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പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
സർപ്പിളനൃത്തവും
നാരായണഗുരുവിെന്റ
പാമ്പാട്ടിച്ചിന്തും

 

നാരായണ ഗുരുവിെന്റ കവിതെയ മുൻനിർത്തി സം�
സ്കാരത്തിെന്റയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും പരിവർത്ത�
നസ്വഭാവെത്തയും ൈസ്പറൽഘടനെയയും വിശദീ�
കരിക്കുകയാണു് ഈ േലഖനത്തിൽ. സാംഖ്യചിന്ത�
േയാടു് ആധുനിക ശാസ്ത്രപ്രപഞ്ചദർശനവും നാരായ�
ണഗുരുവിെന്റ വീക്ഷണവും എങ്ങെന ബന്ധെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു എന്നും പരിേശാധിക്കുന്നു.

പാമ്പും ലിബിേഡായും

‘ഉറ്റകുരുതി ഉയർ മരുങ്കം
ഉന്മയി കുഴലും ഉറയ്ത െചമ്പു
……’

എന്നിങ്ങെന പാടി

‘േചർന്നുമുപ്പന് റുടർന്നാടു പാേമ്പ’

എന്നിങ്ങെന അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തമിഴു്
പാട്ടുണ്ടു്.

േചാരയുെട അടിസ്ഥാനഘടകം ഇരുമ്പാെണന്നും
തലമുടിയുേടതു് െചമ്പു് ആെണന്നുമാണു് പാട്ടിൽ
പറയുന്നതു്. തമിഴിെല പതിെനട്ടു സിദ്ധന്മാരിൽ
ഒരാളായ പാമ്പാട്ടി സിദ്ധരുേടതാണു് വരികൾ.
ആടു പാേമ്പ എന്നിങ്ങെന അവസാനിക്കുന്നവയാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല പാട്ടുകളും. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കഥയിങ്ങെന:

പഴയ പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽ, ഉപജീവനത്തിനായി
പാമ്പിെന പിടിക്കുന്ന െതാഴിൽ െചയ്തിരുന്ന  ഒരു
െചറുപ്പക്കാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അമൂല്യമായ നവ�
രത്നനാഗെത്ത തിരയുന്നതിനിടയിൽ അേദ്ദഹം
ശ്രീലങ്കൻ വംശജനായ സൈട്ടമുനി സിദ്ധെന �
കണ്ടുമുട്ടി.

സൈട്ടമുനി സിദ്ധർ േചാദിച്ചു, “എന്താണു് നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നതു്?”

അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ നവരത്നനാഗെത്ത�
യാണു് താൻ അേന്വഷിക്കുന്നെതന്നു് പാമ്പു പിടു�
ത്തക്കാരൻ  െവളിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ സിദ്ധർ  ഉറ�
െക്ക ചിരിച്ചു.

“ഏറ്റവും മഹിതവും ഗംഭീരവുമായ പാമ്പു് നിങ്ങളുെട
ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു!  എന്നിേട്ടാ നിങ്ങൾ ഒരു വി�
ഡ്ഢിെയേപ്പാെല ആ പാമ്പിെന പുറത്തു  തിരയുന്നു!”

സിദ്ധന്റ വാക്കുകൾ പാമ്പാട്ടിയുെട ഉള്ളിൽ വലിയ
ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. സൈട്ടമുനി കാര്യങ്ങൾ കൂടു�
തലായി  വിശദീകരിച്ചു:

“എല്ലാ മനുഷ്യശരീരങ്ങളുെട ഉള്ളിലും ഒരു പാമ്പു�
ണ്ടു്. ഈ പാമ്പിെന കുണ്ഡലിനി എന്നാണു് അറിയ�
െപ്പടുന്നതു്. ഈ  പാമ്പിെന പിടിച്ചു് നിയന്ത്രിക്കുന്ന�
വൻ ആണു് ഒരു യഥാർത്ഥ പാമ്പാട്ടി.” 

പാമ്പു് പിടിക്കുന്നയാൾ സൈട്ടമുനിെയ തെന്റ ഗുരു�
വായി  സ്വീകരിച്ചു. ഗുരു ഉടെന സ്ഥലം വിട്ടു. മഹാ�
നായ ഗുരുവിെന്റ ഈ മഹാനായ ശിഷ്യൻ കുണ്ഡ�
ലിനിയുെട നിയന്ത്രണം േനടി മഹത്തായ സിദ്ധി�
കൾ േനടി .

ഗുരു തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യെന്റ ആത്മീയപു�
േരാഗതി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അേദ്ദഹം ശിഷ്യേനാടു േചാ�
ദിച്ചു: “മകേന, ഞാൻ നിങ്ങെള ആത്മീയതയുെട 
പാതയിേലക്കു നയിെച്ചങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുെട
േപരു് േപാലും േചാദിച്ചില്ല. എേന്നാടു പറയൂ, നിങ്ങ�
ളുെട േപരു് എന്താണു്?”

ശിഷ്യൻ  മറുപടി പറഞ്ഞു, “സ്വാമി, പണത്തിനാ�
യി പാമ്പുകെള പിടികൂടി നടന്നിരുന്ന ഒരു പാമ്പു
പിടുത്തക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ. പേക്ഷ,
നിങ്ങൾ എെന്ന കുണ്ഡലിനിയുെട വഴി കാണിക്കു�
കയും അതു് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരി�
കയും എെന്റ ഉള്ളിൽ പരംെപാരുളിെന്റ ദർശനം
നടത്തുകയും െചയ്തു.  എെന്റ േപരു് എന്താെണന്നു്
ഞാൻ എങ്ങെന പറയും?  അന്നും ഇന്നും എെന്റ
ജീവിതം പാമ്പിെന ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണു്.  അതിനാൽ
എെന്ന പാമ്പാട്ടി എന്നു വിളിക്കൂ!”

ഇതു േകട്ടു് ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ഗുരു അനുഗ്രഹിച്ചു: “അങ്ങ�
െനയാകെട്ട.  ഇനി മുതൽ നിങ്ങെള പാമ്പാട്ടി സി�
ദ്ധർ എന്നു േലാകം വിളിക്കും”. അങ്ങിെന  അേദ്ദ�
ഹം പാമ്പാട്ടി സിദ്ധർ എന്നറിയെപ്പട്ടു.   പാമ്പു്
ൈലംഗിേകാർജ്ജത്തിെന്റ (Libido) അടയാളമാ�
െണന്നു് അറിയാത്തവർ ഇന്നുണ്ടാവില്ല. കുണ്ഡ�
ലിനി എന്നാൽ ലിബിേഡാ ആണു്. സാംഖ്യസി�
ദ്ധാന്തം പ്രപേഞ്ചാത്പത്തിയ്ക്കു പിന്നിെല ‘ൈലം�
ഗിേകാർജ്ജ’െത്തയാണു് അേന്വഷിച്ചതു്. പാമ്പാ�
ട്ടി സിദ്ധരുെട പാട്ടിെല അഞ്ചുതലയുള്ള, നൃത്തം
െചയ്യുന്ന പാമ്പു് സാംഖ്യർ പ്രപഞ്ചകാരണമായി
പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണു്. ൈവയക്തികമായ
ൈലംഗിേകാർജ്ജെത്ത പ്രപഞ്ച ‘ൈലംഗിേകാർ�
ജ്ജ’മാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നതാണു് ആ നൃത്തം.
വ്യക്തിപരമായ ശാരീരികാഭ്യാസമായും അത്ഭുത�
സിദ്ധികളായും അതു കുണ്ഡലിനീ സങ്കല്പത്തിൽ
ചുരുങ്ങിേപ്പായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ആ സിദ്ധസങ്കല്പത്തിനു
പിന്നിലുള്ളതു് സാംഖ്യത്തിെന്റ പ്രപഞ്ച നിലപാ�
ടാണു്. നാരായണ ഗുരു േകരളീയ നേവാത്ഥാന�
കാലത്തു് അതിെന്റ സാധ്യതകൾ വീെണ്ടടുക്കുന്നു.
നാരായണ ഗുരുവിെന്റ കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടു് ആദ്യം പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചതു് ‘പാമ്പാട്ടിച്ചിന്തു് ’ എന്ന േപരിലായി�
രുന്നു.

“ആടു പാേമ്പ പുനം േതടു പാേമ്പ,യരു-
ളാനന്ദക്കൂത്തു കണ്ടാടു പാേമ്പ
……
ആയിരം േകാടിയനന്തൻ നീയാനന-
മായിരവും തുറന്നാടു പാേമ്പ…”

 

ഫ്രിറ്റ്േജാഫ് കാപ്ര

പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയ്ക്കും സംഹാ�
രത്തിനും വീണ്ടുമുള്ള സൃ�
ഷ്ടിക്കും കാരണമാകുന്ന
‘ൈലംഗിേകാർജ്ജ’മാണു്
അരുൾ. അതു കണ്ടു് നൃ�
ത്തം െചയ്യാനും അനന്ത�
മായി സഞ്ചരിക്കാനും
ആണു് പാമ്പിേനാടു് ഗുരു
പറയുന്നതു്. ആ പാമ്പു്
ഈ പ്രപേഞ്ചാർജ്ജത്തി�
െന്റ ആത്മനിഷ്ഠാംശം ആണു്. േഫ്രായിഡ് പറയുന്ന,
ജീവിതാസക്തിക്കും മരണാസക്തിക്കും സൃഷ്ടിക്കും
സംഹാരത്തിനും ഒരുേപാെല വ്യക്തികൾക്കു് കാ�
രണമാകുന്ന ൈലംഗിേകാർജ്ജം. എന്നാൽ അതു
തെന്നയാണു് പ്രപേഞ്ചാർജ്ജവും. അതു െകാണ്ടു്
അതു് ആയിരം തലയുള്ള അനന്തതയാണു്, അന�
ന്തൻ എന്ന സർപ്പത്തിെന്റ ആട്ടമാണു്. ഭൂമിെയയും
ൈദവെത്തയും താങ്ങി നിർത്തുന്നതു് അനന്തനാ�
ണു്. പ്രപഞ്ചവും ദ്രവ്യങ്ങളും മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങ�
ളും ആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് ഈ സർപ്പമാണു്.
അത്ര ആഴത്തിലല്ലാെത ഇതിെന ഒരു മലയാളക�
വി ഇങ്ങെന അനുകരിക്കുന്നു:

“മാളെമങ്ങറിഞ്ഞീല, സഞ്ചരിക്കുന്നു കാല-
കാളകുണ്ഡലി ജഗന്മണ്ഡലങ്ങെളച്ചുറ്റി.”

ശിവനുംപ്രപഞ്ചനൃത്തവും
ഈ പ്രപേഞ്ചാർജ്ജെത്ത ശിവെന്റ നൃത്തവുമായും
നാരായണഗുരു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. സൃഷ്ടിയുെടയും
സംഹാരത്തിെന്റയും അതിെന്റ തുടർച്ചയുെടയും സൂ�
ചകമാണു് ശിവൻ.

‘തിങ്കളും െകാന്നയും ചൂടുമീശൻ പദ-
പങ്കജം േചർന്നു നിന്നാടു പാേമ്പ’

ആകാശവും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും െകാന്നയും ഒെക്ക
ഉള്ള നൃത്തംെചയ്യുന്ന ശിവൻ ചലിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച�
ത്തിെന്റ  ഹ്രസ്വരൂപമാണു്. ശിവശരീരത്തിൽ പു�
ള്ളിപ്പുലിേത്താലും ചാമ്പലും ഉണ്ടു്. ശിവൻ െവള്ളി�
മലയിലും ശ്മശാനത്തിലും ഉണ്ടു്. ചുടുകാട്ടിൽ പി�
ശാചും േപ്രതവുമുണ്ടു്. ആശാെന്റ ഭാഷയിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ,

‘ഇടുങ്ങിയ മാളങ്ങളിലിഴേഞ്ഞറും
പാമ്പുകൾേപാൽ
വിടവുേതാറും പിണഞ്ഞ േവരുകേളാടും’

കൂടിയ അരയാൽ ചുടലഭൂതം േപാെല നിലെകാ�
ള്ളുന്ന ചുടുകാടു്. മുറിഞ്ഞു േചാരയിൽ െപാതിഞ്ഞ
ജീവിതവും പ്രണയസമാഗമവും മരണവും പ്രണയ
സാക്ഷാത്കാരവും ഈ ചുടലഭൂമിയിലാണു്. കഠിന�
മായ ദുഃഖവും സുഖവും ഇവിെടത്തെന്ന. ആശാെന്റ
ഉപഗുപ്തെനേപ്പാെല പ്രപഞ്ചഗതിേയാർക്കുേമ്പാൾ 
അഗാധമായ കാരുണ്യം നിറയുന്നു. കണ്ണീർ ഒഴുകുന്നു.

‘െവണ്ണീറണിഞ്ഞു വിളങ്ങും തിരുേമനി
കണ്ണീെരാഴുകക്കണ്ടാടു പാേമ്പ’

കാമേദവെന ചുട്ടുെകാന്നയാളും പൂമണമുള്ള മുടിയു�
ള്ളവെള ഉള്ളിൽ െകാണ്ടു നടക്കുന്നയാളും ശിവൻ
തെന്ന.

‘പൂമണക്കും കുഴലാളകം പൂകുമാ-
േക്കാമള േമനി കണ്ടാടു പാേമ്പ’

ചരാചരങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കു�
കയും സംഹരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നയാൾ. കലപ്പ�
യും കപ്പലും ൈവദ്യവും
ഓടക്കുഴലും കണ്ടു പിടി�
ച്ചയാളായാണു് ശിവെന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണ�
പിള്ള അടയാളെപ്പടുത്തു�
ന്നതു്. എബ്രായക്കാരുെട
ആദി ക്രിസ്തുവാണു് ശിവൻ

എന്നും അേദ്ദഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. േഫ്രായിഡിെന്റ
‘ജീവവാസന’െയയും ‘മരണവാസന’െയയും പ്രള�
യം, ചിരഞ്ജീവി എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളുമായും േകസരി
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ശിവെന ചിരഞ്ജീവിയായി പ്ര�
ഖ്യാപനം െചയ്തതു മുതലാണു് ചിരഞ്ജീവി ആശയ�
വും അവതാര ആശയവും ചരിത്രാതീത ജനങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ ഉണ്ടായതു് എന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു.
സൃഷ്ടിയുെടയും സംഹാരത്തിെന്റയും അധ്വാനത്തി�
െന്റയും ചരിത്രസൂചകം മാത്രമല്ല ശിവൻ. ക്രിയാനുഭ�
വങ്ങളുെട സംഘാതവും സർപ്പിള (Spiral) സഞ്ചാ�
രവും നടക്കുന്ന പ്രപഞ്ചാനുഭവത്തിെന്റ പൂർവ്വസ�
ങ്കല്പം കൂടിയാണതു്. അേമരിക്കൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര�
ജ്ഞൻ ഫ്രിറ്റ്േജാഫ് കാപ്ര (Fritjof Capra) ‘താ�
േവാ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങ�
െന എഴുതുന്നു:

“…പ്രപഞ്ച നർത്തകനായ ശിവൻ സൃഷ്ടിയുെടയും
നാശത്തിെന്റയും പ്രതീകമായി നൃത്തനാട്യങ്ങളിലൂ�
െട പ്രപഞ്ചെത്ത നയിക്കുന്നു. അതു് പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ അനന്തമായ താളമായി നിലെകാള്ളുന്നു…”

അേമരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാൾ എഡ്വാർഡ് സാ�
ഗൻ, ‘േകാസ് േമാസ് ’ എന്ന പ്രഖ്യാത പുസ്തകത്തിൽ
ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

കാൾ എഡ്വാർഡ് സാഗൻ

“… ഓേരാ പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റയും തുടക്കത്തിെല സൃ�
ഷ്ടിെയ പ്രതിനിധീകരിക്കു�
ന്ന ശിവതാണ്ഡവരൂപം
അതായതു് ശിവെന്റ പ്ര�
പഞ്ച നൃത്ത രൂപം ഏറ്റ�
വും മേനാഹരവും േശ്രഷ്ഠ�
വുമാണു്. നർത്തകരുെട
രാജാവു് എന്നർത്ഥം വരു�

ന്ന നടരാജ എന്ന ശിവെന്റ ഈ രൂപത്തിനു് നാലു
ൈകകളാണുള്ളതു്. മുകളിെല വലെത്ത കയ്യിലുള്ള
ഉടുക്കിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം സൃഷ്ടിയുേടതാണു്. മുകളി�
െല ഇടെത്ത കയ്യിൽ അഗ്നിയാണുള്ളതു്. ഇേപ്പാൾ
പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചം േകാടിക്ക�
ണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം പൂർണ്ണമായി നശി�
ക്കുെമന്നു് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളതാണു് ആ അഗ്നി.
ഈ പരമവും മേനാഹരവുമായ രൂപങ്ങെള ആധു�
നിക േജ്യാതിശാസ്ത്ര ആശയങ്ങളുെട ഒരു തരം മു�
േന്നാടിയായി സങ്കല്പിക്കാനാണു് എനിക്കിഷ്ടം…”

“എല്ലാമിറക്കിെയടുക്കുേമകൻ പദ-
പല്ലവം പറ്റി നിന്നാടു പാേമ്പ:”

എല്ലാത്തിെനയും സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുക�
യും െചയ്യുന്ന ശിവേനാടു് േചർന്നു് നിന്നാടു പാേമ്പ
എന്നു ഗുരു പാടുന്നു.

ട്രാൻസ് ഫിസിക്സും പാമ്പാട്ടിനൃത്തവും
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങ്, ‘എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്
ൈടമി’ൽ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ടു്. ഒരു തീ�
വണ്ടിയിൽ ഒരാൾ േടബിൾ െടന്നീസ് കളിക്കുന്നു.
പന്തു് ഓേരാ െസക്കന്റ് ഇടവിട്ടു് േമേലാട്ടും താേഴാ�
ട്ടും േടബിളിൽ തട്ടി െപാന്തുന്നു. വളെര െചറിയ
അകലമാണു് പന്തു് സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. െട്രയിനിന�
കത്തിരുന്നു് കാണുന്നയാൾക്കു് അങ്ങെനയാണു്
അനുഭവെപ്പടുന്നതു്. എന്നാൽ െറയിൽ പാളത്തി�
നരിെക നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് ആദ്യെത്ത തട്ടൽ
കഴിഞ്ഞു് ഏകേദശം 40 മീറ്റർ അകലത്തിലായി
രണ്ടാമെത്ത തട്ടൽ നടക്കുന്നു എന്നു കാണാം. കാ�
രണം രണ്ടു് തട്ടിെപ്പാന്തലുകൾക്കിടയിൽ തീവണ്ടി
ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും. അതായതു് സം�
ഭവങ്ങളുെട സ്ഥാനങ്ങളും അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും
തീവണ്ടിയിേലയും െറയിൽ പാളങ്ങളിേലയും വ്യ�
ക്തികെള സംബന്ധിച്ചു് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അരി�
േസ്റ്റാട്ടിലിനും ന്യൂട്ടനും േശഷമുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്രം
സൃഷ്ടിച്ച ആേപക്ഷികതയും അനിശ്ചിതത്വവും വിശ�
ദീകരിക്കുകയാണു് േഹാക്കിങ്ങ്. സ്ഥലകാലങ്ങളു�
െട മിഥ്യാസ്വഭാവവും ദ്രവ്യത്തിനും ഊർജ്ജത്തിനും
തമ്മിലുള്ള പൂരകത്വവും പ്രപഞ്ചെത്ത സംബന്ധ�
മായ പഴയ നിലപാടുകെള അട്ടിമറിച്ചു.

‘മഹാവിേസ്ഫാടനത്തിനുേശഷം പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണു് എന്ന കാര്യം ഇന്നു് ഏതാ�
ണ്ടു് ഉറപ്പാണു്. എന്നാൽ, അതു് എല്ലാേയ്പാഴും വിക�
സിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാ�
രു വ്യക്തതയുമില്ല. പ്രപഞ്ച വികാസത്തിെന്റ േവ�
ഗത ക്രേമണ കുറഞ്ഞു എന്നു വരാം. എന്നിട്ടു് വികാ�
സം പൂർണമായി നിൽക്കുകയും സേങ്കാചം ആരംഭി�
ക്കുകയും െചയ്യാം. പ്രപഞ്ചത്തിെല ദ്രവ്യം ഒരു നിർ�
ണായകമായ നിശ്ചിത അളവിലും കുറവാെണങ്കിൽ
അകന്നു േപായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന താരാപഥങ്ങളു�
െട ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനു് വികാസെത്ത പിടിച്ചു�
നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങെനെയങ്കിൽ
പ്രപഞ്ചം ശാശ്വതമായി അകന്നു േപായിെക്കാേണ്ട�
യിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്കു് കാണുവാൻ സാധി�
ക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ദ്രവ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ
ഉെണ്ടങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ
ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുകയും വികാസവും സേങ്കാചവും
മാറിമാറി അരേങ്ങറുകയും െചയ്യും. ഇതുതെന്നയാ�
ണു് അവസാനമില്ലാത്ത വിശ്വത്തിനുേമൽ വിശ്വം
എന്ന പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ ആശയ�
വും’ എന്നു കാൾ സാഗൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്ത�
രത്തിൽ ആേന്ദാളനം നടക്കുന്ന ഒരു വിശ്വത്തിലാ�
ണു് നാം ജീവിക്കുന്നെതങ്കിൽ മഹാവിേസ്ഫാടനം
എന്നതു് പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിെയ കുറിക്കുന്നതല്ല. മറിച്ചു്
അതു് ഇതിനുമുമ്പു് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അവസാനം മാത്രമാണു്. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഏറ്റവും
ഒടുവിലെത്ത അവതാരത്തിെന്റ സംഹാരം മാത്രം.
തുടക്കവും ഒടുക്കവുമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചം അവസാനമി�
ല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചമരണ ജനനചക്രങ്ങളുെട ൈസ്പറൽ
സഞ്ചാരം. ഇതിെനെന്തങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ഉേണ്ടാ.
അത്തരം പഠനങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ട്രാൻ�
സ് ഫിസിക്സ് എന്ന പദം കാൾ സാഗൻ നിർേദ്ദശി�
ക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചെത്തയും വസ്തുവിെനയും സ്ഥലകാല�
ബദ്ധമായ പ്രക്രിയയായി വീക്ഷിക്കുകയാണു് ഇന്നു്
ശാസ്ത്രം. ഇരുളായ ‘യിന്നി’െന്റയും െവളിച്ചമായ ‘യാ�
ങി’െന്റയും ൈവരുധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആേശ്ലഷവും
സർപ്പിളചലനവുമായി എല്ലാറ്റിെനയും നിർവ്വചി�
ക്കുന്ന ൈചനീസ് തത്ത്വചിന്തേയാടു്, താേവായിസ�
േത്താടു്  കാപ്രെയേപ്പാലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആധു�
നിക ശാസ്ത്രെത്ത ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഈ നിലപാ�
ടിനാലാണു്.

‘എല്ലായറിവും വിഴുങ്ങി െവറും െവളി-
െയല്ലയിേലറി നിന്നാടു പാേമ്പ’

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിെല എല്ലാ അറിവിെനയും വിഴുങ്ങി
പ്രപഞ്ചശൂന്യതയിൽ നിന്നാണു് ഈ പാമ്പു് നൃത്തം
െചയ്യുന്നതു്.

‘എല്ലാം വിഴുങ്ങിെയതിരെറ്റഴുെന്നാരു
െചാെല്ലങ്ങുമുണ്ടു നിന്നാടു പാേമ്പ’

എല്ലാം വിഴുങ്ങി, എല്ലാം നിറഞ്ഞ അതുല്യമായ ശൂ�
ന്യത, അതിെന്റ ശബ്ദം, അതിെന്റ താളം അതാണു്
നാരായണഗുരുവിെന്റ പാമ്പു് നൃത്തത്തിലുള്ളതു്.
അതു് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സർപ്പിളചലനമാണു്.

അന്ധനുംകാലു വയ്യാത്തയാളും
കണ്ണുകാണാത്ത ഒരാളുെട ചുമലിൽ നല്ലവണ്ണം നട�
ക്കാനാവാത്ത ഒരാൾ കയറി ഇരുന്നു യാത്ര െച�
യ്യുന്ന ഉദാഹരണം സാംഖ്യകാരികയിൽ കാണാം.
കാലുപ്രശ്നമുള്ളയാളിെന്റ കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്രശ്നമുള്ള�
യാളിെന്റ കാലുകളും ഉപേയാഗിച്ചു മുേന്നാട്ടു് േപാ�
കുന്നതു േപാെല പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ൈവരുധ്യ�
ങ്ങേളാെട ഒരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നു.  വിരുദ്ധങ്ങളായ
രണ്ടു് ഘടകങ്ങളുെട േയാജിപ്പിലൂെടയും വിേയാജി�
പ്പിലൂെടയും ഉള്ള സഞ്ചാരമാണു് പ്രപഞ്ചം. െന�
ഗറ്റീവും േപാസിറ്റീവും തമ്മിലുള്ള വികർഷണവും
ആകർഷണവും പ്രപഞ്ചെത്ത നയിക്കുന്നു. സാം�
ഖ്യചിന്തയനുസരിച്ചു് പ്രകൃതി എന്നതു് സത്വം, രജ�
സു്, തമസ്സു് എന്നീ ഗുണങ്ങളും അവയുെട പരിവർ�
ത്തനങ്ങളുമാണു്. ഗുണ പരിണാമമാണു് പ്രപഞ്ച�
ത്തിൽ കാണുന്നതു്. സത്വ-രജ-തേമാഗുണങ്ങളുെട
പരിവർത്തനം. സത്വഗുണവും തേമാഗുണവും വി�
രുദ്ധങ്ങളാണു്. എല്ലാം പരിണാമാത്മകങ്ങളാണു്.
രേജാഗുണം ആ ചലനാത്മകതയുെട സൂചകമാ�
ണു്. അതു് സത്വഗുണെത്തയും തേമാഗുണെത്തയും
പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, സ്വയം പരിണമിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ദ്രവ്യവും ഊർജ്ജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
േപാെലയാണതു്. പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചു മാത്ര�
മല്ല വ്യക്തിമനഃശ്ശാസ്ത്രം, സാംസ്കാര ചരിത്രം, ലിംഗ-
വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയിേലെയ്ക്കല്ലാം വിക�
സിപ്പിക്കാവുന്ന നിലപാടാണു് ഇതു്.

ഈ വീക്ഷണം മൂന്നു തരം മനശ്ശാസ്ത്ര വ്യക്തിത്വങ്ങ�
െള നിർമ്മിക്കുന്നു.

സത്വഗുണവാൻ: നല്ല വ്യക്തി. വ്യവസ്ഥാനുകൂല�
മായ സ്വഭാവമുള്ളയാൾ, േഫ്രായിഡിെന്റ രീതി�
യിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈേഗായും സൂപ്പർ ഈേഗാ�
യും പ്രധാനമാകുന്ന വ്യക്തിത്വം.

തേമാഗുണവാൻ: നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ
േമാശെപ്പട്ട സ്വഭാവെമന്നു നിർവ്വചിക്കെപ്പടുന്ന�
വയ്ക്കു് പ്രാമുഖ്യം. സത്വഗുണത്തിെന്റ വിപരീത ഗു�
ണങ്ങൾ. േഫ്രായിഡിെന്റ ഇഡ് പ്രധാനമായി
വരുന്നവർ.

രേജാഗുണവാൻ: വ്യവസ്ഥാപിത നന്മയിേലാ തി�
ന്മയിേലാ െപടുത്താനാവാത്തവരും പ്രവൃത്തി
ശീലരുമായിട്ടുള്ളവരും. അധഃസ്ഥിത വ്യക്തിത്വ�
ത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള േമാചനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപ്ല�
വവ്യക്തിത്വം.

ഈ നന്മ, തിന്മ, കർമ്മം, ഇതു് സാമൂഹികാേബാ�
ധമനസ്സിെലയും രാഷ്ട്രീയാേബാധമനസ്സിെലയും
ആദിരൂപമാതൃകകൾ കൂടിയാണു്. സത്വഗുണപ്ര�
ധാനമായ രാഷ്ടീയവ്യവസ്ഥ പൗേരാഹിത്യഭരണ�
വും തേമാഗുണ പ്രധാനം ക്ഷത്രിയരാജവാഴ്ചയും
രേജാഗുണപ്രധാനമായതു് ൈവശ്യ ശൂദ്രാധിപത്യ�
വുമായിരിക്കും. ജനാധിപത്യവും മുതലാളിത്തവും
േസാഷ്യലിസവും േമൽ പറഞ്ഞതിേലക്കുള്ള പരീ�
ക്ഷണങ്ങളാണു്.

പുരാണകഥാപാത്രങ്ങെള എടുത്താൽ രാമൻ, രാവ�
ണൻ, ഹനുമാൻ എന്നിവയാണു് സത്വരജതേമാഗു�
ണങ്ങളുെട വ്യക്തിമാതൃകകൾ. രാമൻ നല്ലവൻ, രാ�
വണൻ േമാശെപ്പട്ടവൻ, ഹനുമാൻ നിഷ്കാമകർമ്മം
െചയ്യുന്നവൻ. എന്നാൽ, സംസ്കാരത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും സർഗ്ഗാത്മകവ്യക്തികളിലും ഈ മാതൃ�
കകൾ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. ഓേരാ ഗുണവും
െനഗറ്റീവായും േപാസിറ്റീവായും അപരഗുണങ്ങളി�
േലയ്ക്കു് സഞ്ചരിക്കുന്നു. നേവാത്ഥാന സന്ദർഭങ്ങ�
ളിൽ അതു പ്രകടമാകും. നേവാത്ഥാന ആഖ്യാന�
ങ്ങളിൽ അധ്യാത്മരാമായണെമാെക്ക പുനർവാ�
യിക്കെപ്പടുന്നു. മര്യാദരാമൻ ശൂർപ്പണഖേയാടു്
േമാശമായി െപരുമാറി രാവണവ്യക്തിത്വം പുലർ�
ത്തിയ ആളായിമാറുന്നു. സീതെയ അനുവാദമില്ലാ�
െത െതാടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നു പറയുന്ന, മര്യാദ�
യ്ക്കു് െപരുമാറിയ മര്യാദരാമനായിരുന്നു രാവണൻ
എന്നു മനസ്സിലാകുന്നു. ഹനുമാെന്റ കർമ്മങ്ങൾ
എല്ലാം നിഷ്ഫലമായിരുന്നു. രാമെന്റ അടിമയായി�
രുന്നു ഹനുമാൻ. താൻ സീതയ്ക്കു േവണ്ടിയല്ല രാവ�
ണെന െകാന്നതു് േവേണൽ സീതയ്ക്കു് കുരങ്ങന്മാ�
െരാെടാപ്പം േപാകാം എന്നു് രാമൻ പറയുേമ്പാൾ
ഹനുമാെന്റ അടിമത്തം നിറഞ്ഞ കർമ്മം വ്യവസ്ഥാ�
പിതമായ നന്മതിന്മകളുെട അർത്ഥശൂന്യത െവളി�
െപ്പടുന്നു. ഹനുമാെന്റ ഉള്ളിെല രാമ-രാവണ ബിം�
ബങ്ങളുെട നിരാസമായി അതു മാറുന്നു. ഇവിെട
നിന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു െകാണ്ടു് മാറുന്ന രാ�
മനും രാവണനും ഹനുമാനും ഒെക്ക ഉണ്ടാകുന്നു.
രാമനുള്ളിെല രാവണൻ പുറത്തു വരികയും രാവ�
ണനുള്ളിെല രാമൻ പുറത്തു വരികയും ഹനുമാെന്റ
ഉള്ളിെല രാമ-രാവണന്മാർ പുറത്തു വരികയും രാമ-
രാവണന്മാർ ഹനുമാനുമായി േചർന്നു് പുതിയ രാമ�
നും പുതിയ രാവണനും പുതിയ ഹനുമാനും ഉണ്ടാകു�
കയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു് ഗുണപരിണാമം. സത്വ�
രജതേമാഗുണങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തന�
ത്തിനുദാഹരണമായാണു് ഇതു വിശദീകരിച്ചതു്.
ഇതു് പ്രാപഞ്ചിക രാഷ്ടീയ-സാമൂഹിക-സാഹിത്യ-
സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സം�
ഭവിക്കുന്നു. നേവാത്ഥാനത്തിൽ സാത്വിക ഗുണവാ�
നായ ബ്രാഹ്മണനും തേമാഗുണവാനായ ക്ഷത്രിയ�
നും രേജാഗുണവാനായ ശൂദ്രനും ൈസ്പറൽ ഘടന�
യിൽ ത്രിമാന സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കു�
ന്നു. രാമ-രാവണ-ഹനുമാൻ ഗുണമാതൃകകൾ ഇന്ന�
െത്ത മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ വിപരീത സ്വഭാ�
വത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു മെറ്റാരു രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു.
ജന്മിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ സാത്വികരാമനും മുതലാളി�
ത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ തേമാഗുണവാനായ രാവണനും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ രേജാഗുണവാനായ
ഹനുമാനും പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാകാം. പേക്ഷ, ഏതു
വ്യവസ്ഥയും സർഗ്ഗരഹിതവും നിശ്ചലവും ആകു�
േമ്പാൾ ജനവിരുദ്ധമാകുന്നു. നേവാത്ഥാന സന്ദർ�
ഭങ്ങളിൽ മൂന്നും സർഗ്ഗാത്മകമാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റ സന്ദർഭത്തിൽ, രാമ-രാവണ-ഹനുമാൻ
മാതൃകകൾ (സത്വ-തമസ്സ്-രജസ് ) ഗാന്ധി-ബ്രിട്ടൻ-
അംേബദ്കർ എന്നിങ്ങെന സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത നിർ�
മ്മിക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിനിധാനങ്ങൾ ആയി
മാറുന്നു. മികച്ച കൃതികളിലും നേവാത്ഥാന ചരി�
ത്ര സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാംവി�
ധം പരിവർത്തനാത്മകവും സത്വ-രജ-തേമാഗുണ
മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങെളല്ലാം സർഗ്ഗാത്മകങ്ങളും
ആയി മാറുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങൾ ലംബ തലത്തിലും
േരഖീയ തലത്തിലും സർപ്പിള രീതിയിൽ സഞ്ചരി�
ക്കുന്നു. ഏെതങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിനുണ്ടാകുന്ന
പരിവർത്തനം മെറ്റല്ലാ ഗുണെത്തയും നിർണ്ണയി�
ക്കുന്നു. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിെല എന്റാങ്ഗിൾെമന്റ്
പ്രതിഭാസം േപാെല അളക്കുേമ്പാൾ മാത്രം സാ�
ധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണു് അതു്, അെല്ലങ്കിൽ അനിശ്ചി�
തതത്വവും.   ഈ ദർശനമാണു് നാരായണ ഗുരു�
െവ നയിക്കുന്നതു്. ഇടക്കു് മുന്നിട്ടും അടങ്ങിയും ഈ
ത്രിമാന സർപ്പിളസ്വഭാവത്തിൽ നടക്കുന്ന പരി�
ണാമമാണു് േലാകം എന്നതുെകാണ്ടാണു് ഇല്ലാ�
യ്മയിൽ ഉണ്മയും, ഉെണ്ടന്നു കരുതുന്നതിൽ ഇല്ലാ�
യ്മയുമാണുള്ളെതന്നും ഈ േലാകം മായയാെണ�
ന്നും നാരായണ ഗുരു പറയുന്നതു്. ‘ഉണ്ടില്ലെയന്നു
മുറ മാറിയസത്തും’ സത്തും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതാ�
യി ‘അൈദ്വത ദീപിക’യിൽ ഗുരു എഴുതുന്നു. േക�
വലമായ വസ്തുേവാ കാണെപ്പടുന്ന വസ്തുേവാ അല്ല
സത്യം നിർമ്മാണത്തിനാധാരമായ ക്രിയാശക്തി�
യാണു്. അതിെനയാണു് ‘േബാധ’െമന്നും അറിെവ�
ന്നും ഗുരു എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. വസ്ത്രം പിരിച്ചു േനാ�
ക്കിയാൽ നൂലു്, അതു പിരിച്ചാൽ പഞ്ഞി, പഞ്ഞി
പിരിച്ചാൽ ആദിമൂലകങ്ങൾ അതിനാൽ ഇെത�
ല്ലാം േതാന്നലാണു് കാനൽജലം േപാെല. ഉള്ളതു്
അതിെന്റ നിർമ്മാണപ്രക്രിയയാണു്, ‘പരമാവധി
േബാധമെത്ര’ (അൈദ്വത ദീപിക) ശരീരത്തിനും
ജീവനുമപ്പുറം, േദഹത്തിനും േദഹിക്കുമപ്പുറം ഒന്നു�
ണ്ടു്, അതാണു് മനുഷ്യെനയും നാടിെനയും നഗര�
െത്തയും ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും നിർമ്മിച്ചതു്.
അതറിഞ്ഞു് ആടാനാണു് ഗുരു പാമ്പിേനാടു പറയു�
ന്നതു്:

“…േദഹം നിജമല്ല േദഹിെയാരുവനീ
േദഹത്തിലുെണ്ടന്നറിഞ്ഞീടു പാേമ്പ
നാടും നഗരവുെമാന്നായി നാവിൽ നി-
ന്നാടു നിൻനാമേമാതീടു പാേമ്പ.

േദഹവും േദഹിയുെമാന്നായ് വിഴുങ്ങീടു-
േമകനുമുെണ്ടന്നറിഞ്ഞീടു പാേമ്പ
െപരിങ്കൽ നിന്നു് െപരുെവളിെയന്നല്ല
പരാദിേതാന്നിെയന്നാടു പാേമ്പ…”

ബ്രഹ്മവുംഅറിവും
വസ്ത്രം പിരിച്ചു േനാക്കിയാൽ നൂലു്, നൂലു് പിരിച്ചാൽ
പഞ്ഞി, പഞ്ഞി പിരിച്ചാൽ ആദിമൂലകങ്ങൾ എന്നി�
ങ്ങെനയായതുെകാണ്ടു് വസ്ത്രം സത്യമല്ല എന്നു പറ�
യുന്നവർ പ്രധാനമായും രണ്ടു് വിഭാഗമുണ്ടു്. വസ്ത്രം
മായയാണു്, വസ്ത്രത്തിനു പിന്നിൽ നിശ്ചല സത്യമു�
ണ്ടു് എന്ന ഒരു നിലപാടു് ആണു് ബ്രാഹ്മണമതം പ്ര�
ചരിപ്പിച്ചതു്. അതു് വസ്ത്രത്തിനു പിന്നിെല അധ്വാന
പ്രക്രിയെയ തള്ളിക്കളയുന്നു. അതു െകാണ്ടാണു്
അതു് അധ്വാനിക്കുന്നവനും സ്ത്രീയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും
വിരുദ്ധമായി മാറിയതു്. നാരായണഗുരുവും വസ്ത്രം
മായയാണു് എന്നു പറയുന്നു പേക്ഷ, സത്യമായി
ഉള്ളതു് ‘േബാധ’മാണു് എന്നു പറയുേമ്പാൾ, മുൻ
പറഞ്ഞ േപാെല വസ്ത്രത്തിനു പിന്നിെല നിർമ്മാണ
പ്രക്രിയെയ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. സത്യം ബ്രഹ്മമാ�
െണന്നു് ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ പറയുന്നതും നാരാ�
യണ ഗുരു പറയുന്നതും തമ്മിൽ വിപരീതത്തിലാ�
ണു സ്ഥിതി െചയ്യുന്നതു്. പരിവർത്തനാത്മകമായ
അറിവു് ആണു് നാരായണ ഗുരുവിെന്റ സത്യം. ബ്ര�
ഹ്മത്തിനു് അറിവു് എന്നാണു് മലയാളത്തിൽ ഗുരു
വിവർത്തനം െചയ്യുന്നതു്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ മു�
തൽ പരമമായ അറിവു വെര ചിന്മയമായി ഗുരു
കരുതുന്നു. ബ്രാഹ്മണ അൈദ്വതസിദ്ധാന്തത്തിൽ
ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു് ചിന്മയം.

‘മതി െതാട്ടു മണം മുതലഞ്ചു മുണർ-
ന്നരുേളാളവുമുള്ളതു ചിന്മയ മാം’
(ചിജ്ജഡ ചിന്തനം)

ബ്രാഹ്മണമതത്തിെന്റ നിലപാടു് വസ്ത്രം നിർമ്മിച്ച�
വെര, സംസ്കാരം നിർമ്മിക്കുന്നവെര അധഃസ്ഥിത�
രാക്കുന്നു. അധ്വാനിക്കാത്തവർക്കു് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടാ�
കുന്നു. ബ്രാഹ്മണമതവും പുതിയ മുതലാളിത്തവും
അധ്വാനിക്കുന്നവെര പട്ടിണിയാക്കുകയും ഇടനില�
ക്കാെര സമ്പന്നരാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. വസ്ത്രം ഉണ്ടാ�
ക്കുന്നവേരക്കാൾ വസ്ത്രം വിൽക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർ
സമ്പന്നരാകുന്നതു് മുതലാളിത്ത കാലത്തും കാ�
ണാം. അതുെകാണ്ടു് ബ്രാഹ്മണ മതത്തിെന്റ മൂല്യ�
ങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദർശനെമന്ന േപരിൽ മുതലാളിത്ത
േലാകത്തു് പ്രാമുഖ്യം േനടുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയാണു്
യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസെമന്നു് ഈ കാലത്തും പറ�
ഞ്ഞ ആനന്ദകൂമാരസ്വാമി പ്രശസ്തനായി തീരുന്നതു്
അങ്ങെനയാണു്.

“… ശിവ നൃത്തത്തിെന്റ മൗലികമായ പ്രാധാന്യം
മൂന്നു വിധത്തിലാണു്. ഒന്നാമതായി പ്രപഞ്ചത്തി�
െല എല്ലാ ചലനങ്ങളുെടയും ഉറവിടമായ ഈശ്വ�
രെന്റ താളലയാനുസാരിയായ ലീലയുെട പ്രതി�
ഫലനമാണതു്.   പ്രകാശവലയം ഇതിെനയാണു്
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്. രണ്ടാമതായി മായയാകുന്ന
കുരുക്കിൽ നിന്നും അസംഖ്യം മനുഷ്യാത്മാക്കെള
േമാചിപ്പിക്കുക എന്നതാണു് നൃത്തത്തിെന്റ ഉേദ്ദ�
ശ്യം. മൂന്നാമതായി നൃത്തേവദിയും പ്രപഞ്ച മധ്യവു�
മായ ചിദംബരം ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണു്…” എന്നു
ആനന്ദകൂമാരസ്വാമി, ‘ശിവതാണ്ഡവം’ എന്ന പുസ്ത�
കത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ടു്. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മിഥ്യാ ചല�
നവുമായാണു് അേദ്ദഹം ശിവനൃത്തെത്ത ബന്ധി�
പ്പിക്കുന്നതു്. നാരായണ ഗുരുവിെന്റ പാമ്പാട്ടിനൃ�
ത്തം പ്രപഞ്ചക്രിയാനുഭവത്തിെന്റ സർപ്പിളചലന�
മാണു്. അതുെകാണ്ടു് ആണു് ആനന്ദകുമാരസ്വാ�
മിക്കു് ജാതിയും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യവും വിപ്ലവമാ�
യി േതാന്നിയതു്. നാരായണ ഗുരുവിനു് അതിെന
എതിർക്കുക എന്നതാണു് പ്രധാനമായി േതാന്നി�
യതു്. കാപ്രയും ബ്രാഹ്മണ മത ബ്രഹ്മ സങ്കല്പവുമാ�
യാണു് ആധുനിക ശാസ്ത്രെത്ത ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു്.
അതുേപാെല ബ്രാഹ്മണ മതത്തിെന്റ സ്വാധീന�
ത്തിൽെപ്പട്ട മഹായാന ബുദ്ധിസവുമായും. സാം�
ഖ്യേത്താടും ഹീനയാന ബുദ്ധിസേത്താടും ആണു്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രെത്ത ബന്ധ�
െപ്പടുത്താവുന്നതു്. സത്വ-രജ-തേമാഗുണങ്ങളുെട
പരിവർത്തനമാണു് സാംഖ്യത്തിെലങ്കിൽ സത്വ-
രജ-തേമാഗുണങ്ങളാകുന്ന ആ വിദ്യയിൽ നിന്നും
മായയിൽ നിന്നുമുള്ള േമാക്ഷമാണു് ബ്രാഹ്മണ
മതത്തിേന്റതു്. സാംഖ്യത്തിൽ തെന്ന നിശ്ചല പു�
രുഷ സങ്കല്പവും മറ്റും െകാണ്ടുവന്ന പിൽക്കാല ബ്രാ�
ഹ്മണ മതം െചയ്തതു് അധ്വാന വിരുദ്ധ ഇടെപടലാ�
യിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ മതനിലപാടുകേളാടു് ആധു�
നിക ശാസ്ത്രെത്ത സാദൃശ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മുതലാ�
ളിത്ത ആത്മീയതയുെട നിർമ്മാണമായി ഇത്തരം
നിലപാടുകൾ മാറുന്നു. പൗരസ്ത്യ ആത്മീയത മുത�
ലാളിത്തത്തിനു് ആവശ്യമാണു്.  

പാരിസ്ഥിതിക നൃത്തം
ആലുവാ അൈദ്വതാശ്രമം സംസ്കൃത ൈഹസ്കൂളിെന്റ
െകട്ടിടം പണിക്കായി േചർത്തലയിെല ഒരു കാ�
വിൽ നിന്ന കൂറ്റനായ ആഞ്ഞിലിമരം സ്വാമി െചന്നു
നിന്നു മുറിപ്പിച്ച കഥ അവെടയുള്ള പഴമക്കാർക്കു്
ഇേപ്പാഴും ഒർമ്മയുണ്ടു്. തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു
സർപ്പക്കാവു് െവട്ടിെത്തളിച്ചു് നാഗവിഗ്രഹം എടു�
ത്തു മാറ്റിയേപ്പാൾ ഒരു തടിച്ച പാമ്പു് െവളിയിൽ
ചാടി. ഈശ്വരേകാപെമന്നു കണ്ടുനിന്നവർ പരി�
ഭ്രമിച്ചു. “േചാര കുടിച്ചു െകാഴുത്തു േപായി. മതി—
ഇനി േപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു പാമ്പിെന ഗുരു
യാത്രയാക്കി.

“ഒരു പീഡെയറുമ്പിനും വരു-
ത്തരുെതന്നു…”

അനുകമ്പാദശകം എഴുതിയ ഗുരു തെന്നയാണു്
മനുഷ്യെന്റ േചാര കുടിച്ചു െകാഴുത്തു േപായ സർ�
പ്പക്കാവുകൾ െവട്ടിെത്തളിച്ചു് അവിെട സ്കൂളുകൾ
പണിയാൻ േനതൃത്വം െകാടുത്തതു്. മുതലാളിത്ത
കാലത്തു് സർപ്പക്കാവുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ
േവണ്ടി ഗഹന പരിസ്ഥിതിവാദ (Deep ecology)
വും വ്യവസായികൾക്കു േവണ്ടി ജനജീവിതെത്ത
ആട്ടിപ്പായിച്ചു് പാതകളും തുറമുഖങ്ങളും പടുത്തുയർ�
ത്താൻ വികസനവാദവും ഒരുേപാെല ഉയർന്നു
വരുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള നിർമ്മാണ�
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുക എന്നതാണു് മുതലാ�
ളിത്ത ആത്മീയതയുെട ലക്ഷ്യം. ഗുരുവിെന്റ പരി�
വർത്തനാത്മക െമറ്റാഫിസിക്സ് അഥവാ ‘ട്രാൻ�
സ്-ഫിസിക്സ് ’ അധ്വാനെത്തയും നിർമ്മാണെത്ത�
യുമാണു് മുേന്നാട്ടു െവച്ചതു്. അതുെകാണ്ടു് പ്രപഞ്ച�
െത്തയും ഭൂമിെയയും േസ്നഹിക്കുന്ന ഗുരുവിെന്റ പാരി�
സ്ഥിതിക േസ്നഹം  അന്ധമായ പ്രകൃതിപൂജയായി
മാറുന്നില്ല. ൈദവേസ്നഹവും അങ്ങെന തെന്നയാ�
ണു്. ൈദവം ആരാണു് എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ‘ൈദവം
മനുഷ്യരുെട സൃഷ്ടി’ എന്ന ഉത്തരം ഗുരു നൽകി�
യതായി മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻ േരഖെപ്പടുത്തിയി�
ട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യെന്റ ആശയേലാകെത്ത (അങ്ങെന
ഭൗതിക േലാകെത്തയും) പരിവർത്തിപ്പിക്കാനു�
ള്ള ഉപകരണമായാണു് ൈദവെത്ത ഗുരു കണ്ട�
തു്. ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ നിന്നുെമടുത്ത കല്ലു് പ്രതി�
ഷ്ഠിക്കുകയും, തുടർന്നു് ദീപം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഓം
പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും പിന്നീടു് കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക�
യും ഇനി േക്ഷത്രങ്ങൾ േവണ്ട അതു ജാതിവളർത്തു�
ന്നു, ഇനി വിദ്യാലയങ്ങൾ മതി എന്നു പറയുകയും
െചയ്ത ഗുരു ഒരു ജനതെയ ‘ൈദവെമന്നാൽ പരി�
വർത്തനാത്മകമായ അറിവാണു് ’ എന്ന അറിവി�
േലയ്ക്കു പരിവർത്തിപ്പിച്ചു് എടുക്കയായിരുന്നു. നിശ്ച�
ലമായ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം നിർേദ്ദശിക്കുന്നവർ അന്ധ�
മായ പ്രകൃതിഭക്തരും സ്ത്രീവിരുദ്ധരും അധഃസ്ഥി�
തനിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും.
ഇഹേലാക ജീവിതെത്തയും കാമെത്തയും ഭസ്മീ�
കരിക്കുേമ്പാഴാണു് ജീവിതെത്ത നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ത്രീ
രണ്ടാംകിടയാകുന്നതു്.

‘മിഴിമുനെകാണ്ടു മയക്കി നാഭിയാകും
കുഴിയിലുരുട്ടിമറിപ്പതിെന്നാരുങ്ങി
 കിഴിയുെമടുത്തു് വരുന്ന മങ്കമാർതൻ
വഴികളിളിലിട്ടു വലെയ്ക്കാലാ മേഹശാ’

എന്നു സ്ത്രീവിരുദ്ധമായി പ്രാർത്ഥിച്ച ഗുരു തെന്ന�
യാണു് പൂമണമുള്ള മുടിയുള്ള പാർവ്വതിെയ കൂെട
കൂട്ടിയതിെന്റ േപരിൽ ശിവെന േസ്നഹിക്കുന്നതു്.
സന്യാസമല്ല, പ്രധാനമായും ഗുരു മുേന്നാട്ടു് വയ്ക്കുന്ന�
തു് ഗാർഹസ്ഥ്യമാണു്. സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധത്തിനു് 
അേന്യാന്യഅനുരാഗമാണു് േവണ്ടതു് എന്നു പറ�
യുന്നു. െപാരുത്തം േവണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ വിദ്യ,
ധനം, വയസു്, രൂപം, ശീലം ഇവയിലുള്ള െപാരു�
ത്തവും. വിവാഹത്തിൽ ജാതി-മതങ്ങേളാ അമാനു�
ഷിക ശക്തികേളാ ആചാര ബാഹുല്യങ്ങേളാ േവ�
ണ്ടതില്ല. അന്തപ്പുരത്തിൽ സ്ത്രീകെള കൂട്ടിയിടുന്നതും
സംബന്ധം േപാലുള്ള അേനക ബന്ധങ്ങളും അേദ്ദ�
ഹം വിലക്കുന്നു. പുനർവിവാഹം ആകാം. ചാരിത്ര്യം
നല്ലതാണു്. അന്തപ്പുര ജയിലിൽ കിടന്നു െകാണ്ട�
ല്ല അതുണ്ടാേക്കണ്ടതു്, സ്വയം ഉണ്ടാേവണ്ടതാണു്
എന്നു മാത്രം (ശ്രീ നാരായണ ധർമ്മം). സ്ത്രീകൾക്കു്
വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം. സ്ത്രീയുെട അവകാശ�
ങ്ങൾക്കും അധഃസ്ഥിതരുെട വസ്ത്രധാരണത്തിനും
ഭക്ഷണത്തിനും വഴിയ്ക്കും വായനയ്ക്കും വിദ്യയ്ക്കും ജന�
കീയ വ്യവസായത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള സമരം െചയ്ത�
തു് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരിവർത്തനാത്മകതയിലുള്ള
വിശ്വാസം െകാണ്ടാണു്.

എന്നാൽ ചരിത്രം സർപ്പിള സ്വഭാവിയായതിനാൽ  
പ്രതിേരാധ മാതൃകകളുെട വ്യത്യസ്തമായ ആവർ�
ത്തനത്താൽ പുതിയ ആധിപത്യ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടി�
ക്കെപ്പടും. സേഹാദരൻ അയ്യപ്പൻ പറയുേമ്പാെല
ഗുരു തുറന്ന വഴികെള ഇന്നു് അേദ്ദഹെത്ത െവച്ചുത�
െന്ന അടയ്ക്കുന്നു. മുതലാളിത്ത ആത്മീയതയ്ക്കു് അതു്
ആവശ്യമാണു്. േയാഗ മുതലാളിത്ത ആത്മീയത�
യുെട ഒരു വ്യാവസായിക രൂപമാണു്. നാരായണ
ഗുരുവിെന്റ കൃതികൾക്കും വിപരീത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
മാത്രേമ ഇന്നു് ലഭ്യമുള്ളൂ. പാമ്പാട്ടിച്ചിന്തു് േയാഗാഭ്യാ�
സത്തിെന്റ കഥയായിട്ടാണു് വായിക്കെപ്പടുന്നതു്.
േയാഗാഭ്യാസെത്ത കിണഞ്ഞു് ന്യായീകരിക്കാൻ
ഒരാൾ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ, മലേശാധനയ്ക്കു് സഹായക�
മാകും എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ, അതിനിത്ര കഷ്ടെപ്പ�
ടേണാ അല്പം ആവണെക്കണ്ണ കഴിച്ചാൽ േപാേര
എന്നു പറഞ്ഞയാളാണു് ഗുരു. ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ലാ�
താവുകയും െചയ്യുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരിവർത്ത�
േനാർജ്ജേത്താടുള്ള മനുഷ്യെന്റ അധ്വാനശക്തിയു�
െട അധ്വാനാത്മകമായ േചർച്ചയും അതിെന്റ േവദ�
നയും കണ്ണീരും ആനന്ദവുമാണു് ‘പാമ്പാട്ടിച്ചിന്തു് ’.
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പാരിസ്ഥിതിക നൃത്തം.

‘േചർന്നു നിൽക്കുെമ്പാരുെളല്ലാം െചന്താെരാടു
േനർന്നു േപാമ്മാറുനിന്നാടു പാേമ്പ’-

ഇങ്ങെന ഈ കാവ്യം അവസാനിക്കുന്നു.

          □
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ഷൂബെക.എസ്സ്.
ഇേപ്പാൾ സർക്കാർ വനിതാ
േകാേളജിൽ മലയാളം അധ്യാ�
പകൻ.

കൃതികൾ
രസധ്വനിസിദ്ധാന്തം ഉേപക്ഷി�
ക്കുക, 25 അധിനിേവശരാഷ്ട്രീ�
യകഥകൾ (പഠനം, സമാഹരണം, നൗഷാദ് എസ്സി�
െനാപ്പം) വാസവദത്ത ബഹുപാഠങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക�
യാണു് (സംസ്കാരപഠനം), എം. എൻ. വിജയെന്റ േലാ�
കങ്ങൾ (പഠനം സമാഹരണം), ആേഗാളീകരണകാ�
ലെത്ത കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരു് (പഠനം), ചൂലും ചുംബനവും—
ഉത്തരാധുനിക കവിതാ വിമർശം (സംസ്കാരപഠനം),
ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധസമരങ്ങളുെട ഫാസിസ്റ്റ്സ്വഭാവവും
ഉപേഭാഗമുതലാളിത്തവും (പഠനം), മിത്തുകളുെട നിർമ്മി�
തിയും ഉത്തരാധുനികതയും (സംസ്കാരപഠനം), നേവാ�
ത്ഥാന ആധുനികതയും വ്യവസായിക ആധുനികതയും-
സാഹിത്യം. സിനിമ. തത്ത്വചിന്ത (പഠനം), പൂന്താനവും
ദുരന്തമുതലാളിത്തവും (സാംസ്കാരികപഠനം), േദശചരി�
ത്രം/സാഹിത്യ ചരിത്രം എന്ന െകട്ടുകഥ (പഠനം, േഡാ.
ഡി. വി. അനിൽകുമാറിെനാപ്പം) ദുഷ്യന്തൻ മാഷും ശൂർ�
പ്പണഖയും (പഠനം), കിം കി ഡുക്ക്: ക്യാമറാ കാലെത്ത
പ്രണയം (ചലച്ചിത്ര പഠനം).



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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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