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10
പ്രാർത്ഥനയും

സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ വച്ചു നടത്തെപ്പടുന്നഈശ്വരപ്രാർ�
ത്ഥന ഭരണഘടനെയ്ക്കതിരാെണന്നുപ്രഖ്യാപിച്ചുെകാ�
ണ്ടുള്ളഅേമരിക്കൻസുപ്രീംേകാടതിവിധിയുെട പരസ്പ�
രവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടുതരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണുള�
വാക്കിയത്. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് സേന്താഷവും
സംതൃപ്തിയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, മെറ്റാരു വിഭാഗത്തിന്
സന്താപവും ശുണ്ഠിയുമാണുണ്ടായത്.

1



       

1 ആനുകൂല്യവുംപ്രാതികൂല്യവും

േകാടതിവിധിെയ സ്വാഗതം െചയ്തതിൽ നിരീശ്വരവാ�
ദികളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാ�
ത്തവരും മാത്രമല്ല,ൈദവവിശ്വാസികളും മതഭക്തൻ�
മാരുമായ ഒട്ടനവധി പുേരാഹിതൻമാർകൂടി ഉൾെപ്പടു�
ന്നു. ജൂതപുേരാഹിതൻമാർ തികഞ്ഞസംതൃപ്തിേയാ�
ടുകൂടിയാണ് വിധിെയ സ്വാഗതം െചയ്തത്. പതിമൂന്ന്
യുനിേറ്ററിയൻ പുേരാഹിതൻമാർ കൂട്ടായി പുറെപ്പടുവി�
ച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽഈവിധി ‘ഭരണഘടനാപര�
മായി ഭദ്ര’മാെണന്നു മാത്രമല്ല, ‘മതപരമായ താൽപ�
ര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമാെണന്നു’കൂടി പറയുന്നു. ‘ക്രിസ്ത്യൻ
െസഞ്ച്വറി’യുെട േപ്രാട്ടസ്റ്റൻറുകാരനായ പത്രാധിപർ
ഹാേരാൾഡ് േഫഎഴുതി:

‘പ്രാർഥനെയ നിേരാധിക്കുകയല്ല േകാടതി െചയ്തിട്ടുള്ള�
ത്… പള്ളിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ വിഭ�
ജനത്തിൽഏെതങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ േമധാവിേയാ മേറ്റ�
െതങ്കിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥേരാ ഇടെപടുന്നതിെന മാത്രേമ
േകാടതി നിേരാധിച്ചിട്ടുള്ളു.’ (ജൂൈല 6-ാം തീയതിയിെല
‘ൈടം മാസിക’ േനാക്കുക.).

എന്നാൽ,ഇതിെനതിരായഅഭിപ്രായങ്ങളും െപാന്തി�
വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, േകാടതിയുെട വിധി,
തെന്ന െഞട്ടിപ്പിക്കുകയും ഭയെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തുെവ�
ന്നാണ് ന്യൂേയാർക്കിെല േറാമൻ കാത്തലിക്ക് ബിഷ�
പ്പ്,ഫ്രാൻസിസ് കാർഡിനൽ െസ്പൽമാൻ പറയുന്ന�
ത്. ‘ൈദവികമായ യാെതാരു പാരമ്പര്യത്തിലാേണാ
അേമരിക്കയിെല കുട്ടികൾ ഇത്രയും കാലം വളർത്ത�
െപ്പട്ടുേപാന്നത്,അതിെന്റഹൃദയത്തിനു െകാള്ളുന്ന
അടിയാണിെത’ന്ന് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “നമ്മു�
െട രാജ്യത്തിെന്റഅധ്യാത്മികപാരമ്പര്യത്തിൽ പങ്കുേച�
രാൻ കുട്ടികൾക്ക് സന്ദർഭം െകാടുക്കാതിരിക്കലാണ്”
ഇതിെന്റ ഫലെമന്ന് ഭിന്നാഭിപ്രായെമഴുതിയ ജഡ്ജി
സ്റ്റുർട്ട് തെന്നപ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ചുരുക്കിപ്പറ�
ഞ്ഞാൽ,പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ വച്ച് കുട്ടികൾ പ്രാർഥിക്കാ�
തായാൽഅധ്യാത്മികപാരമ്പര്യവും സന്മാർഗികേബാ�
ധവും നശിക്കുെമന്നും,അങ്ങിെന തങ്ങളുെട കുട്ടികൾ
െതമ്മാടികളായി വളരുെമന്നുമാണ് മതഭക്തൻമാർ
ഭയെപ്പടുന്നത്.



       

2 വിശ്വാസത്തിെന്റപ്രചാരകൻമാർ

സുപ്രീംേകാടതിയുെട വിധിന്യായം പുറത്തുവരുന്നതുവ�
െര വീടുകളിൽവച്ചും പള്ളികളിൽവച്ചും മാത്രമല്ല,പള്ളി�
ക്കൂടങ്ങളിൽ വച്ചും കുട്ടികൾ പ്രാർഥിച്ചിരുന്നു. അേമരി�
ക്കൻഈശ്വരപ്രാർഥനയ്ക്കു യാെതാരു പഞ്ഞവുമില്ല
എന്നല്ല,അടുത്തകാലത്തായിഈശ്വരപ്രാർഥനയും
മതവിശ്വാസവും വളെരയധികം വർധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വൻ�
കിടക്കാരായ കുത്തകമുതലാളികൾ ജനങ്ങളുെട മത�
വിശ്വാസം വളർത്താൻേവണ്ടിയനുഭവിക്കുന്നത്യാഗം
െചറുെതാന്നുമല്ല. മതസംഘടനകൾക്കും മറ്റു ൈദവീക�
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുംഅവർ നൽകുന്നസംഭാവനകളുെട
തുക െകാല്ലംേതാറും വർധിച്ചുവരികയാണ്.അതിെന്റ
ഫലമായി അേമരിക്കയിൽആധ്യാത്മികേബാധവും
സാൻമാർഗിക നിലവാരവും എത്രേത്താളം വളർന്നിട്ടു�
െണ്ടന്ന് െഫഡറൽബ്യൂേറാ ഓഫ് ഇൻെവസ്റ്റിേഗഷൻ
എന്നസംഘടനയുെട ഡയറക്ടറായഫ്രവർഈയിെട
പ്രസിദ്ധം െചയ്തസ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ േനാക്കി�
യാൽ േബാധ്യമാവും.



       

3 പ്രാർത്ഥനയുെടസംഭാവന

1961-െല പ്രാർത്ഥനയുെട ഫലങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

െകാലപാതകം 8,600
ബലാത്സംഗം 16,010
െകാള്ള 91,660
ഗൗരവംകൂടിയ ബലപ്രേയാഗേകസുകൾ 1,33,020
െചറുകിട േമാഷണം 4,98,100
കാർ േമാഷണം 3,26,000

(ജൂൈല 15-െന്റ ഇന്ത്യൻഎക്സ്പ്രസ്)

പ്രാർത്ഥയുെട ശക്തി വർദ്ധിക്കുംേതാറും കുറ്റങ്ങളുെട
എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഹൂവർ പറയുന്നു:

“കഴിഞ്ഞഅഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുെട രാജ്യ�
ത്തിെല ജനസംഖ്യ ഏഴ് ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്.
എന്നാൽ കുറ്റങ്ങൾ 34ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.”

െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റാരു കാര്യം കൂടി അേദ്ദഹം െവളി�
െപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.അേമരിക്കയിൽ െകാള്ള, െകാലപാത�
കം,ബലാത്സംഗം തുടങ്ങിയ ഗൗരവേമറിയ കുറ്റങ്ങൾ�
ക്കു കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം അറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പട്ടവരിൽ 43ശത�
മാനവും 18 വയസിനു താെഴയുള്ളവരേത്ര.



       

4 സാൻമാർഗികപ്രവർത്തനം

പള്ളിക്കൂടത്തിൽപ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുഅധ്യാത്മിക
പാരമ്പര്യം മുഴുവനും ഉൾെക്കാണ്ടുപുറത്തുകടക്കുന്നവി�
ദ്യാർത്ഥിആദ്യമായി നടത്തുന്ന ‘സൻമാർഗിക പ്രവർ�
ത്തനം’ ഒരു െകാലപാതകേമാ,ബലാത്സംഗേമാ ചുരു�
ങ്ങിയത് ഒരു കാർേമാഷണെമങ്കിലുേമാആയിരിയ്ക്കാെമ�
ന്നേല്ല ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്? □

നവയുഗം, 4-8-1962



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
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6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?

10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽസ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
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