3. പപാവങ്ങള: നപാലപപാടട്

നപാരപായണമമേമനപാന

മൂലഗ്രനന ലപാമേമിറപാബലല - വമിക്ടര് ഹഹ്യൂമഗപാ [ഫ്രഞട് കവമി, മനപാവലമിസട്]

 നപാലപപാടട് നപാരപായണമമേമനപാന
മേലയപാള സപാഹമിതത്യതമില് ഭപാവഗഗീത പ്രസപാനതമിനട് മനതൃതതന നല്കമി. കണ്ണുനഗീര്
ത്തുളളമികള (വമിലപാപകപാവത്യന) പ്രസമിദ്ധമേപാണട്.വമിക്ടര് ഹഹ്യൂമഗപായുലട "ലപാമേമിറപാബലല
(Le- Miserables) എന്ന മലപാകപ്രശസ്തമേപായ മനപാവല് മൂന്നട് വപാളത്യങ്ങളമിലപായമി
മേലയപാളതമിമലകട് പരമിഭപാഷലപടുതമി. .
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ഴപാങട് വപാല് ഴപാങട് ദരമിദ്രനപായ മേരനലവട്ടുകപാരന.
വമിധവയപായ സമഹപാദരമിയുന അവരുലട ഏഴുമേകളന അയപാളലട സനരക്ഷണതമിലപായമിരുന.
ഒരു മേഴകപാലതട് ലതപാഴമിലമിലപാലത മുഴുപടമിണമിയമിലകലപടമപപാള സമഹപാദരമിയുലടയുന
കുടമികളലടയുന വമിശപ്പു മേപാറപാന മബകറമിയമില് നമിന്നട് അയപാള ഒരു ലറപാടമി മമേപാഷമിച.
ആ കുറതമിനട് അഞ്ചുവര്ഷന ശമിക്ഷമികലപട ഓങട് വപാല് ഴപാങട്, മൂന്നട് തവണ ജയമില് ചപാടമി.
19 വര്ഷന ജയമില് ശമിക്ഷ അനുഭവമിമകണമി വന.
ജയമില് മമേപാചമിതനപായ അയപാളകട് ആരുന അഭയന ലകപാടുതമില.
ഒടുവമില് ഡമി - പടണതമിലല ലമേതപാന, വമിശപ്പുന ദപാഹവന ലകപാണട് തളര്ന്ന
അമദ്ദേഹതമിനട് അഭയന നല്കുന. അന്നട് രപാതമി ലമേതപാലന്റെ ഭവനതമില് നടക്കുന്ന
സനഭവങ്ങളപാണട്പപാഠഭപാഗന. (19 വര്ഷന ജയമില്വപാസന സമപാനമിച്ച മേനസമിലന്റെ കപാഠമിനത്യന
അയപാളമില് ദുഷമിച്ച ചമിന്തകളണര്തമി).

 പപാഠഭപാഗപാശയന
 കൃതമികള കപാലപാതഗീതവന കപാവത്യവമിസ്മയങ്ങളമേപാകുന്നതമിലന്റെ അനുഭവസപാക്ഷത്യമേപാണട് ഫ്രഞട്
കവമിയുന മനപാവലമിസ്റ്റുമേപായ വമിക്ടര് ഹഹ്യൂമഗപായുലട വമിഖത്യപാത മനപാവലപായ "ലപാമേമിറപാബലല"
(Le–miserables). നപാലപപാടട് നപാരപായണമമേമനപാന ഇതട് ''പപാവങ്ങള'' എന്ന മപരമില്
മേലയപാളതമിമലകട് പരമിഭപാഷലപടുതമിയമിട്ടുണട്. യഥപാര്തത്യങ്ങലള ആസ്പദമേപാകമി രചമിച്ച
മനപാവല് മേനുഷത്യജഗീവമിതതമിലന്റെ മേഹപാ സങ്കടങ്ങലള അടയപാളലപടുത്തുന. .
എലപാകപാലത്തുന പപാവങ്ങളപായമി ജഗീവമിച മേരമിച മപപാകുന്ന മേനുഷത്യരുലട മേഹപാഗപാഥയപാകുന്ന
ഈ കൃതമി മേലയപാള സപാഹമിതത്യമതയുന ഏലറ സതപാധഗീനമിച്ചമിട്ടുണട്.

“ലതറ്റുകളകട് ശമിക്ഷ നല്കുന്ന നമിയമേതമിലന്റെ മലപാകതട് ലതറ്റുകളകട് മേപാപട് നല്കുന്ന
മസ്നേഹതമിലന്റെ നമിയമേന കൂടമിയുലണന്നട് ഈ മനപാവലമിലല പ്രധപാന കഥപാപപാതമേപായ
ഴപാങട് വപാല് ഴപാങട് തമിരമിച്ചറമിയുന. മേപാനവമികതയുന കപാരുണത്യവന പരസ്പര
പുരകങ്ങളപാകുന്നതമിലന്റെ ദൃഷപാന്തങ്ങള പപാവങ്ങളമില് വപായമിലച്ചടുകപാനപാവന."



പ്രധപാന കഥപാപപാതങ്ങള

ഴപാങട് വപാല് ഴപാങട് , ലമേതപാന, മേദന മേഗതപാര് (പരമിചപാരമിക) ,ലമേതപാലന്റെ സമഹപാദരമി.
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അകത്തു കടകപാന മനപാക്കുന്ന പൂച്ചയുലട കളവള്ളതന സതസതയമിലപാതതമേപായ
സസൗമേത്യഭപാവമതപാടു കൂടമി, അനങ്ങപാലത, വമിരല്ത്തുമട് ലകപാണട് പതലക അയപാള
വപാതമിലുന്തമി.(ഴപാങട് )
ഇക്കുറമി എണ്ണ മവണവമിധന ലകപാടുതമിടമിലപാത ഒരു തമിരമിക്കുറമി ലപലടന്നട് ആ
നമിശ്ശബ്ദതയമിടയമില് നഗീണതന ചമിലമമിച്ചതമേപായ ഒരു നമിലവമിളമി പുറലപടുവമിച.
പരമലപാകതട് ലവച്ചട് ഇഹമലപാക കര്മേങ്ങലള വമിചപാരണലയടുക്കുമമപാഴലത തളഞ
കയറുന്നതന ഭയന മതപാന്നമിക്കുന്നതമേപായ കപാഹള ശബ്ദന മപപാലല തമിരുകുറമിയുലട
കരച്ചമിലലപാച്ച അയപാളലട ലചകമിടമിലലച.(ഴപാങട് )
ആ വപാതമില് തമിരുകുറമി ലപലടന്നട് ജഗീവന പുണതപായുന അതട് ലപലടന്നട് ഒരു ഭയങ്കര
ജഗീവമിതന കകലകപാണട് ഒരു നപായലയമപപാലല എലപാവമരയുന ഏഴുമന്നല്പമികപാനുന
ഉറങ്ങമികമിടക്കുന്നവലര ഉണര്തമി അപകടന അറമിയമികപാനുന മവണമി കുരയ്ക്കുന്നതപായുന
ഏതപാണ്ടു മതപാന്നമി.(ഴപാങട് )
രണ്ടു ലചന്നമിക്കുമുള്ള രക്ത നപാഡമികള ലകപാലലന്റെ രണട് കൂടങ്ങള മപപാലല ആഞ്ഞടമിക്കുന്നതട്
അയപാള മകട്ടു.(ഴപാങട് )
ഒരു ഗുഹയമില് നമിന്നട് പുറലപടുന്ന കപാറമിലന്റെ ഇരമിമമിച്ചമയപാടു കൂടമി അയപാളലട മേപാറമിടതമില്
നമിന ശതപാസന മവഗന തള്ളമിവന.(ഴപാങട് )
രണ്ടു നമിമേമിഷമതയട് അയപാള തലന്റെ കപാരത്യന മപപായമി എന തഗീര്ച്ചലപടുതമി.(ഴപാങട് )
ഉപ്പു ലകപാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതമിമേ മപപാലല ആയപാള നമിമന്നടത്തുതലന്ന മേമിഴമിച ലകപാണട് നമിന.
ആ ഒന്നപാമേലത അപകടന അങ്ങലന കഴമിഞ. എങ്കമിലുന അമപപാഴുന അയപാളലട മേനസമില്
ഒരു വലപാത പരമിഭ്രമേമുണപായമിരുന..
ലവള്ളമിസപാമേപാനന പടപാള മേപാറപാപമിലമിട്ടു , ലകപാട വലമിലച്ചറമിഞ, മതപാടന പമിന്നമിട്ടു
നരമിലയമപപാലല മേതമില് ചപാടമികടന്നട് ഒരു പപാച്ചമില് ലകപാടുത്തു.(ഴപാങട് )
മഹപാ, ലമേതപാന മേറുപടമി പറഞ .അമപപാള ലവള്ളമിസപാമേപാനങ്ങളപാണട് നമിങ്ങലള
ബുദ്ധമിമുടമിക്കുന്നതട്? എനമികറമിഞകൂടപാ അലതവമിലടയപാലണന്നട്.(ലമേതപാന)
ഭഗവപാലന, എലന്റെ ഈശതരപാ, അത കട്ടു മപപായമി, ഇന്നലല രപാതമി ഇവമിലട വന്ന മേനുഷത്യന
അത കട്ടു.
അമപപാള ഒന്നപാമേതട് ആ ലവള്ളമിസപാമേപാനന നമ്മുലടയപായമിരുനമവപാ !(ലമേതപാന)
മേദപാന മേഗതപാര് ,"ഞപാന ആ ലവള്ളമിസപാമേപാനന വളലരകപാലന സൂക്ഷമിച മപപാന്നതട് ഒരമികലുന
ശരമിയപായമിടമില. അത പപാവങ്ങളലടയപാണട്. ആ വന്ന മേനുഷത്യന ആരപായമിരുന. കപാഴട്ച്ചയമില്
ഒരു പപാവന(ലമേതപാന)
ഒരു കഷട്ണന അപന ഒരു മകപാപ പപാലമില് എടുത്തു മുക്കുന്നതമിനട് ഒരപാളകട് മേരന ലകപാണ്ടുള്ള
മുളന കയട്ലുന കൂടമി ആവശത്യമേമില.(ലമേതപാന)

➢ ഒരു നല വമിചപാരന തലന്ന, വപാസ്തവന.
➢ ആ മേനുഷത്യന കക്കുക മേപാതമേമല ലചയ്തുള . ഹപാ എലന്റെ ഭഗവപാലന അതട് വമിചപാരമിക്കുമമപാള
എനമികട് തടമി വമിറയ്ക്കുന.
➢ മുനമപര് നപാലപാമേലതപാരപാളലട കഴുത്തു പടമമേല് പമിടമികുടമിയമിരമിക്കുന. ആ മുനമപര്
മപപാലഗീസുകപാരപാണട്, മേമറ ആള ഴപാങട് വപാല് ഴപാങട്.
➢ കുണമിതലപട്ടുന തഗീലര അമേര്ന കഴമിഞമേമിരുന്ന ഴപാങട് വപാല് ഴപാങട് ഈ വപാകട് മകട
ഉടലന അമരന്ന മേടമില് തല ലപപാകമി.
➢ ഞപാന നമിങ്ങളകട് ലമേഴുകുതമിരമികപാലുകള തന്നവമലപാ. മേറ്റുള്ളവലയമപപാലല തലന്ന അവയുന
കടമി ലവള്ളമിയപാണട്. നമിശ്ചയമേപായുന നമിങ്ങളകട് അവയമില് നമിന്നട് ഇരുനറട് ഫ്രപാങ്കട് കമിട്ടുന.
നമിങ്ങളലട മുളകളന കയയയ്ലുകളന എടുതട് കൂടതമില് നമിങ്ങള എന്തുലകപാണട് കൂടമി
ലകപാണ്ടുമപപായമില ! (ലമേതപാന)
➢ ഴപാങട് വപാല് ഴപാങമിലന്റെ കണ്ണു രണ്ടുന മേമിഴമിഞമപപായമി.( അനുപ്രമയപാഗന)
● രപാതമി തപാന കഴമിചകൂടമിയ ഒരു വൃദ്ധ മേതപാചപാരത്യലന്റെ അടുകല് നമിനന തനമിക്കു
കമിടമിയതപാണട് ആ സമപാനലമേന്നട് - അങ്ങനയമല?(ഴപാങട് )
➢ എലന്ന വമിടപാന മപപാകുന എനള്ളതട് വപാസ്തവന തന്നമയപാ ? ഏതപാണ്ടു പുറമതക്കു
മകളകപാത ഒലരപാച്ചയമില്, ഉറകതമിനമിടയമില് സനസപാരമിക്കുന്ന വമിധന അയപാള പറഞ.
➢ മസ്നേഹമിതപാ - ലമേതപാന പറയപാന തടങ്ങമി- നമിങ്ങള മപപാകുന്നതമിനു മുമട് ഇതപാ നമിങ്ങളലട
ലമേഴുകുതമിരമി കപാലുകള എടുകപാന.(ലമേതപാന)
➢ തമികചന അമരന്നട് ഒരു പപാവയുലട മേപാതമിരമി അയപാള ആ രണ്ടു ലമേഴുകുതമിരമി വമിളക്കുകള
കയമില് വപാങ്ങമി.(ഴപാങട് )
➢ ലമേതപാന പറഞ : നമിങ്ങള സമേപാധപാനമതപാടു കൂടമി മപപാവക. കൂടതമില് പറയലട എലന്റെ
മസ്നേഹമിതപാ, ഇനമി ഇമങ്ങപാട്ടു വരുമമപാള നമിങ്ങളകട് മതപാടതമിലൂലട കടന
മപപാരണലമേന്നമില ലതരുവമിമലക്കുള്ള വപാതമിലമിലൂലട തലന്ന എമപപാഴുന വരുകയുന
മപപാവകയുന ലചയപാന. രപാതമിയുന പകലുന ഒരു നഗീകമിയമിരമിക്കുന്നതട് കുടപാലത അലതപാരമികലുന
പൂടമിയമിടുകയമില.(ലമേതപാന)
➢ ഒരു സതത്യവപാനപായമിരമിക്കുവപാന ഈ ക്ഷണന ഉപമയപാഗലപടുത്തുലമേന്നട് നമിങ്ങള പ്രതമിജ
ലചയമിട്ടുള്ളത മേറകരുമത, ഒരമികലുന മേറന മപപാകരുതട്.(ലമേതപാന)


പ്രമയപാഗസവമിമശഷത


➢
➢
➢

ഉപ്പു ലകപാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതമിമേ മപപാലല അയപാള നമിമന്നടത്തു തലന്ന മേമിഴമിച ലകപാണ്ടു നമിന.
രൂപപരമേപായ അവത്യക്തത ഴപാങട് വപാല് ഴപാങമില് ഉണപായമി. ഉള്ളമിലല ഭയന.
തലന്റെ സതതതന നമിര്വചമികപാനപാവപാത അവസ.
ഉപട് അലമിഞ തഗീരുന്ന മപപാലല തപാനുന ഇലപാതപാവലമേന്ന മതപാന്നല്.

മലപാതമിലന്റെ ഭപാരത്യ - കബബമിള പരപാമേര്ശന - കദവകല്പനകള അനുസരമിക്കുന്നവലന
കദവന സനരക്ഷമിക്കുന, അനുസരമികപാതവര്കട് ജഗീവമിതന നഷലപടുന.

 ഞപാന ലവള്ളമി സപാമേപാനന വളലര കപാലന സുക്ഷമിച മപപാന്നതട് ഒരമികലുന
ശരമിയപായമിടമില .അതട് പപാവങ്ങളമടയപാണട്.
➢ വമിലപമിടമിപ്പുള്ളവ ഒരപാളമടത മേപാതമേപായമി സൂക്ഷമിക്കുന്നതട് ശരമിയല.
➢ ആരുന ഒന്നമിമന്റെയുന ശപാശതതരപായ ഉടമേസരല,
➢ തങ്ങളലട ജഗീവമിതപാമയപാധനതമിനു മേരന ലകപാണ്ടുള്ള മുളന കയട്ലുകളന മേതമി.
➢ പപാവങ്ങളകട് ലഭമിച്ചപാല് ഉപകപാരമേപാകുന
➢ കദവതമിലന്റെ വസ്തു വകകള എലപാവര്ക്കുന ഒരുമപപാലല അവകപാശലപടതട് .
➢ മേപാനുഷമിക നന്മയമില് ഈന്നമിയ തലന്റെ ജഗീവമിതതമില് ഇതരന ഭസൗതമികവസ്തുകളകട്
സപാനമേമില.
➢ അധമികപാരതമിലന്റെ അടയപാളമേപാണട് സതകപാരത്യസതതട്. വസുകധവ കുടുനബകന എന്ന
ദര്ശനന പ്രപാവര്തമികമേപാവന്നമിടതട് സതകപാരത്യ സതതട് സമൂഹ സതതപായമി മേപാറുന..
➢

➢

➢
➢
➢
➢

എലന്റെ മസ്നേഹമിതപാ- ഇനമി ഇമങ്ങപാടട് വരുമമപാള………………………..കൂടപാലത
അലതപാരമികലുന പൂടമിയമിടുകയമില.

എലപാവമരയുന ഒരുമപപാലല സതഗീകരമിക്കുന്ന മമേപാണ്സമിമനര് ബമിയപാങട് വവനന(ലമേതപാന)
പപാപമിമയപാടട് ലപപാറുക്കുക എന്നതട് മേപാനവമികതയുലട പരമകപാടമി.
ലമേതപാലന്റെ മേപാനവമികത, ഴപാങമിലന നന്മയുലട പ്രതഗീകമേപായമി കപാണുന.
മസ്നേഹവന കപാരുണത്യവന ജഗീവമിതലത ഭയരഹമിതമേപാക്കുന.
മനര്വഴമിയമില് സഞരമിക്കുക. ജഗീവമിതതമില് വളഞ്ഞ വഴമികള ഉമപക്ഷമിക്കുക.
ജഗീവമിതലത തറന്ന പുസ്തകമേപാക്കുക.

➢ ഒരു സതത്യവപാനപായമിരമികപാന ….…..മേറകരുമത ഒരമികലുന മേറന മപപാകരുതട്.
➢ തമിന്മയട് ഴപാങമിനട് മമേല് ഇനമി അവകപാശമേമില.
➢ തലന്റെ പ്രതമികരണതമിലൂലട ഴപാങട് നന്മ വഴമിയമിമലകട് തമിരമിയപാന
പ്രതമിജലയടുതമിട്ടുണപാവലമേനന ഈ തമിരമിച്ചറമിവട് ദ്രുതഗതമിയമില് നടക്കുലമേന ലമേതപാന,
കരുതന.
➢ ഴപാങമിനട് , ലമേതപാന നല്കമിയതട് സതത്യസന്ധതയുലടയുന മേനുഷത്യ മസ്നേഹതമിലന്റെയുന
ലമേഴുകുതമിരമികപാലുകള - ലവളമിച്ചതമിമലക്കുള്ള വഴമി
➢ മേനുഷത്യമേനസ്സുകലള മേപാറമിലയടുകപാന നമിമേമിഷങ്ങള ലകപാണട് കഴമിയുന.
➢ തന്നമില്നമിന്നട് നന്മ പ്രതഗീക്ഷമിക്കുന്നവര് ഉലണങ്കമില് ഒരപാള തമിന്മയമിമലകട് തമിരമിച നടക്കുക
യമില.

➢ പരമലപാകതട് ലവച്ചട് ഇഹ മലപാക കര്മങ്ങലള ……………………………….അയപാളലട
ലചകമിടമിലലച. .
➢ 'ഇഹമലപാക - പരമലപാകന- സങ്കലന.
➢ പരമലപാകന - നന്മയുമടയുന കപാരുണണൃതമിമന്റെയുന മലപാകമേമതയതട്.
➢ അവമിലട തലന്റെ പ്രവര്തമികള വമിചപാരണ ലചയലപടുലമേന്നട് ഭയക്കുന.

പ്രവൃതമിയമിലല നത്യപായപാനത്യപായങ്ങള ഇഹമലപാകതട് പമിടമികലപടമിലലങ്കമിലുന
പരമലപാകതട് ലവളമിലപടുലമേന്ന മതപാന്നല് ഭയപാനകമേപായമി അനുഭവലപടുന..
➢ മലപാഹ വപാദത്യമേപായ കപാഹള ശബ്ദന സനഗഗീതപാത്മകമേപാലണങ്കമിലുന ഉച്ചസപായമിലുള്ള ശബ്ദന
ഒരു വമിളമിച്ചറമിയമികലപാണട്.
➢ തമിരമി കുറമിയുലട ശബ്ദന തപാന കുറവപാളമിയപാലണന്നട് വമിളമിച്ചറമിയമിക്കുന്നതട് മപപാലലയുന
ജഗീവമിതതമിലല നന്മയമിമലക്കുള്ള സനഗഗീതമേപായുന അനുഭവലപടുന.
➢ പപാല് തന്ന കകയ്ക്കു തലന്ന കടമിക്കുന്ന പപാമട് (അഭയന തന്ന ലമേതപാലന്റെ ഭവനതമില് നമിന
തലന്ന മമേപാഷണന) ആമണപാ എന്ന ചമിന്ത ഴപാങമിലന മവടയപാടുന.

➢

 കഥപാപപാതനമിരൂപണന

മമേപാനസമിമനത്യര്( ലമേതപാന)- മേപാനവമികതയുലട മേഹനഗീയ രൂപന
(പ്രധധാനധാശയങ്ങളളിവലെ വമെതധാന,എന്ന ഭധാഗഗം വധായളിക്കുക)

 സമന്ദേശന കലണതപാന
➢ ഴപാങട് വപാല് ഴപാങമിലന്റെ പ്രവൃതമി സമൂഹതമിലന്റെ കണ്ണമില് കുറകരമേപാലണങ്കമിലുന ലമേതപാന,
അതട് കുറമേപായമി കപാണുന്നമില. പപാപമികമളപാടു ലപപാറുക്കുക -ലമേതപാലന്റെ പ്രവൃതമി ഴപാങമിനട്
ആശതപാസവന സമേപാധപാനവന നല്കുന.
➢ സമൂഹന വപാതമിലുകള ലകപാടമിയടക്കുമമപാള മേനുഷത്യനട് വളഞ്ഞ വഴമികള
സതഗീകരമിമകണമിവരുന. കുറവപാളമിലയ ആരുന സതഗീകരമിക്കുകയുന അനഗഗീകരമിക്കുകയുന ലചയ്യുന്നമില.
➢ ജഗീവമിത സപാഹചരത്യവന സപാമൂഹമികപാവസയുന മേനുഷത്യലന ലതറമിമലകട് നയമിക്കുന. ജഗീവമിത
പ്രയപാസങ്ങലള മേറമികടകപാന കഴമിയപാലത വരുമമപാള പലരുന വളഞ്ഞ വഴമിയമിലൂലട സഞരമികപാന
നമിര്ബന്ധമിതരപാവന.
➢ എലപാവമരയുന ഒരു മപപാലല കപാണപാനുന എലപാന എലപാവര്ക്കുമേപായമി പങ്കുവയപാനുന
കഴമിയുന്നമിടമതപാളന പൂടപാത വപാതമില് നന്മയുലട വപാതമിലപാകുന.
➢ മസ്നേഹവന കപാരുണത്യവന ജഗീവമിതലത മേമനപാഹരമേപാക്കുന.
➢ അധമികപാരതമിലന്റെഅടയപാളങ്ങളപാണട് സതകപാരത്യസതതട്. മേപാനവമികതയുന സമഹപാദരത്യവന
പ്രവര്തമിക്കുന്നമിടതട് സതകപാരത്യസതതട് (ലവള്ളമി സപാമേപാനങ്ങള) സമൂഹസതതപായമി മേപാറുന.
➢ ഇവമിലട വന്നട് ആശതസമിക്കുന്നതപാമരപാ, ആ ആളമടത മേപാതമേപാണട് ഈ ഭവനന.
➢ നമിങ്ങളക്കുള്ള മപരട് എലന്റെ സമഹപാദരന എന്നപാണട്. എനമിക്കുള്ളതമിലധമികന നമിങ്ങളകപാണട്
ഇവമിലട പൂര്ണപാവകപാശന.
 പപാവങ്ങള - മനപാവല് പ്രപഞതമിലല അത്ഭുത സൃഷമി
 പപാവങ്ങള - മലപാകസപാഹമിതത്യതമിലല നമിതത്യവമിസ്മയന

“ലചറമിയ കുറതമിനട് വലമിയ ശമിക്ഷ നല്കുന്ന നമിയമേവത്യവസ മേപാതമേല ലതറ്റുകുറങ്ങളകട്
മേപാപട് നല്കുന്ന മസ്നേഹതമിലന്റെ വത്യവസ കുടമി മലപാകത്തുലണന്നട് ഴപാങട് തമിരമിച്ചറമി
യുന്നതമപപാഴപാണട്. നന്മയുലട ലവളമിച്ചന ഴപാങമിമലകട് കടക്കുന്ന ആ ഒലരപാറ മുഹൂര്തന മേതമി
വമിക്ടര് ഹഹ്യൂമഗപാ എന്ന എഴുത്തുകപാരനട് അമേരതതന ലഭമികപാന. എലന്റെ എഴുതമിലുന സതഭപാവ
ഘടനയമിലുന ചമിന്തയമിലുന സതപാധഗീനന ലചലുതമിയ പുസ്തകമേപാണട് പപാവങ്ങള"
ഇ. ഹരമികുമേപാര്(നന്മയുലട കപാലന അസ്തമേമിച്ചമിടമില)

 ഉപട് പ്രതമിമേ-മലപാതമിലന്റെ ഭപാരത്യ- കബബമിള പരപാമേര്ശന
സപായമിപട് വമിശുദ്ധമനപാടട് സന്ദേര്ശമിച. മസപാദപാന മഗപാമമേപാ എന്ന
സലലതതമിയമപപാള ചമിരമിക്കുന്ന ഒരു സഗീലയ കപാണപാന ഇടയപായമി. അടുതട് ലചന്നട്
മനപാകമിയമപപാള അതട് ഒരു ലവളത പ്രതമിമേ ആയമിരുന.
സപായമിപട് കഗഡമിമനപാടട് പ്രതമിമേലയപറമി മചപാദമിച. ഇതട് മലപാതമിലന്റെ ഭപാരത്യ-ഉപട് പ്രതമിമേ
എന്നട് കഗഡട് വമിശദഗീകരമിച. അത്ഭുതന മതപാന്നമിയ സപായമിപട് പ്രതമിമേമയപാടട് മചപാദമിച. നഗീ
ആരട് ?എന്തു പറമിയതപാണട് ? പ്രതമിമേ മചപാദമിച ,നഗീ ഒരു കമിസ്തത്യപാനമിയമല , കബബമിള
വപായമിച്ചമിടമിമല.എന്നമിടട് പ്രതമിമേ കഥ പറഞ :
ഞപാന മലപാതമിലന്റെ ഭപാരത്യ. ഞപാനുന എലന്റെ ഭര്തപാവന ഞങ്ങളലട രണ്ടു ലപണ്മേകളന
മസപാദപാന മഗപാമേപായമില് സുഖമേപായമി കഴമിയുകയപായമിരുന. ഒരമികല് കദവദൂതന എതമി ,ഈ
മദശന നശമിപമികപാന മപപാകുനലവന്നട് അറമിയമിച. ആലകയപാല് ദൂലര കപാണുന്ന
മേലമുകളമിമലകട് ഓടമി രക്ഷലപടപാന നമിര്ബന്ധമിച.
ദൂതന ഞങ്ങലള കകപമിടമിച്ചട് പടണവപാതമില്കല് ലകപാണട് വന്നട് തമിരമിഞ
മനപാകപാലത ഓടമി രക്ഷലപടുകലയന്നട് പറഞ. ഞങ്ങള ഓടമി. ഇടയട് ഉമപക്ഷമിചമപപാകുന്ന
സമതമിലനപറമി ഓര്തമപപാള ഞപാന ലവറുലത ഒന്നട് തമിരമിഞ മനപാകമി.
അങ്ങലനഞപാന ഈ മകപാലന ആയമി.
കദവതമിലന്റെ കലനകളമില് നമിന്നട് വത്യതമിചലമിച്ചട് ജഗീവമിക്കുന്ന എലപാവര്ക്കുനഒരു
പപാഠമേപാണട് ഈ ഞപാന. കദവതമിലന്റെ കല്പനയട് (സ്നേപാനന) കഗീലഴ്പെടട് ഒരു വമിശുദ്ധജഗീവമിതന
നയമിക്കുക. (സപായമിപട് പ്രതമിമേയുലട കദന കഥ മകട നമിമേമിഷന തലന്റെപപാപങ്ങള ഓര്ത്തു
മപപായമി. ലഹരമി പദപാര്തങ്ങള നുണഞ ലകപാണമിരുന്ന സപായമിപട് അത വലമിലച്ചറമിഞ്ഞട്
ലചയ്തുമപപായ പപാപങ്ങള ഏറ്റുപറഞ്ഞട് ഒരു വമിശുദ്ധ ജഗീവമിതതമിനപായമി തലന്നതലന്ന
സമേര്പമിച. മലപാകതമിലല മമേപാഹങ്ങള ലവടമിഞ്ഞട് ഒരു വമിശുദ്ധ ജഗീവമിതതമിനപായമി
നലമതലന്ന സമേര്പമികപാന എന്നട് ഓര്മമിപമിച)

 കദവ കല്പനകള അനുസരമിക്കുന്നവലന
കദവനസനരക്ഷമിക്കുന,അനുസരമികപാതവര്കട് ജഗീവമിതന നഷലപടുന.
ലമേതപാനുന ഴപാങട് വപാല് ഴപാങന ഉപ്പുപ്രതമിമേയുന-"പപാവങ്ങളമിലല"
കഥപാസന്ദേര്ഭവമേപായമി മചര്തട് വപായമികപാന.

തയപാറപാകമിയതട് :
സുരരേഷഷ് അരേരീരകധാടഷ് (9562521509)
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