ലേഖനം

വിശുദ്ധീകരിലേണ്ട വിശവാസങ്ങള്
ല ാണ് ലവറ്റം

ഒരു സന്തുഷ്ട നമെന്ന സ്ഥിതിയില് എത്തിലേരുവാന് നമ്മള് എന്ത് മെയ്യണം?
നമ്മുമെ അനുഗ്രഹത്തിനും ഐകയത്തിനും സൊധാത്തിനുമെതിലര നില്േുന്ന
ഒരു അഗ്രീയസതയെുണ്ട്! അതിമെ വഴികളില് ഒമന്നത്തിലനാോം.
ഒരു രരാശക്തിയുമണ്ടന്നും ആ ആദ്യശക്തി ഗ്രരഞ്ചമത്തയും അതിേുള്ള
സകേമത്തയും സൃഷ്ടിേുമവന്നുെുള്ള വിശവാസംെൂേം െനുഷ്യന് സ്ഥാരിേ, ക
ര്മ്മ്മങ്ങളും ആൊരങ്ങളും ആരാധനകളുെുള്ള സംഘലൊ സംഘെനലയാ സെി
തിലയാ ആണലലാ െതം. ബുദ്ധിേ് എത്തുമരൊത്ത ഒരു അദ്ൃശയലോകെുമണ്ട
ന്നും, െനുഷ്യമെ മ ൌെിക ീവിതത്തിമേ ഗ്രവര്മ്ത്തികള് അവിമെ വിൊരണ
മെയ്യമെെുമെന്നും, വിധിേമെട്ട് െനുഷ്യാത്മാവ് ലെലേ സവര്മ്ഗത്തിേീലോ താ
മഴ നരകത്തിലേലോ അയേമെെുമെന്നും ൂരിരക്ഷെതങ്ങള് വിശവസിേുന്നു.
െരണാനന്തരം രുനരുത്ഥാനലൊ രുനര്മ്ജന്മലൊ രൂരാന്തരലൊ ഉണ്ടാകുമെന്ന
ത ിശ്ചയങ്ങളുെുണ്ട്.
വയതയസ്ന
െതവിശവാസങ്ങളുമെ അെിസ്ഥാനശിേകള് െതഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവ െനുഷ്യ
നിര്മ്മ്മിതൊണ്. എങ്കിേും, ദദ്വദ്ത്തം, ദദ്വവെനം, ദദ്വനിശവസിതം എന്നും
കരുതമെെുന്നു. െനുഷ്യന് എലൊള് ഉണ്ടായി അഥവാ സൃഷ്ടിേമെട്ടു എന്നതിന്
വയക്തൊയ മതളിവില. െനുഷ്യമെ ആദ്ിരൂരവും ാവവും എങ്ങമനയായിരുന്നു
മവന്നും തീരുൊനിേിട്ടില. െനുഷ്യകുേത്തില്, ആശയവിനിെയവും ആരാധനയും
ആൊരവും ആരം ിേ ലനരം സംബന്ധിേും തിട്ടെില.
( ാഷ്, എന്ന രദ്ത്തിന് രേ അര്മ്ത്ഥങ്ങള് ഉമണ്ടങ്കിേും, ആശയവിനിെയത്തിനുള്ള
ഒരു ഉരാധിയാണലലാ. ാഷ്ാെരിഗ്തം െനുഷ്യ ീവിതലത്താെു ബന്ധമെട്ടതാമണങ്കി
േും, ാഷ് എവിമെ എങ്ങമന എലൊള് ഉത്ഭവിേു എന്ന് മതളിയിേിട്ടില. കുമെ ാഷ്
കള് ൊഞ്ഞുലരായിട്ടുമണ്ടങ്കിേും, ഇലൊള് ആൊയിരലത്താളം ാഷ്കള് ഉണ്ടലഗ്ത.
ആംരയ ാഷ്, എഴുത്തു ാഷ്, നാട്ടു ാഷ്, രാരമ്പരയ ാഷ്, െഗ്ന്ത ാഷ്, രാഷ്്ഗ്െ ാഷ് എന്ന
ലരാമേ തരംതിരിേിട്ടുെുണ്ട്. അവ െനുഷ്യമെ സാെൂഹയസഹകരണത്തിേൂമെ വികാ
സം ഗ്രാരിേു. ഒലര സെയത്താലണാ എഴുത്തും സംസാരവും ഉണ്ടായത്? ആദ്യം ഏത്
ാഷ് ഗ്രവര്മ്ത്തനത്തില് വന്നു? തുെങ്ങിയ നിരവധി ലൊദ്യങ്ങള്േ് ശരിയായ ഉത്തര
െില. ആദ്യ ാഷ് എലൊള് എവിമെ ഉണ്ടായി എന്ന് നിച്ഛയിോന് രലവഷ്കര്മ് ഗ്ശെി
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മേങ്കിേും ഫേെുണ്ടായില. എന്നാേും, ഒന്നരേക്ഷം വര്മ്ഷ്ം െുമ്പ്, ഈസ്റ്റ് ആഗ്ഫിേയി
ല് സംസാര ാഷ് ഉത്ഭവിേു എന്ന് അനുൊനം! )
കാണാത്ത കാരയങ്ങമള ഊഹിമേെുത്തും, സങ്കല്ിപ േും എഴുതിയ സംരതികളാ
ണലലാ െതഗ്രന്ഥങ്ങളുമെ ഒലട്ടമെ ഉള്ളെേങ്ങള്. അവ, കാോനുസൃതൊയി കൂട്ടിലേ
ര്മ്ത്തും, തിരുത്തിയും, മവട്ടിേുെേും, വിവിധ ാഷ്കളില് വിവത്തനം മെയതും
പ
ഗ്രസിദ്ധീകരിേലതാമെ രരസ്ര
ിന്നങ്ങളായ വയാഖയാനങ്ങള് ഉണ്ടായി. വിശവാസികള്
െിതെി. രുതിയ െതവി ാരങ്ങളും, ധാരാളം ഉള്െിരുവുകളും, ഗ്രവര്മ്ത്തനത്തില് വന്നു.
ഏകദദ്വവിശവാസവും ബഹുദദ്വാരാധനയും െതങ്ങമള രണ്ട് ലെരികളിോേി.
ദദ്വത്തിമെ രൂരലൊ സാഗ്ദ്ൃശൃലൊ വേ് ആരാധിേരുമതന്നും, ശാഗ്തവിഹിതൊയ
ത ിശവാസങ്ങള് ഉണ്ടായി. അര്മ്
ആൊരത്തിന് വിഗ്രഹം ലവണമെന്നുെുള്ള വയതയസ്വ
േന, ഉരാസന, രൂ തുെങ്ങിയ ലരരുകളില് ആരാധനകളും, വിവിധ നാെങ്ങളില് കാ
ര്മ്മ്മികരും ഗ്രവര്മ്ത്തിേുതുെങ്ങി. രേ ശീര്മ്ഷ്കങ്ങളില് രൂരങ്ങളും, വയതയസ് ത
ആരാധനാേയങ്ങളും ഉയര്മ്ന്നു. നിരീശവരവാദ്ികള് വര്മ്ദ്ധിേു. സംശയവാദ്ികളും
കുെവല.
ആദ്യകാേത്ത്, ഗ്രകൃതിശക്തികമളയും മകാേയാളികളായ ീവികമളയും െ
നുഷ്യന് ആരാധിേു. അതിനുെുരരി, ീവനുള്ള െനുഷ്യമര മവട്ടിേീെി രിഴുമത
െുത്ത ഹൃദ്യവും െുെുലൊരയും അര്മ്െിേു! അതിന് സാക്ഷയംവഹിേ കര്മ്മ്മസ്ഥാ
മ രകശിേകളും ഇന്നമത്ത സന്ദര്മ്ശകസ്ഥാരനങ്ങളാണ്! ഇമൊഴും, ആെ്
നങ്ങളും, സ്ാ
ൊെുകളുമെ രക്തംകുെിേ് െിേ െതാൊരങ്ങള് കരുതലോമെ ീവിേുന്നു!
രതിനനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകള്േ് െുമ്പ്, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്, ഗ്രവര്മ്ത്തനൊരം ിേ
ത
ഹിന്ദു ബുദ്ധ യഹൂദ് ദഗ്കസ്വ
ഇസ്ാം െതങ്ങളും, അതിനുലശഷ്ം സ്ഥാരിമെട്ട
ത െുദ്ായങ്ങളും, ഇേ
രതിനാേ് െതങ്ങളും, രിന്നീെുണ്ടായ രതിമനാന്ന് വയതയസ്സ
ഴിഞ്ഞ ഒരുനൂെ് വര്മ്ഷ്ത്തിനുള്ളിേുണ്ടായ സ കളും, രിന്നിട്ട രണ്ട് രതിറ്റാണ്ടി
നുള്ളില് തുെങ്ങിയ രുത്തന് “ െിനിസ്ഗ്െി “ കളും, ആരാധനയിേും വിശവാസത്തിേും
രൂര്മ്വാധികം ിന്നിേു. തങ്ങളുമെ വിശവാസം അതുേയവും വിശിഷ്ടവും സതൃവുമെ
ന്ന് ഓലരാ വി ാരവും അവകാശമെെുന്നു. സതയസന്ധതയും മസൌഹൃദ്വും
െനുഷ്ൃബന്ധങ്ങളും സംബന്ധിേ ൊര്മ്ഗലരഖകള് ൊയുന്നുമവന്നലല ഇത് തികേും
അര്മ്ത്ഥൊേുന്നത്? കാണമെെുന്ന ഈ അകല്േ, തുെര്മ്േയാകുന്നു!
ബഹിരാകാശത്ത് സര്മ്വതിനും ലെലേ, സവര്മ്ഗാധിസവര്മ്ഗവും അതിന്കീഴില് െറ്റ്
സവര്മ്ഗങ്ങളും താമഴ അലധാലോകവും ഉമണ്ടന്നും, അവിമെ െരണലശഷ്ം കര്മ്മ്മ
ഫേം അനു വിോനുള്ള ഇെൊയ നരകവും ( ആത്മാവും ശരീരവും നഷ്ടമെെുന്ന
സ്ഥേം, ൊകാത്തരുഴുവും മകൊത്തതീയുെുള്ള രാതാളം അമലങ്കില് മശലവാല് )
സ്ഥിതി മെയ്യുന്നുമവന്നും െതസ്ഥര്മ് വിശവസിേുന്നു. െരണലശഷ്ം െനുഷ്യാത്മാവ്
സവര്മ്ഗത്തിലേേ് ലരാകുന്നുമവന്നും ലനലരെെിേ് നരകകുണ്ഠത്തിലേേ് അഥവാ ശു
ദ്ധീകരണസ്ഥേലത്തേ് ലരാകുന്നമതന്നും രണ്ട് അ ിഗ്രായങ്ങള്. െനുഷ്യന് മ ൌെി
കലോകത്തില് മെയ്യുന്ന നന്മ തിന്മകളുമെ കണേ് സുക്ഷിേുന്ന “ ീവമെരുസ് ത
മ ണയുമെ രുസ്ക
ത ം - ഉമണ്ടന്ന് ദബബിള് ( സങ്കി. 69 : 28 , െോഖി. 3 : 16 ,
കം “ - സ്ര
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ത ം
മവളി. 3 : 5 ). െനുഷ്യരുമെ ഗ്രവര്മ്ത്തികളുമെ വിവരം കുെിേുവേിരിേുന്ന രുസ്ക
“ അഗ്രസന്ധാനി “ ഉമണ്ടന്ന് ഹിന്ദുെതം. ഇത് കാേമെ ( യെന് ) ദകവശം ഉണ്ടലഗ്ത.
ദദ്വത്തിമെ എതിരാളിയും െനുഷ്യമെ ശഗ്തുവും; അസാലസല്, ഇബിേീസ്,
രദ്രില്, മെകുത്താന്, രിശാെ്, സാത്താന് എന്നീ ലരരുകളില് അെിയമെെുന്ന ദ്ുരാ
ത്മാവും ഉമണ്ടന്ന് െതങ്ങള് രഠിെിേുന്നു. ദദ്വമത്ത ആരാധിേുന്നത്തിനുലവ
ണ്ടി െനുഷ്യന് സൃഷ്ടിേമെട്ടു എന്ന വിശവാസവും നിേനില്കുന്നു! ലോകമെമ്പാ
െുെുള്ള വി ിന്നെതങ്ങമള ലവര്മ്തിരിേു ലനാേുലബാള്, അനവധി അനാൊരങ്ങമള
യും, അരരിഷ്ൃക തവും ഉള്മോള്ളാന് കഴിയാത്തതുൊയ നിരവധി െട്ടങ്ങമളയും
കാണാം. െഗ്ന്തവാദ്കര്മ്മ്മങ്ങളിേൂമെ, രേരും രലരതാത്മാേളുൊയി സമ്പര്മ്േം രു
ന്നുേര്മ്ത്തുന്നുമവന്ന ഗ്രൊരണവുെുണ്ട്. ദദ്വികെതങ്ങള്േ് വിരരീതൊയി, അബ
ദ്ധനയായം ഉന്നയിേുമകാണ്ട് , സത്താനയെതവും െെയത്തും മവളിയത്തും രെരുന്നു.
ഈ സാഹെരയത്തില്, ആധുനികശാഗ്തം എന്ത് നല്കുന്നുമവന്ന് ഗ്ശദ്ധിലേണ്ടതാണ്.
അതിരു് കാണാത്ത ആകാശവും, അസംഖയം നക്ഷഗ്തങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളുമൊമേ
യുള്ള, ഗ്രരഞ്ചത്തിമെ ഉത്ഭവമത്തേുെിേു രഠിോനും, ഏമതലാം ഗ്രഹങ്ങളില്
ീവനുമണ്ടന്ന് കമണ്ടത്താനും രരനതേങ്ങളില് ശാഗ്തലരെകങ്ങള് സഞ്ചരിേുന്നു.
ഗ്രരഞ്ചത്തിന്, ഏകലദ്ശം ആയിരത്തിനാനൂെ് ലകാെി വര്മ്ഷ്ം രഴേെുമണ്ടന്നും,
ഏകലദ്ശം നനൂറ്റിഅെുരത് ലകാെി വര്മ്ഷ്ം െുമ്പ് മസൌരയൂഥം ഉണ്ടാവുകയും , സുരയന്
ഗ്രകാശിേുകയും മെയതുമവന്നും , ഏകലദ്ശം, നനൂറ്റിഅന്രത്തിെൂന്ന് ലകാെി വര്മ്ഷ്ം
െുമ്പ് െഗ്ന്ദന് ഉത്ഭവിേുമവന്നും, ശാസ്ഗ്തം െനസ്സിോേി!
ആകാശത്തിനും
ൂെിേും ഇെയിേുള്ള വായുെണ്ഡേം ഉണ്ടായത് ഏകലദ്ശം നാനൂെ് ലകാെി വര്മ്ഷ്ത്തി
ന് െുമ്പായിരുന്നുമവന്നും, ൂെിയുമെ ഏകാലദ്ശഗ്രായം നാനുറ്റിഅന്രത്തി അഞ്ച്
ലകാെി വര്മ്ഷ്ൊമണങ്കിേും, ഇന്നമത്ത അവസ്ഥയിോയത് അമ്പത് ദ്ശേക്ഷം
വര്മ്ഷ്ത്തിനുള്ളിോമണന്നും, ൂഖണ്ഡങ്ങള് ഗ്രതയക്ഷയമെട്ടിട്ട് ഏകലദ്ശം നാനൂെ്
ലകാെി വര്മ്ഷ്ം മകാഴിഞ്ഞുമവന്നും ശാസ്ഗ്ത ഞര്മ് തിട്ടമെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്!
ലവയാെതേത്തിേുള്ള വിദ്യുത്കാന്തതരംരങ്ങളില് ീവിോന് െനൂഷ്യന് സാദ്ധയ
െമലന്ന് രഠിേുമവങ്കിേും; എങ്ങമന എലൊള് െനുഷ്യന് ഉണ്ടായി എന്ന് ശാസ്ഗ്തം
രെയുന്നിലലലാ! സ്ഥേവും സെയവുെുള്െമെ, എലാം ഉത്ഭാവിേത് ഒരു ഗ്രരഞ്ചതല്ക്ഷണവികാസത്താോമണന്നും ലരഖമെെുത്തി. ആകാശത്തിമെ ആഴങ്ങളില്
മ ിരീക്ഷണം നെത്തുന്നശഗ്തജ്ഞര്മ്, അവിമെ ലഗ്രഷ്ണം മെയ്യുന്ന ഊര്മ്
അതിസൂക്ഷ്ന
ജമത്തയും, നക്ഷഗ്തങ്ങളുമെ ഊര്മ്ജ ഉത്രാദ്നമത്തയും, ഗ്രഹങ്ങമളയും സംബ
ന്ധിേു കുെുതല്വിവരങ്ങള് ലശഖരിേു. ഗ്രരഞ്ചം എങ്ങമന ആരം ിേു വികസിേു
എന്നതിമെ ലരഖാെിഗ്തവും ഉണ്ടലഗ്ത. ൂെിയുമെ ഘെന എമന്തന്നും, സെുഗ്ദ്ങ്ങള്
എങ്ങന എലൊള് ഉണ്ടാമയന്നും രെയുന്നുണ്ട്. ആകാശത്തും ൂെിയിേും സാരരങ്ങളി
േുെുള്ള സംരതികമളേുെിേും രഠിേുന്നു! അഗ്നിരര്മ്വതസ്ലരാെനം, കാോവസ്ഥ,
ൂകമ്പം, സുനാെി എന്നിവ സംബന്ധിേ െുന്നെിയിെുകളും നല്കുന്നുണ്ട്.
ശാസ്ഗ്തവിവരങ്ങളെങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് നല്ുക ന്ന ഗ്രസ്ുത ത വിവരണങ്ങളിേധികവും
രേ െതസിദ്ധാന്തങ്ങളുമെയും ലവരുകള് വിലെ്ഛദ്ിേുന്നവയാണ്. അതുമകാണ്ടാവാം
െിേ ശാസ്ഗ്തരരീക്ഷണങ്ങമള എതിര്മ്ോനും വഴിയെോനും യാഥാസ്ഥിതികെത
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ങ്ങള് ഗ്ശെിേത്. ഗ്രരഞ്ചത്തിമെ ഗ്സഷ്ടാവും രരലൊന്നതശക്തിയും ദദ്വൊകുന്നു
മവന്ന വിശവാസത്തില് ൂരിരക്ഷ നം ഇലൊഴും ഉെേുനില്ുക ന്നു! എന്നുവരികിേും,
ഒരു വസ്ുത വിമെ ആസ്ിത കയത്തിേുമെ ഗ്രരഞ്ചം ഉളവായി എന്ന സിദ്ധാന്തത്തില്
രിെിേുനില്േുന്നവരും ഉണ്ടലലാ.
െതവിശവാസങ്ങള് എന്തായാേും, ശാസ്ഗ്തസെൂഹത്തിമെ സംഘെിതരരിഗ്ശെം,
യാഥാര്മ്ഥയങ്ങളുമെ ഗ്രകാശവഴിയിമേത്തിേുന്ന ഒരു െുഹൂര്മ്ത്തം ഉണ്ടാകുമെന്നു
ഗ്രതീക്ഷിോം! സതയസന്ധതയിേൂമെയാണലലാ ശാഗ്തയാഗ്ത!
െനുഷ്യമര നിയഗ്ന്തിേ് അേെേത്തില് നിെുത്തുന്ന െതാധിഷ്ടിതരാ യങ്ങളിേു
ള്ളവമരോള്, കൂെുതല് സലന്താഷ്വും സൊധാനവും സുഖവും സവാതഗ്ന്തയവും
അനു വിേുന്നവര്മ്, െതനിയഗ്ന്തണങ്ങമള രിന്നിോേി രണം നെത്തുന്ന രരിഷ്്
കൃതരാ യങ്ങളിോകുന്നുമവന്ന് മതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമകാണ്ട് , “ ആന്ധവിശവാസ
ങ്ങളും അനാൊരങ്ങളും അജ്ഞതയില് കുരുത്തതും സവാര്മ്ത്ഥയില് തഴേതുൊണ് “
എന്ന ധാരണ രെരുന്നു. െരണാനന്തര ീവിതത്തില് സുകൃതെനു വിോന്
ഇഹലോകവാസത്തില് മഞരുേെനു വിേണമെന്ന സിന്താന്ധം യുക്തി ംരൊ
മണന്ന െിന്തയും മരാന്തിവന്നിട്ടുണ്ട്. െനുഷ്യമെ ആത്മാവും ീവനും ഒന്നല
രിന്നലയാ രണ്ടാമണന്ന തര്മ്േവും രരിഹരിേിട്ടില!
മതളിവിലാത്ത സംരതികമള യഥാര്മ്ത്ഥമെന്നുകരുതി അംരീകരിേമയാ അയു
ക്തകാരയങ്ങമള സവീകരിേലയാ മെയ്യുന്നതാണലലാ അന്ധവിശവാസം. രുരുതരൊയ
കുറ്റം മെയ്യാനും, അവ െെവ് മെയ്യാനുള്ള ഗ്രവണതയും അതിേുണ്ട്. ൂലോകം
െതങ്ങളാല് രിേമെെണലൊ അഥവാ നങ്ങളാല് നയിേമെെണലൊ എന്ന ലൊ
ദ്യത്തിനും ലവണം ലവണ്ടാ എന്ന് രണ്ടുത്തരങ്ങള്! െതനിയെങ്ങള് എന്തായാേും,
ഈ ലോകത്ത് താല്ോേിക ിവികളായ െനുഷ്യര്മ്േ് സെ ാവനലയാെും സൊധാ
നലത്താെും സ്ലനഹലത്താെും കുെി ീവിേുവാന് സവാതഗ്ന്തയം നല്കുന്ന സുരക്ഷി
ത ാവി ഉണ്ടാകണം.
സകേ നങ്ങള്േും സെൃദ്ധനന്മ ഉണ്ടാകുവാനും, ലോകമത്ത സുരക്ഷയിലേ
േുനയിേുന്നതിനും, സര്മ്വശക്തനായദദ്വമത്ത നീതിരൂര്മ്വംആരാധിേുന്നതി
നും ലവണ്ടി സ്ഥാരിേമെട്ടവയാണ് കുമെ െതങ്ങള്. എന്നാല്, എലാവമരയും ഗ്ര
കാശിതരാേണമെന്ന അനര്മ്ഘേക്ഷയലത്താമെ ഗ്രവര്മ്ത്തനൊരം ിേ െതങ്ങളും
ഉണ്ട്. അവ, കരുണയും സ്ലനഹവും സാലഹാദ്രയവും ീവിതശുദ്ധിയും രരിജ്ഞാ
നവും, ാരിക െിന്തകൂൊമത സകേര്മ്േും നല്കി! െനുഷ്യരാശിമയ ഉദ്ധരിോന്
സര്മ്വരാ യങ്ങളിേും സഞ്ചരിേുമകാലണ്ടയിരുന്നു. യഥാര്മ്ത്ഥസന്തുഷ്ടി ദകവരു
ത യുമെയും സതയത്താനുള്ള ഏക സംരതി സ്ലനഹൊമണന്നു രഠിെിേു. വിശവസ്ത
പ ം രങ്കിൊന് ലഗ്രരിെിേു, അെിെത്തം അവസാ
സന്ധതയുമെയും രുണങ്ങള് രരസ്ര
നിെിോനും അധ:സ്ഥിതമര ഉയര്മ്ത്താനും ഗ്രവര്മ്ത്തിേു. രലക്ഷ, വിെതവിലദ്വഷ്ം
അവമയ തെഞ്ഞു. ാതിെിന്ത വളര്മ്ത്തി. വി ാരീയതയാണ് കാരണം.
ഈ ഘട്ടത്തില്, ആഖിേലോകവും നിെഞ്ഞുനില്ുക ന്ന യാഥാര്മ്ഥയൊണ് വി ാരീയ
ത. അത്, അതയന്തം അനുഗ്രഹീതൊയ ീവിതത്തിന് വിഘ്നൊമണന്നെിഞ്ഞിട്ടും,
വിട്ടുകളയാന് െതങ്ങള് െെിേുന്നു. യുദ്ധങ്ങള്േും, ലോകവയാരകദ്ുരിതങ്ങള്േും,
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ീകരഗ്രവര്മ്ത്തനങ്ങള്േും വി രീയത ലഗ്രാത്സാഹനൊയി. െിന്താഗ്രാപ്ിത യിലാത്ത
ആന്ധവിശവാസികളുമെ സെരായുധൊയി.
നങ്ങളുമെ വികസനരുലരാരതിേു
ന
ലവണ്ട ഐകയത്തിമെ അെിയന്തിരലവളകളിേും, ആ യന്തരഗ്രശ്ങ്ങ
ള് രുരുതരൊ
കുലമ്പാഴും, ഇതര നവി ാരങ്ങമള വി രീയത - ആ സവാര്മ്ന്ഥനിഷ്ഠത - സഹായിേു
ന്നില. നിസവാര്മ്ത്ഥൊയി സ്ലനഹിേണമെന്നും, സ്ലനഹത്താല് എലാം ക്ഷെിേ
ണമെന്ന വിശുദ്ധവയവസ്ഥയുള്ളവരും, നന്മയാല് തിന്മമയ യിമേണ്ടവര്മ്ലരാേും
വളര്മ്േേുലവണ്ടി വി ാരീയതലയാമെ ഗ്രവര്മ്ത്തിേുന്നു!
വി ാരീയത –ആ അഗ്രീയസതയം- ൊര്മ്ഗദ്ര്മ്ശനൊേിയ െമറ്റാരുശക്തിയാണലലാ
രാഷ്്ഗ്െീയം. െതം ഒരു െയേുെരുന്നും ആന്ധവിശവാസങ്ങളുമെ െുെെുതാങ്ങി യു
മെന്നു രെഞ്ഞു രണ്ടുെുതലേ അരേരിേുന്ന രാഷ്്ഗ്െിയരാര്മ്ട്ടികളും, അവമയ
െുങ്കോരുമെയും രാരികളുമെയും സഗ്തങ്ങമളന്നു വിലശഷ്ിെിേ സുന്ദരെതങ്ങളും,
പ ം ൊരിനിന്ന്, ഇലൊള്, അഴിെതി രങ്കിെുന്നു! അോരണത്താല്, സതയത്തി
രരസ്ര
മെ അനുഗ്രഹങ്ങള് അരൂര്മ്വൊയി. അരതികള് അവരണിേമെെുന്നു!
െതരരൊയവിശവാസങ്ങള് സൊന്തരൊണ്! അതുമകാണ്ട് , അവയുമെ ാവി എന്താ
യിരിേും? സ്ലനഹെിലാത്ത സാെൂഹയസുവിലശഷ്ങ്ങളില്, എമന്നങ്കിേും
ഏലകാരനത്തിമെ ധവനി ഉണ്ടാവുലൊ? വിജ്ഞാനവും വിശവാസവും തമ്മില്
മരാരുതുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില്.
െനുഷ്യമെ ഇനിയുെുള്ള ിവിതത്തില് ഉണ്ടാകാവുന്ന മവലുവിളികമള ഉെിത
ൊയി ലനരിെുന്നതിനും, എലാവരും സൌഹൃദ്ത്തിോയിരിൊനും, ആശയവിനിെയ
ത്തിേൂമെ സര്മ്വലദ്ശീയ സൊധാനം സ്ഥാരിേവാനും സാധിേണം. ഇന്ന്; െതവി ാരങ്ങളിേും, ാതികളിേും, രാഷ്്ഗ്െിയരാര്മ്ട്ടികളിേും, സ കളിേും, സാഹിതയ
ക രികസംഘെനകളിേുമൊമേയുള്ള വി രീയതയും, ലവര്മ്
ഗ്രവര്മ്ത്തനത്തിേും, സാംസ്ാ
മരൊനും ലവര്മ്മരെുത്താനുെുള്ള ഗ്രവണതയും രാലെ മവെിയണം. എലാ
ഇെുങ്ങിയവാതിേുകളും മരാളിേുൊറ്റണം. അതിന്, ഒരിേേും നിേോത്ത
നിതയദ്ാനൊയ നല സഹകരണത്തിലേേ്, ആ നന്മയിലേേ്, സകേ നങ്ങളും
െതവി ാരങ്ങളും കാരയമരൌരവലത്താമെ കെന്നുവരണം! അതിനായിരിേമട്ട
എലാവരുമെയും അനന്തരരരിഗ്ശെം!
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