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3
തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
പ്രാചീനാര്യന്മാർ ലൗകികജീവിതത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണ
തകളിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ േവണ്ടി വനാന്തരങ്ങളി
െല ഗുഹകൾ േതടിനടന്ന യതിവര്യന്മാരായിരുന്നില്ല.
പരബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിേയാ മരണാനന്തര ജീവിതെത്തപ്പ
റ്റിേയാ അല്ല ഐഹികജീവിതം പരിഷ്കരിേക്കണ്ടെത
ങ്ങെനെയന്നതിെനപ്പറ്റിയാണ് അവരേന്വഷിച്ചത്. ലൗ
കികതെയ അവർ തിരസ്കരിച്ചില്ല. ജീവിതെത്ത അതി
െന്റ പൂർണ്ണതയിലും ൈവവിധ്യത്തിലും അവരംഗീകരിച്ചു.
അവർ പരിഷ്കൃതരായിരുന്നു. എഴുത്തും വായനയുമില്ലാ
ത്ത നിരക്ഷരരായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ ജീവിതെത്ത
േസ്നഹിച്ചു. ജീവിതേത്താടുള്ള ആഭിമുഖ്യമാണ് അവർ
ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകെളയും എതിർപ്പുകെളയും േനരിടാനുള്ള
കരളുറപ്പു നൽകിയത്. എല്ലാത്തരം വിഘ്നങ്ങെളയും
തട്ടിത്തകർത്തു മുേന്നാട്ടു േപാകാനുള്ള വ്യഗ്രതയും ഭാ
വിയിലുള്ള ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങളിൽ
ഉടനീളം കാണാം.
“കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പുഴ ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സഖാക്കേള, ഒന്നിച്ചു കൂട്ടായി മുേന്നറുക!
തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു പുഴ കടക്കുക!

തിന്മകെളെയല്ലാം ഇവിെട വലിെച്ചറിഞ്ഞ്
നന്മയുെട ശക്തികളിേലക്ക് കടന്നുേപാവുക!” [1]
വഴിയിൽ നിർദയരായ ശത്രുക്കളുണ്ട്. അവെര
എതിർത്ത് േതാല്പിച്ചു മുേന്നറണം.
“അല്ലേയാ വീരന്മാേര, മുേന്നറി വിജയം േനടുക;
ഇന്ദ്രൻ നിങ്ങെള കാത്തു രക്ഷിക്കെട്ട;
നിങ്ങളുെട ബാഹുക്കൾ കരുത്തുള്ളവയാവെട്ട;
നിങ്ങൾ അധൃഷ്യരായിത്തീരെട്ട”. [2]
ജീവിതസമരത്തിൽ വിജയം േനടാനുള്ള അടങ്ങാത്ത
ആഗ്രഹം, കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ആത്മവി
ശ്വാസം, ആയുധങ്ങേളാടുള്ള മതിപ്പ് — ഇവയായിരുന്നു
അവരുെട ൈകമുതൽ. അവരുെട അമ്പും വില്ലും അനാ
ര്യന്മാരുേടതിേനക്കാൾ െമച്ചെപ്പട്ടതായിരുന്നു. േപാെര
ങ്കിൽ, അവർക്ക് േതരുകളും കുതിരകളുമുണ്ടായിരുന്നു.
അമ്പും വില്ലുമായി കുതിരപ്പുറത്തുകയറി അവർ ദസ്യുക്ക
െള ആക്രമിച്ചു. അവരുെട േകാട്ടകൾ തകർത്തു. കന്നു
കാലികെള അപഹരിച്ചു. പേക്ഷ, സാംസ്കാരികമായി
താരതേമ്യന കൂടുതലുയർന്ന നിലവാരത്തിെലത്തിയ
അനാര്യകുലങ്ങെള കീഴടക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. നീ
ണ്ടുനിന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും േശഷമാണ്
ആര്യന്മാർ സിന്ധുഗംഗാതടങ്ങളിൽ തങ്ങളുെട ആധിപ
ത്യം ഉറപ്പിച്ചത്.
1. ഋേഗ്വദം x: 53.8
2. ടി: x: 103.13.

















1 ൈദവവിശ്വാസത്തിെന്റ

ആവിർഭാവം

ആര്യന്മാർക്ക് അനാര്യന്മാരായ ആദിമനിവാസികെള
മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിശക്തികെളയും േനരിേടണ്ടിവന്നിരു
ന്നു. സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുെട േപ്രരകശക്തികൾ മാത്ര
മല്ല, പ്രകൃതിനിയമങ്ങളും അവർക്ക് അജ്ഞാതങ്ങളായി
രുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും െവളിച്ചവും ഇരുട്ടും െകാടുങ്കാറ്റും
െവള്ളെപ്പാക്കവും ഇടിയും മിന്നലും ജീവിതവും മരണവും
— എല്ലാം അവരിൽ അത്ഭുതവും അമ്പരപ്പുമുളവാക്കി.
പ്രകൃതിയുെട ദുർഗ്രഹങ്ങളും ദുരൂഹങ്ങളുമായ ഇത്തരം
പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് അവർ ദിവ്യമായ ഒരർത്ഥം കല്പിച്ചു
െകാടുത്തു. തങ്ങളുെട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ സ്വാ
ധീനം െചലുത്തിയ ഐഹികങ്ങളായ ബാഹ്യപ്രതിഭാ
സങ്ങെളല്ലാം അവരുെട കണ്ണിൽ അഭൗമശക്തികളാ
യിത്തീർന്നു. തങ്ങളുെട ആന്തരികശക്തികെളയും ഉൽ
കൃഷ്ടതകെളയും ഉൽക്കർേഷച്ചകെളയും ധർമ്മേബാധ
െത്തയുെമല്ലാം അവർ ഭാവനയിലൂെട െപരുപ്പിച്ച് ബാ
ഹ്യപ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസ
ങ്ങൾക്ക് ചിന്ത, വികാരം, േബാധം, പ്രജ്ഞ തുടങ്ങിയ ഗു
ണവിേശഷങ്ങളുെണ്ടന്നും മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകളുെട പരി
മിതി നികത്താൻ അവയ്ക്കു സാധിക്കുെമന്നും അവർ വി
ശ്വസിച്ചു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, അവർ പ്രകൃതിശ
ക്തികെള മാനവീകരിക്കാനും സ്വന്തം ആന്തരികശക്തി
കളുെട അന്യവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട മൂർത്തീകരണങ്ങളായി
അവെയ േനാക്കിക്കാണാനും തുടങ്ങി. ഋേഗ്വദത്തിെല
ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, സൂര്യൻ, േദ്യാവ്, മിത്രൻ, പർ
ജന്യൻ, മരുത്തുക്കൾ, വായു തുടങ്ങിയ േദവന്മാരും പൃ
ഥ്വി, സരസ്വതി, ഭാരതി, അദിതി തുടങ്ങിയ േദവികളും
ഈ മാനവീകരണപ്രക്രിയയുെട ഫലങ്ങളാണ്.
മനുഷ്യർെക്കന്നേപാെല തെന്ന േദവന്മാർക്കും രക്ത
ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും ഇന്ദ്രെന്റ മാതാപി
താക്കളാണ്. രുദ്രൻ മരുത്തുക്കളുെട പിതാവാണ്. അദി
തി ആദിത്യന്മാരുെട മാതാവാണ്. മനുഷ്യെരേപ്പാെല
തെന്ന േദവന്മാരും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടാണ്
ജീവിക്കുന്നത്. വരുണനും മിത്രനും അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പി
ക്കുകയും അഗ്നിയിലൂെട സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയും െച
യ്യുന്നു. വായുവിെന്റ സമ്പർക്കംെകാണ്ട് അഗ്നി കൂടുതൽ
പ്രകാശിക്കുന്നു. മനുഷ്യർെക്കന്നേപാെല േദവന്മാർക്കും
ഭക്ഷണം േവണം. പാലും മാംസവും ലഹരി പിടിപ്പിക്കു
ന്ന േസാമരസവും അവരിഷ്ടെപ്പടുന്നു. അവർക്ക് േസ്ന
ഹവും െവറുപ്പുമുണ്ട്. തങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്ന മനുഷ്യ
േരാട് അവർ ദയകാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുെട സ്വഭാവ
ഗുണങ്ങെളല്ലാം േദവന്മാർക്കുമുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസേമ
യുള്ളൂ: േദവന്മാരുെട ശക്തി മനുഷ്യരുേടതിേനക്കാൾ
എത്രേയാ വലുതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് െചയ്യാൻ കഴിയാ
ത്തത് െചയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതു നിയ
ന്ത്രിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. മനുഷ്യരുെട ഭാഗേധ
യങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കാനും മനുഷ്യർക്കാവശ്യമായ സം
രക്ഷണം നൽകാനും അവർക്ക് കഴിവുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന
കൾ െകാണ്ടും വഴിപാടുകൾ െകാണ്ടും പൂജാദി കർമ്മ
ങ്ങൾെകാണ്ടും അവെര പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക്
തങ്ങളുെട പരിമിതികെളയും അപൂർണ്ണതകെളയും തര
ണം െചയ്യാം.
അങ്ങെന ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ജീവനുള്ള വസ്തു
ക്കളായി സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടു. മലയും പുഴയും കാറ്റും െവ
ള്ളവും തീയും സൂര്യനും ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാം മാ
നവീകരിക്കെപ്പട്ടു. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം ഒരുതരം മാനുഷികബന്ധമായിത്തീർന്നു. ഈ
മാനവീകരണപ്രക്രിയയിൽ നിന്നാണ് ൈദവവിശ്വാസം
ആവിർഭവിച്ചത്.

















2 പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തിന്?
അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുമായി
ജീവിതാേയാധനത്തിനിറങ്ങിയ പ്രാചീനാര്യന്മാർക്ക്
ൈദവങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. ശത്രുക്കെള എതിർത്തു
േതാൽപ്പിക്കാൻ അവർ േദവന്മാരുെടയും േദവികളുെട
യും സഹായം േതടി. ഭൗതികജീവിതത്തിെല സുഖങ്ങൾ
ക്ക് േവണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യജ്ഞങ്ങൾ നട
ത്തുകയും െചയ്തു. ഋേഗ്വദം നിറെയ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥന
കളാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥന േകൾക്കുക:
“ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാരായ ദസ്യുക്കൾ

ചുറ്റുപാടു നിന്നും ഞങ്ങെള വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരാണ്;
െതറ്റായ നിയമങ്ങൾ െവച്ചുപുലർത്തുന്നവരാണ്;
അല്ലേയാ ശത്രുസംഹാരക!
ദാസെന്റ ആയുധങ്ങെള ഇടച്ചുതകർക്കുക!” [3]
ഇന്ദ്രേനാടുള്ള മെറ്റാരു പ്രാർത്ഥന:
“മുേന്നറുക, ശത്രുെവ േനരിടുക, ൈധര്യശാലിയാവുക,
നിെന്റ ഇടിെവട്ട് അജയ്യമാണ്;
ഇന്ദ്ര! പൗരുഷമാണ് നിെന്റ ബലം
വൃത്രെന ആട്ടിേയാടിക്കുക, നദികളുെട േമൽ
ആധിപത്യം േനടുക,
സ്വരാജ്യം ഉൽേഘാഷിക്കുക!
“വീര്യശക്തിയിൽ ഇന്ദ്രെന കവച്ചുെവക്കുന്ന
മെറ്റാരാെള ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ;

േദവന്മാർ അവനിൽ പൗരുഷവും പ്രതിഭയും
ശക്തിയും
എല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി െവച്ചിരിക്കുന്നു;
സ്വരാജ്യം ഉൽേഘാഷിക്കുന്നു!” [4]

ശത്രുക്കെള േതാൽപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും സഹാ
യിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ വീരപരാക്രമികളുെട മാതൃകാൈദവ
മാണ്, ശത്രുക്കളുെട മുമ്പിൽ മുട്ടു മടക്കാത്തവനാണ്,
പർവതങ്ങെള പിളർക്കുന്നവനാണ്, ദസ്യുക്കെള പിഴു
െതറിയുന്നവനാണ്, സർവശക്തനാണ്, രഥവീരന്മാ
രിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് (രഥിതമ), േജത്രിയാണ്. “ഇന്ദ്ര
െന്റ മുമ്പിൽ ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും നമസ്കരിക്കുന്നു, അവെന്റ
ശക്തിപർവതങ്ങെള വിറെകാള്ളിക്കുന്നു”. [5] അേത
സമയത്തുതെന്ന ഇന്ദ്രൻ ദയാശീലനാണ്, പിതാക്ക
ന്മാരിൽെവച്ച് പിതാവാണ്, (പിതൃതമ പിതൃണാം) നന്മ
െചയ്യുന്നവനാണ്, സംരക്ഷകനാണ്, “അല്ലേയാ ഇന്ദ്ര!
നിന്നാൽ സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന അശ്വങ്ങളുെട സഹായ
േത്താടുകൂടി ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കെള ആട്ടിേയാടിക്കെട്ട!”
എന്നും “ഇന്ദ്ര! നിെന്റ സംരക്ഷണംെകാണ്ട് ഉത്സാഹഭ
രിതരായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ള വജ്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ശത്രു
ക്കളുെട േമൽ വിജയം വരിക്കെട്ട” [6] എന്നും “ഇന്ദ്രൻ
ഭയങ്കരങ്ങളായ എല്ലാ ആസന്നവിപത്തുക്കെളയും തട
ഞ്ഞുനിർത്തെട്ട!” അവൻ അജയ്യനും സർവജ്ഞനുമാ
ണേല്ലാ” [7] എന്നും “സർവശക്തനും എല്ലാ ശത്രുക്ക
െളയും നശിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ഇന്ദ്രൻ ഏതിടത്തുനിന്നും
വരുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങെള സംരക്ഷിക്ക
െട്ട!” [8] എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഋേഗ്വദത്തിൽ
സുലഭമാണ്.
ശത്രുക്കെള പരാജയെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി മാത്രമല്ല, പ്രാ
ചീനാര്യന്മാർ ഇന്ദ്രെന്റ സഹായം േതടിയത്. ലൗകിക
ജീവിതെത്ത കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കാനാവശ്യ
മായ വിഭവങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും അവർ പ്രാർത്ഥനകൾ
നടത്തി. ഉദാഹരണത്തിന്,
“അല്ലേയാ ഇന്ദ്ര! േശ്രഷ്ഠങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങളും

ശക്തിയുള്ള മനസ്സും മഹത്തായ സുഭഗത്വവും
ധാരാളം സ്വത്തുക്കളും ശരീരാേരാഗ്യവും
സംഭാഷണചാതുരിയും സുദിനങ്ങളും
ഞങ്ങൾക്കു പ്രദാനം െചയ്താലും!” [9]
ആര്യന്മാരുെട മെറ്റാരു ൈദവമാണ് വരുണൻ. വരു
ണൻ പ്രാപ്തനും ശക്തനുമാണ്. ഭൂമിെയയും സ്വർഗ്ഗെത്ത
യും േവർതിരിക്കാൻ േവണ്ടി ആകാശെത്ത ഉയർത്തി
െക്കാണ്ടുവന്നത് വരുണനാണ്. നദികൾ സമുദ്രത്തിേല
െക്കാഴുകുന്നു; പേക്ഷ, സമുദ്രം കരകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നില്ല.
ഇത് വരുണെന്റ ശക്തിെയ കുറിക്കുന്നു. വരുണൻ േലാ
കത്തിെന്റ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നു; ജനങ്ങൾക്ക് സുഖവും
േക്ഷമവും നൽകുന്നു.
“വരുണൻ കാട്ടിൽ മരക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി;
വീടുകൾക്ക് ഓജസ്സും പശുക്കൾക്കു പാലും
ഹൃദയങ്ങൾക്കു വിേവകവും നൽകി;
ജലത്തിൽ അഗ്നിെയയും ആകാശത്തിൽ
സൂര്യെനയും
പർവതങ്ങളിൽ േസാമെത്തയും നിേക്ഷപിച്ചു”. [10]

മെറ്റാരു പ്രധാന ൈദവമാണ് അഗ്നി; തിയ്യിെന്റ ൈദ
വം. “അഗ്നിെയ ഞാെനെന്റ പിതാവായും ബന്ധുവായും
ഭ്രാതാവായും ചിരന്തന സുഹൃത്തായും കരുതുന്നു” [11]
എന്നാണ് ഒരു കവി പാടുന്നത്. അഗ്നിേയാടുള്ള ഒരു
പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങെനയാണ്:
“അല്ലേയാ, േതേജാമയ!

നീയാണ് ചിരഞ്ജീവിയായ സൂര്യെന
ആകാശയാത്രയ്ക്കു തയ്യാറാക്കിയത്.
നീ മനുഷ്യനു പ്രകാശം നൽകി.
അല്ലേയാ േജ്യാതിർമയ, നീ ജനങ്ങളുെട
െവളിച്ചമാണ്.
ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നീ സർവേശ്രഷ്ഠനും
സർവപ്രിയനുമാണ്.
ഗായകനായ എെന്റ േപരിൽ ദയ കാണിക്കുക.
എനിക്ക് ജീവൻ നൽകുക”. [12]

അഗ്നി െവളിച്ചത്തിെന്റ െവളിച്ചമാണ്; ശക്തനാണ്;
ഏതു ശത്രുവിെനയും േനരിടാൻ െകല്പുള്ളവനാണ്; പി
താവും സേഹാദരനും സുഹൃത്തും അതിഥിയും എല്ലാ
മാണ്. വിലപിടിച്ച നിധികൾ മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിയും ദീർ
ഘായുസ്സും ജീവൻ തെന്നയും നൽകാൻ അഗ്നിക്കു കഴി
വുണ്ട്. ഋേഗ്വദത്തിൽ ഇന്ദ്രെന കഴിച്ചാൽ പിെന്ന ഏറ്റ
വുമധികം േസ്താത്രങ്ങൾ അഗ്നിെയപ്പറ്റിയുള്ളവയാണ്.
തങ്ങളുെട ശരീരങ്ങൾക്കു േപാഷണം നൽകണെമന്നും
തങ്ങളുെട സന്താനങ്ങെളയും കന്നുകാലികെളയും കാ
ത്തുരക്ഷിക്കണെമന്നും തങ്ങൾക്ക് ധനവും സന്താനവും
ഭക്ഷണവുംെകാണ്ട് സുഖസമ്പന്നമായ ദീർഘായുസ്സ്
നൽകണെമന്നും ആര്യന്മാർ അഗ്നിേയാടഭ്യർത്ഥിക്കു
ന്നു. [13]
സൂര്യേനാടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങെനയാ
ണ്:
“േഹ സൂര്യ! അന്ധകാരെത്ത അകറ്റിക്കളയുകയും,

േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും െവളിച്ചം പരത്തുകയും െചയ്യുന്ന
നിെന്റ ഉജ്വലമായ പ്രകാശം ഞങ്ങളുെട ദാരിദ്ര്യെത്ത
യും സ്വാർത്ഥെത്തയും എല്ലാത്തരം േവദനകെളയും
ദൂരീകരിക്കെട്ട! അവിദ്യയുെട ദുഃസ്വപ്നങ്ങെള ഉച്ചാടനം
െചയ്യെട്ട!” [14]

ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും വരുണനും സൂര്യനും മാത്രമല്ല, പർ
വതം, നദി, പർജന്യൻ, ഉൈച്ചശ്രവസ്സ്, േധനു, േസാ
മം, ഋതു, രുദ്രൻ, പൃഥ്വി, ഉഷസ്സ് എന്നിങ്ങെന ആകാശ
ത്തിലും ഭൂമിയിലും ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി
മറ്റു ൈദവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സമ്പത്ത്, ദീർഘായുസ്സ്,
ഭക്ഷണം, ആേരാഗ്യം എന്നിവ ലഭിക്കാനും മഴ, കന്നു
കാലികൾ, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാനും
പ്രാചീനാര്യന്മാർ ആ ൈദവങ്ങേളാടു മാറിമാറി പ്രാർ
ത്ഥിച്ചു.
“അല്ലേയാ േദവാ! ഞങ്ങൾക്കു ശരീരേശഷി നൽകൂ;
ഞങ്ങളുെട വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കു ശക്തി നൽകൂ; ഞങ്ങ

ളുെട സന്താനങ്ങൾക്കും അനന്തരാവകാശികൾക്കും
ജീവശക്തിേയകൂ. അവെരല്ലാം ജീവിക്കെട്ട. അങ്ങു
ഞങ്ങൾക്കു ശക്തി നൽകുന്നവനാണ്”. [15]

ചിലേപ്പാൾ ഒേരസമയത്ത് ഒന്നിലധികം േദവന്മാേരാടും
അവർ കൂട്ടായി പ്രാർത്ഥിച്ചു:
“ആകാശവും ഭൂമിയും െവള്ളവും ഇന്ദ്രനും വായുവും
എല്ലാം ഞങ്ങളുെട പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിക്കെട്ട. എല്ലാം

കാണുന്ന സൂര്യെന്റ കീഴിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും യാ
െതാരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കെട്ട. ഞങ്ങൾ ദീർഘാ
യുസ്സുകളായിരിക്കെട്ട!” [16]

അകൃത്രിമത്വവും നിഷ്കളങ്കതയും തുളുമ്പുന്ന ഇത്തരം
പ്രാർത്ഥനകൾ യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളി
േച്ചാട്ടമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവ പ്രാചീനാര്യന്മാെര
കൂടുതൽ കർേമ്മാന്മുഖരാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ജീവിത
സമരങ്ങളിൽ വിജയം േനടണെമങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനക
ളും പൂജകളും മാത്രം േപാരാ, കഠിനമായ അദ്ധ്വാനവും
േവണം എന്നവർക്കറിയാമായിരുന്നു. എെന്തന്നാൽ,
മടിയന്മാെരയും കർമ്മവിമുഖെരയും േദവന്മാർക്കിഷ്ടമ
ല്ല. [17]
പ്രാചീനാര്യന്മാർ സമ്പത്തിനും സന്തതിക്കും ആേരാഗ്യ
ത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും േവണ്ടി െവമ്പൽ െകാള്ളുന്ന
വർ മാത്രമായിരുന്നില്ല; ശക്തിക്കും വീര്യത്തിനും പുരുഷ
ത്വത്തിനും ഓജസ്സിനും േവണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തു
ന്നവർ മാത്രവുമായിരുന്നില്ല. സമഗ്രമായ ജീവിതത്തി
െന്റ പൂർണ്ണതയായിരുന്നു അവരുെട ലക്ഷ്യം. പ്രകൃതി
യുെട നിഗൂഢതകളിൽ അവർ സത്യെത്ത അേന്വഷിച്ചു.
അവർ സൗന്ദര്യെത്ത ആരാധിച്ചു. പരാക്രമത്തിെന്റ
പടഹധ്വനിയും വജ്രായുധത്തിെന്റ കാഠിന്യവും കുതിര
കളുെട കുളമ്പടിശബ്ദവുെമന്നേപാെല തെന്ന നിശബ്ദത
യുെട മാധുര്യവും “കല്യാണികളും സ്മയമാനസകളുമായ
േയാഷക”ളുെട കടാക്ഷവും യുവതിയുെട സൗന്ദര്യെത്ത
െവല്ലുവിളിക്കുന്ന ഉഷസ്സിെന്റ മേനാഹാരിതയും സ്ത്രീപു
രുഷ േപ്രമത്തിെന്റ വിശുദ്ധിയും മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന
ശിശുവിെന്റ പുഞ്ചിരിയും എല്ലാം ഋേഗ്വദകവിതകളിൽ
ഓളം െവട്ടുന്നതു കാണാം.
3. അകർമാ ദസ്യൂരഭി നീ അമന്തുരനയവ്രേതാ അമാനഷഃ
ത്വം തസ്യാമിത്രഹന്വ ധർ ദാസസ്യ ദംഭയ (ഋേഗ്വദം 22.8.)
4. േപ്രഹ്യഭീഹി ധൃഷ്ണുഹിന േത വേജ്രാ നിയംസേത,

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

ഇന്ദ്ര നൃമ്ണം ഹി േത ശേവാ ഹേവാ വൃത്രം ജയാ അേപാഅർച്ചന്നനു സ്വരാജ്യം …
നഹി നു യാ ദധീമസീന്ദ്രം േകാ വീര്യാപരഃ
തസ്മിന്നൃണമുതക്രതും േദവാ ഓജാംസി സം ദധുരച്ചന്നനു സ്വ
രാജ്യം
(ഋേഗ്വദം 1, 89, 3–15)
ഋേഗ്വദം II 12–13.
ഇന്ദ്രേത്വാതാസ ആവയം
വജ്രം ഘനാ ദദീമഹി
ജയേമ സംയുധീ സ്പൃധഃ. (ഋേഗ്വദം, 1,8,3).
ഇേന്ദ്രാ അങ്ഗ മഹദ്ഭയമഭീഷദപ ചുച്യവത്
സഹിസ്ഥിേരാ വിചർഷിണിഃ (ഋേഗ്വദം II 41, 10).
ഇന്ദ്ര ആശ്യാഭ്യസ്പരി സർവ്വാേഭ്യാ അഭയം കരത
േജാതാ ശത്രൂനിചർഷണിഃ. ഋേഗ്വദം II 41, 12).
ഇന്ദ്ര േശ്രഷ്ഠാനി ദ്രവിണാനി േധഹി
ചിത്തം ദക്ഷസ്യ സുഭഗത്വമേസ്മ
േപാഷം രയീണാമരിഷ്ടിം തനൂനൂം
സ്വാദ്മാനം വാചഃ സുദിനത്വമഹ്നാം (ഋേഗ്വദം II 21, 6).
വേനഷു വ്യന്തരീക്ഷം തതാന
വാജമർവതസുപയ ഉസ്രിയാസു
ഹൃത്സുക്രതും വരുേണാ അപ്സ്വഗ്നം
ദിവി സൂര്യമദധാേത്സാമമദ്രൗ (ഋേഗ്വദം V. 85, 2).
ഋേഗ്വദം VII. 7, 3.
ഋേഗ്വദം X. 150, 5.
ഋേഗ്വദം I. 3, 12; I. 15, 96.
/േയന സൂര്യ േജ്യാതിഷാ ബാധേസ തേമാ
ജഗച്ച വിശ്വമുദിയർഷി ഭാനുനാ
േതനാസ്മദ്വിശ്വാമ നിരാമനാഹുതിം
അപാമീവാമപ ദുഃഷ്വപ്ന്യം സുവ ഋേഗ്വദം X. 150, 5.
ഋേഗ്വദം III. 53, 28.
തം േനാ ദ്യാവാപൃഥിവീ തന്ന ആപ ഇന്ദ്രഃ
ശൃണന്തു മരേതാ ഹവം വചഃ
മാ ശുേന ഭൂമ സൂര്യസ്യ സന്ദൃശി
ഭദ്രം ജീവേന്താ ജരണാമശീമഹി ഋേഗ്വദം X. 37, 6.
നഋേത ശ്രാന്തസ്യ സഖ്യായ േദവാഃ (ഋേഗ്വദം IV. 33, 11.).

















3 സൂക്തങ്ങളും സംഹിതകളും
ഋേഗ്വദം ഒരു മതഗ്രന്ഥേമാ തത്വശാസ്ത്രഗ്രന്ഥേമാ അല്ല,
കവിതകളുെട സമാഹാരമാണ്. പേക്ഷ, അവ പ്രാചീ
നാര്യന്മാരുെട സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെളയും സാമൂഹ്യ
ബന്ധങ്ങെളയും സാംസ്കാരിക നിലവാരെത്തയും പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുെട ജീവിതരീതി എന്തായിരു
ന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അവരുെട മതവിശ്വാസങ്ങളും ചി
ന്തകളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും ഏതു തരത്തിലുള്ളവ
യായിരുന്നു എന്നും ഋേഗ്വദത്തിൽ നിന്ന് ഏെറക്കുെറ
മനസ്സിലാക്കാം.
പ്രാചീനാര്യന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ
എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കവിതാ
മയങ്ങളായ സൂക്തങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഉരുവിട്ടു കാ
ണാപ്പാഠം പഠിച്ചുറപ്പിക്കുകയല്ലാെത മറ്റു വഴിയുണ്ടായി
രുന്നില്ല. നമ്മൾ േവദങ്ങെളന്നു വിളിക്കുന്നത്, ഇങ്ങെന
തലമുറ തലമുറയായി വാക്കാൽ പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ടുേപാ
ന്ന സൂക്തങ്ങളുെടയും മന്ത്രങ്ങളുെടയും സമാഹാരങ്ങെള
യാണ്. ആ സൂക്തങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളുെമല്ലാം ഒേര കവി
യാൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഒേര കാലത്ത്, രചിക്കെപ്പട്ടവയല്ല.
പലരും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി രചിച്ച സൂക്തങ്ങൾ
പിന്നീട് സമാഹരിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. വിന്റർ
നിറ്റ്സ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടതുേപാെല ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ
രചിക്കെപ്പട്ട കാലത്തിനും പിന്നീടവ ഋേഗ്വദസംഹിത
എന്നേപരിൽ സമാഹരിക്കെപ്പട്ട കാലത്തിനുമിടയിൽ
ശതാബ്ദങ്ങൾ പലതും കടന്നുേപായിരിക്കണം.
ഇങ്ങെന േവദങ്ങൾ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തഴച്ചുവ
ളർന്നത്. ഋഷികേളാ പുേരാഹിതന്മാേരാ ആയി കരു
തെപ്പട്ട വ്യത്യസ്തകവികൾ േസ്താത്രങ്ങൾ രചിച്ചുപാടാൻ
തുടങ്ങിയ ഘട്ടമാണ് ആദ്യേത്തത്. പലരും പലേപ്പാ
ഴായി രചിച്ചവയും തലമുറ തലമുറയായി വാക്കാൽ പ്ര
ചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നവയുമായ ആയിരക്കണക്കിലുള്ള
ആ േസ്താത്രങ്ങെള ഋേഗ്വദം, സാമേവദം, യജുർേവദം,
അഥർവേവദം എന്നിങ്ങെന നാലു സംഹിതകളായി
സമാഹരിച്ചതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനു
തെന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളുെട ദൂരമുണ്ട്.
പത്തു മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഋേഗ്വദ
സംഹിതയിൽ ഒട്ടാെക 10,600 പാദങ്ങളടങ്ങിയ 1017
സൂക്തങ്ങളുണ്ട്. അേനകം സൂക്തങ്ങൾ സമാഹരിക്ക
െപ്പടാൻ കഴിയാെത വിസ്മൃതിയിൽ ലയിച്ചുേപായിട്ടു
െണ്ടന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു. സമാഹരിക്കെപ്പട്ട
േസ്താത്രങ്ങൾ തെന്ന ഒരു നൂറു െകാല്ലംെകാണ്ടു രചിക്ക
െപ്പട്ടവയാവാനാണിടയുള്ളെതന്ന് മാക്ക് െഡാെണൽ
പറയുന്നു. ഋേഗ്വദത്തിെല ആദ്യകാലഗീതങ്ങൾ ക്രി. മു.
1200-നും 1000-ത്തിനുമിടയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ളവ ക്രി. മു.
1000ത്തിനും 800നുമിടക്കും രചിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്ന്
മാക്സ് മുള്ളർ കരുതുന്നു. ഋേഗ്വദത്തിെല ഏറ്റവും പഴയ
ഗീതങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് 1200 െകാല്ലങ്ങൾെക്കങ്കിലും മുമ്പ്
രചിക്കെപ്പട്ടവയായിരിക്കണം എന്നാണ് റാപ്സെന്റ അഭി
പ്രായം. [18] ബാലഗംഗാതര തിലകനാകെട്ട, ക്രി. മു.
4500-നു മുമ്പുതെന്ന ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ നിലനിന്നി
രുന്നു എന്നു വാദിക്കുന്നു. രാധാകൃഷ്ണെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങളുെട കാലം ഏെറക്കുെറ ക്രി. മു.
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. [19] ഭാഷാപരവും ചരിത്ര
പരവുമായ െതളിവുകളും സാമൂഹ്യമായ ഉള്ളടക്കവും
പരിേശാധിച്ചാൽ രാധാകൃഷ്ണെന്റ അഭിപ്രായത്തിനാ
ണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തി എന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും.
ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിെലത്തുന്നതിന് മുൻപ് തെന്ന കുെറ
േസ്താത്രങ്ങെളങ്കിലും രചിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. പേക്ഷ,
ഭൂരിഭാഗം േസ്താത്രങ്ങളും സിന്ധുതീരപ്രേദശങ്ങളിൽ കു
ടിേയറിപ്പാർത്തതിനു േശഷമുണ്ടായവയാണ് എന്ന കാ
ര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എെന്തന്നാൽ, മലയും മരുഭൂമി
യും താണ്ടി ഭക്ഷണവും േമച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളുമേന്വഷിച്ച്
ഇന്ത്യയിെലത്തിയ പ്രാചീനാര്യന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട
കഠിനശ്രമത്തിലൂെട തങ്ങളുെട ഉൽപ്പാദേനാപകരണ
ങ്ങെളയും ജീവിതരീതിെയയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തിയ
െതങ്ങെനെയന്നും ഈ നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ
അവരുെട ആശയങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും വീക്ഷണ
ഗതികളിലും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലും എെന്തല്ലാം മാ
റ്റങ്ങളാണുണ്ടായത് എന്നും അവ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
18. E. G. Rapson: Ancient, India, P. 5.
19. S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. P. 37.

















4 േഗാത്രവ്യവസ്ഥയിെല

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ

സിന്ധുഗംഗാ തീരപ്രേദശങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആര്യന്മാർ രക്തബന്ധത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുലങ്ങളും േഗാത്രങ്ങളും ഗണ
ങ്ങളുമായിട്ടാണ് സംഘടിച്ചിരുന്നത്. അവർ കൂട്ടായി
അദ്ധ്വാനിക്കുകയും കൂട്ടായി ജീവിക്കുകയും െചയ്തു. േഗാ
ത്രത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളും സമന്മാരായിരുന്നു. ധനി
കദരിദ്രേഭദേമാ േമലാളർ കീഴാളർ വ്യത്യാസേമാ ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ഭരിക്കുന്നവനും ഭരിക്കെപ്പടുന്നവനുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. മഹാഭാരതത്തിെല ഭീഷ്മർ ഈ പ്രാചീനസാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥെയ ഇങ്ങെന അനുസ്മരിക്കുന്നു:
“രാജാവും രാജ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ശിക്ഷാവിധി
കളും ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ
ജനങ്ങളും ധർമ്മമനുസരിച്ച് പരസ്പരം സംരക്ഷിച്ചു”. [20]

എന്നാൽ മാർക്സും എംഗൽസും പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം
എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രാചീനേഗാത്ര വ്യവസ്ഥയ്ക്കു
ള്ളിൽ ക്രേമണ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി. ഉൽപ്പാദനശ
ക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായി സമുദായത്തിൽ
ഒരുതരം പ്രവൃത്തി വിഭജനം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.
ചിലർ പശുക്കെള േമച്ചുനടക്കുന്ന േഗാപാലന്മാർ, ചി
ലർ കൃഷിപ്പണിക്കാർ, ചിലർ ൈകേവലക്കാർ, ചിലർ
പുേരാഹിതന്മാർ, ചിലർ കവികൾ — ഇങ്ങെന ഒേര
േഗാത്രത്തിെല അംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഋേഗ്വദത്തിെല ഒരു
സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നതു േനാക്കുക:
“ഞങ്ങളുെട ചിന്തകൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. പ്രവൃത്തിക
ളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ആശാരി മരം മുറിക്കാനാഗ്രഹി
ക്കുന്നു. ൈവദ്യന് േരാഗങ്ങൾ േവണം. േസാമവുമാ
യി േദവന്മാെര ആരാധിക്കുന്നവെര കവി േസ്നഹിക്കു
ന്നു, ൈകേവലക്കാരൻ സ്വത്തുള്ളവെന ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
ഉണങ്ങിയ ചുള്ളിെക്കാമ്പുകൾ െകാണ്ടും പക്ഷികളുെട
തൂവലുകൾ െകാണ്ടും കല്ലുകൾ െകാണ്ടും പാറക്കഷണ
ങ്ങൾ െകാണ്ടും ആയുധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ഞാൻ കവി
യാണ്. എെന്റ അച്ഛൻ ൈവദ്യനാണ്. അമ്മ ഉരലിൽ
െനല്ലുകുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾ ഉള്ളവ
രാണ്. ഞങ്ങെളല്ലാവരും സ്വന്തം െതാഴിലുകെള, ഒരു
പശുവിെന എന്ന േപാെല, പിന്തുടരുന്നു. [21]

എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിച്ചുെകാണ്ടും സഹകരിച്ചു
െകാണ്ടുമാണ് ജീവിച്ചത്. കഴിവുള്ളവർ കഴിവില്ലാത്തവ
െരയും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ േനടാൻ കഴിഞ്ഞവർ ഭക്ഷ
ണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവെരയും സഹായിച്ചു. സ്വാർത്ഥ
വും ദുരയും മൃഗീയതകളായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടത്. ഋേഗ്വ
ദത്തിെല ഈ സൂക്തം ശ്രേദ്ധയമാണ്:
“മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ അനാവശ്യമായി സം
ഭരിച്ചുെവക്കുന്നു. ഇത് സത്യത്തിൽ അവെന്റ മരണമാ
ണ്. കാരണവന്മാർക്കും സഖാക്കൾക്കും െകാടുക്കാ

െത എല്ലാം സ്വയം തിന്നുതീർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാപ
ത്തിെന്റ അവതാരമാണ്”. [22]

പ്രവൃത്തിവിഭജനം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പു
േരാഗതിെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തി. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം
തെന്ന രക്തബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാ
ത്രവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ തലെപാക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയും പ്രവൃത്തി
വിഭജനവും ജനങ്ങളുെട കൂട്ടായ ജീവിതെത്ത ശിഥിലീക
രിക്കാനും സമൂഹത്തിെന്റ ഐക്യേബാധെത്ത ഛിന്നഭി
ന്നമാക്കാനും തുടങ്ങി. സഭ, സമിതി തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചുനിർത്താൻ
കഴിയാതായി. ഐക്യം നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള
ആഹ്വാനങ്ങൾ ഋേഗ്വദസംഹിതയിെല അവസാന ഭാ
ഗങ്ങളിലും പിന്നീടുണ്ടായ സംഹിതകളിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
പല രൂപത്തിലും ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്നതുകാണാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഋേഗ്വദത്തിെല പത്താം മണ്ഡലത്തി
ലുള്ള ഈ ആഹ്വാനം േനാക്കുക:
“ഒന്നിച്ചുേപാവുക, ഒന്നിച്ചിരുന്നു സംസാരിക്കുക,

നിങ്ങളുെട മനസ്സുകെളല്ലാം ഒരുേപാെലയാവെട്ട;
പണ്ട് േദവന്മാർ േയാജിേപ്പാെട ഹവിസ്സ്
പങ്കിെട്ടടുത്താസ്വദിച്ചതു േപാെല,
േയാജിച്ചു കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്തുക, നിങ്ങളുെട
സമിതി േയാജിപ്പുള്ളതാവെട്ട;
നിങ്ങളുെട മനസ്സുകൾ ഏകീഭവിക്കെട്ട; നിങ്ങളുെട
ചിന്തകൾക്ക് ഐകരൂപ്യമുണ്ടാവെട്ട;
േയാജിച്ചു പൂജകൾ നടത്തുക; നിങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം
ഒന്നാവെട്ട;
നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങൾക്കു േയാജിപ്പുണ്ടാവെട്ട;
നിങ്ങളുെട മനസ്സ് സമാനമാവെട്ട, എല്ലാവരും
േയാജിച്ചു സുഖമായിരിക്കെട്ട!” [23]
അവെനവിെട?
പേക്ഷ, ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിെല
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള നീക്കം െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േനെര
മറിച്ച്, കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ട
േപ്പാൾ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ഘടനയിലുമുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ േബാധമണ്ഡലത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാ
ക്കി. പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടി. സമ്പ
ത്തിെന്റയും ഐശ്വര്യത്തിെന്റയും ഉറവിടങ്ങളായി കണ
ക്കാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന എണ്ണമറ്റ പ്രകൃതിൈദവങ്ങളുെട സ്വാ
ധീനം കുറഞ്ഞു. ൈദവങ്ങളുേണ്ടാെയന്ന കാര്യം തെന്ന
സംശയിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും പ്രതാപശാലി
യായ ഇന്ദ്രെന്റ അസ്തിത്വം േപാലും േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു.
“പലരും പറയുന്നു, ഇന്ദ്രനിെല്ലന്ന്. ആരാണ് ഇന്ദ്രെന
കണ്ടിട്ടുള്ളത്?” എന്ന് ഒരു ഋേഗ്വദകവി േചാദിക്കുന്നു.
“ആരാണിന്ദ്രൻ? ആെരങ്കിലും അവെന കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?,

ഒരാൾ മെറ്റാരാേളാടു പറയുന്നു: ഇന്ദ്രനില്ല.
പിെന്ന നമ്മൾ ഏതു േദവനാണ് ഹവിസ്സർപ്പിേക്കണ്ട
ത്?” [24]
വിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ എല്ലാം നഷ്ടെപ്പട്ടു. അതി
നാൽ എങ്ങെനെയങ്കിലും വിശ്വാസം നിലനിർത്തുക
യാണാവശ്യം. വിശ്വാസമില്ലാത്തവെര വിശ്വാസമുള്ളവ
രാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഋേഗ്വദത്തിൽ കാണാം.
ഒരു സൂക്തത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“ആ പരാക്രമിെയപ്പറ്റി ആളുകൾ േചാദിക്കുന്നു: അവ
െനവിെട?

അവെനപ്പറ്റി അവർ ഇങ്ങെനയും പറയുന്നു: അവനില്ല
ശത്രുവിെന്റ സ്വത്തിെന, കളിക്കാരുെട പണയെത്ത
എന്നേപാെല അവൻ െവട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നു.
അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക. എെന്തന്നാൽ, അല്ലേയാ
മനുഷ്യേര, അവൻ ഇന്ദ്രനാകുന്നു. [25]

പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടിയ ഒരു കാലത്താ
ണ് ഇത്തരം ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ രചിക്കെപ്പട്ടത് എന്ന്
രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു:
“േചാദ്യം െചയ്യുക എന്ന മേനാഭാവം പലേപ്പാഴും മുന്നി
ട്ടുനിന്നു. സേന്ദഹവാദം പരന്നുപിടിച്ചു. മുകളിലുദ്ധരിച്ച
സൂക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഉദാ. ഋ ത 121; ത. 129) മന
സ്സിലാക്കാവുന്നതുേപാെല, ഈ കാലഘട്ടത്തിെല

ഭാരതീയൻ തെന്റ ൈദവങ്ങെളപ്പറ്റിയും എല്ലാറ്റിെന്റ
യും മൂലകാരണമറിയാനുള്ള സാദ്ധ്യതകെളപ്പറ്റിയും
അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, അവെന്റ സംശയം
പലേപ്പാഴും അംഗീകൃതങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങെളക്കുറി
ച്ചും തെന്റ ൈദവങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള പരിഹാസത്തി
െന്റ രൂപം ധരിച്ചു. അവെന്റ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളായ
ൈദവങ്ങളുെട നിലനില്പുേപാലും േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ൈദവവിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന
തെന്നയുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വാസത്തിന് ഇളക്കം തട്ടാ
ത്ത കാലത്ത് വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർ
ത്ഥന ആരും നടത്തുകയില്ലേല്ലാ”. [26]

എല്ലാമായ ഒന്ന്
സേന്ദഹവാദത്തിൽ നിന്ന് േകവലമായ അവിശ്വാസ
മല്ല, പുതിയ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് ആവിർ
ഭവിച്ചത്. അപ്പേപ്പാൾ ആരാധിക്കെപ്പടുന്ന ഏെതങ്കി
ലും ഒരു ൈദവത്തിന് മെറ്റല്ലാ ൈദവങ്ങളുെടയും കൂട്ടായ
ശക്തിയുെണ്ടന്നും ആ ശക്തിയാണ് എല്ലാ ൈദവങ്ങ
ളിലും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് എന്നും അതുെകാണ്ട് എല്ലാ
ൈദവങ്ങളും ഒന്നാെണന്നും വിശ്വസിക്കെപ്പടാൻ തുട
ങ്ങി. ഋേഗ്വദത്തിെല ചില സൂക്തങ്ങളിൽ ഈ മാറിയ
സങ്കല്പങ്ങളുെട പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാം. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, താെഴ െകാടുത്ത സൂക്തം േനാക്കുക:
“പലയിടത്തും കത്തുന്ന അഗ്നി ഒന്നാണ്; എല്ലായിട
ത്തും പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഒന്നാണ്; ഇതിെനെയ
ല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഉഷസ്സ് ഒന്നാണ്. ആ ഒന്നാണ്
ഇെതല്ലാം”. [27]

അഗ്നിയും സൂര്യനും വരുണനും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഒന്നാണ്; ഒേര ശക്തിയുെട വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്.
“അവർ അതിെന ഇന്ദ്രൻ, മിത്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി
എെന്നാെക്ക വിളിക്കുന്നു. അത് ദിവ്യങ്ങളായ ചിറകു
കേളാടുകൂടിയ സൂര്യനാണ്. കവികൾ ആ ഒന്നിന് പല
േപരുകൾ നൽകിെക്കാണ്ട് അതിെന അഗ്നി, യമൻ,
മാതരിശ്വൻ എെന്നല്ലാം വിളിക്കുന്നു. [28]
എല്ലാമായ ആ ഒന്ന് (തേദകം) എന്താണ്? “അറിവു
ള്ള ഋഷികേളാട് അറിവില്ലാത്ത ഞാൻ അറിയാൻ
േവണ്ടി േചാദിക്കുന്നു: അജാതമായ ആ ഒന്ന് എന്താ
ണ്? [29]
പ്രകൃതിയുെട നിഗൂഢതകെളപ്പറ്റിയും മനുഷ്യനും പ്ര
കൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാ
ക്കാൻ േവണ്ടി പ്രാചീനാര്യന്മാർ നടത്തിയ നിരന്തര
മായ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഋേഗ്വദം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.
ജീവിതെത്ത പൂർണ്ണവും ആനന്ദമയവുമാക്കാൻ േവണ്ടി
അവർ എല്ലാറ്റിെനപ്പറ്റിയും അേന്വഷിച്ചു. എല്ലാറ്റിെന്റ
യും മൂലകാരണമാരാഞ്ഞു. ജീവിതത്തിെന്റയും പ്രകൃ
തിയുെടയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും രഹസ്യങ്ങളറിയാൻ
െവമ്പൽ െകാണ്ടു. ജ്ഞാനതൃഷ്ണ അവെര അസ്വസ്ഥരാ
ക്കി. ഒരു ഋേഗ്വദകവി തെന്റ അസംതൃപ്തിെയ ഇങ്ങെന
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു:
“ഞാെനന്താണ്? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

മനസ്സിെന്റ നിഗൂഢശക്തിെകാണ്ട്
ഞാൻ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു”

മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േലാക
ത്തിൽ ഒന്നുംതെന്ന ശാശ്വതമല്ല. അനുനിമിഷം മാറി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ േലാകത്തിന്നപ്പുറത്ത് മാറ്റമില്ലാ
ത്ത, ശാശ്വതമായ എെന്തങ്കിലുമുേണ്ടാ? പ്രപഞ്ചത്തി
െന്റ പിന്നിലുള്ള ശക്തിേയതാണ്? എങ്ങെനയാണ് പ്ര
പഞ്ചമുണ്ടായത്?
20. ന ൈവ രാജ്യം ന രാജാസീ?

21.
22.

23.

24.
25.

ന്ന ച ദേണ്ഡാ ന ദണ്ഡിതഃ
ധർേമൈണവ പ്രജാഃ സർവാ
രക്ഷന്തി സ്മ പരസ്പരം.
— മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം
ഋേഗ്വദം 1. 113.
േമാഘമന്നം വീന്ദേത അപ്രേചേതാഃ
സത്യം ബ്രവീമി വധ ഇത്സ തസ്യ
നാര്യമണം പുഷ്യതി േനാ സഖായം
േകവലാേഘാ ഭവതി േകവലാദീ
— ഋേഗ്വദം ത 117 6.
സംഗച്ഛധ്വം സംവദധ്വം സം േവാ മനാംസി ജാനതാം
േദവാ ഭാഗം യഥാ പൂർേവ സംജാനാനാ ഉപാസേത.
സമാേനാ മന്ത്രഃ സമിതിഃ സമാനീ സമാനം മനഃ സഹ ചി
സ്ഥം ഏഷാം
സമാനം മന്ത്രം അഭിമന്ത്രേയ വഃ സമാേനന േവാ ഹവിഷാ
ജൂേഹാമി
സമാനീ വ ആകൃതിഃ സമാനാ ഹൃദയാനി വഃ
സമാനം അസ്തു േവാ മേനാ യഥാ വഃ സുസഹാസതി.
— (ഋേഗ്വദം X. 19, 2, 4.).
കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ വിേധമ.
— (ഋേഗ്വദം, II. 12, 5.; VIII. 103, 3, X. 121).
യം സ്മാ പൃച്ഛന്തി കുഹ േസതി േഘാരമുേതമാഹുർ ൈനേഷാ
അസ്തീേത്യനം
േസാ അര്യഃ പുഷ്ടീർവിജ ഇവാ മിനാതി ശ്രദൈസ്മ ധത്ത സ
ജനാസ ഇന്ദ്രഃ
(ഋേഗ്വദം II. 12.)

26. S. Radhakrishnan and Moore: A Source Book in Indian
Philosophy, P. 34.
27. ഏക ഏവാഗ്നിർ ബഹുധാ സമിദ്ധ ഏകഃ സൂേര്യാ വിശ്വമനുപ്ര

ഭൂതഃ
ഏൈകേവാഷാഃ സർവമിദം വിഭാേത്യകം വാ ഇദം വിബഭൂവ
സർവ്വം. (ഋേഗ്വദം, VII. 58, 2.)
28. ഇന്ദ്രം മിത്രം വരുണമഗ്നിമാഹൂരേഥാ ദിവ്യഃ സ സുപർേണാ
ഗരുത്മാൻ
ഏകം സദ്വിപ്രാ ബഹുധാ വദന്ത്യഗ്നിം യമം മാതരിശ്വാനമാ
ഹുഃ
— (ഋേഗ്വദം I. 164, 64).
29. ഋേഗ്വദം I. 164, 6.

















5 പ്രപേഞ്ചാൽപ്പത്തി
ഋേഗ്വദത്തിെന്റ അവസാനെത്ത മണ്ഡലത്തിൽ പ്രപ
േഞ്ചാൽപ്പത്തി െയക്കുറിച്ചുള്ള ചില ധീരമായ സങ്കല്പ
ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരിടത്ത് ഹിരണ്യഗർഭനിൽ
നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് എന്നുപറയുന്നു. ഹിരണ്യ
ഗർഭൻ തെന്ന പ്രജാപതിയായും സങ്കല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഹിരണ്യഗർഭൻ മാത്രേമ ഉണ്ടായി
രുന്നുള്ളൂ. ഹിരണ്യഗർഭൻ ഭൂമിെയയും സ്വർഗ്ഗെത്തയും
അതാതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഹിരണ്യഗർഭനിൽ
നിന്നാണ് സർവചരാചരങ്ങളും ഉണ്ടായത്. േലാകം മുഴു
വൻ ഹിരണ്യഗർഭെന മാനിക്കുന്നു. എല്ലാ ൈദവങ്ങളും
ഹിരണ്യഗർഭെന്റ കല്പനകളനുസരിക്കുന്നു. അതുെകാ
ണ്ട് ഹിരണ്യഗർഭനു മാത്രം ഹവിസ്സർപ്പിക്കുക. [30]
ഹിരണ്യഗർഭെനേപ്പാെലയുള്ള മെറ്റാരു പരമൈദവമാ
ണ് വിശ്വകർമാവ്. വിശ്വകർമാവാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങെളയും
ൈദവങ്ങെളയും സൃഷ്ടിച്ചത്. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാ
യത് വിശ്വകർമാവിൽ നിന്നാണ്. വിശ്വകർമാവ് സർ
വവ്യാപിയാണ്; എല്ലാ സുഖങ്ങളുെടയും ഉറവിടമാണ്.
അതുെകാണ്ട് വിശ്വകർമാവിെന വന്ദിക്കുക. [31]
മെറ്റാരിടത്ത് എല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാരണം ൈവവിധ്യ
പൂർണ്ണമായ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സമഗ്രതയുെടയും മനുഷ്യ
െന്റ കർേമ്മാന്മുഖതയുെടയും പ്രതീകമായ ഒരു പരമശ
ക്തിയായി സങ്കല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് വിരാട്
പുരുഷൻ. സാധാരണ മനുഷ്യന് രണ്ടു കാലുകളും രണ്ടു
കണ്ണുകളും ഒരു തലയും മാത്രേമയുള്ളൂ. പേക്ഷ, വിരാട്പു
രുഷന് ആയിരം തലകളും ആയിരം കണ്ണുകളും ആയി
രം കാലുകളുമുണ്ട്. സഹസ്രശീർഷനും സഹസ്രാക്ഷനും
സഹസ്രപാദനുമായ ആ േകവല മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ച
േത്തക്കാൾ വലുതാണ്. േലാകം അവെന്റ നാലിെലാരു
ഭാഗം മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള മുക്കാൽ ഭാഗം സ്വർ
ഗ്ഗത്തിലാണ്. നിലനിൽക്കുന്നെതല്ലാം ആ വിരാട്പുരു
ഷൻ മാത്രമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്തായിരു
ന്നുേവാ എന്താകാൻ േപാകുന്നുേവാ എല്ലാം വിരാട്പു
രുഷനല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. അന്നംെകാണ്ട് അവൻ
വളർന്നുവളർന്ന് അമൃതത്വം പ്രാപിക്കുന്നു. [32]
േദവന്മാർ ആ വിരാട്പുരുഷെന യജ്ഞകർമ്മത്തിെന്റ
ഉപാധിയാക്കി. അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയും
പ്രപഞ്ചവും സർവചരാചരങ്ങളും മനുഷ്യസമുദായത്തി
െല വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാം പരിണമിച്ചുണ്ടാ
യത്. വിരാട്പുരുഷെന്റ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് സൂര്യനുണ്ടാ
യി. മനസ്സിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ; വായിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രനും
അഗ്നിയും; പ്രാണനിൽ നിന്ന് വായു; നാഭിയിൽ നിന്ന്
അന്തരീക്ഷം; പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമി; െചവിയിൽ നി
ന്ന് ദിക്കുകൾ — ഇങ്ങെന എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു.
മനുഷ്യസമുദായത്തിെല വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുെട മൂല
കാരണവും വിരാട്പുരുഷനിൽ അർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. വിരാട്പുരുഷെന്റ വായിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും
ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയനും തുടകളിൽ നിന്ന്
ൈവശ്യനും പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശൂദ്രനും ആവിർഭവി
ച്ചു. [33]
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരിണാമപ്രക്രിയെയപ്പറ്റിയുള്ള ഈ
മേനാഹരമായ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു പന്തിേകടുണ്ട്. വി
രാട്പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നും
ആരംഭത്തിൽ വിരാട്പുരുഷനല്ലാെത മെറ്റാന്നുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല എന്നുംപറയുന്നു. പേക്ഷ, അേത സമയത്തു
തെന്ന, േദവന്മാർ ആ വിരാട്പുരുഷെന ഉപാധിയാക്കി
യജ്ഞം െചയ്തേപ്പാളാണ് സൃഷ്ടിപരിണാമങ്ങളുണ്ടായത്
എന്നുംപറയുന്നു. ആരംഭത്തിൽ വിരാട്പുരുഷൻ മാത്ര
േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ േദവന്മാർ എവിെടനിന്നു
വന്നു?
േദവന്മാരുെട ഇടെപടൽ കൂടാെതതെന്ന ഭൂമി, െവള്ളം,
അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട നീ
ണ്ടകാലെത്ത പരിണാമക്രമത്തിലൂെടയാണ് ൈവവിധ്യ
പൂർണ്ണമായ പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിച്ചത് എന്നു വ്യക്തമാ
ക്കുന്ന സൂക്തങ്ങളും ഋേഗ്വദത്തിൽ തെന്നയുണ്ട്. പഞ്ചഭൂ
തങ്ങൾ ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല, അനാദിയായി
നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. അവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നതുേപാെല, “മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്തവസ്തു
ക്കളുെടയും മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമ
ത്തിൽ അവർ (പ്രാചീനാര്യന്മാർ) പുരാതനഗ്രീക്കുകാെര
േപ്പാെല, െവള്ളം, വായു തുടങ്ങിയ മൂലധാതുക്കളിൽ നി
ന്നാണ് ൈവവിധ്യപൂർണ്ണമായ േലാകം ആവിർഭവിച്ചത്
എന്നു സങ്കല്പിച്ചു”. [34]
30. ഋേഗ്വദം X. 121, 110.
31. ടി X. 81, 82.
32. പുരുഷ ഏേവദം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം

ഉതാമൃതത്വേസ്യശാേനാ യദേന്നനാതിേരാഹതി.
— (ഋേഗ്വദം X. 90, 2)
33. ബ്രാഹ്മേണാസ്യ മുഖമാസീദ് ബാഹു രാജന്യഃ കൃതഃ
ഊരു തദസ്യ യൈദ്വശ്യഃ പദ്ഭ്യാം ശൂേദ്രാ അജായത.
— (ഋേഗ്വദം, X. 90, 2.)
34. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I.

















6 സൃഷ്ടിഗീതം
ഋേഗ്വദത്തിെല പത്താം മണ്ഡലത്തിലുള്ള സുപ്രസിദ്ധ
മായ സൃഷ്ടിഗീതം പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട ധീരവും അദമ്യ
വുമായ സത്യാേന്വഷണതൃഷ്ണയുെട മകുേടാദാഹരണമാ
ണ്. ആരംഭത്തിൽ അപാരവും അപരിേമയവും അനന്ത
വും അവ്യക്തവുമായ ഒരു സ്ഥിതിവിേശഷം മാത്രമാണു
ണ്ടായിരുന്നത്. ഇല്ലായ്മയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര
േമ ഉണ്മെയ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുേപാെല ഇല്ലാ
യ്മെയപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കണെമങ്കിൽ ഉണ്മ േവണം.
സത്തിെല്ലങ്കിൽ അസത്തുമില്ല ആദിയും അന്തവുമില്ല.
സ്ഥലകാലങ്ങളില്ല. രാവും പകലുമില്ല. അനശ്വരമായ
ആ ഒന്നുമാത്രം. ‘തേദകം’, ആ ഒന്ന് മെറ്റാന്നിെന്റയും
സഹായമില്ലാെത സ്വന്തം ശക്തിെകാണ്ട് സ്ഥിതിെച
യ്തു. ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസം കൂടാെത ശ്വസിച്ചു. അതല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമില്ല. അതുെകാണ്ട് അത്, ഇത് എന്ന വ്യത്യാ
സമില്ല. ആ ഒന്ന് അേനകമായി പരിണമിച്ചത് പുറെമ
നിന്നുള്ള ഏെതങ്കിലും ശക്തിയുെട പ്രവർത്തനത്തി
െന്റ ഫലമായിട്ടല്ല. ഒന്ന് അേനകമാവുകെയന്നത് ആ
ഒന്നിെന്റ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ്. ചലനവും മാറ്റവും
അപാരമായ ആ സ്ഥിതിവിേശഷത്തിെന്റ അവിഭാജ്യ
ഘടകങ്ങളാണ്. സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടികർത്താവുമില്ല. ൈദ
വങ്ങളുെട യാെതാരാവശ്യവുമില്ല. ആരംഭത്തിൽ യാ
െതാരു ൈദവവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാമരൂപങ്ങേളാടും
ൈവവിധ്യങ്ങേളാടും കൂടിയ പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിച്ചതി
നു േശഷമാണ് ൈദവങ്ങളുണ്ടായത്. അേപ്പാൾ ഭൂമിയും
സ്ഥാവരജംഗമരൂപങ്ങളിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും
പരിണമിച്ചുണ്ടായത് ഏതുവിധത്തിലാണ്? ആർക്കറി
യാം?
ഭാരതീയതത്വചിന്തയുെട വളർച്ചയിെല ഒരു സുപ്രധാന
ഘട്ടെത്തക്കുറിക്കുന്ന സൂക്തമാണിത്:
“അന്ന് അസത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, സത്തുമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല; വായുവുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനപ്പുറത്ത് ആകാശ
വുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; ഒളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നെതന്താണ്?
എവിെട? സംരക്ഷണത്തിൽ? അഗാധവും ഘനഗം
ഭീരവുമായ ജലപ്പരപ്പുണ്ടായിരുന്നുേവാ? മൃത്യുവുണ്ടായി
രുന്നില്ല, അമരത്വവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; രാപ്പകലുകളുെട
യാെതാരു ചിഹ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകമായ അത്
(തേദകം) സ്വയം ആന്തരികശക്തിെകാണ്ട് വായുവി
ല്ലാെത ശ്വാസം കഴിച്ചു”.

അതല്ലാെത അതിനപ്പുറത്ത് യാെതാന്നുമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല; അന്ധകാരത്താൽ ആവൃതമായ അന്ധകാരം. േവർ
തിരിക്കാനുള്ള അടയാളങ്ങെളാന്നുമില്ലാത്ത അത് ജല
മയമായിരുന്നു; അതിെന്റ ഉപപത്തി അമൂർത്തമായ ശൂ
ന്യതയാൽ ആവൃതമായിരുന്നു; സ്വന്തം മഹിമെകാണ്ടും
തപം െകാണ്ടും സത്തായിത്തീർന്നു. ആ ഏകത്തിൽ
ആദ്യം കാമം പ്രേവശിച്ചു; പിെന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് സർ
വപ്രഥമമായി ബീജം ഉൽപ്പന്നമായി.
ഋഷികൾ ഹൃദയപരിേശാധനയിലൂെട ബുദ്ധിപൂർവം
ആേലാചിച്ച് അസത്തിൽ സത്ത് കെണ്ടത്തി.
അവരുെട രശ്മികൾ അന്ധകാരെത്ത േഭദിച്ചുെകാണ്ട്
െവളിച്ചം പരത്തി. പേക്ഷ, ഏകമായ അത് മുകളിലായി
രുന്നുേവാ അേതാ താെഴേയാ? അവിെട സർഗ്ഗശക്തി
യായിരുന്നുേവാ? ബീജധാരിയായിരുന്നുേവാ? അതിനു
മഹിമകളുണ്ടായിരുന്നുേവാ? അതു പിന്നിലായിരുന്നു
േവാ? അേതാ മുമ്പിേലാ?
ആരാണ് അസന്ദിഗ്ധമായി അറിയുന്നവൻ?
മൂലകാരണെമെന്തന്നും സൃഷ്ടിയുെട ഉറവിടേമെതന്നും
ആർ പ്രഖ്യാപിക്കും? േദവഗണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുേശഷമു
ണ്ടായവയാണ്.
അേപ്പാൾ അത് എങ്ങെന ആവിർഭവിച്ചു എന്ന് ആർക്ക
റിയാം?
അതിെന ആർ സൃഷ്ടിച്ചു? അെല്ലങ്കിൽ ആർ സൃഷ്ടിച്ചി
ല്ല? ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന അതിനു മാത്രമറി
യാം. ഒരുപേക്ഷ, അതിനുമറിയില്ല. [35]
മേനാഹരമായ ഈ സൂക്തെത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട്
േഡാക്ടർ കുഞ്ഞൻ രാജ എഴുതുകയാണ്:
“ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന

ഒരാത്മാവിെന്റ യാെതാരു സൂചനയും ഇവിെട കാണു
ന്നില്ല. നാം കാണുന്നത് അനന്തത മാത്രമാണ്. ആ
അനന്തത ഐഹികജഗത്തിെല ഭൗതികവസ്തുക്കളാ
യും ക്രിയാശക്തികളായും രൂപെപ്പടുന്നു. ജീവശക്തി
ഒരു േകവലയാഥാർത്ഥ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക് അതിലടങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദം ഇവിെട പ്രകടമാണ്. സാംഖ്യ
ദർശനത്തിെല നിരീശ്വരവാദമാണിത്. േലാകത്തിെന്റ
ഗതിക്രമത്തിൽ ഒരു സ്രഷ്ടാവില്ല. ഏേതാ അനന്തത
യ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ജീവപരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്.
ആ അനന്തതയിൽ ജീവെന്റ ശക്തികൾ അടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു; മാറ്റങ്ങേളാടും ചലനങ്ങേളാടും കൂടിയ േലാകപ
രിണാമപ്രക്രിയ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. [36]

പ്രവൃത്തി വിഭജനവും വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും
ഋേഗ്വദസംഹിതക്ക് േശഷമാണ് മറ്റു സംഹിതകളുണ്ടാ
യത്. യാഗാദികർമ്മങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കാൻ പറ്റിയ
ഋേഗ്വദമന്ത്രങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു സമാഹരിച്ചതാണ്
സാമേവദസംഹിത. അതുേപാെല യജുർേവദസംഹിത
യാഗച്ചടങ്ങുകൾക്കിടയിലുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളുെട സമാഹാരമാണ്. ഉപാസനാ
േസ്താത്രങ്ങൾക്കു പുറെമ ആഭിചാരമന്ത്രങ്ങൾ, വശീക
രണ മന്ത്രങ്ങൾ മുതലായവയും മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകെള
പ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളും മറ്റുമടങ്ങിയ അഥർവേവദം
ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്ത സംഹിതയാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവിന്
മുമ്പ് രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ അവസാനത്തിേലാ
ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭത്തിേലാ രചിക്ക
െപ്പട്ടതാവാനാണിടയുള്ളത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.
മന്ത്രവാദത്തിെന്റ സ്വാധീനം അഥർവേവദത്തിൽ പ്രക
ടമാണ്. ശത്രുക്കെള നശിപ്പിക്കാൻ, കൃഷി നന്നാക്കാൻ,
വന്ധ്യത്വം മാറ്റാൻ, എന്തിന്, തലമുടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
േപാലും പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകളുെട വിശ
ദാംശങ്ങളും അതിൽ കാണാം. അനാര്യന്മാരായ ആദി
വാസികളുെട പ്രാകൃതങ്ങളായ ആചാരവിശ്വാസങ്ങളും
പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട ൈവദികപാരമ്പര്യങ്ങളും കൂടിേച്ചർ
ന്നുണ്ടായ ഒരു സവിേശഷസമ്പ്രദായം സാമൂഹ്യജീവി
തത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചതിെന്റ ഫലമാണിെതന്ന്
പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തി
ന്, കീത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ അഥർവേവദത്തിെല
യജ്ഞകാണ്ഡം പഴയ മന്ത്രവാദത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ
രൂപം മാത്രമാണ്.
സംഹിതകൾക്കു േശഷം രചിക്കെപ്പട്ട ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ
ൈവദികസാഹിത്യത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട രണ്ടാം ഘട്ട
െത്ത കുറിക്കുന്നു. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളുെട വിശദാംശെത്ത
പ്പറ്റിയും ജനങ്ങളനുഷ്ഠിേക്കണ്ട െപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങെള പറ്റി
യും യജ്ഞങ്ങളുെട ആന്തരാർത്ഥെത്തപ്പറ്റിയും എല്ലാം
അവ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങു
കൾക്കും യജ്ഞങ്ങൾക്കും വിപുലമായ പ്രചാരം ലഭിച്ച
ത് ബ്രാഹ്മണങ്ങളുെട കാലത്താണ്. മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുക
ളും യജ്ഞങ്ങളും വഴിയായി ലൗകിക ജീവിതെത്തയാ
െക നിയന്ത്രിക്കാനും അങ്ങെന ൈദവങ്ങളുെട ഇടെപ
ടൽ കൂടാെത തെന്ന ആശിച്ച കാര്യങ്ങൾ േനടാനും കഴി
യുെമന്ന വിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ച ഒരു കാലമായിരുന്നു
അത്. പുേരാഹിതന്മാരുെട പ്രാബല്യം മുെമ്പന്നേത്ത
ക്കാളുമധികം വർദ്ധിച്ചതും അക്കാലത്താണ്.
വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ഋേഗ്വദത്തിെന്റ കാലം മുതൽക്കു തെന്ന
നിലനിന്നു േപാന്നിട്ടുെണ്ടന്നും അതുെകാണ്ട് അത് സനാ
തനവും ശാശ്വതവുമാെണന്നും മറ്റും ചില പണ്ഡിതന്മാർ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യത്യസ്ത
ജാതികൾ ഒേര വിരാട്പുരുഷെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാെണന്നും അതുെകാണ്ട് സമുദാ
യത്തിെല േമലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങളും സ്ഥാന
ത്തിലും പദവിയിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അയിത്തം
തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാ
െണന്നും സ്വാമി ഭാരതീകൃഷ്ണതീർത്ഥൻ ഋേഗ്വദത്തിെല
പുരുഷസൂക്തെത്ത ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്നു. [37] പേക്ഷ, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞേപാെല,
പുരുഷസൂക്തത്തിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റിയല്ല പ്ര
തിപാദിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ,
ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ
െയയല്ല, പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിെന്റ പ്രാരംഭെത്തയാണ്
കാണിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സമഗ്രമായ ചിത്രീക
രണത്തിെന്റ ഭാഗെമന്ന നിലക്കാണ് സമുദായത്തിെല
പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങളുെട ആവിർഭാവെത്തപ്പറ്റി പറയു
ന്നത്. വിരാട്പുരുഷെന്റ വായിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും
പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശൂദ്രനും ആവിർഭവിച്ചു എന്നു പറയു
ന്നതിെന്റ അർത്ഥം ശൂദ്രന്മാർ ഒരു മർദ്ദിതവർഗ്ഗമായി
രൂപം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നല്ല. വിരാട്പുരുഷെന്റ
വായിൽ നിന്ന് അഗ്നിയും പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും
ഉണ്ടായി എന്ന് അേത സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ.
ഭൂമി അഗ്നിയുെട അടിമയാെണന്നും ഭൂമിെയ എങ്ങാനും
െതാട്ടുേപായാൽ അഗ്നി ശുദ്ധംമാറുെമന്നുമാേണാ ഇതി
െന്റ അർത്ഥം?
ഋേഗ്വദത്തിെന്റ കാലത്ത് പ്രവൃത്തിവിഭജനം ആവിർഭ
വിച്ചു കഴിഞ്ഞിേട്ടയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഒേര കുടുംബത്തി
െല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽത്തെന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്ര
വൃത്തികളിേലർെപ്പട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവർ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ േമലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങ
ളായിരുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ, സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി
േചരിതിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
പ്രവൃത്തിവിഭജനം എെന്നന്നും പ്രവൃത്തിവിഭജനം മാത്ര
മായി നിലനിന്നു എന്നല്ല ഇതിെന്റ അർത്ഥം. ഉൽപ്പാ
ദനശക്തികൾ വളരുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ൈകമാറ്റം
െചയ്യെപ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ആര്യന്മാരുെട
േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട അടിത്തറ തകർന്നു. സ്വത്തുക്കളു
െട വിതരണത്തിൽ മാറ്റം വന്നതാണ് മുഖ്യമായ കാര
ണം. ചിലർ കൂടുതൽ സ്വത്തുള്ളവർ, ചിലർ സ്വത്തില്ലാ
ത്തവർ. സ്വത്തില്ലാത്തവർക്ക് സ്വത്തുള്ളവെര ആശ്രയി
ച്ചു ജീവിക്കുകേയ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്നുവന്നു. സ്വത്തുള്ള
വർക്ക് സ്വത്തില്ലാത്തവരുെട അദ്ധ്വാനഫലമനുഭവിച്ചു
െകാണ്ട് പൗേരാഹിത്യവൃത്തിയിേലാ ബൗദ്ധികപ്രവർ
ത്തനങ്ങളിേലാ ഏർെപ്പടാൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചു. പ്രവൃ
ത്തിവിഭജനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായ ബ്രാഹ്മ
ണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു വർ
ണ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ അസമത്വങ്ങൾ പരന്നുപിടിക്കുകയും
അങ്ങെന വർണ്ണവ്യവസ്ഥ അടിയുറക്കുകയും െചയ്തത്
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്.
35. നാസദാസീേന്നാ സദാസീത്തദാനീം

നാസീദ്രേജാ േനാ േവ്യാമാ പേരാ യത്
കീമാവരീവഃ കുഹ കസ്യ ശർമ്മന്നംഭഃ
കിമാസീദ്ഗഹനം ഗഭീരം
ന മൃത്യുരാസീദമൃതം ന തർഹിന രാത്ര്യാ
അഹ്ന ആസിത് പ്രേകതഃ
അനീദവാതം സ്വധയാ തേദകം
തസ്മാദ്ധാന്യന്ന പരഃ കിം ചനാസ
തമ ആസീത്തമസാ ഗുള്ഹമേഗ്രഽപ്രേകതം
സലിലം സർവമാ ഇദം
തുച്ഛേയനാ ഭ്വപിഹിതം
യദാസീത്തപസസ്തട ഹിനാജായൈതകം
കാമസ്തദേഗ്ര സമവർതതാധി മനേസാ
േരതഃ പ്രഥമം യദാസീത്
സേതാ ബന്ധുമസതി നിരവിന്ദൻ
ഹൃദി പ്രതീഷ്യാ കവേയാ മനീഷാ
തിരശ്ചീേനാ വിതേതാ രശ്മിേരഷാമധഃ
സ്വിദാസീദുപരി സ്വിദാസീത്.
േരേതാധാ ആസന്മഹിമാന ആസൻത്സ്വധാ
അവസ്താത് പ്രയതിഃ പരസ്താത്
േകാ അദ്ധാ േവദ ക ഇഹ പ്രേവാചത്കുത
ആജാതാ കുത ഇയം വിസൃഷ്ടിഃ
അർവാേഗ്ദവാ അസ്യ വിസർജേനനാഥാ
േകാ േവദ യത ആബഭുവ
ഇയം വിസൃഷ്ടിർയത ആബഭുവ യദി
വാ ദേധ യദി വാ ന
േയാ അസ്യാധ്യക്ഷഃ പരേമ േവ്യാമൻ േത്സാ
അംഗ േവദ യദി വാ ന േവദ
— (ഋേഗ്വദം 10, 129)

36. C. Kunhan Raja: Post Philosophers of the Rigveda P. 230.
37. Swami Bharathi Krishna Thirtha: Sanatana Dharma.

















7 പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
പുേരാഹിത വൃത്തിയിേലർെപ്പട്ട ബ്രാഹ്മണർ മതചട
ങ്ങുകളുെട േമൽേനാട്ടം വഹിച്ചു. മന്ത്രകർമ്മാദികളിൽ
അവർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു. േവദമന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി
ഉച്ചരിക്കാനും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. േവദമന്ത്രങ്ങ
ളുെട അർത്ഥം വിവരിക്കാനുള്ള അവകാശം അവരുെട
കുത്തകയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് സമുദായ
ത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. അവരുെട
സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിച്ചു. ഭരണകാര്യങ്ങളിേലർെപ്പട്ട
ക്ഷത്രിയർക്കുേപാലും പുേരാഹിതന്മാെര ആശ്രയിേക്ക
ണ്ടിവന്നു. ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരുെട അനുഗ്രഹവും
പിന്തുണയും ഭരണത്തിെന്റ പാവനത്വത്തിനും സുസ്ഥിര
തയ്ക്കും ആവശ്യമായിരുന്നു.
പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട പ്രകൃത്യാരാധന വളെര ലളിത
മായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനകളുെടയും യാഗാദികർമ്മങ്ങ
ളുെടയും ആദ്യകാലെത്ത ലക്ഷ്യം േമാക്ഷമായിരുന്നി
ല്ല; ഐഹികജീവിതത്തിെല സുഖവും േക്ഷമവുമായി
രുന്നു; സന്താനങ്ങളുെടയും കന്നുകാലികളുെടയും മറ്റു
സ്വത്തുക്കളുെടയും അഭിവൃദ്ധിയും ശത്രുക്കെള എതിർ
ത്തു േതാൽപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി സംഭരിക്കലുമായിരുന്നു.
പുേരാഹിതന്മാർ എന്ന ഒരു പ്രേത്യക വിഭാഗം ആവിർഭ
വിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സമ്പത്തിനും ആയുരാേരാഗ്യസ
മൃദ്ധിക്കും േവണ്ടി ജനങ്ങൾ കൂട്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കു
കയും കൂട്ടായി യാഗകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയുമായിരുന്നു
പതിവ്. പ്രകൃതിപൂജക്കും പ്രകൃതിൈദവങ്ങെള വാഴ്ത്തു
ന്ന ഗീതങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ക്രമത്തിൽ
യജ്ഞങ്ങളുെട പങ്കുവർദ്ധിച്ചു. കാലാവസ്ഥ പ്രവചി
ക്കൽ, നഷ്ടം പറയൽ, അതിവൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അനാ
വൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും രക്ഷെപടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും
ചടങ്ങുകളും, വിളവർദ്ധനവിനു േവണ്ടിയുള്ള ബലികർ
മ്മങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം േനടാൻ േവണ്ടിയുള്ള
യാഗങ്ങൾ — ഇവെയല്ലാം മതത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘ
ടകങ്ങളായിത്തീർന്നു. നിശ്ചിതങ്ങളായ ചിട്ടകളും മുറ
കളുമനുസരിച്ച് െതറ്റാത്ത മേന്ത്രാച്ചാരണങ്ങേളാടുകൂടി
യജ്ഞം നടത്തിയാൽ ഇഷ്ടഫലസിദ്ധിയുണ്ടാവുെമന്ന
വിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ചു. യജ്ഞങ്ങളുെട േമൽേനാട്ടം
നടത്തുകയും മന്ത്രങ്ങൾ കൃത്യമായും ശരിയായും ഉച്ചരി
ക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകുകയും
െചയ്തുേപാന്ന ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ കൂടുതൽ കൂ
ടുതൽ പ്രബലന്മാരായിത്തീർന്നു. യജ്ഞങ്ങളുെട േമൽ
േനാട്ടം വഹിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർക്ക് ദാനങ്ങളുെടയും
ദക്ഷിണകളുെടയും വഴിപാടുകളുെടയും രൂപത്തിൽ ധാ
രാളം സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങെന
ആത്മീയമായി മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമാ
യും അവർ സമുദായത്തിെന്റ േമൽ ആധിപത്യം േനടി.
ചുരുക്കത്തിൽ, ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ ഇഹേലാക
ത്തിെല കാണെപ്പടുന്ന ൈദവങ്ങളായി മാറി. ശതപഥ
ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പായുന്നതു േനാക്കുക:
“യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുതരം ൈദവങ്ങളുണ്ട്. ൈദവ
ങ്ങൾ തീർച്ചയായും ൈദവങ്ങൾ തെന്ന. പുണ്യമന്ത്ര
ങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മ
ണരാവെട്ട, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ൈദവങ്ങളാണ്.
യജ്ഞങ്ങൾ രണ്ടുതരമുണ്ട്. അഗ്നിയിൽ േഹാമിക്കു
ന്നവ ആദ്യംപറഞ്ഞ ൈദവങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ളവ
യാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്കു നൽകുന്ന ദാനദക്ഷിണകളാ
കെട്ട, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ൈദവങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നടത്തുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ്”.

















8 വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട ആരംഭം
ബ്രാഹ്മണങ്ങളുെട കാലെത്ത മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മു
മ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ടായി.
സാമൂഹ്യശക്തികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും വർണ്ണ
വ്യത്യാസങ്ങളുെട ആവിർഭാവത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാ
നകാരണെമെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭൂ
രിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങെള അനുസരണ
ശീലരാക്കി നിലനിർത്താൻ അവ സഹായിച്ചു. എെന്ത
ന്നാൽ, പൗേരാഹിത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വർണ്ണവ്യ
ത്യാസങ്ങളുെടയും േമലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങളുെടയും
അംഗീകരണമായിരുന്നു.
വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണെച്ച
ലവ് േവണ്ടിവന്നിരുന്നതുെകാണ്ട് അവ നടത്താൻ രാ
ജാക്കന്മാർക്കും സമുദായത്തിെല േമൽത്തട്ടിലുള്ള മറ്റു
സമ്പന്നന്മാർക്കും മാത്രേമ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. സാധാ
രണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങളാകെട്ട, പണെച്ചലവു കുറ
ഞ്ഞ പൂജാവിധികളും മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകളും െകാണ്ടു തൃ
പ്തിെപ്പട്ടു. എങ്കിലും പൗേരാഹിത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം
ജനങ്ങളുെട െപാതുവിശ്വാസമായിരുന്നു.
പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട പ്രകൃതിപൂജയും ലളിതങ്ങളായ യാ
ഗച്ചടങ്ങുകളും േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട ഐക്യെത്ത നില
നിർത്താനാണ് സഹായിച്ചത്. പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ
ആധിപത്യത്തിലുള്ള പുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും യജ്ഞകർ
മ്മാദികളുമാകെട്ട, വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള പുതിയ സാമൂഹ്യഘടനയുെട ഐക്യം നില
നിർത്താനുള്ള ഉപാധികളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങെനയാ
ണ് ക്രി. മു. ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട ലളിതമായ ൈവദികമതത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾക്കു ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചു
െകാടുത്ത സങ്കീർണ്ണമായ ബ്രാഹ്മണമതം ഉയർന്നുവന്ന
ത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട ആത്മീയാടിത്തറയായിരുന്നു
അത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ശക്തിെപ്പടുേന്താറും ബ്രാഹ്മണമ
തവും ശക്തിെപ്പട്ടു.
വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രഹ്മണർ മാത്രമല്ല ക്ഷത്രിയരും
ശക്തിെപ്പട്ടു. രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഴയ
േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യ
സ്തരാജാക്കന്മാരുെട കീഴിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മഗധ, േകാസലം തുടങ്ങിയ ഒട്ട
നവധി െചറിയ െചറിയ രാജ്യങ്ങൾ രൂപം പ്രാപിച്ചത്
ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. രാജാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളുെട
ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ സഹാ
യം ആവശ്യമായിരുന്നു.
കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലുകളും ൈകേവലകളും മറ്റും
അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങളുെട ൈകമാറ്റം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവ
ശ്യമായിത്തീർന്നു. രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലും രാജ്യങ്ങൾ
തമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ തു
ടങ്ങി. അേതാെട ൈവശ്യന്മാരുെട പ്രാധാന്യവും വർ
ദ്ധിച്ചു. ശൂദ്രരാകെട്ട, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, ൈവശ്യർ
എന്നീ മൂന്നു വർണ്ണക്കാരുെട ദാസന്മാരായിട്ടാണ് ജീവി
തം നയിച്ചത്.
ഈ വർണ്ണവിഭജനം ആരംഭത്തിൽ സാമൂഹ്യപുേരാഗ
തിെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്തത്. കൃഷിയും കച്ച
വടവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. കലയും സാഹിത്യവും തത്വചി
ന്തയും േജ്യാതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളും ജനങ്ങളു
െട മാനസിക നിലവാരെത്ത ഉയർത്തി.
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് േവദങ്ങളുെട അവ
സാനഭാഗങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പടുന്ന ആരണ്യകങ്ങളും
ഉപനിഷത്തുകളും രചിക്കെപ്പട്ടത്. ബ്രാഹ്മണങ്ങളുെട
അനുബന്ധങ്ങളാണ് ആരണ്യകങ്ങൾ. ൈവദികവിധി
കളുെടയും ൈവദികാചാരങ്ങളുെടയും യജ്ഞങ്ങളുെടയും
ഗൂഢാർത്ഥങ്ങെള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു േയാജിച്ച
വിധത്തിൽ അവ വിശദീകരിക്കുന്നു.
േവദങ്ങളുെട അവസാനഭാഗങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
ഉപനിഷത്തുകെള േവദാന്തം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.
അവ ഭാരതീയതത്വചിന്തയുെട വളർച്ചയിെല ഒരു പു
തിയ ഘട്ടെത്ത കുറിക്കുന്നു.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
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 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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

