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താഴ ്മയ ും്സൗമയതയ ും 

തതാമസ ്ഫിലിപ്പ , റാന്നി 

 

മന ഷ്യസവഭാവത്തിലല് ഏറ്റവ ും് ഉൽകൃഷ് ്ടമായ് സവഭാവങ്ങളിൽ് ഒന്നാക ന്ന ് താഴ ്മ.് മന ഷ്യലെ്
തേവന്മാൊക്കി് മാറ്റുന്ന് ഉോത്തമായ്ഈശ്വെസത്തയാണിത .് താഴ ്മ് എന്ന ് പറഞ്ഞാൽ് ഒെ ് വക്
ബലഹീനതതയാ് അപകർഷ്താതബാധതമാ് പാവത്തപ്പകടനതമാ് ഭീെ തവതമാ് ഒലക്കയാലണന്നാണ ്
അധികമാളുകളുും് ഇന്ന ് ധെിച്ചിെിക്ക ന്നത .് മറ്റുള്ളവെ ലട് പാേങ്ങൾ് ലതാട്ടുവന്ദിക്ക ന്നതതാ്
നിലത്തിെിക്ക ന്നതതാ്വില്ക റഞ്ഞ്വസ ്പ്തങ്ങൾ്ധെിച്ചു്നടക്ക ന്നതതാ്അല്ല്അലതതന്നാർക്ക ക.്
താഴ ്മയ ും് സൗമയതയ ും് സ തനഹത്തിതേയ ും് കാെ ണയത്തിതേയ ും് ആത്മശ് ദ്ധിയ തടയ ും്
മന ഷ്യതവത്തിതേയ ും് ഈശ്വെസാക്ഷാൽക്കാെമാക ന്ന .് സതയവ ും് വിശ് ദ്ധിയ ും് തപാല ള്ള്
ശ്ക്തിയ ണ്ട ്ഇതിന ും. 

തലാകത്തിൽ് ജീവിച്ചിെ ന്നതിതലക്ക ും് ഏറ്റവ ും് വലിയ് താഴ ്മയ ും് സൗമയതയ ും് ഉണ്ടായിെ ന്ന്
ഏകവയക്തി്ദേവപ പ്തനായ്തയശ് പ്കിസ ത വാക ന്ന .്സർവതലാകത്തിതേയ ും്ഉടയവനായ്ദേവും്
തമ്പ ൊന ്ഒെ ്പശ് ലത്താഴ ത്തിൽ്തിെ അവതാെും്ലെയ്യുവാൻ്ലതല്ലുും്ദവമനസയും്ഇല്ലായിെ ന്ന .്
ലപസഹാലപ്പെ ന്നാളിന ്മ മ്പായി്താൻ്ഒെ ക്കിയ്അത്താഴവിെ ന്നിൽ്ലവള്ളലമട ത്ത ്ശ്ിഷ്യന്മാെ ലട്
കാൽകലള് കഴ കിത്ത ടയ ക്ക ന്നതിന ും് തയശ് വിന ് യാലതാെ ് മാനതക്കട ും് ഇല്ലായിെ ന്ന .്
തലാകെെിപ്തത്തിതലക്ക ും് ഏറ്റവ ും് വലിയ് താഴ ്മ് തലേ് ശ്ിഷ്യന്മാെ ലട് കാൽകലള് കഴ കിയ്
തയശ് വിലേ് ഈ് സ തനഹശ് പ്ശ്ൂഷ്യല്ലാലത് മലറ്റന്താക ന്ന ? പ്കിസ ത വിലേ്
അന യായികലളന്നഭിമാനിക്ക ന്ന് ഇന്നലത്ത് ആത്മീയതനതാക്കന്മാർക്ക ും്
സ വിതശ്ഷ്തവലക്കാർക്ക ും്വീണ്ട ും്ജനനും്പ്പാപിച്ചു്ജീവിക്ക ന്ന്ദേവമക്കൾക്ക ും്തയശ് വിലേ്ഈ്
താഴ ്മയ ലട് ആത്മാവിൽ് ജീവിക്ക വാൻ് ഇന്ന ് കഴിയ ന്ന തണ്ടാ? ‘നിങ്ങലളത്തലന്ന് തശ്ാധന്
ലെയ ്വിൻ’. 

ഉപതേശ്ിക്ക കയ ും് ഉൽതബാധിപ്പിക്ക കയ ും് ലെയ ത് കാെയങ്ങലളല്ലാും് തലാകത്തിലേ് മ മ്പിൽ്
പ്പാവർത്തികമാക്കിക്കാണിച്ച് ഏക് വയക്തിയ ും് തലാകെക്ഷകനായ് പ്കിസ ത വാക ന്ന .് ഇന്നലത്ത്
അധികും് ആത്മീയതനതാക്കന്മാെ ും് സ വിതശ്ഷ്തവലക്കാെ ും് തയശ് പ്കിസ ത ് ലെയ ത്
ശ് പ്ശ്ൂഷ്കലളാന്ന ും് മന ഷ്യർക്ക ് ലെയ്യാലത് സ ഖതലാല പതയില ും് പ്പതാപങ്ങളില ും് മ ഴ കി്
ജീവിക്കയതല്ല് ലെയ്യുന്നത ? പ്കിസ തീയവിശ്വാസും് മന്ദീഭവിച്ച ് മ െടിച്ചുതപാകാന ള്ള് പ്പധാനകാെണും്
ഉപതേഷ് ടാക്കന്മാെ ലട് പ്പവൃത്തിയില്ലാത്ത് പ്പസുംഗങ്ങളുും് സ തനഹതമാ് തസവനതമാ് കാെ ണയതമാ്
താഴ ്മതയാ്മന ഷ്യതവതമാ്ജീവിതത്തിൽ്ഇല്ലാത്ത്ഉപെിപ്ലവമായ്മതഭക്തിയ മാക ന്ന ്എന്ന ള്ളതിന ്
സുംശ്യും് തവണ്ട.് ദേവത്തിന ് തവണ്ടി് ആത്മസമർപ്പണും് ലെയ ത ് പ്കിസ ത വിലേ് ആത്മാവിൽ്
ജീവിക്ക ന്ന് എല്ലാ് സതയപ്കിസ തീയവിശ്വാസികളുും് അനയൂനമായ് താഴ ്മയ ും്
സൗമയതയ മ ള്ളവൊക ന്ന .് പ്പശ്സ തനാലയാെ ് ദഹന്ദവഭക്തന ും് എഴ ത്ത കാെന ും് ഇങ്ങലന്
പറഞ്ഞ :്“A man of God is firmly grounded in humility and is filled with charity''. 

തയശ് ് പറഞ്ഞ :് ‘ഞാൻ് സൗമയതയ ും് താഴ ്മയ ും് ഉള്ളവനാകയാൽ് എലേ് ന കും് ഏറ്റുലകാണ്ട ്
എതന്നാട ്പഠിപ്പിൻ’്എന്ന .് പ്കിസ ത വിലേ്അന യായികളുലട്െ മലില ള്ള്ന കും്ഇലന്നന്താക ന്ന ? 
സാക്ഷാൽ് പ്കിസ ത വിലേ് താഴ ്മയ ും് സൗമയതയ ും് തലന്നയാതണാ് അത ? എന്താക ന്ന ്
ആത്മീയതനതാക്കന്മാെ ലട് ഇന്നലത്ത് മ ഖമ പ്േ? ഇന്നലത്ത് അധികും് ആത്മീയതനതാക്കന്മാെ ും്
ദേവും്നൽകിയിെിക്ക ന്ന്സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ്ഉന്നതഭാവും്പ ലർത്തി്ജീവിക്ക ന്നവെതല്ല? 

തയശ് ് ശ്ിഷ്യന്മാതൊട ് പറഞ്ഞ :് ‘നിങ്ങളിൽ് ഒന്നാമൻ്ആക വാൻ് ഇച്ഛിക്ക ന്നവൻ് എല്ലാവർക്ക ും്
ോസൻ്ആതകണും.് മന ഷ്യപ പ്തൻ് ശ് പ്ശ്ൂഷ്് ലെയ്യിപ്പാനല്ല, ശ് പ്ശ്ൂഷ്ിപ്പാന ും്അതനകർക്ക ് തവണ്ടി്
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തലേ് ജീവലന് മറ വിലയായി് ലകാട പ്പാന മതപ്ത് വന്നത ’് എന്ന .് ശ് പ്ശ്ൂഷ്ിപ്പാന ും് വിട്ടുവീഴ ്െകളുും്
തയാഗങ്ങളുും് അന ഷ് ഠിച്ചു് ജീവിക്ക വാന ും് ഇന്ന ് ദേവമക്കൾ് തയ്യാറലല്ലന്ന ്
ലതളിയിച്ചുലകാണ്ടിെിക്ക ന്ന .് തപെിന ും് പ്പശ്സ തിക്ക ും് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക ും് തവണ്ടിയ ള്ള്
കിടമത്സെങ്ങളുും് തപാൊട്ടങ്ങളുും് തർക്കങ്ങളുും് കലഹങ്ങളുും് തകസ കളുലമാലക്ക് ഇന്ന ്
പ്കിസ തീയസഭകലള് അശ് ദ്ധമാക്കി് ദേവാത്മദെതനയമില്ലാത്ത് ഭൗതികപ്പസ്ഥാനങ്ങളാക്കി്
മാറ്റിലക്കാണ്ടിെിക്ക ന്ന . 

വിനയാനവിതൊയ്മന ഷ്യർക്ക ്മാപ്തതമ്മറ്റുള്ളവലെ്ആത്മാർത്ഥതതയാട ്കൂടി്സ തനഹിക്ക വാന ും്
തസവിക്ക വാന ും്കഴിയ കയ ള്ളൂ.്മറ്റുള്ളവലെ്െക്ഷിക്ക വാന ും്ദേവത്തിൽ്നിന്ന മ ള്ള്കൃപകളുും്
അന പ്ഗഹങ്ങളുും്പ്പാപിച്ചു്ജീവിക്ക വാന ും്ആപ്ഗഹിക്ക ന്ന ലവങ്കിൽ്പ്കിസ ത വിലേ്താഴ ്മയ തടയ ും്
സൗമയതയ തടയ ും്ആത്മാവിൽ്നാും്ജീവിതച്ച്മതിയാകയ ള്ളൂ. 

ജീവിതത്തിൽ് ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ് പെിലസിച്ചിെ ന്ന് പലെ ും് പെിപൂർണമായ്
വിനയമ ള്ളവൊയിെ ന്ന .്ഇന്തയയ ലട്െണ്ടാമലത്ത്പ്പധാനമപ്ന്തിയായിെ ന്ന്ലാൽ്ബഹേൂർ്ശ്ാസ പ്തി്
ഒെിക്കൽ് തലേ് പൂതന്താട്ടത്തിൽ് ക ഴികലളട ത്ത ് ലെടികൾ് ലവച്ചുലകാണ്ടിെിക്കയായിെ ന്ന .്
അതപ്പാൾ്ക തറയാളുകൾ്അതേഹത്തിലേ്അട തത്തക്ക ്വന്ന ്‘ഞങ്ങൾ്പ്പധാനമപ്ന്തിലയ്കാണാൻ്
വന്നതാണ , ഈ്വിവെും്അതേഹലത്ത്ഒന്നറിയിക്കാതമാ’്എന്ന ്തൊേിച്ചു.്അല്പതനെും്കാത്തിെിക്കൂ, 
ഞാൻ് അതേഹലത്ത് വിളിച്ചുലകാണ്ട വൊലമന്ന ് അതേഹും് അവതൊട ് പറഞ്ഞ .് അവലെ്
കൂട്ടിലക്കാണ്ട ് അതേഹും് വീട്ടിതലക്ക ് തപായി.് ദകകാല കലളാലക്ക് കഴ കി് ഒെ ് ക ർത്തയ ും്
തധാത്തിയ ും്ധെിച്ചുലകാണ്ട ്അതേഹും്അവെ ലട്മ ൻപിൽ്വീണ്ട ും്പ്പതയക്ഷനായി.് പ്പധാനമപ്ന്തിലയ്
കാണാൻ്ഞങ്ങൾ്ഇവിലട്വന്നിെിക്ക ന്ന്വിവെും്താങ്കൾ്അതേഹതത്താട ്പറഞ്ഞിതല്ല്എന്ന ്അവർ്
അതേഹതത്താട ് തൊേിച്ചു.് നിങ്ങലള് കാണാനല്ല, പ്പധാനമപ്ന്തിലയ് കാണാനാണ ് ഞങ്ങൾ്
വന്നിെിക്ക ന്നലതന്ന ് പെിഭവതത്താലട് അവർ് അതേഹതത്താട ് പറഞ്ഞ .് അതപ്പാൾ് ആ്
പൂതന്താട്ടതവലക്കാെൻ് ഗൗെവപൂർവും് അവതൊട ് പറഞ്ഞ , ‘ഞാൻ് ആക ന്ന ് നിങ്ങളുലട്
പ്പധാനമപ്ന്തി’് എന്ന .് നിങ്ങളാക ന്ന തവാ് ഇന്തയൻ് പ്പധാനമപ്ന്തിലയന്ന ് അത്ഭ തഭാവതത്താട ് കൂടി്
അവർ് അതേഹതത്താട ് തൊേിച്ചു.് അലത് ഞാനാക ന്ന ് ഇന്തയൻ് പ്പധാനമപ്ന്തി് ലാൽ് ബഹാേൂർ്
ശ്ാസ പ്തിലയന്ന ്അതേഹും്അവതൊട ്പറഞ്ഞ .്െിലർ്അതേഹത്തിലേ്പാേും്ലതാട്ടു്വന്ദിച്ചു.്െിലർ്
തല്ക നിച്ചു.്മറ്റു്െിലർക്ക ്േയനീയത്തതാന്നി.്തലേ്പ്പവൃത്തികൾ്കാണാലത്പ റതമയ ള്ള്തമാടി്
കണ്ട ് തലാകും് എലന്ന് പ്പധാനമപ്ന്തിയായി് അുംഗീകെിക്കാതിെിക്ക ന്നതിൽ് തനിക്ക ്
സതന്താഷ്മ ലണ്ടന്ന ും് താൻ് എതപ്പാഴ ും് ലളിതമായ ും് വിനയാനവിതനായ ും്
ജീവിക്കാനാണിഷ് ടലപ്പട ന്നലതന്ന ും് ഇന്തയയിലല് പ്പതിപക്ഷപാർട്ടികൾക്ക ് തപാല ും്
പ്പിയങ്കെനായിെ ന്ന് ലാൽ് ബഹാേൂർ് ശ്ാസ പ്തി് അവതൊട ് പറഞ്ഞ .് മന ഷ്യജീവിതലത്ത് മഹതവും്
ലകാണ്ടലങ്കെിച്ച ്അതിലന്തശ്ാഭായമാനവ ും്ആനന്ദസന്ദായകവ മാക്കി്മാറ്റുന്ന്ദേവപ്പഭയാക ന്ന ്
താഴ ്മ.് ദേവസ തനഹത്തിലേ് യഥാർത്ഥമ ഖമ പ്േയ ും് ഇതാക ന്ന .് എപ്തമാപ്തും് ഇത ് ഇന്ന ്
നമ്മളില ണ്ട ? 

 


