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ആദ്ധ്യാത്മികതയും
ശാസ്ത്രീയതയും

ആർഷസംസ്കാരത്തിെന്റ ഇന്നെത്തപ്രതിനിധിയാ�
ണേല്ലാ വിേനാബാജി. ഉപനിഷത്തുകളുമായി തന്മ�
യത്വം സാധിച്ചിട്ടുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്തികൾ
ആർഷജ്ഞാനത്തിെന്റ മുത്തുമണികളാണ്. രാഗേദ്വ�
ഷങ്ങളുെട അഭാവം നിമിത്തം നിർമ്മലമായ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അന്തഃകരണത്തിൽജ്ഞാനം വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായിത്തെന്ന പ്രകാശിയ്ക്കുന്നു. നിക്ഷിപ്തമായ എെന്ത�
ങ്കിലും താല്പര്യം (vested interest) ഉള്ളവർെക്കാഴിച്ച്,
ചിന്തിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളഎല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമാ�
യിത്തെന്നആസ്വാദ്യവും അംഗീകാര്യവും ആണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്തികളും ഉപേദശങ്ങളും എന്ന�
തിൽ പക്ഷാന്തരമുണ്ടാവാനിടയില്ല.ആഋഷികല്പ�
െന്റ അടുത്തകാലത്തുള്ളപ്രവചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധി�
കം േകൾക്കെപ്പടാറുള്ള രണ്ടു വാക്കുകളാണ് ആധ്യാ�
ത്മികത,ശാസ്ത്രീയത എന്നിവ.ആദ്ധ്യാത്മികമായ
വീക്ഷണവും ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനവും (spiritual
outlook and scientific approach)ആണേദ്ദഹത്തിെന്റ
നിർേദ്ദശം. തികഞ്ഞയുക്തിവാദി എന്നു യുക്തിവാദി�
കൾ തെന്നഅംഗീകരിയ്ക്കുന്ന നമ്മുെട പ്രധാനമന്ത്രി
ജവഹർലാൽ െനഹ്രുവിനു േപാലും ആദരണീയമാ�
യിത്തീർന്നതാണാ നിർേദ്ദശം. െനഹ്രുജിയും പ്രശ്ന�
ങ്ങളുെട പരിഹാരത്തിനായി ആദ്ധ്യാത്മികമായ വീ�
ക്ഷണേത്തയും ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനേത്തയും നിർ�
േദ്ദശിയ്ക്കുക ഇയ്യിെട സാധാരണയായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കു�
ന്നു. സൂക്ഷ്മമാേലാചിച്ചാൽ,ജ്ഞാനത്തിെന്റ സമഗ്രത
അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നു കാണാൻ വി�
ഷമമില്ല.

ഈശ്വരൻ തെന്നയാണ് ജീവകലയായി പ്രേവശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്
എന്നു മനസ്സിലാക്കി ശ്വാവ്, ചണ്ഡാലൻ,പശു,കഴുത എന്നിവെയക്കൂ�
ടി, നിലത്തു വീണ് ദണ്ഡ നമസ്കാരം െചേയ്യണ്ടതാണ്. ഇങ്ങെനയുള്ള
മേനാഭാവം നിരന്തരമായുണ്ടായിരിേയ്ക്കണ്ടതാെണന്ന്,അദ്ധ്യാത്മ�
ജ്ഞാനനിത്യത്വം എന്നജ്ഞാനലക്ഷണം െകാണ്ട് വ്യക്തമാവുന്നു.

എന്താണ് ആദ്ധ്യാത്മികത? ‘സ്വഭാേവാദ്ധ്യാത്മമുച്യ�
േത’—അദ്ധ്യാത്മെമന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം എന്നർ�
ത്ഥം. നിരുപാധികമായ ‘അക്ഷര’െത്തആണേല്ലാ
പരബ്രഹ്മെമന്നു പറയുന്നത്. പാരിണാമികമാേയാ
ആത്യന്തികമാേയാ ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള േഭദ�
േമാ നാശേമാ ഇല്ലാത്തതാണത്.അതുെകാണ്ടാണ�
തിെന അക്ഷരെമന്നു പറയുന്നത്.ആഭരണങ്ങളിൽ
സ്വർണ്ണെമന്ന േപാെലയും ഘടശരാവാദികളിൽ,കു�
ടം ചട്ടി മുതലായവയിൽ മെണ്ണന്ന േപാെലയും, ‘േയന
സർവ്വമിദം തത്വം’—ഇക്കാണ്മെതല്ലാം യാെതാന്നി�
നാൽ വ്യാപ്തമായിരിക്കുന്നുേവാ അതാണ് ബ്രഹ്മം.
അതിെന്റ സ്വഭാവമാണ് അദ്ധ്യാത്മം. പ്രതിേദഹം
പ്രത്യഗാത്മാവായിരിയ്ക്കുന്നഅവസ്ഥതെന്നയാണ്
സ്വഭാവം. ‘ആത്മാനം അധികൃത്യപ്രവൃത്തം അദ്ധ്യാ�
ത്മം’.ആത്മാവ് എന്നതിന് ഇവിെട േദഹെമന്നർ�
ത്ഥം. േദഹെത്ത ഉപാധിയാക്കിെക്കാണ്ട് പ്രവർത്തി�
യ്ക്കുന്ന ജീവാത്മാെവന്ന പരമാത്മാവിെന്റ ഭാവെത്ത�
യാണ് അദ്ധ്യാത്മശബ്ദം െകാണ്ട് വിവക്ഷിയ്ക്കുന്നത്
എന്നു താല്പര്യം.

ഔപാധികമായിട്ടല്ലാെത,ബ്രഹ്മത്തിനു വ്യക്തീഭാവം
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് സ്വഭാവം എന്നതിനു സ്വസ്യഭാ�
വഃ എന്നർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തീഭാവം (manifestation)
എന്നർത്ഥം പറയാവുന്നതാണേല്ലാ.അതുെകാണ്ടു്,
ഉപാധിേഭദം നിമിത്തം േവെറേവെറ (പ്രത്യക്)എന്ന�
േപാെല അവിേവകികൾക്കു് േതാന്നലുണ്ടാക്കുന്നതാ�
െണങ്കിലും,പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമാത്മാഭിന്നമായി�
ത്തെന്ന പ്രതിേദഹംസ്ഥിതി െചയ്യുന്ന വസ്തുവിെന
സംബന്ധിയ്ക്കുന്നത് എന്നഅർത്ഥമാണ് ആദ്ധ്യാത്മി�
കെമന്നതുെകാണ്ടു സിദ്ധിയ്ക്കുന്നത് എന്നു കരുതാവുന്ന�
താണ്. വിഭിന്നങ്ങളായിക്കാണെപ്പടുന്ന ഒെട്ടാഴിയാ�
െതയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ വിഭക്തെമന്ന േപാെല േതാ�
ന്നിയാലും,പരമാർത്ഥത്തിൽ അവിഭക്തവും ഏക�
വും സമവും ആയ പരമാത്മാവ് ഒന്നു തെന്നയാണ്.
സർവ്വത്ര സമവസ്ഥിതമായിരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന ഭാവന
തെന്നയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികത എന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.
‘സർവ്വഭൂേതഷു േയ ൈനകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷേത
അവിഭക്തം വിഭേക്തഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വി�
കം’—എന്നു നിർവ്വചിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന സാത്വികമായ
ജ്ഞാനം തെന്നയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികമായജ്ഞാനം.
എപ്രകാരം ഒേരഒരു സൂര്യൻഈ േലാകെത്തആെക
പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നുേവാ അപ്രകാരം ഒേരഒരു േക്ഷത്രി
(േക്ഷത്രജ്ഞൻ,ബ്രഹ്മം,പരമാത്മാവ്)തെന്നയാണു്
സർവ്വമായ േക്ഷത്രെത്ത, ഒെട്ടാഴിയാെതയുള്ളഎല്ലാ
േക്ഷത്രങ്ങെളയും ശരീരങ്ങെളയും പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്
എന്നഅൈദ്വതഭാവനയുെട സാക്ഷാൽക്കാരമാണ�
ത്.ആത്യന്തികമായ പരസ്പരഭിന്നതെയ അതു കുറിയ്ക്കു�
ന്നു.ജ്ഞാനത്തിെന്റ പരമമായ കാഷ്ഠയും പരമമായ
ഫലവും അതുതെന്നയാകുന്നു.

ഭക്തിയുെടയും പരമാവസ്ഥഅതുതെന്നയാണ്. ‘ഈശ്വ�
രഃ സർവഭൂതാനാം ഹൃേദ്ദേശർജ്ജുന തിഷ്ഠതി’, ‘സമം
സർേവഷു ഭൂേതഷു സമവസ്ഥിതമീശ്വരം’എന്നും മറ്റും
ഗീതയിലുണ്ടേല്ലാ. “ഈശ്വേരാ ജീവകലയാ പ്രവി�
േഷ്ടാ ഭഗവാനിതി പ്രണേമദ്ദണ്ഡവൽ ഭൂമൗആശ്വച�
ണ്ഡാല േഗാഖരം”എന്നു ഭാഗവതത്തിൽ നിർേദ്ദശി�
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.ഈശ്വരൻ തെന്നയാണ് ജീവകലയായി
പ്രേവശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കി ശ്വാവ്,
ചണ്ഡാലൻ,പശു,കഴുത എന്നിവെയക്കൂടി, നിലത്തു
വീണ് ദണ്ഡനമസ്കാരം െചേയ്യണ്ടതാണു്. ഇങ്ങെനയു�
ള്ള മേനാഭാവം നിരന്തരമായുണ്ടായിരിേയ്ക്കണ്ടതാെണ�
ന്ന്,അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യത്വം എന്നജ്ഞാനല�
ക്ഷണം െകാണ്ടു് വ്യക്തമാവുന്നു.ഞാൻ എന്നുപ്രേത്യ�
കമായി ഒന്നില്ല,അഥവാ എല്ലാം ഞാൻ തെന്നയാകു�
ന്നു എന്നജ്ഞാനത്തിെന്റ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിങ്കൽ
ഉണ്ടാകുന്ന മേനാഭാവം എന്താകുന്നു? പരിപൂർണ്ണ�
മായ രാഗേദ്വഷരാഹിത്യം തെന്ന.അേപ്പാൾ പ്രേത്യ�
കമായി രാഗത്തിേന്നാ േദ്വഷത്തിേന്നാ വിഷയമായി
പ്രേത്യകം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേല്ലാ.

േവെറാരാെള െവറുക്കുന്നുഅഥവാ മെറ്റാന്നിൽ പ്രേത്യ�
കമായ,അനാശാസ്യമായ ആസക്തി െവയ്ക്കുന്നുഎന്ന്
വരുേമ്പാൾ വാസ്തവത്തിൽ െവറുക്കുന്നതും ആസം�
ഗിയ്ക്കുന്നതും തെന്നത്തെന്നയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി�
യാൽ രാഗേദ്വഷങ്ങൾ സ്വയേമവ—വിഷയം ലഭിയ്ക്കാ�
യ്ക മൂലം—ശമിയ്ക്കുമേല്ലാ.അങ്ങെന സമുപപന്നമാവുന്ന
ൈവരാഗ്യം െകാണ്ടു മാത്രേമ സ്വധർമ്മെത്ത തിരി�
ച്ചറിയാനും തിരെഞ്ഞടുക്കാനും അനുഷ്ഠിയ്ക്കാനുമുള്ള
തേന്റടവും സാമർത്ഥ്യവും സിദ്ധമാവുകയുള്ളൂ.അതി�
ല്ലാെത സിദ്ധമാകുന്ന കഴിവുകളും പ്രാഭവങ്ങളുെമല്ലാം,
അവിേവകിയുെട കയ്യിൽെച്ചന്നുെപട്ട ആയുധെമന്ന
േപാെല തനിയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഹാനികരമായിത്തീ�
രാതിരിയ്ക്കയില്ല. മതം എന്നത് സാധനയാണു്,അനു�
ഷ്ഠാനങ്ങൾ േയാഗ്യതാനുസാരം സാധനാേഭദങ്ങെള
നിർേദ്ദശിയ്ക്കുക മാത്രേമ െചയ്യുന്നുള്ളൂ. മതവും അനുഷ്ഠാ�
നങ്ങളുെമല്ലാം ആദ്ധ്യാത്മികമായഈൈവരാഗ്യ�
ത്തിൽ എത്തിയ്ക്കുന്നതിനു സഹായിയ്ക്കുേന്നടേത്താളം
മാത്രമാണു പ്രേയാജനെപ്പടുക. പാരമാർത്ഥികമായ
ജ്ഞാനം െകാണ്ടുണ്ടാവുന്ന പരമമായ സംസ്കാരെത്ത�
യാണ് ആധ്യാത്മികതെയന്നുംആദ്ധ്യാത്മികമായ
വീക്ഷണെമന്നും പറയുന്നെതന്ന് സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതായി�
ക്കരുതാം.

ശാസ്ത്രീയത അഥവാ ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം എന്നാൽ
എന്താണ്? ശാസ്ത്രീയം എന്നത് െകാണ്ട് Scientific
എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്ദെത്തയാണ് കുറിയ്ക്കുന്നതു്. Science
എന്നു പറയെപ്പടുന്ന ശാസ്ത്രം ആധിഭൗതികമാണ്.
അതിെന്റ വിഷയം ഭൗതികമാകുന്നു. ഭൂതങ്ങൾആക�
െട്ട ക്ഷരങ്ങൾആകുന്നു; നാശമുള്ളവയാകുന്നു.അവയു�
െട അസ്തിത്വം തെന്ന വ്യാവഹാരികമാെണന്നു പറ�
യാം.അേപ്പാൾ സയൻസ് വ്യാവഹാരികമായജ്ഞാ�
നമാെണന്നു കരുതുന്നതിൽ െതറ്റുെമന്നു േതാന്നുന്നി�
ല്ല. പാരമാർത്ഥികമായജ്ഞാനത്തിനുള്ള േപാെല�
യുള്ള നിയതത്വം വ്യാവഹാരികമായജ്ഞാനത്തി�
നുണ്ടാവുക സാദ്ധ്യമല്ല.അതുെകാണ്ട് സയൻസിെന്റ
നിഗമനങ്ങൾഅനിയതങ്ങളും അനിത്യങ്ങളുമായി�
ക്കാണുന്നതിൽആശ്ചര്യമില്ല.

സയൻസ് വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് (Objective)എന്നു വാദി�
യ്ക്കാറുെണ്ടങ്കിലും മുഴുവൻ അങ്ങെനയാെണന്നംഗീകരി�
യ്ക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഗ്രഹണവും ധാരണവും വ്യക്തിനി�
രേപക്ഷമായിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ലേല്ലാ. ഗ്രഹി�
യ്ക്കാനും ധരിയ്ക്കാനുമുള്ള നമ്മുെട കഴിവിെന്നാത്തിരിയ്ക്കും
ആജ്ഞാനത്തിെന്റ സ്വഭാവവും. സ്വന്തം ഗ്രഹണ�
ധാരണസാമർത്ഥ്യം െവച്ച് േനാക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ�
ന്നിെന്റയും വസ്തുത ഇങ്ങെനയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
എന്നല്ലാെത ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങെന തെന്നയാണ് എന്ന്
പറയുന്നത് ശരിയാവുകയില്ല. സയൻസിെന്റ പുേരാഗ�
തിയുെട സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നു തെന്ന െവളിവാകുന്ന
വാസ്തവമാണിത്.അനുഭവങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടു�
ത്തി നടത്തെപ്പടുന്ന നിരീക്ഷണപരീക്ഷണാത്മക�
മായ ഗേവഷണം തെന്നയാണേല്ലാ സയൻസിെന്റ
മുഖ്യമായ ഉപാധി. ഗേവഷണം മൂലം അതു വെര വസ്തു�
തയാെണന്നംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പലതും വസ്തുത�
കളെല്ലന്നു െതളിയിയ്ക്കെപ്പടാറുണ്ട്. സാമഗ്രികളിൽ
ഉണ്ടാവുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുെട വ്യത്യാസങ്ങൾ നി�
മിത്തം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അറിവുകൾ ലഭിയ്ക്കുകയും
അങ്ങെന അതു വെരയുണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾക്കു
െപാളിെച്ചഴുത്തു േവണ്ടി വരികയും െചയ്യുന്നത് സാ�
ധാരണമാകുന്നു.

ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫലമായി സയൻസിെന്റ ഇന്ന�
െത്ത പല നിഗമനങ്ങളും തിരുത്തെപ്പേടണ്ടതായി
വരുെമന്നതും സംശയമറ്റതേത്ര.അതുസയൻസിെന്റ
തരേക്കടല്ല,സ്വഭാവം മാത്രമാകുന്നു. വ്യാവഹാരിക�
മായജ്ഞാനത്തിെന്റ സമ്പ്രദായം മാത്രമാണത്. ശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റഈ രീതിയ്ക്കിണങ്ങിയ സമീപനമാണു്
ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം. െതറ്റാെണന്നും തിരുത്ത�
െപ്പേടണ്ടതുെണ്ടന്നും വ്യക്തമായാൽ,അതിനനുസ�
രിച്ച് െപരുമാറുക എന്നതാണു് ശാസ്ത്രീയത. ഇവിെട,
െതറ്റാവാൻ സാധ്യതയുെണ്ടന്നും, േവണ്ടിവന്നാൽ
തിരുത്താൻ തയ്യാറാെണന്നും കരുതിെക്കാണ്ട് മു�
േന്നാട്ടു േപാകുേമ്പാൾ കൂടുതൽക്കൂടുതൽഅറിയാനുള്ള
ഉത്കണ്ഠയും ഉത്സാഹവും വർദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്യുക.
അന്ധമായല്ലാെത,അറിഞ്ഞനുസരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര�
വണതഅതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്നു. വ്യാവഹാരികമായ
സത്യനിഷ്ഠയാണത്.

ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിലും,ശാസ്ത്രവും അദ്ധ്യാത്മവി�
ചാരവും തമ്മിലും അഥവാ ഇവ മൂന്നും തമ്മിൽ ൈവ�
രുദ്ധ്യവും വഴക്കുമുെണ്ടന്നു ചിലർ കരുതാറുണ്ട്.ആേലാ�
ചിച്ചാൽ അങ്ങെനയിെല്ലന്നു വ്യക്തമാകും. ശാസ്ത്രം
വ്യാവഹാരികമായ കാര്യങ്ങളിൽ െവളിച്ചം വീശു�
േമ്പാൾ, മതം ആത്മസംയമനത്തിനുള്ളസാധനകൾ�
ക്കു രൂപം നൽകുന്നു.അദ്ധ്യാത്മവിചാരമാകെട്ട പാ�
രമാർത്ഥികമായ തത്വെത്തക്കുറിച്ചു േബാധം നൽകു�
കയും അങ്ങിെന മാർഗ്ഗെത്ത, ജീവിതെത്തആെക�
ത്തെന്ന സംസ്കരിയ്ക്കുന്നതിനും ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിനും
സഹായിയ്ക്കുന്നു. പാരമാർത്ഥികമായ േബാധത്താൽ
നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത വ്യാവഹാരികമായ ജീവിതം പു�
രുഷാർത്ഥസാധകമായിത്തീരുകയില്ല. പുരാണങ്ങളി�
ലും മറ്റും വ്യാവഹാരികങ്ങളായ സംഗതികെളക്കുറിച്ച്
കാണെപ്പടുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി�
ക്കാണെപ്പടുന്നുെവന്നതു വാസ്തവം തെന്ന.എന്നാൽ
അന്നെത്തഅറിവിൽെപ്പേട്ടടേത്താളം അക്കാലത്ത്
അവ ശരിയായിരുന്നിരിയ്ക്കാെമങ്കിലും, വ്യാവഹാരി�
കമായ വിജ്ഞാനം വികസിയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ചു ലഭി�
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നഅറിവുെവച്ച് അവെയ അംഗീകരിയ്ക്കുക
സാദ്ധ്യമല്ല.

രാഹുേകതുക്കൾബാധിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
വുന്നെതന്നു പുരാണങ്ങളിൽക്കാണാെമങ്കിലും,ഏതു
വലിയ േവദാന്തിയും ഭക്തനും അതങ്ങെനതെന്ന
പ്രത്യക്ഷരം ശരിയാെണന്ന് ഇന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുക�
േയാ വാദിയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുകയില്ലേല്ലാ. സൂക്ഷ്മമാേലാ�
ചിച്ചാൽ,പ്രാചീന ഭാരതീയശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഗ്ര�
ഹങ്ങളുെട ചാരവശാൽ ഉണ്ടാകുന്നസ്ഥിതിേഭദമാ�
ണ് ഗ്രഹണത്തിനു കാരണെമന്നു ധരിച്ചിരുന്നുെവ�
ന്ന് “ഗണിതത്തിൽ” നിന്ന് ഗ്രഹിയ്ക്കാവുന്നതാണ്—
പുരാണകഥകെള യഥാശ്രുതമായ അർത്ഥത്തിൽ
വിശ്വസിയ്ക്കാവുന്നതാെണേന്നാ, വിശ്വസിേയ്ക്കണ്ടതാ�
െണേന്നാ പറഞ്ഞുകൂടാ. ഭാഗവതത്തിൽത്തെന്ന,
വിജ്ഞാനൈവരാഗ്യവിവക്ഷയാണ് ഇത്തരം കഥ�
കൾക്കുള്ളത്,അല്ലാെത യഥാശ്രുതാർത്ഥത്തിന്നുള്ള
പ്രാധാന്യമല്ല എന്നുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. സാധന
എന്ന നിലയിലുള്ള മതത്തിെന്റസ്ഥാനം ൈകക്കലാ�
ക്കുവാൻ സയൻസിനും സാദ്ധ്യമല്ല—സാധന എന്ന
നിലയിൽക്കൂടുതൽഅവകാശെപ്പടുവാൻ മതത്തിനും
അധികാരമില്ല. രണ്ടിേനയും നിയന്ത്രിേയ്ക്കണ്ടതാണ്
അദ്ധ്യാത്മവിചാരം.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്, ‘ആദ്ധ്യാത്മികമായ
മേനാഭാവേത്താടുകൂടിയ ശാസ്ത്രീയമായ സമീപന’െമന്ന
സേന്ദശത്തിെന്റ സാരം വ്യക്തമായിരിക്കണമേല്ലാ.
ശാസ്ത്രീയമായ പുേരാഗതി നിമിത്തം മനുഷ്യനു് അഭൂ�
തപൂർവങ്ങളും അത്ഭുതാവഹങ്ങളുമായ കഴിവുകൾ
സിദ്ധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവേല്ലാ.ആകഴിവുകെള േലാകേക്ഷ�
മത്തിനു േവണ്ടി പ്രേയാജനെപ്പടുത്തണെമങ്കിൽ,
ആദ്ധ്യാത്മികമേനാഭാവത്താൽ നിയന്ത്രിതമാവണ�
െമന്നതാണു പരമാർത്ഥം.അെല്ലങ്കിൽ രാഗേദ്വഷ�
ങ്ങൾ നിമിത്തമുണ്ടാവുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കു് ശക്തികൂ�
ട്ടാൻ മാത്രമായി അത്തരം കഴിവുകൾ ദുർവിനിേയാ�
ഗം െചയ്യെപ്പേട്ടയ്ക്കും. ശാസ്ത്രീയമായ പുേരാഗതിെയ
അവഗണിയ്ക്കുക എന്നതും കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്നതു േപാ�
െല മാത്രമാണ്. നാം അറിയാെത തെന്ന നമ്മുെട
ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രം പ്രഭാവം െചലുത്തിക്കഴിഞ്ഞി�
രിയ്ക്കുന്നു.അതിെനആദ്ധ്യാത്മികത്വം െകാണ്ട് സംസ്ക�
രിയ്ക്കയല്ലാെത ഗത്യന്തരമില്ല. േവദാന്തത്തിനല്ലാെത
അതിനു സാധിയ്ക്കുകയുമില്ല എന്നുകൂടി പറേയണ്ടിയി�
രിയ്ക്കുന്നു.

(1963 ജനുവരി ശ്രീ അയ്യപ്പൻ വിേശഷാൽപ്പതിപ്പിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്) □
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ൈവദ്യഭൂഷണം െക രാഘവൻ തിരുമുല്പാട്
(20 േമയ് 1920 – 21 നവംബർ 2010)

ചികിത്സകൻ,എഴുത്തുകാരൻ,
ദാർശനികൻ,അദ്ധ്യാപകൻ,
ഗാന്ധിയൻ,കവി, വിവർത്ത�
കൻ,സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ
എന്നീ നിലകളിെലല്ലാം നി�
സ്തുലമായ സംഭാവനകൾ നൽ�
കിയ ശ്രീ ൈവദ്യഭൂഷണം രാ�
ഘവൻ തിരുമുല്പാടിെന്റ ജന്മശ�
താബ്ദി ദിനമാണ് 2020 േമയ്
20.

ഒേരസമയം ശാസ്ത്രീയമായ സൂക്ഷ്മതേയാെടയും ൈനതിക�
ജാഗ്രതേയാെടയും ഒപ്പം യുക്തിയുക്തമായും രാഷ്ട്രീയേബാ�
ധ്യങ്ങേളാെടയും അേദ്ദഹം തെന്റ ചിന്തേയയും പ്രേയാഗ�
െത്തയും അദ്ധ്യാപനെത്തയുംആവിഷ്ക്കരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പരി�
സരത്തിലും മണ്ണിലും ഉറച്ചുനിന്നുെകാണ്ട് ആേരാഗ്യദർശ�
നം,ആയുർേവദം,ൈനതികജീവിതം,ആത്മീയത, രാഷ്ട്രീ�
യം എന്നീ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് തിരുമുല്പാട് ചിന്തിച്ചു,എഴു�
തി,പ്രസംഗിച്ചു,പഠിപ്പിച്ചു. ചിന്തിച്ചത് പ്രേയാഗിച്ചു,പ്രേയാ�
ഗിച്ചതിെന ചിന്തയിലൂെട നിരന്തരം പുതുക്കിെക്കാണ്ടിരു�
ന്നു. തെന്റ കൃതികളിലൂെട പാരമ്പര്യെത്ത നിരന്തരം പുനർ�
വിചാരണ െചയ്തുനവീകരിച്ചു;അേതസമയം ആധുനികവും
പാശ്ചാത്യവുമായ ചിന്താപദ്ധതികേളയും മാറ്റങ്ങേളയും പി�
ന്തുടരുകയും ഉൾെകാള്ളുകയും െചയ്തു.ഈരീതിയിൽ അക�
വും പുറവുമായി,സ്വന്തം പാരമ്പര്യവും കാലവുമായി, നിശി�
തവും ക്രിയാത്മകവുമായി സംവാദത്തിേലർെപ്പട്ട അപൂർവ്വം
‘ആന്തരികവിമർശക’രിെലാരാൾ ആയിരുന്നു തിരുമുല്പാട്.
ബുദ്ധനും ഗാന്ധിയും ശ്രീനാരായണഗുരുവും ആയിരുന്നു ചി�
ന്തയിലും ചികിത്സയിലും പ്രവൃത്തിയിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രേചാദനങ്ങളായിരുന്നുഎന്നത് അതുെകാണ്ടുതെന്ന യാദൃ�
ച്ഛികമല്ല.

സ്ഥൂലപ്രകൃതിയും സൂക്ഷ്മപ്രകൃതിയുമായുള്ള മനുഷ്യവംശ�
ത്തിെന്റ ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾക്ക് അടിയ�
ന്തിരപ്രസ്കതി ൈകവന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് തിരുമുല്പാടി�
െന്റ ചിന്തകളും ജീവിതവും അതീവപ്രസക്തിആർജ്ജിക്കു�
ന്നു.



പ്രതികരണങ്ങൾ

◦ ഇേപ്പാൾ സായാഹ്ന വായന പ്രഭാതചര്യയായി. നിര�
ഞ്ജൻ താരതമ്യമില്ലാത്ത കവിയാണ്,അനുഭവം െകാ�
ണ്ടും ഭാഷ െകാണ്ടും. സനൽ ഹരിദാസിെന്റ നിരീക്ഷ�
ണങ്ങളും ശക്തമായി. കണ്ണിനും മനസ്സിനും ആനന്ദം.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

◦ കാൽെക്കാല്ലപ്പരീക്ഷ ചിങ്ങത്തിലുണ്ടാവും എന്നതുെകാ�
ണ്ടല്ല,സായാഹ്നയിെല ദിനസരി ഗഡുക്കൾ കൃത്യമാ�
യി വായിക്കുന്നുണ്ട്.
സനൽ ഹരിദാസിെന്റ വ്യക്തവും ലഘുവുമായ ഭാഷാപ്ര�
േയാഗത്തിൽ വിഷയത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മത നിലനിർത്തി�
െക്കാണ്ട് തെന്ന വിഷയം അനായാസമായി ഉൾെക്കാ�
ള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
നിരഞ്ജെന്റ ക(വി)തകളുമായി തന്മയത്വെപ്പട്ട് ആശയ
വ്യക്തതയുള്ള Déjà vuഅനുഭവങ്ങളാവുന്നു, നന്നായി.
ഇന്നെത്ത രെണ്ടഴുത്തുകളും ഉേന്മഷദായകം. രണ്ടു
േപർക്കും സായാഹ്ന ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു േപാകുേമാ എന്നും പറയാതിരു�
ന്നാൽ അറിയാെത േപാകുമേല്ലാ എന്നുംആശങ്കെപ്പട്ട്
എഴുതിയതാണ്. —അമൃത്

◦ പ്രകൃതിരമണിക്കും േവലിചാടിക്കുമിടയിൽ രൂപെപ്പട്ട
യുവജേനാത്സവേവദിയും ഉൾക്കടൽ പശ്ചാത്തലവും
പാട്ടുകളും അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. ഉൾക്കടൽ തിരയിലൂെട
യൗവനത്തിേലക്ക് തുഴഞ്ഞതലമുറയിലാണ് ഞാനും.
നിരഞ്ജെന്റ ചിലവുകുറഞ്ഞകവിതകളിലും ദുരിതങ്ങ�
െള അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തുനൽകുന്ന മധുരവള്ളി�
കൾ സമൃദ്ധം.
മൈറൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് െപ്രാൈഫലിൽ കണ്ടു,
െകാേറാണക്കാലത്തു കടലിേലാ കരയിേലാ⁇ തിരി�
ച്ചറിവിെന്റയും അതിജീവനത്തിെന്റയും കരുത്ത് വരി�
കൾക്കുണ്ട്.ആശംസകൾ! ഇഷ്ടം‼ —വി.ലിസി മാത്യു

◦ നിരഞ്ജൻ്െറ കവിതകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ നി�
ലപാടിൽ നിന്ന് ഉയിർെക്കാള്ളുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളാ�
ണ്. േദശ കാലങ്ങളുെട ഇടുങ്ങിയ അതിരുകൾ എങ്ങ�
െനെയാ മറികടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങെന വായിക്കാനായ�
തിൽ വളെര സേന്താഷം.—ബഷീർ അബ്ദുൽ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്നഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്േക്ടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ�
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി�
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്.അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െചയ്യുകയും അതിൽഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്ന ഇെമയി�
ലിേലേയ്ക്കാ,ഈഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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