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ആത്മഹത്യ
ആത്മഹത്യ എന്നതു മനുഷ്യേലാകത്തിൽ മാത്രം
കാണെപ്പടുന്ന ഒരു വിേശഷസംഭവമാകുന്നു. െപ
െട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന മേനാവികാരങ്ങെള നിയമനം െച
യ്യുന്നതിനു മനസിനു പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ശക്തി ഇല്ലാ
താകുേമ്പാളല്ലാെത ആത്മഹത്യ സാധ്യെപ്പടുന്ന
തല്ല. പക്ഷിമൃഗാദികൾ ജീവിതയുദ്ധെത്തപ്പറ്റി യാ
െതാരു വിധത്തിലും ആേലാചിക്കാത്തതുെകാണ്ടും
അവയ്ക്കു് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തതിനാലും േസ്വ
ച്ഛേപാെല ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടു
ക്കുന്നതിന്നു അവയ്ക്കു തീെര സാധിക്കുന്നില്ല. ഇഷ്ട
െപ്പടുന്ന സംഗതികൾ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിന്നുള്ള
ശക്തിയും തന്നിമിത്തം ആത്മഹത്യക്കുള്ള പ്രാപ്തി
യും മാനുഷികബുദ്ധിയുെട വളർച്ചെയ അനുസരിച്ചി
രിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചക്കനുസാരമായാണു് മനുഷ്യ
േലാകത്തിൽ മാത്രം കാണെപ്പടുന്ന സുേബാധമി
ല്ലായ്മയും (ചിത്തഭ്രമം) സംഭവിക്കുന്നതു്. ചിത്തഭ്രമ
വും ആത്മഹത്യയും തമ്മിൽ വളെര േചർച്ചയുണ്ടു്.
മനഃശ്ശക്തിെയ അധികരിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരുബുദ്ധി
ശക്തി മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ആത്മഹത്യ
മുതലായ വിേശഷസംഭവങ്ങൾ അവയുെട ഇടയിൽ
കാണെപ്പടുന്നില്ല.
ബുദ്ധിശക്തിയുെട
വളർച്ചേയാടു കൂടിയാ
ണു് ആത്മഹത്യ സാ
ധ്യെപ്പടുന്നതു്. പരിഷ്ക്കാ
രം വർദ്ധിക്കുന്നേതാ
ടുകൂടി ആത്മഹത്യയു
െട സംഖ്യയും വർധി
ക്കുന്നു. ഏറ്റവും പരി
ഷ്ക്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള
രാജ്യങ്ങളിലും സമുദാ
യങ്ങളിലും ആകുന്നു
എച്ച്. േമാർസല്ലി
ആത്മഹത്യ ധാരാളം കാണെപ്പടുന്നതു്. ആത്മഹ
ത്യെയപ്പറ്റി എച്ച്. േമാർസല്ലി (H. Moreselli) എന്ന
പണ്ഡിതൻ എഴുതീട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ േചർത്തു കാ
ണുന്ന പരിേശാധന കണക്കിൽ (statistics) നിന്നു്
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യുേറാപ്പിെല ഏതു രാ
ജ്യത്തും ആത്മഹത്യേക്കസ്സുകളുെട സംഖ്യ ക്രമമായി
കൂടിവന്നിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം.
പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിലാണു ഇതു അധികം ഉണ്ടാകു
ന്നതു് എന്നു മാത്രമല്ല അവിെടത്തെന്നയും ഈ കൃ
ത്യം അധികം സംഭവിക്കുന്നതു് ഉയർന്നതരം വിദ്യാ
ഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുെട സമുദായത്തിലാണു്.
‘േമാർസല്ല’ ഇതിേലയ്ക്കും ശരിയായ െതളിവുകൾ
ഹാജരാക്കിട്ടുണ്ടു്. എത്രയും പ്രാഥമികമായ വിധ
ത്തിലാണു് ഒരു സമുദായം ജീവിക്കുന്നതു്, എത്രയും
അപരിഷ്കൃതന്മാരാണു് ആ സമുദായത്തിെല അംഗ
ങ്ങൾ, അത്രയും കുറവായിേട്ട ആ സമുദായത്തിൽ
ആത്മഹത്യയും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. സമുദായം അഭ്യുന്ന
തിെയ പ്രാപിയ്ക്കയും, സാമുദായികവാസം കൂടിക്കൂടി
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിവരികയും െചയ്യുേമ്പാൾ ആത്മ
ഹത്യയുെട സംഖ്യയും ക്രേമണ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഒരു േദാഷമാണു് ഇതു് എന്നു്
ആരും ശഠിയ്ക്കയില്ല. പ്രാഥമികവും തന്നിമിത്തം പ്ര
കൃത്യാനുസാരവും ആയ രീതിയിൽനിന്നു ജീവിതസ
മ്പ്രദായം വളെര വ്യത്യാസെപ്പട്ടുവരികയും അകാ
ലമായും അത്യധികമായുമുള്ള മാനസിക പരിശ്രമ
ങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയും അതിന്നനുസാരമായ കാ
യികപരിശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിയ്ക്കുയും, അളവറ്റ ആഗ്ര
ഹേത്താടും അപരിമിതമായ ഉത്സാഹേത്താടും കൂടി
പണത്തിന്നും ബഹുമാനത്തിന്നും േവണ്ടി മനുഷ്യർ
െചയ്യുന്ന അസാമാന്യപരിശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരി
കയും അേതാടുകൂടി അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളായ നാശ
ങ്ങളും ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും സംഭവിക്കുേമ്പാൾ അവെയ
നിവാരണം െചയ്കേയാ നിയന്ത്രണം െചയ്കേയാ െച
യ്യുന്നതിനു് മനസ്സിന്നു ശക്തി ഇല്ലാെത വരികയും,
െചയ്യുേമ്പാൾ മനഃശ്ശക്തിെയ അധികരിച്ചു ബുദ്ധിശ
ക്തിക്കു് ഭ്രമണമുണ്ടാകുന്നതിൽ എന്താണു് അത്ഭുത
െപ്പടുവാനുള്ളതു്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ആത്മ
ഹത്യയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതു വളെര പരിതാ
പകാരം തെന്ന എങ്കിലും അത്ഭുതജനകമാെണന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. േമല്പറയെപ്പട്ട സംഗതികൾ പരിഷ്കൃ
തജനങ്ങളുെട ബാഹ്യമൂല്യമുള്ള തലസ്ഥാന പട്ടണ
ങ്ങളിൽ അധികം ശക്തിേയാെട കാണെപ്പടുന്നു;
ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെന്ന, ഈ സംഗതികൾ അധി
കം ബാധിക്കുന്ന കൂട്ടരുെട ഇടയിൽ ആത്മഹത്യ
യും അധികരിച്ചു കാണുന്നു.
നീതിശാസ്ത്രക്കാരന്നു് ആത്മഹത്യെയപ്പറ്റി പറയാനു
ള്ളതു് എന്താെണന്നു് ഇനി ആേലാചിച്ചു േനാക്കാം.
ഭയേത്താടുകൂടിയ ഒരു െവറുപ്പാണു് ‘മരണ’െമന്നു
േകൾക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു് ആദ്യമായുണ്ടാകുന്ന സ്വാ
ഭാവികവികാരം കല്പിച്ചുകൂട്ടി ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്ത
െന മൃതിെപ്പടുത്തി എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു
കലശലയായ ഭയവും അസഹനീയമായ െവറുപ്പും
േതാന്നുന്നു. ആത്മഹത്യ എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന അതു് അപ്രകൃതവും ഭയങ്കരവും ആയ ഒരു
നീചകൃത്യെമന്നു ഉടെന േതാന്നുന്നു. ആത്മഹത്യ
െചയ്തവെന്റ മൃതശരീരം പള്ളിയ്ക്കകത്തുള്ള ശവപ്പറ
മ്പിൽ അടക്കം െചയ്തുകൂെടന്നു വിധിച്ചിട്ടുള്ള കൃസ്ത്യാ
നികളുെട നടപടിയും, തെന്നത്താൻ തുങ്ങിമരിച്ചവ
െന്റ േപ്രതത്തിന്നു മുക്തിയില്ലാെത അതു് അന്യർക്കു
േദ്രാഹം െചയ്തുെകാണ്ടു് അലഞ്ഞുനടക്കുെമന്നു നമ്മു
െട ഇടയിലുള്ളവിശ്വാസവും, ആത്മഹത്യെയപ്പറ്റി
നമുക്കു െപാതുവിൽ േതാന്നിയിരിയ്ക്കുന്ന െവറുപ്പിന്നു
മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. പുരാതനയവനരുെട
ഇടയിലും ആത്മഹത്യ നികൃഷ്ടെമന്നു വിധിക്കെപ്പട്ടി
രുന്നു. പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു് അനാവശ്യമായി വി
ഘ്നം വരുത്തുന്നു എന്നുള്ള ന്യായത്തിേന്മൽ ആത്മ
ഹത്യ െചയ്തുെവന്നു ബഹുമാനപുരസ്സരം സാധാരണ
െചയ്യെപ്പടാറുള്ള ശവദാഹക്രിയ വിധിക്കെപ്പട്ടിരു
ന്നില്ല.
പേക്ഷ, ഈ വിഷയത്തിൽ തത്വജ്ഞാനികളുെട
മതം മുൻപ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു പണ്ടുപേണ്ട വി
പരീതമായിട്ടാകുന്നു. യവനതത്വജ്ഞാനികളിൽ
പല വർഗ്ഗക്കാരും ആത്മഹത്യെയ നീതികരിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. ശരിയായ വിലയും കൂലിയും ഇെല്ലന്നു െതളി
യുകേയാ, ദുഃസ്സഹെമന്നു േതാന്നുകേയാ െചയ്താൽ
ജീവിതഭാരം താെഴെവയ്ക്കുക എന്നതു മനുഷ്യർക്കു
പ്രേത്യകമുള്ള ഒരു അവകാശവും അധികാരവും
ആെണന്നാണു് ആ കൂട്ടരുെട വാദം. രാജ്യഭരണവി
ഷയത്തിലും സാഹിത്യക്കളരിയിലും മാന്യസ്ഥാനം
വഹിച്ചിരുന്ന പലതും ഈ അവകാശം ന്യായെമ
ന്നു സമ്മതിച്ചു, ഹൃദയപുരസ്സരം അംഗീകരിച്ചു്, പുർ
ണ്ണമനേസ്സാെട അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു്.
ഉല്പതിഷ്ണുക്കളായ ആധുനികതത്വജ്ഞാനികളുേടയും
േപാക്കു് ആകപ്പാെട ഈ വഴിയ്ക്കു തെന്ന അല്ലേയാ
എന്നു സംശയിയ്ക്കുന്നു. ആത്മഹത്യെയപ്പറ്റി താൻ
എഴുതിട്ടുള്ള പ്രബന്ധത്തിൽ ഹ്യൂം (Hume) എന്ന വി
ശ്വവിശ്രുതനായ പണ്ഡിതൻ അതു് എേപ്പാെഴല്ലാം
നീതികരിയ്ക്കെപ്പടാെമന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘മനുഷ്യ
ജീവെന യേഥഷ്ടം ഇല്ലായ്മെചയ്യുന്നതിന്നുള്ള അധി
കാരം ൈദവത്തിന്നു മാത്രേമ ഉള്ളു എേന്നാ, ആത്മ
ഹത്യെചയ്യുന്നതു ൈദവത്തിെന്റ അധികാര അതൃ
ത്തികെള അതിലംഘിയ്ക്കുന്നതാെണേന്നാ, പറയു
ന്നതിൽ വല്ല വാസ്തവവുമുെണ്ടങ്കിൽ, തെന്നത്താൻ
മൃതിെപ്പടുത്തുന്നതു മാത്രമല്ല, ആത്മരക്ഷയ്ക്കുെചയ്യുന്ന
പരിശ്രമങ്ങളും കൂടി ൈദേവച്ഛയ്ക്കു വിേരാധമായിട്ടുള്ള
വയും, തന്നിമിത്തം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഒരു
േപാെല ശിക്ഷാർഹങ്ങളും ആയിരിയ്ക്കണം. തെന്റ
തലയിൽ വീഴുവാൻ േപാകുന്ന ഒരു മരത്തിെന്റ ചുവ
ട്ടിൽ നിന്നു ജീവനിൽ െകാതിെയാടുകൂടി മാറിേപാ
കുന്നതും രക്തനാഡികളിൽ കൂടി അശ്രാന്തം ഒഴു
കിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന രക്തത്തിൽനിന്നു അല്പം ഒരു
കത്തിെകാണ്ടു കുത്തി പുറത്തുകളയുന്നതുേപാെല
തെന്ന ശിക്ഷാർഹമായിരിേയ്ക്കണ്ടതാകുന്നു?
അതുെകാണ്ടു്, ഹ്യൂം പറയുന്നതു് ആത്മഹത്യെച
യ്യുന്നതു പാപകരമാെണങ്കിൽ ആത്മരക്ഷയ്ക്കു ശ്ര
മിയ്ക്കുന്നതും പാപമാെണന്നാണു്. പേക്ഷ, ആത്മര
ക്ഷയ്ക്കു ഒരുത്തൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതു് അവനു സ്വാഭാവിക
മായും ആകസ്മികമായും ഉള്ള ഒരു മേനാവികാര
ത്താലാെണന്നും, ആ വികാരം തെന്ന ഒരു പ്രകൃതി
നിയമമായതുെകാണ്ടു് അതു പാപകരമായിക്കൂടാ
എന്നും വാദിയ്ക്കാം. എന്നാൽ ആത്മഹത്യക്കാരനും
അതിന്നു ശരിയായ ഉത്തരം പറയുവാനുണ്ടു്. തനി
യ്ക്കു ഇപ്രകാരം ഒരു മേനാവികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു
എങ്കിൽ കൂടി തീർച്ചയായും ഇേപ്പാൾ ഇെല്ലന്നും,
അതിനാൽ ആത്മരക്ഷയ്ക്കു പകരം ആത്മഹത്യയാ
കുന്നു തന്നിൽ സ്വാഭാവിക ശക്തിയായിത്തീർന്നിരി
യ്ക്കുന്നതു് എന്നും, തന്നിമിത്തം തന്നത്താൻ മൃതിെപ്പ
ടുത്തുന്നതു് തെന്റ കാര്യത്തിൽ ഏതുവിധവും പ്രകൃ
തിനിയമവിരുദ്ധമാകുവാൻ വഴിയിെല്ലന്നും അവൻ
പറയുന്നു. ആകയാൽ ആത്മഹത്യ ഒരിയ്ക്കലും ൈദ
േവച്ഛയ്ക്കു വിേരാധമാകയിെല്ലന്നാണു് ഹ്യൂം വാദിയ്ക്കു
ന്നതു്.
ആത്മഹത്യ പ്രാ
േയണ സമുദായ േസ്ന
ഹത്തിന്നും ആത്മേസ്ന
ഹത്തിന്നു തെന്നയും
വിേരാധമെല്ലന്നാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി
പ്രായം. അന്യർക്കു
യാെതാരുവിധത്തി
ലും യാെതാരു ഗുണ
വും െചയ്യുന്നതിനു പ്രാ
സർ േതാമാസ് മൂർ
പ്തനല്ലാത്തവനും, തെന്റ ജിവിതം അന്യർക്കു മാത്ര
മല്ല തനിയ്ക്കുതെന്നയും ഒരു െവറും ഭാരം മാത്രമായി
ത്തിർന്നീട്ടുള്ളവനും, ജീവിതസുഖങ്ങൾ ഒന്നും തനി
യ്ക്കു് ഇനിേമലിൽ അനുഭാവ്യങ്ങെളല്ലന്നും േനെരമറി
ച്ചും ജീവിതയുദ്ധത്തിൽ മരണാേവദനയ്ക്കും പരാജയ
ത്തിന്നും മാത്രമല്ലാെത താൻ പാത്രവാനെല്ലന്നും
അനുഭവത്താൽ െതളിയിച്ചിട്ടുള്ളവനും, തെന്റ മര
ണത്താൽ തനിയ്ക്കും തെന്റ സമുദായത്തിന്നും നന്മ
യല്ലാെത അേശഷം േദാഷം ഉണ്ടാകുകയിെല്ലന്നു
തീർച്ചയുള്ളവനും ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതയു
ദ്ധം ആത്മഹത്യെകാണ്ടു് അവസാനിപ്പിയ്ക്കുന്നുെണ്ട
ങ്കിൽ അതു് ഒരിയ്ക്കലും െതറ്റാകയിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം
വിവരമായി വിസ്മരിയ്ക്കുന്നു. േനേരമറിച്ചു്, അപ്രകാര
മുള്ള ആത്മഹത്യ ഉചിതവും സമുദായത്തിന്നു ഗുണ
കരവും, സമുദായത്തിൽ ‘ഇത്തിക്കണ്ണി’കളായും വി
ഷബീജങ്ങളായും മാത്രം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഇതരന്മാക്കു്
അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃകയും ആകുന്നു. ഒരു
മാതൃകാരാജ്യേത്തയും സമുദായെത്തയും വിവരിച്ചും
െകാണ്ടു സർ േതാമാസ് മൂർ (Sir Thomas Moor)
എഴുതിട്ടുള്ള ‘യുേട്ടാപ്പിയാ’ (Utopia) എന്ന പുസ്തക
ത്തിൽ, മാറാത്തു് േരാഗത്തിൽ കിടന്നുകഷ്ടെപ്പടുന്ന
േരാഗികെള ആത്മഹത്യയ്ക്കു േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്ന
തു നല്ലതാെണന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജീവിതഭാരം
ദുഃസ്സഹെമന്നു േതാന്നിയാൽ താെഴ െവെച്ചാഴിയു
ന്നതിനു് വിേശഷബുദ്ധിയും, ആേലാചനയും ഉള്ള
മനുഷ്യർക്കുകൂടി സമുദായനിയമപ്രകാരം സ്വാതന്ത്ര
മില്ലാത്തതു കഷ്ടമാെണന്നു കാർൈലൽ (Carlyle)
ഒരിയ്ക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ആത്മത്രാണനം ഒരി
യ്ക്കലും മുടക്കെപ്പടുവാൻ
വയ്യാത്ത ഒരു വിശിഷ്ട
കൃത്യവും ആത്മഹത്യ
എല്ലായ്േപ്പാഴും പ്രകൃ
തിനിയമ വിേരാധവും
പാപവും ആെണന്നു
പറയുവാൻ കാരണം
കാണുന്നില്ല. 1756 മു
ഫഢറിക്ക്
തൽ 1768 വെര യു
േറാപ്പു മുഴുവനുമുണ്ടായിരുന്ന സപ്തവർഷകലഹ
കാലത്തിൽ (Seven years war) ഒരു പ്രധാന ഭാ
ഗക്കാരനും, േപർഷ്യാചക്രവർത്തിയും, ധീരനായ
േയാദ്ധാവും ആയിരുന്ന ഫഢറിക്ക് (Frederick The
Great) എന്ന മഹാനുഭാവൻ ആ യുദ്ധകാലം മുഴുവ
നും, ആത്മഹത്യേവണ്ടിവന്നാൽ െചയ്യന്നതിന്നുള്ള
മുൻകരുതേലാടുകൂടി ഒരു കുപ്പിയിൽ അല്പം വിഷം
ഏതു സമയത്തും ൈകവശം െവച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു
എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. താൻ എേപ്പാെഴങ്കിലും ശത്രുപ
ക്ഷക്കാരാൽ തടവുകാരനാക്കെപ്പട്ടാൽ തെന്ന വീ
െണ്ടടുക്കുന്നതിന്നു തെന്റ രാജ്യത്തിന്നു അതുവെര
ഉണ്ടായ സകലലാഭങ്ങളും വിട്ടുെകാടുക്കുന്നതിന്നു
തെന്റ പ്രജകൾ മടിയ്ക്കിെല്ലന്നും അേപ്പാൾ അതുവ
െര െചയ്ത സകലപരിശ്രമങ്ങളും നിഷ്ഫലങ്ങളാകെമ
ന്നും, ഭയന്നു്, ആ നഷ്ടംകൂടാെത കഴിയ്ക്കുന്നതിേലയ്ക്കു
തടവുകാരനാക്കെപ്പട്ട ഉടെന ആത്മഹത്യെചയ്യു
ന്നതിന്നു ആ രാജേകസരി സർവ്വദാ സന്നദ്ധനാ
യിരുന്നു തെന്റ രാജ്യത്തുനിന്നു നാടുകടത്തെപ്പട്ടവ
നും, അടുത്ത നാട്ടുകാരാൽ ഉപദ്രവിക്കെപ്പട്ടവനും
ആയ ഒരു െതമിേസ്റ്റാക്ലീസ് (Themistocles) എന്ന
അേധന (Athens) രാജ്യത്തിെല പൗരൻതെന്ന സൂ
ക്ഷിച്ചുരക്ഷിച്ചു േപർഷ്യാചക്രവർത്തിേയാടു പ്രവൃത്തി
ച്ചതു് എന്താണു്? േപർഷ്യക്കാർക്കു് അേധനാരാജ്യ
ക്കാേരാടു യുദ്ധം േവണെമന്നും അതിേലയ്ക്കു േവണ്ട
സകല ഗുഢതത്വങ്ങളും അറിയിച്ചുെകാടുക്കണെമ
ന്നും ചക്രവർത്തി അേദ്ദഹേത്താടു് ആവശ്യെപ്പട്ട
േപ്പാൾ, ഉപകാരസ്മരണയും സ്വരാജ്യേസ്നഹവും ഒരു
േപാെല ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഉത്തമപൗരൻ വിഷാശ
നം െകാണ്ടു രണ്ടു പക്ഷക്കാെരയും മുഷിപ്പിക്കാെത
യും തെന്റ മനഃസ്സാക്ഷിെയ കുലെപ്പടുത്താെതയും
കഴിച്ചു. അേദ്ദഹെത്ത ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരു കുറ്റം
പറയും? അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മഹത്യ പാപകരെമ
ന്നു് എങ്ങിെന വിധിയ്ക്കും? ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളില്ലാ
െതയും തെന്റ ജിവിതത്തിൽ തിനിയ്ക്കുതെന്ന െവറു
പ്പും നിരാശയും േതാന്നിയതുെകാണ്ടുമാത്രം ആത്മ
ഹത്യെചയ്യുന്ന ഒരുവെന്റ നിവൃത്തിയും, തീെര കുറ്റ
കരവും ഒരിയ്ക്കലും ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്തതും ആെണന്നു
പറയുവാൻ എനിയ്ക്കു ൈധര്യമില്ല. എേന്താ തനിയ്ക്കു
േനരിട്ട ചില േതാൽമകളും, ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും, നഷ്ട
ങ്ങളും സഹിയ്ക്കുന്നതിന്നു പ്രാപ്തനല്ലാെത, േകവലം
ഒരു ഭീരുവിെനേപ്പാെല തെന്റ കുടുംബങ്ങെള ദാരി
ദ്രത്തിലും അനാഥാവസ്ഥയിലും നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം
വിട്ടുെകാണ്ടു് ആത്മഹത്യെചയ്യുന്ന ഒരുവെന നാം
നിഷ്കാരുണ്യം കുറ്റെപ്പടുത്തണം. എന്നാൽ മാറാ
ത്ത ചില േരാഗങ്ങളാൽ വളെര കഷ്ടെപ്പടുന്നവനും,
താൻ തനിയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരുേപാെല െവറും
ഭാരം മാത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുെണ്ടന്നും തെന്റ നാശം
രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഒരുേപാെല ഗുണാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു കാര
ണമാകുെമന്നും പൂർണ്ണേബാദ്ധ്യം വന്നിട്ടുള്ളവനും
ആയ ഒരുവൻ ആത്മഹത്യെചയ്യുന്നതിന്നു മുതിർ
ന്നാൽ ആ േകസ്സു വിചാരണ െചയ്യുന്ന നിഷ്പക്ഷ
പാതിയായ ജഡ്ജി നിഷ്ക്കാരുണ്യം പ്രവൃത്തിയ്ക്കരു
തു്. ക്ഷമേയാടും ധീരതേയാടും കൂടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ
സകലതും സഹിയ്ക്കുന്നവൻ വളെര ബഹുമാനനീ
യൻ എന്നതു നിർവ്വിവാദം തെന്ന. സങ്കടേത്താടും
അരിഷ്ടകേളാടും മല്ലിടുന്ന ഒരു ധീരേനയും ൈധര്യ
വാനായ ഒരു േയാദ്ധാവിേനയും നാം ഒരുേപാെല
ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ നിശ്ചലമായ ധീരത
കാണിക്കുന്നതു് ഒരുത്തെന്റ മുറയല്ല. അതില്ലാത്ത
വൻ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ തൃഷ്ണതയില്ലാത്തവനു
മല്ല. ധിരനായിരിയ്ക്കുന്നതു വളെര വിശിഷ്ടവും വിേശ
ഷവും തെന്ന. പേക്ഷ, ധീരനല്ലാതിരിയ്ക്കുന്നതു സാ
ധാരണവും മാനുഷികവും ആകുന്നു. ഒരുത്തൻ ധീര
തേയാടും ക്ഷമേയാടും കൂടി ഒരു ഭാരം വഹിക്കുന്നു.
മെറ്റാരുത്തൻ എടയ്ക്കുെവച്ചു് അക്ഷമനായി വീഴുന്നു.
ആദ്യത്തവെന നാം അഭിനന്ദിയ്ക്കയും ബഹുമാനിയ്ക്ക
യും െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, രണ്ടമെത്തവെന നാം പുച്ഛി
യ്ക്കേയാ കുറ്റെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല. ഒരുത്തൻ
നമ്മുെട ബഹുമാനത്തിന്നും മെറ്റാരുത്തൻ നമ്മു
െട സഹതാപത്തിന്നും പാത്രമാകുന്നു. ആത്മഹ
ത്യ എങ്ങിെന ആയാലും ആത്മഹത്യതെന്ന. അതു
െകാണ്ടു അതു് എേപ്പാഴും പാപംതെന്ന എന്നുപറ
യുന്നവേരാടു കൂടി ഞാൻ േയാജിക്കുന്നില്ല. കണ്ണടച്ചു
അപ്രകാരം വിധിക്കുന്നതു് സൂക്ഷ്മാവേലാകന വിദ
ഗ്ദ്ധതയില്ലാത്തതുെകാണ്ടാെണന്നാണു് എെന്റ വി
ശ്വാസം.
ആത്മഹത്യ ഭീരുത്വത്തിെന്റ ഫലമാെണന്നു സാധാ
രണ പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടു്. ഭീരുത്വത്താൽ ഉണ്ടായ
ആത്മഹത്യേക്കസ്സുകളും ധാരാളം ഉണ്ടു്. ധീരത
േയാടുകൂടി തടസ്സങ്ങേളാടുമല്ലിട്ടു ക്ഷമേയാടുകൂടി
ഫലപ്രാപ്തിയ്ക്കു കാത്തിരിയ്ക്കുന്നതിന്നു ശക്തിയില്ലാ
ത്ത ഒരുവന്നു് എെന്തങ്കിലും ഒരു േദാഷം േനരിടു
ന്നു. അയാൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മനഃശ്ശക്തികൂടി
ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാതാകുകയും ‘രണ്ടുമുഴം കയറ’ല്ലാെത
യാെതാരു േമാചനമാർഗ്ഗവുമിെല്ലന്നു എങ്ങിേന
െയാ ഒരു വിശ്വാസം വരികയും െചയ്യുന്നു; അവസാ
നം അയാൾ ആത്മഹത്യയിൽ ശരണം പ്രാപിയ്ക്കു
ന്നു. ധീരനും ക്ഷമാബലമുള്ളവനും ആയ മെറ്റാരു
ത്തൻ ഇേത സന്ദർഭത്തിൽതെന്ന സകലപ്രതിബ
ന്ധങ്ങേളാടും െപാരുതിജയിയ്ക്കുകയും ഒരു പുതിയ
ജീവിതം വളെര ആശേയാടും സമാധനേത്താടും കൂ
ടിതുടങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. തെന്റ പുള്ളികളുെട പണം
മുഴുവൻ അനാവശ്യമായി ചിലവുെചയ്തു പാപ്പരാ
യി െവടിെവച്ചുമരിക്കുന്ന ഉണ്ടികക്കാരൻ ഭീരുവും
അയാളുെട കൃത്യം തീർച്ചയായും വളെര നീചവും
ആകുന്നു. എന്നാൽ ‘െതമിേസ്റ്റാക്ലീസ്സി’െന േപാ
െല അഗാധമായി ആേലാചിച്ചു ആവശ്യെമന്നുറച്ചു
മാനെത്തയും മനഃസ്സാക്ഷിേയയും രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു
േവണ്ടി ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നുവെന ഭീരുെവന്നു പറ
യുവാനും അയാളുെട കൃത്യം നീചെമന്നു തീർച്ചെപ്പ
ടുത്തുവാനും വളെര സൂക്ഷിക്കണം. സങ്കടത്തിൽനി
ന്നും സന്താപത്തിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുന്നതിന്നു്
ആത്മഹത്യെചയ്യുന്നവെന്റ ഉേദ്ദശം അവനു സാ
ധിക്കുന്നുെണ്ടാ എന്നുള്ള േചാദ്യത്തിന്നു് ഉത്തരം
പറയുേമ്പാൾ ആത്മാവു്, മരണാവസാനമുള്ള ഭാ
വി മുതലായ പലവിഷയങ്ങെളപറ്റിയും പ്രസ്ഥാപി
േക്കണ്ടിവരുന്നതുെകാണ്ടും അതിേലക്കു തല്ക്കാലം
ഒരുക്കമില്ലാത്തതിനാലും ആ േചാദ്യം ഇവിെട എടു
ക്കുന്നില്ല.
കാര്യസ്ഥിതി ഇങ്ങെന ഒെക്ക ആെണങ്കിലും ആത്മ
ഹത്യ െചയ്യുന്നതു് ഏറക്കുെറ െതറ്റുതെന്നയാണു്.
സാധാരണ ഒരുവൻ ആത്മഹത്യ െചയ്യുേമ്പാൾ
താൻ തെന്ന തെന്റ ജീവിതെത്ത കുറ്റെപ്പടുത്തുക
യും മിക്കവാറും േദാഷസമ്പൂർണ്ണെമന്നു വിധിക്കുയും
െചയ്യുന്നു എന്നാണു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്. പരമ്പര
യായി അനുസരിച്ചു േപാകുന്ന സമുദായനിയമങ്ങ
െള നിരാകരിയ്ക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലാെത ഉടന
ടി ചാടിയും മറ്റും ആത്മഹത്യെചയ്യുന്ന േകസ്സുകൾ
േവേറ ഒരു തരത്തിൽ തെന്നെപടുത്തണം. ഈ
വക ആത്മഹത്യകൾ മിക്കതും മനസ്സില്ലാെതയും,
നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാലും, പരേപ്രരണയാലും മാ
ത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാെണന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ ഈ വക േകസ്സുകൾ ആത്മഹത്യേക്ക
സ്സുകൾക്കു പകരം കുലപാതകേക്കസ്സുകൾ ആയി
ത്തിരുകയും െചയ്യുന്നു. പലേപ്പാഴും ആത്മഹത്യ നീ
ചമായ ഒരു ജീവിതത്തിെന്റ നീചമായ ഒരു അന്ത്യ
മാകുന്നു. ചിലേപ്പാൾ അതു വിശിഷ്ടമായ ജീവിത
ത്തിെന്റ നീചമായ അന്ത്യമായുംവരാം അപൂർവ്വം
ചിലേപ്പാൾ ആത്മഹത്യ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ജീവിത
ത്തിെന്റ വിശിഷ്ടമായ ഒരു അന്ത്യവും ആകാറുണ്ടു്.
അധികഭാഗവും അതു് നീചമായ ഒരു ജിവെന്റ നീച
മായ അവസാനം തെന്ന ആകുന്നു.
ആത്മഹത്യയുെട ഒരു കണെക്കടുത്തു പരിേശാധി
യ്ക്കുന്നതായാൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങെളപറ്റിയും
അല്പം ചിലെതല്ലം ധരിയ്ക്കുന്നതിന്നു സാധിയ്ക്കുന്നതാ
ണു്. നൂറ്റിന്നുമുപ്പത്തഞ്ചുവീതം േകസ്സുകളിൽ ആത്മ
ഹത്യക്കു കാരണം ചിത്തഭ്രമമാകുന്നു. അസഹ്യ
മായ േദഹപീഢ, ജീവിതത്തിലുള്ള നിരാശ, മദ്യപാ
നം മുതലായ ദുശ്ശീലങ്ങൾ, കുടുംബവഴക്കിൽനിന്നും
മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മേനാേവദ, അപമാനം, ശിക്ഷ മു
തലായവയാണു് പിന്നീടു് ഗണനീയങ്ങളായി കാണ
െപ്പടുന്നതു് ‘കാമിനിമൂലം’ ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കുകൾ
മൂന്നാമതായി വരുന്നു. സാധാരണയായി മനസ്സു്,
ശരീരം, സമ്പത്തു്, സമുദായബന്ധം ഈവക സംഗ
തികളിൽ ഒന്നിൽ അധികം ഇനത്തിൽ പലേപ്പാഴും
എല്ലാറ്റിലും െവകല്യം വന്നിട്ടുള്ളവരാണു് ആത്മഹ
ത്യ െചയ്യുന്നതു്. മദ്യപാനം മുതലായ ദുശ്ശീലങ്ങൾ
ആത്മഹത്യെയക്കാൾ അധികം കുലപാതകത്തി
നാണു് കാരണമുണ്ടാക്കുന്നെതങ്കിലും മദ്യപാനിക
ളായ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ കാണെപ്പടുന്ന നീച
സ്വഭാവങ്ങൾ സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി പകർന്നു കാ
ണുന്നതു് സാധാരണയാകുന്നു. മദ്യപാനം ഒരു മനു
ഷ്യെന്റ മാനസികവും ൈദവീകവും ആയ ശക്തിക
െള നശിപ്പിക്കുന്നു, അതു് തലേച്ചാറിെന അലേങ്കാല
െപ്പടുത്തുകയും ശരീരപീഢയും ജീവിതേത്താടു് ഒരു
െവറുപ്പു് ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതു സമ്പത്തിനു
ശത്രുവും ഭവനസുഖത്തിനു േകാടാലിയും അടിപിടി,
കുലപാതകം മുതലായ േകസ്സുകൾക്കു കാരണവും
ആകുന്നു. അതു പലേപ്പാഴും വ്യസനത്തിന്നും അപ
മാനത്തിന്നും േദഹനാശത്തിന്നും വഴിയാക്കുന്നു.
മദ്യപാനം സകലമനുഷ്യരും ഉേപക്ഷിേയ്ക്കണ്ടതാ
കുന്നു.
അധികം ആത്മഹത്യേക്കസ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമു
ദായത്തിന്നും, രാജ്യത്തിന്നും എെന്തങ്കിലും കാത
ലായ ഒരു തരേക്കടുെണ്ടന്നു തീർച്ചതെന്ന. എങ്കിലും
ഈ ഒരു ഒറ്റസംഗതിമാത്രം അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
രാജ്യങ്ങേളയും സമുദായങ്ങെളയും സാരങ്ങളും നി
സ്സാരങ്ങളും ആയി തരംതിരിയ്ക്കുന്നതു് ഉചിതമായിരി
യ്ക്കയില്ല.
ആത്മഹത്യ കുറ്റകരമായിക്കഴിച്ച ഒരു ജീവിതത്തി
ന്നു് െതളിവാകുന്നു, അതു് അനുകരണീയമായ െത
ളിവെല്ലന്നു തീർച്ച തെന്ന ആത്മഹത്യ ഒരു പുതിയ
ജീവിതത്തിെന്റ തുടക്കമാകുന്നു. പേക്ഷ, ആ പുതിയ
ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന്നു നിവൃത്തിയില്ലാെത താൻ
മരിയ്ക്കുന്നു എന്നു് ആത്മഹത്യക്കാരൻ െവളിെപ്പടുത്തു
ന്നു എങ്കിലും, താൻ തെന്ന ബാഹ്യമായ േപ്രരണ
യില്ലാെത മരിയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് തെന്റ ഭൂതെത്ത പറ്റി
തനിയ്ക്കു തെന്ന വ്യസനവും പുച്ഛവും ഉെണ്ടന്നും, നിർ
വ്വാഹമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നു്
ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുമായിരുന്നു എന്നും,
അതിന്നു തീെര അപ്രാപ്തനായതുെകാണ്ടുമാത്രം
ഈ നീചകൃത്യം െചയ്യുന്നു എന്നും, ഈ പ്രവൃത്തി
യിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. അയാളുെട മന
സ്സു തീേര ഗുണശൂന്യമായിട്ടിെല്ലന്നു തീർച്ചതെന്ന.
അപ്രകാരമായിരുെന്നങ്കിൽ ഈ വ്യസനത്തിന്നും
പശ്ചാത്താപത്തിന്നും എടയില്ലേല്ലാ. തങ്ങളിൽ
തെന്ന കാണെപ്പടുന്ന നാശകരങ്ങളായ നികൃഷ്ട
വികാരങ്ങെള നിഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിന്നു നിവൃത്തിയില്ലാ
ത്തവരും, തങ്ങളുെട ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ കാണെപ്പടുന്ന
അസേന്താഷകരങ്ങളായ സ്വഭാവചാപല്യങ്ങേളാ
ടു മല്ലിടുന്നതിന്നു് േശഷിയില്ലാത്തവരും, അവയിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒന്നിൽേപാലും വീണുേപാകുന്നതു് േദാ
ഷകരമാെണന്നു േബാധമുെണ്ടങ്കിലും ജീവേനാടുകൂ
ടി ഇരുന്നാൽ അപ്രകാരം വീഴാതിരിേയ്ക്കണ്ടന്നതി
ന്നു് അവശ്യം േവണ്ടുന്നതായ മനഃശ്ശക്തി ഇെല്ലന്നു
അറിവുള്ളവരും ആയ സാധുക്കളാണു അധികവും
ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നതു്. തീെര നികൃഷ്ടന്മാരും, കു
ടിലന്മാരും ദുശ്ശീലങ്ങൾക്കുമാത്രം പാത്രവാന്മാരും
ഗുണാംശം തിെര ഇല്ലാത്തവരും ആയ ദുഷ്ടന്മാർ
ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നതല്ല. അതുെകാണ്ടു് ആത്മഹ
ത്യയാൽ ജീവിതഭാരം താെഴ െവയ്ക്കുന്ന സാധുക്ക
േളാടുകൂടി നാം സഹതപിയ്ക്കുകയും അപ്രകാരമുള്ള
സാധുത്വം ഇല്ലായ്മ െചയ്യുന്നതിന്നു േവണ്ടി ശ്രമിയ്ക്ക
യും ആകുന്നു അവശ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്.
□

മംഗേളാദയം
േകരളത്തിെല പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്ര
സാധനാലയം ആണു് മംഗേളാദയം.
അപ്പൻതമ്പുരാനാണു് സ്ഥാപകൻ.
പഴയതും പുതിയതുമായ നിരവധി ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അധ്യാ
ത്മരാമായണം, കൃഷ്ണഗാഥ, കുഞ്ചൻ
നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ, നാ
ടൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പ
ടുത്തിയതു് വായനക്കാെര ആകർഷിച്ചു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

