
“വിശ്വാസം, അതല്ലേ എോം.” 

--ഡ ോ. നന്ദകുമോർ ചോണയിൽ 

 

ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയുടടപരസ്യത്തിൽ നടൻ ദിലീപ് പറയുന്നതോണിത്. ഇതിന്് 

യഥോർത്ഥജീവിതത്തിൽ ഒരുപോട് അർത്ഥതലങ്ങളുള്ളതോയി കോണോാം. 

 

വിശ്വോസ്ാം ഒരു മതത്തിലോവോാം, ഡദശ്ീയതയിലോവോാം, രോഷ്്്ടീയത്തിലോവോാം, 

ഇസ്ങ്ങളിലോവോാം; എന്നുഡവണ്ട, മനുഷ്യവയോപോരത്തിന്ടറ ഏതു ഡമഖലയിലുമോവോാം. അത ്

നന്മയിലുാം തിന്മയിലുാം ആവിർഭവിക്കോാം. വിശ്വോസ്ത്തിനോസ്പദമോയ ്പധോന ഘടകാം 

രൂഢമൂലവുാം അന്ധവുമോയ അനുകരണവോസ്നയോടണന്ന ്ടമോത്തത്തിലുടള്ളോരു 

വിശ്കലനത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലോവുന്നതോണ്്. ഒരുപോട് മതവിശ്വോസ്ങ്ങളുാം ഇസ്ങ്ങളുാം 

നിലവിലുണ്ട.് ഇവയുടട അനുയോയികടളല്ോാം ഒരു ഗുരുവിടനഡയോ നോയകടനഡയോ 

അർപ്പണഡ ോധഡത്തോടട പിന്തുടരുന്നവരുാം സ്വന്താം ഡമധോശ്ക്തി വിനിഡയോഗിക്കുന്നതിൽ 

 ലഹീനരുമോകുന്നു. അതോണടല്ോ ഡലോകാം കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ോ 

വിധവാംസ്കവോസ്നകളുടടയുാം ഉത്ഭവാം. 

 

രോഷ്്്ടീയഡനതോക്കളുാം ഇതുഡപോടല അനുയോയികളുടട ചിന്തോശ്ക്തിടയ വന്ധീകരിക്കോൻ 

്പോപ്്തരോണ്്. ഉദോഹരണത്തിന്്, യോടതോരു വിശ്വോസ്്പമോണങ്ങളിഡലോ സ്ാംഹിതകളിഡലോ 

പശ്ചോത്തലപരിജ്ഞോനഡമോ പരിചയഡമോ ഇല്ോത്ത ഒരു ഡനതോവ്, എഡന്തോ ഏഡതോ 

ടപോട്ടഭോഗയാംടകോണ്ട്, ഒരു സ്ു്പഭോതത്തിൽ രോഷ്്്ടത്തലവനോയി ടതടരടെടുക്കടപ്പട്ടു 

എന്നിരിക്കടട്ട. ആ വയക്തിക്ക് പദവിയുടട മോഹോത്മ്യാം ഒന്നുമതി അനുയോയികടള 

കയ്യിടലടുക്കോൻ. അങ്ങടന വരുഡപോൾ, അണികൾക്ക് ഡനതോവിനട്റ ഭൂതകോലചരി്തഡമോ 

സ്വഭോവശ്ുദ്ധിഡയോ ഒന്നുാം ഒരു ്പശ്്്നഡമ അല്ോതോയിത്തീരുന്നു. അഡപ്പോൾ നോാം കോണുന്നത,് 

സ്വന്താം വിഡവചന ുദ്ധിയുാം ചിന്തോശ്ക്തിയുാം പണയാംവച്ച് അന്ധോനുസ്ോരികൾ 



‘ലക്ഷാംലക്ഷാം പിന്നോടല’ എന്നോർത്തുവിളിച്ച് ഒരോടള അനുഗമിക്കുന്ന കോഴ്ചയോണ്്. 

മനുഷ്യരുടട ഈ  ലഹീനതടയ ചൂഷ്ണാംടചയ്തോണ്് മതോചോരയന്മോരുാം 

ആത്മ്ീയോചോരയന്മോരുാം രോഷ്്്ടീയഡനതോക്കളുാം സ്ോമുദോയികഡനതോക്കളുാം തന്തോങ്ങളുടട 

ഇരിപ്പിടാം ഭ്ദമോക്കുന്നത്. 

 

ഏതു ഡമഖലയിലോയോലുാം, അധികോരാം അടല്ങ്കിൽ ഡനതൃപദവി ആ ഡനതോവിന്് 

നിരുപോധികാം സ്മ്മോനിക്കുന്ന അപൂർവ്വശ്ക്തിയോണ്് അനുസ്രണവയ്ഗരോയ 

അനുധോവകഡ്ശ്ണി. തുലയശ്ക്തിഡയോടട, എടന്തങ്കിലുാം കോരണാംടകോണ്ട,് 

അണിയിടലോരോൾ വിഘടനോവോദാം ഉന്നയിക്കുഡപോഴോണ്് ഒരു ടപോട്ടിപ്പിളർപ്പുണ്ടോയി ഒരു 

മറുഡചരി ഉണ്ടോകുന്നത്. ആദയഡനതോവിന്് പിടിച്ചുനിലക്്കോനുള്ള ്തോണി 

നഷ്്്ടടപ്പടുഡപോഴോണ്് രണ്ടോമടത്ത ഡചരിക്ക ്ടകോഴുക്കോൻ സ്ോധിക്കുക. വയക്തികഡളോട് 

അണികൾക്കുള്ള ആരോധനോമഡനോഭോവമോണ്് ഡനതോവിടനയുാം പരിവോരടത്തയുാം 

കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കണ്ണി. 

 

മനുഷ്യന്് ്സ്ഷ്ടോവ് ചിന്തോശ്ക്തി നല്കിയിട്ടുണ്്ട. ഇതരജീവജോലങ്ങളിലിൽനിന്നു 

വയതിരിക്തമോയ സ്വിഡശ്ഷ്തകഡളോടട മനുഷ്യടന ഡവർതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ു്പധോന 

ഘടകമോണത്. സ്വഭോവസ്വിഡശ്ഷ്തകളിൽ സ്മോനതകളുള്ള മനുഷ്യരിലുാം 

അസ്മോനതകളുാം അസ്ോാംഗതയങ്ങളുാം ഉണ്ടടല്ോ. അടതന്തുടകോടണ്ടന്നോൽ, മനുഷ്യരുടട 

ചിന്തകൾ പലതരത്തിലോണ്് എന്നതുതടന്ന. സ്മോനചിന്തോഗതിയുള്ളവർ ഒരുവശ്ത്തുാം 

വയതയസ്്്തചിന്തോഗതിയുള്ളവർ മറുവശ്ത്തുമോയി ഡവർതിരിയുന്നു. കോലോന്തരത്തിൽ 

ഇരുവശ്ത്തുാം വീണ്ടുാം അഭി്പോയഭിന്നതകൾ ടപരുകുന്നു. സ്ങ്കുചിത മനഃസ്ഥിതി, 

അഹന്ത, അസ്ഹിഷ്്്ണുത, അതിരുകടന്ന അഹാംഡ ോധാം, തോൻഡപോരിമ, 

അപകർഷ്തോഡ ോധാം, അപരോധഡ ോധാം, ടചയ്്തതിനു മോപ്പുഡചോദിക്കോനുള്ള വിമുഖത 

എന്നീ ദൗർബ്ബലയങ്ങൾ പരസ്്്പര ഹുമോനടത്തയുാം സ്്!ഡനഹടത്തയുാം ഉലയക്്കുന്നു. 



അങ്ങടന ഇന്നടലവടര മി്തങ്ങളോയിരുന്നവർ അസ്ഹിഷ്്്ണുക്കളുാം വവരികളുമോയി 

മോറുന്നു. അത്തരാം സ്്്പർദ്ധ കൂട്ടടക്കോലയ്്ക്കുാം വാംശ്ഹതയയ്്ക്കുാം തിരിടതളിയിക്കുന്നു. 

 

ഉന്നതോദർശ്ങ്ങൾ വോഡതോരോടത ്പസ്ാംഗിച്ചുാം, വോക്്ചോതുരിയോലുാം എഴുത്തുവിദയയിടല 

വനപുണയത്തോലുാം അണികടള ക ളിപ്പിച്ചുാം, സ്വന്താംകോരയാം സ്ിന്ദോ ോദിനു ്പോമുഖയാം 

നല്കു ന്ന ഇത്തരാം ഇത്തിൾക്കണ്ണികളിലിൽനിന്നു ഡമോചനാം ഡനടുക ക്ഷി്പസ്ോധയമല്. 

എങ്കിലുാം ഒരു ജനതയ്ക്കു മോതൃകയോഡകണ്ട രോഷ്്്ടത്തലവൻതടന്ന 

ആഡരോഗയപരിപോലകർ അനുശ്ോസ്ിക്കുന്ന നിഷ്ക്്കർഷ് പോലിക്കോെോലുണ്ടോവുന്ന 

തിക്തോനുഭവങ്ങടള കോറ്റിൽ പറത്തി സ്വന്താം കോരയത്തിലുള്ള ലോഡഭച്ഛയക്്കോയി, 

മുഖോവരണങ്ങളില്ോടത, വയക്തികൾ തമ്മിൽഡവണ്ട അകലാം പോലിക്കോടത, 

ലക്ഷക്കണക്കിന്് ആളുകടള ആകർഷ്ിച്ച റോലികൾ ഇക്കഴിെ അഡമരിക്കൻ 

ടതരടെടുപ്പിൽ നോാം കണ്ടതോണടല്ോ. തനട്റ അണിയിലുള്ളവർടക്കന്തു സ്ാംഭവിച്ചോലുാം 

തനിക്ക് ഒരുചുക്കുാം വരോനില് എന്ന സ്വോർത്ഥചിന്ത ഒരുഡനതോവിനുാം ഡയോജിച്ചതല്. 

അതുഡപോടലതടന്നയോണ്് അനുയോയികടള ചൂഷ്ണാംടചയ്യുന്ന ആൾടദവങ്ങളുാം 

മതമൂലയങ്ങടള വളടച്ചോടിച്ച ്സ്വോർത്ഥലോഭത്തിനുാം ഭ്ദോസ്നത്തിനുാം പോടുടപടുന്ന 

കപടസ്നയോസ്ികളുാം. 

 

ഈയവസ്രത്തിൽ ്ശ്ീ നോരോയണ ഗുരുഡദവനട്റ മഹത്തോയ സ്ോഡരോപഡദശ്മോണ്് മനസ്സിൽ 

ഓടിടയത്തുന്നത്: 

അവനവനോത്മ്സ്ുഖത്തിനോചരിക്കു- 

ന്നതപരന്നു സ്ുഖത്തിനോയ് വഡരണാം. 

ഗുരിവിഡനോടടോരു ക്ഷമോപണഡത്തോടട, അവസ്ോന പദത്തിന്് ‘അപരനസ്ുഖത്തിനോയ ്

വരോതിരിക്കഡണ’ എടന്നോരു ടമോഴിമോറ്റാം ഈയവസ്രത്തിൽ ഉചിതമോടണന്നു ഡതോന്നുന്നു. 

 



 


