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െക. േവണു
െക. േവണു േകരളത്തിൽ അറിയെപ്പ�
ടുന്ന സാമൂഹികചിന്തകനും രാഷ്ട്രീ�
യനിരീക്ഷകനും കർേമ്മാന്മുഖനായ
ൈധഷണികനുമാണു്. ശാസ്ത്രപുേരാഗ�
തിയിലും അതുമൂലമുണ്ടായ സാമൂഹിക�
പരിണാമങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനെപ്പടു�
ത്തിയ സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങെളയും
നിഗമനങ്ങെളയും അേങ്ങയറ്റം സൂക്ഷ്മ�

മായി, വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപനം ചിന്താേലാകത്തു് ഒരു പുതുവ�
ഴിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. േവണു തെന്റ ഇരുപതുകളിൽ ബിരു�
ദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിെക്ക പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച, വളെരയധികം വായിക്കെപ്പട്ട, പുസ്തകമാണു് ‘പ്രപഞ്ച�
വും മനുഷ്യനും’. ഈ കൃതി ഇന്നും ശാസ്ത്രസാഹിത്യവിഭാ�
ഗത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ട ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിെലാന്നായി കരുത�
െപ്പടുന്നു.

ഏതാണ്ടു് രണ്ടു് ദശാബ്ദക്കാലം മാേവായിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു് രാ�
ഷ്ട്രീയ, ൈസദ്ധാന്തിക േനതൃത്വം നൽകിയതിെനാടുവിൽ,
അതിെന്റ അഖിേലന്ത്യാ െസക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു് നിന്നു് േവ�
ണു രാജി െവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു്
ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയുമായി േയാജി�
ക്കാനാവില്ല എന്നതായിരുന്നു അതിനു് കാരണമായി അേദ്ദ�
ഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു്.

തൃശൂർ ജില്ലയിെല െകാടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള പുല്ലൂറ്റിൽ 1945
ഡിസംബറിൽ േവലായുധൻ നായരുെടയും അമ്മാളുവമ്മയു�
െടയും ഏഴു മക്കളിൽ ഒരാളായി േവണു ജനിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂ�
രിൽ നിന്നും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും, ഇരിങ്ങാലക്കുട ൈക്ര�
സ്റ്റ് േകാേളജിൽ നിന്നു ബിരുദവും, മലബാർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ േകാ�
േളജിൽ നിന്നു ബിരുദാനന്തരബിരുദവും േനടി. മണിെയ
1981-ൽ വിവാഹം െചയ്തു. അനൂപ്, അരുൺ എന്നീ രണ്ടു
ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവർക്ക്.
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എന്താണു് പ്രപഞ്ചം?

മനുഷ്യവംശേത്താളം പഴക്കമുള്ള ഒരു േചാദ്യമാണി�
തു്. ആദ്യെത്ത മനുഷ്യെന്റ േചാദ്യം ഇേത രൂപത്തിൽ
ആയിരുന്നിരിക്കണെമന്നില്ല. എങ്കിലും, മാനുഷിക�
മായ സവിേശഷതകൾ, പ്രേത്യകിച്ചും വിചിന്തിനപാ�
ടവം ഉരുത്തിരിയാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽേക്ക,
വിവിധ രൂപങ്ങളിലായി മനുഷ്യൻ ഈ േചാദ്യം നി�
രന്തരം ആവർത്തിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു എന്നതു് ഒരു യാ�
ഥാർത്ഥ്യമാണു്.

മനുഷ്യചരിത്രത്തിെന്റ ഏെതാരു ഘട്ടെമടുത്തു പരി�
േശാധിച്ചാലും, ഈ അേന്വഷണത്വര അവെന്റ കൂടപ്പി�
റപ്പായിരുെന്നന്നുകാണാം. ഹീഡൽബർഗ് മനുഷ്യ�
നും നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യനും േശഷം, ഏതാണ്ടു്
അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ജീവിച്ചിരുന്ന
നമ്മുെട യഥാർത്ഥ പൂർവ്വികരായിരുന്ന ‘േക്രാമാഗ്നൻ
മനുഷ്യൻ’ തുടങ്ങി തെന്ന, ഈ പ്രവണത വ്യക്തമാ�
യി കാണാവുന്നതാണു്. അമ്പതിനായിരം വർഷം
മുമ്പു മുതൽ ഇരുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പുവെരയുള്ള
കാലഘട്ടങ്ങളിെല ഹിമയുഗഗുഹകൾ അത്യന്തമേനാ�
ഹരങ്ങളായ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾെകാണ്ടു് അലങ്കരിക്ക�
െപ്പട്ടവയായിരുന്നു. മനുഷ്യനിെല സൗന്ദര്യേബാധ�
ത്തിെന്റയും അേതാെടാപ്പം പ്രാപഞ്ചികപ്രശ്നങ്ങളിൽ
അവനുള്ള താല്പര്യത്തിെന്റയും ഊർജ്ജസ്വലമായ
വളർച്ചയുെട ചരിത്രം മൗനമുദ്രണം െചയ്തിട്ടുള്ള െസ്പ�
യിനിെലയും മറ്റും നിരവധി ഗുഹകൾ മാനവസംഴ്ക്കാര�
ചരിത്രത്തിെന്റ പ്രഥമാദ്ധ്യായങ്ങളാണു്.

ഇരുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പുമുതൽ പതിനായിരം
വർഷം മുമ്പുവെരയുള്ള കാലഘട്ടം മാനവസംസ്കാര�
ത്തിെല പല സുപ്രധാന പരിവർത്തനങ്ങളുെടയും ദൃ�
ക്  സാക്ഷിയാണു്. പുരാതന ശിലായുഗത്തിെല പരു�
പരുത്ത ആയുധങ്ങൾക്കു പകരം കൂടുതൽ പരിഷ്കൃ�
തായുധങ്ങൾ രംഗപ്രേവശം െചയ്തേതാെട നവീന�
ശിലായുഗത്തിനു് ആരംഭമിട്ടു. ൈനലും യൂഫ്രട്ടീസും
സിന്ധുവും തങ്ങളുെട വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ െവച്ചു് ആദി�
മനുഷ്യെന കൃഷിയുെട ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു.
ഇതു പുതിെയാരു സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനു് കളെമാ�
രുക്കി. േവട്ടയാടിെക്കാണ്ടലഞ്ഞുതിരിയുന്ന സമ്പ്രദാ�
യം അപ്രത്യക്ഷമായി. കൃഷിെയ ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടു്
നദീതീരങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടിയ മനുഷ്യർ പുതിയ സം�
സ്കാരങ്ങളുെട ഉപജ്ഞാതാക്കളായി മാറി. അങ്ങെന
ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പു് 8000-നും 3000-നും മേദ്ധ്യയുള്ള കാല�
ഘട്ടത്തിൽ വിവിധ നഗരങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും രൂപം
പ്രാപിച്ചു. പുതിയ പുതിയ ആചാരങ്ങളും സാമൂഹ്യ�
ബന്ധങ്ങളും നിലവിൽവന്നു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന
അേന്വഷണബുദ്ധിയും വിചിന്തനപാടവവും നാെമ്പടു�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

1 ആദിമ ചിന്താസരണികൾ
മനുഷ്യവംശത്തിെന്റ ഏറ്റവും വിലെപ്പട്ട െപാതുസ്വ�
ത്തായ സുഘടിതമായ ചിന്താപാടവം അതിദീർഘ�
മായ ഒരു കാലയളവിലൂെടയാണു് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവ�
ന്നതു്. ഈ പരിവർത്തനദശയിൽ മനുഷ്യർ പുലർ�
ത്തിേപ്പാന്നിരുന്ന ചിന്താഗതികെളന്തായിരുന്നുെവ�
ന്നു് കെണ്ടത്താൻ വ്യക്തമായ മാർഗങ്ങെളാന്നുമില്ല.
ഏതാണ്ടു് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പു് മുതൽക്കി�
േങ്ങാട്ടുള്ള മനുഷ്യെന്റ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തി�
െല വളർച്ചെയക്കുറിച്ചു് മാത്രേമ അപൂർണ്ണെമങ്കിലും,
ഒേരകേദശരൂപം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അന്നുമുതൽ വിവിധ
സംസ്കാരങ്ങളുെട പ്രതിനിധികൾ പുലർത്തി േപാന്നി�
രുന്ന പ്രാപഞ്ചികധാരണകെളന്തായിരുന്നുെവന്നു
േനാക്കാം.

ബാബിേലാണിയൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ ആദിമേപ്രാ�
ക്താക്കളുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൂമി ഒരു പരന്ന തളികേപാ�
െലയായിരുന്നു. ആ തളികയ്ക്കു ചുറ്റും സമുദ്രവും. ഭൂമിെയ�
യും സമുദ്രെത്തയും മൂടിെക്കാണ്ടുള്ള കമഴ്ത്തിെവെച്ചാരു
പാത്രമെത്ര ആകാശം. ആ പാത്രത്തിൽ പതിച്ചുെവച്ച
രത്നങ്ങളാണു് നക്ഷത്രങ്ങൾ! നക്ഷത്രങ്ങെളല്ലാം ഇള�
ക്കമില്ലാത്തവയാെണങ്കിലും, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റു്
അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നീങ്ങി�
െക്കാണ്ടിരുന്ന േജ്യാതിർേഗാളങ്ങളാെണന്നു് അവർ
കരുതിയിരുന്നു. ആ സങ്കല്പങ്ങൾ വിചിത്രങ്ങളായി
ഇന്നു േതാന്നുെമങ്കിലും അന്നെത്ത കുശാഗ്രബുദ്ധിക�
ളുെട സുചിന്തിതാഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു ഇവെയന്നു്
നാേമാർക്കണം.

2 നിഗൂഢത
ഇേത കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീക്കുചിന്തകന്മാരും പുലർ�
ത്തിേപ്പാന്നിരുന്ന ധാരണകേളെറക്കുെറ ഇതുതെന്ന�
യായിരുന്നു. ആദിമ ഗ്രീക്കുചിന്തകന്മാരിൽ പ്രഗത്ഭ�
നായിരുന്ന െഥയിൽസിെന്റ (ബി.സി. 640–562) അഭി�
പ്രായത്തിൽ ഭൂമി ജലത്തിൽ െപാന്തിക്കിടന്നിരുന്ന
ഒരു വൃത്താകാരതളികയായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
മൂലവസ്തു ജലമാെണന്നു് അേദ്ദഹം സിദ്ധാന്തിക്കുക�
യുണ്ടായി. ഇതിനു വളെര മുമ്പുതെന്ന ഭാരതത്തിെല
ഋേഗ്വദ ചിന്തകന്മാർ ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചി�
രുന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യേലാകത്തും
പൗരസ്ത്യേലാകത്തും രൂപംെകാണ്ടിരുന്ന ചിന്തകൾ�
െക്കല്ലാംതെന്ന ഒരു നിഗൂഢസ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങെളയും അേജ്ഞയ
ശക്തികളുെട േപരിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ര�
വണത ഏറ്റവുമധികം പ്രകടമായിരുന്നു. ഭാരതീയ
ൈവദികസാഹിത്യങ്ങളിലും മറ്റും ഇതത്യധികം
മുന്നിട്ടു നിന്നിരുന്നു.

ഋേഗ്വദത്തിെന്റയും ഉപനിഷത്തുക്കളുെടയും താളുക�
ളിൽ, നിഗൂഢഭാഷയുെട ആവരണേത്താടുകൂടിയ,
പ്രപഞ്ചവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒേട്ടെറ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു�
ണ്ടു്. വ്യത്യസ്തങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങൾ�
േപാലുമായ വീക്ഷണഗതികൾ അവയിൽകാണാം.
എങ്കിലും െപാതുവിൽ ഭൂമിയും ആകാശവും സ്വർഗ്ഗവും
േചർന്നതാണു് പ്രപഞ്ചെമന്നു് അവർ കരുതിയിരുന്നു.
ആ ചിന്തകന്മാരിൽ ചിലർ, ഭൂമി ഉരുണ്ടതാെണന്നും
വായുവിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നതാെണന്നും കരുതിയി�
രുന്നു. ഭൂമി സ്വയം തിരിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നും പ്രദക്ഷി�
ണം െവച്ചിരുന്നുെവന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു�
െവന്നതിനു ഋേഗ്വദത്തിലും മറ്റും സൂചനകളുെണ്ടന്നു്
ചിലരവകാശെപ്പടുന്നുണ്ടു്. സൂര്യൻ ഒരിക്കലും ഉദിക്കു�
കേയാ അസ്തമിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നിെല്ലന്നും, ഭൂമിെയ�
യും മറ്റു േജ്യാതിർേഗാളങ്ങെളയും അതാതു സ്ഥാന�
ങ്ങളിൽ നിർത്തുന്നതു് സൂര്യനാെണന്നും ഐതരീയ
ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, തി�
കച്ചും അവ്യക്തമായും വിചിത്രസങ്കല്പങ്ങേളാടു് കൂട്ടി�
യിണക്കിയുമാണു് ഇങ്ങെനയുള്ള ധാരണകൾ നില�
നിന്നിരുന്നതു് എന്നതുെകാണ്ടു് ഇവയ്ക്കു് വസ്തുനിഷ്ഠത�
യുെട പരിേവഷം ചാർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് വൃഥാവി�
ലാണു്.

3 ൈപത്തേഗാറസും അരിേസ്റ്റാട്ടിലും
പാശ്ചാത്യേലാകത്തു്, ശാസ്ത്രീയചിന്താഗതിയുെട
ആദിമഘട്ടങ്ങളായി കണക്കാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള
പ്രാപഞ്ചിക വീക്ഷണങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നതു് ഗ്രീക്കു�
ചിന്തകന്മാരായ ൈപത്തേഗാറസിെന്റയും (ബി.സി.
582–493) അരിേസ്റ്റാട്ടിലിെന്റയും (ബി.സി. 384–322)
കാലത്തിനിടയിലാണു്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്ത�
മായ െതളിവുകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന ഭൂമി
ഉരുണ്ടതാെണന്നു് കണക്കാക്കെപ്പട്ടു. ഭൂമി നിശ്ചലമാ�
െണന്നു് അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ കരുതി. അേതസമയം മറ്റു
ചില ചിന്തകന്മാർ, ഭൂമി ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാ�
െണന്നു് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. പിൽക്കാല ഗ്രീക്കുചിന്ത�
കന്മാരുെട വീക്ഷണത്തിൽ, ആകാശം ഭൂമിക്കു് ചുറ്റും
നിലെകാണ്ടിരുന്ന െപാള്ളയായ േഗാളമായിരുന്നു. ഭൂ�
മിയിൽക്കൂടി കടന്നുേപായിരുന്ന ഒരു അക്ഷത്തിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു് ആകാശം പടിഞ്ഞാേറാട്ടു് തിരിഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു്, ആകാശത്തിൽ
പതിപ്പിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റു േജ്യാതിർേഗാള�
ങ്ങളും ദിവേസന ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും െച�
യ്തുെകാണ്ടിരുന്നതു്. ഈ ചിന്താഗതി, േകാപ്പർനിക്ക�
സിെന്റ കാലംവെര, കാര്യമായ മാറ്റെമാന്നും കൂടാെത
തെന്ന നിലനിന്നുേപാന്നു.

4 െഹരാക്ലിറ്റസും ബുദ്ധനും
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽത്തെന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലവ�
സ്തു ഏതാെണന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അേന്വഷണ�
ങ്ങളും നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. ഭാരതീയ ചിന്തകന്മാർ�
ക്കിടയിലും ഗ്രീക്കുചിന്തകൻ മാർക്കിടയിലും ജലവും
അഗ്നിയും പലേപ്പാഴും മൂലവസ്തുവായി അവേരാധിക്ക�
െപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കുേറക്കൂടി വ്യക്തമായി പ്രപഞ്ച�
െത്ത അപഗ്രഥിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽത്തെന്ന
ചില ചിന്തകന്മാർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രീക്കുചിന്ത�
കനായ െഹരാക്ലിറ്റസ് (ബി.സി. 535–425) നിരന്തര�
മായ പരിവർത്തനം പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അനിേഷധ്യ�
സ്വഭാവമാെണന്നു സമർത്ഥിച്ചു. ഒരഭൗതികപ്രതിഭാ�
സെത്തയും പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ
അവേരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്ന അേദ്ദഹം ൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങളുെട േചർച്ചയാണു് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദർശിച്ച�
തു്. മനസ്സിേനാ ഭൗതികത്വത്തിേനാ കൂടുതൽ പ്രാധാ�
ന്യം നൽകാത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്ത ആധുനിക�
ൈവരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ആദിമരൂ�
പമാെണന്നു പറയാം. ഇേത കാലഘട്ടത്തിൽത്തെന്ന
ജീവിച്ചിരുന്ന ഗൗതമബുദ്ധനും (ബി.സി. 563–483)
ഒരു പരിണാമവാദിയായിരുന്നു. ഒരു ൈവരുധ്യാധി�
ഷ്ഠിത ചിന്ത രൂപെപ്പടുത്താൻ അേദ്ദഹത്തിനു് കഴി�
ഞ്ഞുെവങ്കിലും, ആധ്യാത്മികതയുെട ഒരു പരിേവ�
ഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു്
അതിനു് കൂടുതൽ പുേരാഗമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

5 ഡിേമാക്രിറ്റസും കണാദനും
ഗ്രീക്കുൈദ്വതവാദിയായിരുന്ന ഡിേമാക്രിറ്റസു് (ബി.സി.
460–370) ആണു് സുപ്രസിദ്ധമായ പരമാണുവാദം
ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചതു്. അതിസൂക്ഷ്മവും അവിഭാ�
ജ്യവുമായ പരമാണുക്കളാണു് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലഘ�
ടകങ്ങെളന്നു് അേദ്ദഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു. അേദ്ദഹം വി�
ഭാവനം െചയ്ത പരമാണുവിെന്റ സ്വഭാവങ്ങെളാന്നും
തെന്ന യാഥാർത്ഥ്യവുമായി െപാരുത്തെപ്പടാത്തതാ�
െണങ്കിലും വളെര പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിൽ ആധു�
നിക പ്രാപഞ്ചിക വീക്ഷണവുമായി ഡിേമാക്രിറ്റസി�
െന്റ ചിന്താഗതിക്കു സാദൃശ്യമുണ്ടു്. ആർഷഭാരതത്തി�
െല ൈവേശഷികവാദിയായിരുന്ന കണാദനും പര�
മാണുവാദം ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. കണാദെന്റ
കാലെത്തക്കുറിച്ചു് വ്യക്തമായ െതളിവുകെളാന്നുമിെല്ല�
ങ്കിലും, ഡിേമാക്രിറ്റസിനു േശഷമാണു് കണാദൻ ജീ�
വിച്ചിരുന്നെതന്നു പലരും സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു്. മാത്ര�
മല്ല ഗ്രീക്കുചിന്തകളുമായി ൈവേശഷികവാദത്തിനു്
അടുത്ത ബന്ധവുമുണ്ടു്. ആ നിലയ്ക്കു് ഡിേമാക്രിറ്റസിൽ
നിന്നാണു് പരമാണുവാദം ഭാരതത്തിെലത്തിയെത�
ന്നു കരുതെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

6 േടാളമി
എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന േടാളമി
അലക്സാൻഡ്രിയയിെല ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ േജ്യാ�
തിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഗമന�
മനുസരിച്ചു് ഓേരാ ഗ്രഹവും സൂര്യെന്റ സ്ഥാനത്തിനു്
ആേപക്ഷികമായി ഓേരാ െചറിയ വൃത്തത്തിൽ അഥ�
വാ ഉപവൃത്തത്തിൽ കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അേതസ�
മയം ഈ ഉപവൃത്തത്തിെന്റ േകന്ദ്രം ഭൂമിക്കുചുറ്റുമുള്ള
വലിെയാരു വൃത്തത്തിലൂെട ചുറ്റിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

അലക്സാൻഡ്രിയയിെല അവസാനെത്ത പ്രഗത്ഭശാ�
സ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു േടാളമി. അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം
നീെണ്ടാരു കാലഘട്ടം മുഴുവനും മെറ്റല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖ�
കളിലുെമന്നേപാെല പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രരംഗത്തും കാര്യ�
മായ യാെതാരു പുേരാഗതിയുമുണ്ടായില്ല. ഈ കാല�
ഘട്ടെത്ത െപാതുവിൽ ഇരുണ്ടയുഗെമന്നു വിളിക്കുന്നു.
പാശ്ചാത്യേലാകത്തു് മാത്രമല്ല ഈ ഇരുണ്ടയുഗം നി�
ലനിന്നിരുന്നതു്. പൗരസ്ത്യേലാകവും ഇത്തരെമാരു
കാലഘട്ടത്തിലൂെടയാണു് കടന്നു േപാന്നിരുന്നതു്.
ഉപനിഷത്തുക്കളുെടയും ൈജന, ബുദ്ധമതങ്ങളുെടയും
കാലത്തിനുേശഷം ഭാരതത്തിെന്റ ഏെറക്കുെറ എല്ലാ
വിജ്ഞാന േമഖലകളും മുരടിക്കുകയാണുണ്ടായതു്.
എന്നാൽ പാശ്ചാത്യേലാകം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു�
മുതൽ ഉണർെന്നഴുേന്നല്ക്കുകയും പൂർവ്വാധികം ശക്തി�
േയാെട വളരുകയും െചയ്തു. പാശ്ചാത്യേലാകത്തിെന്റ
ഈ വളർച്ച അവെര സാമ്രാജ്യേമാഹികളാക്കുകയും
തൽഫലമായി കിഴക്കൻ േലാകം അധികപക്ഷവും
അവരുെട േകാളനികളായിത്തീരുകയും െചയ്തു. തന്മൂ�
ലം പൗരസ്ത്യേലാകം ആ ഇരുണ്ടയുഗത്തിൽനിന്നു്
േമാചിതരായില്ല; അേതസമയം പാശ്ചാത്യേലാകം,
ശാസ്ത്രമണ്ഡലത്തിലും അേതത്തുടർന്നു് എല്ലാ സാം�
ഴ്ക്കാരിക േമഖലകളിലും അഭൂതപൂർവ്വമായ വിജയം
േനടി. അതുെകാണ്ടു് പില്ക്കാലത്തു് മനുഷ്യെന്റ പ്രാപ�
ഞ്ചികവീക്ഷണത്തിലുണ്ടായ പുേരാഗതിെയക്കുറിച്ചു്
പഠിക്കുേമ്പാൾ പാശ്ചാത്യേലാകത്തിെന്റ ശാസ്ത്രീയ�
േനട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണു് നമ്മുെട മുന്നിൽ അണിനിരക്കു�
ന്നതു്.

7 േകാപ്പർനിക്കസിെന്റ വിപ്ലവം
േപാളിഷ് പ്രഷ്യയിെല നിേക്കാളാസ് േകാപ്പർനിക്ക�
സ് (ഏ.ഡി. 1473–1543) അതുവെര നിലനിന്നിരുന്ന
പ്രപഞ്ചധാരണെയ ആെക കീേഴ്മൽ മറിച്ചു. അന്നു�
വെര പ്രപഞ്ചത്തിെന്റെയല്ലാം േകന്ദ്രബിന്ദു ഭൂമിയും
അതിെല മനുഷ്യനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ േകാപ്പർ�
നിക്കസ് മനുഷ്യെന അസൂയാവഹമായ സ്ഥാനത്തു�
നിന്നു നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം പിടിച്ചു താെഴയിട്ടു. േകന്ദ്ര�
സ്ഥാനത്തു സൂര്യൻ അവേരാധിക്കെപ്പട്ടു. ഭൂമി ചന്ദ്ര�
േനാടുകൂടി സൂര്യനുചുറ്റും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പെക്ഷ,
ഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം വൃത്താകാരഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂെടയാ�
ണു് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെതന്ന േടാളമിയുെട സിദ്ധാന്തം
അേതപടി നിലനിർത്തെപ്പട്ടു. തന്മൂലം ചില ഉപവൃ�
ത്തങ്ങളും മറ്റും അേതപടി നിലനില്ക്കാനിടയായി. ഭൂമി
സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ദിവേസന പടിഞ്ഞാറുനിന്നു്
കിഴേക്കാട്ടു് തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്നും
േകാപ്പർനിക്കസ് വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങെന നമുക്കു ചു�
റ്റുമുള്ള േജ്യാതിർേഗാളങ്ങൾ ദിവേസന ചുറ്റിക്കറങ്ങി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്ന പഴയ സങ്കല്പം െപാളിച്ചു�
മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു.

മനുഷ്യെന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തുനിന്നു്
ഇറക്കി തരം താഴ്ത്താനുള്ള ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമമാണു്
ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ളെതന്നു മതേമധാവികൾ സി�
ദ്ധാന്തിച്ചു. അവർ അതുവെര സാധാരണക്കാെര പറ�
ഞ്ഞു ഫലിപ്പിച്ചിരുന്ന െകട്ടുകഥകെളല്ലാം തകർന്നുവീ�
ണതുെകാണ്ടുണ്ടായ ആഘാതം മൂലം എല്ലാ മതേന�
താക്കന്മാരും േകാപ്പർനിക്കസിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള
നഖശിഖാന്തം എതിർത്തു. വാസ്തവത്തിൽ മധ്യയുഗം
ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിത്തീരാനുണ്ടായ പ്രധാനകാര�
ണവും ഈ മതേമധാവിത്വം തെന്നയായിരുന്നു. ഈ
വസ്തുത നല്ലേപാെല മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന േകാപ്പർ�
നിക്കസ് വളെര തന്ത്രപൂർവ്വമാണു് െപരുമാറിയതു്.
തെന്റ സിദ്ധാന്തവും അതുമൂലം താനും മതഭ്രാന്തന്മാരു�
െട ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനു വിേധയമാകും എന്നു
മുൻകൂട്ടി കണ്ട േകാപ്പർനിക്കസ് തെന്റ ജീവിതകാല�
ത്തു് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടാ�
യില്ല. അങ്ങെന 1543-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ച വർഷത്തി�
ലാണു് ഈ സുപ്രസിദ്ധ സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധീകൃതമാ�
യതു്.

8 േജാഹന്നസ് െകപ്ലർ
േടാളമിയുെട പഴയ സിദ്ധാന്തത്തിെല മൗലികമായ
െതറ്റുകൾ േകാപ്പർനിക്കസ് തിരുത്തിെയങ്കിലും, െതറ്റു�
കൾ പിെന്നയും അവേശഷിച്ചിരുന്നു. ഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം
വൃത്തങ്ങളിലായിട്ടാണു് സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചിരു�
ന്നെതന്ന നിഗമനമാണു് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്നതു്.
െകപ്ലർ (1571–1630) അതിനു പരിഹാരം കെണ്ടത്തി.
അേദ്ദഹം ആവിഷ്കരിച്ച നിയമങ്ങൾപ്രകാരം ഗ്രഹ�
ങ്ങൾ വൃത്തങ്ങളിലല്ല അണ്ഡവൃത്തങ്ങളിലാണു് സൂ�
ര്യെന പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് ഗ്രഹ�
ങ്ങൾ എല്ലായ്േപ്പാഴും സൂര്യനു ചുറ്റും തുല്യ ദൂരത്തിലല്ല
സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. കൂടാെത സൂര്യനിൽ�
നിന്നും ഒരു ഗ്രഹത്തിെന്റ ദൂരം മനസ്സിലാക്കിക്കഴി�
ഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവയുെട ദൂരം കണക്കാക്കാനുള്ള തത്ത്വ�
വും െകപ്ലർ ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി.

െകപ്ലറുെട സമകാലീനനായിരുന്ന ഗലീലിേയാ ഗലീ�
ലി (1564–1642) സ്വന്തമാെയാരു ദൂരദർശിനിയുണ്ടാ�
ക്കി േജ്യാതിർേഗാളങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കു�
കയും െചയ്തു. നിലാവില്ലാത്ത െതളിഞ്ഞ രാത്രികളിൽ
ആകാശത്തു വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന ‘ക്ഷീരപഥം’
അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങളുെട ഒരു സഞ്ചയമാെണന്നു്
അേദ്ദഹം കെണ്ടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിരീക്ഷണ�
ങ്ങെളല്ലാം തെന്ന േകാപ്പർനിക്കസിെന്റ സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങളുമായി തികച്ചും െപാരുത്തെപ്പടുന്നവയായിരുന്നു.
തന്മൂലം ഗലീലിേയാ േകാപ്പർനിക്കൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
പ്രചരിപ്പിക്കുകയും, അതിെനതിെര വന്ന എല്ലാ വിമർ�
ശനങ്ങെളയും പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് അതിെന
സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതിെന്റ ഫലം ക്രൂരന്മാ�
രായ മതേമധാവികളിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു ലഭി�
ക്കുകയും െചയ്തു.

9 ഐസക് ന്യൂട്ടൻ
ഗലീലിേയാ മരിച്ച വർഷത്തിലാണു് ന്യൂട്ടൻ (1642–
1737) ജനിക്കുന്നതു്. ഗ്രഹങ്ങളുെടയും മറ്റും ചലനെത്ത
സംബന്ധിച്ചു് അന്നുവെര ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഏെറ�
ക്കുെറ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കെണ്ടത്താൻ
ന്യൂട്ടൻ ശ്രമിച്ചു. ഒേര പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ തെന്ന, പ്ര�
േത്യകിച്ചും ആകർഷണനിയമം, ഭൂമിയിലും ബാഹ്യാ�
കാശത്തും പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്നു
കരുതുകയാെണങ്കിൽ എല്ലാ േജ്യാതിർ േഗാളങ്ങളുെട�
യും ചലനത്തിനു വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയും.
െകപ്ലറുെട നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുെട
ചലനങ്ങെളല്ലാം തെന്ന മൂന്നു് അടിസ്ഥാന ചലന�
നിയമങ്ങളുെട സഹായേത്താെട വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
ന്യൂട്ടനു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രേത്യക ദിശയിേലയ്ക്കു് ഒരു
ഗ്രഹെത്ത ചലിപ്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ, മറ്റു തടസ്സങ്ങ�
െളാന്നുമുണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ അതു് ഒേര േനർവരയിലൂെട
തുല്യ േവഗതയിൽ എെന്നന്നും നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കും. പേക്ഷ, ഗ്രഹം സ്ഥിരമായി സൂര്യനാൽ ആകർ�
ഷിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കയാണു്. തന്മൂലം േനർവര�
യിൽ നിന്നു സൂര്യനുേനെര വ്യതിചലിക്കാൻ അതു
നിർബദ്ധമാകുന്നു, അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ഗ്രഹം സൂ�
ര്യനു ചുറ്റും കിടന്നു തിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ ആകർ�
ഷണശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങൾ�
ക്കുമിടയിൽ മാത്രമല്ല; പ്രപഞ്ചത്തിെലങ്ങും അതു നി�
ലനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓേരാ പദാർത്ഥ�
കണികയും മേറ്റാേരാ കണികെയയും ആകർഷിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ന്യൂട്ടനു േശഷമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, സൗരയൂഥത്തി�
നപ്പുറമുള്ള നേഭാമണ്ഡലെത്തക്കുറിച്ചു് വ്യക്തമായ ധാ�
രണ ലഭിക്കാനുള്ള ഗേവഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായി
നടന്നു. ദൂരദർശിനികളും മറ്റു നിരീക്ഷേണാപാധികളും
കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിത്തീരാൻ തുടങ്ങിയേതാെട
ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കാര്യമായ പുേരാഗതിയുണ്ടായി.
മേറ്റെതാരു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞേനയും അേപക്ഷിച്ചു്
ഈ േമഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം സംഭാവനകൾ
നൽകിയതു് വില്യം െഹർഷലാണു് (1728–1822).
അനന്തവിശാലമായ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിെന്റ അഗാ�
ധതകളിേലയ്ക്കു് ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങാനും, നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങ�
െളയും െനബുലകെളയും കുറിച്ചുള്ള നിയതമായ വിവ�
രങ്ങൾ േശഖരിക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനു് കഴിഞ്ഞു.

കൂടുതൽ ശക്തമായ ദൂരദർശിനികളും മറ്റു നിരീക്ഷ�
േണാപാധികളും ആവിഷ്കൃതമാവും േതാറും പ്രപഞ്ച�
ത്തിെന്റ ആഴവും പരപ്പും ഊഹാതീതമാംവണ്ണം വി�
പുലമായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഇന്നു് കാലിേഫാർണിയ�
യിെല മൗണ്ട് പേലാമറിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൂര�
ദർശിനി നമുക്കു് കാണിച്ചുതരുന്ന എണ്ണമറ്റ നക്ഷത്ര�
ങ്ങളുെടയും െനബുലകളുെടയും േലാകം, അനന്തമായ
പ്രപഞ്ചേമഖലയുെട വളെര പരിമിതമായ ഒരു ഭാഗം
മാത്രമാെണന്നു് നമുക്കറിയാം.

ഈ കാലമത്രയും, പഴയ ഗ്രീക്കുപരമാണുവാദം ശാ�
സ്ത്രേലാകത്തു് ഏെറക്കുെറ വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുക�
യായിരുന്നു. അതിനുപകരം, എമ്പേദാക്ലിസും അരി�
േസ്റ്റാട്ടിലും രൂപം നൽകിയിരുന്ന ഒരു വീക്ഷണഗതി
മധ്യയുഗത്തിെല രസതന്ത്രജ്ഞന്മാെര മുഴുവനും, ഒരു
വമ്പിച്ച പാഴ് േവലയ്ക്കു് േപ്രരിപ്പിച്ചു. എല്ലാ വസ്തുക്കളി�
ലും സമാനമായി നിലെകാള്ളുന്ന ‘ൈഹൽ’ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു പ്രാഥമികവസ്തുവാണു് പദാർത്ഥ�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമന്നു് അവർ സിദ്ധാന്തിച്ചിരു�
ന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തമാണു് മദ്ധ്യയുഗത്തിെല ആൽ�
െക്കമിസ്റ്റുകെള ആകർഷിച്ചതു്. വിലകുറഞ്ഞ േലാഹ�
ങ്ങളിൽനിന്നു് സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും മറ്റും രാസമാ�
റ്റങ്ങളിലൂെട സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു് അവർ നട�
ത്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിെലല്ലാം
പരമാണുവാദെത്ത ശ്രദ്ധിക്കാനാളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ േജാൺ
ഡാൽട്ടനാണു് പരമാണുവാദെത്ത പുനരുദ്ധരിച്ചതു്.
എങ്കിലും പരമാണുവിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘട�
നെയക്കുറിേച്ചാ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ വ്യ�
ക്തമായ ധാരണ രൂപംെകാള്ളുന്നതു് ഇരുപതാം നൂ�
റ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണു്. ൈവദ്യുതി, ൈവദ്യുതകാന്തത�
രംഗങ്ങൾ, േറഡിേയഷനുകൾ തുടങ്ങിയവെയക്കുറിച്ചു്
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെന്ന ഏെറക്കുെറ വ്യ�
ക്തമായ ധാരണകളുടെലടുത്തിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യമായേപ്പാേഴയ്ക്കു്
ഭൗതികശാസ്ത്രം അതിെന്റ അന്തിമലക്ഷ്യത്തിെലത്തി�
ക്കഴിഞ്ഞുെവന്നു് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിശ്വസി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, തിക�
ച്ചും തൃപ്തികരെമന്നു് േതാന്നാവുന്ന ഒരു പ്രാപഞ്ചികചി�
ത്രം രൂപെപ്പടുത്താൻ, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനു് അന്നു്
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

10 പഴയ പ്രപഞ്ചചിത്രം
എല്ലാ പ്രാപഞ്ചികവസ്തുക്കളുെടയും ത്രിമാനചിത്രം
രൂപീകരിക്കാനുതകുന്ന, അനിേഷധ്യെമന്നു കരുത�
െപ്പട്ടിരുന്ന യൂക്ലിഡിയൻ ജ്യാമിതി, ‘ശൂന്യസ്ഥലവും
പരമാണുക്കളും മാത്രമാണു് നിലനില്ക്കുന്നെത’ന്നുള്ള
പരമാണുവാദം; ന്യൂേട്ടാണിയൻ നിയമങ്ങെള അടി�
സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യാന്ത്രികനിയമങ്ങൾ ഇവയാണു്
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല പ്രപഞ്ചചിത്രെത്ത രൂ�
പെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ഇന്നും, ആധുനിക
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഉയർന്ന േമഖലകളുമായി അടുത്ത
ബന്ധമില്ലാത്തവർ ഭൂരിപക്ഷവും പുലർത്തിേപ്പാരു�
ന്ന പ്രാപഞ്ചികധാരണ, പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല
ചിന്താഗതിേയാടു് സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നതാണു്.

സർവ്വവിധ പ്രാപഞ്ചികവസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ള്ളതു് നിയതരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മകണികകൾ അഥ�
വാ പരമാണുക്കൾെകാണ്ടാണു്. ഈ കണികകൾ
സ്ഥലത്തിലൂെട സദാ ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. പദാർ�
ത്ഥം ഖരാവസ്ഥയിേലാ വാതകാവസ്ഥയിേലാ ദ്രവാ�
വസ്ഥയിേലാ നിലനിൽക്കാം. താപം, തണുപ്പു്, പ്രകാ�
ശം, നിറം, ശബ്ദം തുടങ്ങിയവെയല്ലാം പദാർത്ഥത്തി�
െന്റ വിവിധ ഗുണങ്ങളാണു്. വിവിധ ഗുണങ്ങളുള്ള
പദാർത്ഥകണികകൾ വിവിധ രീതിയിൽ സംേയാ�
ജിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു് എല്ലാ പ്രാപഞ്ചികവ�
സ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും വിവിധ സ്വഭാവങ്ങൾ
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും. നമ്മുെട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു േനരിട്ടു്
ഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഈ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുള്ള പദാർ�
ത്ഥമാണു് യഥാർത്ഥ പ്രപഞ്ചം. കൂട്ടത്തിൽ ൈവദ്യു�
തി കൂടി ആ പ്രപഞ്ചചിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചി�
രുന്നു. അതിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം േനരിട്ടു് അനുഭവേവ�
ദ്യമാക്കാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിലും, വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ൈവദ്യുതി െപാതുവിൽ എല്ലാവ�
രാലും അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണു്. ഇതുേപാെല,
ബാഹ്യാകാശ പ്രപഞ്ച േമഖലെയക്കുറിച്ചും അടിയുറ�
ച്ച ധാരണകൾ രൂപെപ്പട്ടിരുന്നു. സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ
നിമഗ്നമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ സൂര്യനുമ�
പ്പുറം അസംഖ്യം നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു് ശരിയായ
വിധത്തിൽ തെന്ന കരുതിേപ്പാന്നു.

ഈ പ്രപഞ്ച ചിത്രത്തിനാധാരമായ യൂക്ലിഡിയൻ
ജ്യാമിതിയും ന്യൂേട്ടാണിയൻ നിയമങ്ങളും അനിേഷ�
ധ്യങ്ങളാെണന്നു് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു. ആ അടിസ്ഥാ�
നത്തിലാണു് ഭൗതികശാസ്ത്രം, പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ അതിെന്റ പാരമ്യത്തിെലത്തി�
െയന്നു് കണക്കാക്കെപ്പട്ടതു്.

11 നവീന പ്രാപഞ്ചിക ധാരണ
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു് ആരംഭിച്ചതു് ഭൗതികശാസ്ത്രരംഗ�
ത്തു് മുെമ്പങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവ�
ങ്ങൾക്കു് കളെമാരുക്കിെക്കാണ്ടാണു്. ഐൻസ്റ്റീെന്റ
സാേപക്ഷതാസിദ്ധാന്തമാണു് ഈ രംഗത്തു് സുപ്ര�
ധാന പങ്കുവഹിച്ചതു്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യം
മുതേല്ക്ക യൂക്ലിഡിെന്റ ജ്യാമിതി േചാദ്യം െചയ്യെപ്പ�
ടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. മെറ്റാരു സുപ്രധാന പ്രശ്നം കൂ�
ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാെര അലട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അന്നു്,
അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന എല്ലാ തരംഗങ്ങളും ഏെതങ്കിലും
മാധ്യമത്തിലൂെടയാണു് കടന്നുെപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്നതു്.
എന്നാൽ ൈവദ്യുതകാന്തതരംഗങ്ങെള സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം അത്തരെമാരു മാധ്യമം അറിയെപ്പട്ടിരു�
ന്നില്ല. തന്മൂലം, തൽസ്ഥാനത്തു് ‘ഈതർ’ എന്ന സാ�
ങ്കല്പികമാധ്യമം ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ ഇത്തരം
പരികല്പനകൾ നിലനിൽക്കത്തക്കതായിരുന്നില്ല.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്കൃതമായ സാേപക്ഷ�
താസിദ്ധാന്തം അന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ഒേട്ടെറ പ്രേഹ�
ളികകൾക്കു് ഉത്തരേമകി. സ്ഥലവും കാലവും പദാർ�
ത്ഥവും േവർതിരിച്ചു നിറുത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങ�
ളല്ലാതായി മാറി. അവയുെട അനുസ്യൂതമായ പരസ്പ�
രബന്ധമാണു് യാഥാർത്ഥ്യെമന്നുള്ളതു വ്യക്തമായി.
പരമാണുഘടനെയക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം
ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നേതാെട പദാർത്ഥം നിയതമായ
കണികകളാെണന്ന ധാരണ തകർന്നു. ആധുനിക
പരമാണു ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മുെട നഗ്നേന�
ത്രങ്ങൾക്കു് ദൃശ്യമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനു് യാഥാർ�
ത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ല. നിരന്തരം കറങ്ങിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്ന പരമാണുകണികകളുെട സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു
വ്യവസ്ഥയാണു് ഈ പ്രപഞ്ചെമാട്ടാെക. അവയ്ക്കിട�
യിൽ നിയതമായ അതിർത്തിേരഖകെളാന്നും തെന്ന�
യില്ല. സാേപക്ഷതാ സിദ്ധാന്തം, ഊർജ്ജവും ദ്രവ്യ�
മാനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇല്ലാതാക്കിയേതാെട,
ഈ പ്രപഞ്ചധാരണ കുെറക്കൂടി വ്യത്യസ്തമായിത്തീർ�
ന്നു. ക്വാണ്ടം തിയറിയാകെട്ട, അടിസ്ഥാനപരമായ
ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിെല നിർണ്ണിത സ്വഭാവ�
െത്ത നിേഷധിച്ചു. പ്രപഞ്ചപദാർത്ഥം പ്ലാസ്മയടക്കമു�
ള്ള അതിെന്റ നാലവസ്ഥകളിൽ മാത്രമല്ല നിലനില്ക്കു�
ന്നതു്; ൈവദ്യുതകാന്ത, അണുേകന്ദ്ര മണ്ഡലങ്ങളുെട
രൂപത്തിലാണു് അതു പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അനന്തേമഖ�
ലകളിലധികവും നിലനില്ക്കുന്നതു്. ൈവദ്യുതകാന്ത,
അണുേകന്ദ്രമണ്ഡലങ്ങൾ തരംഗരൂപത്തിലാണു് നി�
ലെകാള്ളുന്നതു്. ഗുരുത്വാകർഷണേമഖലയും ഗ്രാവി�
േറ്റാൺ കണികകളാൽ നിബദ്ധമാെണന്നു് ഇേപ്പാൾ
വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, സ്ഥലത്തി�
ലും കാലത്തിലും ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നിയതരൂ�
പത്തിലുള്ള പഴയ അതിർത്തികെള േഭദിച്ചുെകാണ്ടു്
പരസ്പരം സമന്വയിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണവ്യവ�
സ്ഥ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നു. പഴയതു് ഒരു പ്രപഞ്ചചി�
ത്രമായിരുെന്നങ്കിൽ, ഇന്നതു് പ്രപഞ്ചധാരണയായി
മാറിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ മാനസിക േമഖലക�
ളിൽനിന്നു് മുക്തമായ, നിശ്ചിതകാലത്തു്, നിശ്ചിത�
സമയത്തു് നിലെകാണ്ട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു പഴയ
പ്രപഞ്ചം. ഇന്നാകെട്ട, പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചു് നാമു�
ണ്ടാക്കുന്ന ധാരണയിെല ഒരു സജീവപങ്കാളിയാണു്
നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുെട മാനസികപ്രവർത്തന�
ങ്ങൾ. ആ ഘടകം കൂടിയില്ലാത്ത പ്രാപഞ്ചിക ധാ�
രണ അപൂർണ്ണവും അവ്യക്തവുമാണു്.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തി�
െല ഇടത്തരം വസ്തുക്കെളയും േമഖലകെളയും പ്രതി�
ഭാസങ്ങെളയും മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതായിരുന്നു.
ആ പ്രപഞ്ച ചിത്രത്തിൽ, പദാർത്ഥത്തിെന്റ അതിസൂ�
ക്ഷ്മേമഖലയും, പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അനന്തേമഖലയും
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ആ
ചിത്രം അപൂർണ്ണമായിത്തീർന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ
പുതിയ പ്രാപഞ്ചിക ധാരണ പഴയ ചിത്രെത്ത തകർ�
ക്കുകയല്ല, അതിനപ്രാപ്യമായിരുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ േമ�
ഖലയിേലയ്ക്കും അതിവിസ്തൃതേമഖലയിേലയ്ക്കും അതി�
െന വികസിപ്പിക്കുകയാണു െചയ്തതു്. ആധുനിക ശാ�
സ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ
പരിവർത്തനങ്ങൾ കുേറക്കൂടി വിശദമായി അടുത്ത
അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്കു പരിേശാധിക്കാം.
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പ്രതികരണങ്ങൾ
െക.ജി. എസ്സിെന്റ കവിതകൾ

◦ െക.ജി. എസ്സിെന്റ കവിതകൾ എന്നും പുതുതാണ്.
പലരും കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ്
െക.ജി.എസ്സ്. കവിതകൾ തുടങ്ങുന്നത്, പിെന്ന പ്ര�
തീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിേലയ്ക്ക് െകാണ്ടു േപാവുകയും—
മീൻ മുള്ളിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിേലയ്ക്കും പ്രണയത്തിേല�
യ്ക്കുെമേന്ന േപാെല. െക.ജി.എസ്സിൽ വാക്കിെന്റ ഒരു
ആർക്കിേയാളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അയാൾ ഭാഷയിൽ കുഴിച്ചു
കുഴിച്ചു േപാകുന്നു വിസ്മയങ്ങളുമായി െപാന്തി വരുന്നു—
പമ്പാതീരത്തു നിന്ന് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിെല
ലാവാ നിർമ്മിത രത്നങ്ങൾ േപാെല. —സച്ചിദാനന്ദൻ

◦ എല്ലാം ഭദ്രം, മേനാഹരം. സേന്താഷം, അഭിമാനം,
നന്ദി.
സായാഹ്നയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട. പ്രസാധനത്തിെല
സാധനയുെട അപൂർവ മഹിമ വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട.
—െക ജി എസ്, ബാംഗ്ലൂർ

േഫാൺ പതിപ്പുകൾ

◦ എെന്റ േപര് റാണി. UK-യിൽ നഴ്സാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ
േചരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. പണ്ട് സ്കൂ�
ളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ സാഹിത്യരചനയിൽ സമ്മാന�
ങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യവാരഫലം ഒെക്ക
ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചർച്ച െചയ്തിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ േജാ�
ലി തിരക്കുമൂലം കുറഞ്ഞു േപായ വായനാശീലം തിരി�
െക നൽകാൻ സഹായിച്ച ഈ ഗ്രൂപ്പിനു വളെര നന്ദി.
—റാണി



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക് േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു�
കെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ 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 അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
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 ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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