
 ഹ്യൂമനിസ്്റ്റ പ്ര
മാണം

      ഈനൂറ്റാണ്ടിലെ	ഈകാ	ഘട്ടത്തിലെ	സ്ത്ര�ീകളും പുരുഷന്മാരുമാണ്
 മാനവിക�ാവാദികള്.      അവര് ചരിത്ര�പരമായ മാനവിക�യുലെ! പൂര്

    വ്വഗാമി�്വംഅംഗീകരിക്കുകയും വിഭിന്നങ്ങളായസംസ്ക്കാരങ്ങളുലെ!
   സംഭാവനങ്ങളി	് നിന്്ന (    ഈനിമിഷം കേകത്ര+സ്ഥാനം

   കൈകയ്യ!ക്കിരിക്കുന്നവയി	് നിന്നു മാത്ര�മല്ല)   ത്രപകേചാദനം ഉള്ലെക്കാളളുകയും
ലെചയ്യുന്നു.     കൂ!ാലെ�ഈനൂറ്റാണ്ടിലെനയുംഈസഹത്രസാബ്ദലെത്തയും

      പുറലെകവി!ുകയും ഒരു പു�ിയ കേ	ാകത്തികേ	ക്ക് നയിക്കുകയും ലെചയ്യുന്ന
  സ്ത്ര�ീകളും പുരുഷന്മാരുമാണവര്.      ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകള് �ങ്ങളുലെ! ചരിത്ര�ം

      വളലെരനീണ്ട�ാലെണന്നുംഅവരുലെ! ഭാവി വളലെര മുകേന്നാട്ടു
 നീണ്ടുക്കി!ക്കുന്നുലെവന്നും വിചാരിക്കുന്നു.   വര്ത്തമാനക്കാ	ലെത്ത

        ലെപാ�ുവായ ത്രപ�ിസന്ധി�രണം ലെചയ്യുവാന് ത്രപയ�്നിച്ചുലെക്കാണ്്ടഅവര്
  അവരുലെ! ഭാവിലെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു.      അവര് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികള്

ആണ്.      അവര്സ്വാ�ത്രന്ത്യത്തി	ുംസാമൂഹികപൂകേരാഗ�ിയി	ും
വിശ്വസിക്കുന്നു.

    ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകള്സാര്വ്വകേദശീയവാദികളാണ്.    അവര്സാരവ്്വ	ൗകികമായ
   ഒരു മാനവിക രാഷ്ത്ര!ംഅഭി	ഷിക്കുന്നു.     �ങ്ങള് ജീവിക്കുന്ന കേ	ാകം

       അവര്ആകേഗാള�	ത്തി	് ത്രഗഹിക്കുകയും �ങ്ങളുലെ! ലെ�ാട്ട!ുത്ത
    ചുറ്റുപാ!ി	് ത്രപവര്ത്തിക്കുകയും ലെചയ്യുന്നു.    അവര്ഏകരൂപമായഒരു

 കേ	ാകം ഇഷ്ടലെപ!ുന്നില്ല;       അവര്ക്ക് കേവണ്ട�്കൈവവിധ്യമാര്ന്ന ഒരു
കേ	ാകമാണ്. അ�ായ�്,     വിഭിന്നവരഗ്്ഗങ്ങലെളയും ഭാഷകലെളയും

   ആചാരങ്ങലെളയുംസംബന്ധിച്ചുള്ളകൈവവിധ്യം ;  ആശയങ്ങലെളയും
 സംബന്ധിച്ചുള്ളകൈവവിധ്യം;  വിശ്വാസങ്ങള്, നിരീശ്വര�്വം,  മ�പര�

   എന്നിവലെയസംബന്ധിച്ചകൈവവിധ്യം :    ത്രപവര്ത്തനങ്ങലെളസംബന്ധിച്ച
 കൈവവിധ്യം ;

   ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകള്ക്കു യജമാനന്മാരുലെ!ആവശ്യമില്ല,   അവര്ക്ക്
കേന�ാക്കന്മാകേരയും,  കേമ	ധികാരികകേളയുംആവശ്യമില്ല.    അവര്സ്വയം

   ആരുലെ!ലെയങ്കി	ും ത്രപ�ിനിധികളാകേയാ കേമ	ധികാരികളാകേയാ
 ഭാവിക്കുന്ന�ും ഇല്ല.     ഹ്യുമനിസ്റ്റുകള് കേകത്ര+ികൃ�മായ ഭരണകൂ!ലെത്ത

ഇഷ്ടലെപ!ുന്നില്ല,     അ�ിനുപകരമായി ഒരുസമാന്തര ഭരണകൂ!ലെത്തയും (para 
state)  ഇഷ്ടലെപ്പ!ുന്നില്ല.      മാനവിക�ാവാദികള്ക്ക് കേപാ	ീസ് കേസനകള്
ആവശ്യമില്ല.     അ�ിനു പകരമായിസായുധസംഘങ്ങളുംആവശ്യമില്ല.

     ഇങ്ങലെനലെയാക്കആലെണങ്കി	ുംഹ്യൂമിനിസ്റ്റകളുലെ!അഭി	ാഷങ്ങള്ക്കും
          ഇന്നലെത്തകേ	ാകത്തിലെ	യാഥാര്ഥ്യങ്ങള്ക്കുമി!യി	് ഒരു മ�ി	് ഉയര്

ത്തലെപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട.     അ�ുലെകാണ്്ടഅ�ു ഇ!ിച്ചുനിരത്തുവാനുളളസമയം
സമാഗ�മായിരിക്കുന്നു.     ഈആവശ്യത്തിന് കേ	ാകത്തിലെ	എല്ലാ

  മാനവിക�ാവാദികളുലെ!യുംഐക്യംആവശ്യമാണ്

1 ആഗ�ാളമൂലധനം (The world capital)

ഇ�ാ,    സരവ്്വ	ൗകികമായവ	ിലെയാരുസ�്യം,  പണമാണ്എല്ലാം,  പണം
  ഗവണല്െമന്റ്ആണ്, നിയമമാണ്,   അധികാരമാണ്അ�്

  അ!ിസ്ഥാനപരമായി നി	നി	്പ്പാണ്.    അ�ിനു പുറലെമഅ�് ക	യാണ്, 
�ത്ത്വചിന്തയാണ്, മ�മാണ്.    പണംകൂ!ാലെ� ഒന്നും ന!ക്കുന്നില്ല;  പണം

  കൂ!ാലെ�യാലെ�ാന്നുംസാധ്യമല്ല.   പണകേത്താ!ുകൂ!ാലെ�യാലെ�ാരു
 വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും ഇല്ല.    മരണം കേപാ	ും പണലെത്തആത്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

       എന്നാ	്ഈസാര്വ്വ	ൗകികമായസ�്യകേത്താ!ുള്ളബന്ധം



കൈവരുധ്യാത്മകമാണ്.      ഭൂരിപക്ഷംആളുകള്ക്കും കാര്യങ്ങളുലെ!സ്ഥി�ി
ഇഷ്ടമല്ല.       ഇത്രപകാരം നമ്മള്ക്ക് പണത്തിന്ലെറ കേസ്വച്ഛാധിപ�്യത്തിനു ഒരു

     കേപരും ത്രപ�ിനിധികളും നിര്വാഹകന്മാരുംസംശയമില്ലാത്ത
     ന!പ!ിത്രകമങ്ങളും ഉള്ള�ിനാ	്അ�്അമൂര്ത്തമല്ല.

        ഇന്്ന ഇലെ�ാരുഫ്യുഡ	്സമ്പദ്ഘ!നയി	്ലെപ്പട്ടകാര്യകേമാ കേദശീയമായ
    വ്യവസായങ്ങളുലെ!കേയാ ത്രപകേദശിക ത്രഗൂപ്പുകളുലെ!കേയാ �ാല്പര്യങ്ങളുലെ!

 കേപാ	ുകേമാ കാര്യമല്ല.    ഇന്നലെത്തക്കാര്യം ചരിത്ര�പരമായിഅ�ിജീവിച്ച
(Historical Survivors)     ആളുകള്അവരുലെ!      സര്വ്വ�ുംആകേഗാളസാമ്പത്തിക

  മൂ	ധനത്തിന്ലെറഅനുശാസിക്കുന്ന�ികേനാ!്    പര്യപ്തമാക്കി�ീര്ക്കുന്നു
എന്ന�ാണ്.      ഈഊഹാധിഷ്ഠ ി� മൂ	ധനംആകേഗാളാ!ിസ്ഥാനത്തി	്

 കേകത്ര+കൃ�മായി ലെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.   ഇത്രപകാരം കേദശീയഭരണകൂ!ത്തിന്
 കേപാ	ും       നി	നി	്പിനുകേവണ്ടിവായ്പയും ക!ങ്ങളുംആവശ്യമായി വരുന്നു. 

   ഓകേരാരുത്തരും നികേക്ഷപത്തിന് യാചിക്കുകയും    ഉറപ്പുകള്
 ലെകാ!ുക്കുകയും ലെചയ്യുന്നു.    അ�ുലെക്കാണ്്ടഅവസാന�ിരുമാനങ്ങലെള

  സംബന്ധിച്ചചുമ�	 'ബാങ്കിങ്ങ്' വഹിക്കുന്നു.   കമ്പനികള് �ലെന്നയും, 
 നാട്ടിന്പുറങ്ങളും,    നഗരങ്ങളുംബാങ്കിങ്ങ് വ്യവസായത്തിന്ലെറ   അവി�ര്

  ക്കി�മായസ്വത്തായിത്തീരുന്ന   സമയം
സമാഗ�മായിലെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. .'  പാരകേസ്റ്ററ്റി '  ന്ലെറ  (  സാമാന്തര

 ഭരണകൂ!ം )      സമയംവന്നുലെകാണ്ടിരിക്കുന്നപഴയത്രകമങ്ങള് ഇല്ലായ്മ
  ലെചകേയ്യണ്ട�ായസമയംആഗ�മായിലെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

   ഇ�ിലെനാപ്പം പഴയസാകേഹാദര്യം നഷ്ടലെപട്ടുലെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 
     ചുരുക്കത്തി	് ഇലെ�ല്ലാംസാമൂഹ്യസംഘ!നയുലെ!

     ശിഥി	ീക്കരണലെത്തയുംസാരവ്ത്ര�ികമായ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിട്ടും   പരസ്പരം
     ഉദാസീനരായിവര്ത്തിക്കുന്നമനുഷ്യരുലെ!ആവിര്ഭാവലെത്തയുമാണ്

കാണിക്കുന്ന�്.    വ	ിയ മൂ	ധനം ഉല്പാദകേനാപകരണങ്ങലെള
    നിയത്രന്തിക്കുന്ന�ു മൂ	ം വസ് �ുനിഷ്ഠ� (objectivity)    യി	് മാത്ര�മല്ല

 അധീശ�്വം ന!ത്തുന്ന�്.     എന്നാ	്ആശയവിനിമയ ഉപാധികളുലെ!യും
      വാര്ത്താമാധ്യമങ്ങള് നിയത്രന്തിക്കുന്ന�് വഴിആത്മനിഷ്ഠ� (subjectivity)   യി	്

  ആധിപ�്യം പു	ര്ത്തുന്നു.      ഈസാഹചര്യത്തി	്അ�ിനു �ന്നിഷ്ടം കേപാലെ	
  ഭൗ�ികവുംസാമൂഹികവുമായവിഭവങ്ങലെള,    ത്രപകൃ�ിലെയ�ിരിച്ചു പൂര്

       വസ്ഥി�ിയി	്ആക്കാന് പറ്റാത്തവിധത്തി	് മാറ്റിലെക്കാണ്ടും, 
 മനുഷ്യജീവിലെയ ത്രകമാനുഗ�മായി,     വര്ദ്ധിച്ച കേ�ാ�ി	്

   അവഗണിച്ചുലെകാണ്്ട ഉപകേയാഗിക്കാന് സാധിക്കുന്നു.     ഈ	ക്ഷ്യനിര്
     വഹണത്തിന്സാകേങ്ക�ികശാസ്ത്ര�ലെത്തഅ�്അ�ിയായി

ആത്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു.     അ�് കമ്പനികളുലെ!യും ഗവണ്ലെമന്റുകലെളയും
  ശൂന്യമാക്കിയ�ുകേപാലെ	ശാസ്ത്ര�ലെത്തദുരി�ത്തിനും,  വിനാശത്തിനും

    ലെ�ാഴി	ില്ലായ്മക്കുമുളളസാകേങ്ക�ികവിദ്യയാക്കി മാറ്റിലെക്കാണ്്ടഅ�ിന്ലെറ
  സക	അര്ത്ഥലെത്തയും   കേചാര്ത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

     ഈകേ	ാകത്ത് നി	നി	്ക്കുന്നലെ�ാഴി	്, ഭക്ഷണം, ആകേരാഗ്യം,  പാര്പ്പി!ം, 
      വിദ്യാഭ്യാസംഎന്നിവലെയസംബന്ധിച്ച ത്രപശ്നങ്ങള്കുറഞ്ഞ

      സമയംലെകാണ്്ട പരിഹരിക്കാന് കേവണ്ടത്ര�സാകേങ്ക�ികശാസ്ത്ര�പരമായ
        സംവിധാനങ്ങള് ഇന്നലെത്തകേ	ാകത്തിനു ഉണ്്ടഎന്്ന മാനവിക�ാവാദികള്

        ഊന്നിപറയുകേമ്പാള്അവര്ക്ക്അ�ിലെനസാധൂകരിക്കുന്നഅധികം
  വാദഗ�ികള്ആവശ്യമായിവരുന്നില്ല.      ഈസാധ്യ�നിര്വഹണഘട്ടത്തി	്

      എത്തുന്നിലെല്ലങ്കി	് വ	ിയ മൂ	ധനത്തിന്ലെറ ഭീഭത്സമായ	ാഭാകേന്വഷണം
 അ�ിലെന�!യുന്ന�ുലെക്കാണ്ടാണ്.

       വ	ിയ മൂ	ധനംകകേമ്പാളസമ്പദ്ഘ!നലെയഇകേപ്പാള്�ലെന്ന�ളര്
ത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.      വ	ിയ മൂ	ധനം�ലെന്നഉണ്ടാക്കിയകുഴപ്പം



     നിറഞ്ഞസാഹചര്യലെത്തകേനരി!ുന്ന�ിനുകേവണ്ടിഅ�ുസമൂഹത്തിന്
   അച്ച!ക്കം ഉണ്ടാക്കുവാന് �ു!ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.   ആഅയുക്തിക�യുലെ!

       മുമ്പി	് യുക്തിസഹമായി ഉയര്ത്തലെപ്പ!ുന്ന�് യുക്തിയുലെ! ശബ്ദമല്ല മറിച്്ച
     ഏറ്റവും ഇരുണ്ടവര്ഗ്ഗപര�യും മ�മൗ	ികവാദങ്ങളും മ�ത്രഭാന്തുകളുമാണ്.

   ഈനവ്യമായഅയുക്തിക� (Neo-irrationalism)  ത്രപകേദശങ്ങലെളയും
      സമൂഹങ്ങലെളയും നയിക്കാന്കേപാകുന്നുഎന്ന�ാണ്സ്ഥി�ിലെയങ്കി	്

      പുകേരാഗമനശക്തികളുലെ! ത്രപവര്ത്തന�ീത്രവ� ദീവസം കേ�ാറും
കുറഞ്ഞുവരുന്നു.

      മറിച്ചു 	ക്ഷകണക്കിന് ലെ�ാഴി	ാളികള് ഭരണകൂ! കേകത്ര+ീകരണത്തിന്ലെറ
    അയഥാര്ത്ഥ്യങ്ങലെളയും മു�	ാളിത്തവ്യവസ്ഥി�ിയി	ുള്ള

   ജനാധിപ�്യത്തിന്ലെറഅസ�്യങ്ങലെളയുംകുറിച്്ച
കേബാധവാന്മാരായിരിക്കുന്നു.     അങ്ങലെനജനങ്ങള് രാഷ്ത്ര!ീയ

     സംഘ!നകലെളയും ഗവണ്ലെമന്ലെറലെനയും കേചാദ്യം ലെചയ്യുന്ന�ുകേപാലെ	
       ലെ�ാഴി	ാളികള്അവരുലെ!അഴിമ�ിക്കാരായ ലെ�ാഴി	ാളി കേന�ാക്കന്മാര്

   ലെക്ക�ിലെരയും ഉയരുവാന് �ു!ങ്ങിരിക്കുന്നു.     എന്നാ	്ഈ ത്രപ�ിഭാസങ്ങള്
         ലെക്കല്ലാം ഒരു ദിശാകേബാധം ന	്കേകണ്ട�്ആവശ്യമാണ്അലെല്ലങ്കി	്അ�്

    പുകേരാഗമിക്കാത്ത�ാ	്ക്കാ	ിക ത്രപ�ിഭാസമായി വഴിമുട്ടികേപ്പാകും. 
     ജനസാമാന്യത്തിന്ലെറഹൃദയത്തി	്വച്്ച ഉല്പാദനഘ!കങ്ങളുലെ!

    മൗ	ീകമായ ത്രപശ്നങ്ങള് ചര്ച്ചലെചകേയ്യണ്ട�ാവശ്യമാണ്.

  ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകള്ക്ക് ലെ�ാഴി	ും,   മൂ	ധനവുമാണ് ഉല്പാദനത്തിന്ലെറ
 ഘ!കങ്ങള്.    ഉഹക്കച്ച!വുംഅന്യായപ	ിശഈ!ാക്ക	ും

അത്രപസക്തങ്ങളാണ്.      ഇന്നലെത്തസാഹചര്യത്തി	്ഈരണ്ടുഘ!കങ്ങള്
       ക്കി!യി	് ഇ�ുകേപാലെ	നി	നിന്നുകേപാന്നഅര്ത്ഥരഹി�മായബന്ധം

   ആലെകമാറ്റുന്ന�ിനുകേവണ്ടി മാനവിക�ാവാദികള് കേപാരാ!ുന്നു.  ഇത്ര�നാളും
 	ാഭം മൂ	ധനത്തിനും,      ശമ്പളം ലെ�ാഴി	ാളികള്ക്കുംഎന്നവാദഗ�ിലെയ

 ന്യായികരിച്ചു കേപാകുന്നു.    അ�ുവഴി ഇത്തരം ഒരുഅസുന്തു	ി�ാവസ്ഥലെയ
   നികേക്ഷപംഏര്ലെപ്പ!ുന്ന 'അപക!ം'   ലെകാണ്്ട ന്യായിക്കരിക്കുകയാണ്

ലെചയ്തിരുന്ന�്.         ഇ�് കേകട്ടാ	് കേ�ാന്നും ഒകേരാ ലെ�ാഴി	ാളിയുംഅവന്ലെറവര്
    ത്തമാനവും ഭാവിയും ലെ�ാഴി	ില്ലായ്യമകളുലെ!യും ത്രപ�ിസന്ധികളുലെ!യും

 ഏറ്റക്കുറിച്ചി	ിനുസൃ�ുമായിലെക്കാണ്്ടഅപക!ലെപ്പ!ുത്തുന്നില്ലാലെയന്്ന.

     ഇ�ുകൂ!ാലെ�കമ്പനിയുലെ! മാകേനജുലെമന്റിന്ലെറ ഭരണനിര്വ്വഹണത്തി	ും
  �ീരുമാനങ്ങളി	ും പങ്കുവഹിക്കുകയും ലെചയ്യുന്നുമുണ്്ട.   കമ്പനിയി	്

     വീണ്ടും നികേക്ഷപിക്കാത്ത	ാഭംഅ�ിന്ലെറവികസനത്തികേനാ
   കൈവവിധ്യവ�ക്രണത്തികേനാ �ിരിച്ചുവി!ാത്ത	ാഭംസാമ്പത്തികമായ

 ഊഹക്കച്ചവ!ത്തികേ	ക്കു നയിക്കലെപ്പ!ുന്നു!    പു�ിയ കേ�ാഴി	ുറവി!ങ്ങള്
     സൃഷ്ടിക്കാത്ത	ാഭംസാമ്പത്തികമായഊഹക്കച്ചവ!ത്തികേ	ക്കു�ിരിച്ചു

വി!ലെപ്പ!ുന്നു!.

     അ�ുലെക്കാണ്്ട ലെ�ാഴി	ാളികളുലെ! കേപാരാട്ടം മൂ	ധനലെത്തഅ�ിന്ലെറ
     പരമാവധി ഉ�പ്ാദനപരമായആദായം 	ഭിക്കുന്ന�ികേ	യ്ക്കു നിര്

   ബന്ധിക്കുന്ന�രത്തി	് ത്രപകേയാഗികേക്കണ്ടിരിക്കുന്നു.   പകേക്ഷഭരണവും
       ദിശാകേബാധവും പങ്കിലെട്ട!ുലെത്തങ്കി	ല്ലാലെ�ഇ�ു ന!പ്പി	് വരുത്തുവാന്

   കഴിയുകയില്ലഅങ്ങലെനയല്ലാലെ�എങ്ങലെനയാണ് കൂട്ടപിരിച്ചുവി!	ും, 
        കമ്പനി പൂട്ടിക്കളയ	ും ലെചറിയകമ്പിനികലെളവന്കി!കമ്പനികള്

    വിഴുങ്ങുന്ന�ും �!യാന് സാധിക്കുക ?     എലെന്തന്നാ	്വ	ിയ ഉപത്രദവം
  ഇരിക്കുന്ന�് ഉപനികേക്ഷപത്തി	ും (subinvestment),  കപ!പാപ്പര�്വത്തി	ും

(Fradulent Bankruptcy),   കൃത്ര�ിമക!ബാധ്യ�യി	ും (Forced indebtedness) 
  മൂ	ധനത്തിന്ലെറ പറന്നുമറയ	ി	ും (Capital Flight) ആണ്.   ഉ�്പാദനവര്

    ദ്ധനവിന്ലെറഫ	മായികിട്ടാവുന്ന	ാഭങ്ങളി	്അല്ല.    ഇനി ചി	ര്
      പലെത്താമ്പ�ാം നൂറ്റാണ്ടിന്ലെറ പാഠങ്ങള് പിന്തു!ര്ന്നുലെകാണ്്ട



     ഉ�്പാദകേനാപകരണങ്ങള് ലെപാ�ു ഉ!മസ്ഥ�യി	ാക്കണലെമന്നു നിര്
       ബന്ധിക്കുകയാലെണങ്കി	്അവര്അ!ുത്തകാ	ത്തുയഥാര്ത്ഥ

    കേസാഷ്യ	ിസം പാരാജയലെപ്പട്ടകാര്യം കൂ!ി പരിഗണിക്കണം.

    ലെ�ാഴി	ാളിലെയചിട്ടലെപ്പ!ുത്തിയ�് കേപാലെ	�ലെന്നമൂ	ധനത്തിന്ലെറ
      ചിട്ടലെപ്പ!ുത്ത	്കൂ!ു�	് 	ാഭകരമായസ്ഥ	ങ്ങളികേ	ക്കും

       മണ്ഡ	ങ്ങളികേ	ക്കുംഅ�ിന്ലെറ പറക്ക	് ഉളവാക്കുന്നുഎന്നഅര്
         ത്ഥത്തി	് ഉയര്ത്തലെപ്പ!ുന്നഎ�ിര് വാദലെത്തസംബന്ധിച്ചാലെണങ്കി	്

     ഇ�ുവളലെര ദീര്ഘമായകാ	കേത്തയ്ക്കുസംഭവിക്കുകയിലെല്ലന്്ന
വിശദീക്കരികേക്കണ്ടിരിക്കുന്നു.     എലെന്തന്നാ	് ഇകേപ്പാഴലെത്തപദ്ധ�ിയുലെ!

    അയുക്തിക�അ�ിലെനഅ�ിന്ലെറ കേ	ാകവ്യാപകമായ
  പൂരി�ാവസ്ഥയികേ	ക്കും ത്രപ�ിസന്ധിയികേ	ക്കും നയിക്കുന്നു.   ഈഎ�ിര്

     പക്ഷംഅ!ിസ്ഥാനപരമായ ഒരുഅസന്മാര്ഗീക�ലെയഅംഗീകരിക്കുന്നു. 
     കൂ!ാലെ� മൂ	ധനംബാങ്കിങ്ങികേ	ക്ക്സ്ഥാനാന്തരച	നം ന!ത്തുന്ന

   ചരിത്ര�പരമായ ത്രപത്രകിയലെയഅവഗണിക്കുകയും ലെചയ്യുന്നു.  ഇ�ിന്ലെറ
ഫ	കേമാ?       വ്യവസായസംരംഭകന് �ലെന്നസ്വയംശാസനാധികാരമുലെണ്ടന്്ന

     കേ�ാന്നിക്കുന്നഒരു ശൃഖ	യി	്സ്വയം      �ീരുമാനിക്കാന് കഴിയാത്തഒരു
 കേജാ	ിക്കാരനായി മാറിലെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.    കൂ!ാലെ�സാമ്പാത്തിക ത്രപവര്

       ത്തനമാ+്യംഎന്ന ത്രപത്രകിയകൂ!ു�	് കേമാശമാകുന്ന�ിന്ലെറ
        കേ�ാ�നുസരിച്്ച വ്യവസായസംരംഭകന് �ലെന്നഈകേകത്ര+ാശയങ്ങള്

  പരിഗണിക്കുവാന് �ു!ങ്ങും.

       മാനവിക�ാവാദികള്ക്ക് ലെ�ാഴി	ിന്ലെറ മണ്ഡ	ത്തി	് മാത്ര�മല്ല ത്രപവര്
  ത്തികേക്കണ്ട�ിന്ലെറആവശ്യക�അനുഭവലെപ്പ!ുന്ന�്;   രാഷ്ത്ര!ീയ രംഗത്തും

 ത്രപവര്ത്തികേക്കണ്ട�ുണ്്ട.     അ�ിന്ലെറ 	ക്ഷ്യംആകേഗാള മൂ	ധന
       ശക്തികളുലെ!കൈകയി	് ഭരണക്കൂ!ം ഒരു ഉപകരണമായി മാറുന്ന�്

 �!യുകഎന്ന�ാണ്.     കേവലെറാരു	ക്ഷ്യം ഉല്പാദനഘ!കങ്ങള്�മ്മി	ുള്ള
      ബന്ധംന്യായമായിരിക്കുകലെയന്ന	ക്ഷ്യം കേന!ുകയുംസമൂഹത്തി	് നിന്നു

    �ട്ടിപ്പറിലെച്ച!ുത്തസ്വയം ഭരണാവകാശംഅ�ിനു
  �ിരിച്ചുലെക്കാ!ുക്കുകയും ലെചയ്യുകഎന്ന�ാണ്.

2.     ഔ
ചാരികജനാധി
ത്യവുംയഥാര്ത്ഥജനാധി
ത്യവും( Formal 
Democracy And  Real Democracy)

   ജനാധിപ�്യത്തിന്ലെറഅ!ിസ്ഥാനശി	കളായഅധികാരങ്ങളുലെ!
വിഭജനം,        ത്രപാ�ിനിധ്യം ന്യൂനപക്ഷബഹുമാനംഎന്നിവ�കര്ന്നകേപ്പാള്

   ജനാധിപ�്യത്തിന്ലെറസൗധംകാര്യമായി നശിച്്ചലെകാകേണ്ടയിരിക്കുന്നു.

      കൈസദ്ധാന്തീകമായിഅധികാരവിഭജനംഎന്നുപറയുന്ന�ി	്�ലെന്നഒരു
 കൈവരുദ്ധ്യംഅ!ങ്ങുന്നു.     അവലെയ�മ്മി	് ലെകാളുത്തുന്ന

     അ!ുത്തബന്ധുക്കള്ശരിയാകേണാഎന്്നപരികേശാധിക്കുന്ന�ിന്
       ത്രപകേയാഗത്തി	്ഓകേരാന്നിന്ലെറയും ഉത്ഭവവുംഘ!നയുംകണ്ടുപി!ിച്ചാ	്

മ�ിയാക്കുന്ന�ാണ്.      അ�് മറ്റു�രത്തി	്ആവാന് വഴിയില്ല.  അവലെയല്ലാം
  ഒകേരസത്രമ്പദായത്തിന്ലെറ ഭാഗമാണ്.    അ�ുലെക്കാണ്്ട ഒന്നു മറ്റുള്ളവലെയ

        ക!ന്നുമുകേന്നറുന്ന�ും ത്രപവര്ത്തനങ്ങള് ഒന്നിനുകേമ	് ഒന്നുവരുന്ന�ും
     അഴിമ�ിയും ത്രകമകേക്ക!ുംഎന്നി ത്രപ�ിസന്ധികലെളല്ലാംആകേഗാള
     വ്യാപകമായി ഒരു രാജ്യലെത്തസാമ്പത്തികവും രാഷ്ത്ര!ീയവുമായ

  ചൂറ്റുപാ!ികേനാ!് സമാനമായി വരുന്നു.

      ത്രപാ�ിനിധ്യലെത്തസംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞാ	്സാരവ്്വത്ര�ീക
     കേവാട്ടവകാശത്തിന്ലെറ വ്യാപനകാ	ം മു�	് �ിരലെഞ്ഞ!ുപ്പിനും

        ജനത്രപ�ിനിധികള്ക്ക് 	ഭിച്ച ജനവിധിയുലെ!അന്ത്യത്തിനും ഇ!യി	് ഒകേര



    ത്രപവര്ത്തികേയ ഉള്ളൂഎന്നാണ് വിചാരിക്കുന്ന�്.   പകേക്ഷകാ	ം
      മുകേന്നാട്ടുകേപായകേപ്പാള്അകേനകംകേപര് കേചര്ന്്ന കുറച്ചുകേപലെര

       �ിരലെഞ്ഞ!ുക്കുന്നഒരു ഒന്നാം ത്രപവര്ത്തനവും �ിരലെഞ്ഞ!ുക്കലെപ്പ!ുന്നവര്
      അവര്ക്ക് 	ഭിച്ച ജനവിധിക്ക് വിരുദ്ധമായ�ാല്പര്യങ്ങലെള

     ത്രപ�ിനിധീകരിച്ചുലെകാണ്്ട ജനങ്ങലെളവഞ്ചിക്കുന്നരണ്ടാംത്രപവര്ത്തനവും
 ഉലെണ്ടന്്ന കേബാധ്യലെപ്പട്ടു.       ഇകേപ്പാള്ത്തലെന്നജനങ്ങളുംആവശ്യങ്ങളി	് നിന്്ന

     അന്യമായ കേന�ൃ�്വങ്ങളികേ	ക്ക് ചുരുങ്ങിയ രാഷ്ത്ര!ീയസംഘ!നകളി	ും
   ഈ�ിന്മവളര്ന്നുലെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

 ഇകേപ്പാള്ത്തലെന്ന,            രാഷ്ത്ര!ീയ പാര്ട്ടികളി	് വന് �ാ	്പ്പര്യങ്ങള്സ്ഥാനാര്
           ത്ഥികള്ക്കു പണംന	്കുകയുംഅവര്ക്കു പിന്തു!കേരണ്ടിവരുന്നനയങ്ങള്

    അനുശാസിക്കുകയും ലെചയ്യ�ുവരുന്നുണ്്ട ഇലെ�ല്ലാംകാണിക്കുന്ന�്
     ജനാധിപ�്യത്തിന്ലെറസങ്ക	്പത്തി	ും നിര്വഹണത്തി	ുമുള്ള

 അഗാധമായ ത്രപ�ിസന്ധിയാണ്.  

      ജനസാമാന്യകേത്താ!ുള്ളകൂ!ിയാകേ	ാചനങ്ങള്ക്കുംസാര്വ്വത്ര�ീക ജനഹി�
     പരികേശാധനയ്ക്കുംസ്ഥാനാരത്്ഥികലെള കേനരിട്ടു �ിരഞ്ഞ!ുക്കുന്ന�ിനും

      ഏറ്റവുംഅധികം ത്രപാധാന്യംക	്പിച്ചുലെക്കാണ്്ട ത്രപാ�ിനിധ്യ
      സത്രമ്പദായത്തിനു മാറ്റം വരുത്തുവാന്ഹ്യൂമിനിസ്റ്റുകള് ത്രപയ�്നിക്കുന്നു. 

        എലെന്തന്നാ	് പ	 രാജ്യങ്ങളി	ും രാഷ്ത്ര!ീയ പാര്ട്ടികകേളാ!ു �ാര�മ്യം
      ലെചയ്യുകേമ്പാള്സ്വ�ത്രന്തസ്ഥാനാര്ത്ഥികലെളഅത്രപധാനമാക്കുന്നനിയമങ്ങളും

        അലെല്ലങ്കി	് ഒരുവലെനസമൂഹത്തിന്ലെറ ഇച്ഛയ്ക്കമുമ്പി	്സ്വയം
    അവ�രിപ്പക്കുന്ന�് �!യുന്നഗൂഢ�ത്രന്തങ്ങളുംസ്ഥാനാര്ത്ഥി�്വത്തിന്

     സാമ്പത്തികപരിധികള് നിശ്ചയ്ക്കുന്നനിയമങ്ങളും  നി	വി	ുണ്്ട.  

    പൗരന്മാലെര�ിരലെഞ്ഞ!ുക്കുവാനും �ിരലെഞ്ഞ!ുക്കലെപ്പ!ാനുമുള്ളപൂര്
        ണ്ണമായകഴിവിലെനഎ�ിര്ക്കുന്നഓകേരാ ഭരണഘ!നയുംഅലെല്ലങ്കി	്

      നിയമവും യഥാര്ത്ഥജനാധിപ�്യത്തിന്ലെറ �ായ് കേവര്   നശിപ്പിക്കുകയാണ്
ലെചയ്യുന്ന�്.     അവലെയല്ലാം �ലെന്നനീ�ിന്യായവ്യവസ്ഥയ്ക്കുംഅ�ീ�മാണ്.

     ഇനിഅവസരസമ�്വലെത്തക്കുറിച്്ച പറയുകയാലെണങ്കി	് �ിരലെഞ്ഞ!ുപ്്പ
        കാ	ത്ത്സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്അവരുലെ! നിര്കേkശങ്ങള്

      വ്യാഖ്യാനിച്ചവ�രിക്കുകേമ്പാള് ലെപാ�ുജന മാധ്യമങ്ങള്എല്ലാ
  ജനങ്ങളുലെ!യും കേസവനത്തിനു ത്രപകേയാജനലെപ്പ!ുത്തണം.   എല്ലാസ്ഥാനാര്

      ത്ഥിക്കള്ക്കുംകൃ�്യമായി �ു	്യമായിഅവസരംഅനുവദിക്കുകയും
       കേവണം മറുവശത്ത് രാഷ്ത്ര!ീയ ഉത്തരവാദി�്വ നിയമം ത്രപാബ	്യത്തി	്

വരുത്തണം.       ഇ�ുവഴിസമ്മ�ിദായകകേരാ!് വാഗ്ദാനം ലെചയ്ത കാര്യം നിര്
   വഹിക്കാത്തഏലെ�ാരു ജനത്രപ�ിനിധിയുകേ!യും    അവകാശങ്ങള്

    എ!ുത്തമാറ്റലെപ്പ!ുകയും പിരിച്്ച വി!ുകയും ലെചയ്യ്�ുലെക്കാണ്്ട
 രാഷ്ത്ര!ീയവിചാരണലെയ കേനരികേ!ണ്ടിവരണം.   വാഗ്ദാനം പാ	ിക്കാത്ത

       വ്യക്തികളും പാര്ട്ടികളും ഭാവിയിലെ	�ിരലെഞ്ഞ!ുപ്പി	്ബാ	റ്റ് ലെപട്ടിയുലെ!
        ശിക്ഷഅനുഭവിക്കുംഎന്നമട്ടി	് ഇന്്ന നി	നി	്ക്കുന്ന ഉപായലെത്ത

       സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞാ	്അ�് �ിരലെഞ്ഞ!ുക്കലെപ്പട്ടവര് ജനങ്ങലെള
        ച�ിക്കുകഎന്നരണ്ടാമലെത്തകര്മ്മത്തി	് നിന്്ന ഒരിക്ക	ും �!യുന്നില്ല.

     അ!ിയന്തിര ത്രപാധാന്യമുളളകാര്യങ്ങലെളപ്പറ്റി കേനരിട്്ട കൂ!ിയാകേ	ാചന
     ന!ത്തുന്ന�ിലെനസംബന്ധിച്ചാലെണങ്കി	്സാകേങ്ക�ികശാസ്ത്ര�പരമായി

       അ�ുന!പ്പി	് വരുത്തുന്ന�ിനുളളഅവസരങ്ങള് ദിവസവും വര്
ദ്ധിച്ചവരുന്നുണ്്ട.      കൃത്ര�ിമംകാട്ടുന്നഅഭിത്രപായ കേവാട്ട!ുപ്പുകള്ക്കും

        അവകേ	ാകനങ്ങള്ക്കും മുനഗ്ണനക	്പിക്കുന്നഒരു കാര്യമല്ല ഇ�്. 
     എന്നാ	് പരിഷ്കൃ�മായ ഇ	ക്കേത്ര!ാണിക് മാധ്യമങ്ങളും   കമ്പ്യൂട്ടറും

     ഉപകേയാഗിച്ചു പങ്കാളിത്ത�ിനും കേനരിട്ടുള്ള കേവാട്ടിനുംസൗകര്യം



   ഉണ്ടാക്കുന്നകാര്യമാണ് ഇവിലെ! പറയുന്ന�്.

        ഒരു യഥാരത്്ഥ ജനാധിപ�്യവ്യവസ്ഥയി	് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്ക്     അവര്അര്
  ഹിക്കുന്ന ത്രപാ�ിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം.   കൂ!ാലെ�അവരുലെ!

    ത്രപാ�ിനിധ്യവും വികസനവും ശരിക്കും ത്രപാകേയാഗികമാകുന്ന�ിന്
     അനുകൂ	മായന!പ!ികള് പൂര്ണ്ണമായിസ്വീകരിക്കണം.  ഇക്കാ	ത്ത്

  വികേദശികകേളാ!ുള്ളലെവറുപ്പിനാ	ും (Xenophobia)  വികേവചനത്താ	ും
      ത്രവണി�രായന്യൂനപക്ഷങ്ങള്അവലെരഅംഗീകരിക്കണലെമന്്നഅ�്യു	്ക്ക!
 ദുഃഖകേത്താലെ!ആവശ്യലെപ്പ!ുന്നു.         ആഅര്ത്ഥത്തി	്ഈ ത്രപശ്നം ചര്ച്ചയുലെ!

       ഏറ്റവും ത്രപധാനലെപ്പട്ട�	ത്തി	് ഉയര്കേത്തണ്ട�് മാനവിക�ാവാദികളുലെ!
ചുമ�	യാകുന്നു.     ത്രപ�്യക്ഷകേമാ ഒളിച്ചുലെവക്കലെപ്പട്ടകേ�ാആയനവനാസിസ

  മകേനാഭാവങ്ങലെള കേ�ാ	്പ്പിക്കുന്ന�ുവലെര      ഈസമരംഎല്ലാ ദിക്കി	ും
   നയികേക്കണ്ട�ുംഅവര് �ലെന്ന.    വാസ്തവത്തി	് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുലെ!

       അവകാശങ്ങള്ക്കുകേവണ്ടി പ!ലെപാരു�ുകഎന്നു പറഞ്ഞാ	്എല്ലാ
    മനുഷ്യരുലെ!യുംഅവകാശങ്ങള്ക്കുകേവണ്ടി ലെപാരു�ുക�ലെന്നയാണ്.

 വ	ിയ     മൂ	ധനത്തിന്ലെറകയ്യിലെ	കളിപ്പാവയായ
     കേകത്ര+ീകൃ�ഭരണകൂ!ത്തിന്ലെറ നിര്ബന്ധംലെകാണ്്ട ഒരു രാജ്യത്ത്

മുഴുവനായും,  ചി	 ജില്ലകളികേ	ാ,    സംസ്ഥാനങ്ങളികേ	ാ ചി	 ത്രപകേദശങ്ങളും
    ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്ക് കേനലെരവികേവചനംകാണിക്കുന്നുണ്്ട.  കേകത്ര+ീകൃ�

       ഭരണകൂ!ം ഇന്നു വ	ിയ മൂ	ധനത്തിന്ലെറകൈകയ്യിലെ	നിര്വ്വികാരമായ
 ഒരു ഉപകരണമാണ്.      ഒരു ലെഫഡറ	്സ്വഭാവമുള്ളസംഘ!ന

    വികസിക്കുകേമ്പാള് മാത്ര�കേമ ഇ�്അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ.   അത്തരം ഒരു
     സംഘ!നയി	് ശരിയായ രാഷ്ത്ര!ീയധികാരം ചരിത്ര�പരവും

   സാമൂഹ്യവുമായസത്തയുലെ!കൈകകളികേ	ക്കു�ിരിച്ചുകേപാകുന്നു.

അവസാനമായി, മൂ	ധനം,  ലെ�ാഴി	്,    യഥാരത്്ഥ ജനാധിപ�്യം
     അധികാരവികേകത്ര+ീകരണം�ു!ങ്ങിയവസംബന്ധിച്ചവിഷയങ്ങള്ക്ക്

          ഏറ്റവും മുന്തിയപരിഗണനന	്കുകഎന്നു പറഞ്ഞാ	് ഒരു പു�ിയ�രം
 സമൂഹത്തിന്ലെറ       സൃഷ്ടി 	ക്ഷ്യമാക്കി രാഷ്ത്ര!ീയസമരം �ിരിച്ചുവി!ുക

  എന്നാണ്അര്ത്ഥം.    ജനങ്ങളുലെ! ച	നാത്മകമായആവിശ്യങ്ങള്
     ക്കനുസരിച്ചുള്ളനിരന്തരമായ മാറ്റത്തിന് വഴങ്ങുന്നഒരു

സമൂഹമാണാവശ്യം.       ജനങ്ങളുലെ!ആവശ്യങ്ങള് ഇന്്നആത്രശി��്വം മൂ	ം
 വീര്പ്പുമുട്ട	നുഭവിക്കുകയാണ്.

3.   ഹ്യുമനിസ്റ്റുകളുടെ നില
ാ ് (THE HUMANIST STAND)

    കൈദവലെത്തകേയാ ത്രപകൃ�ികേയകേയാസമൂഹലെത്തകേയാചരിത്ര�ലെത്തകേയാ
     സംബന്ധിച്ചകാ	്പ്പനീകമായസിദ്ധാന്തങ്ങളി	് നിന്നു, 

    മാനവിക�ാവാദികള് ത്രപകേചാദനം ഉള്ലെകാള്ളുന്നില്ല.  മാനവവാദികളുലെ!
     ത്രപവര്ത്തനം ജീവി�ത്തിന്ലെറആവശ്യങ്ങളി	് നിന്നാരംഭിക്കുന്നു. 

    ദുഃഖമകറ്റുകയുംസുഖലെത്ത ത്രപാപിക്കുകയും ലെചയ്യുകയാണ്
 ജീവി�ാവശ്യങ്ങള്.    ഈആവശ്യങ്ങള്ക്ക്     മനുഷ്യന് ഭൂ�കാ	
 അനുഭവത്തിന്ലെറഅ!ിസ്ഥാനത്തി	ും,     വര്ത്തമാനപരി�സ്ഥി�ികള്

     ലെമച്ചലെപ്പ!ുത്തണലെമന്നഉകേkശ്യത്തി	ും ഭാവിലെയസംബന്ധിച്ച ദീര്
   ഘവീക്ഷണംകൂ!ി കേചര്ക്കുന്നു.

   മനുഷ്യന്ലെറഅനുഭവംഎന്ന�്    ത്രപാകൃ�ീകവും ശരീരശാസ്ത്ര�പരവുമായ
  ലെ�രലെഞ്ഞ!ുപ്പുകളുലെ!യുംസഞ്ചയത്തിന്ലെറയും ഉല്പന്നമല്ല-   അ�ു മറ്റു

  ജീവിവരഗ്്ഗങ്ങളി	ുംസംഭവിക്കുന്ന�ു�ലെന്നയാണ്,    മറിച്്ച വര്ത്തമാനകാ	
     ദുഃഖംഅ�ിജീവിക്കു�ിനും ഭാവിയികേ	�് നിവാരണം ലെചയ്യുന്ന�ിനും

    കേവണ്ടി ലെ�ാ!ുത്തുവി!ലെപ്പട്ടസാമൂഹികവും വ്യക്തിഗ�വുമായ



 അനുഭവവുംആണ്.     സാമൂഹികമായനിര്മ്മാണങ്ങളി	്
   സഞ്ചയിച്ചുകാണുന്നമനുഷ്യത്രപവര്ത്തനം (  പിന്�	മുറയികേ	ക്കു) 

കൈകമാറ്റലെപ്പ!ുന്നു;    ഒരാളുലെ! ശരീരത്തികേ	�ുകേപാ	ുംഅ!ങ്ങുന്ന
      സ്വാഭാവികമായ ഉപാധികള് ലെമച്ചലെപ്പ!ുത്തുന്ന�ിനു കേവണ്ടിയുള്ള�ു!ര്

   ച്ചയായസമരത്തി	് (   മനുഷ്യ ത്രപവര്ത്തനത്തിന്)    �	മുറ കേ�ാറുംഅ�ിന്
 മാറ്റം വന്നുലെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.    ഇത്രപകാരം മനുഷ്യജീവിലെയ കേ	ാകലെത്തയും

      സ്വന്തം ത്രപകൃ�ിലെയയും പരിവര്ത്തിപ്പിക്കാന് കഴിവുള്ള�രം
     സാമൂഹികമായ ത്രപവര്ത്തനകേത്താ!ുകൂ!ിയ ഒരു ചരിത്ര�പരമായ

  സത്തലെയന്നുനിര്വചിക്കണം.      ഒരു വ്യക്തികേയാ മനുഷ്യരുലെ! ഒരു കൂട്ടകേമാ
      ഓകേരാ ത്രപാവിശ്യവും മറ്റുള്ളവരി	്സാഹസീകമായിആധിപ�്യം

      സ്ഥാപിക്കുകേമ്പാള്അവര്അവരുലെ! ഇരകലെള 'സ്വാഭാവികമായി' 
      വസ്ുതക്കളായി മാറ്റിലെകാണ്ടു ചരിത്ര�ലെത്തപി!ിച്ചുനിര്ത്തുന്ന�ി	്

വിജയിക്കുന്നു.    ത്രപകൃ�ിക്ക് ഉകേkശ്യങ്ങള് (Intention)   ഒന്നും �ലെന്നഇല്ല; 
    അ�ുലെകാണ്്ട മറ്റുള്ളവരുലെ!സ്വാ�ത്രന്ത്യവും ഉകേkശ്യങ്ങളും

      �!യലെപ്പ!ുകേമ്പാള്അവര്സ്വാഭാവികമായവസ്ുത ക്കളായി മാറ്റലെപ്പ!ുന്നു.

   സാവധാനം മുകേന്നറുന്ന മനുഷ്യവര്ഗ്ഗപുകേരാഗ�ിക്ക്,    ചി	 മനുഷ്യജീവികള്
      മറ്റുളളവരുലെ! കേമ	് ത്രപകേയാഗിക്കുന്നസാഹസീകവും മൃഗീയവുമായ

   ആധിപ�്യംസ്ഥാപിക്ക	് ഒഴിവാക്കിലെകാണ്്ട,  ത്രപകൃ�ികേയയും
    സമൂഹകേത്തയും പരിവര്ത്തനം ലെചയ്യികേക്കണ്ടആവശ്യമുണ്്ട.  ഇ�ു

        സംഭവിക്കുകേമ്പാള് ത്രപാക് ചരിത്ര�ത്തി	് നിന്്ന പൂര്ണ്ണമായ
   മനുഷ്യചരിത്ര�ത്തികേ	ക്ക് ഒരു ത്രപയാണം ഉണ്ടാവും.  അ�ിനി!യി	്, 

     അവന്ലെറസാക്ഷാ�ക്ാരങ്ങളി	ുംസ്വാ�ത്രന്ത്യത്തി	ും പൂര്ണ്ണമായ
      മനുഷ്യജീവിയുകേ!ലെ�ാഴിലെക കേവലെറയാലെ�ാരു കേകത്ര+മൂ	്യത്തി	് നിന്നും

  നമ്മുക്ക്ആരംഭിക്കുവാന്കഴിയുകയില്ല.    ഇങ്ങലെനമാനവിക�ാവാദികള്
ത്രപഖ്യാപക്കുന്നു. '   യാലെ�ാന്നും മനുഷ്യനു മീകേ�യുമില്ല;   ഒരു മനുഷ്യനും

  മലെറ്റാരു മനുഷ്യന്ലെറകികേഴയുമല്ല'.

കൈദവം, ഭരണകൂ!ം,       പണംഅല്ലങ്കി	് കേവകേറഎന്തങ്കി	ും വസ്ുത
       കേകത്ര+മൂ	്യമായിഅംഗീകരിച്ചാ	് മനുഷ്യന്അത്രപധാനനായി �ീരും

       അങ്ങലെനഅവന്ലെറ നിയത്രന്തണത്തികേനാ പീഠനത്തികേനാ ഉളളചുറ്റപാ!ുകള്
സൃഷ്ടിക്കലെപ്പ!ും.       ഹ്യുമനിസ്റ്റുകള്ഈകേകത്ര+ആശയംവ്യക്തമായി
ധരിച്ചിട്ടുണ്്ട.     ഹ്യുമനിസ്റ്റുകള് നിരീശ്വരവാദികകേളാഅലെല്ലങ്കി	്

 വിശ്വാസികകേളാആയിരിക്കും.       എന്നാ	്അവര് കേ	ാകലെത്തപറ്റിയുള്ള
      അവരുലെ! ദര്ശനത്തിനുംഅവരുലെ! ത്രപവര്ത്തനത്തിനും

അ!ിത്തറയി!ുന്ന�ിനുകേവണ്ടി,       അവര് നിരീശ്വര വാദത്തി	് നികേന്നാ
   വിശ്വാസത്തി	് നികേന്നാആരംഭിക്കുന്നില്ല.      അവര് മനുഷ്യനി	് നിന്നും

  അവന്ലെറഅ!ിയന്തിരമായ     ആവശ്യങ്ങളി	് നിന്നുംആരംഭിക്കുന്നു. 
          കൂ!ു�	് നല്ല�ായ ഒരു കേ	ാകത്തിനു കേവണ്ടിഅവര് ത്രപയ�്നിക്കുകേമ്പാള്

      ചരിത്ര�ലെത്തപുകേരാഗമനപരമായ ഒരു ദിശയികേ	ക്കു ച	ിപ്പിക്കുന്നഒരു
           ഉകേkശ്യംഅവര് കണ്ടുപി!ിച്ച�ായിഅവര്ക്കു വിശ്വാസംവന്നാ	്അവര്

       ആവിശ്വാസലെത്തഅലെല്ലങ്കി	് കണ്ടുപി!ിത്തലെത്തമനുഷ്യ ജീവിയുലെ!
   കേസവനത്തിനു കേവണ്ടിസമര്പ്പിക്കുന്നു.

    ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകള് മൗ	ീകമായ ത്രപശ്നംആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു,  അ�ായ�്
         ഒരാള് ജീവിക്കണകേമാഎന്നറിയുകയുംഎങ്കി	്അ�്ഏ�വസ്ഥയി	്

     ആയിരിക്കണലെമന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും ലെചയ്യുകഎന്ന�ാണ് മൗ	ിക
ത്രപശ്നം.

     മനുഷ്യപുകേരാഗ�ിക്കു വിഘാ�മായി നിന്നിട്ടുളളഎല്ലാ �രം
 ശാരീരികവും , സാമ്പത്തികവും,  വര്ഗ്ഗപരവും, മ�പരവും, കൈ	ംഗീകവും,

     ആശയപരവുമായഅത്രകമണങ്ങള്ഹ്യുമനിസ്റ്റുകള് ലെവറുക്കുന്നു.



      ഹ്യുമനിസ്റ്റുകള്ക്ക് ത്രപ�്യക്ഷകേമാ പകേരാക്ഷകേമാആയഎല്ലാ�രം
    വികേവചനവും മനുഷ്യ നികേഷധത്തിനുള്ളഒരു ഉപകരണമാണ്.

  ഹ്യുമനിസ്റ്റുകള്അത്രകമസ്വഭാവികളല്ല.     എന്നാ	്എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി
      അവര് ഭീരുക്കകേളാഅത്രകമം കേനരി!ുന്ന�ിനു ഭയമുള്ളവകേരാഅല്ല. 

       എലെന്തന്നാ	്അവരുലെ! ത്രപവര്ത്തനംഅര്ത്ഥസംമ്പുഷ്ടമാണ്. 
     മാനവിക�ാവാദികള്അവരുലെ! വ്യക്തിജീവി�ലെത്തസാമൂഹിക

 ജീവി�വുമായിബന്ധലെപ്പ!ുത്തുന്നു.     അവര് കേനരല്ലാത്തവിരുദ്ധ
   സിദ്ധാന്തങ്ങള്നിര്കേkശിക്കുന്നില്ല;    ഈവസ്ുത �യി	ാണ്അവരുലെ!

 ലെപാരുത്തംഇരിക്കുന്ന�്.    അവിലെ!ഹ്യുമനിസത്തിനുംഹ്യുമനിസ്റ്റ്
   വിരുദ്ധയ്ക്കും ഇ!യില്ലുള്ളവിഭജനകേരഖവരയ്ക്കലെപ്പ!ുന്നു.  മാനവിക�

       വ	ിയ മൂ	ധനത്തിനു മുന്നി	് ലെ�ാഴി	ുംഔചാരിക ജനാധിപ�്യത്തിനു
        മുന്നി	് യഥാര്ത്ഥജനാധിപ�്യവും കേകത്ര+ീകരണത്തിന് മുമ്പി	്

       വികേകത്ര+ീകരണംഎന്നവിഷയവും വികേവചനത്തിനു മുമ്പി	് വികേവചന
   രാഹി�്യംഎന്നവിഷയവും ,      അ!ിച്ചമര്ത്ത	ിനു മുമ്പി	്സ്വാ�ത്രന്ത്യംഎന്ന

 വിഷയവുംകൈവരാഗ്യം,    സഹാപരാധി�്വംഅസംബന്ധംഎന്നിവയ്ക്കു
     മുമ്പി	് ജീവി�ത്തിലെ	അര്ത്ഥം      എന്നവിഷയവും മുന്ഗണകേയാലെ!

പരിഗണിക്കുന്നു.
      വര്ത്തമാനകാ	ഘട്ടത്തി	് മാനവിക�യ്ക്കു മാത്ര�ലെമ   ത്രപാമാണികമായ

    സന്മാര്ഗ്ഗസിദ്ധാന്തങ്ങള് ഉള്ളൂ;     എലെന്തന്നാ	്അ�് �ിരലെഞ്ഞ!ുക്കാനുള്ള
  സ്വാ�ത്രന്ത്യത്തി	്അധിഷ്ഠ ി�മാണ്.    അ�ുകേപാലെ	അ�് ഇച്ഛാശക്തിയി	ും

(Intention)      സ്വാ�ത്രന്ത്യത്തി	ും വിശ്വസിക്കുന്ന�ു ലെകാണ്്ടഅ�് ഒരു
   അബദ്ധലെത്തയും ലെ�റ്റായവിശ്വാസലെത്തയും �മ്മി	ും, 

 ലെ�റ്റിദ്ധരിക്കലെപ്പട്ടവലെനയും     വഞ്ചകലെനയും �മ്മി	ും കേവര്
�ിരിച്ചുകാണുന്നു.

4.       ശുദ്ധഹ്യുമനിസത്തില്നിന്ന് ഗ&ാധ
ൂര്വമായ
 ഹ്യുമനിസത്തിഗലക്്ക  (FROM NAÏVE HUMANISM TO CONCIOUS HUMANISM)

      ഹ്യുമനിസം കേകവ	മായ ത്രപ�ികേഷധത്തി	് നിന്്നസമ്പദ്ഘ!നകലെള
       പരിവര്ത്തിപ്പിക്കുന്ന ദിശയികേ	ക്ക് �ിരിച്്ച കേബാധപൂരവ്കമായ ഒരു

    ശക്തിയായി മാകേറണ്ട�്സമൂഹലെമന്നഅ!ിത്തട്ടി	്,   ലെ�ാഴി	ാളികള്
   പണിലെചയ്യുന്നി!ത്തുംഅവരുലെ! വാസസ്ഥ	ങ്ങി	ുംആണ്.

      കേത്ര!ഡ് യൂണിയന്അ!ിസ്ഥാനത്തി	ുള്ളസംഘ!നങ്ങളിലെ	 ലെപാരു�ുന്ന
അംഗങ്ങലെളയും,     പുകേരാഗമനസ്വഭാവമുള്ളരാഷ്ത്ര!ീയകക്ഷികളിലെ	

  അംഗങ്ങലെളയുംസംബന്ധിച്ചാലെണങ്കി	്,   അവരുലെ!സമരം
     കേയാജിപ്പിലെ	ത്തുന്ന�്അവര്അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളസംഘ!നകളിലെ	

          കേന�ൃ�്വങ്ങലെളപരിവര്ത്തിപ്പിക്കാന്അവര് ത്രപവണ�കാട്ടുന്ന കേ�ാ�ി	്
ആയിരിക്കും.      അ!ിയന്തിരസ്വഭാവമുള്ളഅവകാശങ്ങലെളക്കാള് മുമ്പ്

        മാനവിക�നിര്കേkശിക്കുന്നമൗ	ീകമായവിഷയങ്ങള്ക്ക് ത്രപാമുഖ്യം ന	്
 കി ,        ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്വയ്ക്കുന്ന�ിന്അവരുലെ!അംഗങ്ങള്ക്ക് ഒരു

     ദിശാകേബാധം ലെകാ!ുക്കുന്ന�രത്തി	ായിരിക്കണംഈപരിവര്ത്തനം.

       ലെപാ�ുവി	്അനീ�ികേയാ!ു �ീത്രവ ത്രപ�ികരണംന!ത്തുന്നവിദ്യാര്
       ത്ഥികളുലെ!യുംഅധ്യാപകരുലെ!യും വ	ിയവിഭാഗങ്ങള് കേബാധപൂരവ്്വമായ

     മാറ്റത്തിന്അവരുലെ! ഇച്ഛലെയ കേത്രപരിപ്പിച്ചു ലെകാണ്ടിരിക്കുന്ന�ിന്ലെറ കേ�ാ�്
    ലെപാ�ുവി	ുള്ള ത്രപ�ിസന്ധിഅവലെരബാധിക്കുന്ന�ിന്

അനുസരിച്ചായിരിക്കും.    നിശ്ചയമായും ദിവസവും ന!ക്കുന്ന
     ദുരന്തങ്ങകേളാ!് സമ്പര്ക്കമുള്ളലെപാ�ുജനമാധ്യമങ്ങള്   ഇന്നു

       മാനവിക�യുലെ! ദിശയികേ	ക്ക് ത്രപവര്ത്തിക്കാന് പറ്റിയ ഒരു
ചുറ്റുപാ!ി	ാണുള്ള�്.      അ�ുഏ�ു കേപാലെ	ലെയന്നാ	്ബുദ്ധിജീവി



     വിഭാഗത്തിന്ലെറ ഉല്പന്നം ഇന്നലെത്തമാനവികമല്ലാത്തവ്യവസ്ഥി�ികേയാ!്
  കൈവരുദ്ധ്യത്തി	ാക്കുന്ന�ുകേപാലെ	യാണ്എന്നു പറയാം.

      മനുഷ്യ ദുരി�ംഎന്നവസ്ുത �അ!ിസ്ഥാനമാക്കുന്ന�് ലെകാണ്ടുമാത്ര�ം
ഉകേപക്ഷിക്കലെപ്പട്ടവനും,    വികേവചനംഅനുഭവിക്കുന്നവനുംഅനുകൂ	മായ

     നിസ്സംഗമായ ത്രപവര്ത്തനംന!ത്തുന്ന�ിന് നലെമ്മക്ഷണിക്കുന്നുണ്്ട. 
      നിരവധിസ്വയംസന്നദ്ധസംഘങ്ങളും ജനങ്ങളിലെ	 ത്രപധാനലെപ്പട്ട

       വിഭാഗങ്ങളും ചി	കേപ്പാള്അവരുലെ! ഗുണപരമായസംഭാവനന	്കിലെകാണ്്ട
  സ്വയംസജ്ജരായിഅണിനിരക്കുന്നുണ്്ട. നിസംശയമായിട്ടും,  അവരുലെ!

         സംഭാവനകളി	് ഒന്്നഅ!ങ്ങിയിരിക്കുന്ന�്ഈ ത്രപശ്നങ്ങളി	്എ�ിര്പ്്പ
  ഉളവാക്കുന്ന�ി	്ആണ്.       ഏ�ായാ	ും ഇത്തരംസംഘങ്ങള്ഈ�ിന്മകള്ക്ക്

       കാരണമായവ്യവസ്ഥി�ിലെയ മാറ്റം വരുത്തുവാന് ഉകേkശിച്ചു ലെകാണ്ടുള്ള
    ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്നിര്കേkശിക്കുന്നില്ല.      ഈനി	പാ!ുകള് കേബാധപൂര്വ്വമായ

  ഹ്യമനിസകേത്താ!ല്ല മനുഷ്യകാരുണ്യവാദകേത്താ!ാണ്
(ഔാമിശകേമൃശമിലെശാ)     കൂ!ു�	് കേയാജിപ്പു ത്രപക!ിപ്പിക്കുന്ന�്.   അവരി	്

     ത്രപശ്നാധിഷ്ഠ�മായിട്ടുള്ള ത്രപ�ികേഷധങ്ങളും ത്രപവര്ത്തനങ്ങളും ഇകേപ്പാള്
 �ലെന്നകാണുന്നുണ്്ട.    ഇവകൂ!ു�	് വികസിപ്പിക്കാവുന്ന�ാണ്.

5.   ഹ്യുമനിസ്്റ്റവിരുദ്ധതയുടെ ഗമഖല(THE ANTI-HUMANIST FIELD)

        വ	ിയ മൂ	ധനം ഉണ്ടാക്കിയശക്തികള് ജനങ്ങലെളകൂ!ു�	്
     ദുരി�ത്തി	ാക്കുന്ന�ിനനുസരിച്്ച പരസ്പര വിരുദ്ധമായനി	പാ!ുകള്

      ഉണ്ടാവുകയും കുഴപ്പത്തി	് നിന്്ന കേനട്ടം ഉണ്ടാക്കിലെകാണ്്ട
    ശക്തിത്രപാപിക്കുകയും ലെ�റ്റായ ദിശയികേ	ക്ക് നയിക്കുകയും

ലെചയ്യുന്നു.      അങ്ങലെനലെചയ്യുന്ന�് നവഫാസിസങ്ങളുലെ!അ!ിയി	്
    മാനൂഷീക മൂ	്യങ്ങളുലെ!അഗാധമായനികേഷധം ഉണ്്ട.   കൂ!ാലെ�ചി	

     വ്യ�ിച	ിക്കുന്നപരിസ്ഥി�ി ത്രപസ്ഥാനങ്ങളി	് മനുഷ്യകേനക്കാളും
      ത്രപാമുഖ്യം ത്രപകൃ�ിക്ക് ലെകാ!ുക്കുന്നഒരുസ്ഥി�ിവികേശഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട

    പരിസ്ഥി�ി നാശം മനുഷ്യരാശിലെയഅപായലെപ്പ!ുത്തുന്ന�്ലെക്കാണ്ടാണ്
   വിനാശമായലെ�ന്്നഅവര് പറയുന്നില്ല.     മനുഷ്യന് ത്രപകൃ�ിലെക്ക�ിലെര ത്രപവര്

  ത്തിച്ച�ുലെകാണ്ടാണ്എന്നാണ് പറയുന്ന�്.

      ഇത്തരംചി	 ത്രപസ്ഥാനങ്ങളി	്അ�നുസരിച്്ച മനുഷ്യജീവി
അശുദ്ധമാക്കലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.     അങ്ങലെനഅവന് ത്രപകൃ�ിലെയ

 അശുദ്ധമാക്കുകയും ലെചയ്യുന്നു.   അവലെരസംബന്ധിച്ചി!കേത്താളം
    കേരാഗങ്ങലെളകീഴ്ലെപ്പ!ുത്തുന്ന�ിനുംആയുഷ്കാ	ം നീട്ടുന്ന�ി	ും

      മരുന്നുകള് വിജയിച്ചിരുന്നിലെല്ലങ്കി	് കൂ!ു�	്
നന്നാകുമായിരുന്നു.'  ആദ്യമായി ഭൂമി'     എന്്നഅവര് ഭാവാവിഷ്ടരായി
അട്ടഹസിക്കുന്നു.      ഇ�ുകേകട്ടാ	് നമുകേക്കാര്മ്മവരികനാസികളുലെ!
മുത്രദാവാക്യങ്ങളാണ്.      അവിലെ! നിന്്നഅശുദ്ധമാക്കുന്നസംസ്ക്കാരങ്ങലെള

  സംബന്ധിച്ചവികേവചനത്തികേ	ക്കും    വൃത്തികേക!ാക്കുകയും പവിത്ര��
      നശിപ്പിക്കുകയും ലെചയ്യുന്നവികേദശികളികേ	ക്കും ഒരു ലെചറിയഅ!ി

മാത്ര�ലെമയുള്ളു.      ഈത്രപവാഹങ്ങള് മനുഷ്യ�്വത്തിലെന�ിരായനി	പാ!ിനു
  സമ്മ�ം മൂളുകയും ലെചയ്യുന്നു.      എലെന്തന്നാ	്അവരുലെ! ഉള്ളിന്നുള്ളി	്

    അവര് മനുഷ്യ ജീവിലെയപുച്ഛിക്കിന്നു.      അവലെരനന്നാക്കാന് കേപാകുന്നവര്
 സ്വയം പഴിക്കുന്നു.    ഇ�ിനാ	ാണ് ശൂന്യ�ാവാദവും

  ആത്മഹ�്യത്രപവണ�യുലെ!ഫാഷനും ത്രപ�ിഫ	ിക്കുന്ന�്.

      അവകേബാധമുള്ളജനങ്ങളുലെ! ഒരു വ	ിയവിഭാഗവും പരിസ്ഥി�ി
  വാദകേത്താ!് കൂറുപു	ര്ത്തുന്നു.        എലെന്തന്നാ	്അവര് വാദം ഉയര്ത്തുന്ന

  ത്രപശ്നത്തിന്ലെറ ഗൗരവം മനസ്സി	ാക്കുന്നു.      എന്നാ	്ഈപരിസ്ഥി�ി വാദം
   ഒരു മാനവചരിത്ര�പരമായ '    മാനവിക�വാദികളുലെ! വ്യ�ിയാനങ്ങള്ക്കു



 മാപ്പു ലെകാ!ുക്കുന്നു.'

   ഹ്യമനിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ�യുലെ! വിഭവങ്ങള്,  ഉപകരണങ്ങള്,  രൂപങ്ങള്,   മാര്ഗ്ഗങ്ങള്
 എന്നിവ        പൂര്ണ്ണ രൂപത്തി	് വിശദമാക്കുന്ന�ിന് ഇവിലെ!അസാധ്യമാണ്. 
       എന്നാ	്അവര് ഉപകേയാഗിക�യുലെ!സ്വഭാവംകൈകവരിക്കുലെവങ്കി	്, 

   അ�ിന്ലെറ കേപാരാട്ടം ദുരന്തങ്ങലെള കേത്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന,  ത്രപകേ�്യകിച്ചും
 വ	ിയ മൂ	ധനം,     നശീകരണവ്യവസായകൂട്ടുലെക്കട്ടിന്ലെറഅ!ുത്ത

      ബന്ധമൂള്ളവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങള്എന്നിവയ്ക്ക് കേനലെര�ിരിയും.

         ക!	് ജീവികളി	് �ാല്പര്യം ത്രപദര്ശിപ്പിക്കുന്ന�ിനു പകരം പരിസ്ഥി�ി
    വാദം കേ	ാകത്തിന്ലെറഅകേനകംസ്ഥ	ങ്ങളി	ുള്ളവിശപ്്പ,  അമി�മായ

  ജനസംഖ്യ വര്ധന,  ജനനമരണനിരക്ക്,  കേരാഗങ്ങള്, ആകേരാഗ്യം,  പാര്
    പ്പി!ങ്ങളുലെ! കുറവ്എന്നിവലെയപ്പറ്റി ത്രശദ്ധിച്ചു ലെകാള്ളും.   അ�്സാകേങ്ക�ിക

   ശാസ്ത്ര�പരമായി പുകേരാഗമിച്ച കേ	ാകത്തിലെ	 ലെ�ാഴി	ില്ലായ്മ , ചൂഷണം
,വംശീയ�, വീകേവചനം,    അസഹിഷ്ുണ �എന്നിവചൂണ്ടികാണിക്കുകയും
ലെചയ്യും.         മലെറ്റാരു രീ�ിയി	്അയുക്തികമായവളര്ച്ചയുലെ! കേപരി	്

  പരിസ്ഥി�ിഅസുന്ത	ി�ാവസ്ഥകലെളസൃഷ്ടിച്ചുലെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

        ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ�യുലെ! രാഷ്ത്ര!ീയമായ ഉപകരണങ്ങള്എന്നനി	യി	്
     വ	�ുപക്ഷരാഷ്ത്ര!ീയലെത്തപരിഗണിക്കുന്ന�ിന് കൂ!ു�	്

 വിശദീകരണത്തിന്ലെറആവിശ്യമില്ല.     അവരുലെ!കാര്യത്തി	് ദുഷിച്ച
   വിശ്വാസംഅവര്  'മാനവിക�യുലെ!'     ത്രപ�ിനിധികള്ആലെണന്്നകൂലെ!

          കൂലെ!സ്വയം പരസ്യം ലെചയ്യത്തക്കവിധത്തി	്അകേ� ഉയര്ന്ന�	ത്തി	്
എത്തുന്നു.       ആഅര്ത്ഥത്തി	് �ത്രന്തശാ	ികളായപുകേരാഹി�ന്മാരുമുണ്്ട

     അക്കൂട്ടത്തി	്അവര്അപഹാസ്യവും  '  ഈശ്വര കേകത്ര+ീകൃ�' (Theocentric 
Humanisam)        വുമായ ഒരു മാനവിക�യുലെ!അ!ിസ്ഥാനത്തി	്സിദ്ധാന്തങ്ങള്

       ആവിഷ്കരിച്്ച കേമ	്പറഞ്ഞകാര്യങ്ങള് ന്യായികരിക്കുന്ന�ിനുള്ളനാ!്യം
 ന!ത്തുന്നു ?    ഏവരാകേണാ മ�യുദ്ധങ്ങളും മ�വിചാരങ്ങളും കണ്ടുപി!ിച്ച�്

      അകേ�ആളുകള് പാശ്ചാ�്യ മാനവിക�യുലെ! ചരിത്ര�പരമായ
 സ്ഥാപകപി�ാക്കലെളകഴുവികേ	റ്റിയ�്,     അകേ�ആളുകള്അവരുലെ!

      ഇരകളുലെ!സദഗ്ുണങ്ങലെളല്ലാംഅന്യായമായിഅപഹരിച്്ചഅവഅവര്
 ക്കുലെണ്ടന്്ന ഭാവിക്കുന്നു.  ഇ�്     ആചരിത്ര� മാനവിക�ാവാദികളുലെ!

     വ്യ�ിയാനങ്ങള്ക്ക് മാപ്്പലെകാ!ുക്കുന്നഘട്ടംവലെരഎത്തിയിരിക്കുന്നു. 
  ഏ�ായാ	ുംഅ�ിന്ലെറ      ഏറ്റവും വഞ്ചനപരമായ ത്രപവണ�കള്

    വിശദീകരിക്കുകയാലെണങ്കി	് ജന്മനാ കേകവ	
    മാനവിക�ാവാദീയായിരിക്കുന്നപ	ലെരയുംഅവരുലെ!സങ്ക	്പ്പങ്ങലെളയും

      അവസമൂഹത്തി	് ത്രപകേയാഗിക്കുന്ന�ിന്ലെറ ത്രപാധാന്യലെത്തക്കുറിച്ചും ഒരു
  വീണ്ടുവിചാരം ന!ത്തുന്ന�ിന് കേത്രപരിപ്പിക്കും.

     ഹ്യൂമിനിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ�യുലെ! വിഭാഗങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള്,  രൂപങ്ങള്,  ത്രപവര്
          ത്തനമാര്ഗ്ഗങ്ങള്എന്നിവപൂര്ണ്ണരൂപത്തി	്വിശദമാക്കുന്ന�ിന് ഇവിലെ!

അസാധ്യമാണ്.        എന്നാ	്അവ ഉപകേയാഗിക്കുന്നചി	ഗൂഢമായ മാര്
      ഗ്ഗങ്ങളികേ	ക്ക് ലെവളിച്ചം വീശുന്ന�്ഹ്യൂമിനിസ്റ്റുകള്ക്ക്ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്

     വിരുദ്ധനി	പാ!ുകളുലെ!ആശയങ്ങള് മനസ്സി	ാക്കാന് പര്യാപത്മാവും.

6.     ഹ്യൂമനിസ്്റ്റ പ്ര
വര്ത്തനരം�ങ്ങള്

       ഒരു വിശാ	സാമൂഹ്യത്രപസ്ഥാനം രുപം ലെകാ!ുക്കുകഎന്ന	ക്ഷ്യകേത്താലെ!
       ഹ്യൂമനിസം ലെ�ാഴി	്സ്ഥാപനങ്ങളി	് ജീവിക്കുന്നചൂറ്റുപാ!ുകള്,  മറ്റു

      സാധ്യമായഇ!ങ്ങളി	് ത്രപവര്ത്തിക്കുന്നസാമൂഹ്യ ,   രാഷ്ത്ര!ീയ പരിസ്ഥി�ി
       സാംസ്കാരികകേമഖ	കളി	്സംഘ!നങ്ങള്ക്ക് രൂപം ന	്കുന്ന�ിന്

	ക്ഷ്യമി!ുന്നു.       അത്തരത്തി	ുള്ളകൂട്ടായ ത്രപവര്ത്തനങ്ങള്വിവിധ



 പൂകേരാഗമനശക്തികലെളയും കൂട്ടായ്മകലെളയും,   വ്യക്തികലെളയുംഅവരുലെ!
       �ന�ായവ്യക്തി�്വം നഷ്ടലെപ്പ!ുത്താലെ� ഒരു വിശാ	 ത്രപവര്ത്തനത്തിന്ലെറ

    ഭാഗമാക്കാന് ത്രശമിക്കുകവഴി    ഈത്രപസ്ഥാനത്തിലെന    ഒരുസാമൂഹ്യപരിവര്
     ത്തനത്തികേ	ക്ക് നയിക്കുന്ന�ിന് ജനസംഖ്യയുലെ! ഒരു വ	ിയശ�മാനലെത്ത
  സ്വാധീനിക്കുകഎന്ന�ികേ	ക്ക്എത്തിക്കുന്നു..

   ഹ്യൂമിനിസ്റ്റുകള് �നി   ശുദ്ധവാദി (Naive) കളല്ല,   ഏലെ�ങ്കി	ും കാല്പനിക
 കാ	ത്തിന്ലെറവക്താക്കളല്ല,       ആഅര്ത്ഥത്തി	്അവര് മൂകേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന

        നിര്കേkശങ്ങള്സാമൂഹ്യാവകേബാധത്തിന്ലെറഏറ്റവും ഉയര്ന്ന രൂപമാലെണന്്ന
 കരു�ുന്നില്ല ,        മാത്ര�വുമല്ലഅവരുലെ!സംഘ!നകള് കേചാദ്യം ലെചയ്യാന്

   പറ്റാത്ത�ാലെണന്നും ജനസാമാന്യത്തിന്ലെറ ഭൂരിപക്ഷലെത്ത
 ത്രപ�ിനിധീകരിക്കുലെവന്നുംകരു�ുന്നില്ല.

        ഹ്യൂമിനിസ്റ്റകള് ത്രപവര്ത്തിക്കുന്ന�്അവര്ക്ക്ഏറ്റവും ന്യായലെമന്്ന
 വിചാരിക്കുന്ന�ിന്അനുസൃ�മായിട്ടാണ്,    അവര് ജീവിക്കുന്ന

 കാ	ഘട്ടത്തിന്അനുകേയാജ്യവും,     ത്രപകേയാഗീകവുമായ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് 	ക്ഷ്യ
മിട്ടുലെകാണ്ടാണ്. 


	ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പ്രമാണം

