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പ്രാർത്ഥന, ഒരു അത്ഭുതശക്തി! 

തതാമസ് ഫിലിപ്പ്, റാന്നി 

മനുഷ്യജീവിതത്തിലല അതിപ്രധാനമായ കാര്യം പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുലെ വിലയും ശക്തിയും 
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആരും അതിലന അവഗണിച്ചുകളയുകയില്ല. 

ആത്മീയജീവിതത്തിലെ ഓജസ്സം തതജസ്സം ശക്തിയും പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു. സുപ്രസിദ്ധ സുവിതശഷ്പ്രാസംഗികനായിരുന്ന 
തജാൺ ലവസ്ലി ഒര്ിക്കൽ പറഞ്ഞു: ‘എലെ ജീവിതത്തിലല ഏറ്റവം പ്രധാനലപ്പട്ട കാര്യം പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു. 
പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉദാസീനത കാണിച്ചാൽ എന്നിലുള്ള ദദവാഗ്നി ഏലറയായി നഷ്് െലപ്പട്ടു തപാകുന്നു’. പ്രാർത്ഥനയുലെ 
പ്രതയാജനം അവർണനീയമാകുന്നു. ഏതു ജീവിതത്തകർച്ചകളിൽ നിന്നും നിര്ാശതകളിൽ നിന്നും ആകുലചിന്തകളിൽ 
നിന്നും തര്ാഗദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യലന ര്ക്ഷിയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥന തപാലല ഉതകുന്ന മലറ്റാരു ശക്തിയും തലാകത്തിലില്ല. 

എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? ലവറുലമാരു മതാനുഷ്ഠാനം മാത്രമാകുന്നുതവാ അത്? മനുഷ്യനും വലിയവനായ ദദവവം തമ്മിലുള്ള 
സംഭാഷ്ണവം സംസർഗവമാകുന്നു, ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥനയല്ലാലത ദദവതത്താടു ബന്ധലപ്പടുവാൻ 
മനുഷ്യർക്കു തലാകത്തിൽ മലറ്റാരു മാധയമവമില്ല. 

കതത്താലിക്കാസഭയിലല പൂനയിലുലള്ളാരു ത ാ. ഔതസ്സപ്പറമ്പിൽ അച്ചലന ആദര്ിച്ചുലകാണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒക ്തൊബർ 
മാസത്തിൽ അതമര്ിക്കയിൽ നെലന്നാരു ലെലിതഫാൺ സാഹിതയസല്ലാപത്തിൽ ഞാനും പങ്കുലകാണ്ടിരുന്നു. ആ 
സാഹിതയസല്ലാപത്തിൽ അന്ന് ത ാ. ലജ ഔതസപ്പറമ്പിൽ അച്ചൻ ഏതതാ ഒരു സന്ദർഭത്തിലായി ഇങ്ങലന പറഞ്ഞു, 
‘പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ദദവവമായി ബന്ധലമാന്നുമില്ല’. അതു തകട്ട ഞാൻ അമ്പര്ന്നുതപായി. ആത്മീയജീവിതത്തിൽ 
നിര്ാശാജനകമായ പാപ്പര്ത്തം എത്ര ഭയാനകമായിര്ിക്കുന്നു എതന്നാർത്തു തനാക്കുക. സർവാര്ാധയനായ ഫ്രാൻസിസ ്
മാർപ്പാപ്പയും ‘നര്കം ഇലല്ലന്നു’ലമാലക്കയുള്ള സതയവിശവാസ, സഭാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പുറലപ്പടുവിക്കുകയും 
ലചയ്തുലകാണ്ടിര്ിക്കയാണതല്ലാ. ക്രിസ്തുവിശവാസികലളതപ്പാലും പിശാച് വിദഗ്ദ്ധമായ ര്ീതിയിൽ നാശത്തിതലയ്ക്കു വഴി 
ലതറ്റിച്ചുലകാണ്ടിര്ിയ്ക്കുന്ന ഉത്തതമാദാഹര്ണങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാകുന്നിവ. എല്ലാ ദക്രസ്തവസഭകളിലും 
ദദവവിശവാസം ഇന്നു മന്ദീഭവിച്ചുലകാണ്ടിര്ിക്കുകയും ലചയ്യുന്നു.  ിക് ഈസ്റ്റുമാൻ പ്രാർത്ഥനലയ 
ആത്മീയജീവിതത്തിലെ ശവാതസാച്ഛ്വാസമായിട്ടാണ ് ഉപമിച്ചിര്ിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥന കൂൊതുള്ള ദദവവിശവാസവം 
ആത്മീയജീവിതവം നിര്ർത്ഥകവം നിർജീവവമാകുന്നു. 

ദദവം മനുഷ്യവർഗലത്ത സൃഷ്് െിച്ചതിലെ മുതഖയാതേശം ദദവലത്ത മഹതവലപ്പടുത്തി ജീവിക്കാൻ തവണ്ടിയാകുന്നു. 
‘ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുെിച്ചാലും എന്തു ലചയ്താലും ദദവത്തിലെ മഹതവത്തിനായി ലചയ് വിൻ’ എന്നാണു 
ദദവം നതമ്മാടു കല്പിച്ചിര്ിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നു നാം ദദവലത്ത മഹതവലപ്പടുത്തിത്തലന്നയാതണാ 
ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മുലെ ആത്മീയജീവിതത്തിൽ ഇന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനലമന്ത്? അധികം തപരും ഇന്നു 
പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള നിഷ്ഠതയാ താല്പര്യതമാ ഉള്ളവര്ല്ല. അതമര്ിക്കയിലല 65 ശതമാനമാളുകളും ദദവവിശവാസികളാകുന്നു. 
എന്നാൽ അതമര്ിക്കയിൽ ബഹുഭൂര്ിപക്ഷം ക്രിസ്തയാനികൾക്കും പള്ളിയിൽ തപാകാതനാ അവരുലെ ഭവനങ്ങളിൽ 
ദിവതസന ഒരു പ്രാവശയലമങ്കിലും അഞ്ചു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കാതനാ ഇന്നു സമയമില്ല. മൂവികതളാ മൂസിതക്കാ 
വിതനാദര്ംഗങ്ങതളാ കാണാനും തകൾക്കാനും കമ്പൂട്ടറിതെയും ലാപ് തറ്റാപ്പിതെയുലമാലക്ക മുമ്പിൽ ഇര്ിക്കാനും 
തഷ്ാപ്പിംഗുകളിൽ ചിലവഴിയ്ക്കാനും തഫാണിൽ കൂട്ടുകാരുമായി സംസാര്ിയ്ക്കാനും ഉടുലത്താരുങ്ങാനുലമാലക്ക അതമര്ിക്കൻ 
മലയാളികൾക്കും ധാര്ാളം സമയമുണ്ട.് എന്നാൽ ദദവലത്ത മഹതവലപ്പടുത്താനും, അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾക്ക് ഉെയവനു 
നന്ദി പറയാനും ആധുനികമനുഷ്യർക്കിന്നു സമയമില്ല! എങ്കിലും എല്ലാ വർഷ്വം നവംബർ മാസത്തിൽ ‘താങ്ക്സ് ഗിവിങ ്
ത ’ ആത ാഷ്ത്തിലൂലെ അതമര്ിക്കൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും ദദവത്തിനു നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് 
അവരുലെ അഭിനന്ദനീയമായ ഉൽകൃഷ്് െതലയ തലന്നയാണ് ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. 

ശിഷ്യന്മാർ തയശുവിതനാെ് ‘ഞങ്ങലള പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിതക്കണതമ’ എന്നതപക്ഷിച്ചു. ‘നിങ്ങൾ ഇവ്വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ’ 
എന്നു പറഞ്ഞ,് ‘സവർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുലെ പിതാതവ’ എന്നു തുെങ്ങുന്ന മതനാഹര്മായ പ്രാർത്ഥന അവൻ അവർക്കു 
പറഞ്ഞുലകാടുത്തു. തയശുവിലെ ഐഹികജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമാലയാരു സ്ഥാനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ടായിരുലന്നന്നു 
നാം സുവിതശഷ്ങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു. ‘താൻ അവലര് വിട്ട് ഒരു കതല്ലറു ദൂര്തത്താളം മാറിതപ്പായി മുട്ടുകുത്തി. പിലന്ന അവൻ 
പ്രാണതവദനയിലായി അതിശ്രദ്ധതയാലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവലെ വിയർപ്പു നിലത്തു വീഴുന്ന വലിയ തചാര്ത്തുള്ളി 
തപാലലയായി.’ കുര്ിശുമര്ണത്തിനു മുമ്പുള്ള ക്രിസ്തുവിലെ അതിശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അത്. 
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പ്രശസ്തരും പ്രതിഭാശാലികളും ബുദ്ധിമാന്മാരുമായ പല മഹൽവയക്തികളും പ്രാർത്ഥനയുലെ മധുര്ഫലങ്ങൾ 
അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവര്ാകുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഏത് ആപത്തിലും തക്ക പ്രതിവിധിയാലണന്നു വിലയം തഗാജ് പറഞ്ഞു. ‘എനിക്കു 
മലറ്റങ്ങും തപാകാനിെമിലല്ലന്നു പൂർണതബാധയം വരുതമ്പാൾ ഞാൻ മുട്ടിതന്മൽ വീഴാറുണ്ട’് എന്ന് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ 
ഒര്ിക്കൽ പറഞ്ഞു. നിര്ന്തര്മായ പ്രാർത്ഥനാജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കു മാത്രതമ ദദവകൃപകൾ ആതവാളം അനുഭവിച്ചു 
ജീവിയ്ക്കാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. 

അത്ഭുതശക്തിയുള്ള ഒര്ായുധമാകുന്നു പ്രാർത്ഥന. ആറ്റമിക്ക് എനർജിതയക്കാൾ ശക്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുലണ്ടന്നു സുപ്രസിദ്ധ 
ഗ്രന്ഥകാര്ൻ തനാർമൻ വിൻസെ് പിയൽ തലെലയാരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘ഈ തലാകം സവപ്നം 
കാണുന്നതിതനക്കാളധികം കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയാൽ സാധിക്കുന്നു' (More things are wrought by prayers than this 
world dreams of’) എന്നു ലെന്നിസൺ ‘പ്രാർത്ഥന’ എന്ന തലെ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിര്ിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും 
വയതിയാനങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ട്. പച്ചലവള്ളലത്ത വീഞ്ഞാക്കിത്തീർക്കാനും, അന്ധനു കാഴ് ച 
നൽകാനും, മരുഭൂമിലയ മലർവാെിയും വര്ണ്ട നിലലത്ത നീർത്തൊകവം ആക്കി മാറ്റാനും, കെലിലന ഉണങ്ങിയ 
നിലമാക്കിത്തീർക്കാനും, സൂര്യതനയും ചന്ദ്രതനയും സവസ്ഥാനത്തു നിശ്ചലമാക്കി നിർത്താനുമുള്ള അത്ഭുതശക്തി 
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട.് സകലതിനും കാര്ണഭൂതൻ ദദവമാകുന്നു. അതമര്ിക്കയിലല യുക്തിവാദികളായ പഠിപ്പുള്ള മലയാളികൾ 
തപാലും ഈ പ്രപഞ്ചസതയങ്ങൾ അംഗീകര്ിക്കയിലല്ലങ്കിലും, എതന്നയും നിങ്ങതളയും ജീവിപ്പിക്കുന്നതും സകലതിതനയും 
ചലിപ്പിക്കുന്നതും തലാകലത്ത നിയന്ത്രിച്ചു ഭര്ിക്കുന്നതുമായ അദൃശയകര്ം ദദവത്തിതെതാലണന്ന് ഓർത്താലും! ‘ദ ദലഫ ്
ഓഫ് എവര്ി ലിവിങ് തിങ് ഈസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻ ് ആസ് ലവൽ ആസ് ദ ലബ്രത്ത് ഓഫ് ഓൾ മാൻദകൻ ്’ (തജാബ് 
12:10). 

മതനാഹര്മായ ര്ണ്ടു പ്രാർത്ഥനകളുലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൂെി പറഞ്ഞുലകാണ്ടു ഞാനിതിവിലെ ഉപസംഹര്ിക്കുന്നു. 
പുര്ാണത്തിലല പ്രഹ്ലാദന ്ഒര്ിക്കൽ ഭഗവാൻ പ്രതയക്ഷലപ്പട്ട് ഇഷ്ടമുലള്ളാരു വര്ം തചാദിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലകാടുത്തു. 
‘തലന്ന ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ശത്രുക്കൾക്കാർക്കും ഒരു തദാഷ്വം വരുത്തരുതത’: പ്രഹ്ലാദന് ഈശവര്തനാടുള്ള അതപക്ഷ ഇതു 
മാത്രമായിരുന്നു. ശത്രുക്കൾക്കു തപാലും നന്മ വര്ലട്ടലയന്നു ചിന്തിക്കുന്ന നിസവാർത്ഥസുന്ദര്മായ പ്രാർത്ഥന. ഇങ്ങലന 
പ്രാർത്ഥിയ്ക്കാൻ നമുക്കിന്നു കഴിയുതമാ? ‘നിങ്ങളുലെ ശത്രുക്കലള തേഹിപ്പിൻ’ എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിലെ ഉപതദശത്തിലെ 
ലപാരുളും മലറ്റാന്നല്ലതല്ലാ. അനയതര്ാടു പകയും വിതദവഷ്വം ശത്രുതയും അസൂയയുലമാലക്ക മനസ്സിൽ ലവച്ചു 
പുലർത്തിലക്കാണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ദദവാര്ാധനകളുമതല്ല നാമിന്നു നെത്തിലക്കാണ്ടിര്ിക്കുന്നത്? പ്രാർത്ഥനകൾ 
ലകാണ്ടും ദദവലത്ത കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്ാണ് അധികം തപരും. അടുത്ത പ്രാർത്ഥന നമുലക്കല്ലാം 
സുപര്ിചിതമായിട്ടുള്ള ലൂതക്കാസിലെ സുവിതശഷ്ത്തിൽ പറയുന്ന പര്ീശതെയും ചുങ്കക്കാര്തെയും പ്രാർത്ഥനയാണ്. 
പര്ീശൻ തലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഓതര്ാന്നും എടുത്തുപറഞ്ഞു നീതീകര്ിച്ചുലകാണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ചുങ്കക്കാര്തനാ, ദൂര്ത്തു 
നിന്നുലകാണ്ടു സവർഗത്തിതലയ്ക്കു തനാക്കാൻ തപാലും തുനിയാലത മാറത്തെിച്ച് ‘ദദവതമ, പാപിയായ എതന്നാടു 
കരുണയുണ്ടാകണതമ’ എന്നു പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. സവർഗം തകൾക്കുന്ന മധുര്മതനാജ്ഞമായ വിശവാസിയുലെ 
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന! ദദവം ചുങ്കക്കാര്ലെ പ്രാർത്ഥന തകട്ടു. നീതീകര്ിക്കലപ്പട്ടവനായി അവലെ വീട്ടിതലയ്ക്കു 
തപായി. 

പാപതമാചനം പ്രാപിക്കാലതയുള്ള ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ദദവം തകൾക്കയില്ല. ‘ഞാൻ എലെ 
ഹൃദയത്തിൽ അകൃതയം കരുതിയിരുന്നുലവങ്കിൽ കർത്താവ തകൾക്കയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദദവം തകട്ടിര്ിക്കുന്നു’ എന്നു 
സങ്കീർത്തനക്കാര്ൻ പാെിയിര്ിക്കുന്നു. 

പ്രാർത്ഥനയുലെ അവാചയമായ മലറ്റാരു മധുര്ാനുഭവം അതു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങലള അതുലയമായ സതന്താഷ്വം സമാധാനവം 
ലകാണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു. തകാെിക്കണക്കിനു ത ാളർ ലകാടുത്താൽതപ്പാലും ലഭിക്കാത്ത അഭൗമികമായ 
ആനന്ദവം സമാധാനവം തലന്നയാണിത്. ഈ സതയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാലത ദപശാചികമായ കടുത്ത 
നിര്ാശയുലെ അന്ധകാര്ാനുഭവത്തിൽ കൂെി കെന്നുതപാകയും, ര്ക്ഷാമാർഗലമതന്നാണം ആത്മഹതയലയത്തലന്ന 
ആതേഷ്ിച്ചു ജീവിതം തള്ളിനീക്കുകയും ലചയ്യുന്ന ആയിര്മായിര്ം മനുഷ്യര്ിന്നു തലാകത്തിലുണ്ട.് ദദവവിശവാസികൾ 
തപാലും ഉണ്ടിതിൽ. തകർന്നു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യലര്ലയല്ലാതമാർത്തു നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദവദയശാസ്ത്രത്തിന ്
അസാധയമായ തര്ാഗസൗഖയവം ഇന്നു പ്രാർത്ഥനയാൽ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള സതയവം നാം മറക്കാതിര്ിക്കുക. 

വിശവവിഖയാത കഥാകാര്നായിരുന്ന ലിതയാ തൊൾതറായി പ്രാർത്ഥനലയപ്പറ്റി ഇങ്ങലന പറഞ്ഞു, ‘പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓതര്ാ 
അവസര്ത്തിലും നിങ്ങളുലെ ഹൃദയത്തിനു പുതിലയാരു ഉതത്തജനവം ജീവിതത്തിനു പുതിലയാരു അർത്ഥവം കിട്ടുന്നു’. 
നമ്മുലെ വിലതയറിയ ജീവിതത്തിന് ഇന്ന് ഒരു അർത്ഥതമാ ലക്ഷയതമാ ഉതണ്ടാ? നമ്മുലെ ഈ ജീവിതയാത്ര എതങ്ങാട്ട്? 
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ദദവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവലര് ബുദ്ധിമാന്മാര്ായി ദദവം വിലയിരുത്തിയിട്ടുമുണ്ടതല്ലാ. അടുത്ത അതമര്ിക്കൻ 
ദവസ് പ്രസി ൊയി തിര്ലഞ്ഞടുക്കലപ്പട്ടിര്ിക്കുന്ന ദമക്ക് ലപൻസ് ദദവഭക്തനാലയാരു ര്ാഷ്് ട്രീയതനതാവാകുന്നു. ആ 
ആത്മദചതനയം അതേഹത്തിലെ മുഖത്തു ദർശിക്കുകയും ലചയ്ാം. പ്രാർത്ഥനയാണ് എലെ പ്രതിപാദയവിഷ്യം. നമ്മുലെ 
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തവണ്ടിയും കുടുംബത്തിനു തവണ്ടിയും മറ്റുള്ളവരുലെ നന്മകൾക്കു തവണ്ടിയും പാപത്തിലെ വഴികളിൽ 
നശിച്ചുലകാണ്ടിര്ിക്കുന്ന യുവതലമുറകൾക്കു തവണ്ടിയും നമ്മുലെ നാെിനും ഇന്തയയ്ക്കു തവണ്ടിയും അതമര്ിക്കയ്ക്കു തവണ്ടിയും 
തലാകര്ാഷ്് ട്രങ്ങൾക്കു തവണ്ടിയും മനുഷ്യവർഗത്തിനു തവണ്ടിയും തലാകസമാധാനത്തിനു തവണ്ടിയും നമുക്കു 
പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഗുരുതര്ങ്ങളായ തര്ാഗങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടലപ്പടുന്നവരുലെ സൗഖയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിവിധങ്ങളായ 
വിഷ്മസന്ധികളിലൂലെ കെന്നുതപാകുന്നവരുലെ വിടുതലുകൾക്കും സമാധാനത്തിനും തവണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വര്ാവന്ന 
തര്ാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സംര്ക്ഷണത്തിനു ദദവാനുഗ്രഹത്തിനും തവണ്ടിയും നമുക്കു 
പ്രാർത്ഥിക്കാം. 

 


