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17
ഭഗവദ്ഗീത

ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനദർശന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ െവച്ച് ഏറ്റ�
വുമധികം ജനപ്രീതി േനടിയതും ഇന്നും ജനങ്ങെളസ്വാ�
ധീനിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഭഗവദ്ഗീത.
പതിെനട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി എഴുനൂേറാളം േശ്ലാക�
ങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാവ്യാത്മകമായഈ െകാ�
ച്ചുഗ്രന്ഥത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളഅത്രയധികം വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങൾ മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നില്ല. ഇന്നുംഅതിെന്റ പ്രചാരത്തിനു പറയത്തക്കകുറ�
െവാന്നുമില്ല.
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1 ഗീതയുെട പശ്ചാത്തലം

ഭഗവദ്ഗീത ഒരുസ്വതന്ത്രദാർശനിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ്
കരുതെപ്പട്ടു േപാന്നിട്ടുള്ളത്.എങ്കിലും,അത് മഹാഭാ�
രതത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാണ്. മഹാഭാരതം ഇന്നുകാ�
ണുന്നരൂപത്തിൽ ചിട്ടെപ്പടുത്തെപ്പട്ടത് ക്രി.മു. മൂന്നാം
നൂറ്റാണ്ടിനും എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലായി�
രിക്കണെമന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു. പിന്നീടും ചില
മാറ്റങ്ങളും പാഠേഭദങ്ങളും കൂട്ടിേച്ചർക്കലുകളും ഉണ്ടാ�
യിട്ടുണ്ടാകാം.എന്നാൽ,അതിെന്റ ഉറവിടം കണ്ടുപി�
ടിക്കണെമങ്കിൽഏേഴാ എേട്ടാ നൂറ്റാണ്ടുകെളങ്കിലും
പിേന്നാട്ടു തിരിഞ്ഞു േനാേക്കണ്ടിവരും. രക്തബന്ധാടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ളപ്രാചീനാര്യന്മാരുെട കുലേഗാത്രവ്യവ�
സ്ഥപ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിെന്റയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളു�
െടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയ്ക്കും
അതിെന്റഅടിത്തറയുറപ്പിക്കാൻസഹായിച്ച രാജകീ�
യവാഴ്ചയ്ക്കും വഴിമാറിെക്കാടുത്തുതുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ട�
ത്തിലാണ് മഹാഭാരതത്തിെന്റ േവരുകൾ കിടക്കുന്നത്.
ഇതു െതളിയിക്കാൻസഹായിക്കുന്നപല ഭാഗങ്ങളും
ഭാരതത്തിൽ തെന്ന കാണാം. ഗീതയിെല ദാർശനി�
കാശയങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം തെന്നഅതിനുള്ള ഒരു
െതളിവാണ്.

കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധമാണ് ഗീതയുെട പശ്ചാത്തലം. രക്ത�
ബന്ധമുള്ളവരാെണങ്കിലും തെന്റ ശത്രുക്കളായിത്തീർന്ന
കൗരവന്മാെര െകാേല്ലണ്ടിവരിക എന്നകടമെയ േനരി�
േടണ്ടി വന്നേപ്പാൾഅർജ്ജുനൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാ�
യി. സ്വന്തം കുലത്തിൽ െപട്ടവെര െകാല്ലുന്നതു പാപമാ�
െണന്നുംഅതുെകാണ്ട് താൻ യുദ്ധം െചയ്യാൻ ഇഷ്ടെപ്പ�
ടുന്നിെല്ലന്നും പറഞ്ഞഅർജ്ജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകു�
ന്ന ധർേമ്മാപേദശമാണ് ഗീതയിെല ഉള്ളടക്കം. ശത്രു�
ക്കെള നശിപ്പിക്കുകെയന്നത് ക്ഷത്രിയനായി പിറന്ന
ഒരാളുെട കടമയാെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് കൗരവന്മാ�
െര െകാല്ലുന്നതിൽ യാെതാരു െതറ്റുമിെല്ലന്നുംക്ഷത്രിയ�
വർണ്ണത്തിൽ െപട്ടവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം യുദ്ധ�
ത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതാണ് പാപെമന്നും മറ്റുമാ�
യിരുന്നു കൃഷ്ണെന്റഅഭിപ്രായം.ക്ഷത്രിയവർണ്ണത്തിൽ
െപട്ടവർക്ക് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. [1]സ്വന്തം
വർണ്ണത്തിെന്റ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിക്കു�
ന്നതുേപാലും ഒരനുഗ്രഹമാണ്. സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്ന�
തിനു പകരം മറ്റു വർണ്ണക്കാർക്കു വിധിക്കെപ്പട്ട കർമ്മ�
ങ്ങൾ െചയ്യുന്നേതാ ഭയാവഹവും. [2]

കുലധർമ്മം പാലിക്കേണാഅേതാ കുലധർമ്മം ലംഘി�
ച്ചുെകാണ്ട് വർഗ്ഗധർമ്മം പാലിക്കേണാ? ഇതായിരുന്നു
അർജുനനുണ്ടായ മനസാക്ഷിക്കുത്തിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നം. കുലധർമ്മെത്തവകവയ്ക്കാെതസ്വധർമ്മം (സ്വന്തം
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ധർമ്മം) നിറേവേറ്റണ്ടതിെന്റ പ്രാധാന്യം
ഊന്നിക്കാണിക്കാൻ േവണ്ടി പ്രാചീേനന്ത്യയിൽ നില�
വിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ ദർശനങ്ങളുെട സാരാംശം വി�
വരിച്ചു െകാടുക്കുകയുംഅങ്ങെന ഒടുവിൽഅർജുനെന
കർമ്മനിരതനാക്കി യുദ്ധത്തിലിറക്കുകയുമാണ് കൃഷ്ണൻ
െചയ്തത്.

പരമാത്മാവ് അെല്ലങ്കിൽഈശ്വരൻ,കർമ്മങ്ങൾക്കതീ�
തനാണ്,കർമ്മരഹിതനാണ്.എങ്കിലും കർമ്മങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ്ണവിഭജനെത്തപരിപാവന�
മാക്കാൻഅേദ്ദഹത്തിെന്റസഹായംആവശ്യമായിരു�
ന്നു. “ചാതുർവർണ്യം (അതായത്,സമുദായെത്തബ്രാ�
ഹ്മണൻ,ക്ഷത്രിയൻ,ൈവശ്യൻ,ശൂദ്രൻഎന്നീ നാലു
വർഗ്ഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചുെകാണ്ടുള്ളവിഭജനം)ഞാനാ�
ണുണ്ടാക്കിയത്; (ൈനസർഗികമായ) ഗുണങ്ങൾക്കും
കർമ്മങ്ങൾക്കുംഅനുസരിച്ചാണ് ഞാനിത്തരെമാരു
വർണ്ണവിഭജനം നടത്തിയത്”. [3]എന്ന്ഈശ്വരെന
പ്രതിനിധീകരിച്ചുെകാണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻഅർജുനന് പറ�
ഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു.

ആരംഭത്തിൽ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വർണ്ണ�
ങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. വർണ്ണങ്ങൾസൃ�
ഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതിനു േശഷമാകെട്ട,ഓേരാ വർണ്ണത്തിനും
ഇന്നിന്ന ഗുണകർമ്മങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന നിബ�
ന്ധന നിലവിൽ വന്നു. വ്യത്യസ്തവർണ്ണങ്ങൾക്കുവ്യത്യ�
സ്തധർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്,ശൂദ്ര�
െന്റ സ്വധർമ്മംബ്രാഹ്മണൻ,ക്ഷത്രിയൻ,ൈവശ്യൻ
എന്നീ വർണ്ണങ്ങെള പരിചരിക്കലാണ്.ക്ഷത്രിയെന്റ
സ്വധർമ്മം യുദ്ധം െചയ്യലും.അതുെകാണ്ട്,സ്വന്തം കു�
ലത്തിൽ െപട്ടവരാെണങ്കിലും ശത്രുക്കളായിത്തീർന്ന
കൗരവന്മാർെക്കതിരായിയുദ്ധം െചയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്
അർജുനൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറാൻ പാടില്ല. യുദ്ധം െച�
േയ്ത മതിയാകൂ.

േനരെത്തകണ്ടുകഴിഞ്ഞ േപാെല, വർഗ്ഗരഹിതമായ
പ്രാകൃതകുലേഗാത്രസമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളപുേരാ�
ഗതിെയയാണ് ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥകുറിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യസമുദായെത്തപ്രാകൃതത്വത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കാ�
രത്തിേലക്കു മുേന്നാട്ടു നയിച്ച ചരിത്രപരമായഈആവ�
ശ്യകതെയൈദവത്തിെന്റ േപരിൽ െവച്ചുെകട്ടി മാതൃക�
യാക്കി കാണിക്കുകെയന്നതാണ് ഗീതാകർത്താവിെന്റ
മുഖ്യമായ ഒരുേദ്ദശ്യം. ഒരുപേക്ഷ,ആപ്രാചീന കാലഘ�
ട്ടത്തിൽ പരിപാവനതയുെട പരിേവഷേത്താടുകൂടിയ
ഇത്തരെമാരുഅവകാശവാദം ആവശ്യമായിരുന്നിരി�
ക്കാം.എെന്തന്നാൽ, വർഗ്ഗരഹിതമായ കുലേഗാത്രവ്യ�
വസ്ഥയിൽ നിന്ന് വർഗ്ഗസമുദായത്തിേലക്കുള്ളപരിവർ�
ത്തനത്തിലൂെട വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുത്തുറപ്പി�
ക്കുകഅത്രഎളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. തത്വ�
ശാസ്ത്രപരമായ രംഗത്തിലുൾെപ്പെട അതിന് സുശക്ത�
ങ്ങളായഎതിർപ്പുകെള േനരിേടണ്ടിവന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നുയർന്നുവന്നകർേമ്മാന്മുഖ�
മായആേവശവും ബൗദ്ധികമായ ദാർശനിക ചിന്തക�
ളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദർശനങ്ങൾക്ക് കളെമാരുക്കുക
മാത്രമല്ല െചയ്തത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടആവശ്യകത�
െയ േചാദ്യം െചയ്യാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക്
നൽകുക കൂടി െചയ്തു.അതിൻ ഫലമായി ബ്രാഹ്മണ
േമധാവിത്വെത്തയുംഅതിനു പിൻബലം നൽകിയ
ആത്മീയാശയങ്ങെളയും നിേഷധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായ ചിന്താഗതികൾ െപാന്തിവന്നു. ജനങ്ങൾക്കിട�
യിൽ പടർന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയഅസംതൃപ്തിക്ക്
ൈവകാരികവും ദാർശനികവുമായ ഒരടിത്തറയുെണ്ട�
ന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം നിലവിലുള്ള
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ ഉറപ്പിച്ചു നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി
മതത്തിെന്റയും ദർശനത്തിെന്റയും സഹായം േതടി.
ഈശ്വരനിൽഅചഞ്ചലമായ ഭക്തി േവണെമന്നും വർ�
ണ്ണവ്യവസ്ഥെയ പിന്താങ്ങുന്നവെര മാത്രേമ ൈദവം
കടാക്ഷിക്കുകയുള്ളൂഎന്നും മറ്റുമുള്ള ഉള്ളു െപാള്ളയായ
ഉപേദശങ്ങൾക്ക് പറയത്തക്കപ്രേയാജനെമാന്നുമു�
ണ്ടായില്ല.അത്തരം ഉപേദശങ്ങൾക്ക് ദാർശനികമായ
ഒരു ന്യായീകരണംആവശ്യമായിത്തീർന്നു.ഈസാ�
ഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം ഭഗവദ്ഗീതയുെട പ്രാധാ�
ന്യം വർദ്ധിച്ചത്. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റസൃഷ്ടികർത്താവായ
ഒരീശ്വരനിെല്ലന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായത് ആണും െപണ്ണും
തമ്മിൽ ഇണ േചർന്നിട്ടാെണന്നും മറ്റും [4] വാദിച്ചുെകാ�
ണ്ട് യാഥാസ്ഥിതികത്വെത്തശുണ്ഠി പിടിപ്പിക്കുകയും
കലിതുള്ളിക്കുകയും െചയ്ത ഭൗതികവാദികെള േനരിടലാ�
യിരുന്നു ഗീതയുെട ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യം എന്നുേവണം
കരുതാൻ. ഭണ്ഡാർക്കർഎഴുതുന്നു:

“അക്കാലത്തുയർന്നുവന്ന മതങ്ങളധികവും നിരീശ്വര�
വാദപരമായിരുന്നു. ബുദ്ധിജീവികൾഈശ്വരവിശ്വാസ�
വുമായി യാെതാരുബന്ധവുമില്ലാത്ത െവറും ധാർമ്മി�
കചർച്ചകളിലും സാന്മാർഗിേകാന്നതിെയക്കുറിച്ചുള്ള
ചിന്തകളിലുമാണ് മുഴുകിയിരുന്നത്. ബുദ്ധമതത്തിലും
മറ്റു ചില വ്യവസ്ഥകളിലും അതുേപാെലതെന്ന വളെര�
േയെറ വിരസങ്ങളായസാന്മാർഗിേകാപാഖ്യാനങ്ങൾ
െകാണ്ടു നിറഞ്ഞ മഹാഭാരതത്തിലും ഇതുസ്പഷ്ടമായി
കാണാം. ഇത്തരം പ്രവണതകെള േനരിടാൻ ഭഗവ�
ദ്ഗീതെയേപ്പാലുള്ള ഒരു ദാർശനികവ്യവസ്ഥആവശ്യ�
മായിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിൽഈശ്വരവിശ്വാസവുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടആശയങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറിയാണ് കി�
ടന്നിരുന്നത്. പ്രേയാഗിേകാേദ്ദശ്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യെന
ഉദ്ധരിക്കാനുതകുന്നതുംഅേതസമയത്ത് തെന്ന ജന�
ങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ
ഒരു പുതിയ ദാർശനികവ്യവസ്ഥഅവയിൽ നിന്നുരൂ�
പെപ്പടുത്തിെയടുേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു.ഈ
സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഗീത നിലവിൽ വന്നത് എന്നു
േതാന്നുന്നു”. [5]

1. ഭഗവദ്ഗീത, II. 31.
2. ടി. II. 33.
3. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമവിഭാഗശഃ ടി. VI. 13.
4. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം േത ജഗദാഹുരനീശ്വരം
അപരസ്പരസംഭ്രതം കിമന്യത് കാമൈഹതുകം ഭ. ഗീ. XVI. 8.

5. R. G. Bhandarkar: Vaishnuvism, Saivism and Minor Religious
Sytems.



       

2 കർേമ്മാന്മുഖമായആത്മീയവാദം

ഭഗവദ്ഗീതയിെലആത്മീയവാദം അശാസ്ത്രീയവും ഏെറ�
ക്കുെറ ഏകപക്ഷീയവുമാണ് എന്നുകാണാം.എന്നിരി�
ക്കിലും, ലൗകികജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടെത്ത
അതു ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല.അന്ധവിശ്വാസജഡിലങ്ങ�
ളായഅനാചാരങ്ങെളേയാ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴി�
ഞ്ഞുമാറിെക്കാണ്ട് എല്ലാം സഹിച്ച് നിഷ്ക്രിയനായി െവ�
റുെതയിരിക്കുകഎന്നപ്രവണതെയേയാ അത് ഒരിട�
ത്തും പിന്താങ്ങുന്നില്ല. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങെളസൈധര്യം
േനരിടാൻ ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മീയവാദമാണ�
ത്. കൃഷ്ണൻഅർജ്ജുനേനാടു പറയുന്നു: “ലൗകികജീ�
വിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിന്നുെകാണ്ട് ഒരാൾക്കും
പരിപൂർണ്ണനാകാൻ കഴിയില്ല”. കർമ്മം െചയ്യാതിരിക്ക�
ലല്ല,ആസക്തികളിൽ നിന്നു വിമുക്തമായ നിഷ്ക്കാമകർ�
മ്മമാണ് മനുഷ്യെനആനന്ദത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നത്.
“ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തനായി,അഹംഭാവമേന്യ,
നിശ്ചയദാർഢ്യേത്താടും ചുറുചുറുേക്കാടും കൂടി, വിജയ�
േമാ പരാജയേമാ എന്തുസംഭവിച്ചാലും കൂസാെത,കർ�
മ്മം െചയ്യുന്നവനാേരാ അവനാണ് സാത്വികൻ —ഏറ്റ�
വും ഉത്തമനായ പുരുഷൻ”. [6]

നിഷ്കാമകർമ്മെത്തക്കുറിച്ചുള്ളഈസിദ്ധാന്തംസ്ഥാപി�
തതാൽപ്പര്യക്കാരായ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗക്കാർക്കും
സമുദായത്തിെല പുേരാഗമനവാദികളായ വിഭാഗക്കാർ�
ക്കും, രണ്ടുകൂട്ടർക്കും, ഉപേയാഗിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തി�
ലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു േപാന്നിട്ടുള്ളത്.ആദ്യെത്ത
കൂട്ടർ നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയസംരക്ഷി�
ക്കാൻ േവണ്ടിയും രണ്ടാമെത്തകൂട്ടർ ഒരു പുതിയ സാ�
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ളതങ്ങളുെട സമരങ്ങൾക്ക്
ഊർജ്ജസ്വലത കൂട്ടാൻ േവണ്ടിയും അതുപേയാഗിച്ചു
േപാന്നിട്ടുണ്ട്.

കപടനാട്യം,അഹങ്കാരം, േക്രാധം,അടങ്ങാത്തകാ�
മം,ക്രൂരത,അജ്ഞതതുടങ്ങിയ ചീത്തത്തങ്ങളും ദുർ�
ഗുണങ്ങളുമുള്ളവർൈദവെത്ത െവറുക്കുന്നനരാധമ�
ന്മാരാെണന്നും [7]ആസുരങ്ങളായ ഇത്തരം ദുർഗുണ�
ങ്ങെള ഉന്മൂലനാശം െചയ്ത് അഹിംസ,സത്യസന്ധത,
സമചിത്തത തുടങ്ങിയസാത്വികഗുണങ്ങെള വളർത്തി�
െയടുേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്നും കൃഷ്ണൻഅർജുനെന
ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു. [8]

സമുദായത്തിെന്റ നീതിനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും
സദാചാരനിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും ഇത്തരം സൽ�
ഗുണങ്ങൾകൂടിേയ കഴിയൂ എന്നാണ് ഗീതയിൽ പറയു�
ന്നത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ചും ഭൗതികവാദെത്ത�
ക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗീതയുെട അഭിപ്രായങ്ങൾഎന്തുതെന്ന�
യായാലും ശരി,സാന്മാർഗിക ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
അതിെലആശയങ്ങൾ നമ്മുെട ജനങ്ങെള വളെരേയ�
െറആകർഷിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും പലരുെടയും വ്യക്തിൈവ�
ശിഷ്ട്യം വളർത്താൻഅവസഹായകരമായിട്ടുെണ്ടന്നും
സമ്മതിേച്ച തീരൂ. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗീതെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള തെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണകർമ്മേയാ�
ഗി എങ്ങെനയിരിക്കുെമന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതു േനാ�
ക്കുക:

“ആെരക്കുറിച്ചും അസൂയയില്ലാത്തവൻ, ദയാമയൻ, നി�
സ്വാർത്ഥൻ,തണുപ്പിലും ചൂടിലും സേന്താഷത്തിലും ദുഃ�
ഖത്തിലും എല്ലാം സമചിത്തത പാലിക്കുന്നവൻ,ക്ഷ�
മാശീലൻ,സദാ സംതൃപ്തൻ, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവൻ,
സ്വന്തം മനസുംആത്മാവും ൈദവത്തിങ്കൽസമർപ്പി�
ച്ചവൻ,അന്യരിൽ ഭീതിയുളവാക്കാത്തവൻ,അന്യെര
ഭയെപ്പടാത്തവൻ,ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ നിന്നും സുഖദുഃഖ�
ങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തൻ,പരിശുദ്ധൻ,കർമ്മത്തിൽ
നിരതെനങ്കിലുംആസക്തനാകാത്തവൻ, നല്ലതായാ�
ലും ചീത്തയായാലും ഫലെത്തകാംക്ഷിക്കാത്തവൻ,
ശത്രുവിേനാടും മിത്രേത്താടും ഒരുേപാെല െപരുമാറു�
ന്നവൻ,ആദരവിലും അനാദരവിലും കുലുങ്ങാത്തവൻ,
സ്തുതി േകട്ടാൽ ഗർവു കയറാത്തവൻ,തനിെക്കതിെര
കുറ്റാേരാപണം വരുേമ്പാൾ നിർവീര്യനാകാത്തവൻ,
നിശബ്ദതയും ഏകാന്തതയും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവൻ,അച്ചട�
ക്കേത്താടുകൂടിയ യുക്തിേബാധമുള്ളവൻ —ഇങ്ങെന�
െയാെക്കയായവനാേരാ അവനാണ് ഭക്തൻ. ഇത്ത�
രം ഭക്തിേയാെടാപ്പം ഗഹനമായആസക്തിയുണ്ടാ�
വുകസംഭാവ്യമല്ല”.

6. മുക്തസംേഗാങ്കനഹംവാദീ ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ
സിദ്ധ്യസിേദ്ധ്യാർന്നിർവികാരഃ കർത്താസാത്വിക ഉച്യേത.

— ഭ. ഗീ. XVIII. 26.
7. ഭ. ഗീ. XVI. 4. 18.
8. ടി XVI. 2. 3.



       

3 സാംഖ്യത്തിെന്റസ്വാധീനം

ഗീത പുതുതായഏെതങ്കിലും സിദ്ധാന്തേമാ സ്വന്തമായ
ഏെതങ്കിലും ദർശനേമാ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. നിലവിലു�
ണ്ടായിരുന്ന വിഭിന്നങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ
ആശയങ്ങെള ഒെരാറ്റആത്മീയതത്വചിന്തയാക്കി സം�
േയാജിപ്പിക്കാനും സമന്വയിക്കാനുമുള്ള ഒരുശ്രമം മാ�
ത്രമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളും
പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായസമകാലീന ചിന്തകളുെടെയ�
ല്ലാം സ്വാധീനം അതിൽ ഉടനീളം കാണാം.അർജുന�
െന േനരിട്ട ധർമ്മസങ്കടം തീർക്കാൻ േവണ്ടി േവദാന്തം,
സാംഖ്യം, േയാഗം തുടങ്ങിയ ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചും ഭക്തി,ജ്ഞാനം,കർമ്മം എന്നീ മാർഗ്ഗങ്ങ�
െളപ്പറ്റിയും കൃഷ്ണൻ വളെര ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പ്രതി�
പാദിച്ചുെകാടുക്കുന്നു. സാംഖ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ
സ്ഥാനമാണ് നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭൃഗുവാണ് ഏറ്റവും
മഹാനായ ഋഷി എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നേതാെടാ�
പ്പം തെന്ന കപിലനാണ് സിദ്ധന്മാരിൽ െവച്ചുസിദ്ധൻ
എന്ന് ഗീത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കപിലെന്റസാംഖ്യദർശ�
നെത്ത വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് “പ്രകൃതിയും പുരുഷനും
രണ്ടുംഅനാദിയായി നിലനിൽക്കുന്നവയാെണന്നും ഗു�
ണങ്ങളും പരിണാമവിേശഷങ്ങളുെമല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ
നിന്നുണ്ടായവയാെണന്നും മനസ്സിലാക്കണ” [9] െമന്ന്
അത് ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു. സാംഖ്യദർശനമനുസരി�
ച്ച് സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങൾ േചർന്നതാണ് പ്രകൃതി.
ഈഗുണങ്ങൾപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് േവറിട്ട് സ്വതന്ത്രമാ�
യി നിലനിൽക്കുന്നവയല്ല. കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുെട
തുടക്കം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. “എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും
മൂലപ്രകൃതിയുെട ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കു�
ന്നത്, മൂഢൻഅഹങ്കാരം കാരണം താനാണ് കർമ്മം
െചയ്യുന്നവൻഎന്നുകരുതുന്നു”. [10]എല്ലാ ജീവജാ�
ലങ്ങളും പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാൻ
േപാലും സ്വന്തം പ്രകൃതിെക്കാത്തു െപരുമാറുന്നു. [11]
ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിെനയുംആത്മാവിൽ നി�
ന്ന് ശരീരെത്തയും േവർതിരിച്ചറിയാൻ പഠിേക്കണ്ടതാ�
വശ്യമാണ്. പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുെടയും
കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങളുെടയും അധിഷ്ഠാനം. [12]സത്വരജ�
സ്തേമാഗുണങ്ങൾപ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്.
“പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചഈത്രിഗുണങ്ങേളാടു കൂടി�
യല്ലാെത,അവയിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി, ഭൂമിയിേലാ
സ്വർഗ്ഗത്തിേലാആകാശത്തിേലാ മെറ്റവിെടെയങ്കിലു�
േമാ യാെതാന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല”. [13]എല്ലാം പ്രകൃ�
തിയിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്. പ്രകൃതിക്ക്
രണ്ടുരൂപങ്ങളുണ്ട്: ജഡവും സേചതനവും. പൃഥ്വി, ജലം,
അഗ്നി,ആകാശം, മനസ്സ്,ബുദ്ധി,അഹങ്കാരം —ഇവ
ജഡസ്വരൂപങ്ങളാണ്. േനെരമറിച്ച്, ജീവൻൈചതന്യ�
സ്വരൂപമാണ്. സമഗ്രരൂപത്തിലുള്ളഈപ്രകൃതിയുെട
പരിണാമത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങളടങ്ങിയി�
രിക്കുന്നു.ആകാശം, വായു,അഗ്നി, ജലം,പൃഥ്വി എന്നീ
പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ,അഞ്ചുകർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ,അഞ്ചു
ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ,തന്മാത്രകൾ, മനസ്സ്,ഇച്ഛ,അനി�
ച്ഛ,സുഖദുഃഖങ്ങൾ, േചതന മുതലായവെയല്ലാം പ്രകൃതി�
യുെട പരിണാമവിേശഷങ്ങളാണ്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും
ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവയാ�
ണ്.ഈഅർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികപദാർത്ഥമാണ് ശരീ�
രത്തിെന്റയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെടയും മറ്റും മൂലകാരണെമന്നു
പറയാം. പുരുഷൻഅെല്ലങ്കിൽആത്മാവ് സുഖദുഃഖ�
ങ്ങൾഅനുഭവിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്. പുരുഷൻ
പ്രകൃതിയിൽസ്ഥിതിെചയ്തുെകാണ്ടാണ് പ്രകൃതിെയയും
ത്രിഗുണങ്ങെളയും അനുഭവിക്കുന്നത്. [14]ഇങ്ങെന
സേചതനങ്ങളും അേചതനങ്ങളുമായി എെന്തല്ലാമു�
േണ്ടാഅവെയല്ലാം പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള
സംേയാഗത്തിൽ നിന്നാണുത്ഭവിക്കുന്നത്.

സാംഖ്യവും േയാഗവും തമ്മിൽ വിേശഷിെച്ചാരു വ്യത്യാ�
സവും ഗീത കാണുന്നില്ല. രണ്ടും കൂട്ടിേച്ചർത്തുെകാണ്ടാ�
ണ് പേലടത്തും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. േയാഗം ശരീരെത്ത�
യും മനസ്സിെനയും നിയന്ത്രിച്ചു കീഴടക്കാനാവശ്യമായ
സാധനകെളപ്പറ്റി ഊന്നിപ്പറയുന്നുഎന്നതാണ് മുഖ്യ�
മായ ഒരു വ്യത്യാസം.അപരിഗ്രഹത്തിലൂെട എല്ലാ
ആശകെളയുംആഗ്രഹങ്ങെളയും നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ട്
മനസ്സിെന കീഴടക്കാൻ േവണ്ടി ഏകാന്തതയിലിരുന്നു
ധ്യാനിക്കണെമന്ന് േയാഗംആവശ്യെപ്പടുന്നു. മനസ്സി�
െനയും പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങെളയും നിയന്ത്രിച്ചു കീഴടക്കാനാ�
വശ്യമായ സാധനകൾആത്മവിശുദ്ധിക്കത്യാവശ്യമാ�
ണ്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളബന്ധെത്തപ്പ�
റ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നസാംഖ്യെത്തയും ധ്യാനത്തിലൂെട
സ്ഥിരപ്രജ്ഞത േനടാനാവശ്യമായ േയാഗെത്തയും
ഒന്നായി കാണണെമന്ന് ഗീത പ്രേത്യകം എടുത്തുപറയു�
ന്നുണ്ട്: “സാംഖ്യവും േയാഗവും വ്യത്യസ്ത ചിന്താസരണി�
കളാെണന്ന് അജ്ഞന്മാർ മാത്രേമ കരുതൂ.ജ്ഞാനി�
കൾഅങ്ങെന കരുതുകയില്ല. രണ്ടിേലെതങ്കിലും ഒന്നു
സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രണ്ടിെന്റയും ഫലമനുഭവിക്കും. സാം�
ഖ്യവും േയാഗവും ഒന്നാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ
മാത്രേമ യാഥാർത്ഥ്യം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ”.

ഗീതയിൽസാംഖ്യെത്തക്കുറിച്ചും േയാഗെത്തക്കുറിച്ചും
ധാരാളമായി എടുത്തുപറയുന്നതിെന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�
െകാണ്ട് ഗാർേബ ഇങ്ങെനഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“സംഖ്യത്തിെലയും േയാഗത്തിെലയും സിദ്ധാന്തങ്ങളാ�
ണ് ഭഗവദ്ഗീതയിെല ഏതാണ്ടു മുഴുവൻ ദാർശനികചി�
ന്തകളുെടയും അടിസ്ഥാനം.അവേയാടു താരതമ്യെപ്പ�
ടുത്തുേമ്പാൾ േവദാന്തത്തിന് ഗീതയിൽ രണ്ടാംസ്ഥാ�
നേമയുള്ളൂ. സാംഖ്യെത്തക്കുറിച്ചും േയാഗെത്തക്കുറിച്ചും
പലയിടത്തും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. േവദാന്തെത്തക്കുറി�
ച്ചാകെട്ട, ഒരിടത്തു മാത്രേമ പറയുന്നുള്ളൂ. (XV. 15-ൽ)
അതുതെന്ന ഉപനിഷത്തിെല വചനങ്ങെളന്ന നില�
യ്ക്കു മാത്രം.അതിനാൽ,പരമ്പരാഗതമായി നമുക്കു ലഭി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഗീതയിൽ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ വഹിക്കുന്നപങ്കി�
െനക്കുറിച്ചും അേതാെടാപ്പം സാംഖ്യേയാഗവും േവദാ�
ന്തവും തമ്മിലുള്ള പഴയതിെനയും പുതിയതിെനയും
ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തരംതിരിച്ചു െകാണ്ടല്ലാെത പരിഹരി�
ക്കാനാകാത്ത,ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും പര്യാേലാ�
ചിക്കുേമ്പാൾ േവദാന്തെത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ
ഭഗവദ്ഗീതയിെല മൂലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവയെല്ലന്ന്
െതളിയുന്നതാണ്. ഗീതെയ മതപരമായഅടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ പരിേശാധിച്ചാലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുെട ഭാഗത്തു�
നിന്നു െകാണ്ടു പരിേശാധിച്ചാലും ഒടുവിെലത്തിേച്ചരു�
ന്ന നിഗമനം ഇതു തെന്നയായിരിക്കും”.

9. പ്രകൃതിം പുരുഷംൈചവ വിദ്ധ്യനാദി ഉഭാവപി
വികാരാംശ്ച ഗുണംൈശ്ചവ വിദ്ധി പ്രകൃതിസംഭവാൻ

— ഭ. ഗീ. XIII. 19.
10. പ്രകൃേതഃ ക്രിയമാണാനി ഗുൈണഃ കർമാണി സർവശഃ
അഹംകാരവിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യേത.

— ഭ. ഗീ. III. 27.
11. ഭ. ഗീ. III. 33.
12. ടി. XVIII. 14.
13. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി േദേവഷു വാ പുനഃ
സത്വം പ്രകൃതിൈജർമുക്തം യേദഭിഃ സ്യാത് ത്രിഭിർഗുൈണഃ

— ഭ. ഗീ. XVIII. 40.
14. പുരുഷഃ പ്രകൃതിേസ്ഥാഹി ഭുങ്ക്േത പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ.

— ഭ. ഗീ. XIII. 21.



       

4 ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെടസമന്വയം

ഭഗവദ്ഗീത മുഖ്യമായും ഭൗതികവാദചിന്താഗതികൾ�
ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എെന്നാന്നും ഇതിനർ�
ത്ഥമില്ല. േനെരമറിച്ചാണ്സ്ഥിതി. ഗീതയിൽ ഒന്നില�
ധികംസ്ഥലങ്ങളിൽസാംഖ്യെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു�
ന്നുെണ്ടന്നതുശരിതെന്ന. സാംഖ്യസൂത്രങ്ങളുെട കർ�
ത്താവായ കപിലന് ബഹുമാന്യമായ ഒരുസ്ഥാനം
നൽകെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നതും ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഗീതാ�
കർത്താവിെന്റ കയ്യിെലത്തിയേപ്പാേഴക്കും സാംഖ്യദർ�
ശനംആത്മീയവാദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രകൃതി
അെല്ലങ്കിൽ ഭൗതികസത്തഅനാദിയും അനശ്വരവുമാ�
െണന്നുംഎല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചു�
ണ്ടായത് എന്നും ഒരിടത്തുസമ്മതിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
മെറ്റാരിടത്ത് എല്ലാറ്റിെന്റയും —അേചതനപ്രകൃതിയുെട�
െയന്നേപാെല സേചതനപ്രകൃതിയുെടയും —സൃഷ്ടികർ�
ത്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണൻഅെല്ലങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ആെണ�
ന്നും എല്ലാം ഒടുവിൽ പരമാത്മാവിൽ െചന്നു ലയിക്കു�
െമന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. [15] “േലാകത്തിെന്റ കർതൃത്വ�
െത്തയും കർമ്മങ്ങെളയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ൈദവമല്ല;
കർമ്മങ്ങെളഅവയുെട ഫലങ്ങളുമായി േയാജിപ്പിക്കു�
ന്നതും ൈദവമല്ല.എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവിക�
മായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്” [16]എന്ന് ഒരിടത്തുപറയുന്നു.
അേതസമയത്ത് എല്ലാറ്റിനും പ്രേചാദനം നൽകുന്നത്
ൈദവമാെണന്നും പറയുന്നു. “എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള
കർമ്മങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനം പ്രകൃതിയാെണന്നും
താൻ (അെല്ലങ്കിൽ തെന്റആത്മാവ്)കർത്താവെല്ലന്നും
കാണുന്നവനാണ് ശരിക്കു കാണുന്നവൻ [17]എന്നും
ആത്മാവ് ഭൗതികമായ ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ്സ്ഥി�
തിെചയ്യുന്നെതന്നും സത്വരജസ്തേമാ ഗുണങ്ങളുെട സ്വാ�
ധീനത്താൽഅതുസംബന്ധിക്കെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു [18]
എന്നും ഒരിടത്തുപ്രസ്താവിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരിടത്ത് ഭൗ�
തികമായ യാെതാരു മാധ്യമത്തിെന്റയും സഹായം കൂ�
ടാെത നിലനിൽക്കുന്നആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ളപ്രാകൃ�
തവിശ്വാസെത്തപുനരുദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും പുരു�
ഷനും ഒരുേപാെലഅനശ്വരങ്ങളും നിത്യങ്ങളുമാണ്.
പേക്ഷ,പ്രകൃതിയുെട പരിണാമവിേശഷങ്ങൾഅനിത്യ�
ങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യവസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചൂട്,തണുപ്പ്,സുഖം, ദുഃഖം
മുതലായവയും അനിത്യങ്ങളാണ്. [19]പേക്ഷ,ആത്മാ�
വിനു മാറ്റമില്ല. പ്രകൃതിയുെട സ്വാധീനങ്ങളും പ്രവർത്ത�
നങ്ങളും അതിെന ബാധിക്കുന്നില്ല.അത് അനശ്വരമാ�
ണ്.അതിന് ജനനവും മരണവുമില്ല.ആവിർഭവിച്ചതി�
നുേശഷം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലഅത്.എെന്ത�
ന്നാൽ,അതിന് ആവിർഭാവമില്ല.അത് അനാദിയാണ്,
നിത്യമാണ്,അനശ്വരമാണ്. ശരീരം െകാല്ലെപ്പടുന്നു;
പേക്ഷ,ആത്മാവ് െകാല്ലെപ്പടുകയില്ല. “ആയുധങ്ങൾ�
ക്ക് അതിെന േഛദിക്കാൻ കഴിയില്ല;അഗ്നിക്ക് അതി�
െന കത്തിച്ചു കളയാനാവില്ല; െവള്ളത്തിന് അതിെന
നനയ്ക്കാനാവില്ല;കാറ്റിന് അതിെന ഉണക്കാനും കഴി�
യില്ല”. [20]ഇങ്ങെനെയാെക്കയുള്ളആത്മാവ് ഭൗതി�
കേലാകവുമായി ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നും ഗീത
തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു!

ഒരിടത്ത് ഗീത പറയുന്നു: “ആദിയിൽഎല്ലാ ജീവജാല�
ങ്ങളും (പഞ്ചഭൂതങ്ങളും)അവ്യക്തമായിരുന്നു. നാശമ�
ടയുന്നേതാെട അവ വീണ്ടുംഅവ്യക്തമായിത്തീരുന്നു.
ഇടയ്ക്കുള്ളഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അവ വ്യക്തമായി�
ത്തീരുന്നത്.അതുെകാണ്ട് വ്യസനിക്കാെനന്തിരിക്കു�
ന്നു?” [21]

ഗീതയിൽ വളെരേയെറ പ്രാധാന്യം നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച് സർവചരാചരങ്ങളുെടയും
ഉറവിടമായ മൂലപ്രകൃതിക്കാണ് അവ്യക്തെമന്നു പറയു�
ന്നത്.എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്കളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും
മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ പരിണാമവിേശഷങ്ങളാ�
ണ്.എന്നാൽ, മൂലപ്രകൃതിക്കു പുറെമ സ്വതന്ത്രമായി
കർമ്മേശഷിയില്ലാത്തപുരുഷനുംഅനാദിയായി നില�
നിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നുസാംഖ്യം സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. ഗീതയാ�
കെട്ട, ഒരിടത്ത് പരിണാമങ്ങൾക്കുവിേധയമാകാത്ത
ആത്മാവിെനേപ്പാലും അവ്യക്തത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി�
യിരിക്കുന്നു. “ആത്മാവ് അവ്യക്തവുംഅചിന്ത്യവും പരി�
ണാമങ്ങൾക്കുവിേധയമാകാത്തതുമാണ്” [22]എന്നാ�
ണതു പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിൽ —
േക്ഷത്രവും േക്ഷത്രജ്ഞനും തമ്മിൽ — ഉണ്ടായസം�
േയാഗത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ
സർവചരാചരങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത് എന്നും ഒരിടത്തു
പറയുന്നു. [23]അേതസമയത്തുതെന്നഎല്ലാറ്റിെന്റയും
ഉറവിടം ബ്രഹ്മമാെണന്നും പറയുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾ വി�
വിധങ്ങളായ േയാനികളിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
എല്ലാ േയാനികളിലും ബീജാവാപമുണ്ടാകുന്നത് ബ്രഹ്മ�
ത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രകൃതി മാതാവാെണങ്കിൽബ്രഹ്മ�
മാണ് ബീജപ്രദനായ പിതാവ്. [24] ജംഗമസ്ഥാവരങ്ങ�
ളായ സർവചരാചരങ്ങളും യാെതാന്നിൽ നിന്നുണ്ടാ�
േയാ അതിെന സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂെട ഭജിക്കുന്നവന്
പൂർണ്ണത േനടാൻ കഴിയും. [25]

15. ഏതേദ്യാനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത്യുപധാരയ
അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രളയസ്തഥാ

— ഭ. ഗീ. VII. 6.
16. ന കർതൃത്വം ന കർമാണി േലാകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ�
ഫലസംേയാഗം സ്വഭാവസ്തുപ്രവർത്തേത.

17. ഭ. ഗീ. V. 14.
18. ഭ. ഗീ. XIV. 5.
19. ഭ. ഗീ. II. 14.
20. ന ജായേത മ്രിയേത വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാഭവിതാ വാ ന
ഭൂയഃ
അേജാ നിത്യഃ ശാശ്വേതാങ്കയം പുരാേണാ നഹന്യേത ഹന്യ�
മാേന ശരീേര

— ഭ. ഗീ II. 20.
ൈനനം ഛിന്ദതി ശസ്ത്രാണി ൈനനം ദഹതി പാവകഃ
നൈചനം േക്ലദയന്ത്യാേപാ ന േശാഷയതി മാരുതഃ

— ഭ. ഗീ. II. 23.
21. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത
അവ്യക്തനിധനാേന്യവ തത്രാ കാ പരിേദവനാ

— ഭ. ഗീ. II. 28.
22. അവ്യേക്തായ മചിേന്ത്യായമവികാേര്യായ മുച്യേത.

— ഭ. ഗീ. II 25.
23. ഭ. ഗീ. XIII. 26.
24. ഭ. ഗീ. XIV. 3, 4.
25. ഭ. ഗീ. XVIII 46.



       

5 വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ഇങ്ങെന വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ നി�
രവധി ആശയങ്ങെള കൂട്ടിയിണക്കാനാണ് ഗീതാകർ�
ത്താവ് ശ്രമിച്ചത്.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് വിവിധ
കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ചിന്തകന്മാർക്ക് താന്താങ്ങ�
ളുെട ചിന്താഗതികൾക്കും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കുമ�
നുസരിച്ച് ഭഗവദ്ഗീതെയ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
അൈദ്വതവാദികളും വിശിഷ്ടാൈദ്വതവാദികളും ൈദ്വ�
തവാദികളും യാെതാരുതരം േവദാന്തത്തിലും വിശ്വ�
സിക്കാത്ത മറ്റു ദാർശനികരും എല്ലാം ഭഗവദ്ഗീതയു�
െട വ്യാഖ്യാതാക്കളിലുൾെപ്പടുന്നു.എല്ലാവരും ഗീതെയ
ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായി അംഗീകരിച്ചു.എന്നിട്ട് താന്താ�
ങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളഅർത്ഥങ്ങൾഅതിൽ കെണ്ടത്താൻ
ശ്രമിച്ചു.

ഇങ്ങെന വിവിധാഭിപ്രായങ്ങൾ െവച്ചുപുലർത്തുന്നവർ
ഗീതെയ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽശ്രീ�
കൃഷ്ണനു തെന്നഎതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു േതാന്നു�
ന്നു. തെന്നആർഎങ്ങെന കാണാൻശ്രമിക്കുന്നുേവാ
അങ്ങെനപ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ താൻ തയ്യാറാെണന്ന്
അേദ്ദഹം തെന്നപ്രഖ്യാപിക്കുകയുമുണ്ടായി നിർഗുണ�
ബ്രഹ്മമായി കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ
നിർഗുണബ്രഹ്മമാണ്. സഗുണബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് കാണു�
ന്നെതങ്കിൽഅങ്ങെന. ജീവാത്മാക്കളുെട അധിഷ്ഠാന�
മായ പരമാത്മാവാെണങ്കിൽഅങ്ങെന. സർവജ്ഞ�
നും സർവശക്തനുംസർവാന്തര്യാമിയുമായ സർേവശ്വ�
രനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻഎന്നുവിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങ�
െനയും വിശ്വസിക്കാം. തെന്ന ഭജിക്കുന്നതിനുപകരം
മേറ്റെതങ്കിലും ശക്തിെയആരാധിക്കുന്നവനുെണ്ടങ്കിൽ
അവനും യഥാർത്ഥത്തിൽ തെന്നയാണ് ഭജിക്കുന്നത്
എന്നേദ്ദഹം പറയുന്നു. ഇങ്ങെനെയല്ലാമുള്ളശ്രീകൃഷ്ണൻ
െവറുെമാരു മനുഷ്യനായി അർജുനെന്റ േതരാളിെയന്ന
നിലയ്ക്കു പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരത്തിേനാ മനുഷ്യെന്റ പരി�
പൂർണ്ണതേയ്ക്കാആവശ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങെള സംബന്ധി�
ച്ചും കൃഷ്ണനു പിടിവാശിെയാന്നുമില്ല. ഏതു മാർഗ്ഗം േവ�
ണെമങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. പരമമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപി�
ക്കാൻജ്ഞാനമാർഗ്ഗവും കർമ്മമാർഗ്ഗവും ഭക്തിമാർ�
ഗ്ഗവും എല്ലാം ഫലപ്രദങ്ങളാണ്. ശങ്കരാചാര്യെരേപ്പാ�
െലയുള്ള ഗീതാവ്യാഖ്യാതാക്കൾജ്ഞാനമാർഗ്ഗമാണ്
ശരിെയന്നു വാദിച്ചു. രാമാനുജെനേപ്പാെലയും രാമാന�
ന്ദെനേപ്പാെലയുമുള്ള േവദാന്തികൾ ഭക്തിമാർഗ്ഗമാണ്
അംഗീകരിച്ചത്.ആധുനികകാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി,
ബാലഗംഗാധര തിലകൻ മുതലായആത്മീയവാദിക�
ളായ രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാർ കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിനാണ്
പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.



       

6 പുേരാഗമനവാദികളുെടആയുധം

വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയ ന്യായീകരിക്കാനും സനാതനമാ�
ക്കാനും െവമ്പൽ െകാണ്ട യാഥാസ്ഥിതികന്മാർെക്കന്ന�
േപാെല തെന്ന വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയയും ജാതിേമധാവി�
ത്വെത്തയും എതിർത്തസാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കൾക്കും
ഗീത പ്രേചാദനം നൽകിെയന്നത് വിചിത്രമായി േതാ�
ന്നാം.എന്നാൽ,അതിനുള്ളതാത്വികമായഅടിസ്ഥാ�
നവും ഗീതയിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. “ഈകാണുന്നസർവവും
ൈദവമാണ് എന്നുകരുതി എെന്നപ്രാപിക്കുന്ന മഹാ�
ത്മാക്കൾഅസാധാരണന്മാരാെണന്നും” [26] “എല്ലാ
ജീവജാലങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരുേപാെല വ്യാപിച്ചിരിക്കു�
ന്നു;എനിക്കുപ്രിയേനാ അപ്രിയേനാആയിആരുമില്ല;
എെന്ന ഭക്തിേയാെട ഭജിക്കുന്നവരിെലല്ലാം ഞാൻ
ഉണ്ട്” [27]എന്നും “നശ്വരങ്ങളായസർവചരാചരങ്ങ�
ളിലും അനശ്വരനായ പരേമശ്വരൻ സമരൂപത്തിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുെണ്ട” [28]ന്നും “ൈവവിധ്യപൂർണ്ണമാ�
യിസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായസർവചരാചര�
ങ്ങളിലും ഏകമായബ്രഹ്മമാണുള്ളത്;ആഏകമായ
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ വിസ്താരങ്ങൾ,അെല്ലങ്കിൽ പ്രകടിതരൂ�
പങ്ങൾ, മാത്രമാണ് സർവചരാചരങ്ങളും എന്നു മനസ്സി�
ലാക്കുന്നവൻബ്രഹ്മെത്തപ്രാപിക്കുന്നു” [29]എന്നും
മറ്റുമുള്ള ഗീതാവചനങ്ങൾ േനാക്കുക. “വിഭക്തങ്ങളായി
കാണെപ്പടുന്നസർവചരാചരങ്ങളിലും അവിഭക്തവും
അനശ്വരവും ഏകവുംആയ ഒരു ഭാവം” [30] മാത്രമാ�
ണുള്ളെതങ്കിൽസമുദായത്തിെല നാലു വർണ്ണങ്ങെള
വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ള�
ത്? േപാെരങ്കിൽ, “സ്ത്രീകൾക്കുംൈവശ്യന്മാർക്കും ശൂദ്ര�
ന്മാർക്കും മാത്രമല്ല,പാപേയാനികളിൽ ജനിച്ചവർക്കു�
േപാലും എെന്നആശ്രയിച്ചാൽ പരമമായ ലക്ഷ്യം പ്രാ�
പിക്കാൻ കഴിയു” [31] െമന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമായി�
ത്തെന്നപ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.എല്ലാ മനുഷ്യരി�
ലും ഒേര പരമാത്മാവാണ് പ്രേശാഭിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന�
െതങ്കിൽ പിെന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളഎല്ലാത്തരം
അസമത്വങ്ങളും അനീതിയാെണന്നുസമ്മതിേക്കണ്ടി�
വരും.എെന്തന്നാൽ, ഒരാൾ മെറ്റാരാെള േവദനിപ്പിക്കു�
േമ്പാൾ വാസ്തവത്തിൽ തെന്നത്തെന്നയാണ് േവദനിപ്പി�
ക്കുന്നത്. തെന്റആത്മാവും അന്യെന്റആത്മാവും ഒന്നു
തെന്നയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ പരേദ്രാഹത്തി�
നു മുതിരുകയില്ല.

മധ്യകാലെത്തസാമൂഹ്യപരിവർത്തനപ്രക്രിയകളിൽ
ഇത്തരംആശയങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് െചറുെതാന്നുമല്ല.
എല്ലാ മനുഷ്യരും —ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ബ്രാഹ്മണൻ
െതാട്ടു ചണ്ഡാളൻ വെരയുള്ളഎല്ലാവരും —ൈദവത്തി�
നു മുമ്പിൽസമന്മാരാെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് യഥാർത്ഥ
ൈദവഭക്തിയുള്ളവർഎല്ലാ മനുഷ്യെരയും സമന്മാരാ�
യി കണക്കാക്കണെമന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടാണ് രാ�
മാനന്ദനുേശഷമുണ്ടായ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാ�
ക്കന്മാർ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും മതവ്യത്യാസങ്ങൾ�
ക്കുെമതിരായി േപാരാടിയത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം മധ്യയു�
ഗത്തിെന്റഅവസാനഘട്ടത്തിൽഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
അടിത്തറയിളക്കാൻസഹായിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന് നമു�
ക്ക് പിന്നീട് പരിേശാധിക്കാം. ഗാന്ധി,അരവിന്ദേഘാ�
ഷ്,തിലകൻ മുതലായ േദശീയേനതാക്കന്മാർബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായി നടത്തിയസമരത്തിൽ
ഭഗവദ്ഗീത എത്രസുശക്തമായ ഒരാത്മീയായുധമായി�
രുന്നുഎന്നുനമുക്ക് കാണാം. േകരളത്തിൽ തെന്ന േവ�
ദാന്തവിശ്വാസിയായശ്രീനാരായണഗുരു ജാതിേമധാ�
വിത്വത്തിെനതിരായി ഇളക്കിവിട്ട സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ�
ത്തിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റ് എത്രസുശക്തമായിരുന്നുഎന്നത്
സുവിദിതമാണേല്ലാ.

ഇങ്ങെന,സ്വാമി വിേവകാനന്ദെന്റ വാക്കുകളിൽ, “ഉപ�
നിഷത്തുകളിൽ നിന്നു േശഖരിച്ചആത്മീയസത്യങ്ങളാ�
കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ െകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ട ഒരു പൂെച്ചണ്ട്”
മാത്രമായിരുന്ന ഭഗവദ്ഗീത നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട വാടാ�
െത നിലനിന്നുെവന്നു മാത്രമല്ല, മധ്യയുഗത്തിെലയും
ആധുനികകാലഘട്ടത്തിെലയും മതേനതാക്കന്മാർ,
സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കൾ, രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാർ
മുതലായവരുെടെയല്ലാം േമൽ ശക്തിയായസ്വാധീനം
െചലുത്തുകയും െചയ്തു.

26. ഭ. ഗീ. VII. 19.
27. സേമാഹം സർവഭൂേതഷു ന േമ േദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ
േയ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി േത േതഷു ചാപ്യഹം

— ഭ. ഗീ. IX. 29.
28. ഭ. ഗീ. XIII. 27. 28.
29. യദാ ഭൂതപൃഥഗ്ഭാവേമകസ്ഥമനുപശ്യതി
തതഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മസംപദ്യേത തദാ.

— ഭ. ഗീ. XIII. 30.
30. സർവഭൂേതഷു േയൈനകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷേത
അവിഭക്തം വിഭേക്തഷുതത്ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം

— ഭ. ഗീ. XVIII 20.
31. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ േയങ്കപി സ്യുഃ പാപേയാനയഃ
സ്ത്രീേയാ ൈവശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാേസ്തഽപി യാന്തി പരാം ഗതിം.

— ഭ. ഗീ. IX. 32.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ 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 അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 5

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
2. മന്ത്രവാദവും മതവും
3. തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
4. ഉപനിഷത്തുകൾ
5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
8. േലാകായതം
9. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടം

10. ൈജനദർശനം
11. സാംഖ്യദർശനം
12. ൈവേശഷികദർശനം
13. ന്യായദർശനം
14. േയാഗദർശനം
15. മീമാംസ
16. പ്രാചീനേവദാന്തം
17. ഭഗവദ്ഗീത
18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
19. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകൾ
20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തകർച്ചയും
21. ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
22. അൈദ്വതേവദാന്തം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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