
പാരി�ിതിക ആ�ീയത വി�ാന സ�ഹ നി��ിതിയി�

ടിഎ� േഗാപിനാഥ� നായ�െട 'അതി�മ�റം' എ� േറഡിേയാ നാടകെ��റി�് ഇേ�ാ� ഓ���. �ജാ�റിയിലി��
�ീ�� വി�ഹെമ��് െകാ�മക� വീ����ി��് കളി� െകാ�ിരി��ിട�ാണ് നാടകം ആരംഭി��ത്. ����
വരാ�യിലി��് അ�ം ക�െകാ�് പ�ം വായി�ിരി�കയാണ്. അേ�ാഴാണ് ��ി�െട അ� േ���ി� നി�് മട�ി
വ�ത്.
ഉടെന അവ� ��ിെയ വഴ� പറ�് വി�ഹം േമടിെ���ി�്: അ�� ഇെതാ�ം കാ��ിേ�?
അ��: ഞാ� ക�!
മക�: എ�ിെ��ാണ് അവെള വഴ�് പറ�കേയാ വി�ഹം വാ�ി വ�കേയാ െച�ാതി��ത്?
അ��: ഓ അവ� ��ിയേ�. കളിേ�ാെ��് ക�തി.
മക�: പ�് ഞ�േളാട് ഇ�െനെയാ�മായി��ി�േ�ാ അ�� പറ�ി��ത്. ഇേ�ാെഴ�ാ അ�െ� വിശ�ാസം ന�മാേയാ?
അ��: അ� മകെള! എെ� വിശ�ാസം ഇേ�ാ� അതിനമ�റമാണ്.
മക�: അ�െന�ാണ് ഇ�െന പറ��ത്.
അ��: നീ കഴി�യാ� ��വാ�രി� േപായിേ�? എ�െനയാണ് നീ േപായത്?
മക�: െ�യിനി� ��� ഇറ�ി. അവിെട നി�ം ബസി� ��വാ���് േപായി.
അ��: അവിെട െച�ി�് നീെയ�് െച�.
മക�: ഞാ� ��വാ�ര�െന െതാ��.
അ��: നീെയ�െനയാണ് െതാ�തത്?
മക�: ��വാ�ര�െ� ��ി� െച�് ൈകക� ��ി ക�കളട� നി�് െതാ��.
അ��: ക�ം, ഇ��ം �രം െ�യിനി�ം ബസി�െമാെ� ക�െ��് യാ� െച�് അവിെട െച�ത് ��വാ�ര�െ� ��ി� െച�്
ക�കളട�് നി��ാനായി�േ�ാ? അേ�ഹെ� കാണാെത െതാ�താ� മതിയായി�െ��ി� ഇവിെട തെ�യി��് െതാ�താ�
േപാരായി�േ�ാ?
അേ�ാ� നീ ��വാ�രി� േപാെയ�ി�ം ആ �ല�ി�ം ബിംബ�ി�ം അ�റ�� ൈദവെ� കാണാനേ� ക�കളട�ത്.
മകെള, ഈ �പ�ി�ം ഭാവ�ി�ം അ�റ�� ൈദവെ� അറിയാനാണ് ഞാനി��ം നാളായി �മി�ത്.

ഇതാണ് നാടക�ിെല �സ�മായ സംഭാഷണം. ഇ�് നാം കാ�� വ�വ�ാപിത മത�� ആരാധാനാലയ�� ആരാധനാ
�പ�� എ�ിവെയ ബിംബ��ം �ത�യശാ���മായി കാണാം. അവ വിശ�ാസിക��ം ഭ���ം സം��ി
ന���െ��ാണ് നാം ക���ത്. മ�ഷ�െ� നി��ിതി�് മത�� ഒ�പാട് ഉപകരി�െ��ി��്. എ�ാ� ഒ� തര�ി�
ഈ ബിംബ�െളാെ� മ�ഷ�െന ത�ിലക��തി�ം കാരണമായിരി��. ഭീകര�വ��നം നട��തി�ം ��ം
�ട��തി�ം ��ധ വള���തി�ം മത��ം മതസംഹിതക�ം ചരി��ി� ഉപേയാഗി�ി��്. പ� ക��നക�
�ത�മായി അറിയാ�� �ി�ീയ രാജ���ം അതിന് േന�ത�ം െകാ��� മാ��ാ�മാ�ം ഉ� സമയ�് തെ�യാണ് ഒ�ാം
േലാകമഹാ���ം ര�ാം േലാകമഹാ���ം �േറാ�ി� നാശംവിത�ത്. അവിെടെയ�ാം പലേ�ാ�ം പ�ക��നകളിെല
'ആെര�ം െകാ��െത�' കാര�ം ആ�ം േക�ി�. അഹിംസ ചി�ക� �ചരി�ി� ��മത�ിെ� ജ�നാടായി��ടി
ആ�ഷഭാരത�ിെല നാ�രാജ��� എ�ം പര�രം േപാരടി�കയായി��. ഇ�് വ���ിെ� േപരി�ം മത��െട േപരി�ം
എ�ിന് ഭ�ണ ശീല��െട േപരി� േപാ�ം മ�ഷ�� പര�രം െവ�ി�ീ��.

അേതസമയം തെ� മത�� സ് േനഹ�ിെ��ം സൗഹാ���ിെ��ം പര�ര സഹവ��ിത��ിെ��ം ബിംബ��മാണ്.
ഈ വിേരാധാഭാസമാണ് ആധ�ാ�ികതെയ�റി�് നാം ഒരി�� �ടി ചി�ിേ�� സാഹചര���ാ�ിയിരി��ത്. േനരെ�
പറ� ബിംബ���മ�റ�� ആ�ീയതെയ അെ��ി� ൈദവെ� അറിയാ� അവ� �മി��ി� എ�താണ് ഈ
വിേരാധാഭാസ�ിന് കാരണം. ആ�ീയത േത��വരാകെ� ഈ ബിംബ�െള ��ി��ി മാ�ം നിലെകാ�ക�ം െച��.
സത��ി� ഈ ബിംബ�� നെ� അവ�് ��ി�ം തള�ി�ിരി�കയാണ്. അെതാ�പെ� അവ�െട നിലനി��ിനാകാം
അെ��ി� മെ�െ��ി�ം ല��േ�ാെട�മാകാം. ഈ ബിംബ�െള�ാം ന�െട ��ി� െതളി�� വഴിക� മാ�മാണ്.
ഏെതാ� ��ി ജനി�േ�ാ�ം ഈ േലാക�ി� ��ധാനമായ ഒ� ജീവെ� ജനനം തെ�യാണ് സംഭവി��ത്.
വള�േ�ാഴാണ് മ�ഷ�� തെ� ജീവിതെ� �േ�ാ�് െകാ�േപാകാ�� പല മാ����ം കെ���ത്. മത�� അവെ�
ആ�ീയതെയ �േ�ാ� െകാ�േപാകാ�� അ�ര�ി�� ഒ� മാ��ം മാ�മാണ്.

ഇ�് ഇവിെട�� ആ�ീയ ��ാന�െള�ാം തെ� യഥാ�� ആ�ീയതയിേല�് മ�ഷ�െന െകാ�േപാ��വ അ�.
മത��െട വള�� ഏതാ�് ��് തല�ളായാണ് വികസി�െത�് േതാ��. ഇതി� ആദ�െ� തല�ി� ൈദവെ�
േതടിയല�� മ�ഷ�െന ന��് കാണാം. ഇ�ര�ി� ൈദവെ� േതടാ� അവെന േ�രി�ി�ത് ഈ ��തിയിെല



�തിഭാസ�� തെ�യാണ്. തെ� നിയ�ണ�ിന�റ��െത�ാം ൈദവ�ിെ� െച�ികളായി അവ� വ�ാഖ�ാനി�.
ഇ�ര�ി�� ൈദവെ� േതടലാണ് അവനി� വിശ�ാസം �പെ���ിയത്. അവെന ൈദവെ� േതടാ� േ�രി�ി�താകെ�
അവെ� ൈനമിഷികത�ം. ഏ�നിമിഷ�ം താനി�ാതാേയ�െമ� ഭീതിയി� നി�ാണ് അവന് ൈദവേ�ാട് ഭയ��ായ�ം ആ
ൈദവെ� എ�ം ഒ�ം നി��ാ� അവെനെ�ാ�് തീ�മാനെമ��ി��ം. �ര�െന�ം ച�െന�െമ�ാം ൈദവഭയേ�ാെട
ക�ത് അതിനാലാകാം. അവിെട അവ� ��ത� ഭയ� �തിഭാസ�െള ൈദവ�ളാ�ക�ം അത�സരി�� ആചാര��ം
അ��ാന��ം ഉ�ായേതാെട അവ�് ലിഖിത�ം അലിഖിത�മായ നിയമ��ം സംഹിതക�ം ഉ�ാ�ക�ം െച�.

ര�ാമെ� തല�ി� ന��് മ�ഷ�െന േതടിയിറ�� ൈദവെ� കാണാ� സാധി�ം. ഈ ഘ��ിലാണ് മതസ�����
��ണ�പം െകാ�െത�് ക�താം. ഇവിെട മ�ഷ�െന േതടിയിറ�� ൈദവം എ�ാ� മ�ഷ��െട ഇടയിേല�് ഇറ�ി വ��
ൈദവമ�. പകരം മ�ഷ�നായി ജ�െമ�� ഒരാ� തെ� ൈദവമായി ഉയ�� �ാപി�ക�ം അവിെട നി�െകാ�് ഒ�
�റംേലാകെ� കാ��ാരെന േപാെല മ�ഷ�െന നിരീ�ി�ക�മായി��െവ�ം അ�മാനി�ാം. �വാചക�ാ�ം
അവതാര��െമ�ാം ഇ�ര�ി� നട�ിയ േതട�ക� നാം മത���ളി� കാ���്. ഇ�വണ ൈദവം മ�ഷ�ന് �റ�
�ടി �ാപ�മായ തല�ിെല�ി. അ�െന അവെ� വിശ�ാസം ശ�മായേതാെട മത�� വിശ�ാസ�ിെ� േവെറാ� തല�ി�
എ�ിെയ�് ക�താം.

��ാമെ� തല�ി� മ�ഷ�� അവനവനി� തെ� ൈദവെ� തിരയാ� ആരംഭി�. തെ� േപാെല തെ� അയ��ാരെന
സ് േനഹി�ാ� �ട�ിയ�ം അവനവനി� തെ� ഈശ�രെന കെ��ാ� �ട�ിയ�ം അഹം ��ാ�ി എ�
പറയാനാരംഭി��ം ഈ തല�ി� ആയിരി�ം. അ�വെര മ�ഷ�െ���ി� താെന� �തിഭാസ�ം തനി�് �കളി�
ൈദവെമ� അ�ത �തിഭാസ�ം മാ�മായി�� ഉ�ായി��ത്. എ�ാ� തനി�് താ�ം ൈദവ�ം മാ�മ�, തെ� ��ി���
സ�ഹേ�ാട് ചില ഉ�രവാദിത��� �ടി�െ��് ഈ തല�ി� അവ� തിരി�റി��. ഈ ഉ�രവാദിത� േബാധമാണ്
ഇവിെട അവെ� ആ�ീയതായി �വ��ി��ത്. ഈ പറ� ആദ� ര�് തല�ളി�ം മ�ഷ�� സ�യം ��ിെ�ടാ�ം
ശ�ിെ�ടാ�മാണ് �മി�ത്. അതിന് േവ�ിയാണ് അവ� ൈദവെ� േത���ം മതം �പീകരി���ം അതീ�െടെയ�ാം
ആ�ീയത അേന�ഷി���ം. എ�ാ� ��ാമെ� തല�ി� മാ�ഷികത�� ൈദവെ�യാണ് അവ� ��ി�ത്. കാരണം
ആ ൈദവം അവന് ��ി���വരി� തെ�യാണേ�ാ വസി��ത്. ��ിവാദിക� േപാ�ം ഈ തല�ി� മാ�ഷികതെയ�
മതെ� പരെ� അംഗീകരി�. അ�െന �പെ�� �ത�യശാ��ളി� �ധാനമാണ് മ�ഷ�ാവകാശം.

ഈ തല�ി� നി�ം നാലാമേതാ അെ��ി� അതി�മ�റ�� ഒ� തല�ിേല�് വള�� ഒ� സ�ഹം എ�ി�ഴി�.
കാരണം വരാനിരി��ത് അറിവ് പ�വ�� വി�ാനസ�ഹമാണ്. വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ആ�ീയതെയ�റി�്
പരിേശാധിേ��ത് ഈ സാഹചര��ി� വളെര അത�ാവശ�മാണ്. അതിനായി നാം മ� ചില കാര��� �ടി അേന�ഷി�ണം.
ജീവ� എ�് പറ��ത് എ�ിെനയാണ്? ജല�ി��ായ േകാശ�� വള�ക�ം അവ ത�ി� ത�ി� േച�ക�ം െച�േ�ാ�
ജീവ� എ� �തിഭാസം ഉ�ായി. ആദ�ം ജല�ി��ായ ജീവ� പി�ീട് ഉരക�ളായി. അ�ം കഴി�് അവ ഉഭയജീവികളായി.
അതി�ം േശഷം ��തിയിെല പ�ികേളാ സ�നികേളാ ഒെ� ഉ�ായി. സ�നികളി� തെ� വിവിധ വകേഭദ���ാ�ക�ം
വള��ക��ാ�ക�ം െച�. അ�െന പലഘ��ളിലായി ജീവെന� �തിഭാസ�ി��ായ വള��യാണ് മ�ഷ�െന� അ�ത
�തിഭാസ�ിെല�ിയത്. ആ അ�ത �തിഭാസ�ിെ� ഏ��ം അ���മായ തലമാണ് മ�ിഷ് ക�ിെ� വികാസം. എ�ാ�
ഇത് േക�് ജീവെ� തല�� ഒ� ��ം േപാെല ധാരാളം ശാഖകളായാണ് വള��െത�് െത�ി�രി��ത്. അത് ഒ� െന�് വ��്
േപാെല തെ�യായി��.

മ�ിഷ് ക�ിെ� വികാസം സാധ�മായേ�ാഴാണ് മ�ഷ�ന് ചി�ി�ാ�ം താ� ചി�ി��െവ�് തിരി�റിയാ���
കഴി��ായത്. മ�ഷ�ന് മാ�മാണ് ചി�ി�ാ�� കഴി��െത�് പറയാനാകി�. കാരണം, മ�് ജീവിക� സ��ം
വിശ�ക�ാനായി ഇരകെള പിടി���ം ആ�മി�െ��േ�ാ� ഇരക� ഓടി ര�െ�ടാ� �മി���ം അവ�് ചി�ി�ാ�
കഴി��ത് െകാ�് തെ�യാണ്. എ�ാ� താ� ചി�ി��െവ�് തിരി�റിയാ�� കഴിവാണ് മ�ഷ�െന മ�് �ഗ�ളി� നി�്
വ�ത��നാ��ത്. ഇെതാ� വലിയ കഴിവാണ്, ഇത് മ�ഷ�ന് മാ����മാണ്. ഈ ഒ� �േത�കത���െകാ�ാണ്
മ�ഷ�െ� വള�� പതി�ട�് സാധ�മാ��ത്. മെ�ാ� വിധ�ി� ഈ കഴിവ് മ�ഷ�ന് മാ���� െകാ�ാണ് അവ�
േലാക�ിെ� ഭരണാധികാരിയായത്.

മ�ഷ��െട ജീവിതെ� �േ�ാ� െകാ�േപാകാ�� ഒ� �ധാന മാ�ഗമായ മത��െട െചറിയ ഭാഗം മാ�െമ��് അവെയ
ആത��ിക ല��മായി കണ�ാ��താണ് നാം ��് ക�ി�� ആ�ീയത. എ�ാ� അവെയ ആത��ികമായി
കാേണ��േ�ാ? നാമി�് കാ�� �പ��ം ഭാവ��ം അ�ല��ം പ�ിക�െമ�ാം ഈ മാ����െട ഒേരാ തല��
മാ�മാണ്. അവെയാ�ം ആത��ികമായ ല����വയ�. ആത��ികമായ ല��ം മ�ഷ�� എ� �തിഭാസ�ിന് േവ�ി
മാ���താണ്. ആ �തിഭാസ�ിെ� അ���തയിെല�ക എ�തായിരി�ം ഇവിെട ആ��ാ�ികത.



അത് ഒരാ� സ�യം േന�� ബൗ�ിക വള��യാണ്. എ�മാ�ം അ��ല സാഹചര����ാ�േ�ാ അ�മാ�ം അവെ� ആ
വള�� വ��ി�കയാണ് െച��ത്. ആ ആ�ീയത മ�ഷ�െന �ാന�ിേലെ��ി��. അത് േവെറ ഒ� �പ�ി�ം
ഭാവ�ി���ാ��ത�. അത് ഒ� അ�ല�ി� േപായി ഇ��ാേലാ പ�ിയി� േപായി എെ��ി�ം െച�ാേലാ ലഭി��ത�.
അവെ� മനസി��ാ�� ആ ആ�ീയത തെ�യാണ് സ���ം. അ�ാെത സ���െമ�ത് ഈ �പ��ിെല ഏെത�ി�െമാ�
�േത�ക �േദശ�് �ിതി െച�� ഒ��. ആ�ീയത ൈകവരി�േ�ാഴാണ് േമാ�ം ലഭി��െവ�് നാം പറ��ത്.
മ�ഷ�� തെ� ��ണതയിെല�േ�ാഴാണ് അവെ� മനസി� ആ�ീയത �പംെകാ��ത്. ചില� അത് ജീവിത�ിെ�
അവസാന കാലഘ��ളി� കെ���, മ� ചിലരാകെ� ഏെത�ി�ം ഒ� േരാഗാവ�യി� അതിെന കെ���, േവെറ
ചിലരാകെ� ത��െട ജീവിത�ിെല ചില കാ��ാ�ക�മായി ബ�െ���ിയായിരി�ം ആ�ീയത കെ���ത്.

അവയവ ദാനം െകാ��് േന�� മാനസിക സം��ി�ം ആെരെയ�ി�െമാെ� സഹായി�േ�ാ� കി�� സം��ി�െമ�ാം ഈ
�ിരിച�ാലി�ി�െട ഭാഗമായി ഉ�ാ��താണ്. അതിെ� ��ണതയിെല�ക എ�ത് െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എ�ാ മത���ം
അ�റ�� ഒ�ിേല�് എ�ിേ��ക എ�താണ്. ഇ�് കാ�� എ�ാ മത���ം അ�റമായി എനി�് എ�ിേ�രാ�
സാധി��െവ�ി� അെ��ി� ആ മത�െള�ാം എനി�് െവ�ം മാ���ളായി െത�ി�രി�കയായി�� എ�്
മനസിലാ�േ�ാ� ഒ�വ� യഥാ�� ആ�ീയതയിേല�� പാതയിെല�ി. ��ത� പഠി�േ�ാ�ം ��ത�
�വ��ി�േ�ാ�െമ�ാം ��ത� അറിവ് േന�ക�ം മ�ിഷ് കം അതിന�സരി�് വികസി�ക�ം െച��.

വി�ാന സ�ഹ�ി� മ�ഷ�� താെന� വ��ിത��ിെ� ��ണതയിെല�േ�ാഴാണ് ആ�ീയത ൈകവ��ത്. മ�് ��്
തല�ളി�ം ൈദവ�മാ�� ഒ� സ�ി െച�ലാണ് മ�ഷ�� നട��ത്. അവ� പാപം െച�ാ�ത് ൈദവം പകരം േചാദി�ം
എ� ഭയ�ാ� മാ�മാണ്. തെ� േപാെല തെ� അയ��ാരെന സ് േനഹി���ം അതിനാ� തെ�. എ�ാ� നാലാമെ�
തല�ി� അതായത് വി�ാന സ�ഹ�ി� അത് ധാ��ികതയി�ം ഉ�രവാദിത�േബാധ�ി���ി�� ഒ�
�വ��നമാണ്. അതിെന പാരി�ിതിക ആ�ീയത എ�ം വിളി�ാ��താണ്. �മി, ��തി, സ�വചരാചര�� എ�
െന�് വ��ിെന�റി�� തിരി�റിവി� നി�ാണ് അവ� ഈ �തിയ തല�ിേല�് എ�ിയത്. അ�ശ�രായ അ����്
േപാ�ം മ�ഷ�െന നിലനി��ാ�ം നശി�ി�ാ�ം േശഷി�െ��് ഇ�് അവ� മനസിലാ�ിയിരി��.

അ�ഭവ സ��ി� നി�് കെ��� വിേവകമാണ് ഇവിെട ആ�ീയതയായി ഉണ��ിരി��ത്. പഴയ മ�ഷ�� ത�െള ഈ
േലാക�ിെ� അധിപ�ാരാ�ി സ�യം ക��ി�് മെ��ാ ജീവികെള�ം അവ�െട വാസ�ല�ളി� നി�് ഓടി�കയായി��.
പി�ീട് ആ�നികരായ മ�ഷ�� ആദിമരായ മ�ഷ�െര സമതല�ളി� നി�് മല�കളിേല�് �ര�ിയതിന് സമാനമായി തെ�.
��തിയി� അവ� ഒ� അധികാര�ിെ� പിരമിഡ് സംവിധാനമാണ് സ�ീകരി�ി��ത്. ഏ��ം �കളി� അവ�, പി�ീട് അവന്
�േയാജന�� ഓേരാേരാ ജീവിക�, ഏ��ം ഒ�വി� �മിക�ം മ�ം. അതിനാ� കീടനാശിനിക� തളി�് അവ� കീട�െള
നശി�ി�. എ�ി�് ഇേ�ാ� ��തി�െട സ�ലനാവ� ന�മായതിെന��ി�ം കീടനാശിനിക��ാ�ിയ വിപ�കെള�റി�ം
വ�ാ�ലെ���.

ഒ� മ�ഷ�� �ാ�മായി കാേറാടി�് വഴിയി� കാ�� എ�ാവെര�ം ഇടി� െകാ�� കഥ േക�ി�ിേ�? സാ�ഹിക �വ��ക�
േച��് പരിേ��വെര ആ�പ�ിയിെല�ി�കയാണ്. എ�ാ� ഒ�വി� ഒ�വന് േതാ�ിയ ആശയമാണ് ആ ൈ�വെറ പിടി�
നി��കെയ�ത്. അതായത് അപകട���ായി�് ര�ി�ാ� നി��ാെത അപകടം തെ� തട�� രീതി. അ�തെ�യാണ്
മ�ഷ�െ� കാര��ി�ം സംഭവി�െകാ�ിരി��ത്. ഇ��ം നാ� �െറേ�� േച��് ��തിെയ നശി�ി� െകാ�ി��.
അേ�ാ� �െറേ�� ��തിെയ ര�ി�ാനായി �റെക ഓടി. എ�ാ� �തിയ ആ�ീയ തിരി�റിവി� നി��ാ��
സമഭാവമാണ് വ�� തല�റെയ ര�ി�ാനിരി��ത്. ആ തിരി�റിവ് അറിവി�െട�ം മ�ിഷ് ക�ിെ� വള��യി�െട�ം
മാ�മാണ് ൈകവരി�ാനാ�ക. ഇവിെട അധികാര പിരമി�ക��് �ാനമി�, അതി�മ�റം െന�് വ��കളി�െട ൈകവ��
സമഭാവം മാ�മാ��ത്. ആ�ം ആെര�ാ�ം ഇവിെട �കളില�, ആ�ം ആ�െട�ം അടിമ�മ�. ൈദവ�ം ഈ െന�് വ��ിെല
ഭാഗമാണ്.
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