി�റിവു�ത�.
എ�ാൽ ഈ വിഷയെ��ുറി�് െഗയിലിന് ധാരാളം
പറയാനു�്, A യുെട സഹായിയായിരു�തിനാൽ
ധാരാളം ചർ�കൾ�ും കിംവദ�ികൾ�ും
സാ�ിയായിരു�ു അവർ. A യ്�് തെ�



കുടുംബവുമായു� ബ�ം പരുഷവും കലഹം
നിറ�തുമായിരു�ു, ഒരി�ലും എനി�് അതിൽ
താൽപര�ം േതാ�ിയി�. ആ�ീയ പുേരാഗതി
ൈകവരി�ുക എ� ല���ിനും അതിനായി A യിൽ
നി�് പഠി�ാൻ കഴിയു�ത് പഠി�ു�തിനുമാണ് ഞാൻ
അവിെട എ�ിയത്. അ�ാെത എെ� സ��ം
കുടുംബാ�രീ�ം ഇ��യിെല ഒരു മ��ബ�ന
�ഗാമ�ിൽ വ�് ഒ�ുകൂടി അനുഭവി�ാന�.

ആ�ശമ�ിൽ അ�ാല�് എനി�് ബൗ�ികതേയാടും
പു��ക�േളാടും അത�ാർ�ി േതാ�ി. അവിെട
ൈല�ബറിയിൽ ഉ�ായിരു� മി� പു��ക�ളും
നീലുവിെ� സംഭാവനയായിരു�ു. ഞാെനെ� കുടിലിൽ
നി�് പു��ക�ൾ നിറ� ൈല�ബറിയിേല�് താമസം
മാ�ി. അ�് എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഒരിട�്
താമസി�ുക എ�ാൽ ൈവകുേ�രം പുൽപായ
നിവർ�ുകയും കുറ�ു ഷർ��കള�ം അടിവസ്�ത�ളും
നിറ� തുണിസ�ി തലയിണയായി
ഉപേയാഗി�ുകയും രാവിെല പുൽപായ മട�ുകയും
െച�ു�താണ്. ദിവസം പ�് മണി�ൂേറാളം ഞാൻ പല
മത�ളുെടയും പാര�ര��ളുെടയും പരിശു�
�ഗ��ൾ ഹൃദി�മാ�ാനും നിരൂപണ�ളും
വ�ാഖ�ാന�ളും ആ�ീയ ആചാര��ാരുെട
ഉപേദശ�ളും ജീവിതവും വായി�ാനായും
െചലവഴി�ിരു�ു. ഹി�ുമതവുമായു�
സ�ർ��ിലൂെടയാ� ഞാൻ െസമ�ിക് മത�െള
അറി�ത്. ഹി�ുമത�ിൽ തുട�ിയാണ് ഞാൻ
�കി��ു വിെ� സേ�ശ�ിെല�ിയത്. ൈബബിൾ
പഠി�ു�ത് വഴി താ��ര�മുണർ�് ഞാൻ േതാറയും
പഠി�ു; ഇത് ര�ും പഠി�ത് വഴി ഇ�ാമിക് പഠന�ിന്
താ��ര�ം േതാ�ി ഖുർആനും ഹദീസുകളും പഠി�ു.
അേ�ാഴാണ് മത�ൾ ത�ിലു� സാദൃശ�ം
എനി�നുഭവെ��ത്. പി�ീട് അവസരം വ�േ�ാൾ,
എെ� �പഭാഷണ�ളിൽ ആ സാദൃശ�െ��ുറി�്
ഞാൻ പലേ�ാഴും പറ�ിരു�ു. ഒരു



കേ�ാലി�ാകാരിയായ അ�യ്�ും ജൂതനായ അ�നും
പിറ� എനി�് മതവിദ�ാഭ�ാസം ഒ�ുേമ ലഭി�ിരു�ി�.
അ�നുമ�യും അവിശ�ാസികളായിരു�ു.
ദാർശനികരുെട പു��ക�ൾ വായി�ു�ത് വഴിയാണ്
എനി�് ആദ�ം ആ�ീയതയിൽ താ��ര�മുണർ��.
അതിനുേശഷം എെ� ആദ� മാർ�ദർശി, മത�ൾ
ത�ിലു� താരതമ� പഠനം എനി�് പരിചയെ�ടു�ി.
അേ�ഹ�ിെ� മാർ�ദർശി അേ�ഹ�ിെന
പഠി�ി�തായിരു�ു അത്. വിശു��ഗ��ൾ
പഠി�ു�ത് കൂടാെത, ചില ആ�ീയ വ��ികളുെട
പു��ക�ൾ, ജർ�ൻ �കിസ്ത�ൻ� ആയ Meister Eckhart
(െമയ്�ർ എഖാർ�) and Henry Suso (െഹൻറി സൂേസാ)
(Heinrich Seuse), Francis of Assisi (�ഫാൻസി� അ�ീ�ി),
Teresa de A� vila (െതേരസ േദ അവില), Thérèse de Lisieux
(െതേരസ േദ ലിെസ��്), േപർഷ�ൻ സൂഫികൾ ആയ Rumi
(റൂമി), Hafiz (ഹാഫിസ്), Din Attar (ദിൻ അ�ർ), Shams Tabrizi
(ഷാംസ് തബ് രീസി), Omar Khayyam (ഒമർ ഖ�ം),
ആൻഡലൂഷ�നായ Ibn-Arabi (ഇബൻ് അറബി) യും, അ��ം
കുറ�േതാതിൽ യഹൂദ ദാർശനികനായ Martin Buber
(മാർ�ിൻ ബൂെബർ) എ�ിവരുെടയും പു��ക�ൾ എെ�
സ�ാധീനി�ു. ഇ��യിേല�ു� പല യാ�തകെള കൂടാെത
എഴുപതുകളുെട ആദ�പകുതിയിൽ ഞാൻ ര�ു തവണ
കരമാർ�ം സ�രി�് ഡമാ��സിലും സിറിയയിലും
ബാ��ാദിലും ഇറാഖിലും അ��ാനി�ാനിലും
പാകി��ാെ� ചില �പേദശ�ളിലും
സ�രി�ു�തിനിടയീൽ പല സൂഫി േയാഗികെളയും
പരിചയെ�ടാൻ ഇടവ�ി�ു�്. ഞാൻ േശഖരി�
അറിവുകെള ആ��ദമാ�ി, അവ അംഗീകരി�െ�ടു�
സദ�ുകളിൽ �പസംഗ�ൾ നട�ാൻ A എെ�
�ണി�ു. ഏകേദശം ഇേത സമയ�ാണ്, എെ�
പാ�ാത�േലാകേ��് അയയ്�ാം എ� ആശയം A
യുെട തലയിൽ ഉദി�ത്.



 

 

III. 2. േമാഹനി�ദയും അ�ുത�ള�ം
ജീവചരി�ത�ള�ം

 

A യുെട നാ�ുകാെര സംബ�ി�്, സാധാരണ
സമയ�ളിൽ. A ഒരു എളിയ മീൻപിടു��ാരെ� മകൾ
മാ�തമായിരു�ു. ഭാവ�ളുെട സമയ�് മാ�തമാണ്
അവർ A യുെട അനു�ഗഹം േതടിവ�ത്. പശു കൂടുതൽ
പാൽ ചുര�ാനും മകളുെട കല�ാണം നട�ാനും േജാലി
കി�ാനും കു�ികളു�ാവാനും കൂടുതൽ മീൻ വലയിൽ
കുടു�ാനും ഒെ�യായിരു�ു ഭ�ർ A യുെട
അനു�ഗഹം േതടിയിരു�ത്. അതായിരു�ു ഭ�രുെട
നിലവാരം. A യുെട യൂേറാപ�ൻ ഭ�രുെട നിലവാരവും
മെ�ാ�ായിരു�ി� എ�് അവരുെട യൂേറാ�ിെല
പരിഭാഷകനായിരു� സമയ�് ഞാൻ മന�ിലാ�ി. A
യുെട ആദ�കാല ഇ��ൻ ഭ�രാവെ�, ആ�ീയതയുെട
ചു�ുപാടുകൾ ഒ�ും തെ� ഇ�ാെത അവരുെട വ��ി
�പഭാവ�ിൽ മയ�ി എ�ിയവരാണ്. അതാണ്
നീലുവിെനയും െചറിയേതാതിൽ എെ�യും
അസ��രാ�ിയത്. ഇത് ഞ�ളുെട ഇ��ൻ
സേഹാദര�ാരുമായു� ബ��ിൽ പിരിമുറു�ം
സൃ�ി�ിരു�ു. ഞ�ൾ ര�ുേപരും ഏകേദശം
പ�ുെകാ�െ� ചി�യായ ആ�ീയ പഠനം
കഴിെ��ിയവരായിരു�ു. ഞ�ളുമായു�
സംസർ��ിൽ നി�ാണ് ഇ��ൻ സേഹാദര�ാർ
പതിെയ�തിെയ ആ മീൻപിടു��ാരെ� ഹൃദ�യായ
മകെള ത�ളുെട ഗുരുവായി അംഗീകരി�ു തുട�ിയത്.
നാ�ുകാെര സംബ�ി�് A യുെട വിേദശയാ�തകൾ ഒരു



�ാനാേരാഹണ�ട�് േപാെലയായിരു�ു.
വിേദശയാ�ത തുട�ിയേ�ാഴാണ് ആ നാ�ുകാർ അവെര
ബഹുമാനി�ു തുട�ിയത്; ഒരു
നാ�ിൻപുറ�ുകാരിയുെട �പവർ�ികൾ താ�ളുെട
നാ�ിേല�് പണവും �പശ��ിയും പുേരാഗതിയും
െകാ�ുവരു�ു എ� നിലയ്�്.

അൈദ�തപാര�ര�ം14 പി�ുടരു� ആളായതിനാൽ A
യുെട അ�ുത �പവർ�ികളിൽ എനി�്
താ��ര�മി�ായിരു�ു; അവ ഞാൻ �ശ�ി�ിരു�ുമി�.
അ�ുത �പവർ�ികൾ ആധ�ാ�ിക േലാക�ിെ�
ഭാഗമാെണ�് ഞാൻ ഒരി�ലും കരുതിയിരു�ി�,
അതുെകാ�ുതെ� അവ അംഗീകരി�ാനു� മന�ും
എനി�ു�ായിരു�ി�. ഒരു സേ�ശം
ആധികാരികമാെണ�്, അ�ാനികളായ മനുഷ�െര
വിശ�സി�ി�ാൻ ഉ� െതളിവുകളാണ് അ�ുത
�പവർ�ികൾ. അത് ഒരു ജാലവിദ��ാരെ�
െച�ടിവിദ�യായി മാ�തേമ എനി�് േതാ�ിയി�ു�ൂ.
ഞ�ളുെടെയ�ാം മു�ിൽ A �ിരമായി ഒരു
കു�� േരാഗിയുെട മുറിവുകൾ
ന�ി�ുടയ്�ുമായിരു�ു, തുടർ�് അയാളുെട േരാഗം
സുഖെ�ടുകയും െച��ു. എ�ാൽ ചില േദശവാസികളുെട
അഭി�പായ�ിൽ കാര��ൾ അ�െനയ�.
അെത�ുതെ�യായാലും, ആധുനിക
ൈവദ�ശാസ്�ത�പകാരം കു�� േരാഗം ചികി�ി�ു
േഭദമാ�ാവു� ഒരു േരാഗമാണ്. ഒരു ആ�ീയ
വിേമാചന�ിന് �ശമി�ു� നമു�് ഒരാളുെട അസുഖം
അ�ുതകരമായി മാറിേയാ ഇ�േയാ എേ�ാ, കൃ��/
േദവീഭാവ സമയ�് മര�ുവ�ിൽ എ�ത പാ�തം പായസം
അ�ുതകരമായി �പത��െ��ു എേ�ാ
അേന�ഷിേ�� കാര�മി�. അവ തീർ�ും
അ�പസ�മാണ്. എെ� അഭി�പായ�ിൽ ഇ�രം
അ�ുത �പവർ�ികൾ െകാ�് ജീവചരി�ത�ൾ
നിറയ്�ു�ത് വഴി അവരുെട വിശ�ാസ�ത
കുറയുകയാണ്, അ�ാെത മറി��. ഇതുമായി ബ�െ��

്



മെ�ാരു ഉദാഹരണമാണ് A ജനി�േ�ാൾ കൃ��െനേ�ാെല
കടുംനീല (കാർമുകിൽ) നിറമായിരു�ു എ� കഥ. ഇത്
എേ�ാഴും എെ� അേലാസരെ�ടു�ിയിരു�ു. ഞാൻ
അവിെട െച�ത് അവരിൽ നി�് കി�ാവു� ആ�ീയ
സേ�ശം ഉൾെ�ാ�ാനാ�. അേ�ാൾ പ�ി
മു�ായിയുേട പി�് നിറ�ിേലാ, നിേയാൺ
പ�നിറ�ിേലാ ആണ് അവർ ജനി�െത�ിൽ േപാലും
അെത�െനയാണ് അവരുെട ആ�ീയ സേ�ശ�ിെ�
ആധികാരികത നിർണയി�ു� ഘടകമാവു�ത്
എെ�നി�് മന�ിലാവു�ി�. അെ��ിൽ,
ജീവചരി�ത�ൾ അ�വിശ�ാസികളായ,
അ�ുത�പവർ�ികള�ം ഇ��ജാലവും ഇ�െ�ടു� ഒരു
കൂ�ം ആളുകൾ�് േവ�ി മാ�തം എഴുതു�താവണം.
എനി�് േതാ�ു�ത് ആ�ീയാേന�ഷികൾ അവരുെട
അ�മാേയ�ാവു� വിശ�ാസേ�ാെടാ�ം വിേവകവും
ശീലി�ണം എ�ാണ്.

ആമുഖ�ിൽ േനരെ� പറ�തുേപാെല A യുെട
സംഘടനയ്�് ത�ളുെട അ�േ�ാഴെ� നയപരമായ
ആവശ��ൾ�നുസരി�് ജീവചരി�ത�ിൽ വ�ത�ാസം
വരു�ുകയും മാ�ി എഴുതുകയും െച�ു� ശീലമു�്.
കൃത�മായി പറയുകയാെണ�ിൽ, ജീവചരി�ത�ിെല
ഒ�ുര�് എഡിഷനുകളിൽ നി�് എെ� േപര്
പൂർ�മായും ഒഴിവാ�ിയിരു�ു. പി�ീട് അ�ത
ന�ത�ാ� രീതിയിൽ എെ� േപര് വീ�ും
�പത��െ��ു. െഗയിലിെ� പു��ക�ിൽ എെ� 23
തവണ പരാമർശി�ി��ം ഔേദ�ാഗിക ജീവചരി�ത�ിൽ
എെ� ഒരു തവണ േപാലും പരാമർശി�ാ�തി�
�പ�ാനം പഴിേക�തുെകാ�ാേണാ അ�െന
സംഭവി�ത് എ�റിയി�. ഓേരാരു�ർ�ും
അവരവരുെട നർ� ൈനതിക നീതി േബാധ�ളു�്.
എ�ാൽ ചരി�തം കൃ�തിമമായി തിരു�ി എഴുതുകയും
കഥാപാ�ത�െള മൂടി വയ്�ുകയും െച�ു�ത്
കു�കരമാണ് എ�ുതെ� പറയാം. ഏകാധിപതികളും



േസ��ാധിപതികളും എേ�ാഴും ഇ�രം ചരി�തപരമായ
വ��ിഹത� നട�ിേ�ാ�ി�ു�്. ചരി�തം. തിരു�ി
എഴുതുക എ�ത് അത് പകർ�ു നൽകാവു�
വി�ാനെ� അപഹരി�ുകയും അതിെന �ാപിത
താൽപര��ൾ�ായി ദുരുപേയാഗം െച�ുകയും ആണ്.
അത് സമൂഹേ�ാട് െച�ു� അന�ായമാണ്. എ�ാൽ
ഈ നീതിേകടിെന�ുറി�് മന�ിലാ�ാൻ അ��ം
വിദ�ാഭ�ാസവും �പബു�തയും ആവശ�മാണ്.
അതുെകാ�ുതെ� A യുെട ജീവചരി�തവും
സേ�ശ�ളുെമ�ാം ത�ാറാ�ു� വ��ിയുെട
സത�സ�തെയ�ുറി�് സംശയ�ിന് വകയു�്. A
യുെട ജീവചരി�തം, ‘ഓേ�ാബേയാ�ഗഫി ഓഫ് എ േയാഗി’
യുമായി (പരമഹംസ േയാഗാന�െ� ജീവചരി�തം)
സാദൃശ�ം വരു�േപാെല, ൈബബിളിനു സമാനമായ
അ�ുത�പവർ�ികൾ േചർ�് മാ�ി എഴുതിയതിന് പല
പാ�ാത�രും എഴു�ുകാരെന വിമർശി�ി���്. A യുെട
ജീവചരി�ത�ിെ� നിരൂപണം ഞാനീ പു��ക�ിെ�
ചാപ്�ർ III. 9 ൽ േചർ�ി���ട്.

A യുെട ആദ�െ� ജീവചരി�തകാരൻ, െ�പാഫസർ
രാമകൃ��ൻ നായർ െഗയിലിെ� പു��കെ� “Holy Hell”
സത�സ�ം എ�് വിേശഷി�ി�ി�ു�്. “ആർെ��ിലും
എെ��ിലും അറിയാെമ�ിൽ അത് െഗയിലിനാണ”്
എ�ാണ് അേ�ഹം പറ�ത്. A യുെട ആദ�െ�
ഇം�ീഷ് ജീവചരി�തം ഇേ�ഹം എഴുതിയ
മലയാള�ിലു� ജീവചരി�തെ�
അടി�ാനെ�ടു�ിയായിരു�ു. ഒരി�ൽ
ആെര�ിലും പല സമയ�ളിലിറ�ിയ ഈ
ജീവചരി�ത�െള�ാം ത�ിൽ ഒരു താരതമ�പഠനം
നട�ുകയും അതിെല പര��രവിരു�മായ
കാര��െള�ാം പുറ�ു െകാ�ുവരികയും േവണം.
അത് ചരി�ത�ിൽ നട�ിയ തിരു�ലുകൾ
പുറ�ുെകാ�ുവരും. കൂടാെത, ഈ ചരി�ത�ിെ�
േനർസാ�ികൾ ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴാണേ�ാ ശരിയും

്



െത�ും പരിേശാധി�് വ��ു തകൾ പുറ�ുെകാ�ുവരാൻ
കഴിയു�ത്.

ഔേദ�ാഗികമായ ആഖ�ാനെ�യും ചരി�തെ�
നിയ��ി�ാനു� �ശമെ�യും കുറി�ാെണ�ിൽ
മെ�ാ�ു കൂടി പറയാനു�്, ഒരു സമയ�്
ആ�ശമനിവാസികേളാട് അവരവരുെട ൈകവശമു� A
േയാെടാ�മു�. േഫാേ�ാകെള�ാം തെ�
തിരിേ�ൽ�ി�ാൻ ആ�ശമാധികൃതർ ആവശ�െ��ു.
ആ�ശമ�ിന് ചരി�തേരഖകളുെട ഒരു േശഖരം
(ആർൈ��) ഉ�ാ�ണെമ� േപരിലായിരു�ു ഇത്.
പലർ�ും ഈ േഫാേ�ാകൾ വളെര
വിലപിടി�ു�തായിരു�ു, എ�ാൽ േഫാേ�ായുെട
േകാ�ികൾ സൂ�ി�ാൻ ആർ�ും
അനുവാദമു�ായിരു�ി�. എെ�യടു�ൽ ബാലു അ��ം
കൂടി കട� മെ�ാരു ത��ം �പേയാഗി�ു, അടു� തവണ
ഞാൻ ഇ��യിേല�് വരുേ�ാൾ എെ� ൈകവശമു�
എ�ാ േഫാേ�ാകളും െകാ�ുവരണെമ�ും അയാൾ�വ
A യുെട ജ�ദിനേ�ാടനുബ�ി�് ഒരു സുവനീർ
ആൽബം �പസി�ീകരി�ാനായി
ആവശ�മുെ��ുമാണ് എേ�ാട് പറ�ത്. അ�െന
അടു� യാ�തയിൽ ഞാൻ ൈകവശമു�ായിരു� എ�ാ
േഫാേ�ാകളും അയാൾ�് ൈകമാറി. ധാരാളം
േഫാേ�ാകളു�ായിരു�ു, അതിെ�െയ�ാം
േകാ�ികെളടു�ാൻ ഞാൻ തുനി�ി� എെ��ാൽ
അവ എെ� ൈകവശം മട�ി ഏൽ�ി�ും
എ�ായിരു�ു വിശ�ാസം.. പല അവസര�ളിലും
ആൽബം �പസി�ീകരി�ു�തിെ�
പുേരാഗതിെയ�ുറി�ും, എെ� േഫാേ�ാകൾ തിരി�ു
നൽകു�തിെന�ുറി��ം ഞാൻ ബാലുവിേനാട്
േചാദി�ിരു�ു. എേ�ാഴും ഒഴി�ുമാറുകയാണ് അയാൾ
െച��ത്, അ�െന ഒരു ആൽബം ഒരി�ലും
�പസി�ീകരി�ി�. ഭാഗ�വശാൽ എെ� കുടുംബവും
കൂ�ുകാരും എെ� പല േഫാേ�ാകളുെടയും േകാ�ികൾ



എടു�ിരു�ു. അവരുെട സഹായേ�ാെടയാണ്.
ഞാെനെ� ആൽബം പുനർസൃ�ി��. 1984 ഞാൻ
യൂേറാ�ിേല�് േസവന�ിനായി വ� േശഷമാണ് ഇത്
സംഭവി�ത്. �പ�ാന�ിെ� ഉ�ത വൃ��ളിൽ
നിറ�ു നി�ിരു� അവിശ�ാസവും വ�നയും
േദാഷദൃ�ിയുമാണ് ഈ സംഭവം സൂചി�ി�ു�ത്.
അതിെന�ുറി�് ആേലാചി�ു േനാ�ുേ�ാൾ, മെ�ാ�ും
സ��മായി ഇ�ാ� ഭ�ർ�് ആ േഫാേ�ാകൾ
�പതീകാ�കമായും ൈവകാരികമായും ആ�ീയമായും
വളെര വിലപിടി�തായിരു�ിരി�ണം. ഇ�ാ�
പ�തികളുെട ക��ഥ െമന�് ആ ചി�ത�ൾ
ത�ിെയടു�ത് ദു�തയ�ാെത മെ��ാണ്! എ�ാൽ
ഒടുവിൽ ആേലാചി�ുേ�ാൾ ആ സ�ാമിമാർ�ും
സ�ാമിനിമാർ�ും മെ�ാരു വഴിയും
ഉ�ായിരു�ിരി�ി�, അവർ ആ� അനുസരി�ുക
മാ�തമായിരി�ും െച��ത്. ഇേത �പവർ�ന
നയ�ളായിരു�ു യൂേറാപ�ൻ ചരി�ത�ിെല ഏ�വും
ഇരു�ുനിറ� അ��ായ�ിന് കാരണമായത് എ�്
ഇെതഴുതുേ�ാൾ മന�ിെ� ഒരുേകാണിൽ
ഓർ�ുേപാകു�ു: മുകളിൽ നി�ു� ആ�യുെട
കാരണേമാ ൈനതികതെയാ അേന�ഷി�ാെത
മന�ാ�ിയു� ഉേദ�ാഗ�ർ അനുസരണേയാെടയും
കൃത�തേയാെടയും ന�ായി െച��ു തീർ�
േജാലിയാണേ�ാ അത്. ആ�ശമ�ിെല സാഹചര��ിൽ
നിർേ�ശ�െള േചാദ�ം െച�ാൻ അൽപം കൂടി
�പബു�തയും ജ�സി�മായ ധാർ�ികതയും
േവ�ിയിരു�ു.

A യുെട ജീവചരി�തം മാ�തമ� അതിശേയാ�ി
കലർ�തും ഊതിെ�രു�ി�തും. അെ��ിൽ
അസമാനതകൾ െകാ�് സ�ു�മായി, സത�േമാ
െക�ുകഥേയാ എ�് തിരി�റിയാനാവാ�
വിധ�ിലു�ത്, അവരുെട സേ�ശം എ�ുപറ�്
പതിവായി ഇറ�ു� പു��ക�ളും (Awaken Children!) ഈ
വിധമാണ്. A യുേടത് �പേബാധനപരമായ ഒരു



സംഭാഷണൈശലിയ�. അവർ അവരുെട ഭാഷേപാലും
ന�ായി സംസാരി�ി�. അവരുമായി ഇടപഴകി
ശീലമി�ാ� ഒരു മലയാളി�ുേപാലും അവർ പറയു�ത്
മന�ിലാ�ാൻ ബു�ിമു�ാണ്. അവരുേടതായ
സംഭാഷണൈശലിയുമായും, പദസ��ുമായും
പരിചിത-മാേവ�തു�് അവർ പറയു�െതെ��്
മന�ിലാ�ാൻ. അ�തിൽപരം േകാർ�് സ്�കൂേപാെല
വള� അ�ര�ളു� മലയാളം വിേദശികളായ
പലരും പഠിെ�ടു�ു. പേ� “�തികാല�ാനിയായ
അ�യ്�”് ഇ�ത ലളിതമായ ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠി�ാൻ
സാധി�ിേ�? അേതാ അവർ പരസ�മായി നിർബാധം
സംസാരി�ാതിരി�ു�താേണാ ന�ത്? അവർ�്
വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ�തിനാൽ, ഞാൻ അവിെട ഉ�
കാല�ുതെ�, ബാലു ഫിേലാസഫിയിൽ �പാവീണ�ം
േനടണെമ�് അവർ�് നിർബ�മായിരു�ു.
അ�െനയാണ് ബാലു മാേ���് ഡി�ഗി എടു�ു�ത്.

അയാളും ദീർഘകാലമായി സമകാലിക ഇ��ൻ
തത�ചി�കരിൽ തൽപരനായിരു�ു. അയാളുെട
മുറിയിൽ ഒരു പൂ�ിയ അലമാരയ്�ു�ിൽ ധാരാളം
പു��ക�ൾ സൂ�ി�ി�ു�ായിരു�ു; �പേത�കി�് ചില
ഇ��ൻ ആചാര��ാരുെട പു��ക�ൾ. A യുെട
സേ�ശ�ൾ എ�ാം തെ� വളെര �പാഥമികമാണ്.
വർഷാവർഷം �ഗ�കാരൻ A യുെട പുതിയ പുതിയ
ഉപേദശ�ളും സേ�ശ�ളും �പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ,
അത് അയാളുെട വായനയിൽ നി�് ഭാഗികമാെയ�ിലും
�പേചാദനമുൾെ�ാ�ാ� എ�ു കരുതണം. അയാൾ
ഓേഷായുെട/ രജനീഷിെ� ആരാധകനായിരു�ു.
എഴുതു� സ��ദായം വളെര ലളിതമായിരു�ു: A യുെട
സേ�ശ�ിൽ സമന�യി�ി�ാവു� ഭാഗ�ളും
ഉപകഥകളും മെ�വിെടെയ�ിലും ക�ുപിടി�ുകയും
അവരുെട അനുമതി േനടു�തിേല�ായി അതവേരാട്
ചർ� െച�ുകയും െച�ും. A അവരുെട അടു�
�പഭാഷണ�ിൽ ആ കഥകൾ ഉൾെ�ടു�ും; ബാലു



അതിെന�ുറി�് എഴുതി �പസി�ീകരി�ും, കഴി�ു!
അയാൾ എഴുതിയിരു� പം�ി A യുെട
�പഭാഷണ�ളുെട പകർ��ം ഭ�രുമായു�
സംഭാഷണ�ളുെട സാരാംശവും ആെണേ�ാർ�ണം.
ഇതിെന സംബ�ി�് ഒരി�ൽ ഒരു സംഭവമു�ായി, ഒരു
ഓേഷാ ഭ�ൻ ആ �പസി�ീകരണ�ിെ� പല
പാര�ഗാഫുകളും ഓേഷായുെട പു��ക�ളിൽ നി�്
അ�െനതെ� എടു�താെണ�് ആ�ശമ�ിെല
പ�ിേ�ഷൻ� മാേനജറുെട അടു�ൽ
അവകാശവാദമു�യി�ു. എ�ാണിെതാെ�? ഒരു കഥ
െക�ി�മ�്, വിപുലീകരി�്, വി�ഴി�ുകയാേണാ? എ�ത
വലുതാണ് ഈ വ�ന? ഈ അനുഭവസാ��ം
ഇതിെനാെ�യു� ഭാഗികമായ ഉ�രമാണ്.

ഭജനകളുെട കാര�വും ഇ�െന തെ�യാണ്, �പേത�കി�്
പഴയവ. അവ A എഴുതിയത�, ഒ�ുമി�വയും രാമച��ൻ
എ�ുേപരായ ഒരാൾ എഴുതിയതാണ്. അധികം
അകെലയ�ാെത താമസി�ു� ഒരു
നാ�ുകാരനാണയാൾ. േദവീ ഭ�നാണ്, േദവിഭാവ
സമയ�് വിള�് ക�ി�ാനായി എേ�ാഴും വ�ിരു�ു
എ�ാൽ ആ�ശമം വിപുലമായേതാെട വരവ് നിർ�ി.
കുറ�ു വർഷ�ൾ�ുേശഷം തെ� ഭജനകൾ A യുെട ഭജൻ
പു��ക�ിൽ അവരുെട എ�േപാെല
ഉൾെ�ടു�ിയതായി അയാൾ പരാതിെ��ു. പേ�
അയാൾ�് അവെര ഒരു തര�ിലും തടയാനായി�. ഈ
സംഘടനയുെട ൈനതികതയുെട മെ�ാരു ഉദാഹരണം.

ആദ�കാല�ളിൽ A എേ�ാട് അവരുെട ഒരു ചി�തം വ�്
ധ�ാനി�ാൻ ആവശ�െ��ു, പി�ീട് അവരുെട
കാൽപാദ�ൾ വ�ും - ഗുരുവിെ� കാൽപാദ�ി�
�പേത�കതയു�്, അത് ആ�ീയ�ാനെ� ആണ്
�പതിനിധാനം െച�ു�ത്, കൂടാെത അത് ശിഷ�െ�
ഏ�വും അരികിൽ നിൽ�ു� ഭാഗവുമാണ് എ�ാണ്
സ���ം. ഇ�രം ധ�ാനവുമായി െപാരു�െ�ടാൻ
എനി�് ദീർഘമായി യത്നിേ��ി വ�ു. എ�ാൽ



അൽപകാലം ഞാൻ അതുമായി െപാരു�െ��ു ജീവി�ു.
േനരെ� പറ�തുേപാെല, ആ�ീയപാതയിൽ
ഹൃദയെ��ൂടി സമന�യി�ി�ണെമ� േതാ�ലിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഈ ഉപേദശം ഞാൻ സ�ീകരി�ുക
തെ� െച��ു, പലേ�ാഴും എെ� േബാധ��ൾ�്
എതിരായിരു�ു അെത�ിലും. അതിനുേശഷം പാര�ര�
ചി��പകാരം ഞ�ൾ ഗുരുമ��ം സമാരംഭി�ു. ആദ�
വലയ�ിെല ശിഷ�ർെ�ല�ാം തെ� മേ��ാപേദശം
ലഭി�ു. മ��ധ�ാനം ഞ�ൾ എ�ാവരും തെ� വളെര
ആേവശേ�ാെട െച��ുേപാ� ഒ�ാണ്, എ�ാൽ
ചിലർ�് പൂജാകർ��ളിലായിരു�ു താ��ര�ം, അവെര
�ലെ� പൂജാരിയുെട അടു�ൽ അവ
പഠി�ു�തിനായി അയ�ു. A ആ�ശമചര�കൾ
ചി�െ�ടു�ിയേ�ാൾ എ�ാ�ിനും സമയം കൂടി
നി�യി�ി�ു�ായിരു�ു. പുലർെ� ഉണർ�്
ലളിതാസഹ�സനാമ പാരായണം, അത് പരെ�
എ�ാവരും െച�ു�തായതു കാരണം എനി�്
�പേത�കി�് എതിർെ�ാ�ും േതാ�ിയി�. ആരംഭ�ിൽ
അത് A യുെട വ��ിപൂജ ആയിരു�ി�, ഒരു പര�രാഗത
ചര�യായിരു�ു. സ�ാഭാവികമായി A െയ ആരാധി�ു�
കുറ�ു വരികൾ സഹ�സനാമ�ിെല ആദ�ഭാഗ�്
േചർ�ിരു�ു, അവ ന�ുെട ഗുരുവും േദവിയുമായു�
ബ�െ��ുറി�് സംശയ�ൾ ഒ�ും
അവേശഷി�ി�ാ� വിധമായിരു�ു. എ�ിരു�ാലും
ഇതുേപാെലയു� ആചാര�ൾ ഏത് ഗുരുവിെന
ചു�ി��ിയും കാണാെമ�തിനാൽ എനി�തിൽ
അസ��ത േതാ�ിയി�. ഭാവ�ളുെട സമയ�്,
തത��ിൽ, A യിൽ കുടിെകാ�ു�
ൈദവീകഭാവെ�യാണ് ആരാധി�ു�ത്. സാമാന�
ബു�ിൈവഭവമു� ആർ�ും മന�ിലാവും, േദവി
�പതിനിധാനം െച�ു� ഗുണ�െളയാണ് ഇവിെട
ആരാധി�ു�െത�്. അ�ാെത േദവിയായി േവഷം
െക�ിയ മനുഷ�െനയ�. എ�ാൽ ഭ�രുെട ഈ
സൂ��ത�ുറവും വ���ാരാധനയ്�ു� ആവശ�വും



കാരണം �പ�ാനം ആൾൈദവാരാധനയുെട �പമുഖ
ഇടമായി മാറി. ഒടുവിൽ ഭ�ർ A െയ േദവിയായി ക�്
ആരാധി�ാൻ തുട�ി. ഇതിെല കൗശലം വളെര
െചറുതും പരിണിതഫലം േനെര വിപരീതവുമാണ്.
ഇ��യിൽ ഇത് സർ�സാധാരണം ആയതിനാൽ ആ
സമയ�് എനി�ിത് വിചി�തമായി േതാ�ിയി�.
എ�ാൽ വർഷ�ൾ�് േശഷം എെ�
ആ�ശമ�ിേല�ു� സ�ർശന�ൾ�ിടയിൽ, ഗുരുപൂജ
എ� ഭാരതീയ ആചാര�ിെ� ആ�ശമ�ിെല
അനു�� ാനം വ���ാരാധന െകാ�് അൽ�ം
കഠിനമായി േതാ�ി. ഇവിെട മന�ിലാ�ാനു�ത്
എെ��ാൽ A തെ� ഗുരുവായും േദവിയായും
ആരാധി�ു�ത് വ��മായും േ�പാ�ാഹി�ി�ിരു�ു.

വ���ാരാധനയുെട കാര�ം പറയുകയാെണ�ിൽ 20- 30
വർഷ�ിനുേശഷം �പ�ാന�ിലു�ായ പരിണാമം
എെ� അല�ു�താണ്. വ��ി പൂജയ്�് മുകളിേല�്
ചി�ി�ാൻ തെ� പ�ാതായിരി�ു�ു. �ശീ ലളിതാ
സഹ�സനാമ�ിൽ േദവിയുെട ആയിരം േപരുകൾ
എ�േപാെല A യുെട 108 േപരുകൾ, IAm meditation (ഐആം
െമഡിേ�ഷൻ) (അെത�ുറി�് വിശദമായി അടു�
ചാപ്�റിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്). സമനിലവി�ു� ഒരു
അഭിനിേവശം േപാെലയാണ് ഇവെയ�ാം; ഭ�ർ�് ഇവ
ഇ�മായിരി�ാം. എ�ാൽ ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ
അവരുെട തീരുമാനെമടു�ാനു� കഴിവിെന ഇത്
േദാഷകരമായി ബാധി�ാം.

A യുെട ആ�ീയ പാര�ര�െ��ുറി�്
അേന�ഷി�ുകയാെണ�ിൽ, അവർ�് ഒരു ഗുരു
ഉ�ായിരു�ി�. എ�ാൽ ഇത ് ഈ രാജ��്
േക�ുേകൾവിയില�ാ�തല�. ൈനസർഗിക േ�പരണയാൽ
�ാനം ൈകവരി� പല ആധ�ാ�ിക
ആചാര��ാരുമു�്. എ�ിരു�ാലും, ഗുരുപര�ര
അെ��ിൽ ആധ�ാ�ിക പാര�ര�െ��ുറി�് ഞാൻ
ചാപ്�ർ VI.12 ൽ പറയു�ു�്. അത്



സത�സ�ര�ാ�വരിൽ നി�ും കപട
േവഷധാരികളിൽ നി�ും ര� േനടാനു�
പര�രാഗതമായ ഒരു സുര�ാമാർ�മാ�. ആ�ീയ
പാര�ര�മി�ാ�ത് എ�ാേയ്�ാഴും ഒരു
�പ��മാവണെമ�ി�. എ�ാൽ ദൗർഭാഗ�വശാൽ
െപാതുവായി പറയുകയാെണ�ിൽ അെതാരു �പ��ം
തെ�യാണ്, അ�െനയ� എ�ു ഞാൻ ദീർഘകാലം
വിശ�സി�ിരുെ��ിലും, ഒടുവിൽ A യും വ�ത���യ�
എെ�നി�് സ�തിേ��ി വ�ു.

 

III. 3. A യും പാ�ാത�രും
 

ഉയർ� വിദ�ാഭ�ാസവും ബു�ിശ�ിയും
ഉെ��ിൽ�ൂടിയും, എ�ും ക�ട�് വിശ�സി�ു�
കൂ��ിലാണ് പാ�ാത�െര�് അടു�്
ഇടപഴകിയേ�ാൾ A തിരി�റി�ു (വ��ിപരമായി
എനി�് പാ�ാത�രും ഇ���ാരും ത�ിൽ
അ�െനെയാരു വ�ത�ാസം േതാ�ിയി�ി�). അറിവും
പാ�ിത�വുമു� യൂണിേവ��ി�ി െ�പാഫസർമാർ
േപാലും േകൾ�ു�െത�ും ക�ട�് വിശ�സി�ാൻ
െകൽ���വരാ�. ബു�ി�് വിശ�ാസ�ിെ�
കാര��ിൽ വലിയ ധാരണെയാ�ുമി�,
പര��രബ�മി�ാ� രീതിയിലാണ് ഇവ ര�ും
കാണെ�ടു�ത്. ഒരു പതി�ാേ�ാളം A യുെട
പരിഭാഷകനായി �പവർ�ി� കാല�് അവെര വളെര
അടു�് നി�് നിരീ�ി�ാൻ എനി�് അവസരം
ലഭി�ി�ു�്. ആദ�സ�ർശനം തുട�ി
യൂേറാപ�െര�ുറി�ു� അവരുെട ധാരണ

് ്



രൂപെ�ടു�ത് ഞാൻ േനാ�ി��ി�ു�്. A യും
പരിവാര�ളും യൂേറാ��െരയും േനാർ�്
അേമരി��ാെരയും, അവർ അടി�ാനപരമായി
വ�ത���രാെണ�ിരി�ലും, വിേവചി�റിയാൻ
ആദ�കാല�ളിൽ വളെര �പയാസെ��ു. ഈ ര�്
വിഭാഗ�ളും സാമൂഹികമായും സാം��ാരികമായും
മാ�തമ�, കാര��ൾ മന�ിലാ�ു�തിലും
�ഗഹി�ു�തിലും ഉൾെ�ാ���തിലും
നർ�േബാധ�ിലുെമല�ാം വ�ത���രാണ്.
പാ�ാത�രുെട ആ�ീയമായ നി��ള�ത എ�െന
സ��ം ഗുണ�ിനായി �പേയാജനെ�ടു�ാം എ�് A
വളെര േവഗം മന�ിലാ�ി. അടു�മു�വരിൽ നി�്
അവരെതാരി�ലും മറ�ുവ�ി�. ഉദാഹരണ�ിന്
മഹർഷി മേഹഷ് േയാഗിയുെട അനുചരർ, അത�ധികം
അഭിമാനപൂർ�ം കപടമ���ളുമായി വ�േ�ാൾ
അ�ൂ�രുെട അറിവി�ാ�� A യ്�് ന�ായി േബാധ�െ��ു.
അേതാെടാ�ം തനി�ും ഭ�െര നിലനിർ�ാൻ ഈ
മാർ�ം ഉപേയാഗി�ാെമ�് A കരുതി. ഈ വിഷയം
അവർ പതിവായി ഞ�േളാട് ചർ� െച�ുമായിരു�ു.
ൈനതികത േനാ�ിയാൽ അവർ െച��ത് െത�ാെണ�്
പറയാനാവി�. ഷിർ�ി സായിബാബ തെ� പറ�ി�ു�്,
ഞാൻ ആളുകൾ�് അവർ ആവശ�െ�ടു�െത�ാേണാ
അതു നൽകും, അേ�ാൾ അവരുെട ശരിയായ
ആവശ�െമെ��് അവർ�ുതെ� േബാധ�െ�ടുെമ�്.
നമു�ും േവണെമ�ിൽ ഈ യു�ി
സ�ീകരി�ാവു�താണ്, എ�ാൽ അത്
ഉേ�ശശു�ിെയയും, ഏതുതരം ആളുകേളാടാണ് ഇത്
പറയു�ത് എ�തിെനയും ആ�ശയി�ിരി�ും.

ഈ പ�ാ�ല�ിലാണ്
വ���ാരാധനാമാർ��ിലൂെട കൂടുതൽ ആളുകെള
ആകർഷി�ാൻ കഴിയുെമ�് A തിരി�റി�ത്.
അതിശേയാ�ി കലർ�ി, അതിനാടകീയമായി ഒരു
ൈദവീക �പതി�ായ �പദർശി�ി�ിെല��ിൽ അവരുെട



അടു�ൽ എ�ിയ പലരും, ഒരു ഗുരുവിൽ ഉ�ാേവ�
ഗുണ�ൾ അവർ�ുേ�ാ എ�് സംശയി�്
മ�ിട�ളിേല�് േപാകാൻ സാധ�തയുെ��് പല
അവസര�ളിൽ അവർതെ� എേ�ാട് പറ�ി�ു�്.
ഇ�രം ആളുകൾ അവരുെട അ�വിശ�ാസ�ൾ�്
േയാജി� രീതിയിൽ �പത��െ�ടു� ആദ�
വ��ിയിൽ ആകൃ�രായി അവേരാെടാ�ം േചരാനാണ്
സാധ�ത എ�ായിരു�ു A യുെട അഭി�പായം.
അതുെകാ�ുതെ� ആ വഴിയാണ് തുടേര�ത് എ�് A
യ്�് ന� േബാധ�മു�ായിരു�ു. വൻ ജനാവലി തെ�
ഇ�രം ഹാസ�നാടക�ൾ ഭ�ിേയാെട
പി�ുടരു�തും, ഇ�രം േകാമാളികളുെട വാ�ുകൾ
നിർവൃതിേയാെട േകൾ�ു�തും ആെരയും
അ�ുതെ�ടു�ും.

അ�െന A �പ�ാന�ിെ� രീതികൾ കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ജന�പിയമാ�ി മാ�ി ഒടുവിൽ പരിഹാസ�ം
എ�് പറയാവു� നിലയിലായി കാര��ൾ.
ഉദാഹരണ�ിന് െമഡിേ�ഷെ� ഒരു നൂതന
ആവിഷ്�രണം എ� നിലയിൽ അവതരി�ി�
വിഖ�ാതമായ IAm-meditation (ഐആം-െമഡിേ�ഷൻ). ഇത്
എ�െനയാണ് നിലവിൽ വ�െത�ും, ഇതിെ�
പി�ിെല െപാരുെളെ��ും എനി�് വ��മായി
അറിയാം. മേഹഷ് േയാഗിയുെട ഭ�ർ�് �പത�കതരം
ധ�ാനരീതികളു�ായിരു�ു എ�് A �ശ�ി�ു. അവ
ഏ�വും അടി�ാനപരവും �പാഥമികവമായിരു�ു.
വളെര സാധാരണ മ���ൾ ആയിരുെ��ിൽ കൂടി,
അവയുെട രഹസ�സ�ഭാവവും, അതിേനാടനുബ�ി�
നിയ��ണ�ളും ത�ളുെട ൈകവശമു�ത് എേ�ാ
വിശി�വും അമൂല�വുമായ സംഗതിയാെണ� ധാരണ
ഭ�രിൽ ഉളവാ�ി. ഇത് A യിൽ ജി�ാസ ഉണർ�ി
എ�ുമാ�തമ� തേ�തായ ഒരു ധ�ാനരീതി
വികസി�ി�ാം എ� ആശയവും അവർ�് നൽകി.
മ�ു�വരുെട കാപട��ളിൽ മയ�ി ഭ�ർ ഇവിടം വി�്
അവരുെട അടുേ��് േപാകാെത നിലനിർ�ുക



എ�തായിരു�ു ഉേ�ശം. A ഇത് ബാലുവുമായി
സംസാരി�ുകയും, ബാലു ഇതിെന�ുറി�്
ആേലാചി�ുകയും െച��ു. അ��സമയ�ിനുേശഷം
ബാലു A യുെട താമസ�ലേ��് പുതിയ ഒരു
പ�തിയുമായി ഉ�ാഹേ�ാെടയും �പസരിേ�ാെടയും
ഓടി വ�ു. അവർ ര�ാളും േചർ�് അെതാ�ുകൂടി
േമാടി വരു�ി. അ�െന മേഹഷ് േയാഗിയുെട
രീതികളിൽ നി�് �പേചാദനമുൾെ�ാ�്, പുരാതനെമ�്
കരുതെ�ടു� ഈ വിദ� (IAm (ഐആം), ആദ�ാവസാനം
പുതുതായി െക�ി�മയ്�െ��ു. ഈ െമഡിേ�ഷന്
ആ�ശമ�ിൽ അതുവെര അനു�� ി�ു വ�േതാ,
ആചാര��ാർ െച��ിരു�േതാ, A പഠി�ി�േതാ ആയ
ഒ�ിേനാടും സാമ�മി�ായിരു�ു. A യും അവരുെട
ശിഷ��ാരും ഈ െക�ി�മയ്�ലിെന�ുറി�് അൽ�ം
നാണേ�േടാെട പറ�ു ചിരി� ഒരുപാട് സ�ർഭ�ളിൽ
ഞാനും ഒ�മു�ായിരു�ു. എ�ാൽ അവർ�് ഈ
പ�തി പുതിയ ഭ�െര േനടാനും പഴയ ഭ�െര
നിലനിർ�ാനും അനിവാര�മായി േതാ�ി.
ഉപേഭാ�ാവിെ� �പതീ�െയ്�ാ�ം എ�ുക എ�
തത�ം മന�ിലാ�ാവു�താണ്, എ�ാൽ അതിനായി
എ�ും െചേ��തുേ�ാ എ�് ചി�ി�ണം. IAm-
meditation (ഐആം-െമഡിേ�ഷൻ) എ�െനയാണ്
നട�ു�ത് എ�് േനാ�ാം. േകാൺഫിഡൻഷ�ാലി�ി
േ�ാസ് ഒ�ി�േശഷം ഒരു ധ�ാനരീതി പഠി�ി�ും, അത്
രഹസ�മാ�ി വേയ്��താണ്. ഇ�രം നിബ�നകൾ
എ�ാം തെ� ഈ െമഡിേ�ഷൻ രീതി അമൂല�മാെണ�്
േതാ�ി�ാനു� മാർ�മാ�. ഇേത ഉേ�ശ�ിൽ�െ�
ചില നിയ��ണ�ളും ഏർെ�ടു�ിയി���്.
സർ�സാധാരണമായ ഒരു കാര�െ� വിശി�മായി
േതാ�ി�ി�ാനായി, ദിവസ�ിൽ ര�ു തവണ അരുത്
ഒരു തവണ മാ�തേമ ഈ ധ�ാനം െച�ാവൂ എ�ി�െന.
ഭ�രുെട �ശ�യും മതി�ും കി�ുെമ� അധിക
�പേയാജനവുമു�് ഇതിന്.

് ് ്



ഇ�േ�ഗ�ഡ് െമഡിേ�ഷൻ െട��ിക് പഠി�ാൻ ആ�ഗഹി�്
വരു�വർ�് െകാടു�ു� വിവര�ളിൽ ആദ�വരി
തെ� അവിശ�സനീയമാണ്. “ഈ െമഡിേ�ഷൻ െട��ിക്
നി�െള ആത��ിക ല��മായ
ആ�സാ�ാത്കാര�ിേല�് നയി�ും
എ�ുറ�ാണ”15. ചില വ�ായാമ�ളും ശ�സന�കിയകളും
ഭാവനകളും മ���ളും പരിശീലി�ു�ത് വഴി ഒരാൾ�്
പരമമായ ല��ം േനടാൻ കഴിയുെമ�ിൽ, ആ ല��ം
നിരർ�കമേല�. ഈ വാ��ാനം തെ� ത�ി�ാണ്.
രഹസ�മായി വയ്�ണെമ�് നിബ�നയു�തുെകാ�്
േചതമി�ാെത എ�ും പറയുകയും ആവാം. ര�ാമെ�
പാര�ഗാഫ് പറയു�ത് “ന�ുെട സർ�ാ�മകതയ്�ും
സ�ത�� ആവി��ാര�ിനുമു� വഴിതുറ�ും (...) ഈ
െട��ിക് നി�െള ജീവിത�ിെല െവ�ുവിളികെള
േനരിടാൻ �പാ��മാ�ും”. കുറ� ് േയാഗയും ഒരാളുെട
സർഗാ�കതയും ജീവിത�ിെല െവ�ുവിളികെള
േനരിടാനു� �പാ��ിയും ത�ിൽ േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ
എെ��ിലും ബ�ം ഉ�തായി എനി�് േതാ�ു�ി�.
കാ�ിലൂെട കുറ�ുേനരം നട�ു�േതാ, വളർ�ു പൂ�െയ
ലാളി�ു�േതാ, നി�ളുെട മു��ിെ�ാരു മു�ം
െകാടു�ു�േതാ ഒെ� ഇേത ഫലം നൽകാം. ന�ുെട
മന�ിെന ശാ�മാ�ു�, �ശ� േക��ീകരി�ാൻ
സഹായി�ു� ഏെതാരു �പവർ�തിയും സർ�ാ�കത
കൂ�ാേനാ, ജീവിത�ിെല �പതിസ�ികെള തരണം
െച�ാേനാ സഹായിേ��ാം. പുരാതനമായ ചില
േയാഗമുറകളും, െമഡിേ�ഷൻ രീതികളും എടു�്,
േകാ�ിൈറ�് െച�� ,് രഹസ�മായി സൂ�ി�ണം;
എ�ാൽ നിബ�നേയാെട, അൽ�ം വ��ിപൂജ കൂടി
അേതാെടാ�ം കലർ�ി, �പ�ാന�ിെ� അംഗ�ൾ�്
മാ�തം ഇവെയ�ാം ലഭി�ു�ു എ�ു വരു�ി
തീർ�ു�ു. എ�ാൽ ഇവയുെടെയ�ാം
ഉ���ി�ാന�ിെ� വ�ാ��ിയും ൈവവിധ�വും
�ാനബാഹുല�വും ഭ�രിൽ നി�ും മറ�ുവ�്
നട�ു� ഈ പരിപാടിെയ കൃത�മായും വ��മായും



വ�ന എ�ുതെ� വിളി�ണം. ആ ഉ���ി
�ാന�ളിൽ ഭ�ർ�് േയാജി�ു� മ�് പല
സമീപന�ളും മ�ുവിധ�ിലു� സ�ലന�ളും
അവർ�ുതെ� പരീ�ി�ു കെ��ാവു� പുതിയ
കാര��ളും ഒെ� ഉ�ാവാം. എ�ാൽ അതിെനാ�ും
അനുവദി�ാെത ചുരു�ം ചില േയാഗമുറകളും
മ���ളും രഹസ�നിബ�നകളും ഒെ�യായി അവെര
ത�ിൽ�െ� തള�ിടു�ത് ദു�തയാണ്. ഭ�െര
തള�ിടാനു� ഈ മ��വിദ� ക�ുപിടി�തിന് ബാലുവും
അവെ� അ�യും അതിര�് ആഹ്ലാദി�േ�ാൾ, ഞാൻ
ഒതു�ി�ൂടി സ��ം കാര�ം േനാ�ുകയാണ് െച��ത്.
എനി�തിൽ ഒ�ും െച�ാനി� എ�ും, അഭി�പായേമാ
ൈവമനസ�വും പ�ുവയ്�ു�തുേപാലും
നിരർ�കമാെണ�ും ന� േബാധ�മു�ായിരു�ു. അവർ
മെ�ാരു േലാക�ായിരു�ു, മെ�ാരാളുെട അഭി�പായം
പരിഗണി�ാൻ കഴിയു�തിലുമകെല.

വിദ�ാഭ�ാസവും േലാകപരി�ാനവും �ാനവും
ധർ�േബാധവും ഒെ�യു� പരി��ൃ തർ�് േവ�ിയ�
താൻ നിലെകാ�ു�ത്, ആ�ീയ ദാരി�ദ�ം
അനുഭവി�ു� സാമാന�ജന�ിന് േവ�ിയാെണ�് A
പലയാവർ�ി ഞ�േളാട് പറ�ി�ു�്. ഇ�രം
ജന�ൾ�് േവ�ിയു�താണ് അവരുെട ആ�ീയത
എ�തിനാൽ അത് അ�െനതെ�േയ നിലനിൽ�ൂ.
ഏത് വിഭാഗ�ിെ� �ശ�യാകർഷി�ാനാ� അവർ
തീരുമാനി�ത് എ�ത് അവരുെട മാ�തം
ഉ�രവാദിത�മാണ്, ഞ�ൾ ആരും തെ� ആ
തീരുമാന�െള ഒരുതര�ിലും സ�ാധീനി�ാൻ
�ശമി�ി�ി�. കുറ�പ�ം ഞാൻ അവിടു�്
േപാകു�തുവെരെയ�ിലും അ�െന സംഭവി�ി�ി�. ഈ
യു�ിവ�് േനാ�ുകയാെണ�ിൽ അവരുെട രൂപ�ിൽ,
അവരുെട തെ� പഴയ സാരി െകാ�ു�ാ�ു�
പാവകൾ അവ�് അർഹതെ�� �ല�ുതെ�യാണ്
എ�ിേ�രു�ത്. ഇ�െനയാണ് കാര��ൾ
എ�ിരി�ലും ഒടുവിൽ ഇവെയ�ാം ഭ�െര



സ�ത��രായ ആ�ീയാേന�ഷികളായി രൂപെ�ടാൻ
സഹായി�ു�ുെ��ിൽ, എ�ുെകാ�് ആയി�ൂടാ!!
അേത�ുറി�് എനി�് സംശയ�ളു�്, എ�ിലും.
പരിത�ാഗികളായ, A യുെട ധർ��ാപന�ൾ�് േവ�ി
ത�ളുെട എ�ാ സ�ാദ�വും സ��ു�ളും ത�ജി�
അേത ആളുകൾ�് തെ� ഇ�തയും വിലകൂടിയ
പാവകളും മ�ു വ��ു �ളും വിൽ�ു�� ന�ായമാേണാ?
കാര�വിവരമു�വരുെട ക�ിൽ ഇത്
ആധ�ാ�ികതയുെട ഏ�വും ബാലിശമായ
അവ�യാണ്.

കൃ��രൂപമു� പാവകളുെട കാര�ം എനി�്
മന�ിലാ�ാം, ഹി�ു േദവതാഗണ�ിെല ഒരു ൈദവം
എ� നിലയ്�്. എ�ാൽ ജീവി�ിരി�ു�,
ഭ�െരെയ�ാം അനു�ഗഹി�ു�, അവരുെടെയ�ാം
ബാലിശമായ ഭ�ി�് പാ�തമായ ഒരു സ്�തീയുെട
രൂപ�ിലു� പാവകൾ എ�ിനാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ
ബു�ിമു�ു�്. എവിെട നി�ാണ് ഈ ആചാരമു�ായത്?
ഇനിയിേ�ാ മാ��ിക�ാവയായാലും
ൈദവീകശ�ിയു� പാവയായാലും. ആരാണ് പാവകൾ
െകാ�് കളി�ു�ത്? മൂ�ു വയ�ിനും ഏഴു വയ�ിനും
ഇടയിൽ മാനസിക വളർ�യു� കു�ികേളാ? എ�്
യു�ി�് നിര�ാ� ആ�ീയതയിൽ നി�ാണ്
ഇ�രെമാരു ആചാരം ഉടെലടു�ത്? �ാന�ിനും
വിചാര�ിനും �പാമുഖ�മു� ഒരു ഗുരുശിഷ�ബ�ം
ഇവിെടയുേ�ാ? ഗുരു ഒരു വൂഡൂ (Voodoo) മാ��ികയാണ്
എ� ധാരണയിൽ നി�ാേണാ ഈ പാവകളു�ായത്?
എ�ുതരം �ഭാ�ിെ� വിഭാഗ�ിലാണ് ഈ ഭ�ിെയ
ഉൾെ�ടുേ���? ഏതായാലും, വഴിെത�ിയ ഒരു
ഗുരുശിഷ�ബ��ിെ� സൂചനയാണിത്. ബാലിശമായ
ആ�ീയതയും, അ� മ�ൾ എ� േപാെലയു�
ഗുരുശിഷ�ബ�വുമാണ് ഈ അവ�യ്�് കാരണം.
ഇ�രം സാഹചര��ിൽ ഭ�ർ അ�വിശ�ാസ�ിലും
മ��വാദ�ിലും അ�ുത �പവർ�ികളിലും വിശ�സി�്
അധഃപതി�ു�ു16. െഗയിലിെ� സ��ം വാ�ുകളിൽ



“സ�ത��വും സ�യംപര�ാ��വുമായ ആ�ീയ
അേന�ഷണം പരിശീലി�ി�ു�തിന് പകരം അ�
എ�ിനാണ് ൈവകാരിക അടിമ�വും, അ�യുെട
ഭൗതിക രൂപേ�ാടു� അഭിനിേവശവും
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ത് എെ�നി�് ഒരി�ലും
മന�ിലായി�” (Holy Hell ch. 17, p. 258).

എ�ി�വർ ഭ�രുെട
സ�യംപര�ാ��തയി�ാ��െയയും, േമാചനമി�ാ�
അവ�െയയും േചാദ�ം െച�ും. “നി�ളുെട
ജീവിത�ിൽ സംഭവി�ു� എ�് ന� കാര�വും
പൂർ�മായും അ�യുെട അനു�ഗഹവും സ്േനഹവും
കാരണമാണ്. എ�ാൽ നി�ൾ�് സംഭവി�ു�
ചീ�േയാ ദൗർഭാഗ�കരേമാ ആയ കാര��ളുമായി
അ�യ്�് ഒരു ബ�വുമി�, അെത�ാം നി�ളുെട
കർ�ഫലമാണ്17. വിശ�ാസികൾ സ�യം
നിലനിർ�ിെ�ാ�ുേപാകു� ഈ വിശ�ാസം
സാമാന�ബു�ി�് നിര�ു�ത�,
പര��രവിരു�വുമാണ്. ഞ�ളുെട ജീവിത�ിൽ
സംഭവി�ു� ന� കാര��ളുെടയും ഉ�രവാദിത�ം
ഞ�ൾ�് തെ�യേ�? നി�ളുെട ബു�ിശ�ിയും
അവേബാധവും നി�ളുെട വഴികാ�ാൻ �പാ��മേ�?
അ�യ്�് തെ� ശിഷ�ർ എ�േ��ുമായി മുട�രും
നിര�രം അ�യുെട സഹായം േതടു�വരും
സ�ത��ചി� ഇ�ാ�വരും അ�യുെട
സഹായമി�ാെത തകർ�ു േപാകു�വരുമായിരി�ണം
എ�ാണ് താ��ര�ം എ�് േതാ�ിേ�ാവും. ഇത് വിനയേമാ
അേതാ അടിമ�േമാ”? (ch. 22, p. 336).

ഭ�ിെയ�ുറി�് പറയുകയാെണ�ിൽ, ബു�ിയുമായി
ബ�മി�ാ�, വളെര അടി�ാനപരമായ ഒരു
ൈവകാരിക ഭ�ിയാണ ് A േ�പാ�ാഹി�ി�ിരു�ത്.
അവർ ആദ�വിേദശയാ�തയ്�് േപാകു�തിനുമു�്
ആ�ശമ�ിലു�വേരാടായി പറ�ു, “ഞാൻ തിരിെക
വരുേ�ാൾ നി�ളുെടെയ�ാം േ�പമ�ാലു�



പരമാന��ിൽ ആറാടണം. കൃ��െ� വിരഹ�ിൽ
േഗാപികകൾ ത�ളുെട നിരുപാധിക സ്േനഹ�ാൽ
കൃ��ന് േവ�ി തപി�തുേപാെല, നി�ൾ എനി�്
േവ�ി തപി�ണം”.(ch. 15, p. 217). ഇത് േക�ി�്
മനംപുര�ുേവാളം മധുരമു� ഒരു മിഠായി േപാെലയാണ്
േതാ�ു�ത്. ഭ�ിയും അതിെ� അടി�ാന
തത��ളും ന�ൾ ചാപ്�റുകൾ III.9.f ലും VI. 10 ലും
വിശദമാ�ു�ു�്. ഭ�ിെയയും ഗുരുേസവെയയും
കുറി�് പറയുേ�ാൾ, അ�േ�ാൾ അവർ�് മന�ിൽ
േതാ�ു� ഇ�ാ� തത��െള ഉ�ാ�ി പറയും.
ഉദാഹരണ�ിന് (ch. 17, p. 250): “ഗുരുവിെന
േസവി�ു�വർ അതിരാവിെല ഉണർ�് ഞാൻ
ഉണരു�തിന് മുേ� എ�ാം ത�ാറാ�ി വയ്�ണം. ഈ
േസവികയ്�് മെ�ാരു ആ�ീയ പരിശീലനവും
ആവശ�മി�. വിശ�ും തളർ�യും കർ�ബ��ള�ം
എ�ാം മറ� ് എെ� േസവി�ു�ത് നൂറുെകാ�ം തപ�്
െച�ു�തിന് തുല�മാണ്”. എെ� ഇ�തയും നാളെ�
പഠന�ിനിടയിൽ ഇ�രെമാരു വിചി�തമായ
അവകാശവാദം ഞാൻ മെ�വിെടയും േക�ി�ി�.

എ�ാ െപാതുപരിപാടികൾ�ും അവർ സ��ം
ഇ�ാ�ഥകൾ ഊതിവീർ�ി�� പറയി�ാറു�്
എ�താണ് മെ�ാരു ഉദാഹരണം. ഭ�െര ആകർഷി�ുക
എ�ത് തെ�യാണ് ഉേ�ശം. അ�വിശ�ാസം
േ�പാ�ാഹി�ി�ു� ക��ഥകൾ െമനെ�ടു�ു�
ആ രീതി ക�് എനി�് അപമാനവും ആ�നി�യും
േതാ�ിയി�ു�്. ചിലേ�ാൾ ഭൂമി�ടിയിേല�്
താഴ്�ുേപാെയ�ിൽ എ�ുകൂടി േതാ�ിയി�ു�്.
െത�ി�ാരണ േവ�, A സ�യമാണ് മീ�ി�ുകളിൽ
�പസംഗി�ു�വർ�് ഇ�രം കാര��ൾ പറയാനായി
നിർേ�ശം നൽകു�ത്. പലേ�ാഴും അവർ സ�യം ചില
െപാടി�ും െതാ�ലും കൂടി അതിെനാ�ം കൂ�ിേ�ർ�ും.
ഒരു സ�ാമിയുെട െസൻസർഷി�് കഴി�ാണ്
�പാസംഗികെര േവദിയിൽ സംസാരി�ാൻ
അനുവദി�ു�ത്. ബു�ിയും വിവരവുമു� ഒരു

്



ആ�ീയാേന�ഷി�് ഇ�രം കഥകൾ എ�െന
വിശ�സി�ാനാവും എെ�നി�റിയി�.
ഇതിെന�ുറി�ും െഗയിലിെ� പു��ക�ിൽ
പറ�ി�ു�്, (ch. 23. p354) ചില �പധാന സേ�ളന�ളിൽ
ഇ�രം അസത��ൾ കു�ി നിറ� �പഭാഷണ�ൾ
നടേ��ി വ�തിലു� കു�� ിതവും അ�ുത
�പവർ�ികൾ എ� േപരിൽ ഇ�ാ�ഥകൾ
�പചരി�ി�തിന് സാ�ിയാേക�ി വ�തിലു�
സ�ടവും െഗയിൽ വിവരി�ി�ു�്. “A അവരുെടേമൽ മഴ
െപ�ി�ു” അെ��ിൽ “കാ���ാർ�് മു�ിൽ ഒരു
�പകാശേഗാളമായി മാറി” ഇ�െന േപാകു�ു ആ
െക�ുകഥകൾ. ക�വടരംഗ�ാെണ�ിൽ ന�ൾ ഇതിെന
വ�നാപരമായ പരസ�ം അെ��ിൽ െത�ി�രി�ി�ു�
പരസ�ം എ�് പറയും.

അവിടെ� നിബ�നകൾ നമു�റിയാം: അ��നി�ദ,
ചർ�കള�ം സംവാദ�ളും അനുവദിനീയമ�,
ൈവകാരികമായ സ�ാധീനം െചലു�ൽ, ഗുരുവിെ�
സ്േനഹെ��ുറി�ു� നിര�രപരാമർശം, അവർ
മ�ു�വർ�് േവ�ി നട�ു� സഹനം, അവരുെട
സഹനെ��ുറി�് അണികളിൽ
കു�േബാധമു�ാ�ൽ, സമൂഹജീവിതം,
ആചാരനി�� യും യാഥാ�ിതികതയും, ഗുരുവിെ�
കുറവുകെളെയ�ാം റ�ുെച�ു� അവരുെട
സർ�ശ�ിത�െ�-�ുറി�ു� പരാമർശം, അ�ുത
�പവർ�ികെള�ുറി��� െക�ുകഥകൾ. ഗുരു െച�ു�
എ�ിെനയും ന�ായീകരി�ൽ: അ�വിശ�ാസെ�യും
അശാസ്�തീയമായ കാര��െളയും. ഗുരുവിന്
ആചാരഭംഗ�ളും ആചാരവിരു�മായ കാര��ളും
ആവാം, എ�ാൽ ശിഷ�ർ�് അെതാ�ും പാടി�.

ഇനി അവിടുെ� �പശ��മായ പരിത�ാഗികൾ എ�്
പറയു�വെര�ുറി�് പറയുകയാെണ�ിൽ, A യ്�്
₹580000/- ($10,000) നൽേക� ആവശ�ം മാ�തേമയു�ൂ
പരിത�ാഗിയായി മാറാൻ. അത ് പി�ീട് ₹812000/- ($14,000)



ആയി ഉയർ�ി, ഇനിയും ഉയർ�ിേയ�ാം.
വർഷ�േളാളം സന�ാസ�ിെ� തുട��ാരനായി
ത�ി നീേ��തി�, അകേമേ�ാ പുറേമേ�ാ ഉ�
പരിവർ�നം ആവശ�മി�, ഭൗതിക വിര�ിയും
ആവശ�മി�. ₹812000/- ഉെ��ിൽ ഈ ഗുരുവിന്
നി�േളാട് �പേത�ക താ��ര�ം േതാ�ും, “പരിത�ാഗി”
എ� �ാനം ഉടനടി ലഭി�ുകയും െച�ും. പല കടു�
ഭ�ർ�ും ത�ളുെട സ�ാദ�വും
സ��ുവകകളുെമ�ാം A യ്�് സമർ�ി�ുക എ�ത്
അവരുെട സമർ�ണ�ിെ� ഭാഗമാണ്. അവരുെട
പണെമ�ാം ദാനധർമ�ൾ�ും പേരാപകാര�പദമായും
വിനിേയാഗി�ും എ� ഉറ�ാണ് �പ�ാനം അവർ�്
െകാടു�ി�ു�ത്. അതിെ� സത�ാവ� എ�ാെണ�്
നമു�് പി�ീട് േനാ�ാം. ഓേഷായുെട (മു�് രജനീഷ്)
�ാപന�ിൽ ഇ-െമയിലിലൂെട സന�ാസം
സ�ീകരി�ാൻ സാധി�ും, നിയ��ണമി�ാെത
ൈലംഗികത ആസ�ദി�ുെകാ�് തെ�18. ഇവിെട A
യുെട അടു�് പണം നിറ� കവർ െകാടു�ണെമ�്
മാ�തം, അതുകഴി�ാൽ നി�ൾ പരിത�ാഗിയായി.

പാ�ാത�രുെട ആ�ീയ നി��ള�ത
തിരി�റി�തിെനാ�ം തെ�, പണം െകാ�് െച�ാൻ
കഴിയു� അന�മായ കാര��ളുെട
സാധ�തകെള�ുറി�ും A മന�ിലാ�ി. അതിെനാ�ം
തെ� വലിയ വലിയ തുകകൾ സംഭരി�ാനു� കഴിവും
അവർ േനടിെയടു�ു. A യുെട ഈ
�പവർ�നെ�െ�ാല�ി എനി�് ധാരാളം �പ���ൾ
ഉ�ായിരു�ു, �പേത�കി�് ഞാനതിെ�
ഭാഗമായിരു�തുെകാ�്. എ�ാൽ ഈ
�പവണതെയ്�തിെര എനിെ�ാ�ും െച�ാനായി�.

A യുെട പണേ�ാടു� ആ�ഗഹവും അത�ാർ�ിയും
എെ� വളെര അസ��െ�ടു�ി. �പേത�കി�ും
തേ�ശീയരായ സംഘാടകേരാടും ഭ�േരാടും അവർ
െപരുമാറു� രീതി. സ�ംഘ�ളുെട സമയ�്



എേ�ാഴും വയ്�ാറു� സംഭാവനെ��ികളിെല തുക
പൂർണമായും A യുെട മനുഷ� സ്േനഹപരമായ
�പവർ�ന�ൾ�ായു�താ�. െസ�റുകളിൽ മെ�ാരു
സംഭാവനെ��ി കൂടി വ�ി�ു�്, അത്
അ�കു��ണികൾ�ും നവീകരണ�ിനും
ഒെ�യു�താണ്. മൂ�ാമെതാരു സംഭാവനെ��ി കൂടി
വ�ി�ു�്, അത് A യുെട വാർഷിക സ�ർശന�ൾ�ും
അേതാടനുബ�ി�് പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ു�തിനും പണം കെ��ാനായി�ാണ്.
ഈ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ു�തിന് ധാരാളം പണം
േവണം. �ഗാമ�ളിൽ അ�ാെത സി�ിയുെട നടുവിൽ
തെ� വലിയ ഹാളുകൾ വാടകയ്�് എടുേ��തു�്,
ഇതുകൂടാെത പരസ��ിെ� െചലവ്, A യുെടയും
പരിവാര�ളുെടയും ഭ�ണം, താമസം, യാ�ത
എ�ി�െനെയാെ�യു� െചലവുകളുമു�്. ഇ�രം
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ു�ത് മി�േ�ാഴും
ന��ിലാണ്, സ��സംഘാടകർ അവരുെട
ൈകവശമു� പണെമടു�് ന�ം നികേ��ി വരും,
അവർ ഇതിനായി െചലവാ�ു� സമയവും അധ�ാനവും
സംഭാവനയായി നൽകിയ പണവും കൂടാെതയാണിത്.
െസ�റുകൾേ�ാ പരിപാടി നട�ി�ുകാർേ�ാ
ന��ിൽ �പവർ�ി�ാൻ താ��ര�ം
ഇ�ാതിരു�തിനാൽ സംഘാടകരുെട ഇടയിൽ നിര�രം
�പ���ളായിരു�ു. A യ്�് അവരുെട പരിപാടികൾ
സൗജന�മാെണ� �പതിഛായ �പധാനമായിരു�ു.
അതുെകാ�ുതെ� വരു�വരിൽ നി�് ഒരു യൂേറാ
േപാലും വാ�ാൻ നിർവാഹമു�ായിരു�ില�. അ�െന
വ�േ�ാൾ മ�് േജാലികൾ കൂടാെത ലഘുഭ�ണ
വിൽ�ന കൂടി നട�ാൻ സംഘാടകർ നിർബ�ിതരായി.
െചലവുകൾ�ായു� പണമു�ാ�ാൻ അേത
മാർ�മു�ായിരു�ു��. ഈ പരിപാടികളിൽ പിരി�ു
കി�ു� പണെമ�ാം A യുെട ഇ��യിെല
സംഘടനയ്�ാണ് േപാകു�ത്. വിേദശ െസ�റുകൾ
കട�ിലാവു�തും സംഘാടകർ അവരുെട സ��ം

്



സ�ാദ��ിൽ നി�് പണം െചലവഴിേ��ി വരു�തും
ഒ�ും A യ്�് വിഷയമായിരു�ി�. ഭ�ർ േപ��ണൽ
േലാണുകൾ എടു�് പരിപാടികൾ ഫ�് െചേ��ിവ�
പല സാഹചര��ളും എനി�് ഓർ�യു�്. അ�െന
പലരും മാനസികമായി തകർ�ു േപാകാറുമു�്. എനി�്
ചുമതല ഉ�ായിരു� സമയ�് ഇ�രം സംഭവ�ൾ
കഴിവതും ഉ�ാവാെത �ശമി�ാറു�ായിരു�ു. ഇ�രം
സംഭവ�ളിെല അന�ായവും സമർ�ണമേനാഭാവമു�
സംഘാടകർ അേ�യ�ം ചൂഷണം െച�െ�ടു�തും
എെ� വ�ാെത സ�ടെ�ടു�ി.

എെ� അഭി�പായ�ിൽ ഈ െചലവുകളുെട ഒരു
ഭാഗെമ�ിലും സംഘടന തെ� വഹി�ു�താണ് ഭംഗി.
െസ�റുകളിെല േവാള�ിയർമാരുെട
കഠിനാധ�ാനമിെ��ിൽ പരിപാടികൾ നട�ുകേയാ,
സംഭാവനകൾ ലഭി�ുകേയാ, A യ്�് എെ��ിലും
വരുമാനമു�ാവുകേയാ െച�ി�. എ�ു പറയാൻ, “നീതി,
ന�ായം, സത�സ�ത, ആ�ാർ�ത”, എ� വാ�ുകൾ
ഒ�ും A യുെട നിഘ�ുവിൽ േപാലുമി�.

ഇ��യിെല കാര�ം ഇതിലും പരിതാപകരമായിരു�ു. A
യുെട പരിവാര�ളായി ഇരു�ൂേറാളം േവാള�ിയർമാർ
ഉ�ാവും, അവർെ�ല�ാമു� താമസവും ഭ�ണവും,
പരിപാടികൾ�ായി ആയിര�ണ�ിന് പൂ�ളും
ത�ാറാ�ണം. ഇതുകൂടാെത േമൽേനാ��ാെര
ഏർ�ാടാ�ുകയും ഭ�ണം വിള�ുകയും ചാർ� െച��
െമാൈബൽ േഫാണുകൾ വിതരണം െച�ുകയും
സ�ാമിമാർ�ായി ൈവൈഫ സൗകര�ം
ഏർെ�ടു�ുകയുെമാെ� േവണം. എ�ാൽ മു�്
പറ�തുേപാെല സംഭാവനകളും വരവുകളുെമ�ാം
േപാകു�ത് ഒേര ഇടേ��ാണ്, ചാരി�ിയുെട േപരിൽ.
എ�ാൽ ആ ചാരി�ിയുെട കാര��ിലാെണ�ിേലാ,
ഒരുപാട് ന�ൂനതകളു�് താനും.

്



�പ�ാന�ിനുേവ�ി പടി�ാറൻ രാജ��്
�പവർ�ി�, എ�ാൽ അ�ാതമായിരി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു� ഒരു വ��ി പറ�ത് ഇ�െനയാണ്.

“അ�യുെട സത് സംഗ�െള (ഒരു വിേദശനഗര�ിെല)
കുറി�് ആദ�ം അറി�േ�ാൾ എെ� ഏ�വും
കുഴ�ി�ത് അവിടുെ� സത് സംഗ�ിെ�
സംഘാടകെര�ാം തെ� ഉ�രവാദിത��ളിൽ നി�്
പി�ാറാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു, എ�ാൽ അവെര പി�ാറാൻ
അനുവദി�ു�ി� എ�താണ്. ഈ ആളുകൾ ഒരുപാട്
വർഷ�ളായി കഠിനാധ�ാനം െച�ു�വരാണ്:
പണ�ിരിവിനായു� വിപുലമായ പരിപാടികൾ
(ആ�ശമം ഇതിെന വളെരയധികം
േ�പാ�ാഹി�ി�ിരു�ു), ആ��േതാറുമു� �പാർ�നാ
മീ�ി�ുകൾ, അ�യുെട േപരിലു� ധ�ാന�ൾ,
അ�യുെട സ�ർശനം, അ�യുെട സ�ാമിമാരുെട
സ�ർശന�ള�ം �പഭാഷണ�ളും, പു��കശാല നട�ി�്,
സംഘടനയുെട ഇ-െമയിലുകൾ െമയിലിങ് ലി�ിലു�
എ�ാവർ�ും അയയ്�ൽ ഇ�െന േപാകു�ു
േജാലികൾ. ഇതിൽ ധാരാളം ഉൾേ�ാരുകള�ം
പടല�ിണ��ളും ഉ�ായിരു�ു. സംഘാടകെര
ല��മാ�ിയായിരു�ു ഇവെയ�ാം, എെ��ാൽ
മ�ു�വരുെട േനാ��ിൽ അവർ
അധികാര�ാന�ളിൽ ഇരി�ു�വരായിരു�ു.
ഇെത�ാം കൂടാെത വി�ശമമി�ാ� േജാലിയും
സാ��ിക ബു�ിമു�ുകളും വ��ിജീവിത�ിൽ
േവ�ു� സമയവും �ശ�യും നൽകാൻ
കഴിയാ�തിനാലും അവർ ചുമതലകളിൽ നി�്
വി�ുനിൽ�ാൻ അതിയായി ആ�ഗഹി�ു. എ�ാൽ
അവർ�് കി�ിയ നിർേ�ശം, അ� തെ� ഭ�െര
ഉേപ�ി�ു േപാകാറി�േ�ാ, അതുേപാെല നി�ളും
നി�ളുെട ചുമതലകൾ ഉേപ�ി�് േപാവരുത് എ�ാണ്.
പകരം േയാഗ�രായ മ�ാളുകെള കി�ുകയും, ആ�ശമം
അത് അംഗീകരി�ുകയും െച�ാെത,



സ�ംഗസംഘാടകെര ചുമതലകളിൽ നി�ും
മാറിനിൽ�ാൻ അനുവദി�ാറി� എ�ും അവെരെ�
അറിയി�ു. സംഘാടകരിെല ഹൃദ�മായും
കനിേവാെടയും സംസാരി�ു� സ്�തീ പറ�ത് അവർ
ഒരു വിഷമവൃ��ിലാെണ�ും, ര�െ�ടാനാവാെത
അവിെട കുടു�ി േപാെയ�ും, അതിെല
�പ���െള�ുറി�് അവർ നിര�രം ദുസ����ൾ
കാണു�ു എ�ുമാണ്. പേ� സ�ാമിമാരുെട
നിർേ�ശ�ൾ അ�യുെട തെ� നിർേ�ശ�ളാെണ�ും,
അതുെകാ�ുതെ� അവ ൈദവ�ിെ�
നിർേ�ശ�ളാെണ�ും അവർ ര�ുേപരും
വിശ�സി�ിരു�ു”.

a അതിർ�ികളില�ാ� ക�വടം.

േനാർ�് അേമരി��ാരിൽ നി�ാണ് A തെ�
ടൂറുകളുെട വാണിജ�പരവും ഘടനാപരവുമായ
കാര��ൾ ഏ�വുമധികം പഠി�ി�ു�ത് എ�ാണ് എെ�
വിശ�ാസം. ഇ���ാരുെടയും അേമരി��ാരുെടയും
�പതിഭ കൂടിേ�ർ�് മത�പചാരണ�ിെ�
ഒര�രീ�വും ധനസ�ാദന�ിേ�തായ മാർ��ള�ം
ക�ൂവിെല ന�ർ നൽകലും ദർശന�ിെ�
യ��വൽ�രണവും എ�ാം സൃ�ി�ു. വർഷ�ൾ
കഴി�്, തിര�് �കമാതീതമായേ�ാൾ ഇ�രം
സംവിധാന�ളുെട ഉപേയാഗെ��ുറി�് എനി�്
േബാധ�ം വ�ു, �പേത�കി�ും ഇ��യിൽ.
എ�ിരു�ാലും വ��ിപരമായി പറ�ാൽ A യുെട
കാ�ീനിെല ചായയും സമൂസയും കഴി�് കൂ�ുകാരുമായി
വർ�ാനം പറ�ിരി�ു�തിെന, അെ��ിൽ അവിെട
വി��നയ്�് വ�ി�ു� േഷാൾ െതരെ�ടു�ു�തിെന,
അതുമെ��ിൽ ആഭരണ�െള�ുറിേ�ാ, പുതിയ
പാവെയ�ുറിേ�ാ സംസാരി�ു�തിെന�ാൾ നീ�
ക�ൂവിൽ ബഹള�ൾ�ിടയിൽ ക�െ�ടു�താണ് ഒരു
തുട��ിന് ന�െത�് ഞാൻ വിശ�സി�ു�ു. ഈ

്



പുറേമ നി�് ഇറ�ുമതി െച�� സൂ�ർമാർ��്
അെ��ിൽ േഷാ�ിം�ാൾ സം��ാരം ആ�ശമ�ിെ�
ലാേഭ�യാൽ ന�ായി േ�പാ�ാഹി�ി�െ�ടു�ു�്.

യൂേറാപ�ൻ ടൂറുകളുെട സമയ�് ക�ുമു�ുേ�ാൾ A
യും ഞാനും രാ�തിസമയ�ൾ
സ�കാര�സംഭാഷണ�ൾ�ായി വിനിേയാഗി�ാറു-
�ായിരു�ു. അ�രം ക�ുമു�ലുകൾ�ിടയിലാ�
യൂേറാപ��ാരുെട നി��ള�തെയ�ുറി�ും അത്
എ�െന ചൂഷണം െച�ാം എ�തിെന�ുറി�ും വളെര
രഹസ�മായി A എേ�ാട് പറ�ത്. അത് അവരുെട കൂടി
ന�യ്�ാണ് എ�ായിരു�ു ഭാഷ�ം. ഈ
സംഭവവികാസ�ൾ എെ� �പ�ാന�ിൽ നി�്
അപരവൽ�രി��. �പ�ാനം പുേരാഗതി�ായി
സ�ീകരി�ു� വഴി എനി�് േയാജി�ത� എെ�നി�്
േതാ�ി. A നട�ു� വാണിജ�വൽ�രി�െപ�
േമളകെള�ാൾ, ചു�ും അൽപശിഷ��ാർ മാ�തമായി ഒരു
മര�ിൻ ചുവ�ിൽ ഇരി�ു� ഏകാകിയായ
േയാഗിെയയാണ് ഞാൻ ഇ�െ��ത്.
പൗേരാഹിത��ിെനതിരായ ഒരു മേനാഭാവവും
സം��ാരവും ഉ� ആളായതിനാൽ എനി�് ഈ പുതിയ
സഭയും, സഭാധ��യും, അവരുെട �പവൃ�ികളിെല
അമിതത�വും േവ�ിയിരു�ി� എ�് േതാ�ി. ഞാൻ
അേ�യ�ം മതി�ുകയും ആരാധി�ുകയും െച��
ഒരാൾ ഈ സംഭവവികാസ�ളിൽ അത�ധികം
സേ�ാഷി�ുകയും, ഏ�വും സാധാരണ�ാരായ
ഭൂരിപ�ജന�ിന് എ�ാേണാ ഇ�ം അത്
െതരെ�ടു�ുകയും െച��ത് എെ� സ�ടെ�ടു�ി.

ലാഭമു�ാ�ുക എ�താണ് ഈ �പ�ാന�ിെ�
ഏ�വും വലിയ �പേലാഭനം. 2020 മുതലു�
മഹാമാരി�ാലം ഈ �പേലാഭ�ിന്
ആ�ംകൂ�ിയേതയു�ൂ. ഈ സമയ�് ഓൺൈലൻ,
വിദൂര ഓഫറുകൾ വർധി�േതയു�ൂ19.

്



● ആഡംബരപൂർ�ം അമൃേതാപാസന എ�്
വിളി�െ�ടു� ഡിേവാഷണൽ ആർ�് �ാസ്.
ഉപാസന എ� വാ�ിനർ�ം ആരാധനാരീതി
എ�ാണ്. പേദാൽ��ി �പകാരം േനാ�ിയാൽ
“അരികിൽ ഇരി�ുക” എ�ും. കലയിലൂെട
ആരാധി�ുക എ�ുവ�ാൽ നി�ളുെട �പിയെ��
അ�െയ എ�ാ ദൃ�ിേകാണിൽ നി�ും
വരയ്�ാൻ പഠി�ുക. കളറിംഗ് ബു�ുകൾ
െകാടു�ു� കാര�ം അവർ ആേലാചിേ�ാ
എ�റിയി�.

● പാ�് �ാസുകൾ, തബല, ഹാർേമാണിയം, ഭജന,
ഗ�ിറ എ�ിന് ഇല�ാള�ിനുേപാലും
�ാ�ു�്. (ഇല�ാളം, പരിശീലനം ന�തുേപാെല
േവ� ഒരു വാദ�മാണ്. ഇടതു ൈകയിലും വലതു
ൈകയിലും ഓേരാ�് വീതം പിടി�ുകയും, ഉ�ം
െത�ാെത ത�ിൽ കൂ�ി അടി�ുകയും േവണം).
ഈ േകാ��ിന് ഈടാ�ു� ഫീ�ിെന�ുറി�് അവർ
നിഗൂഢത നിലനിർ�ു�ു�്. േകാ��ിൽ രജി�ർ
െച��തിനുേശഷം മാ�തേമ ഫീസിെന�ുറി�്
അറിയാൻ സാധി�ൂ.

● ഭാഷാപഠനം മലയാളമാണ് ഉേ�ശി�ു�ത്. ഇവിെട
മലയാള�ിന് അമൃതഭാഷ എ�ാണ് അവർ
പറയു�ത്, നി�ൾ�് േവണെമ�ിൽ Amlanguage
എ�ും പറയാം.20

● െചടികളിൽനി�ു� ൈഡ ഉപേയാഗി�ാൻ
പഠി�ി�ു� േകാ��്

● ആയുർേവദ പാചക പരിശീലനം
● കൃഷി പരിശീലനം/ അമൃതാകൾ�ർ 10121. A യ്�്

�പകൃതിെയയും �പകൃതി വിഭവ�െളയും
പൂേ�ാ�ം പ��റിേ�ാ�ം, �പകൃതിേയാട് േചർ�
ജീവിതം ഇതിെനെയ�ാം കുറി�് പേ� സ��മായ
വീ�ണമു�േ�ത. ഈ പരിശീലനെമ�ാം
അവരുെട സേ�ശ�ിൽ നി�്
�പേചാദനമുൾെ�ാ�് ഉ�താണ്. അത്



പറ�േ�ാഴാണ്, പതി�ാ�ുകളായി അവരുെട
ആയിര�ണ�ിന് (2020 ഇൽ 3500 േപർ)
താമസ�ാരു� ആ�ശമ�ിെല എ�ാ
മാലിന��ളും ഒരു ശു�ീകരണവും നട�ാെത,
ഒരു അഴു�ുചാലിലൂെട, േനെര കായലിേല�ാണ്
ഒഴു�ിവിടു�ത്. കായലിനടു�്
താമസി�ു�വരുെടയും,
മീൻപിടു��ാരുെടയും
ഗുണ�ിനുേവ�ിയാേണാ ഇത് െച�ു�ത്?
അേ�ാൾ എ�ാം ആേപ�ികമാണ്.

● േജാതിഷഫലം
● അമൃതേയാഗ എ�് വിളി�െ�ടു� ഓൺൈലൻ

േയാഗ.
● ഓൺൈലൻ മൗന�വതം. എ�ാണ് ഇതിെ� ആശയം

എ�് േനാ�ാം. ഒരു മാസം നി�ൾ നി�ളുെട
വീ�ിലിരി�ുകയും മൗനം പാലി�ുകയും
െച�ു�തിന് നി�ൾ�് ₹48,840/- െചലവു�്. ആ
തുകയ്�് നി�ൾ�് ആെക കി�ാൻ േപാകു�ത്
വിശു� �ഗ��ളുെട പഠനവും േയാഗ-
െമഡിേ�ഷൻ �ാസും സത് സംഗവും
േചാേദ�ാ�രേവളയും പഠി�ി�ു� ആളുമായി
സ�ർ��ിനു� അവസരവുമാണ്. ഇതിൽ
തെ� േയാഗ�ാസ് മാ�തമാണ് നിേത�നയു�ത്.
അ�െയ കാണാെത തപി�ു�
പതിനായിര�ളു� േലാക�് ഇ�രെമാരു
േകാ��ിനു� താ��ര�ം വലുതായിരി�ും. ഒ�്
കണ�് കൂ�ി േനാ�ൂ, കുറ�പ�ം 20
രാജ��ളിൽ നി�് 100 േപർ വ�് കണ�്
കൂ�ിയാൽ 1,320,000 േഡാളറായി. േഡാളറിെ�
എക്സ്േച�് േറ�് 74 എ�് കൂ�ിയാൽ ഇ��ൻ രൂപ
10 േകാടി തിക�ു. ഈ േകാ��ു കൾ എ�ാംതെ�
മുട�ുമുതൽ ഒ�ും തെ� ഇ�ാെത
േവാള�ിയർമാർ നട�ു� ഓൺൈലൻ
േകാ��ു കൾ ആണ്.



ര�ു പുതിയ േഫാൺ ആ�ിേ�ഷനുകളും
ഉ�ാ�ിയി�ു�്. അമൃതാമി��് മനുഷ�രാശി�ുേവ�ി
ഉ�ാ�ിയ േഫാൺ ആ�ിേ�ഷനുകളാണ്
പാൻഡമി�സും ഡയേ�ാ�ി��ു ം. ഇവിെട നമു�്
മന�ിലാ�ാവു�ത് ഭ�ർ സംഭാവന െച�� പണം
െകാ�് �പ�ാനം മുൻനിര �ാപന�ളുെട ഒരു
സാ�മാജ�ം തെ� ഉ�ാ�ി. എ�ാൽ ഭ�രുെട
വിശ�ാസം അവരുെട പണം മനുഷ�ത�പരമായ ചാരി�ി
�പവർ�ന�ൾ�ായി വിനിേയാഗി�ു�ു എ�ാണ്.
പലിശയി�ാ�, തിരി�ടേയ്��ാ� േലാൺ ഏത്
സംരംഭകെ�യും സ���മായിരി�ും.

ഇെതാ�ും കൂടാെത ആ�ശമ�ിെ� േപരിൽ തെ�
ക�നികൾ േവെറയു�്, AEPL, അമൃത എ�ർൈ�പസ�്
ൈ�പവ�് ലിമി�ഡ് േപാെല. ഈ ക�നിയുെട
ഉടമ�തയിലാണ് അമൃത ടിവി22. ₹50,00,00,000/- (50
േകാടി)23 മുട�ുമുതേലാെട 2005 ൽ തുട�ിയ ടിവി
ചാനൽ ആണിത്. അതിെ� പിരി�ുേപായ മുൻ ക�നി
െസ�ക�റിയുെട അഭി�പായ�ിൽ ഈ പണം AIMS24

ആശുപ�തിയുെട ഫാർമസി വഴി വ�താവാം (ത�ളുെട
പണം ഏ�വും പാവെ�� മനുഷ�രുെട േ�മ�ിനായി
വിനിേയാഗി�ും എ�ു കരുതിയ ഒരുകൂ�ം മനുഷ�രുെട
സംഭാവനകൾ വഴി ഫ�് െച��  ് നിർ�ി�താ� ഈ
ആശുപ�തിയും). AEPL െ� ആദ� ഡയറ��ർമാരിൽ
ഒരാളാണ് െകാ�ിയിെല25 ഈ സൂ�ർ സ്െപഷ�ാലി�ി
ആശുപ�തിയുെട മാേനജറും. AEPL ന് അമൃത
െടക്േനാളജീസ2്6 എെ�ാരു ഡിവിഷൻ കൂടി ഉ�്,
“ഉയർ� നിലയിെല ഗേവഷണ േശഷിയും സാേ�തിക
നവീകരണവും നൽകി ക�നികെള മുേ�ാ�ുേപാവാൻ
സഹായി�ു� ഒരു �ാപനമാണിത്”27.

പിെ�യു�ത് അമൃതൈലഫ2്8 എ� �ാപനമാണ്.
ആയുർേവദ മരു�ുകളുെട ഒരു ഉത്പാദന േക��മാണിത്,
ഇതും AEPL െ� േമൽേനാ��ിൽ നട�ു� �ാപനമാണ്.

്



െചറിയ ഗേവഷണം െകാ�് ക�ുപിടി�ാൻ പ�ിയ
കാര��ളാണ് ഇെത�ാം. �പ�ാനം ഇ�രം
കാര��ളിൽ രഹസ�സ�ഭാവം കാ�ുസൂ�ി�ു�ു,
വിവിധ ബിസിനസുകൾ ത�ിലു� ഘടനാപരമായ
സംഗതികൾ ഒ�ും വ��മ�. ഉത്ക��  േവണം
എെ��ാൽ െപാതുജന�ൾ�് ഇവരുെട ബിസിന�്
�പവർ�നവും ചാരി�ി �പവർ�നവും ത�ിൽ
േവർതിരി�റിയാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില�. �പ�ാനം
ലാേഭ�യി�ാ� ഒരു �ാപനമായി
നിലനിൽ�ു�തിനാൽ ഇ�രെമാരു േവർതിരി�റി�
ജന�ളുെട അവകാശമാണ്. മനുഷ�ത�പരമായ ചാരി�ി
�പവർ�ന�ൾ�ുേവ�ി സംഭരി� പണമാണ്
ബിസിനസ് സാ�മാജ�ം െക�ി�ടു�ാൻ ഉപേയാഗി�ത്
എ�് വിേദശഫ�് ഡി�യർ െച�ു� വിഷയം ചർ�
െച�ു� ചാപ്�ർ IV.1 ൽ നി�് നി�ൾ�് കാണാനാവും.
അടി�ാനപരമായി വാണിജ��ിേലാ
വ�വസായ�ിേലാ ഗേവഷണ�ിേലാ
ഏർെ�ടു�തിേലാ, ഒരു ആ�ീയഗുരുവിനാൽ
�പേചാദിതരാവു�തിേലാ യാെതാരു െത�ുമി�. ചാരി�ി
�പവർ�ന�ള�ം ബിസിനസ് സാ�മാജ�വും ത�ിലു�
ഇരുളട� അവിഹിതബ�മാണ് ഉത്ക�� യ്�്
കാരണം. മനുഷ�ത�പരമായ ചാരി�ി �പവർ�നം എ�
രീതിയിൽ നികുതി ഒഴിവാ�ി കി�ിയ തുക ഉപേയാഗി�്
ബിസിനസ് �ാപനമാേണാ നട�ു�ത് എ�ും,
ചാരി�ി�് എ�് പറ�ു നൽകിയ പണം
അതിനുതെ�യാേണാ ഉപേയാഗി�ു�െത�ും
അറിയാനു� അവകാശം നികുതി/സംഭാവന
ദാതാ�ൾ�ു�്.

ഇെത�ാം കൂടാെത അമൃത േ�ാർ, അമൃത േഷാ�് എ�
േപരുകളിൽ പു��കവും CD കളും മാ�തമ� ശുചിത�,
ആേരാഗ�, ആയുർേവദ ഉൽ���ള�ം മതപരമായ
വ��ു �ളും കൗതുക/അല�ാര വ��ു �ളും
െപർഫ�ൂമുകള�ം ധൂപവും െറഡിെമ��  ് വസ്�ത�ളും



േയാഗാവസ്�ത�ളും കരകൗശലവ��ു �ളും
ആഭരണ�ളുെമ�ാം വിൽ�ന നട�ു�ു�്.

ആ�ശമ ജീവിത�ിൽ പണ�ിനും വളെരയധികം
�പാധാന�മു�്. സാ��ദായികമായി ആ�ശമ�ൾ
സംഭാവനകൾ വാ�ാറു�് എ�ാൽ താമസ�ിേനാ
ഭ�ണ�ിേനാ പണം വാ�ാറി�. ഒരു വശ�് ആ�ശമം
ഇ�തയും േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ു�തിൽ സൗകര�ം
േതാ�ാെമ�ിലും, മറുവശ�് പുറംേലാകെ�
േപാെലതെ� പൂർ�മായി വാണിജ�വൽ�രി�െ��
ഒരിടമാണ് ആ�ശമവും എ� അഭംഗി
കാണാതിരി�ാനാവി�. ഏ�വും ലാഭകരമായ ക�വടം
ആയുർേവദ പ�കർമ29 ചികി�യാണ്. ഇ�ാര��ിൽ
േ�ാഗുകൾ അവരുേടതായ സത�ാവ� വിളി�ു
പറയെ�, ഫു�്േനാ�ിലു�30 അനുഭവ�ുറി�ിൽ മുഖം
ര�ി�ാനാവണം, ഒരു ഔേദ�ാഗിക �പതികരണം
കൂടിയു�്.

ഒരനു�ഗഹ�ിന് പതിനായിരം.

2016 ൽ സിംഗ�ൂരിൽ, ദർശനം പൂർണമായും
വാണിജ�വൽ�രി�െ���. തിര�് വർധി�േതാെട,
�പേത�ക ആനുകൂല��േളാെടയു� ദർശന�ിനായി
ഗൾഫിൽ നി�് സിംഗ�ൂരിേല�് വ� ധനികരായ
മലയാളികൾ�് അതിനവസരം കി�ാെതയായി. അേ�ാൾ
അവിടുെ� േലാ�ൽ സംഘാടകർ അതിെനാരുപായം
ക�ുപിടി�ു: ഭ�ർ തെ� ദർശനം സ്േപാൺസർ
െച�ുക എ�തായിരു�ു ആ ഉപായം. സ്േപാൺസർഷി�്
തെ� പലതര�ിൽ ഉ�ായിരു�ു, ₹10,35,000/-
െകാടു�ാൽ “േ�പാ�ഗാം സ്േപാൺസർ” ആവാം,
₹6,90,000/- ന് �ാ�ിനം സ്േപാൺസർഷി�്, ഡയമ�്
സ്േപാൺസർ ആവാൻ ₹3,45,000/- േഗാൾഡി� ₹1,72,500/-
സിൽവർ സ്േപാൺസർ ₹69,000/- ഇെത�ാം കൂടാെത
₹1,72,500/- ന് 500 േപർ�ു� ഭ�ണം സംഭാവന െച�ാം,
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₹3,45,000/- ന് ആയിരം േപർ�ും, ₹6,90,000/- അതിെ� ഇര�ി
ആളുകൾ�ുേവണ◌്ട ഭ�ണവും. ₹10,35,000/- ന്
നി�ൾ�് അ�െയ ഒരു പു��ഹാരം അണിയി�ാനും,
ഒരു വിേശഷാവസര�ിൽ േവദിയിൽ ഇരി�ാനും
ൈവകുേ�രെ� പരിപാടികൾ�് വിഐപി ആവാനും
കു�ികൾ�് സ്േകാളർഷി�് സ�ാനി�ാനും േസാവനീർ
മാഗസിനിൽ ഒരു േപജ് കളർ പരസ�ം നൽകാനും
നി�ളുെട പരിപാടികെള�ുറി�ു� പരസ��ിനായി
ഒരു �ാൻ� ഒരു�ുവാനും നി�ളുെട േപേരാ
നി�ളുെട ക�നിയുെട േപേരാ സർക�ൂ�് ടിവിയിൽ
ഇടേവളകളിൽ കാണി�ാനും പ�ത പരസ��ളിൽ
നി�ളുെട േപര് ഒരു സ്േപാൺസർ എ� നിലയിൽ
ഇടാനും പിെ� പരിപാടി നട�ു� ഹാളിൽ നി�ളുെട
േപര് േ�പാ�ഗാം സ്േപാൺസർ എ� രീതിയിൽ
വ��മായി എഴുതാനും സാധി�ും. ഒരു
താരതമ��ിനായി ₹3,45,000/- െകാടു�ു� ഡയമ�്
സ്േപാൺസർ�് വിഐപി േ���ും, േസാവനീർ
മാഗസിനിെലയും സർക�ൂ�് ടിവിയിെലയും പരസ�വും
ലഭി�ും. ₹69,000/- വിഭാഗ�ിന് A യുെട ചി�തമു� ഒരു
ഫലകം മാ�തേമ ലഭി�ുകയു�ൂ. ഈ വിലവിവര��ിക
സിംഗ�ൂർ �ബാ�ിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ പരിപാടി�്
മു�് �പസി�െ�ടു�ിയിരു�ു
(http://www.amma.org.sg/amma-visit-2016/). ഈ േപജ ്ഇേ�ാൾ
ലഭ�മ� എ�ാൽ ഈ േപജിെ� സ്�കീൻേഷാ��കൾ എ�ാം
തെ� “A_singapore_donation2016.pdf”31 എ� േപരിൽ
ഞ�ളുെട ആർൈ�വിൽ ലഭ�മാണ്.

മ�ു �ബാ�ുകളിൽ ഇതുേപാലു� �പവർ�ികൾ
നട�ിയി�ുേ�ാ എ�റിയി�, അതുെകാ�്
അതിെന�ുറി�് കൂടുതലായി ഒ�ും പറയാനി�.
എ�ിരു�ാലും �പ�ാന�ിെ� പരിപാടികളുെട
നട�ി�് സംബ�ി� എ�ാ കാര��ളും
നിയ��ി�ു�തും എ�ാ പുേരാഗതികളും
അറി�ിരി�ു�തും A യുെട സ�ഭാവമായതിനാൽ,
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ഇേത�ുറി�് അവർ അറി�ിെ�േ�ാ, വിേയാജി�ു
എേ�ാ പറയാൻ കഴിയി�. ഇ��യിെല പരിപാടികളിൽ
വിഐപി കെള േ�ജിൽ കാണു�ത്
സർ�സാധാരണമാ�, പേ� അതിനായി എ�് നൽകി
എ�ും മ�ും വ��മ�. ഇ�രം സംഭവ�ൾ നട�ു�
ഒരിടെ� ആ�ീേയാപേദശ�ളുെട
നിലവാരെ��ുറി�് തീർ�യായും സംശയി�ണം.

അനാഥാലയവും ദെ�ടു�ലും

ഞാൻ �പ�ാനെ� �പതിനിധീകരി�ിരു� സമയ�ും,
A യുെട പരിഭാഷകൻ ആയിരു� സമയ�ും, അവരുെട
അനാഥാലയെ� കുറി�ു സംസാരി�ാൻ
അമിതാേവശം കാണി�ിരു�ു. �പേത�കി�്
പരിപാടികൾ�് േശഷമു� പൂജയുെട സമയ�്. ഈ
പറയു� അനാഥാലയ�ിൽ ഞാൻ ഒരി�ലും
കാെലടു�ു കു�ിയി�ി�ായിരു�തിനാൽ
എ�െനയാണ് ഇത് നട�ു�ത് എ� കാര��ിൽ
എനി�് അറിവി�ായിരു�ു. ഞാൻ അേ�യ�ം
നി��ള�നും സത�ാവ� അറിയാ�തിനാൽ
ആ�വിശ�ാസമു�വനുമായിരു�ു എ�്
സ�തി�ാെത വ�. ഇ�ര�ിലു� �പചാരം
മൂലമായിരു�ു ഞ�ൾ�് സംഭാവനകൾ ലഭി�ിരു�ത്.
20 വർഷ�ിനുേശഷം, ഈ അനാഥാലയ�ൾ സ�ർശി�
ഭ�രുെട േ�ാഗ് േപാ�ുകൾ വഴിയാണ് ഞാൻ
സത�ാവ� മന�ിലാ�ി തുട�ിയത്.

2013 ഇൽ അനാഥാലയം സ�ർശി� ഒരാളുെട അഭി�പായം
േനാ�ാം, “നാലു കു�ികളാണ് ഒരു ബ�് െബഡ്
പ�ി�ിരു�ത്, അതിന് േലാഹ�ിെ� ഒരു ച��ൂട്
മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു�ൂ, കിട� ഉ�ായിരു�ി�.
ക�ിയും എേ�ാ ഒരു പ��റിയും ആണ് കു�ികൾ�്
ഭ�ണമായി െകാടു�ിരു�ത്. തേ�ശവാസികളായ
ചിലരുെട സഹായം ഇ�ായിരുെ��ിൽ കു�ികൾ�്
ധരി�ാൻ വസ്�ത�ൾ ഉ�ാവി�ായിരു�ു എ�ാണ്
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ഞാൻ അറി�ത്. അവിെടയു�ായിരു� കു�ികളുെട
സംര�കർക◌്ക് ആരാണ് ശ�ളം െകാടു�ിരു�ത്
എ�് അേന�ഷി�േ�ാൾ, അവർ കു�ികളുെട ടീ�ർമാർ
ആയിരു�തിനാൽ, സർ�ാരാ� ശ�ളം െകാടു�ു�ത്
എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്”32. ഒരു
വർഷ�ിനുേശഷം മെ�ാരാൾ എഴുതിയത് “ഞാനും എെ�
ഭർ�ാവും 1987 മുതൽ 1993 വെര അ��ിേയാെടാ�ം
ആയിരു�ു ഞ�ളുെട വീ�ിൽ ഒരു തവണ അവർ
അതിഥിയായി വ�ി�ു�്, ആ സമയ�് ഞ�ളുെട
�ിനി�ിലാണ് സിയാ�ിലിെല അ��ി മീ�ി�ുകൾ
നട�ാറു�ത്. ഒരി�ൽ അ��ിയുെട ഏ�വും അടു�
ശിഷ�യായ കുസുമ�ിൽ നി�് തെ� അറിയാൻ
കഴി�ു, അവർ അനാഥാലയ�ിെ� ഫ�് എടു�്
െമർസിഡീ� വാ�ിെയ�്, എ�ി�് �ാപന�ിെ�
അേമരി�ൻ േബാർഡിേനാ� അതിെന�ുറി�് ക�ം
പറ�ു എ�ും. ഇതുേക� �ണം ഞ�ൾ അവിെട
നി�് ഒഴിവായി.”33 ഈ കാർ വാ�ിയ കഥ ശരിയാേണാ
എ� ് ഉറ�ി�ാൻ എനിെ�ാരു മാർ�വുമില�
എ�ിരു�ാലും, അത� ഇവിടുെ� വിഷയം.

അേത േ�ാഗിൽ അേത വർഷം തെ� മെ�ാരാൾ
എഴുതിയിരി�ു�ത്, “അനാഥാലയ�ിേല�ു� പണം
അ�പത��മായി എ� ് ഉറ�ി�ു പറയാൻ എനി�്
കഴിയും, കാരണം 1990-കളിൽ അവർ�് ധാരാളം
ധനസഹായം െച�ു� ഒരു വ��ിയായിരു�ു ഞാൻ.
ൈട��് ഫൗേ�ഷെ� donor advised fund വഴിയാണ് എെ�
സഹായധനം അയ�ത്. ഒരു വർഷ�ിനു േശഷം എെ�
ധനസഹായ�ിെ� �പേയാജനമറിയാൻ അവിടം
സ�ർശി�േ�ാൾ മന�ിലായത് അനാഥാലയ�ിെ�േയാ
അവിടെ� കു�ികളുെടേയാ നിലയിൽ ഒരു തരി
േപാലും മാ�മു�ായി�ി� എ�ായിരു�ു. കാര�ം
അറി�് െഞ�ിയ ഞാൻ ഒരു േലാ�ൽ അഭിഭാഷകെന
ക�ു. ആ പണം അനാഥാലയ�ിന് ആയി
നിേയാഗി�ി�ി� എ� ് അേ�ഹവും സ�തി�ു.
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അൽപംകൂടി റിേസർ�് െച��ി�് ആ പണം മ�ു
കാര��ൾ�ായി വിനിേയാഗി�ിരി�ാം എ�േ�ഹം
ക�ുപിടി�ു. അതുെകാ�് െമർ�ിഡീസ◌് വാ�ിേ�ാ
എ� കാര�ം അറിയി�. േലാ�ൽ ജ��ിമാരുമായു�
അ��ിയുെട അടു� ബ�ം കാരണം, ഒരു േകസ്
ഫയൽ െച��ു മുേ�ാ�ുെകാ�ുേപാകു�ത് ഗുണം
െച�ി� എ�േ�ഹം വിശ�സി�ു. എെ�
നി��ള�തേയാർ�് എനി�ിേ�ാഴും വിഷമം
േതാ�ാറു�്, ആ പണം ഒരുപാട് േപർ�്
ഉപകരിേ��തായിരു�ു”.

ഇതുകൂടാെത ദ�ു െകാടു�ു�തിനായി കു�ികെള
പണംപ�ി ൈകമാ�ം െച�ു�ു�് എ�് ഉറ�ി�ാ�
കിംവദ�ികൾ പര�ിരു�ു. ഉദാഹരണ�ിന് ഒരു
േഫാറ�ിെല ചർ�കൾ�ിടയിൽ 2009 ൽ ഒരാൾ
ഇ�െന എഴുതി, “ധനികരായ പാ�ാത�ർ�് കു�ികെള
വി�ു എ�് ആേരാപണ�ിലു� അേന�ഷണം
നട�ു�തുെകാ�് അ� ഇേ�ാൾ ജർ�നിയിേലാ മേ�ാ
ആെണ�ാണ് ഞാൻ കരുതിയത്”34. അ��ം കഴി�്
ഇതിനു മറുപടിയായി മെ�ാരാൾ എഴുതിയിരി�ു�ു
“കൂടാെത കു�ികളി�ാ� ധനികരായ പ�ാത�ർ�്
വലിെയാരു തുക വാ�ി (15000 US$ - ഏകേദശം 10 ല�ം
രൂപ ആണ് ഉ�രി� തുക) അവരുെട
സംര�ണ�ിലു� കു�ികെള ൈകമാ�ം െച��തിന്
അവരുെട േപരിൽ അേന�ഷണം നട�ു�ു�്,
അവരുമായി അഭിമുഖം ആവശ�െ��ി�ുമു�്”. എെ�
ഭാഗ�ുനി�് ഞാൻ വളെര �ശ�േയാെടയാണ് ഇത്
പറയു�ത്, ആർ�ും എ�് അവകാശവാദം
േവണെമ�ിലും നട�ാം. എ�ാൽ ഈ അവകാശവാദം
ശരിയാെണ�് െതളിയി�ു� യാെതാ�ും എെ�
ൈകയിലി�, േശഷം സാഹചര��ൾ മാറിയി�ും
ഉ�ാവാം. ഇതുവെര ആരും ഈ ആേരാപണം
നിേഷധി�ി�ി� എ�് മാ�തേമ എനി�് പറയാൻ കഴിയൂ.
അവർ�് ആവശ�മു� അടി�ാന സൗകര��ൾ



േപാലും നിേഷധി� േശഷം കു�ികെള വിൽപന
െച�ു�ു എ� ആേരാപണം ധാർ�ികമായ ഒരു വലിയ
�പ��െ�യാണ് ചൂ�ി�ാണി�ു�ത്. ആ�ശമ�ിെ�
ഭാഗ�ുനി�്, അനാഥാലയ�ിെ� ന� നട�ി�ിെന
സ�യം �പശംസി�ുെകാ�് ധാരാളം െവബ്േപജുകളു�്.
ര�ു ഭാഗവും അറിയു�തിേല�ായി അവയും
ഞാനിവിെട ഉ�രി�ു�ു.35 36 37 സംശയം
അനുവദനീയമാണ്, ജാഗരൂകരായി ഇരി�ു�താണ്
എേ�ാഴും ന�തും.

േലാകെ��ാടുമു� �പമുഖ NGO കെള�ാം
െച�ു�തുേപാെല, �പ�ാനം അവരുെട അ�ൗ�ുകൾ
െവളിവാ�ുകയും, ഓേരാ �പവർ�ന�ിനുമു�
ആനുവൽ റിേ�ാർ��കൾ �പസി�ീകരി�ുകയും
െച��ാൽ ഇ�ര�ിലു� �പ���ൾ ഉ�ാകി�,
അെ��ിൽ കഴിവതും ഒഴിവാ�ാമായിരു�ു.
ൈനതികതയുെടേയാ അഴിമതിയുെടേയാ
പണാപഹരണ�ിെ�േയാ യാെതാരു �പ���ളും
ഇ�ായിരുെ��ിൽ ഇ�ര�ിലു� േചാദ�ം
െച�ലുകേള ഉ�ാവുമായിരു�ി�. ഭ�രുെടയും
അഭ�ുയക�ികളുെടയും സംശയ�ള� �പ���ൾ�്
കാരണം, ആ�ശമ�ിെ� സ��ം രീതികളാണ്. ഇ�രം
സംശയ�ൾ ഉ�ാകു�തിെ� പൂർ�മായ
ഉ�രവാദിത�ം അവർ�ുതെ�യാ�. അ�െന
േനാ�ുേ�ാൾ ചാരി�ിയും ബിസിനസും ത�ിലു�
കൂടി�ലരലും വാണിജ��ിനും കുടുംബപരമായ/
വ��ിപരമായ േന��ിനും േവ�ിയു� ചാരി�ി
�പവർ�ന�ള�െട �പദർശനവും സംബ�ി�്
ഉ�യി�െ�ടു� സംശയ�ളുെട പൂർ�മായ
ഉ�രവാദിത�ം �പ�ാന�ിനുതെ�യാണ്.

സമ�ഗമായ ആേരാഗ�പരിപാലനം

“േഹാളി�ിക് െഹൽ�് വിേ�ജ് (HHV)” എ�
ഇതുവെര െവളി�ം കാണാ� ഭീമമായ േ�പാജ��്, 2001 ൽ



ആ�ശമവും േകരള സർ�ാരിെ� ഇൻഡ��ടിയൽ
െഡവലപ്െമ� ് ഏജൻസിയായ KSIDC38 യും
സംേയാജിതമായി തുട�ാൻ ഇരു�താണ്. ധാരാളം
പാ�ാത�രായ ടൂറി�ുകാെര ആകർഷി�ാൻ സാധി�ും
എ�തിനാലാണ് A യുെട �പ�ാനെ� KSIDC പാർ�ണർ
ആ�ിയത്. കൂടാെത, െ�പാജക്�ിെ� മുട�ുമുതൽ ആയ
2.5 ബില�ൺ (250 േകാടി) രൂപയുെട 88% ആയ 58 മില�ൺ
US$ െചലവ് വഹി�ാൻ A ത�ാറായിരു�ു. ഈ
െ�പാജക്�ിന് 2001 ൽ �പതീ�ി� വാർഷിക വി�ുവരവ്
170 േകാടി രൂപ അെ��ിൽ 37 മില�ൻ US$ ആണ്.
ര�ാമെ� േലഖനം സ�ാമി അമൃതസ�രൂപാന�െയ
(ബാലു/ 002) ഉ�രി�ുെകാ�് പറയു�ത്, HHV അവരുെട
“ഏ�വും വലിയ സാമൂഹികേസവന പ�തി”യും,
ഗവൺെമ�ുമായി39 കൂടിേ�ർ�് നട�ിലാ�ു�
ആദ�െ� പ�തിയും ആെണ�ാണ്. ഇവിെട
സാമൂഹികേസവനവും നൂറുകണ�ിന്
േകാടിരൂപയുെട വി�ുവരവും ത�ിലു� ബ�ം
രസകരമാണ്. ഇ�ാര��ിലു� സാമൂഹികേസവനം
അഥവാ ചാരി�ിയും, ഭീമമായ വി�ുവരവും ത�ിലു�
�പേത�ക ബ�ം ആ�ശമനട�ി�ിൽ
മെ�വിെടെയ�ിലുെമാെ� ഉപേയാഗി�ി�ുേ�ാ
എ�ുകൂടി ന�ൾ സ�യം േചാദിേ��താണ്.
ഇതുകൂടാെത 2001 ൽ ആ�ശമ�ിന് നൂറുകണ�ിന്
േകാടിരൂപയുെട മുതൽമുട�് നട�ാനു�
കഴിവു�ായിരു�ു എ�ും ന�ൾ മന�ിലാ�ണം.
“hindunet.org” എ� ൈസ�ിെല കാലഹരണെ��, ഇേ�ാൾ
ലഭ�മ�ാ� ലി�ിൽ പറ�തനുസരി�്, A യുെട ഭ�ർ
HHV യുെട േവാള�ിയർ ജീവന�ാരായി �പവർ�ി�ും
എ�ാണ്. േലാക�ിെ� ഒര��് നി�ും മേ� അ��ു�
അമൃതപുരിയിൽ ശാ�ി േതടി എ�ിയ ഭ�െര
ഉപേയാഗി�് േകാടി�ണ�ിന് രൂപയുെട വി�ുവരവ്
ഉ�ാ�ു� കാര�മാണ് േമൽപറ��.
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േഷാ�ിംഗ് മാൾ ദർശന�ിനും െക�ുകണ�ിന് പണം
വാ�ിയു� വിഐപി ദർശന�ൾ�ും
പലതര�ിലു� േകാ��ു കൾ�ും പണം വാ�ി െച�ു�
പൂജകൾ�ും ഗേവഷണ�ാപന�ൾ�ും ടിവി
െ�പാഡ�ൻ ക�നികൾ�ും, ൈഹെടക് ക�നികൾ,
േസാവനീറുകളും മതപരമായ വ��ു �ളും ലഭി�ു�
ഓൺൈലൻ േ�ാറുകൾ, ആയുർേവദ ചികി�,
അനാഥാലയ�ൾ, വി�ുവരവു� സാമൂഹ�േസവനം
എ�ിവെയ�ാം കൂെട േനാ�ുേ�ാൾ തീെര
നി��ള�ർേ�ാ, അതിഭാവനയു�വർേ�ാ മാ�തേമ ഈ
�ാപനവും അതിെ� ഉടമയും ലാളിത�ം, വിനയം,
ദാരി�ദ��വതം, സ്േനഹം, നിർവികാരേസവനം എ�
ആദർശ�ളിൽ അടിയുറ�് �പവർ�ി�ു�വരാ�
എ�് വിശ�സി�ാൻ കഴിയൂ.

b. അമൃതേയാഗ

േയാഗയും ബിസിനസ് തെ�യാണ്, ആ�ശമ�ിന് അത്
ആദ�ംതെ� മന�ിലായി�ു�്. പര�രാഗത
േയാഗാരീതികളായ ഹഠേയാഗ, അ�ാംഗേയാഗ,
കു�ലിനിേയാഗ എ�ിവയ്�് പുറേമ േയാഗെയ
ഗൗരവമായി കാണു� പഠനേക��മായ ബീഹാർ ��ൂ ൾ
ഓഫ് േയാഗ അെ��ിൽ, അറിയെ�ടു�
ആചാര��ാരാൽ നിർ�ി�െ�� അ��ാർ േയാഗ,
വിനിേയാഗ (കൃ��മാചാര� എ� െചൈ�യിെല
ആചാര�നാൽ �ാപി�െ��ത്), ശിവാന�േയാഗ
(സ�ാമി ശിവാന�യുെട), ആന�േയാഗ, �കിയാേയാഗ
(പരമഹംസ േയാഗാന�യുെട). ഇനി ഇെതാ�ുമ�ാെത
വാണിജ� വൽ�രി�െ��, ഇടപാടുകാരുെട
�ശ�യാകർഷി�ാനും അവെര നിലനിർ�ാനും േവ�ി
േയാഗയ്�് സ��ം േപരിടുകേയാ, സ��ം
�ാപന�ിെ� േപരിടുകേയാ െച��ി�ു� ൈമസൂർ
േയാഗ, ഇ��ഗൽ േയാഗ (വിപുലമായ), ബി�കം േയാഗ
(േയാഗയും നീരാവിയിെല കുളിയും), ഇനി ഇേത
ആവശ��ിനായി േയാഗയിൽ സ��മായ ഒരു �പേത�ക



ൈശലി െകാ�ുവരിക (ഇതിനുപി�ിലു�
വ��ികളുെട/�ാപന�ളുെട �പചാരണമാണ്
ല��ം), ഇതിന് ഉദാഹരണ�ൾ:

അനുസാര േയാഗ (ൈദവകൃപയിേല�് മന�്
തുറ�ുകയും അവിെട നിലനിർ�ുകയും
െച�ു�ു), ജീവ�ു�ി േയാഗ (നി�ൾ
�ാേനാദയം േവണെമ�് ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ,
കാരണം മ�ു�വയിൽ...), റേ�ാേറ�ീവ് േയാഗ
(പുനരു�ീവനം), പവർ േയാഗ, േകാർ പവർ േയാഗ
(പവർ േയാഗ പര�ാ��മെ��ിൽ), ഏരിയൽ േയാഗ
(മ�ിൽ നി�് തൂ�ി�ിട�്), ൈ� േയാഗ (േനരെ�
പറ�തിെ� മെ�ാരു തരം, ശരി�ും പറ�ാൻ
പഠി�ി�ുേമാ എ�് അറിയി�), േറാ��് േയാഗ
(വളെര േവഗ�ിൽ െച�ു�ത്), ബിയർ േയാഗ
(ബിയറിെനാ�ം), SUP േയാഗ(സർ� േബാർഡിൽ
നി�് െച�ു� േയാഗ), അേ�കാ േയാഗ
(ആേ�കാബാ�ി��്), െജൻഡിൽ േയാഗ ഫ്േളാ േയാഗ,
അൈലൻെമ� റ് ഓറിയ�ഡ് േയാഗ, ഫിെ�്നസ്
േയാഗ, സ്െപഷ�ാലി�ി േയാഗ (�പേത�ക�ശ�
ആവശ�മു� ആളുകൾ�്: നി�ൾ ഗർഭിണിേയാ,
അധികം �പായമു� ആേളാ, ഒ�ും �പായമി�ാ�
ആേളാ, വികലാംഗേനാ ഒെ� ആെണ�ിൽ),
െതറാപ�ൂ�ിക് േയാഗ, ലാഫ്�ർ േയാഗ (A യുെട
കീഴിൽ പരിശീലി�ി�ു�ു�്), പാരാ േയാഗ
(പരമമായ), �ഗീൻ േയാഗ (�പകൃതിെയയും
ഭൂമിെയയും ഒെ� �പതിപാദി�ുെകാ�്), േയാഗ
േറവ്സ് (േയാഗയും േറവ് പാർ�ികള�ം
സംേയാജി�ി�്), കനാബിസ് േയാഗ (ക�ാവ്
വലി�ുെകാ�്), േന�ഡ് േയാഗ
(വസ്�ത�ളി�ാെത), േഗാ�് േയാഗ, േഡാഗ് േയാഗ,
ത��ം േയാഗ (േ�ാഭവും േയാഗയും
െപാരു�െ�ടുേ�ാൾ), േ�ബാഗ േയാഗ (ആൺ
സുഹൃ�ു�ൾ), െപയർ േയാഗ (ദ�തികൾ), േയാനി
എ�് േയാഗ (േയാനിയിൽ മാർബിൾ എ�് വ�ു�



െപൽവി� േ�ാർ േകാൺ�ടാ�ൻ), ഇ�െന ധാരാളം
തര�ിൽ...

A യ്�് �പശ��ിയും വിശ�ാസ�തയും,
ഉപേഭാ�ാ�െളയും ഒ�ും ന�െ�ടു�ാൻ ആവി�
എ�തുെകാ�് അവർ അമൃതേയാഗ ക�ുപിടി�ു.
മ�ുപല േയാഗാ രീതികെളയും േപാെല, 50 വർഷം െകാ�്
ഇതും ഋഷികളിൽ നി�് ഉൽഭവി�, ൈദവാവതാരവും
കാരുണ��ിെ� അ�യുമായ A �പബലമാ�ിയ ഒരു
പര�രാഗത േയാഗാ രീതിയായി മാറും.

അമൃതേയാഗ എ�ാെണ�് േനാ�ാം. അമൃതേയാഗയ്�്
േവ�ിയു� േപജ് പറയു�ത് അനുസരി�്,40 “ഒരു
ജീവി�ിരി�ു� സദ്ഗുരുവും ആ�ീയാചാര�യും സ�യം
പരമാ�ാവിെ� മൂർ�ീഭാവുമായ (...) അ�യാണ്
അമൃതേയാഗ വികസി�ി�ിരി�ു�ത്. ഇത് േനരി�്
അ�യുെട സ�ൽ��ിൽ നി�ും നിരുപാധിക
സ്േനഹേ�ാെട േലാകന��ുേവ�ി ഉ�ായതാണ്.
ഇത് മനുഷ�രാശി�് അത�പൂർ�മായും
അസാധാരണമായും ലഭി�ു� ഒരവസരമാണ്.
അമൃതേയാഗയുെട േവരുകൾ പുരാതന
ഗുരുകുലസ��ദായ�ിൽ നി�ാെണ�ിലും, േയാഗെയ
മന�ിലാ�ു�തിൽ ഇെതാരു പുതിയ സമീപനമാണ്.
“ഹൃദയ�ിൽനി�് ജീവി�ുക” എ� അ�യുെട
കാതലായ ദർശന�ിൽ അധി�� ിതമാണ് ഇത്. അ�യുെട
ആ�ീയ സേ�ശ�ളാണ് അമൃതേയാഗയുെട
അടി�ാനവും. അ�യുെട ലാളിത�വും വിനയവും
�പതിഫലി�ു� ഒരു പഠനരീതിയാണ് ഇതിന്
ആവി��രി�ിരി�ു�ത്. (...) അമൃതപുരി ആ�ശമം
തുട�ിയേ�ാൾ മുതൽ േയാഗാഭ�ാസം സാധനയുെട ഒരു
ഭാഗമായിരു�ു. ആദ�ം മുതൽ�ുതെ� ഹഠേയാഗെയ
ഞ�ളുെട ആേരാഗ�കരമായ ദിനചര�യുെട
അവിഭാജ�ഘടകമായാണ് അ� ക�ത്. 1987 ൽ
ആ�ശമ�ിലും െസ�റുകളിലും തുട�ിയ േയാഗ �ാ�്
“ഹൃദയ�ിലൂെട ജീവി�ൂ” എ� അ�യുെട



സേ�ശെ� അടി�ാനെ�ടു�ിയു�താണ്. (...)
അമൃതേയാഗയുെട അതുല�മായ പഠനരീതി
രൂപീകരി�ത് 2007ലാണ്”. (...)

ഈ അർ�മില�ാ� ജൽ�ന�ൾ, ഇ�ാ� ചരി�തം
ഉ�ാ�ി എഴുതു�തിെ� ഉ�മമാതൃകയാണ്. ഇത്
എടു�ുപറേയ�തിെ� ആവശ�ം എെ��ാൽ
അസത�ം, കൃ�തിമത�ം, കളവ് എ�ി�െനയു� ആ
സംഘടനയുെട അടി�ാന സ�ഭാവ�െള ഇത്
തുറ�ുകാ�ു�ു. എ�െനയാണ് അവർ
പാര�ര�േ�ാടും രാജ�േ�ാടും ജനതേയാടും കളവ്
പറ�ിരി�ു�ത് എ�ു േനാ�ാം:

1. പാര�ര�വുമായി ഇ�ാ� ബ�മുെ��്
നടി�ു�ു

2. ജീവിത�ിൽ ഒരു ദിവസം േപാലും, ഒരു
േയാഗമുറ േപാലും െച��ി�ി�ാ�േ�ാൾ, ഇത് ഒരു
സദ്ഗുരുവിൽ41 നി�ാണ് ഉ�വി�ത് എ�്
അവകാശെ�ടുക.

3. അവരുെട സ�ൽ��ിൽ നി�ാണ് ഇത്
ഉ�വി�ത് എ�് തനതായ
വിടുവായ�േ�ാെട ഗ�ാസ് ൈല�് െച�ുക.
യഥാർ��ിൽ, അവർ അവരുെട സ��മായ
േയാഗാ ൈശലി �പചരി�ി�ാൻ താ��ര�െ��ു
എ�് പറയു�താണ് ഉചിതം (തീർ�യായും
വി�ുവരവ് കൂ�ാനും സ�ാധീനം െചലു�ാനും
േസവന�ൾ�് വിശ�ാസ�ത വരു�ാനുമാണ്
ഇതു തുട�ിയത് എ�ു പറയാൻ ആർ�ും
ബു�ിമു�ു�ാവും)

4. അമൃതേയാഗ അവരുെട നിർേ�ശ�പകാരം
ഉ�ാ�ിയതാണ് എ� അവകാശവാദം. ബാലു
IAm-meditation (ഐആം-െമഡിേ�ഷൻ)
ത�ി�ൂ�ിയതുേപാെല, അവരുെട േപരിലും



ഉടമ�തയിലുമു� ഒരു േയാഗാരീതി
ഉ�ാ�ു�തിനായി അവരും അവരുെട
ആൺമ�ള�ം ത�ിലു� ഒരു കരാറാവാനാണ്
സാധ�ത.

5. ഇത് പര�രാഗത “ഗുരുകുല” േയാഗയിൽ
അധി�� ിതമാെണ� അവകാശവാദം
ആരുെടേയാ ഉേ�ജിതമായ മന�ിെ�
സൃ�ിയാണ്. േയാഗയ്�് ഉദാ�മായ ഒരു
പാര�ര�ം തീർ�യായും ഉ�്, പേ�
അതവരുേടത�. �പേത�കതയു� എ�ാണ്
അവർ ക�ുപിടി�ത്? “ഹൃദയ�ിലൂെട
ജീവി�ൂ” എ�േതാ? അ�രം േയാഗ
ശീലി�ുകയും പഠി�ി�ുകയും െച�ു�
ധാരാളം ആചാര��ാെര നി�ൾ�്
കെ��ാനാകും.

6. അനാദിയായ കാലേ�ാളം പുരാതനമാണ്
അമൃതേയാഗ എ�ത്. േയാഗയുെട കാര��ിൽ
ആ പറ�ത് തീർ�യായും ശരിയാണ്. എ�ാൽ
അമൃതയുെട കാര��ിൽ, അ�. അത്
ഉ�വി�ത് അവരുെട ഇ�േണാമി��്
ബിരുദധാരികളായ ആൺമ�ള�െട തലയിൽ
നി�ാണ്.

7. േയാഗാഭ�ാസം ആദ�ം മുതേല ആ�ശമ�ിെല
ദിനചര�യായിരു�ു എ�് പറയാൻ ന� ൈധര�ം
േവണം. േവണുവും (ബാലുവിെ� സേഹാദരൻ),
ൈപയും ഞാനും മാ�തമായിരു�ു ആദ�കാല�്
േയാഗയിൽ താൽപര�ം കാണി�ിരു�ത്.
സ��മായി ഒരു േയാഗ ഗുരുവിെ� അടു�ു
േപാവാൻ േവണുവിന് അനുവാദം നൽകി. എെ�
ബാം�ൂരിൽ അയ�് േയാഗ ടീ�റും, െതറാ�ി�ും
ആവാനുമു� പരിശീലനം നൽകി. ഞ�ളിൽ
ചിലർ െമഡിേ�ഷൻ സമയ�് �പാണായാമം
െച��ിരു�ു, എ�ാൽ അെതാരി�ലും



ചി�േയാടുകൂടി ആയിരു�ി�. ഇെത�ാം െകാ�്,
േയാഗ ആദ�ം മുതേല ആ�ശമ�ിെല
ചി�യായിരു�ുെവ�് അവകാശെ�ടാനാവി�.

8. ആദ�ം മുതൽ�ുതെ� േയാഗെയ ഞ�െട
ആേരാഗ�കരമായ ദിനചര�യുെട
അവിഭാജ�ഘടകമായാണ് അ� ക�ത് എ�
അവകാശവാദെ� കുറി�ാെണ�ിൽ, അത്
സത�മാണ്. േയാഗ ന�താെണ�് അവർ
എേ�ാഴും പറയുമായിരു�ു. എ�ാൽ അതിൽ
അസാധാരണമായി ഒ�ുമി�, എെ� മു��ിയും
എേ�ാട് പറയുമായിരു�ു വളയുകയും
നിവരുകയും െച�ു� വ�ായാമ�ൾ വളെര
ന�താെണ�്. എ�ാൽ അതുെകാ�് ഈ
ആചാരം തുട�ിയത് അവരാെണ�്
അവകാശെ�ടാനാവി�.

9. അമൃതേയാഗ “ഹൃദയ�ിൽ നി�ും ജീവി�ൂ”
എ� സേ�ശ�ിൽ
അടി�ാനെ�ടു�ിയു�താണ്: അവരുെട
ഔേദ�ാഗിക തത�ചി�കനായ 002, ബാലുവിന്
ഒ�ുമി�ാ��യിൽനി�് അർ�മില�ാ�
അസംബ��ളു�ാ�ാൻ ന� കഴിവാണ്.
ഇവിെട ആശയ േചാരണം കൂടി നട�ിയാണ്
അത് സാധി�ിരി�ു�ത്,
വിശദവിവര�ളിേല�് പി�ീട് കട�ാം.

ഇെത�ാം ഒ�് ചുരു�ി പറയു�തിനായി ഒരു കടംകഥ
േചാദി�ുകയാെണ�ിൽ, അെത�െനയു�ാകും എ�ു
േനാ�ാം. എെ� ആദ�െ� സൂചന എെ��ാൽ ഒരു
മീൻപിടു��ാരെ� മകളുെട അടി�ാനപരവും
േമാശമായി നിർ�ി�തുമായ ഒരു സേ�ശെ� അവരുെട
ആദ� ശിഷ�ൻ ദൃഢെ�ടു�ുകയും �കമെ�ടു�ുകയും
െച��ത്. എെ� ര�ാമെ� സൂചന, തനി�് യാെതാരു
ൈവദഗ്ധ�വമി�ാ� ഒരു േമഖലയിൽ ഒരു
െവളിപാടുേപാെല �പത��െ�േട�ിവ� ഒരു ആചാര�.



മൂ�ാമേ�ത് ഒരി�ലും ഇ�ായിരു� ഒരു
േയാഗാപാര�ര�ം. നാലാമേ�ത്, പാര�ര�വുമായി
കപടമായി ഉ�ാ�ിയ ഒരു ബ�ം. അ�ാമേ�ത്,
പുരാതനമായി നിലനി�ുവ� സ����െള എടു�്
അവ A ഉ�ാ�ിയതാെണ� അവകാശവാദം.
ആറാമേ�ത് ഏ�വും ലളിതമായ ഒരാശയെ�
അതുല�െമ�ും മൗലികെമ�ും നൂതനമായെത�ും
പറ�ു� അവതരണം. ഈ സൂചനകൾെ�ല�ാമു�
അവസാന ഉ�രമാണ് അമൃതേയാഗ.
 

III. 4. പു�ത�ാരും അവരുെട അ�യും
 

ഞ�ൾ മ�ളും (തെ� ശിഷ��ാെര മ�ൾ എ�ാണ് A
വിളി�ിരു�ത്) A യും ത�ിലു� ബ�െ��ുറി�്
പറയുകയാെണ�ിൽ, A യുെട �ശ� കി�ാനും
അവേരാെടാ�ം സമയം െചലവഴി�ാനും ഞ�ൾ
പര��രം നിര�രം മ�രി�ുമായിരു�ു. ബാലിശമായ
ഈ മ�ര�ിൽ ആദ�കാല�ളിൽ ഞാനും
പ�ാളിയായിരു�ു, എ�ാൽ കാല�കേമണ ഞാനതിൽ
നി�് വിരമി�ുകയും സ��ം കാര�ം േനാ�ി
ജീവി�ുകയും െച��ു. ആദ�കാല�ളിൽ ഞ�ളുെട
ബാലിശമായ ഈ സ�ഭാവെ� A മുതെലടു�ുകയും
ഞ�െള സ�ാധീനി�ാനായി ഇത് ഉപേയാഗി�ുകയും
െച��ിരു�ു. A ഞ�െള മുേ�ാ�ു നയി�ാൻ
ഉപേയാഗി� ഒരു മാർ�മായാ� അ�് ഞാനതിെന
ക�ിരു�ത്. ഏതായാലും അെ�ാെ� A ഏത്
സാഹചര��ിൽ എ�ുതെ� െച��ാലും,
അതിെനാെ�യു� ന�ായീകരണ�ൾ ഞ�ൾ സ�യം
ക�ുപിടി�ുമായിരു�ു. കാല�കേമണ ആ�ശമം
രൂപെ��് ഓേരാരു�ർ�ുമു� േജാലികൾ �പേത�കം
�പേത�കമായി വീതി�െ��േ�ാേഴ�ും, ആകുലതകൾ
ഒ�ുമി�ാ� സേ�ാഷകരമായ സഹവർ�ിത��ിെ�



നാളുകൾ കഴി�ു േപായിരു�ു. A യുമായി േനരി�ു�
സ�ർ�ം കുറ�ുവരികയും ഭ�ജന�ളുെട തിര�്
കൂടിവരികയും െച�� സാഹചര��ിൽ ഞ�ളിൽ ഒരു
തരം അസൂയ വ�ു നിറ�ു. ഞ�ൾ�് �പേത�കം
ഉ�രവാദിത��ൾ ത�ിരു�ുെവ�ിലും A യ്�് എ�ാ
കാര��ളും അ�േ�ാൾ അറിയുകയും
നിയ��ി�ുകയും െച�ണം എ�ു നിർബ�മായിരു�ു.
എ�ാ കാര��ളും നിര�രമായി അവെര അറിയിേ��
ചുമതല ഞ�ൾ�ു�ായിരു�ു. A യുെട
തിര�ുകൾ�ിടയിൽ വളെര വിരളമാേയ അവെര
കാണാൻ കഴിയൂ എ�തിനാൽ ഞ�ൾ�് ധാരാളം
കാ�ിരി�ുകയും ഒരവസര�ിനായി െക�ുകയും
ഒെ� െചേ��ി വരാറു�്. ഇതുപലേ�ാഴും ഞ�െള
തളർ�ി. A ഈ സാഹചര�ം മുതെലടു�്
കൂടി�ാ��കൾ�് കൂടുതൽ അമാ�ം വരു�ിയിരു�ു.
പലേ�ാഴും ധാരാളം കാ�ിരു�് കുടി�ാ�� നട�ാെത
ഞ�ൾ�് നിരാശരായി മടേ��ിയും വ�ി�ു�്.

ഞാൻ യൂേറാ�ിൽ നി�് ഒരുമാസേ��് മട�ി
വരാറു�േ�ാൾ എനി�് A െയ എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
കാണാം എ� സാഹചര�മായിരു�ു. പലേ�ാഴും എെ�
മുൻസേഹാദര�ാർ ഒരു വർഷ�ിൽ അവെരാെടാ�ം
െചലവഴി�ു� അ�തയും സമയം തെ�, ആ ഒരു
മാസ�ിൽ ഞാൻ അവേരാെടാ�ം െചലവഴി�ിരു�ു.
ദീർഘകാലം �ല�ി�ാ�തിനാലും എെ�
ഉ�രവാദിത��ൾ കാരണവുമാണ് ഇെത�് ന�ായി
അറിയാെമ�ിലും അവർ�് എേ�ാട��ം അസൂയ
േതാ�ിയിരു�ു. A യുെട �ശ� കി�ാനായി ശിഷ��ാർ
പല േവലകളും കാണി�ുമായിരു�ു. ആദ�െമാെ�
താൻ എ�ാണ് െച�ു�െത�് വ��മായി അറിയു�,
േ�പരണകൾ�് വഴ�ാ�, വളെര �പാ��യായ ഒരു
ഗുരുവായിരു�ു അവർ. അവർ�് അസാമാന�മായ
വീര�വും ചുറുചുറു�ുമു�ായിരു�ു. ചു�ുമു�വരുെട
തട��െളാ�ും തെ� അവരുെട വാ�ുകളുെട

്



ശ�ി�് മു�ിൽ ഒ�ുമായിരു�ി�. A യുെട
ഉചിതമ�ാ� നടപടികെളയും തീരുമാന�െളയും
കുറി�ു� അഭി�പായവ�ത�ാസം തുറ�ു പറയുകയും
എതിർ�ുകയും െച��ിരു� ഒേര ഒരു ശിഷ�ൻ
ച��ുവായിരു�ു. അയാൾ അധികകാലം അവിെട
തുടർ�ില� എ�് െഗയിലിെ� പു��ക�ിൽ നി�്
മന�ിലായി. A തെ� പു�ത�ാർ എ�് വിളി�ു� മ�ു
സ�ാമിമാർ, ആദ�കാല�ളിൽ അ��ം സേ�ാചേ�ാെട
എതിരഭി�പായ�ൾ പറ�ിരുെ��ിലും, അവരുെട
ഗുരുവിെ� ഊർ��ിനും വീര��ിനും മു�ിൽ അത്
നിഷ്�പഭമാവുകയും, തുടർ�് ശിഷ�ർ
മി�ാെതയാവുകയും െച��ു. ആ�ശമ�ിന് വിേദശ�്
േനടാനായ പുേരാഗതിയും അതിെ� �പതിഫലം
എ�േപാെല ഇ��യിൽ കി�ിയ മതി�ും ത�ളുെട
പലതരം കഴിവുകൾ A യ്�് േവ�ി സമർ�ി� ധാരാളം
ഭ�രുെട വരവും എ�ാംകൂടി തീരുമാന�ൾ
അവരുേടത് മാ�തം എ� നിലയിേല�് കാര��ൾ
െകാ�ുവ�ു. അവെര ഉപേദശി�ാേനാ എതിർ�ാേനാ
ഇതര മാർ��െള�ുറി�് പറയാേനാ ആരുമി�ാെത
അവർ പതിെയ ആശയപരമായും �പവർ�ിയിലും
സർ�ശ�ിത�ം എ� ഭാവ�ിേല�് വഴുതി
വീഴുകയായിരു�ു.

ദൂരയാ�തകൾ െച�ു� പു�ത�ാർ�് അവർ
�പേത�ക�ശ� െകാടു�ിരു�ു. അ�രം പു�ത�ാർ
യാ�ത പുറെ�ടും മു�് താനുമായു� ബ�ം
ഊ�ിയുറ�ി�ു� തര�ിൽ A െപരുമാറിയിരു�ു.
പു�ത�ാ�് ഏകാ�ഗത ന�െ�ടാെതയും
വഴിെത�ാെതയും സാധന തുടരു�തിനായിരു�ു ഇത്.
ഈ �പേത�ക �ശ�യും പരിലാളന�ളും പലേ�ാഴും
അനിയ��ിതമാവുകയും പി�ീടെതാരു
ശീലവമാവുകയും െച��ി�ു�്.

A യ്�് ബാലുവിേനാടു� �പേത�ക ബ�െ��ുറി�്
െഗയിലിെ� പു��ക�ിൽ പറ�ി��്. എ�ാ



സത�സ�തേയാെടയും അ�െന ഒരു �പേത�ക ബ�ം
ഇ� എ�് പറയാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹിേ�െന. കാരണം
ആേരാടും �പേത�ക താ��ര�മി�ാെത എ�ാവെരയും
ഒരുേപാെലയാണ് സ്േനഹി�ിരു�ത് എ�ാണ് A എെ�
വിശ�സി�ി�ിരു�ത്. എ�ാൽ ഏെതാരു ബ��ിലും
ഉ�തുേപാെല പര��രമു� ആകർഷണവും
ആരാധനയും മുഷി�ിലുെമ�ാം പല ബ��െളയും
മാ�ിമറി�ുകയും ചിലത് ബു�ിമു�ിലാ�ുകയും
െച�ും. അതുെകാ�ുതെ� ഓേരാ പു�തനുമായു� A
യുെട ബ�വും വ�ത���മായിരു�ു.
ഓേരാരു�േരാടുമു� സംസാരരീതിയും അവെര
ഞ�ളുമായി ബ�ി�ി�ിരു� ൈവകാരിക ബ�വും
വ�ത���മായിരു�ു. ഓേരാരു�ർ�ും വ�ത���മായ
കാര��ളാണ് പഠി�ാൻ ഉ�ായിരു�ത്;
ഓേരാരു�രുെടയും പ�തികളും പരിമിതികളും
സം��ാരവും വ�ത���മായിരു�ു.

െഗയിലിന് അവർ പു��ക�ിൽ എഴുതിയതിൽ നി�ും
അധികമായി ധാരാളം കാര��ൾ അറിയാം. പു��കം
�പസി�ീകരി�തിന് േശഷം അതിൽ ഉൾെ�ടു�ാ�
ധാരാളം കാര��ൾ; അതിെ� ത��പരവും
അ�ീലവുമായ വിശദാംശ�േളാെട െഗയിൽ എേ�ാട്
പറ�ി�ു�്. 350 േപജു�
അനുഭവ�ുറി�ായതിനാലാണ് അധികം വിശദാംശ�ൾ
അതിൽ ഉൾെ�ടു�ാതിരു��. െഗയിൽ എേ�ാട് ഓേരാ
കാര��ൾ െവളിെ�ടു�ുേ�ാഴും ഒരു കടംകഥ േപാെല
ഒരി�ൽ േതാ�ിയ എെ� സ��ം അനുഭവ�ൾ
മാ��ിക വിദ�യാെല�േപാെല എെ� മു�ിൽ
ചുരുളഴിയുകയായിരു�ു.

കൂടുതൽ പറയു�തിനുമു�് കുറ�് െപാതുവായ
ചി�കൾ വിവരി�ാം. ഞാൻ വംശീയമായി ആഗ്േളാ
സാ��േണാ ഇ��േനാ അ�. ഒരുപാട് കാലം പര�രാഗത
ഇ��ൻ സം��ാരവുമായി ലയി�ുേചർ�്
ജീവി�ുെവ�ിലും, അടി�ാനപരമായി ഞാൻ



അറുപതുകളിെല �ഫ�് സാമൂഹിക
ഉദാരവൽ�രണ�ാൽ �പേചാദിതനായി ഉദാരചി�നും
വിശാല മന��നായ ഒരു �ഫ�് യൂേറാപ�ൻ ആയി തെ�
തുടർ�ു. സേ�ാചവും അതിവിനയവും എെ�
സം��ാര�ിെ� ഭാഗമ�; ഈ പ�ാ�ല�ിൽ േവണം
എെ� വിചാര�െള നി�ൾ വിലയിരു�ാൻ.
കാര��ൾ െവ�ി�ുറ�് പറയു�താണ് ന�ത് എ�
പ��ാരനാണ് ഞാൻ. �പേത�കി�് ആ�ാവിെനയും
മനുഷ�ജീവിതെ�യും കുറി�് പറയുേ�ാൾ
വ��തയും ലാളിത�വും േനരും ഞാൻ ഏ�വും
വിലകൽ�ി�ു� മൂല��ളാണ്.

A യ്�് ഏെത�ിലും ഒരു �പേത�ക വ��ിേയാേടാ
വ��ികേളാേടാ ഉ�ായിരി�ാവു�
ൈലംഗികബ�െ��ുറി�് പറയുകയാെണ�ിൽ,
അവർ�് എ�ുെകാ�ായിരി�ും ചിലരുമായി ഈ
�പേത�ക ബ�ം ഉ�ാവുകയും മ�ു�വരുമായി
ഇ�ാതിരി�ുകയും െച��ത്? നമു�് ഇ�മു� ഒരുപാട്
േപരു�ാവും, എ�് കരുതി എ�ാവരുമായി ഇ�രം
സ�കാര� ബ��ിന് കഴിയി�. െപാതുെവ
ബ��ളിെല അഭിനിേവശെ� സംബ�ി�ു�
നിഗൂഢതയാണിത് (അേതാ, അവിഹിതമായി സ�ാധീനം
െചലു�ാനു� വഴിേയാ(?)...). ചില �പേത�ക
വ��ികളുമായി അവർ�ു�ായിരി�ാവു�
സ�കാര�ബ�ം, ആ വ��ികളുെട പഠി�്, സം��ാരം,
വ��ിസ�ാത���ം, വില�ുകെള�ുറി�ു� അവരുെട
ധാരണ, സാമൂഹിക സാം��ാരിക രാഷ്�ടീയ �ഭ�ുകെള
മറികട�ാനു� അവരുെട കഴിവ് എ�ിവെയ
ആ�ശയി�ിരി�ും എ�ാണ് എനി�് േതാ�ു�ത്. ഈ
ബ��ൾ കൂടുതലും അവെര ആ�ശയി�്
എ�തിേന�ാൾ അവരുെട പു�ത�ാെര
ആ�ശയി�ായിരു�ിരി�ാം. അേതസമയം ഒരു
ബ��ിെല െകമിസ്�ടി നിഗൂഢമാെണ�്
നമു�റിയാം. അ�െന േനാ�ുേ�ാൾ അവർ
പു�ത�ാെരെയ�ാം ഒ�ുേപാെല സ്േനഹി�ിരുെ��ിൽ



കൂടിയും അവെര�ാവരുമായി സ�കാര�ബ�ം േവണം
എ�് നിർബ�മില�. ഇതുകൂടാെത അവരുെട
പു�ത�ാരുമായു� ബ��ിന് പല രൂപ�ളും
ഭാവ�ളും ഉ�ായിരു�ു: ഇേ�യ��് പര�രാഗതമായ
ഗുരുശിഷ�ബ�ം, അേ�യ�െ� മായികമായ
ആസ�ി നിറ� ഭ�നുമായു� ബ�ം, ഇതിന്
ര�ിനുമിടയിൽ അടു��ിെ�യും സ�ീർ�തയുെടയും
അവ��മായ േമഖല. ഇതിെ� അനുപാതം
എ�െനെയ�ത് സാഹചര�വും മന�ിതിയും
അനുസരി�ാവും. എ�ിരു�ാലും ഏ�വും ഗാഢമായ
ബ�മു�ാവു�ത് ശിഷ�ൻ/ ആ��ാനിയായ
കമിതാവ്/ പു�തൻ എ�തിെ�െയ�ാം സ�ലന�ിലാണ്.
അതിനാൽ തെ� ആ�ീയ വഴിയിൽ നി�്
വ�തിചലി�ാനു� അപകടസാധ�ത ഇതിൽ
വ��മാവു�ു�്. പുറേമ�് അതിരൂ� ധാർ�ിക
മതാചാര�ളു�വരാെണ�ിലും സ�കാര�തയിൽ
എ�ാം സ�ാഗതം െച�ു� വിശാലഹൃദയരായ ധാരാളം
ഇ���ാെര ഞാൻ ക�ി�ു�്. താ��ിക് രീതി അതിെ�
വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. വാമ ത��ശാസ്�ത�ിൽ
അെ��ിൽ വാമചാരയിൽ (സഹജിയ എ� ബംഗാളിെല
മധ�കാലഘ��ിൽ തുട�ിയ �പ�ാന�ിലും
ൈവ��വരുെട ചില �പേത�ക ഉപവിഭാഗ�ളിലും)
ഗുരുവും ശിഷ�നും ത�ിലു� ൈലംഗിക ബ�ം
അനുവദനീയമാണ്. ബാ�ിെയ�ാ വിഭാഗ�ളിലും അത്
തീർ�ും നിഷി�വുമാണ്.

െപാതുവായ ഈ �പതിഫലന�ൾ�് പുറേമ A യുെട
െച��ികളിൽ ഒരു വലിയ �പ��മു�ായിരു�ു.
ല��ണ�ിന4്2 വിശ�ാസികളും ഏ�വും ഉ�തരായ
രാഷ്�ടീയ�ാർ, സാമൂഹിക സാം��ാരിക രംഗെ�
�പമുഖർ എ�ിവെരയും ഒരുമി�ു െകാ�ുവ�് ഒരു
വലിയ സാ�മാജ�ം തെ� പടു�ുയർ�ിയ ആളാണ് A.
ഈ നാ�ിെലയും രാജ�െ�യും മത�ിെലയും,
സാം��ാരികവും ആ�ീയവുമായ ആചാര�േളാട്
ബഹുമാനം �പദർശി�ി�ുെകാ�്, വിധി�പകാരം



നി�� യു� ആളാെണ�ും �ബ�ചാരിണി ആെണ�ും
ലൗകികബ��െളാ�ുമി�ാ� ൈവരാഗിയാെണ�ും
അവകാശവാദം ഉ�യി�ുകയും എ�ാൽ മറവിൽ
ഇതിെന�ാം േനെര വിപരീതമായി �പവർ�ി�ുകയും
െച�ു�ത് വലിയേതാതിെല വ�നയാണ്.

വ��ിപരമായി പറ�ാൽ ഇ��യിൽ
�ബ�ചര��ിനു� അമിത�പാധാന�ം
കാലഹരണെ��തും, ഇ�െ��ാല�് നട�ാ�തും
ആണ്. ലൗകിക ജീവിതെ� അധഃപതി�തായി
ക�ിരു� അതി�പാചീന വിധികളിൽ നി�് രൂപം
െകാ�താണ് അത്. ഭൗതികജീവിതെ� ഏ�വും
അധഃകൃതമായും, മെ��ാം ത�ജി� ആ�ീയവും
അതീ��ിയവുമായ ജീവിതെ� ഏ�വും
േമെല�ിടയിലും �പതി�� ി�ു� ഒരു കാ���ാടാണിത്.
ഈ വിഷയെ��ുറി�് വിശദീകരി�ാൻ തുട�ിയാൽ,
�പേത�കമായി ഒരു പു��കം തെ� എഴുേത�ിവരും.
എ�ിലും കുറ�ു വരികൾ ഇവിെടയും അ��ം വിശദമായി
വരു� ചാപ്�റുകളിലും പറ�ു േപാകാം എ�്
കരുതു�ു. ഇ�െ� കാല�്, ഏത് രാജ�െമേ�ാ
മതെമേ�ാ വ�ത�ാസമി�ാെത വളെര�ുറ�്
ആളുകൾ�് മാ�തം അനു�� ി�ാൻ കഴിയു� ഒ�ാണ്
�ബ�ചര�വൃതം. പുറംേലാകെ� കുടുംബ രാഷ്�ടീയ-
സാമൂഹിക ഉ�രവാദിത��ൾ നിർവഹി�്
സ�ു�രായി കഴിയാനാവാ� ആളുകെളെ�ാ�ാണ്
ഇ�് ആ�ശമ�ൾ നിറ�ിരി�ു�ത്. ഇതിൽനിെ�ല�ാം
അകെലയായി ത�െള അംഗീകരി�ു�,
ഉൾെ�ാ��� മെ�ാരു കുടുംബം നിർ�ി�ാനാ�
അവർ �ശമി�ു�ത്. ൈവകാരികമായ
െവ�ുവിളികെളയും ശാരീരിക തൃ��കെളയുെമ�ാം
ഉേപ�ി�ാൻ പ�ിയ ഒര�രീ�മാണ് ആ�ശമ�ളിൽ
ഉ�ത്. മന�ൂർവമാ� “ത�ജി�ുക” എ� വാ�്
ഉപേയാഗി�ാ�ത്; എെ��ാൽ ത�ജി�ുക എ�ത്
േബാധപൂർ�മു� ആേലാചനയ്�് േശഷം െച�ു�
ദൃഢതയു� �പവർ�ിയാ�. നമു�് അവകാശം
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ന�െ��തിെനയാണ് ന�ൾ ഉേപ�ി�ു�ത്; പരാജയം
സ�തി�് ഉേപ�ി�ുേ�ാൾ അെതാരു ദൗർബല�മാ�.
എ�ാ ആ�ശമവാസികൾ�ും അവരവരുെട ഹൃദയം
തുറ�് സ്േനഹി�ാൻ കഴി�ാൽ, �പണയ�ിെലയും
രതിയിെലയും ആ�ീയതയും ൈദവികത�വും
മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ാൽ, ഈ ആ�ശമ�െള�ാം
തെ� വിജനമായി മാറും എ�് ഞാൻ ഏ�വും
ആ�ാർ�മായി വിശ�സി�ു�ു. ഇതു പറയുേ�ാൾ
അവർ അവരുെട ആ�ീയപാത ഉേപ�ി�ും എ��
അർ�മാ�ു��. മറുവശ�് േമൽ�റ�േപാെല
ആദ�ം അവനവെന�െ� �പാ��മാ�ാെത
തുടരുകയാെണ�ിൽ വഴിപിഴ� േപാ�ും
ൈവകൃത�ളും ഒെ� ഉ�ാവാം.

െഗയിലിെ� പു��ക�ിൽ പറ�ി�ു�
ൈലംഗികബ��െള കുറി�ാെണ�ിൽ, അവർ
പറ�ത് സത�മാെണ�് എെ� സ��ം അനുഭവ�ളിൽ
നി�് എനി�് ഉറ�ി�ാൻ കഴിയും. നി�ളിൽ
െഗയിലിെ� പു��കം വായി�ി�ു�വർ�്, A യുെട
ൈലംഗിക പ�ാളികളുെട കൂ��ിൽ ഒരു “പാ�ാത�ൻ”
ഉ�ായിരു� കാര�ം ഓർ�യു�ാവുമേല�ാ, അത്
ഞാനായിരു�ു. ഇതിെന�ുറി�് വിശദമായി അടു�
ചാപ്�റിൽ ഉ�്. വളെര െകാ�ം A േയാെടാ�ം വളെര
അടു�് ഇടെപ�ി�ു�തിനാൽ, െഗയിലിെ�
പു��ക�ിൽ പറ�ി�ു� ബാലുവിെനയും
റാവുവിെനയും മ�ുചിലെരയും43 കുറി�ും എനി�്
�ിരീകരി�ു പറയാനാവും.

ഈ ര�് വ��ികളുമായു� ഇ�രം സംഭവ�ൾ�്
ഞാൻ േനരി�് സാ�ിയായി�ിെ��ിലും, ബാലുവിെ� A
േയാടു� മറ�ു വയ്�ാനാവാ� അഭിനിേവശ�ിന്
(അ��ം കൂടി അട�മു� രീതിയിൽ റാവുവിെ�യും)
പലതവണ ഞാൻ സാ�ിയായി�ു�്. ഇേത സംഭവ�ൾ
െഗയിലിെ� കാര��ിലും ആവർ�ി��. േനരെ�
പറ� പല കാര��ൾ െകാ�ുതെ� ഞാൻ ഇതിേനാട്
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ക�ട�് ആവശ�മു� മ�ുകാര��ളിൽ �ശ�
െചലു�ാൻ �ശമി�ു. പേ� എ�തകാലമാണ്
ക�ടയ്�ുക; ല��ണ�ിന് ആളുകെള ഇത്
ബാധി�ുേ�ാേഴാ? അ�െനെയ�ിൽ,
തുറ�ുപറയാനു� സമയം ഇതാെണ�് േതാ�ു�ു.
െഗയിലിെ� പു��കം വായി�ി�ി�ാ� ആളുകൾ�്
േവ�ി ചില �പധാന സംഭവ�ളിേല�് തിരി�ു േപാവാം.
െഗയിലിെ� കഥയിെല 15- ഉം 21- ഉം ചാപ്�റുകളിൽ ഇവ
ലഭ�മാണ്.

ആയിര�ി െതാ�ായിര�ി എൺപതുകള�െട
മധ��ിൽ (1986 നുമു�്), ഇ��യിൽ വ�്, െഗയിൽ
പുറ�ുനി�് A യുെട െബഡ്റൂമിേല�് കട�ു
വ�േ�ാൾ കാണു�ത് A യുെട കിട�യിൽ നിൽ�ു�
ബാലുവിെനയാണ്, അയാൾ ആെക ഒരു െവ� ഷർ�്
മാ�തമാണ് ധരി�ിരു�ത്. A അയാളുെട മു�ിലായി
മു�ുകു�ി നിൽ�ു�ു, അവരുെട മുഖം അയാളുെട
ന�മായ ജനേന��ിയ�ിൽ നി�് ഇ�ുകൾ മാ�തം
അകെലയാണ്. െഗയിൽ െഞ�ിേ�ാെയ�ിലും മെ�ാ�ും
കരുതിയി�. അയാൾ െതാലി�ുറെ� എേ�ാ അവെര
കാ�ുകയാണ് എ�ാണ് കരുതിയത്.

1987 ജൂൺ മാസം സാന്റാ െഫ, ന�ൂ െമ��ിേ�ാ. A യ്�്
ബാലുവുമായി “സ�കാര�നിമിഷ�ൾ”
പ�ുവയ്�ു�തിന് A യുെട നിർേ�ശ�പകാരം
െബഡ്റൂമിെല വസ്�ത�ൾ സൂ�ി�ു� ഉ�റയിൽ
െഗയിൽ കാ�ിരി�ുകയായിരു�ു. െബഡ്റൂമിെ�
വാതിൽ തുറ�ു� ശ�ം േക� െഗയിൽ, അവിെട നി�്
പുറ�ുവ�ു. A ശുചിമുറിയിലായിരു�ു, ബാലു മുറിവി�്
പുറ�ു േപായി�ുമു�ായിരു�ു. െബ�ിന് സമീപം
നില�് ബാലുവിെ� േതാർ�് കിട�ു�ു�ായിരു�ു.
അത് എടു�ാനായി കുനി�േ�ാൾ അതിെല
ശു��ിേ�തായ കറ െഗയിൽ ക�ുപിടി�ു.
നിമിഷ�ൾ�ു�ിൽ ബാലു െകാടു�ാ�് േപാെല വ�്
അവളുെട ൈകയിൽ നി�ാ േതാർ�്
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പിടി�ുവാ�ുകയും, അത് ക�ിെവ��ിൽ
വീണതാെണ�് ഇടർ�േയാെട പറയുകയും െച��ു.
െഗയിൽ അ�തയ്�ും വിഡ്ഢിയും
നി��ള�യുമായിരു�ി�; അവർ ത�ിൽ
വർഷ�ളായു� ശാരീരിക ബ�ം െഗയിലിന്
മന�ിലായി. കുറ�ു വർഷ�ൾ�ുമു�് ക� ക�ിലിൽ
നി� സംഭവം തീർ�ും വിഭി�മായ മെ�ാരു
അർ�േ�ാെട അവളുെട മന�ിേല�് കട�ുവ�ു.
അേതസമയം സ��ം കാര�െ��ുറി�് െഗയിലിന്
ആശ�യും േതാ�ി, ഇേ�ാൾ ബാലുവിനും ഗുരുവിനും
തനി�് കാര��െള�ാം മന�ിലായി എ�കാര�ം
അറിയാം. ഇേത�ുറി�് A ഒരി�ലും േനരിെ�ാ�ും
പറ�ി�, പേ� െഗയിലിെ� ഭയം
അ�ാന�ായിരു�ി�. A ഇതിെന�ുറി�് യാെതാ�ും
അറിയാ�, നി��ള�നായ ഒരു ശിഷ�െന െകാ�ാണ്
ഭീഷണി മുഴ�ി�ത്. അയാൾ പറ�ത് ഇ�െനയാണ്
“നിെ� മന�ിൽ പാപ ചി�കളു�ാവു�ു” എ�് A
എേ�ാട് പറ�ു. “നിന�് നൂറു ശതമാനം
വിശ�ാസമുെ��ിൽ മാ�തേമ A െയ േസവി�ാൻ കഴിയൂ.
അെ��ിൽ നിെ� ഇവിടു�് മാ�ാൻ A
നിർബ�ിതയാവും, ആ�ശമ�ിൽ തുടരാൻ േപാലും
നിന�ാെയ�ു വരി�”. ഭയെ��ുേപായ െഗയിലിെ�
ആേലാചന ഈ വിധ�ിലായിരു�ു, “ഈ സംഭവം എെ�
വിശ�ാസെ�യും ഭ�ിെയയും ബാധി�ാൻ
അനുവദി�ാൽ, അത് എെ� െത�ാകും, ഞാെനാരു ന�
ശിഷ� അ�ാെതയാവും. ഈ സ�ർഭ�ിെ�
കാപട�െ��ുറി�് ആേലാചി�ാനു� ൈധര�ം
േപാലും എനി�ു�ായിരു�ി�. ആ�ശമ�ിെല
മെ��ാവരും, A യുെട നിർേദശ�ിൽ വി�ുവീ��യി�ാെത
�ബ�ചര�ം അനു�� ി�ു�വരാണ്, വിവാഹിതരായ
ദ�തികൾ േപാലും. അതിനു വിരു�മായി ആെര�ിലും
�പവർ�ി�ാൽ അവെര A കർശനമായി താ�ീത്
െച�ുകയും, ഉപ�ദവി�ുകയും െച��ിരു�ു. ഒരുവശ�്
A യും ബാലുവും ത�ിലു� ബ�ം എെ�



െത�ി�ാരണയാേണാ എ�് േപാലും എനി�്
േതാ�ിേ�ായി”. അ�െന ഭീഷണികളുെടയും സ��ം
വിശ�ാസ�ിെ�യും പുറ�് െഗയിൽ െതളിവുകെള
അവഗണി�ുകയായിരു�ു.

1990/91 ഹവായ് യുഎസ്എ യിൽ വ�് െഗയിൽ ഈ
കമിതാ�ൾ മിഷണറി െപാസിഷനിൽ ബ�െ�ടു�ത്
കൺമു�ിൽ ക�േ�ാൾ, ന�ായീകരണ�ളുെട ആ
ചീ�ുെകാ�ാരം തകർ�ുവീണു. A യുെട മുറിയിെല ജനാല
തുറ�ു കിട�ിരു�ു, തടിെകാ�ു�ാ�ിയ
വരാ�യിൽ നി�ാൽ ജനാലയിൽ കൂടി അകം
കാണാെമ�് അവർ ഓർ�ില�. ഈ കാ�� ക�തും
െഗയിൽ മറ�ു നി�ു, കഴി� തവണെ�
ഭീഷണികൾ�് േശഷം വീ�ും ഇതിന് സാ�ിയായി
പിടി�െ�ടാൻ അവരാ�ഗഹി�ി�. എ�ാൽ
േനരിൽ��തിനാൽ തെ� െത�ി�ാരണയാെണ�ും
മ�ുമു� ന�ായീകരണ�ൾ െകാ�് സ�യം
സമാധാനി�ാൻ അവർ�് പിെ� കഴി�ി�.
�പഥമശിഷ�രുെട കൂ��ിലു� പുരുഷ�ാർ വ�ു
േപായി�ഴി�ാൽ പലേ�ാഴും േതാർ�ുകൾ
അല�ാനായി െവ��ിലി�ിരി�ു�ത് എ�ിെന�്
െഗയിൽ മന�ിലാ�ി. ചില സമയ�ളിൽ A യുെട
കിട�വിരിയിലും അവർ ശു��ിെ� അടയാള�ൾ
ക�ു. െഗയിൽ ആദ�മായി ആ�ശമ�ിൽ
ബലാ�ംഗ�ിനിരയായ േശഷം അതി�കമി ഒരു
േതാർ�ിൽ ബീജസ്ഖലനം നട�ിയേ�ാഴും,
േതാർ�ുകള�െട കർ�ം അവർ�് മന�ിലായി. ഈ
കഠിനമായ അനുഭവ�ിെ� വിശദാംശ�ളിേല�്
പി�ീട് വരാം.

െഗയിൽ പറയു�തു �പകാരം ബാലുവിെ� പതിവായു�
യാ�തകൾ�് മു�് അയാൾ എേ�ാഴും A യുമായി
സ�കാര� നിമിഷ�ൾ േവണെമ�് ആ�ഗഹി�ു.
പലേ�ാഴും A യുെട മുറിയിെല ൈല�്
െകടു�ാെതയാവും ഇത്. ൈല�് െകടു�ിയാൽ അത് A



�പാപ�യാെണ�് റാവുവിന് െകാടു�ു�
ഗൂഢസേ�ശമാവും (റാവുവിെ� മുറി െതാ�ടു�്
കാണു� രീതിയിൽ തെ�യായിരു�ു). അതിനാൽ
അവർ െഗയിലിേനാടും, മെ� േസവികേയാടും അവരുെട
മുറിയിൽ ഇരി�ാൻ ആവശ�െ��ി�്, പു�തെനയും കൂ�ി
മുകളിൽ അടു�ളയായി ഉപേയാഗി�ു� െഗയിലിെ�
മുറിയിേല�് േപാവാറു�്. അൽപസമയ�ിനുേശഷം
ര�ാളും തിരിെക വരികയും, േതാളിൽ ഒരു േതാർ�ും
മുഖ�് �പസ�തയുമായി ബാലു പുറേ��്
േപാവുകയും െച�ും.

A യുെട മെ�ാരു ശിഷ�നായ റാവുവിെന കുറി�ും
െഗയിൽ പറ�ി�ു�്, അയാൾ ഒരു
പതിവുകാരനായിരു�ു, A യുെട മുറിയുെട താേ�ാലും
അയാളുെട ൈകവശമു�ായിരു�ു. അയാൾ
ആ�ശമ�ിെ� ഓവർസിയറായിരു�� കാരണമാണ്
അ�െന എ�ാണ് A തെ� ഒരി�ൽ പറ�ത്.
െഗയിലിെ� പു��ക�ിെല ചാപ്�ർ 21 ൽ അതിെ�
വിശദാംശ�ൾ െതളിവുകളുെട വിവരണേ�ാെടാ�ം
വായി�ാവു�താണ്. �പഥമശിഷ�രുെട കൂ��ിലു�
മ�ുപലെരയും ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ ക�ി�ു�്.
ഈ �പഥമശിഷ�ർ വ�ുേപായേശഷം, ര�് നിലകൾ
ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു� കതക് A തുറ�ുകയും, െഗയിൽ
തിരിെക മുറിയിൽ �പേവശി�ുകയും െച�ുേ�ാൾ
പലേ�ാഴും A യുെട െപ�ിേ�ാ�് തലതിരി�്
ധരി�ിരി�ു�തായി െഗയിൽ �ശ�ി�ി�ു�്.

ഇത് കൂടാെത കുറ� പ�ം മ�് മൂ�ുേപർ കൂടിയു�്,
അവരുെട േപര് െഗയിൽ വ��മാ�ിയി�ി�. അവരിൽ
ഒരാൾ A യിൽ നി�് തനി�് ഒരു ൈലംഗികേരാഗം
പകർ�തായി പരാതി��് എഴുതിയ സംഭവവുമു�്.
പിെ� 1990 കളുെട അവസാന�ിൽ ന�ൂേയാർ�ിെല
ഒരു ഇടു�ിയ അ�ാർ�്െമ� റിൽ ഒരു ശിഷ�ൻ A
േയാെടാ�ം സമയം െചലവഴി� േശഷം, കാർെപ�ിൽ
വീണ ശു�ം േപ�ർ ട�ലുകൾ വ�് തുടയ്�ുകയും A

്



അവ കുളിമുറിയിെല േവ�് ബി�ിൽ ഇടുകയും, �പ��ു ത
ശിഷ�ൻ പാെ��ി അത് നശി�ി�ാനായി
േടായില�ിൽ �ഷ് െച�ുകയും, േടായില�്
അട�ുേപാവുകയും െച��ു. എ�ാൽ അതിനിടയിൽ
െഗയിൽ അത് ക�ിരു�ു. ഈ പറയു�ത്
ആെര�ുറി�ാെണ�് ആ �പ��ു ത സ�ാമി�്
മന�ിലായിെ�ാ�ും. ഈ സംഭവ�ൾ ര�ായിര�ിന്
മു�് നട�വയാണ്. ന�ൾ ഇേ�ാൾ 2020 ലും; ഈ ര�്
പതി�ാ�ിൽ എെ�ാെ� നട�ുെവ�് ആർ�റിയാം.

ചില സമയ�ളിൽ A എേ�ാട്
സ്�തീൈലംഗികതെയ�ുറി�് നിർ�ി�മായതും
വ��മായതുമായ േചാദ��ൾ േചാദി�ാറു�ായിരു�ു.
തിരിെ�ാ�ും േചാദി�ാെത, എനി�് അറിവു�ത്
േപാെല ഞാൻ അതിെന�ാം ഉ�രവും നൽകിയിരു�ു. A
യ്�് ഭ�രുെട േചാദ��ൾ�ു�രം പറയാനാവും
ഇ�െന േചാദി�ു�ത് എ�ാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ഇ�്
തിരി�ു േനാ�ുേ�ാൾ, അവെയ�ാം അവരുെട
വ��ിപരമായ അനുഭവ�െള�ുറി�ായിരി�ാം എ�്
സംശയിേ��ിയിരി�ു�ു.

A യുമായി ഗുരുശിഷ�ബ�ം മാ�തം നിലനിർ�ു�
�പഥമശിഷ�രുെട കൂ��ിലു�വർ�്, ത�ളുെട ഗുരു
മ�ു സേഹാദര�ാരുമായി നിര�രം രഹസ�ബ�ം
പുലർ�ു�ു എ�തും, അവർ�് A യുെട മുറിയുെട
താേ�ാൽ വെര ൈകവശമുെ��ു�തും, രാ�തിയിൽ
രഹസ�സ�ർശനം നട�ു�ു എ�ു�തും എ�െന
അംഗീകരി�ാൻ കഴിയും? ഈ �പവർ�ിയിൽ എേ�ാ
വലിയ തകരാറു�്. A അവരുെട കുടുംബാംഗ�ളിൽ
നി�് െചറു��ിൽ അനുഭവി� പീഡന�ിെ�യും
ൈവകൃത�ിെ�യും പരിണിതഫലമാേണാ ഈ
�പവർ�ികെള�് ഞാൻ പലേ�ാഴും സംശയി�ി�ു�്.

A യുെട ജീവചരി�ത�ിൽ; ഭാവ�ൾ െച�ാൻ തുട�ിയ
കാല�് ൈദവികത�ം കാരണം അവർ�് ആർ�വം



നില�ു എ�തിെന�ുറി�് അവകാശെ��ി�ു�്
എ�ു�ത് െഗയിൽ പറ�ത് സത�മാണ്.
വ��ിപരമായി ആർ�വം ഉ�ായിരി�ുകേയാ
ഇ�ാതിരി�ുകേയാ െച�ു�ത് അ�പസ�മാെണ�്
ഞാൻ കരുതു�ു. അത് ശരീര�ിെ� ൈനസർഗിക
�പവർ�നമാ�, ഒരാളുെട ആ�ീയതെയാ
അതീ��ിയതെയാ അത് നിർ�യി�ു�ില�. പുേരാഗമന
ഇ��യ്�് ആർ�വം അശു�മാെണ�
കാലഹരണെ�� പരിഹാസ�മായ ധാരണ മാ�ാനു�
സമയം അതി�കമി�ു. ആർ�വകാല�് സ്�തീകൾ
പര�ു� അശു�ി, ഛർ�ിയായും
മുഖ�ുരുവായുെമ�ാം അവെര ബാധി�ു�ത് A
പലേ�ാഴും അത�ു�ി കലർ�ി ഞ�ൾ�് െതളിയി�ു
ത�ി�ു�്. ഇത് പു��ക�ിൽ
പറ�ിരി�ു�തുേപാെല െഗയിലിെന ഇടയ്�ിെട
അക�ിനിർ�ാൻ കാരണമായി�ു�്. ഏെതാരു
ആേരാഗ�വതിയായ സ്�തീെയയും േപാെല A യ്�ും
ആർ�വമു�ായിരു�ു. സ�ാഭാവികമായും
ഭാവ�ിെ�യും ദർശന�ിെ�യും സമയ�ും അവർ�്
ആർ�വമു�ാവാറു�്. അവർ�് ആർ�വമു�
സമയ�് ദർശന�ിനിടയിൽ അവെര ��ർശി� എ�ാ
ശു�ിനി�� �ാെരയും ഞാെനാ�് ക�ിറു�ി കാ�ു�ു.
ദർശനം കഴി�് മുറിയിേല�് േപാകു� ചില സമയ�്
എ�െനയാണ് A െഗയിലിേനാട് തെ� െതാ�ുപി�ാെല
നട�ാൻ ആവശ�െ�ടു�െത�് െഗയിൽ തെ�
പു��ക�ിൽ വിശദമായി പറ�ി�ു�്. A തനി�്
ആർ�വം തുട�ിെയ�ു കരുതി തെ� െവ�
വസ്�ത�ിെല കറ ആരും കാണാതിരി�ാനായിരു�ു
ഈ �പവർ�ി. എെ� കാര��ിൽ, ഞ�ളുെട സ�കാര�
സംഭാഷണ�ളിൽ നി�് എനി�് വ��ിപരമായി
അറിയാം ചില സമയ�ളിൽ അവർ ഗർഭിണിയാേണാ
എ�് ഭയ�ിരു�ുെവ�്. അതിെ� വിശദവിവര�ൾ
വരും ചാപ്�റുകളിലു�്. പേ� േനാ�ൂ, നി�ൾ�്



ആർ�വേമാ ൈലംഗികബ�േമാ ഇ�ാതിരിെ�
എ�െനയാണ് ഇ�രം സംശയ�ൾ വരു�ത്. ഒരി�ൽ
�ഫാൻ സിൽ വ�് യൂേറാ�ിെ� േമൽേനാ�മു�
�ബ�ചാരിണി A െയ േഡാ��െറ കാണി�ാൻ
െകാ�ുേപായേ�ാൾ A യ്�് ആർ�വമു�തായി
മന�ിലാ�ി. സ�ാഭാവികമായും
േരാഗനിർണയ�ിനായി േഡാ��ർ A യുെട അവസാന
ആർ�വ തീയതി എ�ാെണ�് അേന�ഷി�ു. ഏ�വും
സ�ാഭാവികമായി A അതിന് മറുപടിയും പറ�ു.
എെ�േ�ാെല ഒരു ഭ�ന് അെതാരു വിഷയേമ
ആയിരു�ി�, എനി�് ആ�ീയാേന�ഷണം
മാ�തമായിരു�ു സർ��പധാനം. എ�ിരു�ാലും,
അവനവൻ ജീവി�ു� പാര�ര��ിന് േയാജി�
രീതിയിൽ ഒരു �പതി�ായ കളവായി നിർ�ി�്
ല��ണ�ിന് ആളുകെള കബളി�ി�ു�ത് േചാദ�ം
െച�െ�േട�താണ്.

ശാരീരികശു�ി എ� േപരിലു� കൃ�തിമ�ിെന കവ�്
വയ്�ു�താണ് മ�ു പല സംഭവ�ളും.
അേബാർഷനകള�ം ഗർഭമലസലും േപാലു� സംഭവ�ൾ
ഭ�െര െഞ�ി�ുക തെ� െച�ും.
നാഗർേകാവിലിെനയും അവിെടയു� �ിനി�ുകെളയും
കുറി�് അവേരാട് േചാദി�ുേനാ�ൂ. തിരുവന�പുര�ു
നി�് 70 കിേലാമീ�ർ അകെലയു� ഈ പ�ണം A യ്�്
ന�ായി അറിയാം. ഈ പ�ണം അയൽസം�ാനമായ
തമി��ാ�ിലാണ് �ിതി െച�ു�ത്. അ�െ��ാല�് A
െയ അവിെട അധികമാരും അറിയി�ായിരു�ു,
അവിടുെ� ആളുകളും പരദൂഷണ�ാർ ആയിരു�ി�.
A സാധാരണ ആളുകളുെട വസ്�തം ധരി�് യാ�ത െച��
അപൂർ�െമാരു സ�ർഭമായിരു�ു അത്,
ആളറിയാതിരി�ാൻ കളറു� സാരിയാണവർ
ധരി�ിരു�ത്. അവർ ഇം�ീേഷാ തമിേഴാ
സംസാരി�ിെ��ിലും, അവരുെട �പഥമ
ശിഷ�രിെലാരാളുെട മാതൃഭാഷ തമിഴായിരു�ു. ഈ



പറയു� അേബാർഷൻ �ിനി�ുകൾ അയാൾ�ും
ന�ായി അറിയാം. സാധാരണയായി A യുെട തുണികൾ
അല�ുകെയ�ത് െഗയിലിെ� മാ�തം േജാലിയാണ്.
എ�ാൽ രായ്�് രാമാനമു� ഈ രഹസ�യാ�തയ്�്
േശഷം ഈ സ�ാമി സ�യം ആയിരു�ു A യുെട
തുണിയല�ിയിരു�ത്. െഗയിലിേനാട് സാധാരണയായി
നി�ാപൂർ�ം െപരുമാറു�, �ബാ�ണനായി ജനി�
ഇയാൾ�് എ�ുെകാ�ാണ് െപെ��ി�െന
മെ�ാരാളുെട തുണിയല�ാനും െഗയിലിെന
സഹായി�ാനും ആ�ഗഹം വ�ത്, മെ�ാരാളുെട
വിഴു�ല�ി ആചാരപരമായി അശു�നാവാൻ െവറുെത
എ�ിനയാൾ ത�ാറായി? ഈ കഥ െഗയിലിൽ നി�്
മറ�ുവയ്�ാൻ A ആ�ഗഹി�ു. അതുെകാ�ുതെ�
യാ�ത നട� സമയ�് െഗയിലിെന �ഗാമ�ിെല ഒരു
വയ�ായ അ�േയാെടാ�ം േ��ത ദർശന�ിനായി
അയ�ിരി�ുകയായിരു�ു. A സാധാരണയായി
േദവീഭാവ�ിന് ഉടു�ാനു� ഒരു നിറമു� പ�് സാരി
ഉടു�് േപാവാനും െഗയിലിേനാട് നിർേ�ശി��. കുറ�ു
മാസ�ൾ�് േശഷം A യും അവരുെട തമിഴൻ “മകനും”
ആ �ലേ��് ഒരു �ദുതസ�ർശന�ിനായി തിരിെക
േപായി; ഒരു െട�ിേനാ കൺസൾേ�ഷേനാ േവ�ി
ആവണം അത്. ഇ�വണ അവരുെട അ�െയയും
െഗയിലിെനയും കൂെട കൂ�ിയിരു�ു, അവെര
കന�ാകുമാരിയിൽ വി�ി�ാണ് A യും മകനും
കൺസൾ�േ◌ഷനു േവ�ി േപായത്. ആ സമയ�് തെ�
ക�ു�ിൽ എ�ാണ് നട�ു�െത�് മന�ിലാ�ാൻ
െഗയിലിന് ബു�ിമു�ു�ായിരു�ു. കുറ�ു
വർഷ�ൾ�ു േശഷം ഒരു വിേദശിയായ ഭ�
ഗർഭിണിയാെണ�് സംശയി�േ�ാൾ, A തെ�
െഗയിലിെന കൂ�ി അവെര നാഗർേകാവിലിലു�
�ിനി�ിേല�് അയ�ു, അേ�ാൾ മാ�തമാണ് െഗയിലിന്
കാര��ൾ വ��മാവു�ത്.

്



ഗർഭം അലസലിെന കുറി�ാെണ�ിൽ അത് A യുെട
ഇ��യിെല ആ�ശമ�ിൽ കുളിമുറിയുെട
സ�കാര�തയിൽ വ�ായിരു�ു സംഭവി�ത്. അവരത്
മറ�ുവയ്�ാൻ �ശമിെ��ിലും അവിെടയു�ായിരു�
ഇ��ൻ സഹായി�് ഭീതിതമായ ര��പവാഹ�ിൽ
നി�് കാര�ം വ��മായി. പിെ� ഒരി�ൽ
സാൻ�ഫാൻസി�േ�ാ െബയിലു� ഒരു ഇ��ൻ
േഡാ��റുെട (േഡാ��റുെട േപര് എനി�്
അറിയാവു�താണ്) അടു�ുനി�് അേബാർഷനു�
േഹാർേമാണുകൾ അവർ ഓർഡർ െച��ിരു�ു. മു�്
പറ� തമിഴ് സ�ാമിയുെട സേഹാദരി�ാണ് അവ
ആവശ�ം എ� നാട��ിലായിരു�ു അത്. ആ സ�ാമി
തെ� അവിവാഹിതയായ, മി�വാറും കന�കയുമായ
ഇളയ സേഹാദരിയുെട അഭിമാനം പണയെ�ടു�ാൻ
മാ�തം തരംതാണിരു�ു. ആ ഗുളികകൾ അതിേ�തായ
ആവശ��ൾ�ും ഉേ�ശ�ൾ�ുമായി േനെര A യുെട
കിട�യ്�ടിയിലു� പൂ�ിയ അറയ്�ു�ിേല�ാണ്
എ�െ��ത്. ത�ി�ു� സൂചനകൾ വ�്
കഥാപാ�ത�ൾ ആരാെണ�് അവർ�് സ�യം
ഊഹി�ാം.

ചുരു�ി�റ�ാൽ മനുഷ�ജീവിത�ിെല
അവ�ാ�ര�ളിൽ ഒഴിവാ�ാനാവാ� ചില
സംഭവ�ളാണ് അേബാർഷനും ഗർഭമലസലുെമല�ാം.
അതുെകാ�ുതെ� സാധാരണരീതിയിൽ
അവെയ�ുറി�് മുൻവിധിേയാെട സംസാരി�ു�ത്
അനുചിതമാണ്. പരദൂഷണമ� എെ� ഉേ�ശം, ഞാൻ
ഇവിെട ഒരു കാര�ം ഊ�ി�റയാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു:
തെ� ദിവ�വും പരിശു�വുമായ വ��ിത��ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഒരു സാ�മാജ�ം തെ�
പടു�ുയർ�ിയ �പശ��വ��ിയുെട കാര�മാണിത്.
അവരുെട വ��ിത��ിെ� ചില വശ�ൾ
കപടമാെണ�ത് വിശ�ാസ�തയുെടയും
ൈനതികതയുെടയും വലിയ േചാദ��ളാണ്



ഉയർ�ു��. ഈ മാലിന��ൾ എ�ാം
പുറ�ുെകാ�ുവ�് ഒരു ശു�ികലശം നട�ുവാൻ
തീരുമാനി�ു� ഒരു സമയം വരും. ഇതിെല ശരിയായ
�പ��ം, അവരുെട വ��ിത��ിെലയും
സേ�ശ�ിെലയും സത�േമത് മിഥ�േയത് എ�് ഒരാൾ�്
തിരി�റിയാൻ കഴിയാെത േപാവു�ു എ�താണ്. എ�ാ
വിവര�ളും അറി�ുെകാ�് ഒരു
തീരുമാനെമടു�ാനായി ഇ�രം അേന�ഷണ�ൾ
സഹായി�ും. അതിന് ആെരയും കു�െ�ടു�ിയി�്
കാര�മി�. അതിന�ുറം, അവരും അവരുെട
“പു�ത�ാരും- കമിതാ�ളും- ശിഷ�രും- ഭ�രും-
സഹായികളും” എ�െനയാണ് ജീവി�ു�െത�ത്
അവരുെട മാ�തം കാര�മാണ്.

 

 

III. 5. േയാനിയുെട കൃപാകടാ�ം
 

എനി�ും എേ�തായ അഭിനിേവശ�ളു�ായിരു�ു.
എനി�് അവെര എേ�ാഴും കാണുകയും അവരുെട
ശ�ം േകൾ�ുകയും അവേരാെടാ�ം സമയം
െചലവഴി�ുകയും േവണമായിരു�ു. ഒരു സമയ�്
ഞാൻ �പണയ�ിലായിരു�ു എ�ുതെ� പറയാം,
െപാതുധാരണയ്�് അനുസൃതമായി അ� എ�് മാ�തം.
ആ�ീയാഭിലാഷ�ളുെടയും അതീ��ിയമായ
ഉൾേ�പരണയുെടയും: എെ� വഴികാ�ിയായി ഞാൻ
െതരെ�ടു� ആളിെ� ശി�ണ�ിെ�യും
അ�െന പല േചേതാവികാര�ളുെട ഒരു
മി�ശണമായിരു�ു അത്. അവർ ശരിയാെയാരു
ഗുരുവായിരു�ുെവ�ിേലാ, അവർ�് ശരിയായ



വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി�ിരു�ുെവ�ിേലാ അവർ സ�യം ഒരു
വഴികാ�ി മാ�തമാെണ�ും, ഗുരു എ� രീതിയിൽ
എനി�ു�ിൽ (എ�ാവരുെട ഉ�ിലും) �പകാശി�ു�
പരമമായ േബാധ�ിേല�് ചൂ�ി�ാണി�ു� ഒരു
ചൂ�ുപലക മാ�തമാണ് അവെര�ും ഊ�ി�റേ�െന.
എ�ാൽ ഈ ആരാധന അവർ�ു�തെല��്
തിരി�റിയു�തിനുപകരം അവരീ ആരാധനെയ
സ�ീകരി�ുകയും േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയുമാണ് െച��ത്.
എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഇത് ആ��ാനം
പകർ�ുനൽകു�തിെ� െവ�ുവിളികൾ േനരിടാൻ
അവർ �പാ��യ� എ� തിരി�റിവാണ് തരു�ത്.

മ�ു ചിലേരാട് മാ�തമ� അവർ�് ൈലംഗിക
ബ�മു�ായിരു�ത്, ഞാനും അവേരാെടാ�ം
പലേ�ാഴും അ�രം ബ�ം പുലർ�ിയി���്. മു�്
പറ�തുേപാെല അവെരെ� വഴിെത�ി നിർബാധം
സ�രി�ാൻ അനുവദി�ു. ൈദവേ�ാടു� ഭ�ിയും
ആ�ാവേലാകനവും ഗുരുവിേനാടു� സ്േനഹവും
േസവയും, ജീവ�ു�ി�ായു� അതിയായ
ആ�ഗഹവും, ശാരീരികവും രതിജന�വും
ആ�ീയവുമായ �പണയവും, ഒ�ുേചരാനു�
ആ�ഗഹവും (ഇ�ാര��ിൽ അെതാരു
സ്�തീേയാടു�തായിരു�ു). ഇ�െന പലവിധ
വികാര�ൾ കൂടി�ലർ�തായിരു�ു അ�െ�
മേനാഭാവം. ഒരു സ്�തീ�ും പുരുഷനും ഒരു ഗുരുവിനും
ശിഷ�നും ൈകകാര�ം െച�ാവു�തിലധികമായിരു�ു
ഇെത�ാം. ഈ അഭിനിേവശം ശാരീരികമായി മാറാൻ
എനി�് അധികെമാ�ും േവ�ിവ�ി�. അതിരുകൾ
എ�ത അ�ിരമാെണ�ും അവ��മാെണ�ും
എ�ാവർ�ും അറിയാം. അവ ക�ുപിടി�ാൻ വളെര
വിഷമമാണ്. ഇതാണ് അതിർവരെ��് നി�യി�്
നിമിഷ�ൾ�ു�ിൽ, മെ�ാരു സ�ർഭ�ിൽ, മെ�ാരു
വികാര�ിലും വിചാര�ിലും, അത് മെ�ാരിടേ��്
മാറിയി�ു�ാവും.

് ്



മെ�ാരിട�് പറ�തുേപാെല ഞാൻ ആഗ്േളാ
സാ��ണ�, എനി�് വ��ിപരമായ അരുതുകളുമി�.
അ�േ�ാൾ ശരിെയ�ും ന�െത�ും േതാ�ു�ത്
െച�ുകയും, പി�ീട് മന��ാപമി�ാെത അതിെ�
ഉ�രവാദിത�ം ഏെ�ടു�ുകയും െച�ു�താെണെ�
ശീലം. മ�ു “പു�ത�ാെര” വിളി�ി�ു�തുേപാെല A
പലേ�ാഴും എെ� രാ�തികാല�ളിൽ വിളി�ി�ിരു�ു.
ഞ�ൾ ആ�ീയതെയ�ുറി�ും ആ�ീയാേന�ഷണ
വഴിയിെല �പാേയാഗിക �പ���െള�ുറി�ും സമകാലിക
സംഭവ�െള�ുറി�ും മ�ാരുെടെയ�ിലുെമാെ�
െപരുമാ�െ��ുറി�ും എ�ാം സംസാരി�ിരു�ു. ചില
സമയ�് അവർ പടി�ാറൻ ചി�ാഗതിെയ�ുറി�ും
ൈലംഗികതെയ�ുറി�ും അറിയാൻ താ��ര�ം
കാണി�ും. മ�ുചിലേ�ാൾ സംസാരി�ാൻ
ഒ�ുമി�ാ�േ�ാൾ ഞാൻ അവരുെട കാൽ�ൽ
ഇരി�ും, അവർ ക�ിലിൽ കിട�ുകയാവും. പലേ�ാഴും
ഞാൻ അവരുെട പാദ�േളാ കാലുകേളാ
തിരു�ു�ു�ാകും, ഒടുവിൽ അവെരെ� അവരുെട
അരികിൽ കിട�ാനായി �ണി�ും. പി�ീട് അവർ
എെ� ഒരു ൈകെയടു�് അവരുെട മാറിട�ിൽ
വയ്�ും. പലേ�ാഴും അവെരാരു മാറിടം പുറെ�ടു�്
മുലെഞ�് നുകരാനായി എെ� വായിേല�് വ�ുതരും.
ചിലെ�ാെഴാെ� �ബാ ഊരി മാ�ുകയും മാറിടം
മുഴുവനായും എനി�് നൽകുകയ◌ും െച�ും. പലേ�ാഴും
അവർ അവരുെട െപ�ിേ�ാ�ുയർ�ി, തുടകൾ അക�ി
അവരുെട അരെ��ിൽ എെ� ലിംഗം േചർ�ാനും,
പി�ീട് പുറെമയു� േയാനീപുട�േളാട് േചർ�ു
വയ്�ാനും ആവശ�െ�ടും. താ��ിക്
െസ��ാലി�ിെയ�ുറി�ു� എെ� അറിവുകൾ
പരീ�ി�ാനു� ഉചിതമായ സമയമാണിെത�്
എനി�് േതാ�ി. കഴിവിെ� പരമാവധി
താ��ികമായിതെ� തുടരു�ത് എനി�്
�പധാനമായിരു�ു. അതുെകാ�ുതെ� എെ�
വികാരാേവശവും ആന�വും പരമാവധി നിയ��ി�്
അടി�ാനപരമായ ൈമഥുന�ിേല�്

്



വഴുതിവീഴാതിരി�ാൻ ഞാൻ �ശ�ി�ു. തുടർ�ന്
അവെരെ� എെ� അരെ��് സുരത�ിെല�വ�ം
ഇള�ുവാനായി േ�പരി�ി�ു, അ�െന ഞാൻ എെ�
ഉ�രി� ലിംഗം െകാ�് അവരുെട
ബാഹ�ഗുഹ�ാവയവ�ിൽ അേ�ാളമിേ�ാളം
ഉരസാൻ തുട�ി. �പേവശനം നട�ാെത, ധാരാളം
സമയം ഇ�െന തെ� തുടരുമായിരു�ു. ഇത്
ഒേരസമയം കാേമാ�ീപനവും ആേവശഭരിതവും
�പശാ�വുമായിരു�ു. അവരുെട കിട�യിൽ നി�്
ജനാലയിലൂെട നിലാവും, ന��ത�ൾ നിറ�
ആകാശവും എനി�് കാണാമായിരു�ു. ഇെതാരു
ആചാരം േപാെല ഞ�ൾ പലതവണ ആവർ�ി��,
അവസരെമാ�ുവ�േ�ാെഴാെ�, എനി�ുമിത്
ഹിതകരമായിരു�ു.

ഞ�ളുെട നിശാസംഗമ�ളിെലാ�് ഇ�ലിയിെല ഒരു
കുടു�ുമുറിയിലായിരു�ു, െഗയിൽ അവിെട ആദ�േമ
ഉറ�ം പിടി�ിരു�ു. A തെ� കിട�യിൽ നിെ�ഴുേ��്
നിലെ�ാരു �ാ��് വിരി�് എെ� �ണി�ു. ഇ�വണ
ഞ�ൾ വശ�ളിേല�് തിരി�് മുഖാമുഖം േനാ�ി
കിട�ുകയായിരു�ു, കാലുകൾ ത�ിൽ കൂ�ി�ിണ�്
തുറ�ുവ� ക�തികേപാലു� െസ��ൽ
െപാസിഷനിൽ. ഞ�ൾ തുടർ�ുവ� ആചാരം
ആവർ�ി�ാൻ അവെരെ� �ണി�ു. അ�െന
എ�തേനരം കട�ു േപായി എെ�നി�റിയി�, അവർ
പാതി ഉറ��ിലായിരു�ു എ�് േതാ�ിെയ�ിലും
അവർ�് യേഥ�ം ��ി��ത ൈകവ�ിരു�ു എെ��ാൽ
അൽ�സമയ�ിൽ എെ� ലിംഗാ�ഗം അവരുെട
േയാനീപുട�ൾ�് നടുവിൽ ത�ി ഈർ�മു�
േയാനി�് അഭിമുഖമായി നിലയുറ�ി�ു. ആ മട�ിൽ
ത�ിനി�േ�ാൾ വികാരാേവശ�ിനും
ആന��ിനുമിടയിലും ഞാൻ ��ംഭി�ു. അവിെട�െ�
നി�ലമായി നിൽ�ാൻ ഞാൻ �ശമി�ു. തുടർ�ും
അരെ��് അൽ�െമ�ിലും ചലി�ി�ു�ത്
സംേഭാഗ�ിേല�് എ�ി�ുമായിരു�ു, അത്



ഒരി�ലും ഞാൻ അവരുമായി
സ�ൽ�ി�ി�ില�ായിരു�താ�. ഞ�ൾ ത�ിൽ
ഒരി�ലും യഥാർ� സംേഭാഗ�ിേലർെ��ി�ില�, ഒരു
ൈലംഗിക പ�ാളിെയേ�ാെല അവെരാരി�ലും
എേ�ാട് െപരുമാറിയി�ുമി�.
ഇ�െനെയാെ�യാെണ�ിലും,
ൈലംഗികാവയവ�ൾ�് അവയുേടതായ ബു�ിേയാ
നി�യേമാ ഒെ�യു�്, എെ� ലിംഗാ�ഗം
അതീ��ിയമായ എേ�ാ േ�പരണയാൽ ഉ�ിേല�്
വലിെ�ടു�െ��ു. എെ� നിയ��ണ�ിെ�
അെ�യ�വും എ�ി എെ�നി�് േതാ�ി. ത��യുെട
സഹായം ഉെ��ിലും ഇെ��ിലും എനി�് ഗുരുവിെന
�ഗഹി�ാനു� കഴിവ് അന�മായിരു�ി�, ഒടുവിലത്
ഒരു ബലൂൺ േപാെല െപാ�ി. സാധാരണയായി എേ�ാഴും
സ�യം നിയ��ി�ാൻ എനി�് കഴി�ിരു�ുെവ�ിലും,
ഇ�വണ േവ�തുേപാെല േവഗ�ിൽ �പതികരി�ാൻ
എനി�് കഴി�ി�, മട�യാ�ത അസാധ�മായ ഒരിട�്
ഞാെന�െ��ിരു�ു. എ�ാൽ അവർ�് ആർ�വമില�
എ�തുെകാ�് എനി�് ആശ� േതാ�ിയി�,
(അ�ാല�് എനി�് ആ ഔേദ�ാഗികാഖ�ാന�ിെല
കപടത അറിയി�ായിരു�ു). ആദ�ം എ�ാണ്
നട�ു�െത�് അവർ�് മന�ിലായി�, എ�ാൽ എെ�
�ദുതചലന�ൾ െകാ�് കാര�ം �ഗഹി� അവർ
ശൗച�ിനായി ചാടി എഴുേ��ു. എനി�് അ�ുതം
േതാ�ി. കുളിമുറിയിൽ നി�് തിരിെക വ� അവർ
െഞ�ലിലായിരു�ു. ഞാൻ സ് ഖലനം നട�ാൻ
പാടി�ായിരു�ുെവ�ും, ഞാൻ മുൻകാല�ളിൽ
ശീലി�ിരു� ആ�നിയ��ണം കാരണമാണ്
അവെരെ� വിശ�സി�െത�ും, അെ��ിെലാരി�ലും
അവെരെ� ഇ�തയും അടു�ാൻ
അനുവദി�ി�ായിരു�ുെവ�ും അവെരേ�ാട് പറ�ു.
അേ�ാൾ തുട�ി 15 ദിവസം നീ�ുനി� പീഡനവും
മനേ�ശവും. രാ�തി േ�പാ�ഗാം കഴി�് ആരുമറിയാെത
പലതവണ അവെരെ� അവരുെട മൂ�തവുമായി
ഗർഭിണിയാേണാ എ� പരിേശാധനയ്�് പറ�യ�ു.

് ്



ഉദാഹരണ�ിന് സ�ി�്സർലൻഡിെല ജർ�ൻ
സംസാരി�ു� ഒരു �പവിശ�യിെല മലനിരകളിൽ 1200
മീ�ർ ഉയര�ിൽ, പാതിരാ�തിയിൽ
ഉറ�ു�തിനുപകരം ഒരു ജാറിൽ അവരുെട
മൂ�തവുമായി കാേറാടി�് 10 കിേലാമീ�ർ ചു�ിവള�
മലനിര ഇറ�ി അടു� �ഗാമ�ിെല�ി, ഇ�രെമാരു
നി�ാരമായ െട�് പാതിരാ�തിയിൽ െച�ാൻ ത�ാറു�
ഏെത�ിലും എമർജൻസി േഡാ��െറ ക�ുപിടി�്
ഉണർ�ി േവണമായിരു�ു കാര�ം സാധി�ാൻ.
സ�ാഭാവികമായും ഇ�രെമാരു അേപ� പലർ�ും
സ�ീകാര�മായിരു�ി�. “നി�ളുെട കാമുകിേയാട്
ശാ�യായി ഇരി�ാനും, പകൽ സമയം കൺസൾേ�ഷൻ
സമയ�് വ�ു കാണാനും പറയൂ” എ�ാണ് എേ�ാഴും
എനി�് േകൾേ��ി വ�ി�ു�ത്. ആ യൂേറാപ�ൻ
പര�ടനം മുഴുവനും അവർ ഇ�െന തെ� തുടർ�ു,
തിരിെക ഇ��യിേല�് േപാകുംവെര. എ�ാ െട�ുകളും
െനഗ�ീവായിരു�ു.

ബാലുവും റാവുവുമായി താരതമ�ം െച�ുേ�ാൾ ഞാൻ
വിരളമായ അവസര�ളിേല അവരുമായി രാ�തി
െചലവഴി�ിരു�ു�ു. ഞാെനാരി�ലും അതിനായി
ആവശ�െ��ിേ�ാ കാ�ിരു�ിേ�ാ ഇ�. എെ�
വിളി�ാൽ േപാകുകയും ഇെ��ിൽ സ��ം കാര�ം
േനാ�ിയിരി�ുകയും െച�ും എ�തായിരു�ു എെ�
ശീലം. അവരുെട ബ��ിെ� രീതിയനുസരി�ും
ശിഷ�രുെട തിരി�ു� സ്േനഹം കാമം കലർ�താേണാ
എ�തനുസരി�ും അവർ അവരുെട ശിഷ�േരാെടാ�ം
ൈലംഗിക ബ��ിേലർെ�ടും എ�ത് എനി�്
മന�ിലാ�ാനാവും. എ�ാൽ ര�് പതിവുകാെരയും
പിെ� വ�േ�ാഴുമു� മ�ു ചിലെരയുെമാെ�
ഉൾെ�ാ�ി�ാനായി A യ്�് പതിവായി എ�ത
ശാരീരികബ��ിൽ ഏർെ�ടണമായിരു�ു എ�ത്
നി�ൾ�് സ�ൽപി�ാൻ കഴിയു�ുേ�ാ?
അതിെന�ുറി�ാേലാചി�ാൽ ഗുരുവിെ� ദിനചര�-



കെള�ുറി�ു� ഒരു പുതിയ വീ�ണമായിരി�ും
നി�ളുെട അവിശ�ാസം തുളു�ു� ക�ുകൾ�ു
മു�ിൽ െതളിയുക.

വീ�ും പറയു�ു എനി�് വ��ിപരമായ
അരുതുകളി�, ൈസ�ാ�ികമായി ഗുരുശിഷ��ാർ
ത�ിൽ ൈലംഗികമായ ബ�മു� ഒരവ�െയ�ുറി�്
എനി�് ആേലാചി�ാൻ സാധി�ു�ു�്, എ�ാൽ
അ�െനയാകു� പ�ം അതിൽ പര��രാനുവാദം
ഉ�ായിരി�ുകയും രഹസ�സ�ഭാവം
ഇ�ാതിരി�ുകയും േവണം, ആ�ശമമാകു� െചറിയ
സമൂഹ�ിൽ അത ് സമന�യി�ി�ുകയും അതിനു
സ�ീകാര�തയു�ാവുകയും േവണം, പുറേമയു�
സമൂഹ�ിൽ അതിന് ൈനതികതയും സ�ീകാര�തയും
േവണം, ആ രാജ�െ� ആ�ീയധാരണകൾ�ും
നിയമ�ൾ�ും അത ് വിേധയവുമായിരി�ണം. ഈ
നിബ�നകെള�ാം ഒരു �പേത�ക സാഹചര�െ�യാണ്
കാണി�ു�ത്, അേതതായാലും ഇ��ൻ
സാഹചര��ിൽ സാധ�മ�. ഏകാ�ജീവിത�ിലും
�ബ�ചര��ിലും അധി�� ിതമ�ാ� പാര�ര�മു�
ഒരു ഗുരു, �പായപൂർ�ിയായ ഒരു ശിഷ�നുമായി
പര��രസ�തേ�ാെട ബ�മുെ��ിൽ, അത്
രഹസ�മ�ാതിരി�ുകയും അതിെ� ഉ�രവാദിത�ം
ഏെ�ടു�ുകയും െച�ു�ിടേ�ാളം എ�ുെകാ�്
ആയി�ൂടാ? പിെ� അതിൽ വരു� ഒരു േചാദ�ം
അധികാരമു�തിനാൽ ഒരാൾ മെ�ാരാൾ�ുേമൽ
നട�ാൻ സാധ�തയു� അന�ായമായ
സ�ാധീന�ിെ�താണ്. അതിന് െപാതുവായ നിയമ�ൾ
ഒ�ുംതെ� ഇ�. എ�ാൽ A യുെട സാഹചര�ം വളെര
വ�ത���മാണ്.

ഈ ബ��ൾ ഉ�ായ പ�ാ�ലവും സാഹചര�വും
അേ�യ�ം നി��മാണ്. തെ� ൈലഗികതയുെട
പാരമ��ിൽ നിൽ�ു�, നി�ൾ അതീ��ിയ
�പണയവും ആ�ീയതയും മു�ിയും ഗുരുവിേനാടു�
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സ്േനഹവും ആസ�ിയുെമ�ാം കൂ�ി�ുഴയ്�ാൻ
അനുവദി� ഒരു മു�തുകാരേനാട് േപായി പറയൂ,
�ണമനുസരി�ാെണ�ിലും അറിയാെത മെ�ാരിട�്
കയറിേ�ായത് അവെ� െത�ാെണ�്. എെ� നിലപാട്
അതുതെ�യാണ്, അവരുെട അധികാരവും
ആധിപത�വും വ�ു േനാ�ുേ�ാൾ ഉ�രവാദിത�ം
മുഴുവനും അവർ�് തെ�യായിരു�ു. എെ��ാൽ
അവർ ഞ�െള (�പേത�കി�് ശിഷ��ാെര) അവേരാടു�
സ്േനഹ�ിൽ ആസ�ിയിൽ ഗതിയി�ാെത
അല�ുതിരിയാൻ അനുവദി�ു, അതിനുേശഷം
േബാധപൂർ�ം ആലിംഗന�ളും ��ർശന�ള�ം പി�ീട്
രതി�കീഡകളും ൈലംഗികതയും ഉപേയാഗി�് ഞ�െള
അവരിേല�് തള�ിടാൻ �ശമി�ു. ഇെത�ാം ഞ�ൾ
വഴിെത�ാതിരി�ാനും, ല���ിലും പാതയിലും �ശ�
േക��ീകരി�ാനും, കാ��നിക�ഭമ�ളിൽ
ആസ�രാവാതിരി�ാനും, വിഷയസുഖം േതടി
സ്�തീകളുെട അടു�് േപാകാതിരി�ാനും
ആയിരു�േ�ത... “മ�ു സ്�തീകളുെട” എ�്
എടു�ുപറയണം. ആ�ീയവഴിയിൽ ഞ�െള
നയി�ാനു� കഴിവുേകട് അവർ തീർ��
ൈലംഗികതയും ആസ�ിയും വഴി മാനസികമായി
ഞ�െള അവരിൽ തെ� തള�ിടുകയും, വഴിപിഴ�
രീതിയിൽ ഞ�െള സ�ാധീനി�ുകയും
െച��ുെകാ�ാണ്. ഇത് ഏ�വും നി��മാണ്. േനരെ�
പറ�തുേപാെല അവർ വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ�വരാണ്,
വിശു��ഗ��ളും മ�ും പഠി�ി�ുമി�.
അതുെകാ�ുതെ� ഉപനിഷ�് വാക��ൾ
അനുസരി�് അവെരാരു ആചാര�യുമ�. ഗുരു��ാരുെട
ഒരു നീ� നിരയിൽ നി�് വ�ത� അവർ,
അവർെ�ാരു ഗുരു ഉ�ായിരു�ി�. അവർ�്
കഴിവു�ായിരുെ��ിൽ ഞ�ളുെട ഊർ��െള
േനർവഴി�് നയി�് ഞ�െള സ�യം �പാ��രാ�ാൻ
അവർ�് കഴിേ�െന, മാറിട�ൾ പുറെ�ടു�ുകയും
കാലക�ുകയുെമാ�ും െച�ാെത തെ�.



മെ�ാരു സ�ർഭ�ിൽ കുറ�ുകാലം അവരുെട
ഗുദ�ിെല ചർ��ിൽ ഒരു െചറിയ
കീറലു�ായിരു�ു. ആ�ര�ം േതാ�ിെയ�ിലും, ഈ
�പ��ം എ�െനയു�ായി എ�റിയാൻ ഞാൻ �ശമി�ി�.
തുറ�ുപറ�ാൽ ഇ�ിത് എഴുതുേ�ാൾ അ�െ�
എെ� നി��ള�തേയാർ�് എനി�് തെ� ല�
േതാ�ു�ു. ചുരു��ിൽ അത് ഞാൻ ഭ�ിപുരസരം
ആരാധന നട�ിയിരു� സമയമായിരു�ു. ദർശന
സമയ�് മണി�ൂറുകൾ ഇരിേ��ി വരുേ�ാൾ അത്
വ�ാെത േവദനി�ു�ു എ�ും, നിവർ�ി മാർ�ം
പലതും േനാ�ിെയ�ും എ�ാൽ ഒ�ും ഫലി�ിെ��ും
അവർ എേ�ാട് പറ�ു. ഒരു ഉപാസകെ� എ�ായിടവും
ഈശ�രൈചതന�ം വിളയാടും എ�തിനാൽ അവരുെട
മുറിവ് ന�ി ഉണ�ാെമ�് ഞാൻ വാ��ാനം െച��ു.
എെ�ാെ�യായാലും ദ�ൻ എ� കു�� േരാഗിയുെട
മുറിവുകൾ അവർ ന�ി ഉണ�ാറു�ായിരു�േ�ാ.
എെ� ക�കാല�ിന് അവരുെട ശരീര�ിെ� ഈ
�പേത�ക ഭാഗ�ാണ് മുറിവു�ായിരു�ത്. അ�െന
ഞ�ൾ ധാരാളം തവണ അതിനായി സമയം
െചലവഴി�ു, അവർ മലർ�ുകിട�് കാലുകൾ
വായുവിലുയർ�ി വ�ു, ഞാൻ എെ� നാവിൻ
തു�ുെകാ�് അവരുെട മുറിവ് ഉമിനീരാൽ തുട�ു, ഈ
സമയെമ�ാം ഇെതാരു ഭ�ിപൂർ�മു� ആരാധനയായി
കണ�ാ�ി ഭ�ിനിർഭരമായി എെ� മ��വും
െചാ�ു�ു�ായിരു�ു. ഇ�് തിരി�ു േനാ�ുേ�ാൾ
ആ രംഗം ഓർ�് ഞാൻ നടു�ു�ു. ആ സമയ�്
ൈലംഗികമായ പിരിമുറു��ൾ ഒ�ും തെ�
ഞ�ൾ�ു�ായിരു�ില�, അതവർ�് സാ��നവും
നൽകിയിരു�ു. ഇത് പരിഹാസ�മായി േതാ�ാെമ�ിലും,
ഒരുപാട് ഭ�ിയും സമർ�ണവും േവ�ിയിരു� ഒരു
�പവർ�ിയായിരു�ു അത്, അരുതുകെള മറികട�ാനും
�ശമം േവ�ിയിരു�ു. അവർ�് ഇതിെന�ുറി�്
എ�ുേതാ�ി എെ�നി�റിയി�, എ�ിരു�ാലും ഈ



“േസവനം” കുറ�ുതവണ ആവർ�ി�ാൻ അവെരെ�
അനുവദി�ു. ഒരുദിവസം താൻ സുഖെ��തായി അവർ
�പഖ�ാപി�ു, അതിനുേശഷം ഞ�ൾ ഒരി�ലും
അതിെന�ുറി�് സംസാരി�ി�.

എെ� അനുഭവ�ിൽ നി�ും, െഗയിലിേനാട്
സംസാരി�ു മന�ിലാ�ിയതിൽ നി�ും A യ്�്
പൂർ�മായ േബാധപൂർ�മായ ഒരു ൈലംഗികതൃ��
ഉ�ായിരു�ി�. ഒരുവശ�് നിര�രരായ ഏ�വും
താേഴ�ിടയിെല മു�ുവകുടുംബ�ിെല അംഗമായി
ജീവി� അനുഭവ�ൾ: ആ ചു�ുപാടിെല സ്�തീകൾ
വിേധയത�മു�വരായിരു�ു, ആ സ്�തീകൾ ത�ൾ�്
ആവശ�മായ സമയം എടു�ുകയും, ത�ളുെട
ൈലംഗികതെയ അറിയുകയും, ത�ളുെട ആന�ം
അവകാശെ�ടുകയും ഒെ� െച�ു�ത് ഒരി�ലും
നട�ാ�തായിരു�ു. അവർ പുരുഷ�ാരുെട
ആന��ിനുേവ�ിയാണ് നിലനി�ിരു�ത്,
അവർ�ുേവ�ി അവരുെട “വൃ�ിെക� േജാലികൾ”
െച�ാൻ. മറുവശ�് സ�കാര�തയിൽ A യ്�്
അരുതുകെളാ�ും ഉ�ായിരു�ി�. ഞ�ളുെട
കാമപരമായ �പവർ�ികൾ�ിടയിൽ അവരുെട ശരീരം
ആന�ി�ിരു�ു, എെ��ാൽ അവർ നന�ിരു�ു.
എ�ാൽ മേ�െതാരു ആേരാഗ�മു� സാധാരണ
സ്�തീെയയും േപാെല അവർ ഒരി�ലും
ൈലംഗികവികാരേമാ ആന�േമാ അഭിലാഷ�േളാ
�പകടി�ി�ിരു�ി�. ഈ െപരുമാ�െ��ുറി�്
എെ��ിലും പറയാേനാ ന�ായീകരി�ാേനാ ഞാൻ
തുനിയു�ി�. എനി�തിനു� കഴിേവാ അറിേവാ
താൽപര�േമാ ഇ�. ഉ�ത് പറ�ാൽ, തെ� പൂർ�മായ
വ��ിത��ിെ� ഉ�രവാദിത�ം േപറു�,
സ�ൂർ�വും സ�ു�വുമായ എെ��ിലും
പകർ�ുനൽകാൻ കഴിയു� ഒരു പ�ാളിയാണ് നിേയാ-
ത��യുെട മേനാഹാരിതയും മാഹാ��വും പ�ിടാൻ
അനുേയാജ�. എ�ാൽ ഈ ആ�രതിപരമായ വഴിപിഴ�
സ�ാധീന�ിനിടയിൽ അ�െന ആയിരു�ി�



കാര��ൾ. എെ� ധാരണ A പരമാന��ിെ�
അമൃതിെ� അ�യാെണ�ായിരു�ു. എെ�
പതന�ിെ� ആഴം അെ�നി�് മന�ിലായി�.

െഗയിൽ എേ�ാട് പറ�തുേപാെല “ആൺ
ഗുരു��ാരുെട ൈലംഗിക ൈവകൃത�ൾ�ിടയിൽ
സ�ാഭാവികമായും ഈ �പ��ം െപൺ ഗുരു��ാരുെട
കാര��ിലി� എ�് കരുതെ�ടു�ു” പറയു�തിൽ
മന��ാപമു�്, A തലെ��ുകൾ സൃ�ി�ുേ�ാഴും,
ല��ണ�ിനാളുകൾ�് ഹി�ു പാര�ര��ിൽ
എ�ും േക�ി�ി�ാ�വിധം ആലിംഗനം നൽകി ദർശനം
നട�ുേ�ാഴും, അവർ വളെര വിദ��മായി ക��ളും
ൈവകൃത�ളും നട�ിെ�ാ�ു േപാവുകയാണ്. അത്
ൈലംഗികാതി�കമമാെണ�് പറയാൻ കഴിയാ� ഒരു
ഘടനയാണ് ഇ�ാര��ിലു�ത്. എനി�് സംഭവി�ത്
അതി�കമമാണ് എ�ു പറ�ാൽ അത്
അസംബ�മാണ്. െഗയിൽ പറയു�തനുസരി�്
“മാനസികപീഡനവും, മാനസികമായി ഒരാെള
സ�ാധീനി�് നിയ��ി�ു�തും ഒരുപാട് വിധ�ിലു�്
എ�ാൽ അതിലട�ു� വ�നയും ദുരുേ�ശവും മ�ു
വിധ പീഡന�ളിൽ നി�് ഒ�ും വ�ത���മ�”.

പീഡനെ��ുറി�് പറയുേ�ാൾ, അവെരെ�
ജീവിതെ� ദൂെരനി�് നിയ��ി�ു�തിെനാരു
ഉദാഹരണം പറയാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. ഞാൻ
പിരി�ുേപായതിന് ഏഴ് വർഷ�ി� േശഷമാണ് ഇത്
സംഭവി�ു�ത്. അഭിഭാഷകരുമായു�ായ
അനുരഞ്ജന�ിന് േശഷം നാലുവർഷം കഴി�ും, A
യ്�ുേവ�ിയു� പരിഭാഷയും സത് സംഗ�ളും
നിർ�ിയതി� കുറ�ു വർഷ�ൾ�ു
േശഷവുമായിരു�ു ഈ സംഭവം. നിേയാ-
ത��െയ�ുറി�ു� ഒരു പു��കം �ഫ�ിേല�്
പരിഭാഷെ�ടു�ുകയായിരു�ു ഞാൻ, ഈ പുതിയ
സമീപനം എനി�് ഗുണകരമായി േതാ�ുകയും എെ�
അത് ��ർശി�ുകയും െച��ു. േഭാഗപരതയിൽ



അടി�ാനെ�ടു�ിയ ഒരു സമീപനം ആയിരു�ി�
അത്, പകരം ധ�ാനവും മനനവും രതിയും
കൂ�ി�ലർ�ിയ ഒരു സമീപനമായിരു�ു. ആദ�മായി
ജീവിത�ിൽ “making love” എ� വാചക�ിെ� അർ�ം
എനി�് മന�ിലായി. ഈ വാചകം എെ� എേ�ാഴും
അസ��നാ�ിയിരു�ു, എെ��ാൽ സ്േനഹം
എ�െനയാണ് ഉ�ാ�ു�ത്, അെതാരു ഉൽ��മല�േല�ാ
എ�ായിരു�ു എെ� ചി�. ഈ
സമീപനെ��ുറി�റി�േ�ാൾ, ശരിയായ
രീതിയിെല രതി സ്േനഹം ജനി�ി�ും എെ�നി�്
േതാ�ി. പു��കം െച�ാെമേ�� പ�ിഷിംഗ് ക�നി ഒരു
സു�പഭാത�ിൽ അതിൽ നി�് പി�ാറി, അേ�ാേഴ�ും
ധാരാളം േജാലി െച��ു കഴി�ിരു�ു. പി�ാറു�തിന്
അവർ എനി�് മന�ിലാവാ�, അവ��മായ ചില
കാരണ�ൾ മാ�തം പറ�ു. ഞാൻ ആെക
നിരാശനായിേ�ായി. 15 വർഷ�ൾ�ുേശഷം ഒരു
െപാതു സുഹൃ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ു, ഈ
പ�ിഷിംഗ് ക�നിയിെല ഉ�രവാദിത�െ�� ഒരാൾ ഈ
പു��കെ��ുറി�് ആ�ശമ�ിെ� യൂേറാപ�ൻ ശാഖ
േനാ�ിനട�ു� വ��ിേയാട് പറ�ിരു�ു. ഞാൻ
അതിെ� ഭാഗമാെണ�റി� അവർ ഉടനടി അത് A െയ
അറിയി�ുകയും െച��ു. A തെ� സ�ാധീനം ഉപേയാഗി�്
പ�ിഷിംഗ് ക�നിെയ ശ�മായി
നിരു�ാഹെ�ടു�ി, െ�പാജക്�് തെ� റ�ാ�ി�ു.
സ�ാഭാവികമായി ഇേത�ുറി�് അറി�
ഞാനസ��നായി. പിരി�ുേപായി
വർഷ�ൾ�ുേശഷം എെ� സ�കാര�തയിലു�ായ
ഒരി�ലും സഹി�ാനാവാ� കട�ുകയ�മായിരു�ു
അത്. തെ� അടു� ശിഷ�രിൽ ഒരുവൻ, �പേത�കി�്
മു�് യൂേറാപ�ൻ �പതിനിധി, ൈലംഗികതെയ�ുറി�ു�
ഒരു െ�പാജ��ിെ� ഭാഗമാകു�ത് A യ്�് ആേലാചി�ാൻ
േപാലും കഴിയുമായിരു�ി�, “ൈലംഗികതേയാ
എെ�ാരു കള�ം”. ദിവ�വും പരിശു�വുമായ
�ബ�ചര�ം എ� െപാ��ുഖം അവർ�്



നിലനിർ�ണമായിരു�ു. �പത���ിൽ ധാർ�ിക
മതാചാര�ളു� ആളാണേ�ാ അവർ. തിര�ീലയ്�്
പി�ിൽ മാ�തം തെ� പു�ത�ാേരാെടാ�ം
സംേഭാഗ�ിൽ ഏർെ�ടുകയും ഗർഭെ�യും
അേബാർഷെനയും ഗർഭ�ി�ദെ�യും കുറി�്
േവവലാതിെ�ടുകയും െച�ും. ഇതിൽ കൂടുതൽ
വ�നയും കപടനാട�വും ൈവകൃതവും ഒരാൾ�്
കാ�ാനാവുേമാ? നി�ൾ കുറ� ് ശിഷ��ാെര മാ�തം
വ�ി�ാൽ, അവരുെട കാര�ം ക�മായി എ�് പറയാം.
എ�ാൽ നി�ൾ ല��ണ�ിന് ആളുകെള
കബളി�ി�്, കളവുകൾ�് മീെത ഒരു സാ�മാജ�ം
പണിതാൽ അതിെന എ�ാണ് വിളിേ��ത്?

ഇ��ൻ േ��ത�ളിെല രതി ശിൽപ�ള�ം
കാമസൂ�തയുെമ�ാം കാമാസ�രായ യൂേറാപ��ാരുെട
സൃ�ിയാെണ�് A എേ�ാഴും ഉറ�ി�ു പറ�ിരു�ു. ഈ
വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ� മു�ുവസ്�തീ�് ഇവെയ�ാം
ഇ��ൻ സം��ാര�ിെ� ഭാഗമാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ
േപാലും കഴി�ി�. പേ� ചരി�തം വ��മാണ്
കാമെ��ുറി�ു� സൂ��ൾ രചി�ത് നാലാം
നൂ�ാ�ിനും ഏഴാം നൂ�ാ�ിനും ഇടയിലും, ഖജുരാേഹാ
േ��തം (ഇ�ര�ിൽ ഏ�വും �പശ��മായത്)
നിർ�ി�� പതിെനാ�ാം നൂ�ാ�ിലുമാണ്, എ�ാൽ
ആദ�മായി യൂേറാപ�ർ ഇ��യിെല�ിയത് ഇെത�ാം
കഴി�് വളെര�ാല�ിനുേശഷമാണ്.

അവസാനമായി, ഈ ദുർനട��ം ൈവകൃത�ളും
രജനീഷിെന (ഓേഷാ)44 േപാലും നാണി�ി�ു�താണ്.
എെ��ാൽ അയാൾ സത�സ�തേയാെടയാണ്
കാര��ൾ െച��ത.് അറുപതുകളുെട അ���ിലും
എഴുപതുകളുെട തുട��ിലും, പരസ�മായി തെ�
ശിഷ�ർ�് സ�ത��മായ സ്േനഹം നിർേ�ശി�്
ഇ��യിൽ കു�പസി�ി േനടിയ ആളാണ് ഓേഷാ.
അയാൾ പറ�ിരു�ത് “ൈലംഗികത ഒരു തുട�ം
മാ�തമാണ് അവസാനമ�” എ�ാണ്. അയാൾ



അപാരപാ�ിത�വും നെ�ാരു �പഭാഷകനും
കൂടിയായിരു�ു. അതിനു� െതളിവ്
എ�ാെണ�ുവ�ാൽ A യുെട കാമുകനും അവരുെട
സേ�ശ�ളുെടയും അ�ുത�പവർ�ികള�െടയും
ഉപ�ാതാവുമായ 002, ഓേഷായുെട പു��ക�ളിൽ
നി�് �പേചാദനമുൾെ�ാ�ാ� A യുെട തിരുെമാഴികൾ
ചി�െ�ടു�ു�ത്. പേ� ഏ�വും വിചി�തമായ
അെ��ിൽ സ�ടകരമായ കാര�ം എെ��ാൽ “Awaken
Children” എ� A യുെട സേ�ശ�ളുെട സമാഹരണവും,
അടി�ടി പരി��രി�ു െകാ�ിരി�ു� അവരുെട
ജീവചരി�തവുെമ�ാം യൂേറാപ�ൻ പര�ടന�ൾ�ിടയിൽ
A യും കൂ�രും താമസി�ിരു� വീടുകളിൽ വ�് പകൽ
സമയ�ളിലാണ് ഭാഗികമായി എഴുതെ��ി�ു�ത്. A
ദർശനം െകാടു�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, എഴു�ുകാരൻ
002, െഗയിലിെന ഭീഷണിെ�ടു�ുകയും
ഭയെ�ടു�ുകയും ൈലംഗികമായി
ഉപേയാഗി�ുകയുമാണ് െച��ിരു�ത്, ചാപ്�ർ III.7-ൽ
വിശദവിവര�ളു�്. A യുെട സേ�ശ�െള�ാം
സദാചാരവിരു�നും വിടനും മ�ു�വെര േവ�യാടി
തെ� അനിയ��ിതമായ ൈലംഗിേക�യുെട
പൂർ�ീകരണം നട�ിയാെല എഴു�ിൽ �ശ�
േക��ീകരി�ാൻ പ�ൂ എ� ഗതിയു�വനുമായ ഒരു
സന�ാസിയുെട കലുഷിതമായ മന�ിൽ നി�ാണ്
ഉ�വി�ിരി�ു�ത്. ഇതിലും േമാശമായ എെ��ിലും
സ�ൽ�ി�ാൻ തെ� കഴിയുേമാ? ഒരു സന�ാസിയിൽ
നി�് ആളുകൾ �പതീ�ി�ു�തിെ�
ഘടകവിരു�മാണ് ഈ �പഥമ ശിഷ�ൻ.

ഇത് വായി�ു തീർ�ുേ�ാൾ ന�ൾ അവനവേനാട് തെ�
േചാദിേ�� ഒരു േചാദ�മു�് ഈ തുറ�ുപറ�ിലുകൾ
എ�ാണ് പുറ�ുെകാ�ുവരു�ത്, എ�ിനാണ് ന�ൾ
ഇതിന് സാ�ിയാകു�ത്? അതിനു�
ഉ�രെമെ��ാൽ പലതിനും േമലു� മൂടുപടം മാ�ി
യാഥാർ��െ� പുറ�് െകാ�ുവരുവാൻ,
കളവുകെളയും വ�നകെളയും ൈനതികതയുെട



അഭാവെ�യും അറിവി�ാ��െയയും സംര�ണം എ�
േപരിലു� അന�ായ സ�ാധീനെ�യും, വഴികാ�ൽ എ�
േപരിലു� ആ�രതിെയയും, പവി�തമായത് എ�
േപരിലു� ൈവകൃത�െളയും, “ലീല” എ� േപരിലു�
�ഭാ�ിെനയും. ലീല എ�ത് ഏതു സ�ർഭ�ിലും
ഉപേയാഗി�ാവു� ഒരുപായമാണവർ�്. ഇതിെന�ാം
േശഷം പരമാന�േ�ാെടയും വി��യേ�ാെടയും
കാരുണ�നിധിയായ അ�യുെട മു�ിൽ െച�്
നിൽ�ാനാ� നി�ൾ ഇ�െ�ടു�െത�ിൽ,
ക�െമേ� പറേയ�ൂ.. ഓേരാരു�ർ�ും അവരവരുെട
ജീവിതവും ഉ�രവാദിത��ളും. അഗാധമായി സ�യം
േചാദ�ം െച�ാനും, ആ�പരിേശാധനയ്�ും അതിെ�
�പത�ാഘാത�െള േനരിടു�തിനും അപാരമായ
ൈധര�ം േവണം. ആ യാ�തയുെട അ��ംവെര
എ�ാനു� ഇ�യും ശ�ിയും അപൂർ�ം ചിലർേ�
ഉ�ാവൂ.

 



 

III. 6. േപർസണൽ അസി���
 

A യുെട പു�ത�ാെര�ുറി�് പറയുകയും ഒരു
പു�തിെയ�ുറി�് പറയാതിരി�ുകയും െച�ു�ത്
വ��മായും പ�പാതപരമാവും, 20 െകാ�ം അവരുെട
സഹായിയും േപ��ണൽ അസി��ുമായിരു� ഗായ�തി
അഥവാ സ�ാമിനി അമൃത�പാണ എ� െഗയിൽ
�ടെഡ�ൽ. െഗയിലിെ� പു��കം അവരുെട
െവബ്ൈസ�ിൽ45 ലഭ�മാണ്. ന�ായി എഴുതിയ ആ
പു��കം ഒരു ഹൃദ�മായ വായനാനുഭവമാണ്
വായന�ാരന് സ�ാനി�ു�ത്. വളെര
ആ�ാർ�തേയാെട എഴുതിയി�ു� ഈ
അനുഭവ�ുറി�് അവരുെട ഗുരുവിേനാടു�
സ്േനഹെ�യും ഗുരു േസവയ്�ായി സ�യം സമർ�ി�
ജീവിതെ�യും കുറി�ു�താണ്.

എ�ാൽ പു��കം പുറ�ിറ�ിയേ�ാൾ �പ�ാനം
അവരുെട അനുഭവസാ��െ� ത�ി�റ�ു, അവെര
മാനസികേരാഗിയാ�ി മു�ദകു�ി, ചിലർ അവെര
ക�ാൻസർ േരാഗിയാ�ി, ചിലർ അവെര ൈവരാഗ�
ബു�ിയും �പതികാേര�യുമു� നി�ാരയായ
സ്�തീയാ�ി, അവെര�ുറി�് െക�ുകഥകളും ചമ�ു.
വ��ു നി�� തയ്�ുേവ�ി മാ�തം പറയെ� അവെരാരു
ക�ാൻസർ േരാഗിയ�. നിർഭാഗ�വശാൽ ഇ�് ക�ാൻസർ
വളെര സാധാരണയായി കാണു� ഒരു േരാഗമാണ്.
ഇനിയവർ ക�ാൻസർ േരാഗി ആയിരുെ��ിൽ തെ�യും
അെത�െനയാണ് ഒരു കുറവാവു�ത്. അതവെര
ഏെത�ിലും രീതിയിൽ ഒരു കുറ� മനുഷ�നാ�ി
മാ�ുേമാ? ഇ�രം അപഖ�ാതി ഇത്
പറ�ുപര�ു�വരുെട െപാ��രവും



വിവരേ�ടുമാണ് കാണി�ു�ത്. ഞാനവെര
എ�െനയാേണാ അറി�ിരു�ത് അതുേപാെല
അവതരി�ി�ാനാണ് ആ�ഗഹി�ു�ത്, എെ�
മുൻസേഹാദര�ാരും A യുെട ഭ�രും എ�െനയാേണാ
അവെര കാേണ�ിയിരു�ത് അതുേപാെല. ഈ എഴു�്
അവരുെടേമലു� െത�ി�ാരണകൾ മാറാൻ
സഹായി�ുെമ�ിൽ അതവർ തീർ�യായും
അർഹി�ു�നു. A യുെട അധികാര�ിന് വശംവദരായി,
അവരുെട ആവശ��പകാരം െഗയിലിെനതിെര
സാ���െളഴുതിയവർ�് അത് നിരസി�ാനു�
സ�ാത���മു�ായിരു�ു, ഇടു�ിയ ചി�ാഗതിയിൽ
നി�് പുറ�ുവ�് േ�ശ�� ത െതരെ�ടു�ാനു�
അവസരവുമു�ായിരു�ു. എ�ാൽ വിശ�ാസം
എേ�ാഴും സദ�ൃ�ിെയ, ധർ�െ� സൃ�ി�ു�ി�.
�പ�ാനം �പതികാേര�േയാെട അനൗേദ�ാഗികമായി
ഉ�ാ�ിയ േ�ാഗുകളിൽ, കാപട��ിെ� രാ�ിയുെട
അനു�ഗഹേ�ാെട ഒരു മാലിന��ൂ�ാരം തെ�
എഴുതി�ൂ�ിയിരു�ു. എ�ാൽ െഗയിലിെ�
ഉപരി�വമായ കുറവുകൾ മാ�തേമ അവർ�്
ക�ുപിടി�ാൻ കഴി�ു�ൂ. ആ�ാേന�ഷണ�ിെ�
�പാഥമിക കാര��ൾ േപാലും
മന�ിലായി�ി�ാ�തിനാലാവാം െഗയിൽ
�പതിനിധീകരി� േ�ശ�� മായ ഉദാഹരണെ� അവർ�്
മന�ിലായതുേപാലുമി�. ഗുരുവിേനാടു�
അനുസരണയും വിേധയത�വും വളെര �പധാനമാണ്,
എ�ാൽ അതുെകാ�് നി�ൾ െച�ു�
അപരാധ�ളുെട ഉ�രവാദിത�ം ഇ�ാതാകു�ി�,
പാപകർ��ിൽ നി�് അത് േമാചനം നൽകു�ുമില�.
െഗയിലിെ� കഥയിൽ നി�ു� ചില
�പസ�ഭാഗ�െളടു�് അവയിൽ എെ� നിരീ�ണ
നിരൂപണ�ൾ കൂടി ഉൾെ�ടു�ി അത് സ�ു�മാ�ാൻ
ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു.

്



െഗയിൽ അവരുെട പു��കം �പസി�ീകരി�തിന്
പി�ാെല �പ�ാന�ിെ� േബാർ� ഓഫ് അേമരി�ൻ
െസ�റാണ് ആദ�മായി �പതികരി�ത്. “ഒരു
അസ��മായ മന�ിെ� െത�ായ ആേരാപണ�ളിൽ
ഞ�ൾ തിക�ും നിരാശരും ദുഃഖിതരുമാണ്....”
ഇ��യിെല ആ�ശമം ഭ�ർ ആ പു��കം വായി�രുത്
എ�ു പറ�് േപാ�റുകൾ അ�ടി�ു �പധാന ഹാളിൽ
�പദർശി�ി��. എ�ിരി�ലും ചിലർ രഹസ�മായി ഒരു
ബു�് �ബ് േപാലു� സംവിധാന�ിെ�
സഹായേ�ാെട ആ പു��കം ഒളിവിൽ വായി�ു.
പു��കെ��ുറി�് വാർ�കേളാ ആർ�ി�ിേളാ
�പസി�ീകരി� എ�ാ മീഡിയാ ഹൗസുകൾ�ും, ന�ൂസ്
പിൻവലി�് �മ പറയാനാവശ�െ��് വ�ീൽ േനാ�ീസ്
ലഭി�ു. ഒരു െചറിയ സ�ിസ് സ�ത�� േജർണലായ “Spuren”
ത�ളുെട �പസി�ീകരണം പിൻവലി��. അതിനുേശഷം
“Tages Anzeiger”46 എ� ഭയെ�ടു�ാവു�തിെന�ാൾ
സ�ാധീനമു�, വലിയ �പചാരമു� മുഖ�ധാരാദിനപ�തം
ഒരു േലഖനെമഴുതി. Spuren ന് എതിെര �പ�ാനം
സ�ീകരി� നടപടിെയ വിമർശി�ാൻ അവർ അവസരം
വിനിേയാഗി�ുകയും െച��ു. െഗയിലിെ� െമയിൽ
േബാ��് അധിേ�പ�ളും ഭീഷണികളും െകാ�്
നിറ�ുകവി�ു, അവരുെട േഫസ്ബു�് േപജ് ഹാ�്
െച�െ��ു, �ടാഫിക് തിരി�ുവി�് �ശ�
തിരി�ു�തിനായി അവരുെട േപരിൽ വ�ാജമായി
േഫസ്ബു�് േപജുകൾ ഉ�ാ�െ��ു. സംഘപരിവാർ
1,50,00047 േപെര സംഘടി�ി�് ഒരു റാലി നട�ി, അതിൽ
A യ്�ും ആ�ശമ�ിനും എതിെരയു� നീ�െ�
അപലപി�ാൻ മതേനതാ�െളെയ�ാം (ത�ൾ
പരിഹാസ�രാവാൻ േപാവുകയാെണ�് അവരാരും
കരുതിയി�ു�ാവി�) �ണി�ു വരു�ിയിരു�ു.
െഗയിൽ ഹി�ുമതെ�48 െകാ�ാ�ാൻ േനാ�ു�
വ�ി�ാനിെ� രഹസ� ഏജ�ാെണ�് വിശ�ഹി�ു
പരിഷ�ിെ� ഭാരവാഹികൾ അവകാശെ��ു. പു��കം
ആേഗാളതല�ിൽ നിേരാധി�ാനായി േലാ�ൽ



േകാടതിയിലും ൈഹേ�ാടതിയിലും െപ�ീഷനുകൾ
നൽകെ���. പു��ക�ിെ� ഡിജി�ൽ പതി�് ഇേ�ാഴും
ആമേസാൺ ഇ�� വിൽ�ു�ു�് എ�ാൽ മലയാളം
േപ�ർബാ�് പതി� ് ഉടെനതെ� നിേരാധി�െ��ു.
ൈകരളി ടിവി െഗയിലിെ� അഭിമുഖം സംേ�പഷണം
െച�� അേത ദിവസം തെ� െഗയിലിന് ഇ��ൻ
അഭിഭാഷകരുെട അടു�ുനി�ും പു��ക�ിെ�
�പസി�ീകരണവും വിതരണവും നിർ�ിവ��ാനായി
ആവശ�െ��ുെകാ�് േനാ�ീസ് ലഭി�ു. ഈ
അഭിമുഖ�ിെ� പകർ�് �പസി�ീകരി�ുകയും
വിതരണം െച�ുകയും െച�� പ�ിഷറുെട പു��കശാല
ആ�കമി�െ��ു, അതിെ� ഉടമയുെട വീടിനുേനെര
കേ�റു�ായി. പു��കെ��ുറി�് ൈധര�േ�ാെട
സംസാരി� സ�ത�� ചി�കനായ ഒരു
സ�ാമി�ുേനെരയും ആ�കമണമു�ായി49. ഈ
ഹി�ീരിയയുെട മൂർധന��ിൽ േകരള�ിെല
േപാലീസ്, െഗയിലിനും 5 മീഡിയ ഹൗസുകൾ�ും,
�പ�ാന�ിെനതിെര അേന�ഷണം
േവണെമ�ാവശ�െ�ടാൻ ൈധര�ം കാണി� ഒരു
അഭിഭാഷകനും എതിെര �കിമിനൽ കു��ിന്
േകെസടു�ു. േകെസടു�ാൻ ഇടയായ കു��ൾ
ഇവെയാെ�യായിരു�ു: മതവിേദ�ഷം വളർ�ി,
േദശീേയാദ്�ഗഥന�ിന് ഹാനി വരു�ു�
�പ��ാവനയിറ�ി, കരുതി�ൂ�ി മതവികാര�െള
�വണെ�ടു�ി, ഗൂഢാേലാചന നട�ി തുട�ിയവ.
ഇെത�ാം കാണി�ു�ത് ഇ��ൻ സമൂഹെ�
െമാ�മായ ഹി�ീരിയയിേല�് നയി�ാൻ എ�ത
എളു�മാെണ�ും, എ�ത എളു��ിൽ വിേധയമാവു�
ഒ�ാണ് ജന�ൂ� ഹി�ുത�െമ�ും, ഒരു മതനിരേപ�
രാജ�െ� രാഷ്�ടീയവും മതവും ത�ിൽ എ�ത
കൂടികുഴ�ിരി�ു�ു എ�ും, എ�ത ദുർബലമാ�
ജനാധിപത�വും അഭി�പായസ�ാത���വും എ�ും,
എ�ാ�ിനും മുകളിൽ A യാണ് ഈ
സംഭവവികാസ�ളുെടെയ�ാം പി�ിൽ എ�ും



ഉറ�ാവു�ു. െഗയിലിെ� േ�ാഗിൽ50 നി�ൾ�് ഈ
ആർ�ി�ിൾ വായി�ാൻ സാധി�ും. മെ�ാരു
ആർ�ി�ിളിൽ െഗയിലിെ� ഇതിെന�ാമു� മറുപടിയും
കാണാം. ആേരാപണ�െളയും അഭി�പായ�െളയും
ഉേ�ശശു�ിെയയും കുറി�ു� തെ� നിലപാട് െഗയിൽ
വ��മാ�ു�ു�5്1. എ�ാൽ ഈ ബഹള�െള�ാം
പു��ക�ിന് കൂടുതൽ �പചാരം നൽകുകയാ�
ഉ�ായത്. ബു�ിപരമായും പക�തേയാെടയും
�പവർ�ി�ുക എ�ത് എ�ാവർ�ും സാധി�ു�
കാര�മ�േ�ാ.

എ�ാൽ ഈ സമയെമ�ാം ഒരു ഇലക്േ�ടാണിക്
പ�ിഷിംഗ് യു�ം തെ� ഓൺൈലനിൽ
നട�ു�ു�ായിരു�ു. വിമർശനാ�കമായ ഒരു
േലഖനേമാ വീഡിെയാേയാ �പത��െ��ാൽ ഉടെന
തെ� �പ�ാന�ിെ� �പതിേരാധ�ിനു� �ഗൂെ��്
വിളി�ാവു� ഒരു കൂ�ം, അവരുെട പണി തുട�ും.
വിമർശനാ�ക വീഡിേയായുെട അേത തലെ�േ�ാടും
കീേവർേഡാടും കൂടി നിർേദാഷമായ വീഡിേയാകൾ
േപാ�് െച��ു തുട�ും. യഥാർ� വീഡിേയാകൾ
അതിനിടയിൽ മു�ിേ�ാകും. േലഖന�ളുെട
കാര��ിലും ഇതുതെ�യാണ് സംഭവി�ത്,
വിമർശനാ�കമായ േലഖന�ളുെട അേത
തലെ�േ�ാെട േവെറ േലഖന�ൾ എഴുതും, അവ
വിമർശന�ൾെ�തിെരയു�തും വിമർശകെര താറടി�ു
കാണി�ു�തും ആവും; വി�ിപീഡിയയിെല
�ിരമായ യു�ം: ഓേരാതവണയും വി�ിപീഡിയയിൽ
വിവാദപരമായ ഒരു ഖ�ിക �പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ
അതിനു ഘടകവിരു�മായ കാര��ൾ െകാ�്
നിമിഷേനര�ൾ�കം അത് മാ�ിവയ്�െ�ടു�ു,
ഒടുവിൽ അതിെ� േമാഡേറ�ർമാർ ഇടെപ�്
തീരുമാനെമടുേ��ി വരു�ു, വിമർശനാ�കമായ
േ�ാഗുകളും ചർ�ാേവദികള�ം അതിെ� ഉടമ�െര
സ�ാധീനി�് നിർ�ലാ�ുകയും, അവെരെ�ാ�്



അഭി�പായ�ൾ പിൻവലി�ി�ുകയും െച�ു�ു. A യുെട
േഫസ്ബു�് േപജിെ� കാര�ം ഇവിെട
എടു�ുപറയാവു� ഒരുദാഹരണമാണ്. പു��കം
പ�ിഷ് െച��തിനുേശഷം െഗയിലിെ� േപജിൽ A യുെട
േപജിൽ ഉ�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ േഫസ്ബു�്
സുഹൃ�ു�ൾ ഉ�ായി, അതിനാൽ �ടാഫിക്
തിരി�ുവിടണം എ� ഉേ�ശേ�ാെട െഗയിലിെ�
േപരിൽ വ�ാജമായി േഫസ്ബു�് േപജുകൾ ഉ�ാ�ുക
മാ�തമ� A യുെട േപജിെന പുനരു�രി�് േലാകമാകമാനം
പുതിയ സുഹൃ�ു�െള ഉ�ാ�ാനായി ഒരു യ�വും
തുട�ി52. ഈ ചി�േയാടുകൂടിയതും നിര�രവുമായ
ആ�കമണം നട�ിയിരു�ത് ഇതുതെ� െതാഴിലാ�ിയ
ഒരു �പേത�ക സംഘമായിരു�ു. വ��ിഗത സംരംഭ�ൾ
എ�വകാശെ�ടു� ഇവെയ�ാം വളെര
വലിയേതാതിലു�തും, ഏേകാപനേ�ാെട ചി�യായി
നട�ാ�ിയി�ു�തുമാെണ�് �ശ�ി�ാൽ മന�ിലാകും.
അതുെകാ�ുതെ� നി�ൾ നി�ളുെട ഒഴിവുസമയ�്
കാര��ൾ പഠി�ു മന�ിലാ�ി ഈ �ാേ�്ഫാമുകളിൽ
എതിരഭി�പായ�ൾ എഴുതു� ഒരാളാെണ�ിൽ നി�ൾ
പരാജയെ�ടും എ�ത് നി�യമാണ്. നി�ളുെട
േജാലി�ും കുടുംബ�ിനുമിടയിൽ ഈ
സംഘടിതശ�ിെയ ജയി�ാനു� വിഭവസ��്
നി�ൾ�് ഒരി�ലും ഉ�ായിരി�ി�.
ഇ�ൂ�ർ�ാെണ�ിേലാ ആവശ�ംേപാെല ആൾബലവും
ആവശ��ിേലെറ സമയവുമു�്. കാരുണ�നിധിയായ
അ� എേ�ാഴും എ�തുേപാെല തനി�ിതിെലാ�ും ഒരു
പ�ുമിെ��ും യാെതാ�ും അറിയുകയുമിെ��ും
ഭാവി�ും.

െഗയിലിെന എനി�് കഴി� നാൽപ� വർഷ�ളായി
അറിയാം, A െയ ക�ുമു�ു�തിന് മു�ുതെ�.
അതിനുേശഷം ഈ ചരി�തം തുട�ിയ കാലം മുതൽെ�
ഞ�ൾ A േയാെടാ�ം താമസി�ാൻ തുട�ി. ഞാൻ
എ�ു�തിനു കുറ�ു മാസ�ൾ�ുമു�് A യുെട
അടു�ൽ എ�ിയതാണ് െഗയിൽ. പി�ീട് അവരുെട



�പചാരകനായി എെ� പടി�ാേറ�് അയ�േ�ാഴും, A
യുെട യൂേറാ��ൻ സ�ർശന�ള�െട സമയ�ും, എെ�
വർഷ�ിെലാരി�ലു� ഇ��ൻ സ�ർശന�ിനിടയിലും
ഞ�ൾ ധാരാളം സംസാരി�ിരു�ു. ഞാെനേ�ാഴും
െഗയിലിെ� പുേരാഗതിയുെട വിവര�ൾ
അേന�ഷി�റി�ിരു�ു, �പേത�കി�് െഗയിലിന് തെ�
വിശ�ാസവും അനുഭവ�ളും ത�ിലു� െപാരു�േ�ട്
കാരണം ജീവിതം വിഷമകരമായി തുട�ിയ
വർഷ�ളിൽ. അവർെ�ാരു ന� േകൾവി�ാരെന
ആവശ�മായിരു�ു. മുൻസേഹാദര�ൾ േപാലും എെ�
സ�ത�� വീ�ണെ�യും വിശാല മന�ിതിെയയും
അഭിന�ി�ു. പി�ീട് എെ� പിരി�ുേപാകലിെ�
സമയംവെരയും െഗയിൽ എേ�ാട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ
മന�ുതുറ�ിരു�ു. അതിനുേശഷം ഞ�ൾ ത�ിലു�
സ�ർ�ം മുറി�ു. െഗയിലിെ� പി�ാ�ം തുട�ിയ
സമയ�ും, അവിെട നി�് ര�െ�ടാൻ �ശമി�ു�
സമയ�ും ഞ�ൾ ത�ിൽ സ�ർ�ം ഉ�ായിരു�ി�.
പി�ീട് പസഫിക് സമു�ദ�ാൽ ചു�െ�� അവരുെട
ദ�ീപിൽ നി�ാണ് അവർ എേ�ാട് സംസാരി�ത്.
അേ�ാഴവർ മണി�ൂറുകേളാളം അവർ�്
അതിജീവിേ��ിവ� സാഹചര��െള�ുറി�ും
ജീവിതെ��ുറി�ും സംസാരി�ു. അവർ പഴയ
ജീവിതെ� ഓർ�് വിലപി�ുകയും പുതിയ
ജീവിതേ�ാട് സമരസെ�ടുകയും െച��  ് തെ�
മുറിവുകൾ ഉണ�ു� സമയമായിരു�ു അത്.
ഇതിെന�ാമിടയിൽ പു��കം എഴുതു�തിന് അവർ
അ�ുവർഷം സമയെമടു�ു. പൂർ� ജീവിതവുമായി
സ�ിയിെല�ു�തിനും പൂർ�കാല അനുഭവ�െള
മുേ�ാ�ു� ജീവിതെ� പരിേപാഷി�ി�ു� ഒ�ായി
മാ�ിെയടു�ു�തിനും മ�ു�വർെ�ാ�ം ഞാനും
അവെര സഹായി�ി�ു�്. അേ�ാൾ തുട�ി ഞ�ൾ
സ�ർ�ം നിലനിർ�ുകയും െച��ി�ു�്. ഞാൻ അവെര
പി�ുണ�ി�ുെ��ിൽ അത് വിശ���തയുെടയും
സാേഹാദര��ിെ�യും �പതീകമായി െച�ാൻ കഴിയു�



ഏ�വും െചറിയ കാര�മാണ്. ഞ�ളുെട
ര�ുേപരുെടയും ജീവിത�ിൽ ചിലരുെട
വിശ���തയി�ാ�� ഒരു തുറ� മുറിവായി നീറി
നിൽ�ു�ു�്. അതുെകാ�ുതെ� അവെര
പി�ുണയ്�ുക എ�ത് എെ�യും �പഥമ
കർ�വ�മായി ഞാൻ കരുതു�ു.

2013 ഇൽ െഗയിലിെ� പു��കം അവേലാകനം
െച�ുേ�ാൾ ചി�കളുെടയും ആവി��ാര�ിെ�യും
വ��തയും �ിരതയും ഒെ�യാണ് �ശ�ി�ത്.
അതിെല അനുഭവ�െള സമന�യി�ി�ാൻ ഞാൻ
�ശമി�ി� എെ��ാൽ അെത�ിൽ േവദനാജനകമായ
ഓർ�കൾ ഉണർ�ുമായിരു�ു. അതുെകാ�് അ�്
ഞാനാ പു��കം മാ�ിവ�് എെ� ജീവിതവുമായി
മുേ�ാ�ു േപായി. എ�ാൽ 2015 െല ഒരു ധ�ാന�ിൽ
വ�്, െഗയിലിെ� പു��കേ�ാടു� �പ�ാന�ിെ�
�പതികരണവും, ആസൂ�തിതമായി അവെര
മാനസികമായി തകർ�ാനു� �ശമവും, ഒരുകൂ�ം
ആ�വ�കരുെട കൂ�ം േചർ�ു� അധിേ�പവും
(ഇവരിൽ ചിലെര എനി�് േനരി�റിയാം53 എേ�തായ
അനുഭവ�ുറിെ�ഴുതാൻ എനി�് േ�പരണയായി. ഒരു 30
േപെജഴുതിയേശഷം ഞാൻ അെതാരു �ഡാഫ്�ായി തെ�
സൂ�ി�ു. ഇതുേപാെല ഒരു വിഷയെമഴുതാൻ ധാരാളം
സമയവും �ശ�യും േവണമായിരു�ു. എ�ാൽ എനി�്
എെ� ജീവിത�ിൽ �ശ� േക��ീകരിേ��
സമയമായിരു�ു അത്, അതിെനെ� മുഴുവൻ സമയവും
ആവശ�മായിരു�ു. നാലുവർഷ�ിനുേശഷം ഞാൻ
േജാലിയിൽ നി�് വിരമി�ുകയും, പി�ീടു�ായ
രാഷ്�ടീയ-ആേരാഗ� �പതിസ�ിയിൽ ധാരാളം സമയം
ഉ�ാവുകയും െച��േ�ാൾ എനി�് ഈ േജാലി വീ�ും
ഏെ�ടു�ാനും പൂർ�ിയാ�ാനും കഴി�ു.

അ�െന ഞാൻ വീ�ും െഗയിലിെ� പു��കം
വായി�ാൻ തീരുമാനി�ു, ര�ുദിവസം െകാ�ത്
വായി�ു തീർ�ുകയും െച��ു. ഈ അനുഭവസാ��ം
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ര�ാമത് വായി�േ�ാൾ അതിെല ആ�ാർ�തയും
ആർ�വവും എെ� വ�ാെത ��ർശി��. വനിതയായ
ഒരു ആ�ീയ ഗുരുവിെ� േസവികയാവാണെമ�
സ���വുമായി എ�ിയതാണ് െഗയിൽ. മാ ആന�മയി
എ� ബംഗാളി ഗുരുവിെ�യും അവരുെട േസവികയായ
ദീദിയുെടയും ജീവചരി�തം വായി�േ�ാഴാണ് െഗയിലിന്
ഇ�െന ഒരു ആ�ഗഹമു�ായത്. െഗയിലിെ�
സ���സാ�ാത്കാരം േപാെലയാണ് A യുെട
േസവികയാവാൻ അവസരം ലഭി�ത്. െഗയിൽ അവരുെട
ജീവശ�ാസവും മാനസിക-ശാരീരിക ആേരാഗ�വും
ശരീരവും ഹൃദയവും എ�ാം ആ േസവയ്�ായി
അർ�ി��. തെ� സ���സാഫല��ിനായി ധാരാളം
അധിേ�പവും നി�യും സഹി�ുകയും, എ�ാ
�പതിബ��െളയും തരണം െച�ുകയും,
സ്േനഹി�ുകയും േസവി�ുകയും ഒെ� െച��ു.
ഇെത�ാം ഏത് യു�ി�് നിര�ു�തിനും എ�തേയാ
അധികമായി, വിശ�ാസ�ിന�ുറം വിശ�സി�ുകയും,
ഏ�വും ദുർഘടമായ സമയ�ും ത�ിൽ
അവേശഷി�ു� ശ�ിയുെടയും �പതീ�യുെടയും
ഒേരാ ക�ി�ുരു�ും ഉപേയാഗി�് താൻ സ്േനഹി�ു�
തെ� ഗുരുവിേനാടും അവെര സ്േനഹി�ു�വേരാടും
ആ�ാർ�തയും കൂറും പുലർ�ുകയും െച��ു.
ഒരി�ൽ ശാരീരിക-മാനസിക തകർ�യുെടയും നാഡീ
��ംഭന�ിെ�യും വ�ിൽ നി�േ�ാൾ, തെ� ജീവിതം
ഇ�െന സമർ�ി�ു�തുെകാ�് താൻ സ�യം നശി�ുക
മാ�തമാണ് െച�ു�ത് എ�് േബാധ�ം വരു�തുവെര ആ
സമർ�ണം തുടർ�ു. ഏ�വും ഒടുവിൽ ഒരു പി�ാ�വും
അക�ുനിൽ�ലും ആവശ�മാെണ�് വ�േ�ാഴാണ്
അവർ തെ� മാതൃകയായ ഗുരുവിെന
സ്േനഹി�ു�തും തെ� ഘാതകെയ
സ്േനഹി�ു�തും ത�ിലു� വ�ത�ാസം
മന�ിലാ�ു�ത്. “എെ� േലാകം എനി�് മു�ിൽ
െപാ�ി തകരുകയായിരു�ു, എ�ിലും ഞാൻ അവെര
ഇേ�ാഴും സ്േനഹി�ു�ു�് എ�് ഈ െചറിയ അകൽ�
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എനി�് മന�ിലാ�ി��ു. അവർ എ�ാെണ�് ഞാൻ
കരുതിയിരുേ�ാ അതിെനയാണ് ഞാൻ
സ്േനഹി�ിരു�െത�ിൽ കൂടിയും. ഈ തിരി�റിവ്
എെ� ആ�ശമം വി�ുേപാകാനു� ആ�ഗഹേ�ാെടാ�ം
ഒരു പുതിയ േവദന കൂടി എനി�് നൽകി” (Holy Hell, ch. 22,
p 328).

പി�ീട്, പര�രാഗതമായ ഗുരുശിഷ�
ബ�െ��ുറി�ും A േയാെടാ�ം താൻ പ�ുവ�ിരു�
ഗുരുശിഷ� ബ�െ��ുറി�ും െഗയിൽ ഇ�െന
പറ�ിരി�ു�ു (epilogue, p. 394) “ഇ��യുെട
പൗരാണിക ആഖ�ാന�െളയും ആചാര�െളയും
ഗുരുശിഷ� ബ�െ�യും അ� എ�െനയാണ് വഴി
പിഴ�ി�െത�് എനി�ു മന�ിലായി. പര��ര
ബഹുമാന�ിലടി�ിതമായ �പേയാജനകരമായ ഒരു
ബ��ിനു പകരം കീഴട�ലിെ�യും സ�ൂർ�
ആധിപത��ിെ�യും ൈവകൃത�ൾ നിറ� ഒരു
ബ�മായിരു�ു അവിെട ഉ�ായിരു�ത്”.

െഗയിൽ അവിെടയു�ായിരു� മ�ാെര�ാളും
നി�യദാർഢ�േ�ാെടയും ഉ�ാഹേ�ാെടയും
തെ��െ� സമർ�ി��. അൽപാൽപമായി താൻ
സ്േനഹി� വ��ിയുെട വാ�ുകൾ�തീതമായ �കൂരത
കാരണം ഒരി�ലും കൂ�ിേ�ർ�ാനാവാ� വിധം
െപാ�ി�കർ�് തരി�ണമാകുംവെര അവർ ആ
സമർ�ണം തുടർ�ു. അവിടെ� ശിഷ�രിൽ
�പധാനിയായ സ�ാമിയും എേ�ാട് ഇ�ാര��ിൽ
േയാജി�ിരു�ു54. ഗായ�തി ഞ�ൾെ�ല�ാവർ�ും
മാതൃകയായിരു�ു, ഏ�വും പഴയവർ�ുേപാലും ഒരു
�പേചാദനം, അർ�ണേബാധ�ിെ�യും
േസവന�ിെ�യും സ്േനഹ�ിെ�യും
ത�ാഗ�ിെ�യും തിള�ു� ഉദാഹരണം. അേതസമയം
അവർ�് ന� സാമാന�ബു�ിയും ജീവിതപരിചയവും
ഒരി�ലും ൈകവിടാ� നർ�േബാധവും, പിെ� ഒരു
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ഓസ്േ�ടലിയ�ാരിയുെട താൻേപാരിമയും ഉറ�ു�
ആ�വിശ�ാസവുെമ�ാം ഉ�ായിരു�ു. A യുെട
െഗയിലിേനാടു� അതി�കൂരമായ െപരുമാ��ിന്
ഞ�െള�ാം സാ�ികളാണ്, ഞ�ൾ �പഥമ
ശിഷ��ാേരാട് അതിെ� ഒരംശം വിേദ�ഷം േപാലും A
കാണി�ിരു�ിെ��ിലും,
അവരനുഭവി�ു�െത�ാെണ�് ഞ�ൾ�്
മന�ിലാകുമായിരു�ു. എ�ാൽ ഞ�ൾ�് ആെക
േതാ�ിയത് ബഹുമാനവും സി�തിയും മാ�തമായിരു�ു.
കാരണം ഏ�വും പുരുഷാധിപത�പരമായി�ാണ് A
െപരുമാറിയിരു�ത്. ആ �പേദശെ�
പുരുഷേക��ീകൃതമായ സം��ാരം അവർ അ�െന
തെ� പകർ�ിയിരു�ു. അവർ അതിൽ
വിശ�സി�ുകയും അ�പകാരം �പവർ�ി�ുകയും
െച��ു. അവരുെട �പഥമശിഷ��ാരായ സ�ാമിമാരും ഒ�ും
വ�ത���രായിരു�ി�, ഗുരുവിെ� തുടർ�യായു�
വിേവചനപരവും �കൂരവുമായ െപരുമാ��ിൽ
െഗയിലിേനാട് സഹതപി�ാേനാ പിൻതാ�ാേനാ
ആരുമു�ായിരു�ി�, ബാലു ഒഴിെക. അയാൾ പി�ീട്
മെ�ാരുതര�ിൽ ഉപ�ദവകാരിയായി മാറുകയും
െച��േ�ാ. എ�ാമറിയു� ഗുരുവാെണ�ിേലാ,
ആസ�മായ തകർ�യുെട പല അടയാള�ൾ ക�ി�ും
അെതാ�ും അവർ�് തിരി�റിയാനായി�. ഒ�ും
ന�െ�ടാൻ ഇ�ാതായേ�ാൾ െഗയിൽ തെ� നരക�ിൽ
നി�് ര�െ��ു. A യ്�് അത് വലിയ അ�ലാ�ു�ാ�ി,
അവെര സമാധാനി�ി�ാൻ ആർ�ുമായില�. എെ�
മുൻആ�◌ീയസേഹാദര�ാരുെട കാര�വും
വ�ത���മായിരു�ി�. െഗയിലിെ� തിേരാധാനം
നിക�ാനാകാ� ശൂന�തയായും, വളെര വലിയ
ന�മായുമാണ് അവർ�് അനുഭവെ��ത്. എ�ാൽ ആ
തിരി�റിവ് ഏെറ ൈവകിേ�ായിരു�ു, പിഴവ്
സംഭവി�ുകഴി�ിരു�ു, അത് കാല�ളായി
കു�ുകൂടി ഏെതാരു സാധാരണ മനുഷ�നും
സഹി�ാവു�തിലും അധികമായി കഴി�ിരു�ു.



എെ� ചില പൂർ�സേഹാദര�ാർ�് െഗയിലിെ�
സഹനവും, അ�ശാ�പരി�ശമവും സ�ൽ�ി�ാൻ
േപാലുമാവാ�തും സാഹസികവുമായി േതാ�ി.
വ��മായും ഗുരുവിെന�ാൾ േ�ശ�� ത
ശിഷ�യ്�ു�ായിരു�ു.

തെ� ഭാഗ�ുനി�ു�ായ െത�ുകൾ
അംഗീകരി�ു�തിനുപകരം തെ� പൂർ�ശിഷ�യുെട
അനുഭവ�ുറി�ിൽ നി�ു�ാേയ�ാവു� ന��ൾ
നിയ��ി�ാൻ A സംഘടിതമായി അപഖ�ാതി പറ�ു
പര�ാൻ തുട�ി. എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഈ
സംഘടിത �പവർ�നം അൽ��ാന�ിെ�യും
ഇടു�ിയ ചി�ാഗതിയുെടയും ല�ണമാണ്. തെ�
ശിഷ�െര ൈദവതുല�മായി ഉയർ�ുെമ�്
അവകാശെ�ടുകയും അതിനു� മാർ�േമതും
അറിയാതിരി�ുകയും െച�� ഒരാളുെട
സാമാന�ത��ിെ� െതളിവാണിത്. 1993ൽ എനി�്
സമാനമായ ഒരനുഭവം ഉ�ായതിനാൽ അ�ുതം ഒ�ും
േതാ�ിയിെ��ിലും മനംമടു�ി�ു� ഒ�ായിരു�ു
അത്. 20 വർഷം ഒരാെള വളെര വിശ���തേയാെട തനി�്
വ��ിപരമായി േസവ െച�ാൻ അനുവദി�ുകയും,
അയാെള ആ�ശമം േനാ�ിനട�ാൻ കൂ�ു�രവാദിത�ം
ഏൽ�ി�ുകയും െച��ി�്, പിേ��് െവളു�ിന്
അയാെള�ുറി�് അപവാദം പറയുകയും, അയാെളാരു
തകരാറു� സ�ുചിത മന�ു� പണ�ിനുേവ�ി
�പവർ�ി�ു� ഒരാളാെണ�് േലാകെ�
ധരി�ി�ുകയുമാണ് അവർ െച��ിരി�ു�ത്. ഇ�ാര�ം
അവർ�ു ചു�ുമു� ആരും ആേലാചി�ു�ുെ��്
േതാ�ു�ി�, ഭ�ിയാൽ അ�രായ വിേവചനബു�ി
തിക�ും ന�മായ മന�ുകൾക◌്ക് മാ�തേമ ഇ�രം
െനറിേകട് അംഗീകരി�ാൻ കഴിയൂ. ഇനി ഇതിെ�
മറുവശം, അതായത് െഗയിലിെന വിമർശി�തിൽ
വാ��വമു�് എ�് ധരി�ൂ, എ�ാമറിയു� അ�
എ�ുെകാ�് വർഷ�ൾ�് മു�് െഗയിൽ അവിെട



എ�ിയേ�ാൾ തെ� അ�ാര�ം അറി�ി�? അവർ�്
സന�ാസദീ� െകാടു�േ�ാൾ എ�ുെകാ�് അവരുെട
ധാരാളമായ കുറവുകൾ �ശ�ി�ി�? എെ� കാര��ിലും
ഇതുതെ�യാണ് സംഭവി�ത്, പ�ുവർഷം അവർ
എനി�് സർ�ാധികാരം ത�ു, യൂേറാ�ിെല
�പ�ാന�ിെ� താേ�ാൽ എെ� ഏൽ�ി��. ഇരു�ി
െവളു�േ�ാൾ ഞാൻ വിശ�ാസ�ിന് അർഹനല�ാതായി,
നാടുകട�െ�ടുകയും െച��ു. ഏത്
സാധാരണബു�ിയു� മനുഷ�നും മന�ിലാവും
�പ���ളുെട ഉറവിടം എവിെടയാെണ�്.

െഗയിലിേനാെടാ�ം A യ്�് ന�െ��ത് അവർ
േലാക�ിനു നൽകു� ഒരു �പധാന സേ�ശം കൂടിയാണ്.
െഗയിലുമായി സ�ി െച�ാനും
തിരി�ുെകാ�ുവരാനും പരസ�മായി പഴയ�ാന�ു
പുനഃ�ാപി�ുവാേനാ ഉ� കഴിവ് അവർ�്
ഇ�ായിരു�ു. അതിന് മഹാമന��തയും മഹത�വും
േവണമായിരു�ു. െഗയിലിെ� ഉദാഹരണം എ�ാ
തർ��ൾ�ും അതീതമായിരു�ു. അവരിലും
െത�ുകു��ൾ ഉ�ായിരു�ിരി�ാം; െത�് െച�ാ�വർ
കെ�റിയെ�. �പ�ാന�ിെ� അനൗേദ�ാഗിക
േ�ാഗിൽ െഗയിലിെന െത�ുകാരിയായി
ചി�തീകരി�ാൻ �ശമി� ഭ�ർ അവരുെട
അനുഭവസാ���ിെല സത�വും അ�സ�യും
ക�ിെ��ു നടി�ാനും, അതിെല െത�ുകു��ളും
കുറവുകളും മാ�തം കെ��ാനും �ശമി�ു. എ�ാൽ
ആർ�ും അവരുെട അടുെ��ാൻ കഴി�ി�.

േനരെ� പറ�തുേപാെല ഒരു സ്�തീയായി�ുകൂടി A
യുെട �പ�ാനം അേ�യ�ം
പുരുഷാധിപത�പരമായിരു�ു. താൻ ജീവി�
സമൂഹ�ിെല കടു� സ്�തീവിരു�ത അവർ അ�െന
തെ� തുടർ�ുെകാ�ിരു�ു. അവർ തെ� പു�ത�ാെര
ലാളി�ുകയും പു�തിമാേരാട് കഠിനമായി
െപരുമാറുകയും െച��ു, പു�തിമാെര പു�ത�ാരിലും



താണവരായാണ് കരുതിയിരു�തും. ഇവിെടയാണ്
�പ�ാന�ിെ� യുഎൻെല സ്�തീശാ�ീകരണം എ�
െക�ുകാ�� പരിഹാസ�മാകു�ത്. െഗയിൽ തെ�
പു��ക�ിൽ പറ�ിരി�ു�തുേപാെല ശിഷ�കൾ
എേ�ാഴും �ീണിതരായും നി�ദാവിഹീനരായും
ക�ുകളിെല െവളി�ം െക�ും,
േപാഷകാഹാര�ുറവു�വരായും
വിലയി�ാ�വരായും ജീവി�ു, എ�ാൽ
ശിഷ��ാരാവെ� മതി�െ��വരായും
ഉ�ാഹവാ�ാരായും ന�ായി ഉ�് ഉറ�ിയവരായും
േതാ�ി�ു. െഗയിലിേനാടു� െപരുമാ��ിൽ ഇത്
ഏ�വും �പകടമായിരു�ു, തീയുെട അടു�്
നിൽ�ു�വർ�ാണേല�ാ െപാ�േലൽ�ുക.
െക�ുകാ��കൾ�് പുറകിൽ A നീതിേബാധം
ഇ�ാ�യാളും കർ�ശ�ാരിയുമായിരു�ു. ഔേദ�ാഗിക
ആഖ�ാന�ിെല വ��ിത�േ�ാട് ഒ�ും
സാമ�മി�ാ�താണ് അവരുെട യഥാർ� െപരുമാ�ം:
�പ���ൾ�ു നടുവിൽ അവർ േകാപി�� യും
അ�കമകാരിയും �പതികാര വാഞഛ്യു�വളും
ശാരീരികവും മാനസികവും ൈവകാരികവുമായ
അധിേ�പ�ൾ നട�ു�വളും, മ�ു�വെര
അപമാനി�ു�വളും അസൂയയും മതി�ഭമവും
മാനസികപീഡയുമു�വളും, ച�ലചി�യും
എേ�ാഴും ഭാവം മാറു� �പകൃത�ാരിയും, എ�ാം താൻ
തെ� നിയ��ി�ണെമ�് നിർബ�മു�വള�ം,
ആ�രതിയിൽ ആറാടു�വളും, എ�ാം കരുതി�ൂ�ി
െച�ാനും മ�ു�വെര സ�ാധീനി�ാനും
കഴിവു�വളും, വ�ി�ാനും നിർദയം െപരുമാറാനും
തെ� ല���ൾ�ായി എ�ും െച�ാൻ
മടിയി�ാ�വളും, ൈവകാരികമായ പി�ുണയും
സഹായവും ആവശ�മു�വളും, നിര�രം
സംസാരി�ുകയും, തളരാെത അപഖ�ാതി
പടർ�ുകയും െച�ു�വളുമാണ്. പണ�ിെ� കാര�ം
വ�ാൽ അവർ വളെര േവഗ�ിലും വന�മായും



�പതികരി�ും. കളവു പറയുക എ�ത് അവരുെട
ജീവിത�ിെ� തെ� ഭാഗമാണ്. അവർ
െപാതുേവദിയിൽ എ�ുപറയു�ു എ�ും,
വ��ികേളാട് എ�ു പറയു�ു എ�ും (അവർ
വ��ികേളാട് പറയു� ഉ�ര�ൾ ഞ�ളാണെ�ാ
പരിഭാഷെ�ടു�ു�ത്), അവർ എ�ാണ്
ചി�ി�ു�െത�ും ഞ�ൾ�റിയാം; കാരണം അത്
അവർ അടു� ആളുകേളാട് പ�ുവയ്�ാറു�്. തെ�
സ��ം കുടുംബെ� ഒഴിെക അവർ ആെരയും
അകമഴി�് സഹായി�ി�ി�. െഗയിലിെ�
പു��ക�ിൽ പറ�ി�ു�തുേപാെല,
അവിശ�സനീയമായ രീതിയിൽ ഉദാരമായി
അവരവരുെട കുടുംബെ� സഹായി�ി�ു�്, അവെര
നിശ�രാ�ി നിലനിർ�ുക എ�താവാം ഉേ�ശം - ആ
കുടുംബെ�യും, A യുെട പുേരാഗതിെയയും
തട�െ�ടു�ാൻ കഴിവു� ഗൗരവതരമായ
കാര��ളു�്. അവരുെട ഉദാരത എ� പുറംേമാടിയും
ചാരി�ി �പവർ�ന�ള�ം �പേത�കമായി ഒരു ചാപ്�റിൽ
�പതിപാദി�ു�ു�്. വിശ���ത എ� വാ�് അവരുെട
നിഘ�ുവിേലയി�. ആെര�ിലും അവേരാട്
വിശ�ാസപൂർ�ം മനസുതുറ�ാൽ അവരത് ഉടെന
മൂ�ാമെതാരാേളാട് പറയും, രഹസ��ിൽ
പ�ാളിയാ�ു�ത് വഴി ആ വ��ിയുമായി ഒരു
ദൃഢബ�ം ഉ�ാ�ാെമ� �പതീ�യിലാണത്. പല
സംഭവ�ളും കാണി�ുതരു�ത് ഏ�വും
അർ�ണേബാധമു�വെരയാ� അവരാദ�ം തഴയുക
എ�ാണ്, ദുർബലെര ആ�കമി�ുകയും പരസ�മായി
അപമാനി�ുകയും െച�ും. ഇതിെ� ഉദാഹരണ�ൾ
ചാപ്�ർ II. 8.f ൽ കാണാവു�താണ്.

“ന�ായി സ്േനഹി�ു�വർ ന�ായി ശാസി�ും”
എ�ർ�ം വരു� �ഫ�് പഴെ�ാ�ിെന
അന�ർ�മാ�ു� �പകൃതമാണ് A യുേടത്. െചറു��ിൽ
തെ� ഗുരുവായ സ��ം അ�യിൽ നി�് പഠി�െത�ാം



അതുേപാെല �പാവർ�ികമാ�ാൻ അവർ�്
കഴി�ി�ു�്. എ�ിലും ആരുെട അടു�് പരിധി
വിടരുെത�ും വളെര കൃത�മായി
അവർ�റിയാമായിരു�ു. ഭ�ിപൂർ�ം സ�യം
അർ�ി�ു�വരുെട അടു�ും, സ്േനഹ�ാൽ സ��ം
ജീവിതം തെ� അവർ�് േവ�ി സമർ�ി�ു�വരുെട
അടു�ും, കൂടുതൽ
സഹനേശഷിയു�വരുെടയടു�ും അവർ മുൻപിൻ
േനാ�ാെത അവരുെട �പകൃതം കാ�ും. ടിബ�ൻ േയാഗി
മിലേരപയ്�് തെ� ഗുരുവിൽ നി�് േനരിേട�ി വ�
കഠിന പരീ�ണ�ളുെട കഥകൾ ന�ൾ േക�ി�ു�5്5.
എ�ാൽ അവ “കഥകൾ” മാ�തമാണ്. ഒരു പരിധി��ുറം,
അത് എ�ത വിദൂരമാെണ�ിലും, ഒരാെള ദുർബലമാ�ു�
�പവർ�ികൾ തുടരുകയാെണ�ിൽ അത് അഹ�െയ
അ� നശി�ി�ുക, പകരം അത് അടി�ാനപരവും
�പകടമായ ല�ണ�ൾ കാണെ�ടു� രീതിയിലും ആ
വ��ിയുെട മാനസിക അ�ിത�െ�യാണ്
ബാധി�ു�ത്. അത് ആ വ��ിെയ സാധാരണ
ആേരാഗ�മു� ഒരു മനുഷ�െനേ�ാെല ചി�ി�ാേനാ
മന�ിലാ�ാേനാ �പവർ�ി�ാേനാ ഒ�ും സാധി�ാ�
മ�ിൽ കഠിനമായി ബാധി�് മാനസികമായി തകർ�ു�ു.
ഈ നിർ�യ �പവർ�ി നട�ാ�ു�ത് അയാൾ
െച�ു�തിെനാ�ും അംഗീകാരേമാ സാധൂകരണേമാ
നൽകാെത, സ്േനഹേമാ അനുക�േയാ കാണി�ാെത,
ഒരുേവള ഓേരാ തവണ തകർ�ുവീഴും എ�്
േതാ�ുേ�ാഴും വളെര െചറിയ അളവിൽ,
േഹാമിേയാ�തി ഗുളിക േപാെല അൽ�ാൽപം
അംഗീകാരേമാ സ്േനഹേമാ ഒെ� നൽകിെകാ�ാ�.
മനുഷ�ർ�് ആേരാഗ�േ�ാെട സ�ുലിതമായി
നിലനിൽ�ാൻ അതി�പധാനമായി അ��ം �ശ�യും
അംഗീകാരവും ആവശ�മു�്. ഒരു വ��ി തെ�
പൂർ�മായ തകർ���് മു�് താൻ ഉൾെ��ിരി�ു�
സാഹചര�ം തിരി�റിയുകയും, അനാേരാഗ�കരവും
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അപകടം പിടി�തുമായ ആ സാഹചര��ിൽ നി�്
ര� േനടണം എ�് ചി�ി�ാൻ ത� ഊർ�വും
ഉൾ�ാ�ചയും േനടുകയും െച��ാൽ അയാൾ�് എ�ാം
ന�െ��ി�ി� എ�് കരുതാം. െഗയിലിെ� കാര��ിലും
ഇതുതെ�യാണ് സംഭവി�ത്. തകർ�യുെട പല
ല�ണ�ളും െഗയിലിെ� കാര��ിൽ
�പകടമായിരു�ു, എ�ാൽ A അെതാ�ും വകവ�ി�.
ഇെതാ�ുമ�ാെത െക�ുകഥകൾ അനുസരി�ാെണ�ിൽ
എ�ാമറിയു� അ� തെ� പു�തെന, �പ�ാന�ിെല
ര�ാമെന, താൻ ഉറ�ുേ�ാൾ തെ� ക�ിലിൻ
കാൽ�ൽ ഉറ�ു� പു�തിെയ ബലാ�ംഗം െച�ാൻ
അനുവദിെ��ിൽ, അവരുെട �തികാല�ാന�ിനും
സർ�ശ�ിത��ിനും ഒ�ിലധികം �പ���ളു�്. പാവം
െഗയിൽ കരുതി�ൂ�ിയു� ഈ ബലാ�ംഗ�െള തെ�
സ��ം െത�ായി ധരി�ുകയും െച��ു (ch. 20, Holy Hell).
അവർ പിെ�യും അവിെട�െ� തുടരു�തിന്
യാെതാരു ന�ായീകരണവുമി� എ�ിൽേപാലും
അവരുെട ൈദവേ�ാടും ഗുരുവിേനാടു� സ്േനഹവും
ആ�ീയപാതേയാടു� അർ�ണേബാധവും കാരണം
എ�ാ ക�ി�ുരു�ിലും പിടി�് അളവി�ാ�
സഹനേ�ാെട അവിെട കഴി�ുകൂടി.

A യുെട െപരുമാ�ം ഒരി�ലും ആേരാഗ�കരേമാ
സ�ുലിതേമാ ആയിരു�ി�. തെ� മ�െള
പഠി�ി�ു�ു എ�് അവകാശെ�ടു� അവർ�് സ��ം
മാനസികവിേ�ാഭേമാ േ�കാധേമാ േപാലും പലേ�ാഴും
നിയ��ി�ാൻ കഴി�ി�. ഉദാഹരണ�ിന് ഒരു
ദിവസം �പാതൽ സമയ�് രുചിയി�ാ� ക�ിയുെട
കൂെട കി�ിയത് ഏതാനും തു�ികൾ മാ�തമു� ച�്ണി
ആെണ�് െഗയിൽ തമാശയായി പരാതി പറ�േ�ാൾ, A
െഗയിലിെ� കഴു�് െഞരി�ാൻ എ�വ�ം ൈകയും
നീ�ി ക�ുംതുറി�ി�് ചാടിെയഴുേ��ു, അവസാന
നിമിഷം അവർ അതിൽനി�് പി�ിരിയുകയും തെ�
തല ചുമരിൽ ശ�ിയായി ഇടി�ുകയും, െഗയിലിനു
േനെര ആേ�കാശി�ുകയും െച��ു (ch. 12, p. 187). ഈ
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േരാ��പകടന�ിനുേശഷം െഗയിലിെ� െഞ�ി�രി�
മുഖം ക� അവർ െഗയിലിെ� അടു�ുേപാവുകയും
സമാധാനി�ി�ുകയും െച��ു. അവർ ശരി�ും
�കു�യായിരു�ിെ��ും തെ� മകളുെട െത�്
സ്േനഹ�ാൽ തിരു�ിയതാെണ�ും പറ�ു. ഈ
സ�ർഭ�ി� ഞാനും സാ�ിയായിരു�ു. അവരുെട
�പവർ�ി തിരു�ൽ ആയിരു�ി�, അത് �ഭാ�ു�
�ിരതയി�ാ� ഒരാളുെട യു�ിഹീനമായ
വി�ഭാ�ിയായിരു�ു. തിരു�ണെമ�
ഉേ�ശേ�ാെടയായിരുെ��ിൽ തമാശയുെട
രൂപ�ിലു� ഒരു മറുപടി ധാരാളം
മതിയാകുമായിരു�ു, വീ�ുകാരുെടയും മ�്
ശിഷ�രുെടയും മു�ിൽ ഈ ഭീതിതമായ നാടക�ിെ�
ഒരാവശ�വുമി�ായിരു�ു. ആ �പേദശെ� മു�ുവ
കുടുംബ�ളിൽ അതിൈവകാരിക �പകടന�ൾ
സാധാരണമായിരു�ു. അേ�ാേഴ�ും അവരുെട
“ആൺമ�ൾ” വി�ഭാ�ി�ാരായ കു�ികെളേ�ാെല
ഓടിെ��ുകയും അവരുെട െന�ിയിെല മുഴെയ
ശു�ശൂഷി�ുകയും, െഗയിലിെന േനാ�ി േദഷ�േ�ാെട
പിറുപിറു�ുകയും െച��ു. A യുെട കുടുംബമാകെ�
സ�യം ന�ായീകരി�ു� രീതിയിൽ ചിലതുപറ�്
പതിവ് ഇരവാദം നട�ി. പലേ�ാഴും ഇ�രം േവദികൾ
കുടുംബ�ിന് ത�ളുെട പഴയ പരിഹരി�ാ�
�പ���ൾ വീ�ും ഉയർ�ി�ാ�ി �ശ� േനടാനു�
സമയമായിരു�ു. ഈ േകാലാഹല�ൾ
മണി�ൂറുകേളാളം നീ�ുനിൽ�ും, ഓേരാരു�രായി
േവദിയിൽ വ�് അവരവരുെട ഭാഗം അവതരി�ി�്
േപാകു� ഒരു ദുര�-ഹാസ�നാടകം േപാെല. നീലു
േപാലും തേ�തായ രീതിയിൽ ഗുരുശിഷ�
ബ�െ��ുറി�ും ഗുരുവിെ� സൗഖ�െ��ുറി�ും
വാചാലനാവുകയും, െഗയിലിെ�
വിേവകമി�ാ��െയ�ുറി�് നിരാശ �പകടി�ി�ുകയും
െച��  ് ഈ നാടക�ിെ� ഭാഗമാവുമായിരു�ു. എനി�്
ഭയമാണ് േതാ�ിയത്. കാരണം �ഫാൻസിെല
ചി��ഭമ�ാരായ കുടുംബെ� ഉേപ�ി�് 8000



കിേലാമീ�ർ അകെല മെ�ാരു കൂ�ം ചി��ഭമ�ാരുെട
നടുവിേല�ാണേ�ാ ഞാൻ വ�ത് എേ�ാർ�്. ഇ�്
അേതാർ�ുേ�ാൾ എെ� ചു�ിൽ ഒരു പു�ിരിയാണ്
വിടരു�ത്.

വിഷു ആ �പേദശ�് വളെര ഗംഭീരമായാണ്
െകാ�ാടിയിരു�ത്; ആേഘാഷ�ളും പട��ളും
മതപരമായ ചട�ുകളും സദ�യും പുതുവസ്�ത�ളും
ഒെ�യായി. സാധാരണയായി A മണി�ൂറുകേളാളം
ദർശനം നൽകാനായി േപാകു� സമയ�് െഗയിൽ
വീ�ുേജാലികളായ അല�് A യുെട പാചകം, A
മട�ിവരുേ�ാേഴ�ും മുറിയും കുളിമുറിയും
ഒരു�ുക, അവർ�് മാറാനു� വസ്�ത�ൾ ക�ിലിൽ
ത�ാറാ�ി വയ്�ുക, വായി�ാനു� പു��ക�ൾ
എടു�ുവയ്�ുക, അവരുെട സുഗ�ൈതല�ൾ
ത�ാറാ�ി വയ്�ുക, ഭ�ണവും പാനീയ�ളും
വിള�ാനു� ത�ാെറടു�് നട�ുക,
കാലുതിരു�ാനു� എ�യും മ�ും സ�ീകരി�ുക
എ�ിവെയാെ� െച�ുമായിരു�ു. എ�ാൽ വിഷു
വ�ത���മായിരു�ു, A എേ�ാഴാണ് തിരിെക വരു�ത്
എ�റിയാൻ െഗയിലിന് ഒരു വഴിയുമു�ായിരു�ി�.
െഗയിൽ ബാത്റൂം േത�് കഴുകു� സമയ�ാണ് A ഒരു
ഇടേവളയ്�ായി മുറിയിേല�് വ�് ചൂടു�
എെ��ിലും കുടി�ാനായി നൽകാൻ ആവശ�െ��ത്.
െഗയിൽ േവഗം ൈടൽസിെലയും സ��ം
ൈകകളിെലയും േസാ�് കഴുകി�ള�് മുകളിെല
അടു�ളയിേല�് ചായ ഉ�ാ�ാനായി ഓടി. ഇ��യിൽ
ചായയു�ാ�ു�ത് പാലും െവ�വും കൂടി
തിള�ി�ി�ാണ്, തിള� െവ��ിേല�് ഒരു ടീ ബാഗ്
ഇടു�തിലും അ��ംകൂടി സമയെമടു�ും അതിന്.
അ��നിമിഷ�ൾ�് േശഷം A “എനി�് കുടി�ാൻ
എെ��ിലും തരൂ, േവഗം” എ�് ആേ�കാശി�ു.
അവരുെട ശ��ിെല അസഹ�ത േക�് െഗയിൽ
പടവുകൾ പാതി ഇറ�ി, എ�് സംഭവി�ു എ�് േനാ�ി.
A തെ� െന�ിൽ ൈകയും െവ�് േദഷ�േ�ാെട



നിൽ�ുകയായിരു�ു. ചായ ഉ�ാ�ി�ഴിയാൻ സമയം
പിടി�ും എ�റിയാമായിരു�തിനാൽ െഗയിൽ ഒരു
�ാസ് ചൂട് പാലുമായി താേഴേ�ാടി. A െഗയിലിെ�
ൈകയിൽ നി�് �ാസ് പിടി�ു വാ�ി, എ�ാൽ
അതിനക�് പാൽ ആെണ�് ക� A “ഞാൻ
എ�ുമുതലാണ് പാൽ കുടി�് തുട�ിയത്” എ�രിശ��്
ആ നിറ� �ാസ് മുറിയുെട മറുവശേ��്
വലിെ�റി�ു. െഗയിൽ െഞ�ി�രി�് നി�ു,
ഉ�ഗേരാഷ�ിൽ A െഗയിലിെ� സാരിയിൽ പിടി�മി�്
സ��ം പ�ുകൾ െകാ�ത് കടി�ുപറി�ു.
ര�െ�ടാനായേ�ാൾ ദുഃഖം നിറ� മന�ുമായി
െഗയിൽ ചായ ഉ�ാ�ാനായി മുകളിേല�് േപായി.
അ��മിനി�ുകൾ�് േശഷം ചായയുമായി തിരി�ുവ�
െഗയിലിേനാട്. “നീ എെ� അടു�് വ�ാൽ ഞാൻ നിെ�
കു�ിെ�ാ�ും, അത് െച�ു�ത് ഞാെനെ� മന�ിൽ
കാണു�ു�്” എ� ് പറ�ു. ഇതുപറ�േ�ാൾ അവർ
മൂ�ുതവണ സ��ം തലയ്�ടി�ുകയും മുറി വി�ു
േപാവാൻ െഗയിലിേനാട് ആേ�കാശി�ുകയും െച��ു.
െഗയിൽ േപാകാൻ മടി�ു നി�േ�ാൾ “ഈ നിമിഷം
നീയീ മുറിയിൽ നി�് േപായിെ��ിൽ ഞാെനെ�
ൈകയും കാലും െവ�ി�ളയും” എ�ും പറ�ു.
ഇ�െനയാണ് ഗുരു അമൃതാന�മയി തെ� �പഥമ
ശിഷ�േയാട് െപരുമാറിയിരു�ത്, ഒരു ക�് ചായയുെട
േപരിൽ േപാലും േ�കാധാ�യായി
െപാ�ിെ�റി�ുെകാ�്. ഇതിനുേശഷം അവർ
ഹാളിേല�് തിരി�ുേപായി ദർശനവും ആലിംഗനവും
കനിവിെ� അമൃത് തുളു�ു� അ�യായു�
�പദർശനവും തുടർ�ു (ch. 18, p. 270). െഗയിലിെ�
പു��ക�ിൽ ഇ�െന പല അനുഭവ കഥകളും ഉ�്,
ചിലതിന് ഞാൻ സാ�ിയുമായിരു�ു.

അവരുെട ഇടയ്�ിെടയു� കലിതു�ലിൽ അവർ
എേ�ാഴും തനി�് ആെരയും ഒ�ിെനയും
ആവശ�മിെ��് ആേ�കാശി�ാറുെ��ിലും, A
എേ�ാഴും സഹായവും �ശ�യും ആവശ�മു�



കൂ��ിലായിരു�ു. ൈവകാരികമായി മാ�തമ�,
മന�ിൽ വിചാരി� മാ�തയിൽ ധാരാളം
ഭൗതികവ��ു �ളും അവർ�് ലഭി�ണമായിരു�ു.
അവരുെട േ�കാധവും ശി�യും അവേഹളനവും ഭയ�്
െഗയിൽ ഒരുപാട് കാര��ൾ ഒേരസമയം ത�ാറാ�ി
െവ�ിരു�ു (ch. 16, p. 252). ഏ�വും അ�പതീ�ിതമായ
സംഭവവികാസ�ൾ കൂടി മു�ിൽ��ാ�
എ�ാേയ്�ാഴും ത�ാെറടു�ിരു�ത്. ഒരു
സാഹചര��ിെല എ�ാ സാധ�തകെളയും
മുൻകൂ�ി��് ഒേരാ സ�ർഭ�ിനും അനുേയാജ�മായ
സാധന�ൾ െഗയിൽ ത�ാറാ�ി വ�ിരു�ു:
ചൂടുെവ�ം, ചൂടുപാൽ, ജീരക ചായ, േമാരും െവ�ം,
കുളിമുറിയിൽ െവ�ം, െചറിയ േതാർ�ുകൾ,
മാ�ാനു� സാരി, വായനാ�ം വരാതിരി�ാൻ
ചവയ്�ു� കുരു�ൾ, വിശറി, ചൂടുെവ�ം നിറ�
േബാ�ിൽ, േഷാൾ, വായി�ാനു� പു��കം, തപാൽ
എ�ി�െന. A ഒരു ബഹള�ാരിയും, �പ���ാരിയുമായ
കു�ിെയേ�ാെല തെ� ഏതാ�ഗഹവും “ഉടൻ”
സാധി�ണെമ�് �പതീ�ി�ു- ഞാൻ ഇവിെട “ഉടൻ”
എ�തിന് പകരം “ഈ നിമിഷം” എ�് എഴുതാൻ
തുട�ുകയായിരു�ു, അേ�ാഴാണ് ഓർ��
“നിമിഷ�ൾ” എ�ത് തെ� അവർ�് നീ�താണ് -
അേ�ാേഴ�ും അവർ േദഷ�ം വ�്
െപാ�ിെ�റി�ുകയും അധിേ�പി�ുകയും
പലേ�ാഴും ശാരീരികമായി ഉപ�ദവി�ുകയും െച�ും.
ഓേരാ തവണയും അവർ തനി�് ആെരയും ആവശ�ം
ഇ� എ�് പറയു�ത് െഗയിലിന് അവേഹളനമായി
േതാ�ി. അത് സത�മായിരു�ി� എ�തുെകാ�്
മാ�തമ� െഗയിലിെ� േസവയുെട നിേഷധം
കൂടിയായിരു�ു അത്, അതിന് ഒരുപാട് ജാ�ഗതയും
�ശ�യും പല കാര��ൾ ഒരുമി�ും
സാഹചര��ിനനുസരി�് മാ�ിയുെമാെ� െച�ാനു�
കഴിവും ആവശ�മായിരു�ു. അതിെന�ാം അ�ുറം A
യുെട േസവ എ�ാൽ െച��ു എ�് വരു�ി�ീർ�ു�



ഒരു േജാലിയായിരു�ി� െഗയിലിന്, സ��ം ആ�ീയ
�പയാണമായാണ് അവർ ഗുരുേസവെയ
കണ�ാ�ിയിരു�ത്, ഒരുപാട് �ശ�േയാടും
സൂ��തേയാടും കൂടി, ഏ�വും െചറിയ വിശദാംശം
േപാലും �ശ�ി�ാണ് അവരത് നിർ�ഹി�ിരു��. A യ്�്
ഇ�ാര��ിൽ നിർബ�ബു�ിയും ഉ�ായിരു�ു.
തനിെ�ാ�ും ആവശ�മി� എ�് േമനി പറയു�
ആളിെ� �ഭാ�മായ ആ�ശയത�െ��ുറി�് എെ�
അനുഭവ�ളുെട െവളി��ിൽ എനി�് ഉറ�ി�ു
പറയാൻ കഴിയും.

അേത ചാപ്�റിെ� േപജ് 255 ൽ െഗയിൽ പറ�ി�ു�്, A
യുെട േപ��ണൽ അസി�� ് ആെണ�തിനാൽ
ഒരുപാടാളുകൾ തെ� ഭാഗ�വതിയും
അനു�ഗഹീതയുമായി കണ�ാ�ിയിരു�ു എ�്.
എ�ാൽ െഗയിലിന് A യുെട മാനുഷികവശവും
സ�കാര�തയിെല െപരുമാ�വും �പതികരണ�ളും
ൈവകാരികതയുെമ�ാം എ�ത സാധാരണവും ചിലേ�ാൾ
നിരാശാ ജനകവുമാെണ�് അറിയാമായിരു�ു.
ഉദാഹരണ�ിന് നി�ംഗതെയ�ുറി�് പഠി�ി�യാൾ
തെ� സ��ം സേഹാദരൻ സുഖമി�ാെത
ആശുപ�തിയിൽ കിട�േ�ാൾ കര�തും, തെ�
“�പേത�കതാൽപര�മു�” (വാച�ാർ�മല�) പു�ത�ാർ
കുറ�ുദിവസം തെ�യടു�ൽ
എ�ിേ�രാതിരു�േ�ാൾ ക�ുനിറ�തും, പിെ�
അവർ കാണാനായി വ�േ�ാൾ പരിഭവി�്
മി�ാതിരു�തും, പി�ീടവർ�് അേപ�ി�ും
�പീതിെ�ടു�ിയും വശ�ാേ��ി വ�തുമായ പല
പല കാര��ൾ.

ഇെതാെ� നിരീ�ി�ുേ�ാൾ “ഗുരു”വിെ�
�പവർ�ികൾ പലേ�ാഴും പര��ര വിരു��ളായിരു�ു,
ഒരുവശ�് മ�ു�വരുെട അഹംേബാധെ�
തകർ�ുകയും മറുവശ�് സ��ം �പബലമായ ഈേഗാ
മ�ു�വരുെട േമൽ അടിേ�ൽ�ി�ുകയും െച�ു�ു.



യു�ിപൂർ�വും, ആ�ീയവും, ആേരാഗ�കരവും
എ�ാ�ിനുമുപരി ൈനതികവുമായി
അംഗീകരി�െ�ടാവു� കാര��ളുെട
പരിധിെയ�ാണ്? ഒരു പരിധി��ുറം കാ��നികമായ
കഥകളിൽ വിശ�സി�ാനാവി�. ചായയ്�് പകരം
പാലുെകാ�ുവ�തിന് A െഗയിലിെന ശാരീരികമായി
ഉപ�ദവി�േ�ാൾ അത് കുഴ��ാരിയായ ഒരു കു�ിയുെട
ഹി�ീരിയ പിടി� �പവൃ�ിയായിരു�ു,
അവതരി�ി�ത് �പായപൂർ�ിയായ ഒരാളാെണ�് മാ�തം.
ആ�ീയ വിദ�ാഭ�ാസം എ� േപരിൽ A തെ� ശിഷ�െര
പഠി�ി�ത് പലേ�ാഴും തെ� �പബലമായ ഈേഗായുെട
ആവി��ാരവും, േരാഗാവ�യിെല�ിയ ഒരുതരം
സർ��ത��പകടനവും, അഹ�ാരം െകാ�്
ഉ�ാദാവ�യിെല�ിയ ഒരാളുെട ത��ിെല
വശെ�ടു�ലും, എ�ാം നിയ��ി�ണം എ�ു�
അട�ാനാവാ� ആ�ഗഹവും, ആ�ഹത�ാഭീഷണിയും
ഒെ�യാണ്. ഈ �പവർ�ികൾ ഒ�ും ഒരു
സന�ാസിയുേടത�. ചാപ്�ർ III.9.e, ൽ േഡാ. ജാക�ിസ്
വിെ� എഴുതിയ A യുെട വ��ിത��ിെ�
ശാസ്�തീയമായ അപ�ഗഥനം വായി�ാവു�താണ്.
അേ�ഹം ഒരു ൈസക�ാ�ടി േഡാ��റും ഹി�ു
സന�ാസിയും കൂടിയാണ്.

ആളുകെള ത�ുക എ�ത് മു�ുവരുെട ഇടയിൽ വളെര
സാധാരണമായ ഒ�ാണ്. വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം താഴും
േതാറും ഹിംസയുെട �പകടനം കൂടി വരും.
അ�ന�മാരുെട ശാരീരിക പീഡ സഹി� ഒരു
കു�ിയുെട അതിജീവന�ിനു�
�പതികരണമായിരു�ിരി�ണം A പിൽ�ാല�ും
�പകടി�ി�ിരു�ത്. മാനസികമായി അത് വളെര
സാധാരണമാണ്, വിശദീകരി�ാൻ ൈദവ�ിെ�
ആവശ�വുമി�.

A എ�ുതെ� െച��ാലും അവരുെട ഭ�ർ അതിെന
ശിഷ�രുെട അഹംേബാധം നശി�ി�ു� ഒരു
സന�ാസിയുെട �പവർ�ിയാ�ി മാ�ും. എ�ാൽ ഒരു



പരിധി��ുറം ഈ �ഭാ�മായ െപരുമാ�െ�
ഇ�ര�ിൽ ന�ായീകരി�ാനാവി�. അ�രം
സ�ർഭ�ളിൽ ഒരാൾ അടി�ാനപരമായ
കാര��ളിേല�് തിരി�ുേപാവുകയും സത�ം
സത�മായി വിളി�ു പറയുകയും േവണം. ആളുകെള
മാനസികമായി സ�ാധീനി�ലാണ് അവരുെട ഏ�വും
വലിയ ആയുധം. അത് അവർ ആളുകെള
ആകർഷി�ാനും ത�ിൽതെ� നിലനിർ�ുവാനും,
തള�ിടാനും മാ�തമ�, തെ� സർ��തെ�തിെര
ഉണരുകയും, േചാദ�ം െച�ുകയും െച�ു�വെര
ത�ി�ളയാനും ശി�ി�ാനും ഉപേയാഗി�ാറു�്.
സംശയ�ാൽ വലയുകയും അവരിൽ ഉ� വിശ�ാസം
നശി�ുകയും െച�� ധാരാളം േപരുെട
അനുഭവ�ുറി�ുകൾ കാണാനാവും. ഒരാളുെട
അവിശ�ാസം അറിയു� മാ�തയിൽ അവെരാരു
മു�ു�ി�ി േപാെല അടയും, പിെ� അയാെള
അറിയുകേയയി� എ�് ഭാവി�ും, ഒ�െ�ടു�ും,
മ�ു�വരുമായി അയാൾ സ�ർ�ം പുലർ�ാെത
േനാ�ുകയും െച�ും. ചാപ്�ർ 8. f ൽ ഇതുസംബ�ി�
അനുഭവസാ���ൾ കാണാം.

ൈദവ�ിെ� ആയിരം േപരുകളട�ിയ
സഹ�സനാമാവലി ഇ��യിൽ വളെര സാധാരണമാണ്.
എ�ാൽ A യുമായി ബ�െ�ടു�ി, A യിൽ
കുടിെകാ�ു� േദവിയുേടെത� േപരിൽ അത്
െചാ�ു�ത് മാനസികമായി ആേരാഗ�കരമ�. കാരണം
അത് സർ�ശ�ിത�ം എ� മിഥ�ാധാരണെയ
ബലെ�ടു�ും. A എ� വ��ിയിൽ
ൈദവീകഗുണ�ളുെട ആേരാപണം വളെര ചി�േയാെട
നട�ു�ു�്. അ�യുെട
അഷ്േടാ�രശതനാമാവലിയിൽ ഈ ബ�ം വളെര
വ��വും സംശയാതീതവുമാണ്. അവരുെട
ഉപേദശ�പകാരം കാല�് അ�ിന് ഉണരുകയും A യുെട
108 േപരുകളുെട മ��വും, േദവിയുെട സഹ�സനാമവും
െചാ�ിയ േശഷം IAm meditation (ഐആം െമഡിേ�ഷൻ)



(ചാപ്�ർ III.356 െച��  ് അവസാനി�ി�ണം. നി�ൾ
അവരുെട ആ�ശമ�ിലാെണ�ിലും സ��ം
വീ�ിലാെണ�ിലും നിർേ�ശം ഇതുതെ�യാണ്.
അന�രഫലമായി വളെര ചി�േയാടുകൂടിയ ഒരു
വ��ിപൂജാ �പ�ാനമായി ഇത് മാറിയിരി�ു�ു. A
ജനാലയിലൂെട തല പുറ�ി�് േമഘെ�േയാ ഒരു
പ�ിെയേയാ േനാ�ുകയാെണ�ിലും, ഭ�ർ
അതുടെന ൈദവീകമായ അ�ുത�പവർ�ിയായി
കണ�ാ�ും. ഈ ചി�ാഗതിെയ അവർ ബു�ിപരമായി
മുതെലടു�ുകയും െച�ും. ഇതുകൂടാെത നാടകീയമായ
അ�ുത�പവർ�ികൾ േവെറയുമു�േ�ാ,
കു�� േരാഗിയുേടതും മ�ും. �പേത�ക
മാനസികാവ�കൾ ആയ േമാഹനി�ദയും മ�ും അ�ുത
�പവർ�ികളായി കാണി�് അതിെനയും സ��ം
ലാഭ�ിനായി �പേയാജനെ�ടു�ു�ു. ഇതിെന�ുറി�് A
യുെട ആ�കഥയുെട വിമർശനാ�ക നിരൂപണ�ിൽ,
ചാപ്�ർ III. 9. ൽ വിലയിരു�ിയി�ു�്.

 



 

III. 7. �പ�ാന�ിെല 002
 

ആദ�െ� “മാതാഅമൃതാന�മയീ മിഷൻ �ട�ിെ�”
നിയമസംഹിത �പകാരം A ആയിരു�ി�
�പ�ാന�ിെ� തല��്, പകരം അവർ
�പ�ാന�ിെ� “ആ�ീയഗുരു” എ�
�ാന�ായിരു�ു. അതിനുേശഷം �പ�ാന�ിെ�
നിയമപരമായ ഘടനയും േപരും മാറുകയും സ�ാമി
അമൃതസ�രൂപാന� (ബാലു/ 002) അതിെ� ൈവസ്
�പസിഡ� ് ആയി താഴുകയും അയാളുെട �ാന�് A
സംഘടനയുെട �പസിഡ�ാവുകയും െച��ു.
ഇതുപറയുേ�ാൾ ഈ സംഘടനയുെട ൈബേലായ്�്
േവ�ി നി�ൾ ഇ�ർെന�ിൽ തിരയുകേയ േവ�,
കാരണം ചാരി�ികളിൽ സാധാരണ കാണാ�
വിധ�ിലു� �പശംസ നിറ�
ആശയ�പചരണ�ള�ാെത മെ�ാ�ും നി�ൾ
കെ��ാൻ േപാകു�ി�.

“ബാലു ചില സമയ�ളിൽ അയാളുെട വിഷാദം നിറ�
ക�ുകളുമായി ആെക�ൂടി ഒരു
വികാരജീവിയായിരു�ു. അ�യുെട പു�തൻ എ�
വികാരാധീനമായ ബ��ിേല�് അയാൾ
തലകു�െന വീണുേപായി” (ch. 20 p. 120) ഇ�െനയാണ്
െഗയിൽ തെ� വിവരണ�ിൽ ബാലുവിെന�ുറി�്
പറ�ിരി�ു�ത്. ഒരി�ൽ ബാലു A യുെട വീടിെ�
െടറസിൽ കയറി കതകട� കാര�ം െഗയിൽ
ഓർ�ിരി�ു�ു. അ�് എനി�് സ�യം ആ
െക�ിട�ിെ� മുകളിൽ കയറി പുറ�ുനി�്
െടറസിെല കതക് തുറേ��ി വ�ു. അസൂയയുെട
മൂർധന��ിൽ57 അയാൾ ഒരു അടിവസ്�തം മാ�തമി�്



െടറസിെല േകാൺ�കീ�് തറയിൽ, ചു�ുെപാ�ു�
െവയിലിൽ അന�ാെത മലർ�ുകിട�ു. ഒടുവിൽ
ഞ�ൾ ക�ുപിടി�േ�ാേഴ�ും അയാൾ
നിർജലീകരി�െ��് പി�ും േപയും പറയു�
അവ�യിലായിരു�ു. െഗയിലിെ� അനുഭവ�ിൽ ഇത്
മ�ു�വെര സ�ാധീനി�ാനു� അയാളുെട കപടതയുെട
ആദ� ഉദാഹരണമായിരു�ു. (ch. 13, p. 191).

ൈവകാരികമായി ദുർബലനായ, എേ�ാഴും
�പതിസ�ിയിലാവു�, തളർ�ു വീഴു� ഒരാളായാണ്
െഗയിൽ ബാലുവിെന വ��ിപരമായി
വിലയിരു�ു�ത്58. ആദ�കാല�് A പലേ�ാഴും തെ�
“പു�ത”�ാെര സ�കാര�മായി കാണാനും
വി�ശമി�ാനുമായി “അ�രവീ�ിേല�”് (ഭ�രും
വിശ���രുമായവരുെട കായലിന�െരയു� വീട്)
േപാകുമായിരു�ു. ഒരുദിവസം അയാൾ അവിെട
എ�ിയേ�ാൾ A റാവുവിെനാ�ം തനിെയ സമയം
െചലവഴി�ുകയായിരു�ു, അതുക�് അയാൾ അേ�ാൾ
തെ� അവിെട േബാധംെക�ുവീണു.
മെ�ാരവസര�ിൽ, ഒരു ആേഘാഷേവളയിൽ
അയാെളാരു “ഹരികഥ” എഴുതുകയും
അവതരി�ി�ുകയും െച��ു. അവതരണ സമയ�്
പാടുകയും ഹാർേമാണിയം വായി�ുകയും െച��ിരു�
അയാൾ, െപെ��് െപാ�ി�രയാനും
നിയ��ണാതീതമായി പി�ും േപയും പറയാനും തുട�ി,
ഇത് കുറ�ുേനരം നീ�ുനി�ു. അയാെള
സാധാരണനിലയിേല�് െകാ�ുവരാൻ നേ�
പണിെ�േട�ിവ�ു. ചിലർ ഈ സംഭവെ� അയാളുെട
അഗാധമായ ഭ�ിയുെട �പതീകമായി പരിഗണി�ു,
എ�ാൽ െഗയിലും ഞാനും അത് വിശ�സി�ി�,
ഞ�ൾ�� ഹി�ീരിയയായും, ഒരു �പേത�കതരം
മാനസിക അസ�ുലിതാവ�യായും ആണ്
േതാ�ിയത്.



ആദ�വർഷ�ളിൽ ഒരി�ൽ അയാൾ തടിവ�ാൻ
തുട�ിയ സമയ�്, എനി�യാൾ
സേഹാദരസമാനനായതുെകാ�്, തമാശയായും എ�ാൽ
പരിഹസി�ു�തുേപാെലയും അയാളുെട
ഉ�ിനിൽ�ു� ഇടു�ുകളിൽ പിടി�ു. അയാൾ ഒരു
�ഭാ�െനേ�ാെല േകാപി�നായി അവിെട�ിട� ഒരു
ഇരു�് പാരയുെമടു�് എെ� ത�ാനായി വ�ു;
മ�ു�വർ�് അയാെള തട�ു വയ്�ുകയും
സമാധാനി�ി�ുകയും െചേ��ിവ�ു.

ഒരു �പേത�ക സമയ�് അയാൾ വ��മായും മാനി�്
ഡി�പഷെ� പിടിയിലായിരു�ു; ഇ�െ��ാല�്
പറയു�തനുസരി�് ൈബേപാളാർ. ഈ അസുഖം
വ�ത���രീതികളിൽ �പകടമാകാം
എ�റിയാവു�തിനാൽ നമു�ിവിെട െപാതുവായി
പറ�ുേപാകാം. 1998 ൽ ആയിരു�ിരി�ാം, എെ�
പിരി�ുേപാകലിനും ഒ�ുതീർ�ിനും േശഷം, ഞാൻ
സ�ി�്സർലൻഡിൽ എെ� വീ�ിലായിരു�േ�ാൾ A എെ�
േഫാണിൽ വിളി�ു. അവർ ചി�ാ�ുഴ��ിലായിരു�ു,
ഒ�ം അസ��യും, തുറ�ുസംസാരി�ാൻ ഒരാെള
േതടുകയായിരു�ു അവർ. അവർ�് എെ� �ശ�യും
ഉപേദശവും മാനസികപി�ുണയും േവണമായിരു�ു.
ബാലുവിെ� അ�ിരവും ച�ലവും അനിയ��ിതവും
വി�ഭാ�വുമായ െപരുമാ�െ��ുറി�് അവെരേ�ാട്
വിശദമായി പറ�ു. അതുെകാ�ുതെ� ഈ
കാര��ളിലു� എെ� അറിവ് േനരി�ു�താണ്.
ഇ��യിലും വിേദശ�ുമു� മ�് ധാരാളം േപരും
അയാളുെട െപരുമാ�ൈവകല��ൾ �ശ�ി�ി�ു�്.
അയാൾ ചികി�യിലാെണ�് അടു�മു� എ�ാവർ�ും
അറിയാവു�തുമാണ്. 1999 ൽ െഗയിലിെ�
തിേരാധാന�ിന് ഒരു വർഷം മു�് മുതൽ ഈ
തകരാറുകൾ വളെര �പകടമായിരു�ു, െഗയിൽ
േപായതിനുേശഷവും ഇത് തുടർ�ുെകാ�ിരു�ു.
െഗയിലും ബാലുവും �പണയ�ിലാെണ�ും, അയാൾ
െഗയിലിെ� പി�ാെല നട�ുകയാെണ�ും A



അപഖ�ാതി പറ�ു, ബാലു അവെര വി�ുേപായി എ�
രീതിയിലായിരു�ു പറ�ിരു�ത്. െഗയിലിേനാടു�
�പണയ�ാൽ, െഗയിൽ ആ�ശമം വി�ുേപായേശഷം
അയാൾ രഹസ�മായി ഒരു ൈ��ിൽ കയറി ഇ�� വി�്
കാലിേഫാർണിയയിൽ എ�ി. െഗയിലിെന
കാണാെന�ിയ അയാളുെട ൈകയിൽ ഒരു േമാതിരവും
ഉ�ായിരു�ു. എെ�ാെ� പറ�ാലും എ�ാവർ�ും
അവരവരുെട വ��ിജീവിത�ിൽ സ�കാര�തയ്�ു�
അവകാശവും െത�ുകൾ വരു�ാനു�
സ�ാത���വുമു�്. െത�ുകു��ൾ ഇ�ാ�വരായി
ആരുമി�േ�ാ. എ�ാൽ ഇവിടെ� �പ��ം, അധികാരവും
�പശ��ിയുമു� ഒരു വ��ിയുെട പിഴവുകൾ
മ�ു�വരുെട ധർ�നി�ഠെയ ബാധി�ു�ു
എ�താെണ�് നി�ൾ�് മന�ിലാകുെമ�് കരുതു�ു.
ഇ��യിൽനി�് യുഎ�ിേല�ു� യാ�തയിലുടനീളം
ഒരു നിരാശാകാമുകെനേ�ാെല അയാൾ മദ�പി�്
ല�ുെക�ിരു�ു. അതിനുേശഷം A അയാൾ�് സദാ
തുണ േപാവാനായി മെ�ാരാെള ഏർ�ാടാ�ി.
അതിനിടയിൽ അയാൾ�് അനുേയാജ�മായ ചികി�
കി�ിയിരി�ണം.

െഗയിലിെ� പു��ക�ിൽ പറ�ി�ു� തുടെരയു�
ബലാ�ംഗ�െള കുറി�ാെണ�ിൽ, ചില സമയ�ളിൽ
ഞാൻ അവയ്�് െതാ�ുമു�ു� സംഭവ�ൾ�്
സാ�ിയായി�ുെ��ിലും, ഞാൻ അവയുെട േനരി�ു�
സാ�ിയ�. പല സമയ�ളിലും ഞാൻ അവരുെട
�പവർ�ികൾ �ശ�ി�ാൻ ഇടയായി�ു�്
എ�ാൽേപാലും െഗയിലിെ� പു��കം (ch. 20)
വായി�ുകയും ആ വിവരണ�ൾ�് അനുബ�മായ
മ�ു പല വിശദാംശ�ളും െഗയിൽ പീ�ീട് പറയുകയും
െച��േ�ാൾ മാ�തമാണ് എനി�് കാര��ൾ
വ��മായത്. A യുെട യൂേറാപ�ൻ പര�ടന�ിനിടയിൽ,
ഞാൻ സംഘാടകനും പരിഭാഷകനുമായി
�പവർ�ി�ിരു�േ�ാൾ, സേ�ളനം നട�ു�



�ലേ��ും A െയയും കൂ�െരയും
താമസി�ി�ിരി�ു� �ലേ��ും പലതവണ
എനി�് േപാേവ�ിവരാറു�ായിരു�ു. െഗയിലും
ബാലുവും എ�ാദിവസവും A േയാെടാ�ം
സേ�ളന�ിെ� തുട��ിൽ ഉ�ാവുെമ�ിലും
അതിനുേശഷം അവർ ര�ുേപെരയും തിരിെക കാറിൽ
അവർ താമസി�ു� വീ�ിെല�ി�ും. ഒരാൾ�്
പബ്ളിേ�ഷനുകൾ�് േവ�ി ഗുരുവിെ� സേ�ശവും
ആ�കഥയും എഴുതാനും, മേ�യാൾ�്
ഗുരുവിനുേവ�ി പാചകവും മ�ു േജാലികളും
െച�ാനുമായിരു�ു ഇത്. ഞാനിവിെട എ�ാണ്
പറയു�െത�് വ��മായും മന�ിലാ�ാൻ നി�ൾ
െഗയിലിെ� പു��കം വായിേ��തു�്. ഞാൻ
മറ�ുവ�േതാ അെ��ിൽ സേ�ളന�ല�്
ആവശ�മു�േതാ ആയ എെ��ിലും എടു�ാനായി
വീ�ിേല�് വരുേ�ാൾ, ബാലുവിെ� തീ�വവും ഗൂഢവും
വിചി�തവുമായ െപരുമാ�ം ക�് അ�ുതം
േതാ�ിയി�ു�്. അയാൾ �ശ� പിടി�ുപ�ു� രീതിയിൽ
അടു�ളയുെട ഇടനാഴിയിലൂെട നട�ുകയും,
വാതിൽ�ൽ നി�ലനായി നിൽ�ുകയും െച�ു�തും
മ�ും �ശ�യിൽെ��ി���് അേതസമയം ആെക
ഗതിെക� രീതിയിലു� ഒരു െപരുമാ�മാണ് െഗയിലിൽ
കാണാൻ കഴി�ത്. ആ പാവം സ്�തീ താൻ
ശാ�യാെണ�് കാണി�ാൻ
�ശമി�ു�ു�ായിരുെ��ിലും, ഭയ� ഗത��രമി�ാ�
കൂ�ിലകെ��ുേപായ ഒരു മൃഗെ�േ�ാെല േതാ�ി�ു.
ചില സമയ�് അലേ�ാലമായ േവഷ�ിലും ധൃതിയിൽ
േജാലിെച��ും തനി�് എ�ാണ് സംഭവി�ു�െത�്
പറയാനാകാെതയും സഹായം േചാദി�ാനാവാെതയും,
പണിെ��് മുഖ�് ചിരി വരു�ിയും കാണെ��ു.
പലേ�ാഴും ആ അ�ാർ�്െമ� റുകൾ വലുതായിരു�ി�,
ബാലു െതാ�ടു� മുറിയിേലാ ഇടനാഴിയിേലാ
നട�ു�തിനിടയിൽ അവിെട എെ��ിലും തകരാറു�്
എ�് തുറ�ുപറയാൻ അവർ�ായില�. അതുകൂടാെത



അയാളുെട ഭീഷണിെ�ടു�ു� തീ�വമുഖഭാവ�ൾ
എെ� െഞ�ി�ു. വികാര�ൾ ന�ായി �പകടമാകു�
ഒരു മുഖമാണ് അയാളുേടത്, അത് ചിലേ�ാൾ
കാരുണ��ാലും സൗമനസ��ാലും തിള�ുകയും മ�ു
ചിലേ�ാൾ െചകു�ാെ� ഭാവ�ിൽ
ഭീ�ണമാവുകയും െച�ും. േചാദ�ഭാവ�ിൽ
ചിരി�ുെകാ�് അയാെള കട�ു േപാകു�തിനിടയിൽ
ഞാൻ ചിലേ�ാൾ അയാെള കളിയാ�ിയി�ുമു�്,
അയാൾ ഒരി�ലും ഉ�രം പറ�ി�ി�. ഇതാണ്
സംഭവി�ു�െത� െചറിയ സംശയം േപാലും
എനി��് േതാ�ിയിരു�ി�. െഗയിലിെ� പു��കം
വായി�േ�ാഴാണ് ഈ �പേഹളികയ്�ു� ഉ�രം
ലഭി�ത്. എനി�് കാര��ൾ മന�ിലായി എ�് മാ�തമ�,
അെതാെ� സത�മാെണ�് േതാ�ുകയും
അനുഭവെ�ടുകയും െച��ു. A യുെട ദ�ിഭാഷിയായിരു�
സമയ�് ആയിര�ണ�ിന് സാ���ൾ േകൾ�ാൻ
എനി�് സാധി�ി�ു�്, ചിലതിെല
സത�സ�തെയ�ുറി�ും മ�ു ചിലതിെല
കപടതെയ�ുറി�ും ഞ�ൾ പി�ീട് ചർ�
െച��ി�ുമു�്. ഇെത�ാം െകാ�് മനുഷ�രുമായി
ആഴ�ിൽ ഇടെപ�ു� പരിചയവും, അവരുെട
വാ�ുകെള വിലയിരു�ാനു� കഴിവും ഞാൻ
േനടിയി�ു�്. െഗയിലിെ� പു��കം വായി�തിനുേശഷം,
അവരുമായി നീ� സംഭാഷണ�ൾ�് ഇടവ�ി�ു�്.
ഈ േവളകളിെല�ാം അവരുെട വാ�ുകൾ സത�വും
ആധികാരികവുമായിരു�ു. ഞാൻ പറയു�ത് ഒരു
െതളിവായി കണ�ാ�െ�ടുകയിെ��ിലും, എെ�
അനുഭവസാ��ം അവരുേടതിെന പൂർ�മാ�ും.

െഗയിൽ പറയു�ത് ഇ�െനയാണ്, “ഈ മനുഷ�ൻ,
അ�യുെട സന�ാസിമാരുെട തലവൻ, അഗാധമായ
അ�തയിൽ അകെ�� ഒരാെളേ�ാെലയാണ്
െപരുമാറിയിരു�ത്, അയാൾ�് ആ��ാനേമാ
കരുണ�േമാ ഉ�ായിരു�ി�, സി�തി, എം�തി,
മാനുഷികമായ ദയ, ബഹുമാനം എ�ിവെയ�ുറി�്

്



പറയാനുമി�. എ�ാൽ മന�ിെ� ഒരുഭാഗ�്, അ�
തെ�യേ� വാ�ും �പവർ�ിയും ത�ിൽ
ബ�മി�ാെത ഇ�െനെയാരു കീഴ് വഴ�ം അവിെട
സൃ�ി�ത് എ�് ഓർ�ാതിരി�ാനും എനി�്
കഴി�ി�. ബാലുവിെ� േരാഗാതുരമായ മന�ിൽ
ഇ�െനെയാരു നീചവും ആഭാസവുമായ �പവർ�ി�്
അ�യുെട മൗനാനുവാദം ഉ�തായി കരുതി�ാണുേമാ”
(ch. 20, p. 306).

“എനി�് ആ�ശമം വിടാൻ ഒരുപാെടാരുപാട്
കാരണ�ളു�ായിരു�ു, ഈ ൈലംഗികാതി�കമം
തീർ�യായും അവയിെലാ�ാണ്. ഞാൻ അവിടം
വിടു�തിന് മാസ�ൾ�ുമു�് ബാലു ഡി�പഷെ�
ചുഴിയിേല�് വീണുേപാവുകയും അതിെ�
ചികി�യിലാവുകയും െച��ു. �പ��ം വളെര
വഷളാവുകയും അയാൾ ആ�ഹത� െച�ാതിരി�ാൻ
ആളുകൾ കാവലിരി�ുകയും െച��ു. ഈ അവ�
അയാൾ�് ഒരുപാട് നാളായി ഉ�ായിരു�ിരി�ാം,
അയാളുെട അനിയ��ിതമായ െപരുമാ��ൾ�്
ഇെതാരു കാരണവും ആയിരു�ിരി�ാം. പേ� അയാൾ
എ�ിേലൽ�ി� പീഡന�ിന് യാെതാരു
ന�ായീകരണവുമി�”. (ch. 20, p. 307)

െഗയിൽ പറയു�ത് �പകാരം ബലാ�ംഗ�ൾ
ആരംഭി�ത് 1985 ൽ ബാലു മ� േവഷം ധരി�്
ഔേദ�ാഗികമായി �ബ�ചാരിയിവു�തിന് ഒരു വർഷം
മു�ാണ്. �ബ�ചാരി ആവുക എ�ാൽ സന�ാസി
ആകു�തിനുമു�ു� പഠന-അേ�ാ��ല കാലമാണ്.
ആദ�തവണ ബാലു തനി�് െഗയിലിേനാടു� �പണയം
തുറ�ു പറ�േ�ാൾ അത് ദിവസ�ൾ നീ�ുനി�
അയാളുെട കര�ിലിൽ കലാശി�ു. െഗയിൽ തെ� തെ�
മുറിയിൽ വ�് കാണണം എ�യാൾ നിർബ�ം പിടി�ു.
മു�് A യുെട അ�നു�യും താമസി�ിരു� വീ�ിൽ
പിൽക◌്കാല�് ൈല�ബറിയായി ഉപേയാഗി�ിരു�
മുറിയായിരു�ു അയാളുെട മുറി. മുറിയിലാണ് െഗയിൽ

്



പകൽ േനരം പല മണി�ൂറുകൾ പാചകം െച��ിരു�ത്.
അടു�ളയും അയാളുെട മുറിയും ത�ിൽ കുറ�ു
ചുവടുകളുെട വ�ത�ാസേമ ഉ�ായിരു�ു�ൂ. അ�്
ബാലു മാ�തമായിരു�ു അവിെട െഗയിലിെ� ഒേരെയാരു
മി�തം എ�തുെകാ�ും, അയാൾ അവേരാട്
അനുതാപപൂർ�ം െപരുമാറിയിരു�തുെകാ�ും
െഗയിലിന് അയാേളാട് വിശ���ത േതാ�ിയിരു�ു, തെ�
ഒരാെള�ിലും പരിഗണി�ു�ു�േ�ാ എ� തൃ��ിയും
�പേലാഭനവും. ഇത് ഗുരുവിൽ നി�് െഗയിലിന്
ലഭി�ിരു� കടു� അവഗണനയുെടയും
പീഡന�ിെ�യും പ�ാ�ല�ിൽ േവണം
മന�ിലാ�ാൻ, അംഗീകാരെമെ�ാ�് അവർ�്
ലഭി�ിരുേ�യി�. മെ�ാ�്, ആ മനുഷ�െ�
അവ�യിൽ ഭാഗികമായിെയ�ിലും താനും
ഉ�രവാദിയാെണ�് അവർ�് േതാ�ിയിരു�തിനാൽ,
തെ� സ�ി�ശ വികാര�ൾ�ും
വിമുഖതയ്�ുമിടയിലും, അയാളുെട
മേനാേവദനയക�ാൻ എ�് െച�ാൻ കഴിയും എ�്
ചി�ി�് െഗയിൽ അയാെള െച�ുക�ു. അവർ കതക്
തുറ�് അക�ുകയറിയതും, അയാൾ ബലമായി
അവെര നില�് ത�ിയി�്, ബലാൽസംഗം െച��ു.
വിശദമായ വിവരണം െഗയിലിെ� പു��ക�ിലു�്. ഒരു
മിനി�് ആവു�തിനു മുേ� ചില മുരൾ�കൾ�ും
അരെ��ിെ� ചലന�ൾ�ും േശഷം, അയാൾ ഒരു
േതാർ�ിൽ സ്ഖലി�ുെകാ�് പിൻവാ�ി. അവർ
എ�ുെകാ�് എതിർ�ില� എ�് വിമർശകർ�്
േചാദി�ാം. “േടാണിക് ഇെ�ാബിലി�ി” എ� േപരിൽ
അറിയെ�ടു� െപെ��ു� ��ംഭനം, െപാടു�െനയും
അ�പതീ�ിതവുമായി ഉ�ാകു� ഒരു ദാരുണ സംഭവം
�പതികരി�ാൻ ആവാ�വിധം ഇരെയ
നി�ഹായാവ�യിൽ ആകു�ു59. ഇത്
മനശാസ്�ത�ിെല അറിയെ�ടു� ഒരു അവ�യാണ്,
മാനസികമായ ഡിസ്അേസാസിേയഷൻ.
ഇതുെകാ�ുതെ�യാണ് പലേ�ാഴും ഇരകൾ



�പതികരി�ാ�തും, സംഭവെ��ുറി�് വ��മായി
ഒ�ും അവർ�് ഓർ�ാനാവാ�തും, പരാതിെ�ടാൻ
േപാലും കഴിയാ�തും. നാഡീവ�ൂഹ�ാൽ
സംേവദി�െ�� വിവര�െള ഏേകാപി�ി�ാേനാ
ഉപേയാഗി�ാേനാ കഴിയാ� വിധ�ിലാകും ഈ
അവ�. തീ�വസാഹചര��ളിൽ ചിലർ�് ഈ
അവ�യിൽ നി�് പുറ�് വരാൻ കഴിയുകേയ
െച�ാെത ദീർഘകാല മാനസിക �പ���ൾ�് അടിമെ��്
ജീവിതം തെ� ൈകേമാശം വരാറു�്.

ഈ സംഭവെ��ുറി�് ഇ�തയും പറ�ു നിർ�ിയി�്,
ഇവിെടയും െതളിവായി അവേശഷി�ു�
േതാർ�ിെന�ുറി�് ആേലാചി�ാം. A യുെടയും
പു�ത�ാരുെടയും സ�കാര�നിമിഷ�ളിൽ,
ആ�ശമ�ിെ� തിര�ീലയ്�് പി�ിൽ എ�ാണ്
സംഭവി�ത് എ�് മന�ിലാ�ാൻ സഹായി�ു� �പധാന
വ��ു വാണ് ഈ േതാർ�്.

ബലാൽസംഗം െച�െ��ിട�ുനി�്
എഴുേ�ൽ�ുകയും അവിടു�് ര�െ�ടുകയും
െച�ു�തിനിടയിൽ, മു�് താൻ ശസ്�ത�കിയ െച�� ്
ഗർഭപാ�തം നീ�ിയിരു�ത് അയാൾ�്
അറിയാെമ�ിരിെ� എ�ുെകാ�ാണയാൾ
േതാർ�ിൽ സ്ഖലനം നട�ാൻ �ശ�ി�െത�്
െഗയിലിന് മന�ിലായി�. െഞ�ലിൽ ആയിരുെ��ിലും
അവരുെട മന�ിൽ ആ കട�ഥയുെട ഉ�രം
െതളി�ുവ�ു. പലതവണ ബാലു A യുെട മുറിയിൽ
അവെര കാണാൻ എ�ി തിരി�ുേപായികഴിയുേ�ാൾ
ഇതുേപാെലാരു േതാർ�് കുളിമുറിയിൽ കുതിർ�ു
വ�ിരി�ു�തു ക�ി�ു�്. അെത�ുെകാ�ാെണ�്
അവർെ�ാരി�ലും മന�ിലായി�. ഇേ�ാഴവർ�് ഒരു
സൂചന ലഭി�ു എ�ാൽ ഉറ�ി�ാൻ ത� െതളിവുകൾ
ലഭി�ി�. െഗയിൽ അവെര ൈകേയാെട പിടികൂടിയത്
പി�ീടാണ്.

്



കുറ�് ആ��കൾ�ുേശഷം ബാലു മെ�ാരു
ആ�കമണ�ിനായി അടു�ുകൂടി. അയാൾ�്
അതിനായി ഒരു �പേത�ക രീതിയു�ായിരു�ു,
�പേലാഭനേമാ എ�ിന് മുൻകൂ�ി എെ��ിലുെമാരു
സംഭാഷണേമാ േപാലുമി�ാെത, േനെര ആ�കമണം
മാ�തം, േശഷെമാരു ന�ിവാ�് േപാലുമി�. ഒരു േവറി�
രീതിയിലായിരു�ു അയാൾ െഗയിലിെന
സ�ാധീനി�ിരു�ത്, നീരസ�ാൽ എ�വ�ം ദുർമുഖം
കാ�ുകയും, �പകടമായി കു�� ിതെ�ടുകയും െച��ു
െകാ�്. മ�ു�വർ ക�ുപിടി�ാതിരി�ാനായി
അയാൾ�് വഴ�ുകയ�ാെത തരമു�ായിരു�ി�
െഗയിലിന്. ഇേത െപരുമാ�മാണ് ഞാൻ യൂേറാ�ിൽ വ�്
കാണാൻ ഇടയായത്, എ�ാൽ ഇത് ആ�ശമ�ിൽ
എ�ാവരുെടയും ക�ു�ിലായിരു�ു. അ�െനയാണ്
തനി�് വഴിെ�ടാനായി അയാൾ അവെര
ഭീഷണിെ�ടു�ിയിരു�ത്. ഇവിെട, അേ�യ�ം
പുരുഷാധിപത�പരമായ, തെ� ശിഷ��ാർ�് �പേത�ക
പരിഗണന െകാടു�ു� ഒരു ഗുരുവിെ� ആ�ശമ�ിെല
സാമൂഹിക പ�ാ�ലം കൂടി ന�ൾ മന�ിലാ�ണം.
അ�ാെത തെ� അവേഹളന�ളും നി�യും മാ�തം
നൽകു� ഗുരുവിേനാട് താൻ പരാതി പറ�ാലും
കാര�മു�് എ�് െഗയിൽ കരുതിയി�. കു�വാളി�്
താ�ീത് നൽകും എ�തിൽ കവി�് മെ�ാ�ും
നട�ാൻ േപാകു�ി�ാെയ�് അവർ�്
അറിയാമായിരു�ു. മെ��ാ�ിനുമുപരിയായി ഈ
സംഭവ�ിെ� ഉ�രവാദിത�വും അപരാധവും
കു�േബാധവുെമ�ാം തനി�് തനിെയ ചുമേ��ി വരും
എ� േബാധ�വുമു�ായിരു�ു െഗയിലിന്. ഗുരു അവെര
വിശ�സി�ി�ിരു�ത് ആ��ാനം സി�ി� ഒരു
ഗുരുവിെന േസവി�ുക എ�ത് മു�ിയിേല�ു�
രാജകീയ പാതയാണ് എ�ും അ�രം ഒരനു�ഗഹം
ലഭി�ു�ത് പല ജ��ളിലൂെട ലഭി�ു�
േയാഗ�തയിലൂെടയാെണ�ും ആണ്. താൻ
േലാകേ��ും ഏ�വും �പിയെ��തായി കരുതിയ



കാര�ം, ഒരു സ്�തീയായ മഹാ�ാവിെന േസവി�ുക
എ�ത്, ന�െ�ടു�ു� ഒ�ും െച�ാൻ െഗയിൽ
ഒരു�മായിരു�ി�. ബാലുവിന് അത് വ��മായി
അറിയാമായിരു�ു. താൻ ശി�യ്�് വിേധയമാവാൻ
യാെതാരു സാധ�തയുമി� എ�ും ബാലുവിന്
ഉറ�ു�ായിരു�ു. മു�ു� പല അവസര�ളിലും
ശിഷ�േരാ ഭ�േരാ ത�ിലു� ൈലംഗികബ��ളിൽ,
ആരുെട ഭാഗ�ാണ് കു�ം എ�് േപാലും േനാ�ാെത,
എേ�ാഴും അവർ സ്�തീെയയാണ് നാടുകട�ുകേയാ
െപാതുയിട�ിൽ അവേഹളി�ുകേയാ ഒെ�
െച��ി�ു�ത്. ഇതുകൂടാെത പാ�ാത�രായ സ്�തീകൾ
സദാചാരികള� എ� ഇ��ൻ മുൻവിധിയും െഗയിലിന്
അറിയാമായിരു�ു. A െയ ക�ുമു�ു�തിനുമു�് തെ�
�ബ�ചര�ം എ� �വതം എടു�ിരു� െഗയിലിന്
ഇെതാരു ഊരാ�ുടു�ായി േതാ�ി. ഈ മുതെലടു�ിന്
നി�ു െകാടു�ുകയ�ാെത മ�ു വഴികെളാ�ും തെ�
മു�ിൽ ഇ� എ�വർ�് േതാ�ി. ബലാൽസംഗ�ൾ
തുടർ�േ�ാൾ അവർ സ�യം െവറു�ു തുട�ുകയും,
കാര��ൾ അധികം േമാശമാവുകയും െച��ു. അവരുെട
ആ�ീയ േമാഹ�ൾ യാഥാർ��വുമായി
ഏ�ുമു�ുകയും ഉ�ാെല അവ മുരടി�ുകയും െച��ു.
ആ�ീയ േമാഹ�ൾെ�ാ�് ഉയരാൻ അവർ�ായില�.
സ�ഭാവികമായി ആ�ശമ�ിെല സ്�തീകൾ�ിടയിൽ,
ഗുരുവിെ� ഏ�വും അടു� ആൾ എ� നിലയിൽ
അവർെ�ാരു ഉ�ത�ാനം ൈകവ�ി�ു�ായിരു�ു.
മ�ു�വർ ബഹുമാനി�ുകയും ആരാധി�ുകയും
െച�ു� വ��ിയായ അവർ�് സ�യം
വികൃതരഹസ��ൾ േപറു� ഒരു
കപടേവഷ�ാരിയായി േതാ�ുകയും അതിൽനി�്
ര�േനടാൻ അതിയായി ആ�ഗഹി�ുകയും െച��ു.

ഗുരുവിെ� അടു�ൽ നി�് അസഹനീയമായ
അവേഹളനവും നി�യും അനുഭവിേ��ി
വ�തുകൂടാെത അവെര, നിര�രം ബലാ�ംഗം
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െച�ു�തിലൂെട അയാൾ പൂർണമായി തകർ�ു, അത്
അതിരൂ�മായ മനസികപീഡയ്�ും കാരണമായി.

1986 ൽ അയാളുെട �ബ�ചര�ദീ�േയാെട (മ�
വസ്�തം) ഇതിെന�ാം ഒരു പരിഹാരമാകുെമ�് െഗയിൽ
�പത�ാശി�ു. പേ� ധാർ�ികതയുെടയും
ൈദവഭ�ിയുെടയും മറവിൽ ദുർനടപടികള�ം
ൈവകൃതവും മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�െത�് അവർ
തിരി�റി�ു. ഒ�ും സംഭവി�ാ�തുേപാെല ബാലു
തെ� �പവർ�ികൾ തുടർ�ു, �ബ�ചര��ിന�ുറം
കാവി വസ്�തധാരിയായി സന�ാസ�ിലും അയാളിത്
തുടർ�ു.

ആദ�സംഭവ�ിനുേശഷം ഒരു തവണ കൂടി മാ�തേമ
അയാൾ തെ� സ്േനഹം െഗയിലിേനാട് തുറ�ു
പറ�ിരു�ു�ൂ, അത് അവർ അയാളുെട പീഡന�ൾ
കഴിയു��ത ഒഴിവാ�ാൻ �ശമി�േ�ാഴാണ്. അയാൾ
െപാ�ി�ര�ുെകാ�് അവരുെട കാൽക◌്കൽ വീണു
“നീ എേ�ാഴും എ�ിനാണ് നിെ��െ� എനി�്
നിേഷധി�ു�ത്, എനി�് നീ മാ�തേമയു�ൂ, മ�ാേരയും
ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ി�” എ�് െക�ി. എ�ിരു�ാലും
െഗയിൽ പറയു�തനുസരി�് െക�ുക മാ�തമ�
അയാൾ െച��ത്, കുറ�ത് ര�ുതവണെയ�ിലും
അയാൾ തനി�് വഴിെ�ടാനായി െഗയിലിെന
മർ�ി�ി��മു�്. എെ� ചില േചാദ��ളും തുടർ�ു�
ചർ�കൾ�ും േശഷം, ഈ പീഡന�ൾ എ�ത തവണ
സംഭവി�ു എ�് െഗയിലിന് ഏകേദശം ഓർെ�ടു�ാൻ
സാധി�ു. 1985 നും 1999 ഇടയിലു� 14 വർഷം
നൂറിൽപരം തവണ അവർ പീഡന�ിനിരയായി�ു�്.
നൂറിൽപരം തവണ എ�ത് യാദൃ�ികമായി കി�ിയ ഒരു
കണ��, ഓേരാ തവണയും മൂ�ു മാസം
നീ�ുനിൽ�ു� വിേദശയാ�ത�ിടയിൽ ഏകേദശം
അ�ു തവണ അവർ പീഡന�ിന് ഇരയായി�ു�്.
അവർ ആ�ശമം വി�ുേപാകു�തിനു മു�ു� 14

്



വിേദശയാ�തകൾ കണ�ാ�ിയാൽ തെ� എഴുപത്
തവണയായി. ഇ��യിൽ ഇത് കൂടുതൽ
ബു�ിമു�ായിരു�ു, ആദ�വർഷ�ളിൽ അത് മൂേ�ാ
അേ�ാ തവണയായിരു�ു, പി�ീട്
ആ�ശമവാസികളുെട എ�ം കൂടിയേ�ാൾ അത് ഏതാ�്
അസംഭവ�മായി, എെ��ാൽ A യുെട
താമസ�ല�ായിരു�ു എ�ാവരുെടയും ക�്,
അതിനു മുകളിലായിരു�ു െഗയിൽ താമസി�ിരു�
അടു�ളയും അല�ുമുറിയും ആയി ഉപേയാഗി�ിരു�
മുറി. മൂ�് തവണ വ�് പ�ുവർഷ�ൾ ആകുേ�ാൾ
തെ� 30 തവണയായി. അ�െനയാണ് നൂറ് എ�
സംഖ�യിൽ എ�ു�ത്. ഇത് ഒരു യാഥാ�ിതികമായ
കണ�ാണ്. ഈ സംഖ� തെ� മെ�ാരു രീതിയിൽ
േനാ�ിയാൽ വിേദശവാസ�ിനിടയിലും
ഇ��യിലുമായി വർഷം ഏകേദശം എേ�ാ പേ�ാ
തവണ, അെ��ിൽ ഓേരാ ആറാ�� കൂടുേ�ാൾ ഒരു
ബലാൽസംഗം. ഇത് വളെര ഗൗരവതരവും ഒരാെള
പൂർണമായും തകർ�ാൻ കഴിവു�തുമാണ്.

 

ബലാൽസംഗവും സ�തവും

കഥ തുടരു�തിനുമു�്, ആവർ�നവും
കാലൈദർഘ�വും പര��ര സ�തവും സംബ�ി�
ചില െത�ി�ാരണകൾ ഇ�ാതാ�ാൻ �ശമി�ാം.

പീഡനം സംഭവി� കാലയളവും അതിെ�
ആവർ�നവും കാരണം ചിലെര�ിലും, െഗയിൽ
ഇതിെനാെ� മൗനാനുവാദം നൽകിെയ�ും,
അതിനാൽ തെ� ഇത് ബലാൽസംഗമായി
കണ�ാ�ാൻ കഴിയിെ��ും വിമർശനം
നട�ു�ു�്. തീർ�യായും നി�ൾ
കുടുംബ�ിനക�് സംഭവി�ു�
ബലാ�ംഗ�െള കുറി�ു േക�ി�ു�ാവും. അവയും



ആരും അറിയാെത, ആരും പരാതിെ�ടാൻ
ത�ാറാവാെത വർഷ�ൾ തുടരാം. ൈസക�ാ�ടി�ും
ൈസേ�ാെതറാ�ി�ും �ഫ�് “െസ�ർ േഫാർ ദി
�ഡീസ് ഓഫ് ഫാമിലി അേസാസിേയഷെ�”
ഡയറ��റുമായ േഡാ. േറാബർ�് ന�ൂബർഗർ,
കുടുംബ�ളും (Closed institutions) പുറേമനി�ും
നിയ��ണ�ൾ ഒ�ുമി�ാ� േ��ുകളും
ത�ിലു� ബ�െ� ഇ�െന
�പതിപാദി�ിരി�ു�ു. “ഈ അപകടസാധ�ത സ�യം
അട� മാതൃകയിൽ �പവർ�ി�ു� എ�ാ
മനുഷ�സമൂഹ�െളയും കുടുംബ�െളയും
�പ�ാന�െളയും സംബ�ി�ു�താണ്. (...)
ഉ�ിൽ അതി�കമം നട�ു� ഒരു സംഘടന,
അതി�കമം നട�ു� ഒരു
കുടുംബെ�േ�ാെലയാണ്. ഇ�രം
കുടുംബ�ൾ�് �പേത�കതകൾ ഒ�ുമിെ��ിലും,
ഇ�രം സ�യം അട� സംഘടനകൾെ�ല�ാം ഒരു
�പേത�കതയു�്. ഇർവി� േഗാ��ാൻ
വിവരി�തുേപാെല സർവാധിപത�പരമായ
(totalitarian) ജീവിതരീതി-കളു� സമൂഹ�ൾ�്,
അതിനു�ിൽ അ�കമം നട�ാൻ സാധി�ു�ു,
പുറേമ നി�ു� വിലയിരു�ലുകൾ ഒ�ുമി�ാെത.
കുടുംബവും ഇതിെനാരപവാദമ�, സ�യം അട�
മെ��ാ സമൂഹ�െളയും േപാെല കുടുംബ�ിലും
അപരാധ�ൾ ഉ�ാവാം, ൈലംഗികാതി�കമ�ളും.
(...) എ�െനയാണ് ഒരു കുടുംബ�ിേലാ ഒരു
സംഘടനയിേലാ മൗനം നിലനിർ�ു��? ഒരു
സമൂഹം സ�യം അടയാനും അതി�കമ�ൾെ�തിെര
മൗനം പാലി�ാനും കാരണമായ നാല്
നടപടികെള�ുറി�് നാം �പതിപാദി�ി�ു�്. അവ
സ�ീർണത, ഐക�ം, ഭീഷണി, െത�ായ വിവര�ൾ
എ�ിവയാണ്”60.

്



നിഷ്�കിയമായ മൗനം സ�തമ�, അ�ര�ിൽ
അടിേ�ൽ�ി� ഒരു ബ�ം ആ�കമണമാണ്. �ഫ�്
“അേസാസിേയഷൻ േഫാർ ൈഫ�് എഗയിൻ�്
െഡാമ�ിക് വയലൻ� ആൻ� െജൻഡർ േബ��്
വയലൻ�” �പകാരം “ഒരുവൾ ശാരീരികേമാ
മാനസികേമാ �പതീകാ�കേമാ ആയ ഭീഷണി�്
വഴ�ുേ�ാൾ... അവളുെട സ�തം സ�ത��മ�!
അതുെകാ�ുതെ� അവിെട സ�തം
നൽകെ�ടു�ില�! സ�തം എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
പിൻവലി�ാവു�തുമാ�: അത് നി�ളുെട
പ�ാളിയാെണ�ിലും, അവൾ മു�് നി�േളാട്
ശൃംഗരി�ി�ുെ��ിലും, നി�ൾ ത�ിൽ
ആലിംഗനം െച��ി�ുെ��ിലും, അവൾ “അരുത്”
എ�് പറയുേ�ാൾ “അരുത്” എ�് തെ�യാണ്
അർഥം! സ�തമി�ാെത �പവർ�ി�ു��
ൈലംഗിക അതി�കമമാണ് (...) ഒരു അതി�കമ�ിെല
ഒേരെയാരു കു�വാളി ആ�കമി മാ�തമാണ്!”61

ഇ��യിൽ വ�ു� അതി�കമരീതി എേ�ാഴും
ഒരുേപാെലയായിരു�ു, A മുറിവി�് പുറ�ുേപായി എ�്
ഉറ�ുവരു�ിയതിനുേശഷം അയാൾ െഗയിലിെന
േഫാൺ െച�ും, തെ� ആഗമനം അറിയി�ും
(െഗയിലിെ� ഭാഷയിൽ പറ�ാൽ “േഹാ�ൽ മുറിയിൽ
നി�് ഓർഡർ െച�ു�തുേപാെല”) ആ സമയ�്
െഗയിൽ അവിെട ഉ�ായിരി�ണം. േശഷം ആയാൾ
അവരുെട െചറിയ മുറിയിേല�് കട�ുവരികയും,
അല�ു� �ലേ��് ബലമായി
െകാ�ുേപാവുകയും (അവിെട മാ�തമാണ് ത�െള
മ�ാരും ക�ുപിടി�ി� എ�യാൾ�്
ഉറ�ു�ായിരു�ത്), അവിെട തണു� േകാൺ�കീ�്
തറയിൽ അവർ കിടേ��ിവരികയും, അവരുെട സാരി
ഉയർ�ി കാലക�ുകയും, അയാൾ അയാളുെട മു�്
മാ�ി അേ�ാേഴ�ും ഉ�രി� ലിംഗം
പുറെ�ടു�ുകയും, അവരുെട മുകളിൽ കിട�ുകയും,



ബ��ിേലർെ�ടുകയും, ആെക അേ�ാ ആേറാ
ചലന�ൾ�ുേശഷം സ്ഖലി�ുകയും, അയാൾ ഉടനടി
എഴുേ��് �ലം വിടുകയും െച�ും. അയാൾ ഒരു ചി�
േപാെല ഉ�രി�ി�ു�ാവും, അയാൾ അവെര ഉ�
വയ്�ുകേയാ സംസാരി�ുകേയാ േനാ�ുകേയാ
േപാലും െച�ി�, യാെതാരു വിധ സ്േനഹ�പകടന�ളും
കാണി�ി�, മെ�ാ�ും പരീ�ി�ി�, െപാസിഷൻ
മാ�ാെമ�് ഒരി�ലും പറ�ി�, അയാളുെട
െച��ികൾ�് േശഷം അവെര
പിടിെ�ഴുേ�ൽ�ി�ാനായി ഒരി�ൽ േപാലും
ൈകനീ�ിയി�, ഒരു വാ�ുേപാലും പറയാെത അയാൾ
അയാളുെട വഴി�് പുറെ�ടും. െഗയിലിെ� തെ�
വാ�ുകളിൽ അയാെളാരു
�പാകൃതമൃഗെ�െ�ാെലയാണ് അേ�ാൾ
െപരുമാറിയിരു�ത്, അേ�ാ ആേറാ ചലന�ൾ
ഒഴി�ാൽ അയാെളാരു ശീ�ഘസ്ഖലന�ാരനായിരു�ു.

അ�ാരാഷ്�ട യാ�തകളുെട സമയ�് ഏെത�ിലുെമാരു
െസ�റിൽ വ�് സേ�ളനം നട�ുേ�ാഴും അല�്
മുറിയിൽ വ�ാണ് ഇത് നട�ാറു�ത്. ഉദാഹരണ�ിന്
സ�ിസ് ആൽ�സിെല െസ�റിൽ, 1100 മീ�ർ ഉയര�ിെല
തണു�ു നന� തറയിൽ. സംഘ�ിെ� താമസം
വീടുകളിേലാ അ�ാർ�്െമ� റുകളിേലാ ആെണ�ിൽ, ഇത്
നട�ു�ത് പുരുഷ�ാരുെട മുറിയിേലാ, 002 വിന്
എഴുതാനായി ലഭി�ു� ഒ�മുറിയിേലാ വ�ായിരി�ും.
അല�് മുറിയിൽ വ�് െഗയിലിെന ആ�കമി�ു�ത്
കൂടാെത വികൃതമായ മെ�ാരു പ�തി കൂടി അയാൾ
നട�ിലാ�ിയിരു�ു. A േയാെടാ�ം രാ�തി ൈവകി
മുറിയിൽ വരികയും, അവർ ഉറ�ു�തുവെര കാൽ
തിരു�ുകയും, അതിനുേശഷം തെ� ഗുരുവിെ�
ക�ിലിെ� കാൽ�ൽ ഉറ�ു� െഗയിലിെന
ൈലഗികമായി ആ�കമി�ുകയും െച�ു�തായിരു�ു
അത്. ഗുരു ഉറ�ിയതിനുേശഷം ആ െപാ��ടിയൻ
തെ� പുറ�ു കയറി തെ� ഉണർ�ുെമ�ും താൻ



പീഡന�ിനിരയാകുെമ�ും അവർ�റിയാമായിരു�ു.
പിടി�തു പണി കഴി�് ന� വി�ശമം ലഭി�ു�
രാ�തികൾ തെ�യാവും അവ. ഈ േവദന നി�ൾ�്
ചി�ി�ാൻ കഴിയു�ുേ�ാ?

ഈ സംഭവ�െള�ുറി�് വിശദമായി എഴുതാൻ ഞാൻ
െഗയിലിേനാട് ആവശ�െ��േ�ാൾ അവർ എഴുതിയത്
ഇതാണ് “കു�േബാധവും മേനാേവദനയും ആയി ഞാൻ
ഭീതിപൂ�് കിട�ുമായിരു�ു. മേനാേവദന
എ�ുെകാെ��ാൽ A മയ�ു� ഉടെന അയാൾ
കാർെ��ിലൂെട ഇഴ� ് എെ� അടുെ��ുമായിരു�ു.
കു�േബാധം േതാ�ിയത് എ�ിെന�ാൽ, A
വിശ�സി�ിരു�ത് തെ� പു�തൻ അേ�യ�ം അർ�ണ
മേനാഭാവേ�ാെട തെ� ഉറ�ാൻ സഹായി�ാനായി
കാല് തിരു�ു�ു എ�ാണ്. എ�ാലത് അയാളുെട
െതാലി െവളു� ഭാര�യുെട62 അടുെ��ാനു�
ത��ം മാ�തമായിരു�ു. (...) ആ�കമണം തടയാനു�
വഴികെളാ�ും മു�ിലി�ായിരു�തിനാൽ ഞാൻ
അയാൾ വരു�തുവെര നിഷ്�കിയയായി കിട�ു,
ശരീര�ിെല ഓേരാ േകാശം െകാ�ും ആ�ാവ്
െകാ�ും െവറു�ാലും േ�കാധ�ാലും ഉറെ�
കര�ുെകാ�്. എനി�് അയാേളാട് ആദ�േമ
ഉ�ായിരു�ത് സൗഹൃദവും സേഹാദര�വുമാണ്,
കാരണം �പഥമശിഷ�രുെട ഇടയിൽ അയാൾ
മാ�തമായിരു�ു എെ� മി�തം. എ�ാൽ ഞാൻ ഒരി�ൽ
േപാലും അയാെള സമീപി�ിേ�ാ താ��ര�െ��ിേ�ാ ഇ�.
എനി�് പിടി�ത് പണിയു�ായിരു�ു, ഇതിനു�
സമയേമാ ഊർ�േമാ എനി�ു�ായിരു�ി�.” ഇതിെ�
മാനസികമായ പരിണിതഫലം എെ��ാൽ അവർ
തനി�് സംഭവി�ു� പീഡനെ� അനുവദി�ു
െകാടു�ാൻ തുട�ുകയും, ഒെ� തെ� െത�ാെണ�്
വിശ�സി�ുകയും െച��താണ്. അവർ ഒരുപാട്
വർഷ�െളടു�് താൻ ഒരു ഇരയാെണ�്
അംഗീകരി�ാനും പഴയ നിലയിെല�ാനും. ഈ
മാനസികമായ കു�േബാധമാണ് അതി�കമെ�



െചറു�ാൻ അവർ�് ശ�ി നൽകാതിരു��.
അയാളുെട “�പണയ�പഖ�ാപനവും െപാ�ി�ര�ിലും”
ഒെ�യു�് എ�ിരു�ാലും, ഞാൻ അയാളുെട
“ൈലംഗികമായ േമാഹഭംഗം തീർ�ാനു� ഒരുപകരണം
മാ�തമായിരു�ു.” എ�ാ സ�ാമിമാരും ഇയാെളേ�ാെല
ഇ�ാഭംഗം തീർ�ാൻ തുട�ിയാൽ, അത് എ�ത
ബലാ�ംഗ�ളിലും ഇരകളിലും അവസാനി�ുെമ�്
ആേലാചി�ുേനാ�ൂ.

ഈ ഭീതിതമായ അവ�െയ വർണി�ാൻ
വാ�ുകളുേ�ാ നി�ൾ�്? എനി�ി�.

ബലാൽസംഗ�ിെ� സാമാന�വൽ�രണെ��ുറി��ം
അതിെ� സാമൂഹിക-സാം��ാരിക
പ�ാ�ലെ��ുറി�ും ആ�കഥയുെട
അവേലാകന�ിൽ ചാപ്�ർ III. 9 ൽ പറയു�ു�്.
അതുകൂടാെത ഞാൻ േകൾ�ാനിടയായ
അനുഭവസാ���ളുെട െവളി��ിലും
ചിലയിട�ളിൽ എെ� അഭി�പായം
േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്.

ആേലാചി�ു േനാ�ിയാൽ അ�ുതം േതാ�ാം.
ബു�ിയും വിദ�ാഭ�ാസവും പരി��ാരവുമു� ഒരുവൻ,
തെ� ഗുരുവിെ� �പഥമശിഷ�െയ, ഗുരുവിെ� േപ��ണൽ
അസി��ിെന സ്േനഹി�ു�തായി പറയു�വൻ,
അേത സമയം എ�ത അ�നും മുരടനും �പാകൃതനും
�കൂരനും നിർവികാരനും സഹാനുഭൂതിയി�ാ�വനും
ആയിരു�ു, കൂടാെത െഗയിൽ ആ�ശമം
വി�ുേപായതിനുേശഷം അവരുെട �പാധാന�വും
മൂല�വും വിവരി�് ഒരു കെ�ഴുതുകയും, തെ�
സ്േനഹസൂചകമായ ഒരു േമാതിരവുമായി ഭൂഖ��ൾ
താ�ി അവെര പി�ുടരുകയും െച��ു. താൻ
സ്േനഹി�ു� വ��ിെയ ബലാ�ംഗം െച�ു�ത്
സാധാരണമാെണ�യാൾ വിചാരി�ു�ു�ാവുേമാ?
അയാളുെട വ��ി സം��ാര�ിൽ ഒരു സ്�തീെയ തെ�



�പാഥമിക ൈലംഗിക േ�പരണകൾ�ായി, അവർ
എ�ാണ് ചി�ി�ു�െത�് േപാലും േനാ�ാെത
നിർബ�ി�ു�തും ബലം �പേയാഗി�ു�തും
സ�ാഭാവികമാെണ�് കരുതു�ു�ാവുേമാ? ഇതുെകാ�്
അവർ�ു�ാകു� ഭവിഷ��് എ�ാണ്?
നൂറുതവണയിൽ കൂടുതൽ ഇരേതടു� ഒരു
മൃഗെ�േ�ാെല അവെര ആ�കമി�തിന്
അയാൾ�വേരാ� “�പണയ”മാെണ� ന�ായീകരണം
മതിയാവുേമാ? അയാളുെട ഈ ര�ു വ��ിത��ളും
ഒ�ുേചരു�ത് പര��രബ�മി�ാ� പര��രം
ഉ�രവാദിത�മി�ാ� ര�് വ�ത��� വ��ികളുേടത്
എ�േപാെല നെ� അേലാസരെ�ടു�ു�ു. അയാൾ
െവറുെമാരാൾ ആയിരു�ി�, �ബ�ചര�ം �വതമായി
സ�ീകരി� ഒരു സന�ാസിയായിരു�ു എ� കാര�വും, A
കഴി�ാൽ പിെ� ആ �പ�ാന�ിെ� മുഴുവൻ
അധിപനായിരു�ു എ� കാര�വും മറ�രുത്.
പി�ിരി�ു േനാ�ുേ�ാൾ ഏ�വും ആകുലെ�ടു�
കാര�ം അയാൾ ഒേര സമയം �ബ�ചാരിണിയും
പരിശു�യുമായ തെ� ഗുരുവിെ� �പഥമ കാമുകനും,
അവരുെട �പഥമശിഷ�യുെട ബലാൽസംഗിയും
ആയിരു�ു... അതും സർ�ശ�യും സർ��യുമായ
ഗുരു അറിയാെതേയാ, അെ��ിൽ അതിലും ക�മായി
ഗുരുവിെ� മൗനാനുവാദേ�ാടുകൂടിേയാ.

ഒരി�ൽ െഗയിലിെ� ആേരാപണ�െള സംബ�ി�്
ഇ�� ടുേഡയുെട ഇ�ർവ�ൂവിൽ63, അയാൾ െവറുേ�ാടും
അവ�േയാടും �പതികരി�ത് “അവരുെട
ആേരാപണ�ളും ഭാഷയും എനി�് �പതികരി�ാൻ
കഴിയു�തിെന�ാൾ അസഭ�വും
സം��ാരശൂന�വുമാണ്. ഈ പവി�തമായ വസ്�തവും
ധരി�് ആ തല�ിേല�് താഴാൻ ഞാനാ�ഗഹി�ു�ി�”
എ�ാണ്. ഇത് “വസ്�തം ഒരാെള സന�ാസിയാ�ി�”
എ�ർ�ം വരു� ഇം�ീഷ് പഴെ�ാ�ിെന
ഓർ�ി�ി�ു�ു. ഈ വസ്�തം അയാെള തെ�
ഗുരുവിെനാ�ം ശയി�ു�തിൽ നി�ും, അവരുെട



േസവികെയ ബലാ�ംഗം െച�ു�തിൽ നി�ും
തട�ി�. ഭയെ�ടു�ു� കാര�ം എെ��ാൽ ഇ�തയും
പരെ� അറിയെ�ടു� ഒരു �ാപനെ�
�പതിനിധീകരി�ു�ത് ൈബേ�ാളാറായ വിപരീത
സ�ഭാവ�ളു� ഒരാളാെണ�ും അതിെ�
തല��ിരി�ു�ത് മേനാേരാഗിയായ ഒരു
സ്�തീയാെണ�ത് (അവരുെട ആ�കഥാ വിശകലനം
േനാ�ാവു�താണ്) ഒരുപേ� അതിലും േമാശമായ
കാര�മാണ്.

ഇതിെന�ുറി�് ഗൗരവമായി ആേലാചി�ാൽ ഒരു
േചാദ�ം നിലനിൽ�ും, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ
�പ�ാന�ിൽ എ�ി വഴിെത�ാതിരി�ാനും
അവരുെട ജീവിതം പാഴാ�ാതിരി�ാനുമായി എ�ാണ്
െച�ാൻ കഴിയു�ത്?

എനി�് ഈ �പ�ാന�ിെല മെ�ാരു ഭാരവാഹിയുെട
കാര�വും വ��മായി അറിയാം, അയാൾ
പതി�ാ�ുകളായി ധാരാളം സ്�തീകെള ൈലംഗികമായി
പീഡി�ി�ി�ു�്. കുറ�ു വർഷ�ൾ�ുമു�് ഈ
പീഡന�െള�ുറി�് തുറ�ുപറ� ഇരകൾ ത�ളുെട
വിവര�ൾ പരസ�മാ�രുത് എ�് നി��ർഷി�ിരു�ു,
അതിെ� വിശദവിവര�ളിേല�് എനി�്
കട�ാനാവി�. പേ� ഈ പരാതിയുമായി A യുെട
മു�ിെല�ിയേ�ാൾ, 002 വളെര സ�ാഭാവികമായി
പറ�ത് ഇ�െനയാണ് “അയാൾ ഇ�രം കാര��ൾ
െച�ു�ുെ��് ഞ�ൾ�റിയാമായിരു�ു, പേ�
അെതാെ� നിർ�ി എ�ാണ് ഞ�ൾ
കരുതിയിരു�ത്” A അൽപം ആേലാചി�േശഷം
ഇെത�ാം മറ�ാനും, ത�ളുെട ജീവിതവുമായി
മുേ�ാ�ു േപാകാനും അവെര ഉപേദശി�ു. ഈ
സംഭവ�ിെ� �പാധാന�െമെ��ാൽ ആ
�പ�ാന�ിെല ധാർ�ികമായ അധപതനമാണ് ഇത്
കാണി�ു�ത്. ഇവിെട �ശ�ിേ��ത്
ബലാ�ംഗ�ിെ� സാമാന�വൽ�രണവും,



ഇരകേളാടു� ബഹുമാനമി�ാ��യും അവരുെട
അതിജീവനെ�കുറി�ു� താൽ�ര�മില�ാ�മയും
അവഗണനയും ആണ്. ഈ സംഭവം ഏൽ�ി�ു�
മാനസികാഘാതെ��ുറി�് അറിവി�ാ��ത
വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ�വര� ഈ കഥാപാ�ത�ൾ. ര�്
�പധാനികെള�ുറി�് സംസാരി�ുേ�ാൾ, ഒരു വശ�്
ബലാ�ംഗ�ലവെ� ആ�ര�മുണർ�ു�
�പതികരണം, ഇ�രം സംഭവ�െള�ുറി�് തനി�്
അറിവു�ായിരു�ു എ�ാൽ അവ ഇേ�ാൾ �ശ�
അർഹി�ു�ില�ാെയ�ു കരുതി എ�ാണ്, ഇെത�ാം
വളെര നി�ാരവും സാധാരണവുമായ കാര��ളാെണ�
മ�ിൽ. മറുവശ�് ഗുരു മൗനമായി ഇരു�ു, അവർ�്
അേത കുറി�് ആേലാചി�ണമായിരു�ു ആദ�ം
അതിനുേശഷം അവർ ഇരകേളാടും അവരുെട
ബ�ു�േളാടും എ�ാം മറ�് അവരവരുെട
ജീവിതവുമായി മുേ�ാ�ു േപാകാൻ ആവശ�െ��ു.
ഇതിൽ നി�ും മന�ിലാകു�ത്, വ��ികളുെട
ആഴേമറിയ മുറിവുകൾ�ുേപാലും സംഘടനയുെട
േപരും �പശ��ിയുമായി ത�ി�ുേനാ�ുേ�ാൾ യാെതാരു
വിലയുമി� എ�താണ്. സമൂഹ�ിെ� ഇ�രം
െപരുമാ��െള കുറി�് മന�ിലാ�ാം എ�ാലത്
ഒരി�ലും ആ�ീയേമാ അനുക�ാപൂർ�േമാ അ�.

മാറി നി�് വിശകലനം െച��ാൽ ബലാ�ംഗ�ിെ�
നി�ാരവൽ�രണവും, ൈലംഗിക പീഡനവും,
വികലമായ ൈലംഗികതയും ഒെ� �പ�ാന
േമധാവിയുെട ജനനപ�ാ�ലവുമായി, അതായത്
അവരുെട സ��ം ജനന�ിെ�യും, അവർ വളർ�ുവ�
കുടുംബ�ിെ�യും പ�ാ�ലവുമായി
ബ�െ��താെണ�് മന�ിലാ�ാം64. െഗയിൽ
അവരുെട അടു�് നി�ും, അവരുെട �പഥമ ശിഷ�െ�/
കാമുകെ� അടു�ുനി�ും, അനുഭവി� പീഡന�ളുെട
പ�ാ�ല�ിൽ േനാ�ിയാൽ െമാ��ിലു�
കാര��ളുെട കിട�് അസ��തയുളവാ�ു�താണ്.



III. 8. വഴിെത��� ൈദവികത
 

a. ൈദവികതയും സർ�ശ�ിത�വും

വ��ിപരമായി പറ�ാൽ A െയ “ൈദവികതയു�”
ഒരാളായി ഞാൻ ഒരി�ലും ക�ി�ി�. അ�െന ഒരു
�പതിഭാസം ഉെ��ിൽ തെ�, അവർ ആരുെടെയ�ിലും
പുനർജ�മാേണാ ജ�മാേണാ എെ�ാ�ും അറിയാൻ
ഞാൻ താ��ര�െ��ി�ുമി�. അതുേപാെലതെ� അവർ
ആ��ാനം േനടിേയാ ഇ�േയാ എ�ും, േനടിെയ�ിൽ
അത് പൂർണമായാേണാ ഭാഗികമായാേണാ അെ��ിൽ
എ�തേ�ാളം േനടി എെ�ാ�ും ഞാൻ ഒരി�ലും
ആശ�െ��ി�ി�. മു�് ഞാൻ രമണമഹർഷിെയ�ുറി�്
പരാമർശി�� നി�ൾ ഓർ�ു�ു�ാവും,
പുനർജ�െ��ുറി��� േചാദ��ിന് അേ�ഹ�ിെ�
ഉ�രം “നി�ൾ ഇേ�ാൾ ജനി�ി�ുേ�ാ എ�് ആദ�ം
ചി�ി�ൂ” എ�ാണ്. ഞാൻ A െയ അനുഗമി�ത് അവർ
എെ� ആ�ീയപാതയിൽ ഹൃദയെ� കൂടി
സമന�യി�ി�ാൻ സഹായി�ുെമ�് ധരി�ാണ്.
ഒരുവശ�് ആദരവിനും ബഹുമാന�ിനുമ�ുറം ഞാൻ
അവെര ആ�ീയമായി പരിണമി� ഒരു വ��ിയായാണ്
കണ�ാ�ു�ത്. മറുവശ�് രാ�തി മുഴുവൻ നിൽ�ു�,
നീ� മണി�ൂറുകൾ ദർശനം നൽകാൻ കഴിയു�,
�പ�ാനനട�ി�ും ആളുകളുെട �പ���ളുെമ�ാം
േനാ�ി നട�ാൻ കഴിയു�, എ�ാവരുെടയും
വിവരണ�ൾ േകൾ�ു�, െത�ി�ാരണകൾ മാ�ാൻ
കഴിയു�, ഇെത�ാം ഒേരസമയം െച�ാൻ കഴിയു�
അവരുെട അപാരമായ ഊർ�െ� മെ��ാവെരയും
േപാെല ഞാനും ആരാധനേയാെട ക�ിരു�ു. ഇെതാെ�
അ�ുതാവഹമായിരു�ു എ�ിലും, ഇവ അവെര
െത�ുകൾ�തീതമാേയാ “ൈദവീകത�മു�വേരാ”



ആ�ു�ുേ�ാ? ഞാൻ സ�യം ഒരി�ലും േചാദി�ാ�
ഒരു േചാദ�മാണിത്. അതുെകാ�ുതെ� കൂടുതൽ
കാര�കാരണസഹിതം എെ� വിശ�ാസം
ഊ�ിയുറ�ിേ�� ആവശ�വും എനി�ു�ായി�.

A യുെട അധികാരദുർവിനിേയാഗ�ിെ� ഉദാഹരണം
പറയുകയാെണ�ിൽ, അവർ വിേദശികളായ ഭ�ർ മ�ു
ഗുരു��ാെര കാണു�ത് നിേരാധി�ിരു�ു. ഈ
ഉ�രവ് എെ� വ�ാെത അ�ുതെ�ടു�ി. ഇത്
�പേയാജനമി�ാ�തും വിഭാഗീയത
വളർ�ു�തുമായാ� എനി�് േതാ�ിയത്;
�പേത�കി�ും ഭ�ർ േപായിരു� മ�് �ല�ൾ ഒ�ും
തൃ��ികരമായി എനി�് േതാ�ാ� �ിതി�്.
ചുരു��ിൽ തെ� “മ�ൾ” മ�് “അ�മാരുെട”
അടു�ുേപായി ചുംബനം വാ�ാതിരി�ാനു� ഒരു
വഴിയായിരു�ു ഈ നിേരാധനം.

 

b. സർ�ാധിപത�വും ഗുരുവിെ� അസാമാന�തയും

ഞാൻ A െയയും മ�് ആ�ീയ വ��ിത��െളയും
വിേശഷി�ി�ു�ത് പരിണമി� േയാഗികളായാണ്
(ലളിേതാ�ി�ു േവ�ി), ത�ളുെട മന�ിെ�
ഭൂത��ാടിെയ ശു�ീകരി�ും മിനു�ിയും ഒരു
ശ�ിേയറിയ െടലിസ്േകാ�് േപാെലയാ�ി മഹ�ായ
കാര��ൾ േനടാൻ �പാ��മാ�ു�ത് േപാെല. അതിെല
േപാരാ�� എെ��് വ�ാൽ അവരുെട െചറിയ
െത�ുകേളാ കുറവുകേളാ േപാലും ആനുപാതികമായി
വലുതാവുകയും വലിയ ക�ന��ൾ വരു�ാൻ
�പാ��മാ�ുകയും െച�ും. �പേത�ക
കഴിവുകളുെ��ിരി�ിലും അവർ മനുഷ�രും,
െത�ുകൾ വരു�ാൻ �പാ��ിയു�വരുമാെണ�തിനാൽ
അവർ�് അടിെത�ുകയും മ�ു�വെര
ൈലംഗികമാേയാ സാ��ികമാേയാ, അവരുെട
അധികാരേമാ സ�ാധീനേമാ ഉപേയാഗി�്

്



പീഡി�ി�ുകയും െച�ാൻ സാധ�തയു�്. മനുഷ�നായി
നിലനിൽ�ുകയും എ�ാൽ ചു�ുമു�വർ�്
എതിർ�ാനു� ശ�ി ഇ�ാതാ�ുകയും
െച�ു�തുെകാ�്, ചൂഷണ�ളുെട സാധ�തയും വളെര
കൂടുതലാണ്. A യുെട പരിഭാഷകനായിരു� സമയ�്
ഞാൻ മണി�ൂറുകേളാളം ദർശനസമയ�്
അവേരാെടാ�ം ഇരി�ുമായിരു�ു. എനി�്
ബു�ിമു�ി�ാെത മലയാളം
സംസാരി�ാമായിരു�തുെകാ�് അവെര ധാരാളം
തവണ ഏകാ�മായി ക�ുമു�ാനും പര��ര
പ�ാളി�േ�ാെട കാര��ൾ ചർ�െച�ാനും
ഇടവ�ി�ു�്. അതുെകാ�ുതെ� അവരുെട
മാനസികവ�ാപാര�ളും �ാനവും അവർ
തീരുമാന�ളിെല�ു� �പ�കിയയും അടു�ുനി�്
കാണാൻ അവസരമു�ായി�ു�്. ഒരി�ൽേപാലും
ഞാെനാരു അമാനുഷിക വ��ിയുെട
സാ�ി���ിലാെണ�് എനി�് േതാ�ിയി�ി�.
അവർ�് അവരുേടതായ സംശയ�ൾ ഉ�ായിരു�ു,
അറിയു� കാര��ളും അറിയാ� കാര��ളും
ഉ�ായിരു�ു, ഏെതാരു സാധാരണ മനുഷ�െനയും
േപാെല അവർ�് പലകാര��െള�ുറി�ും
േചാദ��ളു�ായിരു�ു. ദർശന സമയ�് എ�ത തവണ
അവർ തിരി�് എേ�ാട് േചാദ��ൾ
േചാദി�ി�ുെ��ത് എനി�് എ�ാവു�തിലും
അധികമാണ്. പലേ�ാഴും “ന�ൾ ഇതിന്
എ�ു�രമാണ് പറയുക?” അെ��ിൽ “ഇതിന് നീ
തെ� ഉ�രം പറയൂ, എനി�റിയി�!” എ�ാവും അവർ
മ��ി�ുക. ചിലേ�ാൾ ഞാൻ അവരുെട അടു�ൽ
തിരി�്, അവരുെട നാവിൽ നി�ു� ഉ�രം
േകൾ�ാനാ� ഭ�ർ കാ�ുനിൽ�ു�� എ�്
അറിയി�ും. അതിന് “എ�ാൽ നീ എനി�്
പറ�ുതരൂ” എ�് അവരും മറുപടി പറയും. േശഷം
അവർ ഭ�രുെട ഭാഗേ��് തിരി�് ഞാൻ
പറ�ുെകാടു� ഉ�രം ആവർ�ി�ും, ഞാനത്



പരിഭാഷെ�ടു�ി ഭ�ർ�് വീ�ും
പറ�ുെകാടു�ുകയും െച�ും.

ൈദവ�ിെ� �പതിരൂപമാണ് ഗുരു എ�
ആേരാഗ�കരമ�ാ� മിഥ�ാധാരണ മാ�ിയാൽ തെ�
അതുമൂലമു� അതി�കമ�ളും ൈവകൃത�ളും
തടയെ��് ഇ�� വളെര േഭദെ�ടും എ�തിന്
സംശയമി�. ഗുരു��ാേരാടു� �പതിബ�ത
പുറേമനി�ു� ആ�കമണ�െള െചറു�ാൻ
സഹായി�ിരു� മധ�കാലഘ�ം കഴി�ു. ന�ളിേ�ാൾ
അടി�ാനപരമായ കാര��ളിേല�ും
�ാന�ിെ�യും, അറിവിേ�തുമായ കാലഘ��ിെ�
ഉ�രവാദിത��ിേല�് തിരി�ു വേര�തു�്. വഴി
കാ�ാനായി മാ�തമാണ് ഗുരു ഉ�ാേവ�ത്. ഇ�െ�
കാലെ� മതവും ആ�ീയതയും രാഷ്�ടീയവും
ത�ിലു� അവിഹിതബ�ം, ഭൂരിപ�
താൽപര�സംര�ണം, ഹി�ു േദശീയത എ�ിവയുെട
പ�ാ�ല�ിൽ ഈ മഹ�ായ ജനാധിപത� രാജ�െ�
ഒരു മതരാജ��ിെ� തല�ിേല�് വലി�ിഴ�ു�
സാഹചര��ിൽ ഈ ഉദ�മം കൂടുതൽ �ശമകരമാണ്.
ഗുരു��ാെര�ുറി�് ഇനി വരു� ചാപ്�റുകളിൽ
കൂടുതൽ �പതിപാദി�ി�ു�്.

 

c. അവിശു� ഗർഭധാരണ�ൾ

ബാലുവിെ� A െയ കുറി�ു� അവിശ�സനീയമായ
അ�ുത കഥകളിൽ ഒ�ാണ് “ശ�ി�പസാദ്”.
ഇ�രെമാരു യു�ിഹീനമായ കഥ അവരുെട പല
ജീവചരി�ത�ളിലും വ�ുെവ�ു�തും പി�ീട്
പിൻവലി�െ��� എ�ു�തും, ആരും അതിെലാരു
�പ��വും ക�ി� എ�ു�തും ആ�ര�കരമാണ്.
ഇതിെ� സാംഗത�ം എ�ാെണ�് നമു�് േനാ�ാം.
എെ� അറിവ് ശരിയാെണ�ിൽ, ഈ കഥ അവരുെട
ജീവചരി�ത�ിെ� 1989 ലു� ര�ാം പതി�ിൽ



പതിനാലാം അധ�ായ�ിൽ ഭ�രുെട അനുഭവ�ൾ
എ� തലെ��ിലാണ് ആദ�മായി �പത��െ��ത്.
േദവിയുെട �പസാദം എ�ാണ് വാ�ിെ� അർ�ം. A
യുെട െവറും സ���ം െകാ�് മാ�തം ജനി� നാേലാ
അതിൽ�ൂടുതേലാ കു�ികെള�ുറി�ു�താണ് ഇത്.
കു�ികൾ ഉ�ാവാതിരു� ചില ദ�തികൾ A യുെട
അനു�ഗഹം േതടി വ� കഥയാണിത്. നാട�മുഖ�നും
കഥാകാരനുമായ ബാലുവിെ� വാ�ുകൾ ഇ�െനയാണ്,
“ഈ അനു�ഗഹം ലഭിേ�� ദ�തികെള മനുഷ�ർ�്
�ഗാഹ�മാവു�തിനും അ�ുറ�ു� ചില സൂ��മായ
പരിഗണനകളുെട അടി�ാന�ിലാണ്
െതരെ�ടു�ു�ത്”65. (...) തെ� മ�ളുെട
ഭാവിെയ�ുറി�് പുണ�വതിയായ അ� ഇ�െന
പറ�ു: “എെ� ധ�ാന�ിെ� സമയ�് ഒരു �പേത�ക
ശ�ി എ�ിൽ നി�് ഉ�വി�ുകയും അത് അ�യുെട
ഗർഭപാ�ത�ിേല�് േപായി വസി�ുകയും അ�െന
ഗർഭമു�ാവുകയും െച�ും. ഇതിൽ ചില കു�ികൾ
േ�ശ��രായ സന�ാസിമാരായി മാറും. മ�ു�വർ
കുടുംബജീവിതം നയി�ും. എ�െനയായാലും
ഇവെര�ാം ഒടുവിൽ ആ�ീയതയിേല�്
തിരിയുകതെ� െച�ും. ഈ സത�ം േക�് കു�ികളുെട
അ�മാരിൽ ചിലർ�് ത�ളുെട മ�ൾ
മനുഷ�കുല�ിെ� േസവയ്�ായി ത�െള വി�ു
േപാകുമേ�ാ എേ�ാർ�് അതിയായ ദുഃഖം േതാ�ി.
അ� അവെര മാതാപിതാ�ൾ ആ�ഗഹി�ു�
തര�ിൽ കടമകൾ െച��ു ജീവി�ു� മെ�ാരു കു�ു
കൂടി ഉ�ാവാനായി അനു�ഗഹി�ു. പി�ീടു�
വർഷ�ളിൽ ആ അ�മാർ�് മെ�ാരു
കു�ു�ാവുകയും െച��ു.”

ശ�ി�പസാദ്: അ�െന “ദിവ�മായ” ഒരു
സൃ�ിയായിരു�ു. ആ കു�ികൾ അസാമാന� കഴിവു�
േ�ശ�� രായ വ��ികളാവുകയും േലാകം ഭരി�ുകയും
െച�ും. ഇതിെന�ുറി�ു� തീരാ� ചർ�കൾ
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ഞാേനാർ�ു�ു, ആദ�ം A യുമായും പി�ീട്
അ�ുത�ാൽ തിള�ു� ക�ുകളു� ഭ�രുമായും.
ആ അ�മാരിൽ ഒരു സ്�തീ 16 മാസം തെ� കു�ിെന
ഗർഭ�ിൽ ചുമ�ുകയും പൂർ� ആേരാഗ�മു� ഒരു
കു�ിെന �പസവി�ുകയും െച��േ�ത. ആ
കഥയനുസരി�് 12 മാസ�ിനുേശഷം സ്�തീെയ
പരിേശാധി� േഡാ��ർ�് ഗർഭപാ�ത�ിെ� എ��്-േറയിൽ
(ഗർഭിണിയായ സ്�തീ�് എ��്-േറ??) പുകമറ മാ�തേമ
കാണാനായു�ൂ. ഈ കു�ികെള�ാം മൂ�് വയ�്
ആവു�തിനു മു�് തെ� ധ�ാനി�ാനും മ���ൾ
ഉരുവിടാനും തുട�ിയേ�ത. ഇടയ്�ിെട ഈ സ്�തീകൾ
ദർശന�ിനായി ആ�ശമ�ിേല�് വരും, അേ�ാൾ A ഈ
കു�ികെള ഞ�ൾ�് പരിചയെ�ടു�ുകയും
െച��ിരു�ു. നാളെ� േലാകെ� ര�ി�ുകയും
മാ�ിമറി�ുകയും െച�ാൻ േപാവു� ഈ കു�ികെള
ഭ�ർ അ�ാല�് ആരാധനേയാെട േനാ�ിയിരു�ു.

ഈ വിഷയെ��ുറി�് പഴയ ജീവചരി�ത�ൾ മ�്
ചിലതുകൂടി പറയു�ു�്:

1. ഗർഭ�ിെല അദൃശ�നായ കു�്: ഒ�തുമാസം
തിക� ഒരു സ്�തീയുെട ഗർഭ�ിെല
എ�േപാെല വലി�മു�് ആ കു�ിന്.

2. െമഡി�ൽ ഇേമജിൽ കു�ിനുപകരം പുകമറ
മാ�തമാണ് കാണു�ത്.

3. ഗർഭം 16 മാസം തിക�ി�ും െമഡി�ൽ
ഇേമജിൽ ഒ�ും െതളി�ു കാണു�ി�,
ഒടുവിൽ സിേസറിയനിലൂെട പൂർ�
ആേരാഗ�മു� കു�ു ജനി�ു.

4. A �പേത�കമായി അനു�ഗഹി�് �പസാദമായി
നൽകിയ പഴം കഴി� ഒരു സ്�തീ ഗർഭിണിയായി.

5. മ��ം െചാ�ലിലൂെട മെ�ാരു സ്�തീ
ഗർഭിണിയായി.



ഇതു സംബ�ി� മെ�ാരു െക�ുകഥ െമഡി�ൽ
ഇേമജിൽ പുകമറ മാ�തം ക� സ്�തീേയാട് A പറ�
കാര��െള�ുറി�ാണ്: “ൈധര�മായിരി�ൂ! ഈ കു�്
ഒരു �പതിബിംബമ�, െവളി�ം തെ�യാണ്. അവൻ
ൈദവ�ിെ� മകനാണ് ആർ�ും അവെ� േഫാേ�ാ
എടു�ാൻ കഴിയി�.” (“For my children” p. 320.)
ചുരു��ിൽ അവിെട എ�ാ തര�ിലു� ഭ�ർ�ും
ആന��ിൽ ആറാടാനു� വകയു�ായിരു�ു,
�പേത�കി�ും നി��ള�ർ�്.

കാല�കേമണ ആ കു�ികൾ�് യാെതാരു �പേത�കതയും
ഇെ��് മന�ിലായേതാെട ആ വിഷയം അവിെട വി�്
വിേദശ യാ�തകളുെട തുട�മായി. പി�ീട് ഈ വിഷയം
ചർ� െച�ു�ത് A േ�പാ�ാഹി�ി�ി�
അതുെകാ�ുതെ� പി�ീട് ആ�ശമ�ിനു�ിെല
െചറിയ സമൂഹ�ിൽ ഈ വിഷയം ചർ�യായില�.
ആദ�േമ ഇ�രം കൽപിതകഥകളിൽ
സേ�ഹമു�തിനാൽ ഞാൻ പി�ീട് അതിെന�ുറി�്
അേന�ഷി�തുമി�. ഏതായാലും ജീവചരി�ത�ിെ�
അടു� പതി�് പുറ�ിറ�ിയത് ഈ ചാപ്�ർ
ഇ�ാെതയാണ്.66

 

d. ഒരു ൈസക�ാ�ടി�ിെന കാണു�തിെന�ുറി�്
എ�് പറയു�ു?

ആ�ശമ�ിെല പരിശീലനകാല�് ഞ�ൾ�്
പലേ�ാഴും അേ�യ�ം അസ��ത േതാ�ിയി�ു�്.
വാ��വ�ിൽ A യുെട �പകൃതം ഊഴം വ�് എ�േപാെല
മാറിെ�ാ�ിരി�ുകയായിരു�ു, ച�ലചി�യായും
മേനാഹരിയായും േകാപി�� യായും സൗമ�യായും
കണിശ�ാരിയായും സ്േനഹമയിയായും
മുഷി�ിലു�വളായും ന�ായരഹിതയായും
അധികാരമു�വളായും േപാഷി�ി�ു�വളായും
പി�ീട് ശ�ാസം- മു�ി�ു�വളായുെമ�ാം അവർ
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നിര�രം മാറിെ�ാ�ിരു�ു. മനശാസ്�ത�ർ�് ഇത്
�ിരതയി�ാ�തും പര��രവിരു�വുമായ
മാനസികാവ�യായി വളെര േവഗം
തിരി�റിയാനാകും. അവർ പലേ�ാഴും ഹി�ീരിയ67

കലർ� െപരുമാ�വും സ�ഭാവവ�തിയാന�ളും
േമാഹനി�ദയും ഏകാ�ഗതയുെമ�ാം തെ� സ��ം
ഗുണ�ിനായി ഉപേയാഗി�ാറു�്: �ശ�യും
�പശംസയും ലഭി�ാനും, അനുസരണേയാെട ഭ�ർ
അനുഗമി�ാനും, മ�ു�വരുെട േമൽ തെ� ആധിപത�ം
ഉറ�ി�ുവാനും.

അടു�റിയു�വെര സംബ�ി�ിടേ�ാളം A യുെട
െപരുമാ��ൾ ൈസേ�ാളജിയിൽ െപർേവർ�
മാന�ുപുേല�ീവ് എേ�ാ നാർസി�ി�് െപർേവർ�് (NP)
എേ�ാ പറയാവു� രീതിയിലാണ്. അെത�ാെണ�്
േനാ�ാം “NP ആയ വ��ി തെ� ഉ�ിൽ ഒരു രഹസ�ം
സൂ�ി�ു�ു�്. അമിതമായ അഹ�ാരവും, ഒരു
െചറിയ �ത�ിൽ േപാലും അതിെ� െമാ��ിലു�
തകർ�യും, ബാലചാപല��ളിേല�ു� പി�ാ�വും.
നി�ാരകാര��ിനുേപാലും അവെ� വികാരം
പരിധിയി�ാെത �വണെ�ടുകയും, തെ� മൂർ�യു�
വാ�ുകൾ െകാ�് അവൻ നി�െള േവദനി�ി�ുകയും
നി�ി�ുകയും െച�ും. ചിലേ�ാൾ
ശി�ി�െ�ടുകയും െത�ി�രി�െ�ടുകയും
അവഗണി�െ�ടുകയും െച�ു� ഒരു
കു�ിെയേ�ാെലയാവും നി�ൾ�് അനുഭവെ�ടുക.
നി�െളെ�ാ�് അവെന അ�രം�പതി
അനുസരി�ി�ു�തിലാണ് അവൻ തെ� എ�ാ
ഊർ�വും ഉപേയാഗി�ുക. നി�ളുെട പൂർ��ശ�
അവന് ലഭി�ു�ിടേ�ാളം മാ�തമാണ്
അവേനാെടാ�മു� നി�ളുെട സാ�ിധ�ം
ന�ായീകരി�െ�ടു�ത്. നി�െള സഹായി�ു�ു എ�്
ഭാവി�ു�ത�ാെത അവൻ മെ�ാ�ും ഒരി�ലും
െച�ി�. നി�ൾ മൗനം പാലി�ുെമ�ും മ�ാരും ഒ�ും
അറിയാൻ ഇടവരിെ��ും അവൻ ഉറ�ാ�ും. അവൻ
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തെ� ഭാവിയിെല ഇരകെള തിര�ു പിടി�ുകയും
ത�ിൽതെ� തള�ിടുകയും െച�ും. അവെ�
നിലനിൽ��തെ� �പതി�ായയിലാണ്, ന�ൾ അവെന
സംബ�ി�ിടേ�ാളം അവെ� വിശി�വും
ഗംഭീരവുമായ �പതിഫലനം കാണു�തിനായി മാറിമാറി
ഉപേയാഗി�ാവു� മുഖ��ാടികൾ മാ�തമാണ്. NP ഒരു
സ്�തീ ആയിരി�ുേ�ാൾ കാര��ൾ കൂടുതൽ
�പതികൂലമാവു�ു, ഒരു സ്�തീയും അ�യും എ�
നിലയ്�് അവളുെട ആവനാഴിയിെല ത���ൾ ആരും
വിശ�സി�ു േപാകു�താണ്. ആദ�ം സ��മാ�ുകയും
പി�ീട് നശി�ി�ുകയും െച�ുക എ� രീതിയാണ് NP
യുെട വ��ിത�െ� ഭരി�ു�ത്.”68

ഈ സാഹചര�ം അസുഖകരം മാ�തമായിരു�ി� യാതനാ
പൂർണവുമായിരു�ു. അവരുമായി ശിഷ�ർ�്
അ�ു�ായിരു� ബാലിശമായ ബ�വും, അവരുെട
�ശ� േനടിെയടു�ാനായു� പരി�ശമ�ളും
ഭീഷണികളുെമ�ാം അതിരുകട�തായിരു�ു. ചില
സമയ�ളിൽ ഞ�ൾ�് അതി�പധാനെമ�ും
അടിയ�രമായെത�ും േതാ�ു� ചില അടി�ാന
�പ���ൾ�് ഉ�രം ലഭി�ാൻ വളെര
ബു�ിമു�ായിരു�ു എ�തിനാൽ ൈവകാരികമായ
ഭീഷണിെ�ടു�ലുകൾ സർ�സാധാരണമായിരു�ു.
എെ� മുൻസേഹാദര�ാരിൽ ഒരാളായ ൈപ, തെ� ഒരു
അടിയ�ര �പ���ിേല�് A യുെട �ശ� �ണി�ാൻ
സാധി�ാതിരി�ുകയും തുടർ�്, അയാൾ സ��ം
ൈകെവ�യിൽ വ�് ഒരു വലിയ ക��ം കർ��രം
ക�ി�ുകയും, കർ��ര ആരതി െച�ുകയും,
ഫലമായി അയാളുെട ൈകയിെല മാംസം കരിയുകയും
െച��ു, സ�യം ഹാനി വരു�ു�തിെ� ഒരു
ഗൗരവതരമായ ഉദാഹരണമാണിത്. േമൽ�റ� വ��ി
ആ�ശമ�ിെല തെ� ഒരു സ്�തീയിൽ
അനുര�നാവുകയും, തെ� വികാര�ളും ൈലംഗിക
തൃ��യും നിയ��ി�ു�തിൽ ബു�ിമു�ുകയും, ഈ
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കഠിന പരീ�ണ�ിൽ നി�് ര�േനടാനു�
മാർ��ിനായി A േയാട് യാചി�ുകയും െച��ു. അവരിൽ
നി�് ഒരു മറുപടിയും കി�ാെത ആശയ� ഒരു �ഭാ�മായ
മുഹൂർ��ിൽ അയാൾ ഈ കടുംൈക�് മുതിരുകയും
െച��ു.

ൈപയുെട കദനകഥ ര�ു െകാ�ിണി
�ബാ�ണേരാടു� (റാവുവും ൈപയും) A യുെട
പ�പാത�ിെ� കഥ കൂടിയാണ്. A �ിരമായി
ൈപെയ അവേഹളി�ുകയും, ഇവർ ര�ുേപരും ത�ിൽ
െകാ�ിണി ഭാഷയിൽ പര��രം സംസാരി�ു�ത്
വില�ുകയും െച��ു. അവർ ര�ുേപരും േകരള�ിൽ
ജനി�ു വളർ�വരായതിനാൽ മലയാളം
സംസാരി�ു�വരായിരു�ു. A എേ�ാഴും റാവുവിെന
അനുകൂലി�ുകയും അയാൾ�് കൂടുതൽ
വിലക��ി�ുകയും �പമാണി�ം നൽകുകയും െച��ു.
ഇവർ ത�ിലു� ച�ാ�െ� അവഗണി�ാനാവാ�
ഒ�ായും, തെ� അധികാര�ിന് ഭീഷണിയായും, താൻ
ആ�ഗഹി�ു� രീതിയിൽ �പ�ാനെ�
ചി�െ�ടു�ു�തിന് തട�മായും A ക�ു. റാവു
അത�ാേവശേ�ാെട �പവർ�ി�ു�
ശീല�ാരനായിരു�ു, അവർ ര�ുേപരും സഖ�ം
േചർ�ാലു�ാവു� ഭവിഷ��ുകെള�ുറി�് A യ്�്
ഭയമു�ായിരു�ു. ഈ ര�ുേപരും നീലുവിെ�
യാഥാ�ിതിക ഗുരുശിഷ�ബ�ം എ� ആശയെ�
എതിർ�ു�ുെവ�ും, അവർ ര�ുേപരും ഒരുമി�്
നിൽ�ു�� ഭീഷണിയാെണ�ും A ജർ�നിയിൽ വ�്,
�ഫാ�്ഫർ�ിൽ നി�് േകാളൻ് വെരയു� നീ�
രാ�തികാല യാ�തെയ്�ാടുവിൽ പറ�തായി െഗയിൽ
ഓർ�ു�ു�്. അതുകഴി�് ഉടെനയാണ് A റാവുവിെന
സ്േനഹം െകാ�് മൂടാൻ തുട�ിയതും ൈപെയ
ആ�കമി�ു തുട�ിയതും അവരുെട സ്േനഹബ��ിന്
വി�ൽ വീണു തുട�ിയതും. എെ� അഭി�പായ�ിൽ A
യുെട ര�ാമെ� ഉേ�ശം അവരുെട വംശീയവും



ഭാഷാപരവുമായ ഐക�െ� തകർ�ുക
എ�തായിരു�ു. ഒടുവിൽ ൈപ �പ�ാനം തെ�
വി�ുേപായി. A യ്�് എ�ാവേരാടും ഒരുേപാെല
സ്േനഹമാെണ�് എേ�ാട് ദയവായി പറയരുത്, അത്
മെ�വിെടെയ�ിലും ഉ�ാവാം എ�ാൽ ഇവിെട
അ�െനയ�.

എ�ുെകാ�ാണ് ഈ ര�് ആളുകൾ�ും ത�ളുെട
വംശീയ പ�ാ�ലവുമായി ബ�ം
പുലർേ��ിയിരു�െത�് മന�ിലാ�ാൻ
െകാ�ിണികളുെട ചരി�ത�ിേല�് ഒ�്
േനാ�ു�ത് സഹായി�ും. വടെ�യി��യിെല
േവദകാലഘ��ിെല ആളുകളുെട പിൻഗാമികളാ�
െകാ�ിണികൾ എ�് കരുതെ�ടു�ു. 2400 BCE
േഗാവയിെല�ിയതാണ് ഇവർ. പതിനാറാം
നൂ�ാ�ിെല ദാരുണമായ േപാർ��ഗീ�
അധിനിേവശകാല�് അയൽസം�ാന�ളിൽ,
േകരള�ിലുൾെ�െട ത�ളുെട ആചാര�ളും
ഭാഷയും ൈദവ�ളും സഹിതം കുടിേയറി അഭയം
േതടിയവരാണിവർ. ഉയരം കൂടി െവളു� ഇേ�ാ-
ഇറാനികളായ ഇവർ കറു�ു കുറുകിയ
മു�ുവരിൽ നി�് വളെര വ�ത���രായിരു�ു.
ഇവരും മു�ുവരും സാമൂഹിക
അളവുേകാലനുസരി�് ര�് �ധുവ�ളിലായിരു�ു.

ആ�ശമ�ിെല സ�യം ശി�ി�ു� അ�രീ��ിെ�
മെ�ാരുദാഹരണമായി പറയാവു�ത്, ഒരി�ൽ A
േരാഗബാധിതയായി ശ�ാവലംബിയായിരു� സമയ�്
വിധിെയ സ�ാധീനി�് അസുഖം ശമി�ി�ാൻ
എ�േപരിൽ ഞാെനാരു തപം െച��ു. അ�് രാവിെല
െത�ുകൾ�് നടുവിൽ മണൽ നിറ� െതളി�
�ല�്, െപാരിെവയിലിൽ, ഒ�ും കുടി�ുകേയാ
കഴി�ുകേയാ െച�ാെത നി�ലനായി A യ്�്
സുഖമാകു�തുവെര പ�ാസന�ിലിരു�ു. ഇത്
മണി�ൂറുകൾ നീ�ുനി�ു, ഒടുവിൽ A ക�ിലിൽ നി�്
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എഴുേ�ൽ�ുകയും തനി�് േഭദമായി എ�്
�പഖ�ാപി�ുകയും െച��ു. ഇത് തിക�ും
യാദൃ�ികമായിരു�ിരി�ാം, പേ� അെ�നി�്
എെ� ഗുരുവിെന േസവി�ു�തിൽ ഭാഗമാകാൻ
കഴി�ു എ�ാണ് േതാ�ിയത്.

കാല�കേമണ �പ�ാന�ിെ� തീ�വമായ രീതികെള
ഞാൻ എതിർ�ുവ�ു, എ�ാൽ ഞാൻ
യൂേറാ�ിലായിരു�തിനാൽ എെ�യത് േനരി�്
ബാധി�ി�. ഞാൻ �ാന�ിെ� ൈകമാ��ിൽ
വ�ാപൃതനായും തൃ��നായും ജീവി�ു, അത് A യുെട
�പചാരകനായി മാ�തമ�, എെ� സ��ം നിലയിൽ
സ�ത��ചി�കനായി ഭ�ർ�ും അ�ാ�വർ�ും ഒരു
ആ�ീയ േജ��� നായി ജീവി�ു.

 

e. കുടുംബവും റിയൽ എേ��ും ച��ളും

സർ�ശ�ിത�ം എ� മിഥ�ാധാരണയുെട ഒരു
പരിണിതഫലമാണ് താൻ ആേരാടും ഒ�ും
േബാധി�ിേ��തി� എ� ഭാവം. േപരും �പശ��ിയും
ഇത് കൂ�ുകേയയു�ൂ. മത-ഉേദ�ാഗ�വൃ�ം തെ�
െചാൽ�ടി�് നിൽ�ുേ�ാൾ ഒ�ിനും തെ� െതാടാൻ
കഴിയി� എ� ഭാവം അധികമാവും; പരമപവി�തമായ
�ാനമു�തിനാൽ ഒ�ും തെ� ബാധി�ുെമ�
ഭയ�ിന് �ാനമി�ാെതയാവും. A യും ഇതിൽ നി�്
വ�ത���മായിരു�ി�. വികസ�ര രാജ��ളിൽ
െപാതുെവ പണവും അധികാരവുമു�വർ നിയമ�ളും
ച��ളും ത�ൾ�് സൗകര��പദമായ രീതിയിൽ
വളെ�ാടി�ാറാണ് പതിവ്. നാ�ുനട�ുേപാെല A യും
അതുതെ�യാണ് െച�ു�ത്.

ഹ��ിങ്�ൺ േപാ�ിെല (Huffington Post)69 െഫ�ബുവരി 2020
െല ഒരു ആർ�ി�ിളിൽ �പ�ാന�ിെ� േകാ�ൽ
െറഗുേലഷൻ േസാൺ ലംഘന�െള�ുറി�്
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വിശദീകരി�ു�ു�്. ഈ വിവര�ൾ
െഞ�ി�ു�താണ്. ഈ നിയമ�ൾ
േവലിേയ�സമയെ� തീര�ുനി�് തുട�ി 500 മീ�ർ
വി��ൃ തിയിലു� എ�ാ �ല�ും ബാധകമാണ്. താൻ
പരി�ിതി നിയമ�ൾ എ�ാം അറിയുകയും
അനുസരി�ുകയും െച�ു�ു എ�വകാശെ�ടുകയും
തെ� ഭ�ർ�് പരി�ിതിെയ സംര�ി�ാനു�
സേ�ശ�ൾ പഠി�ി�ുകയും െച�ു� ആളാണ് A.
എ�ാൽ ആല�ാട് പ�ായ�് അധികാരികൾ
പറയു�തിനനുസരി�് അവർ എ�ാ നിയമ�ളും
ച��ളും ലംഘി�ുകയും താെനാരു സർ�
സ�ത��മായ �പേത�ക രാജ��ാണ് ജീവി�ു�ത് എ�്
ഭാവി�ുകയും െച�ു�ു. �പ�ാനം 508 ലംഘന�ളിൽ
കു�വാളിയാണ്, കൂടാെത എ�ാ ച��ളും ലംഘി�ു� 83
വലിയേതാതിെല നിർ�ാണ�ള�ം അവർ
നട�ിയി�ു�്. ഇതിൽ 10 നിർ�ാണ�ള�െട �ാനുകൾ
മാ�തേമ അധികൃതർ�് സമർ�ി�ിരു�ു��. ആ
�ാനുകൾ താത്�ാലികമായി, ഇനി ഒരു അറിയി�്
ലഭി�ും വെര നട�ിലാ�ാൻ �ഗാമ കൗൺസിൽ
അനുവാദവും െകാടു�ിരു�ു; പേ� ബാ�ി 73
എ��ിന് യാെതാരുവിധ അനുമതിയും
െകാടു�ിരു�ി�. 16 കിേലാമീ�ർ ദീർഘ�ിൽ
കിട�ു� ആല�ാട് എ� അമൃതപുരി �ിതിെച�ു�
�ഗാമ�ിെ� വീതി 30 മുതൽ 500 മീ�ർ വെര മാ�തമാണ്.
ചില െക�ിട�ളും േവലിേയ� സമയെ� ജലനിര�ും
ത�ിൽ ക�ി�് ഒരു മീ�റിെ� വ�ത�ാസേമ
കാണാറു�ു. ഉേദ�ാഗ�ർ പറയു�ത് അനുസരി�് മഠം
“പരി�ിതി േലാല �പേദശമായ തീരേദശ േമഖലയിൽ
നിയമവിരു�മായ നിർ�ാണ�പവർ�ന�ളിൽ
ഏർെ��തി� കു��ാരാണ്” എ�ുമാ�തമ� പലതവണ
നൽകിയ േനാ�ീസുകെള�ാം അവഗണി�ുകയും െച��ു.
“മഠം ഞ�ളുെട േനാ�ീസുകെള�ാം
അവഗണി�ുകയും, പരി�ിതി �പ���െളയും
തേ�ശിയരായ ജനതയുെട നിലനിൽ�ിെ�



�പ���െളയും തൃണവൽഗണി�ുകയും െച��ു.”
ഇതുകൂടാെത അവരുെട ഉടമ�തയിൽ ഉ�
�ല�ളുെട ആധാര�ൾ ഹാജരാ�ു�തിലും അവർ
പരാജയെ��ു: “ആവർ�ി��� േനാ�ീസുകൾ�്
േശഷവും മഠാധിപതികൾ �ലം സംബ�ി�
�പമാണ�ളും, െക�ിട�ളുെട �ാനുകളും ഹാജരാ�ി
നിർമാണ�പവർ�നം നിയമവിേധയമാെണ�്
�ാപി�ു�തിൽ പരാജയെ��ു.” ഉേദ�ാഗ�ർ
പറ�തനുസരി�് “ആധാര�ൾ 2004 െല സുനാമിയിൽ
ന�െ��ുേപായി എ� വാ�ാലു� വിശദീകരണം
മാ�തമാണ് മഠം നൽകിയ�. പേ� സുനാമിയിൽ
മഠ�ിന് വളെര െചറിയ േകടുപാടുകെള
സംഭവി�ിരു�ു�ൂ. കൂടാെത സുനാമിയിൽ ന�െ��
േരഖകൾ പുതു�ി നൽകാനായി ഗവൺെമ� ് ഒരു�ിയ
സൗകര��െളാ�ും അവർ ഉപേയാഗെ�ടു�ിയുമി�.”
േ�പാ�ർ�◌ി ടാ��് അടയ്�ു�തിൽ നി�ുകൂടി ആ�ശമം
സ�യം ഒഴിവായതായി കരുതണം, േകാടി�ണ�ിന്
രൂപയുെട കുടി�ികയാണ് ഈ ഇന�ിൽ അവർ
അടയ്�ാനു�ത7്0. ഇെതാ�ും കൂടാെത �പ�ാന�ിന്
162 െഹ��റിൽ ഏെറ ഭൂസ��് ൈകവശമു�്,
േകരള�ിെല നിയമ�പകാരം ഒരു സംഘടനയ്�്
ൈകവശം വയ്�ു� ഭൂമി 6 െഹ��റാണ്. A യുെട മൂ�
സേഹാദരിയുെട ൈകവശം േപാലും 10 െഹ��റിൽ
കൂടുതൽ ഭൂമിയു�് (ഒരു െഹ��ർ എ�ത് ഏകേദശം
ര�ര ഏ�േറാളം വരും).

ഇനിയുമു�്, പരിസരവാസികളായ മു�ുവർ�്
ആ�ശമ�ിെ� ഈ നിയമ ലംഘന�ളും പരി�ിതി
നിയമ�േളാടു� അവഗണനയും വിേവചനപരമായി
േതാ�ി. ഈ നിയമലംഘന�ൾ കടലിെല മെ�ാലി�്
�കമാതീതമായി കൂടു�തിന് ഒരു കാരണമാണ്. അതിെ�
ഫലമായി കഴി� 20 വർഷ�ിനു�ിൽ 8000
െഹ��റിലധികം കരഭൂമി കടെലടു�ു േപാവുകയും



െച��ു. ധാരാളം ആളുകൾ�് ഇതുകാരണം അവരുെട
വീട് ഉേപ�ി�് മ�ിട�ളിേല�് മാേറ�ിവ�ു.

ആ�ശമ�ിെ� െകാ�ിയിെല ഭൂസ��ു�ളുെട
�ിതിയും മെ�ാ��, അവിെട അനധികൃതമായി
നിർ�ി� 76 െക�ിട�ളാണ് ഇടി�ുനിര�ാനു�ത്.
തേ�ശെ� അധികാര �ാപന�ൾ ഇതിനായി
സു�പീംേകാടതിെയ സമീപി�ി�ു�്. ഇതിൽ കൂടുതൽ
വിവര�ൾ എെ� പ�ലി�, എ�ിലും
ആയിര�ണ�ിന് �ിരം താമസ�ാരും
അ�തയുംതെ� സ�ർശകരുമു� ഈ
െക�ിട�ളിെലെയ�ാം മലിനജലം േനരി�് കായലിേല�്
ത�ുകയാണ് അവർ െച�ു�ത്. ഇത്
തേ�ശവാസികൾ�് വലിയ ബു�ിമു�ും പരി�ിതി�്
ഭീഷണിയും ഉ�ാ�ു�ു�്. ആ ആർ�ി�ിളിൽ
പറയു�തനുസരി�് A, 200 േകാടി രൂപ 2015 െല തെ�
പിറ�ാൾദിന�ിൽ ഗംഗാനദി ശുചീകരി�ു�തിനായി
സംഭാവന െച��ു, എ�ാൽ അവർ�് സ��ം
ആ�ശമ�ിെല മലിനജല �പ���ിന7്1 പരിഹാരം
ഉ�ാ�ാനായി പണം മുട�ാനായി�. ഇേതകാര�ം തെ�
അവർ െതാ�ടു�ു� അവരുെട എ�ിനീയറിങ്
േകാേളജിെ� കാര��ിലും ആവർ�ി��.
തേ�ശവാസികൾ ഇതിെനതിെര ധർ�കള�ം
നിരാഹാരസത�ാ�ഗഹവും നട�ി. എ�ാൽ ഈ വാർ�
മുഖ�ധാരാ മീഡിയകളിെലാ�ും വ�ി�, അവർ ആ�ശമം
നൽകു� ഭീമമായ പരസ� വരുമാന�ാൽ ആ�ശമേ�ാട്
കട�ാടു�വരായിരു�ു, േപാരാ�തിന് പരസ��ൾ
നിർ�ലാ�ുെമ� ഭീഷണിയും72. A യുെട പുറേമയു�
�പതി�ായയും അവരുെട സംഘടനയുെട യഥാർ�
�പവർ�ികള�ം ത�ിൽ യാെതാരു ബ�വുമി�
എ�തിന് മെ�ാരു െതളിവുകൂടിയാണിത്.

ഒരു മുൻഭ�ൻ/ഭ� ഇ�രം ചർ�കൾ�ായു� ഒരു
േഫാറ�ിൽ73 (ഇേ�ാൾ നിർ�ലാ�ിയ) എഴുതിയത്

് ി �



ഇ�െനയാണ്, “അ�യുെട കുടുംബ�ിെ�
അവിശ�സനീയമായ സ��് എ�ാവർ�ും
അറിയു�തുേപാെല ഞാനും അറിയാനിടയായി. വളെര
വിശ���തയു� ഒരു ആ�ശമവാസി പറ�തനുസരി�്
അ�യുെട സേഹാദരനാണ് േകരള�ിെല, ഏ�വും
വലിയ ഭൂവുടമ. ഒരു പ�ിഷിംഗ് ക�നിയുെട ഉടമകളായ
ദ�തികെള ഞാൻ കാണാനിടയായി, അവർ ഒരു വീട്
വാ�ാനായി ഇയാളുെട ഉടമ�തയിലു� ചില
വീടുകൾ േനാ�ാൻ േപാവുകയായിരു�ു. അവരും
ഇതുതെ�യാണ് പറ�ത്. കായലിെ� കരയിലൂെട
നട�േ�ാൾ അ�യുെട സേഹാദരിയുെട വീട് േനരി�്
എെ� ക�ുകൾ െകാ�് ക�ു, അെതാരു വീടാേയ
എനി�് േതാ�ിയി�, ഒരു അ�ലമാണ് എ�ാണ് ഞാൻ
കരുതിയത്. അത് വളെര വലുതും ഭംഗിയു�തും
അ�യുെട ചി�ത�ൾ നിറ�തുമായിരു�ു. ഞാൻ
അകേ��് േനാ�ിയേ�ാൾ “അ�യുെട
സേഹാദരിയുെട വീടാണിത്” എ�് അവിെടയു� ഒരു
സ്�തീ പറ�ു”.

െഗയിൽ അവരുെട പു��ക�ിൽ പലയിട�ും
സ�ർ�വും പണവും നിറ� ഐ�െപ�ിെയ കുറി�്
പറയു�ു�്. ഈ ഐ�െപ�ി ഏ�വും േയാജി� ഒരു
മറയായിരു�ു, എ�ും അത് അവരുെട അ�ന�മാരുെട
വീ�ിൽ നി�ും ആ�ശമ�ിേല�ും തിരി�ും സ�രി�ു.
A യ്�് േവ�ിയു� മ��വിഭവ�ൾ
എ�ി�ു�തിനായിരു�ു ഇത്. A യുെട വീ�ുകാരുെട
റിയൽ എേ��് സ��ുവിവര�െള�ുറി�ും, അവ
എ�െന സ�ാദി�ു എ�തിെന�ുറി�ുമു�
െവളിെ�ടു�ലുകൾ�ായി ഞാൻ
കാ�ിരി�ുകയാണ്. അത് ക�ുപിടി�ാൻ അ�ത
വിഷമെമാ�ുമിെ��ിലും ഇതുവെരയും
അതേന�ഷി�ാൻ ആരും ൈധര�െ��ി�. ആെര�ിലും
ത�ാറാകുേമാ എ�് കാ�ിരു�് കാണാം.



A തെ� സേഹാദര�ാർ�് പലതരം ബിസിനസുകൾ
തുട�ുവാനും നട�ുവാനുമു� അനുമതി
നൽകിയിരു�ു. സുേരഷ് കുമാർ എ� കടു��ാരനും
േദഷ��ാരനുമായ സേഹാദരൻ, വിവാഹം
െച��ിരി�ു�ത് ഗീത എ� ഒരു ധനികനായ
േകാൺ�ടാ�ടറുെട മകെളയാണ്, ഇയാൾ A യുെട ആദ�
േലാകപര�ടന�ിൽ ഒ�ം െച�ിരു�ു.
സംശയാലു�ളായ നാ�ുകാർ�ു� സദാചാര
ഗ�ാര�ിയായിരു�ു അയാൾ. 2011 ൽ െകാ�ിയിൽ
600,000 രൂപയ്�് മൂലധന�ിൽ �ാപിതമായ �ടാവൽ
ക�നിയായ “അമൃത േഹാളിേഡയ് സ് ൈ�പവ�്
ലിമി�ഡ”്74 75 േപാെലയു� ഏതാനും ക�നികളുെട
ഡയറ��റാണ് സുേരഷ്. അതിെ� ആ�ാനം
െകാ�ിയിെല അമൃത വിദ�ാലയ�ിെ� (െസ�ൻഡറി
��ൂ ൾ) വിലാസ�ിലായിരു�ു. 2019-ൽ ഈ ഏജൻസി
അ�പത��മായതായി കാണു�ു. 2018 മുതൽ ഒരു ഐടി
ക�നിയായ െലനിേ�ാ76 െസാല�ൂഷൻ� ൈ�പവ�്
ലിമി�ഡിെ� കൂടി ഡയറ��റാണ് അയാൾ, 2014 ൽ
െകാ�ിയിൽ 2.25 ദശല�ം രൂപ മൂലധന�ിലാണ് ഈ
ക�നി തുട�ിയത്. ഇെതാരു േസാഫ്�് െവയർ
പ�ിഷിംഗ് ആൻ� കൺസൾ�ിം� ക�നിയാണ്,77

അമൃതപുരി ക�ാ�സിന് അടു�ു� ഒരു റേ�ാറ�ും
ഇയാളുെട ഉടമ�തയിലാണ്.

2007 ൽ സംഘടനയ്�ുേവ�ി എഴുതിയ ഒരാളുെട
അഭി�പായ�ിൽ, “ഒരു സേഹാദരൻ ബിൽഡി�
േകാൺ�ടാ�ടറാ�” അതുകൂടാെത അയാൾ�് “ഏേതാ
േചാേ��് ഏജൻസിയുമു�്”. അവരുെട മെ�ാരു
സേഹാദരന് “പണം കടം െകാടു�ു� ബിസിന�ാണ്.
ഭ�ർ സേഹാദര�ാെര സഹായി�ു�ു�് എ�വർ
പറ�ു”.78 ആദ�ം പറ�ിരി�ു�ത് സുേരഷിെന
കുറി�ായിരി�ാം കാരണം അയാളുെട ഭാര�യുെട
അ�ൻ ബിൽഡി� േകാൺ�ടാ�ടറാ�.
സാധാരണഗതിയിൽ പലിശ�ാെര നി��രായും, ഏറി



വരു� കർഷക ആ�ഹത�കളുെട
കൂ�ു�രവാദികളായുമാണ് ഇ��ൻ സമൂഹം
കാണു�ത്. കടെ�ണിയിലായ കർഷകെര
സഹായി�ു� ഒരു േ�പാ�ഗാമിേല�് A 188 േകാടി
സംഭാവനയും െകാടു�ി�ു�7്9 80, എ�ാൽ സ��ം
സേഹാദരൻ ഈ ദുര��ിെ� കാരണ�ാരനാവു�ത്
എ�ുെകാേ�ാ അവർ തട�ി�.

എ�ാവർ�ും േജാലി െച��  ് ജീവി�ാനു�
അവകാശമു�്. അധികാര�ിെ�യും �പേത�ക
ആനുകൂല��ളുെടയും �പ��െമെ��ാൽ അത്
ആേരാഗ�കരമായ മ�രെ� ഇ�ാതാ�ുകയും
മുട�ുമുതലിനായി വാ��െയടുേ��തായും അത്
പലിശ േചർ�് തിരിെ�ടുേ��തായും വരു�
തേ�ശവാസികൾ ബിസിനസുകളിൽ നി�്
പുറ��െ�ടുകയും െച�ും. A യുെട
കുടുംബാംഗ�ൾ�് ഇതിെ�െയാ�ും ആവശ�ം
വരു�ി�. കരുണയും സഹാനുഭൂതിയും
തുളു�ിനിൽ�ു�, ഏ�വും പാവെ��വെര
സഹായി�ുെമ�് പറയെ�ടു� ഒരാൾ അേത
ആളുകൾ�് ഹാനി വര��വ�ം സ��ം
കുടുംബെ� സഹായി�ുേമാ? എവിെടയാണ് അവരുെട
കൂറ് എ�നുസരി�ിരി�ും അതിനു�രം.
െപാതുവായു� ഗുണ�ിനുേവ�ി െച�ു�
േചതമി�ാ� ഉപകാരം എ� നിലയ്�ുേപാലും തെ�
�പശ��ി െകാ�് മ�ു�വർ പണമു�ാ�ു�ത് A യ്�്
രസി�ാ� കാര�മാെണ�് എനി�ും െഗയിലിനും
ന�ായി അറിയാം. ബഹുരാഷ്�ട ക�നികളും വലിയ
�ബാൻഡുകള�ം െചറുകിട �പാേദശിക ക�വട�െള
തകർ�ു�തുേപാെല തെ�യാണിത്. കുറ�ുകാലം
മു�ുവെര സ�ർശകെരയും അേ�വാസികെളയും
ചു�ുവ��ു� �ാളുകളിൽ നി�് ഭ�ണം
കഴി�ു�തിൽ നി�ും �ഗാമ�ിെല കടകളിൽനി�്
സാധന�ൾ വാ�ു�തിൽ നി�ും അവർ ശ�ിയായി
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നിരു�ാഹെ�ടു�ിയിരു�ു. ആ�ശമ�ിെ�
�ാളുകളിൽ നി�ുതെ� ഭ�ണവും േ�ാറുകളിൽ
നി�ും സാധന�ളും വാ�ണമായിരു�ു. കുറ�ു
വർഷ�ൾ�ുമു�് ചില സ�ർശകരുെട അഭി�പായ�ിൽ
ആ�ശമം ദാരി�ദ��ാൽ ചു�െ�� ഒരു ആഡംബര
�ലമായി േതാ�ി�ിരു�ു. ഇ���ാരും
വിേദശീയരുമായ ധാരാളം സ�ർശകരും
അതിെനാ�മു� വരുമാന േ�സാത�ും കാരണം ആ
�പേദശം ആെക വികസിേ��തായിരു�ു. ഇേ�ാൾ
�ിതി വ�ത���മാേണാ എെ�നി�റിയി�.

A യ്�് മൂ�് സേഹാദര�ാരും മൂ�് സേഹാദരിമാരും
ഉ�്. സുേരഷ് കുമാർ, സതീഷ് കുമാർ, സുധീർ കുമാർ
എ�ി�െന സേഹാദര�ാരും, ക��ൂ രി, സുഗുണ�,
സജിനി എ�ി�െന മൂ�ു സേഹാദരിമാരും. ഇവരിൽ
മൂ� ര�ു േപരായ സുേര��ു മാറിനും ക��ൂ രി�ും
മാ�തമാണ് മാന�മായ വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി�ത്.

സുധീർ കല�ാണം കഴി�യുടെന പുഴയ്��െര വീട്
പണിതേ�ാൾ, ഈ ഭീമാകാരമായ ഇരുനില വീട് ക�
�പേദശവാസികളും ഭ�രും ഇതിനു� പണം എവിെട
നി�് വ�ുെവ�് ആ�ര�െ��ു. ഈ �ിരമായ േചാദ�ം
െച�ൽ വർ�ി��വ�േ�ാൾ A ആ�ശമ�ിെല
എ�ാവെരയും ഹാളിേല�് വിളി�ുവരു�ി, 002 േനാട്
തെ� പിതാവിെ� മ��ബ�നെ�ാഴിലിൽ81 നി�ാണ്
വീടുവയ്�ാനു� പണം ലഭി�െത�് വിശദീകരി�ു�
രീതിയിൽ ഒരു െപാതു�പസംഗം നട�ാൻ ആവശ�െ��ു.
അയാൾ�് മീൻപിടി�ം െകാ�് ഉപജീവനം
നട�ാനാവു�ിെ��് അവർ തെ� പലതവണ
പറ�ിരു�ു. എ�ാൽ ഒരു നുണ കൂടി
പറയു�തുെകാ�് എ�ു വ�ത�ാസമാണ് വരു�ത്?
താമസിയാെത സുധീർ, ജ��റി ബിസിനസ് ആരംഭി�ു, A
യ്�് ചാരി�ിയുെട േപരിൽ സ�ർണാഭരണ�ൾ ദാനമായി
നൽകിയ ഭ�േരാടാണ് അതിന് ന�ി പറേയ�ത്.
അതിൽ ക�ീേരാെട മാതാപിതാ�ൾ അർ�ി�



അവരുെട ജീവി�ിരി�ി�ാ� മകളുെട ധാരാളമായ
സ�ർ�േമാ, വിവാഹിതരായ ദ�തികൾ ആ�ശമ�ിൽ
േചരുേ�ാൾ സേ�ാഷേ�ാെട അർ�ി�
കുടുംബപരമായി ൈകമാറി വ� സ�ർ�േമാ,
അെ��ിൽ ദർശന സമയ�് ഭ�ാരെ��ിയിൽ ഇ� ഒരു
െചറിയ സ�ർ� േമാതിരേമാ ഉ�ാവാം. െകാ��ു
തെ�യു� ഭ�രായ ഒരു ത�ാൻ കുടുംബം ഇവെയ�ാം
ഉരു�ി സുധീറിെ� സ�ർ��ടയിേല�് േവ�ു�
സ�ർണാഭരണ�ൾ ഉ�ാ�ി.

A കുടുംബെ� സഹായി�ു�ത് സേഹാദര�ളിൽ
മാ�തം ഒതു�ി നി�ി�. ക��ൂ രിയുെട മകൻ ശിവ
അമൃത സർ�കലാശാലയിൽ സൗജന� പരിശീലനം
േനടുകയും േഡാ��റാവുകയും െച��ു. ഈ എം ബി ബി എസ്
പരിശീലന�ിന് 4, 5 വർഷ�ളിലായി ഏകേദശം 10
ദശല�ം രൂപ (ഒരു േകാടി) െചലവാകും, അനുബ�
െചലവുകളും താമസവും ഭ�ണവും േചർ�8്2,
അതിനു േവ� പണ�ിനുേവ�ി അവർ ഭ�രിൽ
നി�ു� സംഭാവനകൾ ഉപേയാഗിേ�ാ അെതാ
അന�ിരവന് സീ�് നൽകു�തിനുേവ�ി ഒരു സീ�ിെ�
പണം ന�െ�ടു�ാൻ തീരുമാനിേ�ാ, എ� കാര�ം
അറിയി�. അതുേപാെല സുഗുണ�യുെട മകൾ,
അവളുെട കല�ാണദിവസം രാവിെല, ദർശന�ിനായി
െ��് കയറുേ�ാൾ, അ�തയധികം സ�ർ�ം േദഹ�്
അണി�ിരു�തിനാൽ, സ�ർ��ിെ� ഭാരം കാരണം
അവൾ�് നട�ാൻ ബു�ിമു�ു�ാവുെമ�് പലരും
സ്േനഹപൂർ�ം തമാശ പറ�ു.

ഇ�െനെയാെ�യാണ് A അവരുെട കുടുംബം നിശ�ത
പാലി�ുെമ�് ഉറ�ുവരു�ിയത്. അവർ ആരാെണ�്
ന�ായി അറിയുകയും അവരുെട എ�ാ രഹസ��ളും
സൂ�ി�ുകയും െച�ു�വരാണ് A യുെട കുടുംബം.
ഒരി�ൽ A യും അവരുെട സേഹാദരീ ഭർ�ാ��ാരിൽ
ഒരാളും ത�ിലു� വാേ��ം െഗയിൽ

്



േകൾ�ാനിടയായി (എനി�് ഇയാളുെട േപരറിയാം). A
ഒരി�ൽ അയാെള താഴ്�ിെ��ി സംസാരി�േ�ാൾ
�ുഭിതനായ അയാൾ, പുറ�റി�ാൽ അവർ�്
വലിയ േദാഷമു�ാ�ാനാവു� കാര��ൾ
തനി�റിയാെമ�ും അതിനാൽ സ�രം കടു�ി�ു�ത്
സൂ�ി�ുേവണം എ�ും A െയ ഓർ�ി�ി��. അവർ
ഉടൻതെ� ആ ചർ� അവിെട അവസാനി�ി�ു. തെ�
സേഹാദരിെയ ര�ി�ാനായി A പലേ�ാഴും പറയാറു�
ഒരു കാര�ം അവർ�് ഒരു ബാ�് അ�ൗ�് േപാലുമി�
എ�താണ്. ഈ കഥെയ�ുറി�് ഞാൻ െഗയിലിേനാട്
സംസാരി�േ�ാൾ അവരത് ചിരി�് ത�ി. ബാ�്
അ�ൗ�് ഇ�ാെത അവർ ജീവി�ു� രീതി ക�ാൽ
ക��ൂ രി�് വീടിനു�ിൽ എവിെടേയാ തെ� സേഹാദരി
നൽകു� െക�ുകണ�ിന് വരു� ഡി�യർ െച�ാ�
പണം സൂ�ി�ാനു� േസഫു�ാവുെമ�് തീർ�യാ�.
എ�ിരു�ാലും, ഇ�രം സംഭവ�ളും കുടുംബെ�
�പീണി�ി�ു� രീതികളും, കുടുംബ�ിന് ലഭി�ു�
ധന�ിെ� ഉറവിടെ��ുറി�ു�
േചാദ��ളുയർ�ുക മാ�തമ�,
കുടുംബകാര��ൾ�ായി ആ�ീയ �പശ��ി
ഉപേയാഗി�ു�തിെല വലിയ ധാർ�ിക�പ�നം കൂടി
ഉയർ�ി�◌ാ�ു�ു. കുടുംബെ� അവിഹിതമായി
സഹായി�ുക എ� ഇേ�ാഴും വ��തയി�ാ� ഈ
വിഷയം കൂടി േചർ�ാൽ, ഭൂമി ത�ി�്, നിയമപരമ�ാ�
റിയൽ എേ��് സ��ദായ�ൾ, നികുതി െവ�ി�്,
പരി�ിതി നിയമ�േളാടും �പാേദശിക
അധികാരികേളാടും തേദശവാസികേളാടുമു�
അവഗണന, ഇ�െന േചാദ�ം െചേ�� അനവധി
മേനാഭാവ�ളും �പവർ�ികള�ം ഉ�ായി�ു�്.
ആ�ശമ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക മൂല��ളുെടയും
സേ�ശ�ളുെടയും പ�ാ�ല�ിൽ േനാ�ിയാൽ ഈ
�പവർ�ികളിെല കാപട�ം അധികരി�ുകയാണ്
െച�ു�ത്.



 

f. അനുഭവസാ���ൾ

സാ���ൾ എഴുതാൻ കഴിയു� ആളുകൾ�ിടയിെല
ഒരു െചറിയ ശതമാന�ിേ�ത് മാ�തമാണ് ഞാനിവിെട
ഉൾെ�ടു�ിയി����. ഈ പു��കം ഇ�തയും
വായി�തിൽ നി�് നി�ൾ�് മന�ിലാ�ാം, �പ�ാനം
വി�ുേപായി�ു� ആളുകളിൽ എ�ാവരും തെ�
പൂർവകാലെ��ുറി�് മൗനം പാലി�ാനും
അവരവരുെട ജീവിതവുമായി മുേ�ാ�ുേപാകാനുമാണ്
ആ�ഗഹി�ു�ത്. അനുഭവ�ൾ തുറെ�ഴുതാൻ
ൈധര�മു�വരും അ�ാതരായി എഴുതാനാണ്
ആ�ഗഹി�ു�ത്; തിരി�ടികളും ഉപ�ദവവും
അപകീർ�ിെ�ടു�ലും അ�രാർ��ിലു�
വ��ിഹത�യും ഭയ�ാണ്.

 

ആ�ാർ�തയും ഭീകരതയും

അ�ാതമായി ഇരി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�,
ആ�ശമ�ിൽ നി�ും വി�ുേപായ ഒരു ഇ��ൻ ഭ�ൻ/
ഭ� ഒരു ചർ�ാ �ഗൂ�ിൽ A യുെട �പവർ�ന
രീതികെള�ുറി�ും കഴിവുകെള�ുറി�ും83

എഴുതിയിരി�ു�ു. ആ വ��ി െചറു�കാല�്
ഒരുപാട് കാലം ആ�ശമ�ിൽ ജീവി�താണ് അതിനാൽ
തെ� താൻ എ�ാണ ് പറയു�െത�് അയാൾ�്/
അവർ�് വ��മായി അറിയാം.

(...) ഒരു വ��ി അവെര കാണാൻ ദർശന�ിനായി ഒരു
�പ��വുമായി/േചാദ�വുമായി വരുേ�ാൾ അവർ
അേ�യ�ം സ്േനഹേ�ാടും അനുക�േയാടും ആ
വ��ിേയാട് െപരുമാറും, നി�െളെ�ാ�് അവരുെട
�ാപന�ിന് (കു�ുക ക�നി�്)
�പേയാജനമുെ��ിൽ സ്േനഹ�ിെ� അളവ് ഒ�ുകൂടി



അധികമാകുകയും, നി�ളുെട �പ���ൾ�്
വളെരയധികം �ശ� നൽകുകയും െച�ും; ത�ിൽ
വിശ�ാസം ജനി�ി�ുക എ� ഉേ�ശേ�ാെടയാണ്
ഇെത�ാം. അവർ അവിശ�സനീയമായ ബു�ിശ�ിയും
കഴിവും �മേയാെട എ�ും നട�ിെയടു�ാൻ
�പാ��ിയു�വരും ആണ്. അവരിൽ വിശ�ാസം ജനി�ു
കഴി�ാൽ പിെ� നി�ൾ വിശ�ാസ�ിെ�യും
ഭ�ിയുെടയും അ�ുത േലാക�ാണ്.
ൈദവീകമായെത�് കരുതു� ഒരു ശ�ിയുമായു�
ബ��ിെ� േപരിൽ വ�ാജമായ ഒരു സുര�ിതത�വും
േ�ശ��മായ ഒരു കീഴട�ലും സമർ�ണവും നി�ൾ
നട�ും. ഇവിടം മുതൽ വിേവകപൂർവം ചി�ി�ാനു�
നി�ളുെട എ�ാ കഴിവും ന�െ�ടും. നി�ളുെട
ജീവിത�ിൽ സംഭവി�ു� ചില ന� കാര��ളും
ആക��ികതകളും നി�ൾ അവരിൽ ആേരാപി�ും.
അതുേപാെലതെ� നിർഭാഗ�കരമായ കാര��ൾ
േമലിൽ അവരുെട വാ�നുസരി�് ജീവി�ാനു�
താ�ീതുകളായി എടു�ും. നി��ാമ കർ�ം എ�
ആദർശം ആദരവും അ�ുതവും ഉളവാ�ും. ഭ�ി
അ�മായി കഴി�ാൽ പിെ� അവേരാടു� ഭ�ിെയ
നി�ൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ�ശയി�ും. നി�ളുെട
ബു�ിെകാ�് അവരുെട സേ�ശ�െള
മന�ിലാ�ുകയും േലാകെ�യും ജീവിതെ�യും ഒരു
�പേത�ക രീതിയിൽ കാണുകയും ഭ�രുെട
സമൂഹ�ിൽ കൂടുതൽ സ��രാവുകയും െച�ും. ഈ
പാത ദുർഘടേമാ േ�ശകരേമാ ആെണ�് കരുതരുത്.
�പേത�കി�് ആദ�കാല� ് ഇത് നി�ൾക◌്ക് അത�ധികം
സേ�ാഷം തരും. െപാതുെവ ഒരു അേ�വാസിയുെട
അനുഭവം ഇ�െനയായിരി�ും. ഇതിൽ വ�ത�ാസ�ളും
�പേത�കതകളും ഉ�ാവാം. നി�ൾ പുതിയ
ജീവിതവുമായി െപാരു�െ�ടുകയും െച�ും. ഒരുപാട്
വർഷ�ൾ�ും അനുഭവ�ൾ�ും േശഷം ഈ ജീവിതം
നിരർ�കമാെണ�് േതാ�ി അവിടം വിടാൻ നി�ൾ
തീരുമാനിെ��ിരി�ും. എ�ാവർ�ും ഇത്



സംഭവി�ി�, പലരും ആശയ�ുഴ��ിലായിരി�ും.
ഏതായാലും പിരി�ുേപാകു� ആളുകളുെട എ�ം
കൂടു�ു�്.

നി�ൾ പിരി�ുേപാവാനു� താൽ�ര�ം
�പകടി�ി�ുേ�ാഴാണ് രസകരമായ ഭാഗം തുട�ു�ത്.
ആദ�ം അവർ നി�ൾ �പ�ാന�ിൽ തുടരു�തിനായി
സ്േനഹപൂർ�ം നിർബ�ി�ും. അത് നി�ളുെട
അർ�ണമേനാഭാവവും അവരിലു� വിശ�ാസവും
അനുസരി�ിരി�ും. നി�ൾ�് അവരിലു� വിശ�ാസം
ന�െ�െ�േ�ാ ന�െ�ടാൻ തുട�ിെയേ�ാ അവർ�്
മന�ിലായാൽ, അവരുെട കേഠാരമായ മേ� മുഖം
നി�ൾ�് കാണാനാവും. അടു�ത് നി�ളുെട
വ��ിഹത�യാണ്, നി�ളുെട സ�ര�ിേനാ
യു�ിേ�ാ അവിെട യാെതാരു വിലയും ഉ�ാവരുത്
എ� ഉേ�ശേ�ാെടയാണിത്. നി�ളുെട
ആ�ശമ�ിനു�ിെല ജീവിതം വളെര
ബു�ിമു�ു�താ�ി മാ�ാൻ അവർ �പേത�കം
�ശ�ി�ും; വളെര ത��പൂർ�വം ആയിരി�ും
അവരുെട നീ��ൾ.

ഭ�ർ�ും ശിഷ�ർ�ും പുറ�ുവ�് ജീവി�ാൻ
വളെരയധികം ഭയം േതാ�ാം, നി�ളുെട മുഴുവൻ
ജീവിതവും അ�മായ ഭ�ിേയാടുകൂടി അവരുെട
സംഘടനയുെട ചു�ും ആയിരു�തിനാൽ പുറ�ുവ�്
സാധാരണ ജീവിതം നയി�ാനു� ആ�ൈധര�ം
േനടുക എളു�മ�. അ�മായ ഭ�ിയും ആ�ീയതയും
പരിശീലി� ആളുകൾ�് ആ വിശ�ാസം
ന�െ�ടു�തുതെ� ഒരു ആഘാതമായി മാറിേയ�ാം.
അത് �പേത�കമായി ചർ� െചേ�� ഒരു വിഷയമാണ്.
ആ�ശമ�ിൽ ജീവി�ു� ആളുകളും വിശ�ാസം
ന�െ�� ആളുകളുമായി ഒരു തര�ിലു�
സ�ർ�വും അനുവദി�ാതിരി�ാൻ �പ�ാനം
�ശ�ി�ും, എെ��ാൽ ഇവർ �പ�ാനം വി�ുേപാകാൻ



ഉേ�ശി�ു� മ�ാളുകെള േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും
ചി�ാ�ുഴ��ിലാ�ുകയും െച�ാൻ സാധ�തയു�്.

ഇെത�ാം പറയു�തിെനാ�ം ഞാൻ മെ�ാരു കാര�ം കൂടി
പറയാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. അവർ�് ധാരാളം
കഴിവുകളും ൈവദഗ്��വും ഉ�്, അവർ�് ഒരു
ൈസ�ി�ിേനാടും ആർ�ി�ിേനാടും
ബിസിന�ുകാരേനാടും സാധാരണ�ാരേനാടും ഒേര
ലാഘവേ�ാെട െപരുമാറാൻ സാധി�ും, അവരുെട
�പാേയാഗിക ബു�ിയാൽ ഇവെര�ാം
സ�ാധീനി�െ�ടുകയും െച�ും. കരുതി�ൂ�ിയു�തും
ദീർഘദർശിത�ം എ�് പറയാവു�തുമായ തര�ിലു�
തീരുമാന�െളടു�ാൻ അവർ�് ന� കഴിവാണ്.
അേ�യ�ം േസ��ാധിപത�പരമാണ് അവരുെട
�പവർ�ികൾ എ�ാൽ അതിെന ത��പൂർവം മറ�ാൻ
അവർ�് കഴിവു�്. എ�ാൽ ഈ പറയു�െത�ാം
മാനുഷിക ഗുണ�ളാണ്, ൈദവീകമ�. എ�ാൽ
വിശ�ാസം െകാ�് അ�രായവർ�് അത്
ൈദവികമാണ്. ഞാൻ അവെര വിശ�സി�ുകേയാ
ആരാധി�ുകേയാ െച�ു�ി�, എ�ാൽ
ഭ�ിവ�വസായ�ിൽ അവരുേടതായ ഒരു േകാർപേറ�്
ഉ�ാ�ാൻ കഴി� കഴിവുകെള ഞാൻ കുറ�ു
കാണു�ി�. അവരുെട കപടമായ ൈദവികതെയ
േചാദ�ം െച�ാൻ ഞാൻ ഈ കഴിവുകെള
അംഗീകരിേ��ത് അത�ാവശ�വുമാണ്. (...) (ഇേത
വ��ിയുെട AIMS ആശുപ�തിെയ കുറി�ു�
അനുഭവസാ��ം ചാപ്�ർ IV.2. ൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്).

 

വിേദശരാജ��ുവ�് സത�ം തുറ�ു പറ�തിന്
കുടുംബെ� പീഡി�ി�ു.

പിരി�ുേപാവുകയും സംസാരി�ാൻ
ൈധര�െ�ടുകയും െച�ു�വെര എ�െനയാണ്
ഭയെ�ടു�ുകയും ഉപ�ദവി�ുകയും െച�ു�തിെ�

്



ഉ�േമാദാഹരണമാണിത്. പലേ�ാഴും കാര��ൾ
തുറ�ു പറയേണാ അേതാ കുടുംബ�ിെ�
സുര�ിതത�ം േനാ�േണാ എ�് ആേലാചി�ു
േപാകു��ത വലുതാണ് ഈ സംഘടനയുെട പീഡനം. ഇത്
വളെര െകാ�ം ആ�ശമ�ിൽ ജീവി�ുകയും
�പധാനെ�� ഉ�രവാദിത��ൾ േനാ�ുകയും െച�� ഒരു
മുൻ ഇ��ൻ ഭ�െ� വാ�ുകളാണ്. അയാൾ വിേദശ�്
താമസമാ�ുകയും കുടുംബം ഇ��യിൽ തെ�
തുടരുകയും െച��ു.

െഗയിലിെ� “േഹാളി െഹൽ” എ� പു��ക�ിൽ
പറ�ിരി�ു� കാര��െള �ിരീകരി�ാൻ ധാരാളം
സാ���ൾ ആവശ�മുെ��് ഞാൻ മന�ിലാ�ു�ു.
സത�ം തുറ�ുകാ�ാനു� വ��ഗതയ്�ും, ജീവിത�ിെല
�പാേയാഗിക ബു�ിമു�ുകൾ�ും ഇടയിലാണ് EX AMMA
എ� േഫാറ�ിൽ എെ� അനുഭവം ഞാൻ േപാ�്
െച��ത്. അത് ഞാനാെണ�് ആ�ശമ�ിന്
മന�ിലായേ�ാൾ എെ� കുടുംബവും അ�നും
അ�യുമാണ് അതിെ� പീഡനം ഏ�ുവാേ��ി വ�ത്.
വിവാഹിതനും അ�നും ആയതിനുേശഷം എെ�
ഭൂതകാല�ിെല �പ���ളിേല�് അവെര
വലി�ിഴ�രുെത� ഉ�രവാദിത�േബാധം എനി�്
േതാ�ി�ുട�ി. എെ� ഭാര� എെ�
പി�ുണയ്�ുകയും എെ� കാ���ാടുകളും,
ആ�ശമെ��ുറി�ു� അഭി�പായവും
മന�ിലാ�ുകയും െച�ു�ു. എ�ിരു�ാലും,
ആ�ശമ�ിെ� �പതികാരനടപടികളാൽ ഞ�ളുെട
കുടുംബ�ിെ� സുര�െയ�ുറിേ�ാർ�് അവർ
െപാതുെവ വ�ാകുലെ�ടു�ു. അതിനു� ധാരാളം
ഉദാഹരണ�ളു�്, അവെയ�ുറി�് എെ� ഭാര�യ്�്
അറിയുകയും െച�ാം.

ഞാൻ െഗയിലിെ� പു��ക�ിെ� കുറ�് േകാ�ികൾ
വാ�ി എെ� സുഹൃ�ു�ൾ�് അയ�ിരു�ു, അവർ
അേത�ുറി�് എെ� വിളി�ു സംസാരി�ുകയും െച��ു.
ഇെത�ാം എെ� കുടുംബ�ിന്



ആശ�യു�ാ�ിയി�ു�്. എെ� സംബ�ി�്
കുടുംബ�ിെ� ഉത്ക��  ഇ�ാതാ�ുക എ�താണ്
അതി�പധാനമായ കാര�ം, അതിനായി
ആ�ശമെ��ുറി�ു� സത��ൾ തുറ�ുകാ�ാനു�
എെ� താൽ�ര��ിൽ നി�് വി�ുനിൽ�ാൻ ഞാൻ
തീരുമാനി�ു.

 

സംഘടനയ്�് േവ�ി കളവു പറയാനായി ഒരു
ഇ��ൻ സ�ാമിെയ വിമാന മാർ�ം അയ�ു.

യൂേറാ�ിെല ഒരു �പാേദശിക സംഘാടകെ�
അനുഭവമാണ് താെഴ�റയു�ത്.

ആളുെട ഐഡ� റി�ി പുറ�റിയാതിരി�ാനായി ചില
വിശദാംശ�ൾ ഒഴിവാ�ിയിരി�ു�ു.

2013 ഓഗ�ിൽ ഒരു മുൻ ഭ�ൻ “EX AMMA” എ�
േ�ാഗിെന�ുറി�ും തുടർ�ു�ായ
ആേ�പ�െള�ുറി�ും എെ� അറിയി�ു. അെതെ�
വ�ാെത അസ��മാ�ി. വായി�െത�ാം
സത�മാെണ�് ഉ�ിൽ േതാ�ിയിരുെ��ിലും
അംഗീകരി�ാൻ എനി�് കുറ�്
ബു�ിമു�ു�ായിരു�ു. ഒക്േടാബറിൽ, അ�
സ�ി�്സർലൻഡിൽ എ�ിയിരു�ു. ദർശന�ിനിെട ഒരു
റിേ�ാർ�ർ അവെര അഭിമുഖം െച�ുകയും ഒരു സ�ാമി
അത് പരിഭാഷെ�ടു�ുകയും െച��ു. സ�ിസ്
ബാ�ുകളിൽ ഇ�തയധികം പണം നിേ�പി�തിെ�
കാരണമായിരു�ു അവസാനെ� േചാദ�ം. �പതികരണം
പരിഹാസ�മായിരു�ുെവ�് മാ�തമ�, സ�ിസ്ബാ�ിൽ
ഒരു ഭീമമായ തുക നിേ�പി�ി�ുെ��് അവർ�്
സ�തിേ��ിയും വ�ു. എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം
പണ�ിന്െറ ദുരുപേയാഗവുമായി ബ�െ�� മെ�ാരു
െതളിവായിരു�ു ഇത്. ഈ െതളിവുകെള�ാം
പുറ�ുവ� �ിതി�് ഞാെന�യാണ് േ�ജിൽ



അ�യുെട ഒ�ം ഇരി�ുക? ഇതിൽ കൂ�ാളിയായി
കാണെ�ടാൻ എനി�ാവിെ��ും ഇതിൽ നി�്
േവർപിരി�ു നിൽേ�� ധാർമിക
ഉ�രവാദിത�മുെ��ും എനി�് േതാ�ി.
അതിനിടയിൽ ഞാൻ െഗയിലിെ� പു��കവും വാ�ി,
അതിൽ വായി�െതാ�ും എെ� അ�ുതെ�ടു�ിയി�.

എ�ിരു�ാലും ഏെ�ടു� ഉ�രവാദിത��ൾ
നിറേവ�ാനും സംഘാടകർ�്
ബു�ിമു�ു�ാവാതിരി�ാനുമായി ഞാൻ വീ�ും
സേ�ളന �ലെ��ി. എ�ാൽ ഇനി മുതൽ
സ�ംഗ�ൾ�് തർ�മ െച�ാനാവിെ��ും േ�ജിൽ
കയറിെ��ും അ� ഇതിനായി എെ�
സമീപി�രുെത�ും ഞാൻ സ�ാമിമാെര അറിയി�ു.
എ�ാവരും പരി�ഭാ�രായി! എ�ാം ആ
മാധ�മ�പവർ�കൻ െക�ി�മ� കഥകളാെണ�ും,
സമാഹരി� പണം ദരി�ദർ�് തെ�യാണ് ലഭി�െത�ും,  
അ� യഥാർ� ഗുരുവാെണ�ും എെ�
േബാധ�െ�ടു�ാൻ ഒരു മുതിർ� �ബ�ചാരിണി
എ�ാവിധ�ിലും �ശമി�ു, പേ� അവർ�് എെ� മന�്
മാ�ാൻ കഴി�ി�.

ഞാൻ പറ�െത�ാം അേതപടി അ�യുെടയും സ�ാമി
മുഖ�െ�യും െചവികളിെല�ി.
സേ�ളന�ലെ��ി, പിരി�ുേപാകാനു�
കാരണം എ�ാവേരാടും തുറ�ു പറ�ത് ന�ായി
എെ�നി�് േതാ�ി. ആ�ശമ�ിെ�
നിേ�പ�െള�ുറി�ും, AIMS ആശുപ�തിയിെല
അഴിമതികെള�ുറി�ും, മ�ു �കമേ�ടുകെള
കുറി�ുെമ�ാം ഞാൻ സംസാരി�ിരു�ു. ഞാൻ
േക�റി� കാര��െള�ുറി�് ചില �പധാന
വ��ികേളാടും ഞാൻ സംസാരി�ിരു�ു. അ�െന ഈ
വിവരം എ�ാവരും അറിയുകയും പരി�ഭാ�രാവുകയും
െച��ു. അവർ വിശദീകരണം ആവശ�െ��ു. അ�െന
സംഘാടകരുെട ഒരു മീ�ിംഗ് നട�ാനും,



സംഘർഷമുഖരിതമായ അ�രീ�ം ൈകകാര�ം
െച�ാനുമായി അ� ഒരു �ബ�ചാരിെയ (ഇേ�ാൾ 
സ�ാമിയാണ്) ഒരു മാസ�ിനു േശഷം ഇ�ലിയിേല�് 
അയ�ു.  

മീ�ി�ിനു മുൻപായി, എെ� രാജ�െ�
സേ�ളന�ളുെട സംഘാടകരായ അറുപത് ആളുകൾ�്
ഞാൻ ഒരു ഇെമയിൽ എഴുതുകയും എെ� പിരി�ു
േപാവലിെ� കാര�കാരണ�ൾ വിശദീകരി�ുകയും
െച��ു. എ�ാൽ മീ�ിംഗിൽ എ�ാ ആേരാപണ�ളും  
നിേഷധി�ുകയാണ് അവർ െച��ത്. അേതാെട  ഭ�ർ 
സമാധാനമായി അവരുെട  വീടുകളിേല�് മട�ുകയും 
"നി�ൾ ഞ�േളാട് പറ�െതാ�ും സത�മ�" എ�്
അവരിൽ ചിലർ എനിെ�ഴുതുകയും െച��ു.

 

പിടിെ�ടു�ൽ

ആ�ശമ�ിേല�് ഔേദ�ാഗികമായി ആർ�ും എേ�ാൾ
േവണെമ�ിലും വരികേയാ േപാവുകേയാ െച�ാൻ
സ�ാത���മു�്. ആ�ശമ�ിൽ ഏഴുവർഷം
ജീവി�ുകയും അവിടെ� പടി�ാറൻ ഭ�ണശാല
നട�ുകയും െച��ിരു� മൃദുല (�ബിജി�് െഷംല)
സാ���ികമായ ഈ സ�ാത���െ��ുറി�ും മ�്
അഴിമതികെള�ുറി�് ഇ�െന പറയു�ു.

“1999 നവംബർ അവസാന�ിൽ ഞ�ൾ യൂേറാ�ിലും
യു.എ�ിെല ര�് നഗര�ളിലും ആറാ��െ� പര�ടനം
കഴി�് മട�ിെയ�ി. ഇ��ൻ ആ�ശമ�ിൽ അത്
മെ�ാരി�ലും ഇ�ാ� വിധം പരി�ഭാ�ി നിറ�
സമയമായിരു�ു, ഗായ�തി എ�റിയെ�ടു�
സ�ാമിനിയ�, അ�യുെട ഇരുപത് വർഷ�ളായു�
േപ��ണൽ അ�ൻഡ� റ് കാലിേഫാർണിയൻ ആ�ശമ�ിൽ
നി�് അർ�രാ�തിയിൽ പലായനം െച��ു. എവിേട�ാണ്
അവർ േപായെതേ�ാ എ�ിനുേപാെയേ�ാ അ�്



ആർ�ും അറിയി�ായിരു�ു, എെ�യും സമയമായി
എ�് മാ�തം എനി�് േതാ�ി.

എനി�് �പ�ാന�ിൽ
താ��ര�ം േതാ�ിയത്
അ�േയാടു� സ്േനഹം
െകാ��, ദരി�ദരായ
ആളുകെള
േസവി�ുെകാ�്
േലാക�ിന് ഒരു മാ�ം
വരു�ണം എ�
അതിയായ ആ�ഗഹം
കാരണമാണ്. എെ�
ഏഴുവർഷെ� ഇ��ൻ

ആ�ശമ ജീവിത�ിനിടയിൽ, അ� അേനകം
അേ�വാസികേളാട് �കൂരവും േമാശമായി
െപരുമാറു�തും, അ�യുെട കുടുംബം നാൾ�ുനാൾ
അതിസ��രാകു�തും ക�ിരു�ു. സംഭാവനയായി
ലഭി�ു� പണ�ിെ� ഒരു അംശം മാ�തേമ
ചാരി�ി�ായി വിനിേയാഗി�െ�ടു�ു�ൂ എ�ും
എനി�് മന�ിലായി.

എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം ആ വർഷമാദ�ം അ�
േനാർ�ി�ത�ൻ ടൂറിന് േപായിരു� സമയെ� ഒരു
സംഭവമാണ് ഒ�ക�ിെ� നടുെവാടി� അവസാന
വേയ്�ാൽ തുരു�്. എെ� കാ�ീൻ േജാലികളുമായി
ഞാൻ ആ�ശമ�ിൽ തെ� ഉ�ായിരു�ു. ആ
സമയ�ാണ് കാ�ീനിെല എ�ാ സാ��ിക േരഖകളും
നശി�ി�ുകളയാൻ അ�ൗ�ിംഗ് വിഭാഗ�ിെ�
തലവൻ എേ�ാട് ആവശ�െ�ടു�ത്. അ�യുെട
േനരി�ു� ഉ�രവായിരു�ു അത്. ആ�ശമ�ിൽ ഒരു
െറ��ും സാ��ിക ഓഡി�ും നട�ാൻ േപാകു�തായി
അവർ�് രഹസ�വിവരം ലഭി�ിരു�ു, അതിനാൽ എ�ാ
വകു�ുകേളാടും സാ��ിക േരഖകൾ നശി�ി�ാൻ
ഉ�രവിടുകയായിരു�ു.



ഞാൻ െച�ു� േജാലികെള�ാം പേരാ�മായി
പാവെ��വർ�് ഉപകാര�പദമാണ് എ�
വിശ�ാസേ�ാെടയാണ് ഞാൻ ജീവി�ിരു�ത്.
ഇ��യിലായിരി�ുേ�ാൾ രാവും പകലുമി�ാെത
ആ�ശമ�ിെല െവേ�ൺ കാ�ീൻ നട�ുകയും, വിേദശ
പര�ടന�ളുെട സമയ�് സൗമ�യുെട (സ�ാമിനി
കൃ��ാമൃത�പാണ) അസി�� ് ആയി ബു�്�ാളിൽ
ഉറ�മി�ാെത പണിെയടു�ുകയും െച��ു. ഈ
ടൂറുകളിെല മെ�ാരു പതിവ് സംഭവം സൗമ� എെ�
വാ�ാൽ അധിേ�പി�ു�തായിരു�ു. ഈ െപരുമാ�ം
എനിെ�ാരി�ലും സ�ീകാര�മായിരു�ിെ��ിലും
അവർ എെ� സീനിയറായതിനാൽ ഞാൻ
�പതിേഷധി�ി�. ഈ അവസാന പര�ടന�ിൽ
മിഷിഗണിൽ വ�്, �പഭാത പരിപാടി�ായി ബുക് �ാൾ
ത�ാറാ�ാനായി വിൽ�ന� �ു� അേനകം
സാധന�ൾ േമശകളിൽ സ�ീകരി�് ഞാൻ രാ�തി
മുഴുവൻ േജാലി െച��ു. പരിപാടി തുട�ു�തിന്
െതാ�ുമു�് സൗമ� അവിെടെയ�ി, േദഷ��ിൽ ഒരു
മാർബിൾ ആഷ് േ�ട എെ� തലയ�്ുേനെര
വിലിെ�റി�ു. ഞാൻ െവറും 5 െസ�ീമീ�ർ
നീ�ിയി�ായിരുെ��ിൽ, എനി�് മാരകമായി,
ജീവഹാനി സംഭവി�ാവു�തുേപാെല
പരിേ�ൽ�ുമായിരു�ു. ഈ സംഭവ�ിെ� ഒരു
ദൃക് സാ�ി െഞ�േലാെടയും എ�ാൽ ആദരേവാെടയും
സൗമ�േയാട് ഈ ആശ� പ�ുെവ�ു, അതിന് സൗമ�
േദഷ�േ�ാെട ഇ�െന മറുപടി പറ�ു, “അതിെന�ാ,
അത് ഞാൻ എ�ിന് �ശ�ി�ണം.” ഈ സംഭവേ�ാെട
എനി�വിടം വിടണെമ�് ഞാൻ തീർ�െ�ടു�ി.

ഇ��യിൽ തിരിെ��ിയ എനി�് എെ� ഉ�
സുഹൃ�ായ ഒരു ഇ��ൻ പൗരെയ ഉടെനതെ�
ആ�ശമ�ിൽ നി�് ര�െ�ടാൻ സഹായി�ണെമ�ു
േതാ�ി. അ�യുെട അടു�ുനി�ും ധാരാളം പീഡനം
സഹിെ�ാടുവിൽ ഗായ�തി ഓടിേ�ായി എ�റി�
അവൾ എ�െനയും ര�െ�ടണെമ�

്



ആ�ഗഹ�ിലായിരു�ു. ഞ�ൾ ഒരുമി�്
വിേദശീയരായ കുറ�് െചറു��ാരികൾ�്
ആ�ശമ�ിെല അഴിമതികെള�ുറി�ു� മു�റിയി�്
നൽകാൻ �ശമി�ു, അേ�ാൾ വി�ുേപായാൽ ഒരുപേ�
പുറംേലാക�് ജീവിതം പുനരാരംഭി�ാൻ അവർ�്
അേ�ാഴും സാധി�ുെമ� വിശ�ാസ�ിലായിരു�ു
അത്. എ�ാൽ, അവർ ത�ളുെട ഗുരുവിെന�ുറി�ു�
വിമർശനം േകൾ�ാൻ ത�ാറായി�, പകരം
ഞ�െള�ുറി�് ആ�ശമം അധികാരികേളാട് റിേ�ാർ�്
െച�ുകയാണ് െച��ത്. ഏതാനും
മണി�ൂറുകൾ�ു�ിൽ, ഞ�െള ര�ുേപെരയും
അ�യുെട മുറിയിേല�് വിളി�ി�ു, അവിെട േരാഷം
െകാ�ുനിൽ�ു� ഒരു സംഘം മുതിർ� അംഗ�ളുെട
മു�ിൽ ഞ�െള വിചാരണ െച��ു. അവരാദ�ം
ആവശ�െ��ത് ഗായ�തിെയ�ുറി�് ഞ�ൾ�്
അറിയാവു�െത�ാം അവേരാട് തുറ�ു
പറയണെമ�ായിരു�ു. ഗായ�തി എവിെടയാെണ�ും,
അവെര ര�െ�ടാൻ ആരാണ് സഹായി�െത�ും,
ഗായ�തി ഞ�േളാട് പറ�ിരി�ാവു� മ�ു
കാര��െള�ുറി�ുെമ�ാം അവർ ആരാ�ു.
ഞ�ളുെട ഉ�രം തിക�ും സത�സ�വും
ലളിതവുമായിരു�ു, ഞ�ൾ�് ഒ�ും
അറിയി�ായിരു�ു. പകരം അ�യുെട കളവുകൾ,
വ�ന, അഴിമതി, പീഡനം എ�ിവെയ�ുറി�്
ഞ�ളുെട മന�ിലു�ത് അവേരാട് ഈ അവസര�ിൽ
തുറ�ുപറ�ു. ആ നിമിഷം മുതൽ അവർ ഞ�െള
വ�കരായി കാണുകയും 24 മണി�ൂറും
നിരീ�ി�ുകയും െച��ു. േപാകാനു� ഞ�ളുെട
തീരുമാനം ഉറ�തായിരു�ു, പേ� അെത�െന
നട�ാ�ും എ�തിെന�ുറി�് ഞ�ൾ�് വ��മായ
രൂപമി�ായിരു�ു. ഞ�ൾ�് ഒരുമി�ു
ര�െ�ടാനാവി� എ�് മാ�തം വ��മായിരു�ു. അ�്
രാ�തി എെ� സുഹൃ�് അവൾ ബാ�്റൂമിേല�്
േപാകു�ുെവ�് പറ�് േപായി, പേ� മട�ിവ�ി�.

് ് ്



അവളുെട െചരു�് വാതിലിന് മു�ിൽ തെ�യുെ��്
ക�് ഞാൻ ര�ും കൂ�ി വായി�ു. അവൾ ആ�ശമം
വി�ുേപാവുകയും, എ�ാൽ ആ�ശമ ചാര�ാെര താൻ
മുറി�ു�ിൽ തെ�യുെ��് െത�ി�രി�ി�ാനായി
െചരി�് അവിെട ഉേപ�ി�ു േപാവുകയും െച��ു. അവൾ
സുര�ിതമായി ര�െ�െ��റി�് ഞാൻ ഉറ�ാൻ
േപായി. അവളുെട കുടുംബം അടു� �ഗാമ�ിൽ തെ�
ഉ�ായിരു�തിനാൽ അവൾ�് ഇത് ഒരുതര�ിൽ
എളു�മായിരു�ു. എ�ാൽ എെ� കുടുംബം
�ഫാൻസിലായിരു�ു, എെ� ൈകയിൽ ര�െ�ടാനു�
പണവുമു�ായിരു�ി�.

പിേ��് രാവിെല എെ� സുഹൃ�് ത��പൂർ�ം
ര�െ�� വിവരമറി�് അവെരെ� ബലമായി അ�ാ��്
ബാ�്റൂമു� മെ�ാരു െചറിയ മുറിയിേല�്
െകാ�ുേപാകുകയും പൂ�ിയിടുകയും െച��ു. എനി�്
ഭ�ണം െകാ�ുവ�ിരു� സൗമ� ഒഴി�ാൽ, ഞാൻ
ഏകേദശം ര�ാ��േയാളം ഏകാ�വാസ�ിലായിരു�ു.
ഈ െച�ു�ത് നിെ� തെ� ന�യ്�ുേവ�ി
ആെണ�ും, നിന�് ആേലാചി�ാനും ധ�ാനി�ാനും
കാര��ൾ തിരി�റിയാനു� സമയമാണിെത�ും
അവെരേ�ാട് പറ�ു. രേ�ാ മൂേ�ാ തവണ സൗമ�
എേ�ാട് സുദീർഘമായി സംസാരി�ു, അ�േയാട് െത�്
സ�തി�് �മാപണം െച��ാൽ ന�െ�� �ാനെമ�ാം
വീെ�ടു�ാെമ�ും വീ�ും അവരുെട അസി�� ്
ആയി തുടരാെമ�് �പേലാഭി�ി�ുകയും െച��ു. ഈ
സമയം എെ� സംബ�ി�് ഭയാനകമായിരു�ു,
എ�േ��ുമായി ജയിലിൽ കഴിേയ�ി വരുേമാ അേതാ
അതിലും േമാശമായി വ�തും സംഭവി�ുേമാ എ�്
ഞാൻ ഭയെ��ു. ആ�ശമം വി�ുേപാകാനു� എെ�
തീരുമാനം ഉറ�താെണ�ിലും, അ�യുെട മു�ിൽ
അവരുെടെയാ�ം നിൽ�ു�തായി അഭിനയി�ുക
എ�ത് മാ�തമാണ് സ�ാത����ിേല�ു� ഏക മാർഗം
എെ�നി�് േതാ�ി. അവെര�ുറി�് േമാശമായി
സംസാരി� സമയ�് ഞാൻ ഞാന�ായിരു�ുെവ�്



�മാപണം നട�ി. ഞാനവേരാട് വ�ാജമായി
സ്േനഹ�പഖ�ാപനം നട�ി, ഇനിെയാരി�ലും
അവർേ�ാ സംഘടനേയ്�ാ എതിെര േമാശമായി
സംസാരി�ുകേയാ �പവർ�ി�ുകേയാ ഇ� എ�്
വാ��ാനം നൽകുകയും െച��ു.

എെ� ഉപായം ഫലി�ു�തായി എനി�് േതാ�ി, ര�്
ദിവസ�ിനുേശഷം ഞാൻ തടവിൽ നി�്
േമാചിതയായി, പേ� നിരീ�ണം അേ�ാഴും
തുടരു�ു�ായിരു�ു. ഡിസംബർ 22-ന്, ചില
അേ�വാസികൾ ഒരു െചറിയ േക�് മുറി�് എെ�
ജ�ദിനം ആേഘാഷി�ാൻ തീരുമാനി�ു. ഞാൻ
സേ�ാഷമഭിനയി�് പു�ിരിേയാെട അവർെ�ല�ാം
മു�ിൽ �പത��െ��്, സുഖം �പാപി�ുെവ�്
എ�ാവെരയും േബാധ�െ�ടു�ാൻ പരമാവധി �ശമി�ു,
ഒരി�ൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു ഭ�യായി. അ�േയാടു�
എെ� സ്േനഹെ��ുറി�് അവർ�്
േബാധ�െ��തിനാൽ, അ�് ഏതാനും മണി�ൂറുകൾ
അവെരെ� കാവലിന് അയവുവരു�ി. അത് ഞാെനെ�
അവസരമായി ക�ു. ൈകയിൽ യാെതാ�ുമി�ാെത
ഞാൻ െമെ� പുഴയുെട അടുെ��ി െഫറിയിൽ
കയറി. അ�െരെയ�ിയേ�ാൾ ജീവിത�ിൽ
ഇേ�വെര ഓടിയി�ി�ാ� േപാെല ഓടി ഞാെനെ�
സുഹൃ�ിെ� സേഹാദരിയുെട കടയിെല�ി. അതു
കഴി�ും എനി�് ഒളിവിൽ ജീവിേ��ിയിരു�ു,
ഇ��യിൽ നി�് പുറ�ു കട�ുംവെര. ര�്
മാസേ�ാളം ഞാൻ കർണാടകയിൽ, ആ�ശമ�ിൽ
നി�് അകെല, താമസി�ു. എെ� സേഹാദരൻ എനി�്
�ഫാൻസിേല�ു� ടി��് അയ�ുതരു�തുവെര അതു
തുടർ�ു. ആ�ശമ�ിൽ േചരു�തിന് മു�്, പാരീസിെ�
�പാ��പേദശ�് ഒരു വലിയ റീെ�യിൽ േ�ാർ
ൈകകാര�ം െച�ു� േജാലി വിജയകരമായി
െച�ു�ു�ായിരു�ു ഞാൻ. സംഘടനയുെമാ�ു�
എെ� കാലഘ��ിൽ ഞാൻ 8 ല�ം രൂപ സംഭാവന

്



െച��ു, എ�ി�ും ഏഴ് വർഷ�ി� േശഷം ഞാനിതാ
സ��ം േപരിൽ ഒരു രൂപ േപാലും ഇ�ാെത, ജീവൻ
ര�ി�ാൻ എ�േപാെല പലായനം െച�ു�ു”.

 

ഇ�ർെന�് മുേഖനയു� പീഡനം

ന�ൾ േനരെ� ക�തുേപാെല, മാധ�മ�െള
ഭീഷണിെ�ടു�ൽ, പു��കശാലകൾ ആ�കമി�ൽ,
േലാ�ൽ േപാലീസിെ� സഹായേ�ാെടയു�
ഭീഷണിെ�ടു�ൽ, അഭി�പായ സ�ാത���ം തടയൽ,
ഭീഷണികൾ, നിർബ�ിത തട�ൽ, ശാരീരിക
ആ�കമണം, സ�കാര�തയുെട ഭംഗം, ഇ�ർെന�്
മുേഖനയു� പീഡനം: ഇതാണ് ത�ൾെ�തിെര
ശ�മുയർ�ാേനാ, സംഘടനയ്�ു�ിെല
തി�ാനുഭവ�ൾ തുറ�ു പറയാേനാ പീഡന�െള
അപലപി�ാേനാ തുട�ു� ആർെ�തിെരയും
�പ�ാനം ഉപേയാഗി�ു� ത���ളുെട മി�ശണം.

�പ�ാനം വി�ുേപായ പലരും പലതരം േ�ാഗുകളും
േഫാറ�ളും തുട�ിയിരു�ു. ആദ�ം അ��ി �ഫീ ��ീ�്
േസാൺ (Ammachi Free Speech Zone)84 എെ�ാരു േഫാറം
ഉ�ായിരു�ു, പി�ീട് ഭ�രുെട പതിവായു�
േ�ടാളുകൾ കാരണം, ആേരാ “അ��ി: ദ റിയൽ �ഫീ
��ീച് േസാൺ (Ammachi: The Real Free Speech Zone)”85

സൃ�ി�ുകയും കർശനമായി നിരീ�ി�ുകയും െച��ു.
ഈ േഫാറ�ൾ, �പേത�കി�് “എ��്-അ� (Ex-Amma)” എ�
േപരിലു� േഫാറം ആളുകൾ�് അവരുെട
അനുഭവ�ൾ പ�ുവയ്�ാനും
സംശയനിവാരണ�ിനും �ിരീകരണം േതടാനും
അെ��ിൽ �പ�ാന�ിൽ നി�് പിരി�ുേപാകു�
സാഹചര��ിൽ പി�ുണ േതടാനും അനുവദി�ു�ു.
ഈ േഫാറവും ചില അവ�ാ�ര�ളിലൂെട
കട�ുേപായി�ു�്. കുറ�് വർഷ�ൾ�ുേശഷം,



അതിെ� �ാപകൻ േഫാറ�ിെ� ചുമതല �പ�ാനം
വി� ഒരു കേനഡിയന് ൈകമാറി, അവർ വളെര
കാര�ഗൗരവമു�, �പ�ാനേ�ാട് അേ�യ�ം
വിമർശനാ�ക കാ���ാട് സൂ�ി�ു� ഒരു
വ��ിയായിരു�ു. െപെ��് ഒരു ദിവസം അവർ�്
ഒരുതരം േബാേധാദയവും (ആേപ�ികം)
പ�ാ�ാപവും അനുഭവെ��ു, അതിെ� ഉടമ�ത
മെ�ാരാൾ�് ൈകമാറു�തിനുപകരം, ആ േഫാറവും
അതിെല ഉ�ട��ളും നശി�ി�ു കളയാനാണ് അവർ
തീരുമാനി�ത8്6. അവർ A യുെട അടുേ��് തിരി�ു
േപാവുകയും സ��ം മുൻകാല �പവർ�ികെള
ഖ�ി�ുെകാ�ും പ�ാ�പി�ുെകാ�ും ഒരു
ഓൺൈലൻ കുറി�് ഇറ�ുകയും െച��ു. അവെരേ�ാെല
അ�ിരരായ കുെറ ഭ�ർ കൂറുമാറി, ഒരു തവണയ�,
ചിലേ�ാൾ തുടർ�യായി പലതവണ. ഓേരാ േകസിലും
ഗുരുവിൽ നി�ും �പ�ാന�ിൽ നി�ും പിരിയാനു�
തീരുമാന�ിെനാ�ം നിരാശയുെട സാ�ി പ�ത�ളും
ഉ�ായി. ഇേത�ുടർ�് �പ�ാന�ിൽ നി�ു�
ആ�കമണ�ളും കു�െ�ടു�ലുകളും
പിരി�ുേപായവരുെട ഭാവി ദുർഘടമാ�ാനും
തകർ�ാനുമു� �ശമ�ൾ ഉ�ാവുകയും െച��ു.
അ�െന പിരി�ുേപായ ചിലർ �പ�ാന�ിേല�്
മട�ിേ�ാവുകയും, ത�ളുെട പുതു�ിയ വിശ�ാസം
ഏ�ുപറയുകയും, ത�ൾ േനരെ� �പകടി�ി�ിരു��
നിേഷധാ�കമായ വിമർശന�ള�ം സംശയ�ളും
പിൻവലി�് നിരുപാധികം മാ�് പറയുകയും െച��ു. ഈ
പറ�െത�ാം അവരാൽ തെ�
േരഖെ�ടു�ിയി�ു�താണ്.

ഇേത�ുറി�് കൂടുതലറിയാൻ ആ�ഗഹി�ു�വർ�്,
സ��മായി െച�ാൻ കഴിയു�ത് ഇതാണ്: “Embezzling the
World” എ� േ�ാഗിൽ േപായി െസർ�് േബാ��ിൽ “vian”
എ�് ൈട�് െച�ുക, നി�ൾ�് പഴയ ചർ�കള�െടയും
േ�ാഗറുെട വിശകലന�ിെ�യും ലി�ുകൾ ലഭി�ും.

ി ി �



അവിടെ� ഔേദ�ാഗിക േജാ��െ� ഉദാഹരണവും
കുടി പറയാം, അയാൾ അവിടു�് രാജിെവ� േശഷം,
തെ� പിൻമാ�െ� ന�ായീകരി�് എഴു�ുകെളഴുതി.
ഉടൻതെ� �പ�ാനം അയാെള അപലപി�ുകയും
അപകീർ�ിെ�ടു�ാൻ തുട�ുകയും െച��ു, ത�മയം
അയാൾ തെ� വിമർശന�ൾ പിൻവലി�ുകയും, താൻ
എഴുതിയെത�ാം നിേഷധി�ുകയും െച��ു.
ഇ�ാര��ളും േരഖെ�ടു�ിയി�ു�താണ്.
ഏതായാലും അയാളുെട ഇടപാടുകാർ കൂടുതലും
ഭ�രായതിനാൽ ആ�ശമവുമായി ന� ബ�ം
നിലനിർ�ു�താ� അേ�ഹ�ിന് ന�ത്. ഇ�് അേ�ഹം
സ�ത��നാെണ�ിലും, തെ� മുൻ ഗുരുവുമായി വീ�ും
ന� ബ��ിലാണ്.

നമു�് ex-Amma forum �ിെ� വിധിയിേല�്
തിരി�ുവരാം: വീ�ും ഭ�യായി മാറിയ മുൻഭ�
േഫാറം ഡിലീ�് െച��തിനുേശഷം, മ�ു�വർ അത്
ബാ��ുകളിൽ നി�ും ഇെമയിൽ
േനാ�ിഫിേ�ഷനുകൾ നി�ും പുനഃ�ാപി�ാൻ
�ശമി�ു. പി�ീട്, യാഹു അതിെ� േഫാറം േസവന�ൾ
നിർ�ലാ�ാൻ തീരുമാനി�ു, അതിനാൽ പുതിയ
േഫാറം മെ�ാരു �ാ�് േഫാമിേല�് മാേ��ി വ�ു.
ഇേ�ാൾ ഏ�വും പുതിയ േഫാറ�ിന് “ExAmma” എ�്
േപരി�ിരി�ു�ു, അത് Groups.iO87 ആണ് േഹാ�്
െച��ിരി�ു�ത്. സ�ാഭാവികമായും ആ�ശമം വി�് കുറ�്
സമയ�ിന് േശഷം, ആളുകൾ അവരുെട ജീവിതം
പുനർനിർ�ി�ുകയും അവരുെട ൈദനംദിന
ജീവിത�ിലും ഭാവിയിലും വ�ാപൃതരാവുകയും െച��ു,
അതിനാൽതെ� പുതിയ അംഗത�ം എടു�ാനു�
അവരുെട �പേചാദനം അപര�ാ��മായിരു�ു. ഈ
മാ��ൾെ�ല�ാം ഇടയിൽ ഒരുപാട് സാ���ൾ
ന�െ�ടാെത സൂ�ി�ാൻ കഴിെ��ിലും,
കുെറെയ�ം ന�െ��ുേപായി. ഏതാനും
പതി�ാ�ുകൾ�് മു�ു�തിേന�ാൾ ഇ�്

്



േഫാറ�ിെ� �പവർ�നം വളെര കുറവാണ്. ഒരുപേ�,
പുതുതായി �പ�ാനം വി�് വരു�വർ�് ഇ�െനെയാരു
േഫാറം നിലനിൽ�ു�തിെന കുറി�ും, ത�ളുെട
സ��ം ആ�രികശ�ിയിേല�് തിരിെക
പരിവർ�നം െച�ു�തിന് ത�െള ഉപേദശി�ാനും
പി�ുണയ്�ാനും കഴിയു� ആളുകളുെട ഒരു ശൃംഖല
നിലനിൽ�ു�തിെന�ുറി��ം അറിയാൻ വഴിയി�.

സ�കാര� േ�ാഗുകളും ഒരു കാല�് വളെര
�പചാരമു�വയായിരു�ു. അവയിൽ പലതും
അ�പത��മായി; ചിലത്, നിർ�ാൻ ഉടമകൾ
നിർബ�ിതരായി. �പ�ാനം ഇെത�ാം ക�്
മി�ാതിരി�ാറിെ��ും പ�ും നഖവും ഉപേയാഗി�്
സ�യം �പതിേരാധി�ുെമ�ും നി�ൾ
അറി�ിരി�ണം. ആശയ �പചാരണ�ിൽ
ൈവദഗ്��ം േനടിയ ക��ൂ�ർ സാേ�തിക വിദഗ്�രുെട
ഒരു സംഘം ആ�ശമ�ിൽ ഉെ��ും അവർ
എതിർ�പചാരണ�ിൽ നിര�രം വ�ാപൃതരാെണ�ും
ന�ായമായും സംശയി�ണം. ന�ൾ കെ��ു�
ഏെതാരു വിവരവും വളെര േവഗ�ിൽ
അ�പത��മാേയ�ാം, ഏെത�ിലും വിമർശനം
അവരുെട �ശ�യിൽെ�ടുകയും, ന�ായമാെണ�്
േതാ�ുകയുമാെണ�ിൽ, അവർ ഉടനടി സ��ം
ൈസ�ുകളിൽ തിരു�ലുകൾ വരു�ു�തു വഴി ആ
ഉ�രണികെള അടി�ാനമാ�ിയു� വാദ�ൾ
മുഴുവൻ കാലഹരണെ��താ�ു�ു. അതിനാൽ,
ആവശ�െമ�ിൽ എ�ാ ലി�ുകളും ഉ�രണികളും
സംര�ി�ാനായി അവ ഡൗൺേലാ� െച�ുകയും
സ്�കീൻേഷാ��കൾ സൂ�ി�ുകയും െച�ു�താണ്
ഉചിതം. ഇത് വളെര �ശമകരമാണ് എ�ാൽ വിവര�ൾ
നിലനിർ�ു�തി� ഇതാണ് ഒേരെയാരു മാർ�ം.
ഹാ�ർമാരുെട അെ��ിൽ െവബ് ഭീകരർ എ�്
വിളി�ാവു�വരുെട േസവന�ളും സംഘടന
ഉപേയാഗി�ു�ു എ�് കരുതണം. “Cult of the hugging



saint”88 എ� േ�ാഗിെ� കാര�ം തെ� എടു�ാം. ഈ
േ�ാഗ് പലതവണ നശി�ി�െ�ടുകയും
പുനർനിർ�ി�ുകയും െച��താണ്. �പ�ാനം അേത
േപരിൽ മെ�ാരു േ�ാഗ് തുട�ി “Cult of the hugging saint
exposed”89 ആദ�േ�തിെന�ാൾ മിക�
ഇൻെഡ�സിേ�ാെട ഇത് �പവർ�ി�ുകയും േസർ�്
ഫല�ളിൽ ആദ�ം �പത��െ�ടുകയും െച��ു. എ�ാൽ
ആ േ�ാഗർ വിടാെത വീ�ും അേത േപരിൽ
മൂ�ാമെതാരു േ�ാഗ് ഉ�ാ�ി “Cult of the hugging saint
exposed”90. എ�ാൽ വളെര ചുരു�ം ചില േ�ാഗർമാർ�്
മാ�തേമ ഇ�ര�ിലു� �ിേരാ�ാഹമു�ു.

ആ േ�ാഗിെ� ഉടമ തെ� േ�ാഗിലൂെട
�പ�ാന�ിെനയും അതിെ� തലവിെയയും
രൂ�മായി വിമർശി�ു� അനുഭവ സാ���ളും
േലഖന�ളും എഴുതാൻ ധാരാളം േപെര അനുവദി�ു.
അതിെ� �പത�ാ�കമണെമ� േപാെല, അേത േപരിലു�
എതിർ േ�ാഗിലൂെട, �പ�ാനം രചയിതാ�െള
വ��ിഹത� െച�ു�തിൽ �ശ� േക��ീകരി�ു:
അവരുെട ഭൂതകാലെ� ഗേവഷണം െച�ുക, അവരുെട
െപരുമാ��ിേലാ അവരുെട �പ��ാവനകളിേലാ
അവരുെട സ�കാര� ജീവിത�ിേലാ ഉ�
െപാരു�േ�ടുകൾ പുറ�ുെകാ�ുവ�ു.
രചയിതാ�ളുെട വിശ�ാസ�ത നശി�ി�ാൻ കഴിയു�
തര�ിൽ വളെര �ശ�ാപൂർ�ം ഗേവഷണം െച�ുകയും
അവ േരഖെ�ടു�ുകയും െച��ി�ു�്. അത് വായി�ാൽ
എേ�ാഴാണ് അവർ ലഹരിപദാർ��ൾ
ഉപേയാഗി�െത�ും, ഇരുപത് വർഷം മു�് അവരുെട
സാമൂഹിക അെ��ിൽ ൈലംഗിക സ�ഭാവം
എ�ായിരുെ��ും, എ�് അഭി�പായ�ളാണ് അവർ
�പകടി�ി�െത�ും, �പേത�കി�് ദൗർഭാഗ�വശാൽ അവർ
ഏെത�ിലും സമയ�് ആേ�പഹാസ�ം നിറ�
അഭി�പായ�പകടന�ൾ നട�ിയിരുെ��ിേലാ,
അവർ�് അേ�ാൾ േകാമി�ുകൾ



ഇ�മായിരുെ��ിേലാ, അവർ�് എെ��ിലും �പേത�ക
ൈലംഗികതാൽപര�ം ഉ�ായിരു�ുെവ�ിേലാ, അവർ
പ�് എഴുതിയിരി�ാവു� കവിതകേളാ, അവരുെട
െതാഴിൽ ജീവിത�ിേല�ു� ലി�ുകേളാ, സ�കാര�
വിവര�ളുെട വ�ാഖ�ാന�േളാ എ�ി�െന. ഈ വിവര
സമാഹരണ�ൾ�ായി െചലവഴി�ിരി�ു� സമയവും
ഊർ�വും വളെര വലുതാണ്. ആ വ��ികളുെട
സാമൂഹികവും ഔേദ�ാഗികമായ ജീവിത�ിൽ
തിരി�ടികൾ ഉ�ാകു�ു എ�താണ് അതിെ�
അപകടം. ഈ നി��മായ �പതികാര നടപടിെ�തിെര
ഓേരാ കാര�മായി എടു�ു പറ�് �പതികരി�ു�ത്
ഒരുപാട് സമയവും ഊർ�വും ന�െ�ടു�ു�തും
വലിയ �പേയാജനം ഇ�ാ�തുമാണ്. വിമർശകർ ഉ�യി�
�പ���െള ന�ായീകരി�ാൻ �പ�ാന�ിെ� ൈകയിൽ
വാദമുഖ�ൾ ഒ�ുംതെ�യിെ��ും, സംഘടന
ഒരി�ലും സ�യം േചാദ�ം െച�ാനും തിരു�ാേനാ
ത�ാറാകിെ��ും മാ�തം മന�ിലാ�ിയാൽ മതിയാകും.
�പ�ാന�ിെ� ഊർ�ം മുഴുവൻ നീചമായ രീതിയിൽ
വ��ിഹത�യ്�ുേവ�ി മാ�ിവയ്�ുകയ�ാെത
മെ�ാ�ും അവർ െച�ി�.

ഈ �പേത�ക സംഭവ�ിൽ, െവബ് ഭീകരവാദി എ�ു
വിളി�ാവു�, െജറാർ� േജാ െമാറാേനാ എ� ആെള
ഈ ആവശ��ിനായി നിയമി�ത് ആർ�ും
എളു��ിൽ മന�ിലാ�ാവു�താണ്.
സത�സായിബാബയുെട91 വിമർശകർെ�തിെര തെ�
കഴിവ് െതളിയി�യാളാണ് ഇയാൾ. സത�സായി
ബാബയുെട വിമർശകർ�9്2 േവ�ി ഉ�ാ�ിയി�ു�
േ�ാഗിെ� ഒരു �പേത�ക ഭാഗം ഇയാൾ A യ്�് േവ�ി
വിനിേയാഗി�ു.

ഈ കഥാപാ�തം ��ാംെഡ��ിംഗ് എ�് വിളി�െ�ടു�,
വളെര ഫല�പദമായിരു� കൃ�തിമ ഇൻെഡ�സി�ിൽ
വിദഗ്�നായിരു�ു. അ�െന അയാളുെട പരദൂഷണ



േപജുകൾ െസർ�് എ�ിൻ റിസൾ��കളിൽ ഏ�വും
മുകളിൽ വരാൻ തുട�ി. ഈ ആളുകെള�ുറി�ു�
വി�ിപീഡിയ േപജുകളിലും അയാൾ �പതികൂലമായി
ഇടെപടുകയും ആഖ�ാന�െള െപാളിെ�ഴുതുകയും
വികൃതമാ�ുകയും െച��ു. ഇതിെന ഓൺൈലൻ
പീഡനം എേ�ാ, വിവര-നശീകരണം എേ�ാ, ൈസബർ
േ�ാ�ി�് എേ�ാ വിളി�ാവു�താണ്. ഈ
കഥാപാ�തം 2011 ൽ93 അ�രി�ു, എ�ാൽ അയാളുെട
പാര�ര�ം തുടരാൻ അവർ മ�ാെരെയ�ിലും
കെ��ിയി�ു�ാെമ�ത് ഉറ�ാണ്.

“ഇതു വളെര ഭയെ�ടു�ു�താണ്” ഈ
െവബ്ൈസ�ിലൂെട ആ�കമണ�ിനിരയായ ഒരു
മുൻഭ�ൻ പറ�ു. “ഞാൻ കുെറ വർഷ�ൾ�ുമു�്
�പ�ാനം വി�താണ്, എ�ാൽ ഇേ�ാൾ അവർ എെ�
െചറു��ിെല േഫാേ�ാകൾ, പ�് വർഷ�ൾ�ുമു�്
ഞാൻ നട�ിയിരു� ഇേ�ാൾ നിഷ്�കിയമായ
െവബ്ൈസ�ിെല വിവര�ൾ, ഞാൻ സംഘടനയുെട
ഭാഗമായിരു�േ�ാൾ എഴുതിയ കവിത എ�ിവെയ�ാം
േപാ�് െച�ു�ു. ഞാൻ ഇെ�ർെന�് േവ�യാടലിെ�
ഇരയാണ്, എ�ാം വീ�ും അനുഭവി�ു�തായി എനി�്
േതാ�ു�ു. എെ��ുറി�ു� വിവര�ൾ േശഖരി�ാൻ
ഇവർ െചലവഴി� സമയവും ഊർ�വും
ഭയെ�ടു�ു�താണ്. പലരും വി�ുേപാകാൻ
ഭയെ�ടു�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് ഈ െവബ് ൈസ�്
വ��മാ�ു�ു, വി�ുേപാകു�വർെ�ല�ാം
സംഭവി�ു�ത്. ഇതാണ്”.94

എ�ാ സംഭവ�ളും ഞാൻ ഇവിെട െവളിെ�ടു�ു�ി�,
എ�ാൽ �ശീനി പ��ാന�ിെ� േകസിെന�ുറി�്
പറയാം. അയാൾ ഒരു മുൻ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�നായിരു�ു, യു�ിവാദിയായി മാറുകയും
അേന�ഷണാ�ക പ�ത�പവർ�കനായി
�പവർ�ി�ുകയും െച��ു, േകരള�ിെല നിരവധി
മാസികകളുെട എഡി�ർ, ഇ��ൻ അേസാസിേയഷൻ
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ഓഫ് റാഷണലി�ിെ� മുൻ െസ�ക�റി, നാ��ിക് േനഷൻ
എ� സ�ത��ചി�യുെടയും യു�ിവാദ�ിെ�യും
ഓൺൈലൻ േഫാറ�ിെ� �ാപകൻ എ�
നിലയിെല�ാം അറിയെ�ടു� ആളാണ്. അയാൾ “മാതാ
അമൃതാന�മയി ദിവ�കഥകളും യാഥാർ��വും” എ�
േപരിൽ വിമർശനാ�കമായ ഒരു പു��കെമഴുതി.
അതിൽ നിയമപരമായ റഫറൻസുകൾ, േകാടതി
നടപടികൾ, പ�ത േലഖന�ൾ, അ�ുത�പവർ�ികെള
നിരാകരി�ു� �പമുഖ വ��ികളുെട ഉ�രണികൾ
എ�ിവ അട�ിയിരു�ു. സംഘടനയ്�് ചു�ുമു� പല
സംശയാ��ദമായ മരണ�ളും
െകാലപാതക�ളാെണ�ും അതിൽ
അവകാശെ��ിരു�ു. ഈ എഴു�ുകാരെനയും
അയാളുെട യു�ിവാദി സംഘടനയിെല മ�ുചിലെരയും
േ�പാസിക�ൂ�് െച�ാൻ �പ�ാനം ആവു�െത�ാം െച��ു.
അതിെ� നടപടി�കമ�ൾ എവിെട എ�ി നിൽ�ു�ു
എ�് എനി�റിയി�. അഭിഭാഷകനാെയാരു ഭടൻ 2002 ൽ
ആ�ശമ�ിനുേവ�ി ഇയാൾെ�തിെര “അ�യുെട
ഭ�രുെട മതെ�യും മതവികാര�െളയും
�പേകാപി�ി�ാനു� േബാധപൂർ�വും നീചവുമായ
ഉേ�ശം” എ� രീതിയിൽ േകസ് െകാടു�ു.95

എ�ിരു�ാലും �പ�ാനം “ലാേഭ�യി�ാെത ചാരി�ി
�പവർ�നം നട�ു� ഒരു സംഘടനയായാണ്
ഇ��യിൽ രജി�ർ െച��ി�ു�ത്”. ത�ളുെട �പവർ�ന
േമഖലകളായ ആേരാഗ�ം/ സാമൂഹ�േ�മം/
വിദ�ാഭ�ാസം/ �ഗാമവികസനം എ�ിവയിെല�ാം
വിഭാഗീയതയി�ാെത �പവർ�ി�ുെമ�ാ� അവർ
�പസി�െ�ടു�ിയി�ു�ത്. അതുെകാ�ുതെ� ഈ
പു��കം മതവികാരം �വണെ�ടു�ുെമ�്
സമർ�ി�ാൻ ബു�ിമു�ാണ്; �പേത�കി�ും, A െയ
ചു�ി��ിയു� ഈ വ���ാരാധന ഒരു സംഘടിത
മതമാെണ�് െതളിയിേ��ി വരുെമ�തിനാൽ.
ഹി�ുമതം വിമർശന�ൾ സ�ാഗതം െച�ു�

് ്



മതമായാണ് എഴു�ുകാരൻ ക�ത്, ആദ�കാല
താത�ികാചാര��ാരായ ശ�രാചാര�ർ, രാമാനുജാചാര�ർ,
മാധ�ാചാര�ർ എ�ിവെര�ാം െപാതു വിമർശനം
നട�ുകയും വിമർശി�െ�ടുകയും െച��വരാണ്.
അവരാരും തെ� തെ� വിമർശകെര
അധികാരമുപേയാഗി�് അടി�മർ�ിയി�ില�. “ഹി�ു
ഫാസി�ുകൾ ഒരു എഴു�ുകാരെനതിെര നട�ു�
മനുഷ�ത�രഹിതവും �കൂരവുമായ നീ�ം
അവസാനി�ി�ണെമ�ും” അേ�ഹം ആവശ�െ��ു.
അേ�ഹം മാധ�മ�േളാട് പറ�ത്: “എെ�
പു��ക�ിൽ പറ�ിരി�ു� കു��ൾ
അടി�ാനരഹിതമാെണ�ിൽ, ഭ�ർ�് ഒരു
�പതികരണം �പസി�ീകരി�ാമായിരു�ു. [എ�ാൽ]
അവർ യു�ിവാദികൾെ�തിെര അപകീർ�ിപരമായ
റിേ�ാർ��കൾ �പസി�ീകരി�ുകയാണ് െച��ത്”. സ�യം
ഹ�ൂമനി�ുകൾ എ� ് വിളി�ു� യു�ിവാദികൾ
ആവശ�െ�ടു�ത് േകരള ഗവൺെമ� റ് ഇ��ൻ
േകാൺ�ി��ൂഷനിൽ പറ�ി�ു� മാനവികതയുെടയും
മതനിരേപ�തയുെടയും മൂല��ളും, “ഓേരാ
പൗരേനാടും നിർേ�ശി�ു� ശാസ്�തീയ മേനാഭാവവും
മാനവികതയും അേന�ഷണ പരി��രണ ത�രയും (...)
ഇ��ൻ പൗരെ� കടമ” (ആർ�ി�ിൾ 51A.h)96

ഉയർ�ി�ിടി�ണം എ�ാണ്.

ഞാൻ അനുഭവിേ��ിവ� പീഡന�ളും, െഗയിൽ
അനുഭവി�തും, െഗയിലിെ� അഭിമുഖം �പസി�ീകരി�
ടിവി െ�പാഡ�ൻ ക�നിയും മാധ�മ�പവർ�കനും,
വിമർശനാ�കമായ േലഖന�ൾ �പസി�ീകരി� വിേദശ
മാധ�മ�ൾ അട�മു� പ�തമാധ�മ�ളും,
സ�ത��മായി സത�ം പറ�തിനാൽ ൈകേയ�ം
െച�െ�� ഇ��ൻ സന�ാസിയും അ�െന ധാരാളം േപർ.
അവരുെടെയ�ാം കാര��ൾ ഉൾപ◌്െപടു�ി
ദീർഘി�ി�ാൻ ഞാനാ�ഗഹി�ു�ി�, കുറ�ു
േസാ��ു കൾ മാ�തം പറ�ു നിർ�ു�ു,



താ��ര�മു�വർ�് സ��ം രീതിയിൽ ബാ�ി
അേന�ഷി�ാവു�താണ്.

 

സാ�ിെന ആ�കമി�ാൻ 002-െ� ആഹ�ാനം

േപാൾ സ�റിയ, എ� മലയാള സാഹിത�കാരൻ A യുെട
സംഘടന വ��ിപൂജെയ
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�താെണ�ും അത്
ആേരാഗ�കരമെ��ും പറ�് നിശിതമായി
വിമർശി��. സംഘടനയ്�് തീ�വവലതുപ� �ഗൂ�ായ
രാഷ്�ടീയ സ�യംേസവക സംഘ് േപാലു�വയുമായു�
അടു�ബ�ം ആശ�ാജനകമാെണ�ും അയാൾ
പറ�ു. ഈ വീ�ണ�ിന് േകാളമി�് ഭാസ് കറിെ�
പി�ുണയുമു�ായിരു�ു, എ�ാൽ സംഘടനയുെട
ഭാരവാഹികൾ ഇത് നിേഷധി�ു. സംഘടനെയ
വിമർശി�ു� നിരവധി േലഖന�ൾ പല
സമയ�ളിലായി അയാൾ �പസി�ീകരി�ിരു�ു. ഒരു
േദശീയ ദിനപ�ത�ളിൽ തെ� എതിർ��കൾ
തുറെ�ഴുതിയ ഇയാൾെ�തിെര �പ�ാന�ിെല
ര�ാമനായ 002 വിേദ�ഷം വ�ുപുലർ�ുകയും എ�ാ
ഭ�ർ�ും ഈെമയിൽ മുഖാ�രം ഒരു
സേ�ശമയയ്�ുകയും െച��ു. �പത���ിൽ ഇെതാരു
ഓർ�െ�ടു�ലാണ്.97

�പിയെ�� ദിവ� സേഹാദര�െള,

സ�റിയയുെട വിഷലി��മായ മന�് കുേറ
നാളുകളായി േപനയിലൂെട വിഷം െചാരിയുകയാണ്.
മാന�തയുെട എ�ാ അതിരുകളും അയാൾ
മറികട�ുകഴി�ു. ഈ ദു�മന��നായ
എഴു�ുകാരേനാട് ഉചിതമായ രീതിയിൽ
�പതികരിേ�� സമയം അതി�കമി�ിരി�ു�ു.
അ�യുെട മ�ൾ ഇേ�ാൾ കർ�നിരതരാകണം.
ന�ുെട മൗനെ� അയാൾ ദൗർബല�മായാ�

്



കണ�ാ�ു�ത്. നി�ളുെട വികാര�ൾ
നി�ൾ�് കഴിയു��ത ശ�മായി �പകടി�ി�ുക.
യാെതാരു ന�യും അവേശഷി�ാ� ഈ മനുഷ�ന്
പിെ�യും പിെ�യും അവസര�ൾ നൽകു�
“ഇ�� ടുേഡ” മാസികയ്�് നി�ൾ എഴുതൂ.

േലാക�ിന് േവ�ി സ�യം സമർ�ി� ന�ുെട
�പിയെ�� അ�െയ ഉപ�ദവി�ാൻ ഈ െകാടും
�കൂരെന നാം അനുവദി�രുത്.

വരൂ..... ഇേ�ാൾ തെ� ഉണർ�് �പവർ�ി�ൂ....
നി�ൾ�് കഴിയു��ത ആളുകെള
സംഘടി�ി�ുക... ഈ അധർ�േ�ാ� ഇ�വണ
മൗനം പാലി�രുത്...

സ്േനഹേ�ാെടയും �പാർ�നേയാെടയും,
അമൃതസ�രൂപ്.

അമൃതപുരിയിെല അേ�വാസികൾ�ായി ഒരു
�പേത�ക കുറി�്:

നി�ൾ മാസികയ്�് എഴുതുേ�ാൾ
നി�ളുെട വീ�ിെല വിലാസം ഉപേയാഗി�ുക,
അമൃതപുരി വിലാസമ�.

െഗയിലിെ� േഹാളി െഹൽ എ� പു��കം താൻ വായി�ു
എ�് സ�റിയ തെ� “ucanews”98 േനാട് പറ�ു:
“ആ��ാ�ിക വ�വസായ�ിൽ അവർ അനുഭവി�
കാര��ളുെട തുറ�ുപറ�ിലാണിത്. അത്
എഴു�ുകാരി അനുഭവി� സത�െ��ുറി�്
സംസാരി�ു�ു. ഇ�രെമാരു പു��കം ഞാൻ
എഴുതിയിരുെ��ിൽ, എെ� അവർ കശാ�്
െച�ുമായിരു�ു. മനുഷ�െര വിശു�രായി വാഴ്�ു�
�ഭാ�മായ േലാക�ുനി�ും വളെര അകെലയാണ്
അവരിേ�ാൾ.”



�പ�ാനെ��ുറി�് വിരു�ാഭി�പായേമാ
എതിരഭി�പായേമാ സംശയേമാ ഉയർ�ു�വേരാടു� 002
െ� അസഹി��ു തയുെട അളവാണ് േമൽ പറ�
ഉദാഹരണം തുറ�ു കാണി�ു�ത്. തെ� ഗുരുവിെ�
പാത പി�ുടരു� അേ�ഹം വിമർശന�ിെ�
ഉ�ട�േ�ാട് �പതികരി�ാെത എഴു�ുകാെരയാണ്
അവേഹളി�ു�ത്. തുടർ�് അയാൾ ഒരു
ഉ�ാദിെയേ�ാെല അപവാദ �പചാരണ�ിൽ
ഏർെ�ടു�ു, ഭ�രും ശിഷ��ാരും ഈ സേ�ശം
കഴിയു��ത �പചരി�ി�ണെമ�ും, െപാതുജന�ൾ
മീഡിയകളിൽ അവരുെട “വികാര�ൾ”
�പകടി�ി�ണെമ�ും ആഹ�ാനം െച�ു�ു. പി�ീട്, ഈ
സ�ഭാവഹത�യ്�് പി�ിൽ സംഘടന തെ�യാെണ�
വ��ു ത േബാധപൂർ�ം മറ�ുവയ്�ാനായി പഴയതും
അ�പസ�വുമായ വീ�ുവിലാസ�ൾ ഉപേയാഗി�ാൻ
അേ�വാസികേളാട് ആ�ാപി�ു�ു. ക�െമ�ു
പറയെ�, ഒടുവിൽ അയാളുെട ഇെമയിൽ തെ�
െപാതുജന�ൾ�ിടയിൽ േചാരുകയും, അയാളുെട
സത�സ�ത ഇ�ാ�� മാ�തമ� എ�തേ�ാളം
കാപട��ിേല�് അയാൾ തരംതാഴാൻ
സ��നാെണ�തും തുറ�ുകാ�ു�ു.

ഒരു മുൻ ആർഎ�എ� ചി�കെ�
അഭി�പായ�ിൽ സംഘടന ഒരു മാഫിയയാണ്

മുൻ ആർഎസ്എസ9്9 ചി�കനായ
ടി.ആർ.േസാമേശഖരൻ പറ�തനുസരി�് മാതാ
അമൃതാന�മയിയും ബാബാ രാംേദവും �ശീ �ശീ
രവിശ�റും മ�ും ആ�ീയ മാഫിയകളാണ്. ക��ണം
െവളു�ി�ു�വർെ�തിെര മാ�തമ� ഇ�രം
മാഫിയകെള തടയാൻ കൂടി നടപടി േവണെമ�ും
അേ�ഹം ആവശ�െ��ു. ബിെജപി സം�ാന േനതൃത�ം
ശരിയായ ദിശയില� �പവർ�ി�ു�െത�ും
േസാമേശഖരൻ മാധ�മ�േളാട് പറ�ു.



ഈ വീഡിേയായിൽ100 മീഡിയാ വ�ിെല ഒരു റിേ�ാർ�ർ
അേ�ഹെ� ഇ�ർവ�ൂ െച��േ�ാൾ അേ�ഹം
പറ�തി�െനയാണ്:

“അമൃതാന�മയിയും ബാബാ രാംേദവും �ശീ �ശീ
രവിശ�റും ആ�ീയ ക�വടമാണ് നട�ു�ത്.
ബിസിന�ുകളും മാഫിയ േനതാ�ളും രാഷ്�ടീയ
പാർ�ികള�ം ത�ിലു� ഇ�രം സൗഹൃദം ന�ത�.
േകരള�ിെല ഏ�വും വലിയ മാഫിയ
അമൃതാന�മയിയാണ്. ഇ��യിൽ ഇതുേപാെല ധാരാളം
േപരു�്. രാംേദവ് പലചര�് സാധന�ൾവെര
വിൽ�ാറുെ��ും ഇേ�ാൾ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്
സാ�മാജ�വും മാഫിയാ സംഘവുമുെ��ും അേ�ഹം
പറ�ു.”

േകരള�ിെല പല മാധ�മ ചാനലുകളും
അമൃതാന�മയി�് എതിരാെണ�ിലും ആ�ശമ�ിെ�
പരസ��ളിൽ നി�് ധാരാളം വരുമാനം
ലഭി�ു�തിനാൽ അവർ മൗനം പാലി�ുകയാണ്.
േകാവിഡ് സമയ�് ടിവിയിൽ മ�് പരസ��െളാ�ും
ഇ�ാ�േ�ാഴും അമൃതാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളുെട
പരസ��ൾ �ിരമായി ഉ�ാവും. അതുെകാ�ുതെ�
ഈ ക�നികെളാ�ും ത�ളുെട വരുമാനം
ന�െ�ടു�ിെ�ാ�് മാഫിയെയ്�തിെര റിേ�ാർ�്
െച�ി�.

 

ഡൽഹിയിെല അ�കമികളായ ഭ�ർ

2007 ഏ�പിലിൽ, ഡൽഹി ആ�ശമ�ിെല
അേ�വാസികൾ A യുെട വരാനിരി�ു� െപാതു
പരിപാടിെയ�ുറി�ു� േപാ�റുകൾ �ഗീൻ
അവന�ൂവിെ� പരിസര�് പതി�ു. A നഗരം
വി�തിനുേശഷം �ഗീൻ അവന�ൂ നിവാസികൾ
േപാ�റുകൾ നീ�ം െച�ാൻ ആ�ശമവാസികേളാട്



ആവശ�െ�െ��ിലും അവർ നിരസി�ു. അതിനാൽ �ഗീൻ
അവന�ൂ നിവാസികൾ തെ� േപാ�റുകൾ നീ�ം
െചയ് െത�ിലും ആ�ശമവാസികൾ അവെര ഇരു�്
ക�ികൾ ഉപേയാഗി�് ആ�കമി�ുകയായിരു�ു.
ആ�ശമവാസികളിൽ ഒരുവൾ സ��ം വസ്�തം
വലി�ുകീറുകയും �പേദശവാസികൾെ�തിെര
ബലാ�ംഗ പരാതി നൽകുെമ�് ഭീഷണിെ�ടു�ുകയും
കൂടി െച��ു. തിരി�ടികൾ ഭയ�ാവണം േപാലീസ് ഈ
�പ���ിൽ ഇടെപടാൻ വിമുഖത കാണി�ു. വിവിധ
പ�ത�ളിൽ വാർ� �പസി�ീകരി�ു വ�ു101, എ�ി�ും
ആ�ശമവാസികെളെ�ാ�് അവരുെട
ന�ായീകരി�ാനാവാ� െപരുമാ��ിനും
അതി�കമ�ിനും ഉ�രം പറയി�ണെമ�
ആവശ��ൾെ�ാ�ും അ� മറുപടി നൽകിയില�.

 

ആ�ീയാചാര��ാർ�് പതിവായു�ാവു�
പിഴവുകൾ

സ�ാമി നിർഗുണാന�യുമായി (മാ ആന�മയിയുെട
ൈ�പവ�് െസ�ക�റി) നട�ിയ ചർ�കള�െട ഭാഗ�ൾ.
േഡാ. ജാ�് വി�� േശഖരി�ത്.

● ഗുരു സർ��േനാ സർ�ശ�േനാ അെ��ിൽ
സർ�വ�ാപിേയാ ആെണ�് ഇ��യിൽ
പറ�ുേക�ി�ു�്. ഇതിെന കുറി�് എ�ാണ്
അഭി�പായം?

ഗുരു യഥാർ��ിൽ സർ�വ�ാപിയാെണ�ിൽ,
അേ�ഹെ� കാണാൻ ഒരാൾ�് അേ�ഹ�ിെ�
ആ�ശമ�ിേലേ�ാ പരിപാടികളിേലേ�ാ
േപാേക�തി�േ�ാ. വീ�ിൽ തെ� ഇരു�ാൽ
മതിയാവും. അേ�ഹം സർ��നായിരുെ��ിൽ, നെ�
ആഴ�ിൽ മന�ിലാ�ാൻ നെ� നിരീ�ി�ുകയും
നേ�ാെടാ�ം സമയം െചലവഴി�ുകയും െചേ��തി�.



അേ�ഹം സർ�ശ�നാെണ�ിൽ, ഈ േലാക�ിെ�
�പ���െള�ാം ഒരു ക�് ചി�ു� ലാഘവേ�ാെട
പരിഹരി�ുമായിരു�ു, അേ�ാൾ തീർ�യായും േമൽ
പറ�െതാ�ുമ� ഗുരു. ഈ ഗുണ�െള�ാം
ൈദവ�ിൽ മാ�തം നി�ി��മാണ്.

● ആ�ീയാചാര��ാരുെട രൂപ�ിലു� ഭൂമിയിെല
ൈദവികതയിൽ നി�ൾ വിശ�സി�ു�ുേ�ാ?

േനാ�ൂ, ഇ��യിൽ �പേത�കി�ും, ഒരു ൈദവമാകാൻ
വളെര എളു�മാണ്, എ�ാൽ അ�െന തുടരാനാണ്
�പയാസം! ഭ�രുെട ഒരു െചറിയ സംഘം നി�െള
ഉയർ�ിെ�ാ�ു വരികയും ആരാധി�ുകയും
െച��ിരി�ാം, യഥാർ��ിൽ നി�െള
ൈദവികതയിേല�് അടു�ി�ു� ചില അനുഭവ�ൾ
നി�ൾ�ുണ◌്ടായിയുമിരി�ാം. എ�ാൽ കാര��ൾ
പുേരാഗമി�ു�തിെനാ�ം അത് നിലനിർ�ു��
വളെര ബു�ിമു�ാണ്. സന�ാസ�ിെ� കാര�വും
അതുേപാെല തെ�യാണ്.

● ഒരു ഗുരുവിന് തെ� അതിേമാഹ�ാൽ
വഴിെത�ുേമാ?

അെത തീർ�യായും. ഒരാെള ഉ�ത�ാന�്
ഇരു�ിയാൽ, കാല�കേമണ അവിെട തുടരാനായി
അയാൾ�് ക�ം പറേയ�ിവരും. ഇതു കൂടാെത
െപാതുവായി ഇ�രം സംഘടനകളുേടതായ ഒരു രീതി
തുടർ�ു േപാരു�ു�്: രാഷ്�ടീയ�ാർ, സ��ർ,
സ�ാധീനമു�വർ അെ��ിൽ േകവലം
അതിേമാഹമു�വെര�ാം ഒരു വലിയ ജന�ൂ�െ�
കാണുേ�ാൾ, അതിെ� ഭാഗമായി കാണെ�ടാൻ
�ശമി�ും.

● എ�ും ക�ുമട�് വിശ�സി�ു� െപാതുജനം ഒരു
ആ�ീയ ഗുരുവിെ� എളു��ിലു� ഉയർ���്



കാരണമാകാറുേ�ാ, അയാളുെട പാര�ര�ം
എ�ുതെ�യായാലും?

ഗുരു ൈദവമാെണ�് ഇ��യിെല ആളുകൾ
പറ�ുെകാേ�യിരി�ു�ു, കാരണമവരത്
േവദ�ളിൽ വായി�ി�ു�്. എ�ാൽ അതിൽ ആദ�ം
മുതേല ഒരു യു�ി ൈവരു��മു�്: അവർ�്
ൈദവെ��ുറി�് േനരി�റിവി�,
അവർ�തിെന�ുറി�് അവ��മായ ഒരു ബൗ�ിക
ധാരണ മാ�തേമ ഉ�ൂ. അ�െനെയ�ിൽ അവർ�്
അടി�ാനപരമായി അറിയാ� ഒരു കാര�വുമായി
ഗുരുവിെന എ�െന താരതമ�ം െച�ാൻ കഴിയും?
കൂടാെത, വലിയ മത�പ�ാന�ളിൽ, വിശ�ാസികൾ
സാധാരണയായി േവദിയിൽ മാ�തേമ ഗുരു��ാെര
കാണു�ു�ൂ, ആൾ�ൂ��ി� നടുവിൽ വ�്,
വ�േ�ാഴും ഗുരുവുമായി വ��ിപരമായ ഒരു
അഭിമുഖം ഉ�ാെയ�ുമിരി�ാം, എ�ാൽ ഇത്
അേ�ഹെ� ആഴ�ിൽ അറിയാൻ പര�ാ��മ�.
അതിനാൽ, നി�ൾ�് അൽ�ംേപാലും അറിയാ�
ഒരു കാര�െ� അധികം അറിയാ� മെ�ാരു
കാര�വുമായി താരതമ�ം െച�ു� ഈ സമവാക�ം
തുട�ം മുതേല അവ��മാവു�ു.

ഭ�ർ�് എേ�ാഴും എ�ാ�ിനും വിശദീകരണ�ൾ
ഉ�ായിരി�ും, ഇത് ഭ�ിയുെട പാതയിെല ഒരു
അടി�ാന �പ��മാണ്, �പേത�കി�ും ഗുരു�േളാടു�
ഭ�ി. ന�ുെട ൈഹ�വ പാര�ര��ിൽ ഗുരു
ശിഷ�െന അടി�ു� ഉദാഹരണ�ൾ വളെര
വിരളമാണ്.

● എ�ുെകാ�ാണ് ഗുരു �പവചന�ൾ നട�ു�ത്?

അത് അയാളുെട അഹംഭാവ�ിെ� �പതീ�യാണ്,
അവ ശരിയായി വ�ാൽ അയാൾ�് വീ�ിള�ാൻ
കഴിയും. (...) നി��ള�രായ ശിഷ��ാർ എ�ാ�ിനും
വിശദീകരണ�ൾ കെ��ു�ു: �പവചനം

്



സത�മായാൽ അത് ഗുരുവിെ� സർവ�ാന�ിെ�
െതളിവാണ്, അത് സത�മാവാ� പ�ം അത്
ശിഷ��ാരുെട വിശ�ാസ�ിെ� ഒരു പരീ�ണമാണ്.
ഒരു യഥാർ� ഗുരുവിന് ശിഷ�െ� മന�ിൽ
സംഭവി�ു� കാര��ൾ േനരി�റിവു�്,
അേ�ഹ�ിനത് പരീ�ി�ു േനാേ�� ആവശ�മി�.
ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ�െന പരീ�ിേ��
ആവശ�മുെ��ിൽ, അയാൾ ശിഷ��ാെര
സ�ീകരിേ�� തല�ില�.

�ഫ�് അറിയാവു� വായന�ാർ�് ഈ
അഭിമുഖ�ിെ� പൂർ�രൂപം വായി�ാവു�താണ്102.
ഇേത വിഷയെ� സംബ�ി�് ഇനിയും ധാരാളം
േചാദ��ളുെട ഉ�ര�ൾ അവിെടയു�്. ഇതരമാർ�ം
എ� രീതിയിൽ ഓൺൈലൻ പരിഭാഷാ േസവന�ൾ
ഉപേയാഗി�ുകയുമാവാം.

 



 

III.9. ജീവചരി�ത�ി�െറ
വിമർശനാ�ക അവേലാകനം

 

ഈ �പ�ാനെ��ുറി�് പറയുേ�ാൾ അത് സ�യം
അടി�ാനെ�ടു�ിയിരി�ു� ആധാരശില
എ�ാെണ�് അറിേയ�ത് �പധാനമാണ്: A യുെട
വ��ിത�ം, സേ�ശം, സംഘടന, ദൗത�ം എ�െതാെ�
േപാെല തെ� �പധാനമാണ് എേ�ാെഴ�ിലും
എവിെടെയ�ിലും യാഥാർ��വും മിഥ�യും ത�ിൽ
മാറിമറിയുകേയാ, ഒ�് മെ�ാ�ിെന മറയ്�ുകേയാ
െച��ി�ുെ��ിൽ അതിെന�ുറി�് അറിേയ�ത്.
അതിനാൽ ഞാൻ A യുെട ജീവചരി�തം “വായി�ാൻ”
തീരുമാനി�ു. 1980 െ� തുട��ിേല A േയാെടാ�ം
േചരുകയും, അ�ുവർഷ�ിനുേശഷം A യുെട സേ�ശം
പാ�ാത�േലാക�് �പചരി�ി�ാൻ യൂേറാ�ിേല�്
േപാവുകയും െച��യാളാണ് ഞാൻ. അ�ാെത A യുെട
ജീവചരി�ത�ിൽ ആകൃ�നായി അവേരാെടാ�ം
േചർ� ഒരാള�. അവരുെട ജീവചരി�തം ഇം�ീഷിൽ
�പസി�ീകരി�തുതെ� ഞാൻ യൂേറാപ�ൻ
ദൗത�വുമായി േപായി നാലുവർഷ�ിനുേശഷമാണ◌്.
തിരി�ുേനാ�ുേ�ാൾ, ഈ ൈവകിയ േവളയിൽ
വായി�െതേ�ാ അതിൽ ഞാൻ തീർ�ും
അസ��നാണ്, എ�ാൽ �പ�ാന�ിെ�
വഴിെത�ലിെ� ഉ�വ�ാനം എവിെടെയ�് ഇേ�ാൾ
കൃത�മായി മന�ിലാവു�ു�്. മൂലവാക��ൾ
ഒേരാവരിയായി പി�ുടർ�ും, വ��ു തകേളാ
സംഭവ�േളാ അതിനിടയിൽ േചർ�ാെതയുമു� ഒരു
വിമർശനാ�ക അവേലാകനവും



പുനർവ�ാഖ�ാനവുമാ� ഞാൻ ഇവിെട െച�ാൻ
�ശമി�ു�ത്.

 

a. ജീവചരി�തം

1986-ൽ െ�പാഫ. എം. രാമകൃ��ൻ നായരാണ് A യുെട
ജീവചരി�തം ആദ�മായി എഴുതിയത്. അത്
മലയാള�ിലായിരു�ു. ഏതാ�് മുഴുവനായും A
വിവരി�ത് കാസ�ുകളിൽ െറേ�ാർ� െച�ുകയും
പി�ീട് എഴുതുകയുമായിരു�ു െച��ിരു�ത്.
മലയാള�ിെല മൂല�ഗ��ിൽ നി�്
�പേചാദനമുൾെ�ാ�് ബാലുവാണ് ഇം�ീഷ് പതി�്
ത�ാറാ�ിയത്, അത് ര�ുവർഷ�ിനുേശഷം 1988 ലാണ്
�പസി�ീകരി�ത്. തുടർ�് �പ�ാന�ിെ� രാഷ്�ടീയ
ആവശ��ൾ�നുസരി�് ജീവചരി�തം നിരവധി
പരി��ാര�ൾ�് വിേധയമായി�ു�്- അെത, ചരി�തം
തിരു�ിെയഴുതു� ശ�രായ ആളുകെളേ�ാെല. 1993
ഞാൻ �പ�ാനം വി�ുേപായേശഷം ഇറ�ിയ
പതി�ുകളിൽ നി�് ഞാൻ ഒഴിവാ�െ��ു, പി�ീട്
വളെര ചുരു�ിയ േതാതിലും അപകീർ�ികരവുമ◌ായി
എെ� സാ�ിധ�ം പുനഃ�ാപി�ുകയും െച��ു. 1999-ൽ
�പ�ാനം വി�ുേപായതിന് േശഷം െഗയിലിനും ഇേത
�പതിസ�ികൾ േനരിേട�ി വ�ു; �പേത�കി�്, 2013-ൽ
പു��കം �പസി�ീകരി�തിനുേശഷം. േക�ുേകൾവി
ശരിയാെണ�ിൽ, 2012 െല പതി�ിൽ ച��ുവിനും
ൈപയ്�ും എനി�ും (ഗംഗ) മഞ്ജുവിനും ഇേത കാര�ം
സംഭവി�ു, അതിൽ ഞ�െള പൂർ�മായും ഒഴിവാ�ി.
ഇെതഴുതു� സമയ�് എെ� ൈകയിൽ ഉ�ത് 2011 െല
പതി�ാണ്. അതിൽ ഞാൻ അവരുെട മുൻ യൂേറാപ�ൻ
�പതിനിധിയാേയാ, യൂേറാ�ിെല സംഘടന �ാപി�
ആളാേയാ, അവരുെട സ�ംഘ�ൾ നട�ിയിരു�
ആളാേയാ അതിനായി മാസ�ിൽ ആയിരം കിേലാമീ�ർ
സ�രി�ിരു� ആളാേയാ, 1993 വെര അവരുെട
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യൂേറാപ�ൻ ടൂറുകളുെട സംഘാടകനാേയാ, �ഫ�്-
സ�ിസ്- ജർമൻ േബാർഡറിലു� അവരുെട ആദ�െ�
യൂേറാപ�ൻ െസ�റിെ� �ാപകനാേയാ, അവരുെട
സ�ർശന�ൾ�ിടയിൽ അവരുെട ൈ�ഡവറാേയാ
(യൂേറാ�ിെല വിവിധ നഗര�ൾ�ിടയിൽ അവർ
വിമാന�ിൽ സ�രി�ാ�േ�ാൾ), വിവർ�കനാേയാ
ഒ�ും കാണെ�ടു�ി�. ഇ�രെമാരു ഒഴിവാ�ൽ എ�ാ
മര�ാദകളും ലംഘി�ു�തും ആേ�പകരവുമാണ്.

2014 ഏ�പിൽ 13-ന് “മാധ�മം” എ� പ�ത�ിൽ
ഇതുസംബ�ി�് ഒരു േലഖനം �പസി�ീകരി�ിരു�ു, മ�ു
കാര��േളാെടാ�ം ജീവചരി�ത�ിൽ വ� ഈ
മാ��ളും ആദ� ജീവചരി�തകാരനായ െ�പാഫസറുെട
ഒരു അഭിമുഖവും ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ അേ�ഹം
പറ�തു�പകാരം ഗായ�തി (െഗയിൽ) ഇ�ാ� (A യുെട)
ജീവചരി�തം അർ�മില�ാ�താ�.

ഈ വിശകലനം ആരംഭി�ു�തിനുമു�്,
ജീവചരി�ത�ിെ� യഥാർ� പതി�ിൽ
ഗായ�തിെയ�ുറി�് A തെ� പറ�ത് ഓർ�ി�ി�ാൻ
ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. ജീവചരി�തകാരനായ െ�പാഫസർ
ഈ വാ�ുകൾ അേ�ഹേ�ാട് അ�രാർ��ിൽ A
പറയുകയും അേ�ഹെമഴുതിെയടു�ുകയും
െച��താെണ�് �ിരീകരി�ു�ു.

● “തെ� പരിചരി�ാൻ േപാകു�യാൾ
തിരുവ�ാമലയിലുെ��് [ച��ുവിേനാട്] A
�പവചി�ു”.

● “ഗായ�തി A േയാട് അവേരാെടാ�ം ജീവി�ാനു�
അനുവാദം േചാദി�ു. ന�ൾ ഒരുമി�് മരി�ുെമ�്
A ഉ�രവും പറ�ു”.

● “ഗായ�തിെയേ�ാെലാരു വ��ി ഒരു
സഹ�സാ��ിൽ ഒരി�ൽ മാ�തം വരു�ു.
അവൾ�് സാധനയുെട ആവശ�മി�. അവൾ
അവളുെട [ആ�ീയ] ല��ം ൈകവരി�ും”.
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● “അവൾ ഒരു ഉ�മ സന�ാസിനിയാണ”്.
● “അവളുെട മന�് എേ�ാഴും A യിലാണ്. ഗായ�തി�്

അറിയാം A എ�ാണ് ചി�ി�ു�െത�”്.
● “ഗായ�തിെയ കുറി�് സംസാരി�ാൻ A യ്�് നൂറ്

നാവാണ”്.

തുട�ം മുതേല മയമി�ാെത തെ� പറയെ�,
അതിശേയാ�ി അമിതാേവശം അമിതത�ം
എ�ിവയുെടെയ�ാം അതിശയി�ി�ു�
ഒ�ുേചരലാണ് നി�ൾ�ാ ജീവചരി�ത�ിൽ കാണാൻ
കഴിയു�ത്. ഇത് ആ പു��കം വായി�ു�ത്
ബു�ിമു�ാ�ുക മാ�തമ� സാമാന�ബു�ി�് ദഹി�ാൻ
�പയാസമാ�ുക കൂടി െച�ു�ു. എഴു�ുകാരൻ
�ിരതെയ ബലികഴി�ുെകാ�് തെ� ആഖ�ാനെ�
അടിേ�ൽ�ി�ു�ു. എ�ാൽ ഭ�ിയും വിശ�ാസവും
കൂടി�ലരു�ിട�് എ�ും സാധ�മാെണ�് നമു�്
പി�ീട് കാണാൻ കഴിയും. ആമുഖ�ിൽ തെ�
മഹാഗുരുവും േയാഗിയുമായ A പൂർ�േബാധ�ിലാ�
ജനി�െത�് രചയിതാവ് മു�റിയി�് നൽകു�ു.
അതിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�ിൽ ഇതിൽ
കൂടുതലായി ഒ�ും വായി�ാനി�, വീ�ും വീ�ും
സ�യം േബാധ�െ�ടുക എ�ത�ാെത. “കഠിനമായ
സാധനയിലൂെട (...) കട�ുേപാവുകേയാ
�പദർശി�ി�ുകേയാ (ഏത് എ�് നമു�റിയി�)
െച��ുെകാ�് ഒരു ഗുരുവിെ� സഹായമി�ാെത (...)
ഇരുപ�ിെയാ�ാം വയ�ിൽ അവർ
ൈദവസാ�ാത്കാരം പുറെമ �പകടി�ി�ു തുട�ി”.

ഇ�് ആ�ശമ�ിെല�ു�വർ�് 1978 ലും
അതിനുമു�ും ആ മു�ുവ�ഗാമം
എ�െനയായിരു�ുെവ�് സ�ൽ�ി�ാൻ, അപാരമായ
ഭാവന ആവശ�മായിവരും. ഇേ�ാഴത് െക�ിട�ളാലും
ബഹുനില അ�ാർ�് െമ� ് േ�ാ�ുകളാലും
നിറ�ിരി�ു�ു. െത�ിൻ േതാ�ിെ� ഇടതൂർ�
ഓലകൾ�ടിയിലൂെട അവിെട പലേ�ാഴും



ഇരു�ായിരു�ു കൂടാെത വൃ�ിഹീനവും ദയനീയവും.
ഉറ�ു� വീടുകൾ േപാലും �പാകൃതമായിരു�ു:
പൂശാ� ചുമരുകളും, മ�ി�ാെത ഓടുേമ�
േമൽ�ൂരകള�ം. പാവെ��വർ ഓല െകാ�ു�
കുടിലുകളിലാണ് ജീവി�ിരു�ത്. നട�ാതകൾ
ഇടു�ിയതും െചളി നിറ�തുമായിരു�ു.
�ഗ�കർ�ാ� തെ� ഭാഗ�ു നി�് (ഇവിെട ഞാൻ
ഇം�ീഷ് പതി�ിെനയാണ് പരാമർശി�ു��) ആ
�ഗാമ�ിെ� വിശു�ിയും മഹത�വും
വിവരി�ിരി�ു�ു. അവിെട അയാൾ ഒരു
ഐതിഹ�െ� പരാമർശി�ി���്, അത് അയാൾ നാല്
േപജുകളിലായി വിവരി�ുകയും, ഇ�െന
പറ�ുെകാ�് അവസാനി�ി�ുകയും െച�ു�ു:
“അ�െനയു� ഈ പുണ��ലം വീ�ും ഒരു
ദിവ�നാടക�ിെ� േക�� േവദിയായി മാറിയതിൽ
അ�ുതെ�ടാനുേ�ാ?”

A യുെട കുടുംബെ� അയാൾ ഈശ�രഭ�ിയും
ധർ�നി�ഠയും നിറ�വരായി
അവതരി�ി�ിരി�ു�ു, മാതൃകാപരമായ പല
ൈദവഭ�രും ഈ കുടുംബ�ിലാണെ�ത ജനി�ത്. A
യുെട പിതാവ് എ�ത ഭ�നായിരു�ുെവ�്
കാണി�ാനായി േലഖകൻ ഇ�െന പറ�ിരി�ു�ു:
ൈദവഭ�ിമൂലം, ഒരി�ൽ കൃ��െ� ഒരു
നാടകാവതരണ�ിനിെട അേ�ഹം േവദിയിൽ
തളർ�ുവീണു. അ�യ്�് കുലീന എ� പദവിയും
നൽകിയി���്: അവർ വളെര ഭ�യായതിനാൽ
നാ�ുകാർ �ബാ�ണസ്�തീ എ�ാണെ�ത വിളി�ിരു�ത്.
അവർ പതിവു� �വതാനു�� ാന�ൾ
അവസാനി�ി�ുേ�ാൾ അവരുെട ദാഹം ശമി�ി�ാൻ
െത�ുകൾ ഇളനീർ െപാഴി�ിരു�ുവെ�ത, എ�ത
അ�ുതകരം! േബാളിവുഡിേലതുേപാെല
വർ�ശബളമായ രീതിയിൽ യാദൃ�ികമായി അവിെട
ഒരു സന�ാസി വ�തായും, അേനകം സന�ാസിമാർ ഈ
�ല�് ആ�സാ�ാത്കാരം േനടുെമ�്



�പവചി�ുെകാ�്, ആഹ്ളാദകരമായ ഒരു ചിരിേയാെട
അേ�ഹം വിടവാ�ിയതായും എഴുതിയിരി�ു�ു. ആ
�പേദശം ഒരു പുണ��ലമായി മാറുെമ�ും, അേനകം
സന�ാസിമാർ (അത്
സൂ�് മരൂപ�ിലായിരു�ിരി�ണം) ഇതിനകം
അവിെട ധ�ാനനിരതരായി ഇരി�ു�ുെ��ും അേനകം
മഹാ�ാ�െള അവിെട അട�ം െച��ി�ുെ��ുെമ�ാം
ആ യാദൃ�ിക സന�ാസി പറ�ുവയെ�ത! ഈ
അവകാശവാദെ� ശരിവയ്�ു� യാെതാ�ും
എനി�റിയി�.

അ�െന രംഗസ�ീകരണം കഴി� �ിതി�്,
കു�ി�് �പത��െ�ടാൻ സമയമായി. അവരുെട
അ�യുെട ഗർഭകാല�് മാതാപിതാ�ൾ�് ദർശന�ൾ
ലഭി�ിരു�ു, കൂടാെത, അവർ�് ജനി�ാൻ േപാകു�ത്
കൃ��നാെണ�ും അവർ സ���ം ക�ു. അതിനാൽ
സുധാമണി ജനി�ത് കടും ചാര-നീല നിറ�ിലാണ്
(കൃ��െനേ�ാെല), കുടുംബ�ിെല മ�ു�വരുെട
െവളു� നിറം കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ ഇത്
അതിശയി�ി�ു�തായിരു�ു. അെതാരു അസുഖമായി
അവർ കണ�ാ�ി, കു�ിെന ആറുമാസം
കുളി�ി�രുത് എ�് അവർ�ുപേദശവും ലഭി�ു. 180
ദിവസേ��് കുളി�ി�ാതിരു� ഒരു കു�ിെന
നി�ൾ�് സ�ൽ�ി�ാനാകുേമാ? (കൃ��േനാ അേതാ
േരാഗേമാ? അതവർ�് ഉറ�ി�ായിരു�ു, ഈ അടി�ാന
സംശയം കഥയിലുടനീളം കാണാം.) ചുരു��ിൽ,
അവളുെട കറു�നിറം കാരണം മാതാപിതാ�ൾക◌്ക്
ഈ കു�ിേയാട് െവറു�് മാ�തേമ േതാ�ിയു�ൂ, അവർ
അവെള പൂർ�മായും അവഗണി�ു. “ധർമി�ഠരായ
ൈദവഭ�ർ!” പേ� �പേത�കി�് മിടു�ു�വേരാ
സഹാനുഭൂതിയു�വേരാ അ�. ശരി അത്
കാര�മാേ�� എ�ുവയ്�ാം! സുധാമണി�്
ആറുമാസം �പായമു�േ�ാൾ സാധാരണ
കു�ികെളേ�ാെല വിഷമകരമായ പഠന�പ�കിയയിലൂെട
കട�ുേപാകാെത െപെ��് ഒരു ദിവസം നട�ാൻ



തുട�ി, അേത സമയം തെ� സംസാരി�ാനും
ആരംഭി�ു. ര�ു വയ�ിൽ �പാർ�നകൾ െചാ�ാൻ
തുട�ുകയും, നാലു വയ�ിൽ പാ�ുപാടുകയും,
അ�ാംവയ�ിൽ പലേ�ാഴും ഭ�ിപുരസരം കൃ��നിൽ
ലയി�ുകയും പരിസരേബാധം ന�െ�ടുകയും െച��ു.
ആ സമയ�ാണ് മാതാപിതാ�ൾ�്, ത�ൾ അതുവെര
അവഗണി�ുകയും െവറു�ുകയും െച��ിരു� കു�ി�്
മാനസിക �പ���ൾ ഉേ�ാ എ�് ആദ�മായി സംശയം
േതാ�ി�ുട�ിയത്. അതിനിടയിൽ, വീ�ിൽ
�ലമു�ാ�ാനായി, അവർ
പശുെ�ാഴു�ിേനാടനുബ�ി�് ഒരു െചറിയ മുറി
പണിയുകയും, അവെള അേ�ാ�് മാ�ി�ാർ�ി�ുകയും
െച��ു. ത�ൾ�് ഇ�മ�ാ�, സ�യം ഉൾവലിയുകയും
ന�െ�ടുകയും െച��ുെകാ�ിരി�ു� ഒരു
ആറുവയ�ുകാരി�് പ�ിയ മാ�ം തെ�. അവളുെട
വിചി�തമായ െപരുമാ�ം കാരണം അവളുെട അ�യും
േജ��� നും അവെള എതിർ�ിരു�ു. കൂടാെത, ഏഴാം
വയ�ിൽ, അവളുെട മന�് മെ�േ�ാ ആയ സമയ�ൾ
കൂടിവരുകയും തീ�വമാവുകയും െച��ു. ഒരുദിവസം,
അവൾ “ആന��ാൽ” നൃ�ം െച�ു�ത് അ�
കാണു�ു, അവൾ നൃ�ം പഠി�ു�ത് ന�ായിരി�ും
എ�് അ� കരുതു�ു. അവൾ�് േവ�െത�ാം ലഭി�ു.
ജീവചരി�തകാരൻ അവെള ശു�മായ
സ്േനഹ�ിെ�യും ആന��ിെ�യും സമു�ദ�ിൽ
ആറാടി�ു�ു. എ�ാൽ അവൾ നിര�രം
കര�ുെകാ�ിരി�ു�ത് ക�ിരു�
�പേദശവാസികളുെട അഭി�പായം ഇത�.

A യുെട പിതാവ്, ഭാര� ഇതിനകം വളെര േമാശമായ
അവ�യിൽ ആയിരു�ി�ുകൂടി അവെര ഗർഭം
ധരി�ി�ു�ത് തുടർ�ു. ആറ്
കു�ികളു�ായി�ഴി�േ�ാൾ തെ� അവർ�്
വീ�ുകാര��ൾ േനാ�ി നട�ാൻ വ�ാതായി എ�ി�ും
അയാൾ അവരുെടേമൽ ഏഴ് ഗർഭകാല�ൾ കൂടി

്



അടിേ�ൽ�ി��. െമാ��ിൽ പതിമൂ�് ഗർഭവും
അ�് മരണവും. ജീവി�ിരി�ു� മൂ�ാമെ�
കു�ിയായ സുധാമണി�് േശഷം, അവർ�് അ�്
ഗർഭ�ൾ കൂടിയു�ായി, ആ കു�ികെള�ാം ര�െ��ു.
തുടർ�ു� പ�ാ�ലം മന�ിലാ�ു�തിന് ഇത്
വ��മാേ��ത് ആവശ�മാണ്. അടിമുടി
ൈദവഭ�ിയും ധർ�നി�ഠയും തുള�ു� മനുഷ�ൻ.
തൽഫലമായി, വീ�ുേജാലികെള�ാം “വീ�ുേവല�ാരി”
എ�് കരുതെ�ടു� സുധാമണിയുെട തലയിലായി.
അവേരാടു� െപരുമാ�ം
അടി�ാനെ�ടു�ിയാെണ�ിൽ ബ�െ��
വ��ു തകൾ സത�മായിരി�ു�ിടേ�ാളം, അടിമ എ�്
പറയു�തായിരി�ും ഉചിതം. പ�് വയ�ിൽ നാലാം
�ാസ് കഴി�േതാെട കു�ി�് പഠനം ഉേപ�ിേ��ി
വ�ു, കാരണം അവൾ പുലർെ� മൂ�ുമണി മുതൽ
രാ�തി പതിെനാ�് മണിവെര േജാലി െച��ിരു�ു. ആ
�പായ�ിൽ, ഇരുപത് മണി�ൂർ േജാലിെച�� ്
തളർ�ിരി�ുേ�ാൾ, നാല് മണി�ൂർ ഉറ�ം എ�ത്
തിക�ും അപര�ാ��മാണ്: അ�രെമാരു
സാഹചര��ിൽ ശാരീരികവും ൈവകാരികവും
മാനസികവുമായ ആേരാഗ�കരമായ വളർ�
അസാധ�മാണ്, ൈദവേ�ാെടാ�േമാ അ�ാെതേയാ.
ആേരാഗ��പ���ളാൽ അവശയായി�ും, അവെള
�കൂരമായി പീഡി�ി�ാൻ േവ��ത ശ�ി അവളുെട
അ� കെ��ിയിരു�ു. അ� െചറിയ
െത�ുകൾ�ുേപാലും അവെള ഭയെ�ടു�ുകയും
ശി�ി�ുകയും നി��രുണം പീഡി�ി�ുകയും െച��ു
(പദാനുപദം) – അവർ “ൈദവഭ�ിയു�വരും
ധർ�നി�ഠയു�വരും” ആയിരു�ു എ�് മറ�രുത്,
അവരുെട മകൾ പാവ�ൾ�് നൽകാനായി ഭ�ണം
േമാ�ി�ു�ു എ� വിവരം അവെര േരാഷാകുലയാ�ി.
എ�ാൽ അവർ ഏ�വും േമാശമായി ക�ത് ആ കറു�
നിറമായിരു�ു: മറികട�ാനാവാ� ആ
വിഷയമായിരു�ു അവരുെട െവറു�ിെ� അടി�ാനം.



അ�െന ഒരി�ൽ സുധാമണി അവേരാടു പറ�ു:
“ഞാൻ നി�ളുെട മകള�, ഞാൻ നി�ളുെട
മരുമകളായിരി�ണം!”, അ�െന ഏതാ�് പ�്
വയ�ു�േ�ാൾ, കു�ി സമു�ദെ� തെ� യഥാർ�
അ�യായി കണ�ാ�ാൻ തുട�ി, �ഭാ�ിൽ അഭയം
�പാപി�ു, �മി�ണം, ഭ�ിയിൽ അഭയം �പാപി�ു.
അ�െന ഇ�രം ഭ�ിയിൽ അവളുെട മന�്
“ൈദവികതയുെട പരേകാടിയിെല�ി”
വ��ിപരമായി, അതിെ� അർ�െമ�ാെണ�്
എനി�റിയി�, പേ� ജീവചരി�തകാരന് അ�രം
അവ�കെള ചു�ി��ിയു� കാര��ൾ ന�ായി
അറിയാെമ�് േതാ�ു�ു. ദൗർഭാഗ�കരെമ�് പറയെ�,
വിശ�ാസം, തത��ിൽ, അസംഭവ�വും
യു�ിരഹിതവുമായ കാര��ൾ തുട�ു� പരിധി
തിരി�റിയു�ി�, അതുെകാ�് ഇെത�ാം േനരെ�
േബാധ�െ�ടു� ഭ�ർ�് പിെ� എ�ും വിശ�സി�ാൻ
സാധി�ും.

േശഷം സുധാമണി കുെറ വർഷ�ൾ അവളുെട
അ�ായിയുെട വീ�ിൽ േജാലി�് േപായി. തൽഫലമായി,
േരാഗിയും പീഡകയുമായ അവളുെട അ�യ്�് തനിെയ
വീ�ുകാര��ൾ െചേ��ി വ�ു, എ�ാം അവർ
സ��മായി ൈകകാര�ം െച�ുകയും െച��ു. എ�ാൽ
എ�ുെകാ�ാെണ�റിയി� അത് ജീവചരി�തകാരെന
അ�ുതെ�ടു�ിയി�. അ�ായി അവെള ത�ുേ�ാൾ
സുധാമണിെയ അത് ബാധി�ിരു�ുേപാലുമി�. അ�രം
െപരുമാ�മായിരു�ു അവൾ�് പരിചിതമായത്,
അതിനാൽ തെ� അവളത് സാധാരണ െപരുമാ�മായി
കണ�ാ�ി. എ�ാൽ അവളുെട േലാകെ��ുറി�ു�
ദർശനം നിേഷധാ�കമായിരു�ു: “ഈ േലാകം ദുഃഖവും
ക��ാടും നിറ�തും, സ�ാർ�ത വാഴു�തുമാണ്.
ആളുകൾ അവരവരുെട സേ�ാഷവും ആന�വും
മാ�തേമ ആ�ഗഹി�ു�ു�ൂ”. പിൽ�ാല�് േലാകെ�
തിരസ് �രി�ാനു� അവളുെട ത��ചി�യുെട



അടി�റയായി മാറി ഈ ചി�. ആ സമയ�ളിൽ
ജീവചരി�ത�ിൽ പറയു�തനുസരി�് അവൾ
പാടാ�േ�ാഴും കൃ��നിൽനി�ു� വിരഹേവദന
അനുഭവി�ാ�േ�ാഴും, ഒരു േപജിൽ ര�ു തവണ വ�്,
കരയുകയും ഏ�ലടി�ുകയും ആേ�കാശി�ുകയും
തെ� ൈദവെ� വിളി�ുകയും െച��ു.
നാലുവർഷ�ിനുേശഷം അ�ായിയുെട വീ�ിെല
േവല�ാരി പണിയും പീഡനവും മടു�േ�ാൾ അവൾ
തെ� അ�യുെട വീ�ിേല�് മട�ിവ�് അടിമ എ�
�ാനം വീെ�ടു�ു. അസാധ�െമ�ു
േതാ�ാെമ�ിലും, അേ�ാേഴ�ും അവളുെട അ�
മു�േ�തിലും േദഷ��ാരിയും �കൂരയുമായി
തീർ�ിരു�ു. െവറുെത ഒരുദാഹരണം പറയാം: അവൾ
എ�ുെച�ു�ു എ�് അ� സദാ മറ�ുനി�് േനാ�ും.
പു�ു പറി�ു�തിനിടയിൽ അയലെ�
െപൺകു�ികേളാ� സംസാരി�ു എ�് ക�ാൽ അവൾ
തിരിെ��ാനായി കാ�ിരി�ും. തിരിെ��ുേ�ാൾ
േചാറിള�ു� തടിതവി െകാ�് ത�ുകയും െച�ും. മ�ു
ചിലേ�ാൾ േത� ഉടയ്�ു� െവ�ുക�ി െകാ�ാവും
ത�് (...െവ�ുക�ിേയാ?). അവെള ത�ാൻ കഴിയാെത
വരുേ�ാൾ ചവി�ുകയും, മകൾ അവരുെട ൈക
തടു�ാൽ അവെള കടി�ുകയും െച�ും- സുധാമണി
പി�ീട് െഗയിലിേനാട് ആവർ�ി�� ഈ
െപരുമാ�മാണ്. ഇെത�ാം ഏ�വും അ�ീലമായ
പദ�പേയാഗ�േളാടും മരണ ശാപ�േളാടും (പദാനുപദം)
കൂടിയാണ് െച��ിരു�ത്. “ൈദവഭ�രും
ധർ�നി�ഠരും ആണെ�ത”, സംശയമി�! ഏതായാലും
രചയിതാവ് ഒഴികഴിവുകൾ കെ��ി അ�യുെട ഈ
െപരുമാ�ം വിശദീകരി�ിരി�ു�ു, അവരുെട
ഭ�ിയുെട സ�ഭാവം ഔപചാരികവും
അറിവി�ാ�തുമാണെ�ത. സുധാമണിയുെട
ഭാഗ�ുനി�് അവൾ തെ� അ�െയ സ��ം ഗുരുവായി
കണ�ാ�ു�തായി വ��മാ�ിയിരി�ു�ത്
ആെരയും അ�ര�ി�ും, അവൾ�് മ�ാരും ഗുരുവായി

്



ഇ�ായിരു�ു എ�ത് ശരിയാെണ�ിൽ േപാലും. ഈ കു�ി
ഏ�വും നി��വും കു�കരവുമായ രീതിയിൽ
പീഡി�ി�െ��ി�ും, അവളുെട ചർ��ിെ� നിറം
കാരണം അവെള അവഗണി�ുകയും ശപി�ുകയും
െച�� ഈ അ�കമകാരിയും �കൂരയുമായ അ�യായിരു�ു
അവളുെട ഒേരെയാരു ഗുരു എ�ത് നെ� ഇരു�ി
ചി�ി�ി�ും. സുധാമണി സ�യം പറയു�ത് തെ� അ�
തെ� “�ശ�, അ�ട�ം, ഭ�ി” എ�ിവ പഠി�ി�ു
എ�ാണ്. A േയാ അവരുെട ജീവചരി�തകാരേനാ ഈ
െപാരു�േ�ട് കാണു�ി�. നിറ�ിെ� േപരിൽ തെ�
കു�ിെയ അവഗണി�ുകയും ത�ി�ളയുകയും
പീഡി�ി�ുകയും െച�ു� അ�െയ അവർ
വിേശഷി�ി�ു�ത് �ശ�യും ഭ�ിയും
അ�ട�വുമു� സ്�തീയായി ആണ്. ഏതായാലും
സുധാമണിയുെട ഗുരുവിെ� ഈ സമാനതകളി�ാ�
ഗുണ�ൾ അവരുെട തെ� ഭാവിയിെല ഗുരു എ�
കടമയ്�ും അവരുെട ഭാവി ശിഷ�രുെട വിധി�ും
ന�തായി ഭാവി�ി�. കു�ി പറ�ിരു�ത് അെ��ിൽ
ഭാവി�ിരു�ത്, “ഞാൻ എെ� യഥാർ� അ�െനയും
അ�െയയും ക�ി�ി�” എ�ാണ്. അവളുെട നിറം
കാരണം, �ഗാമീണർ അവെള “കുറ�് തവിടിന് പകരമായി
വാ�ിയതായിരി�ണം” എ�ുപറ�്
കളിയാ�ിയിരു�ു.

അ�യുെട േയാഗ�നായ മകനായ അവളുെട േജ��� ൻ,
സുഭഗൻ അവേളാട് േമാശമായി െപരുമാറുകയും
കാരണമി�ാെത ഇടയ്�ിെട ത�ുകയും െച��ു. അയൽ
വീടുകൾ സ�ർശി�േ�ാൾ, മുതിർ�വർ എ�തമാ�തം
ഉേപ�ി�െ�ടുകയും അവഗണി�െ�ടുകയും
െച�ു�ുെവ�് അവൾ മന�ിലാ�ി,
മനുഷ�ബ��ളുെട �ണികതയും
അടി�ാനപരമായ സ�ാർ�തയും േബാധ�െ�ടുകയും
െച��ു. പ�ിണിയുെട വ�ിൽ നി� ഒരു കുടുംബെ�
േപാ�ാൻ അവൾ ഒരു സ�ർ�ണ വള േമാ�ി�േ�ാൾ,
അവളുെട പിതാവ് അവെള മര�ിൽ െക�ിയി�്



െപാതിെര ത�ി. അ�െന ഭാര�യ്�ും
മൂ�മകനുെമാ�ം അവളുെട പിതാവും പീഡന�ളിൽ
പ�ാളിയായിരു�ു. അവൾ�് യാഥാർ��വുമായു�
ബ�ം കൂടുതലായി ന�െ�ടുകയായിരു�ു എ�ാണ്
ജീവചരി�തകാരൻ സൂചി�ി�ു�ത്. രാധെയ�ുറി�ു�
ചി� അവെള ഹർേഷാ�ാദ�ിേല�് നയി�ു.
ഒരുവശ�് അവൾ തെ� �പിയെ�� ൈദവ�െള ��രി�ു
മറുവശ�് ൈദവ�ളുമായി ഒരു ഏകീഭാവം രൂപെ��ു.
വീ�ുേജാലികൾ െച�ു�ത് അവൾ�് കൂടുതൽ
ബു�ിമു�ായി വ�ു എെ��ാൽ സദാസമയവും
അവളുെട ചു�ുകൾ ൈദവനാമം െചാ�ിെ�ാ�ിരു�ു.
േജാലി കഴി�് രാ�തികാല�ളിൽ പാടു�തും
�പാർ�ി�ു�തും അ�ന�മാർ വില�ി, അവർ അവെള
കൂടുതൽ കൂടുതൽ �ഭാ�ിയായി കണ�ാ�ുകയും
െച��ു. അവൾ മുതിർ�വേരാ� ഒരി�ലും മന�്
തുറ�ി�. അവരിൽ നി�് അംഗീകാരം
കെ��ാനാകാെത അവൾ മൃഗ�ളിേല�ും
�പകൃതിയിേല�ും തിരി�് അവേരാട് സംസാരി�ാൻ
തുട�ി.

അടു�ു� ഇടവക��ിയിൽ ത�ൽ �ാ�ുകൾ�്
േചരണെമ�് അവൾ അ�േയാട് വഴ�ി�ു, അ�െന
മൂ�ുവർഷം അവൾ ആ �ാസുകളിൽ പെ�ടു�ു.
പലേ�ാഴും അവൾ എംേ�ബാ��റി പരിശീലി�ാനും
മരി�ുേപായവരുെട സാ�ിധ�ം അനുഭവി�ാനുമായി
അടു�ു� െസമിേ�രിയിൽ േപാവുമായിരു�ു.
അവിെട ധ�ാനി�ിരു� അവൾ കൃ��െ� കഥ േക�േ�ാൾ
എ�േപാെല വീ�ും ഹർേഷാ�ാദ�ിേല�് േപായി.
രാ�തികളിൽ ഉറ�ാെത കര�ും ഏ�ലടി�ും സമയം
െചലവഴി�ു. മാതാപിതാ�ൾ അവെള പലതവണ
വിവാഹം കഴി�ി�ാൻ �ശമിെ��ിലും അവൾ
ശ�മായി എതിർ�ു, അ�െന െച��ാൽ താൻ
ഭർ�ാവിെനയും െകാ�് വീ�ിേല�് തിരി�ുവരുെമ�്
ആണയി�ു, അത് അവൾ കൂടുതൽ പീഡന�ൾ



ഏ�ുവാ�ാൻ വഴിെയാരു�ി. ഈ സാഹചര�ം
അസഹ�മായേതാെട അവൾ കടലിൽ ചാടി ആ�ഹത�
െച�ാൻ തീരുമാനി�ു. അേതാെട അവൾ�് മാനസിക
�പ���ളുെ��് അവർ�് ഉറ�ായി.
അപൂർ�സ�ർഭ�ളിൽ, അവൾ�് വർ�ാഭമായ
വസ്�തം ലഭി�ുേ�ാേഴാ സേഹാദരിയുെട സിൽ�്
ജാ��് ധരി�ുേ�ാേഴാ അവർ അത്
ക�ി�ുകളയുകയും അവെള അധിേ�പി�ുകയും
െച��ു. തൽഫലമായി, പഴയതും ജീർണി�തും
മ�ു�വരുേപ�ി�തുമായ വസ്�ത�ൾ മാ�തം
ധരി�ാൻ അവൾ തീരുമാനി�ു.

ജീവചരി�തകാരെ� ആഖ�ാനം
മുഖവിലെ�ടു�ുകയാെണ�ിൽ, െചറു��ിെല
ഇ�തയും ക�തകൾ അനുഭവി�ുകയും സ്േനഹവും
�ശ�യും അംഗീകാരവുമി�ാെത എേ�ാഴും ചൂഷണം
െച�െ�ടുകയും, മാനസികമായും ശാരീരികമായും
പീഡി�െ�ടുകയും ശപി�െ�ടുകയും െച��തിനാൽ,
വലുതായേ�ാൾ സ����ളിലൂെടയും
സാധൂകരണ�ളിലൂെടയും അവളുേടതായ ഒരു േലാകം
സൃ�ി�ു. മുതിർ�വരുെട േലാകെ� അവൾ
നിേഷധി�ു. അ�െന, അവൾ കൃ��നിേല�്
തിരിയുകയും, അവളുെട ഭ�ി സ�ാഭാവികവും
ആേരാഗ�കരവുമായ മനുഷ�ബ��ളുെട �ാനം
ഏെ�ടു�ുകയും െച��ു. എ�ാൽ അവൾ�തിൽ നി�്
പരുേ�ൽ�ാെത പുറ�ുകട�ാനായി� എ�തിൽ
അതിശയി�ാെനാ�ുമി�. െചറു�ം മുതേലയു�
നിര�രവും നീ�ുനിൽ�ു�തുമായ േ�ദാഹം ഒേ�ാ
അതിലധികേമാ മാനസിക �പ���ൾ�്
വഴിെയാരു�ുക തെ� െച�ും. ഈ ജീവചരി�തകാരൻ
അവളുെട മാനസികമായ മുറിവുകെളയും
അസ�ുലിതാവ�കെളയും ആധ�ാ�ിക
പരിണാമമായും ആ�ീേയാ�തിയായും പരിപാവനമായ
ഉ�ാദമായും അവതരി�ി�ാൻ കിണ�ു



പരി�ശമി�ിരി�ു�ു. എ�ിരു�ാലും അയാൾ
പലതവണ ചി��ഭമ�ിെന�ുറി�ു പറയു�ു�്.
“അവൾ അവളുെട േലാകെ� ഏകാ�
സ�ാരിയായിരു�ു” എ�ാണ് ജീവചരി�തകാരൻ
എഴുതിയിരി�ു�ത്. ഈ നിലയിൽ �ഭാ�ാേണാ
േയാഗാ�കതയാേണാ അത് എ�് തീരുമാനി�ാൻ
�പയാസമാണ്. എ�ാൽ കാല�കേമണയു� െപരുമാ�ം
പരിേശാധി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ്, അത് ശു�മായ
മേനാവി�ഭാ�ിയാേണാ, യഥാർ� ആ��ാനമാേണാ,
അേതാ ഇവ ര�ും കൂടിേ�ർ�താേണാ എ�് നമു�്
മന�ിലാകു�ത്. അവൾ “പൂർ�മായ മനഃശാ�ി
ൈകവരി�തായും”, “ൈദവ�ിൽ പരമമായ വി�ശമം
കെ��ിയതായും”, “പരിശു�മായ സ�യിൽ
�ാപി�െ��തായും” എ�ാം ജീവചരി�തകാരൻ
വിവരി�ിരി�ു�ു. കഥെയ മഹത�വൽ�രി�ു�
വാ�ുകളുെട തിര�ീല മാ�ി�ഴിയുേ�ാൾ കുറ�ുകൂടി
നി���മായ രീതിയിൽ അവളുെട െപരുമാ�െ�
േനാ�ി�ാണാൻ നമു�് കഴിയു�ു. അേ�ാൾ
അവളുെട മാനസിക സ�ുലിതാവ�െയ�ുറി�്
ആ�ര�െ�ടാനും ആശ�െ�ടാനും കാരണമുെ��്
നമു�് മന�ിലാവു�ു. �പേത�കി�ും
യാഥാർഥ��ിൽനിന◌്ന് അകലും േതാറും അവളുെട
െപരുമാ�ം കൂടുതൽ വിചി�തമായി മാറു� �ിതി�്.

അവൾ പു�് െച�ാൻ േപാകുേ�ാൾ, തെ�യും തെ�
കൂെടയു� കു�ികെളയും കൃ��െ� കഥയിെല
കഥാപാ�ത�ളായി കാണു�ു. ചിലേ�ാൾ കൃ��ൻ തെ�
ചാര�് നട�ു�തായും മ�ുചിലേ�ാൾ സ�യം
കൃ��നായി ധരി�ുകയും, എ�ാ ൈദവബിംബ�ളും
നശി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�ുകയും െച�ു�ു. എ�ാൽ
ജീവചരി�തകാരൻ അ�ീണനും തെ� ആഖ�ാന�ിൽ
ദൃഢനി�യമു�വനുമാണ്. അവർ ശു�മായ
േബാധ�ിെ�യും ആന��ിെ�യും സമു�ദ�ിൽ
�ാപി�െ��ിരി�ു�ുെവ�് അയാൾ പറ�ു
നിർ�ു�ു.

്



ഈ സമയ�് അവർ കൃ��ഭാവം �പകടി�ി�ാൻ
തുട�ു�ു, ഇത് അ�ുത�ളുെട കാലഘ�മാണ്:
അവർ�് തെ� േ�പ�കെര നിലനിർേ��തു�്,
അവർ െവ�ം പാലും പാൽ മിഠായിയും ആ�ു�ു.
ആയിരം േപർ�് വിതരണം െച��ു കഴി�ി�ും ആ
മിഠായിയുെട പാ�തം നിറ�ു തെ� ഇരി�ു�ു. ഇത്
എവിെടേയാ േക�ി�ു�തുേപാെല േതാ�ു�ിേ�? അവർ
ഒരു മര�ി�യിൽ കിട�ുെകാ�്
അ�രീ��ിേല�ുയരു�ു. ക�ു� കർ��രം
വിഴു�ു�ു. ചുരു��ിൽ ഈ അ�ുത�പവർ�ികൾ
എ�ാ അഭിരുചികൾ�ും േയാജി�ു�തായതിനാൽ
ആളുകൾ അത ് സ�ീകരി�ുകയും സുധാമണിയുെട
ൈദവികതയിൽ വിശ�സി�ുകയും െച��ു. ഈ
സമയ�ാണ് അവൾ ഒരി�ൽ ൈദവ�ിെ� ശ�ം
േക�ത് “നീ എെ� ഒ�ം ഒ�ായിരി�ു�ു” എ�ാണ് ആ
ശ�ം പറ�ത്. അവെളാരു മഹാ�ാവാെണ�് ഒരു
േജ�ാതിഷി �ിരീകരി�തായും ജീവചരി�തകാരൻ
പറ�ിരി�ു�ു. അ�ുത�ൾ തുടരു�ു: ഭ�ർ
ഒ�ുകൂടു�ിട�് ഒഴിെക മെ��ായിട�ും അവൾ മഴ
െപ�ി�ു�ു, അവൾ നാവുെകാ�് ഒരു മൂർഖൻ
പാ�ിെന ചുംബി�ു�ു, മു�ുവരുെട വല നിറയാനായി
അവൾ കടൽ�ീര�് നൃ�ം െച�ു�ു, അവൾ വിഷം
കലർ� പാൽ കുടി�ുകയും അത് ഒരു രീതിയിലും
ബാധി�ാതിരി�ുകയും െച�ു�ു. ചി�ികൾ അവൾ
വിള�ുകളായി ഉപേയാഗി�ു�ു, തിരികൾ
എ�യി�ാെത രാ�തി മുഴുവൻ ക�ു�ു. പല �പാേദശിക
വിമർശകരും അവളുെട അ�ുത�ളിൽ വിശ�സി�ി�,
എ�ാൽ െപാതുവിൽ അെതാരു �പ��മായി ആർ�ും
േതാ�ിയി�. ഒരി�ൽ “ഇ�ു മുതൽ, കു�ി എേ�ാഴും
ശു�യായിരി�ും” എ�് അവൾ കൃ��ഭാവ സമയ�്
മ�ു �പവചന�േളാെടാ�ം തെ� പിതാവിെന
അറിയി�ു�ു. പാവനമായ ഈ വാ�ുകളുെട അർ�ം
എെ��ാൽ: അവർ�് ഇനി മാസംേതാറും
ആർ�വമു�ാകില� എ�ാണ്103. സത�സ�മായി



�
പറ�ാൽ അതാരും �ശ�ിേ�� കാര�ം തെ� ഇ�.
അവരുെട െചറു�കാലെ� ജീവിതവും
പി�ീടു�ാകു� സംഭവ�ളും കണ�ിെലടു�ാൽ
അവരുെട അെമേനാറിയ (ആർ�വമില�ാ� അവ�)
ആ�ര�കരേമാ അ�ുതകരേമാ ആയ സംഭവമ�.
എ�ാൽ ഇവിെട ഇെതാരു േരാഗമായി��, വിശു�ിയുെട
ല�ണമായാണ് കരുതെ�ടു�ത്. അതുകൂടാെത,
ഞ�ൾ ch III.4 ൽ ക�തുേപാെല., അവൾ�്
കുറ�ുകാലം ആർ�വമില�ായിരു�ിരി�ാം, എ�ാൽ
പി�ീടവൾ അനിേഷധ�മായി അവരുെട ആേരാഗ�ം
വീെ�ടുെ��ിലും, ഈ ഘടകം മിഥ�യുെട
അടി�ാന�ളിെലാ�ായി തുടർ�ു.

കൃ��ഭാവസമയ�് അവളുെട അ� അവെള
ബഹുമാനി�ിരു�ുെവ�ിലും മ�ു സമയ�ളിൽ അവർ
അവെള ഉപ�ദവി�ു�ത് തുടർ�ു. കൃ��ഭ�നായ
അവളുെട പിതാവും ഈ ഭാവസമയ�ൾ ആസ�ദി�ു,
എ�ാൽ അവളുെട സേഹാദരൻ അവൾ�് �ഭാ�ാണ്
(��ീേസാ�ഫീനിയ) എ�ാണ് പറ�ത്.
ഭാവ�ൾ�ുേശഷം ഭ�േരാട് സംസാരി�ു�ത്
അവളുെട അ� വില�ിയിരു�ു. ഒരു സായാ��ിൽ
ഈ െപൺകു�ിയുെട ഭാവ�ൾ ഒരുതരം ഉ�ാദമാെണ�്
ഒരയൽ�ാരൻ സുഹൃ�ിേനാടു പറ�്
ചിരി�ു�തും, അവെള വിവാഹം കഴി�ി�ാൽ എ�ാം
സുഖമായിെ�ാ�ും എ�് പറയു�തും സുധാമണി
േക�ു. അവൾ വീ�ിേല�് ഓടിെ��് കൃ��േനാട്
സഹായ�ിനായി അേപ�ി�ു. ഈ സംഭവം ഈ
െപൺകു�ിയുെട അത�ു�ത ആ�ീയ മേനാഭാവെ�
കുറി�ു� രചയിതാവിെ� ��ു തിപാടലുകെള
അസാധുവാ�ു�ു. എ�ാൽ െപാരു�േ�ടുകൾ�്
വിശ�ാസ�ിൽ ഒരു �ാനവുമി�.

ഇെത�ാം മന�ിലാ�ി മൂ�് േപജ് കഴിയുേ�ാേഴ�ും:
സുധാമണി കൃ��ാവേബാധ�ിൽ ഉറ�ുനിൽ�ുകയും
കൃ��നുമായി താദാ��ം �പാപി�ുകയും



െച��ുകഴി�തിനാൽ, ഭ�ിപൂർ�മു�
നിര�രസാധനയാൽ ൈദവസമീപേ��ു�
പരിണാമം അസാധ�മായി. ഒരു �പകാശ
ദർശന�ിനിടയിൽ േദവി �പത��യായതും അവൾ
വിളി�ുപറ�ു “കൃ��ാ, അ� വ�ിരി�ു�ു! എെ�
അ�യുെട അടുേ��് െകാ�ുേപാകൂ! എനി��െയ
ആലിംഗനം െച�ണം!” കൃ��ൻ തെ� മെ�ാരു
േലാകേ��് ഉയർ�ു�തായി അവൾ�് േതാ�ി,
എ�ാൽ അ�െയ എ�ും കെ��ാനായി�. ഓർ�ൂ,
ഇ�െനയാണ് “പരമാന��ി� സാഗര�ിൽ
ആറാടുകയും” “പൂർ�മായ മനഃശാ�ി
ൈകവരി�ുകയും”, “ൈദവ�ിൽ പരമമായ വി�ശമം
കെ��ുകയും”, “പരിശു�മായ സ�യിൽ
�ാപി�െ�ടുകയും” െച��ു എ�് പറയെ�� അവൾ�്
�പപ��ിെ� അ�യായ േദവിെയ ആരാധി�ുകയും,
േദവിയുമായി ലയി�ു�തിേല�് നയി�ുകയും
െച�ു� ആ�ീയ പരിശീലന�ിൽ
ഏർെ�േട�തിെ�യും (ജീവചരി�ത�പകാരം)
�പപ�മാതാവിെ� രൂപ�ിലു� ൈദവീകതെയ
തിരി�റിേയ�തിെ�യും തീ�വമായ ആവശ�കത
േതാ�ിയത്. അ�െന അവർ വീ�ും ആ�ീയ
യാ�തയിൽ ഏർെ���. അ�മായി എ�ും
വിശ�സി�ുകയും ഭ�ിയിൽ മുഴുകുകയും െച�ു�
മന�ുകൾ�് മാ�തേമ ഈ കഥയിെല അസംബ�ം
കാണാതിരി�ാനാകൂ. ഒരാൾ പരമാ�ാവിെന
അെ��ിൽ “x” എ� ൈദവ�ിെ� സ�െയ
അറിയുകയും അതിൽ ലയി�ുകയും െച��ി�ുെ��ിൽ
പിെ� മെ�ാരു വഴിയും അയാൾ�് മു�ിലു�ാവി�,
മെ��ിലൂെടയും കട�ുേപാകാൻ ആ�ഗഹവും
ഉ�ാവി�, കാരണം അഹം എ�ത് പരമാ�ാവിൽ
മുഴുകി കഴി�ിരി�ു�ു. അതിനുേശഷം “Y” എ�
അേത ൈദവ�ിെ� മെ�ാരു �പതിരൂപവുമായു�
േവർപാടിെ� േവദന അവർ�നുഭവെ�ടുകയും
ത�യീഭവി�ാൻ ഇ�ി�ുകയും െച�ുെ��ിൽ

്



അതിനർ�ം അവർ ആദ�ം തെ� ല���ാന�്
എ�ിയിരു�ി� എ�ാണ്, ജീവചരി�തകാരൻ നെ�
വിശ�സി�ി�ാൻ �ശമി�ു�തിൽ നി�ും വിഭി�മായി.
അതു മാ�തവുമ� സംഭവ�ളുെട ഈ വഴി�ിരിവ്
സൂചി�ി�ു�ത് ഹൃദയേവദനയും വിരഹവും
ഉേപ�ി�െ��തിെ� േവദനയും േകണേപ�ി�ലും
േതാരാ� ക�ീരുെമാെ�യായാണ് ഈ കൗമാര�ാരി
സ�യം തിരി�റിയു�ത് എ�ാണ്. അവളുെട പുതിയ
പാത എ�് വിവരി�ിരി�ു�ത് പഴയതിെന�ാൾ ഏെറ
ദുഃഖകരവും ആയിരു�ു. അവൾ അവളുെട �പിയെ��
വിേനാദം പുനരാരംഭി�ു: കരയുക ഏ�ലടി�ുക
കരയു�തിേനാെടാ�ം യാചി�ുക എ�ി�െന.
എ�ാ�ിലും അ�െയ കാണുകയും അ�െയ നിര�രം
അേന�ഷി�ുകയും െച��ു. സ്േനഹവാ�ല��ളുെട
അഭാവ�ിലും സ��ം അ�യുെട കഠിനമായ
െപരുമാ��ിലും ൈവകാരിക ദാരി�ദ�ം അനുഭവെ��
അവൾ നാലുകാലിൽ ഇഴയു� ഒരു കു�ായി സ�യം
സ�ൽ�ി��െകാ�്, �പകൃതിയുെട അ�യായ തെ�
ദിവ�മാതാവിെന േതടി�ര�ു. ഒരു
ര�ുവയ�ുകാരിയായി സ�യം തിരി�റി� അവൾ
അയൽപ�െ� കു�ിെന മുലയൂ�ു� സ്�തീയുെട
അടുേ��് മുലകുടി�ാനായി േപായി. ഇത് പലതവണ
ആവർ�ി�േ�ാൾ കു�ിെന മുലയൂ�ു�ത് ആ
സ്�തീ�് വളെര സ�കാര�മായി െചേ��ി വ�ു.
സുധാമണി രാ�തികാല�ളിൽ ഉറ�ാെത
�പപ�മാതാവിെ� വിചാര�ാൽ ആസ�യായി
സമയം കഴി�ു. അവർ സ�യം പറയു�ത്: “എനി�്
ഒരി�ലും ഒരു ഗുരു ഉ�ായിരു�ി�, ആരാലും ഞാൻ
ദീ� സ�ീകരി�ി�ി�; എെ� ഏക മ��ം അ�ാ! അ�ാ!”
എ�ത് മാ�തമാണ്. ഇത് ഗുരുവിെന�ുറി�ു� അവരുെട
ദർശനവുമായി േചർ�ുവായി�ുേ�ാൾ ആരും
ആ�ര�െ��ുേപാകും.

കൃ��െന േതടി അല�േ�ാൾ അവർ കാണി�ിരു�
മാനസിക അസ�ാ���ളുെട പതിൻമട�്



അധികമായിരു�ു ര�ാമെ� തവണ അവർ
�പദർശി�ി��. അവൾ ചിറയിെല
മനുഷ�വിസർജ��ിേല�് എടു�് ചാടു�തും,
േദവിെയ കടി�ുകയും മുടി വലി�ു പറി�ുകയും,
േദവിെയ അടി�ാനായി ഉല�െയടു�ുകയും എ�ാം
െച�ു�ു. എ�ാൽ ഈ മർ�ന�െളല�ാം താൻ സ�യം
ഏൽ�ി�ുകയാെണ�് അവൾ അറിയു�ുമി�. ഇവിെട
ബാല�-ൈശശവ കാലേ��ു�
തിരി�ുേപാവലിെനാ�ം, ഒരു ബ��ിൽ അവൾ�ക്
ആെക അറിയു� സ��ം അ�യുെട അ�കമാസ�മായ
െപരുമാ�ം (സ�യം പീഡയും, സ�യം ആ�കമണവും)
അനുകരി�ിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഈ അസംഭവ�മായ കഥ
നാം വിശ�സി�ണെമ�് ജീവചരി�തകാരൻ തുടർ�ും
ആ�ഗഹി�ുകയും ഇവെയ�ാം സാധാരണ�ാർ�്
മന�ിലാവാ� ഭ�ിയുെട പരേകാടിയിലു�
�പവർ�ികളാെണ�് �ാപി�ാൻ �ശമി�ുകയും
െച�ു�ു. അവളുെട കുടുംബം അവൾ�് �ഭാ�ാെണ�്
വിശ�സി�ുകയും നി�ി�ു�ത് തുടരുകയും െച�ു�ു.
ഇത് സഹി�ാൻ കഴിയാതിരു�തിനാൽ അവൾ
ഒരുതവണ കൂടി കടലിൽ ചാടി ആ�ഹത� െച�ാൻ
തീരുമാനി�ു�ു. എ�ാൽ കടൽതീര�് എ�ിയതും
അവൾ ഒരു േയാഗനി�ദയിേല�് കട�ു. അവളുെട
“ആ�ീയേതജ�ും എ�ാം ഉൾെ�ാ��� സ്േനഹവും”
(ഈ ആശയം പറയാൻ കി�ു� ഒരവസരവും
ജീവചരി�തകാരൻ െവറുെതവി�ി�ി�) തിരി�റി�
�ഗാമീണർ�്, കുടുംബ�ിനുേവ�ി രാ�കലി�ാെത
ക�െ�ടുകയും ഇേ�ാൾ എ�ാവരാലും
തിര��രി�െ�ടുകയും െച�� അവേളാട് സഹതാപം
േതാ�ി. കഠിനമായ തപം െകാ�്, അവളുെട ശരീരം
അത�ധികം ചൂടാകു�തിനാൽ ഉ�ുെവ�ം നിറ�
തടാക�ിൽ ഇറ�ി തണു�ി�ു�ത് പതിവായിരു�ു.
അ�െനയിരിെ� െപാടു�െന, അവൾ ഒ�ുകിൽ
ചിരി�ുെകാ�് നില�് കിട�് ഉരുളും, അെ��ിൽ
െപാ�ി�ര�ുെകാ�് നിലവിളി�ും. അവൾ



പാടുകയും അ�െയ അേന�ഷി�ുകയും െച�ുേ�ാൾ
നിയ��ണം വി�് കരയുകയും തറയിൽ
കിട�ുരുളുകയും, സ��ം വസ്�ത�ൾ കീറുകയും
െച�ു�ു, എ�ി�് ഉ�ാദേ�ാെട ചിരി�ുെകാ�്
എഴുേ��് എ�ാ ദി�ുകളിേല�ും ഓടാൻ തുട�ു�ു.
ചിലേ�ാൾ �ഗാമവാസികൾ അവെള െചളിയിൽ നി�്
കെ��ുകയും എടു�് കുളി�ി�് വസ്�തം
ധരി�ി�ുകയും െച�ു�ു. ഈ പറ�േതെത�ിലും
സന�ാസെ��ുറി�ാേണാ എ�് ഇവിെട ആർ�ും
ആ�ാർ�മായി സംശയി�ാം, എ�ാൽ ആഖ�ാനെ�
തട�െ�ടു�ാതിരി�ാനായി നമു�് മൗനം പാലി�ാം.

അതിനുേശഷം വരു�ത് െസ� ്
�ഫാൻസിസി� േറതുേപാെല േതാ�ി�ു� ഒരു
ചാപ്�റാണ്. അത് മൃഗ�ൾ�ായി നീ�ിവ�ിരി�ു�ു,
അവയുെട സംസാരി�ാനു� കഴിവും, മനുഷ�െര�ാൾ
ന�ായി അവെള മന�ിലാ�ാനു� കഴിവും:
ഉദാഹരണ�ിന് അവൾ ധ�ാന�ിൽ നി�്
പുറ�ുവരാനും, അവൾ�് അകിട് നൽകാനുമായി ഒരു
പശു അവിെട കാ�ുനിൽ�ും, അവൾ പശുവിെ� പാൽ
േനരി�് കുടി�ുകയും െച�ും. അതുകൂടാെത മെ�ാരു
പശുവും അവൾ�് പാൽ നൽകാനായി ആറ് കിേലാമീ�ർ
നട�് വരുമായിരു�ു. മനുഷ�ർ അവൾ�് ചൂടു� പാൽ
നൽകുേ�ാൾ അവൾ അത് ഛർ�ി�ുമായിരു�ു,
പശു�ൾ�് ഇത് അറിയാമായിരു�ുവെ�ത. അവൾ
കരയുേ�ാൾ ത�കൾ സഹതപി�ുകയും കൂെട
കരയുകയും െച�ു�ു, അവളുെട വിശ�റി�്
പരു�ുകൾ അവൾ�രികിൽ മ��െ� ഇ�ി�ു
പറ�ുകയും അവളത് പ�യായി തെ� കഴി�ുകയും
െച��ിരു�ു, �പേദശെ� പൂ� അവെള ചു�ി��ി നട�ു,
അവെള അസ��തകളിൽ നി�് കരകയ�ാൻ നായ
അവളുെട മുഖം ന�ുകയും അവേളാെടാ�ം
കരയുകയും െച��ു, ആട് അവളുെട മടിയിൽ
മരി�ുവീണു എ�ി�െന. രചയിതാവ് അ�ുതകരെമ�്



നെ� വിശ�സി�ി�ാൻ ഉേ�ശി�ു� പല കാര��ളും
മൃഗ�ളുെട സ�ാഭാവിക േച�� കളാണ്: നെ� ഇ�മു�
പൂ� നമു�് ചു�ും കറ�ി നട�ു�തും മു�ി
ഉരു�ു�തും, നായ നെ� ഉണർ�ു�തും നേ�ാട്
സഹതപി�ു�തും അനുകരി�ു�തും മ�ും.
എ�ിരു�ാലും സുധാമണി വീ�് പറയു�തനുസരി�്,
“ഒരാൾ�് സമദൃ�ി ലഭി�ുേ�ാൾ, അ�കമകാരികളായ
മൃഗ�ൾ േപാലും അയാളുെട സാ�ിധ��ിൽ
സൗഹൃദ�ിലാകു�ു”. ആയിേ�ാെ�, എ�ാലവർ
ആ�കമണകാരികളായ കാ�ുമൃഗ�ളുെട കൂെടയ�
കഴി�ത് എ�് മാ�തം ഓർ�ി�ി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ു. െത�ിൻ േതാ�ിന് താെഴ അവളുെട
വീ�ുമു�െ� പ�ി, പൂ�, ആട് എ�ിവയാൽ ചു�െ��
ഒരു സാധാരണ െപൺകു�ി മാ�തമായിരു�ു അവൾ.

“അനശ�ര സ്േനഹ�ിെ� സാഗര�ിൽ നീ�ി�ുടി�
അവളുെട സാ�ാത്കാര�ിെ� തലം” നെ�
േബാധ�െ�ടു�ാൻ രചയിതാവ് മെ�ാരു അവസരം
കെ��ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ അേത സമയം അവൾ
േബാധംെക�ു വീഴുേ�ാൾ മാ�തം അവസാനി�ു�
അവളുെട അനിയ��ിതമായ ചിരിയും കര�ിലും കൂടി
അയാൾ വിവരി�ു�ു�്. സാധാരണ രീതിയിൽ
ഉറ�ുകേയാ ഭ�ണം കഴി�ുകേയാ െച�ാെത, അവൾ
ചിലേ�ാൾ കു�ി�ി�ും സ��ം വിസർ��ം േപാലും
വിഴു�ു�ു. ഹൃദയേവദനയുെടയും യാചനയുെടയും
നിലയ്�ാ� ക�ുനീർ �പവാഹ�ിെ�യും
ശ�ാസംമു�ലിെ�യും ആ�ഹത�ാ�പവണതയുെടയും
ഒടുവിൽ അവൾ േദവിയുെട സാ�ിധ�ം അനുഭവി�ു. ഈ
അനുഭവെ� കുറി�് വിവരി�ു� ഒരു പാ�ിൽ
അ�യുെട ദിവ�െവളി�ം അവളിൽ ലയി�ു എ�ും
േശഷം പരമമായ സത�ം െവളിെ�ടു�ിെയ�ും
പറയു�ു. �പപ� മാതാവിെ� ചു�ുകളിൽ നി�്
േനരി�് ലഭി�തായി പറയു� ആ വാ�ുകൾ “നി�ിൽ
ലയി�ുക നീ മനുജാ....” എ�താണ്, എ�ത സാധാരണം
അേ�? അ�യുെട വാ�ുകളുെട ഹൃദ�മായ
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ഓർ�യിലാ� അവളുെട പാ�് അവസാനി�ു�ത്:
“േപാരുെകേ�ാമേല േജാലികൾ നിർ�ി നീ എേ�ത്
തെ�െയെ��ും.” സാ�ാത്കാരം േനടി
െകാടുേ��ിയിരു� ഈ അ�ുതകരമായ
അനുഭവ�ിനുേശഷം, അവൾ�് ദൃശ�മായ
േലാകേ�ാട് കടു� െവറു�് േതാ�ുകയും സ�യം
ഒളി�ാനായി നില�് കുഴികൾ കുഴി�ുകയും െച��ു
എ�ാണ് രചയിതാവ് നേ�ാട് പറയു�ത്. അവൾ�്
�ഭാ�ാെണ�് േനരേ�തെ� കരുതിയിരു�വർ�്
ഇേ�ാൾ പൂർ�മായും േബാധ�െ��ു, എ�ാണ് അയാൾ
തെ� പറ�ിരി�ു�ത്. കൃ��െ� രൂപ�ിൽ ഈശ�ര
സാ�ാത്കാരം ലഭി�ുകയും, പരമാ�ാവിൽ
ലയി�ുകയും, ജീവിതകാല�ുതെ� നിത�ശാ�ി
ലഭി�ുകയും െച�� ഒരാൾ�്, വീ�ും േദവിയിേല�്
ലയി�ാനു� അതിയായ ആ�ഗഹം ഉ�ാവുകയും,
അഗാധമായ മേനാവി�ഭാ�ിയിൽ മുഴുകുകയും, ഒടുവിൽ
േദവിയുെട �പകാശം അവളിൽ ലയി�്
ഈശ�രസാ�ാത്കാര�ിെ� ആന��ിൽ
ആറാടുകയും െച��േശഷം, വീ�ും ഭൂമി�ടിയിൽ
ഒളി�് മേനാനില െത�ി െപരുമാറു�ത് തുടർ�ു. ഈ
അതിശയകരവും പര��രവിരു�വുമായ ആഖ�ാനം
സ�ീകരി�ു�തിന് ഒരുപാട് (അ�മായ) ഭ�ിയും
(വിേവചനരഹിതമായ) വിശ�ാസവും േവ�ിവരും.
കാരണം സാമാന�ബു�ി തിക�ും വ�ത���മായ ഒരു
യഥാർ��െ�യാ� തുറ�ുകാണി�ു�ത്. എ�ാ
കാര��ളിലും ഏകത�െ� അവൾ
തിരി�റിയു�ുെവ�ിലും, അവൾ അേ�ാഴും ദ���െ�
അസഹനീയമായി കാണു�ു. ഒടുവിൽ അവൾ�്
മനുഷ�രാശിെയ േസവി�ാനു� ഉൾവിളിയു�ായി,
മനുഷ�രാശിെയ ഭൂമിയിെല േ�ശകരമായ
നിലനിൽ�ിൽ നി�് ര�ി�ാനും ആ�ഗഹി�ു. അവൾ
വളെരയധികം ക�െ��ിരു�ുെവ�ിലും, അത്
എ�ാവരുെടയും അനുഭവമായിരി�ണെമ�ി�േ�ാ.
അ�െനയാണ്, േലാകെ� െമാ��ിൽ



നിരസി�ുകയും േലാക�ിന�ുറം ൈദവ�ിേല�്
തിരിയുക എ�താണ് ഏക േപാംവഴി എ�്
ചി�ി�ുകയും െച��ത്. “അവൾ” കാര��ൾ എ�െന
േനാ�ി��ു എ�താണ് ഇത് കാണി�ു�ത്.

1975 െ� അവസാന�ിൽ, കൃ��ഭാവം �പകടി�ി�്
ആറുമാസ�ിനുേശഷം അവൾ തെ� ആദ�െ�
േദവീഭാവം �പകടി�ി�ു. രചയിതാവ് ഭാവെ�
“മാനസികാവ�” ആയും, കൃ��േനാേടാ േദവിേയാേടാ
ഉ� അവളുെട ആ�ബ��ിെ� �പകടനമായും
വിേശഷി�ി�ു�ു, എ�ാൽ �ഗാമീണർ�് അത്
തൽ�ാലേ��ു� ബാധ മാ�തമായിരു�ു.
കൃ��ഭാവ�ിൽ നി�് േദവീഭാവ�ിേല�ു�
പരിവർ�നം സംഭവി� രീതിയും വിചി�തമാണ്.
കൃ��ഭാവ�ിനിെട ചില േദശവാസികൾ ഭ�െര
േ�ദാഹി�േ�ാൾ അവൾ ഒരു െപാ�ി�ിരിേയാെട
എഴുേ��്, േ��തം വി�ുേപായി േദവിയായി മാറി.
അേ�ാഴെ� വികാരം അവളുെട സ��ം വാ�ുകളിൽ
പറ�ാൽ, “ഈ നീതിെക�വെര നശി�ി�ാൻ”
എ�തായിരു�ു. ഈ �പ��ാവനയുെട പ�ാ�ല�ിൽ
േനാ�ിയാൽ, ഇതിെനയാണ് സർ�വ�ാപിയായ
സ്േനഹ�ിെ� അവതാരെമ�് രചയിതാവ്
വിളി�ു�ത്: “ഇനി മുതൽ ഞ�ൾ അവെള
പരിശു�യായ അ� എ�് വിളി�ും”. ഇവിെടയും,
അയാേളാ (അവേരാ) ഈ െപാരു�േ�ട് കാണു�ി�:
നശി�ി�ും, സ്േനഹി�ും... എെ�ാരു ൈവരു��ം.
പെ� ഇതാണ് അവൾ�റിയു� േലാകം “മുകളിൽ
നി�് അവർ�് ലഭി� ദൗത�ം” േപാലും
നിലനിൽ�ു�തല�. ഉ�ിൽ നിെ�ാരു ശ�ം ഇ�െന
പറയു�തായി േതാ�ി “എ�ാ ജീവജാല�ളുെടയും
ഹൃദയ�ിൽ എെ� ആരാധി�ുകയും ഭൗതിക
ജീവിത�ിെ� ക��ാടുകളിൽ നി�് അവെര
േമാചി�ി�ുകയും േവണം” ത��ചി�യുെടേയാ
ആ�ീയതയുെടേയാ ഏതാനും േപജുകൾ
വായി�ി�ു�വെര�ാം േക�ി�ു�ാവും 1. ലൗകിക



ജീവിതം എ�ായ് േ�ാഴും ക�ത നിറ�തായിരി�ും. 2.
ലൗകിക ജീവിതമ� ക��ാടുകളുെട ഉറവിടം, മറി�്
ബ��ളും അവയിെല താദാ��വുമാണ്. ഈ
അടി�ാന ത���ൾ സുധാമണിേ�ാ
ത��ചി�യിൽ പരിശീലനം േനടിയ അവരുെട
ജീവചരി�തകാരേനാ വ��മാെണ�് േതാ�ു�ി�. 81
ആം േപജിൽ, “ദ റിയൽ �ൂ�”് എ� അധ�ായ�ിൽ,
ത��ചി�യിെല ന�ുെട ബിരുദാന�രബിരുദ�ാരൻ
എഴുതിയിരി�ു�ത്: “അ�െന സുധാമണി
പരിശു�മായ സ�യുെടയും ആന��ിെ�യും
മഹാസമു�ദ�ിൽ �ാപിതയായി, പരിപൂർ�മായ
മനഃശാ�ി േനടി” എ�ാണ്.

ന�ൾ ഒടുവിൽ അവരുെട ആ�ീയദൗത��ിെ�
ആരംഭ�ിെല�ിയിരി�ു�ു, അ�യുെട
രൂപ�ിലു� ൈദവെ� അറി�ു കഴി�േ�ാൾ,
“�പപ�ം ഒരു കുമിളയായി നിലനിൽ�ു� തെ�
രൂപരഹിതമായ സ�യിൽ നി�ും വിഭി�മായി
മെ�ാ�ും അവൾ�് കാണാൻ കഴി�ി�”.
വിചി�തെമ�ു പറയെ� േമൽ�റ� അനുഭവ�ളിലൂെട
ആ�സാ�ാത്കാരം ലഭി�ു കഴി�ി�ും അവർ
ആ�ീയ പരിശീലനം തുടർ�ുെകാേ�യിരു�ു-
“എ�ിന”് േവ�ി “ആരാണ”് പരിശീലി�ു�ത്? ഈ
ആവശ�ം �പകടി�ി�ാൻ ഒരു വ��ിയായി
അഹംഭാവ�ിൽ നിലനി�ിരു�ത് ആരാണ്? എ�്
ന�ൾ അൽഭുതെ�േട�തു�് – ൈദവ�ിെ� എ�ാ
രൂപ�ളും ഒേര ദ�യമ�ാ� യാഥാർ���ിെ� പല
മുഖ�ളാെണ� �ിതി�്, അവൾ കൃ��നിലൂെട
സാ�ാത്കാരം േനടി�ഴി�ിരു�തിനാൽ
തത��ിൽ പിെ� േപാകാനായി ഒരിടേമാ അെ��ിൽ
എവിെടെയ�ിലും േപാകാനായി ഒരാേളാ ഇ�. പേ�
അവൾ�് േദവിെയ സാ�ാത്കരി�ാനു�
േമാഹമു�ായി. േബാംെബയിൽ ഉ� ഒരാൾ�്
ദി�ിയിേല�് ചില കാര�നിർ�ഹണ�ൾ�ും േപ�ർ



വർ�ുകൾ�ും േവ�ി േപാേക� ആവശ�മു�ായി
എ�് സ�ൽ�ി�ുക. ദി�ിയിെല�ിയ േശഷം, എ�ാൽ
ഇനി മ�ദാസിൽ നി�് ദി�ിേല�് േപായി േനാ�ാം
എ�യാൾ തീരുമാനി�ു�ു. തുടർ�് മ�ദാസിേല�്
േപാവുകയും അവിെട നി�് ഒരു െ�ടയിനിൽ
ദി�ിയിേല�് വരികയും െച�ു�ു. വീ�ും ദി�ിയിൽ
എ�ിയ അയാൾ, എ�ാൽ ഇനി കൽ��യിൽ നി�്
ദി�ിയിേല�് വ�ു േനാ�ാം എ�് കരുതു�ു. ഇ�െന
അയാൾ ആ�ഗഹി�ു��തയും തവണ നട�ു�ു.
അയാൾ തെ� ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ളും േപ�ർ
വർ�ുകള�ം ആദ�െ� തവണ തെ�
പൂർ�ിയാ�ിയിരുെ��ിൽ എ�ാണ് അയാൾ
െച�ുമായിരു�ത്? വ��മായും അയാൾ വീ�ിൽ
തിരി�ുേപാവുകയും തെ� ജീവിതവുമായി മുേ�ാ�ു
നീ�ുകയും െച�ുമായിരു�ു. എെ� അഭി�പായ�ിൽ,
ന�ൾ ചർ�െച��� ഈ �പേത�ക സാഹചര��ിൽ
എ�് സംഭവി�ിരി�ാെമ�ാൽ, വഴിയിൽ വ�്
അവളുെട േരഖകൾ ന�െ�ടുകയും നടപടി�കമ�ൾ
മറ�ുകയും െച��തിനാൽ, േബാംെബ ഒഴിെകയു� മ�്
നഗര�ളിൽ നി�് ഒരാൾ�് ദി�ിയിൽ എ�ാൻ
കഴിയുേമാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ അവൾ സമയം
െചലവഴി�ു�ു. എ�ാ േറാഡുകളും ദി�ിയിേല�് ആണ്
നയി�ു�ത് എ�് കാണി�ാനായിരി�ുേമാ ഇത്?

സുധാമണിയും അവരുെട ജീവചരി�തകാരനും,
അവളുെട അനുഭവ�ൾ ആെക കുഴ�ുമറി�തും
പര��രവിരു�വുമായി�ും, അവൾ�് പരമമായ
സാ�ാത്കാരമു�ായി എ�് സാധ�മായ എ�ാ
വിധ�ിലും നെ� വിശ�സി�ി�ാൻ �ശമി�ു�ു. ഇത്
യാഥാർ��വുമായി അേശഷം െപാരു�െ�ടാ�ത്
ആെണ�ിലും. സുധാമണി�് ആ�ീയ “അനുഭവ�ൾ”
ഉ�ായിരു�ു എ�ത് നിേഷധി�ാനാവാ�താണ്,
പേ� അവർ പറയു�േതാ അവരുെട ജീവചരി�തകാരൻ
അവകാശെ�ടു�േതാ എ�ുതെ�യായാലും അവരുെട



യാ�ത ഒരി�ലും ല���ിൽ എ�ിയതായി
േതാ�ു�ി�. അയാൾ തുടർ�ു പറയു�ത് എ�ാെണ�്
േനാ�ുേ�ാൾ നമു�ത് വ��മായി മന�ിലാകും.
ന�ൾ ഗുരുവായി കാണാൻ ആ�ഗഹി�ു� ആളും
ന�ൾ തെ�യും ആ�ീയ പരിണാമ�ിെ� ഏത്
തല�ിലാെണ�് കൃത�മായി അറിയാൻ സാധി�ു�
തര�ിലു� �പാേയാഗിക ത��ചി�കളാൽ
സ��മാണ് ഭാരതം. അതുെകാ�ുതെ� ആർ�ും
എ�ും അവകാശെ�ടാൻ സാധ�മ�. സത�ം പറ�ാൽ
ഈ ജീവചരി�തം വായി�ു�വർ�് ഒരു െക�ി�മ�
ആഖ�ാന�ിെ� �പതീതിയാണ് ലഭി�ു�ത്.
നിർഭാഗ�വശാൽ, പല ഇ��ൻ ഗുരു��ാരുെടയും
അെ��ിൽ ഇ���ാെരേ�ാെലയായ ഗുരു��ാരുെട
കാര�വും ഇ�െന തെ�യാണ്: പരിശീലന�ിൽ
ആ�ാർ�തയും അർ�ണേബാധവുമു� ഒരു
അേന�ഷി, ഒേ�ാ അതിലധികേമാ തീ�വമായ ആ�ീയ
അനുഭവ�ൾ�് േശഷം അതിെന ചു�ി��ി ഒരു
ആഖ�ാനം ഉ�ാ�ു�ു. ഈ സമയമായേ�ാേഴ�ും
സേഹാദരന് അവളുെട ഈ നിഗൂഢമായ മതി�ഭമം
സഹി�വ� എ� നിലയിലായിരു�ു. അയാൾ
നയ�ിൽ അവെള ഒരയൽവാസിയുെട
വീ�ിെല�ി�ുകയും, അവിെട ഒരുപ�ം െചറു��ാർ
ക�ിയുമായി അവെള വളയുകയും, െകാ�ുെമ�്
ഭീഷണിെ�ടു�ുകയും െച��ു. പി�ീട് ഏെറ
ജന�പിയമായ നാടക ൈശലിയിൽ, ക�ി വീശിയവൻ,
അവെള കു�ാനായി തുട�ിയേ�ാേഴ�ും
േവദനെകാ�് കുഴ�ുവീണു. പി�ീട് അ� അവെള
അേന�ഷി�ു വരികയും തിരി�ുേപാകു� വഴി�്
സുധിമണിെയ� “അഹംേബാധം ലവേലശം
േശഷി�ാ� സാ�ാത്കാരം ലഭി� ആ�ാവ”്
മൂ�ാമെ� തവണ കടലിൽ ചാടി ആ�ഹത� െച�ാൻ
തീരുമാനി�ു. ഇത് സംഭവ�മാേണാ എ�് നി�ൾ
ആേലാചി�ുെകാ�ുക. അവളുെട അ�
പരി�ഭമി�ുകയും അവെള പി�ിരി�ി�ുകയും െച��ു.



അവെള ഭീഷണിെ�ടു�ിയ ബ�ുവിെന പി�ീട്
ആശുപ�തിയിൽ �പേവശി�ി�ുകയും സുധാമണി
അവെന സ�ർശി�ുകയും െച��ു. തനി�്
�പതികാേര�യിെ��ും എ�ാൽ തനി�് ചു�ുമു�
സൂ��ജീവികൾ േരാഷാകുലരാെണ�ും അവർ
അവൾ�ുേവ�ി �പതികാരം െച�ുെമ�ും അവൾ
അവേനാട് വിശദീകരി�ു�ു. അയാൾ സംശയകരമായ
സാഹചര��ിൽ ര�ം ഛർ�ി�് മരി�ുകയും
െച�ു�ു. അവളുെട ചരി�തം േനാ�ിയാൽ
ഇ�ര�ിലു� �പതിഭാസ�ൾ
ആവർ�ി�ിരി�ു�തായി നമു�് കാണാം -
അനുയായികെള ഭയെ�ടു�ാനും പൂർ�മായ
അനുസരണ ഉറ�ുവരു�ാനും ഇതിലും ന� മാർ�ം
മെ��ു�്? ഇവിെട �ശ�ിേ��ത് എെ��ാൽ
ശി�േയാ �പതികാരേമാ നട�ിലാ�ു�ത് ഒരി�ലും
അവള�, അവൾ ഒരു മ�ുതു�ി േപാെല
കള�മി�ാ�വളായി തുടരു�ു: അവൾ�ുേവ�ി
വൃ�ിെക� േജാലി െച�ു�ത് എ�ാേയ്�ാഴും മൂ�ാം
ക�ികളാണ്. ജീവചരി�ത�ിെല സൂ��ജീവികളിൽ
നി�് വ�ത���മായി, ഇ�് മനുഷ�രാകു� മൂ�ാം
ക�ികളാണ് അത് നട�ിലാ�ു�ത്.

കൃ��- േദവീ ഭാവ�ളും ആ��യിൽ മൂ�ുദിവസം തെ�
വീ�ുമു��് തടി�ുകൂടു� ഭ�ജന�ിര�ും കാരണം
അസ��നായ അവളുെട അ�ൻ, േദവീഭാവ േവളയിൽ
അവളുെട അടു�ൽ വ�് തെ� മകെള തനി�് തിരിെക
നൽകാൻ േദവിേയാട് ആവശ�െ�ടു�ു. മറുപടിയായി,
അവൾ സംഭവ�ല�് നിർജീവയായി തളർ�ുവീഴു�ു.
അേ�ാൾ തെ� അവൾ മരി�ു എ�ും
നിമിഷ�ൾ�ു�ിൽ അവളുെട ശരീരം വിറ�ലി�ു
എ�ും രചയിതാവ് പറയു�ു. അ�ുത സംഭവം പറയാൻ
കി�ു� അവസരെമാ�ും ജീവചരി�തകാരൻ
പാഴാ�ിയി�ി� കാരണം യഥാർ�വും വിരസവുമായ
േലാക�് മരി�് മൂ�ു മണി�ൂർ പി�ി� േശഷം മാ�തേമ



റിഗർ േമാർ�ി� (ശവശരീരം വിറ�ലി�ു ദൃഢമാകൂ�
അവ�) തുട�ുകയു�ൂ, ഒ�ത് മണി�ൂർ
ആവുേ�ാൾ അതിെ� ഉ��ായിയിൽ എ�ുകയും
െച�ു�ു. എ�ാൽ ഇവ കഥകളും ഐതിഹ��ള�ം
ആയതിനാൽ, യാഥാർ��വുമായി
െപാരു�െ�േട�തി� എ�ാവും. ഏതായാലും
കാരണവർ �മ പറയുകയും കരയുകയും
�പാർ�ി�ുകയും, വിഷമ�ാൽ
േബാധംെകടുകയുെമാെ� െച��േ�ാൾ മകൾ
“കൃ��നായി” ജീവിത�ിേല�് തിരി�ുവ�ു,
“ശ�ിയി�ാെത കൃ��നും ഉ�ാകി�!” എ�ും പറ�ു.
സത�സ�മായി പറ�ാൽ, ഈ അസംബ��ിൽ
എനി�് താ��ര�ം േതാ�ുകേയാ അതിെ� ഉേ�ശം
മന�ിലാവുകേയാ െച��ി�ി�.

അധ�ായം ഒ�തിൽ, “ആ�ീയാേന�ഷിയുെട ഏ�വും
വലിയ ആയുധം സത��ിെ� വാളാണ്” എ�്
പറ�ിരി�ു�ു. ഇത് നി�ളുെട �ശ�യിൽെ�ടു�ി
എ�ുമാ�തം, കാരണം നമു�ിത് പി�ീട് ആവശ�മായി
വരും. രചയിതാവ് തെ� യു�ിയിൽ തെ� തുടരുകയും,
സുധാമണിെയ കൃ��ൻ, രാമൻ, േയശു, ബു�ൻ
എ�ിവരുമായി തുല�പദവിയിൽ ബ�െ�ടു�ുകയും
െച�ു�ു. ഒ�് �ശമി�ു േനാ�ു�തിൽ
െചലെവാ�ുമിെ��ിൽ എ�ുെകാ�് ആയി�ൂടാ? 1978
ൽ അവളുെട കടു� എതിരാളിയായിരു� സേഹാദരൻ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഷാദ�ിേല�ും
ആ�ഹത�ാ�പവണതയിേല�ും െപാെയ്�ാ�ിരു�ു:
അയാൾ�് കലശലായ സ�ിവാതമു�ായിരു�ു.
ജീവചരി�ത�ിെല വിവരണം അനുസരി�് സേഹാദരൻ
ഇനി അധികകാലം ഉ�ാവി� എ�് അവൾ തെ�
അ�േയാട് പറ�ിരു�ു. ഒരു ദിവസം,
ദർശന�ിെന�ിയ ഒരു മു�ീം സ്�തീെയ അയാൾ
ഉപ�ദവി�ുകയും �കൂരമായി അപമാനി�ുകയും െച��ു.
ആ സ്�തീ വ�ാെത നടു�ുകയും, ദർശനേവളയിൽ
കര�ുെകാ�് േദവിയുെട അടുെ��ുകയും െച��ു.



സുധാമണിയുെട ര�ം തിള�ു, േദവി ഇരി�ിട�ിൽ
നി�് എഴുേ��് ഇ�െന ശപി�ു: “ഈ ദുഃഖ�ിന്
കാരണമായവൻ ഏഴുദിവസ�ിനകം മരി�ും!”
എ�ായാലും ശപി�ുകയും െകാ�ുകയും ഒെ�
െച�ു� മഹാ�ാ�െള ഇ��യിൽ ക�ുകി�ാൻ വളെര
ബു�ിമു�ായിരി�ും- �പത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ
ഇ�ര�ിലു� നിർഭാഗ�കരമായ സംഭവ�ൾ അവിെട
ആവർ�ി�െ�ടുകയും െച��ു. ജീവചരി�തകാരൻ
പി�ീട് പറയു�ു�്: “ഇ��യുെട ആ�ീയചരി�ത�ിൽ
അവർ�് സമാനതകളി�”. അന�മായ അനുക�യുെട
മൂർ�ീഭാവമായ സ്േനഹമയിയായ ഞ�ളുെട അ�
ആെരയും ശി�ി�ു�ിെ��ും, എ�ാൽ തെ� ഭ�ർ
ക�െ�ടുേ�ാൾ, ൈദവം േപാലും അവെര
ക�െ�ടു�ു�വേരാട് �മി�ിെ��ും,
ഓേരാരു�രും അവരവരുെട കർ�ഫലം
അനുഭവി�ണെമ�ും രചയിതാവ് വ��മാ�ു�ു.
എ�ുതെ� പറ�ാലും അയാെള ശപി�ത്
അവളായിരു�ു. �പവചനെ��ുറി�് (രചയിതാവ്
“ശാപെ��ുറി�്” എ�ായിരു�ു
എഴുേത�ിയിരു�ത്) സേഹാദരന് മു�റിയി�്
ലഭി�ിരു�ു, അയാൾ തൂ�ിമരി�ു. സേഹാദരെ�
മരണെ��ുറി�് മെ�ാരു അനൗേദ�ാഗിക അനുമാനം
കൂടി �പചരി�ു�ു�്, അത് ഞാൻ അധ�ായ�ിെ�
അവസാനം ചർ� െച�ാം. തെ� സേഹാദരൻ ആ
അയൽപ��ളിൽ എവിെടേയാ തെ� ഒരു
ആൺകു�ിയായി പുനർജനി�ുെമ�്
�ിരീകരി�ാനാവാ� രീതിയിൽ അവൾ
�പവചി�ു�ു, അത് മാതാപിതാ�െള വളെരേയെറ
സമാധാനി�ി�ു. േശഷം ഊഹി�ാവു�തുേപാെല
ജനി�േ�ാൾ തെ� ഓം എ�് െചാ�ുകയും
ധ�ാനി�ുകയും ഒെ� െച�ു� അ�ുതശിശുവിെ�
കഥയും പുറേക വ�ു.

അവളുെട െപാതുചരി�ത�ിലുടനീളം,
യു�ിവാദികളും അവിശ�ാസികളും എ�റിയെ�ടു�



അയൽവാസികൾ സുധാമണിെയ നിര�രം ഉപ�ദവി�ു,
അവർ�് വ�നയായി അനുഭവെ��ത് തുറ�ുപറയാൻ
അവർ നിര�രമായി ആ�ഗഹി�ു. അവർ തീർ�
മു�ുകളിലും കു�ി�ി�ുകളിലും അവൾ പരി�ി�ാെത
നൃ�ം െച��ു. വ��മായും അ�ുത�പവർ�ികൾ
അവസാനി�ി�ി�. യു�ിവാദികെള
വിവരമി�ാ�വരായും, അധർ�ികളായും,
അവിശ�ാസികളായും, ദു��ാരായുമാണ്
വിേശഷി�ി�ു�ത്. അവളിൽ
വിശ�സി�ാതിരി�ു�ത് കു�കരമാെണ� തര�ിൽ
അവിശ�ാസികേളാടു� കടു� വിേവചനവും
�ശേ�യമാണ്. ഒടുവിൽ യു�ിവാദികൾ
േപാലീസിെനയും രാഷ്�ടീയ�ാെരയും സ�ാധീനി�്
അവെള തകർ�ാൻ �ശമി�ു�തായി രചയിതാവ്
നിരീ�ി�ി�ു�്. വളെര ഉപേയാഗ�പദമായ ഈ
മാർ��ിൽ നി�് �പേചാദനമുൾെ�ാ�് സുധാമണിയും
സംഘടനയും പി�ീട് അവരുെട �പേയാജന�ിനായി
വലിയ രീതിയിൽ ഇേത മാതൃക പി�ുടർ�ു.

തുടർ�ു� ഭാഗ�് അവർ പൂർ�മായ മനഃശാ�ിയിൽ
ആയിരു�ു എ�ാണ് പറ�ുവയ്�ു�ത്. ഏ�വും
�പയാസകരമായ സാഹചര��ളിൽ നി�ുേപാലും
ൈദവസാ�ാത്കാരം സാധ�മാകുെമ�ാണ് അവരുെട
ജീവിതം െതളിയി�ു�ത്. ഈ ഉ�രണികളിെലാ�ിൽ,
അവർ തെ��ുറി�് ഇ�െന പറയു�ു “അ�
സർ�വ�ാപിയാെണ�് എേ�ാഴും മന�ിലാ�ുക.
അ�യും നി�ളും ഒ�ാെണ�് വിശ�സി�ുക. മ�േള,
നി�െള �പസവി� അ� നി�ളുെട ഈ ജീവിതവുമായി
ബ�െ�� കാര��ൾ േനാ�ിേയ�ാം; ഇ�ാല�്
അതും വളെര അപൂർ�മാ�. എ�ാൽ ഈ അ�യുെട
ല��ം നി�ളുെട ഭാവിജീവിത�ളിെല�ാം ആന�ം
ആസ�ദി�ാൻ കഴിയു� തര�ിൽ നി�െള നയി�ുക
എ�താണ്.” സർ�ശ�ിത�ം എ� മിഥ�ാേബാധം
െകാ�ു� ദൂഷ�ം യഥാർ��ിൽ നി�ൾ എ�ാേണാ
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അതിൽ നി�് വിഭി�മായി മെ�േ�ാ/ മ�ാേരാ ആെണ�്
ആളുകെള െത�ി�രി�ി�ുക എ�ത് മാ�തമ�, ഭ�േരാ
ശിഷ�േരാ ആയി ചു�ും കൂടു�വരുെട ജീവിതം,
അവരുെട ഊർ�ം, പണം, കുടുംബം, േജാലി
എ�ിവെയ�ാം പാഴാ�ാനു� സാധ�തയുമു�്.
മെ��ാ�ിനുമുപരിയായി ആ ധാരണ അ�തെയ
അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്. പരമാന�ം േനടു�
ആ�ാവിെ� അഹം എ� േബാധം എ�േ��ുമായി
തകരുകയും പി�ീട് പുനർ�നി�ാതിരി�ുകയും
െച�ു�ു, എെ��ാൽ ആ കർ�ഫലവുമായി
താദാ��മു� ആരും തെ� അവിെടയി�.
അതുെകാ�ുതെ� പരമാന�ം ഒരി�ൽ മാ�തം
അനുഭവെ�ടു� ഒ�ാണ്, സാ�ാത്കാരം ലഭി�ു�
ജ��ിൽ മാ�തം. തെ�യുമ�, െപാതുവായി
പറ�ിരി�ു� ഈ വിമർശനം അ�മാർ
അംഗീകരി�ുേമാ എ�ും എനി�ുറ�ി�.

“അനശ�രമായ ആന��ിെ� അ�”, എ�് േപരു�
ചാപ്�ർ 10 െ� 177 േപജിൽ അവരുെട ആദ�
ശിഷ��ാരിൽ ഒരാളായ ച��ുവിെന േപര് മറ�ുെവ�് ഒരു
സാധാരണ “യൂണിേവ��ി�ി വിദ�ാർ�ി” എ� രീതിയിൽ
പറ�ിരി�ു�ു. ഈ കഥാപാ�തം �പധാനമായതിനാൽ
തെ� ഇത് അപലപനീയമാണ്: തിരുവ�ാമലയിൽ വ�്
സുധാമണിയുെട ആദ�പാ�ാത� ശിഷ�രായ
അേമരി�ൻ നീലു, ഓസ് േ�ടലിയൻ ഗായ�തി, �ഫ�് മധു,
ഗംഗ എ� ഞാൻ എ�ിവെര കെ��ിയത് ച��ുവാണ്.
ച��ു ഞ�െളെയാെ� േതടി വ�ു എ�തു മാ�തമ�,
ഞ�െള ഭാരതീയ വിശു��ഗ��ൾ പഠി�ി�തും
അയാളാണ്. A യുെട േപരിൽ �ബ�ചര��ിേല�ു�
(മ�വസ്�തം) ദീ� എനി�് ൈകമാറിയതും
അയാളാണ്. സംഘടനയുെട രൂപീകരണ�ിൽ വളെര
വലിയ പ�ു വഹി� ഒരാളാണ് ച��ു, എ�ാൽ
ജീവചരി�ത�ിൽ നി�് അയാെളയും ഒഴിവാ�ിയ
മ�ാണ്. ആ�ര�മി�, ഈ �പ�ാന�ിെ� നട�ി�്
അ�െനയാണ്.
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ജീവചരി�തകാരൻ അവകാശെ�ടു�ത് ഞ�ൾ
നാലുേപരും ഞ�ളുെട സ�ാദ�െമ�ാം അവർ�്
നൽകാെമ�് വാ��ാനം െച��ു, എ�ാൽ ഞ�ളുെട
ആ�ീയ പരിണാമമാണ് തെ� ഏക സ�െ��് കരുതി
A അത് ഉദാരമായി നിരസി�ു എ�ാണ്. എ�ാൽ നാലിൽ
മൂ�ുേപർ കാലണയ്�് വകയി�ാെത മ�ു�വരുെട
ഔദാര��ിൽ ജീവി�വരാണ് എ�തിെന�ുറി�യാൾ
മി�ു�ി�. െവളു� െതാലിെയ സ��ുമായി
ബ�ി�ി�ു� �ായിയായ മിഥ�യാണിത്.

ച��ു ഞ�െള ആദ�മായി ക�ുമു�ിയേ�ാള�ാെത
എെ��ുറി�് ജീവചരി�ത�ിൽ ഒേരെയാരു
പരാമർശേമയു��, അതും അ�ത ന�ത�ാ�ത്, ചാപ്�ർ
പ�് േപജ് ന�ർ 183 ൽ. അ�ത സത�സ�മ�ാ�
രീതിയിലാണ് അത് പറ�ിരി�ു�തും. ആ�ീയ
വഴിയിൽ ഒരു തുട��ാരനായ� ഞാൻ A യുെട അടു�്
എ�ിയത്. രമണമഹർഷിയിൽ നി�്
�പേചാദനമുൾെ�ാ�് കുറ�ു വർഷ�ൾ ഞാൻ
തിരുവ�ാമലയിൽ ജീവി�ിരു�ു. മു�്
വിശദീകരി�തുേപാെല അേ�ഹ�ിെ� “അ�ര
മണമാല” ഞാൻ തമിഴിൽ നി�് ഇം�ീഷിേല�്
പരിഭാഷെ�ടു�ിയിരു�ു. നിേത�ന മ�് ഭ�രുെട
അക�ടിേയാെട മലയ്�് ചു�ും പതിനാലു കിേലാമീ�ർ
ന�പാദനായി �പദ�ിണം െച�ുേ�ാൾ, തമിഴിെല
അേത ഈണ�ിൽ അത് ഇം�ീഷിൽ ഞാൻ പതിവായി
െചാ�ുമായിരു�ു. �ശീരാമകൃ�� പരമഹംസരുെടയും
തമി��ാ�ിെല ഭ�ി �പ�ാന�ിെല
സന�ാസിമാരുെടയും ജീവിതം ഞാൻ �ശ�േയാെട
പഠി�ി�ു�്. അവിെട തീർ�ാടന േവളയിൽ അൽപ
ദിവസേ��് ത�ിയ മുരുകഭ�െര
�പേചാദി�ി�ുകയും അവരാൽ �പേചാദിതനാവുകയും
െച��ത് ഞാേനാർ�ു�ു. അവിെട ഞാൻ
മധുവിെനാ�മാണ് ഉ�ായിരു�ത് അവരുെട ഭ�ി
ഞ�െള ആഴ�ിൽ ��ർശി��. സംഘടനയുെട
ഇേ�ാഴെ� രാഷ്�ടീയാവശ��ൾ�ായി നിര�രം



തിരു�ി എഴുതെ�ടുകയും വ�ാജമായി
നിർമ◌്മി�ുകയും വാ��വവിരു�ത
നിറ�ിരി�ുകയും െച�ു� ഈ ജീവചരി�ത�ിൽ
എെ� സത�സ�മായി ചി�തീകരി�ി� എ�ു�ത് ഒരു
വിഷയേമയ�. ഒരുകണ�ിന് ഈ വിമർശനാ�ക
അവേലാകന�ിൽ എെ��ിലും ഇളവുകേളാ
അനുനയേമാ കാേ�� ഉ�രവാദിത��ിൽ നി�്
അെതെ� മു�നാ�ി എ�ുപറയാം.

ഗായ�തിെയേയാ എെ�േയാ ജീവചരി�ത�ിൽ ന�ായി
ചി�തീകരി�ി�ി�, തിക�ും പരിഹാസ�മാണിത്. ഗായ�തി
തെ� ഭാഗം അവരുെട പു��ക�ിലൂെട
പറ�ുകഴി�ു ചില ഭാഗ�ളിൽ ഞാനും
അതുതെ�യാണ് െച�ാൻ �ശമി�ു�ത്. ചരി�തം
വ�ാജമായി തിരു�ിെയഴുതുേ�ാൾ, അതിെ�
പഠനസാധ�തെയ ഇ�ാതാ�ുകയും അതിെന
െവറുെമാരു �പചാരണ ഉപകരണമാ�ി മാ�ുകയും
െച�ു�ു. വാ��വ�ിൽ, �പ�ാന�ിെ� ചരി�ത�ിൽ
നി�് ഞാൻ അ�പത��നായി�ുെ��ിൽ, അത് ഞാൻ
വി�ുേപായ �പ�ാന�ിെല മൂ�ു�വരിൽ പലരും
ആയി�ീർ�തുേപാെല, ഒരു നുണയാേക�തിെ��്
ഞാൻ തീരുമാനി�തുെകാ�ാണ്, ഞാൻ എ�ായിരു�ു
എ�തുമായി താരതമ�ം െച��ുേനാ�ുേ�ാൾ
എളിമേയാെട നീതിയു�വും സത�സ�വുമായ
രീതിയിൽ ജീവി�ാൻ ഞാൻ തീരുമാനി�ത് െകാ�ാണ്,
മ�ു�വേരാടും എേ�ാട് തെ�യും കളവ് പറയി� എ�്
തീരുമാനി�തുെകാ�ാണ്. സംഘടനെയ
അതൃ��ിെ�ടു�ാൻ ഞാൻ എ�ാണ് െച��ത്? ഒ�ും
െച��ി�ി�. സത�സ�ത പുലർ�ുകയും അവിടം
വിടുകയും െച�ു�ത് അവർ�് കു�മായാണ്
േതാ�ു�ത്. അതിനാൽ എെ� മുൻകൂ�ി
നി��നാ�ാൻ േവ�ി അവർ വ�ാജ ആേരാപണ�ൾ
ഉ�യി�ു. എെ� എെ� ബ��ളിൽ നി�്
വിച്േഛദി�ുകയും പുറ�ാ�ുകയും െച��ു, നി�ൾ
ഒരു നുണയേനാ ബലാ�ംഗിേയാ വ�കേനാ

്



അെ��ിൽ, നി�ൾ ചരി�ത�ിൽ നി�്
തുട�ുനീ�െ�ടും എ�ാേണാ മന�ിലാേ��ത്?

അ��ായം 10, േപജ് 188 ൽ, വിവാഹ�ിേലാ ശവസം��ാര
ചട�ുകളിേലാ പെ�ടു�രുെത�് A അവരുെട
ശിഷ�േരാട് പറ�ിരി�ു�ു. എെ��ാൽ
“േലാക�ിെ� ആകുലതകളുെട ���ന�ൾ
അേന�ഷിയുെട ആ�ാവിേല�്, അവൻ പരിത�ാഗി
ആയിരു�ി�ുകൂടി തുള�ുകയറും, അ�െന അവൻ
അസ��നാകുകയും �ണികവും വ�ർ�വുമായ
കാര��ൾ ആ�ഗഹി�ുകയും െച�ും”. ഇവിെട
അവർ�് െത�ിയി�. അേത സമയം, ഈ
െത�ി�ാരണയുെട വിശദാംശ�ളിേല�് േപാകാൻ
വളെര സമയെമടു�ും, കാരണം അവരുെട ജീവിത
തത�ശാസ്�തം തെ� േലാകെ�, ഭൗതികാനുഭവ�െള
നിരാകരി�ു�തിൽ അധി�� ിതമാണ്. ഭൗതിക
ജീവിത�ിെ� സൗ�ര�െ�യും പവി�തതെയയും
കുറി�ും, ഭൗതിക ജീവിതം പരിത�ാഗ�ിൽ നി�്
വിഭി�മായി ആ�ീയമായി പരിണമി�ു�തിനു�
മെ�ാരു ഫല�പദമായ മാർ�മായും അവർ�്
സ�ൽ�ി�ാൻ കഴി�ി�. െചറു��ിെല അവരുെട
അതിദാരുണമായ അനുഭവ�ൾ
കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, േലാകം താൻ
അനുഭവി�തുേപാെലയാണ് മെ��ാവർ�ുെമ�് അവർ
കരുതു�ു�ാവും.

അ��ായം 10, േപജ് 192-ൽ, ത��ചി�യും
സംസ് കൃതവും പഠി�ി�ു�തിനായി 1982 ൽ
�ാപിതമായ ഒരു േവദാ� വിദ�ാലയെ� കുറി�്
ജീവചരി�തകാരൻ എഴുതിയിരി�ു�ു. 1982 ൽ ഞാൻ
അവിടുെ� �ിരതാമസ�ാരനായിരു�ു. വളെര
െചറിയ േതാതിൽ ഒരു കൂ�ാ��യാണ് അ�ു�ായിരു�ത്,
ഇ�െനെയാരു േവദാ� വിദ�ാലയെ��ുറി�് ഞാൻ
േക�ിേ�യി�. അ�ാല�് ഫിേലാസഫിയും
സം��ൃ തവും പഠി�ി�ു� ര�് അധ�ാപകർ വ�ിരു�ു,



അതിെലാരാൾ ഞ�ളിൽ ഒരാളുെട േയാഗ ടീ�ർ
കൂടിയായിരു�ു. എ�ാൽ �ാ�ുകൾ വളെര
വിരസമായിരു�ു. അവെര മാ�ി ചി�യ മിഷനിൽ നി�്
മട�ിെയ�ിയ ച��ുവാണ് പി�ീട് ഈ
വിഷയ�െള�ാം പഠി�ി�ത്. കളരി എ�് പറയെ�ടു�
ആദ�കാല േ��ത�ിെ� വരാ�യിലാണ് ഈ പഠനം
നട�ത്. പി�ീട് ഇതിനായി ഒരു പുതിയ ഹാൾ
ഉപേയാഗി�ു, മ�ു പല ആവശ��ൾ�ും ഈ ഹാൾ
ഉപേയാഗി�ു�ു�ായിരു�ു. ഞ�ൾ �ാസുകളിൽ
പെ�ടു�േശഷം അവരവരുെട കാര�ം േനാ�ി
േപാകുമായിരു�ു. “േവദാ� വിദ�ാലയം” എെ�ാ�്
ഞാൻ ക�ി�ി�. ഒരുപേ�, െചറിയ
വിശദാംശ�െളേ�ാലും മഹ�ായ ഒരു കഥയായി
ഊതിെ�രു�ി�ു� രചയിതാവിെ�
രീതിയായിരു�ിരി�ാം ഇത്.

ആ�ശമ�ിെല മാ��െള�ുറി�ും നിര�രം
വർ�ി��വ� സ�ർശകരുെട എ�െ��ുറി�ും
കഥാകാരൻ പറയു�ു�്. A യുെട മാതാപിതാ�െള
പരാമർശി�ുകയും, ആ�ശമ�ിൽ താമസി�ിരു� എ�ാ
അേന�ഷികൾ�ും അവർ അ�ന�മാരായി
മാതൃകാപരമായ ഒരു കുടുംബമായി വർ�ി�� എ�്
പറയാൻ രചയിതാവ് ൈധര�ം കാണി�ിരി�ു�ു.
മകേളാടു� അവരുെട �കിമിനൽ െപരുമാ��ിൽ നി�്
അവർ�് പാപേമാചനം നൽകാൻ അയാൾ �ശമി�ു�ത്
െഞ�േലാെടയാണ് ഞാൻ വായി�ത്. ഇത് വളെര
ആേരാചകമാണ്, ഈ െക�ി�മ� കഥയിെല അവസാന
ഘടക�ളിെലാ�ാണിത്, അതിൽ ആളുകെള
വാ��വവിരു�മായി ചി�തീകരി�ാനും േലാക�ിെ�
ക�ിൽ ന�വരാ�ാനും കഥാകാരൻ കിണ�ു
പരി�ശമി�ിരി�ു�ു.

മെ�ാരു ന�ാൽ കിളിർ�ാ� നുണ പടി�ാറൻ
േലാകേ��ു� ആദ� സ�ർശന�െള�ുറി�ാ�.
പുറ�ു� മ�ളുെട ആവർ�ി��� അേപ�
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അനുസരി�് അ� 1987 ൽ ആദ�വിേദശയാ�ത നട�ി
എ�ാണ് ജീവചരി�തകാരൻ എഴുതിയിരി�ു�ത്.
അവിടെ� �പതികരണം ആെക�ൂടി
വൻവിജയമായിരു�ുവെ�ത. എ�ാൽ വിേദശ�്
അ�വർ�് “മ�ൾ” ഉ�ായിരു�ി� എ�താണ്
യാഥാർ��ം. �പവാസ�ിേല�് േപാകാൻ ഞ�െള
നിർബ�ി�� A തെ�യായിരു�ു- എെ� കാര��ിൽ,
1984 അവസാനേ�ാെട- അവരുെട േപരും സേ�ശവും
െവളിരാജ��ളിൽ അറിയി�ു�തിനായും,
ഭാവിഭ�െര കെ��ാനും നിലനിർ�ാനും അവരുെട
അേ�ാ�ു� യാ�തയ്�ും താമസ�ിനും
�പ�ാന�ിെ� െചലവുകൾ�ു� പണം
സംഭാവനയായി നൽകു�തി� പുതിയ ഭ�െര
േ�പാ�ാഹി�ി�ാനുമായി ഞ�ൾ ഞ�ളുെട
ഉ�വരാജ��ളിേല�് മട�ാൻ അവർ നിർബ�ി��.
അവരുെട ആദ� േലാകപര�ടനസമയെ� സമീപനം
സ�ഭാവ�ിൽ മതപരിവർ�നം തെ�യായിരു�ു,
അെതെ� അസ��നാ�ി. അതുെകാ�് തെ� ഞാൻ
അധികം ആേവശഭരിതനായി അതിൽ പെ�ടു�ാെത
മ�ു�വർ�് വി�ുെകാടു�ു. കൃത�മായി പറ�ാൽ,
ജീവചരി�ത�ിൽ നി�് ഒഴിവാ�െ�� ച��ുവാണ്
(െഗയിലിെ� പു��ക�ിൽ നാൽ��ിനാ� തവണ
പരാമർശി�െ��), നീലുവിേനാടും ഒരു അേമരി�ൻ
ഭ�യായ കുസുമേയാടും ഒ�ം ഭ�െര േതടി�ിടി�ാൻ
പുറെ��ത്. വിജയകരമായ �പതികരണെ�
കുറി�ാെണ�ിൽ, മി� േ�പാ�ഗാമുകളിലും ഏകേദശം
നാൽ�േതാളം േപരാണ് പെ�ടു�ുത്. തൽഫലമായി,
ഞ�ൾ താമസി�ിരു� അ�ാർ��െമ� റുകളിെല
സ�ീകരണ മുറികൾ തെ� േ�പാ�ഗാമുകൾ�്
ധാരാളമായിരു�ു, കേസരയും േമശയും മ�ും
വശ�ളിേല�് അൽ�ം നീ�ണെമ�ുമാ�തം. ഈ
പറ�തിന് ജീവചരി�തകാരൻ എഴുതിയതുേപാെല
െപാലി�ിെ��ിലും, ഇതാണ് സത�ം.
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പി�ീട് A സാ�ാത്കാരം ലഭി� ഒരാൾ (അവർ ഇവിെട
തെ�യും കൂ�ിേ�ർ�ാ� അഭി�പായെ�ടു�ത്)
േലാകെ�യും ചു�ുമു�വെരയും എ�െന
കാണു�ുെവ�് പറ�് ഇ�െന അവസാനി�ു�ു.
“അതുേപാെല, എെ� മ�േള, നി�ൾ ധാർ�ികമായും
ആ�ീയമായും പൂർ�ത ൈകവ�്, എ�ാ�ിലും
ൈദവികത ദർശി�തിനുേശഷം മാ�തേമ നി�ൾ�്
മ�ു�വെര അ�െനയാകാൻ പഠി�ി�ാൻ കഴിയൂ.” ഈ
അനുഭവസാ���ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ വളെര
�പസ�മായ ഈ വാ�ുകൾ നമു�് ഒ�ുകൂടി
�ശ�ി�ാം. മന�ിലാവാ�വർ�ായി ഒ�ു കൂടി
വിശദമാ�ാം, േമൽ പറ�ത ് A സ�യം
�പാവർ�തികമാ�ുകയും അതിനുേശഷം മാ�തം
പഠി�ി�ാൻ ഇറ�ുകയും െച��ിരുെ��ിൽ വളെര
ന�ാവുമായിരു�ു എ�് ഞാൻ ചൂ�ി�ാണി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ു.

ഭാവ�ളുെട അർ�െ��ുറി��� 11-ാം
അധ�ായ�ിൽ, ജീവചരി�തകാരൻ സുധാമണിെയ ഒരു
ദിവ�ാവതാരമായി ന�ുെടേമൽ അടിേ�ൽ�ി�ാൻ
�ശമി�ു�ു. അവതാര�െള മൂ�ായി തരം
തിരി�ിരി�ു�ു, പൂർ�ം, അംശം, ആേവശം
ഇതിെന�ാം പുരാണ�ളിൽ നി�് ഉദാഹരണ�ളും
പറയു�ു�്. വി��ു , നരസിംഹം, രാമൻ, പരശുരാമൻ,
കൃ��ൻ, ഹനുമാൻ തുട�ിയവർ. പര�രാഗതമായി,
അവതാര�ൾ മ�് രൂപ�ളിലു� ൈദവ�ളാണ്,
അവതാര�ളാവാനു� സമകാലിക ഗുരു�ൻമാരുെട
മ�രം പരിഹാസ�മാണ്. അവസാന വിശകലന�ിൽ,
രമണ മഹർഷി പറ�തുേപാെല ഒരുവശ�് നാെമ�ാം
അവതാര�ളാണ്, മറുവശ�് �ാന�ിെ� പാത
അനുസരി�് അവതാര�ളി�, സത�ം മാ�തേമയു�ൂ.
അവതാര�െള�ുറി�ു� സ�ൽ�ം
പുരാണ�ളിലു�താണ്, േവദ�ളിേലത�.
പുരാണ�ളിൽ എ�ും സാധ�മാണ്. തെ�



ആഖ�ാന�ിൽ, ജീവചരി�തകാരൻ ഈ ആശയെ�
സുധാമണിയുമായി സൂ��മായി ബ�െ�ടു�ു�ു.
തെ� അ�െയ അയാൾ ഏത് അവതാരമായാണ് തരം
തിരി�െത�് വ��മ�, അ�ു േപജ് വരു�
ഉപസംഹാര�ിൽ നിഗമന�െളാ�ും കാണാനായി�.
പേ� ഈ ചർ�കൾ അവേശഷി�ു� ധാരണ അവർ
ൈദവ�ിെ� അവതാരമാണ് എ�താണ്, ഒരുപേ�
അതായിരി�ും ജീവചരി�തകാരൻ ഉേ�ശി� ഫലവും.
ഭാവ�െള�ുറി�് വിശദീകരി�േ�ാൾ A പറ�ത്
ഇ�െനയാണ്: “അ� തെ� ആ�ീയ ശ�ിയുെട ഒരു
ഭാഗം േപാലും ഭാവ�ളിൽ �പകടി�ി�ു�ി�. അത്
അേതപടി �പകടി�ി�ുകയാെണ�ിൽ, ആർ�ും
അടു�് വരാൻ കൂടി കഴിയി�!” അവരുെട മകനായ,
രചയിതാവ് തുടർ�ു പറയു�ു, ഭാവ�ൾ
“മനുഷ�ബു�ി�് അ�ുറമാണ്” എ�ും അവ
“അ�യുെട അന�മായ ആ�ീയ ശ�ി”
�പകടി�ി�ു�ു എ�ും. “ലൗകികതയുെട അഗാധമായ
െചളി�ു�ിൽ മു�ിേ�ായ മാനവികതെയ”
ര�ി�ു�തിനു� അ�യുെട വഴിയാണ് ഇെത�ും
അയാൾ വിശദീകരി�ു�ു. “ലൗകികതയുെട
ചളി�ു�്...” ആ�വ�നാപരവും നിേഷധാ�കമായ
ഈ തത�ശാസ്�തം നി�ൾ അംഗീകരി�ുേമാ?
�പേത�കി�് രഹസ�ബ��ൾ അവർ�് പതിവായ
�ിതി�്. ആത��ികമായി പറ�ാൽ, ഗുരുവിെ�
െമഡലുകളുെട എ�മ�, അേന�ഷികളായ ന�ൾ
ആെര�താണ് �പധാനം.

ഭാവ�െള�ുറി�് പിെ�യുമു� വിവരണ�ിൽ
പരമാ�ാവുമായു� അവരുെട ഐക��ിെ�
�പകടനമാണ് ഭാവ�െള�ും ഈ മഹാ�ാവിന് നമു�്
വിശദീകരി�ാനാകാ�വിധം ആ�ീയ
ശ�ിയുെ��ും എഴുതിയിരി�ു�ു. ആളുകൾ�്
സ�ൽ�ി�ാൻ കഴിയു�െത�ാം അവരാണ്. തെ�
അ�യുെട മഹത�വും അവരുെട മാനസികമായ
ശ�ിൈവഭവും ജീവചരി�തകാരൻ �പചരി�ി�ു�ു.



ഭ�നായ ഒരു വിശ�ാസിയുെട �ാന�് സ�യം
നി�ുെകാ�് അയാൾ ഇ�െന എഴുതു�ു: “ഒരു
��ർശന�ിലൂെടേയാ േനാ��ിലൂെടേയാ േപാലും
ഭയ�രവും ചികി�യി�ാ�തുമായ േരാഗ�ൾ
സുഖെ�ടു�ാൻ കഴിയു� അതിമാനുഷയായ
സ്�തീയാണ് അവർ; അവർ�് നി�ളുെട ലൗകിക
�പ���ൾ പരിഹരി�ാനും നി�ളുെട
ആ�ഗഹ�െള�ാം എളു��ിൽ നിറേവ�ാനും കഴിയും.
(…) നി�ൾ�് ധാരാളം അതീ��ിയ ശ�ികൾ
നൽകാനും അവർ�് കഴിയും. അവർ െടലിപതിയിലും
അതീ��ിയ�ാന�ിലും അ�ഗഗണ�യാണ്. ജലെ�
പ�ാമൃതവും പാലുമാ�ി മാ�ു�ത് അവർ�്
ബു�ിമു�ു� കാര�േമയ�. എ�് അതീ��ിയ ശ�ികളും
അവരുെട നിയ��ണ�ിലാണ് (...). ഒരു അേന�ഷി�്
സാ�ാത്കാര�ിനു� ആത��ികല��മാണ് അ�.
യഥാർ� അേന�ഷികൾ ഉ�വി�ു�തും അവർ�്
പി�ുണ ലഭി�ു�തും അവിെട നി�ാണ്.
ജനിമൃതികളുെട സാഗരം കട�ാൻ അ� അവെര
സഹായി�ു�ു. അവരുെട �ായിയായ സ�ഭാവം തെ�
സ്േനഹവും അനുക�യുമാണ്; േവദ�ളിലും
േലാക�ിെല മെ��ാ മത�ഗ��ളിലും
�പതിപാദി�ിരി�ു� സത��ളുെട യഥാർ�
സാ�ിയാണ് അവർ. നി�ൾ അവരുെട കാൽ�ൽ
അഭയം �പാപി�ാൽ, ല��ം ൈക�ിടിയിൽ
എ�ിെയ�ാണ് അർ�ം. അവർ എ�ാം തിക� ഒരു
ആചാര�യും മഹതിയായ അ�യുമാണ്. ഭ�ിയുെട
(ഭ�ിേയാഗം) പാത പി�ുടരു� ഒരു വ��ിയുെട
കാ���ാടിൽ, അ� ഒരു യഥാർ� ഭ�യാണ്. (...)
അറിവിെ� പാത (�ാനേയാഗം) പി�ുടരു� ഒരാൾ
അ�െയ നിരീ�ി�ുേ�ാൾ, അവരുെട വാ�ുകളിലും
�പവൃ�ിയിലും പരിപൂർ�മായി സ�യം അറിയു� ഒരു
വ��ിെയ അയാൾ�് കാണാൻ കഴിയും. കർ�േയാഗം
ആ�ാർ�മായി പി�ുടരു� ഒരു വ��ി�്, അ�
കർ�േയാഗികളിൽ അ�ഗഗണ�യാെണ�് മന�ിലാവും.



ഓേരാരു�രുെടയും പരിമിതമായ അനുഭവ�ിലും
ധാരണയിലും രൂപെ�� ഭാഗികമായ വീ�ണ�ളാണ്
ഇവെയ�ാം. എ�ാൽ മുൻവിധിയും ധാർ��വുമില�ാ�
അടു� സഹവാസ�ിലൂെടയും
നിരീ�ണ�ിലൂെടയും അ� ഇവയുെടെയ�ാം
സമന�യമാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും. (...) അ�
അവെര (തെ� ശിഷ��ാെര) അവർ െചയ്േത�ാവു�
എ�ാ െത�ുകളും �മി�് തെ� നിസ�ാർ�
സ്േനഹ�ിൽ കുളി�ി�ു�ു.”

തുടർ�് ഈ ആഖ�ാനെ� ഏെ�ടു�്
ശ�ിെ�ടു�ു�തുേപാെല A ഇ�െന പറയു�ു. ഒരു
സദ്ഗുരു (ഒരു തിക� ഗുരു) “അവെന [തെ� ശിഷ�െന]
സ്േനഹി�ു�ു തെ� നിരുപാധികമായ സ്േനഹ�ാൽ
അവെന ബ�ി�ു�ു. (...) അ� നി�ളുെട ആ�ീയ
പുേരാഗതിയ�ാെത മെ�ാ�ും �പതീ�ി�ു�ി�.”
അവർ സ�യം സംേബാധന െച��ത് എ�െനെയ�്
നി�ൾ �ശ�ി�ുകാണും, അ�/ സത്ഗുരു. “അവർ
പഠി�ി�ുകയും അേത സമയം സ��ം �പവൃ�ികളാൽ
മാതൃക കാണി�ുകയും െച�ു�ു” എ�ും
ജീവചരി�തകാരൻ വ��മാ�ു�ു. ഈ പു��ക�ിെ�
പ�ാ�ല�ിൽ വളെര �പധാനെ�� മെ�ാരു
�പ��ാവനയാണിത്.

ഒരു ചർ��ിടയിൽ “ലൗകികജീവിതം നയി�ു�
വ��ികെള” കുറി�് A സംസാരി�ു�ു, കുടുംബവും
േജാലിയുമു�വർ, മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,
സന�ാസിമാെരാഴിെക മെ��ാവരും. അവർ പറയു�ത്
വിേവചനപരവും അപലപനീയവുമാണ്, പേ� അവരത്
ന� േബാധ�േ�ാെടയും സ്േനഹേ�ാെടയുമാണ്
പറയു�ത്: “മ�േള, ഒരു ലൗകികവ��ിെയ
സംബ�ി�ിടേ�ാളം, അയാൾ�് തെ� ഭാര�െയയും
കു�ികെളയും േനാ�ിയാൽ മതി, മറുവശ�്, ഒരു
യഥാർ� സന�ാസി േലാക�ിെ� മുഴുവൻ ഭാരം



ചുമ�ണം. അതിനാൽ നി�ൾ കൂടുതൽ
ശ�രാകണം.”

ജീവചരി�തകാരൻ തെ� ആഖ�ാനം
അവസാനി�ി�ു�ത് ഇ�െന പറ�ുെകാ�ാണ്,
“ഇ��യുെട ആ�ീയചരി�ത�ിൽ െത�ുെച�ു�
മനുഷ�രാശിേയാടു� കൃപയുെടയും
അനുക�യുെടയും കാര��ിൽ അ�
സമാനതകളി�ാ�വളാണ്. ശാശ�തമായ സമാധാനവും
ആ�സാ�ാത്കാരം എ� പരമാന�വും
ആ�ഗഹി�ു� എ�ാവർ�ും ഒരു വഴിവിള�ായി
അവരുെട ദിവ�ജീവിതം വർ�ി�െ�.”

ഈ ജീവചരി�ത�ിെല ഏ�വും അസുഖകരമായ കാര�ം
ജീവചരി�തകാരൻ തെ� ഗുരുവായ അ�െയ എ�ാം
യു�ി�ും �പതിബ��ൾ�ും എതിരായി
വ�വിേധനയും മഹാചാര��ാരുെട കൂ��ിൽ
�പതി�� ി�ാൻ നട�ു� നിര�രവും ദയനീയവുമായ
�ശമമാണ്. അവെര ആ പദവിയിൽ എ�ി�ാനു�
ത�രയിൽ തെ� സമീപന�ിെ� യു�ിയിെല �പ���ൾ
അയാൾ�് കാണാേന കഴിയു�ി�. അവെ� താൽ�ര�ം
എ�ായിരി�ാം? ഈ ഇടെപടലിൽ നി�് ഉയർ�ുവരു�
സഹവർ�ിത�ം രസകരമാണ്, കാരണം അവരുെട
“സേ�ശ�ൾ” എ�് വിളി�െ�ടു�വ എഴുതു�ത് ഈ
ജീവചരി�തകാരൻ തെ�യാണ്. A യുെട �പവർ�നം
നിേഷധി�ാനാവാ�താെണ�ിലും, അവരുെട
ര�ാമെ� പ�ും �ശേ�യമാണ്: ലളിതമായി പറ�ാൽ,
ഒരു വിധ�ിൽ, ഇ�െ� A െയ സൃ�ി�ത് തെ�
ബാലുവാെണ�് േതാ�ിേ�ാവും. പകരമായി, അവർ
അയാൾ�് ന�ായി �പത�ുപകാരം െച�ു�ു.
ജീവചരി�ത�ിെല “അേന�ഷികളുെട അനുഭവ�ൾ”
എ� വിഭാഗ�ിൽ, അ��ായം 12, േപജ് 209 – പി�ീടു�
പതി�ുകളിൽ നി�് നീ�ം െച��തായി േതാ�ു� ഒരു
ഭാഗ�് - രചയിതാവ് ജീവചരി�ത രചനയുെട ഈ
അവസരം ഉപേയാഗി�് ഏ�വും ഉ�തമായ �ാനം



തനി�ായി േനടു�ു. േബാധ�െ�ടു�തിനായി, ഒരു
ഉ�രണി ഞാൻ ഇവിെട പറയു�ു: “അടു� ദിവസം
ഭജനയിൽ പെ�ടു�്, ഒരു ദൃഢനി�യേ�ാെട ഞാൻ
േ��ത�ിൽ �പേവശി�ു: അേ�, ഞാൻ നി�ളുെട
മകനാെണ�ിൽ എെ� സ�ീകരി�ൂ.’ എെ� തല
അവരുെട േതാളിൽ വ�ു. അ� സ്േനഹേ�ാെട
പറ�ു, “മകേന, നീ പാടു�ത് േക�േ�ാൾ അ�
മന�ിലാ�ി, ഈ ശ�ം ൈദവ�ിൽ
ലയി�ാനു�താെണ�്. ആ നിമിഷം അ� നിെ�
അടു�് വ�് നിെ� അവളിൽ സംേയാജി�ി�ു. നീ
എെ� സ��മാണ്.” ഈ പര��ര േസവന�ളും, ഈ
സഹവർ�ിത�വും, സേ�ശ�ിെ� െമാ��ിലു�
വ�ാ��ിെയ ആേപ�ികമാ�ു�ു.

ഈ വിമർശനാ�ക വായനെയ തുടർ�്, �ഫ�്
ൈസക�ാ�ടി�ും സന�ാസിയുമായ േഡാ. ജാ�്
വിേങ�യുെട �ിനി�ൽ പഠന�ിൽ നി�ു� ചില
ഘടക�ളും, ഭ�ിെയ കുറി�ു� ചില
നിരീ�ണ�ളും അതിെന�ുറി�ു� എെ�
ചി�കളും ഉപസംഹാരവും ഞാൻ ഉൾെ�ടു�ു�ു.

 

b. ശ�ി�പസാദ്

നിഗൂഢവും മാ��ികവുമായ “ശ�ി�പസാദ�ൾ”,
സുധാമണിയുെട സ�ൽ��ാൽ വ��രായ ഭ�രുെട
ഗർഭപാ�ത�ിൽ ഉൽഭവി� കു�ികൾ
ജീവചരി�ത�ിെ� 2011 പതി�ിൽ നി�് പൂർ�മായും
അ�പത��മായി. പ���് മുതൽ പതിനാറ് മാസംവെര
ഗർഭകാലമു�ായിരു�, െമഡി�ൽ ഇേമജിംഗിൽ
ദൃശ�മാവാ� േലാകെ� ര�ി�ാൻ വിധി�െ��
സ�ാന�ളുെട കഥകളാണിവ. എെ� ഊഹം
എെ��ാൽ അവ ആദ�പതി�ിൽ വ�്, ര�്
പതി�ാ�ിനുേശഷം �പവചന�ൾ െത�ിയ �ിതി�്
കഥകൾ തുടർ�ും �പത��െ�ടു�ത് നാണേ�ടിന്



കാരണമാവുെമ�ും, ആെര�ിലും ഈ ര�കെര
അേന�ഷി�ിറ�ിയാൽ �പ�ാനം
പരിഹാസപാ�തമാവുെമ�ും അവർ
തിരി�റി�ിരി�ണം.

 

c. ഇരു� ചർ�വും ൈപതൃകവും

ജീവചരി�ത�ിൽ നിര�രം ഉയർ�ുവ�
വിഷയ�ളിെലാ�് അവരുെട ഇരു� ചർ�മാ�.
അവരുെട മാതാപിതാ�ളുെട ഇ�േ�ടിെ�യും
വിേവചന�ിെ�യും പറ�റിയി�ാനാവാ�
�കൂരമായ െപരുമാ��ിെ�യും �പധാന ഉറവിടം.
എ�ിരു�ാലും, അവരുെട ജനനെ��ുറി�്
വിചി�തമായ ഒരു കിംവദ�ി �പചരി�ു�ു�്.
അതനുസരി�് സുഗുണാന�ൻ അവരുെട അ�ന�, മറി�്
അയാളുെട സേഹാദരനാണ്. മദ�പി� ഒരു
സായാ��ിൽ കടൽ�ീര�് ഇരി�ുേ�ാൾ,
അയാൾതെ� ആ�ശമ�ിെല ഒരാേളാട് (വ��ിയുെട
സ�കാര�ത സംര�ി�ു�തിനായി എനി�് ഇവിെട
േപര് നൽകാൻ കഴിയി�) ഈ വിവരം തുറ�ു
പറ�ി�ുമു�്. ഈ കഥ പല സംഭവ�ളുെടയും
പി�ിലു� കാരണം വിശദീകരി�ും. “ഔേദ�ാഗിക”
പിതാവായ സുഗുണാന�ൻ ൈലംഗികതയിൽ ഏെറ
തൽപരനായ◌ി അറിയെ��ിരു�ു. ഒരു ദിവസം
അയാളുെട സേഹാദരൻ കടലിൽ മീൻ പിടി�ാൻ േപായ
സമയ�് അയാൾ അവരുെട വീ�ിൽ േപായി
സേഹാദരപത്നിെയ ബലാ�ംഗം െച��ു. മീൻപിടി�ം
കഴി�് തിരിെ��ിയ സേഹാദരൻ എ�ാണ്
സംഭവി�െത�് മന�ിലാ�ി, എ�ാൽ കലഹ�പിയനും
�കൂരനുമായി അറിയെ�ടു� സുഗുണാന�നുമായി �പ��ം
പരിഹരി�ാൻ അയാൾ �ശമി�ി�. പകരം,
സുഗുണാ�െ� ഭാര� ദമയ�ിേയാട് ഈ
േ�ദാഹ�പവൃ�ി�് �പതികാരം െച�ാനായി
കാ�ിരി�ാനാണ് അയാൾ ഇ�െ��ത്. കിംവദ�ികൾ



അനുസരി�് സുധാമണിയുെട ജനനം സംഭവി�ത്
ഇ�െനയാണ്. നിരവധി സൂചനകൾ ഈ കഥയ്�്
അനുകൂലമാണ്:

● A യുെട ചർ��ിെ� നിറം അവരുെട
കുടുംബ�ിെല മ�ാരുെടതും േപാെലയ�; അത്
വളെര ഇരു�താണ്, അവരുെട
പിതൃസേഹാദരേ�ത് േപാെല.

● ഇ��ൻ ജനതയ് �ിടയിൽ ചർ��ിെ� നിറം
വലിയ �പശ് നമാണ്; കറു� നിറം എ�ത്
െവയില�് േജാലി െച�ു� താഴ്�
ജനവിഭാഗവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു.
ജീവചരി�ത�ിൽ, ഈ കാരണം െകാ�് A
അ�യുെട െവറു�ിന് എ�തമാ�തം കാരണമായി
എ�് മൂ�് തവണ പരാമർശി�െ��ിരി�ു�ു.

● അവരുെട പിതൃസേഹാദരനും
(ജീവശാസ്�തപരമായ പിതാവ്) അവെരേ�ാെല
വള� കാലുകളായിരു�ു

● െചറു��ിൽ സുധാമണി കുടുംബ�ിനു�ിൽ
ഇ�തയധികം അവേഹളി�െ��ത്
എ�ുെകാ�ാെണ�് ഇത് വിശദീകരി�ും:
പിതാവിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം, അവൾ
ബലാ�ംഗ�ിെ� ഉൽ��മായിരു�ു; തെ�
ഭാര�യുെട അവിഹിത ഗർഭ�ിെല സ�തി.
അ�െയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം, ഈ മകളുെട
സാ�ി��ം തെ� ഭർ�ാവിെ�
അവിശ���തെയ�ുറി�ും തനി�്
അനുഭവിേ��ി വ� നികൃ�മായ �പതികാര
നടപടിെയ�ുറി�ും നിര�രം
ഓർ�ി�ി�ിരി�ണം. കുടുംബ�ിൽ മ�ാർ�ും
ലഭി�ാ� തരം അവേഹളനം ആയിരു�ു A യ്�്
ലഭി�ിരു�ത്. ഈ കുടുംബ�ിൽ ഭയാനകമായ
സംഭവ�ൾ ഉ�ായിരു�ു, ഒരുപേ� A യുെട
സേഹാദരെ� ആക��ികമായ മരണ�ിന് ഇത്
മെ�ാരു ഘടകമായിരു�ിരി�ാം.
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● പിതൃസേഹാദരെന വീടിെ� പരിസര�്
വരു�തിൽ നി�് വില�ിയിരു�ു. ഞ�ളിൽ
അധികേപരും അയാെള ക�ി�ി�. കാണുകയും
അയാൾ ആരാെണ�് മന�ിലാ�ുകയും
െച��വേരാട്, അയാളുമായി സ�ർ�ം അരുെത�്
കർശനമായി നിർേ�ശി��.

േഡാ. ജാ�് വിങ�യുെട �ിനി�ൽ വിശകലന�ിെ�
ഘടക�ളുമായി ഈ കഥ േചർ�ു േപാകും. A െയ
ചു�ി��ിയു� ബലാ�ംഗ�ിെ�
നി�ാരവൽ�രണ�ിേല�ും ഇത് െവളി�ം വീശും.

 

d. അവളുെട സേഹാദരെ� മരണം

സുധാമണിയുെട േജ��� െ� മരണം “മഹത�വും
പവി�തതയും” നിറ�താണ് എ�് ജീവചരി�തകാരൻ
പറയു� ഈ �ഗാമജീവിത�ിെ� മാലിന�ം നിറ�
അധ�ായ�ളിെലാ�ാണ്. യഥാർ� ജീവചരി�ത�ിൽ
സുധാമണിയുെട പിതാവ് സുഗുണാന�ൻ സ��ം
മകനായ സുഭഗെന െകാ�താെണ�് �ഗാമവാസികൾ
ആേരാപി�ിരു�ു എ�് പറ�ി�ു�്. ഏ�വും
അടു�ു� േപാലീസ് േ�ഷൻ ഏതാനും
കിേലാമീ�റുകൾ മാ�തം അകെലയായിരിെ�,
േഖദകരെമ�ു പറയെ�, ആ േപാ�് േമാർ�ം റിേ�ാർ�്
അ�പത��മാവുകയും, സുഭഗെ� മരണ�ിെ�
കാരണ�െളയും സാഹചര��െളയും കുറി�് ഒരു
അേന�ഷണവും നട�ാതിരി�ുകയും െച��ു. ഈ
സേഹാദരൻ നിരീശ�രവാദിയും, അവിശ�ാസിയും,
വീ�ിെല സ്�തീകളുെട െപരുമാ��ിെ� കാര��ിൽ
കർ�ശ�ാരനുമിയിരു�ു. വീ�ിെല സ്�തീകൾ
വസ്�തധാരണ�ിലും െപരുമാ��ിലും അട�വും
ഒതു�വും മാന�തയും ഉ�വരായിരി�ണം
എ�യാൾ�് നിർബ�മായിരു�ു. ദുർനട�്
ഉ�ാവാതിരി�ാൻ അവർ പുറ�ു� ആേരാടും, മ�്
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സ്�തീകേളാട് േപാലും സംസാരി�രുത് എ�യാൾ
വില�ിയിരു�ു. സുധാമണി തനി�് ലഭി� കളർ �ൗസ്
ധരി� ദിവസം അവർ ഉടൻ തെ� അത് മാറാനും
ചുെ�രി�ാനും അയാൾ ആവശ�െ��ു. ഭാവദർശന�െള
അയാൾ അവിശ�സി�ുകയും കഠിനമായി
എതിർ�ുകയും െച��ിരു�ു. അനുചിതമായ
െപരുമാ�മായിരു�ു കാരണം: െപാതു�ല�ു� ഒരു
സ്�തീയുെട നൃ�ം, പുരുഷ�ാരും സ്�തീകളും
ത�ിലു� ശാരീരിക സ�ർ�ം, സുധാമണിയും
സ�ർശകരും ത�ിൽ പുലർ�വെരയു� ദർശനാന�ര
സംഭാഷണം. അത് നിർ�ി�ാൻ അയാൾ
തീരുമാനി�ിരു�ു. അയാൾ�് തെ� സേഹാദരിെയ
െവറു�ായിരു�ു. അവരുെട ഒരു േയാഗനി�ദ�ിടയിൽ
�ഗാമീണർ അവെര എടു�് കുളി�ി�ുകയും സുഭഗെ�
കിട�യിൽ കിട�ുകയും െച��ു. വീ�ിൽ വ�് തെ�
കിട�യിൽ സേഹാദരിെയ ക�േ�ാൾ അയാൾ അവെള
നില�ി�് വലി�ിഴ�ുകയും: “ആരാണ് ഈ വൃ�ിെക�
ജീവിെയ എെ� ക�ിലിൽ കിട�ിയത്?” എ�് േചാദി�്
േ�കാധ�ാൽ തെ� കിട� തെ� അയാൾ
നശി�ി�ുകയും െച��ു.

അയാളുെട അ�െ� മ��ബ�ന േജാലി വല�
വരുമാനമു�ാ�ിയി�, ജീവചരി�ത�ിൽ ഇത്
ര�ുതവണ പരാമർശി�ി���്. െഗയിൽ തെ�
പു��ക�ിൽ ചൂ�ി�ാണി�ി�ു�തുേപാെല, ആദ�
വർഷ�ളിൽ, ദർശന സമയ� ് േശഖരി�ു� പണം
വീ�ുകാർ അവരുെട െചലവുകൾ�ായി േശഖരി�ിരു�ു.
ഭ�ജന�ളുെട ഒഴുേ�ാെട, അയാൾ�്
മ��ബ�ന�ിലൂെട സ�ാദി�ാൻ കഴിയു�തിലും
കൂടുതലായ തുകകൾ ദർശന�ിലൂെട വ�ുതുട�ി.
അതിനാൽ, കാല�കേമണ അയാൾ തെ� േജാലി
നിർ�ുകയും ദർശന�ിെന ചു�ി��ിയു�
വരവിെ�യും േപാ�ിെ�യും ചുമതല ഏെ�ടു�ുകയും
െച��ു, ഇെത�ാം അയാളുെട ഉടമ�തയിലു� �ല�്
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സംഭവി�താണ് എേ�ാർ�ണം. അ�െന അയാൾ തെ�
മകളുമായി പ�ം േചർ�ു, ഇതിെ� േപരിൽ അ�നും
മകനും പലതവണ വഴ�ു�ാ�ി. ഈ �പേദശ�്
�പചരി� വാർ� �പകാരം, ഒരു സായാ��ിൽ, മകൻ
പറ� വാ�ുകൾ അയാൾ�് സഹി�ാവു�തിലും
അ�ുറമായിരു�ു, സുഗുണാന�ൻ മകെ� േനെര
തിരി�് അയാെള ന�ായി മർ�ി��. വയ��് അടിേയ�്
മകൻ നില�് വീണുേപായി, േരാഷാകുലനായ പിതാവ്
അയാെള മർ�ി�ു�� തുടർ�ു, അത് മരണ�ിൽ
കലാശി�ു. ഈ സംഭവം അ� ദമയ�ി
അയൽവാസികെള അറിയി�താണ്.

ഈ െകാലപാതകം ആ�ഹത�യാെണ�്
വരു�ി�ീർ�ാൻ കുടുംബാംഗ�ൾ തിടു�ം
കാണി�ു. ഈ കാര��െള�ാം ക�ൻ ശിവരാമൻ തെ�
പു��ക�ിൽ വിവരി�ി�ു�1്04. സുഹൃ�ായ
കു�ുപണി�രുെട സഹായേ�ാെട സുഗുണാന�ൻ
സുഭഗെ� മൃതേദഹം വീടിനു മു�ിെല മര�ിൽ
െക�ി�ൂ�ി. ഇത് െകാലപാതകമാെണ�്
േബാധ�െ��തിനാൽ ഈ സംഭവ�ിന് േശഷം
അയൽവാസികൾ കുടുംബവുമായു� എ�ാ ബ��ളും
അവസാനി�ി�ു.

 

e. അ�യുെട വ��ിത��ിെ�
മനഃശാസ്�തപരമായ വിശകലനം

േഡാ. ജാ�് വിെങ� പാരീസിെല െസ� ്-അേ�ായിൻ
സിഎ�് യുവിൽ (യൂണിേവഴ് സി�ി അഫിലിേയ�ഡ്
േഹാ��ി�ൽ) പരിശീലനം േനടിയ ൈസക�ാ�ടി�ാണ്.
ബംഗാളിെല മാ ആന�മയിേയാെടാ�ം (1896 - 1982)
മു�ത് വർഷ�ിലധികം െചലവഴി� �ഫ�്
േഡാ��റായ സ�ാമി വിജയാന�യുമായി േനരി�ു�
ബ��ിൽ അേ�ഹം മു�ത് വർഷ�ിലധികം

്



ഇ��യിൽ െചലവഴി�ു. ഈ സ�ാമിയും ഓസ്�ടിയൻ
വംശജനായ ആ�ാന�യുമായിരു�ു, മാ
ആന�മയിയുെട ഏ�വും അടു� ര�് പാ�ാത�
ശിഷ��ാർ. 1991-ൽ �പസി�ീകരി� േഡാ.
വിങ�യുെട ആദ� പു��കം, “ദ മാ�ർ ആൻ� ദി
െതറാ�ി�”്, ഹി�ുമത�ിെല ഗുരു-ശിഷ�
ബ�െ��ുറി�ു� �ഫ�് ഭാഷയിെല ഏക
സമ�ഗകൃതിയാണ്. “എലിെമൻ� ഓഫ് ��ിരിച�ൽ
ൈസേ�ാളജി” (1992), “െമഡിേ�ഷൻ ആൻ�
ൈസേ�ാളജി” (1996), “ദ ഇ�ർ മാരിേയജ”് (2001), “ദ
മി�ിസിസം ഓഫ് ൈസലൻ�” (2003) എ�ി�െന
ധാരാളം പു��ക�ളുെടയും േലഖന�ളുെടയും105

രചയിതാവാണ് അേ�ഹം. െസമിനാറുകൾ�ും
�പഭാഷണ പര�ടന�ൾ�ുമായി അേ�ഹം
പലേ�ാഴും �ഫാൻസിേല�് േപാവാറു�്. കൂടാെത,
േന�ാളിലും മ�ാൻമറിലും അേ�ഹം മാനുഷിക
�പവർ�ന�ളിൽ ഏർെ��ി���്. ഒരു
ൈസക�ാ�ടി�് എ� നിലയിലു� അേ�ഹ�ിെ�
പരിശീലനവും അനുഭവവും, സ��ം ആ�ീയ
അേന�ഷണവും ഇ��ൻ പാര�ര��െള�ുറി�ു�
വിപുലമായ അറിവും അേ�ഹെ� ഏ�വും
േയാജി� സംവാദകനാ�ു�ു. െഗയിലിെ� പു��കം
പുറ�ുവ�േ�ാൾ, ഇം�ീഷ് സംസാരി�ാ�
�ഫ�് വായന�ാർ�ായി “l”Enfer sacré”
എ�ുേപരായ 15 േപജു� ഒരു സം�ഗഹം ത�ാറാ�ി.
െഗയിലിെ� പു��കേ�ാടു� സംഘടനയുെട
അപകീർ�ികരമായ �പതികരണെ� തുടർ�്
അേ�ഹം 130 േപജു� ഒരു േലഖനം എഴുതി,
“െഗയിലുമായു� ബ��ിലൂെട െതളിയു�
അ�യുെട വ��ിത�വും അവരുെട
െചറു�കാലവും - മനഃശാസ്�തപരമായ
വിശകലനവും �പതിഫലനവും”106 “മാതാ
അമൃതാന�മയിയുെട മനഃശാസ്�തവും അവരുെട
�പ�ാനവും”107. അതിനു തുടർ�യായി



“വിശ�ാസെ� ശരിയായ രീതിയിൽ എ�െന മാ�ാം
- ഡീകൺേവർഷൻ ൈസേ�ാളജി” എ�
തലെ��ിൽ 20 േപജു� േലഖനവും അേ�ഹം
എഴുതി108. മുകളിൽ ഉ�രി� േലഖന�ൾ
അേ�ഹ�ിെ� െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്.

അേ�ഹ�ിെ� “അ�യുെട വ��ിത�ം” എ�
തലെ��ിൽ നി�ു� ഉ�രണികൾ താെഴ
െകാടു�ു�ു, ഈ പു��ക�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ
അവ �പേത�കി�ും �പസ�മാണ്. അേ�ഹ�ിെ�
േലഖനം �പസി�ീകരണ�ിന് മു�് െഗയിൽ
െ�ടഡ് െവൽ �പൂഫ് റീഡ് െച�ുകയും
സാധൂകരി�ുകയും െച��ു. േഡാ. വിെ�യ്�് ഈ
സാധൂകരണം �പധാനമായിരു�ു, കാരണം അേ�ഹം
സ�യം അ�യുമായി അടു�് �പവർ�ി�ിരു�ില�.
ഇതിെ� പൂർ�രൂപം ഓൺൈലനിൽ ഇം�ീഷിലും
ലഭ�മാണ1്09.

(...) സുധാമണിയുെട കൗമാരകാലെ��ുറി�്
മനഃശാസ്�തപരമായ ഒരു വായന നട�ുകയാെണ�ിൽ,
അവൾ മാനസികാസ�ാ���ിലൂെട
കട�ുേപായി�ു�ാകുെമ�് നിഗമനം െച�ാം, അതിെ�
വളെര തനതായ സ�ഭാവവിേശഷ�ൾ
ജീവചരി�ത�ിൽ ധാരാളം ഇട�ളിൽ എഴുതിരി�ു�ു,
എ�ാൽ ജീവചരി�തകാരൻ അതിെന പുകഴ്�ി
പറയുകയാണ് െച��ിരി�ു�ത്. വിശ�ാസം
അ�െനയാണ്. (…)

തീർ�യായും അവെരാരു സവിേശഷ വ��ിത�മാണ്
എ�തിൽ തർ�മില�, എ�ാൽ അതുേപാെല തെ�
അസാധാരണമാണ് അവരുെട ആ�രിക
ൈവരു���ളും. സത�സ�മായി പറ�ാൽ, അത്
അവെര ഋഷി എ� പദവിേ�ാ േലാകമാതാവായ
േദവിയുെട അവതാരം എ�തിേനാ അർഹയാ�ു�ില�.
കാരണം അവരുെട യാഥാർ��ം സംഘടന

്



�പചരി�ി�ു� ഇതിഹാസകഥയിൽ നി�് തുേലാം
വ�ത���മാണ്. (...) അവരുെട അപരവ��ിത�ം
ഹി�ീരിയൽ ൈസേ�ാസിസുമായി േചർ�ുേപാകു�
ഒരു േരാഗനിർണയമാ�. (...)

അവരുെട സംഘടന �പചരി�ി�ാൻ �ശമി�ു�
േ�ശ�� മായ �പതി�ായയിലും വളെരയധികം
സ�ീർണമാ� അവരുെട വ��ിത�ം. െഗയിലിെ�
അനുഭവസാ��ം അനുസരി�് അവർ �പകടി�ി�ു�
സ�ഭാവ�ൾ ഒ�ും തെ� മഹാ�ാരായ ഇ��ൻ
സന�ാസിമാരുേടതായി സംഘടന �പദർശി�ി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു� �പതി�ായയുമായി യാെതാരു ബ�വും
ഇ�ാ�വയാണ്.

ചൂഷണം െച�െ�� കു�ികൾ അവർ�് സംഭവി�ത്
പുനരാവി��രി�ാൻ േ�പരണയു�വരാണ്. ഇത്
ൈസേ�ാപാേ�ാളജിയിെല അടി�ാന നിയമമാണ്.
(...) അടി�മർ�െ�� കു�ികൾ�ിടയിൽ നുണ പറയു�
ശീലം െപാതുേവ ക�ുവരു�ു. ചൂഷണ�െള അവർ
ഒരുതര�ിൽ അെ��ിൽ മെ�ാരുതര�ിൽ
അതിജീവി�ാൻ �ശമി�ു�ു, നുണ പറയു� ശീലം
അവരുെട �പതിേരാധ ത���ിെ� അവിഭാജ�
ഘടകമായി മാറു�ു. (…)

ബാലു മുേ�ാ�് വ� പീഡനെ��ുറി�ു� അവരുെട
ആശയ�ൾ മാനസികമായി അനാേരാഗ�കരമായ ഒരു
കാലാവ�യാണ് സൃ�ി�ു�ത്. അവ ദീർഘകാലെ�
അനി�വും പരിഹാരമായുളള അഹ�ാേരാ�ാദവും
ഉ�ാ�ാം.

ഇരുപതാം വയ�ിൽ കൃ��വി�ഗഹ�ിനുമു�ിലു�
അവരുെട ഭ�ി ബാലു പറയു�തുേപാെല
ആരാധനയുെട ഒരു പതിവ് ഘ�ം ആേണാ എ�്
ആർ�ും സംശയം േതാ�ും. അെതാ അവ
�ിരതയി�ാ��യുെടയും വി�ഭാ�ിയുെടയും ഒ�മു�



രൂ�മായ െപാ�ിെ�റികളും പിെ� മാറിമാറിവരു�
വിഷാദവും അമിതമായ ഊർ�സ�ലതയുമാേണാ (...)

ഇരുപ�ിെയാ�ാം വയ�് മുതൽ അവർ ഭാവ�ൾ
ആരംഭി�ു, ആദ�ം കൃ��െ�യും പി�ീട് േദവിയുെടയും,
വലിയ ആൾ�ൂ��ിനിടയിൽ ഇ�ും അവ തുടരു�ു.
ഇത് ഇ��യിെല മഹാ�ാരായ േയാഗികളുെട
ജീവചരി�ത�ിൽ നി�് വളെര വ�ത���മാണ്,
അവെരാെ� ഏകാ�തയിൽ നീ� സാധനയാണ്
െച��ത്, അതിനി രാമകൃ�� പരമഹംസേരാ
അെരാബിേ�ാേയാ മാ ആന�മയിേയാ ആരായാലും. (...)

സ�യം ചികി�യുെട ഭാഗമായാേണാ സുധാമണി
ആളുകെള ആലിംഗനം െച�ു� �പേത�കരീതിയിലു�
ദർശനം വികസി�ിെ�ടു�ത് എ� സംശയം
തീർ�യായും ന�ായമാണ്. അവേഹളന�ാൽ തകർ�ു
കഷണ�ളായ സ��ം വ��ിത�െ�
തിരി�ുപിടി�ാനു� �ശമമായി ഇതിെന കാണാൻ
കഴിയും.

അവരുെട മൂ� േജ��� ൻ താൻ അവളുെട
ന�തിനുേവ�ിയാണ് �പവർ�ിക◌്കു�ത് എ� ഉ�മ
വിശ�ാസേ�ാെട, ഭാവ�ൾ �പദർശി�ി�ു�ിടേ�ാളം
വീ�ിൽ വരരുെത�് വില�ി. (...) സുഭഗെ� നിലപാടിന്
ന�ായീകരണ�ളു�ായിരു�ു.

വളെര െപെ��ു� ഭ�ി െകാ�് എളു��ിൽ
ഉ�ാകു� അൈദ�താനുഭവ�ിന് ഏകീഭാവ�ിലു�
ശാരീരികബ��ളിേല�് വ�തിചലി�ു� ശ�മായ
�പവണതയു�്, ഈ �പതിഭാസ�ിൽ പുതിയതായി
ഒ�ുമി�. (…)

ശ�മായ വികാര�ൾ നിമി�ം സുധാമണി�്
ആർ�വം താത്കാലികമായി തട�െ��ിരി�ാൻ
സാധ�തയു�്, ര�് വർഷേ�ാളം അവെര
മു�ി�ള� ഉ�ാദ�ിെ� തുടർ�യായ

്



തരംഗ�െള�ുറി�് കൂടുതൽ കൃത�മായി
പറേയ�തു�്. (...) കൂടാെത, അവർ വളെര നീ�കാലം
ഉപവാസ�ൾ എടു�ിരു�ു, ഇത് അേനാെറ��ിക്
സിൻേ�ഡാമിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ആർ�വം
തട�െ�ടു�തിന് കാരണമായി�ു�ാവാം. (…)

അത് േബാധ�െ�ടാതിരി�ാനു� അവകാശം
നമു�ു�്. ഈ േരാഗല�ണ�ൾ സ�ടകരമാണ്.
�ാസി�ൽ ൈസക�ാ�ടിയിൽ ന�ൾ ഇേ�ാൾ
പറ�തുേപാെല, നിർബ�കരമായ ആവർ�ന�ിനും
എ�ാ�ിനുമുപരിയായി മിഥ�ാ�ഭമം െകാ�് സ�യം
വികലമാ�ാനു� �പവണതെയ�ുറി�ും ഇ�രെമാരു
സ�ർഭ�ിൽ സൂചനയു�്. ഇത്
ൈസേ�ാപേ�ാളജി�ൽ റിേ�ഗഷെ� ഗുരുതരമായ
അടയാളമാണ്. (…)

സുധാമണി മലിനമായ െവ��ിേലാ വൃ�ിഹീനമായ
�ല�ളിേലാ വീഴുകയും, അയൽ�ാർ
േബാധരഹിതയായ അവെള എടു�് പരിപാലി�ുകയും
െച�� സ�ർഭ�െള സ�യം ശി�ി�ു� സ�ഭാവമായി
ന�ായമായും വ�ാഖ�ാനി�ാം.

അക�ൂ�് ൈസേ�ാസിസ് സമയ�് ശ�ാസംമു�ൽ
ഉ�ാകു�ത് വളെര ഗുരുതരമാണ്. അത്
ആ�ഹത�യിേലേ�ാ മ�ു�വെര
ആ�കമി�ു�തിേലേ�ാ നയിേ��ാം. (…)

ശ�ാസംമു�ൽ, കഴു�് െഞരി�് െകാ�ൽ,
മു�ിമരി�ൽ തുട�ിയ മിഥ�ാനുഭവ�ൾ അക�ൂ�്
ൈസേ�ാസിസിെ� ല�ണമാണ്. ആേവശം,
താത്കാലിക ആന�ാതിേരകം എ�ിവ ഈ
േരാഗനിർ�യ�ിേനാ� േയാജി�ു�താണ്, കാരണം
അവ ഉ�ാദ�ിെ� അവ�യിൽ പതിവായി
കാണെ�ടു�ു. (...) മനുഷ�ാ�ാവ് സ�ീർ�മായതിനാൽ,
തീ�വമായ സ�യം ശി�യുെട ഘ��ൾ�് േശഷം
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വിപരീത ഘ��ൾ വരു�ു, അതായത് േകാ�ൻേസ�റി
െമഗേലാമാനിയ. (…)

സുധാമണിയിൽ െചറു�കാലേ��് പി�ിരി�
വിധ�ിലു� സ�ഭാവ�ളുെട നിരവധി
ഉദാഹരണ�ൾ നാം ക�ുകഴി�ു.
ൈശശവാവ�യിേല�ു� തിരി�ുേപാ�ിെന
വിശകലനം െച�ാം. ഉദാഹരണ�ിന് ബാലു
ജീവചരി�ത�ിൽ പലയിട�ും അവരുെട
ബാലാവ�യിേല�ും ൈശശവാവ�യിേല�ുമു�
ഗുരുതരമായ പിൻമാ��െള േദവീസാധന കാരണമു�
വിജയ�ളായി െകാ�ിേഘാഷി�ി�ു�്. ഈ
കാലഘ��ിനായി നീ�ിവ�ി�ു� അ��ായം
ഉപസംഹരി�ു�ത്: (സുധാമണി മുലകുടി�ാൻ
അയൽവാസിയുെട അടു�് േപായതും പശു�ളുെട
അകിടിൽ നി�് േനരി�് പാൽ കുടി�ു�തുമായ
ജീവചരി�ത�ിെ� ഭാഗം േലഖകൻ ഉ�രി�ിരി�ു�ു).
(…)

സുധാമണി ചിലേ�ാൾ െപാ�ി�ിരി�ുകയും
െപാ�ി�രയുകയും നില�ു കിട�് ഉരുളുകയും
വസ്�ത�ൾ കീറുകയും െച�� സ�ർഭ�െള കുറി�്
േഡാ��ർ വിെങ� ഇ�െന എഴുതിയിരി�ു�ു:
ആഴ�ിൽ േനാ�ിയാൽ േനാ�ു�യാളുെട
വീ�ണമനുസരി�് േദവീസാധനയുെട അനുഭവ�േളാ
ഉ�ാദ�ിെ� െപാ�ിെ�റികേളാ ആയ ഈ സംഭവ�ൾ
സുധാമണി�് നീ�ുനിൽ�ു� മനഃശാ�ി നൽകിയില�.
മറി�്, അത് അവരുെട സർ�ശ�ിത�െ��ുറി���
മിഥ�ാേബാധം ഊ�ിയുറ�ി�ു�തിലും,
ശാ�മാ�ു�തിനുപകരം അവരുെട മാനസിക
വിേ�ാഭെ� ആ ദിശയിേല�് നയി�ു�തിലും
കലാശി�ു. (…)

ബാലുവിെ�യും മ�് ഭ�രുെടയും െത�ായ
വിശ�ാസ�ളിേല�് നി��മായി നയി�െ�ടുക എ�
�പവണത യഥാർ��ിൽ മിെതാമാനിയയുെട



(mythomania) സവിേശഷതയാണ്, അ�ാ അത്
ശ�മാകുകയാെണ�ിൽ ഇ�ർ�പ�ീ� െഡല�ൂഷൻ
ആണ്. (…)

കാല�കേമണ, ഭ�രുെട അമിത�പശംസകൾെ�ാ�ം,
സുധാമണിയുെട സർ�ശ�ിത�ം എ� ആശയ�ിന്
അച�ലമായ ഉറ�ായി. (...) അതിലുപരിയായി, അൽ�ം
വളെ�ാടി�തും വാൈ��ഭവവുമു� ഭാഷയിൽ
പറ�ാൽ, സുധാമണി േലാകമാതാവായ
അ�യുമായു� അവരുെട ഏകത�ം തെ� ശ�തു�െള
നശി�ി�ു�തിനു� ലളിതവും േനരി�ു�തുമായ
മാർഗമായി അവതരി�ി�ിരി�ു�ു. (…)

ഈ സംഭവ�ിൽ (ബ�ുവിെ� െകാലപാതക�ശമവും
ആ�ഹത� െച�ാനു� അവളുെട ആവർ�ി���
ആ�ഗഹവും) കുടുംബ�ിെ� െമാ��ിലു�
േരാഗാവ� വ��മായി �പകടമാണ്. തെ� മകൾ
ഉയർ� അവേബാധ�ാൽ ൈദവ�ാൽ
�പേചാദി�ി�െ��താെണ�് അ� അവകാശെ�ടു�ു.
വീ�ും ആ�ഹത� െച�ാൻ േപാകു� സുധാമണിെയ
ക�് കുടുംബം ഒ�ട�ം �ഭാ�ിെ� വ�ിലാെണ�ും
അവർ പറയുകയും, ആ സാഹചര�ം മ�ു�വെര
ൈവകാരികമായി ഭീഷണിെ�ടു�ാൻ
ഉപേയാഗി�ുകയും െച�ു�ു. തകർ�യുെട വ�ിലു�
ഒരു കുടുംബ ഘടനയ്�ു�ിൽ തുടെരയു�
തകർ�കള�െട തുട�മാണിത്. (…)

അവരുെട സേഹാദരൻ സുധാമണിയുെട ശാപം മൂലം
ആ�ഹത� െച�ാൻ നിർബ�ിതനായി, ഇ�ര�ിൽ
സേഹാദരെന ഉ�ൂലനം െച��ത് അ�കമ�ളുെട ഒരു
പുതിയ തുട�ം ആയിരു�ു. ആ�ശമ�ിെല പരേമാ�ത
േനതാവിെ� �പതിേയാഗികൾ തുടർ�യായി “ഉ�ൂലനം”
െച�െ��ു, ആദ�ം അവരുെട സൽേ�രും പി�ീട്
അവരുെട സമൂഹ�ിെല നിലനിൽ�് തെ�യും.



(…) ഏഴുദിവസ�ിനകം മരി�ുെമ�് �പവചനം നട�ി
മന�ൂർ�ം അയാെള ആ�ഹത�യിേല�്
ത�ിവിടുകയും െച��ു. അതിനാൽ “കർ�ഫലം”
എെ�ാെ�യു� അവരുെട ഉപരി�വമായ
നിേഷധി�ൽ ഉെ��ിൽ കൂടിയും, മാനസികവും
ആ�ീയവും കർ�പരവുമായ വീ�ണേകാണിൽ
നി�്, അവരുെട സേഹാദരെ� മരണ�ിന് ഏറിയകൂറും
ഉ�രവാദി അവർ�ാെണ�് നമു�് നിഗമനം െച�ാം.
(…) ഇെത�ാം കാണി�ു�ത് ഗൗരവമായ
േരാഗല�ണ�ൾ ഉ� ഒരു കുടുംബെ�യാണ്
അ�ാെത േലാകമാതാവിെ� ഭൂമിയിേല�ു�
അവേരാഹണമ�. സുധാമണി ഗംഭീരമായി ഇ�െന
�പഖ�ാപി�ിരി�ു�ു: “ആ��ാ�ികതയിൽ നി�ും
ആ�ീയ ഗുരു��ാരിൽ നി�ും ഒരാൾ�് ലഭി�ു�ത്
ശാ�ിയും സമാധാനവുമാണ്, അതി�ാെത ഒരാൾ�്
ജീവി�ാൻ കഴിയി�.” സത��ിൽ
സുധാമണിയുെമാ�ു� ഇരുപത് വർഷ�ിനിടയിൽ
േപാലും െഗയിലിന് ഈ സമാധാനവും സ��തയും
ലഭി�ി�ി�. (...) ആ സമാധാനവും സ��തയും
ൈകവരി� ഒരാളായി െഗയിൽ സുധാമണിെയ
വിേശഷി�ി�ു�ുമി�, അത് അവെര ചു�ി��ിയു�
മിഥ�െയ പുറ�ുെകാ�ുവരു�തിലും കഠിനമാണത്.
�പകടമായ വിനയ�ിനും ൈദവേ�ാടു�
വിേധയത��ിനും പി�ിൽ ഈ യാഥാർ��ം മറയ്�ാൻ
സുധാമണി�് സാധി�ു. (…)

രാമകൃ��പരമഹംസർ, രാംദാസ് അെ��ിൽ രമണ
മഹർഷി തുട�ിയ �ാനികളുെട വിശു��ഭാ�ുമായി
താരതമ�ം െച�ുേ�ാൾ, വിശു��ഭാ�ിെന സ�യം
ആ�കമണം, മ�ു�വെര ആ�കമി�ൽ എ�ിവയുെട
രൂപ�ിലു� യഥാർ� �ഭാ�ിൽ നി�ും
േവർതിരി�ു� അതിരുകൾ സുധാമണി വലിയേതാതിൽ
കട�തായി കാണാൻ കഴിയു�ു. യഥാർ� �ഭാ�ിൽ
തെ�, കു�ി�ി�ും സ��ം വിസർജ�വും മ�ും
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കഴി�ുേ�ാൾ, അത് �പേത�കി�് ഗുരുതരമായ
മാനസികേരാഗ ല�ണവുമായി െപാരു�െ�ടു�ു. (…)

അതായത്, സുധാമണി�് ഹി�ീരിയൽ
ൈസേ�ാസിസിെ� േരാഗല�ണ�ൾ
ഉ�ായിരു�ുെവ�് ഞ�ൾ �പാരംഭനിർണയം
നട�ുേ�ാൾ, അവെര ഈ േരാഗനിർണയ�ിേല�്
പൂർ�മായും ചുരു�ു�ു എ�ർ�മില�. എ�ാൽ
അെതാരു ൈവകല�മായി തുടരു�ു എ�് മാ�തം, ഈ
േരാഗാവ� കാരണം അവരുെട ആ�ീയ വികാസം
വിചി�തവും ൈവരു��ാ�കവുമായ നിരവധി
ദിശകളിലൂെട കട�ുേപായി. (…)

ഗുരുശിഷ�ബ�ം എ�ത് സു�പധാനമായ ഒരു
ശ�ിയുെട രൂപാ�രമാണ്: ഈ രൂപാ�രം
നട�ിെ��ിൽ അവിെട േകാപ�ിന്
�ാനമു�ാവു�ു. (…)

തെ� ശിഷ�നും ജീവചരി�തകാരനുമായ
ബാലുവുമായു� അ�യുെട �പണയബ�െ��ുറി�്
െഗയിൽ പറ�ത് �ശ�ി�ുകയാെണ�ിൽ, അവരുെട
സർ�ശ�ിത�ം എ� ആശയം അവരുെട
�പണയിതാവിൽ ഉണർ�ിയ മിഥ�ാ�ഭമേ� നാം
േനർ�ുേനർ കാണു�ത്? അ�െയ ചു�ി��ിയു�
ഇേ�ാഴെ� ആശയ�ുഴ�ം ഈ വികലധാരണയുെട
യു�ിസഹമായ അന�രഫലം മാ�തമായിരി�ും. (…)

ന�ൾ േനരെ� പറ�തുേപാെല, സത�േബാധം ഒരു
�ടാൻ�മിഷൻ െബൽ�ാ�. െബൽ�് തകർ�ാൽ,
�പേ�പണവും തകരാറിലാവും. (…) മെ�ാരു
മഹാ�ാവിെന �പചരി�ി�ാനായി സുധാമണി ഒരു
അ�ുത കഥ െമനെ�ടു�ിരുെ��ിൽ േപാലും അത്
വിമർശന�ി� വിേധയമാകുമായിരു�ു; എ�ാൽ
ഇവിെട, മഴെപ�ി�ു� അ�ുതകഥ ഉദാഹരണമായി
എടു�ാൽ അവരത് വീ�ിള�ു�തിനായി
പറ�താണ്, ഇത് ഒരു ൈശശവാവ�യിലു�



അഹ�യുെട അടയാളം മാ�തമാണ്.
ഉപസംഹരി�ാനായി ഒ�ുകൂടി പറയാം: ഗുരുവിൽ
നി�ു� സത�ം ന�ായാനുസാരമെ��ിൽ, അവിെട ഗുരു
ഇ�ാതാവു�ു: അ�തയും ലളിതമാണ് കാര��ൾ (…)
ധർ�ം വിശ�ാസ�ിനും േമെലയാണ് (...) ധാർ�ികത
വിശ�ാസ�ിനും വികാര�ൾ�ും അ�ുറമാണ്, അത്
ഗുരുവിനുമ�ുറമാണ്. ഗുരു ധാർ�ികതയുെട
േസവന�ിലാണ് നിലെകാേ��ത്; മറി��. (…)

വാ��വ�ിൽ, അവർ ഗുരുപര�രേയാ ഗുരുേവാ
സാധനേയാ ഇ�ാതിരു�തിെ� വിലയാണ് നൽകു��.
ഇരുപ�ിര�ാം വയ�ിൽ, അവർ േ�ജിൽ
ജന�ൂ�െ� പഠി�ി�ാൻ തുട�ിയതാണ്. െപാതുെവ
പറയെ�ടു� ഇം�ീഷ് െചാ�് അനുസരി�്, “അത്
സത�മാകാൻ സാധ�തയു�തിലും വളെര
ന�തായിരു�ു!” (It was too good to be true)

 

f. യഥാർ� ഭ�ി

രാമകൃ�� മിഷനിെല സന�ാസിയായ �പ�വാജിക
ദിവ�ാന��പാണ ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മായ ഒരു
�പസംഗ�ിൽ ഭ�ി എ�ാെണ�് മേനാഹരമായി
വിവരി�ു�ു., “ഭ�ിയുെട �പാധാന�ം”110. ഞാൻ
അതിെന ഇ�െന വ�ാഖ�ാനി�ു�ു:

“ഭ�രുെട അഭി�പായ�ിൽ, ഭ�ി അനായാസമായി
ഉ�തിയും പരിണാമവും ഉ�ാ�ും. മ�് പാതകളിൽ
കൃത�മായ അ�ട�ം പാലി�ുകയും വ�വ�കൾ
നിറേവ�ുകയും, പുേരാഗതിെയ അനുഗമി�ുകയും
േവണം. തുട�ം മുതൽ, ഭ�ി സേ�ാഷ�ിെ�യും
സ്േനഹ�ിെ�യും പാതയാണ്. അ�െന േനാ�ുേ�ാൾ
അതിെ� ഫല�ൾ ആദ�ം മുതേല ലഭ�മാണ്.
അതിനാൽ, ഭ�ിെയ താരതേമ�ന സുലഭമായ
പാതയായി കണ�ാ�ു�ു. വികാര�ളുെട



ശു�ീകരണം കു�ി�ളിയെ��ിലും ഭ�ി സ�യം
�പകടമാണ്. വികാര�ളുെട ഉയർ���ും
രൂപാ�ര�ിനും ഒരു ആ�ീയാേന�ഷിെയ അവെ�
ല���ിേല�് േനരി�് എ�ി�ാൻ കഴിയും. ഭ�ി
ഭാവമായും ൈദവിക വികാരമായും മാറു�ു (MA org ൽ
നി�് വ�ത���മായ അർ�മാ� ഇവിെട
ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ത്), അത് തുള�ുകയറു�തും
അഖ�വും പൂർ�മായി തൃ��ി തരു�തുമാണ്.
സ�ാഭാവികമായി �പത��െ�ടു�തിലൂെട ഭ�ി
അതിെ� ഫലം ഉടനടി നൽകു�ു.

നാരദഭ�ി സൂ�തം പറയു�തനുസരി�്: “സ ത���ിൻ
പരമ േ�പമ രൂപാ”, ഭ�ി ഈശ�രേനാടു� പരേമാ�ത
സ്േനഹ�ിെ� സ�രൂപമാണ്. തെ� “ഭ�ി
രസായന�ിൽ” മധുസൂദന സരസ�തി,
മഹാഭ�നായി�ീർ� ഒരു മഹാനായ അൈദ�തി
പറയു�തനുസരി�് ഭ�ിയിൽ എ�ാ “വൃ�ി”കളും,
“സർേവശാം മേനാവൃ�ായ”, മന�ിെ� എ�ാ
ചാ�ാ��ളും, ൈദവ�ിേല�് ശ�മായ ഒരു
�പവാഹമായി ഒഴുകു�ുെവ�് വിവരി�ു�ു.
ഇ�ര�ിലു� സ്േനഹം മന�ിേല�് കട�ുവ�്,
അതിെന വശീകരി�ുകയും, ഹൃദയെ�
അപഹരി�ുകയും െച�ുേ�ാൾ, കൂടുതെലാ�ും
ആവശ�മി�. അതാണ് ഭ�ിയുെട മഹത�ം.
അ�രെമാരു അനുഭവം അവി��രണീയമായ ഒരു മു�ദ
പതി�ി�ുകയും മറ�ാ� ഓർ�യായി
നിലനിൽ�ുകയും െച�ു�ു. ഈ ��രണ തെ� ഭ�െന
ഉയർ�ു�ു. േയാഗി തെ� സന�ാസം െകാ�ും �ാനി
തെ� സമീപനം െകാ�ും േനടിയത് ഭ�ൻ
അനായാസമായി േനടു�ു. വിശാഖ േഗാപി തെ�
േദവനായ കൃ��െന ഒരു േതാ��ിൽ വ�് ക�ുമു�ി.
കൃ��െ� മുഖേ��് േനാ�ം പതി�തും അവൾ തെ�
ക�ുകളട�് ആ കാ�� അമൂല�മായും തീ�വമായും തെ�
ഉ�ിൽ സൂ�ി�ു, മെ��ാ�ിെനയും മാ�ിവ�ുെകാ�്.
ഈ കാ�� ഒരു ചി�തം േപാെല, അവളുെട ഹൃദയ�ിൽ
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പതി�ു. തെ� �പിയതമെ� ചി�തം േതജേ�ാെട
അവളുെട ഹൃദയ�ിൽ സമാധിേയാളം നിലനി�ു.
അ�െന അവൾ തെ� ൈദവ�ാൽ േമാഹിതയായും,
ആകൃ�യായും �ഭമിതയായും സ��ം മന�ിെന
അതിജീവി�ു. ഐത◌ിഹ�മനുസരി�്, േഗാപികൾ
ത�ളുെട േമാഹി�ി�ു� ൈദവവുമായി
�പണയ�ിലായ െവറും െപൺകു�ികളായിരു�ില�.
പരേമാ�ത �ാനം േനടിയ അവർ ഋഷിമാരായിരു�ു,
എ�ാൽ ഭ�ിയിൽ മുഴുകി ജീവി�ാനു�
ആ�ഗഹമു�ായതിനാൽ, അവർ േഗാപികമാരായി
പുനർജനി��.

കൃ��െ� സുഹൃ�ും ഉപേദശകനുമായ ഉ�വൻ
വൃ�ാവന�ിൽ വ�് േഗാപികമാെര കെ��ി
അവേരാട് പറ�ു: “നി�ളുെട കൃ��ൻ യഥാർ��ിൽ
പരമമായ, സാ�ാൽ, സത്-ചിത്-ആന�നാെണ�്
അറിയൂ. നി�ൾ അവെന േഗാപാലൻ ആയി ക�ാൽ
നി�ളുെട യാതന തുടരും. എ�ാൽ നി�ൾ അവൻ
എ�ാേണാ അതായി ക�ാൽ അവൻ നി�ളിൽ
നിലനിൽ�ുകയും തുടർ�് വിരഹം
ഉ�ാകാതിരി�ുകയും െച�ും”. എ�ാൽ അവെര
സംബ�ി�ിടേ�ാളം, വിരഹ�ിെല ആഴേമറിയതും
തീ�വവുമായ �പണയ�ിനായു� ആ�ഗഹം,
വിരഹഭ�ി അെ��ിൽ വി�പലംഭം,
പറ�റിയി�ാനാവാ� മാ��രികത, പരമാന�ം,
ആഹ്ലാദം എ�ിവയുെട രൂപമായിരു�ു.

വാ��വ�ിൽ യഥാർ� ഭ�ർ �ാനികളും
േയാഗികളും യഥാർ� �ാനികൾ ഭ�രുമാണ്.
ആേരാഗ�കരമായ പരിണാമ�ിൽ, പാതകൾ
കൂടിേ�രുകയും പര��ര പൂരകമാകുകയും െച�ു�ു.
ഒ�് മെ�ാ�ിൽ പൂർ�ിയാകു�ു. അവ
ശ�ിെ�ടു�ുകയും ശ�ി �പാപി�ുകയും െച�ു�ു,
അേത സമയം അവ അതിരുകട�ാെത

്



മിതെ�ടു�ുകയും അധർ��ിൽ നി�്
സംര�ി�ുകയും െച�ു�ു.”

താമസികവും അതിരുകട�തും അസ�ുലിതവും
അനാേരാഗ�കരവും വ��മായും മാനസികവി�ഭാ�ി
നിറ�തുമായ “ഭ�ി”യുെട രൂപെ�യാണ്
സുധാമണിയിൽ നാം കാണു�ുത്. േയാഗവിദ�യിെല
മൂ�് ഗുണ�ളായ സത�ം, രജ�്, തമ�് എ�ിവയിൽ
ര�ാമേ�ത് അ�ത, അ�കാരം, ഭാരം, അഴുകൽ
എ�ിവെയ സൂചി�ി�ു�ു. േനെരമറി�്, ഞാൻ
മുകളിൽ വിവരി� സന�ാസിനിയുെട ഭ�ിയുെട രൂപം
സാത�ികവും, സംതുലിതവും, േയാജി�ു�തും,
ശു�വും, തിള�വുമു�തായിരി�ും. ആദ�ം
പറ�തിൽ നി�് തിക�ും വ�ത���മായ ഒരു
േലാകമാണിത്.

 

g. ജീവചരി�തെ��ുറി�ു� നിഗമനവും
െപാതുവായ ചി�കളും

സുധാമണി ജനി�ുവളർ� കുടുംബപ�ാ�ലം,
ഔേദ�ാഗിക വിവരണ�ിൽ നി�് വ�ത���മായി,
േരാഗാതുരവും �പവർ�ന�മമല�ാ�തും
അധാർമികവുമാ�. െവറു�െ�� രീതിയിൽ
വളരുകയും പീഡന�ിനും ഒരുതരം അടിമ��ിനും
വിേധയയാവുകയും െച��  ് തീർ�ും തകർെ�റിയെ��
കു�ി�ാലം സ�ുലിതവും ആേരാഗ�കരവും
സേ�ാഷകരവുമായ വികസന�ിന്
വഴിെയാരു�ിയി�. കുടുംബ�ിൽ നി�ും മാ�ി
പശുെ�ാഴു�ിൽ താമസി�ുകയും സമു�ദെ�
അ�യായി കാണുകയും തെ� മന�ിലാ�ാൻ
സാധി�ു�ത് മൃഗ�ൾ�് മാ�തമാണ് എ�്
ധരി�ുകയും െച��ിരു�ു അവർ. അവർ സ�യം
പറയു�തുേപാെല, മുതിർ�വേരാ� എെ��ിലും
തുറ�ുപറയു� അനുഭവം കു�ി�ാല�് ഉ�ായി�ി�.



വാ�ല�വും സ്േനഹവും കുടുംബബ��ളും
നിേഷധി�െ�� അവൾ, മുതിർ�വെര നിരസി�ും
ൈദവവുമായി ൈവകാരികബ�ം �ാപി�ും
അവളുെട േലാകം െക�ി�ടു�ു.

അവർ�് തെ� കുടുംബേ�ാടു�തും മ�ു�വരുമായി
പി�ീട് ഉ�ായതുമായ ബ��ിെ� ആവി��ാരം
േരാഗാതുരവും ഉ�ാദം നിറ�തും അവ��വും
അ�കമാസ�വുമാണ്. അവർ�് തേ�ാട്
തെ�യു�ായിരു� ബ��ിനും ഇേത സ�ഭാവം
തെ�യായിരു�ു: പര��രവിരു�വും അമിതമായതും,
മേനാവി�ഭാ�ി എ�ുതെ� പറയാവു�തും. അവർ�്
ൈദവവുമായു� ബ�വും അേത തകരാറുകൾ
നിറ�താണ്: അവ��വും ഹൃദയേഭദകവും,
അ�കമാസ�വും, അസംബ��ൾ നിറ�തും,
സ�യം നശി�ി�ു�തുമായ മേനാവി�ഭാ�ി.

പ�ാം വയ�ിൽ സുധാമണിയുെട പഠനം മുട�ി,
േശഷം അ� മാ�തേമ ഗുരുവായി ഉ�ായിരു�ു�ൂ.
ആ�ീയതല�ിൽ, അവർ �ാപി� മാതൃക അ�ത
നിറ� യാഥാ�ിതിക ഭ�ിയാണ് കാണി�ു�ത്.
ആ�ീയ താൽപര�വും െപരുമാ�വും ത�ിൽ
ആഴ�ിലു� വിേയാജി�ും �പകടമായിരു�ു. ഏെതാരു
വ��ിയുെടയും ആേരാഗ�കരമായ വളർ���്
ആവശ�മായ ൈവകാരിക േപാഷണവും ബ�വും
ന�െ�� കു�ി ഒരു സാ�ൽ�ികേലാകം
നിർ�ി�ുകയും അതിൽ സത�വും മിഥ�യും വ��ു തയും
കൽ�ിതകഥയും ത�ിലു� അതിര് അ�ിരവും
അവ��വും ആവുകയും െച��ു.

സുധാമണി വളർ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�ാ�ല�ിൽ മൂ�്
അടി�ാനകാര��ൾ ഇ�ായിരു�ു: 1. ൈവകാരികവും
സാമൂഹികവുമായ ബ�ം, 2. വിദ�ാഭ�ാസവും
അധ�യനവും 3. ആ�ീയപരിശീലനം. കു�ിയായും
പി�ീട് കൗമാര�ാരിയായും വളർ�� ൈവകാരികവും



സാമൂഹികവും ബൗ�ികവും ആ�ീയവുമായ
ദാരി�ദ��ിൽ ആയിരു�തിനാൽ അവരിൽ: ബാല�-
ൈശശവാവ�യിെല െപരുമാ��ിേല�ു�
തിരി�ുേപാ�്, സ�യം ആ�കമണം, സ�യം
വികലമാ�ൽ, ആ�ഹത�ാ�പവണത തുട�ിയ
മാനസിക ൈവകല��ൾ കാണാൻ കഴി�ു.
ആ�ീയതയുെട കാര��ിൽ, ഒരു ഗുരുവി�ാെത
അ�ാന�ിൽ വളർ�തുെകാ�് അവരുെട
അടി�ാന അനുഭവ�ൾ ആധികാരികമായ ആ�ീയ
അനുഭവ�ളുെട ഫലമാേണാ അേതാ ഒരു
മാനസികേരാഗ�ിെ� ഫലമാേണാ എ�് നമു�്
തിരി�റിയാൻ സാധി�ി�. ര�ും കൂടിേ�ർ�താവാം
അെ��ിൽ �പാേദശിക സം��ാരവും മതാചാരവും
പുറംപൂ�ാ�ിയ ഉ�ാദം തെ�യാവാം. ഏ�വും
�പകടമായെതെ��ാൽ ഇ��യിെല മി�
മഹാ�ാ�ളും െച��തിനു വിപരീതമായി, മ�ു�വെര
പഠി�ി�ാനും അനു�ഗഹി�ാനും �ശമി�ു�തിന് മു�്
തനി�ു�ായ പുതിയ ആ�ീയാനുഭവ�ളുെട
യാഥാർ��െ� സമന�യി�ി�ാനും ഉൾെ�ാ�ാനും
ആഴ�ിൽ മന�ിലാ�ാനും േവ�ി വർഷ�േളാളം
നീളു� ആ�ീയ പഠന�ിൽ അവർ മുഴുകിയി�ി�
എ�താണ്.

ക�ി�് 20 വയസു�േ�ാൾ തെ� തെ� അനുഭവ�ളും
സേ�ശ�ളും പ�ുവയ്�ു�തിന് അവർ േവദികൾ
ൈകയട�ി. അ�െന െച�ു�തിലൂെട, അവൾ�്
ഏ�വും കൂടുതൽ നഷ് ടമായതും അവളുെട വളർ�യിൽ
ഇ�ാതിരു�തുമായ ഒരുതരം സംേവദനം അവൾ
വികസി�ിെ�ടു�ു: ആലിംഗന�ിലൂെട �പകടമാകു�
ശാരീരികവും ൈവകാരികവുമായ ബ�മായിരു�ു
അത്. േലാകെ� ആേ�ഷി�ുക എ�ത് അവർ�്
ഒഴിവാ�ാൻ കഴിയാ� ഒരാവശ�വും, മതിവരാ�
�പതികാരവും, തെ� ഛി�ഭി�മായ വ��ിത��ിെ�
ശകല�ൾ സ�രു�ൂ�ു� �പ�കിയയുമായിരു�ു.
മനശാസ്�തമനുസരി�് ഉ�ാദ�ിെ� വി�് ശരീരം



ചി�ഭി�മായ േതാ�ലും അേതാടനുബ�ി�്
ആകുലതയും ഉ�ാ�ു�ു. ആലിംഗന�ിലൂെട അവർ
സ�യം സുഖെ�ടു�ാനു� ഒരു വഴിയാണ്
കെ��ിയത്, കൂടാെത വളെര ഫല�പദമായ ഒരു
ത��വും. പല പുതിയ ക�ുപിടു��ളുെടയും
കാര��ിൽ ഇ�് തെ�യാണ് സംഭവി�ു�ത്,
�പസി�മായ േകാഫി െമഷീൻ േപാെല,
അസാമാന�മായും സർഗാ�കമായും ഒ�ുമി� എ�ാൽ
േലാകെമ�ാടും അത് ജന�പിയമായി മാറി. ഇ��യിൽ,
ഗുരു��ാരുെട േലാക�്, ലളിതമായ ത���ൾ വളെര
ഫല�പദമായി �പവർ�ി�ു�ു: പാൽ മാ�തം
കുടി�ു�വരും, മുടിയും നഖവും െവ�ാ�വരും
അെ��ിൽ ആണികൾ പതി� പലകയിൽ
ജീവി�ു�വരും, സ��ം വായിലൂെട �പതിമകെള
ജനി�ി�ു�വരും, റാ�ും ഭ�ിയും
ഇടകലർ�ു�വരും, എ�ാവെരയും
ആേ�ഷി�ു�വരും എ�ി�െന.

സൂ��പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാേ�� മെ�ാരു
അനുമാനം എെ��ാൽ തുടെരയു� ദർശന�ൾ�ും
ആലിംഗന�ളും അവർ �പകടി�ി�ു�
അസാമാന�മായ ഊർ�ം, അവെര പുകഴ്�ുകയും
ആരാധി�ുകയും രാ�തി മുഴുവൻ അവെര
ആേ�ഷി�ുകയും െച�ു�വരിൽ നി�ു�
ഔേദ�ാഗിക വിവരണ�ിൽ പറയു�ിടേ�ാളം
വരു�ി� എ�താണ്. കൂടാെത അവരുെട മുഖ�
തത�ചി�യായ േലാകപരിത�ാഗവുമായി താരതമ�ം
െച�ുേ�ാൾ േലാകെ� ആേ�ഷി�ു� അവരുെട
സ��ദായം അേ�യ�ം പര��രവിരു�മായി േതാ�ാം.

ജീവചരി�തകാരൻ സാധനയുമായി ബ�െ�ടു�ു�
അവരുെട അനുഭവ�ളിലും തിരസ് കരണ�ിലും
െവറു�ിലും ഉ�വി� അവരുെട ശ�മായ
അപകർഷതാേബാധവും അനുബ�മായി െചളിയിലും
വിസർജ��തിലും കിട�ു� ഏ�ലടിയും വി�ഭാ�മായ



നിലവിളിയും, ഇതിെന�ാമു� �പതിവിധിേയാ
ന�പരിഹാരേമാ അവർ സർ�ശ�ിയുെട
മിഥ�ാധാരണയിലും ആ�രതിപരമായ വ�കതയിലും
കെ��ു�ു. ഈ വി�ഭാ�ിയിൽ, യാഥാർ��വും
െക�ുകഥയും ത�ിലു�, സത�വും നുണയും
ത�ിലു� മ�ിയ േരഖയുെട അടി�ാന�ിൽ,
(മനഃശാസ്�ത�ിൽ െപർേവ� മാനിപുേലഷൻ)
വിശ�സി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ഭ�േരാട് അവർ എ�്
േകൾ�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ുേവാ അതുപറയു�ു.
െപർേവ�� മാനിപുേലഷെ� മെ�ാരുവശം
അതുെകാ�ു�ാവു� മ�ു ഗുണ�ളാണ്:
ഉദാഹരണ�ിന് മ�ു�വർ�് േരാഗ�ഗ��നായ
ആേളാടു� െപരുമാ��ിൽ െമ�െ�� �ശ�യായും,
െമ�െ�� പരിചരണമായും, െമ�െ�� ഭ�ണമായും
ഉ� വ�ത�ാസ�ളും കൂടുതൽ അംഗീകാരം തുട�ിയ
േന��ളും. സുധാമണിയുെട കാര��ിൽ ഹി�ീരി�്
േമാഹനി�ദ െകാ�ു�ായ മ�ു േന��ൾ ധാരാളമാണ്.
പശുെ�ാഴു�ിെല െചളിയിൽ ഉരു�്, കു�ി�ി�്
ചവയ്�ു� ജീവിത�ിൽ നി�് അവർ ഇ�്
എവിെടെയ�ിെയ�് ആേലാചി�ുേനാ�ൂ.

അവരുെട മേനാവി�ഭാ�ിെ�ാ�മു� ൈവരു���ൾ
നിറ� െപരുമാ��ിൽ സ്േനഹ�ിൽ നി�്
െവറു�ിേല�ും, ഉദാരതയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ലിെ�യും
ശാപ�ിെ�യും മരണ�ിെ�യും
�പതികാരവാഞഛ്യിേല�ും �ണേനരം െകാ�്
ചാ�ാടു�ു. �ിരമായി കാണു�വർ�് അവരുെട
ച�ലമായ �പകൃതം വളെര അടു�റിയാം. അവരുെട
ചാപല��ൾ യഥാർ��ിൽ മൗലികമായ േവദനയുെട
�പകടനമാണ്. തെ� ഭ�രുെടയും ശിഷ��ാരുെടയും
േമൽ �പേയാഗി�ു� സർ�ശ�ിയുെട
മിഥ�ാേബാധ�ിൽ നി�് അവർ പലേ�ാഴും
തീ�വേവദനയിേല�് വീഴു�ു. ഇ�െന സ�ർ��ി�
ഫല�പദമായ രീതിയിൽ, ശാ�മായി �പതികരി�ാൻ



കഴിയാെത കടു� മാനസിക വിേ�ാഭം
�പകടമാ�ു�തുവഴി, A തനി�് ചു�ുമു�വരുെട
മന�ിൽ ആഴ�ിലു� ഭയവും അസ��ത
ജനി�ി�ു�ു, അതവർ സ�യം സ�തി�ിെ��ിൽ
കൂടിയും, അ�രെമാരു ഭവിഷ��ിെന കുറി�് അവർ
സദാ േബാധവാ�ാരാണ്. A യിൽ വിശ�ാസം
നശി�ുകയും എ�ാൽ അവെര വി�ുേപാവാൻ
മടി�ുകയും െച�ു�വേരാട് അനി�ം
�പകടി�ി�ു�ത് െപരുമാറു� രീതിയിലൂെടയാണ്:
അ�ര�ാെര ഒഴിവാ�ുകയും ബഹിഷ് �രി�ുകയും
പരസ�മായി അവേഹളി�ുകയും, ഓർ�യില�ാ�തായി
ഭാവി�ുകയും അവരുെട ഭാവിജീവിതം
സ�ീർ�മാ�ാനു� ത���ൾ െമനയുകയും,
ദ�തികെള േവർപിരി�ുകയും ഒെ� െച�ും. ഇെത�ാം
തെ� സ്േനഹി�ാ� കു��ിന് ശി�ി�ാനും
നിശ�രാ�ാനും േവ�ിയാണ്. െത�ുകളിൽ നി�്
പഠി�ാനു� കഴിവി�ാ��യാണ് ഇ�ര�ാരുെട മെ�ാരു
�പേത�കത. അവരുെട വി�ുവീ��യി�ാ� യു�ിയിൽ,
െത�് എ�ാേയ്�ാഴും മ�ു�വരിൽ നി�ാണ് വരു�ത്. A
യുെട ഇേ�ാഴും തുടരു� �ഭാ�മായ ഉത്ക�� യുെട ഒരു
സൂചന ആ�ശമ�ിെല സ�ർശകരുെട തീ�വമാകു�
മാനസിക �പ���ളാണ്. ആ�ശമം അവെര ര�ി�ാേനാ
സുഖെ�ടു�ാേനാ യാെതാ�ും െച�ു�ി�, സ�യം
േചാദ�ം െച�ുകേയാ ഗുരുവിെന േചാദ�ം െച�ുകേയാ
െച�ു�ി�. പാ�ാത� സ�ർശകരുെട
കാര��ിലാെണ�ിൽ അവർ സ�േദശേ��്
മട�ു�ത് എ�തയും േവഗ�ിലാ�ാൻ ഇൻഷുറൻ�
ക�നികളുമായി ബ�െ�ടുകയും, സംഘടനയുെടയും
അതിെ� േനതാവിെ�യും മാനസികാേരാഗ��ിൽ
സംശയം ജനി�ി�ു� ഇ�രം േകസുകൾ എ�തയും
േവഗം ഇ�ാതാ�ുകയുമാണ് െച�ു�ത്.

സ്േനഹ�ിൽ നി� ് വിേദ�ഷ�ിേല�് നീ�ു�
അവളുെട ൈവരു��ം നിറ� െപരുമാ�െ�
ഭ�ിനിർഭരമായ ന�ായീകരണ�ൾ െകാ�്



പി�ുണയ്�ു�ു: ശിഷ��ാരുെട അഹംഭാവം
ഇ�ാതാ�ു�ത് ഗുരുേവാ കാളീേദവി തെ�േയാ ആണ്.
ഇത് അവരുെട െമഗേലാമാനിയയുെട �പകടനമാണ്,
െചറു��ിൽ അവൾ തീ�വമായി അനുഭവി�റി�
ആഴ�ിലു� അപകർഷതാേബാധ�ിെ�യും, താനായി
നിലനിൽ�ാനു� നിേരാധന�ിെ�യും മറുവശം.
അവെര അനുസരി�ാ�വെരയും
ആരാധി�ാ�വെരയും അവർ നശി�ി�ു�ു.
ഇ�ാര��ിൽ തെ� ഒേരാെയാരു ഗുരുവായ അ�യിൽ
നി�് അവർ�് െചറു��ിൽ അനുഭവിേ��ിവ�
മാതൃഭാവ�ിലു� അ�കമെ� പുനർനിർ�ി�ുക
മാ�തമാണ് അവർ െച�ു�ത്.

മനുഷ�ർ അസാധാരണവും ആ�ര�കരവുമായ
കഴിവുകൾ െകാ� ് നിറ�വരാണ്. അവരവരുെട
വിദ�ാഭ�ാസ�ിേലേ�ാ പരി�ുകളിേലേ�ാ
മാ�തമായി ആെരയും ഒതു�ി നിർ�ാനാവില�. ആ
െപൺകു�ിയായി തീർ�തും പി�ീട് മുതിർ�േ�ാൾ ആ
സ്�തീ�് േനടാനായതും തിക�ും അസാധാരണമാണ്,
നിേഷധി�ാനാവാ�തുമാണ്. അവളുെട
�ിേരാ�ാഹവും േജാലി െച�ാനു� മിക� കഴിവും
അംഗീകരി�െ�ടും. ഒ�ും കറുേ�ാ െവളുേ�ാ ആയി
തരംതിരി�ാൻ ആവാ�തിനാൽ, അവരും േലാകന�
െച�ു�ു എ�ത് നമു�് അവരിൽ നി�് എടു�ുമാ�ാൻ
കഴിയി�, എ�ിരു�ാലും, െത�ുകൾ�്
അടി�ാനപരമായ ഒരു �പജനനേമഖല ഉ�ായതും,
ഭീമാകാരമായ ഘടനാപരമായ പിഴവുകൾ�് നിലവിെല
ദുരുപേയാഗ�ളും അധാർമികതയും വിശദീകരി�ാൻ
കഴിയും എ�ു മാ�തമ� അവെരയും മ�ു�വെരയും
കാര�മായ അപകട�ളിേല�് അത് ത�ിവിടുകയും
െച�ും.

ഏതായാലും, ആകർഷകമായ വ��ിത�വും
അസാധാരണമായ ഒരു ഭാഗേധയവുമാണ് ന�ൾ ഇവിെട
ൈകകാര�ം െച�ു�െത�ിലും, ജീവചരി�തകാരനും



സംഘടനയുെട ഔേദ�ാഗിക അജ�യും
എ�ാവിധ�ിലും �പചരി�ി�ാനും വിശ�സി�ി�ാനും
�ശമി�ു�തിെന േനരിടാൻ ശരി�ും
ബു�ിമു�ുതെ�യാണ്.

A യുെട ജീവചരി�ത�ിൽ നിരവധി തവണ
ഇതുേപാലു� �പ��ാവനകൾ കെ��ാൻ കഴിയും:
“ആ�ീയാേന�ഷിയുെട ഏ�വും വലിയ ആയുധം
സത��ിെ� വാളാണ്”, “നി�ൾ സ�യം ധാർ�ികമായും
ആ�ീയമായും പൂർണതയു�വരായത◌ിനുേശഷം
മാ�തേമ (...), നി�ൾ�് മ�ു�വെര പഠി�ി�ാൻ കഴിയൂ
(...)”. അവർ പറ�ത് ശരിയാണ്. േഡാ. വിെങ� തെ� “ദ
മാ�ർ ആ� ് ദ െതറാ�ി�”് എ� കൃതിയിൽ
നിരീ�ി�ു�ത് േപാെല, “ഗുരുവും ശിഷ�നും
ത�ിലു� ഒഴി�ുകൂടാനാവാ� �ടാൻ�മിഷൻ
െബൽ�ാ� സത�േബാധം. തനി�് ഇ�ാ� ആ�രിക
അവ�കെള�ുറി�് വിവരി�ുകേയാ
പരാമർശി�ുകേയാ െച�ു�ത് എളു�മു� കാര�മാണ്.
ഇ�ാര��ിൽ ഗുരു പറയു�ത് സത�മാണ് എ�്
ശിഷ��ാർ�ു� ഒേരെയാരു െതളിവ്
നിത�ജീവിത�ിലു� ഗുരുവിെ� സത�േബാധം
മാ�തമാണ്. ഇത് മുറി�ുേപായാൽ പിെ� അവിെട
സംേവദനം നട�ു�ി�. മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,
ധർ�ം വിശ�ാസ�ിനും മുകളിലാണ്. തീർ�യായും,
െഗയിൽ െ�ടഡ് െവ�ിെ� “േഹാളി െഹൽ” എ� കൃതി
വീ�ും വീ�ും സത�െ� സാ��െ�ടു�ുകയാണ്,
ഞാനിവിെട െച�ു�തുേപാെല. ഇവിെട വാ�ും
�പവർ�ിയും ത�ിൽ െപാരു�മി�ാ�തിെ�
വലിയേതാതിലു� ഒരു �പ��ം ന�ൾ
അഭിമുഖീകരി�ുകയാണ്.

സത�െ��ുറി�ും സത�സ�തെയ�ുറി�ും
വാ�ുകളും �പവൃ�ികളും ത�ിലു�
െപാരു��ിെ� അഭാവെ��ുറി�ും
സംസാരി�ുേ�ാൾ, 2020-ഡിസംബറിെല േകാവിഡ്



�പതിസ�ി ഘ��ിൽ ഞാൻ ഈ പു��കം
എഴുതുേ�ാൾ, A യുെട അനാേരാഗ�െ��ുറി�ു�
വാർ�കൾ എെ� േതടിെയ�ി. അവർ
ഗുരുതരാവ�യിലാെണ�ും ആൻജിേയാ�ാ�ി�ും
ഹിെ�െര��മി�ും വിേധയയായി�ുെ��ും അറി�ു.
എ�ാൽ േലാകം അ�ാര�ം അറിയാൻ പാടി�ായിരു�ു.
പാസ് േപാർ��മായി ബ�െ�� ചില നടപടി�കമ�ൾ
പൂർ�ിയാ�ാനുെ�� വ�ാേജന പുലർെ� ഒരുമണി�്
അവർ ആ�ശമം വിടുകയും േനെര അവരുെട AIMS
ആശുപ�തിയിെല�ി ഒരു സ�കാര� വാർഡിൽ
�പേവശി�ുകയും െച��ു. അവർ അവിെട ര�ുദിവസം
താമസി� േശഷം വീ�ും രഹസ�മായി
അമൃതപുരിയിേല�് മട�ു�തിനുമു�്, അവരുെട
എ�ാ െമഡി�ൽ േരഖകളും നശി�ി�െ��ു. തെ�
ഭ�േരാടും ശിഷ��ാേരാടും േലാകേ�ാടും ഒരി�ൽ
കൂടി നുണ പറയാനു� അവരുെട തീരുമാനം അവർ�്
യഥാർ��ിൽ ശ�ികെളാ�ുമിെ��് െപാതുജന�ൾ
കെ��ുെമ� ഭയ�ാലാേണാ? അേതാ അവരുെട
അസുഖ വാർ� വരുമാനെ� �പതികൂലമായി
ബാധി�ുെമ�തിനാേലാ? കാരണം എ�ുമാകെ�, ഈ
ഏ�വും പുതിയ സംഭവവും കാണി�ു�ത് കാപട�ം
അവരുെട വികൃതമായ യാഥാർ��മായി തുടരു�ു
എ�ാണ്. – അവരുെട സ��ം വാ�ുകളിൽ, ആ�ീയ
അേന�ഷിയുെട ഒേരെയാരു ആയുധമായ സത��ാൽ
അവർ സ�യായി�ി� എ�തിെ� ഏ�വും വലിയ
െതളിവാണിത്. അവരുെട പ�ലു� വാൾ നിര�രമായ
നുണകളാലും വ�നയാലും മുന മ�ിയതാണ്.

അതിനാൽ വി�ുവീ��കൾ അംഗീകരി�ാ� ആ�ാർ�
ആ�ീയാേന�ഷികൾ യഥാർ� േവദതത��ളുെട
പ�ാ�ല�ിൽ ഗുരുവുമായു� ബ�െ��ുറി�്
ന�ായി മന�ിലാ�ു�ത് ഉചിതമായിരി�ും. അത്
അവെര വ�തിചലന�ളിൽ നി�ും ചൂഷണ�ളിൽ
നി�ും ര� േനടാൻ സഹായി�ുകയും സാധ�മായ



ഏ�വും മിക� സാഹചര��ളിൽ ആ�ീയ പരിണാമം
തുടരു�തിന് സഹായി�ുകയും െച�ും. ഈ
പു��ക�ിെ� ര�ാം ഭാഗ�ിൽ ഇതാണ്
വിവരി�ിരി�ു�ത്.

 



 

IV. ചാരി�ബിൾ �ാപന�ൾ അഥവാ
ബിസിന�് സാ�മാജ�ം

A യുെട വ��ിത�വും �പവർ�ികളും േചാദ�ം
െച�െ�ടുേ�ാൾ വിശ�ാസികൾ അവരുേടതായ
രീതിയിൽ ന�ായീകരണ�ളും യു�ിയും
കെ��ു�ു. വർഷ�ളായി വളർ�ിെയടു�
വിശ�ാസ�ിന് ഇള�ം ത�ു� രീതിയിൽ േചാദ�ം
െച�ാതിരി�ുക, അവേബാധ�ിെ�
അന�രഫല�ളുെട ഉ�രവാദിത�ം
ഏെ�ടുേ��ിവരു� ഒരു സാഹചര��ിൽ
എ�ിെ�ടാെത േനാ�ുക, േചാദ�ം
െച�ുേ�ാഴു�ാകു� ഉത്ക��  മന:പൂർ�ം ഒഴിവാ�ി
വി�ുവീ��ാമേനാഭാവേ�ാെടയിരി�ുക
ഇെതാെ�യാണ് അവിെട അത��ം അനിവാര�മായി
വരു�ത്. വാ��വ�ിൽ, യഥാർ�
ആ�ീയാേന�ഷികൾ വളെര വിരളവും
ഇതിൽനിെ�ാെ� ഒരുപാടകെലയുമാണ്. A യുെട ചാരി�ി
�പവർ�ന�ളിലാ� ഭ��ാർ അവരുെട
ന�ായീകരണ�ൾ കാണു�ത്. മര�ിൽനി�ും കി�ു�
ഫലെ� മാ�തം േനാ�ിെ�ാ�് ‘െചറിയ െത�ുകൾ’
ക�ി� േക�ി� എ�ുനടി�് ന�ൾ �മി�ണം ഇതാണ്
ഭ�ർ കാണു� യു�ി. A യും ഈ ചാരി�ി
�പവർ�ന�െള തെ� േനർ�ുവരു�
വിമർശന�ളിൽനി�ും ഒഴിവാകു�തിന് ഒരു
ര�ാകവചമായി ഉപേയാഗി�ു�ു�്. ചില “െചറിയ
െത�ുകളുെട” ആഴം എ�തേ�ാളമുെ��് നമു�് ഒരു
അവേലാകനം നട�ിേനാ�ാം.

ആദ�ം നമു�് വിേദശഫ�് സമാഹരണവും അവയുെട
ഉപേയാഗവും പഠി�ാം. അതിൽ�െ� ചാരി�ി,



വാണിജ�ം, സംരംഭകത�ം എ�ിവ വ��മാ�ാം.

പണം, ആേരാഗ�ം, വിദ�ാഭ�ാസം എ�ിവെയ�ുറി�്
ഇ�തയും പറയാൻ എ�ിരി�ു�ു എ�് േചാദി�ാൽ, A
യുെട ഓർഗൈനേസഷെ� �പവൃ�ികളിൽ �പധാന
ഘടക�ളാണിവ, ഇതിെന ഞാൻ അമൃത സി�ം എ�്
വിളി�ും. ഈ സി��ിെ� സ�ഭാവം, �പവൃ�ി
നട�ി�് എ�ിവ മന�ിലായാൽ നമു�്
െമാ��ിലു� നിഗൂഢത മന�ിലാ�ാൻ പ�ും. ചില
സാഹചര��െള വിശകലന�ിന് വിേധയമാ�ുേ�ാൾ
ഈ സി�ം അവർ�് �പധാനെ��ത് എ�തുേപാെല
നമു�ും അ�െനയാകു�ു.

IV. 1. വിേദശസംഭാവനകള�ം
ചാരി�ിയും

 

ധാരാളി�െ��ുറി�് പറയുേ�ാൾ, പണവുമായി
ബ�െ��വെര�ുറി�് പരാമർശി�ാതിരി�ാനാകില�.
ലാേഭ�യി�ാ� NGO കൾ�് സത�സ�വും
സുതാര�വുമാകാനു� ധാർ�മികബാധ�തയുെ��്
നമുെ��ാവർ�ും അറിയാം. വർഷാവർഷമു� വരവ്-
െചലവ്, �പേത�കി�് വലിയ ഫ�് വരു�തിെ� േസാ��്
എ�ിവ കാണി�ുെകാ�ു� സാ��ികറിേ�ാർ�്
െപാതുവായി സമർ�ി�ു�� പതിവാണ്. എ�ാൽ
മു�തു വർഷ�ിേലെറയായി ലാേഭ�യി�ാെത
�പവർ�തി�ു�ു എ�ുപറയെ�ടു� A യുെട സംഘടന
ഇേ�വെര ഈ കണ�ുകൾ െപാതുസമ�ം വ�ി�ി�.
ഇത് �ശേ�യമാെണ�ിലും ഇനി പറയാൻ േപാകു�
കാര��െള മുൻനിർ�ി േനാ�ുേ�ാൾ ഇ�റ�ത്
വളെര നി�ാരമായ ഒരു പിശകാെണ�ുമാ�തം.



എ�ിരു�ാലും, െഡാേണഷൻ കി�ു� പണം എ�െന
ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു എ�റിയാൻ േവെറയും
മാർ��ൾ ഉ�.് ലാേഭ�യി�ാെത �പവർ�ി�ു�വർ�്
വിേദശധനസഹായം എ�െന സ�ീകരി�ാം എ�്
നിയ��ി�ു� ഇ��ൻ ആഭ��രമ��ാലയ�ിെ�
FCRA111 (Foreign Contribution Regulation Act) �പകാരം NGO കൾ
അവരുെട വിേദശവരുമാനവും, ഉപേയാഗവും
നികുതിയധികാരികെള112 േബാധി�ിേ��താണ്.
അതാകെ�, അവർ പി�ീട് അവരുെട െവബ്ൈസ�ിൽ
�പസി�ീകരി�ു�ു. എ�ാൽ, ഇവിെടയും കണ�ിൽ
ഉൾെ�ടുേ��� ബാ�ുവഴിയു� ഇടപാടുകൾ
മാ�തമാണ്. നമു�റിയാം, ഈ പറയു� തുക
വിേദശ�ുനി�ുവരു� പണ�ിെ� െചറിയ ഒരു ഭാഗം
മാ�തേമ ആകു�ു�ൂ, കാരണം അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും
ഇ��യിേല�ു വരു�ത് ബാ�് വഴിയ�.
പലവഴി�ുവരു� ഈ പണം ഒരു കണ�ിലും
ഉൾെ�ടുേ��തായി വരു�ി�. െഗയിൽ
സാ��െ�ടു�ിയ �പകാരവും എെ� സ��ം
അനുഭവവും വ�് േനാ�ിയാൽ ബാ�ിെ� പടി
കാണാ� ഒരു കു�് സ�ർ�വും പണവുമു�്. ഈ
െകാ��ണം എവിെടയാണ് സൂ�ി�ിരി�ു�ത് എ�്
കൃത�മായി അറിയാെമ�ിലും അവരുെട
സുര�െയ�രുതി ഞാനത് പറയു�ി�. A ഇടയ്�ിെട
തനി�് േനരി�് ലഭി� സ�ർ��ൂ�ാരവും പണവും
പുറെ�ടു�് അതിേല�് ക�ും ന�ിരി�ുെമ�ും
െഗയിൽ സാ��െ�ടു�ു�ു. ഒരു പിശു�ിെയേ�ാെല
തെ� സ�ർ��ിനുേമൽ കിട�ുറ�ു�ു; കൃത�മായി
പറ�ാൽ മ�ു�വരുെട സ�ർ��ിനുേമൽ. ഒരു
കാല�് പ�ിണിയും പരിവ�വുമായി
കഴിേയ�ിവെ�ാരു മു�ുവെ� മകൾ�് തീർ�യായും
ഇെത�ാം വിശ�സി�ാവു�തിനും അ�ുറമാണ്. ഈ
സാഹചര��ിൽ അ�ായിരുെ��ിൽ ഞാൻ അെതാരു
തമാശയായി മാ�തേമ കാണുമായിരു�ു�ു. തല്�ാലം
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ഈ ഉപകഥകൾ നിർ�ി നമു�് കാര��ിേല�്
കട�ാം.

ഇവിെട ഞാൻ ഓർഗൈനേസഷൻ113 പരസ�മാ�ിയ
വിവര�ൾ മാ�തമാണ് വിശകലനം െച�ു�ത്.
അതുെകാ�ുതെ� ഈ കണ�ുകൾ ആർ�ും
പരിേശാധി�ാവു�താണ്. 2006 മുതൽ ഉ�താണ്
ആഭ��രമ��ാലയം �പസി�ീകരി�ി�ു�ത്. ഞാൻ 2019
മാർ�് വെര അതായത് കഴി� പതിമൂ�്
സാ��ികവർഷെ� ഏ�പിൽ 1 മുതൽ മാർ�് 31
വെരയു� േ�െ�്മ�ുകൾ ഡൗൺേലാ� െച��ി�ു�്.
അതിെ� ഉ�ട�ം ഒരു സ്െ�പഡ്ഷീ�ിേല�്
എഴുതുകയും, എളു��ിനുേവ�ി 15 അ�മു�
സംഖ�കൾ രൂപയിൽനി�ും േഡാളറിേല�്
മാ�ിെയഴുതുകയും െച��ു: അേതകാരണ�ാൽ
ദശാംശവും ഒഴിവാ�ി.

2006- 2019 കാലെ� FCRA റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഞാൻ ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ��ം
അതിേനാട് അനുബ�മായ നിയമ�ളും
അനുബ��ിൽ പറ�ി�ു� ആർൈ�വ1്14

േഫാൾഡറിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

അതിൽ ഉൾെ�ടു��:

● ലഭി� ഫ�ുകളുെട ഉ�വം, വിഹിതം,
ഉപേയാഗം എ�ിവയുെട പരസ�െ�ടു�ൽ.

● കണ�ുകൾ, �ഗാഫുകൾ, ശതമാനം
എ�ിവയുെട വിശകലനം.

● ലഭി� ഫ�ിെ� വിഹിതവും ഉപേയാഗി�
ഫ�ിെ� വിഹിതവും ത�ിലു� താരതമ�ം.

● പതിമൂ�ു വർഷെ� സം�ഗഹം.
● ബാ�് പലിശയും അതിനാവശ�മായു�

മൂലധന�ിെ� എ�ിേമ�ും (കണ�ുകളും).
● അടിയ�ിര ദുരിതാശ�ാസ�ൾ�ുേവ�ി



സമാഹരി� ഫ�ുകളും അവയുെട
െമാ��ിൽ ഉ� ഫ�ുമായു�
ശതമാന�ിെ� വിശകലനവും.

● ലഭി� ഫ�ുകളും വിശദാംശവും സം�ഗഹവും
ത�ിലു� വ�ത�ാസം.

● േലാകെമ�ാടുമു� അറുപ�ിയേ�ാളം
അനുബ� േഡാണർ �ാപന�ൾ സമാഹരി�
ഫ�ുകളുെട വിഹിത�ിെ� സം�ഗഹം.115

● വർഷാവർഷം വ��ിഗതസംഭാവനകളിൽ
വരു� ഏ��ുറ�ിലുകൾ.

● വ��ിഗതസംഭാവനകളുെട വിശകലനവും
അവയുെട വിഹിതവും.

 

a. FCRA �പഖ�ാപന�െള�ുറി�ു� എെ�
റിേ�ാർ��കള�െട ൈഹൈല�ുകൾ.

1. എെ� ആദ�െ� നിരീ�ണം എെ��ാൽ, ഈ
െവളിെ�ടു�ിയ കണ�ുകൾ ഒ�ുംതെ�
െ�പാഫഷണൽ രീതിയിൽ
പൂർ�ീകരി�െ��തല�.

2. ഒരു കാര��ിനുേവ�ി ലഭി� ഫ�് മെ�ാരു
കാര��ിനുേവ�ി ഉപേയാഗി�െ�ടു�ു.

3. വർഷാവസാനം േകാടികേളാളം വരു�
ശി��ുക കൃത�മായി അടു�
വർഷ�ണ�ുകളിൽ േചർ�െ�ടാെത
േപാകു�ു.

4. പലയിട�ളിെലയും കൂ�ൽ-കിഴി�ൽ
െപാരു�േ�ടുകൾ കാരണം
വർഷാവസാനബാലൻ� ഒരു
സാ���ികതുകയിൽ െചെ��ു�ു (2014
വർഷാവസാന ബാലൻസിൽ 300 േകാടിയുെട
വ�ത�ാസം ഉ�ായിരു�ു).

5. അ�ൗ�ിംഗിെന�ുറി�് യാെതാരു
ധാരണയുമി�ാ� വ��ികളാണ് കണ�ുകൾ
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പൂർ�ിയാ�ിയെത�ും അവെയാ�ും ഓഡി�്
െച�െ��ി�ിെ��ും േതാ�ു�ു. 30
വർഷ�ിേലെറ േലാകപര�ടനം നട�ിയ ആൾ
എ� നിലയ്�് ഇതു വിശ�സി�ാൻ
ബു�ിമു�ാണ്. അതുമാ�തമ�, ഒരു ചാർട◌്േടർ�
അ�ൗ��ിെ� ഇടെപടലും ബാ�്
അ�ൗ�ുകളുെട ഏകീകരണവും നിയമം
അനുശാസി�ു�ു�്. അതുെകാ�് ബാ�്
അ�ൗ�് േ�െ�്മ�ുകളും െവളിെ�ടു�ിയ
കണ�ുകളും േയാജി�ുേപാേക�താകു�ു.

6. പടി�ാറ് നട�ു� േ�പാ�ഗാമുകളിൽ
ചാരി�ി�പവർ�ന�ള◌ുെട േപരിൽ
സമഹരി�െ�ടു� ഫ�ുകൾ വാ��വ�ിൽ
വരുമാനമായി കണ�ാ�െ�ടു�ു.
ലാേഭ�യി�ാെത �പവർ�ി�ു� ��ൂ ളുകളും
ആശുപ�തികളും ഉപേയാഗി�്, ഈ �ാപനം
ഇ��യിൽ ധാരാളം പണമു�ാ�ു�ു.
ഇതിെന�ുറി�് ഞാൻ അടു� അ��ായ�ിൽ
പറയാം.

7. ഈ പതിമൂ�് വർഷ�ിൽ, വിേദശഫ�്
സമാഹരി�തിൽ 53% േഹാ��ി�ൽ
േ�പാജ��ു കൾ�ുേവ�ിയായിരുെ��ിലും
അതിൽ 13% മാ�തമാണ് ഇതിനായി
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയത്. എ�ിരു�ാലും, അത്
(േ�െ�്മ�ിൽ പറ� �പകാരം) “കൺ��ട�ൻ/
േഹാ��ി�ൽ/ ഡിസ്െപൻസറി/ �ിനിക”് േപാെല
പണമട�് േസവനം ലഭി�ു� �ാപന�ളുെട
നട�ി�ാണ്. പാവെ��വെര
പരിചരി�ാൻേവ�ി എ�ു കരുതെ�ടു�
ആശുപ�തിയിൽ (AIMS) വളെര െചറിയ ഒരു
ശതമാനം മാ�തമാണ് അവർ അതിനുേവ�ി
നീ�ിവയ്�ു�ത്. സത��ിൽ,
മാ�ിവയ്�െ�ടു� ആ െചറിയ
ശതമാന�ിൽനി�ും വീ�ുെമാരു വിഹിതം



സം�ാനസ��ിഡിയായി �പധാനമ��ിയുെട
ദുരിതാശ�ാസഫ�ിേല�് (PMNRF)116 േപാകു�ു.
ഇതിെന�ുറി�് നമു�് പി�ീട് പറയാം.

8. ഇതുതെ�യാണ് ��ൂ ൾ-േകാളജുകളുെട
കാര��ിലും നട�ു�ത്. സംഭാവനകളുെട 5%
ഇവിേട�് അനുവദി�ി�ു�്. എ�ാൽ
ഇവെയ�ാം പണം വാ�ു� �ാപന�ൾ
തെ�യാണ്; അതും താരതേമ�ന
െചലേവറിയെത�് പറയെ�ടു�വ. ഇ�െ�
ഇ��ൻ സാഹചര��ിൽ സ�കാര�േമഖലയിെല
വിദ�ാഭ�ാസവും ആേരാഗ�വും ഉറ�ായും
അഭിവൃ�ി �പാപി�ു�വയാണ്.

9. 13 വർഷ�ാലയളവിൽ, 600 േകാടിയിേലെറ
(ശരാശരി വർഷ�ിൽ ഏതാ�് 50 േകാടി രൂപ)
വിേദശ�ുനി�ും സമാഹരി�ു എ�ാൽ 33
േകാടി രൂപ (ശരാശരി വർഷ�ിൽ ര�രേ�ാടി)
മാ�തേമ ദുരിതാശ�ാസ�ിനും ചാരി�ി�ും
േവ�ി െചലവാ�ിയി�ു�ു എ�ാണ്
കണ�ുകൾ കാണി�ു�ത്. ഇതു ലഭി�
ഫ�ിെ� 4% മാ�തേമ ആകു�ു�ൂ.
എ�ിരു�ാലും, ശരാശരി കണ�ുകൾ
യാഥാർ��െ� കുറ�ുകാണി�ു�തിനാൽ
നമു�ിത് വിശദമായി പരിേശാധി�ാം.

a. 009-2017, ഈ എ�ുവർഷ�ാലയളവിൽ
വിേദശ�ുനി�് സമാഹരി� 400 േകാടി
രൂപ ഫ�ിൽ ചാരി�ി�് േവ�ി
ചിലവഴി�ത് 0% ആണ്.

b. 2013- ൽ ഒഴിെക, ആ വർഷം സമാഹരി�
ഫ�ിൽ 10 ല�ം രൂപ അെ��ിൽ 1.18%
ഇതിനായി േശഖരി�ു. അേതസമയം
തു�മായ ഒരു തുക 4 ല�ം രൂപ അഥവാ
0.64% അടിയ�രസഹായ�ിനായി
െചലവാ�ിയതായി റിേ�ാർ�് െച��ി�ു�്.
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10. െപാതുേവ ന�ൾ നിരീ�ി�ി�ു�ത്
എെ��ാൽ, അടിയ�ര
ദുരിതാശ�ാസ�പവർ�ന�ൾ�ുേവ�ി
സംഘടന ത�ളുെട ൈകയിൽനി�ും ഒ�ും
തെ� െചലവാ�ാറി� എ�താണ്. അവർ
വിേദശ�് പണ�ിരിവ് നട�ു�ു. എ�ി�്
ഫീൽഡിേല�് അയയ്�ു�ു. ചിലേ�ാൾ ഈ
തുകയിൽ 1% കൂെട അധികം േചർ�ു�ു-
ഒരുപേ� ലഭി� മ�ു തുകകളിൽനി�ും
പിൻവലി�ാൻ സാധി� ഒരു ശതമാനം ആവാം,
കാരണം ഫ�ുപിരിവും അത് െചലവാ�ു�
ഇടവും ത�ിൽ യാെതാരു ബ�വുമി�117.
എ�ുതെ�യായാലും ഇതിൽനി�ുമു� െമറി�്
അവരുെട മാനുഷിക�പവർ�ന�ൾ�്
കി�ുകയും, ല��ണ�ിന് ആളുകെള
ആേരാഗ�-വിദ�ാഭ�ാസ ബിസിന�ിേല�്
ആകർഷി�ു�തിേനാ മൂലധനം
വർ�ി�ി�ു�തിേനാ ഉ� അടു�
ക�ാ�യിനിെ� അടി�ാനമാ�ുകയും
െച�ു�ു.

11. A യ്�് തെ� ചാരി�ി�പവർ�ന�ൾ വി�ു�
ധനേശഖരണം എ�തേ�ാളം
�പാധാന�മു�താെണ�് അവരുെട
സംഘടനയുെട ഹൃദയഭാഗ�ുനി�്
�പവർ�ി� എനി�് അറിയാമായിരുെ��ിലും
ഇ�തേ�ാളം ആഴ�ിലു�താെണ�്
അറി�ിരു�ി�. വിേദശ നികുതിദായകരുെട
ൈകയിൽനി�ും �പതിവർഷം ശരാശരി 60 േകാടി
ഈടാ�ുേ�ാൾ േകവലം 1% മാ�തമാണ് ഈ
സംഘടനയുെട �പചരണ മുഖംമൂടി�ു
പുറകിലു� ഉദാരതയുെട യാഥാർ��ം.
ഒരി�ൽ�ൂടി പറയാം, ഈ 1% മ�ു�
കാര��ിനുേവ�ി അനുവദി� തുകയിൽനി�്
എടു�തുമാകാം. അ�െനയു�



സാഹചര��ിൽ വിേദശഫ�ിൽനി�ും
മുട�ിയ തുക 0% ആകു�ു.

12. ഉപേയാഗി� ഫ�ുകളുെട വാർഷികശതമാനം
എ�തെയ�് നമു�ു േനാ�ാം:

a. വിശകലനം െച�� പതിമൂ�ു
വർഷ�ാലയളവിൽ, േശഖരി�
വിേദശഫ�ുകളിൽ ശരാശരി 55%
മാ�തമാണ് ഉപേയാഗി�ത്.

b. 2007 -ൽ, േശഖരി� 55 േകാടിയിൽ 31%
മാ�തമാണ് ഉപേയാഗി�ത്.

c. 2008 -ൽ, 116 േകാടിയിൽ 13% ഉപേയാഗി�ു.
d. 2009 -ൽ, ഇത് േശഖരി� (16 േകാടി രൂപ

ബാ�് പലിശ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്) 36
േകാടി രൂപ 0.66% അഥവാ 34 ല�ം രൂപ
മാ�തമാണ് NGO നട�ി�ിനുേവ�ി
ഉപേയാഗി�ത്. ബാ�ി 99.34%
എ�ിനുേവ�ി ഉപേയാഗി�ു
എ�തിെന��ി യാെതാരു അറിവുമി�.
ഈ തുക എ�ിനുേവ�ി ഉപേയാഗി�ു
എ�തിന് െതളിവി�,
നിേ�പി�ുകാണും എ�ു
വിശ�സി�ാം. വർഷ�ിൽ 24 േകാടി രൂപ
പലിശ കി�ു�തിൽ അഭിമാനി�ു�
സംഘനയുെട മൂലധനം എ�തയാകും
എ�ത് നി�ളുെട ഭാവനയ്�് വിടു�ു.
ആേപ�ികമായ കണ�ുവ�് ഒരു
പ�ികയു�ാ�ി ഞാൻ അനുബ��ിൽ
േചർ�ി���്. പടി�ാറൻ രാജ��ളിൽ
അ�രം പലിശ കി�ാൻ കുറ�ത് 1800
േകാടി രൂപെയ�ിലും േവണം.
അേതസമയം ഇ��യിൽ
�ിരനിേ�പ�ിന് 5 - 7%
നിര�ുകളു�േ�ാൾ, ഏകേദശം 450
േകാടി രൂപ മതിയാകും.
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13. േശഖരി� ഫ�ിെ� 8% താേഴയ്�ിടയിലു�
കു�ികൾ�് േബാർഡിം� ��ൂ ൾ പണിയാൻ
േവ�ിയായിരുെ��ിലും 3% മാ�തമാണ്
ഇതിനായി ഉപേയാഗി�ത്.

14. േശഖരി� ഫ�ിെ� 5% ��ൂ ളുകളുെട
നിർ�ാണ�ിനും അവയുെട നട�ി�ിനും
േവ�ിയായിരു�ു. ഇതിേല�് മ�ു
ആവശ��ൾ�നുവദി� അധികഫെ�ടു�്
സംഘടന 7% കൂെട കൂ�ിേ�ർ�താവാം.

15. ഡി�േറഷൻ േഫാമുകളുെട നിയ��ണ�ളും
പരിമിതികളും ആെണ�ിൽേ�ാലും ഫ�ുകൾ
അനുവദി�ു�ത് ഏകപ�ീയമായി
േതാ�ു�ു. ഉദാഹരണ�ിന്, 2006, 2009, 2010
തുട�ിയ വർഷ�ളിൽ ഭ�ർ/
വിേദശചാരി�ിസംഘടനകൾ െകാടു�
സംഭാവനകൾ (57 േകാടി രൂപ) ചാരി�ി
�പവർ�ന�ൾ�ായല�, മറി�്
െക�ിടനിർ�ാണ�ിനായാ�
വിനിേയാഗി�െ��ത് എ�് ഇവർ�് (ഭ�ർ�്)
അറിയാേമാ/ തിരി�റി�ി�ുേ�ാ? 2009, 2010
എ� വർഷ�ളിൽ
വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ�ുേവ�ി118

സംഭരി� 57 േകാടിേയാളം വരു� പണെ���ി
അറിയാേമാ? എ�ായാലും ഈ ര�്
ആവശ��ളും റിേ�ാർ��േപാലും
െച�െ��ി�ി� എ�് കാണാം. 20 േപജ്
ഡി�േറഷൻ വിശദമായി പരിേശാധി�ാൽ
മാ�തേമ ഇത് മനസിലാകൂ. ഇതിൽനി�ും
മന�ിലാകു�ത് എെ��ാൽ ഡി�േറഷെ�
വിശദാംശ�ളും സം�ഗഹവും
െപാരു�െ�ടു�ി�.

ഡി�േറഷനിൽ ഫ�് അനുവദി�തിെ� കുറ�്
ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

് ്



a. 2009-2010 വർഷ�ളിൽ “ഡയറ��് റിലീഫ്
ഇ�ർനാഷണൽ” എ� US NGO പല
�പാവശ�മായി വലിയ തുക (3 േകാടി രൂപ)
സംഭാവന െച��ി�ു�്. പേ� ഇെതാ�ും
ദുരിതാശ�ാസ �പവർ�ന�ൾ�ായി
ഉപേയാഗി�ാെത “മ�ു� ആവശ��ൾ�്”
ആണ് ഉപേയാഗി�ത്.

b. ബൽജിയമിലു� അ� യൂേറാ�്, 2010 ൽ
എൻേഡാ�െമ� റ് ഫ�ിേല�് 8 േകാടി രൂപ
സംഭാവന െചയ്േതാ?

c. 2011 ൽ, 71 േകാടി രൂപ
“മ�ാവശ��ൾ�ുേവ�ി”
അനുവദി�ിരു�ു. ആേഗാള
വ��ിഗതസംഭാവനകളുെട 96%,
െമാ��ിൽ 9 േകാടി രൂപ ഇത്
ബാധകമാണ്.

d. 2011-ൽ ഓസ്�ടിയൻ െബനഡി��ിൻ ആ�ശമം
സംഭാവന െച�� 3 േകാടി രൂപ മ�്
ആവശ��ൾ�ായാ�
ഉപേയാഗി�െ��െത�് അവർ�റിയാേമാ?

e. 2012-ൽ, ഫ�ുകളുെട ഭൂരിഭാഗവും (ഉദാ:-
ആേഗാള വ��ിഗത സംഭാവനകളുെട 58%),
ഏതാ�് 26 േകാടി രൂപ, മ�്
െചലവുകൾ�ായി നീ�ിവ�ു.

f. ലി�് ഇനിയും നീ�ുേപാകു�ു.
വിശദമായു� റിേ�ാർ�് അനുബ��ിൽ
േചർ�ി���്.

16. കൂടാെത, മി�വാറും എ�ാ വർഷവും,
�ാപനപരവും വ��ിഗതവുമായ
സംഭാവനകളുെട വിശദാംശവും ഡി�േറഷനിൽ
െകാടു�ി�ു� സം�ഗഹറിേ�ാർ��ം ത�ിൽ
വലിയ െപാരു�േ�ടുകളു�്. ചിലേ�ാൾ
തുകകൾ െനഗ�ീവും മ�ു ചിലേ�ാൾ



േപാസി�ീവും ആണ്. െമാ�ം 27 േകാടി
രൂപയുെട വ�ത�ാസമാണ് കാണി�ു�ത്.

17. അടു� വർഷേ��് മാ�ു� ബാ�ി തുക
എ�ാംതെ� െത�ാണ്, ചിലേ�ാൾ ഈ
വ�തിയാന�ൾ െമാ�ം 1131 േകാടി രൂപ വരും.
ഇത് െമാ��ിലു� അ�ൗ�ിംഗ്
അപാകതകളാണ്. ഡി�േറഷനിൽ
മുൻവർഷെ� ബാലൻ� എഴുതിേ�ർ�ുക
എ�ത് ഒ�ും ബു�ിമു�ി�ാ� പണിയാണ്. 13
വർഷെ� കണ�ുകളിൽ ഒരി�ൽമാ�തം,
മുൻവർഷെ��ാൾ 1914 രൂപയുെട
വ�ത�ാസ�ിൽ ഒരു ബാലൻ� കാരി-
േഫാർേവ� ഞ�ൾ കെ��ി. ഇതിൽനി�ും
മന�ിലാകു� കാര�ം എെ��ാൽ
റിേ�ാർ�ിലു� അപാകതകൾ ഒ�ുംതെ�
അ�ശ�മൂലം വ�ത�.

18. അതുകൂടാെത ഞ�ൾ �ശ�ി� ഒരു കാര�ം, 2014
വെര ഈ സംഘടനയ്�് കൂ�ാനും കിഴി�ാനും
അറിയി�ായിരു�ു എ�ാണ്. അതുകാരണം
വർഷാവസാന ബാലൻസിലു� പിഴവുകൾ
കൂടി�ൂടി 500 േകാടി രൂപ അധികമായി.

19. ചില സമയം ലഭി� തുകയുെട 200% അേതവർഷം
െചലവാ�ിയതായി കാണാം. എ�ാൽ
വർഷാവസാനം ബാലൻ� അേ�ാഴും
േപാസി�ീവ് ആയിരി�ും. അസമത��ൾ
ഗുരുതരമാണ്; അപാകതകളുെട േതാത്
അസാധാരണവും.

20. കൂടാെത, വിേദശപരിപാടികൾ�ിടയിൽ
നട�ു� ഉ����ളുെട വില് പനയിൽനി�ു�
വരുമാനം ഔേദ�ാഗികമായി എവിെടയും
േരഖെ�ടു�ി കാണാറി�. െഗയിൽ തെ�
േസവനസമയ�്, ഓേരാ വർഷവും ഓേരാ
പരിപാടിയിൽ േദവീഭാവ�ിനുേശഷം
നട�ിരു� ചട�ിൽ ലഭി�ിരു�



സംഭാവനകളും, മ�ു വരുമാന�ളും
എഴുതിവ�ിരു�ു. ഉദാഹരണ�ിന്, 1999-ൽ
അതായത് 20 വർഷം മു�്, സാൻ രേമാനിെല
കാലിേഫാർണിയ െസ�റിൽ 14 ദിവസം
താമസി�ു േ�പാ�ഗാം നട�ിയേ�ാൾ, 14 ല�ം
രൂപ സംഭാവനയായി പിരി�ുകയും,
വി��നയിൽനി�ും ലഭി�ത് ഇതിെ� ഏഴിര�ി 1
േകാടി രൂപയാെണ�് െഗയിൽ
കുറി�ുവ�ി�ു�്. സംഭാവനകളുമായി
താരതമ�ം െച�ുേ�ാൾ ഉ����ളുെട
വിൽ�നയിൽനി�ു� വരുമാനം യൂേറാ�ിെന
അേപ�ി�് യുൈണ�ഡ് േ��്സിൽ
ആനുപാതികമായി കൂടുതലാണ്, ഇത്
തീർ�യായും കുറ�് ല��ൾ ഉ�ാകും. ഈ
സ�രി�ു� കടയുെട വരുമാനം
േശഖരി�ു�ത് ബൽജിയമിലു� അ�-
യൂേറാ�ും, യു.എസിൽ എം.എ.െസ�റും
ആെണ�ാണ് എെ� അനുമാനം.
വിേദശഫ�ുകളുെട ഡി�േറഷനിൽ, ഈ
പറ� തുക അവസാനമായി പലയിട�ളിൽ
കൂ�ിേ�ർ�� കാണാം. എ�ാൽ എ�ാംതെ�
സംഭാവനയായി ലഭി�തുേപാെലയാണ്
കാണി�ി�ു�െത�ത് രസകരമായ ഒരു
കാര�മാണ്. മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,
ഒ�ും ലാേഭ�യി�ാെതയാണ് ഈ �ാപനം
വാണിജ��പവർ�ന�ൾ നട�ിയെത�്
േതാ�ും. കാരണം അവർ വി��നയിൽനി�ു�
എ�ാ വരുമാനവും മാതൃ�ാപന�ിന്
സംഭാവനെയ�േപാെല ൈകമാറിയിരി�ു�ു.
അ�െന വരുേ�ാൾ, ഇ��നധികാരികളുെട
ക�ിൽ പണം വരു�ത്
വാണിജ��പവർ��ളിൽ നി��, മറി�്
നിസ�ാർ�മായ സംഭാവനകളിൽനി�ുമാ�.



21. അവസാനമായി, ഇ��യിൽനി�ു�
പണെമാഴു�ിെന��ി യാെതാരറിവുമി�. 25
വർഷം മു�ുതെ� ഇ��യിൽനി�ു�
വരുമാനം വിേദശ�ുനി�ു�
വരുമാനെ��ാൾ കൂടുതലാെണ�് A എേ�ാട്
സൂചി�ി�ിരു�ു. ഈ ടാ��് റിേ�ണിൽ
കാണി�ിരി�ു�ത് യഥാർ��ിൽ ഉ�തിെ�
ഒരംശം മാ�തമാണ്. പേ�, സംഘടനയുെട
�പവർ�ന�െളയും അതിെ�
ദുരുപേയാഗെ�യും കുറി�് കൃത�മായ ഒരു
ധാരണയു�ാ�ാൻ ഇത് ന�െള
അനുവദി�ു�ു.

22. 2014 മുതൽ ഡി�േറഷൻ േഫാമുകൾ
മാറിയതിനാൽ മ�ു വർഷ�ള�മായി താരതമ�ം
െച�ാൻ കഴിയി�. അതുെകാ�്
�ാപനപരവും വ��ിഗതവുമായ ഫ�ുകൾ
ഒരുമി�ുെകാ�ുവരു� ൈപ ചാർ��കളിൽ 2006-
നും 2014-നും ഇടയിലു� 8 വർഷെ� (13-ൽ)
ശതമാനം ഞാൻ സം�ഗഹി�ിരി�ു�ു. മാർ�്
2019 വെരയു� കാലയളവിൽ ആെക വരുമാനം
754 േകാടി രൂപയാണ്.

വായന�മതയ്�ുേവ�ി ഡി�േറഷനിലു�
പലതും ചുരു�ി േകാഡുകളാ�ി
എഴുതിയി�ു�്. അവ ചുവെട െകാടു�ു�ു.

ഡി�േറഷൻ േഫാമിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു�
ഉേ�ശ��ളുെട ചുരുെ�ഴു�്:
HOS ആശുപ�തി/ �ിനിക്/ ഡിസ്െപൻസറിയുെട
നിർമാണവും നട�ി�ും (Hospital)

EDU ��ൂ ൾ/ േകാളജ്/ വിദ�ാഭ�ാസപരമായ നിർ�ാണവും
നട�ി�ും (Educational)
SOC സാമൂഹികം (Social)



REL �പകൃതിദുര��ൾ�് ഇരയായവർ�്
ദുരിതാശ�ാസവും പുനരധിവാസവും (relief)
COR േകാർ�� ഫ�ിെ� �ാപനം (corpus fund)

OFF ഓഫീസ് അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ െക�ിട�ളുെട
നിർ�ാണവും മരാമ�് പണികളും (office)

OEX മ�ു െചലവുകൾ - Other expenses
OAC േമൽ�റ�തിൽനി�ും വ�ത���മായ
�പവൃ�ികൾ (other activities)

ചി�ത�ളിൽ െകാടു�ി�ു� നിറ�ളുെട
േകാഡുകൾ: *

1. പ�യും നീലയും: HOS
ആശുപ�തിയും EDU
വിദ�ാഭ�ാസ�പവർ�ന�ള�ം
ലാേഭ�യു�
സംരംഭക�പവർ�ന�ളാ�.
അതായത് ‘ബിസിന�്’ ആണ്.

1. േ�ഗ: ദരി�ദർ�് സാമൂഹികവും
മാനുഷികവുമായ സഹായ�ിെ�
ച��ൂടിൽെ�ടാ�
�പവർ�ന�ൾ, അതായത് COR,
OFF, OEX, OAC. അതായത്
‘അ�ാതമായത്’.

2. മ�യും ഓറ�ും: SOC
സാമൂഹികവും, REL ദുരിതാശ�ാസ
�പവർ�ന�ൾ. അതായത്
‘സാമൂഹികം’.

ഇതിലൂെട എ�െനയാണ് ഫ�്
അനുവദി�ു�െത�് ഒ�േനാ��ിൽ
കാണാൻ കഴിയും. ഈ കളർ
േകാഡുകൾ�് ഇനി മാ�മി�.



ഇടതുവശ�് ലഭി� ഫ�ുകളും അവ എ�െന
അനുവദിെ��ും വലതുവശ�് ഫ�ുകൾ എ�െന
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയെത�ും കാണാം,
“ബാധകെമ�ിൽ”.

ന�ളിവിെട േനാ�ു�ത് കണ�ുകൾ ആണ്. അ�ാെത,
സംഘടനയുെട െവബ് ൈസ�ുകളിെല �പേമാഷനും
േകാം�ിെമ�റി �പചരണവും പടി�ാറ്
േ�പാ�ഗാമുകളിൽ കാണി�ു� പരസ�േ�ബാഷറുകളും
അ�.

*അ�ടിെ�ലവും വിൽ�ന വിലയും കുറയ്�ാൻ,
പു��കം ഒടുവിൽ �ാ�് ആൻഡ് ൈവ�ിൽ
അ�ടി�ു. പുസ് തക�ിെ� െവബ് ൈസ�ിൽ
ലഭ�മായ PDF േഡാക�ുെമ�ുകളിൽ യഥാർ�
നിറമു� �ഗാഫി��് നി�ൾ�് കാണാം:
www.theammaempire.com.

 

b. NGO യുെട ബാധ�തകളും സംഘടനയുെട
യാഥാർ��വും:

സംഘടന UN മായി കൺസൾേ��ീ� പദവി
േനടിയി�ു�ാകാം. എ�ി�ും സദ്ഭരണം, സുതാര�ത,

http://www.theammaempire.com/


ഉ�രവാദിത�ം, സ�ത��മായ ഓഡി�ിംഗ്/
മൂല�നിർണയം, ധാർ�ികതേയാടും
നടപടി�കമ�േളാടുമു� ബഹുമാനം എ�ിവ േപാലു�
അ�ാരാഷ്�ടസംഘടനകളുെട �ാപകതത��െളാ�ും
അത് സ�ാംശീകരി�തായി േതാ�ു�ി�.

സാമാന�ബു�ി�് നിര�ു�ത് അെ��ിൽ
നി��മായ യാഥാർ��ം ഇനി പറയു�താണ്:
ഒരുഭാഗ�് 754 േകാടി രൂപ വിേദശ�ുനി�്
ചാരി�ി�ുേവ�ി േശഖരി�ു എ�് പറയുേ�ാൾ
മറുഭാഗ�് ഇതിെ� 4% മാ�തമാണ് ചാരി�ി�ായി
െചലവാ�ിയത്. ബാ�ിയു�തിൽ 41% തെ�
ബിസിന�് സാ�മാജ�ം വളർ�ു�തിനുേവ�ിയും
55% ബാ�ിൽ േകാടി�ണ�ിന് പലിശ
സൃ�ി�ാൻേവ�ിയും ഉപേയാഗി�ു. അതായത്,
നി�ൾ 1000 രൂപ െകാടു�ാൽ, 40 രൂപ
ആവശ��ാർ�ും, 410 രൂപ ബിസിന�ിനും, 550 രൂപ
അവരുെട സ�ാദ�മായും േപാകും. നി�ൾ�ിതിെന
വ�ന, ത�ി�്, വിശ�ാസലംഘനം,
സംഭാവനകളുെട ദുരുപേയാഗം, െത�ായ
രീതിയിൽ പിരിെ�ടു�ു� പണം ഇ�െന എ�ു
േവണെമ�ിലും വിളി�ാം, പേ� ഇത്
മന�ിലാ�ാേനാ വിശദീകരി�ാേനാ ഏതാ�്
അസാധ�മാണ്.

“സ്േനഹി�െ�ടു�ു” എ�് േതാ�ു� എ�ാ
ഭ�െരയും കുറി�് നമു�് ചി�ി�ാം...” െഗയിൽ
അടു�ിെട എേ�ാട് പറ�ു, “ആ ‘സ്േനഹം’
യഥാർ�മായിരുെ��ിൽ, അവരുെട സ�ാന�െള
ആദരി�ും ബഹുമാനി�ും A അത് അവർ�്
തിരിെക നൽേക�തേല�? അവരുെട വിശ�ാസെ�
വ�ി�ാെത അത് മുഴുവൻ ജീവകാരുണ�
�പവർ�ന�ൾ�ായി ഉപേയാഗിേ��തേ�?”

്



ഇ��യിൽനി�ു� വരുമാനെമടു�് അവരുെട
�ാപന�ളിലു�വർ�് സുഖമായി കഴിയാൻ
പ�ു�തിെനാ�ം അവരുെട ബിസിന�് സാ�മാജ�ം
െക�ി�ടു�ാൻ കഴി�ുെവ�ിൽ, അതിന്
പാ�ാത�രുെട പണ�ിന് ന�ി പറയണം.
സ്േനഹ�ിെ�യും വിശ�ാസ�ിെ�യും േപരിൽ
സ�ീകരി� പണ�ിന് ന�ി, പേ� അവർ അത്
സത�സ�മ�ാെതയും
വിശ�ാസേയാഗ�മ�ാെതയും ഉപേയാഗി�ു.

അതുെകാ�് നമു�് അടി�ാനമി�ാ�
ന�ായീകരണ�ളും യു�ികളും ആവർ�ി�ു��
നിർ�ിയി�് കണ�ുകൾ േനാ�ാം. �ാപന�ിെ�
വ�നയുെട നിര�് 96%! പേ� നമു�റിയാം, ഈ
േലാക�് െകാ�രുതാ��കൾ എ�തേ�ാളം വലുതാേണാ
അ�തേ�ാളം അവ മൂടിവയ്�െ�ടു�ു. എ�ിരു�ാലും
ഈ വ�ന കൂടുതൽ വികൃതമാണ്. കാരണം ഒരു
മനുഷ�ൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ�ഗഹി�ു� മന�്,
സ്േനഹം, ഹൃദയം, ആ�ീയത എ�ി�െന
േ�ശ�� മായതിെനെയ�ാമാണ് ഇത് ഉപകരണമാ�ു�ത് .
േസവനമാെണ�വകാശെ��ുെകാ�് െച�ു�ത് ഒേര
ശൃംഖലയുെട ര���െളയും ബാധി�ു�ു�്;
ഒരുവശ�് സ്േനഹവും സ�ീകാര�തയും
േബാേധാദയവും േതടു� ഭ�രും, മറുവശ�്
അശരണരായ, നിരാലംബരായ
ദാരി�ദ�മനുഭവി�ു�വരും. ഈ ര�ുകൂ�രുെടയും
േപരിൽ, േസവന�ിെ� മറവിൽ, അ��ാനി�ു�വെ�
േപാ��ിൽ ൈകയി�ുവാരു�ു.

സംഘടനയുെട െവബ്ൈസ�ുകൾ
�പേമാഷനുേവ�ിമാ�തം ഉ�താണ്, യാെതാരു
തര�ിലു� കണ�ുകളും അവിെട
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ഒരു ഉപകഥ: കുറ�ു
വർഷ�ൾ�ുമു�്, A പാരിസ് സ�ർശി�ുേ�ാൾ,
ഞാനവർ�് “റേ�ാ ദു കൗർ” (അശരണെര ഊ�ു�

് ്



�ഫ�് ചാരി�ി) -െ� ഇെമയിലിൽ എനി�് ലഭി�
വാർഷികറിേ�ാർ�് െകാ�ുെകാടു�ു. അത് A3 ഷീ�്
ര�ായി മട�ിയ നാലുേപജിൽ എ�ാ കണ�ുകളും
ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�◌ു� വിശദമായ ഒരു
റിേ�ാർ�ായിരു�ു. ഇ�ര�ിലു� റിേ�ാർ��കൾ
സാധാരണമായ ഒരു രീതിയാണ്. ഞാൻ അത് A യ്�്
മു�ാെക വയ്�ുകയും, ഇ�ര�ിൽ സുതാര�മായ
രീതികൾ ന�ുെട സംഘടനയുെട ധനേശഖരണ�ിെ�
വിശ�ാസ�ത വർ�ി�ി�ുകയും െച�ുെമ�് തർ�ി��.
അവർ ഒ�ും മി�ാെത അത് ആ സമയം അവിെട
ഉ�ായിരു� സംഘടനയുെട ഡയറ��റായ ബാലുവിെ�
(002) ൈകയിൽ െകാടു�ു. പു�ി അത് പു�േ�ാെട
േനാ�ുകയും ഒര�രംേപാലും ഉരിയാടാെത,
ഇറ�ിേ�ാകാൻ േനരം അവിെടെയവിെടേയാ
വ�ി�ുേപായി. ആ വിഷയം അവിെട അവസാനി�ു.

്



ഇരുപതു വർഷം ജനീവയിൽ MSF സ�ി�്സർലൻഡിെ�
(അതിരുകളി�ാ� േഡാ��ർമാർ) കൂെടയും, ICRC
(International committee of Red Cross) െ� കൂെടയും
�പവർ�ി�തുെകാ�് എനി�്
അ�ാരാഷ്�ടസംഘടനകൾ, NGO കൾ,
മാനുഷികസംഘടനകൾ, UN എ�ിവയുെട
പരി�ിതിയും േലാകവും സുപരിചിതമാണ്.
താരതമ�െ�ടു�ുേ�ാൾ, കുറ�ുവർഷ�ൾ�ുമു�്,
MSF സ�ി�് സർലൻ� അതിെ� ധനസമാഹരണ�ിെ�
78% ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ായി നീ�ിവ�തിൽ
അഭിമാനി�ിരു�ു. അ�രം ഓർഗൈനേസഷനുകൾ�് A
യുെട �ാപനെ��ാൾ ശ�ള�ിൽമാ�തംതെ�
വളെര ഉയർ� �പവർ�നെ�ലവു�്. വ�ത���മായ
ഭരണവും നയത��പദവിയും ഉ� ICRC േപാലും,
അതിെ� 14,000 േകാടി രൂപ ബജ�ിെ� 56% ഈ
േമഖലയ്�ായി നീ�ിവ�ു (ശതമാനം കുറ�ു
േപായതിനു സ�ിസ് േകാൺെഫഡേറഷൻ ഇവെര
ശാസി�ുകയും െച��ു). IRCR ഉം MSF ഉം, അവയുെട
വലി�ം കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ ഇവിെട
ഒഴിവാ�െ�ടു�ു. MSF സ�ി�്സർലൻഡിെ� 200
ജീവന�ാർ ജനീവയിലും 2000 േപർ േലാകെമ�ാടും
ഉ�്. ഇതിെ� പ�ിര�ിയാണ് ICRC യുെട ജീവന�ാരുെട
കണ�്; എ�ുപറ�ാൽ ശ�ളയിന�ിൽ�െ�
ഒരുപാടു െചലവായി. െചറിയ NGO കൾ ചുരു�ിയത്
വരുമാന�ിെ� 80% �പവൃ�ിേമഖലയിൽ
െചലവാ�ണം എ�താണ് െപാതുച�ം. ചില
�ാപനദാതാ�ൾ ഇത് 88% വെര േപാകാം
എ�വകാശെ�ടു�ു. �പവൃ�ിേമഖലയിെല
േ�പാജ��ു കൾ�ായി തെ� ഫ�ിെ� 80 ശതമാന�ിൽ
കുറവാണ് ഒരു NGO െചലവാ�ു�െത�ിൽ അവർ
പരസ�മായി വിമർശി�െ�ടു�ു. അവർ�് പി�ീട്
ഫ�ുകൾ നൽകു�ുമില�. NGO ഒരു �പേത�ക
ആവശ��ിനുേവ�ി സ�ീകരി� പണം മ�്
ആവശ��ൾ�◌ായി എടു�ാൽ �ാപനദാതാവ് അത്



തിരി�് ആവശ�െ�ടുകയും സംഘടനെയ �ാ�് ലി�്
െച�ുകയും െച�ുെമ�് എടു�ുപറയാെത വ�.
മാ�തമ�, അവരുെട െപാതുതാ��ര�വും നികുതിയിളവും
സം�ാനം റ�ാ�ും. A യുെട �ാപനം േലാക�് ഈ
കാര��ിൽ ഒരു �പേത�കേന�ം ൈകവരി�ി�ുെ��്
സ�തി�ണം. കാരണം അവരുെട ദാതാ�േളാ
അെ��ിൽ സം�ാനേമാ ഒ�ും േചാദ�ം െച�ു�ി�.

 

C. അനുബ� �ാപന�ളിൽനി�ു� സംഭാവന:

വിേദശഫ�ുകെള�ുറി�ു� എെ�
വിശകലനറിേ�ാർ�ിൽ നി�ൾ�ു കാണാം, ഓേരാ
അനുബ��ാപന�ളും (േലാകെമ�ാടുമു� A യുെട
നിയമപരമായ �ാപന�ളും A യുെട െസ�റുകളും)
ഇ��യിലു� മാതൃ�ാപന�ിേല�് എ�തേ�ാളം
പണം െകാടു�ു�ു എ�ും എ�ിന് െകാടു�ു�ു
എ�ും. യൂേറാ�ിലു� ഇരുപേതാളം
അനുബ��ാപന�ളുെടയും
വിശദാംശ�ളിൽനി�ുെമടു� ചില ഉദാഹരണ�ൾ
പറയാം. 2006- 2019 കാലഘ��ിെല ഡാ� �പകാരം
യൂേറാ�ിൽനി�ും പിരിെ�ടു� 270 േകാടി രൂപ
ഒ�ുംതെ� അടിയ�ിര ദുരിതാശ�ാസ�ിനുേവ�ി
(REL) ആയിരു�ി�. അയ� െമാ�ം തുക
എ�ിനുേവ�ി െചലവാ�ി എ�ു�തിെ� ചില
ഉദാഹരണ�ൾ േനാ�ാം:

ഈ കണ�ുകളിൽനി�ും അനുബ��ാപന�ൾ
അയ� ഫ�ും/ അയ� ഫ�ുകൾ മാതൃ�ാപനം
എ�ിെനാെ�േവ�ി അനുവദി�ുെകാടു�ു എ�ും
കാണാം:

1. ഓഫീസുകളുെട നിർ�ാണ�ിനുേവ�ി �ഫ�്
െസ�ർ 7 േകാടി രൂപ (13 വർഷമായി ആെക
ഉ�തിെ� 23%) മ�ു കാര��ൾ�ുേവ�ി 4
േകാടി രൂപയും (13%).
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2. അ� യൂേറാ�് ഒരു എൻേഡാ� െമ� ് ഫ�ിനായി
19 േകാടി രൂപയും (20%), 10 േകാടി രൂപ ഓഫീസ്
നിർമാണ�ിനും (10%), 15 േകാടി രൂപ (16%) മ�ു
െചലവുകൾ�ും, 1 േകാടി രൂപ (1.3%) മ�്
ആവശ��ൾ�ും േവ�ി സംഭാവന നൽകി.

3. അ�െന േപാകു�ു;
അനുബ��ാപന�ൾ�് അവരുെട
അ�ൗ�ിംഗ് ബു�ുകളുെട അനുബ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ ഏകീകരി�ാൻ
ആ�ഗഹമുെ��ിൽ ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മായ
ഫയലുകൾ ഉപേയാഗി�് അത് െച�ാൻ കഴിയും
(അനുബ�ം കാണുക)119.

ഡി�േറഷൻ അനുസരി�് അനുബ��ാപന�ൾ�്
യൂേറാ�ിൽ ലഭി� െമാ�ം തുകയും അവയുെട
വിതരണവും ചുവെട െകാടു�ു�ു.

യു എസ് എയിെലയും കാനഡയിെലയും കണ�ുകളും
ചുവെട േചർ�ു�ു:

 



േലാകം മുഴുവനുമു� കണ�ുകൾ:



ഈ ഓേരാ ൈപ ചാർ�ിലും െ�ഗ ഏരിയയ്�് ഒേര
വലി�മാണ്. വ��ിഗതസംഭാവനയുെടയും കാര��ിൽ
ഇ�െനയ� എ�് താെഴ കാണാം.

അനുബ��ാപന�ളിൽനി�ും ലഭി� 543 േകാടി രൂപ
മാ�ിനിർ�ിയാൽ, മ�ു സ�ത��സംഘടനകൾ 440 േകാടി
രൂപ സംഭാവന െച��ു.

 

d. വ��ികളിൽനി�◌ു� സംഭാവനകൾ:

േലാകെമ�ാടുമു� വ��ികളിൽനി�് േശഖരി�
സംഭാവനകൾ ഡി�യർ െച��തും (കാരണം
ബാ�ുവഴിയാണ് പണം അയ�ത്) അവയുെട
വിതരണവും ഇ�െനയാണ്. 13 വർഷെ� കാലയളവിൽ
ഇത് െമാ�ം 102 േകാടി രൂപ വരും, 2007- 2008 ഒഴിെക.



ഈ ര�ു വർഷ�ളിൽ വ��ിഗതസംഭാവനകൾ
ഡി�േറഷനിൽനി�ും ഒഴിവാ�െ��ു-
അതിശയകരമാണ്! അധികാരികൾ എ�ുെകാ�് ഇത്
�ശ�ി�ി�? 2006 മുതൽ 2019 വെരയു� പതിമൂ�ിൽ
പതിെനാ�ു വർഷം:

 

ഇേതകാര�ം നി�ൾ�ിവിെട ശതമാന�ിൽ കാണാം.
ആവശ��ൾ ഇടതുവശ�ും, മുകളിൽ രാജ�ം/�പേദശം
എ�ിവയും എഴുതിയി�ു�്: യൂേറാ�്, യുൈണ�ഡ്
േ��്സ്, കാനഡ, മിഡിൽ ഈ�്, ബാ�ി േലാകവും:



കളർ േകാഡ് പഴയതുതെ�യാണ്. താെഴയു�
മൂ�ുവരികൾ മുകളിലു� പ�ികയുെട സം�ഗഹമാണ്.
കണ�ുകൾ സ�യം സംസാരി�ു�ു:
വ��ിഗതസംഭാവനയിൽനി�ും േകവലം 2.22%
മാ�തമാണ് സാമൂഹികവും മാനുഷികവുമായ
ഉേ�ശ��ൾ�ുേവ�ി അനുവദി�ത്. മെ�ാരുതര�ിൽ
പറ�ാൽ 2006 മുതൽ 2019 വെരയു� കാലയളവിൽ, A
യുെട ചാരി�ി�പവർ�ന�ൾ�ുേവ�ി നി�ളുെട
വ��ിഗതസംഭാവനയായി െകാടു� 10000 രൂപയിൽ
േകവലം 222 രൂപയാണ് ഈ ആവശ��ൾ�ായി
െചലവായത്. ബാ�ിയു�തിൽ 3126 രൂപ
ബിസിന�ാവശ��ൾ ശ�ിെ�ടു�തിനും 6652 രൂപ
“മ�ാവശ��ൾ�്” അെ��ിൽ എെ��ാേമാ
ആവശ��ൾ�ാേയാ വിനിേയാഗി�ിരി�ാം,
അതുമെ��ിൽ നിേ�പമായി സൂ�ി�ിരി�ാം.

വ��ിഗതസംഭാവനെയ�ുറി�ു പറയുേ�ാൾ, 6 ല�ം
രൂപയിൽ കൂടുതലു� സംഭാവനകളുെടയും അവയുെട
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വിഹിത�ിെ�യും ഒരവേലാകനം ഇതാ: പതിമൂ�ു
വർഷെ� കാലയളവിൽ, 289 േപർ കൂടി 40 േകാടി രൂപ
െകാടു�ു, ചിലർ 90 ല�ം, ഒ�ര േകാടി അെ��ിൽ
ര�ര േകാടി വെര. ഈ തുക എ�െനെയാെ�യാണ്
അനുവദി�ത് എ�് �ഗാഫിൽ കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്: 5% സാമൂഹികം (0% അടിയ�ിര
സഹായം ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�്), 25% ബിസിന�്, 73% മ�്
ആവശ��ൾ�ായി, ഓഫീസ് നിർ�ാണം,
എൻേഡാ�െമ� റ് ഫ�ുകൾ. ചാർ��കളിൽ ഏ�വും
േമാശമായത് ഇതാണ്: ‘േ�ഗ’യുെട അളവ് വളെര
കൂടുതലാണ്.

നി�ൾ�് ഇേ�ാഴും ആേരാഗ�-
വിദ�ാഭ�ാസസൗകര��ൾ
ജീവകാരുണ��പവർ�ന�ിെ� ഭാഗമാെണ�്
അനുമാനി�ാൻ ആ�ഗഹമു�ാകും. ഇനിയിേ�ാ
അ�െന തെ�യാെണ�ിരി�െ�, പേ� ചാർ�ിൽ
േ�ഗയുേടയും മ�ു കളറിെ�യും ഭാഗ�ൾ ത�ിലു�
വ�ത�ാസം േനാ�ൂ. ഇത് ഇേമജ് െമ�െ�ടു�ുെമ�ിലും,



ന�േന�ത�ൾ�് ദൃശ�മാകു� �പ���ിെ�
ഭൂരിഭാഗവും അടി�ാനപരമായി അേതപടി
നിലനിൽ�ും. അതായത്, സാമൂഹികവും
മാനുഷികവുമായ ല���ൾ�ല�ാെത മ�്
ആവശ��ൾ�ായി�ാ� സംഭാവനകളുെട ഏറിയ പ�ും
വിനിേയാഗി�ു�ത്.

 

e. ഉപസംഹാരം

ഉപസംഹാരമായി, ഈ കാരണ�ളാൽ, ഗൗരവമായ
േചാദ�ം െച�െ�േട� ആവശ�മുെ��് ഞ�ൾ�്
േതാ�ു�ു (ബാ�ിയു� അധ�ായ�ളിൽ ഇത്
�ിതീകരി�ു�താണ്).

1. �ാപനം യഥാർ��ിൽ ഒരു ലാേഭ�യി�ാ�
�ാപനമാെണ�ിൽ.

2. വിേദശപരിപാടികൾ�ിടയിൽ േജാലിയു�
നികുതിദായകരിൽനി�ും
ജീവകാരുണ��പവർ�ന�ൾ�് എ� േപരിൽ
പരസ�ം നൽകി പണം സമാഹരി�തിനുേശഷം
അത് അവശ�ൈകകളിൽ എ�ിേ�രു�ിെ��
സത�ം, പരസ�മായി വ�ഖ�ാനി�ാൻ പ�ാ�
സാഹചര�ം വ�ാൽ അതിെനെയ�െന
സമീപി�ും?

3. വൻേതാതിലു� വ�നയ്�ു പാ�തമായത്
ദാതാ�ൾ മാ�തമ�, ഇ��ൻ ഭരണകൂടവും
ജനതയും ഇവെര�ാവെര�ാളുമുപരി സഹായം
ആവശ�മു�വരുമാണ്.

ഒരു തീരുമാനം എടു�ു�തിനുമു�് നമു�്
�ാപന�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ-ആേരാഗ��പവർ�ന�ൾ
വിലയിരു�ാം.



 

 

IV. 2. ആേരാഗ�ം
 

മി�വരും AIMS “അമൃത ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻ�” (അമൃത േഹാ��ി�ൽ) -െന�ുറി�്
േക�ി�ു�ാകും. ഇതിന്, 1952 -ൽ �ാപി� “All India Institute
of Medical Sciences”, േകരള ഗവൺെമ� റിെ� “Agriculture
Information Management System” ഇവയുെട
സം�ി��രൂപ�ിേനാട് സാമ�മു�്. ഇത്
ആവശ�കതയാേണാ യാദൃ�ികമാേണാ?
ആവശ�കതയാെണ�ിൽ അത് AIIMS (ര�് i) െ�
�പസി�ിെയ മുതെലടു�ാൻ േവ�ിയാേണാ? പേ�
ഇെതാെ� വളെര െചറിയ കാര�മാെണ�് മുേ�ാ�്
വായി�ുേ�ാറും നി�ൾ�ു മന�ിലാകും.

േഹാ��ി�ലിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ പറയു�ത്,
പാവെ��വർ�് നൂതനൈവദ�സഹായം നൽകാനു�
AMMA യുെട കാ���ാടാണ് അമൃത ആശുപ�തി�1്20

�പേചാദനമായത് എ�ാണ്. െവബ്ൈസ�് �പകാരം, 1100
കിട�കളു� മൾ�ി സ്െപഷ�ാലി�ി േഹാ��ി�ൽ ഒരു
ദിവസം 3500 േരാഗികെള ൈകകാര�ം െച�ു�ു.
അവിടെ� താമസനിര�് ഏതാ�് 95% ആണ്. 12
�പേത�ക വകു�ുകളും 12 ഓ�േറഷൻ
തിേയ�റുകളുമു� ഇവിെട 4500 സേ�ാർ�് �ാഫും 670
ഫാ�ൽ�ി (അധ�പകർ) െമ�ർമാരും ഉ�്. എെ�
ഉേ�ശം ഒരു അഡ�ർൈടസിം� േ�ബാഷർ121 ഉ�ാ�ുക
എ�ത�ാ�തുെകാ�് ഞാനിവിെട മുഴുവൻ
വിവരി�ു�ി�. െവബ്ൈസ�ിെല വിവരമനുസരി�്



ഇവരുെട േസവനം േലാകെ� ഏ�വും ന�
േഹാ��ി�ലുകളുമായി കിടപിടി�ാൻ േപാ�താണ്.

ഇവിെട പരസ�വും യാഥാർ��വും ത�ിൽ
അ��വ�ത�ാസേമ ഉ�ൂ എ�ു പറ�ാൽ
ന�ൂേനാ�ിയാകും. ഇവരുെട തത��ളും �പേയാഗ�ളും
ത�ിലു� ൈവരു��ം �പകടമാകു� േലഖന�ളും
വീഡിേയാകളും സാ��െ�ടു�ലുകളും �ിരമായി
�പചരി�ു�ു. കാര��ൾ വിശ���മായിരി�ണം
എ�തുെകാ�് ഞാൻ ഇവിെട �പധാനെ�� ര�ുേപരുെട
സാ��ം മാ�തം ഉൾെ�ടു�ു�ു; �ാപന�ിെ�
മുൻേജായി� റ് െസ�ക�റിയുെടയും പിെ� �ണം
സ�ീകരി�് ഓഡി�് നട�ിയ മുൻ അേമരി�ൻ
ഭ�െ�യും സാ���ൾ. ഇേ�ാൾ ര�ുേപരും
സംഘടന വി�ു, അതും െസ�ക�റി കുറ�് കൂടുതൽ
ചലനമു�ാ�ിെ�ാ�ുതെ�. അവരുെട വാ�ുകൾ
�ിരീകരി�ു�തിനും ശ�ിെ�ടു�ു�തിനുമായി,
മ�് വ��മായ സാ���ളും വിവര�ളും താെഴ
േചർ�ു�ു.

 

a. മുൻേജായി� റ് െസ�ക�റി ജനറലിെ�
സാ��ം:

മുൻേജായി� റ് െസ�ക�റിയുമായി എനി�്
പരിചയമു�ായിരു�ു. അേ�ഹം ഒരു കഠിനാ��ാനിയും
ആ�ാർ�തയു�വനും ആ�ശയി�ാൻ പ�ിയതുമായ
ഒരു വ��ിയായിരു�ു. ബാ�് അ�ൗ�ുകൾ,
അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ ഇൻെവ�്െമ� റുകൾ എ�ിവയുെട
ചുമതല അേ�ഹ�ിനായിരു�ു. സംഘടന വിടാൻ
തീരുമാനി�േ�ാൾ അേ�ഹെ� പരസ�മായി
അപമാനി�ുകയും അപകീർ�ിെ�ടു�ുകയും
െച��ിരു�ു. തെ� ധാർ�ികേബാധ�ി� വിരു�മായ
�പവർ�ന�െളയും �പേയാഗ�െളയും കുറി�ു�

്



വിവര�ൾ �പചരി�ി�ുെകാ�് അേ�ഹം സ�യം
ന�ായീകരി�ാൻ തീരുമാനി�ു. അേ�ഹം സ�യേമ
എഴുതു�തുേപാെല, തെ� സാ��പ�തം
പിൻവലി�ു�തി� പകരമായി നൽകാം എ�ുപറ�
“ന�പരിഹാരവും” അേ�ഹം നിരസി�ു; സാ��പ�തം
ചുവെട:122 123

“െകാ�ിയിെല േഹാ��ി�ൽ ഉദ്ഘാടന�ിന് െതാ�ുമു�്
ഞ�ൾ ഈ േഹാ��ി�ൽ ഒരു ചാരി�ി�ാപനമായി
�പഖ�ാപി�ാൻ നിർേ�ശി�ിരു�ു. പേ� അ�
ഞ�േളാട് കർശനമായി പറ�ു, ‘ഇെതാരു സൗജന�
േഹാ��ി�ലായി �പഖ�ാപി�െ�ടും’. കാരണം അ�യുെട
ഉേ�ശ�ം ആദ�ംമുതേല അതായിരു�െ�ത. ഇൻേഡാ-
യുഎസ് കരാർ �പകാരം ആ�ശമ�ിൽ ഇറ�ുമതി
െച�ു� എ�ാ െമഡി�ൽ ഇന�ളുെടയും ക�ംസ്
ഡ�ൂ�ി പൂർ�മായി ഒഴിവാ�ു�തിന്, ആശുപ�തി
സൗജന�മായി ൈവദ�ചികി� നൽകുെമ�്
ഇ��ാഗവൺെമ� റിന് (മാ�ാനാവാ�) വാ��ാനം
നൽകിയി���്. പേ� യഥാർ��ിൽ, എ�ാവർ�ും
അറിയു�തുേപാെല, െകാ�ിയിലു� ആ�ശമ�ിെ�
േഹാ��ി�ൽ സൗജന�മ�. ഇെതാരു ചാരി�ി
േഹാ��ി�ലായി കാണാനും പ�ുകയി�. കാരണം
അർഹരായ പാവെ�� േരാഗികൾ�ായു�
നി�ിതശതമാനം സൗജന�കിട�കൾ നീ�ിവ�ി�ി�.
സമൂഹ�ിൽ താേഴ�ിടയിലു� അർഹരായ ഒരുപാട്
േരാഗികെള ആശുപ�തി തിരി�യയ്�ു�ു.
വിരലിെല�ാവു�, ഭാഗ�മു� കുറ�ുേപർ�് കിഴിവ്
കി�ു�ു. സമൂഹ�ിെല മ��വർഗ�ിൽനി�ു�
ഒരാൾ�് താ�ാനാവു� നിര�ിൽ ചികി� ലഭി�ും.
എ�ാൽ സ��ർ�് വളെര ഉയർ� നിര�ിലാണ്
ചികി� ലഭി�ു�ത്. ചാരി�ബിൾ �ട�് ആയി�ു� മഠം
ഇേ�ാൾ കാണു�േപാെല വാണിജ��ാപനം ആയി��
േഹാ��ി�ൽ നടേ��ത്. ആ�ശമം, െകാ�ിയിെല
േഹാ��ി�ൽ, സൗജന�മായി അെ��ിൽ പൂർ�മായും



ചാരി�ി�ായി യഥാർ��ിൽ എ�ു തുറ�ും?”
എ�ാൽ ഒഫീഷ�ൽ െവബ്ൈസ�് പറയു�ത:് “അമൃത
േഹാ��ി�ൽ മാതാ അമൃതാന�മയി മഠം നട�ു� ഒരു
ലാേഭ�യി�ാ�, രജി�ർ െച�� െപാതുചാരി�ബിൾ �ട�്
ആെണ�ാണ്”.124

േഹാ��ി�ലിൽ നട�ു� ചാരി�ി അഴിമതിയുെട
െതളിവുകൾ അ�ൗ�് േ�െ�്മ�ുകൾ,
േഡാക�ുെമ�ുകൾ എ�ാംതെ� തെ� ൈകയിലുെ��്
െസ�ക�റി കൂ�ിേ�ർ�ു�ു. മാേനജ്െമ� ് കാര��ൾ
തനി�് റിേ�ാർ�് െച�ണെമ�് നിർബ�മു� A യാണ്
എ�ാ തീരുമാന�ളും എടു�ു�െത�് ഞാൻ ഇവിെട
ഓർ�െ�ടു�ു�ു. മുൻ-െസ�ക�റിയുെട സാ���ിൽ
പാവെ��വർ�ുേവ�ിയ◌ു�
ഭവനനിർ�ാണെ��ുറി��ം പറയു�ു�്; പേ� അത്
േവെറ വിഷയമാണ്; അതിെന�ുറി�് ഞാനിവിെട
ഉൾെ�ടു�ിയി�ില�.

 

b. �പാഥമിക ഓഡി�ിനുേശഷമു�
കൺസൾ�� റുകളുെട സാ��ം:

2000-ൽ ഒരു അേമരി�ൻ ഭ�നായ അനിരു�ൻ125 A
അയാളുെട മാേനജ്െമ� ് കൺസൾ�ട� ് �പാവീണ�ം
ഉപേയാഗെ�ടു�ാൻ േവ�ി AIMS െ�
ച��ൂടിനു�ിേല�് �ണി�ു. ഒരു ഹാർേവർ�
�ഗാജുേവ�ായ ഇേ�ഹ�ിന് വിയ�്നാമിെല തെ�
െമഡി�ലനുഭവ�ിൽ ആശുപ�തി�പാ��ീസുകളും
നടപടി�കമ�ളും പരിചിതമായിരു�ു. അയാളുെട
പ�ാളിയും അയാൾെ�ാ�ം �ണം കി�ി വ�ിരു�ു.
െഹൽ�് െകയർ �ാപന�ളിൽ പരിചയസ��യായ
ഒരു കൺസൾ�� റായിരു�ു അവർ; ഒരു വലിയ
ഓഡി�ിംഗ് ക�നിയിൽ വർഷ�േളാളം േജാലി
െച��ി�ു�്. 2013-ൽ മുൻെമ�ർമാരുെട ഒരു ഡി��ഷൻ

്



േഫാറ�ിൽ (എ��്-അ� േഫാറം) വ� അേ�ഹ�ിെ�
ഒരു സാ��പ�തം ഞാനിവിെട െകാടു�ു�ു.126

“ഒരു കൺസൾ�� റ് സാധാരണയായി െച�ു� ആദ�െ�
കാര�ം ഒരു എ�ർൈ�പസസിെ� മിഷൻ േ��് െമ� ്
അവേലാകനം െച�ുക എ�താണ്. ഇതിെന�ുടർ�്
എ�ർൈ�പ� അതിെ� ല���െള എ�തേ�ാളം
നിറേവ�ു�ുെവ�് നിർ�യി�ാൻ നി�ൾ �ശമി�ു.
േഹാ��ി�ലിെ�യും ആ�ശമ�ിെ�യും
െവബ്ൈസ�ുകൾ അവകാശെ�ടു�ത്: പാവെ��വെ�
പരിര� ഒരു െചലവുമി�ാെത എന്േഡാെമ� ് ഫ�്
െച�ും “(...)” അ�തു ശതമാന�ിൽ കൂടുതൽ
േരാഗികൾ�് സൗജന�മായാണ് ചികി� ലഭി�ു�ത്
“(..)” ഇ��യിെല പാവെ��വർ വൻേതാതിൽ
ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി AIMS േല�് തിരിയു�ു.”
എ�ാണ്.

2001 ജനുവരിയിൽ AIMS െല എെ� ആദ�ദിവസം
അമൃതപുരിയിൽ വ�് എനി�് പരിചയമു�,
ദയാലുവായ, പരിത�ാഗിയായ ഒരു
ഭരണാധികാരിയുമായി അഭിമുഖം നട�ി. ഞാൻ
അവേരാട് എയിംസ് മിഷൻ േ�െ�്മ� ് �പകാരം “50
ശതമാന�ിൽ കൂടുതൽ എയിംസ് െകയർ ചാരി�ി
ആെണ�് ...” എ� ഭാഗം േചാദി�ാൻ തുട�ിയേ�ാൾ
അവരുെട െപരുമാ��ിൽ വ�ത�ാസം വ�ു. ഞാൻ
പറയു�ത് മുഴുമി�ി�ാൻ സ�തി�ാെത അവർ
െപാ�ിെ�റി�ു, “അത് സത�മ�!” ഞാൻ
ആശയ�ുഴ��ിലായി. അേ�ാൾ അവർ തുടർ�്
സംസാരി�ു. വളെര പാവെ��വെര വ�േ�ാഴും മാ�തേമ
ചികി�ി�ാറു�ൂ, അതുമ�, സൗജന�ചികി�
നൽകിയവർ�് മരു�ുകെളാ�ുംതെ� നൽകു�ില�.
എയിംസിേല�് മരു�ുകൾ സംഭാവനയായി കി�ിയാൽ
േഹാ��ി�ൽ അവരുെട സാധാരണ ലി�ിൽ േചർ�് കാശ്
ഈടാ�ു�ു എ�ും അവർ കൂ�ിേ�ർ�ു. അവർ�ി�



മന�ിലായേ�ാൾ, നിർധനരായ േരാഗികൾ�് വിതരണം
െച�ു�തിനായി, വ��ിപരമായി സ��ം നിലയ്�്
മരു�ുകൾ സംഭാവനയായി സ�ീകരി�ാനു� �ശമ�ൾ
തുട�ി. അ�യുെട കൂെട യാ�ത േപാകുേ�ാൾ,
എയിംസിൽ ചികി�യിൽ കഴിയു� പാവെ��വരുെട,
�പേത�കി�് കു�ികളുെട എ�ം പൂർ�മായും െത�ായി
കാണി�ുെകാ�് സംഭാവനകൾ േതടു� അറിയി�ുകൾ
േകൾ�ാറുെ��ുകൂടി അവർ പറ�ു. ദരി�ദരായ
കു�ികൾ�് സൗജന� െകാേറാണറി ഓ�േറഷൻ െച��ു
എ�ുപറ�് �പഖ�ാപി�തിെ� എ�ം എയിംസ്
ഇതുവെര െച��ി�ു� എ�ാ ഓ�േറഷനുകളുെടയും
എ�േ��ാൾ കൂടുതലാണ് എ�ും കൂ�ിേ�ർ�ു..!

ഈ അ�പതീ�ിത ഇ�ർവ�ൂവിനുേശഷം ബാ�ിയു�
ഞ�ളുെട സംഭാഷണ�ിൽ
ചാരി�ി�പവർ�ന�െള�ുറി�് കൂടുതൽ േചാദ��ൾ
ഞ�ൾ ഉൾെ�ടു�ി. മി� അ��ിനിസ്േ�ട�ർമാരും
പാവെ��വർ�ു� സൗജന�ചികി� വളെര കുറവാണ്
നട�ു�ത് എ�് െപെ��ുതെ� സ�തി�ു. ഞ�ളുെട
അഭിമുഖ�ൾ, കിട� വിനിേയാഗ ഡാ�, എയിംസ്
സാ��ിക�പ��ാവനകൾ എ�ിവ �പകാരം
പണമടയ്�ാ� േരാഗികൾ�് എയിംസ് നൽകു�
പരിചരണ�ിെ� യഥാർ� കണ�് ആശുപ�തിയുെട
െമാ�ം പരിചരണ�ിെ� ഏകേദശം 5% ആയിരു�ു.
മു�് ആ�ശമ�ിെല അ�ൗ�ുകൾ
േനാ�ിനട�ിയിരു� സ�ാമി പറയു�തനുസരി�്
(മുകളിൽപറ� അേത േജായി� ് െസ�ക�റി), എയിംസ്
സൗജന�ചികി� നൽകുെമ�ുപറ�്,
ഇ��ാഗവൺെമ� റിന് പിൻവലി�ാനാകാ�
[നിേഷധി�ാനാകാ� തര�ിലു�] സത�വാങ്മൂലം
നൽകണെമ�് അ� നിർേ�ശി�ിരു�ു. ഇത്
െച�ു�തിലൂെട ഇറ�ുമതി െച�� എ�ാ െമഡി�ൽ
ഉപകരണ�ളുെടയും ക�ംസ് ഡ�ൂ�ിയിൽ ഇളവ്
ലഭി�ും. വാ��വ�ിൽ, എയിംസ് ഒരു സൗജന�



ആശുപ�തി ആയിരു�ി�. പാവെ�� േരാഗികൾ�ായി
കിട�യുെട ഒരു ശതമാനം നീ�ിവേയ്�� ഒരു
ചാരി�ബിൾ ആശുപ�തി േപാലുമായിരു�ി� അത്.

ആദ�വർഷ�ളിൽ, എയിംസ് ഒരു സൂ�ർ സ്െപഷ�ാലി�ി
ആശുപ�തിയായിരു�ു, കാരണം അത് �ശ�
േക��ീകരി�ിരു�ത് െകാേറാണറി പരിചരണ�ിൽ
ആയിരു�ു. ഇ��ൻ സർ�ാരി� ൈ�പംമിനി�ർ
നാഷണൽ റിലീഫ് ഫ�് (PMNRF)127 എ� േപരിൽ
ദരി�ദരായ െകാേറാണറി, കി��ി, കാൻസർ േരാഗികളുെട
ചികി�യ്�ായി പണം നൽകു� ഫ�ു�്. (മരു�ുകൾ
ഒഴിെകയു� ചികി�ാെചലവുകൾ ഈ പ�തി �പകാരം
ലഭി�ും, എയിംസിൽ പാവെ��വർ�് മരു�ുകൾ
ലഭി�ാ�ത് ഇതുകാരണമാണ്. PMNRF ഫ�്
സ�ീകരി�ു� മ�് ആശുപ�തികൾ അവരുെട ചാരി�ി
േരാഗികൾ�് മരു�ുകൾ സൗജന�മായി
നൽകു�ുെ��ിലും AIMS ൽ അ�െന െച�ു�ി�).
ദരി�ദെര സഹായി�ു�തിനായി എയിംസ്
സമാഹരി�ു� ഫ�ിൽ നി�് ഒരി�ലും
പാവെ��വർ�് സൗജന� ൈവദ�സഹായം
െകാടു�ാറി�. അ�രം പരിചരണ�ിെ�
െചലവിനു� റീഇംേബഴ്സ്െമ� ് (തിരി�ടവ്) PMNRFൽ
നി�ാണ് വരു�ത്. അ�ാര��ിലും എയിംസ്
ലാഭമു�ാ�ു�ു എ�ാണ് അർ�മാകു��.
എയിംസിൽ നി�ു� സൗജന� പരിചരണം
യഥാർ��ിൽ കി�ു�ത് VIP കളായ സർ�ാർ
ഉേദ�ാഗ�ർ�ും അ�യുെട കുടുംബാഗ�ൾ
തുട�ിയവർ�ുമാ�.

അ�യുെട ബ�ുവിെന എയിംസിൽ സൗജന�ചികി�
ലഭി�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ ഞാൻ ഇ�ർവ�ൂ െച��ി�ു�്.
അയാൾ എേ�ാട് പറ�ിരു�ു, “അവിെട േജാലി
െച��ിരു� ഒരു പാവെ�� ന��ിന് തെ� അ�െന
സൗജന�ചികി�യ്�ുേവ�ി അവിെട അ��ി�് െച�ാൻ
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പ�ിയി�ിെ��്”. ഒരു അ��ിനിസ്േ�ട�ർ എേ�ാട്
പറ�ു, “പാവെ��വർ ഇേ�ാൾ എയിംസിൽ
ചികി�യ്�് �ശമി�ാറി�, കാരണം അവർ�റിയാം,
ആശുപ�തി അവെര പരിഗണി�ിെ��്”. മെ�ാരാൾ
എേ�ാട്, എയിംസിൽ ചികി� ലഭി�ാൻേവ�ി തെ�
ഓേ�ാറി� വിൽേ��ിവ� ഒരു കുടുംബെ��ുറി�്
പറ�ു. അ�േയാടു� ഭ�ി കാരണമാണ് അവരിത്
െച�ാൻ ത�ാറായത്. ഓേ�ാറി� അവരുെട
ഏകജീവിതമാർ�ം ആയതുെകാ�ുതെ� ഇതിനുേശഷം
അവർ ദാരി�ദ��ിേല�് കൂ�ുകു�ി.

60 േപരു� ഒരു െസക�ൂരി�ി േഫാ��് എയിംസിൽ
എ�ിനാെണ�് ഞാെനാരു അ��ിനിസ്േ�ട�റിേനാട്
അേന�ഷി�േ�ാൾ അേ�ഹം പറ�ത്, ഇവർ
ആശുപ�തിഫീസ് പിരി�ാൻ സഹായി�ു�വരാണ്.
ഇ��യിൽ ആശുപ�തിെ�ലവ്, ചികി�ാെ�ലവ്
എ�ാംതെ� മുൻകൂ�ി അടയ്�ണം. ചിലേ�ാൾ െചലവ്
ആദ�ം അട� തുകെയ�ാൾ കൂടിെയ�ു വരാം.
അ�െനയു�േ�ാൾ ഈ േരാഗികെള എയിംസിൽ
നിരീ�ണ�ിൽ വയ്�ു�ു. മുഴുവൻ ൈപസയും
അടയ്�ാെത േരാഗികെള േഹാ��ി�ൽ വിടാൻ
അനുവദി�ു�ത�. ഒരു േരാഗിെയ േഹാ��ി�ലിൽ
പിടി�ുനിർ�ുേ�ാൾ വീ�ും േഹാ��ി�ൽ ചാർ�്
അധികമാകു�ു.

ഞ�ളുെട അഭിമുഖ�ിെ� അവസാനം ഞാൻ
ഫിനാൻ� ഡയറ��െറ ക�ു. അേ�ഹം എനി�്
േഹാ��ി�ലിെ� ഫിനാൻഷ�ൽ േ�െ�്മ�ിെ� ഒരു േകാ�ി
ൈകമാറി. അതു�പകാരം 2000-ൽ, AIMS- െ� 8% ചികി�
സൗജന�മായിരു�ു. എ�ാൽ ഈ തുക
വി.ഐ.പികളുെടയും PMNRF തിരി�ുനൽകിയ തുകയും
എ�ാംകൂടി േചർ�ാ�.

സംഭാവനകൾ സ�ീകരി�ു�തിനായി ഒരു
എൻേഡാ� െമ� ് ഏർെ�ടു�ു�താ� ഒരു
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ആശുപ�തി�് ജീവകാരുണ� �പവർ�ന�ിനു�ള
ശരിയായ മാർ�ം. െവബ്ൈസ�ിൽ പറയു�തുേപാെല
AIMS ന് ഒരു എൻേഡാ�െമ� റ് ഫ�് ഇ�ായിരു�ു.
ദരി�ദർ�് യഥാർ��ിൽ എ�തമാ�തം പരിചരണം
നൽകു�ുെവ�് നിർ�യി�ു�� ആരാെണ�് ഞാൻ
ഫിനാൻ� ഡയറ��േറാട് േചാദി�ു. ഇത് പൂർ�മായും
അ�യുെട തീരുമാനമാെണ�ും അവർ�്
ആശുപ�തിയിൽ ഇേ�ാഴും പണെമാഴു�്
ഉ�ാകണെമ�ാണ് ആ�ഗഹെമ�ും അേ�ഹം എേ�ാട്
പറ�ു.

ഒരുപാടുമാസെ� കൺസൾ�ിംഗിനുേശഷം ഞ�ൾ
ഉ�തഭരണസമിതിെയ ക�് �പാഥമിക നിർേ�ശ�ൾ
അട�ു� ഞ�ളുെട റിേ�ാർ�് സമർ�ി��. അ�യുെട
അനുമതിേയാടുകൂടി ഞ�ൾ അവേരാെടാ�ം
ഉ�േര��ൻ പര�ടന�ിൽ യാ�ത െച�ാൻ
അവധിെയടു�ു. യാ�തയ്�ിടയിൽ എനി�്
അമൃതപുരിയിൽ വ�ു പരിചയമു� ര�ു
അേ�വാസികേളാട് േഹാ��ി�ലിെ� ചാരി�ി
�പവർ�ന�െള�ുറി��� ചില ആശ�കൾ പ�ുവ�ു.
അവർ�് ഇതിെന�ുറി�് അറിയാേമാ എ�ായിരു�ു
എെ� ജി�ാസ. അറിയുെമ�ിൽ എ�ാണ് നട�ു�ത്
എ�റിയാൻ അവെരെ� സഹായി�ും എ�്
�പതീ�ി�ു. ൈകേറാ�പ��റായ (ഞര�ുേരാഗ�ിന് 
ചികി�ി�ു� ആൾ) ഒരു അേ�വാസി എേ�ാട്
പറ�ു, അയാൾ േറാൺ േഗാ�് സജെന (Ron Gottsegen-
എയിംസിെ� മുൻ അ��ിനിസ്േ�ട�ിവ് ഡയറ��ർ)
ചികി�ി�ി�ുെ��്. എയിംസ് പാവെ��വെര
ചികി�ി�ാൻേവ�ി അവരുെട പകുതിയും
െചലവാ�ു�തിൽ തനി�് സേ�ാഷമുെ��ും
അയാൾ േറാണിേനാട് പറ�ു. അേ�ാൾ
പാവെ��വർ�് െകാടു�ു�ത് െവറും 5% ആെണ�്
േറാൺ തിരു�ി.



സൗജന�ചികി� 5% ആയി�ും എ�ുെകാ�ാണ്
എയിംസ് ഇത് പകുതിയിൽ കൂടുതലുെ��്
അവകാശെ�ടു�െത�് അ�േയാടു േനരി�ു
േചാദി�ാൻ ഞാൻ തീരുമാനി�ു. എനി�്
െത�ുപ�ിയതാെണ�ും ശരി�ും എയിംസിെ�
സൗജന�ചികി� പകുതിയിൽ കൂടുതലുെ��ും ഞാൻ
സാഹചര�ം ശരി�ും മന�ിലാ�ിയി�ിെ��ും
ഞ�ളുെട കൂടി�ാ��യിൽ എേ�ാടു പറ�ു. ഇത്
മന�ിലാ�ാൻ എെ� സഹായി�ാേമാ എ�ു ഞാൻ
അവേരാടു ബഹുമാനേ�ാെട േചാദി�ു. അവരത്
െച��ുതരാെമ�് സ�തി�ുകയും ഫിനാൻ�
ഡയറ��െറ വിളി�ുവരു�ുകയും െച��ു. അേ�ഹം
പൂെനയിൽവ�് പര�ടന�ിന് ഒ�ം കൂടി. അേ�ഹം
വിശദീകരി�ു, ഇ��യിെല ൈ�പവ�് ആശുപ�തികൾ
എയിംസിെന�ാൾ ഇര�ി കാശാണ് വാ�ു�ത്.
എയിംസ് െകാടു�ു�ത് ചാരി�ിയിളവാണ്.
ഞാെനാഴിെക ബാ�ിെയ�ാവരും ആ വിശദീകരണം
അംഗീകരി�ു. പേ� ഇത്, െകാ�േകാളയ്�് $20
െപ��ി�് $10 ആകുേ�ാൾ െകാ�േകാള
പാവെ��വർ�് $10 ചാരി�ിയിളവ്
നൽകു�തുേപാെലയാ�. പാവെ��വർ�്
െകാ�േകാളേയാ െപ��ിേയാ ര�ും താ�ാൻ പ�ി�
എ�താണ് വ��ുത. അതുേപാെലതെ� എയിംസിെല
ചികി�യും ഈ പറയു� “ചാരി�ിയിളവ്”
ഉെ��ിൽേ�ാലും അവർ�് താ�ാൻ പ�ി�.

ഇതിനുേശഷം ഞ�ൾ തിരിെക എയിംസിേല�്
വരണെമ�ി� എ�് േറാൺ പറ�ു. ഞ�ൾ പര�ടനം
പാതിവഴിയിൽ ഉേപ�ി�ു. കുറ�് ആ��കൾ�ുേശഷം
ഞാനവിടെ� എെ� ചില സുഹൃ�ു�െള ക�ു.
അവർ, ഞ�ൾ യാ�ത അവസാനി�ി�്
േപായതിനുേശഷമു� ചില കാര��ൾ പറ�ു.
എയിംസിെ� ൈകയിൽ തൽ�ാലം പാവെ��വെര
സഹായി�ാനു� പണമിെ��ും പി�ീട് അത്
െച�ു�താെണ�ും അ� എ�ാവേരാടുമായി



പറ�െ�ത. പേ� അത് സാധ�മെ��്
ഞ�ൾ�റിയാമായിരു�ു. കാരണം എയിംസിന് വളെര
െചലേവറിയ ൈഹെടക് െമഡി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
സ��മാ�ാനും ലാഭം സൃ�ി�ു� െമഡി�ൽ
േകാേളജ് നിർ�ി�ാനും പ�തിയു�്. തുട��ിൽ
ഇ�നെ� ഉപകരണ�ൾ�് എ�ത പണം െചലവാ�ി
എെ�നി�റിയി�. പി�ീട് ഞാൻ “െഹൽ�് െകയർ
ചാരി�ീസ് Inc”128 െ� സാ��ികവർഷം 2009 -െല ടാ��്
റിേ�ൺ ക�ിരു�ു; AIMS േ�പാജ��്. ചില സ�ീർണമായ
ഉപകരണ�ൾ കാലഹരണെ��തായി മാറു�ു എ�്
അതിൽ പറയു�ു�ായി. അതുെകാ�് ആ െകാ�ം AIMS
നുേവ�ി 26 േകാടി രൂപയ്�് അവർ െമഡി�ൽ
ഉപകരണ�ൾ വാ�ി�ു. പുതിയ MRI, ഗാമ ക�ാമറ, PET
CT, 3 കാത് ലാബുകളും ഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു.
അതിനടു� വർഷെ� ടാ��് റിേ�ണിൽ
എയിംസിനുേവ�ി എ�ര േകാടി രൂപയ്�് ലീനിയർ
ആ��ിലേറ�ർ വാ�ി�ത് കാണാം. കൂടാെത 2019-ൽ
എയിംസ് െമഡി�ൽ ഉപകരണ�ൾ�ുേവ�ി 5 േകാടി
രൂപ െചലവാ�ിയതായി ടാ��് റിേ�ണിൽ കാണാം.
സംഭാവന കി�ിയതിൽനി�ും െമഡി�ൽ
ഉപകരണ�ൾ വാ�ാൻേവ�ി എയിംസ് ആെക
െചലവാ�ിയത് 40 േകാടി രൂപയാണ് . പാവെ��വർ�്
സൗജന�ചികി� െകാടു�ാൻ അതിെല ഒരു ൈപസയും
ഉപേയാഗി�ിരു�ി�. സാ��ികവർഷം 2005-2008
കാലയളവിൽ എയിംസ് േ�പാജ��ിന് 37 േകാടി രൂപ
സംഭാവന ലഭി�ിരു�ു. ഇവിെട പാവെ��വർ�്
സൗജന�ചികി� നട�ു�തിനുേവ�ി ഒരു
എൻേഡാ�െമ� റ് ഫ�് ഒരി�ലും രൂപെ��ി�.

വിലകൂടിയ െമഡി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
വാ�ു�തിനുപുറെമ, എയിംസ് വളെര വലുതും
സമ�ഗവുമായ ഒരു െമഡി�ൽ േകാേളജ് നിർ�ി�ു129.
2011-െല െസൻസ� അനുസരി�് േകരള�ിെല



ജനസംഖ� 3.34 േകാടിയും കാലിേഫാർണിയയിെല
ജനസംഖ� 3.77 േകാടിയുമാണ്; കാലിേഫാർണിയയിൽ 8
െമഡി�ൽ ��ൂ ളുകളാണു�ത്. എ�ാൽ, േകരള�ിൽ
22 െമഡി�ൽ േകാേളജുകളും!! (ആയുർേവദം,
േഹാമിേയാ�തി എ�ിവ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്). ഇതിൽ 5
എ�ം െചലവ് കുറവു� ഗവൺെമ� റ് െമഡി�ൽ
േകാേളജുകളും ബാ�ിെയ�ാം ൈഫനാൻസിംഗുമാ�.
എ�ിരു�ാലും, ൈഹെടക് െമഡി�ൽ ഉപകരണ�ളും
ഉയർ� ശ�ളമു� സ്െപഷ�ാലി�ി േഡാ��ർമാരും,
അമൃത ��ൂൾ ഓഫ് െമഡിസിെ� ട�ൂഷൻ ഫീസ്
േകരള�ിെല ബാ�ിയു� 17 ൈഫനാൻസിം�
െമഡി�ൽ േകാേളജുകെള�ാൾ ര�ിര�ി വാ�ാൻ
കാരണമാകു�ു. ഗവൺെമ� റ് ��ൂ ളിെ� ഫീസ് താരതമ�ം
െച�ുേ�ാൾ ഇത് വളെര കൂടുതലാണ്. അ�യുെട
െവബ്ൈസ�ിൽ അവരുെട 60 ��ൂ ളുകളും
ചാരി�ി�പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി�ാണ്
ഉൾെ�ടു�ിയി����. എ�ാൽ ഇെത�ാം അവരുെട
സംഘടനയിെല ലാഭം െകാ�ു� െസ�റുകളാണ്130.

ഈ വിവര�െള�ാമായി ഇേ�ാൾ ഞാെന�ിന് മുേ�ാ�ു
വരു�ു എ�് പലർ�ും േതാ�ാം. ആദ�മായി
പറ�ുെകാ�െ�131, അധികമാരും ഈ
പറയു�െതാ�ും അംഗീകരി�ുെമ�് എനി�്
േതാ�ിയിരു�ി�. എ�ാൽ ഇേ�ാൾ അത് മാറു�തായി
േതാ�ു�ു. കാരണം, അ�യുെട ആ�ശമ�ിെനയും
�ട�ിെനയുംപ�ി കൂടുതൽ വ��ുതാപരമായ വിവര�ൾ
ഇേ�ാൾ ലഭ�മാണ്. ര�ാമതായി, അ�
പറ�ിരു�തുേപാെല എയിംസിന് അതിെ�
ബിസിന�് രീതികൾ മാ�ാനും ഭാവിയിൽ അത്
ദരി�ദർ�് കാര�മായ കൂടുതൽ പരിചരണം നൽകുേമാ
എ�് േനാ�ാനും ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു. നിർഭാഗ�കരെമ�ു
പറയെ�, അെതാ�ും ഉ�ായി�.

്



എയിംസിെല െവബ്ൈസ�ിൽ
(http://www.aimshospital.org/aboutus/message.html) എയിംസിെ�
െമഡി�ൽ ഡയറ��ർ േഡാ��ർ േ�പം നായരുെട േ�െ�്മ� ്
(2013-ൽ പറ�ത1്32) ഇ�െനയാണ്: “മരു�ുകൾ
വാ�ി�ാൻ കഴിവി�ാ� േരാഗികൾ�ുേവ�ി
േഹാ��ി�ൽ ക�ാംപസിൽ സൗജന�മായ ഒരു െമഡി�ൽ
േ�ാർ തുറ�് �പവർ�ി�ു�ു�്. ഇവിെടനി�ും
അവർ�് സൗജന�മായി മരു�ുകൾ ലഭ�മാകും.
ആേരാഗ� പരിപാലനേസവന�ൾ�ായിമാ�തം
വകയിരു�ിയി�ു�ത് ഏകേദശം 73 േകാടി രൂപയാണ്.”

ഒരുപാട് വർഷേ�ാളം മരു�് വാ�ാൻ പണമി�ാ�
േരാഗികൾ�് എയിംസ് മരു�് നൽകിയിരു�ില�.
ഹൃദയശസ്�ത�കിയയ്�ുേശഷം േരാഗികൾ�്
സാധാരണ േവദനസംഹാരികൾ, ൈഡയൂറ�ി��്, ബീ�
േ�ാ�റുകൾ, ���ി�റുകൾ, ACE ഇൻഹിബി�റുകൾ,
�ാ�ിൻ/ൈഫേ�ബ�് അെ��ിൽ ൈനേ�ട�്
എ�ിവെയാെ� ആവശ�ം വരാറു�്. എയിംസിൽ
ഹൃദയശസ്�ത�കിയ (PMNRF െചലവ് വഹി�ു�ത്)
നട�ു� പാവെ�� േരാഗികൾ�് ഈ വക
മരു�ുകെളാ�ും നൽകു�ില� എ�ത് �കൂരവും വളെര
േമാശെ�� ചികി�ാരീതിയുമാണ്. പുതിയ “സൗജന�
മരു�ുബാ�്” �പവർ�ി�ു� രീതി
എ�െനയാെണ�ുവ�ാൽ ൈപസ അടയ്�ു�
േരാഗികൾ�് കൂടുതൽ മരു�ിനു� കാശ് ഈടാ�ും.
ഈ േരാഗികൾ േഹാ��ി�ലിൽനി�് ഡി��ാർ�
ആകുേ�ാൾ, അധികംവ� മരു�ുകൾ സൗജന�മായി
ചികി� േതടു�വർ�് നൽകും. ഇത് അ�യുെട
േകാേളജുകളിലു� “േപ ഇ�് േഫാർേവർ�” പ�തി�്
സമാനമാണ്. ഈ ��ീമിൽ മുൻവിദ�ാർ�ികളിൽനി�ും
സഹായം ലഭി�ു പുതിയതായി പഠി�ിറ�ിയ ചില
�ഗാജുേവ�ുകൾ അവിെട പഠി�ു� പാവെ��
വിദ�ാർ�ികെള സാ��ികമായി സഹായി�ും.

്

http://www.aimshospital.org/aboutus/message.html


േകാേളജ് ട�ൂഷനിൽ ലാഭം െകാ�ു�േപാെല അവർ
സൗജന� മരു�ുബാ�ിലും ലാഭമു�ാ�ു�ു.

‘േപ-ഇ�്-േഫാർവേ◌ർ�’ മരു�ുബാ�് പ�തിയ�ാെത,
അേത പാവെ�� േരാഗികൾ�് സൗജന�മരു�് ഇ�്
െകാടു�ാൻ അവർ�് േവെറെയാരു വഴിയുമു�്;
�ിനി�ൽ �ടയലിെ� ഭാഗമായിവരു�
പരീ�ണമരു�ുകൾ െകാടു�ുക. സംശയാ��ദമായ
10000-ലധികം െമഡി�ൽ ക�ാ�് േരാഗികളിൽ എയിംസ്
േഡാ��ർമാർ അധാർ�ികമായി മരു�ുകൾ
പരീ�ി�തായി ഇ��ാവിഷൻ െടലിവിഷൻ റിേ�ാർ�്
െച��ു. ഈ �ിനി�ൽ �ഡഗ് �ടയലുകളുമായി133

ബ�െ��് കഴി� അ�ു വർഷ�ിനു�ിൽ 10
േരാഗികൾ മരി�തായി ആേരാഗ�കുടുംബേ�മ
മ��ാലയം റിേ�ാർ�് െച��ു.

(ഈ വിവാദം മ�ു പല മാധ�മ�ളും ചർ�
െച��ിരു�ു).134

േഡാ��ർ നായർ തുടരു�ു: “എയിംസിെ�
ഉദ്ഘാടന�ിനുേശഷം ന�ൾ �ശേ�യമായ
പുേരാഗതിയാണ് ഉ�ാ�ിയത്. േകരള സർ�ാർ, ഭാരത
സർ�ാർ, ആ�ാർ�തയു� േഡാ��ർമാർ, ന��ു മാർ ഈ
�ാപന�ിെല മ�് ആേരാഗ��പവർ�കർ;
ഇവരിൽനി�ും ലഭി� സഹായവും സഹകരണവും
െകാ�ുമാ�തമാണ് ന�ൾ�് ഇത് സാധ�മായത്.”

�ാപന�ിെ� െവബ്ൈസ�് പറയു�ു (2013-ൽ
േരഖെ�ടു�ിയത്): “ഈ �ാപന�ളുെട കിരീടം1600
കിട�കളു� െകാ�ിയിെല സൂ�ർ സ്െപഷ�ാലി�ി
േഹാ��ി�ലായ അമൃത ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻ� അെ��ിൽ എയിംസ് ആണ്.
പണമടയ്�ാനു� കഴിവ് പരിഗണി�ാെത
എ�ാവർക◌്കും മിക�തും താ�ാനാവു�തുമായ



ൈവദ�സഹായം നൽകാനു� അ�യുെട
ആ�ഗഹ�ിൽനി�ും ജനി�- സൗജന�മാേയാ അെ��ിൽ
ഇളവിൽ ചികി� ലഭി�- ഗുണേഭാ�ാ�ൾ 63%
ആണ്...”

ചികി�യിലു� ൈപസയിളവ് എ�ാെണ�് ഞാൻ
േനരെ� ചൂ�ി�ാണി�ു. എയിംസിെ�േയാ
അ�യുെട ചാരി�ബിൾ �ട�ിെ�േയാ
സംഭാവനകെള�ുറി�് േഡാ��ർ നായർ പരാമർശി�ി�ില�.
പാവെ��വെര ചികി�ി�ു�തിനായി ആ�ശമം
സമാഹരി� എ�ാ െപാതുസംഭാവനകെള�ുറി�ും
പരാമർശമില�. േഡാ��ർ നായർ േകരള സർ�ാരിെനയും
ഒഴിവുസമയ�ളിൽ പണിെയടു�ു� എയിംസ്
േഡാ��ർമാെരയ◌ും ഇ��ാഗവൺെമ� റിെനയും മാ�തം
പരാമർശി�ു�ു. കാരണം സൗജന�മായി
ചികി�ി�ു� മി� േരാഗികളും േകരളസം�ാനം
ഫ�് െച�ു� അ�യുെട
�പാേദശികാശുപ�തികളിലാണ്. എയിംസിെല
േഡാക് ടർമാർ ശ�ളമി�ാ� സ���പവർ�കർ എ�
നിലയിൽ ആദിവാസി�ഗാമ�ളിൽ െചറിയ
ഔ�് േപഷ�� ് നടപടി�കമ�ൾ നട�ു�ു. എയിംസിൽ
സൗജന�ചികി� േതടു� േരാഗികൾ മി�വരും
ഹൃദയം, കി��ി അെ��ിൽ കാൻസർ ചികി�യ്�്
വരു�വരാണ്. ഇതിെ� െചലവ് PMNRF ആണ്
വഹി�ു�ത്.

എയിംസിൽ ഇേ�ാൾ എ�ു നട�ു�ു എ�ു�തിന്
ചുവെടയു� ഉദാഹരണം േനാ�ാം. ഇത് എയിംസിെ�
വി�ിപീഡിയ േപജിൽ വ�താണ്. ഇത് അ�െയ
പി�ുണയ്�ു�വർ എടു�ുമാ�ിയിരു�ു.

“ജൂൈല 2012-ൽ സ�ാതികൃ�� എ�ു േപരു� ഒരു
െപൺകു�ി അമൃത ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ� ആൻ� റിസർ�് െസ�റിൽ കരൾ
മാ�ിവയ്�ൽ ശസ്�ത�കിയയ്�് വിേധയമായി. പാവെ��

്



വീ�ിൽനി�ായതുെകാ�് അവർ�് ശസ്�ത�കിയയുെട
െചലവ് താ�ാൻ പ�ാ�തായിരു�ു. തുട��ിൽ
േഹാ��ി�ൽ അധികാരികൾ സ�ാതി�് യാെതാരു ഇളവും
നൽകിയില�. പി�ീട് ചില േഫസ്ബു�് ഉപേയാ�ാ�ൾ
അ�യ്�ും േഹാ��ി�ലിനുെമതിെര അവരുെട തെ�
�പഖ�ാപന�ൾ ലംഘി�തിന് ശ�മുയർ�ി. അവരുെട
�പഖ�ാപനമനുസരി�്, ദരി�ദർ�് വിവിധ ചാരി�ബിൾ
�ിനി�ുകളിലൂെട അടി�ാന ൈവദ�സഹായം
ലഭി�ാറുെ��ിലും അത�ാധുനിക ൈവദ�സഹായം
അവർ�് സ���ം കാണാൻ പ�ാ�തായിരു�ു എ�്
അമൃതാന�മയി ക�തുെകാ�ാണ് ഈ ആശുപ�തി
നിർ�ിതമായ�. ഈ ഉേ�ശേ�ാെട തുട�ിയ ഒരു
േഫസ്ബു�് േപജിന് 6000 ൈല�ുകൾ കി�ി.
സ�ാതിയുെട നാ�ുകാരും പണം േശഖരി�ാൻ
സഹായി�ു. ജനകീയ �പചാരണ�ിലൂെട ₹27,00,000
സ�രൂപി�ു. േകരള സർ�ാർ ₹5,00,000 സംഭാവന െച��ു.
�പചാരണ�ിെ� വിജയെ��ുടർ�് സ�ാതിയുെട
ചികി�യ്�ായി ആശുപ�തി അധികൃതർ ₹4,00,000
ഇളവ് അനുവദി�ു. അമൃതാന�മയിെയയും അവരുെട
േഹാ��ി�ലിെനയും അപകീർ�ിെ�ടു�ാൻ
�ശമിെ��ുപറ�് െകാ�ി േപാലീസ്,
�പതിേഷധ�ാർെ�തിെര േകെസടു�ു. ഇ�രം
േപാ�ുകൾ ൈല�് െച�ുകേയാ െഷയർ െച�ുകേയാ
െച�ു�വർെ�തിെര േകെസടു�ാെമ�് േപാലീസ്
നിരീ�ി�ു.

െപാതുജനാഭി�പായ�ാൽ സ�ർ�ം െചലു�ു�തുവെര
െപൺകു�ി�് എയിംസ് 11% ഇളവ് നൽകാൻേപാലും
ത�ാറായിരു�ി�. ഈ കാപട��ിന് എതിെര
സംസാരി�ാേലാ, ന�ൾ ജയിലിൽ േപാകും.135

2011 അവസാന�ിൽ എയിംസിെല ന��ു മാർ ശ�ളം
കൂ�ിേ�ാദി�തിന് എയിംസിെല േഹാ��ി�ൽ �ാഫ്
അവെര മർ�ിെ��ുപറ�് ന��ു മാർ സമര�ിൽ



ഇറ�ിയിരു�ു. എയിംസിെല
അവിദഗ്�െതാഴിലാളികൾ�് മണി�ൂറുകേളാളം
േജാലിെയടു�ു� ന��ു മാെര�ാൾ കൂടുതൽ ശ�ളം
ഉ�ായിരു�ു. വർഷ�ള�െട െ�ടയിനിങ് കഴി�ുവ�
ഇവർ�് താരതേമ�ന വളെര തു�മായ ശ�ളമായിരു�ു.

ചില മാ��ൾ െകാ�ുവരാൻ ഇത് സഹായി�ുെമ�
�പതീ�യിൽ, മാസ�ൾ�ു�ിൽ
വിവരേശഖരണചർ�കൾ�ും വിശകലന�ൾ�ും
േശഷം ഞ�ൾ ര�ുേപരും േചർ�് ത�ാറാ�ിയ
കൺസൾ�ിം� ശുപാർശകള�െട PDF ഫയലുകൾ ഞാൻ
അ�ാ�ുെച�ു�ു. എെ� ൈകയിൽ ഇേ�ാഴും
എയിംസിെ� സാ��ിക�പ��ാവനകളും, സ�കാര� ഇ-
െമയിൽ ഇടപാടുകളും, എയിംസിെ� ഉ�തതല
മാേനജ്െമ� ്, അ��ിനിസ്േ�ട�ർമാർ, േഡാ��ർമാർ
എ�ിവരുെട ഈ വിശകലന�െളയും ശുപാർശകെളയും
പി�ുണയ്�ു� അഭിമുഖ�ുറി�ുകളും ഉ�്.
എയിംസിെല �ിതിഗതികൾ ഇനി മ�ു�വർ
അേന�ഷി�ും എ�് ഞാൻ �പതീ�ി�ു�ു.
“അതുമാ�തമ�, പാവെ��വർ�് സൗജന� നൂതന
ൈവദ�സഹായം ലഭി�ു� ഒരു ആശുപ�തിെയ�
അവരുെട �പഖ�ാപിതല��ം സാ�ാത്കരി�ു�തിന്
ഇത് �പേചാദി�ി�ും.”

കൺസൾ�� റിെ� സാ��ം ഇവിെട അവസാനി�ു�ു.

ഇനിയും ആഴ�ിൽ ഈ വിഷയെ��ുറി�്
അറിയണെമ�ിൽ നി�ൾ�് ഒ�ുര�് സാ��ംകൂടി
േനാ�ാം. തൽ�ാലം അവെയാ�ും ഞാനിവിെട
ഉൾെ�ടു�ു�ില�. വായന�ാർ�് കുറ�ു
കൂടുതലായിേ�ാകും. സംഘടനയുെട
അപകീർ�ികരമായ േ�ാഗുകളിെലാ�ായ അ�-
��ൻ്ഡലിൽ136 ആ�ശമ�ിെല ചീഫ് അ�ൗ�ിംഗ്
ഓഫീസർ �ബ�ചാരി മാതൃദാസ് േപാ�ുെച��



സംഘടനയുെട �പതികരണമാണിത്137. ഈ ഉ�രം ക�്
െത�ി�രി�ാതിരി�ാൻ ഒരാൾ�് അ�ൗ�ിംഗിലും
ഫിനാൻസിലും അനുഭവപരിചയം ഉ�ായിരി�ണെമ�്
ചൂ�ി�ാ�ി, കൺസൾ�� റ് സ�യം തെ�
“എംെബെസ�ിങ് െദ േവൾഡ് (Embezzling The-World)”138

എ� േ�ാഗിൽ പറ�ി�ു�്. അമൃതയിെല
തിര�ീലയ്�ുപി�ിൽ എ�ാണ് സംഭവി�ു�ത്
എ�തിെന�ുറി�ു� മൂടുപടം നീ�ാൻ �ശമി�ു�
േ�ാഗുകളിെല �പധാനെ�� ഒ�ാണിത്. ഇത് അവരുെട
വീ�ണ�െള കൂടുതൽ മന�ിലാ�ാൻേവ�ി
മാ�തമ�, ഔേദ�ാഗിക വാചാേടാപെ��ുറി�ും
അതിെ� ചതി�ുഴികെള�ുറി�ും
അറിയാൻകൂടിയാ�. എയിംസിെ�
സ���പവർ�നവും അവിെട ചികി�ി�ു�
േരാഗികളുെട എ��ിെ� കാര��ിലും ഈ സംഘടന
നട�ു� �പചരണ�ിെന െപാളിെ�ഴുതു� ഒരു
േലഖനവും നി�ൾ�ിവിെട കാണാം139.

 

c. മ�ു സാ���ളും വിവര�ളും
(െതരെ�ടു�്):

1. ഇ�ർെന�ിൽ ന�ൾ മി�േ�ാഴും കാണു� ഒരു
കാര�മാണ് എയിംസിെല ചികി�യ്�്
സഹായം േതടു�വർ140.

2. എയിംസിെന141 സംബ�ി�ു�
മൂല�നിർ�യ�ിൽ ഇവിെട നി�ൾ�്
മു�േതാളം സാ���ൾ കാണാം. അതിൽ 25
എ�വും ഭയാനകവും ഭീകരവുമാണ്. ന�തു
പറയു� ചില കമ�ുകൾ സത�സ�മായി
േതാ�ു�ി�. ഇത് അവർ നിേയാഗി�
ആളുകളിൽനി�ും വ�താെണ�് േതാ�ു�ു.
2009 മുതൽ 2020 വെരയു� കാലഘ�െ�



പ�ിയു� സാ���ളാണിത്. െത�ായ
േരാഗനിർ�യം നട�െ�� േരാഗികൾ, െത�ായ
ചികി� ലഭി�വർ, കഴിവി�ാ� ജീവന�ാർ,
ചികി�യിൽ ഗുരുതരമായു� വീ��കൾ,
അമിതമരു�്, ഒരുപാട് പണെ�ലവു�
എ�ാൽ ലാഭകരമായ ചികി�കൾ, നൂതന
ഉപകരണ�ളുെട െചലവ് വഹി�ാൻ
േവ�ിയു� ചികി�കൾ, അത�ാ�ഗഹവും
അന�ായമായ വിലകളും, ബി�ുകൾ കൂ�ാനു�
കുത���ൾ, നിർബ�ിത സംഭാവനയായി
വാ�ിയ ബി�ിെല അധികം പണം
തിരി�ുതരാ�ത്, േയാഗ�തയു� ആൾ�ാർ
ലഭ�മ�ാ�ത്, മനുഷ�ത�രഹിതമായ
പരിചരണം, പരിഗണനയുെട അഭാവം,
മര�ാദയുെട അഭാവം, അഴു�ും
വൃ�ിഹീനമായ പരിചരണവും, അവിെട
ചികി�യിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ ഈ
കാരണ�ളാൽ മരി� േരാഗികളും �ിതി
വഷളായവരും, ഇതിെന��ിെയാെ� പല
േരാഗികളുെടയും സാ���ൾ ഉ�്. ലി�്
സമ�ഗമെ��ിലും െഞ�ി�ി�ു�തും
ഔേദ�ാഗിക �പേമാഷണൽ വിവരണ�ിൽ
ഉൾെ�ടു�ാത◌്തതുമാണ്.

3. പതിവു പരിേശാധനയ്�ുവ� ഒരു
ഹൃേ�ദാഗിയുെട മകളുെട സാ��പ�ത�ിൽ
പറയു�ത്, ക��രം, െത�ുകൾ, േമാശം
വിശ�ാസം, െകാ�യടി�ൽ, കഴിവുേകടുകൾ
ഇെത�ാം കൂടിേ�ർ�് അവസാനം േരാഗിയുെട
മൃതേദഹമാണ് പുറ�ുവ�െത�ാണ1്42.
യുഎ�ിൽനി�ും അവരുെട കുടുംബം
തിര�ി�് എ�ിയേ�ാേഴ�ും, മൃതേദഹം
എംബാം െച�ുകയും േട�ുവ�് ഒ�ി�ുകയും
െച��ിരു�ു. േഹാ��ി�ലിന് ഓേ�ാ��ി
െച�ണെമ�് േതാ�ിയി�. കുടുംബ�ിെ�



വിശ�ാസം കണ�ിെലടു�ാൽ മൃതേദഹം
ഡീഎംബാം െച��ു േപാ�് േമാർ�ം നട�ു�ത്
അവർ�് ചി�ി�ാൻകൂടി കഴിയാ�
കാര�മാണ്. ഇത് മു�ിൽ��് േഹാ��ി�ൽ
കളി� ഒരു കളിയാകാം.

4. സർ�കലാശാലയുെട വാണിജ�പരമായ
താ��ര�െ� ഔേദ�ാഗികമായി
െവ�ുവിളി�ാനാകിെ��്
ൈവദ�ുതേബാർഡിെ� ഒരു
സംഭവേ�ാെടയാണ് െവളിെ��ത്.
െക�ിടനിർ�ാണം കാരണം 1994-ൽ
മുൻഗണന◌ാനിര�ിൽ ൈവദ�ുതിവിതരണം
അനുവദി�ു. ഇെതാരു ചാരി�ി �ാർ
�ാപനമാെണ� കാരണ�ാൽ ഇേത നിര�്
നീ�ിെ�ാടു�ു, പേ� 1999-ൽ േകരള േ��്
ഇലക്�ടിസി�ി േബാർ� ഒരു സ�കാര��ാപനം
വാണിജ�പരമാെണ�തിെ� േപരിൽ
വാണിജ�സംരംഭ�ൾ�് നി�യി�ിരു�
നിര�ിേല�് മാ�ി. മധ��തയ്�ിെട
സംഘടന, കൂ��ിൽ ഒരു യൂണിേവ��ി�ി
ഉ�തിനാൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ിൽനി�ും
ലാഭം ഉ�ാകും എ� കാരണ�ാൽ
�പത�ാ�കമണം നട�ി. അതിനാൽ
വാണിജ�പരവും
ജീവകാരുണ�പരമ�ാ�തുമായ വാദെ�
എതിർ�ാനായില�. പവർ േബാർഡിെ�
െവബ്ൈസ�ിൽ ഇേ�ാൾ പിഡിഎഫ് ലഭ�മ�;
അത് ഈ ലി�ിൽ ഉ�്143.

5. 2004 െമയ് മാസ�ിൽ “അമൃത എക് സിെകയർ
(AmritaExecare)” ൈഡനാമിക്
എക് സിക�ൂ�ീവുകെള ല��ം
വ�ു�തായിരു�ു. ൈവകി�്



േജാലി�ുേശഷമാണ്  തുറ�ു�ത്. ഇത്
�പവർ�ി�ിരുേ�ാ എ�് നമു�റിയി�144.

6. 2008 ഒക്േടാബറിൽ െകാ�ിയിെല െവൽെന�
�ിനിക്?145

7. 2009 െഫ�ബുവരിയിൽ ൈമസൂരിെല
ആയുർേവദ �ിനിക് ഉദ്ഘാടനം146.

8. 2016. തല�ാനമായ ഡൽഹിയിൽനി�് 50
കിേലാമീ�ർ െത�ുഭാഗ�ു� ഫരീദാബാദിൽ
ഒരു പുതിയ േഹാ��ി�ലിന് നിർ�ാണം
ആരംഭി�ു. ഇതിൽ 2000 െബഡുകൾ ഉ�ാകും
(െകാ�ിയിൽ 925). അതിെ� ഡയറ��ർ
പറ�തനുസരി�്, “ചാരി�ി, ചികി�യിെല
ഇളവ് എ�ിവയിെല ശ�മായ സാ�ി��മു�
പാര�ര�ം പുതിയ േഹാ��ി�ലിലും ഉ�ാകും.
ഇവിെടയും ഒരു റിസർ�് െസ�റും
ഫാ�ൽ�ിയും ഇതിേനാടനുബ�ി�്
ഉ�ാകുെമ�ു ഞ�ൾ�ുറ���് 147 148.”

9. എയിംസ് േകാസ്െമ�ിക് സർജറിയും
തുട�ു�ു�1്49.

10. എ�മ� െചറിയ അമൃത �ിനി�ുകളും ഉ�്.
പേ� ഇവരുെട ലി�് ക�ുപിടി�ാൻ
ബു�ിമു�ാണ്.

ഇെത�ാം ശരി തെ�, എ�ാൽ ആ�ീയാേന�ഷികൾ�്
ഇവിെട അസ��തയും അ�ാന�ാെണ� േതാ�ലും
ഉ�ാേയ�ാം. മുകളിൽ പറ� എ�ാ സാഹചര��ളും
കാണി�ു�ത് മ�രം, ൈപസ, ബിസിനസ്
എ�ിവെയ്�ാെ�യാണ് �പാമുഖ�ം എ�താണ്;
അ�ാെത ദരി�ദെരയും അവശെരയും
േസവി�ു�തുമായി വിദൂരമായിേ�ാലും യാെതാരു
ബ�വുമി�. സംഭാവനകൾ ആകർഷി�ാൻ �ാപനം
അവെര ഉപേയാഗി�ി�ും അവർ ഉേപ�ി�െ��വരും



ആരാലും �ശ�ി�െ�ടാെത േപാകു�വരുമാണ്. പേ�
അതിനിടയിൽ സംഘടന ചാരി�ബിൾ െഹൽ�്
െകയറിെ� കാര��ിനായി ശരി�ും എ�് വാ��ാനം
െച��ു എ�് േനാ�ാം.

 

d. അമൃതയുെട യഥാർ� ജീവകാരുണ�
ആേരാഗ�സംരംഭ�ൾ:

നമു�റിയാവു�തുേപാെല, സൂ�ർ�െപഷ�ാലി�ി
േഹാ��ി�ൽ, േസവന�ിന് ൈപസ ഈടാ�ു�തും
െചലേവറിയതുമാണ്. പാവ�ൾ അേ�ാ�ു േപാകാറി�.
പേ� യഥാർ��ിലു� 5 അമൃതാ ചാരി�ബിൾ
ആശുപ�തികൾ എയിംസ് ൈകകാര�ം െച�ു�ു�്. പല
�ല�ളിലു� ഈ െചറിയ �ാപന�െള
വിളി�ു�ത് ‘അമൃതകൃപ’ എ�ാണ്.

ആ�ശമ�ിനടു� തീരേദശേറാഡിൽ150 ഒെര�മു�്.
ഇത് തീരേദശ�ഗാമീണെരയും േകാേളജ് േബാർഡിം�
��ൂ ളിെല മൂവായിരം നിവാസികെളയും ആ�ശമ�ിന്
സമീപമു�വെരയും ആ�ശമം സ�ർശകെരയും ല��ം
വ�ു�താണ്. േഡാ��ർമാർ 200 േരാഗികെള ഒരു ദിവസം
പരിേശാധി�ു�ു�്. െചറിെയാരു അതിതീ�വ
പരിചരണവിഭാഗവും ഇവിെടയു�്. ഹൃദയ��ംഭനം,
ആസ്�, ഹാർ�് അ�ാ�്, മ�് അടിയ�ര
നടപടി�കമ�ൾ െച�ാനു� സൗകര�വും ഇവിെടയു�്.
പ�ു േരാഗികെളവെര ഇവിെട ഉൾെ�ാ�ി�ാം. നാല്
േഡാ��ർമാരും, ര�ു ന��ു മാരും, മൂ�് സഹായികളുമാണ്
ഇവിെടയു�ത്.

േവെറ ഒെര�മു�ത് മല��േദശമായ വയനാ�ിെല
കൽ��യിലാണ1്51. പകുതി, േരാഗികളും
ആദിവാസികളാണ്. സാ��ിക േഭദമേന�
േരാഗികൾ�് ഇവിെട ചികി� ലഭ�മാണ്. ഇ�നെ�



െചറിയ േഹാ��ി�ലുകൾ ഈ �പേദശ�ളിൽ െഹൽ�്
ക�ാ�ും നട�ാറു�്. അവർ�് െടലിെമഡിസിൻ വഴി
െകാ�ിയിെല �പധാന േഹാ��ി�ലിേല�് ബ�െ�ടാനും
മാർ��ള��്.

അയൽസം�ാനെ� ൈമസൂർ സി�ിയിൽ 20
കിട�കളു� ഒരു �ാപനമു�്. ഇവിെട
�പസവചികി�, ജനറൽ സർജറി, ഓർേ�ാപീഡി�,
ൈഗനേ�ാളജി, എൻേഡാ�േകാ�ി, യൂേറാളജി
അ�െന പല േസവന�ളും ലഭ�മാണ്.

അമൃതയിൽ ആദിവാസികൾ�ു� �ശ�യും
ചികി�യും സൗജന�മാണ്. മ�ു�വർ�് കുറ�
െചലവിൽ പരിചരണം ലഭി�ും. ഇതിെലാെ�
എ�തമാ�തം സത�മു�് എ�് അറിയി�. എയിംസ്
സൗജന�മായും കുറ� നിര�ിൽ ചികി�
ലഭി�വരുെടയും കണ�ുകൾ �പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ
ഇതിൽ �ാപന�ിെ� ഒേരെയാരു ചാരി�ി േഹാ��ി�ൽ
ആയ ‘അമൃതകൃപ’യിെല കണ�ുകൂടി
ഉൾെ�ടു�തിയി�ുേ�ാ ഇ�േയാ എ�് കൃത�മായി
പറയാറി�. എയിംസിന് പാവെ��വർ�് സൗജന�
ആേരാഗ�സംര�ണം നൽകു�ു എ�് പറയാനു�
സാധ�ത ഇേതാെട ൈകവരി�ു�ു.

 

e. സ്േനഹവും കരുണയും േസവനവും
ന��ു മാരും:

A യുെട എയിംസിനുേവ�ിയു� �പേചാദനവും
കാ���ാടും ദൗത�വും താെഴ െകാടു�ു�ു:

�പേചാദനം: “ഹൃദയ�ിൽനി�ു�
ആേരാഗ�പരിചരണം: ഞ�ളുെട �ാപകയായ �ശീ
മാതാ അമൃതാന�മയി േദവി (അ� എ�്
അറിയെ�ടു�ു) പാവെ��വർ�ുേവ�ി



അത�ാധുനിക െമഡി�ൽ സൗകര��ളു�
സ്േനഹവും കാരുണ�വും നിറ�, ലാേഭ�യി�ാ�
േഹാ��ി�ൽ േകരള�ിൽ തുട�ണം എ�്
വിഭാവനം െച��ു. അമൃത ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസ� ഇ�ിേ�ാൾ
ൈവദ�ശാസ്�തം, അ�ാദമിക്, ഗേവഷണം എ�ീ
രംഗ�ളിെല േലാേകാ�ര�ാപനമാണ്152.

ദൗത�ം: “(അമൃത) �പിവ�ീവ് െമഡിസിെ�യും
െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�യും
ഗേവഷണ�ിെ�യും ഗുണേമ�യു�
േ�പാ�ഗാമുകളിലൂെട ആേരാഗ� സംര�ണ
മികവിെ� ഒരു േക��ം �ാപി�ു�തിനും
സമൂഹ�ിെ� േ�മം െമ�െ�ടു�ു�തിനുമായി
സമർ�ി�ിരി�ു�, ലാേഭ�യി�ാെത
�പവർ�ി�ു� ഒരു �ാപനമാണ്. ജാതി-
സാ��ികേഭദമേന�, കാരുണ�േ�ാെട
സൗഹാർ�പരമായ ഒരു അ�രീ��ിൽ േരാഗി�്
മിക�തും താ�ാനാവു�തുമായ ൈവദ�സഹായം
നൽകാൻ ന�ൾ ബാധ��രാണ്.
ആവശ�മു�വർ�ുേവ�ി ഞ�െളെ�ാ�്
ആവു� വിധ�ിൽ ജീവകാരുണ� �പവർ�ന�ൾ
നട�ു�ു153.”

അതാണ് എയിംസിെ� മു�ദാവാക�ം. പേ� ആ
കാ���ാടും യാഥാർ��വും ത�ിൽ എെ��ിലും
െപാരു�മുേ�ാ?

2011-ൽ ഇ��യിൽ അ�ുമാസേ��് 1,64,000 ന��ു മാർ
അവരുെട ദയനീയമായ െതാഴിൽസാഹചര��ൾ
െമ�െ�ടു�ു�തിന് ഓൺൈലനിൽ �പകടനം നട�ി.
ആയിരേ�ാളം ന��ു മാർ േഹാ��ി�ലിൽ
നി�ുതെ�യാണ് പെ�ടു�ത്. അതിെല ഒരു �പധാന
വ��ി “Open The Magazine (ഓെപൺ ദി മാഗസിൻ)”154

്



േനാട് സംസാരി�ു. അമൃതയിൽ എ�ു�ായി എ�ു
േനാ�ാം.

എ�ാ�ിെ�യും തുട�ം ഒരു ആ�ഹത�യിൽനി�ാ�.
കഠിനാധ�ാനിയായിരു� ഒരു സ്�തീ ന��ായി േജാലി
േനാ�ിെ�ാ�് തെ� ജീവിതനിലവാരം ഉയർ�ാൻ
�ശമി�ു; പേ� അവളുെട െതാഴിലുടമയാൽ
വ�ി�െ��ു. കട�ിലും േബാ�ിലും കുടു�ിയ
ബീന േബബി എ� 22 വയ�ുകാരി ഒക്േടാബർ 2013-ന്
രാവിെല ആ�ഹത� െച��ു. ഈ നിരാശാജനകമായ
�പവൃ�ി ഇ��യിലുടനീളമു� ന��ു മാെര ബാധി�ു.
അതുകഴി�് മെ�ാരു ന��് ഇതുേപാെല
സ�ർ��ിലാെണ�ും, വളെര േമാശെ��
അവ�യിലൂെട കട�ുേപാവുകയാെണ�ും തെ�
ജീവൻ അവസാനി�ി�ു�തിെന��ി
ചി�ി�ുകയാെണ�ും പറ�േ�ാൾ അവരുെട
സഹ�പവർ�കർ ഒരുമി�ുകൂടി അവെര സഹായി�ാൻ
തീരുമാനി�ു.

അ�െന െച��േ�ാൾ ഇത് ഒ�െ�� സംഭവമ� എ�വർ
കെ��ി. പലരും ത�ളുെട പഠി�ിനായി വാ��
എടു�ുകയും അതിനുേശഷം തീർ�യായും ന�ായമായ
ശ�ളം തരു� ഒരു േജാലി േവണെമ�്
ആ�ഗഹി�ുകയും െച�ു�ു. പേ� ഇവിടെ� ശ�ളം
ജീവി�ാനും വാ�� തിരി�ടയ്�ാനുംകൂടി
മതിയാകു�ി�. െതാഴിലുടമയായ േഹാ��ി�ലിെ�
നി��മായ േബാ�് സി�ം ഇവരുെട സർ�ിഫി���കള�ം
ഡിേ�ാമകളും വാ�ിവയ്�ു�തുെകാ�് ഇവർ�്
േഭദെ�� െതാഴിലവസര�ൾ േതടിേ�ാകാൻ
തട�മാകു�ു. കരാർ ലംഘി�ാൽ ഭീമമായ തുക
പിഴയായി ഇവർ�് െകേ��ി വരും (₹2,00,000: കുെറ
വർഷെ� ശ�ളം).

ഈ വ��ു തകൾ എ�ാമറി�് േരാഷാകുലരായ ജാ��ിനും
അയാളുെട സഹ�പവർ�കരും തുട�ിവ� സമരം

് ് ്



വിജയി�ു. അയാൾ ഒരു േഫസ്ബു�് േപജ് തുട�ുകയും
അത് പി�ീട് യുൈണ�ഡ് ന��സ് അേസാസിേയഷന് (UNA)
ജ�ം നൽകുകയും െച��ു. ഇതിലൂെട യുഎൻഎയുെട
ശാഖകൾ ഇ��യിലുടനീളവും േകരള�ിെല
ആശുപ�തികളിലും തുറ�ണെമ� ആവശ�ം
ഉടെലടു�ു.

“വിജയെ��ുറി�ു� വാർ�കൾ പര�േ�ാൾ
യുഎൻഎയുെട യൂണി�ുകൾ േകരള�ിലുടനീളം
ഉയർ�ുവരാൻ തുട�ി. വളെര െപെ��ുതെ� 100
േഹാ��ി�ലുകളിൽ അേസാസിേയഷെ� ശാഖ
�ാപിതമായി. അവർ�് ഒരുപാട് �പതിേരാധ�ൾ
േനരിേട�ിവ�ു. ൈ�പവ�് േഹാ��ി�ൽ
മാേനജ്െമ�ുകൾ പലതര�ിലു� കുത���ൾ
ഉപേയാഗി�് ന��ു മാെര പുറ�ാ�ാനും
അതിേനാെടാ�ംതെ� യുഎൻഎയുെട
തല��ിരി�ു�വെര ഭീഷണിെ�ടു�ാനും
ൈക�ൂലി െകാടു�ാനും �ശമി�ു.”

എയിംസ് എ�െനയാണ് �പതികരി�ത്?

“ഉദാഹരണ�ിന് എയിംസ്, ആൾൈദവം മാതാ
അമൃതാന�മയി �ാപി� െകാ�ിയിെല
െമഡി�ൽ േകാേളജും സ്െപഷ�ാലി�ി േഹാ��ി�ൽ
േലാ�ൽ UNA �പസിഡ� ് �ശീകുമാറിെന
പിരി�ുവിടുകയും ര�് ഭാരവാഹികെള
ൈമസൂരിേല�് (അയൽസം�ാനത◌്തിലു�
നഗരം, 400 കിേലാമീ�ർ ദൂരം, അതായത്, 9 മണി�ൂർ
യാ�താസമയം) �ലം മാ�ുകയും െച��ു. യൂണിയൻ
രൂപീകരി�് 25 മണി�ൂറിനു�ിൽ ഇത് സംഭവി�ു.

അമൃതയിൽ, ഒരു സംഘ�നം നട�ു�
സാഹചര��ിൽ, ശാ�ിയും സ്േനഹവും
�പവർ�ി�ുേ�ാൾ തീർ�യായും അതിശയി�ി�ു�
ഫല�ൾ ലഭി�ും!



“യുഎൻഎയുെട േനതാ�ൾ �പതിേഷധി�േ�ാൾ
അവെര ചർ���് വിളി�ി�ു. ഡിസംബർ അ�ാം
തിയതി ജാ��ിൻ, സുധീപ് കൃ��ൻ ഉൾെ�െട
ആറുേപർ േഹാ��ി�ലിൽ വ�ു. ജാ��ിൻ പറ�ത്,
“എ�് ആർ ഡി�ാർ�്െമ� റിെല ഒരു ജീവന�ാരൻ
ഞ�െള സ്േനഹപൂർ�വം സ�ീകരി�ു. ഞ�ൾ
അയാളുെട പുറേക േപായി. അയാൾ ഒരു
ഇടനാഴിയിൽ കയറി അ�പത��നായി. കാവിമു�്
ധരി� ഒരു കൂ�ം ആൾ�ാർ പുറകിലൂെട വ�്
ഞ�െള �കൂരമായി മർ�ി��. അവരുെട ൈകയിൽ
ആയുധ�ൾ ഉ�ായിരു�ു. ഞ�െള
െകാ�ുെമ�ും അവർ ഉറെ� വിളി�ു
പറയു�ു�ായിരു�ു. എെ� ഇടതുൈക ഒടി�ു.
ഞ�ളുെട േ��് ക�ി�ി െമ�റുെട വലെ� മു�്
െപാ�ി�ിതറി. അേ�ഹ�ിന് പി�ീട് ഒ�ിലധികം
ശസ്�ത�കിയകൾ�് വിേധയനാേക�ി വ�ു.”155

�പതിനിധികെള 16 മണി�ൂർ പൂ�ിയി�ു. ഗൾ�
ന�ൂസിെല156 േലഖന�ിൽ പറയു�ത് നാലു
ന��ു മാർ�ക് ഗുരുതരമായ പരി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ും
അവെര േഹാ��ി�ലിൽ അ��ി�് െച��ു എ�ുമാണ്.
േപാലീസ് ന��ു മാെര ആ�കമി� “ഭ�-ഗു�കെള” അറ�്
െച�ാൻ വ�േ�ാൾ അ�യുെട ഭ�ർ കു�ിയിരു�്
സമരം നട�ി അവർ െക�ിട�ിൽ കയറു�ത്
തട�ു. നി�ൾ�് അത് വീഡിേയായിൽ കാണാം.
അ�കമികൾ അേ�ാഴും അഴി�ാടുകയായിരു�ു.

ഇ�രം �പവൃ�ികൾ എ�െനയാണ്
ശി�ി�െ�ടാെത േപാകു�ത്? ഉ�രം ലളിതമാണ്,
ഇത് എ�ാേയ്�ാഴും അ�െന തെ� ആയിരു�ു: A യും
അവരുെട �ാപന�ളും എേ�ാഴും നിരപരാധികൾ.
അവരുെട താ��ര��ൾ സംര�ി�ു�തിനായി,
സംശയാ��ദമായ �പവർ�ന�ൾ�് ഉ�രവാദികളായ
മ�ു�വരുെടേയാ ഭ�രുെടേയാ



അ�ാതവ��ികളുെടേയാ േപരിൽ അവർ
പഴിചാരു�ു.

“േപാലീസ്, േകസ് രജി�ർ െച��ി�ും അേന�ഷണം
ഇേ�ാഴും തുടരു�ു. േഹാ��ി�ൽ അധികൃതർ
അവർ�് യാെതാരു പ�ുമിെ��്
അവകാശെ�ടു�ു. ‘പുറ�ുനി�ു� ഗു�കൾ
ആകാം അത് െച��ത്’, അമൃതയുെട പ�ിക്
റിേലഷൻ ഓഫീസർ ശശി കളരിയിൽ പറയു�ു”.

പ�യ്�ുപറ�ാൽ ആൾ�ാെര മ��ാരാ�ുക.
അധികാരി പറ�തനുസരി�് ആയുധേമ�ിയ
ഗു�കൾ െസക�ൂരി�ിയുെട ക�ിൽെ�ടാെത
േഹാ��ി�ൽ െക�ിട�ിനു�ിൽ കയറി��ി. കൂടാെത
യാദൃ�ികമായി അവർ അേത ഇടനാഴിയിൽ
എ�ുകയും, ന��ിെ� പുറകിൽ �പത��െ�ടുകയും
അേതസമയം അവെര സ�ീകരിെ��ിയ ആൾ
അ�പത��മാകുകയും െച��ു. തീർ�യായും ഇെത�ാം
ൈദവ�ിെ� ൈകെയാ�ു� കൃപയുെട �പകടനമാണ്.

ഇെതാെ�യാെണ�ിലും ന��ു മാർ
പി�ാറാതിരി�ുകയും സമരം ഫലം കാണുകയും െച��ു.
�പ��പരിഹാര�ിന് �ാപനം ഭ�െര
നിേയാഗി�ുകയും വീഡിേയാ റിേ�ാർ�ിൽ157

കാണു�തുേപാെല േപാലീസുകാെരയും സഹായ�ിന്
വിളി�ു. (അധ�ായം അവസാനി�ു�ിട�് ലി�ുകൾ
ഉൾെ�ടു�ിയി���്).

ആശുപ�തിയിെല ജീവന�ാർ എ�ാംമറ�്
മുേ�ാ�ുേപാകാൻ ത�ാറായിരു�ി� എ� ് അമൃത
മന�ിലാ�ി. ആയിര�ിമു�ൂേറാളം ന��ു മാർ
സമര�ിനിറ�ി. ശസ്�ത�കിയകൾ
മാ�ിവേയ്��ി വ�ു. “തീ�വപരിചരണ
വിഭാഗ�ിെല (ICU, CCU) �പവർ�ന�ൾ
തട�െ��ി�ി�” കൃ��ൻ പറയു�ു. “ഞ�ൾ
അതിെന�ുറി�് വളെര �ശ�ാലു�ളായിരു�ു.”



തുട��ിൽ എ�ാ ചർ�കള�ം നിരസി�ിരു�ു.
േഹാ��ി�ൽ മാേനജ്െമ� ് അമൃതാന�മയിയുെട
ഭ�െര ന��ു മാരായി ഉപേയാഗി�ാൻ �ശമി�ുകയും
എ�ാൽ മൂ�ാംദിവസം മു�ുമട�ുകയും അവരുെട
ആവശ��ൾ എ�ാം മൂ�ുമാസ�ിനു�ിൽ
നട�ിലാ�ാെമ�ും സ�തി�ു”.

ഇനി�റയു� വീഡിേയാ ജന�പിയമെ��ിലും അതിെ�
വ�ാഖ�ാനം സ�യം വിശദീകരി�ു�താണ്.158

“ന��ു മാർ അടിമകള�..”

േപാലീസുകാർ സമര�ാർ�ുേനെര ലാ�ി വീശി
ഓടിയടു�ു� കാ�� ഓർ�ി�പി�ു�ത് എെ��ാൽ
അമൃതയുെട �ാപന�ൾ ൈദവികമ� ഭൗമികമാണ്,
ഭ�ിയ� �പാേയാഗികമാണ്. മ�ു�വെരേ�ാെല
അവരും അടി�ാന െതാഴിലാളിവർ��ിെന ചൂഷണം
െച��  ് വലിയ ലാഭമു�ാ�ു� മുതലാളി�
വാണിജ�സംരംഭ�ളാണ്. നമു�് കണ�ുകൾ
േനാ�ാം.

േലഖന�ിൽ പറയു� �പകാരം േകരള�ിെല സ�കാര�
ആശുപ�തികളിൽ ന��ു മാർ�് 12-16 മണി�ൂറുകൾവെര
ഒരുദിവസം പണിെയടു�ു�തിന് �പതിമാസം മാസം
2500 രൂപ വെര െകാടു�ു�ു�്. 10-12 വർഷെ�
�പവൃ�ിപരിചയ�ിനുേശഷം അവർ�് 6500
അെ��ിൽ അതിേന�ാൾ കുറവാണ് കി�ു�ത്.
േഡാ��ർമാരുേടതിൽനി�് േവറി�് ഗുണനിലവാരമി�ാ�
ഭ�ണം െകാടു�ു� കാ�ീൻ ആണ് അവർ�ു��.
ഗർഭിണികളായ ന��ു മാെര ഒഴിവാ�ുകയും പി�ീട്
കുറ� ശ�ള�ിന് ഒരു തുട��ാരിെയേ�ാെല
വീ�ും േജാലി�് എടു�ുകയും െച�ു�ു. മെ�ാരു
ഗൾ� ന�ൂസ1്59 േലഖന�ിൽ എയിംസിെല ന��ു മാർ�്
അവരുെട േയാഗ�ത പരിഗണി�ാെത, തുട��ിൽ 4500
രൂപയാണ് ശ�ളമായി ലഭി�ു�െത�് ക�ു. എ�ാൽ

്



സർ�ാർ ഒരു തുട��ാരിയായ ന��ിന് ഏ�വും
ചുരു�ിയത് 8,000 രൂപയാണ് നി�യി�ി�ു�ത്.
െകാ�ിയിൽനി�ു� ഒരു ന��് സാ��െ�ടു�ി:

“െകാ�ിേപാലു� ഒരു നഗര�ിൽ ഞ�ൾ ഈ
തുകെകാ�് എ�െന ജീവി�ാനാണ്.” ന��് പറ�ു.
ഞ�ളുെട ശ�ളം ഭ�ണ�ിനുേപാലും
തികയു�ി�, അതിനുപുറേമ താമസവും മ�ു
െചലവുകളുമു�്. േകരള�ിൽ ഒരു
കർഷകെ�ാഴിലാളി�് ലഭി�ു�ത ് �പതിദിനം 500
രൂപയാണ്. പൂർ�മായ അർ�ണേബാധ�േതാെടയും
ഉ�രവാദിത�േ�ാെടയും മനുഷ�ജീവെന
ൈകകാര�ം െച�ു� ഞ�ൾ�് ഇതിെ�
പകുതിേപാലും കി�ു�ി�”.

ഈ േലഖനം എഴുതിയ വ��ി പറയു�ത് �പകടന�ൾ
ഒ�ുംതെ� നിയമാനുസൃതമായ ശ�ളവും
ആനുകൂല��ളും െകാടു�ിരു� �കിസ്ത�ൻ
�ാപന�െള ബാധി�ി�. യൂണിയെ� ആവശ��ൾ,
സർ�ാർ നി�യി�ി�ു� മിനിമം േവതനം (�പതിമാസം
ഏകേദശം 15,000 രൂപ), േബാ�് സി�ം ഇ�ാതാ�ുക,
എ�ുമണി�ൂർ േജാലി, െഹൽ�് ഇൻഷുറൻ�, റി��്
�പീമിയം, േജാലി�ല�് ചൂഷണമി�ാതിരി�ുക
എ�ിവയാണ്.

ഈ സമരം െകാ��ളായി തുടർ�ുെകാേ�യിരി�ു�ു
എ�് ���മായി മന�ിലാ�ാം. കാരണം അടു� സമരം
ഒക്േടാബർ 2013-ലും മൂ�ാമെ� സമരം 2014160

ജനുവരിയിലും ഉ�ായി. തീർ�യായും, േഹാ��ി�ൽ
മാേനജ്െമ� ് ഗവൺെമ� റ് ഉ�രവുകൾ നട�ിലാ�ാനും
അംഗീകരി� ആവശ��ൾ നട�ിലാ�ാനും ഒരുപാട്
സമയം എടു�ു�ു�ായിരു�ു. 2017-ലും161 2020-ലും
അതായത് പാൻഡമി�ിെ�162 (േകാവിഡ്) ഇടയ്�ും
ഇതു തുടർ�ു.



ചുരു�ി�റ�ാൽ അമൃതയിൽേ�ാലും ന��ിംഗ്
�ാഫുകളുെട അവ� ഇതാണ്:

⮚ ചൂഷണം െച�െ�ടുകയും അവർ�് കി�ു�
ശ�ള�ിൽ ജീവി�ാൻ കഴിയാെത വരികയും
െച�ു�ു.

⮚ സർ�ാർ നിർേ�ശി� േവതനനിര�ിേന�ാൾ
കുറവാണ് ഇവർ�് ലഭ�മാകു�ത്.

⮚ യാെതാരു ആനുകൂല��ളും ലഭി�ു�ി�.
⮚ യൂണിയനിൽ േചർ�ാൽ പിരി�ുവിടുകേയാ

അെ��ിൽ ഒ�ത് മണി�ൂേറാളം യാ�ത െചേ��
�ലേ��് േനാ�ീസി�ാെത �ലംമാ�ം
െച�െ�ടുകേയാ െച�ു�ു.

⮚ �ണി�ി�് ചർ���ുേവ�ി വ�വർ
കുടു�ിേ�ാകു�ു.

⮚ ചർ���ുേവ�ി ഉപ�ിതരായാൽ
ആ�കമി�െ�ടുകയും ഗുരുതരമായി
പരിേ���ി�ുകയും െച�ു�ു.

 

എയിംസ് േഹാ��ി�ൽ കൂടാെത:

⮚ ഗു�കെള സ�ാമിമാരായി േവഷം െക�ി�്
അെ��ിൽ ഗു�ാസ�ഭാവം പുറെ�ടു�
സ�ാമിമാെരെ�ാ�് ജീവന�ാെര
ആ�കമി�ാനും ഗുരുതരമായി
പരിേ�ല് പി�ാനും ഉപേയാഗി�ു�ു.

⮚ �ണി�ി�് ചർ���ുവ� ആൾ�ാെര
പൂ�ിയിടു�ു.

⮚ �പതിേഷധ�ാെര ഒതു�ാൻ േപാലീസുകാെര
വിളി�ു�ു.

⮚ സമര�ിലു� ന��ു മാർ�് പകരം ഭ�െര
ഉപേയാഗി�ാൻ �ശമി�ു�ു.

⮚ േപാലീസ് ഭ�-ഗു�കെള അറ�് െച�ാൻ
വ�േ�ാൾ അനുസരണയു� ഭ�െര



നിര�ിയിരു�ി അവർ െക�ിട�ിൽ
കയറു�ത് തട�ു.

⮚ ആ പരിസര�് കാവലു�ായി�ും ഗു�കൾ
പുറ�ുനി�ുവ� അ�ാതരാെണ�്
അവകാശെ�ടു�ു.

⮚ അവസാനമായി ജീവന�ാരുെട ആവശ��ൾ
അംഗീകരിെ��ിലും അത് നട�ിലാ�ാൻ
ഒരുപാടു സമയെമടു�ു�ു.

ഈ െപരുമാ�ം, രീതികൾ, അഭിനയരീതി,
സവിേശഷമായ ധാർ�ികേബാധം എ�ിവെയ
എ�െനയാണ് ഒരാെള േയാഗ�നാ�ു�ത്?
�പവർ�ന�ിൽ അവകാശെ�ടു� സ്േനഹം,
അനുക�, േസവനേബാധം.....? തുറ�് പറയാം, ഞാൻ ഈ
�ശമം ഉേപ�ി�ു. ഇത് അത�ധികം നീചമായതുെകാ�്
ഞാൻ എെ��െ� പരിമിതെ�ടു�ിെ�ാ�് ഒരു
കാര�ം മാ�തം പറയാം: ഇതിൽ അതിശയകരമായി ഒ�ും
തെ�യി�.

ഈ വിഷയെ��ുറി�് വിശദമായി അറിയണെമ�ിൽ
താെഴ െകാടു�ി�ു� ലി�ുകളിൽ ലഭ�മാണ1്63.

നി�ൾ ക�തുേപാെല, പാവെ��വർ�് സൗജന�,
അത�ാധുനിക, ആേരാഗ� സംര�ണ�ിെ� േപരിൽ,
അമൃതയുെട വളെര ലാഭകരമായ ആേരാഗ� ബിസിന�്
�ാപനം ജീവന�ാെര ചൂഷണം െച�ുകയും കുറ�
ശ�ളം നൽകുകയും, സർ�ാറിെ� ഫ�്
ഉപേയാഗെ�ടു�ുകയും അത് പണ�ാർ�ുേവ�ി
ഉപേയാഗി�ുകയും െച�ു�ു. അടു� അധ�ായ�ിൽ,
ഈ �ാപനം വ�നെയ എ�െന അടു�
െലവലിേല�് െകാ�ു േപാകു�ു എ�ു േനാ�ാം.
പാവെ��വെര പഠി�ി�ു�ു എ� േപരിൽ,
അത�ാധുനിക ആേരാഗ� പരിചരണെ��ാൾ
ലാഭകരമായ ഒരു സ�കാര� വിദ�ാഭ�ാസസാ�മാജ�ം തെ�
പടു�ുയർ�ിയതായി കാണാം.



IV. 3. വിദ�ാഭ�ാസം
 

അമൃതയുെട സ�കാര� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ
ലാേഭ� കൂടാെത �പവർ�ി�ു�തിനായി നിലവിൽ
വ�വയാണ്. പാവെ��വരുെട
സൗജന�വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േവ�ിയാണ് ഭ�ർ
അ�യ്�് പണം സംഭാവനയായി നൽകു��. എ�ാേലാ
വാ��വ�ിൽ �പതിവർഷം 657 േകാടി
വരുമാനമു�ാ�ു� ഒരു
സ�കാര�വിദ�ാഭ�ാസസാ�മാജ�ം �ാപി�ു�തിനാണ്
ആ ധനസഹായം വിനിേയാഗി�െ��ത് (െസ�ൻ 3.a.
യുെട അവസാനം കാണുക). എൻജിനീയറി�
േമഖലയിലാണ് അമൃതയുെട
വിദ�ാഭ�ാസസാ�മാജ��ിെ� തുട�ം. പി�ീട് എയിംസ്
േഹാ��ി�ലിേനാടുേചർ�് െമഡി�ൽ േകാേളജ്
�ാപി�േതാെട വിദ�ാഭ�ാസ വ�വസായം നാൾ�ുനാൾ
വളർ�ു. 2014-ൽ എയിംസ് കൺസൾ�� റായ അനിരു�ൻ
ഈ ര�ാം സാ��പ�തം എഴുതിയിരി�ു�ത് ര�ു
ഭാഗ�ളായാണ്.164

അമൃതയുെട വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളുെട
വിഷയ�ിൽ ഞാൻ അധികസമയം
െചലവഴി�ു�ുെ��ിൽ അതിനുകാരണം A യുെട
മാനസികാവ� മന�ിലാ�ാനും, �പചരണ�ിെ�
മറ��ുറം �ാപന�ിെ� യഥാർ� ഉേ�ശം
മന�ിലാ�ാനും അത് നെ�
സഹായി�ു�തുെകാ�ാെണ�് നി�ൾ�് പി�ീട്
കാണാം. ആക��ികമായി, ഈ ആ�ീയസംഘടനകളുെട
�പവർ�നമ�ല�ിെല സാ��തകളും ന�ു�്
കെ��ാനാവും.

 

് �



a. എയിംസ് കൺസൾ�� റിെ� ര�ാമെ�
സാ��പ�തം:-

ഈ േഹാ��ി�ലിെന കുറി�് "the tree that hides the forest"
എ�ാണ് കൺസൾ�� റ് വിശദമാ�ിയിരി�ു�ത്.
മെ�ാരു ഭാഷയിൽ പറ�ാൽ, ഈ േഹാ��ി�ലിെന
ആ�ശയി�ുെകാ�് െമഡി�ൽ ��ൂ ളുകൾ എ�െന
സ��മായി വൻലാഭം ഉ�ാ�ു�ു എ�ത്- ഇത്
െപാതുവായി അമൃതയുെട എ�ാ
വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�െള��ിയും പറയാവു�താണ്.
2014-ൽ അേ�ഹം നൽകിയ കണ�ുകൾ എനി�്
കെ��ാൻ സാധി� ഏ�വും പുതിയ
കണ�ുകൾെ�ാ�ം ഞാൻ േചർ�ു.

രാമകൃ��മിഷൻ, വിവിധ �കിസ്ത�ൻ �ഗൂ�ുകൾ
തുട�ിയ മതസംഘടനകൾ സ്േപാൺസർ െച�ു�
ചാരി�ബിൾ േഹാ��ി�ലുകൾ ഇ��യിലു�്. ഈ
ആശുപ�തികൾ െപാതുെവ പാവെ��വർ�്
സൗജന�മായും അെ��ിൽ വളെര കുറ� നിര�ിലും
ചികി� നൽകു�ു. �ാപന�ിെ� പരിമിതമായ
സാഹചര��ളിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ �പേയാജനം
നൽകു� �പാഥമികാേരാഗ�പരിചരണ�ിൽ അവർ �ശ�
േക��ീകരി�ു�ു. അ� ചില �ിനി�ുകളും ചാരി�ി
േഹാ��ി�ലുകൾ�ുംേവ�ി ൈപസ മുട�ു�ു�്.
പിെ� അ� എ�ിനാണ് എയിംസുേപാെല വളെര കുറ�്
േരാഗികൾ�ുമാ�തം സൗജന�പരിചരണം ലഭി�ു� ഒരു
സൂ�ർ സ്െപഷ�ാലി�ി േഹാ��ി�ൽ �ാപി�െത�്
അ�ുതം േതാ�ാം. അവരുെട െവബ്ൈസ�് നൽകു�
കാരണം:

സാമൂഹ�േസവന�ിൽ അഭിമാനം െകാ�ു�
ക��ൂണി�് േ��ായ േകരള�ിൽ സൗജന�മായും
കുറ� െചലവിലും ൈവദ�സഹായം വ�ാപകമായി
ലഭി�ുെമ�ത് ഒരു യാഥാർ��മാ�. േകരള�ിെ� 94%

്



സാ�രതാനിര�് ഇ��യിെല ഏ�വും ഉയർ�
കണ�ാണ്. േകരള�ിൽമാ�തം 26
പാ�ാത�ൈശലിയിലു� െമഡി�ൽ ��ൂ ളുകളു�് (AN:
2014-ൽ). േകരള�ിെല 14 ജി�കളിലും സർ�ാർവക
ആശുപ�തികളും �പാഥമിക െഹൽ�് െസ�റുകളുമു�്.
േകരള�ിെല ശിശു-മാതൃമരണനിര�് പല
വികസിതരാജ��ളുേടതുമായി
താരതമ�െ�ടു�ാനാവു�താണ്. േകരള�ിെല
ആയുർൈദർഘ�ം 74 വയ�ും ഇ��യിലാകമാനം 64
വയ�ും േലാക�ാകമാനം 67 വയ�ുമാണ്.

ഇ��യിെല പാവെ��വർ�് ഹൃദയശസ്�ത�കിയ
അെ��ിൽ കി��ി മാ�ിവയ്�ൽേപാലു�
ആധുനികൈവദ�സഹായം ലഭി�ു�ി� എ�
അ�യുെട �പ��ാവനയ്�് എ�ുപ�ി? ഈ
അവ�െയ�ുറി�് ഭാരതസർ�ാറി�
ഒരുപാടുകാലമായി അറിവു�താണ്.
ഹൃദയശസ്�ത�കിയകൾ, കി��ി മാ�ിവയ്�ൽ, കാൻസർ
ചികി�കൾ േപാലു�
നൂതനൈവദ�സഹായനടപടികൾ പാവെ��വർ�്
ലഭി�ാൻ േവ�ിയാണ് വർഷ�ൾ�ുമുെ�
�പധാനമ��ിയുെട േദശീയദുരിതാശ�ാസ നിധി (PMNRF)
തുട�ിയത്. PMNRF അംഗീകരി� ആശുപ�തികൾ�് ഈ
ചികി�ാപണം തിരിെക ലഭി�ു�താണ്.
േകരള�ിെല അ�ു സർ�ാർ ആശുപ�തികൾ�ും,
എയിംസിനുപുറെമ െകാ�ിയിെല മ�ു ര�്
ആശുപ�തികൾ ഉൾെ�െട േകരള�ിെല 21 സ�കാര�
ആശുപ�തികൾ�ും അംഗീകാരം ലഭി�ി�ു�്
(http://pmindia.nic.in/relief.php?nodeid=108). െകാ�ിയിെല മ�ു
ര�് ആശുപ�തികളും എയിംസിെന�ാൾ ഒരുപാട്
കാലംമുേ� നിലവിൽ വ�താണ്. പാവെ��വർ�്
ലഭ�മാകു�ി� എ�് അ� പറയു� തര�ിലു�
പരിചരണം യഥാർ��ിൽ ഒരുപാട് സ്െപഷ�ാലി�ി
െകയർ േഹാ��ി�ലുകൾ നൽകു�ു�്.



പാവെ��വർ�് അത�ാധുനിക സൗകര�േ�ാെടയു�
പരിചരണം െകാടു�ാൻ േവ�ി താ��ര�മു�വർ
െചേ��െതെ��ാൽ സൗജന�ചികി��ു� പണം
ലഭി�ു� തര�ിൽ എൻഡൗ�െമ� റ്
ഫേ�ാടുകൂടിയു� ഒരു സൂ�ർ സ്െപഷ�ാലി�ി
ആശുപ�തി തുട�ുക. (അ�ൗ�ുകളുെട
ചുമതലയു�ായിരു� മുൻേജായിൻെസ�ക�റി
പറ�തനുസരി�് നികുതിയിളവുകൾ
ലഭി�ു�തിനുേവ�ി എയിംസ് ഒരു സൗജന�
േഹാ��ി�ലായാണ് �ാപി�ത്, പേ� അത്
നട�ിലാ�ിയി�) ഞാൻ അവിെടയു�േ�ാൾ
എയിംസിന് എൻേഡാ�െമ� റ് ഉ�ായിരു�ി�. െവറും
5% മാ�തമാണ് പാവെ��വർ�ുേവ�ി
െചലവാ�ിയിരു�ത്. അതിൽ മരു�ുകൾ
ഉൾെ��ിരു�ില�, കാരണം PMNRF മരു�ുകൾ
നൽകിയിരു�ില�. (ഇേ�ാൾ അവർ�് ഒരു
മരു�ുബാ�ു�്. മ�ു േരാഗികൾ ത�ളുെട മി�ം വരു�
മരു�ുകൾ േരാഗികളായ പാവെ��വർ�ുേവ�ി
ഇവിെട െകാടു�ുേപാകു�ു. അതുെകാ�ുതെ�
േഹാ��ി�ലിന് ഇവർ�ുേവ�ി മരു�ിന് ൈപസ
െചലവാേ��ി വരു�ി�) അ�് ശതമാന�ിൽ
ഭൂരിഭാഗവും PMNRF നൽകു�ു. അതായത്
പാവെ��വർ�് സൗജന�ം െകാടു�ു�ു എ� േപരിലും
ഇവർ ലാഭം െകാ�ു�ു. ഇതിനു വിപരീതമായി െതേ�
ഇ��യിലു� ര�് �ശീ സത�സായി സൂ�ർ
സ്െപഷ�ാലി�ി േഹാ��ി�ലുകൾ സൗജന�മായി
ഹൃദയശസ്�ത�കിയ, കി��ി മാ�ിവയ്�ൽ േപാലെ�
അത�ാധുനിക ൈവദ�സഹായം നൽകു�ു.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Sathya_Sai_Super_Speciality_H
ospital). ഷിർ�ി സായിബാബ ഓർഗൈനേസഷ� െറ
കീഴിലും ഇതുേപാെല സൗജന�മായി അത�ാധുനിക
െമഡി�ൽസഹായം നൽകു� ഒരു സൂ�ർ
സ്െപഷ�ാലി�ി േഹാ��ി�ലു�്. (http://bit.ly/109mZGV)

് ്

http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Sathya_Sai_Super_Speciality_Hospital
http://bit.ly/109mZGV


ഒരു സൂ�ർ സ്െപഷ�ാലി�ി േഹാ��ി�ൽ േവണെമ�്
അ�യ്�ുേതാ�ാൻ മെ�െ��ിലും കാരണം
ഉ�ായിരി�ുേമാ? അ�െന ചി�ി�ുേ�ാൾ,
പരിഗണിേ��തായ ഒരു സാഹചര�ം ഇവിെട പറയു�ു.
എ�ാ െമഡി�ൽ േകാേളജുകൾ�ും ഒരു േഹാ��ി�ൽ
േവണം; പാവ�െള പരിചരി�ു�തിനുപകരം
അ�യുെട സംഘടനയ്�് സംഭാവനയും മ�ു
ഫ�ുകളുെമടു�്, എയിംസിനടു�് ഒരു വലിയ
െഹൽ�് സർവീ� േകാേളജ് േകാം���് പണിയു�തിന്
ഉപേയാഗി�ാം. അ�യുെട വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�െള
മാനുഷികപരിഗണനയു� �പവർ�ന�േളാ�
േചർ�ുവ�ിരു�തിനാൽ അവരുെട സംഘടനയ്�്
ഇതുെച�ാൻ കഴിയും.

അത�ാധുനികസൗകര��ളും സ്െപഷ�ാലി�ി
േഡാ��ർമാരുമു� ഒരു സൂ�ർ സ്െപഷ�ാലി�ി
േഹാ��ി�ൽ കൂെടയുെ��ിൽ (അ� ൈവസ്
ചാൻസലറായി ഇരി�ു�തിെ� സൽേ�രിെനാ�ം)
അ�യുെട െമഡി�ൽേകാേളജി� വൻതുക
ഫീസിന�ിൽ വാ�ാം. വാ��വ�ിൽ അവരുെട
െമഡി�ൽ േകാേളജ് േകരള�ിെല മ�്
സ�ാ�ശയേകാേളജുകെള�ാൾ ഏകേദശം ഇര�ി ഫീസ്
ഈടാ�ു�ു�്. ഗവൺെമ� റ് േകാേളജുകെള
അേപ�ി�് അതിെന�ാൾ വളെര കൂടുതലും:

https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-
kerala/Private-medical-colleges-fee-fixed/article14689941.ece. 
www amrita edu admissions mbbs fee-seat-details (link obsolete)
https://www.amrita.edu/program/mbbs/ (new link)

അ�യുെട േകാേളജിൽ േചർ�ുപഠി�ാനു� െചലവ്
വളെര ഉയർ�താെണ�തുെകാ�് മിഡിൽ ഈ�്
രാജ��ളിേല�് സ��രായ വിദ�ാർ�ികെള േതടി
റി�കൂ�ർമാെര അയയ്�ു�ു. എയിംസ്, സ��രായ
േഡാ��ർമാർ�് �പേയാജനെ�ടു�തുേപാെല- 2001-ൽ

്

https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-kerala/Private-medical-colleges-fee-fixed/article14689941.ece
https://www.amrita.edu/program/mbbs/


ഞാൻ അവിെടയു� സമയ�്, ചില
സ്െപഷ�ലി�ുകൾ�് െകാടു�ിരു�ത് �പതിവർഷം 40
ല�ം രൂപയാണ്- അവരുെട െമഡി�ൽ േകാളജ്
ഇേ�ാ�് കു�ികെള അയ�ുപഠി�ി�ാൻ കഴിവു�
സ��കുടുംബ�ൾ�് �പേയാജനെ�ടു�ു.

അമൃത ��ൂൾ ഓഫ് െമഡിസിെ� െവബ്ൈസ�ിലു� ഒരു
ഉദാഹരണം ഇതാണ്. �പതിവർഷം 100 കു�ികൾ�്
അവരുെട െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ MBBS ന് �പേവശനം
നൽകു�ു. ഈ േകാ��് നാലര വർഷമാ�.

അതായത് എ�ാേയ്�ാഴും അവിെട 450 െമഡി�ൽ
വിദ�ാർ�ികൾ ഉ�ായിരി�ും. ഒരു ഇ��ൻ
വിദ�ാർ�ി�് ട�ൂഷൻ ഫീസ്, േഹാ�ൽ, േബാർ�
അ�െന എ�ാം േചർ�് �പതിവർഷം 5,18,000165

രൂപയാണ് െചലവ് [AN: 2013 ൽ]. (വിേദശികൾ�ും
�പവാസികൾ�ും �പതിവർഷം ട�ൂഷൻ ഫീസ് മാ�തം
15,40,000 രൂപയാണ്) വിേദശികൾ ആരും തെ�യിെ��്
കരുതിയാലും, 450 കു�ികളിൽനി�ുമു� ��ൂ ളിെ�
�പതിവർഷവരുമാനം 23 േകാടി രൂപയാണ്.

240 ദ�ൽ (BDS) വിദ�ാർ�ികൾ�് �പതിവർഷം ₹4,22,000
െകാടു�ുേ�ാൾ (�പതിവർഷം ട�ൂഷൻഫീസായി മാ�തം
₹8,25,000 െകാടു�ു� വിേദശവിദ�ാർ�ികെള
തൽ�ാലം നമു�് ഒഴിവാ�ാം) േകാേളജിെ�
വാർഷികവരുമാനം 10 േകാടി രൂപയാണ്. എംബിബിഎസ്,
ബിഡിഎസ് േ�പാ�ഗാമുകളിൽ നി�്, അമൃത െമഡി�ൽ,
ദ�ൽ ��ൂ ളുകൾ ഓേരാ വർഷവും 35 േകാടിയിലധികം
വരുമാനം ഉ�ാ�ു�ു. എയിംസിനടു�ു� െഹൽ�്
സർവീ� േകാേളജുകളിൽ നൽകെ�ടു� 15
ഡി�ഗികളിൽ രെ��െ��ുറി�് മാ�തമാണ് ഇവിെട
പരാമർശി��. ആദ�െ� ഭാഗം ഇവിെട
അവസാനി�ു�ു.



[AN: 2021-ൽ എ�ിനിൽ�ുേ�ാൾ ഇ��ൻ MBBS166

വിദ�ാർ�ി�് നാലര വർഷെ� ട�ൂഷൻ ഫീസും മ�ു
െചലവുകളും േചർ�് ഏകേദശം �പതിവർഷം 21,50,000
രൂപ െചലവു�്; എ�ാൽ ഒരു �പവാസി�് 38 ല�വും.
BDS-ന1്67 എ�ാം േചർ�് നാലു വർഷേ��ു� െചലവ്
�പതിവർഷം ₹8,96,450 വരും; എ�ാൽ �പവാസികൾ
െകാടു�ു�ത് 15 ല�വും. ഇത് ഒരു
ഏകേദശ�ണ�ാണ്. േപജിൽ “മ�് ഫീസുകളും”
“േഹാ�ൽ/െമ�് ഫീസുകളും”
ആദ�വർഷേ��ുമാ�തേമ സൂചി�ി�ി�ു�ു. ഇതിനു
പി�ീട് മാ�ം വരാം എ�ാണ് പറയു�ത്. എെ�
കണ�ുകൂ�ൽ പി�ീട് വരു� വർഷ�ളിൽ ഉ� മാ�ം
കണ�ിെലടു�ാെത ആദ�വർഷഫീസുവ�ാണ്.
കൺസൾ�� റിെ� �പാഥമികകണ�് ഇനി പറയു�
�പകാരം ആയിരി�ണം:

2021-ൽ MBBS െ� വാർഷികവരുമാനം ഏകേദശം 105
േകാടി രൂപയാണ്. BDS െ� 2021-െല വാർഷികവരുമാനം 22
േകാടി രൂപയാണ്. MBBS, BDS, മ�ു േകാ��ു കൾ എ�ാംകൂടി:
വാർഷികവരുമാനം 128 േകാടി രൂപയാണ്.
കൺസൾ�ന◌് റിെ� വിശദീകരണ�ിന് ഒരു മാ�വുമി�
എ�ു മാ�തമ�, അേ�ഹ�ിെ� നിരീ�ണ�ൾ
ഇേ�ാഴും സാധുവാണ്.

തുടർ�് േലഖന�ിെല ര�ാംഭാഗം:168

അമൃതേകാേളജുകൾ നൽകു� ബിരുദ�ളും അവയിൽ
ഇ���ാരുെടയും �പവാസികളുെടയും വാർഷികഫീ�
വിവര��ികയും താെഴയു� ലി�ിൽ ലഭ�മാണ്:
http://amrita.edu/admissions/coursefees-nri-2012.pdf (old link)

(AN: കാലഹരണെ�� ലി�്, താെഴ െകാടു�ിരി�ു�
ആർൈ�� കാണുക)



https://web.archive.org/web/20121024153017/http://amrita.edu/admis
sions/coursefees-nri-2012.pdf

https://drive.google.com/open?
id=0B9WZKacY06_DVnZGTS1IZ3ItYVk

(AN: അെ��ിൽ റിേസാർ� േഫാൾഡറിെല ബ�െ��
ഫയൽ േനാ�ുക; അനുബ�ം േനാ�ുക)

റൂം, േബാർ� ചാർ� എ�ിവ ലി�ിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയി�ില�. വിേദശവിദ�ാർഥികള�െട
ട�ൂഷൻഫീ� ഇ��ൻവിദ�ാർ�ികെള�ാൾ ശരാശരി 50
ശതമാനം കൂടുതലാണ്. അമൃതേകാേളജുകളുെട
ജനകീയമായ േകാ��ുകളുെട ഫീസ് വിവര��ിക താെഴ
െകാടു�ു�ു (വിേദശികളുെട ട�ൂഷൻഫീ� മാ�തേമ
േചർ�ി����):

(AN: ഇടതുവശെ� പ�ിക 2012 -െല ന�റുകൾ
അടി�ാനെ�ടു�ി കൺസൾ�ന◌് റ് ത�ാറാ�ിയതും
വലതുവശ�് എനി�് ഇ�ർെന�ിൽനി�ും
ഇതിേനാടനുബ�ി�് ലഭ�മായ പി�ീടു� ചില
വർഷ�ള�െട കണ�ും കാണാം. 2018 - നീല, 2019- പ�,
2020 - മ�)

https://web.archive.org/web/20121024153017/http://amrita.edu/admissions/coursefees-nri-2012.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B9WZKacY06_DVnZGTS1IZ3ItYVk


മ�രമു�തുെകാ�ാകാം എൻജിനീയറിംഗി�
െപാതുേവ ൈപസ കുറവാണ്. േകരള�ിൽ
എ�ി�ി�െ�ടു�ിയാൽ എൺപതി�  കൂടുതൽ
എൻജിനീയറിം� േകാേളജുകളു�്. എ�ി�ും അ�
ആദ�ം �ാപി�ത് ഒരു എൻജിനീയറിം� േകാേളജാണ്.
ഒരുപാട് ഇ���ാർ എൻജിനീയറാകാൻ
താ��ര�െ�ടു�തുെകാ�് എ�ിനീയറിംഗ്
വിദ�ാഭ�ാസവുമായി ബ�െ��് െമാ��ിലു�
ലാഭസാധ�തകൾ കൂടുതലാണ്.

അമൃതയിലു� 690 െമഡി�ൽ, ദ�ൽ
ബിരുദവിദ�ാർ�ികൾ എ�െന �പതിവർഷം 33 േകാടി
രൂപ വരുമാനം ഉ�ാ�ിെ�ാടു�ു�ു എ�് നാം ക�ു.
അമൃതയുെട െവബ്ൈസ�് പറയു�ത് 16000
വിദ�ാർ�ികൾ അ�യുെട ��ൂ ളിൽ േചർ�ി���്
എ�ാണ്. മുകളിലെ� പ�ികയനുസരി�്, ഒരു കു�ി�്
�പതിവർഷം 2,75,000 രൂപ ചാർ�് െച��ാൽ 16,000
കു�ികൾ�് അമൃതയ്�് കി�ു� വരുമാനം 440 േകാടി

്



രൂപയാണ്. സാ��ികസഹായം നൽകു� രീതി
കാരണം ഞാൻ അവിെടയു�ായിരു�േ�ാൾ പാവെ��
വിദ�ാർ�ികൾേ�ാലും അ�യുെട േകാേളജുകളുകൾ�്
ലാഭമു�ാ�ിയിരു�ു. സംഘടന ഓേരാ വർഷവും
േകാടി�ണ�ിന് വരുമാനം േനടു�ുെ��ിലും, “േപ-
ഇ�്-േഫാർേവർ�” േ�പാ�ഗാം വഴി സഹായം ലഭി�
ബിരുദധാരികൾ കുറ� ശ�ളം ആെണ�ിൽേ�ാലും
മ�ു�വരുെട വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് പണം നൽേക�
ബാധ�തയിൽെ�ടു�ു. (എയിംസിെല പാവെ��
േരാഗികൾ�് മരു�ുബാ�ു�തിന് സമാനമാണിത്).
അ�യുെട േകാേളജുകൾ ഓേരാ വിദ�ാർ�ിയിൽനി�ും
ലാഭമു�ാ�ു�ത് തുടരു�ു.

ഒരു േകാേളജ് നട�ിെ�ാ�ുേപാവാൻ തീർ�യായും
െചലവുകളു�്. (എ�ിരു�ാലും �ുഡ� ് േ�ാറുകൾ,
കാ�ീനുകൾ എ�ിവയിൽനി�ും ലഭി�ു�
അധികവരുമാനവുമു�്). വിദ�ാഭ�ാസ�ിെല ഏ�വും
വലിയ െചലവ് അധ�ാപകരുെട ശ�ളമാണ്; എ�ാൽ
േകരള�ിൽ അത് വളെര കുറവാെണ�് കാണാം.

http://paycommissionupdate.blogspot.com/2009/09/tamilnadu-
college-teachers-lusted-to.html

ന�ൾ ന�ായമായ വിദ�ാർ�ി-അധ�ാപക അനുപാതം
എടു�ാൽ, ടീ�ർമാരുെട ശ�ളം വരുമാന�ിന് 15
ശതമാന�ിൽ കൂടുതൽ വരി�. (1990-ൽ
അമൃതപുരിയിൽ താമസി�ു� കാല�് അ�യുെട
എൻജിനീയറിം� േകാേളജിെല ചില ഭ�രായ
അധ�ാപകെര ക�ു. അവർ�് താമസസൗകര�മ�ാെത
മ�ാനുകൂല��െളാ�ും ഉ�ായിരു�ി�).
വരുമാന�ിെ� 10% അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ െചലവുകൾ,
വിദ�ാർ�ികള�െട ഭ�ണം, താമസം, �ാസ് റൂം തുട�ി
മ�ു െചലവുകൾ�ുേവ�ി എടു�ാലും ബാ�ി 75%
ലാഭമാണ്. ഈ കണ�ുകൾ ശരിയാെണ�ിൽ ഒരു വർഷം

്
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330 േകാടി രൂപയാണ് െമാ�ം ലാഭം! ഉയർ�
ലാഭവിഹിതവും കുറ� മൂലധനെ�ലവും
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസെ� വളെര ലാഭകരമായ ഒരു
ബിസിന�ാ�ി മാ�ു�ു. അ�യുെട െവബ്ൈസ�്
�പകാരം ദ�ിേണ��യിൽ 5 അമൃത കാ�സുകൾ ഉ�്.
ഇ��യിലുടനീളം എ�ു കാ�സുകൾകൂടി �ാപി�ാൻ
പ�തിയുെ��് െവബ്ൈസ�് പറയു�ു. അ�യുെട
ഉയർ� ലാഭകരമായ വിദ�ാഭ�ാസ ബിസിന�ിൽനി�ു�
ലാഭം ഇേ�ാൾ സംഘടനയുെട
വിേദശവരുമാനെ��ാൾ (128 േകാടി രൂപ)
കൂടുതലാണ്. അ�യുെട ലാഭകരമായ േകാേളജ്
ബിസിന�് ഭാവി ല��വും ദിശയും
�പതിനിധീകരിേ��ാം.

AN: 2020 ൽ 6 കാ�സുകൾ ഉ�ായിരു�ു. അമൃത
��ൂ ളുകളിെല വിദ�ാർ�ികള�െട എ�ം ഇേ�ാൾ 18000
ആണ്. ഒരു ഇ��ൻ വിദ�ാർ�ി�് ശരാശരി 4,50,000
രൂപയാണ് ട�ൂഷൻ ഫീസ്; ഒരു �പവാസി�് 8 ല�ം
രൂപയും.

18000 വിദ�ാർ�ികളിൽ10% �പവാസികൾ ആെണ�്
അനുമാനി�ാൽ, ഈ േലഖനെമഴുതി ആറു വർഷം
കഴിയുേ�ാൾ, അമൃത ��ൂ ളുകളുെട െമാ�ം വരുമാനം
�പതിവർഷം 660 േകാടി രൂപയായി ഉയർ�ി�ു�ാകും169.
മുൻവർഷ�ള�മായി താരതമ�ം െച�ുേ�ാൾ 2018-19-ൽ
വിേദശ�ുനി�ും സംഭാവനയായി ലഭി� വരുമാനം 17.6
േകാടി രൂപയായിരു�ു; ഇത് 36 മട�് കുറവുമാണ്.

 

b. മ�ു സാ��പ�ത�ളും വിവര�ളും:

1. അമൃത ൈ�പവ�് വിദ�ാഭ�ാസസാ�മാജ�ം വടേ�
അേമരി�യിലു� �പാഥമിക��ൂ ൾ
(ബാലേക��ം)170 മുതൽ, െസ��റി ��ൂ ളുകൾ
(വിദ�ാലയം)171, േകാേളജുകൾ (വിദ�ാപീഠം)172



വെര (ആറു കാ�സുകൾ, 15 അനുബ�
��ൂ ളുകൾ, 207 േ�പാ�ഗാമുകൾ) എ�ാ തല�ളും
ഉൾെ�ാ���ു. സം�ാനം173 അംഗീകരി�
സർ�കലാശാലപദവിയും ഉ�്.

2. യൂണിേവ��ി�ി ലേബാറ�റികൾ നിർ�ി�ു�
സാേ�തിക ക�ുപിടി��ളുെട
വാണിജ�വൽ�രണ�ിലൂെട
സർ�കലാശാലകള�ം ഗേവഷണകാ�സുകളും
പേരാ�മായി വരുമാനം നൽകു�ു. അവരുെട
ൈകവശം അ�േതാളം േപ��ുകളും, നൂേറാളം
തീർ�ാ�ാ� േപ��ുകളും, ഏഴായിരേ�ാളം
ശാസ്�ത�പസി�ീകരണ�ളുമു�1്74. അവർ
“ഫാർമാമൃതേകാൺ 2020” േപാലു�
േഫാറ�ളും സംഘടി�ി�ു�ു.
യൂേറാ�ിെലയും യുഎസ്എയിെലയും ചില
യൂണിേവ��ി�ികളുമായി എക്സ്േച�്
കരാറുകളുമു�്.

3. വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ അതിലുപരിയായി
സർവകലാശാലകൾ അ�രാർ��ിൽ
റാ�ിംഗിനുേവ�ി പരി�ശമി�ു�വരാണ്.
ഇതിെ� യാഥാർ��വ◌ും മ�ര�ിനായു�
�ഭാ�മായ ഓ�വും വിദ�ാർ�ികള�െട
േ�മ�ിനും മാനസികാേരാഗ��ിനും
ഹാനികരമായ �പത�ാഘാത�ൾ സൃ�ി�ു�ു.
ഗേവഷണ�ിെ� ഗുണനിലവാരെ�യും ഇത്
ബാധി�ു�ു.

4. േദശീയത’ എ�ത് സംഘടന ഉയർ�ി�ിടി�ു�
ഒരു മൂല�മായതിനാൽ, അവരുെട
ഗേവഷണ�ൾ േസനെയയും
സംബ�ി�ു�വയാണ്, നാഷണൽ
ബു���്പൂഫ് െവ�ിെ�175 കാര��ിൽ
എ�തുേപാെല. അതിെന�ുറി�്

്



പറ�ിരി�ു�ത് “ഇ��ൻ യു��ൾ
ജയി�ു�തിന് ഇ��യിൽ തെ� വികസി�ി�
�പതിവിധികൾ, അമൃത സർ�കലാശാല ഇ��ൻ
ൈസന��ിെ� �പവർ�ിമ�ഡല�ിെല
�പ���ൾ പരിഹരി�ാൻ സഹായി�ു�ു”176

എ�ാണ്. (പെ�ടു�ു�വർ�് സംശയം
വരാതിരി�ാനാവണം ഇ��ൻ എ�ു� വാ�്
തലെ��ിൽ മൂ�ു�പാവശ�ം ഉപേയാഗി�തായി
കാണാം). മാ�തമ�, കാ�സുകളിൽ ചിലേ�ാൾ
േസനയിേല�് ആെള േചർ�ാനു� േഫാറ�ൾ
സംഘടി�ി�ാറുമു�്.177

5. രാഷ്�ടീയ- േദശീയ- ഹി�ു രജി�റിെന
പി�ുടർ�് എ�ാ വർഷവും ഇ��ൻ
സ�ാത���ദിന�ിന1്78 ��ൂ ളുകൾ
കു�ികളുെടയും ൈസന��ിെ�യും പേരഡ്,
പതാക ഉയർ�ൽ, േദശഭ�ിഗാന�ൾ,
ഭ�ിഗാന�ൾ എ�ിവ സംഘടി�ി�ു�ു.
പടി�ാറു� “ആയുധ്” എ� യുവശാഖയ്�്
കുറ�ുകൂടി മൃദുവായു� ല��മാണ്:
പാരി�ിതികവും ൈജവവും സു�ിരവും
ആയ ഒ�്. എ�ാൽ ഇ��യിൽ കുറ�്
കഠിനമായ ല���ളാണ്: ഹി�ുേദശഭ�ിയും
അതിനായി ഉയരു� മു�ിയും.

6. ഈ അമൃത യൂണിേവ��ി�ി െ�പാേമാഷണൽ
വീഡിേയായിൽ, എ�ാ ഇ���ാേരാടും
അവരുെട വ�ത�ാസ�ൾ�തീതമായി
ഒ�ി�ാൻ ആഹ�ാനം െച�ു�ു, പതാക
എ�ായിട�ും കാണെ�ടു�ു,
ആേയാധനസംഗീതം, ഗു��ി, കന�
സായുധൈസനികർ179 എ�ിവെയ
ഉയർ�ി�ാണി�ു�ു. കവാട�ിൽ �ിരം
ശ�തു�ളായ പാകി�ാനും ൈചനയും,



നീ�ുനിൽ�ു�തായ ആഭ��ര-സ�ാത���
കലഹ�ളും ഇ��യിലുെ�� കാര�ം
�ശ�ിേ��താണ്. അതുെകാ�ുതെ� ഈ
താ��ര��ൾ ഉേ�ജി�ി�ു�തിെ� സ�ർഭം
ന�ൾ�് മന�ിലാകും.

7. സർവകലാശാലയിൽേ�ാലും “എ�ാദിവസവും
േവദേ�ാക�ളിൽ നി�ു� സാർവ�തിക
�പാർ�നേയാെടയാ� �ാസുകൾ
ആരംഭി�ു�ത്. എ�ാ വിദ�ാർ�ികള�ം
�പാർ�ന ആരംഭി�ു�തിന് മു�് �ാസിൽ
എ�ിയിരി�ണം” ഇത് വിദ�ാലയ�ിെല
െപരുമാ�ച��ിൽ നി�് എടു�താണ്180.
�പാർ�നകൾ181 നി���മാെണ�ിൽ�ൂടി മ�ു
മത�ിലു� വിദ�ാർ�ികൾ എ�ു
വിചാരി�ു�ുെവ�് എനി�റിയി�.

8. വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ ഒരു പുതിയ തരം
ഗുരുകുലമാെണ�് സ�യം അഭിമാനി�ു�ു.
ഇതിെന�ുറി�് വിശദമായി ര�ാം ഭാഗ�ിൽ
പറയാം. ചുരു�ി�റ�ാൽ ഗുരുകുല
(പേദാ���ി�പകാരം ഗുരുവിെ� കുലം)
സ��ദായ�ിൽ വളെര കുറ�് വിദ�ാർ�ികൾ
ഗുരുവിെനാ�ം നി�് പഠി�ു�ു. ഇത്
അധ�ാപകന് അവെര പി�ുടരാനും ത�മയം
കാണാനും അവെര അടു�റിയാനും
അറിവിെ� ൈകമാ�ം സമ�ഗമായ രീതിയിൽ
നട�ാനും അനുവദി�ു�ു. ഗുരുവിനു�
ഭ�ണം വിദ�ാർ�ികൾ െകാ�ുവരികയും
അവർ�ു� ഭ�ണം ഗുരുപത്നി നൽകുകയും
െച��ിരു�ു. എ�ാൽ ന�ൾ�് പി�ീട് കാണാം,
അവരുെട ഈ തലെ��് ന�ുെട പാര�ര�െ�
പരിഹസി�ു�തും മ�ു�വേരാടു� തിക�
അവ�യുമാണ് കാണി�ു�ത്. അമൃത



വിദ�ാലയ�ിെ� മിഷൻവാക�ം182

�ശ�യർഹി�ു�താ�:

ദൗത�ം: ന�ുെട ദൗത�ം സ��മായ
പഠനാ�രീ��ിൽ
ശാസ്�തീയവിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം ന�ുെട
സം��ാര�ിലും ആ�ീയമൂല��ളിലും
സമാനതകളി�ാ� വിദ�ാഭ�ാസം �പധാനം
െച�ുക എ�താണ്. ഇവിെട ശാരീരികം,
മാനസികം, ആ�ീയം, സാം��ാരികം തുട�ി
എ�ാ�ല�ളിലുമു� വ��ിത��ിലൂെട,
നിർഭയമായി മികവ് പുലർ�ാൻ
വിദ�ാർ�ികെള േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു.
ഞ�ളുെട വിദ�ാർ�ിയുെട ജീവിത�ിൽ
സ�യംപൂർ�ീകരണ�ി� െറയും സാമൂഹിക
ഉ�രവാദിത��ിെ�യും അടി�റ പാകാൻ
ഞ�ൾ �ശമി�ു�ു.

കാ���ാട്: 21-ാം നൂ�ാ�ിെല കു�ികളുെട
അഭിലാഷ�ളും ആവശ��ളും
നിറേവ�ു�തിെനാ�ം ഗുരുശിഷ�പര�രയുെട
പര�രാഗതമൂല��െള അടി�ാനമാ�ി
��ൂൾവിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ഒരു പുതിയ മാതൃക
സൃ�ി�ാൻ ഞ�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു.

ഇതാണ് �പസി�മായ ഗുരു-ശിഷ�പര�ര,
വംശപര�രയുെട ൈകമാറൽ.
ഗുരുപര�രയി�ാ� ഒരു ഗുരുവിൽ നി�ാണ് ഇത്
എ� ൈവരു��ം നമു�് പി�ീടു കാണാം.
പര�രാഗതപദ�ളുെടയും ആശയ�ളുെടയും
ദുരുപേയാഗം അവെര ഒ�ും അല�ു�തായി
േതാ�ു�ി�.

9. എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളുെടയും
െവബ്ൈസ�ിൽ �ാപന�ളുെട ചാൻസിലെറ
വലിയ മനുഷ�സ്േനഹിയായ



ജനേനതാവായി�ാണ1്83 അവതരി�ി�ി�ു�ത്.
അവർ�ുേവ�ി ആ പദം ഉപേയാഗി�ു�ത്
അതിെന ദുരുപേയാഗം െച�ലാെണ�് നാം
ക�ി�ു�താണ്. ഒരു കൂ�ം ആളുകളുെട മാ�തം
ആരാധനാമൂർ�ിയായി അവെര
കാണാതിരി�ാൻ േവ�ിയാണത്.

10. മറുവശ�്, വിദ�ാർ�ികള�ം
ര�ിതാ�ളുമായും ഉ� തർ��ൾ
പരിഹരി�െ�ടു� രീതി തിക�ും
സമൂലമായതും പരുഷവുമാണ്. അനുക�,
േസവനം, പാര�ര�ം, തുറ� മന�്,
ജനാധിപത�ം, സംവാദം, നീതി,
അഭി�പായസ�ാത���ം എ�ിവ ഉണർ�ാൻ
ഇവർ ഒ�ും െച�ു�ി�.

11. ഇെതാ�ും കൂടാെതയും ഒരുപാടു
പരാതികളുെ��് നമു�് കാണാം; േകാ��ു കൾ,
േഹാ�ൽ, ഭ�ണം എ�ിവയുെട ഗുണേമ�,
ഫീസ്, നിർബ�ിതസംഭാവനകൾ, കർശനമായ
നിയ��ണ�ൾ, വിദ�ാർ�ികേളാടു�
കർശനസമീപനം, ഇ�ർെന�് ഉപേയാഗ�ിെ�
നിയ��ണ�ൾ, കായികവിേനാദം,
സ�ാരസ�ാത���ം എ�ിവെയ�ുറി�ു�
പരാതികൾ, അതുകൂടാെത കടു� മ�രവും
ആ�ഹത�കളും അവിെട അരേ�റു�ു�്.

 

c. അ�യുെട വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിെ�
കാ���ാട്:

ആ�ഹത��പ��ം ൈകകാര�ം െച�ുകയും
ഇ�ർെന�ിലു� വിമർശന�ൾ, പരാതികൾ
എ�ിവയുെട ഉ�രണികളിലൂെട കട�ുേപാവുകയും
െച�ു�തിനുമു�് നമു�് ഔേദ�ാഗിക�തി�്



പരിേശാധി�ാം. വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ അതിെ�
പ�് എ�െന കാണു�ു, അതിെ� കാ���ാട് എ�ാണ്
എ�ു േനാ�ാം. നാല് ൈസ�ുകളിലായി
വ�ാപി�ുകിട�ു� ആർ�� ആ� ് സയൻ�
ഫാ�ൽ�ികള�െട ൈ�യറുകൾ മാ�തേമ ഞ�ൾ
ഇവിെട അവേലാകനം െച�ു�ു�ൂ. നമു�്
െകാ�ിയിെലയും ൈമസൂരിെലയും കാ�സുകൾ കൂടി
േനാ�ാം.
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ഒരാൾ ആദ�ം �ശ�ി�ു�ത് മൂ�് േഫാേ�ാകളാണ്: ഒ�് A
േപാ�ിെ� അടു�ുനിൽ�ു��, മെ�ാ�് അവർ 2010-ൽ
ന�ൂേയാർ�് േ��് യൂണിേവ��ി�ിയിൽനി�ും ഓണററി
േഡാ��േറ�് സ�ീകരി�ു�ത്, മൂ�ാമേ�ത് അവർ
ന�ൂേയാർ�ിൽ യുഎ�ിൽ സാേ�തികവിദ�െയയും
സു�ിരവികസനെ�യും (ഈ വിഷയ�ിൽ
അപാര�ാനം ഉ�േ�ാ?!) കുറി�് സംസാരി�ു�ത്.

തുടർ�് “അ� പറയു�ു...” എ� അവരുെട �ിരം
പ�വിയാണ്. ആ�ശമ�ിെല അേ�വാസികൾ
കാര��ൾ േവഗ�ിലാ�ു�തിനായി
ഉപേയാഗി�ു�തും ഇേത ത��മാണ്; “അ� പറ�ു”
എ�ു പറ�ാൽ ഒ�ുമി�വരും യാെതാരു
എതിർ��മില�ാെത െപെ��് അനുസരി�ും. മെ�ാരാൾ
എഴുതിെ�ാടു�ാെത ഇവർ�് �പഭാഷണം പറയാനു�
കഴിവി� എ�ത് ���മായ കാര�മാണ്. 002 അവർ�്
എെ�ഴുതിെ�ാടു�ു (ആദ�െ� വരിയിൽനി�ുതെ�
ആ ൈശലി മന�ിലാ�ാം) എ�് നമു�് േനാ�ാം.
സം�ഗഹമായതുെകാ�ാണ് ഉ�രണികളുെട അഭാവം:

അമൃത വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായം
വിദ�ാർ�ികൾ�് മ�ു �ാപന�ളിെലേ�ാെല
ഉപജീവന�ിനായി വിദ�ാഭ�ാസം നൽകു�തിൽ
മാ�തെമാതു�ു�ി�, മറി�് േലാകെ�യും
ത�െളയും കുറി�് ആഴ�ിൽ മന�ിലാ�ാൻ



പഠി�ി�ു�ു എ� കാര��ിൽ അവർ സ�യം
അഭിമാനി�ു�ു. വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�
�പധാനല��ം ഹൃദയ�ിെ� സംസ്�ാരം
നൽകുക എ�തായിരി�ണം-
ആ�ീയമൂല��ളിൽ അധി�� ിതമായ ഒരു
സം��ാരം. വാ�ുകളിലൂെടയും
�പവൃ�ിയിലൂെടയും ന� �പകടി�ി�ു�
ഹൃദയ�ൾ ത�ിലു�
ആശയവിനിമയെ��ുറി�് അേ�ഹം
സംസാരി�ു�ു. സമൂഹ�ിെല അ�കാരമക�ി,
സമാധാനം, അഹിംസ എ�ിവയിലൂെട േലാകെ�
�പകാശമാനമാ�ി വിള�ു�തിനും അതിലൂെട
മ�ു�വർ�് മാതൃകയാവു�തിനും
േ�പരണയാവു�തിെന�ുറി�് സംസാരി�ു�ു.

ആ�ീയമൂല��ളിൽ അധി�� ിതമായ ഹൃദയ�ിെ�
കപട- താത�ിക- ആ�ീയപരമായ സം��ാര�ിൽ നാം
അധികേനരം െചലവഴിേ��തി�. ശാസ്�തെ�യും
ആ�ീയതെയയും കുറി�ു� ഒഴി�ുകൂടാനാവാ�
ഭാഗവും �ാപന�ിെ� റാ�ിംഗിെന�ുറി�ു�
ആദ�േപജും ക�തിനുേശഷം മാ�തേമ ഒരാൾ�്
വിവര�ളുെട ഹൃദയഭാഗേ��് എ�ാൻ കഴിയൂ.

പിെ� ന�ൾ യൂണിേവ��ി�ിയുെട ദൗത��ിെല�ു�ു:
“മൂല�ാധി�� ിത വിദ�ാഭ�ാസം നൽകാനും
ശാസ്�ത�ിെ�യും ആ�ീയതയുെടയും
സമന�യ�ിലൂെട യുവതലമുറയുെട സ�ഭാവം
രൂപെ�ടു�ുകയും അ�െന ജീവിത�ിൽ
പുേരാഗതിയും അഭിവൃ�ിയും ൈകവരി�ാനു�
അവരുെട ആ�ാർ�മായ പരി�ശമം സമൂഹ�ിന്
നിസ�ാർ�മായ േസവന�ൾ നൽകാനു� തീ�വമായ
ആ�ഗഹവുമായി ഒ�ുേചരു�ു.”

യൂണിേവ��ി�ി �ാപനം മാതാഅമൃതാന�മയി മഠമാണ്
നട�ു�ത് എ�് പി�ീടു� വിശദീകരണ�ിൽ
നമു�ു കാണാം. മഠം എ�് പറ�ാൽ ഹി�ു-െജയിൻ-



ബു�സന�ാസിമാരുെട ലാേഭ�യി�ാ� ആ�ീയ
�ാപന�ളാണ്. ഒരു ആ�ശമം, പഠനേക��ം,
ധ�ാനേക��ം, മത�ാപനം എ� അർ��ിലാ� ഈ
പദം ഉപേയാഗി�ു�ത്. ആദിശ�രെ� പാര�ര��ിൽ
ആദ�ം ഉപേയാഗി�ിരു� പദം,
�ശീരാമകൃ��പരമഹംസെ� സംഘടനയും പി�ീട് A യും
കടെമടു�ു. നിയമപരമായ ഒരു �ാപനെമ�
നിലയിൽ അത് ച��െള അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്.
ഇതിനകം സൂചി�ി�തുേപാെല, അ�രം ച��േളാ
ഉപനിയമ�േളാ അറിയിേ��ത് �പസ�മാെണ�്
ഓർഗൈനേസഷൻ കരുതു�ി�, എ�ാൽ ഒരു ചാരി�ി
എ� നിലയിൽ അതവരുെട �പാഥമിക കടമയാകു�ു.
േ�പാസ് െപക് �സിെ� 100-ാം േപജിൽ സംഘടന
െവളിെ�ടു�ു� ഒേരെയാരു കാര�ം അത്
മനുഷ�രാശിയുെട േസവന�ിനായി സമർ�ി�െ��
ഒരു െപാതുചാരി�ബിൾ �ട�് എ�താണ്.
പകൽെവളി��ിൽ െവളിെ�� അവ��ത ആരും
�ശ�ി�തായി േതാ�ു�ി�. തീർ�യായും മുൻേജായി� റ്
ജനറൽ െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ിയതുേപാെല (chapter
IV.2.a.), ചാരി�ബിൾ മഠ�ിെ� നിയമവശ�ൾ അതിെന
ലാഭമു� സ�കാര��ാപനം എ� രീതിയിൽ നട�ാൻ
അനുവദി�ു�ി�. പേ� ഇതിൽ ആർ�ും ഒരു
ബു�ിമു�ു�തായി േതാ�ു�ുമി�. ഇവിെട ഒ�ും
�ശ�ി�ാനി� എ� മ�ിൽ അവർ തുടരു�ു.

അവസാനം ന�ൾ �ാപന�ിെ� 'വിഷൻ' നിേല�്
എ�ു�ു. ൈശലി ക�ി�് അതും 002 െ� തലയിൽനി�്
വ�താെണ�് േതാ�ു�ു. എളു��ിനുേവ�ി ഞാനത്
ചുരു�ിെയഴുതാം.

അറിവിെ� സമൃ�ിയും വിേവചനശ�ിയുമു�
ഒരു േലാകം; മനുഷ�രാശിയുെട ന�യ്�ായി
ആേരാഗ�കരവും സമ�ഗവുമായ രീതിയിൽ
വി�ാനേപാഷണവും വ�ാപനവും; മ�ു�വെര
�പാ��രാ�ുകയും സഹായി�ുകയും െച�ു�,



ആേരാഗ�കരമായ അറിവാൽ ശാ�ീകരി�െ��
ഒരു മനുഷ�ൻ; േ�ശ�� വും ആേരാഗ�കരവുമായ
മൂല��ളുെട വികാസ�ിന് അനുകൂലമായ
രീതിയിൽ ആശയ�ൾ, ചി�കൾ, വികാര�ൾ,
�പവൃ�ികൾ എ�ിവയുെട മിക� ൈകമാ�ം
സാധ�മായ ഒരു വ�വ�ിതി; ഓേരാ ചി�യിലും
�പവർ�ിയിലും വ��മായ ദിശാേബാധേ�ാെട
ധർ��ിെ� പാത പി�ുടരു�, സ്േനഹ�ിെ�യും
ഐക��ിെ�യും സമാധാന�ിെ�യും
അറിവിെ�യും േലാകം െക�ി�ടു�ാൻ
�പവർ�ി�ു� മനുഷ�ർ.

പി�ീട് ൈസ�ിെല വിവരണ�ിൽ, �ാപനം
അതിരുകളി�ാ� മഹത��ിേല�ും
�പശ��ിയിേല�ും കുതി�ുകയാെണ�് ആഖ�ാതാവ്
വിവരി�ു�ു. (ഇത് വിശ�സി�ു� മാതാപിതാ�ളും
കു�ികളും ഉ�ാകുെമ�ത് ആ�ര�കരമാണ്. എ�ാൽ
അതിലും ആ�ര�െ�ടു�ു�ത് ഉ�ട��ിെ�
ഏതാ�് �ഭമാ�കസ�ഭാവം രചയിതാവ്
മന�ിലാ�ു�ി� എ�താണ്.)

പാേഠ�തര�പവർ�ന�ിൽ േ�ബാഷറിെ� സാം��ാരിക
സംഘം എ� തലെ��ിൽ പറയു�ത്, “അ�യുെട
സേ�ശ�ിൽ നി�് �പേചാദനമുൾെ�ാ�്,
ധാർ�ികമൂല��ൾ പരിശീലി�ി�ു�തിനും
സഹജീവികെള േസവി�ു�തിനുമാണ് �ഗൂ�്
ല��മിടു�ത്.” എ�ാണ് (p 64).

അൽ�ം കൂടി മുേ�ാ�ുേപാകുേ�ാൾ �ാപന�ിെ�
ഫിേലാസഫിയും െമ��ളും എ� തലെ��ിൽ, “അ�
ഉൾെ�ാ��� നിരുപാധികമായ സ്േനഹവും
അനുക�യും അമൃതാ�ാപന�ൾ നട�ു�
നിസ�ാർ� സംരംഭ�ളുെട വ�ാ��ി വർ�ി�ി��” (p 66)
എ�ും നമു�് കാണാം.



ആഖ�ാനമനുസരി�്, അവിടുെ� അ�ട�മു�
ദിനചര�യും വ��ിത�വളർ�യും, വ�ത���മായ ഒരു
അധ�യന അ�രീ�ം സൃ�ി�ു�ു. വിദ�ാർ�ികള�ം
ജീവന�ാരും �പാർ�നേയാടും ധ�ാനേ�ാടും കൂടി
ദിവസം ആരംഭി�ു�ു. തുടർ�് �പമുഖവ��ികൾ
നയി�ു� സംഭാഷണ�ൾ, ചർ�കൾ, േറാൾ േ�കൾ
എ�ിവ ഉൾെ�ടു� വ��ിപരവും ആ�ീയവുമായ
വികസനപരിപാടികളിൽ പെ�ടു�ാൻ
വിദ�ാർ�ികൾ�് അവസരമു�്. �ടാൻസാ�ണൽ
അനാലിസിസ്, ന�ൂേറാ-ലിംഗ�ി�ിക് േ�പാ�ഗാമിംഗ്,
�കിേയ�ീവ് വിഷ�ൈലേസഷൻ, സം��ൃ ത പഠനം, േയാഗ,
െമഡിേ�ഷൻ, ആേരാഗ�പരിചരണം,
ജീവിതൈശലിെയ�ുറി�ു� അവേബാധം തുട�ിയ
െസഷനുകൾ ഇതിെ� ഭാഗമാണ്. വിദ�ാർ�ികള�െട
അ�ർലീനമായ കഴിവുകൾ
പുറ�ുെകാ�ുവരു�തിനും വിശാലമന��തയുെടയും
നിസ�ാർ�തയുെടയും വികാരം വളർ�ി-
െയടു�ു�തിനും ഈ േ�പാ�ഗാമുകൾ ഉപേയാഗ�പദമാണ്.
േസാഫ്�്-സ് കിൽ പരിശീലനവും അഭിരുചി
െമ�െ�ടു�ലും നിർബ�ിതവിഷയ�ളാെണ�ും
കാണാം. (p. 69)

ആ�വിശ�ാസം വളർ�ു�തിനായി േയാഗ,
ജീവിതമൂല��ൾ, ജീവിത�പാ��ി എ�ിവയിൽ
േഹാ�ൽനിവാസികൾ�ായി �പേത�ക െമ�റിംഗ്
െസഷനുകൾ നട�ു�ു. മാനുഷിക�പവർ�ന�ൾ
എ�് വിളി�െ�ടു� കാര��ളുെട �ശേ�യമായ ഒരു
ലി�് സംഘടന ഒടുവിൽ അവതരി�ി�ു�ു.
ആ�ഫി�ൻ കു�ികളാൽ ചു�െ�� അ�യുെട േഫാേ�ാ
നമു�് കാണാം. ആ�ശമ�ിന്, ഇ��യിെല 23
േക���ൾ കൂടാെത മ�് 27 രാജ��ളിലും േക���ളു�്.
(p 100). മുൻ� ര�ുതവണ പരാമർശി�� കൂടാെത,
റാ�ിംഗിനായി മാ�തം നീ�ിവ�ിരി�ു� ഒരു
േപജിലാണ് േ�പാസ് െപ��സ് അവസാനി�ു�ത്.



44 േപജു� ‘ൈമസൂർ ഫാ�ൽ�ി �യർ’185 002 െ�
േഫാേ�ാസഹിതം ഭാവി വിദ�ാർ�ികെള സ�ാഗതം
െച�ു�ു. അതിനടു�ായി ഇനി�റയു� വാചകം
കാണാം: “അ�യുെട അന�മായ കാരുണ��ിെ�യും
സ്േനഹ�ിെ�യും ഈ മഹ�ായ �ാപന�ിേല�്
ഞ�ൾ, അമൃതകുടുംബം, നി�െള ഇരുൈകകളും
നീ�ി സ�ാഗതം െച�ു�ു.” അ�ാദമിക മികവ് മാ�തം
േപാെര�ും ഏ�വും �പധാനം ന�ുെടയു�ിൽ �ശ�
േക��ീകരി�ാനും അ�ർലീനമായ കഴിവുകൾ
�പകടി�ി�ാനുമു� �പാ��ിയുമാെണ�് സ�ാമി
പറയു�ു. ആ�രികേ�സാത�ിേല�് ഇറ�ിെ��ാനും
തെ� േജാലിയിൽ കൃപാകടാ�ം െകാ�ുവരാനുമു�
കഴിവും ആയിരി�ും െതാഴിലിട�ളിെല മ�ര�ിൽ
മാ�ം െകാ�ുവരുക എ�േ�ഹം പറയു�ു. അമൃതയിൽ
ലഭ�മാകു� അ�ുതകരമായ അവസര�ളിേല�്
ഒരാൾ�് ഇറ�ിെ��ാൻ കഴിയു�ിടേ�ാളം മാ�തേമ
ഇത് സാധ�മാകൂ എ�് വ��മായ ഒരു മു�റിയി�്
നൽകിെ�ാ�് അവസാനി�ി�ു�ു. അേ�ഹം
കൂ�ിേ�ർ�ു�ു, “അ�യുെട കൃപ എേ�ാഴും നി�ളിൽ
ഉ�ായിരി�െ�; സ്േനഹേ�ാെടയും
�പാർ�നേയാെടയും.” ഇെതാരു
സ�കാര�യൂണിേവ��ി�ിയുെട േ�പാസ്െപ��സ് ആെണ�്
ഓർ�ണം; അ�ാെത ആരാധനാലയ�ിേല�് പുതിയ
ഭ��ാെരേയാ അംഗ�െളേയാ ആകർഷി�ാനു�തല�.

േ�പാ-ചാൻസലറുെട വാ�ുകൾ: “സാർ��തിക മാനുഷിക
മൂല��ളാൽ അഭിരമി�ു� ഒരു അ�ാഡമിക് സ്
ജീവിതം നയി�ാൻ അമൃതകുടുംബേ�ാെടാ�ം
ഉ�ായിരി�ുക. നി�െള ആേരാഗ�കരമായ
അറിവിലൂെട ശാ�ീകരി�ുകയും ഞ�ളുെട
അംബാസാഡർമാരായി നി�ളുെട
സ്െപഷ�ൈലേസഷൻ േമഖലയിേല�് അയയ്�ുകയും
െച�ും.” ഈ അവസാനവാചകം വളെര രസകരമാണ്.
കാരണം ന�ൾ പി�ീട് IV.3.1 �ശ�ി�ുേ�ാൾ



മന�ിലാകും; 2020-ൽ ഇറ�ിയ 38 േപജ്186 അധികമു�
േ�പാസ്െപ��സിൽ പേ� ഇത്
ഉൾെ�ടു�ിയി�ില�ായിരു�ു.

“ഏ�വും �പധാനമായി അമൃത (സർ�കലാശാല)
നയി�ു�ത് അ�- പരിശു�യായ മാതാ
അമൃതാന�മയി േദവിയും, നിയ��ി�ുവരു�ത് ഒരു
േസവനാധി�� ിത ആേഗാള ആ�ീയ സംഘടനയായ
മാതാ അമൃതാന�മയീ മഠവുമാണ്.” (P15)

ഫാ�ൽ�ി ഡയറ��ർ പറ� �പകാരം:
“വിദ�ാർ�ികളിൽ ൈധര�വും ആ�വിശ�ാസവും
ശാശ�തമായ ജീവിതമൂല��േളാടു� വിലമതി�ും,
ഉേപ�ിേ�� കാര��െള�ുറി�ു� തിരി�റിവും
വികസി�ി�ു�ു. ഏത് തീരുമാനം
ൈകെ�ാ�ുേ�ാഴും, വിദ�ാർ�ികള�െട വിജയെ�
മാ�തം ഹൃദയ�ിൽ �പതി�� ി�ുകയും അ�തേമൽ
�പതിബ�തയും കരുതലും ൈകമുതലായുമു� ഒരു ടീം
ഉ�് എ�ു�ത് ഞ�ളുെട ��ൂ ളിന് അേ�യ�ം
ഭാഗ�മാണ്. അമൃത ൈമസൂർ കാ�സിൽ ഞ�ൾ
വിദ�ാർ�ികെള ശരിയായ െപരുമാ�രീതിയിൽ
പരിശീലി�ി�ാൻ �ശമി�ു�ു; അ�െന അവരുെട
സ�ഭാവം ശ�ിെ�ടു�ു�ു. ��ൂൾ �പാർ�ന, പാഠ�-
പാേഠ�തര �പവർ�ന�ൾ, ഉ�വാേഘാഷ�ൾ, ��്
�പവർ�ന�ൾ, മ�ു പരിപാടികൾ എ�ിവെയ�ാം
ന�ുെട �പാഥമിക�ശ� േക��ീകരി�ു� അ�ാദമിക്
മികവിന് പുറെമ മാനുഷിക മൂല��ളുെട
വ�ാപന�ിനു േവ�ിയു�താണ്.” (p.17)

ൈമസൂർ ASAS മനുഷ�വർ�െ�യും �പകൃതിെയയും
സ്േനഹേ�ാടും വിശ�ാസേ�ാടും സഹി��ുതേയാടും
മാനവികതേയാടും (...) കൂടി േസവി�ാൻ (..) �ശമി�ു�ു.
പുരാതനകലയിൽനി�ും േയാഗ, ധ�ാനം എ�ിവയുെട
ശാസ്�ത�ിൽനി�ും ഉൾ�ാ�ചകൾ നൽകു�ു;
സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിർബ�ിത



േകാ��ുകളിലൂെട ആഴ�ിലു� മൂല��ൾ
ഉൾെ�ാ���ു.” (p.18, 19)

“അ�യുെട നിസ�ാർ�േസവന�ാൽ �പേചാദിതരായ
അധ�ാപകരുെടയും വിഷയവിദ��രുെടയും
കൺസൾ�� റുമാരുെടയും സമർ�ണേബാധമു� ഒരു
സംഘമാണ് േകാേളജ് ഫാ�ൽ�ിയുെട കാതൽ.” (p. 32)
“വിദ�ാർ�ികള�െട ഓേരാ ബാ�ും നിർബ�മായും ‘IAM
Technique- േയാഗ, �പാണായാമം, ധ�ാനം എ�ിവയുെട
സംേയാജനം, അ�യുെട സൃ�ി എ�ിവ
െച��ിരി�ണം.” (p.36)

അമൃതവിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിെ� ദൗത�ം, കാ���ാട്,
സി�ാ��ൾ എ�ിവയിലൂെടയു� ഈ െചറിയ
പര�ടന�ിൽ ന�ളിൽ ബാ�ിയാകു�ത് എ�ാണ്?

1. േവറി�ുനിൽ�ു� ആദ�െ� കാര�ം A യുെട
�പശ��ിെയ ത��പൂർ�ം
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയിരി�ു�ു എ�താണ്.
�പശ��ി�ായി �പയത്നി�ു�ത് എ�ിെന�ാൽ
ഇത് ആശയവിനിമയ�ിനു� മൂലധനം
ആകുകയും ധന-വിഭവ സമാഹരണ�ൾ�്
ഉതകുകയും െച�ും.

2. മ�് േമഖലകളിെല�േപാെല, സംഘടനയിെല
അധികാരികളും ചി�കരും അ�യുെട (എ�്
അനുമാനി�ു�) സേ�ശ�ളായ;
ഹൃദയ�ിെ� അഭിവൃ�ി, ആ�ീയ മൂല��ൾ,
േസവനം, ശാസ്�തവും ആ�ീയതയും
ത�ിലു� സമന�യം മുതലായവയുെട ഒരു
സംയു�ചി�തം നിർ�ി�തായി േതാ�ു�ു.

3. വി�ാനം, വിേവചനബു�ി,
െപാതുന�െയ�ുറി�ു� അവേബാധം
എ�ിവയുെട സംേയാജന�ിലൂെട,
അധ�ാപനവും വിദ�ാഭ�ാസവും ത�ിൽ



േവർതിരി�െ�ടു�ു. �പേത�കി�ും
ൈഹ�വസംസ് കാരേ�ാടും
ആ�ീയതേയാടും അതിെ� സ��ദായേ�ാടും
നിർബ�ിതസ�ർ�ം പുലർ�ണം എ�
ആശയ�ിലൂെടയാണത്
നട�ിലാ�ിയിരി�ു�ത്.

4. ഉയർ� നിലയിലു� യുവാ�ളായ
ബിരുദധാരികെള മാ�തമ�, �ാപന�ിെ�
ഭാവി അംബാസഡർമാരാകു� മുഴുവൻ
ആളുകളുെടയും വ��ിവളർ�യാ� ന�ുെട
ല��ം.

5. അ�യുെട അനുക�, അന�മായ സ്േനഹം,
ആ�ാവിെ� വികാസപൂർ�ീകരണം
സാധ�മാകു�െത�െന? ൈദവകൃപ എ�െന
സ�ീകരി�ാം? എ�തിെന�ുറിെ�ാെ�
ധാരാളം പറയു�ു�്.

6. മൂല��ൾ, ന� െപരുമാ�ം, �പാർ�നകൾ,
ആ�ശമ�ിെ� ആധ�ാ�ിക ചര�കളുെട
നിർബ�ിത ആചരണം എ�ിവെയ�ുറി�്
ധാരാളം പറയു�ു�്.

ഇതിൽനിെ�ല�ാം അനുമാനിേ��ത്, ബിസിന�ും
ആ�ീയതയും ത�ിലു� കഴിവു�തും സൂ��വുമായ
സംേയാജനമാണ്. അതിെ�െയ�ാം േക��ബി�ുവായി
ചാൻസലറുെട �പശ��ിയും ഉയർ� ലാഭ�ിനായു�
ആ�ീയതയുെടയും സാം��ാരികതയുെടയും
ഉപേയാഗവുമാണ്. െത�ി�രി�രുത്, വ��ികൾ�ും
രാജ��ിനും ഉപകാര�പദമായ അർ��ിൽ മന�ുകെള
രൂപെ�ടു�ു�തിനു� ആ�ാർ�മായ കാ���ാട് ഇ�
എ�� ഉേ�ശി�ു�ത്. എ�ിരു�ാലും, ഈ
ഓർഗൈനേസഷ� െറ �പവർ�ന�െള ചു�ി��ിയു�



എ�ാ കാര��ളിലും അവ��ത കാണാവു�താണ്;
വ��തയ്�ായി ഇവ പരാമർശിേ��തുമാ�.

�ാപകരുെടയും ഭരണാധികാരികളുെടയും
ഫാ�ൽ�ിയുെടയും മതാ�തയിലൂെടയും
വിഭാഗീയതയിലൂെടയും ഉരു�ിരി� വിശ�ാസ�ളും
േബാധ��ളും െകാ�ുതെ�, ഹി�ുമതം, പാര�ര�ം,
സം��ാരം, ആ�ീയത, ആചാര�ൾ എ�ിവ ത�ിലു�
അപകടകരവും പ�പാതപരവുമായ
സഹവർ�ിത�വുമായി A േചർ�ുനിൽ�ുകയും
�പചരി�ി�ുകയും െച�ു�ുെവ�്
മന�ിലാ�ാവു�േതയു�ൂ. ഭ�രുെട ദൃ�ിയിൽ ഈ
മൗലികമായ മത�ഭാ�് അവെര ധൂർ�ും വ�കതയും
േവർതിരി�റിയു�തിൽനി�് തടയു�ു. േനെരമറി�്,
സം��ാരം, ആ�ീയത, ഗുരു രൂപെ�ടു�ിയ
ആചാര�ൾ എ�ിവയുെട കു�കാവകാശ�ിലൂെട
�പപ��ിന് ലഭ�മായ ഏ�വും മിക�ത് വാ��ാനം
െച�ാെമ�വർ�് ഉ�മേബാ��മു�്. ഇത് ഈ
സംഘടനയുെട മാ�തം �പ��മ�, മറി�് െപാതുവായ
അവ��തയ്�് കാരണമാകു�ു. കാരണം, ഇത്
സം��ാര�ിെ�യും ആ�ീയതയുെടയും
ൈകമാ��ിെ� മറവിൽ, ഗുരുവിേനാടും അവരുെട
സംഘടനേയാടും വിശ���ത വളർ�ിെയടു�ാൻ
സഹായി�ുകയാണ് െച�ു�ത്.

താെഴ�റയു� ഭാഗ�ളിലൂെട കട�ുേപാകുേ�ാൾ,
അമൃതവിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിെ� അധികാരികളുെട
കാ���ാട് ഈ േമഖലയുമായി വിച്േഛദി�െ��ി�ിേ�
എ�ു നമു�് സംശയി�ാം. അേതാ, ഭാവനാ
സ�ു�മായ മന�ുകളിൽ മുളെപാ�ിയ ദർശന�ൾ,
നയ�ളും ച��ളും ഒെ� കഴി�് �പാേയാഗിക
തല�ിെല�ുേ�ാൾ, ആത��ികമായി തിക�ും
വ�ത���മായ മെ�െ��ിലുമായി മാറു�താേണാ?
ഇതാണ് ന�ൾ ഒരുമി�് ഈ അധ�ായ�ിൽ അറിയാൻ
�ശമി�ു�ത്.



 

d. പരാതികളും വിമർശന�ള�ം (ഒരു
െതരെ�ടു�്):

ഇനി അമൃത-ഗുരുകുലസാ�മാജ��ിൽ എ�ാണ് കുഴ�ം
എ�ു നമു�് േനാ�ാം. �പതിവർഷം 18,000 കു�ികൾ
പഠി�ു� �ല�് െചറിയ രീതിയിലു� തട��ളും
െചറിയ ശതമാനം �പ��കരമായ േകസുകളും
ഉ�ാകു�ത് സ�ാഭാവികമാണ്. ഇ�തയും ഫീസ് താ�ാൻ
കഴിയു� മാതാപിതാ�ളുെട കു�ികൾ കുറ�്
വഷളായവരും നിർബ�ബു�ിയു�വരും ആകാൻ
സാധ�തയു�്. അേതസമയം, ഉയർ� തുക ഈടാ�ു�ത്
കണ�ിെലടു�ാൽ, നിലവാരമു� േസവനം
ആവശ�െ�ടാൻ അവർ�് അർഹതയു�്.
അമൃത��ൂ ളുകൾ ഉൾെ�ടു� ൈഹ�ർ-
മ�രസ�ഭാവമു� സ�കാര� േദശീയ
വിദ�ാഭ�ാസാ�രീ�ം ഈ അവസര�ിൽ ഓർ�ണം.
വിവര�ളുെട അടി�മർ�ൽ, �പതിേഷധി�ാനു�
അവകാശം, സംഘടന െചലു�ിയ സ�ർ�ം എ�ിവയും
നമു�് അനു��രി�ാം. ഈ സാഹചര��ിൽ,
പലേ�ാഴും അ�ാതമായി പരാതിെ�ടാൻ
ൈധര�െ�ടു� ധീരരായ ന�ൂനപ�ം, ഭയ�ാൽ
നി��ത പാലി�ു� അസംതൃ��രായ
നിശ�ഭൂരിപ��ിെ� ല�ണമാകാം. ഗുരുവിെ�
കുടുംബം എ�് വിളി�െ�ടു�
വിദ�ാഭ�ാസസാ�മാജ��ിനു�ിലും ആ�ശമ�ിൽ
ആചരി�ു േപാരു� ഒെമർ� സ��ദായം �പേയാഗി�ു�ു.
താെഴ െകാടു�ിരി�ു� ലി�് പരിമിതമായ
കാലയളവിൽനി�് ഞ�ൾ�് േശഖരി�ാൻ കഴി�
വിവര�ളുെട ഒരു െതരെ�ടു�് മാ�തമാണ്: ഒരുപാട്
ആഴ�ിൽ േപാകാൻ സമയമി�. വിവര�ൾ
എ�ാവർ�ും ലഭ�മാണ്. ആർ�ുേവണെമ�ിലും
ഗേവഷണം നട�ിേനാ�ാവു�താണ്.



എതിർ�പചരണ�ൾെ�തിെര നിര�രം
�പവർ�ി�ു�, ഇ�ർെന�് വൃ�ിയാ�ു�തിൽ
ൈവദഗ്ധ�മു� ആ�ശമ�ിെല ക��ൂ�ർ
െട��ീഷ�ൻമാരുെട ഒരു ടീമു�തുെകാ�്, കെ��ു�
ഏെതാരു വിവരവും വളെര േവഗ�ിൽ
അ�പത��മാേയ�ാം. ഏെത�ിലും വിമർശനം
�ശ�ി�െ�ടുകയും ന�ായെമ�് കരുതെ�ടുകയും
െച��ാലുടെന അതിെന അസാധുവാ�ു�
തിരു�ലുകൾ വ�ുേചരും. അതുെകാ�ുതെ�
അവെയ ഡൗൺേലാ� െച�ുകയും സ്�കീൻേഷാ�്
എടു�് വയ്�ുകയും െച�ു�താണ് ന�ത്. കുറ�്
മടു�ു� പണിയാണ്. പേ� െതളിവ് േശഖരി�ാനും
സൂ�ി�ാനുമു� ഒരു വഴിയിതാണ്.

1. വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഗുണനിലവാരം:

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഗുണനിലവാരം
മാതാപിതാ�ളും187 വിമർശി�ു�ു�്. എ�ാൽ
പരാതിെ�ടാനു� മ�ുകാരണ�ൾ
മറ�ുേപാകരുത്. ഇവർ ഗൾ� രാജ��ളിൽ
വിദ�ാർ�ികെള റി�കൂ�് െച�ു�തിനായി േമളകൾ
സംഘടി�ി�ു�ു. �ാപനം അതിെ� വാ��ാന�ൾ
പാലിേ��തും അത�ാവശ�മാണ്.

േകാേളജുകളിെല അധ�ാപന�ിെ�
ഗുണനിലവാരവും മെ�ാ��188. കാവ�ാ�കമായ
ദൗത��പ��ാവനകൾ�് യാഥാർ��വുമായി
യാെതാരു ബ�വുമി�. ചിലർ�് �ാപനം
െവറുെമാരു ത�ി�ാണ1്89 (ഈ വിമർശനം
�പധാനമായും എൻജിനീയറിം� ��ൂ ളിെന��ിയാണ്).
മ�ു കാര��ളിൽ മാേനജ് െമ� ് കഴിവുെക�തായി
കണ�ാ�െ�ടു�ു190. നിലവാരം വളെര
േമാശമാണ്, ഇത് പഠി�ാനു� െചലവ് കൂ�ു�ു.
പലയിട�ും സമതുലിതമായ കാ���ാടുകൾ നമു�്
കാണാെമ�ിലും നിലവാരം അവരുെട



അവകാശവാദം േപാെലയ� എ�ു നമു�്
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അകാരണമായി കു�ികെള മർ�ി� �പിൻസി�ലിനും
മാേനജ്െമ�ിനുെമതിെര പരാതിയു�യി�ാൻ
െബൽഗാം (േഗാവയുെട അടു�്) േകാേളജിെല
ര�ിതാ�ൾ കാ�സിൽ ഒ�ുകൂടി.
അധ�ാപകരിൽ ചിലർ�് േയാഗ�തയിെ��തും,
അധ�ാപകർ ഇടയ്�ിെട മാറു�തും ആയിരു�ു
മ�ു� കാരണ�ൾ. ഈ േലഖനെ� തുടർ�ു�
കമ�ുകൾ വളെര രസകരമാണ്. അധ�ാപകരുെട
ശ�ളം നൽകു�� സം�ാനമാെണ�്
അവകാശെ�ടു� ഒെര�വുമു�്; പിെ�
കു�ികേളാട് അ�െയ ആരാധി�ാനും അവരുെട
പു��ക�ൾ വാ�ാനും പറയു�ു�്. മെ�ാരു
ര�ിതാവ് പറയു�ത്, �പിൻസി�ാൾ ഒരു ഫ�്
�ാസ് േസ��ാധിപതിയാണ് എ�ാണ്. ഒ�ം
വിദ�ാഭ�ാേസതരജീവന�ാർ േമാശമായി
െപരുമാറു�ുെവ�ും ��ൂ ൾ നട�ു�ത്
ഗു�കളാണ് എ� തര�ിലു� കമ�ുകളും
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2. ഭ�ണ�ിെ� ഗുണേമ�:

വിദ�ാർ�ികൾ �ിരമായി ഗുണനിലവാരമി�ാ�
ഭ�ണം നൽകു� കാ�ീനുകെള�ുറി�്
പരാതിെ�ടു�ു. സാ��പ�ത�ൾ
കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, അെതാരു െത�ായ
ആേരാപണമായി േതാ�ു�ി�. കാ�ീൻ ഫീസ്
നിർബ�മാകുേ�ാഴും അവർ കാ�സ്
റേ�ാറ�ുകളിേല�ും �ാളുകളിേല�ും തിരിയാൻ
നിർബ�ിതരാകു�ു. 2019 ലു� ഈ
സാ��പ�തംേപാെല ഒരുപാെട�ം ഇനിയും
കാണാം.193



3. ട�ൂഷൻഫീസും മ�ു െചലവുകളും:

ഉയർ� ട�ൂഷൻ ഫീസ് എ�ത് എ�ാവരും
ആവർ�ി��പറയു� ഒരു �പ��മാണ്. നി�ളുെട
കു�ിെയ 3-4 വർഷെ� േകാഴ് സിനായി
േചർ�ുേ�ാൾ, എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും നി�ൾ�്
ഫീസ് വർ�ന� ഉ�ാേയ�ാം. ഒരു SMS വഴി ഇത്
നി�െള അറിയി�ു�താണ1്94. ഈ വർ�ന�,
ഫീസ് അടയ്�ാൻ കഴിയാ� വിദ�ാർ�ികൾ�്
�ടാൻ�ഫർ െകാടു�ു�ു. ഇത് നയപരമായി അവെര
പുറ�ാ�ു�തിന് തുല�മാണ്. മെ�ാരു േകാേളജ്
ക�ുപിടിേ��ത് അവരുെട ആവശ�മാണ1്95.
േകാ��ിനിടയ്�് ഫീസ് വർധി�ി�ു��
നിയമ�പകാരം െത�ാണ്. ആദ�േലഖന�ിൽ,
അവരുെട താ��ര�ം സംര�ി�ാൻ ത�ൾ�് ഒ�ും
െച�ാൻ കഴിയിെ��് ബ�െ�� സം�ാന
ഏജൻസികൾ സ�തി�തായി മാതാപിതാ�ൾ
സാ��െ�ടു�ു�ു. അവരുെട അഭി�പായ�ിൽ,
സ�കാര���ൂ ൾ മാേനജ്െമ� ് വളെര ശ�മാണ്.

അധികെ�ലവ് നൽകാൻ ര�ിതാ�ൾ
വിസ�തി�ാൽ, അടു� വർഷം കു�ികെള
�പേവശി�ി�ാതിരി�ുകേയാ ആവശ�മായ
പഠേനാപകരണ�ൾ നൽകാതിരി�ുകേയാ
െച��ുെകാ�് സ് കൂളിന് കു�ിയുെട വിദ�ാഭ�ാസം
അ�ിമറി�ാൻ കഴിയും. ��ൂ ൾ വിദ�ാഭ�ാസസമയ�്
ഫീസ് ചിലേ�ാൾ 4 മട�ുവെര വർ�ി�ി�ാൽ
�പതിേഷധി�ു� ര�ിതാ�േളാട് ഇവർ
േമാശമായി െപരുമാറിേയ�ാം.196

അതൃ��ി �പകടി�ി�് �പതിേഷധി�ു�
ര�ിതാ�െള ചിലേ�ാൾ േപാലീസ് അറ�്
െച�ാറു�1്97. സാധാരണയായി
�പാേദശികപ�ത�ളാണ് വ��ു തകൾ റിേ�ാർ�്

്



െച�ു�ത്. എ�ാൽ �പധാന പ�ത�ൾ അ�െയ
കൂടുതൽ അനുകൂലി�ു� �പവണത
കാണി�ു�ു.198

സ്േകാളർഷിപ◌്പിന് േയാഗ�ത േനടു�തിന്
നി�ൾ�് മിക� മാർ�് ഉ�ായിരി�ണം.
എ�ിരു�ാലും, ഒരു വർഷെ� കാ�ിരി�ിനും
നിരവധി ഓർ�െ�ടു�ലുകൾ�ുേശഷവും
ചിലേ�ാൾ തുക ലഭി�ു�ി�. സ് കൂൾ മാേനജ് െമ� ്
സർ�ാരുമായി ബ�െ��് ആവശ�മായ കാര��ൾ
െച��ുെവ�് അവകാശെ�ടുകയും ഇനിെയാ�ും
െച�ാനിെ��ുപറ�് ൈകെയാഴിയുകയും
െച�ു�ു199. സ്േകാളർഷി�ിന2്00 കാ�ിരി�ു�
ര�ിതാ�ൾ ചിലേ�ാൾ കടെ�ണിയിൽ
െപ�ുേപാകു�ു. നിർഭാഗ�വശാൽ ഇത് വർഷം
േതാറും ആവർ�ി�ു�ു.201

വിദ�ാർ�ികൾ നിരവധി മാസെ�
ഇേ�ൺഷി�ിനായി േപാകുേ�ാൾ, യൂണിേവ��ി�ി
സാധാരണഗതിയിൽ അവർ�്
അനുബ�താമസെ�ലവുകൾ തിരിെക നൽകണം.
എ�ാൽ അവർ കു�ികെള ഭീഷണിെ�ടു�ുകയും
െചലവ് തുക െകാടു�ാൻ ൈവകി�ുകയും
െച�ു�ു.202

പരാതികളുെട ൈസ�ിൽ203, ��ൂ ൾ തുട�ുേ�ാൾ
5000 രൂപ െഡേ�ാസി�് െച�ുകയും 3000 രൂപ വെര
മാ�തെമ അതിൽനി�് തിരിെക നൽകുകയും
െച�ു�ു�ു എ�് ഒരാൾ പരാതിെ�ടു�ു.
ബാ�ിയു� തുക മാേനജ്െമ� ് ൈകവശം
വയ്�ു�ു. എ�ാ വർഷവും എ�ാ
വിദ�ാർ�ിെയയും പിഴിയു�ത് ഒ�ു
സ���ി�ുേനാ�ൂ എ�ുകൂടി ഇയാൾ പറയു�ു.



(AN, ഈ തുക എ�ത വരുെമ�് നമു�് ഒ�്
കണ�ാ�ാം: 18,000 കു�ികൾ x 2000 രൂപ, അതായത്
6 േകാടി രൂപ. ഏ�വും കുറ�ത് 7.4 േകാടി രൂപ
�പതിവർഷം െഡേ�ാസി�് റീഫ�ായി ലഭി�ു�ു.)

ഈ പഠനെ�ലവ് ഒരു ഇ��ൻ ഇട�രകുടുംബം
എ�െന കാണു�ു എ�് േനാ�ാം. എെ�
കണ�ുകൂ�ൽ ശരിയാെണ�ിൽ േകാേളജിൽനി�ും
പഠി�ിറ�ി പ�ുെകാ�ം കഴിയുേ�ാൾ ഒരു
ജനറൽ �പാ��ീഷണർ ശരാശരി 10 ല�ം രൂപ204

വർഷ�ിൽ സ�ാദി�ു�ു. അതായത് മാസ�ിൽ
83000 രൂപ. അയാൾ�് എംബിബിഎസിന് പഠി�ു�
ഒരു മകനുെ��ിൽ, നാലര വർഷേ��് ട�ൂഷൻ
ഫീസ് 90 ല�ം രൂപയും, േഹാ�ൽ ഫീസ് 3,15,000
രൂപയും, കാ�ീൻ െചലവ് 3,10,000 രൂപയും, മ�ു
െചലവുകൾ എ�ാം േചർ�് 96 ല�ം
രൂപയുമാകും205. എളു��ിനുേവ�ി േഡാളറിൽ
എഴുതാം. അ�ൻ െകാ��ിൽ 13,500 േഡാളർ (10
ല�ം രൂപ) സ�ാദി�ുേ�ാൾ മകെ�
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് െചലവാ�ു�ത് 1,30,000 േഡാളർ
(1 േകാടി രൂപ) അെ��ിൽ മ�ു െചലവുകൾ കൂടി
കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ �പതിവർഷം, ഏ�വും
കുറ�ത് $29000 (21 ല�ം രൂപ). ഏകമകെ�
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി പിതാവിന് �പതിമാസ
ശ�ള�ിെ� 40% അെ��ിൽ �പതിമാസം $400
(33000 രൂപ) മാ�ിവയ്�ാൻ കഴിയുെമ�്
കരുതിയാൽ, മകെ� പഠന�ിന് പണം നൽകാൻ
അേ�ഹ�ിന് 24 വർഷ�ിലധികം േവ�ിവരും. ഇത്
നട�ു� കാര�മ�; �പേത�കി�് അേ�ഹ�ിന്
േഡാ��റാവാൻ താ��ര�മു� മൂ�ു മ�ളുെ��ിൽ!!
മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ഒ�ുകിൽ അയാൾ
ഇതിൽ കൂടുതൽ സ�ാദി�ണം അെ��ിൽ
അയാളുെട ഭാര� ഒരു േഡാ��േറാ എ��ിക�ൂ�ീേവാ
ആകണം അെ��ിൽ അവരുെട മാതാപിതാ�ൾ�്



കാര�മായ സ�ാദ�ം ഉ�ായിരി�ണം.
അതുമെ��ിൽ അയാൾ�് വാ��െയടുേ��ിവരും
അെ��ിൽ മകൻ സ്േകാളർഷി�് േഹാൾഡർ
ആയിരി�ണം. ഇതിെനാ�ും കഴി�ിെ��ിൽ,
അവൻ ത��ശാസ്�തം പഠി�ും, അത് 200 മട�്
െചലവ് കുറവാണ്. േഡാ��റായ അ�ൻ െവറും
ര�ുമാസം സ�ാദി�ാൽ മതിയാകും. എ�ാൽ
ഇ���ാർ അത�ധികം ല��േബാധം ഉ�വരാണ്.
വാർ�ക� ഇൻഷുറൻ� ഇ�ാ�തും ആൺമ�ൾ
തെ� വയ�ായ ര�ിതാ�ൾ�് െചലവിന്
െകാടുേ��ി വരു�തുമായ ഒരു രാജ��്
അതിജീവന�ിനായു� ഓ�ം ശ�മാണ്.

4. സംഭാവനയ്�ുേവ�ിയു� ശ�മായ
സ�ർ�ം:

സാ��പ�ത�ളിൽ പലേ�ാഴും
ഇ��ൻസമൂഹ�ി� െറ കടു�
മ�ര�മതെയ�ുറി�ു� പരാതി കാണാം.
എനി�് േജാലികി�ാൻ ന� ഒരു
�ാപന�ിൽനി�ും ബിരുദം കി�ു�താണ്
ഉ�മം. ന� നിലവാരമു� �ാപന�ൾ ഈ
സാഹചര�ം മുതെലടു�് ൈക�ൂലി േചാദി�ു�ു.
ഇതിെന അവർ “സംഭാവന”206 എ�് വിളി�ു�ു.
നി�ൾ ഈ പറ� “സംഭാവന” െകാടു�ാൻ
ത�ാറാെണ�ിൽ കു�ി അ��ിഷൻ െട�്
വിജയി�ു�ു. നിയമവിരു�മായതാെണ�ിലും
ഇ�ാര�ം സർ�സാധാരണമായതുെകാ�് ആളുകൾ
അതിെന�ുറി�് തുറ�ു സംസാരി�ു�ു207. ഒരു
��ൂ ളിൽ േചരു�തിനുമു�് വിദ�ാർ�ികൾ
നിർബ�◌ിതസംഭാവന എ�തയാെണ�്
കെ��ു�ു. േകായ��ൂരു�208 അമൃത ��ൂ ൾ
ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗിെല ഒരുദാഹരണം പറയാം.
സംഭാവനകൾ�ായു� വർ�ി��വരു�



അഭ�ർ�നെയ�ുറി�് ഒരു വിദ�ാർ�ിയുെട അ�
പരാതിെ��ു209. “�ടാൻ� ഫർ സർ�ിഫി��്”
ഫീസിനുപുറെമ, �ാപന�ിൽ കു�ി
പൂർ�ിയാ�ാ� വർഷേ���ു� മുഴുവൻ
പണവുമടയ്�ാൻ ��ൂ ൾ ആവശ�െ�ടു�ു.
അേതാെട അവർ അവിെട െപ�ുേപാകു�ു.

ചില സമയ�ളിൽ “സംഭാവനകൾ” ഒരു
അ�പതീ�ിത രൂപ�ിൽ വരാറു�് , ഈ
ഉദാഹരണ�ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ അവരുെട
കായിക ഉപകരണ�ൾ അമിത വിലയ്�് ��ൂ ളിൽ
നി�് വാ�ാൻ നിർബ�ിതരാകു�ു അെ��ിൽ
മെ�െ��ിലും; അവർ�് വരും വർഷേ��് പഠന
സാമ�ഗികൾ ലഭി�ി�, വർഷം േതാറും വിലകൾ
ചിലേ�ാൾ ഇര�ിയാകും. സ് കൂൾ ഫീസ് മു�്
ഗഡു�ളായി അടയ്�ാമായിരു�ു, എ�ാൽ
ഇേ�ാൾ എ�ാം മുൻകൂറായി നൽകണെമ�്
ര�ിതാ�ൾ വ��മാ�ു�ു210.

5. നിയമ�ളുെട അതിനിയ��ിതസ�ഭാവം:

േഹാ�ൽ നിയമ�ൾ എ�ാവർ�ും ബാധകമാണ്.
മാംസാഹാരം നിേരാധി�ിരി�ു�ു. �ാപന�ിന്
പുറ�ു� താമസം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ി�.
കാ�സിനു�ിലും േബാർഡിം� സ് കൂളിലും
െമാൈബൽ േഫാണുകളും ലാപ് േടാ�ുകളും
കർശനമായി നിേരാധി�ിരി�ു�ു. ഓേരാ തവണ
വീ�ിേല�് േപാകുേ�ാഴും, അവർ�് പണമട�്
ത�ളുെട േഫാൺ എടു�ുെകാ�ുേപാകാം.
ആ�ശമ�ിനടു�2്11 താമസി�ു� േഹാ�ൽ
നിവാസികൾ എ�ാ ദിവസവും രാവിെല
ലളിതാസഹ�സനാമവും,
അഷ്േടാ�രശതനാമാവലിയും (A യുെട ആകാം,
പേ� ഉറ�ി�ുപറയു�ി�) െചാ�ണെമ�തും

്



ൈവകി�് ഭ�ിഗാന�ൾ പാടണെമ�തും
നിർബ�മാ�. 2012-െല212 േലഖന�ിൽ നമു�്
കാണാം, ഒരു വിഷയ�ിൽ േതാ�ാൽ അതിനു�
ൈഫൻ 6000 രൂപയാണ് എ�്. ഒരാൾ തെ�
പിറ�ാളാേഘാഷി�ാൽ അതിനു� ൈഫൻ 25000
രൂപയും ആറുമാസെ� പുറ�ാ�ലുമാണ്.

ഈ ഡൽഹി േകാേളജ് നിയമ�ൾ േനാ�ുേ�ാൾ,
വൃ�ിയു� നഖ�ൾ, മുടിെവ�ൽ, മുടി
ൈഡയിംഗ് തുട�ിയവെയ കുറി�ു�
വിശദാംശ�ൾ കൂടാെത “ൈഫൻ” എ� പദം 11
തവണ പരാമർശി�െ��ി�ു�്.213

സ�ാരസ�ാത����ിേ�ൽ കടു�
നിയ��ണ�ൾ:

വിഷാദ�ിേലാ കലാപ�ിേലാ മാ�തം
കലാശിേ��ാവു� കഠിനമായ ശി�കേളാെട ഒരു
പി�ിരി�ൻ േസ��ാധിപത� ഭരണകൂട�ിന്
വിേധയരായ വിദ�ാർ�ികൾ
തടവിലാ�െ��തായും അനാദരവ്
അനുഭവി�ു�തായും �പ��ാവി�ുെകാ�്
നിേവദനം �പചരി�ി�ു. ഇ�െനയു�
വിദ�ാർ�ികൾ നിര�രം
നിരീ�ി�െ�ടു�വരാെണ�ും സ�ാത���മി�ാ��
ഒരുപാട് ബു�ിമു�ു�ാ�ു�ുെവ�ും അവർ
പറ�ു. എ�ാൽ വൃ�ിയും ഭ�ണ�ിെ�
ഗുണനിലവാരവും േപാലു� കടമകൾ ��ൂ ൾ
നിർവഹി�ു�ിെല��് അവർ കു�െ�ടു�ു�ു.
േനരം പുലരുംവെര പഠി�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ,
ദാഹം ശമി�ി�ാേനാ ഭ�ണം കഴി�ാേനാ
കഴിയാ�ത് വിഷമമു� കാര�മാെണ�് അവർ
പറയു�ു. കർഫ�ൂ നിയ��ണം
യു�ിരഹിതമായതും �പതിേലാമകരവും
നീതീകരി�ാനാവാ�തുമാെണ�് അവർ



കരുതു�ു. അവർ�് കാ�സിൽനി�ും
പുറ�ുേപാകാൻ ഗാർഡി� െറ പാസ് േവണം.
എ�ാൽ നാ�ിേല�് മട�ാൻേപാലും മാസ�ിൽ
ഒേ�ാ രേ�ാ തവണ മാ�തേമ ഇത് െകാടു�ൂ.
െപൺകു�ികെള സംബ�ി�ിടേ�ാളം കുറ�ുകൂടി
േമാശമാണ് കാര��ൾ. കാരണം ര�ിതാ�ളുെട
അനുമതി ഫാ��് ആയി വ�ാല�ാെത അവർ�്
പുറ�ുകട�ാൻ പ�ി�.
അവധിദിവസ�ളിൽേ�ാലും കു�ികൾ�്
കാ�സിന് പുറ�ുേപാകാൻ പ�ി�.
ഭ�ണ�ിനായി മതിൽ ചാടു� വിദ�ാർ�ികൾ
പിടി�െ��ാൽ അവർ�് ഒരു െസമ�ർ
സസ്െപൻഷൻ അെ��ിൽ പതിനായിരം രൂപ പിഴ
ചുമ�ും. പണം നൽകു� തടവുകാെരേ�ാെലയാണ്
ത�േളാട് െപരുമാറു�െത�് അവർ�് േതാ�ു�ു.
കാ�സിനു�ിൽ ത�ൾ നൂ�ാ�ുകൾ
പുറകിലാെണ�് െപൺകു�ടികൾ�് േതാ�ു�ു.
ത�െള മുതിർ�വരായി കണ�ാ�ണെമ�ും
��ൂ ൾ കു�ികെളേ�ാെല പരിഗണി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ിെ��ും അവർ പറയു�ു.
ലിംഗേഭദമി�ാെത രാ�തി 10 മണിവെര
ചു�ി�റ�ാൻ, പാസുകൾ േനാ�ാെത
അവധിദിവസ�ളിൽ വീ�ിേല�് േപാകാൻ,
െപൺകു�ികൾ�് ഫാ��് ഇ�ാെതയും ഒ�്
പുറ�ിറ�ാൻ, ഇതിെനാെ� േവ�ിയു�
സ�ാത���മാണ് അവരാവശ�െ�ടു�ത്.
യു�ിസഹവും വിേവകപൂർ�വുമായു�
നിയ��ണ�ളുെട ആവശ�കത അവർ
മന�ിലാ�ു�ു.214

6. ജീവിതവും പഠനവും:

2012-െല ഒരു ബി-െടക് വിദ�ാർ�ി
അ�ുവർഷ�ിനുേശഷം സർവകലാശാലയിെല215

� ീ ി ി



തെ� ജീവിതവും നിരാശയും ഇ�െന
വിവരി�ു�ു. യാ��ികമായ പഠനമു� ഒരു
ൈഹ��ൂ ൾ അ�രീ�ം, പതിന�ു െകാ�േ�ാളം
പഴ�മു� രീതികൾ; സാമൂഹിക ജീവിതമി�,
�കൂരവും പരുഷവുമായ നിരീ�ണം, േമാശം
ഭ�ണം, �പാർ�നകൾ, യൂണിേഫാമുകൾ,
സ�ീർ�വും പരിമിതവുമായ യാ�തകൾ,
ഗുണനിലവാരമി�ാ� ജലം, ഓേരാ
ച�ലംഘന�ിനും മാ�േപ�യുെടയും
പണ�ിഴയുെടയും നിര�രമായ ആവശ�ം. ഈ
പിഴ�ുക ചിലേ�ാൾ ഓേരാ ആ��യും മാറു�ു.

�ാപന�ിെ� മൂല�നിർ�യ�ിനായു� ഈ
ൈസ�ിൽ നമു�് കാണാം: വിദ�ാർ�ികള�െടേമൽ
േമാശം േമൽേനാ�ം, േമാശം മാേനജ്െമ� ്, െകാ�,
ജീവന�ാേരാടു� ന�ിേകട്,
�പസി�ീകരണ�ളുെട
ഗുണനിലവാരേ��ാളുപരി മ�ര�ിൽ
ആദ�െമ�ാനു� ഓ�ം.216

വിദ�ാർ�ികൾ ചിലേ�ാൾ അധ�ാപകർ�്
സ�കാര�പാഠ�ൾ നൽേക�ിവരുെമ�് മെ�ാരു
അഭി�പായം സൂചി�ി�ു�ു. കാ�സിന് ചു�ുമു�
മു�ുേവലി ൈവദ�ുതീകരി�ി�ുെ��ും ഒരാൾ
ക�ുപിടി�ു.217

ഈ േചാേദ�ാ�രൈസ�ിൽ218 പല കമ�സ്ും
നമു�് വായി�ാവു�താണ്; സൂ�ർൈവസർമാർ
ഇം�ീഷ് സംസാരി�ി�, അതുെകാ�് അവർ മ�ു
ഭാഷകൾ സംസാരി�ു� കു�ികെള
ഒ�െ�ടു�ു�ു. �ാസുകൾ നാലുമണി�്
അവസാനി�ുകയും െപൺകു�ികൾ
അ�രയാകുേ�ാേഴ�ും േഹാ�ലിെല�ുകയും
െച�ണം. െപൺകു�ികൾ�് അടു�ു�
േഹാ�ലിെല േ�ഷനറി�ടയിൽ ഒ�യ്�്



േപാകാനു� അനുവാദമി�. ത�െള െവറും
ആ�ിൻകൂ�ം േപാെലയാണ് പരിഗണി�ു�െത�്
അവർ�് േതാ�ു�ു. ആൺകു�ികള�െട
കൂെട��ാൽ സൂ�ർൈവസർ അവേരാട് ഒരുപാട്
േചാദ��ൾ േചാദി�ും. നിയമ�ൾ ഒരു
ജയിലിെലേ�ാെല വളെര കർ�ശമാ�.
േബാർഡിം� ��ൂ ളിൽ ഒരു ഡിസ്െപൻസറി ഇ�,
അതുെകാ�് അവർെ�െ��ിലും ആവശ�ം
വ�ാൽ പുറ�ുേപാകണം. ആൺകു�ികൾ �ടൗസർ
ധരി�ു�ത് നിേരാധി�ിരി�ു�ു. അവർ�്
എ�രയാകുേ�ാൾ േബാർഡിം� ��ൂ ളിൽ
എ�ിേ�രണം. കാ�ീനിെല ഭ�ണം ഇട�രം
നിലവാരം പുലർ�ു�ു. കാ�സിനു�ിൽ
െസൽേഫാണുകൾ വളെര പരിമിതമാെയ
ഉപേയാഗി�ാൻ പ�ുകയു�ൂ. മുഴുവൻ യൂണിേഫാം
നിർബ�മായും ധരി�ണം. നിയമ�ൾ എ�ാം
തെ� പഴ�ൻ രീതിയിലു�തും വിദ�ാർ�ികൾ�്
സ�ർ�ം ഉളവാ�ു�തുമാണ്.

പരസ�മായി വിമർശി�ാനും നിയമ�ളിൽ
മാ��ൾ നിർേ�ശി�ാനും അനുവദി�ു� ഒരു
വിദ�ാർ�◌ിേഫാറം സർവകലാശാലയിലില�.
വിമർശി�ു� വിദ�ാർ�ികൾെ�തിെര
സർവകലാശാല തിരിയു�ു. അതുെകാ�്
അ�ാതനായി തുടരു�താണ് ഉചിതം.
അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ അസഹനീയമാണ്. ഭ�ണം
േമാശമാണ് എ�തിന് അ��ിനിസ്േ�ടഷെ� മറുപടി,
“ആ�ശമ�ിൽ നൽകു� അേത ഭ�ണമാണ്
ഇവിെടയും നൽകു��” എ�ാണ്. പേ�
േമാശമാെണ�് പറയുേ�ാൾ ഞ�ൾ
ഭ��ാരെ��് അവർ മറുപടി െകാടു�ും. ഞ�ൾ
പണമടയ്�ു� വിദ�ാർ�ികളാ�.
ഡി�ാർ�്െമ� റുകൾ ത�ിലു�



സംഘർഷ�ൾേപാലും പരിഹരി�ാൻ
മാേനജ്െമ�ിന് കഴിയാ�തുെകാ�് അവർ
പരിപാടികൾ ക�ാൻസൽ െച�ു�ു. മയ�ുമരു�്
സംഭവ�ൾ േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�്
െച�ു�തിനുപകരം, ആ കു�ികെള
ഒഴിവാ�ുകയും െപാതു�ല�്
ധാർ�ികതെയ�ുറി�് പതിവായി
�പസംഗി�ുകയും െച�ു�ു.219

ഇതിെന�ുടർ�്, ഗൾ� രാജ��ളിൽ േപായി
പണ�ാരുെട മ�െള ക�ാൻവാ� െച�ു�
മുതിർ� യൂണിേവ��ി�ി ഉേദ�ാഗ�രുമായി
നട�ിയ കൂടി�ാ��െയ��ി വിദ�ാർ�ിയുെട
പിതാവ് സാ��െ�ടു�ു�ു. പഠനെ�ലവ് വളെര
ഉയർ�തും നിലവാരം വളെര താഴ്�തുമാണ്. മി�
അധ�ാപകരും പരിചയ�ുറവു� പുതിയ
ബിരുദധാരികളാണ്. അവർ�് ഇം�ീഷ്
സംസാരി�ാനും ബു�ിമു�ു�്. മി�േ�ാഴും
�ാസുകൾ തമിഴിലാണ്. പുറേമയു� കു�ികൾ
സംശയം േചാദി�ുേ�ാൾ അവെര പരസ�മായി
അപമാനി�ു�ു. മാേനജ്െമ�ിേനാട് ഒരു പിതാവ്
ഇതിെന�ുറി�് പരാതിെ��േ�ാൾ അവർ പറ�ു:
“നി�ൾ ന� അധ�ാപകെര െകാ�ുവരൂ,
ഞ�ൾ�് ആേരയും കി�ു�ി�. അവർ�് ഒരു
ല�ം രൂപവെര െകാടു�ാൻ ഞ�ൾ ത�ാറാണ്”.
കാ�സിൽ അടി�മർ�ലി� െറ അ�രീ�മാണ്.
ജീവന�ാർ കു�ികെള അപമാനി�ുകയും
േമാശമായി െപരുമാറുകയും മേനാവീര�ം
െകടു�ുകയും െച�ു�ു. ഇവേരാടു� േപടി
കാരണം കു�ികൾ ഒ�ുംതെ� തുറ�്
സംസാരി�ു�ി�. േഹാ�ലിെല ജീവിതസാഹചര�ം
പരിതാപകരമാണ്; �പേത�കി�ും ഭ�ണം.
ഇതിനാൽ കാ�സിെല സ�ത��
റേ�ാറ�ുകളിൽനി�ും �ാളുകളിൽനി�ും ഉയർ�



െചലവിൽ ഭ�ണം കഴി�ാൻ വിദ�ാർ�ികൾ
നിർബ�ിതരാകു�ു. കാ�ീൻ ഫീസ് തിരി�ു
നൽകെ�ടു�തല�. കാ�ീനിൽ ഇട�രം ഭ�ണം
വിള�ു�ത് കാ�സിെല റേ�ാറ�ുകൾ�്
കൂടുതൽ പണം സ�ാദി�ാൻ വഴിെയാരു�ു�ു.

മ�ു വിദ�ാർ�ികള�െട സാ��പ�ത�ിൽനി�ും
വിദ�ാർ�ിേ�മ�ിനായു� ഓഫീസ്
കാര��മമ� എ�് മന�ിലാ�ാം. മാേനജ്െമ�ിന്
വിദ�ാർ�ികേളാ� യാെതാരു ബഹുമാനേമാ
സഹാനുഭൂതിേയാ ഇ�; വിദ�ാർ�ികേളാ� എ�െന
െപരുമാറണം എ�ുേപാലുമറിയി�.
വിദ�ാർ�ികൾ�് പറയാനു�ത് േകൾ�ാെത
അവർ�ുേനെര ആേ�കാശി�ു�ു. അവരുെട
െപരുമാ�ം സർവകലാശാലയുെട ദൗത��ിന്
േനർവിപരീതമാ�.

വിദ�ാർഥിേ�മ ഓഫീസ്, ഡീൻ, ൈവസ്
�പസിഡ�ുമാർ എ�ിവർ സഹായ�ിനായി
സമീപി�ു� വിദ�ാർഥികള�െടേമൽ നിര�രം
ശകാരവർഷം െചാരിയു�തായി മെ�ാരാൾ
സാ��െ�ടു�ു�ു. അവർ കാ�ാള�ാെരേ�ാെല
െപരുമാറുകയും വിദ�ാർ�ികെള
നിരാശെ�ടു�ുകയും െച�ു�ു.

മെ�ാരാൾ ഭീഷണിെ�ടു�ു�
മേനാഭാവെ��ുറി�ും വാ�ാലു�
അധിേ�പ�െള�ുറി�ും പറയു�ു. അതുവഴി
�ാപനം യഥാർ��ിലു�
�പവർ�നൈവകല��െള മറയ്�ുകയും
േപാസി�ീവ് ഇേമജ് നിലനിർ�ുകയും െച�ു�ു.

ഭ�ണ�ിൽ പുഴു�െള കെ��ിയ സംഭവം
�ിതിഗതികൾ വഷളാ�ി. വിദ�ാർ�ികൾ



�പകടനം നട�ുകയും സഹായ�ിനായി
േപാലീസിെന വിളിേ��ിയും വ�ു.220

മെ�ാരു സാ��പ�തം221 ഇ�െനയാണ്: േ�പാ�ഗാം
സ�ീർണമല�; െപാതുവിദ�ാലയ�െളേ�ാെല
തെ�യാണ്. 90% ഫാ�ൽ�ികള�ം 90%
േ�പാ�ഗാമുകെള�ുറി�ും അ�രാണ്.
അഹംഭാവമു� ഡി�ാർ�് െമ� ് മാേനജർമാർ
യാെതാരു �പേയാജനവുമി�ാ�വരാണ്. ഇവർ�്
നി�ാര�പശ് ന�ൾ പരിഹരി�ാൻേപാലും
കഴിവി�. ഈ �ാപനം വംശീയവും ൈലംഗികവും
സാം��ാരികവുമായ വിേവചനം �പകടി�ി�ു�ു.
മലയാളികൾ (േകരളീയർ) �പിയ�രരാണ്.
�ാപന�ിെ� റാ�ിംഗാണ് ഏ�വും േമാശം;
േലാക�ിെല ഏ�വും മിക� േകാേളജ്
എ�വകാശെ�ടു� ഇവർ കു�ികേളാട് വളെര
േമാശമായ രീതിയിലാണ് െപരുമാറു�ത്. അയാൾ
കൂ�ിേ�ർ�ു�ു: “ഞാൻ, ആ�ാർ�മായി പറ�
ഈ വാ�ുകളിൽ ഉറ�ുനിൽ�ു�ു. പേ� ചില
കാരണ�ളാൽ േപര് െവളിെ�ടു�ാൻ
നിർ�ാഹമില�.” ഒരു കാര�ം വ��മാണ്.
വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ ബിസിന�് െസ�റുകളും
വിദ�ാർ�ികൾ ഉപേഭാ�ാ�ളുമായി മാറിയി�ു�്.
വിദ�ാർ�ികെളയും ജീവന�ാെരയും ഹി�ുമതം
ആചരി�ാൻ നിർബ�ി�ു�ു. ഹേലാ, ൈബ,
തീർ�യായും, ന�ി222 എ�ീ വാ�ുകൾ�ു
പകരമായി “നമശിവായ” എ�് പറയാൻ എ�ാവരും
നിർബ�ിതരാവു�ു. എ�ാ മാസവും
ജീവന�ാരുെട ശ�ള�ിൽനി�ു◌ം അ�യുെട
പരിപാടികൾ�ുേവ�ി ഒരു തുക നിർബ�മായും
കുറയ്�ു�ു. ഇത് നിയമവിരു�മാെണ�് അേ�ഹം
പറയു�ു.

്



ഇതിെന�ുറി�് 2010-െല ഒരു മുൻവിദ�ാർ�ി
പറയു�ു223: “മൂല��ൾ?? ഞ�ൾ�് മൂല��ള�
േവ�ത്. ന� അധ�ാപകെരയും ല��ർമാെരയും
പഠി�ാൻ ഒരു ന� അ�രീ�വുമാണ് േവ�ത് (...).
േയാഗ�ാസുകൾ, സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസം
(ഇെതാ�ും ഞ�ൾ�ാവശ�മില�)- ഞ�െള
വിശ�സി�ൂ... ഈ വിഷയ�ിനുേവ�ി ഒരു െടക്�്
ബു�ുവെര അവർ സമാഹരി�ി�ു�്224. അതിൽ
5000 വർഷ�ൾ�ുമു�് ഇ��യ്�്
ആണവായുധ�ൾ ഉ�ായിരു�ു. ജീൻസ്225

ഉ�ാ�ിയത് ന�ളാണ്... എ�തുേപാലു� ചില
�ഭാ�ൻ കാര��ൾ പറയു�ു. (...) മൂല��ൾ�്
�പധാന�മു�്; പേ� അവ ഒരു വിദ�ാർ�ി
േകാേളജിൽ േചരു�തിനുമുേ�തെ�
പഠി�ിരിേ�� കാര��ളാണ് (..) അധ�ാപകർ
അവരുെട േമഖലയിെല പുതിയ കാര��െള�ുറി�്
അ�രാണ്. അവർ�്
അടി�ാനകാര��ൾേപാലും അറിയി�. ഏതു
വിഡ്ഢിയാണ് അവെര നിയമി�ു�ത് എ�റിയി�.
(...) ഈ േകാേളജിെ� ന� വശ�ളിെലാ�്
എെ��ാൽ എ�ാവർ�ും ഒരു േജാലി കി�ു�ു!”

മെ�ാരു വിദ�ാർ�ി പറയു�ു: െനഗ�ീവ് കമ�ുകൾ
കൂടുതലായി േതാ�ു�ുെ��ിൽ ഇവരുെട
�പചരണവും കൂടുതലാണ്.

7. അധ�ാപകർ�ുേപാലും ഇ�െനയാണ്:

േകായ��ൂർ കാ�സിെല226 ജീവന�ാരുെട
സാ���ളും നമു�ു കാണാം: അത�ധികം
േജാലിഭാരം, ഒരുപാട് അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ േജാലികൾ,
ഗേവഷണ�ിനനുവദി� സമയ�ുറവ്,
അധ�ാപകെര അടിമകെളേ�ാെല കരുതു�ു,
�പേമാഷനുകളുെട അഭാവം, ശ�ളവർ�നവി� െറ



അഭാവ�ിെനാ�ം ഉ�തുതെ� കുറയ്�ാനു�
കാരണം കെ��ൽ, പലവിധ സാ��ിക
സംഭാവനകളുെട ആവശ�ം പറ�് ശ�ളം
കുറയ്�ുക, േജാലിയും വി�ശമവും ത�ിലു�
സ�ുലിതാവ�യുെട അഭാവം, െമഡി�ൽ
വിദ�ാർ�ികള�െട ശരാശരി നിലവാരം,
വിദ�ാർഥികൾ�ുേവ�ി സ�കാര�ജീവിത�ിെല
സമയംകൂടി ഉപേയാഗിേ��ിവരിക. കൂടാെത,
േകാവിഡ്-19 കാലയളവിൽ, മു�റിയി�ി�ാെത 50%
ശ�ളം കുറയ്�ുകയും അേതസമയം മുഴുവൻ
വർഷേ��ു� ട�ൂഷൻ ഫീസ് ഈടാ�ുകയും
െച��ി�ു�്. സാഹചര�ം േമാശമായി ൈകകാര�ം
െച�ുക; NRIF (National Institutional Ranking Framework)-
െ� നാഷണൽ റാ�ും യാഥാർ��വുമായി
യാെതാരു ബ�വും ഇ�ാതിരി�ുക,
അ�ാദമിജീവന�ാർ�് മാേനജ്െമ�ിേനാടു�
വിശ�ാസ�ുറവ്.

മെ�ാരു ജീവന�ാരെ� സാ��പ�തം227 ഇവിെട
കാണാം. പദ�െളാെ� ഏതാ�് ഒ�് തെ�യാണ്.
അേ�ഹവും പ�പാതെ��ുറി�്
സംസാരി�ു�ു. ശ�ള�ിൽ വർ�നവില�ാ�മ.
കഴിവ്, വിദ�ാഭ�ാസം, സ�ഭാവം എ�ിവ
�ശ�ി�ാെതയു� ആൾ�ാരുെട െതരെ�ടു�്.
ഒരുപാട് എൻജിനീയറിം� േകാേളജു�േ�ാൾ
ര�ിതാ�ൾ ഈ േകാേളജ് െതരെ�ടു�ു�ത്
അമൃത എ� േപര് െകാ�ാണ്. അടു�തായി,
മെ�ാരാൾ ഈ �ാപന�ൾ നിയ��ി�ു�
മതമാഫിയെയ�ുറി�് പറയു�ു. ഈ മാഫിയയുെട
�പവർ�ന�ൾ നിയ��ി�െ�ടു�ിെ��് മാ�തമ�,
ഇവർ ആ�ാർ�തെയ�ുറി��ം ജീവിത�ിെല
ലാളിത�െ��ുറി�ും വിനയെ��ുറി�ും
�പസംഗി�ു�ു. “സംഘ�ിെ� നീചമായ
�പവൃ�ികൾ” പുറ�ു വേര�തുെ��ും അയാൾ
പറയു�ു.

്



ഇതിെന�ുടർ�ുവ� മെ�ാരു കമ� ് േനാ�ാം.
നിലവാരമി�ാ� േ�പാ�ഗാമുകൾ, കഴിവി�ാ�
അധ�ാപകർ, അഹ�ാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ,
നി�ംഗരായ േനതാ�ൾ, അപര�ാ��മായ
െ�യ് സ് െമ�ുകൾ ഇ�െനെയാെ�യായി�ും
രാജ�െ� ഏ�വും ന� സർവകലാശാലെയ�്
അവകാശെ�ടു�ു. അയാൾ എഴുതു�ു:
“എ�ുെകാ�് ഈ േകാേളജ്
ഒഴിവാ�ണെമ�തിെന�ുറി�് ആയിരം
കാരണ�ൾ ഞാൻ ഇവിെട നിര�ാം; പേ�
എഴുതാൻ �ലം മതിയാകി�.”

8. കടു� മ�രവും ആ�ഹത�കളും:

130 േകാടി ആൾ�ാരു� ഇ��യിൽ മണി�ൂറിൽ
ഒരു വിദ�ാർ�ി ആ�ഹത� െച�ു�ു228. ഓേരാ
ദിവസവും 28 ആ�ഹത�ാറിേ�ാർ��കളാ�
രാജ�െ� േപാലീസിന് ലഭി�ു�ത്. 2018-ൽ, 10159
വിദ�ാർ�ികളാ� ആ�ഹത� െച��ത്. ന�ളിവിെട
ആ�ഹത�ാ�ശമ�െള�ുറിേ�ാ പരാജയെ��
�ശമ�െള�ുറിേ�ാ അ� പറയു�ത്,
ജീവെനാടു�ിയ കു�ികെള�ുറി�ാണ്.
അമൃതാവിദ�ാഭ�ാസ സ��ദായ�ിെല ഗുരുവിെ�
കപട-കുടുംബവും ഇതിെനാരപവാദമ�. അവിെട
ആ�ഹത�കൾ െപരുകു�ു�്. ചില
സാ��പ�ത�ൾ �പവർ�കർ മറ�ുവ�
ആ�ഹത�യുെട എ�വും വിളിേ�ാതു�ു�2്29.
ആരതി, ജിേത��, വേയാള, ഹർഷ എ�ിവർ
നിർഭാഗ�കരമായി ഇതിൽ വിജയി� കുറ�ുേപരാണ്:

a. ആരതി, 2009 മാർ�്: അ��ിനിസ്േ�ട�ർ
മാേനജരാൽ ഉപ�ദവി�െ�� ആരതി
മാർ�് 2009-ന് നാലാം നിലയിൽനി�ും
ചാടി ജീവെനാടു�ി.230



b. ജിേത��, 2012 ജനുവരി. പരീ�യിൽ
പരാജയെ��േ�ാൾ കന� പിഴ
ചുമ�ിയതിെന�ുടർ�് മനംെനാ�്
അയാൾ സ��ം മുറിയിൽ െക�ി�ൂ�ി.
അേ�ാഴും ശ�സി�ുെകാ�ിരു�ു
അതിനാൽ സുഹൃ�ു�ൾ അയാെള
സഹായി�ാൻ �ശമി�ു. എ�ാൽ ഇത്
ൈ�കം സീനാെണ�ുപറ�് ജീവന�ാർ
വിസ�തി�ു, േപാലീസ് വരു�തുവെര
കാ�ിരിേ��ിവ�ു. അവൻ
മരി�േ�ാൾ ഉേപ�ി�െ��ു.
പതിവുേപാെല േരാഷാകുലരായ
വിദ�ാർ�ികള�െട �പകടനം231. മെ�ാരു
േലഖന�ിൽ അവെ�
അവസാനനിമിഷ�െള��ി വിശദമായി
പറയു�ു�്. 2009 മുതൽ എഴുപേതാളം
നിയ��ണ�ളും മാനദ��ളും
മാ�െ��ി�ു�്. ഉദാഹരണ�ിന്
പിറ�ാളാേഘാഷം നിേരാധി�ിരി�ു�ു.
അവർ പറയു�ു: അവർ പണി
നട�ുെകാ�ിരി�ു� േഹാ�ലിൽ
താമസി�ുെകാ�് പണി
നട�ുെകാ�ിരി�ു�
യൂണിേവ��ി�ിയിൽ (2012) പഠി�ു�ു.
ചിലേ�ാെഴാെ� പാ�കളും ക�ും വയർ
കഷണ�ളും ഭ�ണ�ിൽ
കാണാറുെ��് അവർ വിവരി�ു�ു.
കാ�സ് േഡാ��ർമാർ
കഴിവി�ാ�വരാെണ�് പറയു�ു.
അവർ കു�ികൾ�് േവദനസംഹാരികൾ
െകാടു�ുകയും എ�് െചറിയ
ആവശ��ിനും േഹാ��ി�ലിൽ
പറ�ുവിടുകയുമാണ് െച�ാറു�ത്.
വിദ�ാർ�ികള�ം അധ�ാപകരും



ത�ിലു� ആശയവിനിമയം വളെര
കുറവായിരു�ു; അവർ
സംശയനിവാരണ�ിന്
ലഭ�മ�ായിരുെ��ും
പറ�ുവയ്�ു�ു. കായികം/
കളി�ലം ഇ�ാ�തിൽ അവർ�്
ദുഃഖമു�്. പരീ�കൾ പലേ�ാഴും
തേലദിവസം �പഖ�ാപി�ാറുെ��ും
േചാദ��ൾ പലേ�ാഴും പാഠ�പ�തി�്
പുറ�ുനി�ാകാറുെ��ും അവർ
പറയു�ു. കഠിനമായ നിയ��ണ�ളും
പീഡനവുമാണ് ജിേത��െയ
തിരു�ാനാകാ�ത് െച�ാൻ
േ�പരി�ി�െത�് േപാലീസ് സ�തി�ു232.

c. വേയാള, െസപ്�ംബർ 2019. െമഡിസിൻ
ആദ�വർഷം, അവൾ�് അനാ�മിയിൽ
ന� മാർ�് ലഭി�ി�. അതിനുേവ�ി
അവൾ�് കൂടുതൽ
പരി�ശമിേ��തായിവ�ു. അവളുെട
ആ�ഹത�യുെട കൃത�മായ കാരണം
മാധ�മ�ൾ�് ആ സമയ�്
അറിയി�ായിരു�ു233 . അവളുെട
സേഹാദരി ഒരു നിേവദനം234

�പസി�ീകരി�ുകയും അതിൽ
ആൺകു�ികെള�ാൾ
െപൺകു�ികൾ�ു� േശാചനീയമായ
അവ�കളും, കടു�
നിയ��ണ�െള��ി
െവളിെ�ടു�ുകയും െച�ു�ു�്.
അധ�ാപകരിൽനി�ു�
പി�ുണയുെടയും പരിശീലന�ിെ�യും
അഭാവെ��ുറി�ും അവർ
പരാമർശി�ു�ു. ഗുരുകുലം എ�ാേണാ

്



നി�ൾ പറ�ത്? േമാശം ഭ�ണം,
എേ�ാഴും അട�ുകിട�ു� ജി�ിെ�
വാതിൽ, കാ�സിന് പുറേ��്
േപാകു�തിനു� വില�്, െസൽേഫാൺ
ൈകവശം വയ്�ു�തിനു� വില�്
എ�ിവെയ�ുറി�ും പരാതി പറ�ു.
വിജയി�ാമായിരു� ഒരു െപൺകു�ിെയ
കുറി�ും ശരിയായ േമൽേനാട◌്ട�ിൽ
പൂർ�മായും തടയാൻ കഴിയുമായിരു�
ഒരു മരണെ��ുറി�ും അവൾ
പറയു�ു.

d. �ശീഹർഷ, ഒക്േടാബർ 2019. കാ�ീനിെല
ജല�ാമ�ിനും ഭ�ണ�ിെ� േമാശം
നിലവാര�ിനും എതിെരയു�
വിദ�ാർ�ികള�െട �പകടനെ��ുടർ�്,
ഈ യുവാവിേനാട് അവൻ െച�ാ�
കാര��ിെ� കു�ം ഏെ�ടു�ണം
എ�ുപറ�് ഭീഷണിെ�ടു�ി,
സ�തി�ിെ��ിൽ മ�ു പലെരയുംേപാെല
ഒരു വർഷേ��് സസ്െപൻ�
െച�ുെമ�ും പറ�ു. ഡിസി�ിനറി
കൗൺസിലി� മു�ാെക അവൻ െച�ാ�
കു�ം ഏെ�ടു�ാൻ വിസ�തി�ുകയും
അതിനുപകരമായി ശി�ി�െ�ടുകയും
െച��ു. ഈ സസ്െപൻഷ� െറ അർ�ം
അവെ� എൻജിനീയറി� അവസാന
വർഷം ന�മാകുെമ�ും, ഒരു വലിയ
ക�നിയിൽനി�ും ഉയർ� ശ�ളമു�
േജാലി ന�െ�ടുെമ�ുമായിരു�ു. ഈ
അനീതി സഹി�വ�ാെത അവൻ
ഏഴാംനിലയിേല�് കയറി തെ� ശരീരം
ശൂന�തയിേല�് വലിെ�റി�ു.
കഥയുെട �കൂരമായ വിേരാധാഭാസം



എെ��ാൽ, തെ� മകെന ഡിസി�ിനറി
കൗൺസിലിൽ അനുഗമി�ാൻ ആ�ഗഹി�
പിതാവിന് �പേവശനം
അനുവദി�ാ�തുെകാ�് പുറ�്
കാ�ിരിേ��ിവ�ു. ആ
െചറു��ാരൻ താേഴ�് ചാടിയേ�ാൾ
അവെ� പിതാവ് ഇെതാ�ുമറിയാെത
േഗ�ിന് മു�ിൽ
കാ�ുനിൽ�ുകയായിരു�ു. അയാളുെട
വിദൂരസാ�ിധ��ിൽ അവൻ താേഴാ�്
പതി�ു. പിതാവിെ�
സാ��മനുസരി�2്35, ആേരാഗ��ിതി
േമാശമായതിനാൽ മകെന
ആശുപ�തിയിേല�് മാ�ിെയ�്
പി�ീടാണ് അേ�ഹെ� അറിയി�ത്...
നിർഭാഗ�വശാൽ അേ�ഹം
േഹാ��ി�ലിെല�ിയേ�ാൾ
ആംബുലൻസിൽനി�് ഇറ�ു� തെ�
മകെ� ശവശരീരമാണ് ക�ത്. കുറ�്
നിമിഷ�ൾ�ുേശഷം തെ� മകൻ
എവിെടയാണ് വീണത് എ�ു കാണാൻ
േവ�ി േകാളജിേല�്
തിരിെ��ിയേ�ാേഴ�ും എ�ാം
വൃ�ിയാ�ിയി�ു�ാ-യിരു�ു.
അധ�ാപകർ ഉൾെ�െട 10 ജീവന�ാർ
േപാലീസ് എ�ു�തിനുമു�്
നില�ു�ായ അപകട�ിെ� എ�ാ
അടയാള�ളും തുട�ുമാ�ിയിരു�ു.
വിദ�ാർ�ി അ�ശ�മായി
വഴുതിവീെണ�ാണ് ഇവരുെട വാദം.
െതളിവ് നശി�ി�ൽ, ആ�ഹത�േ�പരണ
എ�ീ കു��ളാണ് ഇവർെ�തിെര
ചുമ�ിയിരി�ു�ത്. യൂണിേവഴ് സി�ി
ജീവന�ാരുെട പീഡനമാണ്



ആ�ഹത�യ്�് കാരണെമ�് േപാലീസ്
റിേ�ാർ�ിൽ പറയു�ു236.
ഇവർെ�തിെരയു� ചാർ� ഫയൽ
െച��ിരുേ�ാ എെ�നി�് അറിയി�.

ഈ ദുര��ിനുേശഷം അവെ�
സുഹൃ�ു�ൾ വിവിധ ലിഖിത�ളു�
��ാർഡുകൾ ഉപേയാഗി�് �പകടനം നട�ി.
“നി�ളുെട നിയമ�െള�ാൾ വിലയു�്
ഞ�ളുെട ജീവന്” എ�ും അതിൽ
എഴുതിയിരു�ു. 16 വർഷമായി ഈ
കാ�സിൽ �പതിേഷധ�ൾ പതിവാെണ�ും,
മാേനജ് െമ� ് െചവി െകാടു�ു�ി� എ�
കാരണ�ാൽ, ചുരു�ിയ കാലയളവിൽ ഇത്
ആറാമെ� ആ�ഹത�യാെണ�ും അവർ
സാ��െ�ടു�ി237. ഈ േലഖനം
ദുര��ിെ� കാരണമേന�ഷി�ു�ു238. ഒരു
വിദ�ാർ�ി�പതിനിധി പറയു�ു: “85000
രൂപയാണ് എ�ാവർഷവും ഞ�ൾ േഹാ�ൽ
ഫീസായി അടയ്�ു�ത്. ആ തുകയ്�്
വൃ�ിയു� ഭ�ണവും െവ�വും േപായി�്
അടി�ാനസൗകര��ൾേപാലും ഞ�ൾ�്
ലഭി�ു�ി�. ടാ�ുകളിലും േടായ് ല�ുകളിലും
െവ�ം ലഭി�ാ� ഒരുപാട് ദിവസ�ൾ
ഞ�ൾ�ു�ായി���്. നൂ��ത്
കു�ികളു� ഓേരാ േ�ാറിലും ആെക ഒരു
എമർജൻസി വാ�ർ ൈലനാണ് ഉ�ായിരു�ത്.
ഇതിെന��ി വിശദമായ വിവരണം
ബാ�ിയു� േലഖന�ിലു�്.239

പേ� 2010-ൽ, 19 വയ�ു� അമലയും ആ�ഹത�
െച��ിരു�ു; 2014-ൽ 19 വയ�ു� െലന ല��ണൻ,
േലാേകഷ്, ആന�് നിർ�ലൻ, 18 വയ�ു� ലീന
എ�ിവരും ജീവിതമവസാനി�ി�ു. അവസാനെ� മൂ�്



േപരും ഒേര കാ�സിൽ ഉ�വരായിരു�ു; 2015-ൽ
െവ��് കൃ��നും ജീവെനാടു�ിയതായി എനി�ു
മന�ിലായി. തുടർ�ു� വർഷ�ളിെല വിവരം
തിരയു�ത് ഞാൻ നിർ�ി. ഈ ഭയാനകമായ കണ�്
കൂടാെതയും ന�ൾ�് ജീവിതമു�്. എ�ാൽ ഈ
യുവാ�ാ�ൾ ഗുരുവിെ� കുടുംബമായ ഗുരുകുലെ�
ഇ�െ��ിരു�തായി േതാ�ു�ി�.

 

e. വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ആ�ഹത�:

ഇ��യിെല ‘വിദ�ാർ�ി ആ�ഹത�’ എ�
വിഷയെ��ുറി�് നമു�് ഒരു നിമിഷം ചി�ി�ാം.
അത് A അവരുെട വിദ�ാഭ�ാസ സാ�മാജ�ം ഈ രീതിയിൽ
െക�ി�ടു�ാൻ തീരുമാനി�ത് എ�ുെകാ�ാെണ�്
ന�െള മന�ിലാ�ാൻ സഹായി�ും.

ഇ��യിെല വിദ�ാർ�ി ആ�ഹത�കൾ ഒരു
യഥാർ�വിപ�ാ�. യുവാ�ളുെട, േലാകെ�
ഏ�വും ഉയർ� ആ�ഹത�നിര�ു�
രാജ��ളിെലാ�ാണിത്. ഇതിെ� ഒരു കാരണം
േകാളജിനുപുറേ��് വ�ാപി�ു�
വിദ�ാഭ�ാസസ�ർ�മാ�. ജയെ�യും ഉയർ�
വരുമാനെ�യും മാനി�ു� െപാതുസംസ്�ാരം
സ്�തീധനവും, െപൻഷൻ സംവിധാനവുമി�ാ�
സമൂഹ�ിൽ ഒരു വലിയ പ�ുവഹി�ു�ു�്.
കഠിനമായ നിയ��ണ�ളും അമിതഭാരവും അവെര
�ീണിതരും വിഷാദേരാഗികളുമാ�ു�ു. അവരുെട
മാനസികാേരാഗ�ം ശരിയായ രീതിയിൽ
പരിപാലി�െ�ടു�ി�. കു�ികളുെട േമലു� ഈ
സ�ർ��ി� െചറിയ രീതിയിൽ ര�ിതാ�ളും
ഉ�രവാദികളാണ്. കൂടാെത മാനസിക�പ���ൾ
സമൂഹം മറ�ുപിടി�ാൻ �ശമി�ു�ു. ഈ
േലഖന�ിെ� രചയിതാവ് സൂചി�ി�ു�ത2്40, എയിംസ്

്



(AIIMS- ശരി�ു�ത്, പകർ�ല�)
സർവകലാശാലയിേല�ു� �പേവശനം ഏ�വും
ബു�ിമു�ു� കാര�മാണ്. യു എസ് എയിെല എം ഐ ടി
അെ��ിൽ ഹാവാർ� േപാലു� �പശ��മായ
സ് കൂളുകൾ�് അ��ിഷൻ നിര�് 7%-9%
ആയിരി�ുേ�ാൾ എയിംസിെ� നിര�് 0.1% ആണ്. ന�
�ാപന�ിൽ േ�സ്െമ� ് ലഭി�ാ�വെര
പരാജയെ��വരായാണ് ഇ��ൻ സമൂഹം കാണു�ത്.
സർ�കലാശാലകൾ പഠന�ിെനാടുവിൽ അവരുെട
േ�സ്െമ� ് േശഷിയും ശ�ളനിര�ും
എടു�ുപറയു�ത് കൂടുതൽ സ�ർ��ി�
വഴിെയാരു�ു�ു. യുവാ�ളുെട െതാഴിലി�ാ��ാനിര�്
ഏകേദശം 22% ആണ്. മറുവശ�്, 130 േകാടി
നിവാസികളു� രാജ��്, അവരിൽ 50% 25 വയ�ിന്
താെഴയു�വരാണ്: അതായത് 14 േകാടി യുവാ�ൾ
െതാഴിൽരഹിതരാ�. ഓേരാ വർഷവും ര�ു-ര�ര
േകാടി കു�ികൾ ജനി�ു� ഈ രാജ�െ�
ൈദനംദിനജീവിതം എെ��് മന�ിലാ�ാൻ ഒരാൾ
ഇ��യിൽ (ആ�ശമ�ിനുപുറ�്) ജീവി�ിരി�ണം.

 

f. ഇ��യിെല സാഹചര�ം:

�ാപന�ളുെട െതരെ�ടു�ിെന��ി കൂടുതൽ
മന�ിലാ�ാൻ നമു�് ഇ��യിെല സാഹചര�ം
േനാ�ാം.

കുടുംബനിേ�പം:

2016-െല െഫയർ ഒ��ർവറിെല241 ഒരു വാർ�
�പകാരം ഇ��യിൽ, രാജ�െ� ഏ�വും മിക�
�ാപന�ളിേല�് �പേവശനം േനടു�തിന്
ത�ാെറടു�ു� സ�കാര� േകാ�ിംഗിെ� ഫീസിൽ
കഴി� 30 വർഷ�ിനു�ിൽ 250 അെ��ിൽ 500
മട�് വർധനവു�്. അേതസമയം ത�ാെറടു�ിന്

്



േവ�ു� വർഷ�ള�ം നാലുമട�് വർ�ി��.
വ�നയും അഴിമതിയും ശാശ�തമാെണ�്
പറയെ�ടു�ു. മധ�വർ�ര�ിതാ�ൾ ത�ളുെട
മാസവരുമാന�ിെ� മൂ�ിെലാ�് കു�ികൾ�ായി
സ�കാര� ട�ൂഷൻ �ാസുകൾ�ായി െചലവഴി�ു�ു.
ഈ ആവശ��ൾ�് പണം മുട�ാൻേവ�ി,
വരുമാനം കുറവു�വർ വാ�� അടയ്�ാനായി
ത�ളുെട വ��ു  വിൽേ��ിവരു�ു. എ�ാൽ
സ��ർ അവരുെട മ�െള വിേദശ�്
അയയ്�ു�ു. അതും േപാരാ�്
സർ�കലാശാലകളിൽനി�് പുറ�ുേപാകു� 75
മുതൽ 90% വിദ�ാർ�ികെള
വ�വസായ�ാപന�ൾ അേയാഗ�രായി
കണ�ാ�ു�ു.

സ�കാര�വ�വസായം:

േലഖനമനുസരി�് യൂണിേവ��ി�ി എൻേറാൾെമ� റ്
നിര�് 50 മുതൽ 95 ശതമാന�ിനിടയിൽ വരു�ു.
ഇ��യിൽ അത് 23% ആണ്. എൻജിനീയറിം�,
ബിസിനസ്, െമഡിസിൻ എ�ിവയിൽ
സ്െപഷ�ൈലസ് െച�� ഏ�വും �പശ��മായ
െപാതു�ാപന�ൾ രാജ�െ� 0.5%
�പേവശനവുമായിമാ�തം ബ�െ��ിരി�ു�ു. 75%
വിദ�ാർ�ികള�ം അമൃതെയേ�ാെല അഭിവൃ�ി
�പാപി�ു� വലിയ വരുമാനമു�ാ�ു�
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജ് സി��ിേല�്
േപാകു�ു. 50 മുതൽ 80% വെര
സ�കാര�സർ�കലാശാലകെള �പതിനിധീകരി�ു�
ഈ പുതിയ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളുെട
ഏ�വും വലിയ വിതരണ�ാരായി രാഷ്�ടീയ�ാർ
(AN, ഞാൻ ഗുരു�െളയും േചർ�ു�ു)
മാറിയിരി�ു�ു. ഇെതാെ�യാെണ�ിലും,
േലഖകൻ പറയു�തനുസരി�്, സ�ാത���ം ലഭി�് 70



വർഷ�ൾ�ുേശഷവും ഇ��യിൽ ഒരു
േലാേകാ�ര മൾ�ി ഡിസി�ിനറി റിസർ�്
യൂണിേവ��ി�ിയി�.

അമൃത സി�വും ന�ളും:

ഈ സ�ർഭ�ി� െറ െവളി��ിൽ,
നൂതനത�െ��ുറി�ും ഗുരുകുലൈശലിയിലു�
പരിശീലനെ��ുറി�ും ഇ�തയധികം ചർ�കൾ
നട�ിയി�ും, തിര�ീലയ്�ു പി�ിെല ചില
കാ��കളിലൂെട ഈ ബിസിന�ിെ� സാഹചര�വും
കാരണ�ളും മന�ിലാ�ാൻ എളു�മാണ്.
വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ� ദരി�ദെരയും നിരാലംബെരയും
പരിചരി�ു�തിനായി പാ�ാത�രിൽനി�ും
വർഷ�ളായു� ഫ�് േശഖരണ�ിലൂെടയാണ്
ഇെത�ാം ആരംഭി�െത�് നാം മറ�രുത്. ന�ളുെട
നി��ള�മായ ആ�വിശ�ാസ�ിലൂെടയാണ്
ഇതിെന െക�ിെ�ടു�ാൻ സഹായി�ത്. പടി�ാറ്
സ�ർശി�ുേ�ാൾ ഓേരാ പ�ണ�ിെലയും
അവസാനെ� പരിപാടിയിൽ
സംഭാവനകൾ�ായു� നിർബ�വും ൈപസയുെട
ഒഴു�ും നി�ൾ ഓർ�ു�ുേ�ാ? ഇത് ഞാൻ
നി�േളാട് േചാദി�ു� േചാദ�മാണ്: ഇെത�ാം
ക�ും പഠി�ും കഴി�േ�ാൾ, ദരി�ദേരാടു�
സഹായമന��തയും കാരുണ�വുമാണ് അമൃതെയ
നയി�ു�െത�് നി�ൾ ശരി�ും
വിശ�സി�ു�ുേ�ാ? ൈബനറിയിൽ
വിശ�സി�ാ�, കറു�്- െവളു�്
എ�ുമാ�തമ�ാെത, എ�ാ വിഭാഗ�ളുെട
മി�ശിതവും, ഈ കൃ�തിമത�വും വാണിജ�വാദവും
ഒരുപേ� അവരുെട ആ�ീയതെയ�ുറി�ു�
സ���മായിരി�ാം. എ�ാൽ, ന�ുെട സ���വും
ഇതാകണേമാ എ� േചാദ�ം നാം സ�യം
േചാദി�ണം.

 
്



g. സർവകലാശാല റാ�ിംഗ്:

അമൃത സർ�കലാശാല അവരുെട റാ�ി�ിെന��ി
എേ�ാഴും എടു�ുപറയു�ു. ഇത്
വി��നയ്�ുേവ�ിയു� ഒരു �പധാന കാര�മാണ്. ഈ
വ�വ�ിതിെയ �ഹസ�മായി മന�ിലാ�ാനും അതിെ�
േപാരാ��കൾ കാണാനും ഈയവസര�ിൽ അതിെ�
ഉപേയാഗെ��ുറി�് മന�ിലാ�ാനും നമു�് ഒരുപടി
പിേ�ാ�ുേപാകാം.

െബൽജിയം നാഷണൽ ന�ൂസ്േപ�റിൽ 2020 -ൽ
�പസി�ീകരി� “Voyage en absurdie: les rankings des
Universities”242 എ� േലഖനം ക�ി�ി ഓഫ് കാർ�
അ�ാദമിയ243 എ� അ�ാദമി�് ചി�ാ ശൃംഖല
ഒ�ി�തായിരു�ു. ഈ േലഖന �പകാരം “താരതമ�ം
യു�മ�”: സംഖ�കൾ
അഭിനിേവശമായു�വെരേ�ാെല, ൈവവിധ�മാർ�
അേനകം സവിേശഷതകളും വിേശഷഗുണ�ളും
ഒേരെയാരു സംഖ�യിൽ �പതിപാദി�ാൻ �ശമി�ു�ത്,
മനുഷ�ബു�ി�ും സർവകലാശാലയുെട അ��ിനും
ഏെറ�ുെറ അപമാനകരമാണ്. ചില ഉ�രണികൾ താെഴ
െകാടു�ു�ു:

വിവിധ �ാപന�ൾ �പസി�ീകരി� നിരവധി
റാ�ിംഗുകൾ ഉ�്. അവരുെട
മാനദ�മനുസരി�്, �ാപന�െള ഒേര
തര�ിേലാ ഒേര റാ�ിേലാ തരംതിരി�തായി
കാണു�ി�. “ഷാങ്ഹായ് റാ�ിംഗിെ�
മാനദ�ം േനാ�ുേ�ാൾ, ഈ റാ�ിംഗിൽ
ഒ�ാം�ാന�ു�തിനാൽ േലാകെ�
ഏ�വും മിക� സർവകലാശാലയായി േയാഗ�ത
േനടു�ത് അസംബ�മാെണ�് നി�ൾ�്
മന�ിലാകും.” �പകടന മാനദ��ളുെട
�പവണത കാരണം, ഒരർ�വുമിെല��ിലും
ആേപ�ികമാെണ�ിലും ഒരു കണ�്



ആവശ�മാണ്. ഇത് ബി�ിേയാെമ�ടി��് എ�
പുതിയ കപടശാസ്�തമാണ്. ഈ സൂചിക
വിലയിരുേ�� �പവർ�നരീതികള�െട ഒരു
നിർേ�ശകനാകു�ു എ�താണ് �പ��ം.
അ��ൾ�ായു� ഓ�ം ഗേവഷണ�ിെ�
ഗുണനിലവാരെ� േദാഷകരമായി ബാധി�ു.
�പസി�ീകരണ�ൾ�ായു� �ഭാ�മായ
ഓ��ിെ� ഫലമായി മൂല�ച�ുതി ബാധി� ഒരു
വരുമാനയൂണി�ായി �പസി�ീകരണം
മാറിയിരി�ു�ു. ഗേവഷണം, വിദ�ാഭ�ാസം,
സാമൂഹ�േസവനം എ�ിവയുെട നിലവാരം
െമ�െ�ടു�ാനു� ല���ൾ�ുപകരം
റാ�ിംഗ് സ് േകാർ െമ�െ�ടു�ു�തിനു�
ല��ം സർ�കലാശാലകെള �ഭാ�വും
െചലേവറിയതുമായ മ�രേയാ��ളിേല�്
വലി�ിഴ�ു. പണം സ�ാദി�ു�തിന്
ആവശ�മായ സൂചക�ൾ
സർ�ാ�കഗേവഷണെ� ഇ�ാതാ�ു�ു. ഈ
കരുണയി�ാ� മ�ര�ൾ േഡാ��റൽ
വിദ�ാർ�ികള�െട മാനസികാേരാഗ��ിൽ
നിരവധി വികലമായ ഫല�ൾ ഉ�ാ�ു�ു.
ഈ അ��േളാടു� അഭിനിേവശം
ശാസ്�തെ� വഴിെത�ി�ുകയും ശാസ്�തീയ
േജർണലുകെള സാരമായി ബാധി�ുകയും
െച�ു�ു. റാ�ിംഗിൽ ഉയരാൻ
സർ�കലാശാലകൾ വളെരയധികം
പരി�ശമി�ുകയും കാര�മായ െചലവ്
െച�ുകയും െച�ു�ു. േലാക�ിെല ഏ�വും
മിക� ആയിര�ിൽ ഇടംപിടി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു� ഓേരാ സർവകലാശാലയും
റാ�ിംഗ് �ാപന�ൾ�്, ആവശ�െ�ടു�
ഡാ� നൽകാൻ ടീമുകെള സ�മാ�ണം. 2011
മുതൽ, നിരവധി േകാൺഫറൻസുകളിലും
കൃതികളിലും ശാസ്�തീയമൂല�നിർ�യ�ിെല



വ�തിയാനെ�, നിർ�ായകമായി
വിലയിരു�ിയി�ു�് (േലഖന�ിൽ റഫറൻ�
ഉ�്). സർ�കലാശാല റാ�ിനുേവ�ി
ശാസ്�തമൂല�നിർണയം നട�ു� വിദഗ്�ർ
മാനദ��ൾ നി�യി�ി�ു�്. ഈ
മാനദ��ൾ പാലി�ിെ��ിൽ നി�ൾ ഈ
ഓ��ിൽനി�ും പുറ�ാ�െ�ടും. റാ�ിംഗ്
െച�ു� മി� �ാപന�ളും ഇവ
ലംഘി�ു�ു. മാധ�മ�ളും സർവകലാശാല
അധികൃതരും ഇ�ും ഈ റാ�ിംഗിൽ നൽകു�
�ശ� ഭീകരമാണ്. സർ�കലാശാല��്
ഭാരമാകു� മാേനജ്െമ� ് വ�തിയാനെ�
അടിവരയി�് കാണി�ുകയും അ��ളുെട
മായാേലാകം ഒരു െകണിയാെണ�്
കാണി�ുതരികയും െച�ു�ു.
സർവകലാശാലെയ ചര�ാ�ി മാ�ാൻ പണം
ആവശ�മു�്. ഈ െകണികൾ മാധ�മ�ൾ
ഇേ�ാഴും ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു�്; ഒരുേപാെല
അനവധി �പിൻസി�ൽമാരുെടയും
കു�ികളുെടയും അടു�്. സൂചക�േളാടു�
ഈ അഭിനിേവശം സർ�കലാശാലകള�െട
ഭാവിെയയും ഗുണനിലവാരമു�
ഗേവഷണെ�യും സ�ാധീനി�ു� മാരകമായ
അപകട�െള�ുറി�് ശാസ്�തവൃ��ളും
നിരവധി മൂല�നിർ�യവിദ��രും
േബാധവാ�ാരാണ്. റാ�ിംഗിൽ ഉയരാൻ
�ശമി�ു�തിലൂെട, ഓേരാ സർവകലാശാലയും
അന�മായ വിഭവസ��ു� ആംേ�ാ
സാ��ൺ മാതൃകയിൽ നിർ�ി�
സൂചക�ളുെട അ�ിൽ
വാർ�തുേപാെലയാകാൻ �ശമി�ു�ു. റാ�ിംഗ്
അവരുെട കാ�� മറയ്�ു�തിനാൽ,
സർ�കലാശാലയുമായി യാെതാരു
ബ�വുമി�ാ� ഒരു �ാപന�ിെ�

്



തല��് ഒരു ദിവസം അവർ സ�യം
കെ��ിേയ�ാം. ഇ�ര�ിലു�
മൂല�നിർ�യവും റാ�ിംഗും സൃ�ി�ു�
വിനാശകരമായ ചുഴിയിൽനി�് കരകയറാൻ,
ഈ റാ�ിംഗുകൾ നിരസി�ുകയും ഇനിയും
അവർ�് കീഴട�ാതിരി�ുകയും െച�ു�
ഒരു �പ�ാന�ിെ� േനതൃത�ം
ഏെ�ടു�ു�തിൽ സർവകലാശാലകൾ
ബഹുമാനി�െ�ടും.

ഈ വായനസ�ർഭം അമൃത സി��ിെ� ഭാഗെ�
റാ�ിംഗിലു� അഭിനിേവശം മന�ിലാ�ാൻ
സഹായി�ു�ു. �ാപന�ിെ� അ�ാദമിക്
ൈസ�ിെല244 േപജ് പരിേശാധി�ുേ�ാൾ, “1” എ�
അ��ളുെട വിന�ാസം നമു�ു കാണാം, അതായത്
ഇതിൽ ആദ�ം, അതിൽ ആദ�ം എ�ി�െന.
സർ�കലാശാലയുെട േപജുകളിൽ, ഇ��ൻ NIRF245

(National institutional ranking frameworks) �പകാരം,
നാലാമതാണ്; യഥാർ��ിൽ പതിമൂ�ാം
�ാന�ാണ്. അവരുെട െവബ്ൈസ�ിെല 2020-െല
ലി�ിൽ കാണാം. ഇതും ഒരു ന� റാ�് തെ�യാണ്.

യുൈണ�ഡ് ന�ൂസ് ഓഫ് ഇ��യിെല246 2019-െല
േലഖന�ിൽ, ൈടംസ് ഹയർ എജുേ�ഷൻ ല�െ�
ഡാ� ഓഫീസർ അമൃത വിശ�വിദ�ാപീഠ�ിന്
ഇ��യിെല ആദ�െ� സ�കാര�സർവകലാശാല എ�
സർ�ിഫി��് െകാടു�ി�് പറ�ു: “സർ�ിഫി��്
നൽകു�തിൽ വളെര സേ�ാഷമു�്. കാരണം അ�
സർ�കലാശാല ശരി�ും ഒരു മിക� �ാപനവും
േലാക�ിെല �പമുഖ�ാപന�ളിൽ ഒ�ുമാണ്.”
േലാക�ിെല? �ിതിഗതികൾ യഥാർ��ിൽ
എ�ാെണ�റിയാനും, അതിെ� അ�ാരാഷ്�ട റാ�ിംഗ്
കെ��ാനും “േവൾ� യൂണിേവഴ് സി�ി റാ�ിംഗിെ�”
ൈസ�ിൽ േനാ�ിയാൽ അത് 801-ാം �ാന�ിനും



1000-ാം �ാന�ിനും ഇടയിലാെണ�് കാണാം.
ഇവിെടെയ�ുേ�ാൾ 200 �ാപന�ളു�247

ബാ�ുകളായി�ാണ് റാ�് െച�ു�ത്; അത�ാെത
വ��ിഗതമായ റാ�ിംഗ�.

ആവശ�മു� കണ�ുകൾ സ�യം ഉ�ാ�ുെമ�്
നമുെ��ാവർ�ും അറിയാം. ചുരു�ി�റ�ാൽ
എ�ിനാണ് അ��ിനുേവ�ിയു� ഈ �ഭാ�മായ
ഓ�ം? വരുമാന�ിനു േവ�ി�െ�. ഞാൻ
എ�തേ�ാളം മിക�തായി േറ�ുെച�െ�ടു�ുേവാ
അ�തയും കൂടുതൽ വിദ�ാർ�ികെള ഞാൻ എൻേറാൾ
െച�ുകയും എെ� േസവന�ൾ�് കൂടുതൽ തുക
ഈടാ�ുകയും െച�ും.

നാഷണൽ അസ�് െമ� ് ആൻ� അെ�കഡിേ�ഷൻ
കൗൺസിൽ (NAAC)248 ഇ��യിെല
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ�് േ�ഗഡ് നൽകു�ു.
അമൃതയുെട A ആണ2്49. ഇതിനുമുകളിൽ A+, A++ എ�്
രെ��ം കൂടിയു�്; െമാ��ിൽ 7 തല�ളുമു�്.

ഒരു െസർ�് എ�ിൻ എടു�് അഴിമതിയും
യൂണിേവ��ി�ി റാഗി�ും എ�ു ൈട�് െച��ാൽ
നി�ൾ�് ധാരാളം ലി�ുകളും വിവര�ളും ലഭ�മാകും.
റാ�ിംഗ് വാ�2്50 േ�ാഗിൽനി�ു� ഈ േലഖനം
െതളിയി�ു�തുേപാെല, �പ��ം
യഥാർ��ിലു�താ�. ഇതിൽ കാൺപൂരിെല ഇ��ൻ
ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ് െടക് േനാളജിയുെട (ഇ��യിെല
“യഥാർ��ിൽ” ഏ�വും മിക� സർവകലാശാലകളിൽ
ഒ�്) ഡയറ��ർ പരാമർശി�ു�ു: “അധ�ാപന
ഗേവഷണനിലവാരവും േജാലിനിയമനവുമ� റാ�ിംഗ്
നി�യി�ു�ത്, പകരം അത് �ാപന�ിെ� പണം
െചലവാ�ാനു� കഴിവുകെള
അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്. ലി�ിൽ ന� റാ�്
േനടണെമ�ിൽ എ�ിൽ 1 േകാടി വെര നൽകണം” എ�്



അേ�ഹം അവകാശെ��ു. ഇേ�ഹം പറയു�ത്
സത�മാെണ�ിൽ, അമൃത വാ�ി�ുവയ്�ു� പണം
കാണുേ�ാൾ അ�ാഡമിക് �ാപന�ിെ�
റാ�ി�ിെന�ുറി�് അതിശയമി�.

േലഖന�ിൽനി�ും USA യിലു�251 ഒരു േകാേളജ്
ഉപേദശകെ� വാ�ുകൾ: “കൃത�മായ
കണ�ുകൂ�ലുകളും കുത���ളുംവഴി
േകാേളജുകളിെലയും സർവകലാശാലകളിെലയും റാ�്
െച�ു�ത് വികലവും �ഭമാ�കവും ആത��ികമായി
നാെമ�ാവരും പ�ിടു� ജനാധിപത�മൂല��ൾ�്
ഹാനികരവുമാണ്. ഒരി�ൽ�ൂടി നിരാലംബർ
പരാജിതരാകു�ു. അവർ പരാജയെ�ടുേ�ാൾ ന�ളും
പരാജയെ�ടു�ു.” േറാബർ�് എൽ വുഡ്ബറി, മുൻ
�പസിഡ� ് െമയിൻ യൂണിേവ��ി�ി, USA. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു� ന�ൂ ഇം��് േബാർഡിൽ
�പസി�ീകരി� േലഖനമാണിത്.

ഇടയ്�് വ�േ�ാഴും ഇതുേപാെല െചറിയ
ആ�ീയചി�കൾ േകൾ�ാനും ഒരു സുഖമാണ്.

ഈ �ഭാ�മായ ഓ�ം സാമൂഹികതെയയും
ധാർ�ികതെയയും ആ�ീയസൂ��തകെളയും
�ാപന�ളുെട യഥാർ� അ�ാദമിക് മൂല�െ�യും
മറയ്�ു� മ�ര�ിെ� �പാഥമികരൂപെ�
�പതിനിധീകരി�ു�ുെവ�് ന�ൾ�്
മന�ിലാ�ാവു�താണ്. അത് ന� േപാെല
മന�ിലുറ�ി�ുക... ഞാൻ ഒരി�ൽ�ൂടി പറയു�ു,
“ഈ �ഭാ�മായ ഓ�ം സാമൂഹിക, ധാർ�ിക,
ആ�ീയസൂ��തകെളയും �ാപന�ളുെട യഥാർ�
അ�ാദമിക് മൂല�െ�യും മറയ്�ു� മ�ര�ിെ�
�പാഥമികരൂപെ� �പതിനിധീകരി�ു�ു.” അതുെകാ�്
ശാസ്�തീയവും ധാർ�ികവും ആ�ീയവുമായ മികവ്
അവകാശെ�ടു� ഒരു �ാപനം റാ�ിനായു�
ഓ��ിൽ പെ�ടു�ു�ത് ആ�ര�ജനകമാണ്, അേ�?



പഴയകാല മുതലാളി��ിെ� ജീർ�ി�
ദിേനാസറുകെള ൈകകാര�ം െച�ു� �പതീതിയാണ്
ഉ�ാ�ു�ത്, അവർ ഒ�ാം�ാനെ��ാൻ േവ�ി
വഴിയിലു� സകലതിെനയും െഞരി�മർ�ു�ു.
കുറ�ുകൂടി സൂ��മായി പറ�ാൽ ന�ൾ സം��ാരം,
ആഴ�ിലു� �പതിഫലനം, ബു�ി, സൂ��ത
എ�ിവയുെട അഭാവം ഒെ� വീ�ും
അഭിമുഖീകരി�ു�ു. പേ� നിർഭാഗ�വശാൽ, ഈ
�ാപന�ിൽ ഇ�രം കാര��ൾ ശീലി�ുേപായി. 

യഥാർ��ിൽ ഇ��ൻ സർ�കലാശാലകളിൽനി�്
േനടു� ബിരുദ�ൾേപാലും, വികസിതരാജ��ളിൽ
അംഗീകരി�െ�ടു�ി�. അതായത് റാ�ിനുേവ�ി
�ാപന�ൾ അമിതാേവശവും �ഭാ�വും
െചലേവറിയതുമായ കാര��ൾ െച��ാലും,
വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശ�് േജാലി െച�ണെമ�ിൽ
അവരുെട ഡിേ�ാമകൾ അംഗീകരി�െ�ടുകേയാ
അെ��ിൽ പരീ�കളിൽ വീ�ും വിജയം േനടുകേയാ
െച�ണം. ഇതാണ് ഈ േലാക�് ശരിയായ യാഥാർ��ം.
ഇത് െപെ��ുതെ� ന�െള അവസാനചി�യിേല�ു
നയി�ു�ു: ഇത് വിദ�ാർ�ികൾ�്
ഉപകാരെ�ടു�ിെ��ിൽ പിെ� ഇതുെകാ�്
ആർ�ാ� ലാഭം? ഉ�രം നി�ാരമാണ്: ക�നി�്,
�മി�ണം ഗുരുകുല�ിെ� വി�ുവരവ് തെ�യാണ്
ല��ം.

 

h. അമൃത-ൈശലിയിലു� ഗുരുകുലം:

ഇനി നമു�് അമൃത�ാപന�ൾ അഭിമാനം െകാ�ു�
ഗുരുകുലെ���ിയും ഗുരുശിഷ�പര�രെയ�ുറി�ും
സംസാരി�ാം.

2002 െസപ്�ംബറിൽ െകാ�ിയിെല എയിംസ്
ആശുപ�തിേയാട് േചർ�ു� െമഡി�ൽ ഫാ�ൽ�ി



ഉദ്ഘാടനം െച��ു. സംഘടന എഴുതിയ
േലഖന�ിൽനി�ു� ഒരു ഉ�രണി ഇതാണ്:252

“മൂല�ാധി�� ിതവിദ�ാഭ�ാസം നൽകാനും
ശാസ്�ത�ിെ�യും ആ�ീയതയുെടയും
സമന�യ�ിലൂെട യുവതലമുറയുെട സ�ഭാവം
രൂപെ�ടു�ു�തിനുമാണ് േകാേളജ് പാഠ�പ�തി
രൂപക��ന െചയ് തിരി�ു�ത്. അ�െന
ജീവിത�ിൽ പുേരാഗതിയും സമൃ�ിയും
ൈകവരി�ാനു� അവരുെട ആ�ാർ�മായ
പരി�ശമ�ൾ നിസ�ാർ�മായ േസവനം
നൽകാനു� ആ�ഗഹവുമായി െപാരു�െ�ടു�ു.
ഒരു ഗുരുകുലം മാതൃകയിലാണ് േകാേളജുകൾ
രൂപെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. ഓേരാ സംഘം
വിദ�ാർ�ികൾ�ും അ�ാദമിക മാർ�ദർശന�ൾ
നട�ാനും വ��ിത�ം വളർ�ിെയടു�ാനും
സഹായി�ു� ഒരു െ�പാഫസർ ഉ�്. േകാേളജ്
�പിൻസി�ൽ പറയു�ത് േകൾ�ൂ..: “മിക�
േഡാ��ർമാെര സൃ�ി�ാൻ മാ�തമ�, ഇത് അ�യുെട
�ാപനമായതിനാൽ അവരിൽ േസവനാധി�� ിത
മാനസികാവ� �ാപി�ാനും കൂടിയാണ്
ഞ�ൾ �ശമി�ു�ത്.”

നമു�് ഒരു നിമിഷം നിർ�ാം. വിദ�ാർ�ികെള
േമൽേനാ�ം വഹി�ുക എ�ത് സാധാരണയായി
യൂണിേവ��ി�ി െ�പാഫസർമാരുെട േജാലിയേ�?
അതിെനയേ� മാർ�ദർശനം എ�ു പറയു�ത്?
കാനഡയിെല െഷർ�ബൂ�് യൂണിേവ��ി�ി നൽകിയ
നിർ�ചനം ഇതാണ്: “ഒരാളുെട വ��ിപരവും
െതാഴിൽപരവുമായ വികസനവുമായി ബ�െ��
ല���ൾ�നുസൃതമായി ആ വ��ിയുെട
�പേത�കാവശ��ൾ നിറേവ�ു�തിനായി ഒരു
ഉപേദ�ാവ് ദീർഘകാലമായി നൽകു�
രഹസ�സ�ഭാവമു� സ�േമധയാ ഉ� സഹായവും,



നൽകിയിരി�ു� പരി�ിതിയിലു� പഠനവും”253

എ�ാണ്. അമൃത സർ�കലാശാല
വാണിജ�ാവശ��ൾ�ായി �ാസി�ൽ
പര�രാഗതാശയ�െള ജന�പിയമാ�ു�തിനുപുറെമ
എ�ാണ് ഇ�ത സവിേശഷമായി െച��ത്?

ഇ��യിൽ �പശ��നും ഒരുപാടു െമഡൽ
ലഭി�ി�ു�തുമായ, മഹാനായ ഒരു ശാസ്�ത�ൻ 2011-
ൽ എഴുതിയ ഒരു േലഖനം വിവിധ പ�ത�ാപന�ൾ
ഏെ�ടു�ു.254 255 ആ�ീയതെയ�ുറി�ും
ശാസ്�തെ��ുറി�ും ദീർഘമായി സംസാരി�ു�
അേ�ഹം പറയു�ു, “അ� പുരാതന
ഗുരുകുലസ��ദായെ� പുനരു�ീവി�ി�ുകയും അത്
വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ഒരു പുതിയ പരിവർ�നം
െകാ�ുവരികയും െച��ു” എ�്. ശരി�ും എ�ാണ്
പുനരു�ീവി�ി�ത്? ലാഭ�ിനായി പാര�ര�െ�
ഉപേയാഗി�േതാ? ത��ചി�കയായ അമൃതെയ
ഉ�രി�ാൻ ശാസ്�ത�ിെ� മഹാനായ മനുഷ�ൻ
ഭയെ�ടു�ി�: “പരമമായ സത�ം അെ��ിൽ അറിവ്
അത് ഒേ�യു�ൂ, ര�ി�. ശാസ്�തീയവും
ആ�ീയവുമായ അറിവുകൾ എ�െന വ�ത���മാകും?
ര�ും ഒേര സത��ിെ� ര�് വ�ത���മുഖ�ളാണ്. (...)
ആ�ീയമായ അറിവ് മന�ിെന എയർക�ീഷൻ
െച�ു�ു; ശാസ്�തീയമായ അറിവ് ശരീരെ�യും.
മനുഷ�രാശി�് ര�ും ആവശ�മാണ്.” വിഷയ�ിെ�
വാചാേടാപെ�യും ശാസ്�തീയസ�ഭാവെ�യും ഒരാൾ
അഭിന�ി�ും. ഈ േലഖനെമഴുതാൻ അേ�ഹ�ിന്
എ�് േ�പാ�ാഹനമാണ് ലഭി�െത�് ആ�ര�െ�ടും.
ഏ�വും വലിയ ബൗ�ികവും മഹ�ായതുമായ
ശാസ്�തമന�ുകൾേപാലും വിശ�ാസ�ിനും
അ�വിശ�ാസ�ിനും കഴിവു�വരാെണ�്
ഓർ�ി�ുക. അവർ അവകാശെ�ടു�തിന്
വിരു�മായി അവരുെട മന�ിൽ ശാസ്�തവും
വിശ�ാസവും ത�ിൽ ശരിയായ ഒരു വിഭജനമു�്.



വിദ�ാർ�ികള�െട െതാഴിൽൈവദ���ം
െമ�െ�ടു�ാൻ ല��മി�ു െകാ�ു� സൗജന�
യൂണിേവ��ി�ി ഡി�ൻ� സേ�ാർ�് േ�പാ�ഗാമിെന
“ഓൺൈലൻ ഗുരുകുലം”256 എ�ാണ് വിളി�ു�ത്.
കുറ�് േഫാേളാ-അ�ും റിേമാ�് േകാ�ിംഗും ഒെ�യായി
ഈ ഗുരുകുലം അമൃതയുെട ഒരു പുതിയ തരംഗമാണ്.
ആ�ീയ�പവർ�ന�ളിലും ഈ സംവിധാനം
�പേയാഗി�െ�ടു�ു�്. പേ� അത്
പണമടേയ്��തും െചലേവറിയതുമാണ്.
യഥാർ��ിൽ അതിൽ ഈ പര�രാഗതാശയ�ളുെട
അർ�ം എ�ാെണ�് ന�ൾ�് ഈ കൃതിയുെട ര�ാം
ഭാഗ�ിൽ കാണാം.

അവസാനമായി ഒരി�ൽ�ൂടി പറയാം. അമൃത
അടി�ാനപരമായി ഗുരുകുലെ��ുറി�ും
പര�രാഗത�പദർശന�െള�ുറി��ം
കാര�മാ�ു�ിെ��് നമുെ��െന അറിയാം? ഈ
പര�രാഗതവ�വ�യിൽ അമൃത ഏർെ�ടു�ിയ
പിഴകൾ അത് തുറ�് കാണി�ു�ു. യുവാ�ളിൽ
ആവശ�മി�ാെത െചലു�ു� അധികസ�ർ�ം
കാണുേ�ാൾ ഇ��ൻ വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായം േവ��ത
മ�രാധി�� ിതമ�ാ�തും ഉത്ക��  ഉളവാ�ാ�തും
ആെണ�തുേപാെലയാണ്. ഈ അധികസ�ർ�ം
േചർ�ു�തിൽ �ാപന�ിന് ഒരു മടിയുമി�, കാരണം
റാ�ിംഗിൽ മുേ�റുകയും അവിെട തുടരുകയും
െചേ��ത് സർവകലാശാലയുെട ആവശ�മാണ്- അതിന്
വിദ�ാർ�ികള�െട വിജയം അനിവാര�മാണ്.
അടി�ാനപരമായി, അവരുെട വ��ിപരമായ
വികസനം, േ�മം, മാനസികാവ�, സേ�ാഷം
അെ��ിൽ ജീവെന�ാൾ ഒെ� മുകളിൽ നിൽ�ു��
റാ�ിംഗും �ാപന�ിെ� വിജയവുമാണ്.
ചുരു�ി�റ�ാൽ, വി�ുവരവ് തെ�യാണ്
ല��െമ�ർ�ം.



 

i. ശാസ്�തവും ആ�ീയതയും/ പടി�ാറും
കിഴ�ും

A യും അവരുെട �ാപന�ളും സ�ീകരി�, ഇ��യിൽ
�ിരമായി േകൾ�ു� ആ�ീയതയും ശാസ്�തവും
എ� ആശയെ��ുറി�് നമുെ�ാ�് െചറുതായി
വിലയിരു�ാം. കാ�സ് െവബ്ൈസ�ിൽ ഉ�ത്
ഇതാണ്:

“ശാസ്�തവും ആ�ീയതയും സമന�യി�ി�ു� ഒരു
പഠനാ�രീ�ം സർവകലാശാല കാ�സ് �പദാനം
െച�ു�ു.”257

ശാസ്�ത�ിെ�യും ആ�ീയതയുെടയും ഏകീകരണം
പതി�ാ�ുകളായി ഇ���ാെര ആകർഷി� ഒരു
വിഷയമാണ്. അവർ�് അവരുെട മതം,
ആ�ീയയു�ികൾ എ�ിവയിെല
തത�ശാസ്�തപരമായ നിഗമന�ൾ ശാസ്�തീയമാെണ�്
െതളിയിേ��ത് വളെര �പധാനമാണ്. അവരുെട
വാദ�ിൽ ശാസ്�തീയമായി ഒ�ുമിെ��ിലും ഈ ചർ�
എ�ാേയ്�ാഴും വളെര അഭിന�ി�െ�ടു�ു. 1984-െ�
അവസാനം എെ� മുൻവിധിയു� ആശയ�ളുമായി
ന� സേ�ശം �പചരി�ി�ാൻ ഞാൻ യൂേറാ�ിൽ
തിരിെ��ിയേ�ാൾ, ഇ�ര�ിലു�
�പഭാഷണ�ിലൂെട ഞാൻ േ�പ�കെര �പതികൂലമായി
അ�ുതെ�ടു�ി. ശാസ്�ത�ിേലാ
സാേ�തികവിദ�യിേലാ �പത��മാേയാ
പേരാ�മാേയാ ഇടെപടു� ആർ�ും അവരുെട
വിശ�ാസെ�യും ആ�ീയതെയേയാ മതെ�േയാ
ശാസ്�തവുമാേയാ സാേ�തികവിദ�യുമാേയാ
സമന�യി�ിേ�� ആവശ�മി�. മെ�ാരു തര�ിൽ
പറ�ാൽ, ആെര�ിലും �പണയ�ിെ�
ശാസ്�തീയ�പഖ�ാപനം നട�ിയി�ുേ�ാ? വാദം
ശാസ്�തീയമാെണ�ിൽ ന�ുെട �പണയഭാജന�ിന്



ന�ുെട �പണയം േബാധ�െ�ടുേമാ? ഇതിൽ
യാെതാരർ�വുമില�. പടി�ാറുകാർ�് ഈ ര�്
വശ�ളും അതാത് �ല�ളിൽ വയ്�ു�താണ്
തൃ��ികരം. കൂടാെത, പാ�ാത�ർ ത�ളുെട �പേത�ക
ആ�ീയസമീപനം ശാസ്�തീയമാെണ�്
േബാധ�െ�ടു�ാൻ എ�ാ വിധ�ിലും �ശമി�ു�
ഇ���ാെര വാ�ല�േ�ാെടയും
സഹതാപേ�ാെടയും �ശ�ി�ു�ു. ത�ളുെട മതവും
ആ�ീയതയും വിശ�ാസവും അവ��വും
അ�വിശ�ാസവുമാകാെമ� ചി� ആഴ�ിൽ
േവരൂ�ിയ പുരാതനമായ സാം��ാരികേബാധ�ിൽ
നി�ാേണാ ഉടെലടു�ു�ത്? ഒരുപേ�
െകാേളാണിയലിസ�ിെ� പി�ുടർ�യാകാം.
അവരുെട ദാർശനികവും ആ�ീയവുമായ
�പഭാഷണ�ൾ ഈ േബാധ�ാൽ ആഴ�ിൽ
മുറിെ��ിരി�ു�ു. ഇത് ഇ��ൻ ആ�ാവിൽ േവരൂ�ിയ
ഒരു സം��ാരമായി മാറിയിരി�ു�ു; അമൃത
വിദ�ാഭ�ാസ സ��ദായെ��ുറി�ു� �പചരണ�ളിൽ
ഇത് ധാരാളമായി കാണാം.

അമൃതയുെട �പഭാഷണ�ളിൽ �ീരിേയാൈട�് പല
രൂപ�ിൽ കാണാവു�താണ്. യുവാ�ളുെട
�ബാ�ുമായി ബ�െ��് നട�ു� �പഭാഷണം
പര��രവിരു�മാണ്. പാ�ാത�രാജ��ളിൽ ബു�ി
അമിതമായി ഉപേയാഗി�ാൻ േ�പാ�ാഹി�ി�ി�.
എ�ാൽ ഇ��യിലിത് േനെര മറി�ാണ്. താഴെ�
ചി�ത�ിൽ നമു�് കാണാം, ഇട�ു�ത്
പടി�ാറിനും വലതുവശ�ു�ത് ഇ��യ്�ും
േവ�ിയാണ2്58.



ഇടതുവശ�ു� ചി�തം ഒരു ട�ീ�ാണ്,
വലതുവശ�ു�ത് ഒരു േകാേളജ് േ�ാഗിൽ നി�ാണ്.

ബു�ിയുെട ആധിപത�മാണ് ജീവിതനിലവാര�ിെ�
തകർ���് കാരണെമ�് പറയു�ത്, ക�ിയുെട
ആധിക�മാണ് മനുഷ�ജീവിത�ിെ� നാശ�ിന്
കാരണെമ�് പറയു�തുേപാെല െത�ാണ്. ഈ
വിചി�തമായ �പ��ാവന ആെരയും
ബു�ിമു�ി�ു�തായി േതാ�ു�ി�.

 

j. അമൃതയുെട
വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായെ��ുറി�ു�
ചി�കൾ:

എ�ാ വിവര�ളിൽനി�ും സാ���ളിൽനി�ും
നാെമ�ാണ് എടുേ��ത്? സത��ിൽ എ�ാ
വിദ�ാർ�ികളുെടയും പരാതികൾ
മുഖവിലെയ്�ടു�ാൻ പ�ി�. സ��ം ജീവിത�ിെല
നിയ��ണ�ളും പരിമിതികളും യുവാ�ൾ ഈ വളരു�
�പായ�ിൽ പഠി�് വരുേ�ാഴു�ാകു� ചില
�പ���ളാകാം. എ�ാ കഥയ്�ും ര�് പ�മു�്.
എ�ിരു�ാലും, ഒരുവശ�് പറയാ� കാര��ളുമായി
ഒരു ഔേദ�ാഗിക വിവരണവും മറുവശ�് പറയാ�
കാര��ൾെ�ാ�ം കലാപ�ിെ�യും ഭയ�ിെ�യും
വിവരണവുമു�തിനാൽ, ഞാൻ ഇ�തേയ പറയൂ:
തീയി�ാെത പുകയു�ാവി�. യാഥാർ��വും
ഔേദ�ാഗിക �പ��ാവനയും ത�ിൽ �പ��മു�തായി
കാണു�ു. ഈ എ�ാ േപായി�ുകളും A െയ
ചു�ി��ിയു� എ�ാ�ിെ�യും ല�ണമാകയാൽ
യഥാർ��ിൽ �പ��മുെ�� നിഗമന�ിൽ
ഒരാൾെ��ിേ�രാം. ഉറ�്!! ഓേരാരു�ർ�ും
അവരവരുെട ഗേവഷണ�ളും നിഗമന�ളുമാണ്.

ി ി ി �



“അനുക�യുെടയും ബു�ിയുെടയും മികവിെ�യും
ദ�ീപുകൾ” എ� പരസ�വും അവകാശവാദ�ളും
നട�ു� അമൃതാ��ൂ ളും സർ�കലാശാലയും ഒരു
അപവാദമ� എ�ാണ് ഏ�വും ചുരു��ിൽ
പറയാനു�ത്. ഇതിൽനി�ും ഉരു�ിരി�് വരു�ത്,
ദരി�ദർ�ു� സൗജന�വിദ�ാഭ�ാസെ�
പി�ുണയ്�ു�ുെവ�് കരുതി ഈ വ�വ�ിതി�്
ധനസഹായം നൽകിയ പാ�ാത�ർക◌്ക് വി�ഴി�ത് ഒരു
സാഹചര��ിലും ഒ�ുേപാകി�. വിേരാധാഭാസെമ�്
പറയെ�, മഹ�ായ ഒരു മനുഷ�സ് േനഹിയായ േനതാവ്,
മഹ�ായ ഒരു ആ�ീയഗുരു എ� �പതി�ായയാണ്
അവർ സംഭാവനകൾ േശഖരി�ാൻ ഉപേയാഗി�ു�ത്.
എ�ി�ും അവർ ഒരു വിദ�ാഭ�ാസ��വടം
നട�ുകയും, തെ� ഇേമജ് വ�് മാർ��് െഷയറുകൾ�്
അധികമൂല�ം നിര�രം സ��മാ�ുകയും, പഴയ
പര�രാഗതസ����െള അവരുെട േന��ിനായി
വഴിതിരി�ുവിടുകയും െച�ു�ു. ഇെത�ാം നി�െള
എ�ിെന�ുറി�ാണ് ചി�ി�ാൻ േ�പരി�ി�ു�ത്?
ഒരുപേ� വ�ന? അവർ എ�ാവെരയും
വ�ി�ുകയാെണ� േബാധ�ം അവർ�ിേല�?

❖ സമാനതകളി�ാ� ആ�ീയഗുരുവിെനയും,
അനുക�യുെട മാതാവിെനയും, ൈദവ�ിെ�
അവതാരെ�യും കെ��ി എ�ു
വിചാരി�ു� അവരുെട ഭ�െരയും
അനുയായികെളയും അവർ വ�ി�ു�ു;

❖ െചലേവറിയതാെണ�ിലും അസാധാരണമായ
�ാപനം കെ��ിെയ�് കരുതു�
വിദ�ാർ�ികെളയും അവരുെട
മാതാപിതാ�െളയും ചൂഷണം െച�ു�തും
െകാ�യടി�ു�തുമായ രീതിയിൽ അവർ
വ�ി�ു�ു;

❖ ദരി�ദരുെട േപരിൽ ല��ണ�ിന് പണം
േശഖരി�്, അവെര അത് കാണി�ുകേപാലും



െച�ാെത അവർ ആ പാവ�െളയും
വ�ി�ു�ു;

❖ നികുതി ഒഴിവാ�ാൻേവ�ി ചാരി�ിപദവി
കാണി�് ഇ��ൻ ഭരണകൂടെ� വ�ി�ു�ു;
വാണിജ�ാവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗി�ു�
ഭീമമായ സംഭാവനയുെട കാര��ിലും
ഇതുതെ�യാണ് സംഭവി�ു�ത്;

❖ സംഭാവന നൽകു� ഇ��ൻ
നികുതിദായകെനയും അവർ വ�ി�ു�ു,
സം�ാനനികുതിയുെട പേരാ�മായ
�പേയാജനം ലഭി�ു�ി�.

ആേഗാള അമൃതസംവിധാനം നുണകളും വ�നകളും
നിറ�താണ്. ദരി�ദർ�ു� ആേരാഗ�സംര�ണം
അമൃത ആേരാഗ�സ��ദായ�ിെ� ഒരു െചറിയ
ഭാഗെ� മാ�തേമ �പതിനിധീകരി�ു�ു�ൂെവ�ിൽ
ദരി�ദർ�ു� സൗജന�വിദ�ാഭ�ാസം എ�ിെന
�പതിനിധീകരി�ു�ു? അമൃതവിദ�ാഭ�ാസസ��ദായം
�പതിനിധീകരി�ു� ഭീമാകാരമായ ധനഫാ��റിയുെട
അടു�് നിസാരമായ ഒരു ചി�തം മാ�തമായി
അവേശഷി�ു�ു!!

ചിലസമയം സൗജന�വിദ�ാഭ�ാസം ദയനീയാവ�
ഉ�വരുെട അടു�ുവെര എ�ാറു�്. ഉദാഹരണ�ിന്
ഇവിെട, �ഗാമീണവനിതകെള സൗജന�േകാ��ു കൾ�്
േചർ�ു�ു. പേ� എ�ിനാെണ�് അവർ�റിയില�.
ക��ൂ�ിംഗ് പഠി�ാനാെണ�് കരുതി അവർ ആേവശം
െകാ�ു�ു. കാരണം വീ�ിലു� ക��ൂ�ർ െതാടാൻ
ഭർ�ാ��ാർ അവെര അനുവദി�ാറി�. േകാ��്
തുട�ുേ�ാഴാണ് �ംബിംഗ് പഠി�ാനു� െവർച�ൽ
ക��ൂ�ർ പാഠ�ളായിരു�ു259 അെത�് അവർ�്
മന�ിലാകു�ത്. ചിലർ നിരാശരാകു�ു; എ�ാൽ
ബാ�ിയു�വർ അ�യിലു� വിശ�ാസവും
സംഘടനയുെട വിശ�ാസ�തയും കണ�ിെലടു�്
തുടരു�ു. ഇത് ന�ൾ�്/ഭ�ർ�് ഹൃദി�മാണ്:
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“നമു�് എ�ാണ് േവ�െത�് േദവി�് നേ��ാൾ
ന�ായി അറിയാം, അതിനാൽ എ�ാം ന�ിേയാെട
സ�ീകരി�ണം!” എ�ാം UN260 െ� െചലവിൽ
നട�ു�താണ്. ആക��ികമായി, ഈ േലഖനം
വിപരീതവാചാേടാപ�ിെ� ഉ��ലമായ
ഉദാഹരണമായതിനാൽ, വരികൾ�ിടയിൽ
വായി�ാനു� നെ�ാരു വ�ായാമമാണിത്;
ഭ�മന�ിെ� ശു�മായ ഉ���ം. ഈ മാനസിക
കസറ�് ഔേദ�ാഗിക�ഗ��ളിേലാ സംഘടന
ശുപാർശ െച�ു�േതാ അെ��ിൽ സ് േപാൺസർ
െച�ു�േതാ ആയ ഭ�രുെട സാ���ൾ
എ�ിവയിൽ �പേയാജന�പദമായി �പേയാഗി�ും.

േലഖന�ിെ� രചയിതാവ് മാനുഷികസംരംഭ�ൾ
എ�ു വിളി�ു�ത് വാ��വ�ിൽ, �പാേദശിക
െതാഴിൽവിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെടയും
സാമൂഹികപി�ുണയിലൂെടയും വരു�
�ഗാമീണവികസന സംരംഭ�ളാണ്. ഓർഗൈനേസഷ� െറ
അസാധാരണമായ സ��ുമായി
താരതമ�െ�ടു�ുേ�ാൾ േലാകെമ�ാടുമു� െചറിയ
ബ���ുകളു� ല��ണ�ിന് എൻ ജി ഒകൾ, ഇേ�ാൾ
ഇതാണ് െച�ു�ത്. അതുെകാ�് അവർ
െകാ�ിേഘാഷി�ു�തുേപാെല അസാധാരണേമാ
അനിതരസാധാരണമാംവിധം ഉദാരേമാ അ�, �പേത�കി�്
അ�ാരാഷ്�ട�ാപന�ൾ �ാപി� ഓർഗൈനേസഷൻ.
താരതേമ�ന നിഴലിൽ �പവർ�ി�ു� എ�മ� െചറുകിട
എൻജിഒകൾ അവരുെട �പവർ�നെ��ുറി�്
വീ�ിള�ു�ി�. അവർ തെ� കുടുംബകാര��ൾ�ും
േജാലികൾ�ുമിടയിൽ ഇതിനുേവ�ിയും സമയം
കെ��ു�ു. അവരുെട ഈ �പവൃ�ിെയ
മഹത�വൽകരി�ാൻ ആരും തെ�യി�. റിേ�ാർ��കൾ
അമൃതയിൽ ഫ�ുേശഖരണം കൂ�ാൻേവ�ി
ഉപേയാഗി�ു�ു, ഇേത ഫ�്, പണമട�ു�
സ�കാര�വിദ�ാഭ�ാസവ�വ�ിതിയിേല�്
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കു�ിവയ്�െ�ടു�ു. അവർ ധാരാളം കഴിവു�
ആൾ�ാെര ഉപേയാഗെ�ടു�ി, ഫ�ിെ� ഒരു െചറിയ
അംശം ഉപേയാഗി�ാലും, മാനുഷിക�പവർ�ന�ി� െറ
വ�ാ��ി �പദർശനേയാഗ�വും
�പാധാന�മർഹി�ു�തുമാ�ും. എ�ാൽ അവരുെട
വിദ�ാഭ�ാസവ�വ�െയ െമാ�മായി
വീ�ി�ു�തിലൂെട, സൗജന�വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി
സമർ�ി�ിരി�ു� യഥാർ�ാനുപാത�ള�ം
നിേ�പവും നമു�് ന�ായി മന�ിലാ�ാനാകും.

ദരി�ദരായ ആയിര�ണ�ിനാളുകെള
പരിശീലി�ി�തായി േലാക സംഘടന
അവകാശെ�ടു�ു, ഇത് െവർച�ൽ പരിശീലനമാണ്.
ഉപകരണ�െള�ാമായി ഒരു െ�പാഫഷണലിെനെ�ാ�്
വരു�തിെന�ാൾ െചലവ് തുേലാം കുറവാണ്
െവർച�ൽ പരിശീലന�ിന്. ഒരു ലാപ് േടാ�്
ക��ൂ�റുമായി ഭ�െന (െവ��ാരൻ)
അയയ്�ുകയും �ഗാമവാസികെള അനിേമഷനും
വീഡിേയായും കാണി�ുെകാടു�് പാ�ിലാ�ുകയും
െച�ു�ു.

 

k. പര��രവിരു� �പഭാഷണം

ന�ൾ ക�തുേപാെല, ബൗ�ികമായി അത�ുേ�ജനം
ലഭി� പടി�ാറ് എ� A യുെട ആശയം, വ��ു തകൾ�്
അനുസൃതമായത�. 35 വർഷമായി പടി�ാറൻ
രാജ��ൾ സ�ർശി�ി��ം 40 വർഷമായി പതിവായി
പാ�ാത�രുമായി ഇടപഴകിയി�ും യാഥാർ��വുമായി
െപാരു�െ�ടാ� തിക�ും �ീരിേയാൈട�ി�ൽ
സ����ളു� ഒരു േമാശം വിദ�ാഭ�ാസമു� ഒരു
അപരി��ൃ തയുെട കാ���ാടാണ്. വിമാന�ാവള�ൾ,
വാഹനഗതാഗതം, അവർ താമസി� ഭ�രുെട
അ�ാർ�് െമ�ുകൾ, അവർ ചുംബി� ല��ണ�ിന്
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ആളുകൾ എ�ിവയ�ാെത അവർ ഒ�ും ക�ിെ��്
നമു�് മന�ിലാ�ാം. നഗര�പേദശ�ൾ�ുപുറ�്
സ�ീകരി�ി�ു� എ��ിബിഷൻ ഹാളുകളിൽ
ചാരുകേസരയിലിരു�് രാജ��െള േനാ�ി
മന�ിലാ�ു�തിന് പരിമിതികളു�് എ�ത്
സത�മാണ്. അവരുെട ഭൂരിഭാഗം ഭ�രും ഉൾെ�ടു�
പാ�ാത�സം��ാര�ിൽ അ��ം ജി�ാസയും
താ��ര�വും കാണി�ാമായിരു�ു; എ�ാലത്
മറ�ുകളയാൻ അവർ�ക് സേ�ാഷമായിരു�ു.
പാ�ാത�രാജ��ാർ ൈവകാരികമായി
ഉേ�ജി�ി�െ�ടുകയും അേതസമയം
ദുർ�ലമാവുകയും െച�ു�ു എ�് ഞാൻ കരുതു�ു.
ഇ��യിെല കുടുംബഘടനയിൽ �പ���ളുെ��ിലും
ൈവകാരിക�ിരതയു�്. അേതസമയം സമൂഹം
മ�രം, പഠനം, ബിരുദം, വിജയം എ�ിവയിൽ
ഭൗതിേകാേ�ജനം കാണി�ു�ു. മുൻവിധിയു�
ആശയ�ളുെട അടി�ാന�ിൽേ�ാലും, A യുെട ഇര�
നിലപാട് വ��മാണ്.

മുൻവിധികെള അടി�ാനെ�ടു�ിയാെണ�ിൽ
കൂടിയും A യുെട പര��ര വിരു� നിലപാടുകൾ
താെഴ�റയു� വ��ു തകളിൽ നി�് വളെര വ��മാണ്:

❖ ധനസമാഹരണ�ിനു� മാനുഷിക�പഭാഷണം,
❖ ഒരു സംരംഭകസാ�മാജ�ം െക�ി�ടു�ു�തിനായി

േസവന�ിെ�യും അനുക�യുെടയും
�പഭാഷണം,

❖ സ�കാര�വിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെട േകാടി�ണ�ിന്
സ�ാദി�ാൻ പാവെ��വരുെട
വിദ�ാഭ�ാസെ���ിയു� �പഭാഷണം,

❖ വളെര ലാഭകരമായ അത�ാധുനിക
ആശുപ�തികളും ഗേവഷണ ലേബാറ�റികളും
നിർ�ി�ു�തിനായി അധഃ�ിതർ�ു�
ആേരാഗ�സംര�ണ�ിെ� �പഭാഷണം,

❖ വ��ിത�ാരാധനയുെട അക�ടിേയാെട



ഭ�ർ�ു� ശാ�ീകരണ�ിെ� �പഭാഷണം,
❖ അവരുെട ശിഷ��ാെര ബ�ി�ി�്

അടിമകളാ�ി, സ�ാത����ിനും
സംസാരസ�ാത����ിനും േവ�ിയു�
ആ�ഗഹമു�ായാൽ അവെര
ഭയെ�ടു�ിെ�ാ�ു� വിേമാചന�ിെ�
�പഭാഷണം,

❖ സ്�തീവിരു�തയും പുരുഷാധിപത�വും
നിലനിർ�ിെ�ാ�്
സ്�തീശാ�ീകരണ�ിനു� �പഭാഷണം.

ശരി�ുമാേലാചി�ാൽ ഈ േലാകേനതാവിെ� ചു�ും
ഇര� നിലപാട് മാ�തമാണ്.

അവരുെട ജീവിതചരി�ത�ിൽ കലർ�ിയി���
ഭ�ിനിർഭരമായ നുണകൾ, ചതിയും വ�നയും
ആധാരമാ�ി ഒരു ചി�തം നിർമി�ി���്:

❖ ഭ�ിനിർഭരമായ കുടുംബം,
❖ അ�ുതകരമായ ജനനം,
❖ അ�ുത�ൾ,
❖ വിശു�ി,
❖ ആ�ീയതിരി�റിവ്,
❖ പരിശു�ി,
❖ ദി ഗാ�ി-കിംഗ് സമാധാന�ിനു� സ�ാനം,
❖ യു.എൻ രാഷ്�ട�ൾ�ിടയിെല കപടേവഷം,
❖ ഉപേദശ�ളും �പഭാഷണ�ളും അവർ�ുേവ�ി

സ�ൂർ�മായി എഴുതി നൽകു��.

വ�നയുെട വ�ാ��ി വളെര വലുതാണ്:

❖ താ�ൾ എ�് അ�േയാ അത് ആെണ�്
േലാകെ� വിശ�സി�ി�ു�ു,

❖ പാ�ാത�േലാകെ� ഭ�രിൽനി�്
േകാടി�ണ�ിന് ധനം േശഖരി�ു�ു;

❖ അത് പാവെ��വർ�് നൽകു�തി� പകരം



സ��ം കുടുംബവും സ��ം സാ�മാജ�വും
െക�ി�ടു�ാൻ ഉപേയാഗി�ു�ു,

❖ അവർ�ുേപാലും സ�യം കെ��ാൻ
സാധി�ി�ി�ാ� ആ�-സാ�ാത്കാരം
മ�ു�വർ�് നൽകാെമ�് വാ��ാനം െച�ു�ു.

ഇെത�ാം തെ� ചി�ി�ാനു� വക നൽകു�ു�്. ഇത്
വിശ�ാസ�ിെ� കാര�മാെണ�ിൽ, അ�െന
വിശ�സിേ��ത് �പധാനമാെണ�ിൽ, ന�ൾ തുടരണം.
എെ��ാൽ, മ�ു�വർ എ�് വിശ�സി�ു�ുെവ�ും
എ�് െച�ു�ുെവ�ും ആരും �ശ�ി�ാറി�- അത്
പര��രവിരു�മാെണ�് ഞാൻ ഊഹി�ു�ു. നി�ൾ
േചാദ�ം െച�ു� വ��ിയാെണ�ിൽ നി�ൾ�ിവിെട
സ��ം നിഗമന�ിെല�ിേ�രാൻ അനുവദി�ു�
കാര��ൾ കാണാം.

 

l. ക��രമു�, കൃ�തിമത�ം നിറ�
സംവിധാനം, റി�കൂ�്െമ�ിെ� ഉറവിടം:

“ഗുണനിലവാരമു� വിദ�ാഭ�ാസം
നൽകു�തിനായി, മാതാ അമൃതാന�മയി മഠം
�ാപി�തും നിയ��ി�ു�തുമായ
മൂല�ാധി�� ിതവിദ�ാഭ�ാസം വാ��ാനം െച�ു�
��ൂ ളുകളാണ് അമൃതവിദ�ാലയം. എ�ാ�ിലും
മികവ് പുലർ�ുക എ�താണ് ഞ�ളുെട
മു�ദാവാക�ം. എ�ാ അമൃതവിദ�ാലയ�ളും
അ�യുെട അതിരുകളി�ാ� സ്േനഹ�ിെ�യും
കരുണയുെടയും സംര�ണയിലാണ്. അവരുെട/
കു�ികളുെട നിർ�ായകവർഷ�ളിൽ
സ�ാഭാവികമായും സ�യേമവയും പരിണമി�ാൻ
കു�ികെള അനുവദി�ണെമ� അ�യുെട
സി�ാ�െ� അടി�ാനമാ�ിയു�
��ൂ ളുകളാണിവ.”261



ദൗത�വും മൂല��ളും: ഗുരുശിഷ�പര�രയുെട
പര�രാഗതമൂല��ൾ നിലനിർ�ിെ�ാ�് ഏ�വും
മിക�തും ആധുനികവുമായ ശാസ്�തീയ
വിദ�ാഭ�ാസം നൽകു�തിെനാ�ം ന�ുെട
സാം��ാരികവും ആ�ീയവുമായ
മൂല��െള�ുറി�ു� ശ�മായ അവേബാധം
വിദ�ാർ�ികളിൽ വളർ�ുക എ�താണ്
അമൃതവിദ�ാലയ�ളുെട കാ���ാട്.
��ൂൾവിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ വഴി�ിരിവ് സൃ�ി�ു�
ഒരു മാതൃക നമു�ു�്. കു�ികൾ�് ഇ��യുെട
ഊർ�സ�ലമായ �പാചീനസംസ്�ാരം തുറ�്
കാ�ണെമ�ും അവരുെട ഉ�ിലു�
കഴിവുകെള�ുറി�് േബാധവാ�ാരാകണെമ�ും
അ� ആ�ഗഹി�ു�ു. അ� പറയു�തുേപാെല,
“മന�ിെ�േമൽ ആധിപത�ം േനടു�താണ്
യഥാർ� വിദ�ാഭ�ാസം”. പുരാതനകാല�്
വിദ�ാർ�ികൾ അവരുെട ജീവിതം എ�െന
ജീവി�ണെമ�ും േലാക�് എ�െന
െപരുമാറണെമ�ും പഠി�ി�ു. അവർ ശ�മായ
മന�് വളർ�ിെയടു�ുകയും ബു�ിമു�ുകൾ
അെ��ിൽ �പതിബ��െള എളു��ിൽ
േനരിടുകയും െച�ു�ു. അവർ സത��ിനായി
സമർ�ി�െ��വരായിരു�ു, മരണെ�
ഭയെ��ിരു�ി�. അമൃതയുെട കു�ായി
അന�മായ സ് േനഹ�ിെ�യും
അനുക�യുെടയും262  സംര�ണ�ിൽ
കഴിയു�തിെന�ാൾ വലിയ അനു�ഗഹം
മെ�ാ�ി�. അമൃതവിദ�ാലയം അ�യുെട
�പത�യശാസ്�തെ� അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്.
ചരി�തം: അ��ാപികയുെട ഏ�വും ഉയർ�
രൂപമാണ് അ�- ജഗദ്ഗുരു, േലാക�ിന് യഥാർ�
അറിവ് പകരു�ു.” 263
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ൈ�പമറി, െസ��റി ��ൂ ളുകളുെട
ദൗത�െ��ുറി�ു� ഔേദ�ാഗികമായ
രൂപവത്�രണം അ�െന േപാകു�ു. അമൃത
വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിന് ഒരു �പേത�കതയു�്;
ൈ�പമറി��ൂ ൾ മുതൽ വിദ�ാർ�ികെള A െയ
പരിചയെ�ടു�ുകയും, അവരുെട ഉപേദശ�ൾ,
ഔേദ�ാഗികചരി�തം എ�ിവ പകർ�ുനൽകുകയും
െച�ു�ു. ��ൂ ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�്
അമൃതേകാേളജുകളിൽ പഠനം തുടരാൻ
�പേലാഭനമു�ാകും. അവരുെട ഫാ�ൽ�ികളിൽ
അവരുെട ജീവിതെ�യും അ��ാപനരീതികെളയും
കുറി�ു� േകാഴ് സുകൾ “സാംസ് കാരിക
വിദ�ാഭ�ാസേകാഴ് സുകൾ”, “അമൃതമൂല�പരിപാടികൾ”
എ�ിവ പാഠ�പ�തിയുെട അവിഭാജ�ഘടകമാണ്.
അവരുെട സർ�കലാശാലയിൽ സാം��ാരികവകു�്
എെ�ാരു സ്െപഷ�ൽ ഡി�ാർ�്െമ�ുമു�2്64.
വിദ�ാർഥികൾക◌്ക് ഇ�െ��ാലുമിെ��ിലും
സർ�കലാശാല േഹാ�ലുകളിൽ ആ�ശമവുമായി
സംബ�ി�ു� പാേഠ�തര�പവർ�ന�ൾ�് കീഴിൽ
നിർബ�ിതവും കർശനവുമായ
അ�ട�മാർ��ളിലൂെട ഈ ബ�ം
ശ�ിെ�ടു�ു�ു. ഒരു െചറിയ ശതമാനം
വിദ�ാർ�ികൾ അവരുെട ഗേവഷണം, െ�പാഫഷണൽ
�പവർ�ന�ൾ, അെ��ിൽ സ���പവർ�നം
എ�ിവയിലൂെട ഓർഗൈനേസഷനുകള�മായി സ�ർ�ം
പുലർ�ാനാ� ആദ�ം ആ�ഗഹി�ു�െത�ിലും
പി�ീടത് ധാരാളം ആളുകളായി മാറു�ു. ഓേരാ
വർഷവും 18000 വിദ�ാർ�ികളിൽ 1% എ�ുപറ�ാൽ
180 േപർ �പതിവർഷം; 10 വർഷ�ിൽ 1800 ആൾ�ാർ.
അതിലുപരി, “സാമൂഹികവും മാനുഷികവുമായ
പ�തികൾ�ായി സ��േസവനം നട�ാനു�
അവസരം” എ� തര�ിലു� കണ�ുകൾ, മാേ���്



േ�പാ�ഗാംസ് ഇൻ ക��ൂ�ർ ആ�ിേ�ഷൻ (MCA)265 യുെട
വിശദാംശ�ളിൽ ഒരു േന�മായി പറ�ിരി�ു�ു.

അതിനാൽ, വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിൽനി�ു�
സൗജന� സാ��ിേകതരപരിപാടികൾ �ാപന�ിന്
കഴിവു�വരും ന�നിറ�വരുമായ ഒരു പ�ം
ആൾ�ാെര നൽകുക, സാധ�തയു� പ�ാളി��ളുെട
ഒരു വലിയ ശൃംഖല രൂപെ�ടു�ുക, ഏത്
േമഖലയിലായാലും അത് പാേഠ�തരേമാ സാമൂഹികേമാ
രാഷ്�ടീയേമാ സാ��ികേമാ ആകെ�, ല���ളും
േ�പാ�ഗാമുകളും വികസി�ി�ാനും പി�ുണയ്�ാനും
അവസരം നൽകു�ു; അതും ഒരു െചലവുമി�ാെത!!
െചലവുെ��ിൽ�െ� വിദ�ാർ�ികള�െട
മാതാപിതാ�ളുെട ൈകയിൽ നിെ�ടു�ുകയും
െച�ും. “നി�ളുെട സ്െപഷ�ൈലേസഷൻ
േമഖലയിേല�് ഞ�ളുെട അംബാസഡറായി നി�െള
അയയ്�ും” (െ�ടയിനിംഗ് കഴി�ി�്), എ�് ൈമസൂർ
േ�പാസ് െപക് �സിൽ െറ��ർ വ��മായി പറയു�ു.
ഇതിെന�ാൾ വ��മായി പറയാനാവി�. ഈ
ശൃംഖലേയാെടാ�ം എ�ും ക�ുമു�ു� ഭ�ൻമാരുെട
സ�ംഗ് �ഗൂ�ുകളുെട ശൃംഖല, ബ��ൾ
�ാപി�ു�തിനും പരിശീലനെ��ുറി�ു�
വിവര�ൾ �പചരി�ി�ു�തിനും വിഐപിെയ
േചർ�ു�തിനും െപാതു റിവാർഡുകൾ
സംഘടി�ി�ു�തിനും എ�ാം ലഭ�മാണ്; സൗജന�മായ
സദ്ഗുണമു� ഒരു ച�കം.. ൈ�പമറി സ് കൂളുകൾ മുതൽ
സർ�കലാശാലകൾവെര എ�ായ് േ�ാഴും
ഫല�പദമായിെ��ിലും ഈ വ�വ�ിതിെയ മറയ്�ാൻ
സംഘടന �ശമി�ു�ു. അവരുെട ഭാഷ െമ�െ��ി�ു�്,
ഇേ�ാൾ അ�ർേദശീയമായി അംഗീകരി�െ��ി�ു�
പദ�പേയാഗ�ളാൽ നിറ�ുനിൽ�ു�ു. എ�ാൽ
അടി�ാനസേ�ശം അവേശഷി�ു�ു. നമു�വെയ
ഒരുമി�് കെ��ാം.



“പരാതികളും വിമർശന�ള�ം” എ�തിെല 3.d.
യിലു� സാ��പ�ത�ൾ ഓർക◌്കു�ുേ�ാ,
സം�ഗഹം ചുവെട േചർ�ു�ു:

❖ കു�ികൾ അ�െയ ആരാധി�ുകയും
പു��ക�ൾ വാ�ുകയും െചേ��ി വരുെ��്
പരാതിെ�ടു� ൈഹ��ൂ ൾ വിദ�ാർ�ികള�െട
ര�ിതാ�ൾ,266

❖ ആ�ശമേ�ാട് േചർ�ു� കാ�സിെല
േഹാ�ലിെല താമസ�ാർ�്
ലളിതാസഹ�സനാമവും അ�യുെട നൂറ്
നാമ�ളുെട പാരായണവും ൈവകുേ�രം
ഭ�ിഗാന�ളും നിർബ�മാെണ�് വിദ�ാർ�ി
സാ��െ�ടു�ി.267

❖ വിദ�ാർ�ികെള മുതിർ�വരായി
കണ�ാ�ാെതയു� സമീപനം,
സാമൂഹികജീവിത�ിെ� അഭാവം, �കൂരമായ
നിരീ�ണം, �പാർ�നകൾ എ�ിവെയ�ുറി�്
സംസാരി�ു� ബി-െടക് വിദ�ാർ�ി.268

❖ ഹേലാ, ൈബ, തീർ�യായും, ന�ി
എ�തിനുപകരം “നമഃ ശിവായ” എ�് പറയാൻ
എ�ാവരും നിർബ�ിതരാകു�ു. ഹി�ുമത�ിെ�
�പമാണ�ൾ പാലി�ാൻ വിദ�ാർ�ികള�ം
ജീവന�ാരും നിർബ�ിതരാെണ�് അേ�ഹം
പരാമർശി�ു�ു.269

❖ 2010-െല മുൻവിദ�ാർ�ി പറയു�ു (കുടുംബം270

എ� േപായി� ് പി�ുടർ�ുെകാ�്), “നി�ളുെട
മൂല��ൾ ഞ�ൾ�് േവ�. ഞ�ൾ�് ന�
അധ�ാപകരും ല��ർമാരും പഠി�ാൻ ന�
�ലവും േവണം (...). േയാഗ�ാസുകേളാ,
സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസേമാ ഞ�ൾ�് േവ�.
5000 വർഷ�ൾ�ുമു�് ഇ��യ്�്
ആണവേപാർമുനകൾ ഉ�ായിരു�ു, ജീനുകൾ



ക�ുപിടി�ു എ�ി�െനയു� ചില
�ഭാ�ൻകാര��ൾ പറയു� വിഷയ�ൾ ഉൾെ��
അവർ ഒരു പാഠപു��കം271 ത�ാറാ�ിയി�ു�്.”

ഈ പരാതികൾ വ��ു തകെള
അടി�ാനമാ�ിയു�താെണ�് േതാ�ു�ു.
െകാ�ിയിെല അമൃത ��ൂ ൾ ഓഫ് ആർ�� ആൻ�
സയൻസസിൽനി�ു� 104 േപജു� േ�പാസ്െപ��സ്
എ�ാണ് പറയു�െത�് നമു�് േനാ�ാം272:

“േഹാ�ൽ ദിനചര�യിൽ (ആ�ശമം േനരി�്
ൈകകാര�ം െച�ു�ത്) രാവിെലയും
ൈവകുേ�രവും നിർബ�ിത സാധനയു�്. അതിൽ
സ�ംഗ്, ജപം, ധ�ാനം, േയാഗ, അ�യുെട
അഷ്േടാ�രാർ�ന, �ശീലളിതാസഹ�സനാമം,
ഭഗവത്ഗീത, ഭജനകൾ എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു.
േഹാ�ൽ നിയമ�ൾ അേ�യ�ം അ�ട�ം
ആവശ�െ�ടു�ു. ആ�ശമദിനചര� േഹാ�ൽ
നിവാസികൾ�ും നിർബ�മാ�.(...) 40
കിേലാമീ�േറാ അതിലധികേമാ ഉ�
താമസ�ാർ�ും മാതാപിതാ�ൾേ�ാ
ര�ിതാ�ൾേ�ാ ഒ�ം താമസി�ാ�
വിദ�ാർ�ികൾ�ും േഹാ�ൽ നിർബ�മാ�.
ആ�ീയദിനചര�യുെട ല��ം യുവമന�ുകളിൽ
ൈദവിക വിശ�ാസം, നിസ�ാർ� മേനാഭാവം,
േദശീയത, സ�ാവേബാധം, അവരുെട ഭാവി
െതാഴിലിലും സാമൂഹിക ജീവിത�ിലും
ഉ�ാകാനിടയു� െവ�ുവിളികെള േനരിടാനു�
മാനസികശ�ി എ�ിവ വളർ�ിെയടു�ുക
എ�െത�ാമാണ്. ആ�ശമം-േഹാ�ൽ നിയമ�ൾ
ലംഘി�ു�വെര അവരുെട റസിഡ� ് അ�ാദമിക്
േ�പാ�ഗാം തുടരാനനുവദി�ി�.(...) കാ�സുകളിലും
േഹാ�ലുകളിലും വിദ�ാർ�ികൾ െമാൈബൽ

്



േഫാൺ ഉപേയാഗി�ു�ത് കർശനമായി
നിേരാധി�ിരി�ു�ു.273

ൈമസൂർ അമൃത ��ൂ ൾ ഓഫ് ആർ�� ആൻ�
സയൻസി� െറ േ�പാസ്െപ���ിലും ഇേതകാര�ം
കാണാം:274

“അമൃതയുെട ൈമസൂർ കാ�സിൽ ഞ�ൾ
വിദ�ാർഥികെള ന� െപരുമാ�രീതികൾ
പരിശീലി�ി�് സ�ഭാവം ശ�ിെ�ടു�ു�ു. ��ൂൾ
�പാർ�നാപ◌ാഠ�പ�തിയും
സഹപാഠ��പവർ�ന�ള�ം ഉ�വാേഘാഷ�ളും
��് �പവർ�ന�ള�ം മ�ുപരിപാടികളുെമ�ാം
മാനുഷികമൂല��ൾ
�പചരി�ി�ു�തിനുേവ�ിയു�താണ്. (...) ഈ
വിദ�ാലയം �പാചീനകലയിൽനി�ും േയാഗ, ധ�ാനം
എ�ിവയുെട ശാസ്�ത�ിൽനി�ും ഉൾ�ാ�ചകൾ
നൽകുകയും സാം��ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെല
നിർബ�ിത േകാ��ുകളിലൂെട ആഴ�ിലു�
മൂല��ൾ പഠി�ി�ുകയും െച�ു�ു. എ�ാ ബാ�്
വിദ�ാർ�ികള�ം നിർബ�മായും ‘I AM’
െട��ി�ിലൂെട കട�ുേപാകു�ു- േയാഗ,
�പാണായാമം, ധ�ാനം എ�ിവയുെട
സംേയാജനേ�ാെട AMMA സൃ�ിെ�ടു�താണത്.”

െകാ�ി അമൃതേകാേളജിെല പതിവുേചാദ�േരഖ
സൂചി�ി�ു�ത്:275

േപായി� ് 3: േഹാ�ൽ ൈകകാര�ം െച�ു�ത്
ആ�ശമമാണ്. ആ�ശമേഹാ��ി�ലിെല ദിനചര� എ�ാ
നിവാസികളും നിർബ�മായും പാലി�ണം.
കാ�സിലും േഹാ�ലുകളിലും മാംസാഹാരം
കർശനമായി നിേരാധി�ിരി�ു�ു. ദൂെര
�ല�ളിൽ നി�ു� വനിതാവിദ�ാർ�ികെള
കാ�സിനുപുറ�് മെ�വിെടെയ�ിലും േപയിംഗ്

് ്



ഗ�ായി�് താമസി�ു�ത് അധികാരികൾ
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ി�. േഹാ�ലിലും കാ�സിലും
െമാൈബൽേഫാൺ, ലാപ്േടാ�് എ�ിവയ്�്
കർശനമായ വില�ു�്. ആ�ശമേഹാ�ൽ
നിവാസികൾ നിർബ�മായും രാവിെല
ലളിതാസഹ�സനാമവും ൈവകി�്
അഷ്േടാ�രശതനാമാവലിയും െചാ�ുകയും
ഭജനയിൽ പെ�ടു�ുകയും േവണം. േപായി� ് 12:
അ� ഉൾെ�ാ��� ൈദവിേക�യും
നിരുപാധികമായ സ്േനഹവും അനുക�യും
ഉൾേ�ർ�ുെകാ�് അമൃത�ാപന�ളുെട
നിസ�ാർ� സംരംഭ�ളുെടയും സാമൂഹിക
�പതിബ�തയുെടയും േ�ശണി വിപുലീകരി�ു. ഇത്
േലാകെമ�ാടുമു� മിക� മനുഷ�വിഭവേശഷിെയ
ബഹുമുഖ�പവർ�ന�ളിേല�്, �പേത�കി�്,
വിദ�ാഭ�ാസരംഗേ��് ആകർഷി��.

അവസാനെ� ഈ ര�ുവാചക�ളിൽ സംഘടന തെ�
പറയു�ു: േന��ൾ:- വിദ�ാർ�ികെള
ആകർഷി�ാനുേ�ശി�ു� വിവരമായതിനാൽ േന��ൾ
വിദ�ാർ�ികള�േടതായിരി�ണം- ശരി�ും േന�ം
�ാപന�ൾ�ാ�. ര�ിതാ�ൾ കു�ികളുെട
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനുേവ�ി പണം െകാടു�ു�ു.
�ാപനം പണം ഈടാ�ി െ�ടയിനിംഗ് െകാടു�ു�ു
എ�ി�് ചാരി�ിയും സൗജന�മായ
മാനുഷിക�പവർ�ന�ളുമാണിെത�് ഊ�ി�റയു�ു.
അവരുെട ഉദാരത എ�് േതാ�ു� എ�ാം തെ�
അവരുെട ലാഭ�ിന് േവ�ിയു�താണ്.

കൗമാര�ിന് േശഷമു� വിദ�ാർ�ികള�െട
ക�ീഷനിംഗ് േഹാ�ലിെ� പ�ാ�ല�ിൽ
�പേത�കി�ും ഫല�പദമാണ്. വീ�ിൽനി�ും അവരുെട
�പിയെ��വരിൽനി�നും വളെരയകെല, ജീവിത�ിെ�
ഒരു ഘ��ിൽ, നമു�റിയാവു�തുേപാെല, അവർ



ത�െള�ുറി�ും അവരുെട ഭാവിെയ�ുറി�ും
ഐഡ� റി�ിെയ�ുറി�ും കാര��ളുെട
അർ�െ��ുറി��ം ആ�ര�െ�ടു�ു.
മ�ു�വരുമായും പുറംേലാകവുമായു� അവരുെട
ബ�ം പര�േവ�ണം െച�ു�ത് തുടരു�ു. ഈ പുതിയ
പരിത�ിതിയിൽ അട� വാതിലുകൾ�് പി�ിൽ
അവരുെട ആവശ��ൾ നൽകെ�ടു�ു, �പേത�കി�്
സ�ാത���ം പരിമിതമായ െപൺകു�ികൾ�്
(യാഥാ�ിതികമായ സമൂഹ�ിെല െപൺമ�ള�െട
ര�ിതാ�ളുെട ചി�കളുമായി ഇത് ചിലേ�ാൾ
െപാരു�െ�ടു�ു�ാകാം). ഈെയാരു സാഹചര��ിൽ
അവർ ��ൂ ളിെ�യും േകാേളജിെ�യും ഒെ�
�ാപകയായ ചാൻസിലെറ (A) ആദരി�ാൻ
നിർബ�ിതരാകു�ു. �പാർ�നയുെടയും മ�് ൈഹ�വ
ആ�ീയവ�ായാമ�ളുെടയും ഈ ൈടംേടബിൾ
അനുസരി�ിെ��ിൽ അവെര ഒഴിവാ�ുെമ�്
ഭീഷണിെ�ടു�ു�ു. ബഹുവിശ�ാസ�ളു�
രാജ��ാണ് എനി�് ഹി�ു എ�് ഊ�ി�റേയ�ി
വരു�ത്. അമൃതയിെല കു�ികൾ �കിസ്ത�ാനികേളാ
മു�ീ�േളാ അേതാ ഇനി നിരീശ�രവാദികേളാ ആകെ�,
അവരുെട കാര�ം ക�മാണ്. ��ൂ ളുകളും
സർ�കലാശാലകള�ം വളെര വ��മായി
ഹി�ുപ�പാതിത�മു�താെണ�് പറയുേ�ാൾ, മ�ു
മത�ർ അവിെട പഠി�ു�ുേ�ാ എ�ു ഞാൻ
അ�ുതെ�ടു�ു.

ആർ�� ആ� ് സയൻ� ഫാ�ൽ�ിയുെട മി�
പരിശീലനപരിപാടികളിലും “സാം��ാരിക വിദ�ാഭ�ാസം
I, II”, “അമൃതമൂല��ൾ േ�പാ�ഗാം I, II” എ�ീ േകാഴ് സുകൾ
ഉൾെ�ാ���ു. ഉദാഹരണ�ിന്, 10
െസമ�റുകളിലു�276 ഇം�ീഷ് സാഹിത�സംേയാജിത
ബി.എ/എം.എ പരിശീലന�ിൽ
സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസം I, ഒ�ാം െസമ�ർ, II, ര�ാം
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െസമ�ർ, മൂല��െള�ുറി�ു� േകാഴ് സ് I മൂ�ാം
െസമ�ർ, േകാ��് II നാലാം െസമ�ർ എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു.

സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസം 1-െന�ുറി�ു�277

േകാഴ് സിെ� വിശദാംശ�ളിേല�് േപാകുേ�ാൾ,
ഉ�ട��ിെ� വിവരണവും േകാഴ് സിെന
പി�ുണയ് �ു� പുസ് തക�ളുെടയും
മാനുവലുകളുെടയും ലി�ും നമു�ു കാണാം. വിവരണം
ഇതാ: “ഇ��ൻ സം��ാരെ��ുറി�ു� ആമുഖം,
അ�യുെട ജീവിതവും ഉപേദശ�ളും ഉൾെ�ടു�
ആമുഖം, പുരാതേന��യിെല ഇ��ൻ
സം��ാര�ിെ�യും ശാസ്�ത�ിെ�യും
സാേ�തികവിദ�യുെടയും �പതീക�ൾ, �പാചീന
ഇ��യിെല വിദ�ാഭ�ാസം, ജീവിതല���ൾ-
പുരുഷാർ��ൾ, േവദ�ിെ�യും ഭഗവദ്ഗീതയുെടയും
ആമുഖം, േയാഗയുെട ആമുഖം, �പകൃതിയും ഇ��ൻ
സം��ാരവും, ഇ��ൻ ചരി�ത�ിൽ നി�ു� മൂല��ൾ,
മഹാ�ാരായ ഇ��ൻ ദാർശനികരുെട ജീവിതവും
�പവർ�നവും (1).” പാഠപു��ക�ളായി അവരുെട ര�്
സ��ം �പസി�ീകരണ�ളും കാണാം: “ദി േ�ാറി ഓഫ്
ഇ�� (ഇൻ-ഹൗസ് �പസി�ീകരണം) ദ മദർ ഓഫ് സ�ീ�്
�ി�് (അ�യുെട ജീവിതവും ഉപേദശ�ളും)” A യുെട
ജീവചരി�തം!

സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസം II278 എ� േകാ��ിൽ
അട�ു�ത് ഇനി പറയു�വയാണ്: “ഭഗവദ്ഗീതയും
ജീവിതപരിപാലനവും, രാമായണ�ിെ�യും
മഹാഭാരത�ിെ�യും ചരി�തപരമായ ആധികാരികത,
പതഞ്ജലിയുെട േയാഗസൂ�ത�ളുെട അവേലാകനം,
പുരാണ�ിെല �പധാന ഭാഗ�ൾ, ഇ��ൻ സമൂഹം:
അതിെ� ശ�ിയും ബലഹീനതകളും, ഇ��ൻ
സമൂഹ�ിൽ സ്�തീകളുെട �ാനം, സ�ദ് വ�വ�,
ബിസിനസ് മാേനജ്െമ� ് എ�ിവയുെട ഇ��ൻ
മാതൃകകൾ, ആേരാഗ�ം- ജീവിതൈശലി
എ�ിവയുമായി ബ�െ�� �പ���ൾ, സാം��ാരിക



ൈപതൃകസംര�ണം, ഇ��യിെല മഹാ�ാരായ
ദാർശനികരുെട ജീവിതവും �പവർ�നവും(2).”
പാഠപു��ക�ളായി ര�് സ��ം �പസി�ീകരണ�ളും
കാണാം: വീ�ും “ദി േ�ാറി ഓഫ് ഇ�� (ഇൻ ഹൗസ്
�പസി�ീകരണം) സനാതനധർ�ം (ഇ��ൻ
സംസ് കാരെ��ുറി�ു� അ�യുെട വാ�ുകളുെട
സമാഹാരം)”.

അമൃതയുെട മൂല��ൾ പഠി�ി�ു� േ�പാ�ഗാം,
അതിെ� 2016 പതി�ിലും പി�ീട് (ref.15AVP501)
ഇനി�റയു� േകാ��ു കൾ വാ��ാനം െച��ു.
(�ാപന�ിനു�ിൽ �പചരി�ു� അ�ടി� പതി�്),
അതിൽ രെ��ം െതരെ�ടു�ണം: “*അ�യിലൂെട
ആർ�് ഓഫ് ലിവിങ്, രാമായണ�ിൽ നി�ു�
ഉൾ�ാ�ചകൾ, മഹാഭാരത�ിൽ നി�ു�
ഉൾ�ാ�ചകൾ, ഉപനിഷ�ുകളിൽ നി�ു�
ഉൾ�ാ�ചകൾ, ഭഗവദ്ഗീതയിൽ നി�ു�
ഉൾ�ാ�ചകൾ, സ�ാമി വിേവകാന�നും അേ�ഹ�ിെ�
സേ�ശവും, ഇ��യുെട മഹാ�ാരായ ആ�ീയഗുരു�ൾ
(�ശീരാമൻ, �ശീകൃ��ൻ, �ശീബു�ൻ, ആദിശ�രാചാര�ൻ,
�ശീരാമാനുജാചാര�ർ, �ശീ മാധവാചാര�ർ, �ശീരാമകൃ��
പരമഹംസ, സ�ാമി വിേവകാന�ൻ, �ശീ രമണമഹർഷി,
മാതാ അമൃതാന�മയി േദവി), ഇ��ൻകലയും
സാഹിത�വും, ജീവിത�ിൽ േയാഗയുെടയും
ധ�ാന�ിെ�യും �പാധാന�ം, േകരള�ിെ�
ചുവർചി�തകലെയ അഭിന�ി�ുക, ൈജവകൃഷി
പരിശീലി�ുക, പുരാതന ശാസ്�തവും
സാേ�തികവിദ�യും.” െവബ്ൈസ�ിൽ (2019-2020) ഇേത
സിലബസിെല ഒ�ാംഭാഗ�ിൽ279 വ�ത���മായ
േകാ��ു കളാണ് ഉൾെ�ടു�ിയി����: “ഇ��ൻ
ശാസ്�തീയസംഗീത�ിേല�ു� ഉൾ�ാ�ച,
പര�രാഗത ഇ��ൻ ചി�തകലയിേല�ു� ഉൾ�ാ�ച,
ശാസ്�തീയ നൃ��ിേല�ു� ഉൾ�ാ�ച,
ആേയാധനകലകളിേല�ും



സ�യം�പതിേരാധ�ിേല�ുമു� ഉൾ�ാ�ച,
സാമൂഹിക േബാധവൽ�രണ�പചാരണം, േകരള�ിെല
േ��തചുവർ�ി�തകലകൾ, �പാേയാഗിക ൈജവകൃഷി,
ജീവിതൈശലി പരിഷ് �രണ�ിന് ആയുർേവദം, േയാഗ
ഉപേയാഗി�ു� ചികി�.” ര�ാംഭാഗം ഒരുേപാെല
തെ�യാണ്.

* “അ�യിലൂെട ആർ�് ഓഫ് ലിവിങ”്, േകാ��ിെ�
വിവരണം (ശരി�ു� അസംബ�ം െചറുതായി
മാ�ിെയഴുതിയേശഷം) േ�പാ�ഗാമിെ� മ�ു പതി�ുകളിൽ
ചിലേ�ാൾ േവെറ ശീർഷകമാകാം (ref. 18AVP211):
“ആധുനികേലാക�ിന് അ�യുെട ജീവിത�ിൽ
നി�ു� സേ�ശം” 280: “അ�യുെട സേ�ശ�ൾ
�പാേയാഗികതയിലൂെടയും ന�ുെട ചി�കളുെട
�കിയാ�കമായ സമന�യ�ിലൂെടയും ന�ുെട
ജീവിത�ിൽ �പാവർ�ികമാ�ാൻ കഴിയും. ഏെതാരു
േമഖലയിലും അ� പറയു� ഓേരാ വാ�ും
ഉപേദശ�ളും, അത് എ�ത നി�ാരമായിെ�ാ�െ�,
ഉ�ട�ം െകാ�് സ��വും ന�ുെട ഉ�ിെന
��ർശി�ു�തുമാ�. മാതൃകാപരമായ
മൃദുകഴിവുകളുെട കലയായ അവരുെട
ഉപേദശ�ളിലൂെട, ന�ുെട മന�ിെ� സ�ുലിതാവ�
നിലനിർ�ിെ�ാ�് നമു�് ചു�ുമു� സംഭവ�ൾ�്
സാ�ികളാകാം.”

േജർണലിസ�ിെല ബിരുദാന�ര ഡിേ�ാമ
േ�പാ�ഗാമിെ�281 അവിഭാജ�ഘടകെമ� നിലയിൽ
മെ�ാരു സാം��ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ േകാ��് (18CUL501)282.
േകാ��ിെ� ല���െള ഇനി�റയു� രീതിയിൽ
വിവരി�ു�ു:

“സ്േനഹമാണ് ജീവിത�ിെ�യും
ആ�ീയതയുെടയും അടി�ാനം.
സ്േനഹമിെ��ിൽ ജീവിതം അർ�ശൂന�മാകും.
ഇ�െ� േലാക�് മൂല�മാകു� മു�ുകെള

്



േകാർ�ിണ�ു� ചരടായി സ്േനഹെ�
ഉപേയാഗി�ാൽ ജീവിതം സുഗ�മു� പു��ം
േപാെല അമൂല�വും സു�രവുമാകു�ു. മൂല��ൾ
ഒ�യ്�് പഠി�ാനു�ത�. അവ ആ�രിക
ൈചതന��ിേല�് ഉൾെ�ാ��കയും
�പാേയാഗികമാ�ുകയും േവണം; നി�ളുെട
ഹൃദയം തുറ�ിരി�ുേ�ാൾ, നി�ൾ�്
ൈചതന�വും ശ�ിയുമു� സമയ�് േവണം ഇത്
സംഭവിേ��ത്. മൂല�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെല
ഇേ�ാഴെ� േകാഴ് സ്, മിക� േന��ൾ
ൈകവരി�ു�തിേല�് വിദ�ാർ�ികള�െട
ആ�രികസ�ഭാവെ� പരിവർ�നം െച�ു�
�പ�കിയയിലൂെട നയി�ാനും
രൂപാ�രെ�ടു�ാനുമു�
അനുഭവാധി�� ിത�ശമമാണ്. അ�യുെട
�ാനവചന�ളും സ് േനഹ�പവൃ�ികളുമാണ്
ന�ുെട മാർ�ദർശനതത��ൾ.. അ�യുെട
ത��ചി� ന�ുെട ഭാവിെയ�ുറി�ു�
ഉൾ�ാ�ച നൽകു�ു.”283

അത് മൂല��േളാ സം��ാരേമാ ആകെ�, എ�ാംതെ�
തീർ�യായും A യ്�ുേവ�ി �പചരണം നട�ാനും
വിദ�ാർ�ികെള മാനസികമായി പരിവർ�നം െച�ാനും
ഉപേയാഗി�ു�ു. അ�ാ�പ�ം സം��ാരവും
മുകളിെല പാഠപു��കവും ത�ിലു� ബ�ം ഞാൻ
കാണു�ി�. റഫറൻസുകൾ�ായി 17 പു��ക�ളു�്,
അവയിൽ: �ാപന�ിെല സ�ാമിമാർ A യുെട
വചന�ൾ ആധാരമാ�ിയും ഭ�/
ശിഷ��ാരായു�വരുെട അനുഭവ�ൾ എഴുതിയതും
ആെറ��ിൽ കുറയാെത കാണും. മൂെ��ം
രാമകൃ��മിഷെ�, “എ�ർണൽ വാല�ൂസ് ഓഫ് ൈലഫ്
െച��ിങ് െസാൈസ�ി (1958)” യും “േലണിംഗ് ടു ലീവ”്
ര�ു ഭാഗ�ളും, മൂെ��ം ദീപക് േചാ�പയുെട അതിൽ
“ദ ആൽഫ ആൻ� ഒേമഗ ഓഫ് േഗാൾ�” “െസവൻ

്



��ിരി��ൽ റൂൾ� േഫാർ സ��സ”് എ�ിവയും പിെ�
വ��ിത�വികാസ�ിനു� 2
പാ�ാത�പു��ക�ളുമാണ്. 17 പു��ക�ിൽ പ�ും
മതവിശ�ാസികൾ എഴുതിയേതാ മത�ാപന�ൾ
�പസി�ീകരി�േതാ ആണ്, മൂെ��ം
ആ�ീയചി�യു� എഴു�ുകാരേ�താണ്. അേ�ാൾ,
അത് ഏതുതരം “സം��ാര”െ��ുറി�ായിരി�ാം?
കൾ�് സ��ദായേമാ? തീർ�യായും “കൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം”
ഒരി�ലും വി�ുേപാകു� ഒ��.

തുടരു�തിനുമു�് ഇതുവെര ന�ൾ കെ��ിയ
കാര��ൾ ഒ�ു ചുരു�ിെയഴുതാം:

1. “സാം��ാരിക വിദ�ാഭ�ാസം”

⮚ ഇ��ൻസം� കാര�ിെ� ആമുഖ�ിനുേശഷം
അ�യുെട ജീവിതെ�യും വചന�െളയും
സംഘടന അവതരി�ി�ു�ു. (AN: ഇത്
സം��ാരെ� കുറി�ാേണാ?)

⮚ പാഠപു��ക�ൾ മൂെ��ം സ��ം
�പസി�ീകരണ�ളാണ്: അ�യുെട ജീവചരി�തം
(സാം��ാരികം?), ഇ��യുെട മഹത�വും ഇ��ൻ
സം��ാരെ��ുറി�ു� അ�യുെട
ഉപേദശ�ളുെട സമാഹാരവും. (A
സം��ാര�ിെ� അധികാരിയാെണ�്
ആർ�റിയാമായിരു�ു!)

⮚ ചിലേ�ാൾ സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസം
മൂല��െള�ുറി�ു� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� അേത
ആശയം പി�ുടരു�ു, അേതസമയം വ��ിപൂജ
ആശയ�ൾ േസവി�ു�തും തുടരു�ു.

⮚ അവർ ഒരി�ലും വിഭാവനം െച�ാൻ
സാധ�തയി�ാ� ആശയ�ൾ A െയെ�ാ�്
പറയി�ി�ു�്. ഉദാഹരണ�ിന് സാം��ാരിക
വിദ�ാഭ�ാസെ� ൈവകാരികബു�ിയുമായി
സംേയാജി�ി�ുക. ഇതുേപാലു�



അസംബ��ൾ ഈ േപജിനു കീെഴ നി�ൾ�്
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2. “അമൃത വാല�ൂസ് േ�പാ�ഗാം”286

⮚ ആദ�െ� ആശയം “അ�യിലൂെട ആർ�് ഓഫ്
ലിവിങ”് അെ��ിൽ “ആധുനികേലാക�ിന്
അ�യുെട ജീവിത�ിൽ നി�ു� സേ�ശം” (A
യും ജീവിതകലയും? അവരുെട കൂെട ജീവി�വർ
അ�ുതെ�ടും..)

⮚ ഇ��യിെല മഹ�ായ ആ�ീയാചാര��ാെര
കുറി�ു� േകാഴ് സിൽ, ബു�നുൾെ�െട,
ചരി�ത�ിൽ ഇ�� സൃ�ി� ഏ�വും മഹ�ായ
വ��ി�് തുല�മായ �ാന�ാണ് സംഘടന A
െയ �പതി�� ി�ത്.

ഇതിെന�ുറി�് നി�ൾ എ�ാണ് ചി�ി�ു�െത�്
എനി�റിയി�, പേ� ഞ�ൾ�് ഏ�വും കുറ�ത്
പറയാൻ കഴിയു�ത് ഇത് വ��ു നി�� േമാ നി���േമാ
അ� എ�താണ്. എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം, ഇത്
മത�ഭാ�് നിറ�തും വിശ�ാസ പരിവർ�ന�ിനായി
�ശമി�ു�തുമാെണ�് ഞാൻ പറയും. “സം��ാരം” എ�
േപരിൽ “വ���ാരാധനയുെട” സേ�ശം നൽകു�ു.
ശാസ്�തീയവും സാം��ാരികവുമായ കാര��ൾ
അത��ാേപ�ിതമായവെയ മറ�് പിടി�ു�ു.
അവരവരുെട മതപരമായ െതരെ�ടു�് തെ�യാവണം
ബാ�ി േലാക�ിെ�തും എ�്
വിശ�സി�ു�വെരയാണ് ന�ൾ
അഭിമുഖീകരി�ു�ത്. ഈ മാനസികാവ�യിൽ,
ഒരാൾ�് �പേബാധനവും വിദ�ാഭ�ാസവും, ആരാധനയും
സം��ാരവും ത�ിലു� വ�ത�ാസ�ൾ മന�ിലാകാെത
വരു�ു. വിദ�ാർ�ികൾ ബ�ികളായതുെകാ�് ഒരു
മടിയും കൂടാെത അവർ�ി� െച�ാം.
പരീ�െയഴുതാൻ അനുവാദം ലഭി�ി� എ�ും
വിദ�ാർ�ികൾ ഭയെ�ടു�ു.



അതിനാൽ പരിശീലന�ിെനാടുവിൽ ഈ
സമീപന�ാൽ പൂർ�മായും �പേകാപിതരായ ചിലരുെട
�പതികരണം കാണാം. 2011 -ൽ അനിൽ എഴുതി, “ഏ�വും
േമാശം കാര�ം അ� എ� സ്�തീയാണ്, (...)
വിദ�ാർ�ികൾ ഈ അ�െയ ആരാധി�ാനും
അവെര�ുറി�് എഴുതിയ പു��ക�ൾ വാ�ാനും
നിർബ�ിതരാകു�ു.”287 മ�ു�വർ ഒ�ുകിൽ
താൽപര�മില�ാ�വരായിരി�ും അെ��ിൽ ഭ�രായി
രൂപാ�രെ�ടും. ത�െള ഉപേയാഗ�പദമാ�ാനും
േലാകെ� േസവി�ാനും ആ�ഗഹി�ു� ഭ�രുെട ഈ
വിശാലമായ ശൃംഖല A യുെട സംഘടനയിലൂെട
േലാകേസവന�ിൽ പ�ാളികളാകു�ു; “ഞ�ളുെട
അംബാസഡറായി” എ�ത് �പേത�കം ഓർ�ണം.

പാവെ��വരുെട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി നൽകു�ുെവ�്
കരുതിയ പാ�ാത�ഭ�രുെട ഔദാര��ിനും
നി��ള�തയ്�ും ന�ി. അവർ ഭീമമായ വരവ് ലഭി�ു�
ഒരു ഗേവഷണ വിദ�ാഭാസസാ�മാജ�ം െക�ി�ടു�ുകയും
ഇേത സാ�മാജ�ം ഉപേയാഗി�് ഈ െചറു��ാെര
നിലനിർ�ുകയും അതിൽ കുറ�ുേപെര തെ�
ഭ��ാരാ�ുകയും െച�ു�ു. ഇത് എ�ാ തല�ളിലും
കഴിവുകളുെടയും സുമന�ിെ�യും ഒരു വലിയ ശൃംഖല
െക�ി�ടു�ു�ു. ഇതവരുെട ആ�ഗഹ�ൾ
സാധ�മാ�ാനും അധികാരം ശ�ിെ�ടു�ാനും
സഹായകമാകു�ു; സ��ും സ�ാധീനവും
സൃ�ി�ുെകാ�് വളർ�ുെകാ�ിരി�ു� ഒരു
സാ�മാജ�മായി മാറു�ു. ഇ�തയും സ��ു�േ�ാൾ,
സംഘടനയുെട മാനുഷികവും
അഭിവൃ�ിെ�ടു�ു�തുമായ �പവർ�ന�ളിലൂെട
മാനവികതയുെട മഹ�ായ ഗുണേഭാ�ാവായി
അവർ�് േലാക�ിനു മു�ിൽ നിൽ�ാൻ കഴിയും.
യഥാർ��ിൽ അവർ െചലവാ�ു�ത് അവരുെട
വരുമാന�ിെ� വളെര െചറിെയാരു ഭാഗമാണ്.
അേ�ാഴും, ഒ�ും ന�െ�ടി�, കാരണം ഈ െചലവ്
പേരാ�മായ േന��ളുെട ഉറവിടവും ഈ
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നിേ�പ�ിെ� വരുമാനം ഗണ�മായതുമാണ്. അ�െന
ശ�ിെ�ടു�ിയ �പശ��ി വഴി,
തീരുമാനെമടു�ു�വരുമായും ദാതാ�ളുമായും
അവരുെട വിശ�ാസ�ത വർ�ി�ി�ുകയും
വിദ�ാഭ�ാസ�ിലും ആേരാഗ��ിലും അവരുെട
വരുമാനം ഉ�ാ�ു� �പവർ�ന�ൾ
വിപുലീകരി�ുകയും െച�ും. ഈ ഉ��ലമായ
അ�പ�തി ന�ം കാണു�ി�, േകവലം ലാഭവും
വളർ�യും മാ�തം!!

ഈ യുവാ�െള ത���ളിേല�ും മൂല��ളിേല�ും
േ�ാ�്ബ�ർ സിനിമകളിേലാ േസാഷ�ൽ
െന�് വർ�ുകളിേലാ അവർ സ�യം
കെ��ു�തിെന�ാൾ ഉദാ�മായ
ആശയ�ളിേല�ും തുറ�ുകാ�ു�ത്
�ാഘനീയമാെണ�് ഞാൻ സ�തി�ു�ു. അ�ാദമിക്
അറിവിേല�് സ�യം പരിമിതെ�ടു�ാെത
ഒ�ിലധികം തല�ളിൽ സ�ൂർ�മായ
വികാസ�ിേല�് വ��ിത�െ� രൂപെ�ടു�ാൻ
�ശമി�ു�ു. വിദ�ാർ�ഥികൾ�് ജീവിത�പാ��ി ഉൾെ�െട
കൂടുതൽ സമ�ഗമായ വിദ�ാഭ�ാസം നൽകു�ു288.
യുവമന�ുകെള അവരുെട സ��ം സം��ാര�ിെ�
സ��ത തുറ�ുകാ�ുകയും അതിെ� മേനാഹാരിത
കെ��ാൻ സഹായി�ുകയും െച�ു�ു. അതുവഴി
യുവമന�ുകളിലു� ഒ�ും െമ�മ�ാ� പാ�ാത�
സ�ാധീനെ� സമതുലിതമാ�ുകയും െച�ു�ു.
െപാതുെവ, പഠനെ� മാ�തം േ�പാ�ാഹി�ി�ു� ഒരു
േലാക�് വിദ�ാർ�ികൾ�് േവരുകൾ കെ��ാനും
അവരുെട സം��ാര�ിേലെ�ാ�് ക�് തുറ�ാനും
അവസരം നൽകു�� ഒരനു�ഗഹമാണ്. അവർ
ഉൾെ�ടു�ിയി��� േ�പാ�ഗാമുകൾ സ��വും
വിലെ��തുമാണ്, വിഷയ�ളുെട വ�ാ��ി വിശാലവും
നിരവധി െതരെ�ടു�ുകളും ഉ�താണ്. േയാഗ, ധ�ാനം
തുട�ിയ കാര��ൾ പരിചയെ�ടു�ു�ത് അവെര
സ�യം അറിയുവാനും സ�ർ�പൂരിതമായ



ൂ
സാഹചര��െളയും ജീവിതെവ�ുവിളികെളയും
േനരിടു�തിന് കൂടുതൽ സ�രാകാനും
സഹായി�ു�ു. സ�ാഭാവികമായ അലസതെയയും
അതുമൂലമു�ാകു� െചറു�ുനിൽ�ിെനയും
മറികട�ാനും ഒഴിവുകഴിവുകൾ ഇ�ാതാ�ാനും ആദ�ം
പ�പാത�ാൽ നിേഷധാ�കതയു�ാകാനിടയു�
കാര��ൾ അവെര പരിചയെ�ടു�ാനും
േബാധ�െ�ടു�ാനും ചില േ�പാ�ാഹനം ആവശ�മായി
വേ��ാം. എ�ിരു�ാലും, എ�ാം അത് നട�ിലാ�ു�
രീതിെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. ഈ യുവാ�ൾ�്
പര�രാഗത സാം��ാരിക �ാനം പകർ�ു
െകാടുേ��ത്, സ�ത��മായും
അവതാനതേയാടുകൂടിയും േവണം,
എ�ാ�ിനുമുപരിയായി ഒരു �പേത�ക
�ാന�ിേലേ�ാ തത�ശാസ്�ത�ിേലേ�ാ
മതവിഭാഗ�ിേലേ�ാ ആചാര�ിേലേ�ാ ഒരു
ആ�ീയ ഗുരുവിേലേ�ാ ഏകപ�ീയമായി
നയി�െ�ടാെത െപാതുവായ സാം��ാരിക പാര�ര�
�ാനം പകർ�ുെകാടു�ു� രീതിയാണ്
അവലംബിേ��ത്. അ�ാെത സംസ് കാര�ിെ�
ൈകമാ�ം വ��ിപൂജയ്�ു� ഒഴികഴിവായി
മാ�ുകയ� േവ�ത്. സർ�കലാശാലാവിദ�ാഭ�ാസ�ി�
അവർ നൽകു� വൻതുകകൾ നാം മറ�രുത്. മാ�തമ�,
സം��ാര�ിെ�യും ആ�ീയതയുെടയും മറവിൽ
മന�ുകെള സ�ാധീനി�ാനും അവെര അമൃതയുെട
അ�ിൽ വാർെ�ടു�ാനു� (IAM ധ�ാന�ിലൂെട (IAM
meditation)-അവരുെട തെ� വാ�ുകളിൽ- അ��ായം
III.3)289 നിർബ�ിത�ശമ�ൾ (അവരുെട തെ�
വാ�ുകളിൽ, അേ�യ�െ� അ�ട�ം
പാലി�ിെ��ിൽ പുറ�ാ�ൽ) നട�ു�ു എ�ത്
നിേഷധി�ാനാവി�. ഈ �പതിഭാസം ഇ��യിെല
ഗുരു��ാരുെട ഇടയിൽ പതിവു�താെണ�ിലും
ധാർ�ികമായി ശരിയെ��് മാ�തമ�,
വിനാശകരവുമാണ്. ആത��ികമായി,



സംേയാജിതേസവന�ിനും ബിസിന�ിനും
�പശ��ി�ുേവ�ിയും, ൈനപുണ�വും കഴിവുകളുമു�
മന�ുകെള A യ്�ും അവരുെട ഓർഗൈനേസഷനും
നൽകിെ�ാ�് സംഘടനയുെട താ��ര�ം നിറേവ�ു�ു.

 

m. ആശയേമാഷണേമാ അേതാ
സഹവർ�ിത�േമാ?

��ൂ േളാ േകാേളേജാ ആകെ�, �ാപനം
മുേ�ാ�ുവയ്�ു�ത് നൂതനവും നവീനവും
വ�ത���വുമായ പുതിയ ഒരു വിദ�ാഭ�ാസമാതൃകയാണ്.
ഗുരു-ശിഷ�പര�ര, ഗുരുകുലം എ�ീ വാ�ുകളാണ്
�പചരണ�ിന് ഉപേയാഗി�ു�ത്. ഈ മാതൃകയിലു�
വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിൽ യഥാർ��ിൽ
അദ�ിതീയമായെതാ�ും നമു�് കെ��ാൻ കഴിയി�.
നമു�് സായിബാബ �ട�ും രാമകൃ��മിഷനും
ആയി�ു� മ�രെമാ�് േനാ�ാം.290

രാമകൃ��മിഷനിൽ: “സ�ാമി വിേവകാന�ൻ
വിശ�സി�ത്, ന�ുെട രാജ��് വ�ാപകമാകു�
എ�ാ തി�കൾ�ും പരിഹാരം
വിദ�ാഭ�ാസെമ�ാണ്. സ�ഭാവരൂപീകരണവും
സാമൂഹിേകാ�മനവും ഉറ�ാ�ു� ഒരു
വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായം അേ�ഹം വിഭാവനം െച��ു.
അ�രെമാരു വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായം യഥാർ�വും
�പാേയാഗികവുമാകു�തിനും വിശ�ാസ�ിെ�യും
സ്േനഹ�ിെ�യും അ�രീ�ം
സൃ�ിേ��തു�്. പഠന�ിെ�യും
പരിശീലന�ിെ�യും സേ�ാഷകരമായ
സംേയാജന�ിലൂെട, വിദ�ാർ�ികൾ�്
സേ�ാഷമായി പഠന�ിൽ ഏർെ�ടാൻ കഴിയും.
പുരാതന ഗുരുഗൃഹവാസ�ിെ�
മാതൃകാ�പേയാഗമായിരു�ു സ�ാമിജിയുെട
പരിഹാരം. �പകൃതിരമണീയമായ ചു�ുപാടിൽ,



ഇ��ൻ ജീവിത�ിെ� ധാർ�ികവും
സാം��ാരികവുമായ രീതികളാൽ
നിയ��ി�െ�ടു�, ഒേര താമസ�ലം പ�ിടു�
അ��ാപകരും വിദ�ാർ�ികള�ം
രാമകൃ��ാ�ശമ�ിെല �ാനികളായ ഋഷിമാർ
െതരെ�ടു� മാതൃകയായിരു�ു. നേര��പുർ
രാമകൃ�� മിഷൻ റസിഡൻഷ�ൽ േകാേളജ്,
വിദ�ാഭ�ാസം ‘മനുഷ�നിലു� പൂർ�തയുെട
�പകടനമാണ്’ എ� സ�ാമിജിയുെട തിരി�റിവിെ�
�പതീകമായി മാറാൻ വിധി�െ��തായിരു�ു.

ഈ സാഹചര��ിൽ റസിഡൻഷ�ൽ
യൂണിേവ��ി�ിയുെട നിയമ�ൾ
അമൃതേകാേളജുകളിൽനി�2്91 വ�ത���മ�. കൂടുതൽ
വിപുലമായ നിർബ�ിത അ�ട�േ�ാടുകൂടിയ
�പകടമായ കർശനമായ സ�ഭാവ�ാൽ ര�ാമേ�ത്
യഥാർ��ിൽ േവർതിരി�െ�ടു�ുെവ�് നമു�ു
പറയാം.

സത�സായി ബാബയുെട സംഘടനയുെട േകാേളജായ �ശീ
സത�സായി ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ് ഹയർ േലണിംഗ് (SSIHL)
പറയു�ത് ഇതാണ്:292

“വിദ�ാഭ�ാസേ�ാടു� സമ�ഗമായ സമീപനം,
SSSIHL അതിെ� �ാപകചാൻസലറായ ഭഗവാൻ �ശീ
സത�സായി ബാബയുെട ജീവിതം, വചന�ൾ,
േനരി�ു� നിർേ�ശ�ൾ എ�ിവെയ
അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്.”
�ാപന�െള�ുറി�് അേ�ഹം തെ� പറയു�ത്
ഇതാണ്:

“സായിവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾ �ാപിതമായത്
വിദ�ാർ�ികെള ഉപജീവനം സ�ാദി�ാൻ
�പാ��രാ�ാൻേവ�ി മാ�തമ�, അവർ�് ന�
സ�ഭാവവിേശഷ�ൾ സ�ായ�മാ�ാനും,



ആദർശജീവിതം നയി�ാനും, അവർ�്
ധാർ�ികവും ആ�ീയവുമായ ശ�ി നൽകാനും
കൂടി േവ�ിയാണ്. സ്േനഹം വളർ�ാനും
വിദ�ാർ�ികെള ന� ഗുണ�ൾ പഠി�ി�ാനും
ല��മി�ാണ് ഞാനവ �ാപി�ത്. വിനയവും
അ�ട�വും വിശ�ാസവും അവരിവിെട പഠി�ും.

ആ�ീയവിദ�ാഭ�ാസം ഒരു �പധാന ഘടകമായും
ലൗകികവിദ�ാഭ�ാസം ര�ാമതായും
പകർ�ുെകാടുക◌്കാൻ േവ�ിയാണ് ഞാൻ ഈ
�ാപന�ൾ രൂപെ�ടു�ിയത്. വിദ�ാഭ�ാസം
ഒരാളിൽ ന� സ�ഭാവ�ളും ഭ�ിയും
വളർ�ിെയടു�ണം. സർ�കലാശാലയിെല
പാഠ�പ�തിയുെട അ��ാപനം അതിനു�
മാർ�മാ�; അതായത്, ആ�ീയ ഉ�മനം, സ�യം
കെ��ൽ, സ്േനഹ�ിലൂെടയും
നി�ംഗത��ിലൂെടയും ഉ� സാമൂഹികേസവനം.

ഇെതാരു ഗുരുകുലമായിരി�ും- അ��ാപകരും
പഠി�ു�വരും സ്േനഹ�ിലും �ാന�ിലും
ഒരുമി�് വളരു� ഇടം. പുരാതന വിദ�ാഭ�ാസ
സ��ദായം േപാെല, അത് അതിെ�
വിദ�ാർ�ികളിൽ ഒരു വിശാലമായ വീ�ണം
വികസി�ി�ുകയും സമൂഹ�ിൽ ഉദാ�മായ
ആദർശം വളർ�ിെയടു�ാൻ സഹായി�ു�
സദ്ഗുണ�ളും ധാർ�ികതയും
േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െച�ും.

മനുഷ�രാശിെയ േസവി�ുകെയ� ല��േ�ാെട
യുവാ�െള സ�യംപര�ാ��രും സംതൃ��രും
ത�ാഗ�ിെ�യും �പവർ�ന�ി� െറയും
സംരംഭകനായക�ാരായി രൂപെ�ടു�ിെയടു�ു�
ഒരു പഠനേ��തമായിരി�ും.” “കാ���ാട്:
ആ�ത�ാഗം വളർ�ാനും ആ�സാ�ാത്കാരം
േനടാനും േവ�ി ആ�വിശ�ാസവും



ആ��ാനവും ലഭി�ാൻ വിദ�ാർ�ികെള
സഹായി�ാനും അവിെട അവെര സമൂഹ�ിന്
ഗുണം െച�ു�തുമായ േനതാ�ളായി
വാർെ�ടു�ുക. ദൗത�ം: എ�ാം തിക�
സമ�ഗമായ വ��ികെള- െതാഴിൽപരമായി
മിക�തും സാമൂഹിക ഉ�രവാദിത�മു�തും
ആ�ീയേബാധമു�തും-
മാനുഷികവ��ിത��ിെ� ശാരീരികവും
ബൗ�ികവും ൈവകാരികവും മാനസികവും
ആ�ീയവുമായ മാന�ൾ നിറേവ�ു�
എഡ�ൂെകയറിലൂെട (മാനുഷിക മൂല��െള
അടി�ാനമാ�ിയു� സമ�ഗവിദ�ാഭ�ാസം)
ഉദാ�മായ മൂല��ളും ശരിയായ മേനാഭാവവും
ഉൾെ�ാ���വെര വാർെ�ടു�ുക.

�പധാന ല��ം: യഥാർ�വും മാതൃകാപരവുമായ
വിദ�ാഭ�ാസം നൽകുകയും സമൂഹ�ിെ�
േസവന�ിനായി വിദ�ാർ�ികെള
ഉ�മപൗര�ാരായി വാർെ�ടു�ുകയും െച�ുക.
യുവാ�ൾ ബു�ി വളർ�ിെയടു�ുേ�ാൾ,
അവരുെട േ�പരണകെളയും വികാര�െളയും
ശു�ീകരി�ുകയും അവരുെട ഹൃദയ�ളിൽ
കിട�ു� ശാ�തയുെടയും സേ�ാഷ�ിെ�യും
ഉറവകളിേല�് ഇറ�ിെ��ാൻ ആവശ�മായ
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ
അ�ട��ൾെകാ�് അവെര സ�രാ�ുകയും
െച�ു� വിദ�ാഭ�ാസം �പദാനം െച�ുക.
ഓേരാരു�ർ�ും ത�ാഗവും
ആ�സാ�ാത്കാരവും പഠി�ാൻ കഴിയു�
തര�ിൽ ആ��ാനവും ആ�വിശ�ാസവും
വളർ�ിെയടു�ാൻ വിദ�ാർ�ികെള
സഹായി�ുക. സഹി��ുതയും ചാരി�ിയും
സാേഹാദര�വും േലാകെമ�ാടും �പചരി�ി�ു�
ഭാരതീയ സംസ് കൃതിയുെട യഥാർ�



�പതിനിധികളായി വിദ�ാർ�ികെള വളർ�ുക.
സത��ിെ�യും നീതിയുെടയും
സമാധാന�ിെ�യും സ് േനഹ�ിെ�യും
ആൾരൂപ�ളായി, സമ�ഗതയും സ��ഭാവവും ഉ�
വ��ികൾ എ� നിലയിൽ, ഭാവിയിെല ഇ��യുെട
േനതാ�ളായി വിദ�ാർ�ികെള സ�മാ�ുക.
അനീതി, അ�ട�മി�ാ��, അധാർ�ികത, അസത�ം
എ�ിവയ് െ�തിെര നിലെകാ�ാനു� ൈധര�ം
അവർ�് പകർ�ുനൽകുക.”

അത് നി�െള എെ��ിലും ഓർ�െ�ടു�ു�ുേ�ാ?
തീർ�യായും കുറ�് തിരു�ലുകൾ വരു�ി േകാ�ി
േപ�് െച��തുേപാെലയു�്. എ�ാൽ അമൃത293

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ രൂപീകരി�ു�തിനും 26
വർഷം മു�ാണ് SSSIHL െ� ഫാ�ൽ�ികൾ �ാപി�ത്!
അതുെകാ�് േകാ�ി-േപ�് നട�ത് തിരി�ാകാനാണ്
വഴി. ന�ായി ഗേവഷണം െച��ാൽ മെ�വിടുെ��ിലും
പകർ�ിെയടു� ആശയ�ൾ കെ��ുെമ�്
എനി�ുറ�ു�്. അ�െനെയ�ിൽ, അമൃത സ��ദായം
അവകാശെ�ടു�തുേപാെല അതുല�മാേണാ? SSSIHL-
ന2്94 മാ�തമു� വിദ�ാഭ�ാസസംവിധാന�ിൽ ഞ�ൾ
കെ��ിയത് ഇതാണ്:

“�ശീ സത�സായി ഇൻ�ി��ൂ�് ഓഫ് ഹയർ േലണിങ്
അതിെ� തുട�ം മുതേല, സർവകലാശാലയിെല
എ�ാ വിഷയ�ളുെടയും അ�ർധാരയായി
ൈനതികതയും മൂല��ളും സമന�യി�ി�ു�ു.
അ�ാദമിക് മികവിെനാ�ം, യൂണിേവ��ി�ി
അതിെ� വിദ�ാർ�ികൾ�്
വ��ിഗതവികസന�ിെ� സമ�ഗമായ ഒരു
ച��ൂട് നൽകു�ു. വിദ�ാർ�ികൾ അവിെട
താമസി�് പഠി�ണം എ�ത്
നിർബ�മായതുെകാ�് ഇത് വിദ�ാർ�ിയുെട
മന�ിെനയും ശരീര�ിെനയും ആ�ാവിെനയും



�പാചീന ഇ��ൻ ഗുരുകുല
വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിന് സമാനമായ ഒരു
പരിത�ിതിയിൽ പരിശീലി�ി�ു�ു.

‘െടംപിൾ ഓഫ് േലണിംഗ്’ ഡയ�ഗാമിൽ
ചി�തീകരി�ിരി�ു�തുേപാെല, പഠന�ിെ�
അ�ാദമിക് (മേതതര) വശ�ൾ
സ�ഭാവരൂപീകരണവുമായി (ആ�ീയമായ)
സമന�യി�ി�ാൻ സർവകലാശാല എ�ാ
തല�ിലും �ശമി�ു�ു. ഇത് വിദ�ാർ�ികെള
ആേരാഗ�കരവും സമതുലിതവുമായ വ��ിത�ം
വികസി�ി�ാൻ സഹായി�ു�ു, അതായത്
അ�ാദമിക് കഴിവുകേളാെടാ�ം ന� സ�ഭാവം
കു�ികൾ�ു�ാകു�ു.

ഒരു ഉ�മ സായ് വിദ�ാർ�ി: CSIR ഇ��യുെട
മുൻഡയറ�ടർ ജനറലായ േഡാ.
ആർ.എ.മേശ�റുെട വാ�ുകളിൽ, ‘‘ചി�കളിൽ
പുതുമയും ഹൃദയ�ിൽ അനുക�യും ഉദര�ിൽ
അഭിനിേവശവും ഉ� വിദ�ാർ�ികെള
വളർ�ിെയടു�ാൻ സർവകലാശാല �ശമി�ു�ു.’’
കഴിവും കുലീനതയും സമന�യി�ി�് തലേ�ാറും
ഹൃദയവും ൈകകളും ത�ിലു� സ�ുലിതാവ�
ൈകവരി�ുക എ�താണ് ല��ം. ‘ഒരു
ഉ�മസായ് വിദ�ാർ�ി’ യുെട രൂപേരഖയിൽ ഈ
സ�ുലിതാവ� ചി�തീകരി�ി�ു�്. പര�രാഗത
വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിൽ ഹൃദയം എ� ആശയം
സാധാരണയായി പരിഗണി�െ�ടു�ി�. അ�െന
കഴിവും കുലീനതയും സമന�യി�ി�് ന�
മനുഷ�െര സൃ�ി�ുകയാണ് സർവകലാശാല
ല��മിടു�ത്. ബഹുമാനെ�� �ാപക ചാൻസലർ
നിരീ�ി�ു�ു, “അറിവ്, ൈനപുണ�ം
എ�ിവയു�േ�ാൾ, സ�ുലിതാവ�യിേല�്
നയി�ു�ു. അത് സമൂഹ�ിെ�
�പേയാജന�ിനായി അറിവിെ�



�പേയാഗെ��ുറി�ു� ഉൾ�ാ�ച നൽകു�ു.”
അതിനാൽ ഈ സർ�കലാശാലകളിൽനി�് ബിരുദം
േനടു� വിദ�ാർ�ികൾ ഇ�രം ഉൾ�ാ�ചകൾ
ൈകവശെ�ടു�ണെമ�് അേ�ഹം (ഡയ�ഗാമിൽ
കാണി�ിരി�ു�തുേപാെല) ആ�ഗഹി�ു.
ആദിശ�രാചാര�രുെട ശിര�് �ാന�ിേല�്
നയി�ു� അറിവിെ� �പതീകമായും,
ജനകമഹാരാജാവിെ� ൈകകൾ
സാമൂഹികേന��ൾ�ായി �ാനെ�
ൈനപുണ�മാ�ു�തിെ� �പതീകമായും
�ശീബു�െ� ഹൃദയം ശിര�ിെനയും ൈകകെളയും
സ�ുലിതമാ�ു� കരുണെയയും �പതിനിധാനം
െച�ു�ു.

“�ശീസത�സായി മൂല��െള
അടി�ാനമാ�ിയു� സമ�ഗവിദ�ാഭ�ാസം” എ�
വിഷയ�ിൽ ഒരു ഭാഗവുമു�.് “(..) 18 വയ�ു�
ഒരു വിദ�ാർ�ി സർ�കലാശാലയിൽ േചരു�തിനും
അവേനാ അവേളാ ബിരുദം േനടു�തിനുമിടയിൽ
(21-23 വയ�്) ആഴ�ിലു�
ആ�രികപരിവർ�നം സംഭവി�ു�ു. ഈ
ആശയം സർ�കലാശാലാതല�ിൽ വളെര
സവിേശഷമാണ്. (...) SSSIHL-െല എ�ാ
ബ��െളയും �പവർ�ന�െളയും
നിലനിർ�ു� ഒരു ആധുനികഗുരുകുല�ിെ�
ആശയമാണ് അടി�ാനം. അധ�ാപക-വിദ�ാർ�ി
ഇടെപടൽ വളരു�തിനും വികസി�ി�ു�തിനും
ആവശ�മു��ത സൗഹാർ�പരമായ അ�രീ�ം
സൃ�ി�ു�തിനും നിലനിർ�ു�തിനും ഇത്
കാരണമാകു�ു. എ�ാ ഇടെപടലുകളും
ഉൾെ�ാ��� ര�് �പധാന വശ�ളാണ്
അ�ട�വും ഉചിതമായ െപരുമാ�വും. സത�ം,
ശരിയായ െപരുമാ�ം, സമാധാനം, സ്േനഹം,
അഹിംസ എ�ീ അ�് മാനുഷികമൂല��ൾ എ�ാ

ി ി ി �



മാന�ളിലും സമ�ഗവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�
അടി�ാനമാണ്. ഈ മാന�ൾ ഇവയാണ്:
ബൗ�ികം, ശാരീരികം, സാം��ാരികം, ഭ�ി,
േസവനം. ഈ ഓേരാ മാന�ളുെടയും �പധാന
�പവർ�ന�ളാ� SSSIHL-ൽ വിദ�ാർ�ികൾ
െചലവഴി�ു� ഭൂരിഭാഗം സമയ�ിെ�യും
അടി�ാനം. SSSIHL-െല മൂല�ാധി�� ിത
സമ�ഗവിദ�ാഭ�ാസ സ��ദായ�ിെ� ഫലം മൂ�്
മട�ാണ്. എ�ാ ബിരുദധാരികെളയും സാമൂഹിക
�പതിബ�തയു�വരും െതാഴിൽപരമായി
ൈനപുണ�മു�വരും ആ�ീയമായി
അവേബാധമു�വരുമായിരി�ാൻ ഇത്
സ�മാ�ു�ു.”

അമൃതയുെട അതുല�മായ ഗുരുകുലസ��ദായവും
മൂല�േബാധമു� വിദ�ാഭ�ാസവും ആർെ��ിലും
മന�ിലാേയാ?

ഇത് േകാേളജുകളുെട കാര�ം മാ�തമ�. �ശീ സത�സായി
ൈഹ��ൂ ളിെ�295 മിഷൻ േ�െ�്മ� ് ഇതാണ്. ഇത്
മെ��ിെനേയാ ഓർ�ി�ി�ു�തായി നി�ൾ�്
കാണാം.



“അ�ാദമികമികേവാെടയു� സ�ഭാവവികസനം”
എ�ത് ��ൂ ളിെല എ�ാ �ശമ�ളുെടയും
ഭരണതത�മാണ്. “വിദ�ാഭ�ാസം േകവലം
ജീവി�ാൻ േവ�ിയ�, ജീവിത�ിന്
േവ�ിയു�തായിരി�ണം” എ�് ശ�മായി
വാദി�ു� ഭഗവാൻ ബാബയുെട സമ�ഗമായ
വിദ�ാഭ�ാസ ത��ചി�യാണ് ഈ വിദ�ാലയ�ിെല
വലുേതാ െചറുേതാ ആയ ഓേരാ ഘ��ിലും
നയി�െ�ടു�ത്.



ഇത് മു�് േക�തായി േതാ�ു�ുേ�ാ?

ദൗത�ം: സ് കൂളിെ� അ�ശാ�പരി�ശമം
ഇതായിരു�ു: സാേഹാദര�ം, േദശസ് േനഹം, ത�ാഗം,
ധാർ�ികസമ�ഗത എ�ിവയുെട ശാശ�തവും
സാർ��തികവുമായ മൂല��ൾ യുവമന�ുകളിൽ
സ�ിേവശി�ി�് ഒരു ഉദാ�സ�ഭാവ�ിെ�
അടി�റ പാകു�തിലൂെട, അവർ രാജ��ിെ�യും
േലാക�ിെ�യും ഭാഗേധയം രൂപെ�ടു�ാൻ
കഴിയു� ഉ�മേനതാ�ളായി വളർ�ുവരികയും
െച�ു�ു.

ല���ൾ: ബൗ�ികവും ൈവകാരികവും
ആ�ീയവുമായ മൂല��ൾ സമന�യേ�ാെട
വികസി�ിെ�ടു� സമതുലിതമായ
വ��ിത�മാണ് യഥാർ� വിദ�ാഭ�ാസം
സൃ�ിേ��ത്. അതിനാൽ, ��ൂ ളിെല എ�ാ
പാഠ�പ�തികളും കു�ികളിൽ ഇനി�റയു�
ഗുണ�ൾ ഉൾെ�ാ��� തര�ിലാണ്
�കമീകരി�ിരി�ു�ത്:

⮚ ൈദവ�ിലു� വിശ�ാസേ�ാടുകൂടിയ
ആ�വിശ�ാസം.

⮚ അ�ാദമികമികവ്.
⮚ വിശകലനകഴിവുകൾെ�ാ�ം

ആശയവിനിമയവും സാമൂഹിക



കഴിവുകളും.
⮚ ന� േപാഷണമു� ആേരാഗ�കരവും

ചടുലവുമായ ശരീര�ിെ� പരിപാലനം.
⮚ അ�ട�മു�തും നിയ��ിതവുമായ

ജീവിതേ�ാട് താ��ര�ം വളർ�ു�ു.
⮚ സമൂഹ�ിന് നിസ�ാർ�േസവന�ി� െറ

മൂല��ൾ പകരു�ു.
⮚ ന� ചി�കളും വാ�ുകളും �പവൃ�ികളും

സമന�യി�ി�ു�ു.
⮚ ഇ��ൻ സം��ാരേ�ാടും

ജീവിതരീതിേയാടുമു� ബഹുമാനവും
ആദരവും.

⮚ മുതിർ�വേരാടും മാതാപിതാ�േളാടുമു�
ബഹുമാന-േ�ാെടാ�ം എ�ാ
മനുഷ�രുെടയും അ��്
ഉയർ�ി�ിടി�ു�ു.

വിേവചനവും അറിവും ഇതിനാണ്: െകണികൾ
കെ��ാനും െന�ും പതിരും േവർതിരി�റിയാനും
വ��ു തകെള�ുറി�ു� പൂർ� േബാധ�േ�ാെട
െതരെ�ടു�ുകൾ നട�ാനും സാധി�ണം.
മ�ു�വരുെട ആശയ�ൾ േമാ�ി�ു�ത് ന�ത�;
�പേത�കി�് അെതാരു എതിരാളി സംഘടനയുെട
ബൗ�ികസ��ായിരി�ുേ�ാൾ!! ഈ ചി�കെള�ാം
ഇവരുെടയാെണ�് �ാപി�ാനും അവരുെട
എതിരാളികളിൽ �പേത�കി�്, ആവർ�ി���
അഴിമതികളും സായിബാബയുെട വിേയാഗവും േമാശം
രീതിയിൽ ബാധി� അേ�ഹ�ിെ� �ാപന�െള
മ�ര�ിൽ അടി�മർ�ാനും ഇവരുെട
സാ��ികശ�ി�ും ശൃംഖലയ്�ും കഴി�ു.
അവസാനമായി, ഈ വിദ�ാഭ�ാസ സ��ദായ�ിെ�
സവിേശഷവും നൂതനവുമായ ഈ അമൃത “മാതൃക”
എ�ാണ്? ഇത് എവിടുെ��ിലും പകർ�ിയതാേണാ?
ധാർ�ികതയുെട അടി�ാന അഭാവം? സം��ാര�ിെ�
മറവിൽ വ���ാരാധനയാേണാ അേതാ മൂല��ൾ



വളർ�ിെയടു�ു�തി� െറ മറവിൽ പരിപൂർ�
നിയ��ണമാേണാ ഉേ�ശ�ം? അെ��ിൽ െചലവി�ാെത
ലാഭവും വളർ�യും സൃ�ി�ാൻ േസവനെ�
ഉപേയാഗി�ു� ഒരു ബിസിനസ് േമാഡൽ? അേ�ാൾ,
�പിയെ�� വായന�ാരാ നി�ൾെ��ു േതാ�ു�ു?

ഇ�ിരാഗാ�ി നാഷണൽ ഓ�ൺ യൂണിേവ��ി�ി (IGNOU),
സ് കൂൾ ഓഫ് െവാേ�ഷണൽ എജ�ുേ�ഷൻ ആൻ�
െ�ടയിനിംഗ് എ�ിവയുെട േ�പാ�ഗാമുകളിൽ നി�ാണ്
അമൃതവിദ�ാഭ�ാസം �പേചാദനം ഉൾെ�ാ�െത�്
െതളിയി�ു� േരഖകളും എഴു�ുകു�ുകളും
ഞ�ൾ�് ലഭി�ി�ു�്, �പേത�കി�ും “ബിസിനസ്
ആശയവിനിമയ�ിെല സാമൂഹികകഴിവുകൾ” എ�
േകാഴ് സുമായി ബ�െ��ു�താണത്. അമൃതയിൽ
തിര�ീലയ്�ുപി�ിൽ അേഹാരാ�തം പണിെയടു�ു�
ചിലരു�്, പേ� െ�പാഫസർമാരുെട വെര േജാലി
െച�ു� ഇവർ�് അർഹതെ�� അംഗീകാരം
ലഭി�ു�ി�. ഉ�ട�ം പുനർനിർ�ി�തിനാൽ േജാലി
വളെര ന�ായി പൂർ�ിയാകു�ു. േനാ�ൂ,
ഇ�ര�ിലു� സ��ദായം �ാപന�ിൽ
വ�ാപകമാണ്. വിശു�ിയും സ് േനഹവും േസവനവും
ധർ�വും തുളു�ു� �ാപനമാണിെത�് നമു�്
പറയാം. ഇത് സാധാരണ �ാപന�ളിൽ നി�്
വ�ത���മായി െപരുമാറുെമ�് നി��ള�മായി
�പതീ�ി�ു�ു; ഒരു കാര�വുമി�ാെത. �പേത�ക
മാനദ��േളാ മുൻധാരണകേളാ ഇ�ാ� ഏെതാരു
ഓർഗൈനേസഷനിെലയും േപാെല മുൻ-പിൻ വശ�ളു�്.

അമൃത ബിസിന�് േമാഡലിെന�ുറി�് പറയുേ�ാൾ,
“അമൃതദർശനം എ� അ�ാരാഷ്�ട
ആ�ീയപഠനേക���ിെ� തത�ം”296 വ��ിപരമായി
എനി�് വളെര ഇ�മാെണ�ുകൂടി ഞാൻ പറയണം. ഒരു
തര�ിൽ അത് ത��ചി�യുെട ഫാ�ൽ�ിയാ�. 1970-
കളിൽ ഞാൻ െമഡിസിേനാ ബിസിനേ�ാ പഠി�ാന�

്



ഇ��യിൽ വ�ത്. എ�ാൽ അ�െനെയാരു
�ലെ��ുറി�് അറിയാമായിരുെ��ിൽ
തീർ�യായും ഞാൻ സ�ർശി�ുമായിരു�ു.
സർ�കലാശാല ഗേവഷണ�ിെ�യും ദാർശനികവും
ആ�ീയവുമായ അധ�ാപന�ിെ�യും സമന�യമാണ്
ഇതുെകാ�് ഉേ�ശി�ു�ത്.

 

n. അമൃതയിെല ആർ�സും സയൻസും (കലയും
ശാസ്�തവും)

അവസാനമായി, ആർ� സിെ�യും സയൻസി� െറയും
ഫാ�ൽ�ിയുെട േ�പാ�ഗാമിെന�ുറി�ു� ഒരു ഉപകഥ.
കലയുെടയും ശാസ്�ത�ിെ�യും
ഫാ�ൽ�ികളിൽനി�ു� േ�പാസ്െപ��സുകൾ നി�ൾ
സൂ��മായി പരിേശാധി�ാൽ നി�ൾ�്
അതിശയകരമായ ഒരു േ�പാ�ഗാം കാണാം.
അനുബ�ഫാ�ൽ�ികള�െടയും േ�പാ�ഗാമുകളുെടയും
കാര��ൾ മന�ിലാ�ാൻ നമു�് ആദ�ം
യൂണിേവ��ി�ിയുെട െവബ്ൈസ�് േനാ�ാം:

1. കലയുെടയും (ആർ�്) മാധ�മ�ളുെടയും
(മീഡിയ), േകാേമ��്-െ�യും ഫാ�ൽ�ിക� :

മൂ�ു ഡി�ാർ�്െമ� റുകൾ:

a. േകാേമ��് ആൻ� മാേനജ്െമ� ്
b. വിഷ�ൽ മീഡിയ ആൻ�
ക��ൂണിേ�ഷൻ
c. ക��ൂണിേ�ഷൻ

2. ഹുമാനി�ീസിെ�യും േസാഷ�ൽ
സയൻസി� െറയും ഫാ�ൽ�ിക� :

അ�് ഡി�ാർ�്െമ� റുകൾ:



a. ആ�ീയപഠനം
b. വിദ�ാഭ�ാസം
c. സാമൂഹിക�പവർ�നം
d. ലാംേഗ�ജുകൾ
e. സാം��ാരികവിദ�ാഭ�ാസം

എ�ാൽ നാല് ആർ�� ആ� ് സയൻ� ക�ാ�സുകളിൽ
യഥാർ��ിൽ നൽകെ�ടു� േ�പാ�ഗാമുകൾ
താെഴ�റയു�വയാണ്:

1. സയൻസിൽ ഭൗതികശാസ്�തം, രസത��ം,
ഗണിതശാസ്�തം എ�ിവ കൂടാെത, നി�ൾ�്
�പധാനമായും നൽകു��: ടാക്േസഷൻ ആൻ�
ഫിനാൻ�, െ�പാഫഷണൽ അ�ൗ�ിംഗ്,
ഫിനാൻ� ആൻ� സി�ംസ്,
അ��ിനിസ്േ�ടഷൻ, അഡ�ർൈടസിം� ആൻ�
േകാർ�േറ�് ക��ൂണിേ�ഷൻ, െകാേമ��്
ആൻ� മാേനജ്െമ� ്, േലാജി�ി��്, ഐടിയിൽ
േഡാ��േറ�്, ഡാ�ാേബസുകൾ, �ാ�ി�ി��്
ആൻ� ഡാ�ാ അനാലിസിസ്, സയ�ിഫിക്
ഐടി, ക��ൂ�ർ ആ�ിേ�ഷൻ�. േസാഷ�ൽ
സയൻ�; നി�ൾ�് സാമൂഹിക�പവർ�നം
മാ�തേമ കാണാൻ കഴിയൂ.

2. ആർ�സിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി����: വിഷ�ൽ
ക��ൂണിേ�ഷൻ, അഡ�ർൈടസി� ആൻ�
െവ��ിൈസൻ, ആനിേമഷൻ ആൻ�
െവ��ിൈസൻ, േജർണലിസം ആൻ� മാസ്
ക��ൂണിേ�ഷൻ, അൈ�ഡ് ആർ�� ആൻ�
അഡ�ർൈടസിം�, ഇം�ീഷ് ലി�േറ�ർ ആൻ�
ലാംേഗ�ജ്, ലി�ററി തിയറി, ഫിേലാസഫി.

�പധാനമായും ഐട◌ിയും െവബും ഉൾെ�ടു�
കലെയയും ശാസ്�തെ�യും കുറി�ു� ഈ സ���ം
വിപണിയുെട ആവശ�വുമായി െപാരു�െ�ടു�താണ്.

് ് ്



ഇവ ൈ�പവ�് സ് കൂളുകളായതിനാൽ അതിേനാട്
െപാരു�െ�ടു�ത് മന�ിലാ�ാം. ഒരു
താരതമ��ിനായി കലയും ശാസ്�തവും െകാ�്
േമാൺ �ടിയൽ സർവകലാശാല എ�ാണ്
അർ�മാ�ു�� എ�് നമു�ു േനാ�ാം:297

അ�ര�ളും മനുഷ�ശാസ്�തവും (Letters and Human
Sciences): ഇം�ീഷ് പഠനം, �ഫ�് ലി�േറ�ർ, ചരി�തം,
ആർ�് ഹി�റി, സിനിമാേ�ാ�ഗാഫി പഠന�ൾ,
ഭാഷാശാസ്�തവും വിവർ�നവും, സാഹിത�വും
ആധുനിക ഭാഷകളും, താരതമ� സാഹിത�ം,
തത�ശാസ്�തം.

േസാഷ�ൽ സയൻസും തത�ശാസ്�തവും (Social
Sciences and Psychology): ആ��േ�ാളജി, ��ൂ ൾ ഓഫ്
ൈല�ബറി ആൻ� ഇൻഫർേമഷൻ സയൻ�,
ക��ൂണിേ�ഷൻ, �കിമിേനാളജി, ൈസേകാ
എജുേ�ഷൻ, ൈസേ�ാളജി, ഇൻഡ��ടിയൽ
റിേലഷൻ�, െപാളി�ി�ൽ സയൻ�, ഇ�േണാമി��്,
േസാഷ�ൽ വർ�്, േസാേഷ�ാളജി.

സയൻ�: െകമിസ്�ടി, ബേയാെകമിസ്�ടി, േജാ�ഗഫി,
ക��ൂ�ർ സയൻ� ആൻ� ഓ�േറഷനിൽ റിസർ�്,
ഫിസി��്, മാ�മാ�ി��് ആൻ� �ാ�ി�ി��്,
ബേയാളജി�ൽ സയൻസ�, ഡി�ാർ�്െമ� റ് ഓഫ്
എജ�ൂേ�ഷൻ ആൻ� ക��ൂ�ർ സർവീ�.

ചുരു��ിൽ, ആർ�� ആൻ� സയൻസ� ഫാ�ൽ�ി
അമൃത �പധാനമായും ക��ൂ�ർ ശാസ്�ത�ർ,
ക��ൂണിേ��ർമാർ, െവബ്-മീഡിയ
െ�പാഫഷണലുകൾ, മാേനജർമാർ, അ�ൗ��ുമാർ,
�ാ�ി�ിഷ�ൻമാർ, പരസ�ദാതാ�ൾ,
സാമൂഹിക�പവർ�കർ എ�ിവെര പരിശീലി�ി�ു�ു;



സാഹിത��ിലും ത��ചി�യിലും നൽകിയി���
ഡിേ�ാമകൾ�് പുറെമയാണത്.

അവസാനം പറ�ത് രെ��ം ഒഴിെക, മനുഷ�െ�
�പേമയ�ൾ, സമൂഹ�ിൽ അവെ� �ാനം, ശ�ി,
ചരി�ത�ിെ� പാഠ�ൾ, അവെ� മനഃശാസ്�തം,
അവെ� വിദ�ാഭ�ാസം എ�ിവെയ�ുറി�ു�
അടി�ാനപരമായ �പതിഫലന�ിലൂെട
സമൂഹ�ിെ� ശരിയായ �പവർ�ന�ിൽ പ�ുേചരു�
ആരും തെ� ഈ ��ൂ ളുകളിൽനി�് ഇറ�ു�ി�.
ചുരു�ി�റ�ാൽ ഈ ഫാ�ൽ�ി പരിശീലനം
െചയ്െതടു�ു�ത് െട��ീഷ��ാെരയും
മാേനജർമാെരയും ക��ൂണിേ��്സിെനയും ആണ്,
ചി�കെരയ�. എ�ിരു�ാലും, സ�ുലിതവും
ആേരാഗ�കരവുമായ രീതിയിൽ സമൂഹെ�
വികസി�ി�ു�തിന്, വ��ികെളേ�ാെല ചി�കർ
ആവശ�മാണ്. ശ�മായ മന�ുകെള
വാർെ�ടു�ുെമ�് അവകാശെ�ടു�ുെ��ിലും
അമൃത വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിെ� ല��ം അത�
എ�ു േതാ�ു�ു. ആർ�ിെന�ുറി�് തൽ�ാലം
ന�ൾ�് സംസാരി�ുകേയ േവ�. ആഡംബരേ�ാെട
ആർ�� ആൻ� സയൻ� എ� ് വിളി�ു� വിഭാഗം
�പധാനമായും ആേഗാളവ�വസായ�ിൽ മിക�
ശ�ളമു� േജാലികൾ കെ��ു�തിനു� െ�ടൻഡി
കഴിവുകളിലും സാേ�തികവിദ�യുമാണ്
പരിശീലി�ി�ു�ത്. സ�ത��രും കീെഴ്�ടാ�വരുമായ
കലാകാര�ാെരയും ചി�കെരയും അേപ�ി�്
േലാകെ� നിയ��ി�ു� ഭാവിയിെല സാേ�തിക
തീരുമാന�ൾ എടു�ു�വെര വ�വ�െ�ടു�ു�ത്
എളു�മാണ്.

ഇതാണ് സംഘടനയുെട വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ിൽ
എെ��ാം െത�ുകളുെ��തിെ� രത്നചുരു�ം:
മന�ിെ� സ�ാത���ം, ആേരാഗ�കരമായ മനഃശാസ്�തം,
നീതി, സത�ം, സമ�ഗത എ�ിവെയ�ാൾ വരുമാനം,

്



റാ�ിംഗ്, സാ�മാജ�ം െക�ി�ടു�ൽ എ�ിവയിൽ
�ശ�ി�ു� ഒരു വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ� േനതാവുെ��ിൽ
ഇതാണ് ഫലം.

IV. 4. വ�വസായവും െസലി�ബി�ികള�ം
 

നാം അമൃതസംരംഭ�ളിലൂെട കട�ുേപാകുേ�ാൾ
നമു�ു�ാകു� അവ��ത വിദ�ാഭ�ാസം,
ആേരാഗ�പരിപാലനം എ�ീ രംഗ�ളിൽ
മാ�തെമാതു�ു�ി�; ആ�ീയതയും ബിസിന�ും
ത�ിലും ത�ാഗം, വിജയം, റാ�ിംഗ്
എ�ിവയ്�ുേവ�ിയു� െനേ�ാ��ിലും, ലാളിത�വും
വളർ�യും ത�ിലും, കരുണയും രാജ��ിെ�
മഹത�വും ത�ിലും, േസവനവും �പശ��ിയും ത�ിലും,
ഡി�ാ�്െമ�ും വി��നവരുമാനവും ത�ിലുെമ�ാം ഈ
അവ��ത െതളി�ുകാണാം. ഗേവഷണം,
ശാസ്�തീയാവലംബ�ൾ, േപ��ുകൾ, നവീകരണ�ൾ,
സാേ�തികവിദ�, �ാർ���കൾ എ�ിവയും
ഹി�ുഭൂരിപ��ിെ� താ��ര�സംര�ണവും
േദശീയ�പതിേരാധവും ഉൾെ�ാ���താ�
അമൃതസ��ദായം. മാ�തമ�, ബിസിന�് സ�യം
ഉ�ാകു�ത�, അത് ആളുകളുെട മന�ിൽ
െപാ�ിമുളയ്�ുകയും കൃത�മായ െന�് വർ�ും
സ�ാധീനവും അതിെന വളരാൻ
സഹായി�ുകയും �പശ��മാ�ുകയും െച�ു�ു.
അതിനാലാണ് ഈ അധ�ായ�ിന് ഇര��പേമയം
ൈകവ�ത്.

ആ�ീയതയ്�ായി ദാഹി�ു� പാ�ാത�രുെട
അടു�്, A േസവനവും അനുക�യും അടു�ിെടയായി
പരി�ിതി അവേബാധവും അവതരി�ി�ു�ു.



ഇെത�ാം സ�ീകാര�മായ േ�പ�കെര �പേത�കമായി
ല��ം വ�ു� അവരുെട സേ�ശ�ിെ� ഒരു െചറിയ
ഭാഗം മാ�തമാണ്. സേ�ശ�ിെ� ഭൂരിഭാഗവും അവരുെട
േദശീയേ�പ�കർ�ായി നീ�ിവ�ിരി�ു�ു.

എ�ാൽ അവരുെട സേ�ശ�ിെ� അവ��ത
െകാവിഡ് �പതിസ�ി�ുേശഷം കൂടുതൽ വ��മാണ്.
ഈെയാരു �പേത�ക സാഹചര��ിൽ ആഴ�ിലു�
മനനം ആവശ�മാണ്. ആയുർേവദൈവദ�ശാ��ത�ിെല
സാ��ദായികവും പുരാതനവുമായ
ആ�രികവിവര�ളുെട ലഭ�തയു�ായി�ും, അവർ�്
സ��മായി ആശുപ�തികൾ, േഡാ��ർമാർ, നഴ് സുമാർ,
ഗേവഷണം എ�ിവയു�ായിരു�ി�ും, 001 ഉം 002 ഉം
അതിൽ കാര�മായി ഒ�ും തെ� നൽകു�ില�;
അസാധാരണമായ യാെതാരു ഫല�ളുമി�
ഇതിെന�ാമു� അവരുെട അടി�ാനപരമായ ഉ�രം
�പകൃതി സ�യം സംര�ി�ുകയും അപായ ൈസറൺ
മുഴ�ുകയുമാെണ� �ിരപ�വിയും, �ഗാമീണമായ
അ�വിശ�ാസ�ളും, നരവംശപരമായ
പൂർ�ചി�നവും, “െപാ�ുമ�ൾ ഒ�ുെകാ�ും
ഭയെ�േട�” എ� സാ��നവുമാണ്. പരിഹാരമായി
അവർ നിർേ�ശി�ു�� �പാർ�നയും, അനുസരണയും
സുര�ാമാനദ��ളുെട പാലനവുമാണ് (നാം
സ�തി�ാലും വിേയാജി�ാലും). ആ�ശമ�ിേല�ു�
�പേവശനവും പുറ�ുകട�ലും കർ�നമായി
നിയ��ി�ുെകാ�ാണ് ഇത്. വളെര േമാശമാണ്, പേ�
അതിശയി�ാെനാ�ുമി�. കാരണം ഈ സംഘടനയിൽ
സ�ത��മായി ചി�ി�ു�വരി� തെ�.

സാേ�തികവും ശാസ്�തീയവും കപടശാസ്�തപരവുമായ
ഈ പുതിയ കാലഘ��ിൽ, വ�വസായവും
�പഭുവർ�വും പണം നൽകി, അഴിമതി�ാരായ
ശാസ്�ത�രുെടയും രാഷ്�ടീയ�ാരുെടയും
മാധ�മ�ളുെടയും പി�ുണേയാെട ഭരണം നട�ു�
ചില ഉ�തർ, േലാകെമ�ാടുമു� മനുഷ�രാശിയുെട



േമൽ, മനുഷ�ത�വിരു�ത അടിേ�ൽ�ി�ുേ�ാൾ A
എ�് വാ��ാനമാണ് നൽകു��? അവർ കൂടുതൽ
ആ�ീയതയും കൂടുതൽ മനുഷ�ത�വും വാ��ാനം
െച�ു�ു; എ�ാൽ വ��ു തകൾ മെ�ാരു കഥ പറയു�ു.
അവർ അവരുെട �പതി�ായ, ആകർഷണം,
ഊർ�സ�ലത, അവേബാധം എ�ിവ
സാേ�തികസാ�മാജ�ം സൃ�ി�ാനായി വ�ൻ
�സാവുകൾ�് വി�ു. രാഷ്�ടീയ�ാരും
മതേമലധ���ാരും എേ�ാഴും ൈകേകാർ�്
�പവർ�ി�ു�� എ�ുെകാ�ാെണ�് നമു�ു
വ��മായി കാണാൻ കഴിയും. സ��ം
�പശ��ിയിലൂെടയും സമാരാധ�തലൂെടയും അവർ�്
�പതിഫലം ലഭി�ു�ു. അതിനാൽ ഇേ�ാഴെ�
സംഭവവികാസ�ൾ െവ�് േനാ�ിയാൽ, ഈ പറയു�
നുണകൾ, കൃ�തിമം, െത�ി�രി�ി�ൽ, അവിശ���ത,
അെ��ിൽ ചിലർ പറയു�തുേപാെല ചതി,
ഇവയ് െ��ാം അവൾ സ�യം ഉ�രവാദിയായി മാറും.
ആ�ീയത േതടു�വർ ആ ദിശയിേല�് േപാകാൻ
അവെര ആ�ശയി�ു�ു, എ�ാലവർ
വിപരീതദിശയിേല�് നയി�ു�ു. ൈദവികനിയമ�ൾ
മാനുഷിക നിയമ�െള�ാൾ േ�ശ�� മാെണ�്
അവകാശെ��തിനുേശഷം ജന�േളാട്
ആേരാഗ�കാര��ളിൽ �ശ�ി�ാൻ പറയു�ു, അവരുെട
ല��ണ�ിന് വരു� ഭ�ർ അത് േചാദ�ം െച�ാെത
അനുസരി�ുകയും െച�ു�ു.

അവരുെട അവ�� സ�ഭാവം ശരിവയ്�ും േപാെല,
സ�യം ഒരു ബിസിന�് സാ�മാജ�ം
െക�ി�ടു�ു�തിനിടയിൽ, അവർ ബിസിന�ിെ�
വ�ാപനെ�യും ജീവിത�ിെ� എ�ാ വശ�ളിലും
ലാഭമു�ാ�ു� മാനസികാവ�െയയും േചാദ�ം
െച�ു�ു. ശുചിത��പതിസ�ിയുമായി ബ�െ��് 2020
െമയ് 25-ന2്98 അവർ പറ�ത് ഇതാണ്: “നാം േലാകെ�
മുഴുവൻ ഒരു ബിസിന�് േപാെലയാണ് കാണു�ത്: ഒരു



കുടുംബം േപാെലയ�. േലാകെ� ഒരു
സ�ദ് വ�വ�േയാ ബിസിനേ�ാ ആയി കാണുേ�ാൾ,
പരിധിയി�ാ� വളർ�യുെട സാധ�തെയ മാ�തേമ
ന�ൾ �ശ�ി�ൂ. (...) എടു�ു�തിെന�ുറി�് മാ�തേമ
ന�ൾ ചി�ി�ൂ.(...) എ�ായിട�ും സ്േനഹ�ിെ�യും
ഐക��ിെ�യും പര��രാ�ശിതത��ിെ�യും
മേനാഹരമായ ചി�ത�ൾ �പകൃതി നമു�ു
കാണി�ുതരു�ു. (..)” പര��രാ�ശിതത�ം...., ഞാൻ
സ�തി�ു�ു. എ�ാൽ സ്േനഹ�ിനും ഐക��ിനും
�പകൃതിയുമായി എ�് ബ�മു�്? അവ
സം��ാരവുമായി ബ�െ��തേ�? എ�ാൽ ഇവിെട
ചർ� ഇത�. ഞാൻ േചാദി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� േചാദ�ം,
അവർ ശരി�ും എ�ാണ് െച�ു�ത്? വളെരയധികം
മലിനീകരണമു�ാ�ു�, ഊർ�തീ�വമായ,
പുനരുപേയാഗം െച�ാൻ �പയാസമു� ക��ൂ�ർ
വ�വസായെ�യും, നാേനാേടാ��ിസി�ിയു�
ബേയാെടക് േനാളജി, നാേനാെടക് േനാളജി
എ�ിവെയയും അവർ പി�ുണയ്�ുകയും
വികസി�ി�ുകയും െച�ു�ു. എ�ായാലും
നമു�ിവിെട സ�ാധീനമു� ചില �പധാന വ��ികെള
േനാ�ിെ�ാ�് ആരംഭി�ാം.

 

a. ചില �പധാന വ��ികൾ:

േറാൺ: സ��കുടുംബ�ിെല നീലുവിെന
ക�ുമു�ിയത് A യ്�് ര�ുതര�ിൽ
നിർ�ായകമായിരു�ു. ഒ�ാമതായി, നീലു അവരുെട
വീടിന് ധനസഹായം നൽകി. ര�ാമതായി, അവരുെട
ഉയർ�യിൽ കാര�മായി പ�ുവഹി� അേ�ഹ�ിെ�
അക� ബ�ുവും ധനികനുമായ299 േറാൺ
എ�റിയെ�ടു� െറാണാൾ� േഗാ�് സജെന റി�കൂ�്
െച��ു. കാലിേഫാർണിയയിെല �പധാന േക��മായ എം എ
െസ�ർ സൃ�ി�ാൻ േറാൺ തെ� വിപുലമായ സ��്



സംഭാവന െച��ു. അത് ഒരു നിയമപരമായ �ാപനെമ�
നിലയിൽ അമൃതയുമായി300 ബ�െ�� മി� രജി�ർ
െച�� േ�ട��ാർ�ുകള�െടയും നിയമപരമായ
ഉടമ�തയു� �ാപനമായി. AIMS ആശുപ�തിയുെട
നിർ�ാണ�ിൽ അേ�ഹ�ിെ� പ�്
നിർ�ായകമായിരു�ു (Healthcare Charities Inc.301),
ആശുപ�തിയിെല അത�ാധുനിേകാപകരണ�ളിൽ
ഭൂരിഭാഗവും േശഖരി�ു�തിനും കയ�ുമതി
െച�ു�തിനുമായി അേ�ഹമാണ് മുഖ�പ�് വഹി�ത്.
അേ�ഹം അതിെ� അ��ിനിസ്േ�ട�റുമായി. അമൃതയുെട
അ�ാരാഷ്�ടവത്�രണ�ിനും
വ�വസായവത്�രണ�ിനും േറാൺ ഗണ�മായ
സംഭാവന നൽകി.

േറാബ്: അ�ാരാഷ് �ടതല�ിൽ A യുെട �പതി�ായ
വികസി�ി�ു�തിെ� ചുമതല േറാബ്
സിേഡാണായിരു�ു. 1974 മുതൽ സാൻ�ഫാൻസി�േകാ
േബ ഏരിയയിെല നവയുഗേലാക�് അറിയെ�ടു�
“േകാമൺ �ഗൗ�”്302 എ� മാസികയുെട �പസാധകനും
എഡി�റുമായ അേ�ഹം, A യുെട പര�ടനെ�
വിപുലമായി �പേമാ�് െച��ു. േസാഷ�ൽ
എ�ർൈ�പസസിേല�് തെ� കൺസൾ�ിം� �ാപനം
തുറ�ു�തിനുമു�് “മാ�ം വരു�ു�യാൾ” എ�്
വിളി�െ�ടു� ഈ വ��ി വാൾ�് ഡി��ിയിൽ 6 വർഷം
േജാലി െച��ിരു�ുെവ�് ബേയാഡാ�യിൽനി�ും303

നമു�് മന�ിലാ�ാം. 1998 മുതൽ A യുെട
സംഘടനയുെട ആശയവിനിമയാസൂ�തണ�ിെ�
ചുമതല അേ�ഹ�ിനാണ്. മഹ�ായ ഒരു
മനുഷ�സ് േനഹിയുെട �പതി�ായ അവർ�് െക�ി�മ�ത്
ഇേ�ഹമാണ്. ഗാ�ി-കിംഗ് ൈ�പസ് ചർ� െച��  ്വാ�ാൻ
കഴി�ത് അേ�ഹ�ിെ� കഴിവാണ് (റസുെമ (resume)
േനാ�ാം). യുഎൻ മിേ�നിയം ഉ�േകാടിയിലും 2000-ൽ
ന�ൂേയാർ�ിൽ304 നട� യുഎ�ിെ� മത-ആ�ീയ
േനതാ�ളുെട മിേ�നിയം േവൾ� പീസ്



ഉ�േകാടിയിലും അവരുെട പ�ാളി�ം
ഉറ�ുവരു�ിയത് അേ�ഹമാണ്. A യ്�് ചു�ും നട�
നിരവധി അ�ുതസംഭവ�ൾ�് താൻ സാ��ം
വഹി�തായി അേ�ഹം അവകാശെ�ടു�ു305.

കാരൺ: എയിംസിെ� സേ�ാർ�് ഓർഗൈനേസഷനായ
െഹൽ�് െകയർ ചാരി�ികളുെട സിഇഒ ആയി േറാണിന്
പകരമായി കാരൺ സ്േനഹ െമാവാദിെന നിയമി�ു. ഒരു
മാേനജ്െമ� ് കൺസൾ�ിം� �ാപനമായ ഹ�ിംഗ്
േബർ� അേസാസിേയ�്സ് �ാപക. ഓൺൈലനിലും
ഇ��യിലും സ്�തീശാ�ീകരണെ�
പി�ുണ�ുെകാ�് സംസാരി�ു� ഇവെര,
ഐക�രാ��സഭയുെട സ്�തീകളുെട
സാ��ികശാ�ീകരണ�ിെ� മ�് 72
ആേഗാളചാ���ാരിൽനി�് െതരെ�ടു�താണ്.

മാനുവൽ: �ഫാൻസിൽ, 2005-ൽ കാൻ ചല�ി�തേമളയിൽ
മ�രി�ാെത306 അവതരി�ി� “ദർശൻ” എ� സിനിമ
നിർ�ി�് അവെര െ�പാേമാ�് െച�ാൻ സഹായി�ത്
മാനുവൽ െകാളാസ് ഡി െല േറാഷാണ് (Manuel Collas De La
Roche). അമൃതയൂണിേവ��ി�ിയുെട പ�ത�ുറി�3്07

�പകാരം �ഫ�്, അേമരി�ൻ ചല�ി�തതാര�ളും
പെ�ടു�ു308. പുതിയ വിദ�ാഭ�ാസ മാതൃക എ�്
വിളി�െ�ടു� അമൃത സർവകലാശാലയും
േഹാളിവുഡും ത�ിലു� ബ�െ��ുറി�്
നമു��ുതം േതാ�ാം. ഒരു വശ�്,
സർ�കലാശാലകൾ േലാക�ിെ� സ�ാധീനെ�യും
േമാശമായി കണ�ാ�െ�ടു� െസലി�ബി�ികളുെട
ഉപരി�വ�െളയും സമതുലിതമാ�ാൻ ല��മി�ു�
മൂല��ളും സം��ാരവും ൈകമാറാൻ �ശമി�ു�ു:
മറുവശ�് A യുെട െസലി�ബി�ി �ാ�സും �പശ��ിയും
വർ�ി�ി�ാൻേവ�ി അവർ�് ആവശ�മു�േ�ാൾ
െസലി�ബി�ികളുെട തിള�െ��ുറി�് അവർ
സംസാരി�ു�ു.

്



മ�ു�വെര അേപ�ിച്, ഇവരുെട വളർ�യും
സ�ാധീനവും കാണുേ�ാൾ, A യുെട േലാകെമ�ാടുമു�
വിജയം, ആേഗാളവൽ�രണ െ�പാഫഷണലുകളുെട
സഹകരണ�ിെ� ഫലമാെണ�് നമു�് മന�ിലാ�ാം.
ഉ����േളാ േസവന�േളാ വിൽ�ു�തിനുപകരം,
അവർ ഒരു വ��ിത�വും ആ�ീയസേ�ശവും
വിൽ�ുകയാ� എ�െതാഴി�ാൽ, ഇത് അ�ാരാഷ്�ട
ബിസിന�ിെ� രീതികളാണ്. പര�രാഗത
സ�ദ് വ�വ�യിെല�േപാെല, വളർ�
ശാശ�തമായിരി�ണം. ഇ���ാർ ഇത് ഇ�െ�ടു�ു:
വ��ി�പഭാവ�ിലും �പശ��ിയിലും അവർ
ആകൃ�രാകു�ു.

 

b. സാേ�തികവിദ�യും വ�വസായവും

നാേനാ െടക്േനാ (Nanotechno)

A പറയു�തനുസരി�്, നാം ഭൂമി മാതാവിെന
ബഹുമാനി�ുകയും അതിെന പറുദീസയാ�ി309

മാ�ുകയും േവണം, അേതസമയം അവർ പുതിയ
സാേ�തികവിദ�കെള, �പേത�കി�്
നാേനാെടക്േനാളജികെള310 പി�ുണയ്�ു�ു. വീ�ും
അവ��മായ ഒരു സേ�ശം. കാരണം
നാേനാവിഷാംശ�ിെ�311 �പശ് നെ��ുറി�്
പരി�ിതി മാധ�മ�ൾ�് ന� രീതിയിൽ അറിവു�്.
2006-ൽ ഇത് സൃ�ി�െ��തിനുേശഷം, അമൃത നാേനാ
സയൻ� ഇൻ�ി��ൂ�് 400 േരഖകൾ
�പസി�ീകരി�ുകയും 30 േപ��ുകൾ312 രജി�ർ
െച�ുകയും െച��ി�ു�്. പതിവുേപാെല A
േനർവിപരീതമായ കാര��ൾ പറയു�ു:
പാ�ാത�രാജ��ളിൽ ഇത് പരി�ിതി, വിനയം,
സ്േനഹം എ�ിവെയ�ുറി�ും; ഇ��യിൽ അത്
സാേ�തികവിദ�, ശാസ്�തം, വ�വസായം, ശ�ി,



മ�രേശഷി, വികസന�ിനായു� ഓ�ം,
രാഷ്�ടേസവനം എ�ിവെയ�ുറി�ുമാണ്.
പാ�ാത�രാജ��ളിൽ അവൾ പാവെ��വെര
ആശ�സി�ി�ാൻ സംഭാവനകൾ വാ�ു�ു; ഇ��യിൽ
ഗവൺെമ� റ്, യുഎൻ, യൂേറാപ�ൻ യൂണിയൻ, എ�്പി,
ൈമേ�കാേസാഫ്�്, ഇെ�ൽ, സിസ് േകാ, ഒറാ�ിൾ,
ഐബിഎം, സേനാഫി-അവ�ിസ്, ഫുജി�് സു എ�ിവയും
മ�് വൻകിട വ�വസായ�ഗൂ�ുകളും313 അവെര
സ്േപാൺസർ െച�ുകയും പി�ുണയ്�ുകയും
െച�ു�ു.

അമൃത െടക്

അവരുെട സാേ�തികസാ�മാജ�മായ314

അമൃതെട�ിെ� കാര�വും ഇതുേപാെലതെ�. വൻകിട
വ�വസായികളുമായി േചർ�് �ാപിതമായ ഇത്,
െടലിെമഡിസിൻ സംവിധാനം ഉൾെ�െട 14
േഹാ��ി�ലുകൾ�ായി (A-HIS)315 ഒരു പുതിയ തലമുറ
ഐടി ഉ����ൾ രൂപക��ന െച�ുകയും
നിർ�ി�ുകയും െച��ു. 2015-ൽ, അമൃത സർവകലാശാല
േറാേബാ�ിക് സിൽ േലാക ര�ാം ന�റായ
എബിബിയുമായി(ABB)316 ഒരു പ�ാളി�ം �ാപി�ു.
സർവകലാശാല പറയു�ത്: “ഇ�്, േറാേബാ�ിക് സ്
ആ�ിേ�ഷെ� 90%-വും വ�ാവസായികമാണ്. അടു� 5
വർഷ�ിനു�ിൽ ഇ�� ഏ�വും വലിയ ര�ാമെ�
ഉല് പാദനരാജ�മാകുെമ�് �പതീ�ി�ു�
�പവചന�ൾെ�ാ�ം, ആേഗാളതല�ിൽ
മ�രാധി�� ിതമായി ഇ��ൻ വ�വസായം അത�ാധുനിക
ഓേ�ാേമഷൻ സാേ�തികവിദ� �പേയാജനെ�ടു�ു�ു.
വ�വസായാവശ��ൾ നിറേവ�ു�തിനായി
നിർ�ാണ�ിലും വ�ാവസായിക
ആ�ിേ�ഷനുകളിലും �ശ� േക��ീകരി�ു� ഒരു
പാഠ�പ�തി ഉപേയാഗി�് േറാേബാ�ിക്
എ�ിനീയറിംഗിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�



ബഹുമുഖകഴിവുകളു� വിദ�ാർ�ികെള
പരിശീലി�ിേ��ത് അടിയ�ിരാവശ�മാണ്.”
േലഖനമനുസരി�്, ഈ വ�ാവസായിക
ല��െ��ുറി�് പരാമർശി�ു�തിനുമു�്,
അമൃതയ്�് സ�തസി�മായ അവ��തയിൽ, �പസംഗം
ആരംഭി�ത് മാനുഷികതെയ�ുറി�ു
പറ�ുെകാ�ാണ്. വാ��വ�ിൽ ഒ�് നിരീ�ി�ാൽ,
ഏെതാരു വലിയ മുതലാളി�സംരംഭെ�യുംേപാെല
അേത കാപട�മാണ് സംഘടനയും കാണി�ു�ത്:
മാനുഷിേകാേ�ശമാണ് �പദർശി�ി�ു�െത�ിലും
അവസാനം അത് അധികാരെ�യും പണെ�യും
കുറി�ു�താകു�ു.

അമൃത TBI

അമൃത ടിബിഐ317 (െടക് േനാളജി ബിസിനസ്
ഇൻകുേബ�ർ) എ�ത് ഗവൺെമ� റും അമൃത
യൂണിേവഴ് സി�ിയും പി�ുണയ് �ു� ഒരു ബിസിനസ്
ഇൻകുേബ�റാണ്. അത് ഇ��യിലുടനീളമു�
�ാർ���കൾ�ും സംരംഭകർ�ും
�പാരംഭഘ��ിലായാലും അവരുെട തുടർ�ു�
വികസന�ിനായാലും ധനസഹായം നൽകുകയും
പി�ുണയ്�ുകയും പരിേപാഷി�ി�ുകയും െച�ു�ു.
എ�േണാമിക് സ് ൈടംസ് ദിന��തം �പകാരം
ഇ��യിെല ഏ�വും സമൃ�മായ അ�്
ഇൻകുേബ�റുകളിൽ318 ഒ�ായിരി�ും ഇത്. 2017-ൽ
ഇവർ�് ഇ��യിെല ഏ�വും മിക� ഇൻകുേബ�റിനു�
അവാർ� ലഭി�ു. 167 �ാർ���കെള പി�ുണയ്�ുകയും
400 �ാർ��് ആശയ�ൾ പരാമർശി�ുകയും െച��ു.

ആരാണ് ഉപേദ�ാ�ൾ?

ഐടി, െന�് വർ�ുകൾ, �ൗഡ്, ഇൻഡ��ടിയൽ
ഡിൈസൻ, ഇെ�ൽ മാർ��ിം�, ബിസിനസ്
െഡവല�ർമാർ, ബിസിനസ് മാേനജ് െമ� ്, സി�ം
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സ് െപഷ�ലി�്, െവ��ർ ക�ാപി�ൽ, ൈ�പവ�് ഇക�ി�ി
എ�ിവയിൽ നി�ു� ബിസിന�് മാേനജർമാർ,
സ് �ടാ�ജി�ുകൾ, ആ�ിൾ, േഫസ്ബു�് തുട�ിയ
ഉ����ളുെട മാേനജർമാർ, മീഡിയ ക�നികളുെട
ഡയറ��ർമാർ, അഡ�ാൻ�� െമഡിസിൻ, ഇ-െകാേമഴ് സ്,
വാണിജ�ാഭിഭാഷകർ, വിതരണശൃംഖലയിെല വിദ��ർ,
ക��ൂ�ർ സുര�യിൽ േ�ാ�് െചയിൻ,
േസാഫ്�് െവയർ, െടലിേകാം, ഇൻെവ�് െമ� ്
െന�് വർ�ുകൾ, വിശ���ർ, മധ��ർ, കൂടാെത
തീർ�യായും അമൃത ബിസിനസ് സ് കൂളിെ�
�പസിഡ�ും സർവകലാശാലയുെട ൈവസ് �പസിഡ�ും
ഒെ�യട�ിയ വലിയ പാനലാണ് ഉപേദ�ാ�ൾ.

ഭാഗ�വശാൽ, ഒരു ഇൻകുേബ�റി� കഴിവു�
ഉപേദശകരുെ��3്19 നി�ൾ�് പറയാം. എ�ാൽ
�പ��ം അത�, സംഘടനയുെട ഇര�നയമാണ്.

അ�െന ഇനിയും ഒരുപാട് അറിയാനു�്..

⮚ വി ലാബ് (V Lab ): സർ�കലാശാല വിർച�ൽ
ലാബുകൾ.

⮚ റിസർ�് െസ�റുകൾ (Research Centers):
ബേയാെടക്േനാളജി, ൈസബർ സുര�,
എൻജിനീയറി�, ഹരിത-സാേ�തികവിദ�കൾ,
ഹ�ുമാനിേ�റിയൻ-േറാേബാ�ി��്, പഠന-
സാേ�തികവിദ�കൾ, മാേനജ്െമ� ്,
ൈവദ�ശാസ്�തം, നാേനാസയൻ�,
സാമൂഹികശാസ്�തം, സ്�തീശാ�ീകരണം,
വയർെല�...

⮚ അമൃത അ�ാദമി (Amrita Academia): മു�ൂറിൽ
കൂടുതൽ ഡി�ാർ�്െമ� റുകളു� േകാേളജുകൾ.

⮚ അമൃത �കിേയ�് (Amrita CREATE): െസ�ർ േഫാർ
റിസർ�് ഇൻ അഡ�ാൻ� െടക്േനാളജി േഫാർ
എഡ�ുേ�ഷൻ.



⮚ ൈസബർ അമൃത (Cyber Amrita): McAfee
�ുേവ�ിയു� മ�രം.

⮚ അമൃതപഠനേക��ം (Amrita Learning): 65000
ഉപേയാ�ാ�ളു� ക��ൂ�ർ, സ് മാർ�് േഫാൺ
സഹായേ�ാെടയു� പഠനം.

⮚ A-View: അവരുെട സ��ം സ്ൈക�് അെ��ിൽ
സൂമിെ� പതി�്.

⮚ അമൃത ഓ ലാബുകൾ (Amrita OLabs):
ഇലക്േ�ടാണി��്, ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി
മ��ാലയം ധനസഹായം നൽകു� ഓൺൈലൻ
ലാബുകൾ.

⮚ അമൃത േറാേബാ�ി�� ്(Amrita Robotics): 11 മുതൽ
17 വയ�ുവെരയു� കു�ികൾ�് േറാേബാ�ിക് സ്
പരിചയെ�ടു�ുക, ചലി�ു� േറാേബാ�്
നിർ�ി�ു�തിനു� ഇലക്േ�ടാണിക് സിെ�
അടി�ാനകാര��ൾ പഠി�ി�ുക.

⮚ AIBS: അമൃത ഇ�ർെന�് ഓഫ് തിങ് ആൻ� ബിഗ്
ഡാ� െസാല�ൂഷൻ�.

⮚ AD2: അമൃത ൈഡനാമിക് ഡാഷ്േബാർ�.
⮚ ABDF: അമൃത ബിഗ് ഡാ�ാ െ�ഫയിം വർ�്.
⮚ അമൃതൈഹഡ് (Amritahyd): ലിന��്, െറഡ് ഹാ�്,

�ൗഡ്, ൈപ�ൺ, DevOps എ�ിവ പഠി�ി�ു�
ഇൻ�ി��ൂ�് (Linux, Red Hat, Cloud, Python, DevOps)

⮚ അമൃത CBT (Amrita CBT): ഓൺൈലനായി സൗജന�
ജാവ േ�പാ�ഗാമിംഗ്..

⮚ അമൃത HIS (Amrita HIS): എയിംസ് ഉപേയാഗി�ു�
ഒരു െവബ് അധി�� ിത സംേയാജിത ആേരാഗ�
സംര�ണ സാേ�തിക െസാല�ൂഷൻ.

⮚ അമൃത െഹൽ�് (Amrita Health): മ�ു�വർ�്
സമർ�ി�െ�� അേതേസവനം തെ�.

⮚ അമൃത കൺസൾ�ൻസി (Amrita Consultancy):
മുകളിൽ സൂചി�ിചതുെപാെല തെ�.

⮚ അമൃത PHR (Amrita PHR):
സ് മാർ�് േഫാണുകളിേലാ ടാബ് െല�ുകളിേലാ



ലഭ�മായ േരാഗിയുെട െമഡി�ൽ
വിവര�ൾ�ായു� വ��ിഗത ആേരാഗ� േരഖ.

⮚ ACE: അമൃത െസ�ർ േഫാർ എ�ർ�പണർഷി�്
(Amrita Center for Entrepreneurship)

⮚ TAE: ദി അമൃത എ�ർ�പേണ� സ് �ഗൂ�് (The Amrita
Entrepreneurs Group).

⮚ YES അമൃത (YES Amrita): േഫസ്ബു�ിലും
ഇൻ��ഗാമിലും സാ�ിധ�മു� യുവസംരഭകരുെട
െസാൈസ�ി.

ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ�ത��വരുമാനം ഉ�ാേക�
സംരംഭ�ളാണ്. എ�ി�ും, ചിലരുെട ഓഫീസുകൾ
അമൃത സർവകലാശാല ക�ാ�സുകളിേലാ
അമൃതപുരിയിേലാ ഉ�്. ചിലർ A യുെട ജ�ദിനംേപാലും
പരസ�െ�ടു�ു�ു. ആ�ീയത േതടിേ�ായ നി�ൾ ഈ
കുരു�ിൽ അകെ��ുെവ�ിൽ നി�ൾ െത�ായ
�ല�ാണ് എ�ിെ��ത്. കൂടുതൽ വിശദാംശ�ൾ�്
േ�ാഗ് േനാ�ുക.320

2014 ൽ വ�ി�ാനിൽ321 േപാ�് �ഫാൻസിസും A യും
ക�ുമു�ിയതിെന�ുറി�് സംഘടന വലിയ �പചാരണം
െകാടു�ു. എ�ായിരു�ു സ�ർഭം? 2020
കഴിയുേ�ാേഴ�ും ആധുനികാടിമ�വും
മനുഷ��ട�ും ഇ�ാതാ�ാനു� ചരി�തപരമായ
സംരംഭം. ഒരു േഫാേ�ാ എടു�ാനും മാർപാ�േപാലും
അ�െയ ക�ു എ�് എ�ായ് േ�ാഴും
പരാമർശി�ാനുമു� ഒരു അവസരമായിരു�ു
അവർ��. നിരവധി േലാകമതേനതാ�ൾ
�പതിനിധീകരി� പരിപാടി ആയിരു�ു. A ഹി�ുമതെ�
�പതിനിധീകരി�ു; എ�ായിരു�ു ഫലം? സംഘടന ഈ
വിഷയ�ിൽ കുറ�് േലഖന�ൾ �പസി�ീകരി�ു322,
അമൃത സർവകലാശാലയിെല േസാഷ�ൽ വർ�് വിഭാഗം
2015-ൽ323 മനുഷ��ട�് വിരു� പരിശീലനപരിപാടി
സംഘടി�ി�ു, അമൃത CREATE “�ടാഫി�ിങ് അെവയർ



(TraffickingAware)324” എ� േപരിൽ ഒരു ആ�ിേ�ഷൻ
വികസി�ിെ�ടു�ു. അതിനിെട േലാക�്
ഏ�വുമധികം അതായത്, ഏകേദശം 80 ല�ം
അടിമകളു� ഇ��യിൽ, ആ�് 50 തവണ ഡൗൺേലാ�
െച��ു, 50... അവരുെട വിദ�ാർ�ികള�ം ഭ�രും
ആയിരി�ാം. എ�ാൽ േലാകെ� ഏ�വുമധികം
അടിമകളു� ഇ��യിൽ, അതായത് ഏകേദശം 80
ല�ം325, ഇത് അടിമകളുെട േലാകജനസംഖ�യുെട
അ�ിെലാ�് വരും; 38 ല�മു�326 ൈചനെയ�ാൾ
വളെര മു�ിലാണ്. ഹി�ുമത�ിെ� േപരിൽ അവർ
െച�� �പതി�യ്�് എ�ുപ�ി?

വ��മായും സംഘടനയ്�് മ�് മുൻഗണനകള��്. ഒരു
വലിയ പിആർ ��ായി േപാ�ിെനാ�ം അവർ
നിൽ�ു�� പരസ�ം െച�ുക. േലാകെമ�ാടും ഏ�വും
കൂടുതൽ അടിമകളു� ഒരു രാജ��ിെ� മതെ�
�പതിനിധീകരി�ുക, ആരും ഉപേയാഗ�പദെമ�്
കരുതാ� ഒരു ആ�് വികസി�ി�ുക, ഇെതാെ�യാണ്.
അേതസമയം, ആേരാഗ�സംര�ണം, വിദ�ാഭ�ാസം,
സാേ�തികസാ�മാജ��ൾ ഒെ� വളരു�ത് ഒരി�ലും
അവസാനി�ി�. ഇവ വരുമാനം െകാ�ുവരു�ു.
മാർ�ാ�യുെട അരികിൽ നിൽ�ു� ചി�തം സഹിതം,
മാനുഷികേനതാെവ� വാ�് പരസ�ം െച��തിനും
ഇതിൽ െചറിയ പ�ു�് (സർ�കലാശാലകളിൽ പരസ�ം
െച�ു� 100 േപജു� ലഘുേലഖകളിൽ, മ�ു�
ചി�ത�ൾെ�ാ�ം ഇതും നമു�് കാണാനാകും).

“�പിയെ�� കു�ികേള വിഷമിേ��” എ�് പറയുകയും
മുഖ�ധാരയിേല�് തേ�തായ രീതിയിൽ
മുേ�ാ�ുവരികയും െച�ു�തിെനാ�ം സമീപകാല
ആധുനികദുരിത�ൾ ലഘൂകരി�ാൻ അവർ എ�ാണ്
െച�ു�ത്? അവരുെട സാേ�തികസാ�മാജ�ം
ൈവദ�സഹായം വിതരണം െച�ു�തിനായി ഒരു
േ�ഡാൺ സംവിധാനം വികസി�ിെ�ടു�ു. േകാവിഡ്-19
േരാഗികൾ�് കുറ� െചലവിൽ െവ�ിേല�ർ- അ�രം



േരാഗികെള ചികി�ി�ാനു� വഴി ഇതെ��് േലാകം
പി�ീട് കെ��ി- ആേരാഗ��പവർ�കർ�് മാ��ു ം
െഫ��  ് ഷീൽഡും, സാമൂഹികാകലം പാലി�ാൻ
ആ�ിേ�ഷൻ, ഒരു റിേമാ�് െബഡ്ൈസഡ് േമാണി�ർ
എ�ിവയും നൽകി. ൈദവ�ിെ� സൃ�ികേളാടു�
േസവന�ിെ� േയാഗയിൽ ഇത് യഥാർ��ിൽ
സ്േനഹം, പരിചരണം എ�ിവ �പതിഫലി�ി�ു�ി�.
ഇെതാരു ന� �പവൃ�ിയായി േതാ�ുെമ�ിലും ശരി�ും
ഇത് അവസരവാദവും ബിസിന�ുമാണ്. അവരുെട
ഉപേദശ�ൾ�് എ�ുപ�ി? ആെര�ിലും അവെര
മാതൃകയായി എടുേ�ാ?

വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ� ആളും ജീവിത�ിൽ ഒരി�ലും
ഏ�വും അടി�ാന �പവർ�ന�ൾ�ുേപാലും ഒരു
ക��ൂ�ർ ഉപേയാഗി�ി�ി�ാ�തുമായ ഒരാൾ ഈ
സാ�മാജ��ിെ� തല��ിരി�ുേ�ാൾ, ഈ
സാ�മാജ�െ� നിയ��ി�ു�ത് ആരാണ് എ�
േചാദ�മാണ് ഉയർ�ുവരു��. അെതാരു വലിയ
േചാദ�മാണ്..!! അവർ�് �പായേമറുകയും അവരുെട
ആേരാഗ�ം േമാശമാവുകയും െച�ു�ു�്. അവരുെട
വിേയാഗ�ിനുേശഷം ഈ സാ�മാജ��ിന് എ�ു
സംഭവി�ും? മെ�ാരു വലിയ േചാദ�ം..!! എ�ാ മുതിർ�
ശിഷ��ാരും അവരുെട �പായ�ിലു�വരാെണ�
വ��ു തയും കണ�ിെലടു�ു�ു. അവരുെട
സംഘടനയുെടയും �പവർ�ന�ള�െടയും
ആ�ീയവശം എ�ാണ്? യഥാർ��പ�ാന�ിൽ
നിഴൽ വീഴ്�ുകയും കീഴട�ുകയും െച��
�പവർ�ന�ള�െട ഒരു ആ�ീയ�പദർശനമായി മാ�തേമ
അതിനിേ�ാൾ �പവർ�ി�ാൻ കഴിയൂ എ�ാേണാ?
ഓർഗൈനേസഷെ� ആ�ീയമായ �പേത�കതകൾ, A യും
അവരുെട ഓർഗൈനേസഷനും േനരി�് പി�ുണയ് �ു�
ബിസിന�് സാ�മാജ��ിെ� അധികമൂല�മായി
വർ�ി�ു�ു. അതുെകാ�് അവരുെട �പധാന
താ��ര�െമ�ാെണ�് അധികം �ശ�ി�ാെത േപാകു�ു.



 

c. മനുഷ���വട�ിെ�യും
അടിമ��ിെ�യും ഉ�ൂലനം എ�
സേ�ശം േലാക�ിന് നൽകുക

അ�യുെട അ�ർേദശീയേവദി, മാർ�ാ�യുെട
സ�ർശനം, 5 വർഷ�ിനു�ിൽ മനുഷ��ട�ും
അടിമ�വും തുട�ുനീ�ുെമ� അവരുെട �പതി�
എ�ീ വിഷയ�ൾ ന�ൾ സംസാരി�ു� �ിതി�്,
വ�ി�ാനിൽ അവർ നട�ിയ �പസംഗ�ിെ� 300
വാ�ുകളുെട സം�ിപ് തരൂപം ഇവിെട െകാടു�ു�ു.
ശരി�ു� �പസംഗം 2600327 വാ�ുകൾ
ൈദർഘ�മു�താ�, പേ� അത�ാവശ�മായ ഒ�ും
ഞാൻ ഉേപ�ി�തായി എനി�ു േതാ�ു�ി�.

“ൈദവ�ിെ� നിയമം ധർ�മാ�. (...)
മനുഷ���വടം അധർ�മാ�; പേ�
സ�ീർ�മാ�. (..) മൗനം പാലി�ു�തും
അധർ�മാ�. (...) പരിഹാരം
ബഹുമുഖമായിരി�ണം. ധർ�ം, ദാരി�ദ�ം,
നിയമപരമായ വശ�ൾ മുതലായവെയ നാം
അഭിസംേബാധന െച�ണം.
സാമൂഹികേസവന�ിനും േബാധവൽ�രണ
ക�ാെ�യ് നുകൾ�ും ഈ �പ�കിയയിൽ വലിയ
പ�ു�്. എ�ാ വശ�ളും പരിഗണി�ുേ�ാൾ, ഒരു
സഹകരണസമീപന�ിലൂെട മാ�തേമ നമു�്
സാഹചര�ം െമ�െ�ടു�ാൻ കഴിയൂ. (...) അ�യുെട
ഭ�ർ െതാഴിലധി�� ിത പരിശീലനം നൽകാൻ
�ഗാമ�ളിേല�് േപാകുേ�ാൾ സ്�തീകൾ�്
ൈലംഗികവിദ�ാഭ�ാസവും ജീവിതം
സ��മാ�ാനുതകു� വിദ�ാഭ�ാസവും നൽകു�ു.
തൽഫലമായി, പല യുവതികൾ�ും
േവശ�ാവൃ�ി�ായി വിൽ�ാൻ �ശമി�ു�



ആളുകളിൽനി�് സ�യം ര� േനടാൻ കഴി�ു,
ചിലേ�ാൾ സ��ം മാതാപിതാ�ളിൽനി�ുേപാലും.
േവശ�ാവൃ�ി�് നിർബ�ിതരായ 80%
സ്�തീകെളയും സഹായി�ാൻ അ�യ്�് കഴി�ു.
(...) ഇരകൾ�് അവേബാധം വളർ�ു� ഒരു
വിദ�ാഭ�ാസം നൽേക�തു�്(...) ജീവി�ാനു�
വിദ�ാഭ�ാസവും അതിനുതകു� വിദ�ാഭ�ാസവും (...)
ഹൃദയ�ിെ� സം��ാരം പകർ�ുെകാടു�ാൻ.
ജീവിത�ിെല എ�ാ�ിനും, �പേത�കി�്
കാമ�ിനും നാം സംയമനം പാലിേ��തു�്. (...)
അ�യുെട അ� (അവരുെട ഏക ഗുരു) പറയും,
“ഒരി�ലും നദിയിൽ മൂ�തെമാഴി�രുത്, നദി
ൈദവമാണ്.” അതുെകാ�് ബഹുമാനി�ൂ, (...)
ൈദവ�ിലു� ഭ�ിയും വിശ�ാസവും
സമൂഹ�ിൽ ധർ�ം നിലനിർ�ാൻ
സഹായി�ു�ു. (...) ആ�ീയമൂല��ൾ
(ജീവിത�ിെ�) നിയമ�െള ബഹുമാനി�ാൻ
നെ� സഹായി�ു�ു. (...) ബാലേവലയും
മനുഷ��ട�ും തടയാൻ ശ�മായി
മുേ�ാ�ുേപാകു�തിനുമു�് നമു�ാദ�ം േവ�ത്
(നിർധനരായ) കുടുംബ�െള സ�യം
പര�ാ��മാ�ുകയാണ് (..) ആ�ീയത
ആരംഭി�ു�തും അവസാനി�ു�തും
കാരുണ��ിലാണ്. (..) നാം ആദ�ം ദാരി�ദ�െ�
േനരിേട�തു�്, കാരണം സ്േനഹവും
അനുക�യും േതാ�ുേ�ാൾ മാ�തേമ നാം
ഭൗതികദാരി�ദ��ിൽ മു�ി�ുളി�വെര
േസവി�ാൻ ചായ് വു�വരാകൂ. (...)
മനുഷ��ട�ിന് ഇരയായവെര
നിസ�ാർ��േനഹേ�ാെട പരിചരി�ു�ത്
അവരുെട മുറിവുകൾ ഉണ�ും. (..) മ�ു�വരുെട
േവദന ന�ുെട േവദനയായി നമു�ു കാണാം(...)”.

െമാ��ിലു� സംരംഭക�പവർ�ന�ള�െട ഒരു
അംശം മാ�തം �പതിനിധീകരി�ു� അവരുെട സ��ം



�ഗാമവികസന�പവർ�ന�ി� പുറെമ, ഇ��യിെല
അടിമ�ം ഉ�ൂലനം െച�ു�തിനു� േപാരാ��ിൽ
മൂർ�തവും സമൂലവുമായ �പവർ�ന�ിനു�
ശ�മായ അഭിവൃ�ിെയ ഈ സേ�ശം യഥാർ��ിൽ
നൽകു�ില�. അതിനാൽ, േചാദ�ം ഇതാണ്: േറാം
സ�ർശന�ിെ�യും അ�ാരാഷ്�ടമീ�ിംഗിൽ
പെ�ടു�തിെ�യും യഥാർ� ഉേ�ശ�ം എ�ായിരു�ു?
ഇതിെ� ഉ�രം നി�ളുെട പ�ലു�്, ഞാൻ വീ�ും
പറേയ�തി�.

 

d. അ�തയും വ�ാജമായ എളിമയും

തനി�് ബിസിന�ിെന�ുറി�3്28 ഒ�ും അറിയിെ��ും
ആചാര�ളിലും പാര�ര��ിലും329 തനി�്
ആധികാരികതയിെ��ും A തുറ�ുസ�തി�ു�ു.

2003-ൽ അവരുെട 50-ാം പിറ�ാൾ
ആേഘാഷ�ിനായിരു�ു ആദ�സംഭവം. ഇ��ൻ
യൂണിയൻ �പസിഡ� ് �ശീ അ�ുൾ കലാം
ആേവശഭരിതമായ �പസംഗം നട�ി: “എനി�്
ബിസിന�ിെന�ുറി�് ഒ�ും അറിയി�.
അതിെന�ുറി�് നി�േളാട് പറയു�ത് ഒരു അ�ാൻ
എ�െന മരം കയറാെമ�് പഠി�ി�ു�തിന്
തുല�മായിരി�ും” എ�് ഏ�ുപറ�് A അത്
അവതരി�ി�ു. വിദഗ്�സമിതി�ുമു�ിൽ അവരുെട
എളിമെയ ത��പരമായി കാണി�ു�ത് ഗുണം െച�ും.
വാ��വ�ിൽ, അവർ ഒരു ബിസിന�് ��ൂ ളിൽനി�്
ബിരുദം േനടിയി�ിെ��ിലും, അവർ�് ശ�മായ
�മയു� അവേബാധമു�്, അവസര�ൾ കാണാനു�
കഴിവുമു�്.

10-നും 50-നും ഇടയിൽ �പായമു� സ്�തീകളുെട
�പേവശനം പര�രാഗതമായി കർശനമായി
നിേരാധി�ുെകാ�് ശബരിമലയിെല

ി ി ി �



അ��േ��തവുമായി ബ�െ�� വിവാദ�ിെ�
പ�ാ�ലമാണ് ര�ാമേ�ത്. വിവാദ�ിേല�്
വലി�ിഴ�െ�ടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ിെ��് A
േലഖന�ിൽ ഉ�രി�ു�ു: “ആചാര�ൾ,
പാര�ര��ൾ എ�ിവയുമായി ബ�െ��് ഒ�ും
പറയാൻ ഞാൻ ആരുമ�. (...) ഓേരാ േ��ത�ിനും ചില
ആചാര�ളു�്, അതിൽ മാ�ം വരു�ാൻ ഞാൻ ആള�.
(...) ൈദവെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം സ്�തീ-
പുരുഷവ�ത�ാസമി�. പേ�, ചില
ആരാധനാലയ�ളിൽ ആചാര�ൾ പി�ുടരു�ു. (...)
ഭൂരിപ�ാഭി�പായ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
ഇ�ാര��ിൽ അ�ിമതീരുമാനം എടു�ണം. ഇ�രം
കാര��ളിൽ ജന�ൾ തീരുമാനി�െ�.”

ഇതിെന�ുറി�് അറിയാ�വർ�ുേവ�ി പറയാം,
അ��ൻ ഒരു ൈന�� ിക �ബ�ചാരിയാണ്.
എ�ിരു�ാലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്�തീകൾ�ും
െപൺകു�ികൾ�ും േ��ത�ിൽ �പേവശനം
അനുവദി�ു� ഒരു പരി��രണം ആവശ�െ�ടുകയും
സു�പീം േകാടതിെയ സമീപി�ുകയും െച��ു. 2018
െസ��ംബറിൽ സ്�തീകൾ�് േ��ത�ിൽ �പേവശനം
അനുവദി�ു. അെ��ിൽ അത് ഭരണഘടനാവിരു�വും
െതാ�ുകൂടാ��യുെട ഒരു രൂപെമ� നിലയിൽ
വിേവചനപരവുമാണ്. പാര�ര�വാദികൾ �പതിേഷധി�ു,
േകാടതിയുെട വിധി പുനഃപരിേശാധി�ു�തിനായി
അേനകം ഹർജികൾ സമർ�ി��. �പേവശി�ാൻ
�ശമി�ു� സ്�തീകെള �കൂരമായി ഉപ�ദവി�ുകയും
െച��ു. 9 ജ��ിമാരുെട പാനൽ മു�ാെക അതിെ� വിധി
പുനഃപരിേശാധി�ാൻ േകാടതി സ�തി�ു. എെ�
അറിവിൽ സു�പീം േകാടതി വിധിയിൽ
എ�ിേ�ർ�ി�ില�, ചർ�കൾ നട�ു�ു.
പുരുഷാരാധകർ�് ത�ളുെട �ബ�ചാരിയായ
ൈദവെ� ആരാധി�ു�ത് തുടരാം.



ര�ാമെ� �പ��ാവനയും വ�ത���മായി കപടമാണ്.
വാ��വ�ിൽ, ആേവശഭരിതവും ചൂടുപിടി�തുമായ ഈ
വിവാദ�ിൽ അകെ�ടാൻ അവർ ആ�ഗഹി�ു�ി�.
പ�ം പിടി�ാനും ഒരു വിഭാഗം അനുയായികെള
എതിർ�ാനു� ൈധര�വും അവർ�ില�. A �ബ��ാനം
േപാലു� പുതിയതരം ഹി�ുേ��ത�ളുെട
�ാപകയാെണ�ുകൂടി ഓർ�ണം. അവർ
ഇ��െയാ�ാെക ഇരുപേതാളം330 അ�ല�ൾ
�ാപി�ി�ു�്. നാല് ദി�ുകളിലും നാല് വശ�ളു�
ബഹുൈദവ�പതിമേയാെട, അഭൂതപൂർ�മായ ഒരു
ആരാധനാരീതിയു� ഈ േ��ത�ൾ അവർ331 സ�യം
രൂപക��ന െച��താണ്. അവിെട ഭ�ർ�്
ആചാര�ളിലൂെടയും ഭജനകളിലൂെടയും
ധ�ാന�ിലൂെടയും അധ�യന�ിലൂെടയും �ഗഹ�ളുെട
േദാഷകരമായ സ�ാധീനെ� മാ�ിെയടു�ാൻ സ�യം
�ശമി�ാം. ഇവിെട അവർ സ്�തീപുേരാഹിതെര
നിയമി�ുകയും െച��ു; ഇൻഡ�യിൽ ഈ െതാഴിൽ
പുരുഷ�ാർ�3്32 മാ�തമായി സംവരണം
െച��ി�ു�തായിരു�ു.
പര�രാഗതേ��ത�ളിെല�േപാെല333,
മൂ�ാമനിലൂെടയും കലാപരമായ
�പതിനിധാന�ളിലൂെടയും ആരാധന
നട�ു�തിനുപകരം, ആ�ീയാഭ�ാസ�ിേല�്
നയി�ു� േ��ത�ൾ, േനരി�് വ��ിപരമായ
ഇടെപടൽ ഉൾെ�െടയു�വയാ� ഈ േ��ത�ൾ.
അതിനാൽ, അവർ അവരുെട രാജ��ിെ�
ൈവവിധ�മാർ� പാര�ര��ളിൽ വിദഗ്�യെ��ിലും,
ഇത് കൂടുതൽ നയത���പഭാഷണമാണ്.

എ�ിരു�ാലും, ഈ േ��ത�ളുെട തത��ളിൽ
ഇവിെട മെ�ാരു അവ��തയു�്. ഇടയ്�ു�
പുേരാഹിതെന എടു�ുകള�ി�് ഭ�രുെട േനരി�ു�
�പവർ�നെ� േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയായിരു�ു അവർ.
അേതസമയം, വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി നട�ിയ

്



ചട�ുകളിൽ പുേരാഹിത�ാർ ഉ�ാവുകയും അവരത്
ഇ��യിലും വിേദശ�ും വലിയ തുകയ്�് പരസ�ം
െച�ുകയും വിൽ�ുകയും െച��ു. ഇത് വിവാദ�ിന്
കാരണമായി. ഇത് ചിലേ�ാൾ േ��തവുമായി അധികം
അടു�മി�ാ�വർ�ുേവ�ിേയാ അെ��ിൽ സ�യം
കാര��ൾ െച�ാൻ പ�ാ�വെര സഹായി�ാൻ
േവ�ിേയാ െച��താകാം. ഒരു േപജിൽ ചട�ിെ� ലി�്,
നൽകു� േസവനം, അനുബ� ഫീസ3്34 എ�ിവ
നൽകിയി���്. �കി��സിന് 300 യുഎസ്േഡാളറിനും
(₹21,000/-), പുതുവർഷ�ി� 250 യുഎസ്േഡാളറിനും
(₹17,500/-), A യുെട പിറ�ാളിന് 500 യുഎസ്േഡാളറിനും335

(₹35,000/-) ചട�ുകൾ നട�ാം.

IV. 5. പുരുഷാധിപത� സമൂഹ�ിെല
പരിശു�യായ അ�.

 

അവ��തയു� മെ�ാരു വിഷയമാണ് ലിംഗേഭദം,
സ്�തീകളുെട പ�ും അവരുെട ശാ�ീകരണവും.
യാഥാർ��വുമായി യാെതാരു ബ�വുമി�ാ� ഒരു
ഇേമജാണ് A േലാക�ിനുമു�ിൽ നിലനിർ�ു��.
നമു�് ഇെതാ�് പരിേശാധി�ാം. 2002 ഒക് േടാബർ 7-ന്
ജനീവയിൽ ഗാ�ി കിംഗ് പീസ് ൈ�പസ് സ�ീകരി�ു�
േവളയിൽ അവർ�ായി 002 ത�ാറാ�ിയത് ഈ വിഷയം
അടി�ാനമാ�ിയ ഒരു �പഭാഷണമാണ്.
ൈവരു���ൾ നിറ�തും ലിംഗ വിഷയ�ിൽ ഒ�ും
കൃത�തയി�ാെത എഴുതിയ ഈ �പസംഗം തീർ�യായും
ഒരു പുരുഷെ� ബു�ിയിൽ ഉദി�താണ്. �പത��മായ
പല ൈവരു���െളയും വിവിധ പ�ാ�ല�ിൽ
വിശദീകരി�ുെകാ�് സാധൂകരി�ാൻ കഴി�ാലും,
പിെ�യും അവ ധാരാളം അവേശഷി�ു�ു. അവരുെട
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10 േപജു� �പഭാഷണ�ിെ�
വിമർശനാ�കവായനയാ� ഇനി�റയു�വ. അതിെല
വാദ�ൾ കൂടുതൽ സം�ി��ത, വ��ത, എളു�ം
എ�ിവയ്�ായി പുന:സംഘടി�ി�ുകയും
ചി�െ�ടു�ുകയും െച��ിരി�ു�ു; ഒ�ം ഇര��ാ�്
െവളിെ�ടു�ുകയും െച�ു�ു. അവർ പറ�തിെന
അേതപടി ഉ�രി�ുകയ�, അ��ം മാ��ൾ വരു�ി
ഉപേയാഗി�ുകയാണ് െച��ിരി�ു�ത്. സത�സ�മായി
ആശയ�ൾ മാ�തം േവർതിരിെ�ടു�ിരി�ുകയാണ്.
അതുെകാ�ുതെ� ഉ�രണിചി��ൾ
ഉപേയാഗി�ി�ി�. താ��ര�മു� വായന�ാർ�്
അവരുെട യഥാർ��പസംഗം
പരിേശാധി�ാവു�താണ3്36.

 

a. അ�യുെട ഗുണ�െള വാഴ് �ൽ.

സ്�തീകളിെല മാതൃത��ിെ� സഹജമായ ഗുണ�െള A
�പശംസി�ു�ു; മാതൃത�ം അവളുെട സ�ഭാവവും
അ��ിത��ിെ� അടി�റയുമാണ്; ഈ
ൈനസർ�ികമായ സ�ഭാവം അവൾ
തിരി�റിയു�തിനനുസരി�് അവളുെട
ആ�രികശ�ി വർ�ി�ു�ു; സമാധാനവും
ഐക�വും എ� ന�ുെട സ���ം സാ�ാത്കരി�ാൻ
സ്�തീ അവളുെട മാതൃത��ിെ� ഗുണ�ൾ സ�യം
സാ�ാത്കരി�ണം. പുരുഷെ� അേബാധാവ�യിൽ
ഒരു സ്�തീ ഉെ��് അവർ സ�തി�ാലും, ഈ
�പഭാഷണം യഥാർ��ിൽ പുരുഷ�ാെര
അഭിസംേബാധന െച�ു�ി�, കാരണം, A െയ
സംബ�ി�ിടേ�ാളം, അവർ �പതിനിധീകരി�ു�
പുരുഷപാര�ര�െ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം, േജാലി
െചേ��ത് സ്�തീകളാണ്, പുരുഷ�ാർ േവ��ത
ഉ�രവാദി�മു�വര�. ആചാര�ളും
പാര�ര��ളും സ്�തീകെള കീഴ് െ�ടു�ാനും ചൂഷണം

്



െച�ാനുമായി പുരുഷ�ാർ െക�ി�മ�താെണ�് അവർ
സ�തി�ു�ു; അവർ സ്�തീകെള ച�ിയിലിരി�ു�
െചടികൾ എ�േപാൽ പരിമിതെ�ടു�ുകയും
പുരുഷ�ാരുെട ഇ��ൾ�നുസരി�് നിയ��ി�ുകയും
െച�ു�ു337.

 

b. ലിംഗേഭദ�ൾ�ിടയിെല സംഭാവനയും
ഉ�രവാദിത�വും.

സാഹചര�ം വീ�ും സ�ുലിതമാ�ാൻ
പുരുഷ�ാേരാട് അവർ ഈ �പസംഗ�ിൽ
എ�ാണ് നിർേ�ശി�ു��? സ്�തീപുരുഷ�ാർ പര��രം
പി�ുണ ന��ണം. പുരുഷ�ാർ അവരുെട
സ്ൈ�തണഗുണ�ിേല�് ഉണരണം; സ്�തീകളുെട
വളർ� തടയു�ത് നിർ�ുകയും അവെര
േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും േവണം; സ്�തീകളും
പുരുഷ�ാരും കുടുംബ�ിലും സമൂഹ�ിലും പര��രം
സഹകരി�ണം. അ�തേയയു�ൂ! പുരുഷ�ാരുെട
സംഭാവന അ��ം പരിമിതമാെണ�് പറയാം, പേ� അത്
അവർ വിശദീകരി�ു�തി�െനയാണ്: പുരുഷ�ാെര
അവരുെട ജ�സി�മായ ഗുണ�ൾെകാ�്
പരിമിതെ�ടു�ിയിരി�ു�ു; അവരുെട ചി�കളും
�പവർ�ികളും തിരി�റിയു�ു. അവരുെട ഊർ�ം
നി�ലമാണ്; മന�ിന് വഴ�ം കുറവാണ്. അവരുെട
�ശ� അവർ ഏെ�ടു� കാര��ിൽ മാ�തമാവും.
ഒേരസമയം ഒ�ിൽ കൂടുതൽ കാര��ൾ െച�ാനവർ�്
ബു�ിമു�ാണ്. അതിനാൽ, അവരുെട െ�പാഫഷണൽ
ജീവിതെ� സ�കാര� ജീവിത�ിൽ നി�്
േവർെപടു�ാൻ കഴിയി�. പാവ�ൾ!

മറുവശ�്, െമ�െ�� ഒരു േലാക�ിനായി സ്�തീകൾ
എ�ാണ് സംഭാവന െച�ു�ത് എ�ാണ് ഈ
�പഭാഷണ�ിൽ പറയു�ത്? ബാ�ിയു�െത�ാം!!

്



സ്�തീകൾ ഗുണ�ളാലും ശ�ിയാലും
നിറ�ിരി�ു�തിനാൽ അവർ�് േലാകെ�
ര�ി�ാതിരി�ാൻ കഴിയി�. സ്�തീകൾ�്
അ�മാരാകാനു� സ�ാഭാവികകഴിവുകൾ ഉ�്;
ഒേരസമയം സഹയാ�തികയായും കൂ�ുകാരിയായും
വഴികാ�ുകയും ബു�ിയുപേദശി�ുകയും െച��ുെകാ�്
അവരുെട ഭർ�ാ��ാെര പി�ുണയ്�ു�ു; അവരുെട
മാതൃഭാവം അവരുെട ഉ�ിൽ സമാധാന�ിെ�യും
ഐക��ിെ�യും ആഴ�ിലു� േബാധം ഉ�ാ�ു�ു;
ചി�െയ �പവൃ�ിയുമായി സംേയാജി�ി�ാൻ
അവർ�് കഴിയും. അവരുെട മാതൃഭാവ�ിന്
സമൂഹ�ിൽ ആഴ�ിലു� മാ�ം െകാ�ുവരാൻ
കഴിയും. അവർ�് പുരുഷ�ാെരേ�ാെലതെ�
കാര��ൾ െച�ാൻ കഴിയും. പുരുഷ�ാരുെട
അ�ർലീനമ◌ായ ആ�കമണാ�കവും �ുബ് ധവുമായ
�പവണതകെള സ്�തീകളുെട
അടി�ാനഗുണ�ൾെകാ�ു മാ�തേമ കുറയ്�ാൻ
കഴിയൂ: സ്േനഹം, സഹാനുഭൂതി, സഹി��ുത, �മ;
േലാക�ിെല ന�ുെട അ��ിത��ിെ� അടി�റയാണ്
സ്�തീകൾ; മനുഷ�വംശ�ിെ� �സ�ാ�ൾ, ന�ുെട
ആദ�െ� ഗുരു��ാരും മാനവരാശിയുെട
ഉപേദ�ാ�ളും സ്�തീകളാണ്; കു�ികളുെട
വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ അവർ�ു ന��െ�� ഉ�രവാദിത�ം
വിലമതി�ാനാവാ�താണ്; അവർ തെ�യാണ്
സ്േനഹ�ിെ�യും ബ�ുത��ിെ�യും �മയുെടയും
വി�ുകൾ മന�ുകളിൽ ന�ുപിടി�ി�ു�ത.് ഓേരാ
പുരുഷെ�യും വിജയ�ിനുപി�ിൽ തീർ�യായും ഒരു
സ്�തീയുെട ശ�ിയു�്; മ�രവും േകാപവും
പതിവായി�ീർ� ഒരു േലാക�്, ഐക�ം
സൃ�ി�ു�ത് സ്�തീകളുെട �മയും
സഹി��ുതയുമാണ്; സമൂഹ�ിൽനി�് എ�്
ലഭി�ുെമ�തിെന�ുറി�് േവവലാതിെ�ടുകയ�,
മറി�് അവൾ�് ന��ാൻ കഴിയു� കാര��ളിൽ �ശ�
േക��ീകരി�ുക എ�താണ് അവളുെട കടമ; സ്�തീ�്



ആരിൽനി�ും സ�ീകരി�ാേനാ േനടാേനാ ഒ�ുമി�.
മറി�്, അവൾ�് തേ�ാടും േലാകേ�ാടുതെ�യും
കടമയു�്338.

സ്�തീകളുെട അസാധാരണമായ ഗുണ�ൾ കാരണം
അവരുെടേമൽ വ�ുേചരു� ഉയർ�
ഉ�രവാദിത�െ��ുറി�്, എ. പറയു�ത് ഇതാണ്:
സ്�തീകൾ�് സമൂഹ�ിെല പുരുഷ�ാെര�ാൾ ഉയർ�
ഉ�രവാദിത�മു�്; കുടുംബ�ിലും സമൂഹ�ിലും
അവർ സമ�ഗതയുെടയും ഐക��ിെ�യും ചു�ാൻ
പിടി�ു�ു. സ്�തീകൾ ത�ളുെട സഹജമായ
സ�ഭാവ�ിൽനി�് വിച്േഛദി�ുേ�ാൾ, േലാക�്
സമാധാനം ഇ�ാതാകുകയും നാശം സംഭവി�ുകയും
െച�ു�ു; സ്�തീകൾ അവരുെട അടി�ാനസ�ഭാവം
വീ�ും കെ��ിയാൽമാ�തേമ േലാകെ� ര�ി�ാൻ
കഴിയൂ; സ്ൈ�തണതത�േ�ാട് സ്�തീകൾ
പുറംതിരി�ു നിൽ�ുകയാെണ�ിൽ, ഈ േലാകം
പാ�രാവുകയും, �പ���ൾ കൂടുതൽ വഷളാ�ുകയും
െച�ും.

അതുെകാ�് തീരു�ി�. അവൾ അവളായി�െ�
ഏ�വും മിക�തായിരിെ�, പുരുഷനിെല ഏ�വും
ഉ�മമായവെയയും അവളിൽ സമന�യി�ി�ണം: ഒരു
സ്�തീയുെട സഹജമായ സ�ഭാവം എ�തേമൽ
ഉ��ലമായിരി�ു�ുേവാ, അതുേപാെല
സ�ാത���വുമായി കൂടുതൽ അടു�ം
കാണി�ാെതതെ�, അവൾ പുരുഷഗുണ�ളും
േനടണം. എ�ിരു�ാലും, സ്�തീ അവളുെട
മാതൃഗുണ�ൾ കാ�ുസൂ�ിേ��തു�്, അവളുെട
ദൗർബല��െള�ുറി�് േബാധവതിയാകുകയും
ഇ�ാശ�ിയിലൂെടയും നിസ�ാർ�േസവന�ിലൂെടയും
ആ�ീയപരിശീലന�ിലൂെടയും അവെയ
മറികട�ുകയും േവണം. ചില സ്�തീകൾ�് അവരുെട
ന�യും വിശു�ിയും അവെര നി�ലമാ�ാതിരി�ാൻ

്



പുരുഷ ഗുണ�ൾ ആവശ�മാണ്; അവർ
സ�ാത����ിെ� അർ�ം മന�ിലാ�ണം, അതു
മ�ു�വെര�ുറി�് ആകുലെ�ടാെത െപരുമാറു�േതാ
അെ��ിൽ തെ� ഉ�രവാദിത��ിൽ നി�ും ഒഴി�ു
മാറു�േതാ അ�; സ്�തീകൾ പുരുഷഗുണ�ൾമാ�തം
വളർ�ുേ�ാൾ, േലാക�ിെല അസ�ുലിതാവ�
വർ�ി�ു�ു. സ്�തീകൾ�് നൽകെ�ടു� വിലകുറ�
�ാന�ിന് അവരും ഉ�രവാദികളാണ്, അതിൽ
അവർ രൂപ�ിന് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകുേ�ാൾ
പുരുഷ�ാർ�് അവെര��ിയു� ആശയ�ൾ
(പുരുഷ�ാർ�് അവർ സ�യം വിൽ�ുകയാ� എ�ു
പറയാം.) ശരിയാെണ�് അവർ സ�യം
അംഗീകരി�ുകയാണ്.

അടി�ാനപരമായി, ഇത് ഐക�രാ��സഭയിൽ അവർ
നട�ിയ അ���മായ �പസംഗമാണ്. വളെര നീ�,
കടു�വും വ��തയും ഘടനയുമി�ാ� ഒ�ാെണ�്
�പേത�കം പറേയ�തി�. �പത���ിൽ, അവളുെട
ഭ�െര� ആ�ിൻകൂ�ം ഈ തർ�രഹിതവും
െത�ി�ാ�തുമായ �ാന�ാൽ
ആകർഷി�െ�ടുകയും കീഴട�െ�ടുകയും െച��ു. ഒരു
മനുഷ�ൻ എ� നിലയിൽേ�ാലും അ�രം കാര��ൾ
പറയാൻ ഞാൻ ല�ി�ുമായിരു�ു. ഒ�ിനുേവ�ിയും
അ�രം ഒരു േരഖയിൽ ഒ�ിടാൻ ഞാൻ
ആ�ഗഹി�ി�ായിരു�ു. എ�ാൽ
സമൂഹെ��ുറി�ു� ഈ സ�ൽ��ിെ�
ഉദാഹരണമാണ് ഇവർ, പുരുഷസ�ാധീന�ിെ�
സ�ീർ�മായ ബ�നെ� മാ�തം �ിരീകരി�ു� ഈ
കപടമായ ��ു തിപാടകാഖ�ാന�ിെ� ഉദാഹരണം;
അവരുെട ഭ�രുെട അഭി�പായ�ിൽ,
അതിരുകളി�ാ� സ്േനഹം, അളവ�തും നി��വുമായ
േവദനയ്�നുസൃതമായി, അ�രായ മാനവികതയുെട
േസവന�ിൽ ദർശനം നട�ി, പതിനായിര�ണ�ിന്
മണി�ൂർ തെ� പതുപതു� സിംഹാസനതുല�മായ



െമ�യിൽ സ�യം ബലിയർ�ി�ു�ു. അവർ അവരിൽ
അടിേ�ൽ�ി�ു�, ന�ായീകരി�ാൻ കഴിയാ�
േവഷ�ിന് തീർ�യായും ഒരു മറുവശമു�്. അവൾ
സ�യം അടിേ�ൽ�ി�ു� താ�ാനാകാ� പാതയ്�്
�പത��മായും മറുവശമു�്: അവരുെട അനുക�
നിറ� മാതൃത��ിെ� മറവിൽ തെ� ഏ�വും
അടു� ആൾ�ാേരാ� �പേത�കി�് സ്�തീകേളാട്
അ�കമാസ�മായ രീതിയിൽ െപരുമാറുകയും,
നി�ംഗത �പകടി�ി�ുകയും, പു�ി�ുകയും എ�ാൽ
ഏ�വും അടു�മു� ചില പുരുഷ�ാരുമായി അവൾ
സ�യം ൈലംഗികജീവിതം നയി�ുകയും െച�ു�ു.
െഗയിലിെ� തിര�ീലയ്�് പി�ിലു� സാ��വും
എെ� വ��ിപരമായ അനുഭവവും സാ��വും ഇതിന്
�ിരീകരണമാണ്. തീർ�യായും,
െപാതു�പകടന�ിെ� മണി�ൂറുകളിൽമാ�തെമ ഈ
െക�ുകഥ ഉയർ�ി�ിടി��കാണി�ാൻ കഴിയൂ. അവർ
തെ� സ�കാര�യിട�ിേല�് പിൻവാ�ുേ�ാൾ
െപാതുസ�ർ�ം കൂടുതൽ കന�് അ�കമാസ�മായ
“അവമർ�ം” ആയി അത് െപാ�ിെ�റി�ു�ു.

 

c. കൂലി എഴു�്- സ്�തീപുരുഷ േഭദം?

ലിംഗേഭദെ��ുറി�ു� െപാതുേബാധ�ിെ�
ചി�കളുെട ഭയാനകമായ തലം
കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, �പഭാഷണ�ിെ� മ�്
ഘടക�ൾ ഇത് ഒരു പുരുഷൻ എഴുതിയതാെണ�്
സൂചി�ി�ു�ു: പുരുഷ�ാർ സ്�തീകളിൽ അവരുെട
അ�മാെര തിരയു�ു, അതുെകാ�ാണ് അവർ
സ്�തീകളിേല�് ആകർഷി�െ�ടു��; പുരുഷ�ാർ
ൈക�രു�ിൽ വിശ�സി�ു�ു. ഉപരി�വമായി അവർ
സ്�തീകെള അവരുെട അ�മാേരാ ഭാര�മാേരാ
സേഹാദരിമാേരാ ആയി കാണു�ു. മെ�ാരുവിധ�ിൽ
പറ�ാൽ, ൈലംഗികതയും ജനിതകശാസ്�തവും ഉ�്;



സൗഹൃദം, ഇ�. വിവാഹ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ
ഒരി�ൽ മാ�തേമ സൗഹൃദം പരാമർശി�െ��ി����;
അവിവാഹിതരായ സ്�തീകൾ�് തീർ�യായും
പുരുഷസുഹൃ�ു�ൾ ഉ�ാവി�!! സ്�തീകൾ�്
ആ�ീയ ല���ിെല�ാനു� രാജകീയ പാതയായ
മാതൃത�െ� �പഭാഷണ�ിൽ േവ�ുേവാളം
��ു തി�ി�ു�.് എ�ിരു�ാലും ജനന�ിെ�
കാര��ിൽ, പുരുഷെ� ഏകപ�് അവെ� ബീജം
സമർ�ി�ുക എ�താെണ�് അവർ പറയു�ു.
പുരുഷെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഇത് ആന��ിെ�
ഒരുനിമിഷം മാ�തമാണ്, അേതസമയം സ്�തീെയ
സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഇത് ഒ�തുമാസെ� കഠിനമായ
നി�� യാണ്. സ്�തീകൾ െപാതുെവ ഗർഭധാരണവും
�പസവവും അവരുെട ജീവിത�ിെല ഏ�വും
മഹ�രവും മേനാഹരവുമായ നിമിഷ�ളിെലാ�ായി
അനുഭവി�ു�ി� എ� മ�ിൽ പറ�ുേപാവു�ു!!
തീർ�യായും, ന�ുെട ച�ാതിയായ
�പസംഗരചയിതാവിന്, ഒ�ുകിൽ സ്�തീകെള�ുറിേ�ാ
അെ��ിൽ പ�ാളികളുെട ചലനാ�കതെയ�ുറിേ�ാ
കൂടുതൽ അറിവി�. അറിയെ�ടു�
പുരുഷാധിപത�െപാതുേബാധ�ളാണ് ആ�ീയതയുെട
ഉ�ുവിതറി ആ �പസംഗം സംേവദനം െച�ു�ത്. കന�ക,
സ്േനഹസ��, തളരാ� അ� എ�ീ
മിഥ�ാധാരണകൾ പുരുഷ�ാർ
ക�ുപിടി�തായിരി�ണം. ഇത് ഒരു െക�ുകഥയാണ്,
യാഥാർ��മല�. എ�ിരു�ാലും, ലീഗ് ഓഫ് േനഷൻസി�
(യുഎൻ) മു�ിൽ�െ� അത് �പതിനിധാനം െച�ാനും
അവരുെട മൂല��ൾ �പചരി�ി�ാനും കഴി�തിൽ A
അഭിമാനി�ു�ു - അസാധാരണവും അജ�യുമായ ഒരു
അ�യായി സ്�തീെയ അവതരി�ി�ു� ഒരു �പസംഗം.
അവൾ അവളുെട നിരുപാധികസ്േനഹം
�പചരി�ി�ുകയും അ�ീണം സ�യം
ബലിയർ�ി�ുകയും െച�ു�ു. അ�െന ഭാര�/അ�/
വിശു� എ�ിവരാൽ പി�ുണയ്�െ�ടുകയും
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സ്േനഹി�െ�ടുകയും െച�ു� പുരുഷന് അവെ�
സ�ാത���വും അധികാരവും ആസ�ദി�ാൻ കഴിയു�ു.

 

d. സ്�തീശാ�ീകരണം

സ്�തീശാ�ീകരണം എ�ാൽ A െയ
സംബ�ി�ിടേ�ാളം എ�ാണ് അർ�മാ�ു��?
െതരെ�ടു� ഏതാനും �ഗാമീണസ്�തീകൾ�്
അടി�ാനപരമായ സാേ�തികകഴിവുകൾ
ൈകമാറു�താേണാ? ക��ൂ�ിംഗ3്39 പഠി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�വെര �ംബിംഗ് പഠി�ി�ുക
എ�താേണാ? അതുമെ��ിൽ അവരുെട
െചറുകിടസംരംഭ�ൾ�് െചറിയ വാ��കൾ
അനുവദി�ുക എ�േതാ? ഒരു സ്�തീശിഷ�യ്�് A യുെട
�പസംഗ�ൾ എഴുതാൻ അവകാശമുേ�ാ? ബിസിന�്,
മാർ��ിം�, മാേനജ്െമ� ്, അ�ൗ�ിംഗ്, ഐ.ടി
അെ��ിൽ മീഡിയ എ�ിവിട�ളിൽ സംഘടനയിെല
സ്�തീകൾ�് �പധാന �ാന�ളിേല�് �ാന�യ�ം
െകാടു�ാറുേ�ാ? സംഘടനയുെട നട�ി�ുകാർ
എ�ാവരും പുരുഷ�ാരാെണ�് നമുെ��ാം അറിയാം.
അവരുെട ചു�ുമു� സ്�തീകളുെട പ�് നമു�് േനാ�ാം.
മലയാള�ിൽ ഒഴുേ�ാെട സംസാരി�ാൻ
കഴിയുമായിരുെ��ിലും െഗയിലിേനാട് അവർ�ായി
പരിഭാഷെ�ടു�ാൻ ഒരി�ലും ആവശ�െ��ി�ി�. A
യ്�് എേ�ാഴും പുരുഷ�ാരാണ് വിവർ�നം െച��ു
െകാടു�ിരു�ത് പലേ�ാഴും ജൂനിയർ ആയവർ.
സ്�തീകൾ മണി�ൂറുകേളാളം ദർശന�ിനായു� ക�ൂ
നിയ��ി�ുകയും തളർ�ു േപാവുകയും െച�ു�ു. ഈ
സമയ�് പുരുഷ�ാർ എവിെടയാണ്? മെ�ാരിട�്
തിര�ിലാണ്; ദർശനം കഴിയാൻകാ�് ഒരു മുറിയിൽ
വി�ശമി�ു�ു, നിര�രമായ യാ�തകൾ�ുേശഷം
അവരുെട ന�െ�� ഉറ�ം തിരി�ുപിടി�ു�ു, ഭ�ർ
െകാ�ുവരു� �പേത�ക വിഭവ�ൾ
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വലി�ുവാരി�ി�ു�ു അെ��ിൽ പുറ�ുനി�്
ഭ�ണം ഓർഡർ െച�ു�ു340, വിരസത മാ�ാൻ
കറ�ിനട�ു�ു, അവരുെട �പസംഗ�േളാ
ഉപേദശ�േളാ ത�ാറാ�ു�ു, അവരുെട
സിംഹാസന�ിൽ ചാരിനി�് തമാശ പറയുകയും
അവരുെട സാ�മാജ�ം നട�ാൻ േവ�ു� കാര��ൾ
െച��ുെകാടു�ുകയും അതിനായി േഫാണുകൾ
ൈകമാറുകയും െച�ു�ു. ദർശനരംഗം അ�ീണം
യത്നി�ു� സ്�തീകളുെടയും ല��െമാ�ുമി�ാെത
�പവർ�ി�ു� പുരുഷൻമാരുെടയും കാ��യാണ്. A
സ്�തീകെളയും ഒരുപെ� തെ��െ�യും
ആ�ാഭിമാനം കുറ�ു�വർ ആയി കണ�ാ�ു�ു.
അവർ കുെറയധികം േപർ�് ഒരുമി�് ദീ�
നൽകുേ�ാൾ മ�വസ്�തവും കാവിവസ്�തവും ധരി�
പുരുഷൻമാരുെടയും സ്�തീകളുെടയും എ�ം താരതമ�ം
െച��ു േനാ�ിയാൽ ഇത് മന�ിലാ�ാവു�േതയു�ൂ.
പറ�തുേപാെല, പുരുഷാധിപത�ാവശ��ളുമായി
െപാരു�െ�ടാൻ അവർ തെ� അ��ിത�ം ത�ജി�ു�ു.
പുരുഷേക��ീകൃത സമൂഹ�ിെല നിയമ�ൾ
അനുസരി�ു�തിനനുസരി�്, ഈ ജയിലിനു�ിൽ
അവർ കൂടുതൽ ശ�ി േനടു�ു- സാമൂഹിക
ച�ലകളുെട ഭാരം ലഘൂകരി�ാൻ േലാകെമ�ാടുമു�
സ്�തീകൾ പലേ�ാഴും സ�ീകരി�ു� ഒരു ത��മാണിത്.

സാമൂഹ�ശാസ്�തപരവും ചരി�തപരവുമായ െചറിയ
കുറി�ുകൾ. വിേരാധാഭാസെമ�ു പറയെ�, 1925 മുതൽ
ഔേദ�ാഗികമായി നിർ�ലാ�െ��ി��െ��ിലും 50
വർഷംമു�ുവെര മാതൃവംശപി�ുടർ� നിലനി�ിരു�
ഇ��യിെല അപൂർവ�പേദശ�ളിൽ ഒ�ാണ് േകരളം.
ഹി�ു�ളിെല ഉയർ� ജാതിയിൽ, ഇ�്
നമു�റിയാവു� രീതിയിലു� വിവാഹം
നിേരാധി�െ��ിരു�ു. കുടുംബം എ� ആശയം
നമു�റിയാവു�തിൽനി�് വ�ത���മായിരു�ു:
ഭാര�ാഭർ�ാ��ാർ എ� ആശയം ഉ�ായിരു�ി�.
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വലിയ തറവാ�ിെല സ്�തീകൾ �പത�ുല് പാദന
ഉേ�ശ��ൾ�ായി പുറ�ുനി�ു� പുരുഷ�ാരുമായി
(സംബ�ം) ഉഭയസ�ത�പകാരം ബ��ിൽ ഏർെ���
(ഓർ�ാൻ ഇ�െ�ടു�തുേപാെല). ആചാരപരമായ
എ�വിള�് ക�ി�്, സ�ർ�നിറ�ിൽ
കസവുകരയു� മ�ിയ മു�് (പുടവ) സ്�തീ�്
െകാടു�ു� ലളിതമായ പുടവെകാടു�ൽ ചട�ിൽ
ഉറ�ി�ു� സഹവാസ ഉട�ടിയായിരു�ു സംബ�ം.
അവർ�് ഒ�ിലധികം ബ��ൾ ഉ�ാകാം, കു�ികൾ
സ്�തീകളുേടതാണ്, ആരുെട മ�ൾ എ�തിൽ
പുരുഷ�ാർ�് �പസ�ിയി�. െപാതുെവ മൂേ�ാ നാേലാ
ആയിരുെ��ിലും പ�ാളികളുെട എ�ം
പരിമിതമായിരു�ി�. അതുേപാെല, പുരുഷ�ാരുെട
ഭാഗ�്, ൈലംഗികബ�ം സാമൂഹികമായിരു�ി�. ഇ�്
ആ പദ�പേയാഗ�ിന് അപകീർ�ികരമായ
അർ��ള�െ��ിലും പിതാവിെന ഒരുവെ�
‘അ�യുെട നായർ’ എ�് വിളി�ുേപാ�ു.
അേതരീതിയിൽ അവരുെട ആദ�നാളുകളിെല�ിലും
അ�യുമായു� ബ��ിന് വാ�ല�പൂർ�ം ഊ�ൽ
നൽകിെ�ാ�്, തെ� ഭ�െര അവർ ‘ത�യി�ാ�വൻ’
എ�് ഇടയ്�ിെട അഭിസംേബാധന െച�ു�ത്
പാ�ാത�െര അ�് െഞ�ി�ിരു�ു. എ�ിലും, അതിെ�
സാം��ാരികപ�ാ�ലം ഒരുവന് മന�ിലാ�ാൻ
കഴിയുെമ�് ഞാൻ കരുതു�ു. െഗയിലിെ�
അഭി�പായ�ിൽ, ഇെതാരു �പേത�ക സാം��ാരികേമാ
സ്േനഹപൂർ�േമാ അ�ാ�, അർ�മില�ാ� സാധാരണ
മ��ബ�ന�ാരുെട സംസാരൈശലി മാ�തമാണ്.
എ�ായാലും, ഈ കൗതുകകരമായ
സാമൂഹികഘടനയുെട സാം��ാരികനുറു�ുകൾ A
യിൽനിേ�ാ സമൂഹെ��ുറി�ു� അവരുെട
സ����ിൽനിേ�ാ പൂർ�മായും മാ�ുേപായി�ി�.
കാരണം അവരുെട സാമൂഹിക വർ�െ�േയാ
ചരി�തപരമായി വ�വ�ിതിെയേയാ ഇത്
ബാധി�ാ�തുെകാ�ാകും. മറുവശ�് 002 ഒരു നായർ



ആണ്. അേ�ഹവും സേഹാദര�ാരും ഇെത�ാം
പാലി�ു�ു.

 

e. അ�യുെട യഥാർ� ലൗകിക
(താത്കാലിക) ശ�ി:-

ന�ുെട വിഷയ�ിേല�ു മട�ിവരാം. കഴി�
അധ�ായ�ിൽ സൂചി�ി�തുേപാെല,
ബിസിന�ിെന�ുറി�് അവർ�റിവില� എ�് പറയു�ു.
എ�ി�ും എ�െനയാണ് അവർ ഒരു അ�ാരാഷ്�ട
സാ�മാജ��ിെ� തല��ിരി�ു�ത്? അവർ�്
ഇെതാ�ും അറിയിെ��ിൽ പിെ� ആരാണ്
തീരുമാനെമടു�ു�തും കാര��ൾ നട�ിെ�ാ�ു
േപാകു�തും? നിരവധി ആളുകൾ അവരുെട ഭാഷ
പഠി�ു, എ�ാൽ 40 വർഷ�ിനു�ിൽ
ദശല��ണ�ിന് ഭ�രുമായി േനരി�്
ആശയവിനിമയം നട�ാൻ ഇം�ീഷിെ�േയാ
ഹി�ിയുെടേയാ അടി�ാനകാര��ൾ പഠി�ാൻ
അവർ�ു കഴി�ി�ി�. അവർ�ു ബാ�് അ�ൗ�ി�,
�ാപന�ിെ� അ�ൗ�ുകൾ ൈകകാര�ം െച�ു�ത്
അ�ൗ��ുമാർ ആണ്. അവർ�് ക��ൂ�ർ എ�െന
ഉപേയാഗി�ണെമ�റിയി�, ഇ�ർെന�് �ബൗസ് െച�ാൻ
അറിയി�, ഇേ�ാഴും വിവര�ൾ�ായി മ�ു�വെര
ആ�ശയി�ു�ു. അവർ�് ൈ�ഡവിംഗ് ൈലസൻ� ഇ�,
ഇേ�ാഴും യാ�തയ്�ായി ആെരെയ�ിലും
ആ�ശയി�ു�ു. പുരാണസംബ�മായ
അമർ�ി�തകഥകളല�ാെത മെ�ാ�ും അവർ
വായി�ു�ി�341. അവർ േലാകെമ�ാടും
സ�രി�ു�ു, പേ� ഒരു വിമാനടി��് എ�െന
ബു�് െച�ണെമ�് അറിയി�. അവരുെട
ആ�ശിതത��ിെ� വ�ാ��ി �ശേ�യമാണ്! ആരും
അറിയാ� ഒരു രാജ��് അവെര തനി�ാ�ിയാൽ,
അവർ�് സ��മായി എ�ുെച�ാൻ കഴിയും? അവർ



ഒരു കാർ ഓടി�ു�തും ഇ�ർെന�ിൽ തിരയു�തും
വിമാനടി��് ബു�ുെച�ു�തും എ.ടി.എ�ിൽനി�്
പണം പിൻവലി�ു�തും സ���ി�ാൻ �പയാസമാണ്.
മറുവശ�്, അവരുെട പാചകം, വൃ�ിയാ�ൽ,
കഴുകൽ, തൂ�ുവാരൽ, െവ�ം െകാ�ുവരൽ,
മൃഗ�ൾ�് ഭ�ണം നൽകൽ, ശാരീരികാ��ാനം
എ�ിവ ഞ�ൾ ക�ി�ു�്. ഇ�രം �പവർ�ന�ളിൽ
അവരുെട ഇടെപടൽ വിനയ�ിേ�തായ രൂപ�ിൽ
�പകടനമാെണ�ിലും, അവരുെട കഴിവുകളും
ആ�ശിതത�വും അവികസിതരാജ�െ�
അധികാരമി�ാ� ഏെതാരു സ്�തീ�ും തുല�മാണ്.
അവർ ശരി�ും സ്�തീശാ�ീകരണ�ിെ� ഒരു
മാതൃകയാേണാ? ഒരു കൂ�ൻ അ�ാരാഷ്�ട മില�ൺ
േഡാളർ ബിസിന�് സാ�മാജ��ിെ� മുകളിൽ
ഇരി�ു�ത�ാെത, അ�രം അവകാശവാദ�ിന്
യഥാർ��ിൽ അടി�ാനമുേ�ാ?

 

f. സാർവ�തികപിതൃത��ിേല�ു� ഉണർ�്:-

അവസാനമായി, അവരുെട �പസംഗ�ിൽനി�ു�
മെ�ാരു ൈവരു��േ�ാെട നമു�വസാനി�ി�ാം:
േലാക�ിെല മി� കു�കൃത��ളും
െകാലപാതക�ളും െച�ു�ത് പുരുഷ�ാരാെണ�ും
സ്�തീകളെ��ും �ിതിവിവര�ണ�ുകൾ
വ��മാ�ു�ു. ശരി, എ�ാണ് അവരുെട പരിഹാരം?
സ്�തീകളും പുരുഷ�ാരും പര��രം സഹകരി�ാനും
പി�ുണയ്�ാനും തുട�ിയാൽ സംഘർഷ�ള�ം
യു��ളും, ഇ�് േലാക�ിെല എ�ാ ക��ാടുകളും
സമാധാന�ിെ� അഭാവവും മി�വാറും കുറയും.
പര��രേമാ? സ്�തീകൾ നൂ�ാ�ുകളായി
സ്േനഹി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും െച�ു�ു,
എ�ി�ും യു��ൾ തുടരു�ു! A ദശല��ണ�ിന്
ആളുകെള ആലിംഗനം െച�ുകയും



അനു�ഗഹി�ുകയും െച��ി�ുെ��ിലും,
അതിനുേശഷം േലാക�് എെ��ിലും മാറിയി�ുേ�ാ?
അതിനാൽ, പുരുഷ�ാെര മാ�ാൻ സ്�തീകൾ എ�ാണ്
െചേ��ത്? െകാ�ു�ത് പുരുഷരാെണ�ിൽ, അത്
നിർേ��തും അവർ തെ�യേ�! ആത��ികമായി
ന�ൾ ല��മിേട�ത് പുരുഷ�ാെരയാണ്. അവർ�്
ഒരു യഥാർ� �പസംഗം നട�ാൻ താ��ര�മുെ��ിൽ,
അവർ സാർവ�തിക പിതൃത��ിെ� ഉണർവിെന
കുറി�ാണ് സംസാരിേ��ത്. എ�ാൽ പല
പുരുഷ�ാരും, �പേത�കി�് പാ�ാത� സമൂഹ�ളിൽ,
ഈ ആവശ�മായ വികസന�ിൽ ഇതിനകം തെ�
മു�ിലാണ്. എ�ായാലും, സ്�തീകെള
മഹത�വത്കരി�ു�തായി പറയെ�ടു� എ�ാൽ
യഥാർ��ിൽ ഒരു സമൂഹ�ിെ� പുരുഷാധിപത�
�ീരിേയാൈട�ുകളുെട ഒരു േശഖരമായ ഈ �പഭാഷണം
മുറുെക�ിടി�ു� ഒരുപാട് പുരുഷ�ാെര ഒ�ും
എനി�റിയി�.

കട�ാട്: അധ�ായം �പധാനമായും “എംബെസ�ിംഗ്
െദ േവൾ� (Embezzling The World)342” േ�ാഗിെന
അടി�ാനമാ�ിയാണ്. തീർ�യായും, േപാ�ിെ�
അഭി�പായ�ൾ ഞാൻ പൂർ�മായും
േയാജി�ു�ിെ��ിലും �പതിഫലന�ൾ
�പസ�മാകുേ�ാൾ അവ അവഗണി�ാൻ ഒരു
കാരണവുമി�.

V. ഒ�ാം ഭാഗ�ി�െറ ഉപസംഹാരം
 

എെ� ഈ അനുഭവസാ��ം എഴുതി�ുട�ിയ
കാല�് ഞാൻ അബ�ധാരണകളിൽനി�്
മു�നായിരു�ി�, എ�ു മാ�തമ� A യ്�ുേവ�ി



മുട�ൻ ന�ായ�ൾ കെ��ുവാനും മടി�ി�.
എ�ിരു�ാലും വ�ന, ഉപജാപം, അതി�കമം,
ൈലംഗികൈവകൃത�ൾ, സാമാന�ത എ�ിവയുെട
ധാരാളം െതളിവുകൾ അവതരി�ി�ുകയും
വിവരി�ുകയും െച�ു�തിലൂെട ഈ െക�ുകഥ
െചറുതാെയ�ിലും വിശ�സി�ുക എ�ത്
അസാധ�മായി�ീർ�നു. അതുെകാ�ുതെ� ഈ
കഥപറ�ിലിൽ പലയിട�ളിലും ഞാൻ ഒരു
േദാൈഷകദൃ�ാേയാ പരുഷമാേയാ
കാണെ�ടുകയാെണ�ിൽ അത് ഈ െതളിവുകളുെട
മു�ിൽ ഒരു െക�ുപാടുകളും
തട�മ�ാ�തുെകാ�ാണ്. എെ� �പിയെ�� ഓർ�കൾ
മാ�ിവ�്, �പേത�ക പരിഗണനയി�ാ� നിർ�ികാരവും
വിരസവുമായ അഭി�പായ�ൾ മാ�തേമ എഴുതിയി�ു�ൂ.
കാരണം െപാതുന� സംര�ി�ുകയും േസവി�ുകയും
െച�ുക എ�താണ് പരമ�പധാനം. െത�ുകൾ ഒരു
ശി�യ്�ും വിേധയമാകാെത ആവർ�ി�ുകയും
എ�ാൽ െച�� കു�കൃത��ളുെട ഉ�രവാദിത�ം
ഏെ�ടു�ുക എ�ത് അജ�യിൽേ�ാലും
ഇ�ാതിരി�ുകയും െച�ുേ�ാൾ അത് ഫല�ിൽ
അേരാചകവും തീർ�ും അസഹനീയവും
ആയി�ീരു�ു.

എെ� ഈ അനുഭവസാ��ം സ�ത��വും
ത�ി��പകാരം ഉ�തുമാണ്. ഇത് െഗയിലിെ�
സാ��െ� പി�ുണയ്�ു� ഒ�ായിരി�ും. അവർ A
യ്�ുേവ�ി േജാലിെച�ുേ�ാഴും അവിെടനി�്
പിരി�ുേപായതിനുേശഷവും ഞ�ൾ ഒരുപാടുതവണ
സുദീർഘ�ളായ സംഭാഷണ�ളിൽ ഏർെ��ി���്.
അവർ എ�ാെണ�ും കട�ുവ� അനുഭവ�ൾ
എെ�ാെ� ആെണ�ും എനി�ു ന�ായി അറിയാം.
തെ� അനുഭവ�ൾ ഒരാൾ തുറ�ു പറയു�തുെകാ�്
അയാൾ ഒരി�ലും അസ��േനാ ദു�േനാ
�പതികാരദാഹിേയാ ആവു�ി�. എനി�റിയാം,
ഞ�ളുെട സാ���ൾ അസ��ത
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ഉളവാ�ു�വയാണ്, എനി�തിൽ വിഷമമു�്. പേ�
ഇ�രം കാര��ൾ ക�ുനിൽേ��ിവ�തിലും
അനുഭവിേ��ിവ�തിലും അതിേലെറ ദുഃഖമു�്. ഈ
സാ��െ�ടു�ലിെനാടുവിൽ തീർ�യായും
െഗയിലിെ� പു��ക�ിനുേശഷം അവർ
വിേധയയായേപാലു� ഔേദ�ാഗികമായ
അപകീർ�ിെ�ടു�ലിലൂെടയും േചാദ�ം
െച�ലിലൂെടയുെമാെ� ഞ�ൾ കട�ുേപാേക�ി
വരും343. അതുെകാ�ുതെ� ആരാണിത്
വിേനാദ�ിനായി െച�ുക? ബഹുമാനി�ും
�പശംസി�ും പു��കം എഴുതണം എ�ുതെ�യാണ്
എെ�യും ആ�ഗഹം, പേ� തീയി�ാെത പുക
ഉ�ാവി�േ�ാ. റിേലഷണൽ ഇ�ലിജൻ� എ�ാൽ
നമു�റിയാവു�തുേപാെല കാര��ൾ ന� രീതിയിൽ
അവസാനി�ി�ുക എ�തുകൂടിയാണ്. എ�ാൽ A യ്�്
ഇതിൽ എെ��ിലും കഴിവു�് എ�് എനി�്
േതാ�ു�ി�. എ�ാം കറുേ�ാ െവളുേ�ാ ആകണെമ�്
നിർബ�ധം പിടി�ു�ി�, പേ� ഞാൻ വിനയ�ിലും
ഉ�രവാദിത��ിലും വിശ�സി�ു�ു. ആരും
പരമാ�ാ�േളാ സർ�ശ�േരാ അ�, എ�ാവരും സ�യം
അവനവെന�െ� വിലയിരു�ു�ത് ന�താണ്.
ആ�ീയഗുരു��ാർേപാലും വിമർശന�ൾ�്
അതീതരാകരുത്.

എെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം, ഞാൻ എെ��െ�
പരിപാലി�ു, സുഖെ�ടു�ി, പുനഃസൃ�ി�ു,
സമൂഹ�ിേല�് എെ� പുന:സംേയാജി�ി�ു, പുതിയ
െതാഴിലും േനടി.. ഇരുപ�ിേയഴുവർഷ�ൾ�ി��റം,
എെ� േവദനാജനകമായ ഭൂതകാലെ�യും അതിെല
�പധാന കഥാപാ�തെ�യും നി�ംഗതേയാെട
േനാ�ി�ാണാനും, എനി�ും മ�ു കഥാപാ�ത�ൾ�ും
അർഹി�ു� ബഹുമാനം െകാടു�ുെകാ�്
സമചി�തേയാെട സംസാരി�ാനും സാധി�ു�ു�്.
ബഹുമാനം എ�ു�തുെകാ�് അലിവുകാ�ുക എേ�ാ



ആനുകൂല�ം കാ�ുക എേ�ാ അർ�മാ�ു�ില�. ഞാൻ
എെ� വാ�ുകൾ അള�ുമുറി�ാണ് ഉപേയാഗി�ു�ത്.
കാരണം ഇ�ാര��ിൽ ആനുകൂല�ം കാ�ുക
എ�ുപറ�ാൽ അത് കു�ം െച�ു�തിനും കു��ിൽ
പ�ുേചരു�തിനും തുല�മാകും. അെത, കാര�ം
ആധികാരിതയ്�ും ബാധകമാണ്. A െയ
ക�ുമു�ു�തിനുമു�് എെ� ജീവിത�ിെ�
ഭാഗമായിരു� കർ�ശമായ സത�സ�ത ഇ�ും
എേ�ാെടാ�ം തുടരു�ു. ഞാൻ സംസാരി�ാൻ
ഇ�തയുംകാലം കാ�ിരുെ��ിൽ, അത് മ�ു
�കിയാ�കമായ കാര��ളിൽ ഏർെ��തുെകാ�്
മാ�തമ�, മറി�് എെ� വാ�് കഴിയു��ത
സ�ുലിതമായും നി���വും നീതിയു�വുമായും
നിലനിർ�ു�തിനുേവ�ി കൂടിയായിരു�ു.

ആ�ീയമായി ദരി�ദരായവരുെട േസവന�ിലാണ്
താെന�ാണ് A എ�ും അവകാശെ�ടു�ത്. ഇവിെട
ദരി�ദർ എ� പദംെകാ�്, വിദ�ാഭ�ാസമി�ാ�,
ൈവദഗ്��മി�ാ�, അടി�ാനപരമായ
ഒ�ിെന�ുറി�ും �ഗാഹ�മി�ാ� ആളുകൾ എ�ാണ് A
ഉേ�ശി�ത് എ�ാണ് ഞാൻ മന�ിലാ�ിയത്.
ഒ�േനാ��ിൽ അവരുെട സമീപനം ഉദാരവും
അനുക�യു�തുമായി േതാ�ും. പേ�, അെതാരു
ത��മാണ്, കാരണം അത് ഒരാെള അവരുെട
കളി�ാവയാ�ു�ു; അത് അയാെള അവരുെട
ആളുകേളാട് അടു�ി�ു�ു; പി�ീടയാെള അവർ
അതിവിദഗ്�മായി ചൂഷണം െച�ു�ു. അവരുെട
വ��ിത��പ���ൾ േനാ�ാെത, അവരുെട ഉപേദശെ�
(അവരുെട സത് സംഗ�ൾ െമ�െ�ടു�ാൻേവ�ി 002
നിര�രമായ �പവർ�ന�ൾ നട�ിയി�ു�്
എ�ാൽേ�ാലും സമീപി�ാൽ അവരുെട
അധ�ാപന�ിെ� നിലവാരം മന�ിലാ�ാൻ
സാധി�ും.

്



ഇ�� എ�ാൽ ഒരു ഗുരുവിെ� ആ�ശമം മാ�തമാെണ�്
െത�ി�രി�ാെത കുറ�ുകൂെട വിേവകേ�ാെട
വിേദശഭക് തർ ഇ��െയ സമീപിേ��ിയിരി�ു�ു
എ�് ഞാനും കരുതു�ു. ഗുരു, ഇ��, ആ�ശമം ഇത്
മൂ�ും പര��രം ബ�െ��ിരി�ു�ു. എ�ിലും എനി�്
ഇവെയ എേ�ാഴും േവർതിരി�� കാണാൻ കഴിയാറു�്.
ഇ��യുെട സം��ാരം എ�ാൽ ഏതാനും
ആ�ശമവാസികളുെട ആശയ�ളും �പവർ�ന�ള�ം
മാ�തമ�. പ���ുവർഷേ�ാളം ഈ രാജ��് താമസി�
ഒരാൾ എ� നിലയിൽ ഇതിെ� സം��ാരവും ആ�ാവും
ഏെറ�ുെറ എനി�ു പരിചിതമാണ്, ഞാൻ ഇതിെ�
�പതിഭെയ തിരി�റിയുകയും ഇതിെ�
ശ�ിദൗർബല��ൾ കാണുകയും െച��ി�ു�്. ഞാൻ,
ഞാൻ തെ� ആയിരു�ുെകാ�് ഈ രാജ�െ�
സ്േനഹി�ു�ു. ഇതിെ� സ��മായ തത�ചി�യും
ആ�ീയതയും, ഇതിെല ആകർഷണീയരായ
നിവാസികളും, എെ� ഇവിെട േചർ�ുനിർ�ു� ചില
ബ��ളുമാണ് അതിനു കാരണം. അേതസമയം ചില
കാര��ൾ എെ� വ�ാെത അേലാസരെ�ടു�ുകയും
െച�ു�ു; ലളിതമായ കാര��ളിെല സ�ീർ�ത,
അഴിമതി, എേ�ാഴും ആളുകൾ എ�ു പറയും എ�
ചി�, സ�കാര�തെയ�ുറി�ു� അറിവി�ാ��,
ൈലംഗികകാര��ളിെല അമിതമായ ആശ�,
പലേ�ാഴും വഴിപിഴ�ുേപാകു� ആ�ീയത
എ�ിവയാണവ. എ�ിരു�ാലും ഇ�� എ�ാൽ
സ��വും ആകർഷകവുമാ�.

എ�ിരു�ാലും എെ� ഇ�ും �പേചാദി�ി�ു�തും,
ഏെതാരു സാധകെനയും മുേ�ാ�ുനയിേ��തുമായ
ഭാരതീയാ�ീയതയുെട യഥാർ� സവിേശഷതകളായ
അവേബാധ�ിനായു� ഉൾവിളി, ഈ നിമിഷ�ിെ�
�പാധാന�ം, അനുക�, പരേസവനം എ�ിവ ഏെതാരു
ആ�ാേന�ഷണ�ിെ�യും േക��ബി�ുവായി
കാണെ�ടു�ു. ഒരു ആ�ീയാേന�ഷകൻ എ�
നിലയിൽ, പരിണാമ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിൽ,



� �
ഉ�രവാദിത�േബാധെ� ശാ�ീകരി�ുകയും
വർ�ി�ി�ുകയും െച�ു� ഒരു അവേബാധെ�
പി�ുണയ്�ു�തിന് കൂടുതൽ പരിചയസ��രായ
ആ�ീയഗുരു��ാരുെട മാർ�നിർേ�ശം
നമു�ാവശ�മാണ്. എ�ാൽ അെതാരി�ലും നെ�
പിേ�ാ�ുനയി�ു� മാതൃകകേളാ
നിഗൂഢൈവകാരികത �പകടി�ി�ു� പിതാ��ാേരാ
അ�മാേരാ ആവരുത്. �പേത�കി�് ഭ��ാർ എേ�ാഴും
അവരുെട വിശ�ാസം സംര�ി�ാനും ഗുരു��ാരുെട
ഹീനമായ �പവൃ�ികൾേപാലും ന�ായീകരി�ാനും
യു�ിസഹമാ�ാനുമാണ് പരി�ശമി�ു�ത്
എ�തുെകാ�്. യാ��ികമായ ഈ ന�ായീകരണ�ിന്
ഒരു പരിധിയും ഉ�ാവി�. എ�ാ സാമാന�ബു�ിെയയും
�ഗാഹ�െ�യും ധി�രി�ാൻ േപാ�വയാകുമത്.
മാ�തമ�, ആ�ീയമായി പക�തയി�ാ� ഭ�രാൽ
ചു�െ�� ഗുരു��ാർ സ�യം അപകട�ിലാകും,
കാരണം അവർ�് അവെര എതിർ�ാനും അവരുെട
നാഴിക��ുകൾ ഓർ�ി�ി�ാനും െത�ുകൾ
ചൂ�ി�ാണി�ാനും അവരുെട ഭൂമികയിെല
ചതി�ുഴികളിൽനി�് അവെര കാ�ുസൂ�ി�ാനും
ആരുമു�ാവി�.

ആ�ാർ�ത, നിര�രമായി േചാദ�ം െച�െ�ടു�
ധാർ�ികത, സത�േ�ാടു� ബഹുമാനം,
സമർ�ണേ�ാടു� സത�സ�ത എ�ീ സദ്ഗുണ�ൾ
ആ�ീയാേന�ഷികൾ�് മാ�തമ�, െപാതുെവ എ�ാ
ഗുരു��ാർ�ുംകൂെട ബാധകമാ�ണം. എെ�
സംബ�ി�ിടേ�ാളം, എെ� ഹൃദയ�ിലും
ആ�ാവിലും ഉടലിലും കുടിെകാ�ിരു� ഒരാളുെട
ആഴ�ിലു� ൈവരു���ൾ ഞാൻ അനുഭവി�ി�ു�്.
ഒരുപാടു െത�ുകൾ െച�ു�തിനാൽ പതിവായി അവർ
കാപട��ിേല�ും ൈവരു���ളിേല�ും
അവ��തയിേല�ും നിർഭാഗ�വശാൽ വ�നാപരവും



അധാർമികവും ദുഷി�തുമായ െപരുമാ��ിേല�ും
വീണുേപാകു�ു.

ഇെ�ാ നി�ൾ�് മന�ിലായി�ാണും ഞാൻ
എ�ുെകാ�ാണ് “അ�” എേ�ാ “അമൃതാന�മയി”
എേ�ാ അവെര സംേബാധന െച�ാെത A എ�ുമാ�തം
പറയു�െത�്. അസാധാരണമാംവിധം ദുരുപേയാഗം
െച�െ�ടു� െത�ുകളും പിശകുകളും ൈവകല��ളും
ഉ� ഒരാെള ഇ�ത പരിപാവനമായ ഒരു േപരുവ�്
അഭിസംേബാധന െച�ു�ത് എ�ത ല�ാവഹമാണ്.
തീർ�യായും അവർ�് ഗുണ�ളും അഭിരുചികളും
ഇെ���. മാ�തമ�, ബംഗാളിൽനി�ു� മാ
ആന�മയിയുെട േപരിൽനി�ും വസ്�ത�ിൽനി�ും
�പേചാദനം ഉൾെ�ാ�് A സ�ീകരി� േപരും െവളു�
വസ്�തവും അവരുെട കാര��ിൽ എ�ുെകാ�ും
അനുചിതമാണ്. ഒളി�ാനും മറയ്�ാനും പി�ണിയിൽ
ഒരുപാട് കാര��ൾ ഉ�തിനാൽ, സാധന
അനുഭവ�ളിൽ ചില ഉപരി�വമായ സമാനതകൾ
ഉെ��ിൽേ�ാലും അവെര മാ ആന�മയിയുമാേയാ
�ശീരാമകൃ�� പരമഹംസരുമാേയാ ഭ�ിയുെട
വിഷയ�ിൽ സ�ാമി രാംദാസുമാേയാ തുലനം
െച�ുകേപാലും സാധ�മ�. A യുെട ആ�ശമ�ിെല
ഇ��ൻസ�ാമിമാരുെട (സേഹാദര�ാരുെട) കൂെട േചർ�
മ�് ആദ�കാല പാ�ാത�െരേ�ാെല, തുട��ിൽ ആ
അതികായരുമായി അവെര താരതമ�ം
െച��ുതുട�ു�തിന് ഞാനും ഭാഗഭാ�ായി എ�ത്
ഞാൻ ഇ�ും പ�ാ�പി�ു� ഒരു െത�ാണ്. അവെര
ബു�ൻ, േയശു (ആ േപര് പറയാതിരി�ാൻ
�ശ�ി�ുെകാ�ുതെ�)344, കൃ��ൻ തുട�ിയവരുമായി
താരതമ�ം െച�ാൻ സംഘടന െച�ു� കാര��ൾ
െവറും പരിഹാസ�മാണ്.

ഈ കാര��ിൽ ബു�മതം നെ� പഠി�ി�ു�ത്
ഹി�ുമതെ��ാൾ വ��മാണ്: അവിെട എ�ാ
�പതിബ��ൾ�ും മറുപടി കരുണയും ദയയും



ആകു�ു. എെ� ഈ സാ��ം എഴുതാൻ
േ�പരി�ി�ു�തും മ�ു�വേരാടു� ഇേത കരുണയും
ദയയുമാണ്; അതായത് ഈ വ�നയുെട
ഇരയായവേരാടും ഇനി ഇരയാേയ�ാം
എ�ു�വേരാടുമു� കരുണയും ദയയും. അേതസമയം
എെ� പഴയ ഗുരുവിനായി ധർ��ിെ� മെ�ാരു വശം
മാ�തേമ ഞാൻ തൽ�ാലം കരുതിവയ്�ുകയു�ൂ. അത്
സത�ം, സത�സ�ത, വിശ�ാസ�ത, സുതാര�ത,
ഉ�രവാദിത�ം എ�ിവേയാടു� എെ� കർ�ശമായ
അനുവർ�നമാ�. എ�ാൽ അവേരാട്
നിേഷധാ�കവികാര�ൾ വ�ുപുലർ�ു�ിെല��്
ഞാൻ ഇവിെട ആവർ�ി�ു�ു. എ�ാൽ അെതെ�
സത�സ�മായി സംസാരി�ു�തിൽനി�ും എെ�
മൂല��ൾ എ�ും ഉയർ�ി�ിടിേ��തിൽനി�ും
മാ�ിനിർ�ു�ില� താനും. എെ� അവരുെട
അടുെ��ി� അേത മൂല��ൾ എെ�
അവേരാെടാ�ം തുടരാനും, ഒടുവിൽ അവിെടനി�്
പിരി�ുേപാരാനും സഹായി�ു. ഒരു വ�വ�ിതിയായി
നി�ുെകാ�് െത�ി�രി�ി�ാൻ െച�ു�
�പവൃ�ികൾ�ുേനെര ക�ട�ുെകാ�്, അതും
എ�ാ�രം ൈവകൃത�ൾ�ും േമാശമായ
െപരുമാ��ിനും സാ�ിയായി, ന�ുെട
വിശ�ാസെ�യും അതിെ� സ���തുല�മായ
ആഖ�ാനെ�യും സംര�ി�ാൻ കഴിയിെ��്
അംഗീകരി�ുവാനു� ൈധര�ം നമു�ു�ാവണം.

ഗുരു��ാരുെട അപ�ഭംശം, ഗുരു-ശിഷ�ബ��ിെല
ൈവകൃത�ൾ, ഇ��യുെട ഗുരുതത��ിെ� ജീർ�ത
എ�ിവയുെട നിരവധി ഉദാഹരണ�ളു�്. പലേ�ാഴും
ഇ�രം േകാമാളികഥാപാ�ത�െള പരമാന�േ�ാെട
പി�ുടരാൻ ല��ണ�ിന് ആളുകൾ
ത�ാറാെണ�തും, അസഹനീയമായ അധിേ�പം
�ശ�ി�ാെത അവർ�് എ�െനയാണ് ഈ
വിഡ്ഢി�ഥകൾ േക�ിരി�ാൻ കഴിയു�െതെത�തും
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അ�ര�ി�ു�താണ്. ഇ�� അതിെ� �പാഥമികവും
�പാചീനവുമായ ധർ��ിേല�് മടേ�� സമയം
അതി�കമി�ിരി�ു�ു. അടു� അധ�ായ�ളിൽ ഞാൻ
ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായി ചർ� െച�ാം.
അടി�ാനപരമായി, ഒരു ഗുരു �പതിനിധാനം
െചേ��ത് ഉപനിഷ�ു�ളുെട പര�രാഗതമായ
അ��ാപനമാണ്, ഏെത�ിലും തര�ിലു�
കാ��നികവ�ാഖ�ാനേമാ വിചി�തമായ
അനുരൂപീകരണേമാ അ�. സ�യം ഒരു മാതൃകയായി
അേ�ഹം അത് ൈകമാറണം. ഒരു ഗുരുവുമായി
ഇടപഴകു�തിനുമു�് ആ�ീയാേന�ഷകർ
അടി�ാനകാര��ളിൽ സ�യം േബാധവത്കരി�ണം;
അതുവഴി ഗുരു ധർ��ിൽനി�്
വ�തിചലി�ുകയാെണ�ിൽ അവെര നിരസി�ാനു�
കഴിവ് അവർ�ു�ാകും.

വിവിധ മതവിഭാഗ�െള�ുറി�ു പഠി�ു� UNADFI,
MIVILUDES എ�ീ ര�് �ഫ�് സംഘടനകളുെട
പ�ികയിൽ A യുെട സംഘടന ഇെ��ത്
അതിശയകരമാണ്. 2014 മുതലു� ഇ��ൻ
ദിനപ�ത�ളിൽനി�ു� വിവിധ േലഖന�ൾ
ഉൾെ�ാ��� ഒരു PDF േപാലും UNADFI യുെട പ�ലു�്,
അതിൽ െഗയയിലിെ� പു��കെ�യും അവരുെട
പരാമർശ�െളയും ഉൾെ�ാ�ി�ി���്. എ�ി�ും ഈ
സംഘടനകൾ�ു�ിൽ ആരും അവരുെട പു��ക�ിെല
ഉ�ട�ം സംശയാ��ദവും ഭയാനകവുമാെണ�്
കരുതു�ി�. A യുെട �പവർ�ന�ള�െട സാമൂഹികവും
മാനുഷികവുമായ ഘടകം മ�ു കാര��ൾ�ുേനെര
ക�ടയ്�ാൻ അവെര േ�പരി�ി�ി�ു�ാകാം. ലാ-ലാ
ഭൂമിയിെല െടലി��ികെളേ�ാെല, ആലിംഗന�ളിലും
ചുംബന�ളിലും പാവകളിലും മയ�ി ആളുകൾ
അവരുെട �പവർ�ന�െള�ുറി�് ആഴ�ിൽ
ചി�ി�ാെത േപാകു�ു. മധുരമായി
െപരുമാറു�തുെകാ�് അവെര സംശയ�ിെ�

്



നിഴലിൽനി�് ഒഴിവാ�രുത്; സാമൂഹിക�പവർ�നം
പുറ�ു പരസ�െ�ടു�ു� ഒരു മറ മാ�തമാണ്. ഒരു
േ�ാഗിന് ഈ വിഷയ�ിൽ അതിേ�തായ
സി�ാ�മു�്: �ഫ�് പ�ാ�ല�ിൽ, അത് ചിലേ�ാ
�ഫ�് വിേദശനയെ��ുറി�ായിരി�ാം345.

�പ�ാന�ിൽനി�് പുറ�ുേപാകു�വർ നി��ത
പാലി�ു�ത് േ�ാഗർ �ശ�ി�ു�ു: “മുൻഭ�ർ
നി��രായി �പ�ാനം വി�ുേപാകു�ത്
ദൗർഭാഗ�കരമായി േതാ�ിയതിനാലാണ് മ�ു
കാര��ൾ�ിടയിലും ഞാൻ ഈ േ�ാഗ് നിർ�ി��.
ഞാൻ A യുെട അടുെ��ു�തിനുമുെ�,
ആ�ാർ�മായ, വ��ിപരമായ സാ���ൾ
കെ��ിയിരുെ��ിൽ അെതെ� അ�്
വളെരയധികം സഹായിേ�െന. ഇം�ീഷിൽ ധാരാളം
കാര��ൾ �പചരി�ു�ു�്. പേ�
അഭിന�ന�ള�ാെത, �ഫ�് ഭാഷയിൽ അവെര�ുറി�്
ബദൽവിവര�െളാ�ും ലഭ�മ�. അ�ാതരാേയാ
സ�കാര�മാേയാ ആെണ�ിൽേ�ാലും ഇേ�ാൾ ആളുകൾ
സംസാരി�ു തുട�ിയിരി�ു�ു എ�ത് ന� കാര�മാണ്.
സ്േനഹം �പചരി�ി�ു�ു എ�് അവകാശെ�ടു�
ഒരാൾ എ�െനയാണ് ഇ�തയധികം ഭയം ഉണർ�ു��
എ�ത് ആ�ര�കരമാണ്”. തീർ�യായും, െഗയിൽ
തെ� പറയു�തുേപാെല, �പേത�കി�് ഇ��യിൽ,
�പ�ാന�ിൽനി�് പുറ�ുേപാകാേനാ അതിെന
വിമർശി�ാേനാ ൈധര�െ�ടു� വ��ികൾ�്
ആശ�യു�്, അവരുെട കുടുംബാംഗ�െള സംഘടന
ഭയെ�ടു�െ�ടു�ു. അധ�ായം III.8.f-െല
സാ��പ�ത�ളുെട െതരെ�ടു�് കാണുക.

“Neo-Hindu movements: controversies around the book of an ex-
disciple of Mata Amritanandamayi”346 എ� സ�ിസ് ൈസ�ായ
റിലിജിേയാസ്േകാ�ിെ� ഈ നി���വും
സ�ുലിതവുമായ വിശകലനം �ശ�ി�ുക. ഈ



െവബ്ൈസ�് സമകാലികേലാക�ിെല മതപരമായ
ഘടക�െള�ുറി�ു� വിവര�ളും വിശകലന�ളും
വാ��ാനം െച�ു�ു. ചരി�തകാരനും നിരവധി
േലഖന�ളുെടയും പുസ് തക�ളുെടയും347

രചയിതാവായ ജീൻ-�ഫാേ�ായിസ് േമയറിേ�താണ് ഇത്.
ഈ സ�ത�� ൈസ�് മതപരമായ വാർ�കൾ
മന�ിലാ�ു�തിനു� സൂചനകൾ നൽകു�ു.

ആ�ീയസാഫല�ം ആ�ഗഹി�ുവരു�വർ�് വഴി
െത�ാതിരി�ാനും സമയവും ഊർ�വും
ന�മാവാതിരി�ാനുമു� അടി�ാനകാര��ൾ
അടു�ഭാഗ�ു പറയാൻ �ശമി�ു�താണ്. ൈഹ�വ
ആ�ീയതയുെട മഹത�ം, വ�തിയാനം, �പേത�കി�്
ഗുരു-ശിഷ�ബ�ം, ഒരു ഗുരു എ�ാൽ എ�ാണ്,
ഗുരുവും ൈദവവുമായി ഉ� ബ�ം എ�ിവയും ഇത്
ൈകകാര�ം െച�ും. ഗുരു എ� സ���ം എ�െനയാണ്
ഉ�വി�െത�ും അെത�െന യുഗ�ളായി പരിണമി�്
ഇ�് നമു�റിയാവു� രൂപ�ിലായി എ�ും നമു�്
േനാ�ാം. വഴിെത�ിേ�ാകാതിരി�ാൻ സാധ�മായ
സുര�ാമാർ��ൾ ന�ൾ ത�ാറാ�ും. വിേവചനം,
സ�ത��ചി�, ഉൾ�ാ�ച, അനുസരണം
എ�ിവയ്�ിടയിൽ നിലനിൽ�ു� ഉപരി�വമായ
എതിർ�ിെന�ുറി�് ന�ൾ സംസാരി�ും.
ആ�ീയതയിൽ മിക� തുട�ം ലഭി�ു�തിന്
അെ��ിൽ കൂടുതൽ സ�ുലിതവും സ�ു�വുമായ
ആ�ീയവികാസ�ിനും, നാം ന�ുെട സ��ം മന�ിൽ
കുടു�ിേ�ാകാതിരി�ാനും ൈസേ�ാെതറാ�ിയുെട
ഗുണ�െള�ുറി�് ന�ൾ ചർ� െച�ും. ചില
വാ�ുകെളയും ആശയ�െളയും കുറി�ു�
െത�ി�ാരണകളും അതുേപാെലതെ� ഹി�ുമത�ിെ�
ചില �പധാന ത���ളുെട പതിവുൈവകൃത�ളും
ന�ൾ ചർ� െച�ുകയും വിശ�ാസെ��ുറി�്
പരിചി�നം െച�ുവാനു� രൂപേരഖ ത�ാറാ�ുകയും
െച�ും. “ഡീകൺേവർഷൻ (പരിവർ�നം)” എ�

്



മനഃശാസ്�ത�ിെ� �പേമയെ�, അെ��ിൽ
വിശ�ാസ�െള ഉപേയാഗ�പദവും �പേയാജനകരവുമായ
രീതിയിൽ എ�െന മാ�ാം എ� വിഷയം
പറ�ുെകാ�് നാം ഇത് ഉപസംഹരി�ും.
സമ�ഗമായതിൽനി�് വളെര അകെലയാെണ�ിലും,
ലഭ�മായ വിവര�ൾവ��� ഈ സമീപനം,
ഹി�ുമത�ിെ� അവിശ�സനീയമാംവിധം സ��മായ
വന�ിൽ തുട�ം മുതൽ വഴിെത�ാെത സ�യം
നയി�ാൻ സാധകർ�് ഉപേയാഗ�പദമായ സൂചക�ൾ
നൽകണം. വഴിെത�ുകേയാ െത�ി�ുകേയാ െച��ാൽ,
ഈ സൂചക�ൾ സാധകെര അതിൽനി�് പുറ�ുവരാൻ
സഹായി�ും.

 



 

ഭാഗം II
 

 

അടി�ാനകാര��ളിേല�ു� മട�ം.

 

െത�ായ വഴികളിേല�് നയി�െ�ടാെത ശരിയായ
പാതയിൽ തുടരാം

 

 



 

VI 1. ആമുഖം- A െയ ക�ുമു��േ�ാൾ
ഗംഗ ആരായിരു�ു?

 

A യുമായി െചലവഴി� സമയമ�തയും നി�ംശയമായും
എെ� ആ�ീയജീവിത�ിെ� ഒരു �പധാന
ഘ�മായിരു�ു. ആമുഖ�ിൽ വിശദീകരി�തുേപാെല,
അവെര കാണാൻ വരുേ�ാൾ, ആ�ീയപഠന�ളിലും
പരിശീലന�ളിലും ഞാൻ പുതിയ ആളായിരു�ി�.
വർഷ�ള�െട തീ�വമായ അേന�ഷണ�ിലൂെട ഞാൻ
എെ��െ� നവീകരി�ുെകാ�ിരു�ു. നിരവധി
ഗുരു��ാരുെടയും മുതിർ� അേന�ഷകരുെടയും
അടു�ു� പതിവുസ�ർശന�ള�ം എെ� എ�ും
�പേചാദി�ി�ിരു�ു. A യുമായു� എെ� കു�മ�ത�ാ�
ശിഷ�ത��ിനിടയിലും, മതവും േവദ�ഗ��ളും
വ�ാഖ�ാന�ളും പഠി�ാൻ ഞാൻ ഗണ�മായ സമയം
െചലവഴി�ു. അത് എനി�് ഉറ� അടി�ാനാശയ�ൾ
ന��ു കയും എെ� അനുഭവ�െള ആേപ�ികമായി
കാണാൻ എെ� സഹായി�ുകയും െച��ു.
ആ�ീയതയിൽ ഏെറ മുേ�റാൻ ഒരു
ഗുരുവിെനേ�ടിയാണ് ഞാൻ A യുെട
അടുെ��ു�ത്. അവരുെട സാ�ിധ��ിൽ ഞാൻ
േതടു�െത�ാേണാ അതിെ� കാതൽ
സ�ായ�മാ�ാൻ എനി�് െച�ാനാവു�െത�ാം
െച��ു; ഒ�ം സ�യം െപാരു�െ�ടാനും പരിണമി�ാനും
ത�ാറായി. ഞാൻ അവരുെട ഭാഷ പഠി�ുക മാ�തമ�,
അവരുെട സം��ാര�ൾ പാലി�ുകയും
സമന�യി�ി�ുകയും െച��ു. ചില അവസര�ളിൽ
ഞാൻ അതീ��ിയമായ കാ��നികഘ��ിലൂെട
കട�ുേപാെയ�ിലും, എെ� ആ�ീയവും
ബൗ�ികവുമായ ശി�ണ�ിെ� ഉറ�



അടി�റയുമായു� ബ�ം എനി�് ഒരി�ലും
ന�െ��ിരു�ി�.

അവരിൽനി�് പഠി�ാൻ എെ� യു�ി എെ�
അനുവദി� അ�ംവെര ഞാൻ േപായി; എ�ാേയ്�ാഴും
ൈനപുണ�േ�ാെടേയാ വഴ�േ�ാെടേയാ അ�, എെ�
സ��ം തത��ളുമായി ആവശ��ിേലെറ
വി�ുവീ��കൾ െച��ുെകാ�്, അത് എേ�ാടുതെ�യു�
െനറിേകട് ആകു�തുവെര. അേ�ാേഴ�ും ആ
രീതിയിൽ തുടരു�ത് അസാധ�മായി�ീർ�ു. ഞാൻ
വളർ�ുവ� സാഹചര��ളിൽനി�് വളെര
വ�ത�സ് തമായ പാര�ര��ളും അറിവുകളും
സംസ് കാര�ളും അംഗീകരി�ാനും സ�ീകരി�ാനും
ത�ാറായ തുറ� മനേ�ാെടയായിരു�ു ഞാൻ വ�ത്.
എ�ാൽ ഈ രീതിയിൽ െപാരു�െ�ടു�തിനും
പഠി�ു�തിനും എ�തേ�ാളം വി�ുവീ��
ആവശ�മാെണ�് നിർഭാഗ�വശാൽ അവർ�്
(ഒരുപേ� അ�െ� എെ� ഇ��ൻ
സേഹാദരീസേഹാദര�ാർ�ും) ഒരു സൂചനയും
ഉ�ായിരു�ി�. A അവരുെട സ��ം
സാം��ാരികപ�ാ�ല�ിലും �പതി�ായയിലും
കുടു�ി�ിട�ു. സ�യം നിർ�ചി� േവഷ�ിൽ
അവരുെട വ��ിപരമായ യാ�ത തുടരുകയും അവിെട
നി�ുെകാ�് അവരുെട േലാകം ഭരി�ുകയും െച��ു. ആ
േലാക�ിന�ുറം കാണാൻ അവർ�ു കഴി�േതയി�
അെ��ിൽ അവരത് ആ�ഗഹി�ി�. അവെര
സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഞാെനാരു
നി�ാര�ാരനായിരു�ു. വിവിധ
സാംസ് കാരികപ�ാ�ല�ളിൽനി�് വ�വർെ�ല�ാം
എെ�േ�ാെല അവരുെട പ�ാ�ലവുമായി
െപാരു�െ�േട�ി വ�ു.

എനി�് പഠി�ാനും മന�ിലാ�ാനുമു� തീ�വമായ
ജി�ാസയും താ��ര�വും ഉ�ായിരു�ു. അെത,
ഒരുപേ� ഞാൻ ബൗ�ികമായി കുറ�ധികം



ഉേ�ജിതനായിരു�ു, ഇതാണ് അവരുെട
അടുേ��ുവരാൻ തുനി�തിെ�
കാരണ�ളിെലാ�്. ഒരു വർഷംമു�്
തിരുവ�ാമലയിൽവ�് സ��മായി മന�ിലാ�ി
പരിശീലി�ുവ�ിരു� ഭ�ിമാർ��ിൽ േ�പമം
എ�തുകൂടി കൂ�ിേ�ർ�ാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു.

അറിവ് അഗാധമായ സമു�ദമാണ്. ഒരാൾ അറിവ്
േനടി�ുട�ു�തിെ� ല�ണം അയാൾ അയാളുെട
അറിവി�ാ��യുെട വ�ാ��ി തിരി�റിയു�താണ്.
ശരിയായ രീതിയിൽ അറിവു സ�ാദി�ു�തിലൂെട
ഒരാൾ വിനയാന�ിതനായി മാറുകയാണ് െച�ു�ത്. ഒരു
യഥാർ�ബു�ിശാലി തെ� അറിവിെ� വ�ാ��ി എ�ത
ആേപ�ികവും എളിമയു�തുമാെണ�്
തിരി�റിയു�ു. അതായത്, എെ� സം��ാരവും
വിദ�ാഭ�ാസവും എെ� പഠി�ി�ത്, ഒരി�ൽ പഠി�തും
ധ�ാനി�തും ചർ� െച��തും �പേത�ക ആളുകെള
ക�ുമു�ിയതുമായ കാര��ൾ മറ�ുവയ്�ുകേയാ
അതിൽ കു�േബാധം േതാ�ുകേയാ െചേ��
ആവശ�മിെ�� ലളിതമായ വ��ു തയാണ്. ഞാൻ
ഇ�െനെയാെ�യായിരു�ു. ഇ�ാര��ൾ ഞാനിവിെട
െവളിെ�ടു�ുേ�ാൾ അത് െവറുെമാരു സാ��ം
മാ�തമ�. ഏേതാ ഒരു അപരിചിതേലാക�്,
ഒ�ുമറിയാെത, സ��ം
സാം��ാരികപ�പാതവുംെകാ�് നൂൽ െക�ിയിറ�ിയ
ഒരു നവാഗതന� ഞാൻ, എ� ്എെ� ഇ��ൻ വിമർശകർ
മന�ിലാ�ുെമ�് ഞാൻ �പതീ�ി�ു�ു. എനി�്
ന�ായി അറിയാവു�, പി�ുടരു�, ഇേ�ാഴും
ആരാധി�ു�, സ്േനഹി�ുകയും ബഹുമാനി�ുകയും
െച�ു�, ഇേ�ാഴും എെ� പരിേപാഷി�ി�ുകയും
ഉൾെ�ാ��കയും െച�ു� ഒരു പാര�ര��ിെ�
കാതൽ, അതിെന വിമർശി�ാൻ ഞാൻ േയാഗ�നും
അർഹനുമാ�. േചാേദ�ാ�ര�ളിൽ അധി�� ിതമായ
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ഒരു പാര�ര��ിന് ആ�പരിേശാധനയിൽനി�ും
നവീകരണ�ിൽനി�ും മാ�തേമ �പേയാജനം ലഭി�ൂ.

ആ�ശമ�ിൽനി�് പുറ�ുേപായി എ�ുവ�ാൽ; ഞാൻ
ൈദവകൃപ ന�െ��വനാെണേ�ാ,
ആ�ീയമാർ��ിൽനി�് വ�തിചലി�വനാെണേ�ാ
അർ�മില�. എെ� കാര��ിൽ A �പചരി�ി�ു�
അപവാദ�ൾ മറു�ുചി�ി�ാെത
വിശ�സി�ിരി�ാവു� എെ� പാ�ാത�വിമർശകർ ഈ
കാര�ം മനസിലാ�ുെമ�ു ഞാൻ �പതീ�ി�ു�ു.

A യുെട അടുേ��ുവരാൻ എെ� േ�പരി�ി� അേത
സാം��ാരികവും ദാർശനികവും ആ�ീയവുമായ
പ�ാ�ലം തെ�യാണ് എെ� അവിെട
താമസി�ാനും ഒടുവിൽ അവിടം വി�ുേപാകാനും
േ�പരി�ി�ത്. അതുതെ�യാണ് അവരിൽനി�ു�
ദൗർഭാഗ�കരമായ അനുഭവ�ൾ�ിടയിലും
ആ�ീയാേന�ഷണം തുടരാനും ഹി�ുസം��ാരെ�യും
പാര�ര��െളയും മതി�ാനും എെ� സഹായി�ത്.
ത�ളുെട േ�പ�കെര നിലനിർ�ാനും േകാ�പായ�ൾ
വി�ഴി�ാനുംേവ�ി പല ഇ��ൻ
ആ�ീയേനതാ��ാർേപാലും അനുയായികളിൽനി�്
മറ�ുവയ്�ു� പാര�ര��ളുെട ആഴം ഈ
പു��ക�ിൽ എടു�ുകാണി�ാൻ ഞാൻ �ശമി�ി�ു�്.
ജന�ളുെട െപാതുവായ �പവണതയ്�് വിരു�മായാലും
േചാദ�ം െച�െ�ടാ�വെയ അസ��മാ�ിയാലും
വിശ�ാസനിർ�ിതികെള ഇള�ിമറി�ാലും ശരി
സംസാരിേ�� സമയമാണിത്. ഇതുമായി ബ�െ��്,
മെ�ാരു കൂ�ം ആളുകെളയും ഇവിെട അഭിസംേബാധന
െച�ാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു: ഹതാശരായവർ. സ��ം
നിരാശയാേലാ േവദനയാേലാ വ�ി�െ��ു എ�
േതാ�ലിനാേലാ ഇ�ഭംഗ�ാേലാ ഭാരതീയേമാ
ൈഹ�വേമാ ആ�ീയേമാ ആയ എ�ാം
നിരസി�ുകേയാ പരിത�ജി�ുകേയാ െച��വർ.
തീർ�യായും, ഓേരാരു�ർ�ും അവരവരുെട



തീരുമാന�െളടു�ാനും അതിെ� അന�രഫല�ൾ
അനുഭവി�ുവാനുമു� സ�ാത���വും
ഉ�രവാദിത�വുമു�്. ശരിയായ കാരണ�ളാൽ
പുതിയ പാത െതരെ�ടു�ാേനാ പഴയതു മാറാേനാ
ആ�ഗഹി�ു�വരുെട കാര�ം വ�ത���മാണ്. എ�ാൽ
ഈ പാര�ര��ളുെട സമൃ�മായ സ��ിൽനി�്
ലഭി�ു� ശരിയായ വിവര�ളും �ഗാഹ�വും
മ�ു�വർ�് അടിയുറ� വിശ�ാസം വളർ�ാനും യാ�ത
തുടരാനുമു� സൂചനകൾ നൽകും.

െകാഴി�ുേപാകു�വരിൽ ഒരുപാടുേപരുെട ഹൃദയം
തകർ�ുേപാകുകയും അവർ വർഷ�േളാളം
അനാവശ�മായി വിഷാദം, ഒ�െ�ടൽ എ�ിവയിേല�്
വഴുതിവീഴുകയും െച�ു�ു. ഇനി വരു� ഭാഗം, നമു�്
വിലെ��െതാ�ും മെ�ാ�ിനുേവ�ിയും ബലി
െകാടുേ��തിെ��് നി�െള േബാധ�െ�ടു�ുെമ�്
ഞാൻ �പതീ�ി�ു�ു.

എ�ായാലും ഞാൻ എ�ിനാണ് A യ്�രികിേല�്
വ�ത്, അവേരാെടാ�മായിരു�േ�ാൾ എെ�യു�ിൽ
എ�ായിരു�ു എ�തിെ�െയാെ� അടു�ും
ചി�യുമി�ാെ�ാരു സം�ി��രൂപേരഖയാണിത്. ഇതിൽ
വ�ത�സ് തകഥാപാ�ത�ൾ, മഹാ�ാ�ൾ,
ത��ചി�കർ, �ാപകപിതാ��ാർ അെ��ിൽ
പുനരു�ാരകർ, േയാഗിവര��ാർ -പുരാതന, ആധുനിക
അെ��ിൽ സമകാലിക - എ�ിവെര��ി വിവരി�ു�ു.
ഇവെര�ാം എെ� ഉദാഹരണ�ളും ചിലേ�ാൾ
മാതൃകകളും ആയിരു�ു. ഇ��, അതിെ� �ാന�ൾ,
ആ�ീയതകൾ, ത��ചി�കൾ മുതലായവയുമായി
ഇടപഴകി�ുട�ിയേ�ാൾ മുതൽ, വിവിധ ഇ��ൻ
ഗുരു��ാെര എനി�് പരിചയമു�ായിരു�ു. അവരിൽ
ചിലെര പല അവസര�ളിലായി ക�ുമു�ിയി�ുമു�്.
സമകാലീനരിൽ, ആന�മയി മാ (�ശേ�യമായ
സാ�ിധ�ം), ജി�ു കൃ��മൂർത◌്തി (അേ�ഹെ�
�ശവി�ുക എ�ാൽ ആ�സാ�ാത് കാരംവെര
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ധ�ാന�ിെ� പാതയിലൂെട സ�രി�ുക
എ�തായിരു�ു), നിസർഗദ� മഹാരാജ് (സ�ർശകെര
തെ� േചാദ��ളിലൂെട കുരു�ുക ശീലമായിരു�ു),
സ�ാമി ചി�യാന� (ആധുനികേവദാ��ിെ� ഒരു
�പമാണപുരുഷൻ), സത�സായി ബാബ (േവദിക്
പാര�ര��േളാടു� അേ�ഹ�ിെ� പി�ുണെയ
ഞാൻ അംഗീകരി�ു�ു, അേ�ഹ�ിെ� ൈകവ�ു�
വിരുതുകേളാേടാ, അ�ുതകരമായ ജാലവിദ�കേളാേടാ
താ��ര�മിെ��ിലും), രജേനഷ്/ ഓേഷാ (ഒരു മിക�
ത��ചി�കനും േ�ശ�� നായ വാ�ിയും), സ�ാമി
മു�ാന� (സി�േയാഗ, അേ�ഹ�ിെ� ശ�ിപാഠിന്
േപരുേക�ത്) എ�ിവരു�് - അവസാനെ� മൂ�് േപർ
അവരുെട ജീവിതാവസാനകാല�് വിവിധ
കു�കൃത��ൾ�ും അഴിമതി�പ���ൾ�ും
വിമർശി�െ��ി���്. എ�ാൽ 1970 കളിൽ അെതാ�ും
പുറ�റി�ി�ി�ായിരു�ു. അ�ാല�് എെ�
ഭൂമികയുെട ഭാഗമായിരു�വർ മ�ു പലരുമായിരു�ുഫ്;
അവരുെട ആശയ�ൾ എ�ിൽ അലകൾ
ഉ�ാ�ിയിരു�ിെ��ിലും. സ�ാമി �പഭുപാദ
(കൃ��ാവേബാധം), ച��േശഖര സരസ�തി (ആദിശ�രെ�
പാര�ര��ിൽനി�ു� കാ�ിയിെല മഹർഷി),
മഹർഷി മേഹഷ് േയാഗി (ബീ�ിൽ� എ�
പാ�ാത�ഗായകരുെട ഗുരു, അതീ��ിയധ�ാനം),
തുട�ിയവർ.

19, 20 നൂ�ാ�ുകളിെല മ�ു ഗുരു�ൻമാരുെട കൃതികളും
കഥകളും ജീവചരി�ത�ളും എെ� ആകർഷി�ിരു�ു.
ഉദാഹരണ�ിന്, ഭഗവാൻ നിത�ാന� (1897 - 1961,
അേ�ഹ�ിന് ‘ഹൃദയം എ�ാ പുണ��ല�ളുെടയും
േക��മായിരു�ു’), ലാഹിരി മഹാശയാ (1828 - 1895,
േയാഗി കുടുംബനാഥൻ), നർസിൻ� േമ� (1414 - 1481,
ഭ�കവി), നീം കേരാളി ബാബ (ഏകേദശം 1900 - 1973,
ക�ിളി ബാബ), സ�ാമി രാമ തീർ� (1873 - 1906,
�പാേയാഗിക േവദാ�ം), രാമകൃ�� പരമഹംസ (1836 -
1886, ദ�ിേണശ�രെ� ഭ�ൻ), രമണ മഹർഷി (1879 -
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1950, അേ�ഹ�ിെ� ‘ഞാൻ ആര്?’ എ� അേന�ഷണം),
ഷിർ�ി സായി ബാബ (1838 - 1918, ഹി�ു�ൾ�ും
മു�ീ�ൾ�ും ഒരുേപാെല അഭിവ��ൻ), സ�ാമി
രാംദാസ് (1884 - 1963, അേ�ഹ�ിെ� �ശീരാം ജയ് റാം
മ��ം), സ�ാമി വിേവകാന�ൻ (1863 - 1902, 1893-ൽ
ചി�ാേഗായിെല സർ�മതസേ�ളനം), �ശീ യുേ�ശ�ർ
(1855 - 1936, ‘ദി േഹാളി സയൻ�’), നാരായണഗുരു (1856 -
1925), �പബു�തയും സാമൂഹികസമത�വും)
തുട�ിയവർ.

സ�ാഭാവികമായും, ആദിശ�രൻ (എ�ാം നൂ�ാ�്,
േവദാ��ിെ� പുനർജ��ിെ�യും
അടി�ാനാശയ�ിെ�യും പിതാവ്), അഗസ്ത�
(ൈവദികമുനി), �ാേനശ�രൻ (13-ാം നൂ�ാ�്,
അൈദ�തവാദം, ഭ�ി, േയാഗ), ഏകനാഥ് (16-ാം നൂ�ാ�്,
ൈവ��വ ഭ�ി), േഗാര��ാഥ് (പേ�ാ പതിെനാേ�ാ
നൂ�ാ�്, ൈദ�തവും അൈദ�തവും ത�ിലു�
വ�ത�ാസം �പാേയാഗികാനുഭവ�ിൽ ഒ�ാണ് എ�
ആശയം), കബീർ (15-ാം നൂ�ാ�്, ഹി�ുമത�ിെ�യും
ഇസ് ലാമിെ�യും വിമർശനാ�കകവിയും ഇരുകൂ�രാലും
ആദരി�െ�ടു�വനും, മാധ�ാചാര� (13-ാം നൂ�ാ�്,
ൈദ�തവാദ�ിെ� പിതാവ്), മീരാബായി (15-ാം നൂ�ാ�്,
കവയി�തി, കൃ��െ� നിഗൂഢാരാധിക), രാമാനുജ (11-ാം
നൂ�ാ�്, നിംബർകപാര�ര��ിനുേശഷം
വിശി�ാൈദ�തസി�ാ��ിെ� പിതാവ്), േഗാസ�ാമി
തുളസീദാസ് (16-ാം നൂ�ാ�്, രാമെന ൈദവമായി
ആരാധി�ു� കവി) തുട�ിയ ഹി�ു ആ�ീയതയുെട
സ�ൂർ� പരാമർശ�ളായി ഇ��യിൽ
പരിഗണി�െ�ടു� ഋഷിമാരുെട രചനകളും
വിവരണ�ളും ഞാൻ പരിചയെ��ു.

മുകളിൽ സൂചി�ി� സമകാലികഗുരു��ാരിൽ ചിലർ
ഒടുവിൽ നിയമ�ിനുമു�ിൽ അസംബ�കഥകളിൽ
കുടു�ി. അവരുെട ചില �കിമിനൽ ഗൂഢാേലാചനകൾ
േനാവലുകളുെട വിഷയമാ�ാവു�താണ്. ആെരയും



�വണെ�ടു�ാതിരി�ാൻ േപരുകൾ
പറയാതിരി�ാനാണ് ഞാൻ ഇ�െ�ടു�ത്. എ�ാൽ ആ
ക��ൂ�െ� അെ��ിൽ അവതാര�ിറവികളാെണ�്
സ�യം പറയു� സമകാലികേകാമാളികെള
പരാമർശി�ാെത ആ െതരെ�ടു�് പൂർ�ിയാകില�.
വിചി�തമായ രീതിയിൽ വസ്�തം ധരി�ുകയും
നടി�ുകയും െച�ു�, പരിഹാസ�മായ �പസംഗ�ൾ
നട�ു�, ബു�ിശൂന�മായ ഉ�ര�ൾ നൽകു�,
അപലപനീയമായ െപരുമാ��ിന് കാരണമാവു�,
കു�കൃത��ളിൽ കു�ാേരാപിതനാകുകേയാ,
ജയിലിലാകുകേയാ െച�ു� (ഇേ�ാഴെ��ിൽ
വരുംകാല�ളിൽ) അവെരെയാെ�, പേ� ഇേ�ാഴും
ല��ണ�ിന് ആളുകൾ പി�ുടരു�ു.
െപാതുവിദ�ാഭ�ാസവും യൂണിേവഴ് സി�ിപരിശീലനവും
ഒെ� േനടിയി�ു� ബു�ിമാ�ാർ,
മതവിശ�ാസ�ിെ�േയാ വിശ�ാസ �പമാണ�ളുെടേയാ
കാര�ം വരുേ�ാൾ സാമാന�ബു�ിയി�ാ�വരായി
മാറു�ത് എ�െനെയ�ത് �ശേ�യമാണ്. ഈ ജന�ൂ�ം
െപരുമാറു� രീതി കാണുേ�ാൾ, ൈ�ഡവിംഗ് 
പഠി�ാെതേയാ പരിശീലി�ാെതേയാ ആർ�ും
വാഹനേമാടി�ാവു� �ിതിവിേശഷെ� എനി�്
ഓർ� വരു�ു. അത് സ�ൂർ� അരാജകത�മായിരി�ും;
ഓേരാരു�രും അവരവരുെട േ�പരണകൾ�ും
ബലഹീനതകൾ�ും അനുസൃതമായി സ��ം
ഉ�രവാദിത��ിലും അപകടസാധ�തയിലും
തുടരു�ു; ഇള�ിവിടു� വികാര�ളാൽ
നയി�െ�ടുകയും ബാഹ�രൂപ�ിൽ
ആകർഷി�െ�ടുകയും െച�ു�ു. പലേ�ാഴും മെ�ാരു
സം��ാര�ിൽനി�ും മ�ു ഭൂഖ��ളിൽനി�ുമു�
പുതിയ ഭ�രും സാധകരും, ആവശ�മായ അടി�ാന
ആ�ീയസം��ാരമി�ാെത, ഘടനേയാ അ�ട�േമാ
ഇ�ാെത, പലേ�ാഴും മാനസികമായ തകരാറുെകാേ�ാ,
ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയാ� കുടുംബ, െതാഴിൽ
അെ��ിൽ സാമൂഹിക സാഹചര��ളിൽനി�്



ഓടിര�െ�ടു�തിനുേവ�ിേയാ ഗുരു��ാെര
പി�ുടരു�ു; ദുഃഖകരമാണത്. വാ��വ�ിൽ,
ആ�ീയവൃ��ളിൽ, ആധികാരികവും ശ�വുമായ
ആ�ീയാേന�ഷകർ ന�ൂനപ�മാണ്.

സമകാലിക കാലഘ��ിെല (19-ഉം 20-ഉം
നൂ�ാ�ുകളിെല) ആ�ീയഗുരു��ാർ മാതൃകകളായി
ബഹുമാനി�െ�ടു�ുെവ�ിൽ, ചിലേ�ാൾ അവരുെട
ജീവിതം ആരും സൂ��മായി
പരിേശാധി�ാ�തുെകാേ�ാ, വിവര�ളുെട
നിലവാരം ഇ�െ�േ�ാെല അ�ാ�തുെകാേ�ാ,
കഥകൾ ന�ായി െമനെ�ടു�തിനാൽ ന� മുഖം
മാ�തം പുറേമ�് �പചരി�തുമാകാെമ�് എനി�്
േതാ�ിേ�ാകു�ു. നമു�റിയാൻ കഴിയി�. A യുെട
ജീവചരി�തം അവരുെട ജീവിതകാല�് വരു�ിയ
പരി��ാര�ിെ� അളവ് കാണുേ�ാൾ,
പതി�ാ�ുകൾ�ും നൂ�ാ�ുകൾ�ുംമു�് മരി�
വ��ികളുെട അവ� എ�ായിരി�ുെമ�്
ഊഹി�ാവു�േതയു�ൂ.

ആ�ീയതെയ�ുറി�് ബൗ�ികവിദ�ാഭ�ാസം ന��ാെത,
ഗുരു��ാരുെട കഥകൾ, രചനകൾ, അഭി�പായ�ൾ,
അവരുെട ജീവിതാനുഭവ�ൾ എ�ിവ ഉപേയാഗി�്
�പേചാദി�ി�െ�ടാൻ അനുവദി�ു�ത്
അപകടകരമായ സാഹസികതയാണ്.
സനാതനധർ��ിെ� (അഥവാ ഹി�ുമത�ിെ�)
സാം��ാരിക�പതീക�ളായ പാര�ര��ളും, േവദാ�ം,
അൈദ�തം, ൈശവ, ൈവ��വ, ഷ�, േയാഗ, ത��
തുട�ിയ മതപഠന�ളും, കർ�ം, ജ�ം (ജനനം) എ�ീ
സ����ളും, കൂടാെത ധർ�ം, േമാ�ം, നിർവാണം
എ�ിവയും മന�ിലാ�ു�തിലൂെടയാണ് ഭാരത�ിെ�
പര�രാഗതവും സാം��ാരികവും ആ�ീയവും
മതപരവുമായ പ�ാ�ല�ിൽ ഒരാൾ�് ഒരു
ഗുരുവുമായി ബ�ം �ാപി�ാൻ കഴിയുക. സ��ം
പാര�ര��ിെ� ധർ�െ� മാനി�ാെത േലാകെ�
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വ�ി�ു� ഒരു വഴിപിഴ� ഗുരുവിെ� വശ�തെയേയാ
കൗശലെ�േയാ �പതിേരാധി�ാൻ ന�ൾ സ�യം
സ�രാകു�ത് ഇ�െനയാണ്. അ�െന നമു�്
ദുരുപേയാഗ�ളും മാർ�വ�തിചലന�ള�ം െപെ��്
തിരി�റിയാനും അവയ് െ�തിെര ജാ�ഗത പാലി�ാനും
കഴിയും.

തുടർ�ു� അധ�ായ�ളിൽ, വായന�ാർ�്
അ�ര�ിലു�വയിൽനി�് ര�േനടാനും കൂടുതൽ
ശ�വും സ�ാ�ശയേമകു�തുമായ മാർ�ം സ�യം
തിരി�റിയു�തിനുമു� ചില അടയാള�ൾ ന��ാൻ
ഞാൻ ഉേ�ശി�ു�ു. വ�തിചലന�ൾ
ധാരണ�ിശകുകളിൽനി�് ആവാം. അെ��ിൽ
അടി�ാനതത��ളുെട അർ�ം ശരിയായി
മന�ിലാ�ാ�തുെകാ�ുമാകാം. “ആ�ീയ
അേന�ഷകൻ”, “അഹം” തുട�ിയ പദ�പേയാഗ�ളുെട
ഭാഷാസംേവദന�ൾ, ആ�സാ�ാത്കാര�ിെ�
ആശയ�ൾ, കർ�ം, ധർ�ം എ�ീ പദ�ളുെട
യഥാർ� അർ�ം എ�ിവ നാം പരിേശാധി�ും.
സമർ�വും സമതുലിതവുമായ രീതിയിൽ
പരിശീലി�ു� േയാഗയുെട നാലുവഴികൾ
ആ�രികകുരു�ുകളിൽനി�ും
ബാഹ�ദുരുപേയാഗ�ിൽനി�ും നെ� എ�െന
സംര�ി�ുെമ�ും േനാ�ാം. പി�ീട് നാം ഗുരു,
ഗുരുവും ൈദവവും, ഗുരു-ശിഷ�ബ�ം എ�ിവെയ��ി
കൂടുതൽ േനാ�ു�ു. അവസാനമായി, ഗുരുത��െ�
അതിെ� േവദാ�ക അടി�റയുെട െവളി��ിൽ
പരിേശാധി�ും. അ�രം
അടി�ാനതത��ളിേല�ു� ഒരു തിരി�ുേപാ�്
എ�ിയാെലാടു�ാ� ഗുരു��ാരും അവരുെട
ഭ�സമൂഹവും ഉ� ഈ സമകാലികേലാകം
അഭിമുഖീകരി�ു� �പ���ൾ എ�െന
പരിഹരി�ുെമ�് േനാ�ും. ഒടുവിൽ,



സ�യംപരിവർ�നം െച�ു�തിെന�ുറി�ു� ചില
ചി�കേളാെട ന�ൾ അവസാനി�ി�ും.

 



 

VI. 2. അേന�ഷകേനാ
കെ��ു�വേനാ?

 

ന�ുെട ജീവിതയാ�തയിൽ അനുഭവിേ��ിവരു�
ദുരിത�ളുെടേയാ ക��ാടുകളുെടേയാ
അന�രഫലമായു�ാകു� അസംതൃ��ിെകാ�ാണ്
ന�ിൽ ഭൂരിഭാഗവും
ആ��ാ�ികപാതയിെല�ിേ�രു�ത്. ന�ുെട
ദുരിതകാല�ാണ് നാം ജീവിതാർ�െ� കെ��ാൻ
�ശമി�ു�ത്; യഥാർ��ിൽ ന�ളാരാണ്?
മ�ു�വരുമായു� ബ��ിെ� സ�ഭാവെമ�ാണ്?
എെ�ാെ�യു� വ��ു തകൾ ന�ുെട ചി�യിേല�്
കട�ുവരു�ു. കൂടാെത, ന�ളിൽ മി�വർ�ും
ബ��ൾ ൈകകാര�ം െച�ാൻ ബു�ിമു�ാണ്, അത്
ന�ുെട മാതാപിതാ�േളാടായാലും, കു�ികൾ,
സമ�പായ�ാർ, സുഹൃ�ു�ൾ, കാമുക�ാർ
എ�ിവേരാടായാലും. ചു�ുപാടുകളുമായി
ഇഴുകിേ�രാനും ന�ുെട ഭാഗം നിയ��ി�ാനും
സമൂഹ�ിൽനി�് �പതികരണം േനടാനും അതിെ�
ഭാഗമാകാനും അംഗത�േബാധം അനുഭവി�ാനുെമാെ�
നമു�് പലേ�ാഴും പാടാണ് . േലാകം െവ�ുവിളികളും
അപകട�ളും നിറ�താണ്. േചാദ�ം െച�ു�ത്
�പ��കരവും അസുഖകരവുമാണ്. ഒരാൾ എ�ാ
തല�ളിലുമു� െവ�ുവിളികൾ തരണം െച�ാൻ,
സ�യം െമ�െ�ടു�ാൻ, വിമർശനം, കു�െ�ടു�ൽ,
െത�ി�ാരണ, മുൻവിധി അെ��ിൽ അനീതി എ�ിവ
േനരിടാൻ പഠി�ണം. ആ�ീയാേന�ഷകരുെട ഒരു
വലിയ വിഭാഗം ഈ സാഹചര��ിെ� സ�ീർ�തയും
അസ�ാ��വും “ഉേപ�ി�്” മെ�ാരു �പപ��ിേല�്,



മെ�ാരു ജീവിേതാേ�ശ��ിേല�്, മെ�ാരു
വ��ിത��ിേല�് ഓടിേ�ാകു�ു. അേന�ഷകൻ ഒരു
സംഘെ� കെ��ുേ�ാൾ, അെ��ിൽ അയാൾ
അംഗീകരി�െ�ടുകയും തിരി�റിയെ�ടുകയും
െച�ു� ഒരു പുതിയ കുടുംബെ� കെ��ുേ�ാൾ,
പലേ�ാഴും ഒരു പുതിയ സ�ത�ം േനടു�ു; പുതിയതും
വിചി�തവുമായ ഒരു വസ്�തരീതി സ�ീകരി�ു�ു; അത്
അയാൾ ഈ പുതിയ കുടുംബ�ിൽെ��യാളാെണ�്
അടിവരയിടു�ു. േലാക�ിെ� മ�ു ഭാഗ�ളിൽനി�്,
അത് എ�തേയെറ അക�ുനി�ാലും, ഒടുവിൽ അവിെട
താൻ സംര�ി�െ��തായി അെ��ിൽ
ര�െ��തായി അയാൾ�്  േതാ�ു�ു. അവൻ
വ�ത���വും എ�ാൽ ലളിതവുമായ നിയമാവലി
ഉ�തും, തെ� അവരിൽ ഒരാളായി സ�ീകരി�ും എ�്
ഉറ�ു�തുമായ ഒരു കുടുംബെ� കെ��ി ഈ
േലാക�ിെ� സ�ീർ�തയിൽനി�് അ�ുതകരമായി
ര�െ��ു എ�് വിചാരി�ു�ു. കൂടാെത, അവെന
സ�ാഗതം െച�ു�, സ�ീകരി�ു�, പി�ുണയ്�ു�,
അവെ� ൈദനംദിന ആ�ീയദാഹം ശമി�ി�ു� ഒരു
മാതൃ/പിതൃതുല�മായ ആ�ീയഗുരുകൂടി
ഉ�ാകുേ�ാൾ ഇത് തിക�ും അനുേയാജ�മാണ്  എ�ു
കരുതും. ബലഹീനതയുെട തല�ിൽനി�്, അവൻ
പുതിയ ശ�ി േനടു�ു. മു�് സാധാരണ�ാരനായിരു�
അവൻ, അേത സാധാരണ�ാരിൽനി�ു� ഈ ഒരു
വ�ത�ാസ�ിെ� മറവിേല�് പിൻവാ�ു�ു. ഈ
പുതിയ കഥാപാ�തം, ത��ചി�യും നിയമ�ളും
ദൃഢമായ ന�ായീകരണ�ളുംെകാ�് സ�യം േചാദ�ം
െച�ാൻ പലേ�ാഴും മറ�ു�ു. ഇ�രം
ആ�ീയവൃ��ളിൽ സ�യം പരിഹസി�ു� രീതി
വിരളമാണ്. ഈ സാഹചര��ിൽ, “കെ��ുക” എ�ത്
ഒരു മുൻഗണനയല�. തെ� അഹം എ� ഭാവെ�
അേന�ഷകെ�, സാധകെ� േവഷ�ിൽ നിലനിർ�ുക
എ�താണ് �പധാന കാര�ം. അേന�ഷണം
സ�യംപര�ാ��മാണ്, അത് സ�യം ഇ�നമാകു�ു. പഠനം,



സംവാദം, ൈകമാ��ൾ എ�ിവ അന�മായ
അേന�ഷണ�ളുെട തുടർ�െയ
ല��മാ�ിയു�താണ്. ഏതുതരം ഒഴിവുകഴിവുകളും
നെ� ന�ുെട മാർ��ിൽനി�്
വ�തിചലി�ി�ു�വയാണ്, അത് ആരും
മനസിലാ�ു�ി�. കാരണം, ന�ൾ ഇതിൽനി�ന്
ഉണരു� നിമിഷം, �ിരീകരണ�ളുെടയും
ഉറ�ുകളുെടയും ചീ�ുെകാ�ാര�ിെ�
അടി�റയിളകും; എ�ാം തകരും. ന�ൾ
ക�തുേപാെല, മി� അേന�ഷകരും ഉത്ക�� യ്�്
വിേധയരാണ്. അതിനാൽ അടി�ാനപരമായ
ഉത്ക�� യു�ാ�ു� എ�ും പരമശ�തുവായി
കണ�ാ�െ�ടു�ു; നി�ളിൽ വിശ�സി�ു� ഒരു
കൂ�രുെടയും വിശ�സി�ാ� മെ�ാരു കൂ�രുെടയും
ഇടയിൽ; ഭയവും അവിശ�ാസവും ഒരുവശ�ും
അമിത�പതീ� മെ�ാരു വശ�ും. ഇതിനിടയിൽ
സർ�ശ�ിത�ം എ� മാനസികഭാവ�ിേല�് നി�ൾ
വഴുതിവീഴാനു� സാധ�തയു�്. ആ�ീയാേന�ഷകൻ,
അവെ� പുതിയ കുടുംബ�ിനക�്, പുതുതായി
രൂപംെകാ� അ��ിത�- വ��ിത��ിേല�്
ഉൾവലി�്, ആ�ീയചി�കൾ തീർ�ും
െവടി�ുെകാ�് സുഖേലാലുപനായി മാറു�ു. കാരണം
അവൻ ഉണർ�ാൽ ഇെത�ാം അവസാനി�ും.

അടി�ാനപരമായി, അഹംഭാവ�ിെ� ല��ം സ��ം
അ��ിത�ം നിലനിർ�ുക എ�താണ്. അതിനാൽ,
അതിെന ദുർബലെ�ടു�ു�തിനു� രീതികളും
സമീപന�ളും നി�ളുെട ഭാഗ�ുനി�് ഉ�ായാൽ,
അത് മെ�ാരു വിധ�ിൽ അതിെ� അ��ിത�ം
രൂപാ�രെ�ടു�ാനും ദീർഘി�ി�ാനുമു� ത���ൾ
കെ��ും. അ�െന തുട��ിേല
ആ�ീയമാർ�െ� അപകട�ിലാ�ും. ദുർബലനായ
ആ�ീയാേന�ഷകെ� (ഭൂരിപ��ിെ�യും)
കാര��ിൽ, മുറിേവ� അഹം സംര�ിതവും



ഉറ�ുനൽകു�തുമായ അഹംഭാവമായി മാറു�ു. പുതിയ
നീതീകരണ�ളും പുതിയ ഉറ�ുകളുെട
സൗകര�വുംെകാ�്, അയാൾ ഈ െപായ് മുഖ�ിൽ
തുടരാൻ താ��ര�െ�ടു�ു348.

ആ�ീയമാർ��ിലാെണ�ിലും, ഒ�ും കെ��ാൻ
ഉേ�ശി�ു�ിെ��് സ�തി�ി�; എ�ാേലാ
ആ�ീയതെയ പി�ുണയ്�ു�താവും അയാളുെട
മുഴുവൻ വാചക�സർ�ും. പുേരാഗതിയും അന�മായ
ഘ��ളും, പരിണാമ�ിെ� സ�ീർ�തയും
വിശദാംശ�ളും, വിവിധ തല�ളിലു�
ആ�സാ�ാത്കാരവും ഒെ� അതിൽ വരും. ഇവ
നൂ�ാ�ുകളായി നട�ുെകാ�ിരി�ു�ു.
ആ�ീയാേന�ഷണം ഒരു പുതുജീവിതമാണ്;
അനി�ിതമായി നീേ�� ഒ�്. തത��ിൽ അത്
വ��ിയുെട മരണമായിരി�ണം (വ��ിത�ം എ�
മുഖംമൂടിയിൽനി�്..). അ�െന ആ�ീയാചാര�ളും
പരിശീലന�ളും ഒരു െതാഴിലും
ആ�ീയസംഭാഷണ�ൾ നാ�ുകാർ�് ഒരു
േനരേ�ാ�ും ആയി മാറു�ു. ക��ര�ളുെട
ബാഹുല�വും അതിെ� സാം��ാരികസമൃ�ിയും പുതിയ
വ��ികൾ ആ�ീയാേന�ഷണ�ിേല�്
ആകർഷി�െ�ടു�തി� തട�മാകു�ി�. എ�ാവരും
അതിെന പരിപാലി�ുകയും പി�ുണയ്�ുകയും
െച�ു�ു. െപായ് മുഖ�െള േചാദ�ം െച�ു�വൻ സ�യം
ശ�തുവാകു�ു; ഒ�ം സംഘ�ിെ�യും.
നുഴ�ുകയ��ാരെന നാം ഒഴിവാ�ണം;
ഉ�ുക�ികെള�ുറി�് അയാൾ�റിയാെമ�ിൽ,
നമു�് ഹാനികരമായത് െച�ു�തിൽനി�് അവെന
തടയണം.

അടി�ാനപരമായി, യഥാർ� ആ�ീയാേന�ഷകൻ
സ��ം “മരണം” ആ�ഗഹി�ു�ു. അവൻ ത���ൾ
മന�ിലാ�ു�ു. അത് അവസാനി�ി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ു. അേ�ാൾ, ഉടനടി, അവനത്

്



വലിെ�റി�ിെ��ിൽ, അടു�ഘ��ിേല�്
കട�ു�ു. ധ�ാനി�ാൻ ഇരി�ുേ�ാെഴ�ാം അവൻ
എ�ാ�ിേനാടും വിടപറയു�ു, എ�ാേമാർ�്
വിലപി�ു�ു, ത�ജി�ു�ു. സ�യം ഒ�ുമി�ാ��യിേല�്
കൂ�ുകു�ു�ു. അവൻ താൻ െപ�ിരി�ു� കുരു�്
മനസിലാ�ു�ു. വിഡ്ഢി�ം കാണി�ാേനാ,
നീ�ിവയ്�ാേനാ, സ�യം വ�ാപൃതനാകാേനാ,
ആ�ീയമായി കൂ�ുകൂടാേനാ അവിെട പിെ� അവന്
കഴിയി�. ആ�ാഭിമാന�ിനു മു�ിലു� അഹംഭാവം
മായ് �ലാണ് പരിഹാരെമ�് അവൻ മന�ിലാ�ു�ു.
എ�െന? അഹം അതിെ� യഥാർ�സ�ഭാവം
തിരി�റിയുേ�ാൾ, ആ�ാവിലാണ് തെ� ഉ�വം
എ�റിയുേ�ാൾ, �പ� സ�ത��ിൽ അഭിരമി�ു�
അവ�യിൽ. ഈ വിഷയ�ിേല�് ഞാൻ പി�ീട്
വരും.

 



 

VI. 3. അഹംഭാവേ�ാടു� ആഭിമുഖ�ം
 

നി�ളുെട ഈേഗാെയ മെ�ാരാളായി ക�ുെകാ�്
സംസാരി�ു�ത് മെ�ാരു ശീലമാണ്. “ഇത് ഞാന�,
എെ� അഹ�യാണ്!” “ഇത് അഹ�ാരം െകാ��, ഞാൻ
ഇത് െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു, പേ� എെ� അഹ� എെ�
മെ�ാരു ദിശയിേല�് വലി�ുെകാ�ുേപായി,
അതുെകാ�് ഞാൻ െത�ുകൾ വരു�ി!” എ�ി�െന.
ഈ ശീലം ‘ഒരാൾ�് ര�് അ��ിത��ൾ ഉ�ാകും’ എ�
ദ���സി�ാ��ിൽനി�ാ� ഉ�വി�ു�ത്, ഒരു
േമാശം മനുഷ�ൻ എ�ത് അവെ� അഹ�യായും, ഒരു
ന� വ��ി എ�ത് സ�യം അവൻ തെ�യായും
കരുതെ�ടു�ു. ഈ ശീലം ഒരുവെന അവെ�
മുഖംമൂടി�ു പിറകിൽ തുടരാൻ സഹായി�ും.

�ഗ��ളും അവയുെട വ�ാഖ�ാന�ളും ഒരുവനിെല
അഹ�െയയും ആ�ാവിെനയും ഉണർ�ു�ുെ��ിൽ,
അത് സമാ�രമായി നിലനിൽ�ു� ര�് അ��ിത��ൾ
ഉ�തുെകാ��, മറി�് അഹ� എ�ത് സ�യം
മറ�ുേപായ ആ�ാവ് തെ�യാണ്; ആ�ാവ് എ�ത്
അ��ിത��ിൽ ന�ൂരമി�ിരി�ു� േബാധമാണ്. അഹം
എ�ത് ൈദനംദിനജീവിത�ിൽ ഒരു മൂർ�മായ
യാഥാർ��മാെണ�ിലും, അത് േലാകം മുഴുവൻ
അസുഖകരമായ രീതിയിൽ അഭിമുഖീകരി�ു�
ഒ�ാണ്. ആ�ീയതല�ിൽ അഹം ഒരു മരീചികയാണ്
എ�താണ് വ��ു ത. മൗലികേബാധം
വികസി�ു�തുവെര മാ�തേമ അത്
നിലനിൽ�ുകയു��. േബാധ�ിെ�
തുള�ുകയറു�തും �ശ�യു�തുമായ േനാ�ം
അതിേല�ു തിരി�ുേ�ാൾമാ�തേമ അത്



നിലനിൽ�ു�ിെല��് നാം മന�ിലാ�ുകയു�ു.
ന�ുെട �ശ�യിൽനി�് സ�ത��മായി അതിന്
നിലനി��ി�. അതുമായു� ന�ുെട
താദാ���ാൽമാ�തേമ അതിന് നിലനിൽ�ാൻ
പ�ുകയു�ു. െചറു�ം മുതൽ നാം പഠി�ു
വളർ�ിെ�ാ�ുവ�താണ�.

മു�് പലരും പറ� കാര��ൾ മാ�തേമ എനി�്
ആവർ�ി�ാൻ കഴിയൂ. ഞാൻ െജയൻ് ആണ്
അെ��ിൽ ഞാൻ പീ�ർ ആണ്, ഞാൻ േഡാ��റാണ്,
ഞാൻ ഗൃഹനാഥനാണ്, ഞാൻ തടി�വനാണ്, ഞാൻ
ബു�ിമാനാണ് എ�ി�െന പറയുേ�ാൾ, ഈ
�പ��ാവനകളിൽ മൂ�് ഘടക�ൾ ഉൾെ�ടു�ു. “ഞാൻ” -
അസ് തിത�ം, “ആണ”് - േബാധം, “പീ�ർ, േഡാ��ർ,
വീ�ുകാരൻ മുതലായവ.” വ��ി ഒേരസമയം അ��ിത�ം
എ� സർ�സിെ� ഉ���വും ഉ��ാദകനും ആകു�ു.
അത് �സ�ാവും സൃ�ിയുമാണ്. ഒേരസമയം
രചയിതാവും സംവിധായകനും തിര�ഥാകൃ�ും
നിർ�ാതാവും അഭിേനതാ�ളും േ�പ�കരും ഒെ�
ആകാം. ഒരു വ��ി�് ഈ ൈവദഗ്��ം േനടുവാനായി
അവെ� ബു�ിെയ �പബു�മാ�ു� േബാധ�ിെ�
�പകാശ�ിന് ന�ി പറയാം, സ��ം അസ് തിത��ിെ�
�പതിഫലനമായ േബാധം. ഇവ ര�ും അേഭദ�മാണ്.
ന�ുെട അടി�ാനപരമായ അ�തയുെട മറെകാ�ും
അറിവി�ാ��െകാ�ും, “ഞാൻ” എ� സ�െയ
നി�ാരമായി കാണുകയും ബാഹ�വ��ി�ുമാ�തം
�പാധാന�ം ന��ു കയും െച�ാൻ ഇടയാകു�ു.
നിലനിൽ�ു�െതല�ാം വ��ിെയ
അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്. േ�സാത�് തിരി�റിയാൻ
നാം പഠി�ണെമ�് മാർ�ം കൃത�മായി
ആവശ�െ�ടു�ു: ഞാൻ എ� സ�യുെട/
േബാധ�ിെ� ഏകത�ം. മാർ�ം അ�ത സ�ീർ�മല� എ�്
നമു�ിവിെട സ���ി�ാം. പുരാതന�ഗ��ൾ
മന�ിലാ�ാൻ വിശു�ഭാഷകൾ പഠിേ��തി�.



പതി�ാ�ുകേളാളം അവ��മായ ശി�ണ�ൾ
പരിശീലി�ാൻ എ�ാം സ�യം ന�െ�ടു�ുകയും
ര�സാ�ിത�ം വരി�ുകയും െചേ��തി�.
ദയവായി എെ� ആശയെ� െത�ി�രി�രുത്, ഞാൻ
വ�വ�ിതികെളെയ�ാം തളളി�ളയുകയ�.
പാര�ര��ൾ, �ഗ��ൾ, വ�ാഖ�ാന�ൾ,
ശി�ണ�ൾ, �പയ��ൾ, ഗുരു��ാർ
ഇ�െനെയ�ാം തെ� നമു�ാവശ�മാണ്. എ�ാൽ
അവയുെട െതരെ�ടു�ിൽ �പേത�കം �ശ�ി�ണം.
അവെയ�ാം എ�ിനുേവ�ി നിലെകാ�ു�ുെവ�ും
കൂടുതൽ സ�ീർ�മാവാെത അവെയ എ�െന
ആവശ�ാനുസരണം െതരെ�ടു�ണെമ�ും നി�ൾ
അറി�ിരി�ണം. ചിലേ�ാൾ ലാളിത�വും
നിരുപ�ദവകരമായ തുറ� സമീപനവും അഹ�ാര�ിന്
ലളിതമായി േതാ�ാം. അതിന് എ�ാേയ്�ാഴും
സംശയ�ളു�ാകും. അതിന് ഉ�ര�ൾ ആവശ�മാണ്.
അടു�ും ചി�േയാടും കൂടിയ വിശ�ാസേയാഗ�മായ
ചി�, സി�ാ��ൾ, ത��ചി� എ�ിവ
അത�ാവശ�മാണ്. അത് ഒരുവെന തൃ��ിെ�ടു�ണം;
അ�ാ�പ�ം അവൻ ശല�െ�ടു�ിെ�ാ�ിരി�ും.
േനെരമറി�്, യാഥാർ��ം ലളിതവും ഉടനടി ന�ുെട
പ�ാളി�ം ഉറ�ുവരു�ു�തും (im-mediate: മധ��ത
കൂടാെത, അതായത് േനരി�്) ആെണ�് നാം മറ�രുത്;
അത് തുറ�ുപറയാൻ നാം വിചാരി�ു�തിലും വളെര
കുറ�് �പയത്നവും യാ�തയും മാ�തേമ ആവശ�മു�ു.
വ��മായും, അഹംഭാവം അതിെ� നിലനി��ി�ാ��
തിരി�റിയു�തിനു� സമയപരിധി
മ�ഗതിയിലാ�ാൻേവ�ിമാ�തം കാര��ൾ കൂടുതൽ
സ�ീർ�മാ�ു�താ�.

അഹ�യും ഞാനാണ്! ആ�ാവും ഞാൻ തെ�യാണ്!
ഒ�്, മെ�ാ�ിെന മൂടു� മൂടുപടമാണ്, ഒ�് മെ�ാ�ിെ�
�ാനം കവർെ�ടു�ുകയും അതിെ� �പകാശ�ാൽ
�പകാശി�ുകയും െച�ു�ു. അതിേല�് �ശ�
െചലു�ു�തിലൂെട ഞാൻ അതിന് ജീവൻ പകരു�ു,

്



അതുെകാ�ുമാ�തമാണ് അഹ� നിലനിൽ�ു��. നാം
അതിേല�് തിരിയുേ�ാൾ, അതിെന ന�ുെട
സ�ത��ിൽനി�് േവർെപടു�ി നിരീ�ി�ുക,
അതിെ� േവരുകെളേ�ടിേ�ാകുക. േബാധപൂർ�മായ
ഇ�രം �ശമ�ളാൽ അത് അ�പത��മാകു�ു;
കാരണം അെതാരു മരീചിക മാ�തമാണ്.

ആ�ീയവൃ��ളിെല മെ�ാരു അസംബ�മാണ്
അഹ�െയ െമരു�ണം, അതിൽനി�് അകലം
പാലി�ണം, അെ��ിൽ അതിലും േമാശമായി, അതിെന
ഉ�ൂലനം െച�ുകേയാ സംഹരി�ുകേയാ െച�ണം
എ�് അവകാശെ�ടു�ത്. ഇത് മുൻവിശ�ാസ�ിെ�
അന�രഫലവും തിക�ും പിടിവാശിയു�
നിലപാടുമാണ്. അഹം, ആ�ാവ് എ�ി�െന ര�്
അ��ിത��ളുെ��ിൽ, ആദ�േ�തിെന
ഇ�ാതാ�ു�ത് ര�ാമേ�താണ്. എ�ാൽ ര�്
അ��ിത��ള�, ഒേ� ഉ�ൂ എ�് നാം ക�ു. ആര്
എ�ാണ് െച�ാൻ േപാകു�ത്? ഈേഗാ സ�യം
െമരു�ുേമാ? ഈ വിഡ്ഢി�ം ആരും േവ��ത
�ശ�ി�ു�ി�. ഉറ�ാൻ കിട�ുേ�ാൾ
ഉണർ�ിരി�ു� േബാധെ� ശ�മായി ഉ�ൂലനം
െച�ാൻ േപാകു�ുെവ�്
അവകാശെ�ടു�തുേപാെലയാണ് ഇത്. �ശമി�ു േനാ�ൂ!
കിട�ി�് ഉണർ�ിരി�ു� അവ�െയ സജീവമായും
തീ�വമായും ഇ�ാതാ�ാൻ �ശമി�ൂ! ഉറ�മ�ാെത
മെ��ും അനുഭവെ�ടും.

േമാശം അഹ�െയ ന� അഹ�വ�് മാ�ി�ാപി�ാൻ
േപാകുകയാേണാ ന�ൾ? മേനാഹരമായ
ആ�ീയഗുണ�ളു� അഹംഭാവം
വളർ�ിെയടു�ലാണേ◌ാ പാതയുെട ല��ം?
അ�െനയു� കഥാപാ�ത�ളു�്. അവർ�ു ചു�ും ന�
ആളുകളു�്, ഒരു േകാടതിയു�്, പി�ുണ�ാരു�്. ഒരു
അഹ� മാ�ി മെ�ാ�ുെകാ�് എ�് �പേയാജനം?
വിഭജി�ു�, അസ�ു�ി പര�ു�, ന�െതാ�ും



െകാ�ുവരാ� നിേഷധാ�കമായ ഗുണ�ൾ മാ�ി
ഒരുമി�ി�ു�, പി�ുണയ്�ു�, സേ�ാഷം പര�ു�,
സഹായി�ു�, �പേചാദി�ി�ു�, ആകർഷി�ു�,
മാതൃകാഗുണ�ളാ�ി മാ�ു� പരിവർ�നം
തീർ�യായും അഭികാമ�മാണ്. ഇത് ല���ിേല�ു�
ഒരു ഇട�രം ചുവടുവയ്�ുമാ�തമാെണ�്
മന�ിലാ�ണം; അഹംഭാവെ� ഇ�ാതാ�ുക എ�
ല���ിേല�ു� ഒരു മാർ�ം. നി�ൾ ഒരു യാ�ത
നട�ുകയാെണ�ിൽ, എവിെടെയ�ിലും ഒരു
േറാഡരികിെല ബ�ിലിരു�ി�് മട�ുക, അതായത്
നി�ളുെട ല���ാന�് എ�ു�തിനുമു�്
അതുേപ�ി�ു മട�ുക. അതിൽ കാര�മി�.
ആത��ികല��ം തീർ�യായും ന� വികാര�ൾ
വഴിെ�ാഴുകു� ഒരു ന� വ��ിയാകണം
എ�തായിരി�രുത്.

മാർ�െ� ല��മായി കരുതു� ഈ �പതിഭാസം
േയാഗികൾ�ിടയിലും ഞാൻ ക�ി�ു�്;
അസാധാരണരായവർ. സ�യം അസാധാരണമാെണ�്
അറിയുകയും വിശ�സി�ുകയും െച��വർ. “ൈദവവും
ഗുരുവും” എ� അധ�ായ�ിൽ ഞാൻ അതിെന�ുറി�്
പറയു�ു�്.

മ�ു�വെര വിലയിരു�ുേ�ാഴും ഈ െത�ി�ാരണ
�പകടമാണ്: ആെരയും േ�ദാഹി�ാ�, നിഷ് കള�നായ
സത�സ�നായ എടു�ുചാ��ാരൻ, ആസൂ�തിതമായ
പ�തികളിലൂെട മ�ു�വർ�് ക��ാടുകളു�ാ�ു�,
മിതമായ സ�രമു�, ആ�വ�കെര�ാൾ വലിയ
അഹംഭാവമു�യാളായി എേ�ാഴും വിലയിരു�െ�ടും;
അേത പഴയ മുഖംമൂടി!!

 

 



 

VI. 4. ആ�സാ�ാ�കാരേ�ാടു�
അഭിനിേവശം

 

ഹി�ുമത�ിെല മെ�ാരു മഹ�ായ വിഷയമാണ്
ആ�സാ�ാത്കാരം. പാ�ാത�മനഃശാസ്�ത�ിന്
�പിയെ��, ആ�സാ�ാത്കാരവുമായി യാെതാരു
ബ�വുമി�ാ� പദ�പേയാഗ�ൾ ന�ൾ
തിരി�റിയണം. ആ�സാ�ാത്കാരം എ�ത് ഈ
േലാക�് ന�ുെട ഇടം െവളിവാ�ു�േതാ
സ��മാ�ു�േതാ കെ��ു�േതാ ആയ ഒ��. ഈ
ആശയം ഇതിെന�ാം തിക�ും വിപരീതമാണ്; കാരണം
ഇത് ഉ�ൂലന�ിെ� കാര�മാണ്. എ�ാണ് അഹം
(അഹ�ാരം)? ഞാൻ സ�യം എ�ാണ്? (അഹ�ാരം,
ആ�ാവ്, �ബ�ം മുതലായവ) തുട�ിയവ ഞാൻ ഇവിെട
ചർ� െച�ാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�. ഈ വിഷയ�ൾ
പലതവണ പലതര�ിൽ പറ�ുകഴി�താണ്. ഇനി
കൂടുതെലാ�ും േചർ�ാനില�. അ��ിത�ം, ഞാൻ എ�
േബാധം എ�ിവെയ�ുറി�ാണ് ന�ൾ ഇതുവെര
സംസാരി�ത്. അഹ�ാര�ിൽ, “അഹം” അെ��ിൽ
ഞാൻ ഉ�്, പിെ� ‘കാര’ എ�ത് െച�ുക അെ��ിൽ
കർ�ം എ�തിെ� ‘കർ’ എ� ധാതുവിൽനി�് വരു�ു.
അതിനാൽ അഹ�ാരം എ�ത് ന�ൾ സ�യം
കരുതിയിരു�തുേപാെല ‘ഞാൻ’ എ�ത് മാ�തമ�,
‘െച�ു�തും’ കൂടിയാണ്. ആ�ാവ് സ�യംമറ�് ഒരു
വ��ിേയാ അെ��ിൽ ആെര�ിലുേമാ ആെണ�
േതാ�ലിെനയാണ് അഹ�ാരം എ�് പറയു�ത്.
അതായത് “ഞാൻ” എ�തുമാറി, “ഞാൻ ഇ�യാളാണ്
അെ��ിൽ ഇതാണ”് എ�ു േതാ�ു�താണ്. മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ഇത് വ��ിത��ിെ�



അവേബാധം, അെ��ിൽ വ��ി (മുഖംമൂടി) യുമായു�
തിരി�റിയലിെ� അടി�ാനമാണ് (persona, ലാ�ിൻ).

ആത��ികമായി, വിഷയ�ിെ� സ�ീർ�തയിലും
സ��തയിലും മുഴുകി വഴിെത�ുകയും നെ��െ�
ന�െ�ടു�ുകയും െച�ാതിരി�ാനായി ഏ�വും
ലളിതമായി പറയാനാണ് ഞാൻ �ശമി�ു�ത്. കാരണം
അ�ഃകരണെ� രൂപെ�ടു�ു� നാല് ഘടക�ളിൽ
(മന�്, ബു�ി, ചി�ം, അഹ�ാരം) ഒ�ാണ് അഹ�ാരം
എ� ആശയം. ഈ തിരിവ്  ആ�സാ�ാത്കാര�ിെ�
തത�െ��ുറി�് ഒരു �പാേയാഗിക
വീ�ണേകാണിൽനി�് കൂടുതൽ ന�ായി
മന�ിലാ�ാൻ നെ� സഹായി�ും. ഈ നാലിൽ
രെ��ം വളെര രസകരമാണ്: മന�ും ബു�ിയും.
ലാ�ിൻഭാഷയിൽ ‘mens’ (െമൻ�) എ� വാ�ിേനാട്
സം��ൃ ത�ിെല മനസ് എ� വാ�ിനു� ഭാഷാപരമായ
ബ�ം നമു�് �ശ�ി�ാം. ‘mens sana in corpore sano’/
‘ആേരാഗ�മു� ശരീര�ിൽ ആേരാഗ�മു� മന�്’ എ�
െചാ�് നി�ൾ�് ന�ായി അറിയാം. വ�ത���മായ
ആശയ�ളിൽ കുരു�ിേ�ാകുക എ�
അപകടമു�തിനാൽ (�പേത�കി�് ഒരു സം��ാരവും
നാഗരികതയും മെ�ാ�ുമായി വലിയ
ബ�മി�ാെതയിരി�ുേ�ാൾ) മന�ിെനയും
ആ�ാവിെനയും കുറി�ു� പാ�ാത�സ����െള നാം
തല്�ാലം േനാ�ു�ി�. പാ�ാത�ഭാഷകളിൽ
മന�ിേനാട് ഏ�വും അടു�ു നിൽ�ു� പദം
ഇം�ീഷിെല ൈമൻ� ആണ്.

മന�് എ� സ����ിൽ ന�ുെടയു�ിെല ഏെതാരു
ചലനവുമട�ു�ു. അത് ഒരു ധാരണേയാ,
അവേബാധേമാ, ചി�േയാ അെ��ിൽ മെ�െ��ിലുേമാ
ആകെ�. ഇം�ീഷിെല ആ�ീയസംസാരരീതിയിൽ,
നമു�് അതിെന ഒരു “െമേ�ഷൻ”/മന�ിെ� ചലനം
എ�് വിളി�ാം. അതുെകാ�് മന�്, ചി�യും
വികാരവും ത�ിൽ േവർതിരി�ു�ില�.



ഭാരതീയ�ാനം, ശു�മായ യു�ി എ�
പാ�ാത�ാശയ�ിനുപകരം മെ�ാരു സ���ം
നിർേ�ശി�ു�ു അെ��ിൽ മെ�ാരു രൂപ�ിൽ അതിെന
സമീപി�ു�ു. അതാണ് ‘ബു�ി’. പേദാ���ി�പകാരം,
‘ബു�്’, ‘ധി’ എ�ീ ര�് ധാതുവിൽനി�ാ� ബു�ി
വരു�ത്. ‘ധി’ എ�ാൽ ധിഷണ, ‘ബു�്’ എ�ാൽ
ഉണർ�. മെ�ാരുവിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ബു�ി എ�ത്
�പബു�മായ അറിവാണ്; വിേവചി�ാനു� കഴിവ്,
വിധി�ാനു� കഴിവ്, മന�ിലാ�ാനും
അറിയാനുമു� കഴിവ്. ഈ െചറിയ ആമുഖേ�ാെട,
പുരാതന ഇ��ൻ മനഃശാസ്�തദർശന�ിെ�,
ഇ�ാര��ിൽ സാംഖ�ത��ചി�യുെട,
സ�ീർ�തയുെട ഒരു ഭാഗംമാ�തേമ പറയു�ു�ു. ആ
മനഃശാസ്�ത�ിൽ മനുഷ�ാ�ാവ് അെ��ിൽ വ��ി,
1. മന�്, 2. �പബു�മായ ധിഷണ(ബു�ി), 3. ചി�ം
(ഓർ�, േവണെമ�ിൽ പാ�ാത�രീതിയിൽ
അേബാധമന�്  എ�ും പറയാം), 4. അഹ�ാരം, അഹം,
ഞാൻ എ� േബാധം എ�ിവയാൽ നിർ�ിതമാെണ�്
മന�ിലാ�ണം.

ഇനി നമു�് ആ�സാ�ാത്കാരം എ�
വിഷയ�ിേല�് തിരി�ുവരാം. ഇ��യിൽ അതിെന
വിവിധ പദ�ൾ ഉപേയാഗി�് അഭിസംേബാധന
െച�ു�ു, ഉദാഹരണ�ിന്: േമാ�ം, ‘മുക്’ എ�
മൂല�ിൽ നി�ാണ് ഉരു�ിരി�ത്, േമാചി�ി�ുക
എ�ർ�ം. അതായത്, കുതിരെയ അതിെ�
കടി�ാണിൽനി�് േമാചി�ി�ു�തുേപാെല,
വിേമാ�, മു�ി, വിമു�ി, ആ��ാനം,
ആ�േബാധം, ൈകവല�ം, നിർവാണം, സമാധി (സഹജ,
നിർവിക�പ എ�ി�െനയു� അതിെ� ഒ�ിലധികം
വകേഭദ�ൾ), �ബ�ാനുഭവം എ�ി�െന.
വിേദഹമു�ി (മരണാന�രേമാചനം) അെ��ിൽ
ജീവൻമു�ി (ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ തെ�യു�
േമാചനം), കൂടാെത �കമമു�ി (�കേമണ മു�ി),



അ�കമമു�ി (െപെ��ു� വിേമാചനം) തുട�ിയവയും
ഉ�്. സഹ�സാ��ളായി േമാ�ം എ� ആശയം
എ�െന ഇ��ൻമന�ിൽ പതി�ുെവ�ും അത്
േവദകാലം മുതൽ എ�െന രൂപെ��ുെവ�ും ഇനി
പറയു�ു. യുഗ�ളിലൂെടയു� അതിെ� പരിണാമം
മന�ിലാ�ുക എ�ത് ന�ുെട ഇേ�ാഴെ�
ല��മ�ാ�തിനാൽ അത് ഇവിെട പറയു�ി�.
െമാ��ിൽ അത് ൈവദികേമാ േയാഗപരേമാ
ഭ�ിപരേമാ ആകെ�, േമാ�ം എ� സ����ിന്
വ�ത��� നിറ�േളാ നിറേഭദേമാ ഉെ��് നമു�്
പറയാം. േവദകാലഘ��ിൽ (ന�ുെട യുഗ�ിന്
ആയിര�ണ�ിന് വർഷ�ൾ�ുമു�്)
�പപ�വുമായു� ന�ുെട ബ�ം പുനഃ�ാപി�ു�
ആചാര�ളിലൂെടയാണ് േമാ�ം േനടു�െത�്
വിശ�സി�െ��ിരു�ു. േയാഗയിൽ, ശി�ണ�ളുെട
പരിശീലന�ിലൂെടയാണ് േമാ�ം ലഭി�ു�ത്.
ഭ�ിയിൽ, അത് ആചാര�ളിലൂെടേയാ
ശി�ണ�ളിലൂെടേയാ ലഭി�ു�ത�; മറി�്
ൈദവേ�ാടു� സ്േനഹം, ധ�ാനം, അവേനാട്/
അവേളാട് ഉ� ഐക�െ�ടൽ എ�ിവയിലൂെടയാണ്.
ഹി�ുമതം, ൈജനമതം, ബു�മതം, സിഖ് മതം
എ�ിവയ്�ിടയിലും േമാ�ം എ� സ���ം
വികസി�ിരു�ു.

അടി�ാനപരമായും പര�രാഗതമായും, ഭാരതം
ഇഹേലാകജീവിതെ� െവറു�ു�ുെവ�ും
ഭൗമികാ��ിത�ം, മനുഷ�ർ, �പകൃതി എ�ിവയുമായു�
ബ�ം ഇ�ാതാ�ി പരിത�ാഗ�ിലും
നിരാകരണ�ിലും അഭിനിേവശം ഉ�വരാെണ�ും
പറയു�ത് അന�ായമാണ്. ഇ�െ� ചി�കളിലും
വിശ�ാസ�ളിലും പതി� �പാചീനദർശന�ിെ�
തലതിരി� �പതി�ായകാരണം അ�െന കരുതു�ത്
പൂർ�മായും െത�ുമ�. നാം
അടി�ാനകാര��ളിേല�് മട�ിവരുകയാെണ�ിൽ,
േമാ�ം എ�ാൽ നിലനിൽ�ിെ� വിവിധ



ല���ളിലൂെട (നാലു പുരുഷാർ��ൾ: ധർ�ം,
അർ�ം, കാമം, േമാ�ം) ഉ� വ��ിയുെട
പുേരാഗതിയുെട ഭാഗമാണ്: മെ�ാരു വിധ�ിൽ
പറ�ാൽ ന�, െതാഴിൽ, സമൃ�ി, ആന�ം, േമാ�ം
എ�ിവയ്�ായു� പരി�ശമമാണ്. ധർ�ം എ� ആശയം
വളെര കൗതുകകരമാണ്, അതിനുതെ� ഒരു അധ�ായം
ആവശ�മായി വരും. ഭൗതികസുഖ�ൾ, ആന��ൾ,
ന�ത്, ശരി, ഒടുവിൽ ഇ�റ� എ�ാ
ഭൗതിക��ലകളിൽനി�ുമു� വിേമാചന�ിനായു�
ത�ാഗം എ�ിവയ്�ിടയിൽ േമാ�ം എ� ആശയം
എ�െന വ��ിയുെട വികാസ�ിെ�
സ�ൂർ�ദർശന�ിൽ സ�ുലിതമായി കാണെ�ടു�ു
എ�ത് വായന�ാരെ� �ശ�യിൽെ�ടു�ാനാ� ഞാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ത്. അതായത്, േവദർഷികൾ, േമാ�ം
മെ��ാ അനുഷ് ഠാന�ൾ�ും ഒടുവിൽ േനേട�
ഒ�ായി കരുതു�ു. മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,
ഏ�വും ഒടുവിലായി േമാ�ം േനടു�തിനുമു�് മ�്
അനുഷ് ഠാന�െള�ാം സാധ�മായ ഏ�വും മിക�
രീതിയിൽ പൂർ�ിയാ�ണം. ആധുനികേലാക�്, ഈ
�കമം അ��ം അസ��ത ഉ�ാ�ു�താണ്. അതിനാൽ,
അടി�ാനപരമായി, തിര��ാരേമാ ഒളിേ�ാ�േമാ
ഉത്ക�� േയാ വിധിൈവപരീത��ിൽനി�ു�
മാനസികവി�ഭാ�ിേയാ ജീവിത�ിെല
െവ�ുവിളികേളാ ഭൗതികവ�വഹാര�േളാ
േമാ��ിനായു� കാരണമായി
കണ�ാ�െ�ടു�ി�. മറി�്, അെതാരു
പുേരാഗതിയാണ്. ഈ േലാക�് ഭൂമിയിലും
മനുഷ�ർ�ിടയിലും ഒരു വ��ിയുെട ജീവിത�ിെല
വിവിധ തല�ളുെടയും വശ�ളുെടയും
പൂർ�ീകരണവും വികാസവും വഴിയു�
ആേരാഗ�കരമായ പരിണാമമാണ്.

ഞാൻ എ�ാണ് പറയാൻ �ശമി�ു�െത�് നി�ൾ�്
മനസിലാകു�ുേ�ാ? �പധാന വിഷയ�ിൽനി�് മാറി



മ�ു കാര��ൾ പറയു�തിലൂെട, ഹി�ുമത�ിെ�
അടി�ാനസ����ൾ എ�െനെയാെ�
വളെ�ാടി�െ��ി�ു�ായിരി�ുെമ�് നി�െള
കാണി�ാനാണ് ഞാൻ �ശമി�ു�ത്. ഹി�ുമത�ിെ�
മൗലികമായ ചരി�തപരവും സാം��ാരികവും
ദാർശനികവുമായ സ�ർഭം മന�ിലാ�ു�ത്
സ�യംെകണിയിൽ അകെ�ടാതിരി�ാനു� ഒരു
മാർ�മാണ്. കാരണം, േമാ�ം എ� ആശയം ഒരു
കുറു�ുവഴിയായി മാറുേ�ാൾ, അതിെ� അർ��ിൽ
വ�തിയാന�ളും െത�ായ വ�ാഖ�ാന�ളും
�പതീ�ി�ാം. എ�ാൽ, മാനസികപരാജയം അെ��ിൽ
െപാരു�െ�ടാ��, സ�ുലിതവും ആേരാഗ�കരവുമായ
ൈവദികസമൂഹ�ിെല മനുഷ�െ� ഏ�വും ഉയർന◌്ന
വികസനം എ�ിവയ്�ിടയിൽ പരു�നായും
ലളിതമായും നമു�തിെന അവതരി�ി�ാം.

ഭാരതീയദാർശനിക പാര�ര��ിൽ, ഒരുവശ�്
ഭൗതികസുഖാേന�ഷണവും അതിനായു� കർ��ള�ം
അതിൽനി�ു� ആന�വും, മറുവശ�് േമാ�വും
ത�ിലു� ൈവരു���ിെ�േയാ
വ�ത�ാസ�ളുെടേയാ പ�ാ�ല�ിൽ
ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ഒരു പുതിയ �പവണത നമു�് കാണാം;
നി��ാമകർ�ം അെ��ിൽ നിസ�ാർ�കർ�ം:
കർ��ിൽ ആസ�നാകാെത, ഫല�ൾ
�പതീ�ി�ാെത, സേ�ാഷി�ാേനാ അഭിമാനം
െകാ�ാേനാ അ�ാെത നിർ�മനായി കർ�ം
െച��ുെകാ�് ഈ േലാക�ിൽ തുടരുക.

കാല�കേമണ, ധാരണയിൽ മാ��ൾ വ�ു.
തുട��ിലു� സ�ല് പ�ൾ അ��ം വഴിപിഴ�ു
േപാകുകയും െച��ു. എ�ാം നൂ�ാ�ിൽ, േവദാ��ിെ�
അടി�ാനവാക��ളിെലാ�ിെന�ുറി�്
സംസാരി�ുേ�ാൾ, ശരീരം എ�ാൽ മലം േശഖരി�ു�
ഒരു സ�ിയാെണ�ും ഭൂമിയിെല ജനനം
മലദ�ാര�ിനും മൂ�തനാളി�ും ഇടയിലു�

ീ ി � ് ി



മനുഷ�ശരീര�ിെ� “താഴ്�” ഭാഗ�ിലൂെട ര�ം,
മൂ�തം, മലം, വിയർ�്, നിലവിളി, േവദന
എ�ിവയിലൂെടയു� ഒരു താഴ്�തര�ിലു�
ജനനമാെണ�ും ശ�രാചാര�ൻ അഭി�പായെ�ടു�ു. ഈ
ആളുകളിേലാ, ചരി�ത�ിെ� ഈ ഘ��ിേലാ, ഈ
അറ�ിെ� കാരണം എ�ായിരി�ുെമ�്
എനി�റിയി�, അതിനാൽ ആ ഉ�രവാദിത�ം
അവെര�െ� ഏ��ി�് നമു�ത് വിേ��ാം. Dr.Vigne
(േഡാ.വിെ�) പറയു�തനുസരി�്,
ഏകൈദവപാര�ര��ൾ�് സമാനമായ
വീ�ണ�ളു�ായിരു�ു. സ�ാർ�തയുെട
മൂർ�ിമ�ഭാവമായ മനുഷ�ൻ സ��ം
താ��ര��ൾ�ുേവ�ിമാ�തമാ�
സ്േനഹി�ു�െത�ും ഭ�ിേയാെട ൈദവ�ിേല�്
തിരിയു�വർ�ുമാ�തേമ ഇ�ാഭംഗം, നിരാശ, കയ്�്,
മനുഷ�െ� തിര��രണം എ�ി�െനയു�
അവ�കളിലും സ്േനഹി�ാൻ കഴിയൂ എ�്
ൈദവസ്േനഹെ� മഹത�വത്കരി�ു� ഭ�ർ
അവകാശെ�ടു�ു. ശ�രാചാര�രുെട െവറു�ും
ഭ�രുെട നിരാശയും, ഈ ര�് �പവണതകളുെടയും
പ�ാ�ല�ിൽ, ഈ േലാക�ിെ�
ച�ലകളിൽനി�ു� േമാചനം േവേദാല് പ�ിയുെട
അ��ിത��ിെ� ല���ിലൂെടയു�
ആേരാഗ�കരമായ വികാസപരിണാമ�ളിൽനി�്
വ�ത���മായി ഒരു പുതിയ, കൂടുതൽ ശു�മായ അർ�ം
േനടിെയടു�ുകയായിരു�ു. ഇ��യിൽ ഇ�ുവെര ഈ
അർ�വ�തിയാനം മതചി�കളിേല�്
നുഴ�ുകയറിയി�ു�്.

തിരി�റിവിെ� അെ��ിൽ ആ��ാന�ിെ�
ചരി�തപരവും സാം��ാരികവും ആ�ീയവുമായ
ഉ�വ�ിെ� പ�ാ�ലം മന�ിലാ�ി�ഴി�ാൽ,
നമു�് ഇേ�ാൾ വ�ാഖ�ാന�ളിെല
വ�തിചലന�െളയും ധാരാളി�െ�യും സമീപി�ാം.
മനുഷ�െനയും ജീവജാല�ളുമായു� അവെ�



സമന�യെ�യും കുറി�ു� വിവരണ�ിെല
ഭാരതീയചി�യുെട സ��തയും ആഴവും
സ�ീർ�തയും നാം ഇേ�ാൾ ക�ു.
ത��ചി�കളുെടയും സമീപന�ളുെടയും
ബഹുസ�രത കെ��ു�തിനു� യാ�ത തീർ�യായും
ആകർഷകമാ�. കൂടാെത, അഹംഭാവ�ിന് സ�യം
േചാദി�ാൻ കഴിയു� എ�ാ േചാദ��ൾ�ും ഉ�രം
നൽകാൻ ഈ പാര�ര��ൾ�് കഴിവു�്. ശാ�മായി
യാ�ത തുടരു�തിൽനി�് അേന�ഷകെന
വ�തിചലി�ി�ു� തടസ�ളാണ്  ഈ സംശയ�ളും
േചാദ��ളും. അതിനാൽ, അവയ്�് ഉ�രം
നൽേക�തു�്. ഇ��ൻപാര�ര��ള�ം �ാന�ളും
സ��തേയാടും സമൃ�ിേയാടും േ�ശ�� തേയാടുംകൂടി
അത് െച�ു�ുമു�്. എ�ിരു�ാലും,
ത��ചി�കേളാടു� അഭിനിേവശവും ചി�യുെട
വികാസവും ‘ല��ം’ (അതായത്, ചി�യുെടയും
ബ��ളുെടയും അടിമ��ിൽനി�് സ�യം ഉ�
േമാചനവും വ��വും പൂർ�വുമായ
േബാധ�ിേല�ു� മട�വും) ൈകവരി�ു�തിന്
തട�മാകാം.

അതിനാൽ, ഒരു വശ�്, അവതരണ�ിെ� അന�മായ
വിശദാംശ�ളും സ�ീർ�തയും ഉപേയാഗ�പദമാണ്,
മറുവശ�് അത് സ�യം േദാഷം െച�ു�ു.
സാ��ദായികവീ�ണ�പകാരം, ആ�സാ�ാത്കാരം
ഒരു �പയാസകരവും ത��പരവും സ�ീർ�വും
നീ�തുമായ �പ�കിയയാണ്. അേന�ഷകൻ അവെ�
പാതയിൽ അസാധാരണമായ ഗുണ�ൾ
വികസി�ിേ��തു�്. എ�ാൽ ഒരു കാര�മു�്:
ഒരുവൻ അവെന തിരി�റിയു�െത�െന എ�താണ്
�പ���ിെ� മൂലകാരണം. മൗലികേബാധം
വീെ�ടു�ാൻ ഈ തിരി�റിയലിെ� െക�ഴി�ാൽ
മതിയാകും. അെതേ�ാൾേവണെമ�ിലും ഏതു
ഘ��ിലും െച�ാൻ കഴിയും. അതിനാൽ,



�കമാനുഗതമനഃ�ിതി, െപെ��ു� ഉണർ�ിെ�
മനഃ�ിതി ഇവയ്�ിടയിലു� എതിർ�ാ� നാം
േനരിടു�ത്. പുരാതനകാലംമുതൽ, പ�ിത�ാർ
ഒ�ിനുേമൽ മെ�ാ�ിനു� േമൽേ�ാ�മെയ�ുറി�്
വാദി�ി�ു�്.

ഭാരതീയപാര�ര��ളിൽ �ഗാഡുവലിസവും
(�കമാനുഗത) സുബി�ിസവും (െപെ��ു� ഉണർ�്/
േബാേധാദയം) സമാ�രമായി വികസി�ു.
ഉദാഹരണ�ിന്, അ�ാവ�കഗീതേപാലു�
പുരാതന�ഗ��ളിൽ ഒരാൾ�് സുബി�ിസം
(െപെ��ു� ഉണർ�്/ േബാേധാദയം) കാണാം.
മി�വർ�ും കൂടുതൽ �പാപ�മായ �ഗാഡുവലിസം
(�കമാനുഗത) വിശാലമായ സ�ീകാര�ത കെ��ുകയും
കൂടുതൽ വ�ാപകമാവുകയും െച��ു. ഇരുപതാം
നൂ�ാ�ിൽ രമണമഹർഷിെയേ�ാലു�
അപൂർ�ഋഷിമാർ കാലികമായി സുബി�ിസം
(െപെ��ു� ഉണർ�/ േബാേധാദയം)
െകാ�ുവ�േ�ാൾ, പല ഗുരു��ാരും അേ�ഹെ�
പി�ുടർ�്  ഈ പാര�േര�തരസമീപനം
വികസി�ിെ�ടു�ു, ചിലർ ഇതിെന നവാൈദ�തെമ�്
വിളി�ും. സ�ാമി വിേവകാന�നും
അേ�ഹ�ിനുേശഷം വ� ത��ചി�കനായ ജി�ു
കൃ��മൂർത◌്തിെയേ�ാലു� പലേരാടും ഒ�ം ഈ
നവേവദാ�ം വികസി�ു. കൂടുതൽ വിശാലമായ
കാ���ാടിൽ അതിെന നവഹി�ുയിസം എ�ും
വിളി�ാം. ഈ പദ�ൾ�് വിശാലമായ സമവായം
ഇെ��ിലും, അവ ഹി�ുമത�ിെ�
സമകാലികപരിണാമ�ിന് അടിവരയിടു�ു,
�പേത�കി�ും പാ�ാത�േലാകവുമായു�
സ�ർ��ിൽ. ഇ�തയും വിശദമാ�ിയതിൽനി�്
നമു�് മനസിലാ�ാൻ കഴിയു�ത്, പര�രാഗതമായി,
ന�ൾ ഇതിനകം പറ�തുേപാെല, യാ�ത ദീർഘവും
കഠിനവുമായ അധ�ാനമാണ്. ഇേ�ാൾ നവേവദാ�ം



അവകാശെ�ടു�ത്, ഇ�റ� �പാഥമിക
പരിശീലന�ളും മന�ിെ� ഈ പരിവർ�ന�ള�ം
ഒ�ും അവർ�് ആവശ�മി�, കാരണം േമാ�ം എ�ത്
െപെ��ു� സംഭവമാെണ�ാണ്. കൂടാെത, ന�ൾ ഇനി
േമാ�െ��ുറി��, േബാേധാദയെ��ുറി�ാണ്
സംസാരി�ു�ത്. ആ�ീയയാ�തയിൽ െപെ��ു�
േബാേധാദയ�ിനു �ാനമുെ��ിലും അത് എ�ാ
വ�തിചലന�ളിേല�ുമു� തുറ� വാതിൽ
കൂടിയാണ്. അതുെകാ�ുതെ� ഇ�് വളെര സമൃ�മായ
ആ��ാ�ികവിപണിയിൽ വ�ാജ�ാരുെട എ�വും
ഏെറയാണ്.

�പാേയാഗികമായി നിരീ�ി�ാൽ, ആ�ീയവഴിയിൽ
ഒരു വ��ിെയ രൂപെ�ടു�ു�ത്, തീർ�യായും
കഠിനവും ദീർഘവുമായ േജാലിയാണ്; �ിേരാ�ാഹം
ആവശ�മാണ്; വ��ിയുെട െമ�െ�ടു�ലിനും
ശു�ീകരണ�ിനുമു� ഒരു േജാലിയാണ്,
ഉ�ിൽനി�ു� �പകാശെ� സ�ീകരി�ാൻ നെ�
�പാ��മാ�ു� ഒരു േജാലി. പാര�ര�െ�
പരാമർശി��െകാ�്, ആദിശ�രൻ തെ� �ഗ��ിൽ
ത��േബാധം അെ��ിൽ യാഥാർ��െ��കുറി�ു�
അറിവ് േനടു�തിനു� �പാഥമികമായ നാല്
േയാഗ�തകെള��ി (സാധന ചതു�ായ/ നാല്
തല�ിലു� ശി�ണം) സൂചി�ി�ു�ു:

1. വിേവകം
2. ൈവരാഗ�ം (നി�ംഗത�ം)
3. ഷട് സ�ത് (ആറ് ഗുണ�ൾ)

a. �മ, ശാ�ത,
b. ദമ, ഇ��ിയ�ളുെട നിയ��ണം,
c. ഉപരാതി, മൗനമവലംബി�ൽ,
d. തിതി�, സഹി��ു ത
e. �ശ�, വിശ�ാസം
f. സമാധാനം, സമചി�ത.



4. മുമു�ുത�ം (േമാ��ിനായു� തീ�വമായ
ആ�ഗഹം).

ഓേരാ�ിെ�യും വിശദാംശ�ളിേല�് കട�ാൻ ഒരു
നീ� അധ�ായം തെ� േവ�ിവരും. ഞാൻ കാര��ൾ
ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ െകാ�ുവരാൻ
�ശമി�ുകയാണ്: ഇത് േജാലിയാണ്, തമാശയ�!
അേതസമയം, ദീർഘവും കർ�ശവുമായ സന�ാസം,
തിരി�റിയലിെ� െക�് എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
അഴി�ുേപാകാനു� സാധ�തെയ ഒഴിവാ�ു�ി�. ഈ
അർ��ിൽ സാ�ാൽ�ാരമല� �കേമണ
േനടിെയടു�െ�ടു�ത് മറി�് അവേബാധവും,
വിേവകവും �ശ�യും പരി��രി�ാനു� വ��ിയുെട
ത�ാെറടു�ാണ് �കേമണ സംഭവി�ു�ത്.
പാര�ര�മനുസരി�്, അഹ� എ� ഉ�ിയുെട
അക�ാ�ിെല�ാൻ അതിെ� ഓേരാ പാളിയായി
െപാളി�ുമാേ��തു�്. മാലിന��ൾ, ആ�ഗഹ�ൾ,
അഭിനിേവശം, അനുക�, വികാര�ൾ,
മുൻകാലജീവിതധാരണകൾ, ബ��ൾ, ഭയ�ൾ,
മുൻവിധികൾ, വിശ�ാസ�ൾ, അനുമാന�ൾ,
അഭി�പായ�ൾ, വിധികൾ, ഭാഷ, കഴിവുകൾ,
െതാഴിലുകൾ, േലാകെ��ുറി�ു� അറിവ് ഇെത�ാം
മാറി സ�ത�ംമാ�തം അവേശഷി�ുംവെര അതിെ�
െതാലി കളയണം. അെതാെ� ശരിയാണ്, എ�ാൽ ഈ
കഠിനമായ മുഴുവൻ സമയേജാലി ഒരുവൻ അവെ�
അഹംേബാധെ� എ�തേ�ാളം
മന�ിലാ�ിയിരി�ു�ു എ�തിെന
ആ�ശയി�ിരി�ു�ു സ�യുെട േവരിേല�ു �ശ�
േക��ീകരി�ാൽ ഈ െക�് ഏതുഘ��ിലും
അഴി�ുമാ�ാൻ കഴിയും. ഈ തീ�വവും സ�ൂർ�വുമായ
�പവൃ�ിയാണ് േനാ�ം, ധാരണ, അറിവ്, മന�ാ�ി
എ�ിവയുെട ശു�ീകരണം സാധ�മാ�ു�തും
െക�ഴി�ലിെന കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധ�മാ�ു�തും
വിശ�സനീയമാ�ു�തും. അതിനാൽ, ഒ�്
മെ�ാ�ി�ാെത സാധ�മ�.



ദീർഘകാലെ� ആ�ാർ�മായ �ശമം േബാേധാദയ
അനുഭവെ� ഉണർ�ാൻ സഹായി�ു�താണ്. ഈ
അർ��ിൽ, േബാേധാദയ�ിൽ �കമാനുഗതതയും
(�ഗാഡുവലിസവും) െപെ��ു� ഉണർ�്/ േബാേധാദയം
(സബ്�ിസവും) ത�ിൽ ൈവരു��ം ഉ�ാകണെമ�ി�.
കൂടാെത, പരി�ശമ�ളി�ാെതയും അടി�ാനപരമായ
പരിവർ�നമില�ാെതയും ഉ�ാവു� െപെ��ു�
േബാേധാദയം വഴിെത�ി�ു� തര�ിലു� ആ�ീയ
ൈവചി�ത�ൾ �പകടി�ി�ു െകാ�് നിഴലിൽ
മറ�ിരി�ു� അഹംഭാവെ� പലവിധ�ിൽ
�പകടമാ�ു�ു. ഇതിെന സംബ�ി�് പി�ീട്
ഗുരു��ാെര�ുറി�ു� അധ�ായ�ളിൽ പറയാം.
െപെ��ു� േബാേധാദയ�ിെ� അനുഭവംേപാെല
അടി�ാനപരമാണ് ദീർഘമായ തപ�്. അത്
വ��ിയുെടയും അവെ� ജീവിത�ിെ�യും എ�ാ
വശ�െളയും ഉൾെ�ാ���തിനും മന�ിൽ
പതി�ി�ു�തിനും �കേമണ ശ�ിെ�ടു�ു�തിനും
ഏകീകരി�ു�തിനും ആവശ�മായ ഒ�ാണ്.
യഥാർ�ഗുരു��ാരുെട കാര��ിൽ പ�ുവർഷം
വെരയു� ധ�ാനം ഇതിനാവശ�മാണ്. അതിനാൽ ര�്
സമീപന�ളും പര��രപൂരകമാണ്. പേ� ന�ൾ
വ��തേയാെട നിലെകാ�ണം: േബാേധാദയം എ�ത്
ഒരു കാര�വും, അതിെ� ഏകീകരണവും വ��ിയുെട
അഗാധമായ പരിവർ�നവും മെ�ാ�ുമാണ്. A യുെട
ഉദാഹരണം ഇതിെ� െവളി��ിൽ കാണുക.
നവ�പബു�ർ�് ഇ�ാ�തും ഇതാണ്. �പ��ം
അടി�ാനാനുഭവ�ിേ�ത�, അതിനുേശഷം ഇനി
എ�ുമാവാം എ� ചി�യാണ്.

അ�ിമവിശകലന�ിൽ, ഒരു
സാ���ികല���ിനായി വളെരയധികം
പരി�ശമി�ു�ത് യാ�തയുെട പവി�തതെയ
അവ��മാ�ു�ു. പാത തെ�യാണ് ല��ം. ആന�ം
കഴിയു�ിടേ�ാളം നിലനിർ�ുകയും, ഒരി�ലും
ല���ാന�് എ�ാതിരി�ുകയും െച�ുക എ�

്



അർ��ിലല�, മറി�് അവേബാധേ�ാെട ഓേരാ
ചുവടും എടു�ുക; ഈ നിമിഷമാണ് അടി�ാനം എ�
അർ��ിലാ�. ഇതാണ് ന�ൾ ആേഘാഷി�ു�ത്,
ഈ വർ�മാനനിമിഷ�ിലാ� നാം വികസി�ുകയും
സ�യം തിരി�റിയുകയും െച�ു�ത്. “െചറിയ
കാര��ളിലാണ് പൂർണത”, എ�് ൈചനീസ് സന�ാസി
ലാേവാ സൂ പറ�ി�ു�്. അ�െനയാെണ�ിൽ,
ശരിയായ �പവർ�തന�ിലും അവേബാധ�ിലും,
�ാേനാദയ�ിെ� പലതര�െള�ുറി�്
അമിതാേവശേ�ാെടയും അഭിനിേവശേ�ാെടയും
പി�ുടരു�തിനും, അത് െപെ��ാേണാ �കേമണയാേണാ
എ�തിെന�ുറി�ു� ഫലശൂന�മായ വാദ�ൾ�ും
ഇനി കാര�മി�. അവ തനിെയ അ�പത��മാവുകയും
എവിെടനി�് വേ�ാ അവിേട�ു മട�ുകയും
െച�ു�ു. അടി�ാനപരമായി, ഉ�ൂലനം
െച�െ�േട�തും അ�തയിൽനി�്
പുറ�ുവേര�തുമായ ഒരു സ�ത��ാ��ിത�ം ന�ിലി�.
തുട��ിൽ വിശദീകരി�തുേപാെല, അഹ�യും
സ�ത�വും ഒ�ാകു�ി�. “ഒേ�” ഉ�ൂ:
അഹംേബാധ�ിൽ സ�യം മറ�ു� ആ�ാവും, തെ�
ഉ�വം മന�ിലാ�ി അ�പത��മാകു�
അഹംേബാധവും, ആ�ാവ് ശാശ�തമായും
തട�മി�ാെതയും സ�യം �പകാശി�ു�തിന് മു�്
അഹംേബാധം മഹ�ായ ശൂന�തയിേല�്
അ�പത��മാകു�ു.

 



 

VI. 5. പദ�ി�െറ അർ��ൾ.
 

ഭാരതസം��ാരം അതിെ� പൂർ�ാർ��ിൽ
ഉൾെ�ാ�ുെകാ�് ആ�ീയമാർ��ിലൂെട
സ�രി�ുേ�ാൾ സം��ൃ തഭാഷയ്�് ഏെറ
�പാധാന�മു�്. സ�ർഭ�ിനനുസൃതമായി
�പേയാഗിേ��തായ നിരവധി സം��ൃ തപദ�ൾ
ൈദനംദിനഭാഷയിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
പാ�ാത�ഭാഷകളിലു� അവയുെട വിവർ�നവും
ഉപേയാഗവും നിർഭാഗ�വശാൽ അർ��ിൽ
കുറവു�ാ�ുകയും ചിലേ�ാൾ പൂർ�മായും
വികൃതമാകാനും ഇടയാ�ിയി�ു�്.
ആേഗാളയിടപാടുകൾ പാ�ാത�സം��ാര�െള
ഉൾെ�ാ��വാൻ ഏഷ�യിെല യുവജനതയ്�്
സാഹചര�െമാരു�ി. അ�െന പദ�ളുെട
അർ��ിൽ വ� ഈ ൈവകൃതം അതിെ�
മൂലരാജ�മായ ഇ��യിേല�് തിരിെക വ�്
ആ�ീയതയുെടയും ത��ചി�യുെടയും
പര�രാഗതവീ�ണെ� മാ�ുകയും െച��ു. അത്
പി�ീട് വലിയ െത�ി�ാരണകളുെട ഉറവിടമായി
മാറുകയും മാർ��ഭംശ�ിനു� ഒരു കാരണമാവുകയും
െച��ു.

ഇ�രം പദ�ളിൽ ചിലതാണ് കർ�ം (വിധി), ധർ�ം
(കടമ, ജീവിത�ിെ� അർ�ം), മായ (മിഥ�ാധാരണ),
സംസാരം (േദഹാ�ര�പാപ് തി/ പുനർ��ം) എ�ിവ.
�ശ�യും (വിശ�ാസവും) സത�വും
പാ�ാത�രാജ��ളിൽ െചറുതായി
അറിയെ�ടു�താെണ�ിലും കുറ�ുകൂെട വ��മായി
പറേയ�തു�്. അതായത് വിശ�ാസം, സത�ം എ�ീ

്



വാ�ുകളുെട ഉല് പ�ിയുെട െവളി��ിൽ അവയുെട
ആശയം വിശദീകരണമർഹി�ു�ു�്. അവയുെട
ഉ�വസംസ്�ാര�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ഈ
വാ�ുകളുെട അർ�ം നെ� �പബു�രാ�ുകയും
ത���ളും അവയിൽ അ�ർലീനമായിരി�ു�
അർ��ള�ം ത�ിലു� ബ��ളും
ശാേഖാപശാഖകളിലൂെടയു� വളർ�യും കൂടുതൽ
മന�ിലാ�ി�രികയും അത് ആ�ീയയാ�തയ്�്
അടിവരയിടുകയും പി�ുണേയകുകയും െച�ും.

കർ�െ���ി ധാരാളം �ഗ��ൾ ഉ�തിനാൽ ഞാൻ
ഇവിെട ഒരു പൂർ�ാവതരണം നൽകാൻ ഉേ�ശി�ു�ി�.
െസമി�ിക് സം��ാര�ൾ (�പേത�കി�് �കിസ്ത�ാനികൾ)
ഈ ആശയം സ�ീകരി�തുവഴി ഇതിനുവ�
അർ�മാ��ിേല�് എെ� വിവരണം
പരിമിതെ�ടു�ാം. കു�േബാധ�ിൽ
മുഴുകിയിരി�ു� ഒരാൾ�് വിധി എ�ത്
ത�ിൽനി�ന�മായി പുറേമ�് അനുഭവി�ു�താണ്.
പാ�ാത�ഭാഷകളിെല കർ�ം എ� ആശയം
പലേ�ാഴും ന�ായവിധി എ� അർ�ത◌്തിലാണ്
ഉപേയാഗി�ു�ത്. അതിന് അതിെ�
അടി�ാനസ�ല് പവുമായി യാെതാരു ബ�വുമി�.
കർ�െ��ുറി��� സ�ല് പം േമാ�മാണ്. അത്
നടന് അഭിനയി�ാനു� സ�ാത���ം
നൽകു�തിേനാെടാ�ം സംജാതമാകു�
ഉ�രവാദിത�െ��ുറി�് അവെന ഓർ�ി�ി�ുകയും
െച�ു�ു. �പവർ�ി�ുക എ�ർ�ം വരു� “കൃ” എ�
ധാതുവിൽനി�ാ� കർ�ം എ� വാ�് ഉ�വി�ു�ത്.
അതിനാൽ കർ�മാ� �പവൃ�ിയുെട കാതൽ. എനി�്
അന�രഫലമായി ന�േതാ ചീ�േയാ കി�ു�തിെന
നിർ�യി�ു�� എെ� ഇേ�ാഴെ� �പവൃ�ിയാണ്.
ലളിതമായി പറ�ാൽ ഒരുവെ� നിര�രമായ
�പവൃ�ിയാണ് അവെ� ഫലെ� നിർ�യി�ു��;
വിതയ്�ു�വൻ അതിെ� ഫലം െകാ�ുകയും െച�ും.

്



കർ�ം എ�ത് ഞാൻ ബാഹ�േമാ ഏകപ�ീയേമാ
അന�ായേമാ ആയി അനുഭവിേ��ു� ഒ��, മറി�്,
അത് അടി�ാനപരമായി
ഭൗതികശാസ്�ത�ിെലേ�ാെല �പവർ�ന�ിെ�യും
�പതികരണ�ിെ�യും നിയമമാണ്. അതിനാൽ,
“നിർഭാഗ�വശാൽ, ഇത് എെ� കർ�മാ�!”
എ�തുേപാലു� കാര��ൾ പറയു�ത് നാം
ഒഴിവാ�ണം. കാരണം ഇത് ഭാരതീയ�ാന�ിെ�
യഥാർ�വീ�ണമല�. മറി�്, എെ� കർ�ം ഈ നിമിഷം
എെ� തെ� ൈകകളിലാെണ�് നാം ഓർ�ണം. അത്
ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾ�ാ�ചേയാെട
�പവർ�ി�ു�തി� ഊർ�ം പകരും.

ധർ�ം എ� വാ�്, പി�ുണയ്�ുക, പരിപാലി�ുക,
സംര�ി�ുക എെ�ാെ� അർ�ംവരു� “ധൃ”
ധാതുവിൽനി�ാ� വരു�ത്. ധർ�ം സാർ��തികമായി
സൂചി�ി�ു�ത്, �കമം, നിയമം, ധാർ�ികത,
കർ�വ�ം, ആചാരം, ഗുണനിലവാരം, മാതൃക,
ജീവിത�ിെ� ഉേ�ശ�ം തുട�ി നിരവധി കാര��ൾ�്
അനുസൃതമായ അർ��ളിലൂെടയാ�. അതായത്
�പേയാഗി�െ�ടു� സ�ർഭ�ിനനുസരി�് ആശയം
വ�ത���മാ�െ�ടു�ു. അതുെകാ�ുതെ� പല
പദ�ളും ആശയ�ളും പാ�ാത�ഭാഷകളിേല�്
വിവർ�നം െച�ു�തിനു� ബു�ിമു�ാണ്
െവളിെ�ടു�ത്. അടി�ാനപരമായി, ധർ�ം എ�ത്
അ��ിത��ിെ� നിയമമാണ്. ഒരു വ��ു വിെന അതിെ�
യഥാർ�സ�ഭാവ�ിൽ തെ� നിലനിൽ�ാൻ
അനുവദി�ു�താണ് ധർ�ം. അ�െന പറ�ത്
അല് പം അവ��മായി േതാ�ാം, അതിനാൽ നമു�്
അെതാ�ു േനാ�ാം. ജല�ിെ� സ�ഭാവം നനവു�തും
ഒഴുകു�തുമാണ്. ജലെ� അതിെ�
ൈനസർ�ികസ�ഭാവ�ിൽനി�്
േവർതിരി�ുകയാെണ�ിൽ, എ�ാണ്



അവേശഷി�ു�ത്? ര�ും
േവർെപടു�ാനാവാ�താണ്. െവ�ം കരി��ുേപാെല
കഠിനവും വര�തും
ഒഴുകാതിരി�ുകയുമായിരുെ��ിൽ,
അെത�െനയിരി�ും? അേ�ാഴും നാം അതിെന
െവ�ം എ�് വിളി�ുേമാ? അതുേപാെലയാണ് തീയും.
തീ ക�ി ചൂട് ഉ�ാ�ു�ു. തീ അതിെ�
ആ�രികസ�ഭാവം ന�െ�ടുകയും നനയു�തും
ഒഴുകു�തും ആയാൽ, അേ�ാഴും നാം അതിെന തീ
എ�് വിളി�ുേമാ? ഒരു പദാർ��ിെ� ധർ�ം എ�ത്
അതിെ� കാതലായ സ�ഭാവ�ിൽനി�്
േവർതിരി�ാനാവാ�താ�. അെതാരു
സാർവ�തികത��മാ�.

ഇനി നമു�് ഈ ത��ം മനുഷ�രിലും �പേയാഗി�ാം.
എ�ായിരി�ാം മനുഷ�ധർ�ം? മനുഷ�െര അവരുെട
സ�ഭാവ�ിൽനി�് േവർെപടു�ാൻ കഴിയാ�ത്
എ�ാണ്? മനുഷ�െ� ൈനസർ�ികസ�ഭാവം എ�ാണ്?
മനുഷ�സ�ഭാവം അറിയു�തിന് മാനുഷികഭാവ�െള
അറിേയ�തു�്. ന�യിൽനി�് തി�െയ തിരി�റിയാൻ
കഴിയുക, �പ��േവഷം തുടരു�തിേനാ
യഥാർ�സ�ഭാവ�ിേല�് മട�ു�തിേനാ ഉ�
സ�ാത���ം �പകടി�ി�ുക എ�താണ്. ഒ�ുകൂടി
േചാദി�ാൽ, എ�ായിരി�ാം അവെ�
അടി�ാനധർ�ം? അത് സ��ം സ�െയ
അറിയുകയും ഈ അവേബാധം അ��ിത��ിെ� ഓേരാ
അണുവിലും വ�ാപി�ി�ുകയും െച�ുക എ�താണ്.
അ�രെമാരു ല���ിന് സഹായകമായ എ�ും
ധാർ�ികമായി കണ�ാ�ാം. െപാതുവായി പറ�ാൽ,
മുൻഅ��ായ�ിൽ പരാമർശി� അ��ിത��ിെ�
ആദ�െ� മൂ�് ല���ളിൽ�ൂടി
കട�ുേപാകു�തിലൂെട349, ധർ��ിലൂ�ിയു�
ജീവിതം വ��ിെയ �കേമണ നാലാമെ�
ല���ിേല�് െകാ�ുവരു� ഒ�ായിരി�ും,
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അതായത് മൂലതത��ിേല�്. അതിനാൽ, എെ� ധർ�ം
എെ� അടി�ാനസ�ഭാവെ�
നിലനിർ�ു�തായിരി�ണം. ഇവിെട കടമെയ�
സദുപേദശം ഇെ��് നി�ൾ �ശ�ി�ുമേ�ാ.
ഭാഷകളുെടയും സംസ് കാര�ളുെടയും സ�ി�ശണം
മൂലമു� അർ�മാ��ളാണിവെയ�് എനി�്
േതാ�ു�ു.

ധർ�ം അെ��ിൽ അ��ിത�നിയമ�ിന് ജീവിത�ിെ�
നീതിശാസ്�ത�ിേല�്, കടമയിേല�് ഒഴുകാൻ
കഴിയുെമ�ത് രസകരമാണ്. േനെരമറി�്, യഥാർ�
അർ��ിൽ, ധർ�വുമായി കടമെയയും
ധാർ�ികതെയയും ബ�ി�ി�ു�ത്, ഈ
വാ�ുകൾ�ും ആശയ�ൾ�ും ഒരു പുതിയ ഭാവം
നൽകു�ു. ധർ��ിെ� നിലവാരവും വ�ത�ാസെ�ടാം.
കു�വാളികളും അവരുെട ധർ�ം പി�ുടരു�ു. അതാത്
സമയ�് അവർ�് മന�ിലാകു�
രീതിയിലാെണ�ുമാ�തം. അവരുെട �പവൃ�ികൾ
ശരിയാെണ�് അവർ�് േബാധ�െ��ിെ��ിൽ, അവർ
അത് െച�ി�.

മ�് ര�ു വാ�ുകളും േമാ�ം ലഭി�ു�
സാം��ാരികവും ദാർശനികവുമായ പ�ാ�ല�ിെ�
ഭാഗമാണ്. സംസാരവും (ജനന-മരണച�കം) മായയും.
മനുഷ�ല���ിെ� (യുഗാ�ശാസ്�തം)
പ�ാ�ല�ിൽ വിവരി�ിരി�ു� േമാ�ം
വ��ിെയ ജനന-മരണ ച�ക�ളിൽനി�്
േമാചി�ി�ാൻ ല��മി�ു�താണ്. പേദാ���ിയിൽ,
സംസാരം എ� വാ�ിെ� അർ�ം
“കറ�ിെ�ാ�ിരി�ു�ത”് എ�് മാ�തമ�,
“അല�ുതിരിയു�ത”് എ�ുമു�്. അത്, പല
ജ��ളിലൂെട, നിരവധി ശരീര�ളിലൂെട, കർ��ിെ�
േശഖരണ�ിലൂെട, ആ�ാവിെ� �കമാനുഗതമായ
പരിണാമ�ിലൂെട പുനർജ��ള�െട കാരണമാകു�ു;



പിെ� േമാ��ിലൂെടയു� വിടുതലും ആകു�ു.
കൂടാെത ക��ാടുകളിൽനി�ും
ആസ�ിയിൽനി�ുമു� േമാചനം സാ��മാകു�ു.
അ�െന അ�തയുെട അ�പത��മാകൽ എ�ും
അർ�ം സം�ഗഹി�ാം.

മായ, അതിെ� വിവർ�ന�ളിൽ െപാതുെവ “മിഥ�”
എ�് െത�ി�രി�െ�ടുകയും വികലമാ�െ�ടുകയും
െച�ാറു�്. അതിെ� പേദാ���ി വ��മ�.
ഓേരാരു�രും അവരവരുെട വ�ാഖ�ാനം ശരിെയ�്
അവകാശെ�ടു�ു. ഞാൻ ഇവിെട ഊ�ി�റയാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ത്, ഈ വാ�ിെ� ഉ�വം, “ഒരി�ലും
അത�” എ�ർ�ം വരു� “മാ, യാ” എ�ീ ര�്
മൂലപദ�ളിൽനി�ാ� എ�ാണ്. അർ�ം
മിഥ�യിേല�് ചുരു�ുേ�ാൾ, കാ���ാരെ� കാ��െയ
േചാദ�ം െച�ു� ഒരു ബാഹ��പതിഭാസമായി മാറു�ു;
മരുഭൂമിയിെല മരീചികേപാെല. മായ എ� വാ�ിന്
ഇം�ീഷിെല അ��ം േഭദെ�� വിവർ�നമായ
“െഡല�ൂഷൻ”, വ��ിയിൽ ആശയ�ുഴ�വും
ചിലേ�ാൾ ഫാ�സിയും സൂചി�ി�ു�ു. മായ
�പതിനിധീകരി�ു�ത് ബാഹ�മായ മിഥ�ാധാരണയുെട
ഒരു �പതിഭാസെ�യ�, മറി�് േമാശമായ
അക�ാ��യുെട ഒരു �പ�കിയയാണ്, േനാ��ിെല പിഴവ്
നിരീ�കനിൽ�െ�യാ�. മെ�ാരു വിധ�ിൽ
പറ�ാൽ, മായ എ� ആശയം, അെ��ിൽ
മിഥ�ാധാരണ, കാ���ാരന് തെ� കാ��കെള ഫിൽ�ർ
െചയ്െതടു�ുവാനു�, അവെ�യു�ിെല
വികാരവിചാര�െള അവേലാകനം െച�ുവാനു�
കഴിവിെന ഊ�ി�റയു�ു. വളെ�ാടി�ാനും നിറം
െകാടു�ുവാനുമു� ഫിൽ�ർ അവെ�
മന�ിലാണു�ത്. അവെ� അടി�ാനപരമായ
അ�തയാണ് അവൻ പുറംേലാക�്
ആേരാപി�ു�ത്. അതിനാൽ, േമാ�ം അെ��ിൽ
േബാേധാദയം എ�ത് അടി�ാനമിഥ�ാധാരണയുെട
മൂടുപടം നീ�ുക, അ�െന സ�യം അ�തയിൽനി�ു



േമാചി�ി�ുക എ� അർ�ം ഉൾെ�ാ���ു. അ�ാെത
േലാകം എ� അ�ുത�പതിഭാസ�ിേല�് (phenomenon,
പേദാൽപ◌്പ�ി �പകാരം തിള�ാൻ, ദൃശ�മാകു�വ,
ദൃശ�മാ�ു�ത് എെ��ാം അർ�മു� �ഗീ�്
ഭാഷയിെല phaino എ� വാ�ിൽ നി�്) വിരൽ
ചൂ�ുകേയാ അവിെട െത�ു കെ��ുകേയാ
െച�ു�ത�.

എ�ിലും മായ എ� സ�ല് പ�ിെ� െത�ി�ാരണ
തീർ�യായും അതിന് കാരണമാകു�ു. േലാകമ�
േമാശമായത്, േലാകമ� നിരസി�െ�േട�ത്,
പരിവർ�നം െച�െ�േട�ത് എെ� കാ���ാടാണ്. മായ
എ� പദ�ിെ� അർ�ം മാറുേ�ാൾ, സാധകൻ ഒരു
െത�ായ �പ�കിയയിൽ േലാകെ� ഉേപ�ി�ുകയും
ൈദവ�ിേല�് തിരിയുകയും െച�ു�ു എ�ാണ്
സൂചി�ി�ു�ത്. യഥാർ��ിൽ, േപാസി�ീവായി
വീ�ി�ുേ�ാൾ, ഈശ�രാംശം ഈ േലാകവും
അതിേനാെടാ�ം നട�ു� എ�ാ കാര��ളും
ഉൾെ�ാ���ു - ഒരാളുെട കാ���ാട് ശരിയാ�ുക എ�
അനിവാര�തയിേല�്. വ�ാഖ�ാന�ിെല ഈ
വ�തിയാന�ൾ സൂചി�ി�ു� അടി�ാനപരമായ
വ�ത�ാസം നി�ൾ മന�ിലാ�ു�ുേ�ാ? അവ
ഏെറ�ുെറ വിപരീതമാണ്. അത്
ആ�ീയാേന�ഷണ�ിെല അടി�ാനപരമായ ഒരു
മാ�െ� സൂചി�ി�ു�ു: സാധകൻ ജീവിതം
നിരാകരി�ു�തിൽനി�ു മാറി പൂർ�മായും
സ�ീകരി�ുകയും അംഗീകരി�ുകയും െച�ു�ു.

മായെയ�ുറി�ും േലാക�ിെ�
�ഭമാ�കസ�ഭാവ�ിെ� യാഥാർ��െ��ുറി��ം
സംസാരി�ുേ�ാൾ, ഇ��ൻഭാഷകളിൽ “േലാകം”
എ�െന അനുേയാജ�മായി വിഭാവന െച�ു�ു എ�്
മന�ിലാ�ാം. സംസ് കൃത�ിൽ “േലാകം” എ� വാ�്
“േലാക”് എ� ധാതുവിൽനി�ാ� വരു�ത്. ആ
മൂലധാതുവിന് “കാണു�ത”് എ�ർ�ം. �ഗീ�് ൈഫേനാ,



�പതിഭാസ�ിെല�േപാെല, ദൃശ�മാകു�തിെന
ഊ�ി�റയാൻ താ��ര�െ�ടു�ു. ഒരു വശ�് എെ�
കാ���ാടിെ� ഫലമായി ഞാൻ കാണു�തിനാണ്
�പാധാന�ം, ആ കാ���ാട് എ�ിൽ തെ�യു�താണ്.
മറുവശ�് അവ അവയുെട യഥാർ� രൂപ�ിൽ,
പുറേമനി�്, അതിേ�തായ രീതിയിൽ എ�െന
ദൃശ�മാകു�ു എ�തിനാണ് �പാധാന�ം.
ഹി�ു�പപേ�ാത് പ�ിസി�ാ� �പകാരം േലാക എ�
പദ�ിന് “നിലനിൽ�ിെ� തലം” എ�ും അർ�മു�്,
േലാകം എ�് വിളി�ു� ന�ൾ നിലനിൽ�ു� തലം
മ�ു 14 േലാക�ളിൽ ഒ�ാെണ�ും, അവേയാേരാ�ിലും
ജീവൻ ഉ�െത�ും ഇ�ാ�െത�ും ര�ുതരം േബാധ
വ��ു �ളുെ��ും അറി�ു െകാ�ാണിത്. മനുഷ�ർ,
മൃഗ�ൾ, �പാണികൾ, ബാ��ീരിയകൾ, സസ��ൾ
മുതലായവയ്�് ആതിേഥയത�ം വഹി�ു� ഒേരെയാരു
േലാകം എ�് നാം കരുതു� േലാകം േപാെല
തെ�യാണീ മ�ു പതിനാല് േലാക�ളും. േലാകവുമായി
ബ�െ��്, പുനർ��ം എ� വാ�് സം��ൃ ത�ിൽ
നിലവിലി�, അവിെട ശരീര�ിേല�് (carne)
തിരി�ുവരവി�, എ�ാൽ പുനർ��ം എ� വാ�ിെ�
നിരു�ിയി�െന. പുനർ: = വീ�ും, ജ�ം: = ജനനം.
ഏത് രൂപ�ിൽ, ഏത് േലാക�ിൽ ആണ് പുനർ��ം
എ�് വ��മാ�ിയി�ി� എ�ർ�ം. ഇവിെട
�ശ�ിേ�� രസകരമായ കാര�ം, േവദാ��ിൽ
അെ��ിൽ മഹായാനബു�മത�ിെല cittamātra (മാ�തം,
ആ�ാവ്, ചി�) തുട�ിയ �പധാനെ�� ഇ��ൻ
തത�ചി�ാ വീ�ണ�ളിൽ പറയു�ത്, ന�ുെട
േനാ��ിൽനി�് സ�ത��മായി േലാക�ിനു മാ�തമായി
ഒരു അ��ിത�വും ഇ�; “കാണു�ു”
എ�തുെകാ�ുമാ�തമാണ് അത് നിലനിൽ�ു��
എ�ാണ്. ഇത് അടി�ാനപരമായി ന�ുെട വീ�ണം
തെ� മാ�ു�ു, േലാകവീ�ണെ� കുറി�്
പറയാനുമി�.



നിരു�ിപരമായി, �ശ� (വിശ�ാസം) എ�ത്
സത�േ�ാടു േചർ�ുനിൽ�ു�താ�, “�ശദ”് എ�ത്
സത�വും “ധാ” (ധർ�ാ എ�തിെ� ചുരുെ�ഴു�്/
ധർ�ാ = ധാരണ ഉ�ാ�ിെയടു�ു�വൻ)
വഹി�ു�ത് എ�ുമാണ്. വിേവകചൂഢാമണി വാക�ം
25-ൽ350 ശ�രാചാര�ർ പറയു�തനുസരി�്,
“േവദ�ഗ��ളും ഗുരുവും അനുശാസി�ു�
കാര��െള സത�െമ� ് ദൃഢമായി സ�ീകരി�ു�താണ്
�ശ�/ വിശ�ാസം, അതിലൂെട യഥാർ��ാനം
മന�ിലാ�ു�ു.” സ�ാമി ചി�യാന�യുെട
അഭി�പായ�ിൽ, “തീർ�യായും േവദസത��ളിൽ
�പാവീണ�ം േനടാൻ �ശമി�ു� ഏെതാരാൾ�ും
വിശ�ാസം അനിവാര�മാണ്. പരിമിതമായ ശ��ളും
വാ�ുകളും െകാ�് അന�മായ സത�െ��ുറി�ു�
വ��മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ േവദ�ൾ നമു�്
നൽകു�ു. യാഥാർ���ിെ� കാതലായ ശു�േബാധം
വാ�ുകളാൽ നിർ�ചി�ാേനാ �പകടി�ി�ാേനാ
കഴിയി�; മനുഷ�പരിണാമ�ിെ� ഈ
പരേമാ�തല��ം ധർ�ശാ��ത�ഗ��ൾ�ു മാ�തേമ
സൂചി�ി�ാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ, സത�െ�
സൂചി�ി�ു� വാ�ുകൾ ശരിയായി
വ�ാഖ�ാനി�ു�തിനും മന�ിലാ�ു�തിനും
കാര��മമായി ഉപേയാഗി�ു�തിനും
വിദ�ാർ�ികള�െട ഭാഗ�ുനി�് സത�സ�വും
ആ�ാർ�വുമായ പരി�ശമം അത��ാേപ�ിതമാണ്.
ഈ ധർ�ശാ��ത�ളിെല വാ�ുകളുെട അർ�വും
അവ േദ�ാതി�ി�ു� മ�ു നിർേ�ശ�ള�ം
മന�ിലാ�ാനു� കഴിവിെന �ശ�351 എ�് പറയു�ു.”
സം��ൃ ത�ിൽ േവെറാരു വാ�ും കൂടി ഉെ��റിയുക,
“വിശ�ാസം”. അത് മി�േ�ാഴും �ശ� എ�തിേനാട്
േചർ�ുപറ�് ആശയ�ുഴ�ം ഉ�ാ�ു�ു. വിശ�ാസം
എ�ത് ആ�വിശ�ാസം, വിശ�ാസ�ത എെ�ാെ�
അർ�മാ�ു�ു.



വിശ�ാസവും ഭ�ിയും ത�ിലു� എളു�മു�
സമവാക��ിൽനി�് ന�ൾ വളെരയകെലയാണ്.
വിശ�ാസം ഏകപ�ീയമാണ്, ചർ�െച�ാൻ കഴിയി�.
ഹി�ുമത�ിെല വിശ�ാസം, “വിശ�സി�ുക” എ�
െപാതു�പേയാഗ�ിനതീതമാണ്. വിശ�ാസം ഇവിെട
അർ�മാ�ു��, എേ�ാഴാേണാ സത�െ�
തിരി�റിയു�ത്, എേ�ാഴാേണാ അതായി�ീരു�ത്
അേ�ാൾ അതിെന ഉൾെ�ാ��ക എ�ാണ്. ഈ
അനുസരണ അ�മ�, കാരണം അതിെ� അടി�ാനം
േവദ�ഗ��ളുെട ആ�ീയവും ദാർശനികവുമായ
ത���ളുെട ആഴ�ിലു� അർ��ിലാ�,
ഗുരുവിെ� മാതൃകാപരമായ വാ�ുകളിലും
ജീവിത�ിലും �പതിഫലി�ു� ത���ളാണത്.
േവദശാസ്�ത�ളുെട �ാനത���ളിൽ
ഉറ�ുനിൽ�ു�തിെ� സുര� ഇവിെട മന�ിലാ�ാം.
അതാകെ�, ഒരു നവ�പബു�നായ ഗുരുവിെ�
ൈവകാരികാതീ��ിയ�പവൃ�ികളാൽ
ഉ�ീപി�ി�ു�തും അതിനനുബ�മായി ന�ിൽ
ഉ�ാകു�, ആന�ം കലർ�, ആരാധന േതാ�ു�
അടു�േ��ാൾ എ�തേയാ അകെലയാണ്.

അേനകം െത�ി�ാരണകളിേല�് നയി�ു� മെ�ാരു
ആശയം “സത�ം” എ�താണ്. നിരു�ിപരമായി, സത�ം
“സത”്, (അതായിരി�ുക, അെ��ിൽ യാഥാർഥ�ം), യ
അെ��ിൽ യം (മുേ�ാ�് നീ�ൽ, പി�ുണയ്�ൽ)
എ�ിവയിൽനി�ാ� ഉരു�ിരി�ത്. ഈ
അർ��ിൽ സത�ം എ�ത് അടി�ാനപരമായി
അർ�മാ�ു�� ബാഹ�മായ യാഥാർ��മല�, ഒരു
നിഗൂഢമായ അനുഭവമാണ്, യാഥാർ��െ� അെ��ിൽ
സ�ൂർ�തെയ നിലനിർ�ുകേയാ വികസി�ി�ുകേയാ
െച�ു�തിെനയാണ്. വിശദമായി പറ�ാൽ,
യാഥാർ��െ� �പതിനിധീകരി�ു�ു, അതിനർ�ം
യഥാർ�മായ�, സത�സ�മായത്, ഉ�ത്,
ആധികാരികമായത്, വിശ�ാസേയാഗ�മായത്,
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സാധുതയു�ത് എെ�ാെ�യാണ്. േവദ�ളിൽ, ഈ
വാ�് സത�സ�തയുെട ധാർ�ികാർ�ം
സ�ീകരി�ുകയും ഒരു സദ്ഗുണമായി മാറുകയും
െച�ു�ു. അത് സത�വും യാഥാർ��വുമായി
െപാരു�െ�ടു�തും ഒരാളുെട �പവൃ�ികെള
വാ�ുകളുമായും വാ�ുകെള ചി�കളുമായും
േയാജി�ി�ു�ു. െപാതുവായി പറയു�ത്,
ഓേരാരു�ർ�ും അവരുേടതായ സത�മു�്, അത്
എ�ാവരും എ�ായിട�ും പരാമർശി�ുകയും െച�ു�ു;
നുണയ�ാർേപാലും. ഇരകളും അവെര സൃ�ി�
പീഢകരും നീതിമാ�ാരും അ�െന ഓേരാരു�രും
തെ� സത�ം എ�് അവകാശെ�ടു�തിലൂെട
ഉ�രി�ു� വാ�ാണിത്. അതിനാൽ,
ൈദനംദിനഭാഷയിൽ അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ
അർ�മാ�ു�ില�. �ഗ��ളിൽ സത�ം എ�്
വിവർ�നം െച��തിലൂെട, സത��ിന്
യഥാർ��ിലില�ാതിരു� ഒരു ആധികാരികമായ മൂല�ം
കുറ� വ�ംഗ�ാർ�ം ൈകവ�ു. അതിനാൽ അതിെ�
യഥാർ�ാർ�ം ഓർ�ിേ��� ആവശ�മാണ്:
യാഥാർ��വുമായി െപാരു�െ�ടു�ത്,
നിലനിർ�ു�തും �പകടമായ േലാക�്
മുേ�ാ�ുനയി�ു�ത് എ�ി�െന അർ�ം പറയാം.

ഉപനിഷ�ുകൾ മൂ�ുതരം സത��െള
പരാമർശി�ു�ു: �പതിഭാസിക (പുറേമ �പകടമാകു�ത്),
വ�വഹാരിക (ൈദനംദിന വ�വഹാര�ിൽ കാണു�ത്),
പരമാർ�ിക (അഖണ് ഡമായത്). നവ�പബു�രും
അവരുെട കൂ�രും ഈ അവ��തയിലാണ്
സ�രി�ുെകാ�ിരി�ു�ത്, അെ��ിൽ അവർ�്
ഇതിെന�ുറി�് അറിയുകേയയി� എ� ഇതിലും േമാശം
�ിതിയിലാണ്. ഇേത�ുറി�് പി�ീട്
വിശദമാ�ു�ു�്. �പതിഭാസികസത�ം സ����ിെല
സർ�ം േപാെലയാണ്. പാരീസ് �ഫാൻസിെ�
തല�ാനമാണ്, മനുഷ�ശരീരം ജല�ാൽ



നിർ�ിതമാ�, സൂര�കിരണ�ൾ ചൂടാ�ു�ു
എ�താണ് വ�ാവഹാരികസത�ം. പരേമാ�തസത�ം
അെ��ിൽ േകവലയാഥാർ��ം ഇനി�റയു�
ഉദാഹരണ�ളിലൂെട ഒരു �പേത�ക രീതിയിൽ
മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും: ആഭരണ�ളിെല സ�ർ�ം
എ�ത് ഒ�ാണ്, അവയുെട രൂപ�ൾ
എ�ുതെ�യായാലും. കളിമ�ുപേയാഗി�് ഉ�ാ�ു�
വ��ു വായാലും ജീവിയായാലും അത്
കളിമ�ുതെ�യാണ്. ന�ുെട ഇേ�ാഴെ�
വിഷയ�ിൽനി�് വളെര അക�ുേപാകു� ഈ
േപായി� ് നമു�് ഉേപ�ി�ാം.

ചുരു�ി�റയാം. െപാതുവായ ധാരണകളനുസരി�്,
കർ�ം, ധർ�ം, മായ, േലാകം, പുനർജ�ം, �ശ�,
വിശ�ാസം, സത�ം എ�ിവയു�്. ഈ വാ�ുകളുെട
ആഴേമറിയതും യഥാർ�വുമായ അർ�ം ശരിയായി
ധരി�ാൽ, നമു�് കർ��ിലൂെട െമ�െ�� ഭാവി
സൃ�ി�ാൻ കഴിയു� �പവർ�ന�ിനു�
സ�ാത���വും ഉ�രവാദിത�വും ലഭി�ു�ു.
ധർ��ിലൂെട നെ� സംതൃ��രും നീതിനി�� രുമായ
മനുഷ�രാ�ു� ന�ുെട ആ�രികസ�ഭാവം
തിരി�റിയാൻ കഴിയു�ു. നാം കാണു� ഈ
േലാക�ിന് മിഥ�യായ യാഥാർ��െമാ�ുമിെല��ും
എ�ാൽ മായ എ� മിഥ�ാേബാധം ന�ുെട
കാ���ാടിൽനി�് ഉടെലടു�ു�ുെവ�ും അത് നമു�്
ശരിയാ�ാൻ കഴിയുെമ�ും നാം മന�ിലാ�ു�ു.
സത�മാണ ് എേ�ാഴും നിലനിൽ�ു�തും
യാഥാർഥ�െ� �പതിനിധീകരി�ു�തും. വിശ�ാസം/
�ശ� എ�ത് സാധകെ� “ധർ�ശാ��ത�ള�െട
സത��ൾ” തിരി�റിയാനു� ഗുണമാണ് അെ��ിൽ
ന�ൾ ക�തുേപാെല, “ധർ�ശാ��ത�ളിൽ”
വിവരി�ിരി�ു�ത് േപാലു� “യാഥാർ��ം”,
ഉചിതമായ ഇട�ളിൽ ആ തത��ൾ ഒരു ഗുരു
പകർ�ുനൽകുേ�ാഴും, അ�മായ വിശ�ാസ�ിൽനി�്
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വളെര വ�ത�സ് തമാണിത്. ഈ േവദശാസ്�താർ��ൾ
മന�ിലാ�ു�ത് നമു�് കൂടുതൽ ആേരാഗ�കരവും
സമതുലിതവും ശാ�ീകരി�ു�തുമായ കാ���ാട്
നൽകു�ുെവ�് നമു�് കാണാൻ കഴിയും. പഠനം മനനം
എ�ിവയുെട ഫലമായി വികലധാരണകൾ,
ദുരുപേയാഗം, െകണികൾ എ�ിവയിൽ നി�ും നമു�്
സംര�ണം ലഭി�ും എ�തിെ� മെ�ാരു
ഉദാഹരണമാണിത്.

ത��ചി�യ്�്, സംസ് കൃത�ിൽ ര�് പദ�ളു�്:
“അേന�ഷി” (അറിവുവഴിയു� അേന�ഷണം), “ദർശന”
(േലാകെ��ുറി�ു� കാ���ാട്). ഒ�ാമേ�തിെ�
ഫലമാണ് ര�ാമേ�ത്. ഇത് �ാനേ�ാടു�
(േസാേഫാസ്) സ്േനഹ�ിൽനി�് (ഫിേലാ)
വ�ത���മാണ്. മത�ിന്, സംസ് കൃത�ിൽ, ധർ�ം,
അസ് തിത�നിയമം അെ��ിൽ സാധാരണമതം,
ആരാധന എ�ീ അർ��ൾ നിർേ�ശി�ു�ു.
അതുെകാ�് ഇ��ൻ സംസ് കാര�ിൽ പറയു�
ത��ചി�യുെടയും ധാർ�ികതയുെടയും
മത�ിെ�യും സ�ല് പ�ൾ ന�ുേടതിൽനി�്
വ�ത���മാണ്. പാ�ാത�നും ഇ���ാരനും ഇം�ീഷിൽ
ഒേര പദ�ൾ ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽേ�ാലും
അവരുെട മന�ിൽ, സ��ം
സാം��ാരികപ�ാ�ല�ിൽ, അവയുെട അർ��ൾ
വ�ത���-മായിരി�ും.

 



 

VI. 6. േയാഗയുെട നാലു മാർ��ള�ം
അവയുെട സ�ുലിതാവ�യും.

 

േയാഗയുെട നാലു മാർ��ളിലൂെടയു� സമീപനം
ന�ുെട ആേരാഗ�കരമായ സ�ുലിതാവ�
ഉറ�ാ�ു�ു. അത് സാധകന് തെ� മുഴുവൻ
വ��ിത�െ� ഊ�ിയുറ�ി�ാനും അതിെ�
സാമൂഹികവും ശാരീരികവും ൈവകാരികവും
ബൗ�ികവുമായ ഘടക�ളിൽ വളരാനും
സഹായി�ു�ു. ഈ മാർ��ളിലൂെട എ�െന പരമമായ
അവ� �പാ��മാ�ാെമ�ും ഒ�ിൽനി�്
മെ�ാ�ിേല�് ആേരാഗ�കരമായ മാ�ം
സാധ�മാെണ�തും മന�ിലാ�ു�ത് േമാശമായ
െപരുമാ��ിൽനി�ും ദുരുപേയാഗ�ിൽനി�ും സ�യം
സംര�ി�ു�തിനു� ഒരു ഉപാധിയാണ്.

േയാഗ ഏ�വും പഴ�േമറിയതും മഹ�ായതുമായ
ദാർശനികപാര�ര��ളിൽ ഒ�ാണ്. െവറുെമാരു
ശാരീരികമായ അ�ട�െ��ാൾ വളെര മുകളിലാണ്
അതിെ� �ാനം. േവദ�ിനുമു�ു� കാലഘ��ിൽ,
അതായത് നിരവധി സഹ�സാ��ൾ�ുമു�്
ആവിർഭവി� േയാഗ, ചരി�ത�ിെ� ഒഴു�ിൽ
വികസി�ു. അതിന് �പധാനമായും ബിസി ര�ാം
നൂ�ാ�ിൽ ജീവി�ിരു� പതഞ്ജലിമുനി�ും പി�ീട്
ഇരുപതാം നൂ�ാ�ിൽ ജീവി�ിരു� സ�ാമി
വിേവകാന�നും ന�ി പറയാം.

േയാഗ നാലു വ�ത���പാതകെള വിഭാവനം െച�ു�ു;
കർ�േയാഗം, ഭ�ിേയാഗം, രാജേയാഗം (േയാഗാഭ�ാസം
ഇതിൽനി�ാ� ഉൽഭവി��), �ാനേയാഗം.



ചുരു��ിൽ, കർ�േയാഗ�ിലൂെട, സാധകൻ
നിസ�ാർ�േസവന�ിൽ മുഴുകു�ു. അയാൾ
ൈദവെ� ആരാധി�ു�ത് കർ��ിലൂെടയാണ്.
ഭ�ിേയാഗ�ിൽ സ്േനഹമാണ് �പധാനം. കവിത, പാ�്,
നൃ�ം എ�ിവയിലൂെട ൈദവെ� ആരാധി�ു�തും
ഭ�ിയാണ്. രാജേയാഗ�ിലൂെട, അവൻ മാനസികവും
ശാരീരികവുമായ അ�ട��ളിൽ സ�യം
അർ�ി�ു�ു. അതായത് േയാഗമുറകൾ, ശ�സനം,
മ���ൾ, ധ�ാനം എ�ിവയിലൂെട സ�യം നിയ��ണം
േനടാൻ �ശമി�ു�ു. അവസാനമായി,
�ാനേയാഗ�ിലൂെട, സാധകൻ പഠനം, മനനം,
സംവാദം, വിേവചനം (വിേവകം), അേന�ഷണം
(വിചാരം) എ�ിവ വളർ�ിെയടു�ുകയും ധ�ാനം
പരിശീലി�ുകയും െച�ു�ു. ഈ നാലു പാതകളും
വ�ത�സ് തമാെണ�ിലും, ഒരു അേന�ഷകന്
ദിവസ�ിെ� വ�ത�സ് തസമയ�ളിൽ അെ��ിൽ
അവെ� പരിശീലന�ിെ� വ�ത�സ് തഘ��ളിൽ
അവെയ കൂ�ിയിണ�ി അതിൽ മുഴുകാം.
ആ�ീയപരിണാമ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിൽ,
േയാഗയുെട ഏെത�ിലും ഒരു മാർ��ി�
ആവശ�ാനുസരണം മുൻതൂ�ം നൽകാം. ഈ വിവരണം
എ�ത സാ��ദായികമായാലും, ഇനി പറയു� ആശയ�ൾ
മന�ിലാ�ി�രാൻ അത് മതിയാകും. �ശ�ിേ��ത്
ഇവയാണ്. 1. അവയുെട �കമം (കർ�ം, ഭ�ി, രാജ,
�ാനം), 2. അവ സൂചി�ി�ു� ഒരു വ��ിയുെട
വിവിധ ഘടക�ൾ (സാമൂഹികം, ൈവകാരികം,
ശാരീരികം, മാനസികം, ബൗ�ികം) കൂടാെത, 3.
ആ�ീയമാർ��ിൽ മുേ�റു�തിന് സമീകൃതമായ
രീതി അവലംബി�ു�ത് എ�െന എ�ത്.
ആ�ീയാേന�ഷകർ�്, ചില ആ�രിക സംഘർഷ�ൾ
മൂലേമാ അെ��ിൽ ബാഹ�മായ സാഹചര��ളാൽ,
അതായത് ഗുരു��ാരുമാേയാ
ആ�ീയ�ൂ�ാ��കളുമാേയാ ഇടെപടുേ�ാൾ
ഉ�ാകാവു� ആശയ�ുഴ�വും ഒ�ം



വീണുേപാേയ�ാവു� െകണികളും ഒഴിവാ�ാൻ ഈ
സ�ുലിതാവ� സഹായി�ു�ു.

നിസ�ാർ��പവർ�ന�ിനും ശു�മായ
ഭ�ി�ുമ�ുറം, ൈഹ�വപാര�ര�ം �ാനേയാഗെ�
ഏ�വും ഉയർ� തല�ിൽ �ാപി�ിരി�ു�ു;
അതായത്, അറിവിെ� വഴി. പഠനം, മനനം,
വിേവചനശ�ി, സംവാദം, അേന�ഷണം
എ�ിവയിലൂെട മ�ു സമീപന�ളുെട അമിതത�ം
ലഘൂകരി�ാനാകു�ു. ഈെയാരു സമീപന�ിലൂെട,
�ാനേയാഗം ഓേരാ വ��ിയുേടയും തിരി�റിയാനും
മന�ിലാ�ാനുമു� കഴിവിെന ശ�ിെ�ടു�ു�ു. മ�ു
െകണികളിൽ െപടാതിരി�ാൻ ആേരാഗ�കരവും
ആവശ�മു�തുമായ ദൂരം പാലി�ാൻ ഇതവെന
സഹായി�ു�ു.

സ��മായി, മ�ു�വെര ഒഴിവാ�ി, െത�ായ
കാരണ�ൾ�ുേവ�ി ഈ സമീപന�ൾ പി�ുടരു�ത്
അസ�ുലിതാവ� ശ�ിെ�ടു�ുകേയയു�ൂ.
ഉദാഹരണ�ിന്, നിസ�ാർ�േസവന�ിെ� േപരിൽ,
അംഗീകാര�ിേനാ അഭിന�ന�ിേനാേവ�ി ഈ പാത
പരിശീലി�ു� വ��ികെള കാണാൻ കഴിയും.
മെ�ാരുവിധ�ിൽ പറ�ാൽ െപാതുജനേസവനം
എ�ത് �ശ� േനടാനു� ഒരു ഉപായം മാ�തമാണ്.
ഭ�ിേയാഗ�ിൽ, യഥാർ� സാമൂഹിക ചു�ുപാടിൽ,
ൈദനംദിനജീവിത�ിൽ ഒെ�, വികാര�ൾ
നിയ��ി�ാൻ ബു�ിമു�ു� വ��ികെള കാണാം.
അവർ ഈശ�രേനാട്, ഗുരുവിേനാടു� സ്േനഹ�ിെ�
ഈ മാർ�െ� അസ�ുലിതമായ രീതിയിൽ
സമീപി�ു�ു, ഒരു�ാദാവ�േപാെല. അവർ ത�ളുെട
പുതിയ ൈദവെ�യും പുതിയ സമൂഹെ�യും
സ്േനഹി�ും. കാരണം അവർ അവരിൽ ആശ�ാസവും
പുറംേലാക�് അവർ�് േനരിടാനാവാ�
സാഹചര��ളിൽനി�ു� സംര�ണവും കെ��ും.
അറിവിെ� പാതയിൽ, സാധകർ അഹ�ാരികളും



അകൽ� പാലി�ു�വരും ആവാം. ത�ൾ
േ�ശ�� രാെണ� േതാ�ൽ അവെര മ�ു�വരുെട
ക��ാടുകളിേല�ും അനുക�യിേല�ും
സഹാനുഭൂതിയിേല�ും ഇറ�ിെ��ു�തിൽനി�്
തടേ��ാം. എ�ാൽ ഈ മാർ��ൾ
സംേയാജി�ി�ുേ�ാൾ അവ മ�ു�വെര
ഒഴിവാ�ിെ��ു� പരിശീലനവുമായി
ബ�െ��ു�ാേയ�ാവു� അപകടസാധ�തകളും
െകണികളും കുറയ്�ുകയും അേന�ഷകെ�
സമീപനെ� സ�ുലിതമാ�ുകയും െച�ു�ു.
കർ�േയാഗം പരിശീലി�ു� ഒരാെള
സംബ�ി�ിടേ�ാളം, ഭ�ി, ൈദവേ�ാടും അതിെ�
സൃ�ികേളാടുമു� സ്േനഹ�ാൽ അവെ�
േസവനമേനാഭാവെ� വർ�ി�ി�ു�ു. �ാനം
അവെ� സമീപനം സ�ുലിതമായി നിലനിർ�ുവാൻ
േവ� ബൗ�ികസംര�ണം നൽകുകയും അ�െന
യഥാർ� കർ�േയാഗം എ�ാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ
സഹായി�ുകയും െച�ു�ു. ഭ�െന
സംബ�ി�ിടേ�ാളം, കർ�േയാഗം അവെ�
സമീപന�ിൽ ൈദവ�ിെ� സൃ�ികെള
ഉൾെ�ടു�ാൻ അനുവദി�ും. അേതസമയം �ാനം
അവെ� ഭ�ി�് കൂടുതൽ ആഴവും കാർ�ശ�വും
നൽകും. രാജേയാഗിെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം
മ�ു�വരുെട േസവനവും ൈദവേ�ാടു� ഭ�ിയും
അവെ� സ�ാർ�ത കുറയ്�ുവാനും, �ാനം അവെ�
മാർ��ിൽ കൂടുതൽ ആ��ാ�ികമായ ആഴ�ൾ
കെ��ാൻ സഹായി�ുകയും െച�ും.
�ാനേയാഗിെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം, ഭ�ിയും
േസവനവും അവെന മയെ�ടു�ുകയും മ�ു�വെര
ഒഴിവാ�ിയ� ഏകത�ം അനു�� ി�ു�െത�്
ഓർ�ി�ി�ുകയും െച�ും. അേതസമയം രാജേയാഗം,
അവെ� മാർ��ിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ
ഒരു ആേരാഗ�ാവ� നൽകു� ഘടകമായിരി�ും.



ഈ നാലു വ�ത���തല�ളിൽ പരിശീലി�ു�വർ�്,
വ��ിത��ിെ� വിവിധ വശ�െള
സമന�യി�ി�ുകയും േപാഷി�ി�ുകയും
െച�ു�തിലൂെട, അവരുെട മാർ��ിൽ അവെര
ശ�രും സമതുലിതരുമാ�ു� ആേരാഗ�കരമായ ഒരു
സമീപനം ഉ�ായിരി�ും. അവരുെട പുേരാഗതി അവെര
കൂടുതൽ സ�ാ�ശയരാ�ുകയും വ�ാജഗുരു��ാരുെട
മിഥ�ാകല് പനകേളാട് സംേവദന�മത കുറയ്�ുകയും
െച�ും. അവരുെട സമീപന�ിെ� സമ�ഗവും
ൈവവിധ�പൂർ�വുമായ സ�ഭാവമനുസരി�് അവർ�്
ആ�ശിതത�ം കുറവായിരി�ും. എേ�ാെഴ�ിലും അവർ
അസാമാന�രായ വ��ികെള
അഭിമുഖീകരിേ��ിവ�ാൽ (േപാസി�ീേവാ
െനഗ�ീേവാ ആയ), തന്േറതായ അഭി�പായ�ൾ
രൂപെ�ടു�ു�തിനും �പതികരണ�െള
സ�ർേഭാചിതമാ�ാനും അനുഭവ�ൾ
വ�ാഖ�ാനി�ാനും കൂടുതൽ സ�രായിരി�ും -
�പേത�കി�ും ത�ൾ�് അന�മായ ഒരു സം��ാരെ�
പരിചയെ�ടാൻ �ശമി�ു� പാ�ാത�ർ�്, അെ��ിൽ
ആ��ാ�ികേലാകെ� ഒരു പുതിയ സാധകന്. ഇ�രം
അസാധാരണമായ ക�ുമു�ലുകൾ അവരുെട
മാർ��ിനു േയാജി�താേണാ എ�ും അവരുെട
വ��ിഗത പരിണാമ�ിനു സഹായകമാകുേമാ എ�ും
അവർ�് ന�ായി തിരി�റിയാൻ കഴിയും. ത�ൾ�്
�പേചാദനമാകു� ഒരാെള ക�ുമു�ുകയും അവെന/
അവെള ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാ പി�ുടരുകയും
െച��ാൽേ�ാലും, ഈ അനുഭവ�െള സമതുലിതമായി
ൈകകാര�ം െച�ാനും അവ പരമാവധി
�പേയാജനെ�ടു�ാനും അവർ സ�രായിരി�ും.
മാ�തമ�, ദുരുപേയാഗ�േളാ േമാശം െപരുമാ��േളാ
ഒെ� കെ��ാനു� സാധ�തയും കൂടുതലാണ്. ഒരു
വശ�്, അവർ മന�ിലാ�ുകയും
സമന�യി�ി�ുകയും െച�� സാം��ാരിക
പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�െനയു�വെര എവിെട
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നിർ�ണെമ�് അവർ�റിയാം. മറുവശ�് അവർ�്
അതിരുകട�തും േദാഷകരവുമായ മാ��ൾ
േവർതിരി�റിയാൻ കഴിയും. കൂടാെത, അവർ ത�ളുെട
സ�ാത���ം വീെ�ടു�ാൻ ആ�ഗഹി�ുേ�ാൾ, സ��ം
ധാരണകെള നിയ��ി�ാനും പുതിയ അടി�റയിൽ
യാ�ത തുടരാനും കൂടുതൽ സ�രായിരി�ും.

മുകളിൽ വിവരി� സംസ് കാര�ിലും ദാർശനികവും
ആ�ീയവും മതപരവുമായ പാര�ര��ളിലും
പരിചിതരായ ഇ���ാർ സ�ാഭാവികമായും
െകണികൾ�് വിേധയരാകു�ത് കുറവാണ് എ�തും
�ശ�ിേ��താണ്. അേതസമയം, ഇ�രം സം��ാര�ൾ
അറിയാനു� സാഹചര��ളി�ാ�വരാണ്
പാ�ാത�രിൽ കൂടുതലും. അവർ ഗുരുവിെ� ഒരു േനാ�ം,
അവെ�/ അവളുെട ആലിംഗനം, പാ�ുകൾ,
െക�ുകഥകളും മത�പസംഗ�ളുംമൂലം എളു��ിൽ
സ�ാധീനി�െ��് വഴിെത�ാൻ സാധ�തയുളളവരാണ്.
�പേത�കി�ും ഇ��ൻ സേഹാദര�െളേ�ാെല ഈ
സം��ാര�ിെ� പിൻബലം അവർ�്
ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാലാണത്.

അവസാനമായി, യഥാർ�ഭ�ർ �ാനികളും
േയാഗികളും യഥാർ��ാനികൾ ഭ�രും ആെണ�്
മന�ിലാേ��താണ്. ആേരാഗ�കരമായ
പരിണാമ�ിൽ, മാർ��ൾ പര��രം
േവർതിരി�െ�ടു�ുെ��ിലും
പര��രപൂരക�ളുമാെണ�് നാം ഓർേ��തു�്. ഒ�്
മെ�ാ�ിേനാെടാ�ം സഫലമാകു�ു. അവർ സ�യം
ശ�ിേ�സാത�്  ആകുകയും, മിതത�ം പാലി�ാൻ
സഹായി�ുകയും, തി�യിൽനി�്
സംര�ണകവചമാ�ി മാ�ുകയും െച�ു�ു.

 



 

VI. 7. ൈദവവും ഗുരുവും
 

ഈശ�രെനയും ഗുരുവിെനയും കുറി�ു� പരാമർശ�ൾ
നിരവധി �ഗ��ളിലു�്. ഇത് ഹി�ുമത�ിെ�
മൂലസി�ാ�മാണ്. അതുമായി ബ�െ�� സംവാദ�ൾ
ചൂേടറിയതായി മാറാം. ഗുരു എ� ആശയെ�
സമ�ഗമായി ൈകകാര�ം െച�ുക എ�ത� ഇവിെട
എെ� ല��ം. അതിനാൽ അടി�ാനപരവും
അച�ലവുമായ ആശയ�ളിേല�ു മട�ണം
എ�ാണ് എെ� അഭി�പായം. അവയുെട നിയതാർ�ം
വീെ�ടു�് വരാനിരി�ു� െകണികളും
അനാവശ�വുമായ കാര��ൾ ഒഴിവാ�ാനുതകു� ഒരു
സമീപനം നിർേ�ശി�ുകയും െച�ാം. ഉ�വം
പുനരവേലാകനം െച�ുേ�ാൾ, ഗുരു എ� സ�ല് പം
വികസി�ിെ�ടു� ൈഹ�വപാര�ര��ളുെട
കൃത�മായ സ�ർഭം നമു�ു മന�ിലാകും. ഇത് നെ�
സമകാലികസാഹചര�ം ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ
സഹായി�ും.

 

a. ഹി�ുമതം

ഹി�ുമതെ��ുറി�് ഏതാനും ഖ�ികകളിൽ
സം�ഗഹി�ാനാവി�. എ�ാൽ ചില �പധാന
േപായി�ുകൾ അവേലാകനം െച�ു�ത് ഇ��യിെല
ഗുരു�പ�ാന�ിെ� സാം��ാരികപ�ാ�ലം ന�ായി
മന�ിലാ�ാൻ സഹായി�ും. കാരണം
അടി�ാനകാര��ൾ അറിയാെത ഒരു ഗുരുവിെന
പി�ുടരു�ത് വഴിെത�ാനു� ഒരു കാരണമായിരി�ാം.



ഒരു പാ�ാത�ൻ ഹി�ുമതെ� സമീപി�ുേ�ാൾ
ആഴ�ിലു� െത�ി�ാരണ ഏെറ�ുെറ ഉറ�ാണ്.
�പവാചകമത�ൾ എ�് വിളി�െ�ടു� െസമി�ിക്
മത�ളിൽനി�് വരു� ഒരാൾ�്, പൂർ�മായും
വ�ത���മായ ഘടനയിൽ സംേയാജി�ി� ഒരു മതെ�
സ�ല് പി�ാൻ കഴിയി�. മുൻവിധികളില�ാെത
ഹി�ുമതെ� സമീപി�ുക എ�െതാരു സാഹസം
തെ�യാണ്. ഒ�ാമതായി, ഹി�ുയിസം എ� പദം ഒരു
വിേദശപദമാണ്, അെതാരു ഭൂമിശാസ്�തപരമായ
നാമമാണ്, ഇ�െ� പാകി�ാൻ �പവിശ�യായ
സി�ിൽനി�ാ� അതിെ� ഉ�വം. “s” ഒരു “h” േല�്
വഴിമാറി, ഏഴാം നൂ�ാ�ിെ� തുട��ിൽ
േപർഷ��ാരും അറബികളുമാണ് ഇത് ആദ�മായി
ഉപേയാഗി�ത്. പതിനാറാം നൂ�ാ�ിൽ ചില ര�ാംനിര
ഇ��ൻ �ഗ��ൾ അേതെ�ടു�ുകയും 18-ാം
നൂ�ാ�ിൽ ഇം�ീഷുകാർ ഇത് സ�ീകരി�ുകയും െച��ു.
സാധാരണയായി, “-ism” എ�തിെല േപരുകൾ
സി�ാ��െള സൂചി�ി�ു�ു. എ�ാൽ ഹി�ുമതം
ഒരു സി�ാ�മ�; ജീവിതചര�യാണ്. ഭാരതീയർ
അവരുെട മത�ൾ, ത��ചി�കൾ,
ആ��ാ�ികവിദ�ാലയ�ൾ, അ�ട��ൾ,
ജീവിതകലകൾ എ�ിവെയ “സനാതനധർ�ം”
അെ��ിൽ “ശാശ�തനിയമം” അെ��ിൽ “നിത�മായ
ജീവിതനിയമം” എ�ു വിളി�ു�ു. “സനാതനം” എ�
വാ�് ആരംഭമി�ാ�തിെന (അനാദി), മനുഷ�നാൽ
�ാപി�െ��ത�ാ�തിെന (അപൗരുേഷയ)
സൂചി�ി�ു�ു. അതിെ� ഏ�വും പഴയ �ഗ�മായ
(യഥാർ��ിൽ വാെമാഴിയായി ൈകമാ�ം െച�െ��ത്)
ഋേഗ�ദ�ിന് ഒരു ചരി�തപരമായ ഉ�വമു�തായി
കണ�ാ�ു�ി�. ചില ഭാഷാശാസ്�ത�രുെട
അഭി�പായ�ിൽ, ഇതിന് ഭാഷാപരവും
സാം��ാരികവുമായ സമാനതകളു�്, ഇത് േ�പാേ�ാ-
ഇേ�ാ-ഇറാനിയൻ കാലഘ�െ� ചൂ�ി�ാണി�ു�ു.
�കി��ു വിന് ഏകേദശം മൂ�ു സഹ�സാ��ൾ�്
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മു�ാെണ�ാണ് അവർ പറയു�ത്. സനാതനധർ�ം
ൈവവിധ�മാർ� പാര�ര��ൾ, ദാർശനിക-
ആ�ീയവിദ�ാലയ�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�ാ���ു.
കൂടാെത പൗേരാഹിത�പരേമാ മതപരമായ അധികാരേമാ
ഭരണസമിതിേയാ �പവാചകേനാ അതുല�വും
ബ�ിതവുമായ വിശു��ഗ�േമാ ഇതിനി�.
വിശ�ാസ�ിൽ അധി�� ിതമായി എഴുതെ�� ഒരു
ഏകീകൃത വിശ�ാസസ��ദായം ഇതിലി�. മറുവശ�്,
ഇതിന് വിവിധ�ളായ വിശു��ഗ��ളും
ഗുരു��ാരും ഉ�്. ഇവിെട ഗുരു ഒരു പുേരാഹിതന�,
മറി�് ഒരു മാതൃകയാണ്; േവദ�െള�ുറി�് തിക�
അറിവു�വനും അതിെ� ത���ൾ ജീവിത�ിലും
െപരുമാ��ിലും ഉൾെ�ാള◌്ളു� ഒരാളുമാണ്.

ചരി�തപരമായി, മുഗൾ ൈസനികാധിനിേവശ�ിെ�
തരംഗെ�യും മതപരിവർ�ന�ിനു� എ�്
നൂ�ാ�ുകളുെട �ശമ�െളയും ഒരുതരം
നിഷ്�കിയരീതിയിൽ ഇ�� െചറു�ുനി�ത് മഹ�ായ
ഇ�രം ഗുരു��ാരുെട �ാപന�ളിലൂെടയും ഗുരു-
ശിഷ� ബ��ിലൂെടയുമാണ്. ഗുരു��ാരുെട
ബാഹുല�ം, ബല�പേയാഗ�ിലൂെട രാജ�ം മു�ിം
�പത�യശാസ്�ത�ിേല�് മാറു�തിൽനി�് തട�ു.
ഗുരുകുലസ��ദായവും ഗുരുവുമായു� ൈവകാരികവും
വിശ���വുമായ ബ�വും ഇടനില�ാരി�ാ� ഒരു
മതേ�ാട് േചർ�ുനിൽ�ു�തിെന�ാൾ
ശ�മായിരു�ു. അവസാനമായി, ജാതിവ�വ� (അത്
അധർ�മാെണ�ിൽേ�ാലും), ഹി�ുസ്�തീകൾ മു�ിം
ആ�കമണകാരികെള വിവാഹം െച�ു�ത്
പരിമിതെ�ടു�ുവാൻ ഇടയാ�ി. ഈ സംവിധാന�ൾ
ഇ�ായിരുെ��ിൽ, നൂറുേകാടി ഹി�ു�ൾ�ുപകരം,
പാ�ി�ാൻ മാതൃകയിലു�, നൂറുേകാടി
മു�ി�ളു� ഒരു ഇ�� നമു�് ഉ�ാകുമായിരു�ു. ഈ
സംവിധാന�ൾ നൽകു� സ�ാത���വും, ചി�കളിെല
അയവുകളുമാണ് അവയുെട ഗുണവും ബലഹീനതയും.



ഒരാൾ�് “ഹി�ു” ആയിരി�ു�തിേനാെടാ�ം
ബഹുൈദവവിശ�ാസിേയാ അൈദ�തവാദിേയാ
ഏകൈദവവിശ�ാസിേയാ അവിശ�ാസിേയാ
അേ�യവാദിേയാ മാനവികവാദിേയാ
നിരീശ�രവാദിേയാ ആകാം352.  അേമരി�ൻ
ഇൻേഡാളജി��ം സംസ് കൃതപ�ിതനുമായ െവൻഡി
േഡാണിഗർ ഒ”�ാെഹർ�ിയുെട അഭി�പായ�ിൽ,
ൈഹ�വവിശ�ാസ�ിെ�യും ജീവിതൈശലിയുെടയും
�പധാന ത���ളായ സസ�ാഹാരം, അഹിംസ,
പുനർ��വിശ�ാസം എ�ിവെയ�ൂടാെത ജാതികളായി
അധഃപതി� സാമൂഹികമായ തരംതിരിവ് േപാലും
നിയമ�ള�, മറി�് “സംവാദ”വിഷയ�ളാണ3്53.
അതിനാൽ, ഹി�ുമതെ� നിർ�ചി�ുക എ�ത് ഒരു
െവ�ുവിളിയാണ്. ഒരു സാഹചര��ിലും (പാ�ാത�,
മിഡിൽ ഈേ�ൺ അർ��ിൽ) അതിെന ഒരു
മതെമേ�ാ “ഇസം (ism)” എേ�ാ വിളി�ാൻ കഴിയി�.
ഈ അതിബൃഹ�ായ ഒ�ിെന ന�ുെട
മുൻവിധികള�െട ഇടു�ിയ േ�ഡായറിൽ പൂ�ിയിടാനു�
വൃഥാ�ശമെ� െചറു�ുക എ�ത് അതിെ�
സ��തയും ബഹുത�വും കെ��ു�തിനു�
ആദ�പടിയാണ്.

സനാതനധർ�ം ഒരു �പവാചകേന�ാൾ ൈദവെ�േയാ
യാഥാർ��െ�േയാ േക��ീകരി�് വിവരി�ിരി�ു�ു.
സി�ാ��െളേയാ വിശ�ാസ�െളേയാ അ�ാെത
അനുഭവെ� അടി�ാനമാ�ി, ഉ�വ�ിന് ഒരു
നി�ിതതീയതിയി�ാെത, സർ��ര�ാമിയായതും
േ�ശ�� മായതും മറയി�ാ�തും എ�ും
ഉൾെ�ാ���തും നാനാത��ിൽ ഏകത�െ�
പി�ുണയ്�ു�തും പൗേരാഹിത�പരമായ
അധികാരമി�ാ�തും ആണിത്. ഹി�ുമതെ�
ൈവദികധർ�ം (േവദ�ളിൽനി�് ഉ�വി� ധർ�ം)
എ�് സൂചി�ി�ിരി�ു�ു. അതിെ�
സേഹാദരമത�ളായ ൈജനമതം, ബു�മതം, ചാർവാകം



എ�ിവെയ അൈവദികധർ�ം (േവദ�ൾ
ആധാരമാവാ�ത്) എ�് വിളി�ു�ു. ഈ
മത�െളെയ�ാം ഒരു വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ
കൂ�ിേ�ർ�് ധാർ�ികമതം എ�ു പറയു�ു

ഹി�ുമത�ിെ� വിവിധ വീ�ണ�ളിലും
ധാരകളിലും മനുഷ�ജീവിത�ിെ� നാല്
ല���െള�ുറി�് പറ�ുകാണു�ു�്.
പുരുഷാർ��ൾ - ധർ�ം (ന�, ധാർ�ികത,
സദാചാരമൂല��ൾ), അർ� ഥം (ഭൗതികാഭിവൃ�ി
േതടൽ), കാമം (ആന�ം, സ്േനഹം, മനഃശാസ്�തപരമായ
മൂല��ൾ), േമാ�ം (ആ�ീയമൂല��ൾ,
സാ�ാത്കാരം) ഇവയാണ്. അവസാനം പറ�താണ്
ഹി�ുമത�ിെ� ആത��ികല��ം. മ�ു െപാതുവായ
ഘടക�െള� നിലയിൽ മനുഷ�ജീവിത�ിെ� നാലു
ഘ��ളായ നാല് ആ�ശമ�ളും നമു�് കാണാം:
�ബ�ചര�ം (പഠനം), ഗാർഹ��ം (കുടുംബജീവിതം),
വാന�പ�ം (വിരമി�ൽ), സ��ാസം (ത�ാഗം)
എ�ി�െന. മെ��ാ ഘ��ളുെടയും
പൂർ�ീകരണ�ിനും വികാസ�ിനും “േശഷം”
സന�ാസം സംഭവി�ു�ു എ�ത് ഇവിെട വീ�ും
�ശ�ിേ��താണ്. സാ��ദായികമാ`യി
ഹി�ുമത�ിെ� സേ�ശം ഇ�പകാരമാണ് എ�ു പറയാം:
ൈദവികത നി�ളിലു�്, േവദശാസ്�ത�ളിെല
ഉപേദശ�ൾ പി�ുടരുക, �പബു�നായ ഒരു ഗുരുവിെന
സ�ീകരി�ുക, േയാഗ (ലളിതമായ
വ�ായാമ�ൾ���റമു� ത��ചി�) ആചരി�ുക,
മനുഷ�െ� അ��ിത��ിെ� ആത��ിക ല��ം
ൈകവരി�ുക, അത് അ�തയിൽനി�ും
ബ��ളിൽനി�ുമു� േമാചനമാണ് (�ശ�ി�ുക,
പരിമിതവും സ�ീർ�വുമായ േലാക�ിൽനി�ന്
സ�യം േമാചിതരാകാൻ ഞാൻ പറയു�ി�). ആ
മത�ിെ� േപരുതെ� (സനാതനധർ�ം) മനുഷ�െ�



ൈദവികസ�ഭാവ�ിെ� പൂർ�ീകരണെ�യും
വികാസെ�യും സൂചി�ി�ു�ു.

പാ�ാത�സമൂഹ�ൾ�് ഹി�ുമത�ിൽ താ��ര�ം
േതാ�ി. അത് �പധാനമായും േക��ീകരി�തും
േപാഷി�ി�തും ഇം�ീഷ് സംസാരി�ു� യുൈണ�ഡ്
കിങ്ഡ�ിലും യുഎസ്എയിലും ആണ്. അ�െന
വിേദശ�ളിെല�ിയ ഹി�ുമതം ഒരു പരിധിവെര
പാ�ാത�വൽ�രി�െ�ടുകയും അതിനുേശഷം
ആേഗാളവൽ�രി�െ��് ലളിതമായ രൂപ�ിൽ
ഇ��യിെല ആധുനികതലമുറകളിേല�് മട�ിവ�ു.
ഹി�ുമത�ിെ� ൈചതന��ിെ� ഉ�വ�ാനമായ
പുരാതനമായ ഗുരുപാര�ര�ം പതുെ� വികൃതമായി.
ഇൻ�� റ് കാ�ിേപാെല സാ�ാത്കാരവും ഇൻ��റായി
മാറിയിരി�ു�ു. വിര�ിയും ദശാ��ളുെട തപ�ും
�ിരമ�ാ� േബാേധാദയ�ിന് വഴിമാറി.
�ാേനാദയം തത്�ണമായി മാറിയിരി�ു�ു.
അ�ട��ിനും ധാർ�ികത��ും പകരം വ�ാേമാഹം,
ൈവചി�ത�ം, അസ�ാർ�ികത എ�ിവ തൽ�ാനം
ൈകയട�ി. ലളിതമായി പറയാം. ഹി�ുമത�ിെല ഈ
അതിേവഗ�ിെ� വഴി ആധുനികേലാക�ിെല
“ധർ��ിെ� ദുരുപേയാഗവും ഗുരു��ാരുെട
അഴിമതിയും” എ� �പ��വുമായി ബ�െ�ടു�ാൻ
നെ� സഹായി�ു�ു. അതിെ� അനു�ഗഹ�ളിൽനി�്
�പേയാജനം േനടു�തിെനാ�ം
അപകടസാധ�തകളിൽനി�് സ�യം സംര�ി�ു�ത്
എ�െനെയ�ും നമുെ�ാരുമി�് പരിേശാധി�ാം.

b. വിശു��ഗ��ൾ

ഇനി�റയു� ചാർ�ിൽനി�് കാണാൻ
കഴിയു�തുേപാെല, ഇ��ൻ�ഗ��ൾ അെ��ിൽ
വിശു��ഗ��ൾ നിരവധിയാണ്, അവ മൂ�് �പധാന
വിഭാഗ�ളായി തരം തിരി�ിരി�ു�ു:

്



1. �പാഥമിക�ഗ��ൾ - േവദ�ൾ. അതായത്
സംഹിതകൾ, ആരണ��ൾ, �ബാ�ണ�ൾ,
ഉപനിഷ�ു�ൾ. ഇവയാണ് “�ശുതികൾ”
എ�റിയെ�ടു�ത്. അതായത്
വാെമാഴിയാൽ േക�ുപകർ�� എ�ർ�ം.
അ�െന പകർ�ുെകാടു�െ���വ�
ശാശ�തമായ അറിവ്, മാനുഷികേമാ
ൈദവികേമാ അ�ാ�ത്.

2. ര�ാംനിര �ഗ��ൾ - ധർ�-ശാസ്�ത�ൾ,
ധർ� �ഗ��ൾ.

3. മൂ�ാംനിര �ഗ��ൾ:- പതിെന�്
പുരാണ�ളും ഇതിഹാസ�ളും (രാമായണം,
മഹാഭാരതം354 പിെ� ഭഗവദ്ഗീതയും.
ഇവിെട ഭഗവദ്ഗീത മഹാഭാരത�ിെ� ഒരു
അധ�ായമാെണ�ിലും ഒരു �ഗ�മായി
പരിഗണി�െ�ടു�ു. പുരാണ�ൾ
അെ��ിൽ “��ൃ തികൾ” ഓർെ�ടു�്
എഴുതിയവയാണ്. ഇവെയ്�ാ�ം പതിെന�്
ഉപപുരാണ�ളും ഉെ��റിയുക.

�പാഥമിക�ഗ��ൾ ആധികാരികമായി �ാപി�െ��
�പമാണ�ളാണ്. അവ പരി��രി�ാനാവി�. അവയിൽ,



ഉപനിഷ�ു�ളാണ് ആദ�ം എഴുതിയത്. പേ�
എേ�ാൾ എ�് കൃത�മായി അറിയി�. അതിെ�
കാതലായ ഭാഗം എഴുതിയത് ബിസി 7-ാം നൂ�ാ�ിനും
അ�ാം നൂ�ാ�ിനും ഇടയിലാെണ�ാണ് പറയെ�ടു�ു.
മധ�കാലഘ�ംവെര അവ പരി��രി�െ��ു.
മനഃപാഠമാ�ുകയും പാരായണം െച�ുകയും െചയ് ത,
ഏ�വും �പധാനെ��തായി കരുതു�െ�ടു�ത്
പ��െ��ം ആെണ�ിലും ഇവ െമാ��ിൽ
ഇരു�ൂെറ�മു�്.

േനെരമറി�്, പുരാണ�ൾ (മൂ�ാംനിരയിൽെ��
�ഗ��ൾ) ഏകേദശം ര�് സഹ�സാ��ൾ�ിടയിൽ
പരിഷ്�രി�ുകയും പൂർ�ിയാ�ുകയും െച��ു. 11-ാം
നൂ�ാ�ിനും 16-ാം നൂ�ാ�ിനും ഇടയിലു�
കാലഘ��ിലായിരു�ു അത്. ഹി�ുമത�ിൽ
തിയതികൾ േരഖെ�ടു�ുക എ�ത് വളെര
ബു�ിമു�ു� കാര�മാണ്. കാരണം ഇ���ാർ
ഒരി�ലും ചരി�ത�ിെ� കണിശതയ്�് വലിയ
�പാധാന�ം നൽകിയി�ില�. യുഗ�ളുെട (ഹി�ുമത�ിെല
4 യുഗ�ൾ) കണ�ുകൾ േജ�ാതിശാസ്�ത
കണ�ുകളാണ്. അത് ഇ�് ചരി�തം േരഖെ�ടു�ു�
രീതികളുമായി േയാജി�ു�ി�. നൂ�ാ�ുകളായി
പുരാണ�ൾ പരിഷ് കരി�െ�ടുകയും
നവീകരി�െ�ടുകയും െചയ് തിരി�ു�തിനാൽ
അവയുെട കൃത�മായ കാലഗണന നിർ�യി�ാൻ
�പയാസമാണ്. പ�ിത�ാർ�ിടയിൽ ഇത് ചർ�
െച�െ�ടു�ുെ��ിലും ഇവ േവദകാലെ�തായി
കണ�ാ�െ�ടു�ി�355.
ഇതിഹാസ�ളിെലാ�ിേല�ു� അമൂല�വും
അനിവാര�വുമായ �പേവശനകവാടമാണ് ഭഗവദ്ഗീത.
അതിൽ േവദാ�ം, മെ�ാരുതര�ിൽ പറ�ാൽ
േവദ�ളുെട പരിപൂർ�ത പറ�ു�ാപി�ിരി�ു�ു.

പുരാണ�ളുെടയും ഇതിഹാസ�ളുെടയും കർ�വ�ം
എ�ു പറയു�ത്, േവദാ��ിെല



നിഗൂഢസി�ാ��െളയും ഉപനിഷ�ുകളുെട
ത��ചി�കെളയും ആധാരമാ�ി, അവ ജന�ൾ�്,
�പേത�കി�് പ�ിത�ാര�ാ�വർ�്
�പാപ�മാ�ു�തിനായി അവെയ ജനകീയമാ�ുക
എ�താണ്. അ�െന െച�ു�തിലൂെട, പുരാണ�ൾ
അവെയ സർ�വി�ാനേകാശ�ളാ�ി മാ�ു�
എ�ാ�രം കാര��ളും ൈകകാര�ം െച�ു�ു. ഇ�്
ഹി�ുേദവാലയ�ിൽ നിലനിൽ�ു� എ�മ�
േദവീേദവ�ാരുെട ഉ�വം പുരാണ�ളിൽനി�ാ�;
യാഥാ�ിതിക �പാഥമിക�ഗ��ളിൽ നി��.
ക��ിതകഥകൾ മുതൽ വ��ു തകൾ,
�പാേയാഗികനിർേ�ശ�ൾ , അമൂർ�ത��ചി�,
സൃ�ിയും സംഹാരവും, പുരാണ�ൾ, േ��ത�ളും
തീർ�ാടന�ള�ം, ആചാര�ൾ, ജീവിതവും മരണവും,
രാജാ��ാരുെടയും േദവ�ാരുെടയും വംശപാര�ര�ം,
വീര�ാർ, ഋഷിമാർ, േദവതകൾ, �പപ�ശാസ്�തം,
�പപേ�ാത് പ�ിസി�ാ�ം, ധാർ�ികത,
ൈദവശാസ്�തം, �പപ��ിെല ൈദവികയിടെപടൽ,
മനുഷ�കാര��ൾ, �പണയകഥകൾ, ഐതിഹ��ൾ,
നാേടാടി�ഥകൾ, ചരി�തം, ഭൂമിശാസ്�തം,
ൈവദ�ശാസ്�തം, വ�ാകരണം, സുഗ��ദവ��ൾ,
ധാതുശാസ്�തം, േജ�ാതിശാസ്�തം, കല�റുകൾ,
ചട�ുകൾ, ആേഘാഷ�ളും ഉ�വ�ളും, കലകൾ
എ�ി�െന വിവിധ വിഷയ�ൾ പുരാണ�ൾ
ൈകകാര�ം െച�ു�ു. െപാതുവായി ഭ�ിയുെട
പ�ാ�ല�ിൽ ൈദവ�ളും മനുഷ�രും ത�ിലു�
ബ�ം �ാപി�ുകയാണ് പുരാണ�ൾ െച�ു�ത്.
അ�െന അവയിൽ ൈദവകൃപ, സാധനേയാടു� ഭ�ി,
ൈദവ�ിൽനി�ു� അനു�ഗഹം മുതലായവ
കെ��ാനാവു�ു. അവ സം��ൃ ത�ിലും
�പാേദശികഭാഷകളിലും എഴുതിയിരി�ു�ു. ഓേരാ
പുരാണ�ളും ഓേരാ �പേത�ക േദവതയ്�് �പാധാന�ം
നൽകു�ു. ഉദാഹരണ�ിന്, എ�ാ ദിവസവും രാവിെല A
യുെട �ാപന�ിൽ പാരായണം െച�െ�ടു�



ലളിതാേദവിയുെട 1000 നാമ�ളുെട ��ു തി
�ബഹ് മാ�പുരാണ�ിൽ ഉൾെ�ടു�താ�.
ഗുരുഗീതയുെട ഉ�വം ���പുരാണ�ിൽനി�ാ�.
പുരാണ�ൾ ഭ�ി�ഗ��ളാെണ�് െപാതുവായി
കണ�ാ�ാം. ഇത് അ��ം അസംബ�മാെണ�ു
േതാ�ിേയ�ാം. അവ പാര�ര��ിെ�
അവിഭാജ�ഘടകവും ഹി�ുസംസ് കാര�ിൽ കാര�മായ
സ�ാധീനം െചലു�ു�തുമാെണ�ിലും,
�പാഥമികാടി�ാന�ഗ��ളുെട
യാഥാ�ിതികാധികാരെ� �പതിനിധീകരി�ു�ി�.
ഉപനിഷ�ു�ളിെലേ�ാെല “അറിയുക” എ�
വാ�ിനുപകരം “സ്േനഹം” എ� വാ�് �പധാനമായി
ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ു എ�ു നമു�് െപാതുെവ പറയാൻ
കഴിയും. �പേത�കി�് �പേയാജനമി�ാ�ത് എ�ു
േതാ�ു�, ചി�, യു�ി, മനനം, ഏകാ�ഗത എ�ിവ,
പുരാണ�ളിൽ ഈശ�രേനാടും ഗുരുവിേനാടുമു�
സ്േനഹ�ാലു� സ�ൂർ�മായ സ�യംസമർ�ണ�ി�
(അതായത് ശരീര�ിെ�യും മന�ിെ�യും
സ��ു�ളുെടയും സമർ�ണം) വഴി മാറു�ു.

അതിനാൽ ഗുരു എ� സ���വും നിലവിലു�
ദുരുപേയാഗ സാധ�തയും ഉപനിഷ�ു�ളിൽനി�ാ�
ഉ�വി�െത�് വ��മായി ഉറ�ി�ുപറയുവാൻ
�പയാസമാണ്. അ�െന ആെണേ�ാ അെ�േ�ാ
പറയാം: മു�് അ�ായിരു�ു, പി�ീട് തീർ�യായും
അെത. ഉപനിഷ�ു�ളിൽനി�ാ� ഈ ആശയം
ഉടെലടു�ത്. അവിെട അത് �ഹസ�മായി
പരാമർശി�െ���. പി�ീടത് പുരാണ�ളിൽ ഇ�െ�
നിലയിേല�് പരിണമി�ു. ബിസി ഏഴാം നൂ�ാ�ിനും
അ�ാം നൂ�ാ�ിനുമിടയിൽ (അതായത് 2700
വർഷ�ിനും 2500 വർഷ�ൾ�ു മു�്)
ഉപനിഷ�ു�ളും എ.ഡി 11-നും 16-ാം നൂ�ാ�ിനും
ഇടയിൽ (അതായത് 1100 വർഷ�ിനും 600 വർഷ�ിനും
മു�്) പുരാണ�ളും എഴുതെ��താെണ�് നാം
ഓർ�ണം. അതായത് ഉപനിഷ�ു�ളുെട രചനയുെട



ആരംഭ�ിനും പുരാണ�ളുെട രചനയുെട
അവസാന�ിനും ഇടയിലു� കാലഘ�ം 2,000
വർഷമാ�. ഇ��ൻ ഉപഭൂഖ��ിെല പുരാണ�ളുെട
മധ�കാല-സാമൂഹിക�ിതി ഇ�െ�
സമൂഹ�ിൽനി�് തിക�ും
വ�ത���മായിരു�ുെവ�ിൽ, ര�്
സഹ�സാ��ൾ�ുമു�് എ�ായിരി�ും?
ഉപനിഷ�ുകളുെട തുട��ിൽ പരാമർശി� ഗുരു
എ� സ�ല് പം ര�് സഹ�സാ��േളാളം പരിണമി�ു
എ�് ഇതിൽനി�ും മന�ിലാ�ാം. എ�ാൽ അറു�ൂറ്
വർഷ�ൾ�ുേശഷം ന�ുെട ആധുനികസമൂഹ�ളിൽ
പരിണാമം സംഭവി�ുവരു�തിനുമു�് അ�െനെയാരു
മാ�ം വേ�ാ എ�ത് ചി�നീയമാണ്. (അെ��ിൽ
ഒഴു�ിെനാ�ു� നീ�ം എ�് പറയേണാ?)

കൂടാെത, ഉപനിഷദ് എ� പദ�ിെ� ഉല് പ�ി
വി�ാന�പദമാണ്: ഉപ-നി-ഷദ് (“അരികിൽ-താെഴ-
ഇരു�”്) അെ��ിൽ ഗുരുവിെ� അടു�് (കൃത�മായി
�ഗഹി�ു�തിനുേവ�ി), കാൽ�ൽ (വിനയെ�
സൂചി�ി�ു�ു - താണനിലെ� നീേരാടൂ)
ഇരി�ു�തിെന സൂചി�ി�ു�ു. �ശ�ി�ൂ, ഗുരുവിെ�
കാൽ�ലിരി�ു�ു എ�ാണ് അർ�ം. അ�ാെത അ��ം
ഹാസ�ാ�കമായി പറ�ാൽ A യുെട അവിെട
സംഭവി�ു�തുേപാെല “എെ� മടിയിൽ- ആലിംഗനം
-െച��ുെകാ�”് എേ�ാ “എെ� മു�ിൽ-മു�ിൽ-
ഇരി�ുക” എേ�ാ “എെ�-കൂെട-കിട�ൽ” എേ�ാ
വിളി�െ�ടു�ി�.

 

c. ആചാര��ാരും ഗുരു��ാരും: -

ഉപനിഷ�ു�ളിൽ അ��ാപകൻ ഒരു ആചാര�നാണ്.
ഈ വാ�് ആചാര�ിൽനി�ാ� വ�ിരി�ു�ത്;
ഒ�ുകിൽ �പമാണ�ിൽ അെ��ിൽ ത���ിൽ. ഇത്
ഒരു നിയമെ�േയാ �പവർ�നരീതിെയേയാ



സൂചി�ി�ു�ു. അന�ുക, �പവർ�ി�ുക, നട�ുക,
െപരുമാറുക, ചലി�ുക, പരിശീലി�ുക എെ�ാെ�
അർ�മു� “ചര” എ�തിൽനി�ാ� ഉരു�ിരി�ത്.
ഉദാഹരണ�ിന്, “�ബ�ചാരി”യിെല “ചാരി” എ�തിന്
ചലി�ുക, നട�ുക, ജീവി�ുക എെ�ാെ� അർ�ം
ഉ�തുേപാെല. ആചാര�ൻ നമു�് സ�രി�ാനു�
പാത നിർ�യി�ു� ത���ൾ ൈകമാറു�ു. ഗുരു
എ�തിൽനി�ു വ�ത���മാണിത്, “ഗു + രു” എ�
പദ�ിെ� അർ�ം “അ�കാരെ�
ഇ�ാതാ�ു�ത3്56” എ�ാണ്. ആചാര�െ�യടു�് ഒരു
വിദ�ാർ�ി�് �പയത്നം, പഠനം, മന�ിലാ�ൽ,
അ�ട�ം എ�ിവെയ�ുറി�ു� ഒരു ധാരണയു�്.
അതിനനുസരി�് അവൻ നീ�ുകയും െപരുമാറുകയും
പരിശീലി�ുകയും േവണം. ഗുരു അേദഹ�ിൽ
നി�ുവരു� �ാേനാദയെ� ആ�ശയി�ാൻ
ഊ�ി�റയുേ�ാൾ, ആചാര�ൻ നെ�
ആ�രികഗുരുവിേല�് നയി�ു�ു. ചരി�തം
േനാ�ിയാൽ, ആചാര��ാർ ആഴ�ിൽ പഠി�ുക
മാ�തമ�, ദീർഘകാലപരിശീലന�ിലൂെട
ആ��ാ�ികമാർ��ിൽ സ�യംപരിവർ�നം
സംഭവി�ി�ു�വരുമാണ്. ത�ളുെട േമഖലയിൽ
വിദ��രായതിനാൽ, അവർ അ��ാപന�ിൽമാ�തം
ഒതു�ാെത, ത�ളുെട ആശയ�ളുെട േ�ശ�� ത
�ാപി�ാൻ മ�് വിദ�ാലയ�ളിൽനി�ു�
പ�ിത�ാരുമായി ബൗ�ികമ�ര�ളിൽ
ഏർെ�ടുകയും െച��ിരു�ു. അവർ വിഭാഗീയചി�ാഗതി
ഉ�വരാവാം; ഒരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ
ഗുരു��ാരും. അവരുെട കാര��ിൽ, ഏെത�ിലും
പാര�േര�തരരീതിയിൽ േനടിയ അനുഭവം അവരുെട
�പഭാഷണെ� പരിമിതെ�ടു�ും. ഗുരു
േവദശാസ്�ത�ൾ പഠി�വനാകണെമ�ി�; അയാൾ�്
ശാസ്�ത�ാനം ഉ�ായിരി�ണെമ�ി�.
അ�പതീ�ിതമായി ഉദ് ബു�നാകുക, ഒരു ദർശനം



അെ��ിൽ തേപാനി�ദ എ�ിവയിൽനി�് അവെ�
അനുഭവം ഉ�ാകാം. ഗുരു തെ� അറിവും അനുഭവവും
മാ�തമ� ൈകമാറുക, നിർഭാഗ�വശാൽ അവെ�
അ�ത, മുൻവിധികൾ, പ�പാതം എ�ിവയും
കൂടിയാണ്. അത് അപകട�ിലാ�ു�താണ്. ഈ
സാ���ിെ� സ�ർഭം ഓർ�ു�ുേ�ാ?

എ�ിരു�ാലും, ഗുരു, ആചാര�ൻ എ�ീ പദ�ൾ
ഒരർ��ിലെല��ിൽ മെ�ാരർ��ിൽ ഉപേയാഗി�ാം,
ഇ��ൻ പാര�ര��ിൽ �ാനി, സി�ൻ, േയാഗി, മുനി,
ഋഷി തുട�ിയ സമാനാർ��ള�� പദ�ൾ
നിലനിൽ�ു�ു. �ാനി പരമമായ (ആ��ാനം)
അറിവ് േനടിയിരി�ു�ു. സി�ൻ, പൂർ�ത േനടിയവൻ,
ഒേ�ാ അതിലധികേമാ ശ�ികളിൽ �പസി�ൻ. േയാഗി
േയാഗയുെട ല��ം പൂർ�ീകരി�ുകയും
സാ�ാത്കരി�ുകയും െച�ും, ഋഷി അെ��ിൽ മുനി,
ഉൾ�ാഴ് ച ഉ�വനാണ്. സൂ��തയും സ�ർഭവ◌ുംവ�്,
ഈ പദ�ൾ ഒേര കാര�ം അർ�മാ�ു�വയാകാം.
നാലുേപരിൽ ആരും തെ� ഗുരുേവാ ആചാര�േനാ
ആകണെമ�ി�. അേത സമയം, കാലം െച�ുേ�ാൾ
ചില ആചാര��ാർ സംശയാ��ദമായ കഥാപാ�ത�ളായി
അറിയെ�ടു�ു.

 

d. േവദ�ളിെലയും
ഉപനിഷ�ുകളിെലയും ഗുരു

േവദ�ളിൽ �പേത�കി�് ഋേഗ�ദ�ിൽ (IV.5.6),
ആ��ാന�ിെ� �പേചാദനാ�കമായ
ത���ളുെട േ�പരകശ�ികൾ അ�ിേദവൻ ഇ��ൻ
എ�ിവരാണ്. മനുഷ�െ� ഇടെപടൽ കർശനമായി
പരിമിതെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. അതിൽ ൈവദിക
ൈദവ�ളുെട �പീതി�ാണ് ആ��ാനം
േനടു�തിെന�ാൾ �പാധാന�ം. ന�ുെട യുഗ�ിന് 3,000

്



വർഷ�ൾ�ുമു�ു�, അതായത് 5,000
വർഷ�ൾ�ുമു�ു� സ�ല് പ�െള�ുറി�ാണ് ന�ൾ
ഇവിെട സംസാരി�ു�െത�് ഓർ�ുക.

2,500 വർഷ�ൾ�ുമു�് ഉപനിഷ�ുകളിൽനി�്
നമുെ��ാണ് കെ��ാൻ കഴിയുകെയ�് േനാ�ാം.

ഛാേ�ാേഗ�ാപനിഷ�3്57 IV.9.3-ൽ, സത�കാമൻ തെ�
ഗുരു ഗൗതമെന സമീപി�ു�ു. ഇവിെട ഗുരുസൂചകമായി
ആചാര�ൻ എ�ുപേയാഗി�ിരി�ു�ു.

ൈത�ിരിയ�ിൽ III.1.1-ൽ358, ഭൃഗു തെ� പിതാവും
ഗുരുവുമായ വരുണെന സമീപി�ു, “�ശീമൻ, എനി�്
�ബ�െ� പഠി�ി�ു തരൂ!” എ�േപ�ി�ു�ു.
ഉപനിഷ�ു�ൾ�പകാരം �ബ�െ� അഥവാ
പരമാ�ാവിെനയാണ് ൈദവമായി ക�്
ആരാധി�ിരു�ത്359. ഇ�് കാണു� പുരാണൈദവ�ൾ
അ�ു�ായിരു�ി�; ഗുരു- ആചാര��പേയാഗ�ളും
ഉപേയാഗ�ിലി�ായിരു�ു.

1.2.8360 :- കേഠാപനിഷ�ിൽ അ��ാപകെന�ുറി�്
പരാമർശമുെ��ിലും �പേത�കി�് �ാനേ�െരാ�ും
കാണു�ി�. സ�യം പഠി�ാൻ കഴിയാ��ത
സൂ�് മമായ വിഷയ�ൾ മെ�ാരു വ��ിയിൽനി�്
(അനന�) പഠി�ു�തിെന സൂചി�ി�ു�ിട�ാണ്
അ��ാപകപരാമർശമു��. അർഹതയില�ാ� വ��ി
പഠി�ു�തിെന�ുറി�ും പരാമർശി�ി���് (അവേരന
-നേരന). 3,000 വർഷ�ൾ�് മു�്, െപാളി�ി�ൽ
കറക്ട്െന�് (മ�ു�വെര വിഷമി�ി�ു� വാ�ുകൾ
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ുക) എ�ത് ഒരു �പവണത
ആയിരു�ി� എ�ത് �ശ�ി�ുക.

ഗുരു എ� പദം �പേയാഗി�െ��ുകാണു� ചുരു�ം
ചില ഉപനിഷ�ു�ളിൽ ഒ�ാണ് േശ�താശ�തരം
VI.23361. ബി സി അേ�ാ ആേറാ നൂ�ാ�ുകളിലാണ് ഈ



ഉപനിഷത്കാലെമ�് കരുതെ�ടു�ു. ൈദവെ�യും
ഗുരുവിെനയും ഒേര മാഹാ��േ�ാെട
ആരാധി�ു�തിെന�ുറി�് അതിൽ
എടു�ുപറയു�ു�്. 113 േ�ാക�ളിൽ ഒരു േ�ാകം,
ൈദവം തെ�യാണ് �ാനിയായ മനുഷ� ഗുരുവിലൂെട
ശിഷ�െന ഉപേദശി�ു�ത് എ�റി�ുെകാ�്,
ആ��ാന�ിേല�് നയി�ു� അറിവ് േനടു�തിന്
ഗുരുവിെ� �പധാന പ�ിെന അടിവരയിടു�ു, മാ�തമ�
ഈശ�രേനാടും ഗുരുവിേനാടും ഭ�ി (ഭ�ി എ�
പദവും ഇവിെട �പത��മാകു�ു) ഉ� സാധകനിൽ
മാ�തേമ ഗുരുവിെ� ഉപേദശം ഫല�പദമാകൂ എ�ും
പറയു�ു. അതിനാൽ ഗുരു ഒരു വാഹകൻ മാ�തമാണ്.

മു�േകാപനിഷ�ിൽ I.2.12362, േവദ�ളിൽ
(േ�ഷാ�തിയം) പരിപൂർ�മായ അറിവും അവ ആഖ�ാനം
െച�ുകയും അവയുെട ഉ�ട�െ��ുറി�ു
ധാരണയു�വനും �ബാ�നി�� നുമായ ഒരു ഗുരുവിെന
സാധകൻ സമീപി�ണെമ�് പരാമർശി�ു�ു.

അേ�ാൾ �പധാന ഉപനിഷ�ുകൾ ഉൾെ�ാ���
ഏതാ�് 1,500 േ�ാക�ളിൽ െവറും “2” എ�ം ആണ്
ഇ�റ�ത്. ശരി, എ�ാൽ ഇതുവ�് ഇ�്
നമു�റിയാവു� ഗുരു ആരാധനയുെട പാര�ര�ം
ഉപനിഷത് കാലഘ��ിലാണ് ഉ�വി�ത് എ�്
അവകാശെ�ടു�ത് അൽ�ം ധാർ��മാ�. ഈ േപായി� ്
പി�ീട് കൂടുതൽ വിശദമായി പറയാം.

േവദാ� ത��ചി�യുെട അടി�ാനം
യു�ിസഹമായ ന�ായവാദ�ിലും മനന�ിലും
അധി�� ിതമാണ്. ഇത് ൈദവവചനെ��ുറിേ�ാ
മതപരമായ കൽ�നകെള�ുറിേ�ാ അ�. ത���ൾ
ചർ� െച�ാവു�താണ്, അവ േചാദ�ം െച�െ�ടാം,
കാരണം അവയും ഇേത ആ�ീയ
സത�ാേന�ഷണ�ിെ� ഫലമായു�താണ്. േചാദ�ം
െച�ലും ഉ�ര�ൾ േതടലും, േനതി-േനതി (ഇത�-
ഇത�) എ� സമീപന�ിലൂെട ആശയ�ൾ



അടു�ുകയും അരിെ�ടു�ുകയും െച�ു�ത്
സത�െ� അറിയുവാൻ ഉപേയാഗി�ു� അധ�ാപന
രീതിയാണ്.

ചി�യായ േവദാ�പഠനം സാ��മാകു�ത് നാലു
ഭാഗ�ളിലൂെടയാണ്: വിേവകം, �ശവണം, മനനം,
നിധിധ�ാസനം.

1. വിേവകം: ശാശ�തവും �ണികവും
ത�ിലു� വിേവചനം, ആ�ീയമാർ��ിെല
പുേരാഗതി�് അനുകൂലവും ഹാനികരവും
ത�ിലു� തിരി�റിവ്.

2. �ശവണം: �ശ�േയാെട േകൾ�ുകയും
പഠി�ുകയും െച�ുക.

3. മനനം: ആവർ�ി�� ചി�ി�ുറ�ി�ുക.
4. നിധിധ�ാസനം: �ാന

ത���െള�ുറി�ു� ധ�ാനം, ഒരു
ൈവ�ാനിക �പ�കിയ.

ഈ സമീപനം ഗുരുവുമായു� ബ�െ�
സംബ�ി�തും െപാതുവായതുമാണ്. ആചാര�നും
വിദ�ാർ�ിയും ത�ിലു� ബ��ിെ�
അടി�ാന�ളിെലാ�ായ േചാദ�ം െച�ൽ ഇത്
ശ�ിെ�ടു�ു�ു. ഗുരു-ശിഷ� ബ��ിെ�
അടി�ാന തത�ം നമു�് ഓർ�ാം.

 

e. പുരാണ�ളിെല ഗുരുവും ൈദവവും

ഏകേദശം 1,000 വർഷ�ൾ�് േശഷമു� പുരാണ�ൾ
എ�ാണ് പറയു�െത�് േനാ�ാം (400,000 േ�ാക�ൾ).
ഗുരുവിെന�ുറി�ു� പരാമർശ�ൾ അനവധിയാണ്,
ശിഷ�െന നയി�ാൻ ഗുരു നട�ിയ ഇടെപടലുകളുെട
അ�ുത കഥകളും ഐതിഹ��ള�ം ധാരാളമു�്.



ഗുരുവിെന �പകീർ�ി�ു� ഗുരുഗീതയിലൂെട
അറിയു� ���-പുരാണം (8-ാം നൂ�ാ�്) കൂടുതൽ
സ് പഷ് ടവും സമ�ഗവുമാകാൻ സാധ�തയി�.
ചുരു��ിൽ, ഗുരു നി�ൾ-ആ�ഗഹി�ു�തും-
ഇനിയും കൂടുതൽ-ആ�ഗഹി�ു�തുമാകു�ു: അേ�ഹം
�ബഹ് മാവ്  (സൃ�ികർ�ാ�), വി��ു  (�പപ�െ�
സംര�ി�ു� ൈദവം), മേഹശ�രൻ (മഹാനായ
വിനാശകൻ) ആകു�ു; ഗുരുവാണ് പൂർ�മായ ൈദവം,
ഈ ഗുരുവിന് എെ� അഭിവാദ��ൾ”363. അെ��ിൽ
“അേ�ഹ�ിെ� രൂപമാണ് ധ�ാന�ിെ� ഉറവിടം
(പാഠപരമായി, േവര്), അേ�ഹ�ിെ� പാദ�ളാണ്
ആരാധനയുെട ഉറവിടം, അേ�ഹ�ിെ� വാ�ുകളാണ്
മ���ിെ� ഉറവിടം, അേ�ഹ�ിെ� കൃപയാണ്
േമാ��ിെ� േക��ം.”364 100 മുതൽ 400 വെര
(പതി�ിെന ആ�ശയി�്) േ�ാക�ൾ ഉൾെ�ാ���
ഗുരുഗീത, ഗുരുവിെനയും അേ�ഹ�ിെ� കൃപെയയും
ആരാധി�ു� േ�ാക�ളാൽ നിറ�ിരി�ു�ു.
േമാ��ിെ� പാതയിെല സാധകർ�്
അത��ാേപ�ിതവും ഒഴി�ുകൂടാനാവാ�തുമായ ഒരു
�ഗ�മായി ചില ആ�ീയ വിദ�ാലയ�ൾ ഇതിെന
കണ�ാ�ു�ു. ഇതിൽ �പകീർ�ി�തിെന�ാൾ
കൂടുതലായി പറ�ി�ു� മേ�െത�ിലും �ഗ�ം
സ�ൽ�ി�ാൻ �പയാസമാണ്. െതരെ�ടു� ഒരു
േ�ാകം ഞാൻ ഇവിെട വ�ാഖ�ാനി�ാം. അ�തെയ
കഴുകി�ളയാനും പുനർജ� ച�ക�ിൽ നി�്
േമാചി�ി�ാനും കഴിയുെമ�് കരുതെ�ടു� ഗുരുവിെ�
പാദം കഴുകിയ െവ�ം കുടി�ാൻ േ�പരി�ി�ു�
േ�ാക�ൾ നമു�് ഇതിൽ കാണാം. അേത ൈശലിയിൽ
ഗംഗ മുതലായ പുണ�നദികെള�ാൾ പുണ�േമറിയതാണ്
അേ�ഹ�ിെ� പാദ��ാന�ിൽ നി�് ഒഴുകു� ജലം
എ�ും പറ�ിരി�ു�ു. ശിഷ�െ� ഹൃദയം ഗുരുവിെന
പൂർണമായി ഉൾെ�ാ�ണം. ഗുരുവിെന
�പസാദി�ി�ു�തും അതിലധികമായതും എ�ാം നാം
സമർ�ി�ുകയും ചി�, വാ�്, �പവൃ�ി



എ�ിവയിലൂെട അേ�ഹ�ിെ� േസവന�ിൽ സ�യം
അർ�ി�ുകയും േവണം. സ��ം ശരീരവും ആ�ാവും
അേ�ഹ�ിന് സമർ�ിക◌്കണം. കൂടുതൽ കൃത�മായി
പറ�ാൽ, നി�ളുെട ശരീരം, നി�ളുെട ഇ��ിയ�ൾ,
നി�ളുെട ജീവശ�ി എ�ിവ മാ�തമ�, നി�ളുെട
ഭർ�ാവിെനയും/ ഭാര�െയയും, ചുരു��ിൽ
നി�ളുേടെത�് നി�ൾ കരുതു� എ�ാം തെ�
സമർ�ി�ണം. അേ�ഹ�ിെ� ദിവ�ശ�ി ആ േനാ�ം
��ർശി�ു� എ�ാ�ിെനയും �പകാശി�ി�ു�ു.
അവനാണ് പരമസത�ം. ൈദവ�ൾ നി�േളാട്
േകാപി�ാലും ഗുരുവിന് നി�െള ര�ി�ാൻ കഴിയും,
എ�ാൽ ഗുരു നി�േളാട് േകാപി�ാൽ ൈദവ�ൾ�്
േപാലും ഒ�ും െച�ാൻ കഴിയി�- തെ� ശിഷ��ാരിൽ
ഭയം ജനി�ി�ാൻ A ധാരാളമായി ഉപേയാഗി� ഒരു
ഉ�രണിയാണിത്. അേ�ഹ�ിെ� പാദ�ളിൽ നി�ു�
െപാടിയുെട ഏ�വും െചറിയ കണിക നെ� പുനർ��ം
എ� മഹാസമു�ദ�ിന് അ�ുറം െകാ�ുേപാകാൻ
പര�ാ��മായ പാലമാണ്. ഗുരുവിൽനി�ു നിർ�മി�ു�
ആ പരമമായ അറിവ് അവെ� കൃപയാൽ മാ�തേമ
േനടാനാകൂ; അത�നുരു�യായ ഭാര�െയേ�ാെല
നി�ളുെട ഗുരുവിെന എേ�ാഴും ഹൃദയ�ിൽ
നിറയ്�ുക.365

നാം ഈ േ�ാക�ൾ പഠി�ുകയും, എ�ാ ദിവസവും
അവ പാരായണം െച�ുകയും, അവയുെട
അർ�െ��ുറി�് ധ�ാനി�ുകയും, അവ ന�ുെട
ഗുരുവിെന അറിയി�ുകയും െച�ുേ�ാൾ, നാം
യു�ിയുെട സംര�ണ�ില�: അ�മായ ഭ�ിയുെട
േമഖലയിലാണ്, പഠന�ിെ�യും മനന�ിെ�യും
ച��ൂടില�. അതിപുരാതന ശാസ്�ത�ഗ��ളിെല
പര�രാഗത ത���ൾ ഉൾെ�ാ��� ഒരു ഗുരുവിെ�
ച��ൂ�ിൽ നി�� പഠി�ു�ത്; േചാേദ�ാ�ര
പഠന�ിൽ നി�ും നാം സമർ�ണ�ിേല�ും
വിശ�ാസ�ിേല�ും മാറി; അേ�ാൾ എ�ാം സാധ�മാണ്;



അമിതാസ�ിയും ദുരുപേയാഗവും േപാലും
ഗുരുവിേനാടു� ഭ�ിയുെടയും സമർ�ണ�ിെ�യും
�പകടനമായി േതാ�ും.

പുരാണ�ൾ ഉ�വി�് ഇേ�ാൾ 1,300 വർഷം
പി�ിടുേ�ാൾ, നാം മെ�ാരു സാഹചര��ിേല�്
മാറിയിരി�ു�ു: വിചി�തെമ�ു പറയെ�, ഗുരു
മനുഷ�െ� പരിണാമെ� �പതിനിധീകരി�ുേ�ാൾ,
അവെന ആരാധി�ു� �പായപൂർ�ിയായ ഒരു ശിഷ�ൻ,
അവെ� നിലവിലു� അവ�യിൽ നി�് താേഴ�്
േപായി ശിശുവായി മാറു�ു. വിദ�ാർ�ി
ഉപാധികളി�ാ� ശു�ഹൃദയനായ ഒരു�മ
ശിഷ�നാകാൻ കിണ�ു പരി�ശമി�ു�ു, വിേവകം
ത�ജി�് യു�ിഹീനമായതിെന സ�ീകരി�ു�ു,
സ�ാ�ശയത�ം വി�് അടിമ�മേനാഭാവെ� സ�ാഗതം
െച�ു�ു. ഉപനിഷ�ു�ൾ�് േശഷം േലാകം ഒരുപാട്
മാറിയി�ു�്. എ�ാ�രം �ാന�ഭംശ�ളും
അമിത��വും സാധ�മാണ്.

ഇതിെന ഇ�െ� സാഹചര�വുമായി താരതമ�ം െച�� ്
കാലഗണന �പകാരം സം�ഗഹി�ാം, കാരണം
ഇവെയ്��ാം അതിേ�തായ അന�രഫല�ളു�്.

⮚ 5,000 വർഷം മു�്, േവദ�ളിൽ,
പ�ഭൂത�ള�ാെത ൈദവ�േളാ
ഗുരു��ാേരാ ഇ�.

⮚ 2,500 വർഷ�ൾ�് മു�്, ഉപനിഷ�ുകളിൽ,
യാഥാർ� ത��മ�ാെത ൈദവ�ളി�; ഗുരു
എ� ആശയം 1,500 േ�ാക�ളിൽ െവറും
ര�ുതവണയാണ് പരാമർശി�െ��ിരി�ു��.
അതും ഒ�ിൽ �പധാനമായും
ആചാര��ാെര�ുറി�ാണ് പറയു�ത്.

⮚ 1,000 വർഷ�ൾ�് മു�്, പുരാണ�ൾ
ആവിർഭവി�േതാെടയാ� അസംഖ�ം



േദവ�ാരും ഗുരു��ാരും ഉടെലടു�ത്; ഒ�ം
ഭ�ി ഉദയം െകാ�തും അേതാെടയാണ്.

⮚ 21-ാം നൂ�ാ�്: 2 സഹ�സാ��ൾ�ുമു�്
�പത��െ��്, മധ�കാലഘ��ിൽ വികാസം
�പാപി� ഗുരു എ� �പ�ാനെ� യഥാർ�
ഗുരുസ�ൽ�വുമായി
താരതമ�െ�ടു�ാനാവി�. 2,000 വർഷ�ൾ�്
മു�ു� പൗരന് ഇ�െ�
സാമൂഹികാവ�യുമായി ഒരു ബ�വുമി�.

ഹാസ�ാ�കമായി പറ�ാൽ, ബാ�ിയു�വെയ
അേപ�ി�് പുരാണ�ളിൽ േദവ�ാരുെടയും
ഗുരു��ാരുെടയും �ാനം ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ
നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ, േവദ�ൾ
സാഹിത�വും ഉപനിഷ�ുകൾ
നാടകേവദിയുമാെണ�ിൽ, പുരാണ�ൾ സർ�സാ�.

 

f. സമകാലികജീവിത�ിൽ ഗുരുവിെ�
�ാനം.

ഗുരു എ�് പറയുേ�ാൾ, ഒരാൾ മാനസികവും
ശാരീരികവുമായ േരാഗശാ�ി ശ�ികളുെ��്
കരുതു� ആൾൈദവ�െള�ുറി�ാ� പറയുക. അവർ
�പേയാഗി�ു� നിഗൂഢമായ ൈസേ�ാെതറാ�ി
“ആ�ീയ ഉപേഭാ�ാവിെനയാണ”്
ആകർഷി�ു�തല�ാെത േവദപാഠം, ദാർശനിക
പരി�ാനം, അെ��ിൽ ആ�ീയ േന��ൾ
എ�ിവയ്�ായി ത�ാെറടു�ു� പര�രാഗത
സാധകെനയ�. കൂടുതൽ സാധാരണ മനുഷ�രിൽ, ഒരു
ശിഷ�െ� ജീവിത�ിെല ഏ�വും മഹ�ായ നിമിഷം,
ഒരു െകാ�ുകു�ിെയ� േപാെല, ആൾൈദവെ�
ക�ുമു�ുകയും അവരിൽ ഒരു ൈദവിക
മാതാപിതാ�ളുെട �പതിരൂപം ദർശി�ുകയും
െച�ുേ�ാഴാണ്. ഗുരു ആധികാരികമായി



ൈദവവൽ�രി�െ��� കഴി�ാൽ പിെ�
സ�ാ�ശയനും സ�ത��നുമാകുക എ�ത് മി�വാറും
അസാധ�മായിരി�ും. ഗുരുവിെന ൈദവമാ�ു�
�പ�കിയയിൽ ൈവകാരിക സാഹിത�ം, അ�വിശ�ാസം,
മത�പസംഗ�ൾ, പാ�ുകൾ, ചട�ുകൾ, സാധകെ�
അതുവെരയു� ജീവിത�ിൽ ഇ�ാതിരു�
ആചാര�ൾ ഇെത�ാം ഉ�ാകും, �പേത�കി�ും മെ�ാരു
സം��ാര�ിൽ നി�ു�വരാെണ�ിൽ. ഈ
അനാേരാഗ�കരമായ പ�ാ�ലം ഗുരുവിെ�
മഹത�വൽ�രണ�ിനും െക�ുകഥകളുെട സൃ�ി�ും
ൈദവവൽ�രണ�ിനും അ�െന െത�ായ
ആ�ീയതയിേല�ു� അപകടസാധ�തയ്�ും വഴി
തുറ�ു�ു. പര�രാഗത ഗുരുവിെനയും
ഗുരുകുല�െളയും ഇ�െ� ആൾൈദവ�ൾ നീ�ം
െച��ിരി�ു�ു. വിശ�ാസം സ�ീകരണമുറികളിൽ
എ�ിയിരി�ു�ു. എളു��ിൽ ലഭ�മാകു�തും
െടലിവിഷനുകൾ വഴി �പചരി�ി�ു�തുമാണ് അവ.
കുറ�് േകാൺഫറൻസുകള�ം െസമിനാറുകളും െകാ�്
ഒരാൾ�് എ�ാം �ഗഹി�തായി േതാ�ും. കൂടാെത,
സാമൂഹിക-രാഷ്�ടീയ അജ�കൾ ആ�ീയതയുമായി
ഇടകലർ�ിരി�ു�ു. ആധുനിക ഗുരുവിെന പുരാതന
മാതൃകാഗുരു��ാരിൽനി�് വ�ത���നാ�ു�ത്
അേ�ഹ�ിെ� ആകർഷകമായ േനതൃത�വും
അമാനുഷിക ശ�ികളും സ�ാധീനമു� രാഷ്�ടീയ
ബ��ളുമാണ്. മാസ് മര ചി�കളും അ�ുതകരമായ
േന��ളും ഒരു മാനദ�മായി വർ�ി�ു�ു.

VI.4 “ആ�സാ�ാത്കാരേ�ാടു� അഭിനിേവശം”
എ� അ��ായ�ിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു�തുേപാെല,
നിലനി�ുേപാ� കീഴ് വഴ��ൾ�് വിരു�വുമായി
രമണ മഹർഷി, ജി�ു കൃ��മൂർ�ി, നിസർഗദ�
മഹാരാജ് എ�ിവെരേ�ാലു� മഹാ�ാരായ
ഗുരു��ാർ�് അവരവര�ാെത മെ�ാരു ഗുരു
ഇ�ായിരു�ു. എ�ാൽ ഇത് കപട �പബു�രായ



അസംഖ�ം േകാമാളികൾ�് വഴി തുറ�ു. േമൽ�റ�
ആധികാരിക ഗുരു��ാരുെട
ആ�സാ�ാത്കാര�ിനായു� സമീപനം,
െപെ��ു�േതാ ഉടനടിേയാ (മധ��ത കൂടാെത)
സംഭവി�ു�താെണ�ിലും അവയ്�് പാര�ര��ിൽ
�ാനമു�്. അേതസമയം ഈ ആചാര�ൾ ഒരി�ലും
കപട സാ�ാത്കാര വഴിയിേല�ു� സൗജന�
�പേവശനമ�. സാ��ദായികമായ പാര�ര��ിൽ
വിവരി�തുേപാെല, ദീർഘവും കഠിനവും
അ�ട�മു�തുമായ ത�ാെറടു�ിെ� മാതൃകയായി ഈ
യാ�ത നിലനിൽ�ു�ു. ഇ��യിലും
പാ�ാത�രാജ��ളിലും ഉ� പല ഗുരു��ാരും,
ശിഷ��ാേരാട്, ത�ൾ�◌് സാ�ാത്കാരം കി�ി എ�്
അവകാശെ�ടുകേയാ സൂ��മായി അതിെന��ി സൂചന
നൽകുകേയാ െച��ു. അവരാകെ� െക�ുകഥകൾ
സൃ�ി�്, ത�ളുെട ഗുരുവിെ� �പതി�ായ
ഉ�ാ�ിെയടു�ു�തിനു� ചുമതല ഏെ�ടു�ു.
ആ��ാന�ിനുേവ�ി പരി�ശമി�ു� ശിഷ�ൻ
വിശ�സി�ാൻ അത�ധികം ത��രനാണ്, േബാധ�െ�ടാൻ
വ��ഗതയു�വനാണ്, ആ�ീയമാർ��ിലു� തെ�
ൈദനംദിന ജീവിത�ിൽ സഹായവും പി�ുണയും
കെ��ാൻ അവൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. അതുെകാ�്
തെ� (യഥാർ�) ഗുരുവിെന കെ��ി എ�്
യു�ികൾ സൃ�ി�് ആേവശേ�ാെട വിശ�സി�ാൻ
അവന് വളെര എളു�മാണ്. മാ�തമ�, മി� ഭ�രും/
ശിഷ��ാരും വ��ിപരമായ പരിവർ�ന�ിനായു�
കഠിനമായ �വത�ളിൽ നി�് ഒഴി�ു നിൽ�ു�ു.
ത�ൾ�ു േനടാനാകാ� ആദർശെ� അവർ ഗുരുവിൽ
�പതി�� ി�ു�ു. അതുകാരണം, ഗുരു��ാർ അവരുെട
ഭ�രുെട/ ശിഷ��ാരുെട െപരു�ി�ുകാണി�ു�
സി�ാ��ളുെട തടവറയിൽ ആകു�ു; മാ�തമ�
അവർ�് അവരുെട യഥാർ� അ��ിത�മായ സാധാരണ
മനുഷ�െനേ�ാെല െപരുമാറാൻ കഴിയി�. എെ��ാൽ
വ�ി�െ��തായി കരുതു� അവരുെട ഭ�നാൽ



�കൂശി�െ�ടുവാൻ കാരണമാകും. A ഇതും
�പസംഗി�ാറു�ായിരു�ു: “നി�ൾ െചേ��ത് സ�യം
സമർ�ി�ുകയും ഗുരുവിൽ �ശ� േക��ീകരി�ുകയും
െച�ുക, മെ��ാം േവ�േപാെല നട�െ�ടും. മ�്
േജാലികെളാ�ും ആവശ�മി�.” നാം ഇ�്
അഭിമുഖീകരി�ു�ത് ഈ അനാേരാഗ�കരമായ
�പവണതയുെട അപകടമാണ്. എനി�് ഉറ�ു�് എെ�
അനുഭവ�ിെല�േപാെല ഗുരുവിെ� ഭ�ർ�്
ഉപേദശം നൽകാൻ, ആ�ീയ “േജ�� ൻ”, ആയി
അയയ്�െ�� ശിഷ�ൻ, ഇേത അസുഖകരമായതും
അപകടസാധ�തയു�തുമായതും സ��ം
യാഥാർഥ��ിൽ നി�ു വിച്േഛദി�െ�� അവ�യിൽ
ആയി�ീരു�ു. ഒരു ഘ��ിൽ, അവൻ ഗുരുവിെ�
ദൂതൻ ആണ്, എ�ാവരും അവെന ബഹുമാനി�ു�ു.
മറുവശ�്, പലേ�ാഴും അവൻ എടു� സ�ാത���വും
ആധികാരികതയും ഭീഷണിയായി കരുതു� ഗുരുവിെ�
അംഗീകാരേ�ാെട അവൻ തിര��രി�െ�ടുകയും
മറയ്�െ�ടുകയും െച�ു�ു.

നവ-�പബു�നായ ഒരാളുെട നവ-അൈദ�തെ� ഈ
വാ�ുകളിൽ സം�ഗഹി�ാം: “അേന�ഷി�ു�ത്
നിർ�ുക, നി�ൾ ഇതിനകം തെ� ആ�ാവ് ആണ്,
അതിനാൽ ഒരു �ശമവും നടേ��തി�, അത്
വിപരീതഫലം ഉളവാ�ു�താണ്!”. ഇത് എെ�
തിരുവ�ാമലയിൽ സ�ർശിച◌്ച ര�് പാ�ാത�
സേഹാദരിമാെര ഓർ�ി�ി�ു�ു. പാ�ത�ൾ കഴുകാൻ
സമയമാകുേ�ാൾ, ഒരാൾ മെ�ാരാേളാട് പറയും: “നാം
ഒ�ായതിനാൽ, നീ എനി�് േവ�ി പാ�ത�ൾ
കഴുകിേ�ാളൂ!” എ�്. “ആ�സാ�ാത്കാരേ�ാടു�
അഭിനിേവശം” എ� അധ�ായം VI.4-ൽ ന�ൾ പറ�
�പാവർ�ികതലവു◌ം േകവലതലവും ത�ിലു�
ആശയ�ുഴ��ിെ� ല�ണമാണിത്. ന�ൾ
ഒ�ായതുെകാ��, നി�ൾ േജാലികൾ െചേ��ത്;
ആ�ാവ് എ�ായിട�ും എ�ാ�ിലും ഉ�തുെകാ��,
ചി�കൾ ആവശ�മി�ാ�ത്; സാ�ാത്കാരം കി�ി
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ഞാൻ അേ�യ��് എ�ിയിരി�ു�ു എ� അനുഭവം
ഉ�ായതുെകാ��, മറി�് സാഹചര�ം
മുതെലടു�ുകയാണ് എ�ു മന�ിലാ�ുക. ഇേത
അധ�ായ�ിൽ, ആദി ശ�രൻ നിർേ�ശി�ു�
അനു�� ാന�ിന് ആവശ�മായ മുൻവ�വ�കൾ നാം
ക�ു. സാ�ാത്കാരം ഒരു െചറിയ ചാ�മാെണ�ിലും
(കുതി�ാെണ�ിലും) അതിന് വളെരയധികം
ത�ാെറടു�ുകൾ ആവശ�മാെണ�് പാര�ര�ം
�ിരീകരി�ു�ു. ഈ മുൻവ�വ�െയ നവ അൈദ�തി
അവഗണി�ു�ു. ഈ സാധനകൾ മിഥ�ാധാരണയുെട
ഭാഗമാെണ�്, അഹംഭാവ�ിെ� കളികൾ ആെണ�്
ഇ�ൂ�ർ കണ�ാ�ു�ു. വാ��വം മറി�ാണ്, കാരണം
ഇത് ധാരണാപിശക് ആണ്. േമാഹ�ൾ,
�പതികരണ�ൾ, �പവചന�ൾ, അഹംഭാവം,
മിഥ�ാേബാധം എ�ിവ നെ� അ�ാനമാടുേ�ാഴും
ന�ൾ ആ�ാവ് ആെണ�ും, ഇതിനകം എേ��ിട�്
എ�ിെയ�ും ഉ� മിഥ�ാ ധാരണകൾ തെ�യും
മ�ു�വരുെടയും ജീവിതം പാഴാ�ു�തിനും
ആശയ�ുഴ��ിനും ക��ാടുകൾ�ും ഇടയാ�ും.

നവ-അൈദ�തിെയ �പാവർ�ിക- ആ�തല�ൾ
ആശയ�ുഴ��ി-ലാ�ുേ�ാഴും, എ�ാം
ഒ�ായതുെകാ�ും ഒ�ിെ� ആവി��ാരം
ആയതുെകാ�ും, നീതി, സത�സ�ത, ധാർ�ികത, മ�്
ഗുണ�ൾ എ�ിവ അർ�ശൂന�മാെണ�് സമർ�ി�ും.
എ�ാൽ രമണ മഹർഷി, ഒരു മാ�ർപീ� ആയ തെ�
ത��ചി�ാപര കാവ�ം “ഉ�ത് നാൽ��,
യാഥാർ��െ��ുറി��� നാൽ�� വാക��ൾ”
(“അനുബ�ം” 39-ാം വാക�ം) എ�തിെ�
അനുബ��ിൽ ശ�രാചാര�െര ഉ�രി�ുെകാ�്
പറയു�ത,്

“അൈദ�തെ� എേ�ാഴും ഹൃദയ�ിൽ വയ്�ുക,
�പവൃ�ിയിൽ െകാ�ുവരരുത്. മൂ�ുേലാക�ിൽ
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ഉപേയാഗി�ാലും, മകെന അത് ഗുരുവിൽ ഒരി�ലും
�പതി�� ി�രുത്” എ�ാണ്.

ഞാൻ തിരുവ�ാമലയിൽ താമസി�ിരു�േ�ാൾ എനി�്
േനരി�് അറിയാമായിരു� േഡവിഡ് േഗാ��ാൻ ഈ
വിഷയം വിശദമായി ചർ� െച�ു� ഈ േലഖനം
കാണുക.366

അതിരുകളും �പതല�ളും അവ��മാ�ു�ത്
ഒഴിവാ�ുക, ശരിയും െത�ും തിരി�റിയു�ത് തുടരുക.
നവ-അൈദ�തി തെ� ശിഷ�െന ഒരു സാധാരണയിൽ 
കവി� ലളിതവൽ�രണ�ി� േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു,
ബു�ി ഉപേയാഗി�ു�ത് േമാശമാണ് എ�ാൽ ഹൃദയം
ഉപേയാഗി�ു�ത് ന�താണ്- ഇതുേപാെലയു�
ൈബനറി േലാജിക് ആണ് ഇവിെട
ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ത്- അവിെട, ബു�ിെ�തിരായി
ഹൃദയെ� നിർേ�ശി�ു� ലളിതമായ
�പഭാഷണ�ിെ� രാ�ിയായ A യ്�ും
അവർ�ുേവ�ി എഴുതു� (002) എളു�മായി.

Eckhart Tölle367 െയ കുറി�ു� ഒരു അവേലാകന�ിൽ
Morten Tolboll തെ� േ�ാഗിൽ എഴുതിയതുേപാെല,
ഇതിെനയാണ് ആർതർ െവർ��യി�
“ഇ�ീഡിയ�ിസം”368 അെ��ിൽ ഇ�ീഡിയ�ി�്
ഗുരു�ൾ എ�് വിളി�ു�ത്. ഒരു പര�രാഗത
മതവുമായും ബ�മിെ��് അവകാശെ�ടു�,
�ാേനാദയവും തൽ�ണ േമാ�വും വാ��ാനം
െച�ു�, ഇ�ാർ�് േടാെല, രാം ദാസ്, ആദി ദാ,
പൂ�യുെട ശിഷ�ൻ ആൻ�ഡൂ േകാഹൻ,
സഹ�പവർ�കർ തുട�ിയവെരേ�ാെല ഉ�
ഗുരു��ാരാണ് അവർ. ആചാര�േനാ തപേസാ ഇ�ാെത
യാഥാർ��െ��ുറി��� ഒരു ദർശന�ിെ�
മതപരമായ �ിരീകരണെ�യാണ് ഇ�ീഡിയ�ിസം.
ചിലർ േബാേധാദയം എ�് വിളി�ു�ു. മത�ിെ� ഫലം
നമു�് േവണം എ�ാൽ അതിെ� നിയ��ണ�ൾ
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േവ�. മായ മ�ു�വരുെട േതാ�ലാെണ�് ഇ�ൂ�ർ
അവകാശെ�ടാം. തെ� “ഉദ്േബാധനം” വഴി, അയാൾ
മായയ�ാ� സ��മായ ഒരു യാഥാർ��ം സൃ�ി�ു�ു
(അേ�ഹ�ിെ�യും ശിഷ��ാരുെടയും
അഭി�പായ�ിൽ). ഈ ആശയ�ുഴ�ം, പര�രാഗത
ത���ളിൽ നി�് വ�തിചലി�്, സ��ം
താൽ�ര��ൾ�ായു� ഈ വ�ാഖ�ാനം, ഫാന്റസി,
ആേപ�ികതാസി�ാ�ം, ശൂന�താവാദം
എ�ിവയിേല�് നയി�ു�ു.

പാ�ാത� രാജ��ളിൽ, ഇതുേപാെല “നവ-�പബു�”രായ
ധാരാളം ആളുകൾ ഉ�്, അവർ അവരുെട കിറു�് ഒരു
അല�ാരമായി െകാ�ുനട�ു�ു. അവർ പര��രം
പി�ുണയ്�ുകയും അംഗീകരി�ുകയും
അഭിന�ി�ുകയും െച�ു�ു. പരസ് പരം
�ണി�ുകയും അവരുെട അറിവുകെള
�ിരീകരി�ുകയും സഹി��ു ത കാണി�ുകയും
ശിഷ��ാരുെട മു�ിൽ ൈവചി�ത��െള
സാധൂകരി�ുകയും െച�ു�ു. ഒ�ും
പറയുവാനാവാ�വിധം ഇത് നി�െള
ആ�ര�െ�ടു�ു�ു അേ�? ഇ��യിൽ കാര��ൾ
വ�ത���മാണ്. ഗുരു��ാർ പര��രം പരസ�മായി
സാധൂകരി�ു�ി�. അവർ അവരുേടതായ രീതിയിൽ
പൂർ�മായും ഉ��രാകാം, എ�ാൽ അത്
പതിനായിര�ണ�ിന് ആളുകൾ അവെര
പി�ുടരു�തിേനാ അവരുെട പരിഹാസ�മായ
�പ��ാവനകൾ േകൾ�ു�തിേനാ തട�മാവു�ി�.
ഇ��യിലും അ�ാരാഷ് �ട തല�ിലും അംഗീകൃത
വ�ാജ ഗുരു�ൻമാരുെട പ�ിക പ�ിടണെമ�് ഞാൻ
ആ�ഗഹി�ിരു�ു. പേ� അത് േവെ��ുവ�ു.
നി�ൾ�ും എനി�ും ആ സമയം െകാ�് ന�
കാര��ൾ െച�ാം. എ�ാൽ അ�ര�ാർ ധാരാളം ഉ�്,
അവരുെട ഇ�രം “ആ�േബാധം” പര��രവിരു�േമാ
അവ��േമാ അധാർ�ികേമാ ആകു�തിൽ നി�്
അവെര തടയു�ി�. ഇത് തിക�ും ആശ�ാജനകമാണ്.
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മെ�ാരിട�് പറ�തുേപാെല, ഇ��യിൽ വീ�ും
സ�ിേവശി�ി�ു� നവ-ഹി�ുത��ിെ� ഈ പുതിയ
യുഗം, സ�ാഭാവികമായും, അതിെ� സാം��ാരിക
ഐതിഹ�കഥകെള അതിേനാട് േചർ�ുവ��ു�ു. നാം
ആ��ാനെ��ുറി�� സംസാരി�ു�ത്,
സാ�ാത്കാരം, അവതാരം, സദ്ഗുരു
മുതലായവെയ�ുറി�ാണ്. A യ്�ും േമാ�െ��ുറി�്
അവരുേടതായ സ�ൽ�മു�്: ഗുരുവിെന
ആരാധി�ു�ത് മാർ��ിെ� പരമകാഷ് ഠയായി അവൾ
പി�ുണയ്�ു�ു, അവെള സ്േനഹി�ുകയും
അവെളയും എ�ാ ജീവജാല�െളയും േസവി�ുകയും
സ�യം മറ�ുകയും െച�ു�തിലൂെട പൂർ�ത
ൈകവരി�ു�ു, ഒ�ം പരമാന�വും േമാ�വും.369 ഈ
വ�ാജ അധ�ാപനം െവറും വാചക കസർ�് ആണ്.

വാ��വ�ിൽ, ഇ��യിെല ആ�ീയ �പമുഖർ�ിടയിെല
അടി�ാന �പ��ം അവരുെട അഗാധമായ
നിര�രതയാണ്. A, മാ ആന�മയി, സ�ാമി രാംദാസ്,
രമണ മഹർഷി തുട�ിയ സ് കൂളിൽ
േപാകാ�വരുെടേയാ പഠനം
പൂർ�ിയാ�ാ�വരുെടേയാ �പത��മായ
നിര�രതയായാലും/ ആധുനികേലാകെ� കൂടുതൽ
ഗുരുതരമായ മെ�ാരുതരം നിര�രതയുെട
�പ��മായാലും, ഉദാഹരണ�ിന് പഠി�ും വിവരവുമു�
എ�ാൽ വലിയ മ��ര�ൾ പറയാൻ കഴിവു� ഒരു
ശ�രാചാര�െനേ�ാെല, ഹി�ു രാഷ്�ടെ�
(�കമാനുഗതമായി വളരു� മു�ിം ശതമാന�ിൽനി�്)
ര�ി�ാൻ ഒരു കുടുംബ�ിൽ 10 കു�ികെള
ജനി�ി�ാൻ തെ� മത�െര ഉപേദശി�ുകയാണ് ആ
ശ�രാചാര�ൻ െച��ത്. അതും പതി�ാ�ുകളായി
അതിരുകട� ജനെ�രു�മു� ഇ��യിൽ.370

ഗുരുവിെ� ൈദവത�െ��ുറി�ു� മിഥ�ാധാരണ
അവേലാകനം െച�ു�തിലൂെടയും ചി�കളും
വാ�ുകളും �പവൃ�ികളും ത�ിലു�



െപാരു��ിൽ �ശ� േക��ീകരി�ു�തിലൂെടയും,
അവേബാധം, �ശ�, ബഹുമാനം, സ�ാത���ം,
ഉ�രവാദിത�ം എ�ിവയുെട സം��ാര�ിൽനി�്
പിേ�ാ�് േപാകാതിരി�ാനും ഒ�ം, േചാേദ�ാ�രം,
അനുക�, വിനയം, പാര�ര��ിലും ഗുരു��ാരുെട
ആ�ീയവളർ�യിലുമു� തീ�വതാ��ര�ം, ന�
ഗുരുവിെ� ശി�ണം ലഭി�വെര അംഗീകരി�ുക
എ�തിലൂെട ആ�ീയ ഇ��യ്�് തീർ�യായും
�പേയാജനം ഉ�ാ�ാനും കഴിയും.

 

g. െന�ും പതിരും.

ഭഗവദ് ഗീത (700 േ�ാക�ൾ, ബിസി അ�ാം
നൂ�ാ�ിനും ര�ാം നൂ�ാ�ിനും ഇടയിലു�ത്) മ�ു പല
വിഷയ�ൾ�ുെമാ�ം ഗുരുവിെ� പ�ും
അേ�ഹവുമായു� ബ�വും പറയു�തിെനാ�ം
യഥാർ� ഗുരുവിെന വിവരി�ാൻ �ശമി�ുകയും
തിരി�റിയാനു� മാനദ�ം വിവരി�ുകയും െച��ു.
IV:34371: [അ�രാർ��ിൽ] “സമർ�ി��ം േചാദ�ം
െച��ും പഠി�ണം, അറിവു� വ��ി, ആ��ാനം
ലഭി�വർ, �ാനം ഉപേദശി�ും”. മെ�ാരു വിധ�ിൽ
പറ�ാൽ, അറിവു�വൻ, ത���ളുെട അർ�ം
കാണുകയും അനുഭവി�ുകയും െച��വനാണ്. �പശ് നം
വ�ാേമാഹമാണ്:/ ന�ായീകരണ ബു�ിേയാെട, നാം
പി�ുടരാനും ആരാധി�ാനും ആ�ഗഹി�ു� വ��ി,
േവദശാസ്�ത�ൾ നി�യി�ി�ു� മാനദ��ളുമായി
െപാരു�െ�ടു�തായി ന�ൾ എേ�ാഴും കെ��ും.

കൂടാെത ഗീതയിെല X: 15372- േ�ാക�ിൽ,
“തീർ�യായും, നി�ൾ�് മാ�തേമ നി�ളിലൂെട
നി�െള അറിയാൻ കഴിയൂ” എ�ു പറയു�ു. ഈ േ�ാകം
യഥാർ�ഗുരുവിെ� സ�ഭാവം വിവരി�ുക മാ�തമ�,
ശിഷ�െ� മാർ��തിെ� ലക് ഷ�ം അവൻ



തെ�യാെണ�ും അവനു മാ�തേമ സ�യം
കെ��ാനാവൂ എ�ും സൂചി�ി�ു�ു. കൂടാെത X:
38373 േ�ാക�ിൽ, “രഹസ��ൾ�ിടയിൽ ഞാൻ
നി��നാണ്; അറിയു�വരുെട ഇടയിൽ ഞാൻ
അറിവാണ”് എ�ും പറയു�ു.

ആദിശ�രൻ എ�ാം നൂ�ാ�ിൽ തെ� �ാപക
വ�ാഖ�ാനശാസ് �ത �ഗ��ളിെലാ�ായ
ഉപേദശസഹ�സിയുെട (“ആയിരം പഠി�ി�ലുകൾ”)
ഒ�ാം അധ�ായ�ിൽ374, ഗുരുവിെ� പ�ിെനയും
അയാൾ�് പഠി�ി�ാൻ കഴിേയ�
കഴിവുകെള�ുറി�ും വിവരി�ു�ു:

1.6. “അധ�ാപകൻ �ിരവും വിരു�വുമായ വാദ�ൾ
നൽകാനും വിദ�ാർ�ിയുെട േചാദ��ൾ
മന�ിലാ�ാനും അവ ഓർ�ി�ാനും
കഴിവു�വനാണ്. അയാൾ�് ശാ�തയും
ആ�നിയ��ണവും അനുക�യും മ�ു�വെര
സഹായി�ാനു� ആ�ഗഹവുമു�്; അവൻ
�ശുതി�ഗ��ളിൽ (േവദ�ൾ, ഉപനിഷ�ുകൾ)
ൈവദഗ്��ം േനടിയി�ു�്, ദൃശ�വും അദൃശ�വുമായ
(അെ��ിൽ, ഇവിെടയും പരേലാക�ും) സുഖ�േളാട്
ആസ�ിയി�ാ�വനാണ്, കർ��ള�െട ഉപാധികൾ
ത�ജി�വനാണ്, വിഷയെ� അറിയുകയും ആ
അറിവിൽ ഉറ�ുനിൽ�ുകയും െച�ു�വനാണ്. അവൻ
ഒരി�ലും നിയമ�ൾ ലംഘി�ു�വന�. ആഡംബരം,
അഹ�ാരം, വ�ന, കൗശലം, കൃ�തിമത�ം, അസൂയ,
അസത�ം, അഹംഭാവം, അടു�ം തുട�ിയ
ബലഹീനതകളി�ാെത െപരുമാറു�വനാണ്. 375

മു�െ� ര�് േ�ാക�ളിൽ, അധ�ാപകൻ തെ�
കർ�വ�ം എ�െന നിർവഹി�ണെമ�് അേ�ഹം
വിശദീകരി�ു�ു:

്



“വിദ�ാർ�ി�് അറിവ ് ലഭി�ി�ിെ�േ�ാ െത�ായി
മന�ിലാ�ിയി�ുെ�േ�ാ ഗുരു തിരി�റിയുേ�ാൾ
(ല�ണ�ളിൽനി�് കെ��ുേ�ാൾ),
വിദ�ാർ�ിയിെല �ഗഹണശ�ിയി�ാ��യുെട
കാരണ�ൾ അേ�ഹം നീ�ം െച�ണം.
വിദ�ാർ�ിയുെട ഭൂത-വർ�മാനകാല�ളിെല അറിവ്,
വിേവചന�ിെ� വിഷയ�ളും ന�ായവാദ�ിനു�
നിയമ�ളും രൂപീകരി�ുവാനു� മു�റിവ്,
അനിയ��ിതമായ െപരുമാ�വും സംസാരവും,
ജന�പീതിയിലു� താ��ര�ം, കുടുംബമഹിമയിെല
െപാ��ം, മാർ��ി� വിരു�മായ ധാർ�ിക
പിഴവുകൾ എ�ിവെയ�ാം ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ു. �ശുതി,
��ൃ തി എ�ിവയിൽ നിർേ�ശി�ി��� േകാപം
ഒഴിവാ�ൽ, അഹിംസ മുതലായവ അട�ു�
യമ�ൾ376, അറിവിന് വിരു�മ�ാ� െപരുമാ����ൾ
മുതലായവ പാലി�ുവാൻ ഗുരു നിർബ�ി�ണം”.

1.5- ഈ അ��ായ�ിൽ, “അേ�ഹം (അധ�ാപകൻ)
അറിവിേല�ു� ഉപാധികളായ വിനയം േപാെലയു�
ഗുണ�ളാൽ ശിഷ�നിൽ മതി�ുളവാ�ണം.”

അനു�� ാന�ൾ വിശദവും പൂർ�വുമായതിനാൽ
നിർേ�ശ�ൾ അ�തയും കഠിനമാകും എ�ത്
�ശ�ിേ��താണ്. ഇത് തീർ�യായും രസകരമായ
ഒ��, വളെര ബു�ിമു�ാണ്, എ�ാൽ
വിശ�ാസേയാഗ�വും ഫല�പദവുമായ പുേരാഗമന�ിന്
ഗൗരവേമറിയതും അർ�ണേബാധമു�തുമായ ഒരു
ആ�ീയവിദ�ാർ�ി നൽകാൻ ത�ാറു� വിലയാണിത്.

ഹഠേയാഗെയ�ുറി�ു�തിൽ പുതിയ
മധ�കാല�ഗ�മായ ശിവ-സംഹിത, ഗുരു
ഉ�ായിരി�ുക എ�ത് േമാ��ിന്
അത��ാേപ�ിതമാെണ�് വിവരി�ുകയും ശിഷ�ൻ
തെ� എ�ാ ഭൗതികസ��ു�െളയും



ക�ുകാലികെളയും ദീ�സമയ�് ഗുരുവിന്
സമർ�ി�ണെമ�് �പ��ാവി�ുകയും െച�ു�ു.

വി��ു -��ൃ തി XXX.46, XXXI- 1-10 എ�ിവയിലാണത്
പറ�ി�ു�ത്. മനു��ൃ തി II.153, II.170, XI.60
എ�ിവയിൽ അ�േനാ അ�േയാ കഴി�ാൽ
ആ�ീയഗുരുവാണ് മൂ�ാമെ� �പധാന വ��ിെയ�്
പറയു�ു.

ആ�ാവിെന�ുറി�ും അതിെ�
�പവർ�നെ��ുറി��ം അറിവ് േനടിയവനും നാം
ആ�ഗഹി�ു� തല�ിൽ �ാനെ�
�പസരി�ി�ു�വനുമാണ് ഗുരു. േവദ�േളാ
ഉപനിഷ�ുകേളാ വായി�ു�തിലൂെട മാ�തമ�, അവ
പരാമർശി�ു� അവേബാധാവ�കൾ
തിരി�റിയു�തിലൂെടയും, അതായത്, സ�യം
രൂപാ�രെ�ടു�തിലൂെടയും ഒരു മനുഷ�മധ��ൻ
ഗുരു എ� പദവി ൈകവരി�ു�ു. ഒരു ശിഷ�െ�
മന�ിേല�ും േബാധ�ിേല�ും ഈ ശ�ി പകരാനും
ഗുരുവിന് കഴിവു�്. “സാ�ാത്കാരം” എ�ത് േകവലം
പു��കവി�ാനമ�, മറി�് അഗാധമായ
പരിവർ�നമാ�. ഗുരു മെ�ാരു വിഷയം
പഠി�ി�ുകയാെണ�ിൽ, ഗുരു എ� പദം അതിെ�
ൈവദിക, ഉപനിഷ�് അർ��ിൽ എടു�ി�.

ഭാരതീയ സം��ാര�ിൽ ഗുരു എ� വാ�് തിക�ും
സാധാരണമാണ്. പഠി�ി�ു�വൻ എ�
അർ��ിലാ� �പാേദശികഭാഷകളിൽ ഇത്
ഉപേയാഗി�ു�ത്. അതിനാൽ, ൈ�ഡവിംഗ് ��ൂ ൾ
ഗുരു��ാരും ട�ൂ�റിംഗ് ഗുരു��ാരും ഉ�ാകും.
കലകളിൽ, പാര�ര�ം നിലനിർ�ു�ു�്.
ഉദാഹരണ�ിന്, ഒരു വയലിൻ അധ�ാപകൻ, �പേത�കി�്
അേ�ഹം ഒരു �പമുഖവ��ിയാെണ�ിൽ, തീർ�യായും
അേ�ഹ�ിെ� വിദ�ാർ�ികള�െട ഗുരുവാണ്. അ�നും
അ�യുമാണ് കു�ിയുെട ആദ�ഗുരു�ൾ,
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സം��ാര�ിെ� ഭാഗമായി കു�ി മാതാപിതാ�െള
വണ�ുകയും ഒരു യാ�തയ്�് പുറെ�ടു�തിനുമു�്
അവരുെട അനു�ഗഹം േചാദി�ുകയും െച�ു�ത്
സാധാരണമാണ്. േനെരമറി�്, യൂേറാപ�ൻഭാഷകളിൽ ഈ
പദ�ിെ� ഉപേയാഗം തിക�ും െത�ായ രീതിയിലാണ്.
ഈ �പാേദശിക ഉപേയാഗ�െള സമതുലിതമാ�ു�തിന്,
ഒരു ഗുരുവും സത്-ഗുരുവും ത�ിൽ േവർതിരി�റിയാൻ
പാര�ര�ം നിർേ�ശി�ു�ു. സത് എ�ാൽ സത�ം.
അതിനാൽ ഒരു സദ്ഗുരു യഥാർ� ഗുരു ആയിരി�ും,
വിശദമായി പറ�ാൽ ഒരു സാ�ാത്കാരം ലഭി� ഗുരു.
ഈ പദം ചില വിദഗ് �ർ തെ� ചി�
ൈകമാറു�തിെന�ുറി��, മറി�് താൻ പഠി�
ത���ൾ ഉൾെ�ാ��� തെ� ൈദനംദിന
ജീവിത�ിൽ �പാവർ�ികമാ�ു� ഒരാെള�ുറി�ാണ്,
സ�യം മാറാൻ അനുവദി�ു�യാെള�ുറി�ാണ്.
നിർഭാഗ�വശാൽ, ഇത് യഥാർ�ഗുരുവിെന
തിരി�റിയു�തിനു� �പ��ം പരിഹരി�ു�ി�,
കാരണം മുൻ ഖ�ികയിൽ സൂചി�ി�തുേപാെല, ഇത്
ശിഷ�െ� വ�ാേമാഹെ� ആ�ശയി�ിരി�ു�ു.
വ�ാജ�ാർക◌്കും ത�െള സദ്ഗുരു എ�ു വിളി�ാം.

ഇ�്, ഒരു മാ�െറ ക�ുമു�ു�തും അേ�ഹ�ിെ�
ശിഷ�നാകു�തും ഒരു നിശാ��ിേലാ േഡ�ിംഗ്
ൈസ�ിേലാ ആക��ികമായി ഒരാെള ക�ുമു�ുകയും
�പണയ�ിലാകുകയും അവനുമായി അെ��ിൽ
അവളുമായി ജീവി�ാൻ ആേലാചി�ുകയും െച�ു�
(ന�തിേനാ േമാശമായതിേനാ) അേത രീതിയിലാെണ�ു
േതാ�ു�ു. ഒരു വ��ി യഥാർ��ിൽ എ�ാെണ�ത്
കെ��ു�ത് കുെറ കാലം കഴിയുേ�ാഴാണ്.

സംശയമു�തും അപകടകരവുമായ ഈ വ�ത�ാസവും,
യാഥാർ��വും വ�ാജനും ത�ിലു� വ�ത�ാസം
കെ��ു�തിെല ഈ ബു�ിമു�ും കണ�ാ�ുേ�ാൾ,
നി�ൾ സുര�ിതമായ അകലം പാലി�് സ��ം
യാ�തയിൽ �ശ� േക��ീകരി�ണെമ�് എനി�്



േതാ�ു�ു. ഗുരു വഴിയിൽ നെ� അനുഗമി�ു� ഒരു
സേഹാദരെന/ സേഹാദരിെയേ�ാെലേയാ
ആയിരി�ണം. ബു�മത�ിൽ, ഗുരു ഒരു
ആ�ീയസുഹൃ�ാണ്, “കല�ാണ മി�ത”. ഏത്
സാഹചര��ിലും അവൻ പി�ുണയ്�ു�
ത���ൾ�് അനുസൃതമായി അവെ� വാ�ുകളും
�പവൃ�ികളും ആ�വിശ�ാസം �പേചാദി�ി�ുകയും
�ിരത പുലർ�ുകയും േവണം. സ��ം
േബാേധാദയമാണ് �പധാനം ഗുരുവിെ�യ�. അതിനായി
സഹായകമാകു�തിെന സ�ാഗതം െച�ുകയും
മറി�ു�തിെന നിരസി�ുകയും െച�ു� സമീപനം
സ�ീകരി�ു�താണ് അനുേയാജ�ം.

താ��ിക നിർേ�ശ�ൾ, സി�ാ��ൾ പഠി�ൽ
എ�ിവ നാം അവഗണി�രുെത�് ഞാൻ കരുതു�ു.
കാരണം ഇതാണ് ബു�ിപരമായ �പധാന അവലംബം,
െകണികൾ കൂടുതൽ കൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും
ആവശ�െമ�ിൽ സ�യം അക�ുേപാകാനും അതിലൂെട
നമു�് കഴിയും. അതിലുപരിയായി,
അത��ാേപ�ിതമായത് പലേ�ാഴും വളെര
ലളിതമാെണ�് പാതയുെട പരിശീലനം നമു�്
െവളിെ�ടു�ും: �ശ�യും നിസ�ാർ�തയുമാ�
യാ�തയുെട ഹൃദയഭാഗ�്. ഇവ ര�ും നാം
േബാധപൂർ�ം വളർ�ിെയടു�ാൽ,
ഗുരു��ാരിൽനി�് സ�യം േവർെപടു�ാൻ
ആ�ഗഹി�ുേ�ാൾ അവെര വി�് സ�ാ�ശയരാകുവാൻ
നമു�് എളു�മായിരി�ും, കാരണം ഈ ഗുണ�ൾ
ബാഹ�കൃപെയേയാ മാ��ികശ�ിെയേയാ
ആ�ശയി�ു�ത�, മറി�് ന�ിൽ�െ�
കുടിെകാളളു�താണ്.

 

h. ഗുരുവിെ� ൈദവവൽ�രണം

ി ി ി � �



ഇനി ഇതിെല�ാം ൈദവ�ിെ� കാര�േമാ? എെ�
ല��ം തീർ�യായും അതിെ� അ��ിത�െ��ുറിേ�ാ
അ��ിത�മി�ാ��െയ�ുറിേ�ാ സ് േഫാടനാ�കമായ
രീതിയിൽ പറയുകേയാ അതിെന ഏെത�ിലും
വിധ�ിൽ നിർ�ചി�ാൻ �ശമി�ുകേയാ അ�.
വിശ�ാസം സംവാദ�ിന് വഴി തുറ�ി�ി�, മ�ു�വരുെട
വിശ�ാസ�െള വിമർശി�ു�� െപാതുെവ
�കിയാ�കേമാ അധാർ�ികേമാ ആയി കണ�ാ�ു�ു.
തുടർ�യായു� മത�പഭാഷണകഥകൾെകാ�്
ആശയ�ുഴ��ിലാ�ി ആളുകളുെട
േമാ��ിനായു� ആ�ഗഹെ� ആസൂ�തിതമായി
ൈകകാര�ം െച�ു�ത്, അതായത് A യുെട ഓേരാ
പരിപാടിയുെടയും തുട��ിെല അ�ുതകഥകൾ,
ശിശുവത്�രണം, അ�വിശ�ാസപരമായ ആ�ീയത
എ�ിവയുെട �പഭാഷണം േപാെലയു�വ, എെ�
അഭി�പായ�ിൽ, വിമർശനാതീതമല�. ഇത് ശരി�ും
വിദ�ാഭ�ാസവിരു�തയായി കണ�ാ�ാം.
ബൗ�ികമായ അറിവും വ��ികളുെട
വിേവചനേശഷിയും ശ�ിെ�ടു�ു�തിനുപകരം,
അക�ുനിേ�ാ പുറ�ുനിേ�ാ ഉ�
ദുരുപേയാഗ�െളയും െകണികെളയും െചറു�ാൻ
അനുവദി�ു�തിനുപകരം, ചർ�ാേയാഗ�മായ
തല�ിൽനി�് ചി�ാ�ുഴ�ം വരു�ി അവെര
ദുർ�ലെ�ടു�ു�ു.

ൈദവം ശു�മായ വിശ�ാസ�ിൽെ��താ�, വിശ�ാസം
തർ�സാധ�മായതല�. പിെ� എ�ാണ്
അവേശഷി�ു�ത്? പുരാണ�ൾ�ും
എ�ാംനൂ�ാ�ിെല ���പുരാണ�ിൽനി�ു�
ഗുരുഗീതയ്�ും മു�ു� �ഗ�മായ ഭഗവദ്ഗീത,
ഹി�ുമത�ിെല ഒരു �പധാന �ഗ�മാണ്. മി�
ഹി�ു�ൾ�ും, ഗീത സ�യംപര�ാപ് തമാണ്. ൈദവവും
ഗുരുവും ത�ിലു� വ��മായ ബ�ം ഇതിൽ
അട�ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഈ �ഗ��ിൽ,



ഭൂമിയിെല ൈദവമായ കൃ��ൻ (പാര�ര�വും
വിശ�ാസവും അനുസരി�്), ആദ�ം അർ�ുനെ�
ൈസനികരഥസാരഥിയുെട േവഷം ഉൾെ�ാ��കയും
തുടർ�് അർ�ുനൻ ആവശ�െ�ടുേ�ാൾ അവെ�
ഗുരുവായി മാറുകയും െച�ു�ു. കഥയുെടയും
പഠി�ി�ലിെ�യും മുേ�ാ�ു� ഗതിയിൽ, കൃ��ൻ
അർ�ുനനു മു�ിൽ �പപ��ിെ� ൈദവമായി സ�യം
െവളിെ�ടു�ു�ു. ഹി�ുമത�ിൽ, ൈദവവും ഗുരുവും
ത�ിൽ അധികം േവർതിരി� കാണി�ു�ി�.
എ�ിരു�ാലും, ഈ അടി�ാനപരമായ
വ�ത�ാസം ഊ�ി�റയു�ത് മൂല�വ�ാണ്:
�പധാന കഥാപാ�തമായ അർ�ുനൻ, അവെന
പഠി�ി�ാൻ ആെരയും വിളി�ു�ി�, തുടർ�്
അവൻ ൈദവ�ിന് തുല�നായി മാറു�ു.
മനുഷ�നായി �പത��െ�ടു�തും അവെന
ഉപേദശി�ു�തും ൈദവം തെ�യാണ്.
അതിനാൽ, ഇവിെട നാം ഒരു ഗുരുവിെന
ൈദവമായി �പതി�� ി�ുക എ�തിൽനി�്
വ�ത���മായ ഒരു അവ�യിലാണ് എ�്
മന�ിലാ�ണം. െപാതുവായി പറയു�തിന്
വിരു�മായി, ഈ �ഗ�ം അതിെ� ചരി�ത�ിലൂെട
അടിവരയിടു�ത് കൃ��െ�
“മനുഷ�വൽ�രണ”െ�യാണ്, അ�ാെത
സാരഥിയുെട ൈദവവൽ�രണമല�.

മുകളിൽ സൂചി�ി� േശ�താശ�തേരാപനിഷ�ിെല
VI.23-◌ാം േ�ാക�ിൽ, ഈശ�രേനാടും �പബു�നും
സാ�ാത്കാരം ലഭി�വനുമായ ഗുരുവിേനാടും
ഭ�ിയു� സാധകനിൽമാ�തേമ ഗുരുവിെ� ഉപേദശം
ഫലവ�ാകൂ എ�് �പ��ാവി�ിരി�ു�ു. ഗുരുവിലൂെട
ശിഷ�െന പഠി�ി�ു�ത് ൈദവം തെ�യാണ്. ഗുരു
ൈദവമാെണ�് �ഗ�ം പറയു�ി�.

അതിനാൽ, പുരാണ�ൾ�ുമു�് (ഉപനിഷ�ുകൾ�്
ഏകേദശം 2,000 വർഷ�ൾ�ുേശഷംവ�) ൈദവവും

്



ഗുരുവും ത�ിൽ വ��മായ സമവാക�ം “ഇ�” എ�്
വാദി�ാം. പര�രാഗതമായി ഈ പുരാണ�ൾ,
ഇ��ൻപാര�ര��ിെല �പാഥമികശാസ്�ത�ഗ��ളുെട
യാഥാ�ിതിക ആ�ീയാധികാര�ിെ� മു�ദ
വഹി�ു�ി�. പുരാണ�ൾ (1100 - 600-നും വർഷ�ൾ�്
ഇടയിൽ) േവദാ��ിെ� അടി�ാനത���ൾ
�പചാര�ിലാ�ുകയും അവയിൽ േദവതകൾ,
അവരുെട ആരാധന, ഭ�ി, സ�യംസമർ�ണം എ�ിവ
കൂ�ിേ�ർ�ുകയും െച�ു�ു. മുകളിൽ
പറ�തുേപാെല, ചി�യുെടയും യു�ിയുെടയും
മനന�ിെ�യും ഏകാ�ഗതയുെടയും തൃ��ികരമായ
�പവൃ�ിയുെട കുറവ് ൈദവ�ിെ�യും ഗുരുവിെ�യും
കൃപയ്�ും സ്േനഹ�ിനും വഴിെയാരു�ു�ു.
െമാ��ിൽ, ഒരു സഹ�സാ��ിനുേശഷം, ഏകേദശം
അ�ത് വർഷമായി നിലവിലു� ആധിക��ളും
വ�തിചലന�ളും കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ,
വ��ിയുെട ആ�ീയപരിണാമ�ിൽ ഗുരു��ാരുെട
ആവശ�കതെയ പി�ുണയ് �ാനായി പുരാണ�ളുെട
പാര�ര�െ� തുടർ�ും ആ�ശയി�ു�തിെ�
ഗുണ�െള േചാദ�ം െച�ു�ത് ന�ായമാെണ�് എനി�്
േതാ�ു�ു. ഇ��യിലായാലും വിേദശ�ായാലും
സമകാലിക ൈഹ�വ ആ�ീയരംഗ�് നിലവിലു�
േശാച�മായ അഭ�ാസ�പകടന�ൾ നിർ�ാർ�നം
െച�ുവാനും േവദാ� യഥാ�ിതികത��ിേല�്
മട�ാനും സമയമാെയ�ാണ് എെ� പ�ം.

ഗുരു ൈദവമാെണ�ിൽ, നാം ൈദവ�ിന് നൽകു�
ഭ�ി�് തുല�മായ ഭ�ി അർഹി�ു�ുെവ�ിൽ, ആ
വ��ി ന�ുെട ഭ�ി�ും സമർ�ണ�ിനും
േയാഗ�നാേണാ എ�് പരിേശാധിേ��ത് ന�ുെട
കടമയാണ്. ഗുരു അടി�ാനപരമായി ഒരു
മനുഷ�നായതിനാൽ, ജാ�ഗത പാലി�ുകയും സ��ം
ഉ�ിെല ഗുരുവിൽ �ശ� േക��ീകരി�ുകയും
െചേ��ത് അത��ാേപ�ിതമാണ്. ന�ുെട
ആ�രികധാരണയും ദർശനവു◌ം ഉൾ�ാ�ചയും



വർ�ി�ി�ു�തിനുപകരം ബാഹ�ഗുരു അവെ�
ബാഹ�മായ ആരാധനെയ അനുകൂലി�ു�ുെവ�ിൽ,
നാം കൂടുതൽ േയാഗ�മായ േ�പരകശ�ിെയ
േതേട�തുെ��് വ��മാണ്.

അേനകം ൈദവ�െള ആരാധി�ു�തിലൂെട, വിവിധ
നാമ�ളിലും രൂപ�ളിലും �പകടമായ ഒരു
സ�ൂർ�ത��െ� മാ�തേമ താൻ ആരാധി�ു�ു�ൂ
എ�് വിദ�ാസ��നായ ഹി�ുവിന്
അറിയാവു�തുേപാെല, ഒരു ഗുരുവിേനാടു� ഭ�ി,
ഗുരു �പതിനിധാനം െച�ു�ു എ�് കരുതു�
ആ�ീയേമാ ൈദവികേമാ ആയ ത���ളിലാണ്
നയി�ു�ത്, അ�ാെത വ��ിയിേല�� എ�്
ഓർ�ണം. ഈ വീ�ണേകാണിൽനി�്, നാം ഗുരുെവ�
വ��ിെയ ആരാധി�ു�ി�, എ�ാൽ
ആ�ീയത���െള ആരാധി�ു�ത് തുടരു�ു. ഓേരാ
ഘ��ിലും താൻ ആരാധി�ു� ഗുരു തെ�
ഹൃദയേ�ാട് േചർ�ു� ത���ൾ സൂ��മായി
ഉൾെ�ാ���ുെവ�് ഉറ�ാേ��ത്
ആ�ീയാേന�ഷകനാണ്. ആധിക�േമാ ദുരുപേയാഗേമാ
ഉ�ായാൽ അയാൾ�് സ�ത��നാകാനും ഗുരുവി�ാെത
തെ� വഴിയിൽ തുടരാനും എളു�മായിരി�ും, കാരണം
അവെ� “ത���േളാടു�” ആരാധനയും
താ��ര�വുമാണ് അവെന �പേചാദി�ി�തും ഒരു
ഗുരുവിേനാെടാ�ം തുടരാൻ േ�പരി�ി�തും.

ഹി�ുേദശീയതയുെട ഉദയേ�ാെട, ത���െളയും
ആചാര�െളയും വിമർശി�ു�� കൂടുതൽ
സൂ��മായി ൈകകാര�ം െചേ��തായി�ീരു�ു.
കാരണം വിശിഷ് ടവ��ികളും രാഷ്�ടീയ�ാരും ഏത്
ന�ായമായ വിമർശന�ിനും എതിെര നിര�രം
�പതികരി�ു�തിനാൽ. എ�ിരു�ാലും,
�കിയാ�കമായ വിമർശനം സാധ�മാകണെമ�് ഞാൻ
വിശ�സി�ു�ു. െപാതുവ��ികളുെട കാര��ിൽ,
അവരുെട �പവർ�ന�ള�ം െപരുമാ�വും േചാദ�ം



െച�ാവു�തും പരിേശാധി�ാവു�തും വിമർശന�ി�
വിേധയമാകാവു�തുമായിരി�ണം. പരിധിവിടു�
െപരുമാ��െളയും ദുരുപേയാഗ�െളയും േചാദ�ം
െച�ുകയും മൂലത���ിേല�് മട�ാൻ
നിർേ�ശി�ുകയും അതുവഴി
സഹ�സാ�പാര�ര��ിെ� േക���ിന് ആദരവ്
അർ�ി�ുകയും െച�ു�ത് ഒരു മത�ിെ� അടി�റ
തകർ�ാൻ ല��മിടു�ത�- �പേത�കി�ും േചാദ��ൾ
േചാദി�ു�തിലും അേന�ഷണ�ിലും
അധിഷ് ഠിതമായ പാര�ര�മു� ഈ മത�ിെ�/
ധർ��ിെ�. മറി�്, വിമർശനം എ�ത് അതിെന
ശ�ിെ�ടു�ാൻ നിർേ�ശി�ു�താ�.

 



 

VI. 8. ഗുരുപര�ര
 

ഭാരത�ിെല ഗുരു-ശിഷ�-പര�ര സാധ�മായ പല
ദുരുപേയാഗ�ൾ�ും ൈലംഗികൈവകൃത�ൾ�ും
എതിെര സംര�ണം നൽകു� ഒ�ാണ്. ഈ പി�ുടർ�
സ��ദായമനുസരി�്, പരേമാ�തമായ അറിവ്
തലമുറകളിലൂെട, ഒരു ഗുരുവിൽനി�്,
െതരെ�ടു�െ�� വിദ�ാർ�ിയിേല�് ൈകമാ�ം
െച�െ�ടു�ു. ഇതിെന ചിലേ�ാൾ
േവദവി�ാന�ിെ� ൈകമാ�ം എ�് വിളി�ു�ു. ഒരു
പര�ര �ാപി�െ�ടുേ�ാൾ, അതിെന സ��ദായം
അെ��ിൽ ചി�ാധാര എ�ു വിളി�ു�ു. ഈ
പി�ുടർ� സ��ദായ�ിൽ, നിലവിലു� ഗുരു മാ�തമ�
അേ�ഹ�ിന് മു�ു� നാല് തലമുറകൾവെര
ബഹുമാനി�െ�ടു�ു.377

ഈ സ��ദായ�ിന് അപൂർ�മായ ചില
അപവാദ�ളുെ��ിലും, ഇേ�ാഴു� ഗുരു��ാർ
േവദപാര�ര�മനുസരി�് തത��ളിൽ േവരൂ�ിയതും
േവദ�ാനേ�ാട് േചർ�ുനിൽ�ു�തുമായ
ശി�ണമാണ് നൽകു�െത�് ഉറ�ാ�ാൻ ഈ
സ��ദായം സഹായി�ു�ു. അതിനാൽ തലമുറകളായി
�ാപിതമായതും �ിരീകരി�െ��തുമായ ഒരു
പര�രയിൽനി�് ഗുരുവിെന െതരെ�ടു�ു�താണ്
അഭികാമ�ം.

 

 



 

VI. 9. ഗുരു-ശിഷ�ബ�ം
 

ഗുരു എ�െനയു� ആളാവണെമ�് പൂർ�മായി
വിവരി�ുകഴി�തിനാൽ ഇനി നമു�് സം��ൃ ത�ിൽ
ശിഷ�ൻ എ� വാ�ിെ� അർ�ം േനാ�ാം. ശിഷ�ൻ
എ� വാ�ിെ� അർ�ം “ശി�ണേയാഗ�ൻ”,
വിദ�ാഭ�ാസം േനടാൻ “േയാഗ�തയു�വൻ” എ�ാണ്.
“വിദ� സ�ീകരി�ാൻ അർഹതയു�വൻ” എ�തിന്
അവൻ അതിനായി സ�യം ത�ാെറടു�ിരി�ു�ു
എ�ർ�ം. പര�രാഗതമായി, ഹി�ുമതം ‘േയാഗ�ത’
എ� അടി�ാനാശയം നട�ിലാ�ിയി�ു�്. അതായത്
േയാഗ�തയു�വൻ ധാർ�ികവും മതപരവുമായ
അ�ട��ളിലൂെട മന�ിെന ശു�ീകരി�് ഈ ഗുരു-
ശിഷ�ബ��ിന് ത�ാറായ ഒരു വ��ിയാണ്. ഈ
ത�ാെറടു�്, പ�ുകാലെ�േ�ാെല നട�ുകയും ന�
രീതിയിൽ േമൽേനാ�ം വഹി�ുകയും െച�െ�ടുേ�ാൾ,
ആ സവിേശഷവും എ�ാൽ െവ�ുവിളിനിറ�തുമായ
ബ��ിനായു� അടി�ാനശു�ീകരണം എ�
�പ�കിയ സാ��മാകു�ു. ഇ�്, ഈ ആധുനികേലാക�്,
അലേ�ാലെ��ുകിട�ു� ഇ�െ� സമൂഹ�ിൽ,
�ാന�ളും പാര�ര��ളും അധികമാരും
പി�ുടരു�ി�. ന�ൾ പ���് നൂ�ാ�ുകൾ�ുമു�ു�
സമൂഹ�ില� നിലെകാ�ു�ത്. സമകാലികഭ�ർ
െപാതുെവ മാനസികമായി ദുർ�ലരാ�.
കുടുംബ�ിെ� തകർ�, സ�ാർ�ത, സമൂഹ�ിെ�
ശിഥിലീകരണം, േസാഷ�ൽ െന�് വർ�ുകള�െട
അതി�പസരം, സംഘടനകളിലു� വിേധയത�ം,
മുതലായവ ഉ� ആധുനിക േലാക�ിന് ഈ
�ഗ��ളും സ��ദായ�ളും യഥാർ��ിൽ



ഉേ�ശി�ിരു� രീതിയിൽ സമൂഹവുമായി യാെതാരു
ബ�വുമി�. ഭാഗ�വശാൽ, ൈസേ�ാെതറാ�ിയിലൂെട
ഒരാൾ�് സ�യംസ�മാ�ാനു� സാധ�ത
�പേയാജനെ�ടു�ാം. ഈ സമീപന�ിലൂെട ഒരാൾ�്
തെ� �പ���ളും ബലഹീനതകളും തിരി�റിയാനും
സ��ം േമഖലെയ�ുറി�് േബാധവാ�ാരാകാനും ഒരു
ചി� രൂപെ�ടു�ാനും കഴിയും. അതിനാൽ, ന�ുെട
മാനസികസംവിധാന�ളിേല�ും
ക�ീഷനിംഗിേല�ും സു�പധാനമായ െവളി�ം
വീശു�തിനും കൂടുതൽ സ�ത��രും സ�ാ�ശയരുമായ
മനുഷ�രായി വളരാൻ നെ� സഹായി�ു�തിനു�
വളെര �പേയാജനകരമായ മാർ�മാണി�. ആ
ത�ാെറടു�ിനും അർഹതയു� ബ��ിനും
അധ�യന�ിനും ഒെ�യു� �പാവീണ�ം
ൈകവരി�ു�തിനും �പേയാജനകരമായ സംഭാവന
നൽകാനും മാ�തമ�, വ�ി�െ�ടാനും
െത�ി�രി�െ�ടാനുമു� ഉയർ� അപകടസാധ�ത
കുറയ്�ാനും ൈസേ�ാെതറാ�ി�് കഴിയും.
ആ�ീയതയാണ് എ�ാ�ിനും ഉ�രം എ� െത�ി�ാരണ
അേന�ഷകർ�് പലേ�ാഴും ഉ�്. നിർഭാഗ�വശാൽ, അത്
അ�െനയെ��് പതി�ാ�ുകൾ�ുേശഷം തിരി�റി�്
നിരാശരാേയ�ാം. അതിനിടയിൽ അവർ�് ഒരുപാട്
നാശന��ൾ ഉ�ായി�ുമു�ാകും.

പര�രാഗതമായി, ഗുരു-ശിഷ�ബ�ം ര�് കൂ�രും
മുൻകൂ�ി അംഗീകരി�ുറ�ി�താണ്. ഇത്
ആചാരപരമായി ഒരു ദീ�യിലൂെടയും
കൃത�തയുെട �പതീകമായി ഒരു ഗുരുദ�ിണ, ഒരു
ഉപഹാരം, എ� ആചാര�ാലും �ിരീകരി�െ�ടു�ു.
ഈ സ�ാനം ഗുരുവിനു� േസവനമ�, െപാതുെവ അത്
ധനംേപാെല ഒരു ഭൗതികസ�ാനമാണ്, എ�ാൽ ഇത്
വളെര ലളിതമായ ഒരു കു� ഫല�ളുമാവാം.
ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരത�ിൽ, നിഷാദ
രാജകുമാരനും വി�ാളിയുമായ ഏകലവ�ൻ തെ�

്



െപരുവിരൽ ഗുരുവിന് സമർ�ി��. ബ��ിെ�
ഔപചാരികമായ അംഗീകാര�ിലൂെട, തെ� പുതിയ
ശിഷ�െ� ആ�ീയേ�മ�ിനും പുേരാഗതി�ും
േവ�ിയു� ഉ�രവാദിത�ം ഗുരു സ�ീകരി�ു�ു.

ഇതിേനാടകം സൂചി�ി�തുേപാെല,
അൈദ�തേവദാ��ിൽ ഒരു ഗുരു ശാസ്�ത�ളുെട
ഘടനയിലും ഉ�ട��ിലും വിദഗ്�നാണ്.
അേ�ഹ�ിെ� െപരുമാ��ിലും
ൈദനംദിനജീവിത�ിലും ആ �ാനതത��ൾ
ഉൾെ�ാ���ു. അേ�ഹ�ിന് യാഥാർ���ിെ�
േനരി�ു� അനുഭവമു�്. അേ�ഹ�ിെ�
അ��ിത��ിെ� ഓേരാ നിമിഷ�ിലും അത്
�പകടമാകു�ു.

ശ�ിപാതയുെട പാര�ര�ം, സംസാരം, മ��ം, േനാ�ം,
ചി�, ��ർശനം എ�ിവയിലൂെട ഗുരു ശിഷ�ന് തെ�
ഊർ�ം പകരു�ു. കു�ലിനീസ��ദായ�ിൽ ഈ
രീതി വളെര �പധാനമാണ്. ശിഷ�ന് ഒരു �പശ് നം
േനരിടുകേയാ ആ��ാ�ികവഴിയിൽ തട�ം
അനുഭവെ�ടുകേയാ െച�ുേ�ാൾ, ഗുരു (കു�ലിനി
ഉണർ�ിരി�ു� ആൾ!) തെ� ത�വിരൽ ശിഷ�െ�
തൃ��ിൽ ��ർശി�ുകേയാ ദൂെരനി�് അത്
നിർ�ഹി�ുകേയാ െച�ു�ു. ഈ �പാരംഭ��ർശനം
സാധകനിൽ കു�ലിനീശ�ിയുെട ഉണർ�ി�
കാരണമാകും. അത�ധികം ഗാഢമായതും
അതിരുവിടാൻ സാധ�തേയറിയതുമായ ഈ സ��ദായം
ന�വന�ാ� ഗുരുവിൽനി�ു പല തര�ിലു� േമാശം
െപരുമാ��ിന് കാരണമാവാൻ കഴിയും. അതിനാൽ,
സൂ��ത പുലർ�ുകയും ഒരു യഥാർ�ഗുരു എ�ാൽ
ആരാെണ�ും അേ�ഹ�ിെ� ഗുണ�ൾ
എ�ാെണ�ും ന�ായി മന�ിലാ�ിയിരി�ണം.

ഭ�ിപാര�ര��ിൽ, ൈദവമായി കണ�ാ�ു� ഗുരു,
ദീ�യും ആ�സാ�ാത്കാരവും നൽകും.

ി ് ി ി ി � ി



ശിഷ�നാകെ�, അത് ലഭി�ു�തിനായി തെ� ഭ�ി
തീ�വമായി അേ�ഹ�ിൽ േക��ീകരി�ു�ു. അത്
മാർ��ിൽനി�് വ�തിചലി�ു�തിനും ആ�ശിതത�ം
ഉ�ാകു�തിനും അ�െന ദുരുപേയാഗം
െച�െ�ടാനു� സാ��തകൾ ഉ�ാകുകയും െച�ു�ു.
ആധുനികേലാക�്, ഈ അപകടസാധ�ത ഉയർ�താ�.
ശ�ിപാതയായാലും ഭ�ിയായാലും, ഒരു
ആധികാരികഗുരുവിെന ക�ുമു�ുക വളെര
അപൂർ�മാ�. മ��കാലഘ��ിെല ഈ ആശയം
വളെരയധികം ദുരുപേയാഗം െച�െ�ടുകേയാ
അമിതമായി ഉപേയാഗി�െ�ടുകേയാ െച��ി�ു�്.

ന�ൾ സംസാരി�ു�ത് ഭ�ിെയ�ുറി�ായതിനാൽ,
ഭ�ിയുെട ഒരു ഭാവമായ ഗുരുഭ�ിെയ അവഗണി�ാൻ
കഴിയി�. സാധകെ� വിദ�ാഭ�ാസം, ബു�ി, തുറ� മന�്
എ�ിവെയ ആ�ശയി�്, ഇത് അതിരുകടേ��ാം. തെ�
ഗുരു എ�ത നിരുപ�ദവകാരിയാേണാ, അ�തയും ന�ത്.
ൈസക�ാ�ടി�ായ ജാക�സ് വിെ� പറയു�തനുസരി�്,
എെ� അ� ഏ�വും ന�വൾ, എെ� അ�ൻ ഏ�വും
ശ�ൻ എ�് ഒരു കു�ി അവകാശെ�ടു�ത്
േപാെലയു� കു�ി�മേനാഭാവെ� ഇ���ാർ
അംഗീകരി�ു�ു�്.

ഗുരു-ശിഷ�ബ��ിെ� ഘടക�ളിെലാ�ാണ്
�പപ�ി (അ�രാർ��ിൽ, സ�യം കീഴട�ുക),
സ�യം സമർ�ി�ുക എ�ത് (തീർ�യായും അത്
ശിഷ�െ� ഭാഗ�ു ആയിരി�ും) നാം മറ�രുത്.
സാ�ാത്കാരം േനടു�തിന് ഒരു ശിഷ�നു േവ�
േയാഗ�തയായി (തെ� ഗുരുവിനാൽ
നിരീ�ി�െ�ടാനും ഉപേദശി�െ�ടാനുമു�) ഇത്
മുൻകൂ�ി നി�യി�ി�ുെ��ിലും, ഇത് ദുർവിനിേയാഗം
െച�ാനു� സാധ�തയു�്. ഗുരുവിേനാടു�
സമർ�ണ�ിൽ ഉ� ഭ�ിയുെട �പകടന�ളാണ്
(അയാളുെട പാദ�ൾ വണ�ുക, പാദ�ൾ അെ��ിൽ
ൈകകൾ ചുംബി�ുക േപാലു�വ), ശി�കൾ



സ�ീകരി�ൽ, ശിഷ�െ� ജീവിത�ിെ� എ�ാ
േമഖലകളിലും ഗുരു േമൽേനാ�ം വഹി�ു�ു എ�
സ�ീകാര�ത, സ�ൂർ�ാനുസരണം എ�ിവ. (ഗുരു തെ�
ശിഷ�െ� സമർ�ണെ�, �പേത�കി�്
ആ�ീയസാ�ാത്കാര�ിനായു� അവരുെട
സമർ�ണെ� പരിേശാധി�ാൻ ചില പരീ��ൾ
നട�ാ�ാറു�് എ�് പുരാണ�ൾ പറയു�ു.) ഭ�ി
അതിശേയാ�ി കലർ�താ�. ഉദാഹരണ�ിന്,
അതിശ�മായ വികാര��ി�യിൽ, നാം
ഉയര�ിലു� പാറയിൽനി�് ചാടാൻ േപാകു�ു എ�്
പറയുെമ�ിലും നമു�റിയാം, നാം അ�െന
െച�ിെ��്. എ�ാൽ വ�ത���മായ സാം��ാരിക
പ�ാ�ല�ിലു�, േവ�ുംവിധ�ിലു�
ഉൾ�ാ�ചയില�ാ�, വാ�ുകളും �പവൃ�ികളും
മുഖവിലെയ്�ടു�ു� പാ�ാത�ർ�് ഇത്
അപകടകരമാണ്.

ഏഷ�ൻ ഗുരു��ാരുെടയും ശിഷ��ാരുെടയും,
�പേത�കി�് പാ�ാത� ശിഷ�ൻമാരുെട ഈ
സ��ദായ�ൾ മൂലമു� അപകടസാധ�തകളും
ദുരുപേയാഗ�ളും ഒ�ുകിൽ പര��രമു�
െത�ി�ാരണയുെടേയാ അെ��ിൽ സാം��ാരിക
പ�ാ�ലെ��ുറി�ു� അ�തയുെടേയാ
ഫലമാെണ�് വ��മാണ്. �ടാൻ�ഫറൻ� �പിൻസി�ിൾ
അനുസരി�ാെണ�ിൽ, ശിഷ�ൻ അവനിൽ തെ�യു�
ഗുണ�ളാണ് ഗുരുവിൽ കാണു�ത്, അവ
െവളിെ�ടുകേയാ വികസി�ി�ുകേയാ
െചേ��തുെ��ിൽ േപാലും. ഈ ൈകമാ��പകാരം
ഭ�ൻ ഗുരുവിന് പൂർ�ാധികാരം കൽ�ി�� നൽകു�ു.
ഇത് ശിഷ�ന് ഒരു നി�ിത ഉൾ�ാ�ചയും �പേചാദനവും
നൽകുെമ�ിലും അേതാെടാ�മു� വലിയ
അപകടസാധ�തകൾ തുറ�ു വയ്�ുകയും െച�ു�ു.
തെ� �പതീ�കെള ഗുരുവിൽ ആേരാപി�ു�ത് വഴി
ശിഷ�ൻ തെ� മന�ിെല ഉ�മ മാതൃകെയയാണ്

്



ഗുരുവിൽ കാണു�ത്, ഗുരു യഥാർ��ിൽ
എ�െനയാണ് എ�തുമായി ഇതിന്
ബ�െമാ�ുമിെ��ിലും. ഇവിെട നാം പൂർ�മായി
മേനാവ�ാപാര�ിൽ മുഴുകിയിരി�ു�ു. അ�െന,
ശ�ിപാതയുെട ആദ�ാനുഭവ�ൾ
മാനസികവി�ഭാ�ിയുളവാ�ു�ത് ആയി�ീരാം.
അതിനാൽ, എെ� വിനീതമായ അഭി�പായ�ിൽ,
കൂടുതൽ സുര�ിതത��ിനും
വിശ�ാസ�തയ്�ുംേവ�ി, മു�ു വിവരി�
യാഥാ�ിതിക േവദാ��പമാണ�ളിേല�് മട�ു�ത്
ഉചിതമായിരി�ും. അത് േവദ�ളുെട �ാനെ�യും
െതളിയി�െ�� അനുഭവെ�യും
അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്.

ഗുരു സ��ദായം ബഹുമുഖമായതും സ�ത��വുമാണ്;
എ�ാൽ ആ�ീയത പകർ�ുെകാടു�ു� കാര��ിൽ
അ��ം അമിതവുമാണ്. ഒരു �ാപന�ിേലാ
െപാതുവായ സാഹചര��ിേലാ ഒരു
നി�ിതതല�ിന�ുറം ആ�ീയത ൈകമാ�ം
െച�ാനാവി�. അതിന് ശരി�ും കഴിവു� ഒരാളുെട,
അതായത് ഒരു ആ�ീയഗുരുവിെ�, ഒഴിവാ�ാനാവാ�
വ��ിഗതമാർ�നിർേദശം ആവശ�മാണ്.
ജനാധിപത�െ��ുറി�ു� ചർ�ിലിെ� വരികൾ
കടെമടു�ുകയാെണ�ിൽ, ആ�ീയ
േനതൃത�സ��ദായം, ഇ��യിലും ഹി�ുമത�ിലും
മാ�തമായി പരിമിതമ�, അെതാരുപേ� ഏ�വും
േമാശമായ സംവിധാനമാണ്, എ�ാൽ പകരം
വയ്�ാനി�ാ�തുമാണ്.378

പാര�ര�ം, �പതിബ�തയുെട അളവ്, ത�ാെറടു�ിെ�
തലം ഇെത�ാം എ�ുമാകെ�, അ�ിമവിശകലന�ിൽ
അെത�ാം സാധകെന�ുറി�ാണ്: അവെ� ആ�ഗഹം,
സമീപനം, ഗേവഷണം, േബാധ��ൾ, വിശ�ാസം,
അവെ� ല��ം, എ�ാ�ിനുമുപരിയായി, അവെ� ഗുരു
അവെ� “ആ�രിക” ശ�ം. മെ�ാരു വിധ�ിൽ



പറ�ാൽ, ഒരു വ��ിേയാടു� ഭ�ിെയ�ാളും
ധർ��ി� �പാധാന�ം ന��ു �ു. അ�െനയാകു�ി�
എ�് ക�ാൽ സാധകൻ തെ� കടി�ാൺ എടു�ണം.
തെ� ഓേരാ അനുഭവ�ളും ഈ ദിശയിേല�്
ചൂ�ി�ാണി�ു�തായിരി�ണം എ�് ഒരു സാധകൻ
എേ�ാഴും ഓർ�ിക◌്കണം; അതായത് തെ� ഉ�ിലു�
ഗുരുവിെന അനാവരണം െച�ുക, സ��ം �ാനം
ശ�ിെ�ടു�ുക, തെ� മന�് പറയു�ത്
മന�ിലാ�ാനും പഠി�ാനും കഴിയുക, ആ
മാർ�നിർേദശം പി�ുടരുക എ�താെണ�്
മന�ിലാ�ണം.

എ�ുതെ� സംഭവി�ാലും, ഗുരു ഒരു പി�ുണ
മാ�തമാണ്; തെ� ഉ�ിേല�് �പേവശി�ു�തിനു� ഒരു
മാർഗം. ദൗർഭാഗ�വശാൽ, ചില സമകാലികാചാര��ാർ
അ�െനയാെണ�് അവകാശെ��ാലും, അവർ ത�െള
ഒഴി�ുകൂടാനാവാ�വരാ�ി�ീർ�ു�ു. അദൃശ�മായ
ഒരു െപാ�ിൾെ�ാടിയാൽ ബ�ി�െ��തുേപാെല
അവരി�ാെത എ�െന മുേ�ാ�ുേപാകുെമ�്
സ�ല് പി�ാൻ കഴിയാ�വിധം ഭ�െന
മ�ുപിടി�ി�ാൻ അവർ�് കഴിയു�ു. അവരി�ാെത
ഒരു ജീവിതവും പാതയും സ�ല് പി�ാൻ ഭ�ന്
കഴിയി� എ� അവ�യിെല�ി�ും.
സ�ാത����ിനും സ�ാ�ശയ�ിനും അവർ �പാധാന�ം
നൽകു�ില�. ഇ�രം വാ�ുകൾ അവരുെട
പദാവലിയിൽ�െ� ഉ�ാവി�. ഗുരു
ൈദവ�ിേല�ു� ഒരു ജാലകമാെണ�ിൽ, ആരും
അതിെ� വാതിൽ തുറ�ാെത നെ� തട�ുനിർ�ാൻ
പാടി�! നമു�് ജനൽ തുറ�് �പകാശം ആസ�ദി�ാം!

 



VI. 10. ഭ�ിയുെട പാതയും ഗുരുവും
 

ചരി�തപരമായി, ഭ�ി�പ�ാന�ിെ� ഉ�വം ഇ��ൻ
മധ�കാലഘ��ിലാണ്. ഇത് പുരാണ�ളുെട
ആവിർഭാവവുമായി സമന�യി�ി�െ��ിരി�ു�ു.
എ�ാം നൂ�ാ�ിൽ ഇത് ദ�ിേണ��യിൽനി�് ആഴ് വാർ
(വി��ു മാർ) [ൈവ��വർ], നായനാർ (ൈശവർ) എ�ീ
വിഭാഗ�ളിൽ തുട�ി 15-നും 16-ാം നൂ�ാ�ിനുമിടയിൽ
അതിെ� ഔ�ത��ിെല�ി. പുരാണ�ളിെല
േദവ�ാെരയും േദവതകെളയും ചു�ി��ിയാണ് ഇത്
വികസി�ത്. ൈവ��വം, ൈശവം, ശ�ിമതം തുട�ി
നിരവധി വിഭാഗ�ളുെട ഉ�വമായിരു�ു അത്. പി�ീട്
ഇത് �പാേദശികഭാഷകളിേല�് വ�ാപി�ുകയും വിവിധ
മതവിഭാഗ�ളുമായി ബ�െ�� നിരവധി
വിശു�കവികളാൽ �പേചാദനമുൾെ�ാ�്
േപാഷി�ുകയും െച��ു. ജനനം, ലിംഗേഭദം, അറിവ്
എ�ിവയുെട കുലീനതയിൽനി�് വിച്േഛദി�െ��
ഒരു ബദൽപാത വാ��ാനം െച�� ഒരു
സാമൂഹികപരി��രണംേപാെല ഈ �പ�ാനം
ഹി�ുമത�ിെ� പുനർജ�മായി കണ�ാ�െ�ടു�ു.
ഭ�ി�പ�ാന�ിെ� വികാസവുമായി ബ�െ��
മെ�ാരു സി�ാ�ം ഇ�ാമിെ� ആഗമനവുമായി
ബ�െ�ടു�ിയു�താണ്. കൂടാെത സമാ�രമായി
സംഭവി� ബു�മത�ിെ� പിൻവാ�ൽ അെ��ിൽ
ഹി�ുമത�ിേല�ു� ഏകീകരണവും ഇതിന്
കാരണമായതായി പറയു�ു. ഇത്
�പാേദശികസൂഫിസ�ിെ� ആവി��ാരെ�
സ�ാധീനി�ു. ഈശ�രനുമായി േനരി�ു� ബ�ം
�ാപി�ാൻ താഴ്� സാമൂഹികേ�ശണിയിലു�വെര
ഭ�ി അനുവദി�ു. അ�െന “േ��ത�ിെ�
സംര�കർ” ആയ, അധഃപതി�വരും അഴിമതി�ാരും
ആയി�ീർ� �ബാ�ണരുെട നുക�ിൽനി�് സ�യം



േമാചിതരാകാൻ അവർ�് കഴി�ു.
സമൂഹഗാനാലാപന�ൾ, ൈദവ�ളുെട ആരാധനകൾ,
ഉ�വ�ൾ, തീർ�ാടന�ൾ എ�ി�െന പുതിയ
രീതികൾ ഉയർ�ുവ�ു. അേതസമയം, ക��ൂണി�ി
െസ�റുകളുെട നിർ�ാണം, ചാരി�ി,
െപാതുഭ�ണവിതരണം, അധഃ�ിതർ�ു� സഹായം
മുതലായവേപാലു� സ�� സാമൂഹികേസവന�ിെ�
പുതിയ രൂപ�ളു�ായി.

േശ�താശ�തേരാപനിഷ�ിൽ II.7.h-ൽ ഇത് (ഭ�ി)
പരാമർശി�ിരി�ു�ു. ഭഗവദ്ഗീത മ�് മൂ�ു
േയാഗ�െളേ�ാെല (കർ�േയാഗ�ി� �പാധാന�ം
നൽകിെ�ാ�്) ഭ�ിെയയും ഒരു േയാഗമായി
അവതരി�ി�ിരി�ു�ു. ശാ�ില�ൻ, നാരദൻ എ�ീ
മഹർഷിമാർ ര�ു �പധാന �ഗ��ൾ രചി�ി�ു�്.
ശാ�ില�ഭ�ിസൂ�തം (സി. ബിസി മൂ�ാം നൂ�ാ�് (100
സൂ��ൾ), നാരദഭ�ിസൂ�ത�ളും (84 സൂ��ൾ).
ഭാഗവതപുരാണം (എ�ാം നൂ�ാ�ിനും പതിെനാ�ാം
നൂ�ാ�ിനും ഇടയിൽ, അതായത്, ഗീതയ്�് ഏകേദശം
1,000 വർഷ�ൾ�ുേശഷം) ഈ വിഷയം കൂടുതൽ
ആഴ�ിൽ അവതരി�ി�ിരി�ു�ു (ആെക 12
വാല��ൾ, 332 അധ�ായ�ൾ, 18,000 േ�ാക�ൾ).
വിഷയാനുസ�ാനമായി ധാരാളം �ഗ��ൾ ലഭ�മാണ്.
ഇതിൽ ര�ാമെ� �ഗ�ം മധ�കാലഘ��ിൽ
ഏകേദശം എൺപേതാളം പ�ിത�ാർ അവേലാകനം
െച�ുകയും വ�ാഖ�ാനി�ുകയും ഭ�ിമാർ��ിെല
അ�് �പധാന �പവണതകൾ�നുസരി�് ഓേരാരു�രും
അവരവരുെട റഫറൻ� കൃതികൾ എഴുതുകയും െച��ു.
ഈ മൂ�് കൃതികളും ഭ�ിയുെട �ാപക �ഗ��ളായി
കണ�ാ�െ�ടു�ു. ഇതുകൂടാെത, ഭ�ിമാർ��ിെ�
ഏ�വും വലിയ �പതിനിധികളായി
കണ�ാ�െ��ിരു�ത് രാമാനുജൻ (12-ാം നൂ�ാ�്),
മാധ�ൻ (13-ാം നൂ�ാ�്), നിംബാർകൻ (തീയതി
അ�ാതമാണ്, പേ� പി�ീട്), വ�ഭൻ (16-ാം നൂ�ാ�്)



എ�ിവെരയാണ്. ഗുരുനാനാ�് (സിഖ് മതം), രവിദാസ്,
മീരാ ഭായ്, കബീർ, േഗാസ�ാമി തുളസീദാസ്, നാംേദവ്
(എ�ാവരും 15-ഉം 16-ഉം നൂ�ാ�ുകളിൽ നി�ു�വർ)
തുട�ിയ മഹ�ായ വ��ികൾ ഇത് (േവേദതര)
പി�ുടർ�ു. നി�ൾ�് ഭ�ിയുെട
അടി�ാനകാര��ൾ പര�േവ�ണം െച�ണെമ�ിൽ,
അവലംബ�ൾ ഇതാണ്.

പേദാല് പ�ിപരമായി, ഭ�ി “ഭജ”് എ�
വാ�ിൽനി�ാണ◌് വരു�ത്. വിഭജി�ുക, പ�ിടുക,
പെ�ടു�ുക, സേ�ാഷി�ുക, ഉൾെ�ടുക,
ആരാധി�ുക (ആരാധനയിെല�േപാെല) എെ�ാെ�
അർ�മാ�ു�ു. ഭ�ിെയ “ഭ�ി” എ�് വിവർ�നം
െച�ു�ത് അതിെ� അർ�െ� ലഘൂകരി�ു�
ഒ�ാണ്. കാരണം ഭ�ി എ�ത് വിമർശനാ�ക
ചി�കളി�ാ� േകവലമായ ഭ�ിയ�, മറി�്
യഥാർ��ിൽ യു�ിയും സം��ാരവും ശാസ്�ത�ിെ�
അടി�റയും േചർ� േബാധപൂർ�മായ സമീപനമാണ്.
ഭ�ിയുെട പാത എ�ത് െപരുമാ�ം, ധാർ�ികത,
ആചാര�ൾ, അനു�� ാന�ൾ, ആ�ീയത എ�ിവ
ഉൾെ�ടു� ഒരു �പ�കിയയാണ്. മന�ിെന
ശു�ീകരി�ുക, ൈദവസ്േനഹ�ിൽ വളരുക, അവെന
അറിയുക, അവെ� സാ�ിധ��ിൽ പ�ുേചരുക,
അവെന സമന�യി�ി�ുക, ആ�രികവൽ�രി�ുക
എ�ിവയുമാണ്. ഭ�ി എ� പദം ചില
േവദ�ഗ��ളിൽ കാണാം. എ�ാൽ അത് പര��ര
അടു�ം അെ��ിൽ മമതെയ അർ�മാ�ു�ു. മാ�തമ�,
സഗുണഭ�ിയിൽ (ഗുണ�ളും രൂപവും ഉ�ത്)
കാണു�തുേപാെല ഭ�ി ഒരു ൈദവ�ിേല�്
നയി�െ�ടണെമ�ി�. നിർഗുണഭ�ിയിൽ
(രൂപരഹിതം) േകവലമായ, അവ��മായ,
ദിവ�ശ�ിയുെട അെ��ിൽ പരമാ�േബാധേ�ാടു�
സ്േനഹ�ിെ� മൂർ�ന�ാവ�യിൽ കലാശി�ു�ു.



18,184 വാക��ളുെടയും സൂ��ളുെടയും സാരാംശം
മൂ�് ഖ�ികകളിലായി അവതരി�ി�ാൻ എനി�്
കഴിയിെ��് നി�ൾ�ു മന�ിലാകുമേ�ാ. ഏതാനും
ഭ�ിഗാന�ൾ, അ�ുതകഥകൾ, ഭ�ിയുെട ചില
അ�ർ�ഫുരണ�ൾ, ഒരു ഗുരുനാഥനിൽനി�ു� ചില
സാമാന�കാര��ൾ എ�ിവെയ�ാൾ ഉപരിയാണ്
ഭ�ിയുെട പാതെയ�് മുൻഖ�ികകളിെല �ഹസ�മായ
ആമുഖ�ിലൂെട വായന�ാേരാട് സൂചി�ി�ാൻ
കഴി�ു എ�് ഞാൻ കരുതു�ു. േയാഗയുെട മ�ു
രീതികൾേപാെല, ഇതും ഒരു
സ�ൂർ�വി�ാനശാഖയാ�. ചിലർ അതിൽ
മുഴുകു�തിനു പകരം, അനുബ��ഗ��ൾ, �പധാന
വ�ാഖ�ാന�ൾ എ�ിവയുെട ഉ�ട�െ��ുറി�്
വിചി�നം െച�ുക, മ�ു�വരുമായി അവരുെട
ത���ൾ പ�ുവയ്�ുക, അവയിൽനി�് �പേചാദനം
ഉൾെ�ാ��ക, വ�വഹാര�ിൽ അവ ഉപേയാഗി�ുക,
മ��ം െചാ�ുക, ഭ�ിനിർഭരമായ �ഗ��ൾ
പാരായണം െച�ുക, ചട�ുകളും അനു�� ാന�ളും
നട�ുക, പാടുക, നൃ�ം െച�ുക, മനനം െച�ുക,
സ്േനഹി�ുക എ�ി�െന പലതും െച�ാൻ തുട�ും.
ഈ മാർ�െ� �പതിനിധീകരി�ു� ഒരു ആ�ീയഗുരു,
അേ�ഹം ന�േതാ ചീ�േയാ ആകെ�, ഈ അറിവിെ�
ഒരു ഭാഗം മാ�തേമ തെ� വാ�ുകളിലൂെടയും, (നി�ൾ
ഭാഗ�വാനാെണ�ിൽ), �പവർ�ന�ളിലൂെടയും
�പതിനിധീകരി�ുകയും പകരുകയും െച�ുകയു�ൂ
എ�് നി�ൾ മന�ിലാ�ുെമ�് ഞാൻ �പതീ�ി�ു�ു.
അറിവിെ�യും �ാന�ിെ�യും ന�േതാ ചീ�േയാ
ആയ ഒരു �പതിനിധിയായിരി�ും അേ�ഹം. ഇെത�ാം
മന�ിലാ�ിയി�ാെണ�ിൽ, അേ�ഹ�ിെ�
ഉപേദശ�ളും െപരുമാ��ളും സംബ�ി�്
ആേരാഗ�കരമായ അകലം പാലി�ാൻ നി�ൾ�്
കഴിയും. അേ�ഹ�ിെ� വാ�ുകളുെട ഗുണനിലവാരം
വിലയിരു�ു�തിന് ആവശ�മായ റഫറൻ�
േപായിന്റുകൾ േനരെ�യു� �പമാണ�ളിൽ



കൃത�മായി ഉ�ായിരി�ും. അ�െന, ആവശ�ം
വ�ാൽ ഇതിൽനി�ുവി�് മെ�ാരു ഗുരുവിെന
കെ��ു�തിനുമു�് മൂലത���ളിേല�് മട�ാൻ
കഴിയുെമ� കാര�ം നി�ൾ മന�ിലാ�ിയിരി�ും.

ഭ�ിമാർ�ം ൈദവസ്േനഹെ�യും േസവനെ�യും
ഒരാളുെട ആരാധനാമൂർ�ിയുമായി
ലയി�ി�ു�തിനു� ഒരു മാർ�മായി
അവതരി�ി�ു�ു. അത് ഞാെന� േബാധം ഇ�ാതായി
ഈശ�രനിൽ ലയി�ു�, അെ��ിൽ ര�ായി നി�ത്
ഒ�ായി മാറു�തിേല�ു� പരിണാമെ�
സൂചി�ി�ു�ു. ഈ മാർ�ം ഗുരുവിെന
സ്േനഹ�ിെ�യും ഭയഭ�ിയുെടയും �പതീകമായി
സൂചി�ി�ു�ു. ഗുരുവാകെ� തെ� മാനുഷിക
അ��ിത��ിെ� എ�ാ വശ�ളിലും, ശാരീരികവും
ൈവകാരികവും ബൗ�ികവും ആ�ീയവുമായ
�പകടന�ളിൽ, ൈദവികഗുണ�െള തിക�ും
അനുകരി�ു�ു. ഇവിെടയാണ് മാർ�ം വളെര
വഴുവഴു�ു�തും അപകടസാധ�തകൾ
നിറ�തുമാകു�ത്. കാണാ� ഒരു േദവതെയ
ആരാധി�ു�തിൽ നി�ൾക◌്ക് വലിയ
അപകടെമാ�ുമി�. േനെരമറി�്, നി�ൾ ആരാധി�ു�
ൈദവികഗുണ�െള ഒരു മനുഷ�നിൽ സ���ി�്
ആരാധി�ു�തിൽ വലിയ അപകടസാധ�തയു�്.
നി�ളുെട സംസർ�ം, അനുമാന�ൾ, ഭാവന,
നട�ാ�ത്  ആ�ഗഹി�ൽ എ�ിവ െത�ായ ഗുരുവിെന
ഫല�പദമായും വ��ു നി�� മായും തിരി�റിയാനു�
കഴിവിെന തട�െ�ടു�ു�വയാണ്. ഗുരുവിന്
ഉ�ാകാവു� തട��ൾ പറ�ാൽ, അേ�ഹ�ിെ�
സ�ഭാവശു�ീകരണം, മാനസികാേരാഗ�ം, ധർ�നി� ഠ
ഇവെയാെ� പൂർ�മാകാ�� ആവാം. ഇ�െ�
രാഷ്�ടീയ�ിെല�േപാെല, ഒരു മനുഷ�ൻ
അധികാര�ിൽ വരുേ�ാൾ, അത്
ആധ�ാ�ികവിഷയ�ിലാെണ�ിൽേ�ാലും ചില



തകരാറുകൾ സംഭവി�ു�ു. അധികാരവും
ചു�ുമു�വരുെട �പശംസയും അവെര
യാഥാർ���ളിൽനി�് വിച്േഛദി�ും. �പേലാഭന�ൾ
ശ�മായിരി�ും, കപട ധാർ�ിക കാരണ�ൾ പറ�്
ഏതു �പവൃ�ിെയയും ന�ായീകരി�ാൻ അവരുെട
മന�് തിടു�ം കൂ�ും. വീ�ും നി�ളുെട കാര�ം
പരിേശാധി�ാൽ, നി�ളുെട �പതീ�കൾ വളെര
വലുതായിരി�ും, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ഒരു
നിമിഷ�ിനായി നി�ൾ കാ�ിരി�ുകയായിരു�ു,
നി�ളുെട പുതിയ സംഘടന നി�ൾ
അനുമാനി�ു�ത് തെ�യാണ് ശരി എ�്
�ിരീകരി�ുകയും െച�ും. നി�ളുെട
�പതീ�കളുെട തീ�വത കാരണം സംഘടനയിൽനി�ും
ഗുരുവിൽനി�ും യഥാർ��ിൽ എ�ാണ്
വരു�െത�റിയാൻ കഴിയി�. നി�ളുെട വിശ�ാസെ�
വർധി�ി�ു� ഒരു സംവിധാന�ിേല�് നി�ൾ
�പേവശി�ുകയും, അത് നി�ളുെട വിമർശി�ാനു�,
തീരുമാന�ൾ എടു�ാനു� കഴിവിെന
കുറയ്�ുകയും െച�ും.

യഥാർ� ആ�ീയഗുരു തിരി�റിയുകയും ഓർ�ുകയും
െചേ�� കാര��ളാണ്, അേ�ഹേ�ാടു� നി�ളുെട
ഭ�ി അേ�ഹ�ിനുേവ�ിയു�തെ��ും നി�ൾ
ബഹുമാനി�ു�ത് അേ�ഹെ�യെ��ും, നി�ളുെട
അനുസരണ ത���േളാടു� വിേധയത�മാണ് എ�ത്.
അേ�ഹ�ിെ� �പവർ�ിയിൽ സുതാര�ത
ഉ�ായിരി�ുകയും നി�ളുെട ഉ�രവാദിത�ം
ശ�ിെ�ടു�ുകയും േവണം. അേ�ഹേ�ാട�,
അവനവേനാടാണ് ഭയഭ�ി േവ�ത് എ�് അേ�ഹം
നി�െള നിര�രം ഓർ�ി�ി�ണം. ഗുരു
മാറിനി�ുെകാ�് നി�െള ശാ�ീകരി�ുകയാണ്
േവ�ത്. അ�െന നി�െള അക�ി നിർ�ു�തുവഴി
സ��ം കാലിൽ നിൽ�ാനും കൂ�ിൽനി�്
പറ�ുേപാകാനും കഴിയും. ഒരു സമയ�ും ഒരു



തര�ിലും ഗുരു നി�െള താെന� വ��ിയുമായി
ബ�ം �ാപി�ാൻ ഇടവരു�രുത്.
അടി�ാനപരമായി ഗുരുഭ�ി എ�ത് തത��ളുെട
ആരാധനയാണ്, ഒരു വ���ാരാധനയ�.

ത���ളുെട ആരാധന തീ�വമാകു�ത് അവ ഒരു ഗുരു
�പതിനിധാനം െച�ുേ�ാഴാണ്. അേതസമയം,
ഇരുകൂ�രും (ശിഷ�രും ഗുരുവും) അതിരുവിടാനും
മാർ�ചലനം സംഭവി�ാനുമു� സാധ�തകൾ ഉെ��ത്
ഒരു യാഥാർ��മാ�. ഉറ��ുറവ്,
ബു�ിമു�ു�ാ�ു� ആരാധനാ�കമ�ൾ, മ�ു ചി�കൾ,
സമൂഹാരാധന എ�ിവ പലേ�ാഴും ന�ുെട
മാനസികസ�ുലനം ഇ�ാതാ�ു�ു.
അടി�ാനകാര��ൾ മറ�് ആ��ാന�ിനു
പകരം ബാഹ�ാരാധനയിേല�ു മാറു�ത്
അപകടമാെണ�് നാം മറ�ു�ു. ഗുരു ഒരു
മനുഷ�നാെണ�ും ഏെതാരു മനുഷ�െനയുംേപാെല
അേ�ഹ�ിനും അേ�ഹ�ിേ�തായ ബലഹീനതകളും
ആ�രികസംഘർഷ�ള�ം ഉ�ാകുെമ�ും നാം
ഒരി�ലും കാണാെത േപാകരുത്. നി�ൾ ഗുരുവിെന
ആദർശപുരുഷൻ ആ�ിയത് പുരാേണതിഹാസ�ളിെല
വിവര�ൾ കാരണമാണ്. നിർഭാഗ�വശാൽ, വളെര
ൈവകിയ സമയ�ായിരി�ും നി�ൾ എെ�
വിശ�സി�ാൻ സാധ�ത.

തെ� ആ�ീയസഹചാരിേയാട് േതാ�ു�
അതീ��ിയേ�പമം, ആ�ീയാസ�ി ഇവ ഭ�െന
സംശയരഹിതമായ സ�ാധീനവലയ�ിേല�്
എളു��ിൽ െകാ�ുേപാകും. ഈ നിഗൂഢമായ
സ്േനഹം നി�ൾ ഗുരുവിെന അറിയി�ു� നിമിഷം,
ൈലംഗികദുരുപേയാഗ�ിെ�
അപകടസാധ�തകളിേല�ു� വാതിൽ നി�ൾ
തുറ�ു�ു. നി�ളുെട ഭ�ിെ�ാ�ം, സ്േനഹം,
നിഷ് കപടമായ അനുസരണ, ഉപാധിരഹിതമായ
സമർ�ണം എ�ിവ േചർ�ാൽ പിെ� നി�ളുെട വീ��



തടയാൻ കഴിയി�. അതിനാൽ, �പണയ�ിെ�
പാതയിെല ഈ കാവ�ാ�കസൗ�ര�വും ആകർഷകമായ
സ�ഭാവവും ഗുരു-ശിഷ� ബ��ിൽ േചർ�ുേ�ാൾ
�പേത�കം �ശ�ി�ണം. ഞാൻ ഇതിനകം
പറ�തുേപാെല, ഈ വക അറിവുകൾ ഉ�ായ
കാലെ� അേപ�ി�് മനുഷ�നും സമൂഹവും ഏെറ
മാറിയിരി�ു�ു. ഏ�വും കുറ�ത്, ഒരു
സഹ�സാ��ിെ� വ�ത�ാസം ഉ�്, ഒരു നൂ�ാ�ിൽ
അെ��ിൽ െവറും 50 വർഷ�ിനു�ിൽേ�ാലും
സമൂഹം എ�െന മാറി എ�് എനി�ും നി�ൾ�ും
അറിയാം. കൂ�ുകുടുംബ�ിെ� ശിഥിലീകരണം,
അണുകുടുംബ�ിെ� വീ�ുമു� ചുരു�ൽ
(വിവാഹേമാചനം), ജീവിത�ിെ� �ഭാ�മായ േവഗത,
മാധ�മ�ൾ, േസാഷ�ൽ െന�് വർ�ുകൾ, �പകൃത�ാലു�
ജീവിതരീതികളിൽനി�ു� മാ�ം, പാര�ര��െള
ഉ�ൂലനം െച�ൽ, മലിനീകരണം ഇെത�ാം നെ�
മാനസികമായും ൈവകാരികമായും ദുർ�ലരാ�ി; ഒ�ം
േയാഗികെളയും. േലാകം മാറി, അതിനനുസരി�് ന�ളും
മാറി. മധ�കാലഘ��ിെല ആളുകൾ�ുേവ�ിയു�
തത��ൾ ഇ�െ��ാല�് അ�മായി
അനുകരി�ാനും �പാവർ�ികമാ�ാനു◌ം കഴിയി�.
�പേത�കി�് ഇ��ൻ മധ�കാലഘ�െ��ുറി�്,
യാെതാരു ധാരണയുമി�ാ� പാ�ാത�രായ നമു�്.

ഇ�്, ഭ�ിമാർ��ിൽ, ഗുരുവിെന ഒരു മൂ�
സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ ആയി കണ�ാ�ുക
എ�താണ് സുര�ിതവും ഉചിതവുമായ മാർ�ം.
ശി�ണരീതിയിലും ആരാധനയിലും അേ�ഹ�ിെ�
മാതൃക ഒരു �പേചാദനമായിരി�ണം. മാ�തമ� അത്,
പി�ുടേര� ദിശയുെട വ��മായ
സൂചകമായിരി�ണം. സൂചകെ� ല���ാനമായി
െത�ി�രി�ു�ത് വർഷ�ള�െട ന�ം മാ�തമ�,
അവസരം, ഊർ�ം, പണം, ജീവിതം, �പതീ�, ഗതി,
ശ�ി എ�ിവ പാഴാകു�തിനു കാരണമാകും. നി�ൾ



എ�് വായി�ാലും, എ�് േക�ാലും, എ�ാേയ്�ാഴും
നി�ളുെട വിേവചനബു�ി ഉപേയാഗി�ണം. ഒരു പടി
പിേ�ാ�ുേപാകുക, ചി�ി�ുക, പരിേശാധി�ുക,
താരതമ�ം െച�ുക, ആവശ��ിനു സാവകാശം എടു�്
മാ�തം സ�ീകരി�ുക. ഭ�ിമാർ��ിൽ
വിേവചനബു�ിെയ ഒരി�ലും ഉേപ�ി�ു�ി�. നാലു
േയാഗ�ളും ആേരാഗ�കരമായ ഒരു
സമതുലനാവ�യിൽ ആയിരി�ണം എ�് ഞാൻ
പറ�ത് ഓർ�ുക: ശാരീരിക േയാഗ, ശ�ി േയാഗ,
നിസ�ാർ��പവർ�ന�ിെ�യും േസവന�ിെ�യും
േയാഗ, പിെ� �ാനേയാഗവും. ഈ ഒരു ബാലൻ�
നി�െള വഴിെത�ു�തിൽനി�് തടയും.

ആ സമയ�് അത് ആചാരലംഘനമായി
േതാ�ാെമ�ിലും, ഗുരുവിന് കീഴട�ുക എ� തത�ം
തീർ�യായും ഏ�വും അപകടകരമായ വശമാണ്. എെ�
അഭി�പായ�ിൽ, ന�ൾ ക�തുേപാെല, ഇ�െ�
ആധുനികസമൂഹ�ിന് ഇത് അനുേയാജ�മ�.

 



 

VI. 11. വിേവകവും അനുസരണയും
 

പ�ുകാല�് സ�ീർ�വും
ബു�ിമുേ�റിയതുമായിരു� നിരവധി കാര��ൾ ഇ�്
വളെര ആയാസരഹിതവും താരതേമ�ന ലളിതവുമാണ്.
എ�ാ�ിനും നമു�് കുറു�ുവഴികളു�്. ഓേരാ
കാലഘ�വും എ�തേ�ാളം പുേരാഗമി�ു�ുേവാ
അ�തേ�ാളം നമു�് പരി�ശമി�ുെകാ�ിരി�ാനും
ദീർഘകാലലക◌്ഷ�ം നിലനിർ�ാനുമു� കഴിവു
കുറയും. അമിതമായി അധ�ാനി�ു� ന�ുെട മ��ി��ം
െപെ��് �ീണി�ു�ു. മന�് ഏതാനും
നിമിഷ�ൾേപാലും ഒ�ിൽ�െ� പിടി�ുനിർ�ാൻ
നമു�് ഉേ�ജന�ൾ ആവശ�മായി വരു�ു.
ഇ�ർെന�ിെ�യും �പേത�കി�് േസാഷ�ൽ
െന�് വർ�ുകള�െടയും ആവിർഭാവേ�ാെട,
ആഴ�ിലു� വായന നേ� കുറ�ു. പകരം
ഓൺൈലൻ ൈസ�ുകളും ചാനലുകളും
മാറിമാറിേനാ�ി നാം സമയം െചലവഴി�ു�ു.
ഒ�ിൽ�െ� �ശ� േക��ീകരി�ാനു� ന�ുെട കഴിവ്
അ�ര�ി�ു� തര�ിൽ കുറ�ിരി�ു�ു. എ�ാം
േവഗ�ിലായിരി�ണം എ� ഇ�െ� രീതി�ു
ഇണ�ു�താണത്. ഈ ഫാ�്ഫുഡ് യുഗ�ിൽനി�്,
ഏതാനും പതി�ാ�ുകൾ�ുമു�ു� ആേരാഗ�കരമായ
ഭ�ണ�ിേല�ും മ�ഗതിയിലു�
ഉപേഭാഗരീതിയിേല�ും മട�ണം. അതിനായി ‘േ�ാ
ഫുഡ്’ േപാലു� പുതിയ വാ�ുകൾ നാം
ക�ുപിടി�ണം. ആ�ീയത അട�ം ഒ�ും
അതിൽനി�് ഒഴിവാകു�ി�. സമകാലികേലാകെ�
ഗുരു��ാർ ഇൻ�� റ് കാ�ിേപാെലയാണ്. ഇവർ ഒരു
ഗുരുപര�രയിൽെ��വരല�, അവർ അവരുെട
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േ�പ�കെര ഉടനടി ആരാധന പഠി�ി�ു�ു. േ�പ�കർ
എ�് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, പ�ുകാല�ളിൽ
ഉ�ായിരു� ആ�ീയദാഹികളായ ശിഷ��ാരുെട
േയാഗ�ത ന�ിൽ മി�വർ�ും ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ്.
മി�വരും കുറ�് പു��ക�ൾ വായി�്, കുറ�്
െറേ�ാർഡിംഗുകൾ �ശ�ി�് , കുറ�് വീഡിേയാകൾ
ക�് , കുറ�് വർ�് േഷാ�ുകളിൽ പെ�ടു�്
എ�ി�െനയു� കപടന�ായ�ിൽ േയാഗ�രാെണ�്
സ�ല് പി�ു�ു. ആധുനികഗുരു��ാർ�് ഇെതാെ�
മതിയാകും. അവർ അേന�ഷി�ു�ത്
അവരിൽ�െ�യുെ��് ഇ�രം ഗുരു��ാർ അവെര
േബാധ�െ�ടു�ും. തത��ിൽ അത് ശരിയുമാണ്.
എ�ാൽ ആ �ാനം േനടു�ത് ഒരു നീ� �പ�കിയയാണ്
എ�ത് ഈ ആധുനികഗുരു അവേരാട് പറയി�. നാം
േനരി�് അവസാനഭാഗ�ുനി�ു തുട�ു�ു.
പഴയകാലെ�േ�ാെല േവദശാസ്�ത�ളിലു�
താ��ര�ം, െപരുമാ����ൾ തുട�ി ഒ�ിനുംതെ�
�പാധാന�മി�. അ�് അത് തീർ�യായും
അർ�വ�ായിരു�ിരി�ണം, പേ� ഇ�് അ�െന
േതാ�ിയാൽേ�ാലും അതിെന ബഹുമാനി�ാനും
അതിൽ ജീവി�ാനും നമു�് സമയമി�. ഇത് വളെര
വിഷമകരവും സ�ീർ�വും അനാവശ�മായി
വികസി�ി�തും വിശദവുമാണ്. അെതാരു
നി��സിനിമ േപാെലയാണ്, പഴയ രീതിയിലു�ത്.
ആളുകൾ ഇത് എ�െന കാണുെമ�് നി�ൾ
ആ�ര�െ�ടു�ു. ദിവസവും മണി�ൂറുകേളാളം
ടിവിയുെട മു�ിേലാ ഇ�ർെന�ിേലാ സ് മാർ�് േഫാണിേലാ
െചലവഴി�ാലും ബഹുമാനേ�ാെട േകൾ�ാനും
കാ�ുനിൽ�ാനും നമു�് സമയമി�. ഇ�് നമു�്,
�ാേനാദയ�ിേല�ു� വഴിയിൽ, ന�ുെട �ശ�
പിടി�ുപ�ു�തിനായി കാണാനും േകൾ�ാനും പ�ു�
തര�ിൽ ആനിേമഷനുകളു� ഒരു ‘ആ�്’
ആവശ�മാണ്, ല���ിേല�് അടു�ാറാേയാ
എ�റിയാൻ സഹായി�ു� ഒരു സ്േകാറും. പേ�,



തമാശ മാ�ിവ�ു പറ�ാൽ, ന�ുെട മാനസികവും
ൈവകാരികവുമായ ദുർ�ലത, നവഗുരു��ാരുെട എ�്
േകാമാളി�ര�ൾ അംഗീകരി�ാനും സ�ീകരി�ാനും
ഉ� രീതിയിൽ നെ� ആ�ി�ീർ�ു�ു. േപാെര�ിൽ
അവരുെട “മാസ് മര” െപരുമാ�വും
വിപണനൈനപുണ�വുംെകാ�് നാം വളെര
െപെ��ുതെ� ആകർഷിതരാവുകയും െച�ു�ു.

 

 



 

VI. 12. ൈസേ�ാെതറാ�ിയും
ആ�ീയതയും

 

സ�ാമി �പ�ാനപാദ (1891-1974), �ഫാൻസിെല അർനാ�,
െഡനിസ് െഡ��ാർഡിൻ� എ�ിവരുെട ഗുരു, ഇരുപതാം
നൂ�ാ�ിൽ, �ഗ��ളും �ാനമാർ��ള�ം
എഴുതെ��തിനുേശഷം മനുഷ�െ� മനഃശാസ്�തപരമായ
ഘടന ദുർബലമായതായി മന�ിലാ�ി. സ�യേമവ
അേ�ഹം ഒരു വിദ� നട�ിൽ വരു�ുകയും അതിെന
“കിട�”് എ�ു വിളി�ുകയും െച��ു. കാരണം ഒരു
ശിഷ�ന് പുറേമ�് കാണെ�ടു�വിധം
മാനസികതട�മു�ായേ�ാൾ, ഒരു
ൈസേ�ാെതറാ�ി�ിെനേ�ാെല, അവെന
പരിേശാധി�ു�തിനുേവ�ി കിട�ാൻ ആവശ�െ��ു.
കാല�കേമണ അ�െന ഒരു ചികി�ാരീതി ആയി അത്
രൂപെ��ു. പി�ീടത് അർേനാസും െഡനിസ്
െഡ��ാർഡിൻസും ഇവരുെട പി�ുടർ��ാരും
ഏെ�ടു�ു.

അന�രചി�യായി, ഇേതാെടാ�ം സ�ാമി
�പ�ാനപാദയുെട (അെ��ിൽ �ഫ�ുകാർ
അേ�ഹെ� വിളി�ു�തുേപാെല “�പ�ൻപാ�”),
�ശേ�യമായ ഗുരുപര�ര കൂടി േചർ�ു�ു. അേ�ഹം
നിരാലംബസ�ാമിയുെട (1877-1930) ശിഷ�നാണ്.
നിരാലംബസ�ാമിയാകെ�, േസാഹം സ�ാമിയുെട (1858-
1918) ശിഷ�ൻ, േസാഹം സ�ാമിേയാ മഹാനായ
ടിബ�ിബാബയുെട (അേ�ഹ�ിെ� ബർമീ� ശിഷ��ാർ
അേ�ഹെ� വിളി�ിരു�തുേപാെല) ശിഷ�ൻ (1930-ൽ
അ�രി�ു). ഇവർേ�ാേരാരു�ർ�ും ആകർഷകമായ
ഓേരാ നിേയാഗം ഉ�ായിരു�ു, �പേത�കി�്

ി ് ി �



അവസാനെ� ആളിന്. അേ�ഹം േന�ാളിെല തെ�
ആദ�ഗുരുവിൽനി�് ദീ� സ�ീകരി�ു; തുടർ�്,
ര�ാമെ� ഗുരുവായ ഒരു ടിബ�ൻ ലാമയാലും.
ൈകലാസ് മാനസസേരാവറിനടു�ു� ഒരു ഗുഹയിൽ
ധ�ാനി�ു�തിനിടയിലാണ് അേ�ഹം തെ� ര�ാമെ�
ഗുരുവിെന ക�ുമു�ിയത്. അതിനുേശഷം മൂ�ാമതായി
പരമാന� താ�ർ എ� േപരു� മഹാനായ ടിബ�ൻ
ലാമയുെട ശിഷ�നായി. അ�െനയാണ് അേ�ഹം
അൈദ�തേവദാ��ിെ� മാ�തമ�,
മഹായാനബു�ിസ�ിലും തെ� ൈവദഗ്��ം
െതളിയി�തും പരിശീലകനായി�ീർ�തും.
നാ��തുവർഷം ടിബ�ിൽ ജീവി� അേ�ഹം പി�ീട്
വിവിധ അയൽരാജ��ളിേല�് യാ�ത െച��ു.
ടിബ�ിെല�േപാെല േന�ാൾ, ബം�ാേദശ്, പാ�ി�ാൻ,
അ��ാനി�ാൻ, മ�ാൻമർ തുട�ിയ രാജ��ളിലും
അേ�ഹം ബഹുമാനി�െ��ു.

എ�ായാലും സ�ാമി �പ�ാനപാദയിേല�ും
ചികി�യിേല�ും മട�ിവരാം. സ�ാമിെയ ഉ�രി�്
André Comte Sponville379 എഴുതിയ േലഖന�ിെല ഒരു ഭാഗം
ഞാൻ ഇവിെട പരാമർശി�ു�ു. “ഉ�ായിരു�ത്
ഇേ�ാഴി�, ഉ�ാകാനു�ത് ഇതുവെര ഉ�ായി�ുമി�.
പിെ� ആരാണ് ഭൂതേമാ ഭാവിേയാ സൃ�ി�ു�ത്?
മന�് തെ�.” ഒരു ആ�ീയാേന�ഷകൻ ഭൂത-ഭാവി-
വർ�മാനകാല�ള�മായി ഇഴുകിേ�ർ�ുനിൽ�ു�
തെ� ഞാെന� ഭാവ�ിെ� കുരു�ഴി�ാൻ
�ശമി�ു�ു. എ�ാൽ “അസംതൃ��മായ ഭൂതകാലം
വർ�മാനകാലെ� അതിെ� പിടിയിൽ ഒതു�ു�ു”.
അതിനാൽ നെ�ാരു ഭാവി�ായി നാം വീ�ും
കാ�ിരി�ു�ു. അ�െന ഒരു പുതിയ അസംതൃ��ി
രൂപെ�ടു�ു. �പതീ�യും ഭയവുമാണ് മനുഷ�െ�
ഏ�വും വലിയ ശ�തു�ൾ: അത് നെ� വർ�മാനകാല
യാഥാ���ളിൽനി�് എ�ു മാ�തമ� സകലതിൽ
നി�ും േവർെപടു�ു�ു. കാരണം അത് നെ�



ഭാവിയിലും അഹംഭാവ�ിലും പൂ�ിയിടു�ു.
ഭൂതകാല�ിൽനി�് സ�യം േമാചിതരാകു�തിലൂെട
മാ�തേമ നമു�് അതിൽനി�് ര�െ�ടാൻ കഴിയൂ.
അതിനാൽ, സ�ാത���വും അനശ�രതയും
പര��രപൂരക�ൾ ആണ്. എ�ാൽ അഹംഭാവം
അതിെന നിരാകരി�ു�ു: അത് നശി�ാതിരി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ുകയും സാധി�ാെത വരികയും െച�ു�ു.
അത് മരി�ാതിരി�ാനായി ജീവി�ു�ത് സ�യം
വില�ു�ു. എ�ാണ് മന�്? യാഥാർഥ�മല�ാ��
ആ�ഗഹി�ു� ന�ുെട ചി�കൾ. അത് സത��ിന്
എതിരാണ്, അത് മായ (മിഥ�) ആണ്. അേ�ാൾ നാം
യഥാർ���ിലാേണാ മന�ിലാേണാ എ�്
എ�െനയറിയാം? വികാര�ിെ� സാ�ിധ�േമാ
അഭാവേമാെകാ�് അറിയാം. വികാരമാണ് മാനദ�ം:
ഞാൻ വികാരാധീനനാെണ�ിൽ, അതിനു കാരണം
ഞാൻ യാഥാർ���ി� മുകളിൽ യാഥാർ��മല�ാ�
മെ�െ��ിലും (എെ� ആ�ഗഹം, എെ� നിരസി�ൽ,
എെ� �പതീ�) ആേരാപി�ുകയും, അത് എെ�
യാഥാർഥ��ിൽനി�് േവർപിരി�ുകയും ‘മന�ിൽ’
തെ� തള�ിടുകയും െച�ു�ു. അതുെകാ�്
വികാര�ിൽ നി�് േമാചനം േനടാൻ ആദ�ം
വികാരെ� ഉൾ�െ◌ാ�ുകയാണ് േവ�ത്.

മിഥ�യുെട വിപരീതമാണ് സത�ം. മന�ിെ� വിപരീതം
കാ��യാണ്. ചി�ി�രുത്, വ�ാഖ�ാനി�രുത്,
വിധി�രുത്, താരതമ�ം െച�രുത്, എ�ാൽ ഉ�ത്
ഉ�തുേപാെല കാണുക. മൂല�െ� വിധി�ു�ി�.
വിസ�തമി�. മാനസികവിേ�ാഭമി�
(വികാര�ൾമാത�◌ം അവേശഷി�ു�ു, അനുഭവ�ൾ
മാ�തം അവേശഷി�ു�ു)).

സംഭവി�ു�ത് അംഗീകരി�ുക.
പരിവർ�ന�ിനായു� ഒേരെയാരു മാർ�മാണി�.
“�പവർ�ി��െകാേ�യിരി�ുക!”
സംഭവി�ു�തുമായി െപാരു�െ�ടാൻ



കഴിയാ�േ�ാൾ വർ�മാനകാല�് തുടരുക:
വികാരമു�്, അത് ന�ൾ അംഗീകരി�ണം.
വിസ�തി�ുകേയാ നിരസി�ുകേയാ േവ�.
�പതീ�േയാ പ�ാ�ാപേമാ േവ�. അവനവെന
അറിയാനും അേതേപാെല സ�ീകരി�ാനും കഴിയണം.
“സ�യം സ�ീകരി�് സേ�ാഷവാനായിരി�ുക.”

ഏ�വും ഉയർ� ആ�ീയാനുഭവം ഏകത�മാണ്. നെ�
എ�ാ�ിൽനി�ും വിഭി�മാ�ിയിരി�ു�ത്
മന�ാണ്- അതും ന�ൾ തെ�. സത�ം, േനെരമറി�്,
നെ� ഒ�ി�ി�ു�ു: കാരണം അത് ഏകമാണ്, അത്
സാർവ�തികമാ�, അത് അന�മാണ്. ഇത് ന�ുെട
അഹംേബാധെ� ഭീഷണിെ�ടു�ു�ത�, മറി�് അത്
വിശാലമാ�ുവാൻ ഉ�താണ്. “ഒ�ിേനയും
ചു�ി�ിടി�ാൻ കഴിയാ�വിധം വളെര
വിശാലമായി�ീർ� ഒരു വൃ�ം, അന�മായ
വ�ാസമു� ഒരു വൃ�ം: ഒരു േനർേരഖ!” എ�ിൽ
മാ�തേമ സേ�ാഷം ലഭി�ൂ. അഹ�ാരവും
സ�ാർ�തയും ഒരി�ലും സേ�ാഷം തരി�.
അതുെകാ�് നാം ഞാെന� ഭാവ�ിൽനി�് സ�യം
േമാചിതരാകണം. എ�ാവേരാടും തുറ� മനേ�ാെട
ഇടെപടണം. അത് �ാന�ിെ� പാതയാണ്. അതാണ്
സേ�ാഷ�ിേല�ു� വഴി. “എവിെട നീ ഉേ�ാ
അവിേട�ാണ് േപാേക�ത്. എ�ാം ഇവിെട�െ�
ഇേ�ാൾ ഉ�്.”

ആ�ീയപാതയിെല കഴി� അ�ത് വർഷെ� എെ�
വ��ിപരമായ അനുഭവവും, A യുമായി െചലവഴി�
വർഷ�ള�ം, നിരവധി പാ�ാത�ർ�് A യുെട
വ�ാഖ�ാതാവും ഇടനില�ാരനുമായി �പവർ�ി�തും,
തുടർ�് വിവിധ യൂേറാപ�ൻരാജ��ളിൽ നട�
പതിനേ�ാ അതിലധികേമാ വർഷെ�
ആ�ീയ�പവർ�ന�ള�ം െകാ�് എനി�ു
മന�ിലായത്, പലരും കൗൺസിലി� മുതലായ



ചികിൽസയിൽ ഏർെ�ടു�� ഒഴിവാ�ി
ആ�ീയപാതയിൽ മുേ�ാ�ുേപാകാൻ
�ശമി�ു�തിലൂെട �പ���ൾ സ�യം
പരിഹരി�െ�ടുെമ�് കരുതു�ു എ�ാണ്.
ഇ�ര�ിലു� കാര��ൾ ആവശ�മിെ��ും അത്
േമാശമായ കാര�മാെണ�ും വിവിധ
ആ�ീയ�ഗൂ�ുകളും, �പേത�കി�് A യും
അവകാശെ�ടു�ു എ�് എനി�റിയാം. പേ� അവർ
ഇതുേപാെല �പഖ�ാപി�/ അവകാശവാദം ഉ�യി� പല
കാര��ളും ഈ പു��ക�ിൽ െപാളിെ�ഴുതിയി�ു�്. A
സ��ം �പസംഗ�ളിൽ സ�യം പുകഴ്�ി
പറയാറു�ായിരു�ു: “A എ�ാം കി�ു�
സൂ�ർമാർ��ാ�”, അതായത് നി�ൾ A യുെട അടു�്
എ�ിേ�ർ�ാൽ�ിെ� നി�ൾ�് മെ�ാ�ും
ആവശ�മി�. ഇ�ര�ിലു� ആ�ീയാേന�ഷകെര
ആകർഷി�ു�� അ�ർമുഖേരാ
വികാര�പകടന�ളിൽ നി���േരാ ആയ
ഗുരു��ാര�, മറി�് തിക�ും ൈവകാരികതല�ിൽ
ഇടെപ�് �ണി�ു� ഒരാളാണ്. നിർഭാഗ�വശാൽ,
ഇ�രം ആളുകൾ െത�ായ ആവശ��ൾ�ായി
ആ�ീയപാതയിെല�ുകയും, െത�ായ
�ാപനെ�യും െത�ായ ഗുരുവിെനയും
െതരെ�ടു�ുകയും െച�ു�ു.
പതി�ാ�ുകൾ�ുേശഷവും, മനഃശാസ്�തപരമായ
�പ���ൾ ഇേ�ാഴും പരിഹരി�െ�ടാ�തിനാൽ, ഈ
ആളുകൾ ഒരി�ലും അവരുെട ല��ം ൈകവരി�ി�:
അവർ മന�ുമായി േപാരാടു�ത് തുടരും. ദുഃഖകരമായ
കാര�ം എ�ാെണ�ുെവ�ാൽ അവർ തനി�ും
മ�ു�വർ�ും യാെതാരു �പേയാജനവും
ഇ�ാ�വരാകും. A െയേ�ാലു� ഗുരു��ാർ
ത�േളാടുതെ� സത�സ�ത
പുലർ�ു�വരാെണ�ിൽ, ഈ ആളുകെള
കൗൺസിലി�ിേലക◌്ക് റഫർ െച�ുമായിരു�ു. പേ�
അത്, അവരുെട അനുയായികൾ, ഭ�ർ, ഇടപാടുകാർ



ഒെ� ഗണ�മായി കുറയാൻ കാരണമാകും; അതുവഴി
അവരുെട സ�ാധീനവും വരുമാനവും.

െഡനിസ് െഡ��ാർഡിൻ�, �കി��ൻ സിംഗർ (അവരുെട
ഓസ്�ടിയൻ േക���ിൽവ��� കുടുംബസംഗമ�ിൽ)
എ�ിവരുമായു� കൗൺസിലി�ിലൂെട
എ�ാവേരയുംേപാെല എനി�ും എെ� സ��ം
�പ���െള അഭിമുഖീകരി�ാനും പരിഹരി�ാനും
കഴി�ു. ന�ൂനത എ� േതാ�ലിന്
അഹംേബാധ�ിെ� അ��ിത�വുമായും
വികാരവുമായും േനരി�ു� ബ�മു�്. വികാരം
കഴി�കാല�് ഉറ�ു നിൽ�ു�താ�, ന�ൂനതയുെട
വ�ാവാണ്. ശൂന�തയുെട േ�പതം (ഹി�േറാസ്,
�ഗീ�ിൽ). ഭൂതകാല�ിൽ ഉറ�ിരു�ുെകാ�്
വർ�മാന�ിൽ സ�ത��മായി വിഹരി�ുവാൻ
കഴിയി�, �പേത�കി�ും ഭ�ിയുെട പാതയിൽ. കാരണം
ഭ�ിമാർ��ിൽ സ്േനഹ�ിെ� േപരിൽ ഏത്
കപടവികാരവും സാധ�മാണ്. യഥാർ�
ആ�ീയാനുഭവ�ളും ന�ൂേറാസിസിെ�േയാ
ഹി�ീരിയയുെടേയാ �പകടന�ളും ത�ിൽ
േവർതിരി�റിയാൻ ഒരു ആ�ീയാേന�ഷകന്
മി�വാറും അസാധ�മായിരി�ും. എ�ിരു�ാലും
വലിയ േതാതിൽ ൈസേ�ാെതറാ�ിയും
ആ�ീയാേന�ഷണവും സ�യം െച��, ഇതിൽനിെ�ാെ�
വി�ുനിൽ�ു�, ഒരു സാ�ി�് ബു�ിമു�ി�ാെത ഈ
വ�ത�ാസം തിരി�റിയാൻ കഴിയും.

ൈസക�ാ�ടി�ും സ��ാസിയുമായ (ഹി�ുസന�ാസി)
േഡാ. ജാക�സ് വിെ� മു�ു പറ�തുേപാെല, “അല് പം
ഉ�ാസവും ൈവകാരികമായ തിരി�റിവും
ആഴ�ിലു� ആ�ീയാനുഭവമായി വളെര
എളു��ിൽ െത�ി�രി�െ�ടും. ദർശന�ിനിടയിൽ
പൂർ�മായും അതിൽ മുഴു�ിയിരി�ുേ�ാൾ,
ൈദവികമായ എേ�ാ സംഭവി�ുെവ�് ന�ൾ
നേ�ാടുതെ� പറയു�ു. വഴിെത�ി�ാൻ മിടു�ു�



ന�ുെട മന�ിെന സൂ�ി�ണെമ�ും ഹൃദയം
പറയു�ത് േകൾ�ണെമ�ും അ� ഉപേദശി�ാറു�്.
ഇത് പേ� വിമർശനാ�കച◌ി�ാേശഷി
ന�െ�ടു�തിനും വികാര�ിന് അടിമെ�ടു�തിനും
കാരണമാേയ�ാം. ൈവകാരികമായി
സ�ാധീനി�ാവു� ആളുകൾ�് A െയ േപാലു� ഒരു
�പശ��വ��ിത��ാൽ ആലിംഗനം െച�െ��തിൽ
മതി�ു േതാ�ും, അവരുെട അഹംഭാവം
തൃ��ിെ�ടുകയും, അവർ കൂടുതൽ േവണെമ�്
ആ�ഗഹി�ുകയും െച�ും. അവർ അ�യുെട ഏ�വും
പുതിയ അനുയായി ആയി�ീരു�ു”. “Understanding the
psychology of Mata Amritananandamayi and her movement” എ�
േലഖന�ിൽ നി�് എടു�ത്. ഓൺൈലനിൽ
ഡൗൺേലാ� െച�ാവു�താണ്.380

െഗയിൽ െ�ടഡ് െവ�ിെ� സാ���ിലൂെടയും എെ�
ഈ കൃതിയിലൂെടയും, A യുെട �ാപന�ിെ� �പധാന
സ�ാമി മന�ാ�ല�ം ഉ� ആളാെണ�ു നാം ക�ു.
ഇ�തയും വലിയ ഒരു �ാപന�ിന് ഇത് �പേത�കി�ും
ആശ�ാജനകമാണ്. മ�ു�വർ�ുേവ�ിെയ�ിലും
അേ�ഹം സ�യം ചികി�യ്�് വിേധയനായി�ു�ാകും
എ�് ആശി�ു�ു.

ഉപസംഹാരമായി, ന�ുെട മാനസികാവ� ദുർബലവും
അ�ിരവുമാെണ�ിൽ, നാം തീർ�യായും മന�ിെ�
െകണികൾ�ും മ�ു�വരുെട കൗശല�ൾ�ും
ദുരുപേയാഗ�ിനും ഇരയാകും. അതിലുപരിയായി,
ന�ൾ സമീപി�ു� ഗുരു��ാർ തെ� അവരുെട
മന�ിെ� കൗശല�ൾ�് അടിമയാെണ�ിൽ, ഏ�വും
േമാശമായതുേപാലും സാധ�മാണ്. അതിനാൽ,
ദുരുപേയാഗ�ിൽനി�് സംര�ി�ു�തിന്,
നെ��െ� ശരിയായി പരിപാലിേ��ത്
അത��ാേപ�ിതമാണ്.

 



 

VI. 13. വിശ�ാസെ�യും
പുനഃപരിവർ�നെ�യും
കുറി��� ചി�കൾ.

 

ഈ അധ�ായെമഴുതാൻ േ�പരണ കി�ിയത്
അധ�ായം I.9.e ൽ �പതിപാദി�ി�ു� Dr. ജാക�സ്
വിെ� യുെട “How to change beliefs in a fair way,
Psychology of deconversion” എ� തലെ��ിലു�
രചനയാണ്. അത് അേ�ഹ�ിെ�
െവബ് ൈസ�ിൽനി�് ഡൗൺേലാ� െച�ാൻ
സാധി�ും.381

 

ഡി-കൺേവർഷൻ (de-conversion) എ� വിഷയെമ�െന
ൈകകാര�ം െച�ാെമ�ുേനാ�ുേ�ാൾ, നി�ൾ
വിശ�സി�ു�/ വിശ�സി�ിരു� �പ�ാനെ�േയാ
ഗുരുവിെനേയാ ഉേപ�ിേ��ിവരു�
സാഹചര��ിൽ, ആ ചി� നി�ളിൽ ഒരുപേ�
ആശ�യുളവാ�ിേയ�ാം. അ�െനയു�
സാഹചര��ിൽ, നമു�ു�ാകു� ന�ം അ�തേമൽ
കുറയ്�ുവാനും ഒ�ം ആ അനുഭവ�ിൽനി�്
േപാസി�ീവും ഉപകാര�പദവുമായ എെ��ിലും
ഉ�ാ�ുവാനും നാം ആ�ഗഹിേ��ാം. ആദ�ം നമു�്
വിശ�ാസ�ിെ� കാര�ം േനാ�ാം. അതിെന�ുറി�്
ചി�ി�ുേ�ാൾ ആദ�ം മന�ിൽ വരു�ത്
യു�ിരഹിതം, അസംബ�ം, അ�വിശ�ാസം
തുട�ിയ െനഗ�ീവായ കാര��ൾ ആണ്. “അെതാരു
വിശ�ാസമാണ്” എ�് പറയു�തുതെ� അത് ഒരു
യാഥാർ��മെല��് പറയു�തിന് തുല�മാണ്. ഭൂമി



പര�താെണ�് വിശ�സി�ു�തുേപാെല പല െത�ായ
വിശ�ാസ�ളും ഉ�്. ചില വിശ�ാസ�ൾ
മ�ു�വെയ�ാൾ േയാഗ�മാണ് എ�ുമാ�തം.
വിശ�ാസ�െള യു�ിയും െതളിവുംെകാ�്
സമർ�ി�ു� രീതി മത�ളുെട കാര��ിലി�.
ചിലരാകെ�, അനുഭവംെകാ�് അറിയാ�
കാര��ളിൽ വിശ�സി�ുക എ�തിെന എതിർ�ു�ു.
ചില “യഥാർ� വിശ�ാസ�ളും” ഉ�്: ഉദാഹരണ�ിന്,
കൂണുകെള�ുറി�് എനി�് വലിയ അറിവിെ��ിലും
ഫാേലായിഡ് അമാനി� (phalloid amanita) എ� കൂൺ
വിഷമാെണ�് ഞാൻ വിശ�സി�ു�ു. ഞാനത് സ�യം
അനുഭവി�തുെകാ��, മ�ു�വർ
അനുഭവി�റിയുകയും േരഖെ�ടു�ുകയും
െച��തുെകാ�ാണ്. അ�െന, വിശ�ാസം പല
രൂപ�ിൽ ഉ�്.

െപാതുേവ പറ�ാൽ, വിശ�സി�ുക എ�ത്
സത��ിന് ഉറ�ുനൽകാ�േതാ യഥാർ�വും
ശ�വുമായ ഒരു വ��ു ത പി�ുണയ്�ാ�
�പാതിനിധ��ിേനാ വിധിേ�ാ സ�തം നൽകുക
എ�താണ്. നമു�് അറിയാൻ കഴിയാ�ിട�്
വിശ�സി�ാൻ ചിലേ�ാൾ നാം വിധി�െ��ിരി�ു�ു.
വിശ�ാസ�ൾ ഒരു സാം��ാരിക�പതിഭാസം കൂടിയാണ്:
ചില സമൂഹ�ൾ അറിയെ�ടു�തുതെ�
അവയിലൂെടയാണ്. ചില വിശ�ാസ�ൾ
കാലഹരണെ�ടും; പകരം േവെറ ചിലത് ആ
�ാനേ��് വരു�ു. ശാസ്�ത�ിെ� പുേരാഗതിയിൽ
വിശ�ാസ�ൾ ഇ�ാതാകു�ി�. അവയിൽ ചിലത്
ശാസ്�തവുമായി േചർ�് ആധുനികതയ് െ�ാ�ം
വികസി�ു�ു. അതിനാൽ വിശ�ാസ�ൾ
ൈവവിധ�മാർ�തും ന�ുെട സമൂഹം, ന�ുെട
അഭിലാഷ�ൾ, ന�ുെട ഭയം, സാമൂഹികബ��ൾ,
ന�ുെട ചരി�തം മുതലായവയ്�് സാ��ം
വഹി�ു�തുമാണ്. ഒടുവിൽ, യു�ിരഹിതമായേതാ
ആ�ീയമായേതാ ആയ വിശ�ാസ�െള

്



ന�ായീകരി�ാൻ �ശമി�ു�ത് അവെയ ദുരുപേയാഗം
െച�ുവാൻ കാരണമാകും.

ഈ അധ�ായ�ിൽ നാം ഇതുവെര പറ�ുവ� ഒരു
വിഷയമാണ് എടു�ിരി�ു�ത്; അതായത് ഒരു
ആ�ീയഗുരുവിെന�ുറി�്. ന�ുെട �പതീ�കൾ,
ആദർശ�ൾ, യു�ി ഇവെയ�ാം ഉൾെ�ാ��� ഒരാൾ,
എടു�ുപറ�ാൽ A െയ�ുറി�്. അവരിലു�
വിശ�ാസ�ിെ�േയാ അവരുെട ഉപേദശ�ളുെടേയാ
സാധുത നാം ഇവിെട ചർ� െച�ു�ി�.
വളെര�ാലമായി നാം വിശ�സി�ിരു� കാര��ിേലാ
വ��ിയിേലാ ഒരു സു�പഭാത�ിൽ വിശ�ാസം
ന�െ�ടാം. അത് വളെര സാധാരണമാണ്.
അവിചാരിതമായി സംഭവി�ു� വിശ�ാസം
അേതേപാെല തെ� ന�െ�ടുകയും െച�ാം.
യാഥാർ��ം ന�ുെട മു�ിൽ അനാവരണം
െച�ു�തുവെര എ�ാ വിശ�ാസ�ളും നിലനില്�ും.
വിശ�ാസ�ൾ�ു മാറാനും പരിണമി�ാനും
�പത��െ�ടാനും അ�പത��മാകാനും കഴിയും എ�ു
മന�ിലാ�ാം. വിശ�ാസവുമായി േചർ�ുനിൽ�ു�
േപാസി�ീവ് ചി�യിലൂെട, അത് ന�െ�ടുേ�ാൾ
ഉ�ാകാൻ സാധ�തയു� തകർ� നമു�് ഒഴിവാ�ാം.
ഈ േപാസി�ീവ് ചി�, �കിയാ�കവും
ഊർ�സ�ലമായതുമായ യാഥാർ��മാ�. ഒരു
ഗുരുവിെന, അവരുെട ഉപേദശ�െള
വിശ�സി�ു�തുെകാ�ു� േന�ം, നാം
വിശ�സി�ു�തിെ� മൂല�മാണ്. നാം വിശ�സി�ു�
വ��ി ന�ുെട �പതീ�കളുമാേയാ
മാനദ��ളുമാേയാ
െപാരു�െ�ടു�ിെ��ിൽ�െ�യും, ആ
മൂല��ളിലു� ന�ുെട വിശ�ാസം നിലനില്�ും.
മൂല��ിനാണ് നാം �പാധാന�ം ക��ി�ത് എ�തുെകാ�്
അത് നേ�ാെടാ�ം എ�ും ഉ�ാവുകയും െച�ും.
അതിൽനി�് നമു�ുലഭി� ന�,
ബാഹ�പി�ുണയിൽനി�് മാ�തമ� ന�ുെട

്



ഉ�ിൽനി�ുകൂടിയാ� വ�ത്. മത�ളും
വിശ�ാസ�ളും മാറു�ു. ആ�ീയഗുരു��ാർ
മനുഷ�രായതിനാൽ അവർ�ും മാറാം. നാം സ�യം
മാറു�ു, നാം പരിണമി�ു�ു, പലതര�ിലു�
മാർ��ളിലൂെടയും അവേബാധ�ിലൂെടയും വളരു�ു.
ന�ുെട ജീവിതപ�ാളികളുമായു�
ബ��ളിെല�േപാെല, നാം കുറ�ു കാലേ��് ഒേര
രീതിയിൽ ചി�ി�ു�വരായിരി�ുകയും, പി�ീട്
വർഷ�ൾ�ുേശഷം വ�ത���രീതികൾ
അവലംബി�ുകയും പര��രം അക�ുേപാകുകയും
െച�ും എ�തും നമു�് തിരി�റിയാൻ കഴിയും. ഇത്
സമാധാനേ�ാെടയും ആദരേവാെടയും
ഉൾ�ാ�ചേയാെടയും തിരി�റി�് ആവശ�മായ
നിഗമന�ളിൽ എ�ിേ�രുക എ�ത് പക�തയാണ്.
ന�ുെട വളർ�യുെട ചില ഘ��ളിൽ പലതും
വിശ�സി�ിരി�ാം, പി�ീട് അത് മാറിയിരി�ാം.
അേ�രം ഈ ആ�ശയം നമു�ിനി ആവശ�മിെ��്
മന�ിലാകും.

ഇതിൽനിെ�ല�ാം നമു�് പഠി�ാൻ കഴിയു�ത്, ന�ൾ
ഒരു ഗുരുവിനാൽ വ�ി�െ��ാൽേ�ാലും,
നിരാശെ�ടാെത, ന�ുെട വിശ�ാസ�ൾ, മൂല��ൾ,
ആചാര�ൾ എ�ിവ പൂർ�മായും ന�െ�ടു�ാെത
നമു�തിൽനി�ു ലഭി� ന�െയ സ�ീകരി�് ന�െയ
മാ�തം സ�ീകരി�് തി�െയ ഉേപ�ി�ുവാൻ കഴിയണം
എ�ാണ്.382 നമു�് അത�ധികമായ അെ��ിൽ
�ഭാ�മായ ഒരു വിശ�ാസം ഉ�ായിരു�ത്
ന�െ�ടുകയാെണ�ിൽ, അ�തയും തീ�വമായ
വിശ�ാസനിരാസം, അത�ധികമായ നിരാശ, നീരസം, ഒരു
നി�ാഭാവം [നി�ഭാവം] എ�ിവ ഉ�ാകാെമ�ിലും നാം
അതിൽനി�് എ�ത ബു�ിമു�ിയാെണ�ിലും തിരിെക
വരും, അ�ാ�പ�ം അത് നെ� വിഷലി��മാ�ും.
ഒരാളുെട വിശ�ാസ�ൾെ�ാ�ം,
ആ�ീയപരിണാമ�ിെനാ�ം സ�രി�ു�ത്



സാധാരണമായ കാര�മാെണ�ിൽ, ആ വിശ�ാസ�െള
ഉേപ�ി�ു�തിേനാ അെ��ിൽ അവെയ
രൂപാ�രെ�ടു�ു�തിേനാ ഉ� �പ�കിയയും അേത
തര�ിലു� ഒ�ാെണ�് കണ�ാ�ാം. ഒരു
�പ�ാനെ�േയാ ഒരു ഗുരുവിെനേയാ ഉേപ�ി�ു�ത്
വളെര �പയാസകരമായ അനുഭവമായിരി�ാം. പി�ീട്,
ന�ുെട ഈ ആഘാതം, നിരാശകൾ, വികാര�ൾ,
ക��ാടുകൾ എ�ിവ കാരണം േനരായ ദിശയിൽ
തുടരാൻ ബു�ിമു�ാകും. ന�ുെട ഉ�ിലു�ായിരു�
മൂല��െളയും ഗുണ�െളയും പുറ�്
ഉയർ�ി�ാ���തിലൂെട, നമു�് അവ ന�െ�ടുകയും
ന�ുെട സ�യിൽനി�് ഇ�ാതാവുകയും െച�ു�ു.
അ�െന, േവർപിരിയൽ ഒരു യഥാർ�ന�മായി
മാറു�ു. കാരണം നാം ആർ�ി�വ, ന�ുെട മൂലധനം,
ന�ുെട വ��ിപരമായ സ�ു�ീകരണം, ന�ുെട
സ��ം ആ�രികമൂല��ിെ� ഉ���ം, അവെയ
പരിവർ�നം െച�ാനും സംര�ി�ാനുമു�
മാർ��ൾ നാം െച�ു�ി�. എ�ാൽ അത്
പരിഹരി�ാനാകാ�ത�, െച�ണം എ�ുമാ�തം.

നാം ഇതിെനെയാെ� അതിജീവി�് മുേ�ാ�ുേപാകാൻ
�ശമി�ുേ�ാൾ നെ� പരാജയെ�ടു�ാൻ ഈ
ആ�ീയഗുരു��ാരും അവരുെട അനുയായികളും
�ശമി�ും. അവർ ന�െള കു�െ�ടു�ാനും
ഭയെ�ടു�ാനും �ശമി�ും. A യുെട കാര��ിൽ ന�ൾ
ക�തുേപാെല, എെ��ിലും കാരണ�ളാൽ നാം
അവർ�് �പാധാന�മു� ഒരാളാെണ�ിൽ, അവർ ആദ�ം
നെ� വശീകരി�ാൻ �ശമി�ും, ന�ുെട മന�ിൽ
സംശയം ജനി�ി�ും, പിെ� ന�ൾ എതിർ�ാൽ,
അവർ നെ� ഒഴിവാ�ും, പുറ�ാ�ും. ആ
ക��ൂണി�ിയുമായു� എ�ാ സ�ർ��ളിൽനി�ും
നെ� വില�ും. ഈ േമാശം കാര��ൾ അവരുെട
അനുയായികൾ അറിയാതിരി�ാൻ അവിെടയു� മ�്
അംഗ�െള ഞ�ളുമായി സ�ർ�ം

്



�ാപി�ു�തിൽനി�് വില�ും. ഞ�െള�ുറി�്
െത�ായ കിംവദ�ികൾ �പചരി�ി�ും.
�പ�ാന�ിൽനി�് പുറ�ുേപാകു�തിലൂെട നമു�്
ൈദവാനു�ഗഹം ന�മാവുെമ�ും, സാധാരണ
ജീവിത�ിേല�് തിരിെക ഇറ�ു�ത്
ബു�ിമു�ു�തും വിനാശകരവുമാകുെമ�ും, ന�ുെട
ജീവിതം പാഴാകുകയും വഴിെത�ുകയും െച�ുെമ�ും
അവരുെട അനുയായികൾ നെ� വിശ�സി�ി�ാൻ
�ശമി�ും. ആ അനുഭവം ഒരു കാര�വുമിെ��ിലും
ബു�ിമുേ�റിയതായിരി�ും. അതിനാൽ, ദ�തികളും
സുഹൃ�ു�ളും ഒ�ി�ുേ�ാൾ, എ�െന
ബു�ിപരമായി േവർപിരിയാെമ�്
പഠി�ി�ു�തുേപാെല, ന�ുെട സ�
സംര�ി�ുെകാ�് സ�യം വീെ�ടു�ാനു�
മാർഗ�ൾകൂടി ആ�ീയപഠനകാല�് നിർബ�മായും
നാം ഉൾെ�ടു�ണം. അതിൽ െത�ുപ�രുത്: കാരണം
ഇ�രം സാഹചര��ൾ ൈകകാര�ം െച�ു�തിലും
വിശ�ാസമാ�െ�േയാ ന�െ�േയാ മാനി�ു�തിലും,
ആ വ��ിെയ മുേ�ാ�ുേപാകു�തിൽ
സഹായിേ��തിെ� ആവശ�കതയിലും
ആ�ീയവൃ��ൾ അവിശ�സനീയമാംവിധം
േമാശമാണ്.

അടി�ാനപരമായി, ന�ുെട വിശ�ാസ�െള
േനാ�ുകയാെണ�ിൽ, നാം എ�ിലാണ് വിശ�സി�ത്?
നീതി, ധർ�ം, സ്േനഹം, അനുക�, േസവനം, സത�ം,
സത�സ�ത, ലാളിത�ം, വിനയം, വ��ത,
വിേവചനാധികാരം, അനുഭവ�ിൽ അധി�� ിതമായ
അറിവ്, കരുതൽ, അവേബാധം, വിശു�ി, സമർ�ണം
അ�െന പലതും നാം അറി�താണ്. ആ മൂല��ൾ
നിലനില്�ും. ന�ുെട ന��ായി ഈ ഗുണ�ൾ
എേ�ാഴും നിലനില്�ാനും, ഈ ത���ൾ
എ�ാേയ്�ാഴും പരിേപാഷി�ി�െ�ടാനും പി�ുടരാനും
അർഹമാ�. താത്കാലികമായി നാം െത�ായ വഴിയിൽ
(ഗുരു), അെ��ിൽ ച��ൂടിൽ (മതം, വിഭാഗം),



ആെണ�ിലും ഇവെയാ�ും മാറി�. ഈ ത���ൾ
ൈകവിടാതിരി�ുക, നാം അവെയ എ�തമാ�തം
വിലമതി�ു�ു, നമു�ുേവ�ി അവ ഉപേയാഗി�് നാം
എ�ാണ് െച�ു�ത്, ന�ൾ അവെയ എ�െന
സമന�യി�ി�ു, അവ ന�ുെട ജീവിതെ� എ�െന
മാ�ിമറി�ു എ�ത് �പധാനമാണ്. അവയുെട മൂല�ം
നമു�ും നമു�ു ചു�ുമു�വർ�ും േവ�ിയു�
ന�ുെട വ��ിപരമായ �പയത്ന�ിന് ആവശ�മാണ്.
ഒരു ബാഹ�പി�ുണ, അനുഗമി�ാൻ ഒരു വ��ിത�ം
എ�ത് നിർബ�മല�, അെ��ിൽ തിക�ും ആവശ�മി�.
േവർപിരിയൽ�പ�കിയയിൽ, ഈ ത���ൾ ന�ുെട
ഉ�ിൽനി�ുതെ� തിരി�റിയണം: അവ ന�ുെട
മൂല�െ�യും ന�ുെട വ��ിപരമായ
ധാർ�ികതെയയും �പതിനിധീകരി�ു�ു, നാം
എവിെടേ�ായാലും അവ നേ�ാെടാ�ം ഉ�ാകും. അവ
സ�ർ��ിൽനി�് ഇറ�ിവ�ത�, നാം അവെയ
ന�ുവളർ�ി പരിേപാഷി�ിെ�ടു�താണ്. മത�ൾ�്
പുറ�ുേപാലും ഈ ത���ൾ നിലനിൽ�ു�ു. 

ധാർ�ികതെയ വിശ�ാസ�ാൽ മറികട�ുേ�ാൾ, അത്
മത�ഭാ�ിേല�ു� തുറ� വാതിലായി മാറുകയാണ്.
യഥാർ� ആ�രികപുേരാഗതിയുെട അടയാള�ൾ
എ�ാെണ�് ബു�േനാട് േചാദി�േ�ാൾ, “അ�തയും
അത�ാ�ഗഹവും േകാപവും കുറയ്�ൂ!” എ�് അേ�ഹം
മറുപടി നൽകി. ഏ�വും ന� മതെ��ുറി�്
േചാദി�േ�ാൾ ദൈലലാമ മറുപടി പറ�ു: “ഏ�വും ന�
മതം നി�െള ഒരു മിക� വ��ി ആ�ു� ഒ�ാണ്!”
കാര��െള�ുറി�ു� ഈ വലിയ വീ�ണം നാം
സ�ീകരി�ുകയും മുകളിൽ സൂചി�ി� ഘടക�െള
സമന�യി�ി�ുകയും െച�ുേ�ാൾ, ഒരു
വിശ�ാസ�ിൽനി�് മെ�ാ�ിേല�ു� മാ�ം വളെര
സുഗമമാ�ാൻ കഴിയും. ദയവായി �ശ�ി�ുക,
മെ�ാ�ിേല�് മാറുക എ�ു ഞാൻ പറയുേ�ാൾ,
അതിനർ�ം മെ�ാരു ഗുരുവിെന, മെ�ാരു സമൂഹെ�,



മെ�ാരു വിശ�ാസവ�വ�െയ കെ�േ��ത്
നിർബ�മാെണ�ല�. ന�ുെട ത���ളും മൂല��ളും
മുറുെക�ിടി�ു�ത് തുടരുക എ�താണ്.
എ�ാ�ിനുമുപരി, ഗുരുവിെ� പ�് നെ� ന�ിേല�്,
ആ�രികസ�യിേല�് എ�ിേ�രാൻ സൂചന
നൽകുക എ�താണ്. േവർപിരിയൽ അതിനായി സ�യം
സമർ�ി�ാനു� സമയമായി കണ�ാ�ാം. ഈ
അർ��ിൽ, േവർപിരിയൽ ഒരു തുടർ�യുെട
�പകടനമാണ്, പാതയുെട ശ�ിെ�ടു�ൽ.

ൈവകാരികവും വ��ിപരവുമായ േവർപിരിയലുകൾ
സ�ീർ�മാെണ�ിൽ, ആ�ീയേവർപിരിയലുകള�െട
കാര��ിലും ഇത് വളെര കൂടുതലാണ്.
കഴി�കാലെ� മേനാഹരമായ അനുഭവ�ളും
ഓർ�കള�ം �പതീ�കളും െചറിയ സേ�ാഷ�ളും
ദൗർഭാഗ��ള�ം ഉ�തിനാൽ ആ�ീയബ�ം കൂടുതൽ
മൃദുവായതാണ്. കാരണം ഗുരുവുമായി മാ�തമ�
അവിടുെ� മ�് അംഗ�ളുമായു� സ്േനഹബ�വും
ഇതിൽ െക�ുപിണ�ു കിട�ു�ു�്. അെത�ാം
ന�മാവും എ� ആശ�യും ഉ�ാകു�ു. അന�ായമായ
പുറ�ാ�ൽ, വ��ിബ��ളിെല�േപാെല,
അപക�മായ െപരുമാ��ിനും അനി�ിതമായ
ൈവകാരിക�പ���ൾ�ും കാരണമാകു�ു. ഇ�പകാരം
ന�ൾ പക�തയി�ാ� രീതിയിൽ �പതികരി�ുകയും
�പതികാരം െച�ുകയും െച�ുേ�ാൾ നാം നെ��െ�
േവദനി�ി�ു�ു; കൂടാെത ഇ�െന സ�യം
താഴ്�ു�തിലൂെട നാം നെ� സാധാരണ
ജീവിത�ിേല�് തിരി�ുെകാ�ുവരു�ത് കൂടുതൽ
ബു�ിമു�ു�താകും. കൂടാെത, െവറു�ും ഒഴിവാ�ലും
ഒെ� മമതയുെട ഒരു നിേഷധാ�കരൂപമാെണ�ും നാം
ഉേപ�ി�ു�തുവെര ഈ ഭാരം തുടരുെമ�ും
എ�ാവർ�ും അറിയാം. ഇതിെലാെ� ന�ുെട ഊർ�ം
വളെരയധികം പാഴാകും എ� കാര�ം
പറേയ�തി�േ�ാ. നി�ളുെട അനുഭവ�ിെ�
കണെ�ടു�ാനും, വിശ�ാസ�ൾ പരിേശാധി�ാനും,
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നി�ളുെട വളർ�യ്�് സംഭാവന നൽകാ�വെയ
ഉേപ�ി�ാനും, നി�ളുെട േന��ൾ, അതിെ� മൂല�ം,
ആ�ീയസ��ത എ�ിവെയ�ുറി�ു� ചി�കൾ
തിരി�റിയാനും ഈ േവർപിരിയൽ ഒരു മിക�
അവസരമാണ്. അ�െന ശ�ിെ�ടു�ുകയും പക�ത
ൈകവരി�ുകയും െച��  ് നി�ളുെട ആ�ീയപാത
തുടരാൻ സ�യം ത�ാറാ�ുക.

വിശ�ാസം അപകടകരമാകാൻ സാധ�തയു� മൂ�്
േപായി�ുകൾ നാം �ശ�ി�ണം, അതായത്
നമു�ുതെ� ഹാനികരമായവ:

1. ശിശുവൽ�രണ�ിെ� അപകടം.
2. സർ�ശ�ി�ായു� വ�ാേമാഹം.
3. സാമാന�ബു�ിയു�ായി�ും ന�ായീകരി�ൽ.

ശിശുവൽ�രണം എ� �പതിഭാസം മി� മത�ളിലും
കാണെ�ടു�ു. വിശ�ാസ�ിെ� സംവിധാനം തെ�
ശിശുവൽ�രണ�ിെ� ഒരു രൂപമാണ്. ഇതിന് ഒരു
ആസ�ിയുെട സ�ഭാവമു�്; �പേത�കി�്
ൈദവികഗുണ�ൾ ഉെ��് വിശ�സി�ു�
ഗുരുവിേല�് നയി�ു� വിശ�ാസ�ിൽ. നി�ൾ ഒരു
ദിവസം ൈദവ�ിൽ വിശ�സി�ുകയും മെ�ാരു
ദിവസം വിശ�സി�ാതിരി�ുകയും െച��ാൽ അത്
വലിയ ന�മ�. ൈദവെ��ുറി�ു� സ�ല് പ�ൾ
എ�മ�താണ്. എ�ാൽ നി�ൾ ൈദവ�ിെ�
�പതിബിംബം എ�ു വിചാരി�ു� ഒരു മനുഷ�നിൽ
വിശ�സി�ുേ�ാൾ, അയാൾ നി�ളിൽ ശ�മായ ഒരു
േ�പരകശ�ി ആയിരി�ാം, അതുെകാ�ുതെ� അത്
ഒരു അഗാധമായ വീ��യിേല�ും നയിേ��ാം. ഈ
അപകടസാധ�ത നാം തുട��ിൽ�െ�
സ�ീകരി�ു�ു. ഒരു ഗുരുവിലു� വിശ�ാസവും
ആസ�ിയാണ്. കാരണം അത് മാനുഷികവികാര�െള
വിശ�ാസം, അതീ��ിയാനുഭവം എ�ിവയുമായി
കൂ�ി�ലർ�ു�ു. അ�െന ഭ�ൻ



ആശയ�ുഴ��ിലും, ൈവകാരികമായി
അ�ിരതയിലും, സമനില െത�ിയതും,
ഉ��ാവ�യിലും ഒെ�യായി�ീരും. ഇെത�ാം
അപകടെ� �പതിനിധീകരി�ു�ു.

ശിശുവൽ�രണവുമായി ബ�െ�ടു�ിയിരി�ു�
അപകർഷതാേബാധ�ിന് സർവശ�ിയുമായി
ബ�െ�ടു�ിയിരി�ു� ആധിപത�മേനാഭാവം
പകരം നിൽ�ും. അതിനാൽ, സർ�ശ�ിയും
ശിശുവൽ�രണ�ിെ� അന�രഫലമാണ്. ഒരു
ഗുരുവിെന േനരെ�തെ� ഒരു പീഠ�ിൽ
ഇരു�ുകയും അവൻ സ�യം ൈദവീകരി�െ�ടുകയും
െച�ുേ�ാൾ, അവെ� സ�ഭാവ�ിെ�യും
വ��ിത��ിെ�യും യാഥാർ��ം കാല�കേമണ
പുറ�ുവരും. ബലഹീനതകളും െത�ുകളും
അപവാദ�ളും ഒെ�ാ�ായി പി�ുടരും. എ�ാവരാലും
ആരാധി�െ�ടു� ഗുരു ഒരു
അധികാരാസ�ിയു�വനാകു�ു.
നാഡീശാസ്�തപരമായി, സർവശ�െന� വികാരം
േവർപിരിയലിെ� കാരണെ� തട�ുെകാ�്
േകാപ�ിനും ൈലംഗിക അത�ാ�ഗഹ�ിനും
കളെമാരു�ു�ു383. സർ�ാധികാര�ിനായു�
ആ�ഗഹം ആ സംഘടനയിെല എ�ാവരിേല�ും
ൈകമാ�ം െച�െ�ടാം, ത�ൾ പുറ�ു�
മ�ു�വെര�ാൾ ഉയർ�വരാെണ�ു േതാ�ും.
ഗുരു��ാർ�് ചു�ുമു�വർ പലേ�ാഴും ത�െള
തി�യുെട സമു�ദ�ിെല വിശു�ിയുെട ദ�ീപുകളായി
സ�യം സ�ല് പി�ു�ു. ഈ അവ�യിൽനി�്
പുറ�ുവരുേ�ാൾ അവർ യഥാർ��ിൽ ഈ
േലാക�ിൽ�െ�യാ� ഉ�ായിരു�ത്,
പുറെ�ാ�ുമ� എ�് തിരി�റിയും.

വിശ�ാസ�ിെ� അന�രഫല�ളിൽ
ന�ായീകരണ�ളും ഉൾെ�ടു�ു. ഇവയിലൂെട,



ഗുരുവിെ� െപരുമാ��ൾ അസംബ�േമാ
ഹാനികരേമാ ആെണ�ിലും അതിെന സമർ�ി��
ന�ായീകരി�ും. ഭ�െ� ന�ായവാദ�ൾ
എ�ാേയ്�ാഴും ഗുരുവിെന പി�ുണയ്�ു�തും അത്
ഭ�ന് ഹാനികരമായി�ീരുകയും െച�ും.
വിശ�ാസെ� ശ�ിെ�ടു�ു�തിനും േചാദ�ം
െച�ലിൽനി�ും വിേവചനാധികാര�ിൽനി�ും
വിമർശനാ�ക ക�ിൽനി�ും സംര�ി�ു�തിനും
സഹായി�ു� ഒരു സംവിധാനമാണ് ന�ായീകരണം.

അടി�ാനപരമായി, ഒരു ഗുരുവിലു� വിശ�ാസ�ിെ�
�പ��ം അവരുെട ൈദവീകരണ�ിൽനി�ാ�
ഉ�ാകു�ത്. ആ�ീയാചാര�ൻ ഒരു മനുഷ�നാെണ�ും
അതിനാൽ അയാൾ�് അെ��ിൽ അവൾ�്
ബലഹീനതകേളാ കുറവുകേളാ ഉ�ായിരി�ുെമ�ും
ഓർ�യു�ായിരി�ണം. ഗുരു��ാരിൽ െത�ുകൾ
തിര�ാൽ നമു�് െത�ുകൾ കെ��ാം,
ഗുരുവിെനയ�. അതിനാൽ, ആ വ��ിെയ ഒരു
മനുഷ�ൻ എ�തിന�ുറം അയാളുെട ഗുണ�ൾ,
േന��ൾ, വിജയ�ൾ എ�ിവയിൽനിെ�ാെ�
�പേചാദനമുൾെ�ാ�്, എ�െന േനാ�ി�ാണണെമ�ു
നാം മന�ിലാ�ണം. ഒരു ഗുരുവിെ� മു�ിൽ
വിേവകബു�ി പാടിെ��് ആരും പറ�ി�ി�.

യഥാർ� ആ�ീയഗുരു��ാർ ഒരാൾ
സ���ി�ു�തിലും വളെര വിരളമാണ്. നാം
ക�തുേപാെല, തിക� ആ�ീയഗുരു എ�്
വിളി�െ�ടു� സ�ൂർ�സ��പ�ിെ� അപക�ത
നാം മന�ിലാ�ണം. ഈ േവർപിരിയൽ അെ��ിൽ
മാ�ം എ� സംഭവം അ�ത പരിതാപകരമായതെ��്
തിരി�റിയണെമ�ിൽ നി�ളുെട ഈ
ആ�ീയയാ�തെയ മുഴുവനായും ഒ�ു മാറിനി�്
അെ��ിൽ ഒരു കഴുകെനേ�ാെല ഉയര�ിൽനി�്
േനാ�ി�ാണണം. നി�െള കബളി�ി�ുകേയാ,
ദുരുപേയാഗം െച�ുകേയാ, ഉപേയാഗി�ുകേയാ



െച��തായി നി�ൾ�് േതാ�ു�ുെവ�ിൽ, നി�ൾ ആ
�പവർ�നരീതി മന�ിലാ�ുകയും നി�ളുെട െത�ുകൾ
അംഗീകരി�ുകയും അവയിൽനി�് പഠി�ുകയും
അതിനുേശഷം തുടരുകയും േവണം. അംഗീകരി�ുക
എ�ത് പകുതി പരിഹാരമാണ്. അതിൽ പല
സാമൂഹികെവ�ുവിളികെളയും േനരിേട�ിവരും:
‘വിശ�ാസി’ എ�് തരംതാഴ്�ൽ, വിമർശനം,
സുഹൃ�ു�െള മന�ിലാ�ാനു� കഴിവി�ാ��,
ബ��ളുെട വി�ൽ, എ�ി�െന. അേതസമയം,
ഇതുവെരയു� ന�ുെട ആ�ീയയാ�തയിൽ
ഒ�മി�ാതിരു� സുഹൃ�ു�ളുമായി വീ�ും
ഒ�ി�ു�തിനും സാഹചര�ം ഉ�ാകു�ു. ഈ
േവർപിരിയൽ െതാഴിൽപരമായ മാ��ിനും
കാരണമാകും. ഏത് സാഹചര��ിലും, നി�ളുെട
കംഫർ�് േസാണിന് പുറ�് സ�യം കെ��ു�തിെ�
അനുഭവം, അത് എ�ത അസുഖകരമായാലും, െനഗ�ീവ്
ആയിരി�ണെമ�ി�.

ര�ാം നൂ�ാ�ിെല ടിബ�ൻ ത��ചി�കനും
സന�ാസിയുമായ നാഗാർ�ുന (ഇ��യിെല ഇ�െ�
ആ��ാ�പേദശിൽ 8,000 സന�ാസിമാരു�
ആ�ശമ�ിെ� മഠാധിപതി) വിശ�ാസ�ളുെട
ആവശ�കതെയ�ുറി�് ന�ായി
മന�ിലാ�ിയിരുെ��ിലും അവ ന�െ�ടു�ു�
സമയെ�യും ഊർ�െ�യും കുറി�ുകൂടി
േബാധവാനായിരു�ു. അേ�ഹ�ിെ� ബു�ിപരമായ
സൂ�തവാക�ം ഇതായിരു�ു: “നി�ൾ�് എ�ാേണാ
േവ�ത് അതിൽ വിശ�സി�ുക, എ�ാൽ അതിേനാട്
മമത പാടി�!” ആേപ�ികമായ കാര��െള
മുഖവിലെയ്�ടു�ു�താണ് മനുഷ�കുല�ിെ�
ഏ�വും വലിയ പിഴവ് എ�് അേ�ഹം മന�ിലാ�ി.

ന�ുെട ആ��ാ�ികഗുരു��ാേരാട് നാം ബഹുമാനം
നിലനിർ�ിയാലും, ന�ുെട ല��ം സ�ാത���വും
സ�ാ�ശയവുമാണ്. ത�ൾ�് ആരും േവെ��ു



കരുതു�വർ, ആെര�ിലുമി�ാെത ഒ�ും െച�ാൻ
കഴിയിെ��് കരുതു�വർ: ഇത് ര�ും അ�തയാണ്.
ഇതിന് ര�ിനുമിടയിൽ ഒരു വഴിയു�്; നടുവിലു� ഈ
വഴി രാജപാതയാണ്; സ�യം തിരി�റിയുക എ�താണ്
�പധാനം. ഗുരുവിൽനി�ു� േവർപിരിയലും ഇതിന്
േവ�ിയാണ്. മെ�ാരു ൈഗഡിെ� ആവശ�ം
േതാ�ിയാൽ, നാം കെ��ിയിരി�ും.
വ��ിബ��ളിെല�േപാെല, ന�ുെട
സേ�ാഷ�ിെ� ഉ�രവാദിത�ം മ�ു�വെര ഏ��ി�്,
സ�ടം വരുേ�ാൾ മെ�ാരാെള ആ�ശയി�ാെത, ന�ുെട
സ��ം സ� കെ��ു�തുവെര കാ�ിരു�്, ആ
ഒരു മാനസികപക�ത ൈകവരി� േശഷം മാ�തം
മുേ�ാ�ുേപാകു�താണ് ന�ത്.

 



 

ര�ാം ഭാഗ�ി�െറ ഉപസംഹാരം
 

ഇതിൽ നിെ��ാം എ�ാണ് നാം മന�ിലാേ��ത്?
എ�് ഉപേദശമാണ് നൽേക��? പാര�ര�െ�
അതിെ� സ� മന�ിലാ�ാൻ മാ�തം ഉപേയാഗി�ുക
എ�താണ് ഏ�വും �പധാനെ�� കാര�ം. ഇതുവെര
പറ�ത് നമു�് േവഗ�ിൽ ഒ�് അവേലാകനം
െച�ാം.

1. ഒരാൾ സ�യം ആ�ീയാേന�ഷകൻ എ�്
വിളി�ുേ�ാൾ, കെ��ൽ എ� ആശയം
അത��ാേപ�ിതമാണ് (അധ�ായം 2). ഒരു
ആ�ീയ �ഗൂ�ിെ� സാധൂകരണം, സാമൂഹിക
അംഗീകാരം നമു�് േനാേ��തി� കാരണം
അതിന് ആ�ീയതയുമായി ഒരു ബ�വുമി�.

2. നമു�് വാ�ുകളുെടയും ആശയ�ളുെടയും
ആഴേമറിയ അർ��ൾ പഠി�ുകയും
ശരിയാ�ിെയടു�ുകയും െച�ാം (അധ�ായം 3
മുതൽ 5 വെര). അതിനായി ഈ പു��കം ഒരു
പരിധിവെര നി�െള സഹായി�ി�ു�ാകും.
നി�ൾ�് അറിയാ� മെ�െ��ിലും
കാണുകയാെണ�ിൽ, നി�േളാെടാ�ം
ചി�ി�ാൻ കഴിയു�, അറിവു� ഒരാളുെട
അഭാവ�ിൽ, ഇ�ർെന�ിൽ ഗേവഷണം
െച�ുക; പേദാൽ��ികൾ ഗേവഷണം െച�ുക,
ആഴ�ിലു� അർ��ള�ം അവ ഉപേയാഗി�
സ�ർഭവും മന�ിലാ�ുക; അഭി�പായ�ൾ
േതടുക, േചാദ��ൾ�ു� ഉ�ര�ൾ;
ഉ�രണികൾ�ായി തിരയുക, യഥാർ� ധർ�
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ശാസ്�ത�ൾ കെ��ുക. ഇ�്, എ�ാം കുറ�്
�ി�ുകളിലൂെട ലഭ�മാണ്.

3. വ��ിയുെട എ�ാ വശ�ളും (സാമൂഹികവും
ശാരീരികവും ൈവകാരികവും
ബൗ�ികവുമായ) ഉൾെ�ാ��� ഒരു
സമതുലിതമായ സ��ദായം നമു�ു�ാ�ാം.
(അ��ായം 6)

4. ഒരു ഗുരു എ�ാെണ�ും അവർ യഥാർ��ിൽ
എ�ിനുേവ�ിയാെണ�ും ഓർ�ി�ുക.
അവെര േവർതിരി�ു� മാനദ��ൾ നമു�്
എേ�ാഴും ഓർ�ാം. ആചാര�ൻ, ഗുരു, ആ�ീയ
േജ���  സേഹാദരൻ/ േജ���  സേഹാദരി
എ�ിവെരെയ�ാം തെ� േവർതിരി�്
കാേണ�ിയിരി�ു�ു. മെ��ാം
പരാജയെ�ടുേ�ാഴും ആധികാരികമായി
നിലനിൽ�ു�ന �പാഥമിക �ഗ��ളുെട
അടി�ാന തത��ളിൽ നി�് നമു�്
�പേചാദിതരാകാം. യുഗ�ളിലൂെടയു� ആ
ആശയ�ളുെട പരിണാമവും, ഇ�െ�േ�ാെല
അത് ഒരുപെ� മാ��ിന് വിേധയമായിരു�ി�
എ� വ��ു തയും നമു�് മന�ിലാ�ാം. ര�്
സഹ�സാ��ൾ�് മു�് ഗുരുവും ൈദവവും
ത�ിൽ ബ�ി�ി� സാം��ാരിക പ�ാ�ലവും
ഓർ�ുക, ഗുരു മെ�ാരു മനുഷ�നാെണ�് നാം
മറ�രുത്.

5. ഒരു ഗുരുവിെന സ�ീകരി�ു�തിന് മു�്,
കഴിയുെമ�ിൽ ആ ഗുരുവിെ� ഗുരുപര�ര
എ�ാെണ�് പരിേശാധിേ��താണ്.
(അ��ായം 8)

6. ഗുരുവിനായു� ന�ുെട അേന�ഷണം
ശരിയാെണ�് ഉറ�് വരു�ു�തിേനാെടാ�ം,
ന�ുെട ആ�ീയാേന�ഷണ�ിെ�
�പേചാദന�ളും പരിേശാധി�ാം. ചാപല��ൾ
കെ��ാനും, �പ���ളുെട
ഉ�വ�ാന�ുതെ� സ�യം �പതിവിധി



നൽകാനും �ശമി�ാം, ഇെതാരുതരം
ൈസേ�ാെതറാ��ൂ�ി�് േജാലിയാണ്. മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ വിശു�നായ
അതിഥിെയ സ�ീകരി�ു�തിനു മു�് ആദ�ം
ന�ുെട വീട് വൃ�ിയാ�ാം. ന�ുെട
�പേചാദന�ൾ ആേരാഗ�കരമാെണ�ും അവ
ന�ുെട കുറവുകളിൽ നി�് ഉ�വി�ത�
എ�ും നമു�് ഉറ�ാ�ാം. അടി�ാനപരമായി
ഇത് ഒരു �പണയബ��ിൽ നി�് വ�ത���മ�.
നമു�് എെ��ിലും കുറവു�് എ�
േതാ�ലിൽ നി�് ന�ുെട
സേ�ാഷമി�ാ��യുെട ഉ�രവാദി�ം
മെ�ാരാളിൽ നിേ�പി�ുെകാ�ാണ് ബ�ം
തുട�ു�െത�ിൽ, ആ ബ�ം
അസ�ുലിതമാവുകയും പരാജയെ�ടാൻ
വിധി�െ�ടുകയും െച�ും. ആേരാഗ�കരമായ
ഒരു ബ��ിന്, ഓേരാ പ�ാളിയും സ��മായി
�പയത്നി�ണം, അവരുെട സേ�ാഷ�ിന്
അവർ വ��ിപരമായി ഉ�രവാദികളാെണ�്
അറി�ിരി�ണം. ഈ അടി�ാന�ിലാണ്
പ�ാളികൾ ത�ിലു� ബ�ം
സ��മാകു�ത്. ഒരു ഗുരുവുമായു�
ബ��ിേല�് തിരിെക വ�ാൽ, �ഭാ�മായ
ആസ�ി അസ�ുലിതാവ�െയ
ശ�ിെ�ടു�ും. ആ�ീയത എ�ാ
േരാഗ�ൾ�ും പരിഹാരമ�.
മനഃശാസ്�തപരമായും ന�ൾ സ�യം
�പവർ�ിേ��തു�്, അത് നെ� ആ
സവിേശഷവും എ�ാൽ ആവശ�മു�തുമായ
ബ��ിെ� അനുേയാജ�രായ
സ�ീകർ�ാ�ളാ�ു�ു, അതുവഴി
ഒഴിവാ�ാവു� നാശ�ളിൽ നി�് നെ�
ര�ി�ു�ു. (അ��ായം 9)

7. നെ� �പേചാദി�ി�ു� ഒരു ഗുരുവിെന
ക�ുമു�ുേ�ാൾ, ന�ുെട ആദർശ�ള�െടയും



�പതീ�കളുെടയും ഭാരം അവരിൽ
നിേ�പി�രുത്, അവെര ചു�ി��ിയു�
�പസംഗ�ളും സർ�സും നെ�
ഉ��രാ�രുത്, മറി�് നെ� ��ർശി�തും
�പേചാദി�ി�തും ന�ുെട ആ�ീയ
അേന�ഷണവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു
എ�ും, ഇതുവെരയു� ന�ുെട പരി�ശമ�ൾ,
ന�ുെട ഉേ�ശ�ം, ന�ുെട പാത എ�ിവയുമായി
ബ�െ��ിരി�ു�ു എ�ും മന�ിലാ�ുക.
ഗുരു �പതിനിധീകരി�ു�ത് ന�ുെട ഉ�ിൽ
തെ�യു� ഏ�വും മിക� ഒ�ിെനയാണ്, നാം
േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു�, അനാവരണം
െച�ാനാ�ഗഹി�ു� ഒ�ിെനയാണ് എ�്
എേ�ാഴും ഓർ�ുക. നമു�് ആേരാഗ�കരമായ
കരുതൽ സൂ�ി�ാം, കാരണം എ�ും
സാധ�മായ വളെര േമാശെ�� ഒരു
കാലഘ��ിലൂെടയാണ് ന�ൾ
കട�ുേപാകു�ത്. അതിെ� േദാഷഫല�ളിൽ
നി�് ആരും ഒഴിവാ�െ�ടു�ി�.
ബലഹീനതയും അഴിമതിയും
മനുഷ�സ�ഭാവ�ിെ� അവിഭാജ� ഘടകമാണ്.
(അ��ായം 11)

8. പാര�ര��ിെ� അടി�ാന തത��ളിലും
അഹ�ാര�ിന�ുറമു� െവളി��ിലും
ന�ുെട വിശ�ാസം ശ�ിെ�ടു�ാൻ നമു�്
സ�യം പഠി�ാം (അധ�ായം 5). വിശ�ാസ�ൾ,
അ�വിശ�ാസ�ൾ, അധാർ�ികമായ
െപരുമാ�െ� ന�ായീകരി�ാൻ �ശമി�ു�
ആസൂ�തണ�ൾ, ന�ായീകരി�ൽ എ�ിവയിൽ
നി�് നമു�് അകലം പാലി�ാം. പകരം ന�ുെട
വിേവചനാധികാരെ� ഉപേയാഗി�ാൻ
�ശമി�ാം (അ��ായം 10)

9. നമു�് മനഃശാസ്�തപരമായി �പവർ�ി�ുകയും
ന�ുെട ഭൂതകാല�ിൽ നി�ും
േമാചിതരാരാവുകയും െച�ാം, കാരണം

്



ഭൂതകാല�ിൽ തെ� ഉറ�ുനി�ാൽ നമു�്
വർ�മാന�ിൽ സ�ത��മായി �പവർ�ി�ാൻ
“കഴിയി�”. (അ��ായം 12)

10. േവർപിരിയൽ സംഭവി�ുേ�ാൾ, നെ�
ഗുരുവിേല�് എ�ി�ത് മ�ാരുമ�, ന�ൾ
തെ�യാെണ�് ഓർ�ുക. നെ� നാമാ�ി
മാ�ിയ, ന�ുെട സ��മായ, നാം ന�ിൽ�െ�
വളർ�ിെയടു� ആ�രിക മൂല�ം
വീെ�ടു�ാൻ നമു�് പഠി�ാം. (അധ�ായം 13).

 



 

ഉപസംഹാരം
 

എെ� യാ�തയിൽ നി�് ഞാൻ മന�ിൽ സൂ�ി�ു�ത്
ഇ��യുെട അസാധാരണമായ സ��ും ൈവവിധ�വും
ഉദാരതയും അതിെ� സം��ാരെ�യും �ാനെ�യും
ആ�ീയതെയയും കുറി�ു� ബഹുമാനവും
അേതാെടാ�ം അതിെ� തനതായ ഗുരുപാര�ര��ിെ�
ൈചതന�വുമാണ്. എ�ിരു�ാലും, ഈ പാര�ര��ളുെട
സ�ാത���വും സമൃ�ിയും നിരവധി
അപകടസാധ�തകൾ ഉൾെ�ാ���താ�.

എേ�ത് ഒരു അസാധാരണമായ യാ�തയായിരു�ു.
യൂേറാ�ിൽ എെ� കൗമാര�ിെ� അവസാന�ിൽ
േയാഗയുെട കെ��ൽ മുതൽ, പല
േദശ�ളിലൂെടയു� യാ�തകൾവെര, വിവിധ
�പതിഭകളുമായു� ക�ുമു�ൽ മുതൽ A േയാെടാ�മു�
സാഹസികതകളിേല�ും, േവർപിരിയലിെ�
ഹൃദയേഭദകമായ അനുഭവം മുതൽ എെ�
പുനർനിർ�ാണ�ിേല�ും പി�ീടു�
ക�ുമു�ലുകളും അനുഭവ�ളും ഒെ� സ�ുലിതവും
വിശാല ചി�ാഗതിയു�തും, ഇ�് എനി�്
ൈകവ�ി�ു� പക�തയു� കാ���ാടിേല�്
എ�ിേ�രുവാനും ആയിരു�ു എ�് ഞാൻ
വിശ�സി�ു�ു.

ഇത് എ�ായ് േ�ാഴും എളു�മു� ഒരു യാ�ത
ആയിരു�ി�, ചില സമയ�ളിൽ ഒരു േറാളർേകാ�റിൽ
എ�േപാെല ആയിരുെ��ിലും, ഈ സാഹസികയാ�ത
ഒരു ജ��ിൽ നിരവധി ജീവിത�ൾ എ�േപാെല
ജീവി�ാൻ എെ� േ�പരി�ി�ു: തത�ചി�കെര
പഠി�ുകയും �പാേയാഗിക മാർഗനിർേ�ശം േതടി



വട�ൻ യൂേറാ�ിൽ അല�ുതിരിയുകയും െച��ു;
ഉപജീവനം േനടു�തിനിടയിൽ െത�ൻ യൂേറാ�ിൽ ഒരു
ഉപേദ�ാവിെനാ�ം ആ�ീയപഠനം തുടരുകയും
ഇ��യിേല�് പതിവായി യാ�ത െച�ുകയും
ഗുരു��ാെര കാണുകയും ആ�ശമ�ളിൽ
താമസി�ുകയും െച��ു; പാ�ാത�െര വി�് ഇ��യിൽ
ഒരു സ�ത�� പരി�വാജകനാകാൻ; ദ�ിേണ��യിൽ
ഒരു ഗുരുവിേനാെടാ�ം വസി�ുകയും
�പതി�െയടു�ുകയും െച��ു; അവരുെട
�പതിനിധിയായും വ�ാഖ�ാതാവായും യൂേറാ�ിലുടനീളം
സ�രി�ു�ു; േജാലി ഉേപ�ി�ുക,
സാധാരണ�ാരനാകുക, വിവാഹിതനായി ജീവി�ുക,
അ��ാപനം തുടരുക; മ�് ഗുരു��ാെരയും
ചി�കെരയും േരാഗശാ�ി�ാെരയും ക�ുമു�ുകയും
സ�യം പുതിയ സമീപന�ൾ കെ��ുകയും െച�ുക;
േവർെപടു�ുക, ജനീവയിേല�് മാറുക, മാനുഷിക,
വികസന േമഖലയിൽ �പവർ�ി�ുക എ�ി�െന.
നിരവധി പുതിയ തുട��ളും ചു�ുപാടുകളും.
അതിനുേശഷം ഇേ�ാൾ എ�ാ�ിൽനി�ും
വിരമി�ിരി�ു� ഈ അവസര�ിൽ അനുഭവ�ളുെട
ഈ നിരയും, ആ�ീയതയും ഐഹികതയും ത�ിൽ
അനുരഞ്ജന�ിനായു� അ�ീണമായ
അേന�ഷണവും, അവസാനം പഠനകാലെ�
ആ�ശിതത��ിൽ നി�ും സ�യം നയി�ാനും
സ�ാ�ശയ�ിേല�ുമു� ഈ പരിണാമം തെ�യാണ്
അവസാനം േനടിയത്.

ആ�ീയപാതയുെട ഔപചാരികവശം വളെര�ാലമായി
ഉേപ�ി�തിനാൽ, അവേശഷി�ു�ത് അതിെ�
�പധാന സ�യാണ്: അതായത് അവേബാധ�ിെ�
ജാ�ഗത, െചറിയ കാര��ളിൽ �ശ�,
കാരുണ��ിെ�യും േസവന�ിെ�യും അനിവാര�ത,
എെ�യും മ�ു�വെരയും ബഹുമാനി�ുക, എെ�
േനർവഴി�് നയി�ു�തിെ�യും സ�ാത����ിെ�യും
ഉ�രവാദി�ം സ�യം നിർവഹി�ുക എ�ിവ.



അവസാനമായി, അറിവിലു� താൽ�ര�ം,
പാര�ര��ളുെട യഥാർ�മായ ഉേ�ശ�ം
മന�ിലാ�ുക, നാനാത��ിൽ ഏകത�ം കെ��ുക
എ�ിവ ഇ�ും എെ� അനുഗമി�ു�ു. ഈ
സാ���ിെ� �പേത�കത എെ��ാൽ അത്
സാധ�മാ�ിയ പി�ാ�ുറ�ാ��കളാണ്. ഒരു ഗുരുവിൽ
സമർ�ി�ുകയും, എ�ിൽ അവിഹിതമായ സ�ാധീനം
െചലു�ാൻ അനുവദി�ുകയും െച��ത് എെ� എെ�
സ�ത��ിേല�് കൂടുതൽ അടു�ി�ു, പേ� അതിന്
ഞാൻ വലിയ വില നൽേക�ി വ�ു. അരനൂ�ാ�് മു�്
ഞാൻ ആ�ീയ യാ�ത ആരംഭി�േ�ാൾ, അതിെ�
പരിണാമം ഞാൻ �പതീ�ി�ിരു�ി�. ഒരു �പേത�ക
ഘ��ിൽ, അത് യു�ിപരമായ മാർ��ിൽ
െതളി�ുവരുെമ�് ഞാൻ �പതീ�ി�േ�ാൾ, അത്
തിക�ും വ�ത���മായ വഴിയിേല�് തിരിയുകയും
െച��ു. എെ� ആദ�ം മുതെല േ�പരി�ി� അർ�ം
കെ��ു�ത് ഇവിെട ഇേ�ാഴാണ്, ഒരു ആശയ�ിേലാ
മാതൃകയിേലാ അ�. എ�ായാലും, ജാ�ഗതേയാെടയും
ഉൾ�ാ�ചേയാെടയും ഇടെപടു� ഒരു �പബു�മായ
സമീപനം, െച��ത് തെ� വീ�ും െച�ു�തിൽ നി�്
എെ� ര�ി�ുമായിരു�ു.

“എനി�് അറിയി�ായിരു�ു!” എ�് ഇനിയാരും പറയാൻ
ഇടവരരുത്. ന�ുെട �പേചാദനം ആരായാലും, ന�ുെട
തനതായ പാത ഏത് വിധ�ിൽ ചു�ി�ിരി�ാലും,
അത് നമു�റിയു� ഒരു യാ�തയാകെ�, നെ�
സ��മാ�ു�തും ശാ�ീകരി�ു�തുമായ ഒ�്,
ഉ�ിലും പുറ�ും സ�യം നയി�ാൻ സ�ാത���ം
നൽകു� പഠനരീതിെയ ഉൾെ�ാ��� ഒ�്.
നാെമ�ാവരും യഥാർ��ിൽ അേന�ഷി�ു�ത് ഈ
ജ��ിൽ തെ� കെ��ുവാൻ കഴിയെ�.

 



 

അനുബ�ം (Appendix) 1, 2 & 3.
 

1. അടി�ുറി�ുകൾ, ഉറവിട�ൾ& ആർൈ��
(ചരി�തേരഖകൾ �കമീകരി�് സൂ�ി�ു� �ലം)

ഇ�ർെന�ിെല വിവര�ൾ െപാതുവായതും എ�ാവർ�ും
ലഭ�മാകു�തുമാെണ�ിലും, അത് അ�ിരവും ഏത്
നിമിഷവും മാറാേനാ അ�പത��മാകാേനാ
സാധ�തയു�്. വിവര�ൾ അപ്േഡ�് െച��ു, േപജുകൾ
പുനഃസംഘടി�ി�ു. പറയു�ത് �പസ�മായിരി�ണം
എ�ു�തുെകാ�്, വാദ�ളുെട അടി�ാനം
സംര�ി�ുവാൻ തുട��ിൽ കെ��ിയ
വിവര�ളുെട പകർ��കൾ പരമ�പധാനമാണ്.

ഇം�ീഷ് പതി�ിലും �ഫ�് പതി�ിലും* ഉ�
അടി�ുറി�ു- കളുെടയും ഞ�ളുെട ഫയൽ റിേസാ��്
േഫാൾഡറിൽ ഉ� അനുബ� ഫയലുകളുെടയും
സൂചികയാണ് താെഴ. ര�ാമേ�തിൽ എ�ാ
സ്�കീൻേഷാ��കള�ം അട�ിയിരി�ു�ു. െമ�ീരിയൽ
വളെര വലുതായിരി�ുേ�ാെഴ�ാം PDF ആ�ിയി�ു�്.
�പസ�മായ പകർ�വകാശ വിവര�ളും േചർ�ി���്.

*ഇം�ീഷ് പതി�ിെ� വിവർ�നമാണ് മലയാളം പതി�്

Concordance: http://tiny.cc/footnote-index  

File resource: http://tiny.cc/TAE-Resources  

സാഹചര��ൾ�നുസരി�്, ഈ ലി�ുകൾ മാ��ിന്
വിേധയമാേയ�ാം. അപേ്ഡ� ് െചയത് വിവര�ൾ�്
ദയവായി പു��ക�ിനെ്റ േ�ാഗ/്െവബൈ്സ�് കാണുക:
www.theammaempire.com

http://tiny.cc/footnote-index
http://tiny.cc/TAE-Resources
http://www.theammaempire.com/


 

2. േ�ാഗും േസാഷ�ൽ െന�വ്ർ�ുകള�ം

ഈ പു��കം തീർ�യായും കൂടുതൽ േചാദ��ൾ
ഉ�യി�ുകയും ചർ�കൾ സൃ�ി�ുകയും ഒരുപേ�
സംവാദ�ൾ ഉ�ാ�ുകയും െച�ും. അതിനാൽ,
കൂടുതൽ േലഖന�ളും അഭി�പായ�ളും
വിശദാംശ�ളും �പസി�ീകരി�ു�തിനായി ഞാൻ ഒരു
േ�ാഗ ് സൃ�ി�ു: www.theammaempire.com കൂടാെത അേത
േപരിൽ ഒരു Facebook േപജും:
www.facebook.com/theammaempire. (െഗയിലിനെ്റ പു��കം
�പസി�ീകരി�തിന ് േശഷം െപാ�ി�ുറെ�� ഡിജി�ൽ
യു��ിലൂെട, വ�ാജ േപജുകൾ �പതീ�ി�ാം,
അതിനാൽ ജാ�ഗത ആവശ�മാണ.്)

 

അേസാസിേയ�ീവ്

അതിനുപുറെമ, എനെ്റ സ�ിസ ് െസക�ുലർ,
ഇൻഡിെപൻഡനറ് ് അേസാസിേയഷൻ “ഉഷ�ഗാം
സൂയിസ്” വഴി അധഃ�ിതർ�ും അഭയാർ�ികൾ�ും
േവ�ിയു� എനെ്റ �പവർ�ന�ളിൽ പെ�ടു�ാേനാ
പി�ുണയ്�ാേനാ നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ,
അതിനെ്റ െവബേ്പജും www.ushagram-suisse.org എ�
േപജും അതിനെ്റ Facebook േപജും ഇവിെട കാണാം.
https//www.facebook.com/ushagram.suisse .

 

http://www.theammaempire.com/
http://www.facebook.com/theammaempire
http://www.ushagram-suisse.org/
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പരസ�െ�ടു�ു�വയുെട സുതാര�തയി�ാ��യും ഫ�്
ൈകകാര�ം െച�ു� രീതിയും പരിഗണി�്, സംവരണം
ശുപാർശ െച�ു�ു.

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/endowment-fund/


[←119]
മാ�തവുമ�, Embezzlling the world-ൽ നി�ു� ടീം
കാലിേഫാർണിയൻ MA െസന്ററിെ� �പഖ�ാപന�ളും
ഇ��യിെല സംഘടനയുെട FCRA �പഖ�ാപന�ളും ത�ിൽ
െപാരു�േ�ടുകൾ കെ��ിയി�ു�്. MA Math FCRA
േഫാമിൽ സംഭാവന കി�ിയതിൽ 0 േഡാളർ എ�്
പരാമർശി�ുേ�ാൾ, US െസന്റർ ദശല��ണ�ിന്
േഡാളർ സംഭാവനയായി നൽകിയതായി
പരസ�െ�ടു�ിയിരി�ു�ു. േലാക�ിെല എ�ാ
േക���െളയും ഏകീകരി�ാൻ ടീം �ണി�ു�ു.
https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2015/01/financial-discrepancies-
between-indian.html

https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2015/01/financial-discrepancies-between-indian.html


[←120]
https://www.amritahospitals.org/About-Us

https://www.amritahospitals.org/About-Us


[←121]
http://amritahospitals.org/SubPages/About-Amrita-Hospital

http://amritahospitals.org/SubPages/About-Amrita-Hospital


[←122]
https://cultofthehuggingsaint.wordpress.com/testimony-from-ammas-
former-joint-secretary/

https://cultofthehuggingsaint.wordpress.com/testimony-from-ammas-former-joint-secretary/


[←123]
https://groups.io/g/ExAmma/message/11

https://groups.io/g/ExAmma/message/11


[←124]
http://www.amritahospitals.org/How-To-Help

http://www.amritahospitals.org/How-To-Help


[←125]
അേ�ഹ�ിെ� സിവിൽ നാമം ഉ�രി�ു�ത്
അേ�ഹ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക ജീവിതെ�
തട�െ�ടു�ുെമ�തിനാൽ ഞാൻ അേ�ഹ�ിെ� ഇ��ൻ
േപര് മാ�തമാണ് പരാമർശി�ു�ത്.



[←126]
https://groups.io/g/ExAmma/message/16  (ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു� 
ലി�ുകളും റഫറൻസുകളും അതിനുേശഷം മാറിയിരി�ാം.) 

https://groups.io/g/ExAmma/message/16


[←127]
https://pmnrf.gov.in/en/about

https://pmnrf.gov.in/en/about


[←128]
എയിംസിേല�് ഉപകരണ�ൾ ൈകമാറു�തിനായി
യുഎസ്എയിൽ സൃ�ി� സംഘടന.



[←129]
https://www.amrita.edu/campus/healthscience

https://www.amrita.edu/campus/healthscience


[←130]
േകാേളജിൽ ഇ�് �പതിവർഷം 2500 വിദ�ാർ�ികൾ
പഠി�ു�ു.



[←131]
12 വർഷ�ൾ�് േശഷം, 2013 മാർ�ിൽ.



[←132]
AN: രചയിതാവി�െറ കുറി�്



[←133]
http://en.wikipedia.org/wiki/Amrita_Institute_of_Medical_Sciences_and_Re
search_Centre  
വി�ിപീഡിയ േപജ് അനുസരി�്, 2012 ൽ നട�ിയ ഈ
െവളിെ�ടു�ൽ നിരസി�െ��തായി കരുതെ�ടു�ു. ര�്
സാഹചര��ളിലും റഫറൻസുകേളാ
േഡാക�ുെമേ�ഷനുകേളാ നൽകിയി�ി�, കൂടാെത
വി�ിപീഡിയ േപജുകൾ പലേ�ാഴും എഡി�ിംഗുകൾ�്
വിേധയമാണ്, എ�ുതെ�യായാലും നീതിയു�മായ വിധി
മാ�ിെവ�ണം. എ�ിരു�ാലും, പുക രഹിത തീ ഇേ�ാഴും
ക�ുപിടിേ��തു�്.

http://en.wikipedia.org/wiki/Amrita_Institute_of_Medical_Sciences_and_Research_Centre


[←134]
https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2012/aug/25/ima-panel-to-
study-illegal-drug-trials-400370.html

https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2012/aug/25/ima-panel-to-study-illegal-drug-trials-400370.html


[←135]
േലഖകെ� കുറി�്: സ�ാതി േകസിെന പി�ുണയ്�ു�വെര
േഫസ്ബു�ിൽ ഭീഷണിെ�ടു�ി, തുടർ�് “ൈല�”് െച��
6,000 േപരും േപജ് പി�ുടരു� 13,000 േപരും േ�പാസിക�ൂഷൻ
േനരിടു�ു. എ�ാം ഡിലീ�് െച��ു. ഔേദ�ാഗിക നിലപാടിെന
�പതിേരാധി�ു� ഒരു േ�ാഗ് അ�ാെത ഈ സംഭവ�ിെ� 
ഒരു സൂചനയും ഇെ��് േതാ�ു�ു. 
 http://hridayapoorvamnjan.blogspot.com/2012/07/much-ado-about-
nothing.html

http://hridayapoorvamnjan.blogspot.com/2012/07/much-ado-about-nothing.html


[←136]
െഗയിൽ െ�ടഡ് െവ�ിെ� േഹാളി െഹൽ എ� പു��കം
�പസി�ീകരി�തിന് േശഷം സൃ�ി� േ�ാഗാണ് അ�
സ് കാൻഡൽ. െഗയിൽ തെ� പു��ക�ിൽ ഉ�യി�ു�
അടി�ാന �പശ് ന�െള യഥാർ��ിൽ അഭിസംേബാധന
െച�ാെത, വ��ിപരമായ ആ�കമണ�ളിലൂെട, സംഘടന
സുതാര�മാെണ�ും െഗയിൽ ഒരു േരാഗിയായ
രാ�സിയാെണ�ും ഭ�ർ ത�ളുെട സാ���ളിലൂെട
ആളുകെള േബാധ�െ�ടു�ാൻ �ശമി�ു�ു.



[←137]
https://ammascandal.wordpress.com/2014/02/21/claims-against-the-
ashram-regarding-foreign-funds-are-false/

https://ammascandal.wordpress.com/2014/02/21/claims-against-the-ashram-regarding-foreign-funds-are-false/


[←138]
https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2014/02/not-open-book.html

https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2014/02/not-open-book.html


[←139]
https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2015/06/free-healthcare-at-aims-
for-poor.html

https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2015/06/free-healthcare-at-aims-for-poor.html


[←140]
https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2013/nov/22/Kidney-
patient-seeks-financial-aid-540224.html

https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2013/nov/22/Kidney-patient-seeks-financial-aid-540224.html


[←141]
https://www.mouthshut.com/product-reviews/Amrita-Institute-of-Medical-
Sciences-and-Research-Centre-Kochi-reviews-925720111

https://www.mouthshut.com/product-reviews/Amrita-Institute-of-Medical-Sciences-and-Research-Centre-Kochi-reviews-925720111


[←142]
https://cultofthehuggingsaint.wordpress.com/aims-hospital-horrors/

https://cultofthehuggingsaint.wordpress.com/aims-hospital-horrors/


[←143]
https://drive.google.com/file/d/1GXH4wI1C0oF19R7birYjV7U4uksHuuLO/v
iew

https://drive.google.com/file/d/1GXH4wI1C0oF19R7birYjV7U4uksHuuLO/view


[←144]
https://timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/Commercialis
ation-of-medicare-worries-minister/articleshow/692223.cms

https://timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/Commercialisation-of-medicare-worries-minister/articleshow/692223.cms


[←145]
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/Wellness-clinic-opened-in-
AIMS/articleshow/11139724.cms

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/Wellness-clinic-opened-in-AIMS/articleshow/11139724.cms


[←146]
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mysuru/Ayurvedic-clinic-launch-on-
Feb-5/articleshow/4071390.cms

https://timesofindia.indiatimes.com/city/mysuru/Ayurvedic-clinic-launch-on-Feb-5/articleshow/4071390.cms


[←147]
https://www.amrita.edu/news/2000-bed-amrita-institute-medical-sciences-
come-faridabad

https://www.amrita.edu/news/2000-bed-amrita-institute-medical-sciences-come-faridabad


[←148]
https://www.youtube.com/watch?v=vPXPgZQ1nkI

https://www.youtube.com/watch?v=vPXPgZQ1nkI


[←149]
https://www.karmakerala.com/news/2011/10/21/men-in-kerala-ranks-first-
in-opting-for-cosmetic-surgeries/

https://www.karmakerala.com/news/2011/10/21/men-in-kerala-ranks-first-in-opting-for-cosmetic-surgeries/


[←150]
https://www.amritapuri.org/3277/charitable-hospital.aum

https://www.amritapuri.org/3277/charitable-hospital.aum


[←151]
https://www.amrita.edu/school/medicine/outreach/amritakripa-
hospital/kalpetta

https://www.amrita.edu/school/medicine/outreach/amritakripa-hospital/kalpetta


[←152]
http://www.amritahospitals.org/Amma

http://www.amritahospitals.org/Amma


[←153]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/amrita-hospitals-overview-
2018.pdf

https://www.amrita.edu/sites/default/files/amrita-hospitals-overview-2018.pdf


[←154]
https://openthemagazine.com/features/india/indias-own-jasmin-revolution/

https://openthemagazine.com/features/india/indias-own-jasmin-revolution/


[←155]
https://www.youtube.com/watch?v=CXblesJLm1Y

https://www.youtube.com/watch?v=CXblesJLm1Y


[←156]
https://gulfnews.com/world/asia/india/nurses-walk-out-over-pay-and-
conditions-1.947687

https://gulfnews.com/world/asia/india/nurses-walk-out-over-pay-and-conditions-1.947687


[←157]
https://youtu.be/PFkVw7A69QM

https://youtu.be/PFkVw7A69QM


[←158]
https://youtu.be/FDK03umQZVM

https://youtu.be/FDK03umQZVM


[←159]
https://gulfnews.com/world/asia/india/nurses-walk-out-over-pay-and-
conditions-1.947687

https://gulfnews.com/world/asia/india/nurses-walk-out-over-pay-and-conditions-1.947687


[←160]
https://www.deccanchronicle.com/140118/news-current-
affairs/article/nurses-again-warpath-over-wages

https://www.deccanchronicle.com/140118/news-current-affairs/article/nurses-again-warpath-over-wages


[←161]
https://cgpi.org/5836

https://cgpi.org/5836


[←162]
https://www.ndtv.com/kerala-news/intern-nurses-at-kerala-medical-
colleges-strike-over-pay-hike-demand-amid-pandemic-2283409

https://www.ndtv.com/kerala-news/intern-nurses-at-kerala-medical-colleges-strike-over-pay-hike-demand-amid-pandemic-2283409


[←163]
െകാ�ിയിെല അമൃത ആശുപ�തിയിൽ ന��ു മാരുെട സമരം.
ന�ൂസ് അവർ ഡിസംബർ 08. 2011
https://www.youtube.com/watch?v=DCaVLC_uW5E
വിേദശ�് ആവശ��ാരുെ��ിലും നാ�ിൽ ചൂഷണം
െച�െ�ടു� േകരള�ിെല നഴ് സുമാർ
https://www.ndtv.com/assembly-kerala/kerala-nurses-in-demand-abroad-
but-exploited-at-home-567131
Nurses’ strike at Amrita continues
https://www.thehindu.com/news/cities/Kochi/nurses-strike-at-amrita-
continues/article2697619.ece
Nurses again on warpath over wages
https://www.deccanchronicle.com/140118/news-current-
affairs/article/nurses-again-warpath-over-wages
നി�ൾ സ�യം ഗേവഷണം നട�ുകയാെണ�ിൽ
കെ��ു�� ഇതായിരി�ും: https://www.youtube.com/results?
search_query=nurse+strike+Amrita+AIMS+Kochi

https://www.youtube.com/watch?v=DCaVLC_uW5E
https://www.ndtv.com/assembly-kerala/kerala-nurses-in-demand-abroad-but-exploited-at-home-567131
https://www.thehindu.com/news/cities/Kochi/nurses-strike-at-amrita-continues/article2697619.ece
https://www.deccanchronicle.com/140118/news-current-affairs/article/nurses-again-warpath-over-wages
https://www.youtube.com/results?search_query=nurse+strike+Amrita+AIMS+Kochi


[←164]
https://groups.io/g/ExAmma/message/655 &
https://groups.io/g/ExAmma/message/656

https://groups.io/g/ExAmma/message/655
https://groups.io/g/ExAmma/message/656


[←165]
https://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_rate_history_of_the_Indian_rupee

https://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_rate_history_of_the_Indian_rupee


[←166]
https://www.amrita.edu/program/mbbs/

https://www.amrita.edu/program/mbbs/


[←167]
https://www.amrita.edu/program/bds/

https://www.amrita.edu/program/bds/


[←168]
https://groups.io/g/ExAmma/message/656

https://groups.io/g/ExAmma/message/656


[←169]
https://www.amrita.edu/admissions/msc-nursing/fee-structure

https://www.amrita.edu/admissions/msc-nursing/fee-structure


[←170]
https://www.balakendra.org/index.php/en/ here in California, but also in
Toronto

https://www.balakendra.org/index.php/en/


[←171]
http://amritavidyalayam.org/schools-and-location/

http://amritavidyalayam.org/schools-and-location/


[←172]
https://www.amrita.edu/contact-us

https://www.amrita.edu/contact-us


[←173]
Section 3 of UGC act of 1956: “deemed university”.
https://www.ugc.ac.in/deemed_uniinfo.aspx?id=130

https://www.ugc.ac.in/deemed_uniinfo.aspx?id=130


[←174]
https://www.amrita.edu/publications

https://www.amrita.edu/publications%20%5b175


[←175]
https://amritanews.wordpress.com/2017/06/22/this-professors-bulletproof-
jackets-designed-for-the-indian-army-could-save-%E2%82%B9-20000-
crores/

https://amritanews.wordpress.com/2017/06/22/this-professors-bulletproof-jackets-designed-for-the-indian-army-could-save-%E2%82%B9-20000-crores/


[←176]
https://www.amritapuri.org/67105/17army.aum

https://www.amritapuri.org/67105/17army.aum


[←177]
https://www.facebook.com/amritapuricampus/photos/a.457137824358088.
109885.440833332655204/843415505730316

https://www.facebook.com/amritapuricampus/photos/a.457137824358088.109885.440833332655204/843415505730316


[←178]
https://www.facebook.com/amritapuricampus/photos/%20%20a.45713782
4358088.109885.440833332655204/737418089663392/?type=1&theater

https://www.facebook.com/amritapuricampus/photos/%20%20a.457137824358088.109885.440833332655204/737418089663392/?type=1&theater


[←179]
https://www.youtube.com/watch?v=pF6yIoe9j-k

https://www.youtube.com/watch?v=pF6yIoe9j-k


[←180]
https://www.amrita.edu/international/rules

https://www.amrita.edu/international/rules


[←181]
https://www.amrita.edu/news/our-prayers

https://www.amrita.edu/news/our-prayers


[←182]
https://www.avdelhi.com/

https://www.avdelhi.com/


[←183]
https://www.amrita.edu/about/leadership

https://www.amrita.edu/about/leadership


[←184]
https://www.amrita.edu/asas/kochi/prospect/2019ProspWeb.pdf

https://www.amrita.edu/asas/kochi/prospect/2019ProspWeb.pdf


[←185]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/pdf/mysore-asas-prospectus.pdf
(prospectus without date)

https://www.amrita.edu/sites/default/files/pdf/mysore-asas-prospectus.pdf


[←186]
https://www.amrita.edu/asas/mysore/Admissions/2020/Prospectus_2020.p
df

https://www.amrita.edu/asas/mysore/Admissions/2020/Prospectus_2020.pdf


[←187]
https://www.complaintboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-
l11890.html

https://www.complaintboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-l11890.html


[←188]
https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-vidyalaya-
c174367.html

https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-vidyalaya-c174367.html


[←189]
https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-school-of-
engineering-c344037.html

https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-school-of-engineering-c344037.html


[←190]
https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-school-of-
engineering-c348775.html

https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-school-of-engineering-c348775.html


[←191]
https://www.quora.com/What-is-the-best-and-worst-part-of-being-in-
Amrita-University

https://www.quora.com/What-is-the-best-and-worst-part-of-being-in-Amrita-University


[←192]
http://allaboutbelgaum.com/news/education/parents-fight-together-against-
amrita-vidyalayam/

http://allaboutbelgaum.com/news/education/parents-fight-together-against-amrita-vidyalayam/


[←193]
https://www.complaintsboard.com/amrita-university-pathetic-quality-of-
mess-food-c730524

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-pathetic-quality-of-mess-food-c730524


[←194]
https://www.newindianexpress.com/cities/hyderabad/2016/jun/12/Parents-
stage-protest-against-school-fee-hike-939292.html

https://www.newindianexpress.com/cities/hyderabad/2016/jun/12/Parents-stage-protest-against-school-fee-hike-939292.html


[←195]
https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Parents-protest-
against-fee-hike-at-Tarnaka-school/articleshow/52789065.cms

https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Parents-protest-against-fee-hike-at-Tarnaka-school/articleshow/52789065.cms


[←196]
https://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/Complaint-against-
Amrita-Vidyalaya/article12057354.ece

https://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/Complaint-against-Amrita-Vidyalaya/article12057354.ece


[←197]
https://www.youtube.com/watch?v=n8znQjvdirw  &
 https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2016/08/angry-parents-
arrested-parents.html

https://www.youtube.com/watch?v=n8znQjvdirw
https://embezzlingtheworld.blogspot.com/2016/08/angry-parents-arrested-parents.html


[←198]
https://www.youtube.com/watch?v=n8znQjvdirw 
 https://www.youtube.com/watch?v=hB00ejfV5nc 
 https://www.youtube.com/watch?v=Y97AgkwgZ7o

https://www.youtube.com/watch?v=n8znQjvdirw
https://www.youtube.com/watch?v=hB00ejfV5nc
https://www.youtube.com/watch?v=Y97AgkwgZ7o


[←199]
http://getup4change.org/rti/4595/gate-2010-stipend-reg-amrita-vishwa-
vidyapeetham-University/

http://getup4change.org/rti/4595/gate-2010-stipend-reg-amrita-vishwa-vidyapeetham-university/


[←200]
https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-student-kerala-
c589324.html  &
 https://www.consumercomplaints.in/complaints/thennarasu-m-gate-
scholarship-c751024.html

https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-student-kerala-c589324.html
https://www.consumercomplaints.in/complaints/thennarasu-m-gate-scholarship-c751024.html


[←201]
https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-student-kerala-
c589324.html

https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-student-kerala-c589324.html


[←202]
https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-vishwa-
vidyapeetham-c524981.html

https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-vishwa-vidyapeetham-c524981.html


[←203]
https://www.complaintsboard.com/amrita-vishwa-vidyapeetham-b106864

https://www.complaintsboard.com/amrita-vishwa-vidyapeetham-b106864


[←204]
https://www.glassdoor.com/Salaries/india-doctor-salary-
SRCH_IL.0,5_IN115_KO6,12.htm

https://www.glassdoor.com/Salaries/india-doctor-salary-SRCH_IL.0,5_IN115_KO6,12.htm


[←205]
https://www.amrita.edu/program/mbbs/

https://www.amrita.edu/program/mbbs/


[←206]
http://www.admissionjankari.com/report-donation

http://www.admissionjankari.com/report-donation


[←207]
https://www.parentree.in/India/Chennai/8339-any-feed-back-abt-amrita-
vidyalayam-chennai

https://www.parentree.in/India/Chennai/8339-any-feed-back-abt-amrita-vidyalayam-chennai


[←208]
 shorturl.at/wNT13  (ലി�് കാലഹരണെ���)



[←209]
https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-vidyalaya-
c174367.html

https://www.consumercomplaints.in/complaints/amrita-vidyalaya-c174367.html


[←210]
https://simplicity.in/coimbatore/english/news/45258/Parents-of-Amrita-
Vidyalayam-petition-District-Collector-on-inflated-price-of-compulsory-
sportswear-fees-  

https://simplicity.in/coimbatore/english/news/45258/Parents-of-Amrita-Vidyalayam-petition-District-Collector-on-inflated-price-of-compulsory-sportswear-fees-


[←211]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/faq.pdf

https://www.amrita.edu/sites/default/files/faq.pdf


[←212]
https://www.deccanherald.com/content/220949/students-suicide-singes-
college.html

https://www.deccanherald.com/content/220949/students-suicide-singes-college.html


[←213]
https://www.avdelhi.com/rulesandregulations

https://www.avdelhi.com/rulesandregulations


[←214]
https://www.change.org/p/vice-chancellor-amrita-vishwavidyapeetham-
ease-curfew-rules-at-amrita-school-of-engineering-coimbatore?
redirect=false

https://www.change.org/p/vice-chancellor-amrita-vishwavidyapeetham-ease-curfew-rules-at-amrita-school-of-engineering-coimbatore?redirect=false


[←215]
https://www.quora.com/How-difficult-is-it-to-adjust-at-Amrita-University

https://www.quora.com/How-difficult-is-it-to-adjust-at-Amrita-University


[←216]
https://www.glassdoor.co.in/Reviews/Amrita-University-Reviews-
E459353_P2.htm

https://www.glassdoor.co.in/Reviews/Amrita-University-Reviews-E459353_P2.htm


[←217]
https://www.complaintsboard.com/amrita-University-ettimadai-coimbatore-
false-promises-c272382

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-false-promises-c272382


[←218]
https://www.quora.com/How-is-life-at-Amrita-University-Amritapuri

https://www.quora.com/How-is-life-at-Amrita-University-Amritapuri


[←219]
https://www.quora.com/How-is-life-at-Amrita-University-Amritapuri

https://www.quora.com/How-is-life-at-Amrita-University-Amritapuri


[←220]
https://youtu.be/13pBK399x6I

https://youtu.be/13pBK399x6I


[←221]
https://www.complaintsboard.com/amrita-University-ettimadai-coimbatore-
false-promises-c272382#

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-false-promises-c272382


[←222]
https://www.complaintsboard.com/amrita-University-ettimadai-coimbatore-
false-promises-c272382#c863577

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-false-promises-c272382


[←223]
https://www.complaintsboard.com/amrita-University-ettimadai-coimbatore-
false-promises-c272382#c1025687

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-false-promises-c272382


[←224]
"െട��് ബു�ും റഫറൻസുകള�ം" എ�തി� കീഴിൽ ഇ�
പരാമർശി�ി���്. https://www.amrita.edu/course/cultural-education-
ii-2

https://www.amrita.edu/course/cultural-education-ii-2


[←225]
വിദ�ാർ�ി 'ജീനുകൾ' എ�ാ� അർ�മാ�ിയ� എ�്
േതാ�ു�ു...



[←226]
https://www.glassdoor.co.in/Reviews/Employee-Review-Amrita-University-
RVW33661938.htm

https://www.glassdoor.co.in/Reviews/Employee-Review-Amrita-University-RVW33661938.htm


[←227]
https://www.complaintsboard.com/amrita-University-ettimadai-coimbatore-
false-promises-c272382#

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-false-promises-c272382


[←228]
https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_India

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_India


[←229]
https://www.consumercomplaints.in/profile-1682265  (go to “amanda”)

https://www.consumercomplaints.in/profile-1682265


[←230]
  https://www.dnaindia.com/bangalore/report-amrita-suspends-official-
1237142

https://www.dnaindia.com/bangalore/report-amrita-suspends-official-1237142


[←231]
https://www.deccanherald.com/content/220949/students-suicide-singes-
college.html  

https://www.deccanherald.com/content/220949/students-suicide-singes-college.html


[←232]
https://www.deccanherald.com/content/220939/you-touch-him-you-
risk.html

https://www.deccanherald.com/content/220939/you-touch-him-you-risk.html


[←233]
https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/250919/kochi-
medico-jumps-off-college-to-end-her-life.html

https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/250919/kochi-medico-jumps-off-college-to-end-her-life.html


[←234]
https://www.change.org/p/the-indian-government-provide-psychological-
counceling-in-medical-colleges

https://www.change.org/p/the-indian-government-provide-psychological-counceling-in-medical-colleges


[←235]
https://www.thenewsminute.com/article/amrita-college-responsible-my-
son-s-death-sri-harsha-s-father-speaks-out-111146

https://www.thenewsminute.com/article/amrita-college-responsible-my-son-s-death-sri-harsha-s-father-speaks-out-111146


[←236]
https://www.thenewsminute.com/article/amrita-student-suicide-10-staff-
members-booked-allegedly-tampering-crime-scene-111057

https://www.thenewsminute.com/article/amrita-student-suicide-10-staff-members-booked-allegedly-tampering-crime-scene-111057


[←237]
https://www.youtube.com/watch?v=zPcEdwmixc0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=zPcEdwmixc0&feature=emb_logo


[←238]
https://www.thenewsminute.com/article/apathy-and-simmering-anger-
events-led-amrita-college-student-harsha-s-death-111147

https://www.thenewsminute.com/article/apathy-and-simmering-anger-events-led-amrita-college-student-harsha-s-death-111147


[←239]
https://www.thenewsminute.com/article/amrita-college-suicide-college-
shut-till-november-4-students-forced-end-protest-111162

https://www.thenewsminute.com/article/amrita-college-suicide-college-shut-till-november-4-students-forced-end-protest-111162


[←240]
https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/india-student-
suicides-mental-health-south-asia-news-75495/

https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/india-student-suicides-mental-health-south-asia-news-75495/


[←241]
https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/time-reform-
indias-education-system-now-23203/

https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/time-reform-indias-education-system-now-23203/


[←242]
https://plus.lesoir.be/321330/article/2020-08-29/voyage-en-absurdie-les-
rankings-des-universites?
fbclid=IwAR0LQxJLSoD1anM5fFeAF6JQAwnOHRS4zV10HkMWhFByEJ
Yr74F7xpzChac

https://plus.lesoir.be/321330/article/2020-08-29/voyage-en-absurdie-les-rankings-des-universites?fbclid=IwAR0LQxJLSoD1anM5fFeAF6JQAwnOHRS4zV10HkMWhFByEJYr74F7xpzChac


[←243]
https://www.cartaacademica.org/

https://www.cartaacademica.org/


[←244]
https://www.amrita.edu/rankings

https://www.amrita.edu/rankings


[←245]
https://www.nirfindia.org/Home

https://www.nirfindia.org/Home


[←246]
http://www.uniindia.com/amrita-vishwa-vidyapeetham-ranked-number-1-
private-University-in-india/south/news/1786838.html

http://www.uniindia.com/amrita-vishwa-vidyapeetham-ranked-number-1-private-university-in-india/south/news/1786838.html


[←247]
https://www.timeshighereducation.com/world-University-rankings/amrita-
vishwa-vidyapeetham

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/amrita-vishwa-vidyapeetham


[←248]
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/National_Assessment_and_Accreditation_Co
uncil

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Assessment_and_Accreditation_Council


[←249]
https://www.amrita.edu/iqac

https://www.amrita.edu/iqac


[←250]
http://rankingwatch.blogspot.com/2013/09/corruption-and-rankings.html

http://rankingwatch.blogspot.com/2013/09/corruption-and-rankings.html


[←251]
http://college-advisor.com/articles/fudging.html

http://college-advisor.com/articles/fudging.html


[←252]
https://www.amritapuri.org/14248/college-medicine.aum

https://www.amritapuri.org/14248/college-medicine.aum


[←253]
https://www.usherbrooke.ca/personnel/fileadmin/sites/recherche/document
s/Documentation/programme_mentorat.pdf

https://www.usherbrooke.ca/personnel/fileadmin/sites/recherche/documents/Documentation/programme_mentorat.pdf


[←254]
http://archive.indianexpress.com/news/when-science-alone-is-not-
enough/757093/0

http://archive.indianexpress.com/news/when-science-alone-is-not-enough/757093/0


[←255]
https://www.dnaindia.com/mumbai/report-grand-synthesis-of-science-
spirituality-service-1514487

https://www.dnaindia.com/mumbai/report-grand-synthesis-of-science-spirituality-service-1514487


[←256]
https://www.india.com/education/amrita-University-free-online-tution-
programme-launched-1594954/

https://www.india.com/education/amrita-university-free-online-tution-programme-launched-1594954/


[←257]
https://www.amrita.edu/campus/amritapuri/about

https://www.amrita.edu/campus/amritapuri/about


[←258]
https://www.amrita.edu/news/google-summer-code-stipend-amrita-student

https://www.amrita.edu/news/google-summer-code-stipend-amrita-student


[←259]
https://ammascandal.wordpress.com/2013/12/23/is-ammas-support-for-
womens-rights-a-fraud-a-letter-from-srividya-sheshadri/

https://ammascandal.wordpress.com/2013/12/23/is-ammas-support-for-womens-rights-a-fraud-a-letter-from-srividya-sheshadri/


[←260]
https://www.amrita.edu/research/project/empowerment-women-india-
through-innovative-vocational-education-and-training-vet

https://www.amrita.edu/research/project/empowerment-women-india-through-innovative-vocational-education-and-training-vet


[←261]
http://amritavidyalayam.org/schools-and-location/

http://amritavidyalayam.org/schools-and-location/


[←262]
http://amritavidyalayam.org/vidyalayams-best-top-schools/mission-and-
values/

http://amritavidyalayam.org/vidyalayams-best-top-schools/mission-and-values/


[←263]
http://amritavidyalayam.org/vidyalayams-best-top-schools/history/

http://amritavidyalayam.org/vidyalayams-best-top-schools/history/


[←264]
https://www.amrita.edu/school/engineering/coimbatore/cultural-education

https://www.amrita.edu/school/engineering/coimbatore/cultural-education


[←265]
https://www.amrita.edu/admissions/mca-amritapuri/program-details

https://www.amrita.edu/admissions/mca-amritapuri/program-details


[←266]
  http://allaboutbelgaum.com/news/education/parents-fight-together-
against-amrita-vidyalayam/

http://allaboutbelgaum.com/news/education/parents-fight-together-against-amrita-vidyalayam/


[←267]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/faq.pdf

https://www.amrita.edu/sites/default/files/faq.pdf


[←268]
https://www.quora.com/How-difficult-is-it-to-adjust-at-Amrita-University

https://www.quora.com/How-difficult-is-it-to-adjust-at-Amrita-University


[←269]
https://www.complaintsboard.com/amrita-University-ettimadai-coimbatore-
false-promises-c272382#c863577

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-false-promises-c272382


[←270]
https://www.complaintsboard.com/amrita-University-ettimadai-coimbatore-
false-promises-c272382#c1025687

https://www.complaintsboard.com/amrita-university-ettimadai-coimbatore-false-promises-c272382


[←271]
  'െട��് ബു�ും റഫറൻസുകള�ം' എ�തി� കീഴിൽ ഇ�
പരാമർശി�ിരി�ു�ു.
https://www.amrita.edu/course/cultural-education-ii-2

https://www.amrita.edu/course/cultural-education-ii-2


[←272]
https://www.amrita.edu/asas/kochi/prospect/2019ProspWeb.pdf

https://www.amrita.edu/asas/kochi/prospect/2019ProspWeb.pdf


[←273]
അേത സമയം, േബാർഡിംഗ് ��ൂ ൾ െന�് വർ�ിൽ രജി�ർ
െച�� െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗിേ�ാ അെ��ിൽ land
ൈലനുകൾ ഉപേയാഗിേ�ാ, ൈവകുേ�രം ബ�ു�ളുമായി
േഫാൺ െച�ാനു� സാധ�തെയ�ുറി�് പരാമർശി�ു�ത്
കാണാം. അവർ�് നിരീ�ി�ാവു� രീതിയിൽ.



[←274]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/pdf/mysore-asas-prospectus.pdf

https://www.amrita.edu/sites/default/files/pdf/mysore-asas-prospectus.pdf


[←275]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/faq.pdf

https://www.amrita.edu/sites/default/files/faq.pdf


[←276]
https://www.amrita.edu/asas/kochi/ug_course_int_ba_ma.html

https://www.amrita.edu/asas/kochi/ug_course_int_ba_ma.html


[←277]
https://www.amrita.edu/course/cultural-education-i

https://www.amrita.edu/course/cultural-education-i


[←278]
https://www.amrita.edu/course/cultural-education-ii

https://www.amrita.edu/course/cultural-education-ii


[←279]
https://www.amrita.edu/course/amrita-values-programme-i

https://www.amrita.edu/course/amrita-values-programme-i


[←280]
 ഇ�ര�ിലു� സേ�ശ�ളുെട വ�ാ�ളായ രാമകൃ�� 
മഠം �പസി�ീകരണ�ളിൽ നി�് �പേചാദനം 
ഉൾെ�ാ�താണ് ഈ �പേയാഗം: “The Message of Swami 
Vivekananda: To the Modern World”, by K. S. Ramaswami Sastri  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography_of_Swami_Vivekananda)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography_of_Swami_Vivekananda


[←281]
https://www.amrita.edu/program/pg-diploma-journalism

https://www.amrita.edu/program/pg-diploma-journalism


[←282]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/pg-general-subjects-pg-diploma-
journalism.pdf

https://www.amrita.edu/sites/default/files/pg-general-subjects-pg-diploma-journalism.pdf


[←283]
https://www.amrita.edu/sites/default/files/2018-curriculum/faculty-of-arts-
media-and-commerce/pgdj/pg/18cul501-cultural-education.pdf

https://www.amrita.edu/sites/default/files/2018-curriculum/faculty-of-arts-media-and-commerce/pgdj/pg/18cul501-cultural-education.pdf


[←284]
https://events.asaskochi.ac.in/cultural.html  “അ�യുെട വിദ�ാഭ�ാസ 
ത��ചി�യിൽ ഉൾെ�ാ�ു� നിസ�ാർ� 
േസവന�ിെ�യും സാധനയുെടയും �പാേയാഗിക
സമീപന�ിലൂെട ആരംഭി� �പവർ�ന�െള ൈവകാരിക
ബു�ിയുെട ആഴ�ിലു� തല�ളിേല�് ഉയർ�ാൻ
വകു�് എേ�ാഴും േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു.”

https://events.asaskochi.ac.in/cultural.html


[←285]
ബി.െടക് വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ഇേമാഷണൽ ഇ�ലിജൻസ്
എ� േകാഴ് സ് വെരയു�്. https://www.amrita.edu/course/emotional-
intelligence

https://www.amrita.edu/course/emotional-intelligence


[←286]
https://www.amrita.edu/course/amrita-values-programme-i/ 
 https://www.amrita.edu/course/amrita-values-programme-ii

https://www.amrita.edu/course/amrita-values-programme-i/
https://www.amrita.edu/course/amrita-values-programme-ii


[←287]
http://allaboutbelgaum.com/news/education/parents-fight-together-against-
amrita-vidyalayam/

http://allaboutbelgaum.com/news/education/parents-fight-together-against-amrita-vidyalayam/


[←288]
https://www.amrita.edu/course/life-skills-i /
https://www.amrita.edu/course/life-skills-ii

https://www.amrita.edu/course/life-skills-i
https://www.amrita.edu/course/life-skills-ii


[←289]
III.3 പി�ാ�ുറ കഥ / A യും പാ�ാത�രും



[←290]
https://rkmrc.in/our-journey/

https://rkmrc.in/our-journey/


[←291]
https://rkmrc.in/hostels%e2%80%8b/  ('േഹാ�ൽ നിയമ�ൾ'
എ�തിേല�് �േ�കാൾ െച��ക)

https://rkmrc.in/hostels%e2%80%8b/


[←292]
https://www.sssihl.edu.in/about-us/vision-mission-philosophy/

https://www.sssihl.edu.in/about-us/vision-mission-philosophy/


[←293]
https://www.sssihl.edu.in/about-us/campuses/

https://www.sssihl.edu.in/about-us/campuses/


[←294]
https://www.sssihl.edu.in/about-us/educare/

https://www.sssihl.edu.in/about-us/educare/


[←295]
https://www.ssshss.edu.in/index.php?
option=com_content&view=article&id=47&Itemid=138

https://www.ssshss.edu.in/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=138


[←296]
https://www.amrita.edu/center/amrita-darshanam-international-center-for-
spiritual-studies

https://www.amrita.edu/center/amrita-darshanam-international-center-for-spiritual-studies


[←297]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_des_arts_et_des_sciences_de
_l%27Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_des_arts_et_des_sciences_de_l%27Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al


[←298]
https://www.amritapuri.org/80108/20pandemic.aum

https://www.amritapuri.org/80108/20pandemic.aum


[←299]
  https://amritamedical.com/aboutus

https://amritamedical.com/aboutus


[←300]
https://amma.org/trademark-list

https://amma.org/trademark-list


[←301]
https://charitopedia.com/943231546-healthcare-charities-inc-aims-project/

https://charitopedia.com/943231546-healthcare-charities-inc-aims-project/


[←302]
https://web.archive.org/web/20210526082928/https://commongroundmag.
com/main-page.html

https://web.archive.org/web/20210526082928/https://commongroundmag.com/main-page.html


[←303]
http://www.highgroundconsulting.com/resume.htm

http://www.highgroundconsulting.com/resume.htm


[←304]
http://www.millenniumpeacesummit.org/mwps_about.html

http://www.millenniumpeacesummit.org/mwps_about.html


[←305]
https://wrldrels.org/2016/10/08/ammachi/

https://wrldrels.org/2016/10/08/ammachi/


[←306]
https://www.thehindu.com/features/friday-review/peace-
meal/article5780595.ece

https://www.thehindu.com/features/friday-review/peace-meal/article5780595.ece


[←307]
https://www.amrita.edu/press-media/french-film-biz-embraces-amma-
hugging-saint

https://www.amrita.edu/press-media/french-film-biz-embraces-amma-hugging-saint


[←308]
https://www.hollywoodreporter.com/news/french-film-biz-embraces-amma-
252999

https://www.hollywoodreporter.com/news/french-film-biz-embraces-amma-252999


[←309]
https://www.amritapuri.org/41411/15heaven.aum

https://www.amritapuri.org/41411/15heaven.aum


[←310]
http://www.etw-france.org/le-professeur-shanti-nair-damrita-recoit-le-prix-
india-nanosciences/

http://www.etw-france.org/le-professeur-shanti-nair-damrita-recoit-le-prix-india-nanosciences/


[←311]
https://www.bastamag.net/Nanotechnologies-ces-redoutables

https://www.bastamag.net/Nanotechnologies-ces-redoutables


[←312]
https://www.amrita.edu/center/nanosciences/about

https://www.amrita.edu/center/nanosciences/about


[←313]
https://www.amrita.edu/center/cyber-security/partners

https://www.amrita.edu/center/cyber-security/partners


[←314]
http://www.amritatech.com/

http://www.amritatech.com/


[←315]
https://www.amrita.edu/research/project/amrita-hospital-information-
system-ahis

https://www.amrita.edu/research/project/amrita-hospital-information-system-ahis


[←316]
https://www.amrita.edu/news/amrita%E2%80%99s-abb-robotics-lab-
impresses-and-delivers

https://www.amrita.edu/news/amrita%E2%80%99s-abb-robotics-lab-impresses-and-delivers


[←317]
https://www.amritatbi.com/

https://www.amritatbi.com/


[←318]
https://www.amritatbi.com/accelerator.html

https://www.amritatbi.com/accelerator.html


[←319]
https://www.amritatbi.com/mentors.html

https://www.amritatbi.com/mentors.html


[←320]
http://embezzlingtheworld.blogspot.com/2020/12/techno-compassion-in-
action.html

http://embezzlingtheworld.blogspot.com/2020/12/techno-compassion-in-action.html


[←321]
https://www.amrita.edu/press-media/mata-amritanandamayi-our-
chancellor-meets-pope-francis-vatican-city

https://www.amrita.edu/press-media/mata-amritanandamayi-our-chancellor-meets-pope-francis-vatican-city


[←322]
https://www.amritapuri.org/international/vatican

https://www.amritapuri.org/international/vatican


[←323]
https://www.amrita.edu/event/training-program-anti-human-trafficking-
interventions-labor-exploitation

https://www.amrita.edu/event/training-program-anti-human-trafficking-interventions-labor-exploitation


[←324]
https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.amritacreate.TraffickingAware

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.amritacreate.TraffickingAware


[←325]
https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence

https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/


[←326]
പാ�ി�ാനും അതിെ� 3.2 ദശല�വും ബം�ാേദശിെല 6ല�വും ഉ�
ഇ��ൻ ഉപഭൂഖ��ിൽ േലാക അടിമകളിൽ ഏകേദശം 30% ഉ�്,
െമാ�ം 40 ദശല��ിൽ 12 ദശല�ം േപർ.

https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%203.2%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AC%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86%20600000%20%E0%B4%89%E0%B4%82%20%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%BB%20%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%96%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%95%20%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%8F%E0%B4%95%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%82%2030%25%20%E0%B4%89%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D,%20%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82%2040%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD%2012%20%E0%B4%A6%E0%B4%B6%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B5%BC.%20


[←327]
https://www.amritapuri.org/19035/14slavery.aum
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[←328]
https://timesofindia.indiatimes.com/india/Kalams-dream-gets-ammas-
blessing/articleshow/204154.cms

https://timesofindia.indiatimes.com/india/Kalams-dream-gets-ammas-blessing/articleshow/204154.cms


[←329]
https://www.ndtv.com/kerala-news/mata-amritanandamayi-declines-
comment-on-womens-entry-into-sabarimala-1466793

https://www.ndtv.com/kerala-news/mata-amritanandamayi-declines-comment-on-womens-entry-into-sabarimala-1466793


[←330]
https://www.amritapuri.org/activity/cultural/temple

https://www.amritapuri.org/activity/cultural/temple


[←331]
തീർ�യായും, A േജ�ാതിഷികേളാടും പുേരാഹിത�ാേരാടും
കൂടിയാേലാചി�ുകയും ചി�ത�ളിൽ ശ�ി
പകരു�തിനായി പര�രാഗത രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടനം
നട�ുകയും െച��ു.



[←332]
https://www.amritapuri.org/activity/cultural/wpriest

https://www.amritapuri.org/activity/cultural/wpriest


[←333]
പര�രാഗത േ��ത�ളിൽ കലാപരിപാടികളും മ�ും
സംഘടി�ി�ു�തിെന എ വിമർശി�ു�ു. തിക�ും
പര�രാഗതമായി നട�ു� ഇ�രം വിശു� കലകെള
പി�ുണയ്�ുക എ�ത് അവരുെട കടമ ആെണ�ത്
�ശ�ിേ��താണ്. പവി�തമായ ഇ�രം ആവി��ാര�ൾ�്
അനുേയാജ�മായി പര�രാഗത ൈഹ�വ േ��ത�ൾ�്
ചു�ും നിരവധി അ�ണ�ളും കൂ��ല�ളും ഒെ�
നിർ�ി�ിരി�ു�ു. സംഗീതം, പാ�്, നൃ�ം, പാരായണം
എ�ിവ തീർ�യായും അതിെ� ഭാഗമാണ്. നാം എ�തേ�ാളം
ആഴ�ിേല�് ഇറ�ിെ��ു�ുേവാ അ�തയധികം
യാെതാരു ബാഹ� �പകടനവുമി�ാെത, ആ�രിക
നിശ�തയുെട പൂർ�തയിൽ, അവേബാധ�ിൽ
ജീവി�ാനു� കലയുെട ഏ�വും ഉയർ� രൂപ�ിേല�്
എ�ു�ു.



[←334]
https://static.amritapuja.org/types_of_puja.html

https://static.amritapuja.org/types_of_puja.html


[←335]
https://static.amritapuja.org/special_pujas.html

https://static.amritapuja.org/special_pujas.html


[←336]
https://www.amritapuri.org/1957/02-motherhood.aum

https://www.amritapuri.org/1957/02-motherhood.aum


[←337]
മാർഗര�് താ�ർ, ഹിലാരി �ിന്റൺ, മഡലീൻ ആൽൈ�ബ�്,
േകാ�ലീസ ൈറസ് എ�ിവെര�ുറി�ാണ് ഞാൻ
ചി�ി�ു�ത്... അവർ പുരുഷ�ാരിൽ നി�് വ�ത���മായി
െപരുമാറിയതായി എനി�് േതാ�ു�ി�. അതിനാൽ ഈ
അവസാന �പ��ാവന ഒ�് അവേലാകനം െച�ണം.



[←338]
ഇവ കൃത�മായ ഉ�രണികള�. െചറുതായി പരാവർ�നം
െച��തിനാൽ, ഞാൻ ഉ�രണി ചി��െളാ�ും
�പേയാഗി�ി�ി�. താൽ�ര�മു� വായന�ാർ�് ഒറിജിനൽ
േനാ�ാം.



[←339]
https://ammascandal.wordpress.com/2013/12/23/is-ammas-support-for-
womens-rights-a-fraud-a-letter-from-srividya-sheshadri/
കംപ�ൂ�റിെന കുറി�് പഠി�ുവാനായി അവർ രജി�ർ
െച��ു. അവസാനം ഒരു ക��ൂ�ർ േകാഴ് സിലൂെട അവെര
�ംബിംഗ് പഠി�ി�ു.

https://ammascandal.wordpress.com/2013/12/23/is-ammas-support-for-womens-rights-a-fraud-a-letter-from-srividya-sheshadri/


[←340]
െഗയിലും ഭ�രും പറയു�തനുസരി�്, “ഒരു േകാേളജ്
പാർ�ി�് േശഷം േപാകു� വിദ�ാർ�ികെള�േപാെല
േദവീഭാവ�ിന് േശഷം സ�ാമികൾ േഹാ�ൽ മുറികൾ വി�ു
േപാകു�ു: പി� േബാ��ു കൾ, എ�ിൽ പാ�ത�ൾ,
ചായ��ുകളും ചായയും എ�ാം അവിടവിെടയായി ചിതറി
കിട�ും, അടു�ളയിൽ കുമി�ുകൂടിയ മാലിന��ൾ”
എ�ി�െന.



[←341]
അമർ ചി�ത കഥ, അറിയാവു�വർ�ായി.



[←342]
http://embezzlingtheworld.blogspot.com/2014/01/etw-i-contradictions.html

http://embezzlingtheworld.blogspot.com/2014/01/etw-i-contradictions.html


[←343]
“Ammascandal” എ� തലെ��ിലു� േ�ാഗ്. ര�ാമേ�ത്,
“letterstothemother”, പേ� അത് ഇ�ാതാ�ിയതായി േതാ�ു�ു.
എ�ായാലും, സംഘടനയുെട തലവൻ എ� നിലയിൽ, എനി�്
വ��ിപരമായി ഉ�രവാദി�മു�്.



[←344]
മ�് മത�ൾ�് അമിതമായ െ�കഡി�് നൽകാതിരി�ാനും
ഹി�ുമത�ിെ� മഹത�ം ഊ�ി�റയാനും േവ�ി.



[←345]
https://amma.liviscobal.fr/reflexions-personnelles/le-role-de-la-
miviludes.html  (french) 

https://amma.liviscobal.fr/reflexions-personnelles/le-role-de-la-miviludes.html


[←346]
https://www.religion.info/2014/03/14/controverses-autour-livre-ex-disciple-
de-mata-amritanandamayi/

https://www.religion.info/2014/03/14/controverses-autour-livre-ex-disciple-de-mata-amritanandamayi/


[←347]
https://www.mayer.info/biblio/

https://www.mayer.info/biblio/


[←348]
നിർ�ചനം: കപട േകാമഡി, വ�നാപരമായ േ�ജിംഗ്.
വിചി�തമായ �പ��േവഷം, പരിഹാസ�മായ വസ്�തധാരണം.
േവഷംമാറി മുഖംമൂടി ധരി� ആളുകളുെട മീ�ിംഗ്
അെ��ിൽ പേരഡ്. യഥാർ��ിൽ, സംഗീതം, നൃ�ം,
കവിത എ�ിവയുമായി ഇഴേചർ�, മുഖംമൂടി ധരി�
കഥാപാ�ത�ളുെട രംഗ�ൾ അെ��ിൽ സാ�ൽ�ിക,
പുരാണ, ആേ�പഹാസ� അെ��ിൽ ബൃഹ�ായ
എൻ�ടികൾ അട�ു�, ഇ�ാലിയൻ വംശജരുെടയും കുലീന
സ�ഭാവമു�വരുെടയും വിേനാദം.



[←349]
നാല് പുരുഷാർ��ൾ: ധർ�ം, അർ�ം, കാമം, േമാ�ം.
മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ന�, െതാഴിൽ, സമൃ�ി,
ആന�ം, വിേമാചനം എ�ിവ േതടൽ.
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शा�� गु�वा�� स�बु�वधारणम् । सा ��ा किथता स��य�या व�ूपल�ते ॥
śāstrasya guruvākyasya satyabuddhyavadhāraṇam | sā śraddhā kathitā
sadbhiryayā vastūpalabhyate || േവദ�ഗ��ളും ഗുരുവും
അനുശാസി�ു� കാര��ൾ സത�മാെണ�് ഉറ�
വിധിയിലൂെടയു� സ�ീകാര�തെയ ഋഷിമാർ �ശ�
അെ��ിൽ വിശ�ാസം എ�് വിളി�ു�ു, അതിലൂെട
യാഥാർ� അറിവ് േനടു�ു.
https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/Vivekachudamani/d/doc144473.
html

https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/Vivekachudamani/d/doc144473.html


[←351]
The Penguin Chinmayānanda Reader, p 106



[←352]
“ഇ��ൻ” എ�് പറയാ�ത് �ശ�ി�ുക, ചില ആളുകൾ
വിശ�സി�ു�തിന് വിരു�മായി, ഇ��യിെല നിവാസികൾ
ഹി�ു�ള�, ഇ���ാരാണ്. 80% ഹി�ു�ളും 15% മു�ീ�ളും 2%
�കിസ്ത�ാനികളും 1.7% സിഖുകാരും െമാ�ം 2% ബു�മത�ാരും
ൈജനരും െസാരാഷ്�ടിയ�ാരും ജൂത�ാരും ബഹായികളും േഗാ�ത
മത�ളുെട അനുയായികളും േചർ�താണ് ഇ��. 85% സു�ികളും 13%
ഷിയാകളും ഉൾെ�െട 195 ദശല�ം േപരു� ഇേ�ാേനഷ�
കഴി�ാൽ േലാക�ിെല ര�ാമെ� മു�ീം രാജ�മാണിത്. ഈ
റി��ി�ിെ� പ���് �പസിഡന്റുമാരിൽ, മൂ�് മു�ീ�ൾ, മ�് നാല്
േപർ േക�� നീതിന�ായ മ��ിമാർ (ഇ��യിൽ 28 സം�ാന�ൾ വീതം
അവരുെട സർ�ാരുകളും ഭരണസംവിധാന�ളും, 8 �പേദശ�ളും
ഉൾെ�ടു�ു, അവരുെട ജനസംഖ� 22 ഔേദ�ാഗിക �പാേദശിക ഭാഷകൾ
ഉൾെ�െട 860 അംഗീകൃത ഭാഷകൾ സംസാരി�ു�ു. 10 വ�ത���
അ�രമാലകൾ ഉപേയാഗി�ു�ു).



[←353]
Doniger, Wendy (2014), On Hinduism, Oxford University Press USA



[←354]
ഈ ര�് �ഗ��ളും വളെര വലുതാണ്: ഇലിയഡും
ഒഡീസിയും ഒരുമി�് േചർ�തിെ� മൂ�ിര�ിയിലധികം.



[←355]
പുരാണ�ളും ഇതിഹാസ�ളും ൈവദിക സാഹിത��ിെ�
ഭാഗമാെണ�് വാദി�ു�വർ െതളിവായി താെഴ�റയു�വ
ഉ�രി�ു�ു: 1. ബൃഹദാരണ�ക ഉപനിഷ�ിൽ നി�് 4;10
(…) niḥśvasitam etad yad ṛg-vedo yajur-vedaḥ sāma-vedo’tharvāṅgirasa
itihāsaḥ purāṇaṁ vidyā upaniṣadaḥ ślokāḥ sūtrāṇy-anuvyākhyānāni (…)
ഇതിഹാസ�ൾ, പുരാണ�ൾ, വിദ�കൾ, എ�ാ കലകളും
എ�ാ പഠനശാഖകളും, രഹസ� ഉപേദശ�ൾ, വാക��ൾ,
കാവ� രചനകൾ, പഴെ�ാ�ുകൾ, വ�ാഖ�ാന�ൾ, നി�ൾ
െച�ു� എ�ും എ�ി�െന ൈവദിക വി�ാനവുമായി
ബ�െ�ടു�ാൻ കഴിവു� എ�ാം. അറിവിെന വിളി�ാം,
ഏത് രീതിയിലും, ഏത് രീതിയിലും, ഏത് രൂപ�ിലും -
അതിൽ അട�ിയിരി�ു�െത�ാം. എ�ാം അവിെട
നി�ാണ് വ�ത് (�പാണ).
2. ശതപഥം 11:5:6:8,9-ൽ നി�് ഇനി�റയു� �ിരീകരണം
അട�ിയിരി�ു�ു: തീർ�യായും, �പമാണ�ൾ
(അനുശാസനി), ശാസ്�ത�ൾ (വിദ�ാഃ), സംഭാഷണ�ൾ
(വാക��ൾ), പര�രാഗത പുരാണ�ളും ഐതിഹ��ളും
(ഇതിഹാസ-പുരാണം) മനുഷ�രുെട വിവരണ�ൾ
(നാരസംസി ഗാഥകൾ) േദവ�ാർ�ു� േതൻ
വഴിപാടുകളാണ്; (...) ഇതറി�് ഈ ദിവസം പഠി�ു�വൻ
പാലും മാംസവും െകാ�് േദവ�ാെര തൃ��ിെ�ടു�ു�ു;
തൃ��നാകുേ�ാൾ, അവർ അവെന എ�ാ ആ�ഗഹ�ളാലും
എ�ാ�രം ആസ�ാദന�ളാലും തൃ��ിെ�ടു�ു�ു.
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Vedas-
Upanishads-and-Puranas

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Vedas-Upanishads-and-Puranas


[←356]
गुश���कारः �ात्  �श��ि�रोधकः। अ�कारिनरोिध�ात्  गु��र�िभधीयते॥
१६॥ ഗു എ� അ�ര�ിെ� അർ�ം അ�കാരം, രു എ�
അ�രം, അവെയ അക�ു�വൻ, ഇരു�ിെന അക�ാനു�
ശ�ി ഉ�തിനാൽ, ഗുരു എ�് നാമകരണം െച�െ��ു.. —
Advayataraka Upanishad, Verse 16



[←357]
�ुतं�ेव मे भगवद्�शे� आचाया��ैव िव�ा िविदता सािध�ं �ापतीित त�ै हैतदेवोवाचा� ह
न िकंचन वीयायेित वीयायेित ॥ ४.९.३ ॥॥ इित नवमः ख�ः ॥ śrutaṃhyeva me
bhagavaddṛśebhya ācāryāddhaiva vidyā viditā sādhiṣṭhaṃ prāpatı̄ti tasmai
haitadevovācātra ha na kiṃcana vı̄yāyeti vı̄yāyeti || 4.9.3 || iti navamaḥ
khaṇḍaḥ || [സത�കാമൻ പറ�ു,] ‘�പാപ് തനായ ഒരു
അധ�ാപകനിൽ നി�് പഠി�ുേ�ാഴാണ് ഒരാൾ ഏ�വും
ന�ായി പഠി�ു�ത് എ�് നി�െളേ�ാലു�
ആദരണീയരിൽ നി�് ഞാൻ േക�ി�ു�്.’ അതിനുേശഷം
ഗുരു സത�കാമെന എ�ാം പഠി�ി�ു. ഒ�ും വി�ുകള�ി�.
https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/chandogya-upanishad-
english/d/doc239097.html

https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/chandogya-upanishad-english/d/doc239097.html
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भृगुव� वा�िणः । व�णं िपतरमुपससार । अधीिह भगवो ��ेित ॥ १ ॥ bhṛgurvai vāruṇiḥ |
varuṇaṃ pitaramupasasāra | adhı̄hi bhagavo brahmeti || 1 || വരുണെ�
പു�തനായ ഭൃഗു തെ� പിതാവായ വരുണെന സമീപി�ു,
“�ശീമൻ, എെ� �ബ�ം (എെ��്) പഠി�ി�ാലും” എ�്
പറ�ു.
https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/the-taittiriya-
upanishad/d/doc79852.html

https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/the-taittiriya-upanishad/d/doc79852.html
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“തീർ�യായും ഈ ജീവികൾ എവിെട നി�ാണ് ജനി�ത്;
ഏതുമൂലേമാ ജനി�ുേ�ാൾ അവർ ജീവി�ു�ു;
എവിേട�ാേണാ മരി�ുേ�ാൾ അവർ �പേവശി�ു�ത്:
അത്, നീ അറിയാൻ േനാ�ുക; അതാണ് �ബ�ം.”
“യാഥാർ��ം, േബാധം, അന�മായത് �ബ�മാണ്.” Vedānta-
sūtras. I. i. 2
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न नरेणावरेण �ो� एष सुिव�ेयो ब�धा िच�मानः । अन��ो�े गितर� ना�णीयान्
�त��मणु�माणात् ॥ na nareṇāvareṇa prokta eṣa suvijñeyo bahudhā
cintyamānaḥ | ananyaprokte gatiratra nāstyaṇı̄yān
hyatarkyamaṇupramāṇāt || ഒരു നി�ാരനായ മനുഷ�ന്
�ബ�െന�ുറി�് നി�േളാട് പറയാൻ കഴിയി�; ഇ�െന
പറ�ാൽ നി�ൾ�് അവെന അറിയാൻ കഴിയി�,
കാരണം അവെന�ുറി�ു പല �പകാര�ിൽ ചി�ി�ാം.
എ�ാലും അവെന�ുറി�് മെ�ാരാൾ പറ�ിെ��ിൽ
അവനിേല�ു� വഴി നി�ൾ�് കെ��ാനാവി�.
എെ��ാൽ, അവൻ സൂ��തെയ�ാളും യു�ി�്
എ�ിേ�രാൻ കഴിയാ�തിെന�ാളും സൂ��മാണ്.
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य� देवे परा भ��य�था देवे तथा गुरौ। त�ैते किथता �था�ः �काश�े महा�नः �काश�े
महा�न इित॥ yasya deve parā bhaktiryathā deve tathā gurau | tasyaite
kathitā hyarthāḥ prakāśante mahātmanaḥ prakāśante mahātmana iti ||
എ�ാൽ ൈദവേ�ാടും, ൈദവേ�ാട് എ�േപാെല
ഗുരുവിേനാടും പരമമായ ഭ�ിയു� മഹാ�ാ�േളാട്
ഇ�രം മഹ�ായ കാര��ൾ പറയുേ�ാൾ അവ അവർ�്
സ�യം െവളിവാകും, അ�രം മഹാ�ാ�ൾ�്
േവദ�ാനം സ�യം െവളിവാകും.
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परी� लोका�म�िचता��ा�णो िनव�दमाया�ा�कृतः कृतेन । ति��ानाथ� स
गु�मेवािभग�े�िम�ािणः �ोि�यं ��िन�म् ॥ १२ ॥ parı̄kṣya
lokānkarmacitānbrāhmaṇo nirvedamāyānnāstyakṛtaḥ kṛtena |
tadvijñānārthaṃ sa gurumevābhigacchetsamitpāṇiḥ śrotriyaṃ
brahmaniṣṭham || 12 ||
ഒരു �ബാ�ണൻ കർ��ാൽ ഉൽ�ാദി�ി�ു�
േലാക�െള പരിേശാധി�് ആ�ഗഹ�ളിൽ നി�്
മു�നാകെ�, ‘കർമംെകാ�് സൃ�ി�െ�ടു�തിൽ
ശാശ�തമായി ഒ�ുമിേ�? ശാശ�തമായ അറിവ്
സ�ാദി�ു�തിനായി, അവെ� ൈകയിൽ സമീദ് (യാഗ
ഇ�നം) ഉ�ാകെ�, േവദ�ളിൽ പാ�ിതനും �ബ��ിൽ
നി�� യു� ഒരു ആചാര�െന മാ�തം സമീപി�ുക.
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गु����ा गु�िव��ु गु��द�वो महे�रः | गु� सा�ात पर��ा त�ै �ीगुरवे नमः ||



[←364]
�ानमूलं गु�मू�ित�ः पूजामूलं गु�प�दम् । म�मूलं गु�वा��ं मो�मूलं गु�कृ� पा ॥



[←365]
http://www.yogalifesociety.com/GuruGita.html

http://www.yogalifesociety.com/GuruGita.html
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https://www.davidgodman.org/ulladu-narpadu-anubandham-verse-39/

https://www.davidgodman.org/ulladu-narpadu-anubandham-verse-39/
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  http://mortentolboll.blogspot.com/2019/02/the-eckhart-tolle-show-
critique.html

http://mortentolboll.blogspot.com/2019/02/the-eckhart-tolle-show-critique.html


[←368]
“American Gurus: From Transcendentalism to New Age Religion”, Oxford
University Press, 1993, 2014
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  https://www.amritapuri.org/80452/20forget.aum

https://www.amritapuri.org/80452/20forget.aum


[←370]
https://www.indiatoday.in/india/north/story/hindus-must-produce-10-kids-
for-modi-to-become-pm-again-shankaracharya-vasudevanand-236209-
2015-01-18

https://www.indiatoday.in/india/north/story/hindus-must-produce-10-kids-for-modi-to-become-pm-again-shankaracharya-vasudevanand-236209-2015-01-18


[←371]
ति��� �िणपातेन प�र��ेन सेवया | उपदे��� ते �ानं �ािनन��दिश�न: || tad viddhi
praṇipātena paripraśhnena sevayā | upadekṣhyanti te jñānaṁ jñāninas
tattva-darśhinaḥ || BG 4.34:
ഒരു ആ�ീയ ഗുരുവിെന സമീപി�് സത�ം മന�ിലാ�ുക.
ബഹുമാനേ�ാെട അേ�ഹേ�ാട് േചാദി�ുകയും
േസവി�ുകയും െച�ുക. അ�രെമാരു �പബു�നായ
വിശു�ന് നി�ൾ�് അറിവ് നൽകാൻ കഴിയും, കാരണം
അേ�ഹം സത�ം അറി�വനാണ്.



[←372]
�यमेवा�ना�ानं वे� �ं पु�षो�म | भूतभावन भूतेश देवदेव जग�ते || 15|| swayam
evātmanātmānaṁ vettha tvaṁ puruṣhottama | bhūta-bhāvana bhūteśha
deva-deva jagat-pate ||



[←373]
द�ो दमयताम�� नीितर�� िजगीषताम् | मौनं चैवा�� गु�ानां �ानं �ानवतामहम् ||
38|| daṇḍo damayatām asmi nı̄tir asmi jigı̄ṣhatām | maunaṁ chaivāsmi
guhyānāṁ jñānaṁ jñānavatām aham ||



[←374]
ആദിശ�രെ� മ�് �ാപക �ഗ��ൾ വിേവകചൂഢാമണി,
ഉപേദശ-സാഹ�സി, ആ�-േബാധ, അപേരാ�ാനുഭൂതി, ദശ-
േ�ാകി, ശത-േ�ാകി, വാക�ശാസ്�ത, വാക�-വൃ�ി,
പ�ീകരണ, �പേബാധസുധാകര, ത��-േബാധ.
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ഇവ േനാ�ിയാൽ ആധുനിക കാലെ� മി� ഗുരു��ാരും
അേയാഗ�രാ�െ�ടും!
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5 യമ�ൾ അെ��ിൽ മ�ു�വേരാടു� ധാർ�ിക
ആചരണം: അഹിംസ, സത�ം, സത�സ�ത, �ബ�ചര�ം -
ഇ��ിയനി�ഗഹം, അപരി�ഗഹം- ഭൗതിക വ��ു �ളിൽ
അവകാശമി�ാ��. ജീവിത�ിൽ അവനവൻ പാലിേ�� 5
നിയമ�ൾ: ശു�ി, സംതൃ��ി, തപ�്- േയാഗാഭ�ാസം,
േവദശാസ്�ത �ഗ��ളുെട പഠനം, ഈശ�ര�പാണിധാനം-
ൈദവ�ിന് കീഴട�ൽ.



[←377]
ഗുരു- ഇേ�ാഴു� ഗുരു, പരമ ഗുരു - ഗുരുവിെ� ഗുരു, പരാപര
ഗുരു- പരമ ഗുരുവിെ� ഗുരു, പരേമ�� ി ഗുരു - പരാപര
ഗുരുവിെ� ഗുരു.
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�പേചാദനം Dr. Jacques Vignes “Le Maître et le Thérapeute”, Albin-
Michel
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https://www.psychologies.com/Culture/Maitres-de-vie/Svami-Prajnanpad
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  http://tiny.cc/A-personality-EN
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http://tiny.cc/DECONVERSION-EN
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മി�േ�ാഴും,”throwing the baby with the bathwater” എ�
അർ��ിലാണ ്ഇത ്ഉപേയാഗി�ു�ത.് കാല�ളായി
ശീലി�ു വ� ത�ളുെട െത�ായ വിശ�ാസ�ൾ
ഉേപ�ി�ാൻ ത�ാറ�ാ� ഭ�ർ ത�ളുെട ആ�ീയ
പുേരാഗതി� ്ഒരു തട�മായി മാറു� ത�ളുെട �പിയെ��
ഗുരുവി�െറ േമാശം െപരുമാ�ം “എറി�ുകളയാൻ”
ആ�ഗഹിേ��ാം, അവർ േപാസി�ീവ ്അെ��ിൽ
സദ്�പവൃ�ികൾ എ� ്കരുതു� ബാ�ിയു�വ
നിലനിർ�ുക, അെ��ിൽ ‘�കിമിനൽ’ ഗുരുവിെന
ത�ി�ളയുക, പേ� അവളുെട/അവ�െറ ഉപേദശ�ൾ
പാലി�ുക. അതുെകാ�,് അടി�ാനപരമായി,
അനാേരാഗ�കരമായ സാഹചര��ിൽ എ�ാതിരി�ാൻ,
അവരുെട വിശ�ാസ�െളയും വിശ���തെയയും േനരിേട�ി
വരു� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ �ശമി�ും.
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�ഫ� ്ഭാഷയിൽ മനഃശാസ്�ത�ിൽ ഉപേയാഗി�ിരി�ു�
പദ�പേയാഗം, ഇം�ീഷിൽ എനി� ്ത�ുല�മായ ഒ�്
കെ��ാൻ കഴി�ി�, അതായത ്മ�ു�വരിൽ നി�്
േവർപിരിയു� വികാരം ൈകകാര�ം െച�ു� േക��ം
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