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ഉത്തിഷ്ഠത! ജാഗ്രത!
ഭാരതത്തിെലയും വിേദശെത്തയും യുവജനങ്ങെള
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുേമ്പാൾ സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
സദാ ആവർത്തിച്ചുേപാന്ന ഒരുപനിഷന്മന്ത്രമുണ്ടു്.
കേഠാപനിഷത്തിേലതാണാ മന്ത്രം.
ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യ വരാൻ നിേബാധത
(കഠം: 1.3.14)
(എഴുേന്നൽപ്പിൻ, ഉണരുവിൻ, ഗുരുക്കെള (‘പ്രകൃ
ഷ്ടരായ ആചാര്യെര’ എന്നു ശങ്കരാചാര്യർ) േനടി
േബാധേമല്ക്കുവിൻ. തർജ്ജമ: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് )

പരമമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിെയ ആസ്പദമാക്കിയ യമനചിേകതസംവാദത്തിെന്റ ഭാഗമാണീ േശ്ലാകം.
സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ ഈ മന്ത്രം വ്യാഖ്യാനിച്ച
തു് അല്പെമാരു േഭദഗതിേയാെടയാണു്. “Arise!

Awake! and stop not till the goal is reached!—
എഴുേന്നല്പിൻ, ഉണരുവിൻ, ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുേവാ
ളം വിരമിക്കരുതു് !” ഗുരുക്കെളേയാ, ആചാര്യെര

േയാ േനടണെമന്ന കാര്യം സ്വാമിജി പരാമർശിക്കു
ന്നില്ല. വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാെത, ഉപനിഷ
ന്മന്ത്രത്തിൽ ഇത്തരെമാരു വ്യതിയാനം സ്വാമിജി
വരുത്തുകയില്ലേല്ലാ.
‘നായമാത്മാ ബലഹീേനന ലഭ്യഃ’ (ഈ ആത്മാവു്
ബലഹീനനാൽ ലഭിക്കാവതല്ല—മുണ്ഡകം: 3.2.4)
എന്നതായിരുന്നു സ്വാമിജിയുെട ജീവിതപ്രമാണം.

ഈ ബലഹീനതയിലാകെട്ട ശാരീരികവും ആത്മീ
യവുമായ ദൗർബ്ബല്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഉൾെക്കാള്ളി
ച്ചിരുന്നു (7–155). ‘ഭയം’ എന്ന വികാരം മനുഷ്യമ
നസ്സുകളിൽ നിന്നു് ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ ഇത്രേയെറ
പരിശ്രമിച്ച മെറ്റാരു വ്യക്തിയും കാണുകയില്ല. മനു
ഷ്യെന ദുർബ്ബലനാക്കുന്നെതാന്നും അേദ്ദഹം അം
ഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങെനയുള്ള സ്വാമിജി, താൻ
ചവുട്ടിനില്ക്കുന്നതു് വഴുവഴുപ്പുള്ളനിലത്താെണന്നറിയാ
െതയല്ല ആ കേഠാപനിഷന്മന്ത്രം സദാ ഉദ്േഘാഷി
ച്ചുേപാന്നതു്. കാരണം ആ േശ്ലാകത്തിെന്റ രണ്ടാം
പാദം തെന്ന.
ക്ഷുരസ്യ ധാരാ നിശിതാ ദുരത്യയാ
ദുർഗ്ഗം പഥസ്തത് കവേയാ വദന്തി
(കത്തിവായ്ത്തല മൂർച്ചയുറ്റതും ചവുട്ടിേപ്പാകരുതാത്ത
തുമാണു്. (നെന്ന സൂക്ഷിക്കണം) കഷ്ടപ്പാടുള്ള വഴി
യാണെതന്നു കവികൾ പറയുന്നു. തർജ്ജമ: കുട്ടികൃ
ഷ്ണമാരാര് )

ഉണരാനുള്ള ഉദ്േബാധനം േകട്ടു് ആേവശംെകാ
ണ്ടവർ, തങ്ങൾ േപാേകണ്ടവഴിയുെട ഭീകരത മന
സ്സിലാക്കുേമ്പാൾ ദുർബ്ബലചിത്തരാകാതിരിക്കുേമാ?
സ്വാമിജിയാകെട്ട ആ ദുർഘടയാത്രയിൽ ഒരു മാർ
ഗ്ഗദർശിയുെടസഹായംേപാലും നിേഷധിക്കുകയാ
ണേല്ലാ െചയ്തതു്. സുേഖച്ഛുക്കളായ മനുഷ്യരിൽ
എത്രേപർ, സ്വബലത്തിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പി
ച്ചു്, ഒരു വഴികാട്ടിയുെട േപാലും സഹായമില്ലാെത,
ഈ വഴിേയ സഞ്ചരിക്കാൻ ധീരത കാട്ടും?
എന്നാൽ, സ്വബലത്തിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു
മുേന്നറുന്ന ഒരുവനു സംഭവിക്കാവുന്ന പാകപ്പിഴക
െളക്കാൾ ഗുരുതരമായിരിക്കുേമാ േനർവഴി കാേട്ട
ണ്ട ഗുരുക്കളുെട അജ്ഞതയാൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾ?
ഇേതക്കുറിച്ചു് സ്വാമിജിക്കു നല്ല േബാധ്യമുണ്ടായി
രുന്നു.
“(അദ്ധ്യാത്മ)പാതയിൽ വലിയ ചില അപായ
ങ്ങളുണ്ടു്… ഇതിലും വലുതാകുന്നു വഴികാട്ടിയുെട—
ഗുരുവിെന്റ—കാര്യത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന അപകട
ങ്ങൾ. അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയവെരങ്കിലും, ഔദ്ധ
ത്യത്താൽ തങ്ങൾ സർവ്വജ്ഞെരന്നു കരുതി, അതി

ലും നില്ക്കാെത അന്യെര േതാളിേലറ്റിെക്കാണ്ടുേപാ
കാെമേന്നറ്റു്, അന്ധെന അന്ധൻ വഴിനടത്തുന്നതു
േപാെല, ഇരുവരും ചളിക്കുണ്ടിൽ െചന്നു വീഴുന്ന
തരത്തിലുള്ളവരും ഏെറയുണ്ടു്.
അവിദ്യായാമന്തേര വർത്തമാനാഃ
സ്വയം ധീരാഃ പണ്ഡിതം മന്യമാനാഃ
ജംഘന്യമാനാഃ പരിയന്തി മൂഢാഃ
അേന്ധൈനവ നീയമാനാ യഥാന്ധാഃ
(മുണ്ഡകം: 1.2.8, കഠം: 1.2.5)

(അന്ധകാരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മൂഢന്മാർ തങ്ങൾ

ധീരന്മാരും പണ്ഡിതരുമാെണന്നഭിമാനിച്ചു് ഉദ്ധത
രായി കുരുടെര നയിക്കുന്ന കുരുടെരേപ്പാെല തപ്പി
തടഞ്ഞു് ഇടറിനടന്നു് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു).

അങ്ങെനയുള്ളവെരെക്കാണ്ടു് േലാകം നിറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഗുരുവായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു
ന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിൽ ദാനം െചയ്യാൻ ഏതു യാച
കനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ യാചകൻ എത്രതെന്ന
പരിഹാസ്യേനാ, അത്രതെന്ന പരിഹാസ്യരാണീ ഗു
രുക്കന്മാരും (3–47)).”
അേപ്പാൾ, േലാകത്തിെല നിരവധിയായ ഗുരുക്ക
ന്മാരുെട അവസ്ഥ അറിഞ്ഞാവണം, സ്വാമിജി ആ
കേഠാപനിഷന്മന്ത്രം ഇപ്രകാരെമാന്നുേഭദെപ്പടുത്തി
വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്.
‘ആചാര്യേദേവാ ഭവ’, ‘മാതാപിതാഗുരുർ ൈദവം’

തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ദർശനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ
ഭാരതത്തിൽ ഇത്തരെമാരു ചിന്താരീതി എങ്ങെന
കടന്നുവെന്നെന്നാന്നു് പരിേശാധിക്കാം.
േവദം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ േശഷം ആചാര്യൻ ശിഷ്യ
െന ഉപേദശിക്കുന്നു.
മാതൃേദേവാ ഭവ; പിതൃേദേവാ ഭവ;
ആചാര്യേദേവാ ഭവ; അതിഥിേദേവാ ഭവ;
(ൈതത്തിരീയം 1.11)

ആചാര്യശിഷ്യബന്ധത്തിെന്റ പരിപാവനത്വമാണ
േല്ലാ ‘ആചാര്യേദേവാ ഭവ’യിലൂെട നിഷ്കർഷിക്കെപ്പ
ടുന്നതു്. എന്നാൽ, ആചാര്യെന അന്ധമായി പിൻ
െചാല്ലണെമന്നാേണാ ഈ േശ്ലാകം അനുശാസി
ക്കുന്നതു? അല്ല! എന്നുത്തരം.
അതു് ആ ആചാര്യൻ തെന്ന ശിഷ്യനു് പറഞ്ഞു
െകാടുക്കുന്നുമുണ്ടു്.
യാന്യസ്മാകം സുചരിതാനി, താനി ത്വേയാപാസ്യാ
നി േനാ ഇതരാണി.
(ൈതത്തിരീയം 1.11)
(ഞങ്ങളുെട േശാഭനങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിന്നാൽ
അനുഷ്ഠിക്കെപ്പേടണ്ടവയാകുന്നു. മറ്റുള്ളവ അനുഷ്ഠി
ക്കെപ്പേടണ്ടവയല്ല. തർജ്ജമ: മൃഡാനന്ദസ്വാമി,
സ്വാമി സർവ്വാനന്ദ)

ഈ േശ്ലാകത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മൃഡാനന്ദ
സ്വാമി പറയുന്നു. “സാധാരണ മഹാത്മാക്കൾ െച
യ്യുന്നതിെന പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ചു് അതിെന
അനുസരിക്കുകയാണു് േലാകത്തിെന്റ പതിവു്. (‘സ
യത് പ്രമാണം കുരുേത േലാകസ്തദനുവർത്തേത’—
ഗീത 3.21). അതു ശരിയെല്ലന്നാണു് ഇവിെട പറ
യുന്നതു്. മഹാന്മാരായാലും ആചാര്യന്മാരായാലും
അവർ െചയ്യുന്ന നല്ലപ്രവൃത്തികൾ മാത്രേമ പ്രമാ
ണമായി സ്വീകരിക്കാവൂ.”
അേപ്പാൾ, ഉപനിഷത്ത്കാലത്തു തെന്ന ആചാര്യ
നു് അപ്രമാദിത്വം നല്കെപ്പട്ടിരുന്നിെല്ലന്നു് കാണാം.
തുടർന്നു്, ഇതിഹാസങ്ങളിേലക്കു് വന്നാൽ; മനുഷ്യ
ഹൃദയത്തിെല വികാരവിചാരങ്ങളുെട ഊടും പാ
വും ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ വ്യാസനും, വാല്മീകിയുെമാ
െക്ക െപാട്ടാറായ ചിലയിഴകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നി
ട്ടില്ല.
മഹാഭാരതത്തിൽ, ഭീഷ്മർ തെന്റ ആചാര്യനായ
പരശുരാമേനാടു് എതിരിടുന്നതിനു് കെണ്ടത്തുന്ന
സമാധാനം (മരുത്തവചനം) ഇതാണു്.
“ഗുേരാരപ്യവലിപ്തസ്യ കാര്യാകാര്യമജാനതഃ

ഉൽപഥപ്രതിപന്നസ്യ കാര്യം ഭവതി ശാസനം”
(ഉേദ്യാഗപർവം 178. 24)
(ഗുരുവായാലും കാര്യാകാര്യമറിയാെത ഗർവ്വിച്ചു

വഴിെതറ്റിെവച്ചാൽ അേദ്ദഹെത്ത ശാസിേക്കണ്ടി
വരും. തർജ്ജമ: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് )
കാര്യാകാര്യമറിയാെത ഗർവ്വിച്ചു വന്ന മഹാവീര
നായ ഗുരുവിെന ഭീഷ്മർ യുദ്ധത്തിൽ േതാല്പിച്ചു നാ
ണം െകടുത്തി വിടുന്നുണ്ടു്.
രാമായണത്തിൽ, ലക്ഷ്മണവാക്യമായും ഇേത േശ്ലാ
കം കാണാം
(അേയാധ്യാകാണ്ഡം 21. 13).

വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു, ഒരു േദ്രാണാചാര്യെര;
തെന്റ ബാല്യകാലസുഹൃത്തിേനാടുള്ള പകതീർ
ക്കാൻ കൗരവസദസ്സിെല ആചാര്യനായ ഈ വ്യ
ക്തി, ആചാര്യശബ്ദത്തിനു് കളങ്കം വരുത്തിവച്ച
യാളാണു്. ആ കാപട്യത്തിെന്റ മൂർദ്ധന്യം സ്വന്തം
മകെന്റ ചിരഞ്ജീവിത്വത്തിെലത്തി നില്ക്കുന്നു. േശ്രഷ്ഠ
ആചാര്യെനന്നു് പ്രകീർത്തിക്കെപ്പട്ട ഈ േദ്രാണരു
െട പിൻതലമുറെയന്നഭിമാനിക്കുന്നവരാണേല്ലാ ഇ
ന്നെത്ത ആചാര്യർ.
ശങ്കരാചാര്യരുെട വിേവകചൂഡാമണിയിെല, ഉപ
നിഷദ്ദർശനം (േശ്വതാശ്വതരം 6.19) ഉൾെക്കാള്ളു
ന്ന ഒരു േശ്ലാകം ആധാരമാക്കിയാണു് സ്വാമി വിേവ
കാനന്ദൻ ഗുരുവിെന്റ ഗുണഗണങ്ങൾ വിവരിച്ചിരു
ന്നതു്.
േശ്രാത്രിേയാവൃജിേനാകാമഹേതാ േയാ ബ്രഹ്മ വി
ത്തമഃ
(വിേവകചൂഡാമണി 33)
(ഗുരു) േവദസാരമറിയുന്നവനും; പാപരഹിതനും;
സ്വർണ്ണത്തിേനാ, ധനത്തിേനാ മേറ്റതു സ്വാർത്ഥ
ത്തിനാേയാ ഉപേദശം നല്കാത്തവനും ആണു്. അേഹ
തുകമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരുണ… (വ്യാഖ്യാനം:
സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ)

പരശുരാമെന്റയും, േദ്രാണാചാര്യരുെടയുെമാെക്ക
ന്യൂനതകൾ ഈ േശ്ലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ വ്യ
ക്തമാവുന്നുണ്ടേല്ലാ.
എന്നാൽ, ആത്മബലത്തിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പി
ച്ചു, ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാ
നുള്ള പ്രേചാദനം ഒരുവന്നു് എവിെട നിന്നാണു പ്രാ
പ്തമാവുക?
“എഴുേന്നൽപ്പിൻ, ഉണരുവിൻ; ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കു
േവാളം വിരമിക്കരുതു് ”, എന്നു സദാ ഉദ്േബാധി
പ്പിച്ചുേപാന്ന സ്വാമിജി, ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു
സത്യകാമെന്റ കഥ (ഛാേന്ദാഗ്യം 4.4-10) ഉദ്ധരി
ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുവിെന്റ ആജ്ഞപ്രകാരം

കുെറ വർഷം കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ േശഷം തിരിെച്ച
ത്തിയ സത്യകാമേനാടു് ഗുരു േചാദിക്കുന്നു. ‘സത്യ
കാമാ, നിെന്റ മുഖം ബ്രഹ്മെത്ത അറിഞ്ഞവെന
േപാെല പ്രേശാഭിക്കുന്നു. ആരാണു് നിനക്കതു് പകർ
ന്നുതന്നതു?’ സത്യകാമൻ പറഞ്ഞു. ‘മനുഷ്യരല്ലാ
തുള്ളവർ’. സത്യകാമനു് ജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ചതു്
കാളയും, പക്ഷികളും, അഗ്നിയുെമാെക്കയായിരു
ന്നു. ഇവിെട സത്യകാമനു് ഗുരുവായി ഭവിച്ചതാ
രാണു് ? തീർച്ചയായും, ആ ചരാചരങ്ങൾ തെന്ന.
ഇതുേപാെല തെന്ന, സത്യകാമെന്റ ശിഷ്യനായ
ഉപേകാസലനു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉപേദശിക്കുന്നതു്
അഗ്നിയാണു്. ഇവിെട, സ്വന്തം ആചാര്യെന്റ അപൂർ
ണ്ണതയാലല്ല സത്യകാമന്നും ഉപേകാസലന്നും ആ
ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരായി ഭവിച്ചതു്. (സത്യ
കാമനു്, ചരാചരങ്ങൾ പകർന്നു നല്കിയ അറിവു
തെന്ന പിന്നീടു്, ഗുരുവും ഉപേദശിക്കുന്നുണ്ടു്.) മറിച്ചു്
സ്വയം അേന്വഷണത്തിെന്റ പാതയിൽ അവർക്കു
ണ്ടായ െവളിപാടുകളുെട പ്രതീകാത്മക ഉറവിടങ്ങ
ളാണവ.
ഈെയാരു ചിന്തയിൽനിന്നാവണം, ആത്മബ
ലത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു്, ജ്ഞാനസമ്പാദന
ത്തിനായി സ്വയം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ സ്വാമിജി
ഉദ്േഘാഷിച്ചുേപാന്നതു് (3–236, 7–227).
“Arise, awake” എന്ന ഭയരഹിതസേന്ദശം ഉദ്േഘാ

ഷിക്കാനാണു് താൻ ജന്മെമടുത്തെതന്നു് സ്വാമി വി
േവകാനന്ദൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കൂടാെത, ഈ
സേന്ദശം രാജ്യെത്ത ഗ്രാമങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ
െചന്നു് പ്രേഘാഷിക്കാൻ തെന്റ ശിഷ്യെര ഉദ്േബാ
ധിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു് (7–182).
എന്താണു് ഈ സേന്ദശത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം?
‘എഴുേന്നല്ക്കുക, ഉണരുക,’ എന്നിവ, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി
ക്കായുള്ള തയ്യാെറടുപ്പുകളാണു്. മെറ്റാരുതരത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ തയ്യാെറടുപ്പിെന്റ മികവാണു് ഫലപ്രാ
പ്തിക്കു മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നതു്. ‘ഇച്ഛ’യാണു്
എഴുേന്നല്പിക്കുന്നതു്; ‘അനുസന്ധാനത്വര’യാണു്
ഉണർത്തുന്നതു്. ഇവയാകെട്ട സ്വയം േപ്രരിതമാവ
ണം താനും. ഉപനിഷത്തു പറയുന്നു.

നായമാത്മാ പ്രവചേനന ലേഭ്യാ
ന േമധയാ ന ബഹുനാ ശ്രുേതന
യേമൈവഷ വൃണുേത േതന ലഭ്യ
സ്തൈസ്യഷ ആത്മാ വിവൃണുേത തനൂം സ്വാം
(മുണ്ഡകം: 3.2.3, കഠം: 1.2.23)

ഈ ആത്മാവു്, േവദാദ്ധ്യായനം, മികച്ചേമധാശ
ക്തി, ആഴേമറിയപഠിപ്പു്; ഇവ െകാെണ്ടാന്നും പ്രാ
പിക്കാവുന്നതല്ല. ഈ ആൾ, ഏെതാരു പരമാത്മാ
വിെനയാേണാ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതു്, അനു
സന്ധാനത്താൽ (േവെറ യാെതാരു മാർഗ്ഗത്താലുമ
ല്ല), ആ പരമാത്മാവിെന അവനു് പ്രാപിക്കാൻ കഴി
യുന്നതാകുന്നു. ഈ സാധകനു് ആത്മാവു് തെന്റ
പരമാർത്ഥ സ്വരൂപെത്ത െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടു
ക്കുന്നു (ശങ്കരഭാഷ്യം തർജ്ജമ: സി. സീതാരാമ
ശാസ്ത്രി, പി. െക. നാരായണപിള്ള).
േശഷിയും േശമുഷിയുമുെണ്ടങ്കിലും; ഇച്ഛയും, അേന്വ
ഷണത്വരയുമിെല്ലങ്കിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ൈകവരില്ല
ന്നാണേല്ലാ ഉപനിഷത്തു പറയുന്നതു്. ഇവ രണ്ടും
തികഞ്ഞ ഒരു സാധകനായാണു് സത്യകാമെന
ഉപനിഷത്തുക്കൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘സത്യകാ
മൻ’ എന്ന േപരു തെന്ന അവെന്റ ഉള്ളിെല തൃഷ്ണ
െയ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
സത്യകാമെന േപാെല, ഏെതാരുവനും, തെന്റ ഗു
രുവിെന കെണ്ടത്താനാവും. അെതാരുപേക്ഷ, സർ
േവ്വാത്തമനായ ഒരു ആചാര്യനായിട്ടായിരിക്കും.
അെല്ലങ്കിൽ, ഒരു ഉന്തുവണ്ടിക്കാരെന്റ (ൈരക്വൻ—
ഛാേന്ദാഗ്യം, 4:1–3) രൂപത്തിലുമാകാം. സൂക്ഷ്മമാ
യി പറഞ്ഞാൽ ഏതു ചരാചരവും ഒരുവനു് ഗുരുവാ
യി ഭവിക്കാം (‘ഗുരു’ ഒരു ‘സമസ്ത’പദമാണേല്ലാ).
പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ടു്; തയ്യാെറടുപ്പിെന്റ പൂർണതയി
േല യഥാർത്ഥ ഗുരുവിെന കെണ്ടത്താനാവൂ. അതു
വെര യഥാർത്ഥ ഗുരുെവന്നുകരുതി പിന്തുടരുന്ന
തു ലൗകിക ഗുരുക്കന്മാെരയായിരിക്കും. ഇവിെടയാ
ണു് ‘ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത’ എന്ന ആഹ്വാനത്തിെന്റ
പ്രസക്തി.

References
1. The complete works of Swami Vivekananda,
7th reprint of subsidized edition, 1997
2. www.sreyas.in

□

േജാസ് വി. മാത്യൂ
േകാട്ടയം ജില്ലയിെല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
സ്വേദശി. ഐ. ഐ. റ്റി. കാൺപൂരിൽ
നിന്നു് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ േഡാക്േറ
റ്റു് േനടി. ഇേപ്പാൾ മുംൈബ, ഭാഭാ ആറ്റ
മിക്ക് റിസർച്ച് െസന്ററിെല ശാസ്ത്രജ്ഞ
നാണു് .

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. 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.

