
amെയേtടി

ര ായിരtിമൂn ് സപ്തംബറിൽ മാതാ
aമൃതാനnമയിയുെട amതാം
ജൻമദിനമായിരുnു. ദിനപ്രത ളിലും
ചാനലുകളിലും aത് വലിയ
ആേഘാഷമായി. മാതാ
aമൃതാനnമയിയുമായി aഭിമുഖം
നടtാൻ aവസരം കി ിയേpാൾ ഞാൻ
ചാടി വീണു. aതു ഞാൻ
aമൃതാനnമയി
ഭkയായതുെകാ ായിരുnിലല്.
ആേഗാളതലtിൽtെn,
മതtിന്െറേയാ രാ്ര ീയtിന്െറേയാ
പിnുണയിലല്ാെത ആtീയ രംഗt്
o യ്k ് oരു ്രപsാനം
പടുtുയർtിയ മെ ാരു സ്്രതീയിലല്.

വllിkാവിെല aമൃതപുരി ആ്രശമtിൽ മാ്രതം 1800
aേnവാസികളുെ nായിരുnു anെt കണk ്.
e്രതേയാ വിദയ്ാഭയ്ാസ sാപന ൾ , േപരു േക
ആശുപ്രതി, സാമൂഹിക േസവന സംരംഭ ൾ . പിെn,
േനേരാ നുണേയാ enു േവർതിരിcറിയാt oരായിരം
കഥകൾ . വായിcതും വാെമാഴിയായിേk തും onുകിൽ
കടുt വിമർശന ളായിരുnു. aെലല് ിൽ ക ടcുll
വാഴ്tുെമാഴികൾ . oരു നിർധന ദളിത് കുടുംബtിെല സദാ
തലല്ും ശകാരവുേമ ിരുn, പtാം kാസ് (e ാം kാസ്
enു മ ു ചിലർ , െവറും നാലാം kാസ് en ് ആ്രശമ
aധികൃതർ ) േതാ ് ടയ്ൂേ ാറിയലിൽ േപായിരുn
െപൺകു ിെയn ് ചിലർ , ഗർഭs ശിശുവായിരിെktെn
ദിവയ്നാെയാരു സnയ്ാസിയാൽ ൈദവാംശം കൽpിkെp
ജൻമെമnു മ ു ചിലർ . വാസ്തവtിൽ enാണ്,
e െനയാണ് aമൃതാനnമയി en ് aറിയാൻ eനിk ്
ആ്രഗഹമു ായിരുnു.

ഓഗs് 24നാണ് കൂടിkാഴ്ചയ്kു േവ ി ആദയ്ം ്രശമിcത്.
aതു ഞായറാഴ്ചയായിരുnു. ആ്രശമtിൽ anു പbിക്
റിേലഷൻസ് ചുമതലയു ായിരുn സവ്ാമി ധയ്ാനാമൃത
ൈചതനയ് പറ ു, an ് ദർശനമുll ദിവസമാണ്.
amയ്k ് oഴിവു ാകുകയിലല്. െചാvാഴ്ചയാണ് utമം.
െചാvാഴ്ച am ആ്രശമtിെല aേnവാസികൾkായി
മാ ി വc ദിവസമാണ്. anു വേnാളൂ. a െന oരു
െചാvാഴ്ച ഞാൻ ആ്രശമtിെലtി. വനിതയുെട anെt
െഫാേ ാ്രഗഫർ (പിൽkാലt് 'െബs് ആക്ടർ ' en
സിനിമയുെട സംവിധായകൻ ) മാർ ിൻ ്രപkാ ും
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opമു ായിരുnു. ഏെത ിലുെമാരു ആ്രശമtിൽ ഞാൻ
oരു ദിവസം െചലവഴിkുnത് ആദയ്മായി ായിരുnു.
ഏെത ിലുെമാരു ്രപസിdീകരണtിന് ആ്രശമtിൽ oരു
പൂർണ ദിവസം െചലവഴിkാൻ aവസരം കി ിയതും
ആദയ്മായി ായിരുnു. കടtു കടn ് ആ്രശമtിന്െറ
ആകാശേtkുയർnു നിൽkുn eടുpിനു
മുnിെലtിയേpാൾ , ദർശനമിലല്ാt ദിവസമാെണ ിലും
eലല്ായിടtും തിരkു ക ു. െവllയും മ യും
ചുവpും വസ്്രതം ധരിcവർ ധൃതിയിൽ നടnു. സുമുഖനും
സൗമയ്നുമായ സവ്ാമി ധയ്ാനാമൃത ൈചതനയ്െയ ഞ ളാേണാ
aേdഹം ഞ െളയാേണാ കെ tിയത് en ് ഓർമയിലല്.
പേk aവിെടെയtിയതിനുേശഷം ഓേരാ നിമിഷവും
aേdഹം കൂെടtെnയു ായിരുnു en ് ഓർമയു ്.

സാധാരണ ദിവസ ളിൽ നാലരയ്k ് ആ്രശമ ജീവിതം
ആരംഭിkുെമnു സവ്ാമി പറ ു. ഭജനമ പtിൽ
ലളിതാസഹ്രസനാമാർcനേയാെടയാണ് ആ്രശമtിെല oരു
ദിവസtിന്െറ തുടkം. ഞ ൾ െചലല്ുേmാൾ am
ധയ്ാനtിനു തയാെറടുkുകയായിരുnു. രാവിെല oരു
മണിkൂർ നീളുnതാണു ധയ്ാനം. ആ്രശമtിൽ sിരം
aേnവാസികൾ uൾെpെട ആയിരt ൂേറാളം േപർ
വിേദശികളായിരുnു. നാ ുകാരായ aേnവാസികളും
ഭkജന ളും േവെറ. amയ്kായി ചുവn പ ു വിരിc
പീഠം തയാറാkിയിരുnു. െവളുt കുഷയ്ൻ പിടിpിc
ചാരുപടി. തൂെവll വസ്്രതം ധരിc് ഷാളിന്െറ തലp ്
തലമുടിെk ിനു മുകളിലൂെട വലിcി ് am നി ലമായ
oരു വി്രഗഹം േപാെല കാൽമു ുകൾkു േമൽ ൈകകൾ
വcു നിവർnിരുnു. amയിൽനിnു കെ ടുkാെത
മൂവായിരേtാളം വരുn വിശവ്ാസികളും iരുnു.
ഹാളിനുllിൽ സൂചി കുtാൻ iടമു ായിരുnിലല്.
ബാൽkണിയുെട വരാnയിൽ വെര ആളുകൾ
നിറ ിരുnു. ഹാളിനുllിേലkുll ്രപധാന ്രപേവശന
ദവ്ാരം ഭവദാരിണി േദവീ േk്രതമാണ്. േദവീ്രപതിമകളും
ചുമരുകളിൽ 'കൃഷ്ണഭാവവും' 'േദവീഭാവവും'
േദയ്ാതിpിkുn ചി്രത ളുമു ായിരുnു.

ദർശനമ പtിൽ ചുവn പ ു വിരിc പീഠtിലാണ്
am iരുnത്. iരിkുേmാൾ o േനാ tിൽ സാരിയും
bൗസുെമnും നടkുേmാൾ പാവാടെയnും േതാnുn oരു
്രപേതയ്ക വസ്്രതമാണു േവഷം. ൈകt  വെര
കyിറkവും പാവാട േപാെല െഞാറികളുമുll
o kുpായമാണ് aത്. aതിനു മുകളിൽ െവll ദാവണി
േപാെല oരു ഷാൾ . തലമുടി പിnിൽ െകാ  െക ിയിരുnു.
മുടിെk ിനു േമെല വലിcി  ഷാൾ iടയ്kിെട
ഊർnുേപാകുേmാൾ വിേദശികളായ ്രബhചാരിണികൾ
ഭkിേയാെട aതു േനെരയാkിെkാ ിരുnു. െന ിയിൽ
വലിെയാരു ചnനെpാ ും നടുവിൽ കു ുമം െകാ ് മെ ാരു
െപാ ുമാണ് മുഖെt ചമയം. കാതിൽ o  രു്രദാktിന്െറ
െമാ ുകmൽ . ൈകകളിൽ രു്രദാkം േകാർt െചറിയ
വളയ ൾ . കഴുtിൽ o  രു്രദാktിന്െറ മാല. മൂkിൽ
തിള ുn ൈവരkലല്ു മൂkൂtി. ചു ും enു
േസവനtിനും സndരായി ഭkർ ഏെറയു ായിരുnു.
ഏെറയും വിേദശികളായ ്രബhചാരിണികളായിരുnു. am
ധയ്ാനിkുകയും സംസാരിkുകയും െചyുേmാൾ amയ്kു
ചാരിയിരിkാൻ ഐസ് ബാഗുകേളാ േഹാ ് വാ ർ
ബാഗുകേളാ aവർ iടയ്kിെട ൈകമാറിെkാ ിരുnു.
am ദർശനtിനു തയാറായേpാൾ iടയ്kിെട മുഖം
തുടcുെകാടുkുകയും വലതു ചുമലിൽ പരിമളൈതലം
പുര ുകയും െചയ്തു. വലതു ചുമലിൽ േചർtുപിടിc്
am ആലിംഗനം െചyുേmാൾ ഭkരിേലkും പകരുn
സുഖകരമായ ഗnമായിരുnു ൈതലtിന്.
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amെയkാണാൻ വരുnവർ പലതരkാരാെണnും
ആലിംഗനം െചയ്ത് സമാശവ്സിpിkുേmാൾ aവരുെട
ക ുനീരും മൂkളയും വിയർpും amയുെട ചുമലിൽ
വീണ് aടുtു വരുn ആളിന് ദുർഗnം
aനുഭവെpടാതിരിkാനാണ് ൈതലം പുര ുnെതnും പിnീട്
ധയ്ാനാമൃത ൈചതനയ് വിശദീകരിcു. മൂnു
നിറ ളായിരുnു aേnവാസികളുെട വസ്്രത ൾk ്.
െവllയും െവllയും aണി വർ ്രബhചാരികൾ .
മ യും മ യും - ദീk ധരിcവർ . ചുവpു ധരിcവർ
സnയ്ാസിമാർ .

amയുെട iടതു വശt് ്രബhചാരിണികൾkിടയിൽ ച്രമം
പടി ിരുn ് ഞാൻ ധയ്ാനിkുn amെയയും
amെയtെn u ുേനാkുn aേnവാസികെളയും
ക ുെകാ ിരുnു. ആ സമയt് ലൗഡ് സ്പീkറിലൂെട
പതി  ശbം oഴുകി വnു : eന്െറ ഓേരാ വാkും
നിന്െറ വാkായിtീരെ . ഞാൻ െചyുn കർmെമലല്ാം
നിനkുll പൂജയായിtീരെ . സവ്രം നിലcതും am oരു
നിശവ്ാസേtാെട ക ു തുറnു. aതുവെര
ശാnമായിരുnവർ മുnിേലk ് amയുെട aരികിേലk ്
iരmിയടുtു. ധയ്ാനം കഴി ് പതിെനാേn മുkാേലാെട
േചാേദയ്ാtര ൾ ആരംഭിcു. aേnവാസികൾk ്
amേയാട് ആശയവിനിമയം നടtാനുll സമയമായിരുnു
aത്. aേമരിkയിൽ നിെntിയ കറുt വർഗkാരനായ
രാമകൃഷ്ണൻ (iത് am നൽകിയ േപര്) ആദയ് േചാദയ്ം
േചാദിcു:

amേയാടു ഞാൻ േചാദിkുn േചാദയ് ൾ ദവ്ിഭാഷി
ശരിയായലല് തർjമ െചyുnത്. ആ െത ാണ് am
പിടിെcടുtത്. am eന്െറ മനsു വായിkുnിെലല്n ്
eനിkു േതാnുnു. am eന്െറ മനെsnാ
വായിkാtത്? eന്െറ മനsിൽ തേമാഗുണം
കൂടുതലായതുെകാ ാേണാ?

ഓേരാ വാകയ്വും േക ് am െപാ ിcിരിcു. aേpാൾ
ദവ്ിഭാഷിയായ സവ്ാമി ശുഭാമൃത ൈചതനയ് േചാദയ്ം
amയ്kു മലയാളtിൽ കുറcുകൂടി വിശദമാkി.
aേpാഴും am െപാ ിcിരിcു. പിെn ൈമെkടുt്
പരുkനായ െകാലല്ം മലയാളtിൽ utരം പറ ു :

''േചാദിkുnതു േകൾkുേmാൾ eനിkു മനsിൽ utരം
േതാnും. പേk eലല്ാ utരവും eലല്ാവർkും
െകാടുkാൻ പ ിലല്. eലല്ാ െപ ിയും oേര താേkാലി ു
തുറkാൻ പ ുേമാ? ഓേരാരുtർkും ഓേരാ
സംസ്കാരമാണ്. aവരുെട േചാദയ്ം േകൾkുേmാൾ
iതിനുtരം am ശരിയായി പറ ു െകാടുtാൽ നാെള
ചിലേpാൾ aവർk ് aപകടമു ാകാം enു വിചാരിcി ്
am oരുപേk aവർ ആ്രഗഹിkുn മറുപടി
െകാടുkുnിലല്. പാലു കുടിkുn കു ിന് iറcി
െകാടുkുnതുേപാെലയാകും aത്. തർjമയിൽ െത ു
സാധാരണ സംഭവിkും. eനിെkലല്ാം aറിയാം enു
ഞാൻ പറയുnിലല്. ഈേഗാ വരും. oരിkൽ െവസ്േ ണിൽ
േപായി ്രപസംഗിcേpാൾ മലർnു കിടnു തുpുnതുേപാെല
enു ഞാൻ പറ ു. aത് aവിെടയുllയാൾ തർjമ
െചയ്തത് മല തുpുnതുേപാെല enാണ്. പ ിയുെട വാലു
കുഴലിലിടുnതുേപാെല enു ഞാൻ പറ േpാൾ aയാൾ
പ ും വാളും enു തർjമ െചയ്തു. ''

an ്, amയ്kു െതാ ുമുmിൽ െവറും നിലt്
ഫിൻലൻഡുകാരനായ oരു ഏഴു വയsുകാരൻ
iരുnിരുnു. നീലk ുകൾ െകാ ് aവൻ amെയtെn
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േനാkിെkാ ിരുnു. കാൽമു ു മടkിവc് ൈകകൾ
താേഴkി ് amയിരിkുേmാൾ oരു കു ിkു േയാജിc
കllcിരിേയാെട aവൻ amയുെട വിരലുകൾkിടയിേലk ്
സവ്nം വിരലുകൾ വcു െകാടുkുകയും am േ്രപമഭാവം
നിറ  ക ുകേളാെട aവെന േനാkി, aവന്െറ
ൈകവിരൽ മുറുെകpിടിkുകയും െചയ്തുെകാ ിരുnു.

േചാേദയ്ാtര േവള oരു മണിേയാെട aവസാനിcു. e ിൽ ,
iനിെയാരു ഭജന പാടാം മkേള? am ഏതാ പാട ത്?
eടുtുതാ .. -oരു ഭജന പുസ്തകം am നീ ി.
്രബhചാരിണികളിെലാരാൾ aതു വാ ി േപജ് മറിc്
amയ്kു തിരിെക നീ ി.

ഗിരിധര േഗാപാലാ -മാധവ മുരഹര
മുരളി മേനാഹര ഗിരിധര േഗാപാലാ..

- താളം പിടിc് am ഈണtിൽ പാടുകയും മkൾ
ൈകെകാ ി കൂെടpാടുകയും െചയ്തു. aതു കഴി േpാൾ
ഫിൻലൻഡുകാരൻ കു ി oരു േനാ ് ബുk ് amയ്kു
കാണിcു െകാടുtു. oരു ചി്രതtിൽ രൂപം
തിരിcറിയാt വലിയ മനുഷയ്നും aടുt് െചറിയ
െപാ ുേപാെല മെ ാരു രൂപവുമു ായിരുnു. amയും
ഞാനും en ് aതിൽ eഴുതിയിരുnു. aേpാൾ am
വാൽസലയ്േtാെട aവെന േചർtു പിടിc് 'iതിേലതാ നീ'
en ് aേനവ്ഷിcു. കു ി െചറിയ െപാ ു േപാെലയുll
രൂപെt െതാ ു കാണിcേpാൾ am uറെk ചിരിcു - ''
േനാkിേയ, iത് aവനാണ്. eെn
േനാkിയിരിkുകയായിരിkും.'' aടുtിരിkുn സവ്ാമിk ്
ആ േനാ ് ബുk ് നീ ുേmാൾ മാതാ aമൃതാനnമയിയുെട
മുഖtു നാ ിൻപുറtുകാരിയായ oരു മുt ിയുെട
കൗതുകവും ആhാദവും കാണാമായിരുnു.
oേnകാലായേpാൾ ൈമkിലൂെട aനൗൺസ്െമന്റ് വnു :
am സവ്nം ൈക െകാ ് aേnവാസികൾkു ഭkണം
നൽകുn ദിവസമാണിത്. േp ുകളിൽ ഭkണം വിളmി
amയുെട േമശpുറt് etിkും. സ്്രതീകളും
പുരുഷൻമാരും ര ു വരികളായി നിn ് ഭkണേp ുകൾ
വാ ണം. േp ് amയുയർtി കyിൽ വcുതരുnതു
വെര കാtുനിൽkരുത്. amെയെkാ ് േp ുകൾ
eടുpിkരുത്. േനാkിനിൽെk, amയുെട മുnിേലk ് oരു
െചറിയ േമശെയtി. aതിനു മുകളിേലk ് ഭkണം
വിളmിയ sീൽ േp ുകൾ etി. േp ുകളിൽ േചാറ്,
സാmാർ മുളകുഷയ്ം പckറിയി  കറി പഴം, പpടം, oരു
മധുര പലഹാരം. ''െപാnുമkേള ഓടിേയാടി വാ...'' -
േp ുകെളtാൻ താമസിcേpാൾ am വിളിcു പറ ു.
amയുെട iടതും വലതും ൈകകൾ യ്രnം േപാെല
്രപവർtിcു തുട ി. കവിെളാ ി കൂനി നടkുn oരു
പാ ിയായിരുnു സ്്രതീകളുെട നിരയിൽ ആദയ്ം. വnപാെട
aവർ aമൃതാനnമയിെയ താണു െതാഴുതു:

amാ താേയ anപൂർേണശവ്രീ.. െതാഴുnെതാെk പിെn.
ശീ്രഘം ശീ്രഘം ഓടുേ ാ.. - amയുെട സംഭാഷണവും
മുഖഭാവവും വീ ും നാ ിൻപുറtുകാരിയുേടതായി.
aതിനിെട, പിnിെലവിെടേയാ നിn ് oരു െചറിയ കു ിയുെട
കരcിൽ േക ു. uടെന ്രശd aേ ാ ു തിരി ു :
'aവെനnിനാ കരയുnത്? പpടം േചാദിcി ു െകാടുtു
കാണtിലല്. മkേള, ആ കു ിെനാരു പpടേമാ സവ്ീേ ാ
െകാട്. കു ിെന കരയിpിkാെത.' iടയ്k ് ്രപായം
െചnവർ വnേpാൾ മുഖം ചുളിcു: െപാnുമkേള,
നിനkു ഷുഗറിലല്ിേയാ? മധുരം േവ .
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ഹാളിലു ായിരുn മുഴുവൻ േപർkും
വിളmിkഴി േpാൾ ര ു മണി കഴി ു. േp ുകൾ
കി ിയവെരാെk കാtിരിkുകയായിരുnു. aേpാൾ
amയ്kുll ഭkണം etി. aടc െചറിയ കി ളിൽ
പckറിയും മ ും. am oരു സ്പൂൺ െകാ ് aൽപം
കഴിcു. പിnീട് oരു കുസൃതിേയാെട 'ഞാനിെതടുtാേലാ'
enു േചാദിcു വശtു കു ികൾkു െകാടുkാൻ േവ ി
വc മധുരപലഹാര ളിെലാnു റാ ിെയടുt് കടിcേpാൾ
amാ, േവ mാ, േവ mാ.. enു ്രബhചാരിണികൾ
െക ി തട ു. aേpാൾ കടിc പലഹാരം am
വായിൽനിെnടുt് നീ ിയ ൈകകളിേലkു െകാടുtു.
aതിന്െറ െപാ ും െപാടിയും ത ിെയടുkാൻ വിേദശികളും
സവ്േദശികളുമായ ്രബhചാരിണികൾ തിരkുകൂ ി.

ര രയ്k ് ദർശനം ആരംഭിcു. ര ു നിരയായി
പുരുഷൻമാരും സ്്രതീകളും െതാഴുകേyാെട കാtുനിnു.
ഓേരാ ആളും amയുെട മുmിെലtും മുmു തെn
മു ുകുtി. മു ിലിഴ ് മുnിെലtിയേpാൾ am aവെര
േചർtണc് വലം േതാളിേലk ് aണcു. ചിലർ
വി ിkര ു. ചിലർ െപാ ിcിരിcു. ചിലർkു
സംശയ ൾ , പരാതികൾ . മുഖt് sായിയായ oരു
ചിരിേയാെട am uപേദശിkുകയും ആശവ്സിpിkുകയും
്രപസാദം നൽകുകയും െചയ്തു. oരു മിഠായി, ഭസ്മം നിറc
െചറിയ െപാതി, oരു ആpിൾ - iതാണ് ്രപസാദം. ദർശനം
നാലു മണി വെര തുടർnു. നാലു മണിk ് , am പtു
മണി മുതൽ താൻ iരുn പീഠtിൽനിn ് eഴുേn ു. ആ
േനരt് മുറിയിൽ oരു aലയിളകി. eഴുേn ു നിnിരുn
aേnവാസികൾ നിn പാെട നിലേtkു വീണു സാ ാംഗം
്രപണമിcു. ചിലെരാെk ആ പീഠtിേലk ് iരmിെയtി.
പീഠtിൽ തലമു ിcു െതാഴുതു. ചിലർ oഴി  പീഠെt
െക ിpിടിcു വി ിkര ു. am iരുn sലt്
മുഖമുരcും തലയി ടിcും uൻമാദം ്രപകടിpിcു.
ബാൽkണിയിൽ കാtു നിnിരുn ഭkർ െപെ n ്
ഭിtിയിേലkു േചർnു നിn ് amയ്kു േപാകാൻ
വഴിെയാരുkി. amയുെട വഴിയിേലkു ൈകകൾ നീ ി
നിnു.

ആറു മണിk ് ഭജന മ പtിൽ ഭജന തുട ി. ആറര
കഴി ി ാണ് am പുറേtkു വnത്. കാഏtുനിn
നാല ു വിേദശിkു ികൾ amയുെട ൈകകളിൽ ഓടി
വnു പിടിcു. ഭജന മ പtിേലkുll വഴിേയ
്രബhചാരികൾ െതാഴുതു നിnു. ഭജന മ പtിേലk ്
am കയറിയേpാൾ വിളkുകൾ െതളി ു.
പ ാtലtിൽ ഓം aമൃേതശവ്ൈര്യ നമ: enു
സംസ്കൃതtിൽ eഴുതിയ സ്േ ജിൽ ്രപേതയ്ക പീഠtിൽ
്രപധാന ൈമkിനു മുnിൽ am ച്രമം പടി ിരുnു.
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iടതു വശt് പിnിേലkു മാറി പkേമളവും am
iരിkുn പീഠtിൽ amയ്kു പിnിലായി
വിേദശികളായ കു ികളും iരുnു. ഏഴു മണിkു ഭജന
തുട ി. പാടിയേpാൾ am iടയ്kിെട iടതു കyും
ചില വരികൾ പാടുേmാൾ uൻമാദtിെലnതുേപാെല ര ു
ൈകകളും ആകാശേtkുയർtി.

കാലം കനലു െപാഴിkും ജീവൻ തണലു െകാതിkും
ജീവിതവീഥിയിൽ മുllും പൂവും വാരി വിതറുnു.
വിധിഹിതമാരു നിനയ്kുnു...

oരു മണിkൂർ തിക തും am ഭജന നിർtി.
േവദിയിെല ൈല ുകൾ aണ ു. സ്പീkറിലൂെട ആർ്രദ
സവ്രtിൽ ഓംകാര മ്രnം മുഴ ി. ധയ്ാനtിന്െറ oരു
നിമിഷം. വീ ും വിളkുകൾ െതളി ു. am eഴുേn ു.

e ു മണിk ് ഭജന മ പtിന്െറ പടികളിറ ി am
വരുn വഴിയിൽ വീ ും ഭkൻമാരുെട നിര രൂപെp ു.
amയുെട മുറിയിേലkുll വഴിയിൽ േപാർcിനു മുmിൽ
രാമൻ en കു ിയാന നമസ്കരിcു. നമ:ശിവായ en ്
ആശീർവദിc് anു നാലു വയsു ായിരുn രാമന് am
ഭkണം െകാടുtു. രാമൻ amെയ നമ:ശിവായ en ്
aഭിവാദയ്ം െചയ്തു. തുടർn ് amയ്k ് പുഷ്പ ൾ
െകാ ് aർcന നടtി. aതിനിെട, കുടിkാൻ െകാടുt
െവllം തുmിkyിെലടുt് കാഴ്ചkാരുെട േനെര ചീ ി.
ജർമനിയിൽനിെntിയ oരു കു ിെയ am okെtടുt്
ആനയ്k ് ബിസ്ക ് െകാടുpിcു. ആനയൂ ് eേ മുkാൽ
വെര തുടർnു. പിnീട് amയ്k ് മൂnു വ ം നമ:ശിവായ
പറ ് ആനkു ി പുറേtkു േപായേpാൾ am
േകാണിpടി കയറി സവ്nം മുറിയിkു കടnു. aേpാേഴk ്
aതുവെര am നിnയിടtു തിkും തിരkുമു ായി.
നിn sലം െതാ ു ക ിൽ വcും നിലtു ചുംബിcും
am നടnു േപായ പടികളിേലാേരാnിലും തലമു ിcു
നമസ്കരിcും വിശവ്ാസികൾ നിർവൃതിയട ു.

രാവിെല amയുമായി സംസാരിkണെമn ആവശയ്ം
aറിയിcേpാൾ സവ്ാമി ധയ്ാനാമൃത ൈചതനയ്യുെട മുഖt്
സംശയമാണു ക ത്. aേdഹം പറ ു : '' േചാദയ് ൾ
േനരെt eഴുതിtരണം. amയ്kു സമയം കി ുെമ ിൽ
utരം തരും. ''eഴുതിെkാടുt േചാദയ് ൾ വായിcു
േനാkിയ aേdഹtിന്െറ മുഖt്
aതൃപ്തിയു ായിരുnു. ''iെതാെk വിവാദ
േചാദയ് ളേലല്? iതു െകാ ് ആർെknു ്രപേയാജനം? ''
e ിലും ആനയൂ ു കഴി ്, oരു കിടpുമുറിയും iരിpു
മുറിയും േചർn amയുെട സവ്കാരയ് മുറിയിേലk ്
omതുമണിേയാെട വിളിcു.േദവീ വി്രഗഹ ൾ
േk്രതാകൃതിയിൽ oരുkിവcതിനു മുnിലാണ് am
iരുnത്. ക ിയുll മൃദുലമായ പരവതാനി വിരിc
മുറിയിൽ മേനാഹരമായ കേസരകളും ടീേപായും
u ായിരുnു. ടീേപായ്േമൽ ചില കtുകൾ . ്രപസാദം.
കേസരകൾ േവെറയുെ ിലും amെയാഴിെക
മ ുllവെരലല്ാം നിലtാണ് iരുnത്. െവറും നിലt് ച്രമം
പടി ിരുn ് ഞാൻ amയുമായുll eന്െറ മുഖാമുഖം
ആരംഭിcു. an ്, aേnവാസികേളാെടാpം
ധയ്ാനtിനുേശഷമുll േചാേദയ്ാtരേവളയിൽ am
പറ ിരുnു : 'മുെmാെk മലയാളtിൽ മാ്രതം ഭജന
പാടിയാൽ മതിയായിരുnു. in ് amയ്k ് 20 ഭാഷയിൽ
ഭജന പാേട ിവരുnു. eനിkാെണ ിൽ മലയാളം േപാലും
ശരിkു സംസാരിkാനറിയിലല്... ' aഭിമുഖസംഭാഷണtിന്
iരിkുേmാൾ ആേരാ േചാദയ് ളുെട േപാരായ്മ വീ ും
ചൂ ിkാ ി. aതിെനnാ മkേള പ്രതkാർ aവരുെട
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തലtിൽനിn ് ഓേരാnു േചാദിkും en ് am aതിെന
നിsാരമാkി. aഭിമുഖtിൽ നിn ്:

oരു തീരേദശ്രഗാമtിൽ പിേnാk സമുദായtിൽ ജനിcി ും
inയ്യിേല വും ്രപശസ്ത വനിതയാകാൻ കഴി െത െന?

സനാതന ധർമtിൽ eലല്ാവരിലും aനn ശkി
കുടിെകാllുnു. പേk താമസിക ഗുണം കൂടുതലുllവരിൽ
aത് ്രപകടിതമായി കാണാൻ പ ുnിലല്. സാതവ്ിക തേമാ
രേജാ ഗുണ ളുll പല മുtുകൾ േകാർt മാല
േപാെലയാണ് നmൾ . നൂല് eലല്ാവരിലും onു
േപാെലയാണ്. മുt് സ്ഫുടമാെണ ിൽ നൂലു െതളി ു
കാണും. ആ aനnമായ ശkി മനsിലാkി നീ ിയതു
െകാ ായിരിkാം eനിk ് iതിനു സാധിcത്. േലാകtിൽ
aംഗീകാരം - am aേതp ി onും പറയുnിലല്. ആ
aനnമായ ശkി uൾെkാ ് am നീ ിയി ു ്.

am ൈദവാവതാരമാെണnു പറയുnവരു ്.
ആരാധിkുnവരു ്. aേത സമയം, ത ിpുകാരിെയnു
പറ ു വിമർശിkുnവരുമു ്. വാസ്തവtിൽ ആരാണ്
മാതാ aമൃതാനnമയി?

ൈദവമാെണn ് പറ ാൽ - ൈദവെt ആരും ക ി ിലല്.
ഗുണ ൾ േനാkിയി ാണ് ൈദവമാെണnു പറയുnത്.
ഈശവ്രീയ ഗുണ ൾ ക ു ദർശിkുnവെന ഈശവ്രൻ
enു പറയും. oരു പുഷ്പെt ചില മനുഷയ്ർ
പുഷ്പമായി കാണുnു. പുഴു aതിെന ആഹാരമായി
കാണുnു. സയന്റിs ് റിസർc് െചyുnു.
കവിതെയഴുtുകാരൻ കവിത eഴുതുnു. aർcിkുnവൻ
aെതടുtു പൂജിkുnു. ഓേരാരുtർkും ഓേരാ
തലമു ്. aവർ ആ കാഴ്ചയിൽ കാണും. amയ്kു
്രപശ്നെമാnുമിലല്. ( ചിരി ) aവതാരെമെnാെk പറയാൻ
- aെതാെk ഓേരാരുtരുെട വിശവ്ാസമാ കുേ . am
a െന aവകാശെpടുnിലല്. ഞാൻ eെn ഈ
േലാകtിനു േവ ി aർpിcു. aതു കഴി ് ഞാൻ
inതാെണn ് aവകാശെpടുnെതnിനാ?

am 37 വർഷമായി i െന amയായി ്. ആദയ്െമാെk ഈ
നാ ിൻപുറtുതെn വലിയ eതിർpായിരുnു. 37 വർഷെt
്രപവർtനം െകാ ് amെയnാണ് സമൂഹtിനു െകാടുt
ഏ വും വലിയ സംഭാവന?

eന്െറ kമ. കാരണം, aവരു കെലല്റിയുേmാഴും
ഞാെനതിർtി ിലല്. anു കലല്ു വാരിെയറി വര് inു
പുഷ്പം വാരിെയറിയുnു. ര ിെനയും ഞാൻ oരുേപാെല
കാണുnു. പേk, eലല്ാ ഗുരുkൻമാെരയും ജന ൾ
a െന eതിർtി ു ്. eനിk ് സ്്രതീേവഷമായിരുnു.
aതുെകാ ് eതിർpു കൂടുതലായിരുnു. പിെn
സാധാരണതവ്ം വി ുll oരു ഭാവമു ായിരുnു eനിk ്.
eലല്ാവെരയും aണc് വാൽസലല്ിkുn ഭാവം. aത്
aതിനുേവ ിെcയ്തതലല്. മുmിൽവn ് oരു കു ്
െപാ ിkരയുേmാൾ enാ െപാnുേമാേനnു േചാദിc് oരു
തll വാരിെയടുkുnതുേപാെല, സ ടം പറ ു
െപാ ിkരയുേmാൾ aറിയാെത ക ുനീരു തുടcുെകാടുtു,
aവരു മടിയിൽകിടnു, ഞാനവെര ആശവ്സിpിcു. a െന
aടുt ആളും വnു. a െനയ െന
i െനയായിtീർnു.
am ആദയ്ം ആെരയാണ് ആശവ്സിpിcത്, ആരുെട
ക ീരാണ് തുടcുെകാടുtത് eേnാർമയുേ ാ?
eന്െറ െപാnുമkേള, iലല്.

സമൂഹtിെനnു െകാടുtു enു േചാദിcതിന് പൂർണ
utരമായിലല്.
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eന്െറ ജീവിതം തെn. aർpിcു. aവരു പഠിkെ .
aവർk ് വാkാേണാ മkേള ആവശയ്ം? ്രപവൃtിയേലല്
േവ ത്?

amയ്െkതിേരയുll ഏ വും വലിയ വിമർശനം
ആേഗാളതലtിൽ ഭkി മാർk ് െചyുnു enതാണ്.
aെതp ി enാണ് പറയാനുllത്?

ഞാൻ മ ു ഗുരുkൻമാെര പറയുകയലല്. i്രതയും
ഗുരുkൻമാര് വിേദശtു േപായി ് പലരും ഫീസ് വcാണ്
മ്രnം േപാലും െകാടുkുnത്. oരു മ്രntിന് i്രത േഡാളർ
enു കണkു വയ്kുnവരു ്. oരു ്രപഭാഷണം
െകാടുkുnതിന് i്രത രൂപെയn ് േചാദിkും. സതയ്tിൽ
iേ്രതം രാജയ്tുേപാെയ ിലും ഫീസ് വയ്kാെത
േ്രപാ്രഗാംനടtുnതു നmളു മാ്രതേമയുllൂ. oരു
േ്രപാ്രഗാമിനു kണിcാൽ വ ിkൂലി േപാലും
നmളാേരാടും േചാദിkാറിലല്. േചാദിkെ nു ഞാനിവിെട
പിllാേരാടു പറയും. ൈമkുേപാലും നmളിവിടുnു
െകാ ുേപായാണു നടtുnത്. പിെn, iവിെട ക ിേലല്,
oരു വ ിെp ി േപാലും ഞാൻ സmതിcി ിലല്.
a െനെയാരു sാപനം ബിസിനസിനാെണnു പറയുnത്
ക മാണ്. a െനയാെണ ിൽ ്രകിസ്തയ്ൻ മഠtിലും
മുസ്ലിം മഠtിലും ഹിnു മഠ ളിലും - oെk
ബിസിനസാേണാ? സമൂഹtിൽ ആധയ്ാtികവും ഭൗതികവും
ര ലല്. ഭൗതികtിൽ e െന ജീവിkണം enു
പഠിpിkുnതാണ് ആധയ്ാtികം. നമുk ് ull ശkി
െകാ ് e െന സേnാഷമായി ു ജീവിkണം enു
പഠിpിkുnു. oരു മിഷയ്ൻ സവ്ിcി ് ്രപവർtിpിkണം
enു പഠിpിkുnതുേപാെലയാണ് aത്.

ഭkിവിൽപന- കേcാടമാേണാ aത്? iവിടുെt കു ികൾ
aധവ്ാനിkുnു. aവർkു കി ുn പtു ൈപസ നൂറു
ൈപസkണkിനു േലാകtിെലtുnു. ഗവൺെമന്റ്
പാവtു െട കyീnു വെര ടാക്െസടുtാണു സഹായം
െചyുnത്. നmളിpം ആരുെട കyീnു ടാക്െസടുtാണു
ജനെt േസവിkുnത്? iവിെട വരുn കു ു ൾ
aവരുെട വിശവ്ാസtിന്െറ പുറt് പതിെന ും iരുപതും
മണിkൂർ േജാലി െചyും. മലയാളികൾ
േലാകെtവിെടെcnാലും നലല്തുേപാെല േജാലി െചyും.
പk േകരളtിൽ നmൾ േജാലി െചyുn സമയം
മണിkൂറു കുറcു കുറcുെകാ ുവn ് - aവസാനം നmള്
വലിയ കുഴി േതാ ിേtാ ി aതിൽ വീഴുകയാണ്.
ആ്രശമtിൽ വരുn കു ു ൾ മുഴുവൻ സമയവും
േജാലി െചyും. aതുെകാ ് ജനെt േസവിkുnു.
akൂ tിൽ പല sാപന ളും വരുnു ്. aതിെന
ബിസിനസ് sാപനെമnു പറയാൻ പ ിലല്. സംസ്കാരtിനു
േവ ിയുll sാപന ൾ . a െനയാെണ ിൽ പല പല
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ആ്രശമ ൾ - രജനീഷായാലും മ ാരായാലും -
aവെരെയാnും കു ം പറയുകയലല്. ഓേരാരുtർkും
ഓേരാ രീതി.--aവർെkാെk itരം sാപന ളിേലല്?

aതാണ് മെ ാരു േചാദയ്ം. am വളെര സാധാരണ
സാഹചരയ് ളിൽ നിn ് ആേഗാളതലtിേലk ് uയർnു വnു.
iതു മാതൃകയാkി മനുഷയ്ൈദവ െളnു സവ്യം വിളിkുn
oേ െറേpർ നാടിന്െറ നാനാഭാഗtും െപരുകുnു. ഈ
്രപവണതെയp ി enു പറയുnു?

aെതp ി നmളു പറയ  ആവശയ്െമnാ? aവെര കു ം
പറയുnത് ശരിയലല്േലല്ാ. േനരെt ഞാൻ aത് uേdശിcു
പറ തലല്. ഭkി വിൽപന enു േക േpാൾ പറ താണ്
- ഞാനാേരാടും ൈപസ വാ ിc് ധയ്ാനിcി ിലല്. പിെn
േലാകt് oരു നദി മാ്രതമലല്. പല വഴിയാകാം.
aവനവന്െറ സംസ്കാരം aനുസരിcാണ് ഓേരാരുtരും
വഴി തിരെ ടുkുnത്. aതാണു സനാതന ധർമം. oരു
കടയിൽ oേര തരം ഷൂസ് മാ്രതം വcാൽ e്രത േപരു
വാ ിkും മkേള? oേര തരം േകാ ു മാ്രതം വcാൽ e്രത
േപരു വാ ിkും? ഭkിയിൽ താൽപരയ്മുllവരിൽ
ചിലർkു ്രപാർഥന േവണം. aവർ aതു െചyും.
ധയ്ാനtിൽ താൽപരയ്മുllവർk ് a െന. iവിെട കുറcു
മkൾ , പഠിc പിllര്. aവർkു േസവ െചyണം.
aേpാൾ aവർkുേവ ി വിദയ്ാഭയ്ാസ sാപനം
i ുെകാടുtു. ഞാൻ ആെരയും നിർബnിcു െചyുnിലല്.
നmളാണ് ബിസിനെസn കാരയ്ം െചyാtത് enു
പറയുകയാണ്.

ജൻമനാൾ ആേഘാഷം - e െനയാണ് i്രതയും വലിയ
രീതിയിൽ നടtുnത്?

ജൻമനാളിനു േപാലും പിരിkരുെതnാണു ഞാൻ
പറ ി ുllത്. iരുപേtഴു വയsുവെര ഞാൻ നk്രതം
േപാലും പറ ുെകാടുtിലല്. oരു ദിവസം oരു േമാൻ oരു
പുതിയ പാവാട വാ ിtnു. മെ ാരു േമാൻ oരുടുpും
വാ ിെkാ ുവnു. ഞാൻ ആ േനരt് പുറtു
പിllാേരാെടാpം കളിേcാ ിരിkുകയായിരുnു. ''aേm
നിലല്് നിലല്്'' enു പറ ് aവര് ഈ uടുpുമായി ു വnു.
a െനയാണ് ആദയ്മായി ് eന്െറ പിറnാൾ
ആേഘാഷിkുnത്. anും aതിനുേവ ി oരു ൈപസ
പിരിkരുെതnു ഞാൻ ്രപേതയ്കം പറ ു. iെതാെk
ഭkൻമാർ aവരുെട നലല് മനsുെകാ ു െചyുnതാണ്.
ക മാനം ആളുകളു വരുnു ് മkേള. ഈ വരുnവരിൽ
കാൽ ഭാഗം മാ്രതേമ കാശുllവരായി ുllൂ.
ബാkിയുllവരിൽ കുറcുേപർ സാമാനയ്ം കാശുllവർ .
ബാkിെയാെk uടുkാൻ വസ്്രതം േപാലുമിലല്ാtവരാണ്.
amെയ കാണാൻ േവ ി aയൽപktു നിn ് നെലല്ാരു
സാരി വാ ി uടുേtാ ുവരുnവരാണ്.
വരുnവർെkാെk മൂnു േനരം ഭkണം െകാടുkണം.
aതിന് ചില ഭkൻമാർ ശനിയാഴ്ച uപവസിkും.
anെt ഭkണtിന്െറ ൈപസ iവിെട anദാനtിനു
തരും. a െനയ െന...

മ ് ആ്രശമ ളിൽ നിn ് ഈ ആ്രശമtിന്െറ
വയ്തയ്സ്തതെയnാണ്?

eലല്ാവരും aധവ്ാനിkും. പൂവു ാkും,
േഫാേ ായു ാkും, കർpൂരമു ാkും, തയ്kും- eലല്ാ
കു ു ളും aധവ്ാനിkും. ൈ്രഡവിങ് aറിയുn
കു ു ള് ടാക്സി വെര ഓടിkുnു ്. പ്രതം േമടിcു
വിൽkുn കു ു ളു ് - iവിടുെt ്രബhചാരികൾ .
a െന വലല്വരും െചyുേമാ?

am ആദയ്ം കൃഷ്ണഭkയായിരുnു. പിnീട്
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േദവീഭാവtിേലkു മാറി. enായിരുnു കാരണം?

മുptിമുേkാടി േദവകളു നmുെട ullിലാണേലല്ാ.
നമുkി െന oരു സ ൽപമു ്, കൃഷ്ണന്െറ. പിെn
കലാരൂപെമലല്ാം ഗുരുkൻമാരിൽനിnു വnതാ.
ത്രnശാസ്്രതം, നാഡിശാസ്്രതം, േജയ്ാതിശാസ്്രതം - eലല്ാം.
േദവിെയnു പറയുേmാൾ മാതൃതവ്tിനാണേലല്ാ ്രപാധാനയ്ം.
ആദയ്ം കാണുnത് amെയയാണ്. amയുെട രkം
കുടിkുnതുേപാെലയാണ് മുലpാൽ കുടിkുnത്. കാണെp
ആദയ് ഗുരുവും amയാണ്. ആണായാലും െപ ായാലും
amേയാടുll സവ്ാത്രnയ്ം aച്'േനാടിലല്. മാതൃതവ്ം
kമയുെട ്രപതീകമാണ്.

ഞാൻ സവ്ാമിമാേരാടു േചാദിkുകയായിരുnു - ഈ
വരുnവെരലല്ാം enാണ് amയിൽ കാണുnത്? enാണ്
am aവർkു െകാടുkുnത്?

aത് aവേരാടു തെn േചാദിkണം േമാേള.

aവർ പറയുnത് aവർkറിയിലല്, am തിരെ ടുtു,
െകാ ുവnു enാണ്.

a െനെയാnുമിലല് േമാേള. eലല്ാവരും വരുnു.
ചിലരിവിെട നിൽkുnു. തിരിcുെപായ്െkാllാൻ ഞാൻ
പറയും. കാരണം ്രബhചരയ്ം eലല്ാവർkും പ ുnതലല്.
തിരിcു വീ ിൽേpായ്േkാ enു ഞാൻ പറയും. ചിലരു
പറയും, oരു കു ി ജനിcാൽ aതിന് പൂർണ ആനnം
െകാടുkാൻ പ ിലല്. കലയ്ാണം കഴിcാൽ ഭാരയ്െയ
സ്േനഹിkുnതു നമുkുേവ ിയാണ്. aതിേനkാൾ
േലാകtിനു നmെള െകാടുkാനാണ് i െമn ്. ശരി,
്രശമിc് േനാk ്, eലല്ാവർkും പ ിലല് മkേള enു ഞാൻ
പറയും. ്രശമിcു േനാkാം aേm en ് aവർ പറയും.

amയുെട കഴി  ജൻമെമnായിരുnു en ്
ആേലാചിcി ുേ ാ?

aതു കാൻസലായ oരു െചkാണ്. ഞാനെതp ി
ആേലാചിkാറിലല്.

aടുt ജൻമം enായിരിkുെമn ്?

aതിെനp ി ചിnിk  ആവശയ്മിലല്േലല്ാ . ഈ നിമിഷമേലല്
നmുെട കyിലുllൂ? ആtാവിനു ജനനവും
മരണവുമിലല്േലല്ാ.

am ഈശവ്രേനാട് eെn ിലും ്രപാർഥിkാറുേ ാ?

a െനെയാരു ്രപാർഥനയിലല്. eന്െറ eലല്ാ ്രപവൃtിയും
േലാകtിനുേവ ിയുll ്രപാർഥനയാണ്.

i്രതയും മkളുെട േവദനയും സ ടവും ഏ ുവാ ുേmാൾ
ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ ആയ aസവ്sതകൾ
u ാകാറുേ ാ?

iതുവെരയും aസുഖെമnു പറ ് േ്രപാ്രഗാം
മുടkിയി ിലല് മkേള. iതുവെരയും േപായി. iനി നാെള
നmുെട കyിലലല്േലല്ാ.

ഓേരാ ദിവസവും ദർശനtിന് etുnവരുെട e ം
കൂടിkൂടി വരികയേലല്?

ചിലേpാൾ iരുപtyായിരം േപരു വരും. ചിലേpാൾ
amതിനായിരം േപരു വരും. aേpാൾ സ്പീഡു കൂ ും.
മണിkൂറിൽ ര ായിരം േപെര വcു കാണും. ചിലേpാൾ
മണിkൂറിൽ 200 േപെരേയ കാണാൻ കഴിയൂ. aവരുെട
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കഥകെളാെk േകൾkും. enാലും ആളു കൂടുേmാൾ
സ്പീഡു കൂ ും. ്രപസാദെമ ിലും വരുn ഓേരാ ആളിനും
െകാടുkും.

amെയn o യാളിന്െറ ബലtിലാണ് ഈ ്രപsാനtിന്െറ
നിലനിൽപ്. amതു വർഷം കൂടി കഴി ്, aെലല് ിൽ നൂറു
വർഷം കൂടി കഴി ് ഈ ്രപsാനtിന്െറ sിതിെയെnn ്
ആേലാചിcി ുേ ാ?

aതിെനp ി (ചിരിkുnു) ചിnിk  ആവശയ്മുേ ാ?

am sാപിc േk്രത ളിെലലല്ാം ്രപതിഷ്ഠ
കുടുംബസ ൽptിലാണ്. ശിവകുടുംബം. ശിവനും
പാർവതിയും ഗണപതിയും മുരുകനും. പക്േഷ, ആ്രശമtിൽ
്രബhചരയ്ം നിഷ്കർഷിkുnു. enുെകാ ാണിത്?

a െന നിർബnം പിടിkുnിലല്േലല്ാ കുേ .
aനിതയ്tിൽ നിnു നിതയ്tിെലtുn, സnാന േളാടു
േചർn - aതാണ് ്രപതിഷ്ഠയുെട തതവ്ം. onിന്െറ വിവിധ
മുഖ ളാണ് നാലു േപരും enു മനsിലാkുക. േk്രതം
ക ാടിേപാെലയാണ്. aതു േനാkി നmുെട മുഖെt
aഴുkു തുടയ്kാനാണ് uേdശിkുnത്. ആ തതവ്ം ്രഗഹിc്
നmളിെല ajാനെt മാ ുക. പൂർവജൻമം െകാ ു
െചയ്ത കർമം െകാ ായിരിkാം inെt ്രപാരb ൾ .
വിധിതെn കർമെt aടിsാനമാkിയാണ്. പിെn eലല്ാം
ഈശവ്രനാണേലല്ാ. തllാനിലല്. െകാllാേനയുllൂ.

്രബhചരയ്ം aതിെനതിരേലല്?

്രബhചരയ്ം iവിെട നിർബnിkുnിലല്. കു ികൾ പറ ു,
്രബhചരയ് പരmരയു ്. aവർk ് ്രബhചരയ് ജീവിതം
േവണെമnു പറ ു. ഞാനവേരാടു പറ ു, നി ൾkിതു
പ ുെമn ് eനിkു േതാnുnിലല്. ര ു്രപാവശയ്ം oരു
സ്്രതീെയ aറിയാെത േനാkി വീ ുെമാnു േനാkണെമnു
േതാnിയാൽ iതുവിടണം. മkൾ പറ ു, ആളുകൾ
ഭാരയ്െയpിരി ് േപർഷയ്യിൽേpായി താമസിkുnിേലല്?
e െനയും ജീവിkണം, aതിനുll വക u ാkണം
en നി യം വരുേmാൾ aതു പ ും. aതുേപാെല
ലkയ്േബാധം വരുേmാൾ മന:ശkി കി ുnതാണ്. ഞ ളും
onു ്രശമിkെ . കലയ്ാണം കഴിkുnതു സ്േനഹിkാൻ
േവ ിയലല്േലല്ാ, ഭാരയ്യുെട സ്േനഹം iേ ാ ു
സവ്ീകരിkാനേലല്? aവർk ് കലയ്ാണം കഴിkാൻ eേpാഴും
സവ്ാത്രnയ്മു ്. നലല് oരു ഭkിkു ിെയ ക ുപിടിcാൽ
am തെn കലയ്ാണം നടtിെkാടുkും. െകെ ടാ െകെ ടാ
en ് amെയേpാഴും നിർബnിcു െകാ ിരിkും.
ഞ ൾ ചtുകളയും enു പറ ു ബലാൽ പിടിcു
നിൽkുകയാണ്. ചിലെരാെk പറയും, aേm ശkി
കി ുnിലല്, oരു ഭkിkു ിെയ കി ിയാൽ കലയ്ാണം
കഴിkെ ? amയ്k ് aതിൽ സേnാഷേമയുllൂ.

ദുരിതമനുഭവിkുn സ്്രതീകൾkായി നൽകാനുll
സേnശെമnാണ്?

ഞാൻ പറയുnത് കുേ , െചറുptിേല സ്്രതീകെള
ക ീഷൻ െചyുകയാണ്. eന്െറ ജീവിതtിൽനിnുതെn
aറിയാം, amെയേnാടു പറയുമായിരുnു, സ്്രതീകൾ
ഓടാൻ പാടിലല്, സ്്രതീ നടnാൽ ഭൂമി aറിയരുത്, സ്്രതീ
ശbിcാൽ ഭിtി േകൾkരുത്. തnിൽ iളയ
പുരുഷനാെണ ിലും തലയ്kു േമെല വളർnാൽ eഴുേn ു
നിൽkണം. aവെരെkാ ് ecിൽ പാ്രതം eടുpിkരുത്.
eലല്ാവെരയും ആദരിkുnതു നലല്താണ്. enാലും
a െനെയാെk നിയമ ൾkകt് aടിcമർtി
െചടിc ിയിെല െചടി േപാെലയാkിയാൽ വളരിലല്. ആനെയ
നmൾ െമരുkുnതുേപാെല. iേpാ ക ിേലല്, iവിെട
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കു ാന? aതിെന െക ിയി ് തുടലിലി ് വലിയ മരtിൽ
െക ിയിടും. a െന വലുതാകുേmാൾ ച ലയും േവ ,
തുടലും േവ . oരു െചറിയ കയറി ാലും aന ാെത
നിൽkും. aതുേപാെല സ്്രതീകളായ നmളിൽ ശkിയു ്.
നmെള a െന പഠിpിcി ുllതുെകാ ാണ് നmൾ
തളർnു േപാകുnത്. enാൽ േചാദിkും, ഞാെനnു
െകാ ് a െനയായിലല്? നmൾ uണർnാൽ മതി. പിെn,
സ്്രതീകൾkു േവ തു kമയാണ്. ഏ വും വലിയ
aനു്രഗഹമാണ് ഗർഭപാ്രതം. aതു സ്്രതീേkയുllൂ.
aവളാണ് പുരുഷെന സൃ ിcത്. enു വc് നീ
പരാ്രശയtിൽ നിൽk  െമഴുകുതിരിയലല്. സവ്യം
ജവ്ലിk  സൂരയ്നാണ്. aതു മനsിലാkി ശുഭാപ്തി
വിശവ്ാസേtാെട നീ ണം. േജാലിയിലല്ാt സ്്രതീകൾk ്
വിഷമം കാണും. േജാലിയിെലല് ിൽ eെnാെk േജാലി
െചyാം. പുറംനാടുകളിൽ സ്്രതീകൾ വീ ിലിരുn ്
മ ുllവരുെട കു ികെള േനാkുn (േബബി സി ിങ്) േജാലി
െചyും. പിെn സമൂഹtിൽ നmൾ iറ ുേmാൾ -
o യ്kു നടnു േപാകാൻ iേpാഴും ബുdിമു ാണ്. രാ്രതി
തനിcു േറാഡിലിറ ി നടkുn സ്്രതീകെള iേpാഴും
നmുെട നാ ുകാർ േവശയ് enു വിളിkും. a െന
aെലല് ിലും വിളിcു േവശയ് ആkിtീർkും. i െന
aടിcമർtുകയലല് േവ ത്. aവർkു കഴിവു ്, aതു
െതളിയിkണം.

amമാേരാടു പറയാെനെn ിലും?

െപൺകു ികൾkു േബാധവൽkരണം െകാടുkണം.
െപൺകു ികെള െകാ ുേപായി േവശയ്tരtിനും മ ും
uപേയാഗിcു ചൂഷണം െചyും. െചറുptിേല
െപൺകു ികൾkു േബാധവൽkരണം െകാടുkണം.
പുരുഷൻമാർ e െന സമീപിkും, e െന aതിെന
േനരിടണം, eെnാെkയുll കാരയ് ൾ െചറുptിേല
amമാർ പറ ു െകാടുkണം. വിേദശ ളിൽ കു ികൾk ്
പടം സഹിതം കാണിcു െകാടുkും. aതുെകാ ് ഏഴും
e ും വയsുll ആൺകു ികൾkും
െപൺകു ികൾkുെമാെk കാരയ് ൾ aറിയാം. aവിെട
ആൺകു ികെളയും െപൺകു ികെളയും ചൂഷണം
െചyുnു ്. പിെn പഠിkാൻ കഴിവിലല്ാt കു ികൾk ്
സവ്യം െതാഴിൽ കെ tാൻ eെn ിലും പഠിcിരിkണം.
കുറcു മൂലയ് ൾ നmൾ നിലനിർtിേpാകണം. പുതുമ
േതടി പുതുമ േതടി നmൾ ജീവിതരീതി മാറിെkാ ിരുnാൽ
uടുpു മാറുnതുേപാെലയാകും. aവസാനം uടുpിനു
േവ ി നmൾ ശരീരം മുറിkുnതുേപാെലയായിരിkും.

്രപsാനtിനു ായ വളർcയുെട രഹസയ്െമnാണ്?

നമുkു സതയ്tിൽ കുേ , oരു മതവും onും തnി ിലല്.
രാ്ര ീയവും തnി ിലല്. െവസ്േ ണിൽനിn ് oരു സംഘടനയും
iതുവെര സഹായിcി ിലല്. eലല്ാവരും പറയും,
സഹായിെcn ്. പക്േഷ, iലല്. ഭkൻമാരു തരുnു. iവിെട
കുടുംബവും ഭാരയ്യും േവെ n ് i്രതയും മkൾ aവരുെട
aധവ്ാനവും സ്േനഹവും േലാകtിനു െകാടുkുnതു
െകാ േലല് iെതാെk കഴിയുnത്?

രാ്ര ീയേtാടുll കാഴ്ചpാെടnാണ്?

eനിk െന ്രപേതയ്കമായി ് oരു രാ്ര ീയവുമിലല്. iവിെട
കു ികൾ േവാ ് െചyാൻ േപാകും.

കഴി  തിരെ ടുp ് കാലt് ആ്രശമtിൽ നിn ് oരു
ഹിnുപാർ ിk ് േവാ ു െചyണെമn ് ആവശയ്െp ു
കtയെcnു േക ിരുnു...?
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iലല് കുേ . ചുmാെത. ഞാെനാരിkലും ആേരാടും
a െന പറയുnിലല്. ഞാൻ കtുകൾ തെn
aയയ്kാറിലല്. കtുകൾ eഴുതിയി ് aധിക നാളുകളായി.
കലയ്ാണtിന് ചില ഭkരുെട kണം കി ുേmാൾ
eഴുതിയയ്kാൻ നmളു ചില വാkുകൾ
eഴുതിെkാടുtി ു ്. aേതയുllൂ.

am oരു സ്്രതീയായതു െകാ ാേണാ i്രതേയെറ
ആേരാപണ ൾ േനരിേട ിവരുnത്?

aതു കുേ , eെnnു വcാൽ ചിലർk ് eെn
ഏെത ിലും വിധtിൽ താഴ്tിെk ണം. iവിെട
eലല്ാവരുമു ് കു ികൾ -കൂടുതലും േകാൺ്രഗസു കു ികൾ .
പിെn കമയ്ൂണിs ് കു ികൾ . കുറc് ബി.െജപി,
ആർ .eസ്.സിെലാെk ്രപവർtിc കു ികൾ . കുേറേpർk ്
ആർ .eസ്.eസിേനാട് കൂറു കാണുമായിരിkും. കാരണം
സനാതന ഹിnു കുടുംബ ളിൽ നിnുllവരാണേലല്ാ iവിെട
etുnത്. ഞാൻ േകാൺ്രഗസിേനം തllുnിലല്,
കമയ്ൂണിsിേനം തllുnിലല്. eലല്ാവരും iവിെട വരുnു.
േ്രപാ്രഗാമിെനലല്ാം eലല്ാവെരയും വിളിkും. iവിടുെt
ചട ് uദ്ഘാടനം െചyാൻ വിദയ്ാഭയ്ാസ മ്രnിയാണു
വnത്. കൂെട ്രകിസ്തയ്ൻ മ്രnിയായിരുnു. a െന
eലല്ാവരും വരും. രാജേഗാപാൽേമാൻ പിെn iവിെട
പ ു മ്രnദീk eടുtിരുnു. aേdഹം ശിഷയ്െനn
നിലയിൽ eേnാട് onുമാവശയ്െp ി ിലല്. പിെn iവിെട
ഞാനാേരാടും a െന േവാ ുെചyണെമnു പറ ി ിലല്.
കു ികളാെര ിലും െചയ്തുകാണുമായിരിkും. aത്
aവരുെട ്രഫീഡം.

anു ഞാൻ തയാറാkിയ റിേpാർ ിൽ i െന eഴുതി:
''iവിെടെയtുnത് പതിനായിരkണkിനാളുകൾ .
ബാരിേkഡുകൾkുllിൽ ഊഴം കാt് aവർ
െതാഴുകേyാെട കാtുനിൽkും. ഓേരാ ആളും amയുെട
മുnിെലtുേmാൾ മു ുകുtും. മു ിലിഴ ു മുേnാ ു
െചലല്ുേmാൾ േദശവും ്രപായവും enുമാകെ , േരാഗിേയാ
വൃtിഹീനേനാ ആകെ , am ര ു കyും നീ ി
ആലിംഗനം െചyും. പുരുഷെന ിൽ െപാnുേമാേന enും
സ്്രതീെയ ിൽ െപാnുേമാേള enും കാതിൽ നിർtാെത
uരുവിടും. വരുnയാൾ കു ിയായിtീരും. amയുെട വലതു
ചുമലിൽ തലചായ്c് കിടn ് വലതു െചവിയിൽ കു ിk ്
തന്െറ േവദന തുറnു പറയാം. am ആശവ്സിpിkും.
മറുപടി പറയും. oരു മാ്രത. aതിനുllിൽ amയുെട
വാൽസലയ്ം േതടി aടുt കു ി മു ുകുtി
മുnിെലtിkഴിയും. െപാതുജന ൾkു ദർശനമുll
ദിവസ ളിൽ am iരുപtിര ു മണിkൂർ വെര aേത
iരിpിരിkുെമn ് ആ്രശമtിെല സnയ്ാസിമാർ പറ ു.
aതിനിെട ഭkണമു ാവിലല്. ്രപാഥമിക
കൃതയ് ൾkുേവ ിേpാലും iരിpിടം വി ്
eഴുേnൽkാറിലല്. oരു സാധാരണ സ്്രതീെയെkാ ് iതു
കഴിയുേമാ en ് aദ്ഭുതെpടാൻ വരെ . am സ്്രതീേയാ
en ് aവർ മറുേചാദയ്ം േചാദിkും. aവർk ് am
െവറും സ്്രതീയലല്. മനുഷയ്ജൻമം േപാലുമലല്. amെയ
ക േpാൾ eം.ബി.e. പഠനം മതിയാkി ആ്രശമtിൽ
etിയ സവ്ാമി ധയ്ാനാമൃത ൈചതനയ്, ഏത്
േk്രതtിൽേpായാലും ്രപതിഷ്ഠയായി താൻ കാണുnത്
amയുെട മുഖമാെണnു പറയും. aേമരിkയിൽ
aറുപതിനായിരം േഡാളർ ശmളമു ായിരുn േജാലി
കള ് e.ഐ.സി.ടിയിൽ ശmളമിലല്ാt aധയ്ാപകനായ
ജയരാജ,◌് am ൈദവമാെണnു പറയും. നാലു
ഭാഷകളറിയാവുn സവ്ാമി ശുഭാമൃത ൈചതനയ്, amയ്k ്
േവ ി ഭkണം േപാലും uേപkിc് വിേദശ ഭkരുെട
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േചാദയ് ൾ ഭാഷാnരീകരിkും. aൽപ ബുdികൾ
iതിന്െറെയാെk രഹസയ്മാേലാചിcു തല പുകയ്kും.''

''െകാലല്ം ജിലല്യിെല ഓcിറയ്kു സമീപം പറയ കടെവn
തീരേദശ കു്രഗാമtിൽ , നിർധന കുടുംബtിൽ ജനിcു
വളർn ്, നാലാം kാസ് വെര മാ്രതം വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ
oരു സ്്രതീ. 37 വർഷtിനിെട ലkkണkിനാളുകളുെട
ആtീയ വഴികാ ിയായി വളരുnു. പtു വർഷം മുm്,
നാൽപതാം വയsിൽ ഷിkാേഗായിൽ േലാകമത
പാർലെമന്റിൽ ്രപസംഗിkാൻ kണം. ര ു വർഷtിനു
േശഷം, യു.eൻ . രജത ജൂബിലി േവളയിൽ
മതസേmളനtിൽ ്രപസംഗിkാൻ kണം.
ര ായിരാമാ ിൽ യു.eൻ . മിേലനിയം സമാധാന
ucേകാടിയിൽ മുഖയ്്രപഭാഷക.. ര ായിരtിര ിൽ മത,
ആtീയ േനതാkളായ വനിതകളുെട ആേഗാള സമാധാന
സേmളനtിൽ മുഖയ്്രപഭാഷക.. aേത വർഷം ഗാnി- കിങ്
പുരസ്കാരലbി. aവിശവ്സനീയമായ േന ൾ . iതിനു
പിnിൽ amയുെട ദിവയ്ശkിെയnും
വിേദശസഹായേtാെടയുll ഭkിവിൽപനെയnും
ര ുപkം. സതയ്െമnാണ്? amെയയും amയുെട
ഭkെരയും ആ്രശമtിെല ജീവിതെtയും aടുtു
കാണുേmാൾ ആശയkുഴpം േതാnും. oരു വശt് ഏതു
പാ ാതയ്രാജയ്േtാടും കിടപിടിkാവുn തരtിൽ മികc
നിലവാരtിൽ ്രപവർtിkുn sാപന ൾ . aപാരമായ
acടkം. ജീവനkാരുെട പൂർണമായ സമർpണം.
മറുവശt് ആധയ്ാtികതയുെട ജാഡകളിലല്ാെത
നാ ിൻപുറtുകാരിെയേpാെല സംസാരിkുn am.
iടർcയുll ശbം. െകാലല്ം മലയാളം...''

ikഴി  ദിവസം മാതാ aമൃതാനnമയിയുെട
amെt ാം പിറnാൾ ആേഘാഷവാർt പ്രതtിൽ
വായിcേpാൾ ഞാൻ വീ ും സവ്യം േചാദിcു :
വാസ്തവtിൽ enാണ്, e െനയാണ് മാതാ
aമൃതാനnമയി? oരു വശt്, കടലിന്െറ iരmtിനും
ഈർpം കിനിയുn മ ിെല പാവെp  മനുഷയ്രുെട
കുടിലുകൾkും തീെp ിkൂടുകൾേപാെലയുll വീടുകൾkും
iടയിൽ േകാ േപാെല uയർnു നിൽkുn ആ്രശമവും
വളpിനുllിൽtെnയുll amയുെട സേഹാദരിയുെട
ആധുനിക വിലല്ായും amയുെട acനു നൂറിേലെറ ഫിഷിങ്
േബാ ുകൾ സവ്nമായുെ n വാർtയും. മറുവശt്,
നിമിഷം ്രപതി െപരുകുn വിശവ്ാസികളുെട സമൂഹം. oരു
വശt്, ലk ളുെട ഫീസ് ഈടാkുn
വിദയ്ാഭയ്ാസsാപന ളും ആശുപ്രതിയും മ ു
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sാപന ളും. മറുവശt്, നിർധനർkും
aശരണർkുമായി േകാടിkണkിനു രൂപയുെട പdതികൾ .
ആെരാെk eെnാെk ആേരാപിcാലും amയുെട
പാദ ളിൽ oേര സമർpണേtാെട സംശയേലശെമെനയ്
വീണിഴയുn akരശൂനയ്രും മഹാപ ിതരുമായ
ലkkണkിനാളുകൾ . സതയ്ംപറയെ , eെnേpാെല oരു
aൽപബുdിk ് oരിkലും ആ േചാദയ്tിന് ശരിയായ
utരം കെ tാൻ സാധിkുകയിലല്.

maruvaakku@gmail.com
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