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പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റയും തകർച്ചയുെടയും അടി
മത്തവ്യവസ്ഥയുെട ആവിർഭാവത്തിെന്റയും കാലത്താ
ണ് ബ്രാഹ്മണമതവും വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയും ഉയർ
ന്നുവന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് അവ സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ
സഹായിക്കുകയും ത്വരിതെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ,
അവ പുേരാഹിതവർഗത്തിെന്റ സ്ഥാപിതതാൽപര്യ
ങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്.
ഉല്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായി ക്ഷത്രിയ
ന്മാരുെടയും ൈവശ്യന്മാരുെടയും ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും
അടിമത്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വലിയ സാ
മ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിേക്കണ്ട ആവശ്യം േനരിടുകയും െച
യ്തേപ്പാൾ ബ്രാഹ്മണമതം അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. പു
േരാഹിതന്മാരുെട േമധാവിത്വേത്തയും അധികാരേത്ത
യും എതിർക്കാെത വലിയ അടിമത്ത േസ്റ്ററ്റുകൾ സ്ഥാ
പിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയി
ലാണ് ബ്രാഹ്മണമതത്തിെനതിരായി ബുദ്ധമതം തല
യുയർത്തിയത്. അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെട ഭരണാധികാ
രികൾ ബുദ്ധമതെത്ത ഔേദ്യാഗിക മതമായംഗീകരിക്കു
കയും അതിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി തങ്ങളുെട സ്വത്തു
ക്കളും കച്ചവടവും വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

















1 ബ്രാഹ്മണമതവും ഹിന്ദുമതവും
എന്നാൽ, അടിമകെളെക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിക്കുന്ന
സമ്പ്രദായം ക്ഷയിക്കുകയും അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് വിള
വിെന്റ ഒരു ഭാഗം നൽകണെമന്ന നിബന്ധനയിേന്മൽ
കൃഷിെചയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഭൂമി ഏൽപ്പിച്ചുെകാടു
ക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭൂവുടമബന്ധങ്ങൾ രൂപെപ്പടുകയും െച
യ്തേപ്പാൾ ബ്രാഹ്മണമതവും ബുദ്ധമതവും ഒരുേപാെല
അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
ബ്രാഹ്മണമതത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദുമതം പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ടത്. ഒരുഭാഗത്ത് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ബു
ദ്ധമതത്തിനും സാംഖ്യന്യായൈവേശഷികാദി ദർശന
ങ്ങൾക്കും എതിരായ താത്വികപ്രഹരങ്ങൾ, മറുവശത്ത്
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ രൂഢമൂലങ്ങളായിരുന്ന വിശ്വാസ
ങ്ങളുമായും ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായും ഇണങ്ങിേച്ചരൽ
— ഈ ഗതിക്രമത്തിലൂെടയാണ് ഹിന്ദുമതം ആവിർഭവി
ച്ചത്.
ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ബ്രാഹ്മണമതേത്തയും ഹിന്ദുമത
േത്തയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നാെണ
ന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഉപ
നിഷത്തുക്കളുെട കാലത്ത് ഹിന്ദുമതമുണ്ടായിരുന്നില്ല;
ബ്രാഹ്മണമതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രാചീനതത്വശാ
സ്ത്രകൃതികളിെലാന്നും തെന്ന ‘ഹിന്ദു’ എന്ന ഒരു പദം
േപാലും കാണുകയില്ല. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ
ക്കുമാത്രമാണ് ഈ വാക്കുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
േപർസ്യാക്കാരാണേത്ര ആദ്യമായി അതുപേയാഗിച്ചത്.
‘ഇൻഡ്’ (സിന്ധ്യ) നദിയുെട അടുത്തു പാർക്കുന്നവെര
അവർ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നു വിളിച്ചുേപാന്നു. അക്കാലത്തു
തെന്നയാണ് അറബികളുെട ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായത്.
അറബികൾ മുസ്ലീം മതക്കാരായിരുന്നു. മുസ്ലീങ്ങളുെട വി
ശ്വാസങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളുെട വിശ്വാസങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുെട മതം ഹിന്ദുമതം എന്ന േപരി
ലറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
മധ്യകാലത്ത് ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ നിലനിർ
ത്താനും ശക്തിെപ്പടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ
ആശയസംഹിതെയന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹിന്ദുമതം രൂപെമ
ടുത്തത്. ബ്രാഹ്മണമതം അടിമത്തത്തിെന്റ ആശയസം
ഹിതയായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഹിന്ദുമതം ഫ്യൂഡലിസത്തി
െന്റ ആശയസംഹിതയാണ്.
ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡൽ സമുദായത്തിെന്റ പ്രേത്യകത
അതിൽ പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിയും അടിമത്തവ്യവസ്ഥ
യുെടയും പല അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുെവന്ന
താെണന്ന് കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഈ പ്രേത്യകതയുെട ഫലമായി ഫ്യൂഡൽ
കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാചീനകാലെത്ത പലതരം മതവി
ശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തുടർന്നുേപാന്നു. പുേരാഹി
തന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ ഈ വിവിധങ്ങളായ വിശ്വാസ
ങ്ങേളയും ആചാരങ്ങേളയും ഒേരകീകരിച്ച സമ്പ്രദായ
മാക്കിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനായി അടിമത്തവ്യവസ്ഥ
യിെല ബ്രാഹ്മണമതത്തിേന്റയും ബുദ്ധമതത്തിേന്റയും
പല സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും അവർ സമർത്ഥമാംവിധം
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. ഉദാഹരണത്തിന് ധർമം, കർമം,
അഹിംസ മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാ
ന്യം നൽകെപ്പട്ടു. ഓേരാ ജാതിക്കും പ്രേത്യകം പ്രേത്യ
കം ധർമമുെണ്ടന്ന് അത് പഠിപ്പിച്ചു. പ്രാചീന ബ്രാഹ്മ
ണമതത്തിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ ഒരു സിദ്ധാന്തമാ
ണിത്. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്: അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിെല വർ
ണ്ണാശ്രമങ്ങൾ പുതിയ സാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു
േയാജിച്ച ജാതിവ്യവസ്ഥയായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു.
കർമത്തിനനുസരിച്ച് മരണത്തിനുേശഷം ഉയർന്ന ജാ
തിയിേലാ താഴ്ന്ന ജാതിയിേലാ ജനിേക്കണ്ടിവരുെമന്നും
സ്വന്തം പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിേലാ നരക
ത്തിേലാ എത്തുെമന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചു. ഫ്യൂഡൽ സാ
മ്പത്തികാസമത്വങ്ങെള നിലനിർത്താനുള്ള ഒരുപായ
മായിരുന്നു ഇത്.
അഹിംസ ബുദ്ധമതം മുതൽക്ക് പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ്.
മർദ്ദിത വർഗക്കാരുെട സമരങ്ങേളയും പ്രേക്ഷാഭങ്ങേള
യും അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരായുധമായിട്ടാണതുപേയാ
ഗിക്കെപ്പട്ടത്.
ആദ്യകാലെത്ത ബ്രാഹ്മണർ മാംസഭുക്കുകളായിരുന്നു.
പശുമാംസംേപാലും അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതായി കാ
ണാം. എന്നാൽ ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട സ്വാധീനശ
ക്തിയുെട ഫലമായി പുതിയ ഹിന്ദുമതത്തിൽ മാംസഭ
ക്ഷണം നിഷിദ്ധമായിത്തീർന്നു. ബുദ്ധമതവും ബ്രാഹ്മണ
മതവും തമ്മിൽ േയാജിക്കുകയും ഇണങ്ങിേച്ചരുകയും
െചയ്തതിെന്റ ഫലമായി ബ്രാഹ്മണരുെട ജീവിതചര്യക
ളിൽ ഇതുേപാെല മറ്റുപല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി.
േവദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ബ്രാ
ഹ്മണരുെട രക്ഷാധികാരത്തിലായിരുന്നു. തങ്ങളുെട
ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും നിലനിർത്താൻ
ഇതവെര സഹായിച്ചു. ‘കർമ്മേണ്യവാധികാരേസ്ത മാ
ഫേലഷു കദാചന’, ‘അഹിംസാപരേമാധർമ’: മുത
ലായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട മഹാത്മ്യ
െത്ത െകാട്ടിേഘാഷിക്കുന്ന തേത്വാപേദശങ്ങളുമായി
അവർ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങേളാട് ദുഃഖങ്ങളും മർദ്ദ
നങ്ങളുെമല്ലാം പ്രതിേഷധം കൂടാെത സഹിക്കാനാവശ്യ
െപ്പടുകയും ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിരാശയും, നിസ്സ
ഹായതയും വാരിവിതറിെക്കാണ്ട് പരബ്രഹ്മത്തിെന്റയും
േമാക്ഷത്തിെന്റയും േനർക്ക് ൈക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക
യും െചയ്തു.
വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ രണ്ടു ൈദവങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘ
ട്ടത്തിൽ പുതിെയാരു പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. ചിലർ വിഷ്ണു
വിെന്റ ഭക്തരും മറ്റുചിലർ ശിവെന്റ ഭക്തരുമായി. ൈവ
ഷ്ണവന്മാരും ൈശവന്മാരും തമ്മിൽ പലതരത്തിലുള്ള
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും സമരങ്ങളുമുണ്ടായി. ശിവൻ
വലിയ നിലമുടമസ്ഥന്മാരുെട ൈദവവും വിഷ്ണു അെല്ല
ങ്കിൽ ശ്രികൃഷ്ണൻ െചറിയ ഉല്പാദകന്മാരുെട ൈദവവുമാ
യിരുന്നു എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു
ണ്ട്. െചറുകിട ഉല്പാദകന്മാരും വൻകിട ഉല്പാദകന്മാരും
തമ്മിലുള്ള സമരമാണേത്ര ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാ
രും തമ്മിലുള്ള സമരത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.
വിഷ്ണുവും ശിവനും മാത്രമല്ല, വിഷ്ണുവിെന്റ പത്തവതാര
ങ്ങൾ മാത്രമല്ല, േവെറയും അേനകം ൈദവങ്ങൾ ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു. ഈ ൈദവങ്ങൾ
െക്കല്ലാം ഭാര്യമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിെന്റ ഭാര്യ
ലക്ഷ്മി, ശിവെന്റ ഭാര്യ പാർവതി. പുരുഷൈദവങ്ങൾ
ക്കും സ്ത്രീ ൈദവങ്ങൾക്കും സാധാരണ മനുഷ്യരുേടതായ
എല്ലാ വികാരങ്ങളും അനുവദിക്കെപ്പട്ടു. അവർക്കുേവ
ണ്ടി മേനാഹരങ്ങളായ അേനകം േക്ഷത്രങ്ങൾ നിർ
മിക്കെപ്പട്ടു. ബിംബാരാധന േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
േക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഗാനങ്ങൾ, നൃത്തങ്ങൾ, വാദ്യേഘാഷ
ങ്ങൾ, ആനകൾ, പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ,
സദ്യകൾ, എഴുന്നള്ളത്തുകൾ — ഇങ്ങെന നാടുവാഴി
പ്രഭുവിേന്റതായ എല്ലാത്തരം ധാടികളും ആഡംബരങ്ങ
ളുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും
ആത്മീയമായ പശ്ചാത്തലേത്താടുകൂടി മാറ്റിെയഴുതെപ്പ
ട്ടത്. പഴയ വീരപുരുഷന്മാർ ൈദവങ്ങളും ൈദവങ്ങളുെട
അവതാരങ്ങളുമായി മാറി. േവെറയും ഒട്ടനവധി പുരാണ
ങ്ങൾ പുതുതായി രചിക്കെപ്പട്ടു.
ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മീമാംസയ്ക്ക് പുതിയ അർത്ഥ
ങ്ങൾ കൽപ്പിക്കെപ്പടുകയും കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും
മതച്ചടങ്ങുകൾക്കും അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകെപ്പ
ടുകയും െചയ്തത്.

















2 ആത്മീയവാദത്തിെന്റ േമധാവിത്വം
ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ ആത്മീയവാദത്തിനാണ് േമധാവി
ത്വം. ഹിന്ദുമതെത്ത വളർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുെട
ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് പുേരാഗമനപരവും ഭൗതികവാദപര
വുമായ ചിന്താഗതികൾ മറച്ചുവയ്ക്കെപ്പടുകയും വളെച്ചാടി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. േവദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലു
മടങ്ങിയ ആത്മീയവാദപരമായ ചിന്തകൾ ഉയർത്തിപ്പി
ടിക്കെപ്പട്ടു. ഉപനിഷത്തുകളും ഭഗവദ്ഗീതയും ബ്രഹ്മസൂ
ത്രെമന്ന ഉപനിഷത്വ്യാഖ്യാനവും പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥയുെട താത്വികാടിത്തറകളായിത്തീർന്നു. പ്രസ്ഥാ
നത്രയം എന്ന േപരിലാണവയറിയെപ്പടുന്നത്. ഇവെയ്ക്ക
ല്ലാം ആത്മീയവാദത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒട്ടനവധി ഭാഷ്യ
ങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി.
ആത്മീയവാദം ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ആവിർഭവിച്ചത് ഹി
ന്ദുമതത്തിെന്റ കാലഘട്ടത്തിലല്ല. വർഗവ്യത്യാസങ്ങളാ
വിർഭവിച്ച കാലം മുതൽേക്ക അതു നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടു
ണ്ട്. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഭൗതികവാദപരമായ ചിന്തക
െളന്നേപാെല തെന്ന ആത്മീയവാദപരമായ ചിന്തകളു
മുണ്ട്.
ആത്മീയവാദം അപൂർണമാണ്. അശാസ്ത്രീയമാണ്.
ഈ അപൂർണതയും അശാസ്ത്രീയതയും ഉപനിഷത്തുക്ക
ളുെട ആത്മീയവാദത്തിലും കാണാം. പേക്ഷ, രണ്ടായി
രത്തഞ്ഞൂറു െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായ ഭാരതീയതത്വ
ചിന്തകളിൽ ആധുനികശാസ്ത്രത്തിേന്റതായ ഗേവഷണ
രീതിയുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതെപ്പടാ
േനാ പരാതിെപ്പടാേനാ എന്താണുള്ളത്? പ്രധാനമായ
കാര്യമതല്ല. ആ ആത്മീയവാദം േകവലം പിന്തിരിപ്പ
ത്തരമായിരുന്നില്ല. അതിൽ സത്യത്തിെന്റ ഒരംശമു
ണ്ടായിരുന്നു. അത് സത്യാേന്വഷണപരമായിരുന്നു.
എെന്താെക്കത്തെന്ന അപൂർണതകളുണ്ടായിരുന്നാലും
പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങേളയും ജീവിതസത്യങ്ങേളയും കണ്ടു
പിടിക്കാനുള്ള െവമ്പലിൽ നിന്നാണ് അതുടെലടുത്ത
ത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അതു ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള
ഒെരാളിേച്ചാട്ടമായിരുന്നില്ല. അത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തി
ലധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഈ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ബാദരാ
യണെന്റ േവദാന്തസൂത്രങ്ങളിൽേപ്പാലും അവിെടയും
ഇവിെടയുമായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് കാണാം. ഫ്യൂ
ഡലിസത്തിെന്റ കാലത്താണ് അതു തികച്ചും ജീവിത
ത്തിൽനിന്നുള്ള പിൻവലിയലായി മാറിയത്.

















3 ബാദരായണെന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രം
േവദാന്തസൂത്രങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നുകൂടി േപരു
ണ്ട്. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചിന്നിച്ചിതറി
ക്കിടക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തകെള െപറുക്കിെയടുത്ത്
ക്രമെപ്പടുത്തുകയും േക്രാഡീകരിക്കുകയും െചയ്തുെകാ
ണ്ട് ക്രിമു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബാദരായണൻ തയ്യാറാ
ക്കിയ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സൂത്രങ്ങളാണ് അതിെന്റ
ഉള്ളടക്കം. പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ജഗത് എന്നി
വയുെട ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയാണതു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
അതു നാലുഭാഗങ്ങളിലായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒന്നാമെത്ത ഭാഗത്തിൽ ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയും രണ്ടാമ
െത്ത ഭാഗത്തിൽ ജഗത്, ജീവൻ എന്നിവയ്ക്ക് ബ്രഹ്മവു
മായുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയും മൂന്നാമെത്ത ഭാഗത്തിൽ
ജഗത്, ജീവൻ എന്നിവയ്ക്ക് ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ബ്രഹ്മവിദ്യ
അെല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം േനടാനുള്ള
മാർഗങ്ങെളപ്പറ്റിയും നാലാംഭാഗത്തിൽ മരണത്തിനു
േശഷമുള്ള ജീവാത്മാവിെന്റ സ്ഥിതിെയപ്പറ്റിയും സവി
സ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഓേരാ ഭാഗവും നാലുപാദങ്ങ
ളായും ഓേരാ പാദവും അധികരണങ്ങളായും വിഭജിക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
അഥാേതാ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ എന്ന സൂത്രേത്താടു
കൂടിയാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം പാദത്തിൽ തെന്ന ബ്രഹ്മ
മുെണ്ടന്നുള്ള െതളിവുകൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണാെമ
ന്നും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചവും സർവചരാ
ചരങ്ങളും ഉദ്ഭവിച്ചത് എന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ ബാദരായണെന്റ ബ്രഹ്മം ഇച്ഛിക്കുകയും
ആഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. പ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുെട പന്നിൽ ആ ഇച്ഛ
യും ആഗ്രഹവുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം കർ
േമ്മാൻമുഖമാണ്. ആനന്ദമയമാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ ദുഃഖം
കാണെപ്പടുന്നു എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ബ്രഹ്മം ആനന്ദമ
യമെല്ലന്നു പറയാൻ പാടില്ല. എെന്തന്നാൽ സൃഷ്ടിയിൽ
ദുഃഖത്തിനല്ല സുഖത്തിനാണ് പ്രാചുര്യം. ബ്രഹ്മേത്താ
ട് ഭക്തിയുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മെത്ത ധ്യാനിക്കുന്നവർക്കും
മാത്രേമ േമാക്ഷം ലഭിക്കൂ എന്നു പറയുന്നതും ശരിയ
ല്ല. ഭക്തിയില്ലാത്തവെര ബ്രഹ്മം ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല.
അവർക്കും േമാക്ഷമുണ്ട്. ലക്ഷ്യം ഒന്നുതെന്നയാണ്.
അതുെകാണ്ട് ഗതിസാമാന്യമനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും
പുേരാഗതിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും രക്ഷയുണ്ട്. എല്ലാവരു
െടയും ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള േജ്യാതിസ്സാണ് ബ്രഹ്മം.

















4 ഭഗവദ്ഗീത
ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലാന്നാ
യിത്തീർന്ന ഭഗവദ്ഗീത മഹാഭാരതത്തിെന്റ ഒരു ഭാ
ഗമാണ്. കുരുേക്ഷത്രത്തിെല യുദ്ധക്കളത്തിെല െകാ
ലയും േചാരയും ബീഭത്സതകളും കണ്ടു മനസുമടുത്ത
യുധിഷ്ഠിര സേഹാദരനായ അർജ്ജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ
നൽകിയ ധർേമാപേദശങ്ങളാണ് അതിെന്റ ഉള്ളട
ക്കം. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിേനാടടു
ത്താണ് അതു രചിക്കെപ്പട്ടെതന്നും എന്നാൽ ക്രിസ്ത്വ
ബ്ദത്തിന് േശഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാൾ ആത്മീയ
വാദികളായ പണ്ഡിതൻമാരുെട ൈകവിരുതു മൂലരൂ
പത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിെക്കാണ്ട് അതിെന
തിരുത്തിെയഴുതുകയും പുതുതായി പലതും കൂട്ടിേചർക്കു
കയും െചയ്തുെവന്നും ചില ആധുനിക ഗേവഷകൻമാർ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.
ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യക ചിന്താഗതി പ്രചരിപ്പിക്കു
വാേനാ ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യക തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്ര
ദായം സ്ഥാപിക്കുവാേനാ ഭഗവദ്ഗീത പരിശ്രമിക്കുന്നി
ല്ല. അതു രചിക്കെപ്പട്ട കാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
തത്വശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ എല്ലാ ചിന്താഗതികളും
അതിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േവദാന്തത്തി
െനന്ന േപാെല തെന്ന സാംഖ്യദർശനത്തിനും കർമ
േയാഗത്തിെനന്ന േപാെല തെന്ന ജ്ഞാനേയാഗത്തി
നും ഭക്തിെക്കന്ന േപാെല തെന്ന സന്യാസത്തിനും
അതിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. മഹർഷിമാരിൽ ഭൃഗുവിെനയാണ്
േശ്രഷ്ഠനായി കണക്കാക്കുന്നെതങ്കിൽ സിദ്ധൻമാരിൽ
വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ കപിലനാെണന്ന് അതു
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം ഉപാസനകൾക്കും അത്
സ്ഥാനമനുവദിക്കുന്നു. എല്ലാ ൈദവങ്ങെളയും അത്
അംഗീകരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ വിവിധ ചിന്താഗതിക
െള, വിവിധ തത്വശാസ്ത്രങ്ങെള സമവായീകരിക്കുവാനും
കൂട്ടിയിണക്കാനുമുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണതിലടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നത്.
അർജുനെന്റ വിഷാദം തീർക്കാനാവശ്യമായ ഉപേദശ
ങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ പതിെനട്ടദ്ധ്യായങ്ങളിലായി വി
വിധ വീക്ഷണഗതികെളയും വിവിധസമ്പ്രദായങ്ങെള
യും അതു വിവരിക്കുന്നു. ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയും പരമാ
ത്മാവിെനപ്പറ്റിയും ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിെന
ശാസ്ത്രങ്ങൾ േഛദിക്കുന്നില്ല. അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.
ജലം ശിഥിലമാക്കുന്നില്ല. വായു േശാഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാ
യു എേപ്പാഴും ആകാശത്തിലിരിക്കുന്നെതപ്രകാരേമാ
അപ്രകാരം തെന്ന എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും പരമാത്മാവിൽ
സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ, പരമാത്മാവ് കാര്യകാര
ണബന്ധങ്ങളിലൂെടയും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളിലൂെടയുമാ
ണ് തെന്റ പരമാധികാരം പുലർത്തുന്നത്. എന്നതല്ല,
പ്രകൃതികാര്യങ്ങളിൽ ഈശ്വരന് കർതൃത്വമില്ല എന്നു
േപാലും പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യാ
യം ഇരുപതാം േശ്ലാകത്തിൽ പറയുന്നത് േനാക്കുക:
‘പ്രകൃതിയും പുരുഷനും രണ്ടും അനാദിയാണ്. വികാ

രങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചവയാ
െണന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.’

















5 സാംഖ്യേയാഗങ്ങളുെട സ്വാധീനം
സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണു
ണ്ടാകുന്നത്. നാശമില്ലാത്ത ആത്മാവിെന അതു േദ
ഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. പുരുഷൻ പ്രകൃതിയിലടങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. കാര്യകാരണകതൃത്വത്തിൽ പ്രകൃതിയാണ്
േഹതു. സുഖദുഃഖങ്ങളുെട േഭാകൃതൃത്വത്തിലാകെട്ട േഹതു
പുരുഷനാണ്. ആത്മാവിെന േദഹത്തിൽ നിന്നും േദഹ
ത്തിെന ആത്മാവിൽ നിന്നും േവർതിരിച്ചറിയുകയാണ്
ആവശ്യം.
വീണ്ടും പറയുന്നു:
പ്രകൃതിയാൽതെന്ന കർമങ്ങെളല്ലാം െചയ്യെപ്പടുന്നു
െവന്നും ആത്മാവ് കർത്താവെല്ലന്നും ആർ കാണുന്നു
േവാ അവൻ ശരിക്കു കാണുന്നു.

വീണ്ടും,
പ്രകൃതിയുെട ഗുണങ്ങളാൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന എല്ലാ കർ
മ്മങ്ങെളക്കുറിച്ചും അഹങ്കാരത്തിൽ അറിയെപ്പടാതിരി
ക്കുന്ന ആത്മാേവാടുകൂടിയവൻ ഞാൻ കർത്താവാണ്
എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
സാംഖ്യെത്തപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, േയാഗെത്തപ്പറ്റിയും ഗീത
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിെലാരിടത്ത്
ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
അറിവില്ലാത്തവർ സാംഖ്യവും േയാഗവും ഭിന്നങ്ങളാ
െണന്നു പറയുന്നു. അറിവുള്ളവർ അങ്ങെന പറയുന്നില്ല.
ഏെതങ്കിലുെമാന്നിെന േവണ്ടവിധം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ
രണ്ടിെന്റയും ഫലെത്ത അനുഭവിക്കുന്നു. സാംഖ്യവും
േയാഗവും ഒന്നുതെന്നയാെണന്ന് കാണുന്നവൻ ശരിക്കു
കാണുന്നു.
സാംഖ്യെത്തപ്പറ്റിയും േയാഗെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഈ നീണ്ട
വിവരണങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഗാർ
േബ ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു.
‘ഭഗവദ്ഗീതയിെല തത്വശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ നിഗ

മനങ്ങളുെട അടിത്തറ ഏതാണ്ട് പൂർണമായിത്തെന്ന
സാംഖ്യേയാഗങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്. അവെയ
അേപക്ഷിച്ച് േവദാന്തത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം മാത്ര
േമയുള്ളൂ. സാംഖ്യവും േയാഗവും പലേപ്പാഴും േപെരടു
ത്തു പ്രസ്താവിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ േവദാന്തെത്ത
പ്പറ്റി ഒരിക്കൽ മാത്രേമ (േവദാന്തകൃത്, പതിനഞ്ചാം
അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ചാം േശ്ലാകം) പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ.
അതും ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ
അതുെകാണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗീതയിെല തത്വശാ
സ്ത്രസമ്പ്രദായങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രമാേലാചിക്കുകയും സാം
ഖ്യേയാഗങ്ങളും േവദാന്തവും തമ്മിലുള്ള നികത്താനാ
വാത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള — ആ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരി
ഹരിക്കാൻ പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ േവർതിരിച്ചു
കാണുകേയ നിവൃത്തിയുള്ളൂ — പരിഗണിക്കുകയും െച
യ്താൽ ഭഗവദ്ഗീതയിെല േവദാന്തെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഭാ
ഗങ്ങൾ മൗലികകൃതിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു െതളി
യും. ഗീതെയ മതപരമായ വീക്ഷണഗതിയിലൂെട പരി
േശാധിച്ചാലും തത്വശാസ്ത്രപരമായ വീക്ഷണ ഗതിയിലൂ
െട പരിേശാധിച്ചാലും ഫലം ഇതുതെന്നയായിരിക്കും.

















6 ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ അടിത്തറ
ഇങ്ങെന പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ പലതും
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാലാണ് ഭഗവദ്ഗീതെയ വ്യത്യസ്ത
ചിന്തകൻമാർക്ക് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടി വ്യാ
ഖ്യാനിക്കാൻ എളുപ്പമായിത്തീർന്നത്.
വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീതയിെലേയാ ബാദരായണ
െന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിെലേയാ ഉപനിഷത്തുക്കളിെല
തെന്നേയാ ദാർശനിക ചിന്തകളല്ല, അവയ്ക്ക് ഫ്യൂഡൽ
കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഭാഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാ
ണ് ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ താത്വികാടിത്തറയായിത്തീർന്ന
ത്. ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, മാധ്വൻ, വല്ലഭൻ, ജീവേഗാ
സ്വാമി മുതലായവരായിരുന്നു വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ പ്രമു
ഖർ. ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമെന്ത
ന്നാണ് എല്ലാവരും പരിേശാധിച്ചത്. വ്യാഖ്യാതാക്കളു
െട വിഭിന്നങ്ങളായ വീക്ഷണഗതികളനുസരിച്ച് ആത്മീ
യവാദത്തിെന്റ ഇടുങ്ങിയ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളായ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെന
ക്രമത്തിൽ ഹിന്ദുമതം മാത്രമല്ല ഭാരതീയ തത്വജ്ഞാന
മാെകത്തെന്ന ആദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിലടിയുറച്ചതാെണ
ന്ന ധാരണ സമർത്ഥമാം വിധം പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
വസ്തുനിഷ്ഠവും ഭൗതികവാദപരവുമായ എല്ലാത്തരം ചി
ന്താഗതികെളയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെത എതിർത്തുെകാ
ണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ ഈ താത്വികാടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ച
ദാർശനികൻമാരിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രശസ്തിയാർജ്ജി
ച്ച മഹാൻ അൈദ്വതേവദാന്തത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ
ശങ്കരാചാര്യരാണ്.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ്
വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്ത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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