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പഞ്ചത്തിൽ ീപുരുഷന്മാർ ള്ളസ്ഥാനം

മൂല കൃതിയും ഹ്മൈചതന്യവുമേ , സകല ചരാചരങ്ങളുെടയും മാതാപിതാ 
ക്കന്മാർ ആയിരി ന്നത്. ഹ്മസാന്നിദ്ധ്യം െകാ മൂല കൃതി േചഷ്ടി നി 
ത്യ പരമാണുക്കൾ തമ്മിൽ സംേയാഗ വിേ ഷങ്ങളുണ്ടായി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സം 
ഹാരങ്ങൾ സകലതും നിറേവറ്റിേപ്പാകു . പഞ്ച നിർമാണം ഹ്മ കൃതിക 
ളുെട സംേയാഗം നിമിത്തമാണു എന്നതു അകാരരൂപണം െകാ നമു മന 
സ്സിലാക്കാം. ’അ’കാരം ഹ്മമൂല കൃതി (ശിവശക്തി)കളുെട സംേയാഗം െകാ 

ണ്ടായ ശബ്ദമായിട്ടാണു കൽപ്പിച്ചിരി ന്നതു. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, പിന്നീടു 
വ്യവഹാേരാചിതമായുണ്ടായി ള്ള സകല ശ്ബ്ദ പഞ്ചവും, വാക് പഞ്ചവും, ഭാ 
ഷാ പഞ്ചവും ആ ആദ്യ അകാരത്തിൽ നി ണ്ടായതാണ് മിക്ക ഭാഷകളിലും
ഈ അകാരം എഴുതുന്നതിൽ ഈ തത്ത്വം അടക്കിയി ണ്ട്. ഈ അക്ഷരം എഴു 
തുന്ന ചിഹ്നം ആെക ഒന്നായിരുന്നാലും അതിൽ േമൽപങ്ക്, കീഴ്പങ്ക് എ രണ്ട്
ഭാഗങ്ങളുണ്ട്.േമൽ പങ്ക് ഹ്മെത്ത അതായത് പുല്ലിംഗ െത്ത കുറി ന്നതും, കീ 
ഴ്പങ്ക് മൂല കൃതി അതായത് ീലിംഗെത്ത കുറി ന്നതുമാകു .ഈ രണ്ട് പ ം
െവേവ്വെറ ഇരി ന്ന അവസരത്തിൽ അവയ്ക്ക് ഈ ലിംഗവ്യത്യാസേമാ വാക്യ 
വാചക പഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിേയാ ഇല്ല. അവയുെട സംേയാഗത്തിൽ
മാ േമ ഓേരാ പൂർണ്ണ ശബ്ദവും അക്ഷരവുമായ് േചർന്ന് മറ്റ് ശബ്ദങ്ങെള ജനിപ്പി 

ം അവേയാടു േചറ് ം ഭാഷാ പഞ്ചം ഉണ്ടാകു . കാല മത്തിൽ ഈ
ആദ്യ അകാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരി ന്ന ഇപ്പറഞ്ഞ തത്ത്വം മറ വ . അതിനു 
ള്ള കാരണെമെന്തന്നാൽ ഓേരാ ഭാഷയും ൗഢാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിെന്റ
േശഷം അതിെന്റ യഥാർത്ഥ മർമസ്ഥാനം േഗാപ്യമായിവേയ്ക്കണ്ടതായും, അതറി 
ഞ്ഞി േകവലം കാര്യങ്ങളിൽ േയാജനമില്ലാത്തത് ആയും വ േചർ എ  
ള്ള സംഗതിയാണ്.
സകല ഭാഷാ പഞ്ചങ്ങൾ ം ശിവശക്തിസൂചകമായ ആദ്യ അകാരത്തിെന്റ
േമൽപ ം കീഴ്പ ം ആണും െപ മായിരി ന്നതു േപാെല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങ 
ളുെടയും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാര കർത്താക്കന്മാരായ മാതാപിതാക്കൾ ആണും
െപ മാണ്. ഇവരുെട സംേയാഗത്തിൽ ജീവ ജലങ്ങൾ വർദ്ധി കയും, ഐക 
മത്യത്തിൽ നില നിൽ കയും വിേ ഷത്തിൽ ജാവർദ്ധന ഇല്ലാതിരി ക 
യും ഭിന്നമതിയിൽ സമുദായനാശം േനരിടുകയും െച . ഹ്മസാന്നിദ്ധ്യം കൂ 
ടാെത മൂല കൃതി േചഷ്ടി വാൻ ശക്തിയില്ല എന്നതു േനാ േമ്പാൾ സർവ്വ

ാധാന്യം ഹ്മത്തിനു തെന്നനൽകാം. എങ്കിലും ഹ്മസാന്നിദ്ധ്യ കടന 
ത്തിനിടം അനുവദിച്ച്, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നട ന്നതു മൂല കൃതിയു 
െട േചഷ്ടാവിലാസം െകാണ്ടാകയാൽ േലാകദൃഷ്ട്യാ കൃതി ാഥമ്യം നൽ 
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േകണ്ടതായിരി . മൂല കൃതിെയ പഞ്ചസൃഷ്ടി േ രിപ്പി ന്നത് ഹ്മ 
ൈചതന്യമാണ പറ വേല്ലാ. എന്നാൽ ആ കൃതിസൃഷ്ടങ്ങളായ വ ക്കൾ

ഹ്മത്തിനു േലശെമങ്കിലും അനുഭൂതി ം അവകാശത്തിനും ഉതകുന്നേതാ അവ 
യിൽ ഹ്മത്തിനു ഒരു തൽപരതയും അഭിമാനവും ഉള്ളേതാ അല്ലാത്തതും ആകു 

. സകലവും കൃതി ം അവളുെട സന്താനങ്ങൾ ം അനുഭവത്തിനുള്ളതാ 
ണ്. അതുേപാെല പുരുഷെന്റ സ്ഥിതിയും, യത്നവും തൽഫലവും ഒ ം തനി 

ള്ളതല്ല, എല്ലാം ീ ം അവളുെട സന്താനങ്ങൾ ം ഉള്ളതാണ്. പരമാർത്ഥ 
ത്തിൽ പുരുഷനും ീയും അേന്യാന്യം ആ യിക്കാെത കഴിവില്ലങ്കിലും പുരു 
ഷേന്റതു ീെയ അേപക്ഷി േനാ കയാണങ്കിൽ, ഒരു ഉദാസീനെന്റ നില മാ 

മാണ്. ഹ്മസാനിദ്ധ്യം മാ ം െകാണ്ട് സർവ്വ്വ പഞ്ച രചന ം ആ മൂല 
ശക്തിെയ ശക്തമാക്കിത്തീർ ന്നതുേപാെല പുരുഷൻ ീ വശംവദനായി നി 
ന്ന് ഓേരാ ശരീര പഞ്ചെത്ത സൃഷ്ടിച്ച് സംസാരച ം വർത്തിപ്പി ക മാ  
മാണ് െച ന്നത്. അവൻ സവാദിയായ േ ശങ്ങളും, ഗൃഹഭരണാദി കൃത്യഭാ 
രങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനും, അവെന്റ ശരീരനിർമാണം അവ പറ്റാത്തതും ആണ്.
കാര്യ പഞ്ചത്തിൽ, പുരുഷേനക്കൾ അധികം േ ശവും ബുദ്ധിമു ം, ഉത്തരവാ 
ദിത്വവും ീയ്ക്കാകയാലും, സമുദായ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾക്ക് ീയുെട കാര്യഭരണം
വാസ്തവത്തിൽ േഹതുവായിരിക്ക െകാ ം അവൾക്കാണ് രണ്ടിലും ാധാന്യമു 
ള്ളത്. ഏതു പാഴ് േവല െച ം കാടുകയറിയും, നാേടാടിയും, െതണ്ടിതിരി ം
സ്വന്തം കടമ നിർവഹി സ്വജനപരിരക്ഷ െചേയ്യണ്ടതിനേ പുരുഷന്മാെര സൃ 
ഷ്ടിച്ചിരി ന്നത്. എന്നാൽ സ്വഗൃഹങ്ങളിൽ ഇരു ഇച്ഛാമാ ശക്തിയാലും സാ 
മർത്ഥ്യംെകാ ം അവരവർ വിഹിതമായി ള്ള കാര്യഭരണം െചയ്ത് ധർമ്മനി 
ഷ്ഠെകാ സ്വഗൃഹപരിസരം മുതൽ ഭൂമിെയാ അജ്ഞാതശക്തിയിൽ െപടു 
ത്തി ഭരിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നിപുണതയും അധികാരവും അവകാശവും ീയ്ക്കാണു
െകാടുത്തിരി ന്നത്. പുരുഷെന്റ സാക്ഷിത്വസഹായത്തിൽ ീ സർവ്വത സ്വ 
ത യായ ൈ േലാക്യനായികയും ആണ്. അല്ലാെത മൂഢമതികൾ പറകയും
ആചരി കയും െച ം വണ്ണം ന ീ സ്വാ ്യമർഹതി എ കൽപ്പിച്ച് കൂട്ടിലി 
ട്ട കിളിെയേപ്പാെല അവെള അജ്ഞയും, അസ്വത യുമായ അടിമയായും, േക 
വലം പുേ ാൽപാദനത്തിനുള്ള ഒരു യ മായും കരുതുകയും, പുരുഷൻ എ
േതാന്ന്യാസവും കാണിക്കാെമ ള്ള ഗർേവാടുകൂടി സകല കാര്യങ്ങളും ശരിയാ 
യി ഭരിക്കാൻ തനിേക്ക െകൽ എ ശഠിക്കയും െച ന്നതു െത ം, ന്യാ 
യത്തിനും ധർമത്തിനും കാര്യത്തിനും ഏറ്റവും വിരുദ്ധവും ആകു . ഇതിെന്റ
അർത്ഥം ഇേപ്പാൾ ഉേദ്യാഗാദി രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങൾ െച വരുന്ന പുരുഷന്മാർ

ീകൾക്ക് ഇടം ഒഴി െകാടുത്ത് ഗൃഹത്തിൽ െചന്ന് ശിശുക്കെള േപാറ്റിവ 
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ളർത്തണെമേന്നാ, ഗൃഹത്തിലിരു അന്യാദൃശമായ സ്വയംഭരണ ശക്തി േലാക 
െമാ വ്യാപിപ്പിേക്കണ്ട ീകൾഗൃഹം വി െകട്ടിെഞളി രാജ്യകാര്യാദി 
കൾ നട കേയാ സഭ കൂടി സംഗങ്ങൾ തട്ടി മൂളി കേയാ െചയ്യണെമന്നല്ല.
അവരുെട ഗൃഹം ഒരു െചറിയ േലാകമായും, അതിെല അംഗങ്ങെള ഭൂതലവാസി 
കളായും ഉപമിക്കാം. ആ ഗൃഹത്തിൽ തെന്റ കൃത്യം അറി ധർമിഷ്ഠയായി കാ 
ര്യഭരണം നടത്തി അവിെടയുള്ള സകല പരിപുഷ്ടി ം േക്ഷമത്തിനും കാരണമാ 
യിത്തീരുന്ന നായികയാണു േലാൈകകച വർത്തിനി. അങ്ങിെന എല്ലാകാര്യ 
വും ഇരുന്നിടത്തിരുന്ന് നട വാൻ േശഷിയും, അധികാരവും അവകാശവും ീ 

ണ്ടായിരിക്കയാലും അതിനുേവണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജമാ ന്നതിേല പു 
രുഷൻ കടെപ്പട്ടവനായിരിക്കയാലും, ീയ്ക്ക് തെന്റ വിധിവിഹിതമായിരി ന്നതു
ഉത്തമധർമ്മം നട വാൻ േവഷമണി പുറെപ്പടുകേയാ അതിനായി തനി
സ്വേത ീയാകനിമിത്തം കൃതി കൽപ്പിച്ചിരി ന്നതിലധികം കായേ ശവും
മനേ ശവും അനുഭവി കേയാ െചേയ്യണ്ട ആവശ്യം ഒ ം തെന്ന ഇല്ല.
ഉത്തരവാദിത്വം ഏറുംേതാറും അധികാരവും ഏറും എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ്.
മനുഷ്യേലാക ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷേനക്കാൾ ീയ്ക്കാണുള്ളെതന്നെതക്കാ 
ലവും അേഭദ്യമായ ഒരു സിദ്ധാന്തപക്ഷം തെന്ന. കരുണാകണിയണുവും തീ 
ണ്ടാത്തവനും, ീകൾ, ഭാര്യ, ദൗഹൃദിനി, മാതാ എന്ന ഓേരാ താവളങ്ങളിൽ
സഹി േപാരുന്ന ബഹുവിധേ ശങ്ങെളപ്പറ്റി ശാന്തമായി അവേലാകനം െച 
യ്താൽ അവെന്റ ഉള്ളമുരുകി, ആ അ തസൃഷ്ടിയുെട പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ 
സ് കരിക്ക തെന്ന െച ം. സഹനശക്തി ം കരുതലിനും േലാേകാത്തരമായ
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ പഞ്ചത്തിൽ ജീവേലാകം ആകമാനം പരിേശാധിച്ചാലും

ീനിന്ദകന്മാരും ത ലം നിർഘൃണന്മാരും കൃതഘ് നന്മാരുമായ പുരുഷപുരീഷ 
ങ്ങൾ േപാലും ീകൾ തെന്നെയേന്ന പറയു. വിചാരണ ബുദ്ധിയും, കൃതജ്ഞത 
യുമുള്ള പുരുഷൻ അ േനരം അവെന്റ മനം ഒ നിർത്തി ആേലാചിക്കെട്ട. േനാ 

ക, അവരുെട ദുരന്തമായ ദുഃഖങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വബഹുലങ്ങളും, ആേഹാ!
മായവിലാസം! ഈ വന്ദ്യഗാ ികൾ ഇെതല്ലാം ആർ േവണ്ടി എന്തിനായി
അനുഭവി . പുരുഷെന്റ കൃതജ്ഞതയും ഒ ം അവർ ആവശ്യെപ്പടുകയുമി 
ല്ല. അവ എ നിസ്സാരങ്ങൾ! പ മാസം വയറ്റിൽ കഷ്ടെപ്പ േഭസി, ദുർവാര
േവദനയനുഭവി സവി ണ്ടാകുന്ന ജ എ തെന്ന വികൃതവും വിരൂപവുമാ 
യിരുന്നാലും അതിെന്റ അമ്മ അതിെന്റ മലമൂ ാദികളിൽ സ്വയം ആറാടിത്താ 
േലാലിച്ച് തീറ്റിെകാടുത്ത് വളർത്തിേപ്പാരു . താൻ അംഗവികലനും േരാഗിയും
സകലകാര്യത്തിനും പരാ യം തെന്ന ശരണമായി ള്ളവനും ആയിരുന്നി കൂടി
എ െയന്നില്ലാെത ബുദ്ധിമുട്ടിേപ്പാ ന്ന തള്ളെയപ്പറ്റി നന്ദിേയാെട സ്മരി ന്നതി 
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നു പകരം, തന്നാലാവുന്ന േ ാഹവും, ശല്യവും െച വരുന്ന പു ങ്കൽകൂടി സദാ 
സമയവും യാെതാരു ത പകാരേമാ, ആകാംക്ഷേയാ കൂടാെത അകളകങ്ക കരു 
ണേയാെട അവർ നന്നായി വരേണ സൗഖ്യമായിരിക്കേണ എ ള്ള വിചാര 
േത്താടുകൂടി വർത്തി ന്ന മാതാവിെന്റ മഹിമ മറ്റാർ കി ം? പിെന്ന, സ്വ 
ശരീരരക്ഷയ യെതാ ം െകാ വരാെതയും അവനവെന്റ ബാല്യദശയിൽ
േസ്വച്ഛയായി ൈകകാലുകൾ കൂടി അന വാൻ വയ്യാെതയും നിലവിളി വാൻ
അല്ലാെത മ യാെതാന്നിനും ാണിയില്ലാതിരി ന്ന അവസരം മുതൽ ാണാ 
ന്തേത്താളം പു േക്ഷമം അേന്വഷി വർത്തി ന്ന മാതൃസ് േനഹശക്തി തു 
ല്യമായ ശക്തി േലാകത്തിൽ മ യാെതാന്നിനുമില്ല. മക്കളുണ്ടായാൽ ായം വരു 
ന്നതു വേര മാ േമ മാതൃശു ഷ ആവശ്യമു െവ ം അതുവേരയ്ക്ക് മാ േമ
അതു നില നിൽ െവ ം അ േത്താലം ശു ഷിേക്കണ്ടത് അവരുെട
കടമയാണന്നല്ലാെത തങ്ങൾക്ക് യാെതാരു ബാദ്ധ്യതയുമില്ല ം ശഠി ന്ന പരി 
ഷ് ക്കാരികളുണ്ട്. ഈ കൃതഘ്നന്മാേരാട് അവെര ഈ േലാകത്തിേലയ്ക്ക് ആർ വി 
ളിച്ചിട്ടാണു വന്നത് എ ം ഇ പരമദുഷ്ടന്മാെരയല്ല ക്ഷണിച്ചിരുന്നെത ം പറ 
യുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമില്ല. ബാല്യത്തിലുള്ള മാതൃശു ഷ കഴിഞ്ഞി ം പിെന്ന 
യും മരണം വെര മാതാവു തെന്നയാണു സകലേ യസ്സിനും േഹതുേവ ള്ളതും
വാസ്തവമാണ്. കാലം െകാ ം ായപൂർത്തിെകാ ം അവയവപൂർത്തിെകാ 

ം വികാരേഭദങ്ങൾ െകാ ം ബാല്യാൽപരം മാതാവിനു കുട്ടികെള ശു ഷി 
ക്കാൻ തരമില്ലാെത വരുേമ്പാൾ മാതാവ് അവെര വിവാഹദി ിയകൾ െചയ്ത് ഒരു

ീെയ ഭരേമൽപ്പി എന്നിരിക്കിലും അവൻ സദാ സമയവും എ െച  
േന്നാ അവനു സുഖം തന്നേയാ എ ം മ മുള്ള ചിന്താവ്യാപാരങ്ങൾ മാതാവി 
െന്റ മനസ്സിൽ നി വി പിരിയുന്നില്ല. അവരുെട അനു ഹസൂചകവും അൻ 
പുെചാരിയുന്നതുമായ ആ വിചാരം തെന്നയാണു പിന്നീട് മക്കൾക്ക് േ യസ്സിനു
കാരണമായി തീരുന്നതു. ഇച്ഛാമാ ം േഭാഃ സൃഷ്ടി ഇച്ഛാ മാ ം െകാ ഭഗ 
വാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടി - എന്ന േപാെല അമ്മയുെട അനു ഹം െകാ ത 
െന്ന മക്കളും പഞ്ചത്തിൽ പുലരു . ഇങ്ങെന േനാ േമ്പാൽ പുരുഷെന ഒരു
കാല ജനിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ അമ്മയും, പിെന്നാരു കാല തൽക്കാലം ഭാര്യ 
യായിരുന്ന്, താൻ പു ീരൂേപണ ജനി വാൻ ഇടയാ ന്നതും ജീവാവസാനം
താെനാരുമിച്ചിരി ന്നതുമായ അമ്മയും ആണ്, സകല കാര്യവും അേന്വഷിച്ച്
നട ന്നെത െതളിയും. ഇങ്ങിെന േലാകദൃഷ്ട്യാ േനാ േമ്പാൾ, പുരുഷേന 
ക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വവും ത ല അധികാരവും ീയ്ക്കാെണന്നതിൽ ര പക്ഷ 
മില്ല എ തെന്നപറയാം. അതുെകാ ന െട മാതാപിതാക്കളേ സർവ്വവും
ഭരി ന്നത് എന്നതിന് സംശയമില്ല - എ പറയുേമ്പാൾ സാമുദായികമായി

https://thalilakkam.in/



പഞ്ചത്തിൽ ീപുരുഷന്മാർ ള്ള സ്ഥാനം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 8

സർവ്വ ാധാന്യവും ീക്കാണ് എ വരു . ശരിയായി ള്ളതും ഇതു തെന്ന.
കാര്യം ഇങ്ങെനയാണങ്കിലും പുരുഷെന്റ അധികാരവലിപ്പവും ഗർവും െകാണ്ട്
അയാെള ’”ഭർത്താവ് ”’ എ ം ീെയ ”അബല” എ വച്ച് ഭാര്യ - ഭരിക്കെപ്പടു 
വാൻ േയാഗ്യ - എ ം വിളി വേല്ലാ. ഇതിൽ അന മായ അനൗചിത്യം

രി എ പറേഞ്ഞ തീരൂ. ീ തനി ള്ള യഥാർഥമായ അധികാ 
രബലെത്തപ്പറ്റി സ്വതസിദ്ധമായ വിനയ ഭാവം െകാ ം പുരുഷെനേപ്പാെല
ഒച്ച െപാങ്ങി വാൻ ഭാവിച്ചില്ല എന്നതാണു പുരുഷെന്റ ഈ അർത്ഥമില്ലാത്ത
മുഷ് കിനും ഈ നാമേധയത്തിനും ഇടയാക്കിയത്. പൗരാണികന്മാരും മറ്റഭി 
ജ്ഞന്മാരും ഥമസ്ഥാനം ീയ്ക്കാണു െകാടുത്തി ള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ീ 
െയ ഭർത്തി - രക്ഷതി ഭരി ന്നവൾ - എന്നാണു പറേയണ്ടത്. മൂല കൃതി 
യുെട സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരി േചഷ്ടകൾക്ക് സാക്ഷിമാ മായും ആയതുകളുെട
അനുഭവത്തിൽ യാെതാരു പ മില്ലാതയും,നിർവ്വികാരമായും ഇരി ന്ന ഹ്മ 
ത്തിെന്റ അവസ്ഥേപാെലയേ പുരുഷെന്റ സ്ഥിതിയും. അേപ്പാൾ ീ അവളു 
െട ഏതവസ്തയിലും ഭാര്യാ എ നാമം ക ിച്ചിരി ന്നത് െവറും മൗഢ്യമൂലകമാ 
ണു എ െതളിയും എെന്തന്നാൽ അവൾക്ക് ഭാര്യാപദം ഗർഭധാരണം വെരേയ
േശാഭി . പിന്നീട് അവൾ ഭർത്താവിെന പു നായി ജനിപ്പി ന്ന ജന 
യി ി - ജായ തെന്നയായി. വാസ്തവത്തിൽ ഭർത്താവുതെന്ന പു രൂേപണ ജനി 

ക നിമിത്തം ഭാര്യ ജായ, അമ്മ എ േപർ അന്വർത്ഥമായിരി . േനാ 
ക! ഇതു പുരുഷെന്റ വി ിയകൾ ള്ള ഒരുദാഹരണമായി കരുതാം. ഇ കൃ 

തം ഇവിെട നിൽക്കെട്ട.
ജനിപ്പിച്ച അമ്മയും കാരാന്തേരണയുള്ള അമ്മയും എ ര േപരുള്ളതിൽ
സർേവ്വാൽകൃഷ്ടസ്ഥാനം, ജനിപ്പിച്ച അമ്മ തെന്നെയന്നതു വാദമറ്റ സംഗതിയാ 
ണ്. എെന്തന്നാൽ, ഒരുവേനയും അവെന്റ സേഹാദരീസേഹാദരന്മാെരയും ഒര 
മ്മേയ്ക്ക ജനിപ്പിക്കാൻ സാധി കയു . കാരാന്തേരണയുള്ള അമ്മ ഒന്നെല്ല 
ങ്കിൽ മെറ്റാന്നാകാം (’േദേശ േദേശ കള ാണീ’ എന്നത് ഇവിെട േദ്ധയമാ 
ണ് ). അക്കാരണത്താലും അതു തെന്ന തെന്റ സാക്ഷാൽ അമ്മയുെട ഇഛാവിേശ 
ഷത്താൽ വ ഭവി ന്ന ശരീരാന്തരമായിരിക്കിലും ബീജാവാപം മുതൽ ശരീ 
രപാതം വെര ജനിപ്പിച്ച അമ്മയുെട അനു ൈഹകാവലംബം മക്കൾക്ക് ഇഹ 
ത്തിെല സ്ഥിതിയ്ക്ക് േഹതുവായിരിക്കയാലും, ആ അമ്മെയ സാക്ഷാൽ ജഗദീശ്വ 
രിയായ പരാശക്തിയായും ആ അമ്മ സാന്നിദ്ധ്യസഹായം െചയ്ത് സാക്ഷിയാ 
യിനി രക്ഷി ന്ന പിതാവിെന പര ഹ്മമായും സങ്കൽപ്പിച്ചിരി .
ഇങ്ങിെന നെമ്മ വയറ്റിനുള്ളിൽ ചുമ പല സങ്കടങ്ങളും അനുഭവി െപറ്റ്
ഓമനി വളർത്തി, ന െട േയാഗേക്ഷമങ്ങളിൽ ജാഗരൂകരായി നെമ്മ നിത്യ 
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വും അനു ഹി െകാണ്ടിരി ന്ന ന െട അമ്മ പു രായ നാം എ ത  
പകാരമാണു െചയ്യാൻ സാധി ന്നതു? ഒ ം സാധി കയില്ല. ഉള്ളലിവി 
നും ക്ഷമ ം ഇരിപ്പടമായ ആ മൂർത്തിവിേശഷത്തിനായ് െക്കാണ്ട് നിത്യവും നമ 
സ് കാരങ്ങൾ െച കേയ നിർവ്വാഹമു . ജനനിയുെട ആകാംക്ഷെകാ ം, കാ 
യേ ശങ്ങൾ െകാ ം മന:േ ശം െകാ ം പിതാവിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം െകാ ം
ജനി ണ്ടായി വരുന്ന ീപുരുഷന്മാർക്ക് അവരവരുെട നില ം ശരീരനിർമാണ 
ത്തിനും അനുസരി കടമയുണ്ട്. സകല ശരീരങ്ങൾ ം ഥമമായ കടപ്പാട്
ആ അ തമൂർത്തിയായ അമ്മയുെട േനർക്കാണ മാ ം കരുതിെക്കാള്ളണം.
ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാദപി ഗരീയസി എന്ന മാണം ഇവിെട സ്മരണീയം
തെന്ന. ഈ കടമ തീർ ന്നതിനു സദാ യത്നി ന്ന അത ത്തമപു നും കൂടി
സാധി ന്നതല്ല. സാന്നിദ്ധ്യം െകാ ന െട അമ്മെയ സഹായി ന്ന അച്ഛ 
െന്റ േനർക്കാണു രണ്ടാമെത്ത കടമ. തെന്റ അമ്മയുെട അധിവാസത്തിനും രക്ഷ 

ം തെന്ന സവി ന്നതിനും ഇടം അനുവദി തന്ന തെന്റ ഗൃഹമെ മൂന്നാമ 
തായി ാധാന്യം അർഹി ന്നത്. അമ്മ ജഗദംബയും, അച്ഛൻ ജഗൽ പിതാവും
എ സങ്കൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ ന െട ഗൃഹം പവി മായ ഒരു േക്ഷ മായിത്തീരു 

.
ഈ കടമകെള അ ം കൂടി വികസിപ്പി പറേയണ്ടിയിരി . ീ താൻ

ീയാകമൂലവും തന്നിമിത്തം സകല കാര്യഭരണാേന്വഷണങ്ങൾ ം അധികാ 
രമുണ്ടാകയാലും തനി ം തെന്റ മാതാവിെനേപ്പാെല കായികവും മാനസികവു 
മായ നിരവധി കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കാൻ ഉണ്ടാകയാലും ീധർമ്മം അനുസ 
രി ജാവർദ്ധനയും, ഗൃഹസമ്പൽ ഭരണവും, സാമുദായികച വർത്തനവും
െച ന്നതു തെന്ന അവളുെട കടമ. ഇതു നിവർത്തിക്കാതിരുന്നാലെത്ത േദാഷം
സാമാന്യമല്ല. കൃതി വർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ പഞ്ചമില്ല, പഞ്ചസൃഷ്ടി െച 
യ്ത ഉടെന കൃതി വിരമിച്ചാൽ പഞ്ചനാശവും സൃഷ്ടിയുെട ഉേദ്ദശവിഫലതയും
സംഭവി ം. അതുേപാെല ീകൾ സ്വധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ടിക്കാതിരി കേയാ
വിരുദ്ധധർമ്മങ്ങൾ ആചരി കേയാ െചയ്താൽ കാര്യൈവഷമ്യവും കലഹങ്ങളും
സമുദായക്ഷയവും േഘാരാനുഭവങ്ങളും സംഭവി ം. െപണ്ണിറങ്ങിയാൽ ഹ്മ 
നും തടുക്കില്ല എന്ന പഴെമാഴി െകാ തെന്ന അവരുെട താപം േദ്യാതി .
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബലനായ പുരുഷന് അവൻ എ മാ ം നല്ലവനാ 
യിരുന്നാലും ലൗകികമായ സഹായങ്ങൾ െച വാൻ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നാലും
അവെന്റ അമ്മയുെട േനർ ള്ള കടമ, മാതാവ് അവനു േവണ്ടി അനുഭവിച്ചി ള്ള
േ ശങ്ങേളാട് തട്ടി േനാ േമ്പാൾ, എ മാ ം തുച്ഛമായിരി െമന്ന് പറേയ 
ണ്ടതില്ല. അതിനാൽ ആ ജഗദംബ തുല്യമായ അമ്മേയാട് കൃതജ്ഞത ദർ 
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ശിപ്പിക്കാത്തവെര പരിരക്ഷിക്ക; അവരുെട ആ ഹങ്ങൾ മനശ്ശരീരങ്ങളാൽ
തികൂലിക്കാതിരിക്ക; അവെര ആരാധിക്ക; ആ േദവീസ്വരൂപത്തിൽ കാണുന്ന

അന്യ ീകെള വണ ക; മുതലായവ െചയ്യണം. തെന്റ ശരീര രക്ഷയ്ക്ക് അന്യർ
ഒരു േക്ഷ വും വിഭവ സാമ ികളും തയ്യാറാക്കിയതുേപാെല തക്കതായ കരുതലു 
കൾ തെന്റ േശഷം ഉത്ഭവി ന്നവർ ം േവണ്ടി െച വയ്ക്ക എന്നതാണു ഗൃഹസം 
ബന്ധമായ കടമ. അല്ലാെത യഥാർത്ഥത്തിൽ തനി യെതാരവകാശവും ഇല്ലാ 
ത്തിട ം തെന്ന ക്ഷണി വരുത്താെത സ്വയേമ വലി േകറിയും വ തി
മുടി നാശം െചയ്ക എന്നത് അധർമവും മഹാപാതകവുമാണ്. ഉത്തമനായ പുരു 
ഷൻ െതണ്ടിയിെട്ടങ്കിലും തെന്റ കടമ തീർ ം. എല്ലാറ്റിനും േശഷം സംസാര  
വർത്തനത്തിനും, സമുദായ നിലനി ിനും േവണ്ടി കൃതിേചാദിതനായി മാതാ 
വിെന്റ ഇഛ നിമിത്തം കള വാനായി ഭവി ം. തെന്റ ശരീരെമടുത്ത് പു ന്മാർ
ജനി േമ്പാൾ, ആ ഓേരാ ശരീരത്തിനും രക്ഷയ്കാവശ്യമുള്ള ആഹാര േക്ഷ വ 

ാദികളും െവേവ്വെറ സംഭരി െകാടുക്കണം. ഇതിനു വിപരീതം വർത്തി  
ന്നവൻ, ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കടമ തീർ ന്നതിനു പകരം മായാ പഞ്ചത്തി 
ലുള്ള കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങൾക്ക്അധികം വളം േചർ കയാണു െച ന്നത്. എന്നാൽ
സകലകാര്യവും അതിെന്റ അവസ്ഥാനുസരണം െച തീർക്കണെമങ്കിൽ ഒ ം
തെന്ന തെന്റ അനുഭവത്തിനുള്ളതെല്ല ം തനി യെതാന്നിലും അവകാശവും
അധികാരവും ഇല്ല ം ഉള്ള േബാധം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ
േസ്വഛാ ഭുത്വവും സ്വാർത്ഥതയും സ്ഥലം പിടിച്ച് അവനും മ ള്ളവർ മുള്ളത്
ആർ മില്ലാെത കുട്ടിേച്ചാറാക്കി കളയുവാൻ ഇടവരികയും െച ം. തെന്റ കടമ 
കൾ യഥാർഹം നിർവ്വഹി ന്നവനെ യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ.
േലാകം രമ്യമായി േപാകണെമങ്കിൽ ഐകമത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം; അതാണു
സകലതിെന്റയും കാതൽ. ഹ്മ കൃതികളുെട ഐകമത്യംെകാണ്ട് സകലസൃ 
ഷ്ടിസ്ഥിതികളും നട . ഇതുേപാെല തെന്നയാണ് ീപുരുഷന്മാരുെട ഐക 
മത്യം െകാ ണ്ടാകുന്ന പരിപുഷ്ടിയും; ഭിന്നത െകാ വരുന്ന നാശവും. ഇതി 
നാലാണീ സമുദായ പഞ്ചത്തിൽ പുരുഷെന ഹ്മമായും ീെയ കൃതിയായും
കൽപ്പിച്ചത്. ഇരുവരും അവരവർ ള്ള കൃത്യങ്ങൾ ഐകമത്യേത്താെട നട  
േമ്പാൾ േ യസ്സ് ക്ഷണിക്കാെത തെന്ന കുടിേയറിെക്കാ ം. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
ആകെട്ട ആളുകൾ െപരുത്ത് ഐകമത്യബുദ്ധി ക്ഷയി . അവനവെന്റ കൃത്യങ്ങൾ
ഇന്നെത ള്ള യഥാർത്ഥനിശ്ചയമില്ലാെതയായി. ൈകമിടു ം, പരാ മവും മാ 

ം ബലെപ്പ . ഐകമത്യവും ധർമമനിഷ്ഠയും ഈ േലാകം െവടി . അതി 
േനാെട ദാരി ്യം കുശാലായിക്കയറി േലാകസാ ാജ്യം കലശലായി ഭരിക്കാനും
തുടങ്ങി. ഉപജീവനഭാരം പരഹിംസെകാ ം പേരാപ വം െകാ ം ലഘുെപ്പ 

https://thalilakkam.in/



പഞ്ചത്തിൽ ീപുരുഷന്മാർ ള്ള സ്ഥാനം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 11

ടുത്തി. ഇങ്ങെന സകലവിധ പീഡനങ്ങൾ ം -വി വങ്ങൾ, കലാപങ്ങൾ മുത 
ലായവ ം-നിദാനം അൈനകമത്യം ആണ്.
ഇ കാരം േലാക നാശേഹതുക്കളായ വി വങ്ങളും, കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാ 
കുന്നത് ഐകമത്യമില്ലാത്തതിനാലും ീപുരുഷന്മാർ വിരുദ്ധധർമ്മങ്ങളനുഷ്ടി 

ന്നതുെകാ മാെണ െതളി . അ ധാനമല്ലാത്ത േവെറാരു കാരണം
സർവ്വ്വജ്ഞന്മാെര ം നിരീക്ഷണപടുക്കെള ം അഹങ്കരി ന്ന വിദ്വാന്മാരുെട
അസുന്ദരങ്ങളായ ചില അഭി ായങ്ങളും അവെയ ാേയാഗിഗമാക്കാൻ െച  
ന്ന പരി മങ്ങളുമാണ്. േലാക ള്ള ഭിന്നിപ്പിേനയും കലഹങ്ങേളയും നിവൃ 
ത്തി ന്നതിേല ഐകമത്യം േവണെമ ഈ മനുഷ്യന്മാർ ക എങ്കിലും,
അതിേല അവർ ഉന്നയി ന്ന ഉപേദശങ്ങൾ വിപുലങ്ങെളന്ന് വ്യവഹരിക്കാ 
െമ വരികിലും, ാേയാഗക്ഷമങ്ങളല്ലായ്കയാൽ ബുദ്ധിജങ്ങളും ആയിരി  

. ഐകമത്യം ഉണ്ടാേകണ്ടതും ഉണ്ടാവുന്നതും, േവഷപ്പകർച്ചകളാേലാ, ആഹാ 
രവിഹാരാദികളാേലാ, സമാജ സംഗങ്ങളാേലാ അല്ല എന്നതു നിശ്ചയം തെന്ന.
േമൽ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഐകമത്യത്തിനു കാരണങ്ങളാകയാൽ അവയുള്ളി 
ടെത്താെക്ക ഐകമത്യമല്ലാെത മെറ്റാ ം ഉണ്ടായി ടാത്തതും, അവയില്ലാത്തി 
ടത്ത് ഐകമത്യം വ കൂടാത്തതുമാണ്. ഈ സംഗതികളിൽ ന െട അനുഭവം
േനെര വിപരീതമായികാണു . അേപ്പാൾ ഇവ ഐകമത്യത്തിനു വഴിയായി 
തീരുെമ പറയുന്നത് ശുദ്ധേമ കമ്പം തെന്ന. അവനവനവെന്റ വീട്ടിൽ ഉ ം
സ്വജനങ്ങളിൽ വിവാഹം െച ം സകലേത്താടും കാരുണ്യേത്താടും കൂടി സമബു 
ദ്ധിയിൽ െപരുമാറി സ്വധർമ്മം നടത്തിയും െകാണ്ടിരുന്നാൽ ഐകമത്യം ഉണ്ടാ 
കുന്നതിനു യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല. അവിെട ഉണ്ടാകുകയും െച ം. മുൻപറ 
ഞ്ഞ ഒേരാ കാരണങ്ങെള പുരസ് കരിച്ച്, ഐകമത്യത്തിനും സമുദായവൃദ്ധി ം

വർത്തി ന്നവരുെട തെന്ന വാസ്തവാവസ്ഥ എെന്ത േനാക്കാം. സ്വന്തകു 
ടുംബത്തിൽ അവനവെന്റ കു ങ്ങെളത്തെന്ന ശാസിച്ച് ഭരിച്ച് അവിെട ഐക 
മത്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത മദാമ്മമാരാണു, രാജ്യ ള്ള സകലവിധ

ീകൾ ം ഐകമത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പുറെപ്പടുന്നത്. ജനിച്ചേപ്പാൾ അഹർ 
വൃത്തി ചില്ലിക്കാശുേപാലും െകാ വരാെത മാതാപിതാക്കെള അലട്ടി, അവ 
രുെട യത്നത്താലും കാരണവന്മാർ സദ്ബുദ്ധി വിചാരി ം വല്ലതും സമ്പാദി
വച്ചി ണ്ടങ്കിൽ അതു തി മുടിച്ച് തറവാട് വിേറ്റാ പണയെമഴുതിേയാ വിദ്യാ 
ഭ്യാസവും മ ം െചയ്ത് താൻ ഏെതങ്കിലും നിലയിൽ എത്തിയാൽ ,തെന്റ കടമ
വീ വാൻ ാപ്തനാണ വരികിൽകൂടി, ആയതിനു മനസ്സില്ലാെത, പിെന്ന വല്ല 
തും കൂടി തനി അവിെട നി കി വാൻ മാർഗ്ഗമുേണ്ടാ, തനി ള്ള ഭാഗെമ 
വിെട എ ം മ ം അേന്വഷി സ്വേക്ഷ ത്തിൽ തെന്ന ഛി ം വരു വാൻ
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ആണിയായിത്തീരുന്ന പുരുഷനാണ്, പിെന്ന നാ കാരുെട ഐകമത്യത്തിനും
അഭ ന്യതി ം വർത്തി ന്നവൻ. ഇങ്ങിെനയുള്ളവർ ഐകമത്യമുണ്ടാക്കാൻ
പുറെപ്പട്ടാൽ, വിപരീതഫലമല്ലാെത മെറ്റ ഭവി ം?േപാെരങ്കിൽ തങ്ങളുെട കു 

ങ്ങൾ ഐകമത്യേത്താടുകൂടി ഏകേയാഗേക്ഷമമായി കഴിയാനും അവരിൽ
നി ം ഉണ്ടാകുന്നസന്താനപരമ്പര അനുഭവി ന്നതിനും ഉപകരിക്കണെമ  
ള്ള ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി മാതാപിതാക്കേളാ കാരണവന്മാേരാ അവരുെട ശക്തി  
തക്കവണ്ണം അൽപ്പം വല്ലതും സമ്പാദി വ . ഇങ്ങിെനയിരിെക്ക ആ കൂ സ്വ 
ത്തിൽ നി ം, എനിയ്ക്ക്, എനിയ്ക്ക് എ പറഞ്ഞ് പ വ ന്നതു തെന്ന ഐക 
മത്യത്തിനു വിരുദ്ധമേല്ല? അത്യന്തസംേയാഗവും ഐകമത്യവും േവണ്ടിട
തെന്ന ഇ കാരം ഭിന്നമതി സംഭവിച്ചാൽ പിെന്ന േലാകത്തിൽ മെറ്റാരിട ം
ഐകമത്യം നില നിൽ ന്നതല്ല. അതിലും വിേശഷി ആദ്യമായി പറഞ്ഞ 
തുേപാെല തെന്റ യഥാർത്ഥ ധർമ്മമാേലാചിച്ചാൽ അേങ്ങാ ണ്ടാക്കി െകാടുക്കയ 
ല്ലാെത ഇേങ്ങാ ചില്ലിക്കാശുേപാലും ഒരു കണ്ടം തുണിേപാലും സ്വാനുഭവത്തി 
െനടു വാൻ അർഹതയും അധികാരവും ഇല്ലാെത േകവലഭൃത്യെനേപ്പാെല വർ 
ത്തിേയ്ക്കണ്ട പുരുഷൻ സർവ്വ്വസ്വാത ്യവും യജമാനത്വവും നടി തന്നിഷ്ടം നിമി 
ത്തം എല്ലാം തനി േവണം എന്നാത്യാർത്തിപിടിച്ച് സർവ്വ്വസ്വവും വിഴുങ്ങാൻ
തുടങ്ങിയാലെത്ത കഥ പറയേണാ? അവെന മാതൃേ ാഹിെയേന്നാ, പിതൃേ ാ 
ഹിെയേന്നാ, ഗുരുേ ാഹിെയേന്നാ പറഞ്ഞാൽ േപാരാ, മാതാപിതാക്കൾ സാ 
ക്ഷാൽ ശിവശക്തികളായാലും, അവരുെട ഐകമത്യത്താൽ ഉണ്ടായി ള്ളതും
ഏകമതിയായുള്ള ഇച്ഛയിൽ എ ം ഒന്നായിതെന്ന നിലനില്ക്കണെമ അവർ
കരുതിവച്ചി ള്ളതുമായ സ്വത്ത്, സ്വധർമ്മത്യാഗം െകാ മാ മല്ല. അധർമ്മ 

വർത്തി െകാ കൂടി ധ്വംസി ന്നവനാകെകാ ം അവെന യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഹ്മഘാതി (ആത്മരാക്ഷസനായി) യായിത്തെന്ന കരുതണം. അതുെകാ

നാം വിഹിതങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ആ ദമാക്കി ഐകമത്യം സമ്പാദിച്ചാൽ ഭി 
ന്നി കെളല്ലാം ദൂെര നീ ം. ഈ ദിവ്യൗഷധം ഇേപ്പാഴെത്ത പരിഷ് ക്കാരം

സവി ണ്ടാക്കിയെതാ മല്ലാ. ഈ തത്ത്വം അനാദിയായി ള്ളതു തെന്ന.
എന്നാൽ നവപരിഷ് ക്കാരം മൂലം സ്വമഹിമ ംശം വ ക മയങ്ങിയിരി ന്ന 
വർക്ക് ഈ തത്ത്വമുള്ള കഥ കാണ്മാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭിന്നമതി മൂലം കലാപം
മുഴുത്ത്, േഘാരസംഹാരം സൂചിപ്പി ന്ന അവസരങ്ങളിെലല്ലാം ബുദ്ധിമാന്മാരും
ദീനദയാലുക്കളും േലാകെമ ം േ യസ്സാണ്ടിരിക്കെട്ട എ ള്ളവരുമായ മഹാ 
നുഭാവന്മാർ കാലാനുരൂപമായ സദുപേദശങ്ങൾ െചയ്ത് ധർമമ ംശം വന്നിരി  
ന്നവെര േനരായ മാർഗ്ഗം കാണി നട വാൻ പണിെപ്പട്ടി ണ്ട്. അങ്ങിെനയു 
ള്ള ഓേരാ അനുഭാവിശിഷ്ടന്മാരുെട ഉപേദശങ്ങളാണിേപ്പാൾ നാനാമതങ്ങളായും
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ഓേരാന്നിൽത്തെന്ന ഉപമതങ്ങളായും തീർന്നിരി ന്നത്. ഇ കൃതാനു കൃതം
ഇവിെട നിർത്താം.
ഇേപ്പാഴെത്ത മതിമന്നന്മാരുെട അഭി ായങ്ങളും വൃത്തികളും ഐകമത്യത്തി 
നു വിപരീതമായി കാത്തിരി െവന്ന് നാം പറ വേല്ലാ. അതുെകാണ്ട്
േലാകരഞ്ജനയ്ക്കായി നാം ഇ കാരം യത്നിക്കണം കൃത്യാ അവരവർ വച്ചി 
ള്ള ധർമ്മമനുസരി സ്വസ്വകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരു നീ േപാ ം വരാെത

താനാണു സകലവും നടേത്തണ്ടെത ള്ള ബുദ്ധിേയാടുകൂടി ീയും തനിക്കി 
തിൽ യാെതാ മില്ല സർവ്വവും ീ ം അവളുെട സന്താനങ്ങൾ മാണു; തെന്റ

മം അവർ സുഖമായിരി ന്നതിേല മാ മാകു ; അവരുെട േക്ഷമംതെന്ന
തെന്റയും േക്ഷമം എ ള്ള മഹാമന തേയാടുകൂടി പുരുഷനും, അേന്യാന്യാ  
യമായി ഏകമതിേയാെട വർത്തി ം െകാണ്ടാൽ യാെതാരു യത്നനവും കൂ 
ടാെത ഐകമത്യവും േ യ ം സ്വയേമ വ േചരും. അ കാരം ഭവിച്ചാൽ
ശരീരം എടു ന്നതുെകാ ള്ള േയാജനവും ക്ഷി സാദ്ധ്യമായിത്തീരും.

ീകളുെട കർത്തവ്യകർമങ്ങൾ ഇന്നിന്നവെയ യഥാർത്ഥമായറിഞ്ഞ് അവ 
െയ ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പരത്തി ജനങ്ങൾ തെന്നയാണു സാക്ഷാൽ രക്ഷാ 
ധികാരികെള േലാകസമക്ഷം ത്യക്ഷെപ്പടുത്തി, അവരുെട സ്ഥാനം സർവ്വ
സമ്മാന്യമായിത്തീർ ക എ ള്ളതാണു ീ സമാജങ്ങളുെട മുഖ്യ ഉേദ്ദശമാ 
യിരിേക്കണ്ടതും. അല്ലാെത സാധാരണ ക വരാറുള്ളതുേപാെല നാടകമാടുന്ന 
തിേനാ അനർഹങ്ങളായ േക്ഷാഭങ്ങളിൽ പ പ ന്നതിേനാ ആയിരിക്കരുത്.
നാം ഒന്നിനു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അതിെന്റ േയാജേനാേദ്ദശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കരുേത 
ണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണ്. ധർമ്മമാർഗ്ഗങ്ങൾ മൂലം ഹിതമായുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകുെമ 

സൂക്ഷ്മമുള്ളേപ്പാൾ മാ ം അതിനുദ്യമിേക്കണ്ടതും, അഹിതേമാ അനർത്ഥേമാ
ആണു ഫലെമ വരികിൽ ഉടെന അതു പരിത്യജിേക്കണ്ടതുമാകു . അതാണു
വിേവകികളുെട ലക്ഷണം...ആരംഭശൂരകളാകാെത ഉദ്ദിഷ്ടം സാധി ന്നതുവെര
സർവ്വഥാ യഥാശക്തി എല്ലാവരും ഐകമത്യേത്താടുകൂടി യത്നിക്കണം. തു 
ടക്കത്തിൽ അനിഷ്ടങ്ങേളാ, നിരൂപിക്കാത്തേതാ ആയ മുടക്കങ്ങൾ വ െകാ 
ണ്ടിരുന്നാലും അെതാ ം വകവയ്ക്കാെത സ്വധർമ്മെമ കരുതി െത ം പിന്മാ 
റാെത യത്നിക്കണം. എഴുേന്ന നടക്കാൻ അംഗങ്ങൾ േശഷി വ ം മുൻപ്,
കുട്ടികൾ ചാടുപിടിച്ച് നടക്കാൻ പണിെപ്പടുന്നതിെലന്നേപാെല, ആദ്യ മങ്ങൾ
ലഘുവും സാവധാനവും ആയിരിക്കേയയു . ആയതിനാൽ നിരാശെപ്പടാെത  
യത്നി െകാണ്ടിരുന്നാൽ കാല േമണ സകല ഉേദ്ദശങ്ങളും ബലമായി ഫല 
െപ്പടും. അനാവശ്യെമേന്നാ നിരർത്ഥകെമേന്നാ, അനർത്ഥകെമേന്നാ േതാ ന്ന
യാെതാന്നിലും പരി മിക്കയുമരുത്. എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യമായി േവണ്ടത് ജീവകാ 
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രുണ്യവും സകലരിലും ശുഭാവനയുമാണ്. ഇവയുണ്ടായാൽ ഇടെപടുവാൻ ഇടയാ 
വുന്നവർ കൂടി നല്ലതുവരുവാൻ മാർഗ്ഗമായിതീരും. അതുെകാ ഓെരാരുത്ത 
രും െവേവ്വെറ അെല്ല ം എല്ലാവരും കൂടി സമഷ്ടി മൂല കൃതി ശക്തിയാെണ ം
ഉള്ള േബാധേത്താടുകൂടി ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠി സർേവ്വാൽകൃഷ്ടസ്ഥാനം ലഭി  
ന്നതിേല , ആ പരാശക്തിയുെട ഓേരാ വ്യഷ്ടിരൂപം മാ മായിരി ന്ന ീക 
െള എല്ലാം ആ േലാകമാതാവായ സമഷ്ടി പരാശക്തി തെന്ന അനു ഹി മാറാ 
കെട്ട.
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