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സത്യവും ശുദ്ധിയുമാണ് ശക്തി 

തത്ാമസ് ഫിലിപ്പ് പാറക്കമണ്ണിൽ, റാന്നി 

മാനവസുംസ് കാരത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ് ടവും ഉദാത്തവമായ മഹനീയഗുണും സത്യമാകുന്നു. 
മനുഷയജീവിത്ന്റത്ത മഹത്വും ന്റകാണ്ടലങ്കരിക്കുന്ന ദിവയപ്രഭയാകുന്നിത്്. സാക്ഷാൽ 
ഈശവരസാക്ഷാൽക്കാരവും ജീവിത്സൗന്ദരയവും സത്യമാകുന്നു. ‘ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്്ത ഈസ് 
ബ്യൂട്ടി’ എന്നു തജാൺ കീറ്്റസ് പറഞ്ഞു. ധനതത്തക്കാളും അധികാരതത്തക്കാളും സകല 
പ്രത്ാപതത്തക്കാളന്റമാന്റക്ക അധികും ശക്തി സത്യത്തിനുണ്ട്. ‘വാട്്ട ഈസ് പവർ ഹയർ 
ദാൻ ട്രൂത്്ത ആെ് പൂരിറ്റി?’ എന്നു സവാമി വിതവകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ ത ാദിച്ചു. 

സത്യും മനുഷയന്റര മാത്രമല്ല, ദദവതത്തയുും ഏന്ററ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധതയാഹന്നാന്റെ 
സുവിതശഷും മൂന്നാും തലഖനത്തിൽ നാമിത്് ഇങ്ങന്റന വായിക്കുന്നു: ‘എന്റെ മക്കൾ 
സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നു തകൾക്കുന്നത്ിതനക്കാൾ വലിയ സതതാഷും എനിക്കില്ല.’ 
‘ട്രൂത്്ത ഈസ് ദ തേറ്റസ്റ്റ് ആെ് തനാബ്്യ ളസ്റ്റ് പ്ളഷർ’ എന്്ന ആതരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്് 
എത്രതയാ സത്യമാകുന്നു. 

എന്റെ ബ്യാലയകാലത്തിതലയ്ക്കു ത്ിരിഞ്ഞു തനാക്കുതപാൾ സത്യസന്ധരായ ധാരാളും മനുഷയന്റര 
അന്റന്നാന്റക്ക നാട്ടിൽ കാണാമായിരുന്നു. ഇന്നവരാരുമില്ല. അവന്റരാന്റക്ക 
കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ ത്ിതരാധാനും ന്റ യ്യന്റപ്പട്ടു തപായിരിക്കുന്നു. പാവനമായ നീത്ിയിലും 
സത്യത്തിലും ജീവിച്ച അവരുന്റട സ്ഥാനത്തിന്നു കാണുന്നതു സവാർത്ഥത്ാല്പരയങ്ങൾക്കു 
തവണ്ടി എന്തും ന്റ യ്യാൻ മടിക്കാത്ത മുഖുംമൂടികളായ ത്ട്ടിപ്പുകാരുതടയുും അധർമ്മികളതടയുും 
ക്രൂരന്മാരുതടയുും യുവത്ലമുറന്റയയാണ്. അവരുന്റട മക്കൾ എത്രയധികും സത്യസന്ധരുും 
സൽഗുണസപന്നരുമായിരിക്കുന്റമന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാവന്നതത്യുള്ളതല്ലാ.  ത്ിവും 
വഞ്ചനയുും അഴിമത്ിയുും അഹങ്കാരവും അക്രമങ്ങളും കാപടയങ്ങളും ഇന്നു മലയാളികളന്റട 
ജീവിത്ദശലിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നാന്റക്കടുത്താൽ തനരു പറയാത്ത മലയാളികന്റള 
എനിക്കറിയാും. അതനകമാളകളതടയുും ജീവിത്ത്തിൽ വക്രത്യ്ക്കു ത്ന്റന്നയാണ് ഇന്നു 
മുൻതൂക്കും. ‘ജീവന്റന ആേഹിക്കയുും നന്മ കാതണണ്ടത്ിനു ദീർഘായുസ്സ് ഇച്ഛിക്കുകയുും 
ന്റ യ്യുന്നവൻ ആര്? തദാഷും ന്റ യ്യാന്റത് നിന്റെ നാവിതനയുും വയാജും പറയാന്റത് നിന്റെ 
അധരതത്തയുും കാത്തുന്റകാള്ളുക; തദാഷും വിട്ടകന്നു ഗുണും ന്റ യ് ക’ എന്നു ദദവും നതമ്മാടു 
കൽപ്പിക്കുന്നു. 

ഒരു കാലത്തു ജാത്ിമത്തഭദന്റമതനയ ജീവിത്ന്റത്ത സത്യും ന്റകാണ്ടലങ്കരിച്ചിരുന്ന നമ്മുന്റട 
മാത്ാപിത്ാക്കന്മാരുന്റട സന്മാർഗസദാ ാരമൂലയങ്ങളും ദദവവിശവാസവന്റമാന്റക്ക 
ഇന്റന്നവിന്റട? അവരുന്റട നിസവാർത്ഥതേഹവും ധാർമ്മികതബ്യാധവും ജീവിത്വിശുദ്ധിയുും 
കുടുുംബ്യജീവിത്ഭദ്രത്യുും സമാധാനവന്റമാന്റക്ക ഇന്റന്നവിന്റട? 

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപായി നീത്ിമാനായിരുന്ന തജാബ്യ ് ഇങ്ങന്റന പറഞ്ഞു, ‘തനരുള്ള 
വാക്കുകൾക്ക് എത്ര ബ്യലും!’ വീണ്ടുും ആവർത്തിച്ചു പറയതട്ട, ഇരുപിതനക്കാളും 
ന്റവള്ളതത്തക്കാളും അഗ്നിതയക്കാളും ആറ്റമിക്ക് എനർജിതയക്കാളന്റമാന്റക്ക ഏന്ററ ശക്തി 
സത്യത്തിനുും വിശുദ്ധിക്കുമാണുള്ളന്റത്ന്ന.് 
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ക്രിസ്തുവിനുും പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപായി ജീവിച്ചിരുന്ന ന്റയശയ്യാ ക്രിസ്തുവിന്റനക്കുറിച്്ച 
ഇങ്ങന്റന പ്രവ ിച്ചു: ‘എന്നാൽ യിശ്ശായിയുന്റട കുറ്റിയിൽ നിന്ന ്ഒരു മുള ന്റപാട്ടിപ്പുറന്റപ്പടുും. 
അവന്റെ തമൽ യതഹാവയുന്റട ആത്മാവ് ആവസിക്കുും. ജ്ഞാനത്തിതെയുും 
വിതവകത്തിതെയുും ആത്മാവ്, ആതലാ നയുതടയുും ബ്യലത്തിതെയുും ആത്മാവ്, യതഹാവ 
ഭക്തിയുന്റട ആത്മാവ ത്തന്ന. അവൻ ദരിദ്രന്മാർക്കു നയായും പാലിച്ചുന്റകാടുക്കയുും 
തദശത്തിന്റല സാധുക്കൾക്കു തനതരാട് വിധി കൽപ്പിക്കയുും ന്റ യ്യുും. ത്ന്റെ വായ് എന്ന 
വടിന്റകാണ്ട് അവൻ ഭൂമിന്റയ അടിക്കുും. നീത്ി അവന്റെ നടുന്റക്കട്ടുും വിശവസ്തത് അവന്റെ 
അരക്കച്ചയുും ആയിരിക്കുും.’ അവന്റെ ത്ിരുവ നസത്യങ്ങൾ വള്ളിക്കുും പുള്ളിക്കുും മാറ്റും 
വരാന്റത് നിറതവറിന്റക്കാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 

ദഹന്ദവമത്ത്തിന്റെ അതസ്സത്തയുും സത്യവും ധർമ്മവമാകുന്നു. ‘സത്യും വദ, ധർമ്മും  ര’ 
എന്നുള്ളത്ാകുന്നു അത്ിന്റെ അടിത്തറ. മഹത്തായ മഹാഭാരത്ത്തിന്റെ സതന്ദശവും ‘യതത്ാ 
ധർമ്മഃ ത്തത്ാ ജയഃ’ എന്നുള്ളത്ാകുന്നു. ഭാരത്ത്തിന്റല ജനതകാടികളന്റട 
ആരാധയപാത്രങ്ങളായ സീത്യുും ശ്രീരാമനുും ഗാന്ധാരിയുും ദശരഥനുും ഹരിശ്ചന്ദ്രനുും 
പ്രഹ് ളാദനുും രതിതദവനുന്റമാന്റക്ക നീത്ിയുതടയുും സത്യത്തിതെയുും ധർമ്മത്തിതെയുും 
കനകസ്തുംഭങ്ങളാകുന്നു. ഭാരത്സുംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവധാരയായി അവർ ഇന്നുും 
പ്രകാശതധാരണി പരത്തിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

സത്യവും നീത്ിയുും ധർമ്മവും ജീവിത്വിശുദ്ധിയുന്റമാന്റക്കന്റക്കാണ്ടു ജീവിത്ന്റത്ത 
ധനയമാക്കിത്തീർത്ത നിരവധി പുണയാത്മാക്കന്റള നമുക്കു ദബ്യബ്യിളിലും ഉടനീളും കാണാും. 
വിസ്താരഭയത്താൽ അത്ിതലക്കു കടക്കുന്നില്ല ഞാനിവിന്റട. 

ഒരു ഭവനത്തിൽ ദദവാനുേഹും ഉണ്ടാകണന്റമങ്കിൽ അത്ിന്റെ അടിത്തറ സത്യവും 
ധർമ്മവമായിരിക്കണും. അത്ിന്റെ തമൽപ്പുര ദദവകൃപ ആയിരിക്കണും. തേഹവും 
കാരുണയവും അത്ിന്റെ വാത്ിലകളമായിരിക്കണും. ‘നിന്റെ ഭാരയ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തു 
ഫലപ്രദമായ മുതിരിവള്ളി തപാന്റലയുും, നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ തമശയ്ക്കു ചുറ്റും ഒലീവദത്കൾ 
തപാന്റലയുമിരിക്കുന്ന’ ജീവിത്ാനുഭവും ഇങ്ങന്റനയുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ നമുക്കു കാണാും. 
അതമരിക്കയിന്റല മലയാളിഭാരയമാതര, നിങ്ങൾ നിങ്ങളന്റട വീട്ടിനകത്തു ഫലപ്രദമാന്റയാരു 
മുതിരിവള്ളി ത്ന്റന്നതയാ? അതമരിക്കൻ മലയാളിഭർത്താക്കന്മാതര, നിങ്ങൾ നിങ്ങളന്റട 
വീട്ടിനകത്തു മധുരഫലും കായ്ക്കുന്റന്നാരു നാരകവൃക്ഷമാതണാ, അതത്ാ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ 
ന്റഞരിഞ്ഞിതലാ? നിങ്ങളന്റട മക്കൾ സത്യസന്ധരുും അനുസരണയുള്ളവരുും 
ദദവാശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമാതണാ? ഇല്ലാന്റയങ്കിൽ അത്ിനുള്ള കാരണും 
ശുഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുും തനരായ പാത്യിൽ നടക്കുവാനുമുള്ള ബുദ്ധിയുും 
ആതലാ നയുും പറഞ്ഞുത്രുകയുും ന്റ യ്യുന്ന ദദവത്തിന്റെ നന്മയുന്റട വഴിയിൽ 
ജീവിക്കുവാൻ മാത്ാപിത്ാക്കൾ അഭയസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്ാകുന്നു. നമ്മുന്റട ജീവിത്ന്റത്ത 
നന്നാക്കുന്നതുും നശിപ്പിക്കുന്നതുും നാും ത്ന്റന്നയാന്റണന്നുള്ള സത്യും നാും വിസ്മരിക്കരുത്്. 

മദർ ന്റത്തരസന്റയ തലാകപ്രസിദ്ധയാക്കിത്തീർത്ത ശക്തിവിതശഷും ആ മഹിളാരത്നത്തിന്റെ 
സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിത്മായ തേഹവും ത്യാഗവും തസവനവും കാരുണയവന്റമാന്റക്ക 
ആയിരുന്നു. ഉന്നത്വിദയാഭയാസന്റമാന്നുമില്ലാത്ിരുന്ന ത്മിഴ് നാട് മുഖയമന്ത്രി 
കാമരാജനാടാരുന്റട സത്യസന്ധത്യുും നീത്ിതബ്യാധവമായിരുന്നു തകന്ദ്രമന്ത്രിസഭന്റയ 
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ഒരിക്കൽ ഇളക്കിമറിച്ചത്്. ഏ ന്റക ആെണി ഇന്ന ് ഇതയ മുഴുവനുും അറിയന്റപ്പടുന്ന 
ഉന്നത്വയക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിത്തീർന്നത്ിന്റെ കാരണും അതേഹത്തിന്റെ 
ഭരണദനപുണയതമാ തശഷിതയാ തശമുഷിതയാ അല്ല, പ്രത്ുത്, ജീവിത്ത്തിലടനീളും ത്ിളങ്ങി 
പ്രതശാഭിക്കുന്ന അതേഹത്തിന്റെ ഹൃദയാവർജകമായ സത്യസന്ധത്യാകുന്നു. 

നമ്മുന്റട ആത്മീയജീവിത്ത്തിൽ ഇന്നു സത്യസന്ധത്യ്ക്കുള്ള സ്ഥാനന്റമതാകുന്നു? 
ദദവജനങ്ങളന്റട സവിതശഷമായ ശ്രദ്ധന്റയ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ അത്ിമതനാഹരവും 
അർത്ഥസമ്പൂർണവമായ പ്രാർത്ഥനയിതലക്കു ക്ഷണിച്ചുന്റകാണ്ട് ഞാനിത്് ഇവിന്റട 
അവസാനിപ്പിച്ചുന്റകാള്ളന്റട്ട. ‘യതഹാതവ, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആരു പാർക്കുും? നിന്റെ 
വിശുദ്ധപർവത്തിൽ ആരു വസിക്കുും? നിഷ് കളങ്കനായി നടന്നു നീത്ി പ്രവർത്തിക്കയുും 
ഹൃദയപൂർവും സത്യും സുംസാരിക്കുകയുും ന്റ യ്യുന്നവൻ.’ ഓർക്കുക: സത്യമാണു ശക്തി. 
അത്ിന്റെ വലുംദകയിൽ രക്ഷയുും ആനന്ദവും ഇടുംദകയിൽ മാനവും മഹത്വവമുണ്ട.് 
നാമുും നമ്മുന്റട ത്ലമുറകളും അനുേഹിക്കന്റപ്പടുവാൻ ഹൃദയപൂർവും നമുക്കുും സത്യും 
സുംസാരിക്കാും. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദദവന്റത്ത ആരാധിക്കാും. 
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