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ദൈവം ഇല്ലേ? 
ല്ല ോമസ   ഫിലിപ്പ , റോന്നി 

ദൈവം ഇല്ലേന്ന   ഒരു കൂട്ടമോളുകള് വോൈിക്കുന്നു. ഈശ്വരൈത്തമോയ 
സര്വനന്മകളും അനുഭവിച്ചുല്ലകോണ്ട  അവല്ലന അപലപിക്കയോണ  അവര് 
ല്ലെയ  ു ല്ലകോണ്ടിരിക്കുന്ന  . ദൈവം ഇല്ലേന്നു ല്ല ളിയിക്കുവോല്ലനോ 
സ്ഥോപിക്കുവോല്ലനോ അവര്ക്കു നോളി ു വല്ലരയും കഴിഞ്ഞിട്ടിേ. ഇരുട്ടില് 
വസിച്ചുല്ലകോണ്ടു  ല്ലവളിച്ചമില്ലേന്ന  അട്ടഹസിക്കുകയോണവര് 
ല്ലെയ  ുല്ലകോണ്ടിരിക്കുന്ന  . പരിണോമവോൈസിദ്ധോന്തത്തില്ലെ 
ഉപജ്ഞോ ോവോയിരുന്ന െോള്സ  ഡോര്വിന് 1871ല് എഴു ിയ മനുല്ല്യോല്പ്പത്തി 
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ‘നമുക്ക  അനുമോനിക്കോം, സങ്കല്പ്പിക്കോം’, 
‘ഇങ്ങല്ലനയുണ്ടോയി’, ‘അങ്ങല്ലനയുണ്ടോയി’, എന്നുള്ള അനിശ്ചി  വ ല്ലൈയോ കമോയ 
വോക്കുകള് 800ഓളം ഗ്പോവശ്യം ആവര്ത്തിച്ചുപല്ലയോരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനു്യന് 
െിമ്പോന്സിക്കുരങ്ങില് നിന്ന   ഉണ്ടോയ ോകോം എന്നോണല്ലേോ ഡോര്വില്ലെ 
സിദ്ധോന്തം. അങ്ങല്ലനല്ലയങ്കില് ല്ലലോകത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിനു വിവിധയിനം 
ജന്തുവര്രങ്ങളുണ്ട . ഇവയില് ഒന്നു ല്ലപോലും മല്ലറോരു വര്രമോയി 
രൂപന്തരല്ലപ്പടുന്ന ോയി ല്ല ളിയിക്കുവോന് ശ്ോസ ഗ് ത്തിന  ഇ ുവല്ലര കഴിഞ്ഞിട്ടിേ. 

ദൈവമില്ലേങ്കില് പില്ലന്ന ആരോണു ജീവല്ലെ ആധോരം? ദൈവല്ലത്ത 
നില്ല്ധിക്കുന്ന ബുദ്ധിഹീനനോയ മനു്യന് അത്ഭു കരമോയും 
അ ിമല്ലനോഹരമോയും നിര്മിക്കല്ലപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സവന്തം ശ്രീരത്തില്ലലക്ക  ഒരു 
നിരീക്ഷണം നടത്തല്ലട്ട. ആശ്ചരയകരമോയിട്ടുള്ള മനു്യസൃ് ടില്ലയപ്പറി 
എഗ്ബോയകവി ഇങ്ങല്ലന പോടി: 'ഭയങ്കരവും അ ിശ്യവുമോയി എല്ലന്ന 
സൃ് ടിച്ചിരിക്കയോല് ഞോന് നിനക്കു സ ല്ല ോഗ് ം ല്ലെയ്യുന്നു; നില്ലെ ഗ്പവൃത്തികള് 
അത്ഭു കരമോകുന്നു'. ല്ലലോകത്തില്ലല അത്ഭു ങ്ങളില് ഒന്നോകുന്നു മനു്യന്. 
മനു്യല്ലെ  ലല്ലച്ചോറില് ല്ലകോടിക്കണക്കിനുള്ള ല്ലകോശ്ങ്ങളുണ്ട . കണ്ണുകളില് 
ൈര്ശ്നശ്ക്തിക്കു ല്ലവണ്ടി ല്ലകോടിക്കണക്കിനുള്ള ൈണ്ഡുകളുണ്ട . ഇവല്ലയ 
ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള നോഡീ ന്തുക്കള് ല്ലകോണ്ടു  ലല്ലച്ചോറില്ലനോടു 
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വളല്ലര ല്ലെറു ോയ ഗ്ശ്വല്ലണഗ്രിയത്തില് 
ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ദവൈയു സര്കയൂട്ടുകളുണ്ട . ഹൃൈയം ഓല്ലരോ ൈിവസവും 
ഒരു ലക്ഷം ഗ്പോവശ്യം സ പരിക്കുകയും,  ല മു ല് പോൈം വല്ലരയുള്ള ഒരു ലക്ഷം 
കില്ലലോമീറര് നീളത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിലൂല്ലട രക്തം പമ്പു 
ല്ലെയ  ുല്ലകോണ്ടിരിക്കുകയും ല്ലെയ്യുന്നു. ഇ   എഗ്  ആശ്ചരയകരമോകുന്നു! 
അങ്ങല്ലന ഓല്ലരോ ശ്രീരോവയവത്തില്ലെയും ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് എഗ് ല്ലയോ 
അത്ഭു കരമോയിട്ടുള്ള ോകുന്നു!   

ജീവനു നിൈോനമോയ വസ  ു ബീജമോകുന്നുവല്ലേോ. സസയങ്ങള്ക്കും 
ജന്തുക്കള്ക്കും മനു്യനും അ ോ ില്ലെ സവഭോവങ്ങല്ലളയും ജീവി രീ ികല്ലളയും 
രൂപീകരിക്കുന്ന ബീജങ്ങള് ഓല്ലരോ ല്ലസേിലുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയില് 
നിലനില്ക്കുന്ന ജീവല്ലന നിയഗ്ന്തിക്കുന്ന   അവര്ണ്ണനീയമോം വിധം ല്ലെറു ോയ 
അണുരൂപത്തിലുള്ള ല്ലകോടോനുല്ലകോടി ബീജങ്ങളോകുന്നു. അത്ഭു ോവഹമോയ 
വിധത്തിലുള്ള ഈ ജീവല്ലെ ഗ്പവര്ത്തനഗ്പഗ്കിയകള് ഏ ു മഹോഗ്പ ിഭയില് 
നിന്ന   ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നൂ? ല്ലപോട്ടില്ലത്തറി അഥവോ ബിര   ബോങ്ങ  (Bi g  Bang ) 
എന്ന വിഡ്ഢിത്തത്തിയറിയില് നിന്ന   ഉൈ ഭൂ മോയിട്ടുള്ള ോല്ലണോ ഈ ഗ്പപഞ്ചം? 
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പഴങ്ങള്ക്കു മണവും രുെിയും മധുരവും, പൂക്കള്ക്കു ല്ലശ്ോഭയും സുരന്ധവും 
ല്ലസൌരരയവും ഗ്പൈോനം ല്ലെയ  ുല്ലകോണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവല്ലെ ഉടയവന് ആര ? ഈ 
ഗ്പപഞ്ചത്തില്ലെ ശ്ില്പ്പിയോര ? യുക്തിവോൈികള്ക്കു പറയോനോകുല്ലമോ? 
അറിവില്ലെ മഹോസമുഗ്ൈത്തില് മുല്ലട്ടോളം ല്ലവള്ളത്തില് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടു കടലു 
ഞോന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും അറിയോല്ലനോന്നുമില്ലേന്നു പറയുന്ന 
അല്പ്പബുദ്ധിക്കു  ുലയരോണ  എേോ യുക്തിവോൈികളും. 

ഗ്പപഞ്ചല്ലത്തപ്പറിയുള്ള മനു്യല്ലെ അറിവ  എഗ് ല്ലയോ പരിമി മോണ . 
പ ിനോയിരം ജന്മങ്ങള് കിട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നോല്ല്ലപ്പോലും അനന്തവും 
അത്ഭു കരവുമോയ ഈ ഗ്പപഞ്ചല്ലത്തപ്പറിയുള്ള അറിവില്ലെ 
ല്ലകോടോനുല്ലകോടിയില് ഒരംശ്ം ല്ലപോലും ഗ്രഹിക്കുവോനുള്ള ബുദ്ധിശ്ക്തി 'മണ്ണില്ലല 
മരബുദ്ധി'യോയ മനു്യനുണ്ടോകുല്ലമോ? ജീവല്ലനക്കുറിച്ചും ഈ 
ഗ്പപഞ്ചല്ലത്തക്കുറിച്ചും അ ില്ലെ ആൈില്ലയയും അന്തല്ലത്തയും കുറിച്ചുല്ലമോല്ലക്ക 
വസ  ുനി് ഠമോയി  ങ്ങള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നു ല്ല ോന്നും ല്ലലോകം ല്ലപോയിട്ട  
ഇന്തയയുല്ലട നോലില്ലലോന്നു ഭോരം ല്ലപോലും ശ്രിക്കു കോണോല്ല  സര്വജ്ഞോനി 
െമഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇന്നല്ലത്ത പല യുക്തിവോൈികളുല്ലടയും വോൈങ്ങളും 
ഗ്പസംരങ്ങളുല്ലമോല്ലക്ക ല്ലകട്ടോല്! 'മൂഢന്' എന്നോകുന്നു ദബബിള് ഇവല്ലര 
വില്ലശ്്ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന  . മനു്യല്ലെ അല്പ്പബുദ്ധില്ലയയും അജ്ഞ ല്ലയയും 
ഒരു കവി വിലയിരുത്തുന്ന ു ല്ലനോക്കുക: 

അനന്തമജ്ഞോ മവര്ണ്ണനീയം 
ഈ ല്ലലോകല്ലരോളം  ിരിയുന്ന മോര്രം 
അ ിങ്കല്ലലങ്ങോല്ലനോരിടത്തിരുന്നു 
ല്ലനോക്കുന്ന മര് യന് കഥല്ലയന്തറിഞ്ഞൂ! 

ഇ ോണു സ യം. ദൈവത്തില്ലെ വിധികളും വിെോരങ്ങളും മനു്യന  എഗ്  
അല്ലരോെരം! ല്ലഹര്ബര്ട്ട  സ ല്ലപന്സര് ഇങ്ങല്ലന പറഞ്ഞു: 
'ആകോശ്വി ോനത്തില്ലെ ശ്ില്പ്പകലോെോ ുരയം എന്തോല്ലണന്നു 
മനസ്സിലോക്കോല്ല യും, ഭൂമുഖത്തു ദൈവകരം എഴു ിയിട്ടുള്ള മഹോപുരോണം 
എന്തോല്ലണന്ന   ഒന്നു ല്ലനോക്കുവോന് ല്ലപോലും കഴിയോല്ല യും മനു്യര് കടന്നു 
ല്ലപോകുന്നു'. ദൈവത്തില്ലെ ൈോനമോയ ജീവി ത്തില്ലല ധനത്തിലും സുഖത്തിലും 
യശ്സ്സിലും ആല്ലരോരയത്തിലും ല്ലസൌരരയത്തിലും ബുദ്ധിശ്ക്തിയിലുല്ലമോല്ലക്ക 
അഹങ്കരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനു്യല്ലനക്കുറിച്ചു ദൈവവെനം പറയുന്ന   എല്ലന്തന്ന  
ഗ്ശ്ദ്ധിക്കുക: 'യല്ലഹോവയുല്ലട ദക ഇ   ഗ്പവര്ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഇവല്ലയേോം 
ല്ലകോണ്ടു ഗ്രഹിക്കോത്തവനോര്? സകലജീവജന്തുക്കളുല്ലടയും ഗ്പോണനും സകല 
മനു്യവര്രത്തില്ലെയും ശ്വോസവും അവല്ലെ ദകയില് ഇരിക്കുന്നു' (ഇല്ലയ്യോബ  
12:9-10). 

മനു്യന  ഒരുടയവനില്ലേ? ഗ്പപഞ്ചത്തിന  ഒരു ഗ്സ് ടോവും ഭരണോധികോരിയുമില്ലേ? 
ഞങ്ങള് എന്തുല്ലകോണ്ടു ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന   ഒരു വലിയ വിഭോരം 
ശ്ോസ ഗ് ജ്ഞന്മോര് ഗ്പസ  ോവിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പപഞ്ചസ യങ്ങളില് െുരുക്കം െില ു 
മോഗ് ം ഞോനിവില്ലട ഉദ്ധരിക്കല്ലട്ട. ഭൂമി മണിക്കൂറില് 1000 ദമല് ല്ലവരത്തില് 
അ ില്ലെ അച്ചു ണ്ടില്  ിരിയുന്നു. എന്നോല് ഈ ഗ്ഭമണം മണിക്കൂറില് 100 
ദമല് മോഗ് മോയിരുല്ലന്നങ്കില് ഇന്നല്ലത്ത രോഗ് ിയും പകലും പത്തിരട്ടി 
ദൈര്ഘയമുള്ള ോകുമോയിരുന്നു. സൂരയല്ലെ അ ികഠിനമോയ െൂടില് ഭൂമിയില്ലല 
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സസയങ്ങല്ലളോല്ലക്ക കരിഞ്ഞുല്ലപോല്ലയല്ലന. ജീവനു നിൈോനമോയ സൂരയല്ലെ 
ഉപരി ലത്തിന  12000 ഡിഗ്രി െൂടുണ്ട . ആവശ്യത്തിലധികം െൂടുണ്ടോകോല്ല  ഭൂമി 
സൂരയനില് നിന്നു ല്ലവണ്ടഗ്  അകലത്തില് സ്ഥി ി ല്ലെയ്യുന്നു. സൂരയന് 
ഇല്ലപ്പോഴല്ലത്ത നിലയില് നിന്നു വളല്ലര ൈൂരത്തോയിരുല്ലന്നങ്കില് ഭൂനിവോസികള് 
മുഴുവനും  ണുത്തുറഞ്ഞു ല്ലപോകുമോയിരുന്നു. സൂരയനില് നിന്നുള്ള െൂട  
ഇരട്ടിയോയിരുല്ലന്നങ്കില് ജീവജോലങ്ങള് മുഴുവനും കരിഞ്ഞു 
െോമ്പലോകുമോയിരുന്നു. െഗ്രന് ഇന്നല്ലത്ത നിലയില് നിന്നു കുല്ലറക്കൂടി 
 ോല്ലഴയോയിരുല്ലന്നങ്കില് ഭൂഖണ്ഡങ്ങല്ലള സമുഗ്ൈല്ലവള്ളത്തില് മുക്കില്ലയല്ലന. 
അന്തരീക്ഷത്തിനു ലോഘവം വര്ദ്ധിച്ചിരുല്ലന്നങ്കില് ൈിനം ല്ല ോറും ലക്ഷക്കണക്കിന  
എരിഞ്ഞു വീഴുന്ന നക്ഷഗ് ങ്ങള് ഭൂമി മുഴുവനും അഗ്നിഗ്പളയം 
സൃ് ടിക്കുമോയിരുന്നു. 

എന്തോണ  ഈ ഗ്പപഞ്ചത്തില് അത്ഭു കരമേോത്ത  ? ല്ലവള്ളം അത്ഭു മല്ലേ? 
അഗ്നി അത്ഭു മല്ലേ? കോറ  അത്ഭു മല്ലേ? സമുഗ്ൈം അത്ഭു മല്ലേ? സമുഗ്ൈം 
അത്ഭു മല്ലേ? രര്ഭിണിയുല്ലട ഉൈരത്തില് മനു്യശ്ിശ്ു ഉരുവോയി വരുന്ന   
അത്ഭു മല്ലേ? ഓല്ലരോ െ ുരഗ്ശ്അടിയിലും അത്ഭു ം മുറി നില്ക്കുന്നില്ലേ? 
'ജ്ഞോനത്തോല് ഭൂമിക്കടിസ്ഥോനമിട്ട, വില്ലവകത്തോല് ആകോശ്ല്ലത്ത ഉറപ്പിച്ച' 
സര്വശ്ക്തനോയ ദൈവം ഇല്ലയ്യോബില്ലനോടു ല്ലെോൈിച്ചു, 'ആഴിയുല്ലട ആഴത്തില് നീ 
സഞ്ചരിച്ചിട്ടുല്ലണ്ടോ? ഭൂമിയുല്ലട വിശ്ോല  നീ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുല്ലണ്ടോ? ആകോശ്ത്തില്ലല 
നിയമങ്ങല്ലള നീ അറിയുന്നുല്ലവോ? അ ിനു ഭൂമില്ലമലുള്ള സവോധീനം 
നിര്ണ്ണയിക്കോല്ലമോ? അന്തരംരത്തില് ജ്ഞോനല്ലത്ത ല്ലവച്ചവനോര ? മനസ്സിന  
വില്ലവകം ല്ലകോടുത്തവനോര ? കു ിരയ ക്കു നീല്ലയോ ശ്ക്തി ല്ലകോടുത്ത  ? ല്ലവളിച്ചം 
വസിക്കുന്ന സ്ഥലല്ലത്തക്കുള്ള വഴില്ലയ  ? ഞോന് ഭൂമിക്ക  അടിസ്ഥോനമിട്ടല്ലപ്പോള് 
നീ എവില്ലടയോയിരുന്നു?’ എന്നിങ്ങല്ലന പല ും. 

ല്ലവറും ല്ലപരിനും ഗ്പശ്സ  ിക്കും ല്ലവണ്ടി ദൈവമില്ലേന്ന   അട്ടഹസിച്ചു നടക്കുന്ന 
യുക്തിവോൈികള്ക്കു ഗ്സ് ടോവോയ ദൈവല്ലത്ത ആത്മോര്ഥമോയും 
കോണോനോഗ്രഹമുല്ലണ്ടങ്കില് അവര് ഇരുട്ടുള്ള രോവുകളില് നക്ഷഗ് നിബിഡമോയ 
നീലോകോശ്ല്ലത്തക്ക  അല്പ്പല്ലനരം കണ്ണു  ുറല്ലന്നോന്നു ല്ലനോക്കല്ലട്ട. സമുഗ്ൈത്തില്ലല 
മണല്ത്തരികള് ല്ലപോല്ലല എണ്ണിക്കൂടോത്തവണ്ണം ആകോശ്വി ോനത്തില് 
മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷഗ് ക്കൂട്ടങ്ങളില് അവര്ക്കവല്ലെ അത്ഭു മുഖല്ലത്ത 
കോണോം. അ ുമല്ലേങ്കില് വിശ്ോലമോയ മയോമി ബീച്ചില്ലലോ മരീനോ ബീച്ചില്ലലോ ഒന്നു 
ല്ലപോയി 15 മിനിറു ല്ലനരം അനന്തമോയ ആഴിയില്ലലല്ലക്കോന്നു ല്ലനോക്കിയോലും 
അ ില്ലെ ഗ്സ് ടോവോയ ദൈവല്ലത്ത അവര്ക്കു ൈര്ശ്ിക്കോം. അ ിന  
ഇവല്ലയക്കോല്ലളോല്ലക്ക വലിയവനോകുന്നു  ോന് എന്ന ഭോവം ഉല്ലപക്ഷില്ലച്ച 
മ ിയോകൂ. ഗ്പപഞ്ചത്തില് എവില്ലടയോണ  ഈശ്വരസോന്നിദ്ധയമിേോത്ത  ? 
ഇല്ലയ്യോബ  പറഞ്ഞു, 'അവന് എല്ലെ അരില്ലക കൂല്ലട കടക്കുന്നു. ഞോന് അവല്ലന 
കോണുന്നിേ' എന്ന  . ഇ ല്ലേ സ യം? ദൈവം നില്ലെ അന്തരംരത്തിലുണ്ട . പല്ലക്ഷ, 
നീ അവല്ലന അംരീകരിക്കുന്നിേ. ഭരവൈ രീ  പറയുന്നു: 

പി ോമഹസയ ജരല്ല ോ 
മോ ോ ധോ ോ പി ോമഹഃ 
ല്ലവൈയം പവിഗ് ല്ലമോങ്കോര 
ഋക സോമ യജുല്ലരവ െ 
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ഈ ഗ്പപഞ്ചത്തില്ലെ പി ോവും മോ ോവും പി ോമഹനും കര്മഫലൈോ ോവും 
പരിശ്ുദ്ധവസ  ുവും ഓംകോരവും ല്ലവൈങ്ങളുല്ലമോല്ലക്ക ഞോന് (ഭരവോന്) 
 ല്ലന്നയോകുന്നു എന്ന  . ദബബിള് എന്തു പറയുന്നു എന്നു ല്ലനോക്കോം: 'ഞോന് 
അല ഫയും ഒല്ലമരയും ഒന്നോമനും ഒടുക്കത്തവനും ആൈിയും അന്തവുമോകുന്നു' 
(ല്ലവളി 22:13). എന്തോണു സ ല്ലനഹം? എവില്ലടയോണ  അ ില്ലെ ഉല്പ്പത്തി? 
സമോധോനം എന്ത ? അ   എവില്ലട നിന്നു കിട്ടും? 

വോയനക്കോരോ, ദൈവം ഇല്ലേ? പില്ലന്ന ആരോണു നില്ലെ ജീവല്ലെ ആധോരം? 
ഗ്പസിദ്ധമോയ പരിണോമവോൈസിദ്ധോന്തത്തില്ലെ ഉപജ്ഞോ ോവോയ ഡോര്വിന് 
ല്ലപോലും  ല്ലെ ജീവി ോന്തയത്തില് ദബബിള് എടുത്തു വോയിച്ചു ദൈവല്ലത്ത 
കല്ലണ്ടത്തി അവല്ലന മഹ വല്ലപ്പടുത്തിയോണു മരിച്ചല്ല ന്നുള്ള സ യം ഇന്നല്ലത്ത 
യുക്തിവോൈികള്ക്കറിയോല്ലമോ?  ോന് െില അനുമോനങ്ങള്, അഭിഗ്പോയങ്ങള്, 
ആശ്യങ്ങല്ലളോല്ലക്ക എഴു ി. അ ു കോട്ടു ീ ല്ലപോല്ലല പടരുന്ന ു കണ്ടു ഞോന് 
അന്ധോളിച്ചു എന്നും ഒടുവില് മനു്യര് അവല്ലയല്ലക്കോണ്ട  ഒരു മ മുണ്ടോക്കി 
എന്നും ഡോര്വിന്  ല്ലെ അന്തയനോളുകളില് വിലപിച്ചു. മോഗ് മേ, കോറല്മോര്ക സ  
 ല്ലെ ഗ്പസിദ്ധമോയ 'മൂലധനം' (Das Kapital) എന്ന ഗ്രന്ഥം ഡോര്വിനു 
സമര്പ്പിക്കുവോനുള്ള ആഗ്രഹം അറിയിച്ചല്ലപ്പോള് അ ു നിരസിച്ചുല്ലകോണ്ടു 
നിരീശ്വരവോൈല്ലത്ത ശ്ക്തമോയി ല്ലവറുക്കുകയോണു ഡോര്വിന് ല്ലെയ    . 'ദൈവം 
ഇേ എന്നു മൂഢന്  ല്ലെ ഹൃൈയത്തില് പറയുന്നു' (സങ്കീ. 53.1). 

അത്ഭു കരമോയ ഈ ഗ്പപഞ്ചല്ലത്തപ്പറിയും അൈൃശ്യമോയ അ ില്ലെ 
സൃ് ടിരഹസയങ്ങല്ലളപ്പറിയും അംശ്മോയിട്ടുള്ള ഒരറിവു മോഗ് ല്ലമ 
ആധുനികശ്ോസ ഗ് ത്തിനു ല്ലപോലും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ല്ലേ സ യം? 'ഈ 
കോണുന്ന ല്ലലോകത്തിനു ൈൃശ്യമോയ േ കോരണം എന്നു വരുമോറു ല്ലലോകം 
ദൈവത്തില്ലെ വെനത്തോല് നിര്മിക്കല്ലപ്പട്ടു എന്നു നോം വിശ്വോസത്തോല് 
അറിയുന്നു' എന്നോണു ദബബിള് ഇല്ല പ്പറി പറയുന്ന  . 

ദൈവത്തില്ലെ ശ്ക്തിയും മഹ വവും എഗ്  അഗ്പല്ലമയമോകുന്നു! 'ആകോശ്ം 
ദൈവത്തില്ലെ മഹ വല്ലത്ത വര്ണ്ണിക്കുന്നു. ആകോശ്വി ോനം അവല്ലെ 
ദകല്ലവലല്ലയ ഗ്പസിദ്ധമോക്കുന്നു' എന്നു സങ്കീര്ത്തനക്കോരന് പോടി. ആകോശ്ം 
ദൈവത്തില്ലെ മഹ വല്ലത്ത വര്ണ്ണിക്കുന്നുല്ലവോ? ആകോശ്ല്ലരോളങ്ങള് അവല്ലെ 
ദകല്ലവലല്ലയ ഗ്പസിദ്ധമോക്കുന്നുല്ലണ്ടോ എന്നു വളല്ലര പരിമി മോയ 
അളവില്ലലങ്കിലും നമുല്ലക്കോന്നു പരില്ലശ്ോധിക്കോം. സൂരയന് എഗ് ല്ലയോ 
വലിപ്പമുല്ലള്ളോരു ല്ലരോളമോകുന്നു. ഭൂമില്ലയല്ലപ്പോലുള്ള പത്തുലക്ഷം ല്ലരോളങ്ങളുല്ലട 
വലിപ്പം സൂരയനുണ്ട . എങ്കിലും െില നക്ഷഗ് ങ്ങളുല്ലട വലിപ്പവുമോയി 
 ോര മയല്ലപ്പടുത്തിയോല് സൂരയന് വളല്ലര, വളല്ലര ല്ലെറു ോയ ഒരു ല്ലരോളമോല്ലണന്നു 
കോണോം. സൂരയല്ലെ വലിപ്പമുള്ള 50 ല്ലകോടി ല്ലരോളങ്ങല്ലള അ ില്ലെയുള്ളില് 
ഉള്ല്ലക്കോള്ളോന് കഴിയുമോറ  അഗ് യ ക്കു വലിപ്പമുള്ള ല്ലകോടിക്കണക്കിനു 
നക്ഷഗ് ങ്ങള് ക്ഷീരപഥത്തില് അഥവോ മില്ക്കീല്ലവയില് ഉല്ലണ്ടന്നു 
ല്ലജയോ ിശ്ശോസ  ഗ് ജ്ഞന്മോര് പറയുന്നു. ക്ഷീരപഥത്തിനും അപ്പുറത്ത  ഇനിയും 
കണ്ടുപിടിക്കോന് സോധിക്കോത്ത ും അറിയല്ലപ്പടോത്ത ുമോയ 
സംഖയോ ീ ങ്ങളോയ നക്ഷഗ് ക്കൂട്ടങ്ങള് അനന്തമോയ ആകോശ്വി ോനത്തില് 
സ്ഥി ി ല്ലെയ്യുന്നുല്ലണ്ടന്ന   അവര് ഗ്പഖയോപിക്കുന്നു. ഇ ു വേ ും 
മനസ്സിലോക്കുവോല്ലനോ െിന്തിക്കുവോല്ലനോ ഉള്ള ബുദ്ധി യുക്തിവോൈികള്ക്ക  
ഇന്നുല്ലണ്ടോ? 'നില്ലെ വിരലുകളുല്ലട പണിയോയ ആകോശ്ല്ലത്തയും നീ ഉണ്ടോക്കിയ 
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െഗ്രല്ലനയും നക്ഷഗ് ങ്ങല്ലളയും ല്ലനോക്കുല്ലമ്പോള് മര്ത്തയല്ലന നീ ഓര്ല്ലക്കണ്ട ിന  
അവന് എന്ത ?' എന്നു സങ്കീര്ത്തനക്കോരന് ല്ലെോൈിക്കുന്നു. ഇവില്ലട 'മണ്ണില്ലല 
കൃമിയോയ, മരബുദ്ധിയോയ' മനു്യന് എഗ്  നിസ്സോരന്! എഗ്  നിസ്സഹോയന്! ഈ 
അത്ഭു ഗ്പപഞ്ചല്ലത്തയും സകല ജന്തുവര്രങ്ങല്ലളയും മനു്യരോശ്ില്ലയയും  
സൃ് ടിച്ചു കോത്തുപരിപോലിക്കുന്ന സ ല്ലനഹനിധിയോയ ദൈവത്തിനു നരിയും 
മഹ വവും കല്ലരറി ജീവിക്കുവോന് കഴിയോത്ത മനു്യന് ബുദ്ധിഹീനനോകുന്നു. 

വിസ  ോരഭയത്തോല് ഇ ിവില്ലട െുരുക്കല്ലട്ട. ദൈവമില്ലേ? ദബബിള് 
ഗ്പസ  ോവനകള് നൂറു ശ് മോനവും സ യമോകുന്നു എന്നു ശ്ോസ ഗ് ം  ല കുലുക്കി 
സമ ിക്കുന്നു. സര്വങ്ക്മോയ ദൈവവെനം മനു്യല്ലനയും ല്ലലോകല്ലത്തയും 
ഭരിച്ചുല്ലകോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആക്ഷരികവും അത്ഭു കരവുമോയ രീ ിയില് 
ദബബിളില്ലല എേോ ഗ്പവെനങ്ങളും നിറല്ലവറില്ലക്കോണ്ടിരിക്കുകയും ല്ലെയ്യുന്നു. 
ഒരിക്കല് ഗ്പ്യയില്ലല നിരീശ്വരനോയിരുന്ന ല്ലഗ്ഫഡറിക്ക  െഗ്കവര്ത്തി 
അല്ലേഹത്തില്ലെ സര്വദസനയോധിപന് ല്ലവോണ് സയിഥല്ലനോട   'നിങ്ങള്ക്കു 
കഴിയുല്ലമങ്കില് ഒല്ലരോറ വോക്കില് നിങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്ന മോര്രം ശ്രിയോല്ലണന്നു 
സ്ഥോപിക്കുക' എന്നു പറഞ്ഞു. അ ിന  ആ ജനറല് ല്ലകോടുത്ത മറുപടി 
'യിഗ്സോല്ലയല്' എന്നോയിരുന്നു. ഈ മറുപടി ല്ലകട്ട െഗ്കവര്ത്തി  ല്ലെ ജനറലില്ലെ 
ദൈവല്ലത്ത മോനിക്കുവോനും വിശ്വസിക്കുവോനും  ീരുമോനിച്ചു. ഇഗ്സോല്ലയല് 
രോ് ഗ്ടം ഇന്നു മുഴുല്ലലോകത്തില്ലെയും ഗ്ശ്ദ്ധോല്ലകഗ്രമോയിത്തീര്ന്നു 
ല്ലകോണ്ടിരിക്കുന്നു. അഗ് യ ല്ലക്കോരത്ഭു ഗ്പ ിഭോസമോകുന്നു, ല്ലലോകത്തില് ഇന്ന   
ഇഗ്സോല്ലയല്. 

ആസന്നഭോവിയില് ല്ലയഹസ ല്ലക്കല് ഗ്പവെനം 38ആം അദ്ധയോയത്തിലൂല്ലടയും 
ല്ലസഖരയോ ഗ്പവെനം 12ആം അദ്ധയോയത്തിലൂല്ലടയും ദബബില്ലല മറു പല 
ഗ്പവെനപുസ  കങ്ങളിലൂല്ലടയും ഗ്പവെിച്ചിരിക്കുന്ന ു ല്ലപോല്ലല വള്ളിക്കും 
പുള്ളിക്കും മോറം വരോത്ത വിധത്തില് ഭൂമിയില്ലല സകല ജോ ികളും 
ബഹുഭൂരിപക്ഷം ല്ലലോകരോ് ഗ്ടങ്ങളും ല്ലയരൂശ്ല്ലലമിനും യിഗ്സോല്ലയളിനും 
വില്ലരോധമോയിക്കൂടി വരോന് ല്ലപോകുന്നു. അങ്ങല്ലന യിഗ്സോല്ലയലിന  എ ിരോയിട്ടുള്ള 
ആ അന്തയല്ലലോകമഹോയുദ്ധ മനു്യമഹോസംഹോരത്തില്ലെയും മണിമുഴക്കം 
മദ്ധയല്ലപൌരസ  യല്ലൈശ്ത്തു നിന്ന   ഇന്നല്ലത്ത  ലമുറ അഥവോ ഈ യുരത്തില് 
ജീവിക്കുന്ന മനു്യരോശ്ി ല്ലകള്ക്കും, സംശ്യം ല്ലവണ്ട. ദൈവപുഗ് നോയ 
ഗ്കിസ  ുവില്ലെ പുനരോരമനത്തില്ലെ ഏറവും വലിയ ല്ല ളിവും ഇ ോകുന്നു എന്നു 
ദബബിള് ഉദച്ചസ  രം ഉൈ ല്ലഘോ്ിക്കുകയും ല്ലെയ്യുന്നു. ദൈവമുല്ലണ്ടന്നു 
വിശ്വസിക്കുവോന് നിരീശ്വരവോൈികള്ക്ക  ഇ ില്ലനക്കോള് വലിയ മല്ലറന്തു 
ല്ല ളിവുകളോണ  ഇനിയും ല്ലവണ്ട  ? ദൈവം ജീവല്ലനോടു ല്ലവച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്നുള്ള േോല്ല  മല്ലറന്തോകുന്നു ഇവരുല്ലട വലിയ മിടുക്കും സിദ്ധിയും? 
ബുദ്ധിമോന്മോല്ലര, ദൈവല്ലത്ത വിളിച്ചു രക്ഷല്ലപ്പടോന് ഗ്ശ്മിക്കുക. God Bless You. 

(ദബബിളില്ലനോടും ശ്ോസ ഗ് ീയസ യങ്ങല്ലളോടും കടപ്പോട .) 

____________________________ 


