വലിയ ന

ോമ്പ് - ദൈവത്തിനലക്ക് ഒരു ചുവട്

"ന ാം ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവട് വയ്ക്ക്കുലപ ൾ ദൈവാം നമ്മിലേക്ക്
പത്തു ചുവട് വയ്ക്ക്കുാം" എന്ന് പഴമ ഴി.
പ പത്തിൽ
വീണുലപ യ്ക
നുഷ്യന്മെ
വീമെടുപ്പിന്മെ
ഓര് മപ്പടുത്തേ യ്കി വീെുാം ഒരു വേിയ്ക ലന പിലേക്ക് ന ാം പ്പലവശിക്കുന്നു.
പ്പ ർത്ഥനയ്കുമടയ്കുാം
ഉപവ സത്തിന്മെയ്കുാം
ൈിനങ്ങളിൽ
ആത്മശരീര
നസ്സുകളുമട ശുദ്ധീകരണവുാം സത്കർ ങ്ങളുാം ൈ നധർമ്മങ്ങളുാം വഴി
ദൈവീക നുഭവത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവട് വയ്ക്ക്കുവ നുാം സ ധിക്കുന്നു.
ഒരിക്കൽ

രെു

സുഹൃത്തുക്കൾ

ല

ക്ഷാം

ലതടി

യ്ക പ്ത

തുടങ്ങി.

പ്ര ത്തിൽ നിന്ന് അകമേ
െി വനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ തപസ്സു
ആരാംഭിച്ചു. ഏമെ ന ളുകൾക്കു ലശഷ്ാം ഒരു രുരു അവിമട എത്തി. ഇവർ
രുരുവിലന ട് ലച ൈിച്ചു "ഇനി എപ്ത ന ൾ ല

ക്ഷത്തിന് ക ത്തിരിക്കണാം?" രുരു
പുഞ്ചിരിച്ചു
െുപടി പെഞ്ഞു "ഈ
രത്തിൽ എപ്ത ഇേകളുലെ , അപ്തയ്കുാം
ക ോം". "ദൈവല , അപ്തയ്കുാം ക േല
?" ഒന്ന ൻ നിേവിളിച്ചു നിര ശന യ്കി
ടങ്ങി. രെ ന കമട്ട "ദൈവല ഇപ്ത
പ്തല
? നന്ദി.. ഒടുവിൽ ഞ ൻ നിന്മെ
അടുത്ത് എത്ത ൻ ലപ കുന്നു". രെ ൻ ആനന്ദലത്ത മട തപസ്സു തുടർന്നു.
ഈ കഥ ലന പിലേക്ക് പ്പലവശിക്കുന്ന
േക്ഷയമത്ത ഉണർത്തുന്നു. ആത്മസലന്ത ഷ്ലത്ത മട

നമ്മുമട ആതയന്തിക
പ്പതയ ശലയ്ക മട ന ാം

ദൈവിക നുഭവത്തിൽ എത്തിലച്ചരുന്നു എന്ന ആത്മ നിർവൃതി ന ുക്ക്
േഭിക്കുന്നു. അതുമക െ ണ് നമ്മുമട പിത ക്കന്മ ർ വേിയ്ക ലന പിമേ പ്പഭ ത
പ്പ ർത്ഥനയ്കിൽ “ലന പിന ൽ പെുൈീസയ്കുമട വ തിേുകൾ തുെക്കമപ്പടുന്നു.

അതിമന
ശരിയ്ക യ്കി
ആചരിക്കുന്നവർക്കു
േ ഖ രുമട
പ്പഭയ്കുാം
ഉയ്കരത്തിലേക്ക് കലരെുവ ൻ ആത്മീയ്ക ചിെകുകളുാം േഭിക്കുന്നു" എന്ന്
പ്പ ർത്ഥിക്കുന്നത്.
ഓലര
ലന പ ചരണവുാം
നമമ്മ
സവർരീയ്ക
സലന്ത ഷ്ത്തിലേക്കു
ആനയ്കിക്കുന്നതിലന മട പ്പാം
നുഷ്യന്മെ ആവശയങ്ങളിേുാം ലവൈനയ്കിേുാം
പങ്കുലചരുക വഴി ദൈവിക സവഭ വാം നമ്മിൽ ജ്വേിപ്പിക്കുകയ്കുാം ലവണാം.

പ ് ലന ലപ ടരതിക്ക ർ"ന ല്ത
ക്കപ്പവുല കി ലപ റ്റുക നീ
ന്നവനീശ യ്കി സുതമനലപ്പ ലേഴുകുെി പ്പ ർത്ഥിച്ചീടുക"
എന്ന് പിത ക്കന്മ ർ പ ടുന്നു. വി. േൂലക്ക സിന്മെ സുവിലശഷ്ാം പത്ത ാം
അദ്ധയ യ്കത്തിൽ പ്കിസ്ുത പെഞ്ഞ നല്ല ശ രയ ക്ക രന്മെ ജ്ീവിതാം ഇവിമട
അനവർത്ഥ കുന്നു.
സവന്താം
ആവശയലത്തക്ക ൾ
റ്റുള്ളവന്മെ
ആവശയങ്ങളിലേക്ക് ഇെങ്ങിമച്ചന്ന് അവരുമട ലവൈനയ്കിൽ പങ്കുമക ള്ളുകയ്കുാം

തന്മെ ദകവശ ുള്ളത്
ുെിലവറ്റവമന ശുപ്ശൂഷ്ിക്ക ൻ നൽകിയ്കത്
ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവട് വയ്ക്ക്കുവ ൻ ശ രയന് സ ധിച്ചു.

വഴി

ജ്െുസലേ ിൽ നിന്നുാം ജ്െീലക്ക യ്കിലേക്ക് ഉള്ള യ്ക പ്തയ്കിൽ ഒരു നുഷ്യമന
കവർച്ചക്ക ർ
ുെിലവല്ിപ ച് വസ്പ്ത ുരിഞ്ഞു കവർച്ച മചയ്തു ലപ യ്കലപ്പ ൾ
രണ സന്നന യ്കി വഴിയ്കിൽ കിടന്ന ഈ നുഷ്യമന കെിട്ടുാം സഹ യ്കിക്ക മത
ലപ യ്ക പുലര ഹിതനുാം ലേവ യ്കനുാം തങ്ങൾ ആര ധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ
നിന്ന ണ് വഴി െി ലപ യ്കത്. എന്ന ൽ
തപര യ്കുാം സ ൂഹിക യ്കുാം
സ പത്തിക യ്കുാം നിന്ദയര യ്കി പരിരണിച്ചിരുന്ന ശ രയ യ്കിമേ ഒരു നല്ല
നുഷ്യൻ ഈ
ുെിലവറ്റവന്മെ അടുക്കലേക്കു
നസ്സേിലവ മട മചന്നലപ്പ ൾ
അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക യ്കിരുന്നു അവന്മെ ചുവടുകൾ വച്ചത്.
ുെിവുകൾ
വച്ച് മകട്ടി ശുപ്ശൂഷ്ിച്ചു് തന്മെ കഴുതപ്പുെത്ത് കയ്കറ്റി സപ്തത്തിലേക്ക്
ലപ യ്കലപ്പ ൾ അവന്മെ ലൈവ േയ്കത്തിലേക്കുള്ള രെ ാം ചുവട യ്കിരുന്നു അത്.
അവന്മെ ദകവശ ുള്ള 2 ന ണയ്കങ്ങൾ
നൽകുക
വഴി
ദൈവത്തിനുള്ള

ുെിലവറ്റവന്മെ പരിചരണത്തിന്
ച ർപ്പണാം
ക ഴ്യ്ക
സ ധയ ക്കി.

പുലര ഹിതന്മെയ്കുാം
ലേവ യ്കന്മെയ്കുാം
ദൈവത്തിലേക്കുള്ള
ചുവടുകൾ
പ ഴ യ്കി
ലപ യ്കലപ്പ ൾ
നല്ല
ശ രയ ക്ക രന്മെ
ജ്ീവിതാം
ഇന്നുാം
ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികള യ്കി പ്കിസ്ുത നമമ്മ ഓർമ്മമപ്പടുത്തുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ൈിവസാം ലകരളത്തിൽ മക ച്ചിയ്കിമേ ഒരു ബഹുനിേ
മകട്ടിടത്തിൽ നിന്നുാം വീണ് രക്താം വ ർന്ന്
രണമത്ത
ുഖ ുഖാം കെ
സജ്ികു ർ എന്ന ഒരു നുഷ്യമന ആരുാം സഹ യ്കിക്ക മത നിസ്സാംരതലയ്ക മട
ലന ക്കി നിന്നതു ഏമെ ലവൈനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവ യ്കി. ഒടുവിൽ രഞ്ജ്ിനി
എന്ന
ഒരു
വീട്ടമ്മ
നടത്തിയ്ക
പരിപ്ശ ാം
ആ
നുഷ്യമന
ആശുപപ്തിയ്കിേ ക്കുവ നുാം ജ്ീവൻ രക്ഷിക്ക നുാം സ ധിച്ചു. നുഷ്യരിൽ ശ രയ
സവഭ വാം അനയാം നിന്ന് ലപ യ്കിട്ടില്ല എന്ന് ഈ സാംഭവാം മതളിയ്കിക്കുന്നു.
ആപ്ശ ത്തിമേ
ന േ്
ചുവരുകൾക്കു
അപ്പുൊം
കൽക്കത്തയ്കിമേ
ഠ
മതരുലവ രങ്ങളിമേ കുഷ്ലര രികളുമടയ്കുാം ൈരിപ്ൈരുമടയ്കുാം അരതികളുമടയ്കുാം
അടുക്കലേക്ക് ഇെങ്ങിയ്ക വി.
ൈർ മതലരസ തന്മെ ക ൽചുവടുകൾ
ദൈവത്തിലേക്കുള്ള

ചവിട്ടുപടികള ക്കി

റ്റുക

ആയ്കിരുന്നു.

ഇന്നുാം

നല്ല

ശ രയ മന സ ൂഹത്തിന് ആവശയമ ന്ന് ന ുക്ക് ചുറ്റുാം ലന ക്കിയ്ക ൽ ക ണ ൻ
സ ധിക്കുാം.
ച ളിേ യ്കി ന ുക്ക് ലയ്കശുപ്കിസ്ുത വിന്മെ
ഈ വേിയ്ക ലന പിമേ ഏഴ് ആഴ്ക
പ്കൂശിമേ ഏഴ് മ ഴികൾ ധയ നിക്കുന്നതിലന മട പ്പാം ന ുക്ക് കഴിയ്ക വുന്ന
പുണയപ്പവർത്തികൾ ൂോം ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവട് വയ്ക്ക്ക ാം. രക്തൈ നാം
വഴിയ്കുാം ലന പിൽ നമ്മുമട ഭക്ഷണ ചിേവിൽ നിന്നുാം ൈിവസാം ഒരു ല
ളർ
റ്റി വച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് അന്നാം പങ്കിടുവ നുാം ഈ ലന പ് ക േത്തു ന ുക്ക്
പരിപ്ശ ിക്ക ാം.
-

ബിജുന ോൻ അച്ചൻ

