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പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന

പ്രസാധനം

സി. അച്യുത�മ�നാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളു�ടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അ�താ�ടാപ്പം �ചർന്നു നിൽക്കുന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് �ക.

ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂ�ട ഇ�പ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണ�ത്താ�ട പ്രഭാതി�ന്റ ഒരു ചരിത്രനി�യാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുത�മ�നാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്ന�പ്പാൾ �ക.

ദാ�മാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതരത്തിൽമാർക് സിസ�ത്തയുംഇന്ത്യൻ

തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ചരിത്ര

വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം

വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഇവരു�ട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ടഈരംഗത്ത്

മു�ന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള �ക. ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ഒന്നാം വാല്യം

ഇ�പ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ �പാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതിക�ള�പ്പാ�ല

ത�ന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്ര�ത്യകിച്ച് ജനറൽ മാ�നജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡി�റ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണി�താമസ്

തുടങ്ങിയവ�രല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം �ക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും ത�ദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
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iv പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

�സ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതി�ന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണ�മന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. �ക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(�ചയർമാൻ & മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. �കരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

�വണ്ടിനടത്തിയപ്ര�ക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങ�ളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവ�ര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ �ക. ദാ�മാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘു�ലഖകളും, �ലഖനങ്ങളും

അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയ�യ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തി�ല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് �ക. ദാ

�മാദര�ന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു �കാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവ�ന്റ കണിക�പാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതി�ന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാ�മാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കു�മന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസ�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘു�ലഖ

കൾ ദാ�മാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താ�ണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘു�ലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

�ലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, �യശുക്രി

സ്തു �മാസ് �കായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘു�ലഖകളു�ട ആയിരക്കണക്കിനു �കാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘു�ലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘു�ലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ

ലക്കത്തി�ന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
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vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

�കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപക�നതാക്കളി�ലാരാ

ളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ് ക�ണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



�ക. ദാ�മാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

�കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടസ്ഥാപക �നതാക്കന്മാ

രി�ലാരാളാണ് ദാ�മാദരൻ.

തിരൂരി�ല പ്രശസ്തമായ കീ�ഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 �ഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാ�മാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാ�മാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. �കാഴി�ക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ട അ�ദ്ദഹ�ത്ത 23 മാസ�ത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട് സാമൂതിരി �കാ�ളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാ�മാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയ�പ്പാൾ �കാ�ളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നി�ഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ �ചർന്നു. �കായമ്പത്തൂർ ജയിലി�ലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലി�ല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ �പ്രംചന്ദ് ഉൾ�പ്പ�ട നിരവധി പു�രാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവി�ട�വച്ച് അ�ദ്ദഹം ബന്ധ�പ്പട്ടു. നാടി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും

വി�മാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണന്ന ദാ�മാദര�ന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ വി�മാച

നമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാ�മാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാളിക�ള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കി�ന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു.

1938-ൽ �പാന്നാനിയി�ലബീഡി�ത്താഴിലാളിസമരത്തി�ന്റനായകൻ �ക.

ദാ�മാദരനായിരുന്നു. ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു �ചയ്യാൻഎത്തിയ �പാലീസി�ന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. ദാ�മാദര�ന �പാലീസ് മർ

vii
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ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത �കട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ട�ത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

�പാലീസിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നസഹായം �ത�ടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്ര�ക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയി�ല �താ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �പാതു�യാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു�ചയ്ത �പാലീസ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ �താഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാന�മടുത്ത �യാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

�കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന ദാ�മാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ�ട്ട

�കാഴി�ക്കാട്ടുവന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാ�മാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. �ശഖർ, ദാ�മാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �ക

രള ഘടകത്തി�ന്റ രൂപീകരണസ�മ്മളനം പിണറായിയിൽ �ചർന്നത്.

�ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, പാർട്ടി �സ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, �ദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളി�ലല്ലാം ദാ�മാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാ�മാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന �നതാവായിരുന്നു

ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളു�ട മദ്ധ്യം മുതൽ �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, �കരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാ�മാദര�ന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തി�ന്റയും �തളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാ�മാദര�ന്റസംഭാവനകൾവില�പ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, �ചറുകഥ എന്നിവ�യല്ലാം ദാ�മാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തി�ല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട രചയിതാവ് ദാ�മാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ. 1934-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാ�മാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മു�ന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം �നതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തി�ന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാ�മാദരൻ �സവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട�താ�ട ദാ�മാദര�ന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ �നഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

�ജാഷി�യാ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രഗ�വഷണ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാ�മാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാ�മാദരൻ, മക്കൾ: �മാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണി�വഴ് സിറ്റിയി�ല
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ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് �പ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര �സനാനി, �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപക�ന

താക്കന്മാരി�ലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്ര�ക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാ

വാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ �പായ ദാ�മാദരൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയു�ട ആശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയു�ടയും ജനങ്ങളു�ടയും യഥാർത്ഥവി�മാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങള�ല്ലന്ന് അധികം �വകാ�ത അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. �കാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച�പ്പാൾ ദാ�മാ

ദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി നില�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതു�വദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് �കാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ത�ന്ന �കാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാ�മാദരൻ �ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാ�മാദര�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളി�ലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ �പായ�പ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യ�സാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാ�മാദരൻ �താഴിലാളിക�ള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കി�ല

ഓട്ടു �താഴിലാളികളു�ടയും �പാന്നാനിയി�ല ബീഡി �താഴിലാളികളു�ടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ളആ�ലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാ�ട്ട �കാഴി�ക്കാട്ട് വന്നു. ഘാ�ട്ടയു�ട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ �യാഗത്തിൽപ�ങ്കടുത്തവരി�ലാരാൾ ദാ�മാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. �ശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പ�ങ്കടു

ത്ത മറ്റു �നതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കരള ഘടകത്തി�ന്റ

x
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രൂപീകരണത്തിനു �വദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സംഘാട

കരി�ലാരാളും ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്ര�ക്ഷാഭകാരിയായ ദാ�മാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ച�യാ�ട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന �യാഗത്തിൽ

ദാ�മാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം �കാളിളക്കം ത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നി�രാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാ�മാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം �കട്ട് ആ�വശം�കാണ്ട്, സർ

സി. പി. �യാടുള്ള �രാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു�പാകു�മ്പാൾ

വഴിനീ�ള വിളക്കു കാലുകൾ�പാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

�കരളത്തിൽ മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാ�മാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും �സാഷ്യലിസവും, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘു�ലഖകളിലും മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അ�ദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചു�കട്ടില്ലാ�ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

�മാദര�ന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരു�ട പ്രചരണങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി �നരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅ�ദ്ദഹത്തിന്പ്ര�ത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “�യശുക്രിസ്തു�മാ�സ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘു�ലഖ ഇതി�ന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തക�രആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

ക�ളയും ദാ�മാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. �കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ട ആദ്യതലമുറക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാ�മാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാ�മാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തി�ന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാ�ര �ബാധ്യ�പ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾ�പ്പ�ടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തി�ന്റ �പതൃക�ത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം �ചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാ�മാദര�ന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യ�ന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. �കരളത്തി

�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നാണ് ദാ

�മാദര�ന്റ ‘�കരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്ര�വശിക, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക �മഖലകൾക്കുപുറ�മ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

�മാദരൻ കടന്നു�ചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് �ചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തി�ല ത�ന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

�പാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസ�മ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്ര�മയത്തിലും അവതരണത്തിലു�മല്ലാം അന്നുവ�ര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വ�ത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം �വദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാ�മാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാ�മാദരൻ രചി�ച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ദാ�മാദരൻ ന�ല്ലാരു പാർ

ല�മൻ�ററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയി�ലതാമസംപഠനത്തിനും ഗ�വഷണത്തിനുമാണ്അ�ദ്ദ

ഹം ഉപ�യാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ ഗ�വഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം �ദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അ�ദ്ദഹം �സവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനു�വ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാ�മാദര�ന്റ നിലപാ

ടുക�ളാട് വി�യാജിക്കുന്നവർ �പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

�കരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാ�മാദരൻ വഹിച്ചപങ്ക്

അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മു�ന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

�വളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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1
മണ്ണിനടിയി�ലഅത്ഭുതങ്ങൾ

ആര്യന്മാരു�ടആഗമന�ത്താടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രംആരംഭിക്കുന്നത് എന്നും

അതിനു മുമ്പുള്ള�തല്ലാം ഇരുട്ടുമൂടി കിടക്കുന്ന ചരിത്രാതീതകാലമാ�ണന്നും വിശ്വ

സിച്ചു�പാന്ന ചില ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടി�യ

റിപ്പാർത്തകാലം മുതൽക്ക് സനാതനവും ശാശ്വതവുമായ ഒരുസംസ്കാരം ഇവി�ട

നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്നും ഐഹികങ്ങളായ നിസാരതകളിൽ നി�ന്നല്ലാമക

ന്ന് വനാന്തരങ്ങളിലിരുന്നു ഫലമൂലകങ്ങൾ ഭുജിച്ചു�കാണ്ടു തപസ്സ് �ചയ്ത ഋഷി

പുംഗവന്മാരാണ് ആ സംസ്കാരത്തി�ന്റ ജനയിതാക്ക�ളന്നും അവർ വാദിച്ചു�പാ

ന്നു. എന്നാൽ, അടുത്തകാലത്തായി നടത്ത�പ്പട്ട ചരിത്രാ�ന്വഷണങ്ങളു�ടയും

ഉത്ഖനനഗ�വഷണങ്ങളു�ടയും മുമ്പിൽ ഇത്തരം വാദങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾ

ക്കും നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്, ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹികജീവിത

ത്തിൽനിന്നല്ലാ�ത വ്യക്തികളു�ട തപശ്ചര്യകളിൽ നിന്ന് യാ�താരുസംസ്കാരവും

�ലാകചരിത്രത്തി�ലാരിടത്തും ഇ�തവ�രയുണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്, ആര്യന്മാരു�ട

സംസ്കാരം ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി നിന്നിട്ടില്ല; ജനങ്ങളു�ട ഭൗതിക ജീവിതത്തി

ലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം അത് വളരുകയും മാറുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്,

ആര്യന്മാരു�ട സംസ്കാരം അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നസംസ്കാരവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടും

�കട്ടിപ്പിണഞ്ഞുമാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത്.

ആര്യന്മാർ വരുന്നതിന് എത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യ�യ്ക്കാരു ചരിത്രവും ഇന്ത്യ

യി�ല ജനങ്ങൾ�ക്കാരു സാമൂഹിക ജീവിതവും ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് സംശയത്തി

നിടയില്ലാത്തവിധം �തളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്ഖനന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട അടു

ത്തകാല�ത്ത ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി ഇന്ത്യയി�ല ആദിമനിവാസികളു�ട

ഭൗതികസംസ്കാരത്തി�ന്റ പല അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ അവ

ശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതിന് രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം �കാല്ല�ത്ത പഴക്കമു�ണ്ടന്ന് ചില

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർഅനുമാനിക്കുന്നു.

1 ശിലായുഗവും �ലാഹയുഗവും

ബലൂചിസ്ഥാൻ, സിൻഡ്, രാജസ്ഥാൻ, തിരു�നൽ�വലി തുടങ്ങിയ വിഭിന്നങ്ങ

ളായ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കല്ലു�കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പട്ട പ്രാകൃതങ്ങളായ

ചില ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ�നാട്ടത്തിൽ അവ �വറും കല്ലിൻകഷണ
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2 അദ്ധ്യായം 1. മണ്ണിനടിയി�ലഅത്ഭുതങ്ങൾ

ങ്ങളാ�ണ�ന്ന �താന്നൂ. എങ്കിലും, സൂക്ഷിച്ചു�നാക്കിയാൽ അവയിൽ മനുഷ്യ�ന്റ

�കപ്പാടുകൾ കാണാം. നമ്മു�ട പൂർവ്വികന്മാർ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉപ

�യാഗിച്ചആയുധങ്ങളാണവ.

ഇന്ത്യയി�ല അതിപ്രാചീനരായ ഈ ആദിമമനുഷ്യരു�ട ജീവിത�മങ്ങ�ന

യായിരുന്നു? അവർക്കു പിന്നീ�ടന്തു സംഭവിച്ചു? ആർക്കു�മാന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറ

യാൻ വയ്യ. എങ്കിലും അവരു�ട രക്തം ഇന്നും നമ്മു�ട ധമനികളിൽ ഒഴുക്കി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നനുമാനിക്കുന്നതിൽ �തറ്റു�ണ്ടന്ന് �താന്നുന്നില്ല.

ആയിരമായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പാണത്. �മഷീൻഗണ്ണുംആറ്റം �ബാംബുമി

ല്ല. കമ്പിത്തപാലുംആകാശവിമാനവുമില്ല. വൻകിട യന്ത്രങ്ങളുംസിനിമാശാലകളു

മില്ല — കഠിനവും ദുർഭരവുമായ ഒരു പ്രാകൃത ജീവിതമായിരുന്നുഅത് — പ്രകൃതി

ശക്തികളു�ടയുംകാട്ടു മൃഗങ്ങളു�ടയുംആക്രമണങ്ങളു�ട മുമ്പിൽനിസ്സഹായത�യാ

�ട ചൂളി�പ്പാകുന്ന ഒരു ദയനീയജീവിതം!.

എങ്കിലും, ആ പ്രാകൃതമനുഷ്യർ നിരാശരാവുക�യാ ജീവിതത്തിൽ നി�ന്നാളി

�ച്ചാടി�പ്പാവുക�യാ �ചയ്തില്ല. ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായഫലമൂലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാ

ദികളു�ട മാംസവും സമ്പാദിക്കുവാൻ അവർ ന�ന്ന വിഷമി�ക്കണ്ടിവന്നു�വന്നത്

ശരിയാണ്. എങ്കിലും അവർ ജീവിച്ചു. ജീവിത�ത്താടുള്ള പ്രതിപത്തി അവ�ര കർ

�മ്മാന്മുഖരാക്കി. പരുപരുത്ത കല്ലിൻകഷണങ്ങ�ള ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റി�ക്കാ

ണ്ട് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസ�ത്താടുകൂടി അവർ ചരിത്രത്തി�ന്റ പടിവാതിൽക്ക�ലക്ക് കൂ

ട്ടംകൂട്ടമായി മാർച്ച് �ചയ്തു.

�മ�ല്ല�മ�ല്ല തങ്ങളു�ടആയുധങ്ങ�ളഅവർ പരിഷ്കരിച്ചു. കല്ലിൻകഷണങ്ങ

�ള �ചത്തിമിനുക്കിയും മിനുക്കി കൂർപ്പിച്ചും കൂടുതൽ നല്ല ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി.

അങ്ങ�ന അവർ ജീവിതാ�യാധനത്തിൽ ഒരു പടികൂടി മു�ന്നാട്ടുവച്ചു. �ഗാർഡൻ

�ചൽഡി�ന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘പരിതഃസ്ഥിതികളു�ട �ന�രആക്രമണപ

രമായ ഒരു മ�നാഭാവം’ അവരിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി. അവർ ധാന്യങ്ങളും കായ്കനി

കളും കൃഷി �ചയ്യാനും മൺപാത്രങ്ങളും മരം �കാണ്ടുള്ള പലതരം സാമഗ്രികളും

ഉപ�യാഗിക്കാനും വില്ലും അമ്പുമുപ�യാഗിച്ച് കു�റക്കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങ

�ള �വട്ടയാടാനും പഠിച്ചു. ക്രമത്തിൽ ചില മൃഗങ്ങ�ള പിടിച്ച് �മരുക്കാൻ തുടങ്ങി.

പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട ജീവിതത്തിൽ അ�താരു വിപ്ലവമായിരുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങ�ള

ല്ലാമുണ്ടായത് ഏതാണ്ടു പതിനായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പാ�ണന്ന് ചില ഗ�വഷ

കന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

പരിഷ്കരിക്കാത്ത പരുപരുത്ത കല്ലിൻകഷണങ്ങ�ള ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപ

�യാഗിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന് പ്രാചീനശിലായുഗ�മന്നും കല്ലു�കാണ്ടു നിർമ്മിക്ക�പ്പ

ട്ട പരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന് നവീനശിലായുഗ

�മന്നുമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

പ്രാചീനശിലായുഗ�ത്തയും നവീനശിലായുഗ�ത്തയും പ്രതിനിധാനം �ചയ്യു

ന്ന ഒട്ടനവധി ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഇന്ത്യയു�ട നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നി

ന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല നർമ്മദാതീരങ്ങളിൽ നിന്നും പശ്ചിമ

ഘട്ടത്തി�ന്റ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പല ഉപകരണങ്ങളും പ്രാചീനശിലായു

ഗത്തി�ലപ്രാകൃത മനുഷ്യരുപ�യാഗിച്ചവയാണ്. ബല്ലാരി ജില്ലയിലും�മസൂരിലും

നടത്ത�പ്പട്ട ഗ�വഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നവീനശിലായുഗത്തി�ല മനുഷ്യരുപ�യാ

ഗിച്ച അ�നകം ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മിർസാപൂരിൽ നിന്ന് നവീന

ശിലായുഗത്തിൻ�റതായ ചില ശവകുടീരങ്ങൾ കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. �വട്ടയ്ക്കുള്ള
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പലതരം ആയുധങ്ങൾ, ഉളികൾ, �നയ്ത്തു തറികളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മൺപാത്ര

ങ്ങൾ മുതലായവയും കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളി�ന്മൽ �കാത്തിവരയ്ക്ക�പ്പട്ട

മനുഷ്യരു�ടയും മൃഗങ്ങളു�ടയും �വട്ടയാടലി�ന്റയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളും ശിലായുഗത്തി

�ല ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതിയി�ലക്ക് ചുഴിഞ്ഞു�നാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാ

ണ്. ഇന്നും നാമാവ�ശഷമായിട്ടില്ലാത്ത ചില �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ വില്ലും അമ്പും

കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി അടുത്തകാലം വ�രയും ശിലായുഗത്തിലാ

ണ് ജീവിച്ചു�പാന്നിട്ടുള്ളത്.

മ�റ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലു�മന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയിലും ആദിമനിവാസികൾ കല്ലു

�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണുപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിലവ �ലാഹം

�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. �ചമ്പു�കാണ്ടും പിച്ചള�കാ

ണ്ടുമുള്ള നാനാതരം പണിയായുധങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് �ലാ�ഹാപകരണങ്ങളി�ലക്കുള്ള

മു�ന്നറ്റം പ്രാചീനമനുഷ്യരു�ട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായ മ�റ്റാരു വിപ്ലവ�ത്ത

യാണ് കുറിക്കുന്നത്. �വടന്മാരു�ട കഷ്ട�പ്പട്ടു�കാണ്ടുള്ള പ്രാകൃതജീവിതത്തി�ന്റ

സ്ഥാനത്ത് കൃഷിപ്പണി, കന്നുകാലിക�ള �മയ്ക്കൽ, �ക�ത്താഴിലുകൾ എന്നിങ്ങ

�നവിവിധതരത്തിലുള്ളഉൽപ്പാദനങ്ങൾനടത്താനാവശ്യമായപ്രവൃത്തിവിഭജനം

ആവിർഭവിച്ചു. വ്യക്തികൾക്കും സമുദായങ്ങൾക്കും തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ഉൽപ്പന്ന

ങ്ങൾ�കമാറാ�മന്നായി. സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു. കൂട്ടായ ഉൽപാദനത്തിൻ�റയും

കൂട്ടായ ഉപ�ഭാഗത്തിൻ�റയുംഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വകാര്യസ്വത്ത് തല�പാക്കി. സമുദായത്തി�ല ചില വിഭാഗ

ക്കാർ സ്വത്തുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർസ്വത്തില്ലാത്തവരുമായിത്തീർന്നു.

2 സിന്ധുതട സംസ്കാരം

�ലാഹയുഗത്തി�ല ഏറ്റവും അത്ഭുതകരങ്ങളും ഏറ്റവും ആകർഷകങ്ങളുമായ സ്മാ

രകങ്ങൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാ�റ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇ�പ്പാൾ പാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചാബിൽ ലാ

�ഹാറിൽ നിന്ന് നൂ�റാളം നാഴിക �തക്കുപടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്നഹാരപ്പയിലും

�തക്കുഭാഗത്തായി കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് നൂറ് നാഴിക അക�ല കിടക്കുന്ന �മാഹൻ

ജദാ�രാവിലും നടത്ത�പ്പട്ട ഉത്ഖനന ഗ�വഷണങ്ങൾ അയ്യായിരം �കാല്ലങ്ങൾ

ക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാചീന �ലാകസംസ്കാരത്തി�ന്റ വിവിധ

വശങ്ങളി�ലക്ക് പുതി�യാരു �വളിച്ചം വീശിത്തന്നിരിക്കുന്നു. �മാഹൻജദാ�രാ

വിൽ നിന്ന് 400 നാഴികയിലധികം വടക്കുകിഴക്കായിട്ടാണ് ഹാരപ്പാ കിടക്കുന്നത്.

ഈ രണ്ടു പട്ടണങ്ങൾക്കുമിടയിലായി �ചറുതും വലുതുമായ മറ്റു നാൽപ�താളം

പട്ടണങ്ങളു�ടയും ഒട്ടനവധി ഗ്രാമങ്ങളു�ടയുംഅവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പിച്ചള�കാണ്ടും �ചമ്പു�കാണ്ടുമുള്ള മഴു, പിച്ചള �കാണ്ടുള്ള ഈർച്ചവാൾ, ഉളി,

മത്സ്യം പിടിക്കാനുള്ള ചൂണ്ടൽ, ക്ഷൗരക്കത്തികൾ, �ചമ്പു�കാണ്ടുള്ള വാളുകൾ,

പിച്ചള�കാണ്ടും �ചമ്പു�കാണ്ടുമുള്ള കുന്തങ്ങളും അമ്പുകളും, �ചമ്പുപാത്രങ്ങളും പി

ച്ചളപാത്രങ്ങളും തുലാസ്സുകളും തൂക്കക്കട്ടികളും — ഇങ്ങ�ന പലതും ഉത്ഖനനശാ

സ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലുൾ�പ്പടുന്നു.

�ലാ�ഹാപകരണങ്ങൾകുറ�ച്ചാന്നുമല്ല, ധാരാളമായിത്ത�ന്നകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടു

ണ്ട്. അതിനാൽ,അവ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു�കാണ്ടുവര�പ്പട്ടവയ�ല്ലന്നും ഇന്ത്യ

യിൽ ത�ന്ന ഉണ്ടാക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നും ന്യായമായി വിശ്വസിക്കാം.



4 അദ്ധ്യായം 1. മണ്ണിനടിയി�ലഅത്ഭുതങ്ങൾ

സിന്ധുനദീതീരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന ഈ ആദിമനിവാസികളിൽ പലരും

ആര്യന്മാർക്കു�പാലും അസൂയജനിപ്പിക്കത്തക്കവിധം ചുറ്റുപാടും മതിൽ�ക്കട്ടുക

�ളാടുകൂടിയ കൂറ്റൻ ഭവനങ്ങളിലാണ് പാർത്തിരുന്നത്. മതിൽ�ക്കട്ടുകളി�ന്മൽ

പ�ലടത്തും ഇനിയും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എഴുത്തുകളുണ്ട്.

വിസ്തൃതമായ �തരുവുകളും ഒറ്റവരിയിൽ നിരനിരയായി വീടുകളും �തക്കുവടക്കാ

യും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായും വിലങ്ങ�ന വൃത്തിയിൽ മുറിച്ചുകടക്കുന്ന സമാന്തരങ്ങ

ളായ �റാഡുകളും നിറഞ്ഞ �മാഹൻജദാ�രാ പട്ടണം നഗരാസൂത്രണത്തി�നാരു

മാതൃകയായിരുന്നു. ചളി�വള്ളം ഒട്ടുംത�ന്ന �കട്ടിനിൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ നഗ

രം ശുചിയാക്കി �വയ്ക്കാനുള്ള അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികളും �പാതു കളിസ്ഥലങ്ങളും

ഗ�വഷകന്മാരു�ട പരി�ശാധനയ്ക്കു വി�ധയമായിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടിക�കാണ്ടു പടുത്തു

ണ്ടാക്ക�പ്പട്ട വീടുകൾ ധാരാളം സ്ഥലസൗകര്യമുള്ളവയാണ്. അവയ്ക്ക് നല്ല വിശാ

ലമായ മുറ്റങ്ങളും കല്ലുപാകിയ കുളിമുറികളും �കാവണികളും �മൽത്തട്ടുകളുമുണ്ട്.

ഓ�രാ വീടിനും സ്വന്തമായി കിണറുണ്ട്. ചില കിണറുകളി�ല �വള്ളം ഇന്നും വറ്റി

യിട്ടില്ല! ഒരു പടുകൂറ്റൻ �കട്ടിടത്തിൽ ഖജനാമുറികളും ധാന്യ�ശഖരണത്തിനുള്ള

നിലവറകളും ക�ണ്ടത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പട്ടണത്തി�ന്റ മധ്യത്തിൽ ഒരു �ക്ഷത്രമു

ണ്ട്. അതിനു �താട്ടടുത്തുകാണുന്ന മ�റ്റാരു �കട്ടിടമായിരിക്കാം പു�രാഹിത�ന്റ

പാർപ്പിടം. ഹാരപ്പയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച സാമഗ്രികളിൽ 170 അടി നീളവും 130 അടി

വീതിയുമുള്ളതും ഇഷ്ടിക �കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പട്ടതുമായ ഒരു വലിയ നിലവറയും ചിത്ര

പ്പണിക�ളാടുകൂടിയ മൺപാത്രങ്ങളും മുകൾഭാഗത്ത് �ചമ്പുതകിടുകളടിച്ചിട്ടുള്ളഒരു

കാളവണ്ടിയു�ട കൂടും ചിലസ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും കല്ലുമാലകളും ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളും

മറ്റുമുൾ�പ്പടുന്നു.

ജനങ്ങളിൽ വലി�യാരു വിഭാഗം കാർഷികജീവിത�ത്തയാണവലംബിച്ചിരു

ന്നത്. നിലമുഴുതു ശരി�പ്പടുത്തുവാനുള്ള കലപ്പകളും മറ്റു കാർഷി�കാപകരണങ്ങ

ളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. �ചമ്പു�കാണ്ടും പിച്ചള�കാണ്ടുമുള്ള കലപ്പകളും മറ്റന

വധി കാർഷി�കാപകരണങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാർലി, �ഗാതമ്പ് മുതലായ

ധാന്യങ്ങളും വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനുള്ളപരുത്തിയും കൃഷി �ചയ്യാൻഅവർ പഠിച്ചിരുന്നു.

അവർക്ക് നല്ല �താട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങ�ള നിലനിർത്താൻ �വണ്ട

ത്രധാന്യം �താട്ടടുത്തുള്ളഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്നുതീർച്ചയാ

ണ്. �കായ്ത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാട്ടുപാടും, നൃത്തം വയ്ക്കും, മരവും മൃഗ�ത്താലുമുപ

�യാഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ �ചണ്ട�കാട്ടി ആഹ്ലാദിക്കും. അവരു�ട �കവിരുതു സൃഷ്ടിച്ച

�ചണ്ടയാണ് നമ്മു�ട നാട്ടിൽ ഇന്നുമുപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്.

ഈ പ്രാചീനനഗരങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ�വഷകന്മാർ ആട്,

പന്നി, ഒട്ടകം, ആന, കുതിര, എരുമ മുതലായ മൃഗങ്ങളു�ട എല്ലുകൾ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടു

ണ്ട്. ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുത�ന്ന നമ്മു�ട പൂർവ്വികർ മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തിയിരു

ന്നുഎന്ന് ഇത് �തളിയിക്കുന്നു. അവർപശു,എരുമ,ആട് എന്നീ മൃഗങ്ങളു�ട പാൽ

ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു�വന്നും നായ�യയും പൂച്ച�യയും വീട്ടുമൃഗങ്ങളായി �പാറ്റിവളർ

ത്തിയിരുന്നു�വന്നുംഗ�വഷന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. തീവണ്ടിക�ളാ �ലാറിക�ളാ

ഇല്ലാതിരുന്ന ആ പ്രാചീന കാലത്ത് കച്ചവടാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത

വാഹനമായിരുന്നു ഒട്ടകവും കുതിരയു�മ�ന്നാർ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. �മാഹൻജദാ�രാ

വി�ലയും ഹാരപ്പയി�ലയും ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ വ്യാപാരത്തിന്

പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചവടക്കാർ �താണിയുണ്ടാക്കി ദൂര�ദശങ്ങ
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ളി�ലക്കു യാത്ര �ചയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട ഫലസമൃദ്ധമായ ഭൂമിയും വിഭവങ്ങളും

അന്നുമുതൽക്കുത�ന്നഅന്യനാട്ടുകാ�രആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

�മാഹൻജദാ�രാ, ഹാരപ്പ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ കച്ചവടത്തി�ന്റയും �ക

�ത്താഴിലി�ന്റയും �കന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. �മാഹൻജദാ�രാവിൽ �കാട്ടാര�ത്താട്

സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ �കട്ടിടത്തിനടുത്തായി �ലാഹപ്പണിക്കുള്ള ഒരു

വർക്ക് �ഷാപ്പുണ്ട്. അതി�ന്റ �തക്കുഭാഗത്ത് മാർക്കറ്റ് കിടക്കുന്നു. കാർഷി�കാൽ

പ്പന്നങ്ങൾ�കമാറ്റം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ �കട്ടിടവുമുണ്ട്.

പരുത്തിയിൽ നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കുവാനും നൂലുപ�യാഗിച്ച് തുണി �നയ്യുവാനും

ഇന്ത്യയി�ല ആ പ്രാചീന നിവാസികൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. �മത്തരം പരുത്തി

നൂൽ�കാണ്ട് �ന�യ്തടുത്ത് ചുകപ്പ് ചായം മുക്കിയ ഒരു തുണിയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ

ഒരു�വള്ളിപ്പാത്രത്തിനകത്തുനിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻപരുത്തി �മസ

�പ്പാ�ട്ടമിയിൽ ‘സിന്ധു’എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പട്ടിരുന്ന�തന്നുംപിന്നീടത് ഗ്രീക്ക്

ഭാഷയിൽ ‘സിൻറൺ’ആയി മാറി�യന്നുംഎഡിൻബ�റാസർവ്വകലാശാലയി�ല

പുരാവസ്തു ഗ�വഷണാധ്യാപകനായസ്റ്റു�വർട്ട് പി�ക്ഷാട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ചിത്രപ്പണിക�ളാടുകൂടിയ, മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുക, പരുത്തിനൂലുപ�യാഗി

ച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ �നയ്യുക, ചൂള�വച്ച് ഇഷ്ടികകൾ നിർമ്മിക്കുക, ഭംഗിയുള്ള ആഭരണ

ങ്ങളുണ്ടാക്കുക — ഇങ്ങ�ന പലതരം �ക�വലകൾ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു.

ഗ�വഷകന്മാർ ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രപ്പണിക�ളാടുകൂടിയ മൺപാത്രങ്ങളും കളി

വണ്ടികളും മറ്റു കളി�ക്കാപ്പുകളും പിച്ചള�കാണ്ടു മ�നാഹരമായി �കാത്തിയുണ്ടാ

ക്കിയ നൃത്തരൂപങ്ങളുംആപ്രാചീനജനങ്ങളു�ട കലാപരമായ മു�ന്നറ്റ�ത്തയാണ്

�തളിയിക്കുന്നത്.

ഉത്ഖനനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട പരിശ്രമഫലമായി ലഭിച്ചഈസംസ്കാരാവശി

ഷ്ടങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിസ്സംശയമായി �തളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃതവും

അപരിഷ്കൃതവുമായ ജീവിതക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തി�ന്റ കാലഘട്ടത്തി�ല

ക്ക് ആദ്യമായി കാ�ലടുത്തുവച്ചവർ ആര്യന്മാരായിരുന്നില്ല; ആര്യന്മാർ വരുന്നതി

ന് മു�മ്പത�ന്ന സംസ്കാരത്തി�ന്റ ആരംഭ ദശയി�ലത്തിയ ആദിമ നിവാസികൾ

ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്രാവിഡന്മാർഎന്ന �പരിലാണവർ �പാതു�വഅറിയ

�പ്പടുന്നത്.

3 വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റആരംഭം

ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നഈപ്രാചീന ദ്രാവിഡരു�ട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥപ്രാ

കൃത കമ്യൂണിസ�ത്തക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു നിലയി�ലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്നാ

ണു ഹാരപ്പയു�ടയും �മാഹൻജദാ�രാവി�ന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്.

�ലാഹം �കാണ്ടുള്ള പണിയായുധങ്ങളും യുദ്ധസാമഗ്രികളും മറ്റുപകരണങ്ങളും മൃ

ഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തൽ, ജല�സചനപദ്ധതികളുപ�യാഗിച്ച് കൃഷി �ചയ്യൽ,

കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ട �ക�ത്താഴി

ലുകളും �ക�വലകളിലുമുള്ള �വദഗ്ധ്യം, പട്ടണങ്ങൾക്കുള്ളിലും പട്ടണങ്ങൾ

തമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള കച്ചവടം ഇ�തല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, സമുദായം

വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞതിന് �ശഷമുള്ള ഒരുസ്ഥിതിവി�ശഷ�ത്തയാണ്. ഉല്പാദ

നശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായുണ്ടായ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളു�ട വർദ്ധനവും

�വപുല്യവും സാമൂഹികാസമത്വങ്ങൾക്കും വർഗവിഭജനത്തിനും വഴി�തളിച്ചു കഴി

ഞ്ഞിരുന്നു.



6 അദ്ധ്യായം 1. മണ്ണിനടിയി�ലഅത്ഭുതങ്ങൾ

�കട്ടിടങ്ങളു�ട മട്ട് പരി�ശാധിച്ചാലും ഇതു വ്യക്തമാവും. ധനികന്മാർ, �ക

�വലക്കാരും �ചറുകച്ചവടക്കാരുമായ ഇടത്തരക്കാർ, അടിമകളും മറ്റു ദരിദ്രരും

— ഈ ജനവിഭാഗങ്ങൾ�ക്കല്ലാം പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം തരത്തിലുള്ള വീടുകളു

ണ്ട്. ധനികന്മാരു�ട വസതികൾക്കുമുമ്പിൽ കാവൽക്കാർക്കു �വണ്ടിയുണ്ടാക്ക

�പ്പട്ട പടിപ്പുരകൾ കാണാം. �വള്ളം �കാണ്ടുവന്ന് ചുറ്റുപാടുക�ള വൃത്തിയാക്കുന്ന

അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികൾ ധനികഭവനങ്ങളു�ട അരി�ക മാത്രമാണുള്ളത്. ദരിദ്ര

ന്മാർക്ക് അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികളും ജല�സചനസൗകര്യങ്ങളുമില്ല. പാത്രങ്ങളിൽ

�വള്ളം �കാരി�ക്കാണ്ടുവന്ന് ചില�പ്പാ�ളാ�ക്ക കഴുകി �വടിപ്പാക്കി�യന്ന് വരും;

അത്രമാത്രം.

ഏണസ്റ്റ് മ�ക്ക ‘സിന്ധുതട സംസ്കാരം’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറ

യുന്നു:

“ഈ ഉത്ഖനനങ്ങൾക്കിടയിൽ �ചറുതും വലുതുമായ അ�നകം വീടുകൾ കണ്ടുപി

ടിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പണക്കാരായസ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരു�ടയും കച്ചവടക്കാ

രു�ടയും വർഗ്ഗങ്ങളും, ധാരാളം �ക�വലക്കാരും, അസംഖ്യം അടിമകളും, അക്കാ

ലത്തുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് ഇത് �തളിയിക്കുന്നു”.

പട്ടണങ്ങളി�ല അഴുക്കുചാൽ വൃത്തിയാക്കുക, നിരത്തുകൾ ശുചീകരിക്കുക മുത

ലായ �ജാലിക�ളല്ലാം അടിമകളാണു �ചയ്തിരുന്നത്. മ�ക്കഅവ�ര ‘മുൻസിപ്പൽ

�ജാലിക്കാർ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബാബി�ലാണിയ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ പ്രാചീന

രാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയിലും ഭവനനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിക�ള

ല്ലാം അടിമകളു�ട അദ്ധ്വാനമുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് നടത്ത�പ്പട്ടിരുന്നത് എന്ന്

വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ �തറ്റില്ല.

വർഗവിഭജനമുള്ളിടത്ത് ഭരണകൂടവുമുണ്ടാവും. മർദ്ദിത വർഗ്ഗക്കാരു�ട പ്ര

�ക്ഷാഭങ്ങ�ള അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് എല്ലായിടത്തും

ഭരണകൂടങ്ങൾ �പാന്തിവന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രാചീ�നന്ത്യയിലും ഭരണകൂടമുണ്ടായിരുന്നു

�വന്ന് ഗ�വഷകന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭരണകൂടത്തി�ന്റസ്വഭാവ�മന്തായി

രുന്നു എന്നതി�നപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗ�വഷണങ്ങൾആവശ്യമായിരിക്കാം. സൂമറിലും

ഈജിപ്റ്റിലും അക്കാഡിലും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതു�പാലുള്ള �സ്വച്ഛാധിപതികളായ

ഭരണത്തലവന്മാരാണ് പ്രാചീ�നന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തി�പ്പാന്നത് എന്നു ചില

ഗ�വഷകന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സുപ്രസിദ്ധ ഗ�വഷക

നായ എം. വീലർ ‘ഇൻഡസ് സിവി�ല�സഷൻ’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ

പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“ഹാരപ്പയി�ല ഭരണത്തലവന്മാരു�ട അധികാരശക്തിയു�ട അടിത്തറ എന്തുത

�ന്നയായിരുന്നാലും ശരി — മതപരമായ ഘടകം അതിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നു�വ

ന്ന് ന്യായമായുംഊഹിക്കാം —സൂമറി�ലയുംഅക്കാഡി�ലയും പു�രാഹിതന്മാരു

�ടതിൽ നിന്നുവള�ര�യാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തതരത്തിലാണ്അവർ ഭരണം നട

ത്തി�പ്പാന്നത്.”

പൂർണവും �സ്വച്ഛാധിപത്യപരവുമായഅധികാരാവകാശങ്ങ�ളാടുകൂടിയ പു�രാഹി

തരാജാക്കന്മാരാൽഭരിക്ക�പ്പട്ടഒരുരാഷ്ട്രമായിരുന്നുഅ�തന്ന്പി�ഗ്ഗാട്ടുംഅഭിപ്രാ

യ�പ്പടുന്നു. �കാട്ടാരങ്ങളു�ട മതിൽ�ക്കട്ടുകളി�ന്മൽ �കാത്തി�യഴുത�പ്പട്ട �രഖ

കൾ വായിച്ചുമനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന�താടുകൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ �വളി

ച്ചം കിട്ടു�മന്നു നമുക്കാശിക്കാം.
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4 ആദിമനിവാസികളു�ട മതവും �ദവവും

ഇന്ത്യയി�ലഈപ്രാചീന നിവാസികളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള

വയായിരുന്നു? അവരു�ട�ദവങ്ങളു�ട സ്വഭാവ�മന്തായിരുന്നു?

പ്രാചീനശിലായുഗത്തി�ലപ്രാകൃതന്മാർആധുനികമനുഷ്യ�ര�പ്പാ�ലഈശ്വ

രനിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു തീർച്ചയാണ്. അവ�രാരി

ക്കലും ആത്മീയവാദികളായിരുന്നില്ല. പരബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റിയല്ല, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള

ഫലമൂലാദിക�ളപ്പറ്റിയും പക്ഷിമൃഗാദികളു�ട മാംസ�ത്തപ്പറ്റിയുമാണ് അവർ ചി

ന്തിച്ചിരുന്നത്. �ജാർജ്ജ് �താംസൺ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു:

“നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള കാടന്മാർക്ക് �ദവങ്ങളില്ല. പ്രാർത്ഥ

നക�ളപ്പറ്റി�യാ യാഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ അവർക്ക് യാ�താന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതു

�പാ�ല ത�ന്നപരിഷ്കൃതജനതകളു�ട ചരിത്രാതീതകാല�ത്തക്കുതുളച്ചുകടക്കാൻ

കഴിയു�മ്പാ�ഴല്ലാം �ദവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും യാഗങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു നിലവാ

രത്തിൽ നമ്മ�ളത്തി�ച്ചരുന്നു.

ഭൗതികജീവിത�ത്ത കൂടുതൽ കാമ്യവും കൂടുതൽ ആഹ്ലാദമയവുമാക്കുക — ഇതു്

ആയിരുന്നുപ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ടജീവി�താ�ദ്ദശ്യം. ഈജീവി�താ�ദ്ദശ്യമാണ്അവ

�ര കർ�മ്മാന്മുഖരാക്കിയത്. പ�ക്ഷ, ജീവിതം കഠിനമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് മാ

നുഷികമായകഴിവില്ലായ്മ�യനികത്താൻ �വണ്ടിക്രമത്തിലവർഅമാനുഷികമായ

ശക്തികളു�ടസഹായം �തടി. പ്രകൃതിയിൽകാണ�പ്പട്ടമരങ്ങ�ളയുംപക്ഷിമൃഗാദി

ക�ളയു�മല്ലാം അവർ തങ്ങ�ളക്കാൾ ശക്തിയുള്ള�ദവങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാ

ക്കിയത്. പ്രകൃതിശക്തിക�ള �ചാൽപ്പടിയിലാക്കാൻ സയൻസി�ന്റ സഹായമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടവർ പാട്ടുപാടുകയും നൃത്തം �വയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. �വ

ടപ്പണി�കാണ്ടു ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന അപരിഷ്കൃതജനങ്ങൾ ചില കാട്ടുമൃഗങ്ങ

�ളയും സർപ്പങ്ങ�ളയും പൂജിക്കുകയും അരയാൽമരം �പാലുള്ള വൃക്ഷങ്ങ�ളആരാ

ധിക്കുകയും തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തി

കൾവളരുകയും കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ�ദവങ്ങളു�ടസ്വ

ഭാവത്തിനും മാറ്റമുണ്ടായി. കാളിയും ഭഗവതിയും മറ്റും കുല�ദവങ്ങളായിത്തീർന്ന

ത്ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്.

ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും �മാഹൻജദാ�രാവിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ ഒട്ടനവധി

സ്ത്രീ പ്രതിമകൾ പ്രാചീ�നന്ത്യയു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളി�ലക്ക് �വളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്.

ഈ പ്രതിമകളിൽ ചിലത് കുട്ടികളു�ട കളിപ്പാട്ടങ്ങളായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, മുഴുവനും

അങ്ങ�നയാവാനിടയി�ല്ലന്നാണ് ഇന്ത്യയി�ല ഉത്ഖനനവകുപ്പി�ന്റ ഡയറക്ടർ

ജനറലായിരുന്ന സർ �ജാൺ മാർഷൽ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത്. ഒരു മൂർത്തിയു�ട

മടിയിൽ �ചറി�യാരു കുട്ടിയുണ്ട്. മ�റ്റാരു മൂർത്തി ഗർഭവതിയായ ഒരു സ്ത്രീ �ദവ

ത്തിൻ�റതാണ്. സന്താനലാഭത്തിനു�വണ്ടി സ്ത്രീകൾ അത്തരം മൂർത്തിക�ള പൂജി

ച്ചിരുന്നു�വന്നാണ് മാർഷൽ അനുമാനിക്കുന്നത്. ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് നഗ്നയായ

ഒരു സ്ത്രീ�ദവത്തി�ന്റ ബിംബം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാലുകൾ അകത്തി�വച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും ഒരു �ചടി മുളച്ച് �പാന്തിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാവണ

�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, കൃഷി നന്നാവണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഈ

�ദവി�യയാണ് പൂജിച്ചിരുന്നത്. �യാഗിക�ള�പ്പാ�ല പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്ന

മൂന്ന് ശിരസ്സുകളുള്ള ഒരു പുരുഷ �ദവത്തി�ന്റ ബിംബവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശിവ�ന്റ

പ്രതിമയാണ�തന്ന് മാർഷൽഊഹിക്കുന്നു. ശിവന് പുറ�മ മരം, �വള്ളം, തീ മുത
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ലായവയും നരി,ആന, �പാത്ത് മുതലായവ�യയുംഅവർപൂജിച്ചിരുന്നു�വന്നതിനു

�തളിവുകളുണ്ട്. ലിംഗപൂജയുംസാധാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽഏറ്റവുമധികംപ്രാ

ധാന്യം അമ്മ�ദവങ്ങൾക്കുത�ന്നയായിരുന്നു.

5 ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തി�ന്റഅസ്തിവാരം

ഇങ്ങ�ന നാലായിര�മാ അയ്യായിര�മാ �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യയു�ട

മണ്ണിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും

ഉട�ലടുത്ത ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടാം

സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഹിന്ദുക്കുഷ്-പാമീർ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്ന്

അപരിഷ്കൃതരായ ആര്യന്മാർ സംഘം സംഘമായിറങ്ങിവന്ന് ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിച്ച

തി�ന തുടർന്നാണ്ഈസംസ്കാരത്തിന് ഉടവ് തട്ടിയത്.

ആക്രമണങ്ങളു�ടയും സംഘട്ടനങ്ങളു�ടയും ഫലമായി പർവ്വതപ്ര�ദശങ്ങ

ളി�ലക്കും കാടുകളി�ലക്കും ആട്ടി�യാടിക്ക�പ്പട്ട ആദിമനിവാസികളിൽ പലരും

നാമാവ�ശഷമായിരിക്കുന്നു. ഫലപുഷ്ടിയുള്ള സമതലപ്ര�ദശങ്ങളിൽ പാർപ്പുറപ്പി

ക്കാൻകഴിഞ്ഞവർസംസ്കാരസമ്പന്നരായിഅവ�ശഷിക്കുകയും �ചയ്തു. അവരു�ട

പിൻഗാമികൾ മ�ദ്ധ്യന്ത്യയിലും ദക്ഷി�ണന്ത്യയിലും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.

തങ്ങളു�ട അതിപ്രാചീനങ്ങളായ ആചാരവി�ശഷങ്ങളിൽ പലതും ഇന്നും അവർ

നിലനിർത്തി�പ്പാരുന്നുണ്ട്. ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭാഷ, സാ

ഹിത്യം മുതലായവയിലും ആ പഴയ പാരമ്പര്യത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം.

�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ഭാഷകളിൽ മാത്രമല്ല, വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല മദ്ധ്യപ്ര�ദശ്,

ഹിമാചല പ്ര�ദശ്, �ഛാട്ടാനാഗ്പൂർ മുതലായസ്ഥലങ്ങളി�ല �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ

സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളിലും ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീനഭാഷയു�ട

പല സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളും നിലനിർത്ത�പ്പട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അ�പ്പാൾആര്യന്മാർക്ക്

മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയു�ട പ്രാചീനസംസ്കാരം തികച്ചും മണ്ണടിഞ്ഞു�പാ�യന്നു

കരുതുന്നതു ശരിയല്ല. ഇഷ്ടിക �കാണ്ടുള്ള �കട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഓവു

ചാലുകൾ ഉപ�യാഗശൂന്യമായിട്ടുണ്ടാവാം. എങ്കിലുംആപ്രാചീനസംസ്കാരത്തി�ന്റ

പല ഘടകങ്ങളും ആര്യസംസ്കാരത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങളായി ലയിച്ചു�ചർന്നു�കാണ്ട്

ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് കാണാം. �ഗാർഡൻ �ചൽഡ് ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘ഒരു സവി�ശഷമായ ചുറ്റുപാടി�നാട് മനുഷ്യജീവിതം സമ്പൂർ

ണ്ണമായിണങ്ങി�ച്ചർന്നു നിൽക്കുന്നതി�ന്റ പ്രാതിനിധ്യമാണ് സിന്ധുതടസംസ്കാരം

വഹിക്കുന്നത്. വള�രക്കാല�ത്ത ക്ഷമ�യാടുകൂടിയ പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലമാ�യ

അങ്ങ�ന�യാരിണക്കം സാധിക്കൂ. അത് നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്തു. ഇതിനകം

അത് സവി�ശഷം ഭാരതീയമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ഭാരതീയസംസ്കാര

ത്തി�ന്റഅസ്ഥിവാരമായിത്തീർന്നതുംഅതാണ്. �
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1 ആര്യന്മാരും അനാര്യന്മാരും

ആര്യൻ എന്ന വാക്കിന് കുലീനൻ അ�ല്ലങ്കിൽ ഉയർന്നകുലത്തിലുള്ളവൻ എന്നാ

ണർത്ഥം. തങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ല ആദിമനിവാസിക�ളക്കാൾ �ശ്രഷ്ഠന്മാരും കു

ലീനൻമാരുമാ�ണന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആര്യന്മാർ സ്വയം സ്വീകരിച്ച �പരാണ

ത്. വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല പരിഷ്കൃതരായ പ്രാചീനനിവാസിക�ള ആക്രമിച്ചു കീ

ഴടക്കിയതിനു�ശഷം മാത്രമാണ് പുതിയ നിവാസികൾ ആര്യന്മാർ എന്ന �പ

രിലറിയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയി�ല ആദിമനിവാസിക�ള അവർ ��

ച്ഛന്മാർ എന്നും ദസ്യുക്കൾ എന്നും ദാസന്മാർ എന്നും വിളിച്ചു. ദാസൻ എന്ന

പദത്തിന് ആദ്യം ശത്രു എന്നർത്ഥമായിരുന്നു. കീഴടക്ക�പ്പട്ട ആദിമനിവാസി

ക�ള�ക്കാണ്ട് ആര്യന്മാർ തങ്ങളു�ട ഭൃത്യ�വലകൾ �ചയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങിയതി

നു�ശഷമാണ് ദാസൻ എന്ന വാക്കിന് അടിമ എന്ന പുതി�യാരർത്ഥമുണ്ടായ

ത്.

ക്രി. മു. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ ആരംഭകാലത്ത് വടക്കുപടിഞ്ഞാ�റ

ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങ�ളപ്പറ്റി ആര്യന്മാരു�ട �വദങ്ങൾ ത�ന്ന പ്രസ്താവി

ക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ‘വിശക’ (�ഗാത്ര)ങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. അവർ ‘കൃഷ്ണ

ത്വചൻമാ (കറുത്ത നിറമുള്ളവ)രും’ പരന്ന മൂക്കുള്ളവരുമായിരുന്നു. അവരു�ടയി

ടയിൽ ധനികന്മാരായ വണിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ‘അയശിപുര’ങ്ങളിൽ

(മതിൽ�ക്കട്ടുക�ളാടുകൂടിയ ഭവനങ്ങളിൽ)ആണ്പാർത്തിരുന്നത്. അവർകരിയും

നുകയും ഉപ�യാഗിച്ച് കൃഷി�ചയ്തിരുന്നു. കന്നുകാലിക�ള �പാറ്റി വളർത്തിയിരു

ന്നു. �രാമം �കാണ്ടുംപരുത്തി�കാണ്ടുമുള്ളതുണിത്തരങ്ങൾ�നയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

മൺപാത്രങ്ങളും �ചമ്പുപാത്രങ്ങളുംസ്വർണ്ണം �കാണ്ടും �വള്ളി�കാണ്ടുമുള്ളപലത

രംആയുധങ്ങളുംഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ദസ്യുക്കളു�ട സംസ്കാരം ആര്യന്മാരു�ടതി�നക്കാൾ ഉയർന്നതായിരുന്നു�വ

ന്നതിന് ഋ�ഗ്വദം ത�ന്ന സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരു�ട �കാട്ടകൾ വള

�ര പ്രബലങ്ങളാ�ണന്നു വർണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളും

കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തി�ലത്തിയിരുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളായിരുന്നില്ല

അവരു�ട പ്രധാന �ദവങ്ങൾ. ശിവപൂജയും ലിംഗപൂജയും �ദവീ പൂജയുമാണവർ

ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആര്യന്മാരു�ട �ദവങ്ങ�ള സ്തുതിക്കാത്തവരും പു�രാഹിത
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ന്മാർക്കു ദാനം �കാടുത്തവരുമായിട്ടാണ് അവർ �വദങ്ങളിൽ വർണിക്ക�പ്പടുന്ന

ത്.

പരിഷ്കൃതരായഈആദിമനിവാസികളുമായി ഇടവിടാ�ത യുദ്ധം �വട്ടി�ക്കാ

ണ്ടാണ് ആര്യന്മാർ ആദ്യം പഞ്ചാബി�ല ഫലഭുയിഷ്ടമായ നദീതീരപ്ര�ദശങ്ങ

ളിലും, പിന്നീട് �മ�ല്ല�മ�ല്ല ഗംഗാതീരങ്ങളിലും പാർപ്പുറപ്പിച്ചത്. വടക്കുപടി

ഞ്ഞാ�റ ഇന്ത്യയി�ല ആര്യാവർത്തമാക്കി മാറ്റാൻ �വണ്ടി നടത്ത�പ്പട്ട രക്ത

പങ്കിലമായ അ�നകം യുദ്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികൾ വിവരിക്കുന്നു

ണ്ട്.

�മാഹൻജദാ�രാ-ഹാരപ്പാ സംസ്കാരങ്ങൾ ക്രി.മു. 1500 വ�ര നിലനിന്നിരു

ന്നു�വന്നതിനു �തളിവുകളുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് ക്രി.മു. 2500-ാമാ�ണ്ടാടുകൂടി ഇന്ത്യ

യിൽ പ്ര�വശിച്ച ആര്യന്മാർ ക്രി.മു. 1500-ാമാ�ണ്ടാടുകൂടി മാത്രമാണ് പ്രബലരായ

ദസ്യുക്ക�ള �താല്പിച്ച് പഞ്ചനദം ജയിച്ച് യമുനാ തടത്തി�ലത്തിയ�തന്നനുമാനി

ക്കാം.

2 ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റആരാധകന്മാർ

ചിലർ �തറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു�പാ�ല ആര്യന്മാർ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നി�ന്നല്ലാമ

ക�ന്നാഴിഞ്ഞ് പരബ്രഹ്മ�ത്ത മാത്രം സ്മരിച്ചു �കാണ്ട് വനാന്തരങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂ

ട്ടിയ മഹർഷിമാരായിരുന്നില്ല. മരണാനന്തര ജീവിത�ത്തപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുകയ

ല്ല, ഭൗതികജീവിതംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനുള്ളമാർഗ്ഗങ്ങളാരായുകയാണവർ �ചയ്ത

ത്. അഹിംസയല്ല, മൂർച്ച�യറിയ അമ്പും വില്ലുമാണവരു�ട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്.

അവർ അന്തർദൃക്കുകളായ ആത്മീയവാദികളായിരുന്നില്ല. അവർ പശുമാംസം

ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ

യി�ല ആദിമനിവാസിക�ള�പ്പാ�ല ലിപികളുപ�യാഗിക്കാൻ അവർ പഠിച്ചുകഴി

ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർതികച്ചുംഅപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ,അവർ ജീവിക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. അതു�കാണ്ടവർ മരണ�ത്തവക�വച്ചി

ല്ല. അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി�ച്ചന്ന് അനാര്യന്മാരായആദിമനിവാസികളു�ട കന്നുകാ

ലിക�ളയും മറ്റു സ്വത്തുക്ക�ളയും �കാള്ളയടിച്ചു. ആദിമനിവാസികളുമായി ഇടതട

വില്ലാ�ത യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. യുദ്ധങ്ങളിൽ കുതിരക�ള ഉപ�യാഗിക്കാനവർ പഠി

ച്ചിരുന്നു. ആദിമനിവാസികളു�ടതി�നക്കാൾ പരിഷ്കരിച്ച അമ്പും വില്ലു അവർക്കു

ണ്ടായിരുന്നു. ഇരുമ്പുകവച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വർണനകൾ ഋ�ഗ്വദത്തിലുള്ളതു�കാ

ണ്ട് ഇരുമ്പുപണിയിൽ അവർ �വദഗ്ധ്യം �നടിയിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാം.

എച്ച്.ജി. �വൽസ് ത�ന്റ ‘�ലാകചരിത്ര സംഗ്രഹ’ത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു

�നാക്കുക:

“ആര്യന്മാർ കാളക�ള പൂട്ടി നിലമുഴുത് �ഗാതമ്പ് കൃഷി �ചയ്തിരുന്നു�വങ്കിലും

ആ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾക്കരി�ക താമസമുറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. വിള �കാ�യ്തടുത്താൽ

അവർ താമസം മാറ്റും. അവരു�ട �കയ്യിൽ പിച്ചള എന്ന �ലാഹമുണ്ടായിരുന്നു.

ഏക�ദശം 1500—ാമാണ്ടിനടുത്ത് അവർ ഇരുമ്പും �കവശമാക്കി. അവരായിരി

ക്കാംആദ്യം ഇരുമ്പുണ്ടാക്കുന്നവിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഏതാണ്ടാകാലത്തുത�ന്നയാ

യിരിക്കാം,അവർക്ക്കുതിര�യകിട്ടിയതും’.

ആയുധങ്ങളു�ട ശക്തിയിൽ അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു�വന്ന്

ഋ�ഗ്വദത്തിൽ കാണുന്നഅവരു�ട ചില പാട്ടുകൾ �തളിയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിബന്ധ
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ങ്ങ�ളതട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് ജീവിക്കാനുംയുദ്ധങ്ങളിൽവിജയം �നടാനുമുള്ള�വ

മ്പൽആപാട്ടുകളിൽഉടനീളംപ്രതിഫലിച്ചുകാണാം. �നാക്കുക:

പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ പടയാളി സമരാങ്കണത്തിനിറങ്ങു�മ്പാൾ അവ�ന്റ മു

ഖം ഇടിമുഴക്കം നിറഞ്ഞ �മഘം �പാലാകുന്നു.

ശരീരത്തിന് �തല്ലും മുറിവ് പറ്റാ�ത നീ വിജയിയാവ�ട്ട!

പടച്ചട്ടയു�ട കരുത്ത് നി�ന്ന രക്ഷിക്ക�ട്ട!

വില്ലു�കാണ്ടു നാം കന്നുകാലിക�ള �നടും!

വില്ലു�കാണ്ടു നാം യുദ്ധത്തിൽ വിജയം �നടും!

വില്ലു�കാണ്ടുത�ന്ന നാം വമ്പിച്ച സമരങ്ങളി�ലല്ലാം വിജയം �നടും!

വില്ലു ശത്രുവി�ന നശിപ്പിക്കും; വില്ലു�കാണ്ടു നാം നാടുകൾ പിടിച്ചടക്കും.

പ്രിയ സുഹൃത്തായ വില്ലി�ന പുണർന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ട് എ�ന്താ മന്ത്രി

ക്കാ�നന്ന�പാ�ല, ഞാൺ �ചവിക�ളാടടുക്കുന്നു.

ന�മ്മ വിജയത്തി�ലക്കു നയിക്കുന്നആതന്തു വില്ലിൽ നീ�ള എത്തിപ്പി

ടിച്ചു�കാണ്ട് ഒരു �പൺകിടാവി�ന�പ്പാ�ല �ചവിയിൽ സീൽക്കാരശ

ബ്ദം പുറ�പ്പടുവിക്കുന്നു!

മരണസമയത്തു�പാലുംആത്മശാന്തിക്കുള്ളപ്രാർത്ഥനയല്ല,അധികാര

ത്തിനുംസമരത്തിനും �വണ്ടിയുള്ളപ്രതിജ്ഞയാണവർ നടത്തിയിരുന്ന

ത്. പുരുഷൻ മരിക്കു�മ്പാൾ അയാളു�ട �കയ്യിൽ ഒരമ്പും വില്ലും പിടി

പ്പിക്കും. ശവസംസ്കാരത്തിനുമുമ്പ് താ�ഴ �കാടുക്കുന്നഅർത്ഥം വരുന്ന

ഒരു ��ാ�കാച്ചാരണ�ത്താ�ട അത് തിരി�ച്ചടുക്കും.

‘നമ്മു�ട അധികാരത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ശക്തിക്കും �വണ്ടി, മരിച്ച

വ�ന്റ�കയ്യിൽ നിന്നുംഞാൻഈവി�ല്ലടുക്കുന്നു.

നീ അന്ത്യവിശ്രമം �കാള്ളുന്നഈസ്ഥലത്തു�പാലും ഞങ്ങൾ ധീരരായ

പടയാളിക�ള�പ്പാ�ല ശത്രുക്കളു�ട എല്ലാ ആക്രമണങ്ങ�ളയും പരാജ

യ�പ്പടുത്തുന്നവരായിത്തീര�ട്ട!

മരണത്തി�ന്റ കരിനിഴലിൽ�വച്ചു�പാലും യുദ്ധ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളചിന്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം

നൽകുന്ന ഈ പ്രതിജ്ഞാമന്ത്രം പ്രാചീനാര്യൻമാരു�ട സമരശൂരത�യ തികച്ചും

�വളി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.

3 �ദവങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗം

പ�ക്ഷ,ആര്യന്മാരു�ട വരവിനു മുമ്പുത�ന്നസംസ്കാരത്തി�ന്റ ഒരുഘട്ടംവ�ര വളർ

ന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നഅനാര്യസമുദായ�ത്തഎതിർത്തു �താൽപ്പിക്കുകഅത്രഎളുപ്പ

മായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു ശത്രുധ്വംസനത്തിന് ആര്യന്മാർക്കു �ദവ�ത്തക്കൂടി

സഹായത്തിന് വിളി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഋ�ഗ്വദത്തിൽ പ�ലടത്തുംആവർത്തിച്ചുകാണു

ന്നഒരുപ്രാർത്ഥനയിതാണ്:

‘ഞങ്ങൾനാലുഭാഗത്തും ദാസൻമാരു�ട �ഗാത്രങ്ങളാൽചുറ്റ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ

യാഗം �ചയ്യുന്നില്ല; അവർ യാ�താന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; അവരു�ട ആചാര

ങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്; അവർ മനുഷ്യരല്ല! അല്ല�യാ ശത്രുക്കളു�ട നാശകർത്താ

�വ, അവ�ര �കാല്ലുക! ദാസൻമാരു�ട വംശ�ത്തനശിപ്പിക്കുക’ (ഋ�ഗ്വദം 1 — 22

— 8).
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തങ്ങ�ള യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന �ദവം ഇന്ദ്രനാ�ണന്നായിരുന്നു

അവരു�ട വിശ്വാസം, അതു�കാണ്ട് ഇന്ദ്ര�ന്റ ശക്തി�യഅവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാ

ടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു;

‘പലരു�ടയുംഅ�പക്ഷകളനുസരിച്ച് �ദ�വന്ദ്രൻത�ന്റ �സനക�ളാടുകൂടി വന്ന്, ഭൂ

മി�യഅധിവസിച്ചിരുന്നദസ്യുക്ക�ളഇടിമിന്നൽ�കാണ്ട് നശിപ്പിച്ച�ശഷം വയലു

ക�ളല്ലാം ത�ന്റ �വളുത്ത ചങ്ങാതിമാർക്ക് (ആര്യന്മാർക്ക്) വീതിച്ചു�കാടുത്തു. �ദ

�വന്ദ്രൻസൂര്യ�ന ഉദിപ്പിക്കുകയും മഴ �പയ്യിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു’. (ഋ�ഗ്വദം 1-100-8).

ഇന്ദ്ര�ന്റ പരാക്രമങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ�ലടത്തും പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ പ�യാദ

ക�ത്ത�കാന്നു; �വള്ള�ത്തവീഴ്ത്തി; അദ്രിക�ളപിളർത്തി; ദസ്യുക്ക�ള �കാന്നു—

മറ്റും മറ്റും.

ശത്രുക്കളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇന്ദ്ര�നാടാണ് സഹായമഭ്യർ

ത്ഥിക്കുന്നത്. ചിലപ്രാർത്ഥനകൾ�കൾക്കുക;

‘ഇന്ദ്ര! ഇമ്പവും കൂസലില്ലായ്മയും പൂണ്ട ഭവാൻ കൂട്ടമിട്ട മായാവികളു�ട �നർക്കു തീ

ക്ഷ്ണമായ ഒളിമിന്നുന്ന ഇടിവാൾ അയച്ച�പ്പാൾ, വമ്പിച്ച �ദ്യാവി�ന്റ �കാടുമുടി കുലു

ങ്ങി�പ്പായി! ഭവാൻ സ്വയംആക്രമിച്ച് ശംബര�ന1 പിളർത്തി.

അവിടുന്നാ�ണ�ല്ലാ ഒലികൂട്ടി�ക്കാണ്ട് �വള്ള�ത്ത വായുവിൻ�റയും പതംപരത്തു

ന്നപകലി�ന്റയും മുകളി�ലത്തിക്കുന്നത്;

പിൻമാറാത്ത ശത്രുവധപ്രവണമായ തിരുവുള്ളം�കാണ്ട് അത് ഇന്നും �ചയ്തുവരു

ന്നു. ആരുണ്ട് അങ്ങയ്ക്കുമീ�ത!

ഇന്ദ്ര! സുഖത്താൽ വളരുന്ന യശസ്സും ശത്രുധർഷകമായി മഹത്തായി തഴച്ച ബല

വും ഞങ്ങൾക്കു �കവരുത്തുക; ഞങ്ങ�ള ധനവാന്മാരാക്കി രക്ഷിക്കുക; വിദ്വാൻ

മാ�ര പാലിക്കുക; ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്താനങ്ങളും അന്നവും തന്നരുളുക’ (അ. 1

സു. 54).

ഇന്ദ്ര! അങ്ങ് �താണ്ണൂറുനദികളു�ടഅപ്പുറത്ത് യജ്ഞവിഹീന�ര നിലം �പാത്തിച്ച്

കുഴിയിൽ തള്ളി.

വജ്രിൻ! അവിടുന്ന് ഞങ്ങ�ള ഈ ദുർഗതിയിൽ നിന്നും യുദ്ധം വന്നാൽ പാപ

ത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് അന്നത്തിനും യശസ്സിനും സൂനൃ�താക്തി

ക്കും �വണ്ടി �തരുകൾ, കുതിരകൾ മുതലായ ധനവും തന്നരുളണം!

ധനങ്ങൾ�കാണ്ടുപൂജിക്ക�പ്പ�ടണ്ടവ�ന! അങ്ങയു�ടആസന്മനസ്സ്ഞങ്ങ�ളവി

ട്ടു�പാകരുത്. അന്നങ്ങൾഞങ്ങ�ള ചുഴല�ട്ട! മഘവാ�വ, ധനപതിയായ ഭവാൻ

ഞങ്ങ�ള �ഗാക്കളിൽ �കാണ്ടാക്കിയാലും! അങ്ങ�യ സ്തുതിച്ചു�പാരുന്നഞങ്ങൾ

ഇമ്പം �കാള്ളുമാറാക�ട്ട!’ (ഒന്നാമഷ്ടകം. അ. 18, സൂ. 121).

‘അവിടുന്ന് പറന്നിരുന്ന പർവതങ്ങ�ളനങ്ങാ�തയാക്കി; �മഘജാലങ്ങളു�ട ഒഴു

കൽ താഴ�ത്തക്കാക്കി; വിശ്വംഭരയായ ഭൂവി�ന താങ്ങി; �ദ്യാവി�ന ഉപായം�കാ

ണ്ട് വീഴാതുറപ്പിച്ചു.

ഇന്ദ്ര! രക്ഷിതാവായ ഭവാ�നഞങ്ങൾവിളിക്കുന്നു; ഇന്ദ്ര! കർമ്മവുംഅന്നവും തരു

വാനാണ�ല്ലാ ഭവാൻ. ഇന്ദ്ര! വിവിധരക്ഷകൾ �കാണ്ട് ഞങ്ങ�ള വലിയ ധനിക

ന്മാരാക്കിയാലും!’ (രണ്ടാമഷ്ടകം. അ. 2, സൂ. 17).

1 ശബരൻ ദസ്യുക്കളു�ട ഒരു പ്രതാപശാലിയായ നായകനായിരുന്നു�വന്നു്ഊഹിക്കാം.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 13

ഹരപ്പയിലും �മാഹൻജദാ�രാവിലും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡരു�ട പ്രബലങ്ങ

ളായ ദുർഗ്ഗങ്ങ�ള ആര്യന്മാർ ഇടിച്ചുതകർത്തത് ഇന്ദ്ര�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടിയാ

ണ് ! അതു�കാണ്ടാണ് �ദ�വന്ദ്രന്പുരന്ദരൻഎന്ന�പരുണ്ടായത്.

വരുണനാണ് ആര്യന്മാരു�ട മ�റ്റാരു പ്രധാന�ദവം. വരുണൻ മഹാപ്ര

താപിയായ ഒരു �ദവമാണ് ! രണ്ടു �ലാകങ്ങ�ളയും അകറ്റി ആകാശ�ത്ത �മ

�ലാട്ടുയർത്തുകയും അങ്ങ�ന ഭൂമി�യയും സ്വർഗ�ത്തയും �വർതിരിച്ചു�വയ്ക്കുകയും

�ചയ്തത് വരുണനാണ്. നദികൾ കടലിൽ �ചന്ന് �ചരുന്നതും എന്നിട്ടും സമു

ദ്രങ്ങൾ കവി�ഞ്ഞാഴുകാതിരിക്കുന്നതും വരുണ�ന്റ പ്രഭാവം �കാണ്ടാണ്. മനു

ഷ്യരു�ടയും �ദവന്മാരു�ടയും രാജാവായും �ലാകഗതിയു�ട നിയന്താവായുമാണ്

വരുണൻ ഋ�ഗ്വദത്തിൽ ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ചില പ്രാർത്ഥനകൾ �കൾ

ക്കുക:

‘വരുണൻവൃക്ഷാഗ്രങ്ങളിൽഅന്തരീക്ഷവുംകുതിരകളിൽബലവും�പക്കളിൽപാ

ലും ഹൃദയങ്ങളിൽ കർമവും �വള്ളത്തിൽ തീയും പരത്തി. സൂര്യ�ന ആകാശത്തും

�സാമ�ന മലയിലും നിർത്തി.

വരുണൻ വാനൂഴികൾക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും �വണ്ടി �മഘത്തി�ന്റ വായ കുനി

യിച്ചു. അതിനാൽ, സർവ്വഭൂവന�പ്പരുമാൾ, നനയ്ക്കുന്നവൻയവ�ത്ത�പ്പാ�ല, മന്നി

�ന കുതിർക്കുന്നു.

ഭൂവി�നയും അന്തരീക്ഷ�ത്തയും �ദ്യാവി�നയും കുതിർക്കുന്ന വരുണൻ ജല�ത്ത

ഇച്ഛിക്കു�മ്പാ�ഴക്കും മലകൾ മുകിലുടുക്കും; ബലിഷ്ഠരായ വീരന്മാർ ഇളക്കിവിടും!

(മരുത്തുകൾ �മഘങ്ങ�ള ഇളക്കിവിടും).

അത്യുൽക്കൃഷ്ടപ്രജ്ഞനായ �ദവ�ന്റഈബുദ്ധി�വഭവംആരുംതള്ളില്ല; ഒറ്റസമു

ദ്ര�ത്ത�പ്പാലും �വള്ളം�കാണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നില്ല�ല്ലാ, പ്രവഹിക്കുന്നനദികൾ.

വരുണ! ഞങ്ങൾഅര്യമാവി�നാ, മിത്ര�നാ, സഖാവി�നാ, ഭ്രാതാവി�നാ, അയൽ

വീട്ടുകാ�ര�ന്നാപറയാൻ�കാള്ളാത്തവല്ലകുറ്റവും �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽഅത് ഭവാൻ

അഴിച്ചുനീക്കണം! (നാലാമഷ്ടകം, മ. 5, അ. 6, സൂ. 85)

‘വരുണൻ ചുറ്റും ഒളിവീശുന്ന �പാന്നിൻ ചട്ടയിട്ടു മുഴുപ്പുറ്റ തിരു�മ മറയ്ക്കുന്നു.

ഹിം�സഷികൾ ആ �ദവ�ന ഹിംസിക്കില്ല; ജന�ദ്രാഹികൾ �ദ്രാഹിക്കില്ല; പാ

പങ്ങൾസ്പർശിക്കില്ല!

അ�ദ്ദഹംസർവ്വത്ര മനുഷ്യർക്കുതികഞ്ഞഭക്ഷണംനൽകി; ഞങ്ങളു�ട വയറുകൾ

ക്കും.

എ�ന്റ നിനവുകൾആബഹുദർശനീയ�ന്റ �നർക്ക്, �ഗാക്കൾ �താഴുത്തി�ല�ക്ക

ന്ന�പാ�ല പിന്തിരിയാ�ത നീങ്ങുന്നു.

വരുണ! എ�ന്റആവിളി �കൾക്കുക! ഇന്ന് സുഖിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക. രക്ഷയ്ക്കായി

ഞാൻഅങ്ങയു�ട �നർക്കു ശബ്ദിക്കുന്നു.

�ഹ �മധാവിൻ! അങ്ങ് �ദ്യാവിലും ഭൂവിലും — �ലാകത്തി�ലങ്ങും പരി�ശാഭിക്കു

ന്നു. അതിനാൽ �ക്ഷമം വരുത്താ�മ�ന്നൽക്കുക! (ഒന്നാമഷ്ടകം. അ. 1, അ. 2, 3-

ാമദ്ധ്യായം, സൂ. 25)

മ�റ്റാരു പ്രധാന �ദവമാണ് അഗ്നി, അഗ്നി�യപ്പറ്റി ഋ�ഗ്വദത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം

ഇതാ:

‘അ�ഗ്ന! �ന�ര �കാണ്ടുനടക്കുന്നവ�ന! അങ്ങ�യ സമീപിച്ച് നല്ല�തല്ലാം �ചയ്ത്,

ഹവിസ്സർപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ, തു�ലാം വീര്യമുള്ള അന്നം�കാണ്ട്, �ദവപൂജാരഹിത

രായ �ദ്രാഹിക�ളഅമർത്തുമാറാകണം
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അ�ഗ്ന! അങ്ങ് കർമ്മ�മറിയ �ഗാപ്രദാത്രിയായ ഭൂമി�യ �സ്താതാവിന് എ�ന്ന

ക്കുമായി കിട്ടിച്ചാലും! ഞങ്ങൾക്ക് മകനും അവ�ന്റ മകനും ജനിക്കുമാറാകണം.

അ�ഗ്ന! അങ്ങയു�ടആ മനസ്സ് ഞങ്ങളി�ലത്ത�ട്ട! (രണ്ടാമഷ്ടകം. അ. 1, സൂ. 1).

ശിവ�നപ്പറ്റിയുള്ള ഒറ്റ �സ്താത്രം �പാലും ഋ�ഗ്വദത്തിലില്ല. അതു�പാ�ല, �ദവീപൂ

ജയുംലിംഗപൂജയുമില്ല. ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ,അഗ്നി, മിത്രൻ, മരുത്തുക്കൾമുതലായവ

യായിരുന്നുആര്യന്മാരു�ടപ്രധാന�ദവങ്ങൾ.

ഈ �ദവങ്ങളു�ടയും അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മൂർച്ച�യറിയ ആയുധങ്ങളു�ട

യും സഹായ�ത്താ�ട അവർ അനാര്യന്മാരായ ആദിമനിവാസികൾ�ക്കതിരാ

യി അ�നകം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. കീഴടക്ക�പ്പട്ട ആദിമനിവാസികളി�ലാരുഭാ

ഗം �കാല്ല�പ്പടുക�യാ വനാന്തരങ്ങളി�ലക്ക് ആട്ടി�യാടിക്ക�പ്പടുക�യാ �ചയ്തു.

അദ്ധ്വാനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ അടിമകളാക്ക�പ്പട്ടു. ചിലർ കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാ

�ത�ചറുത്തുനിന്നു.

4 ദസ്യുക്കൾ �താറ്റ�തന്തു�കാണ്ട്?

അപരിഷ്കൃതരായആര്യന്മാർ തങ്ങ�ളക്കാൾപരിഷ്കൃതരായ ദസ്യുക്ക�ള �താൽപ്പിച്ചു

കീഴടക്കിയ�തങ്ങ�നയാണ്? ശ്രീധർമ്മാനന്ദ �കാസാംബി ത�ന്റ ‘ഭഗവാൻ ബു

ദ്ധൻ’എന്നപുസ്തകത്തിൽഈ�ചാദ്യത്തിനുമറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. അ�ദ്ദഹംപറയു

ന്നതിതാണ്:

‘ഒ�രതരം ആചാരങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒരു ജനസമുദായം ആദിമകാലങ്ങളിൽ

സുഖസമ്പൽസമൃദ്ധിക�ളാടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ അവരിൽ

ഒരു �ചറിയവർഗക്കാർക്ക് അധികാരം മുഴുവൻ സിദ്ധിക്കുന്നു. അവർ സുഖസമൃദ്ധി

ക�ളാടുകൂടി കഴിയു�മ്പാൾ അധികാരലാഭത്തിനു�വണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു.

തന്മൂലം സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട �മൽ കൂടുതലായ നികുതിഭാരം ചുമത്താനിടയാ

വുകയും, അതു�കാണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അധികാരിക�ളാട് വി�ദ്വഷം വർദ്ധിക്കാൻ

ഇടയാവുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�പ്പാൾഅവ�രക്കാൾഅപരിഷ്കൃരായ വി�ദശികൾക്ക്

ഒരുമിച്ചു �ചരാനുള്ള പഴുതു കിട്ടുന്നു. അവർ ഒത്തു�ചർന്ന് ആക്രമിച്ചു രാജ്യം കീഴ

ടക്കുന്നു. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �ചങ്കിസ്ഖാൻ �മാഗളന്മാ�ര ഒരുമിച്ച് �ചർത്ത് എത്ര

സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്വാധീനമാക്കി? അപ്രകാരം ആര്യന്മാരും പരസ്പരം കലഹിച്ചിരു

ന്ന ദാസന്മാ�ര അനായാ�സന കീഴടക്കിയതിൽ ആശ്ചര്യ�പ്പടാൻ യാ�താന്നുമി

ല്ല.

ദാസവർഗക്കാർ �ചറിയ �ചറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നു. പട്ടണവാ

സികളായിരുന്ന അവർ പരസ്പരശത്രുത്വ�ത്താ�ട വർത്തിച്ചിരുന്നു. ദാസന്മാരിൽ

ദി�വാദാസൻ ഇന്ദ്രനുമായി �ചർന്നു�വന്നും ഋ�ഗ്വദത്തിൽ പ�ലടത്തും പറഞ്ഞുകാ

ണുന്നു. ദാസന്മാരു�ട �നതൃത്വം വൃത്രൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ വന്നു�ചർന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ബന്ധുവായ ത്വഷ്ടാവ് ഇന്ദ്രന് ഒരു പ്ര�ത്യകതരം യന്ത്രം (വജ്രാ

യുധം) സജ്ജമാക്കി സമർപ്പിച്ചു. അതി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ഇന്ദ്രൻ ദാസന്മാ

രു�ട നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ വൃത്രബ്രാഹ്മണ�ന നിഗ്രഹിക്കുകയും

�ചയ്തു. �
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പരിവർത്തനങ്ങൾ

ആര്യന്മാർ തങ്ങ�ളക്കാൾ പരിഷ്കൃതരായ അനാര്യന്മാ�ര കീഴടക്കുകയും അവരിൽ

വലി�യാരു വിഭാഗ�ത്ത അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തു�വന്നതു ശരിത�ന്ന.

എങ്കിലും മൂർച്ച�യറിയ ആര്യൻ കുന്തങ്ങൾക്ക് സാമൂഹികവളർച്ചയു�ട ഗതിക്രമ

�ത്തതടഞ്ഞുനിർത്താൻസാധിച്ചില്ല; അനാര്യന്മാരു�ട പരിഷ്കൃതമായസാമൂഹ്യജീ

വിതക്രമങ്ങ�ള പാ�ട തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. �ന�രമറിച്ച് ആ ജീവിതക്രമ

ങ്ങളിൽ പലതും സ്വീകരിച്ചു സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ആര്യന്മാർ �ചയ്തത്. യുദ്ധങ്ങൾ

വഴിയായികിട്ടിയസ്വത്തുക്കൾമാത്രമായിരുന്നില്ലഅവരു�ടഅഭിവൃദ്ധിക്കുള്ളഅടി

സ്ഥാനം. അനാര്യന്മാരുമായുള്ള സാമീപ്യസമ്പർക്കങ്ങളും അവരു�ട വളർച്ച�യ

ത്വരിത�പ്പടുത്തി.

അ�പ്പാൾശുദ്ധമായആര്യസംസ്കാരംഎ�ന്നാന്നില്ല. അനാര്യന്മാരായആദിമ

നിവാസികളു�ടസംസ്കാരത്തി�ന്റകലർപ്പുക�ളാടുകൂടിയാണ്ആര്യസംസ്കാരം �മാ

ട്ടിട്ടുവളരാൻതുടങ്ങിയത്.

1 പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട സാമൂഹികജീവിതം

�വദങ്ങൾ, പ്രാചീനശിലാ�രഖകൾ, �കാത്തുപണിക്കാർ, പ്രാർത്ഥനാഗീതങ്ങൾ,

നിയമസംഹിതകൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട സാമൂഹികജീ

വിതക്രമ�ത്തപ്പറ്റി ഒ�ട്ടാ�ക്ക മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അവരു�ടയിടയിൽ

ആദ്യകാലത്ത് രാജാവും പ്രജയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമുണ്ടായി

രുന്നില്ല; ജന്മിയും മുതലാളിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; �കാടതിയും ജയിലും പട്ടാളവുമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല; മനു�ഷ്യാപ�യാഗത്തിനുള്ള സ്വത്തുക്ക�ള ആരും തങ്ങളു�ട സ്വ

ന്തമാക്കി �കയ്യടക്കിയിരുന്നില്ല. ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ളതായിരുന്നു.

എല്ലാവരും കൂടി�ച്ചർന്ന് അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി�ച്ചർ

ന്ന് അനുഭവിക്കും. പ്രാകൃതവും പി�ന്നാക്കനിലയിലുള്ളതുമായ ഉത്പാദനരീതിക്ക്

�യാജിച്ച പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ്റ്റു സമുദായമായിരുന്നു അത്. ഉത്പന്നങ്ങളു�ട സമൃ

ദ്ധിയല്ല, ഉത്പാദനത്തി�ന്റ ദാരിദ്ര്യമാണ്, ഈ പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റു സമുദായ�ത്ത

നിലനിർത്തിയത്. വ്യക്തിപരമായ ഉത്പാദനവും വ്യക്തിപരമായ ഉപ�ഭാഗവും

15



16 അദ്ധ്യായം 3. പ്രാചീ�നന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ

അന്ന�ത്ത പ്രാകൃതമായ ഉത്പാദന രീതിക്ക് പറ്റിയതായിരുന്നില്ല. ഉത്പാദന

രീതിയു�ട പ്രാകൃതാവസ്ഥയാണ് കൂട്ടായ ഉപ�ഭാഗവും ആവശ്യമാക്കിത്തീർത്ത

ത്. ഈ സാമൂഹ്യാവശ്യമാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ള നിർണ്ണയിച്ച

ത്. ഈ പ്രാചീന സാമൂഹ്യഘടനയു�ട �വചിത്ര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഏംഗൽസ് എഴുതു

ന്നു:

‘ഈ �ഗാത്രഭരണഘടനഅതി�ന്റബാലസദൃശമായ ലാളിത്യം �കാണ്ട് ആശ്ചര്യ

കരമായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ്. പട്ടാളമില്ല, �പാലീസില്ല, പ്രഭുക്കളില്ല, രാജാ

ക്കന്മാരില്ല, �കാടതികളില്ല, ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, �കസ്സുകളില്ല —എന്നി

ട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിലങ്ങു നടന്നു�പാകുന്നു. കശപിശകളും തർക്കങ്ങളും

തീർക്കുന്നത് ‘ജന’ങ്ങ�ളാ �ട്രബുക�ളാ, അ�ല്ലങ്കിൽ ‘ജന’ങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മി

�ലാ ആണ്; എന്നു�വച്ചാൽ, കശപിശയിൽ ബന്ധ�പ്പട്ട ജനസമുദായം മുഴുവനും

കൂടിയാണ്. അവസാന�ത്തതും അപൂർവ്വവുമായ നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് രക്തപ്ര

തികാര ഭീഷണികൂടിയുണ്ട്. ഇന്ന�ത്ത മരണശിക്ഷസംസ്കാരയുഗത്തി�ന്റ മ�റ്റല്ലാ

�മച്ചങ്ങളും �പാരായ്മകളുമടങ്ങിയ പരിഷ്കൃതമായ പ്രതികാരമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.

ഇന്ന�ത്ത കാല�ത്തഅ�പക്ഷിച്ച് എത്ര�യാ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടായി തീരുമാനി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടധികം കുടുംബങ്ങൾഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് �പാതു�വയാണ് തറവാ

ടു പുലർത്തുന്നത്, അതുത�ന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റു രീതിയിലും. ഗണത്തിൽ�പ്പട്ടവർ മുഴുവ

നും കൂടിയാണ് നിലത്തി�ന്റ ഉടമ വഹിക്കുന്നത്. �ചറിയ കുടിയിരിപ്പുകൾ മാത്രം

തറവാടുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചു�വയ്ക്കും. ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കയായാലും

ശാ�ഖാപശാഖക�ളാടുകൂടിയതും നൂലാമാല പിടിച്ചതുമായ നമ്മു�ട ഭരണഘടനാ

സാമഗ്രികളു�ട കണിക�പാലുംആവശ്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്കുതീരുമാനം ക�ണ്ടത്തു

ന്നത് അവയിൽ ബന്ധ�പ്പട്ടവർ ത�ന്നയാണ്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടു

കളു�ട ആചാരമര്യാദയനുസരിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാകുക പതിവാണ്. ദരിദ്രന്മാരും

ആവശ്യക്കാരുമുണ്ടാവാനിട�മയില്ല. കൂട്ടുടമയിലുള്ള തറവാടുകൾക്കും ‘ജന’ങ്ങൾ

ക്കും, പ്രായം �ചന്നവ�രാടും �രാഗിക�ളാടും പടയിൽ അംഗഭംഗം വന്നവ�രാടുമു

ള്ളകടമക�ള�ന്തന്നറിയാം. സ്ത്രീകളടക്കംഎല്ലാവരുംസമരാണ്; സ്വതന്ത്രരാണ് ’.

ഉത്പാദനരീതിയിൽ �മ�ല്ല�മ�ല്ല പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു�ചർന്നു. പുതിയപുതിയ

ഉത്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു. ആടുമാടുക�ള �മച്ചുനടന്നിരുന്ന

ആര്യഗണങ്ങൾക്രമത്തിൽസിന്ധു—ഗംഗാ തീരങ്ങളിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ച് കൃഷി�ച

യ്യാൻ പഠിച്ചു. ഉത്പാദനരീതിയിലുണ്ടായഈ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി സ്വത്തുക്കൾ

വർദ്ധിക്കാൻതുടങ്ങി.

2 മാതൃ�മധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിതൃ�മധാവിത്വത്തി�ലക്ക്

മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളാണ് ആദ്യകാല

ത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ സ്ത്രീയു�ട �മധാവിത്വമവ

സാനിക്കുകയുംപുരുഷ�ന്റ �മധാവിത്വമുറപ്പിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. പിതൃ�മധാവിത്വ

ത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഒരുതരം കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചു—പുരു

ഷനുമാത്രം പാരമ്പര്യസ്വത്തവകാശമനുവദിക്കുന്ന ഒരുതരം കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥ.

ഇന്ത്യയിലിന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പിതൃ�മധാവിത്വസമ്പ്രദായം ഈ പാരമ്പര്യത്തി

�ന്റഅവശിഷ്ടമാണ്. അച്ഛൻ,അമ്മ, മക്കൾഎന്നിങ്ങ�ന�ചറി�യാരുഘടകത്തി

�ലാതുങ്ങുന്ന കുടുംബവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണിത്. എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും

കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളു�ട �പാതുസ്വത്തായിരുന്നു. കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിക്കുക, കൂട്ടായി അനു
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ഭവിക്കുക, �പാതുവായആചാരചടങ്ങുകളും �പാതുവായ ജീവിതരീതിയും—ഇതാ

യിരുന്നുസമ്പ്രദായം.

പിതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ

അതിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മാതൃ�മധാവിത്വത്തിനും പിന്നീടുണ്ടായ ആധുനിക കു

ടുംബവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനഘട്ട�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്.

‘കുടുംബത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം’ എന്നത�ന്റസുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽഏംഗൽസ് എഴുതു

ന്നു:

‘സദ്രുഗ (സൗഹൃദം) എന്നും ബ്രാറ്റ്�സാ (സാ�ഹാദര്യം) എന്നുമുള്ള �പരുകളിൽ

സർബുകളു�ടയും ബൾ�ഗറിയക്കാരു�ടയും, ഇടയിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ

നിലയിൽ പൗരസ്ത്യജനസമുദായങ്ങൾക്കിടയിലും, നാമിന്നു കാണുന്ന പിതൃ�മധാ

വിത്വപരമായകൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥയൂദവിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽനിന്നുവളർന്നുവ

ന്നതും മാതൃ�മധാവിത്വത്തിനും ആധുനിക �ലാകത്തി�ല കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും

ഇടയിലുള്ളതുമായ ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടമായിരുന്നു�വന്ന് മാക്സിം�കാവാ�ലവ

സ്കി �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരാണിക �ലാകത്തി�ല പരിഷ്കൃതജനവിഭാഗങ്ങ�ള

സംബന്ധി�ച്ചടു�ത്താളം — അതായത്, ആര്യന്മാർ, �സമിറ്റ്കാർ എന്നിവ�ര

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം — ഇത് �തളിയിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.’

ഈകൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയു�ടഅടിസ്ഥാന�മന്തായിരുന്നു? കൂട്ടായഅദ്ധ്വാനത്തി

നുംകൂട്ടായഉപ�ഭാഗത്തിനുംവഴി�തളിച്ചഉൽപാദനരംഗ�മതായിരുന്നു?

മാർക്സ്പറയുന്നു:

‘�ക�കാണ്ടുത�ന്ന നടത്ത�പ്പട്ടിരുന്ന പ്ര�ത്യകതരത്തിലുള്ള �നയ്ത്ത്, നൂൽനൂൽ

പ്പ്, കൃഷി എന്നിങ്ങ�ന ആര്യന്മാ�ര സ്വയം സമ്പൂർണ്ണരാക്കാൻ സഹായിച്ച ഗാർ

ഹികവ്യവസായത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തി�ന്മലാണ് ഈ കൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥ നി

ലനിന്നു�പാന്നത് ’.

ഈപഴയകൂട്ടുകുടുംബവ്യവസ്ഥയു�ട പലപ്രതിധ്വനികളും �വദങ്ങളിൽഅടങ്ങിയി

ട്ടുണ്ട്. കൂട്ടായജീവിത�ത്തയുംകൂട്ടായപ്രവൃത്തി�യയുംകുറിക്കുന്നപദങ്ങൾസുലഭമാ

യികാണാം.

ഇന്ത്യയി�ലത്തിയതിനു�ശഷം വള�രക്കാലം കന്നുകാലിക�ള �മച്ചു�കാണ്ട്

ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ആര്യന്മാർ നയിച്ചത്. ക്രമത്തിൽഫലഭുയിഷ്ടിയു

ള്ളസ്ഥലങ്ങളിൽസ്ഥിരതാമസമാരംഭിച്ചു. പാൽ, �വണ്ണ, ഇറച്ചി ഇവയായിരുന്നു

അവരു�ടപ്രധാന ഭക്ഷണം. പശു,ആട് തുടങ്ങിയകന്നുകാലികൾ �പാതു ഉടമയി

ലായിരുന്നു. കന്നുകാലികൾക്ക് �പാതു�മച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളും �പാതു �താഴുത്തുകളു

മുണ്ടായിരുന്നു. �പാതു കലവറയിൽ �വണ്ണ, ധാന്യങ്ങൾ മുതലായവ സംഭരിച്ചു�വ

യ്ക്കും. ഈകൂട്ടുകുടുംബത്തി�ലഅംഗങ്ങ�ളല്ലാം പരസ്പരം രക്തബന്ധമുള്ളവരായിരു

ന്നു.

ഉൽപാദനവിതരണങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം നൽകാൻ �കല്പും പ്രാപ്തിയുമുള്ള ഒരു

വ്യക്തി�യഗണത്തി�ന്റതലവനായി �തര�ഞ്ഞടുക്കുകപതിവായിരുന്നു. ആതല

വ�ന്റ �നതൃത്വത്തിലാണ് കാര്യങ്ങ�ളല്ലാം നടന്നിരുന്നത്. എങ്കിലും ഗണത്തിനു

ള്ളിൽഎല്ലാവരുംസമൻമാരായിരുന്നു.

�പാതുഭരണകാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ രാജാവല്ല, സഭയും സമിതിയുമാണുണ്ടാ

യിരുന്നത്. സമിതി കൂടുന്നതിനുമുമ്പായി എല്ലാവ�രയും വിവരമറിയിക്കും. �യാഗ
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ത്തിൽ തലവനു മാത്രമല്ല, സാധാരണവ്യക്തികൾക്കും അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനു

ള്ളസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുതരത്തിലുള്ളജനാധിപത്യഭരണമാണ്നിലനിന്നിരുന്നത്.

3 ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും

സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഉല്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും �ചയ്ത�താ�ട കൂട്ടുട

മാവകാശത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുടവു തട്ടി. �ക�വ

ലകൾ, �ലാഹം �കാണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങൾ, കൃഷി എന്നിവ അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ട�താ

�ട �കയൂ�ക്കറിയവരു�ട �കയിൽ ഉത്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ �കന്ദ്രീകരിക്കു

വാൻതുടങ്ങി.

ചരക്കുകളു�ട�കമാറ്റങ്ങൾപരന്നുപിടിച്ചു. അങ്ങ�നസ്വകാര്യസ്വത്തുസമ്പ്ര

ദായം നിലവിൽവന്നു. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘ഒ�ര ഗണത്തി

നുള്ളിൽ ത�ന്നയുണ്ടായ സ്വത്തുടമവ്യത്യാസങ്ങൾ ഗണത്തി�ല അംഗങ്ങളു�ട

ഐക്യ�ത്ത തകർക്കുകയും അവർക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധക�ള സൃഷ്ടിക്കുകയും �ച

യ്തു.’

ഉത്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ

സമുദായത്തി�ന്റ നടത്തിപ്പിന് പ്രവൃത്തിവിഭജനം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഓ�രാ

സാമൂഹികരംഗത്തിലുംപ്ര�ത്യകംപ്ര�ത്യകം �നതൃത്വം �വണ�മന്നായി. അങ്ങ�ന

ഓ�രാ പ്രവൃത്തിക്കും പറ്റിയ തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട �നതാക്കന്മാർ ഉയർന്നുവന്നു. യു

ദ്ധങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം നൽകുന്നക്ഷത്രിയർ, കൃഷിക്കുപറ്റിയ കാലം കണ്ടുപിടിക്കുക

യും പ്രകൃതിയു�ടയും �ദവത്തി�ന്റയും �കാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദായ�ത്ത രക്ഷി

ക്കാനാവശ്യമായ ക്രിയകൾ നടത്തുകയും �ചയ്യുന്ന പു�രാഹിതനായ ബ്രാഹ്മണൻ

— ഇവരാണ് സമുദായത്തി�ന്റ �നതൃത്വം വഹിച്ചത്. ഈ പ്രവൃത്തിവിഭജനം സാ

മൂ�ഹ്യാത്പാദന�ത്തവീണ്ടുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തി. ആവശ്യം കഴിച്ച് മിച്ചമായി കിട്ടി

ത്തുടങ്ങിയഉത്പന്നങ്ങൾ�കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

ആദ്യകാലത്തു �തര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട �നതാക്കന്മാരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലാ

ണ് �പാതുസാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കളു�ട �മൽ�നാട്ടം നടത്ത�പ്പട്ടത്. ക്ര�മണ ഈ

തലവന്മാരു�ടയും പു�രാഹിതന്മാരു�ടയും �കയിൽ സ്വത്തുക്കളും അധികാര

ങ്ങളും �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് മിച്ചമായ വിഭവങ്ങളു

ണ്ടാക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉത്പാദനശക്തികൾ വളർന്ന�പ്പാൾ അവർക്ക്

മറ്റുള്ളവ�ര �കാണ്ടു പണി�യടുപ്പിച്ച് കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ �നടാൻ കഴിയു�മന്നാ

യി. ഈഭൗതികപരിതസ്ഥിതികളിൽനിന്നാണ്അടിമത്തവ്യവസ്ഥആവിർഭവിച്ച

ത്.

ഏംഗൽസ്എഴുതുന്നു:

‘കന്നുകാലിവളർത്തൽ, കൃഷി, �ക�ത്താഴിൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ രംഗങ്ങളിലു

ണ്ടായ ഉത്പാദനവർദ്ധനമൂലം സമുദായത്തി�ന്റ നിലനിൽപിനാവശ്യമായതിലു

മധികം ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിന് സാധിക്കു�മന്നായി. പ�ക്ഷ,

അ�താ�ടാപ്പം ഗണത്തി�ല ഓ�രാ അംഗവും �ചയ്തുതീർ�ക്കണ്ട �ജാലിയും വർ

ദ്ധിച്ചു. പുതിയ അദ്ധ്വാനശക്തികൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. യുദ്ധങ്ങളാണ് ഈ

ആവശ്യങ്ങൾ നികത്തിയത്. യുദ്ധത്തടവുകാർ അടിമകളാക്കി മാറ്റ�പ്പട്ടു. മനുഷ്യാ

ദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഉത്പാദനക്ഷമതയും അ�താ�ടാപ്പം സ്വത്തുക്കളും വർദ്ധിക്കുകയും

ഉത്പാദനരംഗങ്ങൾ വിപുലമായിത്തീരുകയും �ചയ്ത�താടുകൂടി നിലവിലുള്ള ചരി

ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ പ്രവൃത്തി വിഭജന�ത്തത്തുടർന്ന് അടിമത്തവ്യവ
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സ്ഥനിലവിൽ വരിക�യന്നത് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങ�നസമുദായത്തി�ല

ഒന്നാമ�ത്ത പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിൽ നിന്നാണ് അടിമക�ളന്നും ചൂഷിത�രന്നും

ചൂഷക�രന്നുമുള്ള വർഗവിഭജനം ഉയർന്നുവന്നത്.

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം �പ�ട്ട�ന്നാരു ദിവസം�കാണ്ടല്ല, വള�ര നീണ്ടകാലം �കാ

ണ്ടാണ് തകർന്നത്. ക്രി. മു. ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റആരംഭത്തിലാണ്, എന്നു

�വച്ചാൽ 1000 ബി.സി.ക്കും 700 ബി.സി.ക്കും ഇടയിലാണ്, പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തി

�ന്റ തകർച്ച പൂർത്തിയാവുകയും അടിമത്വ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ പുതിയ

ഉത്പാദനവ്യവസ്ഥതലയുയർത്തുകയും�ചയ്തത്.

4 ഭരണവ്യവസ്ഥയി�ല മാറ്റങ്ങൾ

വർഗവിഭജനവും വർഗചൂഷണവും പഴയ ഗണ�ഗാത്രസംഘടന�യതാറുമാറാക്കി.

സഭയും സമിതിയും അധഃപതിച്ചു. കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിക്കുകയും കൂട്ടായി അനുഭവിക്കു

കയും �ചയ്യുകഎന്നസമ്പ്രദായത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത്സ്വത്തുള്ളവരുംസ്വത്തില്ലാത്ത

വരും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾപ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. സ്വത്തില്ലാത്ത മർദ്ദിതന്മാർഅസംതൃ

പ്തരായി,അവരു�ടപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളഅടിച്ചമർത്താൻസ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഒരു

മർദ്ദ�നാപകരണം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈആവശ്യത്തിൽനിന്നാണ് പ്രാചീ

�നന്ത്യയിൽരാജാക്കന്മാരുംഅവരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ളഭരണകൂടങ്ങളും �പാന്തി

വന്നത്. ഗണങ്ങളു�ട �മധാവിത്വം വഹിച്ചു�പാന്നവ�രാ തലമുറ തലമുറയായി ഭര

ണകാര്യങ്ങൾ നടത്തി�പ്പാന്നവ�രാ ആയ തലവന്മാർ �മ�ല്ല�മ�ല്ല രാജാക്കന്മാ

രായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. ആദ്യകാല�ത്ത രാജാക്കന്മാർ �തര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടവ

രായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിലവർ പിന്തുടർച്ചാവകാശ�ത്താടുകൂടിയ ഭരണാധികാ

രികളായി മാറി.

രക്തബന്ധമായിരുന്നു ഗണങ്ങളി�ല അംഗങ്ങ�ള പരസ്പരം അടുപ്പിച്ചത്.

സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും വർഗവിഭജനങ്ങളും ആവിർഭവിച്ച�താടുകൂടി ഗണത്തി

നുള്ളി�ല രക്തബന്ധം അപ്രധാനമാവുകയും ഭൂപ്ര�ദശങ്ങളു�ട അതിർത്തിവിഭജ

ന�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും �ചയ്തു. മത്സ്യ,

മഗധ, ശൗര�സന മുതലായ രാജ്യങ്ങൾഈകാലത്താണുയർന്നുവന്നത്. ക്രി. മു.

ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ മദ്ധ്യകാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും ഗംഗാതീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ

കുരു, പാഞ്ചാലം, അംഗം, അവന്തി, �കാസലം, കാശി, മിഥില തുടങ്ങിയ ഒരുഡസ

�നാളം രാജ്യങ്ങളാവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഈകാലഘട്ടത്തി�ലആര്യന്മാരു�ടസാമൂഹികജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅവ്യ

ക്തമായ പലസൂചനകളും ഋ�ഗ്വദത്തിൽ ത�ന്ന കാണാം. ഗ്രാമം, വിഷയം, ജനം,

രാഷ്ട്രം എന്നിങ്ങ�ന നാലുപടികളായിട്ടാണവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പല കുലങ്ങളും

ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നയിടമാണ് ഗ്രാമം. പല ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടി�ച്ചർന്നത് വിഷയം.

പലവിഷയങ്ങൾ�ചർന്നസമുദായത്തിന് ജനംഎന്നുപറയുന്നു.

രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ തലവൻ രാജാവ്; രാജാവി�ന്റ കീഴിൽഅടിമകളു�ടയും മറ്റു സ്വ

ത്തുക്കളു�ടയും ഉടമസ്ഥരായ കുലീനന്മാർ; അവരു�ടയിടയിൽ ത�ന്ന പിന്തുടർച്ചാ

വകാശ�ത്താടുകൂടിയവരുംബ്രാഹ്മണർഎന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നവരുമായ പു�രാ

ഹിതകുടുംബങ്ങൾ — ഇവ�രാ�ക്കക്കൂടിയാണ് അടിമത്ത�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടു

ത്തിയപുതിയസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട �മൽ�നാട്ടം വഹിച്ചത്. സാമൂഹ്യവും ഭര

ണപരവുമായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉത്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ വള�രയധികം

സഹായിച്ചു.
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കൃഷിയിൽ അടിമകളു�ട അദ്ധ്വാനം ധാരാളമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തു

ടങ്ങി. സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ കുലീനന്മാരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നിർമാണശാ

ലകളിൽ �ക�വലക്കാർ ആയുധങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടാക്കി

ത്തുടങ്ങി. ഉപ�ഭാഗവസ്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകളും വർദ്ധിച്ചു.

�ചറിയ �ചറിയ പട്ടണങ്ങൾ �പാന്തിവന്നു. ക്ര�മണവിവിധസാമഗ്രികൾ നിർമ്മി

ക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ തമ്മിൽ കച്ചവടമാരംഭിച്ചു. ജനങ്ങളു�ട ജീവിതം അഭിവൃദ്ധി�പ്പ

ട്ടു.

5 ചാതുർവർണ്യം

പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല അടിമത്തവ്യവസ്ഥ ഒരു സവി�ശഷരീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥ എന്ന �പരിലാണ് അത് അറിയ

�പ്പടുന്നത്. ഗണ�ഗാത്രങ്ങളു�ട �തര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട തലവന്മാരിൽ നിന്നും പു

�രാഹിതന്മാരിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്ന പിന്തുടർച്ചാവകാശ�ത്താടുകൂടിയ കുലീന

ന്മാർ — ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും — ഇവരാണ് സമുദായത്തി�ന്റ �മൽത്തട്ടി

ലുള്ള സ്വത്തുടമവർഗ്ഗങ്ങൾ. കൃഷി, കച്ചവടം, �ക�വല മുതലായവയി�ലർ�പ്പട്ട

�വശ്യന്മാർ ഇവർ സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. ഏറ്റവും കീ�ഴ ശൂ

ദ്രൻമാർ. ഇവർ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾക്കും പണി�യടുക്കുന്ന അടിമകളാണ്. ഇങ്ങ

�ന നാലു വർണ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല വർഗ്ഗവിഭജനം ഉരുപ്പിടിച്ച

ത്.

ഓ�രാ വർണ്ണത്തിനും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം ചുമതലകളും ധർമ്മങ്ങളുമുണ്ടായി

രുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിവിഭജനമാണ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ നാലു വർണ്ണങ്ങ�ളയും

പരസ്പരംബന്ധ�പ്പടുത്തുകയുംഅങ്ങ�നസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യത�ന്നഉറപ്പിക്കുക

യും�ചയ്തത്.

ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് നൽക�പ്പട്ടത്. അവരായി

രുന്നു സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളു�ടയും മതത്തി�ന്റയും സംരക്ഷകന്മാർ. �വദങ്ങൾ പഠി

ക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക, മതപരമായ ചടങ്ങുകളും പൗ�രാഹിത്യവും

നടത്തുക, യാഗം �ചയ്യുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരു�ട

ധർമം. അവർ �ദവതുല്യന്മാരാണ്; ഭൂമിയി�ല മ�ഹശ്വരന്മാരാണ്. �ദവത്തി

�ന്റ �പരിൽ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യാനും സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ കുന്നുകൂട്ടാനും

ഏറ്റവുമുയർന്ന സുഖജീവിതം നയിക്കാനും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്ര

ജാപരിപാലനം, �വദപഠനം, ദാനം, ശത്രുസംഹാരം എന്നിവ�യല്ലാമാണ് ക്ഷ

ത്രിയധർമം. മൃഗസംരക്ഷണം, പഠനം, കച്ചവടം ഇവ �വശ്യധർമമാണ്. ഈ

മൂന്നു വർണ്ണങ്ങളു�ട (ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ�വശ്യന്മാരു�ട) പാദശുശ്രൂഷ അതും

യാ�താരു അസൂയ�യാ എതിർ�പ്പാ കൂടാ�ത — �ചയ്യുക എന്ന ഒ�രാറ്റ ധർ

മ്മമാണ് ശൂദ്രന് വിധിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് (മനുസ്മൃതി ഒന്നാം അദ്ധ്യായം, 88-91 ��ാക

ങ്ങൾ).

ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വർണമാണ് ശൂദ്രൻ. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ

സുഖ�ഭാഗങ്ങ�ളയും സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനു�വണ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ

ശൂദ്രനുമായി അടുത്തിടപഴകിയാൽ മതി, അശുദ്ധമാവും. ശൂദ്രന് �ദവ�ത്ത പൂജി

ക്കാൻ പാടില്ല. �വദങ്ങളും നിയമങ്ങളും പഠിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റു മൂന്ന് വർണങ്ങൾ

ക്കും സ്വന്തമായ �ദവങ്ങളം പൂജാവിധികളും പ്രാർത്ഥനാ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. ശൂദ്ര

നുമാത്രം യാ�താന്നുമില്ല. അവർ മതത്തിനു പുറത്താണ്. അവർക്ക് സമുദായത്തി
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�ന്റ �പാതുസ്വത്തുക്കളിൽ യാ�താരധികാരവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കന്നുകാലികൾ,

വീട്ടുസാമഗ്രികൾ മുതലായവ�യ�പ്പാ�ല ത�ന്നഅടിമകളായ ശൂദ്രന്മാരും ധനിക

വർഗ്ഗക്കാരു�ടസ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളായിട്ടാണുകണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്.

6 വർണങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തി�ലക്ക്

�വദങ്ങളു�ട കാലത്തുത�ന്ന വർണങ്ങൾആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാകൃതക

മ്യൂണിസ്റ്റു സമുദായത്തി�ല പ്രവൃത്തി വിഭജന�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവയാവിർഭവി

ച്ചത്. സമുദായത്തി�ന്റ നാലവയവങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണവ കണക്കാക്ക�പ്പട്ട

ത്.

ധാരാളം പാലുള്ള പശുക്കളാവ�ട്ട എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പമാണ്

ബുദ്ധിമാന്മാരും ആത്മീയജ്ഞാനമുള്ളവരുമായ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവ�ട്ട�യന്നും,

അമ്പും വില്ലുമുപ�യാഗിക്കാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ശക്തന്മാരായ പടയാളികളും രാജ

ന്യന്മാരുമുണ്ടാവ�ട്ടഎന്നുംആര്യന്മാർപ്രാർത്ഥിച്ചത്.

എന്നാൽ, ആദ്യകാല�ത്ത വർണവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങൾ മാ

ത്രമായിരുന്നു. വർഗവ്യത്യാസങ്ങളായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഉത്പാദനശക്തികൾ വള

രുകയും ഓ�രാരുത്തനും ത�ന്റ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞ മിച്ചമായ ഉത്പ

ന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയു�മന്ന നിലയുളവാകുകയും സമുദായത്തി�ല ന്യൂനപ

ക്ഷത്തി�ന്റ �കയ്യിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ച

യ്ത�പ്പാഴാണ് വർണവ്യത്യാസങ്ങൾ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടത്.

അതു�കാണ്ട് പിന്നീടുണ്ടായ മനുസ്മൃതി, നാരദീയസ്മൃതി, കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാ

സ്ത്രം തുടങ്ങിയ പ്രാചീനസാഹിത്യകൃതികളാണ് മർദകനും മർദിതനും തമ്മിൽ, ഉട

മയുംഅടിമയും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ച�യയും വർഗ്ഗസമരങ്ങ�ളയും വള�ര വ്യക്തമാ

യിപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

മനുസ്മൃതി ഏഴുതരം അടിമക�ളപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നാരദീയസ്മൃ

തിയാക�ട്ട, യജമാന�ന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവൻ, വിലയ്ക്കു വാങ്ങ�പ്പട്ടവൻ, പിന്തുടർച്ച

യായി സമ്പാദിക്ക�പ്പട്ടവൻ, കടത്തിൽ നിന്നും �മാചിക്ക�പ്പട്ടവൻ, യുദ്ധത്തടവു

കാരൻതുടങ്ങി 15തരംഅടിമക�ളപ്പറ്റിപറയുന്നുണ്ട്.

അടിമക�ളസ്മരി�ക്കണ്ടനിയമങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാ�ണന്നുംഏ�തല്ലാംഘട്ട

ങ്ങളിലാണവർ �മാചിക്ക�പ്പടുക�യന്നും മറ്റുംനാരദീയസ്മൃതിയിൽസവിസ്തരംവിവ

രിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയി�ല ചരിത്രപരമായ ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നുളവായ

ഈ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയാണ് വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന

ത്.

7 ഇന്ത്യൻഅടിമത്തത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതകൾ

ഗ്രീസ്, �റാം തുടങ്ങിയ പ്രാചീനയൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി�ല അടിമത്തവ്യവസ്ഥ

യും ഇന്ത്യയി�ല അടിമത്തവ്യവസ്ഥയും ഒരു�പാ�ലയായിരുന്നില്ല. ഈ വ്യത്യാ

സത്തിന് പ്രധാനമായ കാരണം ഇന്ത്യയി�ല പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ്റ്റുവ്യവസ്ഥ യൂ

�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി�ല�പ്പാ�ല, പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതാ

ണ്. അടിമത്തസമ്പ്രദായം ആവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷവും ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത കമ്യൂ

ണിസത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നശിക്കാ�ത നിലനിന്നു. അടിമത്തവ്യവസ്ഥ
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�യാ�ടാപ്പം ത�ന്ന കൃഷിക്കാരു�ട സ്വയം സമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ ഗ്രാമസംഘടന

കളും ഒരുവശത്തു നിലനിന്നു�പാന്നു. അതു�കാണ്ട് ഗ്രീസിലും, �റാമിലും കാ

ണ�പ്പട്ടമാതിരി വിപുലമായ �താതിൽ വലിയവലിയ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ നൂ

റുകണക്കിലും ആയിരക്കണക്കിലുമുള്ള അടിമക�ള�ക്കാണ്ടു പണി�യടുപ്പിക്കു

ക�യന്ന ഉത്പാദനരീതിയല്ല ഇന്ത്യയിൽ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ

അടിമകൾക്കു സ്വന്തമായ താമസസ്ഥലവും കുടുംബവും അത്യാവശ്യമായ ജീവി

തസാമഗ്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതൃ�മധാവിത്വപരമായ ജീവിതമാണവർ നയിച്ച

ത്.

പ്രാചീ�നന്ത്യയിൽ അടിമകൾ പ്രധാനമായും വീട്ടു�വലകൾക്കു �വണ്ടിയാണു

പ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടത്. �ഭദ�പ്പട്ട കുടുംബങ്ങൾ�ക്കല്ലാം കന്നുകാലികൾ, വീട്ടു സാ

മഗ്രികൾ തുടങ്ങി മറ്റു സ്വത്തുക്കളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം അടിമകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

അടിച്ചുവാരുക, �വള്ളം �കാരുക, പാത്രം �മാറുക, �നല്ലുകുത്തുക, ഭക്ഷണംപാകം

�ചയ്യുക, യജമാന�ന്റ കാൽ കഴുകി�ക്കാടുക്കുക, ഭക്ഷണത്തിനു �ശഷം യജമാന

�ന വീശിയുറക്കുക മുതലായ വീട്ടു�വലകൾക്കു അടിമസ്ത്രീകളാണുപ�യാഗിക്ക�പ്പ

ട്ടിരുന്നത്. കൂടുതൽ കഠിനമായ �വലയ്ക്ക് പുരുഷന്മാരായഅടിമകളും ഉപ�യാഗിക്ക

�പ്പട്ടു. അടിച്ചു പരു�ക്കൽപ്പിച്ചും ചങ്ങലയിട്ടുവലിച്ചും അടിമകളു�ട അദ്ധ്വാന�ത്ത

ചൂഷണം �ചയ്യാൻ യജമാനൻമാർക്കു യാ�താരു സ�ങ്കാചവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃ

ഷി, �ക�ത്താഴിൽ മുതലായവയിലും അടിമ�വല ധാരാളം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പ്രാചീന രാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയിലും അടിമക

�ള ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് ധനികവർഗ്ഗക്കാരായ ഉടമകൾ തടിച്ചു�കാഴുത്ത

ത്.

ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട മർദ്ദനവും ചൂഷണവും ഉറപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ഇന്ത്യയി

�ല അടിമത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മതപരമായ ഒരു ദിവ്യത്വം നൽക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന

വർണാശ്രമങ്ങൾക്കു ധാർമികമായ പിൻബലം ലഭിച്ചു. ‘ചാതുർവർണ്യം മയാസൃ

ഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗശ:’ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ത�ന്ന

പറയുന്നത്, പ�ക്ഷ, വർണാശ്രമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏ�തങ്കിലും അവതാര

പുരുഷന്മാരാ�ലാ, ബുദ്ധിമാന്മാരാ�ലാ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതല്ല. ചരിത്രത്തി�ന്റ വളർ

ച്ചയു�ട ഒരു സവി�ശഷഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ നി

ന്നുയർന്നുവന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണിത്. യഥാർത്ഥമായ സാമ്പത്തിക — സാ

മൂഹിക പരിതസ്ഥിതിക�ളയാണത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറ

ഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട ഭൗതികാവശ്യമാണ് വർണാശ്രമങ്ങ�ള സൃഷ്ടിച്ച

ത്.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരു�ടയും ക്ഷ

ത്രിയരു�ടയും സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, തടവുകാരായി പിടി

ക്ക�പ്പട്ട അനാര്യന്മാരു�ട �മൽആധിപത്യംസ്ഥാപിക്കുക — ഇതായിരുന്നു വർ

ണാശ്രമത്തി�ന്റ പ്രധാനമായ ഉ�ദ്ദശ്യം. ഉടമകളു�ട സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങ�ള

കാത്തുരക്ഷിക്കാനുതകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഓ�രാ വർണത്തി�ന്റയും പ്ര�ത്യകം

പ്ര�ത്യകമായ കടമകളും ധർമ്മങ്ങളും നിർണയിക്ക�പ്പട്ടത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട

അദ്ധ്വാന�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്യാൻ �വണ്ടി ധനികവർഗ്ഗക്കാർ �കട്ടിപ്പടുത്ത ഈ

പ്രാചീനവർണവ്യവസ്ഥയിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തു കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ എത്ര

അതിരുകവിഞ്ഞതായിരുന്നു�വന്ന് മനുസ്മൃതിയി�ല ��ാകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു

ണ്ട്. ധനികരു�ടസ്വത്തുക്കൾ �മാഷ്ടിക്കുന്നവരു�ട�ക മുറിച്ചുകളയണം, അവ�ര
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�കാന്നുകളയണം എന്നും മറ്റുമാണ് മനു അനുശാസിക്കുന്നത്. (അദ്ധ്യായം 8, ��ാ

കം 320— 22)

8 രാജാ പ്രത്യക്ഷ�ദവതം

സ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാരു�ട പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയ

ത്. രാജാവി�ന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�രല്ലാം സ്വത്തുടമവർഗ്ഗക്കാരിൽ

�പ്പട്ട കുലീനൻമാരായിരുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാ�ലാചനകൾ നടത്താൻ

�വണ്ടി കുലീനന്മാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഏ�ഴാ എ�ട്ടാ മന്ത്രിമാ�ര രാജാവു നിയമി

ക്കും. വിദ്വാൻമാരുമായി കൂടിയാ�ലാചിച്ചു�കാ�ണ്ട പ്രധാനമായ രാജ്യകാര്യങ്ങൾ

നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണരു�ട സ്വാധീനശക്തി അതിരുകവിഞ്ഞതായിരു

ന്നു.

ഭരണകൂടത്തി�ന്റഅധികാരമുറപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി മതം ധാരാളമായി ഉപ�യാ

ഗിക്ക�പ്പട്ടു. �ച�ങ്കാലി�ന്റ മർദ്ദനമുറകൾക്ക് ദിവ്യതയു�ട പിൻബലം നൽക�പ്പട്ടു.

മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള �ദവമാണ് രാജാവ്. അതു�കാണ്ടു കുട്ടിയാ�ണങ്കിൽക്കൂടി

അ�ദ്ദഹ�ത്തആരുംഅവഗണിക്കരുത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഎല്ലാകല്പനകളും മടികൂ

ടാ�ത അനുസരിക്കണം. അനുസരിക്കാത്തവർ കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്കുപാത്രമാകും.

സാധാരണ അഗ്നി മനുഷ്യ�ന മാത്ര�മ ദഹിപ്പിക്കൂ. രാജാവി�ന്റ അഗ്നിയാവ�ട്ട,

പശു, സ്വത്തുക്കൾ, മുതലായവയുൾ�പ്പ�ട കുടുംബ�ത്തയും കുല�ത്തയും ആ�ക

ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

9 വർണവ്യവസ്ഥയു�ട ശിക്ഷാവിധികൾ

സമുദായത്തി�ല അസമത്വങ്ങ�ളയും വർണവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കുക

എന്നതായിരുന്നു രാജാവി�ന്റ പ്രധാനമായ �ജാലി. വർണ�ഭദമനുസരിച്ചു ജന

ങ്ങളു�ട അവകാശാധികാരങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒ�ര കുറ്റത്തിനു

ത�ന്ന ബ്രാഹ്മണനും ശൂദ്രനും നൽക�പ്പട്ട ശിക്ഷകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു.

മനുസ്മൃതി എട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ വാക്പാരുഷ്യം (ചീത്തപറയൽ), ദണ്ഡപാരുഷ്യം

(അടിപിടി), �മാഷണം, വ്യഭിചാരം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ �ചയ്യുന്നവർക്കു നൽ�ക

ണ്ട ശിക്ഷാവിധിക�ളപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണ�ന

അധി�ക്ഷപിച്ചാൽ നാവുമുറിച്ചുകളയണം; �പരും ജാതിയും പറഞ്ഞു നിന്ദിക്കുന്ന

ശൂദ്ര�ന്റ വായിൽ പന്ത്രണ്ടംഗുലം നീളമുള്ള ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പുകമ്പി കുത്തിക്കട

ത്തണം; ബ്രാഹ്മണ�നാടു ഗർവ്വിഷ്ടനായി മറുപടി പറയുന്ന ശൂദ്ര�ന്റ �മൽ തിളച്ച

എണ്ണ�യാഴിക്കണം; ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണ�ന്റ ഒപ്പമിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി, കടി

പ്ര�ദശം �ഛദിച്ചുകളയണം; ബ്രാഹ്മണ�ന �ക�യ്യറ്റം �ചയ്താൽ ഏതവയവം

�കാണ്ടാ�ണാ അതു �ചയ്തത് ആ അവയവം മുറിച്ചുകളയണം; �കാല്ലുകയുമാ

വാം.

എന്നാൽബ്രാഹ്മണൻ�തറ്റു�ചയ്താ�ലാ? ചിലചിലകുറ്റങ്ങൾക്കുനിസ്സാരമായ

ശിക്ഷകൾബ്രാഹ്മണനുംവിധിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു �നരാണ്. പ�ക്ഷ,ശൂദ്രൻ�റതുമായി

താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ ബ്രാഹ്മണ�ന്റ ശിക്ഷ ഏറ്റവും തുച്ഛമാണ്. എത്ര വലിയ

കുറ്റം �ചയ്താലും ബ്രാഹ്മണ�ന വധിക്കാൻ പാടില്ല. രാജാവ് ബ്രാഹ്മണവധ�ത്തപ്പ

റ്റി മനസ്സിൽആ�ലാചിക്കുക�പാലും �ചയ്യരുത്,ബ്രാഹ്മണവധംവമ്പിച്ചഅനർത്ഥ

ങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർക്കും.
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വർണവ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശിക്ഷാവിധിയു

�ട ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്ന് മനു തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്നവർണം ഉയർന്ന വർണത്തി

�ന്റ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും ക�യ്യറാൻ പാടില്ല. അടിമത്തത്തിലടിയുറച്ച ചൂഷണ

വ്യവസ്ഥ�യയും ഉടമവർഗക്കാരു�ട സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങ�ളയും കാത്തുരക്ഷി

ക്കണം. അവ�യ്ക്കതി�ര തലയുയർത്തുന്ന ദരിദ്രപരിഷക�ള ഇടിച്ചമർത്തണം.

ഈ ഉ�ദ്ദശ്യത്തിനു�വണ്ടിയാണ് പ്രാചീ�നന്ത്യയിൽ ഭരണകൂടം ഉയർന്നുവന്ന

ത്.

പണി�യടുക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം വർണാശ്ര

മവ്യവസ്ഥയും അതി�ന്റ ഭരണകൂടവും ദുസ്സഹമായ ഒരു ഭാരമായിരുന്നു എന്നു പറ

�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എങ്കിലും അടിമവ്യവസ്ഥ ചരിത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ

വയ്യാത്ത ഒരുപാധിയായിരുന്നു. അടിമത്തവ്യവസ്ഥയാണു പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല

സാഹിത്യാദികലകൾക്കും �വദ്യശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, �ജ്യാതിശാസ്ത്രം മുതലായ

വയ്ക്കും പ്ര�ചാദനം നൽകിയത്. �
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ആര്യന്മാരും അനാര്യന്മാരും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടായ�പ്പാൾ ആര്യന്മാരു�ട

�ദവങ്ങളും അനാര്യന്മാരു�ട �ദവങ്ങളും തമ്മിലും സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടായി. ഇരു

കൂട്ടരും തമ്മിൽസന്ധിയും രഞ്ജിപ്പുമുണ്ടായ�പ്പാൾഅവരു�ട�ദവങ്ങൾതമ്മിലും

രഞ്ജിപ്പുണ്ടായി. രണ്ടുകൂട്ടരും ഭൗതികജീവിതത്തിൽ വിജയം �നടാൻ �വണ്ടിയാണ്

�ദവങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചത്.

1 �ദവങ്ങളിൽ നിന്ന് �ദവത്തി�ലക്ക്

�വദങ്ങളിൽ �ദവന്മാർക്കാണ് പ്രാധാന്യം; �ദവികൾക്കല്ല. ഇന്ദ്രൻ, മിത്രൻ, വരു

ണൻ, സൂര്യൻ, പ്രജാപതി മുതലായ പുരുഷ�ദവങ്ങളാണു പൂജിക്ക�പ്പട്ടു�പാ

ന്നത്. പിന്നീട്, കാലക്രമത്തിൽ ഭഗവതി, ദുർഗ്ഗ, കാളി, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി മു

തലായ അമ്മ�ദവങ്ങൾക്കും സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയി�ല ആദിമനിവാസി

കൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ അമ്മ �ദവങ്ങൾക്ക് പ്രാമാണ്യം ലഭിച്ചത്

ആര്യന്മാരും അനാര്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാ

ണ്.

ആദ്യകാല�ത്തആര്യന്മാർക്ക്അ�നകം�ദവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ

ഈസ്ഥിതി�ക്കാരു മാറ്റം വരുകയും ഏക�ദവവിശ്വാസം പരന്നുപിടിക്കാൻ തുട

ങ്ങുകയും �ചയ്തു. �ഗാത്രങ്ങളു�ടയും ഗണങ്ങളു�ടയുംഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപ്രാകൃത

കമ്യൂണിസ്റ്റു വ്യവസ്ഥയു�ട സ്ഥാനത്ത് നിശ്ചിതാതിർത്തിക�ളാടുകൂടിയ ഭൂപ്ര�ദശ

ങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ആവിർഭവിക്കുകയും വിഭിന്നങ്ങ

ളായ ഗണങ്ങൾക്കു �ദശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരുതരംഐക്യം �കവരികയും

�ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായിരുന്നു അത്. ശതപഥബ്രാഹ്മണം തുറന്നുപറയുന്നതു�പാ

�ല, ‘മനുഷ്യരു�ട പ്രവർത്തനരീതി എങ്ങ�ന�യാ അങ്ങ�ന ത�ന്നയാണ് �ദവ

ങ്ങളുംപ്രവർത്തിച്ചത്.’

�കന്ദ്രീകൃതങ്ങളായ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന�താടുകൂടി �കന്ദ്രീകൃതമായ

�ദവശക്തിയുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഭൂമിയി�ല ഏകച്ഛത്രാധിപതിക്കുസമാന

നായി സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഒരു ഏകഛത്രാധിപതിയു�ണ്ടന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ

�നയാണ് ബഹു�ദവവിശ്വാസത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ഏക�ദവവിശ്വാസം ഉരുപ്പി

ടിച്ചത്. ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പ
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ടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അഗ്നി, യമൻ, സൂര്യൻ മുതലായ വിഭിന്ന �ദവങ്ങ�ളല്ലാം

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒ�ര�ദവം ത�ന്നയാ�ണന്നവിശ്വാസംആവിർഭവിക്കാൻതുട

ങ്ങിയിരുന്നു. ‘ഏകംസദ്  വിപ്രാബഹുധാ വദന്തിഅഗ്നീം യമം മാതരി ശ്വാനമാഹു:’

എന്നുംമറ്റുമുള്ളഋ�ഗ്വദമന്ത്രങ്ങൾഇതിനു�തളിവാണ്.

ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും �വദികകാലഘട്ടത്തി�ല �ദ

വങ്ങളു�ട സ്ഥിതി തികച്ചും ദയനീയമായിത്തീർന്നു. ചില �ദവങ്ങൾ എന്നന്ന

�ന്നയ്ക്കുമായി അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു. മറ്റു ചിലവ �പരിനു പി�ന്നയും നിലനിന്നു�വ

ങ്കിലും, യാ�താരു ദിവ്യശക്തിയുമില്ലാത്തവയായി അധഃപതിച്ചു. പ്രാകൃതങ്ങളായ

പ്രകൃതി�ദവങ്ങൾ പുതിയ �ദവങ്ങൾക്കു വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. �ദ�വന്ദ്രനുണ്ടായ

പരിവർത്തനം ഈ മാറ്റ�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ദ്രൻ ഇടിയു

�ടയും മിന്നലി�ന്റയും�ദവമായിരുന്നു;എല്ലാ ഭൗതികശത്രുക്കളു�ടയും �കാട്ടകൾ

ഇടിച്ചുതകർത്ത പുരന്ദരനായിരുന്നു; മഴ�പയ്യിക്കാനും കന്നുകാലിക�ള കാത്തുര

ക്ഷിക്കാനും കൃഷി നന്നാക്കാനുമുള്ളഅധികാരം ആ�ദവത്തി�ന്റ കുത്തകയായി

രുന്നു. എന്നാൽ ക്രമത്തില�ദ്ദഹം പടയാളികളായ ക്ഷത്രിയന്മാരു�ട �ദവമായി

മാറി. രാജാക്കന്മാർ �ദ�വന്ദ്ര�ന്റ പിൻഗാമികളാ�ണന്ന് കരുത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

അതു�കാണ്ടുമായില്ല; ഒടുവിൽ മറ്റുപല �ദവങ്ങ�ളാടു�മാപ്പം �ദ�വന്ദ്രനും സർ

വ്വശക്തനായ ഏക�ദവത്തി�ന്റ �വറു�മാരു ദിക്പാലകനായി തരംതാഴ്ത്ത�പ്പ

ട്ടു.

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽ, ആ�ക എത്ര �ദവങ്ങളു�ണ്ടന്ന �ചാദ്യ

ത്തിന് യാജ്ഞവൽക്യൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. മുപ്പത്തിമൂന്ന്�ദവങ്ങളു�ണ്ടന്നവാ

ദ�ത്തഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട്ബ്രഹ്മംഎന്നഒരു�ദവം മാത്ര�മയുള്ളു�വന്നുതീർത്തുപ

റയുകയാണ�ദ്ദഹം �ചയ്യുന്നത്. മറ്റു �ദവങ്ങ�ളല്ലാം ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ പ്ര

തിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്; അ�ല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മ�ത്തആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നഉപഗ്ര

ഹങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മത്തി�ന്റസഹായമില്ലാ�തഅഗ്നി, വായു, ഇന്ദ്രൻമുതലായ�ദ

വങ്ങൾക്ക് ഒരു പുൽ�ക്കാടി�യ�പ്പാലും ചലിപ്പിക്കാനാവി�ല്ലന്ന് �ക�നാപനിഷ

ത്ത് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ബ്രഹ്മ�ത്ത ഭയ�പ്പടുന്നതു�കാണ്ടാണ് സൂര്യനും മറ്റു �ദവ

ങ്ങളും തങ്ങളു�ട കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് മ�റ്റാരിടത്ത് പ്രസ്താവിക്ക�പ്പ

ട്ടിട്ടുണ്ട്.

2 പു�രാഹിതന്മാരു�ട പ്രാബല്യം

�ദവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകളിൽ മാത്രമല്ല, അവ�യആരാധിക്കുന്നസമ്പ്രദാ

യങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. അനാഡംബരങ്ങളും നിഷ്കളങ്കങ്ങളുമായ �സ്താത്ര

ങ്ങളു�ടയുംപ്രാർത്ഥനകളു�ടയുംപ്രകൃതിവർണനകളു�ടയുംസ്ഥാനത്ത്ആഡംബ

രപൂർണങ്ങളായയാഗയഞ്ജാദികൾസ്ഥലംപിടിച്ചു.

ഒരു സവി�ശഷരീതിയിൽ �സ്താത്രമന്ത്രങ്ങളുച്ചരിച്ചു�കാണ്ട് �ഹാമം, ബലി

മുതലായ നിശ്ചിത ചടങ്ങുക�ളാടുകൂടി നടത്ത�പ്പടുന്ന യാഗങ്ങൾക്ക് �ദവങ്ങ�ള

ക്കാൾ ശക്തിയു�ണ്ടന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടു. എ�ന്തന്നാൽ �ദവങ്ങൾ ഇഷ്ട�പ്പട്ടാ

ലുമി�ല്ലങ്കിലും �തറ്റുകൂടാ�ത യാഗം നടത്തുന്നവന് ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾസാധിക്കാതി

രിക്കില്ല. ഇങ്ങ�ന �മ�ല്ല�മ�ല്ല സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും

അനാചാരങ്ങളും ഇഴുകിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. യാഗങ്ങൾ നടത്താൻ �വണ്ടി മന്ത്ര

ങ്ങൾ ശരിക്കുച്ചരിക്കാനും ചടങ്ങുകൾ �തറ്റുകൂടാ�ത നടത്താനുമറിയാവുന്ന പു�രാ

ഹിതന്മാ�ര ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. അംഗിരസ്സ്, വിശ്വാമിത്രൻ, ഭരദ്വാജൻ, കണ്വൻ,
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വസിഷ്ഠൻ മുതലായ മഹർഷിമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ളപു�രാഹിതന്മാരായിരുന്നു. യാ

ഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളസമ്പാദ്യങ്ങൾഈപു�രാഹിതന്മാ�രയുംവലിയസ്വത്തുടമസ്ഥ

രാക്കിമാറ്റി.

അക്കാലത്തുപുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്ത്രങ്ങളും �സ്താത്രങ്ങളു�മല്ലാം കാ

ണാപ്പാഠംപഠിച്ച്ഹൃദിസ്ഥമാക്കുകയായിരുന്നുപതിവ്. യാഗാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

പു�രാഹിതന്മാർ അവ�യ �ശഖരിച്ചു കണ്ഠസ്ഥമാക്കുകയും തങ്ങളു�ട അനന്തരാ

വകാശികളായ പുതിയ തലമുറക്കാർക്കു പഠിപ്പിച്ചു �കാടുക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നു.

ഇങ്ങ�ന തലമുറ തലമുറയായി പ്രചരിച്ച മന്ത്രങ്ങളു�ട �ക്രാഡീകരണത്തിനാണ്

�വദങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നത്.

അ�പ്പാൾ, �വദങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: ഒന്നാമ�ത്ത ഘട്ടത്തിൽ അവ

രചിക്ക�പ്പട്ടു. രണ്ടാമ�ത്തഘട്ടത്തിൽഅവ�ശഖരിക്ക�പ്പടുകയുംസംഗ്രഹിക്ക�പ്പ

ടുകയും �ചയ്തു. മന്ത്രസമുച്ചയങ്ങളു�ടഈസംഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംഹിതകൾഎന്നുപ

റയുന്നു.

ഋ�ഗ്വദം, സാമ�വദം, യജുർ�വദം, അഥർവ�വദം എന്നിങ്ങ�ന നാലു �വ

ദങ്ങളുണ്ട്. ഓ�രാ �വദത്തിനും �വ�റ �വ�റ സംഹിതയുമുണ്ട്. ഓ�രാ സംഹി

തയ്ക്കും അ�നകം ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളു�ട അവസാനത്തിൽ ആരണ്യ

കങ്ങളുമുണ്ട്. മന്ത്രങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചടങ്ങുക

ളു�ടയും വിധിനിയമങ്ങളു�ടയും മറ്റും വിവരണങ്ങളുമാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലടങ്ങി

യിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് പു�രാഹിതന്മാർ

ക്രി. മു. 8—ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്ക് ആര്യന്മാരു�ട പ്രാകൃതമായ പ്ര

കൃതിപൂജ�യ യാഗങ്ങളു�ട കൃത്രിമവും അന്ധവിശ്വാസജടിലവുമായ ഒരു പുതിയ

വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയും അതുവഴി സാധാരണജനങ്ങളു�ട മാനസികമണ്ഡല

ങ്ങളിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തി�ക്കാണ്ട് സ്വന്തം പ്രതാപവും പ്രമാണിത്വവുമുറപ്പിക്കു

കയും �ചയ്തത്. ഇങ്ങ�ന �മ�ല്ല�മ�ല്ല ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ �ദവങ്ങളു�ട

പ്രതിനിധികളായി മാറി. ശതപഥബ്രാഹ്മണത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ണ്ട്.

‘യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള�ദവങ്ങളുണ്ട്. �ദവങ്ങൾ�ദവങ്ങൾ

ത�ന്ന. പവിത്രങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായ ബ്രാഹ്മണ

രാക�ട്ട, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള �ദവങ്ങളാണ്. യാഗങ്ങൾ രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്;

�ഹാമാദിച്ചടങ്ങുകൾ�ദവങ്ങൾക്കുള്ളയഞ്ജമാണ്. മനുഷ്യ�ദവങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

�ചയ്യ�പ്പടുന്നയാഗമാണ്വഴിപാടുകളും ദാനങ്ങളും.

വയസ്സായാൽപ്പി�ന്ന പു�രാഹിതന്മാരിൽ ചിലർ ത�പാവനങ്ങളിലിരുന്ന്

ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാർക്കു �വദമന്ത്രങ്ങളും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചു�കാടു

ക്കുകയും �ചയ്യുക പതിവായിരുന്നു. അവരു�ട ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടി സംഗ്രഹി

ക്ക�പ്പട്ട മന്ത്രങ്ങളുംഅവയു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളുംയാഗങ്ങളു�ടപ്രാധാന്യ�ത്തപ്പറ്റിയു

ള്ള വിവരണങ്ങളുമാണ് ആരണ്യകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആരണ്യകങ്ങളു�ട

അവസാനത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളാവിർഭവിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാആരണ്യക

ങ്ങളു�ടയും അവസാനത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഐത�ര

�യാപനിഷത്ത്ഐത�രയാരണ്യകത്തി�ന്റയും �തത്തരീ�യാപനിഷത്ത് �ത

ത്തരീയാരണ്യകത്തി�ന്റയുംഅവസാനഭാഗങ്ങളാണ്.
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3 വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു വിചാരത്തി�ലക്ക്

ഒട്ടാ�ക ഇരുനൂറിലധികം ഉപനിഷത്തുക്കളു�ണ്ടന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. �ബാം�ബ

യി�ല നിർണയസാഗർ പ്രസ്സുകാർ 112 എണ്ണം അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം �ചയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ അവയിൽഈശം, ഛാ�ന്ദാഗ്യം, ബൃഹദാരണ്യകം, ഐത�രയം, �ത

ത്തരീയം, പ്രശ്നം, �കനം, കഠം, മുണ്ഡകം, മാണ്ഡൂക്യം, കൗശീതകി, �മത്രി, �ശ്വ

താശ്വതരം എന്നീ പതിമൂന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ. ഇവ

�യല്ലാം ഒ�രകാലത്തു രചിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. ഈശം, ഛാ�ന്ദാഗ്യം, ബൃഹദാരണ്യകം

എന്നിവ ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മുമ്പ് എഴുനൂറാമാണ്ടി�നാടടുത്താണ് വിരചിക്ക�പ്പട്ട�ത

ങ്കിൽ �ശ്വതാശ്വതരം, �മത്രി, കൗശീതകി, എന്നിവ ക്രി. മു. 200നും 100നും ഇടയിൽ

രചിക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. മറ്റുള്ളവ�യല്ലാം ക്രി.മു. 700നും 100നും ഇടയിൽ ഉണ്ടായവയാ

�ണന്നും കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒ�ര ഉപനിഷത്തി�ല വ്യത്യസ്തഖണ്ഡങ്ങൾ

�പാലും വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ചിന്തകന്മാരാൽ രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ

ണ്. അതു�കാണ്ട്അവയിൽവ്യത്യസ്തങ്ങളും ചില�പ്പാൾപരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ

ആശയങ്ങൾഅടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

സാമ്പത്തികമായ വലി�യാരു മു�ന്നറ്റത്തി�ന്റ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.

അടിമ�വലയു�ട അടിത്തറയിൽ സാമൂ�ഹ്യാല്പാദനശക്തികൾ അതി�വഗം വള

രാൻതുടങ്ങിയിരുന്നു. കൃഷിഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. �താൽപ്പണി, മരപ്പണി, �ലാഹപ്പണി

മുതലായ പലതരം �ക�ത്താഴിലുകളും പുഷ്ടി�പ്പട്ടു. കുലങ്ങളു�ടയും ഗണങ്ങളു�ട

യും അതിർത്തിവരമ്പുക�ള അതിലംഘിച്ചു�കാണ്ട് �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾ പരന്നു

പിടിച്ചു. വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾതമ്മിലും വ്യത്യസ്തപ്ര�ദശങ്ങൾതമ്മിലും പുതിയ

ബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.

സാമ്പത്തികമായ ഈ പു�രാഗതി ബുദ്ധിപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പുതി

�യാരുദ്ബുദ്ധതയ്ക്കു പ്ര�ചാദനം നൽകി. സത്യാ�ന്വഷിയായ മനുഷ്യന് യാഗ

ങ്ങ�ളയും ബലിക�ളയും അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ ബ്രാഹ്മണത്വം�കാണ്ടു മാത്രം

തൃപ്തി�പ്പടാൻ കഴിവി�ല്ലന്നായി. വിശ്വാസം വിചാരത്തിനു വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു.

കായികാദ്ധ്വാനത്തിന് അടിമക�ള ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നായ�പ്പാൾ ന്യൂനപക്ഷ

ക്കാരായ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്ക് താത്വികവും മാനസികവുമായ പ്രവർത്തന

ങ്ങളിൽ മുഴുകാ�മന്നായി. യാദൃശ്ചിക�മ�ന്നാണം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന സംഭവപ

രമ്പരകളു�ട അർത്ഥ�ത്തക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയു�ട രഹസ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ജീവി

തത്തി�ന്റ നിഗൂഢതക�ളക്കുറിച്ചും ആരാഞ്ഞറിയുവാൻ അവർക്ക് സൗകര്യവും

അവസരവും ലഭിച്ചു. എല്ലാറ്റിനും പു�രാഹിതന്മാരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ നടത്ത�പ്പ

ടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾക്കു�പാലും ഒരർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ �വമ്പൽ�കാ

ണ്ടു. ആത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, പ്രപഞ്ചം, മരണാനന്തരജീവിതം എല്ലാറ്റി�നപ്പറ്റി

യും അവർ ചിന്തിക്കാനും �ചാദ്യം �ചാദിക്കാനും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനും ശ്രമി

ച്ചു.

പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത

ക്കുറിച്ചും അറിയാനും അങ്ങ�ന ജീവിത�ത്ത കൂടുതൽ പൂർണമാക്കാനും �വണ്ടി

യുള്ള പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട പരിശ്രമങ്ങളു�ട പ്രാരംഭങ്ങൾ �വദങ്ങളിൽ ത�ന്ന

കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഋ�ഗ്വദത്തി�ല ‘സൃഷ്ടിഗീതം’ എന്ന മന്ത്രം �നാ

ക്കുക.

‘അ�പ്പാൾ അസത്തും സത്തുമില്ലായിരുന്നു; വായുമണ്ഡലമില്ല, അതിനപ്പുറം

ഗഗനവുമില്ല. എ�ന്താന്നാണ്, എവി�ടയാണ്, മൂടിക്കിടന്നിരുന്നത്? യാ�താന്നാ
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ണ് എല്ലാറ്റി�നയും രക്ഷിച്ചരുളിയത്? അഗാധമായ ഒരു ജലപ്പരപ്പായിരുന്നു�വാ

അവി�ട?

‘അന്ന് മരണ�മാ അമരത്വ�മാ ഇല്ല; രാത്രിയും പകലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമി

ല്ല;അ�താന്നുമാത്രം,സ്വാശ്രിതമായശക്തിയാൽശ്വസിച്ചു;അതിൽനിന്നന്യമായി

യാ�താന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

‘ആരംഭത്തിൽ എല്ലാം അന്ധകാരമയം’ എല്ലാം അന്ധകാരത്തി�ലാളിഞ്ഞു

കിടന്ന അവ്യതിരക്തമായ അമൂർത്ത പ്രകൃതി. എല്ലാം ശൂന്യവും അരൂപവുമായിരു

ന്നു. ഏകമായഅതുജനിച്ചത്ഊഷ്മാവി�ന്റമഹാശക്തിനിമിത്തമാണ്.

‘അതിനു�ശഷം ആദ്യമായി ഇച്ഛയുണ്ടായി. മാനസിക�ചതന്യത്തി�ന്റ പ്ര

ഥമബീജമായഇച്ഛ. സ്വന്തംഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളി�ലക്കാരാഞ്ഞു�നാക്കി�ക്കാണ്ട്

ഋഷിമാർസത്തിന്അസത്തി�നാടുള്ളബന്ധ�ത്തകണ്ടുപിടിച്ചു.

‘അവയു�ട വിഭജന�രഖ വിലങ്ങ�ന വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. അതിനു മുകളി�ല

ന്താണ്? ചുവട്ടി�ലന്താണ്? സൃഷ്ടാക്കളുണ്ടായിരുന്നു; വൻപിച്ച ശക്തികളുണ്ടായി

രുന്നു. ഒരുഭാഗത്തുസ്വതന്ത്രകർമ്മം, മറുഭാഗത്ത്ക്രിയാശക്തി.

‘അ�തവി�ടനിന്നു ജനിച്ചു? ഈ സൃഷ്ടി എവി�ടനിന്നു വരുന്നു�വന്ന് സത്യ

മായി ആരറിയുന്നു? ആർക്കുപറയാൻ കഴിയും? �ലാ�കാത്പത്തിക്കു �ശഷമാ

ണ് �ദവന്മാരുണ്ടായത്. അ�പ്പാൾ ആദ്യം അ�തവി�ടനിന്നുണ്ടായി? ആർക്കറി

യാം?

‘യാ�താന്നിൽനിന്നാ�ണാ ഈ �ലാകം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടത്, ആ ആദിമൂലമാ

�ണാ എല്ലാം രൂപ�പ്പടുത്തിയത്? അ�താ, അതല്ല രൂപ�പ്പടുത്തിയത് എന്നു

�ണ്ടാ?

‘സർ�വ്വാന്നതമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഈ �ലാക�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതാ

�രാഅവനുമാത്രമറിയാം; ഒരുപ�ക്ഷഅവനു�പാലുമറിഞ്ഞുകൂടാ’.

4 അസ�താ മാ സദ്ഗമയാ!

ഒരുപ�ക്ഷ അവനു�പാലുമറിഞ്ഞുകൂടാ! പി�ന്നയാർക്കാണറിയാൻ കഴിയുക?

എന്തായാലും അത് അറി�ഞ്ഞ മതിയാവൂ. പ്രാചീനാര്യന്മാർ പി�ന്നയും �ചാദ്യ

ങ്ങൾ �ചാദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. എന്താണീ പ്രപഞ്ചം?

അ�തങ്ങ�ന ഉത്ഭവിച്ചു? അതി�ന്റ പിന്നി�ലന്താണ്? ചഞ്ചലമായ പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ പിന്നിൽഅചഞ്ചലമായ വല്ലതുമു�ണ്ടാ? എല്ലാംഅത്ഭുതകരമായി �താന്നുന്നു.

ഒന്നുംത�ന്ന സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. മഴ �പയ്യുന്നു, ഇടി �വട്ടുന്നു,

മനുഷ്യർ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ഒടുവിൽ മരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതി�ന

ല്ലാം പ്ര�ത്യകമായ വല്ല കാരണവുമു�ണ്ടാ? ഉണർന്നിരിക്കു�മ്പാഴും ഉറങ്ങു�മ്പാ

ഴുമുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാകുന്ന�തങ്ങ�ന? മരിക്കാ�ത കഴിക്കാൻ

ക്ഷണികവും നശ്വരവുമായ ജീവിത�ത്ത ശാശ്വതമാക്കി മാറ്റാൻ വല്ല നിവൃത്തിയുമു

�ണ്ടാ? ശരീരവും ജീവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മന്താണ്? മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും

ജീവൻ നിലനിൽക്കു�മാ? മനുഷ്യ�ന്റ ജീവനും ബാഹ്യ�ലാകവും തമ്മിലുള്ളബന്ധ

�മന്താണ്? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രാചീന

ചിന്തകന്മാരു�ട തീവ്രാഭിലാഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ രൂപം�കാണ്ട

ത്.
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ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല ഋഷിമാരു�ട ചിന്ത�യ ആകർഷിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന

മായ വസ്തുതകളി�ലാന്നിതാണ്: �ലാകം പരിവർത്തനാത്മകമ�ത്ര. മനുഷ്യനും പ്ര

കൃതിയും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വി�ധയമാണ്. എല്ലാം അനുനി

മിഷം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മാറിമാറി എവി�ടക്കാണ് �പാകുന്നത്? അപാരത

യി�ലക്ക്,അനന്തതയി�ലക്ക്, പരമമായസത്യത്തി�ലക്ക് !

ഇന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യങ്ങളായ ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്ഷണികങ്ങളും പരിവർത്തനാ

ത്മകങ്ങളുമാ�ണങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കതീതമായ �ലാകത്തിൽ അനന്തവും ആന

ന്ദമയവുമായ ജീവിതത്തി�ന്റയും ശാശ്വതമായ സത്യത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തി

ലുള്ള ഒരുസ്ഥിതിവി�ശഷമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈആശയം ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല

മഹർഷിമാ�രആ�വശം�കാള്ളിച്ചു. അവർപ്രാർത്ഥിച്ചു:

‘അസ�താ മാസദ്ഗമയാ,

തമ�സാമാ �ജ്യാതിർഗമയാ,

മൃ�ത്യാർ മാഅമൃതംഗമയാ…’ (ബൃഹദാരണ്യകം)
അസത്തിൽ നിന്ന് സത്തി�ലക്ക്, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് �വളിച്ചത്തി�ലക്ക്, മരണ

ത്തിൽനിന്ന്അമരത്വത്തി�ലക്ക്,എ�ന്നനയിച്ചാലും!

5 ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട പ്രാധാന്യം

ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട രചയിതാക്കളായ മഹർഷിമാർ ലൗകികകാര്യങ്ങളുമായി

ബന്ധമില്ലാത്ത സർവ്വസംഗ പരിത്യാഗിക�ളാന്നുമായിരുന്നില്ല. അവരിൽ പലർ

ക്കും വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. സുഖ�ഭാഗങ്ങ�ള അവ�രാരിക്കലും �വറു

ത്തിരുന്നില്ല. അവരിൽ ചിലർക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണ

ത്തിന്, ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകന്മാരി�ലാരാളായ യാജ്ഞ

വൽക്യ�ന്റ കാര്യ�മടുക്കാം. അ�ദ്ദഹത്തിന് �മ�ത്രയി, കാർത്യായനി എന്നിങ്ങ

�നരണ്ടുപത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, എന്തായാലും, ആ പ്രാചീനചിന്തകന്മാർ മതവിധിക�ള�യാ പൂർവ്വ

പ്രമാണങ്ങ�ള�യാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള�യാ വകവയ്ക്കാത്ത സത്യാ�ന്വഷികളാ

യിരുന്നു. യുക്തിയു�ട തണലിലിരുന്നു �കാണ്ട് മനുഷ്യ�നപ്പറ്റിയും മനുഷ്യ�ന്റ

ചുറ്റുപാടുക�ളപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തു�ണ്ടന്നുവിശ്വസി

ക്ക�പ്പടുന്ന മറ്റു ശക്തിക�ളപ്പറ്റിയും അവർ ചിന്തിച്ചു. വിശാലമായ ഭാവനാശക്തി

�യാടുകൂടി പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളി�ലക്കു ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ അവർ �ധര്യ�പ്പട്ടു. ജീ

വിതത്തി�ന്റഅർത്ഥവുംഅന്തിമലക്ഷ്യവു�മന്തന്നറിയാനുള്ളഅടങ്ങാത്തഅഭിനി

�വശം, പ്രകൃതിയു�ടയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും സത്യസ്ഥിതി കണ്ടറിയാനുള്ള തീവ്രാ

ഭിലാഷം — ഇതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഉടനീളം പ്രസ്ഫുരിക്കുന്നത്. ‘ഇന്ത്യ�യ

ക�ണ്ടത്തൽ’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു എഴുതു

ന്നു:

‘അ�ന്വഷണത്തി�ന്റ, മാനസികമായ സാഹ�സാദ്യമത്തി�ന്റ, കാര്യങ്ങളു�ട

സത്യസ്ഥിതി കണ്ടറിയാനുള്ള തീവ്രാഭിലാഷത്തി�ന്റ, ഒരു �ചതന്യം ഉപനിഷ

ത്തുക്കളിൽപ്രസ്ഫുരത്തായുണ്ട്. ഈസത്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളഅ�ന്വഷണംആധുനിക

ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വിഷയനിഷ്ഠ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ടയായിരുന്നി�ല്ലന്നത് പറ�യണ്ടതില്ല.

എങ്കിലും ആസമീപനക്രമത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒരംശമുണ്ട്. പൂർവ്വപ്രമാ

ണങ്ങ�ളാന്നുംവഴിതടയാൻഅനുവദിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മു�ട ദൃഷ്ടിയിൽഅർ

ത്ഥ�മാ സാംഗത്യ�മാ ഇല്ലാത്തതും നിസ്സാരവുമായതും വള�രക്കാണും. മുഖ്യമായി
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നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാര�ത്തയാണ്. ജീവാത്മാവി�നയും പരമാ

ത്മാവി�നയും കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാന�ത്ത. ഇവ രണ്ടും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നുത�ന്ന

യാണ�ത്ര. പുറ�മ കാണുന്ന �ലാക�ത്തഅസത്ത് ആയിട്ടല്ല, ആ�പക്ഷികമായ

സത്ത�യാടുകൂടിയതായിട്ടാണ് ആന്തരയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ഒരു ഭാവമായിട്ടാണ്,

പരിഗണിക്കുന്നത് ’.

6 ഒ�ര �ചാദ്യത്തിന് രണ്ടു മറുപടികൾ

�ക�നാപനിഷത്ത്ആദ്യഭാഗത്തിൽത�ന്നഈ�ചാദ്യങ്ങളുന്നയിക്കുന്നു:

‘ഉദ്ദിഷ്ടവിഷയത്തി�ലക്ക് �പാകാൻ മനസ്സി�ന �പ്രരിപ്പിക്കുന്നതാരാണ്? ശരീര

ത്തിനുള്ളി�ലപ്രാണൻആരാൽനി�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണ് ഉദ്ദിഷ്ടവിഷയത്തി

�ലക്ക് �പാകുന്നത്? ആരു�ട പ്രവർത്തനം�കാണ്ടാണ് ജനങ്ങൾഈവാക്യങ്ങ

�ളല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്നത്? കണ്ണുക�ളയും കാതുക�ളയും അതതു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

നി�യാഗിക്കുന്നത് ഏതു �ദവന്മാരാണ്?’

‘എന്തുകാരണം �കാണ്ടുബ്രഹ്മം? നമ്മ�ളവി�ടനിന്നുജനിക്കുന്നു? ജീവിച്ചിരിക്കാൻ

കഴിയുന്ന�തന്തു�കാണ്ട്?’ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള �ചാദ്യങ്ങ�ളാടുകൂടിയാണ് �ശ്വതാ

ശ്വത�രാപനിഷത്ത്ആരംഭിക്കുന്നത്.

മ�റ്റാരിടത്തു�ചാദിക്കുന്നു:

‘ആരു�ട ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് മനസ്സ് സ്വസ്ഥാന�ത്തപ്രാപിക്കുന്നത്? ആരു

�ട കല്പനപ്രകാരമാണ് ജീവൻ വന്നണയുന്നത്? ഏതു �ദവനായിരിക്കണം കണ്ണി

�നയും കാതി�നയും നയിച്ചത്?

വീണ്ടു�മാരിടത്ത്:

‘എന്തു�കാണ്ട് വായുവിന് ഇളകാതിരുന്നുകൂടാ? മനുഷ്യചിത്തത്തിന്എന്തു�കാണ്ട്

വിശ്രമമില്ല? �വള്ളം ഒഴുകി�പ്പാകുന്നതും ഒരു നിമിഷ�നര�ത്ത�ക്കങ്കിലും ഒഴുക്കു

നിർത്താൻഅതിന് കഴിയാതിരിക്കുന്നുതും എന്തു�കാണ്ട്?’

ഇത്തരം �ചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല മഹർഷിമാ�രല്ലാവരും ഒരു�പാ

�ലയല്ല മറുപടി പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത മഹർഷിമാരു�ട മറുപടികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങ

ളായിരുന്നു. ചിലർ അസത്തിൽ നിന്നാണ് സത്തുണ്ടായ�തന്ന് വാദിച്ച�പ്പാൾ

മറ്റുചിലർ സത്തിൽ നിന്നല്ലാ�ത സത്തുണ്ടാവുകയി�ല്ലന്നു വാദിച്ചു. ചിലർ അ�ദ്വ

തവാദികളായിരുന്നു; മറ്റുചിലർ �ദ്വതവാദികളും. പ്രത്യക്ഷപ്രപഞ്ചത്തിന്നപ്പുറത്ത്

ഒരു ദിവ്യശക്തിയു�ണ്ടന്നും, അതാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്കു

ന്ന�തന്നും ചിലർ വാദിച്ചു; മറ്റുചിലർ അങ്ങ�ന യാ�താരു ദിവ്യശക്തിയുമി�ല്ലന്നു

പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജീവാത്മാവു�ണ്ടന്നും അതി�ന

ആശ്രയിച്ചാണ് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന�തന്നും ചിലർ വാദിച്ച�പ്പാൾ മറ്റുചിലർ

ശരീരത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ജീവ�നന്നും ശരീരം നശിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം

ജീവനും നശിക്കു�മന്നും പറഞ്ഞു. ഭൗതികശക്തികൾ ആത്മീയശക്തി�യ ആശ്ര

യിച്ചിരിക്കു�മന്ന് ചിലർ വാദിച്ച�പ്പാൾ ഭൗതികശക്തി�യ ആശ്രയിച്ചാണ് ആത്മീ

യശക്തി നിലനിൽക്കുന്ന�തന്ന് മറ്റുചിലർ വാദിച്ചു. ഇങ്ങ�ന പ്രപഞ്ച�ത്തയും
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മനുഷ്യജീവിത�ത്തയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ളയും വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയനു

സരിച്ച് തത്വചിന്തകന്മാർ രണ്ടായി തരംതിരിഞ്ഞു. ഒന്നാമ�ത്ത കൂട്ടർ ആത്മീയ

വാദിക�ളന്നും രണ്ടാമ�ത്ത കൂട്ടർ ഭൗതികവാദിക�ളന്നും അറിയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

എംഗൽസ് ത�ന്റ ‘ലുഡ്വിഗ് �ഫായർ�ബക്ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുകയുണ്ടാ

യി:

‘എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയും, പ്ര�ത്യകിച്ചും ആധുനിക തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ

വലുതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ പ്രശ്നം ചിന്തയും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത

സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പുരാതനമായ കാലത്ത് മനുഷ്യർ തങ്ങളു�ട ശരീ

രഘടന�യ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞരായിരുന്നു. ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്വ

പ്നങ്ങളു�ട പ്ര�ചാദനം മൂലം ചിന്തയും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയും ശരീരത്തി�ന്റ പ്രവർത്ത

നങ്ങള�ല്ലന്നും �ന�രമറിച്ച്, ശരീരത്തിൽ കുടിയിരിക്കുകയും മരണസമയത്ത് വിട്ടു

പിരിയുകയും �ചയ്യുന്ന വ്യക്തമായ ഒരാത്മാവി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാണവ�യന്നും

അവർ വിശ്വസിച്ചു�പാന്നു. ഈ കാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ആത്മാവും ബാഹ്യ�ലാ

കവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ നിർബന്ധിതരായി

ത്തീർന്നു….
‘ഈ പ്രശ്നത്തിന് തത്വജ്ഞാനികൾ നൽകിയ മറുപടികൾ അവ�ര രണ്ടു

വലിയ �ചരികളായി തരംതിരിച്ചു. പ്രകൃതിയല്ല, ആത്മാവാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള

�തന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയുംഅങ്ങ�ന,അവസാനവിശകലനത്തിൽ, ഒരുരൂപത്തി

ല�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരു രൂപത്തിൽ �ലാകം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവരാ�ണന്നു വിശ്വസിക്കുക

യും �ചയ്തവർആത്മീയവാദികളു�ട �ചരിയിലുൾ�പ്പടുന്നു. പ്രകൃതിയാണ്പ്രാഥമിക

മായിട്ടുള്ളത്എന്നുവിശ്വസിച്ചവരാക�ട്ട, ഭൗതികവാദത്തി�ന്റവിവിധ വിഭാഗങ്ങളി

ലാണുൾ�പ്പടുന്നത്.

ഇങ്ങ�ന പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആത്മീയവാദിക�ളന്നും

ഭൗതികവാദിക�ളന്നും രണ്ടായി തരംതിരിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടുവിഭാഗക്കാരും തമ്മിലു

ള്ളസമരത്തി�ന്റചരിത്രമാണ്ഇന്ത്യൻതത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റചരിത്രം.

ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ�യന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഭൗതിക

വാദത്തി�ന്റ ചിന്താഗതികളും കാണാം. എന്നാൽ, ആത്മീയവാദമാണ് മുന്നിട്ടു

നിൽക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, രണ്ടായാലും, ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ �കാണ്ടു തൃപ്തി�പ്പടാ�ത

സത്യത്തി�ന്റ അടിത്തട്ടി�ലാളം ആണ്ടിറങ്ങി�ച്ചന്ന് പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങ�ള പരി

�ശാധിക്കാനും വിശകലനം �ചയ്യാനും അവർ കാണിച്ച �വമ്പൽഅത്ഭുതാവഹമ

�ത്ര.

7 പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഉല്പത്തി

ഈശ്വര�നപ്പറ്റി പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പല ആശയങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളിലട

ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചി�ലടത്ത് വസ്തുവിന് ഈശ്വരനിൽ നിന്നു �വറിട്ടുള്ള, സ്വതന്ത്രമായ,

നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഈശ്വരൻസ്രഷ്ടാവല്ല. മറ്റു ചി�ലടത്ത്ഈശ്വരനും വസ്തുവിനും വ്യ

ത്യസ്തമായ നിനിൽപ്പു�ണ്ടങ്കിലുംഈശ്വരനാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത്. �വ�റ ചി�ല

ടത്ത്ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് സത്യം; സൃഷ്ടി എന്ന ഒന്നില്ല. ചില ഋഷിമാരു�ടഅഭി

പ്രായത്തിൽ ഈശ്വരനാണ് പ്രാണൻ, ഈശ്വരനാണ് വാക്യം, ഈശ്വരനാണ്

എല്ലാം. മണൽത്തരി മുതൽ സൂര്യൻവ�രയുള്ളഎല്ലാറ്റിലുംഈശ്വരൻ വിരാജിക്കു

ന്നു.
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സൃഷ്ടി�യ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്; ആത്മീയവാദ

പരവും ഭൗതികവാദപരവുമായവീക്ഷണഗതികളുണ്ട്.

ഛ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തുപറയുന്നു:

‘സുഹൃത്തുക്ക�ള, ആദ്യം അത് അദ്വതീയമായ ഒരു ഭാവരൂപം മാത്രമായിരുന്നു.

എന്നാൽ അദ്വതീയമായ അഭാവരൂപ�മന്ന നിലയ്ക്കും ചിലരതി�ന വ്യാഖ്യാനി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ�ന അസത്തിൽ നിന്നു സത്തുണ്ടായി. എന്നാൽ അ�തങ്ങ�ന

സംഭവ്യമാണ്? അസത്തിൽനിന്നുസത്തുണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? അതിനാൽ

ആദ്യമത് അദ്വതീയമായ ഭാവരൂപം മാത്രമായിരുന്നിരിക്കണം. അത് ഇച്ഛിച്ചു,

ഞാൻബഹുരൂപമായിത്തീര�ട്ട എന്ന്. അത് അഗ്നി�യസൃഷ്ടിച്ചു. അഗ്നി ഇച്ഛിച്ചു…
അത് ജല�ത്തസൃഷ്ടിച്ചു… ജലം അന്ന�ത്തസൃഷ്ടിച്ചു’.

�തത്തരീ�യാപനിഷത്തുപറയുന്നു:

‘ആത്മാവിൽനിന്ന് ആകാശം ഉത്ഭവിച്ചു. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വായു: വായുവിൽ

നിന്ന് അഗ്നി, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ജലം, ജലത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി, ഭൂമിയിൽ നിന്ന്

ഔഷധി, ഔഷധിയിൽ നിന്ന് അന്നം, അന്നത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യൻ

അന്നമയനാണ് ’.

ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നീഹാരപുഞ്ജം മാത്രമായിരുന്നു�വന്നും അതിൽ നിന്ന്

പുകയുണ്ടാ�യന്നുംപുകയിൽനിന്നുസൂര്യൻ, വായു,അഗ്നി മുതലായവ�യല്ലാമുണ്ടാ

യ�തന്നും �ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്തുപറയുന്നു.

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തുപറയുന്നു;

‘ന�വഹകിഞ്ചനാഗ്രത്ഭസീന്മൃത്യു �ന�വദ്യമവൃതമാസീത് ’, അതായത്, ഇവി

�ട ആരംഭത്തിൽ യാ�താന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുഭുക്ഷാരൂപമായ മൃത്യുവാൽ

എല്ലാംആവൃതമായിരുന്നു.

ആത്മാവിൽ നി�ന്നാ ബ്രഹ്മത്തിൽ നി�ന്നാ ആണ് ജഗത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തി

എന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത ചില ഋഷിമാ�രങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നാണിതു കാണി

ക്കുന്നത്. ആദ്യം മൃത്യു അ�ല്ലങ്കിൽ ജഡം; ജഡത്തിൽനിന്നു മനസ്സും �ചതന്യവുമു

ണ്ടായി. മൃത്യുവി�ന്റ മൃത്യു (അഭാവത്തി�ന്റ അഭാവം, അ�ല്ലങ്കിൽ നി�ഷധത്തി�ന്റ

നി�ഷധം) ഇങ്ങ�നയാണ് ജഡത്തിൽ നിന്നു ജീവനുണ്ടായത്. �ചതന്യത്തി�ന്റ

അഭാവമാണ�ല്ലാ ജഡം. ആഅഭാവത്തി�ന്റ അഭാവത്തിൽനിന്നാണ് �ചതന്യ

മുണ്ടായത്. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽപ്പി�ന്നസർവചരാചരങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിക്കുകയും

കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ഒടുവിൽസംഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്യുന്നഒരീശ്വരന്സ്ഥാന�മവി

�ട?

പ�ക്ഷ, ഭൗതികവാദപരമായ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ

വള�ര ദുർലഭമായി�ട്ട കാണ�പ്പടുന്നുള്ളൂ. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണമ

�ന്വഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പല ഋഷിമാരും ഒടുവിൽ �ച�ന്നത്തിയത് സ്വന്തംഹൃദയാ

ന്തർഭാഗങ്ങളിലാണ്. എന്നു�വച്ചാൽഅവർഅന്തർദൃക്കുകളായിമാറി.

എന്താണ് മൂലകാരണം? ഭൗതികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളയാ�താരു തത്വം �കാ

ണ്ടുംഈ �ചാദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് പല ഋഷി

മാരും ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. കാലം, സ്വഭാവം, നിയതി, യദൃച്ഛ, ഭൂതം, �യാനി, പുരുഷൻ

മുതലായവ�യാന്നും മൂലകാരണങ്ങള�ല്ലന്നും ഇവ�യ്ക്കല്ലാമുപരിയായി �ദവ�ന്റ
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ആത്മശക്തി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്നും �ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്തു പ്രഖ്യാപിക്കു

ന്നു. ഈആത്മശക്തിയാണ്അ�ചതനങ്ങളുംസ�ചതനങ്ങളുമായഎല്ലാ വസ്തുക്ക

ളു�ടയും മൂലകാരണം.

അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു ഭൂതങ്ങളു�ണ്ടന്നു ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനി

ഷത്തു പറയുന്നു. �തത്തരീ�യാപനിഷത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ആകാശം,

വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി എന്നിങ്ങ�നഅഞ്ചുഭൂതങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽഈ ഭൗതി

കഘടകങ്ങ�ളാന്നുംത�ന്നമൂലകാരണമല്ല. മൂലകാരണംകണ്ടുപിടിക്കണ�മങ്കിൽ

ആത്മാ�വന്താ�ണന്നുമനസ്സിലാക്കണം.

8 ആത്മാവ് എന്നാൽ

ആത്മാവ്എന്നു�വച്ചാ�ലന്താണ്?

ആദ്യകാലത്ത് ആത്മാവ് എന്ന വാക്കിന് പ്രാണൻ അ�ല്ലങ്കിൽ ശ്വാസം

എന്നു മാത്രമായിരുന്നു അർത്ഥം. പിന്നീടത് ശരീരവുമായി �നരിട്ടു ബന്ധമി�ല്ല

ങ്കിൽ �പാലുംനിലനിൽക്കുന്നഒരുശക്തിവി�ശഷമായി വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പടാൻതുട

ങ്ങി.

നമ്മ�ളല്ലാവരും ആശയവിനിമയം �ചയ്യു�മ്പാൾ ‘ഞാൻ’ ‘എ�ന്റ’ എന്നിങ്ങ

�നയുള്ള വാക്കുകളുപ�യാഗിക്കാറുണ്ട�ല്ലാ. എന്താണീ ‘ഞാൻ’? �കയാ�ണാ?

അല്ല, ‘എ�ന്റ’ �ക മുറിഞ്ഞു�പായാലും ‘ഞാൻ’ നിലനിൽക്കും. അതു�കാണ്ട്

എ�ന്റ അവയവങ്ങൾഞാനാവുകയില്ല. ശരീരമാ�ണാ? ശരീരവുമല്ല. എ�ന്റ ശരീ

രം നശിച്ചാലും ഞാൻ നിലനിൽക്കും. ആ ‘ഞാനാ’ണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. അതാ

ണാത്മാവ്.

ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം �നടാൻ�വണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കു�മ്പാഴും ഉറ

ങ്ങു�മ്പാഴുമുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ അവസ്ഥാ�ഭദങ്ങ�ള ഋഷിമാർ പരി�ശാധിച്ചു. ജാഗ്ര

ത്ത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി, തുരീയം എന്നിങ്ങ�ന നാലവസ്ഥകളുണ്ട്. ജാഗ്രതാവസ്ഥ

യിൽ ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർ�മന്ദ്രിയങ്ങൾ, അന്തഃകരണം മുതലായവ�യല്ലാം

പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്വപ്നാവസ്ഥ പ്രതിച്ഛായയു�ട ഒരു �ലാകമാണ്. അന്തഃകര

ണം മാത്ര�മ ഇവി�ട പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്വപ്നങ്ങൾക്കു�പാലും സ്ഥാനമില്ലാ

ത്ത ഗാഢനിദ്രയാണു സുഷുപ്തി. സ്വപ്നരഹിതമായ ഗാഢനിദ്രയിൽ ബാഹ്യ�ലാ

ക�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള യാ�താരു ജ്ഞാനവുമില്ല. ആനന്ദകരമായ ഒരു സവി�ശഷ

ശക്തി മാത്ര�മ അവി�ട പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. നാലാമ�ത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ്

തുരീയം എന്നുപറയുന്നത്. മറ്റു മൂന്നവസ്ഥകളിൽ നിന്നപ്പുറമുള്ള തുരീയാവസ്ഥ

യിൽ ജീവ�ചതന്യം മാത്ര�മയുള്ളൂ. അതാണ് ആത്മാവി�ന്റ സഹജമായ

അവസ്ഥാവി�ശഷം.

ചില മഹർഷിമാരു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽ ശരീര�ത്താ�ടാപ്പം ജനിക്കുന്ന ഒന്ന

ല്ല ആത്മാവ്, ശരീര�ത്താ�ടാപ്പം അതു നശിക്കുകയുമില്ല. കൗശീതകി പറയു

ന്നു:

‘ബുദ്ധിയുള്ളത് (അതായത്, ആത്മാവ് ) ജനിച്ചതല്ല. അതു മരിക്കുകയുമില്ല.

അത് എവി�ടനിന്നും വന്നതല്ല; അത് ആരുമാകുന്നില്ല. ജനിക്കാത്ത,സ്ഥിരമായ,

ശാശ്വതമായ, മൗലികമായ ആത്മാവ് �കാല്ല�പ്പടുന്നില്ല — ശരീരം �കാല്ല�പ്പട്ടാ

ലും.’

ഭഗവത്ഗീതയി�ല ‘�നനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി, �നനം ദഹതി പാവക:’

എന്നും മറ്റുമുള്ള ��ാകങ്ങളിൽ ഇ�ത ആശയം ത�ന്നയാ�ണാ വർത്തിച്ചിട്ടുള്ള
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ത്. ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽ ജനകൻ യാജ്ഞവൽക്യ�നാടു �ചാദിക്കു

ന്നു:

‘യാജ്ഞവൽക്യ, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ, ചന്ദ്രൻ അസ്തമിച്ചാൽ, തീ �കട്ടു�പാ

യാൽ, ശബ്ദം നിരുദ്ധമായാൽ…അത്തര�മാരവസ്ഥയിൽഏതു �വളിച്ചമാണ് മനു

ഷ്യ�നസഹായിക്കുക?’

യാജ്ഞവൽക്യ�ന്റമറുപടി:

‘അ�പ്പാൾആത്മാവ്അവ�ന്റ �ജ്യാതിസ്സായിരിക്കും. ആത്മ�ജ്യാതിസ്സി�ന്റസഹാ

യ�ത്താടുകൂടിയാണ് അവൻ ജനിക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ചുറ്റി

ത്തിരിയുന്നത് ’.

ജനകൻവീണ്ടും �ചാദിക്കുന്നു:

‘ആത്മാവ് എന്നു�വച്ചാൽഎന്താണ്?’

മറുപടി:

‘ബുദ്ധിക്കകത്തുള്ള �ജ്യാതിസ്സാണത്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുത

ലായവ�യ സ�ചതനങ്ങളാക്കുന്നത് യാ�താന്നാ�ണാ, ഇഹ�ലാകത്തിൽ വിഹ

രിക്കുക, ചലിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, സ്വപ്നം കാണുകഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളഅവിദ്യയു�ട

പരിണാമസ്വരൂപമായി ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലുള്ള ജഗത്തി�ന അതിലംഘിച്ചു നിൽ

ക്കുന്നത് യാ�താന്നാ�ണാഅതുത�ന്നയാണ് ആത്മാവ് ’.

ചരാചരങ്ങ�ള�യല്ലാം ആന്തരികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി�യ�തന്ന് ഉദ്ദാള

കൻയാജ്ഞവൽക്യ�നാടു �ചാദിക്കുന്നു. യാജ്ഞവൽക്യൻ മറുപടി പറയുന്നതിങ്ങ

�നയാണ്:

‘എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ജീവിക്കുകയും അ�ത സമയത്തുത�ന്ന എല്ലാ വസ്തു

ക്കളിൽ നിന്നും അതീതമായിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് യാ�താന്നാ�ണാ, യാ�താ

ന്നി�ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല�യാ, എല്ലാ വസ്തു

ക്കളും യാ�താന്നി�ന്റ ശരീരമാ�ണാ, ഉള്ളിൽനിന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്ക�ളയും നിയ

ന്ത്രിക്കുന്നത് യാ�താന്നാ�ണാ അതു നി�ന്റ ആത്മാവാണ്. അത് അനശ്വരമ

�ത്ര’.

ഉദ്ദാളകൻത�ന്റപുത്രനായ�ശ്വത�കതുവിനുപഠിപ്പിച്ചു�കാടുക്കുന്നു:

‘സമസ്തപദാർത്ഥങ്ങളു�ടയും സാരസ്വരൂപമായിട്ടുള്ളത് യാ�താന്നാ�ണാ, അതാ

ണ് സത്യം. അതാണ് ആത്മാവ്. �ഹ, �ശ്വത�കതു, അതു നീയാണ് !’.

9 അഹംബ്രഹ്മാസ്മി

വ്യക്തിയു�ട ആത്മാവിന് ജീവാത്മാവ് എന്നുപറയുന്നു. ചില മഹർഷിമാരു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിയു�ടആത്മാവായ ജീവാത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയാ�ക

ആത്മാവായ പരമാത്മാവും വ്യത്യസ്തമല്ല; രണ്ടും ഒന്നുത�ന്നയാണ്. �കവലമായ

പരമാത്മാവാണ്ബ്രഹ്മം.
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ബ്രഹ്മം എന്ന വാക്കിന് എല്ലാ കാലത്തും ഒ�ര അർത്ഥമല്ല കല്പിക്ക�പ്പട്ടു�പാ

ന്നിട്ടുള്ളത്. ‘പ്രധാന�പ്പട്ട ഉപനിഷത്തുക്കൾ’എന്നത�ന്റപുസ്തകത്തിൽ �ഡാ. രാ

ധാകൃഷ്ണൻചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മം മതച്ചടങ്ങുക�ളയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. അതു

�കാണ്ട് അത് സർവ്വശക്തമായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടു. ‘ബ്രഹ്മ’�ത്ത അറിയുന്നവൻ

പ്രപഞ്ച�ത്തഅറിയുകയുംനിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മം, പരമമായതത്വവും

പ്രപഞ്ച�ത്ത നയിക്കുന്ന ശക്തിയുമായിത്തീരുന്നു. ബ്രഹ്മ�ത്തക്കാൾ പ്രാചീന�മാ

പ്രകാശമയ�മാആയയാ�താന്നുമില്ല.’ (ശതപഥബ്രാഹ്മണം).

പിന്നീടുള്ള ചിന്തകളിൽ ബ്രഹ്മം എന്നതിനു ജ്ഞാനം അ�ല്ലങ്കിൽ �വദം

എന്നർത്ഥമായിത്തീർന്നു. �വദത്തിന് അതായത് ബ്രഹ്മത്തിന് ദിവ്യതയർപ്പിക്ക

�പ്പട്ടതു�കാണ്ട് രണ്ടു വാക്കുകളും ഒ�ര അർത്ഥത്തിലാണുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടത്.

ബ്രഹ്മം അ�ല്ലങ്കിൽ പവിത്രജ്ഞാനമാണ് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട വസ്തു. (ബ്രഹ്മ

പ്രഥമജം) എന്നു കരുത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. എന്നല്ല, അതു സൃഷ്ടിതത്വമായി, സർവ്വ

ചരാചരങ്ങളു�ടയും നിലനില്പിനുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്ക�പ്പടാനും തുടങ്ങി.

മനുഷ്യ�ന്റഅഭിവാഞ്ഛനിറഞ്ഞആത്മാവുംഅതു �നടാൻആഗ്രഹിക്കുന്നപ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റആത്മാവുംതമ്മിലുള്ളഅടിസ്ഥാനപരമായബന്ധ�ത്തയാണ്ഈവാക്കു

കുറിക്കുന്നത്.

‘ബ്രഹ്മം അസത്യ�മന്നു വാദിക്കുന്നവൻ താൻ ത�ന്നയി�ല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവ

നാണ് ’എന്നു�തത്തരീയംപറയുന്നു. പ�ക്ഷ,എ�ന്താന്നാണീബ്രഹ്മം? ഈ�ചാ

ദ്യത്തിനു പല മഹർഷിമാരും പലതരത്തിലാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. �തത്തരീ

�യാപനിഷത്തുപറയുന്നു:

‘ഈ ജീവജാലങ്ങ�ളല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് യാ�താന്നിൽ നിന്നാ�ണാ, ജനിച്ചവ

�യല്ലാം യാ�താന്നി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടിയാ�ണാ ജീവിക്കുന്നത്, പ്രളയകാല

ത്തിൽ യാ�താന്നി�ലക്കാ�ണാ തിരിച്ചു�പാകുന്നത്, അതി�ന സവി�ശഷമായി

മനസ്സിലാക്കാൻശ്രമിക്കുക. അതുത�ന്നയാണ്ബ്രഹ്മം’.

ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തിൽപറയുന്നു:

‘എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളു�ടയും രാജാവാണ് ആത്മാവ് അ�ല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മം. രഥചക്ര

ത്തി�ന്റഅച്ചുതണ്ടി�ലക്ക്എല്ലാആരങ്ങളുംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു�പാ�ലബ്രഹ്മ

ത്തിൽസർവ്വഭൂതങ്ങളും �ദവന്മാരും �ലാകങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളുംസമർപ്പിതമായി

രിക്കുന്നു’.

ത�ന്റ പിതാവായ വരുണ�ന്റ ഉപ�ദശമനുസരിച്ച് ഭൃഗുമഹർഷി ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ രൂ

പ�മ�ന്തന്നുമനസ്സിലാക്കാൻ �വണ്ടി തപസ്സു�ചയ്തു. എന്നിട്ട് അന്നബ്രഹ്മം, പ്രാണ

ബ്രഹ്മം, വിജ്ഞാനബ്രഹ്മം, ആനന്ദബ്രഹ്മം എന്നീ രൂപങ്ങ�ളപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി.

അന്ന�ത്ത നിന്ദിക്കരുത്. കാരണം അന്നം ബ്രഹ്മമാണ്. അന്നത്തിൽ നിന്നു ജീ

വൻ, ജീവനിൽ നിന്ന് മനസ്സ്, മനസ്സിൽ നിന്നു വിജ്ഞാനം അ�ല്ലങ്കിൽ ബുദ്ധി, വി

ജ്ഞാനത്തിൽനിന്ന്ആനന്ദം—ഈവികാസക്രമ�ത്തയാണ്�തത്തരീയം വി

വരിക്കുന്നത്.

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽഇങ്ങ�നപറയുന്നു:

‘ഞാൻ ബ്രാഹ്മമാ�ണന്ന് ആരറിയുന്നു�വാ അവൻ എല്ലാമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങ

�ന ആയിത്തീരുന്നതിൽനിന്ന് അവ�ന തടുക്കുവാൻ �ദവങ്ങൾക്കു�പാലും സാ
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ധ്യമല്ല. കാരണം, അവൻ, ആ �ദവങ്ങളു�ട ആത്മാവായിത്തീരുന്നു. താ�നാ

ന്നും ബ്രഹ്മം മ�റ്റാന്നും, ആ�ണന്നു കരുതി�ക്കാണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവി�നയല്ലാ

�ത മ�റ്റാരു �ദവത്തി�ന പൂജിക്കുന്നവനാ�രാ അവന് യാ�താന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.

അവൻ �ദവങ്ങളു�ട കീഴിലുള്ള ഒരു മൃഗത്തിനു സമനാണ്. അ�നകം മൃഗങ്ങൾ

ഒരു മനുഷ്യ�ന �സവിക്കുന്നതു�പാ�ല ഓ�രാ മനുഷ്യനും �ദവങ്ങ�ള �സവിക്കു

ന്നു. ഒ�രാറ്റ മൃഗ�ത്ത�യങ്കിലും നീക്കം �ചയ്താൽ അവന് അപ്രിയമാകും. ഈ

സ്ഥിതിക്ക്അ�നകം മൃഗങ്ങ�ളഎടുത്തുകളഞ്ഞാ�ലാ? അതു�കാണ്ട്ഈയാഥാർ

ത്ഥ്യം മനുഷ്യർക്കു മനസ്സിലാകുന്നത് �ദവങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല’.

മനുഷ്യാത്മാവുത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മ�മന്നും മനുഷ്യനിൽ കവിഞ്ഞ മ�റ്റാരു�ദവമി

�ല്ലന്നുമാണ് ഇതി�ന്റപച്ചയായഅർത്ഥം. മാത്രമല്ല,�ദവങ്ങ�ളപൂജിക്കുന്നവൻ

�വറും മൃഗത്തിനുതുല്യനാ�ണന്നും!

ആത്മാവുത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം. ജീവാത്മാവുത�ന്നയാണ് പരമാത്മാവ്. നി

�ന്റആത്മാവുംസർവ്വചരാചരങ്ങളിലുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നപരമാത്മാവുംഎല്ലാം ഒന്നു

ത�ന്നയാണ്. എല്ലാംബ്രഹ്മമയം. ജീവാത്മാവുംപരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാ�ണന്നു

�താന്നുന്നത് അജ്ഞത�കാണ്ടാണ്. അജ്ഞതയകറ്റുക അ�പ്പാൾ മനസ്സിലാകും

അതുനീയാ�ണന്ന്, ‘തത്വമസി,അഹംബ്രഹ്മാസ്മി’.

ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള ഈ അ�ദ്വതഭാവം ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ

രണ്ടുതരത്തിലാണ് വീക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നത്. (1) പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണമാണ് ബ്ര

ഹ്മം. (2) ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഒരുപ്രകടനരൂപം മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചം. ഒന്നാമ�ത്തതിന്

സപ്രപഞ്ചവീക്ഷണ ഗതി�യന്നും രണ്ടാമ�ത്തതിന് നിഷ്പ്രപഞ്ചവീക്ഷണഗതി�യ

ന്നുംപറയുന്നു.

ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഈ രണ്ടു വീക്ഷണഗതികൾ �ലാക�ത്ത �നാക്കിക്കാ

ണുന്ന രീതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമ�ത്ത വീക്ഷണഗതിക്കാർ

�ലാകം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാ�ണന്നു കരുതുന്നു. രണ്ടാമ�ത്ത കൂട്ടരു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ �ലാകം ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഒരു പ്രകടനരൂപം മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മം

മാത്ര�മയഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൂ.

മുണ്ഡ�കാപനിഷത്തുപറയുന്നു:

‘അമൃതമായ ബ്രഹ്മം ത�ന്നയാണ് ഇ�തല്ലാം. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും �തക്കും വട

ക്കും മുകളിലും താ�ഴയും ബ്രഹ്മം ത�ന്നയാണ്. സർവ�ശ്രഷ്ഠമായബ്രഹ്മം മാത്രമാ

ണ്ഈ ദൃശ്യമായ ജഗത്.’

‘സർവം ഖല്വിദംബ്രഹ്മ’ (ഈ�ലാകം മുഴുവനുംബ്രഹ്മമാണ്)എന്ന്ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപ

നിഷത്ത്പറയുന്നു.

10 ജീവിത�ത്താടുള്ളഅഭിനി�വശം

പ്രപഞ്ചവും സർവ്വചരാചരങ്ങളും ബ്രഹ്മമാ�ണന്നുപറയുന്നതി�ന്റഅർത്ഥം ഇ�ത

ല്ലാം ഏ�തങ്കിലു�മാരു �ദവത്താൽ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയാണ് എന്നല്ല.; പ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റഭൗതികത്വ�ത്തഅംഗീകരിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം ഒന്ന് മ�റ്റാന്നിൽനിന്ന് പരി

ണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നുകൂടി ഉപനിഷത്തി�ല മഹർഷിമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

�തജസ്സിൽ നിന്ന് ജലം, ജലത്തിൽ നിന്ന് അന്നം, ഇങ്ങ�ന കാര്യകാരണബന്ധ

ങ്ങ�ളാടുകൂടി ഒന്നു മ�റ്റാന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും ഒന്നു മ�റ്റാന്നിൽ ലയിക്കുക

യും�ചയ്യുന്നുഎന്നവർപ്രഖ്യാപിച്ചു.
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ആദ്യം ശൂന്യവും നാമരൂപവിഹീനവുമായ ഒരവസ്ഥ. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നി

നു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി സർവചരാചരങ്ങളും പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നു. ‘അസ�ദ�വ

ദം അഗ്ര ആസീത്തത് സദാസീത്. തത്സമഭവത് ’ എന്നു ഛാ�ന്ദാഗ്യം പറയു

ന്നു.

ഈ പരിണാമക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന രൂപങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ കൂടുതൽ

പ്രാധാന്യംനൽ�കണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്ന് ഉപനിഷത്തി�ലമഹർഷിമാർക്കറിയാമാ

യിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനുക�ഠാപനിഷത്തുപറയുന്നതു�നാക്കുക:

“ആദിസത്ത�യക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി�യക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ട

മാണ്പുരുഷൻ. പുരുഷ�നക്കാൾഉൽകൃഷ്ടമായി മ�റ്റാന്നുമില്ല’.

മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റമഹനീയതയാണ്ഇവി�ട ഉൽ�ഘാഷിക്ക�പ്പടുന്നത്.

വ്യക്തിയും സമുദായവും തമ്മിലും ജഡവും ജീവനും തമ്മിലും ജീവാത്മാവും

പരമാത്മാവും തമ്മിലുമുള്ളബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് ഉപനിഷത്തി�ല മഹർഷിമാർ

ചിന്തിക്കുകയും തങ്ങളു�ട ശിഷ്യന്മാ�ര ഉപ�ദശിക്കുകയും �ചയ്തത്. ചില�പ്പാളവർ

ആത്മീയവാദികളുംഅന്തർദൃക്കുകളുമായി കാണ�പ്പടുന്നു. ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഒളി

�ച്ചാടി�പ്പാകാൻ മാത്രം സഹായിക്കുന്ന ചിന്തകളുന്നയിക്കുകയും ഉപ�ദശങ്ങൾ

നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, കൂടുതൽ �തളിഞ്ഞുകാണുന്നതു ജീവിത�ത്താടു

ള്ള അഭിനി�വശവും മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവുകളിലുള്ള വിശ്വാസവുമാണ്. നാമരൂപമയ

മായ ജഗത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പി�ന അവിദ്യ�യന്നും മായ�യന്നും പറഞ്ഞ് അവർ

തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള അവർ അംഗീക

രിക്കുന്നു. സർ�വാപരി, ഭൗതികപ്രപഞ്ചം പരിണാമങ്ങൾക്കു വി�ധയമാ�ണന്നും

അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. �
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ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു മുമ്പ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുള്ള കാലം

ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാ

ണ് വർണാശ്രമധർമ�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന അടിമത്തവ്യവസ്ഥയും, അടിമ

ത്തവ്യവസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചത്. ഈ

കാലഘട്ടത്തിലാണ് �കമാറ്റത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള ചരക്കുൽപ്പാദനം അഭിവൃദ്ധി

�പ്പടുകയും കച്ചവടക്കാർ സമുദായത്തിൽ പ്രാമാണ്യം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും

�ചയ്തത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രചിന്തകളും കൃഷിയു

�ടയും അടിമകളു�ടയും ഉടമസ്ഥരായ ബ്രാഹ്മണരു�ട �മധാവിത്വത്തി�നതിരായ

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും വളർന്നുവന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് ഭൂരിപക്ഷ

ക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ വമ്പിച്ചസ്വാധീനശക്തി �ചലുത്തി�ക്കാണ്ട്ആത്മീയവാദപ

രവും ഭൗതികവാദപരവുമായ പലതരം തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായങ്ങൾ രൂപം�കാണ്ട

ത്.

1 രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങൾ

രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �ഗാത്രങ്ങളു�ടയും ഗണങ്ങളു�ടയും

സ്ഥാനത്ത് നിശ്ചിതാതിർത്തിക�ളാടുകൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ക്രി. മു.

ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ മദ്ധ്യകാലത്ത് ഗംഗാനദിയു�ട തീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ കു

രു, പാഞ്ചാലം, അംഗം, വംഗം, അവന്തി, �കാസലം, കാശി, മിഥില എന്നിങ്ങ�ന

പത്തിരുപത് �ചറുരാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരു�ട

കീഴിലായിരുന്നില്ല. മഗധ, �കാസലം, അവന്തി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ രാജകീയ

ഭരണമാണുണ്ടായിരുന്ന�തങ്കിൽ മിഥില, കപിലവസ്തുമുതലായവയിൽ �തര�ഞ്ഞ

ടുക്ക�പ്പട്ട ഭരണസമിതികളു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ളജനാധിപത്യമാണ് നിലനിന്നിരു

ന്നത്.

ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽ വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവും വലിയ

രാജ്യം�ശശുനാഗവംശക്കാരായ ഭരണാധികാരികളു�ടകീഴിലുള്ളമഗധരാജ്യമാ

യിരുന്നു. ബിംബിസാരൻ�റയുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപുത്രനായഅജാതശത്രുവി�ന്റയും

കാലത്ത് മഗധയു�ട പ്രതാപവും പ്രസിദ്ധിയും വള�രയധികം വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ

ക്രി.മു. 5-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ�ശശുനാഗവംശ�ത്ത�താല്പിച്ച് മഹാ
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പഞ്ചനന്ദൻ സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുകയും നന്ദവംശം എന്ന �പരിൽ പുതി

�യാരുരാജവംശംസ്ഥാപിക്കുകയും�ചയ്തു.

പഴയ ഗണഭരണവ്യവസ്ഥയി�ല പരസ്പരസൗഹാർദ്ദവും സമാധാനപരമായ

സാമൂഹികജീവിതവും നാമാവ�ശഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർ താന്താ

ങ്ങളു�ട പ്രതാപവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടി പരസ്പരം യുദ്ധം �വ

ട്ടുകയും ഗൂഢാ�ലാചനകൾ നടത്തുകയും �ചയ്തു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന വി�ദ

ശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളുമുണ്ടായി. ക്രി.മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്കു

ത�ന്ന �പർസ്യൻ ചക്രവർത്തിമാർ ഇന്ത്യയു�ട �ന�ര ആക്രമണം നടത്താൻ

തുടങ്ങിയിരുന്നു. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭമായ�പ്പാ�ഴക്കും അവർ സിന്ധുനദീതീ

രത്തുള്ള ചില പ്ര�ദശങ്ങൾ �കവശ�പ്പടുത്തി. ഗ്രീസി�ല അലക്സാണ്ടർ രാജാവ്

�പർസ്യ കീഴടക്കിയ�ശഷം ക്രി.മു. 327-ൽ വലി�യാരു �സന്യവുമായി വന്ന്

സിന്ധുനദീതീരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങ�ള ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി. അവി�ടനിന്നു കിഴ

�ക്കാട്ടു നീങ്ങണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിനാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, വടക്കുപടി

ഞ്ഞാ�റ ഇന്ത്യയി�ല ഗണങ്ങളുമായി യുദ്ധം �ചയ്തുക്ഷീണിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പട്ടാളക്കാർ അതിനു തയ്യാറാവാ�ത ലഹള�ക്കാരുങ്ങി. അങ്ങ�ന

ത�ന്റ ദിഗ്വിജയമവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങി�പ്പാകാൻ അലക്സാണ്ടർ നിർബന്ധിതനാ

യി.

ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് പഞ്ചാബിലും സിൻഡിലും ഗ്രീക്കുഭരണത്തി�നതി

രായി ജനങ്ങൾ ലഹളയാരംഭിച്ചു. മഗധയിൽ നിന്നു വ�ന്നത്തിയ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യൻ

ഈ ലഹളകളു�ട �നതൃത്വം �കക്കലാക്കി. ക്രി. മു. 330-ാമാ�ണ്ടാടുകൂടി ചന്ദ്രഗു

പ്തൻവടക്കുപടിഞ്ഞാ�റ ഇന്ത്യയിൽത�ന്റസ്വന്തം ഭരണ�മർ�പ്പടുത്തി, എന്നിട്ട�ദ്ദ

ഹം മഗധയു�ട �ന�ര തിരിഞ്ഞു. അവി�ട നാടുവാണിരുന്നനന്ദവംശ�ത്ത�താൽ

പ്പിച്ച് മൗര്യവംശംഎന്നപുതി�യാരുരാജവംശംസ്ഥാപിച്ചു.

ചന്ദ്രഗുപ്ത�ന്റ പൗത്രനായ അ�ശാക�ന്റ കാലത്താണ് മൗര്യവംശത്തി�ന്റ

ശക്തിയും പ്രതാപവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയി�ലത്തിയത്. വട�ക്ക ഇന്ത്യ

യി�ല ഭൂരിഭാഗം പ്ര�ദശങ്ങൾ മാത്രമല്ല �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല കു�റ ഭാഗങ്ങളും

മഗധസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ കീഴിലായി. കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വ�രയും പടി

ഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ വ�രയും പരന്നുകിടന്നിരുന്ന ഒരു വിശാലമായ സാമ്രാജ്യ

മായിരുന്നു അത്. പ�ക്ഷ, അ�ശാക�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം മൗര്യസാമ്രാജ്യം

ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അതി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും �ചറിയ �ചറിയ രാജ്യ

ങ്ങൾ �പാന്തിവരികയും �ചയ്തു. ക്രി.മു. 185 ഓടുകൂടി മൗര്യവംശം നാമാവ�ശഷമാ

യി.

2 തത്വശാസ്ത്രങ്ങളു�ട മു�ന്നറ്റം

ക്രി.മു. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുള്ളഈകാലഘട്ടം ബൗദ്ധികവും

തത്വശാസ്ത്രപരവുമായവലി�യാരു മു�ന്നറ്റത്തി�ന്റകാലഘട്ടമായിരുന്നു. മതവിശ്വാ

സങ്ങളു�ടയും യജ്ഞാദിമതച്ചടങ്ങുകളു�ടയും സ്വാധീനശക്തിക്കു വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാ

ക്കാത്ത പലതരം സ്വതന്ത്രചിന്തകളും ഇന്ത്യയിൽ തഴച്ചുവളരാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ

കാലഘട്ടത്തിലാണ്. �ലാകായതം, സാംഖ്യം, �യാഗം, മീമാംസ, �വദാന്തം, ബുദ്ധ

ദർശനം, �ജനദർശനം മുതലായ പലതരം തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉയർന്നു

വന്നു. ക്രമത്തിലവയ്ക്ക് വിഭിന്നങ്ങളായഭാഷ്യങ്ങളുംവ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി. വ്യാഖ്യാ

താക്കളു�ടഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മൗലികചിന്തകളിൽപലമാറ്റങ്ങളും വരുത്ത�പ്പട്ടു.
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ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾഅവയിൽതങ്ങളു�ടസ്വന്തം വീക്ഷണഗതികൾകുത്തി�ച്ചലു

ത്താൻശ്രമിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

ബുദ്ധമതം, �ജനമതം, �ലാകായതം മുതലായവ,അവയു�ട ശരിയായഅർ

ത്ഥത്തിൽ മതങ്ങളായിരുന്നില്ല, മതങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിച്ച തത്വശാസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു.

മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളു�ടയും �വദങ്ങളു�ടയുംപ്രാമാണികത�യഅവയംഗീകരിച്ചിരുന്നി

ല്ല. സാംഖ്യം, ന്യായം, �വ�ശഷികം മുതലായ ദർശനങ്ങൾ, പുറ�മയ്ക്ക്, അതായത്

രൂപത്തിൽ �വദങ്ങളു�ട അധീശത്വ�ത്തയും പ്രാമാണികത�യയും �ചാദ്യം �ചയ്യു

കയുണ്ടായി�ല്ലങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിൽഅവ�വദികമത�ത്താടുള്ളഎതിർപ്പി�ന

യാണ്പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

ഷഡ്ദർശനങ്ങൾ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന സാംഖ്യം, ന്യായം, �വ�ശഷി

കം, �യാഗം, മീമാംസ, �വദാന്തം എന്നീആറു തത്വശാസ്ത്രശാഖകളും അവയു�ട ഭാ

ഷ്യങ്ങളുംവ്യാഖ്യാനങ്ങളുംഇന്ത്യയു�ടസാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽവള�ര

നൂറ്റാണ്ടുക�ളാളം കാലം വമ്പിച്ച സ്വാധീനം �ചലുത്തി�പ്പാന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ വിശ്വാ

സങ്ങ�ളയും പ്രമാണങ്ങ�ളയും മുറുക്കിപ്പിടിക്കുന്നതിനു പകരം ജ്ഞാനവിഷയങ്ങ

�ള സംയുക്തികമായും വിമർശനാത്മകമായും പരി�ശാധിക്കുകയാണവ �ചയ്യുന്ന

ത്. ആറു ദർശനങ്ങൾക്കും�പാതുവായപലആശയങ്ങളുമുണ്ട്; എങ്കിലുംഅവയു�ട

സമ്പ്രദായങ്ങളിലും നിഗമനങ്ങളിലും ഒ�ട്ട�റ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ബഹു�ദവവാദം,

ഏക�ദവവാദം, �ദവത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പി�നത്ത�ന്ന നി�ഷധിച്ചു�കാണ്ടുള്ള

പരമാണുവാദം, യാഥാർത്ഥ്യവാദം, വിജ്ഞാനവാദം മുതലായവ�യല്ലാം അവയി

ലുൾ�പ്പടുന്നു.

പരിവർത്തനാത്മകമായപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റപിന്നിലുള്ളപരമസത്യ�മന്താ�ണ

ന്ന �ചാദ്യത്തിനു വ്യത്യസ്തദാർശനികന്മാർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറുപടികളാണ് നൽ

കിയിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികവാദിയായ ധിഷണ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ മണ്ണ്, �വള്ളം, വാ

യു, അഗ്നി എന്നീ നാലു ഭൂതങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരമമായ സത്യം. കപില�ന്റ അഭി

പ്രായത്തിൽസ്ഥൂലവസ്തുവിന്, അതായത് ജഡപ്രപഞ്ചത്തിന്, ഉത്ഭവവും നാശവുമു

ണ്ട്. അദൃശ്യമായ പ്രകൃതിയാണ് ശാശ്വതമായസത്യം. പതഞ്ജലി മിക്കവാറും കപി

ല�നാടു �യാജിക്കുന്നു. അദൃശ്യവും അവിഭാജ്യവുമായ പരമാണുവാണ് പരമസത്യം

എന്നാണ് കണാദ�ന്റ അഭിപ്രായം. ഗൗതമനും മഹാവീരനും �പാതുവിൽ കണാ

ദ�നാടു �യാജിക്കുന്നു. ബുദ്ധ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ശാശ്വതമായി യാ�താന്നുമില്ല.

എല്ലാം പരിവർത്തനാത്മകമാണ്. ചില ദാർശനികന്മാർ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി

ബ്രഹ്മ�ത്തഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. മറ്റു ചിലർആത്മാവി�നയുംബ്രഹ്മ�ത്തയുംഎല്ലാം നി

�ഷധിച്ചു.

അ�പ്പാൾ ഭാരതീയസംസ്കാരം ആത്മീയവാദത്തിലടിയുറച്ചതാ�ണന്ന വാദം

ചരിത്രസത്യങ്ങൾ�ക്കതിരാണ്. ആത്മീയവാദ�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഭൗതികവാദ

വും ആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ല, ചില

ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദമാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നത് എന്നുകൂടി കാണാൻ

കഴിയും.

പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽ വലി�യാരു പങ്ക്

വഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായങ്ങ�ള ആസ്തികദർശനങ്ങ

�ളന്നും നാസ്തികദർശനങ്ങ�ളന്നും �മാത്തത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാറുണ്ട്.

�വദങ്ങളു�ട പ്രാമാണികത�യയും അപൗരു�ഷയത്വ�ത്തയും അംഗീകരിക്കുന്ന

ദർശനങ്ങ�ള ആസ്തികദർശനങ്ങ�ളന്നും അവ�യ വകവയ്ക്കാത്ത ദർശനങ്ങ�ള



42 അദ്ധ്യായം 5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും

നാസ്തികദർശനങ്ങ�ളന്നും വിളിക്കുന്നു. സാംഖ്യം, �യാഗം, �വദാന്തം, മീമാംസ,

ന്യായം, �വ�ശഷികം എന്നിവ ആസ്തികദർശനങ്ങളാണ്. �ലാകായതം, മാധ്യ

മികം, സൗത്രാന്തികം, �വഭാഷികം, �ജനം മുതലായവയാണ് നാസ്തികദർശന

ങ്ങൾ.

നാസ്തികവാദവും നിരീശ്വരവാദവും ഒന്നല്ല. സാംഖ്യം, �വ�ശഷികം, മീമാംസ

മുതലായ ദർശനങ്ങൾ �ദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നിരീശ്വരവാദ�ത്ത അവ

ശരി�വയ്ക്കുന്നു. എങ്കിലും അവ നാസ്തികദർശനങ്ങളായിട്ടല്ല, ആസ്തികദർശനങ്ങളാ

യിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. കാരണം, അവ �വദങ്ങ�ള അംഗീകരിക്കുന്നു.

�ന�രമറിച്ച്, ഭൗതികവാദത്തിലടിയുറച്ച �ലാകായതദർശനം നാസ്തികമാണ് —

ഭൗതികവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതു�കാണ്ടല്ല, �വദങ്ങ�ള അംഗീകരിക്കു

ന്നില്ലഎന്നതു�കാണ്ട്.

3 ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

�വദികകാലത്തുത�ന്ന നാസ്തികന്മാരും ഭൗതികവാദികളുമായ പല ചിന്തക

ന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭൗതികവാദികളു�ട ആദ്യ�ത്ത പ്ര�ണതാവായി

കരുത�പ്പടുന്ന ബൃഹസ്പതി തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി: ‘ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലും �മാ

ക്ഷത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മ�റ്റാരു �ലാകത്തിൽ ആത്മാവു ജീവിച്ചിരിക്കു�മ

ന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല’. ഒരു ഭാഗത്ത് �വദികത്വ�ത്ത ആശ്രയിച്ചു�കാ

ണ്ട് ബ്രാഹ്മണമതം ശക്തി�പ്പട്ട�പ്പാൾ, മറുഭാഗത്ത് �വദങ്ങൾക്കും �വദികച്ച

ടങ്ങുകൾക്കു�മതിരായ ചിന്തകളും വളർന്നുവന്നു. ക്രി. മു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

പാർശ്വനാഥൻ എന്ന ചിന്തകൻ �വദങ്ങളു�ട പ്രാമാണ്യ�ത്തയും �വദിക �ദ

വങ്ങ�ളയും എതിർക്കുകയുണ്ടാ�യന്ന് ‘ഔട്ട് �ലൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫി�ലാസ

ഫി’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രീ. ഹിരിയണ്ണ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �വദ

ങ്ങ�ള അസംബന്ധങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളു�മന്നു പറഞ്ഞാ�ക്ഷപിച്ച കൗ

ത്സൻ എ�ന്നാരാ�ളപ്പറ്റി ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യാസ്ക മഹർ

ഷി ത�ന്റ നിരുക്തത്തിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ദിവ്യൻമാരായി കരുത�പ്പട്ടു�പാ

ന്ന പു�രാഹിതന്മാർ ആ കാലത്തുത�ന്ന സ്വാർത്ഥമതികളായ വഞ്ചകൻമാരും

പിത്തലാട്ടക്കാരുമായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്നാണ�ല്ലാ ഇതു കാണിക്കുന്ന

ത്.

ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൗര്യരാജാക്കന്മാരു�ട കാലത്ത് ഭൗതിക

വാദ ചിന്തകളു�ട സ്വാധീനശക്തി വമ്പിച്ചതായിരുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യ�ന്റ സചി

വനായ ചാണക്യൻ (കൗടില്യൻ) എഴുതിയ ‘അർത്ഥശാസ്ത്രം’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ തത്വശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗം ശ്ര�ദ്ധയമാണ്. സാംഖ്യം,

�യാഗം, �ലാകായതം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്ന് തത്വശാസ്ത്രശാഖകളു�ണ്ടന്നും അവ

യിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദചിന്തകൾ വള�ര പ്രധാനമാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട്

രാജാക്കന്മാർ അവയിൽ പ്രാവീണ്യം �നടണ�മന്നും കൗടില്യൻ എടുത്തുപറയു

ന്നു.

ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽ ഭൗതികവാദം പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കാണു

വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ‘ഇന്ത്യ�യ ക�ണ്ടത്തൽ’ എന്ന

ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ജീവിതത്തിലും പ്രകൃതിയിലും

ഒരത്യന്താഹ്ലാദം, ജീവിക്കുക എന്ന കർമ്മത്തിൽ ഒരു സ�ന്താഷം, കലയു�ടയും
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സംഗീതത്തി�ന്റയും ആട്ടത്തി�ന്റയും പാട്ടി�ന്റയും ചിത്ര�മഴുത്തി�ന്റയും നാട്യത്തി

�ന്റയും വളർച്ചഎന്നിവ, എന്തിന്, �ലംഗികബന്ധ�ത്തക്കുറിച്ച് പാണ്ഡിത്യാ�രാ

പം നിറഞ്ഞ ഒര�ന്വഷണം �പാലും, ഇന്ത്യയിൽ പരിഷ്കാരത്തിനു വികാസമുണ്ടായ

ഓ�രാ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പാരത്രിക�ത്ത�യാ �ലാക

നിസ്സാരത�യ�യാ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരു സംസ്കാരം, അഥവാ ജീവിതനിരീക്ഷ

ണം, ഉ�ന്മഷശാലിയും �വചിത്ര്യപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതത്തി�ന്റ ഈ എല്ലാത്ത

രം പ്രധാ�നാപാധിക�ളയും ഉത്പാദിപ്പിക്കു�മന്ന് ഊഹിക്കുക�പാലും സാദ്ധ്യമ

ല്ല. മൗലികമായിത്ത�ന്ന, പാരത്രികപാരായണമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ഇങ്ങ

�ന അ�നകായിരത്താണ്ട് നിലനിന്നു�പാരുക അസാദ്ധ്യമാ�ണന്നു വ്യക്തമാണ

�ല്ലാ.

എന്നിട്ടും ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തി�ല പലഘട്ടങ്ങളിലും പ്ര�ത്യകിച്ചും, വർഗസമര

ങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുക�യാ യുദ്ധം, അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, സാമ്പത്തികവിഷമതകൾ

മുതലായവയു�ട ഫലമായി ഭൗതികജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ തുടങ്ങുക�യാ �ച

യ്യു�മ്പാ�ഴല്ലാം യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരി�ഞ്ഞാടുവാനും ആത്മീയ

ചിന്തക�ള �കട്ടിപ്പുണരുവാനും പലരും യത്നിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ

ആത്മീയവാദത്തിനു മുറ്റിത്തഴയ്ക്കാൻപറ്റിയ ഒരന്തരീക്ഷമാണത്. ജവഹർലാൽ �ന

ഹ്റുവി�ന്റത�ന്നവാക്കുകളിൽപറഞ്ഞാൽ,

‘ഒരുപ�ക്ഷ, രാഷ്ട്രീയ�മാ സാമ്പത്തിക�മാ ആയ ഘടകങ്ങളു�ട ഫലമായ

വ്യർഥതാ�ബാധമാവാം, സന്യാസ�ത്തയും ജീവിതനി�ഷധ�ത്തയും സംബന്ധിച്ച

ആശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുക�യാ അവയ്ക്കുപ്രാധാന്യം നൽകുക�യാ �ചയ്യുന്നത്. �



6
�ലാകായതദർശനം

�ലാകായതദർശനത്തിന് ചാർവാകദർശനം എന്നുകൂടി �പരുണ്ട്. ചാർവാകന്മാർ

എന്നുവച്ചാൽ ചാരുവായ (രമണീയമായ) വാകം (വചനം) �കാണ്ട് ആളുക�ള

വശീകരിക്കുന്നവർ എന്നാണ�ത്രഅർത്ഥം. ആത്മീയവാദികളായ എതിരാളികൾ

�ലാകായതികന്മാ�രആ�ക്ഷപിക്കാൻ �വണ്ടി �കട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ പദമാണിത്

എന്നുപറയ�പ്പടുന്നു.

ഋ�ഗ്വദകാലത്തുത�ന്ന ഭൗതികപദാർഥമാണ് മൗലികമായ യാഥാർത്ഥ്യ�മ

ന്ന് ബൃഹസ്പതി എന്ന മഹർഷിവര്യൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചാർവാകന്മാർ

ബൃഹസ്പതിയു�ട ശിഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്. അവരു�ട ഉന്നത�നതാ

ക്കന്മാരി�ലാരാളായധിഷണൻബുദ്ധ�ന്റകാലത്തിനുമുമ്പാണ്ജീവിച്ചിരുന്നത്. ധി

ഷണ�ന്റ പ്രധാന�പ്പട്ട അനുയായികളി�ലാരാളായ അജിത�കശകംബലി ബുദ്ധ

�ന്റസമകാലികനായിരുന്നു.

1 �ലാകായത�മന്നാൽ

�ലാക�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ ദർശനമാണ് �ലാകായതം. പര�ലാകം,

ആത്മാവ്, സ്വർഗം, നരകം, �മാക്ഷം, മതം മുതലായവ�യ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാ

ത്തവ�ര �ലാകായതികന്മാർ എന്നുപറയുന്നു. �ജനതത്വജ്ഞാനിയായ ഹരിഭ

ദ്രൻ �ലാകായതദർശന�ത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് �ലാകം എന്നു�വച്ചാൽ ഇന്ദ്രി

യ�ഗാചരമായ ചരാചരങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഹരിഭദ്ര�ന്റ

ടീകാകാരനായ മണിഭദ്രൻ �ലാക�മന്ന വാക്കിന് ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ട സമൂ

ഹംഎന്ന്അർത്ഥംകൽപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, �ലാകായതം, ഭൗതികവാ

ദമാണ്.

പ�ക്ഷ, �ലാകായത�മന്ന വാക്കിന് മ�റ്റാരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. ‘�ലാ�കഷു

ആയ�താ �ലാകായത:’ എന്നു�വച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായസാധാരണ ജനങ്ങളു

�ടഇടയിൽപ്രചരിക്കുന്നതത്വശാസ്ത്രം.

ഇങ്ങ�ന, �ലാകായതം ഒ�രസമയത്തുത�ന്ന ഭൗതികദർശനവുമാണ്, സാ

ധാരണജനങ്ങളു�ട ദർശനവുമാണ്.

അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ് സാധാരണജനങ്ങൾ. അതു�കാണ്ട് �ലാ

കായതദർശനം, മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിന് വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം നൽകി. ബാർഹസ്പത്യ
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സൂത്രം, പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയം മുതലായ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാ

ക്കുന്നുണ്ട്. �ലാകായതമനുസരിച്ച് ‘വാർത്ത’യാണ് വിദ്യകളിൽ പ്രധാനം. കൗടി

ല്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നതു�പാ�ല കൃഷി, പശുപാലനം, വാണിജ്യം

എന്നിവയ്ക്കാണ് ‘വാർത്ത’ എന്നുപറയുന്നത്. വാർത്തയാണ് �ലാകായതദർശന

ത്തി�ന്റഅടിത്തറ.

ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഇത്തരം ശാരീരികപ്രവർ

ത്തനങ്ങ�ളാടു പുച്ഛമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരു�ട അദ്ധ്വാനഫലങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്ത്

ജീവിച്ചു�പാന്നഅവർ പ്രധാനമായും മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ �ച

ലുത്തിയിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർക്കു കൃഷിപ്രവൃത്തി നിഷിദ്ധമാ�ണന്ന് മനു അനുശാ

സിക്കുന്നു. �വദജ്ഞാനവും കൃഷിപ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ �പാരുത്തമി�ല്ലന്നു മറ്റു പ്രാ

ചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുംവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു നിൽക്കുകയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന

വ�ര അകറ്റിനിർത്തുകയും �ചയ്തു�പാന്ന ഭരണാധികാരിവർഗക്കാർ ആത്മീയ

വാദ�ത്തയും പരബ്രഹ്മ�ത്തയും �പാക്കിപ്പിടിച്ചു. അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിച്ച ഭൂരിപക്ഷ

ക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങളാക�ട്ട, ഭൗതികവാദത്തിലാണു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.

അവർആത്മീയവാദികളായിരുന്നില്ല, �ലാകായതികന്മാരായിരുന്നു.

2 ചുട്ടുകരിക്ക�പ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

�ലാകായതദർശന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന ആധുനികച

രിത്രകാരന്മാർക്കു ക�ണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരുകാലത്ത് അവയ്ക്ക്

നമ്മു�ട നാട്ടിൽ വിപുലമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമി

ല്ല. ‘ദിവ്യാവദാനം’ എന്നബൗദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ �ലാകായതത്തിന് ഭാഷ്യവും പ്രവച

നവുമു�ണ്ടന്ന് സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്ന് �പ്രാഫസർ തു�ച്ച ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പതജ്ഞലി ഒരു വ്യാ

കരണനിയമ�ത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, �ലാകായതത്തിന് ഭാഗുരി എ�ന്നാ

രുഭാഷ്യമു�ണ്ടന്നുപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ക്രി. മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �ലാകായതദർശനവും അതി�ന്റ ഭാഷ്യവും പ്രച

രിച്ചിരുന്നു�വന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുത�ന്ന വ്യക്തമാകുമ�ല്ലാ. ക്രിസ്ത്വബ്ദം

15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാധവാചാര്യർ ത�ന്റ ഷഡ്ദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ

�ലാകായതദർശന�ത്തപുച്ഛിക്കുകയും വികൃതമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു

ണ്ട്. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനുമുമ്പ് 7-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ ആവിർഭവിച്ച ആ

തത്വദർശനം ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു �ശഷം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ�പ്പാലും എതിരാളികളു�ട

ആ�ക്ഷപങ്ങൾക്കു വി�ധയമായി എന്നതിൽ നിന്നുത�ന്ന അത് ജനങ്ങൾക്കിട

യിൽഎത്രവലി�യാരുപങ്കാണ്വഹിച്ച�തന്നൂഹിക്കാം.

പ�ക്ഷ, �ലാകായതദർശന�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആ മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം

എവി�ട�പ്പായി? ആത്മീയവാദികളായബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ അവ�യ നശി

പ്പിച്ചുകളഞ്ഞുഎന്ന് വിശ്വസിക്കാ�ന നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ �ന

ഹ്റുഇങ്ങ�നപറയുന്നു:

‘നഷ്ട�പ്പട്ടു�പായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ, ആദ്യകാ�ലാപനിഷത്തുക്ക�ള

തുടർന്നുണ്ടായ ഭൗതികവാദ�ത്തസംബന്ധിച്ച സാഹിത്യം മുഴുവനും �പടും. അതി

�ന്റ വിമർശനങ്ങളിലും ഭൗതികവാദ�ത്ത ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള വിസ്ത�രാദ്യമങ്ങളിലും
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മാത്ര�മ ഇന്ന് അതി�നക്കുറിച്ചുള്ളപ്രസ്താവനകൾ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽഅ�ന

കംനൂറ്റാണ്ടുക�ളാളം ഭൗതികവാദം ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു

അക്കാലത്ത് അത് ജനങ്ങളു�ട �മൽ പ്രബലമായ സ്വാധീനത �ചലുത്തിയിരു

ന്നു�വന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിനവകാശമില്ല… അ�പ്പാൾ, നാം ഈ

തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വിമർശകൻമാ�രയും അതി�ന പഴിക്കുന്നതിൽ തല്പരന്മാ�ര

യും �വണം ആശ്രയിക്കുക എന്നുവരുന്നു. അവരാക�ട്ട, അതി�ന്റ �ന�ര പരി

ഹാസം �പാഴിക്കാനും അ�തത്ര�മൽഅസംബന്ധമാ�ണന്നു �തളിയിക്കുവാനും

ശ്രമിക്കുകയാണ്. അ�തന്തായിരുന്നു എന്ന് ക�ണ്ടത്താനുള്ള ദുർഭഗമായ ഒരു

മാർഗമാണത്. എങ്കിലും അങ്ങ�ന വില�കടുത്താനുമുള്ള അവരു�ട ഉത്ക്കണ്ഠ

ത�ന്ന, അവരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ അ�തത്ര പ്രധാനമായിരുന്നു എന്നു �തളിയിക്കു

ന്നു. ഇന്ത്യയി�ല ഭൗതികവാദസാഹിത്യത്തിൽ ഏറിയ കൂറും പിൽക്കാലങ്ങളിൽ

പു�രാഹിതന്മാരും മാമൂൽമതവിശ്വാസക്കാരായ മറ്റുള്ളവരും നശിപ്പിച്ചതാവാൻ

മതി’.

ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിനു �നരിട്ട ഒരു വമ്പിച്ച നഷ്ടമാണിത്.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഇന്ത്യയു�ടസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽവിപുലമായസ്വാധീനശ

ക്തി �ചലുത്തിയ �ലാകായതദർശന�ത്തപ്പറ്റി പഠിക്കണ�മങ്കിൽ, പ്രധാനമായും

എതിരാളികളു�ട ഉദ്ധരണിക�ള ആശ്രയിക്കണ�മന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. �ലാകായ

ത�മന്നാൽ �നറി�കട്ട സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലാറാടലാണ്, എല്ലാത്തരം സാന്മാർഗി

ക�ബാധങ്ങ�ളയും എതിർക്കലാണ്. കടം വാങ്ങിയി�ട്ടങ്കിലും �നയ്യ് വാങ്ങിക്ക

ഴിച്ചു കൂത്താടലാണ് എന്നും മറ്റുമുള്ള ആ�ക്ഷപങ്ങളു�ടയും പരിഹാസങ്ങളു�ടയും

അടിയിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടു �വണം സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നു വന്നിരിക്കു

ന്നു.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �ലാകായതദർശന�ത്തപ്പറ്റി നമുക്കു യാ�താന്നും പഠി

ക്കാൻ സാധിക്കയില്ല എന്നല്ല. ഒന്നാമതായി, �ലാകായത�ത്ത എതിർക്കാൻ

�വണ്ടി രചിക്ക�പ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽത്ത�ന്ന സത്യത്തി�ന്റ അംശങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാമതായി, സത്യാ�ന്വഷികളായ ചില പണ്ഡിതന്മാരു�ട പരിശ്രമഫലമായി

�ലാകായതദർശനത്തി�ന്റ ചില മൗലികസൂത്രങ്ങൾ ത�ന്ന കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടി

ട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് ഈ ദർശന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സാമാന്യജ്ഞാനം സമ്പാദി

ക്കാൻഇന്നുനമുക്ക്സാധിക്കും.

3 ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധി

�ലാകായതദർശനത്തി�ല ഏറ്റവും കാതലായ ഭാഗംജ്ഞാന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള സി

ദ്ധാന്തമാണ്. സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം മാത്രമാണ്

എന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആത്മീയവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളു�ട അഭിപ്രാ

യത്തിൽ, മുഖ്യമായി മൂന്നു പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്: പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം, �വ

ദപ്രമാണത്തിനാണ് ശബ്ദ�മന്നുപറയുന്നത്. ചാർവാകന്മാർ �വദങ്ങളു�ട പ്രമാ

ണികത�യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് ശബ്ദപ്രമാണിത്വത്തി�ന്റ പ്രശ്ന

മുത്ഭവിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് അനുമാനവും പ്രത്യക്ഷവുമാണ്. ധിഷണ�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രാപ്തിജ്ഞാന�ത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് അനുമാനം സ്ഥിതി�ച

യ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ധൂമാത് വഹ്നി:’ ധൂമത്തിൽ നിന്നു പുകയുണ്ടാകുന്നു.

തീയും പുകയും തമ്മിൽ ബന്ധമു�ണ്ടന്ന് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം �കാണ്ടുത�ന്ന മന

സിലാക്കാം. പ�ക്ഷ, ഇതിൽനിന്നു തീയു�ള്ളട�ത്തല്ലാം പുകയുണ്ടാവു�മ�ന്നാ
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പുകയു�ള്ളട�ത്തല്ലാം തീയുണ്ടാവു�മ�ന്നാ അനുമാനിക്കാ�നാരുങ്ങിയാൽ പല

�പ്പാഴും �തറ്റുപറ്റി�യന്നുവരും. അനുമാനം ഒരിക്കലും ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധി

യാവുകയി�ല്ലന്ന് ചാർവാകന്മാർ തീർത്തു പറയുന്നില്ല. പ്രകൃതിയു�ട പല പ്ര

തിഭാസങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചും അനുമാനം ശരിയാ�യന്നു വരാം. മറ്റു ചില പ്ര

തിഭാസങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അതു �തറ്റി�പ്പാ�യന്നുവരാം. ഭൂതകാ

ല�ത്തപ്പറ്റിയും ഭാവികാല�ത്തപ്പറ്റിയും അനുമാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ഭൂതകാ

ലങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അനുമാനങ്ങളുപ�യാഗിക്കാ�മന്നും ഭാവി�യ

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അതു സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നുമാണവർ പറയുന്നത്. അനുമാനം

ചില�പ്പാൾ സത്യമാവാം. ചില�പ്പാൾ മിഥ്യയുമാവാം. അതു�കാണ്ട് അനുമാനം

വിശ്വാസ�യാഗ്യമായ പ്രമാണമല്ല. നിരീക്ഷണത്തിനും �നരിട്ടുള്ള പരി�ശാധന

യ്ക്കും വി�ധയമാകാത്ത�തല്ലാം സംശയാസ്പദങ്ങള�ത്ര. അതിനാൽ വിശ്വാസ�യാ

ഗ്യമായ ഒ�ര�യാരു പ്രമാണം പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ

നമല്ലാ�ത സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റു യാ�താരു വഴിയുമില്ല. മ�റ്റാരുവിധം

പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിനു വി�ധയമല്ലാത്ത യാ�താന്നും സത്യമല്ല.

�ലാകം മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. അതു�കാണ്ട് �ലാകം മാത്രമാണ്

സത്യം.

മറ്റു ദാർശനികന്മാരിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി �ലാകായതികന്മാർ പ്രത്യക്ഷ

പ്രമാണ�ത്ത മാത്രം അംഗീകരിച്ച�തന്തു�കാണ്ടാണ്? പ്രത്യക്ഷജ്ഞാന�മാഴിച്ച്

മ�റ്റാന്നും സത്യമ�ല്ലന്നു വാദിച്ച�തന്തു�കാണ്ടാണ്? മണിഭദ്രൻ രണ്ടുകാരണ

ങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്: ഒന്നാമതായി സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരായ ബ്രാഹ്മ

ണ�മധാവികളു�ട മതപ്രചരണ�ത്തഎതിർക്കാൻ അതാവശ്യമായിരുന്നു. അനു

മാനം, ശബ്ദംമുതലായപ്രമാണങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചു�കാണ്ടാണ്ബ്രാഹ്മണപു�രാഹി

തന്മാർ യാഗാദികർമ്മങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കുകയും സ്വർഗ�ത്തപ്പറ്റിയും പര�ലാക

�ത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള വ്യാ�മാഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നത്. ഈസ്ഥിതി

�യ �നരിടാൻ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണ�മാഴിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രമാണങ്ങ�ള�യല്ലാം നി�ഷധി

�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിവന്നു.

രണ്ടാമതായി,അപ്രത്യക്ഷമായകാര്യങ്ങൾസത്യമാവാനിടയു�ണ്ടന്നുവന്നാൽ

ദരിദ്രന്മാർ തങ്ങളു�ട ദാരിദ്ര്യ�ത്തയും അടിമകൾ തങ്ങളു�ട അടിമത്ത�ത്തയും വി

സ്മരിച്ചു�പാ�യന്നുവരാം. ദരിദ്രനു ദാരിദ്ര്യവും അടിമയ്ക്ക് അടിമത്തവും പ്രത്യക്ഷമാ

ണ്. അപ്രത്യക്ഷമായത് സംഭവ്യമാ�ണന്നു കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദരിദ്രൻ ധന

�ത്തപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങും. ദരിദ്രൻ ത�ന്റ ദാരിദ്ര്യ�ത്തപ്പറ്റിയും അടിമ

ത�ന്റ അടിമത്ത�ത്തപ്പറ്റിയും എല്ലായ്�പ്പാഴും സ�ചതനനായിരുന്നാ�ല ദാരിദ്ര്യ

ത്തിനുംഅടിമത്തത്തിനു�മതിരായി �പാരാടാൻകഴിയൂ.

4 ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ പ്രഹരങ്ങൾ

ജീവിതത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്ത സംബന്ധിച്ചും ആത്മീയവാദികളു�ടതിൽ നിന്നും വ്യ

ത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് ചാർവാകന്മാർ സ്വീകരിച്ചത്. യാഥാസ്ഥിതിക ദാർ

ശനികന്മാർ ജീവിതത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം �മാക്ഷമാ�ണന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തരം

പ്രാപഞ്ചികബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മാവിനു �മാചനമുണ്ടാവുക; സുഖദുഃഖങ്ങ

ളിൽ നിന്നതീതമായി ഒരവസ്ഥ�യ പ്രാപിക്കുക — ഇതാണ് �മാക്ഷം. ചാർ

വാകന്മാർ ഇതി�നാടു �യാജിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വ

തന്ത്രമായ ഒരവസ്ഥ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന വാദ�ത്ത അവ�രതിർക്കുന്നു.
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മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സുഖവുമുണ്ട്, ദുഃഖവുമുണ്ട്. ദുഃഖങ്ങ�ള ആവുന്നതും കുറയ്ക്കു

കയും സുഖത്തി�ന്റ മാത്ര കഴിയുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണാവശ്യം. പര�ലാ

കത്തിനു �വണ്ടിയല്ല, ഇഹ�ലാകജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുഖമയമാക്കാൻ

�വണ്ടി യത്നിക്കുക—ഇതാണ് ഓ�രാ മനുഷ്യൻ�റയും ധർമം. ഇതാണ് ജീവിതല

ക്ഷ്യം.

മാധവാചാര്യരു�ട സർവ്വദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ �ലാകായതികന്മാരു�ട

ആശയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംവിശ്വാസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംവിസ്തരിച്ചുപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഹ

�ലാകത്തിൽ മാത്ര�മ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളു. പര�ലാകം, പുനർജന്മം, സ്വർ

ഗ്ഗം, നരകം മുതലായവയി�ലാന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരു �ദവ�ത്ത അവർക്കാവശ്യമില്ല. കരുണാനിധിയായ

ഒരു �ദവമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ കഷ്ട�പ്പടുമായിരു

ന്നു�വാ? നീതിമാനായ ഒരു �ദവമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിൽ �ലാകത്തിൽ ഇത്രയ

ധികം അസമത്വങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു�വാ? ഇല്ല. അതു

�കാണ്ട് �ദവമി�ല്ലന്നു തീർച്ചയാണ്. �ദവമു�ണ്ടന്ന വാദ�ത്ത യാ�താരു

യുക്തി�കാണ്ടും �തളിയിക്കാൻസാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നു�ലാകായതികന്മാർതീർത്തുപറയു

ന്നു.

�ദവമി�ല്ലങ്കിൽ പി�ന്ന, �ദവത്തി�ന്റ �പരിൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന യാഗ

ങ്ങൾക്കും ബലികൾക്കും മറ്റും എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? യാഗത്തിൽ �കാല�ച

യ്യ�പ്പടുന്ന മൃഗം സ്വർഗ്ഗത്തി�ലത്തു�മന്ന് പു�രാഹിതന്മാർ പറയുന്നു. അങ്ങ�ന

യാ�ണങ്കിൽ അവർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം മാതാപിതാക്കന്മാ�ര ബലികഴിച്ച് �നരി

ട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്കയക്കാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? �ദഹം ഭസ്മമായാൽ പി�ന്ന

മ�റ്റാരു �ലാകത്തി�ലക്കു �പാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീ

രത്തിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരാത്മാവു�ണ്ടന്ന വാദം തനി വിഡ്ഢിത്തമാണ്.

മരണ�ത്താടുകൂടി എല്ലാമവസാനിക്കുന്നു. ശുദ്ധഗതിക്കാരായ ആളുക�ള പറ്റി

ച്ചു പണം തട്ടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരു�ട തട്ടിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് യാഗങ്ങ

ളും മറ്റും. ഈ �ലാകം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള�തന്നും ഇതിനപ്പുറത്തു

പര�ലാക�മാ സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങ�ളാ ഒന്നുമി�ല്ലന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ഈ സത്യ

ത്തി�നതിരായി �വദപ്രമാണങ്ങ�ള ഉദ്ധരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ നുണപറയുന്നവരാ

ണ്. �വദങ്ങളിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പലതും കാണാം. അവ ദിവ്യങ്ങളല്ല.

മനുഷ്യനിർമിതങ്ങളാണ്. ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തന്മാരും ധൂർത്തന്മാരും കൂടി

യാണ് അവ�യ നിർമിച്ചത്. ‘ത്ര�യാ �വദസ്യ കർത്താ�രാ ഭണ്ഡധൂർത്ത നിശാ

ചര:’

അശ്വ�മധയാഗത്തിൽ അശ്വത്തി�ന്റ ശിശ്നം യജ്ഞകർത്താവി�ന്റ പത്നി

പിടിക്കണ�മന്ന് �വദത്തിൽ പറയുന്നു. ലജ്ജാവഹമായ ഈ ചടങ്ങുവിധിച്ച

വർ തീർച്ചയായും ഭണ്ഡന്മാർ (ഭ്രാന്തന്മാർ) ആകുന്നു. അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ജഭരി,

തുർഹരി മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ പ്ര�യാഗിച്ച് ജനങ്ങ�ള വഞ്ചിക്കുന്നവർ ധൂർത്ത

ന്മാരാണ്. യജ്ഞത്തിൽ ഹിംസിക്ക�പ്പട്ട മൃഗത്തി�ന്റ മാംസം യജ്ഞകർത്താ

വ് ഭക്ഷിക്കണ�മന്ന് �വദത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ചടങ്ങുവിധിച്ചവർ തീർച്ചയായും

രാക്ഷസന്മാരായിരിക്കണം.

�ലാകായതദർശനത്തി�ലഇത്തരംആശയങ്ങൾബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി

�നതിരായി കടുത്ത പ്രഹരങ്ങളായിത്തീർന്നു. ബ്രാഹ്മണ മതം കൂടുതൽ ദ്രവിക്കാ

നുംജനങ്ങളിൽനിന്ന്അധികമധികം ഒറ്റ�പ്പടാനുംതുടങ്ങി.
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5 പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം

ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ തീക്ഷ്ണമായ പരിഹാസശരങ്ങൾ മാത്രമല്ല

ഉയർന്നനിലവാരത്തിലുള്ളതത്വചിന്തകളും �ലാകായതത്തിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടി

സ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളു�ടകർത്താവായ�ദവ�ത്തയുംശരീരത്തിൽനിന്നുവിഭിന്ന

മായ ആത്മാവി�നയും നി�ഷധിക്കുക മാത്രമല്ല അതു �ചയ്യുന്നത്; പ്രപഞ്ചഘടന

�യക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യ�ന്റ �ചതന്യ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വിശകലനം നൽകുകകൂ

ടി �ചയ്യുന്നു. മറ്റു ദർശനങ്ങ�ള�പ്പാ�ലത�ന്ന �ലാകായതദർശനവും പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റമൂലകാരണ�മ�ന്തന്നാരായുന്നുണ്ട്.

എല്ലാറ്റിനും ഏകമായ ഒരു മൂലകാരണമു�ണ്ടന്ന വാദ�ത്ത ചാർവാകന്മാർ

നി�ഷധിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ എന്ന ഒന്നില്ല. ജഗത്തുമാത്രമാണുള്ളത്. �ലാകം

വിചിത്രമാണ്. പ�ക്ഷ, �ദവമല്ല ആ �വചിത്ര്യ�ത്ത സൃഷ്ടിച്ചത്. പഞ്ചസാ

രയു�ട മാധുര്യവും �വപ്പിലയു�ട കയ്പും പക്ഷിമൃഗാദികളു�ട ജന്മവാസനയും മറ്റും

�ദവ�മന്ന ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. വസ്തുക്കളു�ട സഹജസ്വഭാവങ്ങ

ളാണ�തല്ലാം. നാല് മൂലപദാർത്ഥങ്ങളു�ട യാദൃശ്ചിക സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാ

ണ് പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത്. �ലാകായതദർശനമനുസരിച്ച് ഭൂമി, വായു, �വള്ളം,

അഗ്നി എന്നീ നാലു ഭൂതങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൗലികഘടകങ്ങൾ. ഈ

മൗലികപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടി�ച്ചർന്നിട്ടാണ് പ്രകൃതിയും സർവ്വചരാചരങ്ങളുമുണ്ടാ

യത്. ‘ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു ജീവൻ വരുന്നു’. എന്ന ബൃഹസ്പദിയു�ട

നിഗമന�ത്ത വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് മൗലികപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരു സവി�ശഷരീതി

യിൽ ഒന്നിച്ചു�ചരു�മ്പാഴാണ് മനുഷ്യരും മനുഷ്യ�ചതന്യവുമുണ്ടാകുന്നത്. ചില

പ്ര�ത്യകപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു�ചരു�മ്പാൾ മദ്യമായിത്തീരുന്നി�ല്ല? മദ്യത്തിനു

ലഹരിയുണ്ട്. പ�ക്ഷ, മദ്യത്തിലടങ്ങിയ ആ പദാർത്ഥങ്ങ�ള ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റ�യ്ക്കടുത്തു

�നാക്കിയാൽ ലഹരിയുണ്ടാവില്ല. അതു�പാ�ല ത�ന്ന ഭൂമി, �വള്ളം, തീ, വായു

എന്നീ നാലു മൗലികഘടകങ്ങൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കു�മ്പാൾ മനുഷ്യ�ചതന്യമി

ല്ല. എങ്കിലും അവ ഒരു പ്ര�ത്യകതരത്തിൽ ഒന്നിച്ചു �ചരു�മ്പാൾ�ചതന്യമുത്ഭവി

ക്കുന്നു. ജീവ�ചതന്യമാണ് ആത്മാവ്. ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളംകാലം

ആത്മാവും നിലനിൽക്കുന്നു. ശരീരം നശിക്കു�മ്പാൾ ആത്മാവും നശിക്കും. �ലാ

കായതദർശനമനുസരിച്ച് സ�ചതനമായ ശരീരമാണ് കാണുകയും �കൾക്കുകയും

ചിന്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും മറ്റും �ചയ്യുന്നത്. ‘ഞാൻ തടിയനാണ് ’, ‘ഞാൻ

�മലിഞ്ഞവനാണ്’, ‘ഞാൻ കറുത്തവനാണ് ’ എന്നും മറ്റും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്.

ഇവി�ട ‘ഞാൻ’ �ചതന്യമുള്ള ശരീരമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. തടി, �മലിവ്, കറുപ്പ്

മുതലായവ�യല്ലാം ശരീരത്തിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ‘എ�ന്റ ശരീരം’ എന്നും

മറ്റും പറയുന്നത് ഔപചാരികമായിട്ടു മാത്രമാണ്. ഞാനും ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ്

എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. ‘ഞാൻ തടിയനാണ് ’ എന്നതി�ല ‘ഞാൻ’ ശരീരത്തിൽ

നിന്നും വ്യതിരിക്തമായ മ�റ്റാന്നല്ല. �ചതന്യപൂർണ്ണമായ �ദഹം ത�ന്നയാണ്

ആത്മാവ്. �ദഹം നശിക്കു�മ്പാൾ ആത്മാവും നശിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒരു �ചാദ്യ

മുണ്ടാവാം. അ�ചതനമായ ശരീരത്തിൽ �ചതന്യമുണ്ടാവുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

നാലു മൂല പദാർത്ഥങ്ങളു�ട സവി�ശഷമായ സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണ് �ച

തന്യമുണ്ടാകുന്ന�തന്ന് ചാർവാകന്മാർ മറുപടി പറയുന്നു. �ബാധം, ചിന്താശക്തി

മുതലായ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ട ഒരുസവി�ശഷരീതിയിലുള്ളകൂടി�ച്ചരലിൽനി

ന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. ശരീരത്തിൽനിന്നും �വറിട്ടു�കാണ്ട് അവയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ
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വയ്യ. ശരീരം നശിക്കു�മ്പാൾ �ബാധം, ചിന്താശക്തി മുതലായവയും നശിക്കു

ന്നു.

6 �ലാകായതത്തി�ന്റ ചരിത്രപ്രാധാന്യം

ആത്മീയവാദ�ത്തയും യാഗാദികർമ്മങ്ങ�ളയും �വല്ലുവിളിച്ച അത്തരം ഐഹിക

മായ ഭൗതികചിന്തകൾ ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ മൂർച്ച�യറിയ ആയു

ധങ്ങളായിത്തീർന്നു. അതു�കാണ്ടാണ്, പു�രാഹിതന്മാരു�ട താല്പര്യങ്ങൾ�ക്കതി

രായി കച്ചവടം വളർത്താൻ ശ്രമിച്ച വണിക്കുകളു�ടയും മർദിതരും ചൂഷിതരുമായ

മറ്റു ബഹുജനങ്ങളു�ടയുമിടയിൽ �ലാകായതദർശനത്തിനു വമ്പിച്ച സ്വാധീനവും

പിൻബലവും ലഭിച്ചത്. ചാർവാകചിന്തകൾസമുദായത്തിൽ ഒരുപ്രബലശക്തിയാ

യിരുന്നു�വന്ന് ആത്മീയവാദിയായ �ഡാ. രാധാകൃഷ്ണ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാ

ക്ക�പ്പട്ട ‘തത്വശാസ്ത്രചരിത്രം’ത�ന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്”.

‘ചാർവാകന്മാരു�ട ശബ്ദം എതിർപ്പി�ന്റ ശബ്ദമായിരുന്നു. ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യ

�ത്ത നി�ഷധിച്ച് നീണ്ടകാല�ത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും പക്ഷപാതങ്ങൾക്കു

�മതിരായപ്ര�ക്ഷാഭത്തി�ന്റശബ്ദം.

‘സ്വർഗം, നരകം, �ദവം മുതലായആശയങ്ങളാൽ തടയ�പ്പടാ�ത ജീവിത

ത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യങ്ങളാസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷണമായിരുന്നു അത്. തത്വശാസ്ത്ര

രംഗങ്ങളിൽ ചാർവാകന്മാരുന്നയിച്ച �ചാദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും മറ്റു ചിന്തകന്മാ

രു�ട മുമ്പിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ�യാ�ട ചിന്തിക്കാൻ അവ

�ര നിർബന്ധിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന വലിയ മുരടുവാദ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് അവ

�ര സംരക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇന്ത്യയി�ല ഒരു തത്വജ്ഞാനിക്കും ത�ന്റ സ്വന്തം

സിദ്ധാന്തംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ചാർവാകന്മാ�ര തൃപ്തി�പ്പടുത്തണ�മന്നുവ

ന്നു. ഇപ്രകാരം ചാർവാകദർശനം ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കു നൽ

കിയ സംഭാവന യഥാർത്ഥത്തിൽ വള�ര മഹത്തരമാണ് ’. �
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ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ദർശനങ്ങളി�ലാന്നാണ് സാംഖ്യം. കപിലമ

ഹർഷിയാണ്അതി�ന്റപ്ര�ണതാ�വന്നുവിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. സാംഖ്യംഎന്നവാ

ക്കിന് ബുദ്ധി�യന്നാണർത്ഥം. �വദങ്ങ�ളയും പ്രമാണങ്ങ�ളയും ആശ്രയിക്കാ�ത

ബുദ്ധി�യയും യുക്തി�യയും മാത്രമവലംബിച്ചു�കാണ്ട് രൂപ�മടുത്ത ദർശനമായതു

�കാണ്ടാണ് കപിലദർശന�ത്ത സാംഖ്യദർശന�മന്നു വിളിക്കുന്നത്. അതാവിർ

ഭവിച്ചത് ക്രി.മു. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാ�ണന്നു ചിലരും അതല്ല ക്രി.മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാ

�ണന്നുമറ്റുചിലരുംവാദിക്കുന്നു.

പ്രാകൃത കമ്യൂണിസവും ഗണങ്ങ�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ ഭരണസമ്പ്രദാ

യങ്ങളും അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ആര്യന്മാർ

സംസ്കാരത്തി�ന്റ ഒരുയർന്ന ഘട്ടത്തി�ലക്ക് കാ�ലടുത്തുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി

രുന്നു. വർഗവിഭജനവും ഭരണകൂടവും ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രകൃ

തി വിഭവങ്ങ�ള മനുഷ്യ�ന്റ നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കാനുള്ള സാ�ങ്കതികപ

രിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. മരം�കാണ്ടുള്ള പലതരം ഉപകരണങ്ങ

ളും �ചറുകിട യന്ത്രങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൃഷിയും കച്ചവടവും

�ക�ത്താഴിലുകളും വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭൗതികവാദചിന്തകളു�ട വളർച്ചയ്ക്കു

സഹായകമായ പരിതഃസ്ഥിതികളായിരുന്നു ഇവ. ഈ പരിതഃസ്ഥിതികളിലാണ്

പ്രപഞ്ചം ജഡപ്രകൃതിയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച�തന്നും �ചതന്യം, ജീവൻ, �ബാധം,

ചിന്ത മുതലായവ ജഡപ്രകൃതിയു�ട സൃഷ്ടികളാ�ണന്നും സാംഖ്യന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ച

ത്.

1 സാംഖ്യചിന്തകളു�ട ഉത്ഭവം

സാംഖ്യദർശനത്തി�ന്റ മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങ�ളന്നു പറയ�പ്പടുന്നവ ര�ണ്ടണ്ണമാണ്:

സാംഖ്യകാരികയും സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രവും. സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം കപിലമ

ഹർഷി പ്രണീതമാ�ണന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, റിച്ചാർഡ്ഗാർ�ബ

മുതലായ ആധുനികപണ്ഡിതൻമാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 15-ാം നൂ

റ്റാണ്ടിലാണത് രചിക്ക�പ്പട്ടത്. ഈശ്വരകൃഷ്ണസൂരിയു�ട സാംഖ്യകാരിക താരത

�മ്യന കൂടുതൽ പ്രാചീനമാണ്. എങ്കിലും അത് രചിക്ക�പ്പട്ടത് ക്രിസ്ത്വബ്ദം 2-ാം

നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പിലായിരിക്കാനിടയില്ല. സാംഖ്യകാരികയ്ക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടു ഭാ
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ഷ്യങ്ങളുണ്ട്: ക്രിസ്ത്വബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടി�നാടടുത്ത് രചിക്ക�പ്പട്ട ഗൗഡപാദ�ന്റ ഭാ

ഷ്യവും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്ക�പ്പട്ട വാചസ്പതിമിശ്ര�ന്റ സാംഖ്യതത്വകൗമുദിയും.

സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രത്തി�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഷ്യം വിജ്ഞാനഭിക്ഷുവി

�ന്റ സാംഖ്യപ്രവചനഭാഷ്യമാണ്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണത് രചിക്ക�പ്പട്ട

ത്.

ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു സാംഖ്യദർശനത്തി�ന്റ മൂലരൂപ�മന്തായിരുന്നു

�വന്നു മനസ്സിലാക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദം 2-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടാകു�മ്പാ�ഴക്കും സാംഖ്യത്തി�ന്റ മൂലരൂപത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു�ചർ

ന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു�മത്ര�യാ മുമ്പാണ് സാംഖ്യദർശനമാവിർ

ഭവിച്ച�തന്നതിന് ധാരാളം �തളിവുകളുണ്ട്. 2300 �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജീവിച്ചി

രുന്ന കൗടില്യൻ ത�ന്റ ‘അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ’ സാഖ്യം, �യാഗം, �ലാകായതം

എന്നിങ്ങ�ന മൂന്ന് ദർശനങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധനു �ശഷമാണ്

കപിലൻ ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന രാഹുൽസാം കൃത്യായൻ ത�ന്ന

ഇങ്ങ�നയാ�ണഴുതുന്നത്:

‘ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ബൗദ്ധകവിയും ദാർശനികനുമായ അശ്വ

�ഘാഷൻ ത�ന്റ ‘ബുദ്ധചരിത്രം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബുദ്ധനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന

ആലാർകാലം, ഉദ്ദകരാമപുത്തൻഎന്നീ രണ്ടുആചാര്യന്മാരി�ലാരാൾ സാംഖ്യവാ

ദിഅ�ല്ലങ്കിൽകപില�ന്റഅനുയായിആയിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നു’.

സാംഖ്യദർശനമാണ് ബുദ്ധമതത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകിയത് എന്നും സാം

ഖ്യപ്ര�ണതാവായ കപില�ന്റ സ്മരണ�യ മുൻനിർത്തി�ക്കാണ്ടാണ് ‘കപിലവാ

സ്തു’ എന്ന സ്ഥല�പ്പരുണ്ടായ�തന്നും റിച്ചാർഡ് ഗാർ�ബ ത�ന്റ ‘സാംഖ്യസൂത്ര

ങ്ങൾക്ക് മാധവാചാര്യ�നഴുതിയവ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ളഅനിരുദ്ധ�ന്റവ്യാഖ്യാനത്തി

ന് ഒരവതാരിക’എന്നപുസ്തകത്തിൽചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘കപില�നപ്പറ്റിയുള്ള ഒ�ര�യാരു ഐതിഹ്യം കപിലവാസ്തുവാണ്. കപില

�ന്റ വാസസ്ഥാന�മന്നാണ് ആ വാക്കി�ന്റ അർത്ഥം. ആ ആദിപണ്ഡിത�ന

ആദരിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് അങ്ങ�ന�യാരു �പരിട�പ്പട്ടത്.

എന്നാൽ അ�ദ്ദഹം അവി�ടയാണ് ജനിച്ച�ത�ന്നാ അവി�ട ജീവിച്ചിരുന്നു�വ

�ന്നാ പറയാൻ �തളിവുകളില്ല… സാംഖ്യദർശന�ത്ത സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭി

ച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശ്രുതി�യ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങ�ളല്ലാം പിന്നീട് ആദി

സാംഖ്യ�ത്താടു കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. ഇപ്രകാരം കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ട എല്ലാ

�വദികാംശങ്ങ�ളയും ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ�പ്പാലും സാംഖ്യദർശനത്തിനു യാ

�താരു �കാട്ടവുമുണ്ടാവില്ല. മൗലികമായ സാംഖ്യദർശനം �വദങ്ങളു�ട സ്വാധീ

നശക്തിക്കു പുറത്തായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ്യത്തി�ന്റ പിടിയിൽനിന്നും മുക്തമായി

രുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ സാംഖ്യം, �യാഗം, പഞ്ചരാത്രം, പാശുപതം മുതലായ

സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായ വിധത്തിലാണ് �വദങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദി

ക്കുന്നത്. 13711-ാം ��ാകത്തിൽസർവ്വ�വദങ്ങളിൽ നിന്നും (അതായത്, സംഹിത,

ബ്രാഹ്മണം മുതലായവയിൽ നി�ന്നല്ലാം) സ്വതന്ത്രമായ രണ്ടു സനാതനസമ്പ്രദാ

യങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കാണ് സാംഖ്യവും �യാഗവും പ്രതിപാദിക്ക�പ്പടുന്നത്. പിന്നീട്

സാംഖ്യദർശനം ആസ്തികദർശനങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടു�വങ്കിൽ അതിലത്ഭു

ത�പ്പടാനാവില്ല. സ്വതഃസിദ്ധമായ ഗുണവി�ശഷങ്ങ�ളാടുകൂടിയ സാംഖ്യം �വ

ദാന്തത്തി�ന്റഅലൗകികതയു�ട മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചി�ല്ലന്നാണതു �തളിയിക്കുന്ന

ത്.’
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ഏതാണ്ടിതുത�ന്നയാണ്സുപ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായസിമ്മറുംപറയുന്നത്:

‘സാംഖ്യതത്വങ്ങൾ �വദികതത്വത്തിൻ�റയും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ�റയും പാരമ്പര്യ

ത്തിലുൾ�പ്പടുന്നില്ല. രണ്ടുതരം ചിന്താഗതികളു�ടയും വളർച്ച സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ്.

സാംഖ്യത്തിനും �യാഗത്തിനും �ജനരു�ട യാന്ത്രിക ദർശനവുമായി ബന്ധമുണ്ട്.

എന്നാൽ അവയു�ട ഉത്ഭവം പ്രാചീനഭാരതത്തി�ല അ�വദികയുഗത്തിലാണ്.

അതിനാൽ, സാംഖ്യത്തി�ലയും �യാഗത്തി�ലയും മൗലികചിന്തകൾ വള�ര പുരാ

തനങ്ങളാണ്. ആസ്തികകൃതികളിൽ ഇവയു�ട ആവിർഭാവം പിന്നീടാണുണ്ടായ

ത്…’

സിമ്മറു�ടയും ഗാർ�ബയു�ടയും അഭിപ്രായത്തിൽ സാംഖ്യ�യാഗദർശനങ്ങളു�ട

മൗലികചിന്തകൾ ആര്യന്മാർക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികളു�ട

ചിന്തകളിൽ നിന്നാണാവിർഭവിച്ചത്. ക്രമത്തിലവ വ്യക്തമായ ദർശനങ്ങളായി രൂ

പം പ്രാപിച്ചു. ഈ ദർശനങ്ങളു�ട സ്വാധീനശക്തി വമ്പിച്ചതായിരുന്നു. അതു�കാ

ണ്ട് �മ�ല്ല�മ�ല്ല അവ �വദിക�നതാക്കന്മാരാൽ അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ,

അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന ആദ്യകാല�ത്ത സാംഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മൗലികമായ ചില

തത്വങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പടുകയും �നരിയ�താതിലാ�ണങ്കിലും ആത്മീയവാദ

ത്തി�ന്റതായ ചില ചിന്താഗതികൾ അതിൽ കുത്തി�ച്ചലുത്ത�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

അങ്ങ�ന ആദ്യകാല�ത്ത സാംഖ്യവും ആസ്തികദർശനമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പ

ട്ടതിനു�ശഷമുള്ള സാംഖ്യവും തമ്മിൽ ക്രമത്തിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടായി.

ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിൽ �വച്ചു�കാണ്ടു�വണം സാംഖ്യകാരിക, സാംഖ്യപ്ര

വചനസൂത്രം മുതലായ ‘മൗലിക’ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവയു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വായി

ക്കാൻ.

2 സാംഖ്യത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം

സാംഖ്യകാരികയി�ല ‘ദുഃഖത്രയാഭിഘാതാജ്ജിജ്ഞാസാ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാ

മ�ത്ത കാരികയിൽ സാംഖ്യദർശനത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യ�മ�ന്തന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആദ്ധ്യാത്മികം, ആധി�ദവികം, ആധിഭൗതികം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുതരത്തിലുള്ള

ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സി�ന്റ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടാകു

ന്ന ദുഃഖം ആദ്ധ്യാത്മികവും ഇടി, മിന്നൽ, അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി എന്നിങ്ങ�ന

പ്രകൃതി�കാപങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ആധി�ദവികവും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ

നിന്നും പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ നിന്നും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ആധിഭൗതികവുമാണ്.

ഈ ദുഃഖത്രയത്തി�ന്റ നിവൃത്തിക്കുള്ള ഉപായമാണ് സാംഖ്യത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന

ത്. താൽക്കാലികനിവൃത്തി കിട്ടിയാൽ �പാരാ, വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യക്ക്

എന്ന�ന്നക്കുമായി വിശപ്പുതീർക്കാൻ കഴിയില്ല. വിലപിടിച്ച മരുന്നുകൾക്കു�പാലും

എല്ലാക്കാല�ത്തക്കുമായി �രാഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ശാശ്വതമായ �പാംവ

ഴിയാണാവശ്യം. �വദിക പു�രാഹിതന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വർഗ്ഗമാണ്

പരമപുരുഷാർത്ഥം. യജ്ഞങ്ങൾ വഴിയായി സ്വർഗത്തി�ലത്താ�മന്നാണവർ

പറയുന്നത്. ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തി�നതിരായി സാംഖ്യകാരിക ശബ്ദമുയർത്തു

ന്നു. യാഗാദികർമ്മങ്ങളിലൂ�ട ദുഃഖത്തിൽനിന്നു �മാചനം �നടാൻസാധിക്കു�മന്ന

വാദ�ത്ത അതു കഠിനമാ�യതിർക്കുന്നു. യാഗങ്ങൾ ഹിംസാപ്രധാനങ്ങളാണ്.

അതു�കാണ്ടവയ്ക്ക് അശുദ്ധിയുണ്ട്. �വദങ്ങൾ പറയുന്നമാതിരി അവ ഇഷ്ടസാധ

നങ്ങളല്ല, അനിഷ്ടഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവയ�ത്ര. അതു�കാണ്ട് ദുഃഖനിവൃത്തിക്ക്
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അവ പ്ര�യാജന�പ്പടുകയില്ല. സാംഖ്യമാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് �പാംവഴി. പ്രകൃതിപു

രുഷന്മാ�ര �വർതിരിച്ചുകാണിച്ചുതരുന്ന സാംഖ്യദർശന�ത്തആശ്രയിക്കുന്ന �മാ

�ക്ഷച്ഛുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖി�ക്കണ്ടിവരില്ലഎന്ന്ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയു

ന്നു.

3 ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധികൾ

സാംഖ്യന്മാർ പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം അ�ല്ലങ്കിൽ ആപ്തവാക്യം എന്നിങ്ങ

�ന മൂന്ന് പ്രമാണങ്ങ�ള അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി

�നരിട്ടു�നടുന്ന ജ്ഞാനത്തിന് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാന�മന്നുപറയുന്നു. ഒരു വസ്തുവി�ന്റ

പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം �കാണ്ട് മ�റ്റാരു വസ്തുവി�നഊഹിക്കുന്നത്അനുമാനമാകുന്നു.

എല്ലാ അനുമാനങ്ങളിലും പക്ഷം, സാധ്യം, �ഹതുഎന്നിങ്ങ�ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.

പർവ്വതത്തി�ന്മൽ പുക കാണുന്നതു�കാണ്ട് അവി�ട തീയുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന

നുമാനിക്കു�മ്പാൾ പർവ്വതം പക്ഷവും തീ സാധ്യവും പുക �ഹതുവുമാകുന്നു. എല്ലാ

അനുമാനങ്ങളും വ്യാപ്തിജ്ഞാന�ത്ത ആശ്രയിക്കുന്നു. എവി�ട�യല്ലാം �ഹതുവു

�ണ്ടാ അവി�ട�യല്ലാം സാധ്യവുമു�ണ്ടന്നുള്ള ജ്ഞാന�ത്തയാണ് വ്യാപ്തിജ്ഞാ

ന�മന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷികളു�ട ആപ്തവചനങ്ങ�ള ശബ്ദപ്രമാണ�മന്നു പറയു

ന്നു.

ഏ�തങ്കിലു�മാരു വസ്തു�വ പ്രത്യക്ഷമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയി�ല്ലന്നു�വച്ച്

ആ വസ്തു ഇല്ലാത്തതാ�ണന്നു കരുതാൻ പാടില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ

ന�ത്ത തകരാറിലാക്കുന്ന പല തടസ്സങ്ങളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് �മൽ�പ്പാട്ടുപ

റന്നു�പാകുന്ന ഒരു പക്ഷി അതിദൂരത്തി�ലത്തു�മ്പാൾഅപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുന്നു.

�ന�ത്രന്ദ്രിയത്തി�ന്റ അത്യന്ത സമീപത്ത് ഒരു കർപ്പൂരത്തരി �വച്ചു�നാക്കിയാൽ

അതു കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പരമാണുക്കൾ ദൃഷ്ടി�ഗാചരങ്ങള

ല്ല. ചുമരി�ന്റ മറുഭാഗത്തുള്ള വലിയവസ്തുക്ക�ള�പ്പാലും �നരിട്ടുകാണാൻ കഴിയില്ല.

മ�റ്റാന്നിൽ ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ എന്തുപറഞ്ഞാലും �കട്ടു�വ

ന്ന് വരില്ല. പശുവിൻപാലിൽ കു�റ ആട്ടിൻപാൽ കൂട്ടിക്കലർത്തിയാൽ അതി

�ന �വ�റ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങ�ന പ്രത്യക്ഷ�ത്ത പ്രതിബന്ധിപ്പിക്കുന്ന

പലതുമുണ്ട്.

4 ബ്രഹ്മമല്ല, പ്രകൃതിയാണ് മൂലകാരണം

സാംഖ്യന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് യാ�താന്നുമുണ്ടാവുക

യില്ല. (നാവസ്തു�നാ വസ്തുസിദ്ധി:) സൃഷ്ടി എന്നത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതി�ന്റ ഒരു പ്ര

കടനംഅ�ല്ലങ്കിൽ രൂപ�ഭദം മാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തി�ലഓ�രാ പ്രതിഭാസത്തി

നുംഅതിൻ�റതായകാരണവുമുണ്ട്. ഓ�രാ കാരണവുംഅതി�ന്റഅനിവാര്യമായ

ഫലമുളവാക്കുന്നു. കാര്യവുംകാരണവുംതമ്മിൽഅ�ഭദ്യമാംവിധംബന്ധിപ്പിക്ക�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, �തര് പാലിൽനി�ന്ന ഉണ്ടാകൂ. �വള്ളത്തിൽനി

ന്നുണ്ടാവില്ല. കുശവൻ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് തുണിയിൽ നിന്നല്ല കുടമുണ്ടാക്കുന്ന

ത്. എള്ളിനുള്ളിൽ എണ്ണ�യന്നതു�പാ�ല കാരണത്തിൽ കാര്യം സൂക്ഷ്മരൂ�പണ

ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷപ്രയത്നം കാര്യ�ത്ത പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല; കാരണ

ത്തി�ലാ കാരണഭൂതമാ�യാ ഇരിക്കുന്ന കാര്യ�ത്തഅഭിവ്യക്തമാക്കുന്ന�തയുള്ളൂ.
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സാംഖ്യന്മാരു�ടഈസിദ്ധാന്തത്തിന് സത്കാര്യവാദം എന്നുപറയുന്നു. ദൃശ്യപ്രപ

ഞ്ചം അതിസൂക്ഷ്മമായ അതി�ന്റ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചതാണ്. ആ സൂക്ഷ്മ

കാരണത്തിനാണ് പ്രകൃതി�യന്നു പറയുന്നത്. സാംഖ്യന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ

പ്രകൃതി അനാദിയാണ്. �ലാകത്തിലുള്ളസകലവസ്തുക്കളുംഅനാദിയായിരിക്കുന്ന

പ്രകൃതിയു�ട പരിണാമങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മൂലപ്രകൃതിയാക�ട്ട മ�റ്റാന്നിൻ�റയും

പരിണാമമല്ല.

മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം �ദവ�മാ,

പരമാത്മാ�വാ ബ്രഹ്മ�മാ മ�റ്റ�തങ്കിലും ദിവ്യശക്തി�യാ അല്ല. അതു ക്രമാനുഗ

തമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ്. സാംഖ്യത്തിൽ സക�ളശ്വരനുമില്ല, നിഷ്ക�ളശ്വര

നുമില്ല. ഏക�ദവവാദവുമില്ല, അ�ദ്വതവാദവുമില്ല. പ്രകൃതിക്കുപുറ�മ പുരുഷൻ

എന്ന സ്വതന്ത്രമായ മ�റ്റാരു തത്വ�ത്തക്കൂടി സാംഖ്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന

തു ശരിയാണ്. ഈശ്വരകൃഷ്ണ�ന്റയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചില ഭാഷ്യകാരന്മാരു�ടയും

അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട

നിരന്തരപരിണാമമാണ് പ്രപഞ്ചം. ഇതിൽ നിന്നു സാംഖ്യദർശനം യൂ�റാപ്യൻ

തത്വവിജ്ഞാനിയായ ദസ്ക്കാർട്ടി�ന്റ തത്വശാസ്ത്ര�ത്താട് പല നിലയ്ക്കും സാമ്യം വഹി

ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, പ്രധാനമായ ഒരു വ്യ

ത്യാസമുണ്ട്. ദസ്ക്കാർട്ട് �ദവ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. സാംഖ്യം �ന�രമറിച്ച് �ദ

വ�ത്തനി�ഷധിക്കുന്നു. കർമത്തിൽ നിന്നാണ് ഫലനിഷ്പത്തിയുണ്ടാവുന്ന�തന്നും,

അതു�കാണ്ട്ഈശ്വര�നഅംഗീകരി�ക്കണ്ടയാ�താരാവിശ്യവുമി�ല്ലന്നുംസാംഖ്യ

കാരിക തുറന്നുപറയുന്നു. അതു�കാണ്ട്, ‘ഈശ്വരാസി�ദ്ധ’—ഈശ്വരനില്ല! ജഡ

മായ പാൽ �തരായിത്തീരുന്നതു�പാ�ല �വള്ളം മഞ്ഞുകട്ടയായിത്തീരുന്നതു

�പാ�ല, �ചതനമായബ്രഹ്മത്തിൻ�റ�യാ,ആത്മാവിൻ�റ�യാ യാ�താരുസഹാ

യവുമില്ലാ�തത�ന്ന,പ്രകൃതിയിൽനിന്നുവിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നുഎന്നാണ്സാംഖ്യം

സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്.

5 പ്രകൃതിയു�ട പരിണാമങ്ങൾ

പ്രകൃതിക്ക് സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് ഇങ്ങ�ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വത്തി�ന്റ

ആധിക്യം�കാണ്ട് ലാഘവവുംപ്രകാശവുംകൂടുതലുണ്ടാകുന്നു. രജസ്സി�ന്റആധിക്യം

�കാണ്ട് ചലനവും സ്തംഭനവുമുണ്ടാകുന്നു. തമസ്സി�ന്റ ആധിക്യം�കാണ്ട് ഘനവും

നിഷ്ക്രിയത്വവുമുണ്ടാകുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങൾപ്രകൃതിയു�ട അഭിവാജ്യഘടകങ്ങളാണ്,

അതി�ന്റസ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വസ്തു�വയും ഗുണ�ത്തയും തമ്മിൽ �വർ

തിരിക്കാൻ വയ്യ. വസ്തുവി�ന്റ അഭിവാജ്യഘടകമാണ് ഗുണം എന്നുപറയുന്നതാണ്

ശരി.

ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ �വരുദ്ധ്യമുണ്ട്; പ�ക്ഷ, അ�ത സമയത്തുത

�ന്നഐക്യവുമുണ്ട്. സത്വരജസ്ത�മാ ഗുണങ്ങളു�ട ഐക്യം അ�ല്ലങ്കിൽ ‘സമവാ

യാവസ്ഥ’യാണ്പ്രകൃതി. ഗുണങ്ങൾഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ

ഫലമായി പ്രകൃതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു

ണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും പ്രകൃതിയു�ട ഗുണങ്ങൾ — സത്വരജസ്ത�മാ ഗുണങ്ങൾ

ഉണ്ടായിരിക്കും.

താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഘട്ടത്തി�ലക്കുള്ള പ്രകൃതിയു�ട പരിണാമ

മാണ് �ലാകം. �ലാകത്തി�ന്റ ഭൗതികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും

പ്രകൃതിയിൽനിന്നുംപരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്. പ്രകൃതിയാണ്അടിസ്ഥാനതത്വം.
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അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി മഹത്ത് (അ�ല്ലങ്കിൽ ബുദ്ധി), അഹ

ങ്കാരം (ഞാൻ എന്ന ഭാവം) മനസ്സ് എന്നിവയും �ശ്രാത്രം, ത്വക്ക്, ചക്ഷുസ്സ്, ജിഹ്വ,

ഘ്രാണം എന്നീ അഞ്ച്ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങളും ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം,

എന്നീ അഞ്ചു തന്മാത്രകളും വാക്ക്, പാണി, പാദം, പായു, ഉപസ്ഥം എന്നീ അഞ്ചു

കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങളും പൃഥി, അപ്പ്, �തജസ്സ്, വായു, ആകാശം എന്നീ അഞ്ച് മഹാഭൂ

തങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു. അതിനുപുറ�മ പുരുഷനും ഇവ�യല്ലാം കൂടിയതാണ് �ലാ

കം.

പുരുഷൻ എന്നതിന് എല്ലാ ജീവികളിലുമുള്ള ഒ�ര�യാരു ആത്മാവ് എ�ന്നാ

ന്നും അർത്ഥമില്ല. സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട അസം

ഖ്യം പുരുഷന്മാരുണ്ട്; എന്നുവച്ചാൽ അസംഖ്യം വ്യക്തികളുണ്ട്. പ്രകൃതിയും പുരു

ഷനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട നിരന്തരപരിണാമമാണ് പ്രപഞ്ചം.

ഈപരിണാമമാക�ട്ട,അനുസ്യൂതമായഒരുഗതിക്രമവുമാണ്.

6 പ്രകൃതിയും പുരുഷനും

പ്രകൃതിയും പുരുഷനും — ഭൗതികപദാർത്ഥവും ആത്മാവും — രണ്ടും മൂലകാര

ണങ്ങളാ�ണന്നും രണ്ടും അനാദിയും ശാശ്വതവുമാ�ണന്നും രണ്ടിനും ഉത്ഭവ�മാ

നാശ�മാ ഇ�ല്ലന്നുമാണ്, സാംഖ്യകാരികയിൽക്കൂടി വികസിച്ചുവന്ന സാംഖ്യദർ

ശനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം പ്രകൃതിക്കും പുരുഷനും

തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നല്ല. �ന�രമറിച്ചാണ് സ്ഥിതി.

സാംഖ്യദർശനത്തിൽ പുരുഷൻ അപ്രധാനമാണ്. ഉദാസീനമാണ്, നിഷ്ക്രിയമാ

ണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഭൗതികഘടകങ്ങളു�ട സഹായം

കൂടാ�ത അതിന് സ്വയം ഇച്ഛിക്കാ�നാ പ്രവർത്തിക്കാ�നാ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയാ

വയവങ്ങളു�ട സഹായം കൂടാ�ത അതിന് കാണാ�നാ �കൾക്കാ�നാ അനുഭവി

ക്കാ�നാ കഴിയില്ല. പ്രകൃതിയാണ് പ്രധാനം. അതു�കാണ്ട് ത�ന്നയാണ് പ്രാ

ചീനകൃതികളിൽ സാംഖ്യ�ത്ത അ�ചതനകാരണവാദം, പ്രധാനകാരണവാദം,

എന്നും മറ്റും വിളിക്കുന്നത്. സാംഖ്യതത്വങ്ങ�ള എതിർക്കാൻ�വണ്ടി ആത്മീയവാ

ദികളുന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ പരി�ശാധിച്ചാൽ ത�ന്ന ഇതു വ്യക്തമാകും. ഉദാഹര

ണത്തിന് ‘അ�ചതനം ജഗത്തി�ന്റ കാരണമാവാൻ വയ്യ: എ�ന്തന്നാൽ, ജഗ

ത്തിന് ഒരു ഉ�ദ്ദശ്യമുണ്ട്. �ബാധപൂർവ്വമായ ഒരു സ്രഷ്ടിയാണത് ’. എന്നാണ്

സാംഖ്യ�ത്ത ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് ബാദരായണൻ പറയുന്നത്. ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷ

ത്തിന് ശങ്കരാചാര്യ�രഴുതിയ ഭാഷ്യത്തിലും ഇതുത�ന്ന പറയുന്നു: ‘സാംഖ്യന്മാർ

പ്രധാന�ത്ത അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതി�യ ജഗത്കാരണമായി പറയുന്നു. ഇതു ശരി

യല്ല. എ�ന്തന്നാൽ പ്രധാനം അ�ചതനമാ�ണന്ന് അവർ ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നു

ണ്ട്.’

അ�ചതനമായ ജഡപ്രകൃതിയാണ് ജഗത്തി�ന്റ മൂലകാരണ�മന്നും, സാം

ഖ്യന്മാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു�വന്നാണ�ല്ലാ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത്.

വാസ്തവത്തിൽ, അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ബാദരായണനും ശങ്കരനും അതി�ന

എതിർക്കാൻ മിന�ക്കട്ടത്. സാംഖ്യദർശനം, പ്ര�ത്യകിച്ചുംആദിസാംഖ്യം, ബാദരാ

യണ�ന്റയും ശങ്കര�ന്റയും �വദാന്തത്തി�നതിരായ തനി ഭൗതികവാദമായിരുന്നു.

മതത്തി�ന്റ വിധിനി�ഷധങ്ങളു�ടയും നിർജീവങ്ങളായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളു�ട

യുംസർവ്വശക്ത�നന്നുകരുത�പ്പട്ടു�പാന്നഈശ്വര�ന്റത�ന്നയുംസ്വാധീനശക്തി

യിൽ നിന്നും തത്വജ്ഞാന�ത്ത �മാചിപ്പിക്കുകയും അതി�ന യുക്തിയു�ട അടി
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സ്ഥാനത്തിൽ �പാഷിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു�വന്നതിലാണ് കപില�ന്റ മാഹാത്മ്യം

കിടക്കുന്നത്. റി�ച്ചർഡ് ഗാർ�ബ ‘പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന ത�ന്റ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘�ലാകചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കപി

ല�ന്റ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് മനുഷ്യമനസ്സി�ന്റ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വന്തം

ശക്തികളിലുള്ള അതി�ന്റ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടത് ’. അതു

�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് സാംഖ്യദർശനം ഭാരതീയ തത്വചിന്തയു�ട ചരിത്രത്തിൽ

അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചത്. �
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സാംഖ്യ�ത്താടു പലതരത്തിലും സാമ്യം വഹിക്കുന്ന മ�റ്റാരു ദർശനമാണ് �യാ

ഗം. പത്ഞ്ജലി മഹർഷിയാണ് അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവ് എന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു.

അ�ദ്ദഹം ക്രി.മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാ

രും, അതല്ല ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മറ്റുചില പണ്ഡി

തന്മാരും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

�യാഗ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് പതഞ്ജലിയല്ല. തനിക്കു മുമ്പ്

ത�ന്ന സമുദായത്തിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന �യാഗദർശന സംബ

ന്ധിയായ ചിന്തക�ള 194 സൂത്രങ്ങളിലായി സംഗ്രഹിക്കുകയുംഅങ്ങ�നആപഴയ

ചിന്തകൾക്ക്രൂപം�കാടുത്തു�കാണ്ട്അവ�യഒരുദർശനമാക്കി ഉയർത്തുകയുമാ

ണ്അ�ദ്ദഹം�ചയ്തത്.

1 �യാഗത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം

�യാഗദർശനചിന്തകൾ ആദ്യമായാവിർഭവിച്ചത് �വദങ്ങൾക്കു മുമ്പാ�ണന്നും

ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നആദിമനിവാസികളു�ട വിശ്വാസങ്ങളിലാണ് �വ

ദികകാല�ത്ത �യാഗസാധനങ്ങളു�ട ഉത്ഭവമാരാ�യണ്ടത് എന്ന് എസ്.�ക.

�ബൽവാക്കറുംആർ.ഡി. റാന�ഡയുംകൂടി�യഴുതിയ ‘ഇന്ത്യൻതത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ

ചരിത്രം’ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. പതഞ്ജലിയു�ട നിർവചനമനുസരിച്ച് ചിത്തവൃത്തിക

�ള നി�രാധിക്കുന്നതിനാണ് �യാഗ�മന്നു പറയുന്നത്. (�യാഗശ്ചിത്തവൃത്തി നി

�രാധഃ) ശരീരത്തി�ന്റയും മനസ്സി�ന്റയും ചില സവി�ശഷങ്ങളായ അഭ്യാസങ്ങളും

നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് �യാഗത്തി�ന്റ ആദ്യരൂപം. ഈ മാർഗത്തിലൂ�ട ശാരീരിക

വും മാനസികവുമായ ശക്തിക�ള ഉദ്ധരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിശക്തിക�ള കീഴ

ടക്കാൻ കൂടി കഴിയു�മന്നായിരുന്നു പ്രാചീനഭാരതീയരു�ട വിശ്വാസം. ക്രമത്തിൽ

ഈപ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു രൂപം ധരിച്ചു. ശരീരത്തി�ന്റ

യും മനസ്സി�ന്റയും ശരിയായ നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും വഴിയായി ഉന്ന

തങ്ങളായ ചില �ബാധതലങ്ങ�ള — ആനന്ദമയമായ, സച്ചിതാനന്ദമയമായ,

അന്തർലീനാവസ്ഥ�യ — പ്രാപിക്കാൻ കഴിയു�മന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പടാൻ തുട

ങ്ങി.
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2 �യാഗസാധനകൾ

സാംഖ്യത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം ത�ന്നയാണ് �യാഗത്തി�ന്റയും ലക്ഷ്യം. കപിലൻ താ

ത്വികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രാ�യാഗികമായി �നടാനാണ് പതഞ്ജലി ശ്ര

മിക്കുന്നത്. സത്യം ക�ണ്ടത്തിയാൽ മാത്രം �പാരാ, അതു സ്വായത്തമാക്കുക

യും കൂടി �വണം. അതു�കാണ്ട് താത്വികമായ പഠന�ത്താ�ടാപ്പം പ്രാ�യാഗി

കമായ പരിശീലനങ്ങൾ കൂടി �വണം. അതാണ് �യാഗം ഊന്നുന്നത്. ഈ

പരിശീലനങ്ങൾക്ക് എട്ടു ഭാഗങ്ങൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, യമം, നിയ

മം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി — ഇവ

യാണ് �യാഗത്തി�ന്റ അഷ്ടാംഗങ്ങൾ. ഈ എട്ടുതരം പരിശീലനങ്ങൾ വഴിയാ

യി ജീവിത�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂ�ടയാണ് മനുഷ്യൻ താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്

ഉയർന്നഘട്ടത്തി�ലക്ക് വളരുന്നത് എന്ന് സാംഖ്യം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. �യാഗസൂ

ത്രത്തി�ന്റ രണ്ടും മൂന്നുംപാദങ്ങളിലായിഈഎട്ടംഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചുപറയുന്നു

ണ്ട്.

ഒന്നും രണ്ടും അംഗങ്ങളാണ് ആദ്യമായി പരിശീലി�ക്കണ്ടത്. യമം ആത്മ

നിയന്ത്രണമാണ്. മനഃശക്തി�യ ശരിയായവഴികളി�ലക്കു തിരിച്ചുവിടലാണ്.

ഇതു സാധിക്കണ�മങ്കിൽ അഹിംസ, സത്യം, ആ�സ്തയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപ

രിഗ്രഹം എന്നിവയാവശ്യമാണ്. നിയമത്തിൽ ശൗചം (ശരീരശുദ്ധി), സ�ന്താ

ഷം, തപസ്സ്, സ്വാദ്ധ്യായം, ഈശ്വരഭക്തി എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി

യുള്ള ആറംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ സാ�ങ്കതികപരിശീലനമുൾ�ക്കാള്ളുന്നവയാണ്.

മനസ്സി�ന നിയന്ത്രിക്കാൻ�വണ്ടി ശരീര�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുകയാണവയു�ട ഉ�ദ്ദ

ശ്യം. ആസനത്തിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള ശാരീരികാഭ്യാസങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

�യാഗാസനങ്ങൾ എന്ന �പരിലാണവയറിയ�പ്പടുന്നത്. ശാ�സ്വാച്ഛ ്വാസഗതിക

�ള വി�ച്ഛദം �ചയ്യുന്നതിനാണ് പ്രാണായാമം എന്നുപറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള

സ്വവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യാഹാര�മന്നും മനസ്സി�ന

ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിന് ധാരണ�യന്നും, പ്രസ്തുത ഏകാഗ്രസ്ഥിതിയിൽ ചിത്തവൃ

ത്തിക�ള ഏകരൂപമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് ധ്യാന�മന്നും, ധ്യാനത്തിലൂ�ട �ധ്യ

യ�ത്തക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളജ്ഞാനം പ്രകടിതമാക്കുന്നതിന് സമാധി�യന്നും പറയു

ന്നു.

ഈ എട്ടുതരം �യാഗാംഗങ്ങ�ള അനുഷ്ഠിക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായി ചിത്തത്തി

�ന്റ മാലിന്യങ്ങൾ നശിക്കുകയും അങ്ങ�ന ജ്ഞാനം ഉജ്ജ്വലമായിത്തീരുകയും

�ചയ്യുന്നു.

�പാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, സാംഖ്യദർശനത്തി�ല ഭൗതിക വീക്ഷണ�ത്തയും

പരിണാമവാദ�ത്തയും പ്രകൃതിപുരുഷബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്ത�ത്തയുമാ

ണ്, താത്വികമായി �യാഗദർശനവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ�ക്ഷ, �ചറി�യാരു

വ്യത്യാസം കാണാം. സാംഖ്യദർശനത്തിൽ ഈശ്വരന് സ്ഥാനമില്ല. തികച്ചും

നിരീശ്വരവാദപരമായ ഒരു ദർശനമാണിത്. �യാഗത്തിലാക�ട്ട, പുരുഷനു പു

റ�മ ഈശ്വരൻ എന്ന ഒരു ഘടകം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഷ്ടാംഗങ്ങളി�ലാ

ന്നായ നിയമത്തി�ല ശൗചാദിഗുണങ്ങളിൽ ഈശ്വരഭക്തി കൂടി ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു.

ഇക്കാരണത്താലാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ �യാഗദർശന�ത്ത �സശ്വരസാഖ്യം

എന്നുവിളിക്കുന്നത്.
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3 �യാഗത്തി�ലഈശ്വരൻ

എന്നാൽ, ആത്മീയവാദികളു�ട ഈശ്വരനും പതഞ്ജലിയു�ട ഈശ്വരനും ഒന്നല്ല.

സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരീശ്വര�ന പതഞ്ജലി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. രാഗ�ദ്വഷാദി

മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ധർമാധർമകർമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ ഒരു വി�ശഷ

വ്യക്തി മാത്രമാണ് �യാഗദർശനത്തി�ലഈശ്വരൻ. ഡാക്കായൂണി�വഴ്സിറ്റിയി�ല

തത്വശാസ്ത്രവകുപ്പി�ന്റതലവനായിരുന്നഹരിദാസ്ഭട്ടാചാര്യ, ‘ഇന്ത്യയു�ടസാംസ്കാ

രികപാരമ്പര്യം’എന്നപുസ്തകത്തിൽഎഴുതുന്നത് �നാക്കുക:

‘�യാഗത്തി�ലഈശ്വരനും �വദാന്തത്തി�ലഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

�യാഗത്തി�ല ഈശ്വരൻ അ�നകം പുരുഷന്മാരി�ലാന്നു മാത്രമാണ്. അതി�ന്റ

ശക്തി�യ പരിമിത�പ്പടുത്തുന്ന മറ്റു പുരുഷന്മാരുമുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, സാധാരണ

അർത്ഥത്തിൽ,ഈശ്വരന് �ലാകത്തി�ന്റസൃഷ്ടിയിൽ യാ�താരു പങ്കുമില്ല. സൃഷ്ടി

പ്രകൃതിയു�ട പ്രവർത്തനമാണ്… �യാഗത്തി�ലഈശ്വരൻ ഒരു ഗുരു�വ�പ്പാ�ല

യാണ്. ആദർശങ്ങളു�ട ഒരു മൂർത്തീകരണം മാത്രമാണത്.’

�ഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും ത�ന്റ ‘ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതുത

�ന്നയാണുപറയുന്നത്:

‘�യാഗദർശനത്തി�ല �ദവം അതി�ല മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി വള�ര അയഞ്ഞ മട്ടി

ലാണ് കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യംഈശ്വരനുമായി

ഏകീഭവിക്കലല്ല, പുരുഷ�ന പ്രകൃതിയിൽനിന്നു പൂർണമായി �വർതിരിക്കലാണ്.

പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ലത്തി�ച്ചരാനുള്ള അ�നകം മാർഗങ്ങളി�ലാന്നുമാത്ര

മാണ് ഈശ്വരഭക്തി. ഈശ്വരൻ ഒരു പുരുഷവി�ശഷം മാത്രമാണ്; മനുഷ്യരു

�ട സൃഷ്ടാ�വാ സംരക്ഷക�നാ അല്ല. അവർ മനുഷ്യരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്

സമ്മാനം നൽകുക�യാ അവ�ര ശിക്ഷിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല…ഈശ്വര�നപ്പറ്റി

ഇത്തരത്തിലു�ള്ളാരു �ബാധം തീർച്ചയായും തൃപ്തികരമല്ല. �യാഗദർശനംഈശ്വ

ര�ന അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഫാഷനു�വണ്ടിയും �പാതുജനങ്ങളു�ട ശ്രദ്ധയാകർ

ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയും മാത്രമാണ് എന്നുപറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല’.

�ഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ റി�ച്ചർഡ് ഗാർ�ബയു�ട ‘പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല തത്വശാസ്ത്രം’

എന്നപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് ഒരുഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

‘… ഈശ്വര�ന കൂട്ടി�ച്ചർത്തതു�കാണ്ട് �യാഗദർശനത്തി�ല ഉള്ളടക്കത്തിലും

ലക്ഷ്യത്തിലും യാ�താരു മാറ്റവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. �യാഗസൂത്രത്തി�ല ഒന്നാം പാദ

ത്തി�ല 23 മുതൽ 27 വ�രയുള്ളസൂത്രങ്ങളും രണ്ടാം പാദത്തി�ല 45-ാം സൂത്രവുമാ

ണ്ഈശ്വര�നപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥത്തി�ല മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി അവയ്ക്കു

ബന്ധ�മാന്നുമില്ല. എന്നല്ല, അവ �യാഗദർശനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുമാ

യി �പാരുത്ത�പ്പടാതിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.’

ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത്, �യാഗദർശനത്തി�ലഈശ്വരൻപിന്നീട് കൂ

ട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടതാ�ണന്നും ആ പ്രാചീനദർശനം പ്ര�ത്യകിച്ചും അതി�ന്റ ആദിരൂ

പത്തിൽ, തികച്ചും നിരീശ്വരവാദപരമായിരുന്നുഎന്നുമാണ്. �
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കപില�ന്റ സാംഖ്യദർശന�ത്തയും പതഞ്ജലിയു�ട �ലാകദർശന�ത്തയും അ�പ

ക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിജ്ഞാനപ്രദവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രശാ

ഖയാണ് �വ�ശഷികം. 370 സൂത്രങ്ങളിലൂ�ടയാണ് അത് പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ള്ളത്. കണാദമഹർഷിയാണ് �വ�ശഷികസൂത്രങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവ് എന്നു വി

ശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റപരമാണുഘടന�യക്കുറിച്ചുള്ളസിദ്ധാന്തമാണ്

അ�ദ്ദഹംതത്വശാസ്ത്രത്തിനുനൽകിയമുഖ്യമായസംഭാവന. അ�ദ്ദഹ�ത്തപുച്ഛിക്കു

വാൻ �വണ്ടി ‘പരമാണുക്ക�ള ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ’എന്നഅർത്ഥത്തിലുള്ളകണാദൻ

എന്ന�പർഎതിരാളികൾ �കട്ടിച്ചമച്ചതാ�ണന്നുംശരിയായ �പർഅതായിരുന്നി

�ല്ലന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രി.മു.

3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാ�ണന്നുകരുത�പ്പടുന്നു. കണാദസൂത്രങ്ങളുംഅവയ്ക്കുശങ്കരമിശ്രൻ

എഴുതിയ ഭാഷ്യവും ഇംഗ്ലീഷി�ലക്ക് തർജ്ജമ �ചയ്ത നന്ദലാൽസിൻഹയു�ട അഭി

പ്രായത്തിൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു മുമ്പ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ്

അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ബുദ്ധനു�ശഷമാണ് �വ�ശഷികദർശനമാവിർഭവിച്ച

�തന്ന് രാഹുൽസാംകൃത്യായൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഏതായാലും കണാദസൂത്രങ്ങൾ

ക്ക് രണ്ടായിരത്തിലധികം �കാല്ല�ത്ത പഴക്കമു�ണ്ടന്നകാര്യത്തിൽ സംശയമി

ല്ല.

1 പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം

പരമാണുവാണ്ജഗത്തി�ന്റമൂലകാരണംഎന്നാണ്�വ�ശഷികദർശനംപ്രഖ്യാ

പിക്കുന്നത്. എന്താണ് പരമാണു? ഒരു വസ്ത്ര�മടുത്ത് കഷണം കഷണമായി ഭാഗി

ച്ചാൽ ഒടുവിലതുനൂലായി മാറും. നൂൽ പി�ന്നയും ഭാഗിച്ചാൽ പരുത്തിയാവും. പരു

ത്തി ഭാഗിച്ചാൽ അതി�ന്റ �ചറിയഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങ�ള പി�ന്ന

യും ഭാഗിച്ച് ഭാഗിച്ച്അവസാനംഇനി�യാട്ടും ഭാഗിക്കാൻവയ്യഎന്നിട�ത്താളമാകു

�മ്പാൾഅതിനുപരമാണുഎന്നുപറയുന്നു.

കാണാവുന്ന ഏറ്റവും �ചറിയ അംശത്തിന് അണു എന്നുപറയുന്നു. പ്രപഞ്ച

ത്തിലുള്ളഎല്ലാവസ്തുക്കളുംഅണുക്കളു�ടസമഷ്ടികളാണ്. അണുപി�ന്നയും ഭാഗി

ച്ചാണ് പരമാണുക്കൾ ലഭിക്കുക. ഈ വിഭജനം ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം, പര

മാണുഅത്യന്തം സൂക്ഷ്മമാണ്. അതു�കാണ്ടത് പ്രത്യക്ഷമല്ല. അദൃശ്യമാണ്. എങ്കി
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ലുംസാങ്കൽപ്പികമായി ഭാഗിക്കാം. പരമാണുക്കളു�ടസമഷ്ടിഅണു. അണുക്കളു�ട

സമഷ്ടി വസ്തുക്കൾ. എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൂടിയുള്ളത് �ലാകം. �ലാക�ത്ത ഇങ്ങ

�ന ഭാഗിച്ചു ഭാഗിച്ചു �നാക്കിയാൽ അവസാനം പരമാണുക്കൾ മാത്ര�മ ഉണ്ടാവൂ.

അതു�കാണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം പരമാണുവാണ് എന്നുപറയുന്ന

ത്.

പ്രകൃതിയു�ട അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാണ് എന്ന �ചാദ്യ

ത്തിനു മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് �വ�ശഷികദർശനം പരിശ്രമിക്കുന്നത്. പ്ര

കൃതിയു�ടവിവിധഘടകങ്ങളി�ലാ�രാന്നി�ന്റയുംസവി�ശഷമായഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റി

പഠിച്ചാൽ മാത്ര�മ പ്രകൃതിയു�ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ

എന്ന് കണാദൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സി

ദ്ധാന്തങ്ങൾ�വ�ശഷികദർശനംഎന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്നത്.

2 പദാർത്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം

‘ഇനി നമുക്ക് ധർമ്മ�ത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കാം’ (അഥാ �താ ധർമ വ്യാഖ്യാസ്യാമ:)

എന്ന സൂത്ര�ത്താടുകൂടിയാണ് �വ�ശഷികം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്താണ് ധർമ

�മന്നു�വച്ചാൽ? അതു സംഘടിതമാ�ണന്നും �ദവവിശ്വാസമാ�ണന്നും സനാ

തനങ്ങളും മാറ്റമില്ലാത്തവയുമായ വിധിനി�ഷധങ്ങളാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ളഅഭിപ്രായ

ങ്ങ�ളാട് കണാദൻ �യാജിക്കുന്നില്ല.

അ�ദ്ദഹംപറയുന്നു:

‘യാ�താന്നിൽ നിന്നാ�ണാഅഭ്യുദയവും നിഃ�ശ്രയസവും ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ്

ധർമം’.

നി:�ശ്രയസംഅതായത് പരമമായ നന്മപദാർത്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനത്തിലൂ

�ടയാണ്ലഭിക്കുന്നത്.

ഒരു വസ്തു�വ�യാ അതി�ന്റ ഏ�തങ്കിലും ഭാഗ�ത്ത�യാ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ

കണാദൻ ഉപ�യാഗിച്ച പദമാണ് പദാർത്ഥം. ആ�കആറു പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്: ദ്ര

വ്യം, ഗുണം, കർമം, സാമാന്യം, വി�ശഷം, സമവായം എന്നിവയാണവ. എല്ലാ വി

ശ്വതത്വങ്ങളുംഅവയിലുൾ�പ്പടുന്നു. പിന്നീട് അഭാവം എന്ന മ�റ്റാരു പദാർത്ഥം കൂ

ടി �ചർക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�നആ�കഏഴുപദാർത്ഥങ്ങളായി.

ദ്രവ്യ�ത്ത ഒമ്പതായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു: ഭൂമി, �വള്ളം, അഗ്നി, വായു, ആകാ

ശം, കാലം, സ്ഥലം(ദിക്ക് ), ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ഈ ഒമ്പത് ദ്രവ്യങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റ അടിത്തറ. എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളല്ല. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു

എന്നിവ മൂലരൂപത്തിൽ അത്യന്തം സൂക്ഷ്മവും അഭിവാജ്യവും അ�ഭദവുമായ പരമാ

ണുക്കൾ �ചർന്നുണ്ടായ ഭൗതികതത്വങ്ങളാണ്. ആകാശം, കാലം, �ദശം, ആത്മാ

വ്, മനസ്സ് എന്നിവ അഭൗതികതത്വങ്ങളായിട്ടാണ് വിവരിക്ക�പ്പടുന്നത്. പ�ക്ഷ,

ഒന്നുണ്ട്: എല്ലാം ദ്രവ്യങ്ങളാണ്. അഗ്നി�യന്ന �പാ�ലത�ന്നആത്മാവും പ്ര�ത്യക

ഗുണവി�ശഷങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ദ്രവ്യം മാത്രമാണ്. ആത്മീയവാദിക�ള�പ്പാ�ലസ്ഥ

ലകാലങ്ങൾ അയഥാർത്ഥങ്ങളാ�ണന്നു �വ�ശഷിക ദാർശനികന്മാർ വിശ്വസി

ക്കുന്നില്ല. എല്ലാദ്രവ്യങ്ങളുംയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.

ഓ�രാ ദ്രവ്യത്തിനുംഅതിൻ�റതായഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിക്ക്

രൂപം, രസം, ഗന്ധം,സ്പർശംഎന്നിവയ്ക്കുപുറ�മസംഖ്യ, പരിണാമം, പൃഥക്ത്വം,സം

�യാഗം, വിഭാഗം, പരത്വം, അപരത്വം, ഗുരുത്വം, ദ്രവ്യത്വം, സംസ്കാരം എന്നീ ഗുണ
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ങ്ങളുണ്ട്. �വള്ളത്തിന് രൂപം, രസം, ഗന്ധം, സ്പർശം, ദ്രവ്യത്വം, സ്നിഗ്ദ്ധത മുതലായ

ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒട്ടാ�ക (1) രൂപം, (2) രസം, (3) ഗന്ധം, (4) സ്പർശം, (5) സംഖ്യ, (6)

പരിണാമം, (7) പൃഥക്ത്വം, (വ്യത്യസ്തഭാവം), (8) സം�യാഗം (�ചർച്ച), (9) വിഭാഗം,

(10) പരത്വം (അന്യമായിരിക്കൽ), (11) അപരത്വം (അന്യമല്ലാതിരിക്കൽ), (12) ബുദ്ധി

(ജ്ഞാനം), (13) സുഖം, (14) ദുഃഖം, (15) ഇച്ഛ, (16) �ദ്വഷം, (17) പ്രയത്നം, (18) ഗുരുത്വം

(ഘനം), (19) ലഘുത്വം, (20) ദ്രവ്യത്വം (തരളത), (21) �സ്നഹം (സം�യാജകഗുണം),

(22)സംസ്കാരം, (23)അദൃഷ്ടം (അലൗകികമായശക്തിവി�ശഷം), (24) ശബ്ദംഎന്നി

ങ്ങ�നഇരുപത്തിനാലുഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. ഗുണത്തി�ന്റസ്വഭാവവി�ശഷംഅതു

ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഉൾ�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വന്നുള്ളതാണ്. അതിനു സ്വന്തമായി ഗുണമി

ല്ല. അതു സം�യാഗത്തി�നാ വിഭാഗത്തി�നാ സ്വതന്ത്രമായ കാരണമായിത്തീരു

ന്നില്ല.

ക്രിയ�യ അ�ല്ലങ്കിൽ ഗതി�യയാണ് കർമ�മന്നുപറയുന്നത്. കർമങ്ങൾ

അഞ്ചുവിധത്തിലാണ്: (1) ഉൽ�പ്രക്ഷണം (�മൽ�പ്പാട്ടുള്ള ഗതി), (2) അപ�ക്ഷപ

ണം (താ�ഴാട്ടുള്ളഗതി), (3)ആകുഞ്ചനം (ശുഷ്കിക്കൽ), (4)പ്രസാരണം (വ്യാപ്തമായി

ത്തീരൽ), (5) ഗമനം (മു�ന്നാട്ടുള്ളഗതി).

ഗുണ�മന്ന�പാ�ലത�ന്നകർമവും ദ്രവ്യത്തിൽ മാത്ര�മസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നുള്ളൂ.

അതു�കാണ്ട് ദ്രവ്യ�ത്ത ഗുണകർമങ്ങളു�ട സമവായ (നിത്യ)കാരണ�മന്നു പറയു

ന്നു. പൃഥ്വിയിൽ ഗന്ധവും ജലത്തിൽ രസവും നില�കാള്ളുന്നത് സമവായബന്ധ

ത്താലാണ്.

ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കളിൽ �പാതുവിൽ കാണ�പ്പടുന്നസ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ

ക്കാണ് സാമാന്യം എന്നുപറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പശു�വ എടുക്കുക.

അ�താരു വി�ശഷജീവിയാണ്. പ�ക്ഷ, പശുത്വ�മന്ന ഗുണംആ പശുവിൽ മാത്ര

മല്ല, മറ്റു പശുക്കളിലും കാണാം. ഇവി�ട പശുത്വ�മന്നത് സാമാന്യമാണ്. ഓ�രാ

പശുവിനും ഒരു വി�ശഷണമാണ്. അ�ത സമയത്തുത�ന്ന ആ വി�ശഷത്തിൽ

സാമാന്യമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാമാന്യത്തിൽവി�ശഷവും.

രണ്ടു വസ്തുക്കളു�ട താത്ക്കാലികമായ കൂടി�ച്ചരലിന് സം�യാഗ�മന്നുപറയു

ന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അ�നകം നൂലിഴകൾ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി�വച്ചാൽ, അ�താരു

സം�യാഗബന്ധമാണ്. �ന�രമറിച്ച്, നൂലിഴകൾ വസ്ത്രമായിത്തീരുന്നവിധത്തിൽ

ബന്ധിക്ക�പ്പടുന്നുഎന്നിരിക്ക�ട്ട,അ�താരുസമവായബന്ധമാണ്.

ഇങ്ങ�ന, ദ്രവ്യങ്ങ�ളയും പദാർത്ഥങ്ങ�ളയും വിശകലനം �ചയ്യുകയും ഓ�രാ

ന്നി�ന്റയും സവി�ശഷങ്ങളായ ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്തു�കാ

ണ്ടാണ് കണാദൻ പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങ�ള ആരായാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റി�ന്റ

യും മൂലകാരണം പരമാണുവാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമല്ല അ�ദ്ദഹം �ചയ്യു

ന്നത്. ദ്രവ്യവും ഗുണവും തമ്മിലും ദ്രവ്യവും കർമവും തമ്മിലും വി�ശഷവും സാമാന്യ

വും തമ്മിലും കാര്യവും കാരണവുംതമ്മിലുമുള്ളബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംഅ�ദ്ദഹം വിസ്ത

രിച്ചുപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

3 കണാദനും ഡി�മാക്രിട്ടസ്സും

പരമാണുഘടന�യ കുറിച്ചുള്ള പ്രാചീനപഠനം ഭാരതത്തിലല്ല, ഗ്രീസിലാണ് ആദ്യ

മായി നടന്നത് എന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല. ഡി�മാക്രിട്ടസ്സ് എന്ന

പ്രാചീന ഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞാനിയും പരമാണു�വപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമുന്നയിച്ചു

�വന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്ര
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ജ്ഞൻ പരമാണുഘടന�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. �ഡാക്ടർ വില്യം

ഫ്�ളമിങ്ങ് ത�ന്റ ‘തത്വശാസ്ത്ര�കാശത്തിൽ’ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘പര

മാണുവാദത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം ഗ്രീസിലല്ല, പൗരസ്ത്യ�ദശത്താണ്. ഇന്ത്യൻ തത്വശാ

സ്ത്രത്തിൽ അതു കാണാൻ കഴിയും’, ഈ പ്രാചീന പരിണാമവാദ�ത്ത �ദവവി

ശ്വാസവുമായി കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തില

തിന് ഭൗതികവാദവുമായിട്ടാണ് അടുപ്പമുള്ളത് എന്നും ഫ്�ളമിങ് വ്യക്തമാക്കുന്നു

ണ്ട്.

കണാദ�ന്റ പരമാണുവാദവും ഡി�മാക്രിട്ടസി�ന്റ പരിണാമവാദവും തമ്മിൽ

പ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. ഡി�മാക്രിട്ടസി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ

എല്ല പരമാണുക്കളും ഒ�രതരത്തിലുള്ളവയാണ്. കണാദ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ

പരമാണു (ദ്രവ്യങ്ങൾ) മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചതു�പാ�ല ഒമ്പതുതരത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ ദ്രവ്യ

ങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളല്ല, പ�ക്ഷ, എല്ലാം ഒ�ര�പാ�ല ദ്രവ്യങ്ങളായിട്ടാണു കണക്കാ

ക്ക�പ്പടുന്നത്. അഗ്നി�യ�പ്പാ�ലത�ന്ന ആത്മാവും പ്ര�ത്യകം ഗുണവി�ശഷങ്ങ

�ളാടുകൂടിയദ്രവ്യം മാത്രമാണ്. എല്ലാദ്രവ്യങ്ങളുംയഥാർത്ഥങ്ങളുമാണ്.

�വ�ശഷികദർശനമനുസരിച്ച് നമ്മു�ട �ലാകം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതിക

വസ്തുക്കളും ശരീരം, പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി മുതലായവയുള്ള ജീവികളു

മടങ്ങിയ �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇവ�യല്ലാം �ദശകാലങ്ങളിൽ

യഥാർത്ഥമായിത്ത�ന്ന നിലനിൽക്കുകയും പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പടുകയും ആഘാത

പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പൂർണതയും അപൂർണതയും തമ്മിൽ, മു

ഴുവനും ഭാഗവും തമ്മിൽ, വസ്തുവുംഅതി�ന്റ ഗുണവും തമ്മിൽ, ചലനവും ചലിപ്പിക്കു

ന്ന ശക്തിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങ�ന നാനാതരം ബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി �വ�ശഷികദർശ

നത്തി�ന്റസ്ഥാപകനായകണാദൻ വിസ്തരിച്ചുപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വസ്തുവിൽനി

ന്ന്അവിഭാജ്യമാണ്ചലന�മന്നുംഅ�ദ്ദഹംഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.

ഡി�മാക്രിട്ടസി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പരമാണുവിന് പരിമാണം മാത്ര�മ

യുള്ളൂ. കണാദ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, പരിമാണവുമുണ്ട്, പരിണാമവുമു

ണ്ട്. അതു നിർജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അതു മാറുകയും വളരുകയും

�ചയ്യുന്നു. ദ്രവ്യത്തി�ന്റ ഇരുപത്തിനാലു ഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട

�ല്ലാ.

4 �വ�ശഷികംആത്മീയദർശനമാ�ണാ?

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പരമാണുരൂപമായ ഘടന�യക്കുറിച്ചുള്ള കണാദ�ന്റ ഈ സി

ദ്ധാന്തം ആത്മീയവാദമാ�ണന്നു പറയാൻ കഴിയു�മാ? തീർച്ചയായുമില്ല. ഒരുത

രം യാന്ത്രികഭൗതികവാദമാണത്. സസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പരമാണുക്കളിൽ നിന്നാണ്

സമസ്തചരാചരങ്ങളു�ടയും ഉൽപ്പത്തി എന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭൗതികവസ്തു

ക്കളു�ട സം�യാഗവി�യാഗങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് — മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,

വസ്തുവി�ന്റ ബാഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് �ലാകത്തി�ല എല്ലാത്തരം

പരിവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗവി�യാഗങ്ങളു�ട

ഫലമായിട്ടാണ് വസ്തുവിന് വൃദ്ധിഹ്രാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. പ�ക്ഷ, പുതിയ വസ്തു,

പുതിയ ദ്രവ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല ഭൗതി

കപദാർത്ഥത്തിന് ആഭ്യന്തരമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും ചലനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളുമു�ണ്ട

ന്ന് കണാദനു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടായിരത്തിലധികം �കാല്ലങ്ങൾക്കു
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മുമ്പ്, പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും രസതന്ത്രശാസ്ത്രവും ഊർജ്ജതന്ത്രവും മറ്റും ഏറ്റവും അപ

രിഷ്കൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ആ പ്രാചീനകാലത്ത് അത് സാദ്ധ്യവുമായിരുന്നില്ല.

ഏതായാലും ഇത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഒരു പ്രധാനദൗർബല്യമാ

ണ്. ഈ ദൗർബല്യമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടാണ് �ചതന്യത്തി�ന്റ കാരണമായി

മനസ്സിനു പുറ�മ ആത്മാ�വന്ന മ�റ്റാരു ദ്രവ്യ�ത്ത അ�ദ്ദഹം വിഭാവനം �ചയ്ത

ത്.

കണാദ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മനസ്സ് സ�ചതനമല്ല. �ചതന്യമുണ്ടാ

കുന്നത് ആത്മാവി�ന്റ പ്രവർത്തനം വഴിയായിട്ടാണ്. പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം ഇവി�ട

വീണ്ടും എടുത്തുപറ�യണ്ടതാണ്. കണാദ�ന്റ ആത്മാവ് �ദവത്താൽ സൃഷ്ടിക്ക

�പ്പട്ടതല്ല. ഭൗതികപരമാണുവിൽ നിന്ന് വികസിച്ചുണ്ടായതുമല്ല. പരമാത്മാവി�ന്റ

ഭാഗവുമല്ല. മണ്ണ്, �വള്ളം, തീയ് തുടങ്ങിയ മൂലഭൂതങ്ങ�ള�പ്പാ�ലത�ന്ന ആത്മാ

വും അതിൻ�റതായ സവി�ശഷ ഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒരു ദ്രവ്യമാണ്. ആത്മാവ്

അനാത്മാവ് എന്നിവയു�ടയും വസ്തു�ചതന്യം എന്നിവയു�ടയും സമന്വയത്തിന്

അദൃഷ്ടം എ�ന്നാരു ബാഹ്യശക്തി�യയും അ�ദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

അദൃഷ്ടമാണ് പരമാണുവി�ന്റ ചലനത്തിൻ�റയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും കാര

ണം.

ഈ ദൗർബല്യ�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് പിന്നീടുണ്ടായ വ്യാഖ്യാതാ

ക്കൾ �വ�ശഷികദർശന�ത്ത ആത്മീയതാവാദത്തി�ലക്കും �ദവത്തി�ലക്കും

വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചത്. ഹിരിയണ്ണത�ന്റ ‘ഔട്ട്�ലൻഓഫ്ഇന്ത്യൻഫി�ലാസ

ഫി’എന്നപുസ്തകത്തി�ലഴുതുന്നു:

‘കണാദ�ന്റ �വ�ശഷിക സൂത്രങ്ങൾ പത്ത് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായിട്ടാണ്. ഓ�രാ

ന്നും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു… നിലവിലുള്ളഏറ്റവും പഴക്കം

�ചന്ന വ്യാഖ്യാനം പ്രശസ്ത പാദ�ന്റതാണ്. ഭാഷ്യ�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നത്.

അത് മിക്കവാറും ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു�ശഷം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രചിക്ക�പ്പട്ടത്.

പ�ക്ഷ, വിശദീകരണത്തിൽ അതു സൂത്രങ്ങളു�ട ക്രമ�ത്ത പിന്തുടരുന്നില്ല. ഒരു

വ്യാഖ്യാന�മന്നതി�നക്കാളധികം അ�താരു പുനഃപ്രസ്താവനയാണ്. ഇങ്ങ�ന പു

നഃപ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾ അതു മൂലദർശന�ത്ത ഗണ്യമാംവിധം വികസിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സൃഷ്ടി�യപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ നിഗമനവും �ദ

വ�ത്ത സൃഷ്ടാവായി ചിത്രീകരിക്കലും �വ�ശഷിക ദർശനത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തി

ലാദ്യമായി ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് കാണ�പ്പടുന്നത്. ഇത്തരം വികാസങ്ങൾ

കാരണംഈകൃതി�യ ഒരു വ്യാഖ്യാന�മന്നതി�നക്കാളധികം ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതി

യായിട്ടാണ് കണക്കാ�ക്കണ്ടത്.’

ആത്മീയവാദികളു�ട �കകടത്തലി�ന്റഫലമായി മറ്റു ദർശനങ്ങൾക്കുസംഭവിച്ച

�കാട്ടങ്ങൾ �വ�ശഷികദർശനത്തിനും വന്നു�ചർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണിതു കാണി

ക്കുന്നത്. �
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ന്യായദർശനം

പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല തർക്കശാസ്ത്രമാണ് ന്യായം. ന്യായം എന്നതി�ന്റ അർത്ഥം

ത�ന്നതർക്കശാസ്ത്രംഅഥവാ �ഹതുവാദശാസ്ത്രംഎന്നാണ്. അന്വീക്ഷകീ (വിമർശ

നാത്മകമായപഠനത്തി�ന്റശാസ്ത്രം)എന്ന�പരിലുംഅതറിയ�പ്പടുന്നുണ്ട്. അപഗ്ര

ഥനാത്മകവും യാഥാർത്ഥ്യ പ്രധാനവുമായഈ ദർശനംജ്ഞാനത്തി�ന്റ വിഷയ

�ത്തയുംവിഷയി�യയുംവിമർശനാത്മകമായുംയുക്തിയുക്തമായുംവിശകലനം �ച

യ്യുന്നഒരുപദ്ധതിയാണ്. ഗൗതമമഹർഷിയാണ്ഇതി�ന്റപ്ര�ണതാവ്. അക്ഷപാ

ദൻ എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിനു �പരുണ്ട്. കൃത്യമായി ഏതുകാലത്താണ് അ�ദ്ദഹം ജീ

വിച്ചിരുന്നത് എന്നുപറയാൻ പ്രയാസമാണ്. �ഡാക്ടർ സതീശചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷൺ

ത�ന്റ ‘ഇന്ത്യൻ �ലാജിക്ക് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ന്യായാചാര്യനായ �മധാതിഥി

ഗൗതമൻ ക്രി. മു. 550-ൽ ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. �മധാതിഥിഗൗത

മനുംഅക്ഷപാദഗൗതമനും ഒരാൾത�ന്നയാ�ണാഎന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും

ക്രി.മു. 320-ൽ, കൗടില്യ�ന്റ കാലത്തു തർക്കവിദ്യയ്ക്ക് ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

1 പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനം

�വ�ശഷിക�ത്താടു വള�രയധികം സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് ന്യാ

യം. �വ�ശഷിക�മന്ന�പാ�ലത�ന്ന ന്യായവും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പരമാണുഘ

ടന�യക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വര�നയും �വദങ്ങളു�ട

അപ്രമാദിത്വ�ത്തയും അതംഗീകരിക്കുന്നില്ല. �വ�ശഷികത്തി�നന്ന�പാ�ല

ഊർജ്ജതന്ത്രപരമായിപ്രപഞ്ച�ത്തവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നന്യായദർശനത്തിലും ഭൗതി

കവാദത്തി�ന്റപലപ്രവണതകളുംകാണാം. ഭൂമി, �വള്ളം,അഗ്നി, വായുതുടങ്ങിയ

മൂലഭൂതങ്ങളു�ട അടിത്തറയി�ന്മലാണ് അത് �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതിനി

യമങ്ങ�ളാടു �പാരുത്ത�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് മനുഷ്യജീവിത�ത്ത പരി�ശാധിക്കുവാ

നുംഅങ്ങ�നആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ളയഥാർത്ഥജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കാനുമാണത്

ശ്രമിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്ആത്മീയവാദികൾഅതി�നഎതിർത്തു

നശിപ്പിക്കാനും വികൃതമാക്കുവാനും �വണ്ടി ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിച്ചത്. ഉദാഹരണ

ത്തിന്, �ഹതുശാസ്ത്ര�ത്തആശ്രയിക്കുന്ന�വദനിന്ദക�രസമുദായഭ്രഷ്ടരാക്കണ�മ

ന്നു മനുസ്മൃതി ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞജന്മത്തിൽ �ഹതുവാദശാസ്ത്രത്തിൽ വി
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ശ്വസിച്ച മനുഷ്യൻഈജന്മത്തിൽകുറുക്കനായി ജനിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് മഹാ

ഭാരതം ശാന്തിപർവ്വത്തിൽ ഭീഷ്മാചാര്യർ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നതു �നാ

ക്കുക:

‘ഞാ�നാ വിദ്വാനായിരുന്നു, യുക്തിയാൽ �വദനിന്ദകൻ

പാഴാമന്വീക്ഷകീതർക്കവിദ്യയിൽ കൂറു�കാണ്ടവൻ,

�ഹതുവാദങ്ങൾ വാദി�ച്ചാൻ �ഹതുസംസത്തി�ലാദു�വാൻ,

ഏറി�ച്ചാൽ�വാൻ ശകാരി�പ്പാൻബ്രഹ്മവാക്യത്തിൽ വിപ്ര�ര,

നാസ്തികൻസർവ്വദുശങ്കീ മൂർഖൻ പാണ്ഡിത്യഗർവിതൻ

എനിക്കതി�ന്റ ഫലമീ സൃഗാലത്വം ദ്വി�ജാത്തമ!’

ന്യായദർശനമനുസരിച്ച് ബീജത്തി�ന്റ അഭാവ (നി�ഷധ)ത്തിൽ നിന്നല്ല �ചടിയു

�ട മുളയുണ്ടാകുന്നത്. ബീജത്തിലടങ്ങിയ പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഒരു സന്നി�വശം മാ

ത്രമാണത്. നൂതനമായി യാ�താന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല. വസ്തുവി�ന്റപരിണാമ�ത്ത

യും ഗുണാത്മകമായ പരിവർത്തന�ത്തയും ന്യായം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

ഈപരിവർത്തനം ഒരുബാഹ്യക്രിയ മാത്രമാണ്. വസ്തുവിനകത്ത്സ്വയം യാ�താ

രു പരിവർത്തനവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. വസ്തുവി�ന്റ പരിവർത്തനം ബാഹ്യക്രിയകളു�ട

ഫലമായിട്ടാ�ണങ്കിൽ ആ ബാഹ്യക്രിയകൾക്ക് ഒരു കാരണം �വണ്ടിവരുമ�ല്ലാ.

വസ്തുവിന് ആത്മപരിവർത്തനമില്ല. �ചതന്യമുണ്ടാകുന്നത് ബാഹ്യശക്തികളു�ട

പ്രവർത്തനം �കാണ്ടാണ്. ഈ ബാഹ്യശക്തികൾക്ക് അദൃഷ്ട�മന്നു പറയുന്നു.

ഈ വാദഗതിയാണ് പിന്നീട് ഈശ്വര�നപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കൽപ്പത്തിന് ഇടം നൽകി

യത്.

ന്യായ�വ�ശഷികദർശനങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാതാക്കളായ പ്രശസ്ത പാദൻ, വാ

ത്സ്യായനൻ മുതലായവർ ഈശ്വര�ന അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. ശ്രീധരൻ, ഉദ

യനൻ മുതലായവർ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സ്രഷ്ടാവായ ഒരു ഈശ്വരനു�ണ്ടന്നു �ത

ളിയിക്കാനാണ് മിന�ക്കടുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഒന്നു തീർച്ചയാണ്; ന്യായ�വ�ശ

ഷികദർശനങ്ങൾ, അവയു�ട ആരംഭകാലത്തു പ്ര�ത്യകിച്ചും, വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്ര

പഞ്ചത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈശ്വരന് യാ�താരു പങ്കും അനുവദിച്ചു�കാടുത്തിട്ടില്ല.

ദ്രവ്യങ്ങളു�ട ഏറ്റവും �ചറിയ ഘടകങ്ങളായ പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗവി�യാ

ഗങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ല സർവചരാചരങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചത്

എന്ന് അവ തീർത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ടാണ് റിച്ചാർഡ് ഗാർ�ബ ത�ന്റ

‘പ്രാചീ�നന്ത്യയു�ട തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങ�ന ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്ന

ത്.

‘ഈ രണ്ടു ദർശനങ്ങളു�ടയും (അതായത് ന്യായ�വ�ശഷികദർശനങ്ങളു�ട)

അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈശ്വര�ന്റ സത്ത�യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നീടു

ണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവ രണ്ടും ഈശ്വരവാദപരമായ ദർശനങ്ങളായി

പരിണമിച്ചത്.

ന്യായ�വ�ശഷികങ്ങളനുസരിച്ച് വസ്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിനുപുറത്ത് സ്വതന്ത്രമായ

നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അവ�യപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥമായജ്ഞാനം �നടാൻ സാധിക്കു

കയും �ചയ്യും. വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിൽ, അറിയുന്നതിനും അറിയ�പ്പടുന്ന

വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള അഭിവാജ്യമായ ബന്ധമാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉറവിടം. ബാ

ഹ്യവസ്തുകൂടാ�തജ്ഞാനമില്ല. വിഷയിയു�ടജ്ഞാനം വിഷയ�ത്തആശ്രയിച്ചിരി

ക്കുന്നി�ല്ലന്നുംആന്തരികമായഅനുമാനമാണ്ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉറവിട�മന്നും മറ്റു
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മുള്ള ആത്മീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ�ക്കതിരായ ഒരു വാദമാണി�തന്നു പറ�യണ്ടതില്ല

�ല്ലാ.

അറിയ�പ്പടുന്ന വസ്തുവി�ന്റ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിയല്ല, അറിയാനുള്ള

മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് ന്യായദർശനം കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ ഉ�ദ്ദശ്യ

�ത്താടുകൂടിഅത് താ�ഴപ്പറയുന്നപതിനാറു തത്വങ്ങളു�ടയഥാർത്ഥമായസ്വഭാവം

മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത് ആവശ്യമാ�ണന്നുപറയുന്നു: 1. പ്രമാണം, 2. പ്ര�മയം (അറി

യ�പ്പടുന്ന വസ്തു), 3. സംശയം, 4. പ്ര�യാജനം, 5. ദൃഷ്ടാന്തം (ഉദാഹരണം), 6.

സിദ്ധാന്തം, 7. അവയവം (ഭാഗങ്ങൾ), 8. തർക്കം, 9. നിർണയം, 10. വാദം,

11. ജല്പം, 12. വിതണ്ഡം, 13. �ഹത്വാഭാസം, 14. ചലം, 15. ജാതി, 16. നിഗ്രഹസ്ഥാ

നം.

യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നതിലുള്ള മാർഗ്ഗ�ത്തയാണ് പ്രമാണ

�മന്നു പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നിവയാണ് പ്രമാ

ണങ്ങൾ. അ�ല്ലങ്കിൽശരിയായജ്ഞാനത്തിനുള്ളഉപാധികൾ.

ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഉപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് മനസ്സിനുള്ള പങ്കി�ന ന്യായദർ

ശനം നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിക്കുള്ളനിരീക്ഷണം കൂടാ�ത, എന്നു�വ

ച്ചാൽ ബാഹ്യവസ്തുവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ സന്നികർ

ഷം)കൂടാ�തജ്ഞാനംസാദ്ധ്യമല്ലഎന്നുമാത്രമാണതുപറയുന്നത്.

അനുമാനം വഴിയായിസത്യം കണ്ടുപടിക്കാനാവശ്യമായ വാക്യങ്ങൾഅഞ്ചാ

യി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് അഞ്ച് അവയവങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നു. പ്രതി

ജ്ഞ, �ഹതു, ഉദാഹരണം, ഉപനയം, നിഗമനം എന്നിവയാണ് അവയവങ്ങൾ.

അവയവങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്കുന്ന രീതിയു�ട ഒരു ഉദാഹരണം താ�ഴ �കാടുക്കു

ന്നു.

(1) പ്രതിജ്ഞ—ഇത് ഒരുഅഗ്നിപർവതമാണ്, (2) �ഹതു—പുകകാണുന്ന

തു�കാണ്ട്, (3) ഉദാഹരണം — പുക കാണു�ന്നടത്ത് അഗ്നിയുണ്ട്; അടുക്കളയിൽ

നി�ന്നന്ന�പാ�ല, (4) ഉപനയം—അപ്രകാരം ത�ന്നഈപർവതത്തിൽനിന്നും

പുക�പാങ്ങുന്നുണ്ട്, (5) നിഗമനം—അതു�കാണ്ട്ഈപർവതം ഒരഗ്നിപർവതമാ

ണ്.

ന്യായാദാർശനികന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ നിരീക്ഷണം ന്യായത്തി�ന്റ

ആരംഭസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. അത്സ്വയംജ്ഞാനമാകുന്നില്ല. കാണലും മനസ്സിലാ

വലുംഒന്നല്ല�ല്ലാ.

ന്യായദർശനത്തി�ന്റ സ്ഥാപകനായ ഗൗതമ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരി

യായജ്ഞാനത്തിന് മുഖ്യമായഅഞ്ചുപാധികളുണ്ട്.

1. നിരീക്ഷിക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തു.

2. ബാഹ്യമായഉപാധി (ഉദാഹരണത്തിന്, കണ്ണു�കാണ്ട്കാണണ�മങ്കിൽ�വ

ളിച്ചം �വണം).

3. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ (ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് വസ്തുവി�ന നിരീ

ക്ഷിക്കുന്നത്.)

4. മനസ്സ് (മനസ്സി�ന്റ സഹായം കൂടാ�ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായി പ്ര

വർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല).

5. നിരീക്ഷിക്കുന്നആൾ.
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ഇവയി�ല�തങ്കിലു�മാന്ന് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നി�ല്ലങ്കിൽ നിരീക്ഷണം �ത

റ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് �വളിച്ചം മങ്ങിയതാ�ണങ്കിൽ ശരിക്കു കാണാനാവില്ല.

കണ്ണിനുവല്ല �കടുമു�ണ്ടങ്കിൽ, മഞ്ഞക്കാമല�രാഗം പിടി�പട്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ, നിരീ

ക്ഷണം ശരിയാവില്ല. മനസ്സ് മ�റ്റവി�ട�യങ്കിലും �കന്ദ്രീകരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ

അ�പ്പാഴുംനിരീക്ഷണംനടക്കില്ല.

ഇങ്ങ�ന അക്ഷപാദഗൗതമൻ ത�ന്റ സൂത്രങ്ങളിലൂ�ട സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാ

നുള്ള എല്ലാ തത്വങ്ങ�ളയും പല ഉദാഹരണങ്ങ�ളാടു കൂടി വിസ്തരിച്ചു വിവരിക്കു

ന്നുണ്ട്. യുക്തിയു�ട �വളിച്ചത്തിലാണ് എല്ലാം പരി�ശാധിക്കുന്നത്. യുക്തിയു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളും പരിണാമാത്മകങ്ങളുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

�ളഅപഗ്രഥിക്കുവാനുംആഅപഗ്രഥനരീതി�യത്ത�ന്നയുക്തിക്കു വി�ധയമാക്കു

വാനും ശ്രമിച്ചു�വന്നതിലാണ് ന്യായദർശനത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്. �
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മീമാംസകൾ ര�ണ്ടണ്ണമുണ്ട്: പൂർവമീമാംസയും ഉത്തരമീമാംസയും. ഉത്തരമീ

മാംസ�വദാന്ത�മന്ന�പരിൽഒരുപ്ര�ത്യകദർശനമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതു�കാ

ണ്ട്പൂർവമീമാംസ�വറും മീമാംസ�യന്ന�പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്.

�ജമിനിയാണ് മീമാംസയു�ട സ്ഥാപകൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാ

ല�മതായിരുന്നു�വന്ന് ശരിക്കു നിർണ്ണയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. �ഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണ�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. സൂത്ര

ങ്ങളു�ട ഭാഷയും �ശലിയും പരി�ശാധിച്ചാൽ ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 2-ാം നൂ

റ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് അവ രചിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നു മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു.

എസ്.എൻ. ദാസ് ഗുപ്തയു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽക്രി.മു. 200-ാമാണ്ടി�നാടടുത്താണ് മീ

മാംസാസൂത്രങ്ങൾരചിക്ക�പ്പട്ടത്.

ക്രി. മു. 150-ാമാണ്ടി�നാടടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പതഞ്ജലിയു�ട മഹാഭാഷ്യ

ത്തിൽ മീമാംസ�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. �ജമിനിയു�ട പ്രധാന ഭാഷ്യകാ

രൻശബരനാണ്. അ�ദ്ദഹംക്രി. മു. ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്എന്നാ

ണ് �ഡാക്ടർരാധാകൃഷ്ണ�ന്റഅഭിപ്രായം.

ആരംഭകാലത്ത്ധർമ്മം,അർത്ഥം, കാമംഎന്നീ മൂന്ന് ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങ�ള മാ

ത്ര�മ മീമാംസഅംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീടുണ്ടായവ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് �മാക്ഷ�ത്ത

അവയിലുൾ�പ്പടുത്തിയത്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ �നടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ്

മീമാംസ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആ�ക 12 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി 2500 ഓളം സൂത്രങ്ങ

ളുണ്ട്. ‘അഥ�താ ധർമജിജ്ഞാസാ’ ഇവി�ടനിന്ന് ധർമജിജ്ഞാസആരംഭിക്കുന്നു

എന്നസൂത്ര�ത്താടുകൂടിയാണ്അതാരംഭിക്കുന്നത്.

1 ശബ്ദനിത്യ സിദ്ധാന്തം

�ജമിനിയു�ട ധർമം പ്രധാനമായും �വദവിധിക�ള ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃ

തിശക്തിക�ള �ദവങ്ങളായി കണക്കാക്കിയ പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട സ്തുതികളും

ഗീതങ്ങളുമാണ�ല്ലാ �വദങ്ങളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മീമാംസകന്മാർ �വ

ദങ്ങ�ള ഒരുയർന്ന പതനത്തിൽ വച്ചാരാധിച്ചു. �വദങ്ങൾ ആരാലും സൃഷ്ടിക്ക

�പ്പട്ടവയല്ല. അവ മനുഷ്യനിർമിതവുമല്ല, �ദവനിർമിതവുമല്ല. അവ അനാദി

യാണ്, ശാശ്വതമാണ്. �വദങ്ങളിലടങ്ങിയ പരമസത്യം ശ്രുതിവഴിക്കാണ് ലഭി

70



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 71

ക്കുന്നത്. ശ്രുതി വാക്കുക�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട്

�വദങ്ങളു�ട വാക്കുക�ളയും ശബ്ദങ്ങ�ളയും പരി�ശാധിക്കുകയും �വദങ്ങൾക്കും

വാക്കുകൾക്കുമപ്പുറത്തുള്ള ആശയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടതുണ്ട്. യു

ക്തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയുള്ള ഇത്തരം പരി�ശാധനകളിലൂ�ട മാത്ര�മ

�വദങ്ങളു�ട ശരിയായ അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്

മീമാംസകന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. എന്നു�വച്ചാൽ, �വദങ്ങളു�ട പ്രാമാണികത�യ

യും അപ്ര�മയത്വ�ത്തയും �തളിയിക്കാൻ �വണ്ടി അവർ യുക്തിയു�ട സഹായം

�തടി. ഉദാഹരണത്തിന്, �ജമിനി ആവിഷ്കരിച്ച ശബ്ദനിത്യസിദ്ധാന്തം �നാ

ക്കുക. �വദങ്ങൾ വാക്കുകൾ �കാണ്ട് രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നും ആ വാക്കു

കൾ നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നും അതു�കാണ്ടവ നിത്യങ്ങ�ളാ ശാശ്വതങ്ങ�ളാ

ആകാനിടയി�ല്ലന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം മറുപടി പറയുകയാണ്: വാക്കു

കൾ അ�ല്ലങ്കിൽ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ �കൾക്കുന്ന ധ്വനികളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത

ങ്ങളാണ്. സംസാരിക്കുന്നവൻ നിർമിക്കുകയും �കൾക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കുകയും

�ചയ്യുന്ന ശബ്ദം അ�ല്ലങ്കിൽ ധ്വനി യഥാർത്ഥത്തിൽ വാക്കുകളല്ല. വാക്കുക�ള

അഭിവ്യക്തമാക്കുന്ന ധ്വനി മാത്രമാണ്. വാക്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക, ഖ തു

ടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ വർണങ്ങളാണ്. അക്ഷരങ്ങൾ നിത്യങ്ങളാ

ണ്. വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ അവ�യ

ഉച്ചരിക്കുകയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഒരു വസ്തുവിൽ പതിക്കുന്ന പ്ര

കാശം അതി�ന സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്; അതി�ന അഭിവ്യക്തമാക്കുക മാ

ത്രമാണ്, പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്, �ചയ്യുന്നത്. അപ്രകാരംത�ന്ന നമ്മു�ട

ഉച്ചാരണം �വദശബ്ദങ്ങ�ള സൃഷ്ടിക്കയല്ല, പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്ന

ത്. അക്ഷരങ്ങളു�ട ശബ്ദത്തിനും ഉച്ചാരണത്തിനും മാറ്റമുണ്ടാ�യക്കാം. പ�ക്ഷ,

അക്ഷരം മാറുന്നില്ല. ഒ�ര അക്ഷരമാണ് വ്യത്യസ്തരീതികളിൽ ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്ന

ത്. അതു�കാണ്ട് വാക്കുകൾ, അക്ഷരങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക്, ശാശ്വതമാണ്, നിത്യമാ

ണ്.

2 കർമ്മത്തി�ന്റ ശക്തി

മീമാംസകരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �വദങ്ങൾ കർമപ്രധാനമാണ്. കർമമാണ്

മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. കർമ്മമി�ല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനം ഉപ�യാഗശൂ

ന്യമാണ്. കർമം കൂടാ�ത മനുഷ്യന് ത�ന്റ ലക്ഷ്യത്തി�ലത്തി�ച്ചരാൻ കഴിയു

കയില്ല. അതു�കാണ്ടാണവർ �വദങ്ങളി�ല യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾക്കു വലിയ പ്രാ

ധാന്യം നൽകിയത്. �വദികകാലത്ത് അഗ്നി, വരുണൻ, സൂര്യൻ മുതലായ

�ദവങ്ങളു�ട പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്ത�പ്പട്ടത്.

ആ യജ്ഞകർമ്മങ്ങ�ള പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മീമാംസ അവയ്ക്ക്

പുതി�യാരർത്ഥം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു. �ദവങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമില്ലാതായി. �ദ

വങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയല്ല, ആത്മാവി�ന ശുദ്ധീകരിക്കാൻ �വണ്ടി

യുമല്ല, യാഗങ്ങൾ നട�ത്തണ്ടത്. പിന്ന�യാ യാഗങ്ങൾ നടത്തണ�മന്ന് �വ

ദങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടവ നടത്തുക ത�ന്ന �വണം. കർമ്മം �ച

യ്യുന്നത് ഏ�തങ്കിലും ഫലമുണ്ടാവണ�മന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടിയാവരുത്. അതു

�ച�യ്ത മതിയാവൂ എന്നുള്ളതു�കാണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം. പ�ക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്:

ഏതു കർമത്തിനും അതിൻ�റതായ ഒരു ഫലമുണ്ടാവും. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഘട

നയാ�ക അത്തരത്തിലാണ്. ഇങ്ങ�ന മീമാംസ യജ്ഞകർമ്മങ്ങ�ള ന്യായീ
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കരിക്കുന്നതിലൂ�ട ‘കർമ്മത്തിനു �വണ്ടി കർമ്മം’ എന്ന തത്വത്തി�ലത്തി�ച്ചരു

ന്നു.

കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന മീമാംസകന്മാർ �ദ

വങ്ങൾക്കു യാ�താരു സ്ഥാനവും നൽകുന്നി�ല്ലന്നുള്ളത് എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്.

സതീശചന്ദ്രചാറ്റർജിയും ധീ�രന്ദ്ര�മാഹൻ ദത്തും കൂടി�യഴുതിയ ‘ഇന്ത്യൻ തത്വശാ

സ്ത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല ‘അതി

പ്രാധാന്യം നൽക�പ്പടുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം അതി�ന്റ ത�ന്ന ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്ന�ത

ങ്ങ�ന�യന്നതിനും �ക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും �വണ്ടി

�ദവങ്ങൾ ബലികഴിക്ക�പ്പടുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നതിനും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുള്ള

അ�നകം ഉദാഹരണങ്ങളി�ലാന്നാണ് മീമാംസ, �വദങ്ങളു�ട �മധാവിത്വ�ത്ത

നിലനിർത്താനുള്ളഉൽക്കണ്ഠയിൽ മീമാംസഈശ്വര�നസംശയാത്മകമായ ഒരു

സ്ഥാന�ത്തക്കുനീക്കം�ചയ്യുന്നു.’

ശരിക്കു �നാക്കിയാൽഈശ്വരന് സംശയാത്മകമായ ഒരുസ്ഥാനം �പാലും

മീമാംസയിലി�ല്ലന്നുകാണാം. സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരുഈശ്വര�ന പൂർണമായും

നി�ഷധിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണത്. പ്രപഞ്ചം യഥാർത്ഥമാണ്. അത് ആരാലും

സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതല്ല. കർമനിയമമനുസരിച്ച് രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

ഭൗതികഘടകങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. ന്യായ�വ�ശഷികദർശനങ്ങ�ള�പ്പാ�ല

മീമാംസയും ദ്രവ്യങ്ങളു�ട ശാശ്വതത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വരനി�ല്ലങ്കിൽ

പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുകയും വികസിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന �ചാദ്യത്തി

നു മീമാംസ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്: ഓ�രാ കാരണത്തിലും ഒരു ശക്തിയടങ്ങിയിരി

ക്കുന്നു. ആ ശക്തിയാണ് കാര്യ�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ ശക്തി തടയ�പ്പട്ടാൽ

കാരണത്തിൽനിന്നു കാര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വി�ത്തടുക്കുക.

അതിൽആദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തിയു�ട പ്രവർത്തനത്തി�ന്റഫല

മായിട്ടാണ് വിത്തു മുളയ്ക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ആ ശക്തി തടയ�പ്പടുക�യാ നശിപ്പിക്കുക

�യാ �ചയ്താൽ (ഉദാഹരണത്തിന് വിത്തു ചട്ടിയിലിട്ടു വറുത്താൽ) മുള �പാട്ടുകയി

ല്ല.

ആത്മാവിന് സ്ഥാനമി�ല്ല? ഉണ്ട്. മീമാംസയിൽ കർത്താവും �ഭാക്താവു

മായ ആത്മാവ് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അതിന് പല പരി

മിതികളുമുണ്ട്. ഒന്നാമത്, ഭൗതിക ശരീരമാണ് ആത്മാവി�ന്റ സുഖദുഃഖങ്ങളു�ട

ഉപാധി. രണ്ടാമത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്രമാ

ണ് ആത്മാവ് ബാഹ്യ�ലാകവുമായി ബന്ധ�പ്പടുന്നത്. മൂന്നാമത് ബാഹ്യ�ലാകം.

എല്ലാ വ്യക്തികളു�ടയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളു�ട അടിത്തറയാണിത്. വ്യക്തിയും

ബാഹ്യ�ലാകവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം യഥാർത്ഥമാ�ണന്ന് മീമാംസ ഉറപ്പിച്ചുപറയു

ന്നു.

ബാഹ്യ�ലാകത്തി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന ആത്മാവിനും പരിണാമങ്ങളുണ്ടാകു

ന്നുണ്ട്. അതുസ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകു�ന്നങ്കിലും അത്

നിത്യമാണ്. ശാശ്വതമാണ്.

3 മീമാംസയി�ല യാഥാർത്ഥ്യവാദം

പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയും ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുമുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനം �നടുക സാ

ദ്ധ്യമാണ്. ആദ്യകാല�ത്ത മീമാംസകന്മാർ ശബ്ദപ്രമാണത്തിനു പുറ�മ പ്രത്യക്ഷം,



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 73

അനുമാനം, ഉപമാനംഎന്നീപ്രമാണങ്ങ�ളഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്അർത്ഥാ

പത്തി, സംഭവം, അഭാവം അഥവാഅനുപലബ്ധി എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുപ്രമാണങ്ങൾ

കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടു. ‘തടിച്ച �ദവദത്തൻ പകൽ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല; അതായത് രാത്രി

യാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്.’ ഇതാണ് അർത്ഥാപത്തിക്കുള്ള ഉദാഹരണം. ആയിരം

പറഞ്ഞാൽ നൂ�റണ്ണ�മങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നതാണ്

സംഭവം. ‘ഭൂമിയിൽ കുടമില്ല’ എന്നതി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത അവി�ട കുടം അനു

പലബ്ധമാണ് എന്നു �തളിയിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് അഭാവം. അ�ല്ലങ്കിൽ അനുപ

ലബ്ധി.ജ്ഞാനത്തി�ന്റഈഉപാധിക�ളപ്പറ്റി മീമാംസവിസ്തരിച്ചുപ്രതിപാദിക്കുന്നു

ണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മീമാംസകന്മാർതികഞ്ഞയാഥാർത്ഥ്യവാദികളുംആദ്ധ്യാ

ത്മികവിദ്യയു�ട വി�രാധികളുമായിരുന്നു. �ഡാക്ടർ �ശ�ബ്രാസ്കി ത�ന്റ ‘ബുദ്ധിസ്റ്റ്

�ലാജിക്ക് ’എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

‘അവർ തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യവാദികളും ആദ്ധ്യാത്മികവിദ്യയു�ട വി�രാധികളും

നി�ഷധാത്മക സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട പക്ഷപാതികളും ആയിരുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താ

വായ ഈശ്വര�നാ സർവജ്ഞ�നാ മുക്തപുരുഷ�നാ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിശ്വത്തിൽ യാ�താരു രഹസ്യവാദവും നില�കാള്ളുന്നില്ല. നമ്മു�ട സ്ഥൂലമായ

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു കാണ�പ്പടുന്നതല്ലാത്ത, യാ�താന്നും ത�ന്നയില്ല. അതിനാൽ

അവി�ട സ്വയംഭൂവായ ചിന്തകളില്ല, രചനാത്മകമായ സാക്ഷാത്ക്കാരമില്ല. മാന

സിക പ്രതിബിംബങ്ങളില്ല, ഒരു �കവലമായ �ചതനയുണ്ട്. സ്മരണയു�ട ആധാ

രഭൂതം മാത്രമാണത്… ശബ്ദനിത്യസിദ്ധാന്ത�ത്തയും അതി�നാടു ബന്ധ�പ്പട്ട ചി

ന്തക�ളയും �വർതിരിച്ചു നിർത്തിയാൽപ്പി�ന്ന മീമാംസയും ബുദ്ധിവാദങ്ങളായ

ന്യായ�വ�ശഷികദർശനങ്ങളും തമ്മിൽ യാ�താരന്തരവുമില്ല’.

പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ മീമാംസയി�ലഈയാഥാർത്ഥ്യവാദം പി�ന്നാട്ടു തള്ള�പ്പടുക

യും ശബ്ദനിത്യസിദ്ധാന്തത്തിനും യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾക്കും മറ്റും അമിതമായ പ്രാധാ

ന്യം നൽക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�നഅത് പു�രാഹിതന്മാരു�ട �കയ്യിൽസ്വ

ന്തം സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു. �
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ഉപനിഷത്തുക്കളു�ടകാലം �താട്ടാരംഭിച്ച ദാർശനികചിന്തകൾബുദ്ധ�ന്റയും മഹാ

വീര�ന്റയും കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരത്തി�ലത്തി. സമകാ

ലികരായഈ രണ്ടു മഹാത്മാക്കൾ ജീവിക്കുകയും തങ്ങളു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രച

രിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തത്, ബിംബിസാരൻ�റയും അജാതശത്രുവിൻ�റയും കാലത്താ

ണ്. അ�ശാകചക്രവർത്തിയു�ട കാലത്ത്ബുദ്ധമതംഔ�ദ്യാഗികമതമായിഅംഗീ

കരിക്ക�പ്പട്ടു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നു�പാന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട

സ്വഭാവ�മന്തായിരുന്നു? അ�താരു നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് ചില

പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. മറ്റു ചിലരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽബുദ്ധനുമുമ്പുത

�ന്ന ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയാരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ രണ്ടഭിപ്രാ

യങ്ങളും ശരിയല്ല. ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്ത് ഇന്ത്യയി�ലല്ലായിടത്തും വർണാശ്രമധർമ

ങ്ങൾ എന്നറിയ�പ്പടുന്ന വർഗവിഭജനം �പാലും ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പ�ലടത്തും ജനങ്ങളു�ട കൂട്ടായ ഭരണമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, സ്വകാര്യ

സ്വത്തുടമയു�ടവളർച്ചകാരണം�പാതുവുടമയുംജനാധിപത്യഭരണവുംഛിന്നഭിന്ന

മാവാൻതുടങ്ങിയിരുന്നു. പ�ലടത്തും രാജകീയഭരണത്തിൻകീഴിൽഅടിമത്തവ്യവ

സ്ഥഅതി�വഗംവളരാൻതുടങ്ങിയിരുന്നു.

1 ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം

രാജാക്കന്മാർ വലിയ സ്വത്തുടമസ്ഥരായിരുന്നു�വന്നത് �നരാണ്. പ�ക്ഷ, ശരി

യായ അർത്ഥത്തിൽ, അവർ നാടുവാഴികളായിരുന്നില്ല. അടിമത്തത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദായമാണ് അവ�ര സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരാക്കിയ

ത്.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങ�ന ജീവിച്ചു�പാന്നു; അവർ എ�ന്താ

�ക്ക, ഏതു രീതിയിൽ, ഏതുതരം ഉപകരണങ്ങൾ �കാണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു; അവരു

�ട പരസ്പരബന്ധങ്ങൾഎങ്ങ�നയുള്ളതായിരുന്നുഎ�ന്നാ�ക്ക മനസ്സിലാക്കാൻ

സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുറവാണ്. എങ്കിലും ചന്ദ്രഗുപ്ത�ന്റ മന്ത്രിയായിരുന്ന

കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധ�ന്റ ജീവിതകാല�ത്ത അനുസ്മരി

ക്കുന്ന ജാതകകഥകളിൽ നിന്നും മനുസ്മൃതി, നാരദസ്മൃതി മുതലായ സ്മൃതികളിൽ
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നിന്നും ചില ശിലാ�രഖകളിൽ നിന്നും അക്കാല�ത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട സ്വ

ഭാവ�ത്തപ്പറ്റി ഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും

ത�ന്ന ഫ്യൂഡൽ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട

വളർച്ച�യപ്പറ്റി അടിമകളും ഉടമകളും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങ�ള നിർണയിക്കുന്നനി

യമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമാണ്അവപ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ‘�പാത്ത്, കാള, സ്വർണാഭരണം,

ചന്ദനമരം എന്നിവ�യ�പ്പാ�ലത�ന്ന ദാസന്മാരും ഉടമകളു�ട സ്വത്തുക്കളാകുന്നു’

എന്ന് ജാതകകഥകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിവിധതരത്തിലുള്ള അടിമക�ളപ്പ

റ്റി മനുസ്മൃതിയും നാരദസ്മൃതിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വിസ്തൃതമായ പ്ര�ദശങ്ങ�ള

�കാളനികളാക്കി മാറ്റി�ക്കാണ്ട് അടിമകളു�ടയും കൂലി�വലക്കാരു�ടയും സഹായ

�ത്താടുകൂടി കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം

വിവരിക്കുന്നു. ജാതകകഥക�ളപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ റി�ച്ചർഡ് ഫിക്ക് പറയുന്ന

ത്, പണക്കാരായ ഭൂവുടമകളും കച്ചവടക്കാരും അടിമക�ള ചൂഷണം �ചയ്തു�കാ

ണ്ടാണ് വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾസമ്പാദിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ്. അടിമക�ള�ക്കാണ്ടും

കൂലി�വലക്കാ�ര �കാണ്ടും �ചയ്യിക്കുന്ന കൃഷിപ്പണി �മൽ�നാട്ടം �ചയ്യാൻ �വ

ണ്ടി തങ്ങളു�ട വയലുകളി�ലക്കു �പാകുന്ന ബ്രാഹ്മണ�രപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവി

ക്കുന്നുണ്ട്. ആയിര�മാ അതിലും കൂടുത�ലാ ‘കരിഷങ്ങൾ’ (ഏക്ര?) വരുന്ന വി

ശാലമായ എ�സ്റ്ററ്റുക�ളപ്പറ്റിയും, അടിമകളു�ടയും കൂലി�വലക്കാരു�ടയും സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി അഞ്ഞൂറിലധികം കരികളുപ�യാഗിച്ചു കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന പണ

ക്കാരായ ചില ബ്രാഹ്മണ�രപ്പറ്റിയും �ഡാക്ടർ രാധാകുമുദമുക്കർജി വിവരിക്കുന്നു

ണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥ അതി�വഗം വളർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന

ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബുദ്ധനും മഹാവീരനും ജനിച്ചത്. അവർക്കു�ശഷവും

കു�റക്കാല�ത്തക്ക് അടിമത്തം അവസാനിക്കുകയല്ല, കൂടുതൽ പരന്നുപിടിക്ക

യാണുണ്ടായത്. ബുദ്ധമത�ത്ത ഔ�ദ്യാഗികമതമായി അംഗീകരിച്ച അ�ശാകച

ക്രവർത്തി�പാലും അടിമത്തമവസാനിപ്പിക്കാനല്ല, അടിമക�ളാടു കൂടുതൽ ദയ

കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യ�പ്പട്ടത്. അടിമക�ളാടും ഭൃത്യന്മാ�രാടും ദയ കാ

ണിക്കുക, മൂത്തവ�രബഹുമാനിക്കുക, വികാരങ്ങ�ളനിയന്ത്രിക്കുക, ദാനം �ചയ്യുക

മുതലായവയിലാണ് ധർമം കിടക്കുന്നത് എന്ന�ദ്ദഹം ത�ന്റ ഒമ്പതാമ�ത്ത ശിലാ

ശാസനത്തിൽപ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്: ഗ്രീസ്, �റാം തുടങ്ങിയ യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടാ

യിരുന്നതു�പാ�ല അത്ര രൗദ്രമായ തരത്തിലും കലർപ്പറ്റ രീതിയിലുമല്ല ഇന്ത്യയി

�ല അടിമത്തം വളർന്നുവന്നത്. അടിമത്ത�ത്താ�ടാപ്പം ത�ന്ന പ്രാകൃത കമ്യൂണി

സത്തി�ന്റ പല അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇവി�ട നിലനിന്നിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർക്ക് സാ

മന്തന്മാർ കപ്പം �കാടുക്കണ�മന്നും കൃഷി�ചയ്യുന്നവർ വിളവി�ന്റ നാലി�ലാ�ന്നാ

ആറി�ലാ�ന്നാ കരമായി �കാടുക്കണ�മന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, അതു ഫ്യൂഡലിസമായിരുന്നില്ല. അടിമത്തമായിരുന്നു ഉല്പാദനത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനം.

സമുദായത്തിൽ �മധാവിത്വം പുലർത്തി�പ്പാന്നത് അ�പ്പാഴും പു�രാഹിതവർ

ഗ്ഗക്കാരായ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. ആദ്യ�മാ�ക്ക അവർ രാജാക്കന്മാ�ര അനുഗ്ര

ഹിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. കാരണം അവരു�ട മതപരമായ �മധാവിത്വത്തി�ന്റ

തണലിലാണ് രാജാക്കന്മാർ വളർന്നത്. എന്നാൽ, രാജാക്കന്മാരു�ട പദവി

യും സ്വത്തും വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ ഈ സ്ഥിതി മാറി. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയന്മാരും
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തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങി. �കമാറ്റത്തി�ന്റയും കച്ചവ

ടത്തി�ന്റയും അഭിവൃദ്ധി ഈ സ്ഥിതി�യ കൂടുതൽ കുഴപ്പം പിടിച്ചതാക്കിത്തീർ

ത്തു.

2 കച്ചവടത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി

�വദങ്ങളു�ട കാലത്തുത�ന്ന �കമാറ്റം ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �കമാറ്റ

ത്തിനുള്ള മദ്ധ്യവർത്തി എന്ന നിലയിൽ ആദ്യകാലത്തു പശുക്കളാണ് ഉപ�യാഗി

ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. പശുവായിരുന്നു പണം. ക്രമത്തിൽ കച്ചവടം വളരാൻ തുടങ്ങിയ

�പ്പാൾ, �ലാഹങ്ങൾ �കാണ്ടുള്ള നാണ്യങ്ങൾ ഉപ�യാഗത്തിൽ വന്നു. നിഷകം

എ�ന്നാരു നാണ്യ�ത്തപ്പറ്റി �വദങ്ങളിൽ ത�ന്ന പറയുന്നുണ്ട്. നാണ്യങ്ങളു�ട

ആവിർഭാവം കച്ചവടത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്തി. കച്ചവടക്കാർ എന്ന

ഒരു പ്ര�ത്യക ജനവിഭാഗം ത�ന്ന ഉയർന്നുവന്നു. ആഭ്യന്തരവ്യാപാരം മാത്രമ

ല്ല വി�ദശവ്യാപാരവും അക്കാലത്തുത�ന്ന പുഷ്ടി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നു

പല പണ്ഡിതന്മാരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘പട്ട്, മസ്ലീൻ തുണി, വിശിഷ്ടതരങ്ങ

ളായ വസ്ത്രങ്ങൾ, കത്തി മുതലായ ആയുധങ്ങൾ, പടച്ചട്ടയും കസവും ചിത്രത്തയ്യ

ലുകളും പരുക്കൻ പരവതാനികളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും ആന�ക്കാ

മ്പും ആന�ക്കാമ്പു�കാണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങളും, ആഭരണങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം (�വ

ള്ളി ചുരുക്കമാണ്) — ഇവയിലാണ് കച്ചവടക്കാർ മുഖ്യമായി �കാള്ള�ക്കാടുക്ക

നടത്തിയിരുന്നത് ’, എന്ന് �റസ് �ഡവിഡ്സ്, ത�ന്റ ‘ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ’യിൽ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കച്ചവടം വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ ഉത്പാദനവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. നൂൽനൂൽപ്പും ചാ

യം മുക്കലും �നയ്ത്തും സ്വർണം, �വള്ളി, �ചമ്പ്, ഇരുമ്പ്, തകരം, പിച്ചള മുതലായ

�ലാഹങ്ങൾ �കാണ്ടുള്ള പലതരം പണികളും ശില്പ�വലയും എല്ലാം അതി�വ

ഗം പുഷ്ടി�പ്പട്ടു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന വ്യാപാരികളും സ്വതന്ത്രന്മാരായ �ക

�ത്താഴിലുകാരും തങ്ങളു�ട സ്വന്തം സംഘടനകൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. മരപ്പണി

ക്കാരു�ടയും കൽപ്പണിക്കാരു�ടയും സംഘം, കർമാളരു�ട സംഘം, �താൽപ്പ

ണിക്കാരു�ട സംഘം, ചായപ്പണിക്കാരു�ട സംഘം, പട്ടുവസ്ത്രം �നയ്യുന്നവരു

�ട സംഘം, എന്നിങ്ങ�ന പലതരത്തിലുള്ള �താഴിൽസംഘങ്ങളും നിലവിൽ

വന്നു. ഗവ�ണ്മൻറ് തങ്ങളു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ക്കും തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികൾക്കും ഈ �താഴിൽസംഘങ്ങ�ള കൂടു

തൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�ന �മ�ല്ല, �മ�ല്ല �താഴിൽ

സംഘങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ �ശ്രണികൾ, സുശക്തങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളായിത്തീർ

ന്നു.

‘ഈ�താഴിൽസംഘങ്ങൾക്ക്ഹിതമല്ലാത്തവല്ലനിയമവുംഏർ�പ്പടുത്താൻ

രാജാവി�നക്കൂടി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. —അത്രയ്ക്ക് പ്രബലങ്ങളായിരുന്നുഅവ. പു

�രാഹിതന്മാ�ര കഴിച്ചാൽപി�ന്ന രാജാവി�ന്റ ഉൽക്കണ്ഠാപൂർണ്ണമായശ്രദ്ധയ്ക്ക് വി

ഷയമാ�കണ്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ‘സംഘത്തലവന്മാ�രയാണ് ’ എന്ന് �പ്രാഫ

സ്സർഇ. വാഷ്�ബൺ�ഹാപ്കിൻസ് ‘�കംബ്രിജ്ഹിസ്റ്ററിഓപ്ഇന്ത്യ’-യിൽചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുന്നു.

സമുദായത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണം അ�പ്പാഴും കുലീനന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരു�ട

�കയിലായിരുന്നു. അവരു�ട സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങൾ കച്ചവടക്കാ�രയും �താഴിൽ
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സംഘത്തലവന്മാ�രയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. അവരു

�ട നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ചരക്കുൽപ്പാദനത്തി�ന്റയും വ്യാപാരത്തി�ന്റയും

വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്താനാണ് പരിശ്രമിച്ചത്. പ�ക്ഷ, അതത്രഎളുപ്പമായിരു

ന്നില്ല. സ്മൃതികളി�ല മ�നാഹരങ്ങളായ ��ാകങ്ങൾ സാമ്പത്തികനിയമങ്ങളു�ട

മുമ്പിൽ ദുർബലങ്ങളായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും ധാരാളം ശക്തി

സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന കച്ചവടസംഘങ്ങളു�ടയും �താഴിൽ സംഘങ്ങളു�ടയും

�നതാക്കന്മാർസ്മൃതികളി�ല പല വ്യവസ്ഥക�ളയും പരസ്യമായിത്ത�ന്ന �വല്ലുവി

ളിച്ചു. ആ �വല്ലുവിളി�യ �നരിടാൻ കുലീനന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളു�ട ആവ

നാഴിയിലുള്ളഎല്ലാ ��ാകങ്ങളു�മടുത്തുപ�യാഗിക്കുകയും �ചയ്തു. കൃഷിക്കാ�രയും

അടിമക�ളയുംസ്വതന്ത്രന്മാരായ�ക�ത്താഴിൽസംഘക്കാ�രയും പണക്കാരായ

കച്ചവടക്കാ�രയും അവർ തങ്ങളു�ട എല്ലാ കഴിവുകളു�മടു�ത്തതിർക്കാൻ തുട

ങ്ങി.

3 സാമ്പത്തിക�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ ഒരു കാലത്ത് പ്ര�യാജനകരവും പു�രാഗമനപരവു

മായ ഒരുപങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യംഅവിതർക്കിതമാണ്. ഉത്പാദ

നവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ച�യഅവർ �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. തത്വശാസ്ത്രപരമായസത്യാ

�ന്വഷണ�ത്തഅവർ ഒരുയർന്ന നിലവാരത്തി�ലക്കു നയിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഒരു ഘട്ടം

കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴക്കും ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അവ�ര ഒരു പി

ന്തിരിപ്പൻ വർഗമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. �നയ്ത്ത്, ചായപ്പണി, �ചറുകിടയന്ത്രങ്ങൾ,

ഖനന�വല, ശില്പ�വല, �ലാഹപ്പണി മുതലായവ�യല്ലാം അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടതി�ന്റ

യുംസ്വത്തുംഅധികാരവുമുള്ളപുതിയ വർഗങ്ങൾആവിർഭവിച്ചതി�ന്റയുംഅർത്ഥം

അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങ�ള

വകവയ്ക്കാ�ത തങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യ�മധാവിത്വം ശാശ്വതമാ�ണന്നു വിശ്വസിക്കുക

യാണവർ �ചയ്തത്. അനാദിയും അവർണനീയവും സർവചരാചരങ്ങളു�ടയും മൂ

ലകാരണവുമായ ബ്രഹ്മ�മന്ന അജ്ഞാതശക്തിയു�ട തണലിലിരുന്നു�കാണ്ടവർ

ആത്മാവി�ന്റ നിത്യത�യപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയും യാഗങ്ങളും ബലികളും നടത്തി

�ക്കാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു.

ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഈ ചൂഷണങ്ങ�ള �ചറുക്കുക എന്നത് ചരിത്രത്തി

�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കടമയായിത്തീർന്നു. ആ കടമ നിറ�വറ്റ�പ്പടുകയും �ച

യ്തു.

ഒരുഭാഗത്ത് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ, മ�റ്റാരുഭാ

ഗത്ത് കച്ചവടക്കാരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ, �വ�റാരുഭാഗത്ത്

അടിമകളും ഉടമകളും തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങൾഇങ്ങ�നസമുദായത്തി�ലഎല്ലാത്ത

രം�വരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർച്ഛിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്. അടിമകൾ,

�ക�വലക്കാർ, �ചറുകിടക്കാരായസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാർ, വൻകിടക്കാരായകച്ചവട

ക്കാർ, രാജാക്കന്മാർഎന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായപലജനവിഭാഗങ്ങളുംബ്രാഹ്മ

ണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായിഅസംതൃപ്തിയും �വറുപ്പുംപ്രകടിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങിയി

രുന്നു. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വം അത്ര�മൽ ദുഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. �വരുദ്ധ്യങ്ങളും

കുഴപ്പങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് ഗൗതമബുദ്ധ

�ന�പ്പാ�ലയും വർദ്ധമാനമഹാവീര�ന�പ്പാ�ലയുമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഉയർന്നുവ

ന്നത്.
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4 �വദികത്വ�ത്ത �വല്ലുവിളിച്ച ചിന്തകന്മാർ

സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും പു

�രാഗമനപരമായ വലി�യാരു മു�ന്നറ്റ�ത്ത ഉത്ഘാടനം �ചയ്ത കാലഘട്ടമായി

രുന്നു അത്. ബുദ്ധനും മഹാവീരനും മാത്രമല്ല മറ്റ�നകം ദാർശനിക�നതാക്ക

ന്മാരും അക്കാലത്തുയർന്നുവരികയുണ്ടായി. ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്ത് അറുപത്തിരണ്ട്

വ്യത്യസ്ത തത്വശാസ്ത്രശാഖകളുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിര

സ്സ് മുണ്ഡനം �ചയ്യുകയും സ്വന്തം ശരീരത്തി�ന്മൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങ�ളൽപ്പി

ക്കുകയും ഉടുതുണി ബന്ധമില്ലാ�ത നഗ്നരായി നടന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുകയും �ചയ്ത

�യാഗിവര്യന്മാർ മുതൽ ലൗകിക സുഖങ്ങളിലാറാടിക്കളിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന സത്യ

ത്തി�ന്റ മുഖത്തു�നാക്കാൻ �ധര്യ�പ്പട്ട സന്യാസിമാർ വ�രയുള്ള വിവിധതര

ക്കാരായ ചിന്തകന്മാരാണ് അവയ്ക്ക് രൂപം �കാടുത്തത്. അവയിൽ മിക്കതും ഭൗ

തികവാദപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രകൃതി�യയും പ്രപഞ്ച�ത്തയും �നാ

ക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്. അജിത�കശകംബളൻ, മഖില�ഗാശാലൻ മുതലായ

നിരീശ്വരവാദികളു�ട ചിന്തകളും ഉപ�ദശങ്ങളും സമുദായത്തിൽ വമ്പിച്ച �കാ

ളിളക്കങ്ങളുണ്ടാക്കി. അക്കാലത്ത് സമുദായത്തിൽ ബഹുമാന്യത �നടിയ ചില

ദാർശനികന്മാ�രപ്പറ്റി �കാസലരാജാവായ പ്ര�സനജിത്ത് ഒരിക്കൽ ബുദ്ധ�നാടു

�നരിട്ടു പറഞ്ഞത് രാഹുൽസാംകൃത്യായൻ ത�ന്റ ‘വിശ്വദർശനങ്ങ’ളിൽ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നു:

‘അല്ല�യാ ഗൗതമാ, ശ്രവണബ്രാഹ്മണസംഘത്തി�ന്റ അധിപരും ഗണാധിപതി

കളും ഗണാചാര്യന്മാരും പ്രസിദ്ധ യശഃസ്വികളും തീർത്ഥങ്കരന്മാരും നിരവധി ജന

ങ്ങളാൽ സമ്മാനിതരുമായ പൂർണകാശ്യപൻ, മഖില�ഗാശാലൻ, നിഗണ്ഠനാത

പുത്തൻ, സഞ്ജയ �വലഠിപുത്തൻ, പ്രക്രുധകാത്യായനൻ, അജിത�കശകംബളൻ

എന്നിവർ �പാലും തങ്ങളു�ട പരമമായജ്ഞാന�ത്തക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നില്ല.

പി�ന്നയു�ണ്ടാ അല്പവയസ്കനും പുതുതായി പ്രവർഗ്ഗ്യ (സന്യാസം) സ്വീകരിച്ചആളു

മായ ഗൗതമ�നപ്പറ്റി ആ�രങ്കിലും അ�ന്വഷിക്കുന്നു!.’

പ്ര�സനജിത്ത് �പടി�പ്പടുത്തിയതു�പാ�ലയല്ല സംഭവിച്ചത്. ഗൗതമബുദ്ധൻ

ത�ന്റ സമകാലീനനായ മ�റ്റതു ദാർശനിക�നക്കാളുമധികം പ്രശസ്തിയാർജിച്ചു.

രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറുസംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയിരമായിരം ആളുകൾഅ�ദ്ദ

ഹ�ത്തഅ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

ഗൗതമൻ, മഹാവീരൻ എന്നിവരു�ട കാലത്തും അതിനുമുമ്പും ബ്രാഹ്മണരു

�ടതത്വശാസ്ത്ര�ത്തയുംഅവരു�ടസാമ്പത്തിക�മധാവിത്വ�ത്തത�ന്നയുംഎതിർ

ത്ത മ�റ്റത്ര�യാ ചിന്തകന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ,അവരു�ട ചിന്തകൾബഹുജ

നങ്ങൾക്കിടയിൽ �വണ്ടത്ര പരന്നുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.ബുദ്ധനും മഹാവീരനു

മാണ്ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായപ്ര�ക്ഷാഭ�ത്തഒരുബഹുജനപ്രസ്ഥാ

നമാക്കി മാറ്റിയത്. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തിൻ കീഴിൽ നിലനിന്നു�പാന്നിരുന്ന

യാഗം, ജന്തുബലി തുടങ്ങിയ മതചടങ്ങുകൾ മാത്രമല്ല, വർണ �മധാവിത്വം ത�ന്ന

�ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാർ അടിമകൾ തുടങ്ങി പണക്കാരായ കച്ച

വടക്കാർ വ�രയുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾആ�വശ�ത്താടും ഉത്സാഹ�ത്താടും

കൂടിഈപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പിന്നിലണിനിരന്നു. �
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�ജനന്മാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്. �ദവത്തിനു യാ�താരുസ്ഥാനവും നൽകാ

�തത�ന്ന പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളറിയാനും പരിപൂർണതയി�ലത്തി�ച്ചരാനും കഴിയു

�മന്നാണവരു�ടഅഭിപ്രായം.

എന്നാൽ, തീർത്ഥങ്കരന്മാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന പ്രവാചകൻമാ�ര

അവരാരാധിക്കുന്നു. സ്വപ്രയത്നം �കാണ്ട് എല്ലാത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും

വിമുക്തരായ മഹാത്മാക്കളാണ് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ. തീർത്ഥങ്കരന്മാ�ര�പ്പാ�ലത

�ന്ന ഏതു മനുഷ്യനും �വണ�മങ്കിൽ സ്വപ്രയത്നം�കാണ്ട് �കവലജ്ഞാനവും

�കവലാനന്ദവും �നടാൻ കഴിയും. സ്വന്തം പ്രയത്നം�കാണ്ടു പൂർണത �നടാൻ

കഴിയു�മന്നഈ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം �ജനദർശനത്തി�ന്റ അഭിവാജ്യഘടകമാ

ണ്.

�ജനന്മാർ തങ്ങളു�ട അവസാന�ത്ത (അ�ല്ലങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാമ

�ത്ത) തീർത്ഥങ്കരനായിട്ടാണ് വർദ്ധമാനമഹാവീര�ന കണക്കാക്കുന്നത്. വർ

ദ്ധമാന�ന്റ �താട്ടു മുൻഗാമി ക്രി.മു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തി

മൂന്നാമ�ത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ പാർശ്വനാഥനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനു

യായികളായ നിഗന്ധന്മാർ ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ധാരാളം സ്വാധീനശക്തിയു

ണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുശക്തവിഭാഗമായിരുന്നു. അവരു�ടയിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന

പഴയ തത്വങ്ങ�ളയും പഴയ വിശ്വാസങ്ങ�ളയും പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതിക്കനുസ

രിച്ചു പരിഷ്കരിക്കുകയും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും മാത്രമാണ് മഹാവീരൻ �ചയ്ത

ത്.

വർദ്ധമാനൻ വി�ദഹത്തി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ �വശാലിയിൽ ഒരു ക്ഷ

ത്രിയ�ഗാത്രത്തലവനായ സിദ്ധാർത്ഥ�ന്റ പുത്രനായി ക്രി. മു. 504-ൽ ജനിച്ചു.

ബാല്യകാലത്ത് ഒരു രാജകുമാരന് �ക�യ്യത്താവുന്ന എല്ലാ സുഖ�ഭാഗങ്ങളും

അ�ദ്ദഹ�ത്തഅനുഗ്രഹിച്ചു. യൗവനകാലത്ത് വിവിധങ്ങളായ ലൗകികവ്യവഹാര

ങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, 28-ാമ�ത്ത വയസ്സായ�പ്പാൾ �പ�ട്ടന്ന് അ�ദ്ദഹ

�ത്തആത്മീയജീവിതംആകർഷിച്ചു. ഒരു പന്തീരാണ്ടുകാലംഅ�ദ്ദഹംസത്യ�ത്ത

അ�ന്വഷിച്ചു ചുറ്റിത്തിരിയുകയുംകടുത്തതപശ്ചര്യകളനുഷ്ഠിക്കുകയും �ചയ്തു. ഒടുവില

�ദ്ദഹത്തിനു �വളിച്ചം കിട്ടി. അ�ദ്ദഹം തീർത്ഥങ്കരനായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. അതു

മുതൽക്ക് മരണംവ�രഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റ�ജനദർശനസിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്നു.
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1 പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യം

�ജനദർശനമനുസരിച്ചുപ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള �മാത്തത്തിൽരണ്ടായിതരം

തിരിക്കാം: ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും. രണ്ടും ശാശ്വതമാണ്. രണ്ടും സ്വത

ന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, രണ്ടുംപരസ്പരംബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. ഓ�രാ ജീ

വിയുംഓ�രാആത്മാവാണ്. പ�ക്ഷ,ആത്മാവിന് ജീവനില്ലാത്തപദാർത്ഥവുമായി

ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാ�ണ്ട നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ. അതു�കാണ്ട് ജീവ�ന അ�ല്ലങ്കിൽ

ആത്മാവി�ന മനസ്സിലാക്കണ�മങ്കിൽഅജീവപദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടത

രത്തിൽ അതി�ന പരി�ശാധിക്കണം. അതു�പാ�ലത�ന്ന ജീവനുമായി, അ�ല്ല

ങ്കിൽ ആത്മാവുമായി ബന്ധ�പ്പടു�മ്പാ�ഴ അജീവപദാർത്ഥങ്ങ�ള ശരിക്കു മനസ്സി

ലാക്കാൻകഴിയൂ.

അജീവങ്ങ�ള, അ�ല്ലങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങ�ള, ഭൗതികപദാർ

ത്ഥം (അ�ല്ലങ്കിൽ പുദ്ഗലം), കാലം, സ്ഥലം, ധർമ്മം, അധർമ്മം എന്നിങ്ങ�ന

അഞ്ചായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. അ�പ്പാൾ �ജനദർശനമനുസരിച്ച് അജീവ

പദാർത്ഥങ്ങ�ളന്നു�വച്ചാൽ�വറും ഭൗതികവസ്തുക്കൾമാത്രമല്ലകാല�ദശാദികളും

അവയിലുൾ�പ്പടുന്നു. ചലനം, നിശ്ചലത എന്നീ അവസ്ഥകൾക്കാണ് ധർമ്മാധർ

മ്മങ്ങ�ളന്നു പറയുന്നത്. പുദ്ഗലത്തി�ന്റ ഏറ്റവും �ചറിയ ഘടകത്തിന് പരമാണു

എന്നുപറയുന്നു. ര�ണ്ടാ അതിലധിക�മാ പരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്ന് സംഘട

ങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ സ്കന്ധങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. നമ്മു�ട ശരീരവും പ്രകൃതിയിൽ കാണ

�പ്പടുന്ന വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഇങ്ങ�ന ഭൗതികപരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായ

വയാണ്. മനസ്സ്, ശ്വാസം, ശബ്ദം മുതലായവയ്ക്ക് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന്

�വറിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന് സ്പർശം, രുചി, ഗന്ധം,

നിറം എന്നിങ്ങ�ന നാലു ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങൾ പരമാണുക്കളിലും കാ

ണാം; പരമാണുക്കൾ �ചർന്നുണ്ടായ വസ്തുക്കളിലും കാണാം. പദാർത്ഥമില്ലാ�ത

ഗുണമില്ല; ഗുണമില്ലാ�ത പദാർത്ഥവുമില്ല. പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസ�പ്പ

ട്ടതാണ് ഗുണം എന്നആത്മീയവാദികളു�ട നിലപാടി�ന �ജനന്മാർ എതിർക്കു

ന്നു.

2 സ്ഥിരതയും മാറ്റവും

പരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായതും ഗുണങ്ങ�ളാടു കൂടിയതുമായ വസ്തുക്കൾക്ക്

ദാർശനികഭാഷയിൽ ദ്രവ്യങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നു. ഓ�രാ ദ്രവ്യത്തിലും രണ്ടുതരത്തി

ലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. സ്ഥിരമായ സ്വഭാവങ്ങളും യാദൃശ്ചികമായ സ്വഭാവങ്ങളും.

ദ്രവ്യം നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം സ്ഥിരമായ സ്വഭാവങ്ങളും അതിൽ നില

നിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ആത്മാവി�ന്റസ്ഥിരമായ സ്വഭാവമാണ് �ബാധം.

യാദൃശ്ചികമായ സ്വഭാവങ്ങൾ വരികയും �പാവുകയും �ചയ്യുന്നു. ദുഃഖം, സുഖം മു

തലായവ യാദൃശ്ചികസ്വഭാവങ്ങളാണ്. ഈ യാദൃശ്ചികസ്വഭാവങ്ങളു�ട ഫലമാ

യിട്ടാണ് ദ്രവ്യത്തിനും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. സ്ഥിരമായ സ്വഭാവത്തിനു ഗുണം എന്നും

യാദൃശ്ചികമായസ്വഭാവത്തിനുപര്യയംഎന്നുംപറയുന്നു. ഓ�രാ ദ്രവ്യത്തിനുംഗുണ

മുണ്ട്, പര്യയവുമുണ്ട്. ഗുണത്തിന് മാറ്റമില്ല, പര്യയത്തിനു മാറ്റവുമുണ്ട്. ഇതിൻ ഫല

മായി ഓ�രാ ദ്രവ്യത്തിനും സ്ഥിരതയുണ്ട്, മാറ്റമുണ്ട്. സ്ഥിരമായ ഗുണം നിലനിൽ

ക്കത്ത�ന്നവസ്തുക്കൾ മാറുകയും വളരുകയും �ചയ്യുന്നു. �പാതു�വയുള്ളചില ഗുണ

ങ്ങൾകാണു�മ്പാൾ, പഴയതും പുതിയതും ഒ�ര വസ്തുവി�ന്റരൂപങ്ങളാ�ണന്നുനാം
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പറയുന്നു. അ�ത സമയത്തുത�ന്ന, പഴയതും പുതിയതും ഒന്നാ�ണന്നു പറയാൻ

നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങ�ന സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ബ്രഹ്മമുണ്ട് എന്ന

വാദ�ത്തയും മാറ്റമില്ലാത്ത യാ�താന്നുമില്ല എന്ന വാദ�ത്തയും �ജനന്മാർ അം

ഗീകരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു വാദങ്ങളും ഏകപക്ഷീയമാ�ണന്നാണ് അവരു�ട അഭിപ്രാ

യം.

പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശകലനത്തിൽ ഒരുതരം ആ�പക്ഷികത്വ�ത്ത

യാണ് �ജനന്മാർ അവലംബിക്കുന്നത്. ഏ�തങ്കിലു�മാരു വസ്തു�വപ്പറ്റിയുള്ള

നമ്മു�ട അഭിപ്രായം ഒരു പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ഒരു പ്ര�ത്യക വീക്ഷ

ണ�കാണത്തിൽ നിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ ശരിയായിരിക്കാം. മ�റ്റാരു പരിതഃ

സ്ഥിതിയിൽ മ�റ്റാരു വീക്ഷണ�കാണത്തിൽ നിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ അതു �ത

റ്റായിരിക്കും. ഈ തത്വ�ത്ത വ്യക്തമാക്കാൻ �വണ്ടി �ജനന്മാർ ആനയു�ട

യും കുരുടന്മാരു�ടയും കഥ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഒരു കുരുടൻ ആനയു�ട കാൽപിടി

ച്ചു �നാക്കി. മ�റ്റാരു കുരുടൻ �ചവിപിടിച്ചു �നാക്കി. മൂന്നാമത്തവൻ വാൽ

�താട്ടു �നാക്കി. ആന തൂണു�പാ�ലയാ�ണന്നും മുറം �പാ�ലയാ�ണന്നും ചൂൽ

�പാ�ലയാ�ണന്നും അവർ താന്താങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതു�പാ�ല അഭിപ്രാ

യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഓ�രാ കുരുടൻ പറഞ്ഞതിലും സത്യത്തി�ന്റ അംശമുണ്ട്.

അയാളു�ട ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ അതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, പൂർണമായ

സത്യമല്ല, ഇതു�പാ�ലത�ന്നയാണ് പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ദാർശനികന്മാരു�ട

നിഗമനങ്ങളും.

3 സ്യാദ്വാദം

എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളയും ‘ഉണ്ടാവുകയും �ചയ്യാം; ഇല്ലാതിരിക്കുകയും �ചയ്യാം’

എന്ന വി�ശഷണ�ത്താടുകൂടി മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന�ജനദാർശനികന്മാരു�ട

ഈവാദം ‘സ്യാദ്വാദം’ എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. സ്യാദ്വാദത്തി�ന്റ ഏഴവ

യവങ്ങൾതാ�ഴപറയുന്നവയാണ്:

1. ഉ�ണ്ടാ? ഉണ്ടാവാം (സ്യാദ് അസ്തി).

2. ഇ�ല്ല? ഇല്ലാ�തയുമാവാം (സ്യാദ് നാസ്തി).

3. ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു�ണ്ടാ? ഉണ്ടായിരിക്കുകയും

ഇല്ലാതിരിക്കുകയും �ചയ്യാം (സ്യാദസ്തി ചനാസ്തിച).

4. ഉണ്ടാവാ�മന്നതി�നപ്പറ്റി എന്തുപറയണം? ഇല്ല, ഉണ്ടാവാ�മന്നു പറയുക

സാദ്ധ്യമല്ല.

5. ഉണ്ടാവാ�മന്നത് വക്തവ്യമാ�ണാ? ഉണ്ടാവാ�മന്നത് അവക്തവ്യമാണ്.

6. ഇല്ലാതാവാ�മന്നത് വക്തവ്യമാ�ണാ? അല്ല, ഇല്ലാതാവാ�മന്നത് അവക്ത

വ്യമാണ്.

7. ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും �ചയ്യാ�മന്നത് വക്തവ്യമാ�ണാ? അല്ല,

ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും �ചയ്യാ�മന്നത് അവക്തവ്യമാണ്.

ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാക്കാം. ഒരു ഘടത്തി�ന്റ സത്ത�യക്കുറിച്ച്

�ചാദിച്ചാൽഏഴുതരത്തിലുള്ളമറുപടികൾലഭിക്കും.

1. ഘടം ഇവി�ടയു�ണ്ടാ? ഉണ്ടാകാം (സ്യാദ്സ്തി)

2. ഘടം ഇവി�ടയി�ല്ല? ഇല്ലാ�തയുമാവാം (സ്യാദ്നാസ്തി)
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3. ഘടം ഇവി�ട ഉണ്ടായിരിക്കുക�യാ ഇല്ലായിരിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നു�ണ്ടാ?

ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും �ചയ്യാം (സ്യാദ് അസ്തി ച നാസ്തി ച).

4. ഉണ്ടാവാ�മന്നു പറയാ�മാ? ഇല്ല, ഉണ്ടാവാ�മന്നതുഅവക്തവ്യമാണ്.

5. ഘടം ഇവി�ട ഉണ്ടാവാ�മന്നു പറയാ�മാ? ഇല്ല, ഘടം ഇവി�ട ഉണ്ടാവാ�മ

ന്നു പറയുകസാദ്ധ്യമല്ല.

6. ഘടം ഇവി�ട ഉണ്ടായിരിക്കുകയി�ല്ലന്നു പറയാ�മാ? ഇല്ല, ഘടം ഇവി�ട

ഉണ്ടായിരിക്കുകയി�ല്ലന്നു പറയുകസാദ്ധ്യമല്ല.

7. ഘടം ഇവി�ട ഉണ്ടാവുകയും �ചയ്യാം, ഇല്ലാതിരിക്കുകയും �ചയ്യാം എന്നു പറ

യുകസാദ്ധ്യമാ�ണാ? അല്ല, ഘടം ഇവി�ട ഉണ്ടാവുകയും �ചയ്യാം ഇല്ലാതിരി

ക്കുകയും �ചയ്യാം എന്നുപറയുകസാദ്ധ്യമല്ല.

ചുരുക്കമിതാണ്: ഒരു വസ്തു ഒരു പ്ര�ത്യക കാലത്തിലും രൂപത്തിലുംസ്ഥലത്തിലും

നിലനിൽക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, വസ്തു നിലനിൽക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന അതില്ലാതാവുകയും

�ചയ്യുന്നു. എന്നു�വച്ചാൽഅത്അനവരതം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവവുംഅഭാ

വവുംഅടങ്ങിയപ്രപഞ്ചംചലനാത്മകമ�ത്ര.

4 ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം

പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായജ്ഞാനം (സമ്യക്ജ്ഞാനം) അതിപ്രധാനമായ

ഒരാവശ്യമാണ്. പ�ക്ഷ, എന്തിനാണ്ജ്ഞാനം? ജ്ഞാനംജ്ഞാനത്തിനു�വണ്ടി

യുള്ളതല്ല. ശരിയായജ്ഞാനം ശരിയായ ജീവിതനിർവഹണത്തിനു (സമ്യക്ചരി

തം) �വണ്ടിയുള്ളതാണ്. സമ്യക്ചരിതമാക�ട്ട പരിപൂർണതയി�ലക്കുള്ള മനുഷ്യാ

ത്മാവി�ന്റ പു�രാഗതി�യ തടയുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും �മാചനം �നടുന്നതിനു

�വണ്ടിയുമാണ്.

കാമം, �ക്രാധം, �ലാഭം മുതലായ ദുർവികാരങ്ങൾബന്ധങ്ങൾക്കുകാരണമാ

യിത്തീരുന്നു. ഈ ദുർവികാരങ്ങളാക�ട്ട, അജ്ഞതയിൽ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്.

അജ്ഞത�യജ്ഞാനം �കാ�ണ്ടനീക്കം �ചയ്യാനാവൂ. ഇതാണ്യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത

പ്പറ്റിയുള്ള സമ്യക്ജ്ഞാനത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം. സമ്യക്ചരിത�മന്നു�വച്ചാൽ നന്മ

�ചയ്യലും തിന്മയിൽ നിന്നകന്നു നിൽക്കലുമാണ്. നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കു

ന്നതിനു�വണ്ടി �ജനന്മാർ അഹിംസ, സത്യം, അ�സ്തയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്ര

ഹംഎന്നീഅഞ്ചുവ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇവയിൽഅഹിംസയ്ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം

പ്രാധാന്യംനൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ �ദവവിശ്വാസികൾ�ക്ക സാധി

ക്കൂ എന്ന അഭിപ്രായ�ത്താട് �ജനന്മാർ �യാജിക്കുന്നില്ല. അവരു�ട അഭിപ്രാ

യത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഘടനയിൽ �ദവത്തിനും മറ്റു അമാനുഷശക്തികൾ

ക്കും യാ�താരുസ്ഥാനവുമില്ല. സമ്യക്ജ്ഞാനത്തിന് സമ്യക്ദർശനമാണാവശ്യം.

എന്നുവച്ചാൽ, സർവജ്ഞരും മുക്തന്മാരുമായ തീർത്ഥങ്കരന്മാരു�ട തത്വങ്ങ�ളശ്ര

ദ്ധ�യാടുകൂടി പഠിക്കണം. അതാണ് സ്വപ്രയത്നം �കാണ്ട് �മാചനം �നടാനുള്ള

ആദ്യ�ത്തപടി.

ഇങ്ങ�ന സമ്യക്ദർശനം, സമ്യക്ജ്ഞാനം, സമ്യക്ചരിതം ഇവ മൂന്നും �ജ

നദർശനത്തി�ന്റഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാണ്. �
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ശാക്യ�നതാവായശു�ദ്ധാദന�ന്റപുത്രനായി ഇന്ന�ത്ത �നപ്പാളി�ന്റഅതിർത്തി

യിലുള്ള ലുംബിനി വനത്തിൽ ക്രി. മു. 567-ൽ ഗൗതമബുദ്ധൻ ജനിച്ചു. കപിലവസ്തു

വിൽ രാജ്യഭാരം നടത്തി�പ്പാന്ന ശു�ദ്ധാദനൻ ത�ന്റ പുത്ര�ന രാ�ജാചിതമായ

എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങ�ളാടും കൂടി വളർത്തി. പ�ക്ഷ, �കാട്ടാരത്തി�ല സുഖ�ഭാ

ഗങ്ങൾ ഗൗതമ�ന തൃപ്തി�പ്പടുത്തിയില്ല. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ദുഃഖങ്ങളും �വദനകളും മര

ണങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹ�ത്തഅസംതൃപ്തനാക്കി. 29-ാമ�ത്തവയസിൽഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റ

അരമന�യയും പ്രിയ�പ്പട്ട ഭാര്യ�യയും ഒരു വയസ്സു മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടി�യയും

എല്ലാമു�പക്ഷിച്ച് ഒരു സന്യാസിയായി മാറി. ദുഃഖങ്ങളു�ട കാരണവും അവയിൽ

നിന്നു �മാചനം �നടാനുള്ള മാർഗ്ഗവും അ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം പ�ലടത്തും

ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു. ഏഴു�കാല്ലക്കാലം സ്വന്തം ശരീര�ത്ത പലവിധത്തിലും പീഡിപ്പി

ച്ചു�കാണ്ട് �യാഗാഭ്യാസങ്ങളും തപശ്ചര്യകളും നടത്തി. ശരീരപീഡനം �കാണ്ട്

അ�ദ്ദഹത്തിന് ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നതു�കാണ്ട് ഗു

ണമി�ല്ലന്ന് �ബാദ്ധ്യമായ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വീണ്ടും കു�റക്കാലം

സത്യമ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ടു ചുറ്റിത്തിരിയുകയും ധ്യാനിക്കുകയും �ചയ്തു. ഒടുവില�ദ്ദഹ

ത്തിന്ജ്ഞാ�നാദയമുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹം ബുദ്ധനായി. അതിനു�ശഷം 79-ാമ�ത്ത

വയസ്സിൽ മഹാപരിനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്നതുവ�രയും അ�ദ്ദഹം രാജ്യത്തി�ന്റ

വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട് ത�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

1 ആര്യസത്യങ്ങൾ

പര�ലാകത്തിൽ സുഖം �നടാനല്ല, ഇഹ�ലാകത്തി�ല ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു �മാച

നം �നടാനാണ് ബുദ്ധൻ ജനങ്ങ�ള ഉപ�ദശിച്ചത്. ദുഃഖങ്ങളു�ടയും കഷ്ടപ്പാടുകളു

�ടയും �ന�ര കണ്ണടച്ചതു�കാണ്ട് പ്ര�യാജനമില്ല. അവ നിലനിൽക്കുന്നു. ജീവിതം

ദുഃഖങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞതാണ്. പ�ക്ഷ, ബുദ്ധൻ ഒരു നിരാശാവാദിയായിരു

ന്നില്ല. ദുഃഖങ്ങളു�ണ്ടന്നുമാത്രമല്ല, ആ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാൻ കഴിയു

�മന്നുംഅ�ദ്ദഹംപ്രഖ്യാപിച്ചു.

ദുഃഖത്തി�ന്റയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ച്ബുദ്ധൻപറയുന്നു:

83
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‘ജനനം ത�ന്ന ദുഃഖമാണ്. വാർദ്ധക്യവും, മരണവും, �ശാകം, �രാദനം, മനസ്സി�ന്റ

അസ്വാസ്ഥ്യം, പരിഭ്രാന്തി എന്നിവയും ദുഃഖമാണ്. അപ്രിയമായതി�നാടുള്ള �ചർ

ച്ച, പ്രിയമായതിൽ നിന്നുള്ള �വർപാട്, ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ലഭ്യമല്ലാത്ത വസ്തു ഇ�ത

ല്ലാം ദുഃഖമാകുന്നു.

തൃഷ്ണയാണ് ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണം. �ഭാഗതൃഷ്ണ, ഭാവതൃഷ്ണ, വിഭവതൃഷ്ണ എന്നിവ

അതിലുൾ�പ്പടുന്നു. ദുഃഖമവസാനിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽതൃഷ്ണയില്ലാതാവണം. തൃഷ്ണ�യ

നി�രാധിക്കുന്നതിനാണ് ദുഃഖനി�രാധന�മന്നു പറയുന്നത്. ദുഃഖ�ത്ത നി�രാധി

ക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? അതിയായ കാമസുഖവും അതിയായ ശരീരപീഡനവും

രണ്ടും പറ്റില്ല. രണ്ടിനുമിടയിലുള്ള മധ്യമമാർഗ്ഗ�ത്തയാണ് ബുദ്ധൻ അംഗീകരി

ച്ചത്. ശരിയായ വീക്ഷണം, ശരിയായ സങ്കല്പം, ശരിയായ കർമം, ശരിയായ

വാക്ക്, ശരിയായ ജീവിതം, ശരിയായ പരിശ്രമം, ശരിയായ സ്മരണ, ശരിയായ

സമാധി എന്നിവയടങ്ങുന്നസുപ്രസിദ്ധമായ അഷ്ടാംഗ മാർഗമാണ് ആ മധ്യമമാർ

ഗം.

ദുഃഖം നിലനിൽക്കുന്നു; ദുഃഖത്തിനു കാരണമുണ്ട്; ദുഃഖം മാറ്റാൻ കഴിയും; ദുഃ

ഖം മാറ്റാനുള്ള അഷ്ടാംഗമാർഗം — ഇവ�യ നാല് ആര്യസത്യങ്ങൾ എന്നുപറയു

ന്നു.

2 പ്രതീത്യസമുല്പാദം

ദുഃഖങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, എല്ലാറ്റിനും അവയു�ടതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. തന്നത്താൻ

യാ�താന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. �ലാകത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും കാര്യകാരണങ്ങ

ളാൽ ബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. കാരണമില്ലാ�ത കാര്യമില്ല. വിത്തിൽ നിന്നു മരമുണ്ടാ

കുന്നു. മരം വിത്തി�ന്റ പരിണാമഫലമ�ല്ലന്നും വിത്തിൽ ത�ന്നയടങ്ങിയ മരത്തി

�ന്റ ആത്മപ്രകാശമാ�ണന്നുമുള്ള അഭിപ്രായ�ത്താട് ബുദ്ധൻ �യാജിക്കുന്നില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വസ്തുവി�ന്റ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് മ�റ്റാ

രുവസ്തുവുണ്ടാകുന്നത്. പൂർവസംഭവങ്ങളു�ടഅനിവാര്യഫലമാണ് വർത്തമാനസം

ഭവങ്ങൾ. ഒന്നി�ന്റവിനാശത്തിൽനിന്ന് മ�റ്റാന്നുണ്ടാകുന്നുഎന്നഈതത്വത്തിന്

ബുദ്ധദർശനത്തിൽ ‘പ്രതീത്യസമുല്പാദം’ എന്നാണു പറയുന്നത്. ജഗത്തി�ന്റ പരി

ണാമ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ തത്വ�ത്ത വിവരിച്ചു�കാണ്ട് രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ

എഴുതുന്നു:

‘ഓ�രാ ഉല്പാദനത്തിനും ഒരു പ്രത്യയമുണ്ടായിരിക്കും. പ്രത്യയവും �ഹതു (കാര

ണം)വും സമാനാർത്ഥ പദങ്ങളാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ദാർശനികൻ

മാർ �ഹതുഅ�ല്ലങ്കിൽകാരണംഎന്നപദത്തിനുകല്പിക്കുന്നഅർത്ഥമല്ലബുദ്ധൻ

പ്രത്യയപദത്തിനു കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉല്പാദം എന്നതി�ന്റ

അർത്ഥം പിന്നീടുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പാദം —അതായത്, ഒന്ന് പിന്നിടുക�യാ

നശിച്ചു�പാകുക�യാ �ചയ്തതിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നുണ്ടാവുക—എന്നാകുന്നു.

ഒരു വസ്തു�വാസംഭവ�മാ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പുള്ളഅടുത്തക്ഷണംവ�ര ലുപ്തമായി

കാണ�പ്പടുന്ന ഒന്നി�നയാണ് ബുദ്ധൻ പ്രത്യയ�മന്നുപറയുന്ന �ഹതുവായി കണ

ക്കാക്കുന്നത്. പ്രതീത്യസമുല്പാദം കാര്യകാരണനിയമ�ത്ത അവിച്ഛിന്നമായിട്ടല്ല,

പ്രത്യുത, ഒരു വിച്ഛിന്നപ്രവാഹമായിട്ടാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്. പ്രതീത്യസമുല്പാദത്തി

�ന്റപ്രസ്തുതവിച്ഛിന്നപ്രവാഹ�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ്പിന്നീട് നാഗാർജു

നൻത�ന്റശൂന്യവാദ�ത്തവികസിപ്പിച്ചത്.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VI 85

3 ക്ഷണികവാദം

ഒരുഭാഗത്ത്, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മ�റ്റാന്നി�നയും ആശ്രയിക്കാ�ത

ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന വാദ�ത്തയും മറുഭാഗത്ത്, നിലനിൽക്കുന്ന

�തല്ലാം നശിക്കും എന്ന വാദ�ത്തയും ബുദ്ധൻ നി�ഷധിക്കുന്നു. നടുവിലുള്ള വീക്ഷ

ണഗതിയാണ�ദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നുവച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന�തല്ലാം നില

നിൽക്കുന്നു; പ�ക്ഷ,അവമറ്റുചിലതി�നആശ്രയിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് ചിലകാരണങ്ങ

ളുണ്ട്; അവ മറ്റുചിലതി�ന്റ കാര്യങ്ങളാണ്; �വ�റ ചിലതി�ന്റ കാരണങ്ങളായിത്തീ

രുകയും �ചയ്യുന്നു. നിര�പക്ഷമായ യാ�താന്നുമില്ല. ഒരു �ചാദ്യത്തിനു മറുപടിയാ

യിബുദ്ധൻഇങ്ങ�നപറഞ്ഞതായികാണുന്നു:

‘നിര�പക്ഷമായ ഒന്നാണ് �കവലത്വം എന്നതു�കാണ്ട് വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള�തങ്കിൽ

അതി�ന്റ സത്ത�യ അറിയ�പ്പട്ട യാ�താരു �ഹതുവാദരീതി�കാണ്ടും സ്ഥാപി

ക്കുക സാധ്യമല്ല. മറ്റു വസ്തുക്ക�ളാടു നിരാ�പക്ഷമായ വല്ലതിനും സത്തയു�ണ്ടന്നു

നമുക്ക് എങ്ങ�ന അറിയാം? നാം അറിയുന്നഈ പ്രപഞ്ചം മുഴു�ക്ക പരസ്പരബ

ന്ധങ്ങളു�ട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. നിര�പക്ഷമായ�താ ആകാവുന്ന�താ ആയ

യാ�താന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ’.

ബൗദ്ധദർശനമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലടങ്ങിയ സർവ ചരാചരങ്ങ�ളയും സ്കന്ധം,

ആയതനം, ധാതു എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. രൂപം (മഹാഭൂതങ്ങൾ),

�വദനം (സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ), സംജ്ഞ (�ബാധം), സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം

(�ചതന അ�ല്ലങ്കിൽ മനസ്സ്) ഇങ്ങ�ന അഞ്ചു സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. സംജ്ഞ, �വ

ദനം, വിജ്ഞാനം എന്നിവ പദാർത്ഥത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാണ്. രൂ

പത്തി�ന്റ അ�ല്ലങ്കിൽ മഹാഭൂതങ്ങളു�ട സമ്പർക്കം �കാണ്ടു മാത്രമാണവയു

ണ്ടാകുന്നത്. ഭൂമി, �വള്ളം, അഗ്നി, വായു എന്നിങ്ങ�ന നാലു ഭൂതങ്ങ�ള മാ

ത്ര�മ ബുദ്ധൻ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക�ലാകവും നമ്മു�ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളും

നമ്മു�ട ശരീരങ്ങളു�മല്ലാം ഈ നാലു ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. ചക്ഷു

സ്സ്, �ശ്രാതം, ഘ്രാണം, ജിഹ്വ, ശരീരം, മനസ് എന്നിങ്ങ�ന ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങ

ളും അവയു�ട വിഷയങ്ങളായ രൂപം, ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം, ധർമം

എന്നിവയും കൂടി ആ�ക പന്ത്രണ്ട് ആയതനങ്ങളുണ്ട്. ധാതുക്കൾ, പതി�ന�ട്ട

ണ്ണമുണ്ട്: ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആറ് വിഷയങ്ങളും ആ വിഷയങ്ങളു�ട സമ്പർക്ക

ത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആറ് വിജ്ഞാനങ്ങളും (ഛക്ഷുർവിജ്ഞാനം, �ശ്രാതാ

വിജ്ഞാനം, ഘ്രാണവിജ്ഞാനം, ജീഹ്വാവിജ്ഞാനം, ശരീരവിജ്ഞാനം, മ�നാ

വിജ്ഞാനം) അവയിലുൾ�പ്പടുന്നു. ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ഈ മൗലി

കഘടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ല സർവചരാചരങ്ങളും ആവിർഭവിച്ച

ത്.

ഇവ�യാന്നും ത�ന്ന നിത്യ�മാ ശാശ്വത�മാ അല്ല. എല്ലാം അനിത്യമാണ്.

ക്ഷണികമാണ്. �ലാകത്തിൽയാ�താന്നുംത�ന്നസ്ഥിരമ�ല്ലന്നുംഎല്ലാംഅനുനി

മിഷം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും ബുദ്ധൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പ്ര

സ്താവിച്ചതായിധർമപദം �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു:

‘നിലനിൽക്കുന്ന�തല്ലാം ചില സവി�ശഷകാരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപാധികളിൽ

നിന്നുമാണുണ്ടായിട്ടുള്ള�തന്നും എല്ലാവിധത്തിലും അവ അനിത്യങ്ങളാ�ണന്നും

മനസ്സിലാക്കുക. നിത്യമായി�ത്താന്നുന്നത് നശിക്കും! ഉയർച്ചയി�ലത്തിയത് വീ

ണ്ടും താഴും; കൂടി�ച്ചരുന്നത് വീണ്ടും അകലും; ജനനമു�ള്ളടത്തു മരണം വരും’.
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എല്ലാറ്റിനും ഉത്ഭവവും നാശവുമുണ്ട്. ഭാവത്തി�ന്റയുംഅഭാവത്തി�ന്റയുംഅവിരാമ

മായ പ്രവാഹമാണ് ജീവിതം. ചലനത്തിൻ�റയും മാറ്റത്തിൻ�റയും അനുക്രമമായ

പ്രവാഹം പല�പ്പാഴും അഭിന്നതയു�ടയും മാറ്റമില്ലായ്മയു�ടയും പ്രതീതിയുണ്ടാക്കി

�യന്നുവരും. ഉദാഹരണത്തിന്, പുഴ ഒഴുകുന്നതു �നാക്കുക. �വള്ളം ഇടതടവില്ലാ

�ത ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ഒ�ര പുഴ രണ്ടുപ്രാവശ്യം കട

ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുപറയുന്നത്. എന്നിട്ടും പുഴ അങ്ങ�നത�ന്ന നിൽക്കുന്നതാ

യി നമുക്കു �താന്നുന്നു. തീ കത്തുന്നതു �നാക്കുക. ജ്വലിക്കുന്ന തീനാളം അനുനിമി

ഷം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അ�താരിക്കലും അതുത�ന്നയായി നിൽക്കുന്നി

ല്ല. എന്നിട്ടുംഅതി�ന്റആകൃതിയുംരൂപവുംകണ്ട് ഒ�രാറ്റനാളമാ�ണന്നുനമ്മൾവി

ചാരിക്കുന്നു.

4 അനാത്മവാദവും അനീശ്വരവാദവും

ബുദ്ധതത്വങ്ങൾ ഭൗതിക�മാ ആത്മീയ�മാ ആയ യാ�താരു മൂലപദാർത്ഥ�ത്ത

യും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങ�ളയും നി�ഷധിച്ചു�കാണ്ടുള്ള ഒരു

തരം ശൂന്യവാദമാണവയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തി�ല സർവചരാ

ചരങ്ങളും ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്ഭവിച്ചു�കാണ്ടും നശിച്ചു�കാ

ണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഈ ഗതിക്രമം, കാര്യകാരണങ്ങളു�ട നിയമത്തിനു വി�ധയമാ

ണ്. യാ�താന്നും ഈ നിയമത്തിൽ നിന്നതീതമല്ല. യാ�താന്നും ശാശ്വതമ

ല്ല. മനുഷ്യനിൽ ആത്മാ�വന്ന ഒരു ശാശ്വതവസ്തുവു�ണ്ടന്നും അത് ശരീരത്തി

�ന്റ മാറ്റങ്ങ�ളയും ജനനമരണാദിക�ളയും അതിക്രമിച്ചു�കാണ്ട് നിലനിൽക്കു

ന്നു�വന്നും ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മ�റ്റാരു ശരീരത്തി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കു�മ

ന്നും മറ്റും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചിന്തകന്മാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത്തര�മാ

രാത്മാവി�ല്ലന്നു ബുദ്ധൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ആത്മീയമായാലും ശരി ഭൗതികമാ

യാലും ശരി, സ്ഥിരമായ യാ�താരു പദാർത്ഥവുമില്ല എന്ന�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി

ച്ചു.

അ�പ്പാൾ, അറിയ�പ്പടാത്തതും ശാശ്വത�മന്നു കരുത�പ്പടുന്നതുമായ ഏ�ത

ങ്കിലും ദാർശനിക പദാർത്ഥം�കാണ്ട് പ്രപഞ്ച�ത്തയും അതി�ന്റ പ്രതിഭാസങ്ങ

�ളയും മനസിലാക്കാനാവില്ല. ഈ തത്വമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സ്രഷ്ടാവായ

ഒരു �ദവത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. അനാഥപിണ്ഡിക�നാടു ബുദ്ധൻ ഇങ്ങ�ന പറ

ഞ്ഞതായിഅശ്വ�ഘാഷൻത�ന്റ ‘ബുദ്ധചരിതം’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ �രഖ�പ്പടുത്തു

ന്നു.

‘ഈ �ലാകം ഈശ്വര�ന്റ സൃഷ്ടിയാ�ണങ്കിൽപ്പി�ന്ന പരിവർത്തനം, നാശം മു

തലായവ�യാന്നുമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ദുഃഖം, ദുർവിപാകം, ന്യായം, അന്യായം,

പവിത്രം, അപവിത്രം മുതലായവയും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം, ഇ�തല്ലാം

ഈശ്വരനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നവയാണ് എന്നാണ�ല്ലാ കരുത�പ്പടുന്നത്. സ�ചത

നപ്രാണികളിൽ കാണ�പ്പടുന്ന ദുഃഖം,ആനന്ദം, �പ്രമം, വി�ദ്വഷം എന്നിവഈശ്വ

ര�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാ�ണങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനും ദുഃഖം, ആനന്ദം, �പ്രമം, വി

�ദ്വഷം മുതലായവ അനുഭവ�പ്പടണം. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ

പരിപൂർണ്ണനാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്…? ഈശ്വരൻ, സ്രഷ്ടാവാ�ണങ്കിൽ ഒന്നു

കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഉ�ദ്ദശ്യമുണ്ടാവണം; അ�ല്ലങ്കിൽ യാ�താരു�ദ്ദശ്യവുമുണ്ടാവില്ല.

ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടിയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന�തങ്കിൽ ഈശ്വരൻ പരിപൂർണ്ണനല്ല.

കാരണം, ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്നാൽ അഭാവത്തി�ന്റ പൂർത്തീകരണമാണ്. യാ�താരു�ദ്ദ
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ശ്യവുമില്ലാ�തയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന�തങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം മുലകുടിമാറാത്ത ഒരു

പിഞ്ചുകുട്ടിയാണ്. ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടാവാ�ണങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എല്ലായി�പ്പാഴും ശ്ര

ദ്ധാനതചിത്തനായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുമ്പിൽആത്മസമർപ്പണം �ചയ്യുന്ന�തന്തി

നാണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന�തന്തിനാണ്? ഇങ്ങ�ന യുക്തിസഹജമായ കാരണങ്ങ

ളാൽഈശ്വര�നപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കൽപ്പം മിഥ്യയാ�ണന്നു �തളിയുന്നു…’

�ദവവിശ്വാസമി�ല്ലങ്കിൽ ഉത്തമജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കി�ല്ലന്ന പ്രചാര

�വലയ്ക്ക് വമ്പിച്ചപ്രഹരമാണ്ബുദ്ധൻത�ന്റമഹത്തായജീവിതത്തിലൂ�ടനൽകിയ

ത്. �ദവവിശ്വാസം പല�പ്പാഴും ഉത്തമജീവിതം നയിക്കുന്നതി�നതിരായിത്തീരു

ന്നു�വന്നുംഈശ്വര�നപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയതയ്ക്കും നിരുത്തരവാദിത്വ

ത്തിനുംവഴി�തളിക്കുന്നു�വന്നുംഅ�ദ്ദഹംവ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

5 ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ സാമൂഹ്യവിപ്ലവം

നന്മയിൽനിന്നു നന്മയുണ്ടാകുന്നു: തിന്മയിൽ നിന്നു തിന്മയും — ഈ ലളിതമായ

ജീവിതനിയമമാണ് അ�ദ്ദഹം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ജീവികളും

ഈ നിയമത്താലാണ് ഭരിക്ക�പ്പടുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഈ നിയമം ശരിയാ�ണങ്കിൽ

�ദവങ്ങ�ളാടു �ചയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും യാഗാദികർമ്മങ്ങൾക്കും എന്തർത്ഥമാ

ണുള്ളത്? എല്ലാറ്റിനും അതിൻ�റതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. �വള്ളം എല്ലായി�പ്പാ

ഴും കീ��ാട്ടു മാത്രമാണ�ല്ലാ ഒഴുകുന്നത്. തീയിന് ചൂടുണ്ട്; മഞ്ഞിന് തണുപ്പുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ �ദവങ്ങ�ളാടും ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൂടി �വള്ളം �മ

�ലാ�ട്ടാഴുകുകയില്ല. തീയിന് തണുപ്പും മഞ്ഞിന് ചൂടുമുണ്ടാവില്ല. ഭൗതികയാ

ഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ നിയമങ്ങളാണ് അവ�യ അങ്ങ�ന ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതു

�കാണ്ട് �ദവങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന യാഗാദികർമ്മങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഉപ

�യാഗശൂന്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ �ചയ്താൽ നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാ

വും. തിന്മ�ചയ്താൽ ഫലങ്ങളും ചീത്തയാവും. ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ �ദവങ്ങ

ളും വിചാരിച്ചാൽ കൂടി മറിച്ചാവുകയില്ല. നിർവാണത്തിന് അൽപ്പംമുമ്പ് അ�ദ്ദ

ഹം ത�ന്റ ഉത്തമശിഷ്യനായ ആനന്ദ�നാട് ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞതായി കാണു

ന്നു:

‘നി�ന്റ �മാചനത്തിനു�വണ്ടി നീ ത�ന്ന പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ദുഃഖിതരാവു

ന്നത് ന�മ്മ�ക്കാണ്ടുത�ന്നയാണ്. ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ നാം

ത�ന്നപ്രയത്നിക്കണം’.

വർണ�മധാവിത്വം സമൂഹ്യജീവിത�ത്ത മലീമസമാക്കി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാല

ഘട്ടത്തിലാണ് ബുദ്ധൻ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. വർണാശ്രമധർ

മങ്ങൾ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടാണ് അക്കാലത്ത് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. �വദികചി

ന്തകളിൽ അവയ്ക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽക�പ്പട്ടു. �വദങ്ങൾ �ദവത്തിൽ

നിന്നുണ്ടായവയാ�ണന്നും വിധിക്ക�പ്പട്ടു. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്ത എതിർ

ക്കുക എന്നു�വച്ചാൽ �വദങ്ങളു�ട ദിവ്യത്വ�ത്ത �ചാദ്യം �ചയ്യുക എന്നർത്ഥമാ

യിരുന്നു. �വദങ്ങളു�ട ദിവ്യത്വ�ത്ത എതിർക്കുക എന്നുവച്ചാ�ലാ, �ദവ�ത്ത

എതിർക്കുക എന്നും. ബുദ്ധൻ ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്തയും �വദങ്ങളു�ട ദിവ്യ

ത്വ�ത്തയും അതി�ന്റ പിന്നിലുള്ള �ദവങ്ങ�ളയും എല്ലാം എതിർത്തു. യുക്തി

ക്ക് �യാജിക്കാത്ത�താന്നും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന�ദ്ദഹം ഉപ�ദശിച്ചു. ത�ന്റ
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ഉപ�ദശങ്ങൾക്കു�പാലും ഇത് ബാധകമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ

യി:

‘സ്വർണ�ത്ത തീയിൽ പഴുപ്പിച്ച് തുണ്ടമാക്കി മാറ്റുരച്ചു�നാക്കി പരിഗ്രഹിക്കുന്ന

തു�പാ�ല, എ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങളും പരി�ശാധിച്ച�ശഷം മാത്ര�മ സ്വീകരിക്കാൻ

പാടുള്ളൂ.’

ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ വായിൽനിന്നുബ്രാഹ്മണരും �കകളിൽ നിന്നുക്ഷത്രിയരും തുടക

ളിൽ നിന്നു�വശ്യരും കാലടികളിൽ നിന്ന് ശൂദ്രരും ഉത്ഭവിച്ചുഎന്ന് �വദികന്മാ

രു�ട പുരുഷസൂക്തം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമുദായത്തിൽ തങ്ങൾ നിലനിർ

ത്തി�പ്പാന്ന �മധാവിത്വ�ത്ത ന്യായീകരിക്കാൻ �വണ്ടിഈ വാദ�ത്തയാണ് ബ്രാ

ഹ്മണർ ഉപ�യാഗിച്ചത്. ഈ �കട്ടുകഥ�യ കളിയാക്കി�ക്കാണ്ട് ബുദ്ധൻഇങ്ങ�ന

പ്രസ്താവിച്ചതായി ദീർഘനികായം �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു.

‘ഇത് പറയു�മ്പാൾ ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഭൂതകാല�ത്ത വിസ്മരിക്കുക

യാണ് �ചയ്യുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരു�ട ഭാര്യമാർക്കും തീണ്ടാരിയുണ്ട്. അവർ ഗർഭം

ധരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞുങ്ങ�ള പ്രസവിക്കുകയും മുല�കാടുത്തു വളർത്തുകയും �ചയ്യുന്നു;

എന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചുണ്ടായഈബ്രാഹ്മണരാണ് പറയുന്നത് തങ്ങൾ ബ്ര

ഹ്മത്തി�ന്റ വായിൽ നിന്നുണ്ടായവരാ�ണന്ന് ! തങ്ങൾ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ സൃഷ്ടികളും

പിന്തുടർച്ചാവകാശികളുമാ�ണന്ന് ! ഇത് തനി നുണയാണ് !’.

ഏതു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു �നാക്കിയിട്ടല്ല, ഏതു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ

�ചയ്യുന്നു എന്നു �നാക്കിയിട്ടാണ് ഉയർന്ന ജാതിക്കാ�ര�ന്നാ താണ ജാതിക്കാ

�ര�ന്നാ നിർണയി�ക്കണ്ടത് എന്ന�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഉൽകൃഷ്ട സ്വഭാവമു

ള്ളവൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനാണ്. നികൃഷ്ട സ്വഭാവമുള്ളവൻ താണജാതിക്കാര

നും.

ജാതി�മധാവിത്വ�ത്തയും മറ്റസമത്വങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം വക�വച്ചില്ല. താൻ

സ്ഥാപിച്ച ഭിക്ഷുസംഘങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും പ്ര�വശനം നൽ

കി. ഏതു ജാതിയിൽ ജനിച്ചാലും ഭിക്ഷുവിൻ�റതായ നന്മയു�ട ജീവിതം നയിച്ചാൽ

പരിപൂർണതയി�ലത്താ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. നന്മ �വണ�മങ്കിൽ

�കാല്ലരുത്, കക്കരുത്, അനുചിതമായ �ലംഗിക വൃത്തികളി�ലർ�പ്പടരുത്, കള

വു പറയരുത്, മദ്യപിക്കരുത്. ഓ�രാ ഭിക്ഷുവിനുംഈധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂ

ടാൻവയ്യാത്തതാ�ണന്ന്അ�ദ്ദഹംനിഷ്കർഷിച്ചു.

ഈ പരിഷ്ക്കരണങ്ങളു�ട ഫലമായി ബുദ്ധന് സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരു�ട

പലതരം എതിർപ്പുക�ളയും �നരി�ടണ്ടിവന്നു. അസഭ്യങ്ങളായ ആ�ക്ഷപങ്ങളും

ശകാരങ്ങളും സഹി�ക്കണ്ടതായി വന്നു. ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരു�ട ഒരു ഗ്രാമ

ത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭക്ഷണം കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല. മ�റ്റാരു ഗ്രാമത്തിൽ കുടി

ക്കാനുള്ള �വള്ളം �പാലും കിട്ടിയില്ല. എന്തിനധികം? അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവ�ന

അപകടത്തിലാക്കാനുള്ള ഗൂഢാ�ലാചനകൾ �പാലും നടത്ത�പ്പടുകയുണ്ടായി.

�ഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ത�ന്റ ‘ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതു

ന്നു:

‘പു�രാഗതിയു�ട �നതാക്കന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അസ്വാഭാവികമായ

സംശയ�ത്താടുകൂടി വി�ദ്രാഹത്തിൻ�റയും ലഹരിയു�ടയും �നതാക്കന്മാരായിട്ടാ

ണ് കണക്കാക്ക�പ്പടാറുള്ളത്. പരമ്പരാഗതമായ പു�രാഹിതത്വത്തിനുപകരം
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ആത്മീയമായ ഭ്രാതൃത്വ�ത്തയും ജനനത്തി�ന്റ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കുപകരം വ്യക്തി

പരമായ നന്മ�യയും, �വദികമായ അരുളപ്പടിനു പകരം യുക്തി�യയും, കർമവി

ധിക�ള�ക്കാണ്ടുള്ള ഭക്തിക്കുപകരം സാന്മാർഗികജീവിത�ത്തയും, �ദവങ്ങൾ

ക്കുപരിയായി പരിപൂർണതയി�ലത്തുന്ന ഋഷിക�ളയും, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഹിന്ദു

പു�രാഹിതന്മാരു�ട �കാപാഗ്നി�യ ആളിക്കത്തിച്ചു. അവര�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരു സാമൂ

ഹ്യവിരുദ്ധ ശക്തിയായി കണക്കാക്കി. ബുദ്ധനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായിക

ളും ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ മാപ്പു�കാടുക്ക�പ്പടാൻ പാടില്ലാത്ത

�ദവനിന്ദകരായിത്തീരുന്നതിനുള്ളകാരണംഅവർപ്രചരിപ്പിച്ചസാമൂഹ്യവിപ്ലവ

മാണ് ’.

6 പുതി�യാരു ജീവിതത്തി�ന്റ ഉദ്ഘാടനം

ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരു�ട എതിർപ്പുക�ള വക�വയ്ക്കാ�ത ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ

ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും അതി�വഗം പരന്നുപിടിച്ചു. ആരംഭം മുതൽ�ക്ക ബ്രാഹ്മണ

�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ ക്ഷത്രിയൻമാരും �വശ്യന്മാരായ കച്ചവടക്കാരും

അവയ്ക്ക് �പ്രാത്സാഹനങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകി. എങ്കിലും, ബുദ്ധൻ ഉയർ

ത്തിപ്പിടിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്ന വർഗക്കാരു�ട മാത്രം പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല.

അതി�ന്റ ധാർമികവും ജനാധിപത്യപരവും പൗ�രാഹിത്യ വിരുദ്ധവുമായ വശ

ങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങ�ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. അങ്ങ�ന അചി�രണ

അ�താരു ജനകീയപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി വികസിച്ചു. പുതി�യാരു ജീവി

തരീതിയു�ട ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു അത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു എഴുതു

ന്നു:

‘ജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന മത�ത്തയും അന്ധവിശ്വാസ�ത്തയും

ചടങ്ങുക�ളയും പു�രാഹിതപ്രഭാവ�ത്തയും അവ�യാ�ടാ�ക്ക ഒട്ടിനിൽക്കുന്ന നി

ക്ഷിപ്തതാൽപ്പര്യങ്ങ�ളയും എതിർക്കാനുള്ള കരുത്ത് ബുദ്ധനുണ്ടായി. ആദ്ധ്യാത്മി

ത്വത്തി�ന്റയും �ദവവാദത്തി�ന്റയും വീക്ഷണ�കാടി�യയും അത്ഭുതകർമ്മങ്ങ�ള

യും �വളിപാടുക�ളയും അതിമാനുഷമായവയുമായുള്ള ഇടപാടുക�ളയും അ�ദ്ദഹം

പിഴച്ചു. യുക്തി, ന്യായം, അനുഭവം എന്നിവ�യാടാണ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭ്യർത്ഥന;

നീതിയിലാണ�ദ്ദഹത്തിനു നിഷ്കർഷ; മനഃശാസ്ത്രപരമായ — ആത്മാവില്ലാത്ത

ഒരു മനഃശാസ്ത്രം —അപഗ്രഥനമാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാർഗം; ആദ്ധ്യാത്മിക ചി

ന്തയു�ട പഴക്കച്ചുവയുള്ളവായുവിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരാ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

ബുദ്ധ�ന്റ സമ്പ്രദായം മുഴു�ക്ക പർവ്വതപ്രാന്തങ്ങളി�ല പുത്തൻ കാറ്റി�ന്റ മൃദുലത

�യാ�ടയാണ് വന്നണയുന്നത്.

7 ധനികവർഗങ്ങളു�ട രക്ഷാധികാരം

പ�ക്ഷ, വിപ്ലവകരമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന ചില

ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇഴുകിപ്പിടിച്ചിരുന്നുഎന്ന് കാണാം. നിലവിലുള്ളസാമ്പത്തികവ്യ

വസ്ഥയു�ട അടിത്തറ�യ ബുദ്ധൻ എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ

ത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും ജനാധിപത്യ ഭരണവ്യവസ്ഥ�യയും അ�ദ്ദഹം വാഴ്ത്തി

എന്നതു ശരിയാണ്. അടിമക�ളാട് ദയ കാണിക്കണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉപ�ദശിച്ചു

�വന്നതും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങള

വസാനിപ്പിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ആഹ്വാനം �ചയ്യുകയുണ്ടായില്ല. അന്ന�ത്തസ്ഥിതി
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യിൽ അത് സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ലതാനും. എ�ന്തന്നാൽ, അടിമത്തവ്യവസ്ഥഅതി

�വഗം വളർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. അതു�കാണ്ട്, ബ്രാ

ഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ ക്ഷീണ�ത്തയും അധഃപതന�ത്തയും ക്ഷത്രിയന്മാരും

വ്യാപാരി വർഗങ്ങളുമാണ് പ്ര�യാജന�പ്പടുത്തിയത്. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി

�നതിരായ ജനകീയപ്ര�ക്ഷാഭംക്ഷത്രിയന്മാരു�ടയും വ്യാപാരികളു�ടയും താത്പ

ര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു. ബുദ്ധ�ന്റ അഹിംസ, കർമവാദം മുതലായ

സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിന് സഹായകമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. ധനികന്മാരായ ക്ഷ

ത്രിയന്മാരും �വശ്യന്മാരും ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ രക്ഷാധികാരികളായിച്ചമയുക

യുംബുദ്ധ�ന്റസ്തൂപങ്ങൾപണിയിക്കുകയുംസംഘത്തിന് ഉദാരമായസംഭാവനകൾ

നൽകുകയും �ചയ്തു. ഇങ്ങ�ന ബുദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള വിപുലമായ�താതിൽ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പംത�ന്നഅവർതങ്ങളു�ടസ്വന്തംസ്വത്തുക്കളുംവ്യാപാരവുംവർ

ദ്ധിപ്പിച്ചു. രാഹുൽസാംകൃത്യായൻ ത�ന്റ ‘വിശ്വദർശനം’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുന്നു:

‘ബുദ്ധദർശനം അതി�ന്റ മൗലികരൂപമായ പ്രതീത്യസമുല്പാദം അ�ല്ലങ്കിൽ ക്ഷ

ണികവാദം എന്നനിലയ്ക്ക് അത്യന്തം വിപ്ലവാത്മകമായിരുന്നു. ജഗത്ത്, സമുദായം,

മനുഷ്യൻഎന്നിങ്ങ�നസകലതുംനിമിഷംപ്രതി മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാ�ണന്ന്

അത് ഉൽ�ഘാഷിച്ചു. മടങ്ങിവരാത്തതായ ‘�തഹി �നാ ദിവസാ ഗതാ:’ (അക്കാ

ലം ഇങ്ങിനിവരാത്തവിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു�പായി) എന്ന ആ�ലാചനയിൽ മുഴുകി

ഇരിക്കാ�ത മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിപ്പാനും സമുദായപരിവർത്തന

ങ്ങൾക്കു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സദാ തയ്യാറായിരിപ്പാനും അത് ആഹ്വാനം

നൽകി… ഇപ്രകാരം ബുദ്ധ�ന്റ പ്രതീത്യസമുല്പാദ�ത്ത �നാക്കിയാൽ ഒരുവശ

ത്തു ധനികവർഗം �പ�ട്ടന്നു ചകിതരായിത്തീരു�മങ്കിലും, പ്രതിസന്ധിയു�ടയും

കർമത്തിൻ�റയുംആശയങ്ങൾഅവർക്കുള്ളസ്ഥാന�ത്തസുരക്ഷിതമാക്കിത്തീർ

ക്കുന്നുണ്ട്. തന്നിമിത്തമായിരുന്നുബുദ്ധ�ന്റ �കാടിയിൻകീഴിൽ വലിയവലിയ ചക്ര

വർത്തിമാരും രാജാക്കന്മാരും കു�ബരന്മാരും അണിനിരന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത്

സി�ലാൺ, �ചന, ജപ്പാൻ, ടിബറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധർമപ്രചരണത്തിനു�വണ്ടി മുൻ�ക�യടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരു

ന്നത്. പ്രസ്തുതധർമം സാമുദായിക വിപ്ലവത്തിനു�വണ്ടിയാ�ണന്നും സാമുദായിക

വ്യവസ്ഥിതി�യ നിലനിർത്തുന്നതിനു�വണ്ടിയാ�ണന്നും അവർക്ക് നല്ല�പാ�ല

അറിയാമായിരുന്നു. വർഗങ്ങളു�ടയും രാജ്യങ്ങളു�ടയുംഅതിരുകൾ ലംഘിച്ചുബുദ്ധ

�ന്റവിചാരങ്ങൾ രാജ്യവിസ്തൃതിക്കായി പ്രത്യക്ഷമായും പ�രാക്ഷമായും സഹായം

നൽകി. സമുദായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക വിഷമതക�ള നിലനിർത്തി

�ക്കാണ്ടുത�ന്നബുദ്ധൻ വർണവ്യവസ്ഥ�യയും ജാതി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഉച്ചനീ

ചഭാവങ്ങ�ളയും അകറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്നിമിത്തം യഥാർത്ഥവിഷമതകൾ

പരിഹരിക്ക�പ്പട്ടില്ല. പ�ക്ഷ, താഴ്ന്നവർഗക്കാർക്ക് ബുദ്ധമത�ത്താട് അനുഭാവമു

ണ്ടായി. വർഗതാൽപര്യ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി �നാക്കിയാൽ ബുദ്ധമതം

ശാസകവർഗത്തി�ന്റ പ്രതിനിധിയു�ട മാധ്യസ്ഥം �പാ�ലയായിരുന്നു. വർഗത്തി

ലുള്ള മൗലികമായസ്വാർത്ഥ�ത്തഅകറ്റാ�ത ത�ന്നഅത് ന്യായപക്ഷപാതിയാ

�ണന്നുകാണിപ്പാൻശ്രമിച്ചു.’

രണ്ടരനൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷംഅ�ശാകചക്രവർത്തിബുദ്ധമത�ത്തഔ�ദ്യാഗികമതമാ

യി അംഗീകരിച്ചു. �
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അധഃപതനവും

ബുദ്ധൻത�ന്റനിഗമനങ്ങ�ള ഒരുസമ്പൂർണദർശന�മന്നനിലയ്ക്ക് രൂപ�പ്പടുത്തുക

യുണ്ടായില്ല. അ�ദ്ദഹം സ്വന്തമായി യാ�താരു ഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷംശിഷ്യന്മാർഓർമ്മയിൽനിന്ന്എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതത്വ

ങ്ങൾത്രിപിടകം (ജ്ഞാനത്തി�ന്റ മൂന്ന് �കാട്ടകൾ)എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്നു. ബു

ദ്ധ�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപ�ദശങ്ങളുമാണവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമ�ത്തത്

വിനയപിടകം. ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളനുസരി�ക്കണ്ട നിയമങ്ങളാണ് അതി�ല ഉള്ളട

ക്കം. രണ്ടാമ�ത്തത് സുത്തപിടകം. ബുദ്ധതത്വങ്ങളാണതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാ

മ�ത്തത് അഭിധർമപിടകം. ബുദ്ധതത്വങ്ങളു�ട വിശകലനമാണിതിലുള്ളത്. ഇവ

�യല്ലാംപാലി ഭാഷയിലാണ്.

1 ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ പിളർപ്പുകൾ

ബുദ്ധ�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രാ

യവ്യത്യാസങ്ങൾ �പാന്തിവന്നു. അതിൻഫലമായി ബുദ്ധദർശനങ്ങൾ വിവിധ

ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു. �വഭാഷികം, സൗത്രാന്തികം, �യാഗാചാരം, മാദ്ധ്യമികം

എന്നിവയാണവയിൽപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ.

അസിങ്ഗൻ, വസുബന്ധു എന്നീ ബുദ്ധശിഷ്യന്മാരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ വളർ

ന്നുവന്ന �യാഗാചാരത്തിലും അശ്വ�ഘാഷൻ, നാഗാർജ്ജുനൻ മുതലായവരു�ട

�നതൃത്വത്തിൽ പുഷ്ടി�പ്പട്ട മാദ്ധ്യമികത്തിലും ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ പ്രവണത

കളാണ് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. മാധ്യമികം ഒരുതരം ശൂന്യവാദമാണ്. നിരീക്ഷി

ക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തുക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ലന്നും നിലനിൽക്കു

ന്നു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നത് �വറും ഭ്രമം മാത്രമാ�ണന്നും �കവലം ശൂന്യതമാത്രമാ

ണിവി�ടയുള്ള�തന്നുമാണ് അതു വാദിക്കുന്നത്. �യാഗാചാരത്തിന് വിജ്ഞാന

വാദം എന്നുകൂടി �പരുണ്ട്. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ അവയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി

നിലനിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയാണ് എന്നാണ് അത് വാദി

ക്കുന്നത്. �ന�രമറിച്ച് �വഭാഷികം, സൗത്രാന്തികം എന്നീ ബുദ്ധദർശനവാദ

ങ്ങളിൽ �വരുദ്ധ്യഭാവത്തി�ന്റ പല അംശങ്ങളും കാണാം. ജഗത്തിൽ സ്വയം

ഭൂവായി യാ�താന്നുമി�ല്ലന്നും ഒന്നു മ�റ്റാന്നുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും
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പ്രകൃതി ചലനാത്മകമാ�ണന്നും വസ്തുവി�ന്റ മാറ്റത്തിനിടയിൽ ഗുണാത്മകമായ

പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയത്ആവിർഭവിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു�വന്നും മറ്റുമുള്ള �വരുദ്ധ്യവാദതത്വങ്ങൾ അവയിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിപ

രീതങ്ങളു�ട സമന്വയം, അവയു�ട �വരുദ്ധ്യം, �വരുദ്ധ്യത്തിലൂ�ടയുള്ള വളർ

ച്ച മുതലായവ�യപ്പറ്റിയും അവ്യക്തരൂപത്തിലാ�ണങ്കിലും, പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ണ്ട്.

ബുദ്ധതത്വങ്ങളു�ട അനുയായികളും വ്യാഖ്യാതാക്കളുമായ ദിങ്നാഗൻ (ക്രിസ്ത്വ

ബ്ദം നാലാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർമകീർത്തി (7-ാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർ�മാത്തരൻ (9-ാം നൂറ്റാ

ണ്ട്) മുതലായ ദാർശനികന്മാർ ബുദ്ധ�ന്റ �വരുദ്ധ്യവാദപരമായ ചിന്തക�ള കൂടു

തൽപരിപുഷ്ടമാക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ,അ�താ�ടാപ്പംത�ന്നആത്മീയവാദപ്രവ

ണതക�ളയുംകൂടുതൽവളർത്തുകയാണവർ�ചയ്തത്.

എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇടവിടാ�ത ചലിക്കുകയും മാറുകയും രൂപാന്തര�പ്പടുകയും

�ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ ഏ�തങ്കിലു�മാരു വസ്തുവി�ന ശരിക്കു മനസ്സി

ലാക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഈ �ചാദ്യത്തിനു മറുപടി ക�ണ്ടത്താൻശ്രമിച്ചു�കാ

ണ്ട് കാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും നിരീക്ഷണം, നിഗമനംഎന്നിവയു�ടസ്വഭാ

വങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ബാഹ്യവസ്തുവും മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങ

�ളപ്പറ്റിയുംവിലപിടിച്ചപലതത്വങ്ങളുംഅവരുന്നയിച്ചു.

2 ജ്ഞാനം യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണാ?

നിരീക്ഷണത്തിന് രണ്ടു ഘടകങ്ങളുണ്ട്: ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും. പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്ക�ളപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ,

എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരീക്ഷിക്ക�പ്പടുന്ന

വസ്തുവിന് �നമിഷികവും ക്ഷണികവുമായ നിലനിൽ�പയുള്ളൂ. അത് ഇന്ദ്രിയ

ഗ്രാഹ്യമാകു�മ്പാ�ഴക്കും നാമതി�ന മറ്റു ചിലതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നി

മിഷത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന വസ്തു അടുത്ത നിമിഷത്തിലും അതു ത�ന്നയാ�ണ

ന്നു �താന്നാം. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നല്ല, വസ്തുവി�ന്റ �നമിഷി

കവും ക്ഷണികവുമായ ഘട്ട�ത്ത അതി�ന്റ ഭൂതവുമായും ഭാവിയുമായും ബന്ധ

�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് മാത്ര�മ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. പ�ക്ഷ, അ�താ�ട ആ

ക്ഷണികഘട്ടത്തി�ന്റ സ്വഭാവം നശിക്കുന്നു. മനസ്സി�ന്റ ക്രിയാത്മകമായ ഭാവ

ന�കാണ്ട് മാത്രമാണ് വസ്തു�വപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. അ�പ്പാൾ യാ

ഥാർത്ഥ്യവുംജ്ഞാനവും ഒന്നല്ല. യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ നിരീക്ഷണം

സഹായിക്കുന്നു�വന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അതു സ്വയം ജ്ഞാനമാകുന്നില്ല.

മനസ്സിൽ വസ്തു�വപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിർമിക്ക�പ്പടു�മ്പാ

ളാണ് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നാം ഒരിരമ്പം �കൾക്കുന്നു�വ

ന്നിരിക്ക�ട്ട. എന്തി�ന്റ ശബ്ദമാണത്? ഈച്ചകളു�ട ഇരമ്പിച്ചയാ�ണാ? ദൂര

ത്തുനിന്നുള്ള വിസിലി�ന്റ�യാ വിമാനത്തി�ന്റ�യാ ശബ്ദമാ�ണാ? ക്രിയാത്മക

മായ ഭാവനയാണ് ഈ �ചാദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നത്. അ�പ്പാൾ യഥാർത്ഥ

മായിട്ടുള്ളത് പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. വസ്തു�വപ്പറ്റിയുള്ള

ജ്ഞാനമാക�ട്ട, സവി�ശഷങ്ങളായ ചില മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫല

മാണ്. ഈ വാദഗതിയിലൂ�ട, വസ്തു�വപ്പറ്റി�യാ അതി�ന്റ ഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ

ഉള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും അയഥാർത്ഥങ്ങളാ�ണന്ന് ദിങ്നാഗൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
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എന്നല്ല, ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച് മാനസികപ്രവർത്തനം മാത്ര�മ ഉള്ളു�വന്നും വസ്തു

നിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു നിലനില്പി�ല്ലന്നുംവ�ര അ�ദ്ദഹം �ച�ന്നത്തുന്നു

ണ്ട്.

ധർമകീർത്തിയാവ�ട്ട, മനസ്സിന് പുറത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമു�ണ്ടന്നു സമ്മതിക്കു

ന്നു. വസ്തുവും ഇന്ദ്രിയാഗ്രഹ്യമായ നിരീക്ഷണവും രണ്ടും യഥാർത്ഥമാണ്. ഇന്ദ്രിയാ

ഗ്രാഹ്യമായതി�നയാണ്ബുദ്ധിഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നതു�കാണ്ട് മാത്രംഅത്അയ

ഥാർത്ഥമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. പ�ക്ഷ, രണ്ടു നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യ

ത്യാസമുണ്ട്. ബാഹ്യവസ്തു ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള ഉണർത്തിവിടുകയും അവയ്ക്ക് പ്ര�ചാദനം

നൽകുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പി

ക്കുകയും വസ്തു�വപ്പറ്റിയുള്ള ആശയം സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ്

ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. പ�ക്ഷ, വസ്തുവി�ന്റ ക്ഷണികസ്വഭാവം യഥാർത്ഥജ്ഞാന

�ത്തഅസാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

വസ്തുവി�ന്റ അവിഭാജ്യമായ കാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി ധർമകീർത്തി

ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.

1. കാര്യം ആശയത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നു�വച്ചാൽ, അറിയ�പ്പടുന്ന വസ്തു

വുംഅറിയുന്നവരും തമ്മിൽബന്ധ�പ്പടുന്നു.

2. കാര്യം അറിയ�പ്പടുന്നവസ്തുവിൽ മാത്രമല്ല, അതു�പാ�ലയുള്ള,അ�ത ജാതി

യിലുള്ള, മറ്റു വസ്തുക്കളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ

�ത്തയാണിതു കാണിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയി�ലപ്രാചീനതത്വജ്ഞാനിക�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, തത്വശാസ്ത്രം മടി

യന്മാരു�ട ക�സര�വദാന്തമായിരുന്നില്ല.ജ്ഞാനംപ്രവർത്തനത്തിനുള്ളഉപാധി

യായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ്ജ്ഞാനവുംപ്രവർത്തിയും തമ്മിലുള്ളഅവിഭാജ്യബ

ന്ധ�ത്തപ്പറ്റി ധർമകീർത്തി വിസ്തരിച്ചുപ്രതിപാദിക്കുന്നതും. �തറ്റായഅറിവ് ലക്ഷ്യ

ത്തി�ലക്ക്നയിക്കുകയില്ലഎന്ന�ദ്ദഹംതീർത്തുപറയുന്നു.

ധർ�മ്മാത്തരൻ ധർമകീർത്തിയു�ട പലവാദങ്ങ�ളാടും �യാജിക്കുകയുംഅവ

�യകൂടുതൽപുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്.

3 ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം

ദിങ്നാഗൻ, ധർമകീർത്തി, ധർ�മ്മാത്തരൻ എന്നിവർക്കു പുറ�മ �വ�റയും ചില

ബുദ്ധശിഷ്യന്മാർ ഇന്ത്യയി�ല �വരുദ്ധ്യവാദ ചിന്തക�ള വളർത്തുകയും പുഷ്ടി�പ്പ

ടുത്തുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അവരിൽ പ്രധാനികളായ മിക്കവരുംആത്മീയവാ

ദികളായിരുന്നു. ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അവർ�വരുദ്ധ്യവാദചിന്താഗതിക�ള വളർത്തിയത്. രാ

ഹുൽസാംകൃത്യായൻചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയിൽ �ഹഗലി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം പ്രധാന

മായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുംഅതു�പാ�ല ത�ന്ന �ഹഗലി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ല

�പാരുത്ത�ക്കടുകൾ തീർക്കാൻ മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രം അതിൻ�റതായ പങ്കു

വഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും നമുക്കറിയാം. �ഹഗലി�ന്റ തത്വചിന്തയു�ട രൂപത്തിൽ തലകി

ഴക്കാം തൂക്കായി നിർത്ത�പ്പട്ട യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത മാർക്സ് �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ

ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ രൂപത്തിൽ അതി�ന്റ കാലിൻ�മൽ നിർത്തി എന്നു പറയ

�പ്പടാറുണ്ട്. �ഹഗലി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സ് അ�ല്ലങ്കിൽ ആശയമാണ്
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പ്രാഥമികം. അതിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും ഭൗതികപദാർത്ഥ

വും. മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, ഭൗതികപദാർത്ഥമാണ് പ്രാഥമിക വസ്തു.

അതി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഏറ്റവും ഉയർന്നരൂപം മാത്രമാണ് മനസ്സ്. ബുദ്ധമതതത്വ

ങ്ങൾഅവയു�ട ഏറ്റവും ഉയർന്നഅവസാനരൂപത്തിൽ, മിക്കവാറും �ഹഗലി�ന്റ

ആത്മീയവാദ�ത്താടു സാമ്യം വഹിക്കുന്നു.’

ബുദ്ധദർശനത്തി�ന്റ മൗലിക ചിന്തകൾക്കു മാത്രമല്ല, പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്തന

ങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തിനും സാമൂഹ്യ നീതികൾ

ക്കു�മതിരായിസമരം �ചയ്തബുദ്ധൻസമാധാനത്തി�ന്റയുംക്ഷമയു�ടയുംഅവതാ

രമൂർത്തിയായി മാറി. ത്യാഗം �ചയ്യാനുംആത്മസംയമനംശീലിക്കാനുംസാമൂഹ്യപ

രിഷ്കാരങ്ങൾക്കു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ത�ന്റ ശിഷ്യന്മാ�ര ഉപ�ദശിച്ച ബുദ്ധൻ

�കവലം ഒരു ധ്യാനിയായ ബുദ്ധനായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. യുക്തിയു�ട സ്ഥാനത്ത്

വീണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾപ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടു. കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നുള്ള �മാചന

ത്തിന് ബുദ്ധപൂജയാണ് �പാംവഴി എന്നുവിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടു. കഷ്ടപ്പാടുകളും യുദ്ധങ്ങ

ളും സാമൂഹ്യമായ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, വ്യക്തികളു�ട അജ്ഞതയിൽ നിന്നാ

ണുണ്ടാകുന്നത് എന്ന വിശ്വാസം പ്രചരിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ ഒരു കാല

ത്ത് വിപ്ലവകരമായിരുന്ന ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ കർ�മ്മാന്മുഖതയും ഓജസ്സും ക്ഷ

യിക്കാൻതുടങ്ങി.

4 തിരിച്ചടിയു�ട കാലം

അ�ശാകൻ മരിച്ചയുട�ന ത�ന്നബ്രാഹ്മണമതം വീണ്ടും തല�പാക്കാൻ ശ്രമിക്കു

കയുണ്ടായി. പുഷ്യമിത്ര�ന്റകാലത്ത്ബുദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങൾ�ക്കതിരായി പലആക്ര

മണങ്ങളുമുണ്ടായി. കനിഷ്ക�ന്റ കാലത്ത് ബൗദ്ധദർശനം വീണ്ടും �പ്രാത്സാഹിപ്പി

ക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാ�ഴക്കും പഴയ ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ രൂപം മാറിക്കഴി

ഞ്ഞിരുന്നു. ബുദ്ധമതവുംബ്രാഹ്മണമതവും തമ്മിൽ ചില ഒത്തുതീർപ്പുക�ളല്ലാമുണ്ടാ

യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ബുദ്ധമതവും ബ്രാഹ്മണമതവും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പുകൾ മാത്രമല്ല, വമ്പിച്ച

സമരങ്ങളുമുണ്ടായി. ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടിനും 7-ാംനൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുണ്ടായ

ഈഒത്തുതീർപ്പുകളിലൂ�ടയും സമരങ്ങളിലൂ�ടയുമാണ് ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം വളരു

കയുംവികസിക്കുകയും�ചയ്തത്.

ആത്മീയവാദ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് ബൗദ്ധദർശന�ത്ത �വല്ലുവിളി

ച്ച തത്വജ്ഞാനികളിൽ പ്രധാനി ക്രിസ്ത്വബ്ദം 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുമാ

രിലഭട്ടനാണ്. സനാതനമായ ജാതിവ്യവസ്ഥ�യയും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും

എതിർക്കാൻ ബൗദ്ധന്മാർക്ക് എന്തധികാരമാണുള്ളത് എന്ന�ദ്ദഹം ശുണ്ഠി�യടു

ത്തു�കാണ്ടു �ചാദിച്ചു. ത�ന്റ തന്ത്രവാർത്തികയിൽബുദ്ധ�ന്റ �നർക്കുപരിഹാസം

�പാഴിച്ചു�കാണ്ട്അ�ദ്ദഹംഎഴുതി:

‘ഒരു ക്ഷത്രിയനായി ജനിച്ചിട്ടും ഭരിക്കുന്ന ജാതിയു�ട ധർമത്തി�നതിരായ ഉപ

�ദശങ്ങൾ �കാടുക്കുന്ന, ഭിക്ഷയാചിച്ചു�കാണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുകയും �ചയ്ത

ബുദ്ധൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല മാർഗം പഠിപ്പിച്ചു�കാടുത്ത�തങ്ങ�നയാണ്? ആ ഉപ

�ദശങ്ങ�ള ആശ്രയിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്…? അതു�കാണ്ട് ബുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ച
അഹിംസ മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടതത്വങ്ങൾ നായയു�ട �താൽ�കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാ

ത്രത്തി�ലാഴിച്ച പശുവിൻ പാൽ �പാ�ല അപവിത്രമാണ്, അവിശ്വാസ്യമാണ്,

അസ്വീകാര്യമാണ്.
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താത്വികമായ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളു�ടയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റ

ങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ ബൗദ്ധദർശനത്തിന് തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ വയ്യാ�തയായി.

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിന് ശങ്കരാചാര്യരു�ട കടുത്ത താത്വികപ്രഹരങ്ങ

�ള �നരി�ടണ്ടിവന്നു. അ�താടുകൂടിയാണ് ബൗദ്ധദർശനം സമരരംഗത്തിൽ നിന്നു

പിൻവാങ്ങിയത്. പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യയിൽ പരാജയ�പ്പട്ടു�വങ്കിലും �ചന, ജപ്പാൻ,

സി�ലാൺ മുതലായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ പതാക പാറി�ക്കാണ്ടി

രിക്കുകത�ന്ന �ചയ്തു. �



16
പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല സാഹിത്യവും കലയും

ശാസ്ത്രവും

ഉത്പാദനശക്തിയു�ട വളർച്ച ദാർശനികരംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാഹിത്യം, കല,

ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മ�റ്റല്ലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. പുരാണ

പ്രാമാണ്യ�ത്തയും ദിവ്യതയു�ട കള്ള�മാന്തകളണിഞ്ഞഅന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും

ആശ്രയിക്കാ�ത യുക്തിയു�ട �കപിടിച്ചു�കാണ്ടു വളർന്നുവന്ന ഭൗതികവാദപര

മായ സ്വതന്ത്രചിന്തകൾ വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യാ�ന്വഷണപരവുമായ പലതരം പരീ

ക്ഷണങ്ങൾക്കും വഴി�തളിച്ചു. ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളി

ലും സർഗാത്മകമായ ഒരു പുതിയ �ചതന്യം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. മനുഷ്യത്വത്തിനു മാ

ധുര്യം കൂട്ടിയഅ�നകം മഹത്ഗ്രന്ഥങ്ങൾരചിക്ക�പ്പട്ടത്ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നൂറ്റാണ്ടുക�ള ഇളക്കിമറിച്ച മഹാന്മാരായ ഒട്ടനവധി ചി

ന്തകന്മാർ�പാന്തിവന്നത്.

1 രാമായണവും മഹാഭാരതവും

ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട ജീവിതത്തിൽഏറ്റവുമധികം സ്വാധീശക്തി �ചലുത്തിയ രണ്ടു

മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും. ഇന്ത്യയിൽ കുടി�യറിപ്പാർ

ക്കുകയും നിലയുറപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത ആദ്യകാല�ത്ത ആര്യന്മാരു�ട ജീവിതാഭി

ലാഷങ്ങ�ളയും ആക്രമണങ്ങ�ളയും വിജയങ്ങ�ളയും ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങ�ളയുമാ

ണവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ആരംഭത്തിലവ മതഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നില്ല; മരിച്ചു

മണ്ണടിഞ്ഞ വീരപുരഷന്മാ�രപ്പറ്റിയുള്ള നാ�ടാടിക്കഥകളായിരുന്നു; ഭൗതികജീവി

ത�ത്ത ഉല്ലാസപ്രദവും കർ�മ്മാന്മുഖവുമാക്കാൻ സഹായിച്ച വീരഗാഥകളായി

രുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലും മറ്റും ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തു

ടങ്ങിയതിനു �ശഷം പു�രാഹിത പണ്ഡിതന്മാരു�ട സമർത്ഥമായ തൂലികകൾ

അവയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി. പുതുതായി പലതും അവയിൽ കൂട്ടി�ച്ചർ

ക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന അവയ്ക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം നൽക�പ്പ

ട്ടു.

അ�യാദ്ധ്യയി�ല രാജാവായ ദശരഥ�ന്റയും രാജ്ഞിയായ കൗസല്യയു�ട

യും പുത്രനായ ശ്രീരാമ�ന്റ വീരകഥയാണ് രാമായണത്തി�ല ഉള്ളടക്കം. ദശ

രഥ�ന്റ രണ്ടാമ�ത്ത രാജ്ഞിയായ �ക�കയി ത�ന്റ പുത്രനായ ഭരത�ന രാ

96
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ജാവായി അഭി�ഷകം �ചയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. �ക�കയിയു�ട ആവശ്യമനുസ

രിച്ച് ശ്രീരാമൻ ത�ന്റ പത്നിയായ സീത�യാടും അനുജനായ ലക്ഷ്മണ�നാടും

കൂടി കാട്ടി�ലക്ക് �പാകുന്നു. അവി�ടവച്ച് ലങ്കയി�ല രാക്ഷസരാജാവായ രാവ

ണൻ സീത�യ അപഹരിച്ചു�കാണ്ടു�പാകുന്നു. വാനരരാജാവായ സുഗ്രീവ�ന്റയും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മന്ത്രിയായ ഹനുമാൻ�റയും സഹായ�ത്താടുകൂടി ശ്രീരാമൻ ലങ്ക

യിൽ �പായി യുദ്ധം �ചയ്തു രാവണ�ന �കാന്നുത�ന്റ പത്നി�യ വീ�ണ്ടടുക്കുകയും

രാവണ�ന്റ സ�ഹാദരനായ വിഭീഷണ�ന ലങ്കയി�ല രാജാവായി അഭി�ഷകം

�ചയ്തു മടങ്ങി�പ്പാരുകയും �ചയ്യുന്നു. പതിനാലു�കാല്ല�ത്ത വനവാസത്തിനു�ശ

ഷം അ�ദ്ദഹം അ�യാദ്ധ്യയി�ലക്കു മടങ്ങി�പ്പാകുകയും അതുവ�രയും ശ്രീരാമ�ന്റ

�പരിൽ ഭരണം നടത്തി�പ്പാന്ന ഭരതനിൽ നിന്ന് രാജ്യഭാരം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും

�ചയ്യുന്നു. ഏഴുകാണ്ഡങ്ങളിലായി വിവരിക്ക�പ്പടുന്ന ഈ കഥയിൽ പ�ലടത്തും

അ�നകം ദാർശനികതത്വങ്ങൾ സന്ദർ�ഭാചിതമായി പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്;

പല കഥാപാത്രങ്ങളു�ടയും ഉപകഥകളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി അക്കാല

�ത്ത ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യജീവിതം തന്മയത്വ�ത്താടുകൂടി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ണ്ട്.

ധൃതരാഷ്ട്രരു�ട പുത്രന്മാരായ കൗരവന്മാരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ�ഹാദര

നായ പാണ്ഡുവി�ന്റ പുത്രന്മാരായ പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിൽ രാജ്യത്തി�ന്റ സിം

ഹാസനത്തിനു�വണ്ടി നടന്ന ഭീകരമായ ഒരു യുദ്ധ�ത്തയാണ് മഹാഭാരതം വി

വരിക്കുന്നത്. ഇന്ന�ത്ത ദൽഹിക്കടുത്തുള്ള കുരു�ക്ഷത്ര�മതാനത്തിൽ വച്ചു

നടത്ത�പ്പട്ട പതി�നട്ടു ദിവസ�ത്ത യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഇരുകക്ഷിയിലും �പട്ട

മിക്ക �നതാക്കന്മാരും മരണമടയുന്നു. ഒടുവിൽ പാണ്ഡവന്മാരു�ട �നതാവായ

യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി അംഗീകരിക്ക�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹം രാജകീയ

മായ സുഖ�ഭാഗങ്ങളനുഭവിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാ�ത സിംഹാസനമു�പക്ഷിച്ച് സ്വർ

ഗത്തി�ലക്ക് യാത്ര പുറ�പ്പടുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. രാജാക്കന്മാരും പു�രാഹി

തന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരുമുൾ�പ്പ�ട ഇന്ത്യയു�ട നാനാഭാഗ

ത്തുനിന്നുമായി ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങൾ മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിൽ പ�ങ്കടു

ത്തു�വന്നാണ് വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഈ മൂലകഥകളുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി

�ക്കാണ്ടുള്ള അ�നകം ഉപകഥകളും പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നള�ന്റയും ദമ

യന്തിയു�ടയും കഥ, സാവിത്രിയു�ടയും സത്യവാ�ന്റയും കഥ, ശകുന്തളയു�ടയും

ദുഷ്യന്ത�ന്റയും കഥ മുതലായവയാണ്ഈഉപാഖ്യാനങ്ങളിൽപ്രാധാന്യമർഹിക്കു

ന്നവ.

മഹാഭാരതം �ലാകത്തി�ല ഏറ്റവും മുന്തിനിൽക്കുന്ന പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളി

�ലാന്നാണ്. സുന്ദരങ്ങളായ ഒട്ടനവധിപ്രതിരൂപങ്ങളു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടി പ്രാ

ചീ�നന്ത്യയി�ല രാഷ്ട്രീയവുംസാമൂഹ്യവുമായജീവിതത്തി�ന്റഅഗാധതകളി�ലക്കി

റങ്ങി�ച്ചന്നു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ക�ണ്ടത്താൻശ്രമിക്കുന്ന കലാപരവും സത്യാ�ന്വ

ഷണപരവുമായ ഒരുവിജ്ഞാന�കാശമാണിത്. ശരിക്കുപരി�ശാധിച്ചാൽ,ഏ�ത

ങ്കിലു�മാരു കവിയാൽ രചിക്ക�പ്പട്ട ഒ�രാറ്റ പുസ്തകമാണ�തന്നു വിശ്വസിക്കാൻ

വയ്യ. പലകാലത്തായി വിവിധകവികൾ രചിച്ചകൃതികളു�ട ഒരു ഭണ്ഡാഗാരമാണ

ത്. ദർശനം, ധനശാസ്ത്രം, ഭരണവ്യവസ്ഥ, ദണ്ഡനീതി, സമുദായശാസ്ത്രം — ഇങ്ങ

�ന പലതി�നപ്പറ്റിയുമുള്ള പല പരാമർശങ്ങളും കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ

�നയാണ് ക്രമത്തിലത് മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഒരു ഭണ്ഡാഗാരമായിത്തീർന്ന

ത്.
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2 ഭാഷയും സാഹിത്യവും

�വദഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന പ്രാചീനാര്യന്മാർക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞു

കൂടായിരുന്നു. അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള�തല്ലാം ഹൃദസ്ഥമാക്കി �വയ്ക്കുകയായി

രുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഉത്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾ

പരന്നുപിടിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ �വദഭാഷവർണലിപിക�ളാടുകൂടിയസംസ്കൃതഭാ

ഷയായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. വാ�മാഴി വര�മാഴിയായി വികസിച്ചു. സ്വകാര്യസ്വത്തി

�ന്റ വളർച്ചയും വർണാശ്രമങ്ങ�ളന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന വർഗവ്യത്യാസങ്ങളുമാ

ണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന് പ്ര�ചാദനം നൽകിയത്. �മലാളരായ ബ്രാഹ്മണർ

ക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും തങ്ങളു�ട ഒഴിവുസമയം സാഹിത്യാദികലകൾക്കും ശാസ്ത്രീയ

ഗ�വഷണങ്ങൾക്കും �വണ്ടി വിനി�യാഗിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങ�ന സംസ്കൃതഭാ

ഷയിൽ വ്യുൽപ്പത്തിയും രചനാ�വദഗ്ധ്യവുമുളള ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാരും കവി

കളും നാടകകൃത്തുക്കളും ഉയർന്നുവന്നു. ദാസൻ, ശുദ്രകൻ, അശ്വ�ഘാഷൻ മുത

ലായ മഹാകവികളും നാടകകൃത്തുക്കളും ജീവിച്ചിരുന്നത്ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്.

കാളിദാസ�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും പ്രാചീനസംസ്കൃതസാഹിത്യം ഏറ്റവും ഉന്നത

മായഒരുനിലവാരത്തി�ലത്തി.

സംസ്കൃതം, പ്രധാനമായും, �മ�ലക്കിടയിലുള്ള പണ്ഡിതൻമാരു�ട സാഹിത്യ

ഭാഷയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരായ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അതിന് അത്ര പ്രചാ

രമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് തങ്ങളു�ടസ്വന്തമായ വ്യവഹാരഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു.

സംസ്കൃതത്തിനു ധാരാളം ദാടിയും �മാടിയുമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുത�ന്ന മാഗധി,

�പശാചി, ശൗര�സനി, ശകാരി, ചണ്ഡാലി, ശാബരി, ആഭീരി, തമിഴ് തുടങ്ങിയ

അ�നകം ഭാഷകൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ

സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നബുദ്ധൻ, മഹാവീരൻ മുതലായ ദാർശനികന്മാർസം

സ്കൃതത്തിലല്ല, നാടൻ ഭാഷകളിലാണ് തങ്ങളു�ട ഉപ�ദശങ്ങളുംപ്രസംഗങ്ങളുംനട

ത്തിയിരുന്നത്. അ�ശാകചക്രവർത്തി പണിയിച്ച സ്തംഭങ്ങളി�ന്മൽ �കാത്തി�യ

ഴുത�പ്പട്ട ശിലാലിഖിതങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലല്ല, നാടൻ ഭാഷകളിലാണ്. ഈ പ്രാ

ചീന നാടൻഭാഷകളിൽ നിന്നാണ്, സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നല്ല, പിന്നീടുണ്ടായ �ദശീ

യഭാഷകൾവളർന്നുവന്നത്.

ഭാസൻ, ശൂദ്രകൻ, കാളിദാസൻ മുതലായ മഹാകവികളു�ട നാടകങ്ങളിൽ

പലതും ഉത്സവാ�ഘാഷങ്ങളിൽ �വഷം �കട്ടി കളിക്കാൻ �വണ്ടി രചിക്ക�പ്പട്ടവ

യാണ്. അതു�കാണ്ട്, അവയിൽസംസ്കൃതത്തിനുപുറ�മ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവു

ന്ന പ്രാകൃതഭാഷകളും സുലഭമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രി

യർ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന വർഗക്കാർ മാത്ര�മ പണ്ഡി�താചിതമായ സംസ്കൃതഭാഷ

യിൽ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരിൽ ത�ന്ന സ്ത്രീകൾ — ചില�പ്പാൾ രാജ്ഞിമാർ

�പാലും — പ്രാകൃതത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദാസൻ, ചണ്ഡാളൻ, കള്ളൻ,

�പാലീസുകാരൻ മുതലായ കഥാപാത്രങ്ങ�ളല്ലാം നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള വ്യവഹാരഭാ

ഷകളാണ് ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതം സാഹിത്യഭാഷയായി ഉപ�യാഗിക്ക

�പ്പട്ട കാലത്തുത�ന്നസാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റു ശാഖകളാണ് പ്രചരിച്ചി

രുന്നത്എന്നാണിതുകാണിക്കുന്നത്.

എങ്കിലും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ന്റ സർവ്വ�താന്മുഖമായ വളർച്ച പ്രാചീ�ന

ന്ത്യയു�ട കലാപരമായ ഒരു മു�ന്നറ്റ�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. രണ്ടായിരത്തിലധി

കം �കാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവ നശിക്കാ�ത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന യാഥാർ

ത്ഥ്യംഅവയു�ട �മന്മ�യവിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്.
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സാഹിത്യഭാഷയു�ടവളർച്ച�യാ�ടാപ്പം ഭാഷാശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം മുതലായ

വയുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ക്രി. മു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ നാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ

ജീവിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ പാണിനിയാണ് അവയു�ട നിർമാ

ണത്തിന് �നതൃത്വം നൽകിയത്. എട്ടദ്ധ്യായങ്ങളിലായി നാലായിര�ത്താളം സൂത്ര

ങ്ങളടങ്ങിയ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ അഷ്ടാദ്ധ്യായി അക്കാല�ത്ത ഭാഷ

യു�ടസർവസ്പർശിയായഒരുശാസ്ത്രീയവിശകലനമാണ്. പിന്നീട് വരരുചി, കാത്യാ

യനൻ (ക്രി. മു. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ) പതജ്ഞലി (ക്രി. മു. 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ) മുതലായ

ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർപാണിനിയു�ട വ്യാകരണത്തിനു ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി. പ്രാകൃ

തം, ശൗര�സനി, മാഗധി,�പശാചിതുടങ്ങിയനാടൻഭാഷക�ളസംസ്കൃതവ്യാകര

ണത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിലൂ�ട പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ട് ക്രി. മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരരുചി

ഒരു ‘പ്രാകൃത വ്യാകരണവും’ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ഛന്ദസ്സുക�ളപ്പറ്റിയുള്ള പിം

ഗള�ന്റസൂത്രങ്ങളും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ജയ�ദവ�ന്റ ഗ്രന്ഥവും എടുത്തു

പറയത്തക്കവയാണ്. ഈ ഭാഷാശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അക്കാല�ത്ത ഭാഷയു�ടയും

സാഹിത്യത്തി�ന്റയും വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്ര�ചാദനം നൽകി�യന്നുപറ�യണ്ടതില്ല

�ല്ലാ.

3 ശാസ്ത്രങ്ങളു�ട അഭിവൃദ്ധി

വിവിധ സാഹിത്യശാഖക�ളപ്പറ്റിയുള്ളപലതരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുംഅക്കാലത്ത് രചിക്ക

�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഭരത�ന്റ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ നാടകങ്ങളു�ട വിഭജനം, നടന്മാരു

�ട അഭിനയം, �വഷവിധാനം, സംഭാഷണം നട�ത്തണ്ട രീതി, അലങ്കാരങ്ങൾ,

ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായവ�യക്കുറി�ച്ചല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്ദി

�കശ്വര�ന്റ അഭിനയദർപ്പണമാണ് പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച മ�റ്റാരു നാട്യശാസ്ത്രഗ്ര

ന്ഥം. നൃത്തകലയു�ടസാ�ങ്കതികവശങ്ങളിൽ�വദഗ്ധ്യം �നടിയഅ�നകം നർ

ത്തകന്മാരും നർത്തകികളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ

ക്ക്ഗവ�ണ്മൻറ് �ചലവിന് �കാടുക്കുകപതിവായിരുന്നു.

സമുദായത്തി�ന്റ ഭരണക്രമ�ത്തപ്പറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങ

�ളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ അക്കാലത്തു രചിക്ക�പ്പടു

കയുണ്ടായി. ദണ്ഡനീതി, നീതിസാരം, അർത്ഥശാസ്ത്രം മുതലായ �പരുകളിലാ

ണ് അവയറിയ�പ്പടുന്നത്. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച ഗ്രന്ഥം ക്രി.മു. നാലാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ്. അക്കാല�ത്ത ജനങ്ങ

ളു�ട സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ജീവിത�ത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ന�മ്മ ഇത്രയധികം സഹാ

യിക്കുന്ന മ�റ്റാരു പുസ്തകമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അർ

ത്ഥമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പുരുഷാർത്ഥം. ധർമവും കാമവും അർത്ഥ�ത്ത

ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ്, ആത്മീയവാദികളായ

പു�രാഹിതന്മാർ കൗടില്യ�ന്റ നിയമങ്ങ�ള എതിർക്കാനും വള�ച്ചാടിക്കാനും

�വണ്ടി �കാണ്ടുപിടിച്ചു പരിശ്രമിച്ചത്. കാമന്ദ�ന്റ നീതിസാരം, മനുവി�ന്റ മാ

നവധർമശാസ്ത്രം മുതലായവയാണ് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വർ

ണാശ്രമങ്ങളു�ട അടിത്തറയുറപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച മനുസ്മൃതി വള�ര നൂറ്റാണ്ടുക

�ളാളം കാലം ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തി�പ്പാന്നിട്ടു

ണ്ട്.

അർത്ഥം മാത്രമല്ല, കാമവും പ്രധാനമായിരുന്നു. വാത്സ്യായന�ന്റ കാമശാ

സ്ത്രം കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം�പാ�ലത�ന്ന പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ഉയർന്ന
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വർഗക്കാർക്ക് കാമകലകളഭ്യസിക്കാൻ അതു സഹായം നൽകി. ശൃംഗാരക

വിതകൾക്ക് ഉയർന്ന വർഗക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രചാരമാണുണ്ടായിരുന്ന

ത്.

ഇന്ത്യൻ �വദ്യശാസ്ത്രത്തി�ന്റ സ്ഥാപകൻ ധന്വന്തരിയാണ് എന്നു വിശ്വ

സിക്ക�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ വിവിധങ്ങളായ �രാഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവയു�ട ചികി

ത്സ�യപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചരകസംഹിതയാണ് ഇന്ത്യയി�ല

ഏറ്റവും പഴക്കം�ചന്ന �വദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. ചരകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രി. മു.

6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ്. സുശ്രുതസംഹിതയിൽ അംഗ

വി�ച്ഛദനം, ഉദര�ഭദനം, വയറുകീറി കുട്ടി�യ എടുക്കൽ, കണ്ണുകീറി തിമിരം നീ

ക്കൽ മുതലായ ശസ്ത്രക്രിയക�ളപ്പറ്റിയും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങ�ളപ്പറ്റി

യും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധത്തിലും മറ്റും മുറി�വറ്റവ�ര ശസ്ത്രക്രിയയുപ�യാഗി

ച്ച് ചികിത്സിച്ചു സുഖ�പ്പടുത്തുന്ന ഭിഷഗ്വരന്മാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുവ�ത്ര.

അ�ശാക�ന്റ കാലത്ത് രാജ്യത്തി�ന്റ പലഭാഗങ്ങളിലും ധർമാസ്പത്രികളുണ്ടാ

യിരുന്നു. ദരിദ്രന്മാർക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ�ത്ര മരുന്നുകൾ നൽക�പ്പട്ടിരുന്ന

ത്.

ഗണിതശാസ്ത്രം, �ജ്യാതിശാസ്ത്രം മുതലായ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രാചീനഭാരതീ

യർ അസൂയാവഹമായ പ്രാമാണ്യം �നടിയിരുന്നു. ആര്യഭട�ന്റആര്യഭടീയത്തിൽ

ഭൂമി �ഗാളാകൃതിയിലുള്ളതാ�ണന്നും അത് അതി�ന്റ അച്ചുതണ്ടി�ന്മൽ തിരിയുന്നു

�ണ്ടന്നും അത് ഒരിടത്തുത�ന്ന നിൽക്കുകയല്ല, സൂര്യനുചുറ്റും ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ്

�ചയ്യുന്നത് എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരു�ടയും നക്ഷത്രങ്ങളു�ടയും

ഗതികളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ള പരി�ശാധിച്ചു �കാണ്ട് തിഥി, നക്ഷത്രം, കര

ണം, സൂര്യഗ്രഹണം മുതലായവ�യപ്പറ്റി കണക്കുകൂട്ടിപ്പറയുവാൻ അക്കാല�ത്ത

�ജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. വരാഹമിഹിര�ന്റ ‘ബൃഹത്സംഹിത’

എന്ന �ജ്യാതിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടിരു

ന്നത്. ദശാംശവ്യവസ്ഥയും സുന്നവും ഇന്ത്യയി�ല ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്

ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് ഇ�പ്പാൾ പര�ക്ക സമ്മതിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു

ണ്ട്. സുന്നം അ�ല്ലങ്കിൽ പൂജ്യം ക്രി. മു. 200—ാമാണ്ടി�നാടടുത്തു ത�ന്ന കണ്ടു

പിടിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. �പ്രാഫസ്സർ ജി.ബി. ഹാൽ�സ്റ്റഡ് ത�ന്റ ‘ഓൺ ദി

ഫൗ�ണ്ടഷൻആൻറ് �ടക്നിക്ക്ഓഫ്അരിത്ത�മറ്റിക്സ് ’എന്നപുസ്തകത്തിൽഎഴുതു

ന്നു.

‘ശൂന്യചിഹ്നത്തി�ന്റസൃഷ്ടിയു�ടപ്രാധാന്യ�ത്തക്കുറിച്ച്എത്രപറഞ്ഞാലുംഅധിക

മാവില്ല. ബുൽബുദപ്രായമായഈശൂന്യത്തിന് ഇങ്ങ�നഒരുവീടും �പരും ചിത്രവും

ചിഹ്നവും മാത്രമല്ല ഉപകാരപ്രദമായശക്തിയും നൽകിയത്അതി�ന്റപ്രഭവസ്ഥാ

നമായ ഹിന്ദുവംശത്തി�ന്റ സഹജസ്വഭാവവി�ശഷത്തിന് അനു�യാജ്യം ത�ന്ന…
ഒറ്റ�യ്ക്കടുത്തു �നാക്കിയാൽ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ യാ�താരു സംസൃഷ്ടിയും ബുദ്ധി

യു�ടയും ശക്തിയു�ടയും ഉൽഗതിക്ക് ഇതി�നക്കാൾ കഴിവുൾ�ക്കാണ്ടിട്ടില്ല’.

�ന�പ്പാളിയ�ന്റ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ലപ്ലാസ് എന്ന യൂ�റാപ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

ഇങ്ങ�നഎഴുതി:

‘എല്ലാ സംഖ്യകളും പത്ത് അക്കങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു കുറിക്കുന്ന സൂത്രം നമുക്ക് നൽ

കിയത് ഇന്ത്യയാണ്. ഓ�രാ അക്കത്തിനും ഒരു സ്ഥാനവിലയും �കവലമായ

മ�റ്റാരു വിലയും ഉണ്ട്. അത്യന്തം അഗാധവും സുപ്രധാനവുമായ ഒരാശയമാണി

ത്. അതി�ന്റ യഥാർത്ഥ�യാഗ്യത�യ നാം അവഗണിച്ചു കളയാൻ തക്കവണ്ണം
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ഇന്ന് അത്ര�മൽ സരളമായി�ത്താന്നുന്നു�വങ്കിലും അതി�ന്റ സാരള ്യം ഏതുത

രം കണക്കുകൂട്ടലിനും അതുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്ന എളുപ്പം നമ്മു�ട സംഖ്യാവിദ്യ�യ

പ്ര�യാജനകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളു�ട മുന്നണിയിൽ നിർത്തുന്നു. പുരാതനകാ

ലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു മഹാന്മാരായആർക്കി�മഡീസി�ന്റ

യും അപ്പ�ലാണിയസി�ന്റയും പ്രതിഭാവിലാസത്തി�ന്റ പിടിയിൽ�പ്പാലും അതു

�പട്ടിട്ടി�ല്ല�ന്നാർക്കു�മ്പാൾ,ഈ �നട്ടത്തി�ന്റ മഹനീയത�യ നാംആദരിക്കും.

�രഖാഗണിതം, ബീജഗണിതം, സംഖ്യാവിദ്യ മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇക്കാലത്താ

ണുയർന്നുവന്നത്. ഈവിവിധരംഗങ്ങളിൽപ്രാചീ�നന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ �നട്ടങ്ങ�ളക്കുറി

ച്ച് ‘ഇന്ത്യ�യക�ണ്ടത്തൽ’എന്നത�ന്റപുസ്തകത്തിൽപണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ�ന

ഹ്റുഇങ്ങ�ന�രഖ�പ്പടുത്തുന്നു:

‘ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പുരാത�നന്ത്യക്കാർ യുഗപരിവർത്തന �ഹതുക്കളായ ചില

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി — വി�ശഷിച്ച് ‘സുന്ന’ത്തി�ന്റ ചിഹ്നവും ദശാംശ

സ്ഥാന വ്യവസ്ഥയും ഋണചിഹ്നത്തി�ന്റ ഉപ�യാഗവും ബീജഗണിതത്തിൽഅവി

ജ്ഞാതസംഖ്യക�ളക്കുറിക്കാൻഅക്ഷരങ്ങളു�ടഉപ�യാഗവുംകണ്ടുപിടിച്ചു. കണ്ടു

പിടുത്തത്തി�ന്റയുംഅതി�ന പ്ര�യാഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതി�ന്റയും ഇടയിൽ വലി

�യാരിടക്കാലം എന്നുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇവയു�ട കാലം കണക്കാക്കുക

പ്രയാസമ�ത്ര. എന്നാൽ, സംഖ്യാവിദ്യയു�ടയും �രഖാഗണിതത്തി�ന്റയും ബീജ

ഗണിതത്തി�ന്റയും പ്രാരംഭങ്ങൾ ഏറ്റവും പുരാതനകാലം മുതൽ ത�ന്ന �മാട്ടിട്ടി

ട്ടു�ണ്ടന്നു വ്യക്തമാണ്. ഋ�ഗ്വദകാലത്തു�പാലും സംഖ്യാവിദ്യയു�ട അടിസ്ഥാനം

‘പത്ത്’ ആയിരുന്നു. പുരാത�നന്ത്യക്കാരു�ട കലാ�ബാധവും സംഖ്യാ�ബാധവും

അസാധാരണമാണ്. വള�ര�യ�റ വരുന്ന അക്കങ്ങൾക്കു�പാലും അവർക്ക്

ഒരു സംഖ്യാനാമപരമ്പരയുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർ, �റാമാക്കാർ, �പർഷ്യാ

ക്കാർ, അറബികൾ എന്നിവർക്ക് ആയിരത്തിൽ ഏറിയാൽ പതിനായിരത്തിൽ,

(104 = 10,000) കവിഞ്ഞ സംഖ്യകൾക്ക് �പരുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നു വിചാരിക്കണം.

ഇന്ത്യയിലാക�ട്ട, ഓ�രാന്നിനും പ്ര�ത്യകമായി പതി�നട്ടുസംഖ്യാനാമങ്ങൾ (1018)

ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലും നീണ്ട പട്ടികകൾ കൂടിയുണ്ട്. ബുദ്ധ�ന്റ ബാല്യത്തി�ല

വിദ്യാഭ്യാസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള കഥയിൽ 1050 വ�രയുള്ള സംഖ്യക�ള അ�ദ്ദഹം �പ

�രണ്ണിപ്പറഞ്ഞതായിക്കാണുന്നു’.

ഭവനങ്ങളും നഗരങ്ങളും �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി�ന്റ സാ�ങ്കതികവശങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതി

പാദിക്കുന്ന വാസ്തുവിദ്യയും വിവിധതരത്തിലുള്ള മൂർത്തിക�ള �കാത്തിയുണ്ടാക്കു

ന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നു വിവരിക്കുന്ന മൂർത്തികലയും അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടാ

യിരുന്നു. ശില്പവിദ്യയ്ക്ക് വലി�യാരു മു�ന്നറ്റമുണ്ടായി. മൗര്യന്മാരു�ട കാലത്ത്

അ�നകം സ്തൂപങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടു. അ�ശാക�ന്റ കാലത്ത്

നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട സാഞ്ചിയി�ല മ�നാഹരമായ സ്തൂപം ഇന്നും അഭിമാന�ത്താ�ട

തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ചിത്രകാരൻമാരു�ടയും �കാത്തു

പണിക്കാരു�ടയും �കവിരുതുകൾ അജന്താഗുഹകളിലും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്

മഥുര മുതൽ �തക്കു നാഗാർജ്ജുന �കാണ്ഡ, അമരാവതി മുതലായ കലാ�ക

ന്ദ്രങ്ങൾവ�ര വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നു മായാ�ത കിടക്കുന്നു

ണ്ട്.

സാഹിത്യാദികലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും �വദഗ്ധ്യം �നടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന

വർക്ക് സർവകലാശാലകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന�ത്ത �പഷവാറിനടുത്തുള്ള തക്ഷ

ശിലയാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രസിദ്ധി �നടിയത്. ദൂര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നു�പാലും
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അ�ശാക�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം മൗര്യസാമ്രാജ്യം ക്രമത്തിൽ ക്ഷയിക്കാൻ തു

ടങ്ങി. വടക്ക് കിഴക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബലൂചിസ്ഥാൻ, കാശ്മീർ മുതലായ

രാജ്യങ്ങളും കിഴക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രാനദിവ�രയുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളും �തക്ക് �പന്നാർ

നദിവ�രയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു വിപുലമായ സാമ്രാജ്യ�ത്ത നി

ലനിർത്താനാവശ്യമായ പ്രാപ്തിയും കരുത്തും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിൻഗാമികൾക്കു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകാരണം, അ�ശാക�ന്റ �മൽ�ക്കായ്മ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന

പല രാജ്യങ്ങളും മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നു �വറിട്ടു�പായി. ആദ്യം �പായത്

�ഭാജന്മാർ, പാരിന്ദൻമാർ, ആന്ധ്രക്കാർ മുതലായവരുൾ�ക്കാള്ളുന്ന �ഡക്കാൻ

പ്ര�ദശമാണ്. നാസിക്ക് തലസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ട് അവർ ശതവാഹന വംശ

�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു പുതിയ രാജവംശംസ്ഥാപിച്ചു. ഏ�റ താമസിയാ

�ത ഒറിയയി�ല ജനങ്ങളും മൗര്യഭരണത്തിൽ നിന്ന് �മാചനം �നടി. അങ്ങ�ന

മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ വിസ്താരം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു. ക്രി. മു. 185-ൽ അവ

സാന�ത്ത മൗര്യരാജാവായ ബൃഹദ്രഥ�ന �കാല�ചയ്ത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �സനാ

ധിപതിയായ പുഷ്യമിത്രൻ സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ശുംഗവംശ�മന്ന

പുതി�യാരു രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇന്ന�ത്ത ബീഹാറും ഉത്തര

പ്ര�ദശമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന �ചറി�യാരു സാമ്രാജ്യമാണ�ദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ശുംഗ

വംശത്തിൽ�പ്പട്ട പത്തു രാജാക്കന്മാർ ഒരാൾക്കു�ശഷം മ�റ്റാരാളായി ആ�ക

112 �കാല്ലക്കാലം (ക്രി. മു. 184 മുതൽ 72 വ�ര) ഭരണം നടത്തി. ക്രി. മു. 72-

ൽ കണ്വൻമാർ മഗധയിൽ ശുംഗഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് പുതി�യാരു രാജവംശം

സ്ഥാപിച്ചു. അതിനു�ശഷം ക്രിസ്ത്വബ്ദം 3-ാം നൂറ്റാണ്ടി�നാടടുത്ത് കശാനന്മാർ

മ�റ്റാരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. അവരു�ട ശക്തിയും പ്രതാപവും ഐശ്വര്യവും

കനിഷ്ക�ന്റ കാലത്താണ് (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 78 മുതൽ 123 വ�ര) ഉച്ചനിലയി�ലത്തിയ

ത്. ഗാന്ധാരത്തി�ല പുരുഷപുര (�പഷവാർ)മായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തല

സ്ഥാനം. പ�ക്ഷ, കാശ്മീരും പഞ്ചാബും പാറ്റ്നവ�രയുള്ള ഗംഗാതീരപ്ര�ദശങ്ങ

ളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കല്പനകളനുസരിച്ചിരുന്നു. മഹാനും ബുദ്ധഭക്തനുമായ ഒരു

രാജാവായിട്ടാണ് അ�ദ്ദഹം അറിയ�പ്പടുന്നത്. വസുമിത്രൻ, അശ്വ�ഘാഷൻ,

നാഗാർജ്ജുനൻ മുതലായ കവികളും തത്വജ്ഞാനികളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കാ

ട്ടാര�ത്ത അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം കുശാന �മധാ
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വിത്വമവസാനിച്ചു. ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളും വി�ദശീയാക്രമണങ്ങളുമാണ് ആ അവ

സാന�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്തിയത്. അതിനു�ശഷം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടാകു�മ്പാ�ഴക്കും

ഇന്ത്യയു�ട വിവിധഭാഗങ്ങളിലായി അ�നകം �ചറിയ�ചറിയ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാ

പിതമായി. �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ �ചാളം, �കരളം (അ�ല്ലങ്കിൽ �ചരം) പാണ്ഡ്യം

എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുകയും പ്രശസ്തിയാർജ്ജിക്കുകയും �ചയ്തത് ഈ

കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

1 ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 320-ൽ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മഗധയു�ട സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കിയ�താടു

കൂടിയാരംഭിച്ച ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല സുവർ

ണയുഗമായിട്ടാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ (ക്രി. 320-330) സുശക്തനും

പ്രതാപിയുമായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ

(330-375) ത�ന്റ സാമ്രാജ്യ�ത്ത കിഴക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രാനദിവ�രയും പടിഞ്ഞാറ് യമു

നാനദിവ�രയും �തക്ക് നർമ്മദാനദിവ�രയും വ്യാപിപ്പിച്ചു. സമുദ്രഗുപ്തൻ മരണമട

ഞ്ഞതിൽപ്പി�ന്ന, ഒരാൾക്കു�ശഷം മ�റ്റാരാളായി, മൂന്ന് ചക്രവർത്തിമാർ ഭരണം

നടത്തി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ അപരിഷ്കൃതരായ ഹൂണന്മാർ

ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിക്കുകയും വടക്ക് മഗധ മുതൽ �തക്ക് വിന്ധ്യാപർവ്വതം വ�രയു

ള്ളപ്ര�ദശങ്ങ�ള �കാള്ളയടിച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത�താടുകൂടി ഗുപ്തസാമ്രാജ്യം

ഛിന്നഭിന്നമായി. അതിനു�ശഷം 7-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ കനൗജി�ന

�കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ട് ഹർഷൻ ഒരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പരിശ്ര

മിച്ചു�നാക്കി. ആ പരിശ്രമത്തിൽ അ�ദ്ദഹം വിജയിക്കുകയും �ചയ്തു. പഞ്ചാബു

മുതൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വ�രയുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളി�ലക്ക് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭര

ണം വ്യാപിച്ചു. പ�ക്ഷ, ആ സാമ്രാജ്യം അരനൂറ്റാണ്ടു�പാലും നിലനിന്നില്ല. ക്രി

സ്ത്വബ്ദം 647-ൽ ഹർഷൻ മരണം പ്രാപിച്ച�താടുകൂടി രാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും അരാ

ജകത്വം നടമാടാൻ തുടങ്ങി; ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ന്റ ഐക്യം വീണ്ടും തകർന്നു.

അതിനു�ശഷം ക്രസ്ത്വാബ്ദം 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൽഹിയിൽ സുൽത്താന്മാരു�ട

ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതുവ�രയും ഏകീകൃതങ്ങളും വിസ്തൃതങ്ങളുമായ സാമ്രാജ്യങ്ങ

�ളാന്നും തലയുയർത്തുകയുണ്ടായില്ല. ചാലൂക്യന്മാർ, പല്ലവന്മാർ, പാണ്ഡ്യന്മാർ

തുടങ്ങിയ വിവിധ വംശങ്ങളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്ന �ചറിയ

�ചറിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഭരണം നടത്തി�പ്പാന്നത്. സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തിക

വുമായ പല പരിവർത്തനങ്ങ�ളയും ഉത്ഘാടനം �ചയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണി

ത്.

സുപ്രസിദ്ധചരിത്രകാരനായവിൻ�സൻറ്സ്മിത്ത്ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുമുണ്ടായ അപരിഷ്കൃത വർഗക്കാരു�ട

ആക്രമണങ്ങൾ, ഇന്ത്യയു�ട അധികൃതവക്താക്കളാൽ അവഗണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ട

ങ്കിലും, വട�ക്ക ഇന്ത്യയു�ടയും പടിഞ്ഞാ�റ ഇന്ത്യയു�ടയും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവു

മായ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു പരിവർത്തനഘട്ട�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഗുപ്തകാല

�ത്ത രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥപരിപൂർണമായിത്തകരുകയും പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ

രൂപ�മടുക്കുകയും �ചയ്തു’.
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ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ തകർച്ച�യാടുകൂടി വർണാശ്രമധർമ്മങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാന

ത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉലച്ചിൽതട്ടി. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പു

തിയ ഉത്പാദനശക്തികൾ തലയുയർത്തി. പുതിയരൂപത്തിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധ

ങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന ക്രിസ്ത്വബ്ദം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിട

യിൽഇന്ത്യയിൽഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥഉയർന്നുവന്നു.

വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ത�ന്ന ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ പ്രാരംഭരൂപങ്ങൾ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പഴയ സാമൂഹ്യഘടനയിൽ വിപ്ലവകരമായ

�പാട്ടി�ത്തറിക�ളാന്നുമുണ്ടായില്ല. വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തുറന്ന യുദ്ധങ്ങളു�ട

യും വിപ്ലവങ്ങളു�ടയും ഫലമായിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയാവിർഭവി

ച്ചത്. അതു�കാണ്ട് അടിമവ്യവസ്ഥയു�ടയും പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ത�ന്ന

യും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിന്നു�പാന്നു. ഇത് ഫ്യൂഡൽ

ഉത്പാദനരീതിയു�ട വളർച്ച�യത്ത�ന്ന കു�റ�യാ�ക്ക തടസ്സ�പ്പടുത്തുകയും �ച

യ്തു.

മഹാരാജാവി�നാ ചക്രവർത്തി�ക്കാ കപ്പം �കാടുക്കുകയും അവരു�ട �മൽ

�ക്കായ്മ അംഗീകരിക്കുകയും �ചയ്ത സാമന്തന്മാരു�ടയും പ്രാ�ദശിക രാജാക്കന്മാ

രു�ടയും ഭരണമാണ് മൗര്യന്മാരു�ടയും ബുദ്ധന്മാരു�ടയും കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്.

ഈപ്രാ�ദശിക രാജാക്കന്മാർതാന്താങ്ങളു�ടഅതിർത്തിക്കുള്ളിൽഇഷ്ടം�പാ�ല

ഭരണം നടത്തി�പ്പാന്നു. ഇതി�ന മുകളിൽ നിന്നുള്ളഫ്യൂഡലിസം എന്ന് ചില ചരി

ത്രകാരന്മാർ വിളിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഉത്പാദനവ്യവസ്ഥ പഴയതുത�ന്നയായിരുന്നു.

അടിയാളനും ജന്മിയു�മന്ന വർഗവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നികുതി

കൾ രാജാക്കന്മാരു�ട പ്രതിനിധികളായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ �നരിട്ടാണ് പിരിച്ചിരു

ന്നത്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഫാഹിയാൻ

എന്ന�ചനാക്കാരൻഅക്കാല�ത്തകാർഷികവ്യവസ്ഥ�യപ്പറ്റിഇങ്ങ�നപറയു

കയുണ്ടായി.

‘രാജാവി�ന്റ ഭൂമി കൃഷി�ചയ്യുന്നവർ മാത്രംഅതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നധാന്യത്തി�ന്റ

ഒരുഭാഗം �കാടുക്കണം. അവർക്ക് ഭൂമി വിട്ടു�പാകണ�മങ്കിൽ �പാകാം; അവി�ട

ത്ത�ന്നതാമസിക്കണ�മങ്കിൽ താമസിക്കുകയും �ചയ്യാം.’

ഇഷ്ടമു�ണ്ടങ്കിൽ മാത്രം കൃഷി�ചയ്യാനും ഇഷ്ടമി�ല്ലങ്കിൽ കൃഷിപ്പണിയു�പക്ഷി

ച്ച് മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും �ജാലിയി�ലർ�പ്പടാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നാണ

�ദ്ദഹം പറയുന്നത്. നിലവുമായി ബന്ധ�പ്പടുകയും ഭൂവുടമകൾക്കു�വണ്ടി കൃഷി

�ചയ്യാൻ നിർബന്ധിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്ന അടിയാളന്മാർ അക്കാലത്തുണ്ടാ

യിരുന്നി�ല്ലന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും 6-ാം ഫ്യൂഡലിസമ

ല്ല.

എന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദം 6-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ രചിക്ക�പ്പട്ട

‘ശുക്രനീതിസാരം’ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയു�ട പല സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളയും പ്രതി

ഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങ�ള അവയ്ക്കു പുറത്തുള്ള �ലാകത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പ

ടുത്തുവാൻ പറ്റിയ പല നിയമങ്ങളും അക്കാലത്ത് നടപ്പിൽവന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഗ്രാമത്തിൽ പ്ര�വശിക്കുന്നവരും അവി�ടനിന്നു പുറത്തു�പാകുന്നവരും ഗ്രാമഭര

ണാധികാരിയു�ട മുമ്പിൽ തങ്ങളു�ട �പരുകൾ രജിസ്റ്റർ �ചയ്യണ�മന്ന് വ്യവസ്ഥ

യുണ്ടായിരുന്നു. വി�ദശീയർക്ക് ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ വള�രയധികം കാലം താമസി
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ക്കാനനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അകത്തുള്ളവർക്ക് പുറത്തുകടക്കുവാനും പുറത്തു

ള്ളവർക്ക് അകത്തുകടക്കുവാനും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. രാജാവും നിലവും തമ്മിൽ

അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി ‘ശുക്രനീതിസാരം’ ഇങ്ങ�ന വിവരിക്കു

ന്നു:

‘നിലനികുതികൾ, ചുങ്കങ്ങൾ, പലിശകൾ, കപ്പങ്ങൾ, പാട്ടങ്ങൾ, മുതലായവ കാ

ലതാമസം കൂടാ�ത കൃത്യമായി രാജാവ് വസൂലാക്കണം. ഓ�രാ കൃഷിക്കാരനും

അടച്ചുതീർ�ക്കണ്ട ഭാഗ�മത്രയാ�ണന്നു നിശ്ചയിച്ചു �കാണ്ടുള്ള �രഖ രാജാവ്

ത�ന്റസ്വന്തം മുദ്രവച്ചു �കാടുക്കണം. ഗ്രാമത്തി�ന്റ ഭാഗ�മത്രയാ�ണന്നുനിശ്ചയി

ച്ചതിനു�ശഷംഅത് ഒരുധനികനിൽനിന്ന് രാജാവ് മുൻകൂറായി വാങ്ങണം. (നിയ

മ്യഗ്രാമഭൂഭാഗ �മക്സ്മാദ്ധനികാദ്ധ�ഹത്). അ�ല്ലങ്കിൽ മാസ�ന്താറു�മാ ഋതുക്കൾ

�താറു�മാ ആയി അടച്ചുതീർക്കു�മന്നുള്ളതിന് ഒരുറപ്പുവാങ്ങണം. (വിഭാഗ�ശാ ഗൃ

ഹീത്വാപിമാസിമാസി ഋതൗ ഋതൗ). അതുമ�ല്ലങ്കിൽ രാജാവ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന

തി�ന്റ പതിനാറി�ലാരു ഭാഗ�മാ പന്ത്രണ്ടി�ലാരുഭാഗ�മാ എട്ടി�ലാരുഭാഗ�മാ

ആറി�ലാരുഭാഗ�മാ പ്രതിഫലമായി നൽകു�മന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഗ്രാമപന്മാർ

എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�ര നിയമിക്കണം. (ഈ ഗ്രാമപന്മാ

രാണ് രാജാവി�ന്റ �പരിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ഭാഗപത്രം �കാടുക്കുകയും അവരിൽ

നിന്ന് രാജഭാഗം വസൂലാക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നത്.) …. കൃഷി �ചയ്യുന്ന നിലങ്ങ

ളിൽനിന്നു മാത്രമല്ല വീടുകൾ, പാർപ്പിടങ്ങൾ, മുതലായവയിൽ നിന്നും നികുതി

വസൂലാക്കണം. �റാഡുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും �കടുതീർക്കാനും�വണ്ടി അവയുപ

�യാഗിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ചുങ്കം വസൂലാക്കണം…’

ഇന്ത്യയു�ട കാർഷികവ്യവസ്ഥയിൽ ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങളാവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി

എന്നതി�ന്റ സൂചനകളാണിവ എന്ന് എടുത്തുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എല്ലാ ഭൂമിയും

രാജാവി�ന്റതാണ്എന്നമൗര്യൻസിദ്ധാന്തത്തിന് ഇളക്കംതട്ടിച്ച മാറ്റങ്ങളാണിവ.

ഗ്രാമപന്മാർ രാജാവിനു�വണ്ടി രാജാവി�ന്റപ്രതിനിധിക�ളന്നനിലയ്ക്ക് ഭരണം നട

ത്തും. വിളവി�ന്റ ഒരു നിശ്ചിതഭാഗം നൽകണ�മന്ന വ്യവസ്ഥയി�ന്മൽ കൃഷി �ച

യ്യാൻതയ്യാറുള്ളവർക്ക്അവർഭൂമിഏൽപ്പിച്ചു�കാടുക്കും. തങ്ങൾവസൂലാക്കുന്നതി

�ന്റ ഒരു ഭാഗം രാജാവിന് �കാടുത്ത് ബാക്കി�യല്ലാംഅവർസ്വന്തമായിഅനുഭവി

ക്കും. ഇങ്ങ�നക്രമത്തിൽഅടിമക�ള�ക്കാണ്ടുപണി�യടുപ്പിക്കുകഎന്നസമ്പ്രദാ

യംക്ഷയിക്കുകയുംഅവരു�ടസ്ഥാനത്ത്അടിയാളന്മാർആവിർഭവിക്കുകയും �ച

യ്തു.

3 പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല ഗ്രാമസമുദായം

ഔപചാരികമായി �നാക്കിയാൽ നില�മല്ലാം അ�പ്പാഴും �പാതുവുടമയിലായി

രുന്നു. സ്വയം സമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്തായിരുന്നു ഭരണവ്യവസ്ഥയു�ടഅടിസ്ഥാനഘടകം. പ്രാചീനകാലം മു

തൽ�ക്ക നിലനിന്നു�പാന്നഈഗ്രാമസമുദായങ്ങളു�ട സവി�ശഷതക�ള മാർക്സ്

ത�ന്റ ‘മൂലധനം’എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഇങ്ങ�നവിവരിക്കുന്നു:

‘�ചറുതും ഏറ്റവും പ്രാചീനവുമായ ആ ഇന്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾ — അവയിൽ ചി

ലത് ഇ�ന്നവ�ര തുടർന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട് — നിലത്തി�ന്മലുള്ള �പാതുവുടമ�യയും

കൃഷി�യയും �ക�വലക�ളയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നതി�നയും മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത ഒരു

പ്രവൃത്തിവിഭജന�ത്തയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്… നൂറു മുതൽ അ�നകായി

രം ഏക്കർവ�രയടങ്ങുന്നഈപ്ര�ദശങ്ങ�ളാ�രാന്നും അതിനാവശ്യമുള്ള�തല്ലാം
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ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പൂർണവും ഒതുങ്ങിയതുമായ ഒരു ഘടകമാണ്. ഉല്പന്നങ്ങളു�ട

പ്രധാനഭാഗം സമുദായത്തി�ന്റ �നരിട്ടുള്ള ഉപ�യാഗത്തിനു �വണ്ടിയുള്ളവയാണ്.

അവ�കമാറ്റത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ചരക്കുകളു�ട രൂപം ധരിക്കുന്നില്ല… മിച്ചമുള്ളത്
മാത്രമാണ് ചരക്കുകളായിത്തീരുന്നത്. അതിൽ ത�ന്നയും ഒരു ഭാഗം �സ്റ്ററ്റി�ന്റ

�കയ്യി�ലത്തിയതിനു�ശഷം മാത്ര�മചരക്കായിത്തീരുന്നുള്ളൂ…ഈസമുദായങ്ങ

ളു�ട ഭരണഘടന ഇന്ത്യയു�ട വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതരത്തിലാണ്. ഏറ്റവും

ലളിതമായരൂപത്തിൽ, നിലം �പാതുവായി കൃഷി �ചയ്യ�പ്പടുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഗ്രാമത്തി�ല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഗിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�ത സമയ

ത്തുത�ന്ന സഹായക വ്യവസായങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് ഓ�രാ വീട്ടിലും നൂൽനൂല്പും

�നയ്ത്തുമുണ്ട്. ഇങ്ങ�ന ഒ�ര തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിത�ന്ന �ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കു

ന്നബഹുജനങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ജഡ്ജിയും �പാലീസുകാരനും നികുതിപിരിവുകാരനും

എല്ലാമായ ‘ഗ്രാമപ്രധാനി�യ’യും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കൃഷിയു�ട വരവ് �ച

ലവ് കണക്കുകൾ�വയ്ക്കുകയുംഅതുമായിബന്ധ�പ്പട്ടഎല്ലാറ്റിൻ�റയും രജിസ്റ്റർസൂ

ക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്നകണക്കപ്പിള്ള (അ�ല്ലങ്കിൽകരണം), കുറ്റവാളിക�ളശിക്ഷി

ക്കുകയും ഗ്രാമത്തിലൂ�ട കടന്നു�പാകുന്ന വി�ദശിക�ള സംരക്ഷിക്കുകയും അവ

�ര അടുത്ത ഗ്രാമത്തി�ലക്ക് അനുഗമിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മ�റ്റാരു�ദ്യാഗസ്ഥൻ,

അയൽപ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തി�ന്റ അതിർത്തിക�ള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻ, �പാതുകുളത്തിൽ നിന്ന് �വള്ളം കൃഷിക്ക് �കാടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി

ക്കാരൻ, മതചടങ്ങുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ, കുട്ടിക�ള മണ്ണി�ലഴുതി

പഠിപ്പിക്കുന്നഅദ്ധ്യാപകൻ, വിത്തുനടൽ, �കായ്ത്തു തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാർഷിക പ്ര

വർത്തനങ്ങൾക്കും പറ്റിയ മുഹൂർത്തങ്ങ�ളയും അശുഭദിനങ്ങ�ളയും വിവരിച്ചു�കാ

ടുക്കുന്ന �ജ്യാത്സ്യൻ, എല്ലാത്തരം കാർഷി�കാപകരണങ്ങളു�ടയും �കടുപാടുകൾ

തീർക്കുന്ന �പരു�ങ്കാല്ലനും ആശാരിയും, ഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ മൺപാത്രങ്ങ

ളുണ്ടാക്കുന്ന കുശവൻ, ക്ഷുരകൻ, അലക്കുകാരൻ, തട്ടാൻ, അവി�ടയും ഇവി�ട

യുമായി കവികൾ — ചില സമുദായങ്ങളിൽ തട്ടാന്മാരു�ടയും മറ്റുചി�ലടങ്ങളിൽ

അദ്ധ്യാപകന്മാരു�ടയും �ജാലികൾ കൂടി കവികൾ നിർവഹിക്കും — ഇവ�രല്ലാ

മുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡസ�നാളം വരുന്നഈ വ്യക്തിക�ളല്ലാം സമുദായത്തി�ന്റ

�പാതു�ചലവിലാണ് സംരക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്…’

ഔപചാരികമായി �നാക്കു�മ്പാൾ ഗ്രാമപ്രധാനിയും കണക്കപ്പിള്ളയും ആശാരി,

�ജ്യാത്സ്യൻ, അദ്ധ്യാപകൻ മുതലായവ�ര�പ്പാ�ല ത�ന്ന സമുദായ�ത്ത �സവി

ക്കുന്നവർ മാത്രമാണ്. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളു�ട പ്ര�ത്യകരീതിയിലുള്ള

സ്ഥാനങ്ങളുപ�യാഗിച്ചു �കാണ്ട് അവർക്ക് സമുദായത്തി�ന്റ �മധാവികളാവാൻ

കഴിഞ്ഞു. വമ്പിച്ച സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളു�ട അധി

കാരവും അവർ �മ�ല്ല�മ�ല്ല �കക്കലാക്കി. രാജാവിനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സാമ

ന്തന്മാർക്കും നൽക�പ്പട്ടിരുന്ന കപ്പവും തിരുമുൽക്കാഴ്ചകളും ക്രമത്തിൽ പാട്ടമായി

മാറി. നിലത്തി�ന്മലുള്ളഉടമാവകാശം നാടുവാഴികൾക്കായിത്തീർന്നുഎന്നതി�ന്റ

സൂചനയായിരുന്നുഅത്.

4 ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതകൾ

വള�രയധികം �കട്ടുപ്പിണഞ്ഞ വിവിധ ബന്ധങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസം. ഏറ്റവും മുകളിൽ മഹാരാജാവ്. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കീഴിൽ സാമന്തന്മാർ. ചില�പ്പാൾ സാമന്തന്മാർ ത�ന്ന രാജാക്കന്മാ

രായി മാറും. സാമന്തൻമാരു�ട കീഴിൽ നാടുവാഴികൾ. �നരിട്ടദ്ധ്വാനിച്ചു കൃഷി
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�ചയ്യുന്നവരും നാടുവാഴികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കു പല രൂപങ്ങളുമുണ്ടാ

യിരുന്നു. ചില ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾ രാജാവിന് മാത്രം വിളവി�ന്റ നിശ്ചിതഭാഗം

�കാടുക്കും. മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇടത്തട്ടുകാരായ നാടുവാഴിക�ള ആശ്രയി

�ക്കണ്ടിവന്നു. നിശ്ചിതകാല�ത്തക്ക് കൃഷി �ചയ്യാൻ�വണ്ടി നാടുവാഴികളിൽ

നിന്നു ഭൂമി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. സ്വകാര്യസ്വത്തുള്ള സ്വതന്ത്രരായ കൃ

ഷിക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. നാടുവാഴികൾ പല�പ്പാഴും �പാതുഭൂമികൾ തട്ടി�യടു

ത്തു സ്വന്തമാക്കുക പതിവായിരുന്നു. �പാതുഭൂമികളായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സ്വന്ത

മാക്കി മറ്റുള്ളവർക്കു പല നിബന്ധനക�ളാടുകൂടി പാട്ടത്തി�നൽപ്പിച്ചു�കാടുത്ത്

അവർ ധാരാളം സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചു. തങ്ങൾ ചൂഷണം �ചയ്തു സമ്പാദിക്കുന്നതി

�ന്റ ഭാഗം അവർ സാമന്തന്മാർക്കു �കാടുക്കും. സാമന്തന്മാർ രാജാവിന് കപ്പം

�കാടുക്കും. �സനികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ �നതൃത്വം വഹിക്കുക�യാ രാജാവി

�ന മറ്റുതരത്തിൽ സഹായിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്ന സാമന്തന്മാരും നാടുവാഴികളും

കരങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്ക�പ്പടുക പതിവായിരുന്നു. ചില

�പ്പാൾ രാജാക്കന്മാർ മാറും. രാഷ്ട്രീയമായ ഭരണമാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. പ�ക്ഷ, മുകളിൽ

എ�ന്താ�ക്ക ത�ന്ന സംഭവിച്ചാലും ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾക്കു മാറ്റ�മാന്നുമുണ്ടാവി

ല്ല. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലാ�ക ഒരുതരം നിശ്ചലതയും മാന്ദ്യവുമാണുണ്ടായിരുന്ന

ത്.

യൂ�റാപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസവും ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസവും തമ്മിൽ സാമ്യതകൾ

മാത്രമല്ല, പ്രധാനമായും ചില വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ

യിൽ �താഴിൽപ്പാട്ട�മന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായ ധാന്യ

പ്പാട്ടം മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. താമസിക്കാനും സ്വന്തമായി പണി�യടുക്കാ

നും ഒരുതുണ്ടം ഭൂമി ലഭിക്കുന്നതിനു പകരമായി പ്രഭുവി�ന്റ എ�സ്റ്ററ്റുകളിൽ�പ്പാ

യി സൗജന്യമായും നിർബന്ധമായും പണിയടുത്തു�കാടുക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം

യൂ�റാപ്പിൽ സുലഭമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എ�സ്റ്ററ്റ് കൃഷി സമ്പ്രദായം പരന്നുപി

ടിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയു�ട അവസാനകാലത്തു ചില നിലമുടമ

സ്ഥന്മാർ അടിയാള�ര�ക്കാണ്ട് സ്വന്തം ഭൂമി കൃഷി�ചയ്യിച്ചിരുന്നതു ശരിത�ന്ന.

പ�ക്ഷ, ഈ സമ്പ്രദായം ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയു�ട അഭിവാജ്യഘടകമായിരുന്നി

ല്ല.

മ�റ്റാരു വ്യത്യാസം ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ, മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതു�പാ�ല,

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി�ന്റസൃഷ്ടിയായ ഗ്രാമസമുദായത്തിൻ�റയുംഅടിമത്തവ്യവ

സ്ഥയു�ട സൃഷ്ടിയായ ചാതുർവർണ്യത്തിൻ�റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇഴുകിപ്പിടിച്ചു

നിലനിന്നു�പാന്നു�വന്നതാണ്.

5 ജാതിവ്യവസ്ഥ

അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട തകർച്ചയ്ക്കു�ശഷം ഫ്യൂഡൽവ്യവസഥ ഉയർന്നു വന്ന�താടു

കൂടിയാണ്വർണവ്യവസ്ഥയു�ടസ്ഥാനത്ത്ജാതിവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്.

ജാതിയും വർണവും ഒന്നല്ല, അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ജാതികളുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. വർണങ്ങ�ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നാലു വർണങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ മാത്ര�മ

ഒരു ജാതി�യന്ന നിലയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. മറ്റു മൂന്ന് വർണങ്ങൾക്കും

ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയിൽ യാ�താരു സ്വാധീനശക്തിയും �ചലുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്നാൽ അതിനുപകരം ഗ്രാമസമുദായത്തി�ല പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള അ�നകം ജാതികളും ജാതികൾക്കുള്ളിലുള്ള അവാന്തരവിഭാഗ
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ങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. പ്രവൃത്തിവിഭജനം പരമ്പരാഗതവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായി

രുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുറച്ച�പ്പാൾ ജാതികളും മാറ്റമില്ലാത്തവി

ധം സമുദായത്തി�ന്റ അഭിവാജ്യഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നു. ‘�ജാലി സ്വസ്ഥ’മായി

മറ്റുള്ളവ�ര ചൂഷണം �ചയ്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ച ഫ്യൂഡൽ പ്രമാണിമാർ �ദഹം

�കാണ്ടുള്ളഅദ്ധ്വാന�ത്ത നികൃഷ്ഠവും ഹീനവുമായിട്ടാണ് കരുതിയത്. അതു�കാ

ണ്ട് ഹീനമായ പ്രവൃത്തികൾ �ചയ്യുന്ന ജാതിക്കാർ ഹീനജാതിക്കാരും അയിത്ത

ക്കാരുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. ചാതുർവർണ്യം അടിമത്തത്തി�ന്റ സവി

�ശഷതയാ�ണങ്കിൽ ഈ �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ജാതിവ്യവസ്ഥ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ

പ്ര�ത്യകതയാണ്. രണ്ടിനും തമ്മിൽ പ്രധാനമായ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാം; വർ

ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയിൽ അയിത്തത്തിനു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്, പ്ര�ത്യ

കിച്ചും ആരംഭകാലത്ത്, ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥ�യ വളർത്തുവാനാണ് സഹായിച്ചത്.

�ന�രമറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ജാതിവ്യവസ്ഥ �താട്ടുകൂടായ്കയും തീണ്ടി

ക്കൂടായ്കയും അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഉത്പാ

ദനവ്യവസ്ഥ�യ വളർത്താനല്ല, നിശ്ചലമാക്കാനാണ്, അതു പ്ര�യാജന�പ്പട്ട

ത്.

6 മാന്ദ്യവും അധഃപതനവും

ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ ഈ നിശ്ചലതയും മാന്ദ്യവും മനുഷ്യ�ന്റ മാനസിക

മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥ ഭൂരിപക്ഷക്കാ�ര അടിമക

ളും നിസ്സഹായരുമാക്കി മാറ്റി�യങ്കിലും അതിൻകീഴിൽ സാഹിത്യാദികലകൾക്കും

ദർശനങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുംഅഭൂതപൂർവമായ ഒരഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായ�തങ്ങ�ന

എന്ന്നമ്മൾകണ്ടുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റകാലമായ�പ്പാ�ഴക്കുസ്ഥി

തിമാറി. മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങ�ളയും യാന്ത്രികമായ

ഒരുമാന്ദ്യവുംനിർജീവതയുംപിടികൂടി.

കാളിദാസ�ന്റകാല�ത്താടുകൂടി (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 4-5നൂറ്റാണ്ട്)സംസ്കൃതസാഹിത്യ

ത്തി�ന്റ വസന്തകാലമവസാനിച്ചു എന്നുപറയാം. വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥ തകരാൻ

തുടങ്ങിയ�താ�ട സംസ്കൃതം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികമധികം അകലാൻ തുടങ്ങി.

പിന്നീടുണ്ടായ സാഹിത്യകൃതികളിൽ പ്രധാനമായും കലാസൗന്ദര്യമല്ല, വാക്കുക

�ള�ക്കാണ്ടുള്ള കസർത്തുകളും �വകാരികമായ അധഃപത�നാന്മുഖതയും രൂ

�പകവാദത്തി�ന്റ പ്രവണതയും പഴയതി�ന്റ �വറും ആവർത്തനങ്ങളുമാണ് നി

ലനിന്നു�പാന്നത്.

സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദർശനം തുടങ്ങിയ മറ്റു ശാഖകളിലും ഈ അധഃ

പതനവാസനകൾ ധാരാളം പ്രതിഫലിച്ചു. ‘ദി ഏജ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ കനൗജ് ’

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ �ഡാക്ടർ ആർ.സി. മജുംദാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു.

‘�പാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട എല്ലാ തുറകളിലും

അധഃപതനവും നാശവുമുണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ബുദ്ധമതത്തിൻ�റയും

�ജനമതത്തിൻ�റയും പ്രാമാണ്യമവസാനിക്കുകയും അവ ക്രമത്തിൽ ചില പ്ര

�ത്യക പ്ര�ദശങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കഴിയാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. താന്ത്രി

കസമ്പ്രദായങ്ങളു�ട ആവിർഭാവം ബുദ്ധമത�ത്ത�യന്ന�പാ�ലത�ന്ന ബ്രാഹ്മ

ണമത�ത്തയും ദുഷിപ്പിച്ചു. സാഹിത്യത്തി�ന്റ സർഗാത്മകത കുറയുകയും അത്
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കൂടുതൽ യാന്ത്രികമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. ശാസ്ത്രീയസംബന്ധിയായ ഗ�വഷണ

ങ്ങളു�ട നിർമാണാത്മകതയ്ക്ക് ഉലച്ചിൽ തട്ടി. മൗലികമായ സ്മൃതികളു�ട കാലമവ

സാനിക്കുകയും അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളു�ട കാലമാവിർഭവിക്കുകയും

�ചയ്തു. മതം, തത്വശാസ്ത്രം, നിയമം, സദാചാരം, സന്മാർഗം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള

എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടതായ കാലഘട്ടം വ്യക്തമായും

അവസാനിച്ചു എന്നു കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. ഭൂതകാല�ത്ത മനസ്സിലാക്കുകയും

കഴിയുന്നത്രനിഷ്കർഷ�യാടുകൂടി അതി�ന പിന്താങ്ങുകയും �ചയ്യുക—ഇതു മാത്ര

മാണ് ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അവ�ശഷിച്ചത്.

�
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പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തി�ന്റയും തകർച്ചയു�ടയും അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട ആവിർ

ഭാവത്തി�ന്റയും കാലത്താണ്ബ്രാഹ്മണമതവും വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയും ഉയർന്നു

വന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് അവ സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ സഹായിക്കുകയും ത്വരിത�പ്പടു

ത്തുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,അവപു�രാഹിതവർഗത്തി�ന്റസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങൾ

ക്കാണ് കൂടുതൽപ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്. ഉല്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട

ഫലമായി ക്ഷത്രിയന്മാരു�ടയും �വശ്യന്മാരു�ടയും ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും അടി

മത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾസ്ഥാപി�ക്കണ്ടആവ

ശ്യം �നരിടുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ ബ്രാഹ്മണമതം അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. പു�രാ

ഹിതന്മാരു�ട �മധാവിത്വ�ത്തയുംഅധികാര�ത്തയുംഎതിർക്കാ�തവലിയഅടി

മത്ത �സ്റ്ററ്റുകൾസ്ഥാപിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ്

ബ്രാഹ്മണമതത്തി�നതിരായി ബുദ്ധമതം തലയുയർത്തിയത്. അടിമത്തവ്യവസ്ഥ

യു�ട ഭരണാധികാരികൾ ബുദ്ധമത�ത്ത ഔ�ദ്യാഗിക മതമായംഗീകരിക്കുകയും

അതി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി തങ്ങളു�ടസ്വത്തുക്കളുംകച്ചവടവും വികസിപ്പിക്കുക

യും�ചയ്തു.

1 ബ്രാഹ്മണമതവും ഹിന്ദുമതവും

എന്നാൽ, അടിമക�ള�ക്കാണ്ടു പണി�യടുപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ക്ഷയിക്കുകയും

അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് വിളവി�ന്റ ഒരു ഭാഗം നൽകണ�മന്ന നിബന്ധനയി�ന്മൽ

കൃഷി�ചയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഭൂമി ഏൽപ്പിച്ചു�കാടുക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭൂവുടമബ

ന്ധങ്ങൾരൂപ�പ്പടുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾബ്രാഹ്മണമതവും ബുദ്ധമതവും ഒരു�പാ�ല

അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്ബ്രാഹ്മണമതത്തി�ന്റസ്ഥാന

ത്ത് ഹിന്ദുമതം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്. ഒരുഭാഗത്ത്ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നബുദ്ധമ

തത്തിനുംസാംഖ്യന്യായ�വ�ശഷികാദി ദർശനങ്ങൾക്കുംഎതിരായ താത്വികപ്ര

ഹരങ്ങൾ, മറുവശത്ത് ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ രൂഢമൂലങ്ങളായിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളു

മായുംക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായും ഇണങ്ങി�ച്ചരൽ—ഈഗതിക്രമത്തിലൂ�ടയാണ്

ഹിന്ദുമതംആവിർഭവിച്ചത്.

ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ബ്രാഹ്മണമത�ത്തയും ഹിന്ദുമത�ത്തയും തമ്മിൽ കൂട്ടി

ക്കുഴയ്ക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നാ�ണന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ,
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ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട കാലത്ത് ഹിന്ദുമതമുണ്ടായിരുന്നില്ല; ബ്രാഹ്മണമത�മ ഉണ്ടാ

യിരുന്നുള്ളൂ. പ്രാചീനതത്വശാസ്ത്രകൃതികളി�ലാന്നും ത�ന്ന ‘ഹിന്ദു’ എന്ന ഒരു പദം

�പാലും കാണുകയില്ല. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കുമാത്രമാണ് ഈ വാക്കു

പ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. �പർസ്യാക്കാരാണ�ത്രആദ്യമായിഅതുപ�യാഗിച്ച

ത്. ‘ഇൻഡ് ’ (സിന്ധ്യ) നദിയു�ടഅടുത്തുപാർക്കുന്നവ�രഅവർഹിന്ദുക്കൾഎന്നു

വിളിച്ചു�പാന്നു. അക്കാലത്തു ത�ന്നയാണ് അറബികളു�ട ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായ

ത്. അറബികൾ മുസ്ലീം മതക്കാരായിരുന്നു. മുസ്ലീങ്ങളു�ട വിശ്വാസങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളു

�ട വിശ്വാസങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളു�ട മതംഹിന്ദുമതംഎന്ന�പ

രിലറിയ�പ്പടാൻതുടങ്ങി.

മധ്യകാലത്ത് ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ നിലനിർത്താനും ശക്തി�പ്പടു

ത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽആശയസംഹിത�യന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹിന്ദുമതം

രൂപ�മടുത്തത്. ബ്രാഹ്മണമതം അടിമത്തത്തി�ന്റ ആശയസംഹിതയായിരുന്നു

�വങ്കിൽഹിന്ദുമതംഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റആശയസംഹിതയാണ്.

ഇന്ത്യയി�ലഫ്യൂഡൽസമുദായത്തി�ന്റപ്ര�ത്യകതഅതിൽപ്രാകൃതകമ്യൂണി

സത്തിയും അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ടയും പല അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു�വ

ന്നതാ�ണന്ന് കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഈപ്ര�ത്യക

തയു�ട ഫലമായി ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാചീനകാല�ത്ത പലതരം മതവി

ശ്വാസങ്ങളുംആചാരങ്ങളും തുടർന്നു�പാന്നു. പു�രാഹിതന്മാരായബ്രാഹ്മണർഈ

വിവിധങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങ�ളയും ആചാരങ്ങ�ളയും ഒ�രകീകരിച്ച സമ്പ്രദായമാ

ക്കിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനായി അടിമത്തവ്യവസ്ഥയി�ല ബ്രാഹ്മണമതത്തി�ന്റ

യും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റയും പല സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും അവർ സമർത്ഥമാംവിധം ഉപ

�യാഗ�പ്പടുത്തി. ഉദാഹരണത്തിന് ധർമം, കർമം, അഹിംസ മുതലായ സിദ്ധാന്ത

ങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽക�പ്പട്ടു. ഓ�രാ ജാതിക്കും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം

ധർമമു�ണ്ടന്ന്അത് പഠിപ്പിച്ചു. പ്രാചീനബ്രാഹ്മണമതത്തിൽനിന്ന് കടം വാങ്ങിയ

ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത്. പ�ക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്: അടിമത്തവ്യവസ്ഥയി�ല വർണ്ണാശ്രമ

ങ്ങൾ പുതിയ സാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു �യാജിച്ച ജാതിവ്യവസ്ഥയായി രൂ

പാന്തര�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

കർമത്തിനനുസരിച്ച് മരണത്തിനു�ശഷം ഉയർന്ന ജാതിയി�ലാ താഴ്ന്ന ജാതി

യി�ലാ ജനി�ക്കണ്ടിവരു�മന്നും സ്വന്തം പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തി�ലാ

നരകത്തി�ലാ എത്തു�മന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചു. ഫ്യൂഡൽ സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങ

�ളനിലനിർത്താനുള്ളഒരുപായമായിരുന്നുഇത്.

അഹിംസ ബുദ്ധമതം മുതൽക്ക് പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ്. മർദ്ദിത വർഗക്കാരു

�ട സമരങ്ങ�ളയും പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളയുംഅടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരായുധമായിട്ടാണതു

പ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടത്.

ആദ്യകാല�ത്ത ബ്രാഹ്മണർ മാംസഭുക്കുകളായിരുന്നു. പശുമാംസം�പാലും

അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ �ജന-ബുദ്ധമതങ്ങളു�ട സ്വാധീ

നശക്തിയു�ട ഫലമായി പുതിയ ഹിന്ദുമതത്തിൽ മാംസഭക്ഷണം നിഷിദ്ധമായി

ത്തീർന്നു. ബുദ്ധമതവും ബ്രാഹ്മണമതവും തമ്മിൽ �യാജിക്കുകയും ഇണങ്ങി�ച്ചരു

കയും �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായി ബ്രാഹ്മണരു�ട ജീവിതചര്യകളിൽ ഇതു�പാ�ല മറ്റു

പലമാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി.

�വദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരു�ട രക്ഷാധി

കാരത്തിലായിരുന്നു. തങ്ങളു�ട ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും നിലനിർ
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ത്താൻ ഇതവ�ര സഹായിച്ചു. ‘കർമ്മ�ണ്യവാധികാര�സ്ത മാ ഫ�ലഷു കദാചന’,

‘അഹിംസാപര�മാധർമ’: മുതലായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട മഹാ

ത്മ്യ�ത്ത �കാട്ടി�ഘാഷിക്കുന്ന ത�ത്വാപ�ദശങ്ങളുമായി അവർ ഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ ജനങ്ങ�ളാട് ദുഃഖങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളു�മല്ലാം പ്രതി�ഷധം കൂടാ�ത സഹിക്കാ

നാവശ്യ�പ്പടുകയും ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിരാശയും, നിസ്സഹായതയും വാരി

വിതറി�ക്കാണ്ട് പരബ്രഹ്മത്തി�ന്റയും �മാക്ഷത്തി�ന്റയും �നർക്ക് �ക ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുകയും�ചയ്തു.

വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ രണ്ടു�ദവങ്ങൾക്ക്ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതി�യാരു

പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. ചിലർ വിഷ്ണുവി�ന്റ ഭക്തരും മറ്റുചിലർ ശിവ�ന്റ ഭക്തരുമായി.

�വഷ്ണവന്മാരും �ശവന്മാരും തമ്മിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസ

ങ്ങളും സമരങ്ങളുമുണ്ടായി. ശിവൻ വലിയ നിലമുടമസ്ഥന്മാരു�ട �ദവവും വിഷ്ണു

അ�ല്ലങ്കിൽ ശ്രികൃഷ്ണൻ �ചറിയ ഉല്പാദകന്മാരു�ട �ദവവുമായിരുന്നു എന്ന് ചില

പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്. �ചറുകിട ഉല്പാദകന്മാരും വൻകിട ഉല്പാദക

ന്മാരും തമ്മിലുള്ളസമരമാണ�ത്ര�ശവന്മാരും �വഷ്ണവന്മാരും തമ്മിലുള്ളസമ

രത്തിൽപ്രതിഫലിച്ചത്.

വിഷ്ണുവും ശിവനും മാത്രമല്ല, വിഷ്ണുവി�ന്റ പത്തവതാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, �വ�റ

യും അ�നകം �ദവങ്ങൾഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നറ്റു. ഈ �ദവ

ങ്ങൾ�ക്കല്ലാം ഭാര്യമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. വിഷ്ണുവി�ന്റ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി, ശിവ�ന്റ ഭാര്യ

പാർവതി. പുരുഷ�ദവങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ �ദവങ്ങൾക്കും സാധാരണ മനുഷ്യരു

�ടതായ എല്ലാ വികാരങ്ങളും അനുവദിക്ക�പ്പട്ടു. അവർക്കു�വണ്ടി മ�നാഹരങ്ങ

ളായ അ�നകം �ക്ഷത്രങ്ങൾ നിർമിക്ക�പ്പട്ടു. ബിംബാരാധന �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക

�പ്പട്ടു. �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഗാനങ്ങൾ, നൃത്തങ്ങൾ, വാദ്യ�ഘാഷങ്ങൾ, ആനകൾ,

പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, സദ്യകൾ, എഴുന്നള്ളത്തുകൾ — ഇങ്ങ�ന

നാടുവാഴി പ്രഭുവി�ന്റതായ എല്ലാത്തരം ധാടികളും ആഡംബരങ്ങളുമുണ്ടായിരു

ന്നു.

ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവുംആത്മീയമായപശ്ചാ

ത്തല�ത്താടുകൂടി മാറ്റി�യഴുത�പ്പട്ടത്. പഴയ വീരപുരുഷന്മാർ �ദവങ്ങളും �ദവ

ങ്ങളു�ട അവതാരങ്ങളുമായി മാറി. �വ�റയും ഒട്ടനവധി പുരാണങ്ങൾ പുതുതായി

രചിക്ക�പ്പട്ടു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മീമാംസയ്ക്ക് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിക്ക�പ്പടു

കയുംകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുംമതച്ചടങ്ങുകൾക്കുംഅമിതമായപ്രാധാന്യം നൽക

�പ്പടുകയും�ചയ്തത്.

2 ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ �മധാവിത്വം

ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ ആത്മീയവാദത്തിനാണ് �മധാവിത്വം. ഹിന്ദുമത�ത്ത വളർ

ത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളു�ട ഭാഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക് പു�രാഗമനപരവും ഭൗതികവാദ

പരവുമായ ചിന്താഗതികൾ മറച്ചുവയ്ക്ക�പ്പടുകയും വള�ച്ചാടിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

�വദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലുമടങ്ങിയആത്മീയവാദപരമായ ചിന്തകൾ ഉയർ

ത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പട്ടു. ഉപനിഷത്തുകളും ഭഗവദ്ഗീതയും ബ്രഹ്മസൂത്ര�മന്ന ഉപനിഷ

ത്  വ്യാഖ്യാനവും പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട താത്വികാടിത്തറകളായിത്തീർന്നു.

പ്രസ്ഥാനത്രയംഎന്ന �പരിലാണവയറിയ�പ്പടുന്നത്. ഇവ�യ്ക്കല്ലാംആത്മീയവാദ

ത്തിലധിഷ്ഠിതമായഒട്ടനവധി ഭാഷ്യങ്ങളുംവ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി.
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ആത്മീയവാദം ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ആവിർഭവിച്ചത് ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ കാല

ഘട്ടത്തിലല്ല. വർഗവ്യത്യാസങ്ങളാവിർഭവിച്ച കാലം മുതൽ�ക്ക അതു നിലനി

ന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഭൗതികവാദപരമായ ചിന്തക�ളന്ന�പാ�ല

ത�ന്നആത്മീയവാദപരമായചിന്തകളുമുണ്ട്.

ആത്മീയവാദം അപൂർണമാണ്. അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഈ അപൂർണതയും

അശാസ്ത്രീയതയും ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട ആത്മീയവാദത്തിലും കാണാം. പ�ക്ഷ,

രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറു �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായ ഭാരതീയതത്വചിന്തകളിൽ ആധു

നികശാസ്ത്രത്തി�ന്റതായ ഗ�വഷണരീതിയുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭു

ത�പ്പടാ�നാ പരാതി�പ്പടാ�നാ എന്താണുള്ളത്? പ്രധാനമായ കാര്യമതല്ല. ആ

ആത്മീയവാദം �കവലം പിന്തിരിപ്പത്തരമായിരുന്നില്ല. അതിൽ സത്യത്തി�ന്റ

ഒരംശമുണ്ടായിരുന്നു. അത് സത്യാ�ന്വഷണപരമായിരുന്നു. എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന

അപൂർണതകളുണ്ടായിരുന്നാലും പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങ�ളയും ജീവിതസത്യങ്ങ�ളയും

കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള �വമ്പലിൽ നിന്നാണ് അതുട�ലടുത്തത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന

അതു ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒ�രാളി�ച്ചാട്ടമായിരുന്നില്ല. അത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസ

ത്തിലധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഈശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ബാദരായണ�ന്റ �വദാന്തസൂത്ര

ങ്ങളിൽ�പ്പാലും അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന് കാണാം. ഫ്യൂ

ഡലിസത്തി�ന്റ കാലത്താണ് അതു തികച്ചും ജീവിതത്തിൽനിന്നുള്ള പിൻവലിയ

ലായി മാറിയത്.

3 ബാദരായണ�ന്റബ്രഹ്മസൂത്രം

�വദാന്തസൂത്രങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നുകൂടി �പരുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ

അങ്ങിങ്ങായി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നആദ്ധ്യാത്മികചിന്തക�ള �പറുക്കി�യടുത്ത്

ക്രമ�പ്പടുത്തുകയും �ക്രാഡീകരിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് ക്രിമു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

ബാദരായണൻ തയ്യാറാക്കിയ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സൂത്രങ്ങളാണ് അതി�ന്റ

ഉള്ളടക്കം. പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ജഗത് എന്നിവയു�ട ബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാ

ണതു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതു നാലുഭാഗങ്ങളിലായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാമ�ത്ത ഭാഗത്തിൽ ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റിയും രണ്ടാമ�ത്ത ഭാഗത്തിൽ ജഗത്, ജീ

വൻ എന്നിവയ്ക്ക് ബ്രഹ്മവുമായുള്ളബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയും മൂന്നാമ�ത്ത ഭാഗത്തിൽ ജഗ

ത്, ജീവൻ എന്നിവയ്ക്ക് ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ബ്രഹ്മവിദ്യ അ�ല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റിയു

ള്ളജ്ഞാനം �നടാനുള്ള മാർഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും നാലാംഭാഗത്തിൽ മരണത്തിനു�ശ

ഷമുള്ള ജീവാത്മാവി�ന്റസ്ഥിതി�യപ്പറ്റിയും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഓ�രാ

ഭാഗവും നാലുപാദങ്ങളായും ഓ�രാ പാദവും അധികരണങ്ങളായും വിഭജിക്ക�പ്പട്ടി

ട്ടുണ്ട്.

അഥാ�താ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ എന്ന സൂത്ര�ത്താടുകൂടിയാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം

പാദത്തിൽ ത�ന്ന ബ്രഹ്മമു�ണ്ടന്നുള്ള �തളിവുകൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണാ�മന്നും

ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നാണ് പ്രപഞ്ചവുംസർവചരാചരങ്ങളും ഉദ്ഭവിച്ചത് എന്നുംഅ�ദ്ദ

ഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാദരായണ�ന്റ ബ്രഹ്മം ഇച്ഛിക്കുകയും ആഗ്രഹി

ക്കുകയും �ചയ്യുന്നഒരുശക്തിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റകാര്യകാരണബന്ധങ്ങളു�ട

പന്നിൽ ആ ഇച്ഛയും ആഗ്രഹവുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം കർ�മ്മാൻമുഖ

മാണ്. ആനന്ദമയമാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ ദുഃഖം കാണ�പ്പടുന്നുഎന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം

ബ്രഹ്മം ആനന്ദമയമ�ല്ലന്നു പറയാൻ പാടില്ല. എ�ന്തന്നാൽ സൃഷ്ടിയിൽ ദുഃഖ

ത്തിനല്ല സുഖത്തിനാണ് പ്രാചുര്യം. ബ്രഹ്മ�ത്താട് ഭക്തിയുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മ�ത്ത
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ധ്യാനിക്കുന്നവർക്കും മാത്ര�മ �മാക്ഷം ലഭിക്കൂഎന്നുപറയുന്നതും ശരിയല്ല. ഭക്തി

യില്ലാത്തവ�ര ബ്രഹ്മം ഉ�പക്ഷിക്കുകയില്ല. അവർക്കും �മാക്ഷമുണ്ട്. ലക്ഷ്യം ഒന്നു

ത�ന്നയാണ്. അതു�കാണ്ട് ഗതിസാമാന്യമനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും പു�രാഗതിയു

ണ്ട്. എല്ലാവർക്കും രക്ഷയുണ്ട്. എല്ലാവരു�ടയും ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള �ജ്യാതിസ്സാണ്

ബ്രഹ്മം.

4 ഭഗവദ്ഗീത

ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നായിത്തീർന്ന ഭഗവദ്ഗീത മഹാ

ഭാരതത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗമാണ്. കുരു�ക്ഷത്രത്തി�ല യുദ്ധക്കളത്തി�ല �കാലയും

�ചാരയും ബീഭത്സതകളും കണ്ടു മനസുമടുത്തയുധിഷ്ഠിര സ�ഹാദരനായഅർജ്ജു

നന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ധർ�മാപ�ദശങ്ങളാണ് അതി�ന്റ ഉള്ളടക്കം. ക്രിസ്ത്വബ്ദ

ത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�നാടടുത്താണ് അതു രചിക്ക�പ്പട്ട�തന്നും എന്നാൽ

ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് �ശഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാൾ ആത്മീയവാദികളായ പണ്ഡി

തൻമാരു�ട �കവിരുതു മൂലരൂപത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി�ക്കാണ്ട് അതി

�ന തിരുത്തി�യഴുതുകയും പുതുതായി പലതും കൂട്ടി�ചർക്കുകയും �ചയ്തു�വന്നും

ചിലആധുനികഗ�വഷകൻമാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്ര�ത്യക ചിന്താഗതി പ്രചരിപ്പിക്കുവാ�നാ ഏ�തങ്കിലു�മാ

രു പ്ര�ത്യക തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായം സ്ഥാപിക്കുവാ�നാ ഭഗവദ്ഗീത പരിശ്രമിക്കു

ന്നില്ല. അതു രചിക്ക�പ്പട്ട കാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തത്വശാസ്ത്രസംബന്ധി

യായ എല്ലാ ചിന്താഗതികളും അതിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. �വദാന്ത

ത്തി�നന്ന �പാ�ല ത�ന്ന സാംഖ്യദർശനത്തിനും കർമ�യാഗത്തി�നന്ന �പാ

�ല ത�ന്നജ്ഞാന�യാഗത്തിനും ഭക്തി�ക്കന്ന �പാ�ല ത�ന്നസന്യാസത്തിനും

അതിൽസ്ഥാനമുണ്ട്. മഹർഷിമാരിൽ ഭൃഗുവി�നയാണ് �ശ്രഷ്ഠനായി കണക്കാക്കു

ന്ന�തങ്കിൽ സിദ്ധൻമാരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ കപിലനാ�ണന്ന് അതു

പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം ഉപാസനകൾക്കും അത് സ്ഥാനമനുവദിക്കുന്നു.

എല്ലാ�ദവങ്ങ�ളയുംഅത്അംഗീകരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽവിവിധ ചിന്താഗതി

ക�ള, വിവിധതത്വശാസ്ത്രങ്ങ�ളസമവായീകരിക്കുവാനുംകൂട്ടിയിണക്കാനുമുള്ളഒരു

ഉദ്യമമാണതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

അർജുന�ന്റ വിഷാദം തീർക്കാനാവശ്യമായ ഉപ�ദശങ്ങളു�ട രൂപത്തിൽ

പതി�നട്ടദ്ധ്യായങ്ങളിലായി വിവിധ വീക്ഷണഗതിക�ളയും വിവിധസമ്പ്രദായങ്ങ

�ളയുംഅതുവിവരിക്കുന്നു. ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുംപരമാത്മാവി�നപ്പറ്റിയുംധാരാളം

പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവി�ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ �ഛദിക്കുന്നില്ല. അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ജലം ശിഥിലമാക്കുന്നില്ല. വായു �ശാഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. വായു എ�പ്പാഴും ആകാശ

ത്തിലിരിക്കുന്ന�തപ്രകാര�മാ അപ്രകാരം ത�ന്ന എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും പരമാത്മാ

വിൽസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ, പരമാത്മാവ് കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളിലൂ�ടയും

പ്രകൃതിനിയമങ്ങളിലൂ�ടയുമാണ് ത�ന്റ പരമാധികാരം പുലർത്തുന്നത്. എന്നത

ല്ല, പ്രകൃതികാര്യങ്ങളിൽ ഈശ്വരന് കർതൃത്വമില്ല എന്നു�പാലും പ്രസ്താവിക്ക�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം ഇരുപതാം ��ാകത്തിൽ പറയുന്നത് �നാ

ക്കുക:

‘പ്രകൃതിയും പുരുഷനും രണ്ടും അനാദിയാണ്. വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതി

യിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചവയാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.’
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5 സാംഖ്യ�യാഗങ്ങളു�ട സ്വാധീനം

സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. നാശമില്ലാത്ത

ആത്മാവി�നഅതു�ദഹത്തിൽബന്ധിക്കുന്നു. പുരുഷൻപ്രകൃതിയിലടങ്ങിയിരിക്കു

ന്നു. കാര്യകാരണകതൃത്വത്തിൽ പ്രകൃതിയാണ് �ഹതു. സുഖദുഃഖങ്ങളു�ട �ഭാകൃതൃ

ത്വത്തിലാക�ട്ട �ഹതു പുരുഷനാണ്. ആത്മാവി�ന �ദഹത്തിൽ നിന്നും �ദഹത്തി

�നആത്മാവിൽനിന്നും �വർതിരിച്ചറിയുകയാണ്ആവശ്യം.

വീണ്ടുംപറയുന്നു:

പ്രകൃതിയാൽത�ന്ന കർമങ്ങ�ളല്ലാം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു�വന്നും ആത്മാവ് കർത്താവ

�ല്ലന്നുംആർ കാണുന്നു�വാ അവൻ ശരിക്കു കാണുന്നു.

വീണ്ടും,

പ്രകൃതിയു�ട ഗുണങ്ങളാൽ �ചയ്യ�പ്പടുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും അഹ

ങ്കാരത്തിൽ അറിയ�പ്പടാതിരിക്കുന്ന ആത്മാ�വാടുകൂടിയവൻ ഞാൻ കർത്താവാ

ണ്എന്നുവിചാരിക്കുന്നു.

സാംഖ്യ�ത്തപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, �യാഗ�ത്തപ്പറ്റിയും ഗീത വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

അഞ്ചാംഅദ്ധ്യായത്തി�ലാരിടത്ത്ഇങ്ങ�നപറയുന്നു:

അറിവില്ലാത്തവർസാംഖ്യവും �യാഗവും ഭിന്നങ്ങളാ�ണന്നുപറയുന്നു. അറിവു

ള്ളവർ അങ്ങ�ന പറയുന്നില്ല. ഏ�തങ്കിലു�മാന്നി�ന �വണ്ടവിധം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന

വൻ രണ്ടി�ന്റയും ഫല�ത്തഅനുഭവിക്കുന്നു. സാംഖ്യവും �യാഗവും ഒന്നുത�ന്നയാ

�ണന്ന്കാണുന്നവൻശരിക്കുകാണുന്നു.

സാംഖ്യ�ത്തപ്പറ്റിയും �യാഗ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഈ നീണ്ട വിവരണങ്ങ�ള ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഗാർ�ബഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു.

‘ഭഗവദ്ഗീതയി�ല തത്വശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ നിഗമനങ്ങളു�ട അടിത്തറ ഏതാ

ണ്ട് പൂർണമായിത്ത�ന്ന സാംഖ്യ�യാഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്. അവ�യ

അ�പക്ഷിച്ച് �വദാന്തത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം മാത്ര�മയുള്ളൂ. സാംഖ്യവും �യാഗ

വും പല�പ്പാഴും �പ�രടുത്തുപ്രസ്താവിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ �വദാന്ത�ത്തപ്പറ്റി

ഒരിക്കൽ മാത്ര�മ (�വദാന്തകൃത്, പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ചാം ��ാ

കം) പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതും ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ

അതു�കാണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗീതയി�ല തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായങ്ങ�ളപ്പറ്റി

മാത്രമാ�ലാചിക്കുകയും സാംഖ്യ�യാഗങ്ങളും �വദാന്തവും തമ്മിലുള്ള നികത്താ

നാവാത്ത �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള — ആ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പഴയതും

പുതിയതും തമ്മിൽ �വർതിരിച്ചുകാണുക�യ നിവൃത്തിയുള്ളൂ— പരിഗണിക്കുകയും

�ചയ്താൽ ഭഗവദ്ഗീതയി�ല �വദാന്ത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൗലികകൃതിയി

ലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു �തളിയും. ഗീത�യ മതപരമായ വീക്ഷണഗതിയിലൂ�ട

പരി�ശാധിച്ചാലും തത്വശാസ്ത്രപരമായ വീക്ഷണ ഗതിയിലൂ�ട പരി�ശാധിച്ചാലും

ഫലം ഇതുത�ന്നയായിരിക്കും.

6 ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റഅടിത്തറ

ഇങ്ങ�ന പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ പലതും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാലാ

ണ് ഭഗവദ്ഗീത�യ വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൻമാർക്ക് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണഗതി�യാടുകൂടി

വ്യാഖ്യാനിക്കാൻഎളുപ്പമായിത്തീർന്നത്.
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വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീതയി�ല�യാ ബാദരായണ�ന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തി�ല

�യാ ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല ത�ന്ന�യാ ദാർശനിക ചിന്തകളല്ല, അവയ്ക്ക് ഫ്യൂഡൽ

കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഭാഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ താത്വി

കാടിത്തറയായിത്തീർന്നത്. ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, മാധ്വൻ, വല്ലഭൻ, ജീവ�ഗാ

സ്വാമി മുതലായവരായിരുന്നു വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ പ്രമുഖർ. ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മവും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മ�ന്തന്നാണ് എല്ലാവരും പരി�ശാധിച്ചത്. വ്യാഖ്യാതാക്കളു�ട

വിഭിന്നങ്ങളായ വീക്ഷണഗതികളനുസരിച്ച് ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ ഇടുങ്ങിയ ചട്ട

ക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന

ക്രമത്തിൽ ഹിന്ദുമതം മാത്രമല്ല ഭാരതീയ തത്വജ്ഞാനമാ�കത്ത�ന്ന ആദ്ധ്യാ

ത്മികവാദത്തിലടിയുറച്ചതാ�ണന്ന ധാരണ സമർത്ഥമാം വിധം പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പ

ട്ടു.

വസ്തുനിഷ്ഠവും ഭൗതികവാദപരവുമായ എല്ലാത്തരം ചിന്താഗതിക�ളയും വിട്ടു

വീഴ്ചയില്ലാ�ത എതിർത്തു�കാണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റഈതാത്വികാടിസ്ഥാനമുറപ്പി

ച്ച ദാർശനികൻമാരിൽഏറ്റവുമധികംപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച മഹാൻഅ�ദ്വത�വദാ

ന്തത്തി�ന്റസ്ഥാപകനായ ശങ്കരാചാര്യരാണ്. �



19
ശങ്കരാചാര്യരു�ട അ�ദ്വതവാദം

ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ �കരളത്തി�ല കാലടി എന്ന

സ്ഥല�ത്ത ഒരു നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചത്. അ�ദ്ദ

ഹത്തിന് അഞ്ചുവയസ്സായ�പ്പാൾ ത�ന്ന പിതാവായ ശിവഗുരു ചരമം പ്രാപിച്ചു

എന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു. അച്ഛൻ മരിച്ചതിനു�ശഷമാണ് അ�ദ്ദ

ഹം ജനിച്ചത് എന്നു മറ്റുചിലർ പറയുന്നു. അതുമല്ല, അ�ദ്ദഹം ഒരു വിധവയു�ട

പുത്രനായിരുന്നു�വന്നും അതുകാരണം അയൽവാസികളായ നമ്പൂതിരിമാ�ര

ല്ലാം അ�ദ്ദഹ�ത്ത ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണുണ്ടായ�തന്നും �വ�റ ചിലർ പറയു

ന്നു. സന്ന്യാസിയായതിനു�ശഷം സന്ന്യാസിക്കു �യാജിക്കാത്ത മട്ടിൽ സ്വന്തം

അമ്മയു�ട ശ്രാദ്ധച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കു�കാണ്ടതിനാലാണ് അ�ദ്ദഹത്തിന് യാഥാ

സ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണരു�ട എതിർപ്പ് �നരി�ടണ്ടിവന്നത് എന്നാണ് �വ�റ ചില

രു�ട അഭിപ്രായം. ഇതി�ലതാണ് ശരി എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും ഒരു

കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സുപ്രസിദ്ധ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗൗഡപാദ�ന്റ

ശിഷ്യൻമാരി�ലാരാളായ �ഗാവിന്ദ�ന്റ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിച്ച ശങ്കരൻ യു

വത്വത്തി�ലക്ക് കാ�ലടുത്തുവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുത�ന്ന �വ�ദാപനിഷത്തുക്കളിലും

ദർശനങ്ങളിലും വലിയ പാണ്ഡിത്യം �നടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വള�രക്കുറച്ചുകാലം

മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം ജീവിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. പ�ക്ഷ, അതിനിടയിൽ അ�ദ്ദഹം

ഇന്ത്യയു�ട ദാർശനിക ചിന്തകളിലാ�ക ഒരു വമ്പിച്ച �കാളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുക

യും അസാമാന്യമായ പാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും മൂർച്ച�യറിയ യുക്തിയു�ടയും സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ താത്വികാടിത്തറയുറപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘ഇന്ത്യ

�യ ക�ണ്ടത്തൽ’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജവഹർലാൽ �നഹ്റു എഴുതു

ന്നു:

ശങ്കര�ന്റ ഭാവത്തിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിലും ത�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഓ�രാ ആളു�ട

യും പരമലക്ഷ്യമായആത്മമുക്തിക്കു�വണ്ടിയുള്ളഅ�ന്വഷണത്തിനായിസാമാന്യ

മായ ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളപിൻവലിയലി�ന്റയും �ലാകനിരാസത്തി

�ന്റയും ഒരു �ബാധമുണ്ട്. ആത്മത്യാഗ�ത്തയുംനിസംഗത്വ�ത്തയുംകുറിച്ച് നിരന്തര

മായഒരുനിഷ്കർഷയുണ്ട്.

‘എന്നിരുന്നാലും, ശങ്കരൻ വിസ്മയകരമായ �ചതന്യവും വിപുലമായ കർ�മാത്സു

കതയും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ത�ന്റ പുറം�താടി�ല�ക്കാ വനാന്ത

രങ്ങളി�ല�ക്കാ ഉൾവലിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവർ�ക്കന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നു �നാക്കാൻ
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മിന�ക്കടാ�ത സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ പരിപൂർണ്ണത�യ �തടുന്ന ഒരു പലായന

പ്രിയനായിരുന്നില്ല അ�ദ്ദഹം. ഇന്ത്യയു�ട �ത�ക്ക അറ്റത്ത് മലയാളത്തിൽ പിറ

ന്ന അ�ദ്ദഹം നിരവധി ജനങ്ങ�ള കണ്ടും വാദിച്ചും ഉക്തിപ്രത്യുക്തികളിൽ മുഴുകി

യും തർക്കിച്ചും കാര്യം പറഞ്ഞു �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തിയും ത�ന്റ സ്വന്തം അഭിനി�വശ

ത്തി�ന്റയും ജീവശക്തിയു�ടയും ഓഹരി അവരിൽ പകർന്നു നിറച്ചു�കാണ്ട് ഇന്ത്യ

യിൽ ഉടനീളം നിരന്തരം പര്യടനം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നു. ത�ന്റ സ�ന്ദശവാഹക

ത്വ�ത്തക്കുറിച്ച് അതിരൂഢമായ �ബാധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹ�മന്നുപ്രത്യ

ക്ഷമാണ്… മുപ്പത്തിരണ്ടു �കാല്ല�ത്തചുരുങ്ങിയ ജീവകാലത്തിനുള്ളിൽഅ�ദ്ദഹം

അ�നകം ദീർഘജീവിതങ്ങളി�ല �ജാലി �ചയ്തു. ഇന്നു�പാലും നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാ

യിരിക്കുമാറ് ത�ന്റസുശക്തമായ മനസ്സി�ന്റയും സമ്പന്നമായ�വശിഷ്ട്യത്തി�ന്റ

യും മുദ്ര ഇന്ത്യയു�ട �മൽഅത്രകന�ക്കപതിപ്പിച്ചു. ഒരു തത്വജ്ഞാനിയും പണ്ഡി

തനും ഒരു അ�ജ്ഞയ വാദിയും ഒരു ഗൂഢത്വദൃഷ്ടാവും ഒരു കവിയും സിദ്ധനും സർ

�വാപരി പ്രാ�യാഗികമതിയായ ഒരു പരിഷ്കർത്താവും ഒരു സംഘടനാകുശലനും

— ഇവയു�ട�യാ�ക്ക ഒരു വിചിത്രസങ്കലനമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം. ബ്രാഹ്മണമത

ത്തിനുള്ളൽഇദംപ്രഥമമായിഅ�ദ്ദഹംപത്തുഭിന്നസമ്പ്രദായങ്ങൾഏർ�പ്പടുത്തി.

അവയിൽ നാ�ലണ്ണം ഇന്നും വള�ര സജീവമായിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം നാലു മഹാ

മഠങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചു. ഓ�രാന്നും �ശഷമുള്ളവയിൽനിന്ന് വള�ര ദൂ�രയാണ്. —

മിക്കവാറും ഇന്ത്യയു�ട നാലു മൂലയിൽ. അവയി�ലാന്ന് �തക്ക് �മസൂരി�ല ശൃം

�ഗരിയിൽ, മ�റ്റാന്ന് കിഴ�ക്ക തീരത്തുള്ള പുരിയിൽ, മൂന്നാമ�ത്തത് പടിഞ്ഞാറൻ

തീര�ത്ത,കത്യവാഡിലുള്ളദ്വാരകയിൽ, നാലാമ�ത്തത്ഹിമാലയത്തി�ന്റഹൃദയ

ത്തിൽഎന്നുപറയാവുന്നബദരീനാഥ�ക്ഷത്രത്തിലും. ദക്ഷിണ�ദശ�ത്തഉഷ്ണ�മഖ

ലയിൽനിന്നുവന്നഈബ്രാഹ്മണൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ഹിമാലയത്തി�ന്റ

മഞ്ഞുമൂടിയ മുകൾപ്പരപ്പിലുള്ള �കദാരനാഥത്തുവച്ച് മരിച്ചു.’

1 വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ളാ സ്വതന്ത്രകൃതിക�ളാ?

പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കൾ, ഭഗവദ്ഗീത, �വദാ

ന്തസൂത്രങ്ങൾഎന്നിവയു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങളും വി�വകചൂഢാമണി, സൗ

ന്ദര്യലഹരി തുടങ്ങിയചിലസ്വതന്ത്രകൃതികൾ, കു�റകീർത്തനങ്ങൾ—ഇവയാണ്

ശങ്കരാചാര്യരു�ടപ്രധാനകൃതികൾ. ഇവയിലൂ�ടയാണ്അ�ദ്ദഹംഅ�ദ്വത�വദാ

ന്ത�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ത�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചത്. പ്രധാനകൃതികൾ

സ്വതന്ത്രങ്ങളല്ല. മുമ്പുത�ന്നയുണ്ടായിരുന്നഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടവ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങ

ളുമാണ്. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂ�ടയും ഭാഷ്യങ്ങളിലൂ�ട

യുംത�ന്റസ്വന്തമായഅഭിപ്രായ�ത്തമു�ന്നാട്ടുവയ്ക്കുകയാണ�ദ്ദഹം �ചയ്തത്. മൂലകൃ

തികളിൽ പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ട തത്വങ്ങളുമായി അവയ്ക്ക് പറയത്തക്ക �പാരുത്ത�മാ

ന്നുമി�ല്ലന്നും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ മൂല�ത്ത കണക്കിലധികം വികൃതമാക്കിയിട്ടു�ണ്ട

ന്നും മറ്റും പല പണ്ഡിതൻമാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സു�ര

ന്ദ്രനാഥ് ദാസഗുപ്ത ത�ന്റ ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ചരിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ

എഴുതുന്നു:

‘ഭാഷാസംബന്ധിയായ ചപ്പടാച്ചികൾഎ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നകാണിച്ചാലും അവയ്ക്ക്

(ഉപനിഷത്തുക്കൾക്ക്) ശങ്കര�ന്റ സിദ്ധാന്ത�ത്ത പിൻതാങ്ങുന്ന ഒരർത്ഥം ഉണ്ടാ

വാ�മന്ന് �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തി കാണിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല.’
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മഹാഭാരതത്തി�ല ഭഗവദ്ഗീതവാസ്തവത്തിൽകർമപ്രധാനമാ�ണന്നുംഅതി�ന

എതിർത്തു�കാണ്ട് നിവൃത്തിമാർഗപരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയാണ് ശങ്ക

രൻ �ചയ്ത�തന്നും �ലാകമാന്യതിലകൻത�ന്റഗീതാരഹസ്യത്തിൽആ�ക്ഷപിക്കു

ന്നു.

എന്നാൽ, �ഡാക്ടർഎസ് രാധാകൃഷ്ണൻത�ന്റഇന്ത്യൻതത്വശാസ്ത്രംഎന്നഗ്ര

ന്ഥത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

‘ശങ്കര�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം പഴയ തത്വങ്ങളു�ട തുടർച്ചയാ�ണാ, പുനഃപ്രസ്താവനയാ

�ണാ അ�താ പഴയതി�നാട് പുതിയത് കൂട്ടി�ച്ചർക്കലാ�ണാ എന്നു തീരുമാനി

ക്കുക വിഷമം പിടിച്ച പണിയാണ്. പഴയതി�ന പുതിയതിൽനിന്ന് നമുക്ക് �വർ

തിരിക്കാൻ വയ്യ. ജീവിതത്തിൽ പഴയത് പുതുതാണ്; പുതുത് പഴയതും.’

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. �വദാന്തത്തി�ന്റ അടിത്തറകളായി കണ

ക്കാക്ക�പ്പടുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കൾ, ഭഗവദ്ഗീത, ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നിവയിലടങ്ങിയ

തത്വങ്ങളു�ട �വറു�മാരാവർത്തനം മാത്രമല്ല ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതവാദം. പഴയ

തത്വങ്ങളിൽ പലതി�നയും അ�ദ്ദഹം തിരുത്തി�യഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. പുതിയതായി

പലതുംകൂട്ടി�ച്ചർത്തിട്ടുമുണ്ട്.

2 �വ�ദാപനിഷത്തുക്കളു�ട പ്രാമാണ്യം

ജ്ഞാനത്തിന് �വ�ദാപനിഷത്തുക്കളിൽനിന്നുപരിയായി യാ�താരു പ്രമാണവുമി

�ല്ലന്നും ശ്രുതിസ്മൃത്യാദികൾക്കു �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത യാ�താരു സത്യവും സത്യമ

�ല്ലന്നും ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് ശങ്കരൻ ത�ന്റ അ�ദ്വത സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള

ന്യായീകരിക്കുന്നത്. താനുന്നയിക്കുന്ന തത്വങ്ങളാണ് ശരി�യന്നും മറ്റുള്ള�തല്ലാം

�തറ്റാ�ണന്നും �തളിയിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹം മുഖ്യമായാശ്രയിക്കുന്നത് �വ�ദാപനി

ഷത്തുക്ക�ളയാണ്. സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണു

പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുണ്ടായ�തന്ന് വാദിക്കുന്ന സാംഖ്യദർശന�ത്തയും പരമാണു

ക്കളു�ട സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണ് �ലാകമുണ്ടായത് എന്നു വാദിക്കുന്ന�വ�ശ

ഷിക ദർശന�ത്തയും �നമിഷികങ്ങളായ ഘടകങ്ങളാണ് ജഗത്തി�ന്റ കാരണ

�മന്ന് വാദിക്കുന്ന ബൗദ്ധദർശന�ത്തയും അതു�പാ�ല ത�ന്റ കാലത്ത് നിലനി

ന്നിരുന്ന മറ്റു ദർശനങ്ങ�ളയും എതിർത്തുഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് സർവജ്ഞനും സർവ

ശക്തനും സർ�വശ്വരനുമായ പരബ്രഹ്മമാണ് ജഗത്തി�ന്റ മൂലകാരണ�മന്നും ബ്ര

ഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലന്നുംസ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ശ്രുതിസ്മൃതികളു�ട

സഹായം �തടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ബാദരായണ�ന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തി�ല തർ

ക്കാപ്രതിഷ്ഠാനാദ പ്യന്യഖാനു�മയമിതി�ച�ദവമപ്യപി �മാക്ഷപ്രസംഗഃ, ഏ�തന

ശിഷ്ടാഃ പരിഗ്രഹാ അപി വ്യാഖ്യാതാഃ എന്നീ സൂത്രങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനിക്കു

ന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

ബ്രഹ്മം ത�ന്നയാകുന്നു ജഗദ്കാരണ�മന്നു �വദം �കാണ്ടു സിദ്ധമായതാക

യാൽ �വറും തർക്കം �കാണ്ടുമാത്രം അതിനുഹാനിയുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ �വദം പ്രമാണിക്കാ�തയുള്ള കപില കണാദാദികളു�ട ഭിന്നമായ ബു

ദ്ധി�കാണ്ടുമാത്രം അ�ന്യാന്യവിരുദ്ധമായി കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ട തർക്കത്തിനുസ്ഥാനം

ത�ന്നയില്ല. മനു, വ്യാസൻ, വസിഷ്ഠൻ മുതലായ സദ്പുരുഷൻമാർ അണു മുതലാ

യവയാണ് ജഗത്തി�ന്റ കാരണ�മന്ന വാദ�ത്ത സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അണ്വാദികാര

ണവാദത്തിനുംപ്രകൃതിയാണ് ജഗദ്ക്കാരണ�മന്നവാദത്തിനുംസാമ്യമുണ്ട്. അതി
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നാൽ ജഗദ്ക്കാരണം പ്രകൃതിയാ�ണന്നുള്ള വാദ�ത്ത അസ്വീകാര്യമായി തള്ളി

ക്കളഞ്ഞതു�കാണ്ടുത�ന്ന അണ്വാദികാരണവാദ�ത്തയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കു

ന്നു.

ശങ്കരൻ ത�ന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തി�ല രണ്ടാം പാദത്തിൽ പത്തുവ�രയു

ള്ള സൂത്രങ്ങൾണ്ടു സാംഖ്യദർശന�ത്തയും 11 മുതൽ 17 വ�രയുള്ള സൂത്രങ്ങൾ

�കാണ്ടു ന്യായ�വ�ശഷികദർശനങ്ങ�ളയും 18 മുതൽ 27 വ�രയുള്ള സൂത്രങ്ങൾ

�കാണ്ട് ബൗദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പരമാണുവിൽനി

ന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് �ലാകം എന്ന ഭൗതികവാദപരമായ സിദ്ധാന്തത്തി

�നതിരായിട്ടാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ഉഗ്രമായ വാക്ശരങ്ങൾ �താടുത്തുവിടുന്നത്.

സൃഷ്ടിയു�ട ആരംഭത്തിൽ പരമാണുവി�ന്റ കർമത്തിനു യാ�താരു കാരണവുമി

ല്ല; അതു�കാണ്ടു സമവായവും �വർപാടും ഉണ്ടാവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. �ചർച്ച

യും �വർപാടുമില്ലാത്തതു�കാണ്ട് സൃഷ്ടിപ്രളയങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. �ലാ

കസൃഷ്ടിക്കു�വണ്ടി പരമാണു ആദ്യമായി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

അതി�ന ചലിപ്പിക്കാൻ മ�റ്റ�തങ്കിലു�മാരു ശക്തിയു�ട പ്രവർത്തനമാവശ്യമ

�ല്ല? പരമാണുവി�ന്റ സഹജസ്വഭാവമാണ് ചലനം എന്നുമറുപടി പറഞ്ഞാൽ

ശങ്കരന് തൃപ്തിയാവില്ല. കാരണം, സഹജസ്വഭാവമാ�ണങ്കിൽ പരമാണുക്കളു�ട

ചലനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയി�ല്ലന്നും അതു�കാണ്ട് �വ�ശഷികൻമാർ

ത�ന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രളയമുണ്ടാവി�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ന്യായ�വ

�ശഷികങ്ങളിൽ ആത്മാവിന് സ്ഥാനമു�ണ്ടന്നത് ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ആ ദർ

ശനങ്ങളനുസരിച്ച് ആത്മാവ് ശരീരവുമായും പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുമായും ബന്ധ�പ്പടു

�മ്പാൾ മാത്ര�മ �ബാധവും �ചതന്യവുമുദിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവ�യാന്നും ത�ന്ന

സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പുണ്ടാവാൻ വയ്യ�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട് പരമാണുവി�ന്റ ചലനത്തിന്

ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള യാ�താരു �പ്രരണയും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടുത

�ന്ന ന്യായ�വ�ശഷികങ്ങ�ളല്ലാം �തറ്റാ�ണന്നു ശങ്കരൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ‘ഭാ

�വ�ചാപല�ബ്ധ’ എന്ന സൂത്ര�ത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയാ

ണ്:

മണ്ണാകുന്ന കാരണമു�ണ്ടങ്കിൽ മാത്ര�മ പാത്രം മുതലായ കാര്യമുണ്ടാവുകയു

ള്ളൂ. അതു�പാ�ലബ്രഹ്മമാകുന്നകാരണമുണ്ടായാൽ മാത്ര�മ ജഗത്താകുന്നകാര്യ

വും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

എന്നാൽഈവാദങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന ശങ്കരാചാര്യരു�ട പരബ്രഹ്മത്തി�നതി

രായും ഉപ�യാഗിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണമില്ലാ�ത കാര്യമി�ല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തി

�ന്റകാരണ�മന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിനു മുമ്പ് എന്താണുണ്ടായിരുന്നത്? ഉത്തരമില്ലാ

ത്ത �ചാദ്യമാണിത്. പ�ക്ഷ, ഉത്തരം കിട്ടാ�ത്തട�ത്തല്ലാം ശങ്കരൻ ശ്രുതിക�ള

അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്രഹ്മ�ത്തക്കുറിച്ചുളള

�വദാന്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തർക്ക�ത്ത�യാ യുക്തി�യ�യാ അല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കു

ന്നത്. ഉപനിഷത്പ്രദിപാദ്യങ്ങളാണ്എന്നഒറ്റക്കാരണം �കാണ്ടുത�ന്നഅവ�യ

സത്യങ്ങളായികണക്കാക്കി�ക്കാള്ളണം.

3 ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട ശങ്കരഭാഷ്യം

എന്നാൽ, ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പല ആശയങ്ങളും കാ

ണാം. ശങ്കരനും അവ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും, �വ�ദാപനിഷത്തുക്കൾ ത�ന്റ
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അ�ദ്വതത്തി�ന്റ ഭാഗത്താ�ണന്നു �തളിയിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം �വമ്പൽ�കാള്ളുക

യാണ്. രാധാകൃഷ്ണൻത�ന്റഇന്ത്യൻതത്വശാസ്ത്രത്തിൽചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘ഉപനിഷത്തുക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒ�ര

വീക്ഷണഗതിയല്ലനൽകുന്നത്. അവയു�ടഗ്രന്ഥകാരൻമാർപലരായിരുന്നു. അവ

�രല്ലാം ഒ�ര കാലഘട്ടത്തിലല്ല ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവ�രല്ലാവരും പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പ

റ്റിയുള്ള ഒ�ര വീക്ഷണഗതിയുന്നയിക്കാൻ ഉ�ദ്ദശിച്ചു�വാ എന്ന കാര്യം സംശയമാ

ണ്. എന്നാൽ, പ്രപഞ്ച�ത്ത, വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾ�ക്കാന്നും ഇടം �കാടുക്കാ

�ത ഒ�രതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കണ�മന്ന് ശങ്കരന് നിർബന്ധമുണ്ട്.’

ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ആത്മീയവാദചിന്തക�ളന്ന �പാ�ല ത�ന്ന ഭൗതികവാദ

ചിന്തകളുമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മം ശാശ്വതവും അനിത്യവുമാ�ണന്നും ബ്രഹ്മത്തിൽ

നിന്നാണ് ജഗത്തി�ന്റ ഉൽപത്തി�യന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ�ക്കതിരായ പല

മന്ത്രങ്ങളും അവയിൽ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ന�വഹ കിഞ്ചനാഗ്ര ആസീമൃ

ത്യു �ന�വദമാവൃതമാസീൽ (ഇവി�ട ആരംഭത്തിൽ യാ�താന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല;

ബുഭുക്ഷാരൂപമായ മൃത്യവാൽ എല്ലാം ആവൃതമായിരുന്നു) എന്ന് ബൃഹദാരണ്യ

�കാപനിഷത്തിലും ഇദമ�ഗ്ര അസത് �വ അസീത് ത�താ �വസത് അജാ

യത (ആദ്യം ഇത് അസത്തായിരുന്നു; ആ അസത്തയിൽ നിന്നാണ് സത്തയു

ണ്ടായത്) എന്നു �തത്തരീ�യാപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മന്ത്ര

ങ്ങ�ള ത�ന്റ പ്രിയ�പ്പട്ട അ�ദ്വതത്തിന് �വണ്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ദുർ

വ്യാഖ്യാനം �ചയ്യാനാണ് ശങ്കരൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അസത്ത് എന്നുവച്ചാൽ

നിരാത്മകവും നിർവസ്തുകവുമായ അസത്തല്ല. �ന�രമറിച്ച് ബ്രഹ്മം ത�ന്നയാ

ണത് എന്നാണ് അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്ന വാക്കുക

ളിൽ:

അസ�ത്തന്നുപറയുന്നത്, വ്യാകൃതങ്ങളായ നാമരൂപവി�ശഷങ്ങ�ളാടുകൂടിയ

തിനുവിപരീതമായ രൂപ�ത്താടുകൂടിയ അവികൃതമായ ബ്രഹ്മ�ത്തയാണ്. അല്ലാ

�ത,തീ�രഅസത്തായിട്ടുള്ളതി�നയല്ല.

4 ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത്മിഥ്യാ

ബ്രഹ്മസൂത്രത്തി�ല അഥാ�താ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാമദ്ധ്യായ

ത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ത�ന്നബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു

ണ്ട്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ജന്മാദ്യസ്യയതഃ — ജഗത്തി�ന്റ ജന്മസ്ഥിതിലയങ്ങൾ

യാ�താ�ന്നാ അതാണ് ബ്രഹ്മം. യാ�താന്നു �ഹതുവായിട്ട് ഈ ഭൂതങ്ങളുണ്ടാകു

ന്നു. യാ�താന്നുകാരണം ഉണ്ടായവ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. യാ�താന്നി�ന പ്രാപിച്ച്

ലയിക്കുന്നു. അതുത�ന്നയാണ്ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മംഅനാദിയാണ്, അനന്തമാണ്, ശു

ദ്ധജ്ഞാനാത്മകമാണ്. സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമാണ്. ബ്രഹ്മം മാത്ര�മ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മമ

ല്ലാ�തമ�റ്റാന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മംമാത്രമാണ്സത്യം.

ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലങ്കിൽഈബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യ�മങ്കിൽപ്ര

പഞ്ച�മന്താണ്? നമ്മു�ടഈ �ലാകത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന ചരാചരങ്ങ�ളാ�ക്ക

എന്താണ്? വസ്തുനിഷ്ഠമായ �ലാകം ഒരു നുണയാ�ണാ? നുണയാ�ണന്ന് ശങ്കരാ

ചാര്യർ പറയുന്നില്ല. ജഗത്ത് ഉള്ളതുത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ആ ഉണ്മ ജഗത്തി�ന്റ സത്യം

ബ്രഹ്മ�ത്തആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് പരമമായസത്യം. ജഗ
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ത്ത് ആ�പക്ഷികസത്യം മാത്രമാണ്. �ഭദവ്യപ�ദശാച്ച എന്നസൂത്ര�ത്ത വ്യാഖ്യാ

നിച്ചു�കാണ്ട്ശങ്കരൻഎഴുതുന്നു:

ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അന്യനായ ദൃഷ്ടാവില്ല (ബൃഹദാരണ്യകം) എന്നുതുടങ്ങി

യിട്ടുള്ള ശ്രുതികൾ വാസ്തവത്തിൽ അന്യനായ ഒരു ദൃഷ്ടാ�വാ �ശ്രാതാ�വാ ഇല്ല

എന്നു പറയുക ത�ന്ന �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അ�തസമയത്ത്, ആ പരമാത്മാ

വാക�ട്ട അവിദ്യയാൽ കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടതായി കർത്താവായി, �ഭാക്താവായി വി

ജ്ഞാനാത്മാവ് എന്ന �പ�രാടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിങ്കൽ നിന്ന് (ശാരീര

ങ്കൽ നിന്ന് അന്യനുമാണ്. �കയിൽ വാളും പരിചയും ധരിച്ച് ആകാശത്തി�ലക്ക്

കയറി�പ്പാകുന്നതായി �താന്നുന്ന ഐന്ദ്രജാലികനിൽ നിന്ന് അ�ത രൂപത്തിൽ

ത�ന്ന ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന സാക്ഷാൽഐന്ദ്രജാലികൻ അന്യനാകുന്നത് ഏതു

വിധത്തിലാ�ണാ അതു�പാ�ല ത�ന്ന ശാരീരങ്കൽ നിന്ന് അന്യനാണ് പര�മശ്വ

രൻ.

മ�റ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധജ്ഞാനാത്മകമായ ബ്രഹ്മം ഒ�ന്നാഴിച്ച്

രണ്ടാമ�തങ്ങുമില്ല. ഏക�മവാദ്വിതീയം. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ �ലാകം സൃഷ്ടി

യിലുള്ള നാനാത്വം, ഞാൻ നീ എന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇ�താന്നും വാ

സ്തവത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല. ഇ�തല്ലാമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നത് ഐന്ദ്രജാലിക

മായ ഒരു ഭ്രമം മാത്രമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടല്ല.

ഒന്നുത�ന്നയാണ്. എന്നിട്ടും അവ രണ്ടാ�ണന്നു �താന്നുന്നത് എന്തു�കാണ്ടാണ്?

അവിദ്യ�കാണ്ട്, അജ്ഞാനം �കാണ്ട്, മായ �കാണ്ട്എന്നാണ് ശങ്കര�ന്റ മറുപടി.

അ�ദ്ദഹംപറയുന്നു:

5 അവിദ്യയും മായയും

അവിദ്യ ഒഴിഞ്ഞു�പാകാത്തകാല�ത്താളം ജീവ�ന്റ ജീവത്വം നശിക്കുന്നില്ല. അവി

ദ് ഒഴിയു�മ്പാഴാക�ട്ട ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതായി

ത്തീരുന്നുഎന്ന് തത്വമസി എന്നശ്രുതിവാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവിദ്യ ബാധിക്കു

�മ്പാഴും അത് ഒഴിഞ്ഞു�പാകു�മ്പാഴും വസ്തുവിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. വസ്തുസ്വ

രൂപം അതുത�ന്നയായിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നിലത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു കയ

റിൻ കഷണ�ത്ത ഇരുട്ടത്ത് കണ്ടിട്ട് ഒരുത്തൻ അത് പാമ്പാ�ണന്ന് വിചാരിച്ച്

�പടിച്ചുവിറച്ച് ഓടി�പ്പാകുന്നു. ഭയ�പ്പ�ടണ്ടതില്ല, അത് പാമ്പല്ല, കയറാണ് എന്നു

മ�റ്റാരാൾഅതു�വളി�പ്പടുത്തുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. ആദ്യത്തവൻഅതു�കട്ടിട്ട് സർ

പ്പശങ്കയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഭയ�ത്തയും വിറ�യയും ഓട്ട�ത്തയും �വടി�ഞ്ഞക്കാം.

എന്നാൽഅഹിഭ്രാന്തി കാലത്തുംആ ഭ്രാന്തി ഒഴിയു�മ്പാഴും കയറാകുന്ന വസ്തുവിന്

യാ�താരുരൂപ�ഭദവുമുണ്ടാകുന്നില്ല.

ഇതുത�ന്നയാണ് ഗൗഡപാദ�ന്റ കാരികയ്ക്കുള്ളത�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിലും അ�ദ്ദഹം

പറയുന്നത്:

കയർ സർപ്പമാ�ണന്ന് സങ്കൽപിക്ക�പ്പടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സർപ്പമില്ല.

സർപ്പമാ�ണന്ന് �താന്നുന്നത് ഭ്രാന്തിയാണ്. വ്യാ�മാഹമാണ്. യഥാർത്ഥമായ

ജ്ഞാനമുദിച്ച് അതു സർപ്പമല്ല കയറാ�ണന്നു മനസിലാക്കു�മ്പാൾ കയർസർപ്പം

നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്ഈപ്രപഞ്ച�മന്ന് സങ്കൽപിക്ക�പ്പടുന്നത് �വ

റും മായയാണ്.
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കയറി�ന്റയും സർപ്പത്തി�ന്റയും ഈ ഉദാഹരണം �കാണ്ട് �ലാകം സത്യ

വുമല്ല അസത്യവുമല്ല, സദസത്വിലക്ഷണമാണ് എന്നു�തളിയിക്കാനാണ് ശങ്കരൻ

ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്. കയർമാത്ര�മ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൂഎന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും

സർപ്പമില്ലഎന്നുറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയു�മാ? ഇല്ല, കാരണംസർപ്പരൂപത്തിലുള്ള

ഒന്നു കാണ�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാത്തതി�ന കാണുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? അ�പ്പാൾ

അതു യഥാർത്ഥവുമല്ല അയഥാർത്ഥവുമല്ല എന്നു�വണം പറയാൻ. കാണിക്കു

ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുവ�ര സർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു. ജ്ഞാനമുദിച്ചാ�ലാ സർപ്പം

അപ്രത്യക്ഷമാകും. പിന്നയവി�ട കയ�റയുള്ളു. ഇതു ത�ന്നയാണ് �ലാകത്തി�ന്റ

സ്ഥിതി. �ലാകം സത്യവുമല്ല, അസത്യവുമല്ല. ജ്ഞാനമുണ്ടാകു�മ്പാൾ അതു ബ്ര

ഹ്മ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ബ്രഹ്മം മാത്ര�മ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൂ എന്നും

വ്യക്തമാവും. സർപ്പത്തി�ന്റ നിലനിൽപ് കയറി�ന ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

�ന�രമറിച്ച് കയറി�ന്റനിലനിൽപ് സർപ്പ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അതു�പാ

�ല ത�ന്ന �ലാകം ബ്രഹ്മ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമി�ല്ലങ്കിൽ �ലാകമില്ല.

എന്നാൽ, �ന�ര മറിച്ച്ബ്രഹ്മം �ലാക�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. �ലാകമി�ല്ലങ്കി

ലുംബ്രഹ്മംനിലനിൽക്കും.

ഒരു കാര്യം എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്. ഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നവന് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാകു

ന്നില്ല. ഒരിന്ദ്രജാലക്കാരൻ�താപ്പിയിൽഒരുനാണ്യം മാത്രമിട്ട് �നാടിയിട �കാണ്ട്

അതി�ന അ�നകം നാണ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കാണിച്ചുതരുന്നു. അതു കണ്ടു�കാ

ണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കു മാത്രമാണ്, കാഴ്ചക്കാർക്കുമാത്രമാണ് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്നത്.

ഇന്ദ്രജാലക്കാരന് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്നത് അജ്ഞ

തയിൽ നിന്നാണ്. അജ്ഞതയാണ് യഥാർത്ഥസ്ഥിതി മനസിലാക്കുന്നതിൽ

നിന്ന് ന�മ്മ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നത്. ഏ�തങ്കിലു�മാരു കാണിക്ക് സത്യം മനസി

ലാക്കാനാവശ്യമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ അയാ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം പി

�ന്ന ഭ്രാന്തിയുണ്ടാവില്ല. ഒരു നാണ്യ�ത്ത അ�നകം നാണയങ്ങളായിട്ടല്ല, ഒരു

നാണ്യം മാത്രമായിട്ടാണ് അയാൾ കാണുക. അതു�പാ�ല മായ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ

അഭിവാജ്യ ഭാഗമാ�ണങ്കിലും അതു ബ്രഹ്മ�ത്ത ബാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തിനു ഭ്രാ

ന്തിയില്ല. ബ്രഹ്മം വഞ്ചിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. എന്നാൽ, �ന�ര മറിച്ച് അജ്ഞാനികൾ

വഞ്ചിക്ക�പ്പടുന്നു. ഒരു ബ്രഹ്മത്തിനുപകരം അവർ അ�നകം വസ്തുക്ക�ള കാണു

ന്നു. അജ്ഞത നീങ്ങിയാ�ലാ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം എന്നവർക്കു �ബാധ്യമാ

വും.

മായയാണ് അ�ദ്വതീയ ബ്രഹ്മസ്വരൂപ�ത്ത മറച്ചുവച്ച് �ദ്വതഭ്രമവും നാനാ

ത്വഭ്രമവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അവിദ്യ അ�ല്ലങ്കിൽ അജ്ഞാനം �കാണ്ടാണ് വ്യത്യ

സ്തപ്രതിഭാസങ്ങ�ളാടുകൂടിയ പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽക്കുന്നത്. ജനനമ

രണങ്ങളും ജരാനരകളും സംസാരദുഃഖങ്ങളു�മല്ലാം ഈ അജ്ഞതയു�ട സന്താ

നങ്ങളാണ്. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളു�ടയും �വരറുക്കണ�മങ്കിൽ ആത്മാവുമാത്രമാണ്

സത്യ�മന്നും ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഭിന്നങ്ങളല്ല എന്നുമുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാക

ണം. താനും ബ്രഹ്മവും ഒന്നാ�ണന്നുള്ള ജ്ഞാനവുമുണ്ടാകു�മ്പാൾ ജ്ഞാതവും

�ജ്ഞയവും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. അ�താ�ട രാഗാദി�ദാഷങ്ങളും ജനനമരണാ

ദികളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം നശിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ �മാക്ഷമായി എന്നു സാരം.

അതിനാൽജ്ഞാനം �കാണ്ട് ബ്രഹ്മ�ത്തഅറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുക. മുണ്ഡ�കാപ

നിഷത്തി�ന്റ വാക്കുകളിൽബ്രഹ്മ�ത്തഅറിയുന്നവൻബ്രഹ്മമായിത്ത�ന്ന ഭവിക്കു

ന്നു.
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ആത്മ�ബാധംഎന്നഗ്രന്ഥത്തിൽശങ്കരൻഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

ശരീരാദികൾ അവിദ്യ �കാണ്ടു സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. അവ നീർകുമിളകൾ�പാ

�ല നശ്വരങ്ങളാണ്. അതു�കാണ്ട് വിദ്യയു�ട സാഹയ�ത്താടുകൂടി ഞാൻ നിർമല

മായബ്രഹ്മമാണ് എന്നു മനസിലാക്കുക.

ഇതുത�ന്നയാണ്വി�വകചൂഢാമണിയിലുംഅ�ദ്ദഹംപറയുന്നത്:

ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്സത്യ�മന്നുംജഗത്ത് മിഥ്യയാ�ണന്നുംനിത്യാനിത്യവസ്തുക്ക�ള

�വർതിരിച്ചു വി�വചിച്ചു�കാണ്ട് മനസിലാക്കുക.

�വദാന്തജ്ഞാനമാണ് ഇതിനുള്ള മാർഗം. മനസ്സി�നയും പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങ�ളയും

നിയന്ത്രിച്ചുപ്രാപഞ്ചികവസ്തുക്കളുമായുള്ളഎല്ലാത്തരംബന്ധങ്ങളുമു�പക്ഷിച്ച്അവ

�യല്ലാം നശ്വരങ്ങളും വ്യർഥങ്ങളും മിഥ്യകളുമാ�ണന്നും നിർഗുണബ്രഹ്മം മാത്രമാ

ണ് സത്യ�മന്നും മനസിലാക്കി ആത്മബ്ര�ഹ്മക്യത്തിനു�വണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം.

ഇതാണ് പൂർണമായജ്ഞാനം. ഇതുത�ന്നയാണ് സംസാരബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു

ള്ള�മാക്ഷവും.

6 ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട ന്യായീകരണം

പരിവർത്തനമില്ലാത്ത ഒ�രതരത്തിലുള്ള ഉത്പാദനത്തി�ന്റ ആവർത്തനമാണ

�ല്ലാ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. അതു�കാണ്ട് എല്ലാം മാറുകയും വളരുക

യും പുതിയ ഘട്ടങ്ങളി�ലക്കുയരുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്ന ശാസ്ത്രീയസത്യ�ത്തഫ്യൂഡ

ലിസം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശങ്കരാചാര്യരും യഥാർത്ഥമായ മാറ്റങ്ങളിൽ വിശ്വസി

ക്കുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശുദ്ധവും ബുദ്ധവും മുക്തവുമായ പരബ്രഹ്മം എല്ലാ പരി

വർത്തനങ്ങൾക്കുംഎതിരാണ്.

കയർ സർപ്പമായി മാറുന്നുണ്ട്. ഈ മായികമായ മാറ്റത്തിന് വിവർത്തനം

എന്നുപറയുന്നു. പാല് �തരായി മാറുന്നതു�പാ�ലയുള്ള ഒരു പരിണാമമല്ല ഇത്.

സാംഖ്യൻമാരു�ട സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയു�ട യഥാർത്ഥമായ പരിണാമ

ത്തിലൂ�ടയാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുന്നത്. ശങ്കരൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിണാമവാദ

ത്തിലല്ല. വിവർത്തനവാദത്തിലാണ്. അ�ദ്ദഹ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം നിത്യ

ബ്രഹ്മംമാത്രമാണ്യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്.

ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യ�മങ്കിൽ ഞാനും നീയും �ലാകത്തി�ല സർവച

രാചരങ്ങളും ബ്രഹ്മമാ�ണങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്ക�ളയും എല്ലാ മനുഷ്യ�രയും ഒരു

�പാ�ല കണക്കാ�ക്കണ്ടത�ല്ല? ബ്രാഹ്മണനിലും ശൂദ്രനിലും ഒ�ര ആത്മാവ�ല്ല

ഉള്ളത്? രണ്ടും ബ്രഹ്മമ�ല്ല? അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന ഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യവ്യ

വസ്ഥയി�ല ഉച്ചനീചത്വങ്ങ�ളയും ജാതിവ്യവസ്ഥ�യയും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയു

�മാ?

�സാഹം, തത്വമസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, സർവം ഖല്വിതം ബ്രഹ്മ എന്നു തുട

ങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങ�ള യുക്തിയുക്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ടു �പാവുകയാ�ണങ്കിൽ

താനു�ദ്ദശിച്ച സ്ഥലത്തല്ല �ച�ന്നത്തുക എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർക്ക് നല്ല�പാ�ല

അറിയാമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ആത്മബ്ര�ഹ്മക്യം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ

ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹം എഴുതു

ന്നു:
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ഏകനായ ആത്മാവ് സ്ഥാവരജംഗമാത്മകങ്ങളായ സമസ്തഭൂതങ്ങളിലും

പ�രാക്ഷനായി സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു�വങ്കിലും ചിത്തമാകുന്ന ഉപാധിയു�ട ഉൽക്കർ

ഷം �മ�ല�മ�ലയുള്ള ജീവികളിൽ ക്ര�മണ കവിഞ്ഞുകവിഞ്ഞുവരുന്നതു�കാണ്ട്

ഏകരൂപിയും അപരിണാമിയും നിത്യനുമായ ആത്മാവ് ക്ര�മണ ഉച്ചത്വം കൂടിയ

ഉപാധിക�ളപ്രാപിക്കു�മ്പാൾഅതിൽ മഹത്വാതിശയവുംആധിപത്യാതി�രകവും

ശക്ത്യാധിക്യവും ഉണ്ടാകുന്നു. സത്വം കൂടു�ന്താറും ശരീരികൾക്ക് മഹത്വവുംഐശ്വ

ര്യവും ശക്തിയും വർധിക്കും. സകലവസ്തുക്കളുംഈശ്വരവിവർത്തനവി�ധയങ്ങളാ

ണ്. മണ്ണ്, കുടം മുതലായവയിൽ സത്തയും സസ്യങ്ങളിൽ സുഖദുഃഖാനുഭവവും തി

ര്യക്കുകളിലും മനുഷ്യരിലും ബുദ്ധിയും മനുഷ്യരിൽജ്ഞാനാതിശയവും പ്രകാശിക്കു

ന്നു.

ശൂദ്രനും ബ്രാഹ്മണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമു�ണ്ടന്നും ശൂദ്ര�ന്റ മുഖത്തു�നാക്കി

തത്വമസിഎന്നുപറഞ്ഞാലുള്ളആപ�ത്തന്താ�ണന്നുംഇതിൽ നിന്നുവ്യക്തമാകു

ന്നി�ല്ല? ഇ�ല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മസൂത്രത്തി�ല 34ാം സൂത്രം മുതൽ 38ാം സൂത്രം വ�രയുള്ള

അപശൂദ്രാധികരണ�ത്തവ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ ത�ന്നതുറന്നുപറയു

ന്നത്ശ്രദ്ധിക്കുക:

ശൂദ്രനു �വദാദ്ധ്യയനമില്ലാത്തതുകണ്ട് വിദ്യകൾക്കധികാരമില്ല. �വദാദ്ധ്യായ

നം കഴിച്ചു �വദാർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചവ�നയാണ് �വദികവിഷയങ്ങളിൽ അധികാര

മുള്ളവനായി കണക്കാക്കുന്നത്. �വദാദ്ധ്യായനത്തിന് മുമ്പ് ഉപനയനം കഴി�ക്ക

ണ്ടതാക�കാണ്ട് ശൂദ്രന് �വദാദ്ധ്യയനമില്ല. ഉപനയനം �ത്രവർണിക വിഷയമാ

ണ്… ശൂദ്രനു സംസ്കാരമില്ല. ശൂദ്രൻ നാലാമ�ത്ത വർണമാണ്. ശൂദ്രൻ �ത്രവർ

ണികൻമാ�ര�പ്പാ�ല ദ്വിജാതിയല്ല. ഏകജാതിയാണ്. ശൂദ്രന് ഉപനയനമി�ല്ലന്നു

സാരം.

ശ്രവണാദ്ധ്യായനാർത്ഥപ്രതി�ഷധാൽസ്മൃ�തശ്ചഎന്ന38ാംസൂത്ര�ത്തവ്യാ

ഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട്ശങ്കരൻഎഴുതുകയാണ്:

ശൂദ്ര�ന്റ �വദശ്രവണ�ത്തയും �വദാദ്ധ്യയന�ത്തയും �വദാർത്ഥ ഗ്രഹണ

�ത്തയും �വദവിഷയാനുഷ്ഠാന�ത്തയുംസ്മൃതി പ്രതി�ഷധിക്കുന്നതു�കാണ്ടുംശൂദ്രന്

വിദ്യകൾക്കധികാരമില്ല. �വ�ദാച്ചാരണം �കൾക്കുന്ന ശൂദ്ര�ന്റ കർണങ്ങളിൽ

ഈയവും ലാക്ഷയും ഉരുക്കി�യാഴിച്ച് നിറയ്ക്കണം എന്നതാണ് ശ്രവണപ്രതി�ഷ

ധം. ശൂദ്രൻ പാദയുക്തമായ അ�ല്ലങ്കിൽ സഞ്ചാരസമൃദ്ധമായ ഒരു ശ്മശാനമാണ്.

അതു�കാണ്ട് ശൂദ്രസമീപത്തിൽഅദ്ധ്യയനം �ചയ്യരുത്. ഇത് ശ്രവണ�ത്ത മാത്ര

മല്ല ശൂദ്രാധ്യായന�ത്തയും പ്രതി�ഷധിക്കുന്നു. യാവ�നാരുത്ത�ന്റ സമീപത്തിൽ

വച്ചു�പാലും അദ്ധ്യയനം �ചയ്യാൻ പാടില്ല�യാ അവൻ പി�ന്ന �കൾക്കാത്തതി

�ന അദ്ധ്യയനം �ചയ്യുന്ന�തങ്ങ�ന? �വദം ഉച്ചരിക്കുന്ന ശൂദ്ര�ന്റ നാവു മുറിച്ചു

കളയണ�മന്നും അതി�ന മറക്കാ�ത ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവ�ന്റ ശരീരം കീറണ�മന്നും

പറയുന്നുണ്ട്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന ശൂദ്രനു �വദാർത്ഥഗ്രഹണവും �വദാർത്ഥാനു

ഷ്ഠാനവും നി�ഷധിച്ചതായി വന്നുകൂടുന്നു. ശൂദ്രനു �വദാർത്ഥജ്ഞാനം നൽകരുത്.

�ത്രവർണികൻമാർക്കാണ് അദ്ധ്യയനജ്ഞാനദാനങ്ങൾ എന്നുസ്പഷ്ടമായി എടു

ത്തുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്… നാലുവർണങ്ങ�ളയും �കൾപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങ�ന ഇതിഹാ
സപുരാണജ്ഞാനം നാലു ജാതിക്കും അധികാരമുള്ളതാ�ണന്ന് സ്മൃതി പറയുന്നു.

�വദപൂർവകമായ അധികാരം ശൂദ്രർക്കില്ല എന്ന് ഇതു�കാണ്ടും സ്ഥാപിക്ക�പ്പടു

ന്നു.
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ഇങ്ങ�ന ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വത�വദാന്തത്തിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടുവീക്ഷണ

ഗതികൾക്കുസ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഒന്നാമ�ത്തത് യഥാർത്ഥം അ�ല്ലങ്കിൽ പരമാർത്ഥി

കം; രണ്ടാമ�ത്തത് പ്രാ�യാഗികം അ�ല്ലങ്കിൽ വ്യവഹാരികം. ഒന്നാമ�ത്തത് ബു

ദ്ധിമാൻമാരായജ്ഞാനികൾക്കുള്ളതാണ്. രണ്ടാമ�ത്തത് �ലാകം യഥാർത്ഥമാ

�ണന്നുവിശ്വസിക്കുന്നഅജ്ഞാനികളായസാധാരണക്കാർക്കും.

�വദാദ്ധ്യയനത്തിന്നധികാരമുള്ള ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കിടയിൽനിന്നുമാത്ര

�മ ബുദ്ധിമാൻമാരായ ജ്ഞാനികൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

എന്നാൽ, അവർക്കുത�ന്നയും സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റു ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ

ക്കും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാ�ര ആശ്രയി�ക്കണ്ടിവരുന്നു. അതു�കാണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതി

ക്കാർ അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന �നല്ലും മറ്റുവിഭവങ്ങളും യഥാർത്ഥങ്ങള�ല്ലന്നു കരു

തി തള്ളിക്കള�യണ്ടതില്ല. എല്ലാ സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലും കിടന്നു �കട്ടിമറിയാൻ

ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ബ്രഹ്മവും ആത്മാവും ഒന്നാ�ണന്നുള്ള

ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുവ�ര സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വർണിക്ക�പ്പട്ടതു�പാലുള്ള ഗൃഹ

സ്ഥാശ്രമങ്ങളുനുഷ്ഠിക്കണ�മന്നാണ് ശങ്കരൻ ഉപ�ദശിക്കുന്നത്. എ�ന്നന്നും കർ

മ്മങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കണ�മന്നല്ല, ചൂഷണം �ചയ്തുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്ക�ള

ല്ലാം അവസാനം മക്കൾക്കും അനന്തരവൻമാർക്കും ഏൽപിച്ചു�കാടുത്ത് കർമ

ങ്ങ�ള ആകമാനമു�പക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ �മാക്ഷം ലഭി

ക്കും!

ഇങ്ങ�ന മീമാംസയി�ല ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങ�ള എതിർക്കുന്ന ശങ്കരൻ ത�ന്ന

ത�ന്ന�പ്പാ�ല ജ്ഞാനികളല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്കും �വണ്ടി പുതിയ കർമാ

നുഷ്ഠാനങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഏകമായ നിർഗുണബ്രഹ്മ�ത്തവാഴ്ത്തുന്ന�താ�ടാ

പ്പം ത�ന്നസാധാരണക്കാരു�ട ഉപാസനകൾക്കു�വണ്ടിസഗുണ�ദവങ്ങ�ളയും

ബിംബാരാധന�യയും ശരിവയ്ക്കുകയും പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളുമായി ഒട്ടനവധി �ദ

വങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള �സ്താത്രങ്ങൾ രചിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു! ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തി

�ന്റസവി�ശഷതകൾക്കുംചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായശ്രുതിസ്മൃതികളാലനുഗ്രഹിക്ക�പ്പ

ടുന്ന പരിപാവനത്വവും ദിവ്യത്വവും നൽകുന്നു. �



20
വിശിഷ്ടാ�ദ്വതവും �ദ്വതവും

രാമാനുജാചാര്യർ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1027-ൽ �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല കാഞ്ചീവരത്തിനടത്തു

ള്ള ശ്രീ�പരുമ്പത്തൂരിൽ ജനിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ആൾവാർമാ�രന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന �വഷ്ണവചിന്തകൻമാരുമായി ഇടപഴകാൻ അ�ദ്ദഹത്തിന്

സാധിച്ചു. അവരു�ട കീഴിലാണ് അ�ദ്ദഹം �വ�ദാപനിഷത്തുക്കളും �വദാന്തവും

പഠിച്ചത്. യുവാവായ�പ്പാൾവിവാഹംകഴിച്ചു�വങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒട്ടും ത�ന്ന

അ�ദ്ദഹ�ത്തആകർഷിച്ചില്ല. അതിനാൽവീടുംഗ്രാമവും ഉ�പക്ഷിച്ച്അ�ദ്ദഹം ഒരു

സന്ന്യാസിയായി മാറുകയും ജീവിതസത്യമാരാഞ്ഞു�കാണ്ട് പ�ലടത്തുംചുറ്റിസഞ്ച

രിക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന കു�റക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനു�ശഷം ശ്രീരംഗത്ത്

താമസിച്ചു�കാണ്ട് ശിഷ്യൻമാരിൽചിലരു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടി �വദാന്തസാരം,

�വദാന്തസംഗ്രഹം, �വദാന്തദീപം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഗ്രന്ഥം ബ്രഹ്മസൂത്രത്തി�ന്റ ശ്രീ ഭാഷ്യമാണ്. അതിലാണ്

അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സ്വന്തമായ തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ പ്രധാനസിദ്ധാന്തങ്ങളു

ന്നയിച്ചത്. �കയിത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽഅ�ദ്വതത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനം ക�ണ്ടത്താൻ �വണ്ടി അതിനുമുമ്പ് നടത്ത�പ്പട്ട ഏതു പരിശ്രമ�ത്ത

ക്കാളുമധികം ശ്രീഭാഷ്യമാണ് ഗുണത്തിലും പൂർണതയിലും എത്ര�യാ അധികം മു

ന്തിനിൽക്കുന്നത്.

1 ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വം

രാമാനുജനും അ�ദ്വതവാദിയാണ്. നിത്യവും സച്ചിദാനന്ദമയവുമായ ബ്രഹ്മമാ

ണ് ഏകമായ സത്യം എന്ന് അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ആ ഏകത്വത്തിൽ

നാനാത്വം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജഡവും �ചതന്യവും — അ�ബാധമായ ഭൗതികവ

സ്തുവും (അചിത്ത്) സം�ബാധമായആത്മാവും (ചിത്ത്) — ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നബ്രഹ്മ

മാണ് ഏകമായ സത്യം എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്. ചിത്തും അചിത്തും രണ്ടും

ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ നിർഗുണബ്രഹ്മത്തിലാ

ണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. രാമാനുജ�ന്റ ബ്രഹ്മം നിർഗുണബ്രഹ്മമല്ല. സഗുണബ്ര

ഹ്മമാണ്. അതിനു വിഭുത്വവും സർവശക്തിത്വവും സർവജ്ഞത്വവുമുണ്ട്. അതിന്

ജ്ഞാനം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം �തജസ്, കൃപ, വാത്സല്യം മുതലായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

ഈ വി�ശഷണങ്ങ�ള അംഗീകരിക്കുകയും അവയു�ട പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയു
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കയും �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടാണ് രാമാനുജ�ന്റ അ�ദ്വതം വിശിഷ്ടാ�ദ്വത�മന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്നത്. വി�ശഷണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ അ�ദ്വതമാണ് വിശിഷ്ടാ�ദ്വ

തം.

അ�ബാധമായ ജഡപ്രകൃതിയും സ�ബാധമായ ആത്മാവുമടങ്ങിയ ബ്രഹ്മമാ

ണ് ജഗത്തി�ന്റ കാരണം. എട്ടുകാലി ത�ന്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വല �കട്ടിയുണ്ടാ

ക്കുന്നതു�പാ�ല ബ്രഹ്മം തന്നിൽത്ത�ന്നയുള്ള അഹത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക�ലാ

ക�ത്തയും ആത്മാംശത്തിൽനിന്ന് ജീവാത്മാക്ക�ളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ

മായ അണുവാണ് ആത്മാവ്. അതു�കാണ്ടതിന് ഭൗതികമായ ഏത് അ�ബാധവ

സ്തുവിലും പ്ര�വശിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങ�നയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് നില

നിൽക്കുന്നത്.

സ്വ�ത നിത്യവും സ�ചതനവും പരിശുദ്ധവുമാണ് ജീവാത്മാവ്. ജഡ�ത്താട്

�ചർന്ന് ശരീര�ത്ത ധരി�ക്കണ്ടിവരു�മ്പാഴാണ് അതിന് സുഖദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകുന്ന

ത്. കർമമാണ്ഈഅവസ്ഥയി�ലക്ക് ജീവാത്മാവി�ന നയിക്കുന്നത്. ആത്മാവി

�ന്റ അവിഭാജ്യഗുണങ്ങളാണ് �ബാധവും �ചതന്യവും. എന്നാൽ ശരീരത്തിലിരി

ക്കുന്നതു�കാണ്ട്ആ�ബാധവും�ചതന്യവുംജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭൗതികശരീ

രത്താലും പരിമിതമാക്ക�പ്പടുന്നു. ആത്മാവിന് ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധം അതി�ന്റ

കർമത്തിനുള്ള ഫലമാണ്. ഓ�രാ ആത്മാവിനും അതതി�ന്റ കർമമനുസരിച്ചുള്ള

ശരീരമാണ്ലഭിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യന് ശരീരവും ആത്മാവുമുണ്ട്. രണ്ടും ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങളിൽ നി

ന്നുണ്ടായവയാണ്. സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ സർവചരാചരങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തി

�ന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇങ്ങ�ന, ഈശ്വരൻ പല രൂപത്തിലുമായി സ്വയം പ്രകാ

ശിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വര�ന്റ അംശമാണുള്ളത്. സ്വർണ്ണം �കാണ്ടുണ്ടാ

ക്ക�പ്പട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും സ്വർണമടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു�പാ�ല സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട

എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ബ്രഹ്മമുണ്ട്. ബ്രഹ്മ�ത്ത ആശ്രയിച്ചാണവ നിലനിൽക്കുന്ന

ത്.

2 ജഗത്ത് മിഥ്യയല്ല, സത്യമാണ്

ബാഹ്യ�ലാക�ത്തയും ബാഹ്യബന്ധങ്ങ�ളയും മാത്രമംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ

മായ യാഥാർത്ഥ്യവാദ�ത്താടും ആശയത്തിനു പുറത്തു �ലാകമി�ല്ലന്നു വാദിക്കു

ന്ന ആത്മനിഷ്ഠമായ ആദ്ധ്യാത്മികവാദ�ത്താടും രാമാനുജൻ �യാജിക്കുന്നില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട നാനാത്വ�ത്താടുകൂടിയ ജഗ

ത്ത് ബ്രഹ്മം �പാ�ല ത�ന്ന യഥാർത്ഥമാണ്. അവയു�ട യാഥാർത്ഥ്യം ബ്രഹ്മ

�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു�വ�ന്നയുള്ളൂ. ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവാത്മാക്കൾ

ക്കും സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപുണ്ട്. അവയും ബ്രഹ്മവും ഒന്നല്ല. ബ്രഹ്മം സർവ

തന്ത്രസ്വതന്ത്രമാണ്. എല്ലാ അപൂർണതകളിൽനിന്നും മുക്തമാണ്. �ന�രമറി

ച്ച്, ഭൗതികപദാർത്ഥം അ�ബാധമാണ്. അ�ചതനമാണ്. ജീവാത്മാവാക�ട്ട,

അജ്ഞാനത്തിനും ദുഃഖങ്ങൾക്കും വി�ധയമായിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഈ അപൂർ

ണതകളും പരിമിതികളു�മല്ലാമു�ണ്ടങ്കിലും അവ നിലനിൽക്കുന്നു. അവ മിഥ്യയ

ല്ല.

ഇങ്ങ�ന സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട �ലാകവും മായയാ�ണന്ന ശങ്കര�ന്റ വാദ

�ത്ത രാമാനുജൻ എതിർക്കുന്നു. എല്ലാ ജ്ഞാനവും യഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

ജ്ഞാനമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം മായാഭ്രാന്തിയല്ല. കയറിൻകഷണം കാണുന്ന
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ഒരാൾ അതു പാമ്പാ�ണന്നു �തറ്റിദ്ധരി�ച്ചക്കാം. പ�ക്ഷ, പാമ്പ് �കവലം അയ

ഥാർത്ഥമാ�ണന്നു പറയാൻ കഴിയു�മാ? ഇല്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, കയറും

സർപ്പവും ഒ�ര ഭൂതങ്ങൾ — �വള്ളം, ഭൂമി, അഗ്നി എന്നീ മൗലികഘടകങ്ങൾ —

കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായതാണ്. കയറി�ന പാ�മ്പന്നു �തറ്റിദ്ധരിക്കു�മ്പാഴും യഥാർത്ഥ

ത്തിൽനിലനിൽക്കുന്നആമൗലികഘടകങ്ങ�ളയാണ് നമ്മൾകാണുന്നത്. അയ

ഥാർത്ഥമായി യാ�താന്നും കാണുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം യഥാർത്ഥമാണ്. അതു�കാണ്ട്

അതി�നആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന�ലാകവുംയഥാർത്ഥമാണ്.

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം പല�പ്പാഴും അപൂർണമായിരിക്കാം

അ�ല്ലങ്കിൽ �തറ്റായിരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള ഒരാൾ �വളു

ത്തശംഖി�ന മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ളതായി കാണുന്നു. കണ്ണി�ല മഞ്ഞനയ�നന്ദ്രിയ

ത്തിൽ നിന്നുള്ള രശ്മിക�ളാ�ടാപ്പം ശംഖിൻ�മൽ പതിക്കുകയും അതിൻഫലമായി

ശംഖി�ന്റ �വള്ളനിറം മഞ്ഞയായി കാണ�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. �ഡാക്ടർ രാധാ

കൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ലഈവാദം എത്രത�ന്നഅശാസ്ത്രീയമാ�ണ

ങ്കിലും ശരി, ജ്ഞാനം എല്ലായ്  �പ്പാഴും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനമാണ്

എന്നത�ന്റ വീക്ഷണഗതി�യ ഉ�പക്ഷിക്കാൻ രാമാനുജൻ തയ്യാറി�ല്ലന്നാണിത്

കാണിക്കുന്നത്.

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം �നടുക സാധ്യമാണ്. സത്തയുംജ്ഞാ

നവും തമ്മിൽ ജ്ഞാതാവും �ജ്ഞയവും തമ്മിൽ നികത്താനാവാത്ത �വരുദ്ധ്യ

�മാന്നുമില്ല. എന്നാൽ, യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാന�മന്നു പറയു�മ്പാൾ മു

ഴുവൻ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനമാണ�തന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല.

യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ചില അംശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുകയും മറ്റംശങ്ങൾ ഉ�പക്ഷി

ക്ക�പ്പടുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്. മഞ്ഞശംഖി�നകാണുന്നവൻശംഖി�ന്റ �വള്ളനി

റ�ത്തകാണുന്നില്ല. എല്ലാജ്ഞാനവുംയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റഏ�തങ്കിലുംചിലഅം

ശങ്ങ�ള മാത്രമാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ എല്ലാ അം

ശങ്ങ�ളയും പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുവ�രജ്ഞാനവുംഅപൂർണ

മായിരിക്കും. പ�ക്ഷ, ഇതുസാധിക്കണ�മങ്കിൽജ്ഞാതാവ് എല്ലാ �ദാഷങ്ങളിൽ

നിന്നും മുക്തനായിത്തീരണം. ജീവാത്മാവിന് മുക്തി�നടാൻകഴിയു�മ്പാൾ മാത്ര�മ

സമ്പൂർണമായജ്ഞാനമുദിക്കുകയുള്ളൂ.

3 രാമാനുജ�ന്റബ്രഹ്മം

ശങ്കര�ന്റ ആത്മബ്ര�ഹ്മക്യവാദ�ത്താടും അ�ഭദ്യവാദ�ത്താടും രാമാനുജന് �യാ

ജിപ്പില്ല. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന�ദ്ദഹം ഊന്നി

പ്പറയുന്നു. പരമാത്മാവി�ന്റ ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നത് ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ,

ഭാഗവും പൂർണരൂപവും ഒന്നല്ല�ല്ലാ. അവതമ്മിൽ �ഭദമുണ്ട്. എന്നാൽഅ�തസമ

യത്തുത�ന്ന ഒന്നു മ�റ്റതി�ന്റ ഭാഗമായതു�കാണ്ട് അ�ഭദവുമുണ്ട്. ജീവാത്മാവും

പരമാത്മാവും തമ്മിൽഅന്യത്വവുമുണ്ട്, അനന്യത്വവുമുണ്ട്എന്നാണ് രാമാനുജ�ന്റ

വാദം.

വിഷയിയും വിഷയവും ചിത്തും അചിത്തും രണ്ടും യഥാർത്ഥമാണ്. അവ

തമ്മിൽ നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധവും യഥാർത്ഥമാണ്.

ആ ബന്ധത്തിലൂ�ടയാണ് ബ്രഹ്മം പ്രകടമാകുന്നത്. ഏകത്വം നാനാത്വത്തിൽ പ്ര

തിഫലിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമാണ് നിയന്താവ്. മനുഷ്യശരീര�ത്ത ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രി

ക്കുന്നതു�പാ�ലപ്രകൃതി�യയുംപ്രപഞ്ച�ത്തയുംസ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായചരാ
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ചരങ്ങ�ളയും എല്ലാം ബ്രഹ്മം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമി�ല്ലങ്കിൽ �ലാകവുമില്ല, മനു

ഷ്യനുമില്ല, ചരാചരങ്ങളുമില്ല. ബ്രഹ്മമി�ല്ലങ്കിൽയാ�താന്നുമില്ല. എല്ലാംബ്രഹ്മ�ത്ത

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അചിത്തിനു മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എന്നാൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

ആത്മാവി�ന ബാധിക്കുന്നില്ല. അതു�പാ�ല �ലാകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും

മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളും ബ്രഹ്മ�ത്തയും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവയിൽനി

�ന്നല്ലാം സ്വതന്ത്രമാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിനുമാത്രം യാ�താരു മാറ്റവുമില്ല. അതു

�കാണ്ടാണ്ബ്രഹ്മംസത്യത്തി�ന്റസത്യം (സത്യസ്യസത്യം)എന്നുവിളിക്ക�പ്പടുന്ന

ത്.

4 ഭക്തിയു�ട പ്രാധാന്യം

ജീവാത്മാവ് ജഡശരീരത്താലും കർമത്താലും ബദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ

�ല്ലാ. ഈസ്ഥിതി മാറ്റുന്നതിനാണ് രാമാനുജൻ �മാക്ഷ�മന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാ

ത്മാവി�ന്റസർവകർമനാശവും ജഡബന്ധനിവൃത്തിയുമാണ് �മാക്ഷം. �മാക്ഷത്തി

നുകർമ�യാഗം,ജ്ഞാന�യാഗം, ഭക്തി�യാഗംഎന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തമാർഗങ്ങൾ

അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഭക്തി�യയാണ് രാമാനുജൻഊന്നുന്നത്. കർ

മം �കാണ്ട് വിശുദ്ധിയുംജ്ഞാനം �കാണ്ട് പരിപക്വതയും ഭക്തിക്കുണ്ടായിത്തീരു

ന്നു. അതാണ്കർമജ്ഞാനികളു�ടഉപ�യാഗം.

എല്ലാ ജീവിതങ്ങളു�ടയും �കന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മ�ത്ത പ്രാപിക്കലാണ് ജീവാത്മാ

വി�ന്റ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ജീവനും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണാത്തവൻ

ഇഹ�ലാകത്തി�ല സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലും സംസാരബന്ധങ്ങളിലും കിടന്നു �കട്ടിമറി

യാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. താൻ ത�ന്നയാണ് ശരീര�മന്നും ശരീരത്തി�ന്റ ജനനമരണാ

ദികൾ ത�ന്റസ്വന്തം ജനനമരണാദികളാ�ണന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈഅജ്ഞാ

നമാണ് കാമ�ക്രാധമദമാത്സര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം. സംസാരബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയു

ള്ളവ്യാ�മാഹങ്ങളിൽനിന്ന് �മാചനം �നടണ�മങ്കിൽജീവൻപ്രകൃതിയിൽനിന്നും

ശരീരത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായആത്മാവാ�ണന്നുംആത്മാവ്ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഭാ

ഗമാ�ണന്നും ബ്രഹ്മ�ത്തആശ്രയിച്ചാണതു നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും മനസിലാ

ക്കണം.

�വ�ദാപനിഷത്തുകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും വായിച്ചുകാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതു�കാ

ണ്ടുമാത്രംജ്ഞാനമുണ്ടാവില്ല. യഥാർത്ഥമായജ്ഞാനം �ദവ�ത്ത ഭജിക്കുന്നതി

ലൂ�ട മാത്ര�മ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിഷ്കാമകർമമാണ് ഭക്തിയു�ട ആരംഭം. ആത്മ

നിഷ്ഠമായ സുഖ�ത്ത�യാ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഉപ�യാഗ�ത്ത�യാ പരിഗണിക്കാ�ത

ഫ�ലച്ഛയ�ന്യ, കർമത്തിനു�വണ്ടി കർമം �ചയ്യുകയാണാവശ്യം. ഇങ്ങ�ന കർ

മ�യാഗം ജ്ഞാന�യാഗത്തി�ന്റ ഒരു മാർഗമായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള

ജ്ഞാനംഅഹങ്കാരമകറ്റാനുംഈശ്വര�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിക്കുമുമ്പിൽ ത�ന്നത്താനർ

പ്പിക്കാനും ജീവാത്മാവി�നസഹായിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് നിഷ്കാമകർമം�ദവ

ഭക്തിയായി മാറുന്നത്. മ�റ്റല്ലാം പരിത്യജിച്ചു�കാണ്ടുള്ള അഗാധവും പരിപക്വവും

ഇടവിടാത്തതുമായ ഭക്തി ജീവാത്മാവി�ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തി�ലക്ക് നയി

ക്കുന്നു. ഇതാണ് �മാക്ഷത്തിനുള്ളവഴി.

ഭക്തിമയമായ ജീവിതത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യമൂന്നുന്ന രാമാനുജ�ന്റ ഈ തത്വ

ശാസ്ത്രം ശങ്കര�ന്റ പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങ�ന വ്യ
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ത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് �ഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ത�ന്റ

ഇന്ത്യൻതത്വശാസ്ത്രത്തിൽഎഴുതുന്നു:

ശങ്കര�ന്റ ബ്രഹ്മം വിറങ്ങലിച്ചതാണ്, നിശ്ചലമാണ്. മുൻ�ക�യടുക്കാ�നാ

സ്വാധീനം �ചലുത്താ�നാ ഒട്ടും ത�ന്ന കഴിവില്ലാത്തതാണ്. അതു�കാണ്ടതി

ന് നമ്മു�ട ആരാധന�യ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. താനുണർത്തിവിടുന്ന

ബഹുമാന�ത്തപ്പറ്റി �ബാധമില്ലാത്ത താജ്മഹലി�ന�പ്പാ�ല ശങ്കര�ന്റ ബ്രഹ്മം

ത�ന്ന ആരാധകൻമാരു�ട ഭയത്തിലും ഭക്തിയിലും �ലശം �പാലും താൽപ

ര്യം കണിക്കാ�ത നില�കാള്ളുന്നു. മതത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം ത�ന്നയാണു തത്വശാ

സ്ത്രത്തി�ന്റയും ലക്ഷ്യ�മന്നു കരുതുന്നവർക്ക് ശങ്കര�ന്റ വീക്ഷണഗതി പാണ്ഡി

ത്യപൂർണമായ �തറ്റി�ന്റ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമായി�ത്താന്നും. �ന�ര മറി

ച്ച് രാമാനുജ�ന്റ വിശിഷ്ടാ�ദ്വതത്തിന് ജനങ്ങ�ള കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ

സാധിച്ചു. �വഷ്ണവമതത്തിന് ഒരു താത്വികാടിസ്ഥാനം നൽകുകയും രണ്ടു നൂ

റ്റാണ്ടുകൾക്കു�ശഷം രാമാനന്ദ�ന്റ �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി

നു പ്ര�ചാദനം നൽകുകയും �ചയ്തത് രാമാനുജ�ന്റ തത്വശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായമാ

ണ്.

5 മാധ്വാചാര്യർ

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1199-ൽഇന്ത്യയു�ടപടിഞ്ഞാ�റകരയിൽ �കരളത്തി�ന്റവടക്കുഭാഗത്തു

ളള ഉടുപ്പിക്കടുത്ത് ജനിച്ചു വലി�യാരു ദാർശനികനായി വളർന്ന മാധ്വാചാര്യരും

ഒരു �വദാന്തിയായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റത്അ�ദ്വതവാദമല്ല, വിശിഷ്ടാ

�ദ്വതവാദവുമല്ല, �ദ്വതവാദമാണ്. ബാദരായണ�ന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അ�ദ്ദ

ഹവും ഒരു ഭാഷ്യ�മഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുപുറ�മ ത�ന്റ വീക്ഷണഗതിയി�ല പ്രധാ

നനിഗമനങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്നഅനുവ്യാഖ്യാനം എന്ന മ�റ്റാരു ഗ്രന്ഥവുംഅ�ദ്ദഹം

എഴുതിയുണ്ടാക്കി. പിന്നീട്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യൻമാരായജയതീർത്ഥൻ, വ്യാസ

യതി മുതലായ പണ്ഡിതൻമാർഈഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എഴുതുക

യുണ്ടായി. ഈഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന ശങ്കരാചാര്യരു�ട അ�ദ്വതസിദ്ധാന്തങ്ങ

�ള ഖണ്ഡിക്കുകയും �ദ്വതവാദപരമായ വീക്ഷണഗതിക്കുരൂപം �കാടുക്കുകയുമാ

ണ്പ്രധാനമായും �ചയ്യുന്നത്.

രാമാനുജ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽമൂന്നുനിത്യസത്യങ്ങളുണ്ട്. ഈശ്വരനുംആത്മാ

വും ജഗത്തും. മൂന്നും സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ശങ്കര

�ന്റ ആത്മബ്ര�ഹ്മക്യവാദ�ത്ത അ�ദ്ദഹം കഠിനമായി എതിർക്കുന്നു. ജീവാത്മാ

വും പരമാത്മാവും ഒന്നാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസയ്ക്ക്, ബ്രഹ്മ�ത്ത അറി

യാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് യാ�താരർത്ഥവുമില്ല. നമ്മൾ ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതു�കാ

ണ്ടാണ്ബ്രഹ്മത്തി�ന്റസ്വഭാവംനമ്മു�ടഅ�ന്വഷണത്തിനുവി�ധയമായിത്തീരുന്ന

ത്. അതു�കാണ്ട്ആത്മാവുംപരമാത്മാവുംഒന്നല്ല, രണ്ടാണ്.

ജ്ഞാതാവും �ജ്ഞയവും രണ്ടുമില്ലാ�തജ്ഞാനമില്ല. ജ്ഞാനത്തിന് ജ്ഞാ

താവായ വിഷയിയും �ജ്ഞയമായ വിഷയവുമുണ്ടാകണം. മ�റ്റാരുവിധം പറ

ഞ്ഞാൽ, വസ്തുവി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യമംഗീകരിക്കാ�ത ആശയത്തി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യ

മംഗീകരിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. അതു�കാണ്ട്ജഗത്ത് മിഥ്യയല്ല,സത്യമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഭൗതികകാരണമായി മാധ്വൻ പ്രകൃതി�യഅംഗീകരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയാണ് ജഗത്തി�ന്റ കാരണം. പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളു�ട

ഫലമായിട്ടാണ് മറ്റു വസ്തുക്ക�ളല്ലാമുദ്ഭവിക്കുന്നത്. പരിണാമിയായ പ്രകൃതിയിൽ
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നിന്നാണ് ലിംഗശരീരങ്ങൾ—സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ—ആവിർഭവിക്കുന്നത്.

സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങളു�ടഉറവിടമാണ്പ്രകൃതി.

എന്നാൽ, പ്രകൃതി �ദവത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആത്മാവും ജഗ

ത്തും യഥാർത്ഥങ്ങളാ�ണങ്കിൽ കൂടി അവ ഈശ്വരന്നധീനമാണ്. ഈശ്വരനാ

ണ് പരമസത്യം. �ലാകം അതി�ന്റ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈശ്വരനാണ് ജഗത്തിനു

യാഥാർത്ഥ്യം നൽകിയത് എന്നർത്ഥം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തര്യാമി

യായി ഈശ്വരൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. �വദാദ്ധ്യയനം വഴിയായി ഈശ്വര�ന്റ സ്വ

രൂപം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതു�കാണ്ട് �വദാദ്ധ്യയനം ആവശ്യമാ

ണ്.

ബ്രഹ്മത്തിനു മാത്ര�മസർവകർതൃത്വമുള്ളൂ. അതായത്ഈശ്വരനാണ്എല്ലാം

�ചയ്യുന്നത്. ഈ ജ്ഞാന�ത്താടുകൂടിയല്ലാ�ത �ചയ്യ�പ്പടുന്ന കർമ്മം കർത്താ

വായവ്യക്തിയു�ടഅഹങ്കാരത്തിനുവഴി�തളിക്കും. അതു�കാണ്ട്കർമത്തി�ന്റയും

സാന്മാർഗികജീവിതത്തി�ന്റയു�മല്ലാം അടിസ്ഥാനം യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

ഈജ്ഞാനമാണ്. ഈജ്ഞാനം �നടി�ക്കാണ്ട് �മാക്ഷത്തിനു�വണ്ടി പരിശ്രമി

ക്കുകയാണ് മനുഷ്യ�ന്റകർത്തവ്യം.

എന്നാൽ, ഈശ്വര�ന്റ കൃപയു�ണ്ടങ്കിൽ മാത്ര�മ മനുഷ്യന് മുക്തി ലഭിക്കുക

യുള്ളൂ. ഈശ്വരകൃപയല്ലാ�ത മറ്റുമാർഗ്ഗ�മാന്നുമില്ല. അതിനാൽഈശ്വരകൃപയ്ക്കു�വ

ണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഈശ്വരകൃപ�യാടു കൂടി �മാക്ഷം �നടാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ

ക്ക് ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഗുണങ്ങൾ തന്നിൽത�ന്നയടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാൻ

കഴിയും. ഇങ്ങ�നബ്രഹ്മ�ത്തസാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർഅനന്തവുംഅവർണനീയ

വുമായആനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു.

6 മദ്ധ്യകാല�ത്തതത്വചിന്ത

മാധ്വാചാര്യർക്കുപുറ�മ, നിംബർക്കൻ, വല്ലഭൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില ആചാര്യൻമാ

രും താന്താങ്ങളു�ട പ്ര�ത്യകമായ ദർശനസമ്പ്രദായങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.

നിംബർക്ക�ന്റ സമ്പ്രദായം �ദ്വതവാദ�മന്ന �പരിലും വല്ലഭ�ന്റത് വല്ലഭ�വദാ

ന്ത�മന്ന �പരിലും അറിയ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഭാഷ്യങ്ങൾ

ക്കും എ�ന്താ�ക്ക ത�ന്ന വ്യത്യാസങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും �വദാന്തദർശനം �പാതുവിൽ

ആത്മീയവാദത്തിലാണടിയുറച്ചുനിൽക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടാണ് �വദാന്തം ഹി

ന്ദുമതത്തി�ന്റ താത്വികാടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്

ആത്മീയവാദികളായ ആധുനികതത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ന്യായം �വ�ശഷികം

മുതലായ ദർശനങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ച് �വദാന്തത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകു

ന്നത്. ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്ര�മന്നാൽ �വദാന്തമാ�ണന്നും �വദാന്തത്തിനല്ലാ�ത

മ�റ്റാരു ദർശനത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനമി�ല്ലന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പരത്താൻ

�പാലും അവർ ശ്രമിച്ചു�നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആത്മീയവാദത്തിന് അതിരു

കവിഞ്ഞ �മധാവിത്വമുണ്ടായിരുന്ന മധ്യകാലത്തു�പാലും ഇന്ത്യയിൽ അവി�ടയും

ഇവി�ടയുമായി, പ്ര�ത്യകിച്ചും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽ ഭൗതിക

വാദചിന്തകളും നിലനിന്നു�പാന്നിരുന്നു�വന്നാണ് വാസ്തവം. ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്ര

ത്തി�ന്റ ചരിത്രം മുൻവിധികൾ കൂടാ�ത നിഷ്പക്ഷമായി പരി�ശാധിക്കുന്നആർക്കും

ഇത്വ്യക്തമാവും.
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സാമൂഹ്യശക്തികൾ

ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽ ത�ന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിൽ അറബികൾ ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1001നും

1024നുമിടയിൽ ഘസ്നിയി�ല �മഹ മൂദ് ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി 12 ആക്രമണ

ങ്ങൾ നടത്തുകയും നിരവധി നിധികളുൾ�പ്പ�ട വമ്പിച്ച തുകകൾ വരുന്ന സ്വത്തു

ക്കൾ �കാള്ളയടിച്ചു�കാണ്ടു�പാവുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1192-ൽ മു

ഹമ്മദ്ഘൂരിയു�ട ആക്രമണത്തിനു�ശഷം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥവുംസ്ഥിരവുമായ

മുസ്ലിം ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്. മുഹമ്മദ് ഘൂരിയു�ട മരണത്തിനു

�ശഷം ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1206-ൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅടിമയായ �സനാപതി കുത്തബുദ്ദീൻ

ഡൽഹിയി�ല ഒന്നാമ�ത്ത സുൽത്താനായി ഭരണാധികാര�മറ്റു. അടിമരാജവം

ശം, ഖിൽജി രാജവംശം, തുഗ്ലക്ക് വംശം, �സയ്ദ് വംശം, �ലാഡി വംശം എന്നിങ്ങ

�നവിവിധ രാജവംശങ്ങളു�ടകീഴിലായിഡൽഹിയി�ലസുൽത്താൻ ഭരണം മൂന്ന്

നൂറ്റാണ്ടുക�ളാളംകാലംനിലനിന്നു.

1 സുൽത്താൻ ഭരണം

ഡൽഹി സുൽത്താന് ഒരു മുസ്ലിം ഫ്യൂഡൽ ഭരണമായിരുന്നു. പ്രധാന�പ്പട്ട ഉ�ദ്യാ

ഗസ്ഥ�രല്ലാം മുസ്ലിംങ്ങളായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും തഴ്ന്നപടിയിലുള്ള ഉ�ദ്യാ

ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നിലങ്ങളും മറ്റു സ്വത്തു

ക്കളു�മല്ലാം മുസ്ലിം നാടുവാഴികളു�ടയും മുസ്ലിം �സനാധിപതികളു�ടയും �ക

യിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. �നരിട്ടുൽപാദനം നടത്തുന്ന കൃഷിക്കാർ വി

ളവി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം പാട്ടവും നികുതിയുമായി �കാടുക്കാൻ നിർബന്ധിത

രായി. കൃഷിക്കാരു�ട പ്ര�ത്യകിച്ചും ഹിന്ദുക്കൃഷിക്കാരു�ട അസംതൃപ്തി വർദ്ധി

ച്ചു.

സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1296 — 1316) പ്രതാപിയായ

ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ത�ന്റ �ചാൽപടിയിൽ നിൽക്കാൻ കൂട്ടാ

ക്കാത്ത നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കും സമരങ്ങളും ലഹളകളും നടത്താ�നാരു�മ്പട്ട

കൃഷിക്കാർക്കു�മതിരായും, മറുഭാഗത്ത് രാജ്യത്തി�ന്റ അതിർത്തിപ്ര�ദശങ്ങളി�ല

ത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന �ചങ്കിസ്ഖാ�ന്റ അനുയായികളായ മം�ഗാളിയർ�ക്കതിരായും
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അ�ദ്ദഹം ഒരു വലിയ �സന്യം സംഭരിച്ചു. ഈ�സന്യത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി അ�ദ്ദഹം �തക്കൻ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ �ചാള — ചാലൂക്യ രാജവംശങ്ങളു�ട

തകർച്ചയിൽ നിന്ന് �പാന്തിവന്ന �ചറിയ �ചറിയ രാജ്യങ്ങ�ള�യല്ലാം �കാള്ള

യടിച്ച് മർദ്ദിച്ചമർത്തി ത�ന്റ വരുതിയിലാക്കുകയും അങ്ങ�ന നിർദയമായ മർദന

സംവിധാനങ്ങളിലൂ�ട ത�ന്റ ഭരണമുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മരണത്തനു�ശഷം മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കും (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1325 — 1351)

ഇ�ത പാരമ്പര്യം ത�ന്നയാണ് തുടർന്നത്. ഇന്ത്യാരാജ്യം മുഴുവനും കീഴടക്കി ഭരി

ക്കണ�മന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആശ. പ�ക്ഷ, ദുർഭരണത്തി�ന്റഫലമായി

പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ക്ഷാമങ്ങളും �പ്ലഗുകളും പ�ലടത്തും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട

കർഷകലഹളകളും ആആശയു�ട മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടു. നാടുവാഴി പ്രഭു

ക്കളുംഅ�ദ്ദഹത്തി�നതിരായിതിരിഞ്ഞു. മുഹമ്മദ്ബിൻതുഗ്ലക്ക് മരിച്ചതിനു�ശഷം

ഫി�റാസ് തുഗ്ലക്ക് (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1351 — 1388) സുൽത്താനായി. ത�ന്റ പൂർവികന്മാ

രു�ട ദുർഭരണ�ത്ത പൂർവാധികം ദുസ്സഹമാക്കാ�ന അ�ദ്ദഹത്തിന് സാധിച്ചുള്ളൂ.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിൻഗാമികൾ സിംഹാസനത്തിനും രാജകീയ സ്വത്തുക്കൾക്കും

�വണ്ടി പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും തുഗ്ലക്ക് വംശ�ത്തഅധഃപതനത്തി�ലക്ക് നയി

ക്കുകയും �ചയ്തു. 1398-ൽ തിമൂർ ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനുള്ള

ജനങ്ങ�ള �കാ�ന്നാടുക്കി�ക്കാണ്ട് കിട്ടാവു�ന്നട�ത്താളം സ്വത്തുക്കൾ �കാള്ള

യടിച്ചു�കാണ്ടു�പായി. അതിനു�ശഷം ഡൽഹിയിൽ �സയ്ദുകാരു�ടയും (ക്രിസ്ത്വ

ബ്ദം 1414-1450) �ലാദികളു�ടയും (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1451-1526) ഭരണമാണ് നടമാടിയത്.

എന്നാൽ, ദൽഹിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഏതാനും ചതുരശ്ര നാഴിക സ്ഥലം മാത്ര�മ അവ

രു�ട കീഴിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്ന �ചറിയ �ചറിയ ഫ്യൂഡൽ

രാജ്യങ്ങൾ അവരു�ട �മധാവിത്വം അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. നാടുവാഴി

പ്രഭുക്കളു�ട ആഭ്യന്തരസമരങ്ങളും കൃഷിക്കാരു�ട ലഹളകളും സുൽത്താൻ വാ

ഴ്ച�യ ബലഹീനമാക്കുകയും വി�ദശീയാക്രമണങ്ങ�ള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയും �ച

യ്തു.

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1525-ൽ തിമൂറി�ന്റ ഒരു പിൻഗാമിയും കാബൂളി�ല ഭരണാധികാ

രിയുമായ ബാബർ മ�ദ്ധ്യഷ്യയിൽ നിന്നു �ശഖരിച്ച വലി�യാരു �സന്യവുമായി

ഇന്ത്യ�യആക്രമിച്ചു. ഡൽഹിയിൽഅവസാന�ത്തസുൽത്താനായിരുന്നഇബ്രാ

ഹിം �ലാദിയു�ടയും �മവാറി�ല റാണാ സംഗ്രാമസിംഹ�ന്റയും മറ്റും ധീരമായ

എതിർപ്പുക�ള അ�ദ്ദഹത്തിന് �നരി�ടണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1526-ൽ പാ

നിപ്പത്തി�ല യുദ്ധത്തിൽവച്ച് അ�ദ്ദഹം �ലാദി സുൽത്താ�ന �താൽപ്പിച്ച് ഡൽ

ഹിയു�ട സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുകയും മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിടു

കയും �ചയ്തു. അതി�നത്തുടർന്ന് �ചറുതും വലുതുമായ പല യുദ്ധങ്ങളിലൂ�ടയും ഭീ

ഷണികളിലൂ�ടയും വട�ക്കഇന്ത്യയി�ല വിസ്തൃതമായ ഭാഗങ്ങളി�ല�ക്കല്ലാംഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ഭരണംവ്യാപിച്ചു. ഇങ്ങ�നയാണ് ഇന്ത്യയി�ലഏറ്റവും വലിയഫ്യൂഡൽ

സാമ്രാജ്യംനിലവിൽവന്നത്.

2 മുഗൾസാമ്രാജ്യം

ബാബറു�ട പൗത്രനായ അക്ബറു�ട കാലത്ത് (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1556 — 1605) മുഗൾ

സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ സ്വാധീനതയും പ്രതാപവും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലവാരത്തി

�ലത്തി. മാൾവ, രജപുത്താന, ഗുജറാത്ത്, ബംഗാൾ, ഔധ്, ബിഹാർ, സിൻഡ്
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മുതലായ രാജ്യങ്ങ�ളല്ലാം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ലയിച്ചു. പരസ്പരം മത്സരിക്കു

ന്ന ഛിന്നഭിന്നമായ �ചറു �ചറു രാജ്യങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് ഒരു �കന്ദ്രീകൃതമായ

ഭരണവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ അക്ബർക്ക് സാധിച്ചു. എല്ലാത്തരം ഛിദ്രവാ

സനക�ളയും എതിർത്തു�കാണ്ട് ത�ന്റ വിപുലമായ സാമ്രാജ്യ�ത്ത അ�ദ്ദഹം

പതിനഞ്ചുസംസ്ഥാനങ്ങളായി ഭാഗിക്കുകയും ഓ�രാ സംസ്ഥാനത്തിലും ത�ന്റ

�നരിട്ടുകീഴിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന ഓ�രാ �വ�സ്രായിമാ�ര നിയമിക്കുകയും �ച

യ്തു.

ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിക�ളാട് അ�ദ്ദഹം വള�ര സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് �പരു

മാറിയത്. അതി�ന്റ സൂചന�യ�ന്നാണം ത�ന്റ മുൻഗാമികൾ അമുസ്ലിമിങ്ങളു�ട

�മൽചുമത്തിയിരുന്നജസിയഎന്നനിർബന്ധനികുതിഅ�ദ്ദഹംഎടുത്തുകളഞ്ഞു.

ഭരണകാര്യങ്ങളിലും �സന്യത്തിലും മുസ്ലിം നാടുവാഴികൾ�ക്കന്ന �പാ�ല ഹിന്ദു

നാടുവാഴികൾക്കും ഉയർന്നസ്ഥാനങ്ങൾനൽകി. മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻമാ�രാ�ടാപ്പം

ത�ന്നഒട്ടനവധിഹിന്ദുപണ്ഡിതൻമാരുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ�കാട്ടാര�ത്തഅലങ്കരി

ച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുനാടുവാഴികളുമായി വിവാഹബന്ധത്തി�ലർ�പ്പടാൻ �പാലുംഅ�ദ്ദ

ഹംമടിച്ചില്ല.

അക്ബർ �പർസ്യയി�ല ഷാ അബ്ബാസ് സഫലിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ

നിന്ന്അ�ദ്ദഹം മതസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക്എത്ര�ത്താളംപ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നുഎന്നു

മനസിലാക്കാം. അ�ദ്ദഹ�മഴുതി:

�ദവം നമു�ക്കൽപ്പിച്ചുതന്ന ദിവ്യനിധികളാണ് വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ. ആ

നിലയ്ക്കുത�ന്നനമ്മളവ�ര �സ്നഹിക്കണം. ഓ�രാ മതവും�ദവത്താൽഅനുഗ്രഹി

ക്ക�പ്പട്ടതാ�ണന്ന് നമ്മൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കണം. സാർവത്രികമായ സഹി

ഷ്ണുതയു�ട പച്ചപിടിച്ച �താട്ടത്തിലുള്ളആനന്ദമനുഭവിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മു�ട

ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം. നിത്യനായ രാജാവ്, അതായത് �ദവം, യാ�താരു

വ്യത്യാസവുംപരിഗണിക്കാ�തഎല്ലാമനുഷ്യരിലും ഒരു �പാ�ലത�ന്റനന്മകൾവി

തറുന്നു. അതു�കാണ്ട്�ദവത്തി�ന്റനിഴലുകളായ രാജാക്കൻമാർഈതത്വം ഒരി

ക്കലും�കവിടരുത്.

മുഗൾഭരണമുറപ്പിക്കാൻഈസൗഹാർദ്ദനയംവള�രയധികംസഹായിച്ചു�വ

ന്ന്പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

നികുതി പിരിവ് സമ്പ്രദായത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി.

അതിനായി ത�ന്റ സാമ്രാജ്യത്തി�ലാട്ടുക്കും ഒ�ര തരത്തിലുള്ള അളവും തൂക്ക

വും നടപ്പിൽ വരുത്തി. �മനിയു�ട �താതനുസരിച്ച് നിലങ്ങ�ള മൂന്നുതരമായി

ഭാഗിക്കുകയും ഓ�രാതരത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി നികുതികൾ നിജ�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തു. ഉല്പന്നത്തി�ന്റ മൂന്നി�ലാന്നായിരുന്നു ഗവൺ�മൻറി�ന്റ ഭാഗം. ഈ ഭാ

ഗം ധാന്യമായി അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം പണമായി �കാടുക്കണ�മന്ന ഒരു വ്യവ

സ്ഥ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ, കൃഷിക്കാ�ര ഇത്

തൃപ്തി�പ്പടുത്തിയില്ല. അതു�കാണ്ട് ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നി

ല്ല.

അക്ബറു�ട കാലത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ടു രൂപങ്ങളിലാണ് ഫ്യൂഡലിസം നി

ലനിന്നിരുന്നത്. ഒന്ന് ജാഗീർദാരി; യുദ്ധത്തിൽ �നതൃത്വം വഹിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫ

ലമായി നൽക�പ്പട്ട ഭൂമിയു�ട ഉടമസ്ഥൻമാർ; അവർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽപ്രാബ

ല്യവും പ്രമാണിത്തവും. രണ്ട്, ജമീന്ദാരി; ചക്രവർത്തിയു�ട കീഴിൽ പിന്തുടർച്ചാവ

കാശ�ത്താടുകൂടിയ ഹിന്ദു നാടുവാഴികളും (പഴയ രാജാക്കൻമാർ) മുസ്ലിം പു�രാഹി
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തൻമാരും. മുസ്ലിമിങ്ങൾ ജനസംഖ്യയു�ട നാലി�ലാന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. എങ്കിലും

അവരു�ടയിടയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജാഗീദാർമാരുണ്ടായിരുന്നത്. ഹിന്ദുജാഗീ

ദാർമാരു�ട എണ്ണം താരത�മ്യന വള�ര കുറവായിരുന്നു. അക്ബറു�ട ഭരണത്തി

�ന്റ അവസാനകാലത്തു�പാലും അവർ ഒട്ടാ�കയുള്ള ജാഗീദാർമാരു�ട ഇരുപ

തുശതമാനത്തിലധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജമീന്ദാർമാരു�ടയും നാടുവാഴികളു�ടയും

ഇടയിൽധാരാളംഹിന്ദുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽഅവർക്ക് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ

ജാഗീന്ദാർമാ�ര�പ്പാ�ല നിർണായകപ�ങ്കാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലം നികുതി

പരിക്കാൻ പ്ര�ത്യക ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാ�ര നിയമിക്കുക, �സനാനായകൻമാർക്ക്

സൗജന്യമായി നിലം വീതിച്ചു�കാടുക്കുന്നതിന് പകരം ശമ്പളം പണമായി �കാടു

ക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളവലംബിച്ചു�കാണ്ട് ജാഗീന്ദാരിവ്യവസ്ഥഅവസാനിപ്പി

ക്കാനും ഏകീകൃതമായ ഒരു ജമീന്ദാരിവ്യവസ്ഥ�യർ�പ്പടുത്താനും അക്ബർ പരി

ശ്രമിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ, ജാഗീന്ദാർമാരു�ടഎതിർപ്പുമൂലംഈഉ�ദ്ദശ്യം സഫലമാ

യില്ല.

അക്ബറു�ട പുത്രനായ ജഹാംഗീർ (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1605 — 1607) ജാഗീന്ദാർ

മാരുമായി കൂടുതൽ നല്ല ബന്ധം പുലർത്താനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. പിതാവി�ന്റ

പരിഷ്കരണ നടപടികൾ പലതും അ�ദ്ദഹത്തിന് പിടിച്ചില്ല. അക്ബറു�ട ദീർ

ഘദൃഷ്ടി�യാടുകൂടിയ നയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനാണ് അ�ദ്ദഹം മുതിർന്ന

ത്.

3 മുഗൾഭരണത്തി�ന്റഅന്ത്യം

ജഹാംഗീറി�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം ഷാജഹാൻ (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1627 — 1658) ചക്ര

വർത്തിയായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലത്ത് മുഗൾ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ അധഃ

പതനത്തി�ന്റ ചില പ്രാരംഭലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. �നറി

�കട്ട ചൂഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള കൃഷിക്കാർ പാപ്പ

രായി. ക്ഷാമം �കാണ്ടും പകർച്ചവ്യാധി�കാണ്ടും ഗുജറാത്തി�ലയും ഡക്കാനി

�ലയും ജനങ്ങളു�ട ഗണ്യമായി ഒരു ഭാഗം മരിച്ചുവീണു. നാട്ടി�ലങ്ങും അസം

തൃപ്തി പരന്നുപിടിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ശിവജിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മഹാ

രാഷ്ട്രക്കാർ മുഗൾഭരണത്തിൽനിന്ന് �മാചനം �നടാൻ �വണ്ടി സമരമാരംഭിച്ച

ത്.

ഷാജഹാ�ന്റ പുത്രനായ അറംഗസീബി�ന്റ കീഴിൽ (ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1666-1707)

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം കൂടുതൽ ക്ഷ�യാന്മുഖമായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിൻഗാമികളായ

ബഹദൂർഷാ, ജഹാംദൂർഷാ, മുഹമ്മദ് ഷാ മുതലായവരു�ട കാലത്ത് ലഹളകളും യു

ദ്ധങ്ങളുംപ�ലടത്തും�പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു.

4 ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ കാലഘട്ടം

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 14ാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം യൂ

�റാപ്പി�ല �പാ�ല ത�ന്ന ഇന്ത്യയിലും വമ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാ

ക്കിയകാലഘട്ടമാണ്. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുംസാംസ്കാരികവുമായിഎല്ലാ തു

റകളിലും അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ ഹൃദയമിടിപ്പുകളുണ്ടാക്കിയ

കാലഘട്ടമാണിത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയി�ല ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങൾ

ക്ക് ഇളക്കം തട്ടുകയും മുതലാളിത്ത ശക്തികൾ ആദ്യമായി തല�പാന്തിക്കാൻ
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തുടങ്ങുകയും �ചയ്തത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി �ദശീയ ജന

വിഭാഗങ്ങളു�ട പ്രാരംഭഘടകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയും �ദശീയഭാഷകൾ രൂപം

പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്തത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട നി

ദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പിട�ഞ്ഞഴു�ന്നറ്റ് മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഊർ

ജ്വസ്വലത�യാടുകൂടി മാനസിക പ്രബുദ്ധതയി�ലക്ക് കുതിച്ചുകയറാൻ തുടങ്ങിയ

ത്.

ഇന്ത്യയിൽമുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള�കാള്ള�ക്കാടുക്കകളുംചരക്കുടമബന്ധ

ങ്ങളുംയൂ�റാപ്പി�നഅ�പക്ഷിച്ച് വള�ര മന്ദഗതിയിലാണ് വളർന്നത്. പൂർണമായി

അന്തർധാനം �ചയ്യാ�തസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽഇഴുകിപ്പിടിച്ചുനിന്നപ്രാകൃതകമ്മ്യൂ

ണിസത്തി�ന്റയും അടിമത്തത്തി�ന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഗ്രാമസമുദായത്തി�ന്റ

യും ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ടയും പിരിമുറുക്കവുംആയിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം. മു�മ്പാ

രദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതു�പാ�ല ഗ്രാമസമുദായ�മന്നത് ഒരു തരം സ്വയം

പര്യാപ്തമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. അതി�ല അംഗങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റുമാ

യി വലിയ ബന്ധ�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യമായ സാമഗ്രിക�ളല്ലാം ഒന്നു

കിൽ അവർ ത�ന്ന ഉണ്ടാക്കും. അ�ല്ലങ്കിൽ �ക�വലക്കാ�ര�ക്കാണ്ടുണ്ടാക്കി

ക്കും. ദാസൻമാരും ഭൃത്യന്മാരു�മന്നനിലയ്ക്ക് മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്നഒരുവർഗ്ഗമായിരു

ന്നു�ക�വലക്കാർ. ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായങ്ങളു�ട വികാസംഎന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ

�പ്രാഫ. സി. ആർ ഗാഡ്ഗിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല ഗ്രാമം ഒറ്റ�പ്പട്ടതാ

യിരുന്നുഎന്നസംഗതി സ്വയം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിത്തീരുന്നില്ല. �ക

�വലക്കാർ ഗ്രാമത്തിലാണ് പാർത്തിരുന്നത് എന്നതുംഅത്രപ്രധാനമായ കാര്യമ

ല്ല. �ക�വലക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഗ്രാമത്തി�ന്റ ഭൃത്യന്മാരായിരുന്നു�വന്നതാണ്

ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തി�ന്റ സവി�ശഷ സ്വഭാവം. സമുദായത്തി�ന്റആവശ്യങ്ങ�ളല്ലാം

അവർ നിവർത്തിച്ചു�കാടുക്കണം. അതിനുപകരമായി �കായ്ത്തുകാലത്ത് വിളയു�ട

നിശ്ചിതമായ ഒരു ഭാഗം പ്രതിഫലം കിട്ടും. ഇതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഈവ്യവസ്ഥ

യ്ക്കുള്ളിലാണ് സമുദായത്തി�ന്റ അടിത്തട്ടുവ�ര ഇറങ്ങി�ച്ചന്നതും ഇന്ത്യയു�ട മദ്ധ്യ

കാലചരിത്ര�ത്തയാ�ക ഇളക്കിമറിച്ചതുമായി ഒരു ന�വാത്ഥാനം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട

ത്.

5 നാടുവാഴികളും പട്ടണവാസികളും

�കമാറ്റത്തിനുള്ള ചരക്കുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും �ക�വലക്കാരാണുണ്ടാക്കിയിരു

ന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്, അ�ല്ലങ്കിൽ വീട്ടിൽവച്ച്. ഏതാനും ശിഷ്യൻമാരു�ടസഹാ

യ�ത്താ�ട കുടിൽ വ്യവസായ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവർ ഉൽപാദനം നടത്തി�പ്പാ

ന്നത്. ആധുനികയന്ത്രവ്യവസായങ്ങ�ളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല

�ല്ലാ. കൂട്ടായഉൽപാദനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളമാനുഫാക്ച്ചർസമ്പ്രദായം

�പാലും യൂ�റാപ്പി�ലതി�നാളം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവി�ടയും ഇവി�ടയു

മായി �കാട്ടാരങ്ങ�ളാട് ബന്ധ�പ്പട്ട പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളിൽ പരുത്തിവസ്ത്രങ്ങൾ,

സിൽക്കുകൾ, ആയുധങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ മുതലായവയു�ട

നിർമാണത്തി�ലർ�പ്പട്ട ഉൽപാദകൻമാരും അവരു�ട കാർഖാനകളും (വർക്കു

�ഷാപ്പുകൾ) ഉണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ പ്രധാനമായും മാർക്കറ്റിനു�വണ്ടിയല്ല,

�കാട്ടാരങ്ങളു�ടയും�സന്യങ്ങളു�ടയുംആവശ്യത്തിനു�വണ്ടിയാണ് ഉൽപാദനം

നടത്തിയിരുന്നത്. �നയ്ത്തിലും മറ്റു�മർ�പ്പട്ട�ക�വലക്കാരു�ട �ചറി�യാരു ഭാഗം
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മാത്ര�മ വി�ദശമാർക്കറ്റുകൾക്കു�വണ്ടി ഉൽപാദനം നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ആഭ്യന്ത

രമാർക്കറ്റി�ന്റ വളർച്ചയും ദുർബലമായിരുന്നു. ഇതുകാരണം ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസാ

യവും കാർഷിക ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം യൂ�റാപ്പി�ലതി�നാളം പൂർണമാ

യിരുന്നില്ല. വ്യാവസായികജീവിതവും കാർഷികജീവിതവുംഅത്ര�മൽബന്ധ�പ്പട്ട

തായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയി�ല വ്യാവസായി�കാൽപാദനം അ�പ്പാഴും �ക�വലയു�ടയും കു

ടിൽവ്യവസായത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

എങ്കിലും അത് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ത്യാക്കാരായ �ക�വ

ലക്കാരു�ട അത്ഭുതകരമായ �കവിരുതുകൾ വിദൂരങ്ങളായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ

�ളആകർഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. വി എഫ് കാൾ�വർട്ടൺത�ന്റ ദി എ�വ

ക്കനിങ്ങ്ഓഫ്അ�മരിക്കഎന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഎഴുതുന്നത് �നാക്കുക:

ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരു�ടതി�നക്കാൾ വള�രയധികം �മ

ച്ച�പ്പട്ടവയായിരുന്നു. സമർത്ഥമായ മസ്തിഷ്കത്തി�ന്റയും ഏറ്റവും നല്ല കഴിവുകളു

�ടയും നിർമാണാത്മകമായ പ്രതിഭാശക്തിയു�ടയും സന്താനങ്ങളായിരുന്നുഅവ.

അവർ ഉൽപാദനം നടത്തിയിരുന്നത് പാശ്ചാത്യ നാവികസംരംഭങ്ങൾ തീ�ര

വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തആപ്രാചീനനൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ്എന്നത�ത്രആദ്യമായി

ശ്രദ്ധി�ക്കണ്ടസംഗതി…
ഇന്ത്യയിൽ തുണിത്തരങ്ങളു�ട നിർമാണമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായ

വ്യവസായം. പലതരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പരുത്തി, സിൽക്കുകൾ, മുതലായ

വ�യല്ലാം അതിലുൾ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവ സാർവ�ദശീയമായി ആദരിക്ക�പ്പ

ടുകയും ആഗ്രഹിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അതിനുപുറ�മ പതിമ്മൂന്ന്, പതിന്നാല്,

പതിനഞ്ച് എന്നീ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ �ലാഹം �കാണ്ടും കല്ലു�കാണ്ടു

മുള്ള പണിത്തരങ്ങൾ, പഞ്ചസാര, നീലം, കടലാസ് മുതലായ വ്യവസായങ്ങളു

മുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ മരം �കാണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങൾ,

മൺപാത്രനിർമാണം, �താൽവ്യവസായം മുതലായവ പുഷ്ടി�പ്പട്ടിരുന്നു. പല

പ്ര�ദശങ്ങളിലും ചായപ്പണി ഒരു മുഖ്യവ്യവസായമായിരുന്നു. ഒട്ടനവധി �കന്ദ്ര

ങ്ങളിൽ സ്വർണനൂലു�കാണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങളും ചിത്ര�വലകളും വിവിധ രൂപ

ത്തിലുള്ള പക്വതയു�ട ഒരുയർന്ന നിലവാരത്തി�ലക്ക് വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു…

നാടുവാഴികൾക്കു �ക�വലത്തരങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും സുഖ�ഭാഗസാമഗ്രി

കളും മറ്റുപകരണങ്ങളും ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈആവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മദ്ധ്യ

കാല�ത്ത പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. പട്ടണങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടും �താറും

നാടുവാഴികളു�ട �കയ്യിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ �കന്ദ്രീകരിക്ക�പ്പട്ടു.

സ്വന്തം സുഖ�ഭാഗങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും �ക്ഷത്രങ്ങൾ, �കാട്ടാരങ്ങൾ, സ്മാരകമന്ദി

രങ്ങൾ മുതലായവയു�ട നിർമാണങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും അവർ വാരി�ക്കാരി �ചല

വഴിക്കും. എന്നിട്ടും മിച്ചമായിത്തീരുന്നത് വിൽക്കും. �മ�ല്ല�മ�ല്ല ചരക്കുകളു�ട

�കമാറ്റം വർദ്ധിച്ചു. പട്ടണങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള �കമാറ്റ ബന്ധങ്ങളാവിർ

ഭവിച്ചു. പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളിൽ �ക�വല�കാണ്ടുമാത്രം ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന

പ്ര�ത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളുയർന്നുവന്നു. �താഴിലി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാ

തികളായിട്ടാണവർ വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഓ�രാ ജാതിക്കും അതി�ന്റ പഞ്ചാ

യത്തുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചവടം �ചയ്യുന്നവർ ഒരു പ്ര�ത്യക ജാതിയായിത്തീർന്നു.

പട്ടണങ്ങളിൽ �മധാവിത്വം വഹിച്ചത് �ക�വലക്കാരും കച്ചവടക്കാരുമല്ല, നാ
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ടുവാഴികൾ ത�ന്നയാണ്. കച്ചവടക്കാരു�ടയും �ക�വലക്കാരു�ടയും ജീവിത

വും നിലനിൽപ്പും നാടുവാഴികളു�ട �ചാൽപടിക്കു കീഴിലായിരുന്നു. നാടുവാഴി

കൾ �ക�വലക്കാ�ര അ�ങ്ങയറ്റം ചൂഷണം �ചയ്യുകയും അവരു�ട അദ്ധ്വാന

ത്തിൽ നിന്നുകിട്ടാവു�ന്നട�ത്താളം വിഭവങ്ങൾ വസൂലാക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടിരു

ന്നു. അതിൻഫലമായി പട്ടണവാസികൾക്കിടയിൽ നാടുവാഴിക�ളാടുള്ള �വറുപ്പും

വി�ദ്വഷവും വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. �ക�വലയും കച്ചവടവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടും�താ

റും പട്ടണവാസികളും നാടുവാഴികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളും വളർന്നു�കാണ്ടു

വന്നു. വി�ദശികളായ കച്ചവടക്കാരു�ട ആഗമനം ഈ സ്ഥിതി�യ കൂടുതൽ

മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു.

6 പുതിയ സാമൂഹ്യ —സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ

1498-ൽ വാ�സ്കാഡിഗാമ ഇന്ത്യയി�ലത്തി. അതി�ന തുടർന്നു�കാണ്ട് പതിനാ

റാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന �പാർത്തുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഫ്ര

ഞ്ചുകാർ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്നീ വി�ദശികളു�ട കച്ചവടസംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ല

ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അക്ബറു�ട കാലത്ത് ഇന്ത്യയും വി�ദശരാജ്യങ്ങളുമായു

ള്ള കച്ചവടം പൂർവാധികം പുഷ്ടി�പ്പട്ടു. ജഹാംഗീറി�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും

പരസ്പരം മത്സരിച്ചു�കാണ്ട് ശക്തി�പ്പട്ടിരുന്ന യൂ�റാപ്യൻ വ്യാപാരകമ്പനികൾ

ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തം പാണ്ടികശാലകളും ഫാക്ടറികളും തുറക്കാൻ അനുവാദം

ലഭിച്ചു. സാമ്പത്തികമായ വ്യാപാരബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ �നട്ടങ്ങളുണ്ടാ

വണ�മങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ അധികാരം കൂടി ആവശ്യമാ�ണന്ന് അവർ മനസ്സി

ലാക്കി. അങ്ങ�ന ഇന്ത്യയു�ട രാഷ്ട്രീയ�മധാവിത്വത്തിനു�വണ്ടി വി�ദശികളു�ട

വ്യാപാരകമ്പനികൾ �സന്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും പരസ്പരം പട�വട്ടാനും

തുടങ്ങി. അതിനു�വണ്ടി ഇന്ത്യയി�ല നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളു�ട ആഭ്യന്തരമത്സരങ്ങ

�ളയും മറ്റു ദൗർബല്യങ്ങ�ളയും അവർ സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ച

യ്തു.

�പാർത്തുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുതലായ വി�ദശീ

യരു�ട വ്യാപാരകമ്പനികൾ വന്നു കച്ചവടം �ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യ

യിൽ ഒരു നാടൻ മുതലാളി വർഗം, അ�തത്രത�ന്ന ദുർബ്ബലമായിരുന്നാലും ശരി,

ഉട�ലടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്ന് �ജാൺബ്യൂചാമ്പ് ത�ന്റ ഇന്ത്യയി�ല

ബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യത്വംഎന്നഗ്രന്ഥത്തിൽചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ, മുഗൾ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു�കാ

ണ്ടിരുന്ന കാലത്ത്, ഇടത്തരക്കാരു�ടതായ ഒരു പുതിയ വർഗം ഉയർന്നുവരാൻ

തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉൽപാദനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനഘടക�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഗ്രാ

മം അ�പ്പാഴും അതി�ന്റ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി�പ്പാന്നിരുന്നു�വന്നതു ശരിയാണ്.

എങ്കിലും സ്വത്തുടമസ്ഥരായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മദ്ധ്യവർഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നട

ത്ത�പ്പട്ട ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റത്തി�ന്റയും വിതരണത്തി�ന്റയും ഫലമായി പട്ട

ണപ്ര�ദശങ്ങളി�ല കച്ചവട�കന്ദ്രങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പട്ടണ

ങ്ങൾ, പ്രാ�ദശികമായ ഉപ�യാഗത്തിനുപകരം �കമാറ്റത്തിനും കയറ്റി അയയ്ക്കു

ന്നതിനും �വണ്ടി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന പലതരം �ക�വലക്കാ�ര ആകർഷിച്ചു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ നാശത്തിൽനിന്നും �പാന്തിവന്ന പുതിയ

രാജ്യങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയഘടനയു�ട അടിസ്ഥാനം ഫ്യൂഡലിസം ത�ന്നയായിരുന്നു.
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എങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി അവ�യ നിയന്ത്രിച്ചത് പ്രധാനമായും വ്യാപാരിവർഗ്ഗ

ങ്ങളാണ്.

ഈനാടൻ മുതലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റയുംവി�ദശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ളകച്ചവടത്തി

�ന്റയും പു�രാഗതി കാരണം ഇന്ത്യയി�ല തകരാൻ തുടങ്ങിയ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ

സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യത്തിന് ഇടിവുതട്ടുകയും �ക�വലക്കാരും കച്ചവടക്കാരും സാമൂ

ഹ്യജീവിതത്തി�ലപ്രധാനഘടകങ്ങളാകാൻതുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,അ�പ്പാ

ഴും നിലവിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങളു�ട പു�രാഗതി�യ

തടഞ്ഞുനിർത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. നവീനരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനത്തി�ന്റ വളർച്ച

യ്ക്ക്പുതിയസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടയുംആസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്ക്പ്ര�ചാദനംനൽ

കുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളു�ടയും ആവിർഭാവം അനു�പക്ഷണീയമായിത്തീർന്നു,

അവയാവിർഭവിക്കുകയും�ചയ്തു.
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ഏകീകൃതവുംതികച്ചും �കന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയല്ലഇന്ത്യയിലക്കാല

ത്തുണ്ടായിരുന്നത്. മുഗൾഭരണം വള�ര വിസ്തൃതമായ ഒരുസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു�വ

ന്നത് �നരാണ്. പ്ര�ത്യകിച്ചും അക്ബർ, ജഹാംഗീർ, ഷാജഹാൻ മുതലായ ചക്ര

വർത്തിമാരു�ട കീഴിൽ അത് ഏ�റക്കു�റ �കന്ദ്രീകൃതമാവുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,

അ�പ്പാഴും സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ത�ന്ന പലയിടത്തും ഒരുതരം സ്വയംഭരണം നി

ലനിന്നു�പാന്നിരുന്നു. മുഗൾഭരണത്തിന് മുമ്പ് സ്വതന്ത്രങ്ങളായിരുന്ന �ചറിയ �ച

റിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമായ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളാണ് അ�പ്പാഴും

�മധാവിത്വം നിലനിർത്തി�പ്പാന്നിരുന്നത്. അവർകൂ�ടക്കൂ�ടസാമ്രാജ്യത്തി�നതി

രായി ലഹളകളും യുദ്ധങ്ങളും നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ �കന്ദ്രീകരണ

ത്തി�ന്റയും �പാതു�ദശീയഭാഷകളു�ടയുംഅഭാവം, വ്യാപാരത്തി�ന്റയും മുതലാളി

ത്തരീതിയിലുള്ള ചരക്ക് നിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയു�ടയും വളർച്ചയ്ക്ക് തടസമായിത്തീർ

ന്നു.

ഹിന്ദി, ബംഗാളി, മറാത്തി, കർണ്ണാടകം, �തലുങ്ക്, മലയാളം മുതലായനാട്ടുഭാ

ഷകൾഅതിനുമുമ്പുത�ന്നആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ�ക്ഷ,അവ�പാതുപ്ര�ദ

ശങ്ങളിൽഏകീകരിക്ക�പ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട �പാതുവിലുള്ള �ദശീയഭാഷകളാ

യി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവയിൽ മിക്കവയും പ്രാ�ദശികങ്ങളായ ഗ്രാമ്യഭാ

ഷകളായിരുന്നു. �ദശീയഭാഷകളായിരുന്നില്ല. മിക്ക നാട്ടുഭാഷകളും വാ�മാഴികളാ

യിരുന്നു. വര�മാഴികളായിരുന്നില്ല. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവ�രയുംഈ നാട്ടുഭാഷ

കൾസാഹിത്യഭാഷകളായിവളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

1 ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വവും സംസ്കൃത�മധാവിത്വവും

സംസ്കൃതമായിരുന്നുഹിന്ദു�മധാവി വർഗ്ഗങ്ങളു�ടസാഹിത്യഭാഷ. ശാസ്ത്രം, മതം, നി

യമം മുതലായവ�യക്കുറിച്ചുള്ള കൃതിക�ളല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു. മദ്ധ്യകാ

ലത്ത് യൂ�റാപ്പിൽ ലാറ്റിൻഭാഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃത

ത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. പള്ളി�മധാവികളായ പു�രാഹിതൻമാരു�ട ഭാഷയായിരു

ന്നുലാറ്റിൻ. ഭൗതികജീവിതത്തിൽ വള�രകുറച്ചു�പർക്കുമാത്ര�മഅതുമായി ബന്ധ

മുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു�പാ�ല ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃതം ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതൻമാരു
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�ടയും ഹിന്ദുരാജാക്കൻമാ�ര �സവിച്ചുനിന്ന ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ സാഹിത്യ

�കാവിദൻമാരു�ടയും ഭാഷയായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതം �വറു�മാരു പണ്ഡിതഭാഷ മാത്രമാ

യിരുന്നില്ല. �വദിക �മധാവിത്വ�ത്തയും അതി�ന്റ തണലിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവ

സ്ഥ�യയും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം കൂടിയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ

ഭൂ�ദവൻമാരായിരുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ, ഭൂസ്വത്തുക്കളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാരായിരുന്നു.

അ�ല്ലങ്കിൽ രാജാക്കൻമാരു�ട �സവകൻമാരും നാടുവാഴികളു�ട ഉപ�ദശകൻ

മാരുമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് നാട്ടുഭാഷക�ള പുച്ഛിച്ചു�കാണ്ട് സംസ്കൃത�ത്ത

ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും സംസ്കൃതവ്യുൽപ്പത്തി�യ വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ മാനദണ്ഡമാ

ക്കാനുംഅവർക്ക് സൗകര്യം ലഭിച്ചത്. സംസ്കൃതത്തി�ന്റപിന്നിൽബ്രാഹ്മണപു�രാ

ഹിതൻ, ബ്രാഹ്മണ�ന്റ പിന്നിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥ, ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട പിന്നിൽ

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള മർദ്ദിക്കുകയും ചവിട്ടി�ത്തയ്ക്കുകയും �ചയ്ത ഫ്യൂഡൽ

സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾ—ഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി. സാധാരണക്കാരും താണ ജാതി

ക്കാരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന പു�രാ

ഗമനപരമായആശയങ്ങൾ�ക്കതിരായി അ�ദ്വതസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള �പാക്കിപ്പിടി

ക്കുകയും അവയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ജാതിവ്യവസ്ഥ�യയും ഫ്യൂഡൽ ബന്ധ

ങ്ങ�ളയും ഉറപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതാണ്അക്കാലത്ത്സംസ്കൃതംനിർവഹിച്ച

പങ്ക്.

മുസ്ലിം നാടുവാഴികളു�ടയും മുസ്ലിം ചക്രവർത്തികളു�ടയും �മധാവിത്വമാവിർഭ

വിച്ച�താടുകൂടി മുസ്ലിം പു�രാഹിതൻമാർക്കും �പർഷ്യൻഭാഷയ്ക്കും �പ്രാത്സാഹനം

നൽക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും നാടൻ ഭാഷകൾ അവഗണിക്ക�പ്പടുകയും പുച്ഛി

ക്ക�പ്പടുകയുമാണ് �ചയ്തത്. മാത്രമല്ല, ഈ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി ഹിന്ദുമതത്തി

�ല ജാതി വിഭജനത്തിനുപുറ�മ ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലിങ്ങൾഎന്ന മ�റ്റാരു വിഭജനവും

ഇന്ത്യയിലാവിർഭവിച്ചു.

2 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയി�ല റി�ഫാർ�മഷൻ

ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്താൻശ്രമിച്ച പു�രാഹിത�മധാ

വിത്വ�ത്തയും ജാതിവിഭജന�ത്തയുംഎതിർ�ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അനാചാരങ്ങ

ളാലും പ്രാ�ദശികങ്ങളായഅതിർത്തിവരമ്പുകളാലും ഭിന്നിക്ക�പ്പട്ടുകിടന്ന ജനങ്ങ

�ളഏകീകരി�ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമ്യഭാഷക�ളയുംപ്രാ�ദശിക ഭാഷക�ളയും

�പാതു�ദശീയഭാഷകളു�ട നിലവാരത്തി�ലക്കുയർ�ത്തണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു

ക്ക�ള�ന്നാ മുസ്ലിങ്ങ�ള�ന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാ�ത ജനങ്ങ�ളയാ�ക �യാജിപ്പിക്കുക

യുംഫ്യൂഡൽചൂഷണങ്ങ�ള �ചറുക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഈചരിത്രപ

രമായ ഭൗതികകടമകൾ നിറ�വറ്റാൻ �വണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയില�ങ്ങാളമി�ങ്ങാളം

പരന്നുപിടിച്ചതും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നതുമായ ജനകീയ പ്ര

�ക്ഷാഭങ്ങൾ�പാന്തിവന്നത്.

മാർട്ടിൻ ലൂതറു�ടയും �താമസ് മുൻസറു�ടയും �നതൃത്വത്തിൽ മധ്യകാല�ത്ത

യൂ�റാപ്പിലുണ്ടായ റിഫർ�മഷൻ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളാട് പലനിലയ്ക്കും സാമ്യം വഹി

ക്കുന്ന ഒരു മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം.

പ്രധാനമായും വിഷ്ണുവി�നാടും വിഷ്ണുവി�ന്റ അവതാരങ്ങളായി കരുത�പ്പടുന്ന രാ

മൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നിവ�രാടുമുള്ള ഭക്തിയായിരുന്നു പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മതപരമായ
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കാതൽ. അതു�കാണ്ടാണിത് ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�മന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്ന

ത്.

പ�ക്ഷ, ഇത് �കവലം മതപരമായ ഒരു പരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനം മാത്രമായി

രുന്നില്ല. പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായ വിഷ്ണുഭക്തിയും �വഷ്ണവ

സിദ്ധാന്തങ്ങളും അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിക

ളു�ട ആത്മീയ പ്രതിഫലനങ്ങളായിരുന്നു. അന്തർമുഖത്വത്തിലും ആത്മീയമായ

തത്വചിന്തകളിലും ഇഴുകിപ്പിടിച്ച ഒരു തരം �ദവവിശ്വാസമായിരുന്നു അതി�ന്റ

ബാഹ്യരൂപം. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റ ഉള്ളടക്കം ഫ്യൂഡൽ �മധാവിത്വത്തിനും ജാതി�മ

ധാവിത്വത്തിനു�മതിരായി ഇന്ത്യയി�ലങ്ങും പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ �ദശീയ

ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ സാംസ്കാരിക പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ്

പുതുതായി രൂപ�മടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ �ദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും �ദശീയഭാഷ

കളി�ല സാഹിത്യങ്ങളു�ടയും വളർച്ചയ്ക്ക് മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഉ�ത്തജ

നം നൽകിയത്; ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളു�ട ധിക്കാരങ്ങൾ�ക്ക

തിരായി തലയുയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കച്ചവടക്കാർക്കും �ക�വലക്കാർക്കും �ധ

ര്യം നൽകിയത്. വിഷ്ണുവി�ന്റ മുന്നിൽ ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനുമി�ല്ലന്നും എല്ലാ

വരും സമൻമാരാ�ണന്നും ഉദ്�ഘാഷിച്ചു�കാണ്ട് പു�രാഹിത�മധാവിത്വത്തിനും

ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു�മതിരായി ജനങ്ങ�ള അണിനിരത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണി

ത്.

3 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കൻമാർ

രാമാനുജാചാര്യരു�ടയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യനായ രാമാനന്ദ�ന്റയും �വഷ്ണ

വസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു പ്ര�ചാദനം

നൽകിയത്. ഫ്യൂഡൽസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾക്കും ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ആത്മീയമായ

ഒരുന്യായീകരണംനൽകിയശങ്കരാചാര്യരു�ടസിദ്ധാന്തങ്ങൾ�ക്കതിരായി രാമാ

നുജാചാര്യർ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മിഥ്യാത്വ�ത്ത നി�ഷധിക്കുകയും ഭക്തിയു�ട സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മാവി�ന പ്രാപിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് വാദി

ച്ചു�കാണ്ട് പുതിയ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട അടിത്തറ പാവുകയും �ചയ്തു. പതിനാലാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ രാമാനുജ�ന്റ ശിഷ്യനായ രാമാനന്ദൻ ആഅടിത്തറ

�യ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കി. അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യ�യാട്ടുക്കും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ബ്രാഹ്മ

ണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റയുക്തിഹീനത�യപ്പറ്റിയും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളു�ടനിരർത്ഥ

കത�യപ്പറ്റിയും ഭക്തിയു�ട പ്രാധാന്യ�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രസംഗിച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള

ഉൽബുദ്ധരാക്കി. ‘�ദവ�ത്ത പൂജിക്കുന്നവൻ�ദവമാണ് ’ എന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മുദ്രാവാക്യം. അ�ദ്ദഹത്തിനു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവ

രി�ലാരാൾ �ചരുപ്പുകുത്തിയായിരുന്നു (രവിദാസ് ). മ�റ്റാരാൾഅയിത്തജാതിക്കാ

രനായിരുന്നു (ധർനൻ), �വ�റാരാൾ ക്ഷുരകനായിരുന്നു (�സനൻ). മ�റ്റാരാൾ

താണജാതിയിൽ�പ്പട്ട �നയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു (കബീർ). �വ�റാരാൾ ഇറച്ചിക്കച്ച

വടക്കാരനായിരുന്നു (സദനൻ). ഇനി�യാരാൾ തുന്നൽക്കാരനായിരുന്നു (നാമ�ദ

വൻ).

ഇങ്ങ�ന ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കൻമാർ മിക്കവരും �ചറുകിട കച്ച

വടക്കാ�രാ, �ക�വലക്കാ�രാ മറ്റു ‘താണ’ജാതിക്കാ�രാ ആയിരുന്നു. കബീർ

ഒരു �നയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു. ജനിച്ചത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാ�ണങ്കിലും, കുട്ടിക്കാ

ലത്തുത�ന്ന സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൻമാ�ര ഉ�പക്ഷിച്ചു�പാകാൻ നിർബന്ധ
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നായ തുളസീദാസ് അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുകാര�ന്റ കീഴിലാണ് വിദ്യാഭ്യാ

സം കഴിച്ചത്. ദാദു താണജാതിക്കാരനായ ഒരു നൂൽനൂൽപ്പുകാരനായിരുന്നു.

നാനാക്ക് ഒരു �ചറുക്കച്ചവടക്കാര�ന്റ മകനായിരുന്നു. മറാത്തി ഭക്തകവി നാ

മ�ദവൻ തുന്നൽക്കാരനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിൻഗാമിയായ തുക്കാറാം

താണജാതിക്കാരനായ ഒരു പീടികക്കാരനായിരുന്നു. �ചതന്യൻ ഒരു ദരിദ്ര

കുടുംബത്തി�ല അംഗമായിരുന്നു. തമിഴുകവി തിരുവള്ളുവർ പറയനായിരുന്നു.

�തലുങ്കുകവി �വമണ്ണ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. മല

യാളകവി തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ ഒരു ചക്കാലനായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കൻമാർ എല്ലായിടത്തും താണജാതിക്കാരായ

�ക�വലക്കാ�രാ കച്ചവടക്കാ�രാ ആയിരുന്നു. ഒരിടത്തും അത് ബ്രാഹ്മണരു�ട

�യാ മറ്റ് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരു�ട�യാ �നതൃത്വത്തിലായിരുന്നില്ല. മ�റ്റാരു പ്രധാ

നമായ സവി�ശഷത, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കൻമാ�രല്ലാരും ത�ന്ന

സംസ്കൃതത്തി�ലാ �പർഷ്യനി�ലാ അല്ല, ജനങ്ങളു�ട �ദശീയ ഭാഷകളിലാണ്

തങ്ങളു�ട കൃതികൾ രചിച്ചത് എന്നതാണ്. ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരാവശ്യമായിത്തീർന്ന

ജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും �ദശീയഭാഷകളു�ടയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് പ്ര�ചാദനം നൽ

കി.

4 മതത്തി�ന്റ പിന്നിൽ വർഗ്ഗസമരം

പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളി�ല കച്ചവടക്കാരു�ടയും �ക�വലക്കാരു�ടയും പ്രസ്ഥാന

�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. ഈ വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നാ

ണ�ല്ലാ പിന്നീട് ബൂർഷ്വാ വർഗ്ഗം വളർന്നുവന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യയി�ല

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം യൂ�റാപ്പി�ല റിഫർ�മഷൻ പ്രസ്ഥാന�ത്താട് സാമ്യം വഹിക്കു

ന്നുണ്ട്. പട്ടണങ്ങളി�ല �ക�വലക്കാരിൽനിന്നും കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നുമാണ്

റിഫർ�മഷൻ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. പ�ക്ഷ, അതി�വഗം അത് കൃഷിക്കാർ

ക്കിടയിലും പടർന്നുപിടിച്ചു. മാർട്ടിൻ ലൂതറു�ടയും �താമസ് മുൻസറു�ടയും മത

പരിഷ്ക്കരണപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1525-ൽ ജർ

മ്മനിയിൽ കാർഷിക ലഹള �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�തന്ന് ഏംഗൽസ് ത�ന്റ ‘ജർമ്മ

നിയി�ല കർഷകസമരം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയി�ല

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും ക്രമത്തിൽ കർഷക പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട ആശയസംഹിതയാ

യിത്തീർന്നു. മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട �വഷമണിഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ�മധാ

വിത്വത്തിനും മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികൾക്കും വി�ദശീയ ചൂഷകൻമാർക്കു�മതി

രായ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ വളർന്നുവന്നത്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 17-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ ഉയർന്നുവന്ന സിക്കുകാരു�ട ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിനും മഥു

രയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട സായുധകർഷക ലഹളകൾക്കും തമ്മിൽ അ�ഭദ്യമായ

ബന്ധമുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ മുസ്ലീങ്ങളായ ഫ്യൂഡൽ �മധാവികൾ�ക്കതിരായി നട

ന്ന കർഷക സമരങ്ങളിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് സജീവമായ പങ്കുണ്ടായിരു

ന്നു. ശിവജിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര�ത്തയാ�ക ഇളക്കിമറിച്ച വി�മാച

നപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തകവി തുക്കാറാം കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല സ്വാധീനം �ചലുത്തിയ

ത്.

യൂ�റാപ്പി�ല മതപരിഷ്ക്കരണ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഏഗംൽസ് എഴുതുകയുണ്ടാ

യി:
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‘16-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല മതയുദ്ധങ്ങൾഎന്ന് പറയ�പ്പടുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ

വർഗ്ഗീയ താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമായും പ്രവർത്തിച്ചത്. പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിലും

ഫ്രാൻസിലുമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുക�ള�പ്പാ�ലത�ന്നആസമരങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങ

ളാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട വർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട �മൽ മതത്തി�ന്റ

പാടുകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങളു�ട താൽപ്പര്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുംആവശ്യങ്ങ

ളും മതത്തി�ന്റ മറശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അതു�കാണ്ട്

യഥാർത്ഥസ്ഥിതിക്ക് യാ�താരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അന്ന�ത്ത പരിതഃസ്ഥി

തികളാണ്ഈസ്ഥിതിക്ക് കാരണം.’

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മതപ്ര

�ക്ഷാഭങ്ങൾക്കുംഇത്ബാധകമാണ്.

5 ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ

എല്ലായിടത്തും ഒരു�പാ�ല തുല്യശക്തി�യാടുകൂടിയിട്ടല്ല, അസമമായിട്ടാണ് ഭക്തി

പ്രസ്ഥാനം വളർന്നത്. വ്യത്യസ്ത പ്ര�ദശങ്ങളിൽ അതിനു വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്നു. എങ്കിലും, എല്ലായിടത്തും, അതിന് നാല് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുണ്ടായി

രുന്നു. ഒന്ന്, ഹിന്ദുക്ക�ള�ന്നാ, മുസ്ലീങ്ങ�ള�ന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാ�ത ഇന്ത്യയി�ല

എല്ലാ ജനങ്ങളു�ടയും മതപരമായഐക്യം. രണ്ട്: �ദവത്തി�ന്റ മുന്നിൽ എല്ലാ

വർക്കും സമത്വം. മൂന്ന്: ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതിരായ സമരം. നാല്: മനുഷ്യനും

�ദവവും തമ്മിൽ ജാതി�മന്മയു�ട�യാ സ്വത്തുക്കളു�ട�യാ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാ

�ത വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളബന്ധം. ഓ�രാ മനുഷ്യാ

ത്മാവും ഓ�രാ മഹനീയ വസ്തുവാ�ണന്നും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനാ�ണന്നു കരു

ത�പ്പടുന്നവ�ന്റ ആത്മാവി�നന്നതു�പാ�ലത�ന്ന താണജാതിക്കാര�നന്നു പു

ച്ഛിക്ക�പ്പടുന്നവ�ന്റആത്മാവിനു മഹത്വമു�ണ്ടന്നുംഅത് എല്ലായിടത്തും പ്രഖ്യാപി

ച്ചു.

ഇന്ത്യയി�ല എല്ലാ ജനങ്ങളു�ടയും ആത്മീയഐക്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രഖ്യാ

പനം ആഭ്യന്തര വ്യാപാരത്തി�ന്റ വളർച്ച�യയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. ഹിന്ദുക്ക

�ള�യന്ന�പാ�ലത�ന്ന മുസ്ലീങ്ങ�ളയും �ചറിയ�ചറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ച

ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ എതിർക്കുക�യന്നത് സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്ക് ആവശ്യമായിരു

ന്നു. �ദവത്തി�ന്റ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരു�പാ�ലയാ�ണന്ന വാദം ചൂഷണ

ത്തി�നതിരായ കൃഷിക്കാരു�ടയും �ക�വലക്കാരു�ടയും സമത്വ�ബാധത്തി�ന്റ

പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. ജാതിയു�ട �മന്മയ്ക്കല്ല, വ്യക്തിയു�ട �മന്മയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം

നൽ�കണ്ടത്എന്നവാദമാക�ട്ട, സമുദായത്തിൽവളരാൻതുടങ്ങിയിരുന്നമുതലാ

ളിത്തഘടകങ്ങളു�ട വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവാദത്തി�ന്റ ആത്മീയപ്രതിഫലനമായിരു

ന്നു.

6 സാഹിത്യത്തി�ന്റസാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം

രാമാനന്ദ�ന്റ ശിഷ്യനും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കൻമാരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും

പ്രതിഭാശാലിയുമായ കബീറി�ന്റ ചില പ്രധാന കവിതകൾഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും

തമ്മിൽ യാ�താരു വ്യത്യാസവുമി�ല്ലന്ന് ദൃഢസ്വരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവയാണ്.

ഒരുകവിതയു�ടസാരംഇത�ത്ര:

‘സ�ഹാദരാ, പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ രണ്ട് യജമാനൻമാർ വന്നത് എവി�ടനിന്നാണ്.
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അല്ലാഹ്, രാമൻ, �കശവൻ, ഹരി, ഹസ്രത്ത്ഈ �പരുക�ളല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത്

ആരാണ്, പറയൂ:

മാധവനും മുഹമ്മദും ഒരാളാണ്, ബ്രഹ്മാവുംആദമും ഒന്നാണ്:

ഹിന്ദു�വന്നാൽഎന്താണ്? തുർക്കിക്കാര�നന്നാൽഎന്താണ്?

രണ്ടു�പരും ഒ�രഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്.

ഒരാൾ �വദംവായിക്കുന്നു, മ�റ്റയാൾഖുറാനും, കുത്ത്ബയും, ഒരാൾമൗലാനയാണ്,

മ�റ്റയാൾ പണ്ഡിറ്റും..

ഒ�ര മണ്ണു�കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പട്ട പാത്രങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളുണ്ട് !’

കബീർപറയുന്നു: രണ്ടുകൂട്ടരും �തറ്റിധരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു; രണ്ടുകൂട്ടരും�ദവ�ത്ത

കണ്ടിട്ടില്ല.

ബിംബാരാധന, തീർഥാടനം, അയിത്തം മുതലായ മതാചാരങ്ങ�ള കബീർ

നിർദ്ദയമായിഎതിർക്കുകയുണ്ടായി. ഒരുകവിതയിൽഅ�ദ്ദഹംപറയുന്നു:

‘പവിത്രങ്ങളായസ്നാനസ്ഥലങ്ങളിൽ �വള്ളമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമില്ല,

എനിക്കറിയാം, അവ ഉപ�യാഗശൂന്യങ്ങളാ�ണന്ന്;

ഞാനവയിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിംബങ്ങൾ നിർജ്ജീവങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് മിണ്ടാൻ വയ്യ.

പുരാണങ്ങൾ, കർമ്മം —എല്ലാം �വറും വാക്കുകൾ:

ഞാൻ മറ�പാന്തിച്ച് �നാക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

കബീർ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അനുഭവത്തി�ന്റ വാക്കുകളാണ്, മറ്റുള്ള�തല്ലാം അയഥാർ

ത്ഥങ്ങളാ�ണന്ന്അവന്നല്ലതു�പാ�ലഅറിയാം.

ജാതി�മധാവിത്വ�ത്തയും മതവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം എതിർക്കുന്നത് �നാ

ക്കുക:

‘ഒരാൾ ശൂദ്രനായി ജനിക്കുകയും മരണംവ�ര ശൂദ്രനായിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�ത

ന്തു�കാണ്ടാണ്?

ഒരാൾബ്രാഹ്മണ്യത്തി�ന്റ നൂലുണ്ടാക്കി അത് സ്വയം ധരിക്കുന്നു. �ലാകം ആശയ

ക്കുഴപ്പത്തിലാണ്.

നീ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണനാ�ണങ്കിൽ മ�റ്റാരുതരത്തിൽ

ജനിക്കാതിരുന്ന�തന്തു�കാണ്ട്?

നീ തുർക്കിക്കാരിയിൽ ജനിച്ച തുർക്കിക്കാരനാ�ണങ്കിൽ അമ്മയു�ട ഗർഭപാത്ര

ത്തിൽ വച്ചുത�ന്ന…’

ഒരു �വളുത്തപശുവി�നയും ഒരു കറുത്തപശുവി�നയും കറന്നുകിട്ടിയ പാൽ കൂട്ടി

ക്കലർത്തിയാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്കുസാധിക്കു�മാ?

ഏതാണ്ടി�തമട്ടിൽത�ന്നയാണ് മറ്റ് ഭക്തികവികളുംപാടിയത്. ഉദാഹരണത്തിന്

കബീറി�ന്റശിഷ്യനായനാനാക്ക്പാടിയത് �കൾക്കുക:

‘ഓർമ്മിക്കുക!’

കർമ്മമാണ് ജാതി�യ നിർണയിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിലൂ�ട മനുഷ്യൻ

ഉയരുക�യാ താഴുക�യാ �ചയ്യുന്നു.
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പരിശുദ്ധ�ദവ�ത്താട് ഭക്തിയുള്ളവർ ജനനമരണചക്രത്തിൽ നിന്ന് �മാചനം

�നടുന്നു. ജാതിവ്യത്യാസ�ത്തപ്പറ്റി വ്യാകുല�പ്പ�ടണ്ട.

മനസ്സിലാക്കുക!

�ദവത്തി�ന്റ പ്രകാശം എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. അവി�ട ജാതിയില്ല!

ഹിന്ദുക്കളു�ട ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിലും പരിഷ്ക്കരണസംരംഭങ്ങൾ

നടക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭാഗത്ത് കാസികൾ, മുല്ലകൾ മുതലായ ആത്മീയവാദിക

ളുണ്ടായിരുന്നു. ഔ�ദ്യാഗിക മുസ്ലീം മതത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു അവർ.

ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി നിലനിർത്താനാണ് അവരു�ട സിദ്ധാന്ത

ങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടത്. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാംമതത്തി�ന്റ ഔ�ദ്യാ

ഗികരൂപങ്ങളും മുസ്ലീം പു�രാഹിതൻമാരു�ട �മധാവിത്വ�ത്തയും എതിർക്കുന്ന

സൂഫികളുമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരു�ട അസംതൃപ്തി വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാ

ഴാണ് സൂഫികളു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരമുണ്ടായത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാ

ന�ത്താട് ഏ�റക്കു�റ സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് അവർ പ്ര�ചാ

ദനം നൽകി. �ദവത്തിൽ ലയിക്കലായിരുന്നു അവരു�ട ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ,

ഖുറാനും ഹദ്ദീസും പഠിച്ച് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു�കാണ്ടുമാത്ര�മ �ദവ�ത്ത അറി

യാൻകഴിയൂഎന്ന്ഔ�ദ്യാഗിക മുസ്ലീം മതക്കാർവാദിച്ച�പ്പാൾ,അതി�നതിരായി

ഹൃദയത്തി�ന്റ നിഷ്കളങ്കതയാണ് ആവശ്യ�മന്ന് സൂഫികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഹി

ഷ്ണുതയു�ട പ്രാധാന്യമൂന്നി�ക്കാണ്ട് വ്യത്യസ്തമതങ്ങൾ �ദവ�ത്ത അറിയാനുള്ള

വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അവരു�ട പ്രധാ

ന�പ്പട്ട �നതാക്കൻമാരി�ലാരാളായ അബ്ദുൾ ഫാസൽ ഒരു കവിതയിൽ പറയു

ന്നു.

‘അല്ല�യാ �ദവ�മ! ഓ�രാ അമ്പലത്തിലും നി�ന്ന അ�ന്വഷിക്കുന്ന ജനങ്ങ�ള

ഞാൻ കാണുന്നു.

ഓ�രാ ഭാഷയിലും ജനങ്ങൾ നി�ന്നസ്തുതിക്കുന്നത് ഞാൻ �കൾക്കുന്നു.

ഓ�രാ മതവും പറയുന്നു: ‘നീ ഏകനാണ്, അതുല്യനാണ്.’

മുസ്ലീം പള്ളിയിലാ�ണങ്കിൽ, ജനങ്ങൾവിശുദ്ധപ്രാർത്ഥനപിറുപിറുത്തുച്ചരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലാ�ണങ്കിൽ, നി�ന്ന �സ്നഹിക്കുന്നവർ മണിയടിക്കുന്നു.

ചില�പ്പാൾഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻപള്ളിയിൽ �പാകുന്നു. ചില�പ്പാൾ മുസ്ലീംപള്ളിയിലും.

എന്നാൽ, എല്ലായിടത്തും നി�ന്ന മാത്രമാണ് ഞാന�ന്വഷിക്കുന്നത്…’

മുസ്ലീങ്ങളു�ട ഇടയിൽ അക്കാലത്ത് കച്ചവടക്കാരും �ക�വലക്കാരും താരത

�മ്യനകുറവായിരുന്നു. കൃഷിക്കാർധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. അവരു�ടഇടയിൽഉയർ

ന്നവർഗ്ഗക്കാരു�ടഔ�ദ്യാഗിക മതത്തി�ന്റസ്വാധീനശക്തിയാണ് കൂടുതലുണ്ടായി

രുന്നത്. അതു�കാണ്ട് സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം�പാ�ല വിപ്ലവകരമാ

യിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അത് ഹിന്ദുക്ക�ളയും മുസ്ലീങ്ങ�ളയും �യാജിപ്പിക്കാനും അവ

രു�ട ജീവിതരീതിക�ള കൂട്ടിയിണക്കാനും വള�രയധികം സഹായിച്ചു�വന്ന കാര്യ

ത്തിൽസംശയമില്ല.
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7 ഫ്യൂഡൽ തകർച്ചയു�ടആത്മീയ പ്രതിഫലനം

ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നകന്നുനിന്നു�കാണ്ട് സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കാൻ

ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �വദാന്തമയമായ വിചാരണപഥ

ത്തിലുംഅവരു�ടകാലഘട്ടത്തി�ന്റആ��ഷംനിഴലിച്ചുകാണാം.

തുളസീദാസരാമായണത്തി�ന്റ റഷ്യൻ തർജ്ജമയു�ട മുഖവുരയിൽ എ പി

ബാരാണി�ക്കാവ് തുളസീദാസി�ന്റ കാലഘട്ട�ത്ത വിവരിച്ചു�കാണ്ട് ഇങ്ങ�ന

എഴുതുന്നു:

‘ക്രൂരങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങൾ, ജനങ്ങ�ള �കാള്ളയടിക്കൽ, ഗ്രാമങ്ങ�ളയും നഗരങ്ങ

�ളയും നശിപ്പിക്കൽ, ക്ഷാമങ്ങൾ, കടുത്ത മർദ്ദനങ്ങൾ, അതിരുകവിഞ്ഞ മൃഗീ

യതകൾ മുതലായവയിൻ�മലാണ് മുഗൾസാമ്രാജ്യം �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടത്. ഈ

ഭയാനകമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തുളസീദാസ് ത�ന്റ കുട്ടിക്കാലവും യൗവ്വനവും

കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്.’

ഈഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് ജീവൻ നൽകിയത്. ജാ

തിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിനു�മതിരായി ശബ്ദമുയർത്തി�ക്കാണ്ട്, ബ്രാഹ്മ

ണനായാലും �നയ്ത്തുകാരനായാലും, ഹിന്ദുവായാലും, തുർക്കിക്കാരനായാലും എല്ലാ

വരും സമൻമാരാണ് ’ എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അത് �ചയ്യുന്നത്. ഫ്യൂഡൽ

ബന്ധങ്ങൾ തകരാൻ തുടങ്ങിയ ആ കാലഘട്ടത്തി�ല ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ

കഷ്ടപ്പാടുക�ളയും ദുരിതങ്ങ�ളയും കൂടി അത് തികച്ചും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തു

ളസീദാസ് ത�ന്റ ‘കവിതാവലി’യിൽ ക�ഠാരവും ക്രൂരവുമായ സാമൂഹ്യജീവിതത്തി

�ന്റ �കടുതിക�ള ഉള്ളിൽതട്ടുംവിധം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘കാണ�പ്പടുന്നവ�ര�യ

ല്ലാം ദുഃഖിതൻമാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സുഖമുള്ളആ�രയുംകാണാൻകഴിയുന്നി

ല്ല’ എന്നും മറ്റും കബീർ വിലപിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതം ദുസ്സഹവും ദുർഭരവുമായിത്തീർ

ന്നിട്ടു�ണ്ടന്നമുറവിളിഅക്കാല�ത്തമിക്കകവികളു�ടയുംകൃതികളിൽമുഴങ്ങി�ക്കൾ

ക്കാം. പ�ക്ഷ, ഭൗതികജീവിതത്തിൽ നിരാശരായവ�രാട് പര�ലാക�ത്തക്ക് �നാ

ക്കാനാണവർഉപ�ദശിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായഎല്ലാകഷ്ടപ്പാടുകൾക്കുംഒരുപശാ

ന്തി മാത്ര�മയുള്ളു. ബ്രഹ്മംഅ�ല്ലങ്കിൽ രാമനാമം! ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാ

ക്കൻമാരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയായ കബീറി�ന�പ്പാലും, അന്തർമുഖത്വവും

ബ്രഹ്മവും ചില�പ്പാൾ പിടികൂടുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ ഒന്നുണ്ട്: കബീറി�ന്റ ബ്രഹ്മം ജാതി

�ഭദങ്ങളും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ഹിന്ദുമുസ്ലീം വ്യത്യാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തബ്രഹ്മമാ

ണ്.

ഈ ദൗർബല്യം അവരു�ട കാലഘട്ടത്തി�ന്റ പരിമിതി�യയാണ് കുറിക്കുന്ന

ത്. ലൗകികജീവിതത്തി�ല സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ട ജനങ്ങ�ള മു�ന്നാട്ട് നയിക്കാൻ

�കൽപ്പുള്ള വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു വർഗ്ഗത്തി�ന്റ അഭാവമാണ് ഇവി�ട നമ്മൾ

കാണുന്നത്. �ലാകചരിത്രത്തിൽ സ്വന്തം കാലിൻ�മൽ നിൽക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള

ഒരു �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റസ്വതന്ത്രമായ ഒരുവീക്ഷണഗ

തിയും ആവിർഭവിക്കുന്നതി�ന്റ നാ�ലാ അ�ഞ്ചാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പാണ് ഭക്തി

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കൻമാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മ�ളാർ�ക്കണ്ടതു

ണ്ട്.
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8 സായുധലഹളകൾക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകിയആത്മീയ പ്രസ്ഥാ

നം

ഇത്തരം പരിമിതികളും ദൗർബല്യങ്ങളുമുൾ�ക്കാണ്ടിരുന്നു�വങ്കിലും ക്രിസ്ത്വബ്ദം

പതി�നഴും, പതി�നട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നടന്ന ചില വമ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ

ക്ക് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്ര�ചാദനം നൽകുകയുണ്ടായി. മുഗൾഭരണത്തി�നതി

രായി മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും പഞ്ചാബിലും നടന്ന സമരങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാ

ണ്.

ക്രിസ്ത്വബ്ദം പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ മുസ്ലീം

ഭരണാധികാരത്തി�നതിരായ സമരമാരംഭിച്ചത്. ശിവജി (ക്രിസ്ത്വബ്ദം (1627-1680)

യാണ് അതിന് �നതൃത്വം നൽകിയത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കളായ

തുക്കാറാം, രാമദാസ് എന്നീ മഹാരാഷ്ട്ര കവികളു�ട ഉപ�ദശങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തിൽ

വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയുണ്ടായി. രാജ്യ�ത്തയാ�ക �യാജിപ്പിക്കുകയും

സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങ�ള സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുപ്പിക്കുകയും �ചയ്യാ

�ത മുഗളൻമാ�ര പരാജയ�പ്പടുത്താൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധീരത�യ�പ്പാ�ലത�ന്ന സംഘടനാസാമർത്ഥ്യവും അനിതര

സാധാരണമായിരുന്നു. ഓറഞ്ചുനിറത്തിൽ ത്രി�കാണാകൃതിയിലുള്ളതും കാളിയു

�ട ചിത്ര�ത്താടുകൂടിയതുമായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമരപതാകയു�ട കീഴിൽ �ചറു

കിടക്കാരായ ഒട്ടനവധി നാടുവാഴികൾഅണിനിരന്നു. എന്നാൽസമരത്തിൽഏറ്റ

വും സജീവമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് കൃഷിക്കാരാണ്. തങ്ങളു�ട പ്രതിഭാശാലിയായ

പടനായക�ന്റ കീഴിൽ ഒരുതരം ഗറില്ലായുദ്ധമാണവർ നടത്തിയത്. മുഗൾപട്ടാള

ങ്ങളു�ട �മൽ അപ്രതീക്ഷിതമാംവിധം �പടുന്നന�വ ചാടിവീണ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത്

ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തും. ശത്രു�സന്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിട�ത്താളം നാശനഷ്ട

ങ്ങൾ വരുത്തി�ക്കാണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തി�ല തിങ്ങിനിറഞ്ഞ വനാന്തർഭാഗങ്ങളി

�ലക്ക് അവർ പിൻമാറും. വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇങ്ങ�ന

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1674 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും മഹാരാഷ്ട്രപ്ര�ദശങ്ങളു�ട ഭൂരിഭാഗവും മുഗൾഭ

രണാധികാരികളിൽനിന്ന് �മാചിപ്പി�ച്ചടുക്കാനും ഒരു സ്വതന്ത്രമഹാരാഷ്ട്രത്തി�ന്റ

ഭരണാധികാരിയായി സിംഹാസനാ�രാഹണം നടത്തുവാനും ശിവജിക്കു സാധി

ച്ചു.

സിക്കുകാരു�ട ഒന്നാമ�ത്ത ഗുരുവായി കരുത�പ്പടുന്ന നാനാക്ക് (ക്രിസ്ത്വബ്ദം

1460-1539) �വറു�മാരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്വബ്ദം പതിനാറാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ മുഗൾഭരണത്തി�നതിരായി പഞ്ചാബിൽ പരന്നുപിടിച്ച കച്ചവടക്കാരു�ട

യും �ക�വലക്കാരു�ടയും ദരിദ്രകൃഷിക്കാരു�ടയും വി�മാചനപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾക്ക്

അ�ദ്ദഹമാണ് �നതൃത്വം നൽകിയത്. ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ എതിർക്കുകയും �ദവ

ത്തി�ന്റ മുമ്പിൽഎല്ലാ മനുഷ്യരുംസമൻമാരാ�ണന്ന് വാദിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട്

മുഗൾ�മധാവിത്വ�ത്ത തട്ടിത്തകർക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ജനങ്ങ�ളാടാഹ്വാനം �ചയ്തു.

17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരുപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ,

സിക്കുപ്രസ്ഥാനം മുഗൾഭരണത്തി�നതിരായസായുധകലാപങ്ങളു�ടരൂപം�ക

�ക്കാണ്ടു.

മഹാരാഷ്ട്രക്കാരു�ട സമരങ്ങ�ളന്ന�പാ�ലത�ന്ന സിക്കുകാരു�ട സമരങ്ങ

ളുംഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റതകർച്ച�യയും മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ നാശ�ത്തയും ത്വരി

ത�പ്പടുത്തി.
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9 ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസവി�ശഷപ്രസ്ഥാനം

സാഹിത്യത്തി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ക്രിസ്ത്വബ്ദം 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടി

നുമിടയിൽ മാത്രമുണ്ടായ ഒരു സവി�ശഷപ്രസ്ഥാനമ�ല്ലന്നും ഭാരതീയ സാഹി

ത്യങ്ങളിൽ ആരംഭം മുതൽ�ക്ക ഭക്തിരസമാണ് സ്ഥായിയായി നിലനിന്നു�പാ

ന്നിട്ടുള്ള�തന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുശരിയല്ല, 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പു

ണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഭക്തിരസമല്ല വീരരസമാണ് മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നത്.

ഹിന്ദിസാഹിത്യത്തിൽ തുളസീദാസിനു മുമ്പ് വീരരസപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ട

മാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഹിന്ദി സാഹിത്യ ചരിത്രകാരൻമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നുണ്ട്. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റ രാമായണവും വാൽമീകി രാമായണവും തമ്മിലുള്ള

വ്യത്യാസ�മാന്നു പരി�ശാധിച്ചു�നാക്കൂ. വാത്മീകിയു�ട രാമൻ �ദവമല്ല, ധീരനും

സത്യസന്ധനുമായ ഒരു രാജകുമാരൻ മാത്രമാണ്. �ന�ര മറിച്ച് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ

രാമ�നാ, ‘ശ്രീരാമ�ദവൻ മനുഷ്യന�ല്ലാർ�ക്ക�ടാ നാരായണൻ പരമാത്മാ ജഗന്മ

യൻ!’ മറ്റു �ദശീയസാഹിത്യകൃതികളു�ടസ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. വീരപുരുഷാപദാ

നങ്ങൾക്കുപകരം, ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങളായ സാഹിത്യകൃതികൾ രചിക്ക�പ്പടാൻ

തുടങ്ങിയത് ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ തകർച്ചയ്ക്കടുത്തകാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ്. ആ

കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭക്തിക്ക് അതിനുമുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പുതി�യാരർത്ഥവും

സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യവും ലഭിച്ചത്. അ�പ്പാൾ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഒരു സവി�ശഷകാ

ലഘട്ടത്തി�ന്റ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ �കാള്ളരുതായ്മകൾ�കാണ്ട്

താറുമാറായ സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തയും പുതി�യാരു ജീവിതത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ജന

ങ്ങളു�ട അഭിലാഷങ്ങ�ളയും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു �ദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട

ന�വാത്ഥാനത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകുകയും ഫ്യൂഡൽ �മധാവിത്വത്തി�ന്റ തകർ

ച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത്. �
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ഔറംഗസീബി�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഛിന്നഭിന്നമായി. �പരി

ന് ചില മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഡൽഹിയിൽ വാണിരുന്നു�വന്നത് ശരിയാണ്.

പ�ക്ഷ, മുഹമ്മദ് ഷാ, അഹമ്മദ് ഷാ, ആലംഗീർ രണ്ടാമൻ, ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ,

അക്ബർ രണ്ടാമൻ,ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമൻമുതലായ ‘ചക്രവർത്തി’മാർയഥാർത്ഥ

ത്തിൽ �വറും പാവരാജാക്കൻമാർ മാത്രമായിരുന്നു. അവർക്ക് പഴയ ധാടിയും പ്ര

താപവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരു�ട ഭരണകാലത്ത് സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ വിസ്തൃതി

അടിക്കടി കുറഞ്ഞുവന്നു. സ്വതന്ത്രന്മാരായിത്തീർന്ന രാജാക്കൻമാരും സുൽത്താൻ

മാരുംപഴയമുഗൾഗവർണർമാരുംസ്വന്തംഅധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ�വണ്ടിപരസ്പ

രം പട�വട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളും �കാള്ളകളുംക്ഷാമങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളുംസാ

മ്പത്തിക തകർച്ചയും അരാജകത്വവും ഇടവിടാ�ത നടമാടി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. വി�ദ

ശീയ ശക്തികൾക്ക് തങ്ങളു�ട �മധാവിത്വമുറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ പരിതഃസ്ഥിതികളാ

യിരുന്നുഇവ. മാർക്സ്എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് �മധാവിത്വം സ്ഥാപിതമാവാനിടവന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

മഹാനായ മുഗൾചക്രവർത്തിയു�ട പരമാധികാരശക്തി�യ മുഗൾ�വ�സ്രായി

മാർ തകർത്തു. �വ�സ്രായിമാരു�ട ശക്തി�യ മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ തകർത്തു. മഹാ

രാഷ്ട്രക്കാരു�ട ശക്തി�യഅഫ്ഗാൻകാർ തകർത്തു. എല്ലാവരുംഎല്ലാവർക്കു�മ

തിരായി സമരം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചാടിവീഴുകയും

എല്ലാവ�രയും കീഴടക്കുകയും �ചയ്തു. മുസ്ലീമും ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, ഗണവും

ഗണവും തമ്മിലും ജാതിയും ജാതിയും തമ്മിലും വിഭജനങ്ങൾ നിലനിർത്തി�പ്പാന്ന

ഒരു രാജ്യം, ജനങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള നിയമവി�ധയമായ അകൽച്ചയു�ടയും

�പാതുവിൽ പരന്നുപിടിച്ച �വറുപ്പിൻ�റയും ഫലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുതരം

സമനിലയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലു�ള്ളാരു ചട്ടക്കൂ�ടാടുകൂടിയ ഒരു സമുദായം —

ഇത്തര�മാരു രാജ്യവും സമുദായവും ആക്രമണത്തിനിരയാവുക�യന്നതു സ്വാഭാ

വികം മാത്രമ�ല്ല?’

1 കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ആക്രമണങ്ങളി�ലക്ക്

വി�ദശീയർ വരുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യയിൽ �ദശീയ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്രാ

രംഭഘട്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരു�ന്നന്ന് മു�മ്പാരധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടി
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ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. എന്നാൽ, ആ പുതിയ മുതലാളിത്ത ഘടകങ്ങൾക്ക് �യാജി

ക്കാനും ശക്തി സംഭരിക്കാനും രാഷ്ട്രീയാധികാരം �കക്കലാക്കാനും കഴിയുന്നതി

നു മുമ്പ്, കൂടുതലുയർന്ന സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തി�ലത്തിയ വി�ദശരാഷ്ട്രങ്ങൾ

ഇന്ത്യ�യആക്രമിച്ചു. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ �മധാവിത്വത്തിനു�വണ്ടിആ

വി�ദശശക്തികൾ— �പാർത്തുഗീസുകാരുംഡച്ചുകാരുംഫ്രഞ്ചുകാരുംബ്രിട്ടീഷുകാ

രും—തമ്മിൽതമ്മിൽ, ചില�പ്പാൾ �നരിട്ടും ചില�പ്പാൾഏ�തങ്കിലുംചിലനാടുവാ

ഴി രാജാക്കന്മാരു�ട ഭാഗംപിടിച്ചുംഅ�നകം യുദ്ധങ്ങൾനടത്തി. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്

അവസാനംജയിച്ചത്.

അങ്ങ�ന കച്ചവടം �ചയ്യാൻ വന്നവർ ഇന്ത്യയു�ട ഭരണാധികാരികളായി മാ

റി. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ല അഞ്ചി�ലാരുഭാഗം വരുന്ന ഇന്ത്യാക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാ

രു�ടചവിട്ടടിയിലായി! ബ്രിട്ടീഷുകവികിപ്ലിംഗ് ഒരുകവിതയിൽഇങ്ങ�നആഹ്ലാദി

ച്ചു:

‘ഒരിക്കൽ ഇരുന്നൂറു�കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വിനയവും �മരുക്കവുമുള്ള കച്ചവടക്കാ

രൻ വന്നു; അവ�ന്റ ഭയപ്പാ�ടാടുകൂടിയ കാലടികൾ �കാണ്ടു �ച�ന്നടത്തുമാത്രം

അവൻ നിന്നു; ഒടുവിൽ �വറും കച്ചവടം സാമ്രാജ്യമായി വളർന്നു…’

പ�ക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ �വറും കച്ചവടമാ�ണാ സാമ്രാജ്യമായി വളർന്നത്? തീർ

ച്ചയായുമല്ല. ഭീകരമായ യുദ്ധങ്ങൾ, �നറി�കട്ട �കാള്ളകളും �കാലകളും, നിർല

ജ്ജമായ �കക്കൂലികളും വഞ്ചനകളും — ഇ�തല്ലാം �ലാഭംകൂടാ�ത ഉപ�യാ

ഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളു�ട അധികാരം സ്ഥാപിച്ച

ത്.

എന്തായിട്ടും ഇന്ത്യ�യ കീഴടക്കുക അത്ര എളുപ്പ�മാന്നുമായിരുന്നില്ല. പല

ഭരണാധികാരികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട �മധാവിത്വമംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാ�ത

�ചറുത്തുനിന്നു. അവരി�ലാരാളായിരുന്നുബംഗാളി�ല മുൻഗവർണറായിരുന്നസി

റാജ്ദൗള. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വലി�യാരു �സന്യം സജ്ജീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1757-ൽ

സിറാജുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്ലാസ്സിയി�ല യുദ്ധം എന്ന�പരിലാണതറിയ�പ്പ

ടുന്നത്. സിറാജ് അനിതരസാധാരണമായ ധീരത�യാ�ട ബ്രിട്ടീഷുകാ�ര �നരിട്ടു.

പ�ക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല. ശത്രുക്കൾ സിറാജി�ന്റ പടനായകൻമാരി�ലാരാളായ

മിർജാഫ�റ �കക്കൂലി�കാടുത്തു വശത്താക്കി. അയാളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി

യാണ്ബ്രിട്ടീഷുകാർപ്ലാസിയിൽവിജയിച്ചത്.

പ്ലാസിയി�ല വിജയംബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട �നഞ്ഞൂക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഏ�റകഴിയു

ന്നതിന് മുമ്പായി ബംഗാളും ഒറീസയും കിഴക്കൻതീരവുംഅവരു�ടഅധീനതയിലാ

ക്കി. 1799-ൽ �മസൂരി�ല കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ധീരനായ ടിപ്പുസുൽത്താ�ന

അവർ �താൽപ്പിച്ചുവീഴ്ത്തി. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭമായ�പ്പാ�ഴക്കും

അവർഡൽഹിയു�ട പടിവാതിൽക്ക�ളാള�മത്തി. 1818-ൽഅവർ ഇന്ത്യയു�ട ഒരു

വലിയ ഭാഗത്തി�ന്റ അധിപതികളായിത്തീർന്നു. ഭീരുക്കളായ ചില രാജാക്കൻ

മാരും സാമന്തൻമാരും യുദ്ധം കൂടാ�ത അവർക്ക് കീഴടങ്ങി. എന്നാൽ അ�പ്പാഴും

അവി�ടയുംഇവി�ടയുംചിലർകീഴടങ്ങാൻകൂട്ടാക്കാ�ത�ചറുത്തുനിൽക്കുകത�ന്ന

�ചയ്തു. പ�ക്ഷ,ഫല�മാന്നുമുണ്ടായില്ല.
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2 പുതിയ�ക�യ്യറ്റക്കാരു�ട സവി�ശഷത

ക്രിസ്തുവി�ന്റ അനുയായികൾ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി വന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടി

�ല വി�ദശീയ വ്യാപാരികളു�ട വര�വാടുകൂടിയല്ല. ക്രിബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽത

�ന്ന അവർ ഇന്ത്യയി�ലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ ഇന്ത്യ�യ ആക്ര

മിക്കുകയല്ല, ഇന്ത്യയു�ട ഭാഗമായിമാറുകയാണ് �ചയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരു

ന്നതിന് മുമ്പ് വിവിധ മതക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലിങ്ങളും, ക്രിസ്ത്യാനികളു�മ

ല്ലാം ഇന്ത്യാക്കാരാ�ണന്ന നിലയ്ക്കാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ മതവിശ്വാസിക

ളും ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു�ചരുകയാണുണ്ടായത്.

ഇസ്ലാം മതക്കാർക്ക് പ്ര�ത്യക അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു�കാടുത്ത മുഗൾരാ

ജാക്കൻമാർ �പാലും ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തിയത്. ‘ഇന്ത്യ�യ

ക�ണ്ടത്തൽ’എന്നത�ന്റസുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽജവഹർലാൽ �നഹ്റുഎഴുതു

ന്നു:

‘വടക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ഇന്ത്യയി�ലക്കു വന്ന �ക�യ്യറ്റക്കാർ കൂടുതൽ പുരാതന

ങ്ങളായകാലങ്ങളിൽവന്ന്അവരു�ടപൂർവ്വികൻമാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്നഇന്ത്യയിൽ

ലയിച്ച്അവരു�ടജീവിതത്തി�ന്റഒരംശമായിത്തീർന്നു. അവരു�ട രാജവംശങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ രാജവംശങ്ങളായി. സങ്കരവിവാഹങ്ങൾ മൂലം വള�ര�യ�റ വംശസങ്കര

വും സംഭവിച്ചു… അവർ ഇന്ത്യ�യ തങ്ങളു�ട ജൻമഭൂമിയായിക്കരുതി. അവർക്ക്
മറ്റ് ബന്ധങ്ങ�ളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഒരുസ്വതന്ത്രരാജ്യമായി തുടർന്നു�പാ

ന്നു.’

ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ടവരവ് ജീവസ്പർശിയായഒരുമാറ്റമുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു;പലതരത്തി

ലും പഴയ വ്യവസ്ഥയു�ട കടപുഴക്കി… ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പുറംനാട്ടുകാരും
അന്യരും �പരുത്ത�പ്പടാത്തവരുമായി �ശഷിച്ചു; അങ്ങ�നയല്ലാതാവാൻ അവ

�രാട്ടു ശ്രമിച്ചതുമില്ല. സർ�വ്വാപരി, ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽ ഇദംപ്രഥമായി, അവ

രു�ട രാഷ്ട്രീയനിയന്ത്രണം പുറംദിക്കിൽനിന്നായി; അവരു�ടസമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയു�ട

�കന്ദ്രം ദൂര�ത്താരുസ്ഥലത്തുമായി; അവർ ഇന്ത്യ�യ ആധുനികയുഗത്തി�ല ഒരു

ശരിക്കുള്ള�കാളനിയാക്കി—ഇന്ത്യയു�ട ദീർഘചരിത്രത്തിൽആദ്യമായിട്ട്അവർ

ഒരുഅധീനരാജ്യമായി.’

3 ഈവ്യത്യാസത്തിനു കാരണ�മന്താണ്?

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ�യആക്രമിച്ചവരാരുംത�ന്നഇന്ത്യയിൽനിലനിന്നിരു

ന്ന ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതിയു�ട പ്രതിനിധികളായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായി

ഇന്ത്യ�യക്കാൾ പിന്നണിയിലായ അപരിഷ്കൃത�മാ അർദ്ധനാടുവാഴിത്തപര�മാ

ആയ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നാണവർ വന്നത്. അതിനാൽ ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിച്ച് കീ

ഴടക്കിയവ�രല്ലാം നിലവിലുള്ളസാമ്പത്തികാടിത്തറ�യ മാറ്റിമറിക്കുകയല്ല,അതി

നുവി�ധയമായി സ്വന്തം ജീവിതം ക്രമ�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാ

ണിച്ചതു�പാ�ല ‘അറബികൾ, തുർക്കിക്കാർ, തർത്താർമാർ, മുഗളൻമാർ ഇങ്ങ�ന

ഒരുകൂട്ടർക്കു�ശഷം മ�റ്റാരുകൂട്ടരായി ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിച്ചവ�രല്ലാം അതി�വഗം

ഇന്ത്യാക്കാരായി പരിണമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപരിഷ്കൃതരായ ആക്രമണ

കാരികൾ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരുശാശ്വത നിയമം കാരണം തങ്ങളാൽകീഴടക്ക�പ്പട്ട

വരു�ടകൂടുതൽഉന്നതമായസംസ്കാരത്താൽസ്വയംകീഴടക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായ

ത്.’
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എന്നാൽ,ബ്രിട്ടീഷുകാരാക�ട്ട ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുണ്ടായിരുന്നതി�നക്കാൾ,

കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനരീതിയു�ട — മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതിയു�ട —

പ്രതിനിധികളായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�യ

മാറ്റിമറിക്കാൻഅവർക്ക്സാധിച്ചത്. മാർക്സ്എഴുതുന്നു:

‘ഇംഗ്ലണ്ടിന്, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ടായിരു

ന്നു. ഒന്ന് സംഹാരപരവും മ�റ്റാന്ന് നിർമ്മാണപരവും. പഴയ ഏഷ്യാറ്റിക് സാമൂ

ഹ്യവ്യവസ്ഥ�യനശിപ്പിക്കലും…പാശ്ചാത്യസമുദായത്തി�ന്റഭൗതികാടിത്തറ�ക

ട്ടിപ്പടുക്കലും. നാടൻ ഗ്രാമസമുദായ വ്യവസ്ഥ�യ തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ടും നാടൻ

വ്യവസായങ്ങ�ള പിഴുതുകളഞ്ഞു�കാണ്ടുംബ്രിട്ടീഷുകാർ അതി�ന (ഇന്ത്യയിൽ നി

ലവിലുണ്ടായിരുന്നസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ) നശിപ്പിച്ചു…’

വീണ്ടും,

‘ബ്രിട്ടീഷുക�യ്യറ്റക്കാരാണ്, ഇന്ത്യയി�ല �കത്തറി വ്യവസായ�ത്ത തകർക്കുക

യും നൂൽനൂൽപ്പ് യന്ത്ര�ത്ത നശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷ്  വ്യവസ്ഥയും ബ്രി

ട്ടീഷ്സയൻസുമാണ് ഇന്ത്യയു�ട ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നാ�ക കൃഷിയും വ്യവസായ

വും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നഐക്യ�ത്തപിഴുതുകളഞ്ഞത്.’

4 പഴയ വ്യവസ്ഥയു�ട തകർച്ച

എന്നാൽബ്രിട്ടീഷ് വി�ജതാക്കൾആദ്യംമുതൽക്കുത�ന്നസംഹാരപരമായ കാര്യ

ത്തിൽമാത്ര�മ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ വ്യാവസായി�കാൽപാ

ദന ക്രമ�ത്തയും സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവർ ബലാൽ

കാരമായി നശിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വ്യാ

വസായി�കാൽപാദന�ത്തയും സാമൂഹിക ജീവിത�ത്തയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ

അവർഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല. അതി�ന്റഫലമായി ഇന്ത്യയു�ടസാമൂഹ്യവുംസാമ്പത്തികവും

സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത നിശ്ചല

തയുംനിർജ്ജീവതയുംപരന്നുപിടിക്കാൻതുടങ്ങി.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രാമസമുദായമായിരുന്നു ഇന്ത്യയു�ട അടി

സ്ഥാന സാമ്പത്തിക ഘടകം. കൃഷി�ചയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വിളവി�ന്റ നിശ്ചിതമായ

ഭാഗം ഗ്രാമത്തലവൻ വഴിയാ�യാ പഞ്ചായത്തു വഴിയാ�യാ ഗവൺ�മൻറി�ന്റ

ഖജനാവി�ലത്തി�ച്ചരും. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന�പ്പാൾ ഈസ്ഥിതിമാറി. ഭൂമിയിൽ

വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളും അവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

നികുതിപിരിവു സമ്പ്രദായങ്ങളും ഏർ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടു. മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട നിശ്ചി

തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നികുതിയടയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. വിളവു�മാശമായാൽ നികുതി

യും ചുരുങ്ങും. അതി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇ�പ്പാൾ �കാല്ലം�താറുമുണ്ടാകുന്ന വിളവ്

എത്ര�യന്ന് പരിഗണിക്കാ�തത�ന്ന നിശ്ചിതമായ ഒരു സംഖ്യ പണമായി അട

യ്ക്കണ�മന്ന നിയമം നടപ്പിൽവന്നു. പണത്തിന് വിഷമമുള്ളവർ തങ്ങളു�ട ഭൂമി

പണയം വയ്ക്കാ�നാ വിൽക്കാ�നാ നിർബന്ധിരായി. നിശ്ചിതമായ പണം നിശ്ചിത

സമയത്ത് ഖജനാവിലടയ്ക്കാത്തവരു�ട നിലം പരസ്യമായി �ലലം �ചയ്തു വിൽക്ക

�പ്പടാൻതുടങ്ങി. അങ്ങ�നനിലത്തി�ന്റ�കമാറ്റം വർദ്ധിച്ചു. സർ �സയ്യിദ്അഹ

മ്മദ് ഖാൻ ‘ഇന്ത്യൻ ലഹളയു�ട കാരണങ്ങൾ’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽഎഴുതു

ന്നു:
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‘പഴയ കാലത്ത്, മുമ്പ�ത്ത ഭരണാധികാരികളു�ട കീഴിൽ ഭൂസ്വത്തവകാശങ്ങ

ളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളും പണയം വയ്ക്കലും ദാനം വഴിയുള്ള �കമാറ്റങ്ങളും

എല്ലാം തീർച്ചയായും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു; പ�ക്ഷ, വള�രക്കുറ�ച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു

ള്ളു. അതുത�ന്ന കക്ഷികളു�ട സമ്മതത്തി�ന്റയും ഇഷ്ടത്തിൻ�റയും അടിസ്ഥാന

ത്തിലായിരുന്നുതാനും. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തി�ന്റ ആരംഭകാലത്തിലാക�ട്ട ഭൂസ്വത്തു

ക്കളു�ട വിൽപ്പന, രാജ്യ�ത്തയാ�ക കീ�ഴ്മൽ മറിക്കത്തക്കവിധം അത്രയധികം

വർദ്ധിച്ചു.’

ഇങ്ങ�നയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഗ്രാമസമുദായത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ

യു�ടപരമ്പരാഗതമായകാർഷികവ്യവസ്ഥ�യതകർത്തുകളഞ്ഞത്. ഈതകർച്ച

യു�ട ഫലമായി താലൂക്കുദാർമാർ ജമീന്താർമാർ മുതലായവരു�ട മാത്രമല്ല, ഭൂരിപ

ക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാരു�ടയും ജീവിതവിഷമതകൾ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. കർഷ

ക�താഴിലാളികളു�ട എണ്ണം �പരുകി�പ്പരുകി വന്നു. �ക�വലക്കാർഅധഃപതി

ച്ചു. കടമിടപാടുകൾ, പാപ്പരത്തം, ഇടതടവില്ലാ�തയുള്ളക്ഷാമങ്ങൾഇങ്ങ�നസാ

മൂഹ്യജീവിതമാ�കതകർച്ചയി�ലക്കുനീങ്ങാൻതുടങ്ങി.

5 ഇംഗ്ലണ്ടി�ല വ്യവസായവിപ്ലവം

ബ്രീട്ടിഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് �വറും കച്ചവടത്തിനു�വണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ

നിന്നു ചരക്കുകൾ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ �കാണ്ടു�പായി വിറ്റഴി

ച്ചിട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുക�യന്നതായിരുന്നു അവരു�ട പ്രഖ്യാപി�താ�ദ്ദശം. എന്നാൽ

കച്ചവടത്തി�ന്റ �പരിൽ നിർജ്ജലമായ �കാള്ളകളും കവർച്ചകളുമാണവർ നട

ത്തിയത്. അങ്ങ�നയാണവർ �കാല്ലം�താറും വമ്പിച്ച തുകകൾ ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്ക്

കടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നത്. ഈ�കാള്ളകളു�ടയുംപിടിച്ചുപറികളു�ടയും ദൂരവ്യാപക

മായ ഫലങ്ങ�ളപ്പറ്റി ബ്രൂക്ക് ആദംസ് എഴുതിയ ‘ദി ലാ ഓഫ് സിവി�ല�സഷൻ

ആൻഡ് ഡി�ക്ക’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു ചില പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ ജവഹർ

ലാൽ�നഹ്റു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദംസ്എഴുതുകയാണ്:

‘പ്ലാസി കഴിഞ്ഞ ഉട�ന ത�ന്നബംഗാളി�ല �കാള്ളമുതൽ ലണ്ടനിൽ എത്താൻ

തുടങ്ങി. അതി�ന്റ ഫലം �പ�ട്ടന്നാണുണ്ടായ�തന്നു കാണുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, വ്യവസായവിപ്ലവം 1770-ാം �കാല്ലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു എന്ന സംഗതിയിൽ

എല്ലപ്രാമാണികൻമാരും �യാജിക്കുന്നുണ്ട്… 1757-ലാണ് പ്ലാസിയി�ല യുദ്ധം നട
ന്നത്.അതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ മാറ്റത്തി�ന്റ �വഗ�ത്താടു തുല്യമായി മ�റ്റാന്നും

ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. 1760-ൽ ‘ഫ്ളയിംഗ് ഷട്ട്ൽ’ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

ധാതുദ്രുവീകരണത്തിൽ മരത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് കൽക്കരി വരാൻ തുടങ്ങി. 1764-

ൽ ഹാർഗ്രീവ്സ് ‘സ്പിന്നിംഗ് �ജന്നി’ കണ്ടുപിടിച്ചു. 1776-ൽ �ക്രാംപ്ടൺ ‘മ്യൂൾ’

എന്ന നൂൽനൂൽപ്പ് യന്ത്രവി�ശഷം കണ്ടുപിടിച്ചു. 1785-ൽ കാർ�ട്രറ്റ് ‘പവർലൂ

മി’�ന്റ �പറ്റൻറ് അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു. 1768-ൽ വാട്ട് ആവിയന്ത്രം പൂർത്തിയാ

ക്കി…ഈയന്ത്രങ്ങ�ളാ�ക്കഅക്കാല�ത്തഏറി�യറിവരുന്ന �വഗ�ത്താടുകൂടിയ

ഗതിവി�ശഷങ്ങൾക്ക് ബഹിർഗമ�നാപായങ്ങളായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു�വങ്കിലും

�വഗാധിക്യത്തി�ന്റ �ഹതു അവയായിരുന്നില്ല. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സ്വയ�മവ

നിഷ്ക്രിയങ്ങളാകുന്നു… അവ�യ പ്രവർത്തകങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് �വണ്ടത്ര

ശക്തിസംഭാരം സ്വരൂപിച്ചുകൂട്ടുവാൻഅവ കാത്തിരിക്കും. ആസംഭാരം എ�പ്പാഴും

പണത്തി�ന്റ രൂപം അവലംബി�ച്ചപറ്റൂ; അതും നി�ക്ഷപമായി വച്ച പണമാക

രുത്. ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന പണം. ഇന്ത്യൻ സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ ഇ�ങ്ങാട്ടുള്ള പ്ര

വാഹത്തിനും അതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ വിശ്വാസ്യതാവിപുലനത്തിനും മുമ്പ് ഈ
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ആവശ്യത്തിനു�വണ്ടത്ര ശക്തി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. �ലാകത്തി�ന്റ ആരംഭം

മുതൽക്കി�ങ്ങാട്ട് യാ�താരു ധനനി�ക്ഷപം �കാണ്ടും ഇന്ത്യൻ �കാള്ളമുതലിൽ

നിന്നു�കവന്നആദായം ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു വരാവുന്നതാണ്.’

അ�പ്പാൾ ഇന്ത്യയുമായുള്ള കച്ചവടമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടി�ല വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്

മുഖ്യമായ പ്ര�ചാദനവും �പ്രാത്സാഹനവും നൽകിയത്. വ്യവസായ വിപ്ലവമാ

ക�ട്ട, ഇംഗ്ലണ്ടി�ല സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ മാ

റ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. വ്യാപാരികളായ മുതലാളിക�ള പി�ന്നാട്ട് തള്ളിമാറ്റി�ക്കാണ്ട്

വ്യാവസായിക മുതലാളികൾ ഒരു സുശക്തവർഗ്ഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക് മു�ന്നാട്ടുവന്നു.

അതി�ന്റ ഫലമായി ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ

യി.

6 ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തി�ന്റ തകർച്ച

ക്രിസ്ത്വബ്ദം പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ പലതരത്തിലുള്ള സാമഗ്രികൾ മറു

നാടുകളി�ലക്ക് കയറ്റിഅയയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട മസ്ളിൻ

തുണികളും മറ്റു ഭംഗി�യറിയ തുണിത്തരങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളായ �ക�വലത്തര

ങ്ങളും �ലാക�ത്തയാ�ക ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടി�ല വ്യാവസായികവി

പ്ലവത്തിനു�ശഷം സ്ഥിതി മാറി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലതരത്തിലുള്ള സൂത്രങ്ങളും

വൃത്തി�കടുകളുമുപ�യാഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ�ത്ത നശിപ്പിച്ചു. അതിനു�വ

ണ്ടി അവരുപ�യാഗിച്ച മുഖ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി �മജർ ബാബു ‘ഇന്ത്യൻ വ്യ

വസായങ്ങളു�ട തകർച്ച’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്കു

ന്നു.

‘ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ �മധാവിത്വം �നടിയതിനു�ശഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ താ

�ഴപ്പറയുന്ന പ്രധാനമാർഗ്ഗങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങ�ള നശിപ്പി

ച്ചു:

1. ബ്രിട്ടീഷ് സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം ഇന്ത്യയു�ട �മൽ ബലാൽക്കാരമായി �വച്ചു�ക

ട്ടൽ.

2. ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കനത്തചുങ്കങ്ങൾ ചുമത്തൽ.

3. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ കയറ്റി അയയ്ക്കൽ.

4. കടുത്ത ചുങ്കങ്ങളും കടൽചുങ്കങ്ങളും.

5. ഇന്ത്യയിൽബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്ര�ത്യകആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകൽ.

6. ഇന്ത്യയിൽ �റയിലുകൾ നിർമ്മിക്കൽ.

7. കച്ചവടരഹസ്യങ്ങൾ �വളി�പ്പടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ �ക�വലക്കാ�ര നിർബ

ന്ധിക്കൽ.

8. പ്രദർശനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കൽ.’

ഈനയത്തി�ന്റഅർത്ഥ�മന്താ�ണന്ന്ആർ. പാമ്ദത്ത് ‘ഇന്ത്യഇന്നുംനാ�ളയും’

എന്നത�ന്റപുസ്തകത്തിൽകണക്കുകൾഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട്വ്യക്തമാക്കുന്നു.

‘1814 നും 1835 നുംഇടയിൽഇന്ത്യയി�ലക്കുള്ളബ്രിട്ടീഷ് പരുത്തിത്തുണികളു�ടകയ

റ്റുമതി 10 ലക്ഷ�ത്താളം വാരയിൽ നിന്നും 5 �കാടി 10 ലക്ഷം വാരയിലധികമായി.
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അ�തസമയത്ത്ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്ബ്രിട്ടനി�ലക്കുള്ളപരുത്തിത്തുണിയു�ടകയറ്റുമ

തി പന്ത്രണ്ടരലക്ഷംപീസിൽനിന്ന് മൂന്നുലക്ഷത്തിആറായിരം പീസായി കുറഞ്ഞു.

1844 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും അത് വീണ്ടും 63,000 പീസായി കുറഞ്ഞു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി

�ലാകത്തി�ലക്ക് മുഴുവൻ പരുത്തിചരക്കുകൾ കയറ്റി അയച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ

1850ആയ�പ്പാ�ഴക്കുംബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഒട്ടാ�ക കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നപരുത്തിചരക്കു

കളു�ട നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഇറക്കുമതി �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി.’

ഇങ്ങ�ന ക്രമത്തിലവർ ഇന്ത്യ�യ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസം

സ്കൃതസാമഗ്രികൾ വിളയിക്കുന്ന �താട്ടവും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തി�ന്റ താവളവുമാക്കി

മാറ്റി. കാർഷികരംഗത്തിൽ ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള, ഉൽപാദനത്തി�ന്റ

സ്ഥാനത്ത് മാർക്കറ്റുകൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള, വി�ശഷിച്ചും മറുനാടൻ മാർക്കറ്റുകൾക്കു

�വണ്ടിയുള്ള ഉൽപാദനവും ആരംഭിച്ചു. �മ�ല്ല�മ�ല്ല ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനബന്ധ

ങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് ചരക്കുൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനബന്ധ

ങ്ങളുംആവിർഭവിക്കുവാൻതുടങ്ങി.

7 മാറ്റം സർവ്വത്ര

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം �കാണ്ട്�ക�വലക്കാർക്കുമാത്രമല്ല, കച്ചവടക്കാർക്കും �ദാഷമാ

ണുണ്ടായത്. ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തുനിന്നു �നരിട്ടുചരക്കുകൾ വരുത്താൻ അവർക്കു സാ

ധിക്കാ�തയായി. അവർഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിയു�ട ഏജൻറുമാർ മാത്രമായി. ഒരു

വർഗ്ഗ�മന്നനിലയ്ക്ക്അവർനാമാവ�ശഷമാകാൻതുടങ്ങി.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നിലമുടമസ്ഥൻമാരായാലും ശരി, കൃഷിക്കാരനായിരു

ന്നാലും ശരി, കച്ചവടക്കാരനായാലും ശരി, �ക�വലക്കാരായാലും ശരി ഇന്ത്യ

യി�ല എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ അധഃപതനമാ

ണുണ്ടായത്. മതപരവും വംശസംബന്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസപരവും നിയമപരവുമായ

പക്ഷപാതങ്ങൾഈസ്ഥിതി�യകൂടുതൽവഷളാക്കിത്തീർത്തു.

ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗങ്ങളിൽനി�ന്നല്ലാം അവർ ഇന്ത്യക്കാ�ര ഒഴിച്ചുനിർത്തുക

യുംഅവർക്കുപകരംബ്രിട്ടീഷുകാരായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാ�ര നിയമിക്കുകയും �ചയ്തു.

അവരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽഇന്ത്യാക്കാർ�വറുംകൂലിക്കാരായി മാറി.

ഹിന്ദുമതത്തിനും ഇസ്ലാംമതത്തിനും എതിരായി അവർ ക്രിസ്തുമത�ത്ത �പാ

ക്കിപ്പിടിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളു�ടയും മുസ്ലീങ്ങളു�ടയും മതവികാരങ്ങ�ള വ്രണ�പ്പടുത്താൻ

അവർ പല നടപടികളും �ക�ക്കാണ്ടു. ഇന്ത്യ�യ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാക്കി

മാറ്റുകയാണ് തങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്ന് കമ്പനിയു�ട ഡയറക്ടർ�ബാർഡി�ന്റ �ച

യർമാൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനു�വണ്ടി മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്

അവർ �പ്രാത്സാഹനവും ധനസഹായവും നൽകി. ബ്രിട്ടീഷു ഭരണം ഇന്ത്യയിലു

റപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി പട്ടാളക്കാരും ജഡ്ജിമാരും ഗവർണ്ണർമാരും മറ്റും �ചയ്യുന്നതി

�നക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയി�ല മിഷനറിമാരാണ് �ചയ്യുന്നത് എന്ന് �ബാം�ബ

യി�ല ഭരണാധികാരിയായ �ലർഡ് റി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ‘ഇന്ത്യയി�ല

ബ്രിട്ടീഷുഭരണ�ത്ത ന്യായീകരിക്കുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അനൗ�ദ്യാ

ഗികവും അംഗീകരിക്ക�പ്പടാത്തതുമായ ഒരു ശാഖ’യാണ് മിഷനറി പ്രവർത്തനം

എന്നാണ് ബംഗാളി�ല ഭരണാധികാരിയായ സർ ചാറൽസ് എലിയട്ട് പറഞ്ഞ

ത്.

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും വള�ര സൗഹാർദ്ദ�ത്താടുകൂടിയാണ് അക്കാലത്ത് ജീ

വിച്ചിരുന്നത്. 1835-ൽആഡാംഎന്നഗ്രന്ഥകാരൻഇങ്ങ�ന�രഖ�പ്പടുത്തി:
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‘ഇവി�ട (ബംഗാളിൽ) ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം പ്രാധാ

ന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സാമുദായിക പ്രശ്നമായിരുന്നിട്ടില്ല. പ്രാ�ദശികഭാഷയിലാണ്

രണ്ടുകൂട്ടരും വിദ്യാഭ്യാസം �നടുന്നത്. വീർഭൂമിയിലും ബർദ്വാനിലും ഉള്ള ഹിന്ദുസ്കൂ

ളുകളിൽ 13 മുസ്ലീം അധ്യാപകൻമാരുണ്ട്… മുസ്ലീം അധ്യാപകൻമാരു�ട കീഴിൽ മു
സ്ലീം വിദ്യാർത്ഥിക�ളന്ന�പാ�ലത�ന്ന ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട്. ഹിന്ദു വിദ്യാർ

ത്ഥികളും മുസ്ലീം വിദ്യാർത്ഥികളും ഒ�ര സ്കൂളിൽ ഒ�ര അധ്യാപക�ന്റ കീഴിൽ വിദ്യ

അഭ്യസിക്കുന്നു. ഒന്നിച്ചു കളിക്കുന്നു; ഒന്നിച്ചു നടക്കുന്നു…’

ഈസ്ഥിതി മാറാൻ �വണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർആദ്യം മുതൽ�ക്ക �ബാധപൂർവ്വം

ശ്രമിച്ചത്. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഉ�ദ്യാഗക്കയറ്റങ്ങൾ നൽകി. ഉദാഹരണ

ത്തിന്, ഹിന്ദു ശിപായി�യാ, മുസ്ലീം ശിപായി�യാ ക്രിസ്ത്യൻ ശിപായിയായി മാറി

യാൽ ഹാവിൽദാരാക്ക�പ്പട്ടു. ഹാവിൽദാരാണ് മതംമാറിയ�തങ്കിൽസു�ബദാരാ

വും. മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങ�ള �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന ഇന്ത്യ

യി�ല പഴയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും അനാചാരങ്ങ�ളയും ജാതിവിഭജന�ത്ത

യുംനിലനിർത്താൻപറ്റിയ ഒരുനിയമവ്യവസ്ഥഅവർനടപ്പിൽവരുത്തി. �കാടതി

കളിൽഹിന്ദുക്കൾക്ക്ഹിന്ദുനിയമങ്ങളും മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലീംനിയമങ്ങളുംഅവർനി

ലനിർത്തി. നിലവിലുള്ളപഴകിയ, ജീർണ്ണിച്ചസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ടആചാരങ്ങൾ

ക്ക്അവർനിയമപ്രാബല്യംനൽകി. ‘നമ്മു�ട �കാടതികളുംനമ്മു�ടനിയമനിർമ്മാ

ണവും നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങ�ള പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു.’ എന്ന് സുപ്ര

സിദ്ധ നിയമശാസ്ത്രജ്ഞനായ �ജ.സി., ‘ഹിന്ദുനിയമ�ത്ത’ പറ്റിയുള്ള ത�ന്റ ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായ�ത്ത അവർ മാറ്റിമറിച്ചു; ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷ

യ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി�ക്കാണ്ട് തങ്ങളു�ട ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉ�ദ്യാ

ഗസ്ഥൻമാ�ര സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതി�യാരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഏർ�പ്പടുത്തി.

ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയഭാഷകളു�ടയുംസാഹിത്യങ്ങളു�ടയുംവളർച്ച�യഅവർബലാൽ

ക്കാരമായിതടഞ്ഞുനിർത്തി.

ഇതി�ന്റ�യല്ലാം ഫലമായി സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവു

മായഎല്ലാരംഗങ്ങളിലും മാന്ദ്യവുംഅധഃപതനവുംനടമാടാൻതുടങ്ങി.

എന്നാൽ, അപമാനകരവും ആപൽക്കരവുമായ ഈ പരിതഃസ്ഥിതി�യ

ഏ�റക്കാലം �വച്ചു�പാറുപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. അവരു�ട ഇടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ അസംതൃപ്തിയും �വറുപ്പും

നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. �മ�ല്ല�മ�ല്ല അവർ സമരത്തി�ലക്കു നീ

ങ്ങി. �
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വി�ദശാധിപത്യ�ത്തഇന്ത്യൻജനതഒരിക്കലുംസ്വാഗതം �ചയ്തിട്ടില്ല. �ന�രമറിച്ച്,

ആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന ഇടവിട്ടിടവിട്ടുണ്ടായ സമരങ്ങളിലൂ�ടയും പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളി

ലൂ�ടയും തങ്ങളു�ടഅസംതൃപ്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണവർ

�ചയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയി�ല പലപ്ര�ദശങ്ങളി�ലയും ഫ്യൂഡൽ രാജാക്കൻമാർ പറയത്ത

ക്ക യുദ്ധങ്ങ�ളാന്നും നടത്താ�തത�ന്ന ബ്രിട്ടീഷുക�യ്യറ്റക്കാർക്ക് ലജ്ജാവഹമാം

വിധം കീഴടങ്ങുകയും അവരു�ട �സവ പിടിച്ചു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട എതിരാളിക

ളായ മറ്റു രാജാക്കൻമാ�ര നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തു�വന്നതു ശരിയാ

ണ്. എന്നാൽ ചില രാജാക്കൻമാർ സ്തുത്യർഹമായ ധീരത�യാടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ്

ആക്രമണങ്ങ�ള അ�ങ്ങയറ്റം �ചറുത്തുനിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതു�പാ�ലത

�ന്ന ശരിയാണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളാ�ണങ്കിൽ, പല രൂപങ്ങളിലുമായി

വി�ദശീയാക്രമണത്തി�നതിരായ സമരങ്ങൾ ഇടവിടാ�ത നടത്തി�ക്കാണ്ടിരു

ന്നു.

1 1857-�ന്റ മു�ന്നാടികൾ

1757-�ല പ്ലാസി യുദ്ധത്തിനും, 1857-�ല മഹത്തായ �ദശീയ കലാപത്തിനുമിട

യിൽ ഇന്ത്യയു�ട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ബ്രിട്ടീഷു�മധാവിത്വത്തിനും ഫ്യൂഡൽ

ചൂഷണത്തിനു�മതിരായ ഒട്ടനവധി കർഷകകലാപങ്ങളുണ്ടായി. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി

�ന്റ അവസാനത്തിൽ, ബംഗാൾ സംസ്ഥാന�ത്തയാ�ക പിടിച്ചുകുലുക്കിയതും

ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി�യ�പ്പാലുള്ള മഹാൻമാരായ സാഹിത്യകാരൻമാ�ര ആ�വ

ശം �കാള്ളിച്ചതുമായ സന്യാസിലഹള അവയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ബ�രലി, സഹരൻപൂർ, ഡൽഹി, മീററ്റ്, മുറാ

ദബാദ് തുടങ്ങിയ പലപ്ര�ദശങ്ങളിലും കർഷകലഹളകൾ ഉണ്ടായി. 1822-നും

1827-നും ഇടയിൽ പൂനയിലുണ്ടായ രാ�മാസി ലഹളകൾ, 1831-1832 �ല �കാ�ല

ലഹള, 1831 നും 1847 നുമിടയിൽ ബംഗാളിലുണ്ടായ നീലം കൃഷിക്കാരു�ട ലഹള

കൾ, 1844 �ല സാവന്തവാടി ലഹള, 1849, 1851, 1852, 1855 എന്നീ �കാല്ലങ്ങളിൽ

മലബാറിലുണ്ടായ കർഷക ലഹളകൾ, 1855-56 �ല മഹത്തായ സാന്തൽ കലാ

പം — ഇ�തല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട ചൂഷണത്തിനും മറ്റു മർദ്ദനമു
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റകൾക്കു�മതിരായ ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട ആത്മവീര്യത്തി�ന്റ പ്രകടനങ്ങളായിരു

ന്നു.

കൃഷിക്കാരു�ടഇടയിൽമാത്രമല്ല,ബ്രിട്ടീഷു�മധാവികളു�ടകീഴിലുള്ളഇന്ത്യൻ

പട്ടാളക്കാർക്കിടയിലുംഅപ്പ�പ്പാഴായിഅ�നകംലഹളകൾഉണ്ടായി. 1764 ലാണ്

ബംഗാൾ �സന്യവിഭാഗത്തി�ല പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ലഹള

�പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർഅതി�നനിർദ്ദയമായിഅടിച്ചമർത്തുകയുംഅതി

നു �നതൃത്വം നൽകിയ 24 ഇന്ത്യൻ ശിപായിക�ള �വടിവച്ചു�കാല്ലുകയും �ചയ്തു.

1806-ൽ �വല്ലൂരി�ല പട്ടാളക്കാർ തങ്ങളു�ട ബ്രിട്ടീഷ് �മലു�ദ്യാഗസ്ഥൻമാർ�ക്ക

തിരായി ഒരു ധീരമായ കലാപം നടത്തി. അവർ ബലം പ്ര�യാഗിച്ച് �വല്ലൂർ

�കാട്ട പിടി�ച്ചടുക്കുകയും ചില യൂ�റാപ്യൻ പട്ടാളക്കാ�ര �കാല�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തു. ടിപ്പുസുൽത്താ�ന്റ കുടുംബക്കാരുൾ�പ്പ�ട നാട്ടുകാരു�ട വിഭാഗം കലാ

പത്തി�ന്റ ഭാഗത്തു�ചർന്നു. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാ�ഴക്കും അവർ അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു.

1808-1809-ൽ മദിരാശി �സന്യവിഭാഗത്തി�ല ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കിടയിൽ ലഹ

ളയുണ്ടായി. 1824-ൽ ബർമ�യ കീഴടക്കാൻ �പാകണ�മന്ന കൽപ്പന�യ്ക്കതിരാ

യി കൽക്കത്തയ്ക്കടുത്തുള്ള ഭാരത്പൂരി�ല പട്ടാളക്കാർ ലഹള നടത്തി. 1840-ൽ

ബ്രിട്ടൻ �ചന�യ്ക്കതിരായി നടത്തിയ ‘അവിൻ യുദ്ധ’ത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാനാവ

ശ്യ�പ്പട്ടതി�നത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യൻ പട്ടാളത്തി�ല 2-ാം �റജി�മൻറും 41-ാം

�റജി�മൻറും ലഹളകൂട്ടി. 1844 മുതൽ 1857 വ�രയുള്ള 13 �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ

ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ നാലു ലഹളകളുണ്ടായി. തുട�രത്തുട�രയുണ്ടായ

ഈശിപായി ലഹളയു�ട ഏറ്റവും മൂർച്ഛിച്ച ഒരു രൂപമാണ് 1857-ൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട

ത്.

അ�പ്പാൾ, 1857, ചില ചരിത്രകാരൻമാർ കരുതുന്നതു�പാ�ല, ഒരു യാദൃശ്ചിക

സംഭവമായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ വിവിധ രംഗങ്ങ

ളിൽഇന്ത്യക്കാർ�ക്കതിരായിബ്രിട്ടീഷ് �മധാവികൾ�ക�ക്കാണ്ട�നറി�കട്ടനട

പടികൾ�കാണ്ടു നീറിപ്പുകഞ്ഞഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയു�ട �പാട്ടി�ത്തറിക്കലായിരു

ന്നുഅത്. ആ �പാട്ടി�ത്തറിക്കലാണ് ഇന്ത്യയു�ട ഒന്നാമ�ത്തസായുധ �ദശീയക

ലാപ�മന്ന�പരിൽചരിത്രപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നത്.

മാർക്സ്എഴുതുന്നു:

‘ഇതിനുമുമ്പും ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ ലഹളകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ,

ഇ�പ്പാഴ�ത്തലഹളസവി�ശഷകമായമാരകസ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയതാണ്. ഇന്ത്യൻ

പട്ടാളവിഭാഗങ്ങൾആദ്യമായിട്ടാണ് തങ്ങളു�ട യൂ�റാപ്യൻ ഓഫീസർമാ�ര �കാ

ല�ചയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസൽമാൻമാരും, തങ്ങളു�ട പൂർ

വ്വ�വരങ്ങ�ളല്ലാം മറന്ന് �പാതുയജമാനൻമാർ�ക്കതിരായി �യാജിക്കുന്നത്.

ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളു�ട ഇടയിലാരംഭിക്കുന്നലഹളകൾഡൽഹിയു�ടസിം

ഹാസനത്തിൽഒരുമുസ്ലീം ചക്രവർത്തി�യവാഴിക്കുന്നതിൽ�ചന്നവസാനിക്കുന്ന

ത്. ഏ�തങ്കിലും ചില പ്ര�ത്യക പ്ര�ദശങ്ങളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാ�ത ലഹള

പരന്നുപിടിക്കുന്നതുംആദ്യമായിട്ടാണ്.’

2 കലാപത്തി�ന്റ ജനകീയസ്വഭാവം

�വടിയുണ്ട �പാതിയുവാൻ പശുവി�ന്റയും പന്നിയു�ടയും �കാഴുപ്പുപ�യാഗിക്കുന്ന

തി�നതിരായ പ്രതി�ഷധപ്രകടനങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കാണ് ലഹളയാരംഭിച്ചത്. 1857



162 അദ്ധ്യായം 24. ആയിര�ത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി�യഴ്

ജനുവരി മുതൽക്കുത�ന്ന പല ‘ബാരക്കു’കളിലും വച്ച് ഇന്ത്യൻപട്ടാളക്കാർ �യാ

ഗങ്ങൾ കൂടുകയും �കാഴുപ്പുപ�യാഗിക്കുന്നത് തങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും

ആത്മീയാഭിമാനത്തിനും �ദശീയമായ അന്തസ്സിനും എതിരാ�ണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കു

കയും �ചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർബന്ധമുപ�യാഗിക്കാനാണ് തുനിഞ്ഞത്. 1857

മാർച്ച് 29 ന് 26 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമായ മംഗൽപാ�ണ്ഡ എ�ന്നാരു ശിപായി

�താ�ക്കടുത്തു യുദ്ധം �ചയ്യാൻ സഖാക്ക�ള ഉദ്�ബാധിപ്പിച്ചു. ചില ബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാ

ഗസ്ഥൻമാർ �പ�ട്ടന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് �മൽ ചാടിവീണു. ഒരു�ദ്യാഗസ്ഥൻ മരിച്ചു.

പാ�ണ്ഡ അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പടുകയും �കാർട്ട് മാർഷലിനു�ശഷം ഏപ്രിൽ എട്ടിന് തൂ

ക്കി�ക്കാല്ല�പ്പടുകയും�ചയ്തു. കലാപംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു!

�മയ് 10നു മീററ്റി�ലപട്ടാളക്കാർ രഹസ്യമായി ലഹളയാരംഭിച്ചു. അന്നുത�ന്ന

യമുനാനദി കടന്ന് അവർ ഡൽഹിയി�ലക്ക് മാർച്ചു�ചയ്തു. അവസാന�ത്ത മുഗൾ

ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർഷാ ഭൂതകാലത്തി�ന്റ ഒരു നിഴ�ലന്നനിലയ്ക്ക് ഡൽഹി

യിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. �പ�ട്ടന്ന് ആ നിഴലിനു ജീവൻവച്ചു. ലഹളക്കാർ

ഡൽഹിപിടി�ച്ചടുത്ത്ബഹദൂർഷാ�യഇന്ത്യയു�ട ചക്രവർത്തിയായിപ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചാറത്സ്ബാൾ ത�ന്റ ‘ഇന്ത്യൻ ലഹള’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന

തു�പാ�ല ‘മീററ്റി�ല ശിപായികൾ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു �നതാവി�നയും

ഒരു പതാക�യയും ഒരു ലക്ഷ്യ�ത്തയും ക�ണ്ടത്തി. ലഹള ഒരു വിപ്ലവയുദ്ധമായി

രൂപാന്തര�പ്പട്ടു.’

ഒരു ശിപായിലഹളയായിട്ടാണ് കലാപമാരംഭിച്ചത്. പ�ക്ഷ, അതി�വഗം

അത് ഒരു ജനകീയകലാപമായി മാറി. കൃഷിക്കാരും നാടുവാഴികളും കച്ചവട

ക്കാരും �ക�വലക്കാരും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും സ്ത്രീപുരുഷ വ്യത്യാസം കൂടാ�ത

അതിൽ പ�ങ്കടുത്തു. പട്ടാളക്കാരും നാട്ടുകാരും �താ�ളാട് �താൾ �ചർന്ന് പട�വ

ട്ടി. ഹിന്ദുസന്യാസികളും നാട്ടുകാരു�ട ഇടയിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷു

കാർ�ക്കതിരായി ആയുധ�മടുക്കാൻആഹ്വാനം �ചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷുഭരണം അവസാ

നിപ്പിച്ച് �കന്ദ്രീകൃതവുംസ്വതന്ത്രവുമായ ഒരുപുതിയ ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകഎന്നതാ

യിരുന്നു കലാപത്തി�ന്റ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ജനറൽ സർ �റാബർട്ട് ഗാർഡിനർ

എന്നബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാഗസ്ഥൻത�ന്റ �മലു�ദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കയച്ചസ്വകാര്യ റി�പ്പാർ

ട്ടിൽ സമ്മതിച്ചതു�പാ�ല, ‘ഇന്ത്യൻ ലഹള�യ �വറു�മാരു പട്ടാളലഹളയായി ചി

ത്രീകരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായും ഒരുസാമൂഹ്യകലാപത്തി�ലക്കുനയിക്കുന്നദുർഭരണ

ത്തി�ന്റകാരണങ്ങ�ളമൂടി�വയ്ക്കലായിരിക്കും.’

ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുകളുണ്ടാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാഗ

സ്ഥൻമാർ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ, സാധിച്ചില്ല. �ന�രമറിച്ച് �ദശീയ

�ബാധത്തി�ന്റ തള്ളിച്ച ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഐക്യ�ത്ത കൂടുതൽ സുദൃഢമാക്കുകയാണ്

�ചയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായ മുസ്ലീങ്ങളു�ട ലഹള�യഹിന്ദുക്കൾ�ക്കതിരായ

ലഹളയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഗൂഢാ�ലാചനക�ള തുറന്നുകാണിച്ചു�കാണ്ട് ബഹദൂർ

ഷാഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘ഈ പരിശുദ്ധ യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായുള്ളതാണ്. അതി�ന ഹിന്ദുക്കൾ

�ക്കതിരാക്കി മാറ്റാൻ പാടി�ല്ലന്നുഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു.’

ഹിന്ദുക്ക�ളാടുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തി�ന്റ സൂചന�യന്ന നിലയ്ക്ക് ‘ഈദ് ’ ആ�ഘാഷ

ത്തിൽ പശുക്ക�ള �കാല്ലാൻ പാടി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം മുസ്ലീങ്ങ�ളാട് ആവശ്യ�പ്പട്ടു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ല
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ആപത്താ�ണന്ന് കലാപകാരികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ലക്നൗവി�ല ലഹള

ക്കാർപുറ�പ്പടുവിച്ചഒരുവിജ്ഞാപനത്തിൽഇങ്ങ�നപറയുന്നു:

‘എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും അറിയാം, ഓ�രാ മനുഷ്യനും നാലുകാര്യ

ങ്ങൾപ്രിയ�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന്. ഒന്നാമത് മതം, രണ്ടാമത് മാനം, മൂന്നാമത് ജീവൻ,

നാലാമത് സ്വത്തുക്കൾ. ഈ നാലുകാര്യങ്ങളും ഒരു �ദശീയ ഗവൺ�മൻറി�ന്റ

കീഴിൽ മാത്ര�മ ഭദ്രമായിരിക്കുകയുള്ളു.’

ജൂൺ 4-നു ലക്നൗ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട പിടിയിൽനിന്നു �മാചിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. കലാപം

അതി�വഗംപരന്നുപിടിച്ചു.

3 �ദശാഭിമാനത്തി�ന്റആത്മവീര്യം

19 ദിവസം �കാണ്ട് ഔധ്, �റാഹിൽകണ്ട് എന്നീ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് �മധാ

വിത്വമവസാനിച്ചു. കാൺപൂർ, ബൂ�ന്ദൽഖണ്ട് മുതലായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തി�ന്റ പതാക പാറിക്കളിച്ചു. കൽക്കത്ത മുതൽ �പഷവാർവ�രയും ഹിമാലയ

പർവ്വതം മുതൽ നർമ്മദാനദിവ�രയുമുള്ള വിസ്തൃതമായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽനിന്ന് ബ്രിട്ടീ

ഷുഭരണംതുടച്ചുനീക്ക�പ്പട്ടു.

ഝാൻസിയി�ല റാണി ലക്ഷ്മീഭായി, �ഫസാബാദി�ല മൗലവി അഹമ്മ

ദ്ഷാ, �ഗറില്ലാ സമരവിദഗ്ധനായ കുവാർസിംഗ്, അമർസിംഗ്, താന്തി�യാ�താ

പ്പി, നാനാസാ�ഹബ്, ഫി�റാസ് ഷാ മുതലായവരായിരുന്നു കലാപത്തി�ന്റ

പ്രധാന �നതാക്കൻമാർ. ഇവരിൽ ചിലർ നാടുവാഴികളായിരു�ന്നങ്കിൽ മറ്റു

ചിലർ ഇടത്തരക്കാരായ പടനായകൻമാരായിരുന്നു. വിവിധ തരത്തിലാ�ണ

ങ്കിലും അവ�രല്ലാവരും ജനങ്ങ�ള ആ�വശം �കാള്ളിച്ചു. ഝാൻസിറാണിയു

�ട �പര് പ്ര�ത്യകമായി എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്. അത്ഭുതകരമായ ധീരത

�യാടുകൂടിയാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാ�ര �നരിട്ടത്. ത�ന്റ കീഴിലുള്ള

പട്ടാളക്കാ�രയും ജനങ്ങ�ളയും ആ�വശം �കാള്ളിച്ചു�കാണ്ട് അവർ പടക്കള

ത്തി�ന്റ മുന്നണിയിൽ നിന്നുത�ന്ന പട�വട്ടി. ഉഗ്രമായ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ 1857

ജൂൺ 17 നു ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട �വടിയുണ്ട�യറ്റ് അവർ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് വീഴു

കയും അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണമടയുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, അ�താടുകൂടി

അവരു�ട �പർ അനശ്വരമായിത്തീർന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട ഹൃ

ദയങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിനുള്ള നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകളിലും അവരിന്നും ജീവിച്ചിരിക്കു

ന്നു.

രാഷ്ട്രീയപരവും തന്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ ആദ്യമായി ഡൽഹി മട

ക്കിപ്പിടിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളു�ട എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ശക്തിയും �കന്ദ്രീക

രിച്ചത്. പ�ക്ഷ, അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ത്യാഗസുരഭിലമായ �ദശാഭിമാ

നത്തി�ന്റയും സ്വതന്ത്ര�ബാധത്തി�ന്റയും മുമ്പിൽ അവരു�ട പരിഷ്ക്കരിച്ച �വടി

യുണ്ടകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയ�പ്പട്ടു. നാലുമാസം നീണ്ടുനിന്ന ഇടവിടാത്ത

യുദ്ധങ്ങൾക്കും അതിനു�ശഷം നഗരത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന അഞ്ചുദിവസ�ത്ത ദ്വ

ന്ദ്വയുദ്ധത്തിനും �ശഷം അവസാനം �സപ്തംബർ 24-നാണ് അവരു�ട പരിശ്രമം

വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ, ലക്നൗ വീ�ണ്ടടുത്ത് 1858 മാർച്ച് 21-ാം തീയതി മാത്രമാ

ണ്.
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അ�പ്പാഴും താന്തി�യാ�താപ്പിയു�ട ഗറില്ലാ �സന്യങ്ങൾ കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാ

ക്കാ�ത �ചറുത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. 1858 ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതി �താൽപ്പിക്ക

�പ്പട്ടു. 18-ാംതീയതിതൂക്കി�ക്കാല്ല�പ്പടുകയും�ചയ്തു.

അ�താടുകൂടി രണ്ടു�കാല്ലം നീണ്ടുനിന്നതും ബ്രിട്ടീഷുഭരണ�ത്ത അടിമുതൽ മു

ടിവ�ര പിടിച്ചുകുലുക്കിയതുമായ ഇന്ത്യയു�ട ഒന്നാമ�ത്തസ്വാതന്ത്ര്യസമരം അടിച്ച

മർത്ത�പ്പട്ടു.

4 സമരത്തി�ന്റ �നതൃത്വം

സമരത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നത് കൃഷിക്കാരും, പട്ടാളക്കാരും, �കവലക്കാരും മറ്റു ദരി

ദ്രവിഭാഗങ്ങളുമാണ്. അവരു�ട ഉത്സാഹവും ആ�വശവും അസാധരണമായ ധീ

�രാദാത്തതയുമാണ് പല�പ്പാഴും നാടുവാഴി രാജാക്കൻമാ�ര മു�ന്നാട്ടുനീക്കിയത്.

എന്നാൽ സമരത്തി�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട �നതാക്കൻമാർ നാടുവാഴികളായി

രുന്നു. തങ്ങളു�ട �പായ്�പ്പായഅധികാരങ്ങൾ വീ�ണ്ടടുക്കണ�മന്നസ്വാർ�ത്ഥാ

�ദ്യശ്യ�ത്താടുകൂടിയാണ് അവരിൽ പലരുംബ്രിട്ടീഷുകാർ�ക്കതിരായി തിരിഞ്ഞത്.

പ�ക്ഷ, നാടുവാഴികൾ �നതൃത്വം വഹിച്ചു എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം 1857 �ന്റ �ദശീ

യസ്വഭാവം നഷ്ട�പ്പടുന്നില്ല. ഈ വി�രാധാഭാസം �ലാകചരിത്രത്തി�ന്റ മറ്റുചില

�പജുകളിലും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല,

‘ഫ്രാൻസി�ല രാജകീയഭരണത്തി�നതിരായ ആദ്യ�ത്ത അടി പുറ�പ്പട്ടത് കൃഷി

ക്കാരിൽ നിന്നല്ല, നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളിൽ നിന്നാണ്.’ 1857 �ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ

സമരം തുടങ്ങിവച്ചത് പട്ടാളക്കാരാണ്. പ�ക്ഷ, അത് പട്ടാളക്കാരു�ട മാത്രം സമ

രമായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷു ക�യ്യറ്റക്കാ�രആട്ടിപ്പുറത്താക്കിസ്വാതന്ത്ര്യം �നടാൻ �വ

ണ്ടി വിപുലമായ �ദശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻജനത നടത്തിയ സമരമായിരു

ന്നുഅത്.

ഭീരുക്കളും രാജ്യ�ദ്രാഹികളുമായചില രാജാക്കൻമാർആദ്യം മുതൽക്കുത�ന്ന

ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ഭാഗത്തുറച്ചുനിന്നു. പട്യാല, കപൂർത്തല, നീപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യ

ങ്ങളി�ല മഹാരാജക്കൻമാർഇന്ത്യയു�ട �ദശീയകലാപംഅടിച്ചമർത്താൻ�വണ്ടി

�നരിട്ട് �സന്യങ്ങ�ള നയിച്ചു. ചില രാജാക്കൻമാർ ആടിക്കളിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

ജനകീയ സമർദ്ദത്തി�ന്റ ഫലമായി മറ്റുചില രാജാക്കൻമാർ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി

�ന്റ ഭാഗത്തു�ചരാൻ നിർബന്ധിതരായി. സമരത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തി�ല ഒരു ഗൗ

രവം നിറഞ്ഞഘട്ടത്തിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറൽകാനിംഗ് ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുകയു

ണ്ടായി:

‘സിന്ധിയകലാപത്തിൽ �ചർന്നാൽനാ�ളത്ത�ന്നഞാൻ �കട്ടു�ക�ട്ടണ്ടിവരും.’

എന്നാൽ അവസാനമവസാനം, പരാജയം തീർച്ച�പ്പടു�ന്താറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ

രാജാക്കൻമാർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത വഞ്ചിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട ഭാഗത്തു�ചർ

ന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി സംസ്ഥാനത്തി�ല �പാളിറ്റിക്കൽ ഏജൻ

റായ �ഗ്രറ്റ് �ഹസിന് 1857 ആഗസ്റ്റ് 19-ാം തീയതി ഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പടുത്താൻ

കഴിഞ്ഞു:

‘രാജാക്കൻമാരിൽനിന്ന് അവ�രല്ലായ്�പ്പാഴും നമ്മു�ട ഭാഗത്താണ് നിന്നിട്ടുള്ള

�തന്നും നമുക്കു�വണ്ടി അവർ�ക്കന്തു�ചയ്യാൻ കഴിയു�മന്നറിയിക്കണ�മന്നും പ്ര

സ്താവിക്കുന്നകത്തുകൾഎനിക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.’
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ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നാടുവാഴിപ്രഭുക്കൻമാരു�ട വഞ്ചന�യയും ഭീരുത്വ�ത്തയും

ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ്ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികൾഇന്ത്യയു�ട ഒന്നാമ�ത്ത �ദ

ശീയസ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്തഅടിച്ചമർത്തിയത്.

സമരംഅടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു�വന്നതുശരിയാണ്, പ�ക്ഷ, 1857-ൽ �കാളുത്തിയ

സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധത്തി�ന്റ തീജ്ജ്വാല ഒരിക്കലും �കട്ടടങ്ങുകയുണ്ടായില്ല. അതി�ന്റ

വീരസ്മരണകൾ ജനസാമാന്യത്തി�ന്റ ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു�പാ

കുകയുണ്ടായില്ല. ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തിനായി വിജയം വ�രസമരം തുടരാൻഅതുപി

ന്നീടുണ്ടായതലമുറകൾക്കു�പ്രാത്സാഹനവുംനൽകി.

1857-ൽ ത�ന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വല്ലാ�ത �ഞരുക്ക�പ്പടുകയും പിടിച്ചുകുലു

ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. �വടിയുണ്ട�കാണ്ടുമാത്രം ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവി�ന �ന

രിടാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് അവർക്ക് �ബാധ്യമായി. ഭരണരീതിയിലും അടവുകളിലും

അതിപ്രധാനമായ ചിലമാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനും നിർബന്ധരായി. കമ്പനിഭര

ണത്തിന് പൂർണ്ണവിരാമമിടുവാനും ബ്രിട്ടീഷ് പാർല�മൻറി�ന്റ ഭരണം ആരംഭി

ക്കുവാനും തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടി�ല വി�ക്ടാറിയാരാജ്ഞി ഇന്ത്യയു�ട

ചക്രവർത്തിനിയായി പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. ജനങ്ങ�ള അടിമ�പ്പടുത്തി വയ്ക്കാൻ

�വണ്ടി നാടുവാഴിരാജാക്കൻമാരു�ട സൗഹൃദം �നടുക എന്ന പുതിയ നയം നട

പ്പിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയു�ട ഭരണം ഏ�റ്റടുത്തു�കാണ്ട് ചക്രവർത്തിനി പ്രഖ്യാപി

ച്ചു.

‘നാട്ടുരാജാക്കൻമാരു�ട അവകാശങ്ങ�ളയും അന്തസി�നയും അഭിമാന�ത്തയും

നമ്മു�ട സ്വന്തം കാര്യ�മന്ന�പാ�ല നാംആദരിക്കുന്നതാണ്.’

നാടുവാഴിക�ള പ്രീണിപ്പിക്കാനും പാട്ടിലാക്കാനും എളുപ്പമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,

ഇന്ത്യയിൽ നാടുവാഴികൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1857 �ന്റ വീരപാരമ്പര്യം

ഉൾ�ക്കാണ്ട ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യ�ത്ത വഞ്ചിക്കാ�നാ ബ്രിട്ടീ

ഷ് ഭരണത്തി�ന്റ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്താ�നാ തയ്യാറല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ. അവരാണ്

ഇന്ത്യയു�ട ഭാവി നിർണ്ണയിച്ചത്. �
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�ദശീയ ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ

മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

ഇന്ത്യയി�ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ആദ്യം മുതൽ�ക്ക �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി

രുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവി�ന കീഴടക്കുവാനും �ഞക്കി�ഞരുക്കി നശിപ്പി

ക്കുവാനും അത് പരിശ്രമിച്ചു. പ�ക്ഷ, സ്വന്തം നാശത്തി�ന്റ വിത്തുകൾ വിത

യ്ക്കുകയാണ് അത് �ചയ്തത്. വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരത്തിലൂ�ട സ്വന്തം �മൻമ�യ

ഉത്�ഘാഷിക്കുവാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട �ദശീയ

�ബാധ�ത്ത തട്ടിയുണർത്തുകയും പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങ�ളയും നവീനതയു�ടതായ

സംസ്കാര�ത്തയും സ്വന്തം രാജ്യത്തി�ന്റ നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ച

യ്ത ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിജീവിക�ള സൃഷ്ടിക്കുകയാണു�ചയ്തത്. ജനങ്ങ�ള ആത്മീ

യമായി കീഴടക്കി�ക്കാണ്ട് സ്വന്തം ഭാഗത്തണിനിരത്താൻ �വണ്ടി മിഷനറി പ്ര

വർത്തനങ്ങ�ള അത് �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, മിഷനറിമാരു�ട ജന�സവ

നവും, ഇന്ത്യൻ ഭാഷക�ളപ്പറ്റിയും സാഹിത്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള അവരു�ട ഗ�വ

ഷണങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുതി�യാരുണർവ്വി�ന �കട്ടഴിച്ചുവിടുകയാണ് �ചയ്തത്.

ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതിയു�ടയുംആധുനികവ്യവസായങ്ങളു�ടയും

വളർച്ച�യ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപ�യാഗിച്ചു തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷു ഭരണം

ആദ്യം മുതൽക്കുത�ന്ന പരിശ്രമിച്ചു. പ�ക്ഷ, ആ പരിശ്രമങ്ങൾ ത�ന്ന ഒരു

�ദശീയ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ആവിർഭാവ�ത്ത സഹായിക്കുകയാണ് �ചയ്ത

ത്.

1 ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളു�ടആവിർഭാവം

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ചില

�റയിൽപാതകൾ പണിയാൻ തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളു�ട ചരക്കുകൾ

ഉൾനാടുകളു�ട വിദൂരതകളി�ലയ്ക്കു �പാലും അതി�വഗ�മത്തിക്കുകയും അങ്ങ�ന

ഇന്ത്യൻബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായങ്ങളു�ട �മധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക,ആവശ്യ

മായഅസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ കാലവിളംബം കൂടാ�ത തുറമുഖങ്ങളി�ലത്തിക്കുക,

ലഹളകളും കലാപങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുന്നിട�ത്തയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് �സന്യങ്ങ�ള

എളുപ്പത്തിൽ �കാണ്ടു�പാകുക — ഇ�താ�ക്കയായിരുന്നു ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങൾ. പ�ക്ഷ,
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�റയിൽ�വകളു�ട ആവിർഭാവം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളാണുണ്ടാക്കിയത്. മാർ

ക്സ് ‘ഇന്ത്യയി�ലബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റഭാവിഫലങ്ങൾ’എന്ന�ലഖനത്തിൽഇങ്ങ

�നദീർഘദർശനം �ചയ്യുകയുണ്ടായി:

‘തങ്ങളു�ട വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പരുത്തിയും മറ്റ് അസംസ്കൃതസാമഗ്രിക

ളും കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് തട്ടി�യടുക്കുകഎന്ന ഒരു ഒരു�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ്

മിൽ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് റയിൽ�വകൾ നൽകാനാ�ലാചിക്കുന്നത് എന്ന്

എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ, ഇരുമ്പും കൽക്കരിയുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഗതാഗത

ത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളവതരിപ്പിച്ചാൽ പി�ന്ന അവയു�ട പുനർനിർ

മ്മാണ�ത്ത തടയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. റയിൽ�വ ഗതാഗതത്തി

ന് അടിയന്തിരവും അപ്പ�പ്പാൾ �വണ്ടതുമായ ആവശ്യങ്ങ�ള �നരിടാൻ �വണ്ട

എല്ലാത്തരം വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാ�ത അതിവിപുലമായ

ഒരു രാജ്യത്തിൽ ശാ�ഖാപശാഖക�ളാടുകൂടിയ ഒരു റയിൽ�വവ്യവസ്ഥ നിലനിർ

ത്താൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുകയില്ല. എന്നല്ല, ഇതിൽനിന്ന് റയിൽ�വകളുമായി

�നരിട്ടുബന്ധമില്ലാത്ത വ്യവസായശാഖകളിൽ�പാലും യന്ത്രങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗം

വളർ�ന്നതീരു. അതു�കാണ്ട്, റയിൽ�വ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായും

ആധുനികവ്യവസായത്തി�ന്റ മു�ന്നാടിയായിത്തീരും. തികച്ചും പുതിയതായ �താ

ഴിലുമായി സ്വയം ഇണങ്ങി�ച്ചരുന്നതിനും യന്ത്ര�ത്തസംബന്ധിച്ചുള്ളഅറിവു�നടു

ന്നതിനുമുള്ളസവി�ശഷവാസനകൾസമ്പാദിക്കാൻബ്രിട്ടീഷധികാരികൾത�ന്ന

ഇന്ത്യക്കാ�ര അനുവദിക്കുന്നതു�കാണ്ട് ഇത് കു�റക്കൂടി തീർച്ചയായും സംഭവി

ക്കും. റയിൽ�വ സമ്പ്രദായത്തി�ന്റ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആധുനിക വ്യവസായം

പരമ്പരാഗതമായഅദ്ധ്വാനവിഭജനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും ഇന്ത്യയു�ട

പു�രാഗതിയു�ടയും ശക്തിയു�ടയും നിർണ്ണായകമായ വിലങ്ങുതടിയായി നില�കാ

ള്ളുന്നതുമായി ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ നശിപ്പിക്കും…’

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യകാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട �നതൃ

ത്വത്തിൽ ചായ, കാപ്പി, നീലം എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന �താട്ടവ്യവസായങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1850 നും 1855 നുമിടയിൽ ഒരുപരുത്തിമില്ലുംഏതാ

നും ചണമില്ലുകളും ചില കൽക്കരിഖനികളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. 1880 ആകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും

പരുത്തിമില്ലുകളു�ട എണ്ണം 156 ആയി വർദ്ധിച്ചു. അവയിലധികവും ഇന്ത്യാക്കാരു

�ട നിയന്ത്രണത്തിലും ഉടമസ്ഥതയിലുമായിരുന്നു. മറ്റു വ്യവസായങ്ങളും �മ�ല്ല�മ

�ല്ലവളരാൻതുടങ്ങി.

ഈആധുനി�കാൽപ്പാദനരീതിയു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച

ചില സാമൂഹ്യശക്തികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അവ�യ്ക്കതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും

പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. രാജാറാം�മാഹൻ�റായിയു�ട �നതൃത്വ

ത്തിലാരംഭിച്ച �ദശീയന�വാത്ഥാനമാണ്ഈആവശ്യ�ത്തആദ്യമായി �നരിട്ടത്.

മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാ�ഗാറി�ന്റ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘ഇന്ത്യയിൽ ആധു

നികകാലഘട്ട�ത്തഉദ്ഘാടനം �ചയ്തത് രാജാറാം �മാഹൻ�റായിയാണ്.’

2 രാജാറാം �മാഹൻ�റായി

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 1772-ൽബർദ്വാനടുത്ത് രാധാനഗർഎന്നഗ്രാമത്തിലാണ് റാം�മാഹൻ

�റായി ജനിച്ചത്. ബംഗാളിൽ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതിയു�ട പ്രാരംഭഘടക

ങ്ങൾ,ആവിർഭവിക്കാൻതുടങ്ങിയകാലമായിരുന്നുഅത്.

ജാതിവ്യത്യാസം �കാണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ�കാണ്ടും ജന്തുബലി, ബിം

ബാരാധനതുടങ്ങിയഅനാചാരങ്ങൾ�കാണ്ടും മലീമസമായ ഒരുസമൂഹവ്യവസ്ഥ
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യാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ തകർച്ച�യാ�ടാപ്പം ഹിന്ദു

മതവും ജീർണ്ണിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അനാചാരങ്ങളും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളും നിറ

ഞ്ഞ ഹിന്ദുമതം പുതുതായി ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന

രീതിയു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായിരുന്നില്ല. മനസ്സാക്ഷിയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം, മത

സ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനും �താഴിലാളിക�ള�കാണ്ട്

പണി�യടുപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം — ഇ�താ�ക്കയാണ് ബൂർഷ്വാസികളു�ട

ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി എല്ലായിടത്തും ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യങ്ങൾ. ഈ ആവ

ശ്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചിന്താഗതികൾ ഇന്ത്യയിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത

വയായിത്തീർന്നു. റാം�മാഹൻ�റായിയാണ് അവയ്ക്കാദ്യമായി രൂപം �കാടുത്തത്.

അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്,അ�ദ്ദഹംഇന്ത്യൻ �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റപിതാവ്

എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്നത്.

പാറ്റ്നയി�ല ഒരു മുസ്ലീം �ഹസ്കൂളിലാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ആദ്യകാല�ത്ത

വിദ്യാഭ്യാസം കഴിച്ചത്. അവി�ടവച്ച് അറബിയും �പർഷ്യനും പഠിച്ചു. അറബിഭാ

ഷയിൽ അരി�സ്റ്റാട്ടിലി�ന്റയും യൂക്സി�ന്റയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു. ഇസ്ലാംമതവും

മുസ്ലീം സംസ്കാരവും അ�ദ്ദഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തി. 14-ാം വയസ്

മുതൽ 16-ാം വയസ്സ് വ�ര അ�ദ്ദഹം കാശിയിൽ ആയിരുന്നു. അവി�ട �വച്ച്

അ�ദ്ദഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പ്രാചീന മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദ

ഹം വായിച്ചു. 24-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അ�ദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിബ്രു, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ

എന്നീ ഭാഷകളും പഠിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒട്ടനവധിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം വായിച്ചു

തീർത്തു. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ �നതാക്കൻമാ�രഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല സ്വാധീനം �ചലുത്തിയത്. ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം മുതലായവ�യ അ�ദ്ദ

ഹം നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ലാകവീക്ഷണഗതി കൂടുതൽ വിശാ

ലമായിത്തീർന്നു. ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം �ന

ടി.

3 മതപരിഷ്കരണപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ

ക്രിസ്തുമതവുംഇസ്ലാംമതവുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഹൃദയ�ത്തവളര�യധികംഅകർഷി

ച്ചു�വന്നത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ വീക്ഷണ

ഗതി ഹിന്ദുവി�ന്റതായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും

അവ�യാ�ടാട്ടിപ്പിടിച്ചുനിന്ന ബഹു�ദവവിശ്വാസം, പുനർജൻമവും, അവതാരങ്ങ

ളും, ബിംബാരാധന, ജന്തുബലി മുതലായവ�യയും അംഗീകരിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം

തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹിന്ദുമതം സാർവ്വത്രികമായ മനുഷ്യസ�ഹാ

ദര്യത്തിലടിയുറച്ചതായിരുന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും ദുരാചാരങ്ങ�ളയും തുടച്ചു

നീക്കി�ക്കാണ്ട് ഹിന്ദുമത�ത്തശുദ്ധീകരിക്കാനുംഅങ്ങ�ന പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതി

കൾക്കനു�യാജ്യമായ വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയ മതമാക്കി മാറ്റുവാനുമാണ്

അ�ദ്ദഹംപരിശ്രമിച്ചത്.

അ�ദ്ദഹംഏക�ദവവിശ്വാസിയായിരുന്നു. ഏക�ദവവിശ്വാസംഇന്ത്യയ്ക്കപ

രിചിതമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ റാം�മാഹ�ന്റ ഏക�ദവവിശ്വാസം ഉപനിഷത്തു

കളി�ലയും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ലയും ഏക�ദവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു തികച്ചും

വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ഏക�ദവവിശ്വാസം

ഇന്ത്യയു�ടഐക്യത്തി�ന്റചിഹ്നമായിരുന്നു.
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ബിംബാരാധന�യ്ക്കതിരായ റാം�മാഹ�ന്റ ഒന്നാമ�ത്ത ബംഗാളി �ലഖനം

1790-ൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. അന്ന�ദ്ദഹത്തിന് 18 വയസ്സുമാത്ര�മ പ്രായമുണ്ടായി

രുന്നുള്ളു. അ�ദ്ദഹംഎഴുതുന്നു:

‘എ�ന്റഅച്ഛ�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷംഞാൻബിംബാരാധന�യ ന്യായീകരിക്കുന്ന

വ�ര�യല്ലാം ശക്തിയായി എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രസിദ്ധീകരണകലയുപ�യാഗി

ച്ചു�കാണ്ട് ഞാൻ മാതൃഭാഷയിലും വി�ദശഭാഷകളിലും ബിംബാരാധകൻമാർക്കും

അവരു�ട �തറ്റുകൾക്കു�മതിരായി അ�നകം �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പ്രസി

ദ്ധം �ചയ്തു. ബ്രാഹ്മണരു�ട ബിംബാരാധന യഥാർഥത്തിൽഅവരു�ടത�ന്ന പ്രാ

ചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളി�ല തത്വങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്ന് �തളിയിക്കാൻഞാൻശ്രമിച്ചു.’

4 �ദശീയ ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ പ്രവാചകൻ

1803 മുതൽ 1814 വ�ര �റായിഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയു�ടകീഴിൽ ഒരു റവന്യൂ ഉ�ദ്യാഗ

സ്ഥനായിരുന്നു. 1814-ൽകമ്പനിവക �ജാലിയിൽനി�ന്നാഴിഞ്ഞ�ശഷംഅ�ദ്ദഹം

കൽക്കത്തയിൽ താമസിച്ചു�കാണ്ട് ത�ന്റആശയങ്ങ�ളയുംആദർശങ്ങ�ളയും കൂ

ടുതൽസജീവമായിപ്രചരിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങി.

പല ഭാഷകളും അ�ദ്ദഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ത�ന്റ ആശയപ്ര

ചാരണത്തിന് പ്രധാനമായും ബംഗാളി ഭാഷ�യയാണ് അ�ദ്ദഹം ഉപ�യാഗിച്ചത്.

ഭംഗിയും മൂർച്ചയുമുള്ള�ശലിയിൽ അ�ദ്ദഹം �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളു�മഴുതി.

ബംഗാളിഭാഷയു�ട വളർച്ച�യ അത് ത്വരിത�പ്പടുത്തി. അതു�കാണ്ടാണ�ദ്ദഹം

‘ബംഗാളി ഗദ്യസാഹിത്യത്തി�ന്റപിതാവ് ’എന്ന് വിളിക്ക�പ്പടുന്നത്. ‘റാം �മാഹൻ

�റായി ബംഗാളി സാഹിത്യ�ത്ത ഉറ�പ്പറിയ ഒരു അസ്തിവാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു’

എന്ന് മഹാകവി ടാ�ഗാർപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയ പത്രപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ സ്ഥാപകനും �റായിയാണ്.

1821-ൽബംഗാളി ഭാഷയിൽ ‘സംബദ് കൗമുദി’എന്നപത്രവും 1822-ൽ �പർസ്യൻഭാ

ഷയിൽ ‘ഉൽഅക്ബർ’എന്നപത്രവുംഅ�ദ്ദഹംസ്ഥാപിച്ചു. �ദശീയജനാധിപത്യ

വീക്ഷണഗതി�യാടുകൂടിയആദ്യ�ത്തഇന്ത്യൻപത്രങ്ങളായിരുന്നുഅവ. �ദശീയപ

ത്രങ്ങ�ള �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകഎന്നതായിരുന്നില്ലബ്രിട്ടീഷുകാര�ന്റനയം. അവർ

ചില പത്രമർദ്ദന നടപടികൾ �ക�ക്കാണ്ടു. അവ�യ്ക്കതിരായി റാം�മാഹൻ

ശക്തിയായപ്ര�ക്ഷാഭം സംഘടിപ്പിക്കുകയുംഅവസാനംഅവ�യ പരാജയ�പ്പടു

ത്തുകയും�ചയ്തു.

�ദശീയ ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ ചിറകുകളായിരുന്നു പത്രങ്ങൾ. അവയു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് അ�ദ്ദഹം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സ�ന്ദശ�ത്ത

എല്ലായിടത്തു�മത്തിച്ചത്. മദ്ധ്യകാലത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളായ ജാതിവ്യവസ്ഥ,

ബിംബാരാധന, ജന്തുബലി മുതലായ അനാചാരങ്ങ�ളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള

യും അ�ദ്ദഹം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ�ത എതിർത്തു. മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യത്തി�ന്റ സാർവ്വ

ലൗകികപതാക�യഅ�ദ്ദഹംഉയർത്തിപിടിച്ചു.

സതി അ�ല്ലങ്കിൽ ഉടന്തടിച്ചാട്ടം എന്ന ക്രൂരമായ ഒരു അനാചാരം അക്കാല

ത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ കൂ�ട ഭാര്യയും ചിതയിൽചാടി മരി

ക്കണ�മന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഈ �പശാചികാചാരത്തി�നതിരായി 1818

മുതൽക്കുത�ന്നഅ�ദ്ദഹം പ്ര�ക്ഷാഭം സംഘടിപ്പിച്ചു. മനുസ്മൃതി തുടങ്ങിയ പ്രാചീന
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നിയമങ്ങൾ സതി�യ അംഗീകരിക്കുന്നി�ല്ലന്ന് അ�നകം �തളിവുക�ളാ�ട അ�ദ്ദ

ഹം സ്ഥാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇടവിടാത്ത പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ്

ഒടുവിൽ, 1829-ൽ, �ബൻറിക് പ്രഭുവി�ന്റ ഭരണകാലത്ത് ഉടന്തടിച്ചാട്ടം നിയമവിരു

ദ്ധമാക്ക�പ്പട്ടത്.

സ്ത്രീകളു�ട ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പ്ര�ത്യകം

ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. സ്വത്തവകാശങ്ങളിലും മറ്റും സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും തുല്യ അവകാ

ശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. വിധവാവി

വാഹം, �ശശവവിവാഹ നി�രാധനം മുതലായവയ്ക്കു�വണ്ടിഅ�ദ്ദഹം ഉറച്ചുനിന്നു

വാദിച്ചു.

സംസ്കൃത�ത്തയും അറബി�യയും അദ്ധ്യയനഭാഷകളാക്കി നിലനിർത്തുകയും

പ്രാചീന വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രാദയം തുടരുകയും �ചയ്യണ�മന്നുവാദിച്ച ചില പണ്ഡി

തൻമാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. വാറൻ�ഹസ്റ്റിംഗ്സ്, മിൻ�റാ പ്രഭു തുടങ്ങിയ

ചില ഭരണാധികാരികൾ അവ�ര �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, പഴയ

വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക് �യാജിച്ചത�ല്ലന്ന് റാം�മാ

ഹൻ�റായി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ആധുനികമായ ശാസ്ത്രീയ ജനാധിപത്യചിന്തകളു�ട

ഭണ്ഡാഗാരം തുറക്കാനുള്ള താ�ക്കാൽ ഇംഗ്ലീഷു വിദ്യാഭ്യാസമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ചില ബ്രിട്ടീഷു ഭരണാധികാരികൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായ

�ത്താടു �യാജിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാ

സസ്ഥാപനങ്ങ�ളർ�പ്പടുത്തണ�മന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു�കാണ്ട് 1823-ൽഅ�ദ്ദഹം ഗവൺ

�മൻറിന് ഒരു �മ�മ്മാറാണ്ടം നൽകി. ഒരു പന്തീരാണ്ടിനു�ശഷം �മക്കാളപ്രഭുവി

�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.

5 ബ്രഹ്മസമാജം

മതപരമായപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്ക് �കന്ദ്രീകൃതമായരൂപം �കാടുക്കാൻ �വണ്ടി 1828-ൽ

അ�ദ്ദഹം ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന �പരിൽ ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതി

കൻമാരതി�ന എതിർക്കാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ബംഗാളി�ല പ്രഗത്ഭമതികളായ

മിക്കബുദ്ധിജീവിക�ളയുംഅതാകർഷിച്ചു.

ഏ�റക്കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, 1830-ൽ ഡൽഹി ചക്രവർത്തിയു�ട ആവശ്യാർ

ത്ഥം അ�ദ്ദഹം ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്കു �പായി. 1833-ൽ ബ്രസ്റ്റളിൽ വച്ച് അ�ദ്ദഹം

അന്തരിച്ചു.

റാം�മാഹൻ�റായിയു�ട മരണത്തിനു�ശഷം �ദ�വന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാൾ (1817-

1905), �കശവചന്ദ്ര�സൻ (1834-1884) തുടങ്ങിയ ചിന്തകൻമാർ ബ്രഹ്മസമാജത്തി

�ന്റപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് �നതൃത്വംനൽകി.

ബ്രഹ്മസമാജം �വറു�മാരു മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല. സാമൂ

ഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും അതി�ന്റ പരിപാടികളിൽ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു.

എന്നല്ല, മതപരിഷ്ക്കരണം ത�ന്നയും ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ �ദശീയ മു

�ന്നറ്റത്തിന് വഴിതുറന്നു�കാടുക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഭാവിയു�ട ആഹ്വാന�ത്ത

വകവയ്ക്കാ�ത ഭൂതകാല�ത്ത അയവിറക്കി�ക്കാണ്ടിരുന്ന മതാധികാരത്തി�ന്റ

�ഞരുക്കലിൽനിന്ന് മനുഷ്യ�ന്റ മനസാക്ഷി�യ �മാചിപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടിയാ

ണ് അത് പരിശ്രമിച്ചത്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, �ദശീ�യക്യം, സാമൂഹ്യസ്ഥാപന

ങ്ങളു�ടയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടയും ജനാധിപത്യവൽക്കരണം മുതലായ തത്വ

ങ്ങളു�ട പ്രചരണത്തിലൂ�ട ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയ�ബാധത്തിന് സംഘടിതമായ
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രൂപം �കാടുത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് 1885-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്ര

സി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിന് വഴി�തളിച്ചത്. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും പുതിയ സാ

മൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായി ബ്രഹ്മസമാജം അപ

ര്യാപ്തായിത്തീർന്നു. സംഘടനയിലുണ്ടായ പിളർപ്പുകൾ അതി�ന കൂടുതൽ ക്ഷീ

ണിപ്പിച്ചു. കാലക്രമത്തിൽഅതി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി വള�രയധികം കുറഞ്ഞു�പാ

യി.

കൽക്കത്ത�യ �കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ടു പ്രവർത്തിച്ച ബ്രഹ്മസമാജം�പാ�ലത

�ന്ന 1867-ൽ മതപരവും സാമൂഹ്യപരവുമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള പ്രാർ

ത്ഥനാ സമാജം എന്ന മ�റ്റാരു സംഘടന �ബാം�ബയിലും സ്ഥാപിക്ക�പ്പടുകയു

ണ്ടായി. മഹാ�ഗാവിന്ദറാന�ഡയായിരുന്നുഅതി�ന്റ �നതാവ്. �ബാം�ബആധു

നിക വ്യവസായങ്ങളു�ട �നർക്ക് �നാക്കാൻതുടങ്ങിയ ഒരുകാലമായിരുന്നുഅത്.

അതു�കാണ്ട് റാന�ഡയു�ട പരിപാടികൾക്ക്ബുദ്ധിജീവികളു�ട വലി�യാരു വിഭാ

ഗത്തി�ന്റപിന്തുണലഭിച്ചു.

ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക, വിധവാവിവാഹം നടപ്പിൽവരുത്തുക,

സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക, �ശശവ വിവാഹം തടയുക — ഇവയാ

യിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തി�ന്റ പ്രധാന പരിപാടികൾ. ഇവി�ടയും മത

പരിഷ്ക്കരണമാണ് സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപരിപാടികളു�ട അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്ന

ത്.

റാന�ഡ ഒരുസാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താവു മാത്രമായിരുന്നില്ല. �ദശീയ ജനാധിപ

ത്യവീക്ഷണഗതിക�ളാടുകൂടിയഒരുസുപ്രസിദ്ധധനശാസ്ത്രജ്ഞനുംചിത്രകാരനുമാ

യിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. പിന്നീട�ദ്ദഹം �ബാം�ബ �ഹ�ക്കാടതിയിൽ ജഡ്ജിയായി

ത്തീർന്നു.

1885-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായ�പ്പാൾ അതി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിൽറാന�ഡയുമുണ്ടായിരുന്നു.

പിന്നീട് വലി�യാരു രാഷ്ട്രീയ�നതാവായുയർന്ന �ഗാപാലകൃഷ്ണ �ഗാഖ�ല

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യനായിരുന്നു.

6 ദയാനന്ദസരസ്വതിയുംആര്യസമാജവും

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 1875 — ൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതി �ബാം�ബയിൽസ്ഥാപിച്ച ആര്യസ

മാജം മറ്റു മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തു�ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

�വദങ്ങളു�ട പ്രാമാണികതയിലടിയുറച്ച ഒരു പരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന�ത്തയാണ്

ദയാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം �ചയ്തത്. �വദികകാല�ത്ത �ഹാമം, യജ്ഞം, മുതലായ

മതചടങ്ങുക�ള അ�ദ്ദഹം പുനരുദ്ധരിച്ചു. �വദങ്ങൾ �ദവത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാ

ണ്, അതു�കാണ്ടവയ്ക്കു �തറ്റുപറ്റുക വയ്യ എന്നതായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നില

പാട്. ഇ�തവ�രയുണ്ടായതും ഇനിയുണ്ടാവാനിടയുള്ളതുമായ എല്ലാ ജ്ഞാനവും

�വദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു. യുക്തിയും �വദങ്ങ

ളി�ല നിഗമനങ്ങളും തമ്മിൽ �പാരുത്ത�ക്കടുണ്ടാകു�മ്പാ�ഴല്ലാം യുക്തി�യയാ

ണ് ആശ്രയി�ക്കണ്ടത് എന്നായിരുന്നു രാജാറാം �മാഹൻ�റായിയു�ട അഭിപ്രാ

യം. ദയാനന്ദസരസ്വതിയാക�ട്ട �വദങ്ങളിൽ അന്ധമായ വിശ്വാസമാണർപ്പിച്ച

ത്.
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‘�വദങ്ങളി�ലയ്ക്ക് മടങ്ങുക!’ എന്നഈമുദ്രാവാക്യത്തി�ന്റസഹായ�ത്താ�ടയാണ്

അ�ദ്ദഹവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച ആര്യസമാജവും ജനങ്ങളു�ട

�ദശാഭിമാന�ത്തതട്ടിയുണർത്താൻശ്രമിച്ചത്.

ദയാനന്ദന് പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തി

�ന്റ �വദിക �മധാവിത്വ�ത്തയും സമുദായത്തിൽ നിലനിന്നു�പാരുന്ന ജാതി

വ്യത്യാസങ്ങ�ളയും അയിത്തം മുതലായ അനാചാരങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം എതിർ

ത്തു. ‘അയിത്തക്കാരായ’ താണജാതിക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തുല്യമായസ്ഥാനം

ആര്യസമാജത്തിൽഅനുവദിക്ക�പ്പട്ടു.

സ്ത്രീകൾക്കുംപുരുഷൻമാർക്കും ഒ�രതരത്തിലുള്ളവിദ്യാഭ്യാസംനൽ�കണ്ടതാ

വശ്യമാ�ണന്ന്അ�ദ്ദഹംവാദിച്ചു. സംസ്കൃതവും �വ�ദാപനിഷത്തുകളുംപഠി�ക്കണ്ട

തി�ന്റ ആവശ്യകത�യ അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആര്യസമാജത്തി�ന്റ കീഴിൽ

പലയിടത്തും�ഹസ്കൂളുകളും, �കാ�ളജുകളുംതുറക്ക�പ്പട്ടു.

ദയാനന്ദസരസ്വതിയും �ദശീ�യക്യത്തിനു�വണ്ടിയാണ് നില �കാണ്ടത്.

പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ദശീ�യക്യത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും

സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയു�ട ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് അവർ കരുത�പ്പടുന്ന

ത്.’സത്യാർത്ഥപ്രകാശം’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്ലാം മത�ത്തയും ക്രിസ്തു

മത�ത്തയും കഠിനമായി ആ�ക്ഷപിച്ചു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മറ്റു മതങ്ങളിൽ നി

ന്നും ഹിന്ദുമതത്തി�ലക്കുള്ള മതപരിവർത്തനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാന

വുംആരംഭിച്ചു.

ഇങ്ങ�ന �ദശീയ�ബാധത്തി�ന്റസങ്കുചിതമായ ഒരുരൂപ�ത്തയാണ്ആദ്യം

മുതൽക്ക് ത�ന്നആര്യ സമാജം പ്രതിനിധാനം �ചയ്തത്. എങ്കിലും ധാരാളം �ദശാ

ഭിമാനികൾഅതി�ലക്ക്ആകർഷിക്ക�പ്പട്ടു.

ആരംഭത്തിൽ അത് പു�രാഗമനപരമായ ചില പങ്കുകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന

തിൽസംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, �ദശീയ �ബാധം പരന്നുപിടിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാ

നങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്യു�ന്താറും അത് കൂടുതൽ പിന്തിരിപ്പനായി. യഥാർ

ത്ഥമായ �ദശീ�യക്യ�ത്ത തുരങ്കം വയ്ക്കുകയും ഹിന്ദു സാമുദായികവാദവും മുസ്ലിം

സാമുദായികവാദവും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങ�ളആളിക്കത്തിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട്

അത്സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യതടയാൻതുടങ്ങി.

മഹാത്മാഗാന്ധി 1924-ൽത�ന്റ ‘യങ്ങ്ഇന്ത്യ’യിൽഇങ്ങ�നഎഴുതി:

‘ദയാനന്ദസരസ്വതി�യപ്പറ്റി എനിക്ക് അളവറ്റ ബഹുമാനമുണ്ട്. അ�ദ്ദഹം ഹിന്ദു

മതത്തിന് വലിയ ഗുണം �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ധീരത�യപ്പറ്റി രണ്ടു പക്ഷമില്ല. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ഹിന്ദുമത�ത്ത

സങ്കുചിതമാക്കി തീർത്തു. ആര്യ സമാജക്കാരു�ട �വദപുസ്തകമായ ‘സത്യാർത്ഥ

പ്രകാശം’ ്യുഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യർവാദ ജയിലിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന കാല

ത്ത് അതി�ന്റ മൂന്ന് പ്രതികൾ എ�ന്റ �സ്നഹിതൻമാർ എനിക്ക് അയച്ചു തരികയു

ണ്ടായി.ഇത്ര മഹാനായ ഒരാൾ ഇതിൽ അധികം ഇച്ഛാഭംഗമുണ്ടാക്കത്തക്കതായ

ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതായി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതാദർ

ശനം സത്യം മാത്രമാ�ണന്നാണ് അഭിമാനം. എന്നാൽ, അ�ദ്ദഹം ജയിൻമതം,

ഇസ്ലാംമതം, ക്രിസ്തുമതം, എന്നു�വണ്ട ഹിന്ദുമതം ത�ന്നയും അറിയാ�ത വള�ര

അസംബന്ധമായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മതങ്ങ�ളപ്പറ്റി അൽപ്പ�മങ്കി

ലും വിവരമുള്ള ഒരാൾ ഈ മഹാനായ മതപരിഷ്കാരിക്ക് വലിയ അബദ്ധം പി

ണഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും. �ലാകത്തിൽ
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സർവ്വ മതങ്ങളിലും �വച്ച് �ലശവും പരമത വി�ദ്വഷമില്ലാത്തതും ഏറ്റവും വിശാല

വുമായ ഒരുമത�ത്തകുടിലമാക്കിത്തീർക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹം

വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വി�രാധിയാ�ണങ്കിലും, അഗ്രാഹ്യമായ വിധത്തിൽ വിഗ്രഹാ

രാധന�യ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം, അ�ദ്ദഹം �വദവാക്യ�ത്ത

വിഗ്രഹീകരിക്കുകയും �വദത്തിൽ ശാസ്ത്രത്താൽഅറിയ�പ്പടുന്ന�തല്ലാം നിലനിൽ

ക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് �തളിയിക്കുവാൻശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ�ന്റതാഴ്മയായഅഭിപ്രായത്തിൽ

ആര്യസമാജം �പാഷിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ‘സത്യാർത്ഥപ്രകാശ’ ത്തി�ന്റ സഹ

ജമായ �യാഗ്യത�കാണ്ടല്ല, അതി�ന്റ സ്ഥാപക�ന്റ മഹത്തും �ശ്രഷ്ഠവുമായ സ്വ

ഭാവഗുണം �കാണ്ടാണ്. ആര്യ സമാജക്കാ�ര നിങ്ങൾ എവി�ടക്കാണുന്നു�വാ,

അവി�ട ജീവസ്സും ഉത്സാഹവും വിളയാടുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ, അതി�ന്റ

സ്ഥിതി ഇടുങ്ങിയതുംഅവരു�ടസ്വഭാവം �വറുപ്പിക്കത്തക്കതുംആകയാൽഅവർ

പല�പ്പാഴും മറ്റു മതക്കാരുമായി കലഹിക്കുക�യാ അതിന് സാധിക്കാ�ത വരു

�മ്പാൾ തങ്ങൾ ത�ന്ന കലഹിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നതാണ്.

7 സർ സയിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ

ഹിന്ദുക്കളു�ട ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, മുസ്ലീങ്ങളു�ട ഇടയിലും ചില മതപരിഷ്കാര പ്ര

സ്ഥാനമുണ്ടായി. അവയിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി

�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ സയിദ് അഹമ്മദ്ഖാ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്ര

സ്ഥാനമാണ്.

1857-�ല �ദശീയ കലാപം നടന്നു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് സയിദ് അഹമ്മ

ദ്ഖാന് 40 വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു. വിപ്ലവകാരിയു�ട ഭാഗത്തല്ല,ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട

ഭാഗത്താണ്അ�ദ്ദഹംനിലയുറപ്പിച്ചത്. കലാപത്തിനു �ശഷമുള്ളമർദ്ദനങ്ങ�ളയും

പകവീട്ടലി�നയും �നരിടാനാവാ�ത മുസ്ലീങ്ങൾ ആത്മീയതയു�ട പുറം�താടുകളി

�ലക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൾവലിയാൻ തുടങ്ങി. യാഥാസ്ഥിതികമായഈ ഉൾവ

ലിയിൽ നിന്നും അവ�ര പുറത്തു�കാണ്ടുവരാനും അങ്ങ�ന അവ�ര ഉദ്ധരിക്കാനു

മാണ്സയിദ്അഹമ്മദ്ഖാൻപരിശ്രമിച്ചത്.

മതത്തി�ന്റ പഴയ ചട്ടക്കൂട് പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക് �യാജിച്ചതല്ല

എന്ന് അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് മുസ്ലീങ്ങളു�ട

ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പർദ മുതലായ അനാചാരങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം എതിർത്തു.

പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം

നടപ്പിൽ വരുത്താനും യൂ�റാപ്യൻ പരിഷ്ക്കാരത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള മുസ്ലീങ്ങൾക്ക്

വിവരിച്ചു�കാടുക്കുവാനും അ�ദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ചു. ആധുനിക പരിഷ്ക്കാരത്തി�ലക്ക്

മുസ്ലീങ്ങ�ള നയിക്കണ�മങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട സഹായവും സഹകരണവും

കൂടി�യ കഴിയൂ എന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അതു�കാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭര

ണ�ത്താട് കൂറുകാണിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം പ്ര�ത്യകം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട

സഹായ�ത്താ�ടയാണ് അ�ദ്ദഹം അലിഗറിൽ ഒരു മുസ്ലീം �കാ�ളജ് സ്ഥാപിച്ച

ത്.

എന്നാൽസങ്കുചിതമായഅർത്ഥത്തിൽഅ�ദ്ദഹവും ഒരു �ദശീയവാദിയായി

രുന്നു. മുസ്ലീങ്ങ�ള ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവരണം എന്നല്ലാ�ത ഹിന്ദുക്ക�ള എതിർക്ക

ണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് ഉ�ദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. �പാതുവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭിവൃ

ദ്ധിയിൽനിന്ന് �വറിട്ട് നിൽക്കുന്നഒരുവർഗ്ഗീയവാദിയായിരുന്നില്ലഅ�ദ്ദഹം. ഒരിട

ത്ത്അ�ദ്ദഹംപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
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‘ഹിന്ദു എന്നും മുഹമ്മദീയൻഎന്നുമുള്ള വാക്കുകൾ മതപരമായ �വർതിരിവിന് മാ

ത്രം ഉ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതാ�ണന്ന് ഓർക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ, ഹിന്ദുവായാലും മു

ഹമ്മദീയനായാലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ �പാലും,ഈനാട്ടിൽ നിവസിക്കുന്നവ�രല്ലാം

ഈ ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ ഒ�രാറ്റ രാഷ്ട്രത്തിൽ �ചർന്നവരാകുന്നു.’

പ�ക്ഷ, പ്രവൃത്തിയിൽ �പാതു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലീമ്മുക�ള �വറിട്ടു നിർ

ത്തുന്നതിനു�വണ്ടിയാണ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രസ്ഥാനം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടത്. 1885-

ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സ് രൂപ�മടുത്ത�പ്പാൾ അതിൽ നിന്ന് �വറിട്ടു

നിൽക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന മുസ്ലീങ്ങ�ള ഉപ�ദശിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ �വറിട്ടു

നിൽക്കലാണ്പിന്നീട് വർഗ്ഗീയവാദമായിവളർന്നത്.

ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങ�ളല്ലാം ഉണ്ടായിരു�ന്നങ്കിൽ കൂടി, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പ്രസ്ഥാനംആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് �യാജിച്ച ഭൗതികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു

വീക്ഷണഗതി സമ്പാദിക്കാൻ മുസ്ലീങ്ങ�ളഏ�റക്കു�റസഹായിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യ

ത്തിൽസംശയമില്ല.

സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതിയു�ടയും സയിദ്അഹമ്മദ്ഖാ�ന്റയും പരിഷ്ക്കരണ

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്തുത�ന്ന കൂടുതൽ വിശാലവും

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവി�ന്റ അഗാധതയി�ലാളം ഇറങ്ങി�ച്ചന്നതുമായ മ�റ്റാരു പ്ര

സ്ഥാനം ഉട�ലടുക്കുകയുണ്ടായി. സ്വാമി വി�വകാനന്ദനാണ് അതിന് �നതൃത്വം

നൽകിയത്. �
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പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലുണ്ടായ മതപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സജീവവും ഏറ്റവും പു�രാഗമനപരവുമായ നിലയിൽ പങ്കുവഹിച്ച

ത് സ്വാമി വി�വകാനന്ദനാണ്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1863-ൽ കൽക്കത്തയിൽ ഒരിടത്തരം

കുടുംബത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ജനിച്ചു. മാതാപിതാക്കൻമാർ ന�രന്ദ്രൻ എന്നാണ�ദ്ദഹ

�ത്ത വിളിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തുത�ന്ന ബ്രഹ്മസമാജത്തി

�ന്റ നവീനാശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. 1881-ൽ �കാ�ള

ജിൽ പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുദിവസം ത�ന്റ അദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്ന്

കൽക്കട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ദക്ഷിണ�ശ്വരത്ത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻഎന്ന ഒരു പരമഹംസൻ ജീ

വിച്ചിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുമനസ്സിലാക്കി. പരമഹംസ�ന ഒന്നുകാണാൻ �വണ്ടിഅ�ദ്ദ

ഹം ദക്ഷി�ണശ്വര�ത്തത്തി. അവി�ടയുള്ള കാളീ�ക്ഷത്രത്തിൽ അൻപതു വയ

�സ്സാളം പ്രായം �ചന്ന ഒരു ശാന്തിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശാന്തിക്കാരനായിരു

ന്നുപരമഹംസൻ.

1 ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ

വി�വകാനന്ദൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുമ്പി�ലയ്ക്ക് �പ�ട്ട�ന്നാരു �ചാദ്യ�മടു�ത്തറി

ഞ്ഞു:

‘അങ്ങ്ഈശ്വര�ന കണ്ടിട്ടു�ണ്ടാ?

അമ്പരപ്പിക്കുന്നഒരു�ചാദ്യം!

പരമഹംസൻശാന്തനായി മറുപടിപറഞ്ഞു:

‘ഉവ്വ്: ഞാൻനി�ന്നകാണുന്നതു�പാ�ലത�ന്നഈശ്വര�നയുംകാണുന്നു-കൂടുതൽ

സ്ഫുടത�യാടുകൂടി. ഈശ്വര�ന കാണാം; സാക്ഷാത്കരിക്കാം. പ�ക്ഷ, ഇ�തല്ലാം

ആർക്കു�വണം? ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും സ്വത്തുക്കൾക്കും �വണ്ടി ആളുകൾ എത്ര

�ക്ലശിക്കുന്നു, എത്ര കരയുന്നു? ഈശ്വരദർശനത്തിനു�വണ്ടി നിഷ്കളങ്കമായി കണ്ണു

നീർ �ചാരിഞ്ഞാൽഈശ്വര�ന കാണാം.’
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ഈമറുപടിവി�വകാനന്ദ�ന്റഹൃദയത്തിൽ�ചന്നുതറച്ചു. പി�ന്നഅധികംതാമസ

മുണ്ടായില്ല. അ�ദ്ദഹം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ�ന്റ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ. ക്രി

സ്ത്വബ്ദം 1881 ലാണിതുണ്ടായത്.

1857 �ല സായുധകലാപത്തിനു�ശഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വിവിധ

മതാനുയായികളായ ജനവിഭാഗങ്ങ�ള ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്താനും അവർക്കിടയിലു

ള്ള മതപരമായ മത്സരങ്ങ�ള ആളിക്കത്തിക്കാനും �ബാധപൂർവ്വം പരിശ്രമിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ആ കാലത്താണ് ‘എല്ലാമതങ്ങളും ഒ�ര

വൃക്ഷത്തി�ന്റ ശാഖകളാണ് ’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള �യാജിപ്പിക്കാ

നുതകുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രവുമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മു�ന്നാട്ടു വന്നത്. അ�ദ്ദഹം പറ

ഞ്ഞു:

മതത്തി�ന്റ �പരിൽ എല്ലാവരും വഴക്കടിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ഹിന്ദു

ക്കൾ, മുസൽമാൻമാർ,ബ്രാഹ്മണർ,ശാക്തൻമാർ,�വഷ്ണവൻമാർ,�ശവൻമാർ-

എല്ലാവരുംപരസ്പരംവഴക്കടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവ�രാരിക്കലുംആ�ലാ

ചിക്കുന്നില്ല, കൃഷ്ണൻ എന്നുവിളിക്ക�പ്പടുന്നവൻ ത�ന്നയാണ് ശിവൻ എന്ന; മൂലശ

ക്തിയും �യശുവും അല്ലാഹും എല്ലാം അവൻ ത�ന്നയാ�ണന്ന്; ഒ�ര രാമൻആയി

രം �പരുക�ളാടുകൂടിയവനാ�ണന്ന്.’

എഴുത്തും വായനയുമറിയാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃ

ഷ്ണൻ. എങ്കിലുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റനിഷ്കളങ്കതയുംതാത്വികമായ ഉൾക്കാഴ്ചയും ഒട്ടനവ

ധി ബുദ്ധിജീവിക�ള ദക്ഷി�ണശ്വര�ത്തയ്ക്കാകർഷിച്ചു. �കശവചന്ദ്ര�സന്നി�ന�പ്പാ

ലുള്ള പണ്ഡിതൻമാരും ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി, ഗിരീശ് ചന്ദ്ര�ഘാഷ് തുടങ്ങിയ സാ

ഹിത്യനായകൻമാരുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആരാധകൻമാരായിത്തീർന്നു. വി�വകാന

ന്ദൻവിവരിക്കുന്നു:

‘ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായസംഗതി അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾനട

ത്തിയത് പാശ്ചാത്യചിന്തകൾ �കാണ്ടുനിറഞ്ഞഒരുനഗരത്തി�ന്റ �താട്ടടുത്തായി

രുന്നു�വന്നതാണ്. പാശ്ചാത്യാശയങ്ങളു�ട പിന്നാ�ല ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു പാഞ്ഞു�കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നതുംഇന്ത്യയി�ല മ�റ്റ�താരുനഗര�ത്തക്കാളും പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്ക

�പ്പട്ടതുമായ ഒരു നഗരമായിരുന്നു അത്. അവി�ട യാ�താരു പുസ്തകവായനയും

കൂടാ�തഅ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചു; മഹാനായഈബുദ്ധിശാലി ത�ന്റ �പ�രഴുതാൻ �പാ

ലും പഠിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മു�ട സർവ്വകലാശാലകളി�ല ഏറ്റവുമധികം പ്ര

ഗത്ഭരായഗ്രാജു�വറ്റുകൾ �പാലുംഅ�ദ്ദഹത്തിൽഗംഭീരനായ ഒരുബുദ്ധിജീവി�യ

യാണ് ദർശിച്ചത്.’

2 രാമകൃഷ്ണ�ന്റ ശിഷ്യൻ

വി�വകാനന്ദൻ ത�ന്നയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു. �കാ�ള

ജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. �കാ�ളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തുത

�ന്നഅ�ദ്ദഹംആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളിലും �ലാകചരിത്രത്തിലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും

ആസാമാന്യമായപാണ്ഡിത്യം �നടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �ലാകമുതലാളിത്തം വളരുക

യും ഒരു �ലാകമാർക്കറ്റ് പടർന്നുപിടിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തം ആവിർഭവി

ക്കുകയും �ചയ്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റതായ നവീനാശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത വള�രയധികം ആകർഷിച്ചു. ഫ്രി

ഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ �നതാവായ �റാബസ്പിയ�റഅ�ദ്ദഹംആരാധിച്ചു. �ന�പ്പാളിയ

�ന ബഹുമാനിച്ചു. �കാളമ്പിയയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര�ത്തഅഭിനന്ദിച്ചു. അ�ദ്ദഹ
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ത്തി�ന്റ �ലാകവീക്ഷണഗതി വിശാലമായിരുന്നു. �ലാകത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗ�മന്ന

നിലയ്ക്കുമാത്ര�മഇന്ത്യയ്ക്കുപു�രാഗതിയുണ്ടാവുഎന്നും �ലാകത്തി�ന്റഒഴുക്കി�നാത്ത്

ഇന്ത്യയും മു�ന്നാട്ടു �പാ�കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അ�ദ്ദഹം

പറയുന്നു:

‘�ലാകം മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് അനുഗമിക്കാ�ത യാ�താരു പു�രാഗതിയും സാദ്ധ്യമല്ല.

യാ�താരു പ്രശ്നത്തിനും വംശീയ�മാ �ദശീയ�മാ ഇടുങ്ങിയ�താ ആയ അടിസ്ഥാ

നത്തിൽ പരിഹാരം ക�ണ്ടത്തുകസാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന് ദിവസം�താറും ഏ�റ�യ�റ വ്യ

ക്തമായി വരികയാണ്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ�ന്റ ശിഷ്യത്വം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതത്തിന് പുതി�യാരു അർത്ഥ

വും പുതി�യാരു �ചതന്യവും നൽകി. മാഹാത്മ്യത്തി�ന്റ �കാടുമുടിയി�ലക്ക്

കയറി�പ്പാകാനാവശ്യമായ കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും അ�ദ്ദഹത്തിനു ലഭി

ച്ചു.

1886-ൽശ്രീരാമകൃഷ്ണൻചരമംപ്രാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസ�ന്ദശംനാടുനീ�ള

പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങ�ള സഹായിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ

�ത്താടുകൂടി സ്വാമിവി�വകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണമഠം എ�ന്നാരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു.

മഠത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ രാമകൃഷ്ണ�ന്റ നിരവധി ശിഷ്യൻമാർ സജീവമായി ജന

�സവനമാരംഭിച്ചു.

3 ഈശ്വരനിൽനിന്ന് മനുഷ്യനി�ലക്ക്

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു�കാല്ല�ത്താളം കാലം ഭി

ക്ഷയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചു �കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയു�ട

നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ത്യയു�ട നാനാത്വത്തിലുള്ളഐക്യം എത്ര

മഹത്തരമാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സഞ്ചാരം അ�ദ്ദഹ�ത്ത സഹായിച്ചു.

ജനങ്ങളു�ട ശക്തി�യയും ദൗർബല്യ�ത്തയും �നരിട്ടുകാണാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു

സാധിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾഅജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാ

സങ്ങളിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാ�ണന്നും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം �കാണ്ടും ഉയർന്ന വർഗ്ഗ

ക്കാരു�ട മർദ്ദനങ്ങൾ �കാണ്ടും അവരു�ട വ്യക്തിത്വം തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും,

അ�ദ്ദഹത്തിനു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക്ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയുംഅവ

�ര ഉദ്ധരിക്കുകയും �ചയ്യാ�ത രാജ്യത്തിനു ഭാവിയി�ല്ലന്ന്അ�ദ്ദഹത്തിനു �ബാദ്ധ്യ

മായി. ജനങ്ങളു�ട പട്ടിണി മാറ്റുക, അവരു�ട മാന്ദ്യവും ദൗർബല്യങ്ങളും തീർക്കുക,

സ്വന്തം കാലിൻ�മൽ നിൽക്കാൻഅവ�ര പ്രാപ്തരാക്കുക—ഇതു�ചയ്യാത്ത മതം

�കാണ്ട് എന്തു പ്ര�യാജനമാണ് എന്ന�ദ്ദഹം സ്വയം �ചാദിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മതമല്ല,

ഭക്ഷണമാണ് കൂടുതൽഅത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്എന്ന�ദ്ദഹംപ്രഖ്യാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റത�ന്നവാക്കുകളിൽ,

‘അവർ ന�മ്മാടു ഭക്ഷണം �ചാദിക്കുന്നു; പ�ക്ഷ, നമ്മളവർക്ക് കല്ലാ�ണറിഞ്ഞു

�കാടുക്കുന്നത്. പട്ടിണികിടക്കുന്ന ഒരു ജനതയു�ട �നർക്ക് മതം നീട്ടിക്കാണിക്കു

ന്നത് അവ�ര അപമാനിക്കലാണ്. പട്ടിണിക്കാര�ന മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാ

�നാരുങ്ങുന്നത് അവ�നാരപമാനമാണ്.’

അവിശ്വാസികളു�ടആത്മവി�ന രക്ഷിക്കാൻപാടു�പടുന്ന മിഷനറിമാ�രാട് അ�ദ്ദ

ഹം �ചാദിച്ചു:
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‘നിങ്ങൾഅവരു�ട ശരീരങ്ങ�ള പട്ടിണിയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത�ത

ന്തു�കാണ്ടാണ്?’

ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ പ്രചരിച്ച എല്ലാത്തരം ദൗർബല്യങ്ങ�ളയും അന്ധവിശ്വാസ

ങ്ങ�ളയും ജാതി�മധാവിത്വ�ത്തയും �താട്ടുകൂടായ്ക, തീണ്ടിക്കൂടായ്ക തുടങ്ങിയഅനാ

ചാരങ്ങ�ളയുംഅ�ദ്ദഹംകഠിനമായിഎതിർത്തു. അ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞു:

‘നിങ്ങൾഅന്ധവിശ്വാസികളായ വങ്കൻമാരാവുക�യന്നതി�നക്കാൾ നിങ്ങളി�ലാ

�രാരുത്തരും �കാടിയ നിരീശ്വരനായി കാണുകയാ�ണനിക്ക് കൂടുതലിഷ്ടം. എന്തു

�കാ�ണ്ടന്നാൽ, നിരീശ്വരവാദി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ�ന�ക്കാ�ണ്ട�ന്തങ്കിലും

സാധിക്കാം. �ന�ര മറിച്ച്, അന്ധവിശ്വാസം കടന്നു വരു�മ്പാൾ തല�ച്ചാറു നശിച്ചു

കഴിഞ്ഞു; മസ്തിഷ്കം മരവിക്കുകയാണ്; അ�ധാഗതി ജീവ�ന പിടികൂടി�പ്പായി.’

ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനാണ് അ�ദ്ദഹം ഇടവിടാ�ത പരിശ്രമിച്ച

ത്. ദുർബ്ബലനാവരുത്, ശക്തനാവുക; ഭീരുവാകരുത്, ധീരനായിരിക്കുക—ഇതായി

രുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആഹ്വാനം.

യാ�താന്നിനും തടുക്കുവാൻ വയ്യാത്തതും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ രഹസ്യങ്ങളി�ല

യ്ക്കും നിഗൂഢതകളി�ലയ്ക്കും തുളഞ്ഞു�ചല്ലാൻത്രാണിയുള്ളതും ഏതുവിധത്തിലും സമു

ദ്രത്തി�ന്റഅടിത്തട്ടി�ലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ചല്ലുകയും മരണ�ത്തഅഭിമുഖമായി എതിരിടുക

യും �ചയ്യണ�മന്നു വന്നാൽക്കൂടി — �സാ�ദ്ദശ്യം നിറ�വറ്റുന്നതുമായ മഹത്തായ

ഇച്ഛാശക്തികൾ, ഇരുമ്പു�പാല�ത്തമാംസ�പശികൾ, ഉരുക്കു�പാല�ത്തനാഡീ

ഞരമ്പുകൾ—ഇവയാണ്നമ്മു�ടനാടിന് ഇ�പ്പാൾആവശ്യം.’

ഭിക്ഷാം�ദഹിയായി ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

ജനങ്ങളു�ട ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിക്ക് ത�ന്റ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽഉന്നതമായഒരുസ്ഥാ

നംനൽകണ�മന്ന്അ�ദ്ദഹംതീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീ�ടഴുതിയ ഒരുകത്തിൽഅ�ദ്ദ

ഹംവ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി:

‘കന്യാകുമാരിയിൽ, കന്യാകുമാരി മാതാവി�ന്റ �ക്ഷത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട അറ്റത്തു

ള്ളആ പാറക്കല്ലിൻ�മൽ ഇരുന്നു�കാണ്ട് ഞാൻ ഒരു പരിപാടി�യപ്പറ്റി ആ�ലാ

ചിച്ചു. പ�ലടത്തും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു�കാണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പി

ച്ചു�കാടുക്കുന്ന സന്യാസികളായ നമ്മൾ വള�രയധികം �പരുണ്ട് — ഇത് തനി

ഭ്രാന്താണ്. നമ്മു�ട ഗുരു�ദവൻ ന�മ്മാടു പറയാറുണ്ടായിരുന്നി�ല്ല, ‘ഒഴിഞ്ഞവയർ

മതത്തിനു പറ്റിയതല്ല’ എന്ന്? ദരിദ്രൻമാരായഈജനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളു�ടതായ ജീ

വിതം നയിക്കുന്നത് അജ്ഞത �കാണ്ടുമാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നൻമ �ചയ്യാൻ

ദൃഢനിശ്ചയം �ചയ്തിട്ടുള്ളനിസ്വാർത്ഥൻമാരായ ചിലസന്യാസിമാർ ഗ്രാമം�താറും

ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ഭൂപടങ്ങളും, ക്യാമറകളും, �ഗ്ലാബുകളും അതു�പാലുള്ള മറ്റുപകരണ

ങ്ങളും ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടും പ്രസംഗങ്ങൾ വഴിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം

നൽകുകയും ചണ്ഡാളർ വ�രയുള്ള എല്ലാവരു�ടയും സ്ഥിതി നന്നാക്കാൻ പലവ

ഴിക്കും പരിശ്രമിക്കുകയും �ചയ്താ�ലന്താണു തര�ക്കട്? കാലക്രമത്തിലതു നല്ല

ഫലമുളവാക്കി�ല്ല? ഒരു രാഷ്ട്ര�മന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മു�ട വ്യക്തിത്വ�ത്ത കള

ഞ്ഞുകുളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയി�ല എല്ലാകുഴപ്പങ്ങൾക്കും അതാണുകാരണം. നശി

ച്ചു�പായ വ്യക്തിത്വ�ത്ത രാഷ്ട്രത്തിനു മടക്കി�ക്കാടുക്കുകയും ജനസാമാന്യ�ത്ത

ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവരികയും �ച�യ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.’

�ലാകത്തിൽ നിന്നകന്ന് ആത്മാവി�ന്റ പുറം�താടി�ലയ്ക്ക് ഉൾവലിയാൻ �നാക്കു

ന്ന മിസ്റ്റിസിസം തുടങ്ങിയആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്താഗതിക�ളഅ�ദ്ദഹംആ�ക്ഷപിച്ചു.

മനുഷ്യനായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റമതത്തി�ല �കന്ദ്രബിന്ദു.
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‘നമുക്ക് നമ്മിൽത�ന്നയുള്ള വിശ്വാസവും �ദശീയമായ ഒരാത്മാഭിമാനവും, പാവ

ങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും അവ�ര അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കാനും അങ്ങ�ന നമ്മു�ട

ചുറ്റുപാടുമുള്ളകഷ്ടപ്പാടുക�ള ദുരീകരിക്കാനുമുള്ളശക്തി, ഇ�തല്ലാം നമുക്കുണ്ടാക്കി

ത്തരുന്ന ഒരു മതമാണ് നമുക്കു�വണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് �ദവ�ത്ത കാണണ�മന്നു

�ണ്ടങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന �സവിക്കുക!’

ഇപ്രകാരം �ദവ�ത്ത അ�ന്വഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുറ�പ്പട്ട സ്വാമിവി�വകാ

നന്ദൻ അവസാനം മനുഷ്യനിലാണ് �ച�ന്നത്തിയത് ! മനുഷ്യനിൽ ഈശ്വര�ന

ദർശിക്കാനാണ് അ�ദ്ദഹം ജനങ്ങ�ളാടാവശ്യ�പ്പട്ടത്. പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്ത് യാ

�താരു �ദവവുമില്ല, പ്രപഞ്ചം ത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം, എന്ന�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറ

ഞ്ഞു:

‘ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചബാഹ്യനായ ഒരീശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതല്ല; പുറ�മ

നിൽക്കുന്ന ഒരതി�മധാവിയു�ട കർമവുമല്ല. അതു സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്വയം

വിലയം പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്യുന്നഏക�കവലസത്തയാണ്, ബ്രഹ്മമാണ്.’

4 വി�വകാനന്ദ�ന്റഅ�ദ്വതം

എന്നിട്ടും താ�നാരു�ദവവിശ്വാസിയാണ്എന്ന�ദ്ദഹംസ്വയം വിശ്വസിച്ചു! �ദവ

വിശ്വാസി മാത്രമല്ല, മതവിശ്വാസിയും! ഹിന്ദുമത�ത്തപ്പറ്റിയാണ് അ�ദ്ദഹം എഴുതു

കയുംപ്രസംഗിക്കുകയും�ചയ്തത്.

താ�നാരു �വദാന്തിയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പലവുരു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘�സാ

ഹം’, ‘തത്വമസി’ മുതലായ ഉപനിഷദ് വാക്യങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത വള�രയധികം

ആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയുണ്ടായി. �വദാന്തത്തി�ല അ�ദ്വതവാദ�ത്താടായിരു

ന്നു അ�ദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ അഭിനി�വശം. എന്നാൽ, ശങ്കരാചാര്യരു�ട അ�ദ്വ

തവാദം വി�വകാനന്ദ�ന്റ �കയി�ലത്തിയ�പ്പാൾ അതി�ന്റ രൂപമാ�ക മാറി.

ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതം നിശ്ചലമാണ്,നിത്യവും സ്ഥിരവുമാണ്. വി�വകാനന്ദ�ന്റ

അ�ദ്വതതത്തിൽ �ചതന്യവും ചലനാത്മകതയും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്നു. ‘ചലന

മാണ് ജീവ�ന്റ അടയാളം’ എന്ന�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശങ്കര�ന്റ ഏറ്റവും രൂക്ഷ

മായ എതിർപ്പിനു പാത്രമായത് ക്ഷണികവാദിയായ ബുദ്ധനാണ്. എന്നാൽ,

അ�ത ബുദ്ധ�ന ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായിട്ടാണ് വി�വകാനന്ദൻ കണക്കാക്കി

യത്. ശങ്കരൻ �വദാന്ത�ത്ത അ�ദ്വതത്തി�ലാതുക്കിനിർത്തി�ക്കാണ്ട് മ�റ്റ

ല്ലാത്തരം തത്വചിന്തക�ളയും എതിർത്തു. വി�വകാനന്ദനാക�ട്ട, ഇന്ത്യയു�ട

എല്ലാ തത്വചിന്തക�ളയും സമവായീകരിക്കാനും കൂട്ടിയിണക്കാനുമാണ് പരിശ്ര

മിച്ചത്. ശങ്കര�ന്റ �വദാന്തം ആദ്ധ്യാത്മികതയു�ട പുറം�താടി�ലക്ക് ഉൾവലി

യലാണ്; വി�വകാനന്ദ�ന്റത് പ്രപഞ്ച�ത്താളം വലുതാവലാണ്. മനുഷ്യ�ലാക

�ത്ത മുഴുവൻ സ്വന്തം ആത്മാവായി കാണണ�മന്നും ആ നിലയ്ക്കു �പരുമാറണ

�മന്നും ശാസിക്കുകയും മനുഷ്യ�ന്റ ഉൽകൃഷ്ടത�യ ആരാധിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

�വദാന്തമാണത്. ‘പ്രാ�യാഗിക �വദാന്തം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അ�ദ്ദഹം എഴു

തി:

‘സ്വർഗ�മാ നരക�മാ ഉണ്ടായാ�ലന്ത്, ഇല്ലാതിരുന്നാ�ലന്ത്; ആത്മാവു�ണ്ടങ്കി

�ലന്ത്, ഇ�ല്ലങ്കി�ലന്ത്? മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ഉ�ണ്ടാ ഇല്ല�യാ എന്നറിഞ്ഞി

�ട്ടന്തു�വണം? �ലാകമിതാകിടക്കുന്നു. അത് കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞതാണുതാനും.

ബുദ്ധൻ �ചയ്തതു�പാ�ല �ലാകത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ചല്ലുകയും ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
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ലഘൂകരിക്കാൻ സമരം നടത്തുകയും �ചയ്യുക. അ�ല്ലങ്കിൽ ആ പരിശ്രമത്തിൽ

മരിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങ�ളത്ത�ന്ന മറക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യമായി പഠിക്കാനു

ള്ളപാഠം. നിങ്ങൾ�ദവ വിശ്വാസിയായാലും ശരി, നിരീശ്വരവാദിയായാലും ശരി;

സംശയവാദിയായാലും �കാള്ളാം, �വദാന്തിയായാലും �കാള്ളാം; ക്രിസ്ത്യാനിയാ

യാലും ശരി മുഹമ്മദീയനായാലും ശരി; എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന ഒ�ര�യാരു

പാഠം സങ്കുചിതമായ ‘അഹന്ത�യ’ നശിപ്പിക്കുകയും യഥാർത്ഥമായ വ്യക്തിത്വ

�ത്ത �കട്ടിപ്പടുക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതാണ്.’

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയു�ട മതപരവും ദാർശനികവുമായ �വരുറവകളിൽ നി

ന്ന് മഹത്തായ ഒരുആത്മീയപ്രവാഹ�ത്തതുറന്നുവിട്ടു�കാണ്ട്ആധുനികജീവിത

ത്തി�ല മാലിന്യങ്ങ�ളയും ദൗർബല്യങ്ങ�ളയുംകഴുകിക്കളയാനുംഅങ്ങ�നമനുഷ്യ

ത്വത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്ത �വളി�പ്പടുത്തുവാനുമാണ് വി�വകാനന്ദൻ പരിശ്രമിച്ച

ത്.

ഇന്ത്യയിൽ വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയു�ട എന്നുവച്ചാൽ അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയു

�ട, അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനരീതി വളരാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തി

ലാണ് ബാദരായണൻആദ്യമായി ത�ന്റ �വദാന്തസൂത്രങ്ങ�ളരൂപവൽക്കരിച്ചത്.

ശങ്കരാചാര്യർ ആ �വദാന്തസൂത്രങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതിക്കു �യാജിച്ച

ഒരു ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കി.അ�ത �വദാന്ത�ത്ത ആധുനിക മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനരീ

തിക്കു �യാജിച്ച വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയുമാണ് വി�വകാന

ന്ദൻ�ചയ്തത്.

ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ‘ഇന്ത്യ�യ ക�ണ്ടത്തൽ’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തി�ലഴുതു

ന്നു:

‘ഭൂതകാലത്തിൽഅടിയുറച്ചുനിൽക്കുകയുംഇന്ത്യയു�ടപാരമ്പര്യത്തിൽഅഭിമാനം

തുളുമ്പുകയും �ചയ്യുന്നു�വങ്കിലും, വി�വകാനന്ദൻ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങ�ളസമീപിക്കുന്നി

ടത്ത് ഒരു ആധുനികനും ഇന്ത്യയു�ട ഭൂതവർത്തമാനങ്ങ�ള ഇണക്കിനിർത്തുന്ന

ഒരുപാലവുമാകുന്നു. അ�ദ്ദഹംബംഗാളിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒ�രാന്നാന്തരം വാഗ്മി

യാണ്. മ�നാഹരമായ ബംഗാളി ഗദ്യവും പദ്യവുംരചിക്കുന്നഎഴുത്തുകാരനുമാണ്.

ആകാരം �കാണ്ട് ഒരുൽകൃഷ്ട മനുഷ്യൻ, പ്രഢൻ . നല്ല ത�ന്റടവും അന്തസ്സും നിറ

ഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ത�ന്നയുംത�ന്റസ്വ�ദശ�ത്തയുംകുറിച്ച്അ�ശഷംചഞ്ചലിപ്പില്ല.

അ�തസമയത്ത് �തജസ്വിയായ ഒരു പ്രസ്ഫുരൽ �ചതന്യവും ഇന്ത്യ�യ മു�ന്നാട്ടു

നയിക്കുവാനുള്ള അത്യന്താഭിനി�വശവും തുള്ളിത്തുളുമ്പി നിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഉശിരുമങ്ങി ചുണ�കട്ടു�പായ �ഹന്ദവമനസ്സിന് ഒരു �ചതന്യസന്ദായകമായ

ഔഷധം �പാ�ലഅ�ദ്ദഹം വന്നണഞ്ഞു. അതിന്ആത്മവിശ്വാസവുംഅതീതകാ

ലങ്ങളിൽഅടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ ചില �വരുകളും നൽകി.’

5 �സാഷ്യലിസത്തി�ലയ്ക്ക്

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

�നട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതി�ന്റ പിന്തിരിപ്പൻ സ്വഭാവങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ

വ്യക്തമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വി�വകാനന്ദ�ന്റ ആശയങ്ങ

ളിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കി. 1893-ൽ ചിക്കാ�ഗായിൽവച്ച് കൂടിയ സർവ്വ

മത മഹാസ�മ്മളനത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട പ്രതിനിധിയായി പങ്കു�കാള്ളാൻ �വ

ണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി അ�ദ്ദഹം അ�മരിക്ക സന്ദർശിച്ചത്. അ�മരിക്കയു�ട
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ആധുനികത അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിച്ചു. ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ ജൻമഭൂമി’ എന്നാ

ണ�ദ്ദഹം ആ രാജ്യ�ത്ത സം�ബാധന �ചയ്തത്. ഇന്ത്യയു�ട ആത്മീയ സം

സ്കാര�ത്തയും അ�മരിക്കയു�ട ഭൗതികസംസ്കാര�ത്തയും കൂട്ടിയിണ�ക്കണ്ടതാ

വശ്യമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. എന്നാൽ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനു�ശ

ഷം വീണ്ടും അ�മരിക്ക സന്ദർശിച്ച�പ്പാൾ സ്ഥിതി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അ�മ

രിക്കയു�ട �ഡാളർ �മധാവിത്വം അ�ദ്ദഹ�ത്ത ക്ഷുഭിതനാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

അ�മരിക്കയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ഭാവിമനുഷ്യന് �മാചനം �നടാൻകഴിയു

�മന്ന് കരുതിയത് വ്യാ�മാഹമായി�പ്പായി എന്ന�ദ്ദഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപി

ച്ചു.

യൂ�റാപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളു�ട സാമ്രാജ്യദാഹം അ�ദ്ദഹ�ത്ത വള�രയധികം �വ

ദനിപ്പിച്ചു. നാലുഭാഗത്തുനിന്നും യുദ്ധത്തി�ന്റ ഗന്ധമാണ് ഉയർന്നു �കാണ്ടിരിക്കു

ന്നത് എന്നും യൂ�റാപ്പാ�ക ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാ�ണന്നും

അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. യൂ�റാപ്പിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റ ദുഷ്ടതകളും ബീഭത്സതകളും കണ്ടു മനസുമടുത്ത പുതിയ വിപ്ലവാശയ

ങ്ങളിൽആകൃഷ്ടരായി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ച് അ�ദ്ദഹം റഷ്യൻ വിപ്ലവകാരിയായ �ക്രാ

�പാട്കിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യൂ�റാപ്യൻ �സാഷ്യലിസം അ�ദ്ദഹത്തിൽ

വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തി. ഗിരിജാശങ്കർറായ് ചൗധരി എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ

‘വി�വകാനന്ദനും പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ബംഗാളും’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തക

ത്തിൽ വി�വകാനന്ദ�ന്റ ദീർഘദർശിത്വം നിറഞ്ഞഈ പ്രസ്താവന�യ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നു:

‘ശൂദ്രത്വ�ത്താ�ടാപ്പം ശൂദ്രനു പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും. ശൂദ്രതായ

ധർമ്മകർമ്മങ്ങ�ളാ�ടാപ്പംഎല്ലായിടത്തുംശൂദ്രൻമാർസമുദായത്തിൽഏകാധിപ

ത്യം സ്ഥാപിക്കും. അതി�ന്റ പ്രാരംഭങ്ങളാണ് പാശ്ചാത്യ�ലാകത്തിൽ �മ�ല്ല�മ

�ല്ല ഉദിച്ചുയർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതി�ന്റ ഫലാഫലങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് എല്ലാവ

രും വ്യാകുലരാണ് ! ഈ വിപ്ലവത്തി�ന്റ �കാടിയടയാളങ്ങളാണ് �സാഷ്യലിസം,

അനാർക്കിസം, നിഹിലിസം മുതലായസമ്പ്രദായങ്ങൾ.’

വി�വകാനന്ദൻ ശൂദ്രൻമാ�രന്നുവിളിച്ചത് ഒരു പ്ര�ത്യകജാതി�യയല്ല, അദ്ധ്വാനി

ക്കുന്നജനങ്ങ�ളയാണ്,എന്ന്ഇവി�ടഎടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്.

അ�ദ്ദഹംപി�ന്നയുംഎഴുതി:

‘ഞാ�നാരു �സാഷ്യലിസ്റ്റായത്, അത് കുറ്റമറ്റ, പൂർണ്ണമായ, വ്യവസ്ഥയായതു�കാ

ണ്ടല്ല. അപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതി�നക്കാൾ �മച്ചമാണ�ല്ലാ ഒരപ്പത്തി�ന്റ പാതി.

മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരീക്ഷിക്ക�പ്പടുകയും അവയ്ക്കു �പാരായ്മകളു�ണ്ടന്നുകാണുക

യും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇ�താന്നു പരീക്ഷിച്ചു�നാക്കുക-മ�റ്റാന്നിനുമ�ല്ലങ്കിൽ

അതി�ന്റ പുതുമയ്ക്കു �വണ്ടി�യങ്കിലും.’

ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങി�യത്തിയ�ശഷം സാധാരണജനങ്ങളിലുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

വിശ്വാസംപതിന്മടങ്ങുവർദ്ധിച്ചു. അ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞു:

‘ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഒ�രാറ്റ ആശാ�കന്ദ്രം സാമാന്യജനങ്ങളാണ്. ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർ

കായികമായും ധാർമ്മികമായും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.’

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1902-ൽ, ത�ന്റ 39-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അ�ദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ച സമ

യത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ �താഴിലാളി സംഘടനക�ളാ, �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാന�മാ
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ശക്തി�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. �താഴിലാളി വർഗ്ഗംആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞി�ട്ട ഉണ്ടാ

യിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും ക്രാന്തദർശിയായ അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ

യി:

�താഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തി നിർത്തുകയാ�ണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം, തു

ണി മുതലായത് കിട്ടുന്നതും നിൽക്കും. എന്നിട്ടും നിങ്ങളവ�ര താണവർഗ്ഗക്കാരായി

കണക്കാക്കുകയും നിങ്ങളു�ട സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിൽ അഭിമാനം �കാള്ളുകയും

�ചയ്യുന്നു! ജീവിതം നിലനിർത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽ �കട്ടുപിണഞ്ഞതു

�കാണ്ട്ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ അവർക്ക് സന്ദർഭം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്ര കാലവും

അവർ മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ നയിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ട്, ഒ�ര മട്ടിൽ, യന്ത്രങ്ങ�ള�പ്പാ

�ല പ്രവർത്തിച്ചു�പാന്നു. അഭ്യസ്തവിദ്യരു�ട സമർത്ഥമായ വിഭാഗം അവരു�ട

അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം എടുത്തു�കാണ്ടു�പാന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും

ഇതാണുണ്ടായത്. എന്നാൽകാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്നവർഗ്ഗക്കാർ�പാ

തുവിൽഇക്കാര്യ�ത്തപ്പറ്റി �ബാധമുള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതി�നതി

രായി, തങ്ങളു�ട ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ പിടി�ച്ചടുക്കുന്നതിനു�വണ്ടി, അവർ

ഒ�രക്യമുന്നണി രൂപവൽക്കരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാർക്ക്

ഇനി �മലിൽഎത്രത�ന്നശ്രമിച്ചാലും താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാ�രഅടിച്ചമർത്താൻസാധി

ക്കുകയില്ല; ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാരു�ട �ക്ഷമം കിടക്കുന്നത് താഴ്ന്നവർഗ്ഗക്കാ�ര, അവ

രു�ട ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ �നരിടുന്നതിനു�വണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിലാ

ണ്.’

എത്ര ശരി! �
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സ്വാമിവി�വകാനന്ദൻ �കരളത്തി�ല ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട ബീഭത്സത�യപ്പറ്റി ഒരി

ക്കലിങ്ങ�നപറയുകയുണ്ടായി:

‘മലബാർ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കണ്ടതി�നക്കാൾ വഷളായ മ�റ്റ�ന്തങ്കിലുംഈ �ലാ

കത്തിലു�ണ്ടാ? പാവ�പ്പട്ട പറയന് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ നടക്കുന്ന നിരത്തിലൂ

�ട നടക്കാൻ അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ അവൻ ത�ന്റ �പർ ഒരു വികൃതമായ ഇം

ഗ്ലീഷു�പരാക്കിമാറ്റിയാൽ എല്ലാം ശരിയായി. മുസ്ലീം �പരാക്കി മാറ്റിയാലും കുഴപ്പം

തീർന്നു. ഈ മലയാളിക�ളാ�ക്ക ഭ്രാന്തൻമാരാ�ണന്നുംഅവരു�ട വീടുക�ളല്ലാം

ഭ്രാന്താലയങ്ങളാ�ണന്നും തങ്ങളു�ട ഈ സ്വഭാവം മാറ്റുകയും കൂടുതൽ നന്നായി

കാര്യങ്ങൾമനസ്സിലാക്കുന്നതുവ�രഇന്ത്യയി�ല മറ്റുജനവിഭാഗങ്ങളാൽപുച്ഛ�ത്താ

ടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിക്ക�പ്പടുക എന്നുമല്ലാ�ത മ�റ്റ�ന്താരു നിഗമനത്തിലാണ് നി

ങ്ങ�ളത്തി�ച്ചരുക?’

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ മുതലാളി�ത്താല്പാദനരീതിക്കു

�യാജിച്ച �ദശീയന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ അലകൾ �കരളത്തിലും അടിക്കാൻ തുട

ങ്ങുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ജാതികളും ജാതിക്കുള്ളിലുള്ള ജാതികളും �താട്ടുകൂടായ്ക

യും തീണ്ടിക്കൂടായ്കയും മറ്റനവധി ആചാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിൽ

ആധുനികമായ �ദശീയ സംസ്കാരം തഴച്ചു വളരുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ജനങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ ഒരു തരം മരവിപ്പും നിശ്ചലതയും സ്തംഭനവും സൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

ഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളയുംഅവ�യഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നഅന്ധവിശ്വാസജ

ടിലമായഅനാചാരങ്ങ�ളയുംഎതിർക്കാ�തപുതിയഉൽപ്പാദനരീതിക്ക്തല�പാ

ക്കാൻ കഴിയുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഈസ്ഥിതി മാറ്റുക എന്നത് — ഭ്രാന്താലയ

�ത്ത, അനീതിക്കും അസമത്വത്തിനു�മതിരായി �പാരാടുന്ന �ദശാഭിമാനികളായ

ജനങ്ങളു�ട നാടാക്കിമാറ്റുക എന്നത് — ചരിത്രത്തി�ന്റ ആവശ്യമായിരുന്നു. ചരി

ത്രപരമായ ഈ കടമ നിറ�വറ്റാൻ �കരളത്തിനു �നതൃത്വവും പ്ര�ചാദനവും നൽ

കിയ മതപരിഷ്കർത്താക്കളിൽശ്രീനാരായണഗുരുവാണ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. �ക

രളത്തി�ല �ദശീയന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രതിനിധിയാണ�ദ്ദ

ഹം.

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1854-ൽ ദക്ഷിണ�കരളത്തി�ല �ചമ്പഴന്തി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ

ഒരീഴവഗൃഹത്തിലായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം ജനിച്ചത്. ഈഴവർ അക്കാലത്ത് ‘�താട്ടുകൂ
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ടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരു’ മായ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടിരു

ന്നത്. എങ്കിലും �ചറുപ്പത്തിൽ ത�ന്നസംസ്കൃതത്തിലും, തമിഴിലും, മലയാളത്തിലും

ഏ�റക്കു�റ �വദഗ്ദ്യം �നടാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. മതപരവും ദാർശനിക

പരവുമായ കാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നപലതരം പുസ്തകങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹം വാ

യിച്ചു പഠിച്ചു. അ�ദ്വതമാണ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. പ�ക്ഷ, സ്വന്തം

ആത്മാവി�ന്റ പുറം�താടിനുള്ളിൽ പതുങ്ങിക്കൂടാൻ അ�ദ്ദഹം തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. 1884-ൽ പിതാവു മരിച്ചതിനു�ശഷം സ്വഗൃഹമു�പക്ഷിച്ചു. രാജ്യത്തി�ന്റ പലഭാ

ഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുകയും ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതികൾ �നരിട്ടു കണ്ടുമനസ്സി

ലാക്കുകയും�ചയ്തു.

ഫ്യൂഡൽസങ്കുചിത തത്വങ്ങളു�ട ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുപുറത്തുകടന്നു�കാണ്ട് ശ്രീ

നാരായണഗുരു ‘ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരു �ദവം മനുഷ്യന് ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം

മുഴക്കി. �ദവത്തി�ന്റ കീഴിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സമൻമാരാ�ണന്നഈ പ്ര

ഖ്യാപനം ഫ്യൂഡൽസംസ്കാര�ത്ത തകർത്ത് മുതലാളി�ത്താല്പാദനരീതിക്കനു�യാ

ജ്യമായ �ദശീയസംസ്കാര�ത്ത വളർത്താനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു. അതു

�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം ബ്രാഹ്മണജന്മി�മധാവിക�ള അരിശം

�കാള്ളിച്ചത്.

പ�ക്ഷ, എതിർപ്പുക�ളാന്നും വകവയ്ക്കാ�ത ത�ന്റ ജീവിതത്തി�ന്റ പ്രധാന

ഭാഗം ജന്മി�മധാവിത്വത്തിനും അനാചാരങ്ങൾക്കുംഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കു�മതി

രായപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾക്കു�വണ്ടിഅ�ദ്ദഹംവിനി�യാഗിച്ചു.

1 ജാതിവ്യവസ്ഥ�യാടുള്ള �വല്ലുവിളി

ബംഗാളിൽ രാജാറാം �മാഹൻ �റായി �ചയ്ത�പാ�ല ശ്രീനാരായണഗുരു ബിം

ബാരാധന�യ എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും പ്രാകൃത�ദവ

ങ്ങ�ളയും �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് പുതിയ �ക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ�ദ്ദഹം

�ചയ്തത്. അക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണനു മാത്ര�മ �ക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശ

മുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഈശ്വരനും മനുഷ്യമിടയിലുള്ള ‘ഭൂ�ദവ’ നായിരുന്നു ബ്രാഹ്മ

ണൻ. ഏതു ജാതിയിൽ�പ്പട്ടവനും �ക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമു�ണ്ടന്ന് പ്ര

ഖ്യാപിച്ചു �കാണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്ഥാപിച്ച നൂ�റാളം �ക്ഷത്രങ്ങൾ, വാസ്തവ

ത്തിൽബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്താടും ജാതിവ്യവസ്ഥ�യാടുമുള്ള �വല്ലുവിളികളായി

രുന്നു.

കാടൻമാരു�ട കാലംമുതൽക്കു നടന്നുവന്ന പ്രകൃതിപൂജയും അപരിഷ്കൃതത്ത്വ

ത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ചുടലമാടൻ, പൂതത്താൻ, വങ്കാരമാടൻ,

മല്ലൻ, കരിങ്കാളി തുടങ്ങിയ മൂർത്തിക�ളആരാധിക്കലും �കരളീയസാമൂഹ്യജീവിത

ത്തി�ന്റ മുരടിച്ചയു�ടയും സ്തംഭനത്തിൻ�റയും പ്ര�ത്യകതകളായിരുന്നു. എന്നാൽ,

�കരളം ഒരു �ദശ�മന്ന നിലയ്ക്ക് മു�ന്നാട്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ, പ്രാകൃത �ദവ

ങ്ങൾക്കും കുല�ദവങ്ങൾക്കും ഗ്രാമ�ദവങ്ങൾക്കും പകരം �ദശീയ പ്രാധാന്യമു

ള്ള, എന്നുവച്ചാൽ �കരളത്തി�ലാട്ടുക്കും പ്രചാരമുള്ള, �പാതു �ദവങ്ങൾക്കു പ്രാ

ധാന്യം ലഭിച്ചു. പഴയ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങ�ള�യന്ന�പാ�ല പഴയ �ദവങ്ങ�ളയും

ശ്രീനാരായണഗുരു �വല്ലുവിളിച്ചു. ത�ന്റ �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ പഴയ �ദവങ്ങ�ളയല്ല

പുതിയ �ദവങ്ങ�ളയാണ് അ�ദ്ദഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്.കുട്ടിച്ചാത്തൻ, കരിങ്കാളി തുട

ങ്ങിയ പ്രാകൃത �ദവങ്ങൾ�ക്കതിരായ ഈ സമരം �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മു

�ന്നറ്റ�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ജാതി �മധാവിത്വത്തിനും കരിങ്കാളി കുട്ടിച്ചാത്തൻ
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മാർക്കു�മതിരായ സമരങ്ങൾ അന്ന�ത്ത �ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യ

ഘടകങ്ങളായിരുന്നു.

ജനങ്ങളു�ട വിശ്വാസങ്ങളു�ട നിലവാര�ത്ത കണക്കി�ലടുത്തു �കാണ്ട് പല

തരത്തിലുള്ള �ക്ഷത്രങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടത്. ചിലതിൽബിംബങ്ങളുണ്ടായിരു

ന്നു, ചിലതിൽബിംബങ്ങളില്ല. ചിലതിൽബിംബത്തിനുപകരം ഒരു കണ്ണാടി വയ്ക്കും.

ഒടുവിൽ �ക്ഷത്രനിർമ്മാണ�ത്തത്ത�ന്ന വള�ര�യാന്നും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാ�ത

യായി. 1917-ൽഈഴവസമുദായങ്ങൾക്കുനൽകിയ ഒരുസ�ന്ദശത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചതായികാണുന്നു:

‘ഇനി �ക്ഷത്രനിർമ്മാണ�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. �ക്ഷത്രത്തിൽ ജനങ്ങൾ

ക്ക് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അമ്പലം �കട്ടുവാൻ പണം �ചലവിടരുത്.

ദുർവ്യയമായി എന്ന് അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. കാലത്തിന് അത്രമാ

ത്രം മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, തൽക്കാലം �ക്ഷത്രം �വ�ണ്ടന്നു പറഞ്ഞാൽ

ജനങ്ങൾ �കൾക്കുകയില്ല. നിർബന്ധമാ�ണങ്കിൽ �ചറിയ �ക്ഷത്രം വച്ചു�കാള്ള

�ട്ട. പ്രധാന�ദവാലയം വിദ്യാലയമായിരിക്കണം. പണം പിരിച്ച് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ

�കട്ടുവാനാണ് ഉത്സാഹി�ക്കണ്ടത്. ശുചിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുവാൻ �ക്ഷത്രം �കാ

ള്ളാം. ജാതി�ഭദം കൂടാ�ത ഒരു �പാതു ആരാധനാസ്ഥല�ത്തങ്കിലും ജനങ്ങ�ള

ഒന്നിച്ചു�ചർക്കുവാൻ �ക്ഷത്രങ്ങൾ വഴി കഴിയു�മന്നു�താന്നിയിരുന്നു. അനുഭവം

�ന�രമറിച്ചാണ്. �ക്ഷത്രം ജാതിവ്യത്യാസ�ത്തഅധികമാക്കുന്നു. ഇനി ജനങ്ങൾ

ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം �കാടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അവർക്ക് അറിവുണ്ടാക�ട്ട. അതുത

�ന്നയാണ് അവ�ര നന്നാക്കുവാനുള്ള മരുന്ന്.’

2 ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റ പരിപാടികൾ

ശ്രീനാരായണഗുരുവി�ന്റ കടുത്ത പ്രഹരങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ

മുഖമായ പല മർമ്മങ്ങളിലും �ചന്നു�കാണ്ടു. പുതിയരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ

�ത്തയും സംസ്കാര�ത്തയും അ�ദ്ദഹം �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളു�ട അടിമത്ത

�ത്തയും തിരണ്ടുകുളിസദ്യ, താലി�കട്ടുകല്യാണം തുടങ്ങിയ അനാചാരപരമായ

ധൂർത്തുക�ളയും അ�ദ്ദഹം എതിർത്തു. പ്രാകൃതമായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങൾ

ക്കുപകരം ആധുനികയുഗത്തിനു �യാജിച്ച വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങ�ളർ�പ്പടുത്തു

വാൻ അ�ദ്ദഹം ആഹ്വാനം �ചയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് 1908-ൽ അ�ദ്ദഹം എഴു

തി: ‘ഏകകാലത്തിൽ ഒരുത്തന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും ഒരുത്തിക്ക് ഒന്നില

ധികം ഭർത്താക്കൻമാരും ഇ�പ്പാൾ ചില ദിക്കുകളിൽ കാണാനുണ്ട്. ഈ ഏർ

പ്പാട് �മലാൽ യ�ഥഷ്ടം നടപ്പാക്കാതിരിപ്പാൻ �വണ്ടത് ആ�ലാചിക്കണം.’ ഫ്യൂ

ഡൽ വിവാഹരീതികൾ മാത്രമല്ല, ഫ്യൂഡൽ സ്വത്തവകാശക്രമങ്ങളും മാറ്റണ�മ

ന്ന് അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. ‘സ്വജനങ്ങളിൽ മരുമക്കത്തായം അനുസരിക്കുന്ന

വരു�ട ഇടയിൽ ഒരുത്ത�ന്റ സ്വന്തസമ്പാദ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരംശത്തി�നങ്കിലും

അവൻ മുറപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയും മക്കളും അവകാശികളായിരിക്കാൻ

നിയമം �വണം.’ എന്ന�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട മുരട്ടിൽ

കത്തിവയ്ക്കുന്ന പന്തി�ഭാജനം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവ�യ അ�ദ്ദഹം �പ്രാ

ത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്വർ�വ്വാപരി പുതിയ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ വളർത്തണ�മന്ന്

അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വ്യവസായ

പ്രദർശനം �കരളത്തിൽ ആദ്യ�ത്തതായിരുന്നു എന്ന് പ്ര�ത്യകം പ്രസ്താവ്യമാ

ണ്.
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അഭ്യസ്തവിദ്യരും �ദശീയസംസ്കാരത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളുമായ �ഡാക്ടർമാർ,

വക്കീലൻമാർ, ജഡ്ജിമാർ മുതലായവരിൽ പലരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന

ശിഷ്യൻമാരായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ പിന്നണിജാതിക്കാരിൽ നിന്നാണ്, പ്ര�ത്യ

കിച്ചും ഈഴവരിൽനിന്നാണ്, അ�ദ്ദഹത്തിന് കൂടുതൽ ശിഷ്യൻമാരുണ്ടായത്.

�കരളത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഇതു സ്വാഭാവികമായിരുന്നുതാനും.

�ക്ഷത്രങ്ങൾ പണിയാനാവശ്യമായ പണവും ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റും പണക്കാരായ

ഈഴവപ്രമാണികളാണ് സംഭാവന �ചയ്തിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, പണക്കാർ മാത്രമ

ല്ല, അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആരാധിച്ചത്. കർഷക�താഴിലാളികൾ, �ചറുകിടകൃഷിക്കാർ

തുടങ്ങിയ സാധുക്കളും ആയിരക്കണക്കായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിന്നിൽ അണിനിര

ന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജാതി�ക്കാ സമുദാ

യത്തി�നാ മാത്രമല്ല, �കരളത്തി�ന്റ �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനാ�ക, പ്രാധാന്യമുള്ള

തായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് വിവിധ ജാതിയിൽ�പ്പട്ട പതിനായിരക്കണക്കിനു

ള്ള�ദശാഭിമാനികൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപിന്നിൽഅണിനിരന്നത്.

1928-ൽ അ�ദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ച�പ്പാൾ �കരളത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളി

ലും നടന്ന അനു�ശാചന�യാഗങ്ങളിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരും പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടാ

യി.

3 ബ്രഹ്മവിദ്യ

ശ്രീനാരായണഗുരുവി�ന്റ കാലത്തുത�ന്ന ഇന്ത്യയു�ട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി �വ

�റയും ചില മതപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായി. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

അവസാനകാലമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഭാരതധർമ്മമഹാമണ്ഡൽ, �ദവസമാജം, ബ്ര

ഹ്മവിദ്യാസംഘം മുതലായ പല മതപരിഷ്കരണ സംഘടനകളും ഉയർന്നുവന്നു.

അവയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് 1879-ൽ മദാം ബ്ലാവട്സ്കിയു

�ട �നതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടതും പിന്നീട് ആനിബസൻറി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടതുമായ ‘തി�യാസഫി’ (ബ്രഹ്മവിദ്യ)

യാണ്. 1847-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച ആനിബസൻറ് 1893 ലാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാ പ്ര

ചരണത്തിനു�വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. അതുമുതൽക്ക് 1933-ൽ മരണം പ്രാപി

ക്കുന്നതുവ�രയും ഇന്ത്യ�യ അവർ സ്വന്തം നാടായിക്കരുതി. ജാതിമത�ഭദമ�ന്യ

യുള്ള മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യം പ്രചരിപ്പിക്കൂ എന്നതായിരുന്നു ബ്രഹ്മവിദ്യക്കാരു�ട

പ്രഖ്യാപി�താ�ദ്ദശ്യം. എന്നാൽ ആർഷസംസ്കാരവും ഹിന്ദുമതവുമാണ് അവ�ര

കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്. ഹിന്ദുമതത്തി�ല പുനർജൻമവാദം മുതലായ സിദ്ധാ

ന്തങ്ങളിൽ�പ്പാലും അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഈ മതപ്രചര

ണത്തിലൂ�ട ഇന്ത്യക്കാരു�ട �ദശീയ�ബാധം വളർത്താനും ഇന്ത്യയു�ട ആദർ

ശങ്ങളിലടിയുറച്ച പുതി�യാരു വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണവർ പരിശ്ര

മിച്ചത്. ആനിബസൻറായിരുന്നു ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യ

യിൽ മിക്കഭാഗത്തും പടർന്നുപിടിച്ച ‘�ഹാം റൂൾ’ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാവ്.
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4 മതപരിഷ്കരണത്തി�ന്റ പു�രാഗമനസ്വഭാവം

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിലും ഇന്ത്യയു

�ട �ദശീയ ന�വാത്ഥാനത്തിന് ഉ�ത്തജനം നൽകിയ ഈ വിവിധങ്ങളായ മത

പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങളു�ട�യല്ലാം ചട്ടക്കൂട് ആത്മീയവും മധ്യകാ�ലാചിതവും

പിന്തിരിപ്പനുമാണ്.അവയു�ട �നതാക്കൻമാർക്ക് പലതരം ബൂർഷ്വാപരിമിതികളു

ണ്ടായിരുന്നു. മർദ്ദനത്തിലും ചൂഷണത്തിലും കിടന്നു �ഞരുങ്ങുന്ന കർഷക�താ

ഴിലാളികൾ, �ക�വലക്കാർ തുടങ്ങിയ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങ

�ളയാ�ക ആകർഷിച്ചണിനിരത്താൻ �കൽപ്പുള്ള സാമ്പത്തികപരിപാടിക�ളാ

ന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് വർഗസമരങ്ങൾ മൂർച്ഛി

ക്കുകയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ അവരു�ട

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിർജീവങ്ങളും ഏ�റക്കു�റ ഉപ�യാഗശൂന്യങ്ങളും ആയിത്തീർന്ന

ത്.

എങ്കിലും അവയു�ട ഉള്ളടക്കം, പ്ര�ത്യകിച്ചും ആരംഭകാലത്ത്, വി�ദശ�മ

ധാവിത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും എതിരായിരുന്നു. കാലഹരണം വന്ന പഴയ

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള തട്ടിത്തകർക്കാനും പുതിയ ഉൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങൾക്കും പു

തിയആശയങ്ങൾക്കും �വണ്ടി മു�ന്നറാനുംഅവജനങ്ങൾക്ക്പ്ര�ചാദനം നൽകി.

അതു�കാണ്ടവപു�രാഗമനപരങ്ങളാണ്.

�ദശീയന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റഈമത�നതാക്കൻമാർവർത്തമാനകാലത്തി

�ന്റ അന്തസ്സും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉയർത്താൻ �വണ്ടി ഭൂതകാലത്തി�ന്റ സാം

സ്കാരിക �പതൃക�ത്തയാണ് എല്ലായിടത്തും ആശ്രയിച്ചത്. സാംസ്കാരികമായ

�വരുറവകൾക്കു�വണ്ടി ഭൂതകാലത്തി�ന്റ അഗാധതകളിലൂ�ട ഊളിയിടുവാനും

പുരാണങ്ങളു�ടയും ഉപനിഷത്തുക്കളു�ടയും�പതൃക�ത്ത,അതി�ന്റഎല്ലാത്തരം

�വവിധ്യങ്ങ�ളാടും മഹത്വങ്ങ�ളാടുംകൂടി, ആധുനികജീവിത�ത്താട് ഇണക്കി�ച്ചർ

ക്കാനുമാണവർ പരിശ്രമിച്ചത്. അവ്യക്തവും �വണ്ടത്ര രൂപ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ

ത്തതുമായ ഭാവികാലം അവ�ര മു�ന്നാട്ടു പിടിച്ചുവലിച്ചു. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്ത്,

ഭൂതകാല�ത്തപുനർജീവിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ �ചയ്യുന്ന�തന്ന് അവർ വിശ്വസി

ച്ചു. �ലാകത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ളഎല്ലാ ന�വാത്ഥാനങ്ങളുംസാം

സ്കാരികമായ �വരുകൾക്കു�വണ്ടി ഇങ്ങ�നഅ�ന്വഷിച്ചു�പായിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

ഇംഗ്ലണ്ടി�ല മതപരിഷ്കരണസംരംഭങ്ങളിലുംഫ്രാൻസി�ലബൂർഷ്വാ ന�വാത്ഥാന

ത്തിലുംഈപിന്തിരിഞ്ഞു�നാട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഭൂതകാല�ത്ത പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂ�ട യഥാർത്ഥ

ത്തിലവർ ഭാവി�യ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ക്രിസ്റ്റഫർ �കാ�ഡ്വൽ ത�ന്റ ‘സ്റ്റ

ഡീസ് ഇൻ എ �ഡയിംഗ് കൾചർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ

�ല,

‘താൻ ജനിച്ചതുത�ന്നഈഭൂമിയിൽ ഭൂതകാല�ത്ത രക്ഷിക്കാ�നാ പുനഃസ്ഥാപി

ക്കാ�നാ ആ�ണന്ന് അവൻ വിശ്വസി�ച്ചക്കാം. പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷ

മാണ് ഭാവികാലമാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള�തന്ന് അവൻ കാണുന്നത്. പ്രാചീന

ക്രിസ്തുമതത്തി�ലയ്ക്ക് ‘മടങ്ങി�പ്പാകുന്ന’ മതപരിഷ്കർത്താവ് ബൂർഷ്വാ �പ്രാട്ടസ്റ്റൻറ്

മത�ത്തയാണ് മു�ന്നാട്ടു �കാണ്ടുവരുന്നത്.’

ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകിയ മതപ

രിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുംഇതുബാധകമാണ്.
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1857 — �ല �ദശീയ കലാപം വ�ര ഇന്ത്യയി�ല നാട്ടുരാജാക്കൻമാരു�ട ശക്തി

�യ തകർക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് �മധാവികൾ ശ്രമിച്ചത്. അതിൽ അവർ ഏ�റ

ക്കു�റ വിജയിക്കുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ അതിനു�ശഷം അവർ നാട്ടുരാജാക്കൻ

മാ�രയും നാടുവാഴിക�ളയും പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്ന നയം സ്വീകരിച്ചു. ഫ്യൂഡൽ

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള നിലനിർത്തുവാൻ അവർ ആവുന്നതും പരിശ്രമിച്ചു. നാ

ടുവാഴികളു�ട പിൻബല�ത്താടുകൂടി അവർ തങ്ങളു�ട ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�യ കൂ

ടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി. കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി. 1850 വ�ര

ഇന്ത്യയിൽ ഭൂമിയില്ലാത്ത കൃഷിക്കാർ വിരളമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1882 ആയ

�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഭൂമിയില്ലാത്ത കൃഷിക്കാരു�ട എണ്ണം 75 ലക്ഷമായി. 1921 ആയ�പ്പാ

�ഴയ്ക്കും ഇത് 210 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു. കൃഷി അധഃപതിച്ചു. കാർഷിക കുഴപ്പങ്ങളു

�ട ഫലമായി കൂ�ടക്കൂ�ട ക്ഷാമങ്ങളും പട്ടിണിമരണങ്ങളും നടമാടാൻ തുടങ്ങി.

ജനങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തിയും �രാഷവും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. ഈ അസംതൃ

പ്തിയിൽ നിന്നാണ് 1875-ൽ പലയിടത്തും കാർഷിക ലഹളകൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട

ത്.

1 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗം ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ച�യ ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല.

അവ�യ പലതരത്തിലും �ഞക്കി�ക്കാല്ലാനാണു ശ്രമിച്ചത്.അതി�ന്റ ഫലമായി

സ്വാഭാവികമായും ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗവും ഇന്ത്യൻ ജനതയും തമ്മിലുള്ള �വ

രുദ്ധ്യം വളരാൻ തുടങ്ങി. ഈ�വരുദ്ധ്യത്തിലൂ�ട ഇന്ത്യാക്കാരു�ട ഉടമസ്ഥതയി

ലുള്ള ചില വ്യവസായങ്ങളുയർന്നുവന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാരംഭിച്ച�പ്പാ�ഴക്കും

ഇന്ത്യയിൽ പരുത്തിത്തുണി മില്ലുകളു�ട എണ്ണം ഇരുന്നൂ�റാളമായി. ഇങ്ങ�ന 1850

നും 1900നുമിടയിൽഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഒരു �ദശീയമുതലാളിവർഗ്ഗംപ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

അ�താ�ടാപ്പം �താഴിലാളികളും രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തു. വക്കീൽമാർ, �ഡാക്ടർമാർ,

അദ്ധ്യാപകർ, ക്ലർക്കുമാർ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ഇടത്തരക്കാരായ ബുദ്ധിജീവികൾ

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നസ്ഥാനങ്ങൾ �നടാൻ തുടങ്ങി.

ഈ പുതിയ സാമൂഹ്യ ശക്തികളാണ് സംഘടിതമായ �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്

അടിത്തറയിട്ടത്.
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ഇന്ത്യയി�ല വളർന്നുവരുന്ന വ്യവസായങ്ങളു�ട പു�രാഗതി�യ തടയാനും

അങ്ങ�നലങ്കാ�ഷയറി�ല മില്ലുടമക�ളസഹായിക്കാനും �വണ്ടി 1882-ൽബ്രിട്ടീഷു

തുണികളു�ട �മലുണ്ടായിരുന്ന ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം എടുത്തുകളയ�പ്പട്ടു. ഒരു�കാല്ലം

കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഇന്ത്യയു�ട ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി വാദിക്കാൻ ചില രാഷ്ട്രീ

യസംഘടനകൾ ഉയർന്നുവന്നു. ബംഗാളിൽ എസ്.എൻ.ബാനർജിയു�ട �നതൃത്വ

ത്തിലുള്ള ‘ഇന്ത്യൻ അ�സാസി�യഷൻ’, �ബാം�ബയിൽ ദാദാഭായി നവ�റാജി

യു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ‘�ബാം�ബ അ�സാസി�യഷൻ’ പൂ�നയിൽ ചിപ്ലങ്കറു�ട

�നതൃത്വത്തിലുള്ള ‘സാർവജനിക്സഭ’എന്നിങ്ങ�നപലതും. 1885-ൽഇന്ത്യയി�ല

വിവിധഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കൻമാ�രല്ലാം ഒത്തു�ചർന്ന് അഖി�ലന്ത്യാ

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ‘ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്’ എന്നസംഘടന രൂപീ

കരിച്ചു.

സ�മ്മളനത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡബ്ല്യു.സി. ബാനർജി �കാൺഗ്രസി

�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയായിരിക്കണ�മന്ന് നിർവ്വചിക്കുകയുണ്ടായി: ഒന്നാ

മതായി, �ദശീയ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സുദൃഢമായ ബന്ധം പുലർത്തുക; രണ്ടാ

മതായി ജനങ്ങളു�ട മതപരവും ജാതീയവും പ്രാ�ദശികവുമായ സങ്കുചിത വീക്ഷ

ണഗതികളവസാനിപ്പിക്കുകയും അവർക്കിടയിൽ �ദശീ�യക്യത്തി�ന്റ �ബാധം

വളർത്തുകയും �ചയ്യുക; മൂന്നാമതായി രാജ്യ�ത്ത �നരിടുന്ന സജീവപ്രശ്നങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ച് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ �നതാക്കൻമാർക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തു

കയും ആ ചർച്ചയു�ട ഫലമായുണ്ടാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ �രഖ�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്യുക; നാലാമതായി അടുത്ത ഒരു �കാല്ല�ത്തക്കുള്ള പരിപാടി തീർച്ച�പ്പടു

ത്തുക.

2 രാജഭക്തിയു�ട ഫലം

ആദ്യകാല�ത്ത �കാൺഗ്രസിനു വള�ര പരിമിതമായ ലക്ഷ്യവും പരിപാടികളുമാ

ണുണ്ടായിരുന്ന�തന്ന് ഇതിൽ വ്യക്തമാകും. ഡബ്ല്യു.സി. ബാനർജി, സു�രന്ദ്രനാഥ

ബാനർജി, ആനന്ദ�മാഹൻ �ബാസ്, രാജ്ബിഹാരി �ഘാഷ്, ദാദാഭായി നവ�റാ

ജി, ഫി�റാസ് ഷാ�മത്ത,ആർ.സി. ദത്ത്, ബദ്രുദീൻ താബ്ജി, റാന�ഡ, �ഗാപാലകൃ

ഷ്ണ �ഗാഖ�ല, സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, പണ്ഡിറ്റ് മാളവ്യ മുതലായവരായിരുന്നുആദ്യകാല

�ത്ത�കാൺഗ്രസ് �നതാക്കൾ. ഹ്യൂം, �വഡ്ഡർ �ബൺതുടങ്ങിയചിലഇംഗ്ലീഷുകാ

രും �നതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. മിതവാദികൾ എന്ന �പരിലാണ് ഈ �നതാ

ക്കൻമാർ �പാതുവിൽഅറിയ�പ്പടുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം

�നടുക എ�ന്നാരു�ദ്ദശ്യ�മ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നല്ല, �ന�രമറിച്ച്, ബ്രിട്ടീ

ഷുകാരു�ട ജനാധിപത്യത്തിലും നീതിനിയമങ്ങളിലും അവർക്ക് അതിരുകവിഞ്ഞ

വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുതാനും. ഉദാഹരണത്തിന് സു�രന്ദ്രനാഥബാനർജി 1895-ൽ

പ്രസ്താവിച്ചതു�നാക്കുക:

‘പ്ര�ചാദനങ്ങൾക്കും �നതൃത്വത്തിനുംഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റ �നർക്കാണ്നമ്മൾ�നാക്കുന്ന

ത്…..ഇംഗ്ലണ്ടാണ് നമ്മു�ട രാഷ്ട്രീയ�നതാവ്…..ഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട നീതി�ബാധത്തി

ലും വിശാലമനസ്കതയിലും നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. പാർല�മൻറുകളു�ട മാ

താവായ ബ്രിട്ടീഷ് �കാമൺസ് സഭയിൽ, �ലാകത്തി�ല ഏറ്റവും വലിയ ആ പ്ര

തിനിധിസഭയിൽ, നമുക്ക് അതിരുകവിഞ്ഞവിശ്വാസമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ എവി�ട

�യല്ലാം തങ്ങളു�ട �കാടി പറപ്പിക്കുകയും തങ്ങളു�ട ഭരണംസ്ഥാപിക്കുകയും �ച

യ്തിട്ടു�ണ്ടാ അവി�ട�യല്ലാം പ്രാതിനിധ്യ ഭരണത്തി�ന്റ മാതൃകയായിട്ടാണ് അവ
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�യ രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്…..’ ദാദാഭായി നവ�റാജി �പാലും തങ്ങൾ രാജഭക്ത
രാ�ണന്ന്ഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട നീതി�ബാധം

തങ്ങ�ളവഞ്ചിക്കുകയി�ല്ലന്നായിരുന്നുഅവരു�ടവിശ്വാസം. ഒരുഭാഗത്ത്തികച്ചും

നിയമവി�ധയമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ടഇന്ത്യക്കാരു�ടആവശ്യങ്ങൾഎത്രന്യായമാ

�ണന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാ�ര �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തുകയും മറുഭാഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി

ഇന്ത്യാക്കാ�ര വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരു�ട

മൗലിക പരിപാടി. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൂടുതൽപ്രാതിനിധ്യമനുവദിക്കുന്നനിയമസഭാ

പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക, ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് �പ്രാത്സാഹനം

നൽകുക, പബ്ലിക് സർവീസുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തുല്യാവകാശങ്ങളനുവദിക്കുക

മുതലായആവശ്യങ്ങളാണ് അവരുന്നയിച്ചത്.

എന്നാൽ, ഇത്തരം പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ�പാലും അനുവദിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, അവർ തങ്ങളു�ട ചൂഷണവും

മർദ്ദനസംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഒടുവിൽ, 1905-ൽ,

�വസ�റായി കഴ്സൻ പ്രഭു ബംഗാൾ സംസ്ഥാന�ത്ത വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച

�താടുകൂടി ജനങ്ങളു�ടഅസംതൃപ്തിആളിക്കത്താൻതുടങ്ങി.

3 തീവ്രവാദികളും മിതവാദികളും

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭ�ത്താടുകൂടിത്ത�ന്നബാലഗംഗാധരതിലകൻ, വി

പിൻചന്ദ്രപാൽ, അരവിന്ദ�ഘാഷ്, ലാലാലജ്പത്റായ് തുടങ്ങിയ യുവത്വം തുളുമ്പു

ന്ന തീവ്രവാദികളായ രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കൻമാർ മിതവാദികളായ �നതാക്കൻമാരു

�ട നയത്തിൽആ�ക്ഷപവും അസംതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാ

ജഭക്തിപ്ര�മയങ്ങൾ�കാണ്ടും ഹർജിയയക്കലുകൾ�കാണ്ടും പാർല�മൻറി�നാടു

ള്ള വിനീതാഭ്യർത്ഥകൾ �കാണ്ടും പ്ര�യാജനമി�ല്ലന്നും പാർല�മൻറിനു പുറത്ത്

ജനകീയ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വ�ദശി, ബ്രിട്ടീഷുസാമാന ബഹി

ഷ്കരണംഎന്നിങ്ങ�നകൂടുതൽകാര്യക്ഷമമായ പരിപാടികളാവിഷ്കരി�ക്കണ്ടതാവ

ശ്യമാ�ണന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. �കാൺഗ്രസിനകത്ത് മിതവാദികളും തീവ്രവാ

ദികളും തമ്മിലുണ്ടായ ഈ രാഷ്ട്രീയമത്സരം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു.

1907-ാമാണ്ടായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കുംഅത് പരസ്യമായ ഭിന്നിപ്പിലും പിളർപ്പിലും �ച�ന്നത്തി.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങ�ളപ്പറ്റി ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ത�ന്റ ‘ഇന്ത്യ�യ ക�ണ്ട

ത്ത’ലിൽഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു.:

‘1885-ൽ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട നാഷണൽ �കാൺഗ്രസിന് ആളായ്മവന്ന�താടുകൂടി

പുതി�യാരുതരം �നതൃത്വം പ്രത്യക്ഷമായി-കൂടുതൽ പരാക്രമവും കൂസലില്ലായ്മയു

ള്ളതും, എണ്ണത്തിൽ വള�ര�യ�റ വരുന്ന താഴ്ന്ന ഇടത്തരക്കാരു�ടയും വിദ്യാർ

ത്ഥികളു�ടയും, യുവജനങ്ങളു�ടയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു �നതൃത്വം.

ബംഗാൾ വിഭജനത്തി�നതിരായി നടത്തിയ പ്രബലമായ പ്ര�ക്ഷാഭത്തിൽപ്രാപ്ത

രും പരാക്രമികളുമായ ഇത്തരം അ�നകം �നതാക്കൾബംഗാളിൽ �പാന്തിവന്നു.

എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്ര�ദശക്കാരനായ ബാലഗംഗാധരതിലകനായിരുന്നുഈയുഗ

ത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ പ്രതിരൂപം. പഴയ �നതൃത്വത്തിന് പ്രതിനിധീഭവിച്ചതും ഒരു

മഹാരാഷ്ട്ര�ദശീയൻ ത�ന്ന-അതി പ്രാപ്തനും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളുമായ �ഗാപാ

ലകൃഷ്ണ�ഗാഖ�ല. വിപ്ലവപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വായുമണ്ഡലത്തിൽ മാ�റ്റാലി

�പാങ്ങിച്ചു. �ക്ഷാഭം �പരുകി, സംഘർഷം അനിവാര്യമായി. അതുകൂടാ�ത കിഴ

ക്കൻ, സർവാദൃതനും നാടാ�ക അച്ഛ�ന�പ്പാ�ല കരുതുന്നയാളുമായ ദാദാഭായി
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നവ�റാജി�യ, �കാൺഗ്രസി�ന്റ ആ പഴയ പിതാമഹ�ന, വിശ്രമസ്ഥാനത്തുനി

ന്ന് മു�ന്നാ�ട്ടയ്ക്ക് �കാണ്ടുവന്നു. പ�ക്ഷ, അതു �കാണ്ടുണ്ടായ ആശ്വാസം അല്പ

കാല�മ നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. 1907-ൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. പുറംകാഴ്ചയ്ക്ക് അതി�ന്റ ഫലം,

പഴയ മിതവാദി വിഭാഗത്തി�നാരു വിജയമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, സംഘടനാപര

മായ നിയന്ത്രണത്തിൻ�റയും �കാൺഗ്രസി�ന്റ അന്ന�ത്ത ഇടുങ്ങിയ �വാട്ടവകാ

ശവ്യവസ്ഥയു�ടയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വിജയം �നടിയത്. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ

മനസു �ചലുത്തുന്നവരായി ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം തി

ലക�നയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കക്ഷി�യയും അനുകൂലിച്ചു എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റപ്രാധാന്യം വള�ര�യ�റ നഷ്ടമായി. മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി

ജനങ്ങൾക്ക് താൽപര്യം. ബംഗാളിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം പ്രത്യക്ഷമായി. റഷ്യ

ക്കാരുംഐർലണ്ടുകാരുമായ വിപ്ലവകാരികൾ കാട്ടിയ മാതൃകഅനുകരിക്ക�പ്പടു

കയായിരുന്നു.’

�
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�ലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദ�ഘാഷും

1905 �ലബംഗാൾവിഭജനകാലത്ത്ബഹിഷ്കരണം,സ്വ�ദശി, �ദശീയവിദ്യാഭ്യാസം

മുതലായ പരിപാടിക�ളാടുകൂടി ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങ�ളസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലണി

നിരത്തിയ രണ്ടുമഹാൻമാരായ �നതാക്കൻമാരാണ് ബാലഗംഗാധരതിലകനും

അരവിന്ദ�ഘാഷും. രണ്ടു�പരും പണ്ഡിതൻമാരായിരുന്നു. തത്വജ്ഞാനികളായി

രുന്നു. രണ്ടു�പരും ഇന്ത്യയു�ട മഹത്തായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അഭിമാനം �കാണ്ടു.

പ�ക്ഷ, രണ്ടു�പരു�ടയും വീക്ഷണഗതികളിൽ മൗലികമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളു

ണ്ടായിരുന്നു.

1856-ൽ മഹാരാഷ്ട്രത്തി�ല രത്നഗിരി എന്നസ്ഥലത്തു ജനിച്ച ബാലഗംഗാധ

രതിലകൻ 23-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ �കാ�ളജുവിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ�ശഷം

ആദ്യം ഒരദ്ധ്യാപക�നന്നനിലയിലും, പിന്നീട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തക�നന്നനിലയി

ലും ജനങ്ങ�ള �സവിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട ആക്രമങ്ങ�ള മൂർച്ച�യ

റിയ ഭാഷയിൽ ആ�ക്ഷപിച്ചു�കാണ്ട് �ലഖനങ്ങ�ളഴുതിയതിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പത്രം കണ്ടു�കട്ട�പ്പടുകയും അ�ദ്ദഹംഅറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പടുകയുമുണ്ടായി. ജയിലിൽ

നിന്നു ജനതാമദ്ധ്യത്തി�ലക്ക് മടങ്ങി�യത്തിയ�ശഷം അ�ദ്ദഹം വീണ്ടും സാമൂഹ്യ

വും രാഷ്ട്രീയവുമായപ്രവർത്തനങ്ങളിൽമുഴുകി.

1 പാരമ്പര്യത്തി�ന്റ കഴിവുകൾ

ജനങ്ങളു�ട �ദശീയ�ബാധ�ത്തയും സമ�രാത്സുകത�യയും തട്ടിയുണർത്താൻ

ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് കഴിവു�ണ്ടന്ന്

അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. ഗണപതി-ഉത്സവം, ശിവാജി-ഉത്സവം മുതലായആ�ഘാ

ഷങ്ങ�ളഅ�ദ്ദഹം �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. 1839-ലാണ് ആദ്യമായി ഗണപതി-ഉത്സവം

�കാണ്ടാട�പ്പട്ടത്. ഹിന്ദുക്കളു�ട വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഗണപതി ജ്ഞാനത്തിൻ

�റയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ�റയും മൂർത്തിയാണ്. അതു�കാണ്ട് ധാരാളം ഹിന്ദുക്കൾ

ഉത്സവത്തിൽ പങ്കു�കാള്ളാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യകാലത്ത് ഗണപതിയുത്സവങ്ങൾ

ഹിന്ദുമ�താത്സവങ്ങളായിരുന്നു. തിലകൻത�ന്നയും ഒരുഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായി

രുന്നു,എന്നാൽക്രമത്തില�ദ്ദഹം മതപരമായസങ്കുചിത തത്വങ്ങ�ള �പ്രാത്സാഹി

പ്പിക്കുന്നതിനുപകരം അവ�യ �ദശീയാ�ഘാഷങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. �ദശീ
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യപ്രാധാന്യമുള്ളവിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങളുംപ്രചാര�വലകളും നടത്താൻ

അവയുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു.

1896-ൽ തുടങ്ങിയ ശിവാജി ജൻമദിനാ�ഘാഷം ആദ്യം മുതൽക്കുത�ന്ന ഒരു

�ദശീ�യാത്സവമായിരുന്നു. അതി�ന്റ പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു�കാണ്ട് ത�ന്റ ‘�കസ

രി’എന്നപത്രത്തിൽതിലകൻഇങ്ങ�നഎഴുതി:

‘ഈ പ്രവർത്തനം �കാൺഗ്രസ്സുപ്രവർത്തനം �പാ�ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള�താ �ചലവു

ള്ള�താ അല്ല. എന്നാൽ അഭ്യസ്തവിദ്യർക്ക് �ദശീ�യാത്സവങ്ങളിലൂ�ട �കാൺഗ്ര

സ്സു�കാണ്ട് സാധിക്കാത്തഫലങ്ങൾ �നടാൻ കഴിയും. ഉത്സവത്തി�ല ‘യാത്ര’ യ്ക്ക്

വലിയ �പാതു�യാഗങ്ങളു�ട രൂപം �കാടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയി�ല്ല?

ഈ ഉത്സവങ്ങളിലൂ�ട ഗ്രാമങ്ങളി�ല ഏറ്റവുമധികം പാവ�പ്പട്ടവരു�ട കുടിലുക

ളി�ലക്കു �പാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന�മത്തിക്കാൻ കഴിയുകയി�ല്ല? മതപ്രസം

ഗങ്ങൾ �കൾക്കാൻ �പാകുന്നതു�പാ�ല കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജനങ്ങൾ �കാൺഗ്രസ്

സ�മ്മളനത്തിൽപ�ങ്കടുക്കാൻവരുന്നി�ല്ലന്ന് നമ്മൾചില�പ്പാൾആ�ക്ഷപംപറ

യാറുണ്ട്. എന്നാൽ സഹജമായി ഒത്തു �ചരുന്നത് എവി�ടയാണ്? നമ്മു�ട പൂർ

വ്വികൻമാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തു �ചരുവാൻ പറ്റിയസ്വാഭാവികമായഅവസരങ്ങൾ

സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, നമ്മു�ട അഭ്യസ്തവിദ്യർ അവ�യ വിലവയ്ക്കുന്നില്ല…
.സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വർഗ്ഗമാണ് തങ്ങ�ളന്ന് അഭ്യസ്ത

വിദ്യർ കരുതുന്നു. ഇതി�നക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഢിത്തം �വ�റയില്ല. അഭ്യസ്തവിദ്യർ

ജനങ്ങളു�ട ഭാഗത്താണ്. ജനങ്ങ�ളാ�ടാപ്പമാണ് അവർ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുക�യാ

അധഃപതിക്കുക�യാ �ചയ്യുക. അതു�കാണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങളു�ട കടമ

മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻഞങ്ങളഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.’

ബംഗാൾ വിഭജനകാലത്ത് പല�പ്പാഴും ഉത്സവങ്ങ�ള ഉപ�യാഗിച്ചു �കാണ്ടാണ്

തിലകൻ പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങ�ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായി

അണിനിരത്തിയത്.

2 ‘ഗീതാരഹസ്യം’

ബംഗാൾ വിഭജനപ്ര�ക്ഷാഭ�ത്തത്തുടർന്ന് 1908-ൽ തിലകൻ വീണ്ടും അറസ്റ്റു�ച

യ്യ�പ്പടുകയും ആറു�കാല്ല�ത്ത ശിക്ഷയനുഭവിക്കുവാൻ ബർമയി�ല ‘മാണ്ഡാ�ല’

എന്നസ്ഥല�ത്ത �സൻട്രൽ �ജയിലി�ലക്ക് അയയ്ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അവി�ട

ഏകാന്തതയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനിടയിലാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ

‘ഗീതാരഹസ്യം’ എഴുതിയത്. ഇരുപതുമാസ�ത്ത �ജയിൽ ജീവിതത്തിനു �ശഷം

അ�ദ്ദഹ�മഴുതിയഒരുകത്തിൽഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു:

‘ഞാൻ ‘ഗീതാരഹസ്യം’ എന്നപുസ്തകംഇതാഎഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 15അദ്ധ്യാ

യങ്ങളുണ്ട്. വലി�യാരു മുഖവുരയും എഴുതീട്ടുണ്ട്. ഉ�ദ്ദശം 350 ഭാഗമുണ്ടാകും. ഇതി

�നപ്പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 20 �കാല്ലമായിആ�ലാചിച്ചുവരികയായിരുന്നു. പശ്ചാത്യ

തത്വജ്ഞാനികളു�ട പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിനായി ഞാൻ പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കി.’

തിലക�ന്റ ‘ഗീതാവ്യാഖ്യാനം, മറ്റു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും തു�ലാം വ്യ

ത്യസ്തമാണ്. ഗീതാധർമ്മത്തി�ന്റ രഹസ്യം കർമപരമാണ്, പ്രവൃത്തിപരമാണ്

എന്ന�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ�ന കർ�മാന്മുഖനാക്കുകയാണ്, എന്നു

വച്ചാൽ ശത്രുക്കൾ�ക്കതിരായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ അവന് ആ�വശവും പ്ര

�ചാദനവും നൽകുകയാണ് ഭഗവദ്ഗീത �ചയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി
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�ന്റ വിശ്വാസം. നിവൃത്തിപരമായ ജ്ഞാനം, �യാഗം, ഭക്തി എന്നിവയു�ട മാർ

ഗ്ഗമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനന് ഉപ�ദശിച്ചു �കാടുത്തത് എന്നും കർമമാർഗ

�ത്ത കുറ�ച്ചാ�ക്ക പുകഴ്ത്തുന്നതുത�ന്ന ഭക്തി, ജ്ഞാന�യാഗങ്ങളു�ട മാർഗ�ത്ത

ഊന്നാൻ�വണ്ടി മാത്രമാ�ണന്നും വാദിച്ചവ�ര എതിർത്തു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴു

തി:

‘അർജ്ജുനൻ സന്ന്യസിച്ചു �വരാഗ്യ�ത്താ�ട ഭിക്ഷ�യടുത്ത് കാട്ടി�ല�ക്കാ, കൗ

പീനം ധരിച്ച് ഉണങ്ങിയ �വപ്പിലയും തിന്നു�കാണ്ട് മരണപര്യന്തം �യാഗാഭ്യാസം

�ചയ്യാനായി ഹിമാലയത്തി�ല�ക്കാ �പാകണ�മന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ മനസ്സിലുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. വില്ലിനും ശരത്തിനും പകരം അവ�ന്റ �കയിൽ കുഴിതാളവും മൃദംഗ

വും വീണയും �കാടുത്ത് അതുകളു�ട നാദ�ഘാഷത്തിൽ ഭക്തി�യാ�ട ഭഗവനാമ

സങ്കീർത്തനം �ചയ്ത് ആ �പ്രമാനന്ദപ്രവാഹത്തി�ന്റ ധിറുതിയിൽ കുരു�ക്ഷത്രമാ

കുന്ന പുണ്യഭൂമിയു�ട മദ്ധ്യത്തിൽ, ഭാരതവർഷത്തിലന്നുണ്ടായിരുന്നക്ഷത്രിയ വീ

രന്മാരാസകലം ഒന്നു�ചർന്നുനിൽക്കുന്നതി�ന്റ മുമ്പിൽ, ബൃഹന്നള�യ�പ്പാ�ല വീ

ണ്ടുംനൃത്തം �ചയ്യണ�മന്നുംശ്രീകൃഷ്ണനു�ദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല…. അവിടവി�ട പല
വിധത്തിലുള്ളകാരണങ്ങ�ളവിശദീകരിച്ചതിനു �ശഷം ‘തസ്മാൽ’ (അതു �ഹതുവാ

യിട്ട് ) എന്ന പദ�ത്ത—അനുമാന�ത്ത കാണിക്കുന്നആ മഹത്വമുള്ള പദ�ത്ത-

�ചർത്ത്, ‘തസ്മാദ്യുദ്ധ്യസ്വ ഭാരത’ (�ഹ അർജ്ജുനാ, അതിനാൽ നീ യുദ്ധം �ച

യ്യുക), ‘തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗ�ന്തയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ:’ (അതിനാൽ യുദ്ധം �ച

യ്യാനുറച്ചു �കാണ്ടുഎഴു�ന്നൽക്കുക)എന്നിങ്ങ�ന വികല്പം കൂടാ�ത കർമപരമായ

ഉപ�ദശമാണ് ഭഗവാൻഅർജ്ജുനനു നൽകിയത്.

3 തിലക�ന്റ �വദാന്തം

�വദാന്തത്തിൽ തിലകനു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �വ

ദാന്തം ആത്മാവി�ന്റ മടയ്ക്കുള്ളി�ല നിശ്ചലതയി�ലക്കും നിഷ്ക്രിയത്വത്തി�ലക്കും

ഒളി�ച്ചാടി�പ്പാകലല്ല; പി�ന്ന�യാ ലൗകിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ധീരമായും ശാസ്ത്രീ

യമായും �നരിടാൻ ആവശ്യമായജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കലാണ്. അ�ദ്ദഹം എഴുതു

ന്നു:

‘�വദാന്ത�മന്നുവച്ചാൽ പ്രപഞ്ച�ത്ത ഉ�പക്ഷിച്ച് �മാക്ഷ�ത്ത സാധിപ്പിക്കുന്ന

ഒരു ശുഷ്കപ്രയത്നമാ�ണന്ന് ഇയ്യി�ടയായി പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ടായിട്ടു

ണ്ട്. അതു �തറ്റാണ്. �ലാകത്തിൽ കണ്ണിനു കാണാവുന്നതി�ന്റ അപ്പുറത്ത്, ഞാ

നാ�രന്നും സ്രഷ്ടിയു�ട ആദിയിലുള്ള മൂലതത്വം ഏതാ�ണന്നും ആ തത്വത്തിനും

എനിക്കും തമ്മിലുള്ളബന്ധം എന്താ�ണന്നും മനസ്സിലായാൽഈ ജഗത്തിലുള്ള

എ�ന്റ പരമലക്ഷ്യം ഏതാ�ണന്നു വ്യക്തമാവും. ആ ലക്ഷ്യം �നടാൻ ഏതു തര

ത്തിലുള്ള ജീവിതക്രമമാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കണം, ഏതു ലക്ഷ്യം ഏതു മാർഗ്ഗം �കാണ്ടു

�നടാൻ കഴിയും, ഇത്യാദി ഗഹനങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങ�ള ശാസ്ത്രീയമായി പര്യാ�ലാചി

ക്കുകയാണ് �വദാന്തശാസ്ത്രം �ചയ്യുന്നത്. വാസ്തവം �നാക്കു�മ്പാൾ, �പാതുവിൽ

നീതിശാസ്ത്ര�മന്നുള്ളത് — അതായത്, പരസ്പരമുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ

എങ്ങ�ന പ്രവർത്തിക്കണ�മന്ന വിഷയ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രം — ഈ ഗഹന

മായ �വദാന്തശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.’

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ തിലക�ന്റ �വദാന്തം ലൗകികജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളി

�ച്ചാട്ടമല്ല, അതി�ന �ധര്യ�ത്താടും സമചിത്തത�യാടും കൂടി �നരിടാനാവശ്യ

മായജ്ഞാനമാണ്. ലൗകികജീവിതംയഥാർത്ഥമാ�ണന്നുംമനുഷ്യപ്രയത്നം�കാ
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ണ്ട് അതി�ന മാറ്റാൻ കഴിയു�മന്നും അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇഹ�ലാകജീവി

തം ദുഃഖവും നിരാശാജനകവുമാ�ണന്നു വാദിക്കുന്ന ആത്മീയ തത്വജ്ഞാനിക�ള

എതിർത്തു�കാണ്ട്അ�ദ്ദഹംഎഴുതുന്നു:

‘സംസാരത്തിൽസുഖ�ത്തക്കാൾ ദുഃഖമാണധികംഎന്നു മഹാഭാരതത്തിൽഎവി

�ട പറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടാ അവി�ടത്ത�ന്ന, ‘നാടടക്കമുള്ള ദുഃഖ�ത്തക്കുറിച്ച് �താഴിച്ചു

�കാണ്ടിരിക്കുന്നത് �യാഗ്യമല്ല; അതി�നപ്പറ്റി പിറുപിറുത്തു �കാണ്ടിരിക്കാ�ത

അതി�ന്റ പ്രതികാരാർത്ഥമായി തനി�ക്ക�ന്തങ്കിലും ഒരുപായം �താന്നുന്നു�ണ്ട

ങ്കിൽ അതു �ചയ്യണം.’ എന്ന് ബൃഹസ്പദി�യാട് മനുവും ശുക�നാട് നാരദനും

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസാരം ദുഃഖമയമാ�ണങ്കിൽക്കൂടി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ

ദുഃഖ�ത്തചുരുക്കാനുള്ളപ്രവൃത്തിയാണ് മനുഷ്യൻ �ച�യ്യണ്ടത്എന്നതത്വം മഹാ

ഭാരതകർത്താവിനും സമ്മതമാ�ണന്ന് ഇതിൽനിന്നുസ്പഷ്ടമായി.’

4 ‘സ്വരാജ്യം എ�ന്റ ജന്മാവകാശം’

ജയിൽ ജീവിതത്തി�ന്റ യാതനകൾ�കാണ്ട് ശരീരം വള�രയധികം ക്ഷീണിച്ചു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വങ്കിലും ശിക്ഷാവിധി കഴിഞ്ഞു അ�ദ്ദഹം പുറത്തുവന്നത് പൂർവാ

ധികം ഉ�ന്മഷ�ത്താടും കർമധീരത�യാടും കൂടിയാണ്. മറ്റു ചില �നതാക്കന്മാ

രുമായി �യാജിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം �ഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം �കട്ടി�പ്പടുത്തു. ‘സ്വ

രാജ്യം എ�ന്റ ജന്മാവകാശമാണ്; ഞാനതു �നടുകയും �ചയ്യും.’ എന്ന�ദ്ദഹം

ദൃഢസ്വരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ കർ�മാത്സുകതയ്ക്കാവശ്യമായ കരുത്ത് ഭഗ

വദ് ഗീതയിൽനിന്നാണ് തനിക്കു ലഭിച്ചത് എന്ന�ദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുകയും �ച

യ്തു.

�ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽഒരുതലമുറ�യമുഴുവൻആ�വശം �കാള്ളിച്ചഒരുഗ്ര

ന്ഥമായിത്തീർന്നു തിലക�ന്റ ‘ഗീതാരഹസ്യം.’ 1915-ലാണ് അത് ആദ്യമായി അച്ച

ടിച്ചു പുറത്തുവന്നത്. ഒന്നാം പതിപ്പ് 6000 �കാപ്പി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിറ്റുതീർന്നു�വന്നാ

ണ് പറയ�പ്പടുന്നത്. ജനങ്ങളിൽ അത് എത്ര�ത്താളം സ്വാധീനശക്തി �ചലുത്തി

എന്ന്ഇതിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

തിലകൻ അവസാനംവ�രയും ഒരു കർമധീരനായിരുന്നു. 1920 ആഗസ്റ്റ് 1-ാം

തീയതി അ�ദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ചു. മരിക്കുന്നതി�ന്റ മൂന്നുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് �രാ

ഗശയ്യയിൽ കിടന്ന് �ബാധമില്ലാ�ത ‘പിച്ചും �പയും’ പറയുന്നതിനിടയിൽ�പ്പാലും

അ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞതിതാണ്:

‘സ്വരാജ്യംകിട്ടാ�ത ഇന്ത്യ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയില്ല. നമ്മു�ട നിലനിൽപ്പിന് അത്

അത്യാവശ്യമാണ്.’

5 അരവിന്ദ�ഘാഷ്

തിലക�ന്റ മരണസമയത്ത് അരവിന്ദ�ഘാഷിന് 48 വയസ്സായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,

അ�പ്പാ�ഴക്കും അ�ദ്ദഹം രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ നി�ന്നല്ലാം വിരമിച്ച് ഒരു �യാ

ഗിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിലകൻ ത�ന്റ 16-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽ പൂനാ �ഹ

സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് കൽക്കത്തയിൽ അരവിന്ദ�ഘാഷ് ജനിച്ച

ത്.
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ഇംഗ്ലീഷുബാലന്മാരും ആം�ഗ്ലാഇന്ത്യൻ ബാലന്മാരും മാത്രം പഠിച്ചു വന്ന ദാർ

ജിലിംഗി�ല �ലാറ�റ്റാ �കാൺ�വൻറ് സ്കൂളിലാണ് അരവിന്ദൻ വിദ്യാഭ്യാസമാരം

ഭിച്ചത്. ഏഴാമ�ത്തവയസ്സിൽ 1879-ൽഅ�ദ്ദഹം ഉപരിപഠനാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടി�ല

�കംബ്രിഡ്ജി�ല കിങ്ങ്സ് �കാ�ളജിൽ �ചർന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, ബങ്കാളി എന്നിവയ്ക്കു പു

റ�മ ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ്, എന്നീ ഭാഷകൾ പഠി

ച്ചു. 18-ാമ�ത്ത വയസ്സിൽഐ.സി.എസ് പരീക്ഷയ്ക്കു �ചർന്നു. കായികാഭ്യാസവിഷ

യത്തിൽ �താറ്റു�പായി. മ�റ്റല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുംസ്തുത്യർഹമായ വിജയം �നടി�യ

ങ്കിലും കായികപരീക്ഷയിൽ �താറ്റതു �കാണ്ട്ഐ.സി.എസ് ബിരുദം കിട്ടിയില്ല.

ലണ്ടനിൽനിന്നു മടങ്ങി നാട്ടി�ലത്തിയതിനു�ശഷം ബംഗാൾ വിഭജനകാലം വ�ര

യും ബ�റാഡയി�ല �കാ�ളജിൽ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് �പ്രാഫസ്സറായും പിന്നീട് �വ

സ്പ്രിൻസിപ്പലായും �ജാലി�യടുത്തു.

6 തീവ്രവാദിയായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്തുത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആശ

യങ്ങൾ, അവ്യക്തമായിട്ടാ�ണങ്കിലും, അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. ‘താമരയും കഠാരിയും’ എന്ന �പരിൽ വിപ്ലവകാരികളു�ട ഒരു രഹസ്യസം

ഘടന അ�ദ്ദഹം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പു

ത�ന്ന അത് നാമാവ�ശഷമായി. ബ�റാഡയി�ലത്തിയതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹം

രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം മുതൽ

ക്കുത�ന്ന അ�ദ്ദഹ�മാരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു. 1893-ൽ ‘ഇന്ദുപ്രകാശ് ’ എന്ന

പത്രത്തിൽ ‘പഴയ വിളക്കുകൾക്കു പകരം പുതിയവിളക്കുകൾ’ എന്ന തല�ക്ക

ട്ടിലുള്ള ഒരു �ലഖനപരമ്പര അ�ദ്ദഹം പ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. ആ �ലഖനങ്ങളിൽ

പ്രാർത്ഥന, ഹർജി, പ്രതി�ഷധം എന്നിവ�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ അന്ന

�ത്ത �കാൺഗ്രസ് നയ�ത്ത കഠിനമായി ആ�ക്ഷപിക്കുകയും, ‘സ്വാശ്രയത്തി

�ന്റയും നിർഭയതയു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കർ�മ്മാന്മുഖമായ �നതൃ

ത്വം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു’ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹം എഴു

തി:

‘സാധ്യമാ�ണങ്കിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ, മറ്റു യാ�താരു മാർഗ്ഗവുമി�ല്ലങ്കിൽ, ഹിംസയു

പ�യാഗിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം �നടാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനവകാശമുണ്ട്. ഹിംസ ഉപ�യാ

ഗിക്ക�ണാ �വണ്ട�യാ എന്നുള്ളത് സാന്മാർഗികപരിഗണനക�ളയല്ല, ഏതാണ്

ഏറ്റവും നല്ല നയം എന്നതി�നയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.’

കാശിയിൽ�വച്ചു കൂടിയ �കാൺഗ്രസ്സ് സ�മ്മളനത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പ�ങ്കടുത്തു.

അതിനുമുമ്പുത�ന്നഅ�ദ്ദഹം �ലാകമാന്യതിലകനുമായി പരിചയ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. ബംഗാൾ വിഭജനപ്ര�ക്ഷാഭകാലത്ത്, 1906-ൽ കൽക്കത്തയി�ല �നഷണൽ

�കാ�ളജി�ന്റ പ്രിൻസിപ്പാൾ �ജാലിയും ‘വ�ന്ദമാതരം’ എന്ന പത്ര�ത്തസ്സംബ

ന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏ�റ്റടുക്കാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ബംഗാളി�ലക്ക് �പായി.

അവി�ടവച്ച് വിപ്ലവകാരികളു�ട ചില രഹസ്യസംഘടനകളുമായി അ�ദ്ദഹം സജീ

വമായി ബന്ധം പുലർത്തി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നിസ്സഹകരണം,

സ്വ�ദശിബഹിഷ്കരണം, �ദശീയവിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

ഒരുപുതിയപരിപാടിക്കു�വണ്ടി ‘വ�ന്ദമാതരം’ �പാരാടി.
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7 �ദശീയത്വത്തി�ന്റആദ്ധ്യാത്മികത

ബംഗാൾ വിഭജനപ്ര�ക്ഷാഭത്തിൽ അരവിന്ദ�ഘാഷും തിലകനും സഹപ്രവർത്ത

കരായിരുന്നു. രണ്ടു�പരും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്നതിരായ ബഹിഷ്കരണം,

സ്വ�ദശി തുടങ്ങിയ ഉശിരൻ പരിപാടികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ബാംബും �വ

ടിയുണ്ടയും ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കുക

യും �ചയ്തു. രണ്ടു�പരും മതവും ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പിടി

ച്ചു.

എന്നാൽ,അരവിന്ദ�ഘാഷി�ന്റവീക്ഷണഗതികൂടുതൽആദ്ധ്യാത്മികമായിരു

ന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആത്മീയവാദം �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഒരു ബാഹ്യരൂപം

മാത്രമായിരുന്നില്ല. ജീവിതബന്ധങ്ങളു�ട യഥാർത്ഥമായ ഉള്ളടക്ക�ത്ത�പ്പാലും

ആദ്ധ്യാത്മികമായവീക്ഷണഗതിയിലൂ�ട �നാക്കിക്കാണാനാണ്അ�ദ്ദഹംശ്രമിച്ച

ത്. മതപരമായ ഉത്സവങ്ങൾക്കു�പാലും �ദശീയമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം നൽകാനാ

ണ് തിലകൻ പരിശ്രമിച്ച�തങ്കിൽ, �ന�ര മറിച്ച്, �ദശീയപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽ�പാലും

ആദ്ധ്യാത്മികത�യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അരവിന്ദൻ പണി�പ്പട്ടത്. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ‘രാഷ്ട്രത്തിൽക്കൂടി, നമ്മു�ട പൗരസ�ഹാദരന്മാരിൽക്കൂ

ടി, �ദവ�ത്ത സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരുമയാണ് �ദശീയത്വം.’

മ�റ്റാരുപ്രസംഗത്തിൽഅ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞു:

‘�ദശീയത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയപരിപാടി മാത്രമല്ല; അത് �ദവത്തിൽ നിന്നാവിർഭവി

ച്ച ഒരു മതമാകുന്നു. അതു നിങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചു ജീവി�ക്കണ്ട ഒരു വിശ്വാസമാ

ണ്. നിങ്ങൾ ഒരു �ദശീയവാദിയായിത്തീരണ�മങ്കിൽ, �ദശീയത്വ�മന്ന ഈ പു

തിയ മത�ത്തനിങ്ങൾഅനുസരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ, അത് ഒരു മത�ബാധ�ത്താ

�ടത�ന്നനിങ്ങൾ�ചയ്യണം. �ദവത്തി�ന്റ ഉപകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങ�ള�ന്നാർ

ക്കണം.’

1908-ൽ ഒരു �ബാംബു�കസ്സ് സംബന്ധിച്ച് അ�ദ്ദഹം അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ,

ഒരു �കാല്ല�ത്ത വിചാരണയ്ക്കു�ശഷം �തളിവില്ലായ്കയാൽ, കുറ്റക്കാരന�ല്ലന്നുക

ണ്ട് ജയിലിൽനിന്നുവിട്ടയയ്ക്ക�പ്പട്ടു. വീണ്ടുംഅറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പടുന്നതിനുമുമ്പായി 1910

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ഫ്രഞ്ചുകാരു�ട അധീനത്തിലുള്ള പുതു�ശ്ശരിയി�ല

ത്തിരക്ഷ�പ്പട്ടു.

8 രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയവാദത്തി�ലക്ക്

പുതു�ശ്ശരിയി�ലത്തിയതിനു�ശഷവും കുറച്ചുകാലം അ�ദ്ദഹം പുറത്തുള്ള വിപ്ലവകാ

രികളുമായി ബന്ധം പുലർത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ,

അ�ദ്ദഹം ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ അഗാധതകളി�ലക്ക് അധികമധികമുൾവലിഞ്ഞ്

ആണ്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തി�ലക്ക് അ�ദ്ദഹ�ത്ത തിരിച്ചു�കാണ്ടു

വരാൻ�വണ്ടി ലാലാലജ്പത്റായി, സി.ആർ.ദാസ് മുതലായ �നതാക്കന്മാർ പു

തു�ശ്ശരിയിൽ �പായി നടത്തിയ നി�വദനത്തിന് അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന മറുപടി പറ

ഞ്ഞു:

‘ഞാൻ ഒരു മഹാശക്തി�യ തിരയുകയാണ്. ആ ശക്തി കരഗതമായാൽ അതി

�നഅടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തനത്തിലിറങ്ങുന്നതാണ്.’
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ക്ര�മണ അ�ദ്ദഹം ലൗകിക ജീവിതത്തിനു പിടികിട്ടാത്ത ഒരു�യാഗിയായിത്തീർ

ന്നു. ത�ന്റഈപുതിയജീവിതാനുഭവ�ത്തപ്പറ്റിഅ�ദ്ദഹംഎഴുതുകയുണ്ടായി.

‘എ�ന്റസ്വന്തം ‘�യാഗ’ത്തി�ന്റപരിണാമഫലം നിർവാണപ്രാപ്തിയായിരുന്നു. മാ

നസികചലന�മാ ജീവചലന�മാസ്പർശിച്ചു മലിനമാക്കാ�ത, വിചാരത്തിനു�മ�ല,

വിചാരശൂന്യമായ ഒരവസ്ഥയി�ലക്ക് അതു�പ�ട്ടന്ന് എ�ന്നഎടു�ത്തറിഞ്ഞു. യാ

�താരു ‘അഹം’ബുദ്ധിയും അതിൽ ഉണ്ടായില്ല; യഥാർത്ഥ�ലാകം ത�ന്നയുമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. നിശ്ച�ലന്ദ്രിയങ്ങളിൽക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ ഏ�താ ഒന്നു കാണ�പ്പട്ടു.

അഥവാ, ആ നിശ്ശൂന്യനിശ്ശബ്ദതയിൽ ചില ശൂന്യരൂപങ്ങളു�ട-യഥാർത്ഥത്തിൽ

ഉ�ള്ളാഴിഞ്ഞആന്തരസത്തയില്ലാത്ത, ചില നിഴലുകളു�ട — ഒരു �ലാകം ഉ�ണ്ട

ന്നു�താന്നി. ഏക�മാ അ�നക�മാ ആയ ഒന്നും ത�ന്നയുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുഴു�ക്ക

പരമമായആഒന്ന്,അ�താന്നുമാത്രം, രൂപരഹിതവുംബന്ധരഹിതവുംഅവർണ്യ

വും �കവലവുംഅചിന്ത്യവും പരമവുമായഅത്ഏറ്റവും ഉയർന്നയാഥാർത്ഥ്യമാണ്;

ഏകമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അ�താരു മാനസികാനുഭവമായിരുന്നില്ല. �മ�ല

നിന്ന് ഒരു നിമിഷ�നരത്തിൽ കണ്ട ഒന്നായിരുന്നില്ല. അ�താരനുഭവതത്വമായി

രുന്നില്ല. അതു തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യാത്മകമായിരുന്നു-ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒ�ര�യാരു

യാഥാർത്ഥ്യം! അത് വിശാലമായഭൗതിക�ലാകമായിരുന്നില്ല. ഒരുഭാതിക�ലാക

ത്തി�ന്റസാദൃശ്യം �താന്നിക്കുന്നഈ�ലാക�ത്തയാസകലം വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുന്നതും

അതിൽത്ത�ന്ന നിലനിൽക്കുന്നതും അതി�ന ആഴ്ത്തുക�യാ സ്വകീയ പ്രവാഹ

ത്തിൽ മൂടുക�യാ �ചയ്യുന്നതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നുഅത്. അ�താഴിച്ച്

മ�റ്റാരുയാഥാർത്ഥ്യത്തിനുംഈ�ലാകത്തിൽനിൽക്കുവാൻ ഒട്ടും ത�ന്നസ്ഥലമ

വ�ശഷിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റു യാ�താന്നും ത�ന്നവാസ്തവിക�മാസദ്ഭാവമുള്ള�താ കഴ

മ്പുള്ള�താ ആയി�ത്താന്നുവാൻ അ�താട്ടനുവദിച്ചതുമില്ല. ഈ അനുഭവത്തിൽ,

പ�ക്ഷ, ആഹ്ലാദജനക�മാ ആനന്ദപ്രദ�മാ ആയി യാ�താന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അ�പ്പാൾ എനിക്ക് അങ്ങ�ന�യാന്നും �താന്നിയതുമില്ല. (കു�റ �കാല്ലങ്ങൾ കഴി

ഞ്ഞാണ് പരമമായ ആനന്ദം എനിക്കനുഭവ�പ്പട്ടത് ). ഈ അനുഭവം എനിക്കു

നൽകിയത് അനിർവചനീയമായ ശാന്തിയും അപാരമായ നിശബ്ദതയും അനന്ത

മായ വി�മാചനവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിരുന്നു. രാവും പകലും ഞാൻ ആ നിർവാ

ണത്തിൽ ജീവിച്ചു. ഹൃദയത്തിനുള്ളി�ല ആന്തരാനുഭവമായിരുന്നു അത്. അതി

�നക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരസ്മരണയും മടങ്ങിവരാനുള്ളഅതി�ന്റ ശക്തിയും എന്നിൽ

നിലനിന്നു. അവസാനം അതിലും മഹത്തരമായ ഒരു പരി�ബാധാവസ്ഥയിൽ

അതു വിലയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയ്ക്ക് അനുഭവങ്ങൾക്കു�മൽ അനുഭവങ്ങൾ

എത്തി�ച്ചരുകയും നിർവാണത്തി�ന്റഈആദ്യാനുഭവ�ത്താടു സ�മ്മളിക്കുകയും

�ചയ്തു.’

9 അരവിന്ദ�ന്റ ഗീതാരഹസ്യം

�ലാകമാന്യതിലക�ന�യന്ന�പാ�ലത�ന്നഅരവിന്ദ�ഘാഷി�നയും ഭഗവദ്ഗീത

വള�രയധികം ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി;അ�ദ്ദഹവും ഗീത�യപ്പറ്റി ധാരാളം എഴു

തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീതയു�ട രഹസ്യം

കർമമല്ല, �യാഗമാണ്. തിലകന് ഗീതയിൽ ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും�യാഗവു�മ

ല്ലാം കർമത്തിനു മാറ്റു കൂട്ടാനുള്ളവയാണ്; ലൗകികജീവിതത്തി�ല പ്രവർത്തന

ങ്ങ�ള ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ�വണ്ടിയുള്ളവയാണ്. അരവിന്ദ�ന്റ ഗീതയിലാക�ട്ട,

�ന�രമറിച്ച്, കർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഭക്തിയു�മല്ലാം �യാഗസാധനയ്ക്കു �വണ്ടിയു

ള്ളവയാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റത�ന്ന വാക്കുകളിൽ, ‘പൂർണ ജ്ഞാനം, പൂർണ
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കർമം, പൂർണഭക്തി എന്നിവ മുഴു�ക്ക ഉദ്ഗ്രഥിച്ചും പൂർണമായി സം�യാജിപ്പി

ച്ചും മ�നാമണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്ത് വിജ്ഞാനതലത്തി�ല�ക്കത്തിക്കുകയും അവി

�ട അവയ്ക്ക് പൂർണത �കവരുത്തുകയുമാണ് ഈ �യാഗപദ്ധതിയു�ട പ്രധാന

തത്വം.’

അ�ദ്വത�വദാന്തിക�ള�പ്പാ�ല ഭൗതിക�ലാകം മുഴു�ക്ക മായയും വിഭ്രാന്തി

യുമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നില്ല. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,

അത് ആത്മീയമണ്ഡലത്തി�ലക്കുള്ള ഒരു പരിണാമക്രമത്തി�ന്റആരംഭം മാത്രമാ

ണ്. അ�ദ്ദഹംഎഴുതി:

‘അന്നമയം, പ്രാണമയം, മ�നാമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം എന്നിങ്ങ�ന

ആത്മാവിന് അഞ്ച് ഉറകൾ, അഥവാ �കാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ കൂടുതൽകൂടു

തൽ ഉയരും �താറും ആത്മീയ പരിണാമത്തി�ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന ‘സിദ്ധി’ �യ

കൂടുതൽക്കൂടുതലായി സമീപിക്കുന്നു. ഒരാൾ വിജ്ഞാനമയ�കാശത്തിൽ പ്ര�വശി

ക്കുകയാ�ണങ്കിൽ ‘ആനന്ദ’ത്തി�ലക്കുള്ള പരിണാമം എളുപ്പമായി. അങ്ങ�നയാ

യാൽ,അയാൾസ്ഥലകാലാതിവർത്തിയായപരബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രമല്ല,ഈശരീ

രത്തിൽ,ഈ ജീവിതത്തിൽ,ഈ ഭൗതിക�ലാകത്തിൽത്ത�ന്ന—അനന്തമായ

ആനന്ദത്തിൽ നില�കാള്ളുന്നു. ‘സച്ചിദാനന്ദം’ പൂർണമായി ഉൽഫുല്ലമാകയും ജീ

വിത�ത്ത പ്രഭാപൂരിതമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ പരിശ്രമമാണ് എ�ന്റ �യാഗപ

ദ്ധതിയു�ട �കന്ദ്രരഹസ്യം.’

ഇന്ത്യയു�ടആത്മീയമായ ദാർശനിക പാരമ്പര്യത്തി�ന്റഅഗാധതകളി�ലക്ക്, തി

ലകനുംഅരവിന്ദ�ഘാഷും രണ്ടു�പരുംഇറങ്ങി�ച്ചന്നു. അടിമത്തത്തിലാണ്ടുകിടക്കു

ന്നത�ന്റനാട്ടുകാ�രകർ�മാന്മുഖരാക്കാനും രാജ്യത്തി�ന്റസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി

യുള്ളസമരത്തിൽഅവ�രഅണിനിരത്താനും തിലകൻപുറ�ത്തക്കുതിരിച്ചുവന്നു.

അരവിന്ദ�ഘാഷ് തിരിച്ചുവന്നില്ല. 1950-ൽ ചരമം പ്രാപിക്കുന്നതുവ�രയുംസ്വാതന്ത്ര്യ

സമരത്തി�ന്റ ഭൗതികമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്

അ�ദ്ദഹം �ചയ്തത്. �
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ഹിന്ദുമതത്തി�ല പ്രാകൃതങ്ങളും മധ്യകാ�ലാചിതങ്ങളുമായ അനാചാരങ്ങ�ളാടും

അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളാടും പട�വട്ടിയ ദ്വാരകാനാഥ ടാ�ഗാർ രാജാറാം �മാഹൻ

�റായിയു�ട ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനായ �ദ

�വന്ദ്രനാഥടാ�ഗാറും ബ്രഹ്മ സമാജത്തി�ന്റ ഒരു ഉന്നത �നതാവായിത്തീർന്നു.

�ദ�വന്ദ്രനാഥടാ�ഗാറി�ന്റ പുത്രനാണ് 1861-ൽ കൽക്കത്തയിൽ ജനിച്ച് കവി,

കലാകാരൻ, മനുഷ്യ�സ്നഹി, തത്വജ്ഞാനി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ, വിദ്യാഭ്യാസ

പ്രവർത്തകൻഎന്നിങ്ങ�നപലനിലയിലും പ്രശസ്തനായിത്തീർന്ന രവീന്ദ്രനാഥടാ

�ഗാർ.

1 ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണത്തി�ന്റ �ന�ര

പാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയുംപു�രാഗമനപരങ്ങളായആശയങ്ങളു�ടയുംഅനാചാരങ്ങൾ

�ക്കതിരായ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥാടാ

�ഗാർവളർന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്തുത�ന്നബ്രഹ്മസമാജംഅ�ദ്ദഹത്തിൽവലിയസ്വാ

ധീനം �ചലുത്തി. പിന്നീട് ‘�ചനയി�ല ഭാഷണങ്ങൾ’എന്നപുസ്തകത്തിൽത�ന്റ

വീക്ഷണഗതി�യ രൂപ�പ്പടുത്തിയ മൂന്നു ഘടകങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവി

ക്കുകയുണ്ടായി; ഒന്നാമത് 19-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ലഏറ്റവുംവലിയബംഗാളിസാഹിത്യകാ

രനായ ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി; രണ്ടാമ�ത്തത്, ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റ ആശയങ്ങൾ;

മൂന്നാമ�ത്തത് ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയപ്രസ്ഥാനവും 1885-ൽആരംഭിച്ചഇന്ത്യൻനാഷ

ണൽ�കാൺഗ്രസ്സും.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ബ്രഹ്മസമാജത്തി�ന്റ പ്ര

വർത്തനങ്ങൾ ഏ�റക്കു�റ മന്ദീഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആത്മീയവാദത്തി

ലും ഹിന്ദുമതത്തിലും അടിയുറച്ച മ�റ്റാരു പ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പട്ടുവരികയുണ്ടായി.

�വദികകാല�ത്തആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങ�ള മുറു�ക പിടിച്ചു�കാണ്ട് ഹിന്ദുമത�ത്ത

പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്. അതി�ന്റ �നതാക്കൻമാ

രിൽ പലരും തീവ്രവാദപരമായ രാഷ്ട്രീയപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നു. ഭരണാ

ധികാരികളു�ട ആക്രമണങ്ങ�ള �ചറുക്കാൻ ഹിംസയുപ�യാഗിക്കുന്നതു�പാലും

�തറ്റ�ല്ലന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. വി�ദശീയരായ എല്ലാത്തരം സാംസ്കാരിക പ്രവ

ണതക�ളയും അവർ കഠിനമായി എതിർത്തു. ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാ
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തന്ത്ര്യ�ബാധവും ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാന

വും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാലവരു�ട ദാർശനികമായ വീ

ക്ഷണഗതി പിന്തിരിപ്പനായിരുന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളു�ട �കപിടിച്ചു�കാണ്ട്

മു�ന്നാട്ടു�പാവാനല്ല, ഭൂതകാലത്തി�ന്റ അപരിഷ്കൃതത്വത്തി�ലക്ക് മടങ്ങി�പ്പാകു

വാനാണ് അവർ ആഹ്വാനം �ചയ്തത്. ഹിന്ദുമതത്തി�ല എല്ലാ ആചാരങ്ങ�ള

യും — നിർജീവങ്ങളും കാലഹരണം വന്നവയുമായ ആചാരങ്ങ�ള�പ്പാലും ചിട്ട

�യാടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കണ�മന്ന് അവർ നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. ഈ ഹിന്ദുമത പുനരുദ്ധാ

രണ പരിശ്രമങ്ങൾ, ഫലത്തിൽ ഹിന്ദുക്ക�ളയം മുസ്ലീങ്ങ�ളയും തമ്മിൽ അകറ്റു

കയും അങ്ങ�ന തങ്ങളു�ട അവകാശാധികാരങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �യാജിച്ചു �പാരാ

ടുന്നതിൽ നിന്ന് �പാതുജനങ്ങ�ള തടഞ്ഞുനിർത്തുകയുമാണ് �ചയ്തത്. മറ്റു പല

കാര്യങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചും ഒരു തികഞ്ഞ ജനാധിപത്യവാദിയായിരുന്ന �ലാക

മാന്യതിലകി�ന�പ്പാലും ഈ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്താഗതി പിടികൂടുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ, ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി, അരവിന്ദ�ഘാഷ്, ലജ്പത്റായി തുടങ്ങിയ ചില

�നതാക്കൻമാരു�ട വീക്ഷണഗതികളിലാണ് അവ ഏറ്റവുമധികം നിഴലിച്ചിരുന്ന

ത്.

രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാർ ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണസംരംഭങ്ങളിൽ ഒട്ടുംത�ന്ന

അഭിരുചി കാണിച്ചില്ല. �ന�രമറിച്ച് അവ�ര എതിർക്കുകയാണ�ദ്ദഹം �ചയ്ത

ത്. ഭൂതകാലത്തിലല്ല, ഭാവിയിലാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചത്. ത�ന്റ

‘�ഗാരാ’ എന്നസുപ്രസിദ്ധ �നാവലിൽ പഴയ വീക്ഷണഗതിയും പുതിയ വീക്ഷണ

ഗതിയും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങ�ള വള�ര തന്മയത്വ�ത്താടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കുന്നു

ണ്ട്.

2 ടാ�ഗാറും ഗാന്ധിജിയും

ഇതി�ന്റഅർത്ഥംഅ�ദ്ദഹത്തിന് യാ�താരു ദാർശനിക വീക്ഷണഗതിയും ഉണ്ടാ

യിരുന്നി�ല്ലന്നല്ല; തീർച്ചയായുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട സാംസ്കാരികവും ദാർശ

നികവുമായപാരമ്പര്യങ്ങ�ളകൂ�ടക്കൂ�ടഅയവിറക്കുന്നകാര്യത്തിൽഒരിക്കലുമ�ദ്ദ

ഹത്തിനുസ�ങ്കാചമുണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റപിന്നിൽ ഒരു മഹത്തായശക്തി

പ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ദൃഢവിശ്വാസവും അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു

ന്നു. ഒന്നുമാത്രം, മഹത്തായആശക്തി, ആ �കവലമായബ്രഹ്മം പ്രകൃതിയു�ട പ്ര

വർത്തനങ്ങളിലും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും �കകടത്തുന്ന ഒരു ശക്തി

യല്ല. മഹാകവിയും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു വാദപ്രതിവാദ�ത്ത

ഇവി�ട�യാന്നനുസ്മരിക്കുന്നത് നന്ന്. 1934-ൽ ബീഹാറിൽ വലി�യാരു ഭൂകമ്പമു

ണ്ടായി. പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകൾ മരിച്ചു. �കാടിക്കണക്കിനുറുപ്പിക വിലപി

ടിച്ച സ്വത്തുക്കൾ നശിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞുസവർണഹിന്ദുക്കൾഹരിജന

ങ്ങ�ളാടുകാണിക്കുന്നഅനീതികൾക്ക്�ദവം നൽകുന്നശിക്ഷയാണ്ഈഭൂകമ്പ

�മന്ന്. �ദവത്തിന് ഭൂകമ്പത്തിൽയാ�താരുപങ്കുമി�ല്ലന്നും ഭൗതികശക്തികളു�ട

പ്രവർത്തനം മൂലമാണുണ്ടായ�തന്നും മഹാകവി പറഞ്ഞു. �ദവത്തി�ന്റ ശിക്ഷ

യാ�ണങ്കിൽ, നിരപരാധ�ര�പ്പാലും ശിക്ഷിക്കുന്നആ�ദവം എ�ന്താരു �ദവ

മാണ് എന്ന�ദ്ദഹം �ചാദിച്ചു. ഗാന്ധിജിയും വിട്ടില്ല. �ദവത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ

�ള യുക്തി�കാണ്ടു �തളിയിക്കുക സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നും, �ലാകത്തിൽ ഒരിലയിളകുന്ന

തു�പാലും �ദവത്തി�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിയു�ട ഫലമായിട്ടാ�ണന്ന് താൻ ദൃഢമായി

വിശ്വസിക്കുന്നു�ണ്ടന്നും, അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ വാദപ്രതിവാദത്തിൽനിന്ന്
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രണ്ട് മഹാൻമാരു�ടയും വീക്ഷണഗതികൾ തമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസം മനസിലാക്കാം.

ഗാന്ധിജിയു�ട വീക്ഷണഗതിയു�ട പിന്നിൽ യുക്തിക്കതീതമായ ഒരീശ്വരനുണ്ട്.

ടാ�ഗാറി�ന്റ വീക്ഷണഗതി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഈശ്വ

രൻ ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങ�ളയും മനുഷ്യരു�ട ലൗകികജീവിത�ത്തയും �വറു�ത വിടു

ന്നു.

3 മനുഷ്യൻഎ�ന്താരത്ഭുത ശക്തി!

ടാ�ഗാർ ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ്, സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യനാണ് അ�ദ്ദഹ

�ത്തകൂടുതലാകർഷിച്ചത്. അ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞു:

‘മ�നാഹരമായഈ �ലാകത്തിൽനിന്ന് ഉടൻ മുക്തിലഭിക്കണ�മന്ന് എനിക്കാഗ്ര

ഹമില്ല. ആകാശം, ചക്രവാളം, സമുദ്രം ഇവയാൽഅനുഗ്രഹീതമായ ഭൂമിയിൽ സ്വ

ന്തം സ�ഹാദരങ്ങളായ മനുഷ്യരു�ടയിടയിൽ അവ�രാ�ടാത്ത് ജീവിക്കുന്നതിലാ

ണ് എനിക്ക് താൽപര്യം.’

വീണ്ടും,

‘എണ്ണമറ്റബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്നുത�ന്നആനന്ദമയമായ മുക്തിയു�ട സ്വാദ്

ഞാനനുഭവിച്ചു�കാള്ളാം.’

ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ ‘ഗീതാജ്ഞലി’യി�ല ഒരു കവിതയിൽ അ�ദ്ദഹം എഴു

തി:

‘ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളും സാഹിത്യവും മ�ന്ത്രാച്ഛാരണങ്ങളും മതിയാക്കുക! കവാ

ടങ്ങളും വാതായനങ്ങളുംഅടച്ചുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു �ക്ഷത്രത്തി�ന്റഅന്ധകാരാവൃത

മായ ഒരു �കാണിൽ നീ ആ�രയാണാരാധിക്കുന്നത്? നി�ന്റ നയനം തുറക്കുക,

നി�ന്റ�ദവം നി�ന്റ മുമ്പിലി�ല്ലന്ന് അ�പ്പാൾ നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും!’

‘കഠിനമായ നിലമുഴുന്ന ആ കർഷകനും, വീഥിനിർമ്മാണത്തിനു കല്ലുകൾ �പാട്ടി

ക്കുന്നആ �താഴിലാളിയും എവി�ടയു�ണ്ടാ? അവി�ടയുണ്ട് അ�ദ്ദഹം. അവിടുന്ന്

�വയിലിലും മഴയിലുംഅവ�രാ�ടാത്തുകൂ�ടത്ത�ന്നയുണ്ട്. അവിടു�ത്തവസ്ത്രങ്ങൾ

പൂഴിപുരണ്ടിരിക്കുന്നു. പവിത്രമായ നി�ന്റ ആ വസ്ത്ര�ത്ത വലി�ച്ചറിയുകയും, അവി

ടു�ത്ത�പ്പാ�ലത�ന്ന നീയും ധൂളിയിലാവൃതമായ ആ നിലത്തിൽ വ�ന്നത്തുകയും

�ചയ്യുക.’

‘വിമുക്തി�യാ? എവി�ടയാണ് ആ വിമുക്തി�യ ക�ണ്ടത്തുക? നമ്മു�ട നാഥൻത

�ന്നയും സപ്രഹർഷം സൃഷ്ടിയു�ട ശൃംഖലക�ള സ്വാംശീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്തിരി

ക്കുന്നത്. അവിടുന്ന്അനന്തമായുംന�മ്മാ�ടല്ലാവ�രാടുംബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.’

‘നി�ന്റ ധ്യാനങ്ങളിൽനിന്നും നീ പുറത്തുവരികയുംഅർച്ചനയ്ക്കുള്ളപുഷ്പങ്ങ�ളയുംസു

ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങ�ളയും മാറ്റിവയ്ക്കുകയും �ചയ്യുക. നി�ന്റ വസ്ത്രങ്ങൾ ജീർണിക്കുകയും

മലീമസമാകുകയും �ചയ്തിരുന്നാ�ലന്താ? അവിടു�ത്തക�ണ്ടത്തി, പ്രവൃത്തിയിലും

ഫാല�ദശ�ത്ത �സ്വദകണങ്ങളിലും അവിട�ത്താ�ടാപ്പം നില�കാള്ളുക!’

അമ്പതിലധികം കഥാസമാഹാരങ്ങൾ, പന്ത്ര�ണ്ടാളം �നാവലുകൾ, നൂറിലധി

കം �ചറുകഥകൾ, മുപ്പതിലധികം നാടകങ്ങൾ, ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രബന്ധങ്ങൾ

— ഇങ്ങ�ന അ�ദ്ദഹം പല വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വള�രയധികം എഴുതിയിട്ടു

ണ്ട്.
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4 ടാ�ഗാറി�ന്റ മനുഷ്യ�സ്നഹം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കലാസൃഷ്ടികളിൽആകാശവും ചക്രവാളവും സമുദ്രവുമുണ്ട്. പുഞ്ചി

രിതൂകുന്ന പുഷ്പങ്ങളും നൃത്തംവയ്ക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, എല്ലാം മനുഷ്യനു

�വണ്ടിയാണ്. മ�റ്റല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി മനുഷ്യ�സ്നഹമാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതി

കളിൽഓളം �വട്ടുന്നത്.

എന്നാൽ,അ�താരു �കവലമായ മനുഷ്യ�സ്നഹമല്ല,അനുപമായ മനുഷ്യ�സ്ന

ഹമല്ല, പി�ന്ന�യാ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾ

ക്കുംചൂഷണങ്ങൾക്കുംഎതിരായി പട�വട്ടുന്നമനുഷ്യ�സ്നഹമാണത്. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടതകൾ�ക്കതിരായി, �കാ�ളാ

ണിയൽ �മധാവിത്വത്തി�ന്റ ദുഷ്ടതകൾ�ക്കതിരായി, സംസാരിക്കുകയും പ്രവർ

ത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും പട�വട്ടുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതകളും

കഥകളും ജനങ്ങളു�ട �ദശാഭിമാന�ത്തഉയർത്തുകയും വീക്ഷണഗതി�യ വിശാല

മാക്കുകയും�ചയ്യുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപലകവിതകളു�ടയുംരൂപം പഴയ�വഷ്ണവകവികളു�ടതാ

ണ്. കബീർ തുടങ്ങിയ ഭക്തകവികളു�ട ഗീതങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കലാസൃഷ്ടിക

ളിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റിസവും ആധ്യാത്മികതയും പുരണ്ട ബാഹ്യ

രൂപ�ത്തഅ�ദ്ദഹം യ�ഥഷ്ട�മടുത്തുപ�യാഗിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഉള്ളടക്കം �ദശാഭി

മാനപരമാണ്, മനുഷ്യ�സ്നഹപരമാണ്.

5 ഇന്ത്യയു�ട ലക്ഷ്യം

ഭൂതകാലത്തി�ന്റയും വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലി

പ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അ�ദ്ദഹം �ചയ്യുന്നത്. ചില�പ്പാ�ഴാ�ക്ക അ�ദ്ദഹം ഭാവിയി�ല

ക്ക് ഒ�ന്നത്തി�നാക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു. ത�ന്റ രാജ്യം എവി�ടക്കാണു നയിക്ക�പ്പ

�ടണ്ടത് എന്നതി�നപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം ഗീതാജ്ഞലിയിൽ ഒരു കവിതയിൽഎഴുതുന്ന

ത് �നാക്കുക:

‘എവി�ട മനസ്സ് ഭയരഹിതമായിരിക്കുകയും ഉത്തമാംഗം സ�ങ്കാച�മ�ന്യ ഉയരു

കയും �ചയ്യുന്നു�വാ,

ജ്ഞാനം എവി�ട സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു�വാ,

സങ്കുചിതങ്ങളായ ഗുഹാഭിത്തികളിൽ �ലാകം �ചറുതുണ്ടങ്ങളായി എവി�ട വിഭജി

ക്ക�പ്പടാതിരിക്കുന്നു�വാ,

വാക്കുകൾസത്യത്തി�ന്റഅത്യഗാധതയിൽനിന്ന് എവി�ട പുറ�പ്പടുന്നു�വാ,

അക്ഷീണമായപ്രയത്നംഅതി�ന്റകരങ്ങ�ളപരിപൂർണതയ്ക്കായിഎവി�ട നീട്ടുന്നു

�വാ,

യുക്തിയു�ട സുസ്പഷ്ടമായ സരസ്സ് എവി�ട മൃതപ്രായമായആചാരങ്ങളു�ട വരണ്ട

മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി പ്രവഹിച്ച് അതി�ന്റ ഗതി�യ നഷ്ടീഭവിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു�വാ,

എ�ന്നന്നും വികസിതമായ ചിന്തയി�ലക്കും പ്രവൃത്തിയി�ലക്കും ചിത്ത�ത്തഅവി

ടുന്ന് എ�ങ്ങാട്ടു നയിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വാ,

ആസ്വാതന്ത്ര്യസ്വർഗത്തി�ലക്ക്, എ�ന്റ താതാ, എ�ന്റ രാജ്യമുണര�ട്ട!’
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6 വീക്ഷണഗതിയു�ട വിശാലത

സാധാരണജനങ്ങൾക്കു പിടി�യത്താത്ത ദന്ത�ഗാപുരത്തി�ന്റ ശിഖരത്തിലിരു

ന്നു�കാണ്ട് മനുഷ്യ�ന ഭാവനയു�ട ദൂരദർശിനിക്കുഴലിലൂ�ട �നാക്കിക്കാണുകയല്ല

അ�ദ്ദഹം �ചയ്തത്. �ന�രമറിച്ച്, അ�ദ്ദഹം ത�ന്റസാഹിത്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ജനങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ, അവരു�ട ജീവിതാഭിലാഷങ്ങളിലും സമരങ്ങളിലും പങ്കു�കാണ്ടാണ്.

1905-1908 �ല രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിലും അ�ദ്ദഹം സജീവമായി �നരിട്ടു പ�ങ്കടുക്കുക

യുണ്ടായി. എന്നാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ ആയുധ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിംസ�യ

കൂടുതൽകൂടുതൽ ഉപ�യാഗിക്കാൻ നടത്തിയ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം പ്രസ്ഥാനത്തിൽ

നിന്നു പിൻവലിയുകയും സാഹിത്യപരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പ്രവർത്തന

ങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, അതിനു�ശഷവും അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ സ്വന്തമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട സാമ്രാജ്യ�മധാവികളു�ട അക്രമങ്ങ�ള എതിർ

ക്കുകയും ജനങ്ങളു�ട �ദശീയ�ബാധ�ത്ത ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുകയും �ച

യ്തു.

കാലം�ചല്ലു�ന്താറുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവീക്ഷണഗതികൂടുതൽവിശാലമാകാൻ

തുടങ്ങി. 1930 — നടുത്ത് അ�ദ്ദഹം ഒരു പാശ്ചാത്യ പര്യടനം നടത്തി. അ�മരിക്ക

യിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാനഡക്കാർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത പ്രസംഗത്തിനു ക്ഷ

ണിച്ച�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞു:

‘നിങ്ങളു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്ത്യാക്കാർ നിസ്സാരൻമാരാണ്. അവർ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാ

രാണ്. അതിനാൽ ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനായ എനിക്ക് നിങ്ങളു�ട രാജ്യത്തിൽ കട

ന്നുവരുവാൻ ഭയവും സ�ങ്കാചവും �താന്നുന്നു.’

7 ‘റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളകത്തുകൾ’

1930-ൽ അ�ദ്ദഹം �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ചു. ത�ന്റ അനുഭവങ്ങ�ളപ്പറ്റി

‘പ്രവാസി’ എന്ന ബംഗാളി മാസികയിൽ ‘റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകൾ’ എന്ന

�പരിൽഅ�ദ്ദഹ�മാരു �ലഖനപരമ്പരപ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. ഒരു കത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

എഴുതി:

‘അവസാനം ഞാൻ റഷ്യയി�ലത്തിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ നി�ന്നല്ലാം വ്യ

ത്യസ്തമായ, അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നാടാണിത്. അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ,

ഒരു ജനത�യ മുഴുവൻ തട്ടിയുണർത്തിയിരിക്കുന്നു… അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ

ക്ക് എല്ലാത്തരം ജീവിതസൗകര്യവും ലഭിക്കുന്നു; വിദ്യാഭ്യാസവും വിശ്രമത്തിനുള്ള

അവകാശവും ലഭിക്കുന്നു.’

മ�റ്റാരുകത്തിൽഅ�ദ്ദഹംഎഴുതി:

‘അജ്ഞതയു�ട അടിത്തട്ടിൽ മർദ്ദിതരും അപമാനിതരുമായി കിടന്നിരുന്ന ലക്ഷ

ക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങ�ള �വറും പത്തു�കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർത്തി�ക്കാ

ണ്ടുവരാനും അവ�ര അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആത്മാഭിമാനമുള്ള മനുഷ്യ

രാക്കിമാറ്റാനും അവർക്കു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർഥ്യം എ�ന്റ സ്വന്തം

കണ്ണു�കാണ്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽഞാ�നാരിക്കലും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നി

ല്ല.’
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ഈ കത്തുകൾ യുവാക്കന്മാ�ര ആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയും �ലാകകാര്യങ്ങ�ള

യും ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്തയും പുതി�യാരടിസ്ഥാനത്തിൽ �നാക്കിക്കാ

ണാൻഅവ�ര �പ്രരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അതു�കാണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ

ധികാരികൾ ‘റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകളു�ട’ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നി�രാധിച്ചു.

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമയതിനു�ശഷം മാത്രമാണ് ആ നി�രാധനം നീക്കം�ചയ്യ�പ്പട്ട

ത്.

പ�ക്ഷ,അതുകാണാൻഅ�ദ്ദഹംജീവിച്ചിരുന്നില്ല. 1941ആഗസ്റ്റിൽ, ത�ന്റ 81-

ാമ�ത്തവയസ്സിൽഅ�ദ്ദഹംഅന്തരിച്ചു.

8 ടാ�ഗാറി�നപ്പറ്റി �നഹ്റു

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവിന് രവീന്ദ്രനാഥ ടാ�ഗാർ നൽകിയ സംഭാവനക�ളപ്പറ്റി ജവ

ഹർലാൽ�നഹ്റുഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘ഇന്ത്യയു�ട മനസ്സിൽ, വി�ശഷിച്ച് വഴിക്കുവഴി വളർന്നുവരുന്ന തലമുറകളു�ട

�മൽ, അ�ദ്ദഹം �ചലുത്തിയ സ്വാധീനത വമ്പിച്ചതാണ്. താൻ ത�ന്ന എഴുതി

�പ്പാന്ന ഭാഷയായ ബംഗാളി�യ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയി�ല എല്ലാ അധുനികഭാഷ

ക�ളയും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളാണ് ഒ�ട്ടാ�ക്ക ആകൃതി�പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പൗരസ്ത്യപാശ്ചാത്യദർശനങ്ങളു�ട സുഭഗസ�മ്മളനം സാധിക്കുവാനും ഇന്ത്യൻ

�ദശീയത്വത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനങ്ങ�ള വിശാലതരമാക്കുവാനും, മ�റ്റ�താരു ഇന്ത്യ

ക്കാര�നക്കാളു�മ�റ അ�ദ്ദഹം സഹായിച്ചു. രാഷ്ട്രന്തരീയ സഹകരണത്തിൽ

വിശ്വസിച്ചും അതിനു�വണ്ടി പ്രയത്നിച്ചും ഇന്ത്യയു�ട സ�ന്ദശം ഇതര രാജ്യങ്ങളി

�ലത്തിച്ചും,അവയു�ടസ�ന്ദശങ്ങൾത�ന്റസ്വന്തം ജനങ്ങൾക്കായി �കാണ്ടുവന്നു

നൽകിയും �പാന്ന അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയു�ട സാർവാതിശായിയായ അന്താരാഷ്ട്രീയ

പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. എന്നാൽ, ത�ന്റ ഈ അന്താരാഷ്ട്രീയത്വ�മാ�ക്കയുണ്ടാ

യിട്ടും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലുകൾ എന്നും ഇന്ത്യയു�ട മണ്ണിൽ ഊന്നി ഉറച്ചുനിന്നു.’

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സാക�ട്ട, ഉപനിഷത്തുകളു�ട ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു വഴിയുന്ന

തായിരുന്നു. സാധാരണവളർച്ചയു�ട ഗതിക്കു വിപരീതമായി, പ്രായം കൂടു�ന്താറും

അ�ദ്ദഹം വീക്ഷണഗതിയിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും ഏ�റ�യ�റ തീവ്രവാദിയായി

ത്തീർന്നു. സ്വ�ത ഉറച്ച വ്യക്തിത്വവാദിയാ�യങ്കിലും അ�ദ്ദഹം റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി

�ന്റ മഹനീയ �നട്ടങ്ങളു�ട ഒരാരാധകനായിത്തീർന്നു. വി�ശഷിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം,

സംസ്കാരം,ആ�രാഗ്യം,സമത്വ�ബാധംഎന്നിവയു�ടപ്രചാരംസംബന്ധിച്ചുണ്ടായ

�നട്ടങ്ങളു�ട. �ദശീയത്വം ഇടുങ്ങി�ക്കാ�ണ്ടവരുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്; ആധി

പത്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യവുമായി ഇടയുന്ന ഒരു �ദശീയത്വമാക�ട്ട, എല്ലാ

ത്തരം വ്യർത്ഥതാ�ബാധങ്ങ�ളയും മ�നാവികാരക്കുഴപ്പങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ജനങ്ങ�ള അവരു�ട ഇടുങ്ങിയ ചിന്താസരണികളിൽനിന്ന് കു�റ�യാ

�ക്കപുറ�ത്തക്കുതള്ളിനീക്കുകയും,അവ�ര�ക്കാണ്ടുമനുഷ്യത്വ�ത്തസംബന്ധിച്ച

വിശാലതരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു�വന്നതാണ്, ടാ

�ഗാർ — മ�റ്റാരു വിതാനത്തിൽ ഗാന്ധി�ചയ്തതു�പാ�ല— ഇന്ത്യയ്ക്കു �ചയ്തിട്ടുള്ള

വമ്പിച്ച �സവനം. ഇന്ത്യയി�ല മഹാനായ മനുഷ്യത്വവാദിയായിരുന്നു ടാ�ഗാർ.’

�
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�ലാകമാന്യതിലക�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം മ�റ്റാരു മഹാൻ ഇന്ത്യയു�ട സ്വാത

ന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ �നതൃത്വ�മ�റ്റടുത്തു. 1869-ൽ ഗുജറാത്തി�ല �പാർബന്തർഎന്ന

സ്ഥലത്തുജനിച്ച് �ഹസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു�ശഷം ഒരു ബാ

രിസ്റ്ററാവാൻ �വണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്കു �പായ അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സവി�ശഷമായ

സത്യാ�ന്വഷണപരീഷണങ്ങളിലൂ�ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ സമരങ്ങളു�ട

�നതൃത്വത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നു. അ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞു:

‘ഞാൻ എ�ന്നത്ത�ന്ന അറിയാനും ഇഹ�ലാകജീവിതത്തിൽത്ത�ന്ന �മാക്ഷം

�നടാനും �വണ്ടി �വമ്പൽ�കാള്ളുകയാണ്. എ�ന്റആത്മാവി�ന മാംസത്തി�ന്റ

ബന്ധനത്തിൽനിന്നു �മാചിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാ

ണ് എ�ന്റ �ദശീയ�സവനം. എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, �മാക്ഷത്തി�ലക്കു

ള്ള മാർഗം കിടക്കുന്നത് എ�ന്റ രാജ്യ�ത്തയും അതുവഴി മനുഷ്യസമുദായ�ത്തയാ

�കയും �സവിക്കാനുള്ളഇടവിടാത്തപരിശ്രമങ്ങളിലൂ�ടയാണ്.’

മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു തികഞ്ഞ മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു. ഒരു സനാതന ഹിന്ദു

എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടാനാണ് അ�ദ്ദഹംആഗ്രഹിച്ചത്. 1921 ഒ�ക്ടാബർ 6 — �ല

‘�യങ്ഇന്ത്യ’യിൽഅ�ദ്ദഹംഇങ്ങ�ന�യഴുതുകയുണ്ടായി:

‘ഞാൻ എ�ന്ന സ്വയ�മാരു സനാതനഹിന്ദു�വന്നു വിളിക്കുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, (1)ഞാൻ �വദങ്ങളിലും, ഉപനിഷത്തുകളിലും, പുരാണങ്ങളിലും,ഹിന്ദുമതഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾഎന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന മ�റ്റല്ലാറ്റിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടുത

�ന്ന,അവതാരത്തിലും, പുനർജന്മത്തിലും. (2) ജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽപ്രചാരത്തിലു

ള്ള പ്രാകൃതമായ അർത്ഥത്തി�ലങ്കിലും, എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ തികച്ചും �വദാ

ടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ വർണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കു

ന്നു. (3) ജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ളതി�നക്കാൾ വള�ര വിപുലമായ ഒരർ

ത്ഥത്തിൽഞാൻ �ഗാസംരക്ഷണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. (4) ഞാൻബിംബാരാധ

നയിൽഅവിശ്വസിക്കുന്നില്ല.’

1 പിന്തിരിപ്പൻമാർ�ക്കതിരായ ഹിന്ദുമതം

ഈവിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ മധ്യകാ�ലാചിതമായ ചില ഘടകങ്ങൾ മുഴച്ചുനിൽ

ക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം; പ�ക്ഷ, ഗാന്ധിജിയു�ട ഹിന്ദുമതം ഇന്ന�ത്ത ആര്യ
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സമാജ�നതാക്കൻമാരു�ട�യാ പിന്തിരിപ്പൻമാരായ മറ്റു മതപണ്ഡിതൻമാരു�ട

�യാ ഹിന്ദുമതമായിരുന്നില്ല. മറ്റു മതങ്ങളു�ട �ന�രയുള്ള എല്ലാ അസഹിഷ്ണു

തക�ളയും അ�ദ്ദഹം ആ�ക്ഷപിച്ചു. എല്ലാമതങ്ങളും ഏ�റക്കു�റ ശരിയാ�ണ

ന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. ത�ന്റ പ്രാർത്ഥനാ�യാഗങ്ങളിൽ

ഭഗവദ്ഗീതയിൽനിന്നുള്ള ��ാകങ്ങ�ള മാത്രമല്ല ഖുറാനിലും �ബബിളിലുള്ള

ഏതാനും വാക്യങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. മതസംബന്ധിയായ വഴ

ക്കുക�ളയും അനാചാരങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുതലായവ�യയും ന്യായീക

രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു�കാണ്ട് ഈശ്വര�ന്റ ഏജൻറുമാരായി നടക്കുന്ന ആധുനിക

ശങ്കരാചാര്യൻമാരു�ടയും ശാസ്ത്രിമാരു�ടയും ദിവ്യത്വ�ത്ത അ�ദ്ദഹം �വല്ലുവിളി

ച്ചു.

‘തങ്ങളാണ് ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട ശരിയായ വിഖ്യാതാക്ക�ളന്നുള്ള ഇന്ന�ത്ത

ശങ്കരാചാര്യന്മാരു�ടയും ശാസ്ത്രിമാരു�ടയും അവകാശവാദ�ത്ത (അത്തര�മാരു

അവകാശവാദ�ത്ത അവർ �കാണ്ടുവരുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ) ഞാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയാ

യി നി�ഷധിക്കുന്നു.’

�വ�ദാപനിഷത്തുക്കളിലും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അമൂല്യങ്ങളായ പല തത്വങ്ങ

ളും ജീവിതവ്യാഖ്യാനങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവയ്ക്ക് �ദവത്തി�ന്റ �ക

�യ്യാ�പ്പാന്നുമി�ല്ലന്നും, അവ�യ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു�പാ�ല എടുത്തു

പ�യാഗിക്കാൻ പറ്റി�ല്ലന്നും അതു�കാണ്ടവയിൽ കാ�ലാചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ

വരു�ത്തണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നും, ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ത�ന്ന വാക്കുകളിൽ ‘�വദങ്ങളും, ഉപനിഷത്തുകളും, സ്മൃതികളും, പുരാണങ്ങളും,

ഇതിഹാസങ്ങളും ഒ�ര സമയത്തല്ല ആവിർഭവിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളു

�ട ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓ�രാന്നും വളർന്നുവന്നത്. അതു�കാണ്ട് അവ

പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാ�ണന്ന് നമുക്ക് �താന്നി�പ്പാകുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാശ്വ

തങ്ങളായ സത്യങ്ങ�ള പുതുതായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. പി�ന്ന�യാ?

ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സത്യ

ങ്ങൾ പ്ര�യാഗിക്ക�പ്പട്ട�തങ്ങി�ന�യന്നു കാണിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. ആ

സവി�ശഷ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധമായി ആവർത്തിക്ക�പ്പട്ടാൽ അതു ജനങ്ങ

�ള നിരാശയു�ട �ചളിക്കുണ്ടി�ലക്കു തള്ളിവിടും. ജന്തുബലി ഒരുകാലത്തു നട

പ്പിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു�കാണ്ട് ഇന്നും അത്യാവശ്യമാ�ണാ? ഒരു കാലത്ത്

നമ്മൾ കള്ളൻമാരു�ട �കകാലുകൾ �വട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നു എന്നതു�കാണ്ട്, ആ

അപരിഷ്കൃത�ത്ത ഇന്നും പുനരുദ്ധരിക്ക�ണാ! �ശശവ വിവാഹ�ത്ത നമ്മൾ

പുനഃസ്ഥാപി�ക്കണ്ടതു�ണ്ടാ? ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ഒരു വിഭാഗ

�ത്ത നമ്മൾ ദൂ�ര തള്ളിമാറ്റിയിരുന്നു എന്നതു�കാണ്ട് അവരു�ട പിൻഗാമിക�ള

എന്നും അയിത്തക്കാരായി അകറ്റി നിർത്ത�ണാ?’ അ�പ്പാൾ ഗാന്ധിജിയു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ, സനാതനമായ ഹിന്ദുധർമ്മ�മന്നുവച്ചാൽ, �വ�ദാപനിഷത്തുക

ളിലും പുരാ�ണതിഹാസങ്ങളിലുമുള്ള�തല്ലാം അ�തപടി സ്വീകരിക്കലല്ല, എ�ന്ത

ന്നാൽ, അവയിൽ പലരും ഇന്നു പ്രാ�യാഗികമല്ല; ശരിയുമല്ല. അതു�കാണ്ട്,

അവയിൽ പലതും ഇന്ന�ത്ത സ്ഥിതിക്കുപറ്റിയതരത്തിൽ മാ�റ്റണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന

�ത്ത മനുഷ്യ�ന്റ ധർമ്മ�ബാധത്തി�നതിരായ പഴയ ആചാരങ്ങ�ളയും സമ്പ്ര

ദായങ്ങ�ളയു�മല്ലാം എതിർത്തു നശിപ്പി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഗാന്ധിജിത�ന്ന പറയു

ന്നു:
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‘എ�ന്തങ്കിലു�മാന്നി�ന്റ ഉത്ഭവം �വദങ്ങളിൽനിന്നാ�ണങ്കിൽക്കൂടി അതു നമ്മു

�ട സാൻമാർഗ്ഗിക�ബാധത്തി�നതിരാ�ണങ്കിൽ അതി�ന, �വദങ്ങളു�ട ത�ന്ന

സത്തായ സാരാംശത്തി�ന്നതി�രന്ന നിലയ്ക്കും, അതി�നക്കാളധികം അടിസ്ഥാ

നപരമായ സാൻമാർഗികതത്വങ്ങൾ�ക്കതി�രന്ന നിലയ്ക്കും സംശയം കൂടാ�ത

തള്ളിക്കളയണം.’

2 മതപരിഷ്ക്കരണത്തി�ന്റഅർത്ഥം

അയിത്തം, ജാതി�മധാവിത്വം, ജന്തുബലി, �ശശവവിവാഹം, സ്ത്രീകളു�ട അസ്വ

തന്ത്രത, �ദവദാസി സമ്പ്രദായം മുതലായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും അനാചാര

ങ്ങ�ളയും സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനു�വണ്ടി നിലനിർത്താൻ �വമ്പൽ�കാണ്ട നാടു

വാഴി�മധാവിത്വവും ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങ�ളഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനാഗ്രഹിച്ചസാമ്രാജ്യ

ത്വ�മധാവിത്വവും ഇന്ത്യയി�ലങ്ങും ബീഭത്സമാംവിധം നടമാടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു

കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അതിനാൽ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാര

ങ്ങൾക്കു�മതിരായ ഗാന്ധിജിയു�ട കുരിശുയുദ്ധം �നരിട്ടു�ചന്നു�കാണ്ടത് ഫ്യൂഡ

ലിസത്തി�ന്റയും സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും മർമ്മങ്ങളിലാണ്. ധർമ്മ�ബാധത്തിനും

സാന്മാർഗ്ഗികതത്വങ്ങൾക്കും നിരക്കാത്തഅയിത്തം, ജാതി�മധാവിത്വം തുടങ്ങിയ

അനാചാരങ്ങൾ�ക്കതിരായസമരത്തി�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തഒരു ഭാഗമാണി

�തന്ന് അ�ദ്ദഹം വീണ്ടും വീണ്ടുംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അങ്ങ�നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസാമൂ

ഹ്യപരിഷ്ക്കരണ സംരംഭങ്ങൾ പിന്നണിയിൽക്കിടക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങ�ള�പ്പാലും

തട്ടിയുണർത്തി; അവരു�ട �ദശാഭിമാന�ത്തയും അനീതി�ക്കതിരായി തലയുയർ

ത്തി നിൽക്കാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ�യയും ആളിക്കത്തിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതി

രായസമരത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗ�മന്നനിലയ്ക്കുത�ന്ന, ഖദർ, സ്വ�ദശി, കുടിൽവ്യവസാ

യം, ഹിന്ദി മുതലായവയുൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ പരിപാടിയും ഗാന്ധിജി

ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. ഖദറും കുടിൽവ്യവസായങ്ങളും പരി�പാഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരി

പാടിയിൽ മധ്യകാല�ത്തക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു�നാട്ടവും ആധുനികതയു�ട �നർ

ക്കുള്ള ഒ�രതിർപ്പും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത് ജനങ്ങളുമായി ഇടവിടാത്ത

ബന്ധം പുലർത്താനും അവരു�ട ആത്മാഭിമാന�ത്ത ഉയർത്താനും, സ്വാശ്രയശീ

ലത്തി�ന്റയുംആത്മവിശ്വാസത്തി�ന്റയും �ബാധംഅവരിലുളവാക്കാനുംസഹായി

ച്ചു.

3 ജനങ്ങളു�ട ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയ �ദശീയ �നതാവ്

തനിക്കുമുമ്പുണ്ടായ മ�റ്റ�താരു �ദശീയ �നതാവി�നക്കാളുമധികം ജനങ്ങൾക്കു

ചരിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥാന�മ�ന്തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാനാണ്

ഗാന്ധിജി. ത�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ �വള്ളക്കാരായ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട നിരങ്കു

ശമായ �സ്വാച്ഛാധിപത്യത്തി�ന്നതിരായി �ത�ക്ക ആഫ്രിക്കയി�ല ഇന്ത്യാക്കാർ

നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹസമരത്തി�ന്റ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണ് അ�ദ്ദഹം അതു

മനസ്സിലാക്കിയത്. �ത�ക്കആഫ്രിക്കയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നതിനു�ശഷം, 1915-ൽ

മദ്രാസിൽവച്ചു നൽക�പ്പട്ട ഒരു മംഗളപത്രത്തിനു മറുപടിയായി അ�ദ്ദഹം പ്ര

സ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ‘ഈ മംഗളപത്രത്തിലുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ട ഭാഷയു�ട പത്തി

�ലാരംശ�മങ്കിലും ഞങ്ങൾ (ഗാന്ധിജിയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നിയും) അർഹി

ക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ �ത�ക്ക ആഫ്രിക്കയിലുള്ള നിങ്ങളു�ട കഷ്ട�പ്പടുന്ന ജനങ്ങൾ
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ക്കു�വണ്ടി ജീവ�ന ബലിയർപ്പിക്കുകയും അങ്ങ�ന തങ്ങളു�ട പ്രവൃത്തി പൂർത്തി

യാക്കുകയും �ചയ്തവ�രപ്പറ്റി എന്തുഭാഷയാണ് നിങ്ങളുപ�യാഗിക്കുക? മാതൃഭൂ

മിയു�ട മാനംകാക്കാൻ �വണ്ടി ലളിതമായ വിശ്വാസ�ത്താടുകൂടി എല്ലാത്തരം

പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങ�ളയും കഷ്ടപ്പാടുക�ളയും മർദ്ദനങ്ങ�ളയും �നരിട്ട പതി�ന�ഴാ

പതി�ന�ട്ടാ വയസുമാത്രം പ്രായമായ നാഗപ്പൻ, നാരായണസ്വാമി എന്നീ കു

ട്ടിക�ളപ്പറ്റി എന്തുഭാഷയാണ് നിങ്ങളുപ�യാഗിക്കാനു�ദ്ദശിക്കുന്നത്? മാർട്ടീസ്

ബർഗ്ഗ് ജയിലിൽ നിന്ന് എല്ലും �താലിയുമായി പനിപിടിച്ച രൂപത്തിൽ വിട്ടയ

യ്ക്ക�പ്പടുകയും ആ പനിയു�ട പിടിയിൽ�പ്പട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ

മരണമടയുകയും �ചയ്ത പതിനാറുവയസ്സുമാത്രം പ്രായമായ ആ മിടുക്കത്തി വള്ളി

യമ്മ�യപ്പറ്റി എന്തുഭാഷയാണ് നിങ്ങളുപ�യാഗിക്കുക? മഹത്വം നിറഞ്ഞ ആ

പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഞാൻ ആ�വശം നൽകി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറ

യുന്നത്. പ�ക്ഷ, എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. ലളിതഹൃദയരായ സാധാ

രണക്കാരാണ് ശരിയായ നിലവാരത്തി�ലക്ക് എ�ന്ന ആ�വശം �കാള്ളിച്ചുയർ

ത്തിയത്. തങ്ങളു�ട മഹത്തായ ത്യാഗം �കാണ്ടും തങ്ങളു�ട മഹത്തായ ശ്രദ്ധ

�കാണ്ടും മഹാനായ �ദവത്തിലുള്ള തങ്ങളു�ട മഹത്തായ വിശ്വാസം �കാണ്ടും

അവരാണ് എനിക്കു �ചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് �ചയ്യാൻ എ�ന്ന നിർബന്ധിച്ചത്…
നിങ്ങൾഞങ്ങളു�ട �മൽ �കട്ടിവയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നകിരീടംഅവരാണർഹിക്കുന്ന

ത്.’

ഇതി�ന്റഅർത്ഥംഎല്ലാ��ാഴും ജനങ്ങൾആഗ്രഹിക്കുന്നതരത്തിലുള്ളപരി

പാടികളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമാണ് അ�ദ്ദഹം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്നല്ല. �ന

�രമറിച്ച് പല�പ്പാഴും ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് സമരങ്ങളു�ടയും

മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും ഗതി�യ അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നത്. ആരാലും ഇള

ക്ക�പ്പടാൻകഴിയാത്തചില വിശ്വാസങ്ങളുംപ്രവർത്തനരീതികളുംഅ�ദ്ദഹത്തിനു

ണ്ടായിരുന്നു. ജവഹർലാൽ�നഹ്റുചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

‘താൻ �ത�ക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ കഴിച്ച ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു വമ്പിച്ച

പരിവർത്തനത്തിനുവി�ധയനായി. അത�ദ്ദഹ�ത്തവല്ലാ�തഇളക്കിമറിക്കുകയും

ജീവിത�ത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ത�ന്റ വീക്ഷണഗതി�യ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കളയുകയും

�ചയ്തു. അതിനു�ശഷം ഇ�തവ�ര ത�ന്റആശയങ്ങൾ�ക്കല്ലാം ഒരുറച്ചഅസ്തിവാ

രമാണ്അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മനസ്സ് തുറന്ന മനസ്സാ�ണ

ന്നുപറയുവാൻ വയ്യ. ത�ന്റ മുമ്പാ�ക പുതിയ നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നആളുകൾക്ക്

പറയാനുള്ള�താ�ക്ക അ�ദ്ദഹം ഏറ്റവും അധികം ക്ഷമ�യാടും ശ്രദ്ധ�യാടും കൂടി

�കൾക്കുന്നു. എന്നാൽ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു സമര്യാദമായ താൽപര്യത്തി�നാ

�ക്ക പിന്നിൽ ഒരടച്ച വാതിലി�നാടാണ് നാം സംസാരിക്കുന്ന�ത�ന്നാരു �താ

ന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. �ശഷ�മല്ലാം അപ്രധാനങ്ങളായി �താന്നുമാറ് അ�ദ്ദഹം

ചില ആശയങ്ങ�ളാട്, ഒരു കപ്പൽ നങ്കൂര�ത്താട് എന്ന�പാ�ല അ�ത ഉറപ്പായി

ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു രണ്ടാംകിട കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിക്കുക ഒരു മാനസിക

വ്യതിചലനവും,ബൃഹത്തരമായപദ്ധതി�യവികൃതമാക്കിക്കാണിക്കലുമാവാം. ആ

നങ്കൂര�ത്ത മുറു�ക പിടിക്കുന്നതി�ന്റആവശ്യഫലമായിത�ന്ന മുൻപറഞ്ഞ മറ്റുകാ

ര്യങ്ങൾ �ന�രയായി�ക്കാള്ളും. മാർഗങ്ങൾശരിയാ�ണങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ശരിയാ�യ

കഴിയൂ. അതാണ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിന്തയു�ട മുഖ്യമായ പശ്ചാത്തല�മന്ന്ഞാൻ

വിചാരിക്കുന്നു.’
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4 സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായ സമരപരിപാടി

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ ഫലമായി ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതിടിഞ്ഞു

തകരുകയും നാട്ടി�ലങ്ങും സാമ്രാജ്യവി�രാധം അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത

ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�ന്റ �നതൃത്വം ഏ�റ്റടുത്തത്.

ഇന്ത്യയി�ല വിവിധജനവിഭാഗങ്ങ�ള — �താഴിലാളിക�ളയും, കൃഷിക്കാ�രയും

മുതലാളിക�ളയും വിദ്യാർഥിക�ളയും അദ്ധ്യാപക�രയും വക്കീലൻമാ�രയും സ്ത്രീക

�ളയും കുട്ടിക�ളയും എല്ലാം �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി പ�ങ്കടുപ്പിക്കാ

നുതകുന്ന ഒരു സമരപരിപാടി അ�ദ്ദഹം രൂപവൽക്കരിച്ചു. അങ്ങ�ന മുമ്പ് ബുദ്ധി

ജീവിക�ളയും സമുദായത്തി�ല ഉപരിതല�ത്തയും മാത്രമാകർഷിച്ചിരുന്ന �ദശീയ

പ്രസ്ഥാന�ത്ത അ�ദ്ദഹം തികച്ചും �ദശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ബഹുജനപ്ര

സ്ഥാനമാക്കി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തി. കൃഷിക്കാർക്ക് നികുതിനി�ഷധമാരംഭിക്കാൻ

അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. അതു ഗവൺ�മൻറി�ന്റ സാമ്പത്തികാടിത്തറയു�ട മു

മ്പിൽ വലി�യാരു ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു — ഗവൺ�മൻറിനാവശ്യമായ ക്ളാർ

ക്കുമാ�രയും മറ്റു�ദ്യാഗസ്ഥ�രയും പടച്ചുവിടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങ�ള ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻ

അ�ദ്ദഹം വിദ്യാർഥിക�ളാട് ആഹ്വാനം �ചയ്തു. ഗവൺ�മൻറി�ന്റ നീതിന്യായ

സ്ഥാപനങ്ങ�ള നിശ്ചലമാക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം �കാടതിക�ള ഉ�പക്ഷി

ച്ച് സമരരംഗത്തിറങ്ങാൻ അ�ദ്ദഹം വക്കീലൻമാ�രാട് ആവശ്യ�പ്പട്ടു. ഉപ്പുനിയ

മം ലംഘിക്കുവാനും മദ്യഷാപ്പുകളും വി�ദശവസ്ത്രഷാപ്പുകളും പിക്കറ്റു�ചയ്യുവാനും

അ�ദ്ദഹം യുവാക്ക�ളാടും സ്ത്രീക�ളാടും ആഹ്വാനം �ചയ്തു. ഗവൺ�മൻറി�ന്റ നി

യമമില്ലാ നിയമങ്ങ�ളല്ലാം �ബാധപൂർവ്വം ലംഘിക്കുവാൻ ജനങ്ങ�ളാട് �പാതു

വിൽ അ�ദ്ദഹം ആഹ്വാനം �ചയ്തു. സത്യാഗ്രഹം, നിസ്സഹകരണം, വ്യക്തിപര

വും ബഹുജനാടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള സിവിൽ നിയമലംഘനം, നികുതി നി�ഷധം,

ബഹുജനപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും, നിരാഹാരസമരങ്ങൾ — സ്വാതന്ത്ര്യസ

മരത്തി�ന്റ ആവനാഴിയി�ലക്ക് അ�ദ്ദഹം സംഭാവന�ചയ്ത ഈ പുതിയ ആയു

ധങ്ങൾ ജനങ്ങ�ള ആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയും ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയ പ്രസ്ഥാന

�ത്ത പുതി�യാരുഘട്ടത്തി�ലക്കുയർത്തുകയും �ചയ്തു. ശത്രുവുമായുള്ളസന്ധിയു�ട

വാതിൽ എല്ലായ്�പ്പാഴും തുറന്നിട്ടു�കാണ്ടുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള

ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ ‘�ചകുത്താൻ’ ഗവൺ�മൻറി�നതിരായ ഒടുങ്ങാത്ത

അമർഷവും സ്വരാജിനു�വണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിവാജ്ഞയും ഓളം�വട്ടിച്ചു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള, ജനങ്ങൾ, ധീരൻമാ

രും �ദശാഭിമാനികളുമായ പടയാളികളായി മാറി. മൃഗീയങ്ങളായ ലാത്തിച്ചാർ

ജ്ജുക�ള വകവയ്ക്കാ�ത �വടിയുണ്ടക�ള �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് നിരായുധരായ

പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും കുട്ടികളും തലയുയർത്തി�ക്കാണ്ട് മു�ന്നാട്ട്

മാർച്ച് �ചയ്യുകയും സാമ്രാജ്യ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ ജയിൽ മുറികൾ നിറയ്ക്കുകയും �ച

യ്തു.

5 പഴയ ചട്ടക്കൂടിൽ പുതിയ ഉള്ളടക്കം

സത്യം, അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, അ�സ്തയം, അപരിഗ്രഹം, ലഘുജീവിതം, �ദ

വവിശ്വാസം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഓ�രാ സത്യാഗ്രഹിക്കുമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്ന്

ഗാന്ധിജി നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ആത്മീയവും മതപരവുമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് ഈ

നിഷ്കർഷയ്ക്കുള്ളത്. നിലവിലുള്ള ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളിലും ചൂഷണവ്യവസ്ഥയി
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ലും യാ�താരു മാറ്റവുമുണ്ടാക്കാ�തത�ന്ന, വ്യക്ത�യ ആഭ്യന്തരമായും ധാർമ്മി

കമായും ആത്മീയമായും നന്നാക്കിത്തീർക്കുകയും അതുവഴി സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥി

തിക�ള മാറ്റുകയും �ചയ്യുക എന്ന അപ്രാ�യാഗികമായ ഒരു മാർഗമാണ�ദ്ദഹം

സ്വീകരിച്ചത്. പ�ക്ഷ, അത് ആയിരക്കണക്കിലുള്ള യുവാക്കൻമാരു�ട ത്യാഗ�ബാ

ധ�ത്ത തട്ടിയുണർത്തുകയും ആദർശപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തീ

വ്രാഭിലാഷവും അതിനാവശ്യമായഅച്ചടക്ക�ബാധവും അവരിലുളവാക്കുകയും �ച

യ്തു.

ഗാന്ധിജിയു�ട അഹിംസ �കവലം നി�ഷധാത്മകമായ ഒരു തത്വമായിരുന്നി

ല്ല. അത് അഹിംസാത്മകമായ പ്രതി�രാധമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടാ

യി: ‘അഹിംസ, അതി�ന്റ സജീവമായ സ്ഥിതിയിൽ �ബാധപൂർവ്വമായ ഒരു ത്യാ

ഗമാണ്, തിൻമ�ചയ്യുന്നവ�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിയു�ട മുമ്പിൽ ക്ഷമ�യാ�ട കീഴടങ്ങുക

എന്നല്ലഅതിനർത്ഥം; പിന്ന�യാ, മർദ്ദക�ന്റ ഇച്ഛാശക്തി�ക്കതിരായി ഒരുവ�ന്റ

മുഴുവൻ ആത്മാവി�നയും തിരിച്ചുവിടുക എന്നാണതിനർത്ഥം. ഈ നിയമമനുസ

രിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒ�രാറ്റ വ്യക്തിക്ക് അനീതിനിറഞ്ഞ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ

എല്ലാ ശക്തിക�ളയും �ചറുത്തുനിൽക്കുവാനും, അങ്ങ�ന ത�ന്റ മാന�ത്തയും മത

�ത്തയും ത�ന്റ ആത്മാവി�നയും രക്ഷിക്കുവാനും, ആ സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ തകർച്ച

�യ്ക്കാശുദ്ധീകരണത്തി�നാആവശ്യമായഅടിത്തറപാകാനും കഴിയും.’ ഇപ്രകാരം

ഗാന്ധിജിയു�ട അഹിംസ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായ ഒരായുധമായിത്തീർ

ന്നു. മുതലാളി�യ�ന്നാ, �താഴിലാളി�യ�ന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാ�ത വിവിധ ജനവി

ഭാഗങ്ങ�ള �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താനും, �ദശീയ പ്രസ്ഥാന�ത്തശക്തി�പ്പടുത്താ

നും, അങ്ങ�നസമുദായത്തി�ലാരു കലക്കംസൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ട് നിലവിലുള്ളപരിതഃ

സ്ഥിതിക�ള മാറ്റാനും, അതുപ്ര�യാജന�പ്പട്ടു. അതു�കാണ്ടത് ഇന്ത്യയു�ട സാഹ

ചര്യങ്ങളിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്ക് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസം

ശയമില്ല.

6 ഗാന്ധിസത്തി�ന്റ പരിമിതികൾ

എന്നാൽനിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളവിപ്ലവകരമാംവിധം മാറ്റിമറിക്കുവാൻ

ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല. ‘അഹിംസയിൽ അതിരുകവിഞ്ഞ വിശ്വാസമു

ണ്ടായിട്ടും ഹിംസയിലധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യക്രമ�ത്ത പിന്താങ്ങുകയാണ�ദ്ദഹം

�ചയ്തത്. ഈ �വരുദ്ധ്യ�ത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു

എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘അധഃസ്ഥിത�ന്റ �ന�ര തനിക്കിത്ര�യാ�ക്ക �പ്രമവും ഉൽക

ണ്ഠയുമുണ്ടായിട്ടും അനിവാര്യമായി അവ�ന സൃഷ്ടിക്കുകയും ചതിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്ന്

ഒരു ക്രമ�ത്തഎന്തിന�ദ്ദഹം പിന്താങ്ങുന്നു? അഹിംസയിൽ തനിക്കിത്ര�യാ�ക്ക

തീവ്രാഭിവാജ്ഞയുണ്ടായിട്ടും, തികച്ചും ഹിംസയിലും ഭീഷണിയിലുംഅടിയുറച്ചുനിൽ

ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു ഘടനയ്ക്ക് എന്തിനനുകൂലനായിരിക്കുന്നു?

അ�ദ്ദഹം അത്തര�മാരു ക്രമത്തിന് അനുകൂലനാ�ണന്നുപറയുന്നത് ഒരു പ�ക്ഷ,

ശരിയായിരിക്കില്ല. താൻ ഏ�റക്കു�റ തത്വസംബന്ധിയായ ഒരരാജകത്വവാദിയാ

ണ്. എന്നാൽആദർശ�യാഗ്യമായഅരാജക �സ്റ്ററ്റ് ഇനിയും വിദൂരസ്ഥലമാകയാ

ലും എളുപ്പം വിഭാവനം �ചയ്യുകസാദ്ധ്യമാകാത്തതിനാലും താൻ നിലവിലുള്ളക്രമ

�ത്തഅംഗീകരിക്കുന്നു.’

സത്യവും അഹിംസയും, ആരംഭംമുതൽക്കുത�ന്ന ഭീകരപ്രസ്ഥാനം �പാലുള്ള

വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങ�ള നിരുത്സാഹ�പ്പടുത്തുവാൻ �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുക
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യുണ്ടായി. പല�പ്പാഴും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായി പരന്നുപിടിച്ചബഹുജന

പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട വ്യാപ്തി പരിമിത�പ്പടുത്തുവാനും അവയുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന് 1920-22 �ല നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, എല്ലാത്തരം മർദ്ദന

ങ്ങ�ളയും പുല്ലാക്കി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങൾ മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ

അഹിംസയു�ട �പരിലാണ് പിൻവലിക്ക�പ്പട്ടത്. ഇന്ത്യയു�ട രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ

ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഊർജ്ജിത�പ്പടുത്താൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഗാന്ധിജിയു�ട വീക്ഷണഗതിയു�ടയും

സമരരീതികളു�ടയും അപര്യാപ്തതയും ബൂർഷ്വാപരിമിതികളും അധികമധികം �വ

ളി�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ�യ പരിപൂർണമായും നശിപ്പി�ക്കണ്ടതി

�ല്ലന്നും മുതലാളികൾ ‘ട്രസ്റ്റി’കളായി ജീവിച്ചാൽ മതി�യന്നുമുള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായം വളർന്നുവരുന്ന പുതിയ ശക്തിക�ള തീ�ര തൃപ്തി�പ്പടുത്തിയില്ല. കാല

ഹരണംവന്നജന്മിത്തവ്യവസ്ഥ�യതുടച്ചുനീ�ക്കണ്ടതി�ല്ലന്നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസി

ദ്ധാന്തം �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തു വമ്പിച്ച എതിർപ്പുകളും പ്രതി�ഷധങ്ങളുമുള

വാക്കി.

വലിയ ജമീന്ദാർമാരു�ട ഒരു നി�വദകസംഘ�ത്താട് ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ

ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: ‘ന്യായമായകാരണംകൂടാ�തസ്വത്തുള്ളകക്ഷി

കളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്ത് എടുത്തുകളയുന്നതിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയാവില്ല. നിങ്ങളു�ട

ഹൃദയങ്ങ�ള പ്രാപിച്ച്, നിങ്ങളു�ട സ്വകാര്യസ്വ�ത്തല്ലാം നിങ്ങളു�ട കുടിയാൻമാർ

ക്കു�വണ്ടി നിങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട് വിനി�യാഗിപ്പിക്കുമാറ് നിങ്ങ�ള മാനസാന്തര�പ്പടു

ത്തുകയാണ് എ�ന്റ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നിങ്ങളു�ട സ്വത്ത് അന്യായമായി നിങ്ങ

ളിൽനിന്ന്എടുത്തുകളയുവാൻ ഒരുശ്രമമുണ്ടാവുന്നപക്ഷംഞാൻനിങ്ങളു�ട ഭാഗം

�ചർന്ന് �പാരാടുന്നത് നിങ്ങൾക്കു കാണാം.’ 1934 ജൂ�ല മാസത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

പറയുകയുണ്ടായി: ‘ഇരുഭാഗത്തും ഒരു മനഃപരിവർത്തനമുണ്ടായാൽ ജന്മികളും കു

ടിയാൻമാരുംതമ്മിൽകൂടുതൽകാര്യമായബന്ധംഏർ�പ്പടുത്താൻകഴിയും. അങ്ങ

�ന �ചയ്താൽ രണ്ടുകൂട്ടർക്കും സമാധാന�ത്താടും ഐക്യ�ത്താടുംകൂടി ജീവിക്കാം.

താലൂക്ക്ദാരി സമ്പ്രദായ�ത്തഅവസാനിപ്പിച്ചുകളയുവാൻഞാൻ ഒരിക്കലുംഅനു

കൂലനല്ല. അവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നു വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളു�ടത�ന്ന മനസ്സ

റിഞ്ഞുകൂടാ.’

7 �ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റഎതിർപ്പ്

ഗാന്ധിജിയു�ട ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അടുത്ത അനുയായി

ക�ള�പ്പാലും അരിശം �കാള്ളിച്ചു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ഇങ്ങ�ന

യാ�ണഴുതിയത്: ‘നിശിതബുദ്ധിയും, ചവിട്ടിത്താഴ്ത്ത�പ്പട്ടവ�രയും മർദ്ദിത�രയും

ഉയർത്തുവാനുള്ള തീവ്രാഭിവാഞ്ഛയും ഒ�ക്ക ഉണ്ടായിട്ടും അ�ദ്ദഹം എന്തിന് ഈ

കഷ്ടപ്പാടും ദുർവ്യയവു�മാ�ക്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായ�ത്ത — അതും പ്ര

ത്യക്ഷത്തിൽത�ന്ന ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന ഒരു സമുദായ�ത്ത — അനുകൂലിക്കുന്നു?

അ�ദ്ദഹം ഒരു �പാംവഴി അ�ന്വഷിക്കുകയാണ്; �നരുത�ന്ന. പ�ക്ഷ, പഴമയി

�ലക്കുള്ള ആ വഴി സാക്ഷയിട്ടടച്ചത�ല്ല? അതിന്നിടയിൽ അ�ദ്ദഹം പു�രാഗ

തിയു�ട വഴിയിൽ വിലങ്ങടിച്ചുനിൽക്കുന്ന പഴയക്രമത്തി�ന്റ എല്ലാ അവശിഷ്ട

ങ്ങ�ളയും — സാമന്തപ്രഭുത്വപരമായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങ�ളയും വലിയ ജമീന്ദാരിക�ള

യും താലൂക്ക്ദാരിക�ളയും ഇന്ന�ത്ത മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായ�ത്തയും എല്ലാം

— അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റി സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക — ഒരു വ്യക്തിക്ക്
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അനിയന്ത്രിതാധികാരവും ധനവും നൽകുക, എന്നിട്ട് അവനത് തികച്ചും �പാതു

നന്മയ്ക്കായി വിനി�യാഗിക്കു�മന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുക — യുക്തിസഹമാ�ണാ? നമ്മ

ളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ �പാലും ഈ വിധം വിശ്വസിക്ക�പ്പടാൻ തക്കവണ്ണം അത്ര

പൂർണ്ണമാ�ണാ? �പ്ല�റ്റാവി�ന്റ ദാർശനികരാജാക്കൻമാർക്കു�പാലും ഈ ഭാരം

�യാഗ്യമാംവിധം വഹിക്കുക ദുസ്സഹമാ�യ�ന. ഈ നന്മനിറഞ്ഞ അതിമാനുഷർ

�പാലും തങ്ങളു�ട �മലുണ്ടാകുന്നതു മറ്റുള്ളവർക്കു നല്ലതാ�ണാ? പ�ക്ഷ, അതി

മാനുഷ�രാ, ദാർശനികരാജാക്കൻമാ�രാ ഒന്നുമില്ല. തങ്ങളു�ട സ്വന്തം പുരുഷ

പരമായ നന്മ, അഥവാ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ആശയങ്ങളു�ട പു�രാഗതി, �പാതു

നന്മയിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ല എന്നു വിചാരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുർബലരായ

മനുഷ്യജന്തുക്കൾമാത്രം. ജന്മം, പദവി, സാമ്പത്തികാധികാരം എന്നിവയു�ട ഭള്ള്

ശാശ്വതീകരിക്ക�പ്പടുന്നു. അതി�ന്റ ഫലങ്ങ�ളാ, പലവിധത്തിലും അത്യാപല്ക്കര

ങ്ങൾ.’

8 ഗാന്ധിസത്തി�ന്റ ഒസ്യത്ത്

ഗാന്ധിജിയു�ട തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലും, വീക്ഷണഗതിയിലും പ്രാ�യാഗികപ്രവർത്ത

നങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ന്യൂനതകളും ദൗർബല്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കി

ലും, നാൽപത് �കാടി ജനങ്ങളു�ട ആത്മ�ചതന്യ�ത്ത വീ�ണ്ടടുക്കാനും ഉ�ത്ത

ജിപ്പിക്കാനും �വണ്ടിഅ�ദ്ദഹംവഹിച്ചനിസ്തുലമായപങ്ക് ചരിത്രത്തിൽഎ�ന്നന്നും

മായാ�തകിടക്കുന്നതായിരിക്കും. ത�ന്റസ്വന്തം വളർച്ചയ്ക്ക് മർദ്ദിതരായ ജന�കാടി

ക�ള സമുദ്ധരിക്കാനും സമുദായത്തി�ന്റ അടിത്തട്ടിൽ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്ത�പ്പട്ടുകിടക്കുന്ന

മൂകലക്ഷങ്ങ�ള പിടിച്ചുയർത്തുവാനും �വണ്ടി ഇടവിടാ�ത പരിശ്രമി�ക്കണ്ടതു�ണ്ട

ന്നു അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യ�ത്ത മുൻനിർത്തി

�ക്കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ജീവിതകാലമത്രയും പ്രയത്നിച്ചത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

തത്വശാസ്ത്രത്തിലും �ലാകവീക്ഷണഗതിയിലും അശാസ്ത്രീയവും അപ്രാ�യാഗികവു

മായ പല വശങ്ങളുമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങ�ളാടുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഗാധമായ

�സ്നഹം, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉജ്ജ്വലമായ �ദശാഭിമാനം, ഹിന്ദുമുസ്ലീം �മത്രിക്കും,

സമുദായസൗഹാർദ്ദത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള തീവ്രാഭിലാഷം, ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട

കഴിവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, സ്വഭാവശുദ്ധിയിലുള്ള നിഷ്കർഷ മുതലായ

ഗുണങ്ങൾസാമൂഹ്യജീവിത�ത്തകൂടുതലുയർന്ന ഒരുപതനത്തി�ലക്കുനയിക്കാൻ

സഹായിക്കുന്നവയാണ്. �
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യൂ�റാപ്പി�ല �ദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ, വ്യവസായങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും സാ�ങ്കതി

ക�വരുദ്ധ്യങ്ങളും മറ്റും ഒരതിർത്തിവ�ര�യങ്കിലും വളരുകയും ആ പുതിയ ഉൽ

പാദനശക്തിയും പഴയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച്

മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഘട്ട�ത്താള�മത്തിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വി�ശഷിച്ചും,

ഭൗതികവാദപരമായ ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു കാ

ണാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട �മധാവിത്വം കാരണം, വ്യവസാ

യങ്ങളു�ടയും ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയും വളർച്ച വള�ര മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു.

പഴയ ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം സാമൂഹ്യസാംസ്കാരികരം

ഗങ്ങളിൽ ഒരുതരംസ്തംഭന�ത്തയും മാന്ദ്യ�ത്തയും നിലനിർത്താനാണ് വി�ദശീയ

�മധാവികൾ പരിശ്രമിച്ചത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാവാം ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റഅവ

ശിഷ്ടങ്ങൾക്കും വി�ദശീയചൂഷണത്തിനു�മതിരായ പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

�ദശീയന�വാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദപര�മാനിരീശ്വരവാദപര�മാ

ആയ ചിന്താഗതികൾക്കു പറയത്ത യാ�താരു പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈശ്വരനും

മതവും �വല്ലുവിളിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. മതപരമായ പരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനം മാ

ത്രമാണുണ്ടായത്. ആപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മിക്ക �നതാക്കൻമാരും വിവിധ രൂപങ്ങ

ളിലാ�ണങ്കിലും ‘ഏക�മവാദ്വിതീയ’മായ ഒരു �കവലശക്തിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവ

രായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷംഈസ്ഥിതിയിൽ വലി�യാ

രുമാറ്റമുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾ അതി�വഗം വളരാൻ തുടങ്ങി. അ�താ

�ടാപ്പം ഒരു �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും രംഗത്തുവന്നു. �സാഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം,

മാർക്സിസം, യുക്തിവാദപരമായ ഭൗതികവാദം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പല പുതിയ

ആശയങ്ങളും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശാസ്ത്രീയവും സാ�ങ്കതികവുമായ അഭിവൃദ്ധി

ഇന്ത്യയു�ടഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്യാത്തഒരാവശ്യമായിത്തീർന്നു.

1929-ൽ ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ദാർശനിക

വും സാംസ്കാരികവുമായ രംഗങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ

ഇന്ത്യയു�ട പു�രാഗതിയ്ക്കുള്ള മാർഗ�മതാണ്? — ഇതാണ് നമ്മു�ട തത്വശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻമാ�രയും മറ്റു ബുദ്ധിജീവിക�ളയും �നരിട്ട ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. ഇന്ത്യയ്ക്ക്

തികച്ചും ആത്മീയവാദപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണുള്ള�തന്നും, അതു�കാണ്ട്

പുതിയ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളു�ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വഴി�പ്പടാ�ത ആത്മീയവാദ
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ത്തിലും ആദ്ധ്യാത്മികതയിലും മതത്തിലും അടിയുറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് �വണ്ട�ത

ന്നും ചില ചിന്തകൻമാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയു�ട പാരമ്പര്യം മുഴു�ക്കആത്മീ

യമാ�ണന്നും പു�രാഗതി�യ അതു തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു�വന്നും അതു�കാണ്ട് ആ

പാരമ്പര്യ�ത്ത പരിപൂർണ്ണമായും വലി�ച്ചറിഞ്ഞ് പുതി�യാരദ്ധ്യായമാരംഭിക്കണ

�മന്നും മറ്റു ചിലർ വാദിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആത്മീയവാദപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യം മാത്രമ

ല്ല ഉള്ള�തന്നും, ഭൗതികവാദപരമായ ഒരുപാരമ്പര്യം കൂടിയു�ണ്ടന്നും, �വ�റ ചില

പണ്ഡിതൻമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ‘�ലാകായതം’ ‘ഇന്ത്യൻ ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ

ചരിത്രം’ മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. പ്രാചീ�നന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്ര

ങ്ങൾക്കുണ്ടായ വളർച്ച�യ എടുത്തുകാണിച്ചു �കാണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രീയാ

ഭിവൃദ്ധി�ക്കതിര�ല്ലന്നു മറ്റു ചിലർ വാദിച്ചു. ഇന്ത്യയു�ട ദാർശനിക പാരമ്പര്യ�ത്ത

വിലയിരുത്തിക്കാണിക്കാനുള്ള പുതിയ പരിശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാ

യ�ശഷംഈപരിശ്രമങ്ങൾകൂടുതൽഊർജ്ജിതമാവാൻതുടങ്ങി. തത്വശാസ്ത്രവ്യാ

ഖ്യാതക്കളി�ലാരാളായശ്രീപി ടി രാജുത�ന്റ ‘ഐഡ്യലിസ്റ്റിക് �താട്ട്ഓഫ്ഇന്ത്യ’

എന്നപുസ്തകത്തിൽഇങ്ങ�നഎഴുതുന്നു:

‘…. എന്നാൽ, ഇന്ന�ത്ത കാലത്ത് നമ്മു�ട രാജ്യത്തിനു പറ്റിയ തത്വശാസ്ത്ര�മതാ

ണ് എന്നതാണ് ഇ�പ്പാഴ�ത്ത പ്രശ്നം. �വ�ശഷിക ദർശനം �വദാന്തദർശന

�ത്തക്കാളധികം ഭൗതികവാദപരമാ�ണന്നും, അതു�കാണ്ട് അതു പ്രചരിപ്പി�ക്ക

ണ്ടതാ�ണന്നുമുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട്… കുട്ടികളു�ട ഉടുപ്പുകൾ യുവാക്കൾക്കു പറ്റുക

യില്ല…അതു�പാ�ല ത�ന്ന,�വ�ശഷിക�മാ മ�റ്റ�തങ്കിലും പ്രാചീനദർശന�മാ
ഇന്നു നമുക്കു പറ്റുകയില്ല. കർമവിമുഖത�യ്ക്കതിരായ ആഹ്വാനത്തിന് ഭൗതികവാദ

ത്തി�ന്റ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതികത്വത്തിൽ നി�ന്നാളി�ച്ചാടി�പ്പാകുന്നതിനു പകരം,

അതി�ന കീഴട�ക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത�യ ആത്മീയവാദവുമായി �പാരുത്ത

�പ്പടാൻ�വണ്ടി ചില സമകാലിക ചിന്തകൻമാർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങ�ള വായ

നക്കാർക്കു കാണാൻ കഴിയും. �ലാകത്തി�ന്റ ചിന്തയു�ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന �നട്ട

�മന്ന നിലയ്ക്ക് ആത്മീയവാദംസ്ഥിരീകരിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.’

എന്നാൽ പക്ഷപാതപരങ്ങളായ ഇത്തരം അവഗണനകളും മൂടി�വയ്ക്കലുകളും

സത്യാ�ന്വഷികളായ ചില ചിന്തകൻമാ�ര തൃപ്തി�പ്പടുത്തിയില്ല. ഭൂതകാലത്തി

�ലക്കു �നാക്കു�മ്പാൾ കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു സമീപനരീതി സ്വീകരിക്ക

ണ�മന്ന് അവർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ആധുനിക ജീവിതത്തിനു പറ്റിയതരത്തിൽ

മതങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണവശ്യ�മന്ന് �വ�റ ചില

ചിന്തകർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന്, �ഡാ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ പറ

ഞ്ഞു:

‘നമ്മു�ട യുഗത്തിൽ മുന്തിനിൽക്കുന്ന രണ്ടുസവി�ശഷതകളുണ്ട്. സയൻസും ജനാ

ധിപത്യവും. അവ നിലനിൽക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും. യുക്തിസഹജമായ �തളിവുക

�ളാന്നും കൂടാ�ത വിശ്വാസത്തി�ന്റ �മാക്ഷങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ�മന്ന് അഭ്യസ്തവി

ദ്യരായ ജനങ്ങ�ളാട് നമുക്കാവശ്യ�പ്പടാൻ വയ്യ. സ്വീകരിക്കണ�മന്നാവശ്യ�പ്പടു

ന്ന�തല്ലാം ത�ന്നയുക്തിയാൽന്യായീകരിക്ക�പ്പടുകയുംപിന്താങ്ങ�പ്പടുകയും �ച

യ്യണം. അ�ല്ലങ്കിൽനമ്മു�ട മതവിശ്വാസങ്ങൾസാങ്കൽപികമായചിന്തകൾമാത്ര

മായി അധഃപതിക്കും. ആധുനിക മനുഷ്യൻ ത�ന്റബൗധികമായ മനഃസാക്ഷിക്കും

ശാസ്ത്ര�ബാധത്തിനുംസ്വീകാര്യമായ ഒരു മത�ത്താടുകൂടി ജീവിക്കാനാണ് പഠി�ക്ക

ണ്ടത്.’

മ�റ്റാരുപ്രസംഗത്തിൽഅ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞു:
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‘ബാഹ്യസംഭവങ്ങളിൽ നി�ന്നാ ആശയങ്ങളിൽ നി�ന്നാ വരുന്ന ഓ�രാ പുതിയ

�വല്ലുവിളിക്കുമനുസരിച്ച് ക്രിയാത്മകമായി മാറാൻ കഴിയുന്നിട�ത്താളം കാലം

ഏതു മതവ്യവസ്ഥയും ആ�രാഗ്യകരമാണ്, പു�രാഗമനപരമാണ്. അങ്ങ�ന �ച

യ്യാൻ അതിനു കഴിവില്ലാ�ത വരു�മ്പാൾ അത് അധഃപതിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

�പാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, പുതിയ �വല്ലുവിളികൾക്കനു�യാജ്യമായ പ്രതികരണ

ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതു�കാണ്ടാണ്, അവിശ്വാസ�ത്ത ഭയ�പ്പടു

ന്നവരാ�ണങ്കിലും പുതിയ ആശയഗതികളു�ടയും വിമർശനങ്ങളു�ടയും ആഘാത

ങ്ങ�ളറ്റ് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള സാധാരണജനങ്ങളു�ട �സ്വച്ഛാ

നുസൃതമായ പിന്തുണ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതു�കാണ്ടാണ്, ഒരു സമുദായം

തകർന്നു�പാകുന്നത്. നിലവിലുള്ള ശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ള കണക്കി�ല

ടുക്കുകയും അവ�യ ക്രിയാത്മകമായി �നരിടുകയും �ചയ്യുന്നി�ല്ലങ്കിൽ മതങ്ങൾ

വാടി നശിച്ചു �പാകാനാണിടയുള്ളത്.’

‘നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് അവിശ്വസനീ

യങ്ങളായ തത്വങ്ങ�ള�യാ അന്തരാത്മാവി�ന്റ വിളിപ്പാടുക�ള�യാ നമുക്ക് സ്വീക

രിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഇതു മനുഷ്യ�സ്നഹത്തി�ന്റ ഒരു യുഗം കൂടിയാണ്. മാനുഷി

കമായ �രാഗങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യമായ കുറ്റങ്ങ�ളയും കാണാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത മത

ങ്ങൾ ആധുനികമനുഷ്യ�ന ആകർഷിക്കുകയില്ല. വിഭജനങ്ങ�ളയും ഭിന്നിപ്പുക�ള

യും തകർച്ച�യയും ന്യായീകരിക്കുകയും ഐക്യ�ത്തയും പരസ്പര ധാരണ�യയും

ഇണങ്ങി�ച്ചരലി�നയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മതങ്ങൾ മത

ശത്രുക്കളു�ട �കയിൽ കളിക്കുന്നവയായിരിക്കും.’

ഭൗതികജീവിതത്തിലുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങ�ള ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാ

നും വിലയിരുത്താനും കഴിവുള്ള പു�രാഗമനവാദിയായ ഒരാധുനിക തത്വജ്ഞാനി

യാണ് �ഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. പ�ക്ഷ, ശാസ്ത്രീയചിന്തകളു�ട പു�രാഗതി ഇന്ത്യയു

�ട മതപരവുംആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യ�ത്തകടന്നാക്രമിക്കുന്നതി�നഅ�ദ്ദഹം

ഇഷ്ട�പ്പടുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട�ദ്ദഹം മത�ത്തയും ശാസ്ത്ര�ത്തയും തമ്മിൽ, പുതിയ

ഭൗതിക ജീവിത�ത്തയും പഴയ ആത്മീയവാദ�ത്തയും തമ്മിൽ, കൂട്ടിയിണക്കാനും

�പാരുത്ത�പ്പടുത്താനുംശ്രമിക്കുന്നു.

1 മതം ഒരു പ്രതി�ലാമശക്തി

ആത്മീയവാദത്തി�ന്റയും മതത്തിൻ�റയും പുറ�ന്താടുക�ള ഒട്ടുംത�ന്ന ആശ്രയി

ക്കാ�ത ആധുനികത�യ സ്വാഗതം �ചയ്യുന്ന ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവും മഹാനായ

ചിന്തകൻ ജവഹർലാൽ �നഹ്റുവാണ്. മുഖ്യമായും ഒരു തത്വജ്ഞാനി എന്നനില

യ്ക്കല്ലഅ�ദ്ദഹം അറിയ�പ്പടുന്നത്. എങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതവീക്ഷണരീതി

തത്വജ്ഞാനിയായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

ത�ന്റആത്മകഥയിൽഅ�ദ്ദഹംഇങ്ങ�നഎഴുതി:

‘സാധാരണ മതമ�നാഭാവം ഈ �ലാക�ത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതു വ്യക്ത

മായ വിചിന്തനത്തി�ന്റ ശത്രുവാ�ണന്ന് എനിക്കു �താന്നുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, അതു സുനിശ്ചിതങ്ങളും സുസ്ഥിരങ്ങളുമായ ചില മതതത്വങ്ങളു�ടയും സി

ദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും �ചാദ്യം കൂടാത്ത അംഗീകരണ�ത്ത മാത്രമല്ല, വികാര�വവ

ശ്യ�ത്തയും മനഃ�ക്ഷാഭങ്ങ�ളയും തീവ്രാഭിവാഞ്ഛക�ളയും കൂടി അടിസ്ഥാന�പ്പടു

ത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആത്മീയ�മന്നുഞാൻ കരുതുന്നതിൽ നിന്നും ആത്മാവി�ന

സംബന്ധിച്ച സംഗതികളിൽ നിന്നും അതു വള�രയക�ലയാണ്. മുൻകൂട്ടി മനസ്സു

റപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുമായി യാഥാർത്ഥ്യം ഇണങ്ങിയി�ല്ലങ്കി�ലാ എന്നു വിചാരി
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ച്ച് അതു കരുതിക്കൂട്ടി�യാ അറിയാ�ത ത�ന്ന�യാ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ �ന�ര

കണ്ണടയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതരഭിപ്രായങ്ങ�ളയും ആശയങ്ങ�ളയും സംബന്ധിച്ചി

ട�ത്താളം അത് അസഹിഷ്ണുവും സങ്കുചിതവുമാണ്; അതുത�ന്ന ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതും

അഹംഭാവിയുമാണ്; അത് പല�പ്പാഴും അതി�ന ചൂഷണം �ചയ്തു�കാള്ളുവാൻ

സ്വാർത്ഥിക�ളയും അവസര�സവക�രയും അനുവദിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.’

‘ഇപ്പറഞ്ഞതിന്, മതനിഷ്ഠരായ ആളുകൾ പല�പ്പാഴും ധാർമികതയു�ടയും ആത്മീ

യതയു�ടയും ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമാതൃകകളായിരുന്നി�ല്ല�ന്നാ ഇന്നും അ�ല്ല�ന്നാ

അർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ ധാർമികത�യയും ആത്മീയ�തയും പാരത്രികത്തി�ന്റ

യല്ല ഐതിഹ്യത്തി�ന്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ�കാണ്ടാണ് നിർണയി�ക്കണ്ട�തങ്കിൽ,

ഒരു ജനതയു�ട ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ പു�രാഗതി�യ മതമ�നാഭാവം

സഹായിക്കുന്നില്ല. തടസ്സ�പ്പടുത്തുകകൂടി �ചയ്യുന്നു�ണ്ടന്നും തീർച്ചയായും അതി

ന്നർത്ഥമാക്കണം. സാധാരണയായി മതംഈശ്വര�ന, അഥവാ പരമതത്വ�ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ള അസാമുദായികമായ ഒര�ന്വഷണമായിത്തീരുന്നു. മതനിഷ്ഠനായ മനു

ഷ്യനു സമുദായനന്മയി�ലക്കാൾ വള�ര�യ�റ താൽപര്യം സ്വന്തം മുക്തിയിലാ

ണുതാനും. അഹംബുദ്ധി�യ അകറ്റുവാനാണ് ഭക്ത�ന്റ ശ്രമം; ആ ഉദ്യമത്തിൽ

സാധാരണയായി അയാൾക്കു പിണയാറുള്ള�താ, അഹംബുദ്ധി നിറഞ്ഞുവഴിയുക

എന്ന അവസ്ഥയും. ധാർമിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ സാമുദായികാവശ്യങ്ങളുമായി ഒരു

ബന്ധവുമില്ലാ�ത, അത്യന്തദുർഗ്രഹമായ ഒരു പാപസിദ്ധാന്തത്തിൽ അടിയുറച്ചു

നിൽക്കുകയാണ്. സംഘടിതമതം എല്ലാ��ാഴും ഒരു നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യമായും,

അങ്ങി�ന അനിവാര്യമായി മാറ്റ�ത്തയും പു�രാഗതി�യയും എതിർക്കുന്ന ഒരു

പ്രതി�ലാമശക്തിയായും തീരുന്നു.’

2 മാർക്സിസത്തി�ന്റ ശക്തി

മാർക്സിസംത�ന്നആകർഷിച്ച�തങ്ങ�ന�യന്ന്അ�ദ്ദഹംവിവരിക്കുന്നു:

‘മാർക്സിസത്തി�ന്റസിദ്ധാന്തവും തത്വദർശനവുംഎ�ന്റ മനസ്സി�ലഅ�നകം ഇരു

ട്ടുറഞ്ഞ �കാണുകളിൽ �വളിച്ചം പരത്തി. എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ചരി

ത്രത്തിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥമുണ്ടായിത്തീർന്നു. മാർക്സിസ്റ്റുവ്യാഖ്യാനം അതിൻ�മ

�ലാരു ശക്തി�യറിയ �വളിച്ചം തിരിച്ചുവിട്ടു; എത്ര�മൽ അ�ബാധമാ�ണങ്കിലും

അതു പിന്നി�ലാരു ക്രമവും ഉ�ദ്ദശ്യവുമുള്ള ഒരു നാടകത്തി�ന്റ വികാസമായി മാ

റി. ഭൂതകാലത്തി�ലയും വർത്തമാനകാലത്തി�ലയും ഭീമമായ ദുർവ്യയവും കഷ്ട

പ്പാടു�മാ�ക്കയുണ്ടായിട്ടും, ഇടയിൽ അ�നകം ആപത്തുകളു�ണ്ടങ്കിലും, ഭാവി പ്ര

ത്യാശാഭാസുരമാണ്. മാർക്സിസത്തിനു വിധിനി�ഷധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്പൂർണ

സ്വാതന്ത്ര്യവും അതി�ന്റ ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണാശീലവുമാണ് എനിക്കാകർഷക

മായിത്തീർന്നത്. റഷ്യയിലും മറ്റ് ഔ�ദ്യാഗിക കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ധാരാളം വിധി

നി�ഷധങ്ങളു�ണ്ടന്നതും എതിരഭിപ്രായങ്ങ�ള നായാടിപ്പിടിക്കുവാൻ കൂ�ടക്കൂ�ട

ഏർപ്പാടു�ചയ്യാറു�ണ്ടന്നതും �നരുത�ന്ന. അതു പരിതാപകരമായി �താന്നുന്നു.

എങ്കിലും, ഫലപ്രദമായ എതിർപ്പ് ഭയങ്കരമായ പരാജയത്തിൽ പര്യവസാനി

�ച്ചക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ, വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് �സാവിയറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ

അതി�വഗം വന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന�ത�ന്നാർക്കു�മ്പാൾ, അതു മനസ്സിലാക്കാൻ

പ്രയാസമില്ല.

‘�ലാക മഹാസാമ്പത്തിക വിഷമസന്ധിയും മാന്ദ്യവും മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലന�ത്ത

ന്യായീകരിക്കുന്നതായി �താന്നി. മ�റ്റല്ലാസമ്പ്രദായങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇരുട്ട
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ത്തു തപ്പിത്തടഞ്ഞു�കാണ്ടിരി�ക്ക, മാർക്സിസം ഒന്നുമാത്ര�മ ഏ�റക്കു�റ തൃപ്തിക

രായി വിവരിക്കുകയും അതി�നാരു യഥാർത്ഥമായ പരിഹാരം നിർ�ദ്ദശിക്കുകയും

�ചയ്തുള്ളു.’

ഡയലക്ടിക്കൽ�മറ്റീരിയലിസംഎന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്നമാർക്സിയൻതത്വശാസ്ത്ര

ത്തി�ന്റ വീക്ഷണഗതി �പാതുവിൽ തനിക്കുസ്വീകാര്യമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താ

വിക്കുകയുണ്ടായി:

‘മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വീക്ഷണഗതിയിൽ വള�ര�യാ�ക്ക എനിക്കു നി

ഷ്പ്രയാസം അംഗീകരിക്കാം — അതി�ന്റ അ�ദ്വതം, ദ്രഷ്ടാവിൻ�റയും ദൃശ്യത്തി

�ന്റയും അഭിന്നത, ഭൂതഗതിവിജ്ഞാനീയം, പരിണാമവും ചാട്ടവും, പ്രവർത്തന

പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാര്യകാരണബന്ധം, പക്ഷപ്രതിപക്ഷസം�യാഗങ്ങൾ

എന്നിവ വഴിയുള്ളഅനുക്രമമാറ്റങ്ങളു�ട ന്യായശാസ്ത്രം എന്നി�തല്ലാം.’

പണ്ഡിറ്റ് �നഹ്റുവി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നതു�പാ

�ല, ചില�പ്പാ�ഴാ�ക്ക ഗാന്ധിസത്തി�ന്റ പരിമിതികളാൽ വലയം �ചയ്യ�പ്പട്ടവ

യാണ്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിശാലമായ വീക്ഷണഗതി ഇന്ന�ത്ത തലമുറ

�യ ഓജസ്സുനിറഞ്ഞ പുതി�യാരു തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �നർക്കു �നാക്കാൻ �പ്രരി

പ്പിച്ചു എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. �
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അങ്ങ�ന, അയ്യായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പാരംഭിച്ച ഇന്ത്യയു�ട സത്യാ�ന്വഷണപ

രവുംതത്വജ്ഞാനപരവുമായവിജയയാത്രപുതി�യാരുഘട്ടത്തി�ലത്തിയിരിക്കുക

യാണ്. പുതി�യാരുതത്വശാസ്ത്രംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലത്, പഴയതിൽ നി�ന്നല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ

ഒരുതത്ത്വശാസ്ത്രമല്ല; �ന�രമറിച്ച് പഴയതി�ന്റഒരുതുടർച്ചയാണ്. പഴയസത്യങ്ങ

ളും പഴയതത്വങ്ങളും പുതിയരൂപത്തിൽ,എന്നുവച്ചാൽആധുനികയുഗത്തിന് �യാ

ജിച്ച മട്ടിൽ ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നറ്റു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതു പുതുതാണ്; അ�ത

സമയത്തുത�ന്നപഴയതി�ന്റതുടർച്ചയുമാണ്.

ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് മുമ്പ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ്

ഇന്ത്യയി�ല പ്രധാന�പ്പട്ട മിക്ക ദർശനങ്ങളും രൂപ�പ്പട്ടത്. �ലാകായതം, ന്യാ

യം, �വ�ശഷികം, �യാഗം, സാംഖ്യം, മീമാംസ, �വദാന്തം, �ജന-ബൗദ്ധ

ദർശനങ്ങൾ മുതലായവ�യല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണാവിർഭവിച്ചത്. ബൃഹ

സ്പതി, ഗൗതമൻ, കണാദൻ, കപിലൻ, �ജമിനി, പതഞ്ജലി, ബാദാരായണൻ,

വർദ്ധമാനൻ, ബുദ്ധൻ തുടങ്ങിയ പ്രൗഢരായ തത്വജ്ഞാനികളാണ് ഈ ദർശ

നങ്ങൾക്കടിത്തറയിട്ടത്. നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല ഈ തത്വജ്ഞാനിക

ളിൽ മിക്കവരും തനി ഭൗതികവാദിക�ളാ അർദ്ധഭൗതികവാദിക�ളാ ആയിരു

ന്നു. മിക്ക ദർശനങ്ങളിലും ഭൗതികവാദമാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നത്. ആത്മീയ

വാദവും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യജീവിത

ത്തിൽ �മധാവിത്വം വഹിച്ചിരുന്നത് ഭൗതികവാദ ചിന്താഗതികളാണ്. സാംഖ്യം,

ന്യായം, �വ�ശഷികം തുടങ്ങിയ ഭൗതികദർശനങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ യഥാർ

ത്ഥ�ലാക�ത്ത അംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പരമാണുഘടന�യ

�വളി�പ്പടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക കൂടി �ചയ്തു. അഗ്നി, ജലം, വായു, ഭൂമി എന്നീ നാ

ലു മൗലികഭൂതങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങ�ളന്ന് ചാർവാ

കൻമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭൗതികശരീരം മനസ്സി�ന ആശ്രയിച്ചല്ല, �ന�ര മറിച്ച്

മനസ്സ് ഭൗതികശരീര�ത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നത് എന്നും അവർ

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ഇന്ത്യയി�ല ഈ പ്രാചീന ഭൗതികദർശനങ്ങളു�ട മ�റ്റാരു സവി�ശഷത

അവയിലടങ്ങിയ ദ്വന്ദ്വമാനപരവും �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ ചിന്താഗതികളാ

ണ്. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർക്സും ഏംഗൽസും വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവന്ന
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ഡയറക്ടിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത

മായ തത്വചിന്തക�ളാട് അടുപ്പമുള്ള പല ആശയങ്ങളും അവയിലടങ്ങിയിരിക്കു

ന്നു.

�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ മാർക്സിയൻ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗത്തി�ന്റ പ്രധാന

സവി�ശഷതക�ള�ന്താ�ക്കയാണ്?

ഒന്ന്: പ്രകൃതി�യന്നത് പരസ്പരംബന്ധമില്ലാത്ത,സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രങ്ങളായ കു

�റ വസ്തുക്കളു�ട �വറും കൂമ്പാരമല്ല, മറിച്ച്, പരസ്പരം സജീവമായി ബന്ധ�പ്പ

ട്ടു ഒന്ന് മ�റ്റാന്നി�ന ആശ്രയിച്ചും കിടക്കുന്ന നാനാരൂപങ്ങളു�ട സമഗ്രമായ

ഒരു സമുച്ചയമാണത്. നാനാത്വത്തിലൂ�ടയാണ് ഏകത്വവും നിലനിൽക്കുന്ന

ത്.

രണ്ട്: പ്രകൃതി സ്ഥിര�മാ നിശ്ചല�മാ അല്ല. അത് സദാ ചലിക്കുകയും മാറുകയും

വളരുകയും �ചയ്യുന്നു. ചിലത് പുതുതായി വളർന്നു�കാണ്ടുവരികയും മറ്റു ചില

ത് ചീഞ്ഞു മണ്ണടിയുകയും �ചയ്യുന്നു.

മൂന്ന്: �മ�ല്ല�മ�ല്ലയുള്ള തുച്ഛവും അദൃശ്യവുമായ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി ഒടുവിൽ

പ്രത്യക്ഷവും മൗലികവുമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. പരിണാമങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾ ഗുണത്തിലും സ്വഭാവത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

നാല്: പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനംആത്മീയഘടകങ്ങളല്ല, ഭൗതികഘടകങ്ങളാ

ണ്. �ബാധം,ആശയം, മുതലായവ�യആശ്രയിച്ചല്ല ഭൗതികവസ്തുക്കൾനില

നിൽക്കുന്നത്. സ�ചതത്തിൽ നിന്ന് അ�ചതനമുണ്ടാവുകയില്ല, �ന�രമറിച്ച്

അ�ചതനത്തിൽ നിന്ന് സ�ചതനമുണ്ടാവുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്.

ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസത്തി�ന്റ ഈ പ്രധാന ഘടകങ്ങ�ള, അപൂർണമാ

യും വളർച്ച�യത്താത്തരൂപത്തിലാ�ണങ്കിലും, ഇന്ത്യയു�ട പ്രാചീനഭൗതികദർശ

നങ്ങളിൽ ക�ണ്ടത്താൻകഴിയും. അവയിൽഅപൂർണതകളുണ്ടായിരുന്നു�വന്നതു

ശരിയാണ്; �താഴിലാളി വർഗ�മാ, �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ ചിന്താഗതി�യാ,

അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. എന്നാൽ ആധുനികവ്യവസാ

യങ്ങൾക്കും സാ�ങ്കതികരീതികൾക്കും �യാജിച്ച ആധുനികചിന്തകൾ, അവയു�ട

വളർച്ച�യത്തിയ രൂപത്തിൽ, പ്രാചീനദർശനങ്ങളിൽ കാണ�പ്പടുന്നി�ല്ലങ്കിൽ

അതിലത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല. അത്ഭുത�പ്പടാനുള്ളത്, അ�ല്ലങ്കിൽ അഭിമാനി

ക്കാനുള്ളത്, പ്രാചീനയുഗത്തിൽത�ന്ന �വരുദ്ധ്യാതിഷ്ഠിതമായ പരി�ശാധനാ

മാർഗ്ഗത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ സവി�ശഷതകൾക്ക് ഇന്ത്യയു�ട തത്വചിന്തകളിൽസ്ഥാ

നമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നതാണ്.

ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് മുമ്പ് 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ഈ പ്രാ

ചീ�നന്ത്യൻ ദർശനങ്ങൾ സൂത്രങ്ങളു�ട രൂപത്തിലാണ് രചിക്ക�പ്പട്ടത്. പിന്നീട്,

ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ സൂത്രങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യ

ങ്ങളുമുണ്ടായി. ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ, ഗൗഡപാദൻ, വാചസ്പ്യമിശ്രൻ, വാത്സ്യായനൻ,

ജയന്തൻ, പ്രശസ്തപാദൻ, ശങ്കരൻ മുതലായ ചിന്തകൻമാരു�ടയും വ്യാഖ്യാതാ

ക്കളു�ടയും കാലഘട്ടമാണത്. അവരിൽ മിക്കവരും ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ വീ

ക്ഷണഗതിയിലൂ�ടയാണ് പഴയ സൂത്രങ്ങ�ള സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ കാ

ലഘട്ടത്തിൽത�ന്ന ആത്മീയവാദ�ത്ത �വല്ലുവിളിക്കുന്ന ഭൗതികവാദചിന്തകളും

തലയുയർത്തുകയുണ്ടായി.

ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവികളായിരുന്നു ദിങ്നാഗൻ

(നാലാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർമ്മകീർത്തി (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർ�മ്മാത്തരൻ (9-ാം നൂറ്റാ
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ണ്ട് മുതലായവർ. അവർതങ്ങളു�ടകൃതികളിൽ�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായവീക്ഷണ

ഗതി�യ കൂടുതൽ വളർത്തി. പ�ക്ഷ, അവർ ആത്മീയവാദികളായിരുന്നു. �വരു

ദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഭൗതികവാദ�ത്തയല്ല, �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ആത്മീയവാദ

�ത്തയാണ്അവർവളർത്തിയത്.

ഉൽപാദനശക്തികൾ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ന�ത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ

വ്യവസായങ്ങളു�ടയും ശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയും സാ�ങ്കതിക �വദഗ്ധ്യത്തി�ന്റയും ഈ

പുതിയഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യയു�ട മഹത്തായപാരമ്പര്യങ്ങ�ള�യല്ലാം കൂടുതൽവസ്തു

നിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്താനും കൂടുതൽ വളർത്താനുമുള്ളസാദ്ധ്യതകൾ ഉളവായിരി

ക്കുന്നു. ആസാദ്ധ്യതക�ള ഉപ�യാഗിക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളിലൂ�ട നമ്മു�ട രാജ്യ

ത്തി�ന്റ സർ�വ്വാത്മുഖമായ പു�രാഗതി�യ സഹായിക്കുന്ന പുതി�യാരു തത്വശാ

സ്ത്രംഉയർന്നുവരാതിരിക്കില്ല.
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