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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.

v



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
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viii �ക. ദാ�മാദരൻ

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 ജൂൈല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാ�മാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാ�മാദരൻ, മക്കൾ: �മാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണി�വഴ് സിറ്റിയി�ല

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

ix
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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�ന്റൈശലി.

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
ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ

സിന്ധുനദീതട പ്ര�ദശങ്ങളി�ല �മാഹൻജദാ�രാ, ഹരപ്പാ, ചന്ദുദ�രാ എന്നീസ്ഥ

ലങ്ങളിൽ ഏ�റക്കു�റ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞഅതിപുരാതനമായ ഒരു സം

സ്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട�താ�ട ഇന്ത്യാചരിത്ര�ത്തക്കുറി

ച്ചും ഇന്ത്യൻ ജനത�യക്കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മു�ട പഴയ ധാരണകൾക്ക് വലി�യാരിള

ക്കം തട്ടി. ഏതാണ്ട് ക്രി. മു. 3500 മുതൽ ക്രി. മു. 1500വ�ര നിലനിന്നഈപ്രാചീന

നാഗരിക സംസ്കാര�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഗ�വഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതുവ�ര, ന�മ്മ സം

ബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ആര്യന്മാരു�ട വര�വാടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രം ആരംഭിച്ച

ത്. അതിനു മുമ്പുള്ള ചരിത്ര�ത്തയാ�ക ഇരുളടഞ്ഞപ്രാക്ചരിത്രകാലഘട്ട�മന്നു

വി�ശഷിപ്പിച്ചു തള്ളുകയായിരുന്നുപതിവ്.

ആര്യസംസ്കാരത്തി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ �വദസംസ്കാരത്തി�ന്റ, വിവിധ വശങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചുള്ളപലവർണ്ണനകളുംനമുക്കുലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ�ക്ഷ,ആസംസ്കാ

രത്തി�ന്റ ഉത്ഭവ�ത്തക്കുറി�ച്ചാ വികാസക്രമ�ത്തക്കുറി�ച്ചാ അധികമാരും ശ്രദ്ധി

ച്ചിരുന്നില്ല. സിന്ധുഗംഗാതീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ വന്നുകയറി പാർപ്പുറപ്പിച്ചആര്യന്മാർ

തങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം മഹത്തായഒരുസംസ്കാരവും �കാണ്ടുവന്നുസ്ഥാപിച്ചു�വന്നുംആ

സംസ്കാരമാണ് ഭാരതീയസംസ്കാരത്തി�ന്റഅടിത്തറ�യന്നും പര�ക്കവിശ്വസിക്ക

�പ്പട്ടു�പാന്നു. ഇന്ത്യാചരിത്രമാ�ക പുറ�മ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തജനതകളു�ട ആക്ര

മണങ്ങളു�ടയും �വട്ടിപ്പിടിത്തങ്ങളു�ടയും കഥയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമ�ല്ലന്നും അവരു

�ടസംസ്കാരമാണ് ഭാരതീയസംസ്കാരമായിരൂപാന്തര�പ്പട്ടത്എന്നും�തളിയിക്കാ

നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ചരിത്രകാരന്മാർ ശ്രമിച്ചത്. ഒരുപ�ക്ഷ, ഇന്ത്യയു�ട �നർ

ക്ക് തങ്ങൾ ത�ന്ന നടത്തിയആക്രമണ�ത്തയും �വട്ടിപ്പിടിത്ത�ത്തയും ന്യായീക

രിക്കാനാവാം ഇത്തര�മാരു സിദ്ധാന്തംഅവരുയർത്തിപ്പിടിച്ചത്.

ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയചരിത്രകാരന്മാരാക�ട്ട, മറിച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ്ചരിത്രകാരന്മാരു

�ട വാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി�യ�ന്നാണം, ആര്യ സംസ്കാരത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്ത

പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയുംഅതി�ന്റ പഴമ�യക്കുറിച്ച് അതിശ�യാക്തിപരങ്ങളായ വാദങ്ങ

ളുന്നയിക്കുകയും �ചയ്തു. ലൗകിക ജീവിതത്തി�ന്റ നിസ്സാരതകളിൽ നിന്നും ൈവ

രൂപ്യങ്ങളിൽ നിന്നു�മല്ലാം വിട്ടുമാറി ഇരുൾ തിങ്ങിയ കാടുകളി�ലാ ഗുഹകളി�ലാ

ഫലമൂലാദികൾ മാത്രം ഭുജിച്ചു തപസ്സു �ചയ്ത യതിവര്യന്മാരു�ട സംഭാവനയായ

ആർഷസംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയു�ട�തന്ന് എന്നും മ�റ്റ�താരു രാജ്യത്തി�ല ജന

ങ്ങൾക്കും�നടാൻകഴിയാത്തഅത്രമഹത്തായഒരാത്മീയസംസ്കാരമാണ�തന്നും

1



2 അദ്ധ്യായം 1. ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ

ചിലർ വാദിച്ചു. ആര്യന്മാർ പുറ�മ നിന്നു വന്നവര�ല്ലന്നും ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിന്

മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല ജനതക�ളാട് യാ�താരു കടപ്പാടുമി�ല്ലന്നും അതിന് ഉത്ഭവവും

വളർച്ചയുമി�ല്ലന്നും അനാദിയായ സംസ്കാരമാണ�തന്നും മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാർ

സ്ഥാപിക്കാൻശ്രമിച്ചു.

1 ഇന്ത്യയു�ട പ്രാക്ചരിത്രം

ആര്യന്മാർക്ക് മുമ്പ്, ഹരപ്പകാർക്കും �മാഹൻജദാ�രാക്കാർക്കും മുമ്പ്, ഇന്ത്യയു�ട

വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃത ജനസമുദായങ്ങളു�ട ജീവി�താപാ

ധികളു�ടയും ആചാരവി�ശഷങ്ങളു�ടയും ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പ

ടാൻ തുടങ്ങിയ�താ�ട ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തി�ന്റ ആർ�ഷാൽപ്പത്തി�യക്കുറിച്ചും

സനാതനത്വ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള പല അനുമാനങ്ങൾക്കും നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതാ

യി. മറ്റു രാജ്യങ്ങളു�ട സംസ്കാരങ്ങൾ�ക്കന്ന�പാല ത�ന്ന ഇന്ത്യയു�ട സംസ്കാര

ത്തിനും സ്ഥലകാലങ്ങളുമായും ജനങ്ങളു�ട ചുറ്റുപാടുകളുമായും ബന്ധമു�ണ്ടന്നും

ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതികളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ ഘട്ടങ്ങ�ള

തരണം �ചയ്തു�കാണ്ടു വളർന്നുവന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ�തന്നും വ്യക്തമാവാൻ

തുടങ്ങി. സ്യൂണർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല ഇന്ത്യയിൽ “4500 വർഷങ്ങ�ളാ

ളം പഴക്കമുള്ള സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിനു മുമ്പ്, മനുഷ്യൻ �ലാഹങ്ങളു�ട

ഉപ�യാഗ�ത്തപ്പറ്റി�യാ കൃഷിപ്പണി�യപ്പറ്റി�യാ യാ�താരു വിവരവുമില്ലാ�ത പ്ര

കൃതിയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ �തടി അലഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന ഒരു

കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങ�ളാളം

നീണ്ടുനിന്നു”.1

പ്രാക്ചരിത്ര�മന്നു വി�ശഷിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന ജനസമുദായങ്ങളു�ട ഉത്ഭവം, അവരു�ട ജീവിതരീതി, ആചാരസ

മ്പ്രദായങ്ങൾ, വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവ�യ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും മനസ്സിലാ

ക്കാ�നന്താണ് വഴി? ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാ യാത്രക്കുറിപ്പുക�ളാ സാഹിത്യഗ്രന്ഥ

ങ്ങ�ളാ അതു�പാ�ല മ�റ്റ�ന്തങ്കിലു�മാ അ�ന്വഷിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. അ�ന്വഷിച്ചാൽ

ത�ന്ന കിട്ടുകയുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ആ അതിപ്രാചീന കാല�ത്ത ജനങ്ങൾക്ക്

എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ എഴുതാനും വായിക്കാ

നും പഠിച്ചത് പിന്നീടാണ്; അ�നകമ�നകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ട സാമൂഹ്യജീവിതം

അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടതിനു�ശഷം മാത്രമാണ്. എങ്കിലും, ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീ�ര

നിസ്സഹായരല്ല. പുരാതനതത്വശാസ്ത്രം, നരവിജ്ഞാനീയം, മാനവവംശശാസ്ത്രം,

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി അതി

പ്രാചീനകാല�ത്ത മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ ഒ�രക�ദശരൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാ

ക്കാൻ കഴിയും. ആദിമമനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിശക്തികൾക്കു�മതിരായുള്ള

കടുത്ത �പാരാട്ടങ്ങളിൽ പടിപടിയായി വിജയം �നടാൻ തുടങ്ങിയത് പ്രാകൃതങ്ങ

ളായ ആയുധങ്ങളു�ടയും അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങളു�ടയും കണ്ടുപിടിത്ത�ത്താടുകൂ

ടിയാണ്. മാനവരാശിയു�ട നിലനിൽപ്പി�ന്റ പ്രാഥമി�കാപാധിയാണ് അദ്ധ്വാനം.

അദ്ധ്വാനിക്കാൻ ഉപകരണം �വണം. അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ

പഠിച്ച�താടുകൂടി ആദിമമനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു തികച്ചും വിഭിന്നനായിത്തീർ

ന്നു. പ്രകൃതിക്ക് തികച്ചും കീഴടങ്ങി�ക്കാണ്ടു ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രകൃതി�യ

1 F. E. Zeuner: Pre-Histroy in India, P. 3.
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ത�ന്റസ്വന്തംആവശ്യങ്ങൾക്കുംഅഭിലാഷങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് മാറ്റാനുള്ളശ്രമങ്ങ

ളാരംഭിച്ചു. ബാല്യ�ലാക�ത്ത മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളശ്രമങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം മനുഷ്യൻ സ്വ

യം മാറ്റങ്ങൾക്കുവി�ധയനാവാൻതുടങ്ങി. അവ�ന്റആന്തരികശക്തികളു�ട വളർ

ച്ചയ്ക്ക് ഉ�ത്തജനം ലഭിച്ചു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായുംപ്രകൃതിശക്തികളുമായും മല്ലിടുന്നതിന്

മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനവും

കൂട്ടായ ജീവിതവും മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധ�ത്തയും ചിന്ത�യയും പരസ്പരവിനിമയത്തി

നുള്ള ഭാഷ�യയുംരൂപ�പ്പടുത്തി. ഭാഷയു�ടആവിർഭാവവുംസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും

അവ�ന്റ മാനസികമായ വളർച്ച�യയും ത്വരിത�പ്പടുത്തി. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കില്ലാ

ത്ത ഒരുതരം സാമൂഹ്യ�ബാധവും സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും ചിന്താരീതികളും അവ�ന്റ

ജീവിതപു�രാഗതിക്ക് സഹായകരങ്ങളായിത്തീർന്നു.

2 ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധികൾ

മനുഷ്യൻ ത�ന്റയും ത�ന്റസമൂഹത്തി�ന്റയും നിലനില്പിന്നാവശ്യമായ ഭക്ഷണസാ

മഗ്രികളും മറ്റുജീവി�താപകരണങ്ങളുംഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നരീതിയാണ്സാമൂഹ്യപരി

ണാമക്രമത്തി�ലവ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങ�ളതരംതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ളഒരുനല്ല മാ

നദണ്ഡം. പ്രാചീന സമുദായങ്ങളി�ല ഉൽപ്പാദനരീതി�യക്കുറിച്ചും ഉൽപ്പാദ�നാ

പകരണങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽപ്രാചീനമനുഷ്യരു�ട ജീവിതരീതി

�യക്കുറിച്ചും അവരു�ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട സവി�ശഷതക�ളക്കുറിച്ചും കു�റ

�യാ�ക്ക മനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കും. മാർക്സ് പറയുകയുണ്ടായി:

“ഇന്നു നിലവിലില്ലാത്ത പുരാതനമൃഗങ്ങളു�ട അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങൾ ക�ണ്ടടുത്തു

പരി�ശാധിച്ചാൽ ആ മൃഗങ്ങൾ ഏതു തരത്തിൽ �പട്ടവയാ�ണന്നു മനസ്സിലാ

ക്കാൻ കഴിയും. അതു�പാ�ലത�ന്ന, മൺമറഞ്ഞു�പായഅദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങ

ളു�ടഅവശിഷ്ടങ്ങൾപ്രാചീനസമുദായങ്ങളു�ടസാമ്പത്തികരൂപങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള

ഗ�വഷണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. പ്രാചീനമനുഷ്യർ എ�ന്തല്ലാം

സാമഗ്രികളുണ്ടാക്കി എന്നതല്ല, അവ�യ എങ്ങ�നയുണ്ടാക്കി, ഏതുതരം ഉൽപ്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളുപ�യാഗിച്ചുണ്ടാക്കി എന്നതാണ് വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തികഘട്ട

ങ്ങ�ള �വർതിരിച്ചറിയാൻ ന�മ്മ സഹായിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ

മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ വികാസനിലവാരം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം

മാത്രമല്ല;അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളു�ടസൂചനകൾകൂടിയാണ്”.2

പുരാതത്വഗ�വഷകന്മാരു�ടയും നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ടയും നീണ്ടുനിന്ന പരി

ശ്രമങ്ങളു�ട ഫലമായി ഇന്ത്യയു�ട പ്രാചീന സംസ്കാര�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രാകൃത രൂപ

ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതി�ന്റ വളർച്ച�യപ്പറ്റിയും ഏ�റക്കു�റ വിശ്വസനീയങ്ങളായ

പല വിവരങ്ങളും നമുക്കു ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ത�ന്ന �വണ്ടവി

ധം ചിട്ട�പ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ആ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള

അനുമാനങ്ങളിൽ ചിലത് അവ്യക്തങ്ങളും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളുമാണ് എന്ന കാ

ര്യവും ശരിയാണ്. എങ്കിലും, ശാസ്ത്രീയമായ ഈ വിജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തി�ന്റ സഹാ

യ�ത്താടുകൂടിത്ത�ന്ന ഗ�വഷണങ്ങളി�ല ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാനും കൂടുതൽ

ശരിയായഅനുമാനങ്ങളി�ലത്തി�ച്ചരാനും നമുക്കുസാധിക്കു�മന്നായിട്ടുണ്ട്.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർധത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പു

രാതത്വ ഗ�വഷണങ്ങളാരംഭിച്ചത്. 1863-ൽ മദ്രാസ് �സ്റ്ററ്റി�ല പല്ലാവരത്തു നട

2 Karl Marx: Capital, Vol 1.
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ത്തിയ ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി പുരാപ്രസ്ത�രാപകരണങ്ങളു�ട ചിലഅവശി

ഷ്ടങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടി. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് �ബല്ലാരിക്കടുത്തുനിന്ന് നവപ്രസ്തര

യുഗത്തി�ന്റ ചില �തളിവുകളും കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടു. തുടർന്ന് രാജ്യത്തി�ന്റ നാനാഭാ

ഗങ്ങളിലുമായി ഒട്ടനവധി ഭൂഗർഭപരി�ശാധനകൾ നടന്നു. പ്രാക്ചരിത്രകാലത്ത്

ഇന്ത്യയിൽ �കാടികുത്തിവാണ പുരാപ്രസ്തര സംസ്കാരത്തി�ന്റയും നവപ്രസ്തരസം

സ്കാരത്തി�ന്റയും ഒട്ടനവധി �തളിവുകൾ പുറ�ത്തടുക്ക�പ്പട്ടു. ഈ ഗ�വഷണങ്ങ

�ളല്ലാം ഒരു കാര്യം സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം വ്യക്തമാക്കി: ആര്യന്മാരു�ട

ആഗമനത്തിന് അ�നകായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുത�ന്ന ഇന്ത്യയിൽ പുരാപ്രസ്ത

രയുഗത്തി�ലയും നവപ്രസ്തരയുഗത്തി�ലയും പ്രാകൃതരും അപരിഷ്കൃതരുമായ ജന

സമൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

പുരാതത്വഗ�വഷണങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം നമ്മു�ട നാട്ടി�ല നാമാവ�ശഷമായിക്ക

ഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രാചീന �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ടയും ജാതികളു�ടയും സാമൂഹ്യസാ

മ്പത്തിക ഘടനകൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, മതവിശ്വാസങ്ങൾ മുത

ലായവ�യപ്പറ്റിയുള്ളനരവംശശാസ്ത്രപരമായ ഗ�വഷണങ്ങളുംആരംഭിച്ചു. ഇതു കൂ

ടുതൽ ദുഷ്ക്കരമായിരുന്നു. ആധുനിക നരവിജ്ഞാനീയത്തി�ന്റ ൈകത്തിരിയുമായി

മൺമറഞ്ഞഭൂതകാലത്തി�ന്റഇരുളടഞ്ഞഅടിത്തട്ടുകൾപരി�ശാധിക്കുകഎളുപ്പ

മല്ല. ഒന്നാമത്, ആധുനികസാമ്പത്തികക്രമങ്ങളു�ടയുംഅ�താ�ടാപ്പംആധുനിക

സംസ്കാരത്തി�ന്റയും കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള പ്രാചീന �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാ

രു�ട ജീവിതരീതിക്ക് ഇളക്കം തട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാമത്, നരവംശശാസ്ത്ര

ജ്ഞന്മാരിൽപലരും, പ്ര�ത്യകിച്ചും യൂ�റാപ്യൻശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, തങ്ങളു�ടസ്വന്തം

സംസ്കാരത്തി�ന്റ �മന്മ�യക്കുറിച്ചുള്ളഅഭിമാന�ത്തയുംസ്വന്തം മുൻവിധിക�ളയും

മുറു�ക പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് പ്രാചീന �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട ജീവിതരീതിക�ള �നാ

ക്കിപ്പഠിക്കാൻ മുതിർന്നത്. എന്നിരിക്കിലും, �പാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവരു�ട

ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി നമ്മു�ട പ്രാക്ചരിത്രകാലത്തി�ല കിരാതഘട്ടത്തി

ലുംഅപരിഷ്കൃതഘട്ടത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയപ്രസ്തരയുഗപൂർവികന്മാരു�ട ജീവിതരീതി

ക�ളക്കുറിച്ചും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും കു�റ�യല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമു

ക്കുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഋ�ഗ്വദം, സംഘം കൃതികൾ, മഹാഭാരതം മുതലായ പ്രാചീന സാഹിത്യ കൃ

തിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങളും യവനന്മാർ, �റാമക്കാർ,

ബാബി�ലാണിയക്കാർ മുതലായവരുമായി ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനജന സമുദായ

ങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നവ്യാപാരബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മറ്റും വി�ദശീയരായഗ്രന്ഥകാര

ന്മാർ എഴുതി�വച്ച യാത്രാവിവരണങ്ങളും നമ്മു�ട പുരാതത്വവിജ്ഞാനികളു�ടയും

നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ടയും സംഭാവനകൾക്കു മാറ്റു കൂട്ടുന്നവയാണ്. ആര്യ

ന്മാർക്കു മുമ്പും ആര്യന്മാരു�ട കാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന അനാര്യന്മാരു�ട സാമൂഹ്യ

ജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പല അനുമാനങ്ങളും ഈ പ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ

കാണാം.

ഇങ്ങ�ന പല തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗവിജ്ഞാനങ്ങളു�ട കൂട്ടായ സഹായ�ത്താ

ടുകൂടിയല്ലാ�ത ഇന്ത്യയു�ട ഇരുളടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രാക്ചരിത്രകാലത്തി�ലക്ക്

എത്തി�നാക്കാൻ കഴിയില്ല.
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3 പ്രസ്തരയുഗം

ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവും പ്രാകൃതരായ പ്രാചീനമനുഷ്യർ എങ്ങ�നയാണ് ജീവിതം

നയിച്ചിരുന്നത്? അവരു�ടവിശ്വാസങ്ങളു�ടയുംചിന്തകളു�ടയുംപ്രാരംഭരൂപങ്ങളു

�ട സ്വഭാവ�മന്തായിരുന്നു? സംസ്കാരത്തി�ന്റയും തത്വചിന്തകളു�ടയും ആദ്യ�ത്ത

പടികളി�ലക്ക്അവർകയറി�പ്പായ�തങ്ങ�നയാണ്? ഇത്തരം �ചാദ്യങ്ങൾക്ക്കൃ

ത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുകഎളുപ്പമല്ല. കാട്ടുജന്തുക്ക�ളയും പ്രകൃതി�കാപങ്ങ

�ളയും �നരിട്ടു�കാണ്ടുള്ളഅവരു�ട ജീവിതം വള�ര�യ�റ ദുഷ്കരമായിരുന്നു�വന്ന്

കരുതുന്നതിൽ �തറ്റില്ല. എങ്കിലും എല്ലാ വിഷമങ്ങ�ളയും അവർ �നരിടുകത�ന്ന

�ചയ്തു. തിന്നാൽ പറ്റിയ വന്യഫലങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും �ശഖരിക്കാനും പക്ഷിക�ള

അ�മ്പയ്തു �കാല്ലാനും കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടാനും അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരു

ന്നു. അതിനുള്ള �തളിവാണ് അവർ വിട്ടും�വച്ചു�പായ അപരിഷ്കൃതായുധങ്ങൾ.

�വട്ടയാടുന്നതിനും മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനും ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതങ്ങളായ

ആയുധങ്ങൾ, കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ഉളികളും മറ്റു പണിയായുധങ്ങളും, മരം �കാണ്ടുള്ള

ൈകത്തറിയന്ത്രങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പലതരം മൺപാത്രങ്ങൾ — ഇവ�യ

ല്ലാം പ്രസ്തരയുഗത്തി�ല പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട ജീവിതരീതിയു�ട �നർക്ക് �വളിച്ചം

വീശുന്നവയാണ്.

പ്രസ്തരയുഗമനുഷ്യർ �മ�ല്ല �മ�ല്ല തങ്ങളു�ട പണിയായുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു.

പുരാപ്രസ്തരയുഗം നവപ്രസ്തരയുഗത്തിനു വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. പ്രാകൃ�താപകരണ

ങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂടി. ഭംഗിയും കൂടി. മൺപാത്രങ്ങളു�ട പുറത്തുകാണുന്നചിത്രങ്ങൾ

നവപ്രസ്തരയുഗക്കാരു�ട കലാ�ബാധത്തി�ന്റ �തളിവുകളാണ്. അപരിഷ്കൃതായുധ

ങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് �ചത്തിമിനുക്കിയചുറ്റിക, മഴു, ഉളി തുടങ്ങിയപുതിയതരംആയു

ധങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. �ബല്ലാരിക്കടുത്തുള്ളസംഗനകല്ലുകുന്നിൽ നിന്ന് �ഡാക്ടർ

സുബ്ബറാവു കുഴി�ച്ചടുത്ത �കാടാലികൾ കണ്ടാൽ നവപ്രസ്തരയുഗത്തി�ല ജനങ്ങ

ളു�ട കലാവിരുതു മനസ്സിലാക്കാം. �തച്ചുമിനുക്കിയ �കാടാലികൾക്കു മുമ്പുപ�യാ

ഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന പരുപരുത്തപ്രസ്ത�രാപകരണങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. �ചറിയ

�ചറിയ ശി�ല്പാപകരണങ്ങളും കല്ലിൻകഷണങ്ങളും “പശ�യാ കീ�ലാ ഉപ�യാഗി

ച്ച് കൂട്ടി�യാട്ടിക്കുകയുംഅവയ്ക്ക് താ�ങ്ങാ പിടി�യാ ഒട്ടിച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും”3 �ചയ്തി

രുന്നുവ�ത്ര. വടക്കൻ ഗുജറാത്ത്, ൈഹദരാബാദ്, �ഡക്കാൻ, ഔറംഗാബാദ് തുട

ങ്ങിയസ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഉരച്ചുമിനുക്കി ശരി�പ്പടുത്തിയ നവപ്രസ്ത�രാപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ല പല ഭാഗ

ങ്ങളിൽ നിന്നും കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. “പുരാപ്രസ്തരയുഗത്തിലുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടി

രുന്ന �വൺകല്പാറകൾക്കു പകരം ഇവയധികവും അടുക്കുപാറ �കാണ്ടുള്ളവയാ

�ണന്നതാണ് ഒരു സവി�ശഷത”4 എന്ന് കൃഷ്ണസ്വാമി പറയുന്നു. പുരാപ്രസ്ത�രാ

പകരണങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ച് ഇവ കൂടുതലുയർന്നസാ�ങ്കതി�കാപ�യാഗങ്ങൾക്കു

പറ്റിയവയാണ്. �കാടാലികൾ, കല്ലുളികൾ, കല്ലു �കാണ്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കത്തികൾ,

ചുറ്റികക്കല്ലുകൾ, മിനുക്കുപണിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ�യല്ലാം ഇവയി

ലുൾ�പ്പടുന്നു.

ഉരയ്ക്കൽ, മിനുസ�പ്പടുത്തൽ തുടങ്ങിയ പണികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാചീന

മനുഷ്യർ കൂടുതൽപ്ര�യാജനകരങ്ങളും കനം കുറഞ്ഞവയുമായപ്രസ്ത�രാപകരണ

3 Zeuner: Pre-History in India, P. 38.
4 V. D. Krishnaswamy: Stone Age in India.



6 അദ്ധ്യായം 1. ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ

ങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കളിമണ്ണു �കാണ്ടും മരം �കാണ്ടുമു

ള്ള പലതരം തളികകളും മറ്റു വീട്ടുസാമഗ്രികളുമുണ്ടാക്കി. തീ കണ്ടുപിടിച്ചുപ�യാഗി

ക്കാൻതുടങ്ങിയ�താ�ടജീവിതരീതികു�റക്കൂടിലഘൂകരിക്ക�പ്പട്ടു. തീയുണ്ടാക്കാൻ

തീ�പ്പട്ടി �വണ്ട. മുളക�ളാ മരക്കഷണങ്ങ�ളാ കല്ലിൻകഷണങ്ങ�ളാ ഉരച്ചു തീയു

ണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇന്നും ചക്കിക്കല്ലുപ�യാഗിച്ചു തീയുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ

കാട്ടുജാതിക്കാരു�ട കുട്ടികൾക്കു �പാലുമറിയാം. തീയു�ട ഉപ�യാഗം പ്രാകൃതമനു

ഷ്യ�ന്റ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. മാംസവും മറ്റും �വവിച്ചു തിന്നാൻ

മാത്രമല്ല, ചൂളയ്ക്കു �വച്ചു ചുട്ട മൺപാത്രങ്ങൾ, ഇഷ്ടികകൾ മുതലായവയുണ്ടാക്കാനും

സാധിക്കു�മന്നായി. ഇന്ത്യയിൽ ചൂളയ്ക്ക് �വച്ചു ചുട്ട മൺപാത്രങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ച

ത് അയ്യായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പാവാനിടയി�ല്ലന്ന് വീലർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.5

അതിനും വള�ര മുമ്പാ�ണന്ന് മറ്റു ചില ഗ�വഷകന്മാരും പറയുന്നു.

നായാട്ടിനും ആത്മരക്ഷയ്ക്കും �വണ്ടി വില്ലും അമ്പും ഉപ�യാഗിക്കാൻ പഠിച്ച

�താടുകൂടി പ്രാചീന ജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ ചില പുതിയ സാദ്ധ്യതകളുളവാ

യി. വില്ലി�ന്റ ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റി ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“�ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല കുറിഞ്ചി പ്ര�ദശങ്ങളിൽ (അതായത്, പർവ്വതപ്ര�ദശങ്ങ

ളിൽ) മുളകൾ ധാരാളമായി വളരുന്നു. ആ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുറവർ

തുടങ്ങിയ ആദിമനിവാസികൾ മുളക്കഷണങ്ങ�ള എളുപ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാൻ കഴിയു

�മന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കണ്ടുപിടിച്ചു. അവർ അവ�യ വളച്ചുപിടിച്ച് രണ്ടു തലയ്ക്കലും

ഉണങ്ങിയ നീണ്ട വള്ളിയു�ട അറ്റങ്ങൾ �കട്ടി പിടിപ്പിക്കുകയും അതി�ന്മൽ നീണ്ട

മുള്ളുകൾ�വച്ച് എയ്യുകയും �ചയ്തു. ഇതാണ് വില്ലി�ന്റ ഉത്ഭവം”.6

ഉത്ഭവ�മന്തായാലും, വട�ക്കഇന്ത്യയി�ല കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിൽപ്രചാരമുള്ള

വില്ലുകൾ മറ്റു തരത്തിലുണ്ടാക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. ചിലർഎല്ലിൻകഷണങ്ങൾ�കാണ്ടു

ണ്ടാക്ക�പ്പട്ടഅമ്പുകളാണുപ�യാഗിക്കുന്നത്. അവയു�ട മുനയ്ക്ക് കടുപ്പവും മൂർച്ചയും

കൂടും.

അമ്പും വില്ലും ഉപ�യാഗിക്കാൻ പഠിച്ച�താടുകൂടി നമ്മു�ട പൂർവികന്മാരായ പു

രാതനമനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽഫലപ്രദമായ രീതിയിൽനായാട്ടു നടത്താൻ മാത്രമല്ല,

മൃഗങ്ങ�ള ജീവ�നാ�ട �വട്ടയാടിപ്പിടിച്ച് �പാറ്റിവളർത്താനും സാധിക്കു�മന്നായി.

മാത്രമല്ല, അവർ കന്നുകാലിക�ള �പാറ്റിവളർത്താൻ പറ്റിയ �മച്ചിൽസ്ഥലങ്ങള

�ന്വഷിച്ച് പർവതങ്ങളി�ല കാട്ടുപ്ര�ദശങ്ങളിൽനിന്ന് സമതലപ്ര�ദശങ്ങളി�ലക്കി

റങ്ങി വരാനും ഫലപുഷ്ടിയുളള നദീതീരങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ച് ധാന്യങ്ങളും

ഫലമൂലാദികളും മറ്റും കൃഷി �ചയ്യാനും തുടങ്ങി. ഇ�തല്ലാം നവപ്രസ്തരയുഗത്തി�ന്റ

�നട്ടങ്ങളാണ്.

കൃഷി �ചയ്യാൻതുടങ്ങിഎന്നതിന് നായാട്ടു�പക്ഷിച്ചുഎന്നർത്ഥമില്ല. സ്ത്രീകളും

കുട്ടികളും കൃഷിയി�ലർ�പ്പടും. പുരുഷന്മാർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കാട്ടിൽ �പായി മൃഗങ്ങ

�ള �വട്ടയാടിപ്പിടിച്ചു �കാണ്ടുവരും. ധാരാളം മൃഗങ്ങ�ളകിട്ടിയ ദിവസമാ�ണങ്കിൽ

വയറു നിറ�യ മാംസം ചുട്ടുതിന്ന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാം കൂട്ടു�ചർ

ന്ന് പാട്ടു പാടുകയുംആഹ്ലാദത്തിമിർ�പ്പാ�ട നൃത്തം �വയ്ക്കുകയും �ചയ്യും.

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട പഠനസൗകര്യങ്ങൾക്ക് �വണ്ടിയാണ് പ്രസ്തരയുഗ�ത്ത

പുരാപ്രസ്തരയുഗ�മന്നും നവപ്രസ്തരയുഗ�മന്നും വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലർ ഒരിടക്കാ

ലയുഗ�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ യുഗങ്ങ�ള കൃത്യമായി

5 Sir. Mortimar Wheeler: Early India and Pakistan, P. 72.
6 P. T. Sreenivasa Iyengar: History of the Tamils.
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�വർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി�രഖക�ളാന്നുമില്ല. അമ്പും വില്ലും ഉപ�യാഗിക്കുന്നവ

�രല്ലാം കാട്ടിന് പുറത്തു�പായി കൃഷിപ്പണിയി�ലർ�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. നവപ്രസ്തര

യുഗമാവിർഭവിച്ചതിനു �ശഷവും പുരാപ്രസ്തരയുഗത്തി�ലആയുധങ്ങളും ഉപകരണ

ങ്ങളും ഉ�പക്ഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല. നവപ്രസ്തരയുഗത്തി�ല ചൂളയ്ക്കു �വച്ചുണ്ടാക്കിയ

മൺപാത്രങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ വാർധക്യദശയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ

�പാലും ഉപ�യാഗിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

4 �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ

പ്രസ്തരയുഗത്തി�ന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി �മാചനം �നടാൻ കഴിയാ�ത

കാടുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ ഫലമൂലാദികൾസംഭരിക്കാൻ �വണ്ടി അല

ഞ്ഞുതിരിയുകയും �വട്ടയാടാൻ പറ്റിയ പക്ഷിമൃഗാദിക�ള �തടി നടക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നകിരാതരുംഅപരിഷ്കൃതരുമായ ചില �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഇന്ത്യയിൽഅങ്ങിങ്ങാ

യി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പ്രാകൃതങ്ങ�ളാ �തച്ചുമിനുക്ക�പ്പട്ടവ�യാ ആയ പ്രസ്ത

�രാപകരണങ്ങളും അമ്പും വില്ലുമാണവരുപ�യാഗിക്കുന്നത്. �കാച്ചിയി�ല കാടർ

ഈഅതിപുരാതനയുഗത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളാ�ണന്ന് എഹരൻ�ഫൽസ് കരു

തുന്നു. “പഴയകാലത്ത് വന്യവിഭവങ്ങൾ സംഭരിച്ചു�കാണ്ടും മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടി

�ക്കാണ്ടുമാണ് കാടർ തങ്ങളു�ട ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു�പാന്നത്” എന്ന

�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. “ഇ�പ്പാഴും അവരു�ട മുഖ്യമായ ജീവിതമാർഗ്ഗം ഇതുത

�ന്നയാണ്. കാടരിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇ�പ്പാഴും വന്യവിഭവങ്ങൾസംഭരിച്ചു�കാണ്ടാണ്

ഉപജീവനം കഴിയുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഇ�പ്പാൾ കിട്ടുന്നതു മുഴുവനും തങ്ങളു�ട സ്വന്തം

ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു�വക്കുക പതിവില്ല. അവയി�ലാരു ഭാഗ�മങ്കി

ലുംഅരി, മുളക്, കറപ്പ്, ചാരായം, തുണി, ഉടുപ്പ് മുതലായവയ്ക്കു �വണ്ടി കണ്ട്രാക്ടറു�ട

പീടികയിൽൈകമാറ്റം �ചയ്യുകയാണ് പതിവ്”.7

�കരളത്തി�ലപറമ്പിക്കുളത്തുംപരിസരങ്ങളിലുമുള്ള�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്ക്കൃ

ഷി �ചയ്യാനറിഞ്ഞുകൂ�ടന്നുംവന്യമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടിയുംഫലമൂലങ്ങൾസംഭരിച്ചും

കഴിച്ചുകൂട്ടിയ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് �നരിട്ടാണ് അവർ കാട്ടി�ല കൂലി�വല

ക്കാരാക്കി മാറ്റ�പ്പട്ടത് എന്നും �ഡാക്ടർഅയ്യപ്പൻ പറയുന്നു. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“എനിക്കറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയി�ല പ്രാകൃതജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

പു�രാഗതിയുള്ളവർ അരനാടന്മാരാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. സി�ലാണി�ല �വദ്ദന്മാ

�ര�പ്പാ�ല അവരും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടി�ലാ അതിനു �താട്ടുമു�മ്പാ മാത്രമാണ്

തങ്ങളു�ട പഴയ പാറക്കൽ ഗുഹകളു�പക്ഷിച്ച് വീടുകളിൽ പാർക്കാൻ തുടങ്ങി

യത്. ഭ�ക്ഷ്യാൽപ്പാദനത്തി�ന്റ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ �പാലും അവർക്കറിഞ്ഞു

കൂടാ. അവർ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രധാനമായും കാടുക�ളയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.

ഭാഗ്യത്തിന്, ഈ പ്ര�ദശത്തി�ല കാടുകളിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ കായ്കനികളും

�ചറുമൃഗങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പകൽ മുഴുവനും കാടുകളിൽ

ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഫലമൂലാദികൾ �ശഖരിക്കുകയും �വട്ടമൃഗങ്ങ�ള �കണി�വച്ചു പി

ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കിട്ടുന്നതി�ന്റ ഒരു ഭാഗം അവി�ട�വച്ചു ത�ന്നപാകം �ചയ്തു

ഭക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് സമതലപ്ര�ദശങ്ങളി�ല കൃഷിക്കാരു�ടയും കച്ചവ

ടക്കാരു�ടയും കീഴിൽ പണി�യടുക്കാൻ �പാകുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കു �വണ്ടി വീടുകളി

�ലക്കു �കാണ്ടു�പാകുന്നു”.8

7 Ehrenfels: Kadar of Cochin, PP. 24–26.
8 A. Ayyappan: Kerala Darsan, P. 154.



8 അദ്ധ്യായം 1. ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ

1968-ൽ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ സന്ദർശിച്ച�പ്പാൾ ഓംഗികൾ എന്ന �പരിലറിയ

�പ്പടുന്നപ്രാകൃത�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട ജീവിതരീതി �നാക്കിക്കാണാൻഈ �ലഖ

കന് ഒരവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അര�ക്കട്ടിൽ മുൻഭാഗത്ത്ഏതാനും ഇലകൾ

ചരടിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചു �കാർത്തുതൂക്കിയിട്ടു�ണ്ടന്ന�താഴിച്ചാൽആണുങ്ങളും �പ

ണ്ണുങ്ങളു�മല്ലാം പരിപൂർണ്ണനഗ്നരാണ്. കൂട്ടംകൂട്ടമായി കാട്ടിൽ ഭക്ഷണം �തടിഅല

ഞ്ഞുതിരിയുകയാണ് അവരു�ട മുഖ്യമായ �ജാലി. കൂ�ട വളർത്തുനായ്ക്കളുമുണ്ട്. ഇട

യ്ക്കിടയ്ക്ക് കടൽക്കരയിൽ വന്നു താവളമുറപ്പിച്ച് മീൻപിടുത്തത്തി�ലർ�പ്പടും. അ�മ്പ

യ്തു മീൻപിടിക്കാൻ മിടുക്കന്മാരാണവർ. ഏ�ഴട്ടു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരുബാ

ലൻ പാലത്തി�ന്മൽകയറിനിന്ന് പുഴയി�ലക്ക് അമ്പുക�ളയ്യുന്നത് ഞാൻ �നാക്കി

നിന്നു. എ�ട്ടാ പ�ത്താഅമ്പുക�ളയ്തു കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ �പ�ട്ടന്നു പുഴയി�ല�ക്കാരു

ചാട്ടം. അധികം കഴിഞ്ഞില്ല, എട്ടുപത്ത് വലിയ മത്സ്യങ്ങളുമായി നീന്തി കരയ്ക്കണ

ഞ്ഞു.

മുപ്പ�താളം ഓംഗികൾ — ആണുങ്ങളും �പണ്ണുങ്ങളും ഒരു കുടിലിൽ ഒന്നിച്ചു

താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കൂ�ട വിട്ടുപിരിയാത്ത നാ�ലാ അ�ഞ്ചാ നായ്ക്കളുമു

ണ്ട്. സൗഹാർദം നിറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷം. മീൻ പാകം �ചയ്യുന്നതിനിടയിൽ വർത്ത

മാനം പറയുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. അവരു�ട ചിരിക്ക് ഓമ

നത്തമുണ്ട്. എന്തു വർത്തമാനമാണവർ പറയുന്നത്? അവർക്ക് എഴുതാനും വായി

ക്കാനുമറിഞ്ഞുകൂടാ. �ഡൽഹി�യപ്പറ്റി�യാ പാർല�മന്റി�നപ്പറ്റി�യാ അവർ �ക

ട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലും �ലാകത്തിലും നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങ

�ളാന്നുംഅവരു�ടശ്രദ്ധയിൽ �പട്ടിട്ടില്ല. അതി�ലാന്നുംഅവർക്കുതാല്പര്യവുമില്ല.

എങ്കിലും ഇന്ത്യയി�ല �വാട്ടവകാശമുള്ള പൗരന്മാരാണവർ.

ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി: ഓംഗികൾക്ക് ഏറ്റവുമധികം ഇഷ്ടമുള്ള

രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ബീഡിയും ചായ�പ്പാടിയുമാണ്. ഒരു ബീഡി�യാ ഒരൗൺസ്

ചായ�പ്പാടി�യാ �കാടുത്താൽ അവർ എത്ര �തൻ �വണ�മങ്കിലും �കാണ്ടുവന്നു

തരും. അ�ല്ലങ്കിൽആവശ്യമുള്ള മറ്റു വന്യവിഭവങ്ങൾ. ഇതു മനസ്സിലാക്കി അവ�ര

ചൂഷണം �ചയ്യാൻ പുറ�മ നിന്നുവന്ന ചില സമർത്ഥന്മാരായ കച്ചവടക്കാർ പതി

യിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങ�ന ആധുനികസംസ്കാരം അവ�രയും പിടികൂടിത്തുടങ്ങിയി

രിക്കുന്നു.

ഇതു�പാ�ല ആസ്സാം, ഒറീസ്സ, ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ മിക്ക

�സ്റ്ററ്റുകളിലും പുരാപ്രസ്തരയുഗത്തി�ലയും നവപ്രസ്തരയുഗത്തി�ലയും വിവിധ ഘട്ട

ങ്ങളിലുള്ളഗിരിവർഗ്ഗക്കാരുണ്ട്. പ�ക്ഷ,അവരു�ട ജീവിതരീതി �നാക്കിപ്പഠിക്കുന്ന

തു�കാണ്ടു മാത്രം ഇന്ത്യയു�ട പ്രാക്ചരിത്രകാല�ത്തജനങ്ങ�ളപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായും

വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരിഷ്കൃതജീ

വിതത്തി�ന്റസ്വാധീനശക്തിക്ക് ഒട്ടുംത�ന്ന കീഴടങ്ങാ�ത പഴയപടി ജീവിതം തുട

രുകഅവർക്ക് സാദ്ധ്യമല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

5 �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട സാമൂഹ്യഘടന

എന്നിരിക്കിലും, നാമാവ�ശഷമാവാ�ത ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഗിരിജനങ്ങളു�ട

യും മറ്റു �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ടയും ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങ�ളസൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധി

ച്ചാൽ പ്രാക്ചരിത്രകാല�ത്ത പ്രാകൃതരും അപരിഷ്കൃതരുമായ ജനസമൂഹങ്ങളു�ട

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഉൽപാദനസമ്പ്രദായങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഏ�റക്കു�റ വി

ശ്വസനീയങ്ങളായ ചില അനുമാനങ്ങളി�ലത്തി�ച്ചരാൻ കഴിയും. മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ
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അസന്നിഗ്ധമായി �തളിയിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ഒന്നാമതായി, അതിപ്രാചീന

രായ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങ�ളാ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ

�യാ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളാ രാഷ്ട്രീയമായ ഭരണകൂടങ്ങ�ളാ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ളല്ലാം �പാതുഉടമയിലായിരുന്നു. അവയുപ�യാഗിച്ചുൽ

പ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന വിഭവങ്ങളും �പാതുസ്വത്തായിരുന്നു. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയ്ക്കു

സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജന്മിയും കുടിയാനുമില്ല. മുതലാളിയും �താഴിലാളിയുമില്ല.

ചൂഷകനും ചൂഷിതനുമില്ല. രാജാവുംപ്രജയുമില്ല. ഭരണകൂട�മന്നയന്ത്രംഅജ്ഞാത

മായിരുന്നു. �പാലീസില്ല, പട്ടാളമില്ല, �കാടതിയും ജയിലുമില്ല, മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള

ബന്ധങ്ങ�ളനിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കൂട്ടായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, കൂട്ടായിഅനുഭവിക്കുക

എന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. പണിയായുധങ്ങൾ പ്രാകൃതങ്ങളും അപരിഷ്കൃതങ്ങളു

മായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഉൽപ്പാദനവും �മാശമായിരുന്നു. ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് പ്രകൃതി

ശക്തികൾക്കും വന്യജന്തുക്കൾക്കു�മതിരായി �പാരാടാനും ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും

മറ്റും സമ്പാദിക്കാനും സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിക്കുകയും കൂട്ടായി

അനുഭവിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്ന തത്വമംഗീകരിക്കാ�ത ജീവിതനിർവഹണം

സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.

രണ്ടാമതായി, ജനങ്ങ�ളഈകൂട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചുനിർത്താൻപറ്റിയസംഘട

നാരൂപങ്ങളുംആചാരങ്ങളും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കുലം, �ഗാത്രം,

ഗണം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള �പരുകളിലാണ് അവർ സംഘടിച്ചിരുന്നത്. കുടുംബമാ

യിരുന്നു ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ഘടകം. ഒരു തറവാട്ടിൽ ഒന്നിലധികം കുടുംബ

ങ്ങളുണ്ടാവും. തറവാടുകൾ കൂടി�ച്ചർന്നതാണ് �ഗാത്രം. കുലത്തി�ല, അ�ല്ലങ്കിൽ

�ഗാത്രത്തി�ലഎല്ലാഅംഗങ്ങളുംസമന്മാരായിരുന്നു. എല്ലാവ�രയുംബാധിക്കുന്ന

കാര്യങ്ങൾഎല്ലാവരുംകൂടിയിരുന്നാ�ലാചിച്ചുതീരുമാനങ്ങ�ളടുക്കും. പ്ര�ത്യകചുമ

തലകൾവഹിക്കാൻതിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടപ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു. �ഗാത്ര�ത്ത

�പാതുവിൽബാധിക്കുന്നകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിആ�ലാചിക്കാൻ തറവാട്ടുകാരണവന്മാ

രു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ മൂപ്പന്മാരു�ട, കൂട്ടം (സഭ) വിളിച്ചുകൂട്ടുക പതിവായിരുന്നു. തഴക്ക

വും പഴക്കവും �ചന്നകാരണവന്മാർ—അ�ല്ലങ്കിൽ മൂപ്പന്മാർ—ആണ്അംഗങ്ങ

ളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട �മൽ�നാട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹാ�ഘാഷങ്ങളിലും

ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും �നതൃത്വം വഹിക്കുക, �ഗാത്രങ്ങളി�ലഅംഗങ്ങൾ

തമ്മി�ലാ �ഗാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മി�ലാ ഉള്ള തർക്കങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാ

ണുക, അംഗങ്ങളു�ട �പാതു�ക്ഷമത്തിനും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിനും മറ്റും �പ്രാത്സാ

ഹനം നൽകുക — ഇ�തല്ലാം മൂപ്പന്മാരു�ട ചുമതലകളായിരുന്നു, ഇത്തരം ചുമത

ലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർക്ക്, സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന, ആധികാരികമായ

ഒരു പദവിയുണ്ടായിരുന്നു.

മൂന്നാമതായി, കുലം, �ഗാത്രം, തറവാട് എന്നിങ്ങ�ന വിഭജിക്ക�പ്പട്ട ജനസ

മുദായത്തി�ന്റഐക്യ�ത്തയും ചുമതലക�ളയും നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത് രക്തബന്ധ

ങ്ങളാണ്, സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളല്ല. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

ചാർച്ചയും �വഴ്ചയുമാണ് കുലത്തി�ന്റയും �ഗാത്രത്തി�ന്റയുംഐക്യം നിലനിർത്തു

കയും ൈദനംദിന ഭൗതികാവശ്യങ്ങളു�ട നിർവഹണത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകുക

യും �ചയ്തു�പാന്നത്. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഈപ്രാചീനസാ

മൂഹ്യഘടനയു�ട ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളഘടകമായിരുന്നു കുടുംബം.



10 അദ്ധ്യായം 1. ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ

6 ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം എന്നു വിളിക്കാവുന്നഈ �ഗാത്രസമൂഹവ്യവസ്ഥയു�ട അടി

ത്തറ ഇളകുകയും �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട ജീവിതരീതിയിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരു

ത്തുകയും �ചയ്തത് പ്രസ്തരയുഗത്തിൽ നിന്ന് �ലാഹയുഗത്തി�ലക്കുള്ള പു�രാഗതി

യാണ്. �ലാഹങ്ങളു�ട കണ്ടുപിടുത്തം ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ പരി

ഷ്കരിക്കാനും അങ്ങ�ന ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമം ത്വരിത�പ്പടുത്താനും സഹാ

യിച്ചു. പലതരം ൈക�ത്താഴിലുകളാവിർഭവിച്ചു. അ�താ�ട പുതിയ തരത്തിലുള്ള

അദ്ധ്വാനവിഭജനവും നിലവിൽ വന്നു. അദ്ധ്വാനവിഭജനത്തി�ന്റ ഫലമായി ഉൽപ്പ

ന്നങ്ങളു�ട ൈകമാറ്റം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. കച്ചവടക്കാർ രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തു.

സ്വത്തുക്കൾ വർധിച്ചു.

കന്നുകാലിവളർത്തൽ, കൃഷി, ൈക�ത്താഴിൽ എന്നിങ്ങ�ന വിവിധ രംഗങ്ങ

ളിൽ ഉൽപ്പാദനം വർധിച്ച�പ്പാൾ മനുഷ്യന് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന്നാവശ്യമുള്ളതി

ലുമധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്നായി. കൂട്ടായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും കൂ

ട്ടായി അനുഭവിക്കുകയും തുല്യനിലയിൽ കൂട്ടായി ജീവിക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്ന പ്രാ

ചീന�ഗാത്രസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ �മ�ല്ല �മ�ല്ല സ്വകാര്യസ്വത്ത് തല�പാക്കി.

സമുദായത്തിനുള്ളിൽ ചിലർ “ഉള്ളവരും” മറ്റു ചിലർ “ഇല്ലാത്തവരു”മായി. ധനിക

നും ദരിദ്രനു�മന്ന വ്യത്യാസം ആവിർഭവിച്ചു. ധനികവിഭാഗക്കാർക്ക് സ്വയം കായി

കാദ്ധ്വാനത്തി�ലർ�പ്പടാ�ത മറ്റുള്ളവരു�ട അദ്ധ്വാനഫലമനുഭവിച്ചു ജീവിക്കാനും

ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽസാഹിത്യം, ൈവദ്യം, �ജ്യാതിഷം, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയപ്രവർ

ത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അവസരം ലഭിച്ചു. ഇക്കാലത്താണ് എഴുത്തും വായനയും

ആരംഭിച്ചത്. പുതിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങളാവിർഭ

വിച്ചു. ധനികദരിദ്രവ്യത്യാസങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഈപുതിയപ്രവൃത്തിവി

ഭജനങ്ങ�ള നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ട് സമുദായത്തി�ന്റഐക്യം കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ

ധനികകുടുംബങ്ങളു�ട ആധിപത്യത്തിലുള്ള ഭരണകൂടവും നിലവിൽവന്നു. അങ്ങ

�ന ചിലർ ഭരണാധിപന്മാരും മറ്റുള്ളവർ ഭരിക്ക�പ്പടുന്നവരുമായി മാറി. സഭ്യതയു

�ട കാലഘട്ടംആരംഭിച്ചു.

7 സിന്ധുതടസംസ്കാരം

പുരാതത്വഗ�വഷകന്മാരു�ട പരിശ്രമഫലമായി ക�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ട �മാഹൻജദാ

�രാവി�ന്റയും ഹരപ്പയു�ടയും ചന്ദൂദ�രാവി�ന്റയും മറ്റും അവശിഷ്ടങ്ങൾപ്രസ്തരയുഗ

ത്തിൽനിന്ന് �ലാഹയുഗത്തി�ലക്കുംഅപരിഷ്കൃതത്വത്തിൽ നിന്ന് സഭ്യതയി�ലക്കു

മുള്ള പരിവർത്തന�ത്ത വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂഗർഭപരി�ശാധനയ്ക്കു വി�ധയമായ

ഈ മൂന്നുപ്ര�ദശങ്ങൾ വള�ര വിട്ടുവിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹര

പ്പയിൽ നിന്ന് �മാഹൻജദാ�രാവി�ലക്ക് നാനൂറ് നാഴിക�യാളം ദൂരമുണ്ട്. സിന്ധു

നദീതടസംസ്കാരം സുമറി�ന്റതി�നക്കാൾ നാലിരട്ടി വിസ്താരം വരുന്ന ഒരു ഭൂപ്ര�ദ

ശമാ�ക വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നു�വന്ന് ഗ�വഷകന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മൂന്നു

നഗരങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവയ്ക്കിടയിൽ വലു

തും �ചറുതുമായ ഏതാനും ഗ്രാമങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളും കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തകാലത്തു നടന്ന ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി �മാഹൻജദാ�രാ–ഹരപ്പാ

മാതൃകയിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം അഹമ്മദാബാദിൽ രംഗ്പൂർ, �ലാത്തൽ എന്നീ

പ്ര�ദശങ്ങൾ വ�രയും �തക്ക് നർമ്മദ വ�രയും വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നു എന്ന് �ത

ളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീലർ എഴുതുന്നു:
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“സിംലാ കുന്നുകളു�ട അടിവാരത്തിലുള്ള രൂപാരിന്നും കറാച്ചിയിൽ നിന്നു മുന്നൂറ്

നാഴിക പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽക്കരയ്ക്കടുത്തുള്ള സുത്ക്ക�ജൻ�ഡാറിനുമിടയ്ക്ക്

അറുപതിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹരപ്പാസംസ്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ

കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്…ഈയി�ട നടന്ന പരി�ശാധനകളു�ട ഫലമായി സിന്ധു

നദീതടസംസ്കാരം പടിഞ്ഞാറൻകടൽത്തീരത്തിലൂ�ട വള�ര ദൂര�ത്താളം കീ�ഴാട്ടു

വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നതായി �തളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സിന്ധുനദീതടവാസികൾക്ക്

എണ്ണൂറു നാഴിക നീളത്തിൽ കുറയാത്ത കട�ലാരം ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നു. അവ

രു�ട നാവികവ്യാപാരപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ വല്ലതുമു�ണ്ടാ എന്ന്

കൂടുതൽ പരി�ശാധനകൾ നടത്തിയാ�ല വ്യക്തമാവൂ. സൗരാഷ്ട്രയിൽ (കത്തിയ

വാഡ്) കിഴ�ക്കാട്ട് കാം�ബ ഉൾക്കടൽവ�ര നീണ്ടുകിടക്കുന്നപ്ര�ദശങ്ങളിൽഹര

പ്പാസംസ്കാരത്തി�ന്റ നാല്പ�താളം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ

ചിലത് ഹരപ്പാസംസ്കാര�ത്താട് സാമീപ്യം മാത്രമുള്ളവയാ�ണന്നും അതി�ന്റ

രൂപാന്തരങ്ങളാ�ണന്നും ന്യായമായും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. എങ്കിലും അവ �പാതു

�വ ഹരപ്പാ സംസ്കാരത്തി�ന്റ കു�റക്കൂടി പു�രാഗമിച്ച ഒരു ഘട്ട�ത്ത വിപുലമായ

�താതിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സിന്ധുനദീതട

സംസ്കാരത്തി�ന്റഏറ്റവും �ത�ക്കഅറ്റ�ത്തസ്ഥാനം, പരി�ശാധനകൾനട�ന്നട

�ത്താളം �വച്ചു �നാക്കിയാൽ (1959), ഭഗത്റാവ് എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്.

�മാഹൻജദാ�രാവിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂ�റാളം നാഴിക �തക്കുകിഴക്കുള്ള കിംനദിയു

�ട അഴിമുഖത്തിനടുത്താണ് അത് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവ കുറച്ചുകൂടി വടക്ക്

നർമ്മദയു�ട അഴിമുഖപ്ര�ദശത്തുള്ള �മഹഗം, �ത�ലാഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാ

ണ്”.9

സിന്ധുതടസംസ്കാരം �തന്നിന്ത്യയി�ലക്കുംവ്യാപിച്ചിരുന്നുഎന്ന് ചില �ലഖകന്മാർ

അവകാശ�പ്പടുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അത് ഗ�വഷണങ്ങളിലൂ�ട �തളിയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല.

സിന്ധുതടത്തി�ല ജനങ്ങളും �തന്നിന്ത്യയി�ല ജനങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യാപാരബന്ധ

ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതിൽ �തറ്റില്ല. �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല അരിക്ക

�മട്, ബ്രഹ്മഗിരി മുതലായസ്ഥലങ്ങളി�ല നിവാസികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തിലധികം

�കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന യവനന്മാരുമായും �റാമാക്കാരുമായും ബന്ധങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്നു�വന്ന് പുരാതത്വഗ�വഷണങ്ങളിലൂ�ട �തളിയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയും ബാബി�ലാണും തമ്മിൽ വ്യാപാരബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും �ത

ളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യവനന്മാർക്ക് �കരളക്കരയുമായുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി

സംഘം കൃതികളിലും പരാമർശങ്ങളുണ്ട്.

സിന്ധുതടസംസ്കാരത്തി�ന്റ വിസ്താരവും വ്യാപ്തിയും എന്തു ത�ന്നയാവ�ട്ട,

പൗരസ്ത്യ�ലാകത്തി�ല ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ മൂന്നു പുരാതനപിത്തള യുഗ

സംസ്കാരങ്ങളി�ലാന്നായിരുന്നുഅത് എന്ന് തീർച്ച�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർഷൽ

പറഞ്ഞു:

“അയ്യായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, ആര്യന്മാ�രപ്പറ്റി �കട്ടറിവു �പാലുമില്ലാതിരുന്ന

ഒരു കാലത്ത്, പഞ്ചാബിലും സിൻഡിലും അന്ന�ത്ത �മസ�പ്പാ�ട്ടമിയ,ഈജിപ്ത്

എന്നീ രാജ്യങ്ങളി�ലതി�നാടു കിടപിടിക്കുന്ന — ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവ�യ

ക്കാൾ മികവുറ്റ ഒരുയർന്ന സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു. ഹരപ്പയി�ലയും �മാഹൻ

ജദാ�രാവി�ലയും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം �തളിയി

ക്കുന്നതാണ്”.10

9 Sir. Mortimer Wheeler: The Indus Civilization, P. 2, London 1960.
10 Sir. John Marshall: Mohenjodaro.
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�മാഹൻജദാ�രായും ഹരപ്പയും ഒ�രാറ്റ ഹരപ്പൻ സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ ഇരട്ടത്തല

സ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു�വന്നുംഈസാമ്രാജ്യത്തിൽ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളും സു

രക്ഷിതങ്ങളായ �കാട്ടകൾ �കട്ടിയ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും

സ്റ്റുവർട്ട് ഹിഗ്ഗിൻസ് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. തലസ്ഥാനനഗരികളിൽ ഉന്നതങ്ങളായ

�കാട്ടകളുണ്ട്. �കാട്ടക�ള സംരക്ഷിക്കാൻ ചൂളയ്ക്ക് �വച്ച ഇഷ്ടികകൾ �കാണ്ടു പടു

ത്തുയർത്തിയമതിൽ�ക്കട്ടുകളുമുണ്ട്. നഗരങ്ങളു�ട മുഖ്യഭാഗങ്ങ�ളല്ലാംചൂളയ്ക്കു�വച്ച

ഇഷ്ടികകൾ �കാണ്ടു പടുത്തവയാണ്. ഇത്രയും വലിയ �താതിൽ ഇഷ്ടികകൾ ചു

�ട്ടടുക്കാൻ വള�ര�യ�റ വിറക് �വണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടാവണം. വിറകു �ശഖരിക്കാനും

ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കാനും അതു�കാണ്ടുള്ള പലതരം പണികൾ നടത്താനും വള�രയ

ധികം �പർഅദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

8 കൃഷിയും ൈക�ത്താഴിലും

ൈനൽനദീതട സംസ്കാരത്തി�ന്റയും യൂഫ്രട്ടീസ് നദീതടസംസ്കാരത്തി�ന്റയു�മന്ന

�പാ�ല ത�ന്ന സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനം ജല�സചനപ

ദ്ധതികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയ കൃഷിയായിരുന്നു. അണ�ക്കട്ടുകൾ ധാരാളമു

ണ്ടായിരുന്നു. അവയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ പഞ്ചാബി�ല പടിഞ്ഞാറൻ പ്ര�ദശങ്ങ

ളിൽഇ�പ്പാഴും കാണാം. സിന്ധുനദീതീരവാസികളിൽ വലി�യാരു വിഭാഗത്തി�ന്റ

മുഖ്യമായ �താഴിൽ കൃഷിയായിരുന്നു. ധാരാളം കാർഷി�കാപകരണങ്ങൾ —

വി�ശഷിച്ചും, �ചമ്പു �കാണ്ടും പിത്തള�കാണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയവ — കുഴി�ച്ചടുക്ക

�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന വിളകൾ ബാർലിയും �ഗാതമ്പും പരുത്തിയുമായിരുന്നു. ഗ്രാമ

ക്കാർ നഗരവാസിക�ള തീറ്റി�പ്പാറ്റാൻ �വണ്ടിട�ത്താളം സുലഭമായി ധാന്യങ്ങൾ

കൃഷി �ചയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. �കായ്ത്തുകഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്നവലിയആ�ഘാഷമാണ്.

സംഗീതവും നൃത്തവും �പാടി�പാടിക്കും. മരവും �താലുമുപ�യാഗിച്ചുണ്ടാക്കിയതും

ഇന്ത്യയിലിന്നും നമ്മൾ ഉപ�യാഗിച്ചുവരുന്നതരത്തിലുമുള്ളതുമായ �ചണ്ടയായിരു

ന്നുഅന്ന�ത്തമുഖ്യമായ ഒരുസംഗീ�താപകരണം. ആപൗരാണികകാലത്തി�ന്റ

ൈപതൃകംനൂറ്റാണ്ടുകളു�ട പരുക്കുകൾതട്ടാ�ത നിലനിന്നു �പാന്നതി�ന്റഫലമാ

യിരിക്കാം നമ്മു�ട ഇന്ന�ത്ത �ചണ്ട.

കൃഷി�യാ�ടാപ്പം ത�ന്ന ൈക�ത്താഴിലുകളും വളർന്നുവന്നു. പണിയായു

ധങ്ങൾക്കും വീട്ടു സാമഗ്രികൾക്കു�മല്ലാം �ചമ്പ്, പിത്തള തുടങ്ങിയ �ലാഹങ്ങൾ

ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും പഴയ പ്രസ്ത�രാപകരണങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടി

ല്ല. പലതരത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാനു

പ�യാഗിച്ച ചൂളകൾ നഗരാതിർത്തികളിൽ നിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. �താഴിലു

പകരണങ്ങളും മറ്റു സാമഗ്രികളു�മല്ലാം സാ�ങ്കതികമായി ഏ�റക്കു�റ ഉയർന്ന

നിലവാരം പുലർത്തുന്നവയായിരുന്നു. അവയിൽ ചിലത് �ചമ്പു �കാണ്ടും പിത്തള

�കാണ്ടും നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട ഒന്നാന്തരം മാതൃകകളാണ്. സിന്ധുനദീതീര നഗരങ്ങ

ളി�ല �ലാഹപ്പണിക്കാർഈയം, �ചമ്പ്, �വള്ളി തുടങ്ങിയ �ലാഹങ്ങൾ ഉരുക്കി

പണി�ചയ്തിരുന്നു. സ്വർണ്ണപ്പണിയിലും അവർ പി�ന്നാക്കമായിരുന്നില്ല. ഹരപ്പൻ

നഗരങ്ങളിൽസുമർസംസ്കാരത്തി�ലതി�നക്കാൾ പഴക്കമുള്ളആയുധങ്ങളും മറ്റുപ

കരണങ്ങളും ക�ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉളി, മഴു, കഠാരി, കുന്തം, കത്തി, ക്ഷൗരക്കത്തി,

ഈർച്ചവാൾ,അരിവാൾ, �ചമ്പുതകിട് �കാണ്ടുള്ളഅമ്പുമുനകൾതുടങ്ങിഹരപ്പയി

�ല �ലാഹപ്പണിക്കാരുണ്ടാക്കിയ പലതരം ആയുധങ്ങൾ കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
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അവി�ട ക�ണ്ടത്തിയ �കട്ടിടങ്ങളും ഉപകരണസാമഗ്രികളു�മല്ലാം ത�ന്ന ഇഷ്ടി

കപ്പണിക്കാർ, ആശാരിമാർ, കുശവന്മാർ, �ചമ്പു�കാട്ടികൾ, മിനുക്കുപണിക്കാർ,

കല്ലാശാരികൾ, തട്ടാന്മാർ, ആഭരണപ്പണിക്കാർ എന്നിങ്ങ�ന ഓ�രാ �താഴി

ലിലും ൈവദഗ്ദ്ധ്യം �നടിയ ൈക�ത്താഴിൽ പണിക്കാരുണ്ടാക്കിയവയാ�ണന്ന്

ൈചൽഡ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.11

സിന്ധുതടസംസ്കാരം പ്രധാനമായും ഒരു നാഗരിക സംസ്കാരമായിരുന്നു. ബാ

ഹ്യ�ലാകവുമായുള്ളകച്ചവടമായിരുന്നുസമ്പത്തി�ന്റ ഒരു മുഖ്യമായ ഉറവിടം. ചക്ര

ങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളിലും �താണികളിലുമുള്ള ഗതാഗതം അക്കാലത്ത്

അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ട നഗരാവശിഷ്ടങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു

ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടികളു�ടയും കൂർത്ത മുനയുള്ളആയുധങ്ങളു�ടയും നാലുചക്രങ്ങളു

ള്ള വാഹനങ്ങളു�ടയും മറ്റും കളിമൺ മാതൃകകൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. വണ്ടി വലിക്കാനു

പ�യാഗിച്ചിരുന്നത് കാളക�ളയായിരിക്കണം.

സിന്ധുതടനിവാസികൾ നിരക്ഷരകുക്ഷികളായിരുന്നില്ല. കുഴി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ട

പലസാമഗ്രികളി�ന്മലും �കാത്തി വരയ്ക്ക�പ്പട്ട ചിത്രലിപികൾ കാണാം. ഭാഷാശാ

സ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇനിയും അവ�യ തൃപ്തികരമാം വിധം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല,

അയ്യായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജല�സചനപദ്ധതികളുപ�യാഗിച്ചുള്ള കൃ

ഷി, ൈക�ത്താഴിലുകളും വ്യാപാരങ്ങളും, നഗരങ്ങളി�ല ജലവിതരണസമ്പ്രദാ

യങ്ങളും അഴുക്കു ചാൽപദ്ധതികളും, സുരക്ഷിതങ്ങളായ �കാട്ടകൾ, വിശാലമായ

മുറ്റങ്ങളും സ്നാനഗൃഹങ്ങളും മറ്റും മറ്റുമുള്ള ഇരുനില �കട്ടിടങ്ങൾ, സംഗീ�താപകര

ണങ്ങൾ, ചിത്രലിപികൾ മുതലായവ�യാടു കൂടിയ ഒരു പ്രാചീനസംസ്കാരം ഇന്ത്യ

യി�ല വിസ്തൃതമായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതി�ന്റ �തളിവുകൾ

ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റപൂർവാർധത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അ�താ�ട

ഇന്ത്യയു�ട പ്രാചീനചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പല ധാരണകളും മാറ്റിപ്പണിയണ�മ

ന്നു വന്നു.

ഹരപ്പാ–�മാഹൻജദാ�രാ നിവാസികളു�ട ജീവിതരീതി�യന്തായിരുന്നു?

അവരു�ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളങ്ങ�നയായിരുന്നു? അവരു�ട ആചാരങ്ങളും

ചിന്തകളും എ�ന്താ�ക്കയായിരുന്നു?

കിട്ടി�യട�ത്താളം �തളിവുകൾ �വച്ചു�കാണ്ട് ചിലഊഹങ്ങളിലുംഅനുമാന

ങ്ങളിലും എത്തി�ച്ചരാനല്ലാ�ത ഇത്തരം �ചാദ്യങ്ങൾ�ക്കല്ലാം തികച്ചും തൃപ്തികര

മായ സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ലിപികൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാ

നുള്ളശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ കൂടുത�ലളുപ്പമുണ്ടാ�യക്കാം.

9 സിന്ധുതട നിവാസികളു�ട ഭരണസമ്പ്രദായം

എങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഹരപ്പാ-�മാഹൻജദാ�രാ നിവാസികൾ പ്രസ്ത

രയുഗ�ത്ത പിന്നിട്ട് �ലാഹയുഗത്തി�ലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപരിഷ്കൃതത്വത്തിൽ

നിന്ന് സഭ്യതയി�ലക്കു കാ�ലടുത്തു�വച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം ധനികദ

രിദ്രവ്യത്യാസങ്ങളും മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യൻ ചൂഷണം �ചയ്യുന്നസമ്പ്രദായവുംആവിർ

ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നഗരത്തി�ല ഉന്നതമായ �കാട്ടാരം ‘ഭരണാധിപ’�ന്റ താ

മസസ്ഥലമായിരിക്കാം. സാമൂ�ഹ്യാല്പന്നങ്ങളു�ട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ‘ഭരണാ

11 Gordon Childe: Man Makes Himself, P. 34.
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ധിപ’�ന്റകയ്യി�ലത്തി�ച്ചർന്നിരുന്നു�വന്ന്അനുമാനിക്കാം. �കാട്ടാര�ത്താടനുബ

ന്ധിച്ചുള്ളകൂറ്റൻ ധാന്യപ്പുരകൾഅതിന്നുള്ള �തളിവാണ്.

ഒരുവശത്ത് ചൂളക്ക് �വച്ച ഇഷ്ടികകൾ �കാണ്ടു നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടവയും നിരവ

ധി മുറികളും കുളിമുറികളും മുറ്റങ്ങളും മതിൽ�ക്കട്ടുകളും മറ്റുള്ളവയുമായ ഇരുനിലമാ

ളികകൾ; മറുവശത്ത് അഴുക്കുചാലുക�ളാ ജലവിതരണപദ്ധതിക�ളാ ശുചീകരണ

സൗകര്യങ്ങ�ളാ ഒന്നുമില്ലാ�ത നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടികവീടുകൾ. ധനി

കവിഭാഗക്കാർക്ക് �വണ്ടി നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട അഴുക്കുചാലുകളും നിരത്തുകളും മറ്റും ശു

ചിയാക്കി �വക്കാൻ �വലക്കാരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. സമുദായം സാമ്പത്തിക

വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്നാണ്ഈൈവരുദ്ധ്യം �തളിയി

ക്കുന്നത് എന്ന്ൈചൽഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മാ�ക്കഎഴുതുന്നു: “പണക്കാരായ

സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരു�ടയുംകച്ചവടക്കാരു�ടയും വർഗ്ഗങ്ങളുംധാരാളംൈക�വ

ലക്കാരുംഅസംഖ്യംഅടിമകളുംഅക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന്ഇത് �തളിയിക്കു

ന്നു”.12

പ്രാചീനബാബി�ലാണിലും ഈജിപ്തിലു�മന്ന �പാ�ല ഇന്ത്യയിലും �കട്ടിട

നിർമ്മാണ �ജാലിക്കും മറ്റുംഅടിമക�ള ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു�വന്നാണ് �ഗാർഡൻ

കരുതുന്നത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നു�പാന്ന കാലത്ത് സമുദായത്തി�ന്റ ൈദനം

ദിന ജീവിതത്തിലും സാമ്പത്തികരംഗത്തിലും അടിമ�വല സുപ്രധാനമായ ഒരു

പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. കാൽമുട്ടുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നിലത്തു കുന്തിച്ചിരിക്കുന്ന

ചുട്ട കളിമൺപ്രതിമകൾ — അവ മിക്കവാറും പുരുഷപ്രതിമകളാണ് — ധാരാ

ളം കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരപ്പാ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 76 പ്രതിമകളുണ്ട്.

അവയിൽചിലതിന് നിറ�യതുളക�ളാടുകൂടിയ വട്ട�ത്താപ്പിയും മുമ്പി�ലക്ക് തള്ളി

നിൽക്കുന്നകഴുത്തുപട്ടകളുമുണ്ട്. അവർഅടിമകളായിരിക്കാനിടയുണ്ട്.13

ഈകാലഘട്ട�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും നൂലാമാല പിടിച്ചപണി

ഭരണസംവിധാനത്തി�ന്റ ശരിയായ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. സുമർ,ഈജി

പ്ത്, അക്കാഡ് എന്നിവിടങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്ന സിന്ധുനദീതടങ്ങളിലും �സ്വ

ച്ഛാധിപതികളായ ഭരണാധിപന്മാരാണ് ഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റചുക്കാൻപിടിച്ചിരുന്ന

ത് എന്നാണ് വീലറു�ട അഭിപ്രായം. “പുണ്യത്വം കല്പിക്ക�പ്പട്ട രാജാ�വാടുകൂടിയ

ഒരു പൗ�രാഹിത്യഭരണമായിരുന്നു അത്” എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്. ൈചൽ

ഡ് പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“ധനിക�നന്നും ദരിദ്ര�നന്നുമുള്ള വർഗ്ഗവിഭജനത്തി�ന്റ സൂചനകളുണ്ട്. എന്നാൽ,

ഈപൗ�രാഹിത്യാധിപത്യത്തി�ന്റതലപ്പത്തിരുന്നത് രാജാ�വാപു�രാഹിത�നാ

എന്നുതിട്ട�പ്പടുത്തുക വയ്യ”.14

വീലർ എഴുതുന്നു:

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

�ന്നയായിരുന്നാലും ശരി — മതപരമായ ഘടകം അതിൽ മുന്നിട്ടു നിന്നിരുന്നു

�വന്ന് ന്യായമായും ഊഹിക്കാം — സുമറി�ലയും അക്കാഡി�ലയും പു�രാഹിത

12 Ernest Mackey: Indus Civilization.
13 Colonel D. H. Gordon: The Pre-Historic Background of Indian Culture, P. 7.
14 Childe: Man Makes Himself, P. 135.
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ന്മാരു�ടതിൽ നിന്ന് വള�ര�യാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു ഭരണമാണ് അവർ

നടത്തി�പ്പാന്നത്”.15

പി�ഗ്ഗാട്ടി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഭരണകൂട�ത്ത നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് �സ്വച്ഛാനുസൃ

തം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സർവാധികാരങ്ങ�ളാടും കൂടിയ പു�രാഹിതരാജാക്കന്മാ

രാണ്. എന്നാൽ,അയ്യഞ്ചംഗങ്ങളടങ്ങിയസമിതികളാണ് നഗരങ്ങ�ള ഭരിച്ചിരുന്ന

ത് എന്ന് �ഹവിറ്റ് പറയുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലും ��ാ�ബാവി�ന്റ പൗരാണി�ക

ന്ത്യഎന്നഗ്രന്ഥത്തിലും ഇത്തരം ഭരണസമിതിക�ളക്കുറിച്ചുള്ളപരാമർശങ്ങളുണ്ട്.

ഇന്ന�ത്തപഞ്ചായത്തുകളിൽഈസമ്പ്രദായത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം.

എന്നാൽ, ഈ അനുമാനങ്ങൾ സിന്ധുനദീതടത്തി�ല ഭരണസമ്പ്രദായത്തി

�ന്റസ്വഭാവ�മന്തായിരുന്നുഎന്ന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമാം വിധം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. �കട്ടി

പ്പിണഞ്ഞഈപ്രശ്നത്തിനുതൃപ്തികരമായസമാധാനംകണ്ടുപിടിക്കാൻ �വണ്ടികൂടു

തൽ ഗ�വഷണങ്ങൾനടത്തുന്നതിനുള്ളചില നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ മാത്രമാണവ. ഒരുപ

�ക്ഷ, ഇടിഞ്ഞു�പാളിഞ്ഞ �കാട്ടാരങ്ങളു�ട ചുമരുകളി�ന്മലുള്ള എഴുത്തുകൾ ശരി

ക്കു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയു�മ്പാൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് കൂടുതൽ തൃപ്തികര

മായ പരിഹാരമുണ്ടാ�യക്കാം.

ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് 1500 �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആര്യന്മാർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി

ഇന്ത്യയിൽ വ�ന്നത്തുന്നതുവ�ര �മാഹൻജദാ�രാ–ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനി

ന്നിരുന്നു�വന്നതിന് �തളിവുകളുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ആര്യന്മാരാണ് ആ സംസ്കാര�ത്ത

ചുട്ടുകരിച്ചു നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് തീർത്തുപറയാൻ �തളിവുകൾ �പാര. ആഭ്യന്തരകാ

രണങ്ങളാൽ ഹരപ്പാ–�മാഹൻജദാ�രാ സംസ്കാരത്തി�ന്റ വളർച്ച മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ

ഒരുഘട്ടത്തിലാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്ര�വശിച്ചത് എന്നു വന്നുകൂ�ട?

എന്നാൽ, ശക്തരായ ശത്രുക്ക�ളാ�ടറ്റുമുട്ടി�ക്കാണ്ടാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യ

യിൽ കുടി�യറിപ്പാർപ്പുറപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഋ�ഗ്വദത്തിൽ

ത�ന്നഅതിനുള്ള ധാരാളം �തളിവുകളുണ്ട്. അസുരന്മാ�രയും ദസ്യുക്ക�ളയും കീഴ

ടക്കി നശിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള തങ്ങളു�ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കു പിന്തുണ നൽകാൻ

അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇന്ദ്ര�നാടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രനായിരുന്നു അവരു�ട

പ്രധാന ൈദവം. അസുരഘ്ന�നന്നും പുരന്ദര�നന്നും മറ്റും ഇന്ദ്ര�ന വി�ശഷിപ്പിക്കു

ന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻഅശ്വങ്ങളുമായി വന്ന്കയ്യിൽവജ്രായുധ�മടുത്ത്ശത്രുക്കളു�ട �മൽ

പ്രഹരങ്ങ�ളൽപ്പിക്കുകയുംഅവരു�ട �കാട്ടകൾ ഇടിച്ചു തകർക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

പുറ�മ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നഈകുടി�യറിപ്പാർപ്പുകാർ വടക്കുപടിഞ്ഞാ

റൻ ഇന്ത്യയി�ലആദിവാസികളുമായി യുദ്ധം �വട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആര്യ

ന്മാർ എന്ന �പർ സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായ�തന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സിന്ധു താഴ്വരയി�ല ജനങ്ങ�ളക്കാൾ കുലീനന്മാരും ഉന്നത

ന്മാരുമാണ് തങ്ങൾഎന്നുവിശ്വസിച്ചിരുന്നതു �കാണ്ടാണ�ത്രഅവർതങ്ങ�ളത്ത

�ന്നആര്യന്മാർഎന്നുവി�ശഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നആദിമവാസിക�ള

അവർ ദാസന്മാ�രന്നും ദസ്യുക്ക�ളന്നുംഅസുരന്മാ�രന്നും രാക്ഷസന്മാ�രന്നും മറ്റും

വിളിച്ചു. ദാസൻ, ദസ്യു എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് ആരംഭത്തിൽ ‘ശത്രു’ എന്നായിരുന്നു

അർത്ഥം. ‘ഭൃത്യൻ’ എ�ന്നാ ‘അടിമ’ എ�ന്നാ ഉള്ള അർത്ഥം വന്നത് ആര്യന്മാർ

അവ�ര കീഴടക്കിയതിനു �ശഷമാണ്.

15 M. Wheeler: Indus Civilization.
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10 ആര്യന്മാരും അനാര്യന്മാരും

ക്രി. മു. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റആദ്യശതകങ്ങളിൽ സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന ജനസമൂഹങ്ങ�ളപ്പറ്റി �വദങ്ങളിൽ പല പരാമർശങ്ങളുമുണ്ട്. അവർ

കറുത്ത �താലിയും പരന്ന മൂക്കുമുള്ളവരായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒന്നാന്തരം �കാട്ടക

ളും നഗരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സുഖസൗകര്യങ്ങ�ളാടു കൂടിയ മണിമാളികകളിൽ താ

മസിച്ചിരുന്ന ധനികരായ കച്ചവടക്കാർ അവരു�ട കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഫലപു

ഷ്ടിയുള്ള ഭൂമിയിൽ അവർ കൃഷി �ചയ്തിരുന്നു. നൂൽനൂൽപ്പിലും �നയ്ത്തിലും അവർ

വിദഗ്ധരായിരുന്നു. മണ്ണു�കാണ്ടും �ചമ്പു�കാണ്ടുമുള്ള പാത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണം �കാ

ണ്ടും �വള്ളി�കാണ്ടുമുള്ളആഭരണങ്ങളുംഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കല്ലു�കാണ്ടും �ച

മ്പു�കാണ്ടുമുള്ളപലതരംആയുധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ദസ്യുക്കളു�ടസംസ്കാരംആര്യന്മാരു�ടതി�നക്കാൾഉയർന്നതായിരുന്നുഎന്ന്

ഋ�ഗ്വദത്തി�ല പരാമർശങ്ങൾവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ള �കാട്ടകളും

സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നതു മാത്രമല്ല കാരണം. അവരു�ട ജീ

വിതരീതി മാത്രമല്ല, മതവിശ്വാസവുംകൂടുതലുയർന്നനിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

ആര്യന്മാർ പ്രകൃതിശക്തിക�ളആരാധിച്ച�പ്പാൾ ദസ്യുക്കൾ ഭഗവതി, ശിവലിംഗം,

നന്ദി�കശ്വരൻ മുതലായ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച ൈദവങ്ങ�ള പൂജിച്ചു. ആര്യന്മാർക്ക്,

തങ്ങളു�ട ൈദവങ്ങ�ള അംഗീകരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും കൂട്ടാക്കാത്ത ദസ്യുക്ക

�ളാട് �വറുപ്പായിരുന്നു. അവ�രപ്പറ്റി പു�രാഹിതന്മാർക്ക് ദാനം നൽകാത്തവ�ര

ന്നും യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താത്തവ�രന്നു�മാ�ക്ക �വദങ്ങൾ പ്ര�ത്യകം എടുത്തുപറ

യുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങ�ന ആഴത്തിൽ �വരൂന്നിക്കഴിഞ്ഞതും തങ്ങളു�ടതി�നക്കാൾ ഉയർന്ന

നിലവാരത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു സംസ്കാര�ത്ത �താല്പിച്ചു കീഴടക്കാൻ ആര്യന്മാർ

�ക്കങ്ങ�നസാധിച്ചു? ഈ �ചാദ്യത്തിന് ൈചൽഡ് മറുപടി പറയുന്നതിങ്ങ�നയാ

ണ്:

“ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ൈകവശമു�ണ്ടങ്കിൽ �വറു�മാരു സാധാരണ

ക്കാരന് പിത്തളയുഗത്തി�ല പ്രഭുവി�ന സമാനനിലയിൽ �നരിടാൻ കഴിയും. പി

ത്തള�കാണ്ടുള്ളആയുധങ്ങളു�ട കുത്തകയു�ണ്ടന്നതിനാൽ തങ്ങൾഅജയ്യരാണ്

എന്നുകരുതുന്നപരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളി�ല പട്ടാളക്കാ�ര�പ്പാലുംഅപരിഷ്കൃതരും ദരി

ദ്രരുമായ ഒരു ജനതയ്ക്ക്, ഇരുമ്പായുധങ്ങൾൈകവശമു�ണ്ടങ്കിൽ, �വല്ലുവിളിക്കാൻ

കഴിയും”.16

ആര്യന്മാർ അപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു. എങ്കിലും ആയുധങ്ങളു�ട കാര്യത്തിൽ അവർ

മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളകവചങ്ങളും ഇരുമ്പു �താപ്പികളും ഉരു

ക്കുചട്ടകളും നല്ല�പാ�ല പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കുതിരകളും �തരുകളും മറ്റുമുണ്ടാ

യിരുന്നു. സിന്ധു–ഗംഗാതീരങ്ങളി�ല ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതരായിരുന്നു�വ

ങ്കിലും അവർക്ക് ഇത്തരം ആയുധസജ്ജീകരണങ്ങ�ളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു

�കാണ്ട്, യുദ്ധവിദഗ്ധരായആര്യന്മാ�ര ഏ�റക്കാലം �ചറുത്തുനിൽക്കാൻഅവർ

ക്ക്കഴിഞ്ഞി�ല്ലങ്കിൽഅതിലത്ഭുത�മാന്നുമില്ല. അപരിഷ്കൃതസമുദായങ്ങൾപരിഷ്കൃ

തസമുദായങ്ങ�ള യുദ്ധം �ചയ്തു കീഴടക്കിയതി�ന്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ

�വ�റയുമുണ്ട്.

16 Gordon Childe: What Happened in History, Penguin Edition, P. 103.
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11 സംസ്കാരങ്ങളു�ട സമന്വയം

ഇന്ത്യയി�ല അനാര്യന്മാരായ പ്രാചീന നിവാസിക�ള യുദ്ധം �ചയ്തു കീഴടക്കാൻ

ആര്യന്മാർക്കു സാധിച്ചു�വന്നതു ശരിത�ന്ന. എങ്കിലും സിന്ധുവി�ന്റയും ഗംഗയു�ട

യും അവയു�ട �പാഷകനദികളു�ടയും തീരങ്ങളിലും അതിനപ്പുറവും വ്യാപിച്ചു കിട

ന്നിരുന്നഅനാര്യസംസ്കാര�ത്തപാ�ട തുടച്ചു മാറ്റാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല. ആര്യ

ന്മാരു�ടആധിപത്യത്തിനു �ശഷവുംഅവരു�ടതിൽനിന്നുവിഭിന്നങ്ങളായസ്വന്തം

സംസ്കാരങ്ങ�ളയും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങ�ളയും മുറു�കപിടിച്ചു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യവ

ളർച്ചയു�ട പല നിലവാരങ്ങളിലു�മത്തിയഅനാര്യ സമുദായങ്ങൾനിലനിന്നു�പാ

ന്നു. ഋ�ഗ്വദം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന സാഹിത്യ കൃതികളി�ല പരാമർ

ശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പുരാതത്വഗ�വഷകന്മാരും നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നൽകു

ന്ന �തളിവുകളും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആര്യന്മാരു�ട ആധിപ

ത്യം അനാര്യസമുദായങ്ങളു�ട ജീവിതരീതി�യ സാരമായി ബാധിച്ചു�വന്നതു ശരി

യാണ്. എന്നാൽ അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന അനാര്യസമുദായങ്ങളു�ട സംസ്കാരത്തി

�ന്റ പലഘടകങ്ങളുംആര്യന്മാരു�ട ജീവിതരീതിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. രാധാകൃ

ഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“�വദമതംപഴയആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളു�ടയും ഉപാസനാവിധികളു�ടയും മാതൃക

ക�ളഏ�റ്റടുക്കുകയും ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും നിലനിർത്തുകയും �ചയ്തു. അവ�യ നശി

പ്പിച്ചു കളയുന്നതിനുപകരം പുതിയആവശ്യങ്ങൾക്കുപറ്റിയ വിധത്തിൽ രൂപ�പ്പടു

ത്തി�യടുത്തു. ദ്രാവിഡരു�ടയും മറ്റ്ആദിമവാസികളു�ടയുംസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ

നിന്ന് അത്രയധികം ഉൾ�ക്കാണ്ടതി�ന്റ ഫലമായി പ്രാരംഭകാല�ത്ത ആര്യഘട

കങ്ങ�ള മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് �വർതിരിച്ചുകാണുക വള�ര പ്രയാസകരമാണ്”.17

ആര്യന്മാരു�ടയും അനാര്യന്മാരു�ടയും സംസ്കാരങ്ങളു�ട വിഭിന്നഘടകങ്ങൾ കൂ

ടിക്കലർന്ന് ഒന്നായിത്തീരുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായത്. രവീന്ദ്രനാഥ ടാ

�ഗാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു�പാ�ല, “അനാര്യസംസ്കാരത്തി�ന്റഘടകങ്ങൾ കൂടുതൽ

കൂടുതൽ �വച്ചു �പാറുപ്പിക്ക�പ്പടുക മാത്രമല്ല, �പാരുത്ത�ക്കടുക�ള വക�വക്കാ

�ത സ്വാഗതം �ചയ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി. വർഗ്ഗസങ്കര പ്രക്രിയയിൽ അനാര്യഘടക

ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽപ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചു”.18

�ഗാൾഡൻ ൈചൽഡി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ഒരു സവി�ശഷമായ ചുറ്റു

പാടി�നാട് മനുഷ്യജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമായി ഇണങ്ങി�ച്ചർന്നു നിൽക്കുന്നതി�ന്റ

പ്രാതിനിധ്യമാണ് സിന്ധൂതടസംസ്കാരം വഹിക്കുന്നത്. വള�രക്കാല�ത്ത ക്ഷമ

�യാടു കൂടിയ പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലമായി�ട്ട അങ്ങന�യാരു ഇണക്കം സാധിക്കൂ.

അതു നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്തു. ഇതിനകം അതു സവി�ശഷം ഭാരതീയമായിക്ക

ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധുനികഭാരതീയ സംസ്കാരത്തി�ന്റ അസ്തിവാരമായിത്തീർന്നതും

അതാണ്”.

എന്നാൽ, ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്ത ഉട�നത�ന്ന അനാ

ര്യസമുദായങ്ങളു�ട പാരമ്പര്യത്തി�ന്റയും സംസ്കാരത്തി�ന്റയും ഘടകങ്ങ�ള ഉൾ

�ക്കാള്ളിക്കുകയുംഅങ്ങ�നപുതി�യാരു ഭാരതീയസംസ്കാരത്തി�ന്റഅടിത്തറപാ

വുകയും �ചയ്തു എന്നു ധരിക്കുന്നതു �തറ്റായിരിക്കും. ആര്യന്മാരു�ട സാമ്പത്തിക–

സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുകയും നീണ്ടുനിന്ന സമരങ്ങൾ

17 S. Radhakrishnan: Eastern Religions and Western Thought.
18 Rabindranath Tagore: A vision of India’s History, P. 34.



18 അദ്ധ്യായം 1. ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ

ക്കു�ശഷം അനാര്യന്മാരുമായുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമായിത്തീരുകയും �ചയ്ത

തി�ന്റ ഫലമായി നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ട പുഷ്ടി�പ്പട്ടു വന്ന ഒരുസങ്കരപ്രക്രിയയാണിത്.

12 അസമമായ വളർച്ച

ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തകളും ഇന്ത്യയു�ട വിഭിന്ന പ്ര�ദശങ്ങളിൽ

അ�ല്ലങ്കിൽവ്യത്യസ്തജനസമുദായങ്ങളിൽ, ഒ�രസമയത്ത് ഒ�രരീതിയിൽവളർന്നു

വന്നുഎന്നുധരിക്കുന്നതും �തറ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യ

ജീവിത�മന്ന �പാ�ല ത�ന്ന സംസ്കാരവും തത്വചിന്തകളും അസമമായിട്ടാണ്

വളർന്നത്. ഈഅസമമായ വളർച്ചയു�ട ഫലങ്ങൾഇന്നും പ്രകടമായിക്കാണാം.

ഒരുഭാഗത്ത് ആധുനിക സംസ്കാരത്തി�ന്റ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി

�ക്കാണ്ട് കാടുകളിലും പർവതപ്രാന്തങ്ങളിലും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിലു

ള്ള നിരക്ഷരരായ അപരിഷ്കൃത �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ അന്നന്ന�ത്ത ഭക്ഷണത്തിനാ

വശ്യമായ വന്യവിഭവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംആ�ലാചിക്കു�മ്പാൾ �താട്ടടുത്തുത�ന്നആധു

നികസംസ്കാരത്തി�ന്റ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന പരിഷ്കൃതമനുഷ്യർ

എയർകണ്ടീഷൻഡ് മുറിക�ളപ്പറ്റിയും പുതിയ കാറുക�ളപ്പറ്റിയും �ടലിവിഷ�നപ്പ

റ്റിയും മറ്റുമാ�ലാചിക്കുകയും ശങ്കരൻ �ഹഗൽ, മാർക്സ്, സാർത്ര് മുതലായവരു�ട

തത്വചിന്തക�ളപ്പറ്റിയും ആധുനിക സാഹിത്യ�ത്തപ്പറ്റിയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാര

�ത്തപ്പറ്റിയും മറ്റും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നു.

അതു�കാണ്ട്, ഭാരതീയ ചിന്തയു�ട ഉത്ഭവ�ത്തയും വളർച്ച�യയും പരി�ശാ

ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിപ്രാചീനരായ അപരിഷ്കൃത�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു

�ടവീക്ഷണഗതികളി�ലക്കുംആചാരവിശ്വാസങ്ങളി�ലക്കുംഒന്നുക�ണ്ണാടിച്ചു �നാ

�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.
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മനുഷ്യ�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് ൈദവമുണ്ടായിരുന്നു�വാ? ഒന്നു തീർച്ച ൈദ

വമുണ്ടായിരുന്നാലും ശരി, ഇല്ലാതിരുന്നാലും ശരി, മനുഷ്യന് മുമ്പും ഭൂമിയുണ്ടായിരു

ന്നു. മലകളും കാടുകളും പുഴകളും പക്ഷിമൃഗാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും

നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യ�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു �ശഷം അവ

�യ്ക്കല്ലാംപുതി�യാരർത്ഥവുംപുതി�യാരുപ്ര�യാജനവുമുണ്ടായി. അവ�യല്ലാം മനു

ഷ്യ�ന്റനിലനിൽപ്പുമായിബന്ധ�പ്പട്ടവയായിത്തീർന്നു. മലയുംകാടുംകായ്കനികളും

പക്ഷിമൃഗാദികളു�ട മാംസവും മനുഷ്യ�ന്റ ജീവി�താപാധികളായി മാറി. പുഴ�യാഴു

കുന്നതും �ചടികായ്ക്കുന്നതുംപക്ഷിമൃഗാദികൾജീവിക്കുന്നതുംസൂര്യൻപ്രകാശിക്കുന്ന

തു�മല്ലാം മനുഷ്യന് �വണ്ടിയാ�ണന്നുവന്നു. ഒരു ഋ�ഗ്വദകവി പാടിയതു�പാ�ല,

“ബലവാനായസൂര്യൻകതിരുകൾപരത്തി �തജ�സ്സാ�ട വർത്തിക്കുന്നത് മർത്യർ

ക്ക് �വണ്ടിയാണ്”.

1 മതത്തി�ന്റ ഉറവിടം

അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളുമായി പ്രകൃതി ശക്തിക�ള �നരിട്ടു

�കാണ്ടുംഅവ�യ ത�ന്റസ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിമറിക്കാൻശ്രമിച്ചു�കാ

ണ്ടുമാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ ത�ന്റ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ബാഹ്യപ്രകൃതി�യ

മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾഅവ�ന്റആന്തരികപ്രകൃതിയിലും മാറ്റങ്ങളുളവാക്കി. പ്ര

കൃതി�യ മാനവീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലൂ�ടയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീർ

ന്നത്.

�ക്ലശകരമായ ഈ ശ്രമം ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു നടത്തുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. മനു

ഷ്യൻ �പറ്റുവീണതു ത�ന്ന സാമൂഹ്യജീവിയായിട്ടാണ്. ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും സാ

മൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അടർത്തി�യടുത്തു പു

റത്തിട്ടാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതാവും. പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ ഭക്ഷണത്തിനാവ

ശ്യമായ വന്യവിഭവങ്ങൾ �ശഖരിക്കാനും കാട്ടുമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടാനും �വണ്ടി

അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞത് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ്. മനുഷ്യസമൂഹമാണ് പ്രകൃതി�യ മാന

വീകരിക്കാൻ പുറ�പ്പട്ടത്. പ്രകൃതി�യ മാനവീകരിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള പ്രാകൃതമ

നുഷ്യരു�ട ഓ�രാ കാൽ�വപ്പും അവരു�ട പ്രവർത്തനപരിധികളിലും സാമൂഹ്യബ
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ന്ധങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, അവരു�ട �ബാധമണ്ഡലങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഈ

മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് മതവും ൈദവവിശ്വാസവുംആവിർഭവിച്ചത്.

�ജാർജ് �താംസൺ എഴുതുന്നു: “നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള

കാടന്മാർക്ക്ൈദവങ്ങളില്ല. പ്രാർത്ഥനക�ളപ്പറ്റി�യായാഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാഅവർ

ക്ക് യാ�താന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതു�പാ�ലത�ന്ന, പരിഷ്കൃതജനതകളു�ട പ്രാ

ക്ചരിത്രകാല�ത്തക്കു തുളച്ചുകടക്കാൻ കഴിയു�മ്പാ�ഴല്ലാം ൈദവങ്ങളും പ്രാർത്ഥ

നകളും യാഗങ്ങളു�മാന്നുമില്ലാത്ത ഒരുഘട്ടത്തിൽ നമ്മ�ളത്തി�ച്ചരുന്നു”.1

പ�ക്ഷ, ൈദവ�ത്തപ്പറ്റി�യാ പരമാത്മാവി�നപ്പറ്റി�യാ ചിന്തി�ക്കണ്ട ആവ

ശ്യമില്ലായിരുന്നു�വങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രാകൃതരായ മനുഷ്യർക്കു �പാലും ഭക്ഷണം

ആവശ്യമായിരുന്നു. കുടിക്കാൻ �വള്ളം, തിന്നാൻ കായ്കനികളും പക്ഷിമൃഗാദികളു

�ട മാംസവും — ഇവ �നടാൻ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിശക്തികളുമായി ബന്ധ�പ്പ�ട

ണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ബാഹ്യപ്രകൃതിയു�ട സ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചും പക്ഷിമൃഗാ

ദികളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുമുള്ളജ്ഞാനംആവശ്യമായിരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട പ്രകൃതിജ്ഞാനം വള�ര വള�ര പരിമിതമാ

യിരുന്നു. സയൻസും തത്വജ്ഞാനവും അവർക്കജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. സാമൂ

ഹ്യ സാഹചര്യങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങളും അവരു�ട

നിയന്ത്രണത്തിനു വി�ധയമായിരുന്നില്ല. ഇടി�വട്ടും കാട്ടുതീയും �വള്ള�പ്പാക്ക

വും അവ�ര അമ്പരപ്പിക്കുകയും അവരിൽ ഒരുതരം ഭീതിയുളവാക്കുകയും �ചയ്തു.

ഒരു പാമ്പു കടിക്കുക�യാ തലയി�ലാരു പാറക്കല്ല് ഇടിഞ്ഞുവീഴുക�യാ �ചയ്യു

�മ്പാ�ഴക്കും മരിച്ചു�പാകുന്ന മനുഷ്യൻ എത്ര ദുർബലനാണ് ! എന്താണ് മരണം?

മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല�ത്തസ്ഥിതി�യന്താണ്? പ�ക്ഷ, മരണാനന്തരജീവിത�ത്തപ്പ

റ്റിയാ�ലാചിക്കാൻ നിന്നാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഇ�ങ്ങാട്ടു വന്നാക്രമി�ച്ചക്കും. ഓ�രാ

നിമിഷവും പ്രകൃതിശക്തിക�ളാ�ടതിരിട്ടു �കാണ്ടല്ലാ�ത ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

മരണ�ത്ത�പ്പാ�ല ത�ന്ന പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങളും യുക്ത്യതീതങ്ങളാണ്.

അജ്ഞാതങ്ങളാണ്. സയൻസി�ന്റയും സാ�ങ്കതികവിദ്യയു�ടയും അഭാവത്തിൽ

പ്രാകൃതമനുഷ്യർക്ക് മലയും പുഴയും മരവും പാമ്പും സിംഹവു�മല്ലാം തങ്ങ�ളക്കാൾ

ശക്തിയുള്ളവയാ�ണന്ന് �താന്നി�പ്പായതിൽ അത്ഭുതമില്ല. അവ�യ �നരി�ടണ്ട

�തങ്ങ�നയാണ്? ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളി�ച്ചാടി�പ്പാവുക സാദ്ധ്യമല്ല. പ്രകൃതി

ശക്തിക�ളാ�ടതിരിടാനുള്ള കഴിവ് പരിമിതവുമാണ്. പരിമിതമായ കഴിവുകളു�ട

പൂരണങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രകൃതിശക്തിക�ളത്ത�ന്ന ആശ്രയിക്കുക�യ നിവൃത്തി

യുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ തന്നിലന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ശക്തികളു�ടയും ത�ന്റ എല്ലാ

ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളു�ടയും സമൂർത്തങ്ങളായബാഹ്യരൂപങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രകൃ

തിശക്തിക�ള �നാക്കിക്കാണാൻ തുടങ്ങി. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ

ത�ന്റ യഥാർത്ഥമായ ആന്തരികസത്ത�യ തന്നിൽനിന്നു �വറിട്ടുനിൽക്കുന്നബാ

ഹ്യശക്തികളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഭൗമങ്ങളായ ആ ശക്തിക�ള അഭൗമശക്തി

കളായി സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. മനുഷ്യ�ന്റ ൈദനംദിന സാമൂഹ്യജീ

വിതത്തിൽആധിപത്യം വഹിച്ച യുക്ത്യതീതങ്ങളായ ബാഹ്യശക്തികൾ അവ�ന്റ

മനസ്സിലുളവാക്കിയവികാരവിചാരങ്ങളാണ് മനുഷ്യസത്തയു�ടഈഅന്യവൽക്ക

രണം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യകതയാക്കിത്തീർത്തത്.

പ്രകൃതി�യക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ച�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രാകൃതമനുഷ്യ�ന്റ ധാരണ

കൾ ഒട്ടുംത�ന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായിരുന്നില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യ�ന്റ

1 George Thomson: Studies in Ancient Greek Society.
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�ബാധമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച�പ്പാൾ അശാസ്ത്രീയമായ വ്യാ�മാഹത്തി�ന്റ

രൂപം ൈക�ക്കാണ്ടു. പ്രകൃതിശക്തികൾക്ക് അവയു�ട യഥാർത്ഥസ്വഭാവത്തി

നു പുറ�മ പ്രകൃത്യതീതങ്ങളും മാനുഷികങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ ചില സിദ്ധികൾ

കൂടിയു�ണ്ടന്ന സങ്കൽപ്പത്തി�ലക്ക് ഇതു വഴി�തളിച്ചു. പ്രകൃതി�യക്കുറിച്ചും പ്രപ

ഞ്ച�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അശാസ്ത്രീയവും വ്യാ�മാഹാധിഷ്ഠിതവുമായഈ വ്യാഖ്യാനമാ

യിരിക്കാം മതത്തി�ന്റ ഉറവിടം.

2 മന്ത്രവാദത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം

ഇതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ മതത്തിന് രണ്ടു ഘടകങ്ങളു�ണ്ടന്നു കാണാം: ഒന്ന്, പ്ര

കൃതി�യ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങൾ:

രണ്ട്, പ്രകൃതി�യ കീഴടക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട മതചടങ്ങുകൾ.

നിഗൂഢങ്ങളും ദുർഗ്രഹങ്ങളുമായ പ്രകൃതിശക്തികൾപ്രാകൃതമനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിലുള

വാക്കിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് രണ്ടി�ന്റയും അടിസ്ഥാനം. പ്രാചീന�ഗാത്രവർഗ്ഗ

ക്കാരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മതചടങ്ങുക�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള ഗ�വഷണങ്ങളും

ആര്യന്മാരു�ട ഋ�ഗ്വദൈദവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളും, ഈ അനുമാനത്തിന്

ശക്തി കൂട്ടുന്നു.

പ്രസ്തരയുഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നിട്ടില്ലാത്ത �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിട

യിൽ പ്രചാരമുള്ള മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകൾ പരി�ശാധിച്ചാൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്ത

മാവും. മനുഷ്യന് പ്രകൃതിശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലിട�പടാനും അവയു�ട

ഗതിക്രമ�ത്തമാറ്റാനും കഴിവു�ണ്ടന്നവിശ്വാസമാണ് മന്ത്രവാദത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാ

നം. പ്രകൃതിശക്തികളു�ട നിഗൂഢങ്ങളായ ഭീകരപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ നിസ്സ

ഹായരായിക്കഴി�യണ്ട ആവശ്യമി�ല്ലന്നും മന്ത്രശക്തിയു�ട സഹായം �കാണ്ട്

അവ�യ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയു�മന്നും പ്രാചീന �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ വിശ്വസിച്ചു.

പ്രകൃതി�കാപങ്ങളിൽ നിന്നും �രാഗബാധകളിൽ നിന്നും രക്ഷ�പടാനും കൂടുതൽ

മൃഗങ്ങ�ള എളുപ്പത്തിൽ �വട്ടയാടിപ്പിടിക്കാനും അതു�പാ�ലയുള്ള മറ്റാവശ്യങ്ങൾ

�നടാനും അവർ മന്ത്രവാദ�ത്ത ആശ്രയിച്ചു. പൂവ്, ഭസ്മം തുടങ്ങിയ ചില പ്ര�ത്യ

കസാമഗ്രികളും ചില പ്ര�ത്യകജന്തുക്കളു�ട രക്തവുമുപ�യാഗിച്ച് സവി�ശഷങ്ങ

ളായ ചില പദപ്ര�യാഗങ്ങളു�ടയും അംഗവി�ക്ഷപങ്ങളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂ

ടി മ�ന്ത്രാച്ചാരണം, പൂജ, ധ്യാനം, നൃത്തം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നിർവ്വഹിച്ചാൽ

മറ്റുവഴിക്ക് സാധിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറ�വറ്റാൻ കഴിയു�മന്നായിരുന്നു അവ

രു�ട വിശ്വാസം. നവപ്രസ്തരയുഗത്തിൽ കൃഷി അഭിവൃദ്ധി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ

മന്ത്രചടങ്ങുകളു�ട രൂപങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അതിവൃഷ്ടിയും അനാവൃഷ്ടിയും

ഒഴിവാക്കാനും ധാന്യങ്ങളു�ട വിള വർദ്ധിപ്പിക്കാനും �വണ്ടി മന്ത്രകർമ്മങ്ങൾ ഉപ

�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു. �ബർണൽഎഴുതുന്നു:

“�വട്ടയാടി നടന്നിരുന്ന കാലത്തുത�ന്ന, മൃഗജീവിതത്തി�ല മാറ്റങ്ങൾ പരി�ശാ

ധിച്ചു�കാണ്ട് പ�രാക്ഷമായിട്ടാ�ണങ്കിലും, വൃക്ഷസസ്യാദികളു�ട വളർച്ചയിൽ മഴ

�ചലുത്തിയിരുന്ന സ്വാധീനം ശ്രദ്ധിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇ�പ്പാളത് ഒരു

ജീവിതപ്രശ്നമായിത്തീർന്നു. അനുകരണാത്മകമായ മന്ത്രവാദം മഴയുണ്ടാക്കാനുള്ള

മ�റ്റാരു മുഖ്യ ചടങ്ങായിത്തീർന്നു. വസ�ന്താത്സവങ്ങളും �കായ്ത്തുക�ലാത്സവങ്ങളും

പതിവായി ആ�ഘാഷിക്ക�പ്പട്ടു”.2

2 J. D. Bernal: Science in History, P. 65.
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ഈ ചടങ്ങുക�ളല്ലാം ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവയായിരു

ന്നു. ഇന്നയിന്നകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇന്നയിന്നഫലങ്ങളുണ്ടാവു�മന്നവിശ്വാസമായിരു

ന്നുഅവയു�ട�യല്ലാം അടിസ്ഥാനം. പ്രാചീന ഗ്രീസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മന്ത്രവാദ

ചടങ്ങുക�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് �താംസൺഇങ്ങ�നഎഴുതി:

“യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നു�വന്ന വ്യാ�മാഹം സൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ട് അതി�ന

വാസ്തവമായിട്ടുത�ന്ന നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന തത്വമാണ് മന്ത്രവാദത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനം. തുടക്കത്തിൽ അത് ഒരുതരം അനുകരണാഭിനയമായിരുന്നു. നി

ങ്ങൾക്ക് മഴ�വണം. അതിന് �മഘങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതും മഴ �കാരി�ച്ചാരി

യുന്നതും എല്ലാം അനുകരിച്ചു കാണിച്ചു�കാണ്ട് നിങ്ങ�ളാരു നൃത്തം നടത്തുന്നു.

നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നതുസാധിച്ചു�വന്ന് നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽഅഭിനയിക്കുന്നു”.3

ഇങ്ങ�ന പ്രകൃതിശക്തികൾ�ക്കതിരായ സമരത്തിൽ പ്രാകൃതമനുഷ്യനുണ്ടായി

രുന്ന നിസ്സഹായതാ�ബാധത്തിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രവാദം ആവിർഭവിച്ചത്. അതു

വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്ര�ബാധത്തിനു പകരമുള്ളതായിരുന്നില്ല, ശാസ്ത്ര�ബാധത്തി

�ന്റ �പാരായ്മ നികത്താനുള്ളതായിരുന്നു. “പ്രാകൃത മനുഷ്യന് കാലാവസ്ഥ�യ

നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല”, മാലി�നാവ്സ്കി എഴുതുകയാണ്, “മഴ, സൂര്യപ്രകാശം,

കാറ്റ്, ചൂട്, തണുപ്പ് മുതലായ പ്രതിഭാസങ്ങ�ള എത്രത�ന്ന �നാക്കി പരി�ശാധി

ച്ചാലും എത്ര ത�ന്ന ചിന്തിച്ചാലും അവ�യസ്വന്തം ൈകകൾ�കാണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ

കഴിയി�ല്ലന്ന് അനുഭവം അവ�ന പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് അവൻ മന്ത്രവാദ

ത്തിലൂ�ട അവ�യാടിട�പടുന്നു”.4

3 മന്ത്രവാദവും സയൻസും

മതവും മന്ത്രവാദവും വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമാ�ണന്ന് ഫ്�റയ്സർ

അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. മന്ത്രവാദവും ആധുനികശാസ്ത്രവും രണ്ടും മാറ്റമില്ലാത്ത

പ്രകൃതിനിയമങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു�വന്നും അതു�കാ

ണ്ട് രണ്ടി�ന്റയുംഅടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്നുമാണ്അ�ദ്ദഹം

പറയുന്നത്: “സ�ചതനങ്ങളായ ചില മൂലശക്തികളാണ് �ലാക�ത്ത നിയന്ത്രിക്കു

ന്നത് എന്നും ആ ശക്തിക�ള �പ്രരണകൾ വഴിയായി അവയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യത്തിൽ

നിന്നുപിന്തിരിപ്പിക്കാൻകഴിയു�മന്നുമാണ് മതംസങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട്

അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മന്ത്രവാദത്തിനും സയൻസിനും ഒരു�പാ�ല എതി

രാണ്. പ്രകൃതിയു�ട ഗതിക്രമ�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മനുഷ്യ�ന്റ അഭിനി�വശ

ങ്ങ�ളാ ചാപല്യങ്ങ�ളാ അല്ല, മറിച്ച് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും മാറ്റമി

ല്ലാത്തവയുമായ നിയമങ്ങളാ�ണന്നാണ് ശാസ്ത്രവും മന്ത്രവാദവും കണക്കാക്കുന്ന

ത്. മന്ത്രവാദത്തിൽ ഈ വസ്തു ഊഹ്യരൂപത്തിൽ മാത്ര�മ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ;

സയൻസിലാക�ട്ട ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്”.5

മന്ത്രവിദ്യയിൽൈദവം,ആത്മാവ്, പര�ലാകംഎന്നിവ�യക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽ

പ്പങ്ങൾക്ക്സ്ഥാനമി�ല്ലന്നുധരിച്ചു വശായതിനാലാണ് �ഫ്രയ്സർഈതീരുമാന

ത്തി�ലത്തിയത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ൈദവങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസ

വും അവ�ര പ്രീതി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തലുമാണ് മത

3 George Thomson: Studies in Ancient Greek Society.
4 Malinowski: A Science Theory of Culture and Other Essays.
5 Sir. James Frazer: Magic and Religion, PP. 83–84.
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ത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകത. “മനുഷ്യ�നക്കാൾ ഉന്നതങ്ങളായ ശക്തിക�ള പ്രകൃതിയു�ട

യും മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റയും ഗതി�യ നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യുന്നവ

�യന്നുവിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നശക്തിക�ള—പ്രസാദിപ്പിക്കുക�യാഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കു

ക�യാ �ചയ്യുന്നതിനാണ്” മത�മന്നുപറയുന്നത്. മന്ത്രവിദ്യയാക�ട്ട, “ഉചിതങ്ങ

ളായ മ�ന്ത്രാച്ചാരണങ്ങ�ളാടുകൂടി മുറപ്രകാരമുള്ളചടങ്ങുകൾനിർവ്വഹിച്ചാൽആഗ്ര

ഹിച്ച കാര്യങ്ങൾസാധിക്കു�മന്ന വിശ്വാസത്തിൽഅധിഷ്ഠിതമാണ്”.

�ഫ്രയ്സറു�ട നിഗമനങ്ങ�ള അന്ധമായി അനുകൂലിക്കുന്ന �ദവീപ്രസാദ്

ച�താപാദ്ധ്യായപറയുന്നു, മന്ത്രവാദം മതത്തിനുംആദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിനുംഎതി

രായ ഒരുതരം ഭൗതികവാദമാ�ണന്ന്. “വർഗ്ഗങ്ങളു�ടആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടാ

യിരുന്ന പ്രാകൃതസമുദായങ്ങളു�ട �ലാകവീക്ഷണഗതി പ്രാഗാദ്ധ്യാത്മികമായിരു

ന്നു; ഈഅർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രാകൃത ഭൗതികവാദമായിരുന്നു”6 എന്നാണ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റഅഭിപ്രായം. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“വർഗ്ഗങ്ങളു�ട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി�ന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടംആവിർഭവിച്ചതു�പാ�ല ത�ന്നപ്രാകൃതകാല

�ത്തപ്രാഗാദ്ധ്യാത്മികവാദത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധമ

ണ്ഡലത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഉട�ലടുത്തു… ആദ്ധ്യാത്മിക വാദ
ത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നഈപ്രത്യയശാസ്ത്രം ഭൗതികവാദമായിരുന്നു; അ�ല്ലങ്കിൽ

ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ മു�ന്നാടി�യങ്കിലുമായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതു�പാ

�ല, അത് �ലാകായതമായിരുന്നു”.7

വർഗ്ഗസമുദായങ്ങളിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരു�ട താല്പര്യങ്ങ

�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികവാദം ഉയർന്നുവന്നത് എന്നും

വർഗ്ഗങ്ങളു�ട ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ

മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭൗതികവാദികളായിരുന്നു�വന്നുള്ള മുൻവിധിയാണ് മന്ത്ര

വാദത്തിൽ ഭൗതികവാദം ക�ണ്ടത്താൻ ച�താപാദ്ധ്യായ�യ �പ്രരിപ്പിച്ച�തന്നു

�താന്നുന്നു. ഏതായാലും ഇതുശരിയല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, മത�ത്തൈദവങ്ങളി�ലാ

ൈദവങ്ങ�ളാടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളി�ലാ ഉള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാക്കി ഒതുക്കിനിർ

ത്താൻ വയ്യ. മതം, അതി�ന്റ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, മനുഷ്യാതീതശക്തി

കളിലുള്ള വിശ്വാസ�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങളു�ടയും മനു

ഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും വസ്തുക്കളു�ടയുംആശയങ്ങളു�ടയുംആ�ക തുകയാണ്.

അമാനുഷികശക്തികളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് മതത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ സ്വഭാവവും

അതി�ന്റ അടിത്തറയും. ആദ്യം ത�ന്ന വ്യക്തമാക്കിയതു�പാ�ല, മനുഷ്യൻ തനി

ക്ക് �നടി�യടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയും പ�ക്ഷ, �നടണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന

വയുമായ നന്മക�ളയും ശക്തിക�ളയും തന്നിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ബാ

ഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളി�ലക്കാവാഹിക്കുകയുംഅവയ്ക്ക് മനുഷ്യാതീതവുംഅഭൗമവുമായ

ഒരു ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചു�കാടുക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്

മതവിശ്വാസങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത്. �ലവി��ാസ്സ് പറയുന്നു:

“പ്രകൃത്യതീതങ്ങളായ ശക്തികൾ തങ്ങളിൽ ത�ന്ന അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നു

�ണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിട്ട് മനുഷ്യാതീത ശക്തിക�ള പ്രകൃതിയു�ട �മൽ

6 Debiprasad Chattopadhyaya: Lokayata, PP. 96; 228–9.
7 Ibid. P. 227.
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�വച്ചു �കട്ടുകയും �ചയ്യുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കു മാത്ര�മ പ്രകൃത്യതീതശക്തിക�ളപ്പറ്റി

സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ.”8

4 മന്ത്രവാദത്തി�ന്റ ഉപ�യാഗം

ഏ�തങ്കിലു�മാരു ഭൗതികവസ്തുവിൽ അലൗകികശക്തികൾ കുടി�കാള്ളുന്നു�ണ്ട

ന്ന വിശ്വാസം ആ വസ്തുവി�ന മതപരമായ ആരാധനയ്ക്കർഹമാക്കി തീർക്കുന്നു.

മന്ത്രവാദത്തി�ന്റ സ്ഥിതിയും ഇതുത�ന്നയാണ്. പ�ക്ഷ, മന്ത്രവാദത്തിൽ അലൗ

കികശക്തികളർപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത് മനുഷ്യനിൽ ത�ന്നയാണ്; കർമ്മം �ചയ്യുന്ന

മാന്ത്രികന് അ�ല്ലങ്കിൽ പു�രാഹിതന് അ�ല്ലങ്കിൽ �വളിച്ചപ്പാടിന് ദിവ്യശക്തിക

ളു�ണ്ടന്നു സങ്കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു. അങ്ങ�ന മന്ത്രവാദിയും പു�രാഹിതനും �വളിച്ച

പ്പാടും മതപരമായആദരവിനർഹരായിത്തീരുന്നു.

മന്ത്രവാദചടങ്ങുകളു�ടശക്തിയഥാർത്ഥത്തിൽമന്ത്രവാദത്തിലുള്ളവിശ്വാസ

�ത്തയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈവിശ്വാസത്തിന് മൂന്നുഘടകങ്ങളു�ണ്ടന്ന് �ല

വി ��ാസ്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒന്ന്, മന്ത്രവാദിക്ക് ത�ന്റ വിദ്യയിലുള്ള വിശ്വാ

സം; രണ്ട്, �രാഗിക്ക് മന്ത്രവാദിയു�ട കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസം; മൂന്ന്, ആ വിശ്വാസ

ത്തിനനു�യാജ്യമായ സമൂഹത്തി�ന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും. ഈ

മൂന്നുഘടകങ്ങളുമു�ണ്ടങ്കിൽ ചില മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉ�ദ്ദശിച്ചഫലമുണ്ടാ�യ

ക്കു�മന്ന് ��ാസ്സ് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.9

ഈമൂന്നുഘടകങ്ങളുമുൾ�ക്കാണ്ട മന്ത്രവാദവിശ്വാസം ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീന

�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ചിരുന്നു�വന്ന് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു

�ട ഗ�വഷണങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നുണ്ട്. �കാഴിക�ളബലിയർപ്പിച്ചു�കാണ്ട് �കരള

ത്തി�ല മല�വടന്മാർ നടത്തുന്ന മന്ത്രവാദത്തി�ന്റആരംഭ�ത്തകുറിക്കുന്നു.

“എ�ന്റ മൂർത്തി�യ, നിനക്ക് �കാഴിയു�ട പരി തരുന്നു. എനിക്ക് രക്ഷയായ്

ഇരുന്നു�കാള്ളണം. �കാച്ചി�നാടും കുട്ടി�യാടും യാ�താരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കരു

�ത”.

കൃഷിയും സ്ഥിരവാസവുമാരംഭിച്ചതിനു �ശഷം അപരിഷ്കൃത ജനങ്ങൾക്കിട

യിൽ മന്ത്രവാദം കൂടുതൽ പരന്നു പിടിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. അതിവൃഷ്ടിയിൽ നി

ന്നും അനാവൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും രക്ഷ �നടാൻ �വണ്ടി മാത്രമല്ല, അപസ്മാരം തുടങ്ങി

�രാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വസൂരി, �കാളറ തുടങ്ങി പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും �മാച

നം �നടാനും മന്ത്രവാദിക�ളആശ്രയിക്കുക പതിവായിരുന്നു. പരിഷ്കൃത�രന്നഭിമാ

നിക്കുന്നആധുനികർക്കിടയിൽ �പാലും അതി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം.

മന്ത്രവാദ�ത്തമതത്തി�ന്റപ്രാരംഭരൂപ�മ�ന്നാ മതവിശ്വാസങ്ങളു�ടവളർച്ച

യു�ട പ്രാഥമിക ഘട്ട�മ�ന്നാ ചിലർ വി�ശഷിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. അതത്ര ശരിയാ�ണ

ന്നു �താന്നുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, മന്ത്രവാദത്തിൽ മതവിശ്വാസത്തി�ന്റ ഘടകങ്ങ

ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു �പാ�ല ത�ന്ന മതങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദ ചടങ്ങുകളും അടങ്ങിയി

രിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളു�ണ്ട�ന്നയുള്ളൂ.

8 Claude Lévi-Strauss: The Savage Mind, P. 221.
9 Claude Lévi-Strauss: Structural Anthropology, P. 268.
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5 സർവാത്മവാദം

മന്ത്രവാദവുമായി ഏ�റക്കു�റ ബന്ധ�പ്പട്ടതും സർവാത്മവാദം എന്ന �പരിലറിയ

�പ്പടുന്നതുമായ മ�റ്റാരു മതവിശ്വാസവും പ്രാകൃത�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലുണ്ടാ

യിരുന്നു. “ആത്മാക്ക�ളക്കുറിച്ചും �പാതുവിൽ അരൂപികളായ അലൗകികജീവിക

�ളക്കുറിച്ചുമുള്ള സിദ്ധാന്തം” എന്നാണ് ൈടലർ സർവാത്മവാദ�ത്ത നിർവചിക്കു

ന്നത്. “സാധാരണയായി സർവാത്മവാദം രണ്ടുവലിയ പ്രമാണങ്ങളായി വിഭജി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുകാണാം. ഈടുള്ളഒ�രസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ രണ്ടുവശങ്ങൾ

മാത്രമാണവ. ഒന്നാമ�ത്തത് മരണത്തിനു�ശഷവുംഅ�ല്ലങ്കിൽശരീരനാശത്തിനു

�ശഷവും തുടർന്നു നിലനിൽക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള ജീവാത്മാക്ക�ള സംബന്ധിക്കുന്ന

താണ്. രണ്ടാമ�ത്തത്, ശക്തിശാലികളായ �ദവന്മാർ വ�രയുള്ള മറ്റു പലതരം

ആത്മാക്ക�ള സംബന്ധിക്കുന്നതും. �പ്രതാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക�ലാകത്തി�ല

സംഭവഗതിക�ളയും മനുഷ്യ�ന്റ ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ ജീവിത�ത്തയും

സ്വാധീനിച്ചു നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവു�ണ്ടന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. മാത്രമല്ല, അവർ

ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു�ണ്ടന്നും മനുഷ്യരു�ട പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾഅവ�രസന്തുഷ്ട�രാസംതൃപ്ത�രാആക്കു�മന്നും കരുത�പ്പടുന്നു. അതു

�കാണ്ട്, �പ്രതാത്മാക്കളു�ട നിലനില്പുള്ളവിശ്വാസംസ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന—

അനിവാര്യമായിത്ത�ന്നഎന്നുപറയാം—ആരാധനകൾക്കുംപൂജാദികർമ്മങ്ങൾ

ക്കും വഴി�തളിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന സർവാത്മവാദം, അതി�ന്റ പൂർണ്ണവളർച്ചയിൽ,

ആത്മാക്കളിലും മരണാനന്തരജീവിതത്തിലും �ദവതകളു�ടയും ഭൂത�പ്രത പിശാ

ചാദികളു�ടയും നിയന്ത്രണത്തിലും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. ഈ

സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട പ്രാ�യാഗികപരിണാമം ഏ�തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കർമ്മാനു

ഷ്ഠാനങ്ങ�ളാടു കൂടിയ പൂജാവിധികളാണ്”.10

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ടയും ഉൽപാദനശക്തികളു�ടയും വളർച്ച എളി

യ�താതിൽ മാത്രമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സർവാത്മവാദം ആവിർ

ഭവിച്ചത്. പ്രകൃതിയു�ടയും സാമൂഹ്യശക്തികളു�ടയും യഥാർത്ഥസ്വഭാവ�ത്തക്കു

റിച്ചും മനുഷ്യനുൾ�പ്പ�ടയുള്ള ജീവികളു�ട ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഘട

നക�ളക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രാകൃത�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ ജന

നമരണാദികളും ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ മുതലായവയും എങ്ങ�ന

സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അശക്തരായിരുന്നു എന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. മനുഷ്യ�ന്റ വികാരവിചാരങ്ങളും ആശയാഭിലാഷങ്ങളും സുഖ

ദുഃഖങ്ങളു�മല്ലാം അമാനുഷങ്ങളായ ഏ�താ ൈദവങ്ങളു�ട പണിയായിരിക്കണം;

അ�ല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ശരീരത്തിൽ ത�ന്ന നിലനില്ക്കുന്നതും മരണസമയത്തുമാ

ത്രം വിട്ടു�പാകുന്നതുമായഏ�താ ഒരാത്മൈചതന്യത്തി�ന്റ പണിയായിരിക്കണം;

അ�ല്ലങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയായിരിക്കാം. മരിക്കു�മ്പാൾ ആത്മാ�വവി�ട�പ്പാകുന്നു?

ശരീരത്തിൽ നിന്നു �വറിട്ടു�പായഅത് മ�റ്റവി�ട�യങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവ

ണം. മനുഷ്യരി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്ന മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിലും വൃക്ഷലതാദികളിലും,

എന്തിന്, സർവചരാചരങ്ങളിലും, ആത്മാവ് കുടി�കാള്ളുന്നുണ്ടാവണം!

മനുഷ്യ�ന്റ വികാരവിചാരങ്ങളും ആശയാഭിലാഷങ്ങളു�മല്ലാം ഭൗതികശരീ

രത്തിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന അമാനുഷികശക്തികളു�ട പ്രക

ടനമാ�ണന്ന വിശ്വാസം പ്രാചീന�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി

10 Edward Tylor: Primitive Culture, Part 1, P. 23.
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കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി�യയും സാമൂഹ്യശക്തിക�ളയും നിയന്ത്രിക്കുക�യ

ന്നത് തങ്ങളു�ട കഴിവിന്നതീതമായതു�കാണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവർ നൃത്തഗീ

താദിക�ള�ക്കാണ്ടും പൂജാദികർമ്മങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും ആ അമാനുഷികശക്തിക�ള

പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രാകൃ�താപകരണങ്ങളുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടുള്ള മാനുഷി

കാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ �പാരായ്മകൾ നികത്താനും ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ സാ�ങ്കതി�കാ

പാധികളു�ട പരിമിതിക�ള കവച്ചു�വക്കാനുംസാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല �ക്ലശങ്ങൾ

ക്കു പരിഹാരം കാണാനും�വണ്ടി അവർ ആ അമാനുഷശക്തികളു�ട സഹായം

�തടി. അവർ മരങ്ങ�ളയും പാമ്പുക�ളയും വന്യമൃഗങ്ങ�ളയും മരിച്ചു�പായകാരണ

വന്മാരു�ട �പ്രതങ്ങ�ളയും ഭൂതപിശാചുക്ക�ളയും എല്ലാം ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ആത്മാവിലും പൂർവികരു�ട �പ്രതങ്ങളിലും മരണാനന്തരജീവിതത്തിലുമുള്ള വി

ശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുനർജന്മ�ത്തപ്പറ്റിയും പരകായപ്ര�വശന�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള

വിശ്വാസങ്ങളും രൂപം�കാണ്ടു.

6 �പ്ര�താപാസന

ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീന�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലും അപരിഷ്കൃത ജനവിഭാഗങ്ങൾ

ക്കിടയിലും ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ട

ന്നു കാണാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ�യാ തിന്മ�യാ വരുത്താനും ആ�രാഗ്യ

�മാ �രാഗങ്ങ�ളാ നൽകാനും മരിച്ചു�പായവരു�ട �പ്രതങ്ങൾക്കു കഴിയു�മന്നു

വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. അതു�കാണ്ട് അവ�ര പ്രീണിപ്പിക്കാനും സംതൃപ്തരാക്കാനും

�വണ്ടിയുള്ള പലതരം മതച്ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്ക�പ്പടുന്നു. കുന്നിൻപുറങ്ങളിലും

കാട്ടുപ്ര�ദശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട ജീവിതരീതി പരി�ശാ

ധിച്ചാൽ ഇത്തരം ചടങ്ങുകളു�ട പല മാതൃകകളും കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്,

�കരളത്തി�ല കാണിക്കാർ മറ്റുപല ൈദവങ്ങ�ളയു�മന്ന�പാ�ല തങ്ങളു�ട പൂർ

വികരു�ട �പ്രതങ്ങ�ള (ചാവുക�ള)യുംആരാധിക്കുന്നു. അവരു�ട ഒരുപ്രാർത്ഥന

ഇങ്ങ�നയാണ്;

“പടച്ചതമ്പുരാ�ന, എല്ലക്കല്ലുസാമീ, തമ്പുരാട്ടി അ�മ്മ, തിരുവത്തുപാറ ചാ

ത്താ, നൂ�റ്റാന്നു ചാവുമാ�ര, നൂ�റ്റാന്നു തമ്പുരാക്കന്മാ�ര, പത്മനാഭസ്വാമി, ഞങ്ങ

ളു�ട പൂജ പറ്റി�ക്കാണ്ട് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങ�ള രക്ഷിക്കണം! നീക്കമ്പു,

മുറിയാമ്പാച്ചി, നാട്ടാമുടവുവന്ന് ആൾ ഒന്നും മരിച്ചു�പാകാ�ത നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു

�കാള്ളണം. ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിൽ നിങ്ങളല്ലാ�ത �വ�റആരുമില്ല.”

ചാവുകൾക്ക് �കാഴിയും മറ്റും ബലിയർപ്പിച്ചു�കാണ്ട് മല�വടന്മാർ പ്രാർത്ഥി

ക്കുന്നു:

“ൈദവ�മ, �പാന്നുമ�ല, �വണ്ടും വണ്ണം ഇരിക്കണം. എ�ന്റ അപ്പൂപ്പ, ഞങ്ങളും

ഉഴവും നന്നായിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞഅപ്പൂപ്പന്മാ�ര, �വണ്ടും വണ്ണം രക്ഷയായ് ഇരി

ക്കണം. അടിയങ്ങളു�ട കുഞ്ഞിനും കുട്ടിക്കും ഒരുഅറ്റകുറ്റം കൂടാ�ത ഇരിക്കണം”.

ഈആരാധനാമൂർത്തികൾക്കിടയിൽ കരുണാനിധികളായ നല്ല ൈദവങ്ങൾ മാ

ത്രമല്ല, ദുഷ്ടന്മാരായ ചീത്ത ൈദവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു; ദുരയും പകയും അടങ്ങാ

ത്ത രക്തദാഹമുള്ള ഉഗ്രമൂർത്തികളുണ്ടായിരുന്നു. അവ�ര പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ധാ

രാളം �കാഴിക�ളയും ആടുക�ളയും ബലിയർപ്പിച്ചു�കാണ്ടുള്ള മന്ത്രവാദം ത�ന്ന

�വണ്ടിവരും!
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�പ്ര�താപാസനകൾ, ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ, �ശഷക്രിയകൾ തുടങ്ങിയ

ആചാരങ്ങളാവിർഭവിച്ചത് മരിച്ചതിനു�ശഷം ആത്മാവ് നിലനിൽക്കു�മന്ന വിശ്വാ

സത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്. എഹരൻ�ഫൽസ് എഴുതുന്നു:

“മരണത്തിനു �ശഷവും, ഒരുതരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരു തരത്തിൽ, പ്രജ്ഞനില

നിൽക്കു�മന്നസങ്കല്പംകാടരു�ട ഒരു �പാതുവിശ്വാസമാ�ണന്നു�താന്നുന്നു… മര
ണാനന്തരമുള്ള നിലനിൽപ് ആകാശത്തി�ലവി�ട�യാ ആ�ണന്നാണ് പര�ക്ക

വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്”.11

�കരളത്തി�ലഅപരിഷ്കൃതജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുക�ള വിവരിച്ചു

�കാണ്ട് മാമൻഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മരിച്ചു�പായവരു�ടആത്മാവി�നക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി — �ശ

ഷിച്ചആസ്മാദിക�ള �പടിപ്പിക്കാൻഅവർതിരിച്ചുവ�ന്നക്കു�മന്ന ഭയം— ഒഴിവാ

ക്കാനുള്ള കരുത�ലാടുകൂടിയാണ് ശവസംസ്കാരം നടത്ത�പ്പടുന്നത്. മരിച്ചവ�ന്റ

ആത്മാവി�നസമാധാനിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ശവത്തി�ന്റ വായിൽഅരിയും �വറ്റില

യും മറ്റും �വച്ചു�കാടുക്കുന്നു. �പ്രത�ത്തഅമർത്തിനിർത്താൻ �വണ്ടി ശവക്കുഴിയു

�ട രണ്ടറ്റത്തും നടുവിലും ഓ�രാ മുള്ള് കുത്തിനിർത്തുന്നു”.12

ഇന്ത്യയു�ട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഇമ്മാതിരി വിശ്വാസങ്ങളുംആചാരങ്ങളുംശവസംസ്കാ

രകർമ്മങ്ങളും കാണാം. ചടങ്ങുകൾക്കു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാ�യക്കാം. എങ്കിലും ഉ�ദ്ദ

ശ്യം ഒന്നുത�ന്ന.

മനുഷ്യ�ന്റ വികാരവിചാരങ്ങൾ, �ബാധം, പ്രജ്ഞമുതലായവ ശരീരഘടനയു

മായുംസാമൂഹ്യജീവിതവുമായുംബന്ധ�പ്പട്ടവയ�ല്ലന്നും ശരീരം കൂടാ�ത ത�ന്നനി

ലനിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളആത്മാവി�ന്റ പ്രകടനങ്ങളാ�ണന്നുള്ളസങ്കല്പത്തിൽ നി

ന്നാണ് �മൽപ്പറഞ്ഞ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും �പാന്തിവന്നത്. എംഗൽസ്

എഴുതുകയുണ്ടായി:

“മനുഷ്യൻ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ശരീരത്തി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റി തീ�ര അജ്ഞരായി

രുന്നു. ആ അതിപ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന അവർ തങ്ങൾ കാണാറുണ്ടാ

യിരുന്ന സ്വപ്നരൂപങ്ങളു�ട പ്ര�ചാദനം വഴിയായി, തങ്ങളു�ട ചിന്തകളും വികാ

രങ്ങളും മറ്റും ശരീരത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങള�ല്ലന്നും മറിച്ച്, �വറിട്ടു നിൽക്കുന്ന

തും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിവസിച്ച് മരണസമയത്ത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു�പാകുന്നതുമായ

ഒരാത്മാവി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാണവ�യന്നും വിശ്വസിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. അന്നു

മുതൽക്കുത�ന്ന ഈ ആത്മാവും ബാഹ്യ�ലാകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തക്കുറി

ച്ചു ചിന്തിക്കാൻ അവർ നിർബദ്ധരായിത്തീർന്നു. മരണസമയത്ത് ശരീര�ത്ത

വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിനു�ശഷവും അതു തുടർന്നു നിലനിൽക്കു�മങ്കിൽപ്പി�ന്ന അതിന്

മ�റ്റാരു മരണമുണ്ടാകു�മന്നുസങ്കൽപ്പി�ക്കണ്ട യാ�താരാവശ്യവുമില്ല�ല്ലാ. ഇങ്ങ

�നയാണ് ആത്മാവി�ന്റ അനശ്വരത�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആവിർഭവിച്ചത്.

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ആശയം ഒരിക്കലും

ഒരു സമാശ്വാസമായിട്ടല്ല, മറിച്ച്, എതിർത്തു �താൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു

വിധിയായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്… വ്യക്തിയു�ട അനശ്വരത�യക്കുറിച്ചുള്ള മുഷി

പ്പൻ ആശയത്തി�ലക്ക് �പാതു�വ വഴി�തളിച്ചത് മനഃശാന്തിക്ക് �വണ്ടിയുള്ള

മതപരമായ അഭിനി�വശമല്ല, മരണത്തിനു�ശഷവും നിലനിൽക്കു�മന്നംഗീകരി

ക്ക�പ്പട്ടഈആത്മാവി�ന�ക്കാണ്ട് എന്തു �ചയ്യണ�മന്നതി�നസംബന്ധിച്ചുള്ള

11 Ehrenfels: Kadar of Cochin, P. 170.
12 K. Mammen: Kerala Culture.
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സാമാന്യവും സാർവത്രികവുമായ അജ്ഞതയിൽ നിന്നുട�ലടുത്ത മാനസികക്കു

ഴപ്പമാണ്. ഇ�ത മാതിരിത�ന്നയാണ് പ്രകൃതിശക്തികളു�ട വ്യക്തിവൽക്കരണ

ത്തിലൂ�ടആദ്യ�ത്തൈദവങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത്”.13

7 �ഗാത്രചിഹ്നം

�ഗാത്രചിഹ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുസിദ്ധാന്തംഅടുത്തകാലംവ�ര നരവംശ ശാസ്ത്ര

ജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിരുന്നു. �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട

സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തയും മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായി

ട്ടാണ്ഈസിദ്ധാന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

�ഗാത്രത്തി�ന്റ ഏറ്റവുമാദ്യ�ത്ത മുൻഗാമി ഏ�തങ്കിലു�മാരു �ചടി�യാ മൃഗ

�മാ പ്രകൃതിയു�ട മ�റ്റ�തങ്കിലു�മാരു പ്രതിഭാസ�മാ ആയിരുന്നു�വന്നും അതിൽ

നിന്ന് തലമുറതലമുറയായി പിന്തുടർന്നുണ്ടായവരാണ് തങ്ങ�ളന്നുമുള്ള പ്രാകൃതജ

നങ്ങളു�ട വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ�ത്ര �ഗാത്രചിഹ്നം ആവിർഭവിച്ചത്. ഓ�രാ

�ഗാത്രത്തിനും സ്വന്തമായ �കാടിക്കൂറയും ചിഹ്നവും �പരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏ�ത

ങ്കിലു�മാരു മൃഗത്തി�ന്റ�യാ പക്ഷിയു�ട�യാ �ചടിയു�ട�യാ �പരിലാണ് ഓ�രാ

�ഗാത്രവും അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത്. അതുത�ന്നയായിരുന്നു �ഗാത്രത്തി�ന്റ ചിഹ്നവും.

�ഗാത്രചിഹ്നങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ തരംതിരിക്ക

�പ്പട്ടിരുന്നത്. പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ടജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾപക്ഷിമൃഗാദികളുമായും

�ചടികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ മുതലായവയുമായും അത്ര�മൽബന്ധ�പ്പട്ടിരുന്നതു�കാണ്ട്

അവയുമായി തങ്ങളു�ട മുൻഗാമികൾക്ക് രക്തബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് അവർ

ധരിച്ചുവശായി എന്നും അങ്ങ�ന ഏ�തങ്കിലും പക്ഷിയു�ട�യാ മൃഗത്തി�ന്റ�യാ

�ചടിയു�ട�യാ പിൻഗാമികളാണ് തങ്ങ�ളന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു�പാന്നു എന്നും

മറ്റുമാണ് വാദിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഒരു �ഗാത്രത്തിനുള്ളി�ലഅച്ഛൻ,അമ്മ,സ�ഹാദരി,

അമ്മാമൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രക്തബന്ധങ്ങളും �ഗാത്രചിഹ്നവുമായുള്ള ബന്ധത്തി

�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ

എന്ന് �താംസൺ പറയുന്നു.14 “മനുഷ്യരു�ടയും മൃഗങ്ങളു�ടയും സന്താ�നാല്പാദന

ത്തി�ന്റ ശാരീരികപ്രക്രിയ�യക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാകൃത �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട അജ്ഞ

തയാണ്, പ്ര�ത്യകിച്ചും സന്താ�നാല്പാദനത്തിൽ പുരുഷൻ വഹിക്കുന്ന പങ്കി�ന

ക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്, �ഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ

ഉറവിടം” എന്ന് �ഫ്രയ്സർ15 അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. “പ്രകൃതിയു�ട ഏറ്റവും പ്രാഥമി

കങ്ങളായ പ്രക്രിയ�യക്കുറിച്ചു�പാലും അജ്ഞരായ ഈ ജനങ്ങൾ കിരാതജീവി

തത്തി�ന്റ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ളവരാണ്” എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിന്നഭിപ്രായമുണ്ട്.

ദർഖീമി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ �ഗാത്രചി�ഹ്നാപാസനയാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട

മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ രൂപം.

�ഗാത്രചിഹ്നമായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്ന പക്ഷി�യാ മൃഗ�മാ �ചടി�യാ മത

പരമായ ഭക്തി�യാ�ട ആരാധിക്ക�പ്പടുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, അത് �ഗാത്രത്തി�ന്റ

ഉറവിടമാണ്. അതി�ന്റപിൻഗാമികളാണ് �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർ,അതു�കാണ്ട്അത്

13 Marx and Engels: On Religion, P. 225.
14 George Thomson: Studies in Ancient Greek Society, P. 36.
15 Sir. James Frazer: totemism and Exogamy, Vol. IV. P. 61.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ V 29

പാവനമാണ്. അതി�ന �കാല്ലുക�യാ ഭക്ഷണത്തിനുപ�യാഗിക്കുക�യാ �ചയ്യരു

ത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാട്ടു�പാത്തി�ന്റ ഇറച്ചിതിന്നാൻ പാടി�ല്ലന്ന നിയമം കാ

ടർ കണിശമായി പാലിക്കാറു�ണ്ടന്ന് എഹരൻ �ഫൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“കാട്ടു�പാത്തി�നാടുള്ളഈൈവമുഖ്യം, തങ്ങളു�ടവളർത്തു�പാത്തി�നാടു�പാലും

കാടർ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാടരിൽ പലരും എരുമപ്പാൽ ഉപ�യാഗിക്കാൻ കൂട്ടാ

ക്കാത്തവരാണ്. കിഴക്കൻ സമതലപ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് നരിക�ള ഇരകാട്ടി പി

ടിക്കാൻ �വണ്ടി ശിക്കാരികൾ �കാണ്ടുവരുന്നഎരുമ�യഅവർ �താടുക�പാലുമി

ല്ല”.16

�ഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തം പ്രകൃതി�യ �മരുക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ഒരുപകര

ണമാ�ണന്ന് മാലി�നാവ്സ്കി കരുതുന്നു. അപായകരങ്ങ�ളാ പ്ര�യാജനകരങ്ങ

�ളാ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയവ�യാ ആയ മൃഗങ്ങ�ളയും �ചടിക�ളയും നിയന്ത്രിക്കാ

നാഗ്രഹമുള്ളതു�കാണ്ട് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ അവയ്ക്ക് ചില പ്ര�ത്യകശക്തികളു�ണ്ടന്നു

സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.17 ഈഅർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം

“�ഗാത്രസമുദായത്തി�ന്റ സവി�ശഷതയായ മന്ത്രവാദമതവ്യവസ്ഥ” എന്ന് �താം

സൺ �ഗാത്രചിഹ്ന�ത്തനിർവചിച്ചത്.18

�ഗാത്രത്തി�ന്റ ഐക്യവും �ഗാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നിലനിർത്താ

നുള്ള ഒ�രകീകരണശക്തിയായിട്ടാണ് �ഗാത്രചിഹ്നം കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. അതു

�കാണ്ടാവാം �ഗാത്രത്തി�ല അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിഷിദ്ധ

മായിത്തീർന്നത്. �ഗാത്രത്തി�ന്റ ഐക്യ�ത്ത പരിപാവനമാക്കുന്ന ഒരാന്തരിക

ശക്തിയു�ട ബാഹ്യചിഹ്നമായിരുന്നു �ഗാത്രചിഹ്ന�മന്ന് �ജാൺ �ലവീസ് കരുതു

ന്നു. �ഗാത്രചിഹ്നത്തിലുള്ളവിശ്വാസവുംഅതി�നാടനുബന്ധിച്ചആചാരവിധികളും

“മനുഷ്യരു�ട സമൂഹങ്ങ�ള അവയു�ട സാഹചര്യങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമായി സംഘ

ടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും കൂട്ടായ ധാർമ്മിക�ബാധങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യാംഗീകാ

രത്തി�ന്റ പ്രതീകങ്ങളായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ അംഗീകാര�ത്തആശ്രയി

ച്ചാണ് സമൂഹത്തി�ന്റഐക്യം നില�കാള്ളുന്നത്”.19

ഇങ്ങ�ന �ഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട്: മതപരവും സാമൂ

ഹ്യവും.

യൂ�റാപ്യൻ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ �ഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാ

ന്തത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീന�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട സാ

മൂഹ്യജീവിത�ത്തയും മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും പരി�ശാധിക്കാനുള്ള പല പരിശ്രമ

ങ്ങളും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. �ഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസങ്ങൾ ആ��ലിയയി�ലയും

ആഫ്രിക്കയി�ലയും കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീന

�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലും നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പ്ര

ഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. �ഗാത്രത്തി�ല അംഗങ്ങൾ “�ഗാത്രചിഹ്നവുമായി

താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും അതി�ന �കാല്ലുക�യാ തിന്നുക�യാ �താടുക�യാ

�ചയ്യാതിരിക്കുകയും അതി�നാട് തങ്ങൾക്ക് രക്തബന്ധമു�ണ്ടന്നു കരുതുകയും

തങ്ങളു�ട �ഗാത്ര�പ്പരുള്ളവരുമായി വിവാഹബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടാതിരിക്കുക

യും മറ്റും �ചയ്യു�മ്പാൾ അവർ രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �ഗാത്രത്തി�ന്റ

16 Ehrenfels: Kadar of Cochin, P. 180.
17 Malinowski: Magic, Science and Religion, P. 45.
18 George Thomson: Studies in Ancient Greek Society.
19 John Lewis: The Religious of the World Made Simple, P. 21.
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ഐക്യ�ത്ത ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ഗാത്രത്തിനു വഴങ്ങി�ക്കാണ്ട് തങ്ങളു�ട സ്വ

ന്തം ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ നിറ�വറ്റുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്”.20 എന്ന് �ഫ�റയർ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �ദവീപ്രസാദ് ച�താപാദ്ധ്യായ ത�ന്റ ‘�ലാകായത’ എന്ന

ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനാര്യന്മാർ �ഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വ

സിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരു�ട ചില �ഗാത്രങ്ങൾ എലി, കുരങ്ങ്, മുയൽ മുതലായ

ജീവികളിൽ നിന്ന് പിന്തുടർന്നുണ്ടായവയാ�ണന്നുംസ്ഥാപിക്കാൻ പണി�പ്പടുന്നു

ണ്ട്.

എന്നാൽ, പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യത്തിൽ �മ�ക്ലന്നാൻ, �റാബർ

ട്സൺ സ്മിത്ത്, സർ. �ജയിംസ് �ഫ്രയ്സർ മുതലായ സുപ്രസിദ്ധ നരവംശ

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ രൂപം�കാടുത്തതും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ളാടും വിശ

ദീകരണങ്ങ�ളാടും കൂടി അവരു�ട പിൻഗാമികൾ മുറു�ക പിടിച്ചു �പാന്നതുമായ

ഈ �ഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തത്തിന് അടുത്ത കാലത്തായി വലി�യാരിളക്കം തട്ടി

യിരിക്കുന്നു. അ�നകം �ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത സൂക്ഷ്മമായി

�നാക്കിപ്പഠിച്ചതിനു�ശഷം എതിർക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒട്ടനവധി �തളിവുക�ളാടു

കൂടി �ലവി ��ാസ്സ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു പ്രസിദ്ധം �ചയ്ത ‘�ഗാത്രചി

ഹ്നസിദ്ധാന്തം’, ‘കിരാതമനസ്സ് ’ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ �ഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാ�താരടിസ്ഥാനവുമി�ല്ലന്ന്

ഉറപ്പിച്ചുപ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

�ഗാത്രചിഹ്ന സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ഒരു ദൗർബല്യം അത് മനുഷ്യജീ

വിതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു�കാണ്ട് പ്രകൃതിശക്തിക�ള �നാക്കുന്നതി

നുപകരം പ്രകൃതിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു�കാണ്ട് മനുഷ്യജീവിത�ത്ത വീ

ക്ഷിക്കുന്നു�വന്നതാണ്; പ്രകൃതി�യ മാനവീകരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ പരിശ്രമങ്ങ

�ളപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനുപകരം മനുഷ്യ�ന പക്ഷിമൃഗാദികളാക്കി തരംതാഴ്ത്തുന്നു�വ

ന്നതാണ്. അതു�കാണ്ട് �ഗാത്രചിഹ്നവിശ്വാസ�ത്ത മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട പ്രാരം

ഭരൂപമായി കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. എ�ന്തന്നാൽ, ഈ അദ്ധ്യായത്തി�ന്റ ആരം

ഭത്തിൽ ത�ന്ന നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, മനുഷ്യൻ ത�ന്റ ആന്തരികസ

ത്ത�യ ബാഹ്യങ്ങളായ പ്രകൃതിശക്തികളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂടി

യാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾആവിർഭവിച്ചത്. മനുഷ്യനിലൂ�ട ലഭിക്കുന്ന സത്യമാണ്

പ്രപഞ്ചസത്യം.

8 വിശ്വാസങ്ങളു�ട ശക്തി

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം പ്രകൃതി�യക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാകൃതമനുഷ്യ�ന്റ ധാരണക�ളല്ലാം

ശരിയായിരുന്നു�വന്നല്ല; പ്രകൃതി�യക്കുറിച്ചും ആത്മാവി�നക്കുറിച്ചും ൈദവങ്ങ�ള

ക്കുറിച്ചും മന്ത്രവാദ�ത്തക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള �തറ്റായ ധാരണകൾ�പാലും നിസ്സഹാ

യതയിലും പാമരത്വത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന പ്രാകൃതമനുഷ്യന് ശുഭാപ്തിവിശ്വാ

സം നൽകാനും അങ്ങ�ന അവ�ന്റ ജീവിത�ക്ലശങ്ങളു�ട കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും

സഹായകരമായിത്തീർന്നു�വന്നാണ്. ഭൗതികജീവിത�ത്ത പടിപടിയായി അഭി

വൃദ്ധി�പ്പടുത്താൻഈ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അവന് കരുത്തുനൽകിയത്. ഈ അർ

ത്ഥത്തിൽ പ്രാകൃതമതവിശ്വാസങ്ങൾ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു പങ്കു

വഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുപറയാം.

20 J. V. Ferreire: totemism in India, P. 52.
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സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളു�ട നിർവഹണമായിരുന്നു �ഗാത്രജീവിതത്തി�ന്റ മു

ഖ്യമായ �പ്രരകശക്തി. എന്നാൽ, ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല,

എല്ലാത്തരം മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതചടങ്ങുകൾക്കും സാമ്പത്തികമായ കാര

ണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് “�വറു�മാരു പാണ്ഡിത്യഭ്രമം മാത്ര”മാ

യിരിക്കും.21 എങ്കിലും പ്രാ�യാഗികപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട പ്രകൃതിശക്തികൾക്കും

ഭീകരജന്തുക്കൾക്കു�മതിരായ സമരങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും പുതിയ പുതിയ

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്ത�താ�ടാപ്പം പഴയ

അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പലതും ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമി

ല്ല. ഒരുഭാഗത്ത് മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികവും സാ�ങ്കതികവുമായ അറിവി�ന്റ പരിധി

വിപുലമായി�ക്കാണ്ടുവന്നു. മറുഭാഗത്ത്, ഭൗതികവാദപരമായ ചിന്തക�ളാ�ടാപ്പം

ത�ന്ന നിസ്സഹായതയു�ട പ്രകടനങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങളും പുതിയ പുതിയ

രൂപം ധരിച്ചു�കാണ്ടു നിലനിന്നു�പാന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷി അഭിവൃദ്ധി

�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഭൗതി�കാപകരണങ്ങളു�ട ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസ

വും ചുറ്റുപാടുക�ളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും വർദ്ധിച്ചു; മറുവശത്ത് പുതിയ ൈദവങ്ങളും

പുതിയ ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളും പുതിയ മതവിശ്വാസങ്ങളും �പാന്തിവന്നു.

�മാഹൻജദാ�രാ–ഹരപ്പാസംസ്കാരത്തിൽഈരണ്ടുപ്രവണതകളു�ടയും വളർച്ച

കാണാൻ കഴിയും.

9 ലിംഗപൂജയും അമ്മൈദവവും

സിന്ധുനദീതടങ്ങളി�ല ഗ�വഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്പലങ്ങളു�ട ഒ�രാറ്റഅവശി

ഷ്ടവും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ബിംബാരാധനയുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു �താന്നുന്നു.

മതാവശിഷ്ടങ്ങളധികവും കല്ലിൽ �കാത്തിയുണ്ടാക്കിയ ബിംബങ്ങളു�ടയും കളി

മൺപ്രതിമകളു�ടയും രൂപത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അവ അക്കാല�ത്ത

വിശ്വാസങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ആചാരങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും കുറ�ച്ചാ�ക്ക മനസ്സിലാക്കാൻ

സഹായകരങ്ങളാണ്. �മാഹൻജദാ�രാവി�ലയും ഹരപ്പയി�ലയും നിരവധി വീടു

കളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ക�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ട �ചറിയ �ചറിയ സ്ത്രീപ്രതിമകൾ

അക്കാല�ത്ത ജനങ്ങൾക്ക് അമ്മ ൈദവങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ�ത്തയാ

വാം �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്. മാർഷൽ പറയുന്നു: “പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയി�ല അമ്മ

ൈദവങ്ങ�ള�പ്പാ�ല ത�ന്ന ഇവയും മാതൃ�മധാവിത്വമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ

യിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാ�ണന്ന് ന്യായമായും കരുതാം”.

സ്ത്രീപ്രതിമകൾ മാത്രമല്ല, പുരുഷപ്രതിമകളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത്

ശിവ�നഅ�ല്ലങ്കിൽപശുപതി�യ (മൃഗങ്ങളു�ട നാഥ�ന)ആരാധിക്കുന്നസമ്പ്രദാ

യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് ചില പുരാതത്വഗ�വഷകന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നു.

മൂന്നുതലകളുള്ളതും �യാഗിക�ള�പ്പാ�ലപത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ ഒരുപു

രുഷപ്രതിമ ശിവ�ന്റ പ്രാഗ്രൂപ�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന് മാർഷൽഊഹിക്കു

ന്നു. സിന്ധുനദീതടവാസികൾ ശിവ�ന മാത്രമല്ല, ചില പ്ര�ത്യകതരം മരങ്ങ�ളയും

നദിക�ളയും സർപ്പങ്ങ�ളയും തിയ്യി�നയും നരി, ആന, �പാത്ത്, കാള മുതലായ

മൃഗങ്ങ�ളയുംആരാധിച്ചിരുന്നുവ�ത്ര. എന്നാൽഅമ്മൈദവങ്ങളു�ട പൂജയ്ക്കായിരു

ന്നുപ്രാധാന്യം.

21 F. Engels: Letter to Schmidt, October 27, 1890.
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മാതൃ�മധാവിത്വസമ്പ്രദായം നിലനിന്നു�പാന്ന സമുദായങ്ങളിലാണ് അമ്മ

ൈദവങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നു. ഇന്നും ഇന്ത്യയു�ട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാളി, ഭഗവതി തുടങ്ങിയഅമ്മ

ൈദവങ്ങൾആരാധിക്ക�പ്പട്ടുവരുന്നുണ്ട്. മാതൃ�മധാവിത്വ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ

�കാട്ടംതട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത�കരളം�പാലുള്ളചില �സ്റ്ററ്റുകളിൽഭഗവതിപൂജയ്ക്ക്

കൂടുതൽപ്രചാരം കാണാം.

�മാഹൻജദാ�രാ–ഹരപ്പാസംസ്കാരത്തിൽ ലിംഗപൂജയ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരു

ന്നു�വന്നതിന് �തളിവുകളുണ്ട്. നവപ്രസ്തരയുഗത്തിലാവിർഭവിച്ച ഒരു മത ചടങ്ങാ

ണ് ലിംഗപൂജ എന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്

�ബർണൽഎഴുതുന്നു:

“നവപ്രസ്തരയുഗത്തി�ല ജനങ്ങൾ മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് ധാന്യങ്ങളു�ട വിളവി

ലാണ്. �ഗാത്രചിഹ്നസംബന്ധിയായ ആചാരങ്ങളനുസരിച്ച് സ�സ്യാൽപ്പാദന

ത്തിൽ സ്ത്രീകളു�ട പങ്കിന്നാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ധാന്യവിളയ്ക്ക്

പ്ര�ചാദനം നൽകാൻ ൈലംഗികമായ ഉൽപ്പാദനചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്ക�പ്പട്ടി

രുന്നുഎന്നതാണ്ഏറ്റവും മുഖ്യമായഒരുസവി�ശഷത.22 ധാന്യങ്ങളുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന

ഭൂമിയും ശിശുവി�ന പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ അദൃശ്യമായ എ�ന്താ ബന്ധ

മു�ണ്ടന്നും ഈ രണ്ടു പ്രതിഭാസങ്ങളും പരസ്പരം സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു�ണ്ടന്നും

പ്രാചീനമനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവ�ത്ര.

അനാര്യന്മാരു�ടയിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ലിംഗപൂജ�യക്കുറിച്ച് പ്രാചീനാര്യ

ന്മാർക്കു പുച്ഛമായിരുന്നു. “ലിംഗ�ത്തൈദവമായി കരുതുന്നവർ ഞങ്ങളു�ട �ദവാ

ലയങ്ങളിൽ പ്ര�വശിക്കാതിരിക്ക�ട്ട” എന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

�മാഹൻജദാ�രാവി�ലയും ഹരപ്പയി�ലയും ജനങ്ങൾ അമ്മ ൈദവ�ത്ത

ആരാധിച്ചു�കാണ്ടുംലിംഗപൂജനടത്തി�ക്കാണ്ടുംമറ്റുപലതരത്തിലുള്ളമതച്ചടങ്ങുക

ളനുഷ്ഠിച്ചു�കാണ്ടും കൃഷി അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടും ൈക�വലകൾ വികസിപ്പി

ച്ചു�കാണ്ടുംസംസ്കാരത്തി�ന്റ പല പടികളും കയറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത്ര�ത്താളം

വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ്

ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കുടി�യറിപ്പാർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതു�കാണ്ട് സംഘർ

ഷങ്ങളുംസംഘട്ടനങ്ങളുംഅനിവാര്യമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,ആര്യന്മാർ �മ�ല്ല�മ�ല്ല,

അനാര്യന്മാരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ പലതും സ്വന്തമാക്കി. അതു�കാണ്ടായി

രിക്കാം “സിന്ധുനദീതട വാസികളു�ട മതത്തിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദുമതമുണ്ടായത്”

എന്നു വീലർ എഴുതിയത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, “പിൽക്കാല�ത്ത

ഹിന്ദുമതംആര്യ�വഷമണിഞ്ഞു�വങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽഅനാര്യന്മാരായ ഹരപ്പ

ന്മാരു�ട മനഃസ്ഥിതി�യയുംസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളയും, ഒരുപ�ക്ഷ, �തളിയിക്കാൻ

കഴിയുന്നതിലു�മ�റ, നിലനിർത്തി�പ്പാന്നിട്ടുണ്ട്. വിജയഭാവത്തിലുള്ള, നടരാജനൃ

ത്ത�മന്നു �താന്നിക്കുന്ന ഒരുപ്ര�ത്യകരീതിയിലിരിക്കുന്നആദിശിവ�ന്റ ഒട്ടനവധി

ബിംബങ്ങൾ, ലിംഗപൂജയു�ട �തളിവുകൾ, മൃഗങ്ങ�ളാടുള്ള ഭക്തി, വി�ശഷിച്ചും

കാളക�ള പൂജിക്കൽ — ഇവ�യ്ക്കാന്നും ത�ന്ന �വദമതവിശ്വാസങ്ങളുമായി യാ

�താരു ബന്ധവുമില്ല. ചരിത്രപരമായി പിന്നീടുയർന്നുവന്ന ബ്രാഹ്മണമതത്തി�ന്റ

മുഖ്യഘടകങ്ങ�ളയാണ് അവ മുൻകൂട്ടി �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്.23

22 J. D. Bernal: Science in History, P. 65.
23 Sir. Mortimer Wheeler: The Indus Civilization, 1960, P. 102.
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പ്രാചീനാര്യന്മാർ ലൗകികജീവിതത്തി�ന്റ സങ്കീർണ്ണതകളിൽ നിന്നു രക്ഷ�പ്പടാൻ

�വണ്ടി വനാന്തരങ്ങളി�ല ഗുഹകൾ �തടിനടന്ന യതിവര്യന്മാരായിരുന്നില്ല. പര

ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റി�യാ മരണാനന്തര ജീവിത�ത്തപ്പറ്റി�യാ അല്ലഐഹികജീവിതം

പരിഷ്കരി�ക്കണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്നതി�നപ്പറ്റിയാണ് അവര�ന്വഷിച്ചത്. ലൗകികത

�യ അവർ തിരസ്കരിച്ചില്ല. ജീവിത�ത്ത അതി�ന്റ പൂർണ്ണതയിലും ൈവവിധ്യത്തി

ലും അവരംഗീകരിച്ചു. അവർ പരിഷ്കൃതരായിരുന്നു. എഴുത്തും വായനയുമില്ലാത്ത

നിരക്ഷരരായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ ജീവിത�ത്ത �സ്നഹിച്ചു. ജീവിത�ത്താടുള്ള

ആഭിമുഖ്യമാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുക�ളയും എതിർപ്പുക�ളയും �നരിടാനുള്ള കര

ളുറപ്പു നൽകിയത്. എല്ലാത്തരം വിഘ്നങ്ങ�ളയും തട്ടിത്തകർത്തു മു�ന്നാട്ടു �പാകാ

നുള്ളവ്യഗ്രതയും ഭാവിയിലുള്ളശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങളിൽ ഉടനീളം

കാണാം.

“കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞപുഴ ഒഴുകി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു;

എ�ന്റസഖാക്ക�ള, ഒന്നിച്ചു കൂട്ടായി മു�ന്നറുക!

തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു പുഴ കടക്കുക!

തിന്മക�ള�യല്ലാം ഇവി�ട വലി�ച്ചറിഞ്ഞ്

നന്മയു�ട ശക്തികളി�ലക്ക് കടന്നു�പാവുക!”1

വഴിയിൽ നിർദയരായ ശത്രുക്കളുണ്ട്. അവ�ര എതിർത്ത് �താല്പിച്ചു മു

�ന്നറണം.

“അല്ല�യാ വീരന്മാ�ര, മു�ന്നറി വിജയം �നടുക;

ഇന്ദ്രൻ നിങ്ങ�ള കാത്തു രക്ഷിക്ക�ട്ട;

നിങ്ങളു�ട ബാഹുക്കൾ കരുത്തുള്ളവയാവ�ട്ട;

നിങ്ങൾഅധൃഷ്യരായിത്തീര�ട്ട”.2

ജീവിതസമരത്തിൽ വിജയം �നടാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം, കൂട്ടായ ജീവിത

ത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചആത്മവിശ്വാസം, ആയുധങ്ങ�ളാടുള്ള മതിപ്പ് — ഇവയായിരു

ന്നുഅവരു�ട ൈകമുതൽ. അവരു�ട അമ്പും വില്ലും അനാര്യന്മാരു�ടതി�നക്കാൾ

1 ഋ�ഗ്വദം x: 53.8
2 ടി: x: 103.13.
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�മച്ച�പ്പട്ടതായിരുന്നു. �പാ�രങ്കിൽ, അവർക്ക് �തരുകളും കുതിരകളുമുണ്ടായിരു

ന്നു. അമ്പും വില്ലുമായി കുതിരപ്പുറത്തുകയറി അവർ ദസ്യുക്ക�ള ആക്രമിച്ചു. അവരു

�ട �കാട്ടകൾ തകർത്തു. കന്നുകാലിക�ള അപഹരിച്ചു. പ�ക്ഷ, സാംസ്കാരികമാ

യി താരത�മ്യന കൂടുതലുയർന്ന നിലവാരത്തി�ലത്തിയ അനാര്യകുലങ്ങ�ള കീഴട

ക്കുകഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല. നീണ്ടുനിന്നഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും �ശഷമാ

ണ് ആര്യന്മാർ സിന്ധുഗംഗാതടങ്ങളിൽ തങ്ങളു�ടആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത്.

1 ൈദവവിശ്വാസത്തി�ന്റആവിർഭാവം

ആര്യന്മാർക്ക് അനാര്യന്മാരായ ആദിമനിവാസിക�ള മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിശക്തിക

�ളയും �നരി�ടണ്ടിവന്നിരുന്നു. സാമൂഹ്യപു�രാഗതിയു�ട �പ്രരകശക്തികൾമാത്രമ

ല്ല, പ്രകൃതിനിയമങ്ങളും അവർക്ക് അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും �വ

ളിച്ചവും ഇരുട്ടും �കാടുങ്കാറ്റും �വള്ള�പ്പാക്കവും ഇടിയും മിന്നലും ജീവിതവും മരണ

വും—എല്ലാംഅവരിൽഅത്ഭുതവുംഅമ്പരപ്പുമുളവാക്കി. പ്രകൃതിയു�ട ദുർഗ്രഹങ്ങ

ളും ദുരൂഹങ്ങളുമായ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് അവർ ദിവ്യമായ ഒരർത്ഥം കല്പി

ച്ചു�കാടുത്തു. തങ്ങളു�ടൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽസ്വാധീനം �ചലുത്തിയഐഹി

കങ്ങളായബാഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങ�ളല്ലാംഅവരു�ട കണ്ണിൽഅഭൗമശക്തികളായി

ത്തീർന്നു. തങ്ങളു�ട ആന്തരികശക്തിക�ളയും ഉൽകൃഷ്ടതക�ളയും ഉൽക്കർ�ഷ

ച്ചക�ളയും ധർമ്മ�ബാധ�ത്തയു�മല്ലാം അവർ ഭാവനയിലൂ�ട �പരുപ്പിച്ച് ബാഹ്യ

പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ചിന്ത, വികാരം, �ബാ

ധം, പ്രജ്ഞ തുടങ്ങിയ ഗുണവി�ശഷങ്ങളു�ണ്ടന്നും മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവുകളു�ട പരി

മിതി നികത്താൻ അവയ്ക്കു സാധിക്കു�മന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. മ�റ്റാരുവിധം പറ

ഞ്ഞാൽ, അവർ പ്രകൃതിശക്തിക�ള മാനവീകരിക്കാനും സ്വന്തം ആന്തരികശക്തി

കളു�ട അന്യവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ട മൂർത്തീകരണങ്ങളായി അവ�യ �നാക്കിക്കാണാ

നും തുടങ്ങി. ഋ�ഗ്വദത്തി�ല ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, സൂര്യൻ, �ദ്യാവ്, മിത്രൻ,

പർജന്യൻ, മരുത്തുക്കൾ, വായു തുടങ്ങിയ �ദവന്മാരും പൃഥ്വി, സരസ്വതി, ഭാരതി,

അദിതി തുടങ്ങിയ �ദവികളുംഈ മാനവീകരണപ്രക്രിയയു�ട ഫലങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യർ�ക്കന്ന�പാ�ല ത�ന്ന �ദവന്മാർക്കും രക്തബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയും

സ്വർഗ്ഗവും ഇന്ദ്ര�ന്റ മാതാപിതാക്കളാണ്. രുദ്രൻ മരുത്തുക്കളു�ട പിതാവാണ്.

അദിതി ആദിത്യന്മാരു�ട മാതാവാണ്. മനുഷ്യ�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന �ദവന്മാരും

പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു�കാണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വരുണനും മിത്രനും അഗ്നി�യ

ജ്വലിപ്പിക്കുകയും അഗ്നിയിലൂ�ട സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. വായുവി�ന്റ

സമ്പർക്കം�കാണ്ട് അഗ്നി കൂടുതൽപ്രകാശിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ�ക്കന്ന�പാ�ല �ദവ

ന്മാർക്കും ഭക്ഷണം �വണം. പാലും മാംസവും ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന �സാമരസവും

അവരിഷ്ട�പ്പടുന്നു. അവർക്ക് �സ്നഹവും �വറുപ്പുമുണ്ട്. തങ്ങ�ള പ്രീതി�പ്പടുത്തു

ന്ന മനുഷ്യ�രാട് അവർ ദയകാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യരു�ട സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ളല്ലാം

�ദവന്മാർക്കുമുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസ�മയുള്ളൂ: �ദവന്മാരു�ട ശക്തി മനുഷ്യരു�ടതി

�നക്കാൾ എത്ര�യാ വലുതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് �ചയ്യാൻ കഴിയാത്തത് �ചയ്യാനും

നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതു നിയന്ത്രിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. മനുഷ്യരു�ട

ഭാഗ�ധയങ്ങ�ള നിർണ്ണയിക്കാനും മനുഷ്യർക്കാവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകാ

നുംഅവർക്ക് കഴിവുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനകൾ �കാണ്ടും വഴിപാടുകൾ �കാണ്ടും പൂജാദി

കർമ്മങ്ങൾ�കാണ്ടുംഅവ�ര പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളു�ട പരിമിതിക

�ളയും അപൂർണ്ണതക�ളയും തരണം �ചയ്യാം.
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അങ്ങ�ന ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളായി സങ്കൽപ്പിക്ക

�പ്പട്ടു. മലയും പുഴയും കാറ്റും �വള്ളവും തീയും സൂര്യനുംആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാം

മാനവീകരിക്ക�പ്പട്ടു. മനുഷ്യനുംപ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ളബന്ധം ഒരുതരം മാനുഷിക

ബന്ധമായിത്തീർന്നു. ഈമാനവീകരണപ്രക്രിയയിൽ നിന്നാണ്ൈദവവിശ്വാസം

ആവിർഭവിച്ചത്.

2 പ്രാർത്ഥനകൾഎന്തിന്?

അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളുമായി ജീവിതാ�യാധനത്തിനിറ

ങ്ങിയ പ്രാചീനാര്യന്മാർക്ക് ൈദവങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. ശത്രുക്ക�ള എതിർ

ത്തു �താൽപ്പിക്കാൻ അവർ �ദവന്മാരു�ടയും �ദവികളു�ടയും സഹായം �തടി.

ഭൗതികജീവിതത്തി�ല സുഖങ്ങൾക്ക് �വണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യജ്ഞ

ങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്തു. ഋ�ഗ്വദം നിറ�യ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഒരു

പ്രാർത്ഥന �കൾക്കുക:

“ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാരായ ദസ്യുക്കൾ

ചുറ്റുപാടു നിന്നുംഞങ്ങ�ള വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

അവർ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരാണ്;

�തറ്റായ നിയമങ്ങൾ �വച്ചുപുലർത്തുന്നവരാണ്;

അല്ല�യാ ശത്രുസംഹാരക!

ദാസ�ന്റആയുധങ്ങ�ള ഇടച്ചുതകർക്കുക!”3

ഇന്ദ്ര�നാടുള്ള മ�റ്റാരു പ്രാർത്ഥന:

“മു�ന്നറുക, ശത്രു�വ �നരിടുക, ൈധര്യശാലിയാവുക,

നി�ന്റ ഇടി�വട്ട് അജയ്യമാണ്;

ഇന്ദ്ര! പൗരുഷമാണ് നി�ന്റ ബലം

വൃത്ര�നആട്ടി�യാടിക്കുക, നദികളു�ട �മൽആധിപത്യം �നടുക,

സ്വരാജ്യം ഉൽ�ഘാഷിക്കുക!

“വീര്യശക്തിയിൽ ഇന്ദ്ര�ന കവച്ചു�വക്കുന്ന

മ�റ്റാരാ�ള ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ;

�ദവന്മാർ അവനിൽ പൗരുഷവും പ്രതിഭയും ശക്തിയും

എല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി �വച്ചിരിക്കുന്നു;

സ്വരാജ്യം ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നു!”4

ശത്രുക്ക�ള �താൽപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ വീരപരാ

ക്രമികളു�ട മാതൃകാൈദവമാണ്, ശത്രുക്കളു�ട മുമ്പിൽ മുട്ടു മടക്കാത്തവനാണ്,

3 അകർമാ ദസ്യൂരഭി നീ അമന്തുരനയവ്ര�താ അമാനഷഃ

ത്വം തസ്യാമിത്രഹന്വ ധർ ദാസസ്യ ദംഭയ (ഋ�ഗ്വദം 22.8.)
4 �പ്രഹ്യഭീഹി ധൃഷ്ണുഹിന �ത വ�ജ്രാ നിയംസ�ത,

ഇന്ദ്ര നൃമ്ണം ഹി �ത ശ�വാ ഹ�വാ വൃത്രം ജയാ അ�പാ-

അർച്ചന്നനുസ്വരാജ്യം …
നഹി നു യാ ദധീമസീന്ദ്രം �കാ വീര്യാപരഃ

തസ്മിന്നൃണമുതക്രതും �ദവാ ഓജാംസി സം ദധുരച്ചന്നനുസ്വരാജ്യം

(ഋ�ഗ്വദം 1, 89, 3–15)
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പർവതങ്ങ�ള പിളർക്കുന്നവനാണ്, ദസ്യുക്ക�ള പിഴു�തറിയുന്നവനാണ്, സർവ

ശക്തനാണ്, രഥവീരന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് (രഥിതമ), �ജത്രിയാണ്. “ഇന്ദ്ര

�ന്റ മുമ്പിൽ ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും നമസ്കരിക്കുന്നു, അവ�ന്റ ശക്തിപർവതങ്ങ�ള

വിറ�കാള്ളിക്കുന്നു”.5 അ�ത സമയത്തുത�ന്ന ഇന്ദ്രൻ ദയാശീലനാണ്, പിതാ

ക്കന്മാരിൽ�വച്ച് പിതാവാണ്, (പിതൃതമ പിതൃണാം) നന്മ �ചയ്യുന്നവനാണ്, സം

രക്ഷകനാണ്, “അല്ല�യാ ഇന്ദ്ര! നിന്നാൽ സംരക്ഷിക്ക�പ്പടുന്ന അശ്വങ്ങളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി ഞങ്ങൾ ശത്രുക്ക�ള ആട്ടി�യാടിക്ക�ട്ട!” എന്നും “ഇന്ദ്ര! നി

�ന്റ സംരക്ഷണം�കാണ്ട് ഉത്സാഹഭരിതരായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ള വജ്രങ്ങൾ

ധരിച്ച് ശത്രുക്കളു�ട �മൽ വിജയം വരിക്ക�ട്ട”6 എന്നും “ഇന്ദ്രൻ ഭയങ്കരങ്ങളായ

എല്ലാ ആസന്നവിപത്തുക്ക�ളയും തടഞ്ഞുനിർത്ത�ട്ട!” അവൻ അജയ്യനും സർ

വജ്ഞനുമാണ�ല്ലാ”7 എന്നും “സർവശക്തനും എല്ലാ ശത്രുക്ക�ളയും നശിപ്പിക്കു

ന്നവനുമായ ഇന്ദ്രൻ ഏതിടത്തുനിന്നും വരുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങ�ള

സംരക്ഷിക്ക�ട്ട!”8എന്നും മറ്റുമുള്ളപ്രാർത്ഥനകൾ ഋ�ഗ്വദത്തിൽസുലഭമാണ്.

ശത്രുക്ക�ളപരാജയ�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടി മാത്രമല്ല,പ്രാചീനാര്യന്മാർഇന്ദ്ര�ന്റ

സഹായം �തടിയത്. ലൗകികജീവിത�ത്തകൂടുതൽകൂടുതൽസമ്പന്നമാക്കാനാവ

ശ്യമായ വിഭവങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുംഅവർപ്രാർത്ഥനകൾനടത്തി. ഉദാഹരണത്തി

ന്,

“അല്ല�യാ ഇന്ദ്ര! �ശ്രഷ്ഠങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങളും

ശക്തിയുള്ള മനസ്സും മഹത്തായസുഭഗത്വവും

ധാരാളം സ്വത്തുക്കളും ശരീരാ�രാഗ്യവും

സംഭാഷണചാതുരിയും സുദിനങ്ങളും

ഞങ്ങൾക്കുപ്രദാനം �ചയ്താലും!”9

ആര്യന്മാരു�ട മ�റ്റാരുൈദവമാണ് വരുണൻ. വരുണൻപ്രാപ്തനും ശക്തനുമാണ്.

ഭൂമി�യയുംസ്വർഗ്ഗ�ത്തയും �വർതിരിക്കാൻ �വണ്ടിആകാശ�ത്തഉയർത്തി�ക്കാ

ണ്ടുവന്നത് വരുണനാണ്. നദികൾസമുദ്രത്തി�ല�ക്കാഴുകുന്നു; പ�ക്ഷ,സമുദ്രംകര

കവി�ഞ്ഞാഴുകുന്നില്ല. ഇത് വരുണ�ന്റ ശക്തി�യ കുറിക്കുന്നു. വരുണൻ �ലാക

ത്തി�ന്റ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നു; ജനങ്ങൾക്ക് സുഖവും �ക്ഷമവും നൽകുന്നു.

“വരുണൻ കാട്ടിൽ മരക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി;

വീടുകൾക്ക് ഓജസ്സും പശുക്കൾക്കുപാലും

ഹൃദയങ്ങൾക്കുവി�വകവും നൽകി;

ജലത്തിൽഅഗ്നി�യയുംആകാശത്തിൽസൂര്യ�നയും

5 ഋ�ഗ്വദം II 12–13.
6 ഇന്ദ്ര�ത്വാതാസആവയം

വജ്രംഘനാ ദദീമഹി

ജയ�മ സംയുധീ സ്പൃധഃ. (ഋ�ഗ്വദം, 1,8,3).
7 ഇ�ന്ദ്രാഅങ്ഗ മഹദ്ഭയമഭീഷദപ ചുച്യവത്

സഹിസ്ഥി�രാ വിചർഷിണിഃ (ഋ�ഗ്വദം II 41, 10).
8 ഇന്ദ്രആശ്യാഭ്യസ്പരി സർവ്വാ�ഭ്യാ അഭയം കരത

�ജാതാ ശത്രൂനിചർഷണിഃ. ഋ�ഗ്വദം II 41, 12).
9 ഇന്ദ്ര �ശ്രഷ്ഠാനി ദ്രവിണാനി �ധഹി

ചിത്തം ദക്ഷസ്യ സുഭഗത്വമ�സ്മ

�പാഷം രയീണാമരിഷ്ടിം തനൂനൂം

സ്വാദ്മാനം വാചഃ സുദിനത്വമഹ്നാം (ഋ�ഗ്വദം II 21, 6).
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പർവതങ്ങളിൽ �സാമ�ത്തയും നി�ക്ഷപിച്ചു”.10

മ�റ്റാരു പ്രധാന ൈദവമാണ് അഗ്നി; തിയ്യി�ന്റ ൈദവം. “അഗ്നി�യ ഞാ�ന

�ന്റ പിതാവായും ബന്ധുവായും ഭ്രാതാവായും ചിരന്തന സുഹൃത്തായും കരുതുന്നു”11

എന്നാണ് ഒരു കവി പാടുന്നത്. അഗ്നി�യാടുള്ള ഒരുപ്രാർത്ഥന ഇങ്ങ�നയാണ്:

“അല്ല�യാ, �ത�ജാമയ!

നീയാണ് ചിരഞ്ജീവിയായസൂര്യ�ന

ആകാശയാത്രയ്ക്കു തയ്യാറാക്കിയത്.

നീ മനുഷ്യനു പ്രകാശം നൽകി.

അല്ല�യാ �ജ്യാതിർമയ, നീ ജനങ്ങളു�ട �വളിച്ചമാണ്.

ഞങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ നീ സർവ�ശ്രഷ്ഠനും സർവപ്രിയനുമാണ്.

ഗായകനായഎ�ന്റ �പരിൽ ദയ കാണിക്കുക.

എനിക്ക് ജീവൻ നൽകുക”.12

അഗ്നി�വളിച്ചത്തി�ന്റ�വളിച്ചമാണ്; ശക്തനാണ്;ഏതുശത്രുവി�നയും �നരിടാൻ

�കല്പുള്ളവനാണ്; പിതാവുംസ�ഹാദരനുംസുഹൃത്തുംഅതിഥിയുംഎല്ലാമാണ്. വി

ലപിടിച്ച നിധികൾ മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിയും ദീർഘായുസ്സും ജീവൻത�ന്നയും നൽകാൻ

അഗ്നിക്കുകഴിവുണ്ട്. ഋ�ഗ്വദത്തിൽഇന്ദ്ര�നകഴിച്ചാൽപി�ന്നഏറ്റവുമധികം �സ്താ

ത്രങ്ങൾ അഗ്നി�യപ്പറ്റിയുള്ളവയാണ്. തങ്ങളു�ട ശരീരങ്ങൾക്കു �പാഷണം നൽ

കണ�മന്നും തങ്ങളു�ടസന്താനങ്ങ�ളയും കന്നുകാലിക�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കണ

�മന്നും തങ്ങൾക്ക് ധനവുംസന്താനവും ഭക്ഷണവും�കാണ്ട് സുഖസമ്പന്നമായ ദീർ

ഘായുസ്സ് നൽകണ�മന്നുംആര്യന്മാർ അഗ്നി�യാടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.13

സൂര്യ�നാടുള്ളപ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങ�നയാണ്:

“�ഹ സൂര്യ! അന്ധകാര�ത്തഅകറ്റിക്കളയുകയും, �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും �വളിച്ചം

പരത്തുകയും �ചയ്യുന്ന നി�ന്റ ഉജ്വലമായ പ്രകാശം ഞങ്ങളു�ട ദാരിദ്ര്യ�ത്തയും

സ്വാർത്ഥ�ത്തയുംഎല്ലാത്തരം �വദനക�ളയും ദൂരീകരിക്ക�ട്ട! അവിദ്യയു�ട ദുഃസ്വ

പ്നങ്ങ�ള ഉച്ചാടനം �ചയ്യ�ട്ട!”14

ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും വരുണനും സൂര്യനും മാത്രമല്ല, പർവതം, നദി, പർജന്യൻ,

ഉൈച്ചശ്രവസ്സ്, �ധനു, �സാമം, ഋതു, രുദ്രൻ, പൃഥ്വി, ഉഷസ്സ് എന്നിങ്ങ�നആകാശ

ത്തിലും ഭൂമിയിലുംആധിപത്യം വഹിക്കുന്നഒട്ടനവധി മറ്റുൈദവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

സമ്പത്ത്, ദീർഘായുസ്സ്, ഭക്ഷണം,ആ�രാഗ്യംഎന്നിവലഭിക്കാനും മഴ, കന്നുകാലി

കൾ,സന്താനങ്ങൾതുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാനുംപ്രാചീനാര്യന്മാർആൈദവങ്ങ�ളാടു

മാറിമാറി പ്രാർത്ഥിച്ചു.

10 വ�നഷു വ്യന്തരീക്ഷം തതാന

വാജമർവതസുപയ ഉസ്രിയാസു

ഹൃത്സുക്രതും വരു�ണാഅപ്സ്വഗ്നം

ദിവി സൂര്യമദധാ�ത്സാമമദ്രൗ (ഋ�ഗ്വദം V. 85, 2).
11 ഋ�ഗ്വദം VII. 7, 3.
12 ഋ�ഗ്വദം X. 150, 5.
13 ഋ�ഗ്വദം I. 3, 12; I. 15, 96.
14 /�യനസൂര്യ �ജ്യാതിഷാ ബാധ�സ ത�മാ

ജഗച്ച വിശ്വമുദിയർഷി ഭാനുനാ

�തനാസ്മദ്വിശ്വാമ നിരാമനാഹുതിം

അപാമീവാമപ ദുഃഷ്വപ്ന്യം സുവ ഋ�ഗ്വദം X. 150, 5.



38 അദ്ധ്യായം 3. തത്വചിന്തയു�ട തുടക്കം

“അല്ല�യാ �ദവാ! ഞങ്ങൾക്കു ശരീര�ശഷി നൽകൂ; ഞങ്ങളു�ട വളർത്തുമൃഗ

ങ്ങൾക്കുശക്തിനൽകൂ;ഞങ്ങളു�ടസന്താനങ്ങൾക്കുംഅനന്തരാവകാശികൾക്കും

ജീവശക്തി�യകൂ. അവ�രല്ലാം ജീവിക്ക�ട്ട. അങ്ങുഞങ്ങൾക്കുശക്തി നൽകുന്നവ

നാണ്”.15

ചില�പ്പാൾ ഒ�രസമയത്ത് ഒന്നിലധികം �ദവന്മാ�രാടും അവർ കൂട്ടായി പ്രാർത്ഥി

ച്ചു:

“ആകാശവും ഭൂമിയും �വള്ളവും ഇന്ദ്രനും വായുവും എല്ലാം ഞങ്ങളു�ട പ്രാർത്ഥന

കൾ ശ്രവിക്ക�ട്ട. എല്ലാം കാണുന്നസൂര്യ�ന്റ കീഴിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും യാ�താ

രു ദുഃഖവും ഉണ്ടാവാതിരിക്ക�ട്ട. ഞങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സുകളായിരിക്ക�ട്ട!”16

അകൃത്രിമത്വവും നിഷ്കളങ്കതയും തുളുമ്പുന്ന ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ യഥാർത്ഥജീ

വിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളി�ച്ചാട്ടമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവ പ്രാചീനാര്യന്മാ�ര കൂ

ടുതൽ കർ�മ്മാന്മുഖരാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ജീവിതസമരങ്ങളിൽ വിജയം �നട

ണ�മങ്കിൽപ്രാർത്ഥനകളും പൂജകളും മാത്രം �പാരാ, കഠിനമായഅദ്ധ്വാനവും �വ

ണം എന്നവർക്കറിയാമായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, മടിയന്മാ�രയും കർമ്മവിമുഖ�ര

യും �ദവന്മാർക്കിഷ്ടമല്ല.

പ്രാചീനാര്യന്മാർ സമ്പത്തിനും സന്തതിക്കും ആ�രാഗ്യത്തിനുംഐശ്വര്യത്തി

നും �വണ്ടി �വമ്പൽ �കാള്ളുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല; ശക്തിക്കും വീര്യത്തിനും

പുരുഷത്വത്തിനും ഓജസ്സിനും �വണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നവർ മാത്രവുമായി

രുന്നില്ല. സമഗ്രമായ ജീവിതത്തി�ന്റ പൂർണ്ണതയായിരുന്നു അവരു�ട ലക്ഷ്യം. പ്ര

കൃതിയു�ട നിഗൂഢതകളിൽഅവർസത്യ�ത്തഅ�ന്വഷിച്ചു. അവർ സൗന്ദര്യ�ത്ത

ആരാധിച്ചു. പരാക്രമത്തി�ന്റ പടഹധ്വനിയും വജ്രായുധത്തി�ന്റ കാഠിന്യവും കുതി

രകളു�ട കുളമ്പടിശബ്ദവു�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന നിശബ്ദതയു�ട മാധുര്യവും “കല്യാ

ണികളും സ്മയമാനസകളുമായ �യാഷക”ളു�ട കടാക്ഷവും യുവതിയു�ട സൗന്ദര്യ

�ത്ത�വല്ലുവിളിക്കുന്നഉഷസ്സി�ന്റമ�നാഹാരിതയുംസ്ത്രീപുരുഷ�പ്രമത്തി�ന്റവിശു

ദ്ധിയും മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന ശിശുവി�ന്റ പുഞ്ചിരിയും എല്ലാം ഋ�ഗ്വദകവിതകളിൽ

ഓളം �വട്ടുന്നതു കാണാം.

3 സൂക്തങ്ങളും സംഹിതകളും

ഋ�ഗ്വദം ഒരു മതഗ്രന്ഥ�മാ തത്വശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ�മാ അല്ല, കവിതകളു�ട സമാഹാര

മാണ്. പ�ക്ഷ, അവ പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യ

ബന്ധങ്ങ�ളയും സാംസ്കാരിക നിലവാര�ത്തയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരു

�ട ജീവിതരീതി എന്തായിരുന്നുഎന്നു മാത്രമല്ല, അവരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളും ചി

ന്തകളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും ഏതു തരത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു എന്നും ഋ�ഗ്വദ

ത്തിൽ നിന്ന് ഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാം.

15 ഋ�ഗ്വദം III. 53, 28.
16 തം �നാ ദ്യാവാപൃഥിവീ തന്നആപഇന്ദ്രഃ

ശൃണന്തു മര�താ ഹവം വചഃ

മാ ശു�ന ഭൂമ സൂര്യസ്യ സന്ദൃശി

ഭദ്രം ജീവ�ന്താ ജരണാമശീമഹി ഋ�ഗ്വദം X. 37, 6.
17 നഋ�തശ്രാന്തസ്യ സഖ്യായ �ദവാഃ (ഋ�ഗ്വദം IV. 33, 11.).
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പ്രാചീനാര്യന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ എഴുത്തും വായനയും

പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കവിതാമയങ്ങളായസൂക്തങ്ങളുംപ്രാർത്ഥനകളുംഉരുവിട്ടു

കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചുറപ്പിക്കുകയല്ലാ�ത മറ്റു വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ �വദങ്ങ

�ളന്നു വിളിക്കുന്നത്, ഇങ്ങ�ന തലമുറ തലമുറയായി വാക്കാൽ പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു

�പാന്നസൂക്തങ്ങളു�ടയും മന്ത്രങ്ങളു�ടയും സമാഹാരങ്ങ�ളയാണ്. ആസൂക്തങ്ങ

ളും മന്ത്രങ്ങളു�മല്ലാം ഒ�ര കവിയാൽ,അ�ല്ലങ്കിൽ ഒ�ര കാലത്ത്, രചിക്ക�പ്പട്ടവയ

ല്ല. പലരുംപലകാലഘട്ടങ്ങളിലായി രചിച്ചസൂക്തങ്ങൾപിന്നീട്സമാഹരിക്ക�പ്പ

ടുകയാണുണ്ടായത്. വിന്റർനിറ്റ്സ് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടതു�പാ�ല ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ

രചിക്ക�പ്പട്ട കാലത്തിനും പിന്നീടവ ഋ�ഗ്വദസംഹിത എന്ന�പരിൽ സമാഹരിക്ക

�പ്പട്ട കാലത്തിനുമിടയിൽ ശതാബ്ദങ്ങൾപലതും കടന്നു�പായിരിക്കണം.

ഇങ്ങ�ന �വദങ്ങൾ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തഴച്ചുവളർന്നത്. ഋഷിക�ളാ

പു�രാഹിതന്മാ�രാ ആയി കരുത�പ്പട്ട വ്യത്യസ്തകവികൾ �സ്താത്രങ്ങൾ രചിച്ചുപാ

ടാൻതുടങ്ങിയഘട്ടമാണ്ആദ്യ�ത്തത്. പലരുംപല�പ്പാഴായി രചിച്ചവയുംതലമുറ

തലമുറയായി വാക്കാൽ പ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നവയുമായ ആയിരക്കണക്കിലുള്ള

ആ �സ്താത്രങ്ങ�ള ഋ�ഗ്വദം, സാമ�വദം, യജുർ�വദം, അഥർവ�വദം എന്നിങ്ങ

�ന നാലു സംഹിതകളായി സമാഹരിച്ചതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനു

ത�ന്നനൂറ്റാണ്ടുകളു�ട ദൂരമുണ്ട്.

പത്തു മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഋ�ഗ്വദസംഹിതയിൽ ഒട്ടാ�ക

10,600 പാദങ്ങളടങ്ങിയ 1017 സൂക്തങ്ങളുണ്ട്. അ�നകം സൂക്തങ്ങൾ സമാഹരിക്ക

�പ്പടാൻ കഴിയാ�ത വിസ്മൃതിയിൽ ലയിച്ചു�പായിട്ടു�ണ്ടന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ കരുതു

ന്നു. സമാഹരിക്ക�പ്പട്ട �സ്താത്രങ്ങൾ ത�ന്ന ഒരു നൂറു �കാല്ലം�കാണ്ടു രചിക്ക

�പ്പട്ടവയാവാനാണിടയുള്ള�തന്ന് മാക്ക് �ഡാ�ണൽ പറയുന്നു. ഋ�ഗ്വദത്തി�ല

ആദ്യകാലഗീതങ്ങൾ ക്രി. മു. 1200-നും 1000-ത്തിനുമിടയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ളവ ക്രി. മു.

1000ത്തിനും 800നുമിടക്കും രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന് മാക്സ് മുള്ളർ കരുതുന്നു. ഋ�ഗ്വ

ദത്തി�ല ഏറ്റവും പഴയ ഗീതങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് 1200 �കാല്ലങ്ങൾ�ക്കങ്കിലും മുമ്പ്

രചിക്ക�പ്പട്ടവയായിരിക്കണം എന്നാണ് റാപ്സ�ന്റ അഭിപ്രായം. ബാലഗംഗാതര

തിലകനാക�ട്ട, ക്രി. മു. 4500-നു മുമ്പുത�ന്ന ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു

എന്നു വാദിക്കുന്നു. രാധാകൃഷ്ണ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങളു�ട കാ

ലം ഏ�റക്കു�റ ക്രി. മു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. ഭാഷാപരവും ചരിത്രപരവുമായ

�തളിവുകളുംസാമൂഹ്യമായ ഉള്ളടക്കവുംപരി�ശാധിച്ചാൽ രാധാകൃഷ്ണ�ന്റഅഭിപ്രാ

യത്തിനാണ് കൂടുതൽപ്രസക്തിഎന്നുസമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയി

�ലത്തുന്നതിന് മുൻപ് ത�ന്ന കു�റ �സ്താത്രങ്ങ�ളങ്കിലും രചിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം.

പ�ക്ഷ, ഭൂരിഭാഗം �സ്താത്രങ്ങളും സിന്ധുതീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്തതി

നു �ശഷമുണ്ടായവയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, മലയും

മരുഭൂമിയും താണ്ടി ഭക്ഷണവും �മച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളുമ�ന്വഷിച്ച് ഇന്ത്യയി�ലത്തിയ

പ്രാചീനാര്യന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട കഠിനശ്രമത്തിലൂ�ട തങ്ങളു�ട ഉൽപ്പാദ�നാപ

കരണങ്ങ�ളയും ജീവിതരീതി�യയുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തിയ�തങ്ങ�ന�യന്നുംഈ

നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അവരു�ട ആശയങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും വീ

ക്ഷണഗതികളിലും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലും എ�ന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്

എന്നുംഅവ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു.

18 E. G. Rapson: Ancient, India, P. 5.
19 S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. P. 37.



40 അദ്ധ്യായം 3. തത്വചിന്തയു�ട തുടക്കം

4 �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയി�ലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ

സിന്ധുഗംഗാ തീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത്

ആര്യന്മാർ രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുലങ്ങളും �ഗാത്രങ്ങളും ഗണ

ങ്ങളുമായിട്ടാണ് സംഘടിച്ചിരുന്നത്. അവർ കൂട്ടായി അദ്ധ്വാനിക്കുകയും കൂട്ടായി

ജീവിക്കുകയും �ചയ്തു. �ഗാത്രത്തി�ല എല്ലാ അംഗങ്ങളും സമന്മാരായിരുന്നു. ധനി

കദരിദ്ര�ഭദ�മാ �മലാളർ കീഴാളർ വ്യത്യാസ�മാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭരിക്കുന്നവനും

ഭരിക്ക�പ്പടുന്നവനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാഭാരതത്തി�ല ഭീഷ്മർ ഈ പ്രാചീനസാ

മൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ ഇങ്ങ�നഅനുസ്മരിക്കുന്നു:

“രാജാവും രാജ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ശിക്ഷാവിധികളും ശിക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നവരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ജനങ്ങളും ധർമ്മമനുസരിച്ച് പരസ്പരം സംരക്ഷിച്ചു”.

എന്നാൽ മാർക്സും എംഗൽസും പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രാ

ചീന�ഗാത്ര വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ക്ര�മണ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി. ഉൽപ്പാദനശക്തി

കളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായി സമുദായത്തിൽ ഒരുതരം പ്രവൃത്തി വിഭജനംആവ

ശ്യമായിത്തീർന്നു. ചിലർ പശുക്ക�ള �മച്ചുനടക്കുന്ന �ഗാപാലന്മാർ, ചിലർ കൃഷി

പ്പണിക്കാർ, ചിലർ ൈക�വലക്കാർ, ചിലർ പു�രാഹിതന്മാർ, ചിലർ കവികൾ —

ഇങ്ങ�ന ഒ�ര �ഗാത്രത്തി�ലഅംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ

�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഋ�ഗ്വദത്തി�ല ഒരുസൂക്തത്തിൽ പറയുന്നതു �നാക്കുക:

“ഞങ്ങളു�ട ചിന്തകൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. പ്രവൃത്തികളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ആശാ

രി മരം മുറിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ൈവദ്യന് �രാഗങ്ങൾ �വണം. �സാമവുമായി �ദവ

ന്മാ�രആരാധിക്കുന്നവ�രകവി �സ്നഹിക്കുന്നു,ൈക�വലക്കാരൻസ്വത്തുള്ളവ�ന

ഇഷ്ട�പ്പടുന്നു. ഉണങ്ങിയ ചുള്ളി�ക്കാമ്പുകൾ �കാണ്ടും പക്ഷികളു�ട തൂവലുകൾ

�കാണ്ടും കല്ലുകൾ �കാണ്ടും പാറക്കഷണങ്ങൾ �കാണ്ടുംആയുധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

ഞാൻ കവിയാണ്. എ�ന്റ അച്ഛൻൈവദ്യനാണ്. അമ്മ ഉരലിൽ �നല്ലുകുത്തുന്നു.

ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾ ഉള്ളവരാണ്. ഞങ്ങ�ളല്ലാവരും സ്വന്തം �താഴിലുക

�ള, ഒരു പശുവി�നഎന്ന �പാ�ല, പിന്തുടരുന്നു.

എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിച്ചു�കാണ്ടും സഹകരിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് ജീവിച്ചത്.

കഴിവുള്ളവർ കഴിവില്ലാത്തവ�രയും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ �നടാൻ കഴിഞ്ഞവർ

ഭക്ഷണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവ�രയും സഹായിച്ചു. സ്വാർത്ഥവും ദുരയും മൃഗീയതക

ളായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടത്. ഋ�ഗ്വദത്തി�ലഈസൂക്തംശ്ര�ദ്ധയമാണ്:

“മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ അനാവശ്യമായി സംഭരിച്ചു�വക്കുന്നു. ഇത് സത്യ

ത്തിൽ അവ�ന്റ മരണമാണ്. കാരണവന്മാർക്കും സഖാക്കൾക്കും �കാടുക്കാ�ത

എല്ലാം സ്വയം തിന്നുതീർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാപത്തി�ന്റഅവതാരമാണ്”.

20 നൈവ രാജ്യം ന രാജാസീ?

ന്ന ച ദ�ണ്ഡാ ന ദണ്ഡിതഃ

ധർ�മൈണവപ്രജാഃ സർവാ

രക്ഷന്തി സ്മ പരസ്പരം.

—മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം
21 ഋ�ഗ്വദം 1. 113.
22 �മാഘമന്നം വീന്ദ�തഅപ്ര�ച�താഃ

സത്യം ബ്രവീമി വധ ഇത്സതസ്യ

നാര്യമണം പുഷ്യതി �നാ സഖായം
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പ്രവൃത്തിവിഭജനം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പു�രാഗതി�യ ത്വരിത�പ്പടു

ത്തി. പ�ക്ഷ, അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉൽപ്പാദന

ശക്തികളു�ട വളർച്ചയും പ്രവൃത്തിവിഭജനവും ജനങ്ങളു�ട കൂട്ടായ ജീവിത�ത്ത

ശിഥിലീകരിക്കാനും സമൂഹത്തി�ന്റഐക്യ�ബാധ�ത്തഛിന്നഭിന്നമാക്കാനും തുട

ങ്ങി. സഭ, സമിതി തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങ�ള �യാജിപ്പിച്ചു

നിർത്താൻ കഴിയാതായി. ഐക്യം നിലനിർത്താൻ �വണ്ടിയുള്ളആഹ്വാനങ്ങൾ

ഋ�ഗ്വദസംഹിതയി�ല അവസാന ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നീടുണ്ടായ സംഹിതകളിലും

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല രൂപത്തിലും ആവർത്തിക്ക�പ്പടുന്നതുകാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്,

ഋ�ഗ്വദത്തി�ല പത്താം മണ്ഡലത്തിലുള്ളഈആഹ്വാനം �നാക്കുക:

“ഒന്നിച്ചു�പാവുക, ഒന്നിച്ചിരുന്നുസംസാരിക്കുക,

നിങ്ങളു�ട മനസ്സുക�ളല്ലാം ഒരു�പാ�ലയാവ�ട്ട;

പണ്ട് �ദവന്മാർ �യാജി�പ്പാ�ട ഹവിസ്സ് പങ്കി�ട്ടടുത്താസ്വദിച്ചതു �പാ

�ല,

�യാജിച്ചു കൂടിയാ�ലാചനകൾ നടത്തുക, നിങ്ങളു�ട സമിതി �യാജിപ്പു

ള്ളതാവ�ട്ട;

നിങ്ങളു�ട മനസ്സുകൾ ഏകീഭവിക്ക�ട്ട; നിങ്ങളു�ട ചിന്തകൾക്ക് ഐക

രൂപ്യമുണ്ടാവ�ട്ട;

�യാജിച്ചു പൂജകൾ നടത്തുക; നിങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യം ഒന്നാവ�ട്ട;

നിങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങൾക്കു �യാജിപ്പുണ്ടാവ�ട്ട;

നിങ്ങളു�ട മനസ്സ്സമാനമാവ�ട്ട,എല്ലാവരും �യാജിച്ചുസുഖമായിരിക്ക

�ട്ട!”

അവ�നവി�ട?

പ�ക്ഷ, ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തി�ല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�ള നീക്കം

�ചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. �ന�രമറിച്ച്, കൃഷിയും ൈക�ത്താഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ട

�പ്പാൾൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ഘടനയിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ

�ബാധമണ്ഡലത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കി. പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടി.

സമ്പത്തി�ന്റയും ഐശ്വര്യത്തി�ന്റയും ഉറവിടങ്ങളായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന

എണ്ണമറ്റ പ്രകൃതിൈദവങ്ങളു�ട സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു. ൈദവങ്ങളു�ണ്ടാ�യന്ന കാ

ര്യം ത�ന്ന സംശയിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും പ്രതാപശാലിയായ ഇന്ദ്ര�ന്റ

അസ്തിത്വം �പാലും �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. “പലരും പറയുന്നു, ഇന്ദ്രനി�ല്ലന്ന്. ആരാ

ണ് ഇന്ദ്ര�ന കണ്ടിട്ടുള്ളത്?” എന്ന് ഒരു ഋ�ഗ്വദകവി �ചാദിക്കുന്നു.

�കവലാ�ഘാ ഭവതി �കവലാദീ

—ഋ�ഗ്വദം ത 117 6.
23 സംഗച്ഛധ്വം സംവദധ്വം സം �വാ മനാംസി ജാനതാം

�ദവാ ഭാഗം യഥാ പൂർ�വ സംജാനാനാ ഉപാസ�ത.

സമാ�നാ മന്ത്രഃ സമിതിഃ സമാനീ സമാനം മനഃ സഹ ചിസ്ഥംഏഷാം

സമാനം മന്ത്രംഅഭിമന്ത്ര�യ വഃ സമാ�നന �വാ ഹവിഷാ ജൂ�ഹാമി

സമാനീ വആകൃതിഃ സമാനാ ഹൃദയാനി വഃ

സമാനം അസ്തു �വാ മ�നാ യഥാ വഃ സുസഹാസതി.

— (ഋ�ഗ്വദം X. 19, 2, 4.).



42 അദ്ധ്യായം 3. തത്വചിന്തയു�ട തുടക്കം

“ആരാണിന്ദ്രൻ? ആ�രങ്കിലും അവ�ന കണ്ടിട്ടു�ണ്ടാ?,

ഒരാൾ മ�റ്റാരാ�ളാടു പറയുന്നു: ഇന്ദ്രനില്ല.

പി�ന്ന നമ്മൾഏതു �ദവനാണ് ഹവിസ്സർപ്പി�ക്കണ്ടത്?”

വിശ്വാസം നഷ്ട�പ്പട്ടാൽ എല്ലാം നഷ്ട�പ്പട്ടു. അതിനാൽ എങ്ങ�ന�യങ്കിലും

വിശ്വാസം നിലനിർത്തുകയാണാവശ്യം. വിശ്വാസമില്ലാത്തവ�ര വിശ്വാസമുള്ളവ

രാക്കി മാറ്റാനുള്ളശ്രമങ്ങളും ഋ�ഗ്വദത്തിൽ കാണാം. ഒരു സൂക്തത്തിൽ ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു:

“ആ പരാക്രമി�യപ്പറ്റി ആളുകൾ �ചാദിക്കുന്നു: അവ�നവി�ട?

അവ�നപ്പറ്റി അവർ ഇങ്ങ�നയും പറയുന്നു: അവനില്ല

ശത്രുവി�ന്റ സ്വത്തി�ന, കളിക്കാരു�ട പണയ�ത്ത എന്ന�പാ�ല അവൻ �വട്ടി

ത്താഴ്ത്തുന്നു.

അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക. എ�ന്തന്നാൽ, അല്ല�യാ മനുഷ്യ�ര, അവൻ ഇന്ദ്രനാകു

ന്നു.

പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടിയ ഒരു കാലത്താണ് ഇത്തരം ഋ�ഗ്വദസൂക്ത

ങ്ങൾ രചിക്ക�പ്പട്ടത് എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു:

“�ചാദ്യം �ചയ്യുകഎന്ന മ�നാഭാവം പല�പ്പാഴും മുന്നിട്ടുനിന്നു. സ�ന്ദഹവാദം പര

ന്നുപിടിച്ചു. മുകളിലുദ്ധരിച്ച സൂക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഉദാ. ഋ ത 121; ത. 129) മനസ്സി

ലാക്കാവുന്നതു�പാ�ല, ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല ഭാരതീയൻ ത�ന്റ ൈദവങ്ങ�ളപ്പ

റ്റിയും എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണമറിയാനുള്ളസാദ്ധ്യതക�ളപ്പറ്റിയുംഅത്ഭുതംപ്ര

കടിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ,അവ�ന്റസംശയംപല�പ്പാഴുംഅംഗീകൃതങ്ങളായവിശ്വാസങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചുംത�ന്റൈദവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുമുള്ളപരിഹാസത്തി�ന്റരൂപംധരിച്ചു. അവ

�ന്റ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളായ ൈദവങ്ങളു�ട നിലനില്പു�പാലും �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

ൈദവവിശ്വാസത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ത�ന്നയുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വാ

സത്തിന് ഇളക്കം തട്ടാത്തകാലത്ത് വിശ്വാസത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ഒരുപ്രാർത്ഥന

ആരും നടത്തുകയില്ല�ല്ലാ”.

എല്ലാമായ ഒന്ന്

സ�ന്ദഹവാദത്തിൽ നിന്ന് �കവലമായ അവിശ്വാസമല്ല, പുതിയ തരത്തിലു

ള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്പ�പ്പാൾ ആരാധിക്ക�പ്പടുന്ന ഏ�ത

ങ്കിലും ഒരു ൈദവത്തിന് മ�റ്റല്ലാ ൈദവങ്ങളു�ടയും കൂട്ടായ ശക്തിയു�ണ്ടന്നും ആ

ശക്തിയാണ് എല്ലാ ൈദവങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത് എന്നും അതു�കാണ്ട്

എല്ലാ ൈദവങ്ങളും ഒന്നാ�ണന്നും വിശ്വസിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഋ�ഗ്വദത്തി�ല

ചില സൂക്തങ്ങളിൽഈ മാറിയ സങ്കല്പങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാം. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, താ�ഴ �കാടുത്തസൂക്തം �നാക്കുക:

24 കൈസ്മ �ദവായ ഹവിഷാ വി�ധമ.

— (ഋ�ഗ്വദം, II. 12, 5.; VIII. 103, 3, X. 121).
25 യം സ്മാ പൃച്ഛന്തി കുഹ �സതി �ഘാരമു�തമാഹുർൈന�ഷാഅസ്തീ�ത്യനം

�സാ അര്യഃ പുഷ്ടീർവിജ ഇവാ മിനാതി ശ്രദൈസ്മധത്തസജനാസ ഇന്ദ്രഃ

(ഋ�ഗ്വദം II. 12.)
26 S. Radhakrishnan and Moore: A Source Book in Indian Philosophy, P. 34.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ V 43

“പലയിടത്തും കത്തുന്ന അഗ്നി ഒന്നാണ്; എല്ലായിടത്തും പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യൻ

ഒന്നാണ്; ഇതി�ന�യല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഉഷസ്സ് ഒന്നാണ്. ആ ഒന്നാണ്

ഇ�തല്ലാം”.

അഗ്നിയും സൂര്യനും വരുണനും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാണ്; ഒ�ര ശക്തിയു

�ട വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. “അവർ അതി�ന ഇന്ദ്രൻ, മിത്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി

എ�ന്നാ�ക്ക വിളിക്കുന്നു. അത് ദിവ്യങ്ങളായ ചിറകുക�ളാടുകൂടിയ സൂര്യനാണ്.

കവികൾ ആ ഒന്നിന് പല �പരുകൾ നൽകി�ക്കാണ്ട് അതി�ന അഗ്നി, യമൻ,

മാതരിശ്വൻ എ�ന്നല്ലാം വിളിക്കുന്നു.

എല്ലാമായആ ഒന്ന് (ത�ദകം) എന്താണ്? “അറിവുള്ള ഋഷിക�ളാട് അറിവി

ല്ലാത്തഞാൻഅറിയാൻ�വണ്ടി �ചാദിക്കുന്നു: അജാതമായആ ഒന്ന് എന്താണ്?

പ്രകൃതിയു�ട നിഗൂഢതക�ളപ്പറ്റിയും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ളബന്ധ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാൻ �വണ്ടി പ്രാചീനാര്യന്മാർ നടത്തിയ നിരന്തരമായ

പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഋ�ഗ്വദം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ജീവിത�ത്ത പൂർണ്ണവും ആനന്ദ

മയവുമാക്കാൻ �വണ്ടി അവർ എല്ലാറ്റി�നപ്പറ്റിയും അ�ന്വഷിച്ചു. എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂ

ലകാരണമാരാഞ്ഞു. ജീവിതത്തി�ന്റയും പ്രകൃതിയു�ടയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും രഹ

സ്യങ്ങളറിയാൻ �വമ്പൽ �കാണ്ടു. ജ്ഞാനതൃഷ്ണ അവ�ര അസ്വസ്ഥരാക്കി. ഒരു

ഋ�ഗ്വദകവി ത�ന്റഅസംതൃപ്തി�യ ഇങ്ങ�നപ്രകടിപ്പിക്കുന്നു:

“ഞാ�നന്താണ്? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

മനസ്സി�ന്റ നിഗൂഢശക്തി�കാണ്ട് ഞാൻഅലഞ്ഞുതിരിയുന്നു”

മനുഷ്യൻജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �ലാകത്തിൽ ഒന്നുംത�ന്നശാശ്വത

മല്ല. അനുനിമിഷം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഈ�ലാകത്തിന്നപ്പുറത്ത് മാറ്റമില്ലാത്ത,

ശാശ്വതമായ എ�ന്തങ്കിലുമു�ണ്ടാ? പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പിന്നിലുള്ള ശക്തി�യതാണ്?

എങ്ങ�നയാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത്?

5 പ്രപ�ഞ്ചാൽപ്പത്തി

ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റഅവസാന�ത്തമണ്ഡലത്തിൽപ്രപ�ഞ്ചാൽപ്പത്തി �യക്കുറിച്ചുള്ള

ചില ധീരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരിടത്ത് ഹിരണ്യഗർഭനിൽ നി

ന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് എന്നുപറയുന്നു. ഹിരണ്യഗർഭൻ ത�ന്ന പ്രജാപതിയാ

യും സങ്കല്പിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഹിരണ്യഗർഭൻ മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരു

ന്നുള്ളൂ. ഹിരണ്യഗർഭൻ ഭൂമി�യയുംസ്വർഗ്ഗ�ത്തയുംഅതാതുസ്ഥാനങ്ങളിൽസ്ഥാ

പിച്ചു. ഹിരണ്യഗർഭനിൽ നിന്നാണ് സർവചരാചരങ്ങളും ഉണ്ടായത്. �ലാകം മുഴു

വൻഹിരണ്യഗർഭ�ന മാനിക്കുന്നു. എല്ലാൈദവങ്ങളും ഹിരണ്യഗർഭ�ന്റ കല്പനക

ളനുസരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഹിരണ്യഗർഭനു മാത്രം ഹവിസ്സർപ്പിക്കുക.

27 ഏകഏവാഗ്നിർ ബഹുധാ സമിദ്ധഏകഃ സൂ�ര്യാ വിശ്വമനുപ്രഭൂതഃ

ഏൈക�വാഷാഃ സർവമിദം വിഭാ�ത്യകം വാ ഇദം വിബഭൂവസർവ്വം. (ഋ�ഗ്വദം, VII. 58, 2.)
28 ഇന്ദ്രം മിത്രം വരുണമഗ്നിമാഹൂര�ഥാ ദിവ്യഃ സസുപർ�ണാ ഗരുത്മാൻ

ഏകം സദ്വിപ്രാ ബഹുധാ വദന്ത്യഗ്നിം യമം മാതരിശ്വാനമാഹുഃ

— (ഋ�ഗ്വദം I. 164, 64).
29 ഋ�ഗ്വദം I. 164, 6.
30 ഋ�ഗ്വദം X. 121, 110.
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ഹിരണ്യഗർഭ�ന�പ്പാ�ലയുള്ള മ�റ്റാരു പരമൈദവമാണ് വിശ്വകർമാവ്. വി

ശ്വകർമാവാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങ�ളയും ൈദവങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിച്ചത്. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും

ഉണ്ടായത് വിശ്വകർമാവിൽ നിന്നാണ്. വിശ്വകർമാവ് സർവവ്യാപിയാണ്; എല്ലാ

സുഖങ്ങളു�ടയും ഉറവിടമാണ്. അതു�കാണ്ട് വിശ്വകർമാവി�ന വന്ദിക്കുക.

മ�റ്റാരിടത്ത് എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം ൈവവിധ്യപൂർണ്ണമായ പ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റ സമഗ്രതയു�ടയും മനുഷ്യ�ന്റ കർ�മ്മാന്മുഖതയു�ടയും പ്രതീകമായ ഒരു

പരമശക്തിയായി സങ്കല്പിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് വിരാട് പുരുഷൻ. സാധാ

രണമനുഷ്യന് രണ്ടുകാലുകളും രണ്ടുകണ്ണുകളും ഒരുതലയും മാത്ര�മയുള്ളൂ. പ�ക്ഷ,

വിരാട്പുരുഷന് ആയിരം തലകളും ആയിരം കണ്ണുകളും ആയിരം കാലുകളുമുണ്ട്.

സഹസ്രശീർഷനും സഹസ്രാക്ഷനും സഹസ്രപാദനുമായ ആ �കവല മനുഷ്യൻ

പ്രപഞ്ച�ത്തക്കാൾ വലുതാണ്. �ലാകം അവ�ന്റ നാലി�ലാരു ഭാഗം മാത്രമാ

ണ്. ബാക്കിയുള്ള മുക്കാൽ ഭാഗം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. നിലനിൽക്കുന്ന�തല്ലാം ആ

വിരാട്പുരുഷൻ മാത്രമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്തായിരുന്നു�വാ എന്താ

കാൻ �പാകുന്നു�വാ എല്ലാം വിരാട്പുരുഷനല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. അന്നം�കാണ്ട്

അവൻ വളർന്നുവളർന്ന് അമൃതത്വം പ്രാപിക്കുന്നു.

�ദവന്മാർ ആ വിരാട്പുരുഷ�ന യജ്ഞകർമ്മത്തി�ന്റ ഉപാധിയാക്കി. അതി

�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും സർവചരാചരങ്ങളും മനുഷ്യസമുദായ

ത്തി�ല വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാം പരിണമിച്ചുണ്ടായത്. വിരാട്പുരുഷ�ന്റ

കണ്ണുകളിൽനിന്ന്സൂര്യനുണ്ടായി. മനസ്സിൽനിന്ന് ചന്ദ്രൻ; വായിൽനിന്ന് ഇന്ദ്രനും

അഗ്നിയും; പ്രാണനിൽ നിന്ന് വായു; നാഭിയിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷം; പാദങ്ങളിൽ

നിന്ന് ഭൂമി; �ചവിയിൽ നിന്ന് ദിക്കുകൾ—ഇങ്ങ�നഎല്ലാം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടു.

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ല വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളു�ട മൂലകാരണവും വിരാട്പുരു

ഷനിൽ അർപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിരാട്പുരുഷ�ന്റ വായിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും

ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്ക്ഷത്രിയനും തുടകളിൽ നിന്ന് ൈവശ്യനും പാദങ്ങളിൽ നിന്ന്

ശൂദ്രനുംആവിർഭവിച്ചു.

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പരിണാമപ്രക്രിയ�യപ്പറ്റിയുള്ളഈ മ�നാഹരമായ സങ്കല്പ

ത്തിൽഒരുപന്തി�കടുണ്ട്. വിരാട്പുരുഷനിൽനിന്നാണ്എല്ലാം ഉണ്ടായത്എന്നും

ആരംഭത്തിൽ വിരാട്പുരുഷനല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുംപറയുന്നു.

പ�ക്ഷ, അ�ത സമയത്തുത�ന്ന, �ദവന്മാർ ആ വിരാട്പുരുഷ�ന ഉപാധിയാക്കി

യജ്ഞം �ചയ്ത�പ്പാളാണ് സൃഷ്ടിപരിണാമങ്ങളുണ്ടായത് എന്നുംപറയുന്നു. ആരംഭ

ത്തിൽ വിരാട്പുരുഷൻ മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ �ദവന്മാർ എവി�ടനി

ന്നു വന്നു?

�ദവന്മാരു�ട ഇട�പടൽ കൂടാ�തത�ന്ന ഭൂമി, �വള്ളം, അഗ്നി, വായു, ആകാ

ശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളു�ട നീണ്ടകാല�ത്ത പരിണാമക്രമത്തിലൂ�ടയാണ് ൈവ

വിധ്യപൂർണ്ണമായ പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിച്ചത് എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന സൂക്തങ്ങളും

31 ടി X. 81, 82.
32 പുരുഷഏ�വദം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം

ഉതാമൃതത്വ�സ്യശാ�നാ യദ�ന്നനാതി�രാഹതി.

— (ഋ�ഗ്വദം X. 90, 2)
33 ബ്രാഹ്മ�ണാസ്യ മുഖമാസീദ് ബാഹു രാജന്യഃ കൃതഃ

ഊരു തദസ്യ യൈദ്വശ്യഃ പദ്ഭ്യാം ശൂ�ദ്രാ അജായത.

— (ഋ�ഗ്വദം, X. 90, 2.)
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ഋ�ഗ്വദത്തിൽ ത�ന്നയുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല, അനാ

ദിയായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. അവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന ഘട

കങ്ങൾ. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, “മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന

സമസ്തവസ്തുക്കളു�ടയും മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ അവർ

(പ്രാചീനാര്യന്മാർ) പുരാതനഗ്രീക്കുകാ�ര�പ്പാ�ല, �വള്ളം, വായു തുടങ്ങിയ മൂല

ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് ൈവവിധ്യപൂർണ്ണമായ �ലാകം ആവിർഭവിച്ചത് എന്നു

സങ്കല്പിച്ചു”.

6 സൃഷ്ടിഗീതം

ഋ�ഗ്വദത്തി�ല പത്താം മണ്ഡലത്തിലുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ സൃഷ്ടിഗീതം പ്രാചീനാ

ര്യന്മാരു�ട ധീരവും അദമ്യവുമായ സത്യാ�ന്വഷണതൃഷ്ണയു�ട മകു�ടാദാഹരണമാ

ണ്. ആരംഭത്തിൽ അപാരവും അപരി�മയവും അനന്തവും അവ്യക്തവുമായ ഒരു

സ്ഥിതിവി�ശഷം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇല്ലായ്മയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാ

ത്ര�മ ഉണ്മ�യ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അതു�പാ�ല ഇല്ലായ്മ�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദി

ക്കണ�മങ്കിൽ ഉണ്മ �വണം. സത്തി�ല്ലങ്കിൽ അസത്തുമില്ല ആദിയും അന്തവുമി

ല്ല. സ്ഥലകാലങ്ങളില്ല. രാവും പകലുമില്ല. അനശ്വരമായ ആ ഒന്നുമാത്രം. ‘ത�ദ

കം’, ആ ഒന്ന് മ�റ്റാന്നി�ന്റയും സഹായമില്ലാ�ത സ്വന്തം ശക്തി�കാണ്ട് സ്ഥിതി

�ചയ്തു. ശ്വാ�സാച്ഛ ്വാസം കൂടാ�ത ശ്വസിച്ചു. അതല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമില്ല. അതു�കാ

ണ്ട് അത്, ഇത് എന്ന വ്യത്യാസമില്ല. ആ ഒന്ന് അ�നകമായി പരിണമിച്ചത് പു

റ�മ നിന്നുള്ള ഏ�തങ്കിലും ശക്തിയു�ട പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടല്ല. ഒന്ന്

അ�നകമാവുക�യന്നത് ആ ഒന്നി�ന്റ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ്. ചലനവും മാ

റ്റവും അപാരമായ ആസ്ഥിതിവി�ശഷത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാണ്. സൃഷ്ടി

യുംസൃഷ്ടികർത്താവുമില്ല. ൈദവങ്ങളു�ട യാ�താരാവശ്യവുമില്ല. ആരംഭത്തിൽയാ

�താരു ൈദവവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാമരൂപങ്ങ�ളാടും ൈവവിധ്യങ്ങ�ളാടും കൂടിയ

പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിച്ചതിനു �ശഷമാണ് ൈദവങ്ങളുണ്ടായത്. അ�പ്പാൾ ഭൂമിയും

സ്ഥാവരജംഗമരൂപങ്ങളിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും പരിണമിച്ചുണ്ടായത് ഏതുവി

ധത്തിലാണ്? ആർക്കറിയാം?

ഭാരതീയതത്വചിന്തയു�ട വളർച്ചയി�ല ഒരു സുപ്രധാനഘട്ട�ത്തക്കുറിക്കുന്ന

സൂക്തമാണിത്:

“അന്ന് അസത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, സത്തുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; വായുവുണ്ടായിരുന്നില്ല,

അതിനപ്പുറത്ത് ആകാശവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; ഒളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന�തന്താണ്?

എവി�ട? സംരക്ഷണത്തിൽ? അഗാധവും ഘനഗംഭീരവുമായ ജലപ്പരപ്പുണ്ടാ

യിരുന്നു�വാ? മൃത്യുവുണ്ടായിരുന്നില്ല, അമരത്വവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; രാപ്പകലുകളു�ട

യാ�താരു ചിഹ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകമായഅത് (ത�ദകം) സ്വയംആന്തരിക

ശക്തി�കാണ്ട് വായുവില്ലാ�ത ശ്വാസം കഴിച്ചു”.

അതല്ലാ�തഅതിനപ്പുറത്ത്യാ�താന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല;അന്ധകാരത്താൽആവൃ

തമായ അന്ധകാരം. �വർതിരിക്കാനുള്ളഅടയാളങ്ങ�ളാന്നുമില്ലാത്തഅത് ജല

മയമായിരുന്നു; അതി�ന്റ ഉപപത്തി അമൂർത്തമായ ശൂന്യതയാൽആവൃതമായിരു

ന്നു; സ്വന്തം മഹിമ�കാണ്ടും തപം �കാണ്ടും സത്തായിത്തീർന്നു. ആ ഏകത്തിൽ
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ആദ്യം കാമം പ്ര�വശിച്ചു; പി�ന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് സർവപ്രഥമമായി ബീജം ഉൽപ്പ

ന്നമായി.

ഋഷികൾഹൃദയപരി�ശാധനയിലൂ�ടബുദ്ധിപൂർവംആ�ലാചിച്ച്അസത്തിൽ

സത്ത് ക�ണ്ടത്തി.

അവരു�ട രശ്മികൾ അന്ധകാര�ത്ത �ഭദിച്ചു�കാണ്ട് �വളിച്ചം പരത്തി.

പ�ക്ഷ, ഏകമായ അത് മുകളിലായിരുന്നു�വാ അ�താ താ�ഴ�യാ? അവി�ട

സർഗ്ഗശക്തിയായിരുന്നു�വാ? ബീജധാരിയായിരുന്നു�വാ? അതിനു മഹിമകളു

ണ്ടായിരുന്നു�വാ? അതു പിന്നിലായിരുന്നു�വാ? അ�താ മുമ്പി�ലാ?

ആരാണ് അസന്ദിഗ്ധമായി അറിയുന്നവൻ?

മൂലകാരണ�മ�ന്തന്നുംസൃഷ്ടിയു�ട ഉറവിട�മ�തന്നുംആർപ്രഖ്യാപിക്കും? �ദ

വഗണങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കു�ശഷമുണ്ടായവയാണ്.

അ�പ്പാൾഅത് എങ്ങ�നആവിർഭവിച്ചു എന്ന്ആർക്കറിയാം?

അതി�നആർസൃഷ്ടിച്ചു? അ�ല്ലങ്കിൽആർസൃഷ്ടിച്ചില്ല? ആകാശത്തിൽസ്ഥി

തി�ചയ്യുന്നഅതിനു മാത്രമറിയാം. ഒരുപ�ക്ഷ, അതിനുമറിയില്ല.

മ�നാഹരമായ ഈ സൂക്ത�ത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് �ഡാക്ടർ കുഞ്ഞൻ

രാജഎഴുതുകയാണ്:

“ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരാത്മാവി�ന്റ യാ�താരുസൂ

ചനയും ഇവി�ട കാണുന്നില്ല. നാം കാണുന്നത് അനന്തത മാത്രമാണ്. ആ അന

ന്തതഐഹികജഗത്തി�ല ഭൗതികവസ്തുക്കളായും ക്രിയാശക്തികളായും രൂപ�പ്പ

ടുന്നു. ജീവശക്തി ഒരു �കവലയാഥാർത്ഥ്യ�മന്ന നിലയ്ക്ക് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

നിരീശ്വരവാദം ഇവി�ട പ്രകടമാണ്. സാംഖ്യദർശനത്തി�ല നിരീശ്വരവാദമാണി

ത്. �ലാകത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ ഒരു സ്രഷ്ടാവില്ല. ഏ�താ അനന്തതയ്ക്കുള്ളിൽ

നിന്നാണ് ജീവപരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്. ആ അനന്തതയിൽ ജീവ�ന്റ ശക്തി

കൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മാറ്റങ്ങ�ളാടും ചലനങ്ങ�ളാടും കൂടിയ �ലാകപരിണാമപ്ര

ക്രിയഅന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി വിഭജനവും വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും

ഋ�ഗ്വദസംഹിതക്ക് �ശഷമാണ് മറ്റു സംഹിതകളുണ്ടായത്. യാഗാദികർമ്മ

ങ്ങളിൽഉപ�യാഗിക്കാൻപറ്റിയഋ�ഗ്വദമന്ത്രങ്ങൾതിര�ഞ്ഞടുത്തുസമാഹരിച്ചതാ

35 നാസദാസീ�ന്നാ സദാസീത്തദാനീം നാസീദ്ര�ജാ �നാ �വ്യാമാ പ�രാ യത്

കീമാവരീവഃ കുഹ കസ്യ ശർമ്മന്നംഭഃ കിമാസീദ്ഗഹനം ഗഭീരം

ന മൃത്യുരാസീദമൃതം ന തർഹിന രാത്ര്യാ അഹ്നആസിത് പ്ര�കതഃ

അനീദവാതം സ്വധയാ ത�ദകം തസ്മാദ്ധാന്യന്ന പരഃ കിം ചനാസ

തമആസീത്തമസാ ഗുള്ഹമ�ഗ്രഽപ്ര�കതം സലിലം സർവമാ ഇദം

തുച്ഛ�യനാ ഭ്വപിഹിതം യദാസീത്തപസസ്തടഹിനാജായൈതകം

കാമസ്തദ�ഗ്രസമവർതതാധി മന�സാ �രതഃ പ്രഥമം യദാസീത്

സ�താ ബന്ധുമസതി നിരവിന്ദൻഹൃദി പ്രതീഷ്യാ കവ�യാ മനീഷാ

തിരശ്ചീ�നാ വിത�താ രശ്മി�രഷാമധഃ സ്വിദാസീദുപരി സ്വിദാസീത്.

�ര�താധാആസന്മഹിമാനആസൻത്സ്വധാ അവസ്താത് പ്രയതിഃ പരസ്താത്

�കാ അദ്ധാ �വദ ക ഇഹപ്ര�വാചത്കുതആജാതാ കുത ഇയം വിസൃഷ്ടിഃ

അർവാ�ഗ്ദവാ അസ്യ വിസർജ�നനാഥാ �കാ �വദ യതആബഭുവ

ഇയം വിസൃഷ്ടിർയതആബഭുവ യദി വാ ദ�ധ യദി വാ ന

�യാ അസ്യാധ്യക്ഷഃ പര�മ �വ്യാമൻ �ത്സാഅംഗ �വദ യദി വാ ന �വദ

— (ഋ�ഗ്വദം 10, 129)
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ണ് സാമ�വദസംഹിത. അതു�പാ�ല യജുർ�വദസംഹിത യാഗച്ചടങ്ങുകൾക്കിട

യിലുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളു�ട സമാഹാരമാണ്. ഉപാ

സനാ �സ്താത്രങ്ങൾക്കുപുറ�മആഭിചാരമന്ത്രങ്ങൾ, വശീകരണ മന്ത്രങ്ങൾമുതലാ

യവയും മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുക�ളപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളും മറ്റുമടങ്ങിയഅഥർവ�വദം

ഏറ്റവും ഒടുവില�ത്ത സംഹിതയാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദ

ത്തി�ന്റഅവസാനത്തി�ലാ ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റആരംഭത്തി�ലാ രചിക്ക

�പ്പട്ടതാവാനാണിടയുള്ളത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

മന്ത്രവാദത്തി�ന്റ സ്വാധീനം അഥർവ�വദത്തിൽ പ്രകടമാണ്. ശത്രുക്ക�ള

നശിപ്പിക്കാൻ, കൃഷി നന്നാക്കാൻ, വന്ധ്യത്വം മാറ്റാൻ, എന്തിന്, തലമുടി വർ

ദ്ധിപ്പിക്കാൻ �പാലും പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകളു�ട വിശദാംശങ്ങളും

അതിൽ കാണാം. അനാര്യന്മാരായ ആദിവാസികളു�ട പ്രാകൃതങ്ങളായ ആചാര

വിശ്വാസങ്ങളും പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട ൈവദികപാരമ്പര്യങ്ങളും കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായ

ഒരു സവി�ശഷസമ്പ്രദായം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചതി�ന്റ ഫല

മാണി�തന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കീത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ അഥർവ�വദത്തി�ല യജ്ഞകാണ്ഡം പഴയ മന്ത്രവാദത്തി�ന്റ

ഒരു പുതിയ രൂപം മാത്രമാണ്.

സംഹിതകൾക്കു �ശഷം രചിക്ക�പ്പട്ട ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ൈവദികസാഹിത്യ

ത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട രണ്ടാം ഘട്ട�ത്ത കുറിക്കുന്നു. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളു�ട വിശദാം

ശ�ത്തപ്പറ്റിയും ജനങ്ങളനുഷ്ഠി�ക്കണ്ട �പരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങ�ള പറ്റിയും യജ്ഞങ്ങളു�ട

ആന്തരാർത്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയും എല്ലാം അവ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രവാ

ദച്ചടങ്ങുകൾക്കും യജ്ഞങ്ങൾക്കും വിപുലമായ പ്രചാരം ലഭിച്ചത് ബ്രാഹ്മണങ്ങ

ളു�ട കാലത്താണ്. മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകളും യജ്ഞങ്ങളും വഴിയായി ലൗകിക ജീ

വിത�ത്തയാ�ക നിയന്ത്രിക്കാനും അങ്ങ�ന ൈദവങ്ങളു�ട ഇട�പടൽ കൂടാ�ത

ത�ന്ന ആശിച്ച കാര്യങ്ങൾ �നടാനും കഴിയു�മന്ന വിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ച ഒരു

കാലമായിരുന്നുഅത്. പു�രാഹിതന്മാരു�ടപ്രാബല്യം മു�മ്പന്ന�ത്തക്കാളുമധികം

വർദ്ധിച്ചതും അക്കാലത്താണ്.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റ കാലം മുതൽക്കു ത�ന്ന നിലനിന്നു �പാ

ന്നിട്ടു�ണ്ടന്നും അതു�കാണ്ട് അത് സനാതനവും ശാശ്വതവുമാ�ണന്നും മറ്റും ചില

പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യത്യസ്തജാതികൾ ഒ�ര

വിരാട്പുരുഷ�ന്റവിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാ�ണന്നുംഅതു�കാണ്ട്

സമുദായത്തി�ല �മലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങളുംസ്ഥാനത്തിലും പദവിയിലുമുള്ള

വ്യത്യാസങ്ങളും അയിത്തം തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാ

�ണന്നും സ്വാമി ഭാരതീകൃഷ്ണതീർത്ഥൻ ഋ�ഗ്വദത്തി�ല പുരുഷസൂക്ത�ത്ത ഉദ്ധരി

ച്ചു�കാണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ�പാ�ല, പു

രുഷസൂക്തത്തിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യപ്പറ്റിയല്ല പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ,

ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ

�യയല്ല, പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തി�ന്റ പ്രാരംഭ�ത്തയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റ സമഗ്രമായ ചിത്രീകരണത്തി�ന്റ ഭാഗ�മന്ന നിലക്കാണ് സമുദായത്തി

�ല പ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങളു�ട ആവിർഭാവ�ത്തപ്പറ്റി പറയുന്നത്. വിരാട്പുരുഷ�ന്റ

വായിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശൂദ്രനുംആവിർഭവിച്ചു എന്നുപറ

യുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം ശൂദ്രന്മാർ ഒരു മർദ്ദിതവർഗ്ഗമായി രൂപം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു
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എന്നല്ല. വിരാട്പുരുഷ�ന്റ വായിൽ നിന്ന് അഗ്നിയും പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും

ഉണ്ടായി എന്ന് അ�ത സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ഭൂമി അഗ്നിയു�ട അടിമ

യാ�ണന്നും ഭൂമി�യ എങ്ങാനും �താട്ടു�പായാൽ അഗ്നി ശുദ്ധംമാറു�മന്നുമാ�ണാ

ഇതി�ന്റഅർത്ഥം?

ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റ കാലത്ത് പ്രവൃത്തിവിഭജനംആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞി�ട്ടയുണ്ടാ

യിരുന്നുള്ളു. ഒ�ര കുടുംബത്തി�ല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽത്ത�ന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

പ്രവൃത്തികളി�ലർ�പ്പട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ

�മലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങളായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളാ

യി �ചരിതിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തിവിഭജനംഎ�ന്നന്നുംപ്രവൃത്തിവിഭജനം മാത്രമായി നിലനിന്നുഎന്ന

ല്ല ഇതി�ന്റ അർത്ഥം. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾൈകമാ

റ്റം �ചയ്യ�പ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ ആര്യന്മാരു�ട �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട

അടിത്തറ തകർന്നു. സ്വത്തുക്കളു�ട വിതരണത്തിൽ മാറ്റം വന്നതാണ് മുഖ്യമായ

കാരണം. ചിലർ കൂടുതൽ സ്വത്തുള്ളവർ, ചിലർ സ്വത്തില്ലാത്തവർ. സ്വത്തില്ലാ

ത്തവർക്ക് സ്വത്തുള്ളവ�ര ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുക�യ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്നുവന്നു.

സ്വത്തുള്ളവർക്ക് സ്വത്തില്ലാത്തവരു�ട അദ്ധ്വാനഫലമനുഭവിച്ചു�കാണ്ട് പൗ�രാ

ഹിത്യവൃത്തിയി�ലാ ബൗദ്ധികപ്രവർത്തനങ്ങളി�ലാ ഏർ�പ്പടാൻ സൗകര്യം ലഭി

ച്ചു. പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ,

ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ അസമത്വങ്ങൾ പരന്നുപി

ടിക്കുകയും അങ്ങ�ന വർണ്ണവ്യവസ്ഥഅടിയുറക്കുകയും �ചയ്തത് ഈ സാഹചര്യ

ത്തിലാണ്.

7 പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

പു�രാഹിത വൃത്തിയി�ലർ�പ്പട്ട ബ്രാഹ്മണർ മതചടങ്ങുകളു�ട �മൽ�നാട്ടം വഹി

ച്ചു. മന്ത്രകർമ്മാദികളിൽ അവർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു. �വദമന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി

ഉച്ചരിക്കാനും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. �വദമന്ത്രങ്ങളു�ട അർത്ഥം വിവരിക്കാനു

ള്ളഅവകാശം അവരു�ട കുത്തകയായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് അവർക്ക് സമുദായ

ത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായസ്ഥാനം ലഭിച്ചു. അവരു�ട സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിച്ചു.

ഭരണകാര്യങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ട ക്ഷത്രിയർക്കു�പാലും പു�രാഹിതന്മാ�ര ആശ്രയി�ക്ക

ണ്ടിവന്നു. ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരു�ടഅനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും ഭരണത്തി�ന്റ

പാവനത്വത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കുംആവശ്യമായിരുന്നു.

പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട പ്രകൃത്യാരാധന വള�ര ലളിതമായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനക

ളു�ടയും യാഗാദികർമ്മങ്ങളു�ടയും ആദ്യകാല�ത്ത ലക്ഷ്യം �മാക്ഷമായിരുന്നില്ല;

ഐഹികജീവിതത്തി�ല സുഖവും �ക്ഷമവുമായിരുന്നു; സന്താനങ്ങളു�ടയും കന്നു

കാലികളു�ടയും മറ്റുസ്വത്തുക്കളു�ടയുംഅഭിവൃദ്ധിയുംശത്രുക്ക�ളഎതിർത്തു�താൽ

പ്പിക്കാനുള്ളശക്തിസംഭരിക്കലുമായിരുന്നു. പു�രാഹിതന്മാർഎന്ന ഒരുപ്ര�ത്യക

വിഭാഗം ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സമ്പത്തിനും ആയുരാ�രാഗ്യസമൃദ്ധി

ക്കും �വണ്ടി ജനങ്ങൾ കൂട്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂട്ടായി യാഗകർമ്മങ്ങൾ

നടത്തുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. പ്രകൃതിപൂജക്കും പ്രകൃതിൈദവങ്ങ�ള വാഴ്ത്തുന്ന ഗീ

തങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ക്രമത്തിൽ യജ്ഞങ്ങളു�ട പങ്കുവർദ്ധിച്ചു. കാ

ലാവസ്ഥപ്രവചിക്കൽ, നഷ്ടം പറയൽ, അതിവൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അനാവൃഷ്ടിയിൽ
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നിന്നും രക്ഷ�പടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ചടങ്ങുകളും, വിളവർദ്ധനവിനു �വണ്ടിയു

ള്ള ബലികർമ്മങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം �നടാൻ �വണ്ടിയുള്ള യാഗങ്ങൾ —

ഇവ�യല്ലാം മതത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നു. നിശ്ചിതങ്ങളായ ചി

ട്ടകളും മുറകളുമനുസരിച്ച് �തറ്റാത്ത മ�ന്ത്രാച്ചാരണങ്ങ�ളാടുകൂടി യജ്ഞം നടത്തി

യാൽ ഇഷ്ടഫലസിദ്ധിയുണ്ടാവു�മന്ന വിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ചു. യജ്ഞങ്ങളു�ട

�മൽ�നാട്ടം നടത്തുകയും മന്ത്രങ്ങൾ കൃത്യമായും ശരിയായും ഉച്ചരിക്കുന്നതിനു�വ

ണ്ടിയുള്ള നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ നൽകുകയും �ചയ്തു�പാന്ന ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ

കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രബലന്മാരായിത്തീർന്നു. യജ്ഞങ്ങളു�ട �മൽ�നാട്ടം വഹി

ക്കുന്ന പു�രാഹിതന്മാർക്ക് ദാനങ്ങളു�ടയും ദക്ഷിണകളു�ടയും വഴിപാടുകളു�ടയും

രൂപത്തിൽ ധാരാളം സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ�ന ആത്മീയ

മായി മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും അവർ സമുദായത്തി�ന്റ �മൽ

ആധിപത്യം �നടി. ചുരുക്കത്തിൽ, ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ ഇഹ�ലാകത്തി

�ല കാണ�പ്പടുന്ന ൈദവങ്ങളായി മാറി. ശതപഥ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പായുന്നതു

�നാക്കുക:

“യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുതരം ൈദവങ്ങളുണ്ട്. ൈദവങ്ങൾ തീർച്ചയായും ൈദവ

ങ്ങൾ ത�ന്ന. പുണ്യമന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മ

ണരാവ�ട്ട, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ൈദവങ്ങളാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ രണ്ടുതരമുണ്ട്.

അഗ്നിയിൽ �ഹാമിക്കുന്നവ ആദ്യംപറഞ്ഞ ൈദവങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ളവയാണ്.

ബ്രാഹ്മണർക്കു നൽകുന്ന ദാനദക്ഷിണകളാക�ട്ട, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ൈദവ

ങ്ങൾക്കു�വണ്ടി നടത്തുന്നയജ്ഞങ്ങളാണ്”.

8 വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ടആരംഭം

ബ്രാഹ്മണങ്ങളു�ട കാല�ത്ത മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരുസാമൂഹ്യ

പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ടായി. സാമൂഹ്യശക്തികളു�ടപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും വർണ്ണവ്യ

ത്യാസങ്ങളു�ട ആവിർഭാവത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനകാരണ�മ�ന്തന്നു മനസ്സിലാ

ക്കാൻകഴിയാത്തഭൂരിപക്ഷക്കാരായസാധാരണജനങ്ങ�ളഅനുസരണശീലരാ

ക്കി നിലനിർത്താൻഅവസഹായിച്ചു. എ�ന്തന്നാൽ, പൗ�രാഹിത്യത്തിലുള്ള വി

ശ്വാസം വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളു�ടയും �മലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങളു�ടയും അംഗീ

കരണമായിരുന്നു.

വിധിപ്രകാരമുള്ളയജ്ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണ�ച്ചലവ് �വണ്ടിവന്നിരുന്നതു

�കാണ്ട് അവ നടത്താൻ രാജാക്കന്മാർക്കും സമുദായത്തി�ല �മൽത്തട്ടിലുള്ള മറ്റു

സമ്പന്നന്മാർക്കും മാത്ര�മ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങ

ളാക�ട്ട, പണ�ച്ചലവു കുറഞ്ഞ പൂജാവിധികളും മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകളും �കാണ്ടു തൃ

പ്തി�പ്പട്ടു. എങ്കിലും പൗ�രാഹിത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങളു�ട �പാതുവിശ്വാ

സമായിരുന്നു.

പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട പ്രകൃതിപൂജയും ലളിതങ്ങളായ യാഗച്ചടങ്ങുകളും �ഗാത്ര

വ്യവസ്ഥയു�ടഐക്യ�ത്തനിലനിർത്താനാണ്സഹായിച്ചത്. പൗ�രാഹിത്യത്തി

�ന്റആധിപത്യത്തിലുള്ളപുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും യജ്ഞകർമ്മാദികളുമാക�ട്ട, വർ

ണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ സാമൂഹ്യഘടനയു�ട ഐക്യം

നിലനിർത്താനുള്ള ഉപാധികളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് ക്രി. മു. ഒന്നാം സഹ

സ്രാബ്ദത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട ലളിതമായ ൈവദികമതത്തി
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�ന്റസ്ഥാനത്ത് വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾക്കുദിവ്യത്വം കല്പിച്ചു�കാടുത്തസങ്കീർണ്ണമായ

ബ്രാഹ്മണമതം ഉയർന്നുവന്നത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട ആത്മീയാടിത്തറയായിരു

ന്നുഅത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥശക്തി�പ്പടു�ന്താറും ബ്രാഹ്മണമതവും ശക്തി�പ്പട്ടു.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രഹ്മണർ മാത്രമല്ല ക്ഷത്രിയരും ശക്തി�പ്പട്ടു. രക്ത

ബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഴയ �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്

വ്യത്യസ്തരാജാക്കന്മാരു�ട കീഴിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

മഗധ, �കാസലം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി �ചറിയ �ചറിയ രാജ്യങ്ങൾരൂപം പ്രാപിച്ച

ത്ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്. രാജാക്കന്മാർക്ക്തങ്ങളു�ടആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ

പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റസഹായംആവശ്യമായിരുന്നു.

കൃഷിയും ൈക�ത്താഴിലുകളും ൈക�വലകളും മറ്റും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടതും ഈ

കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട ൈകമാറ്റം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവ

ശ്യമായിത്തീർന്നു. രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള കച്ചവടം

അഭിവൃദ്ധി�പ്പടാൻതുടങ്ങി. അ�താ�ടൈവശ്യന്മാരു�ടപ്രാധാന്യവും വർദ്ധിച്ചു. ശൂ

ദ്രരാക�ട്ട, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, ൈവശ്യർ എന്നീ മൂന്നു വർണ്ണക്കാരു�ട ദാസ

ന്മാരായിട്ടാണ് ജീവിതം നയിച്ചത്.

ഈ വർണ്ണവിഭജനം ആരംഭത്തിൽ സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യ ത്വരിത�പ്പടുത്തു

കയാണ് �ചയ്തത്. കൃഷിയും കച്ചവടവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. കലയും സാഹിത്യവും

തത്വചിന്തയും �ജ്യാതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളും ജനങ്ങളു�ട മാനസിക നില

വാര�ത്ത ഉയർത്തി.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് �വദങ്ങളു�ട അവസാനഭാഗങ്ങ�ളന്നു

കരുത�പ്പടുന്ന ആരണ്യകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും രചിക്ക�പ്പട്ടത്. ബ്രാഹ്മണ

ങ്ങളു�ട അനുബന്ധങ്ങളാണ് ആരണ്യകങ്ങൾ. ൈവദികവിധികളു�ടയും ൈവദി

കാചാരങ്ങളു�ടയും യജ്ഞങ്ങളു�ടയും ഗൂഢാർത്ഥങ്ങ�ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു

�യാജിച്ച വിധത്തിൽഅവ വിശദീകരിക്കുന്നു.

�വദങ്ങളു�ട അവസാനഭാഗങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക�ള

�വദാന്തംഎന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അവ ഭാരതീയതത്വചിന്തയു�ട വളർച്ചയി�ല ഒരു

പുതിയഘട്ട�ത്തകുറിക്കുന്നു.



4
ഉപനിഷത്തുകൾ

രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �ഗാത്രസംഘടനയു�ട തകർച്ചയും �മലാളർ–

കീഴാളർബന്ധങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ടആവിർഭാവവും

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാ�ക വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുളവാക്കി. ഒരുഭാഗത്ത് കൃ

ഷിയും ൈക�ത്താഴിലും ൈക�വലകളും �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകളും മറ്റും അഭിവൃദ്ധി

�പ്പടുകയും ഭൗതികസുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്തു. മറുഭാഗത്ത്, സാമ്പ

ത്തികവുംസാമൂഹ്യവുമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ �ഗാത്രസമൂഹത്തി�ലഐക്യ�ത്തയും

സമത്വ�ത്തയും സൗഹാർദ്ദ�ത്തയും ഛിന്നഭിന്നമാക്കി. കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൽ

നിന്നു ലഭിച്ചിരുന്ന സംരക്ഷണ�ബാധത്തി�ന്റ അടിത്തറ തകർന്നു. വ്യക്തിയും

സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള വിടവു വർദ്ധിച്ചു. ബാഹ്യപ്രകൃതി�യാടും സമൂഹ�ത്താടുമുള്ള

മനുഷ്യ�ന്റബന്ധങ്ങൾക്കുമാറ്റംസംഭവിച്ചു. സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളുംസാമൂഹ്യാചാ

രങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റആന്തരികമായആവശ്യങ്ങൾക്കുനിരക്കാത്തവയായിത്തീർന്നു.

പ്രകൃതിപൂജയു�ടയും അകൃത്രിമങ്ങളും ലളിതങ്ങളുമായ ചടങ്ങുകളു�ടയും അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള ൈവദികമതം പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട �ഗാത്രസംഘടനയു�ട �ക

ട്ടുറപ്പു നിലനിർത്താൻ സഹായകരമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, �ഗാത്രസംഘടനയു�ട

അടിത്തറ തകർന്ന�പ്പാൾ ൈവദികമതത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു. പുതിയ

സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളു�ട ആത്മീയാവശ്യങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ അതിനു

സാധിക്കാതായി. �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട ഐക്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ച

മതച്ചടങ്ങുകളു�ട സ്ഥാനത്ത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യ നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ പുതിയ

മതച്ചടങ്ങുകൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. പഴയ മൂല്യങ്ങൾ തകർന്നു. അവയു�ട

സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ �വണ�മന്നായി. പഴയതിനും പുതിയതിനുമിടയിലു

ള്ള വിടവ് ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ സംഘട്ടനങ്ങൾക്കു വഴി�തളിച്ചു. ഇത്ത

രം ഇടക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ത�ന്റ ജീവിതത്തിനു വല്ല അർത്ഥവുമു�ണ്ടാ

എന്നും, താനും ത�ന്റ ആന്തരികപ്രകൃതിക്കിണങ്ങാത്ത ബാഹ്യപ്രകൃതിയും തമ്മി

ലുള്ള ബന്ധ�മന്താ�ണന്നും, പ്രപഞ്ചത്തിൽ തനിക്കുള്ളസ്ഥാന�മ�ന്തന്നും മറ്റും

ചിന്തിച്ചു�പാവുകസ്വാഭാവികമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റആന്തരികസത്ത�യയും സാമൂഹ്യ

സാഹചര്യങ്ങ�ളയും �പാരുത്ത�പ്പടുത്താൻ കഴിയു�മാ? മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും

തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയും അൈനക്യവും അനിവാര്യമാ�ണാ? മനുഷ്യരാശിയു�ട

ഐക്യവും സാ�ഹാദര്യവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയു�മാ? അനുനിമിഷം മാറി

മറിഞ്ഞു �കാണ്ടിരിക്കുന്നഐഹിക ജീവിതത്തി�ന്റ പിന്നിൽ സ്ഥിരവും ശാശ്വത
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വുമായ എ�ന്തങ്കിലുമു�ണ്ടാ? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുസമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ

�വണ്ടി നടത്തിയ അ�ന്വഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകളി�ല തത്വചിന്ത

കൾആവിർഭവിച്ചത്.

1 ജ്ഞാനവും കർമ്മവും

ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ പൗ�രാഹിത്യത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ഉപനിഷത്തുകളിലാ

ക�ട്ട,ബ്രാഹ്മണരു�ട�യന്ന�പാ�ലത�ന്നക്ഷത്രിയരു�ടയുംസ്വാധീനംകാണാം.

രാജാക്കന്മാർ �പാതുവിൽതത്വജ്ഞാനികളു�ട രക്ഷാകർത്താക്കളായിരുന്നു. ഉദാ

ഹരണത്തിന് കാശിയി�ല അജാതശത്രു ബ്രാഹ്മണനായ ബലാകി�യ തത്വശാ

സ്ത്ര ചർച്ചകളിൽ പരാജയ�പ്പടുത്തുകയും ത�ന്റ ശിഷ്യന്മാരി�ലാരാളാക്കി മാറ്റുക

യും �ചയ്തു. വി�ദഹത്തി�ല രാജാവും യാജ്ഞവാൽക്യ�നന്ന പ്രമുഖചിന്തക�ന്റ

സുഹൃത്തുമായ ജനകൻ തത്വജ്ഞാനികളു�ട ചർച്ചാ�യാഗങ്ങളിൽ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം

വഹിക്കുക പതിവായിരുന്നു എന്ന് ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പണ്ഡിതരായ നിരവധി ബ്രാഹ്മണർ �കകയരാജ്യത്തി�ന്റ അധിപതിയായ അശ്വ

പതിയു�ട ശിഷ്യത്വം വരിച്ചതായി ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തിൽ കാണാം.

ആ�ക 108 ഉപനിഷത്തുക്കളു�ണ്ടന്നാണ് �പാതു�വ വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നത്.

ഇരുനൂറിലധികമു�ണ്ടന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തത്വശാസ്ത്രപരമായി

ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നവ ഈശം, ഛാ�ന്ദാഗ്യം, ബൃഹദാരണ്യകം,

ഐത�രയം, ൈതത്തിരീയം, പ്രശ്നം, �കനം, കഠം, മുണ്ഡകം, മാണ്ഡൂക്യം, കൗ

ഷീതകി, ൈമത്രി, �ശ്വതാശ്വതരം എന്നിങ്ങ�ന പതിമൂന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കളാണ്.

പിന്നീടുണ്ടായ മിക്ക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയും ബീജങ്ങൾ ഇവയിൽ കാണാം.

എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒ�രകാലത്തു രചിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. മുഖ്യമായവ

ക്രി. മു. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് രചിക്ക�പ്പട്ടത്

എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. ഒ�ര ഉപനിഷത്തിൽത്ത�ന്ന വ്യത്യസ്ത ചിന്തകരു

�ടആശയങ്ങൾ—ഐകരൂപ്യമില്ലാത്തവയും ചില�പ്പാൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങൾ

ത�ന്നയുമായ ആശയങ്ങൾ — സമാഹരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാ

ണ് പിൽക്കാല�ത്തവ്യത്യസ്താഭിപ്രായക്കാരായതത്വജ്ഞാനികൾതാന്താങ്ങളു�ട

അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട പിൻബലമു�ണ്ടന്ന് അവകാശ�പ്പട്ടത്.

ഉപനിഷത്തുക്കൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളാടും മതച്ചടങ്ങുക�ളാടുമുള്ള ബൗദ്ധി

കമായ പ്രതി�ഷധ�ത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നത് എന്നും ഉപനിഷത്തുക്ക

ളു�ട കാലഘട്ട�ത്താടുകൂടി യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതായി എന്നും

മറ്റും ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ഇത്തരം അഭിപ്രാ

യങ്ങൾ തികച്ചും ശരിയാ�ണന്ന് �താന്നുന്നില്ല. കാരണം, ജനക�ന�പ്പാലുള്ള

തത്വജ്ഞാനികളായ രാജാക്കന്മാർ�പാലും ൈവദികയജ്ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പു

�രാഹിതന്മാ�ര ഏൽപ്പിക്കുന്നതായി കാണാം. �മാക്ഷത്തിനും അനശ്വരതക്കും

വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണാവശ്യമാ�ണന്ന വിശ്വാസം നിലനിന്നു�പാന്നു.

മുണ്ഡ�കാപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“അഗ്നി�ഹാത്രയജ്ഞത്തി�ന്റ തുടർച്ചയായി അമാവാസിക്കും പൗർണ്ണമിക്കും യാ

ഗം നടത്താത്തവൻ, നാലുമാസം യാഗം നടത്താത്തവൻ, (�കായ്ത്തുകാല�ത്ത)

ആചാരവിധികൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവൻ, അതിഥികളില്ലാത്തവൻ, കർമ്മങ്ങൾ �ച



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ V 53

യ്യാത്തവൻ,എല്ലാൈദവങ്ങൾക്കുംഉപചാരങ്ങളർപ്പിക്കാത്തവൻ—ഇത്തരത്തിലു

ള്ളവൻഏഴാമ�ത്ത �ലാകംവ�ര നാശമുണ്ടാക്കുന്നവനാണ്”.

ഉപനിഷത്തുക്കളു�ടആവിർഭാവത്തിനു�ശഷവും വിധിപ്രകാരമുള്ള മതച്ചടങ്ങുകളും

യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങളും നിലനിന്നു�പാന്നു എന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്. എന്നല്ല,

ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, ഗഹനങ്ങളായ തത്വചിന്തകൾ പുഷ്ടി�പ്പട്ടുവന്ന�താ�ടാപ്പം

ത�ന്ന യജ്ഞകർമ്മാദികളിലടിയുറച്ച ബ്രാഹ്മണമതവും ശക്തി�പ്പട്ടു. എന്നിരി

ക്കിലും, �മാത്തത്തിൽ �നാക്കിയാൽ, ഉപനിഷത്തുകളിൽ കർമ്മ�ത്തക്കാളധി

കം ജ്ഞാനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. മുണ്ഡ�കാപനിഷത്തിൽ ത�ന്ന രണ്ടുതരം

ജ്ഞാനങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പരവും അപരവും. അതായത്, ഉയർന്ന

നിലവാരത്തിലുള്ളജ്ഞാനവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളജ്ഞാനവും. പരമമമായ

സത്യ�ത്തസംബന്ധിക്കുന്നജ്ഞാനമാണ് ഉയർന്നത്; ൈവദികച്ചടങ്ങുക�ള സം

ബന്ധിച്ചുള്ളജ്ഞാനം താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളതും.

2 പതറാത്തസത്യാ�ന്വഷണം

ഐഹികസത്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ളപരമസത്യ�ത്തയാണ് ഉപനിഷത്തുകളി�ല ചി

ന്തകന്മാർ അ�ന്വഷിച്ചത്. അവർ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തി�യപ്പറ്റിയും ജീവിത

ത്തി�ന്റ ചഞ്ചലത�യപ്പറ്റിയും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി

യും ഇവ�യ്ക്കല്ലാമടിയിലുള്ള നിഗൂഢപ്രതിഭാസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയു�മല്ലാം ഗാഢമായി ചി

ന്തിക്കുകയും പലതരത്തിലുള്ള അനുമാനങ്ങളി�ലത്തി�ച്ചരുകയും �ചയ്തു. അവരു

�ട ബൗദ്ധികമായ ധീരതയു�ടയും പതറാത്തസത്യാ�ന്വഷണതല്പരതയു�ടയും ജീ

വിതത്തി�ന്റഅർത്ഥവുംലക്ഷ്യവുംക�ണ്ടത്താനുള്ളഅദമ്യമായഅഭിനി�വശത്തി

�ന്റയും �തളിവുകൾ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഉടനീളം കാണാം.

�കാ�നാപനിഷത്ത് തുടങ്ങുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“മനസ്സ് വസ്തുക്കളിൽ �ചന്നുപതിക്കുന്നത് ആരു�ട ഇച്ഛയാലാണ്? ആരു�ട നിർ

�ദ്ദശമനുസരിച്ചാണ്? ആദ്യ�ത്ത ജീവൻ ചലിക്കുന്നത് ആരു�ട കല്പനയാലാണ്?

ആരു�ടഇച്ഛയാലാണ് (ജനങ്ങൾ)ഈവാക്കുകളുച്ചരിക്കുന്നത്? ഏതു �ദവനാണ്

കണ്ണും �ചവിയും പ്രവർത്തനക്ഷമങ്ങളാക്കുന്നത്?”

ഇ�തതരത്തിലുള്ള�ചാദ്യ�ത്താടുകൂടിയാണ് �ശ്വതാശ്വ�രാപനിഷത്തുംആരംഭിക്കു

ന്നത്.

“… നാം എവി�ട നിന്നു ജനിച്ചു? എന്തി�ന ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നു? എന്തി

�ന്മലാണ് നാം പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്?… സുഖത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും

നാമിവി�ട ജീവിക്കുന്നത് ആ�രആശ്രയിച്ചാണ്?”

പ്ര�ശ്നാപനിഷത്തിൽകാത്യ�ന്റ മകനായകബന്ധിആചാര്യനായ പിപ്പലാദ

�നാടു �ചാദിക്കുന്നു:

1 മുണ്ഡ�കാപനിഷത്ത് 1, 2, 3.
2 �ക�നഷിതം പതതി �പ്രഷിതം മനഃ �കന പ്രാണഃ പ്രഥമഃ ൈപ്രതി യുക്തഃ

�ക�നഷിതാം വാചമിമാം വദന്തി ചക്ഷുഃ �ശ്രാത്രം ക ഉ �ദ�വാ യുനക്തി.

— (�ക�നാപനിഷത്ത്) 1, 1.
3 … കുതഃ സ്മജാതാ, ജീവാമ �കന, ക്വ ച സംപ്രതിഷ്ഠാഃ
അധിസ്ഥിതാഃ �കനസു�ഖത�രഷു വർതാമ�ഹ…

—(�ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്ത് 1.1)



54 അദ്ധ്യായം 4. ഉപനിഷത്തുകൾ

“ഭഗവൻ! സ്ഥാവരജംഗമ രൂപങ്ങളായ ഈ പ്രജക�ളല്ലാം എവി�ടനിന്നാണ്

ഉത്ഭവിച്ചത്?”

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽഅജാതശത്രുഗാർഗ്യ�നാടു �ചാദിക്കുന്നു: “ഉറങ്ങി

ക്കിടക്കുകയായിരുന്ന�പ്പാൾ ഈ മനുഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധി എവി�ടയായിരുന്നു? എവി

�ടനിന്നാണ് അതു മടങ്ങിവന്നത്?”ഈ �ചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാൻ ഗാർഗ്യനു

കഴിഞ്ഞില്ല.

3 മൂലകാരണ�മന്ത്?

ഉപനിഷത്തുകളി�ല ആചാര്യന്മാർ ഇങ്ങ�ന പല �ചാദ്യങ്ങളും �ചാദിച്ചു. എല്ലാ

റ്റി�ന്റയും മൂലകാരണമാരായാൻ ശ്രമിച്ചു. പ�ക്ഷ, എല്ലാവരും ഒ�ര തരത്തിലല്ല

ചിന്തിച്ചത്. അതു�കാണ്ട് �ചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു.

തത്വജ്ഞാനികൾക്കിടയിൽ ൈദ്വതവാദികളും അൈദ്വതവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു;

ഭൗതികവാദികളും ആത്മീയവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു. സത്ത് അസത്തിൽ നിന്നാ

ണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുചിലർപ്രസ്താവിച്ച�പ്പാൾ മറ്റു ചിലർഎല്ലാറ്റി�ന്റയും ഉറവിടം

സത്താ�ണന്നു വാദിച്ചു. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്നപ്പുറത്ത് ദിവ്യമായ ഒരു ശക്തിയു�ണ്ട

ന്ന് ചിലർ വാദിച്ച�പ്പാൾ അങ്ങ�ന ബാഹ്യമായ, പ്രപഞ്ചത്തിന്നതീതമായ, യാ

�താരു ശക്തിയുമി�ല്ലന്ന് മറ്റുചിലർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ഭൗതികശക്തിക�ളല്ലാം

ത�ന്ന അദ്ധ്യാത്മികവും ആധിഭൗതികവുമായ ശക്തിക�ള ആശ്രയിച്ചാണ് നില

നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ വാദിച്ച�പ്പാൾ ആത്മീയശക്തികൾ ഭൗതികശക്തിക

�ളആശ്രയിച്ചാണ് നില�കാള്ളുന്നത് എന്ന് മറ്റുചിലർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു.

ഒരു സത്യം എല്ലാ തത്വജ്ഞാനിക�ളയും ഒരു�പാ�ല ആകർഷിച്ചു: പ്രകൃതി

യും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനു�മല്ലാം ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. കൺമുന്നിലു

ള്ള ചിലത് �പ�ട്ടന്ന് കാണാതാവുന്നു; ചിലത് പുതുതായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. �ലാ

കം സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ സംഭവങ്ങളു�ട ഒരു പരമ്പരയാണ്. കാര്യകാരണങ്ങളാകു

ന്ന കണ്ണികളു�ട അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ചങ്ങല. പ�ക്ഷ, എവി�ട നിന്നാണ് തുടക്കം?

ഒരു മൂലകാരണമു�ണ്ടാ? ഉ�ണ്ടങ്കിൽ അ�തന്താണ്? മൂലകാരണ�ത്ത ചിലർ ബ്ര

ഹ്മംഎന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങളി�ലാതുക്കി; അനിർവചനീയമായബ്രഹ്മംഎന്നസത്യമാ

ണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മന്നു വാദിച്ചു. മറ്റു ചിലരാക�ട്ട, പ്രകൃതിയും പ്ര

പഞ്ചവുമല്ലാ�ത മ�റ്റാരുബ്രഹ്മമി�ല്ലന്നുംസ്ഥാവരജംഗമരൂപങ്ങളായ ചരാചരങ്ങ

�ളല്ലാംബ്രഹ്മമാ�ണന്നുംവാദിച്ചു. �വ�റ ചിലരു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽ �വള്ളം, വാ

യു,അഗ്നി, ഭൂമി,ആകാശംഎന്നീപഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽനിന്നാണ്സർവചരാചരങ്ങളും

വികസിച്ചുണ്ടായത്. �ലാ�കാൽപ്പത്തിയിലാക�ട്ട, �ലാകത്തി�ന്റ പരിണാമക്രമ

ത്തിലാക�ട്ട, �ലാകത്തിൽ നിന്നു �വറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരുസ്രഷ്ടാവി�ന്റആവശ്യമി

ല്ല. ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തി�ലാരിടത്ത് ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“തുടക്കത്തിൽഈപ്രപഞ്ചംമുഴുവൻ�വള്ളം മാത്രമായിരുന്നു. �വള്ളംസത്യ�ത്ത

(യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത) സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രഹ്മമാണ് സത്യം. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു പ്രജാപതി

4 ഭഗവൻ! കു�താ ഹ വാ ഇമാഃ പ്രജാഃ പ്രജായ�ന്ത? (പ്ര�ശ്നാപനിഷത്ത്. 1. 3.)
5 സ �ഹാവാചാജാതശത്രുർയ്യൈത്രഷഏതത് സു�പ്താഭൂദ്യ ഏഷ വിജ്ഞാനമയഃ പുരുഷഃ

ൈക്വഷ തദാഭൂത് കുതഏതദാഗാദിതി തദുഹ ന �മ�ന ഗാർഗ്യഃ

— (ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തത് 2.1 16)
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യുണ്ടായി. പ്രജാപതിയിൽ നിന്നു �ദവന്മാർ. �ദവന്മാർ സത്യ�ത്ത ഉപാസിച്ചു…
”

ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“അല്ല�യാ സൗമ്യ, ആരംഭത്തിൽ സത് (ഉണ്മ) മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏക

മായസത്തല്ലാ�ത രണ്ടാമ�താന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലർപറയുന്നു,ആരംഭത്തിൽ

അസത് (ഇല്ലായ്മ) മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്,അസത്തല്ലാ�തരണ്ടാമ�താന്നുണ്ടാ

യിരുന്നില്ലഎന്ന്. എന്നാൽ,അല്ല�യാസൗമ്യ, ഇതുസാദ്ധ്യമാ�ണാ? അസത്തിൽ

നിന്ന് സത്തുണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? �ന�രമറിച്ച്, അല്ല�യാ സൗമ്യ, ആരംഭ

ത്തിൽ സത് മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ സത്. അത്

ഇച്ഛിച്ചു: ‘ഞാൻഅ�നകമാക�ട്ട. ഞാൻ വൃദ്ധി പ്രാപിക്ക�ട്ട’. അത് അഗ്നി�യ സൃ

ഷ്ടിച്ചു. ആ അഗ്നി ഇച്ഛിച്ചു: ‘ഞാൻ അ�നകമാക�ട്ട; ഞാൻ വൃദ്ധി പ്രാപിക്ക�ട്ട’.

അത് �വള്ള�ത്തസൃഷ്ടിച്ചു…ആ�വള്ളം ഇച്ഛിച്ചു: ‘ഞാൻഅ�നകമാവ�ട്ട; ഞാൻ

വൃദ്ധി പ്രാപിക്ക�ട്ട’. അത് അന്ന�ത്ത സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ എവി�ട മഴ �പയ്യു

ന്നു�വാ അവി�ട ധാരാളം അന്നമുണ്ടാകുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളഅന്നം

�വള്ളത്തിൽ നിന്നു മാത്രമാണുണ്ടാകുന്നത്”.

4 മൃഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനി�ലക്ക്

അന്നത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത്. അന്നമി�ല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യനുമില്ല. അന്ന

ത്തിൽനിന്നുജീവനും ജീവനിൽനിന്ന് മനസ്സുമുണ്ടായിഎന്ന് മുണ്ഡ�കാപനിഷത്ത്

പറയുന്നു. ൈതത്തരീ�യാപനിഷത്തിൽപറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “ഭൂമി�യഅധി

വസിക്കുന്നഎല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുംഅന്നത്തിൽ നിന്നാണുണ്ടായത്. അവ ജീവിച്ചി

രിക്കുന്നതുംഅന്നം�കാണ്ടാണ്. അവസാനംഅവഅന്നത്തി�ലക്കുത�ന്ന�പാകു

ന്നു”. ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽ വിവരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളസൃഷ്ടിക്രമത്തിൽഅന്ന

വും �വള്ളവും അഗ്നിയും മനുഷ്യ�ന്റ ഘടന�യയാ�ക രൂപ�പ്പടുത്തിയ�തങ്ങ�ന

�യന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു:

6 ആപഏ�വദമഗ്രആസുസ്താആപഃ സത്യമസൃജന്തസത്യം ബ്രഹ്മ

ബ്രഹ്മപ്രജാപതിം പ്രജാപതിർ�ദവാം�സ്ത �ദവാഃ സത്യ�മ�വാപാസ�ത…
—(ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്ത്, 5.5. 1).

7 സ�ദവസൗ�മ്യദമഗ്രആസീ�ദക�മവാദ്വിതീയം.

തൈദ്ധകആഹുരസ�ദ�വദമഗ്രആസീ�ദക�മവാദ്വിതീയം തസ്മാദസതഃ സജ്ജായത.

കുതസ്തു ഖലു �സാൈമവ്യം സ്യാദിതി�ഹാവാച കഥമസതഃ സജ്ജാ�യ�തതി.

സ�ത്ത്വവ �സാ�മ്യദമഗ്രആസീ�ദക�മ വാദ്വിതീയം.

തൈദക്ഷതബഹുസ്യാം പ്രജാ�യ�യതി.

ത�ത്താ�ജാങ്കസൃജത ത�ത്ത ദജഐക്ഷതബഹുസ്യാം പ്രജാ�യ�യതി.

തദ�പാങ്കസൃജത.. താആപഐക്ഷന്ത,ബഹ്വ്യഃ

സ്യാമപ്രജാ�യമഹീതി, താ അന്നംഅസൃജന്ത,

തസ്മാദ് യത്ര ക്വ ച വർഷതി ത�ദവ ഭൂയിഷ്ഠം അന്നം ഭവതി,

അദ്ഭ്യ ഏവ തദ് അധി അന്നാദ്യം ജായ�ത.

— (ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്, 6. 2. 1–3)
8 “അന്നാദ് ൈവ പ്രജാഃ പ്രജായ�ന്ത യാഃ കശ്ചപൃഥിവീം ശ്രിതാഃ,

അ�ഥാർ�ന്നൈനവ ജീവന്തി, അൈഥനദപി യന്തി അന്തതഃ”

— (ൈതത്തരിയീ�യാപനിഷത്. 2.2. 1.)
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“ഭക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നഅന്നം മൂന്നായി തരംതിരിയുന്നു. അതി�ന്റഏറ്റവും പരുപരുത്ത

ഭാഗം പുരീഷമായിത്തീരുന്നു; മധ്യഭാഗം മാംസമായിത്തീരുന്നു: ഏറ്റവും മൃദുലമായ

ഭാഗം മനസ്സായും തീരുന്നു.

“പാനം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന �വള്ളം മൂന്നായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും പരുപരുത്തഭാഗം മൂത്ര

മായിത്തീരുന്നു; മധ്യഭാഗം രക്തമായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും മൃദുലമായ ഭാഗം പ്രാണ

നായും തീരുന്നു.

“ഭക്ഷിക്ക�പ്പടുന്ന �തജസ്സ് അ�ല്ലങ്കിൽ അഗ്നി മൂന്നായിത്തീരുന്നു; ഏറ്റവും

പരുപരുത്ത ഭാഗം അസ്ഥിയായിത്തീരുന്നു; മധ്യഭാഗം മജ്ജയായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റ

വും മൃദുലമായ ഭാഗം വാക്കായിത്തീരുന്നു. (ആ�രങ്കിലും അഗ്നി ഭക്ഷിക്കാറു�ണ്ടാ

�യന്നാ�ണങ്കിൽ, ഉണ്ട്. എണ്ണ, �വണ്ണ മുതലായ രൂപത്തിലാണ് അഗ്നി ഭക്ഷിക്ക

�പ്പടുന്നത് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ത�ന്റ ഭാഷ്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു).

“അതു�കാണ്ട്, അല്ല�യാസൗമ്യ, മനസ്സ്അന്നമയമാണ്; പ്രാണൻ (ശ്വാസം)

ജലമയമാണ്; വാക്ക് �ത�ജാമയമാണ്”.

ശരീരം അന്നമയമാണ്. മനുഷ്യനിൽ അന്നത്തി�ന്റ സത്താണടങ്ങിയിട്ടുള്ള

ത്. പ�ക്ഷ, ഇത് മനുഷ്യനു മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. അന്നത്തി�ന്റ

സത്താണ് മൃഗത്തിലുമടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യനിൽഅന്നത്തി�ന്റസത്തുമാത്രമല്ല,

പ്രാണനുമുണ്ട്. പ്രാണൻ ഇല്ലാതായാൽ മനുഷ്യൻ ശവമായിത്തീരും. പ്രാണൻ

എന്ന വാക്കിന് ആദ്യകാലത്ത് വായു, അ�ല്ലങ്കിൽ കാറ്റ് എന്നു മാത്രമായിരുന്നു

അർത്ഥം. പിന്നീടത് ജീവശ്വാസം അ�ല്ലങ്കിൽ ജീവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപ

�യാഗിക്ക�പ്പടാൻതുടങ്ങി. ശ്വാസവും കാറ്റും ജീവ�ന്റശക്തികളാ�ണന്നുവിശ്വസി

ക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ,പ്രാണൻഅ�ല്ലങ്കിൽജീവൻ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല, മൃഗത്തിനുമുണ്ട്.

അ�പ്പാൾ പി�ന്ന മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമി�ല്ല? തീർച്ചയായുമുണ്ട്.

മനുഷ്യന് മനസ്സുണ്ട്, ചിന്താശക്തിയുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, യുക്തിവിചാര�ശഷിയുണ്ട്.

ഈഗുണവി�ശഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ഇച്ഛിക്കാനുംചിന്തിക്കാനുംഗുണ�ദാഷവി�വ

ചനം �ചയ്യാനും സുഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കാനുമുള്ള കഴിവുകളുണ്ടാക്കുന്നത്. മ�റ്റാരു

വിധം പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യന് മ�നാമയവും വിജ്ഞാനമയവുമായ ആത്മാവുമുണ്ട്.

ഇതാണ് മനുഷ്യ�ന മൃഗത്തിൽ നിന്നു �വർതിരിക്കുന്നത്.

5 എന്താണ് ആത്മാവ്?

ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തിൽ നാരദൻജ്ഞാനസമ്പാദനാർത്ഥം സനത്കുമാര�ന

സമീപിച്ച് ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“ഭഗവൻ! എനിക്ക് ഋ�ഗ്വദവും യജുർ�വദവും സാമ�വദവും നാലാമ�ത്തതായ

അഥർവ�വദവും അഞ്ചാമ�ത്തതായ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും അറിയാം. �വ

ദങ്ങളു�ട �വദമായ വ്യാകരണവും പിതാക്കന്മാർക്കു �വണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളും

9 അന്നംഅശിതം �ത്രധാ വിധീയ�ത, തസ്യ യഃസ്ഥവി�ഷ്ഠാ ധാതുസ്തത് പുരീഷം

ഭവതി, �യാ മധ്യമസ്തൻ മാംസം, �യാഽണിഷ്ഠസ്തൻ മനഃ

ആപഃ പീതാ�സ്ത്രധാ വിധീയ�ന്ത, താസാംയഃസ്ഥവി�ഷ്ഠാ ധാതുസ്തൻ മൂത്രം ഭവതി

�യാ മധ്യമസ്ത�ല്ലാഹിതം, �യാഽണിഷ്ഠഃ സപ്രാണഃ.

�ത�ജാശിതം �ത്രധാ വിധീയ�ത, തസ്യ യഃസ്ഥവി�ഷ്ഠാ ധാതുസ്തദസ്ഥി ഭവതി

�യാ മധ്യമഃ സ മജ്ജാ, �യാഽണിഷ്ഠഃ സാ വാക്.

അന്നമയം ഹി �സാമ്യ മനഃ, ആ�പാമയഃ പ്രാണഃ, �ത�ജാമയീ വാഗിതി.

— (ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്, 6.5. 1–4)
10 ൈതത്തിരീ�യാപനിഷത്ത്, III. 1, 4.1.
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ഗണിതവും ലക്ഷണശാസ്ത്രവും കാലഗണനാശാസ്ത്രവും തർക്കവും ഏകയാനവും

�ദവവിദ്യയും ബ്രഹ്മവിദ്യയും ഭൂതവിദ്യയും ക്ഷാത്രവിദ്യയും നക്ഷത്രശാസ്ത്രവും സർ

പ്പവിദ്യയും കലാവിദ്യയും എല്ലാം എനിക്കറിയാം. പ�ക്ഷ, ഭഗവൻ, ഇ�തല്ലാം

മന്ത്രങ്ങ�ള�പ്പാ�ല ഉച്ചരിക്കാ�ന എനിക്കറിയൂ. ആത്മാവി�നപ്പറ്റി എനി�ക്കാന്നു

മറിഞ്ഞുകൂടാ. ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക് ദുഃഖങ്ങ�ള തരണം �ചയ്യാൻ കഴിയു�മന്ന്

ഞാൻഅങ്ങ�യ�പ്പാലുള്ളവരിൽ നിന്ന് �കട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവൻ! ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ്.

ദുഃഖങ്ങ�ള തരണം �ചയ്യാൻഎ�ന്നസഹായിച്ചാലും”.

നാരദന് എല്ലാമറിയാം. ത�ന്നപ്പറ്റി മാത്രം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാജ്ഞാന

വുമുണ്ട്. ദുഃഖങ്ങ�ള തരണം �ചയ്യാൻഅത്യാവശ്യമായആത്മജ്ഞാനം മാത്രമില്ല.

ആത്മാവി�നപ്പറ്റി ഒന്നുമറിയാത്തവന് മ�റ്റന്തുജ്ഞാനമുണ്ടായാലും എന്താണ് പ്ര

�യാജനം?

ആത്മാവ് എന്നു�വച്ചാ�ലന്താണ്? ഐത�ര�യാപനിഷത്ത് �ചാദിക്കുന്നു:

കാണാനും �കൾക്കാനും മണമറിയാനും വാക്കുകളുച്ചരിക്കാനും സ്വാദും അസ്വാദും

തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്നശക്തിയാ�ണാ?

ആദ്യകാലത്ത് വായു, ശ്വാസം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലാണ് ആത്മാവ് എന്ന

പദംസങ്കല്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. പിന്നീടത് പ്രാണൻ, പ്രജ്ഞഎന്നീഅർത്ഥങ്ങളിൽ

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. കൗഷീതകി ബ്രാഹ്മ�ണാപനിഷത്ത് പറയുന്നു:

“മനുഷ്യന് വാക്കുകളുച്ചരിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലങ്കിലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും; മൂകന്മാ

�ര നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട�ല്ലാ. കണ്ണി�ല്ലങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു; അന്ധന്മാ�ര കാണാ

റുണ്ട�ല്ലാ. �ചവിയി�ല്ലങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു; ബധിരന്മാ�ര കാണാറുണ്ട�ല്ലാ. മനസ്സി

�ല്ലങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു; ശിശുക്ക�ള കാണാറുണ്ട�ല്ലാ. ൈകകളും കാലുകളുമി�ല്ലങ്കി

ലും ജീവിക്കുന്നു;ൈകകാലുകളില്ലാത്തവ�ര കാണാറുണ്ട�ല്ലാ. പ്രാണനാണ് ശരീര

�ത്തപിടി�ച്ചഴു�ന്നൽപ്പിച്ചു ചലിപ്പിക്കുന്നത്…പ്രാണൻ ത�ന്നയാണ് പ്രജ്ഞ”.

കാലക്രമത്തിൽ ആത്മാവ് കൂടുതൽ ഗഹനമായ ഒരു സങ്കല്പ�ത്ത കുറിക്കാൻ തു

ടങ്ങി. അത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സി�ന്റ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ

നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു �കവലശക്തിയായി മാറി.

സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിൽ “ഞാൻ �പാകുന്നു,” “എ�ന്റ പുസ്തകം”

എ�ന്നാ�ക്ക പറയാറുണ്ട്. “ഞാൻ” എന്നാ�ലന്താണ്? ൈകയാ�ണാ? കാ

ലാ�ണാ? �ചവിയാ�ണാ? ബുദ്ധിയാ�ണാ? ഒന്നുമല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ൈകയും

കാലും �ചവിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നഷ്ട�പ്പട്ടാലും ഞാൻ ബാക്കിയാണ്. ശരീര

ത്തി�ന്റ വിഭിന്നാവയവങ്ങ�ളാ ശരീരമാ�കത്ത�ന്ന�യാ “ഞാനാ”വാൻ തരമില്ല.

ശരീരം നശിച്ചാലുംഞാൻ തുടർന്നുനിലനിൽക്കുന്നു. തുടർന്നുനിലനിൽക്കുന്നഈ

സത്യമാണ് “ഞാൻ” അ�ല്ലങ്കിൽആത്മാവ്.

6 ക�ഠാപനിഷത്തുപറയുന്നു:

“ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു മനസ്സ്, മനസ്സിന്നപ്പുറത്ത് വി�ശഷബുദ്ധി, വി�ശഷബുദ്ധി

ക്കപ്പുറത്ത് മഹത്തായ ആത്മാവ്, ആത്മാവിന്നപ്പുറത്ത് മഹത്തായ അവ്യക്തം.

11 ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്ത്, VII. 1, 1–3.
12 ഐത�ര�യാപനിഷത്ത്, 3.1, 1.
13 കൗഷീതകീ ബ്രാഹ്മ�ണാപനിഷത്ത് 3.3.
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അവ്യക്തത്തിന്നപ്പുറത്ത് വ്യാപകവും അലിംഗവുമായ പുരുഷൻ. അതു മനസ്സിലാ

ക്കിയാൽ �മാക്ഷവുംഅമരത്വവും ലഭിക്കും”.

അ�തഉപനിഷത്തുത�ന്നഒരുഉപമാനത്തി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടിആത്മാ

വിന്ബുദ്ധി, മനസ്സ്, പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾഎന്നിവയുമായുള്ളബന്ധ�മ�ന്തന്നുവ്യക്തമാ

ക്കുന്നു:

“ആത്മാവി�ന രഥത്തി�ന്റ നാഥനായും ശരീര�ത്ത രഥമായും ബുദ്ധി�യ സാരഥി

യായും മനസ്സി�ന കടിഞ്ഞാണായും ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള കുതിരകളായും വിഷയങ്ങ�ള

�ഗാചരങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളായും സങ്കല്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയമ�നായുക്തമായ ആത്മാ

വി�നയാണ് മനീഷികൾ �ഭാക്താ�വന്നു വിളിക്കുന്നത്”.

അ�പ്പാൾ, ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. മന

സ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മാവി�ന്റ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്; അതി�ന്റ അവിഭാ

ജ്യഘടകങ്ങളല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് ആത്മാവ് കാണുക

യും �കൾക്കുകയും രുചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും എല്ലാം �ചയ്യുന്നത്. അവയി�ല്ല

ങ്കിൽആത്മാവിന് നിയന്ത്രണാധികാരി�യാ �ഭാക്താ�വാആവാൻസാധിക്കില്ല.

ഉണർന്നിരിക്കു�മ്പാഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കു�മ്പാഴും മനുഷ്യനിലുണ്ടാകുന്ന അവ

സ്ഥാ�ഭദങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകളി�ല ചില ചി

ന്തകന്മാർ ആത്മാവി�ന്റ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉണർന്നിരി

ക്കു�മ്പാഴുള്ള �ബാധാവസ്ഥ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കു�മ്പാഴുള്ള സ്വപ്നാവസ്ഥ, ഗാഢനിദ്ര

അ�ല്ലങ്കിൽ സുഷുപ്തി, തുരീയം അ�ല്ലങ്കിൽ നിർവാണാവസ്ഥ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള

നാലു വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങ�ള അവർ �വർതിരിച്ചു കാണുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കു�മ്പാൾ

പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം കർമ്മനിരതങ്ങളാണ്. സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ മന

സ്സ് മാത്ര�മ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ; ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിശ്രമത്തിലാണ്. ഗാഢനിദ്രയിൽ

സ്വപ്നം �പാലുമില്ല. മനസ്സു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. തുരീയത്തിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ നിർ

വാണാവസ്ഥയിൽ, ശരീരത്തി�ന്റയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ടയും എല്ലാത്തരം പ്രവർത്ത

നങ്ങളും നിലയ്ക്കുന്നു. ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും ജീവൈചതന്യം നിലനിൽക്കുന്നു.

ഇതുത�ന്നയാണ് ആത്മാവി�ന്റസ്ഥിതിയും പ�ക്ഷ, എന്താണീആത്മാവ്?

7 ഏകത്വവും നാനാത്വവും

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽ ജനകൻ യാജ്ഞവൽക്യ�നാടു �ചാദിക്കുന്നു:

“സൂര്യൻ അസ്തമിക്കു�മ്പാൾ, ചന്ദ്രൻഅസ്തമിക്കു�മ്പാൾ, തീ �കടു�മ്പാൾ, വാക്കുക

ളില്ലാതാവു�മ്പാൾ, മനുഷ്യന് എന്തു �വളിച്ചമാണ് ലഭിക്കുന്നത്?”

ഉത്തരം:

14 ഇന്ദ്രി�യഭ്യഃ പരം മ�നാ മനസസ്സത്വം ഉത്തമം

സത്വാദ് അധി മഹാൻആത്മാ, മഹ�താഽവ്യക്തം ഉത്തമം.

അവ്യക്താത് തു പരഃ പുരു�ഷാ വ്യാപ�കാലിംഗ ഏവ ച

യംജ്ഞാത്വാ മുച്യ�ത ജന്തുർഅമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി

— (ക�ഠാപനിഷത്ത് 3.3. 7–8)
15 ക�ഠാപനിഷത്ത്, 6.3. 3–4.
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“ആത്മാവ് ത�ന്നയാണ് അവ�ന്റ �വളിച്ചം. എ�ന്തന്നാൽ, ആത്മാവി�ന്റ പ്രകാ

ശം �കാണ്ടാണ് അവൻ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും മടങ്ങിവരി

കയും �ചയ്യുന്നത്”.

എന്നാൽ ആത്മാവ് ഭൗതികഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചതാ�ണന്നും മനുഷ്യ�ന്റ

മരണ�ത്താടുകൂടി അത് അവയി�ലക്ക് ത�ന്ന മടങ്ങുന്നു�വന്നും യാജ്ഞവൽക്യൻ

ത�ന്ന ത�ന്റ പത്നിയായൈമ�ത്രയിക്ക് ഉപ�ദശിച്ചു�കാടുക്കുന്നു:

“ഒരു പിടി ഉപ്പ് �വള്ളത്തിലിട്ടാൽ അത് ആ �വള്ളത്തിലലിഞ്ഞു�ചരുന്നു. അതി

�ന പി�ന്ന ൈക�കാണ്ടു പിടി�ച്ചടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പ�ക്ഷ, ആ �വള്ളത്തി�ന്റ

ഏതു ഭാഗ�മടുത്തു പരി�ശാധിച്ചാലും ഉപ്പുരസമുള്ളതായി കാണാം. അതു�പാ�ല

ത�ന്ന ഇത് അനന്തവും അപാരവും ജ്ഞാനമയവുമായ ഭൗതികഘടകങ്ങളാണ്.

ഇത് ഭൗതികഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് അവയിൽത്ത�ന്ന അന്തർദ്ധാനം �ച

യ്യുന്നു. ഇതു �വറിട്ടു �പായാൽ പി�ന്നപ്രജ്ഞയില്ല”.

ഈവിശദീകരണം �കട്ട് ൈമ�ത്രയി അന്ധാളിച്ചു�പായി. ഇതു �വറിട്ടു�പായാൽ

പി�ന്ന പ്രജ്ഞയില്ല എന്നുപറഞ്ഞാൽ എന്താണർത്ഥം? തനിക്കതു മനസ്സിലാവു

ന്നി�ല്ലന്ന് ൈമ�ത്രയി തുറന്നുസമ്മതിച്ചു.

യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു: “ഇത്രഅന്ധാളിക്കാൻ ഞാ�നാന്നും പറഞ്ഞില്ല

�ല്ലാ. ജ്ഞാനമുണ്ടാവാൻ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി”.

പ�ക്ഷ, ൈമ�ത്രയി തൃപ്തി�പ്പടുന്നില്ല. ഒടുവിൽആത്മാ�വന്താ�ണന്നു വിശദീ

കരിക്കാൻ �വണ്ടിഅതി�ന്റഅനശ്വരത�യപ്പറ്റിയുംശാശ്വതത്വ�ത്തപ്പറ്റിയു�മല്ലാം

യാജ്ഞവൽക്യൻ വിവരിച്ചു�കാടുക്കുന്നു.

“ഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്ത്രീയുമല്ല, പുരുഷനുമല്ല, നപുംസകവുമല്ല.

അത് ഏതു ശരീര�ത്ത ൈക�ക്കാള്ളുന്നു�വാ ആ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു…
സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ വ്യത്യസ്തരൂപ

ങ്ങൾൈക�ക്കാള്ളുന്നു.

പ�ക്ഷ,ആത്മാവ് ശരീരസ്ഥമാ�ണങ്കിൽ ഒരുവ്യക്തിയു�ടആത്മാവ് മ�റ്റാരു

വ്യക്തിയു�ട ആത്മാവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,

ആത്മാവിനു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട

വി�ശഷസ്വഭാവ�മയുള്ളു, സാമാന്യസ്വഭാവമില്ല. അത് ഏകത്വത്തിലല്ല, ൈവവി

ധ്യത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. എ�ന്റ ആത്മാവും നി�ന്റ ആത്മാവും

അവ�ന്റ ആത്മാവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇവി�ട വിഷയിയും വിഷയവും

വിഭിന്നങ്ങളാണ്. വിഷയിയി�ല ആത്മാവും വിഷയത്തി�ല ആത്മാവും �വറിട്ടു

നിൽക്കുന്നു. ഈ ൈദ്വതഭാവം ആത്മാവി�ന്റ അന്യതാ�ബാധ�ത്ത അവസാനി

പ്പിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച�യ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല.

വ്യക്തി അസ്തിത്വത്തി�ന്റ സമഗ്രതയു�ട അവിഭാജ്യഘടകമായിത്തീരുന്നില്ല. അതു

�കാണ്ട് ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള ഈ വിശകലനം മനുഷ്യ�ന്റ ആന്തരികമായ

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കുംസംഘട്ടനങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുന്നില്ല.

16 ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്ത് IV. 3.6.
17 ടി II. 4, 12.
18 ടി II. 4, 13.
19 �ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്ത്, V. 10, 11.
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എന്താണ് പരിഹാരമാർഗ്ഗം? യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവ് മുകളിൽ വിവരിച്ച

�താന്നുമല്ല, മ�റ്റ�ന്താആണ്എന്നുവരു�മാ? “ദുഃഖങ്ങ�ളതരണം �ചയ്യാനുംഅമ

രത്വം �നടാനും” സഹായിക്കുന്നആത്മജ്ഞാന�മന്താണ്?

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽ ൈമ�ത്രയി ത�ന്റ പതി�ദവനായ യാജ്ഞ

വൽക്യ�നാട് അമരത്വം �നടാനുള്ള വഴി�യ�ന്തന്ന് �ചാദിക്കുന്നു. വ്യക്തിയു�ട

ആത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റആത്മാവും തമ്മിലുള്ളൈദ്വതഭാവം അവസാനിപ്പിക്കു

കയല്ലാ�ത മറ്റു യാ�താരു വഴിയുമില്ല എന്ന�ത്ര യാജ്ഞവൽക്യ�ന്റ മറുപടി.

ആത്മാവ് വ്യക്തിനിഷ്ഠമാ�ണന്നു കരുതുന്നവർ മ�റ്റല്ലാവ�രയും അന്യന്മാരാ

യി കാണുന്നു. അവൻ വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള—ജ്ഞാ�നച്ഛവുംജ്ഞാ

നവിഷയവും തമ്മിലുള്ള — ൈദ്വതഭാവത്തി�ന്റ അടിമയായിത്തീരുന്നു. “ൈദ്വത

ഭാവമു�ള്ളടത്ത് ഒരുത്തൻ മ�റ്റാരുത്ത�ന കാണുന്നു, ഒരുത്തൻ മ�റ്റാരുത്തൻ

പറയുന്നതു �കൾക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ മ�റ്റാരുത്ത�ന ഘ്രാണിക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ

മ�റ്റാരുത്ത�നാടു സംസാരിക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ മ�റ്റാരുത്ത�നപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു,

ഒരുത്തൻ മ�റ്റാരുത്ത�ന മനസ്സിലാക്കുന്നു”. എല്ലാം ഒന്നാ�ണന്നു കണ്ടാൽ,

എല്ലാ ഒ�രആത്മാവു ത�ന്നയാ�ണന്നു മനസ്സിലായാൽ, പി�ന്നൈദ്വതഭാവമില്ല;

ഒരുത്തനും മ�റ്റാരുത്തനുമില്ല. ഞാനും നീയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വ്യക്തിയു�ട

ആത്മ�ബാധവും വിഷയ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള �ബാധവും ഒന്നായിത്തീരും. ഒരു പിടി

ഉപ്പ് �വള്ളത്തിലിട്ടാൽഅതി�ന്റ ഉപ്പുരസംഓ�രാ തുള്ളി �വള്ളത്തിലും വ്യാപിക്കു

ന്നതു�പാ�ല ആത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അന്തർലയിച്ചുകിട

ക്കുന്നു. വിഷയിയി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്നവിഷയത്തിലുംആത്മാവു കുടി�കാള്ളുന്നു.

അ�തല്ലാറ്റിലുമുണ്ട്. എന്നിലും നിന്നിലും അവനിലും എല്ലാം ഒ�ര ആത്മാവാണ്

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. “ഒ�ര തീ �ലാകത്തിൽ പ്ര�വശിച്ചതിനു�ശഷം കത്തിക്ക�പ്പടു

ന്ന വസ്തുക്കൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങൾ ൈക�ക്കാള്ളുന്നതു�പാ�ല ത�ന്ന

എല്ലാറ്റിലുംഅന്തർലയിച്ചുകിടക്കുന്നഒ�രആത്മാവ്ഏതിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു�വാ

അതിനനുസരിച്ച് രൂപം മാറുന്നു. അവയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ലപുറത്തുംഅതുസ്ഥിതി�ച

യ്യുന്നു.

8 ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും

അ�പ്പാൾ, ആത്മാവിന് ഒരു ഇരട്ടസ്വഭാവമുണ്ട്. അത് ഒ�ര സമയത്തുത�ന്ന വ്യ

ക്തിനിഷ്ഠമായ ആത്മാവുമാണ്, വിശ്വത്തി�ലാട്ടുക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സർവാ

ന്തർയാമിയായ ആത്മാവുമാണ്. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ആത്മാവി�ന്റ വീക്ഷണഗതി

യിലൂ�ട �നാക്കു�മ്പാൾ എല്ലായിടത്തും ൈവവിധ്യവും വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതകളും

അന്യവൽക്കരണങ്ങളും കാണ�പ്പടുന്നു. എ�ന്റആത്മാവ് നി�ന്റആത്മാവിൽ നി

ന്നുംഅവ�ന്റആത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി �താന്നുന്നു. മറിച്ച്, സർവാന്തർയാമി

യായ വിശ്വാത്മാവി�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ ൈവവിധ്യങ്ങളും വ്യത്യാസ

ങ്ങളുമില്ല. വിഷയിയും വിഷയവും ഭിന്നങ്ങളല്ല, എല്ലാം ഒന്നാണ്. വ്യക്തി സ്വന്തം

ആത്മാവിൽ വിശ്വത്തി�ന്റആത്മാവി�ന കാണുന്നു. മ�റ്റല്ലാവരിലും ത�ന്റസ്വന്തം

ആത്മാവി�ന കാണുന്നു. ആത്മാവ് സമഗ്രവും പൂർണ്ണവുമായ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി

താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം അതു ത�ന്നയാണ് സമഗ്രവും പൂർണ്ണവുമായ

20 ബൃഹദാരണ�കാപനിഷത്ത്, II. 4, 14.
21 ക�ഠാപനിഷത്ത് II. 2. 9.
22 ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്ത് IV. 4, 23.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ V 61

യാഥാർത്ഥ്യം. “അതുത�ന്നയാണ്അജരവുംഅമരവുംഅമൃതവുംഅക്ഷയവുംഅഭ

യവുമായബ്രഹ്മം. ഇതു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻഅഭയമായബ്രഹ്മമായിത്തീരുന്നു.

ആത്മാവ്, ബ്രഹ്മം എന്നീ സങ്കീർണ്ണങ്ങളും ചില�പ്പാൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാ

യി �താന്നുന്നവയുമായ രണ്ടുസങ്കല്പങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുകളി�ല മുഖ്യമായ ഉള്ള

ടക്കം. ആത്മാവ് ആന്തരികയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ സത്തായും ബ്രഹ്മം ബാഹ്യയാ

ഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ സത്തായും വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പട്ടു. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആത്മാവാണ്

ബ്രഹ്മം. അത് ഭൗതികവും മാനസികവുംസ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ സർവചരാചരങ്ങ

ളിലുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. ൈതത്തരീ�യാപനിഷത്തിൽ വരുണൻ ത�ന്റ പുത്രനായ

ഭൃഗുവിന്ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റി ഉ�പദശിച്ചു �കാടുക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “ഭൗതികപദാർ

ത്ഥമായഅന്നം, പ്രാണൻ, ചക്ഷുസ്സ്, �ശ്രാത്രം, മനസ്സ്, വാക്ക് —എല്ലാംബ്രഹ്മമാ

ണ്, ജീവജാലങ്ങൾ യാ�താന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു�വാ, ഉത്ഭവിച്ചതിനു�ശഷം

യാ�താന്നി�ന ആശ്രയിച്ചു സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു�വാ, അവസാനം യാ�താന്നി�ലക്ക്

തിരിച്ചു�പാകുന്നു�വാ, അതി�നഅറിയാൻശ്രമിക്കുക, അതാണ് ബ്രഹ്മം”. ബ്രഹ്മം

അന്നമയാണ്, പ്രാണമയമാണ്, മ�നാമയമാണ്, വിജ്ഞാനമയമാണ്, ആനന്ദമ

യമാണ് — ഇങ്ങ�ന പടിപടിയായി ബ്രഹ്മ�ത്ത അപഗ്രഥനം �ചയ്തു�കാണ്ട് ഒടു

വിൽ ഭൂമിയി�ല മനുഷ്യനിലും ആകാശത്തി�ല ആദിത്യനിലും സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്

ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന നിഗമനത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു.

ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതായത് മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും

തമ്മിൽ — വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിൽ — ഉള്ള യഥാർത്ഥബന്ധം എ�ന്തന്നു

മനസ്സിലാക്കിയാ�ല ജീവിതത്തി�ന്റ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാവുകയുള്ളു

എന്ന് ഉപനിഷത്തി�ല ആചാര്യന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. നീണ്ടകാല�ത്ത പര്യാ�ലാച

നകൾക്കു�ശഷം ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ, ആത്മനിഷ്ഠമായ സത്യവും വസ്തു

നിഷ്ഠമായ സത്യവും തമ്മിൽ, വ്യത്യാസമി�ല്ലന്നും യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവ് പ്രപ

ഞ്ചത്തി�ന്റ ആത്മാവായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമ�ല്ലന്നും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

“ആകാശത്തിനപ്പുറത്ത്, ഏറ്റവും മുകൾത്തട്ടിലുള്ള �ലാകങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, എല്ലാ

റ്റിനുമുപരിയായി, പ്രകാശിക്കുന്ന �ജ്യാതിസ്സ് ത�ന്നയാണ് ഈ �ലാകത്തി�ല

മനുഷ്യനുള്ളിലും പ്രകാശിക്കുന്നത്. എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മാ

വുംപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റൈചതന്യവും ഒന്നാണ്. രണ്ടാ�ണന്നധാരണഅജ്ഞതയു�ട

ഫലം മാത്രമാണ്. “ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാ�ക ബ്രഹ്മമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാ

ണ് അത് ജനിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലാണതു ശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽത

�ന്ന അതു ലയിച്ചു�ചരുന്നു”. അത് മ�നാമയമാണ്. പ്രാണനാണതി�ന്റ ശരീരം.

അത് പ്രകാശരൂപമാണ്. സത്യസങ്കല്പമാണ്. ആകാശമാണ് അതി�ന്റ ആത്മാ

വ്. അത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങ�ളയും ആഗ്രഹങ്ങ�ളയും ഗന്ധങ്ങ�ളയും രുചിക�ളയും

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. അതിൽ എല്ലാമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “ബ്രഹ്മം അനശ്വരമാണ്. മു

ന്നിലും പിന്നിലും ബ്രഹ്മമാണ്. ഇടതും വലതും ബ്രഹ്മമാണ്. ചുവട്ടിലും മുകളിലും

ബ്രഹ്മമാണ്. �ലാകം ത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം. അതു വരിഷ്ഠമ�ത്ര”.

23 ടി IV. 4, 25.
24 ൈതത്തരീ�യാപനിഷത്ത് III.
25 ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്ത് III.13.7.
26 ടി III.14.1.
27 ടി III. 14, 2.
28 മുണ്ഡ�കാപനിഷത്ത് II. 2, 12.
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അ�പ്പാൾ, ബ്രഹ്മ�മന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്നതീതമായ ഒരു ശക്തിവി�ശഷമല്ല.

അത് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സത്താണ്, പ്രപഞ്ചം ത�ന്നയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തി�ല ഭൗതി

കവും മാനസികവുമായ,സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ, ഘടകങ്ങളു�ടആകത്തുകയാണ്.

വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ആത്മാവ് അനന്തവും, അപാരവും സർവാന്തര്യാമിയുമായ പര

മാത്മാവി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ, ഒരവിഭാജ്യഘടകം മാത്രമാണ്. പ്രപ

ഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നസർവചരാചരങ്ങളിലുമടങ്ങിയഅനശ്വരവും ശാശ്വതവു

മായ പരമസത്യമാണ് ബ്രഹ്മം. മനുഷ്യനി�ലആത്മാവും അതുത�ന്ന.

താൻ ത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യന് ൈദവങ്ങളു�ട

സഹായമാവശ്യമില്ല. ൈദവങ്ങ�ള പൂജിക്കാ�നാ ൈദവങ്ങൾക്കു വഴിപാടുകൾ

�കാടുക്കാ�നാ അവൻ പി�ന്ന മിന�ക്കടുകയില്ല. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യർ ഈ

സത്യം മനസ്സിലാക്കരു�തന്ന് ൈദവങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബൃഹദാരണ്യ�കാപ

നിഷത്ത് പറയുന്നു:

“ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ എല്ലാമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങ�ന

ആയിത്തീരുന്നതിൽ നിന്ന്ആവ�ന തടയാൻൈദവങ്ങൾക്കു�പാലുംസാദ്ധ്യമല്ല.

എ�ന്തന്നാൽ, അവൻ അവരു�ട ആത്മാവായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ, താൻ �വ

�റയും ബ്രഹ്മം �വ�റയുമാ�ണന്നു കരുതി ത�ന്റ സ്വന്തം ആത്മാവി�നയല്ലാ�ത

മ�റ്റ�തങ്കിലും ൈദവ�ത്ത ആരാധിക്കുന്നവൻ അറിവില്ലാത്തവനാണ്. ൈദവ

ങ്ങൾക്ക്അവൻ �വറു�മാരു മൃഗമാണ്. ഒരു മനുഷ്യ�നഅ�നകം മൃഗങ്ങൾ �സവി

ക്കുന്നതു�പാ�ല മനുഷ്യർ ൈദവങ്ങ�ളയും ഭജിക്കുന്നു. ഒ�രാറ്റ മൃഗ�മങ്കിലും �പാ

��ായാൽ അപ്രിയമുണ്ടാകുമ�ല്ലാ. അ�നകം മൃഗങ്ങൾ ൈകവിട്ടു�പായാ�ലാ?

അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യർഈസത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ൈദവങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല”.

മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉപരിയായ യാ�താരു ശക്തിയുമി�ല്ലന്നയാഥാർത്ഥ്യം

മനസ്സിലാക്കാ�തൈദവങ്ങ�ള പൂജിക്കുന്നവർ മൃഗതുല്യരാ�ണന്നുപ്രഖ്യാപിക്കുന്ന

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തി�ല ഈ ഖണ്ഡിക�യ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങ�ന വ്യാ

ഖ്യാനിക്കുന്നു:

“മനുഷ്യർ പരമമായ സത്യ�ത്ത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ൈദവങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല. കാ

രണം അതു മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ ൈദവങ്ങളു�ട സ്ഥാനം തങ്ങളു�ടതി�ന

ക്കാൾ എളിയതാ�ണന്ന് ധരിക്കുകയും വഴിപാടുകൾ �കാടുക്കാതാവുകയും �ചയ്യു

മ�ല്ലാ”.

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തി�ല ഉദ്ദാലകൻ ത�ന്റ പുത്രനായ �ശ്വത�കതുവിന്ന്

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഏകത്വ�ത്തപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു�കാടുക്കുന്ന ഭാഗം ശ്ര�ദ്ധയമാണ്:

�ലാകത്തി�ന്റസാരസർവസ്വമാണ് ബ്രഹ്മം. അതാണ് സത്യം. അതാണ് ആത്മാ

വ്. അല്ല�യാ �ശ്വത�ക�താ, അതു ത�ന്നയാണ് നീ. തത്ത്വമസി.

ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒന്നാ�ണന്ന തത്വം മനുഷ്യനും മനുഷ്യസമൂഹവും തമ്മി

ലുള്ളബന്ധ�ത്തയാണ് �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്. ഞാൻബ്രഹ്മമാണ്, നീ ബ്രഹ്മമാണ്,

അവൻബ്രഹ്മമാണ്. ബ്രഹ്മം എല്ലാമാണ്. അതു�കാണ്ട് ഞാനും നീയും ഒന്നാണ്.

ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ മ�നാഹരമായ സങ്കല്പം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും

തമ്മിലുള്ള എല്ലാ അകൽച്ചക�ളയും എല്ലാത്തരം അസമത്വങ്ങ�ളയും തരണം

�ചയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, പരമാത്മാവായ ബ്രഹ്മം മനുഷ്യ�ന്റ

29 ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്ത് I. 4, 10.
30 S. Radhakrishnan: The Principal Upanishads, PP. 168–169.
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ആത്മാവായും ഒടുവിൽ മനുഷ്യൻത�ന്നയായുംആണ്സങ്കല്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. മഹാ

ഭാരതത്തി�ല ഒരു �ശ്ലാകം ഇത് സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം വ്യക്തമാക്കുന്നു

ണ്ട്: “ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ രഹസ്യ�മ�ന്തന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം: മനുഷ്യ

�നക്കാൾ �ശ്രഷ്ഠമായി മ�റ്റാന്നുമില്ല”.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യാ�ടാപ്പം പരന്നുപിടിക്കാൻതുടങ്ങിയഅസമത്വങ്ങൾക്കും

അന്യതാ�ബാധത്തിനു�മതിരായ പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികളു�ട പ്രതി�ഷധ�ത്ത

യും നഷ്ട�പ്പട്ട മാനൈവക്യ�ത്ത വീ�ണ്ടടുക്കാനുള്ള അവരു�ട അഭിലാഷ�ത്തയു

മാണ് ഈ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും ഉച്ച

നീചത്വങ്ങ�ളയും വക�വയ്ക്കാ�ത എല്ലാവ�രയും സമമഭാവന�യാ�ട �നാക്കിക്കാ

ണാൻഅവരാഗ്രഹിച്ചു. ഈആഗ്രഹം നിറ�വറണ�മങ്കിൽസങ്കുചിതമായഅഹം

�ബാധം ഇല്ലാതാവണം. വർണ്ണങ്ങളു�ടയും വർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും ജാതികളു�ടയും വം

ശങ്ങളു�ടയും രാജ്യങ്ങളു�ടയും എല്ലാ അതിർത്തിവരമ്പുക�ളയും തട്ടിത്തകർത്ത്

മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനായി കാണണം. ത�ന്ന മറ്റുള്ളവരിലും മറ്റുള്ളവരിൽ ത�ന്നയും

കാണാൻസാധിക്കണം. സങ്കുചിതമായഅഹം�ബാധംപാപമാണ്. സത്യത്തിൽ

നിന്നുള്ളഅന്യവൽക്കരണത്തി�ന്റ ഫലമാണ് പാപം. എല്ലാം ആത്മാവാ�ണന്ന്

മനസ്സിലാക്കിയാ�ല പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പടാൻ കഴിയൂ. ഉപനിഷത്തുക

ളി�ല ആചാര്യന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ അഹം�ബാധമാണ്, യഥാർത്ഥമായ

ആത്മാവി�നക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനകാ

രണം.

വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തി�ല പ്ര�യാഗസിദ്ധമായ ആത്മാവും അതി�ന്റ പി

ന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഈ ദ്വിത്വഭാവം, വാസ്തവത്തിൽ,

ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ൈവരുദ്ധ്യ�ത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സാമൂ

ഹ്യജീവിതത്തി�ലസംഘട്ടനങ്ങളുംൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും വ്യാവഹാരിക �ലാകത്തി�ല

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. എങ്കിലും അവ പരമാർത്ഥിക സത്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യ�ന്റ

ആന്തരികസത്തയു�ട പ്രകടനങ്ങളല്ല. വ്യവഹാരിക ജീവിതത്തി�ല ൈവരുദ്ധ്യ

ങ്ങൾ എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നയായാലും, ആന്തരികമായ സത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരിലും

ഒന്നാണ്. അതാണ് പരമാർത്ഥികമായ യാഥാർത്ഥ്യം. അത് സംഘട്ടനങ്ങളിൽ

നിന്നും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാണ്.

ആ പരമാർത്ഥികസത്യത്തി�ലത്തി�ച്ചരുകയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം.

പ�ക്ഷ,ഈലക്ഷ്യം �നടാനുള്ളസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വ

ത്തി�ന്റആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടിസമുദായത്തിൽമനുഷ്യ�ന്റസങ്കുചിതമായഅഹം

�ബാധംകൂടുതൽശക്തി�പ്പട്ടു. ദുര,അസൂയ, മാത്സര്യം, സ്വാർത്ഥംതുടങ്ങിയ ദുർവാ

സനകൾ തല�പാക്കി. എങ്ങ�ന സ്വത്തു കുന്നുകൂട്ടാം? മറ്റുള്ളവരു�ട സ്വത്ത് തട്ടി

�യടുക്കാ�നന്താണ് വഴി? സ്വാർത്ഥം �ന�ടണ്ട�തങ്ങ�ന? ഇത്തരം ആ�ലാചന

കൾ ഉയർന്നുവന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തി�ലക്കുള്ള വാതിൽ �കാട്ടിയടയ്ക്കുകയും മനു

ഷ്യത്വത്തി�ന്റവളർച്ച�യതടഞ്ഞുനിർത്തുകയും �ചയ്യുന്നഈദുർവാസനകൾ�ക്ക

തിരായി ഉപനിഷത്തുകളി�ല ഋഷികൾവീണ്ടും വീണ്ടുംതാക്കീതുനൽകുന്നു. സ്വത്തു

31 ഗുഹ്യം ബ്രഹ്മതദിദം �വാ ബ്രവീമി,

ന മാനുഷാത് �ശ്രഷ്ഠതരം ഹി കിഞ്ചിത്.

— (മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം)
32 സർവമാത്മാനം പശ്യതി ബൃ. ഉ. V. 4. 23.
33 ബൃ. ഉ. IV. 4, 23.
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ക്കളിലൂ�ട അമരത്വം �നടാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തിൽ യാ

ജ്ഞവൽക്യൻ ൈമ�ത്രയി�യ ഉപ�ദശിക്കുന്നു. സ്വത്തുക്കൾ സംഭരിച്ചു �വക്കുന്ന

തിനുപകരം അവ�യ മറ്റുള്ളവർക്കു ദാനം �ചയ്യാനും ത്യാഗത്തിൽ ആനന്ദം കാ

ണാനുംഈശാവാ�സ്യാപനിഷത്ത്ആവശ്യ�പ്പടുന്നു:

“ഈകാണുന്ന�തല്ലാം, ചലനാത്മകമായഈജഗത്തുമുഴുവനും,ഈശ്വരാത്മകമാ

ണ്. അതു�കാണ്ട് ത്യാഗത്തിലൂ�ട (ആനന്ദം) അനുഭവിക്കുക. മറ്റുള്ളവരു�ട സമ്പ

ത്ത് �കാതിക്കരുത്.

ദമം (ആത്മനിയന്ത്രണം), ദാനം, ദയ എന്നീ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ

ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്ത്ആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നു.

ഒറ്റ�പ്പട്ടവ്യക്തികൾഉപനിഷത്തുകളു�ട ഉപ�ദശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാ

നും എല്ലാ മനുഷ്യ�രയും ഒരു�പാ�ല കാണാനും ശ്രമിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ, അവർ

ക്ക് സമുദായത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങ�ളാന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാമൂഹ്യജീ

വിതത്തി�ല വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുകയാണ്

�ചയ്തത്. വർണ്ണൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂ�ടയാണ് സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികൾ വള

രുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്തത്. ഈസാഹചര്യത്തിൽ പഴയ �ഗാ

ത്രസമൂഹത്തി�ലഐക്യത്തി�ലക്കുംസ�ഹാദര്യത്തി�ലക്കും തിരിച്ചു�പാവുകസാ

ദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ടയും സാ�ങ്കതികവിദ്യകളു�ടയും അഭിവൃ

ദ്ധി സമുദായത്തി�ന്റ പു�രാഗതിക്കാവശ്യവുമായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട

വളർച്ചയ്ക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകുന്ന വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങ

ളും നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം കാലം മനുഷ്യ�ന്റ വ്യാവഹാരികമായ സ്വഭാവവും,

പരമാർത്ഥികമായ സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുന്ന�ത

ങ്ങ�നയാണ്? മനഷ്യ�സ്നഹികളായ തത്വജ്ഞാനികളു�ട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ

�ളയും ഉപ�ദശങ്ങ�ളയും വക�വയ്ക്കാ�ത വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്പത്തികാസ

മത്വങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകടമാവുകയാണ് �ചയ്തത്. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന

സമുദായത്തിൽ സങ്കുചിതമായ അഹം�ബാധവും അസൂയ, ദുര തുടങ്ങിയ ദുർവാ

സനകളും വർദ്ധിച്ചു. തത്ത്വമസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തുടങ്ങിയ വിപ്ലവകരങ്ങളായ

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുന്നവയായിരു

ന്നില്ല. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന അസമത്വങ്ങളു�ട മതിൽ

�ക്കട്ടുക�ള ഇടിച്ചു�പാളിക്കാൻഅവയ്ക്കു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് അവ

തത്വജ്ഞാനികളു�ട ഭാവനകളിലും ചിന്തകളിലും മാത്രം നിലനിന്നു. അതു�കാണ്ട്

ത�ന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്തർമുഖരാവാൻ തുടങ്ങി. നിത്യജീ

വിതത്തി�ല സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നി�ന്നാഴിഞ്ഞു മാറി�ക്കാണ്ട് അവർ മനസ്സിനുള്ളി

�ല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. വ്യവഹാരി

കജീവിതത്തിൽ �നടാൻ കഴിയാത്തത് അവർ ഭാവനയിലൂ�ട �നടാനാഗ്രഹിച്ചു.

ക്ര�മണ ആത്മാവ്, ബ്രഹ്മം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾ വ്യാവഹാരികജീവിതവുമായി

ബന്ധമില്ലാത്ത നിഗൂഢതത്വങ്ങളായിത്തീർന്നു. അനന്തവും അപാരവും അനശ്വര

വുമായ ബ്രഹ്മം, ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പട്ട �കവലമായ സത്യവും

�കവലമായ പ്രജ്ഞയുമായി വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ

34 ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്ത് II. 4, 2.
35 ഈശാവാസ്യം ഇദം സർവം യത് കിംച ജഗത്യാം ജഗത്

�തന ത്യ�ക്തന ഭഞ്ജീഥാ മാ ഗൃധഃ കസ്യ സ്വിദ്ധാനം.
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ങ്ങ�ള മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ സമരങ്ങൾക്കു പകരം ആത്മാവി�ന

പരമാത്മാവിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾആരംഭിച്ചു.

ഇത്തരം ആത്മീയസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥജീവിതത്തി�ല അന്യതാ�ബാ

ധമവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിതസ്ഥിതികളു�ട പരിമിതികളും അപൂർണ്ണ

തകളും സംഘട്ടനങ്ങളും തത്വജ്ഞാനികളു�ട മനസ്സി�ന അലട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്നു.

പരിമിതിക�ള തരണം �ചയ്യാനും അയഥാർത്ഥങ്ങളായ വ്യാ�മാഹങ്ങളിൽ നിന്നു

�മാചനം �നടാനും മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ പൂർണ്ണതൈകവരുത്താനുംഅവർ �വമ്പൽ

�കാണ്ടു. ആ �വമ്പലി�ന്റ പ്രകടനമാണ് താ�ഴ�കാടുത്ത �ച�താഹരമായ പ്രാർ

ത്ഥന:

അസത്തിൽ നിന്ന് എ�ന്നസത്തി�ലക്ക് നയിക്കുക;

ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് എ�ന്ന �വളിച്ചത്തി�ലക്ക് നയിക്കുക;

മരണത്തിൽ നിന്ന് എ�ന്നഅമരത്വത്തി�ലക്ക് നയിക്കുക!

36 അസ�താ മാ സദ് ഗമയ
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5
ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും

മഹാഭാരതത്തിലും അതി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായ ഭഗവദ്ഗീതയിലും പ്രാചീന ഭാരതീയ

രു�ട കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥവർണ്ണവ്യവസ്ഥയായി രൂപാന്തര�പ്പട്ട�തങ്ങ�നഎന്ന

തി�നപ്പറ്റിയുള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട്. സുപ്രസിദ്ധമായ കുരു�ക്ഷത്രത്തി�ല യുദ്ധ

ക്കളത്തിൽ�വച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനന് നൽകിയ ത�ത്വാപ�ദശങ്ങളാണ് ഭഗ

വദ്ഗീതയി�ല ഉള്ളടക്കം. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ �പാവുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് പാ

ണ്ഡവന്മാർ; മറുഭാഗത്ത് കൗരവന്മാർ. പാണ്ഡവന്മാരു�ട വീര�സനാനിയായഅർ

ജ്ജുനൻമറു�ചരിയിൽഅട്ടഹസിച്ചു�കാണ്ട്നിൽക്കുന്നശത്രുക്കളു�ട �നർക്ക് ഒന്നു

ക�ണ്ണാടിച്ചു �നാക്കി. ഉട�ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശരീരത്തിലാ�ക ഒരു വിറ കയറി,

അവയവങ്ങ�ളല്ലാം തളർന്നു�പായി. മനസ്സിടറി. ൈകയിൽ പിടിച്ചിരുന്നവില്ല് താ

�ന നിലത്തുവീണു.

അ�നകം യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം �നടിയ വീരശൂരപരാക്രമിയായഅർജ്ജുനന്

എന്തുപറ്റി? ആയുധധാരികളായി യുദ്ധത്തിനുതയ്യാ�റടുത്തുനിൽക്കുന്നകൗരവന്മാ

�രകണ്ട�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹം ഭയ�പ്പട്ടു �പാ�യാ? �പ�ട്ടന്ന്അ�ദ്ദഹം ഒരു ഭീരുവായി

തീർന്നു�വാ? അതാകാൻ വഴിയില്ല. എന്തുത�ന്നയായാലും, അർജ്ജുന�ന്റ �മൽ

ഒരിക്കലും ഭീരുത്വം ആ�രാപിക്കാൻ വയ്യ. പി�ന്നഎന്താണുണ്ടായത്?

1 കുലധർമ്മവും വർണ്ണധർമ്മവും

കൗരവന്മാർ ശത്രുക്കളാണ്, സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, അവർ സ്വന്തം കുലത്തിൽ�പ്പ

ട്ടവരാണ്, സ്വജനങ്ങളാണ്, ബന്ധുക്കളാണ്. അവ�ര �കാല്ലാൻ താൻ തയ്യാറില്ല

എന്ന് അ�ദ്ദഹം കൃഷ്ണ�ന്റ മുഖത്തു�നാക്കി പറഞ്ഞു:

“ഏവർക്കു �വണ്ടിയാ�ണാ ഞങ്ങൾ രാജ്യവും �ഭാഗങ്ങളും സുഖങ്ങളും കാംക്ഷിക്കു

ന്നത്ആആചാര്യന്മാരുംപിതാക്കന്മാരുംപുത്രന്മാരുംപിതാമഹന്മാരും മാതുലന്മാ

രും ശ്വശുരന്മാരും പൗത്രന്മാരും സ്യാലന്മാരും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ഇതാ ജീവനും ധന

വുംഎല്ലാം ഉ�പക്ഷിച്ച് യുദ്ധം �ചയ്യാൻ �വണ്ടി �പാർക്കളത്തിൽവന്നുനിൽക്കുന്നു.

അല്ല�യാ കൃഷ്ണാ! എ�ന്നഇവർ �കാന്നാലും ശരി, ഇവ�ര �കാല്ലാൻഞാൻആഗ്ര

ഹിക്കുന്നില്ല. ൈത്ര�ലാകാധിപത്യം ത�ന്ന കിട്ടിയാലും ശരി, ഞാനിവ�ര ഒരിക്ക

ലും �കാല്ലുകയില്ല. ഈ ഭൂമിക്കു �വണ്ടിയാകു�മ്പാൾ പി�ന്ന പറ�യണ്ടതു�ണ്ടാ?”

1 �യഷാമർ�ഥ കാംക്ഷിതം �നാ രാജ്യം �ഭാഗാ സുഖാനി ച
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സ്വജനങ്ങ�ള�കാല്ലുന്നവന്എങ്ങ�നയാണ്സുഖംലഭിക്കുക? കൗരവന്മാർഎന്തു

�വണ�മങ്കിലും �ചയ്യ�ട്ട. അവരു�ട മനസ്സ് �ലാഭം�കാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വ

ന്തം കുല�ത്ത നശിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാ�ണന്ന് അവർ കാണുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, കുല

ക്ഷയത്തിനു മുതിരുന്നതും സ്വജനങ്ങ�ള �കാല്ലുന്നതും പാപമാ�ണന്ന് നമ്മ�ളങ്കി

ലും മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത�ല്ല? “കുലംക്ഷയിച്ചാൽസന്താനങ്ങളായകുലധർമ്മങ്ങളും

നശിക്കും. ധർമ്മം നശിച്ചാൽ കുല�ത്തയാ�കഅധർമ്മം ബാധിക്കും. സിംഹാസ

നത്തിനും സുഖത്തിനും �വണ്ടി സ്വജനങ്ങ�ള �കാല്ലാൻ മുതിരുന്നത് എത്ര വലിയ

പാപമാണ് !”

അർജുന�ന്റ സുഹൃത്തും �തരാളിയു�മന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡവന്മാ�ര വിജയി

പ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ഒരുങ്ങി പുറ�പ്പടുന്ന കൃഷ്ണന് ഈ വാദങ്ങ�ളല്ലാം �കട്ടിട്ട് ഒരു കൂ

സലുമുണ്ടായില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽകർമ്മത്തിൽനിന്നുവ്യതിചലി

ക്കുന്നതാണ് പാപം. “അതു�കാണ്ട് നിയതമായ കർമ്മം �ചയ്യുക. കർമ്മം അകർ

മ്മ�ത്തക്കാൾ മഹത്താണ്. കർമ്മം �ചയ്യാ�ത ശരീര�ത്ത നിലനിർത്താൻ �പാ

ലുംകഴിയില്ല”. അർജുന�ന്റ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നതുകാണാൻകൃഷ്ണന്സാധിക്കുന്നു

ണ്ട്. പ�ക്ഷ,അതു �വറും ചാഞ്ചല്യമാണ്; ഹൃദയത്തി�ന്റ ദൗർബല്യമാണ്. ദൗർബ

ല്യം പരിഹരിക്കാൻ ഒ�രാറ്റ വഴി�യയുള്ളുഃ “ആസക്തി കൂടാ�ത കർമ്മം �ചയ്യുക.

ആസക്തി കൂടാ�ത കർമ്മം �ചയ്യുന്നവന് പരമമായ പദവി ലഭിക്കും”.

കർമ്മം എന്ന വാക്കിന് പ്രവൃത്തി എന്നാണർത്ഥം. പ�ക്ഷ, എല്ലാ തരം പ്രവൃ

ത്തിക�ളയും കൃഷ്ണൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ,ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ

എന്നീ നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഓ�രാ വർണ്ണ

ത്തിനുംവിധിക്ക�പ്പട്ടകർമ്മം �ചയ്യണം. അതാണ്സ്വധർമ്മംഅ�ല്ലങ്കിൽസ്വന്തം

വർണ്ണത്തി�ന്റ ധർമ്മം. കൃഷ്ണൻഅർജ്ജുന�നസമാധാനിപ്പിക്കുന്നതു �നാക്കുക:

“സ്വധർമ്മ�ത്ത ഓർത്തി�ട്ടങ്കിലും വിഷമിക്കാതിരിക്കുക. ക്ഷത്രിയന് ധർമ്മയുദ്ധ

�ത്തക്കാൾ �ശ്രയസ്സായി മ�റ്റാന്നുമില്ല”.

ത ഇ�മവസ്ഥിതാ യു�ദ്ധപ്രാണാംസ്ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച

ആചാര്യാഃ പിതരഃ പുത്രാസ്തൈഥവ ച പിതാമഹാഃ

മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൗത്രാഃ സ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ

ഏതാന്നഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്ന�താങ്കപി മധുസൂദന

അപി ൈത്ര�ലാക്യരാജ്യസ്യ �ഹ�താഃ കിം നു മഹീകൃ�ത

—ഭഗവദ്ഗീത I, 33, 34, 35.
2 കലക്ഷ�യപ്രണശ്യന്തി കുലധർമാഃ സനാതനാഃ

ധർ�മ ന�ഷ്ട കുലം കൃത്സ്നമധർ�മാഭിഭവത്യുത…
അ�ഹാബത മഹത്പാപം കർതും വ്യവസിതാ വയം

യദ്രാജ്യ സുഖ�ലാ�ഭന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ

—ഭഗവദ്ഗീത I. 40, 45.
3 നിയതം കുരു കർമ ത്വം ജ്യാ�യാ ഹ്യ കർമണഃ

ശരീരയാത്രാപി ച �ത ന പ്രസി�ദ്ധ്യദകർമണഃ

—ഭഗവദ്ഗീത III. 8.
4 തസ്മാദസക്തഃസതതം കാര്യം കർമ സമാചര

അസ�ക്താഹ്യാചരൻ കർമ പരമാ�പ്നാതി പുരുഷഃ

—ഭഗവദ്ഗീത III. 19.
5 സ്വധർമമപി ചാ�വക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി

ധർമ്യാദ്ധി യുദ്ധാച്ഛ�റ�യാന്യൽക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യ�ത

—ഭഗവദ്ഗീത II. 31.
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യുദ്ധത്തിൽ സ്വജനങ്ങ�ള �കാല്ലുന്നതു പാപമല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, യുദ്ധമാണ് ക്ഷ

ത്രിയ�ന്റ ധർമ്മം. ഭാഗ്യമുള്ളക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് മാത്ര�മ യുദ്ധം �ചയ്യാൻഅവസരം

ലഭിക്കൂ. അവരു�ട മുമ്പിൽ സ്വർഗ്ഗത്തി�ന്റ വാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മ

യുദ്ധം �ചയ്തി�ല്ലങ്കിൽ സ്വധർമ്മവും കീർത്തിയും നശിക്കും. യുദ്ധം �ചയ്യാതിരിക്ക

ലാണ് പാപം. യുദ്ധത്തിൽ �കാല്ല�പ്പട്ടാൽസ്വർഗ്ഗം; ജയിച്ചാൽ ഭൂമിയു�ടആധിപ

ത്യം.

ഓ�രാ വർണ്ണത്തി�ന്റയും ൈനസർഗ്ഗികമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾക്കനുസരി

ച്ചാണ് കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ശമം (മനസ്സി�ന നിയന്ത്രിക്കൽ), ദമം

(പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്കൽ), തപസ്സ്, പരിശുദ്ധി, ക്ഷമാശീലം ൈസ്ഥര്യം,

ആർജവം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം — ഇവയാണ് ബ്രാഹ്മണ�ന്റ ൈനസർഗ്ഗിക

സ്വഭാവത്തിനു �യാജിച്ച കർമ്മങ്ങൾ. ശൗര്യം, �തജസ്സ്, സ്ഥിരത, ൈധര്യം, യു

ദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഓടി�പ്പാകാതിരിക്കൽ, ദാനം, ആധിപത്യഭാവം — ഇവയാണ്

ക്ഷത്രിയ�ന്റ ൈനസർഗ്ഗികസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. കൃഷി

യും �ഗാരക്ഷയും വാണിജ്യവും ൈവശ്യ�ന്റ കർമ്മങ്ങളാണ്. മറ്റു വർണ്ണത്തിൽ

�പട്ടവ�ര പരിചരിക്കലാണ് ശൂദ്ര�ന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ കർമ്മം. ഓ�രാരുത്ത

നും ത�ന്റ സ്വന്തം വർണ്ണത്തി�ന്റ കർമ്മം, അതായത് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം.

സ്വധർമ്മം ഗുണമില്ലാത്തതായാൽ �പാലുംഅത് നല്ല�പാ�ലഅനുഷ്ഠിക്ക�പ്പടുന്ന

പരധർമ്മ�ത്തക്കാൾ �ശ്രയസ്കരമാണ്. സ്വഭാവനിയതമായ കർമ്മം �ചയ്യുന്നവന്

പാപമുണ്ടാവില്ല.

അർജ്ജുനനുംകൃഷ്ണനുംതമ്മിലുള്ളഈവാദപ്രതിവാദം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടു

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളു�ട ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ധർ

മ്മ�ത്ത രണ്ടു�പരും മുറു�കപിടിക്കുന്നു. അധർമ്മ�ത്ത രണ്ടു�പരും �വറുക്കുന്നു.

പ�ക്ഷ, അർജ്ജുനൻ കുലധർമ്മത്തിലാണ് ഊന്നുന്നത്. കൃഷ്ണൻ വർണ്ണധർമ്മ

ത്തിലും. അർജ്ജുനൻ സ്വന്തം കുല�ത്താടും സ്വജനങ്ങ�ളാടും ബന്ധുക്ക�ളാടും

ഉള്ള കടമകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ വർണ്ണങ്ങളു�ട കടമക�ളപ്പറ്റിയാണ്

ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നത്. അർജ്ജുന�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ കുലധർമ്മം സനാതനമാ

ണ്; സ്വജനഹത്യ പാപമാണ്. കൃഷ്ണ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, കുലധർമ്മ�ത്ത

ക്കാൾ വർണ്ണധർമ്മമാണ് �മ�ല; സ്വജനങ്ങളാ�ണാ അന്യകുലജാതരാ�ണാ

6 അഥ �ചത്വമിമം ധർമ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി

തതഃ സ്വധർമം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി…
ഹ�താ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ �ഭാക്ഷ്യ�സ മഹീം.

—ഭഗവദ്ഗീത, II. 33, 37.
7 ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരംതപ

കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവപ്രഭൈവർഗുൈണഃ

—ഭഗവദ്ഗീത, XVIII. 41.
8 ശ�മാ ദമസ്തപഃ ശൗചംക്ഷാന്തിരാർജവ�മവ ച

ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ സ്വഭാവജം

ശൗര്യം �ത�ജാ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യു�ദ്ധ ചാപ്യപലായനം

ദാനമീശ്വരഭാവശ്ചക്ഷാത്രം കർമ സ്വഭാവജം

കൃഷിഗൗരക്ഷ്യവാണിജ്യം ൈവശ്യകർമ സ്വഭാവജം

പരിചര്യാത്മകം കർമ ശുദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം

—ഭഗവദ്ഗീത, XVIII. 42, 43, 44.
9 �ശ്രയാൻസ്വധർ�മാ വിഗുണഃ പരധർമാത് സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയുക്തംകർമ കുർവന്നാ�പ്നാതി

കില്ബിഷം.

—ഭഗവദ്ഗീത, XVIII. 47.
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എ�ന്നാന്നും �നാക്കാ�ത ശത്രുക്ക�ള സംഹരിക്കുകയാണ് ക്ഷത്രിയ�ന്റ ധർമ്മം.

യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒളി�ച്ചാടി �പാകുന്നതാണ് പാപം. അർജ്ജുനൻതകർന്നു�കാ

ണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട വക്താവായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്.

കൃഷ്ണൻ ഭാവിക്കു�വണ്ടി, വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ചാതുർവർണ്യത്തിനു�വണ്ടി, നി

ല�കാള്ളുന്നു.

മൂന്നാംഅദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല,ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കു

ടി�യറി പാർത്ത കാലത്ത് അവരു�ട ഇടയിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുലങ്ങളായും �ഗാത്രങ്ങളായും ഗണ

ങ്ങളായും ആണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥതകരുകയും വർണ്ണ

വ്യവസ്ഥതല�പാക്കുകയും �ചയ്തത് നീണ്ട കാല�ത്തസാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഫല

മായിട്ടാണ്.

2 വർണ്ണങ്ങളു�ട ഉൽപത്തി

വർണ്ണം എന്ന സംസ്കൃതപദത്തിന് നിറം, രൂപം, തരം, ജാതി, വർഗ്ഗം, സ്വഭാവം

എന്നിങ്ങ�ന പലഅർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യകാല�ത്തആര്യന്മാർ തങ്ങളു�ട �വളു

ത്ത നിറത്തിൽ അഭിമാനമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും ഇന്ത്യയി�ല കറുത്ത നിറത്തി

ലുള്ള ആദിമനിവാസികളുമായി കൂടിക്കലരാൻ അവർ ഇഷ്ട�പ്പട്ടിരുന്നില്ല എന്നും

അതു�കാണ്ട് അവർ സമുദായ�ത്ത ആദ്യം നിറത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭ

ജിച്ചുഎന്നുംആവിഭജനത്തിൽനിന്നാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥആവിർഭവിച്ചത്എന്നും

ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ആര്യന്മാർഎന്നുംഅനാര്യന്മാർഎന്നും

രണ്ടു വർണ്ണങ്ങൾ മാത്ര�മ പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിൽ ഈ

വാദത്തിന് എ�ന്തങ്കിലും ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ആര്യന്മാർ,

അനാര്യന്മാർ എന്ന രണ്ടു വർണ്ണങ്ങളല്ല, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂ

ദ്രൻ എന്നിങ്ങ�ന നാലു വർണ്ണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ നാലു വർണ്ണങ്ങൾ

�വറും നിറത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളായിരുന്നു എന്നു കരുതാൻ

വയ്യ.

മഹാഭാരതത്തി�ലാരിടത്ത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യ നിറവുമായി ഘടിപ്പിക്കാനു

ള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭൃഗു ഭരദ്വാജ�നാടു പറയുന്നു: “അവൻ (ബ്രഹ്മാവ് )

ബ്രാഹ്മണ�രയും ക്ഷത്രിയ�രയും ൈവശ്യ�രയും ശൂദ്ര�രയും മറ്റു ജീവിക�ളയും സൃ

ഷ്ടിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ�ന്റ നിറം �വളുപ്പാണ്. ക്ഷത്രിയ�ന്റ നിറം ചുവപ്പ്, ൈവശ്യ�ന്റത്

മഞ്ഞ, ശൂദ്ര�ന്റത് കറുപ്പ്”.

ചിലപ്ര�ത്യകസ്വഭാവഗുണങ്ങ�ളസൂചിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിപ്രതീകാത്മകമായി

ട്ടാണ് ഭൃഗു ഇവി�ട നിറം എന്ന വാക്ക് ഉപ�യാഗിക്കുന്നത് എന്നു �വണ�മങ്കിൽ

വാദിക്കാം. പ�ക്ഷ, ഭരദ്വാജൻ ഈ അഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിക്കുന്നില്ല. എ�ന്ത

ന്നാൽ, എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിൽ �പട്ടവരും �ലാഭ�ക്രാധമദമാത്സര്യാദികൾക്കു വശം

വദരാകുന്നുണ്ട്. എന്നല്ല, ചരാചരങ്ങളിൽ �വളുപ്പും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും കറുപ്പും മാത്ര

മല്ല �വ�റയും അനവധി നിറങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അ�പ്പാൾ പി�ന്ന നിറത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങ�ള തരംതിരിക്കുന്നതിന് എന്താണർത്ഥം?

ഭരദ്വാജ�ന്റ യുക്തിവാദം �കട്ട�പ്പാൾ ഭൃഗു �പ�ട്ടന്ന് ത�ന്റഅഭിപ്രായം മാറ്റി:

“പ്ര�ത്യകമായി ഒരു വർണ്ണവുമില്ല. ബ്രഹ്മാവ് �ലാകത്തിൽ എല്ലാവ�രയും ബ്രാഹ്മ
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ണരായി സൃഷ്ടിച്ചു. വർണ്ണങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്”.

ആരംഭത്തിൽഎല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നുഎന്നുംഅവരാണ് കർമ്മവി

ഭജനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലു വ്യത്യസ്തവർണ്ണങ്ങളായി തരംതിരിഞ്ഞത്

എന്നും മഹാഭാരതത്തി�ല മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല ചാതുർവർണ്യ�ത്തഅനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇറാ

നിലും പു�രാഹിതൻ, പടയാളി, കൃഷിക്കാരൻ, ൈക�വലക്കാരൻ എന്നിങ്ങ�ന

നാലു ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംഅത്ആര്യന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു

എന്നും അതു�കാണ്ട് ഋ�ഗ്വദകാലത്തു ത�ന്ന പരമ്പരാഗതങ്ങളായ നാലു വർണ്ണ

ങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കരുതാവുന്നതാണ് എന്നും

ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്”. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരു

ന്ന ഏ�താ ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരൻ ഇംഗ്ലണ്ട് സന്ദർശിച്ചു എന്നും അവി�ട �താഴിലാ

ളികളും മുതലാളികളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങൾ നടക്കുന്നതു കണ്ടു എന്നും ഉട�ന

തിരിച്ചുവന്ന് അതു�പാ�ലയുള്ള ഒരു വർഗ്ഗവിഭജനസമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിലും നടപ്പാ

ക്കി�യന്നും പറയുന്നതു�പാ�ലയാണിത്. പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട സാമ്പത്തികഘട

നയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ളയുംഅവ�യ തുടർന്നുണ്ടായസാമൂഹ്യപരിണാമങ്ങ�ളയും

കണക്കി�ലടുക്കാത്ത ഈ അഭിപ്രായം ശരിയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഋ�ഗ്വദസൂക്ത

ങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്ന സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും കൂടുതൽ

ഉയർന്ന നിലവാര�ത്ത കുറിക്കുമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അതല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്.

ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റആദ്യഭാഗങ്ങളിൽവർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യകുറിച്ചുള്ളയാ�താരുസൂചന

യുമില്ല. കുല�ഗാത്രസമൂഹങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട ആചാരാനു

ഷ്ഠാനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ആശയാഭിലാഷങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും മതവിശ്വാസങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും

മറ്റുമുള്ളപ്രതിപാദനങ്ങളാണുള്ളത്. പത്താം മണ്ഡലത്തിൽപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വിവി

ധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുന്ന പുരഷസൂക്തത്തിൽ മാത്രമാണ് വിരാട്

പുരുഷ�ന്റ വ്യത്യസ്താവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും ൈവശ്യനും

ശൂദ്രനും ആവിർഭവിച്ചു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, അവി�ടയും വർണ്ണവ്യവ

സ്ഥയി�ല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള യാ�താരു പരാമർശവുമില്ല.

ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റ കാലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴക്കും ഈ സ്ഥിതി മാറി�യന്നു കാ

ണാം. ബ്രാഹ്മണ�ന അപമാനിക്കുക�യാ ബ്രാഹ്മണ�ന്റ സ്വത്ത് അപഹരിക്കുക

�യാ �ചയ്യുന്നത് മഹാപാപമാ�ണന്ന് അഥർവ�വദം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വർണ്ണവ്യ

ത്യാസങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾസ്ഥിര�പ്പ

ടാൻ തുടങ്ങി എന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഹിതകൾക്കു

�ശഷമുണ്ടായ ബ്രാഹ്മണങ്ങളു�ടയും ആരണ്യകങ്ങളു�ടയും ഉപനിഷത്തുകളു�ട

യും കാലത്താണ്, അതായത്, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ

അന്ത്യത്തി�ലാ ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ ആരംഭത്തി�ലാ ആണ് വർണ്ണവ്യവ

10 മഹാഭാരതം XII. 181, 4.10.
11 ”The existence of similar classes among the Iranianss, namely priests, warriors,

agriculturists and artisans, makes it very probable that by the time of the Rigveda

the four classes had developed into hereditary caste groups owing to the contact of

the Arya-varna Aryans with the dark-skinned aborigines, and the necessity this

imposed on Aryan society off reorganizing its whole structure”. V. M. Apte in The

Vedic Age. P. 388.
12 അഥർവ�വദം X. 18, 19.
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സ്ഥ വ്യക്തമായ രൂപം ൈക�ക്കാണ്ടത്. ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടാകു�മ്പാ�ഴക്കും

ഇന്ത്യയു�ടസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽചാതുർവർണ്യംഅടിയുറച്ചുകഴിഞ്ഞുഎന്നതിന്

വ്യക്തമായ �തളിവുകളുണ്ട്.

മഹാഭാരതം, ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ, ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ, സ്മൃതികൾ, നീതിശാസ്ത്ര

ങ്ങൾ, ൈജനബൗദ്ധസാഹിത്യങ്ങൾ, കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം മുതലായ ഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാൻ സഹാ

യിക്കുന്നവയാണ്. പ�ക്ഷ,ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ ഒരു കാര്യം പ്ര

�ത്യകം ശ്രദ്ധി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ടഅ�നകം തവണ

പരിഷ്കരിക്ക�പ്പടുകയും കൂട്ടലുക�ളാടും കിഴിക്കലുക�ളാടും കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്ര

സിദ്ധീകരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇന്നു പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. ഉദാഹ

രണത്തിന് മഹാഭാരതം വ്യക്തമായ രൂപം ധരിച്ചത് ക്രി.മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും

ക്രി.പി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാ�ണന്ന് വിന്റർനിറ്റ്സ് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

പ�ക്ഷ, അതി�ല പല ഭാഗങ്ങളും ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് എത്ര�യാ മുമ്പുത

�ന്ന പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മനുസ്മൃതി ആദ്യം സൂത്രങ്ങളു�ട രൂപത്തിലായി

രുന്നു�വന്നും പല കാലങ്ങളിലായി പല മാറ്റങ്ങളും അതിനു സംഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും

ഇന്നു പ്രചാരത്തിലുള്ള മനുസ്മൃതി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടി

നും ഇടയിലാണ് രൂപം �കാണ്ട�തന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. എന്നിരിക്കിലും,

ഇത്തരംഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടിപ്രാചീനഭാരതത്തിൽനിലനിന്നിരുന്ന

വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യപ്പറ്റി കു�റ�യാ�ക്ക നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കും.

3 ഉയർന്ന വർണ്ണവും താണ വർണ്ണവും

ആരംഭത്തിൽ പ്രവൃത്തിയു�ടയും സ്വഭാവഗുണങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

വർണ്ണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശുചിത്വം പാലിക്കുക

യും വ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുകയും �വദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഗുരുവി�ന ആദരിക്കുകയും

സത്യം പറയുകയും മറ്റും �ചയ്യുന്നവർ ബ്രാഹ്മണരായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടു. ഭരണം

നടത്തുന്നവനാ�രാഅവൻക്ഷത്രിയൻ. വ്യാപാരത്തിലുംകൃഷിയിലും മറ്റുംഏർ�പ്പടു

ന്നവൻൈവശ്യൻ. ശുചിത്വം പാലിക്കാതിരിക്കുകയും വ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുക

യും �വദങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുകയും ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നവൻ

ആ�രാ അവൻ ശൂദ്രൻ. ബ്രാഹ്മണ�ന്റ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ ബ്രാഹ്മണനാവില്ല.

ശൂദ്ര�ന്റ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ ശൂദ്രനുമാവില്ല. ബ്രാഹ്മണ�ന്റ പുത്രനായി ജനി

ച്ച ഒരാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണവൃത്തി�കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്നു �താന്നിയാൽ

ക്ഷത്രിയവൃത്തി�യാൈവശ്യവൃത്തി�യാസ്വീകരിക്കാ�മന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽഎടു

ത്തുപറയുന്നുണ്ട്.

കാലക്രമത്തിൽഈസ്ഥിതി മാറി. പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് വർണ്ണം നിർണ്ണയി

ക്കുന്നതിനുപകരം വർണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കുകഎന്നസമ്പ്രദാ

യംനിലവിൽവന്നു. എന്തുപ്രവൃത്തി �ചയ്യുന്നുഎന്നതല്ലഏതുവർണ്ണത്തിൽജനിച്ചു

13 M. Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. I.
14 മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം, 189, 2–7.
15 ശൂ�ദ്രൈചതദ്ഭ�വല്ലക്ഷ്യം ദ്വി�ജ തച്ച ന വിദ്യ�ത

നൈവശൂ�ദ്രാ ഭ�വച്ശൂ�ദ്രാ ബ്രാഹ്മ�ണാ ന ചബ്രാഹ്മണഃ

—മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം, 189, 8.
16 മഹാഭാരതം, XII. 79, 12.
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എന്നതാണ്വർണ്ണംനിർണ്ണയിക്കാനുള്ളമാനദണ്ഡംഎന്നുവന്നു. അ�താടുകൂടിയാ

ണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ പാരമ്പര്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർഗ്ഗവിഭജനമായിത്തീർന്നത്.

ബ്രാഹ്മണ�ന്റ മകൻബ്രാഹ്മണൻ,ക്ഷത്രിയ�ന്റ മകൻക്ഷത്രിയൻ, ശൂദ്ര�ന്റ മകൻ

ശൂദ്രൻ. ഓ�രാ വർണ്ണത്തിനും നിശ്ചിതമായ പ്രവൃത്തികളുണ്ടായിരുന്നു. �വദങ്ങൾ

പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക, യാഗങ്ങൾ നടത്തുകയും നടത്തിക്കുകയും

�ചയ്യുക, ദാനങ്ങളും ദക്ഷിണകളും സ്വീകരിക്കുക — ഇ�താ�ക്കയായിരുന്നു ബ്രാ

ഹ്മണരു�ട ചുമതലകൾ. പ്രജക�ള സംരക്ഷിക്കുക, �വദങ്ങൾ പഠിക്കുക, യാഗ

ങ്ങൾ നടത്തുക,ബ്രാഹ്മണർക്കു ദാനം നൽകുക— മുതലായവക്ഷത്രിയരു�ട കട

മകളായിരുന്നു. പശുസംരക്ഷണം, കൃഷി, കച്ചവടം,ബ്രാഹ്മണർക്കുസ്വത്തുക്കൾദാ

നം �ചയ്യൽ മുതലായവൈവശ്യന്മാരു�ട കടമകളായിരുന്നു. ശൂദ്രന്മാർക്ക് ഒ�രാറ്റ

കടമ�യയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: അറപ്പും �വറുപ്പും കൂടാ�ത �വല�ചയ്ത് മറ്റു മൂന്നു വർണ്ണ

ങ്ങ�ളയും ശുശ്രൂഷിക്കുക.

ഈസാമൂഹ്യഘടനയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നസ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു

എന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എ�ന്തന്നാൽ,അവരാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ടയാ�ക

�നതൃത്വം വഹിച്ചത്. യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾക്ക്അവരു�ടസഹായംകൂടി�യകഴിയൂ..

ൈദവത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. മതകാര്യങ്ങ

ളിലുംആത്മീയകാര്യങ്ങളിലും അവരു�ടഅഭിപ്രായങ്ങൾആധികാരികങ്ങളായിരു

ന്നു. ഭൗതികകാര്യങ്ങളിലുംഅവരു�ടപങ്കു �ചറുതായിരുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, പൗ

�രാഹിത്യം ഒരുനല്ലധനാഗമമാർഗ്ഗംകൂടിയായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട്ൈവയക്തിക

മായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ �നാ�ക്കണ്ടതില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചു

എന്നതു�കാണ്ടാണ്ബ്രാഹ്മണൻ �ശ്രഷ്ഠനായത്. “ബ്രാഹ്മണൻ ദുർമാർഗ്ഗിയാ�ണ

ങ്കിലും പൂജ്യനാണ്. ശൂദ്രനാക�ട്ട, ജി�തന്ദ്രിയനായാൽ �പാലും പൂജ്യനാവുകയില്ല”.

മനു ബ്രാഹ്മണന് ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു: ബ്രാഹ്മണൻ വിരാട് പുരുഷ�ന്റ

ഉത്തമാംഗത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചവനായതു�കാണ്ടും �വദങ്ങളു�ട അധികാരിയായ

തു�കാണ്ടും, സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന, സർവചരാചരങ്ങളു�ടയും പ്രഭുവാണ്. �വദ

ങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ഇ�ല്ലങ്കിലും അവന് ദിവ്യത്വമുണ്ട്. താണ വർണ്ണക്കാർക്ക് �യാജി

ച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർ�പ്പട്ടാലും ബ്രാഹ്മണൻബ്രാഹ്മണൻ ത�ന്ന. ഏറ്റവും ഉയർ

ന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചതു�കാണ്ട് അവൻ ൈദവ�ത്ത�പ്പാ�ലയാണ്. അവ�ന്റ

ഉപ�ദശങ്ങൾഅലംഘനീയങ്ങളായ കല്പനകളാണ്. അവ�ന മ�റ്റല്ലാവരുംഅനു

സരിക്കണം.

സമുദായത്തി�ല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലായിരുന്നു ശൂദ്രന്മാർ. കന്നുകാലി

കൾ, അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ മുതലായവ�യ�പ്പാ�ല, ത�ന്ന

17 അധ്യാപനമധ്യയനം യജനം യാജനം തഥാ

ദാനം പ്രതിഗ്രഹംൈചവബ്രാഹ്മണാനാമകല്പയത്

പ്രജാനാം രക്ഷണം ദാനമിജ്യാധ്യയന�മവ ച

വിഷ�യഷ്വ പ്രസക്തിശ്ചക്ഷത്രിയസ്യ സമാസതഃ

പശൂനാം രക്ഷണം ദാനമിജ്യാധ്യയനമ�മവ ച

വണിക് പഥ കുസീദം ചൈവശ്യസ്യ കൃഷി�മവ ച

ഏക�മവതു ശൂദ്രസ്യ പ്രഭുഃ കർമ സമാദിശത്

ഏ�തഷാ �മവ വർണാനാം ശൂശ്രൂഷാമനസൂയയാ.

—മനുസ്മൃതി, ക. 88-91.
18 ദുഃശീ�ലാഽപി ദ്വിജഃ പൂ�ജ്യാ ന തു ശൂ�ദ്രാ ജി�തന്ദ്രിയഃ പരാശര സ്മൃതി, 8, 33.
19 മനുസ്മൃതി, I, 9.
20 മനുസ്മൃതി, IX. 317; തക, 84.
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അവരും ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്.

കഠിനാദ്ധ്വാനം �ചയ്ത് ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാ�ര പരിചരിക്കുക�യന്നതായിരുന്നുഅവ

രു�ട സ്വധർമ്മം. �വദങ്ങൾ പഠിക്കാ�നാ സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാ�നാ അവർക്ക്

അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വല്ലസ്വത്തുംഅവരു�ട കയ്യിൽ �പട്ടു�പായാൽഅത്

സ�ങ്കാചമ�ന്യ പിടി�ച്ചടുത്തു സ്വന്തമാക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവകാശമുണ്ടായി

രുന്നു.

4 അസമത്വത്തി�ല സങ്കീർണ്ണതകൾ

സ്വത്തുടമക്രമം മാത്രമല്ല, സമുദായത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കുള്ള സ്ഥാനവും വർണ്ണ

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർണ്ണയിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഓ�രാ വർണ്ണത്തിനും

പ്ര�ത്യകമായ അവകാശാധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ അധികാ

രങ്ങൾ കയ്യടക്കി �വച്ചത് ബ്രാഹ്മണരാണ്. മനുസ്മൃതിയും മറ്റു നിയമസംഹിതകളും

അവർക്ക് പ്ര�ത്യകമായ ചില സൗജന്യങ്ങൾഅനുവദിച്ചു�കാടുത്തിരുന്നു. ശിക്ഷാ

വിധികളും വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ഒരു കുറ്റത്തിനു

ത�ന്ന വ്യത്യസ്തവർണ്ണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശിക്ഷകളാണ് വിധിക്ക�പ്പട്ടിരു

ന്നത്. വർണ്ണം �നാക്കിയാണ് കുറ്റങ്ങളു�ട കാഠിന്യം നിർണ്ണയി�ക്കണ്ടത് എന്ന്

മനുസ്മൃതി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്ഷത്രിയൻബ്രാഹ്മണ�ന ചീത്തപ

റഞ്ഞാൽനൂറുപണം പിഴയടയ്ക്കണം. അ�ത കുറ്റംൈവശ്യൻ �ചയ്താൽനൂറ്റമ്പ�താ

ഇരുന്നൂ�റാ പണമാണ് പിഴ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ�ന ചീത്തപറയുന്ന ശൂദ്രന് കു

രടാവു�കാണ്ടുള്ള അടിയാണ് ശിക്ഷ. ബ്രാഹ്മണൻക്ഷത്രിയ�ന ആ�ക്ഷപിച്ചാൽ

അമ്പതു പണം �കാടുത്താൽ മതി. ശൂദ്ര�നയാ�ണങ്കിൽ �വറും പന്ത്രണ്ടു പണം.

ശൂദ്രൻബ്രാഹ്മണ�നഅപമാനിച്ചാൽ അവ�ന്റ നാവു മുറിച്ചുകളയണം. താഴ്ന്ന വർ

ണ്ണത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചവ�ന ക�യ്യറ്റം �ചയ്താൽ

ഏത് അവയവം �കാണ്ടാ�ണാ അതു �ചയ്തത് ആ അവയവം �ഛദിച്ചുകളയണം.

ക�യ്യാ വടി�യാ ഓങ്ങിയാൽ ൈക മുറിച്ചുകളയണം. ചവിട്ടിയാൽ കാൽ മുറിച്ചു

കളയണം. കുറ്റം �ചയ്യുന്ന ശൂദ്ര�ന്റ അവയവങ്ങൾ �ഛദിച്ചുകളയാൻ മാത്രമല്ല,

അവ�ന �കാല്ലാൻ �പാലും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, എന്തുത�ന്ന കുറ്റം

�ചയ്താലും ബ്രാഹ്മണനു വധശിക്ഷയില്ല. കാരണം ഭൂമിയി�ല ൈദവമാണ് ബ്രാഹ്മ

ണൻ.

ശിക്ഷകളു�ട കാഠിന്യം വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല വർഗ്ഗസംഘർഷം എത്രരൂക്ഷ

മായിരുന്നുഎന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, താഴ്ന്ന വർണ്ണക്കാ�രാട്, പ്ര�ത്യകി

ച്ച് ശൂദ്രന്മാ�രാട്, ക്രൂരമായി �പരുമാറണംഎന്ന്ആവശ്യ�പ്പടുന്നമനുവി�ന്റനിയമ

ങ്ങൾക്ക് വട�ക്കഇന്ത്യയി�ലഏതാനുംസ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്ര�മ പ്രാബല്യമുണ്ടായി

രുന്നുള്ളു എന്ന് എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്. ചാതുർവർണ്യം ഇന്ത്യയി�ലല്ലായിടത്തും

ഒരു�പാ�ല തഴച്ചുവളരുകയുണ്ടായില്ല. പ്രധാനമായും സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിലാ

ണ് അതു പ്രാബല്യം �നടിയത്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, �കരളം,

21 ശ�ക്തനാപി ഹി ശൂ�ദ്ര ന കാ�ര്യാ ധനസഞ്ചയഃ മനുസ്മൃതി, ത, 129.
22 വിസ്രബ്ധംബ്രാഹ്മണഃ ശൂദ്രാദ് ദ്ര�വ്യാപാദാനമാച�രത്

ന ഹി തസ്യാസ്തി കിഞ്ചിത് സ്വം ഭർതൃഹാ�ര്യധ�നാ ഹി സഃ

—മനുസ്മൃതി, VIII. 417.
23 മനുസ്മൃതി, VIII, 279–283.
24 മനുസ്മൃതി, VIII, 279–283.
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തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ �തന്നിന്ത്യൻപ്ര�ദശങ്ങളിൽ, പ്രവൃത്തിവിഭജനവും സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുടമയും ചാതുർവർണ്യമായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. ചാതുർവർണ്യം നില

നിന്നിരുന്നപ്ര�ദശങ്ങളിൽ ത�ന്ന ഉൽപാദനശക്തികൾഅസമമായും സങ്കീർണ്ണ

മായും ആണ് വളർന്നത്. �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞസ്ഥല

ങ്ങളും കൂടിയസ്ഥലങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽബ്രാഹ്മണരു�ടആധി

പത്യം നിരങ്കുശമായിരുന്നു. മറ്റു ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷത്രിയർക്കായിരുന്നു പ്രാമാ

ണ്യം. ശൂദ്രർഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലായിരുന്നുഎങ്കിലുംഅവരു�ടസ്ഥിതിഎല്ലായി

ടത്തും ഒരു �പാ�ല ദുസ്സഹമായിരുന്നില്ല.

സമുദായത്തി�ല മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ചാതുർവർണ്യ�ത്ത അംഗീകരിച്ചിരുന്നി

ല്ല. ചാതുർവർണ്യം നിലനിന്നിരുന്നപ്ര�ദശങ്ങളു�ടസമീപത്തുത�ന്നപ്രവൃത്തിവിഭ

ജന�മാ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളാ കൂടാ�ത അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയു�ട വിവിധ ഘട്ടങ്ങ

ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �ഗാത്രസമുദായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ പുളിന്ദ

ന്മാർ, ആന്ധ്രക്കാർ, ഗുഹന്മാർ, ശബരന്മാർ, മദ്രകന്മാർ, കാം�ബാജന്മാർ, ഗാന്ധാ

രന്മാർ, കിരാതന്മാർ, നിഷാദന്മാർഎന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടനവധി �ഗാത്രസമുദായക്കാ�ര

പ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആര്യന്മാരായിരുന്നില്ല. ശൂദ്രന്മാ�രക്കാൾ താഴ്ന്ന

വരായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. എങ്കിലും ആര്യന്മാർ അവരുമായി പല

തരത്തിലുള്ളബന്ധങ്ങളും — വിവാഹബന്ധങ്ങൾ �പാലും — പുലർത്തിയിരുന്നു.

യവനന്മാർ, ചീനന്മാർ തുടങ്ങിയ വി�ദശീയസമുദായങ്ങളും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു പുറ

ത്തായിരുന്നു. ഇവർ�ക്കല്ലാം പുറ�മ ദാസന്മാർഎന്ന�പരിൽഅറിയ�പ്പടുന്നജന

വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സങ്കീർണ്ണവും ൈവവിധ്യം നിറഞ്ഞതുമായഈസാഹ

ചര്യത്തിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതിനു നിയമപ്രാബല്യം നൽകാൻ ശ്രമിച്ച സ്മൃതി

കൾക്കുംസാർവത്രികമായഅംഗീകാരം ലഭിച്ചി�ല്ലങ്കിൽഅതിൽഅത്ഭുത�പ്പടാൻ

ഒന്നുമില്ല.

5 അടിമയും ഉടമയും

ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ അനാര്യന്മാരായ �ഗാത്രസമുദായക്കാ�ര ദാസന്മാർ എന്നും

ദസ്യുക്കൾ എന്നും മറ്റുമുള്ള �പരുകളിലാണ് വി�ശഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹീനന്മാരും

ദുഷ്ടന്മാരും ആര്യന്മാരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങ�ള എതിർക്കുന്നവരുമായ ശത്രുക്ക

ളായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. യുദ്ധങ്ങളിൽ കീഴടക്ക�പ്പട്ട ശത്രുക്കൾ

�കാല്ല�പ്പടുകയായിരുന്നു പതിവ്. എ�ന്തന്നാൽ, അവ�ര തടവുകാരാക്കിപ്പിടിച്ച്

തീറ്റി�പ്പാറ്റാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നി

ല്ല. എന്നാൽ, ആര്യന്മാർ സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിക്കുകയും

കൃഷിയുംൈക�ത്താഴിലും കച്ചവടവും മറ്റുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താൻതുടങ്ങുകയും �ച

യ്ത�പ്പാൾഈസ്ഥിതി�ക്കാരു മാറ്റമുണ്ടായി. ദാസന്മാരു�ട കായികാദ്ധ്വാന�ത്ത

ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താനുള്ളസാദ്ധ്യതയുളവായി.

ശൂദ്രന്മാരും കായികാദ്ധ്വാനം �കാണ്ടാണ് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നത്. അവർ

ധനികവർണ്ണക്കാരു�ട വീട്ടു�ജാലിക്കാരായിരുന്നു; അ�ല്ലങ്കിൽ ൈവശ്യന്മാരു�ട

കീഴിൽ കൃഷിപ്പാടങ്ങളിൽ �വല �ചയ്യുന്നവ�രാ ൈക�ത്താഴിലുകളിൽ ഏർ�പ്പട്ട

വ�രാ ആയിരുന്നു. വീടു വൃത്തിയാക്കൽ, �വള്ളം �കാരൽ, ധാന്യം �പാടിക്കൽ,

അലക്ക് തുടങ്ങിയ വീട്ടു�ജാലിക�ളല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. വിറകു�വട്ടൽ,

കൃഷിപ്പണി, �കട്ടിടനിർമ്മാണം എന്നിങ്ങ�ന ശാരീരികാദ്ധ്വാനം കൂടുതൽ ആവ

ശ്യമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുരുഷന്മാരും നി�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ
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അനാര്യന്മാരായിരുന്നില്ല; ആര്യന്മാരു�ട വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട അവിഭാജ്യഘടക

മായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ വളർന്ന�പ്പാഴാണ് അനാര്യന്മാരായ

ദാസന്മാരു�ട �സവനം ആവശ്യമായിത്തീർന്നത്. അ�താടുകൂടിയായിരിക്കണം

ചാതുർവർണ്യത്തിൽഅടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട പലഘടകങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്.

ആദ്യകാല�ത്ത ദാസന്മാർ, അ�ല്ലങ്കിൽ അടിമകൾ, അനാര്യന്മാർ മാത്രമാ

യിരുന്നു എന്നു �താന്നുന്നു. പ�ക്ഷ, വർണ്ണവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടുകയും

സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളിൽ അസമത്വം വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ സാമ്പത്തികമാ

യി അധഃപതിച്ച ചില ആര്യവിഭാഗങ്ങളും ദാസ്യ�വലയ്ക്കു�വണ്ടി നി�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു

എന്നു കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. ശൂദ്രന്മാർ മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന വർണ്ണങ്ങളിൽ ജനിച്ച

വരും ചില�പ്പാൾ ദാസ്യ�വല�കാണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി

ത്തീർന്നിരുന്നു. സാമ്പത്തികവിഷമതകൾ ഉണ്ടാകു�മ്പാൾബ്രാഹ്മണർക്കു�പാലും

ദാസ്യ�വല എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം നിർ�ദ്ദശി

ക്കുന്നു. മനുസ്മൃതി ഏഴുതരം ദാസന്മാ�രപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്; ധ്വജാഹൃതർ

(യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്ക�പ്പട്ടവർ), ഭക്തദാസന്മാർ, ഗൃഹജർ (ഉയർന്ന വർണ്ണക്കാരു

�ട വീടുകളിൽ ജനിച്ചവർ), ക്രീതർ (വിലയ്ക്ക് വാങ്ങ�പ്പട്ടവർ), ദാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടവർ,

പൂർവികന്മാരിൽ നിന്ന് ൈപതൃകമായി കിട്ടിയവർ, ശിക്ഷ കാരണം ദാസന്മാരായി

ത്തീർന്നവർ.

ശൂദ്രന്മാ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇത്തരം വിഭജനങ്ങളു�ട�യാന്നും ആവ

ശ്യമില്ല. ക്രീതന്മാരായാലും ശരി, അക്രീതന്മാരായാലും ശരി, അവർ ദാസന്മാർ

ത�ന്നയാണ്. കാരണം, ദാസ്യ�വലയ്ക്കു �വണ്ടിയാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

ത്.

മനുസ്മൃതിക്കു�ശഷം രചിക്ക�പ്പട്ട നാരദസ്മൃതിയിൽ ദാസന്മാർ പതിനഞ്ചു തര

മു�ണ്ടന്നുപറയുന്നു. മനുസ്മൃതിയിൽപ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടവർക്കുപുറ�മ പണയം �വ

യ്ക്ക�പ്പട്ടവരും കടം വീട്ടാൻ കഴിയാത്തതു�കാണ്ട് ദാസ്യ�വല�യഅഭയം പ്രാപിച്ച

വരുംക്ഷാമകാലത്ത് വിൽക്ക�പ്പട്ടവരും മറ്റും അവരിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. കടം വീട്ടാൻ

മറ്റുവഴിയില്ലാ�ത ദാസ്യ�വലയ്ക്ക് തയ്യാറാ�കണ്ടിവരത്തക്കവണ്ണംസാമ്പത്തികാസ

മത്വങ്ങൾഅത്രയ്ക്കുമൂർച്ഛിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നാണ്നാരദസ്മൃതിയി�ലഈപട്ടിക

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ദാസ്യ�വല�യടുത്ത് കടം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്വത

ന്ത്രരാവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടായിരുന്നു. കടം വാങ്ങിയ തുക പലിശ�യാടുകൂടി

മടക്കി�ക്കാടുക്കുക�യാ ഒരു നിശ്ചിതകാലം വ�ര അടിമകളായി പണി�യടുക്കുക

�യാ �ചയ്താൽ ദാസന്മാർ �മാചിപ്പിക്ക�പ്പ�ടണ്ടതാണ് എന്ന് നാരദസ്മൃതി പറയു

25 ധ്വദാഹൃ�താ ഭക്തദാ�സാ ഗൃഹജഃ ക്രീതദത്രിമൗ

ൈപതൃ�കാ ദണ്ഡദാസശ്ചസൈപ്ത�ത ദാസ�യാനയഃ.

—മനുസ്മൃതി, VIII. 415.
26 ശൂദ്രം തു കാര�യദ്ദാസ്യം ക്രീതമക്രീത�മവ വാ

ദാസ്യാൈയവഹി സൃ�ഷ്ടാസൗബ്രാഹ്മണസ്യ സ്വയംഭൂവാ

—മനുസ്മൃതി VII. 413.
27 ഗൃഹജാതസ്തഥാ ക്രീ�താ ല�ബ്ധാ ദായാദുപാഗതഃ

അനാകാലഭൃ�താ �ലാ�കഅഹിതഃ സ്വാമിനശ്ച യഃ

�മാക്ഷി�താ മഹതശ്ചർണാത് പ്രാ�പ്താ യുദ്ധാത് പണാർജിതഃ

തവാഹമിത്യുപഗതഃ പ്രവ്രജ്യാവസിതഃ കൃതഃ

ഭക്തദാസശ്ചവി�ജ്ഞയസ്തൈഥവ വസുന്ദാ ഭൃതഃ

വി�ക്രതാ ചാത്മനഃ ശാ�സ്ത്ര ദാസാഃ പഞ്ചദശസ്മൃതാഃ

—നാരദസ്മൃതി, V. 26, 27, 28.
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ന്നു. യജമാനനു �ചലവായപണം �കാടുത്തുതീർത്താൽ ദാസൻ �മാചിപ്പിക്ക�പ്പ

�ടണ്ടതാണ് എന്നും പിഴയടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതു�കാണ്ട് ദാസ്യ�വലയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്ക

�പ്പട്ടവന് ഒരു നിശ്ചിതകാല�ത്തഅദ്ധ്വാനത്തിനു�ശഷം �മാചനം �നടാൻ അർ

ഹതയുണ്ട് എന്നും കൗടില്യൻ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. ദാസന്മാർ ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട

സ്വകാര്യസ്വത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. അവ�ര�ക്കാണ്ട് നിർബന്ധി

ച്ച് പണി�യടുപ്പിക്കാനും അവരു�ട അദ്ധ്വാനഫലം അപഹരി�ച്ചടുക്കാനും യജമാ

നന്മാർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പ്രാചീനഗ്രീസിലും �റാമിലും നില

നിന്നിരുന്നതു �പാ�ലയുള്ള സാർവത്രികവും സുശക്തവുമായ അടിമത്തവ്യവസ്ഥ

ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നുപിടിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ‘ലാറ്റിഫുണ്ടിയ’ �പാ�ലയുള്ള കൂറ്റൻ കൃ

ഷിപ്പാടങ്ങളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് അടിമക�ള�ക്കാണ്ട് പണി�യടുപ്പിച്ചു കൃ

ഷി നടത്തുന്നസമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരികയുണ്ടായില്ല. നൂറുകണക്കിനു

ള്ള പണിക്കാരു�ട കായികാദ്ധ്വാനമുപ�യാഗിച്ച് കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന ചില ധനി

കന്മാ�രപ്പറ്റിയും അ�നകം ദാസന്മാരു�ട ഉടമകളായ ചില പ്രമാണിമാ�രപ്പറ്റിയും

ജാതകകഥകളിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്എന്നുള്ളതുശരിയാണ്. പ�ക്ഷ,അവർഗ്രീ

സി�ലയും �റാമി�ലയും ഉടമക�ള�പ്പാ�ല, ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽആധിപത്യം

വഹിച്ചു എന്നുപറയാൻ വയ്യ. അത്തരക്കാരു�ട എണ്ണം അത്രയ്ക്കു കുറവായിരുന്നു.

എന്നല്ല, ഇന്ത്യയി�ല മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഭൂമി സ്വകാര്യസ്വത്തായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നി

ല്ല. കൃഷി നടത്തുന്നവർക്ക് വിള�വടുക്കാനുള്ളഅവകാശ�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭൂമി

സമുദായത്തി�ന്റ �പാതുസ്വത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

ഇതി�ന്റയർത്ഥംദാസന്മാർഅടിമ�വലയ്ക്ക് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ലഎ�ന്നാ

അവർ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയായിരുന്നില്ല എ�ന്നാ അല്ല. ദാസ്യ�വലയിൽ നിന്നു

കിട്ടിയ പ്രതിഫലം യജമാനനു �കാടുക്കാ�ത സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു

ദാസി അടിശിക്ഷയ്ക്ക് വി�ധയയായ�തങ്ങ�ന�യന്ന് ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ധനപാലി എന്ന മ�റ്റാരു ദാസി കഠിനമായി മർദ്ദിക്ക�പ്പടുകയും ദാസ്യ�വല�യ

ടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തതി�നപ്പറ്റി ശരൺ വിവരിക്കുന്നു. ധനിക

വർഗ്ഗക്കാ�ര ധിക്കരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ മരണശിക്ഷയ്ക്കു�പാലും വി�ധയരായിരുന്നു

എന്ന് ജാതകകഥകൾ �വളി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ദരിദ്രവിഭാഗക്കാരു�ട അദ്ധ്വാനഫ

ലം ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയി�ല ധനികവർഗ്ഗക്കാർ പ്രബലന്മാരായി

ത്തീർന്നത്എന്നുംമറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല�പ്പാ�ലഇന്ത്യയിലുംഅടിമ�വല�ചയ്യുന്നവർ

ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാ�കണ്ടിവന്നിരുന്നു എന്നുമാണ് ഇത്തരം ഉദാഹര

ണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഈസാഹചര്യത്തിൽഅടിമകൾഅസംതൃപ്തരുംവി�ദ്രാഹികളുംആയിത്തീർ

ന്നുഎങ്കിൽഅതിലത്ഭുത�പ്പടാനില്ല. മർദ്ദനം ദുസ്സഹമാകു�മ്പാൾ ഉടമകളു�ട പിടി

യിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷ�പടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും പിടിയിലക�പ്പട്ടാൽ

പി�ന്നയുമുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദനം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായിരിക്കു�മന്നുമാത്രം. അടിമകളും

28 ഋണം തു �സാദയം ദത്വാ ഋണീ ദാസ്യാദ് വിമുച്യ�ത

കൃതകാലാഭ്യുപഗമാത് കൃത�കാപി വിമുച്യ�ത.

—നാരദസ്മൃതി, V. 33.
29 മൂ�ല്യന ചാർയ്യത്വം ഗ�ച്ഛത്

—കൗടില്യ�ന്റഅർഥശാസ്ത്രം III. 65, 22.
30 ദണ്ഡപ്രണീതഃ കർമണാ ദണ്ഡമുപന�യത് ടി. III. 65–25.
31 K.M. Sarma: Labour in Ancient India, P. 26.
32 R. Saran: Sudras in Ancient India, P. 103.
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ഉടമകളുംതമ്മിലുള്ളമത്സരങ്ങൾ, �തളിഞ്ഞരൂപത്തില�ല്ലങ്കിലും, പ്രാചീനസാഹി

ത്യകൃതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

6 രാജാവി�ന്റ ഉത്ഭവം

ഇന്ത്യയിൽ രാജകീയഭരണകൂടം ഉത്ഭവിച്ച�തങ്ങ�ന എന്നു മനസ്സിലാക്കാനാഗ്ര

ഹിക്കുന്നസാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞന് മഹാഭാരതം ഒരു വിലപിടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ്. ആരം

ഭത്തിൽ, അതായത് കൃതയുഗത്തിൽ രാജാവി�ന്റയും ദണ്ഡനീതിയു�ടയും ഒന്നും

ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ജനങ്ങൾ ധർമ്മമനുസരിച്ച് പരസ്പരം രക്ഷിക്കുക

യും സഹായിക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നു എന്നും ശാന്തിപർവത്തിൽ ഭീഷ്മർ പ്രസ്താവി

ക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, കാലക്രമത്തിൽഈസ്ഥിതി�ക്കാരു മാറ്റംവന്നു. �മാഹം, �ലാഭം,

കാമം, രാഗം മുതലായവജനങ്ങ�ളപിടികൂടി. അ�താ�ടപഴയഐക്യം തകർന്നു.

ധർമ്മത്തിനു നാശം സംഭവിച്ചു. അധർമ്മം പരന്നുപിടിച്ചു. മത്സ്യന്യായം, അ�ല്ല

ങ്കിൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന നയം, നടപ്പിൽവന്നു. ശക്തിയുള്ളവൻ

ശക്തിയില്ലാത്തവ�ന �ദ്രാഹിച്ചു. കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും �ലാക�ത്ത നര

കമാക്കിമാറ്റി. വിളവുകൾ നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. സ്ത്രീകൾ ബലാൽസംഗം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

യാഗയജ്ഞങ്ങൾ തടയ�പ്പട്ടു. വർണ്ണസങ്കരങ്ങൾ സാധാരണമായി. ഇടവിടാ�ത

അനാവൃഷ്ടിയും ക്ഷാമവുമുണ്ടായി. ഈസ്ഥിതി പരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി �ദവന്മാർ

ബ്രഹ്മാവി�ന സമീപിച്ചു. ഒടുവിൽ രാജാവ് സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടു. ഇതാണ് കഥ.

പരസ്പരം രക്ഷിച്ചു�കാണ്ട് �യാജി�പ്പാ�ട ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങ�ള �ലാഭവും

�മാഹവും മറ്റും പിടികൂടിയ�തങ്ങ�ന�യന്ന് ഭീഷ്മർ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. പ്രാകൃതകുല

�ഗാത്രങ്ങളു�ടകൂട്ടുടമവ്യവസ്ഥയിൽസ്വകാര്യസ്വത്തുടമതല�പാക്കിയതിനു �ശഷ

മാണ് �ലാഭവും മത്സരവും മറ്റുംആവിർഭവിച്ചത് എന്നുംഅതു മുതൽക്കാണ്എല്ലാം

സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വാസന പരന്നുപിടിച്ചത് എന്നും എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു. അതിനു�ശഷമാണ് കയ്യൂക്കും സാമ്പത്തിക �ശഷിയുമുള്ളവർ രാജാക്കന്മാരാ

യിത്തീർന്നത്. ൈദവം രാജാവി�ന സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുപറയുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ

ത�ന്ന കയ്യൂക്കുള്ളവനാണ് രാജാവായിത്തീർന്നത് എന്നും സൂചിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു

ണ്ട്. ഉത്ഭവ�മങ്ങ�നയായാലും നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യയും

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങ�ളയും കാത്തുര

ക്ഷിക്കലാണ് രാജാവി�ന്റ മുഖ്യമായ കടമ�യന്ന് മഹാഭാരതം സംശയത്തിനിടയി

ല്ലാത്തവിധം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മനുസ്മൃതി, കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതുത�ന്നയാണ്ഊന്നിപ്പറയുന്നത്.

മഗധ, അംഗം, വംഗം, കാശി, �കാസലം, അവന്തി, പാഞ്ചാലം, കം�ബാജ

എന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടനവധി �ചറിയ �ചറിയ രാജ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി മഹാഭാരതത്തിലും

ൈജന–ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് പ്ര�ത്യകാതിർത്തിക�ളാടു കൂടിയ ഭൂ

പ്ര�ദശങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഈപുതിയ വിഭജനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്

�പ�ട്ടന്നല്ല; നീണ്ട കാല�ത്ത മാറ്റങ്ങളിലൂ�ടയാണ്. ആദ്യകാല�ത്ത രാജ്യങ്ങ�ള

വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് ൈറസ് �ഡവിഡ്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

33 ബലവാൻ ജായ�താ രാജാ. മ. ഭാ., ഉ�ദ്യാഗപർവം, XI, 4.
34 ചാതുർവർണ്യസ്യ ധർമാശ്ച രക്ഷിതവ്യാ മഹീക്ഷിതാ. മ.ഭാ., ശാന്തിപർവം, LVII, 13.
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“ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും: �പരുകൾ രാജ്യങ്ങളു�ടതല്ല,

ജനസമൂഹങ്ങളു�ടതാണ്. തുർക്കികൾ, ഇറ്റലിക്കാർ എന്നും മറ്റും പറയുന്നതു �പാ

�ലയാണിത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ �പരുകളു�ട പട്ടികയുണ്ടാക്കിയവർ, അ�ല്ലങ്കിൽ

അത് ഉപ�യാഗിച്ചവർ, ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മുഖ്യമായും �ഗാത്രങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാ

നത്തിലാണ്, അല്ലാ�ത ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, എന്നാണിതു

കാണിക്കുന്നത്”.

കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥയി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തന�ത്ത

യാണിതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു �താന്നുന്നു. നീണ്ടകാല�ത്ത വളർച്ചക്കിടയിൽ

�ഗാത്രങ്ങളു�ട �പരുകൾ രാജ്യങ്ങളു�ട �പരുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. വർണ്ണവ്യ

വസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ �ഗാത്രജീവിതത്തി�ന്റ അവശിഷ്ട

ങ്ങൾ പ്രബലമായിരുന്നു എന്നും പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ഘടകങ്ങൾ തികച്ചും

അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുണ്ടായില്ല എന്നുമാണിതു കാണിക്കുന്നത്. പ്രാചീന ഗ്രീസ്സിലും

�റാമിലും നിലനിന്നിരുന്നതു �പാ�ലയുള്ളഅടിമത്തവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ രൂഢമൂ

ലമാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുഖ്യകാരണവും ഇതുത�ന്നയാവാം.

7 ദണ്ഡനീതി

രാജ്യങ്ങൾആവിർഭവിക്കുകയുംശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്തത് ഒ�രസമയത്തല്ലഎന്നു

കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി ചില രാജ്യങ്ങൾ

സുശക്തങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റുചില രാജ്യങ്ങൾ ദുർബലങ്ങളും. ചില പ്ര

�ദശങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും വളരാൻ തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ ത�ന്ന

�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട വിവിധ നിലവാരങ്ങളിൽ പ്രാകൃതമതവിശ്വാസങ്ങ�ളാടും

വ്യത്യസ്തങ്ങളായആചാരങ്ങ�ളാടും കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നഅപരിഷ്കൃതജനസമൂഹങ്ങളു

മുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തിയുള്ളരാജാക്കന്മാർശക്തികുറഞ്ഞപ്ര�ദശങ്ങ�ളയും ജനസ

മൂഹങ്ങ�ളയുംആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി സ്വന്തം രാജ്യാതിർത്തികൾ വിപുലമാക്കാനുള്ള

പരിശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഈ സാമൂഹ്യസാഹ

ചര്യങ്ങളിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട നിയമങ്ങ�ളയും സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങ�ളയും കാ

ത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രാജാവി�ന്റ ധർമ്മം. രാജ്യത്തിന് സമാധാനവും

പു�രാഗതിയും സുരക്ഷിതത്വവും �വണ�മങ്കിൽ ഓ�രാ വ്യക്തിയും സ്വധർമ്മം പാ

ലിക്കണം. സ്വധർമ്മം പാലിക്കാത്തവ�ര ശിക്ഷിക്കാൻ രാജാവിന്നധികാരമുണ്ടാ

യിരുന്നു. അപരാധിക�ള ശിക്ഷി�ക്കണ്ടത് രാജ്യത്തി�ന്റ പരിശുദ്ധിക്കാവശ്യമാ

ണ്. ദണ്ഡനീതി, അതായത്, ശിക്ഷാവിധികളും മർദ്ദനമുറകളും, ഭരണകൂടത്തി�ന്റ

അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ദണ്ഡത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് രാജാവ് ധർ

മ്മപരിപാലനം നടത്തുന്നത്. രാജാവ് ദണ്ഡം ഉപ�യാഗിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ ജനങ്ങൾ

സ്വധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കും. ദണ്ഡ�ത്ത �പടിക്കുന്നതു �കാണ്ടാണ്

ജനങ്ങൾ ധർമ്മമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടാണ് ദണ്ഡം ത�ന്നയാണ് ധർമ്മം

എന്നു മനുപ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

ദണ്ഡനീതി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാചീന

ഗ്രീസിലും �റാമിലും പ്ര�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന മർദ്ദനമുറകളു�ട കാഠിന്യം ഒട്ടുംത�ന്ന

35 Rhys Davids: Budhist India, P. 14.
36 അപരാധിഷു �യാ ദണ്ഡഃ സ രാഷ്ട്രസ്യ വിശുദ്ധ�യ. മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം.
37 ദണ്ഡം ധർമം വിദുർ ബുധാഃ മനുസ്മൃതി, VII. 18.
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കുറവായിരുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി

പതിനായിരക്കണക്കിന് അടിമക�ള കുരിശിൽ തറച്ചു�കാല്ലുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും

അവർ �മലാളരു�ട ചൂഷണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പ്രാചീന�റാമി

�ല അടിമകൾ ദണ്ഡനീതി�യ കൂട്ടാക്കാ�ത ഭരണകൂട�ത്തയാ�ക കിടിലം �കാ

ള്ളിച്ച ഒട്ടനവധി ലഹളകൾ നടത്തി.

ഇന്ത്യയി�ല ശൂദ്രന്മാരും ദാസന്മാരും അത്തരത്തിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾക്കും

സായുധലഹളകൾക്കും തയ്യാറാകാഞ്ഞ�തന്തു�കാണ്ടാണ്? വർണ്ണവ്യവസ്ഥ

യിൽ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതാചാരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന പ�ങ്ക�ന്തന്നു

മനസ്സിലാക്കിയാ�ല ഈ �ചാദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ സമാധാനം ക�ണ്ടത്താൻ

കഴിയൂ.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യയി�ല ചാതുർവർണ്യം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�ല

അടിമത്തവ്യവസ്ഥ�യ�പ്പാ�ല �വറു�മാരു വർഗ്ഗവിഭജനമായിരുന്നില്ല. അത് മത

വിശ്വാസങ്ങളുമായി അത്ര�മൽ ഇഴുകി�ച്ചർന്നതായിരുന്നു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട

അവിഭാജ്യഘടകമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണമതം. ബ്രാഹ്മണമതമാണ് ചാതുർവർണ്യ

�ത്തആത്മീയമായ ഒരുഅടിത്തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയത്.

8 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ

നാലു വർണ്ണങ്ങൾ, നാലു പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ, നാല് ആശ്രമങ്ങൾ, പൂജയും യജ്ഞ

വും, കർമ്മത്തിലും, പുനർജന്മത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം — ഇവയാണ് ബ്രാഹ്മണമത

ത്തി�ന്റ മുഖ്യഘടകങ്ങൾ. പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടഈഘടകങ്ങളാണ് വർണ്ണവ്യവ

സ്ഥയിൽഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും ജീവിതരീതി�യ രൂപ�പ്പടുത്തിയത്.

ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, �മാക്ഷം—ഇവയാണ് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ,അ�ല്ല

ങ്കിൽജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇവയിൽആദ്യ�ത്തമൂന്നുലക്ഷ്യങ്ങൾവർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു

മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. �മാക്ഷം എന്ന ലക്ഷ്യം പിന്നീട് കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടതാ�ണന്നു

�താന്നുന്നു. ഋ�ഗ്വദത്തിൽ �മാക്ഷ�ത്തപ്പറ്റി യാ�താരു പരാമർശവുമില്ല. ആദ്യ

കാല�ത്ത ആര്യന്മാർ മരണാനന്തരജീവിത�ത്തയും �മാക്ഷ�ത്തയുമല്ല, അർത്ഥ

�ത്ത (സമ്പത്തി�ന)യും കാമ�ത്ത (ൈലംഗികസുഖ�ത്ത)യുമാണ് ആരാഞ്ഞത്.

സുഖമായ ഭക്ഷണവും �സ്നഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബവും ദീർഘായുസും ആ�രാഗ്യവും

ഐഹികജീവിത�ത്ത ആനന്ദമയമാക്കാനാവശ്യമായ മറ്റു ഭൗതികവിഭവങ്ങളുമാ

ണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. പ�ക്ഷ, സമുദായത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാ

ണ്ടും സഹകരിച്ചു�കാണ്ടും മാത്ര�മഈലക്ഷ്യങ്ങൾ �നടാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.

അതു�കാണ്ട് വ്യക്തിയു�ട ജീവിതത്തിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമൂഹ്യബന്ധ

ങ്ങൾക്ക് ചില ക്രമീകരണങ്ങളും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങളാണ്

ധർമ്മത്തി�ന്റ ഉറവിടം. വഹിക്കുകഅ�ല്ലങ്കിൽ താങ്ങിനിർത്തുകഎന്നർത്ഥമുള്ള

ധൃ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മം എന്ന പദം ഉൽഭവിച്ചത് എന്ന് പണ്ഡിത

ന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യക്രമ�ത്ത നിലനിർത്തുന്ന�ത�ന്താ അതാണ്

ധർമ്മം. ധർമ്മമാണ് വ്യക്തിക്ക് കുടുംബ�ത്താടും സമൂഹ�ത്താടുമുള്ളബന്ധങ്ങ�ള

നിർണ്ണയിച്ചത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ടആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് ധർമ്മംഎന്നവാക്ക്

38 ധാരണാദ്ധർമമിത്യാഹുർ ധർ�മാ ധാരയ�ത പ്രജാഃ

യത്സ്യാദ്ധാരണസംയുക്തംസ ധർമ ഇതി നിശ്ചയഃ

—മഹാഭാരതം, കർണപർവം.
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ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്ആചാരംഎന്നഅർത്ഥത്തിലാണ്. ആചാരമാണ് ധർ

മ്മത്തി�ന്റ ലക്ഷണവും അടിസ്ഥാനവും എന്നും ആചാരത്തിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മം

ഉണ്ടായത് എന്നും മഹാഭാരതത്തി�ല ഉ�ദ്യാഗപർവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാല

�ദശങ്ങളി�ല മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ധർമ്മത്തിനും മാറ്റമുണ്ടാകു�മന്ന് ശാന്തിപർ

വത്തി�ലാരിടത്ത് വ്യക്തമാക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. മ�റ്റാരിടത്ത് ധർമ്മ�ത്ത �ദശധർമ്മം,

ജാതിധർമ്മം, കുലധർമ്മം എന്നിങ്ങ�ന തരംതിരിക്കുന്നു.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങ�ളയും

ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട പ്ര�ത്യകാവകാശങ്ങ�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ പു

തിയ ക്രമീകരണങ്ങളും പുതിയ നിയമങ്ങളും പുതിയ ആചാരക്രമങ്ങളും ആവശ്യ

മായിത്തീർന്നു. ധർമ്മത്തിന് പുതിയ ഒരർത്ഥം കല്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഓ�രാ വ്യക്തിയും

സ്വധർമ്മം പാലിക്കണം; സ്വന്തം വർണ്ണത്തിനു വിധിക്ക�പ്പട്ട പ്രവൃത്തികൾ �ച

യ്യണം. ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണ�ന്റ ധർമ്മവും ക്ഷത്രിയൻ ക്ഷത്രിയ�ന്റ ധർമ്മവും

ൈവശ്യൻ ൈവശ്യ�ന്റ ധർമ്മവും ശൂദ്രൻ ശൂദ്ര�ന്റ ധർമ്മവും പാലിക്കണം. ഇ�ല്ല

ങ്കിൽ ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരും.

ധർമ്മമാണ് ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റഅസ്തിവാരം.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിയു�ട ജീവിതകാലമാ�ക നാലു ഘട്ടങ്ങളായി

വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ആശ്രമങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത്

ഏ�തങ്കിലും ഗുരുവി�ന്റ കീഴിൽ വിദ്യയഭ്യസിക്കണം. ഈഘട്ടത്തിൽബ്രഹ്മചര്യം

പാലിക്കണ�മന്നത് നിർബന്ധമാണ്. ഐഹികങ്ങളായ സുഖ�ഭാഗങ്ങ�ളല്ലാം

വർജിക്കണം. ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമായി. വിവാഹം

കഴിക്കാനും സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാനും ഐഹികസുഖങ്ങളാസ്വദിക്കാനും സാമൂഹ്യ

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ�പ്പടാനും സാഹിത്യം, തത്വചിന്ത, കല തുടങ്ങിയ

രംഗങ്ങളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം �നടാനും പറ്റിയ ഘട്ടമാണിത്. എന്നു�വച്ചാൽ, അർത്ഥം,

കാമം എന്നീ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ �നടാൻ പറ്റിയ ഘട്ടം. അർത്ഥം സാമ്പത്തി

കലക്ഷ്യമാ�ണങ്കിൽ കാമം ൈവകാരികലക്ഷ്യമാണ്. മൂന്നാമ�ത്ത ഘട്ടത്തിന്

വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം എന്നുപറയുന്നു. ജീവിതസംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി

ആദ്ധ്യാത്മികപ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരി�ക്കണ്ടത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. അവ

സാന�ത്തആശ്രമമാണ് സന്ന്യാസം; സ്വത്തുക്ക�ളല്ലാം പുത്രപൗത്രന്മാർക്കും മറ്റു

ബന്ധുക്കൾക്കും ഏല്പിച്ചു �കാടുത്ത് ഭൗതികസുഖങ്ങ�ളല്ലാം ത്യജിച്ച് �മാക്ഷം �ന

ടാൻ തയ്യാ�റടുക്കുന്നഘട്ടം.

ഇങ്ങ�ന പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികവും ശാരീരികവും ബൗദ്ധിക

വും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ വശങ്ങ�ളയും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. ഭൗ

തികസുഖങ്ങളും ൈലംഗികാനന്ദങ്ങളും നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, പരമമായ

ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരമാണ്, �മാക്ഷമാണ്. അതിനു തടസ്സമായ�തന്തും

നിഷിദ്ധമാണ്. മറ്റുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ധർമ്മവും അർത്ഥവും കാമവും �മാക്ഷ

ത്തി�ലക്കുള്ളവഴികളാണ്.

39ആചാരഃ ഫല�ത ധർമഃ മ. ഭാ. ഉ�ദ്യാഗപർവം

ധർമസ്യ നിഷ്ഠാ ത്വാചാരഃ

—ടി.
40 അ�ന്യ കൃതയു�ഗ ധർമാ �സ്രതായാം ദ്വാപ�ര പ�ര

അ�ന്യ കലിയു�ഗ ധർമാ യഥാശക്തി കൃതാ ഇവ

—മ.ഭാ. ശാന്തിപർവം.
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വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളുംപുരുഷാർത്ഥങ്ങളുംശൂദ്രന്മാർക്കുബാധകമായിരുന്നി

ല്ല എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അവർക്ക് ഒ�ര�യാരു ധർമ്മ�മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ:

ധനികവർണ്ണക്കാ�ര പരിചരിക്കുക.

വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾക്കും പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്കും മതപരമായ ഒരു അടി

ത്തറ നൽകി�ക്കാണ്ട് വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�ള നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ്

ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ ഒരു മുഖ്യമായ സംഭാവന. വർണ്ണസമുദായത്തിൽ

പ്രാക്വർണസമുദായത്തി�ല മതവിശ്വാസങ്ങളും മതച്ചടങ്ങുകളും അപ്പാ�ട ഉ�പ

ക്ഷിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. �ന�രമറിച്ച്, ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങളു�ട ആധികാരികവ

ക്താക്കളും സംരക്ഷകരുമായിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ ശക്തിയാർജി

ച്ചത്. �വദങ്ങ�ള അവർ പുതിയ മതത്തി�ന്റ അസ്ഥിവാരമാക്കി നിലനിർത്തി.

യജ്ഞങ്ങ�ളയും മന്ത്രവാദചടങ്ങുക�ളയും അവർ പുതിയ മതത്തി�ന്റ അവിഭാ

ജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി. അനാര്യന്മാരായ പ്രാചീന�ഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരു�ട ചില

വിശ്വാസങ്ങ�ള�പ്പാലും അവർ സ്വന്തമാക്കി�യടുത്തു. സർവാത്മവാദം തുടങ്ങിയ

പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അവർ ധാർമ്മികമായ പുതി�യാരു അർത്ഥം നൽകി.

മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് �വറിട്ടു �പാകുകയും മ�റ്റാരു ശരീ

രത്തിൽ പ്ര�വശിക്കുകയും �ചയ്യു�മന്ന വിശ്വാസമാണ് കർമ്മ�ത്തപ്പറ്റിയും പുനർ

ജന്മ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനം. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നതു�പാ�ല, “കർമ്മം, പുനർജന്മം എന്നിവ�യക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ

നിസ്സംശയമായും ആര്യന്മാരു�ട മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. പ�ക്ഷ, മര

ണത്തിനു�ശഷം തങ്ങളു�ട ആത്മാക്കൾ മൃഗശരീരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നു

വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആദിമനിവാസികളിൽ നിന്നുവന്ന ധാരണകളായിരിക്കാം അവ

എന്നകാര്യം നി�ഷധി�ക്കണ്ടതില്ല”.

9 കർമ്മവും പുനർജന്മവും

കർമ്മംഎന്നപദത്തിന്ആരംഭത്തിൽപ്രവൃത്തിഎന്നുമാത്രമായിരുന്നുഅർത്ഥം.

പിന്നീട്അതിന് മതപരമായ ഒരർത്ഥംലഭിച്ചു. ഓ�രാ കർമ്മത്തിനും നിശ്ചിതമായ

ഫലമു�ണ്ടന്നു സങ്കല്പിക്ക�പ്പട്ടു. സുഖവും ദുഃഖവും സമ്പത്തും ദാരിദ്ര്യവും ആ�രാഗ്യ

വും �രാഗവും എല്ലാം കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. സൽക്കർമ്മത്തിന് നല്ല ഫലവും ദുഷ്കർ

മ്മത്തിന് ചീത്തഫലവുമുണ്ടാകുന്നു. ഓ�രാ വ്യക്തിയും ത�ന്റസ്വന്തം വർണ്ണത്തിന്

വിധിക്ക�പ്പട്ട ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാണ് സൽക്കർമ്മം എന്നു പറയുന്ന

ത്. ബ്രാഹ്മണൻ ദാസ്യ�വല �ചയ്യുന്നത് ചീത്തയാണ്. ശൂദ്രൻ �വദം പഠിക്കുന്ന

തും അതു�പാ�ല നിഷിദ്ധമായ ദുഷ്കർമ്മമാണ്. പ�ക്ഷ, ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനായും

മ�റ്റാരാൾ ശൂദ്രനായും ജനിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? അതും കർമ്മഫലം ത�ന്ന.

മുജ്ജന്മത്തിൽ �ചയ്ത കർമ്മങ്ങളു�ട ഫലം.

ഇങ്ങ�ന കർമ്മനിയമം പുനർജന്മസിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരാൾഏതുവർണ്ണത്തിൽജനിക്കുന്നുഎന്നത്അവ�ന്റസ്വന്തംകർമ്മ�ത്തആശ്ര

യിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലം അനുഭവി�ച്ച തീരൂ. ഈ ജന്മത്തില�ല്ലങ്കിൽ

അടുത്ത ജന്മത്തിൽ; അ�ല്ലങ്കിൽ അതിന്നപ്പുറമുള്ള ജന്മത്തിൽ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ

�ചയ്യുകയുംസ്വധർമ്മം പാലിക്കുകയും �ചയ്താൽ ഉയർന്നവർണ്ണത്തിൽജനിക്കാം.

സൽക്കർമ്മങ്ങൾ�ചയ്യാത്തവ�ന്റ ഭാവി കഷ്ടംത�ന്ന. അടുത്തജന്മത്തിൽഅവൻ
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താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തി�ല ജനിക്കൂ. വലിയപാപം �ചയ്തവനാ�ണങ്കിൽ മൃഗമാ�യാ പുഴു

വാ�യാ ജനിക്കും! കർമ്മനിയമം അലംഘനീയമാണ്.

കർമ്മത്തിലും പുനർജന്മത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളു�ട കാഠി

ന്യ�ത്തലഘൂകരിക്കാനുംഅങ്ങ�നവർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ�യകാത്തുരക്ഷിക്കാനും

സഹായിച്ചു. ധനികവർഗ്ഗക്കാ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അത് ചൂഷണപ്രക്രിയ

യിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന കുറ്റ�ബാധത്തിൽ നിന്നും മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകളിൽ നി

ന്നും രക്ഷ�പടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. അവർ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള

മർദ്ദിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ അത് അവരു�ട കുറ്റമല്ല, മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്നവരു�ട കുറ്റമാ

ണ്. അവർ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചതും സുഖ�ഭാഗങ്ങളിൽ ആറാടുന്നതും

എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ �ചയ്ത സുകൃതത്തി�ന്റ ഫലമാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ

സ്വധർമ്മം പാലിച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലും സുഖമനുഭവിക്കാം. പുനർജന്മവിശ്വാ

സം ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കു മാത്രമല്ല മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കും ആശ്വാസം നൽകി.

അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കും മറ്റാരുമല്ല ഉത്തരവാദി.

അവരു�ടത�ന്ന കർമ്മത്തി�ന്റ ഫലങ്ങളാണവ. കർമ്മനിയമം അലംഘനീയ

മായതു�കാണ്ട് ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവി�ച്ചതീരു. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർ

�ക്കതിരായി ലഹളകൾ നടത്തുക�യാ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന�യ മാറ്റാൻ

ശ്രമിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ട് യാ�താരു പ്ര�യാജനവുമില്ല. വിധിക്കു കീഴട

ങ്ങി�ക്കാണ്ട് മുറുമുറുപ്പു കൂടാ�ത ഉയർന്ന വർണ്ണക്കാ�ര �സവിക്കുകയാണാവശ്യം.

എന്നാൽഅടുത്തജന്മത്തി�ലങ്കിലും രക്ഷകിട്ടും.

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ച ഇത്തരം മതവിശ്വാസങ്ങളാണ്, രാജാവി

�ന്റ ദണ്ഡനീതി�യക്കാളധികം, വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യ കാത്തുരക്ഷിച്ചത്. ദണ്ഡനീതി

ക്കുത�ന്ന മതത്തി�ന്റതായ ഒരാവരണമുണ്ടായിരുന്നു. ൈവദികപൗ�രാഹിത്യമാ

ണ് രാജകീയാധികാര�ത്തസുദൃഢവും ഭദ്രവുമാക്കി നിലനിർത്താൻസഹായിച്ചത്.

രാജാധികാരം ൈദവദത്തമാ�ണന്നും അതി�ന ആരാധി�ക്കണ്ടത് പ്രജകളു�ട

ധർമ്മമാ�ണന്നും ഉൽ�ഘാഷിച്ചു�കാണ്ട് പൗ�രാഹിത്യം ഭരണകൂടത്തിന് ആത്മീ

യമായഒരുപിൻബലംനൽകി. രാജാവി�ന്റകല്പനകൾഅനുസരിക്കുകയുംവർണ്ണ

വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴങ്ങുകയും �ചയ്യാത്തവർക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും രക്ഷയി�ല്ലന്ന്

അതു പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജാവി�ന്റ �ശ്രയസ്സും ഖ്യാതിയും ഉയർത്താൻ �വണ്ടി അത്

രാജസൂയം, അശ്വ�മധം തുടങ്ങിയസങ്കീർണ്ണങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങൾസംഘടിപ്പിച്ചു.

ചരിത്രപരമായി �നാക്കു�മ്പാൾ ചാതുർവർണ്യവും അതി�ന നിലനിർത്താൻ

ശ്രമിച്ചൈവദികമതവും പു�രാഗമനപരമായ ഒരുപങ്കുവഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യം നി

�ഷധിക്കാൻ വയ്യ. പ്രവൃത്തിവിഭജനം ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമാ

യിരുന്നു. കൃഷിയും കച്ചവടവുംൈക�ത്താഴിലുകളുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. ധനികവിഭാഗ

ക്കാർക്ക് കായികാദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് �മാചനം ലഭിച്ചതു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട ഒഴിവു

സമയംബൗദ്ധികവും കലാപരവുമായപ്രവർത്തനങ്ങളിൽവിനി�യാഗിക്കാൻസാ

ധിച്ചു. സാഹിത്യം, കല, ൈവദ്യം, വ്യാകരണം, �ജ്യാതിഷം, തത്വചിന്ത മുതലായവ

യ്ക്ക് വലി�യാരു�ത്തജനം ലഭിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ, സമൂഹമാ�ക പുതി�യാരു ഘട്ട

ത്തി�ലക്കുയർന്നു.

10 മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ

എന്നാൽ, ചാതുർവർണ്യം ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരു

ന്നു. സമൂഹത്തി�ന്റ പു�രാഗതി�യന്നു�വച്ചാൽ ഉയർന്ന വർണ്ണക്കാരു�ട പു�രാഗ
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തി എന്നായിരുന്നുഅർത്ഥം. ശൂദ്രന്മാരു�ടസ്ഥിതി അധികമധികം �ശാചനീയമാ

യിത്തീർന്നു. അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽഅസ്വസ്ഥരുംഅസംതൃപ്തരുമായി.

ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ടഇടയിൽത്ത�ന്നൈവവിധ്യങ്ങൾമൂർച്ഛിച്ചു. വർണ്ണവ്യവ

സ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നസ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു. യജ്ഞങ്ങളു�ട പ്രാ

ധാന്യ�ത്താ�ടാപ്പം അവരു�ട അന്തസ്സും പദവിയും വർദ്ധിച്ചു. സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പന്ന

ങ്ങളു�ട ഗണ്യമായ ഭാഗം അവരു�ട ൈകയിലാണ് �കന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഈ സ്ഥി

തി വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധിക്കും രാജ്യാതിർത്തികളു�ട വിപുലീകരണത്തിനും എതിരായി

ത്തീർന്നു. ൈവശ്യന്മാരു�ടയും ക്ഷത്രിയരു�ടയും അസംതൃപ്തി വർദ്ധിച്ചു. പൗ�രാ

ഹിത്യത്തി�ന്റ ഭൗതികവുംആത്മീയവുമായ ചൂഷണത്തി�നതിരായി അവർ ശബ്ദമു

യർത്താൻ തുടങ്ങി. ബ്രാഹ്മണരു�ട ആധിപത്യവും സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങ

�ള നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളും �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പ

ട്ടു. നിലവിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഇളക്കംതട്ടി. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തി�ല വർ

ഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ �മഖലകളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. കാ

ലഹരണ�പ്പട്ട വിശ്വാസങ്ങളു�ടയും പഴയ മൂല്യങ്ങളു�ടയുംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ വി

ശ്വാസങ്ങളും പുതിയ മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പട്ടു. ക്രി.മു. ആറാം നൂറ്റാ�ണ്ടാ

ടുകൂടി ഒട്ടനവധി ചിന്തകന്മാർ ഉയർന്നുവന്നു. ജീവിതത്തി�ന്റഅർത്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയും

ലക്ഷ്യ�ത്തപ്പറ്റിയും ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയും മരണാനന്തരജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയു�മല്ലാം

അവർ നീണ്ടുനിന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി. രാധാകൃഷ്ണൻഎഴുതുന്നു:

“�ലാകവുംആത്മാവും പരിമിതമാ�ണാ, അ�താ അപരിമിതമാ�ണാ എന്നതി�ന

പ്പറ്റി, രണ്ടുമാ�ണാ അ�താ ഒന്നുമല്ല�യാ എന്നതി�നപ്പറ്റി, സത്യവും പ്രത്യക്ഷവും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�ത്തപ്പറ്റി, ഇഹത്തിന്നപ്പുറത്ത് ഒരു പര�ലാകമു�ണ്ടാ�യന്ന

തി�നപ്പറ്റി, മരണാനന്തരം ആത്മാവ് നിലനിൽക്കു�മാ എന്നതി�നപ്പറ്റി, മനഃശ

ക്തിയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തപ്പറ്റി — എല്ലാറ്റി�നപ്പറ്റിയും തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദ

ങ്ങൾ നടന്നു. ചില ചിന്തകന്മാർ മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാ�ണന്നു വാദിച്ച�പ്പാൾ

മറ്റു ചിലർഅവ വ്യത്യസ്തങ്ങളാ�ണന്നുപറഞ്ഞു. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി

യായിട്ടുള്ളത് എന്നുചിലർ വാദിച്ച�പ്പാൾ മറ്റു ചിലർ മനുഷ്യ�ന്റ മഹത്വ�ത്ത ഉയർ

ത്തിക്കാണിച്ചു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയി�ല്ലന്നായിരുന്നു മറ്റു ചില

രു�ട അഭിപ്രായം. �വ�റ ചിലർ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ വലിയ ആശകൾ

ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട �ശ്രാതാക്ക�ളആശ്വസിപ്പിച്ചു. ചിലർ വിശ

ദങ്ങളായആത്മീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽമുഴുകി. മറ്റുചിലർഅത്രത�ന്ന

ശ്രദ്ധ�യാടുകൂടി ആ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ഖണ്ഡിക്കാ�നാരുങ്ങി. അങ്ങ�ന ൈവദിക

പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രമായപലസിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. ബന്ധന

വിമുക്തരായനിഗസ്ഥന്മാർ,ൈവദികമതവുമായിബന്ധ�പ്പടാൻകൂട്ടാക്കാത്തശമ

നന്മാർ അ�ല്ലങ്കിൽ സന്യാസികൾ, സംസാര�ത്ത ത്യജിക്കുന്നതിലൂ�ട ആത്മാവി

നുശാന്തിൈകവരുത്താൻശ്രമിച്ചവർ, ദീർഘകാലം ഭക്ഷണവും �വള്ളവുമു�പക്ഷി

ച്ച് ആത്മപീഡനം നടത്താ�നാരുങ്ങിയവർ,ആദ്ധ്യാത്മികമായ �കവലസത്ത�യ

പിന്തുടർന്നവർ, താർക്കികന്മാർ, ദ്വന്ദ്വവാദികൾ, ഭൗതികവാദികൾ, സ�ന്ദഹവാദി

കൾ… പൂർവാപരവിരുദ്ധങ്ങളായൈവദികസിദ്ധാന്തങ്ങളുംഅവ്യക്തങ്ങളായ തർ

ക്കവിതർക്കങ്ങളും നിറഞ്ഞ പരികല്പനാത്മകമായ കുഴപ്പത്തി�ന്റ ഘട്ടമായിരുന്നു

അത്”.

മാനസികവും ആത്മീയവുമായഈസംഘർഷാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് തത്വചിന്ത

കൾ ഉയർന്നുവന്നത്.

42 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy. Vol. I, PP. 352–353.



6
ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര

�വദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലുമാണ് ഭാരതീയചിന്തകളു�ട തുടക്കം. പ�ക്ഷ,

അവ ദർശനങ്ങളായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു പുഷ്ടി�പ്പട്ടത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല വർഗ്ഗ

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാഴാണ്; അതായത് ഏതാണ്ട് ക്രി. മു.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്ക്.

1 ദർശനങ്ങളു�ട �പാതുസ്വഭാവം

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും മനുഷ്യ�ന്റയുംആന്തരികസ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളപഠനംഎന്ന

അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രാചീനന്മാർ തത്വജ്ഞാനം അ�ല്ലങ്കിൽ ദർശനം എന്ന പദം

ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്. വസ്തുതക�ളയും അവയു�ട കാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ളയും

പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും മനുഷ്യ�ന്റയും സ്വഭാവങ്ങളു�ട സത്യം

കണ്ടുപിടിക്കലാണ് സയൻസി�ന്റയും ഉ�ദ്ദശ്യം. അ�പ്പാൾ, രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യ

ത്യാസമി�ല്ല? ആരംഭത്തിൽ സയൻസും തത്വജ്ഞാനവും �വർതിരിക്കാനാവാത്ത

വിധം �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞാണ് കിടന്നിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ അവ ജ്ഞാന

ത്തി�ന്റ വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളായി �വർപിരിഞ്ഞു. സയൻസ് കാര്യകാരണചിന്ത�യ

യും നിരീക്ഷണപരീക്ഷണങ്ങ�ളയും ഭൗതികങ്ങളായ ഗ�വഷ�ണാപാധിക�ളയും

അവലംബിച്ചു�കാണ്ട് വസ്തുതകളു�ട പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്ര

മിച്ച�പ്പാൾ തത്വജ്ഞാനം മുഖ്യമായും അഭ്യൂഹങ്ങ�ളയും സങ്കല്പങ്ങ�ളയുംആശ്രയി

ച്ചു�കാണ്ട് വസ്തുതകളു�ട ആന്തരികസ്വഭാവങ്ങ�ളയും അവയു�ട അർത്ഥ�ത്തയും

അ�ന്വഷിച്ചു.

ഇന്ത്യയി�ലപ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികൾഎല്ലാറ്റി�നയുംസമഗ്രമായി പരി�ശാ

ധിച്ചു. പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ചം, മനുഷ്യൻ,ജ്ഞാനം, ചിന്ത, പ്രജ്ഞ, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി, ജീ

വിതം, മരണം —എല്ലാം അവരു�ട സൂക്ഷ്മമായ അ�ന്വഷണങ്ങൾക്കു വി�ധയമാ

യി. എന്താണ് മനുഷ്യൻ? ജീവിതത്തി�ന്റ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും എന്താണ്? നന്മ

യും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മന്ത്? മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലും മനുഷ്യ

നും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മന്ത്? മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലും മനു

ഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മന്താണ്? പ്രപഞ്ചം എങ്ങ�നയുണ്ടായി?

അതി�ന്റ മൂലഘടക�മന്താണ്? അത് ശാശ്വതമാ�ണാ? ഈശ്വരസൃഷ്ടിയാ�ണാ?

എന്താണ് ആദിസത്ത? ൈദവം ഉ�ണ്ടാ? ഉ�ണ്ടങ്കിൽ അതി�ന്റ സ്വഭാവ�മന്താ
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ണ്? ൈദവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മന്താണ്? ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്

ഏത്? അസ്തിത്വ�മാ ചിന്ത�യാ? ഭൗതികപദാർത്ഥ�മാ ആത്മീയശക്തി�യാ? പ്ര

പഞ്ചരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവു�ണ്ടാ? ചിന്തയ്ക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായ

സത്യ�ത്ത പ്രതിബിംബിക്കാൻ കഴിയു�മാ? ജ്ഞാനം ആത്മനിഷ്ഠ�മാ വസ്തുനിഷ്ഠ

�മാ? ചിന്തയിൽ മാത്രമാ�ണാ �ലാകത്തി�ന്റ നിലനില്പ്? അ�താ അതിന് സ്വ

തന്ത്രമായ അസ്തിത്വമു�ണ്ടാ? ഇത്തരം �ചാദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത് �കവലമായ

ശുദ്ധചിന്തയിൽ നിന്നല്ല; വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ �കാടുമ്പിരി �കാള്ളാൻ തുടങ്ങിയ

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യമനസ്സിൽ ഉളവാക്കിയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

ചിന്തകന്മാർ വ്യത്യസ്തരീതികളിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങ�ള സമീപിച്ചത്. അതു

�കാണ്ട് അവരു�ട നിഗമനങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. സത്യ�മതാ�ണന്ന

തി�നപ്പറ്റി നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകളും ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടന്നു. ഈ

അഭിപ്രായ സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയാണ് വിഭിന്നങ്ങളായ ദർശനങ്ങൾ കിളിർത്തുവ

ന്നത്. �വള്ളം, വായു, അഗ്നി, ഭൂമി എന്നിവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലഘടകങ്ങൾ

എന്നുവാദിച്ച ചാർവാകദർശനം അ�ല്ലങ്കിൽ �ലാകായതം, അവ്യക്തമായ മൂലപ്ര

കൃതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് ഉൽ�ഘാഷിച്ചസാംഖ്യദർശനം,

ചിത്തവൃത്തി നി�രാധത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ സത്യം ക�ണ്ടത്താൻസാധിക്കൂഎന്നുവി

ശ്വസിച്ച �യാഗദർശനം, സാമാന്യവും വി�ശഷവും തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തി�ന്റ വിശ

കലനമാണ് സത്യാ�ന്വഷണം എന്നും പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചപരിണാമത്തി�ന്റ

ആദിമൂലം എന്നും വാദിച്ച ൈവ�ശഷികദർശനം, പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലഘടകമായ

പരമാണുവി�നശരിയായജ്ഞാനം�കാണ്ടുമനസ്സിലാക്കാൻകഴിയുംഎന്ന് ഉറപ്പി

ച്ചുപറഞ്ഞന്യായദർശനം, മന്ത്രങ്ങളു�ടയുംയജ്ഞാദികർമ്മങ്ങളു�ടയുംശക്തി�കാ

ണ്ട് �ലാക�ത്ത മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയു�മന്നു വിശ്വസിച്ച പൂർവമീമാംസാദർശനം,

ബ്രഹ്മമാണ് പരമസത്ത�യന്നുപ്രഖ്യാപിച്ച �വദാന്തദർശനം, പ്രപഞ്ചത്തിൽനില

നിൽക്കുന്ന�തല്ലാം അസ്ഥിരവും അനവരതം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവയുംആ�ണ

ന്നുംഅതു�കാണ്ട്അനശ്വരമായആത്മാവി�നാൈദവത്തി�നാസ്ഥാനമി�ല്ലന്നും

ഉൽ�ഘാഷിച്ച ബൗദ്ധദർശനം, അനാദികാലം മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു�പാന്ന പ്ര

പഞ്ചം ആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടത�ല്ലന്നും ഭൗതികപദാർത്ഥ�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന

ആത്മാവും യഥാർത്ഥമാ�ണന്നു വാദിച്ച ൈജനദർശനം — ഇവയാണ് പ്രാചീന

ദർശനങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ.

ബൃഹസ്പതി, കപിലൻ, ഗൗതമൻ, കണാദൻ, പതഞ്ജലി, ൈജമിനി, ബാദരാ

യണൻ, ബുദ്ധൻ, വർദ്ധമാനൻഎന്നിവരാണ്ഈ ദർശനങ്ങളു�ടസ്ഥാപകന്മാർ

എന്നു കരുത�പ്പടുന്നു. ഇവരിൽ ബുദ്ധനും വർദ്ധമാനനും ചരിത്രപുരുഷന്മാരാ�ണ

ന്ന് മിക്കവാറും �തളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവ�രപ്പറ്റിഐതിഹ്യങ്ങളും കഥകളു

മല്ലാ�തചരിത്രപരമായയാ�താരുവിവരവുമില്ല. അവരിൽചില�രങ്കിലും �കവലം

സങ്കല്പനാമാക്കളായിരുന്നുഎന്നു�പാലും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നവരുണ്ട്.

മിക്ക ദർശനങ്ങളും സൂത്രങ്ങളു�ട രൂപത്തിലാണ് പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

സൂത്രരൂപത്തിലാ�ണങ്കിൽ എത്ര ത�ന്ന ഗഹനങ്ങളായ തത്വങ്ങളും ഉരുവിട്ടു പഠി

ക്കാനും ഓർമ്മയിൽ �വയ്ക്കാനും എളുപ്പം കൂടും. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയായിരിക്കാം

ഈ രൂപം സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടത്. കാലക്രമത്തിൽ സൂത്രങ്ങളു�ട ഭാഷ്യങ്ങളും ഭാഷ്യ

ങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും രചിക്ക�പ്പട്ടു. ഏതു വ്യാഖ്യാനമാണ് ശരി എന്നതി�നപ്പറ്റി

യുള്ള തർക്കങ്ങളായി പി�ന്ന.
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പ�ക്ഷ, സൂത്രങ്ങളാണ് ദർശനങ്ങളു�ട പ്രാരംഭരൂപങ്ങൾ എന്നു കരുതുന്നതു

ശരിയല്ല. പ്രാരംഭരൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന താത്വികചിന്തകൾ സൂത്രങ്ങളാക്കി

�ക്രാഡീകരിക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. സൂത്രങ്ങൾരചിക്ക�പ്പടുന്നതിന്എത്ര�യാ

മുമ്പുത�ന്ന വ്യത്യസ്ത ദാർശനികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾരൂപം പൂണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നാ

ണിതു കാണിക്കുന്നത്.

2 ദർശനങ്ങളു�ട ഉറവിടം

�ദവീപ്രസാദ് ച�താപാദ്ധ്യായയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �ലാകായതവും സാംഖ്യ

വും �യാഗവും മധ്യയുഗത്തി�ല തന്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാം വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട

ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന കുല�ഗാത്ര സമുദായങ്ങളു�ട പ്രാകൃതവിശ്വാ

സങ്ങളിൽ നിന്നും മന്ത്രവാദചടങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. പ്രാക്ഭൗതി

കവാദം എന്നു വി�ശഷിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നആപ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങളു�ട തകർച്ചയിൽ

നിന്നാണ�ത്ര വർഗ്ഗസമുദായത്തി�ലആദ്ധ്യാത്മികവാദം ഉത്ഭവിച്ചത്.

ഈ വാദം ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഒന്നാമത്, വർഗ്ഗസമുദായത്തിനു മു

മ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാക്ഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്നാണ് വർഗ്ഗസമൂഹത്തി�ല �ലാകാ

യതം, സാംഖ്യം തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദദർശനങ്ങളുത്ഭവിച്ചത് എങ്കിൽ പ്രാഗാദ്ധ്യാ

ത്മികവാദത്തിൽനിന്നാണ് �വദാന്ത�മന്നആദ്ധ്യാത്മികദർശനമുണ്ടായത്എന്നും

പറഞ്ഞുകൂ�ട? ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്ധ്യാത്മികവാദം

ഉണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? പ�ക്ഷ, ച�താപാദ്ധ്യായയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പു ഭൗതികവാദം മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ,ആദ്ധ്യാത്മികവാ

ദമുണ്ടായിരുന്നില്ല; പ്രാകൃത�ഗാത്രസമുദായക്കാരു�ട മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകൾ �പാലും

ഭൗതികവാദമായിരുന്നു!

രണ്ടാമത്, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന കുല�ഗാത്ര സമുദായക്കാ

രു�ട പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും ആചാരങ്ങ�ളയും ചടങ്ങുക�ളയും ഏറ്റവുമധികം

സ്വാംശീകരിച്ചുനിലനിർത്തിയത് �ലാകായത�മാസാംഖ്യ�മാഅല്ല,ആദ്ധ്യാത്മിക

വാദത്തി�ന്റ �കാടിക്കൂറ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പൗ�രാഹിത്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്,

ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരാണ് �ഗാത്രസമുദായക്കാരു�ട പ്രാകൃതങ്ങളായ മത

ച്ചടങ്ങുകൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു�കാടുത്ത് അവ�യ ബൃഹത്തായ

ഒരു ആചാരസംഹിതയാക്കി മാറ്റുകയും സർവചരാചരങ്ങളിലും അനശ്വരമായ

ഒരു ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്ന പ്രാകൃതവിശ്വാസ�ത്ത കർമ്മത്തി�ന്റയും

പുനർജന്മത്തി�ന്റയും സിദ്ധാന്തങ്ങളാക്കി ഉയർത്തുകയും �ചയ്തത്. ആ സിദ്ധാന്ത

ങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ടാണ് �ലാകായതം, സാംഖ്യം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങൾ

രൂപം�കാണ്ടത്.

കുല�ഗാത്ര സമുദായത്തി�ല ആചാരവിശ്വാസങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ വർ

ണ്ണവ്യവസ്ഥയിലും നിലനിന്നു�പാന്നു എന്നു പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ഉദാഹരണ

ത്തിന്, ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങളിൽ ആദ്ധ്യാത്മികവും ഭൗതികവാദപരവുമായ സിദ്ധാന്ത

ങ്ങളു�ട ബീജരൂപങ്ങൾ കാണാം. പ�ക്ഷ, ദർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത് വർഗ്ഗങ്ങ

ളു�ട ആവിർഭാവത്തിനു�ശഷം മാത്രമാണ്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, പ്ര

വൃത്തിവിഭജനത്തി�ന്റ ഫലമായി മനുഷ്യ�ന്റ അദ്ധ്വാനം മാനസികാദ്ധ്വാന�മന്നും

കായികാദ്ധ്വാന�മന്നും രണ്ടായി തരംതിരിഞ്ഞതിനു �ശഷം മാത്രമാണ്. “പ്രജ്ഞ

1 Debiprasad Chathopadhyaya, Lokayata, P. 63.
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�ലാകത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വിമുക്തമാവുകയും ശുദ്ധമായ സിദ്ധാന്തം, ശുദ്ധമായ

മതശാസ്ത്രം, ശുദ്ധമായ ദർശനം, ശുദ്ധമായ നീതിശാസ്ത്രം മുതലായവ രൂപവൽക്ക

രിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തത്”.

3 ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ

പ്രാചീന ഭാരതീയദർശനങ്ങളു�ടഅ�ന്വഷണമാർഗ്ഗങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത

ങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ, അവയു�ട ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു �പാതുസ്വഭാവമുണ്ട്. മനുഷ്യ�ന്റ

സുഖവും �ശ്രയസ്സും ഉൽക്കർഷവുമാണ് അവയു�ട �പാതുലക്ഷ്യം. എന്തു�കാണ്ടാ

ണ് മനുഷ്യൻ ദുഃഖിക്കുകയും കഷ്ട�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നത്? ദുഃഖത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ

കാരണ�മന്ത്? അതു നിർമ്മാർജനം �ചയ്യാൻ കഴിയു�മാ? കഴിയു�മങ്കിൽ എങ്ങ

�ന? എന്താണ് സുഖം? ശാശ്വതമായ സുഖം �നടാൻ കഴിയു�മാ? ഇ�താ�ക്കയാ

യിരുന്നുഎല്ലാതത്വചിന്തകരു�ടയും മുഖ്യമായആ�ലാചനാവിഷയങ്ങൾ. മാനവദു

രിതത്തി�ന്റരൂക്ഷങ്ങളായപ്രശ്നങ്ങൾഅവ�രഅസ്വസ്ഥരാക്കി. അസ്തിത്വത്തി�ന്റ

�ക്ലശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ �നടാൻ ആവശ്യമായജ്ഞാനസിദ്ധിയായിരുന്നു അവ

രു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. സ്വാർത്ഥവും വി�ദ്വഷവും അസൂയയും മത്സരവും നടമാടുന്ന സമൂഹ

ത്തിൽസ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയും ദുഃഖത്തി�ന്റ കാരണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �മാചനത്തിനുള്ള

വഴി�യപ്പറ്റിയും അവർക്ക് വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഉദാഹര

ണത്തിന്, ചാർവാകന്മാർ “തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആഹ്ലാദിക്കുക”! എന്ന മുദ്രാവാ

ക്യം മുഴക്കിയ�പ്പാൾ ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും രണ്ടാ�ണന്ന ധാരണ �തറ്റാ�ണന്നും

യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നാ�ണന്നും മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് ആത്മസാക്ഷാൽ

ക്കാരത്തിലൂ�ട ശാശ്വതമായആനന്ദം �നടാൻ കഴിയു�മന്ന് �വദാന്തികൾ പ്രഖ്യാ

പിച്ചു. �മാക്ഷം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിന് മിക്ക ഭാരതീയ തത്വചിന്തകളിലും വലിയ

സ്ഥാനം നൽക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. മതപര�മാ ആത്മീയ�മാആയഅർത്ഥത്തിലല്ല, ദുഃഖ

ങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്മകളിൽ നിന്നുമുള്ള �മാചനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത്

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഹിരിയണ്ണഎഴുതുന്നു:

“ജീവിതത്തി�ല ഭൗതികവും ൈനതികവുമായ ദുരന്തങ്ങളു�ട സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നി

ന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രാ�യാഗികാവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാരതീയ തത്വചിന്ത ആവിർ

ഭവിച്ചത്. ഈ ദുരന്തങ്ങളവസാനിപ്പി�ക്കണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്ന പ്രശ്നമാണ് പ്രാചീ

നഭാരതീയ�ന ഏറ്റവുമധികം അലട്ടിയത്. ഒരർത്ഥത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരർത്ഥ

ത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരുസ്ഥിതിവി�ശഷ�ത്തയാണ് എല്ലാ

ദർശനങ്ങളിലും �മാക്ഷം അ�ല്ലങ്കിൽ �മാചനം എന്ന �പാതുസങ്കൽപ്പം പ്രതിനി

ധാനം �ചയ്യുന്നത്”.

ദുഃഖനിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളഅ�ന്വഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മു�ടപ്രാചീന

തത്വചിന്തകന്മാർ ഒരു �പാതുനിഗമനത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നു! ദുഃഖങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമ

വസാനിപ്പിക്കാനും സുഖം അനുഭവിക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തി

�ന്റസ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനമാണ് അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം. പരിണാമവി�ധയ

മായപ്രത്യക്ഷ�ലാകത്തി�ന്റഅടിയിലുള്ളയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനമാ

ണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായജ്ഞാനം. ഈ പരമസത്യം അ�ന്വഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുക

�യന്നതാണ് മനുഷ്യരാശിയു�ട സുപ്രധാനമായ ധർമ്മം.

2 Marx and Engels: German Ideology P. 20.
3 Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy P. 18.
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വിവിധ ചിന്തകന്മാർ വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. അങ്ങ�ന പരമസ

ത്യ�ത്തക്കുറിച്ചും പരമമായ ജ്ഞാന�ത്തക്കുറിച്ചും ഉള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സങ്കല്പ

ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.

4 ആസ്തികനും നാസ്തികനും

ഭാരതീയ തത്വചിന്തയാ�കആത്മീയവാദമാ�ണന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രാ

യ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. തത്വചിന്ത�യ ആത്മാവി�ന്റ ശാസ്ത്ര�മന്നു നിർവഹിക്കാൻ �പാലും

ചിലർ മടിച്ചിട്ടില്ല. ഭാരതീയ തത്വചിന്ത സാരാംശത്തിൽആദ്ധ്യാത്മികമാ�ണന്നും

രാഷ്ട്രീയസംഘടനക�ളാ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങ�ളാ അല്ല, അഗാധമായ ആദ്ധ്യാ

ത്മികതയാണ് കാലത്തി�ന്റ �കടുതിക�ളയും ചരിത്രത്തി�ന്റ ആകസ്മികതക�ള

യും �നരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തത് എന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ കരു

തുന്നു. ചാർവാക ഭൗതികവാദികളു�ട�താഴിച്ചുള്ള മ�റ്റല്ലാ തത്വചിന്തകളു�ടയും

ലക്ഷ്യംഅനുഭവജ്ഞാനാതീതമായ ഒരുസ്ഥിതി വി�ശഷമാ�ണന്നും മതപരമായ

അഭിലാഷങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയാണ് അവ ഉട�ലടുത്തത് എന്നുമാണ്

ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നത്.

ഭാരതീയചിന്തയിൽആദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിന് മുഖ്യമായ ഒരുസ്ഥാനമു�ണ്ടന്ന

കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യൻതത്വശാസ്ത്ര�മന്നു�വച്ചാൽആദ്ധ്യാത്മി

കവാദമല്ല. ആദ്ധ്യാത്മികവാദ�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഭൗതികവാദവും ഇന്ത്യയിൽ

പ്രാചീനകാലം മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു �പാന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ല, ചില പ്ര�ത്യക കാ

ലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദത്തിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കംഎന്നുകൂടി കാണാം. യഥാർ

ത്ഥത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികവാദവും ഭൗതികവാദവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ട

യാണ് ഭാരതീയദർശനങ്ങൾ വളർന്നു പുഷ്ടി�പ്പട്ടത്.

ആത്മീയവാദവും ഭൗതികവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മന്താണ്? പ്രപഞ്ച

വും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഭൗതികവസ്തുക്കളും ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽ

ക്കുന്നില്ല. അവ �ചതസ്സി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ ആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട, സൃഷ്ടി മാ

ത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്ആത്മാവ് എന്നൈചതന്യം മാത്രമാണ് —ഇങ്ങ

�നയാണ്ആത്മീയവാദ�ത്തചിലർ നിർവചിക്കുന്നത്. ഈനിർവചനമനുസരിച്ച്

ബൗദ്ധദർശനത്തി�ല ഒരു �ചറിയ വിഭാഗമായ �യാഗാചാരം ഒഴിച്ച് മ�റ്റല്ലാ ഭാര

തീയ ദർശനങ്ങളും — �വദാന്തം �പാലും — ഭൗതികവാദമാ�ണന്നുസമ്മതി�ക്ക

ണ്ടിവരും. കാരണം,ഈ ദർശനങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ഠത

�യ നി�ഷധിക്കുന്നില്ല.

ആദിമൂല�മത്? �ചതന�യാ ഭൗതികപദാർത്ഥ�മാ? �ചതനയിൽ നിന്ന് ഭൗ

തികപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടായി എന്നു വാദിക്കുന്നവ�ര ആത്മീയവാദികൾ എന്നും ഭൗ

തികപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തയും �ചതനയുമുണ്ടായി എന്ന് വാദിക്കുന്നവ�ര

ഭൗതികവാദിക�ളന്നും ചിലർ വിളിക്കുന്നു. ഈ വിഭജനമനുസരിച്ചാ�ണങ്കിൽ �വ

ദാന്ത�മാഴിച്ചുള്ള മ�റ്റല്ലാ ദർശനങ്ങളും ഭൗതികവാദമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, അവ

�യല്ലാം ഒരു തരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരു തരത്തിൽ ഭൗതികപ്രതിഭാസങ്ങളാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം എന്നുവാദിക്കുന്നവയാണ്.

4 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. 1, PP. 24–25.
5 S. N. Dasgupta: History of Indian Philosophy, P. 22.
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പ�ക്ഷ, ഭാരതീയദർശനങ്ങ�ള ആത്മീയ�മന്നും ഭൗതിക�മന്നും തരംതിരി

ക്കുന്നതുസൂക്ഷിച്ചു�വണം. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽആത്മീ

യവാദ�മ�ന്നാ ഭൗതികവാദ�മ�ന്നാ തരംതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം രണ്ടി�ന്റയും

അംശങ്ങൾ മിക്ക ദർശനങ്ങളിലും കൂടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ആസ്തികദർശനങ്ങ�ളന്നും നാസ്തികദർശനങ്ങ�ളന്നും ഉള്ള വിഭജനമാണ്

സാധാരണ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിൽ അംഗീകരിച്ചു കാണുന്നത്. പതഞ്ജലിയു�ട

(ക്രി. മു. 150) അഭിപ്രായത്തിൽ ‘അതുണ്ട്’ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആസ്തികനും

‘അതില്ല’ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നാസ്തികനുമാണ്. ഈ �ലാകത്തിന്നപ്പുറ

ത്ത് ഒരു പര�ലാകമു�ണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവ�ര ആസ്തിക�രന്നും അതി�ല്ലന്നു

വിശ്വസിക്കുന്നവ�ര നാസ്തിക�രന്നും വിളിച്ചിരുന്നുവ�ത്ര. കാലക്രമത്തിൽഈപദ

ങ്ങൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ടായി. �വദങ്ങളു�ട ആത്യന്തികമായ ആധി

കാരികത�യഅംഗീകരിച്ച ദർശനങ്ങൾആസ്തികങ്ങ�ളന്നും �വദപ്രമാണങ്ങളു�ട

സാധുത�യ �ചാദ്യം �ചയ്തവ നാസ്തികങ്ങ�ളന്നും നിർവചിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ വിഭജന

മനുസരിച്ച് സാംഖ്യം, ന്യായം, �യാഗം, ൈവ�ശഷികം, പൂർവമീമാംസ, �വദാന്തം

എന്നീ ദർശനങ്ങൾ ആസ്തികങ്ങളും �ലാകായതം, മാധ്യമികം, സൗത്രാന്തികം,

ൈവഭാഷികം, ൈജനം എന്നിവ നാസ്തികങ്ങളുമാണ്. ധർമ്മാനുസാരിയായ ദർശ

നങ്ങൾ, ധർമ്മവിരുദ്ധമായ ദർശനങ്ങൾ എന്ന വിഭജനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനവും

ഇതുത�ന്നയാണ്. പ�ക്ഷ, ധർമ്മാനുസാരിയായ ദർശന�മത്, ധർമ്മവിരുദ്ധമായ

ദർശന�മത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട്. ബൗദ്ധന്മാരും ൈജനന്മാരും തങ്ങ

ളു�ട ദർശനങ്ങൾ ധർമ്മവിരുദ്ധമാ�ണന്ന വാദ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നു. അവരു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ �വദാന്തമാണ് ധർമ്മവിരുദ്ധമായ ദർശനം!

ആസ്തികന്മാർ എന്നു �വച്ചാൽ ഈശ്വരവിശ്വാസികളും നാസ്തികന്മാർ എന്നു

�വച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദികളുംആ�ണന്ന ഒരു �പാതുധാരണയുണ്ട്. അതുശരിയല്ല.

ശരിയാ�ണങ്കിൽഇന്ത്യയി�ലഎല്ലാപ്രാചീനദർശനങ്ങളുംനാസ്തികങ്ങളാ�ണന്നു

പറ�യണ്ടിവരും. എ�ന്തന്നാൽ, ഒ�രാറ്റ ദർശനവും �വദാന്തം�പാലും ഈശ്വരനു

സ്ഥാനം നൽകുന്നില്ല. സാംഖ്യവും ന്യായവും ൈവ�ശഷികവും ഈശ്വര�ന പ്രത്യ

ക്ഷമായിത്ത�ന്ന നി�ഷധിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവ ആസ്തികദർശനങ്ങളായിട്ടാണ്

കരുത�പ്പടുന്നത്. �യാഗം �പരിന് ൈദവ�ത്തപ്പറ്റി പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും സൃഷ്ടികർ

ത്താ�വന്ന നില�യ്ക്കാ മറ്റു തരത്തി�ലാ എടുത്തുപറയത്തക്കയാ�താരുസ്ഥാനവും

ൈദവത്തിന് നൽകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നും

എല്ലാം ബ്രഹ്മമയമാണ് എന്നും �വദാന്തം ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ബ്രഹ്മം

ഈശ്വരനല്ല. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതു�കാണ്ടല്ല, �വദപ്രമാണങ്ങ

�ള അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതു�കാണ്ടാണ്, ഈ ദർശനങ്ങൾ ആസ്തികങ്ങളായി

പരിഗണിക്ക�പ്പടുന്നത്. അതു�പാ�ല ത�ന്ന �ലാകായത�ത്ത നാസ്തിക�മന്നു

വി�ശഷിപ്പിക്കുന്നത് അതി�ന്റ ഭൗതികവാദപരമായ അടിസ്ഥാന�ത്ത മുൻനിർ

ത്തിയല്ല; പി�ന്ന�യാ, അത് �വദപ്രമാണങ്ങ�ള തിരസ്ക്കരിക്കുന്നു എന്നതു�കാ

ണ്ടാണ്. �വദങ്ങ�ളാടുള്ള സമീപനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദർശനങ്ങ�ള

ആസ്തിക�മന്നും നാസ്തിക�മന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ�ക്ഷ, ഈ വിഭജനവും അത്ര ആശാസ്യമാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. എ�ന്ത

ന്നാൽ, �വദങ്ങ�ള വാക്കാൽ അംഗീകരിക്കുക�യാ �വദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപനിഷ

ത്തുക്കളിൽ നിന്നും ചില ഉദ്ധരണികൾ സ്വീകരിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നു എന്നതു�കാ

ണ്ടു മാത്രം ഏ�തങ്കിലും ഒരു ദർശനത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കംൈവദികമായി �കാള്ളണ
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�മന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, സാംഖ്യവും ൈവ�ശഷികവും ധർമ്മാനുസാരിയായ

ആസ്തികദർശനങ്ങളാ�ണന്നാണ് �വച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ ഔപചാരികമായിട്ടാ�ണ

ങ്കിലും �വദങ്ങ�ളാടു കൂറുകാണിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,അ�തസമയത്തുത�ന്ന, �വദങ്ങളി

ലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലുമടങ്ങിയിട്ടുള്ളആത്മീയവീക്ഷണഗതിക�ളഅവപൂർണ്ണമാ

യും നി�ഷധിക്കുന്നു. ഈൈവരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ കാരണമാരാ�യണ്ടത് സാമൂഹ്യസാ

ഹചര്യങ്ങളിലാണ് എന്നു �താന്നുന്നു.

5 ചിന്താമണ്ഡലത്തി�ലസംഘർഷങ്ങൾ

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ �വദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമുള്ള കുത്തകാവ

കാശം ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു. �വദങ്ങളിലുള്ള പ്രാവീണ്യത്തി�ന്മലാണ് ബ്രാഹ്മ

ണർ തങ്ങളു�ടആധിപത്യം �കട്ടിയുയർത്തിയത്. �വദങ്ങളാക�ട്ട എല്ലാജ്ഞാന

ത്തി�ന്റയും ഉറവിടവുംഎല്ലാ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളു�ടയുംഅപ്രമാദമായപ്രമാണവു

മായി കരുത�പ്പടുകയും �ചയ്തു. മനു പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“ഉത്തമാംഗത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ ധർമ്മപ്രകാരം സമസ്ത സൃഷ്ടിയു�ട

യും പ്രഭുവാണ്; എ�ന്തന്നാൽ, �വദങ്ങൾ അവ�ന്റ ൈകയിലാണ്”. മാത്രമല്ല,

“ബ്രാഹ്മണൻ ജന്മനാ �ദവന്മാരു�ട�പാലും �ദവനാണ്. അവ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങ�ള

ആധികാരികമായ പ്രമാണമായി ജനങ്ങൾസ്വീകരിക്കണം. എ�ന്തന്നാൽ, �വദം

(ബ്രഹ്മം) ആണ് അതി�ന്റഅടിസ്ഥാനം”.

ഇ�താരു താത്വികപ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളു�ട ൈദനംദിന ജീവിത

ത്തി�ല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളു�ടയും ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളു�ടയും �മൽക്കീഴ്മ

ബന്ധങ്ങളു�ടയും യജ്ഞകർമ്മാദികളു�ടയുംഎല്ലാംആധികാരികവുംഅപ്രമാദവു

മായ പ്രമാണമായിട്ടാണ് �വദങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. അതു�കാണ്ട്

�വദങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യ �ചാദ്യം �ചയ്യാ�ത ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്ത

എതിർക്കുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈസാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാ

�ണ്ടാടുകൂടി പൗ�രാഹിത്യത്തിലടിയുറച്ച മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും �വ�ദാപനിഷത്തു

ക്കളി�ല ആത്മീയചിന്തകൾക്കു�മതിരായ ഒട്ടനവധി ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

ഉയർന്നുവന്നത്.

എന്നാൽ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ മണ്ഡ

ലങ്ങളിലുംആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്നബ്രാഹ്മണർഅത്രഎളുപ്പത്തിൽകീഴടങ്ങുന്ന

കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല. തങ്ങളു�ട ആധിപത്യ�ത്തയും സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങ�ള

യും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി അവർഎല്ലാ ഉപായങ്ങളും പ്ര�യാഗിച്ചു. തങ്ങളു�ട

ആശയങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരായ എല്ലാ ചിന്താഗതിക�ളയും അവർ

കഠിനമായി ആ�ക്ഷപിച്ചു. ൈവദികപ്രമാണങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യയും ൈവ

ദികമതാനുഷ്ഠാനങ്ങ�ളയും �ചാദ്യം �ചയ്തവർ ശിക്ഷാർഹരായിത്തീർന്നു. അത്തര

ക്കാ�രാടു സംസാരിക്കുന്നതു�പാലും പാപമാ�ണന്നു കരുത�പ്പട്ടു. മനുസംഹിത

�വദധ്വംസക�ര ശിക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ മർദ്ദന നടപടികൾ നിർ�ദ്ദശിച്ചു. പല

6 ഉത്തമാംഗാദ് ഭവാ�ജ്യഷ്ഠ്യാദ് ബ്രഹ്മൈശ്ചവ ധാരണാത്

സർവൈസ്യവാസ്യ സർഗസ്യ ധർമ�താ ബ്രാഹ്മണഃ പ്രഭുഃ

—മനുസ്മൃതി, 1, 93.
7 ബ്രാഹ്മണഃ സംഭ�വൈനവ �ദവാനാമപി ൈദവതം

പ്രമാണംൈചവ �ലാകസ്യബ്രഹ്മാൈത്രവഹി കാരണം.

—മനുസ്മൃതി, 11, 85.
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ചിന്തകന്മാരും ഈ ഭീഷണിയു�ടയും സമ്മർദ്ദത്തി�ന്റയും മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാൻ

തയ്യാറായി. പ�ക്ഷ, ചിലർ ഒട്ടുംത�ന്ന പിന്തിരിയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആത്മീയവാ

ദ�ത്തയുംബ്രാഹ്മണമത�ത്തയുംഏറ്റവും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് �ലാകായതിക

ന്മാർഅ�ല്ലങ്കിൽ ചാർവാകന്മാർആണ്. ഏറ്റവുമധികം മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായതും

അവർ ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, മറ്റുപല ചിന്തകന്മാരും ആ വഴി സ്വീകരിച്ചില്ല. �വദങ്ങ

�ളാടും ഉപനിഷത്തുക�ളാടും അനാദരവ് കാണിക്കാ�ത ത�ന്ന അവർ തങ്ങളു�ട

ആശയങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചു. ചിലർ തങ്ങളു�ട വാദങ്ങൾസ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടി ഉപ

നിഷത്തുക്ക�ള ഉദ്ധരിക്കുക �പാലും �ചയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രപഞ്ചമാവിർഭവി

ച്ചത്ൈദവത്തിൽനി�ന്നാബ്രഹ്മത്തിൽനി�ന്നാഅല്ല,അനാദിയുംസത്വം, തമസ്സ്,

രജസ്സ് എന്നീ ഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടിയതുമായ മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എന്നു വാദി

ച്ച സാംഖ്യന്മാർ തങ്ങളു�ട സിദ്ധാന്തം ഉപനിഷത്തുകളി�ല തത്വചിന്തകൾ�ക്കതി

ര�ല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. �വദാന്തിക�ള വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് അവർ ഇങ്ങ�ന വാ

ദിച്ചു:

“�വദാന്തികളായ നിങ്ങളു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഉപനിഷദ്വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കു

ന്നത് സർവജ്ഞവും സർവശക്തവുമായ ഒരു ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമാ

വിർഭവിച്ചത് എന്നാണ�ല്ലാ. എന്നാൽ,അ�ത ഉപനിഷദ്സൂക്തങ്ങൾത�ന്നപ്രപ

ഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം പ്രധാനം അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതിയാണ് എന്നും സൂചിപ്പിക്കു

ന്നുണ്ട്. സ്വന്തം രൂപ�ഭദങ്ങളിലൂ�ട പ്രധാനവും സർവശക്തമായിത്തീരുന്നു. അതു

�പാ�ല, അതി�ന്റ സർവജ്ഞതയും യുക്തിക്കു �ചർന്നതാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽസ്മൃതിയിൽ (ഗീത-14, 17) �തളിയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു�പാ�ല, നിങ്ങൾജ്ഞാന

�മന്നു പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തി�ന്റ ഒരുസവി�ശഷസ്വഭാവം മാത്രമാണ്. സത്വ

ത്തിൽ നിന്നാണ്ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്”.

ശ്രുതിക�ളാടും സ്മൃതിക�ളാടും കൂറു കാണിച്ചാൽ തങ്ങളു�ടസ്വന്തംസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള

ഇഷ്ടം�പാ�ല പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഈ തത്വചിന്തകന്മാർ വിശ്വസിച്ചി

ട്ടുണ്ടാവാം. പ�ക്ഷ, ഈ വിശ്വാസം�കാണ്ടു വലിയ ഫലമുണ്ടായി എന്നു �താന്നു

ന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അവരു�ട �വദഭക്തി �വറും കാപട്യമാ�ണന്നും യഥാർ

ത്ഥത്തിൽഅവർ �വദപ്രമാണങ്ങ�ളഅംഗീകരിക്കുന്നവര�ല്ലന്നും യഥാസ്ഥിതിക

ചിന്തകന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നാസ്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ �പാ�ലത�ന്നഅവരു�ട

‘ആസ്തിക’ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇടവിടാത്തആക്രമണങ്ങൾക്കുവി�ധയമായി. ആത്മീ

യവാദത്തി�ന്റ തണലിൽ സ്വന്തം സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ

ശ്രമിച്ച പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റആക്രമണങ്ങ�ള �നരിട്ടു�കാണ്ടാണ് �ലാകായതം,

സാംഖ്യം, ന്യായം, ൈവ�ശഷികം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്.

6 ഭൗതികവാദവുംആത്മീയവാദവും

ആശയരംഗത്തിലുണ്ടായഈസംഘട്ടനങ്ങൾപ്രകൃതി�യാടുംപ്രപഞ്ച�ത്താടുമുള്ള

മനുഷ്യ�ന്റ സമീപനത്തിലാ�ക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഭൗതികവാദപരമായ വീക്ഷ

ണഗതി ഉൽപാദനശക്തികളു�ടവളർച്ച�യത്വരിത�പ്പടുത്തുകയുംഗണിതശാസ്ത്രം,

�ജ്യാതിശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ശില്പവിദ്യ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽ

കുകയും �ചയ്തു. മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും (ക്രി. മു. നാലാം നൂ

റ്റാണ്ട്) ഭൗതികചിന്താഗതികളു�ട സ്വാധീനം ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പര

8 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം 1.1. 5.



92 അദ്ധ്യായം 6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര

ന്നുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൗടില്യൻ ത�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ �ലാകായതം,

സാംഖ്യം, �യാഗം എന്നീ മൂന്നു ദർശനങ്ങ�ളപ്ര�ത്യകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവ

യിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തങ്ങൾസസൂക്ഷ്മംപഠിക്കണ�മന്ന്അ�ദ്ദഹം രാ

ജാക്കന്മാ�ര ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു.

ഭൗതികവാദം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചു

എന്നു കാണാൻ വിഷമമില്ല. അത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള എതിർക്കുകയും ശാ

സ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കാൻ ജനങ്ങ�ള �പ്രരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അന്തർമുഖത്വത്തിനു

പകരം കർ�മ്മാന്മുഖത�യയും നിരാശയ്ക്ക് പകരം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസ�ത്തയും അത്

ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നതിന് പകരം വസ്തുനി

ഷ്ഠയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളധീരത�യാ�ട �നരിട്ടു�കാണ്ട് ഇഹ�ലാകജീവിതംആനന്ദമ

യമാക്കാൻഅത് ജനങ്ങ�ളാട്ആവശ്യ�പ്പട്ടു. അഭൗമങ്ങളായ �കവലശക്തിക�ള

ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം മാനുഷികമായ കഴിവുക�ള വളർത്താൻ അത് ഉൽ

�ബാധിപ്പിച്ചു. ‘ഇന്ത്യ�യ ക�ണ്ടത്ത’ലിൽ ജവഹർലാൽ �നഹ്റു എഴുതുന്നു: ജീവി

തത്തിലും പ്രകൃതിയിലും തീവ്രമായ ഒരാനന്ദം, ജീവിക്കുന്നതിനു ഒരു സുഖം, കലയു

�ടയും സംഗീതത്തി�ന്റയും സാഹിത്യത്തി�ന്റയും നൃത്തത്തി�ന്റയും ചിത്ര�മഴുത്തി

�ന്റയും നാടകത്തി�ന്റയും പു�രാഗതി, എന്തിന്, ൈലംഗികബന്ധങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള

ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ അ�ന്വഷണം �പാലും ഇന്ത്യൻ നാഗരികത പൂത്തുവികസി

ച്ച ഓ�രാ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നു. പര�ലാക പ്രാപ്തിയി�ലാ

ഇഹ�ലാക നി�ഷധത്തി�ലാഊന്നിനിൽക്കുന്നഒരുസംസ്കാരം, അ�ല്ലങ്കിൽ �ലാ

കവീക്ഷണം, ഇത്ര സമൃദ്ധവും ൈവവിധ്യവുമായ ജീവിതപ്രകാശനങ്ങൾക്ക് രൂപം

നൽകു�മന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ത�ന്ന പ്രയാസമാണ്. പര�ലാകവിശ്വാസത്തിൽ

അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂ�ട നിലനിന്നു�പാരാൻ

സാദ്ധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ”.

ഭാരതീയചിന്തയിൽ ആത്മീയവാദത്തിന് സ്ഥാനമി�ല്ലന്നാ�ണാ ഇതി�ന്റ

അർത്ഥം? തീർച്ചയായുമല്ല. യുദ്ധങ്ങൾ, ക്ഷാമങ്ങൾ, അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി,

രൂക്ഷമായ വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ മുതലായവയു�ട ഫലമായി ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖ

ങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികാതീത

ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളി�ലക്കുംആത്മീയതയു�ടഅന്തർമുഖത്വത്തി�ലക്കും പലായനം

�ചയ്യാനുള്ളപ്രവണതകൾകാണാം. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ത�ന്നചൂണ്ടിക്കാണി

ച്ചതു�പാ�ല, “രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങളു�ട ഫലമായുണ്ടാകുന്ന

�മാഹഭംഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം, സർവസംഗപരിത്യാഗത്തി�ന്റയും ജീവിതനി

�ഷധത്തി�ന്റയുംആശയങ്ങൾ ഉട�ലടുക്കുന്നത്”.

ആത്മീയവാദംഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽഎല്ലായ്�പ്പാഴുംപ്രതി�ലാമപരമായഒരു

പങ്കു മാത്രമാണ് വഹിച്ചത് എ�ന്നാന്നും ഇപ്പറഞ്ഞതിന്നർത്ഥമില്ല. സമൂഹത്തി�ല

ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ പല�പ്പാഴും തങ്ങളു�ടസ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷി

ക്കാൻ �വണ്ടി ആത്മീയതത്വചിന്തക�ള ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിത�ന്ന.

പ�ക്ഷ, ആസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി �പാരാടിയ പു�രാഗമനശക്തിക

ളും ആത്മീയവാദ�ത്തആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീനഭാരതത്തി�ലയും മധ്യകാലഭാര

തത്തി�ലയും പു�രാഗമനവാദികളായ ചിന്തകന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, പ�ത്താ

മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആധുനിക ഭാരതത്തിനുരൂപം നൽ

9 Jawaharlal Nehru: Discovery of India, P. 71.
10 Ibid.
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കിയ മഹാന്മാർക്കിടയിൽ �പാലും ഒട്ടനവധി ആത്മീയവാദിക�ള കാണാൻ കഴി

യും. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന ആത്മീയവാദം എല്ലായി�പ്പാഴും പ്രതി�ലാമപരമാ�ണ

ന്നും അത് എല്ലായിടത്തും നി�ഷധാത്മകമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നും

മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ ശരിയ�ല്ലന്നുവരുന്നു. അതിനാൽ, ഭൗതികവാദ ചിന്താഗതികളു

�ട എന്ന�പാ�ല ത�ന്നആത്മീയവാദ ചിന്താഗതികളു�ടയും ഭാ�വാജ്വലങ്ങളായ

സംഭാവനക�ളപ്പറ്റി വസ്തുനിഷ്ഠമായും സമൂർത്തമായും പഠിക്കാ�ത ഭാരതീയചിന്ത

യു�ട അടി�യാഴുക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.

7 തത്വചിന്തയു�ട പ്ര�യാജനം

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വിശ്വചിന്താഭണ്ഡാരത്തി�ലക്ക് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽ

കിയ ഭാരതീയതത്വചിന്തയിൽ ആത്മീയവാദവുമുണ്ട്, ഭൗതികവാദവുമുണ്ട്; പ്രതി

�ലാമപരമായ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്, പു�രാഗമനപരമായ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്; പരിപൂർ

ണ്ണതയി�ലക്കുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ പു�രാഗതി�യ ത്വരിത�പ്പടുത്തുന്ന വശങ്ങളുമുണ്ട്,

തടസ്സ�പ്പടുത്തുന്ന വശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനത ശതാബ്ദങ്ങളിലൂ�ട ആർജിച്ച

ൈസദ്ധാന്തികാനുഭവങ്ങളാണവ. അവയാണ് ആധുനികഭാരതീയ ചിന്തയു�ട

അടിത്തറ. അവ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും അവയിലടങ്ങിയ പു�രാഗമനാത്മക

ങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടാംശങ്ങ�ള സ്വാംശീകരിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടല്ലാ�ത ഭാരതീ

യസംസ്കാര�ത്തആധുനിക സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന് അനു�യാജ്യമായ വിധത്തിൽ

വളർത്താൻ കഴിയില്ല. �ശാഭനമായ ഒരു ഭാവിക്കു�വണ്ടി പട�വട്ടുന്ന ജനങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, വി�ശഷിച്ചും, ഇത്തര�മാരുപഠനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്യാത്ത

താണ്. എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “താത്വികമായ ചിന്ത മനുഷ്യ�ന്റ

സഹജമായ ശക്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക് അവനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗു

ണവി�ശഷമാണ്. ഈ സഹജമായ ശക്തി�യ വളർത്തുകയും, പരിഷ്കരിക്കുകയും

�ച�യ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് മുൻകാല തത്വചിന്തയു�ട പഠന�ത്തക്കാൾ കൂടുതൽ

സഹായകരമായ മ�റ്റാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല”.

11 Engels: Anti Duhring.
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പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ

ആദ്ധ്യാത്മികദർശനങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഭൗതികവാദ ദർശനങ്ങളും ക്രി. മു.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷമാണ് രൂപം�കാണ്ടത്. പ�ക്ഷ, അതിനു മുമ്പും ഭൗതിക

വാദപരമായ ആശയങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തി

ലും ഉപനിഷത്തുകളിലും മാത്രമല്ല, അതിപ്രാചീനകൃതിയായ ഋ�ഗ്വദത്തിൽ�പാലും

അവയു�ട ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, “ഭൗതി

കവാദത്തിന് തത്വശാസ്ത്ര�ത്താളം ത�ന്ന പഴക്കമുണ്ട്. ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്തിനുമുമ്പു

ത�ന്ന അതു നിലനിന്നിരുന്നു. ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങളിൽ അതി�ന്റ ബീജരൂപങ്ങൾ

കാണാം”.

1 ഋ�ഗ്വദത്തി�ല പ്രതി�ഷധസ്വരങ്ങൾ

ഋ�ഗ്വദത്തി�ന്റ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ബൃഹസ്പതിയാണ് ഭാരതീയഭൗതികവാദ

ത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നു കരുത�പ്പടുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥമാണ് അന്തി

മയാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അ�ദ്ദഹമാണ�ത്ര. അ�ദ്ദഹവും

അനുയായികളുംഈശ്വര�ന നി�ഷധിച്ചു; അനശ്വരമായആത്മാവ്, മരണാനന്തര

ജീവിതം എന്നീ സങ്കല്പങ്ങ�ള നിരാകരിച്ചു.

ബൃഹസ്പതിയു�ട ശിഷ്യനായ ധിഷണൻ ൈവദികപു�രാഹിതന്മാ�ര വഞ്ചക

രും കപട�വഷക്കാരുമായി ചിത്രീകരിച്ചു. പര�മഷ്ടി�യന്ന മ�റ്റാരു ചിന്തകൻ മൗ

ലികമായ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിനപ്പുറത്തുള്ള യാ�താന്നി�നക്കുറിച്ചും അറിയാൻ

സാധ്യമ�ല്ലന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചു. ഭൃഗുവാണ് അതിപ്രാചീനകാല�ത്ത മ�റ്റാരു ചിന്ത

കൻ. അരവിന്ദ�ഘാഷ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു സുപ്രസിദ്ധമായ പ്രഖ്യാപനം ഉദ്ധരി

ക്കുന്നു: “ഭൗതികപദാർത്ഥം ശാശ്വതമാണ്. ജീവജാലങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഭൗതിക

പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നാണ്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റസഹായ�ത്താ�ടഅവനി

ലനിൽക്കുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ലക്ക് അവ�യല്ലാം തിരിച്ചു�പാകുകയും �ച

യ്യുന്നു”.

1 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy Vol. I, P. 277.
2 Dakshinaranjan Bhattacharya: History of Philosophy Vol. I, P. 133.
3 Aurobindo Gosh: Life Divine, P. 662.
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ഋ�ഗ്വദത്തിൽ തവളക�ളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂക്തം ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ

ക്കും അവരു�ട മ�ന്ത്രാച്ചാരണ സമ്പ്രദായത്തിനും എതിരായി �താടുത്തുവിട�പ്പട്ട

ആ�ക്ഷപഹാസ്യമാ�ണന്ന് മാക്സ്മുള്ളർ കരുതുന്നു. കൗത്സൻ എന്ന ഒരു ചിന്ത

കൻ �വദങ്ങളു�ട നിരർഥകതയും ൈവരുധ്യങ്ങളും തുറന്നു കാണിക്കുകയുണ്ടായി

എന്ന് യാസ്ക്കൻ ത�ന്റ നിരുക്തത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഹിരിയണ്ണഎഴുതുന്നു:

“ചില�പ്പാൾ സംശയത്തി�ന്റ രൂപത്തിലും മറ്റു ചില�പ്പാൾ അവിശ്വാസത്തി�ന്റ

രൂപത്തിലുമാണ് ഈ പ്രവണത പ്രകടിതമാകുന്നത്. ഏതു രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ

�പ്പട്ടാലും ശരി, അത് �വദത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യാനുസൃതമായ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്ത

യ്ക്ക് എതിരായിത്തീരുന്നു. ഋ�ഗ്വദത്തിൽ വിശ്വാസ�ത്താടുള്ള ഒരു മുഴുവൻ സൂക്തം

ത�ന്നയുണ്ട്. അത് അവസാനിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: ‘അല്ല�യാ വിശ്വാസ�മ!

ഞങ്ങ�ള വിശ്വാസമുള്ളവരാക്കൂ!’ ദ്യുസൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു�പാ�ല, ഈസൂക്തം

രചിക്ക�പ്പട്ട കാലത്ത് ഒരുതരം വിശ്വാസരാഹിത്യം നിലനിന്നിരുന്നുഎന്ന് നമ്മൾ

കരുതുന്നി�ല്ലങ്കിൽ ഇത്തര�മാരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യാ�താരർത്ഥവും ഇല്ലാതാവും.

വിശ്വാസരാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉദാഹരണങ്ങളായി മറ്റുരണ്ട് ഋ�ഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ കൂടി

എടുത്തുകാണിക്കാം. ഒന്നാമ�ത്തത് ഇന്ദ്ര�ന്റ അസ്തിത്വത്തിലും ആധിപത്യത്തി

ലുമുള്ള അവിശ്വാസ�ത്തപ്പറ്റിയും ഇന്ദ്രന് പ്രതാപവും ശക്തിയുമു�ണ്ടന്നു വിശ്വസി

ക്കാത്തവ�രപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നു. രണ്ടാമ�ത്തത് �വദങ്ങളു�ട

പ്രചാരകന്മാ�ര ‘ആത്മഭ്രമം�കാണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ജല്പനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്വാർ

ത്ഥമതികളായ പു�രാഹിതന്മാർ’ എന്നു വി�ശഷിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് അപഹസിക്കുന്നു.

ഈപ്രവണതയിൽനിന്നാണ് കാലക്രമത്തിൽഅംഗീകൃതതത്വങ്ങൾ�ക്കതിരായ

ചിന്താപദ്ധതികൾ രൂപം�കാണ്ടത്”.

2 ഉപനിഷത്തുകളി�ല ഭൗതികവാദം

ഉപനിഷത്തുകളു�ട കാലഘട്ടത്തിൽ പൗ�രാഹിത്യത്തിനും യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങൾ

ക്കും എതിരായി അതിരൂക്ഷമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാ

പനിഷത്തിൽ ഒരിടത്ത് പു�രാഹിതരു�ട ഒരു �ഘാഷയാത്ര�യ “ഓം, ഞങ്ങൾ

തിന്ന�ട്ട, ഓം ഞങ്ങൾ കുടിക്ക�ട്ട” എന്നു കലമ്പുന്ന നായ്ക്കളു�ട ഒരു �ഘാഷയാ

ത്ര�യാട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. നായ്ക്ക�ളക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നിന്ദാസൂ

ചകമ�ല്ലന്നും �ഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടാണ് അതി

�ന വ്യാഖ്യാനി�ക്കണ്ട�തന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, മു

ണ്ഡ�കാപനിഷത്തിൽ യജ്ഞകർമ്മാദികൾഅസ്ഥിരങ്ങളായ �താണിക�ള�പ്പാ

�ലയാ�ണന്നുംഅവയി�ലർ�പ്പടുന്നവർക്ക്സത്യം കാണാൻകഴിവി�ല്ലന്നുംഅവ

യിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നവ�ര ജരയും മൃത്യുവും പിടികൂടു�മന്നും മറ്റും വ്യക്തമായി

ത്ത�ന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹിരിയണ്ണയു�ട ശ്രദ്ധയിലും �പട്ടിട്ടുണ്ട്: “ഇപ്രകാരം

മുണ്ഡ�കാപനിഷത്തിൽ യജ്ഞകർമ്മാദികൾ�ക്കതിരായുള്ളഏറ്റവും വ്യക്തമായ

ആക്രമണങ്ങൾകാണാം. ഈകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണം കിട്ടു�മന്നു വിശ്വസിക്കു

ന്നവൻ വിഡ്ഢിയാ�ണന്നുംഅവ�ന ജരയും മൃത്യുവും വീണ്ടും വീണ്ടും പിടികൂടു�മന്നും

അവി�ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

4 M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy, PP. 43–44.
5 മുണ്ഡ�കാപനിഷത്തു്, 1. 2. 7–10.
6 M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy P. 48
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ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ചില ഉപനിഷത്തുകളിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദപരമായ

ആശയങ്ങ�ളപ്പറ്റി നാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഈശ്വര�ന

നി�ഷധിക്കുകയും പൗ�രാഹിത്യ�ത്ത രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ആ�ക്ഷപിക്കുകയും

ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന്നപ്പുറത്ത് യാ�താന്നും ഇ�ല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയും �ചയ്ത

ഒട്ടനവധി ചിന്തകന്മാർ അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിനുള്ള �തളിവുകളാ

ണവ. ഒരു പിൽക്കാലകൃതിയായ ശ്വസന�വ�ദാപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എം.എൻ.

�റായി ത�ന്റ ‘ഭൗതികവാദം’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു �ചർത്തിട്ടുള്ളഈഭാഗ

വും ശ്ര�ദ്ധയമാണ്.

“അവതാരമില്ല, ൈദവമില്ല, സ്വർഗ്ഗമില്ല, നരകമില്ല; പരമ്പരാഗതങ്ങളായ

എല്ലാ മതസാഹിത്യങ്ങളും അഹങ്കാരികളായ വിഡ്ഢികളു�ട സൃഷ്ടികളാണ്. സ്ര

ഷ്ടാവായ പ്രകൃതിയും സംഹാരകർത്താവായ കാലവുമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്ക�ളയും

ഭരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ പ്രദാനം �ചയ്യു�മ്പാൾ അവ നന്മതിന്മക

�ള കണക്കി�ലടുക്കുന്നില്ല. ആകർഷകങ്ങളായ വാക്കുകളാൽ വഞ്ചിതരാകുന്നവർ

�ക്ഷത്രങ്ങ�ളയും പു�രാഹിതന്മാ�രയും ആശ്രയിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ

വിഷ്ണുവും നായയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

ഭൗതികപദാർത്ഥമാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലഘടക�മന്നും അഭൗമ�മാ പ്രകൃ

ത്യതീത�മാ ആയ യാ�താരു ശക്തിയുമി�ല്ലന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും

ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണാം. പ്രപ�ഞ്ചാൽപത്തി�യപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ സ്വ

ഭാവവാദം, നിയതിവാദം, യദൃച്ഛാവാദം തുടങ്ങിയ പല ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങ

ളും പരാമർശിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് �ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്തു �ചാ

ദിക്കുന്നു: കാലം, സ്വഭാവം, നിയതി, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, �യാനി, പുരുഷൻ ഇവയി�ല

താണ് മൂലകാരണം? ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളപ്പറ്റി മഹാഭാരതത്തിലും മഹാവീര

�ന്റയും ഗൗതമബുദ്ധ�ന്റയും കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്നചില ദർശനങ്ങളിലുംപ്രതിപാ

ദിക്കുന്നുണ്ട്.

3 സ്വഭാവവാദവും യദൃച്ഛാവാദവും

സ്വഭാവംഎന്നു�വച്ചാൽഓ�രാ വസ്തുവി�ന്റയുംആന്തരികമായ ഭാവംഅ�ല്ലങ്കിൽ

സ്വന്തം പ്രകൃതി എന്നാണർത്ഥം. സ്വഭാവവാദമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങൾ നിലനിൽ

ക്കുകയും വളരുകയും നശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് അവയിൽ അന്തർലീനമായിക്കിട

ക്കുന്നഗുണവി�ശഷങ്ങളു�ടഫലമായിട്ടാണ്. ൈദവമല്ല, സ്വഭാവമാണ്സൃഷ്ടിസ്ഥി

തി സംഹാരങ്ങളു�ട കർത്താവ്. ഒരു വസ്തു നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം അതി�ന്റ

സ്വഭാവവും നിലനിൽക്കുന്നു. ജീവി ശ്വസിക്കുന്നു. ശ്വാസം ജീവിയു�ട സ്വഭാവമാണ്.

മഹാഭാരതം ശാന്തിപർവത്തിൽബലി ഇന്ദ്ര�നാടു പറയുന്നതു �നാക്കുക:

“ജീവനും ശരീരവും സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന (ജാൈത്യവ) ഒന്നിച്ചുവളരുന്നു, ഒന്നി

ച്ചു നശിക്കുന്നു. എല്ലാ നദികളു�ടയും അവസാനസ�ങ്കതം സമുദ്രമാണ്. അതു�പാ

�ല എല്ലാ ജീവികളു�ടയും അവസാനസ�ങ്കതം മരണമാണ്. ഇതു മനസ്സിലാക്കു

ന്നവർക്ക് അമ്പരപ്പുണ്ടാവുന്നില്ല”.

7 M.N. Roy: Materialism.
8 ജീവിതം ച ശരീരം ച ജാത്യാ ൈവസഹ ജായ�ത

ഉ�ഭ സഹ വിവർ�ധ�ത ഉ�ഭ സഹ വിനശ്യതഃ

ഭൂതാനാം നിധനം നിഷ്ഠാ �സ്രാതസാമിവ സാഗരഃ
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ശാന്തിപർവത്തിൽ ത�ന്ന മ�റ്റാരിടത്ത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വഭാവനിരതങ്ങളാ

�ണന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നവയാണ് എന്നും

ഭീഷ്മർ പ്രഹ്ളാദനു പറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നു. മാധവാചാര്യരു�ട സർവദർശന സം

ഗ്രഹത്തിലും അശ്വ�ഘാഷ�ന്റ ബുദ്ധചരിതത്തിലും സ്വഭാവവാദ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അഗ്നിയു�ട സ്വഭാവമാണ് ചൂട്. �വള്ളത്തി�ന്റ സ്വഭാവം തണു

പ്പാണ്. ആരാണ് മുള്ളിനു മൂർച്ചയുണ്ടാക്കിയത്? പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് വ്യത്യസ്തനി

റങ്ങൾ നൽകിയതാരാണ്? ആരുമല്ല. എല്ലാം ഓ�രാന്നി�ന്റയും സ്വഭാവമനുസരി

ച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രയത്നം�കാണ്ട് യാ�താരു പ്ര�യാജനവുമില്ല.

സ്വഭാവവാദം�പാ�ല ത�ന്നപൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ കർമ്മസിദ്ധാന്തത്തി�ന

തിരായി ഉയർന്നുവന്ന മ�റ്റാരു വീക്ഷണഗതിയാണ് യദൃച്ഛാവാദം. ബ്രഹ്മം എന്ന

ഒന്നി�ല്ലന്നുംപ്രപഞ്ചംഈശ്വരസൃഷ്ടിയ�ല്ലന്നുംസർവചരാചരങ്ങളുംയാദൃശ്ചികമാ

യി ഉണ്ടായവയാ�ണന്നും അതു വാദിക്കുന്നു. മുള്ളി�ന്റ മൂർച്ചയും പക്ഷിമൃഗാദികളു

�ട �ചാദനകളും എല്ലാം യാദൃച്ഛികമാണ്. ൈദവമില്ല, ഭൗതികപദാർത്ഥം മാത്ര�മ

യുള്ളൂ. ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ട ആദിമരൂപങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി കൂടി�ച്ചർന്നതി

�ന്റ ഫലമാണ് പ്രപഞ്ചം. യദൃച്ഛാവാദവും സ്വഭാവവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് ഹിരിയണ്ണഎഴുതുന്നു:

“യദൃച്ഛാവാദം �ലാകത്തിൽ യാ�താരു ക്രമവുമി�ല്ലന്നും വല്ല ക്രമീകരണവും കാ

ണ�പ്പടുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ അത് �കവലം യാദൃച്ഛികമാ�ണന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. വസ്തു

ക്ക�ളഅവഎങ്ങ�നയിരിക്കുന്നു�വാഅങ്ങ�നയാക്കിത്തീർത്തത് പ്രകൃതിയാണ്

എന്ന�ത്രസ്വഭാവവാദംവിശ്വസിക്കുന്നത്. യദൃച്ഛാവാദംകാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ള

നിരാകരിക്കുന്നു. സ്വഭാവവാദമാക�ട്ട, കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾ സാർവലൗകിക

മാ�ണന്നുംഏ�തങ്കിലു�മാരുവസ്തുവിലുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങൾആവസ്തുവി�ന്റത�ന്ന

സ്വഭാവമാ�ണന്നും കരുതുന്നു. പ്രകൃതിയു�ട പിന്നിൽ ഒരു ദിവ്യശക്തി പ്രവർത്തി

ക്കുന്നു�ണ്ടന്നആശയ�ത്ത രണ്ടുസിദ്ധാന്തങ്ങളും നിരാകരിക്കുന്നു. അലൗകികത

യു�ടആധികാരികമായ പിൻബലം �തടാൻഅവ പരിശ്രമിക്കുന്നുമില്ല”.

4 മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും

മഹാഭാരതത്തിൽ പലതരം ഭൗതികവാദങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഉദാ

ഹരണത്തിന് നാസ്തികന്മാ�രപ്പറ്റി ജനക�ന്റ രാജസദസ്സിൽ നടന്ന സംഭാഷണ

�മടുക്കാം. ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നിൽക്കുന്നി�ല്ലന്നും മരണത്തിനു�ശ

ഷവും ആത്മാവ് നിലനിൽക്കു�മന്ന വിശ്വാസം അസംബന്ധമാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള

നാസ്തികവിശ്വാസങ്ങ�ളപ്പറ്റി പഞ്ചശിഖൻ ജനകനു വിവരിച്ചു�കാടുക്കുന്നു. പഞ്ച

ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് �ലാകമാവിർഭവിച്ച�തന്ന് ശാന്തിപർവത്തിൽ വീണ്ടും വീ

ൈനതത് സമ്യഗ്വിജാന�ന്താ നരാ മുഹ്യന്തി വജ്രധൃൽ.

—മഹാഭാരതം, 223, 7–9.
9 സ്വഭാവാ�ദവ സംദൃശ്യാ വർതമാനാഃ പ്രവൃത്തയഃ

സ്വഭാവനിരതാഃ സർവാഃ പരിതു�ഷ്യന്ന �കനചിത്

—മഹാഭാരതം 179, II.
10 കഃ കണ്ടകാനാം പ്രക�രാതി ൈതക്ഷ്ണ്യം വിചിത്രഭാവം മൃഗപക്ഷീണാം ച

സ്വഭാവതഃ സർവമിദം പ്രവൃത്തം കഃ കാമചാ�രാസ്തി കതഃ പ്രയത്നഃ.

—സർവദർശനസംഗ്രഹം, �പ. 13.
11 M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy, PP. 103–104.
12 മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം.
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ണ്ടും പ്രസ്താവിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിൽ �ചന്നു ലയിക്കുന്ന�താടുകൂടി നദികളു

�ട പ്ര�ത്യകതകൾഅവസാനിക്കുന്നതു�പാ�ല പരമമായഅന്ത്യാവസ്ഥയിൽ വ്യ

ത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതികഘടകങ്ങൾഅന്തർധാനം �ചയ്യുന്നുഎന്നു പഞ്ചശിഖൻ ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

രാമായണത്തിൽ ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കു

റവാണ്. എങ്കിലും, വാക്കുപാലിക്കാൻ �വണ്ടി വനവാസം വരിച്ചശ്രീരാമന് ജാബാ

ലിമുനി നൽകിയ ഉപ�ദശം എടുത്തുകാണിക്കാം. അതി�ന്റ ചുരുക്കമാണ് താ�ഴ

�കാടുക്കുന്നത്:

അല്ല�യാ രാമ! നീ ഇത്രസാധുവായി�പ്പായ�ല്ലാ. പിതാവി�നപ്പറ്റിയും ബന്ധു

ക്ക�ളപ്പറ്റിയും മറ്റും ആ�ലാചിക്കുന്നതു �വറു�ത. മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കു ജനിക്കുന്നു; ഒറ്റ

യ്ക്കു മരിക്കുന്നു. മരണമാണ് എല്ലാറ്റി�ന്റയും അവസാനം. അതു�കാണ്ട്, ജീവിച്ചിരി

ക്കു�ന്നട�ത്താളം കാലം സുഖമനുഭവിക്കുക. പിതൃരാജ്യമു�പക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ കഷ്ട

�പ്പടാൻ �പാകുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അതു�കാണ്ട് അ�യാധ്യയി�ലക്കു മടങ്ങി

�പ്പായി രാജാഭി�ഷകം കഴിച്ച് രാജ�ഭാഗങ്ങളനുഭവിച്ച് സുഖിച്ചിരിക്കുക. മരിച്ചുകഴി

ഞ്ഞാൽപി�ന്നഈ�ലാകത്തിൽനിന്ന് ഒന്നുംകിട്ടുകയില്ല. ശ്രാദ്ധംതുടങ്ങിയകർ

മ്മങ്ങൾ�കാണ്ട് ഒരു പ്ര�യാജനവുമില്ല. ബലി�ച്ചാറ് പിതൃക്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുഎന്ന

വിശ്വാസം �വറും മൗഢ്യമാണ്. മരിച്ചവനു �വണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മ�റ്റാരാൾ ശ്രാ

ദ്ധമുണ്ണുന്നതുവഞ്ചനയാണ്. പര�ലാകംഎന്നഒന്നില്ല. മരിച്ചാൽഎല്ലാം കഴിഞ്ഞു.

അതു�കാണ്ട് സുഖമനുഭവിക്കുക!…

5 ബൗദ്ധൈജനകൃതികളിൽ

ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിന് ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന

സ്വഭാവവാദം, യദൃച്ഛാവാദം, നിയതിവാദം, നിഷ്കാമവാദം,സ�ന്ദഹവാദം,അ�ജ്ഞ

യവാദം എന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടനവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപം�കാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ജീർണ്ണിക്കാനും ബൗദ്ധികവും മതപരവും ദാർശനികവുമായ രം

ഗങ്ങളാ�ക കലങ്ങിമറിയാനും തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. വിവിധ

ചിന്താഗതിക്കാരായനൂറുകണക്കിലുള്ള ഭിക്ഷുക്കളുംസർവസംഗപരിത്യാഗികളായ

സന്യാസിമാരും — ഉടുതുണിയില്ലാത്ത പൂർണ്ണനഗ്നരായ യതിവര്യന്മാരും അവരു

�ട കൂട്ടത്തിൽ�പടും — ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ചുറ്റിനടന്ന് താന്താങ്ങളു�ട

സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. അവരു�ട ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങ

ളും ചില�പ്പാൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായിരുന്നു. ഓ�രാരുത്തനും ത�ന്റ സ്വന്തം

അനുയായികളു�ട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അ�തസമയത്തുത�ന്ന മറ്റുള്ളവരു�ട

ആശയങ്ങ�ളഎതിർത്തു �താൽപ്പിക്കാനും പരിശ്രമിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യത്തിൽ

അവർക്കിടയിൽ �യാജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വർണ്ണൈവരുധ്യങ്ങ�ളയും പൗ�രാഹിത്യ

�ത്തയും കർമ്മ�ത്തപ്പറ്റിയും പുനർജന്മ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളൈവദികസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള

യും എതിർക്കുന്നകാര്യത്തിൽഅവർ �പാതുവിൽഏകാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു.

ൈജനബൗദ്ധസാഹിത്യങ്ങളിൽ അറുപത്തിരണ്ടു തരം തത്വചിന്തക�രപ്പറ്റി

പരാമർശമുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖന്മാരായ അജിത�കശകംബലി, നിഗണ്ഠനാത

പുത്തൻ, സഞ്ജയ �ബലതി പുത്തൻ, പകുധ കാച്ചായനൻ, മഖലി �ഗാസാലൻ,

13 വാല്മീകി രാമായണം, അ�യാധ്യാകാണ്ഡം, സർഗം 108.
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പൂരണ കാസ്സപൻ എന്നീ ആറു ദാർശനികന്മാ�രപ്പറ്റിയും അവരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങ

�ളപ്പറ്റിയുമാണ് ദീഘനികായം തുടങ്ങിയ പാലിസാഹിത്യ കൃതികളിൽ വിസ്തരിച്ചു

പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അവർ ബുദ്ധ�ന്റയും മഹാവീര�ന്റയും സമകാലീനരായിരുന്നു

എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പല കഥകളുമുണ്ട്. അജാതശത്രുരാജാവ് മഗധയു�ട തല

സ്ഥാനമായ രാജഗൃഹത്തി�ലക്ക് അവ�ര ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി സംഭാഷണങ്ങൾ

നടത്തി�യന്നുംഅവരു�ടസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളാട് �യാജിക്കാൻകഴിയാത്തതു�കാണ്ട്

ഒടുവിൽ ബുദ്ധ�ന സമീപിച്ചു എന്നുമാണ് ദീഘനികായത്തി�ല സാമഞ്ഞഫലസൂ

ത്തത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ കഥയ്ക്ക് ചരിത്രവുമായി എത്ര�ത്താളം ബന്ധമു�ണ്ടന്ന്

പറയാൻവയ്യ. മഖലി �ഗാസാലൻ, പൂരണ കാസ്സപൻ, നിഗണ്ഠനാതപുത്തൻ

എന്നിവരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്, പ്ര�ത്യകിച്ചും നിഗണ്ഠ�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്,

ൈജനസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി വള�ര�യ�റ അടുപ്പം കാണുന്നു�ണ്ടന്ന് ൈജനസൂത്ര

ങ്ങളു�ട പരിഭാഷകനായ ജാ�ക്കാബിയും ബഷാമി�ന�പ്പാ�ലയുള്ള ചില ആധു

നിക പണ്ഡിതന്മാരും കരുതുന്നു. നിഗണ്ഠനാതപുത്തനും ൈജനമതത്തി�ല ഇരു

പത്തിനാലാമ�ത്ത തീർത്ഥങ്കരനായി മാനിക്ക�പ്പടുന്ന വർദ്ധമാനമഹാവീരനും

ഒരാളായിരുന്നുഎന്ന് കരുതാൻ ന്യായമു�ണ്ടന്നുബഷാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

6 പര�ലാകമില്ല, പുനർജന്മമില്ല

അജിത�കശകംബലി ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ചാർവാക

ന്മാർ അ�ല്ലങ്കിൽ �ലാകായതികന്മാർ എന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധരായിത്തീർന്ന ഭൗ

തികവാദികളു�ട മുൻഗാമികളി�ലാരാളായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം എന്നു കരുത�പ്പടുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ചാർവാകസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളാട് അത്രയ്ക്ക് സാമ്യമു

ണ്ട്. ൈദവമില്ല, പര�ലാകമില്ല, പുനർജന്മമില്ല,സൽക്കർമ്മവും ദുഷ്ക്കർമ്മവുമില്ല; നാ

ലു ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ (ചതുർമഹാഭൂതികാ) യാദൃച്ഛികമായി കൂടി�ച്ചർന്നതി�ന്റ

ഫലമാണ് മനുഷ്യൻ; മനുഷ്യൻ മരിക്കു�മ്പാൾ �ദഹ�ത്താ�ടാപ്പം �ദഹിയും നാമാ

വ�ശഷമാകുന്നു. പി�ന്ന യാ�താന്നുമില്ല — ഇതാണ്, ചുരുക്കത്തിൽ, അജിത�ക

ശകംബലിയു�ട സിദ്ധാന്തം. ൈജനസൂത്രങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങ

�ള ഇങ്ങ�നസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

“ഭിക്ഷാദാനം, യജ്ഞം, വഴിപാടുകൾ മുതലായവയിൽ യാ�താരു പുണ്യവും അട

ങ്ങിയിട്ടില്ല. നല്ലകർമ്മത്തിൽനിന്ന് നല്ലഫലവുംചീത്തകർമ്മത്തിൽനിന്ന് ചീത്ത

ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇഹ�ലാകത്തിൽ നിന്ന് പര�ലാകത്തി�ലക്കുള്ള പ്രയാ

ണമില്ല. മരണാനന്തരജീവിതമില്ല. സന്മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട പൂർണ്ണത �നടുകയും ഇഹ

�ലാക�ത്തയുംപര�ലാക�ത്തയുംഅനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ്ആജ്ഞാനം �വളി�പ്പടുത്തു

കയും �ചയ്ത യതിവര്യന്മാ�രാ ബ്രാഹ്മണ�രാ ഇല്ല. മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് നാലു ഭൗ

തികപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അവൻ മരിക്കു�മ്പാൾ ഭൂമിയു�ട അംശം ഭൂമിയി

ലും �വള്ളത്തി�ന്റ അംശം �വള്ളത്തിലും അഗ്നിയു�ട അംശം അഗ്നിയിലും വായു

വി�ന്റഅംശം വായുവിലും ലയിച്ചു�ചരുന്നു. അവ�ന്റപ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾഅന്തരീക്ഷ

ത്തിൽ അന്തർധാനം �ചയ്യുന്നു. നാലു�പർ അവ�ന്റ ശവമഞ്ചം ചുമക്കുന്നു. മരിച്ചു

കഴിഞ്ഞവ�നപ്പറ്റി അതുമിതും പറഞ്ഞു�കാണ്ട് അവർ ശ്മശാനം വ�ര �പാകുന്നു.

അവി�ട അവ�ന്റ അസ്ഥികൾ പ്രാവി�ന്റ ചിറകുകളു�ട നിറം പ്രാപിക്കുന്നു. അവ

�ന്റ �ഹാമങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒരുപിടി ചാരമായി അവസാനിക്കുന്നു. ഭിക്ഷാദാന

ത്തി�ന്റ ഗുണഗണങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രചാര�വല �ചയ്യുന്നവർ വിഡ്ഢികളാണ്. അമൂർത്ത

14 Basham: History and Doctrines of the Ajivakas, P. 17.
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മായത് നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നു വാദിക്കുന്നവർ നുണയാണ് പറയുന്നത്. അവർ

അസംബന്ധം പുലമ്പുന്നവരാണ്. ശരീരം മരിക്കു�മ്പാൾ മൂഢനും ബുദ്ധിമാനും ഒരു

�പാ�ല നാശമടയുന്നു. മരണത്തിനു�ശഷംഅവർ നിലനിൽക്കുന്നില്ല”.

സൂത്രകൃതാംഗ�മന്ന ൈജനകൃതിയിൽ അജിത�കശകംബലിയു�ട അഭിപ്രായങ്ങ

�ള ഇങ്ങ�നസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

“കാലടിക്കു മുകളിൽ, ശി�രാ�രാമങ്ങൾക്കടിയിൽ, �താലിക്കുള്ളിലാ�ക, ജീവൻ

— അതു ത�ന്നയാണ് ആത്മാവ് — നിലനിൽക്കുന്നു. ആത്മാവാ�ക ജീവിച്ചി

രിക്കുന്നു. ശരീരം മരിക്കു�മ്പാൾ ആത്മാവു ജീവിക്കുന്നില്ല. ശരീരം നിലനിൽക്കു

�ന്നട�ത്താളം മാത്ര�മ അതു നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ശരീരത്തി�ന്റ നാശ�ത്ത

അതിജീവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽനിന്ന് ഭിന്നമാ�ണന്നുപറയുന്നവർക്ക്

അത് ദീർഘ�മാഹ്രസ്വ�മാ വൃത്ത�മാ ത്രി�കാണ�മാ സമചതുര�മാ ഷഡ്�കാണ

�മാ അഷ്ട�കാണ�മാ കറു�പ്പാ നീല�യാ ചുവ�പ്പാ മഞ്ഞ�യാ സുരഭില�മാ ദുർഗ

ന്ധം വമിക്കുന്ന�താ മൃദുല�മാ കനമുള്ള�താ കനം കുറഞ്ഞ�താ തണുത്ത�താ ചൂടു

ള്ള�താ മൃദുല�മാ പരുക്ക�നാ എ�ന്നാന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്

ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാ�ണന്നുപറയുന്നത് �തറ്റാണ്”.

7 പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലഘടകങ്ങൾ

പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ നാലു ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്ര�മയുള്ളൂ എന്നാണ് അജി

ത�കശകംബലിയു�ട അഭിപ്രായം. ആകാശ�ത്ത ഒരു പ്ര�ത്യക ഭൗതികപദാർ

ത്ഥമായി അ�ദ്ദഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, പ്രപഞ്ചം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിത

മാ�ണന്നുവാദിച്ചചിലചിന്തകന്മാ�രപ്പറ്റിയുംസൂത്രകൃതാംഗംപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു,ആകാശം—ഇവയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. “സർവചരാച

രങ്ങളും സമസ്ത�ലാകവും പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമാണ്. ഒരു പുൽ�ക്കാടി വ�ര എല്ലാ

റ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം അവത�ന്ന”. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയ

ല്ല. അവശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. “എന്തു�ണ്ടാഅതുനശിക്കുന്നില്ല.

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല”.

പഞ്ചഭൂതവാദികൾ ആത്മാവി�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. അത്

പഞ്ചഭൂതങ്ങളു�ട സം�യാഗം �കാണ്ടുണ്ടായതാ�ണന്നു വാദിക്കുക മാത്രമാണ്

�ചയ്യുന്നത്:

“ഈ അഞ്ച് സ്ഥൂലഘടകങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം. അവയിൽ നി

ന്നാണ് ആത്മാവുണ്ടാകുന്നത്. എ�ന്തന്നാൽ, ഈ മൂലഘടകങ്ങളു�ട വി�ച്ഛദന

�ത്താ�ട ജീവികൾ നിലനിൽക്കാ�തയാവുന്നു…ഓ�രാരുത്തനും, അവൻ മൂഢനാ

യാലും ശരി, �യാഗിയായാലും ശരി, ഓ�രാ ജീവാത്മാവുണ്ട്. ശരീരം നിലനിൽക്കു

�ന്നട�ത്താളം കാലം ആത്മാവും നിലനിൽക്കുന്നു. മരണത്തിനു�ശഷംആത്മാവി

ല്ല. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നആത്മാവ് എ�ന്നാന്നില്ല. പാപവും പുണ്യവുമില്ല. പര�ലാക

വുമില്ല. �ദഹനാശ�ത്താ�ട മനുഷ്യജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു”.

15 H. Jacobi, Jainasutras.
16 Ibid, PP. 338–341.
17 Ibid, P. 343.
18 Ibid, P. 236.
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പ്രാചീനഗ്രീക്ക് ദാർശനിക�രക്കുറിച്ച് എംഗൽസ് പറയുകയുണ്ടായി: “ഇവി�ട നാം

ആരംഭകാല�ത്ത ൈനസർഗിക ഭൗതികവാദം മുഴുവൻ കാണുന്നു. തുടക്കത്തിൽ

ഈ ഭൗതികവാദം തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട

അനന്തമായൈവവിധ്യമുള്ളഐക്യ�ത്തഒരുസാധാരണഗതിയായി കാണുകയും

അതി�നസമൂർത്തമായഏ�തങ്കിലു�മാരുപ്ര�ത്യകവസ്തുവിൽക�ണ്ടത്താൻശ്രമി

ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് �തലിസ് എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം �വ

ള്ളമാ�ണന്നുകണ്ടു”.

ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീനഭൗതികവാദികളും ആരംഭത്തിൽ �വള്ളം, തീ, വായു

എന്നിങ്ങ�ന ഏ�തങ്കിലു�മാരു ഭൗതികവസ്തുവിലാണ് മൂലകാരണമാരാഞ്ഞത്.

പിന്നീടാണ് നാ�ലാ അ�ഞ്ചാ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടി�ച്ചർന്നതി�ന്റ ഫലമാ

ണ് പ്രപഞ്ചംഎന്നവാദം ഉയർന്നുവന്നത്.

പ�ക്ഷ, മറ്റുചില ചിന്തകന്മാർ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കു പുറ�മ ഒരു ആത്മാവു കൂടി

യു�ണ്ടന്നു വാദിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്നആത്മാവും ശാശ്വതമാ�ണ

ന്നായിരുന്നുഅവരു�ടഅഭിപ്രായം. “ഈആറു മൂലഘടകങ്ങൾഏ�തങ്കിലും കാര

ണത്താ�ലാ, കാരണം കൂടാ�ത�യാ ഒരിക്കലും നശിച്ചു�പാകുന്നില്ല. അസത്തായ

ത് സത്തായിത്തീരുകയില്ല. എല്ലാം അവയു�ട സ്വഭാവം�കാണ്ട് ത�ന്ന ശാശ്വത

മാണ്”.

പകുധ കാച്ചായന�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൂമി, �വള്ളം, അഗ്നി, വായു എന്നീ

ചതുർഭൂതങ്ങൾക്കുപുറ�മ സുഖം, ദുഃഖം, ജീവൻഎന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു മൗലികഘടക

ങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. കായങ്ങൾ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്നഈ ഏഴു മൗലികവസ്തുക്കൾ

ശാശ്വതങ്ങളാണ്. അവ ആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. അവ മാറ്റമില്ലാത്തവയും

പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നവയുമാണ്. അവയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ

അർത്ഥത്തിൽ അവ അഫലങ്ങളാണ്. അവയിൽ നിന്നാണ് ശരീരമുണ്ടാകുന്നത

ന്നത് എന്നതുശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ഇത് ഉൽപ്പാദനമല്ല, സം�യാഗമാണ്, വ്യത്യസ്ത

ഘടകങ്ങളു�ട കൂടി�ച്ചരൽ മാത്രമാണ്. മൗലികമായ ഏഴു പദാർത്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടി

ക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. “യാ�താന്നു നിലനിൽക്കുന്നു�വാ അതു നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമ

ല്ല. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല”. ഈ ഏഴു മൂലകങ്ങൾ അനശ്വ

രങ്ങളാണ്. ഒരാൾ ഒരു മൂർച്ചയുള്ളവാൾ�കാണ്ട് മ�റ്റാരാളു�ട ശിരസ്സു �ഛദിച്ചാൽ

അയാൾ ജീവ�ന നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാൾ �കാണ്ടുള്ള മുറി ഏഴു മൂല ഘടകങ്ങളിലൂ

�ട കടന്നു�പാവുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്.

സഞ്ജയ�ബലതി പുത്തൻ ഒരു സ�ന്ദഹവാദിയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സിദ്ധാന്തങ്ങൾഅവ്യക്തങ്ങളായിരുന്നു. താത്വികപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാ

�ടടുക്കാൻ അ�ദ്ദഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, പര�ലാകമു�ണ്ടാ�യന്ന്

നിങ്ങൾഎ�ന്നാടു �ചാദിക്കുന്നു. ഞാൻപര�ലാകത്തിൽവിശ്വസിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ

ഉ�ണ്ടന്നുപറയും. പ�ക്ഷ, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതങ്ങ�നയാ�ണന്ന്

ഞാൻ പറയുന്നില്ല… ഇങ്ങ�ന �പാകുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാദഗതി.

ജീവിതത്തിൽസംയമനവും നിയന്ത്രണവും പാലിക്കണ�മന്ന് ഉൽ�ബാധിപ്പി

ച്ച ഒരു ചിന്തകനാണ് നിഗണ്ഠനാതപുത്തൻ. സംയമനവും നിയന്ത്രണവും ശീലി

ച്ചാൽ മനസ്സി�ന നിയന്ത്രിച്ച് ദൃഢമാക്കി നിർത്താനുംഅങ്ങ�നപാപകർമ്മങ്ങ�ള

ഒഴിവാക്കാനും കഴിയു�മന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. �ന�രമറിച്ച്,

19 F. Engels: Socialism, Utopian and Scientific.
20 Ibid, P. 237.
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മനുഷ്യജീവിത�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം പാപകർമ്മങ്ങ�ളാ പുണ്യകർമ്മങ്ങ

�ളാ ഒന്നും ഇ�ല്ലന്നാണ് പൂരണകാസ്സപൻവാദിച്ചത്. �കാലപാതകി, കള്ളൻ, വീ

ട് �കാള്ളയടിക്കുന്നവൻ, കവർച്ചക്കാരൻ, വ്യഭിചാരി, കളവു പറയുന്നവൻ, ആരും

ഒരു പാപവും �ചയ്യുന്നില്ല. മൂർച്ചയുള്ള വാൾ�കാണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങ�ള

മുഴുവൻ �കാ�ന്നാടുക്കി �വറും മാംസപിണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നവൻ �പാലും പാപം

�ചയ്യുന്നില്ല. ഒരാൾ ഗംഗാനദിയു�ട �ത�ക്ക കരയിൽ വന്ന് ജനങ്ങ�ള �കാല്ലുക

യും മുറി�വൽപ്പിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും മറ്റും �ചയ്താൽ അയാൾക്ക് ഒരു പാപവും

ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതു�പാ�ലത�ന്ന ഒരാൾ ഗംഗാനദിയു�ട വട�ക്ക കരയിൽ

�പായി ദാനം നൽകുകയും യജ്ഞം നടത്തുകയും മറ്റും �ചയ്താൽ അയാൾക്ക് ഒരു

പുണ്യവും ലഭിക്കുകയില്ല. ദയ, ആത്മനിയന്ത്രണം, അപരിഗ്രഹം, നിഷ്കപടത മുത

ലായവയിൽ നിന്ന് യാ�താരു പുണ്യവും ഉണ്ടാവില്ല.

8 ആജീവകദർശനം

ഈവിഭിന്നദാർശനികന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചത് ആജീവക

ദർശനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവായ മഖലി �ഗാസാലനാണ്. നിയതി അ�ല്ലങ്കിൽ

വിധിയാണ് ആജീവകദർശനത്തി�ല അടിസ്ഥാനതത്വം. ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിത

ന്മാർ കർമ്മമാണ് എല്ലാറ്റി�ന്റയും അടിസ്ഥാനം എന്നു വാദിച്ച�പ്പാൾ കർമ്മമല്ല

നിയതിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ നിയാമകശക്തി�യന്ന് ആജീവകന്മാർ പ്രഖ്യാപി

ച്ചു. കർമ്മനിയമമനുസരിച്ച് മനുഷ്യ�ന്റ സുഖദുഃഖങ്ങളും ഭാവിയും അവന് സമൂഹ

ത്തിലുള്ളസ്ഥാനവും എല്ലാം അവ�ന്റത�ന്ന പ്രവൃത്തിയു�ട ഫലമാണ്. ഈ വാ

ദംഅസംബന്ധമാ�ണന്നും കർമ്മത്തി�നാ മനുഷ്യ�ന്റസ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി

�ക്കാ യാ�താരുസ്ഥാനവുമി�ല്ലന്നും ശക്തനും ദുർബലനും ധീരനും ഭീരുവുംഎല്ലാം

നിയതിക്ക് കീ��ട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുംആജീവകന്മാർ വാദിച്ചു. സംയുക്തനികായം, ദീ

ഘനികായം,അഗുത്തരനികായം തുടങ്ങിയകൃതികളിൽഅവരു�ടസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പാപപുണ്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല.

ജീവികളു�ട പാപങ്ങൾക്ക് കാരണ�മാ അടിസ്ഥാന�മാ ഇല്ല. മനുഷ്യർ പാപിക

ളായിത്തീരുന്നത് കാരണ�മാ അടിസ്ഥാന�മാ ഇല്ലാ�തയാണ്. അതു�പാ�ലത

�ന്നജീവികളു�ടപരിശുദ്ധിക്കുംകാരണ�മാഅടിസ്ഥാന�മാകൂടാ�തയാണ്. ഒരാ

ളു�ട ഭാവിജന്മങ്ങ�ള നിർണ്ണയിക്കാൻഅയാ�ളാ അയാൾക്ക് �വണ്ടി മറ്റാ�രങ്കിലു

�മാ �ചയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനത്തി�നാ ശക്തി

�ക്കാ ധീരത�യ്ക്കാ ക്ഷമ�യ്ക്കാ പ്രാപ്തി�ക്കാ അവ�ന്റഐഹികമായ നിയതി�യ മാ

റ്റാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ജീവികളും — ശ്വസിക്കുന്നവ�യല്ലാം, ജനിക്കുന്നവ�യല്ലാം,

ജീവിക്കുന്നവ�യല്ലാം — ശക്തി�യാ പ്രാപ്തി�യാ പുണ്യ�മാ ഇല്ലാത്തവയാണ്. നി

യതി, യാദൃച്ഛികത, സ്വഭാവം എന്നിവയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങ�ളയും രൂപ�പ്പടു

ത്തുന്നത്.

ആജീവകന്മാരു�ട �നതാവായ മഖലി �ഗാസാലൻ അജാതശത്രുവി�നാട്

ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു:

21 Dighanikaya, Quoted by A. L. Basham: History and Doctrines of the Ajivakas, P. 13.
22 Samannha Phala Sutta, Quoted by A. L. Basham: History and Doctrines of the

Ajivakas, PP. 13–14.
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“മഹാരാജാ�വ, ജീവജാലങ്ങളു�ട അധഃപതനത്തിന് എ�ന്തങ്കിലും കാരണ�മാ

മുമ്പു മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു�പാന്ന എ�ന്തങ്കിലും തത്വ�മാ ഇല്ല. അവയു�ട അശു

ദ്ധി അകാരണമാണ്. അതു�പാ�ല ജീവജാലങ്ങളു�ട പരിശുദ്ധിക്കും കാരണ�മാ

തത്വ�മാ ഇല്ല. അവയു�ട വിശുദ്ധി അകാരണമാണ്. അതു വ്യക്തികളു�ട പ്രവർ

ത്തനങ്ങളു�ട ഫലമല്ല; മറ്റുള്ളവരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലവുമല്ല; മനുഷ്യപ്ര

വൃത്തിയിൽ നി�ന്നാ പ്രയത്നത്തിൽ നി�ന്നാ ൈസ്ഥര്യത്തിൽ നി�ന്നാ ആർജവ

ത്തിൽ നി�ന്നാഅല്ല; അതി�ന്റ ത�ന്നസ്വഭാവമാണത്”.

സ്വഭാവവാദിക�ള�പ്പാ�ല ത�ന്ന നിയതിവാദികളും മനുഷ്യപ്രയത്നം നിഷ്ഫലമാ

�ണന്നു കരുതുന്നു. മനുഷ്യജീവിത�ത്തയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ൈവവിധ്യ�ത്തയും

നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കർമ്മമല്ല, നിയതിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തി�ല ഓ�രാ പ്രതിഭാ

സവും അതി�ന്റ ത�ന്ന സ്വഭാവമനുസരിച്ചാണ് രൂപ�പ്പടുന്നത്. �ഗാസാലൻ

അജാതശത്രുവി�നാടു പറഞ്ഞു: “ന�ട്ടല്ലുള്ള എല്ലാ പ്രാണികളും, ഓ�രാറ്റ ഇന്ദ്രി

യം മാത്രമുള്ളവ�യാ ഒന്നിലധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ�യാ ആയ എല്ലാ ജീവികളും,

അണ്ഡങ്ങളിൽ നി�ന്നാ ഗർഭാശയങ്ങളിൽ നി�ന്നാ ജനിക്കുന്നവ�യല്ലാം, വിവിധ

രൂപങ്ങൾൈക�ക്കാള്ളുന്നത് അവയു�ട വ്യത്യസ്തസ്വഭാവങ്ങളനുസരിച്ചാണ്”.

കർമ്മനിയമവും പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തവുമായിരുന്നു ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റയും

പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ. ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എതിരാ

യിട്ടാണ് ആജീവകന്മാർ തങ്ങളു�ട നിയതിവാദം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. �ലാക�ത്ത

നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർമ്മമല്ല, നിയതിയാ�ണന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവർ ബ്രാ

ഹ്മണരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങ�ള എതിർക്കുകയും പുനർജന്മ സിദ്ധാന്ത

�ത്ത പരിഹസിക്കുകയും �ചയ്തു. ബ്രഹ്മമല്ല, ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി എന്നീ നാലു

ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളാണ്പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾഎന്ന്അവർ

പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങ�ന ബ്രാഹ്മണപൗ�രാഹിത്യം പ്രാ�യാഗികമായും താത്വികമാ

യും �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

പു�രാഹിതന്മാരും �വറു�തയിരുന്നില്ല. എല്ലാശക്തിയും ഉപ�യാഗിച്ച്അവർ

തിരിച്ചടിച്ചു. ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ പരിപാവനത�യ �ചാദ്യം �ചയ്യുന്നവർ പാഷ

ണ്ഡന്മാരും സമുദായത്തി�ന്റ ശത്രുക്കളുമാ�ണന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭൗതികവാ

ദം �ലാക�ത്ത നാശത്തി�ല�ക്ക നയിക്കൂ. മാന്യതയുള്ളവരാരും ഭൗതികവാദിക

ളാവുകയില്ല. “ആജീവകന്മാർ കൂലി�വലക്കാരും ൈക�വലക്കാരുമാണ്. അവർ

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽകുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്”എന്ന് വായുപുരാണത്തിൽപറയു

ന്നു.

�ഗാസാല�ന�പ്പാ�ലയുള്ള ഭൗതികവാദികൾ മുഖ്യമായും കായികാദ്ധ്വാന

ത്തിൽഏർ�പ്പട്ട �വലക്കാരു�ടയിടയിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്നുവന്നത് എന്നാണിതു

കാണിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ക്ഷത്രിയന്മാരു�ടയിടയിലും ൈവശ്യന്മാരു�ടയിടയിലും

അവർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുവ്യക്തമാണ്.

ഭൗതികവാദികളു�ട മുന്നണിയിൽ നിന്നു�കാണ്ട് ബ്രാഹ്മണസിദ്ധാന്തങ്ങ

�ളയും ൈവദികവൃത്തി�യയും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി എതിർത്തത് ചാർവാകന്മാർ

അ�ല്ലങ്കിൽ �ലാകായതികന്മാർ ആണ്. ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ

മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായിത്തീർന്നതുംഅവർ ത�ന്നയാണ്.
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8
�ലാകായതം

പ്രാചീ�നന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാബല്യം �നടിയ ഭൗതികവാദ ചിന്തകൾക്കാ

ണ് �ലാകായതദർശനം അ�ല്ലങ്കിൽ ചാർവാകദർശനം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ

ദർശനത്തി�ന്റ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിത

ന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ സ്ഥാപക

നായ ബൃഹസ്പതിയു�ട പ്രധാന ശിഷ്യനാണ് ചാർവാകൻ എന്നു ചിലർ വാദിക്കു

�മ്പാൾ ചാർവാകനാണ് ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് മറ്റുചിലർ

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ചിലരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ചാർവാകൻ ഒരു പ്ര�ത്യക വ്യ

ക്തിയു�ട �പരി�നയല്ല കുറിക്കുന്നത്; ചാരുവായ (അതായത് സുന്ദരമായ) വാ

ക്കുകൾ�കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള ആകർഷിച്ചു വഴി �തറ്റിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളു�ട

�പാതുവിലുള്ള �പരാണത്. തിന്നുകഅ�ല്ലങ്കിൽ ചവയ്ക്കുകഎന്നർത്ഥമുള്ള ‘ചർവ് ’

എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ചാർവാകൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് എന്നും ‘തിന്നുക

കുടിക്കുക, സുഖിക്കുക’ എന്ന ലക്ഷ്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ചതു �കാണ്ടാണ് ഭൗതികവാ

ദികൾക്ക് ഈ �പർ ലഭിച്ചത് എന്നും മറ്റുചിലർ പറയുന്നു. ഭൗതികവാദിക�ള

ആ�ക്ഷപിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും �വണ്ടിആത്മീയവാദികളായഎതിരാളികൾ

കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശകാര�പ്പരായിരിക്കാം ഇത്. പ�ക്ഷ, വാക്കി�ന്റ ഉൽപ്പത്തി

എന്തായാലും ഭൗതികവാദികളാണ് ചാർവാകന്മാർഎന്ന �പരിൽഅറിയ�പ്പടുന്ന

ത് എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

‘�ലാകായതം’ എന്ന പദത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തി�യപ്പറ്റിയും ഇതു�പാ�ല അഭി

പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. �ലാക�ത്തആസ്പദമാക്കിയ തത്വശാസ്ത്രം എന്നഅർത്ഥ

ത്തിലാണ് ചിലർ �ലാകായത�ത്തനിർവചിക്കുന്നത്. �ലാകം എന്നു�വച്ചാൽ പ്ര

ത്യക്ഷ�ലാകം,അ�ല്ലങ്കിൽഇന്ദ്രിയ�ഗാചരങ്ങളായചരാചരങ്ങൾ, മാത്രമാ�ണന്ന്

ൈജനതത്വജ്ഞാനിയായ ഹരിഭദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ നിർവചനമനുസരിച്ച്

ആത്മാവ്, പുനർജന്മം, സ്വർഗ്ഗം, നരകം, �മാക്ഷം മുതലായസങ്കല്പങ്ങ�ളഅംഗീക

രിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവരാണ് �ലാകായതികന്മാർ. എന്നാൽ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ

പ്രചാരമുള്ള തത്വശാസ്ത്രം എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് �ലാകായതം എന്ന പദം ഉപ

�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത് എന്ന് മറ്റുചിലർ പറയുന്നു. ഭൗതികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് സാ

ധാരണക്കാരായ �പാതുജനങ്ങളു�ടഇടയിലാണ് കൂടുതൽസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന

ത് എന്നാണ�ത്ര ഇതു കാണിക്കുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൗതിക
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വാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് �പാതുവിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃത�പർ മാത്രമാണ് �ലാകായ

തം.

മറ്റു ദർശനങ്ങൾ�ക്കന്ന�പാ�ല ത�ന്ന �ലാകായതത്തിനും, സൂത്രങ്ങൾ, ഭാ

ഷ്യങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മുതലായവയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത �പാതുവിൽ

അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അവ�യാന്നും ത�ന്ന ഗ�വഷകന്മാർ

ക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാക്സ്മുള്ളർഎഴുതുന്നു:

“ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ ചില ദാർശനികസൂത്രങ്ങൾ നഷ്ട�പ്പട്ടു �പായിരിക്കുന്നു

എന്ന് ബൃഹസ്പതി സൂത്രങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

തികഞ്ഞഭൗതികവാദികളും ഇന്ദ്രിയസുഖ�ലാലുപന്മാരുമായിരുന്ന �ലാകായതിക

ന്മാരു�ടയും ചാർവാകന്മാരു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ഭാസ്കരാചാര്യർ അവ�യപ്പറ്റി ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾകകക, 3, 53 എന്നിങ്ങ�ന പരാമർ

ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതി�ല ഒരു ഭാഗം അ�ദ്ദഹം ഉദ്ധരിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു�കാ

ണ്ട് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലത്ത് അതു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാം.

പ�ക്ഷ, അതി�ന്റ ക�യ്യഴുത്തുപ്രതി ഇന്ത്യയിൽ ഇ�തവ�ര കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല”.

�ലാകായതസൂത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഷ്യവും ഒരു പ്രവചനവും ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് ദി

വ്യനാമം എന്ന ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥം �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. ഭാഗുരി�യന്ന �ലാകായതിക

പണ്ഡിത�നഴുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാന�ത്തപ്പറ്റി മഹാഭാഷ്യകർത്താവായ പതഞ്ജലി

പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യ�ന്റ കാലത്ത് �ലാകായതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും

പ്രചരിച്ചിരുന്നുഎന്നുകരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. �വദങ്ങൾ, കൃഷിശാസ്ത്രം, വ്യാപാരശാ

സ്ത്രം, ദണ്ഡനീതി മുതലായവ�യാ�ടാപ്പം ആന്വീക്ഷികിയും പഠിക്കണ�മന്ന് കൗടി

ല്യൻ രാജാക്കന്മാ�ര ഉദ്�ബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സാംഖ്യം, �യാഗം, �ലാകായ

തം എന്നീ മൂന്നു ദർശനങ്ങൾക്കാണ് ആന്വീക്ഷികി എന്നുപറയുന്നത്. കൗടില്യൻ

എഴുതുന്നു: “ഈശാസ്ത്രങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിൽ �നാക്കു�മ്പാൾആന്വീക്ഷികി �ലാക

ത്തിന് ഏറ്റവും പ്ര�യാജനകരമാണ്. അത് ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ഒരു�പാ�ല

മനസ്സി�ന ഉറപ്പിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അത് ദീർഘദൃഷ്ടിയും സംഭാഷണ

ചാതുരിയും പ്രവർത്തന�ശഷിയും നൽകുന്നു”.

ആത്മീയവാദികളായ പല ചിന്തകന്മാരും �ലാകായത തത്വങ്ങ�ള ഖണ്ഡി

ക്കാൻ പാടു�പടുന്നതായി കാണാം. ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യം �തളി

യിക്കാൻ �വണ്ടി അവർ �ലാകായതികന്മാരു�ട ഗ്രന്ഥങ്ങളി�ല ചില ഭാഗങ്ങൾ

സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി�യടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ തങ്ങളു�ട

സ്വന്തം ഭാഷയിൽ �ലാകായതദർശനത്തി�ന്റ സാരാംശം നൽകുന്നുണ്ട്. ഉദാഹ

രണത്തിന്, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �വദാന്തപണ്ഡിതൻ മാധവാ

ചാര്യൻ ത�ന്റസർവദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ �കാടുത്തിട്ടുള്ള വിവരണം �നാക്കാം.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു വിവരണമാണ�തന്നു കരുതാൻ വയ്യ. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ മുൻവി

ധികളും ഭൗതികവാദ�ത്താടുള്ള പുച്ഛവും അതിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടു

കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആത്മീയവാദികൾക്ക് ഇത്രയധികം ആ�വശവും വാചാലതയും

പ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടിവരുന്നു എന്നതുത�ന്ന �ലാകായതത്തിന് ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നസ്വാധീനശക്തി�യയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മാക്സ്മുള്ളർഎഴുതുന്നു:

1 Max Muller: The Six Systems of Indian Philosophy P. 86.
2 Sama Sastry: Kautilya’s Artha Sastra 1–2.



106 അദ്ധ്യായം 8. �ലാകായതം

“മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിൽനമ്മൾബൃഹസ്പതിയു�ടഅൈവദികസിദ്ധാന്തങ്ങൾകാണുന്ന

ത് പദ്യരൂപത്തിലാണ്. അവ സൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഏ�താ കാരികയിൽ നിന്നാ

ണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നു �താന്നും. അവയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ര�ത്യക താൽപ്പര്യമു

ണ്ട്. എ�ന്തന്നാൽ, ഏറ്റവും അധികം ആത്മീയവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായി എ�ന്താ

�ക്കയു�ണ്ടാഅതി�ന്റ�യല്ലാം നാടാണ് എന്നു �പാതുവിൽ കരുത�പ്പടുന്നഇന്ത്യ

യിൽഇന്ദ്രിയസുഖ�ലാലുപരായതത്വജ്ഞാനികളു�ടഅഭാവമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന്

അവനമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു. ഇത്തരംസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽഎത്ര

�ത്താളം പഴക്കമു�ണ്ടന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം തീർച്ച

യാണ്, സംഗതമായ ഏതു തത്വശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥ�മടുത്തു �നാക്കിയാലും ഉടൻത�ന്ന

സുഖ�ലാലുപസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതു കാണാം”.

ഇവി�ടപ്രസക്തമായഒരു �ചാദ്യം �പാന്തിവരുന്നു. ഇത്രയധികംപ്രചാരമുണ്ടായി

രുന്ന�ലാകായതദർശനത്തി�ന്റമൂലസൂത്രങ്ങൾഎവി�ട�പ്പായി? അതി�ന്റഭാഷ്യ

ങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മറ്റും എങ്ങ�ന അപ്രത്യക്ഷമായി? ജവഹർലാൽ �നഹ്റു

പറയുന്ന കാരണം ശരിയായിരിക്കാം:

“നഷ്ട�പ്പട്ടു�പായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യകാ�ലാപനിഷത്തുക്ക�ള തുടർ

ന്നുണ്ടായ ഭൗതികവാദ�ത്ത സംബന്ധിച്ച സാഹിത്യം മുഴുവനും �പടും. അതി�ന്റ

വിമർശനങ്ങളിലും ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള വിശ�ദാദ്യമങ്ങ

ളിലും മാത്ര�മ ഇന്ന് അതി�നക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ കാണാനുള്ളൂ. എന്നാൽ,

ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൗതികവാദം പ്രചരിച്ചു�പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്നും അത് ജന

ങ്ങളു�ട �മൽ പ്രബലമായ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിരുന്നു എന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ

സംശയത്തിനവകാശമില്ല. ക്രി. മു. നാലാംനൂറ്റാണ്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ–സാമ്പത്തികസം

ഘടന�യപ്പറ്റി കൗടില്യൻ എഴുതിയ സുപ്രസിദ്ധമായ അർത്ഥശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ

ഇന്ത്യയി�ല പ്രധാനദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അ�തന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“അ�പ്പാൾ, നമുക്ക് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വിമർശക�രയും അതി�ന തരംതാ

ഴ്ത്തി കാട്ടുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുക�ളയും ആശ്രയിക്കണ�മന്നു വന്നിരിക്കു

ന്നു. അവരാക�ട്ട, അതി�ന്റ �ന�ര പരിഹാസം �പാഴിക്കാനും അത് എത്ര�മൽ

അസംബന്ധമാ�ണന്ന് �തളിയിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു

മാർഗ്ഗമാണത്. എന്നിരിക്കിലും അതി�ന വിലയിടിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള അവരു

�ട ഉൽക്കണ്ഠ ത�ന്ന അവരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ അത് എത്ര പ്രധാനമായിരുന്നു എന്ന്

�തളിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയി�ല ഭൗതികവാദസാഹിത്യങ്ങളിൽ മിക്കതും പിൽക്കാല

ങ്ങളി�ല പു�രാഹിതന്മാരും മറ്റും മാമൂൽ മതവിശ്വാസികളും നശിപ്പിച്ചതാവാനാണ്

ഇടയുള്ളത്”.

�ലാകായതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നഷ്ട�പ്പട്ടു�പായതു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാര

തീയ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിനു ത�ന്ന �കാട്ടം തട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ

തത്വശാസ്ത്ര�മന്നാൽ ആദ്ധ്യാത്മികവാദമാ�ണന്ന ധാരണ പരക്കാനുള്ള ഒരു കാ

രണമിതാണ്. ഭൗതികവാദചിന്തകൾക്ക് അവയർഹിക്കുന്നസ്ഥാനം നൽകാത്ത

ചരിത്രംഏകപക്ഷീയമാവാ�നതരമുള്ളൂ. ആത്മീയവാദിക�ളഴുതിയിട്ടുള്ളചരിത്രഗ്ര

ന്ഥങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദികൾ �പാതുവിൽ എല്ലാത്തരം ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളയും

3 Max Muller: The Six Systems of Indian Philosophy P. 97.
4 Jawaharlal Nehru: The Discovery of India P. 86.
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എതിർക്കുന്ന സാമൂഹ്യ�ദ്രാഹികളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അവർ

ക്ക് ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളില്ല; �മാക്ഷമില്ല; പാപപുണ്യങ്ങളില്ല; സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളില്ല;

ഇഹ�ലാകത്തിനപ്പുറത്ത് ആത്മാവില്ല ൈദവമില്ല. കാമ�ഭാഗമല്ലാ�ത മ�റ്റാരു

ജീവിതലക്ഷ്യമില്ല. മരിച്ചാൽ പി�ന്ന മടങ്ങിവരാൻ കഴിയില്ല, അതു�കാണ്ട് ജീ

വിച്ചിരിക്കു�ന്നട�ത്താളം സുഖിച്ചു കൂത്താടുക�യന്നാണവർ പറയുന്നത്. അവർ

അസുരന്മാരാണ്, രാക്ഷസന്മാരാണ് ! മറ്റും മറ്റും.

നിലവിലുള്ളധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി ചാർവാകന്മാർ ഉന്നയിച്ചഅഭി

പ്രായങ്ങൾ പൗ�രാഹിത്യ�ത്ത ശുണ്ഠി പിടിപ്പിച്ചു�വങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുത�പ്പടാ

നില്ല. അത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നു അവരു�ട വിമർശനങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണ പു�രാഹിത

രു�ട പ്രമാണങ്ങ�ളയും വിശ്വാസങ്ങ�ളയും പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും എല്ലാം അവർ

�ചാദ്യം �ചയ്തു. �വദങ്ങളു�ട അപ്രമാദിത്വ�ത്ത�പ്പാലും അവർ �വല്ലുവിളിച്ചു. അവ

രു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �വദങ്ങളിൽ അസത്യങ്ങളും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും പുനരുക്തി

�ദാഷങ്ങളും നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് അവ�യ പ്രമാണമായി അംഗീക

രിക്കാൻ വയ്യ. വഞ്ചകന്മാരും �കാമാളികളും രാക്ഷസന്മാരും കൂടി പടച്ചുണ്ടാക്കിയ

വയാണ് �വദങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം സ്വാർത്ഥത്തിനു�വണ്ടി കണ്ടു

പിടിച്ചവയാണ് യജ്ഞങ്ങളും മറ്റു ൈവദികകർമ്മങ്ങളും. ബുദ്ധിയും പൗരുഷവുമില്ലാ

ത്തവരു�ട ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണവ.

ഒരു മൃഗ�ത്ത ബലി കഴിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �പാകു�മങ്കിൽ പു�രാഹിതൻ

ത�ന്റസ്വന്തംഅച്ഛ�നബലി കഴിക്കാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ശ്രാദ്ധം കഴിച്ചാൽ

മരിച്ചു�പായവ�ന്റ വിശപ്പു ശമിക്കു�മങ്കിൽ യാത്രക്കാർ ഭക്ഷണം �പാതിഞ്ഞു�കാ

ണ്ടു �പാകുന്ന�തന്തിനാണ്? വീട്ടിലിരുന്ന് ആ�രങ്കിലും ശ്രാദ്ധക്രിയ നടത്തിയാൽ

അവരു�ടവയർനിറയി�ല്ല? മരിച്ചവ�ന്റആത്മാവ് മ�റ്റാരു �ലാകത്തി�ലക്കു�പാ

യിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ ചില�പ്പാ�ളങ്കിലും ബന്ധുമിത്രാദിക�ള സന്ദർശിക്കാൻ �വണ്ടി മട

ങ്ങി വരാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? കത്തി ചാമ്പലായിക്കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മടങ്ങി

വരുന്ന�തങ്ങ�ന?

ഭൗതികവാദികളുംആത്മീയവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ ഇത്തരം വാദപ്രതിവാദ

ങ്ങളിൽ നിന്നുംആക്രമണപ്രത്യാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും �ലാകായതത്തി�ന്റഅടി

സ്ഥാനതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകഎളുപ്പമല്ല. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റയർത്ഥം �ലാകായ

ത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളപഠനം തികച്ചുംഅസാദ്ധ്യമാ�ണന്നല്ല. ആത്മീയവാദികൾ നൽ

5 �ലാകായതാ വദ�ന്ത്യവം നാസ്തി �ദ�വാ ന നിർവൃതിഃ

ധർമാധർമൗ ന വി�ദ്യ�ത ന ഫലം പുണ്യപാപ�യാഃ

—ഹരിഭദ്രസൂരിഃ ഷഡ്ദർശനസമുച്ചയം, 80.
6 നസ്വർ�ഗാ നാപവർ�ഗാ വാ ൈനവാത്മാ പാരലൗകികഃ

—മാധവാചാര്യർ, ഷഡ്ദർശനസംഗ്രഹം, 1.
7 കാമഏൈവകഃപുരുഷാർഥഃ (ഭഗവൽഗീത,ശ്രീധര�ന്റവ്യാഖ്യാനം) കാ�മാപ�ഭാഗപരമാഃ (ഭഗവൽ

ഗീത തഢക, കക.)
8 യാവജ്ജീ�വത് സുഖം ജീ�വത് താവദ് ൈവഷയികം സുഖം

ഭസ്മീഭൂതസ്യ �ദഹസ്യ പുനരാഗമനം കതഃ

—ഗുണരത്നസൂരിഃ തർക്കരഹസ്യദീപിക, �പ. 302.
9 തദപ്രാമാണ്യം അനൃതവ്യാഘാതപുനരുക്തി�ദാ�ഷഭ്യഃ

— (ന്യായസൂത്രം, II. 1,56)
10 ത്ര�യാ �വദസ്യ കർതാ�രാ ദണ്ഡധൂർതനിശാചരാഃ

— (സർവദർശനസംഗ്രഹം, 1.)
11 ബുദ്ധിപൗരുഷഹീനാനാം ജീവികാ

— (സർവദർശനസംഗ്രഹം 1)
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കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ ത�ന്നസത്യത്തി�ന്റഅംശങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ തങ്ങളു�ട

കൃതികളിൽ �ലാകായതത്തി�ന്റ ചില മുഖ്യഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. �ലാകായത

ദർശനത്തി�ന്റ ഒ�രക�ദശരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻഅവ തീർച്ചയായും സഹായക

രമാണ്.

ആത്മീയവാദികളു�ട തത്വശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചു �ചർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള മു

ഖ്യമായ �ലാകായത തത്വങ്ങൾ താ�ഴപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. ഭൂമി, �വള്ളം, തീ, വായുഎന്നിവയാണ് മൂലധാതുക്കൾ.

2. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾമുതലായവഈമൂലധാതുക്കളു�ടവ്യത്യസ്ത

രീതിയിലുള്ളസം�യാജനം �കാണ്ടുണ്ടായവയാണ്.

3. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില പ്ര�ത്യകതരം ധാന്യങ്ങളു�ട സം�യാജനത്തിൽ നി

ന്ന് ലഹരിശക്തിയുണ്ടാകുന്നതു�പാ�ല മൂലധാതുക്കളു�ടസം�യാജനത്തിൽനിന്ന്

പ്രജ്ഞയുണ്ടാകുന്നു.

4. പ്രജ്ഞ�യാടു കൂടിയ ശരീരമാണ് ആത്മാവ്.

5. കാമം മാത്രമാണ് പുരുഷാർത്ഥം.

6. മരണമാണ് �മാക്ഷം.

കൃഷ്ണമിശ്ര�ന്റ പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയം എന്ന പ്രതീകാത്മക നാടകത്തി�ല

രണ്ടാം രംഗത്തിൽ�ലാകായതദർശനത്തി�ന്റഉള്ളടക്കംഇങ്ങ�നസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

“�ലാകായതം മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം. പ്രത്യക്ഷം മാത്രമാണ് പ്രമാണം. ഭൂമി, �വള്ളം,

അഗ്നി, വായു എന്നിവ മാത്രമാണ് മൂലതത്വങ്ങൾ. സുഖിക്കലാണ് ജീവിതലക്ഷ്യം.

ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിയാണ് മനസ്സ്. പര�ലാകമില്ല. മരണമാണ് �മാ

ക്ഷം”.

ആത്മീയവാദികൾജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദംഅ�ല്ല

ങ്കിൽ �വദങ്ങൾ എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു പ്രമാണങ്ങ�ള ആശ്രയിക്കണ�മന്നു വാദിച്ചു.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതു മാത്രമല്ല സത്യം. ൈദവം, സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങൾ മുതലാ

യവ പ്രത്യക്ഷങ്ങളല്ല. എങ്കിലും അവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവ�യപ്പറ്റി മനസ്സി

ലാക്കണ�മങ്കിൽ അനുമാനത്തി�ന്റയും �വദങ്ങളു�ടയും സഹായം �വണം. അനു

മാനപ്രമാണത്തി�ന്റയും �വദപ്രമാണത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മ

ണപു�രാഹിതന്മാർ കർമ്മം, യജ്ഞം, സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങൾ, പുനർജന്മം മുതലായവ

�യക്കുറിച്ചുള്ളസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കാനുംഅങ്ങ�നതങ്ങളു�ടസ്ഥാപിത

താൽപ്പര്യങ്ങ�ള നിലനിർത്താനും ശ്രമിച്ചത്. ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ

ഉപാധി �വദപ്രമാണമാ�ണന്നും �വദങ്ങളു�ട അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴി

വും അധികാരവും ബ്രാഹ്മണർക്കുമാത്രമാ�ണന്നും അവർ വാദിച്ചു. അതു�കാണ്ടു

ത�ന്നയാണ് ചാർവാകന്മാർ തങ്ങളു�ട എതിർപ്പി�ന്റ കുന്തമുന �വദപ്രമാണത്തി

�ന്റ �നർക്കു തിരിച്ചുവിട്ടത്. ചില പ്ര�ത്യക കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുമാനങ്ങളുപ�യാ

ഗിക്കാം. പ�ക്ഷ, അനുമാനം എല്ലായി�പ്പാഴും വിശ്വസനീയമായ ഒരുപാധിയായി

�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ദൂരത്തുള്ള ഒരു കുന്നി�ന്റ മുകളിൽ പുക

12 പൃഥിവ്യപ് �ത�ജാ വായുരീതി തത്വാനി
13 തത്സമുദാ�യ ശരീ�രന്ദ്രിയ വിഷയസംജ്ഞാ
14 കിണ്വാദീ�ഭ്യാ മാദകശക്തിവദ് വിജ്ഞാനം
15 ൈചതന്യവിശിഷ്ടഃ കായഃ പുരുഷഃ
16 കാമ എൈവകഃ പുരുഷാർഥഃ
17 മരണ�മവാപവർഗഃ
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കണ്ടാൽ അവി�ട തീയുമുണ്ടാവു�മന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയു�മാ? പുകയു�ള്ളട

ത്ത് തീയുമുണ്ട് (ധൂമാദ്വഹ്നിഃ) എന്നഅനുമാനസിദ്ധാന്തഎല്ലായിടത്തും പ്രാ�യാഗി

കമാ�ണാ? ചില�പ്പാൾ തീയ് ക�ണ്ടക്കാം. തീ ഇ�ല്ലന്നും വരാം. പ്രകൃതിയു�ടയും

സമൂഹത്തി�ന്റയും ചില പ്ര�ത്യക പ്രതിഭാസങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അനു

മാനം ശരിയാ�യന്നു വരാം. മറ്റുചില പ്രതിഭാസങ്ങളു�ട കാര്യത്തിൽ അതു �ത

റ്റാവുകയും �ചയ്യും. കഴിഞ്ഞു�പായ ചില സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അനുമാന

ങ്ങൾ സഹായകരമാ�യക്കും. പ�ക്ഷ, ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിക്കു�മന്ന് അനു

മാനം�കാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മരിച്ചതിനു�ശഷമുള്ള സ്ഥിതി�യപ്പറ്റി

യാ�ണങ്കിൽഅനുമാനം തികച്ചും നിഷ്പ്ര�യാജനമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽഅനുമാനം

വിശ്വാസ�യാഗ്യമായ ഒരു പ്രമാണമല്ല. വിശ്വാസ�യാഗ്യമായ ഒ�ര�യാരു പ്രമാ

ണം പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനമാണ്. സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റു യാ�താരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിനു വി�ധയമല്ലാത്ത�താന്നും സത്യമല്ല. മനുഷ്യനും പ്രകൃതി

യുംസമൂഹവുമടങ്ങിയഇഹ�ലാകം മാത്ര�മപ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിനുവി�ധയമായി

ട്ടുള്ളു. അതു�കാണ്ട് �ലാകം മാത്രമാണ് സത്യം. പര�ലാകവും മരണാനന്തരജീവി

തവും മറ്റും യാ�താരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്തനുണകൾ മാത്രമാണ്.

ആത്മീയവാദികളു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �മാക്ഷമാണ് പരമമായ പുരുഷാർ

ത്ഥം. പ്രാപഞ്ചികബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുംഐഹികങ്ങളായസുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു

മുള്ള ആത്മാവി�ന്റ �മാചനത്തിനാണ് അവർ �മാക്ഷ�മന്നു പറഞ്ഞത്. ഇക്കാ

ര്യത്തിലും ചാർവാകന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണുള്ളത്. �ലാകം മാ

ത്രമാണ് സത്യ�മങ്കിൽ ലൗകികബന്ധങ്ങൾക്കതീതമായ �മാക്ഷ�മന്ന സങ്കൽ

പ്പത്തിന് യാ�താരർത്ഥവുമില്ല. �ലാകത്തിൽ സുഖവുമുണ്ട്, ദുഃഖവുമുണ്ട്. കാലിൽ

മുള്ളുതറച്ചാൽ �വദനയുണ്ടാകുന്നു. അതു ദുഃഖമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ

വിശക്കും. അതും ദുഃഖമാണ്. ദുഃഖങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുകയും സുഖങ്ങൾ കഴി

യുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണാവശ്യം. പര�ലാകം എ�ന്നാന്നില്ലാത്തതു�കാണ്ട്

ഐഹികങ്ങളല്ലാത്ത സുഖദുഃഖങ്ങളുമില്ല. ഇഹ�ലാകജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ

സുഖമയവും ആനന്ദകരവുമാക്കുക. ഇതല്ലാ�ത മ�റ്റാരു ജീവിതലക്ഷ്യമില്ല. കാമ

ഏൈവകഃപുരുഷാർത്ഥഃഎന്ന�ലാകായതതത്വത്തി�ന്റഅർത്ഥവുംഇതുത�ന്ന.

പ്രപഞ്ചഘടന�യക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ�ന്റ പ്രജ്ഞ�യക്കുറിച്ചുമുള്ള ചാർവാകന്മാ

രു�ട വിശകലനംതികച്ചും ഭൗതികവാദപരമാണ്. �ലാ�കാൽപത്തിക്ക്സൃഷ്ടികർ

ത്താവായ ഒരുൈദവത്തി�ന്റആവശ്യമു�ണ്ടന്നവാദംഅസംബന്ധമാ�ണന്നാണ്

അവരു�ട അഭിപ്രായം. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നീ നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങ

ളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും സർവചരാചരങ്ങളും ഉൽഭവിച്ചത് എന്നാ

ണവരു�ട വാദം. ചില ഭൗതികവാദികൾആകാശം എന്നഅഞ്ചാമ�താരു ഭൗതി

കപദാർത്ഥം കൂടിയു�ണ്ടന്നു വാദിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ചാർവാകന്മാർ ആകാശ�ത്ത

ഒരു മൂലപദാർത്ഥമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാന

ത്തിനു വി�ധയമല്ല. ഈ നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല.

അവ അനശ്വരങ്ങളും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നവയുമാണ്. അവയു�ട യാദൃ

ച്ഛികമായ സം�യാഗം �കാണ്ടാണ് സർവചരാചരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ജീവനി

ല്ലാത്തവസ്തുക്ക�ള�പ്പാ�ല ത�ന്നജീവനുള്ളവസ്തുക്കളും ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ട

18 പൃഥ്വീ ജലം തഥാ �ത�ജാ വായുർഭൂതചതുഷ്ടയംആധാ�രാ ഭൂമി�ര�തഷാം……
—മാധവാചാര്യർഃ സർവദർശനസംഗ്രഹം, 1.
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സം�യാഗത്തി�ന്റ ഫലമാണ്. അ�ചതനങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടി�ച്ചർന്നിട്ടാ

ണ് സ�ചതനവസ്തുക്കളാവിർഭവിച്ചത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ

ഒരു പ്ര�ത്യകരീതിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി�ച്ചരു�മ്പാൾ പ്രജ്ഞ അ�ല്ലങ്കിൽ �ചതന

എന്ന ഗുണവി�ശഷം ആവിർഭവിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങ�ളാടുകൂടിയ �വറ്റിലയും

അടയ്ക്കയും ചുണ്ണാമ്പും കൂട്ടിച്ചവച്ചാൽ ചുവപ്പു നിറമാകുന്നതു�പാ�ല. അ�ല്ലങ്കിൽ

ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റ�യ്ക്കടുത്താൽ യാ�താരു ലഹരിയുമുണ്ടാക്കാത്ത ധാന്യങ്ങളും മറ്റും ഘടക

വസ്തുക്കളും ഒരു പ്ര�ത്യക രീതിയിൽ കൂട്ടി�ച്ചർത്താൽ ലഹരിയുള്ള മദ്യമായിത്തീരു

ന്നതു�പാ�ല.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യവസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധ�പ്പടു�മ്പാൾ മാത്ര�മ �ചത

നയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചാർവാകന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങ

ളായ ബാഹ്യവസ്തുക്ക�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും �വള്ളം, ഭൂമി, വാ

യു, അഗ്നിഎന്നീ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ടസം�യാജനം �കാണ്ടുണ്ടായവയാണ്.

അവ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിനു വി�ധയങ്ങളുമാണ്.

ആത്മീയവാദികളു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �ദഹവും �ദഹിയും രണ്ടാണ്. �ദഹം

നശിച്ചാലും �ദഹിഅ�ല്ലങ്കിൽആത്മാവ് നിലനിൽക്കും. ചാർവാകന്മാർഈഅഭി

പ്രായ�ത്താടു �യാജിക്കുന്നില്ല. �ചതന�യാടുകൂടിയ ശരീരം ത�ന്നയാണ് ആത്മാ

വ് എന്നാണവർ പറയുന്നത്. അഗ്നി നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം മാത്ര�മ ചൂടും �വ

ളിച്ചവുമുള്ളൂ. അഗ്നിയി�ല്ലങ്കിൽ ചൂടുമില്ല, �വളിച്ചവുമില്ല. ചൂടും �വളിച്ചവും അഗ്നിയു

�ട ഗുണവി�ശഷങ്ങളാണ്. അതു�പാ�ല ശരീരത്തി�ന്റ ഒരു ഗുണവി�ശഷം മാത്ര

മാണ് �ചതന. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാത്ര�മ �ചതന നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരം

നശിച്ചാൽ�ചതനയുംനശിച്ചു. ശരീരത്തിൽനിന്നുവ്യത്യസ്തമായഒരുആത്മാവി�ന്റ

ഗുണവി�ശഷമല്ലഅത്.

അ�ചതനങ്ങളായ ഭൗതികവസ്തുക്കൾക്ക് ഈ ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ എങ്ങ�ന

യുണ്ടായി എന്ന ഒരു �ചാദ്യമുത്ഭവി�ച്ചക്കാം. അവ അഭൗതിക�മാ പ്രകൃത്യാതീത

�മാ ആയ ഏ�തങ്കിലും ബാഹ്യശക്തിയു�ട സൃഷ്ടിയ�ല്ലന്ന് ചാർവാകന്മാർ ഉറപ്പി

ച്ചുപറയുന്നു. ഭൗതികവസ്തുക്കളു�ടത�ന്നസ്വാഭാവികഗുണങ്ങളാണവ. എല്ലാപ്രതി

ഭാസങ്ങളുംസ്വാഭാവികങ്ങളാണ്. പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുസൃഷ്ടികർത്താവി�ന്റആവശ്യമില്ല. തീയ്ക്ക്

ചൂടുണ്ട്. �വള്ളത്തിനു തണുപ്പുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽനിന്നു വരുന്ന ഇളങ്കാറ്റ് ആഹ്ലാദകര

മാം വിധം തണുത്തിരിക്കുന്നു. ഈൈവവിധ്യ�മല്ലാം എവി�ടനിന്നുവന്നു? അവയു

�ട സഹജങ്ങളായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളിൽ നിന്നുത�ന്ന. ശരീരത്തി�ന്റ അവിഭാ

ജ്യഭാഗമായ �ചതനയും സ്വാഭാവികമായി ആവിർഭവിച്ചതാണ്.

ആത്മീയവാദികളു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ കാണലും �കൾക്കലും അനുഭവിക്ക

ലും ചിന്തിക്കലും മറ്റും ആത്മാവു�ണ്ടന്നതി�ന്റ �തളിവുകളാണ്. ചാർവാകന്മാ�ര

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം �ചതന�യാടുകൂടിയശരീരത്തി�ന്റപ്രവർത്തനങ്ങൾമാത്ര

മാണവ. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ‘ഞാൻ’ ഇല്ല.

‘ഞാൻ കാണുന്നു’ എ�ന്നാ ‘ഞാൻ തടിച്ചവനാണ് ’ എ�ന്നാ ഒരാൾ പറയു�മ്പാൾ

19 മദശക്തിത്വാത് ൈചതന്യമുപജായ�ത

—മാധവാചാര്യർഃ സർവദർശനസംഗ്രഹം, അധ്യായം 1.
20 ൈചതന്യവിശിഷ്ട�ദഹഏവാത്മാ.
21 അവ്യതി�ര�കാ �ദഹാത് ആത്മനഃ

—ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, കകക. 3.53.
22 Dakshina Ranjan Sastry: A Short History of Indian Materialism and Hedonism.
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ത�ന്റശരീരത്തി�ന്റപ്രവർത്തന�ത്തഅ�ല്ലങ്കിൽഗുണ�ത്തയാണ്അയാളു�ദ്ദശി

ക്കുന്നത്. ‘ഞാൻ’ �ചതന�യാടുകൂടിയ ശരീര�ത്തയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

‘എ�ന്റ ശരീരം’ എന്നു പറയു�മ്പാൾ ഞാനും ശരീരവും �വ�റ �വ�റയാകുന്നില്ല.

ൈചതന്യവും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നശരീരം ത�ന്നയാണ്ആത്മാ

വ്. ശരീരത്തിൽനിന്നു �വറിട്ടുള്ളആത്മാവി�ല്ലങ്കിൽപി�ന്നബ്രാഹ്മണപു�രാഹിത

ന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പുനർജന്മസിദ്ധാന്തത്തിനും കർമ്മനിയമത്തിനും യാ�താരു

ന്യായീകരണവും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �മാക്ഷ�ത്തപ്പ

റ്റിയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവ�ന്റആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുമുള്ളസങ്കല്പങ്ങൾ �കവലം അന്ധ

വിശ്വാസങ്ങളാ�ണന്നുവ്യക്തമായിത്തീരുന്നു.

ശങ്കരൻ ത�ന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ ചാർവാകന്മാരു�ട ഈ സിദ്ധാന്ത

�ത്തപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. “ഏക ആത്മനഃ ശരീ�ര ഭാവാത്”

(ആത്മാവി�ന്റ നിലനില്പ് ശരീരത്തി�ന്റ നിലനില്പി�ന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു

വാദിച്ചു�കാണ്ട് ചിലർആത്മാവി�ന നി�ഷധിക്കുന്നു)എന്നസൂത്ര�ത്തവ്യാഖ്യാനി

ച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“ആത്മാവ് �ദഹം ത�ന്നയാണ് എന്നു വാദിക്കുന്ന ചില ഭൗതികവാദികളുണ്ട്. �ദ

ഹത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവി�ല്ലന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു. പൃഥ്വി,

ജലം, അഗ്നി, വായു തുടങ്ങിയ ബാഹ്യവസ്തുക്കൾക്ക് — അവ�യ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റ�യ്ക്കടു

ത്താലും ശരി, കൂട്ടായി എടുത്താലും ശരി — �ചതനയില്ല. എന്നിരിക്കിലും അവ

ഒരു �ദഹമായി രൂപാന്തര�പ്പടു�മ്പാൾ �ചതനപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുംഎന്ന്അവർ കരു

തുന്നു. �വറ്റില മുതലായവയിൽ നിന്ന് ലഹരിശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതു�പാ�ല പൃഥ്വി

തുടങ്ങിയആബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് �ചതനയുണ്ടാകുന്നു. �ചതന�യാടുകൂടിയ

ശരീരം മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുംഅവർ പറയുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാ

യി സ്വർഗ്ഗ�മാ �മാക്ഷ�മാ �നടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ലന്നും

�ചതനയും ആത്മാവും രണ്ടും ശരീരം ത�ന്നയാ�ണന്നും അവർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഇതിന് അവർ പറയുന്ന ന്യായം ആത്മാവി�ന്റ നിലനിൽപ്പ് ശരീരത്തി�ന്റ നില

നിൽപ്പി�ന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഏ�തങ്കിലു�മാന്നി�ന്റ നിലനിൽപ്പ്

മ�റ്റാന്നി�ന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും ആ മ�റ്റാന്ന് ഇല്ലാതാവു�മ്പാൾ ആദ്യ�ത്ത

തും ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ആദ്യ�ത്തത് രണ്ടാമ�ത്തതി�ന്റ ഗുണം

മാത്രമാ�ണന്നു തീരുമാനിക്കണം. ചൂടും �വളിച്ചവും തീയി�ന്റ ഗുണങ്ങളാ�ണന്നു

തീരുമാനിക്കുന്നതു�പാ�ല. ആത്മാവി�ന്റ�തന്നു കരുത�പ്പടുന്ന ജീവൻ, �ചതന,

ഓർമ്മശക്തി മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിനു പുറത്തല്ല, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാ

ത്രമാണ് കാണ�പ്പടുന്നത്. അവ ശരീരഭിന്നമാ�ണന്നു�തളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത

സ്ഥിതിക്ക് ശരീരത്തി�ന്റ ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നു സമ്മതിക്കണം.

അതിനാൽആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമല്ല”.

�ലാകായതദാർശനികന്മാരു�ട ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചാതുർവർണ്യത്തിനും

അതി�ന നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യ

ങ്ങൾക്കുംഎതിരായകടുത്തപ്രഹരങ്ങളായിത്തീർന്നു�വങ്കിൽഅതിലത്ഭുത�പ്പടാ

നില്ല. ജനങ്ങ�ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മീയമായ അടിമത്തത്തിൽ

നിന്നും �മാചിപ്പിച്ച് കർ�മ്മാന്മുഖരാക്കാൻഅവ കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല സഹായിച്ചത്. രാ

ധാകൃഷ്ണ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ട തത്വശാസ്ത്രചരിത്രം ഇക്കാര്യം തുറന്നു

സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്:

23 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, കകക 3.53
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“ചാർവാകന്മാരു�ട ശബ്ദം എതിർപ്പി�ന്റ ശബ്ദമായിരുന്നു. ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത

നി�ഷധിച്ച നീണ്ട കാല�ത്തഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും പക്ഷപാതങ്ങൾക്കു�മതി

രായപ്ര�ക്ഷാഭത്തി�ന്റശബ്ദം. സ്വർഗ്ഗം, നരകം,ൈദവം മുതലായസങ്കല്പങ്ങളാൽ

തടയ�പ്പടാ�ത ജീവിതത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യങ്ങളാസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരുക്ഷണമായിരു

ന്നുഅത്. തത്വശാസ്ത്രരംഗത്തിൽചാർവാകന്മാരുന്നയിച്ച �ചാദ്യങ്ങളുംസംശയങ്ങ

ളും മറ്റുചിന്തകന്മാരു�ട മുമ്പിൽപലപ്രശ്നങ്ങൾഉണ്ടാക്കി. അവകൂടുതൽശ്രദ്ധ�യാ

�ട ചിന്തിക്കാൻഅവ�ര നിർബന്ധിക്കുകയുംഅങ്ങ�നവലിയ മുരട്ടുവാദ ചിന്താഗ

തികളിൽ നിന്ന് അവ�ര സംരക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇപ്രകാരം ചാർവാകദർശനം

ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കു നൽകിയസംഭാവന യഥാർത്ഥത്തിൽ വള

�ര മഹത്തരമാണ്”.

�ഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻസ്വയം ഒരുആത്മീയവാദിയാണ്. എങ്കിലും ഭൗതികവാദചി

ന്തകൾ ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന

യാഥാർത്ഥ്യം അ�ദ്ദഹം കാണാതിരിക്കുന്നില്ല. ചാർവാകദർശന�ത്ത വിലയിരു

ത്തി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുവരുന്ന ഉദാസീനതക�ളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും

ചാർവാകമതം �പാലുള്ള ഒരു വി��ാടകശക്തി�കാണ്ട് ഇളക്കിമറിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ

കാലത്താൽ പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടവയും ജനതയു�ട സ്വഭാവങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു കി

ടക്കുന്നവയുമായ സ്ഥാപനങ്ങ�ള പരിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള ഉദാരമതികളു�ട പരിശ്രമ

ങ്ങൾ പരാജയ�പ്പടുക�യയുള്ളൂ. ഭൗതികവാദം വ്യക്തിയു�ട ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തി�ന്റ പ്രഖ്യാപനവും ആധികാരികതയു�ട നി�ഷധവുമാണ്. യുക്തിപ്രക്രിയ

�കാണ്ടു �തളിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത യാ�താന്നും വ്യക്തി അംഗീകരി�ക്കണ്ടതില്ല.

മനുഷ്യ�ന്റ ൈചതന്യം അവനി�ലക്കുത�ന്ന മടങ്ങി�പ്പാകുന്നു എന്നാണതു കാ

ണിക്കുന്നത്. ബാഹ്യവും അന്യവുമായ എല്ലാറ്റി�നയും അതു തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഭൂത

കാലഭാരങ്ങളു�ട മർദ്ദനത്തിൽ നിന്ന് യുഗ�ത്ത �മാചിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദാത്തമായ

ഒരു പരിശ്രമമാണ് ചാർവാകദർശനം. യാഥാസ്ഥിതികമുരട്ടു വാദ�ത്തഅകറ്റാൻ

അതു സഹായിച്ചു. മഹത്തരങ്ങളും ക്രിയാത്മകങ്ങളുമായ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കു വഴി

�തളിക്കാൻഅതാവശ്യമായിരുന്നു.

ഇങ്ങ�ന �ലാകായതം പു�രാഗതിയു�ടയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തി�ന്റയും ദർശന

മാണ്. തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ മാത്രമല്ല, ഭൗതികാഭിവൃദ്ധി�യയും സംസ്കാ

രികപു�രാഗതി�യയും അതു ത്വരിത�പ്പടുത്തി. ദക്ഷിണരഞ്ജൻ ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നതു�പാ�ല, “�ലാകായതികന്മാർ സംസ്കാരസമ്പന്നരു�ട�യന്ന �പാ�ല

സാധാരണജനങ്ങളു�ടയുംഹൃദയങ്ങ�ള പിടിച്ചടക്കിയ�പ്പാൾഎല്ലാവരും തങ്ങളു

�ട അടിയന്തിരമായ ലൗകികാഭിവൃദ്ധിക്കു �വണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ

�കന്ദ്രീകരിച്ചു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായകലകളു�ടയും ശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയുംപ്രചാരമായിരുന്നു

ഈപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഫലം”.

അടുത്തകാലത്തായി പു�രാഗമന വാദികളായ ചില ബുദ്ധിജീവികൾ �ലാകാ

യത സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള വിസ്മൃതിയിൽ നിന്നു വീ�ണ്ടടുത്ത് പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു

പരിശ്രമമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശ്രമം തീർച്ചയായും സ്തുത്യർഹമാണ്. എ�ന്ത

ന്നാൽ, അവരു�ട ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി �ലാകായത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില

24 S. Radhakrishnan: (Ed.) History of Philosophy—East and West, Vol. I.
25 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I, PP. 283–84.
26 D. Sastry: A short History of Indian Materialism and Hedonism.
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നല്ലഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒട്ടനവധി �ലഖനങ്ങളുംനമുക്കുലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, �ലാ

കായതത്തി�ന്റപ്രാധാന്യംഊന്നിക്കാണിക്കാനുള്ളതിരക്കിൽഅവർചില�പ്പാൾ

അമിതമായ അതിശ�യാക്തികളുപ�യാഗിക്കുകയും മറ്റു ദർശനങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യ

�ത്ത ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുക എ�ന്നട�ത്താള�മത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മ�റ്റ�താ

രു ദർശന�ത്തക്കാളുമധികം �ലാകായതത്തിനാണ് ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ സ്വാ

ധീനമുണ്ടായിരുന്ന�തന്നും അത് ജനങ്ങളു�ട തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു എന്നും മറ്റും

അവർ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

�ലാകായതം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചി

ട്ടു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കടുത്ത പ്രഹര

ങ്ങൾ നൽകാനും ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കും സാംസ്കാരികപു�രാഗതി

ക്കും ഉ�ത്തജനം നൽകാനും അതിനു സാധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ള കാര്യവും ശരിയാണ്.

പ�ക്ഷ, �നട്ടങ്ങൾഎ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നയായാലുംഅത്അശാസ്ത്രീയവുംഅപരിഷ്കൃ

തവുമായ ഒരു ഭൗതികവാദമായിരുന്നുഎന്നവസ്തുതവിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ആത്മീയവാദി

കളു�ടഎതിർപ്പുക�ളയുക്തിയുക്തമായുംവിജയകരമായും �നരിടാൻഅതിനുകഴി

ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത്രക്ക് ദുർബലമായിരുന്നുഅത്. പ്ര�ത്യകിച്ചും �ചതന�യപ്പറ്റിയും

പ്രജ്ഞ�യപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള അവരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ബാലിശങ്ങളും പ്രാകൃതങ്ങ

ളുമായിരുന്നു. അ�ചതനങ്ങളായപൃഥ്വി, അപ് തുടങ്ങിയ ഭൗതികവസ്തുക്ക�ള ഒന്നിച്ചു

കൂട്ടി�ച്ചർത്താൽ �ചതനയുണ്ടാകു�മന്ന വാദ�ത്ത പരിഹാസ�ത്താ�ട തള്ളിക്കള

യാൻആത്മീയവാദികൾക്ക് സാധിച്ചു. ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാ�ണന്നും ശരീരം

നശിച്ചാൽ ആത്മാവും നശിക്കു�മന്നുമുള്ള �ലാകായത സിദ്ധാന്ത�ത്ത ഖണ്ഡിച്ചു

�കാണ്ട് ബ്രഹ്മസൂത്രകാരനായ ബാദരായണൻ �ചാദിച്ചു: �ചതന നശിച്ചതിനു

�ശഷവും ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ല? ഈ �ചാദ്യത്തിന് തക്കതായ മറുപടി പറ

യാൻ �ലാകായതികന്മാർക്കു സാധിച്ചില്ല. �ലാകായത ദർശനത്തി�ന്റ ഇത്തരം

ദൗർബല്യങ്ങ�ള സമർത്ഥമായി തുറന്നുകാണിച്ചു�കാണ്ടാണ് ആത്മീയവാദികൾ

ശക്തിയാർജിച്ചത്.

�ലാകായതത്തിന് ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു

എന്ന വാദവും അതിശ�യാക്തി കലർന്നതാണ്. �ലാകായത�ത്തയും പൗ�രാ

ഹിത്യ�ത്തയും ഒരു�പാ�ല എതിർത്ത ബൗദ്ധ–ൈജനദർശനങ്ങൾക്കാണ് ജന

ങ്ങ�ള കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ സാധിച്ചത്. �ലാകായതത്തിന് ഉയർന്ന വർണ്ണ

ക്കാരു�ട�യന്ന�പാ�ല ത�ന്ന സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങളു�ട ഇടയിലും

പരിമിതമായ സ്വാധീന�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു�കാണ്ട് �ലാകായത ദർശന

�ത്തക്കാൾ അധികം ബൗദ്ധ–ൈജനദർശനങ്ങളും മനസ്സി�ന്റ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ

പ്രവർത്തനങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സാംഖ്യം, ൈവ�ശഷികം തുട

ങ്ങിയ മറ്റ് ദർശനങ്ങളുമാണ് ആത്മീയവാദിക�ള കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത്. അവ

�യ എതിർത്തു �താൽപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നല്ല, അവയിൽ

അടങ്ങിയ ചില ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആത്മീയവാദികൾ നിർബന്ധരായി

ത്തീരുകയും �ചയ്തു.

ചുരുക്കത്തിൽ, �ലാകായതം പരാജയ�പ്പട്ടത് പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റആക്രമ

ണങ്ങൾ�കാണ്ടുമാത്രമല്ല; �ലാകായതത്തി�ന്റത�ന്നആന്തരികമായ ദൗർബല്യ

ങ്ങൾ �കാണ്ടു കൂടിയാണ്.

27 വ്യതി�രകസ്തദ്ഭാവാഭവിത്വാന്ന തൂപലബ്ധിവത്.

—ബ്രഹ്മസൂത്രം. കകക. 3. 54.
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ഏംഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി: “ചരിത്രത്തി�ല മഹത്തായ പരിവർത്തന ഘട്ട

ങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടുള്ള മതപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളത്

ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നബുദ്ധമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാംമതം എന്നീ മൂന്നു മതങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മാത്രമാണ്”.

കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ചാതുർവർണ്യ

ത്തി�ന്റ മതമായിരുന്നുൈവദികമതം അ�ല്ലങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണമതം. അതും യഥാർ

ത്ഥത്തിൽചരിത്രത്തി�ന്റഒരുപരിവർത്തനഘട്ടത്തിലാണ്ആവിർഭവിച്ചത്. എങ്കി

ലും, അത് അത്ര �ലാകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു മതമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടാ

യില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്ന ഹിന്ദുമതത്തിൽ ൈവദികമതത്തി�ന്റ ഘടക

ങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ബുദ്ധമതം, സാംഖ്യം, മീമാംസ മുതലായവയു�ട ചില അംശങ്ങളും

അലിഞ്ഞു�ചരുകയുണ്ടായി. നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉൾ

�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടു പരന്നുപിടിച്ച സങ്കീർണ്ണമായ ഹിന്ദുമതം ചരിത്രത്തി�ന്റ ഏ�ത

ങ്കിലു�മാരുസവി�ശഷപരിവർത്തനഘട്ടത്തി�ന്റസൃഷ്ടിയാ�ണന്നുപറയാൻവയ്യ.

1 ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ പശ്ചാത്തലം

ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ പ്രാരംഭദിശയിൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും പരസ്പരം

സഹകരിച്ചു �കാണ്ടാണ് ശക്തി�പ്പട്ടത്. രാജാധികാരത്തിന് ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചു�കാ

ടുക്കുകയും രാജകല്പനകൾ അനുസരിക്കുക�യന്നത് മതപരമായ ഒരു കടമയാ

�ണന്ന് ജനങ്ങ�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തത് പൗ�രാഹിത്യമാണ്. പ�ക്ഷ,

കാലക്രമത്തിൽ, രാജാവി�ന്റ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനും ബ്രാഹ്മണ�ന്റ

ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് രാജാവിനും അസഹ്യമായിത്തീർന്നു. അയൽ രാജ്യങ്ങ�ള

യുംഅയൽപ്ര�ദശങ്ങളി�ല �ഗാത്രസമൂഹങ്ങ�ളയും �വട്ടിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് സ്വന്തം

ഭരണാതിർത്തിക�ള വിപുലീകരിക്കാനാണ് രാജാവ് പരിശ്രമിച്ചത്. മു�മ്പാരദ്ധ്യാ

യത്തിൽചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, പ്രാചീനജനസമുദായങ്ങളു�ട വളർച്ചഅസമ

വും സങ്കീർണ്ണവുമായിരുന്നു. മഗധ, �കാസലം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന

കാലത്തുത�ന്ന അവയു�ട അയൽപ്ര�ദശങ്ങളിൽ മല്ലർ, വജ്ജികൾ, ശാക്യന്മാർ

തുടങ്ങിയ �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ വർഗ്ഗജീവിതത്തി�ന്റ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്നും

1 Frederic Engels: Ludwig Feuerbach.
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മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ�പട്ടു�കാണ്ട് അപരിഷ്കൃതരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ടാ

യിരുന്നു. �കാസാംബി പ്രസ്താവിച്ചതു�പാ�ല, “ൈസനികാക്രമണങ്ങൾ �കാണ്ട്

ഈ �ഗാത്രസമൂഹങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. പഞ്ചാബിൽ അല

ക്സാണ്ടർ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിനു �തളിവാണ്. അ�ദ്ദഹത്തിന് ഏറ്റവും

കടുത്ത എതിർപ്പുക�ള �നരി�ടണ്ടിവന്നത് ഇത്തരം �ഗാത്രസംഘടനകളിൽ നി

ന്നാണ്”. �ഗാത്രസമൂഹങ്ങളിൽ ജനങ്ങളു�ടഐക്യം നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം

അവ�യ �നരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ �കാണ്ടു കീഴടക്കുക സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നു മനസ്സി

ലാക്കിയ ചില ഭരണശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ പ്രാചീനകാലത്തുത�ന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽതല�പാക്കാൻതുടങ്ങിയആന്തരിക

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�ള സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടല്ലാ�ത രാജകീയഭ

രണ�ത്ത �ഗാത്രസംഘടനകളി�ലക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുക എളുപ്പമ�ല്ലന്ന് കൗടില്യൻ

വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതു ശരിയാണ്. കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥതകർന്നത് പുറ�മ

നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങ�ള �നരി�ടണ്ടിവന്നതു�കാണ്ടല്ല. മറിച്ച്, പുറ�മനിന്നുള്ള

ആക്രമണങ്ങൾ വിജയിച്ചത് ആന്തരികമായ ദൗർബല്യങ്ങളും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും

മൂർഛിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി ജനങ്ങളു�ടഐക്യം തകർന്നതു�കാണ്ടാണ്.

രാജ്യാതിർത്തികളു�ട വിപുലീകരണം ൈവശ്യന്മാർക്കും ആവശ്യമായിരുന്നു.

അവരു�ട �നതൃത്വത്തിലാണ് ചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾ നടന്നത്.

ക്ഷത്രിയന്മാരു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി വിദൂര�ദശങ്ങളുമായി വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്കാൻഅവർക്ക് സൗകര്യം ലഭിച്ചു. വ്യാപാര�ത്താ�ടാപ്പംൈക�വലകളും

ൈക�ത്താഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു.

ദക്ഷിണകളു�ടയും വഴിപാടുകളു�ടയും രൂപത്തിൽ പശുക്കളും മറ്റു സ്വത്തുക്ക

ളും ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരു�ട കയ്യിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വ്യാപാരത്തി�ന്റ

വളർച്ചയ്ക്കു തടസ്സമായിത്തീർന്നു. �വദപ്രമാണങ്ങളു�ടയും കർമ്മനിയമം, പുനർജ

ന്മം, പര�ലാകം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളു�ടയും യാഗം, ദാനം, ബലി തുടങ്ങിയ ചട

ങ്ങുകളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി ചാതുർവർണ്യത്തി�ല സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങ�ള

കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മണർക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനാണ് ൈവദികമതം സഹാ

യിച്ചത്. ഇങ്ങ�ന ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വം സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾക്കു

മാത്രമല്ല,ക്ഷത്രിയർ, ൈവശ്യർഎന്നീ വർണ്ണങ്ങളിൽ�പ്പട്ട ധനികവിഭാഗക്കാർക്കു

�പാലും ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു. ൈവദികമതത്തി�ന്റ ആചാരവിശ്വാസങ്ങൾക്കും

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളു�ട ആത്മീയാവശ്യങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴി

യാതായി. ഭൗതികജീവിതത്തി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്ന സാംസ്കാരികരംഗത്തിലും

രൂക്ഷമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. വർണ്ണൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കി

ടയിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല �ചയ്തത്. ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണി

ച്ചതു�പാ�ല, അവ “നീചമായ �ലാഭം, മൃഗീയമായ ഇന്ദ്രിയസുഖതൃഷ്ണ, നികൃഷ്ടമായ

അത്യാഗ്രഹം, �പാതുസ്വത്തുക്കളു�ട സ്വാർത്ഥപരമായ �കാള്ള” മുതലായവയു

�ട ഉറവിടമായിത്തീർന്നു. വർഗ്ഗരഹിതമായ കുല�ഗാത്ര വ്യവസ്ഥയി�ല സമത്വ

വും സാ�ഹാദര്യവും �വറും ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി അവ�ശഷിച്ചു. ഈ സാഹ

ചര്യത്തിലാണ് ൈവദികമതത്തി�ന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ളയും ആചാരാനുഷ്ഠാ

2 D. D. Kosambi:ഃ Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, XXVII,

188.
3 കൗടില്യൻ: അർത്ഥശാസ്ത്രം, പതി�നാന്നാം അധികരണം.
4 Frederic Engels: Origin of the Family, Private Property and the State, P. 126.
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നങ്ങ�ളയും �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് ഒട്ടനവധി പുതിയ ദാർശനികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

ഉയർന്നുവന്നത്. അവയിൽ ബൗദ്ധദർശനത്തിനാണ് ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങ�ള

ആകർഷിക്കാനും അങ്ങ�ന ചരിത്രത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ

വരുത്താനും കഴിഞ്ഞത്.

2 മരച്ചുവട്ടി�ലജ്ഞാ�നാദയം

ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റസ്ഥാപകനായസിദ്ധാർഥ ഗൗതമ�ന്റജീവചരിത്രംഐതി

ഹ്യങ്ങളുമായി �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരും

അനുയായികളും തലമുറ തലമുറയായി പ്രചരിപ്പിച്ചു�പാന്ന അതിശ�യാക്തികൾ

നിറഞ്ഞ കഥകളിൽനിന്ന് ചരിത്രവസ്തുതക�ള �വർതിരി�ച്ചടുക്കുക എളുപ്പമല്ല.

എങ്കിലും ഗ�വഷകന്മാരു�ട പരിശ്രമഫലമായി ചില വസ്തുതകൾ �പാതുവിൽഅം

ഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ക്രി. മു. 567-ൽ ഇന്ന�ത്ത �നപ്പാളി�ന്റ അതിർത്തി പ്ര�ദശത്തുള്ള കപില

വസ്തുവിൽ ശാക്യകുലാധിപനായ ശു�ദ്ധാദന�ന്റ പുത്രനായിട്ടാണ് സിദ്ധാർഥൻ

ജനിച്ചത്. രാ�ജാചിതങ്ങളായ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി

രുന്നു. പ�ക്ഷ,അവ�യാന്നുംത�ന്നഅ�ദ്ദഹ�ത്തസംതൃപ്തനാക്കിയില്ല. ചുറ്റുപാടുമു

ള്ള ജനങ്ങളു�ട ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പരസ്പരമത്സരങ്ങളും �ലാലഹൃദയനായ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത അസ്വസ്ഥനാക്കി. പണവും പദവിയും കീർത്തിയും ദുഃഖങ്ങൾക്കു

പരിഹാരമാവുകയി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് �ബാധ്യമായി. അങ്ങ�ന ഇരുപ�ത്താ

മ്പതാമ�ത്ത വയസ്സിൽ ലൗകികങ്ങളായ സുഖ�ഭാഗങ്ങ�ളയും സഹധർമ്മിണി

യായ യ�ശാധര�യയും ഒരു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമായ പുത്ര�നയും എല്ലാം പരി

ത്യജിച്ച് അ�ദ്ദഹം ഒരു സന്യാസിയായി മാറി. ദുഃഖങ്ങളു�ട മൂലകാരണവും ദുഃഖ

നിവാരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ട് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു. പല

�യാഗിവര്യന്മാരു�ടയും ഉപ�ദശങ്ങളാരാഞ്ഞു. ഏഴു�കാല്ലക്കാലം കഠിനങ്ങളായ

തപസ്സുകളനുഷ്ഠിച്ചു. നീണ്ടുനിന്ന നിരാഹാരവ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റുപലതരം

ആത്മപീഡ�നാപായങ്ങൾ ൈക�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, ഉ�ദ്ദശിച്ച ലക്ഷ്യം

�നടാൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന സഹായകമായില്ല. മാനസികമായ

അസംതൃപ്തിക്കും ആത്മീയമായ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും യാ�താരു ശമനവുമുണ്ടായില്ല.

ഒടുവിൽ ഗയയി�ല ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. �പ�ട്ട�ന്നാരു

ദിവസം അ�ദ്ദഹത്തിനു �വളിച്ചം കിട്ടി. അത്ഭുതകരമാംവിധം പുതി�യാരുജ്ഞാ

�നാദയമുണ്ടായി. സിദ്ധാർഥ ഗൗതമൻ ബുദ്ധനായി മാറി. ധ്യാനത്തിലൂ�ട ലഭിച്ച

പുതിയജ്ഞാനം ദുഃഖാർത്തരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപ�ദശിച്ചു�കാടുക്കാൻ �വണ്ടി

ക്രി. മു. 483-ൽ മരണമടയുന്നതുവ�രയും

അ�ദ്ദഹം വിശ്രമരഹിതനായി ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ജീവചരിത്രം. ബുദ്ധൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്വയം ദർശനഗ്രന്ഥങ്ങ

�ളാന്നുംത�ന്നരചിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പിന്നീട്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യന്മാരുംഅനു

യായികളും തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്ര�മ ബൗദ്ധദർ

ശനത്തി�ന്റ മൗലികസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അവർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉപ�ദശങ്ങളുംനീതിസാരങ്ങളും മറ്റുംസമാഹാരങ്ങളാക്കിതലമുറ

തലമുറയായിപ്രചരിപ്പിച്ചു�പാന്നു. പിടകങ്ങൾഅ�ല്ലങ്കിൽകുട്ടകൾഎന്ന�പരിലാ

ണ്ഈസമാഹാരങ്ങൾഅറിയ�പ്പടുന്നത്. സുത്തപിടകം, വിനയപിടകം, അഭിധ

മ്മപിടകം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു പിടകങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധ�ന്റയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യ
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ഗണങ്ങളു�ടയും ധർ�മ്മാപ�ദശങ്ങളും ദർശനചിന്തകളുമടങ്ങിയസുത്തപിടകം നി

കായങ്ങൾ എന്ന�പരിൽ അഞ്ചുസമാഹാരങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ബു

ദ്ധമതസംഘത്തി�ന്റ ഭരണ�ത്തപ്പറ്റിയുംഅതി�ലഅംഗങ്ങളായ ഭിക്ഷുക്കളു�ട ജീ

വിതചര്യയു�ട ചട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമാണ് വിനയപിടകം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അഭിധ

മ്മപിടകം സുത്തപിടകത്തിലടങ്ങിയ ബൗദ്ധചിന്തകളു�ട വിശദീകരണങ്ങളും വ്യാ

ഖ്യാനങ്ങളുമാണ്. ഈമൂന്ന്പിടകങ്ങളാണ്ബുദ്ധമതത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനപ്രമാണ

ങ്ങൾഎന്നുകരുത�പ്പടുന്നു.

ബുദ്ധ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങ�ള ദുഃഖ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ, പ്രതീത്യസമുൽ

പാദം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. ദുഃഖ�മന്ന യാഥാർത്ഥ്യം,

ദുഃഖകാരണം, ദുഃഖനിവാരണം, ദുഃഖനിവാരണമാർഗ്ഗം (ദുഃഖം, സമുദായം, നിരുദ്ധം,

മാർഗ്ഗം) ഇവയാണ് ദുഃഖ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള നാല് വിശുദ്ധസത്യങ്ങൾ. മരണാന്തരജീ

വിതത്തിൽ സുഖം �തടാനല്ല, ഇഹ�ലാകത്തി�ല ദുഃഖങ്ങൾക്കു നിവാരണമുണ്ടാ

ക്കാനാണ് ബുദ്ധൻ പരിശ്രമിച്ചത്. ദുഃഖം ഒരു ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ

പല തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കുന്നു. എന്തു�കാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ദുഃഖിക്കുന്ന

ത്? ദുഃഖത്തി�ന്റ മൂലകാരണം. �ഭാഗതൃഷ്ണ, ഭാവതൃഷ്ണ, വിഭവതൃഷ്ണ മുതലായവ നില

നിൽക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം ദുഃഖവും നിലനിൽക്കും. ദുഃഖമില്ലാതാവണ�മങ്കിൽ തൃ

ഷ്ണ�യ തടഞ്ഞുനിർത്തണം. തൃഷ്ണ�യ തടയുന്നതിനാണ് ദുഃഖനി�രാധ�മന്നു പറയു

ന്നത്. ദുഃഖനി�രാധം സാധിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഒന്നുകിൽ അതിരുകവിഞ്ഞ

സുഖ�ഭാഗങ്ങളിൽ ലയിക്കുക, അ�ല്ലങ്കിൽഎല്ലാത്തരം ലൗകികസുഖങ്ങളു�പക്ഷി

ച്ച് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി�ക്കാണ്ട് ശരീരപീഡനങ്ങളിലൂ�ട

കഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുക ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന

ത്. ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും ബുദ്ധനു സ്വീകാര്യമായി�താന്നിയില്ല. രണ്ടിനുമിടയിൽ

ശരിയായ ജീവിതവീക്ഷണം, ശരിയായ ജീവിതലക്ഷ്യം, ശരിയായ ജീവിതചര്യകൾ

മുതലായവയടങ്ങിയ അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗമാണ് അ�ദ്ദഹം അംഗീകരിച്ചത്. ബുദ്ധത്വം

�നടിയതിനു�ശഷം ആദ്യമായി കാശിയിൽ�വച്ചു �ചയ്ത സുപ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ഇങ്ങ�ന വിശദീകരിച്ചു:

“അല്ല�യാ ഭിക്ഷുക്ക�ള! അ�പ്പാൾ ദുഃഖ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശുദ്ധസത്യ�മന്താണ്?

ജനനം ദുഃഖമാണ്; വാർദ്ധക്യം ദുഃഖമാണ്; �രാഗം ദുഃഖമാണ്; മരണം ദുഃഖമാണ്;

അപ്രിയരുമായി �ചരുന്നത് ദുഃഖമാണ്; പ്രിയരിൽ നിന്നുള്ള �വർപാട് ദുഃഖമാണ്;

ആഗ്രഹിച്ചതു കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് ദുഃഖമാണ്; ചുരുക്കത്തിൽ �ലാകവുമായുള്ളപഞ്ച

ബന്ധങ്ങൾ ദുഃഖമാണ്.

“അല്ല�യാ ഭിക്ഷുക്ക�ള! അ�പ്പാൾ ദുഃഖത്തി�ന്റ കാരണ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശുദ്ധസ

ത്യ�മന്താണ്? ജന്മത്തിൽ നിന്നു ജന്മത്തി�ലക്കു നയിക്കുന്ന തൃഷ്ണയാണ് ദുഃഖത്തി

�ന്റ കാരണം. �ലാഭവും ലാലസയുമടങ്ങിയ തൃഷ്ണ; ഇവി�ട സുഖമുണ്ട്. അവി�ട

സുഖമുണ്ട്എന്നസങ്കൽപ്പത്തിലടങ്ങിയതൃഷ്ണ; നാശത്തിനുവഴി�യാരുക്കുന്നതൃഷ്ണ.

ചുരുക്കത്തിൽസുഖതൃഷ്ണ,ജീവിതതൃഷ്ണ,അധികാരതൃഷ്ണഎന്നിവയാണ് ദുഃഖത്തി�ന്റ

കാരണം.

“അല്ല�യാ ഭിക്ഷുക്ക�ള! അ�പ്പാൾ ദുഃഖനി�രാധ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളവിശുദ്ധസത്യ

�മന്താണ്? തൃഷ്ണ�യ പൂർണ്ണമായി തടഞ്ഞുനിർത്തുക, തൃഷ്ണയിൽ നിന്ന് �വർ�പ

ടുക, തൃഷ്ണ�യ ബഹിഷ്കരിക്കുക, തൃഷ്ണ�യ �കടുത്തിക്കളയുക, തൃഷ്ണയിൽ നിന്നു �മാ

ചനം �നടി അനാസക്തനാവുക.
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“അല്ല�യാ ഭിക്ഷുക്ക�ള! അ�പ്പാൾ തൃഷ്ണനി�രാധത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗ�ത്തപ്പറ്റിയു

ള്ള വിശുദ്ധസത്യ�മന്താണ്? അതാണ് വിശുദ്ധമായ അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം: സമ്യഗ്വി

ശ്വാസം, സമ്യഗ് നിശ്ചയം, സമ്യഗ്വചനം, സമ്യക്കർമ്മം, സമ്യഗ്ജീവിതം, സമ്യഗ്യ

ത്നം, സമ്യഗ്വിചാരം, സമ്യഗ്ധ്യാനം — ഇതാണ് അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം”.

അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം ലൗകികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒളി�ച്ചാട്ടത്തി�ന്റ

മാർഗ്ഗമല്ല, ലൗകികജീവിതം നയിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന ദുഃഖത്തി�ന്റ മൂലകാരണമായ

തൃഷ്ണ�യ തടഞ്ഞുനിർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്.

3 പ്രീതിത്യസമുൽപാദം

ദുഃഖങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, �ലാകത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങൾക്കും പ്രാപഞ്ചികങ്ങ

ളായഎല്ലാപ്രതിഭാസങ്ങൾക്കുംഅവയു�ടതായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുംഎന്ന്

ബുദ്ധൻ വിശ്വസിച്ചു. എല്ലാം കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾക്ക് വി�ധയമായിരിക്കുന്നു.

കാരണമില്ലാ�ത കാര്യമില്ല. യദൃച്ഛാവാദം, സ്വഭാവവാദം മുതലായ ഭൗതികവാദ

സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്എതിരായ ഒരു നിലപാടാണിത്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റയർത്ഥം കാ

ര്യം കാരണത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്നല്ല, കാര്യത്തിൽനിന്നു കാരണ

മുണ്ടാകുന്നു എന്നു മാത്രമാണ്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു വസ്തു, അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രതിഭാസം

ആവിർഭവിക്കുന്ന�താടുകൂടി അതി�ന്റ കാരണത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാതായിത്തീരു

ന്നു. ഒരു വസ്തു നശിക്കു�മ്പാഴാണ് മ�റ്റാരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തി

ന്, വിത്തിൽ നിന്ന് മരമുണ്ടാകുന്നു. വിത്ത് മരത്തി�ന്റ കാരണമാണ്. മരം വിത്തി

�ന്റ പരിണാമഫലമ�ല്ലന്നും വിത്തിൽ ത�ന്ന മരത്തി�ന്റസത്തഅടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ട

ന്നുംആസത്തയു�ടആത്മപ്രകാശം മാത്രമാണ് മരംഎന്നുംചില ദാർശനികന്മാർ

വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ബുദ്ധൻഅവ�രാടു �യാജിച്ചില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായ

ത്തിൽവിത്തി�ന്റനാശത്തിൽനിന്നാണ് മരമുണ്ടായത്. ഒരുവസ്തുനശിക്കു�മ്പാഴാ

ണ്അതിൽനിന്ന് മ�റ്റാരുവസ്തുഉണ്ടാകുന്നത്. വർത്തമാനസംഭവങ്ങൾപൂർവസം

ഭവങ്ങളു�ട �വറും തുടർച്ചയല്ല. ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നവ�യല്ലാം ഇന്ന�ല നിലനി

ന്നിരുന്നവയു�ട നാശത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടായവയാണ്. പഴയതി�ന്റനാശത്തിൽനി

ന്നാണ് പുതിയതുണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നുനശിക്കു�മ്പാൾഅതിൽ നിന്ന് മ�റ്റാന്നുണ്ടാകു

ന്നുഎന്നഈസിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രതീത്യസമുൽപാദം എന്നുപറയുന്നു. ഓ�രാ ഉൽ

പാദത്തിനും ഒരു പ്രത്യയം അ�ല്ലങ്കിൽ കാരണമുണ്ടായിരിക്കു�മന്നു പറയു�മ്പാൾ

ബുദ്ധൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്, ഒന്നു പിന്നിടുക�യാ നശിച്ചു�പാവുക�യാ �ചയ്യു�മ്പാൾ

അതിൽനിന്ന് മ�റ്റാന്നുണ്ടാകുന്നുഎന്നുമാത്രമാണ്. പ്രതീത്യസമുൽപാദ�മന്നു�വ

ച്ചാ�ലന്താ�ണന്നുവിവരിച്ചു�കാണ്ട് ഒരുപ്രഭാഷണത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ത�ന്നഇങ്ങ

�നപ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു:

“ധർമ്മ�മന്താ�ണന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുതരാം: അത് അങ്ങ�നയായി

രുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങ�നയാണ്. അത് അങ്ങ�നയായതു�കാണ്ട് ഇത്

ആവിർഭവിച്ചു. അത് ഇല്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ട് ഇതുണ്ടായില്ല… ഇതാണ് ധർമ്മം.
ധർമ്മമംഗീകരിക്കുന്നവൻപ്രതീത്യസമുൽപാദം അംഗീകരിക്കുന്നു”.

5 Digha Nikaya.
6 Rhys Davids: Dialogues of the Budha.
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ബുദ്ധൻ ധർമ്മ�മന്ന പദം ഉപ�യാഗിക്കുന്നത് ൈവദികചിന്തകരു�ടതിൽ നിന്ന്

വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിലാണ്. ബൗദ്ധധർമ്മത്തി�ന്റ ഒരു പ്രധാനഘടകമാ

ണ് പ്രതീത്യസമുൽപാദം. ഭൗതികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും

എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾക്കു വി�ധയമാ�ണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കു

ന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത്. പ�ക്ഷ, ബൗദ്ധധർമ്മം കാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ള

അവിച്ഛിന്നമായിട്ടല്ല, മറിച്ച്, ഒരു വിച്ഛിന്നപ്രവാഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങ�നയുണ്ടാകുന്നകാര്യം മ�റ്റാന്നി�ന്റ

കാരണമായിത്തീരുന്നു. കാരണം വീണ്ടും കാര്യമായി മാറുന്നു. ഈ പ്രക്രിയക്ക്

ആരംഭവും അവസാനവുമില്ല. കാര്യകാരണനിയമത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനത്തിലൂ�ട

യാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്.

അനശ്വരത, ക്ഷണികത, ചലനം, പരിവർത്തനം തുടങ്ങിയ ദാർശനിക സങ്ക

ല്പങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ �കാടുമ്പിരി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാ

യിരുന്നു ബുദ്ധ�ന്റത്. അനശ്വരവും അചഞ്ചലവും മ�റ്റാന്നി�നയും ആശ്രയിക്കാ

�ത സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായ

ഉണ്മഎന്നും മാറ്റങ്ങളും ചലനങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളു�മാ�ക്ക �വറും വ്യാ�മാഹ

ങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നും ചിലർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ട�പ്പാൾ ഭൗതികസത്ത മാത്രമാണ്

സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമായ തത്വം എന്നും പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളിലൂ�ട ലഭ്യമാകുന്ന സം

�വദനാനുഭവങ്ങൾ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നും

നിലനിൽക്കുന്ന�തല്ലാംനശിക്കു�മന്നും മറ്റുചിലർവാദിച്ചു. ഈരണ്ടുതരംചിന്താഗ

തികൾക്കു�മതിരായി നടുവിലുള്ള ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണ് ബുദ്ധൻ സ്വീകരിച്ചത്.

ബുദ്ധ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന�തല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നവത�ന്ന

യാണ്. പ�ക്ഷ, അവ�യാന്നും ത�ന്ന ശാശ്വത�മാ സ്ഥിര�മാ അല്ല. സ്ഥിരത

ഒരു ദൃഷ്ടിഭ്രമം മാത്രമാണ്. ഓ�രാ വസ്തുവിനും അതി�ന്റതായ കാരണമുണ്ട്. അത്

മ�റ്റാന്നി�ന്റ കാര്യമാണ്; അ�തസമയത്തുത�ന്ന �വ�റ ഒന്നി�ന്റ കാരണവുമാ

ണ്. ഒന്നു മ�റ്റാന്നി�ന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര�മാ നിര�പക്ഷ�മാ ആയി

യാ�താന്നുമില്ല. ബുദ്ധൻ ത�ന്നഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു:

“നിര�പക്ഷമായ ഒന്നാണ് �കവലത്വം എന്നതു�കാണ്ട് വിവക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്

എങ്കിൽ അതി�ന്റ സത്ത�യ അറിയ�പ്പട്ട യാ�താരു �ഹതുവാദരീതി�കാണ്ടും

സ്ഥാപിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, നിര

�പക്ഷമായ, എ�ന്തങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് നമുക്ക് എങ്ങ�ന അറിയാം?

നാംഅറിയുന്നഈപ്രപഞ്ചം മുഴു�ക്കപരസ്പരബന്ധങ്ങളു�ട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്.

നിര�പക്ഷമായ�താ നിര�പക്ഷമാക്കാവുന്ന�താ ആയ യാ�താന്നി�നപ്പറ്റിയും

നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ”.

ഇങ്ങ�ന ബൗദ്ധദർശനത്തി�ല പ്രതീത്യസമുൽപാദം ഒരുതരം നിയതിവാദമാ

�ണന്ന് പറയാം. എ�ന്തന്നാൽ, പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധങ്ങ

ളു�ട ഒരാ�കത്തുകയാ�ണന്നും ഭൗതികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ

പ്രക്രിയകളും കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്ക�പ്പടുന്നു എന്നുമാണ് അത്

ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നത്.

4 ക്ഷണികവാദം

പ്രതീത്യസമുൽപാദമനുസരിച്ച് മനുഷ്യജീവിതം പന്ത്രണ്ട് അഴിക�ളാടുകൂടിയ ഒരു

ചക്രമാണ്; അ�ല്ലങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടു കണ്ണികളുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ്. ജര, മരണം
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തുടങ്ങിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് �മാചനം �നടാനുള്ള മാർഗ്ഗം അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജരാമരണങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ജനിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ്. അതു�കാണ്ട് ജനനമാ

ണ് ജരാമരണങ്ങളു�ട കാരണം. ജനനത്തി�ന്റ കാരണം ജന�നച്ഛ അ�ല്ലങ്കിൽ

ഭാവം, ഭാവത്തി�ന്റ കാരണം ഉപാദാനം (സുഖ�ഭാഗങ്ങ�ള മുറുക്കിപ്പിടിക്കൽ),

ഉപാദാനത്തി�ന്റ കാരണം തൃഷ്ണ, തൃഷ്ണയു�ട കാരണം �വദനം (ഇന്ദ്രിയാനുഭവം),

�വദനത്തി�ന്റ കാരണം സ്പർശം (ഇന്ദ്രിയവും വിഷയവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം), സ്പർ

ശത്തി�ന്റ കാരണം ഷഡായതനങ്ങൾ (മനസ്സുൾ�പ്പ�ടയുള്ളആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ),

ഷഡായതനങ്ങളു�ട കാരണം നാമരൂപങ്ങൾ (ശാരീരിക–മാനസികഘടന), നാ

മരൂപങ്ങളു�ട കാരണം വിജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ കാരണംസംസ്കാരം (കർ

മ്മാനുഭവങ്ങൾ), സംസ്കാരത്തി�ന്റ കാരണം അവിദ്യ. അവിദ്യ�യ നീക്കം �ചയ്യാ

നുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ബുദ്ധധർമ്മം.

ബൗദ്ധദർശനപ്രകാരം പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും സർ

വചരാചരങ്ങളും ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ചില നാമവി�ശഷഘടകങ്ങളു�ട

പരസ്പരബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഈ മൗലികഘടകങ്ങ�ള സ്ക

ന്ധം, ആയതനം, ധാതു എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. രൂപം

(മഹാഭൂതങ്ങൾ), �വദനം (സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ), സംജ്ഞ (�ബാധം), സംസ്കാരം,

വിജ്ഞാനം (�ചതന) ഇങ്ങ�ന അഞ്ചു സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ മഹാഭൂതങ്ങളാ

ണ് പ്രധാനം. എ�ന്തന്നാൽ, പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായുഎന്നീ നാലു ഭൂതങ്ങളാണ്

ഭൗതിക�ലാകത്തി�ന്റയും സർവചരാചരങ്ങളു�ടയും അടിത്തറ. സംജ്ഞ, �വ

ദനം, വിജ്ഞാനം എന്നീ സ്കന്ധങ്ങൾ ഭൗതികപദാർത്ഥവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവയാ

ണ്. അവപ്രകടമാകുന്നത്രൂപത്തി�ന്റ,അ�ല്ലങ്കിൽ മഹാഭൂതങ്ങളു�ടസമ്പർക്കം

�കാണ്ടു മാത്രമാണ്. കണ്ണ്, �ചവി, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, മനസ്സ് എന്നീ ഷഡിന്ദ്രിയ

ങ്ങളും അവയു�ട വിഷയങ്ങളായ രൂപം, ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം, ധർമ്മം

എന്നിവയുമാണ് ആയതനങ്ങൾ. ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയു�ട ആറു വിഷയ

ങ്ങളും ആ വിഷയങ്ങളു�ട സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചക്ഷുർവിജ്ഞാനം,

�ശ്രാത്രവിജ്ഞാനം, ഘ്രാണവിജ്ഞാനം, ജിഹ്വാവിജ്ഞാനം, ശരീരവിജ്ഞാനം,

മ�നാവിജ്ഞാനം എന്നീ ആറു വിജ്ഞാനങ്ങളുമടക്കം ആ�ക പതി�നട്ട് ധാതുക്ക

ളുണ്ട്. ഇങ്ങ�ന, പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങൾ, പന്ത്രണ്ട്ആയതനങ്ങൾ, പതി�നട്ടു ധാതുക്കൾ

എന്നിവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൗലികഘടകങ്ങൾ.

ഈ ഘടകങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന നിത്യ�മാ സ്ഥിര�മാ ശാശ്വത�മാ അല്ല.

എല്ലാംഅനിത്യമാണ്,അസ്ഥിരമാണ്, നശ്വരമാണ്, “നിത്യമാ�ണന്നുകരുത�പ്പടു

ന്നതുനശിക്കും; ഉയർച്ചയി�ലത്തിയത് വീണ്ടും താഴും, കൂടി�ച്ചർന്നത് �വറിടും; ജനി

ച്ച�തല്ലാം മരിക്കും”. എല്ലാറ്റിനും ഉത്ഭവ�മന്ന�പാ�ല നാശവുമുണ്ട്. ഒന്നു നശിക്കു

�മ്പാൾ അതിൽ നിന്ന് മ�റ്റാന്നുണ്ടാകുന്നു. “അതുണ്ടായതു�കാണ്ട് ഇതുണ്ടായി”.

ഒന്നി�നപ്പറ്റിയും ‘ഉണ്ട് ’ എ�ന്നാ ‘ആകുന്നു’ എ�ന്നാ പറയാൻ വയ്യ. എല്ലാം ഉണ്ടാ

യി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു, അ�ല്ലങ്കിൽ ആയി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലാ

ണ്. എല്ലാം വന്നും �പായും �കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവത്തി�ന്റയും അഭാവത്തി�ന്റയും

അവിരാമമായപ്രവാഹമാണ് അസ്തിത്വം അ�ല്ലങ്കിൽ ജീവിതം. അവിരാമവുംഅനു

ക്രമവുമായ പ്രവാഹം ചില�പ്പാൾ നിശ്ചലതയു�ട പ്രതീതിയുളവാക്കി�യന്നുവരും.

ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നദി സമുദ്രത്തി�ല�ക്കാഴുകി �പാകുന്നതു �നാക്കുക. ധാര

7 Majjihima Nikaya, 6. 4. 8.
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മുറിയാത്ത ഒഴുക്ക് കാണു�മ്പാൾ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു നദി ഒ�ര സ്ഥലത്ത് അങ്ങ

�ന നിലനിൽക്കുന്നതായി �താന്നുന്നു. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ �വള്ളത്തി�ന്റ

ആയിരമായിരം തുള്ളികൾ ഒന്നിച്ച് ഇടവിടാ�ത ഒരിടത്തുനിന്ന് മ�റ്റാരിട�ത്തക്ക്

�പാകുന്നതുംഅപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുള്ളികളു�ടസ്ഥാനത്ത് പുതിയ തുള്ളികൾ വരു

ന്നതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒ�ര പുഴ ആർക്കും രണ്ടു പ്രാവശ്യം കടക്കാൻ

കഴിയി�ല്ലന്നു പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥമിതാണ്. തീ കത്തുന്നതു കാണു�മ്പാഴും

ഇ�ത പ്രതീതിയാണുണ്ടാകുന്നത്. തീജ്വാല യാ�താരു മാറ്റവുമില്ലാ�ത അങ്ങ�ന

ത�ന്ന നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതിലടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അനുനിമിഷം

കത്തി നശിച്ചു�പാവുകയും അവയു�ട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ

�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഘടകങ്ങളു�ട സാദൃശ്യം �കാണ്ടാണ് അവ അഖണ്ഡവും

അവികലവുമായ ഒന്നാ�ണന്ന �താന്നലുണ്ടാകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപം,

�വദന, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം — ഈ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങ�ളാ�രാന്നും

ക്ഷണികമാണ്. നിത്യമായ സത്ത യാ�താന്നുമില്ല. മ�റ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ,

വസ്തു അ�ല്ലങ്കിൽ പദാർത്ഥം എ�ന്നാന്നില്ല. സംഭവങ്ങൾ മാത്ര�മയുള്ളൂ. ബൗ

ദ്ധദർശനത്തി�ല ഈക്ഷണികവാദ�ത്ത വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് �ഷർബാത്സ്കി

എഴുതി:

“ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ചില ദാർശനിക

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങ�ളസമൂർത്തവും �കട്ടുറപ്പുള്ളതും ശാശ്വതവുമായ

ഒരുതത്വത്തി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ ഭൗതികസത്തയു�ട, മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നസ്ഫുടീക

രണങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഈസിദ്ധാന്ത�ത്തബൗദ്ധദദർശനം തകർ

ത്തുകളഞ്ഞു. ഭൗതികഘടകങ്ങൾ മാനസിക ഘടകങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ക്ഷ

ണികങ്ങളും അസ്ഥിരങ്ങളും സദാ പ്രവഹിച്ചു �കാണ്ടിരിക്കുന്നവയുമാ�ണന്ന് വ്യ

ക്തമാക്ക�പ്പട്ടു. ഭൗതികപദാർത്ഥമില്ല; വസ്തുവില്ല; ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കുള്ള മൂലഘടകങ്ങൾ

മാത്രം. സമൂർത്തമായ യാ�താരു പ്രവർത്തനവുമില്ലാ�ത ത�ന്നപ്രവർത്തിക്കുന്ന

ശക്തിയു�ട ക്ഷണികങ്ങളായ സ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രം. ഇടവിടാ�ത ആയി�ക്കാണ്ടി

രിക്കുക�യന്നപ്രക്രിയ. അസ്തിത്വപരമായക്ഷണികതകളു�ട പ്രവാഹം മാത്രം”.

5 അനാത്മവാദം

ബുദ്ധ�ന്റകാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നആത്മീവാദികളായചില ദാർശനികന്മാർഅനശ്വ

രവുംനിത്യവുംശരീരത്തിൽനിന്നുവിഭിന്നവുംസ്വന്തംഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളശരീ

രമവലംബിക്കുന്നതും ജനനമരണങ്ങളിൽ നിന്നു മുക്തവുമായ ഒരു ആത്മാവു�ണ്ട

ന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധൻഅവരു�ട വാദഗതിക�ള അടിസ്ഥാനപരമായിത്ത

�ന്നഎതിർത്തു. ഭൗതിക�മാ ആദ്ധ്യാത്മിക�മാ ആയ യാ�താന്നിനും ശാശ്വതത്വ

മി�ല്ലങ്കിൽ പി�ന്നഅനശ്വരമായ ഒരാത്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കൽപ്പത്തിനുസ്ഥാ

ന�മവി�ട എന്നാണ�ദ്ദഹം �ചാദിച്ചത്. നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ ആത്മാവി�ന

പ്പറ്റിയുള്ളസങ്കല്പം മൂഢന്മാരു�ട അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ്. അവിരാമമായി മാ

റി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവി�ശഷത്തിലടങ്ങിയ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളു�ട ആ�ക

ത്തുകയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കല്പത്തിനാണ് ആത്മാവ് എന്നുപറയുന്നത്. പ്രകൃ

തിയും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും എല്ലാംഈ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളു�ട വിഭിന്നപരുവങ്ങളി

8 Stcherbatsky: Buddhist Logic, Vol. I, PP. 4–5.
9 Majjhima Nikaya, Alagaddoopama Sutta.
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ലുള്ള സമാഹാരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതു�കാണ്ട്, ഭൂതകാലത്തിൽ ഞാനുണ്ടായി

രുന്നു�വാ? ഉണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? എങ്ങ�നയായിരുന്നു? ഭാ

വിയിൽ ഞാനുണ്ടാകു�മാ? ഉണ്ടാകു�മങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എങ്ങ�നയായിരി

ക്കും? ഞാൻഎന്താണ്? എങ്ങ�നയാണ്? എവി�ടനിന്നുവന്നു? എവി�ടക്ക് �പാ

കുന്നു? — ഇത്തരം �ചാദ്യങ്ങൾ �ചാദിക്കുന്നതിന് യാ�താരർത്ഥവുമില്ല. എന്നല്ല,

എ�ന്റ ആത്മാവ്, ആത്മാവി�ന്റ ഞാൻ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങൾ അഹ

ങ്കാരത്തി�ന്റ ഉറവിടമായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു. അഹങ്കാരമാണ് ദുഃഖത്തി�ന്റകാ

രണം. അതിനാൽ ആത്മാവി�നപ്പറ്റി ആ�ലാചിച്ചിരിക്കയല്ല, ദുഃഖനിവാരണത്തി

നുള്ള മാർഗ്ഗമാരായുകയാണാവശ്യം. ആ മാർഗ്ഗമാണ് ബുദ്ധധർമ്മം.

എല്ലാം അനുനിമിഷം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുംസ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമാ

യി യാ�താന്നുമില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള ക്ഷണികവാദചിന്തകൾ പ്രാചീനഗ്രീക്കു തത്വ

ജ്ഞാനികളു�ട ഇടയിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അവയു�ട പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു�കാണ്ട്

എംഗൽസ് എഴുതി:

“ആദ്യന്തവിഹീനമായ ഒരുചക്രമാണിത്. അതിൽ ഭൗതികസത്തയു�ടഎല്ലാപരി

മിതരൂപങ്ങളും—സൂര്യനായാലും ശരി, നിഹാരപടലമായാലും ശരി, ഒരുസവി�ശ

ഷമൃഗമായാലും ശരി, മൃഗരാശിയായാലും ശരി, രാസവസ്തുക്കളു�ട സമ്മിശ്രങ്ങളാ

യാലും ശരി, അവയു�ട വി�ശ്ലഷണങ്ങളായാലും ശരി — എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാ

ണ്. ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. എല്ലാം ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന, അവിരാമമാ

യി ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭൗതികസത്തയും ആ മാറ്റങ്ങ�ളയും ചലനങ്ങ�ളയും

നിർണ്ണയിക്കുന്നനിയമങ്ങളുമാണ്”.

മാറ്റമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച മാർക്സി�ന്റയും എംഗൽസി

�ന്റയും തത്വചിന്തകളു�ട ചില അംശങ്ങൾ ബൗദ്ധദർശനത്തി�ല ക്ഷണികവാദ

�ത്താടുസാദൃശ്യമുള്ളവയാണ്. പ�ക്ഷ,ബുദ്ധ�ന്റക്ഷണികവാദംഅപക്വവുംഅശാ

സ്ത്രീയവുമായിരുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രത്യക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത ശാസ്ത്രീയ

മായി വിശകലനം �ചയ്യാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ദൗർബല്യമാണ് ഒരുഭാഗ

ത്ത് ശൂന്യവാദത്തിനും, മറുഭാഗത്ത് ഭൗതികസത്തയും �ചതനയും തമ്മിലുള്ള യാ

ന്ത്രികമായ വിഭജനത്തിനും, വഴി �തളിച്ചത്.

6 ഈശ്വരനി�ഷധം

ബുദ്ധൻ ഒരു ൈദവവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി ശാശ്വത�മാ

അനശ്വര�മാ ആയ ഒരു മൂലതത്വമി�ല്ലങ്കിൽ, യാ�താന്നിനും സ്ഥിര�മാ നിശ്ചി

ത�മാ ആയ ഒരസ്തിത്വമി�ല്ലങ്കിൽ, പി�ന്ന പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണവും �ലാക

ത്തി�ന്റസൃഷ്ടികർത്താവുമായഒരുൈദവ�ത്തസങ്കൽപ്പിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു:

“�കവലമായ ബ്രഹ്മമാണ് ന�മ്മ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ, �കവ

ലമായബ്രഹ്മത്തിന് ഒരു കാരണമാകാൻ വയ്യ. വിത്തിൽ നിന്നു �ചടിയുണ്ടാകുന്ന

തു�പാ�ല നമുക്കുചുറ്റുമുള്ളസർവവും ഒരു കാരണത്തിൽ നിന്നാണുത്ഭവിക്കുന്നത്.

10 Majjhima Nikaya, Sarvasrava Sutta.
11 Frederic Engels: Dialectics of Nature.
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എന്നാൽ �കവലമായബ്രഹ്മംഎല്ലാറ്റിനും ഒരു�പാ�ല കാരണമാകുന്ന�തങ്ങ�ന

യാണ്? അത്എല്ലാറ്റിലുംഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നുഎന്നാ�ണങ്കിൽഅതിന് ഒരിക്കലും

അവ�യസൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല”.

ജനപദത്തി�ല ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരി�യ അവളു�ട ജാതി�യാ �പ�രാ �ഗാത്ര

�മാ വർണ്ണ�മാ വാസസ്ഥല�മാ ഒന്നും അ�ന്വഷിച്ചറിയാ�ത വിവാഹം കഴിക്കാൻ

ആഗ്രഹിക്കുന്നതു�പാ�ലയാണ്ൈവദികബ്രാഹ്മണർബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരം �ന

ടാനാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് അ�ദ്ദഹം ഒരിടത്തുപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

അനാഥപിണ്ഡിക�നാട് ബുദ്ധൻഇങ്ങ�നപറഞ്ഞതായിഅശ്വ�ഘാഷൻ �ര

ഖ�പ്പടുത്തുന്നു:

“ഈ �ലാകം ഈശ്വര�ന്റ സൃഷ്ടിയാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന പരിവർത്തനം, നാശം മു

തലായവ�യാന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ദുഃഖം, ദുർവിപാകം, ന്യായം, അന്യായം,

പവിത്രം,അപവിത്രം മുതലായവയും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം, ഇവ�യല്ലാം

ഈശ്വരനിൽ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ�ല്ലാ കരുത�പ്പടുന്നത്. സ�ചതന

പ്രാണികളിൽ കാണ�പ്പടുന്ന ദുഃഖം, ആനന്ദം, �പ്രമം, വി�ദ്വഷം എന്നിവ ൈദവ

ത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാ�ണങ്കിൽ ആ ൈദവത്തിനും ദുഃഖം, ആനന്ദം, �പ്രമം,

വി�ദ്വഷം മുതലായവഅനുഭവ�പ്പടണം. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽആൈദവം പരി

പൂർണ്ണനാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഈശ്വരൻ സ്രഷ്ടാവാ�ണങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സൃ

ഷ്ടിക്ക് ഉ�ദ്ദശ്യമുണ്ടാവണം; അ�ല്ലങ്കിൽ യാ�താരു ഉ�ദ്ദശ്യവുമുണ്ടാവില്ല. ഉ�ദ്ദശ്യ

�ത്താടു കൂടിയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എങ്കിൽഈശ്വരൻ പരിപൂർണ്ണനല്ല. കാര

ണം, ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്നാൽഅഭാവത്തി�ന്റ പൂർത്തീകരണമാണ്. യാ�താരു ഉ�ദ്ദശ്യവു

മില്ലാ�തയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം മുലകുടി മാറാത്ത ഒരു പി

ഞ്ചുകുട്ടിയായിരിക്കണം. ഈശ്വരൻസൃഷ്ടാവാ�ണങ്കിൽ മനുഷ്യൻഎല്ലായി�പ്പാഴും

ശ്രദ്ധാനതചിത്തനായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ ആത്മസമർപ്പണം �ചയ്യുന്ന�ത

ന്തിനാണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന�തന്തിനാണ്? ഇപ്രകാരം യുക്തിസഹജങ്ങളായ കാ

രണങ്ങളാൽഈശ്വര�നപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കൽപ്പം മിഥ്യയാ�ണന്നു �തളിയുന്നു…”.

സ്വന്തം കാര്യം �നടാൻ �വണ്ടി �ദവീ�ദവന്മാ�ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ�രാട് ബുദ്ധന്

യാ�താരു മതിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനകൾ നിഷ്പ്ര�യാജനങ്ങളാ�ണന്ന്

അ�ദ്ദഹംഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. വാശിഷ്ടൻഎന്നഒരുബ്രാഹ്മണ�നാട് അ�ദ്ദഹംഇങ്ങ

�ന പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു:

“�ഹ, വാശിഷ്ട! ഇന്ദ്രൻ,ഈശ്വാനൻ, പ്രജാപതി, ബ്രഹ്മാവ് മുതലായ �ദവന്മാ�ര

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു�കാണ്ട് യാ�താരു ഫലവുമില്ല. ഒരു പുഴ കടക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന

ഒരാൾ ഇക്ക�ര നിന്നു�കാണ്ട് മറുകര�യാട് ‘അല്ല�യാ അക്ക�ര, ഇക്കരയ്ക്ക് ഒന്നു

കടന്നുവരിക’ എന്ന് ആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നതു�പാ�ല നിഷ്പ്ര�യാജനമാണത്”.

ബുദ്ധ�ന്റൈദവനി�ഷധംആധുനികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ നിലപാടുകൾക്ക് �യാജിച്ചതാ

�ണന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു:

“ദിവ്യ�വളിപാടുക�ളപ്പറ്റിയുള്ളയാ�താരുപരാമർശവും കൂടാ�തയാണ്അ�ദ്ദഹം

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅ�ല്ലങ്കിൽ അനുഭവ�ത്ത മനസ്സിലാക്കാനാഗ്രഹിച്ചത്. ഇക്കാ

12 Carws: The Gospel of the Buddha. P. 23.
13 Majjhima Nikaya, Brahmanimanthika Sutta.
14 Arya Ghosha: Buddhacharitha.
15 Digha Nikaya, Thevijja Sutta.
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ര്യത്തിൽ ബുദ്ധൻ പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള യുക്തിസഹമായ വി

ശദീകരണത്തിൽ അഭൗമശക്തികളു�ട ഇട�പടലി�നക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ

കുത്തിത്തിരുകാൻ പാടി�ല്ലന്നു കരുതുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ�രാടു �യാജി

ക്കുന്നു. ബുദ്ധന് വസ്തുക്കളു�ടകാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് ഉറച്ച �ബാധമുണ്ടാ

യിരുന്നു. അതു�കാണ്ട്, പ്രപഞ്ചഘടനയി�ല അമാനുഷങ്ങളായ ഇട�പടലുക�ള

പ്പറ്റി�യാ മാനസിക ജീവിതത്തി�ല ഇന്ദ്രജാലപരമായഅലട്ടുക�ളപ്പറ്റി�യാ ഉള്ള

ആശയങ്ങ�ളഅ�ദ്ദഹത്തിന് �പാറുപ്പിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു”.

ൈദവവിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്പ്ര�യാജനകരവും ധാർമ്മികവുമായജീവിതം നയി

ക്കാൻ കഴിയി�ല്ല? ൈദവവിശ്വാസ�ത്ത �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് ലളിതവും �സാ�ദ്ദ

ശ്യവും മനുഷ്യ�സ്നഹത്തിലടിയുറച്ചതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ടയും പ്രഭാഷണ

ങ്ങളിലൂ�ടയും സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കു പ്ര�ചാദനം നൽകിയ ബുദ്ധ�ന്റ ജീവിതം

ത�ന്ന ഈ �ചാദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ്. ൈദവവിശ്വാസം �നർവഴിക്കുള്ള

നല്ലജീവിതത്തിനുതടസ്സമാ�ണന്നുംൈദവ�ത്തആധാരമാക്കി�ക്കാണ്ടുള്ളജീവി

തം പല�പ്പാഴും ആളുക�ള മടിയന്മാരാക്കുവാനും അവരു�ട ഉത്തരവാദിത്വ�ബാ

ധ�ത്ത ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാനും മാത്ര�മ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് അ�ദ്ദഹം

ഉപ�ദശിച്ചത്. നന്മയിൽ നിന്നു നന്മയും തിന്മയിൽ നിന്നു തിന്മയും ഉണ്ടാകുന്നു.

�ലാകത്തി�ല സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബാധകമായ കർമ്മനിയമമാണിത്.

ഇതാണ് ജീവിതനിയമ�മങ്കിൽ പി�ന്ന ൈദവങ്ങ�ളാടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ�ക്കാ

യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ�ക്കാ യാ�താരർത്ഥവുമില്ല. പ്രകൃതിയി�ല ഓ�രാ പ്രതിഭാസ

ത്തിനുംഅതി�ന്റതായനിയമങ്ങളുണ്ട്. �വള്ളംകീ�ഴാ�ട്ട ഒഴുകൂ; �മ�ലാ�ട്ടാഴുകില്ല.

തീയിന് ചൂടാണ്; തണുപ്പല്ല. നൂറായിരം ൈദവങ്ങ�ളാടു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇതു മാ

റ്റാൻ പറ്റില്ല. നന്മകൾ എല്ലായി�പ്പാഴും സൽഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. തിന്മകൾ

ചീത്ത ഫലങ്ങളും. ഈ നിയമ�ത്ത മാറ്റിമറിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ�ക്കാ യാഗാ

ദികർമ്മങ്ങൾ�ക്കാ സാദ്ധ്യമല്ല. അതു�കാണ്ട് അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗമനുസരിച്ചുള്ള നല്ല

ജീവിതം നയിച്ചു�കാണ്ട് ഇഹത്തി�ല ദുഃഖങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുകയാണാവ

ശ്യം. ഇതായിരുന്നുബുദ്ധ�ന്റഎല്ലാ ഉപ�ദശങ്ങളു�ടയും അന്തർധാര.

7 ഭൗതികവാദി�യാആത്മീയവാദി�യാ?

പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ബുദ്ധൻ ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയായിരുന്നുഎന്ന

ല്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രതീത്യസമുൽപാദസിദ്ധാന്തംആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുംഈശ്വര

�നപ്പറ്റിയുമുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങളു�ടഅടിത്തറതകർക്കാൻസഹായിച്ചുഎന്നതുശരി

ത�ന്ന. പ�ക്ഷ,ഈസങ്കൽപ്പങ്ങ�ളപ്പറ്റി ചില�പ്പാൾ സംശയാത്മകങ്ങളും അവ്യ

ക്തകങ്ങളുമായ നിലപാടുകളാണ് അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചത്. രൂപം, �വദനം, സം

ജ്ഞ, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം എന്നീ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങൾക്കു പുറത്ത് യാ�താരു ജീ

വനും നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ല എന്നു �ചാദിച്ച അനുരാധന് അ�ദ്ദഹം നൽകിയ മറുപ

ടി ഇതാണ്: “ഈ �ലാകത്തി�ല ജീവൻ കാണാൻ �പാലും നിനക്ക് കഴിയുന്നി

ല്ല. എന്നിട്ട�ല്ല പര�ലാകത്തി�ല കാര്യം? ഞാൻ മുഖ്യമായും ദുഃഖം, ദുഃഖനി�രാധം

എന്നീ രണ്ടു തത്വങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ഉപ�ദശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്”. അതു�പാ�ല

ത�ന്ന, �ലാകം നിത്യ�മാഅനിത്യ�മാഅനന്ത�മാഅന്തമുള്ള�താ ജീവനും ശരീര

വും ഒന്നാ�ണാ അ�താ ഭിന്നങ്ങ�ളാ മരണത്തിനു�ശഷം തഥാഗതൻ ഉണ്ടാകു�മാ

16 Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I, P. 359.
17 Samyutta Nikaya, Anuradha Sutta.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ V 125

അ�താ ഉണ്ടാവി�ല്ല എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പല സംശയങ്ങളും �ചാദിച്ച മാലുംക്യപു

ത്ത�നാട് അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവ്യാകൃതങ്ങളും മറുപടിയർ

ഹിക്കാത്തവയുംആ�ണന്ന�ത്ര:

“അല്ല�യാ മാലുംക്യപുത്ത, അമ്പു�കാണ്ടു മുറി�വറ്റ ഒരാ�ള ശുശ്രൂഷിക്കാൻ �വ

ണ്ടി അയാളു�ട �സ്നഹിതൻ ഒരു ൈവദ്യ�ന കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുവരു�മ്പാൾ മുറി�വറ്റു

കിടക്കുന്നആമനുഷ്യൻഇങ്ങ�നപറയുന്നുഎന്നിരിക്ക�ട്ട: അ�മ്പയ്തആൾആരാ

ണ്? അവൻ താമസിക്കുന്നത് എവി�ടയാണ്? അവ�ന്റ �പ�രന്താണ്? ഏതു

ഭാഗത്തുനിന്നാണ് അമ്പുവന്നത്? അവൻ അമ്പ് എയ്തതി�ന്റ കാരണ�മന്താണ്?

ഇ�തല്ലാം അറിഞ്ഞാ�ല അമ്പു പുറ�ത്ത�ക്കടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളു.

ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്ക �ചാദിക്കുന്നതു �വറു�തയാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, മുറി�വറ്റു കി

ടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇത്തരം �ചാ�ദ്യാത്തരങ്ങളിൽ മുഴുകി ചികിത്സ നടത്താതിരു

ന്നാൽ ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചു�പാകും. അതു�പാ�ലത�ന്ന

ആ�രങ്കിലും ബുദ്ധ�ന സമീപിച്ച് �മൽപ്പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാ

കുന്നതുവ�രതാൻബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുകയി�ല്ലന്നുപറയുന്നതുംനിരർത്ഥകമാണ്.

അല്ല�യാ മാലുംക്യപുത്ത, �ലാകം ശാശ്വതമാ�ണങ്കിലും ശരി, അ�ല്ലങ്കിലും ശരി,

ജീവനും ശരീരവും ഒന്നായാലും �കാള്ളാം, അ�നകമായാലും �കാള്ളാം, മരണ

ത്തിനു�ശഷം തഥാഗതൻ ഉണ്ടായാലും �കാള്ളാം ഇല്ലാ�തയായാലും �കാള്ളാം,

ഞാൻ ദുഃഖം, ദുഃഖകാരണം, ദുഃഖനി�രാധം, ദുഃഖനി�രാധമാർഗ്ഗം എന്നീ നാല്

പവിത്രസത്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ഉപ�ദശങ്ങൾ നൽകുകയും അവ വഴി ജനനം, ജര,

മരണം എന്നീ ദുഃഖങ്ങ�ള ദൂരീകരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയു

മാണ് �ചയ്യുന്നത്”.

മരണത്തിനു �ശഷവും വ്യക്തിയു�ട �ചതന നിലനിൽക്കു�മന്ന് ബുദ്ധൻ വിശ്വ

സിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. പ�ക്ഷ, അത് ആത്മാവി�ന്റ പരകായപ്ര�വശനമല്ല.

ഒന്നിൽ നിന്ന് മ�റ്റാന്നി�ലക്ക് മാറുന്നതു വ്യക്തിയു�ട ‘അഹം’ എന്ന ഭാവമല്ല;

ചിന്താരൂപങ്ങളാണ്.

മൂലഘടകങ്ങളു�ട ഒരു നിശ്ചിതപരുവത്തിലുള്ള സം�യാജനം തകരുന്നതി

നാണ് മരണം എന്നുപറയുന്നത്. പ�ക്ഷ, മൂലഘടകങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല. അവ

മ�റ്റാരു �താതിൽ സം�യാജിക്കുന്നു. ജീവിതത്തി�ന്റയും മരണത്തി�ന്റയും ഈ

അനുസ്യൂതമായ ഗതിക്രമ�ത്ത മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കർമ്മമാണ്. അതായ

ത്, മുൻജീവിതങ്ങളി�ല നന്മതിന്മകളു�ടയും പാപപുണ്യങ്ങളു�ടയും ആ�കത്തുക.

ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ബുദ്ധമതവിശ്വാസികൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പി

ച്ചത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, �ചതന ഭൗതികസത്ത�യക്കാൾ ഉപരിയാ�ണ

ന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അ�പ്പാൾ, ബൗദ്ധദർശനം തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദമാ�ണ

ന്നുപറയുന്നതിൽഅർത്ഥമില്ല. ഒരുതരം ആത്മീയവാദം ത�ന്നയാണത്. രാഹുൽ

സാംകൃത്യായൻഎഴുതുന്നു:

“ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്ത് ഒരുവശത്ത് ആത്മാവ് അനശ്വരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാ�ണ

ന്നു വിശ്വസിച്ച ആത്മീയവാദികളായ ചിന്തകന്മാരും മറുവശത്ത് ആത്മാവി�ന്റ

നിലനിൽപ്പി�നത്ത�ന്ന നി�ഷധിച്ച ഭൗതികവാദികളും (അവരു�ട ഭൗതികവാ

ദം യാന്ത്രികഭൗതികവാദത്തി�ന്റ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഉയർന്നതായിരു

ന്നില്ല) ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികളും ആധുനിക

ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ ചില സവി�ശഷതകൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ തത്വ

18 Majjhima Nikaya, Choolamalumkya Sutta.
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ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, തങ്ങ�ള സ്വയം ഭൗതികവാദിക�ളന്നു വിളിക്കാൻ

അവർ തയ്യാറായില്ല. ബുദ്ധമതചിന്തകന്മാർ ആരംഭം മുതൽക്കു ത�ന്ന എല്ലാ

കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മധ്യമാർഗ്ഗം അംഗീകരിക്കണ�മന്ന നിർബന്ധക്കാരായിരുന്നു.

ഭൗതികവാദവും ൈദവവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലും അവർ നടുക്ക് നിൽ

ക്കാനാണിഷ്ട�പ്പട്ടത്. പ�ക്ഷ, അനിത്യതയു�ട കാര്യത്തിൽ അവർ മധ്യമാർഗ്ഗം

ഉപ�ദശിക്കുകയുണ്ടായില്ല”.

8 നിർവാണം

ബൗദ്ധദർശനത്തിൽ ൈദവവിശ്വാസത്തിനു സ്ഥാനമി�ല്ലന്നുള്ളത് ശരിത�ന്ന.

എങ്കിലും, അതി�ല നിർവാണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ പല ഘട

കങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം. എ�ന്തന്നാൽ, �ഷർബാത്സ്കി

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “മൂലഘടകങ്ങളു�ടയും ൈചതന്യ ശക്തികളു�ടയും വി

ശകലനത്തിന് അവയു�ട പ്രവർത്തനസാഹചര്യങ്ങ�ള പരി�ശാധിക്കുകയും ആ

പ്രവർത്തന�ത്ത കുറച്ചുകുറച്ചു �കാണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയും അങ്ങ�ന �ക

വലമായ ശാന്തിയു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ നിർവാണത്തി�ന്റ, അവസ്ഥ ൈകവരിക്കുക

യും �ചയ്യുക എന്നതല്ലാ�ത മ�റ്റാരു ലക്ഷ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാന്മാർഗ്ഗികമായ

പൂർണ്ണതയി�ലക്കും പരമമായ �മാക്ഷത്തി�ലക്കും �യാഗിയു�ട പൂർണ്ണതയി�ല

ക്കും ബുദ്ധ�ന്റതായ �കവലസ്ഥിതിയി�ലക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒരു സിദ്ധാന്ത

ത്തിനു കള�മാരുക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് ജീവതത്വശാസ്ത്രപരമായ ഈ വിശകലനം

നടത്ത�പ്പട്ടത്”.

ബൗദ്ധദർശനത്തി�ല നിർവാണം ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തി�ന്റയും ദുർഗ്ര

ഹവും അ�തസമയത്തു ത�ന്ന ആകർഷകവുമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ജീവിതത്തി

�ന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പരി

പൂർണ്ണമായ �മാചനം, ജനനത്തി�ന്റയും പുനർജന്മത്തി�ന്റയും ഗതിക്രമത്തിനു

പൂർണ്ണവിരാമമിടുന്ന ഒരവസ്ഥ— ഇതാണ് നിർവാണം. ബുദ്ധൻ ത�ന്റ അനുയാ

യിക�ളാട് ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി �നടാൻ

ആഹ്വാനം �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ദുഃഖങ്ങളു�ടയും ദുരിതങ്ങളു�ടയും

ഭൗതികകാരണങ്ങ�ള നീക്കം �ചയ്യലായിരുന്നില്ല. ആന്തരികശുദ്ധീകരണത്തിലൂ

�ടയും മാനസിക പരിശ്രമങ്ങളിലൂ�ടയും സ്വഭാവൈനർമ്മല്യത്തിലൂ�ടയും നിർവാ

ണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അ�ദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചത്. അന്തർമുഖത്വത്തിനു

പ്ര�ചാദനം നൽകിയ ഈ വീക്ഷണഗതിയും കർമ്മനിയമ�ത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള

സിദ്ധാന്തങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരായി മാറിയ ബൗദ്ധ

സന്ന്യാസികൾക്കും രാജാക്കന്മാർ, ൈവശ്യന്മാർ തുടങ്ങിയ ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കും

തങ്ങളു�ടസ്വത്തുക്കളുംഅധികാരപദവികളും കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ളഉപകരണങ്ങ

ളായിത്തീർന്നു. പ�ക്ഷ, ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്ത് അവയി�ല ദൗർബല്യങ്ങൾ അത്ര പ്ര

കടമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താനും ദുഃഖിതരായ

ജന�കാടികൾക്ക് ആത്മീയമായ ശക്തി നൽകാനുമാണ് അവസഹായിച്ചത്.

19 Rahul Sankrityayan, New Age, 1956.
20 Stcherbatsky: Buddhist Logic, Vol. I. P. 6.
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9 യുക്തി�ബാധം

ബ്രാഹ്മണമതത്തി�ന്റയും വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയു�ടയും പിരിമുറുക്കം സാമൂഹ്യജീ

വിതത്തി�ന്റ ഓ�രാ തുറ�യയും മലീമസമാക്കി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തി

ലാണ് ബുദ്ധൻ ത�ന്റ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വർണ്ണാശ്രമനി

യമങ്ങളു�ട ഉറവിടം �വദങ്ങളാ�ണന്നും �വദങ്ങൾക്ക് ൈദവികമായ ആധികാ

രികത്വമു�ണ്ടന്നും അതു�കാണ്ട് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങ�ള�യാ അവയ്ക്ക് �നതൃത്വം

നൽകുന്നബ്രാഹ്മണരു�ട ആധിപത്യ�ത്ത�യാ എതിർക്കുന്നത് പാപമാ�ണന്നും

യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ �മാക്ഷപ്രാപ്തിക്കാവശ്യമാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ

പരന്നുപിടിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധ�ന്റ പ്രഭാഷണങ്ങൾ �വദങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യ

യും വർണ്ണാശ്രമനിയമങ്ങളു�ട അലംഘനീയത�യയും ൈവദികൈദവങ്ങളു�ട

നിലനിൽപ്പി�നയും എല്ലാം �വല്ലുവിളിക്കുന്നവയായിരുന്നു. യുക്തി�ക്കതിരായ

യാ�താന്നിലും വിശ്വസിക്കരു�തന്ന് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ അനുയായിക�ള ഉൽ�ബാ

ധിപ്പിച്ചു. ഒരു ശിഷ്യന് അ�ദ്ദഹം നൽകിയ ഉപ�ദശമിതാണ്:

“�കട്ട�താ�ക്ക വിശ്വസിക്കരുത്. അ�നകം തലമുറകളായി തുടർന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്

എന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കരുത്. പലരും പറ

ഞ്ഞുനടക്കുന്നു�ണ്ടന്നും �കട്ടു�കൾവിയു�ണ്ടന്നുള്ളകാരണത്താൽ ഒന്നും വിശ്വസി

ക്കരുത്. പണ്ടുകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഋഷി എഴുതി �വച്ചതാ�ണന്നു�കാണ്ടു

മാത്രം യാ�താരു പ്രസ്താവനയിലും വിശ്വസിക്കരുത്. ഗുരുക്കളു�ട�യാ കാരണവ

രു�ട�യാആധികാരികതയു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത്.

നിരീക്ഷണത്തിനും വിശകലത്തിനും �ശഷം, യുക്തിക്കു �യാജിച്ചതാ�ണങ്കിൽ,

എല്ലാവരു�ടയും നന്മയ്ക്കും ഉൽക്കർഷത്തിനും ഉതകുന്നതാ�ണങ്കിൽ, അതു സ്വീക

രിക്കുകയുംഅതനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും �ചയ്യുക”.

എല്ലാറ്റി�നയും യുക്തിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ പരി�ശാധിക്കണ�മന്ന ഈ തത്വം

ത�ന്റ സ്വന്തം ഉപ�ദശങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കണ�മന്ന് ബുദ്ധൻ ആവശ്യ�പ്പട്ടു.

“സ്വർണ്ണം തീയിലിട്ടു പഴുപ്പിച്ച് തുണ്ടമാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റുരച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതു�പാ�ല

എ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങ�ളയും വിശകലനം �ചയ്തു പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കിയതിനു�ശ

ഷം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക!” ത�ന്ന സർവജ്ഞനായി പരിഗണിച്ചു�കാണ്ട് ആരാ

ധിക്കുന്ന അനുയായികളു�ട സങ്കുചിത�ബാധ�ത്ത വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം

പറഞ്ഞു: “ഞാ�നാരു സർവജ്ഞ�നാ സർവദർശി�യാ ആ�ണന്നു കരുതുന്നവർ

എ�ന്നഅവ�ഹളിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്”.

ബുദ്ധൻ സ്വതന്ത്രചിന്ത�യ �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. എല്ലാറ്റി�നയും യുക്തിയു�ട

�വളിച്ചത്തിൽ �നാക്കിക്കാണാനും സ്വന്തം വി�വകബുദ്ധിയുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട്

ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും �മാചനം �നടാനുംഅ�ദ്ദഹം ഉപ�ദശിച്ചു. മരണത്തിന് അല്പം

മുമ്പ് ത�ന്റ പ്രധാന ശിഷ്യനായ ആനന്ദ�നാട് അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞതായി

�രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

“നി�ന്റ �മാചനത്തിനു �വണ്ടി നീ ത�ന്ന പ്രയത്നിക്കണം. നമ്മൾ ദുഃഖിതരാവു

ന്നത് ന�മ്മ�ക്കാണ്ടു ത�ന്നയാണ്. ദുഃഖങ്ങൾക്ക് നിവാരണമുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ

ത�ന്നപ്രയത്നിക്കണം”

21 Anguttara Nikaya, Kamala Sutta, I, 189–190.
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പൗ�രാഹിത്യത്തിനുംഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുംഎതിരായിബുദ്ധൻഉയർത്തിപ്പിടി

ച്ച യുക്തിചിന്തയു�ട പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു�കാണ്ട് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു എഴുതുക

യുണ്ടായി:

“ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന മത�ത്തയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും

ചടങ്ങുക�ളയും പൗ�രാഹിത്യപ്രഭാവ�ത്തയുംഅവ�യാ�ടാ�ക്ക ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്ന

നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങ�ളയും എതിർക്കാനുള്ള കരുത്ത് ബുദ്ധനുണ്ടായി. ആദ്ധ്യാ

ത്മിക തത്വത്തി�ന്റയും ൈദവവാദത്തി�ന്റയും വീക്ഷണരീതിക�ളയും അത്ഭുതകർ

മ്മങ്ങ�ളയും ദിവ്യ�വളിപാടുക�ളയും അമാനുഷങ്ങളായ ഇടപാടുക�ളയും എല്ലാം

അ�ദ്ദഹം ആ�ക്ഷപിച്ചു. യുക്തി, ന്യായം, അനുഭവം എന്നിവ�യാടാണ് അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ അഭ്യർത്ഥന; നീതിയിലാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിഷ്കർഷ; മനഃശാസ്ത്രപര

മായ—ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു മനഃശാസ്ത്രം—അപഗ്രഥനമാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

മാർഗ്ഗം; ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്തയു�ട പഴക്കച്ചുവയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിച്ചു കൂ

ട്ടിയ ഒരാ�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംബുദ്ധ�ന്റസമ്പ്രദായമാ�കപർവതപ്രാന്തങ്ങ

ളി�ല പുത്തൻകാറ്റി�ന്റ മൃദുലത�യാ�ടയാണ് വന്നണയുന്നത്”.

10 ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ �ന�ര

ഋ�ഗ്വദത്തി�ല പുരുഷസൂക്തം വർ�ണ്ണാൽപത്തിയു�ട ഒരു വിചിത്രസിദ്ധാന്തം

ഉന്നയിച്ചതി�നപ്പറ്റി മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. വിരാട്

പുരുഷ�ന്റ വായിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും ൈകയിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയനും തുടയിൽ

നിന്ന് ൈവശ്യനും കാലടിയിൽ നിന്ന് ശൂദ്രനും ആവിർഭവിച്ചു എന്നാണ് അതിൽ

പറയുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു �കാണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർ സമുദായ

ത്തിൽഏറ്റവും മാന്യമായസ്ഥാനം �നടാൻശ്രമിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണരു�ട വാദങ്ങ�ള

പരിഹസിച്ചു�കാണ്ട് ബുദ്ധൻഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞതായി ദിഗ്നാഗൻ �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു:

“ബ്രാഹ്മണരു�ട ഭാര്യമാർക്ക് ആർത്തവകാലമുണ്ട്. അവർ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു; കു

ഞ്ഞുങ്ങ�ള പ്രസവിച്ച് മുലപ്പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നു. എന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചുണ്ടായ

ഈബ്രാഹ്മണർ അവകാശ�പ്പടുന്നു തങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവി�ന്റ വായിൽ നിന്നുണ്ടായ

വരാ�ണന്ന്. തങ്ങൾബ്രഹ്മസൃഷ്ടികളാ�ണന്നുംബ്രഹ്മാവി�ന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശി

കളാ�ണന്നുമാണ് അവർഅവകാശ�പ്പടുന്നത്. ഇതു �വറും നുണയാണ്”.

ബുദ്ധൻ സമുദായത്തിൽ അടിയുറച്ചുകഴിഞ്ഞ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�ള എതിർ

ത്തു എന്നു ധരിക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. വർണ്ണവിഭജന�ത്തയല്ല അതി

�ന്റ അളവു�കാലുക�ളയാണ് അ�ദ്ദഹം �ചാദ്യം �ചയ്തത്. ഒരാളു�ട മാന്യത നിർ

ണ്ണയി�ക്കണ്ടത് അയാൾ ഏതു വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു �നാക്കിയല്ല, മറിച്ച്,

എങ്ങ�ന ജീവിക്കുന്നുഎന്നു �നാക്കിയാവണം എന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചു.

സൽക്കർമ്മങ്ങൾ�ചയ്യുന്നവൻനല്ലജാതിയിൽ �പട്ടവനും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ�ചയ്യുന്ന

വൻചീത്തജാതിയിൽ �പട്ടവനുമാണ്. പ്രാണിഹിംസ �ചയ്യുന്നവരും കള്ളന്മാരും

ദുഷ്ടന്മാരും, അവർ ഏതു വർണ്ണത്തിൽ �പട്ടവരായാലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ, നര

കത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. ഇത്തരം ദുർവൃത്തികളിൽ നിന്നു വിമുക്തരായവർ സ്വർ

ഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചവരും. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു

വർണ്ണങ്ങളിൽ �പട്ടവ�രല്ലാം ത�ന്ന അമ്മമാരു�ട �യാനികളിൽ നിന്നു ജനി

ക്കുന്നവരാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് ജനനമല്ല, കർമ്മമാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട

22 Jawaharlal Nehru: Discovery of India.
23 Majjhima Nikaya, Madhuja Sutta.
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മാനദണ്ഡം എന്നുമാണ് ബുദ്ധൻ വാദിച്ചത്. അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പ്രഖ്യാപിച്ചതായി

ധർമ്മപദത്തിൽ കാണുന്നു: “ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചു എന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം

ഞാ�നാരാ�ള ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു വിളിക്കില്ല. അയാൾ ധനികനായിരിക്കാം.

അയാ�ള ‘പ്ര�ഭാ’ എന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ സ്വ�ത്താന്നുമി�ല്ലങ്കിലും

ആസക്തികളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടിയ ഒരാ�ളഞാൻബ്രാഹ്മണൻഎന്നുവിളി

ക്കും”.

ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ധനാഢ്യരും സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരുമായ ബ്രാ

ഹ്മണ പു�രാഹിതന്മാ�ര ശുണ്ഠി പിടിപ്പിച്ചു. അവരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധന് പലതരം

എതിർപ്പുക�ളയും �നരി�ടണ്ടിവന്നു. സ�ഭ്യതരങ്ങളായ ശകാരങ്ങൾ സഹി�ക്ക

ണ്ടിവന്നു. ബുദ്ധ�ന �കാല �ചയ്യാനുള്ളഗുഢാ�ലാചനകൾ �പാലുമുണ്ടായിഎന്ന്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രാധാകൃഷ്ണൻഎഴുതുന്നു:

“പു�രാഗതിയു�ട �നതാക്കന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അസ്വാഭാവികമായ

സംശയ�ത്താടുകൂടി വി�ദ്രാഹത്തി�ന്റയും ലഹളയു�ടയും �നതാക്കന്മാരായിട്ടാ

ണ് കണക്കാക്ക�പ്പടാറുള്ളത്. പരമ്പരാഗതമായ പൗ�രാഹിത്യത്തിനു പകരം

ആത്മീയമായ ഭ്രാതൃത്വ�ത്തയും ജനനത്തി�ന്റ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കു പകരം വ്യ

ക്തിപരമായ നന്മക�ളയും ൈവദികമായ അരുളപ്പാടിനു പകരം യുക്തി�യയും

കർമ്മവിധിക�ള�ക്കാണ്ടുള്ള ഭക്തിക്കുപകരം സാന്മാർഗിക ജീവിത�ത്തയും ൈദ

വങ്ങൾക്കുപരിയായി പരിപൂർണ്ണതയി�ലത്തുന്ന ഋഷിക�ളയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച

ബുദ്ധൻഹിന്ദുപു�രാഹിതന്മാരു�ട �കാപാഗ്നി�യആളിക്കത്തിച്ചു. അവർഅ�ദ്ദഹ

�ത്ത ഒരു സാമൂഹ്യവിരുദ്ധശക്തിയായി കണക്കാക്കി. ബുദ്ധനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അനുയായികളും പ്രചരിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യവിപ്ലവമാണ് അവ�ര ബ്രാഹ്മണപു�രാഹി

തന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ മാപ്പു �കാടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തൈദവനിന്ദകരാക്കിയത്”.

ബ്രാഹ്മണപൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റശല്യങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷ�നടാനാഗ്രഹിച്ചക്ഷത്രി

യന്മാരുംൈവശ്യന്മാരുമാണ് ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടു നിന്നുപ്ര

വർത്തിച്ചത്. പ�ക്ഷ,ബുദ്ധ�ന്റലക്ഷ്യം ധനികവർഗ്ഗക്കാരു�ട മാത്രം �മാചനമായി

രുന്നില്ല. ജനങ്ങളു�ട �പാതുനന്മയ്ക്കും സുഖത്തിനും �വണ്ടിയാണ് അ�ദ്ദഹം പ്രവർ

ത്തിച്ചത്. അവ്യക്തരൂപത്തിലാ�ണങ്കിലുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതത്വചിന്തകൾമർദ്ദിത

ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തിക�ളയും ദുഃഖവും ദുരിതവുമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല ജീവി

തത്തിനു �വണ്ടിയുള്ളഅവരു�ട അഭിലാഷങ്ങ�ളയും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. അതു�കാ

ണ്ടാണ് ബുദ്ധ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങൾജനങ്ങൾക്കിടയിൽഅതി�വഗം പരന്നുപിടിച്ചത്.

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധനു സാധിച്ചി�ല്ലന്നുള്ളതു ശരിയാ

ണ്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹംസ്ഥാപിച്ച ഭിക്ഷുസംഘം വർഗ്ഗരഹിതമായ കുല�ഗാത്ര ജീ

വിതത്തി�ന്റ സ്മരണകൾ നിലനിർത്തുന്നവയായിരുന്നു. സംഘത്തിൽ വർണ്ണ�മാ

പദവി�യാ �നാക്കാ�ത എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനം നൽക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അതിൽ

അംഗത്വം ലഭിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഓ�രാ ഭിക്ഷുവും അപരിഗ്രഹം, അക്രമ

രാഹിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം മുതലായവ പാലിക്കണ�മന്നുള്ളതു നിർബന്ധമായിരുന്നു.

ഭിക്ഷാപാത്രം, അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമുള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ, തലമുണ്ഡനം �ചയ്യാനുള്ള

കത്തി എന്നിവയല്ലാ�ത മ�റ്റാരു സ്വകാര്യസ്വത്തും ൈകവശം �വയ്ക്കാൻ അയാൾ

ക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കർശനങ്ങളായഇത്തരം �പരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾവിട്ടുവീഴ്ച

24 Majjhima Nikaya, Assalayana Sutta.
25 Dhammapada, Brahmanavada, 14.
26 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I.
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കൂടാ�ത പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കു മാത്ര�മ സംഘത്തി�ലഅംഗത്വം നിലനിർ

ത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.

സന്ന്യാസിമാരാവാനിഷ്ട�പ്പടാത്ത ബുദ്ധമതാനുയായികൾ അനുഷ്ഠി�ക്കണ്ട

നിയമങ്ങൾക്ക് ഇത്രത�ന്നകാഠിന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലുംസാന്മാർഗികമായ

ഒരു ജീവിതക്രമം അവർക്കും ആവശ്യമായിരുന്നു. �കാല്ലരുത്, ദാനം �ചയ്തത് തി

രിച്ചു വാങ്ങരുത്, ൈലംഗികവിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി നശിക്കരുത്, നുണപറയരുത്,

മനസ്സി�ന മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾഉപ�യാഗിക്കരുത്—പഞ്ചശീ

ലങ്ങൾഎന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്നഈനിയമങ്ങൾപാലിക്കണ�മന്നാണ്ബുദ്ധൻ

അവ�രാടാവശ്യ�പ്പട്ടത്.

എന്നാൽ, കാലക്രമത്തിൽഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അയവുവന്നു. സന്ന്യാസ ജീ

വിതത്തി�ന്റഎളിമസ്വഭാവവും ഭിക്ഷുക്കളു�ട ത്യാഗ�ബാധവുംഅപ്രത്യക്ഷമാവാൻ

തുടങ്ങി. പറയത്തക്ക കായികാദ്ധ്വാന�മാ �ക്ലശങ്ങ�ളാ ഒന്നും കൂടാ�ത ആർഭാട

പൂർവമായി ജീവിതം നയിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സംഘത്തി�ന്റ വാതിൽ തുറ

ന്നു �കാടുക്ക�പ്പട്ടു. ഇത് ക്രമത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ അധഃപതനത്തിനു വഴി�ത

ളിച്ചു.

11 ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ചരിത്രപ്രാധാന്യം

ആദ്യകാല�ത്ത രാജാക്കന്മാർ ബ്രാഹ്മണപൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ ആരാധകന്മാരാ

യിരുന്നു. ഇ�പ്പാളവർ ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായി ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ

രക്ഷാകർത്താക്കളായി മാറി. ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്തുത�ന്ന �കാസലത്തി�ല പ്ര

�സനജിത്തും മഗധയി�ല ബിംബിസാരനും പുതിയ മതവുമായി ഇണങ്ങി�ച്ചരാൻ

ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ൈവശ്യന്മാർ തങ്ങളു�ട ലാഭത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗംസംഘത്തിനു

ദാനം �ചയ്യാൻ തയ്യാറായി. അങ്ങ�ന ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ സ്വാധീനവും പ്രചാരവും

വർദ്ധിച്ചു. ക്രി. മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അ�ശാകചക്രവർത്തി ബുദ്ധമത�ത്ത രാ

ഷ്ട്രത്തി�ന്റ മതമായി അംഗീകരിച്ചു. ഗവ�ണ്മന്റി�ന്റ വരവിനങ്ങളു�ട ഒരു ഭാഗം

ഭിക്ഷുക്കളു�ട സംഘ�ച്ചലവുകൾക്കു�വണ്ടി നീക്കി�വച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ബുദ്ധമ

തത്തി�ന്റഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരകനായി മാറി.

രാജാക്കന്മാരും ൈവശ്യന്മാരും ബുദ്ധമത�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും ധാരാ

ളംപണം �ചലവിട്ട് ഭിക്ഷുക്കളു�ടസംഘങ്ങ�ളനിലനിർത്താനും മുതിർന്നത്അതി

�ന്റ ദാർശനികമായആത്മീയവശത്താൽആകൃഷ്ടരായതു �കാണ്ടായിരുന്നില്ല. പു

തിയ മതത്തി�ന്റസഹായ�ത്താ�ട ധനാഢ്യരായബ്രാഹ്മണർ�ക്കതിരായി തങ്ങ

ളു�ട നില ശക്തി�പ്പടുത്താനും ജനങ്ങളു�ട പിന്തുണ �നടാനും കഴിയു�മന്ന്അവർ

കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അപരിഗ്രഹം. അനാസക്തി, അഹിംസ, വിഷയസുഖങ്ങ

ളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കൽ, എന്നിങ്ങ�നയുള്ളബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങളു�ടവർഗ്ഗ�ബാധത്തി�ന്റവളർച്ച�യതടയാനുംഅങ്ങ�നഅവ

�രകീഴ്�പ്പടുത്തി�വച്ചു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ടസ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങ�ളകാത്തുരക്ഷി

ക്കാനും സാധിക്കു�മന്ന് അവർ വിചാരിച്ചുണ്ടാവാം. രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ എഴു

തുകയുണ്ടായി:

“ബൗദ്ധദർശനത്തി�ല പ്രതീത്യസമുൽപാദം (ഒന്നു മ�റ്റാന്നി�നആശ്രയിച്ച് ഉത്ഭ

വിക്കുന്നു എന്ന വാദം), ക്ഷണികവാദം എന്നീ തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി

വിപ്ലവപരമാണ്. മനുഷ്യനും സമൂഹവും �ലാകവും എല്ലാം നിമിഷം പ്രതി മാറി

�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അതു പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതു�കാണ്ട് കഴിഞ്ഞു�പായ കാല
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�ത്തപ്പറ്റി �വറു�തയിരുന്നു ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമി�ല്ലന്ന് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു�വ

ണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനും അത് ആഹ്വാനം �ചയ്തു… ഇപ്രകാരം ഒരു വശത്ത് ബുദ്ധ�ന്റ

പ്രതീത്യസമുൽപാദം ധനികവർഗ്ഗക്കാ�ര ഭയചകിതരാക്കി എങ്കിൽ മറുവശത്ത്

കർമ്മ�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രതിസന്ധി�യപ്പറ്റിയുമുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആശയങ്ങൾ

അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകി. ഇക്കാരണം�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് രാജാക്കന്മാരും

ചക്രവർത്തിമാരും കു�ബരന്മാരും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ �കാടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്ന

ത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് സി�ലാൺ, ജപ്പാൻ, ൈചന, തിബത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളി�ല

രാജാക്കന്മാർബുദ്ധധർമ്മംപ്രചരിപ്പിക്കാൻ മുൻൈക�യടുത്തുപ്രവർത്തിച്ചു. ബുദ്ധ

�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങൾസാമൂഹ്യവിപ്ലവ�ത്ത ഉ�ദ്ദശിച്ചു �കാണ്ടുള്ളവയ�ല്ലന്നും നിലവി

ലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന�യ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവ മാത്രമാ�ണന്നും

അവർക്ക് നല്ല�പാ�ല അറിയാമായിരുന്നു. വർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും രാജ്യങ്ങളു�ടയും

അതിർത്തിക�ള അതിലംഘിച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങ�ളയാ�ക ആകർഷിച്ച ബുദ്ധ

ചിന്തകൾ പ്രത്യക്ഷമായും പ�രാക്ഷമായും രാജ്യവിസ്തൃതിക്കു സഹായം നൽകി.

സമൂഹത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികഘടനയിൽ യാ�താരു നീക്കു�പാക്കും വരുത്താ�ത

ത�ന്ന ബുദ്ധൻ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല ഉച്ചനീചത്വങ്ങ�ള നീക്കം �ചയ്യാനാഗ്രഹി

ച്ചു. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന പല യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വിഷമതകൾക്കും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പദ്ധതിയിൽസ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും താണവർഗ്ഗക്കാർ ബുദ്ധ�ന്റ

ഉപ�ദശങ്ങൾസ്വീകരിച്ചു. വർഗ്ഗവീക്ഷണഗതിയിലൂ�ട പരി�ശാധിച്ചാൽബുദ്ധമതം

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ മൗലികമായ സ്വാർത്ഥം അകറ്റിക്കളയാ�ത ത�ന്ന

ന്യായത്തി�ന്റ പക്ഷപാതിയാവാൻശ്രമിച്ചു”.

രാജ്യവിസ്തൃതിയിലൂ�ടയും വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധിയിലൂ�ടയുമുള്ള സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്ക്

ബ്രാഹ്മണരും തടസ്സമായിത്തീർന്ന�പ്പാഴാണ് ബുദ്ധമതം ആവിർഭവിച്ചത്. അതു

�കാണ്ട് ബുദ്ധമതം ബ്രാഹ്മണമത�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് പു�രാഗമനപരമായ ഒരു

പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യവിക

സനത്തി�ന്റയും വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധിയു�ടയും അടിസ്ഥാനം ശൂദ്രന്മാർ, അടിമകൾ,

ൈക�വലക്കാർ തുടങ്ങിയ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളു�ട കായികാദ്ധ്വാനമായിരുന്നു.

ഈഅടിസ്ഥാനം ബുദ്ധമതത്തി�ലാരിടത്തും �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പടുന്നില്ല. വർണ്ണവ്യ

വസ്ഥയ്ക്കുള്ളി�ല വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളു�ട ബലാബലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കായി

കാദ്ധ്വാനത്തി�ലർ�പ്പട്ട സാധാരണക്കാ�രാടുള്ള സമീപനം കൂടുതൽ മാനുഷിക

മാക്കാനുമാണ് ബുദ്ധമതം സഹായിച്ചത്. അ�ശാകചക്രവർത്തിയു�ട കീഴിലുള്ള

മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ ദാനം, ധർമ്മം, ദയ,അഹിംസ,സമാധാനം മുതലായആശ

യങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച പ്രചാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അടിമക�ളാടും ഭൃത്യ�രാടും കരു

ണ�യാ�ട �പരുമാറണ�മന്ന കാര്യത്തിൽ അ�ശാകനുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്കർഷ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

അ�ശാകൻ മരിച്ച�താടുകൂടി ബ്രാഹ്മണമതത്തിന് വീണ്ടും തല�പാക്കാൻ

അവസരം ലഭിച്ചു. പുഷ്യമിത്ര�ന്റ ഭരണകാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തി�നതിരായി പല

ആക്രമണങ്ങളുമുണ്ടായി. കനിഷ്ക�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും സ്ഥിതി �മച്ച�പ്പട്ടു

എന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാ�ഴക്കും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ തത്വങ്ങളിലും പ്ര

�യാഗത്തിലും അതിപ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ബുദ്ധൻ ത�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പൂർണ്ണമായ ഒരു ദർശനമാക്കി വളർത്തുകയു

ണ്ടായില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിൽ നിന്ന് �നരിട്ടുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രവും നമുക്കുലഭിച്ചിട്ടി�ല്ല

27 രാഹുൽസാംകൃത്യായൻഃ ദർശൻ ദിഗ്ദർശൻ.
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ന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾഎന്ന �പരിൽഇന്നറിയ�പ്പടുന്നത്

ബുദ്ധ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും സംഭാഷണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പ്രഭാഷണങ്ങ�ളപ്പറ്റി

യും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാർ നൽകിയ വിവരങ്ങളാണ്.

ബുദ്ധ�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ അഭി

പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും മത്സരങ്ങളും തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘ബുദ്ധൻ ശരണം

ഗച്ഛാമി’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന ബു�ദ്ധാപ�ദശങ്ങ�ള വ്യത്യസ്ത

രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവ്യത്യസ്തസംഘങ്ങൾനിലവിൽ വന്നു. ബൗദ്ധദർശനം

വ്യത്യസ്തശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു. ഈ മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പരി�ശാധി

ക്കാം.
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ബൗദ്ധദർശനത്തിനുപ്ര�ചാദനം നൽകിയഅ�തസാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യസാഹ

ചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുംഅ�ത മാനസികസംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്ൈജനദർശ

നവും ആവിർഭവിച്ചത്. ബൗദ്ധധർമ്മ�മന്ന �പാ�ല ത�ന്ന ൈജനധർമ്മവും �വ

ദങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യയും പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും

ജന്തുബലി, ബ്രാഹ്മണദക്ഷിണ തുടങ്ങിയ മതചടങ്ങുക�ളയും എതിർത്തു�കാണ്ടാ

ണ് വളർന്നുവന്നത്.

ഗൗതമബുദ്ധ�ന്റ സമകാലികനായിരുന്ന മഹാവീരനാണ് ൈജനധർമ്മത്തി

�ന്റ സ്ഥാപകൻ. എന്നാൽ, ൈജനമതവിശ്വാസികൾ മഹാവീര�ന കാണുന്നത്

ജിനന്മാരായ തീർത്ഥങ്കരന്മാരു�ട ഒരു നീണ്ട പരമ്പരയി�ല അവസാന�ത്ത പ്ര

വാചകനായിട്ടാണ്. ജിനൻ എന്നു�വച്ചാൽ, കീഴടക്കിയവൻ അ�ല്ലങ്കിൽ വിജയി

ച്ചവൻ എന്നാണർത്ഥം. കാമ�ക്രാധ�ലാഭ�മാഹമദമാത്സര്യാദിക�ള കീഴടക്കി

�ക്കാണ്ട് ലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വയം വിമുക്തി �നടിയ മഹാത്മാക്കളാ

യിരുന്നുവ�ത്ര തീർത്ഥങ്കരന്മാർ. ഈശ്വരസങ്കൽപ്പത്തി�ന്റ സഹായം കൂടാ�ത

ത�ന്ന പ്രപഞ്ച�മന്ന വിഷമപ്രശ്നത്തി�ന്റ കുരുക്കഴിക്കാ�മന്നും ഏതു വ്യക്തിക്കും

സ്വപ്രയത്നത്തിലൂ�ട പരമജ്ഞാനവും പരമാനന്ദവും �നടി പരിപൂർണ്ണത പ്രാപി

ക്കാ�മന്നും പഠിപ്പിച്ച തീർത്ഥങ്കരന്മാ�രആചാര്യന്മാരായി ആരാധിക്കണ�മന്നത്

ൈജനമതവിശ്വാസത്തി�ന്റ ഒരവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ഒന്നാമ�ത്ത തീർത്ഥങ്കരൻ

ഋഷഭ�ദവനും മഹാവീര�ന്റ �താട്ടടുത്ത മുൻഗാമിയായ ഇരുപത്തിമൂന്നാമ�ത്ത

തീർത്ഥങ്കരൻ പാർശ്വനാഥനുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നത്. തീർ

ത്ഥങ്കരന്മാരു�ട ജീവിതകഥക�ളക്കുറിച്ചും അത്ഭുത കൃത്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുമുള്ള ൈജ

നസാഹിത്യങ്ങളി�ല വിവരണങ്ങൾ മിക്കതും തലമുറ തലമുറയായി പ്രചരിച്ചു�പാ

ന്നഐതിഹ്യങ്ങളായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, ഇരുപത്തിമൂന്നാമ�ത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ

പാർശ്വനാഥൻ ക്രി. മു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ ജീവിച്ചിരുന്ന

ഒരു ചരിത്രപുരുഷനാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കഭിപ്രായമുണ്ട്. പാർശ്വനാഥ�ന്റ

ശിഷ്യന്മാരുംഅനുയായികളും നിർഗ്രന്ഥന്മാർഅ�ല്ലങ്കിൽ നിഗന്ധന്മാർഎന്ന �പ

രിലാണ് അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത്. ക്രി. മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർക്ക് സാധാരണ

ക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, വി�ശഷിച്ചും അനാര്യജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ,

ധാരാളം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. അവരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും വിശ്വാസങ്ങ�ള
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യും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുകയും പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തു�കാണ്ടാണ് മഹാവീരൻൈജനദർശനത്തി�ന്റഅടിത്തറയിട്ടത്.

ക്രി. മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വജ്ജിയു�ട തലസ്ഥാനമായ ൈവശാലീനഗരി

യിൽ (ഇന്ന�ത്ത ബീഹാറി�ല മുസഫർ ജില്ലയിൽ) ഭൂജാതനായ മഹാവീര�ന്റ

ബാല്യകാല�ത്തപ്പറ്റിയും യൗവന�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഒ�ട്ട�റ കഥകൾ ൈജനസാ

ഹിത്യ കൃതികളിൽ കാണാം. സിദ്ധാർഥഗൗതമ�ന�പ്പാ�ല ത�ന്ന അ�ദ്ദഹവും

രാജകീയങ്ങളായ സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും ആറാടി�ക്കാണ്ടാണ്

വളർന്നത്. ഇരുപ�ത്തട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ അനിർവചനീയമായ ഒരു ആത്മീ

യാസ്വാസ്ഥ്യം അ�ദ്ദഹ�ത്ത പിടികൂടി. ദുഃഖവും ദുരിതവും നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകളിൽ

അസംതൃപ്തനായിത്തീർന്നഅ�ദ്ദഹംഐഹികസുഖങ്ങ�ളല്ലാം വലി�ച്ചറിഞ്ഞ് പര

മസത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ �വണ്ടി പ�ലടത്തും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. പന്ത്രണ്ടു�കാല്ലം

നീണ്ടുനിന്നകഠിനങ്ങളായത�പാവൃത്തികൾക്കു�ശഷം �പ�ട്ട�ന്നാരുനാൾഅ�ദ്ദ

ഹത്തിനുജ്ഞാ�നാദയമുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹം തീർത്ഥങ്കരനായിഅംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങൾ �കൾക്കാനുംശിഷ്യത്വംസ്വീകരിക്കാനും �വണ്ടിപ്ര

തിഭാശാലികളായ പലരും മു�ന്നാട്ടുവന്നു. അവരു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ത�ന്റ

പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ബാക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ

�ചലവഴിച്ചു. ഇതാണ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവചരിത്രസം�ക്ഷപം.

1 ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ?

ഒരു വശത്ത് ബ്രാഹ്മണപൗ�രാഹിത്യത്തിനും ൈവദിക ചിന്തകന്മാരു�ട ആത്മീ

യവാദത്തിനു�മതിരായും മറുവശത്ത് നിലവിലുള്ള ഭൗതികവാദചിന്തകൾ�ക്കതി

രായും നിരന്തരമായ സമരം നടത്തി�ക്കാണ്ടാണ് മഹാവീര�ന്റആശയങ്ങൾ ഒരു

തത്വശാസ്ത്രമായി രൂപം പ്രാപിച്ചത്. ൈജനന്മാർ ആത്മീയവാദിക�ളയും ഭൗതിക

വാദിക�ളയും ഒരു�പാ�ല ധർമ്മവി�രാധികളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ �മഖലകളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കു

ണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യ�ത്ത മഹാവീരനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരും എതിർ

ത്തു. പ�ക്ഷ, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങ�ള അവർ �ചാദ്യം �ച

യ്യുകയുണ്ടായില്ല. വർണ്ണവിഭജനം അവസാനിപ്പിക്കണ�മന്ന് അവർ ആവശ്യ�പ്പ

ടുകയുണ്ടായില്ല. ൈജനസാഹിത്യകൃതികൾ പരി�ശാധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ജയ�ഘാഷനും വിജയ�ഘാഷനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം

ശ്രദ്ധിക്കുക. ജയ�ഘാഷൻ എന്ന മുനി വിജയ�ഘാഷൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണ�ന്റ

യജ്ഞശാലയിൽ �പായി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നു. �വദം പഠിച്ചവരും യജ്ഞങ്ങൾ

നടത്തുന്നവരുമായ ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്ര�മ ഭിക്ഷയ്ക്ക് അർഹതയുള്ളു�വന്ന് പറ

ഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിച്ച വിജയ�ഘാഷ�നാട് ജയ�ഘാഷൻ പറയുകയാണ്:

എവി�ട ജനിച്ചവനായാലും തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നന്മ �ചയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ

മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. രാഗം, �ദ്വഷം, ഭയം എന്നിവയു�ട �മൽ വിജയം �നടുക

യും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള നിഗ്രഹിക്കുകയും ഒരിക്കലും അസത്യം പറയാതിരിക്കു

കയും എല്ലാ പ്രാണികളു�ടയും ഇഷ്ടം നിറ�വറ്റി�ക്കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നവനാ�രാ

അവനാണ് ശരിയായ ബ്രാഹ്മണൻ. തലമുണ്ഡനം �ചയ്താൽ ശ്രമണനാവില്ല; കാ

ട്ടിൽ വസിച്ചാൽ മുനിയാവില്ല; കുശവസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ താപസനാവില്ല; ഓംകാരം

ജപിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണനുമാവില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ജാതിവി�ശഷം �കാണ്ടല്ല,
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കർമ്മം �കാണ്ടാണ്, മനുഷ്യൻ ബ്രാഹ്മണ�നാ ക്ഷത്രിയ�നാ ൈവശ്യ�നാ ശൂദ്ര

�നാആകുന്നത്.

അർഹന്മാർക്കു മാത്ര�മ ഭിക്ഷ �കാടുക്കാൻപാടുള്ളുഎന്നകാര്യത്തിൽൈജ

നന്മാർക്കു �യാജിപ്പാണുണ്ടായിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, ആരാണ് അർഹന്മാർ? ബ്രാ

ഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരും താപസന്മാ�രന്നു പറഞ്ഞ് കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരും

സന്ന്യാസിക�ളന്നു ഭാവിച്ചു �തണ്ടിത്തിരിയുന്നവരും ഭിക്ഷക്കർഹര�ല്ലന്ന് അവർ

വാദിച്ചു. മഹാവീര�ന്റ ശിഷ്യനായആർദ്രകനും ഒരുൈവദികപു�രാഹിതനും തമ്മി

ലുണ്ടായ തർക്കം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ൈവദികപു�രാഹിതൻ പറഞ്ഞു: വിശുദ്ധരായ രണ്ടായിരം സന്ന്യാസിമാ�ര

ഊട്ടുന്നവർക്കു പുണ്യം കിട്ടും; അവർ ൈദവങ്ങളായിത്തീരും. ഇതാണ് �വദങ്ങൾ

പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ആർദ്രക�ന്റ മറുപടി: രണ്ടായിരം വിശുദ്ധമാർജാരകന്മാ�ര (അതായത് ബ്രാ

ഹ്മണ�ര),ഊട്ടുന്നവൻനരകത്തിൽകഠിനമായ �വദനകളനുഭവിക്കും. വിശക്കുന്ന

ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ അവ�ന വളയും. ദയയു�ട നിയമം ലംഘിക്കുകയും �കാലപാതക

ത്തിനു സമ്മതം നൽകുന്ന നിയമ�ത്ത പുകഴ്ത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരാൾ — അയാൾ

രാജാവാ�ണന്നു ത�ന്നയിരിക്ക�ട്ട — തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ഒ�രാറ്റ ആ�ള�യങ്കി

ലുംഊട്ടിയാൽ �ദവന്മാരു�ട അടു�ത്തക്കല്ല, ഇരുട്ടി�ലക്കാണ് �പാവുക.

സമ്യക്ദർശനം, സമ്യക്ജ്ഞാനം, സമ്യക്ചരിതം — ഇവയാണ് ൈജനധർ

മ്മത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ. ഇവ ത�ന്നയാണ് പരിപൂർണ്ണത, അ�ല്ല

ങ്കിൽ �മാക്ഷം, �നടാനുള്ള മാർഗ്ഗവും. ത്രിരത്നങ്ങൾ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്ന ഈ

അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സർവജ്ഞന്മാരിൽ നിന്നു

ലഭിക്കുന്നജ്ഞാനമാണ് ശരിയായജ്ഞാനം. അതു�കാണ്ട് ശരിയായജ്ഞാന

ത്തിന് തീർത്ഥങ്കരന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടി�യ കഴിയൂ. സൽക്കർമ്മവും സൽ

സ്വഭാവവുമാണ് സമ്യക്ചരിതം. സൽക്കർമ്മത്തിലധിഷ്ഠിതമല്ലാത്തജ്ഞാനം നി

ഷ്ഫലമാണ്. അതു�പാ�ലജ്ഞാനത്തിലധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത കർമ്മം അന്ധവുമാണ്.

തിന്മ �ചയ്യാതിരിക്കലും നന്മ �ചയ്യലും സൽക്കർമ്മത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു. കാമ�ക്രാധ

�ലാഭ�മാഹ മദമാത്സര്യങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്കാനും കീഴടക്കാനും പറ്റിയ ആത്മീയശി

ക്ഷണങ്ങളും മഹാവ്രതങ്ങളും സമ്യക്കായ ജീവിതചര്യയു�ട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത

ഘടകങ്ങളാണ്. ശാന്തി�കാണ്ട് �ക്രാധ�ത്തയുംവിനയം�കാണ്ട്അഹംഭാവ�ത്ത

യും സംതൃപ്തി�കാണ്ട് �ലാഭ�ത്തയും കീഴടക്കണ�മന്ന് മഹാവീരൻ ഉപ�ദശിക്കു

ന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ �കാ�ണ്ടാ യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ �കാ�ണ്ടാ ആത്മസാക്ഷാൽ

ക്കാരം �നടാൻ കഴിയില്ല. ആത്മസംയമനമാണ് അതിനുള്ളവഴി. ഇന്ദ്രിയനിഗ്ര

ഹമാണ് യഥാർത്ഥമായ യജ്ഞം എന്നാണ് മഹാവീര�ന്റ ശിഷ്യനായ ഹരി�ക

ശൻപറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തിലൂ�ടയുള്ളആത്മസംയമനത്തിന് പഞ്ചമഹാ

വ്രതങ്ങൾകൂടി�യ കഴിയൂ. മഹാവീര�ന്റ മുൻഗാമിയായ പാർശ്വനാഥൻഅഹിംസ,

സത്യം, അ�സ്തയം, അപരിഗ്രഹം എന്നിങ്ങ�ന നാലു വ്രതങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാത്ര�മ പ്ര

തിപാദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മഹാവീരൻ ബ്രഹ്മചര്യ�മന്ന അഞ്ചാമ�താരു വ്രതം കൂടി സ്വീ

കരിച്ചു. പഞ്ചമഹാവ്രതങ്ങളിൽ അഹിംസയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. മനു

ഷ്യ�ന�യന്നല്ല, യാ�താരു പ്രാണി�യയും ഹിംസിക്കരുത്. �കാല, അടി മുതലാ

യവ മാത്രമല്ല, നിന്ദിക്കൽ, അപമാനിക്കൽ, �വദനിപ്പിക്കൽ മുതലായവയും ഹിം

1 Uttaradhyayana Sutra, 25–28; 29–31.
2 Sutra Kritanga II in Jaina Sutras, Jacobi’s translation



136 അദ്ധ്യായം 10. ൈജനദർശനം

സയിലുൾ�പ്പടുന്നു. ഇരിക്കു�മ്പാളും നടക്കു�മ്പാളും ഭക്ഷണം കഴിക്കു�മ്പാളും എന്തു

�ചയ്യു�മ്പാളും യാ�താരു പ്രാണിക്കും യാ�താരു തരത്തിലുമുള്ള �വദനയും ഉണ്ടാ

വാ�ത കഴിക്കാൻ പ്ര�ത്യകം മനസ്സിരുത്തണ�മന്ന് ൈജനന്മാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

2 ആത്മാവി�ന്റ ശാശ്വതത്വം

ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള ൈജനന്മാരു�ട സങ്കൽപ്പം ബൗദ്ധന്മാരു�ടതിൽ നിന്നും

വ്യത്യസ്തമാണ്. മഹാവീരൻ ബുദ്ധ�ന�പ്പാ�ല ഒരു അനാത്മവാദിയായിരുന്നില്ല.

ആത്മാവി�ന്റനിത്യതയിലുംഅനശ്വരതയിലുംഅ�ദ്ദഹത്തിനുവിശ്വാസമുണ്ടായിരു

ന്നു. എന്നാൽ, �വദാന്തിക�ള�പ്പാ�ല ഏകവും �കവലവും സർവാന്തര്യാമിയുമായ

ഒരാത്മാവി�നയല്ല അ�ദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിച്ചത്. ഓ�രാ ജീവിക്കും ഓ�രാ ആത്മാവു

ണ്ട്. ജീവൻ ത�ന്നയാണ് ആത്മാവ്. �ലാകത്തിൽ എത്ര ജീവികളു�ണ്ടാ അത്ര

ആത്മാക്കളുമുണ്ട്. അജയ്യവും അനശ്വരവും ശാശ്വതവും മഹത്തരവുമായ ഒരാത്മാ

വു�ണ്ടന്നും സർവചരാചരങ്ങൾക്കും �പാതുവിലുള്ള ഏകമായ ഒരാത്മാവാണ�ത

ന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു �വദാന്തിയു�ട വാദങ്ങ�ള ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് മഹാവീര�ന്റ

ശിഷ്യനായആർദ്രകൻ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു:

“എല്ലാജീവജാലങ്ങൾക്കും�പാതുവായി ഒരാത്മാ�വഉള്ളു�വങ്കിൽഅവ�യ�വറി

ട്ടറിയാൻകഴിയില്ല;അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായഅനുഭവങ്ങളുണ്ടാവില്ല;ബ്രാഹ്മണരും

ക്ഷത്രിയരും ൈവശ്യരും ശൂദ്രരും പുഴുക്കളും പക്ഷികളും പാമ്പുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാവി

ല്ല. എല്ലാം മനുഷ്യരും ൈദവങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും”.

എല്ലാറ്റിനും �വ�റ �വ�റആത്മാവുണ്ട്. പ�ക്ഷ, എല്ലാആത്മാക്കൾക്കും ഒ�ര വലു

പ്പമല്ല. ആനയു�ടശരീരത്തിൽആന�യാളംവലുപ്പമുള്ളആത്മാവും ഉറുമ്പി�ന്റശരീ

രത്തിൽ ഉറുമ്പി�നാളം മാത്രം വലുപ്പമുള്ളആത്മാവുമാണുള്ളത്.

ഇങ്ങ�ന ബൗദ്ധന്മാർ ശാശ്വതമായ ആത്മാവ് എന്ന സങ്കൽപ്പ�ത്ത നി�ഷ

ധിച്ച�പ്പാൾ ൈജനന്മാർ ആത്മാവി�ന്റ നിത്യതയിൽ വിശ്വസിച്ചു. നിർവാണം

ആത്മാവി�ന നി�ഷധിക്കലല്ല, തീർത്ഥങ്കരന്മാരു�ട പദവിയിൽ എത്തി�ച്ചരലാ

ണ്. എന്നാൽ ഈശ്വര�ന നി�ഷധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ൈജനന്മാർ ബൗദ്ധ

ന്മാ�രാടു �യാജിച്ചു. സർവജ്ഞന്മാരായ തീർത്ഥങ്കരന്മാരു�ട സർ�വാന്നതമായ

പദവിക്കപ്പുറത്ത് യാ�താരു ൈദവവുമില്ല. രാഗ�ദ്വഷ�ലാഭ�മാഹാദികളിൽ നി

ന്ന് വിമുക്തരായി ആത്മീയവികാസത്തി�ന്റ ആ സർ�വാന്നത പദവിയി�ലത്തി

�ച്ചരലാണ് മനുഷ്യ�ന്റ ലക്ഷ്യം. കർമ്മശക്തി �കാണ്ട് സ്വപ്രയത്നത്തിലൂ�ട ആ

പദവിയി�ലത്തി�ച്ചരാൻ കഴിയും. ൈജനന്മാർഈശ്വ�രച്ഛയു�ടസ്ഥാനത്ത് സാ

ന്മാർഗ്ഗിക ജീവിതത്തി�ന്റസ്വതന്ത്രമായ കർമ്മശക്തി�യ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

3 ഭൗതികവാദത്തി�ന്റസ്വാധീനം

ഈശ്വര�ന നി�ഷധിച്ചു�വങ്കിലും ൈജനന്മാർ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളായിരു

ന്നില്ലഎന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്നുവ്യക്തമാവും. സൂത്രകൃതാംഗത്തിൽ മാത്ര

മല്ല, മറ്റു ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭൗതികവാദിക�ളയും അവരു�ട ആശയങ്ങ�ളയും

3 Sutra Kritanga II in Jaina Sutras, Jacobi’s translation.
4 Tattvartha Sutra, 5, 16.
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എതിർക്കുന്നഅ�നകം ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ൈജനന്മാർ തി

കഞ്ഞആത്മീയവാദികളായിരുന്നുഎന്നല്ല. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതികവാദചി

ന്തകളു�ട സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാവാൻ അവർക്കുസാധിച്ചില്ല.

ജാ�ക്കാബി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, “ഒരു വശത്ത് ഈ ഭൗതികവാദിക

ളു�ട ആശയങ്ങളും മറുവശത്ത് ബൗദ്ധ�ന്റയും ൈജന�ന്റയും ആശയങ്ങളും ചില

ആശയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികവാദിക�ളാടു കടപ്പാടു�ണ്ടന്നും ബാക്കിയുള്ളവ ഭൗതി

കവാദികളുമായി ഇടവിടാ�ത നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളു�ട സ്വാധീനത്തിൽ

രൂപം �കാണ്ടവയാ�ണന്നും കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്”.

ഉദാഹരണത്തിന്,ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കല്പംത�ന്നഎടുക്കാം. ൈജന

ന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ആത്മാവ് ശാശ്വതമാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. പ�ക്ഷ,

അത് ശരീരവുമായി — ഭൗതികപദാർത്ഥവുമായി — ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു

�കാണ്ട് ജീവ�ന അ�ല്ലങ്കിൽ ആത്മാവി�ന മനസ്സിലാക്കണ�മങ്കിൽ അതി�ന

അജീവപദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് പരി�ശാധിക്കണം. അതു

�പാ�ല ത�ന്നഅജീവപദാർത്ഥങ്ങ�ളആത്മാവുമായി, അ�ല്ലങ്കിൽ ജീവനുമായി,

ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടുകാണണം.

4 പ്രപഞ്ചഘടന

ഇങ്ങ�നൈജനദാർശനികന്മാർപ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ജീവങ്ങ�ളന്നുംഅജീ

വങ്ങ�ളന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവയു�ട പരസ്പരബന്ധ�ത്ത

അംഗീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ജീവങ്ങളും അജീവങ്ങളും രണ്ടും ശാശ്വതമായി നി

ലനിൽക്കുന്നവയാണ്. അവ ആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. ൈജനന്മാർ അജീ

വങ്ങ�ളന്നു വിളിക്കുന്നത് അചരങ്ങളായ ഭൗതികവസ്തുക്ക�ള മാത്രമല്ല. പുദ്ഗലം

(അതായത് ഭൗതികപദാർത്ഥം), സ്ഥലം, കാലം, ധർമ്മം (ചലനം), അധർമ്മം

(നിശ്ചലത) ഇങ്ങ�ന അഞ്ചുതരം അജീവങ്ങളുണ്ട്. അജീവങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു

�കാണ്ടാണ് ജീവ�ന്റനിലനിൽപ്പ്. ജീവൻത�ന്നയാണ്ആത്മാവ്. �ചതനയാണ്

അതി�ന്റ സത്ത. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂ�ടയും �ബാധമനസ്സിലൂ�ടയുമാണ് അതു

പ്രകടമാകുന്നത്. “യാ�താന്ന് വിവിധ വസ്തുക്ക�ള ദർശിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു�വാ, യാ�താന്ന് സ്വന്തം നന്മതിന്മകളു�ട ഫലമനുഭവിക്കുന്നു�വാ

അതാണ് ജീവൻ”. �ചതന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഒരു�പാ�ലയല്ല. ചിലതിൽ

കൂടുതലും ചിലതിൽ കുറവുമാണ്.

ഏറ്റവും താണപടിയിലുള്ള �ചതന പുദ്ഗലത്തിലാണ്. അതായത്, ഭൗതിക

പദാർത്ഥത്തിൽ. പുദ്ഗലം അനാദിയും അനന്തവുമാണ്. അത് ആരാലും സൃഷ്ടിക്ക

�പ്പട്ടതല്ല. അതിന് നിറം, ശബ്ദം മുതലായ സ്വഭാവങ്ങളും വ്യാപ്തവുമുണ്ട്. പുദ്ഗല

ത്തി�ന്റ ഏറ്റവും �ചറിയ ഘടകത്തിന് പരമാണു എന്നു പറയുന്നു. പരമാണുവിന്

ഭാരവും അതി�വഗം ചലിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ജാ�ക്കാബി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“പരമാണുവിന് അതി�ന്റതായ ചലനശക്തിയുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഒരറ്റം മുതൽ

മ�റ്റയറ്റംവ�ര ഒരുനിമിഷം �കാണ്ട്സഞ്ചരിക്കുവാൻസാധിക്കുന്നത്ര�വഗ�മറിയ

ചലനമായിത്തീരാം അത്”.

5 Jacobi: Jaina Sutras, Introduction.
6 Ibid.
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പരമാണുക്കൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അവ പരസ്പരം കൂടി�ച്ചരു

ന്നു. ര�ണ്ടാ അതിലധിക�മാ പരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്ന് സംഘാതങ്ങൾ അ�ല്ല

ങ്കിൽ സ്കന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പരമാണുക്കളാണ് പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം

എന്നീ ചതുർഭൂതങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ. പരമാണുക്കളു�ട സ്കന്ധങ്ങൾ

ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ട രൂപത്തിലാണ്സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭൗതികവസ്തു

ക്കളും, എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും, പരമാണുക്കളടങ്ങിയ പുദ്ഗലത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവ

യാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശ്വാസവും ഉൾ�പ്പ�ട പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

എല്ലാപ്രതിഭാസങ്ങളും �ലാകത്തി�ലഎല്ലാ ചരാചരങ്ങളും പരമാണുക്കളു�ടസം

�യാഗങ്ങളാണ്.

ൈജനന്മാരു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽപരമാണുവിനു�പാലും �ചതനയുണ്ട്. അതു

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാ�ത ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുകയാ�ണന്നുമാത്രം. ജീവ�ന്റ ലക്ഷണം പ്രകട

മാക്കാൻ കഴിയാത്ത ൈജവരൂപങ്ങൾക്ക് സ്ഥാവരങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ നിശ്ചലജീ

വങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നു. ചതുർഭൂതങ്ങളാണ് അവയു�ട ശരീരങ്ങൾ. പക്ഷിമൃഗാദി

കൾക്കും മനുഷ്യർക്കു�മന്ന�പാ�ലത�ന്നപൃഥ്വീകായികങ്ങളുംഅപ്കായികങ്ങളും

വായു കായികങ്ങളുമായ ജീവങ്ങൾക്കും വളർച്ച, ക്ഷയം മുതലായവയുണ്ട്. അതു

�കാണ്ട് അവ ജീവനുള്ളവയായി കരുത�പ്പടുന്നു. പ്രാകൃതജനങ്ങളു�ട സർവാത്മ

വാദത്തിലാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ ഉറവിടമാരാ�യണ്ടത് എന്ന് ജാ�ക്കാബി

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. സ്ഥാവരങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന ഏ�കന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. സ്പർശ�ന

ന്ദ്രിയം മാത്ര�മഅവയ്ക്കുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഉയർന്നനിലയിലുള്ളൈജവരൂപങ്ങൾക്ക്ത്ര

സങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നു. അവ നിശ്ചലങ്ങളല്ല, ത്രസിക്കുന്നവയാണ്. അവയ്ക്ക് ഒന്നി

ലധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. സ്പർശം, രസനം എന്നീ രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ (ഉദാ: കൃ

മികൾ), സ്പർശം, രസനം, ഘ്രാണം എന്നീ മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ (ഉദാ: ഉറുമ്പ് ),

സ്പർശം, രസനം, ഘ്രാണം, ദർശനം എന്നീ നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ (ഉദാ: �തനീ

ച്ച), സ്പർശം, രസനം,ഘ്രാണം, ദർശനം, ശ്രവണംഎന്നിങ്ങ�നഅഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങ

ളുള്ളവ (ഉദാ: ഇഴജന്തുക്കളും താണനിലയിലുള്ള മൃഗങ്ങളും), പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു

പുറ�മ മനസ്സ് എന്നആറാമ�താരിന്ദ്രിയം കൂടിയുള്ള മനുഷ്യൻ—എല്ലാം ത്രസങ്ങ

ളാണ്.

പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണദർശനം തുടങ്ങിയ പരിപൂർണ്ണതകളാണ് ജീവ�ന്റ,

അ�ല്ലങ്കിൽ ആത്മാവി�ന്റ, ൈനസർഗ്ഗിക ഗുണങ്ങൾ, എന്നാൽ, കർമ്മം ഈ

ൈനസർഗ്ഗിക ഗുണങ്ങ�ള മറയ്ക്കുകയും ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കാമ�മാഹ

മദമാത്സര്യാദികളിൽ നിന്ന് �മാചനം �നടുകയും സമ്യക്ചരിതത്തി�ന്റ നിയമ

ങ്ങളനുസരിച്ചു�കാണ്ട് ഉൽക്കൃഷ്ടജീവിതം നയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നവന് കർമ്മ�ത്ത

തഞ്ഞുനിർത്താനും അങ്ങ�ന പൂർണ്ണതയി�ലത്താനും കഴിയു�മന്ന് ൈജനന്മാർ

വിശ്വസിച്ചു.

5 അ�നകാന്തവാദം

പുദ്ഗലവും ജീവനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭൗതികവ

സ്തുക്കളും എണ്ണമറ്റ പരമാണുക്കളും എണ്ണമറ്റആത്മാക്കളുമുണ്ട്. എല്ലാം യഥാർത്ഥ

ങ്ങളാണ്. ഓ�രാ പരമാണുവിനും ഓ�രാ ദ്രവ്യത്തിനും ഓ�രാ ആത്മാവിനും വ്യത്യ

7 Tattvartha Sutra, 2-13
8 Jacobi: Sacred Books of the East, X. V. Introduction, P. 33.
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സ്തങ്ങളായഅനവധി സവി�ശഷതകളുണ്ട്. സ്പർശം, രുചി, ഗന്ധം, നിറം എന്നിങ്ങ

�നയുള്ള വിവിധ ഗുണങ്ങ�ളാടു കൂടിയവയാണ് ദ്രവ്യങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽഈ

ഗുണങ്ങ�ളല്ലാം പരമാണുവിനുണ്ട്. ഓ�രാ വസ്തുവിനും അനന്തമായ സ്വഭാവവി�ശ

ഷങ്ങൾ ഉണ്ട് (അനന്തധർമകം വസ്തു; അനന്തധർമാത്മക�മവ തത്വം) എന്നഈ

സിദ്ധാന്തത്തിന് അ�നകാന്തവാദം എന്നുപറയുന്നു. വസ്തുവി�ന്റഎല്ലാ വശങ്ങ�ള

പ്പറ്റിയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻസാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുസാദ്ധ്യമല്ല. അതു

�കാണ്ട് വസ്തുജ്ഞാനം ആ�പക്ഷികമാണ്. ഒരു ദ്രവ്യ�ത്ത, അ�ല്ലങ്കിൽ വസ്തുവി

�ന, അതി�ന്റ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് �വറിട്ടു നിർത്തി�ക്കാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി

യില്ല. ദ്രവ്യവും ഗുണവും അത്രയ്ക്ക് അവിഭാജ്യമാണ്. ഗുണമില്ലാത്ത ദ്രവ്യമില്ല; ദ്രവ്യ

മില്ലാ�ത ഗുണവുമില്ല. ഗുണങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് �വറിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി നി

ലനിൽക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് വാദിച്ച ആത്മീയവാദികൾ ൈജനന്മാരു�ട വിമർശന

ങ്ങൾക്ക് വി�ധയരായി. ഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിൽനി

ന്നുസ്വതന്ത്രമായനിലനിൽപ്പുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ജീവ�ന്റ,അ�ല്ലങ്കിൽ �ചതനയു�ട, ഉപ

കരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്ര�മ അവ�യഅറിയാൻ

കഴിയൂ. ഇന്ദ്രിയവും ദ്രവ്യവുംതമ്മിലുള്ളസമ്പർക്കമില്ലാ�തഇന്ദ്രിയജ്ഞാനംഅസാ

ദ്ധ്യമാണ്. മനസ്സും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ളപരസ്പരപൂരകമായബന്ധ�ത്തൈജനന്മാർ

അംഗീകരിച്ചു.

ദ്രവ്യത്തിന് ഗുണം മാത്രമല്ല, പര്യായം എന്ന മ�റ്റാരു സ്വഭാവവി�ശഷം കൂടി

യുണ്ട്. ‘ഗുണപര്യായദ്രവ്യം’ എന്നാണ് തത്വാർത്ഥസൂത്രം ദ്രവ്യ�ത്തനിർവചിക്കുന്ന

ത്. സ്ഥിരവും ൈനസർഗ്ഗികവുമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്കാണ് ഗുണം എന്നുപറയുന്നത്.

�ന�രമറിച്ച്, പര്യായ�മന്നു�വച്ചാൽ യാദൃച്ഛികങ്ങളും അസ്ഥിരങ്ങളുമായ സ്വഭാവ

ങ്ങളാണ്. ഗുണമാണ് ദ്രവ്യത്തി�ന്റ സത്ത. പര്യായമാക�ട്ട, മാറ്റങ്ങൾക്കു വി�ധയ

മാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മൺപാത്രത്തി�ന്റ ദ്രവ്യമായ മണ്ണ് ഭൗതികപദാർ

ത്ഥ�മന്നനിലയ്ക്ക്സ്ഥായിയാണ്. പ�ക്ഷ,പാത്രത്തി�ന്റആകൃതി, നിറംഎന്നിവയ്ക്ക്

ശാശ്വതത്വമില്ല. അവയ്ക്ക് അസ്ഥിത്വവുംക്ഷയവും നാശവുമുണ്ട്. ആത്മാവി�ന്റ കാര്യ

വും ഇതു ത�ന്നയാണ്. �ചതനയാണ് ആത്മാവി�ന്റസ്ഥായിയായ സത്ത. ദുഃഖം,

സുഖം, �ലാഭം, �മാഹം മുതലായവ യാദൃച്ഛികങ്ങളായ പര്യായങ്ങളാണ്. ഗുണം മാ

റുന്നില്ല; പര്യായം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പര്യായത്തി�ന്റ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി

ട്ടാണ് ദ്രവ്യത്തിനു പരിണാമമുണ്ടാകുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ദ്രവ്യത്തിനു

സ്ഥിരതയുമുണ്ട്, മാറ്റവുമുണ്ട്. സ്ഥിരമായ ഗുണം നിലനിൽ�ക്കത്ത�ന്ന ദ്രവ്യം മാറു

ന്നു. ഗുണാത്മകമായ ദ്രവ്യത്തി�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ ഒരു വസ്തു നിത്യ

വും ശാശ്വതവുമാണ്. �ന�രമറിച്ച്, പര്യായത്തി�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ

അത് യാദൃച്ഛികവും ക്ഷണികവും തന്മൂലം അയഥാർത്ഥവുമാണ്. ഈ നിലപാടിൽ

നിന്നു�കാണ്ടാണ് ൈജനന്മാർ അദ്വിതീയമായ ഏകം, അതായത് ബ്രഹ്മം, മാറ്റമി

ല്ലാ�ത ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നുവാദിച്ച �വദാന്തികളു�ട അഭിപ്രായ

�ത്തയും നിത്യവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായി യാ�താന്നുമില്ല എന്നു വാദിച്ച ബൗദ്ധന്മാ

രു�ടഅഭിപ്രായ�ത്തയും ഖണ്ഡിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത്. നിത്യത�യ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച

�വദാന്തത്തിനും ക്ഷണികത�യ ഊന്നിയ ബൗദ്ധദർശനത്തിനും എതിരായ ഒരു

നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ശാശ്വതത്വവും ക്ഷണികതയും ഒ�ര വസ്തുവിൽ

ഒ�ര സമയത്തു നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നാണ് അവരു�ട പക്ഷം. ദ്രവ്യത്തിന് മാറ്റ

മില്ലാത്ത ഒരു സത്തയുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് അത് നിത്യമാണ്. അ�തസമയത്തുത

�ന്നഅതിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കു വി�ധയമായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളുമുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്
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അതിന് ക്ഷയവും നാശവുമുണ്ട്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഏ�തങ്കിലും ഒരു വസ്തു�വപ്പറ്റി

യുള്ള നമ്മു�ടജ്ഞാനം ഒരു പ്ര�ത്യകപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരു പ്ര�ത്യക വീക്ഷണ

�കാണത്തിൽനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾശരിയും മ�റ്റാരുപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മ�റ്റാരു

വീക്ഷണ�കാണത്തിൽ നിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ �തറ്റും ആയിരിക്കു�മന്നാണ്. അതു

�കാണ്ടാണ് �വദാന്തികളു�ട ഏകാന്തവാദവും ബൗദ്ധന്മാരു�ട ക്ഷണികവാദവും

രണ്ടും ഭാഗികങ്ങളും ഏകപക്ഷീയങ്ങളുമാ�ണന്ന് ൈജനന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

6 സ്യാദ്വാദം

ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ആ�പക്ഷികത�യക്കുറിച്ചുള്ളഈ ൈജനസിദ്ധാന്തത്തിന് സ്യാ

ദ്വാദംഎന്നുപറയുന്നു. ‘സ്യാദ് ’എന്നവാക്കിന് ‘ഒരുപ�ക്ഷ’, ‘ഒരുവിധത്തിൽ’, ‘ഒരു

വീക്ഷണ�കാണത്തിൽ’ എ�ന്നാ�ക്ക അർത്ഥമുണ്ട്. എന്നാൽ സ്യാദ്വാദം സംഭാ

വ്യതാവാദ�മാ അ�ജ്ഞയവാദ�മാ അല്ല. ജ്ഞാനത്തി�ന്റ അ�പക്ഷികത�യയാ

ണത് കുറിക്കുന്നത്. അ�പക്ഷികമായി, അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു പ്ര�ത്യകവീക്ഷണഗതി

യിലൂ�ട �നാക്കു�മ്പാൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സ്യാദ് എന്ന പദം ഉപ�യാഗി

ക്ക�പ്പടുന്നത്. ഒരു പ്ര�ത്യകവീക്ഷണഗതിയിലൂ�ട �നാക്കു�മ്പാൾ ഒരു വസ്തു നില

നിൽക്കുന്നു�വന്നും മ�റ്റാരു വീക്ഷണഗതിയിലൂ�ട �നാക്കു�മ്പാൾഅതു നിലനിൽ

ക്കുന്നി�ല്ലന്നും സ്യാദ്വാദം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, ഏ�തങ്കി

ലും ഒരു വസ്തുവി�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്തപ്പറ്റി ഭാവാത്മകമാ�യാ നി�ഷധാത്മകമാ�യാ

ഒന്നും തീർത്തുപറയാൻ കഴിയില്ല. �കവലമായസ്ഥിരീകരണവും �കവലമായ നി

�ഷധവും രണ്ടും �തറ്റാണ്. ഇതിൽ ൈവരുദ്ധ്യ�മാന്നുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ഉ�ണ്ട

ന്ന് പറയുന്നതും ഇ�ല്ലന്നു പറയുന്നതും ഒരു വീക്ഷണ�കാണത്തിൽ നിന്നു�കാണ്ട

ല്ല. ഒരു വസ്തുവി�ന്റ ഒരു പ്ര�ത്യകവശം ഒരു പ്ര�ത്യകസന്ദർഭത്തിൽ സത്യമായിരി

ക്കാം. മറ്റുചില�പ്പാൾഅതു �തറ്റാ�ണന്നുവരാം. ഇതു �തളിയിക്കാൻ �വണ്ടിൈജ

നന്മാർ ‘ഒരാനയും ആറു കുരുടന്മാരും’ എന്ന കഥ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓ�രാ

കുരുടനും ആനയു�ട ഒരവയവം മാത്രം തപ്പി�നാക്കി. കാൽ തപ്പി�നാക്കിയ കുരു

ടൻ പറഞ്ഞു ആന�യാരു തൂണാ�ണന്ന്. �ചവി�താട്ടു �നാക്കിയവൻ ആന�യ

മുറ�ത്താടടുപമിച്ചു. വാൽപിടിച്ചു �നാക്കിയവൻ ആന �വറു�മാരു ചൂലാ�ണന്നും

വയർ തപ്പി�നാക്കിയവൻ അ�താരു ചുമരാ�ണന്നും പറഞ്ഞു. ഓ�രാ കുരുടനും

�നടിയജ്ഞാനംപരിമിതമായഅർത്ഥത്തിൽശരിയായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,അത് പൂർ

ണ്ണമായജ്ഞാനമായിരുന്നില്ല. ഒരു പ്ര�ത്യകസമയത്ത് ഒരു പ്ര�ത്യക രൂപത്തിൽ

നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തു, രൂപത്തി�ന്റ�യാ സമയത്തി�ന്റ�യാ വ്യത്യാസം കാരണം

ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മൺപാത്ര�മടുക്കാം. പാത്രത്തി�ന്റ

രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന മണ്ണ് ജലരൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. മൺകുടം

മൺകലത്തി�ന്റ രൂപത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അത് ഒരുസ്ഥലത്തു നിലനിൽ

ക്കുന്നു; മ�റ്റാരിടത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായഈ രണ്ടു തരം

പ്രസ്താവങ്ങളും ശരിത�ന്ന. ഒരു വസ്തുവിന് അസ്തിത്വം ഉ�ണ്ട�ന്നാ ഇ�ല്ല�ന്നാ ഉറ

പ്പിച്ചുപറയുവാൻസാദ്ധ്യമല്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉണ്മയുണ്ട്, ഇല്ലായ്മയുണ്ട്. എ�ന്തന്നാൽ,

പ്രപഞ്ചമാ�ക ചലനത്തി�ന്റയും മാറ്റത്തി�ന്റയും പ്രവാഹത്തിൽ �പട്ടു കിടക്കുക

യാണ്. ൈജനരു�ട അസ്തിനാസ്തിവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനമിതാണ്. ഈ തത്വ

മനുസരിച്ചാണ് അവർ മ�റ്റല്ലാ ദർശനങ്ങ�ളയും വിലയിരുത്തിയത്. എല്ലാ ദർശ

നങ്ങളിലും സത്യത്തി�ന്റ അംശങ്ങളുണ്ട്. പ�ക്ഷ, പൂർണ്ണമായ സത്യമില്ല. യാഥാർ

ത്ഥ്യത്തിന്അ�നകം മുഖങ്ങളുണ്ട്. അവവ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിൽപ്രകടമാവുന്നു. അതു
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�കാണ്ട് യാ�താന്നി�നയും പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാ�നാ പൂർണ്ണമായി നി�ഷ

ധിക്കാ�നാ പാടില്ല. എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളയും സ്യാദ് എന്ന വി�ശഷണ�ത്താ

ടുകൂടി മാത്ര�മ അംഗീകരിക്കാവൂ.

സ്യാദ് വാദസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻവ്യത്യസ്തരീതി

കളുണ്ട്. വിധി നിർണ്ണയത്തിനുള്ളഈ വ്യത്യസ്തരീതികൾക്ക് നയങ്ങൾ എന്നുപറ

യുന്നു. ഭഗവതീസൂത്രം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന ൈജനകൃതികളിൽ മൂന്നു നയങ്ങ�ളപ്പറ്റി

മാത്ര�മ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ: (1) ഒരുപ�ക്ഷ ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നു. (2) ഒരു

പ�ക്ഷആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. (3) ഒരുപ�ക്ഷആത്മാവ് അനിർവചനീയമാ

ണ്.

ക്രമത്തിൽനയങ്ങളു�ടഎണ്ണംഏഴായി വർദ്ധിച്ചു. സ്യാദ്വാദസിദ്ധാന്തംഅതു

മുതൽക്ക് സപ്തഭംഗീനയം എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഏഴു നയ

ങ്ങൾ താ�ഴപ്പറയുന്നവയാണ്:

(1) സ്യാദസ്തി: ഒരുപ�ക്ഷ ഉണ്ട്

(2) സ്യാദ് നാസ്തി: ഒരുപ�ക്ഷഇല്ല

(3) സ്യാദസ്തി നാസ്തി: ഒരുപ�ക്ഷ ഉ�ണ്ടന്നുമാവാം, ഇ�ല്ലന്നുമാവാം

(4) സ്യാദവക്തവ്യം: ഒരുപ�ക്ഷപറയാനാവാത്തത്

(5) സ്യാദസ്തി അവക്തവ്യം: ഒരുപ�ക്ഷ ഉള്ളതും പറയാനാവാത്തതും.

(6) സ്യാദ് നാസ്തി അവക്തവ്യം: ഒരുപ�ക്ഷഇല്ലാത്തതും പറയാനാവാത്തതും

(7) സ്യാദസ്തി നാസ്തിഅവക്തവ്യം: ഒരുപ�ക്ഷഉള്ളതുംഇല്ലാത്തതുംപറയാനാവാ

ത്തതും.

ഇതു കൂടുതൽവ്യക്തമാക്കാൻ �വണ്ടി ഒരു മൺകുടം പരി�ശാധിക്കാം. കുടത്തി�ന്റ

സത്ത�യക്കുറിച്ചു �ചാദിച്ചാൽഏഴു തരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ ലഭിക്കും:

കുടം ഉ�ണ്ടാ?

(1) ഒരുവശത്ത് നിന്ന് �നാക്കു�മ്പാൾ ഉണ്ട്.

(2) മ�റ്റാരു വശത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ ഇല്ല. (ഇവി�ട ഉണ്ട്, അവി�ടയില്ല. കു

ടത്തി�ന്റ രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്, കലത്തി�ന്റ രൂപത്തിൽ ഇല്ല),

(3) കുടം ഉണ്ട് എന്നും പറയാം, ഇ�ല്ലന്നും പറയാം.

(4) ഉ�ണ്ട�ന്നാ ഇ�ല്ല�ന്നാ പറയാൻ വയ്യ.

(5) കുടം ഇല്ല; ഇ�ല്ലന്നും പറയാം, അ�തസമയത്തു ത�ന്ന ഉ�ണ്ടാ ഇല്ല�യാ

എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ വയ്യതാനും.

മധ്യകാല�ത്തൈജനന്മാർസപ്തഭംഗീനയം �കാണ്ടു മാത്രം തൃപ്തരായില്ല. യാ

ഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ വിവിധ വശങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്താൻ കൂടുതൽനയങ്ങളാവശ്യമാ

�ണന്ന് അവർ കരുതാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായഈനയങ്ങ�ളല്ലാം

സംഗ്രഹിച്ച് എല്ലാറ്റി�നയും സമഗ്രവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ഭാ

ഗങ്ങൾ മാത്രമായി കാണാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പൂർണ്ണത എ�ന്നാന്നംഗീകരി

ച്ചാൽ �വദാന്തികളു�ട ബ്രഹ്മ�ത്തയും അംഗീകരി�ക്കണ്ടിവരും എന്ന് അവർ ഭയ

�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഏകത്വം, നിത്യത, ആത്മാവ്, ബ്രഹ്മം —എല്ലാറ്റി�നയും സപ്തഭം

ഗീനയമുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് അവർ പരി�ശാധിച്ചത്.
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പരസ്പരൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾനിറഞ്ഞഒരുസിദ്ധാന്തമാണ് സ്യാദ്വാദം എന്ന് ബൗ

ദ്ധന്മാരും �വദാന്തികളും അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഒ�ര വസ്തുവിന് ഭാവവും അഭാവവും

ഉണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് അവർ �ചാദിച്ചു. സത്തി�നയും അസത്തി�നയും

ഭാവ�ത്തയും അഭാവ�ത്തയും ഏകത്വ�ത്തയും നിത്യത�യയു�മല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാ

നുള്ളശ്രമം പരിഹാസ്യമാ�ണന്നവർചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. “നാണമില്ലാത്തഈൈജ

നന്മാർ ഭ്രാന്തന്മാ�ര�പ്പാ�ല പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രസ്താവനകൾ �ചയ്യുന്നു.”

എന്നാണ് ധർമ്മകീർത്തി പറഞ്ഞത്. “ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നാവില്ല; അതു�പാ�ല

ഒ�രവസ്തുവിൽ ഒ�ര അവസരത്തിൽ ഉണ്മ, ഇല്ലായ്മ എന്നീ വിരുദ്ധധർമ്മങ്ങൾ

കുടി�കാള്ളുകയില്ല”എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭി

പ്രായത്തിൽ “ക്ലിപ്ത�പ്പടാത്ത ജ്ഞാനം, സംശയാത്മകമായ ജ്ഞാനം�പാ�ല,

പ്രാമാണികമല്ലാതായിത്തീരുന്നു”.

പ�ക്ഷ, ഒ�ര വസ്തുവിൽ ഒ�ര സമയത്ത് ഒ�ര അർത്ഥത്തിൽ പരസ്പരവിരു

ദ്ധങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ കുടി�കാള്ളുന്നുണ്ട് എന്നല്ല, ഒരു വീക്ഷണഗതിയിലൂ�ട

�നാക്കിയാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി

കാണ�പ്പടുന്നത് മ�റ്റാരു വീക്ഷണഗതിയിലൂ�ട മ�റ്റാരു സമയത്തും മ�റ്റാരുസ്ഥ

ലത്തും മ�റ്റാരു രൂപത്തിലും �നാക്കിയാൽ അയഥാർത്ഥമായിരിക്കും എന്നാണ്

ൈജനന്മാർ പറഞ്ഞത്. ഇതി�ലവി�ടയാണ് ൈവരുദ്ധ്യം എന്ന് അവർ �ചാദിച്ചു.

വസ്തു അ�നകാത്മകമാ�ണന്ന ക്ലിപ്തമായ അറിവുണ്ടാകു�മ്പാൾ അത് സംശയാ

ത്മകമായജ്ഞാനം�പാ�ല അപ്രമാണികമായജ്ഞാനമാവുകയില്ല, എന്നൈജ

നന്മാരു�ട അഭിപ്രായം ശങ്കരൻ ത�ന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ഈ വാദവും

�തറ്റാ�ണന്നാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “എല്ലാ

വസ്തുക്കളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് നിരങ്കുശമായ അ�നകാന്തതയാണ് എന്നു തീരു

മാനിച്ചാൽആതീരുമാന�ത്തപ്പറ്റിയും പ�ക്ഷഅങ്ങ�നയാണ്, ‘പ�ക്ഷഅങ്ങ�ന

യല്ല’ എന്നും മറ്റുമുള്ള വികല്പങ്ങൾ പ്രസക്തമായിത്തീരും. അങ്ങ�ന അ�താരു

തീരുമാനമല്ലാതായിത്തീരും… അതിനാൽ തിട്ട�പ്പടാത്ത അർത്ഥങ്ങളുൾ�ക്കാ

ള്ളുന്ന ശാസ്ത്രം രചിക്കുന്നവ�ന്റ വാക്കുകൾ, ഭ്രാന്തന്മാരു�ട വാക്കുകൾ�പാ�ല,

അസ്വീകാര്യങ്ങളായിത്തീരുന്നു”.

ഒരു �ചാദ്യം തീർച്ചയായും പ്രസക്തമാണ്: എല്ലാ സത്യങ്ങളും ആ�പക്ഷി

കങ്ങളാ�ണങ്കിൽ, എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭാഗികമായി മാത്ര�മ സത്യമാകുന്നുള്ളൂ

എങ്കിൽ,ൈജനന്മാരു�ടസ്യാദ്വാദം മാത്രംപൂർണ്ണസത്യമാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

എല്ലാജ്ഞാനങ്ങളും ഭാഗികങ്ങളാ�ണങ്കിൽ ൈജനദർശനവും ഭാഗികമാ�ണന്നു

സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരി�ല്ല?

പ�ക്ഷ, ഇതു സമ്മതിക്കാൻ ൈജനന്മാർ തയ്യാറില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അവരു

�ട അഭിപ്രായത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സത്യം ക�ണ്ടത്തുകയും �കവലജ്ഞാനം �നടി

�യടുക്കുകയും �ചയ്തവരാണ് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ. എന്നല്ല,അഹിംസ,സത്യം, അ�സ്ത

യം, അപരിഗ്രഹം, ബ്രഹ്മചര്യം എന്നീ പഞ്ചമഹാവ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റു ൈജ

9 Tatwa Samgraha 311, 327.
10 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം 2,2,33.
11 അനിർദ്ധാരിതരൂപം ജ്ഞാനം സംശയജ്ഞാനവദ പ്രമാണ�മവ സ്യാത്, ശങ്കരൻ, ബ്രഹ്മ സൂത്രം,

ഭാഷ്യം 2,2,33.
12 സ്വരൂപദ്രവ്യ �ക്ഷത്രകാല ഭാൈവഃ സത്വം പരരൂപദ്രവ്യ�ക്ഷത്രകാല ഭർഗവസ്ത്വ സത്വം, തദാ ക്വ വി

�രാധാവകാശഃ.
13 ശങ്കരൻബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം.
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നധർമ്മവിധിക�ളല്ലാം പാലിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് തീർത്ഥങ്കരന്മാ�ര പൂജിക്കു

കയും അവരു�ട ഉപ�ദശങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും �ചയ്താൽ �കവലജ്ഞാനം

�നടാൻ കഴിയു�മന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

മഹാവീര�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം ൈജനദർശനത്തിന് വള�രയധികം മാറ്റ

ങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഒരുവശത്ത് യുക്തിയു�ടയും അ�നകാന്തവാദം, സ്യാദ് വാദം തു

ടങ്ങിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി പുതിയ ദാർശനിക �മഖലകളി

�ലക്ക് അതു വികസിച്ചു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന അതിലടങ്ങിയ ആത്മീയവാദപര

മായ അംശങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും �ചയ്തു. ബൗദ്ധദർശനത്തി�നന്ന�പാ

�ല ത�ന്നൈജനദർശനത്തിനും കാലക്രമത്തിൽപലതരത്തിലുള്ളവ്യാഖ്യാനങ്ങ

ളും ഒട്ടനവധി ഉൾപ്പിരിവുകളുമുണ്ടായി. പുതിയസാഹചര്യങ്ങ�ള �നരിടാനാവാ�ത

ൈജനമതം ക്രമത്തിൽക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പ�ക്ഷ,ൈജനദർശനത്തിന്എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നദൗർബല്യങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും

സത്യത്തി�ന്റആ�പക്ഷികത�യയുംജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഭാഗികത�യയുംഊന്നിക്കാ

ണിക്കുകയും എല്ലാറ്റി�നയും വിവിധ വശങ്ങളിൽ നിന്നു�കാണ്ട് പരി�ശാധിക്കണ

�മന്ന് ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തൈജനദർശനം ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് ഒരു മുതൽ

ക്കൂട്ടാ�ണന്നുള്ളകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.



11
സാംഖ്യദർശനം

�വദപ്രമാണങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യ�യാ പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ വിധി നി�ഷ

ധങ്ങ�ള�യാ ദിവ്യങ്ങളായ �വളിപാടുക�ള�യാആശ്രയിക്കാ�ത �കവലം യുക്തി

യിലധിഷ്ഠിതമായഅനുമാനങ്ങളു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടി ഭൗതികസത്തയാണ് പ്ര

പഞ്ചത്തി�ന്റആദികാരണ�മന്നുംഅവ്യക്തവും ജഡവുമായ മൂലപ്രകൃതിയു�ട പരി

ണാമപ്രക്രിയകളിലൂ�ടയാണ് അ�ചതനങ്ങളും സ�ചതനങ്ങളുമായ സർവചരാച

രങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച സാംഖ്യദർശനം പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല ചി

ന്താശീലരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനം �നടിയ ദർശനങ്ങളി

�ലാന്നാണ്. എണ്ണം, കണക്കുകൂട്ടൽ, ബുദ്ധി, വി�വകം, യുക്തി എ�ന്നാ�ക്കഅർ

ത്ഥമുള്ള സംഖ്യ�യന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സാംഖ്യം എന്ന പദമുത്ഭവിച്ചത് എന്ന്

പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. യുക്തിയുക്തവും വി�വകപൂർണ്ണവുംആയ തത്വ

ശാസ്ത്രം എന്ന അർത്ഥത്തി�ലാ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങ�ള പരിഗണിച്ചു വിശകല

നം �ചയ്യുന്നതത്വശാസ്ത്രംഎന്നഅർത്ഥത്തി�ലാആയിരിക്കാംഈദർശനത്തിന്

സാംഖ്യം എന്ന �പർ നൽക�പ്പട്ടത്.

കപിലനാണ്സാംഖ്യദർശനത്തി�ന്റസ്ഥാപകൻഎന്നുവിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു.

എന്നാൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിത�ത്തപ്പറ്റി�യാ കൃതിക�ളപ്പറ്റി�യാ വ്യക്തവും

ചരിത്രപരവുമായ വിവരങ്ങ�ളാന്നുമില്ല. ഗാർ�ബ പറഞ്ഞതു�പാ�ല, “കപില�ന

പ്പറ്റിയുള്ള ഒ�ര�യാരു ഐതിഹ്യം കപിലവസ്തുവാണ്. കപില�ന്റ വാസസ്ഥാന

�മന്നാണ് ആ വാക്കി�ന്റ അർത്ഥം. ആആദിപണ്ഡിത�ന ആദരിക്കാൻ �വണ്ടി

യാണ് ആസ്ഥലത്തിന് അങ്ങ�ന�യാരു �പർ നൽക�പ്പട്ടത്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹം

അവി�ടയാണ് ജനിച്ചത് എ�ന്നാ അവി�ട ജീവിച്ചിരുന്നു�വ�ന്നാ പറയാൻ �തളി

വുകളില്ല”.

1 സാംഖ്യത്തി�ന്റ കാലം

ബുദ്ധ�ന്റയും മഹാവീര�ന്റയും കാലത്തിനു മുമ്പുത�ന്നകപില�ന്റആശയങ്ങൾപ്ര

ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതിൽ �തറ്റില്ല. അശ്വ�ഘാഷൻ ത�ന്റ

‘ബുദ്ധചരിതം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബുദ്ധന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാംഖ്യവാദികളായ

1 Richard Garbe: An introduction to Anirudha’s Commentary on Madhavacharya’s

Interpretation of the Sankhya Tenets.
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ചിലആചാര്യന്മാ�രപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. “�ലാകചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കപി

ല�ന്റ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് മനുഷ്യമനസ്സി�ന്റ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വന്തം

ശക്തികളിലുള്ളതികഞ്ഞവിശ്വാസവുംപ്രകടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടത്”എന്ന് ഗാർ�ബഅഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നു. �ഡവീസ് എഴുതുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “�രഖ�പ്പടുത്ത�പ്പ�ട്ടട�ത്താ

ളം, മനുഷ്യ�ന്റസ്വഭാവവുംബന്ധങ്ങളും,അവ�ന്റ ഭാവിഎന്നിവ�യസംബന്ധി�ച്ച

ല്ലാം ചിന്താശീലനായ ഏ�താരാളു�ടയും മനസ്സിലുയർന്നുവരുന്ന നിഗൂഢങ്ങളായ

പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് �കവലം യുക്തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി സമാധാനം ക�ണ്ടത്താ

നുള്ളഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു പരിശ്രമമാണത്”.

ചില ആധുനികപണ്ഡിതന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ സാംഖ്യദർശനം അനാ

ര്യന്മാരായആദിമനിവാസികളു�ട ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ്ആവിർഭവിച്ചത്. ഉദാഹ

രണത്തിന് സിമ്മർ എഴുതുന്നു:

“ഭാഗികമായി ചരിത്രരൂപത്തിലും ഭാഗികമായി പൗരാണികരൂപത്തിലും തീർത്ഥ

ങ്കരന്മാരു�ട നീണ്ട പരമ്പരയ്ക്കും മുമ്പ് വിദൂരവും അൈവദികവുമായആദിമസമുദായ

ത്തി�ന്റ പഴമയിലാണ് സാംഖ്യ�യാഗദർശനങ്ങളു�ട ഉത്ഭവംആരാ�യണ്ടത്”.

ഗാർ�ബയു�ടഅഭിപ്രായമിതാണ്: “ഇന്ത്യയിൽബ്രാഹ്മണമതത്തിനുപറയത്തക്ക

സ്വാധീനമില്ലാതിരുന്ന പ്ര�ദശങ്ങളിലാണ് �ലാകത്തി�ന്റയും മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തി

�ന്റയും നിഗൂഢതക�ള �വളി�പ്പടുത്താനുള്ളആദ്യ�ത്തശ്രമങ്ങൾനടന്നത് എന്ന്

നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാ�ല സാംഖ്യത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം ശരിയായ �വളിച്ചത്തിൽ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുള്ളൂ”.

വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളു�ട ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് മാതൃ�മധാവിത്വം നിലനിർ

ത്തി�പ്പാന്നിരുന്നഅനാര്യ�ഗാത്രസമുദായക്കാരു�ട തന്ത്രകർമ്മങ്ങളാണ്സാംഖ്യ

ദർശനത്തി�ന്റ ഉറവിട�മന്നും തന്ത്രത്തി�ലസ്ത്രീയാണ് പിന്നീട് സാംഖ്യത്തി�ലപ്ര

കൃതിശക്തിയായി പരിഗണിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നും �ദവീപ്രസാദ് ച�താപാദ്ധ്യായ വാ

ദിക്കുന്നു.

പ�ക്ഷ, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അപരിഷ്കൃ

തകുല�ഗാത്ര സമുദായക്കാരു�ടയിടയിൽ സാംഖ്യം�പാലുള്ള സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ

ദർശനങ്ങൾ പ്രാരംഭ രൂപത്തി�ലങ്കിലും നിലനിന്നിരുന്നു�വന്നു കരുതാൻ പ്ര

യാസമുണ്ട്. എ�ന്തന്നാൽ, നമ്മൾ മ�റ്റാരദ്ധ്യായത്തിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ�പാ�ല,

പ്രവൃത്തിവിഭജനവും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയും ആവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷം മാത്രമാണ്

ദർശനങ്ങളു�ട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളുളവായത്. സാംഖ്യം ബ്രാ

ഹ്മണൈവദിക ചിന്തകളു�ട പാരമ്പര്യത്തിൽ �പട്ടത�ല്ലന്നു പറയുന്നത് ശരിയാ

യിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തിൻകീഴിൽ വർണ്ണസംഘട്ടനങ്ങളും

സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ഒരു സ്വ

യംസംപൂർണ്ണമായ ദർശനമായി വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്നബ്രാ

ഹ്മണൈവദിക ചിന്തകളുമായി മല്ലിട്ടു�കാണ്ടാണ് അത് പുഷ്ടി�പ്പട്ടത്. ഇക്കാര്യം

ഗാർ�ബ ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. “പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉറച്ച ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ

2 Richard Garbe: Ancient Indian Philosophy.
3 Davies: Hindu Philosophy.
4 Heinrich Zimmer: Philosophies of India, P. 281.
5 Garbe, Op. cit.
6 Debi Prasad Chattopadyaya: Lokayata.
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പ്രചരണത്തി�നതിരായ പ്രതികരണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് സാംഖ്യദർശനംസ്ഥാപി

തമായത്? എന്ന�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു. പ�ക്ഷ, സാംഖ്യത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ചില ആശ

യങ്ങൾ ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ ത�ന്ന നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നു

കരുതുന്നതിൽ �തറ്റില്ല. ഛാ�ന്ദാഗ്യം, �ശ്വതാശ്വതരം, കഠം, പ്രശ്നം എന്നീ ഉപനി

ഷത്തുകളിൽ അവയു�ട പ്രാരംഭരൂപങ്ങൾ കാണാം. ഉപനിഷത്തുകൾ തങ്ങളു�ട

തത്വചിന്തകൾക്ക് സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നു�ണ്ടന്ന സാംഖ്യന്മാരു�ട അവകാശ

വാദ�ത്ത �വദാന്ത സൂത്രത്തി�ന്റ കർത്താവായ ബാദരായണൻ �വല്ലുവിളിക്കു

കയുണ്ടായി. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ �വദാന്തത്തിനല്ലാ�ത മ�റ്റാരു തത്വചിന്തയ്ക്കും

സ്ഥാനമി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, നാലാമദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്ത

മായതു�പാ�ല, ഉപനിഷത്തുകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പലതരം തത്വചിന്തകളട

ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ആത്മീയവാദത്തിലടിയുറച്ച ൈവദികചിന്തകളും കാണാം;

ൈവദികചിന്തകൾ�ക്കതിരായ ഭൗതികവാദചിന്തകളും കാണാം. അതു�കാണ്ട്

�വദാന്തത്തി�നന്ന�പാ�ല സാംഖ്യത്തിനും ഉപനിഷത്തുകളു�ട പിൻബലമു�ണ്ട

ന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിൽ യാ�താരു �പാരുത്ത�ക്കടുമില്ല. മഹാഭാരതത്തി�ല ശാ

ന്തിപർവത്തിൽഒരിടത്ത്സർവ�വദങ്ങളിൽനിന്നും (അതായത്സംഹിത,ബ്രാഹ്മ

ണം മുതലായവയിൽ നി�ന്നല്ലാം) സ്വതന്ത്രമായ രണ്ടു സനാതനധർമ്മങ്ങ�ളന്ന

നിലയ്ക്കാണ് സാംഖ്യവും �യാഗവും പരാമർശിക്ക�പ്പടുന്നത്. �വ�റാരിടത്ത് എല്ലാ

റ്റി�ന്റയും മൂലകാരണംപ്രകൃതിയാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ദുഃഖങ്ങ�ളതരണം

�ചയ്യാൻ കഴിയു�മന്നു പറയുന്നു. �വ�റാരിടത്ത് സാംഖ്യത്തി�ല ഇരുപത്തിനാലു

തത്വങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും നിത്യവും ആദ്യന്തവിഹീനവുമായ പ്രകൃതിയു�ട പരിണാമപ്രക്രി

യക�ളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഭഗവദ്ഗീതയിൽ സാംഖ്യദർശനത്തിന് ഏറ്റവും

പ്രധാനമായസ്ഥാനമാണ് നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. കൗടില്യ�ന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ

സാംഖ്യം പഠി�ക്കണ്ടതി�ന്റആവശ്യകത�യപ്പറ്റി എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചരക�ന്റ

സംഹിതയിൽ തികച്ചും നിരീശ്വരവാദപരവും �വദവിരുദ്ധവുമായ ഒരു ദർശനമായി

ട്ടാണ് സാംഖ്യം വിശദീകരിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഗാർ�ബഎഴുതുന്നു:

“സാംഖ്യദർശനം, അതി�ന്റ സാരാംശത്തിൽ, നിരീശ്വരവാദപരം മാത്രമല്ല, �വദ

വിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളസാംഖ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽസ്മൃതി�യആശ്രയി

ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങ�ളല്ലാം പിന്നീട് കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. ഇങ്ങ�ന കൂട്ടി�ച്ചർക്ക

�പ്പട്ടൈവദികാംശങ്ങ�ള മുഴുവൻ നീക്കം �ചയ്താൽ �പാലും സാംഖ്യദർശനത്തിന്

ഒട്ടുംത�ന്ന �കാട്ടം തട്ടുകയില്ല. ആരംഭത്തിൽ — യഥാർത്ഥമായ ഉള്ളടക്കം �നാ

ക്കിയാൽ ഇന്നും —അത് അൈവദികവും ബ്രാഹ്മണപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വ

തന്ത്രവുമാണ്. പിൽക്കാലത്ത് സാംഖ്യം ആസ്തികദർശനമായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടു

�വങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുത�പ്പടുവാനില്ല. സ്വന്തമായ ഗുണവി�ശഷങ്ങ�ളാടുകൂടിയ

സാംഖ്യം �വദാന്തത്തി�ന്റ ആത്മീയവാദത്തിനു മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചി�ല്ലന്നാണ്

ഇതു കാണിക്കുന്നത്”.

ഇതിൽ നി�ന്നല്ലാം സാംഖ്യത്തി�ന്റ പഴക്ക�ത്തപ്പറ്റിയും വിപുലമായ സ്വാധീന

�ത്തപ്പറ്റിയും കു�റ�യാ�ക്ക ഊഹിക്കാം. എന്നാൽ, മൗലികങ്ങളായ സാംഖ്യഗ്ര

ന്ഥങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല. സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം കപില�ന്റ

7 O. P. Cit.
8 ഛാ�ന്ദാഗ്യം V. 1, 4, 1; �ശ്വതാശ്വതര IV. 5, 10, 12, 16; കഠം I, 3, 10, 3; പ്രശ്നം VI. 20.
9 �വദാന്തസൂത്രം: I. 1. 511; II. 1. 13.
10 മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം.
11 Garbe, op. cit.
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കൃതിയാ�ണന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

�യാ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ല�യാ കൃതിയാ�ണന്ന് �തളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സമ്പൂർണ്ണകൃതി ഈശ്വരകൃഷ്ണമസൂരിയു�ട സാംഖ്യകാരികയാ

ണ്. അതാണ് സാംഖ്യദർശന�ത്തക്കുറിച്ച് ഇന്നു നിലവിലുള്ളഏറ്റവുംആധികാരി

കമായ ഗ്രന്ഥം എന്നു�താന്നുന്നു. പ�ക്ഷ, അത് രചിക്ക�പ്പട്ടത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു

മുമ്പാവാനിടയില്ല. ചിലരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. എട്ടാം

നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗൗഡപാദൻ സാംഖ്യകാരികയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷ്യം എഴുതുകയുണ്ടായി. ഒമ്പ

താം നൂറ്റാണ്ടിൽ വാചസ്പതി മിശ്രൻഎഴുതിയ സാംഖ്യതത്വകൗമുദിയാണ് മ�റ്റാരു

ഭാഷ്യം. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജ്ഞാനഭിക്ഷു സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രത്തി�ന്റ

ഒരു ഭാഷ്യവും രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നീണ്ട കാലത്തിനിടയ്ക്ക് സാംഖ്യചിന്തകൾ

ക്ക് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു�ചർന്നുഎന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എങ്കിലും ഇത്ത

രം ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാംഖ്യവി�രാധികളായ ആത്മീയവാദികളു�ട വിമർശനങ്ങളും

പരി�ശാധിച്ചാൽ സാംഖ്യത്തി�ന്റ മൗലികാശയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സാമാന്യ

ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻസാധിക്കും.

2 സാംഖ്യത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം

സാംഖ്യകാരികയി�ല “ദുഃഖത്രയാഭിഘാതാജ്ജിജ്ഞാസാ തദപഘാത�ക�ഹ

തൗ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാമ�ത്ത കാരികയിൽ സാംഖ്യദർശനത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യ

�മ�ന്തന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങ�ളയും പീഡക�ളയും �വദന

ക�ളയും ഉന്മൂലനം �ചയ്യാൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യൻ

ആദ്ധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം, ആധിൈദവികം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു തരത്തിലു

ള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്കിരയാവാറുണ്ട്. ആന്തരികദുഃഖങ്ങൾക്ക്, അതായത് ക്ഷയം, പനി

മുതലായ ശാരീരിക�രാഗങ്ങളിൽ നി�ന്നാ കാമ�ക്രാധ�മാഹമദമാത്സര്യാദി മാന

സിക�രാഗങ്ങളിൽ നി�ന്നാ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്ക്, ആദ്ധ്യാത്മിക ദുഃഖങ്ങൾ

എന്നുപറയുന്നു. പുറ�മ നിന്നുണ്ടാകുന്ന,അതായത്, ശത്രുക്കൾ, തസ്കരന്മാർ മുതലാ

യവരിൽ നി�ന്നാ പക്ഷിമൃഗാദികൾ, പാമ്പുകൾ, കീടങ്ങൾ മുതലായ ഹിംസ്രജീവി

കളിൽനി�ന്നാ ഉണ്ടാകുന്നദുഃഖങ്ങൾആധിഭൗതികങ്ങളാണ്. അലൗകികങ്ങളായ

ദുഃഖങ്ങൾക്ക്, അതായത്, അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി�കാ

പങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ആധിൈദവികദുഃഖങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു.

ഈദുഃഖത്രയത്തിൽനിന്നു �മാചനം �നടാനുള്ളഉപായങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് സാംഖ്യ

ദർശനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. താൽക്കാലിക പരിഹാരം �കാണ്ട് കാര്യമില്ല. ശാരീ

രികവും മാനസികവുമായ �രാഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ�കാണ്ട് താൽക്കാലികശമനം

കിട്ടുമായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, ഒരു �രാഗം മാറു�മ്പാ�ഴക്കും മ�റ്റാരു �രാഗം പിടികൂ

ടി�യന്നുവരും. എല്ലാത്തരം �വദനകളിൽ നിന്നുമുള്ള ശാശ്വതമായ �മാചനമാ

ണാവശ്യം. യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ �കാണ്ട് �മാക്ഷം �നടുക എന്നൈവദികമാർഗ്ഗം

സ്വീകാര്യമല്ല. ഒന്നാമത്, യാഗങ്ങൾഹിംസ കലർന്നവയാണ്. അതു�കാണ്ട് അവ

അവിശുദ്ധങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്, സ്വർഗ്ഗവും �മാക്ഷവുമില്ല, ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ

നിന്നുള്ള �മാചനമാണാവശ്യം. സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച് അതിനുള്ള ഏറ്റവും

ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം വ്യക്താവ്യക്തവിജ്ഞാനമാണ്. അതായത്, അവ്യക്തമായ

മൂലപ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയും ജ്ഞാതാവായ പുരുഷ�നപ്പറ്റിയുമുള്ള വി�ശഷജ്ഞാനം.

ഈജ്ഞാനം �നടണ�മങ്കിൽ ആദ്യമായി സത്കാര്യവാദ�മന്ന സിദ്ധാന്തം മന
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സ്സിലാക്കണം. സത്കാര്യവാദമാണ് സാംഖ്യദർശനത്തി�ന്റ അടിത്തറ�യന്നുപറ

യാം.

3 സത്കാര്യവാദം

കാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള സാംഖ്യസിദ്ധാന്തത്തിനാണ് സത്കാര്യവാ

ദ�മന്നുപറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തി�ല ഓ�രാ പ്രതിഭാസത്തിനും അതി�ന്റതായ

കാരണമുണ്ട്. ഓ�രാ കാരണവും അതി�ന്റതായ ഫലമുളവാക്കുന്നു. കാര്യകാരണ

ങ്ങൾ അ�ഭദ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അ�ഭദ്യങ്ങളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളുമായ

ആയിരമായിരം കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളു�ടആ�കത്തുകയാണ് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം.

കാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് മറ്റു ദർശനങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സാംഖ്യത്തി�ല പ്രതിപാദനം. എ�ന്തന്നാൽ,

ഓ�രാ കാര്യത്തിനും ഓ�രാ കാരണമു�ണ്ടന്നും കാരണമില്ലാ�ത കാര്യമി�ല്ലന്നും

കാരണവും കാര്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അ�ഭദ്യമാ�ണന്നും മാത്രമല്ല സാംഖ്യം

വാദിക്കുന്നത്. സത്കാര്യവാദമനുസരിച്ച് കാര്യം കാരണത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ൈതര് പാലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, പാലിൽ നി�ന്ന ഉണ്ടാകൂ, �വ

ള്ളത്തിൽനിന്നുണ്ടാവില്ല. ഇതി�ന്റഅർത്ഥംപാൽൈതരി�ന്റകാരണമാ�ണന്നു

മാത്രമല്ല,ൈതര് സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽഅതി�ന്റ കാരണമായ പാലിൽഅന്തർഭവിച്ചു

കിടക്കുന്നു എന്നു കൂടിയാണ്. ഇതു�പാ�ല ത�ന്നയാണ് എണ്ണ എള്ളിൽ നി

ന്നുണ്ടാകുന്നതും വിറകിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തതും. എണ്ണയു�ട സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങൾ

എള്ളിൽ ത�ന്ന അന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുശവൻ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ്

കുടമുണ്ടാക്കുന്നത്, തുണിയിൽ നിന്നല്ല. കാരണത്തി�ന്റ രൂപ�ഭദം അ�ല്ലങ്കിൽ

പരിണാമം മാത്രമാണ് കാര്യം. പുരുഷപ്രയത്നം പുതുതായി ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല;

കാരണത്തിൽഅപ്രത്യക്ഷമായിസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നകാര്യ�ത്തഅഭിവ്യക്തമാക്കുക

മാത്ര�മ �ചയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല (നാവസ്തു�നാ

വസ്തുസിദ്ധിഃ) ഉള്ളത് ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. ബൗദ്ധന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ കാര

ണത്തി�ന്റ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് കാര്യമുണ്ടാകുന്നത്; ഒന്നു നശിച്ചാ�ല മ�റ്റാന്നു

ണ്ടാകൂ. സാംഖ്യന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, കാര്യവും കാരണവും ഒന്നി�ന്റ

ത�ന്ന വികസിതവും (വ്യക്തവും) അവികസിതവും (അവ്യക്തവും) ആയഅവസ്ഥാ

വി�ശഷങ്ങളാണ്.

ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുംസത്ത�ല്ലന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം യഥാർ

ത്ഥത്തിൽ അസത്താ�ണന്നുമാണ് �വദാന്തികൾ വാദിച്ചത്. അവരു�ട അഭിപ്രാ

യത്തിൽ ബ്രഹ്മം സത്തും പ്രപഞ്ചം അസത്തുമാണ്. സത്തായ കാരണത്തിൽ

നിന്ന് അസത്തായ കാര്യമുണ്ടാകുന്നു. (സ�താ ഽസജ്ജായ�ത). ഈ വാദ�ത്ത

ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട്സത്തുത�ന്നയാണ് കാര്യം എന്ന്സാംഖ്യന്മാർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

ഇതു �തളിയിക്കാൻഅവർഅഞ്ചുകാരണങ്ങളുന്നയിച്ചു:

1. ഇല്ലാത്തതിന്, അ�ല്ലങ്കിൽഅസത്തിന്, കാരണത്തി�ന്റആവശ്യമില്ല. അസ

ത്ത് അകാരണമാകയാൽ കാര്യം സത്താണ്. അസത്തായിരുന്നു�വങ്കിൽ

12 അസദകാരണാ ദുപാദാനഗ്രഹണാത്

സർവസംഭവാഭാവാത്

ശക്തസ്യ ശക്ത്യകരണാത്

കാരണഭാവാച്ച സത് കാര്യം.

—സാംഖ്യകാരിക, 9.
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അതിന് കാരണമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണ�പ്പടുന്ന ഓ�രാ

വസ്തുവിനും കാരണമുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന കാര്യം അസത്തല്ല,

സത്താണ്. (സദകാരണാത് ).

2. ഓ�രാന്നിനും അതി�ന്റതായ കാരണമാണുള്ളത്. ൈതരുണ്ടാക്കണ�മങ്കിൽ

പാൽ �വണം. എണ്ണയ്ക്ക് എള്ളാണ് �വണ്ടത്. കാര്യത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം

അതി�ന്റതായ ദ്രവ്യാത്മക കാരണ�ത്ത (ഉപാദാന�ത്ത) ആശ്രയിച്ചിരിക്കു

ന്നു. കാര്യം കാരണത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നർത്ഥം. അതു�കാണ്ട്

സത്താണ് കാര്യം. (ഉപാദാനഗ്രഹണാത് ).

3. ഓ�രാന്നിനും അതി�ന്റതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. മര�മാ നദി�യാ സ്വർണ്ണ�മാ

ക�ല്ലാ അതാതി�ന്റ സ്ഥലത്തല്ലാ�ത ഓ�രാന്നും എല്ലായിടത്തുമായി സ്ഥി

തി�ചയ്യുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനും എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി�ചയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത

അവസ്ഥയ്ക്ക് സർവസംഭവഭാവം എന്നുപറയുന്നു. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം കാരണം

കാര്യാനുസാരിയായിരിക്കുന്നുഎന്നാണ്. അതു�കാണ്ട് സത്തു ത�ന്ന കാര്യം.

(സർവസംഭവാഭാവാത് ).

4. ഒരു കാര്യത്തിൽ ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ മ�റ്റാരു കാര്യത്തിൽ അശക്തനായിരി

ക്കും. കുശവൻ കുടമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ശക്തനാണ്; ആഭരണപ്പണിയിൽ അശ

ക്തനും. കാരണത്തിലടങ്ങിയ ആന്തരികശക്തിയു�ട പ്രകടനമാണ് കാര്യം.

അ�ല്ലങ്കിൽ ൈതര് �വള്ളത്തിൽ നിന്നും എണ്ണ മണ്ണിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാമാ

യിരുന്നു. ഓ�രാന്നിനും അതി�ന്റതായ ശക്തിയാണുള്ളത്. മ�റ്റാന്നി�ന സം

ബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അത് അശക്തമാണ്. ശക്ത�ന്റ ശക്തി എല്ലാറ്റിനും കാര

ണമാകുന്നില്ല. ഇതും സത്തുത�ന്നയാണ് കാര്യം എന്ന് �തളിയിക്കുന്നു.

5. കാര്യം കാരണത്തി�ന്റ സത്താണ്. കാര്യത്തിൽ അതി�ന്റ കാരണഭാവവും

ലയിച്ചുകിടക്കുന്നു. ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പും കാര്യത്തിൽ കാരണഭാവം അട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. �നല്ല് കാര്യമാണ്; പ�ക്ഷ, �ചാറി�ന്റ കാരണവുമാണ്. ഇങ്ങ

�ന കാര്യത്തി�ന്റ കാരണഭാവവും �തളിയിക്കുന്നത് സത്തുത�ന്ന കാര്യം

എന്നാണ് (കാരണഭാവാത് ).

കാരണമില്ലാ�തകാര്യമി�ല്ലങ്കിൽപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റകാരണ�മന്താണ്? മനുഷ്യനും

പ്രകൃതിയുംസ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ച�തങ്ങ�നയാണ്?

ബ്രഹ്മ�മന്ന ഒരു ആത്മീയതത്വമാണ് എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം എന്നാണ് �വ

ദാന്തികൾ ഉൽ�ഘാഷിച്ചത്. പ�ക്ഷ, ഭൗതികവസ്തുക്കളു�ട കാരണം അഭൗതിക

മായ ഏ�താ തത്വമാ�ണന്ന വാദ�ത്താട് സാഖ്യന്മാർ �യാജിച്ചില്ല. കാര്യത്തി�ന്റ

സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം കണ്ടുപിടി�ക്കണ്ടത്. പ്രപഞ്ചം അടിസ്ഥാനപ

രമായി ഭൗതികമാണ്. അതു�കാണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണവും ഭൗതികമാ

യിരിക്കണം. പ�ക്ഷ, ആ മൂലകാരണം വ്യക്ത�മാ ദൃശ്യ�മാ സ്ഥൂല�മാ അല്ല; സൂ

ക്ഷ്മവും അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അനുമാനം�കാണ്ടു മാത്രം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും

ആണ്. ആഅവ്യക്തമായ കാരണത്തിന് സാംഖ്യന്മാർ മൂലപ്രകൃതി എന്നു �പരിട്ടു.

�ലാകത്തിലുള്ളസർവചരാചരങ്ങളും പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായഎല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും

മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാ�ണന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. മൂ

ലപ്രകൃതിയു�ട കാരണ�മാ? പ്രകൃതി അകാരണമാണ്. �വരിനു �വരില്ല (അമൂലം

മൂലം).
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മൂലപ്രകൃതിയു�ട പരിണാമപ്രക്രിയകളിലൂ�ടയാണ് കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. പ്രകൃതിയാണ് മൂലകാരണം. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ല എല്ലാ

പ്രതിഭാസങ്ങളും ഈ അകാരണമായ മൂലപ്രകൃതിയിൽ അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്നു.

കാരണവിഹീനമായ മൂലകാരണംഎന്നഅർത്ഥത്തിൽഅതി�നപ്രകൃതി�യന്നും

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആദികാരണ�മന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രധാന�മന്നും കാര്യങ്ങളു�ട

അഭിവ്യക്തമല്ലാത്തഅവസ്ഥ�യന്നഅർത്ഥത്തിൽഅവ്യക്തംഎന്നുവിളിക്കുന്നു.

അ�ബാധവും അ�ചതനവുമായതു�കാണ്ട് അതു ജഡമാണ്. അവ്യക്തത്തി�ന്റ

പരിണാമഫലങ്ങളായ വ്യക്തങ്ങൾ സകാരണങ്ങളും അ�നകങ്ങളും അനിത്യങ്ങ

ളും പരതന്ത്രങ്ങളും ആശ്രിതങ്ങളുമാണ്. �ന�രമറിച്ച്, അവ്യക്തം അകാരണവും

നിത്യവും ഏകവും സ്വതന്ത്രവും അനാശ്രിതവുമാണ്. അവ്യക്തം അദൃശ്യവും അനഭി

വ്യക്തവും അഗ്രാഹ്യവുമായിരിക്കുന്നത് അഭാവത്താലല്ല, അതിസൂക്ഷ്മമായതു�കാ

ണ്ടാണ്. അദൃശ്യവുംഅനഭിവ്യക്തവുമാ�ണങ്കിലുംഅതിൽനിന്ന്പരിണമിച്ചുണ്ടായ

കാര്യങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി അതി�ന്റഅസ്തിത്വം അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും.

4 പ്രകൃതിയു�ട പരിണാമങ്ങൾ

സാംഖ്യസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചവും പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസ

ങ്ങളു�മല്ലാം ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങളു�ട ആഘാതപ്രത്യാഘാതങ്ങളു�ടയും കാ

ര്യകാരണബന്ധങ്ങളു�ടയും ഫലമാണ്. ഒന്നാമ�ത്ത തത്വം പ്രധാനവും അവ്യക്ത

വുമായ പ്രകൃതി ത�ന്ന. മറ്റു ഇരുപത്തിമൂന്നു തത്വങ്ങൾ, “പാലിൽ നിന്നു ൈതരു

ണ്ടാകുന്നതു�പാ�ല, സ്വാഭാവികമായും സഹജമായും”അനാദിയായപ്രകൃതിയിൽ

നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്. സാംഖ്യകാരികഈ പരിണാമക്രമ�ത്ത ഇങ്ങ

�ന വിവരിക്കുന്നു:

“പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് മഹത്ത്എന്നതത്വവും മഹത്തിൽനിന്ന്അഹങ്കാരവുംഅഹ

ങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് �ഷാഡശകഗണവും ആ �ഷാഡശകഗണത്തി�ല പഞ്ചതന്മാ

ത്രകളിൽ നിന്ന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മുറയ്ക്ക് ഉത്ഭവിച്ചു”.

മൂലപ്രകൃതിയിൽനിന്ന്ആദ്യമായുണ്ടായശുദ്ധസത്തയാണ് മഹത്ത്. ബുദ്ധിയും �ച

തനയും മനസ്സും എല്ലാമുൾ�പ്പടുന്ന പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളു�ട അതിസൂക്ഷ്മവും

അദൃശ്യവുമായ ബീജരൂപത്തിനാണ് മഹത്ത് എന്നുപറയുന്നത്. മഹത്തിൽ നിന്ന്

അഹങ്കാരം അ�ല്ലങ്കിൽ ആത്മ�ചതന (ഞാൻ എന്ന �ബാധം) ഉണ്ടായി. അഹ

ങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് �ഷാഡശകഗണം. �ഷാഡശകഗണത്തിൽ ശബ്ദം, സ്പർശം,

വർണ്ണം, രസം, ഗന്ധം എന്നിങ്ങ�ന തന്മാത്രകൾ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്ന അഞ്ചു

സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളും ചക്ഷുസ്, �ശ്രാത്രം, രസന, ഘ്രാണം, ത്വക്ക് എന്നീ അഞ്ചുബുദ്ധീ

ന്ദ്രിയങ്ങളും വാക്ക്, പാണി, പാദം, വായു (ഗുദം), ഉപസ്ഥം (ജന�നന്ദ്രിയം) എന്നീ

13 സാംഖ്യകാരിക, 10, 11.
14 സൗക്ഷ്മ്യാൽ തദനുപലബ്ധിർ-

നാഭാവാൽ കാര്യതസ്തദുപല�ബ്ധഃ

മഹാദാദി തച്ച കാര്യം

പ്രകൃതി സരൂപം വിരൂപം ച.
15 പ്രകൃ�തർ മഹാം സ്ത�താഽഹംകാര-

സ്തസ്മാൽ ഗണശ്ച �ഷാഡശകഃ

തസ്മാദപി �ഷാഡശകാൽ

പ�ഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭൂതാഹണാത്.

—സാംഖ്യകാരിക, 22.
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അഞ്ചുകർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങളുംഈപത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട �മൽ�നാട്ടം വഹിക്കുന്ന മന

സ്സും ഉൾ�പ്പടുന്നു. �ഷാഡശക ഗണത്തിൽ�പ്പട്ട തന്മാത്രകളിൽ നിന്നു ത�ന്ന പൃ

ഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമുണ്ടായി.

ബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങൾഎന്നും പറയാം. ശബ്ദസ്പർശരൂപര

സഗന്ധങ്ങ�ളഗ്രഹിക്കുകയാണ്അവയു�ടപ്രവൃത്തി. ചക്ഷുസ്സ്രൂപ�ത്തയും �ശ്രാ

ത്രം ശബ്ദ�ത്തയുംഘ്രാണം ഗന്ധ�ത്തയും രസന രസ�ത്തയും ത്വക്ക് സ്പർശ�ത്ത

യും ഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങളായപ്രവർത്തനങ്ങൾനടത്താനുള്ളശാരീരി�കാപക

രണങ്ങളാണ് കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് പതി�നാന്നാമ�ത്ത ഇന്ദ്രിയമായിട്ടാണ്

കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. ചക്ഷുസ്സ് തുടങ്ങിയ ബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങ�ളഅനുവർത്തിച്ചു�കാ

ണ്ട് അവയിലൂ�ട ലഭ്യമാകുന്നഅറിവുക�ള സങ്കല്പനം �ചയ്യുകയും വാഗാദികർ�മ്മ

ന്ദ്രിയങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിനാൽ മനസ്സിന് ബു

ദ്ധ്യാത്മക�മന്നും കർമ്മാത്മക�മന്നും രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട്. ബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങ�ളാ

ടും കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങ�ളാടുമുള്ളസാധർമ്യം �കാണ്ടാണ് മനസ്സ് പതി�നാന്നാമ�ത്ത

ഇന്ദ്രിയമായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്.

ഇങ്ങ�ന ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങളു�ട പരിണാമപ്രക്രിയകളിലൂ�ടയാണ്

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചത്തി�ല ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രതിഭാസ

ങ്ങളും എല്ലാം ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന് സാംഖ്യം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. കാടും പുഴയും

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മൃഗവും മനുഷ്യനും മനുഷ്യ�ന്റ വികാരങ്ങളും സം�വദനങ്ങളും

എല്ലാം മൂലപ്രകൃതിയു�ട പരിണാമങ്ങളാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങളും

ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങളും മാത്രമല്ല, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, �ചതന മുതലായവയും, അവ

സാനവിശകലനത്തിൽ, ഭൗതികസത്തയു�ട സൃഷ്ടികളാണ്.

എന്നാൽ, ഇവയി�ലാന്നുമുൾ�പ്പടാത്ത പുരുഷൻ എന്ന മ�റ്റാരു തത്വംകൂ

ടി സാംഖ്യകാരികയിലും പിൽക്കാല സാംഖ്യഭാഷ്യങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്ക�പ്പടു

ന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി�യ�പ്പാ�ല ത�ന്ന പുരുഷനും അനാദിയാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്

അകാരണനാണ്,ജ്ഞാതാവാണ്, സ്രഷ്ടാവാണ്. പ�ക്ഷ, പ്രകൃതിക്കും പുരുഷനും

തുല്യപ്രാധാന്യമാണുള്ളത് എ�ന്നാ പുരുഷ�ന്റ പ്ര�ചാദനം �കാ�ണ്ടാ സാമീപ്യം

�കാ�ണ്ടാ ആണ് പ്രകൃതിക്ക് പരിണാമങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് എ�ന്നാ ഇതിനർത്ഥ

മില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, സാംഖ്യകാരികയനുസരിച്ച് ത�ന്ന പുരുഷൻ ഉദാസീനനാ

ണ്, അകർത്താവാണ്, നിർഗുണനാണ്, ഉപകാര�മാ അപകാര�മാ �ചയ്യാൻ

�കൽപ്പില്ലാത്തവനാണ്, �വറും സാക്ഷി മാത്രമാണ്. പുരുഷൻ ഒന്നി�ന്റയും കാ

രണമാകുന്നില്ല, എന്നല്ല, സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച് പുരുഷൻ എന്ന പദം ഒ�രാറ്റ

ആത്മാവി�നയല്ല കുറിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധ�പ്പടുന്ന അ�നകമ�നകം

പുരുഷന്മാരുണ്ട്. അവർക്കാക�ട്ട, ഭൗതികസത്തയു�ട പരിണാമ പ്രക്രിയകളിൽ

യാ�താരു പങ്കുമില്ല. �ലാ�കാൽപത്തിയിലും പ്രപഞ്ചപരിണാമത്തിലും പുരുഷന്

പങ്കി�ല്ലന്ന് സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം ത�ന്ന ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്: “അവ രണ്ടും (പ്ര

16 ഉഭയാത്മകമത്ര മനഃ

സങ്കല്പകമിന്ദ്രിയം ച സാധർമ്യാൽ

—സാ. കാ, 27.
17 തസ്മാച്ചവിപര്യാസാൽ

സിദ്ധം സാക്ഷീത്വമസ്യ പുരുഷസ്യ

ൈകവല്യം മാധ്യസ്ഥ്യം

ദ്രഷ്ടൃത്വ മകർതൃഭാവശ്ച

—(സാ. കാ. 19).
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കൃതിയും പുരുഷനും) �ലാ�കാൽപ്പത്തിക്കു മുമ്പു ത�ന്ന നിലനിന്നിരുന്നു. അവയി

�ലാന്നിന് (പുരുഷന്) കാരണ�മന്നസ്വഭാവമില്ല. മ�റ്റതിനു (പ്രകൃതിക്ക്) മാത്ര�മ

ആസ്വഭാവമുള്ളൂ”.

5 ത്രിഗുണങ്ങൾ

ജഡവുംഅ�ചതനവുമായഅവ്യക്തപ്രകൃതിയാ�താരുബാഹ്യശക്തിയു�ടയും �പ്ര

രണ�യാ പ്ര�ചാദന�മാ കൂടാ�ത സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന വ്യക്തപ്രപഞ്ചമായി

പരിണമിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഈ �ചാദ്യത്തിനു മറുപടി ലഭിക്കണ�മങ്കിൽ

പ്രകൃതിയു�ടസ്വഭാവഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കല്ല്, മണ്ണ്, �മശ മുതലായ നിർ

ജീവവസ്തുക്ക�ള�പ്പാ�ല നിഷ്ക്രിയമായ ഒന്നല്ല മൂലപ്രകൃതി. അതിൽ സത്വം, രജസ്സ്,

തമസ്സ് എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കണം. ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളിൽ നി

ന്നു �വറിട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്വരജസ്ത�മാ ഗുണ

ങ്ങളു�ട സാമ്യാവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രകൃതി�യന്നു പറയുന്നത്. തുല്യാവസ്ഥയുള്ള ഈ

ഗുണങ്ങളിൽ ഏ�തങ്കിലു�മാന്നിന് ആധിക്യമുണ്ടാകു�മ്പാൾ സാമ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇള

ക്കം തട്ടുകയും പരിണാമപ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കാരണമായ അവ്യ

ക്ത�ത്താ�ടാപ്പംഈത്രിഗുണങ്ങളും കാര്യമായ വ്യക്തത്തി�ലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു.

ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളു�ട ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് വ്യക്തപ്രപഞ്ചത്തി�ല ൈവവിധ്യങ്ങൾ

ക്കു കാരണം. വ്യക്തത്തി�ന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുത�ന്നഅവ്യക്തത്തി�ന്റ

സ്വഭാവഗുണങ്ങളും അനുമാനിക്കാം. പുതുതായി ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നി�ല്ലന്നും

അതു�കാണ്ട് വ്യക്തത്തിലുള്ള�തല്ലാം സൂക്ഷ്മവും അപ്രകാശിതവുമായ രൂപത്തിൽ

അവ്യക്തത്തിലും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കണ�മന്നും പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

സാംഖ്യകാരികയിലുംഅതി�ന്റ ഭാഷ്യങ്ങളിലുംത്രിഗുണങ്ങളു�ടസവി�ശഷത

ക�ളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണം സുഖാത്മകവും പ്രസന്നവും

പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതും ജ്ഞാനം, ശ്രദ്ധ, ആർജവം തുടങ്ങിയ ഉപലക്ഷ

ണങ്ങ�ളാടുകൂടിയതുമാണ്. രാ�ജാഗുണം ദുഃഖാത്മകവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ചലി

പ്പിക്കാനും കഴിവുള്ളതും �ദ്വഷം, �ദ്രാഹം, നിന്ദ മുതലായ ഉപലക്ഷണങ്ങ�ളാടു

കൂടിയതുമാണ്. ത�മാഗുണം �മാഹാത്മകവും സത്വഗുണത്തി�ന്റ പ്രകാശത്തി

നും ര�ജാഗുണത്തി�ന്റ ചലനത്തിനും പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളതും

വഞ്ചന, ഭയം, കുടിലത തുടങ്ങിയ ഉപലക്ഷണങ്ങ�ളാടുകൂടിയതുമാണ്. ത്രിഗു

ണങ്ങൾ അ�ന്യാന്യം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുകയും അ�ന്യാന്യം ആശ്രയിക്കുകയും

അ�ന്യാന്യം ജനിപ്പിക്കുകയും മിഥുനങ്ങ�ള�പ്പാ�ല അ�ന്യാന്യം �യാജിക്കുകയും

അ�ന്യാന്യം വർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളു�ട ഫലമായി

ട്ടാണ് പരിണാമപ്രക്രിയകളുണ്ടാകുന്നത്.

ത്രിഗുണങ്ങളു�ട സാമ്യാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിച്ച് അവ�യ പ്രവർത്തനങ്ങളി

ലിറക്കിവിടാനുംഅങ്ങ�നപ്രകൃതിയു�ട പരിണാമപ്രക്രിയകൾക്ക് പ്രാരംഭത്തി�ല

ങ്കിലും ഉ�ത്തജനം നൽകാനും ഒരു ബാഹ്യശക്തിയു�ട സഹായം ആവശ്യമി�ല്ല?

18 സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം, 1.75.
19 സത്വരജസ്തമസാം സാമ്യാവസ്ഥാ പ്രകൃതിഃ
20 പ്രീതി പ്രതീതീ വിഷാദാത്മകാഃ

പ്രകാശപ്രവൃത്തിനിയമാർഥാഃ

അ�ന്യാന്യാഭിഭവാശ്രയ-

ജനനമിഥുനവൃത്തയശ്ചഗുണാഃ

—സ. കാ. 12.
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ആവശ്യമി�ല്ലന്നാണ് സാംഖ്യന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നത്. എ�ന്തന്നാൽ, ഗുണങ്ങ

ളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികങ്ങളും സഹജങ്ങളുമാണ്. ചലനവും മാറ്റവും

പരിണാമവും പ്രകൃതിയു�ടഅവിഭാജ്യഗുണങ്ങളാണ്. �വള്ളവുംഅമ്മയു�ട പാലും

സഹജമായും യാന്ത്രികമായും ഒഴുകുന്നതു�പാ�ല ത�ന്ന അ�ചതനമായ പ്രകൃതി

യും സ്വാഭാവികമായി, സഹജമായ ഗുണം കാരണം, ചലിക്കുകയും പരിണമിക്കുക

യും �ചയ്യുന്നു.

6 സാംഖ്യത്തി�ന്റസംഭാവന

ഇങ്ങ�ന സാംഖ്യന്മാർ തത്വചിന്തയി�ല ഒരടിസ്ഥാനപ്രശ്നത്തിന് ഭൗതികവാദപര

മായ സമാധാനം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. സാംഖ്യസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഭൗതികസത്ത

യു�ട പരിണാമപ്രക്രിയയി�ല ഒരുസവി�ശഷഘട്ടത്തിൽ മാത്ര�മ വസ്തുനിഷ്ഠമായ

പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനവും അതി�ന്റ ഉപാധിയായ ചിന്തയു�ട ആവിർഭാ

വവും സാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നുള്ളൂ. ആരംഭത്തിൽ ഭൗതികസത്തയല്ല, അനാദിയായ

�ചതനയാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന ആത്മീയവാദസിദ്ധാന്ത�ത്ത അത് യുക്തിയു

ക്തമായി ഖണ്ഡിക്കുന്നു.

ആരംഭത്തിൽ ചിന്തയാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന വാദ�ത്ത ചാർവാകന്മാ

രും എതിർക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ പൃഥ്വി, ജലം

തുടങ്ങിയ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ട യാന്ത്രികമായ സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണ്

�ചതനയുണ്ടാകുന്നത്. സാംഖ്യന്മാരാക�ട്ട, മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചു

ണ്ടായ മനുഷ്യ�ന്റ ഒരു ഗുണമാണ് �ചതന�യന്നുവാദിച്ചു. ഭൗതികസത്തയു�ട

പരിണാമക്രമത്തി�ല ഒരു പ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ആവിർഭ

വിച്ചത്. ചരിത്രപരമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ,

പഞ്ചതന്മാത്രകൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം മുതലായവയു�ട ആ�ക തുകയാ

ണ് മനുഷ്യൻ. കർമ്മവും ജ്ഞാനവും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഈ ആ�കത്തുക

യിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാനസിക–ഭൗതിക ഘടകങ്ങളു�ട ഈആ�കത്തുകയിൽ

മാത്ര�മ �ചതനയ്ക്കുനിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ശരീരത്തിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രമായിആത്മാവിനു

നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പടു�മ്പാൾ മാത്ര�മ

അതുജ്ഞാതാവായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

പ്രപഞ്ചപരിണാമ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള സാംഖ്യന്മാരു�ട ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ

തത്വചിന്തയ്ക്ക് �പാതുവിലും ഭാരതീയതത്വചിന്തയ്ക്ക് പ്ര�ത്യകമായും ലഭിച്ച വിലപി

ടിച്ച സംഭാവനകളാണ്. ആധുനികഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

മുതലായവയു�ട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പാണ് നമ്മു�ട പ്രാചീന ചിന്തകന്മാർ �ക

വലം യുക്തിയു�ടയും അനുമാനത്തി�ന്റയും സഹായ�ത്താടുകൂടി ഇത്തരം കണ്ടു

പിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്. �ലാകമാന്യ തിലകൻ

എഴുതുകയുണ്ടായി:

“�ലാകത്തി�ല വിവിധ വസ്തുക്കളു�ട �മൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാ�യാഗിക പരീക്ഷ

ണങ്ങൾനടത്തുക, വിവിധ രീതിയിൽ വി�ശ്ലഷണം �ചയ്ത്അവയു�ടസ്വഭാവങ്ങൾ

നിർണ്ണയിക്കുക, ൈജവജഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവ�യാ പണ്ടു നിലനിന്നിരുന്ന

വ�യാ ആയ ജീവികളു�ട ശരീരഘടനക�ള �വണ്ട�പാ�ല താരതമ്യ�പ്പടുത്തി

�നാക്കുക, പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തി�ല മറ്റ് ആധുനി�കാപായങ്ങൾ ൈക�ക്കാള്ളുക

— ഇ�താന്നും കപില�നാ കാണാദ�ന്നാ സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. കൺമുമ്പിലു

ണ്ടായിരുന്ന സാമഗ്രികൾ മാത്രം പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ടാണ് അവർ തങ്ങളു�ട
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നിഗമനങ്ങളി�ലത്തി�ച്ചർന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ രൂപവൽക്കരണവും വികാസ

വും ഏതു തരത്തിലാണുണ്ടായത് എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ചുള്ള സാംഖ്യന്മാരു�ട

നിഗമനങ്ങൾആധുനിക പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട ശാസ്ത്രീയനിഗമനങ്ങളിൽ നി

ന്ന് വള�ര�യാന്നും ഭിന്നമായിരുന്നില്ല. ജീവശാസ്ത്രം വളർന്നുകഴിഞ്ഞതു�കാണ്ട്

ഇന്ന് ആ നിഗമനങ്ങളു�ട �തളിവുകൾ കൂടുതൽ യുക്ത്യധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്”.

7 മനഃശ്ശാസ്ത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനം

പ്രാചീനസാംഖ്യതത്വങ്ങൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട നിഗമനങ്ങളിൽ നിന്ന്

വള�ര�യാന്നും ഭിന്നമായിരുന്നി�ല്ലന്നു പറയുന്നതിൽ അതിശ�യാക്തി കലർ

ന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നു. ശരിക്കു പരി�ശാധിച്ചാൽ ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളുമായി

�പാരുത്ത�പ്പടാത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ സാംഖ്യകാരികയിലും മറ്റും കാണാം. ഉദാഹ

രണത്തിന്, ഗുണങ്ങളു�ട സാമ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഇളക്കം തട്ടിയ�തങ്ങ�ന

എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ചുള്ള സാംഖ്യന്മാരു�ട വാദം കു�റ�യാ�ക്ക അവ്യക്തമാ

ണ്. പരിണാമത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ മനുഷ്യൻആവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷം അഹ

ങ്കാരവും ബുദ്ധിയും മറ്റുമുണ്ടായി എന്നല്ല, മറിച്ച് മഹത്തും അഹങ്കാരവും ഉണ്ടായതി

നു�ശഷം �ഷാഡശകങ്ങളും �ഷാഡശകങ്ങളിലുൾ�പ്പട്ട ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം,

രസം, ഗന്ധം എന്നീ തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നാണ്

സാംഖ്യന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നത്. മറിച്ചായിരുന്നു�വങ്കിൽ കൂടുതൽ യുക്ത്യധിഷ്ഠിത

മാകുമായിരുന്നു. ആദ്യം മഹത്തും മഹത്തിൽനിന്ന്അഹങ്കാരവുമുണ്ടായിഎന്നപ്ര

സ്താവനയുദ്ധരിച്ചു �കാണ്ടാണ് സിമ്മ�റ�പ്പാ�ലയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സാംഖ്യത്തി

ന് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാംഖ്യദർശന

മനുസരിച്ച് �ചതനയാണ് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �കന്ദ്ര�മന്നും ഉള്ളി�ന്റ ഉള്ളിലുള്ള

ആ �ചതനയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ബാഹ്യ�ലാകത്തി�ല പരിണാമപ്രക്രി

യക�ളന്നും അതു�കാണ്ട് അസ്തിത്വത്തി�ന്റ മനഃശാസ്ത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനമാണ്

സാംഖ്യദർശനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന�യന്നുമാണ് സിമ്മർ പറയുന്ന

ത്.

സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച് ഭൗതികസത്തയ്ക്ക് മുമ്പുത�ന്ന �ചതനയാവിർഭവി

ച്ചിരുന്നുഎങ്കിൽസിമ്മറു�ടഈവാദത്തിൽഅല്പം കഴമ്പു�ണ്ടന്നുസമ്മതിക്കാമാ

യിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അതല്ലസ്ഥിതി. ബുദ്ധിയു�ടയും മനസ്സി�ന്റയും �ചതനയു�ടയും

എല്ലാം മൂലകാരണം ജഡപ്രകൃതിയാണ്. തന്മാത്രകളിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങ

ളാവിർഭവിച്ചത്എന്നുസാംഖ്യന്മാർഅനുമാനിച്ചുഎന്നതുശരി ത�ന്ന. പരിണാമപ്ര

ക്രിയയി�ലഈക്രമം മാറ്റണ�മന്നാവശ്യ�പ്പടുന്നതിൽ �തറ്റില്ലതാനും. എന്നാൽ,

സാംഖ്യന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും �ചതനയു�മല്ലാം ബാ

ഹ്യ�ലാകവുമായുള്ളബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപ�പ്പടുന്നത്. വസ്തുജ്ഞാനമുണ്ടാ

കുന്നത്ആ വസ്തു�വപ്പറ്റി പത്തുബാ�ഹ്യന്ദ്രിയങ്ങൾ �നടുന്നഅനുഭവങ്ങൾ മനസ്സ്,

അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി എന്നീ ആന്തരി�കന്ദ്രിയങ്ങളി�ലക്കു ൈകമാറു�മ്പാൾ മാത്ര

മാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബാ�ഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അന്തഃകരണത്തി

�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നൽകുന്നത്. വർത്തമാനകാല

ത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയും ഭൂതകാലത്തിലും

21 Bal Gangadhar Thilak: Gitarahasya PP. 205–6.
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ഭാവികാലത്തിലുമുള്ളവ അനുമാനത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടു കൂടിയുമാണ് ബുദ്ധ്യ

ഹങ്കാരമനസ്സുകളു�ട വ്യാപാരങ്ങൾക്കു വി�ധയമാകുന്നത് എന്ന് സാംഖ്യകാരിക

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അനുമാനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനവും, അവസാനവിശകലന

ത്തിൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായബാഹ്യ�ലാകത്തിൽ നിന്നുള്ളഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളാണ്.

8 പുരുഷനുംഈശ്വരനും

പുരുഷ�നപ്പറ്റിയുള്ളസാംഖ്യകാരികയി�ലസങ്കൽപ്പവുംആശയകുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ

പറ്റിയ തരത്തിലാണ് വിവരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അകർത്താവായ പുരുഷ�ന്റ �മാക്ഷ

ത്തിനു �വണ്ടിയാണ�ത്ര പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജഡപ്രകൃതിയിൽ �ബാധ

പൂർവമായ പരാർത്ഥവൃത്തി സങ്കൽപ്പിക്കലാണിത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷ�ന

പ്പറ്റിയുള്ളസങ്കൽപ്പമി�ല്ലങ്കിൽ �പാലുംപ്രകൃതിയു�ട പരിണാമപ്രക്രിയയ്ക്ക് യാ�താ

രുഹാനിയും തട്ടുന്നില്ല. സാംഖ്യതത്വങ്ങളി�ല പുരുഷസങ്കൽപ്പംപിൽക്കാലത്തുകൂ

ട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടതായിരിക്കു�മാ? അങ്ങ�നയായിരിക്കാ�മന്നു �താന്നിക്കുന്ന വിധ

ത്തിലാണ് പുരുഷ�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരിടത്ത്സ്ഥൂലശരീരം പഞ്ച

ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത് എന്നും ബുദ്ധ്യഹങ്കാരമനസ്സുകൾ ജഡപ്രകൃതി

യിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാ�ണന്നും പറയുന്നു. അ�ത സമയത്തുത�ന്ന

മ�റ്റാരിടത്ത്അനാദിയായപുരുഷൻപ്രകൃതിയിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രനായിനിലനിൽ

ക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അ�നകം പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നും അവർ ഉദാസീനരും

പ്രവർത്തനക്ഷമതയില്ലാത്തവരുമായ �വറും സാക്ഷികൾ മാത്രമാ�ണന്നും സമ്മ

തിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ഇതി�നതിരായ ചില പ്രസ്താവന

കളും സാംഖ്യകാരിക, സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല കൃതികളിൽ

കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രവർത്തന�ശഷിയില്ലാത്ത ഒരു മുടന്തൻ ദർശന

ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു കുരുട�ന്റ ചുമലിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതു�പാ�ല�യാ

ആകർഷണശക്തിയുള്ളഅയസ്കാന്തം ഇരുമ്പുകഷണ�ത്തപ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതു

�പാ�ല�യാ പുരുഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാംഖ്യകാരികയി�ലാരിടത്തു

പറയുന്നുണ്ട്. “പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ മുടന്തനും കുരുടനും തമ്മി�ലന്ന�പാ

�ലഐക്യമുണ്ട്;ഈഐക്യത്തിൽനിന്നാണ് പരിണാമപ്രക്രിയകളുണ്ടാകുന്നത്”

പ്രകൃതിയും പുരുഷനും — ഭൗതികസത്തയും ആത്മീയതത്വവും — രണ്ടും സ്വതന്ത്ര

ങ്ങളാ�ണന്നുംഅവയു�ടഐക്യത്തിൽനിന്നാണ് �ലാകമുണ്ടായത് എന്നുംസമ്മ

തിച്ചാൽ ആ രണ്ടു സ്വതന്ത്രങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ച�തങ്ങ�ന�യന്ന

�ചാദ്യമുയർന്നുവരാം. ഈ �ചാദ്യമുന്നയിച്ചു�കാണ്ടാണ് വിജ്ഞാനഭിക്ഷുവി�ന

�പ്പാ�ലയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ൈദവ�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിച്ചു�കാണ്ട് �വദാന്തത്തി

നും സാംഖ്യത്തിനുമിടയിലുള്ള വിടവുനികത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും

രണ്ടുംഈശ്വര�ന്റശക്തികളാ�ണന്നുംനിരീശ്വരവാദപരമായസാംഖ്യംഅവരു�ട

കയ്യിൽ �സശ്വരസാംഖ്യമായി മാറി. �ഷർബാത്സ്കി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല,

23 അന്തഃകരണം ത്രിവിധം

ദശധാ ബാഹ്യം ത്രയസ്യ വിഷയാഖ്യം

സാമ്പ്രതകാലം ബാഹ്യം

ത്രികാലമാഭ്യന്തരം കരണം.

—സാ. കാ, 33.
24 പുരുഷസ്യ വി�മാക്ഷാർഥം

പ്രവർത്ത�ത തദ്വദവ്യക്തം

—സാ. കാ. 58.
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“സാംഖ്യ�ത്ത �വദാന്തത്തി�ന്റപരിധിയിൽ �കാണ്ടുവരിക�യന്നപരിഷ്കരണത്തി

നു�ശഷംഅ�താരു പ്ര�ത്യക പ്രസ്ഥാനമല്ലാതായിത്തീർന്നു”.

പ�ക്ഷ, സാംഖ്യകാരിക, സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല സാം

ഖ്യകൃതികൾ �പാലുംഈശ്വര�ന്റ അസ്തിത്വമംഗീകരിക്കുന്നി�ല്ലന്നു കാണാം. സാം

ഖ്യപ്രവചന സൂത്രത്തി�ല ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ “ൈദവത്തി�ന്റ അസ്തിത്വം �തളി

യിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല” എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര�നാ പരതന്ത്ര�നാ മ�റ്റ�ത

ങ്കിലുംവ്യത്യസ്തസ്വഭാവമുള്ളവ�നാആകാൻകഴിയാത്തഈശ്വര�ന്റഅസ്തിത്വത്തി

നു �തളി�വാന്നുമില്ല… �മാഹങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാ

�ണങ്കിൽഅവന്സ്രഷ്ടാവാകാൻകഴിയില്ല. പരതന്ത്രനാ�ണങ്കിൽഅവൻന�മ്മ

�പ്പാ�ല ത�ന്നഅജ്ഞനായിരിക്കണം. അതു�കാണ്ട് സ്രഷ്ടാവായൈദവം എന്ന

നിലയ്ക്ക് അവന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.

മനുഷ്യന് സുഖവും ദുഃഖവുംആനന്ദവും �വദനയും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നത് കർമ്മനിയ

മമനുസരിച്ചാ�ണന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്ക് ൈദവത്തി�ന്റ അസ്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ

കഴിയില്ല. നന്മ �ചയ്യുന്നവന് സുഖവും തിന്മ �ചയ്യുന്നവന് ദുഃഖവും സ്വാഭാവികമായി

ത്ത�ന്ന ലഭിക്കു�മങ്കിൽ പി�ന്ന സ്രഷ്ടാവും വിധികർത്താവുമായ ഒരു ൈദവത്തി

�ന്റ ആവശ്യമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, “ഫലങ്ങളനുഭവിക്കുന്നത് ൈദവത്തി�ന്റ �മൽ

�നാട്ടത്തിലല്ല, കർമ്മത്തി�ന്റഅനിവാര്യനിയമമനുസരിച്ചാണ്”.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ബാഹ്യശ

ക്തിയു�ട —ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ അ�ല്ലങ്കിൽഈശ്വര�ന്റ — ഇട�പടൽ കൂടാ�ത പ്ര

കൃതിയു�ട പരിണാമപ്രക്രിയക�ളാ മനുഷ്യ�ന്റ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്ര

വർത്തനങ്ങ�ളാ നടക്കുകയി�ല്ലന്ന വാദ�ത്തസാംഖ്യന്മാർ നി�ഷധിക്കുന്നു.

9 പുരുഷ�ന്റ പങ്ക്

ഈശ്വരനി�ല്ലന്നപ്രഖ്യാപന�ത്തഔപചാരികമായിഅംഗീകരിച്ചു �കാണ്ടുത�ന്ന

സാംഖ്യ�ത്ത ഒരുതരം ൈദ്വതവാദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാരു

ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സതീശചന്ദ്രചാറ്റർജിയും ധീ�രന്ദ്രനാഥ �മാഹൻ ദത്തും

സാംഖ്യദർശന�ത്ത “ൈദ്വതവാദപരമായ യാഥാർത്ഥ്യദർശനം” എന്നു വി�ശഷി

പ്പിക്കുന്നു. അവർഎഴുതുകയാണ്:

“�ലാകത്തി�ന്റ മുഴുവൻഗതിക്രമത്തി�ന്റയുംഅടിസ്ഥാനമായിസാംഖ്യം കാണുന്ന

ത്ആത്മാവ്, ഭൗതികപാദാർത്ഥം (പുരുഷൻ, പ്രകൃതി) എന്നീ രണ്ടുപരമതത്വങ്ങളു

�ട അ�ന്യാന്യബന്ധ�ത്തയാണ്. ഒരുഭാഗത്ത് �ലാകത്തി�ന്റ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ,

ശരീരങ്ങൾ എന്നിവയും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം മുതലായ ഭൗതി�കാൽപ്പന്ന

ങ്ങളുമുൾ�പ്പ�ടയുള്ളഎല്ലാവസ്തുക്കളു�ടയും—ആദികാരണ�മന്നുകരുത�പ്പടുന്ന

പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയാണ് �ലാകത്തി�ന്റ ഭൗതികവും ക്രിയാത്മകവുമായ കാരണം.

അത് കർ�മ്മാന്മുഖവും സദാ മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. പ�ക്ഷ, അത് അന്ധ

വും അ�ചതനവുമ�ത്ര. അന്ധമായ ഒരു തത്വം ഒരു ക്രമീകൃത�ലാകമായി പരിണ

മിക്കുകയുംഅതി�ന യുക്തിയുക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കുനയിക്കുകയും �ചയ്യു

ന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ആരംഭത്തിൽഗുണങ്ങളു�ടസാമ്യാവസ്ഥയിലാ�ണന്നുപറ

യ�പ്പടുന്ന പ്രകൃതിയിൽ ആദ്യ�ത്ത ഇളക്കം അ�ല്ലങ്കിൽ ചലനം ഉണ്ടായ�തങ്ങ

25 Stcherbatsky, Buddhist Logic, Vol I, 47–48.
26 സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം I. 93. 95.
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�നയാണ്? അങ്ങ�ന മറുവശത്ത് പുരുഷൻഅ�ല്ലങ്കിൽആത്മാവ് എന്ന മ�റ്റാരു

പരമതത്വ�ത്തയും സാംഖ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു”.

ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ �കാണ്ട് സാംഖ്യ�ത്തആത്മീയവാദത്തി�ന്റ പിടിയി�ലാ

തുക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങ�ളഏറ്റവും വലിയആത്മീയവാദികളി�ലാരാളായ ശങ്കരാ

ചാര്യർ �പാലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. സാംഖ്യ�ത്ത ആത്മീയവാദമാക്കി മാറ്റാനല്ല,

അതിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദപരമായ ഉള്ളടക്ക�ത്ത സത്യസന്ധമായി തുറന്നുകാ

ണിച്ചു�കാണ്ട് രൂക്ഷമായി എതിർക്കാനാണ് അ�ദ്ദഹം തുനിഞ്ഞത്. ത�ന്റ ബ്രഹ്മ

സൂത്രഭാഷ്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹം സാംഖ്യതത്വങ്ങ�ള സംഗ്രഹിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“കുടം, ചട്ടി തുടങ്ങിയപലസാധനങ്ങളു�ടയുംഘടനയിൽമണ്ണ് ഉൾ�പ്പടുന്നതു�കാ

ണ്ട് മണ്ണാണ്അവയു�ടസാമാന്യകാരണം. ഇതാണ് �ലാകത്തിൽനമ്മൾകാണു

ന്നത്. ഇതു�പാ�ല ത�ന്ന നമ്മു�ട അകവും പുറവും സുഖദുഃഖ�മാഹാത്മകമാണ്.

സുഖദുഃഖ�മാഹങ്ങളു�ട സാമാന്യകാരണം ത്രിഗുണമായ പ്രധാനമാണ്. മണ്ണു�പാ

�ല ത�ന്നഅ�ചതനമാണ് പ്രധാനവും. �ചതനനായ പുരുഷ�ന്റ ഇഷ്ടങ്ങൾസാ

ധിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി അത് സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന വിവിധ രൂപങ്ങളായി പരിണ

മിക്കുന്നു…അ�ചതനമായ പാല് സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന പശുക്കുട്ടി�യ ഊട്ടിവ

ളർത്താൻ �വണ്ടിസ്വയം പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നതു�പാ�ലയുംഅ�ചതനമായജലം

ജനങ്ങളു�ട ഉപകാരത്തിനു�വണ്ടി സ്വയം ഒഴുകുന്നതു�പാ�ലയും അ�ചതനമായ

പ്രധാനം പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾസാധിക്കാൻ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാമ്യാവസ്ഥ

യിലുള്ളമൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ്സാംഖ്യന്മാരു�ടപ്രധാനം. അതി�നപ്രവർത്തിപ്പിക്കു

ന്നതി�നാ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതി�നാബാഹ്യമായ മ�റ്റാന്നി�നയുംഅതിന്ആശ്ര

യി�ക്കണ്ടതായിട്ടില്ല. പുരുഷൻ ഉദാസീനനാകയാൽ പ്രധാന�ത്ത പ്രവർത്തിപ്പി

ക്കുക�യാ നിവർത്തിപ്പിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് പ്രധാനം അന�പ

ക്ഷമാണ്, സ്വതന്ത്രമാണ്. പുല്ലും ഇലയും �വള്ളവും മറ്റും മറ്റു കാരണങ്ങ�ളാന്നും

കൂടാ�തസ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്നപാലും മറ്റുമായിത്തീരുന്നതു�പാ�ലപ്രധാനവും

മഹത്ത് തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു”.

10 ശങ്കര�ന്റ വിമർശനം

ഇവി�ട പുരുഷൻ പ്രധാന�ത്ത പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല, പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നി

ല്ല എന്നാണ് ശങ്കരൻ പറയുന്നത്. ജഡമായ യാ�താന്നിനും �ചതനനായ ഒരുവ

�ന്റസഹായം കൂടാ�ത സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻസാധിക്കുകയില്ല എന്ന

കാരണം പറഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം സാംഖ്യ�ത്തഎത്തിക്കുന്നത്:

പാലും �വള്ളവും ഒഴുകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാ�ണന്നസാംഖ്യന്മാരു�ട വാ

ദ�ത്താട് ശങ്കരൻ �യാജിക്കുന്നില്ല. �ചതനമായ ഒന്നി�ന്റ നിയന്ത്രണം �കാണ്ടാ

ണ് അവപ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്:

“ൈചതന്യമുള്ളപശുവാത്സല്യം കാരണം പാൽ ഒഴുക്കുന്നുഎന്നുകരുതുന്നതാണ്

യുക്തം. പശുക്കിടാവ് പാൽനുകർ�ന്നടുക്കുകയുമാണ�ല്ലാ. തികഞ്ഞത�ന്റടം �വ

ള്ളത്തിനുമില്ല. താണ നില�ത്തയും മറ്റുംആശ്രയിച്ചാണ് �വള്ളം ഒഴുകുന്നത്”.

27 Chatterjee and Dutta: An Introduction to Indian Philosophy, P. 292.
28 ശങ്കരൻഃ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യ. അ. 2, പാ. 2, സൂ. 1, 3, 4, 5.
29 ടി. 2. 2. 5.
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പുല്ലു പാലായിത്തീരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാ�ണന്നുസമ്മതിച്ചാൽ പ്രകൃതിയു�ട

പരിണാമവും സ്വാഭാവികമാ�ണന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. അതിന്ന�ദ്ദഹം തയ്യാ

റില്ല: “പശു തിന്നുന്ന പുല്ലും മറ്റും മാത്ര�മ പാലാകുന്നുള്ളൂ. വല്ലിടത്തും കളഞ്ഞു�പാ

യ�താ കാളയും മറ്റും തിന്നുന്ന�താ ആയ പുല്ല് പാലാകുന്നില്ല. പുല്ല് കാരണം കൂ

ടാ�ത പാലാകു�മങ്കിൽ പശുവി�ന്റ ശരീര�ത്താടു ബന്ധ�പ്പടാ�ത ത�ന്ന അതു

പാലാ�കണ്ടതാണ്. അതിനാൽ പുല്ലിനും മറ്റു�മന്ന�പാ�ല സ്വാഭാവികമാണ് പ്ര

ധാനത്തി�ന്റ പരിണാമം എന്നുപറയാൻ വയ്യ”.

കുരുടനും മുടന്തനും തമ്മിലുള്ളഐക്യത്തി�ന്റ ഉദാഹരണം �പാലും ശങ്കരന്

സ്വീകാര്യമല്ല. പുരുഷൻഉദാസീനനാണ്. പ്രധാനമാക�ട്ട, ജഡവും. രണ്ടുംതമ്മിൽ

�യാജിപ്പിക്കാൻ മൂന്നാമ�താന്നില്ല താനും. ഈസ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനും പ്രധാന

വും തമ്മിൽബന്ധമുണ്ടാവുക വയ്യഎന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്.

അ�ചതനമായ ജഡപ്രകൃതിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണമാവാൻ കഴിയി

�ല്ലന്നാണ് ശങ്കര�ന്റ വാദങ്ങളു�ട ചുരുക്കം. ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തി�ന്റ ഭാഷ്യ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“സാംഖ്യന്മാർ പ്രധാന�ത്ത, അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതി�യ, ജഗത്തി�ന്റ കാരണമായി

പറയുന്നു. ഇതു ശരിയല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, പ്രധാനം അ�ചതനമാ�ണന്ന് അവർ

ത�ന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്”.

11 ചലനാത്മകമായ നിത്യസത്ത

പ്രധാനം അ�ചതനമാ�ണന്നു സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല സാംഖ്യന്മാർ �ചയ്യുന്നത്;

അ�ചതനമായ പ്രധാനം ജഗത്തി�ന്റ കാരണമാകുന്ന�തങ്ങ�ന എന്നു വിവരി

ക്കുക കൂടി �ചയ്യുന്നു. പ്രധാനം അ�ല്ലങ്കിൽ മൂലപ്രകൃതി അ�ചതനം മാത്രമല്ല;

സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടി ഭൗതികസത്തയാണത്. അതു�കാണ്ട് അത്

നിശ്ചലമല്ല ചലനാത്മകമാണ്. അത് സഹജമായും സ്വാഭാവികമായും ഒന്നിൽ

നിന്നു മ�റ്റാന്നി�ലക്ക് പരിണമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ

പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭൗതികസത്തയു�ട പരിണാമത്തി�ന്റ ഫലങ്ങളാണ്. �ഷർബാ

ത്സ്കി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “ഒരിക്കലും നിശ്ചലമാവാത്തതും നിത്യവുമായ

ഭൗതികസത്ത ഒന്നിൽ നിന്ന് മ�റ്റാന്നായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നത് സാംഖ്യദർ

ശനത്തി�ല കരുത്തുറ്റ ഒരാശയമാണ്. മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ല അതിപ്രാചീനമായ

ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും നിശ്ചലമല്ലാത്ത, നിത്യമായ, ഭൗതികസത്ത�യപ്പ

റ്റിയുള്ളആശയംഇത്രയും വ്യക്തമായിരൂപവൽക്കരിച്ചസാംഖ്യന്മാർ തീർച്ചയായും

അഭിമാനാർഹരാണ്”.

30 ടി. 2. 2. 7.
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പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് പരമാണുവിൽ നിന്നാ�ണന്നും പരമാണുവാണ് പരമമായ

സത്യം എന്നും ഉൽ�ഘാഷിച്ച ൈവ�ശഷികം പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല ഏറ്റവുമധികം

�കട്ടുറപ്പുള്ളതും യുക്ത്യധിഷ്ഠിതവുമായ ദർശനങ്ങളി�ലാന്നാണ്. കണാദനാണ്

അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവ് എന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിത�ത്ത

പ്പറ്റി�യാ കാലഘട്ട�ത്തപ്പറ്റി�യാ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചരിത്രവസ്തുത

ക�ളാന്നുമില്ല. കണങ്ങ�ള അ�ല്ലങ്കിൽ പരമാണുക്ക�ള ഭുജിക്കുന്നവൻ എന്നർ

ത്ഥമുള്ള കണാദൻ എന്ന �പർ എതിരാളികൾ ഇട്ട ശകാര�പ്പർ ആയിരിക്കാം

എന്നും ശരിയായ �പർ മ�റ്റാന്നായിരിക്കാ�മന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രാ

യ�പ്പടുന്നു. ൈവ�ശഷികസൂത്രങ്ങളും അവയ്ക്ക് ശങ്കരമിശ്രൻ എഴുതിയ ഭാഷ്യവും

ഇംഗ്ലീഷി�ലക്ക് വിവർത്തനം �ചയ്ത നന്ദലാൽ സിൻഹ കണാദ�ന്റ ജീവിതകാ

ലം ക്രി. മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കാം എന്ന്

അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ൈജന–ബൗദ്ധസാഹിത്യങ്ങളിൽ കാണാദ�നപ്പ

റ്റി�യാ ൈവ�ശഷിക�ത്തപ്പറ്റി�യാ യാ�താരു പരാമർശവുമില്ല. അതു�കാണ്ട്

അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധന് �ശഷമാണ് എന്ന രാഹുൽ സാംകൃത്യായ�ന്റ

അഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽ ശരി�യന്നു �താന്നുന്നു. ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ

ആർക്കും സംശയമില്ല. പരമാണു�വപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മഹാവീര�ന്റയും

ബുദ്ധ�ന്റയും കാലത്തിനുമുമ്പ് ത�ന്ന നിലനിന്നിരുന്നു. എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്കളും

സഹജങ്ങളായഗുണവി�ശഷങ്ങ�ളാടുകൂടിയ �ചറിയ �ചറിയകണങ്ങൾകൂടി�ച്ചർ

ന്നുണ്ടായതാ�ണന്ന് പ്രാചീന ൈജനന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഒരുപ�ക്ഷ, പിന്നീട്

ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു�ശഷം കണാദൻ ആ പ്രാചീനസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള സൂത്ര

രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് സംപൂർണ്ണവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ഒരു ദർശനമാക്കി

പുഷ്ടി�പ്പടുത്തിയതാവാം. മറ്റു ദർശനങ്ങൾ�ക്കന്ന�പാ�ല ൈവ�ശഷികത്തിനും

പിന്നീട് ഭാഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രശസ്തപാദൻ

എഴുതിയ പദാർത്ഥധർമ്മസംഗ്രഹമാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

�വ്യാമശിവനും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്രീധരൻ, ഉദയനൻ എന്നിവരും അതിന്

വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ളഴുതുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥമായി കണക്കാക്ക

�പ്പടുന്നത് കണാദ�ന്റൈവ�ശഷികസൂത്രങ്ങൾത�ന്നയാണ്.
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1 ൈവ�ശഷികത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം

വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചത്തി�ല വ്യത്യസ്തപ്രതിഭാസങ്ങൾ പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ട്

അവയു�ട അടിസ്ഥാനസത്യം ക�ണ്ടത്താനാണ് ൈവ�ശഷികം ശ്രമിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിയു�ടയും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും വിവിധ ഘടകങ്ങളു�ട സവി�ശഷങ്ങളായ

ഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും സ്വഭാവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിച്ചാൽ മാത്ര�മ അടിസ്ഥാനസത്യം

കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു കണാദൻ മനസ്സിലാക്കി. വി�ശഷത്തിന് അ�ല്ല

ങ്കിൽ പ്ര�ത്യകതയ്ക്ക് മുഖ്യമായ ഒരുസ്ഥാനമു�ണ്ടന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശദമാക്കി. അതു

�കാണ്ട് ത�ന്നയായിരിക്കണംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദർശനം ൈവ�ശഷിക�മന്ന �പ

രിൽഅറിയ�പ്പടുന്നത്.

കണാദ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ �ചതന�യ ആശ്രയിക്കാ�ത

ത�ന്ന സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്ര

പഞ്ചം. മനുഷ്യന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയും വി�വകവും ഉപ�യാഗിച്ച് അതി�ന അപഗ്ര

ഥിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനസത്യ�ത്തക്കു

റിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും അങ്ങ�ന അഭിവൃദ്ധിയും �ശ്രയസ്സും

ൈകവരുത്താനും പറ്റിയ മാർഗ്ഗമാണ് ൈവ�ശഷികത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം.

“ഇനി നമുക്ക് ധർമ്മ�ത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കാം” എന്ന സൂത്ര�ത്താടു കൂടിയാണ്

ൈവ�ശഷികസൂത്രങ്ങൾആരംഭിക്കുന്നത്.

2 എന്താണ് ധർമ്മ�മന്നു �വച്ചാൽ?

ൈദവത്തി�ലാ ദിവ്യമായ മ�റ്റ�തങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തി�ലാ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു�കാണ്ടു

ള്ള സാന്മാർഗ്ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ�ക്കാ മതപരമായ വിധിനി�ഷധങ്ങൾ�ക്കാ

അല്ല ൈവ�ശഷികന്മാർ ധർമ്മ�മന്നു പറയുന്നത്. “യാ�താന്നിൽ നിന്നാ�ണാ

അഭ്യുദയവും നിഃ �ശ്രയസവും ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം”. നിഃ �ശ്രയസം

അ�ല്ലങ്കിൽസ്ഥായിയും പരമവുമായ നന്മ യഥാർത്ഥതത്വങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാ

നത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ �നടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വസ്തുക്കളു�ട സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുരൂ

പമായ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം. മറ്റുള്ള�തല്ലാം അസ

ത്യമാണ്. യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാ�യാഗിക പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾ സഫലങ്ങളായിത്തീരു�മന്നു കാണിച്ചു�കാണ്ട് മാത്ര�മ സത്യം �ത

ളിയിക്കാൻ കഴിയൂ. വി�ശഷങ്ങളും സാമാന്യങ്ങളുമായ വ്യത്യസ്തപദാർത്ഥങ്ങളു�ട

സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, സാധർമ്യൈവധർമ്യങ്ങൾ മുതലായവ പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ടു

�നടുന്നജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് അഭ്യുദയവും �ശ്രയസ്സുമുണ്ടാകുന്നത്.

3 പദാർത്ഥങ്ങൾ

വസ്തുക്ക�ളയും സംഭവങ്ങ�ളയും ഇനങ്ങളായി �വർതിരിച്ചു കാണിക്കാൻ പ്രാചീ

�നന്ത്യയി�ല തത്വചിന്തകന്മാർ ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പദമാണ് പദാർത്ഥം.

1 അഥാ�താ ധർമം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ

—ൈവ. സൂ. 1.
2 ധർമവി�ശഷപ്രസൂതാദ് ദ്രവ്യഗുണകർമ സാമാന്യവി�ശഷസമവായാനാം

പദാർഥാനാം സാധർമ ൈവധർമ്യാഭ്യാം തത്ത്വജ്ഞാനാന്നിഃ �ശ്രയസം

—ൈവ�ശഷികസൂത്രം 1. 1–4.
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ഭൗതികവും മാനസികവുമായ നിരവധി വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യ

ത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓ�രാന്നിനും അതി�ന്റതായ ഗുണവി�ശഷങ്ങളും

പ്രവർത്തനരീതികളും മാറ്റങ്ങളും പരസ്പരബന്ധങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ വസ്തുക്ക�ളയും പ്ര

തിഭാസങ്ങ�ളയു�മല്ലാം �വ�വ്വ�റ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് വ്യവ�ച്ഛദിച്ച് വിശകലനം �ചയ്തു

മനസ്സിലാക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. അതു�കാണ്ട് തത്വജ്ഞാനികൾ അവ�യ പദാർ

ത്ഥങ്ങളായി ഇനംതിരിച്ചു. വാക്കുകൾക്കും സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കും അനുരൂപങ്ങളായ

യഥാർത്ഥവസ്തുക്കൾഅ�ല്ലങ്കിൽപ്രതിഭാസങ്ങൾഎന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് പദാർ

ത്ഥങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ ഇനങ്ങൾ എന്ന പദമുപ�യാഗിക്കുന്നത്. വസ്തുക്കളു�ടയും

ഗുണങ്ങളു�ടയുംഈ വർഗ്ഗീകരണം എല്ലാ ദർശനങ്ങളിലും ഒരു�പാ�ലയല്ല. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ �പാ�ല, സാംഖ്യദർശനം ഇരുപത്തഞ്ചു

തത്വങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ൈവ�ശഷികമാക�ട്ട, എല്ലാറ്റി�നയും

ദ്രവ്യം, ഗുണം, കർമ്മം, സാമാന്യം, വി�ശഷം, സമവായംഎന്നിങ്ങ�നആറുപദാർ

ത്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തി�ലഎല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ പ്ര

തിഭാസങ്ങളും ഈആറു പദാർത്ഥങ്ങളി�ലാതുങ്ങുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീധരൻ,

ഉദയനൻ എന്നീ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അഭാവം എന്നഏഴാമ�താന്നുകൂടി ഇവയിലുൾ

�പ്പടുത്തി. എ�ന്തന്നാൽ, ഒരു വസ്തുവി�ന്റ അഭാവം അ�ല്ലങ്കിൽ നി�ഷധം ആ

വസ്തുവി�ന്റ നിലനിൽപ്പു�പാ�ല ത�ന്ന യഥാർത്ഥമാ�ണന്നാണ് കരുത�പ്പട്ടത്.

4 ദ്രവ്യങ്ങൾ

ഇവയിൽ ദ്രവ്യമാണ് മൗലികമായ പദാർത്ഥം; ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ

എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനം. കണാദൻ ദ്രവ്യ�ത്ത നിർവചിക്കുന്ന

തിങ്ങ�നയാണ്: “ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമുള്ളതും ഏ�തങ്കിലു�മാരു ഫലത്തി�ന്റ

ആന്തരിക�മാ ഭൗതിക�മാ ആയ കാരണമായിത്തീരുന്നതും എ�ന്താ അതാണ്

ദ്രവ്യം”. ഗുണങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും മ�റ്റാന്നി�നയും ആശ്രയിക്കാ�ത കാ

റ്റിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല�ല്ലാ. അവയ്ക്ക് എ�ന്തങ്കിലും ഒരു അധിഷ്ഠാനം

�വണം. ഗുണങ്ങളു�ടയും കർമ്മങ്ങളു�ടയുംഅധിഷ്ഠാനമാണ് ദ്രവ്യം. ദ്രവ്യമില്ലാ�ത

ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കു നിലനിൽപ്പില്ല. അതു�പാ�ലത�ന്ന ഗുണകർമ്മങ്ങ�ള ഒഴി

ച്ചുനിർത്തി�ക്കാണ്ട് ദ്രവ്യ�ത്ത നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നിലധികം അടിസ്ഥാ

നദ്രവ്യങ്ങൾ �ചർന്നുണ്ടായ സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങൾ അസ്ഥിരങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാണ്.

അവയ്ക്ക് ഉത്ഭവവും നാശവുമുണ്ട്. സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങളു�ട കാരണങ്ങളായഅടിസ്ഥാ

നദ്രവ്യങ്ങളാക�ട്ട നിത്യങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളുമാണ്. അവയ്ക്ക് ഉത്ഭവ�മാ നാശ�മാ

ഇല്ല.

ആ�ക ഒമ്പത് ദ്രവ്യങ്ങളാണുള്ളത്: പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം,

കാലം, ദിക്ക്, ആത്മാവ്, മനസ്സ്. ഇവയിൽ പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നിവ

നിത്യങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളും വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തവയുമായ �ചറിയ �ചറിയ

സൂക്ഷ്മകണങ്ങളാണ്. അസ്ഥിരങ്ങളായ സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങൾഅവ �കാണ്ടുണ്ടാക്ക

�പ്പട്ടവയാണ്. ആകാശം അവിഭാജ്യമായ സൂക്ഷ്മകണങ്ങള�ല്ലങ്കിലും അനന്തവും

അനശ്വരവുമാണ്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളി�ലാ�രാന്നിനും ഒരു സവി�ശഷമായ ഗുണ

മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പൃഥ്വിയു�ട സവി�ശഷഗുണം ഗന്ധമാണ്. ജലത്തി�ന്റത് രസം;

3 ക്രിയാഗുണവത് സമവായീ കാരണമിതി ദ്രവ്യലക്ഷണം.

—ൈവ. സൂ. 1. 1. 15.
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അഗ്നിയു�ടത് രൂപം; വായുവി�ന്റത് സ്പർശം; ആകാശത്തി�ന്റത് ശബ്ദം അഞ്ചു

ബാ�ഹ്യന്ദ്രിയങ്ങൾ�കാണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാം. ബാ�ഹ്യന്ദ്രിയങ്ങ

ളി�ലാ�രാന്നും ഏതു ദ്രവ്യത്തി�ന്റ ഗുണമാ�ണാ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ആ ദ്രവ്യം

�കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പട്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഘ്രാ�ണന്ദ്രിയം ഉണ്ടാക്ക�പ്പട്ടത്

പൃഥ്വി �കാണ്ടാണ്. ഗുണങ്ങളു�ട അധിഷ്ഠാനങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. സ്ഥലകാ

ലങ്ങൾഅയഥാർത്ഥങ്ങളല്ല. മറ്റു ദ്രവ്യങ്ങ�ള�പ്പാ�ലഅവയും യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.

നിത്യവും അദൃശ്യവുമാ�ണങ്കിലും അവ വിഭജിക്ക�പ്പടാവുന്നവയാണ്. ആത്മാവ്

ഒന്നല്ല, അ�നകമാണ്. ഓ�രാ ആത്മാവും സ്വതന്ത്രവും അനശ്വരവുമാണ്. �ചതന

എന്ന ഗുണത്തി�ന്റ അധിഷ്ഠാനമാണത്. �ചതന ശരീരത്തി�ന്റ�യാ പ�ഞ്ചന്ദ്രിയ

ങ്ങളു�ട�യാ മനസ്സി�ന്റ�യാ ഗുണമല്ല. അത് ആത്മാവിലാണ്സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്.

ജ്ഞാനം, ഇച്ഛ, യത്നം മുതലായവയാണ് ആത്മാവി�ന്റ മറ്റു ഗുണങ്ങൾ. ആത്മാവ്

ഭൗതികവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധ�പ്പടുന്നത് മനസ്സ് വഴിക്കാണ്.

5 ഗുണവും കർമ്മവും

ഈഒമ്പതു ദ്രവ്യങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅടിത്തറ. അവ കൂട്ടി�ച്ചർന്നുണ്ടാവുന്ന

ഫലങ്ങളാണ് ഭൗതികവസ്തുക്കൾ. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികവസ്തുക്കളു�ട

മൂലകാരണമാണ് ദ്രവ്യങ്ങൾ. അവ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.

അവ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമടങ്ങിയ �ജ്ഞയവസ്തുക്കളാണ്. ഗുണമില്ലാ�ത ദ്രവ്യ

ത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു�പാ�ല ദ്രവ്യമില്ലാ�ത ഗുണത്തിനും നില

നിൽപ്പില്ല. ഓ�രാ ദ്രവ്യത്തിനും അതി�ന്റതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒട്ടാ�ക പതി�നഴു

ഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് കണാദൻ പരാമർശിക്കുന്നത്:

(1) രൂപം, (2) രസം, (3) ഗന്ധം, (4) സ്പർശം, (5) സംഖ്യ, (6) പരിമാണം, (7) പ്ര

�ത്യകത, (8) സം�യാഗം, (9) വിഭാഗം, (10) പരത്വം, (11) അപരത്വം, (12) ബുദ്ധി, (13)

സുഖം, (14) ദുഃഖം, (15) ഇച്ഛ, (16) �ദ്വഷം, (17) പ്രയത്നം. പിന്നീട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടി

�ലാഅഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടി�ലാ ജീവിച്ചിരുന്നപ്രശസ്തപാദൻഈപട്ടികയിൽഗുരുത്വം,

ദ്രവത്വം, �സ്നഹം, ധർമ്മം, അധർമ്മം, ശബ്ദം, സംസ്കാരം എന്നിങ്ങ�ന ഏഴു ഗുണ

ങ്ങൾകൂടി കൂട്ടി�ച്ചർത്തു.

ഓ�രാ ദ്രവ്യത്തിനും �മൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�ണ്ട

�ന്നാ ഓ�രാ ഗുണം മാത്ര�മയുള്ളു�വ�ന്നാ ധരിക്കരുത്. ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ ഒരു

ഗുണ�മാ ഒന്നിലധികം ഗുണങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായിരിക്കും. കണാദൻ അവ�യ തരംതി

രിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്. “പൃഥ്വിയിൽ ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം എന്നിവയട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജലത്തിൽ രസം, രൂപം, സ്പർശംഎന്നിവയുണ്ട്. ജലത്തിനുത�ന്ന

സ്നിഗ്ദ്ധത എന്ന ഗുണവുമുണ്ട്. അഗ്നിയിൽ രൂപം, സ്പർശം, എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കു

ന്നു. വായുവിൽസ്പർശം മാത്ര�മയുള്ളൂ”.

ഭൗതികങ്ങളായ ഗുണങ്ങളും അഭൗതികങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. സാമാന്യമാ

യി പറഞ്ഞാൽ, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ഗന്ധം, പരത്വം, അപരത്വം, ഗുരുത്വം, ദ്ര

വ്യത്വം, �സ്നഹം, ഗതി എന്നിവസ്ഥൂലവസ്തുക്കളു�ട ഗുണങ്ങളാണ്. ബുദ്ധി, സുഖം,

4 രൂപരസ ഗന്ധസ്പർശവതീ പൃഥ്വീ, രൂപരസസ്പർശത്യാ�പാദ്രവാഃ സ്നിഗ്ദ്ധാഃ

�ത�ജാ രൂപസ്പർശവത്, സ്പർശവാൻ വായുഃ

—ൈവ. സൂ. 2, 1. 1–4.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ V 163

ദുഃഖം, ഇച്ഛ, �ദ്വഷം, പ്രയത്നം, ധർമ്മം, അധർമ്മം, സംസ്കാരം എന്നിവ അഭൗതി

കവസ്തുക്കളു�ട ഗുണങ്ങളും. സംഖ്യ, പരിമാണം, പൃഥക്ത്വം, സം�യാഗം, വിഭാഗം

എന്നിവ രണ്ടുതരം വസ്തുക്കളിലും കാണാം.

മനസ്സിനും ആത്മാവിനും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സംഖ്യ, പരിമാ

ണം, പൃഥക്ത്വം, സം�യാഗം, വിഭാഗം, പരത്വം മുതലായവയാണ് മനസ്സി�ന്റ ഗു

ണങ്ങൾ. ആത്മാവി�ന്റ ഗുണങ്ങൾ ബുദ്ധി, സുഖം, ദുഃഖം, ഇച്ഛ, �ദ്വഷം, പ്രയത്നം,

ധർമ്മം, അധർമ്മം, പ്രവൃത്തി, സംഖ്യ, പരിമാണം, പൃഥക്ത്വം സം�യാഗം, വിഭാഗം

മുതലായവയാണ്. “ശ്വാ�സാച്ഛ ്വാസങ്ങൾ, കൺ�പാളകൾ അടയ്ക്കലും തുറക്കലും,

ജീവിക്കൽ, മനസ്സി�ന്റ ഗതിയും ഇന്ദ്രിയകർമ്മങ്ങളും, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ഇച്ഛ, �ദ്വഷം,

പ്രയത്നംഎന്നിവആത്മാവി�ന്റ ഗുണങ്ങളാണ്” എന്ന് ൈവ�ശഷികസൂത്രത്തിൽ

പറയുന്നു.

ആത്മാവ് എന്ന പദം ഇവി�ട �കവലം ആദ്ധ്യാത്മികമായ അർത്ഥത്തിലല്ല

പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങ�ള�പ്പാ�ലയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം മാത്രമാണ്

ആത്മാവ്. അതിൽ �ചതനയടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് എട്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുമില്ലാ

ത്ത ചില ഗുണങ്ങൾ ആത്മാവിനുണ്ട്. കണാദ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആത്മാവും

ഇന്ദ്രിയകർമ്മങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധ�പ്പടുന്നത് മനസ്സ് വഴിക്കാണ്. മനസ്സാണ്

പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് മനസ്സുമായും മനസ്സ് പ�ഞ്ചന്ദ്രിയ

ങ്ങളുമായും പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ ബാഹ്യവസ്തുക്കളുമായും ബന്ധ�പ്പടു�മ്പാൾ മാത്ര�മ

ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുണ്ടാവൂ.

�ചയ്യുക എന്നർത്ഥമുള്ള ‘കൃ’ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നുണ്ടായ കർമ്മം എന്ന

പദം വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണ് കണാദൻ ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ�ന്റ

പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ചലനങ്ങളും അതിലുൾ�പ്പടുന്നു.

ചലനമാണ് കർമ്മത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. ഗുണം നിശ്ചലമാ�ണങ്കിൽ കർമ്മം

ചലനാത്മകമാണ്. സം�യാഗത്തി�ന്റയും വിഭാഗത്തി�ന്റയും കാരണമാണത്.

“ഏ�തങ്കിലു�മാരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും സ്വന്തമായ ഗുണങ്ങളില്ലാ

ത്തതും സം�യാഗത്തി�ന്റയും വിഭാഗത്തി�ന്റയും അന�പക്ഷമായ കാരണമായി

വർത്തിക്കുന്നതും എ�ന്താന്നാ�ണാഅതാണ് കർമ്മം” എന്നാണ് കണാദൻ നിർ

വചിക്കുന്നത്. അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഉൽ�പ്രക്ഷണം (�മ�ലാട്ടുള്ള

ഗതി), അവ�ക്ഷപണം (കീ�ഴാട്ടുള്ള ഗതി), ആകുഞ്ചനം (ചുരുങ്ങൽ), പ്രസാരണം

(വികാസം), ഗമനം (ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മ�റ്റാരു സ്ഥല�ത്തക്കുള്ള മാറ്റം). ഈ

കർമ്മങ്ങൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ ചലനത്തി�ന്റ രൂപങ്ങൾ, ദ്രവ്യങ്ങളിൽ അന്തർഭവിച്ചു

കിടക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങൾ�ക്കന്ന�പാ�ല കർമ്മങ്ങൾക്കും ദ്രവ്യ

ങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. ദ്രവ്യമാണ് അവയു�ട അധിഷ്ഠാനം.

കർമ്മങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഇടവിടാത്ത ചലനങ്ങളും പരി

ണാമങ്ങളും വികാസങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത്.

5 പദാർഥധർമസംഗ്രഹം 6. 47–49. ൈവ. സൂ. 31. 2. 4.
6 പ്രാണാപാനനി�മ�ഷാ�ന്മഷ ജീവന മ�നാഗതീന്ദ്രിയാന്തര

വികാരാഃ സുഖദുഃ�ഖച്ഛാ�ദ്വഷ പ്രയത്നാശ്ചാത്മ�നാ ലിംഗാനി.
7 ഏകദ്രവ്യമഗുണം �സ്യാഗ നിഭാ�ഗഷുഅന�പക്ഷകാരണമിതി കർമലക്ഷണം.

—ൈവ.സൂ. 1. 1.17.
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6 സാമാന്യവും വി�ശഷവും

വിഭിന്നങ്ങളായ അ�നകം വസ്തുക്കളിൽ �പാതുവിൽ കാണ�പ്പടുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക്

സാമാന്യം എന്നു പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാ പശുക്കൾക്കും �പാതുവിലു

ള്ള ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പശുത്വം എന്ന ആ സാമാന്യഗുണമാണ് പശുക്ക�ള നാ

യ്ക്കളിൽ നിന്നും മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും �വർതിരിക്കുന്നത്. അ�തസമയത്തുത�ന്ന,

ഓ�രാ പശുവും ഒരു പ്ര�ത്യകജീവിയാണ്. ഒരു പശു കറുത്തതാ�ണങ്കിൽ മ�റ്റാരു

പശു �വളുത്തതാണ്. �മലിഞ്ഞ പശുവും തടിച്ച പശുവുമുണ്ട്. ഈ വി�ശഷഗുണ

ങ്ങളാണ് ഒരു പശുവി�ന മ�റ്റാരു പശുവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻസഹായിക്കുന്ന

ത്. പ�ക്ഷ, �വളുത്തതായാലും കറുത്തതായാലും, തടിച്ചതായാലും �മലിഞ്ഞതാ

യാലും, പശുആടി�ന�പ്പാ�ലയിരിക്കുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, പശുത്വം ഒരുപശുവിനു മാത്ര

മല്ല പശു ജാതിക്ക് �പാതുവിലുള്ളതാണ്. അതു�പാ�ലത�ന്ന ഓ�രാ മനുഷ്യനും

പ്ര�ത്യക സ്വഭാവങ്ങ�ളാടു കൂടിയ ഒരു പ്ര�ത്യകവ്യക്തിയാണ്. ആ സവി�ശഷസ്വ

ഭാവങ്ങളാണ് ഒരുവ്യക്തി�യജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻസഹായിക്കുന്ന

ത്. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യത്വ�മന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികളിലും സാമാന്യമായി നിലനിൽക്കു

ന്നു. അങ്ങ�നവി�ശഷങ്ങളിൽസാമാന്യംഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാമാന്യത്തിൽവി

�ശഷവും. സാമാന്യം ഏകമാ�ണങ്കിലും അ�നകങ്ങളിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. അത്

ഏകവും അ�നകങ്ങളിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതും മാത്രമല്ല, നിത്യവുമാണ്. അതു�കാ

ണ്ടാണ് സാമാന്യം നിത്യവും ഏകവും അ�നകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതുമാ�ണ

ന്ന് നിർവചിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

നിത്യമായ ഒരു ദ്രവ്യ�ത്ത മറ്റു ദ്രവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തരംതിരിക്കാൻ സഹായി

ക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് വി�ശഷം. ബുദ്ധി�കാണ്ട് അതി�ന്റ അസ്ഥിത്വം അനുമാനി

ക്കാം. പൃഥ്വി, ജലം,അഗ്നി, വായുതുടങ്ങിയഎല്ലാനിത്യദ്രവ്യങ്ങളിലും വി�ശഷമുണ്ട്.

വി�ശഷങ്ങളാണ് നിത്യദ്രവ്യങ്ങ�ള വ്യത്യസ്തദ്രവ്യങ്ങളാക്കുന്നത്.

7 സമവായം

സമവായം എന്ന ആറാമ�ത്ത പദാർത്ഥത്തിന് ൈവ�ശഷികത്തിൽ പ്ര�ത്യക

മായ ഒരുപ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിത്യവുംഅവിഭാജ്യവുമായബന്ധത്തി

നാണ് സമവായം എന്നുപറയുന്നത്. സം�യാഗം�പാ�ല അ�താരു താൽക്കാ

ലിക ബന്ധമല്ല. രണ്ടു വസ്തുക്കളു�ട അനിത്യവും താൽക്കാലികവുമായ ബന്ധത്തി

നാണ് സം�യാഗം എന്നുപറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, അ�നകം നൂലിഴകൾ

ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി�യാജിപ്പിച്ചാൽ അ�താരു സം�യാഗബന്ധമാണ്. സം�യാജിപ്പിക്ക

�പ്പട്ട നൂലിഴക�ള വീണ്ടും �വർ�പടുത്താൻ കഴിയും. അതു�കാണ്ട് അ�താരു

താൽക്കാലികബന്ധമാണ്. മര�ക്കാമ്പി�ന്മലിരിക്കുന്ന പക്ഷി�യ �നാക്കുക. മര

�ക്കാമ്പും പക്ഷിയും തമ്മിലുള്ളബന്ധംസമവായമല്ല, സം�യാഗമാണ്. കാരണം,

പക്ഷി പറന്നു�പായാൽ പി�ന്ന ആ ബന്ധമില്ല. എളുപ്പത്തിൽ �വറിട്ടു�പാകുന്ന

ആബന്ധംആന്തരിക�മാഅവിഭാജ്യ�മാഅല്ല. പിഞ്ഞാണത്തിൽ �നന്ത്രപ്പഴമിരി

ക്കുന്നു. പഴം തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽആബന്ധമവസാനിച്ചു. അ�താരു താൽക്കാലിക

ബന്ധമാണ്. അവിഭാജ്യമായ വസ്തുബന്ധമല്ലഅത്. അതു�കാണ്ട് അത് സമവായ

8 നിത്യം ഏകം അ�നകാനുഗം സാമാന്യം.
9 സാമാന്യം വി�ശഷ ഇതി ബുധ്യ�പക്ഷം. അന്യാത്രാ�ന്ത്യ�ഭ്യാ വി�ശഷഭ്യഃ

—ൈവ.സൂ. 1. 2. 3. 6.
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മല്ല. ഇത് ഇവി�ടയു�ണ്ടന്ന സങ്കൽപ്പത്തിനടിസ്ഥാനമായ കാര്യകാരണബന്ധം

എന്നാണ്കണാദൻസമവായ�ത്തനിർവചിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യങ്ങളുംഅവയു�ടഗുണ

ങ്ങളും തമ്മിൽ, ദ്രവ്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും തമ്മിൽ, അവയവിക്കുംഅവയവങ്ങൾക്കും

തമ്മിൽ, ക്രിയയ്ക്കും ക്രിയ �ചയ്യുന്നവനും തമ്മിൽ, സാമാന്യവും വി�ശഷവും തമ്മിൽ,

അവിഭാജ്യമായും അനശ്വരമായും നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യബന്ധങ്ങൾക്കാണ് സമ

വായം എന്നുപറയുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് സമവായബന്ധത്തിന് അപൃ

ഥഗ്സിദ്ധ സംബന്ധ�മന്നും അയുതസിദ്ധ സംബന്ധ�മന്നും മറ്റും പറയുന്നത്. പ്ര

ശസ്തപാദ�ന്റനിർവചനമനുസരിച്ച് സമവായംഅയുതസിദ്ധവുംഅവിഭാജ്യവുമായ

ബന്ധമാണ്; ആധാരവുംആധാര്യവും തമ്മിലുള്ളബന്ധമാണത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള

ഒട്ടനവധി സമവായബന്ധങ്ങളും സം�യാഗബന്ധങ്ങളും �കാണ്ട് സങ്കീർണ്ണമായ

ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രപഞ്ചം. പ്രപഞ്ചത്തി�ല വിവിധ ഘടകങ്ങൾ

പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പടുകയുംആഘാതപ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

സത്കാര്യവാദം എന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് കാര്യം കാരണത്തിൽ അടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു എന്നാണ�ല്ലാ സാംഖ്യന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്. ൈവ�ശഷികന്മാർ

അവ�രാടു �യാജിക്കുന്നില്ല. പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്യാൻ

സത്കാര്യമല്ല അസത് കാര്യമാണാവശ്യം എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അസത്കാര്യ

വാദം കാര്യകാരണബന്ധങ്ങ�ളനി�ഷധിക്കുന്നില്ല. കാര്യം കാരണത്തിൽഅന്തർ

ഭവിച്ചു കിടക്കുന്നി�ല്ലന്നും ഓ�രാ കാര്യവും പുതുതായി ഭവിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്

എന്നുമാണവർ വാദിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുടം അതി�ന്റ കാരണമായ

കളിമണ്ണിൽ അന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നില്ല. അതു പുതുതായി സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുകയാണു

ണ്ടായത്. തുണി അതി�ന്റ കാരണമായ നൂലിൽ അന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നു�ണ്ട

ങ്കിൽ നൂലും തുണിയും ഒരു�പാ�ലയിരിക്കുമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട്, ഇവി�ടയും

കാര്യം കാരണത്തിലടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും

തക്കതായ കാരണങ്ങളും ഉപാധികളും മറ്റുമു�ണ്ടങ്കിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ്.

ഇതാണ് അസത്കാര്യവാദം. ഇതിന് പരമാണുവാദ�മന്നും പറയാറുണ്ട്. എ�ന്ത

ന്നാൽ, അസത്കാര്യവാദ�മന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് കണാദൻ പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ പരമാണുഘടന�യ വിശകലനം �ചയ്തത്.

ഓ�രാ വസ്തുവും അതി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായതാണ്. അവ

യവങ്ങ�ളാടുകൂടിയതാണ് അവയവി. അവയവിയിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങ�ള, വസ്തു

വിൽ നിന്ന് ഭാഗങ്ങ�ള, �വർതിരിക്കാൻ കഴിയും. ഓ�രാ വസ്തുവി�നയും �ചറിയ

�ചറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. ഓ�രാ �ചറിയ ഭാഗ�ത്തയും വീണ്ടും കൂടുതൽ

�ചറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കാം. ഇങ്ങ�ന ഭാഗിച്ച് ഭാഗിച്ച് ഇനി�യാട്ടും ഭാഗിക്കാൻ വയ്യ

എ�ന്നട�ത്താള�മത്തു�മ്പാൾ അതിനു പരമാണു എന്നുപറയുന്നു. ഭൗതികസത്ത

യു�ട ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും അവിഭാജ്യവുമായ ഘടകമാണത്. പരമാണുവിൽ നിന്ന

�ങ്ങാട്ടു വിഭജനമില്ല. വിഭജനത്തി�ന്റഅവസാന�ത്തഅതിർത്തിയാണത്. അവ

10 ഇ�ഹദം ഇതി യതഃ കാര്യകാരണ�യാഃ സസമവായഃ

—ൈവ.സൂ. 7. 2. 26.
11 യ�യാർ ദ്വ�യാർ മ�ധ്യ ഏകം അവിനശ്യദ് അപരാശ്രിത�മവാവതിഷ്ഠ�ത

താവയുക്തസിദ്ധൗഅവയവാവയവിനൗ ഗുണഗുണിനൗ, ക്രിയാക്രിയാവന്തൗ,

ജാതിവ്യക്തീ വി�ശഷനിത്യദ്ര�വ്യ �ചതി.

— (തർക്കസംഗ്രഹം)
12 അയുതസിദ്ധാനാംആധാര്യാധാരഭൂതാനാം യഃ

സംബന്ധഃ ഇദമി�ഹതി പ്രത്യയ�ഹതുഃ സമവായഃ
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യവവുംഅവയവിയും തമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസംഅവി�ടഅവസാനിക്കുന്നു. പരമാണു

വാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനഘടകം.

കൂടി�ച്ചരാനുള്ള വാസന പരമാണുവി�ന്റ സഹജമായ ഗുണമാണ്. രണ്ടു

പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദ്വ്യണുകമുണ്ടാകുന്നു. ദ്വ്യണുകങ്ങൾ

കൂടി�ച്ചർന്ന് ത്ര്യണുകങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. നാലു ത്ര്യണുകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് ചതുര

ണുകങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ചതുരണുകങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി�ച്ചർന്ന് പലതരം വസ്തുക്കളു

ണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങ�നഅതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായപരമാണുക്കളിൽനിന്നാണ്എല്ലാത്തരം

സമ്മിശ്രവസ്തുക്കളും ഉണ്ടായത്. പൃഥ്വിയു�ട പരമാണുക്കൾ �ചർന്നുണ്ടായതാണ്

ഭൂമി. ജലത്തി�ന്റ പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണ് പുഴയും കടലുമു

ണ്ടായത്. അഗ്നിയു�ട പരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്ന് തീയും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും

മറ്റുമുണ്ടായി. വായുവി�ന്റ പരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്ന് അന്തരീക്ഷമുണ്ടായി. ചുരു

ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പ്രപഞ്ചമാ�ക പരമാണുഎന്ന മൂലഘടകത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാ

ണ്.

കണാദൻപരമാണുക്ക�ളഅവയു�ട വി�ശഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചു.

ഓ�രാ പരമാണുവിനും അതി�ന്റതായ ഗുണവി�ശഷങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,

ജലത്തി�ന്റ പരമാണുവിന് രൂപവും രസവും സ്പർശവുമുണ്ട്. അതു ദ്രവരൂപമാണ്,

സ്നിഗ്ധമാണ്. അഗ്നിയു�ട പരമാണുവിന് രൂപവും സ്പർശവുമുണ്ട്. വായുവി�ന്റ പര

മാണുവിന് സ്പർശം മാത്ര�മയുള്ളൂ. �വർതിരിക്കാനാവാത്തഗുണങ്ങളാണിവ. അതു

�കാണ്ട് പരമാണുക്കളു�ടഈഗുണങ്ങൾഅവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നവസ്തുക്കളിലും

കാണാം. ഇതിനുപുറ�മ എല്ലാ പരമാണുക്കൾക്കും ഗുരുത്വം, എണ്ണം മുതലായവയു

ണ്ട്. അവ ഉരുണ്ടതാണ്. അതായത്, പരിമാണ്ഡല്യം എന്ന ഗുണ�ത്താടു കൂടിയവ

യാണ്.

പരമാണുഅതിസൂക്ഷ്മമായതു�കാണ്ട്അദൃശ്യമാണ്. ദ്വ്യണുകവും ദൃഷ്ടി�ഗാചര

മല്ല. എന്നാൽ ത്ര്യണുകം കൂടുതൽ വലുതാണ്. അതു�കാണ്ട് അത്സ്ഥൂലവും ദൃഷ്ടി

�ഗാചരവുമായിത്തീരുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളായ പരമാണുക്കൾ നിത്യങ്ങളും അവി

ഭാജ്യങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളുമാണ്. അവആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. ശാശ്വതമാ

യി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ അവ കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടാവുന്ന വസ്തുക്കൾ വി

ഭജിക്ക�പ്പടാവുന്നവയുംഅനിത്യങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, �മശ

പ്പുറത്തുള്ള മഷിക്കുപ്പി താഴത്തുവീണ് കഷണം കഷണമായി �പാട്ടിത്തകർന്നു�വ

ന്ന് വരാം. പ�ക്ഷ, അതിലടങ്ങിയ പരമാണുക്കൾ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല.

ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന പരമാണുക്കൾ പരസ്പരം കൂടി

�ച്ചർന്ന് ദ്വ്യണുകങ്ങളും ത്ര്യണുകങ്ങളും മറ്റുമായിത്തീരുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ചല

നത്തി�ന്റയും കർമ്മത്തി�ന്റയും പ്ര�ചാദനശക്തി�യന്താണ്? ൈദവത്തി�നാ

ബ്രഹ്മത്തി�നാ മ�റ്റ�തങ്കിലുംബാഹ്യശക്തി�ക്കാൈവ�ശഷികസൂക്തങ്ങളിൽയാ

�താരു സ്ഥാനവും കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. പി�ന്ന എങ്ങ�നയാണ് പരമാണുവിൽ

നിന്ന് പ്രപഞ്ചം പരിണമിച്ചുണ്ടായത്? കണാദൻ അദൃഷ്ടം എന്ന ഒരാന്തരികശ

ക്തി�യ സങ്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗമനം, നിർഗമം, ഗ്രഹണം, സംക്രമം, സം�യാഗം

മുതലായവ അദൃഷ്ടം �കാണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത്. എന്നാൽ,

പ്രശസ്തപാദൻ അദൃഷ്ടത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകി. അദൃഷ്ടത്തി�ന്റ

13 ൈവ. സൂ. 11. 1. 1, 4.
14 ൈവ. സം. ഢ. 2. 17.
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പ്രവർത്തനത്തി�ന്റപിന്നിൽഅ�ദ്ദഹംസ്രഷ്ടാവായഒരുൈദവ�ത്തസങ്കൽപ്പിച്ചു.

ഹിരിയണ്ണഎഴുതുന്നു:

“നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കം�ചന്ന വ്യാഖ്യാനം പ്രശസ്തപാദ�ന്റതാണ്. ഭാഷ്യം

എന്ന �പരിലാണതറിയ�പ്പടുന്നത്. അതു മിക്കവാറും ക്രിസ്തുവിനു�ശഷം അഞ്ചാം

നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രചിക്ക�പ്പട്ടത്. പ�ക്ഷ, വിശദീകരണത്തിൽ അത് സൂത്രങ്ങളു�ട

ക്രമ�ത്ത പിന്തുടരുന്നില്ല. ഒരു വ്യാഖ്യാന�മന്നതി�നക്കാളധികം അ�താരു പുനഃ

പ്രസ്താവനയാണ്. ഇങ്ങ�നപുനഃപ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾഅത് മൂലദർശന�ത്തഗണ്യ

മാം വിധം വികസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സൃഷ്ടി�യപ്പറ്റിയുള്ള

വ്യക്തമായ നിഗമനവും ൈദവ�ത്ത സ്രഷ്ടാവായി ചിത്രീകരിക്കലും ൈവ�ശഷിക

ദർശനത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് കാണ�പ്പടുന്നത്. ഇത്തരം വികാസ

ങ്ങൾകാരണംഈകൃതി�യ ഒരുവ്യാഖ്യാന�മന്നതി�നക്കാളധികം ഒരുസ്വതന്ത്ര

കൃതിയായിട്ടാണ് കണക്കാ�ക്കണ്ടത്”.

ആരംഭത്തിൽ ൈവ�ശഷികം ഭൗതികവാദമായിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് വ്യാഖ്യാതാ

ക്കളു�ടയും ഭാഷ്യകാരന്മാരു�ടയും ൈകകടത്തലുകളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് അത്

ആത്മീയവാദമായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നും ഇതിൽ നിന്നു വ്യ

ക്തമാകുന്നുണ്ട്. ൈവ�ശഷികദർശന�ത്ത ഖണ്ഡിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ശങ്കരൻ�പാ

ലും അതി�ല ഭൗതികവാദപരമായ ഉള്ളടക്കത്തി�ന്റ �നർക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്.

ൈവ�ശഷികന്മാർ ബ്രഹ്മ�ത്ത പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണമായി അംഗീകരിക്കു

ന്നില്ലഎന്ന�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

8 ശങ്കര�ന്റ യുക്തിവാദം

“ൈവ�ശഷിക സിദ്ധാന്തമിതാണ്: കാരണദ്രവ്യത്തിൽ സമ�വതമായ ഗുണങ്ങൾ

കാര്യദ്രവ്യത്തിൽ സജാതീയഗുണങ്ങ�ള ഉളവാക്കുന്നു. �വളുത്ത നൂലിൽ നിന്ന്

�വളുത്ത മുണ്ടുണ്ടാകുന്നതായും മറിച്ചുണ്ടാകാത്തതായുമാണ�ല്ലാ അനുഭവം. അതി

നാൽ �ചതനമായ ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചകാരണ�മന്നു സ്വീകരിച്ചാൽ കാര്യപ്രപ

ഞ്ചത്തിലും ൈചതന്യം സമ�വതമാകണം. പ�ക്ഷ, അതനുഭവ�പ്പടുന്നില്ല. അതി

നാൽ �ചതനമായബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചകാരണമായിക്കൂടാത്തതാണ്”.

കണാദ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽകാരണത്തിലടങ്ങിയഗുണങ്ങൾകാര്യത്തിലുമു

ണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, �വളുത്തനൂലിൽനി�ന്ന �വളുത്തതുണിയുണ്ടാവൂ. കറു

ത്ത നൂലിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണത്തി�ന്റ ഗുണവി�ശഷങ്ങളും സദൃശങ്ങളായി

രിക്കും. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം പരമാണുവും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്ക

ളും പരിമാണത്തിൽ ഒരു�പാ�ലയിരിക്കു�മന്നല്ല. ൈവ�ശഷിക ദർശനമനുസരി

ച്ച് പർവതവും മൺതരിയും ഒ�ര വലിപ്പത്തിലുള്ളവയാ�ണന്ന് ശഠിക്കുന്നത്അസം

ബന്ധമാണ്. ഹ്രസ്വത്വം, ദീർഘത്വം മുതലായവ�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം എല്ലാ

വസ്തുക്കളും ഒരു�പാ�ലയാവാൻ വയ്യ. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, പരമാണുവില

ടങ്ങിയ പാരിമാണ്ഡല്യം എന്ന ഗുണം പരമാണുക്കൾ കൂട്ടി�ച്ചർന്നുണ്ടായ വസ്തുക്ക

ളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ വസ്തുത�യ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് ശങ്കരൻ

ൈവ�ശഷികത്തി�ലഈശ്വരനി�ഷധ�ത്ത ഖണ്ഡിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ യു

ക്തിവാദം �നാക്കുക:

15 M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy, P. 226.
16 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, അ. 2. പാ. 2, സൂ. 10. ഏ. ജി. കൃഷ്ണവാരിയരു�ട തർജമ.
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“രണ്ടു പരമാണുക്കൾ �ചർന്ന് ദ്വ്യണുക�ത്ത ഉളവാക്കു�മ്പാൾ ഈ പരമാണുക്ക

ളിലുള്ള �വളുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ ദ്വ്യുണുകത്തിലും അ�ത ഗുണങ്ങ�ള

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പരമാണുവി�ന്റതായ പാരിമാണ്ഡല്യം എന്ന ഗു

ണവി�ശഷം മാത്രം ദ്വ്യണുകത്തിൽ മ�റ്റാരു പാരിമാണ്ഡല്യ�ത്ത ഉളവാക്കുന്നില്ല.

ദ്വ്യണുകത്തിനു പുതിയ ഒരു പരിമാണമു�ണ്ടന്നാണ് നിഗമനം. ദ്വ്യണുകത്തിൽ

അണുത്വം, ഹ്രസ്വത്വം എന്ന രണ്ടളവുകൾ ഉ�ണ്ടന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

രണ്ടു ദ്വ്യണുകങ്ങൾ ഒരു ചതുരണുക�ത്ത ഉണ്ടാക്കു�മ്പാൾ ദ്വ്യണുകത്തിൽ സമ

�വതമായ �വളുപ്പും മറ്റും ചതുരണുകത്തിലുള്ള �വളുപ്പി�നയും മറ്റും ഉളവാക്കുന്നത്

�മൽപ്പറഞ്ഞ �പാ�ലത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ദ്വ്യണുകത്തിലുള്ള അണുത്വവും ഹ്രസ്വത്വ

വും ഒന്നി�നയും ഉളവാക്കുന്നില്ല. ചതുരണുക പരിമാണങ്ങൾ മഹത്വവും ദീർഘ

വുമാ�ണന്ന�ത്ര നിഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പല പരമാണുക്ക�ളാ പല ദ്വ്യണുകങ്ങ�ളാ

ദ്വ്യണുകങ്ങ�ളാ�ടാത്തുള്ള പരമാണു�വാ കാര്യദ്രവ്യം ഉളവാക്കു�മ്പാഴും ഘടന

�മൽ�ച്ചാന്ന�പാ�ലയാണ്. പാരിമാണ്ഡല്യമുള്ള പരമാണുവിൽ നിന്ന്, പാരി

മാണ്ഡല്യ�മാഴിച്ച്, അണുവും ഹ്രസ്വവുമായ ദ്വ്യണുകവും, മഹത്തും ദീർഘവുമായ

ത്ര്യണുകവും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതു�പാ�ല�യാ അണുവും ഹ്രസ്വവുമായ ദ്വ്യണുകത്തിൽ

നിന്ന് ഹ്രസ്വ�മാഴിച്ച്, മഹത്തും ദീർഘവുമായ ത്ര്യണുകവും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതു�പാ

�ല�യാ �ചതനമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അ�ചതനമായ വിശ്വമുണ്ടാകും എന്നം

ഗീകരിച്ചാൽഎന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് (ൈവ�ശഷികന് ) �ചതം?”

ഇത്, മിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഒരു യുക്തിവാദമാണ്. എ�ന്ത

ന്നാൽ, ഒ�രാറ്റ പരമാണുവിനും അ�നകം പരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടാകുന്ന

സങ്കീർണ്ണവസ്തുക്കൾക്കും ഒ�ര പാരിമാണ്ഡല്യവും ഒ�ര തൂക്കവും ഒ�ര വലുപ്പവും

അല്ല ഉള്ളത് എന്നതു�കാണ്ട് ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം എന്ന നി

ഗമനത്തി�ലത്തി�ച്ചരണ�മന്നാണ് ശങ്കരൻ വാദിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, കണാദ�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ വസ്തുക്കളു�ട സം�യാഗപ്രക്രിയയിൽ ബ്രഹ്മ�മാ ൈദവ�മാ യാ

�താരു പങ്കും വഹിക്കുന്നില്ല. ചലനവും മാറ്റവും ഭൗതികസത്തയു�ട സഹജവും

സ്വാഭാവികവുമായ ഗുണവി�ശഷങ്ങളാണ്. സം�യാഗങ്ങളു�ടയും വിഭാഗങ്ങളു

�ടയും അന�പക്ഷമായ കാരണം ദ്രവ്യത്തിലന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്ന കർമ്മമാണ്

എന്നും കർമ്മമാണ് സം�യാഗങ്ങളു�ടയും വിഭാഗങ്ങളു�ടയും കാരണം എന്നും ദ്ര

വ്യത്തി�ന്റഅവിഭാജ്യഘടകമാണ് കർമ്മം എന്നുംസ�ങ്കാചം, വികാസം, ഉയർച്ച,

താഴ്ച, ചലനം മുതലായവ കർമ്മത്തി�ന്റ രൂപങ്ങളാ�ണന്നും കണാദൻ വ്യക്ത

മാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങ�ളല്ലാം പരമാണുക്കളിലും അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്നു.

അതു�കാണ്ട് പരമാണു നി�ശ്ചഷ്ടമല്ല, ചലനാത്മകമാണ്. യാ�താരു ബാഹ്യശ

ക്തിയു�ടയുംസഹായമില്ലാ�തത�ന്നഅതുചലിക്കുകയും മറ്റു പരമാണുക്കളുമായി

കൂടി�ച്ചരുകയും �ചയ്യുന്നു. പരമാണുക്കളു�ടസം�യാഗവിഭാഗങ്ങളു�ടഫലമായിട്ടാ

ണ് വസ്തുക്കൾക്ക് വൃദ്ധിഹ്രാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാത്തരം പരിവർത്തനങ്ങളും

സം�യാഗവിഭാഗങ്ങളു�ട ഫലമാണ്.

പരമാണുക്കളും അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ പാരിമാണ്ഡ

ല്യത്തി�ന്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുചില ഗുണങ്ങളു�ട കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസമു

�ണ്ടന്ന് കണാദൻ ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പരമാണുക്കൾ

അവിഭാജ്യങ്ങളും അദൃശ്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മങ്ങളും നിത്യങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളുമാണ്. പര

17 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, അ. 2. പാ. 2, സൂ. 11. ഏ. ജി. കൃഷ്ണവാരിയരു�ട തർജമ.
18 ൈവ. സൂ. 2. 1. 17.
19 ൈവ. സൂ. 2. 1. 30.
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മാണുക്കളു�ട സം�യാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മിശ്രവസ്തുക്കളാക�ട്ട, ഭാഗങ്ങ

�ളാടു കൂടിയവയും ദൃശ്യങ്ങളും സ്ഥൂലങ്ങളും അനിത്യങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാണ്. അതു

�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ൈവ�ശഷികന്മാർ കാര്യം കാരണത്തിലന്തർഭവിച്ചു കിടക്കു

ന്നി�ല്ലന്നുപ്രഖ്യാപിക്കുന്നഅസത് കാര്യവാദ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്.

9 കണാദനും ഡി�മാക്രിട്ടസും

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പരമാണുഘടന�യക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി ഗ്രീസിലാ

ണ് ആവിർഭവിച്ച�തന്ന് പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരുമായ പല ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡി�മാക്രിട്ടസി�ന്റ സിദ്ധാന്തം എന്ന �പരിലാണ് അത

റിയ�പ്പടുന്നത്. ക്രി.മു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡി�മാക്രിട്ടസ് എന്ന

ഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാനി പരമാണുക്കളാണ് പ്രകൃതിയി�ല ഏറ്റവും �ചറിയ അവിഭാ

ജ്യങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ എന്നും പരമാണുക്കളു�ട

സം�യാഗങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചമാവിർഭവിച്ചത് എന്നും വാദിക്കുകയു

ണ്ടായി. ഗ്രീക്കുകാരുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടതിനു �ശഷമായിരിക്കണം പ്രാചീനഭാര

തീയ തത്വജ്ഞാനികൾഈസിദ്ധാന്ത�ത്തപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് �കത്ത്

അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഇതു ത�ന്നയാണ് മറ്റുചില ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാ

രു�ടയും അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, ഡി�മാക്രിട്ടസ്

ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന് ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന പ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റ പരമാണുഘടന�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലഘടകം എന്ന് ആജീവകന്മാരും ൈജനന്മാ

രും മറ്റും വാദിച്ചിരുന്നു. അവരു�ട ആശയങ്ങ�ള കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയും

സൂത്രരൂപത്തിൽ ചിട്ട�പ്പടുത്തുകയുമാണ് കണാദൻ �ചയ്തത്. എന്തു�കാണ്ട്, “പര

മാണുവാദത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം ഗ്രീസിലല്ല, പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലാണ്; ഭാരതീയതത്വ

ചിന്തയിൽഅതുകാണാൻകഴിയും”എന്നവില്യംഫ്�ളമിങ്ങി�ന്റഅഭിപ്രായമാണ്

കൂടുതൽ ശരി�യന്ന് �താന്നുന്നു. പരമാണുഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാചീന ഭാരതീയ

ചിന്തകൾക്ക് ഭൗതികവാദവുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള�തന്നും ഫ്�ളമിംഗ്

വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സ്മുള്ളർഎഴുതുന്നു:

“കണാദ�ന്റപരമാണുക്കൾകൂടി�ച്ചർന്ന് മൂന്നു ദ്വ്യണുകങ്ങളു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ ദ്വ്യണു

കത്തി�ന്റ, വലുപ്പത്തി�ലത്തുന്നതുവ�ര ഒരിക്കലും ദൃഷ്ടി�ഗാചരമാകുന്നി�ല്ലന്നാണ്

അനുമാനിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പരമാണു�വാ ദ്വ്യണുക�മാ സ്വയം ദൃഷ്ടി�ഗാച

രമല്ല. ഇത്തര�മാരു കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പിക്യൂരിയൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ട കൃതികളി�ലാ

രിടത്തും കണ്ടതായി ഞാ�നാർക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് പരമാണുവി�ന്റ സ്വഭാവ

�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളകണാദ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിന്സ്വതന്ത്രമായഒരുസ്ഥാനംനൽ�ക

ണ്ടതു�ണ്ടന്ന് എനിക്ക് �താന്നുന്നു”.

ഡി�മാക്രസി�ന്റ പരമാണുവാദവും കണാദ�ന്റ പരമാണുവാദവും തമ്മിൽ സാര

മായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾകാണാം. ഡി�മാക്രസി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽപരമാണു

ക്കൾ അളവിലും രൂപത്തിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. കണാദ�ന്റ അഭി

പ്രായത്തിലാക�ട്ട, അവ അളവിലും തൂക്കത്തിലും മാത്രമല്ല, ഗുണത്തിലും വ്യത്യസ്ത

20 Keith: Indian logic and Atomism, PP. 17, 18.
21 William Fleming: Dictionary of Philosophy.
22 Max Muller: Six Systems of Indian Philosophy.



170 അദ്ധ്യായം 12. ൈവ�ശഷികദർശനം

ങ്ങളാണ്. അതായത്, അവയ്ക്ക് പരിമാണപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഗുണ

പരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായവയു�ട ഓ�രാ

പരമാണുവിനും ഒരു പ്ര�ത്യകത അ�ല്ലങ്കിൽ വി�ശഷമുണ്ട്. ഈ വി�ശഷമാണ്

പരമാണുക്ക�ള പരസ്പരം �വർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത്.

മ�റ്റാരു പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം ആത്മാവി�ന സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ഡി

�മാക്രസി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണ്

ആത്മാവുണ്ടായത്. കണാദ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ആത്മാവ് ഭൗതികപര

മാണുക്കളിൽ നിന്നു വികസിച്ചുണ്ടായതല്ല. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായ

വ�യ�പ്പാ�ല ത�ന്ന ആത്മാവും ഗുണകർമ്മങ്ങ�ളാടുകൂടിയ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു

ദ്രവ്യമാണ്. ൈചതന്യമാണ് അതി�ന്റ ഗുണം. പ�ക്ഷ, മനസ്സി�ന്റയും പ�ഞ്ചന്ദ്രി

യങ്ങളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്ര�മ അതു പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവ്,

അനാത്മാവ് എന്നിവയു�ടയും ഭൗതികപദാർത്ഥം, ൈചതന്യം എന്നിവയു�ടയും

സമന്വയത്തിന് അദൃഷ്ട, എ�ന്നാരു ശക്തി�യയും അ�ദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിക്കുകയു

ണ്ടായി. അതു�കാണ്ടായിരിക്കാം കണാദ�ന്റ ൈവ�ശഷികദർശനത്തിന് ആത്മീ

യമായ ഒരു ചായ് വു�ണ്ടന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്.

പ�ക്ഷ,എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നദൗർബല്യങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലുംകണാദ�ന്റൈവ�ശ

ഷികദർശനം ഡി�മാക്രിട്ടസി�ന്റതി�നക്കാൾസംപുഷ്ടവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമാണ്.

എ�ന്തന്നാൽ, പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണം എന്ന പ്രഖ്യാപനം

�കാണ്ടുമാത്രം അ�ദ്ദഹം തൃപ്തി�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. ദ്രവ്യവും കർമ്മവും തമ്മിലും,

വസ്തുവും ചലനവും തമ്മിലും ഗുണിയും ഗുണവും തമ്മിലും അവയവിയും അവയവവും

തമ്മിലും സാമാന്യവും വി�ശഷവും തമ്മിലും ഉള്ള �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ബന്ധങ്ങ�ള

വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചുള്ളസമഗ്രമായ ഒരു ദർശനമാണ് അ�ദ്ദഹംആവിഷ്കരിക്കാൻശ്രമിച്ചത്.

പരമാണുഘടന�യപ്പറ്റിയും പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട കാര്യകാരണബ

ന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം ഇന്നു കൂടുതൽ വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ട

ന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ, ആധുനികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പിറവിക്ക് എത്ര�യാ

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട ൈവ�ശഷികതത്വങ്ങൾ ഭാരതീയ ചിന്ത

യു�ട വളർച്ചയിൽ വലി�യാരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

23 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. II. P. 203.
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ൈവ�ശഷികദർശനം പ്രധാനമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ വിവി

ധവശങ്ങളു�ട പ്ര�ത്യകതക�ളപ്പറ്റിയും അവയു�ട സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിയു

മുള്ള പഠനമാ�ണങ്കിൽ ന്യായദർശനം മുഖ്യമായും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത മനസ്സിലാ

ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള അ�ന്വഷണമാണ്. ജ്ഞാനത്തി�ന്റ വിഷയിയും

വിഷയവും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങ�ളഅപഗ്രഥനാത്മകമായും യുക്തിയുക്തമായും വി

മർശനപരമായും പരി�ശാധിക്കുകയും അങ്ങ�ന ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം

കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് അതു �ചയ്യുന്നത്. “തർക്കശാസ്ത്രത്തി�ല പ്രമാണ

നിയമങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി �ജ്ഞയങ്ങളായ വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള നി

രൂപണാത്മകമായ ഒരു പരി�ശാധനയാണത്” എന്നു വാത്സ്യായനൻ ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നു. �ഷർബാത്സ്കിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �പാതുവാദപ്രതിവാദങ്ങളു�ട

സങ്കീർണ്ണരീതിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽനിന്നാണ് ന്യായദർശനം രൂപം�കാ

ണ്ടത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് അത് �ഹതുവിദ്യ, �ഹതുശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രം,

പ്രമാണശാസ്ത്രം,അന്വീക്ഷികി (അ�ന്വഷണത്തി�ന്റശാസ്ത്രം)എന്നും മറ്റുമുള്ള �പരു

കളിൽ അറിയ�പ്പട്ടു�പാന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, പ്രാചീനഭാരതത്തി�ല

തർക്കശാസ്ത്രമാണ് ന്യായം.

1 ന്യായദർശനത്തി�ന്റആവിർഭാവം

ന്യായദർശനത്തി�ന്റ സ്ഥാപകൻ �ഗാതമൻ — ഗൗതമൻ എന്നും പറയും —

ആയിരുന്നു എന്നു കരുത�പ്പടുന്നു. അക്ഷപാദൻ എന്ന �പരിലും അ�ദ്ദഹം അറി

യ�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഗൗതമനും അക്ഷപാദനും ഒരാളായിരുന്നി�ല്ലന്നും രണ്ടു�പരും ന്യാ

യദർശനത്തിനു സംഭാവനകൾ നൽകിയവരാ�ണന്നും �ഡാക്ടർ വിദ്യാഭൂഷൺ

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷ,ഈഅഭിപ്രായ�ത്താട് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ �യാജിക്കു

ന്നില്ല. ഒരുപ�ക്ഷ, �ഗാത്ര�പ്പർ ഗൗതമൻ എന്നും ശരിയായ�പർ അക്ഷപാദൻ

എന്നും ആയിരിക്കാം. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാല�ത്തപ്പറ്റി�യാ ജീവചരിത്ര

�ത്തപ്പറ്റി�യാ ചരിത്രപരമായ �തളിവുക�ളാന്നുമില്ല. മഹാഭാരതത്തി�ന്റ കാല

ത്താണ് അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്ന് അനുമാനിക്കുന്നപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ക്രി. മു.

1 ആന്വീക്ഷികി ദണ്ഡനീതിസ്തർക്ക വിദ്യാർഥശാസ്ത്ര�യാഃ (അമര�കാശം, ശബ്ദാദിവർഗം, �ശ്ലാകം 5)
2 Mahamahopadhyaya Satishchandra Vidyabhushana: History of Indian Logic, P. 49.
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ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ജാ�ക്കാബിയു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ ഗൗതമ�ന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങൾ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രചിക്ക

�പ്പട്ടത്. പല മാറ്റങ്ങൾക്കും �ശഷമാണ് ന്യായസൂത്രങ്ങൾഇന്ന�ത്തരൂപം ധരിച്ച

�തന്ന് ഹരിപ്രസാദ് ശാസ്ത്രി പറയുന്നു. ന്യായദർശനത്തി�ല സാമാന്യതത്വങ്ങൾ

പലതും ഗൗതമനു മുമ്പുത�ന്ന നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതിൽ �തറ്റി

ല്ല. മഹാഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, പാണിനി, കൗടില്യൻ, ചരകൻ മുതലായവരു�ട

ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തർക്കശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി

പ്രചരിച്ചു�പാന്ന ഇത്തരം ആശയങ്ങ�ള ക്രിസ്തുവിനു�ശഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ

മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ അക്ഷപാദഗൗതമൻസൂത്രരൂപത്തിൽ �ക്രാഡീകരിച്ചു എന്നു

കരുതുകയാവാം കൂടുതൽ ശരി.

ന്യായസൂത്രങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാ

ത്സ്യായന�ന്റ (5-ാം നൂറ്റാണ്ട്) ന്യായഭാഷ്യം, ഉ�ദ്യാതകര�ന്റ ന്യായവാർത്തികം,

വാചസ്പതിമിശ്ര�ന്റ ന്യായവാർത്തിക താൽപര്യടീക, ശ്രീകണ്ഠ�ന്റ ന്യായാലങ്കാ

രം, ജയന്ത�ന്റ ന്യായമഞ്ജരി മുതലായവയാണ് അവയിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കു

ന്നവ. എന്നാൽ, അവരിൽ പലരും ന്യായസൂത്രങ്ങ�ള വ്യാഖ്യാനിക്കുക�യന്ന

�പരിൽ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതു

�കാണ്ട് ന്യായദർശനത്തി�ന്റ സാമാന്യസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഗൗതമ�ന്റ

ന്യായസൂത്രങ്ങ�ളത്ത�ന്നആശ്രയിക്കുകയാണ് നല്ലത്.

2 പ്രപഞ്ചഘടന

ൈവ�ശഷിക�ത്താട് വള�രയധികം സാമ്യമുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ന്യായം. അതു

�കാണ്ട് അതിന് സമാനതന്ത്രം എന്നും പറയാറുണ്ട്. രണ്ടു ദർശനങ്ങ�ളയും ഒ�ര

അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒന്നിച്ചു �ചർത്ത് വിവരിക്കുകയാണ് പല ചരിത്രകാരന്മാരും �ച

യ്തിട്ടുള്ളത്. ൈവ�ശഷിക�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ന്യായവും ലൗകികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങ

�ള തരണം �ചയ്തു�കാണ്ട് നി�ശ്രയസംഎന്നപരിപൂർണ്ണതയി�ലത്തി�ച്ചരുകയാ

ണ് മനുഷ്യ�ന്റ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ

ജ്ഞാനത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ അതു �നടാനാവൂ എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ൈവ�ശഷിക�മ

ന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ന്യായവും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പരമാണുഘടന�യ അംഗീകരിച്ചു.

പ്രപഞ്ചം വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണന്നും അവിഭാജ്യങ്ങളും അകാര

ണങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളും മനുഷ്യമനസ്സിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നവ

യുമായപരമാണുക്കളാണ്പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റമൂലഘടകങ്ങൾഎന്നുംഉൽ�ഘാഷിച്ചു.

പരമാണുക്കളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും ഫലമായി

ട്ടാണ് �ലാകമുണ്ടായത്. ൈവ�ശഷിക�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ന്യായവും തുടക്ക

ത്തിൽ ഭൗതികവാദപരമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു. പ്രപഞ്ച�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

അതി�ന്റ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ൈദവത്തി�നാ മ�റ്റ�തങ്കിലും അഭൗമശക്തികൾ�ക്കാ

യാ�താരു സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൃഥ്വി, അപ്, �തജസ്സ്, വായു, ആകാശം

എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ�തന്ന തത്വം ന്യായദർശന

ത്തി�ന്റ ആണിക്കല്ലാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളും ശാശ്വതങ്ങളുമാണ്.

അവ ആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. അതു�കാണ്ട് ന്യായം ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങളു�ട സ്രഷ്ടാവായി ഒരു ൈദവ�ത്ത�യാ ബ്രഹ്മ�ത്ത�യാ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

അ�ചതനങ്ങളും സ�ചതനങ്ങളുമായ എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളും പര

മാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടായവയാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഉറച്ചുനിന്നു.
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പിന്നീട് പ്രശസ്തപാദൻ, വാത്സ്യായനൻ,ശ്രീധരൻ, ഉദയനൻ മുതലായ വ്യാഖ്യാതാ

ക്കളാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സ്രഷ്ടാവായി ഒരു ൈദവ�ത്ത സങ്കൽപ്പിച്ചത്. പ�ക്ഷ,

ഗാർ�ബ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “ഈ രണ്ടു ദർശനങ്ങളു�ടയും (ന്യായത്തി

�ന്റയും ൈവ�ശഷികത്തി�ന്റയും) അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ഈശ്വ

ര�ന്റ അസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പിൽക്കാലത്ത് അവയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും

വന്നു�ചരുകയും അങ്ങ�ന ഒടുവിൽ ആസ്തികവാദത്തി�ലക്കു നീങ്ങുകയും �ചയ്തു.

എങ്കിലും പദാർത്ഥത്തിന് ഒരുസ്രഷ്ടാവു�ണ്ടന്ന് അവസമ്മതിച്ചു�കാടുത്തിട്ടില്ല”.

ഇങ്ങ�ന ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനവാസ്തിത്വത്തി�ന്റ

പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം �ചയ്യാനാണ് ന്യായം ശ്രമിച്ചത്. വിഷയിയും വിഷയവും

തമ്മിൽ,അതായത് അറിയുന്നവനുംഅറിയ�പ്പടുന്നവസ്തുവും തമ്മിൽ, ഉള്ളബന്ധ

മാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉറവിടം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, അറിയ�പ്പടാനുള്ള

വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമി�ല്ലങ്കിൽജ്ഞാനവുമില്ല. ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള

ആശ്രയിക്കാ�ത സ്വതന്ത്രമായ ആന്തരിക�ചതനയിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനമുണ്ടാ

കുന്നത് എന്നും മറ്റുമുള്ള ആത്മീയവാദികളു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളാട് ന്യായം �യാജി

ക്കുന്നില്ല.

3 പദാർത്ഥങ്ങൾ

വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ഗുണവി�ശഷങ്ങ�ളയും പ്ര�ത്യകതക�ളയും

വിശകലനം �ചയ്യുക എന്നതി�നക്കാ�ള�റ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ വിവിധ വശ

ങ്ങ�ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് ന്യായദർശനം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇതാ

ണ് ൈവ�ശഷികവും ന്യായവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മുഖ്യമായ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ

കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, ൈവ�ശഷികം എല്ലാ ചരാചരങ്ങ�ളയും പ്രാപഞ്ചിക

പ്രതിഭാസങ്ങ�ളയും ദ്രവ്യം, ഗുണം, കർമ്മം, സാമാന്യം, വി�ശഷം, സമവായം

എന്നിങ്ങ�ന ആറു പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചത്. ന്യായദർശനമാക�ട്ട,

ഈ ആറു പദാർത്ഥങ്ങ�ളയും പ്ര�മയം അ�ല്ലങ്കിൽ അറിയ�പ്പടാനുള്ള വസ്തു,

എന്ന ഒ�രാറ്റ പദാർത്ഥത്തി�ലാതുക്കി. ന്യായം വിശകലനം �ചയ്യുന്ന പതിനാറു

പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് പ്ര�മയം. പ്രമാണം, പ്ര�മയം, സംശയം, പ്ര

�യാജനം, ദൃഷ്ടാന്തം, സിദ്ധാന്തം, അവയവം, തർക്കം, നിർണ്ണയം, വാദം, ജല്പം,

വിതണ്ഡ, �ഹത്വാഭാസം, ഛലം, ജാതി, നിഗ്രഹസ്ഥാനം —ഇവയാണ് പതിനാറു

പദാർത്ഥങ്ങൾ. ഈ പദാർത്ഥങ്ങളു�ട ശരിയായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ മനസ്സി

ലാക്കിയാൽ മാത്ര�മ നി�ശ്രയസം അ�ല്ലങ്കിൽ പരമമായ നന്മ �നടാൻ കഴിയൂ

എന്നപ്രഖ്യാപന�ത്താടുകൂടിയാണ് ഗൗതമ�ന്റന്യായസൂത്രങ്ങൾആരംഭിക്കുന്നത്.

ഈ പതിനാറു പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രമാണത്തിനാണ്, അതായത് ശരിയായ

ജ്ഞാനം �നടാനുള്ള ഉപാധികൾക്കാണ്, ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

അറിയ�പ്പടാനുള്ള വിഷയത്തിന്, അതായത് പ്ര�മയത്തിന്, രണ്ടാംസ്ഥാന�മയു

ള്ളൂ. എ�ന്തന്നാൽ,അറിയ�പ്പടാനുള്ളവിഷയത്തിനല്ല,അറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ശരീരം, ആത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിക്കു

വി�ധയമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, പ്രവൃത്തി, ഫലം, ദുഃഖം, ദുഃഖങ്ങളിൽ

3 Richard Garbe: Philosophy of Ancient India, P. 33.
4 പ്രമാണപ്ര�മയ സംശയ പ്ര�യാജന ദൃഷ്ടാന്ത സിദ്ധാന്താവയവ തർക്ക നിർണയ വാദജല്പ വിത

ണ്ഡാ �ഹത്വാഭാസ ഛല ജാതി നിഗ്രഹസ്ഥാനാനാം തത്വജ്ഞാനന്നിഃ�ശ്രയ സാധിഗമഃ ന്യായസൂ

ത്രങ്ങൾക. 1. 1.
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നിന്നുള്ള �മാചനം — ഇവ�യല്ലാം പ്ര�മയത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു. ഈ വിവിധ വിഷയ

ങ്ങളിൽ കണ്ണു�കാണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നവയുമുണ്ട്, കഴിയാത്തവയുമുണ്ട്; അ�ച

തനങ്ങളുമുണ്ട്, സ�ചതനങ്ങളുമുണ്ട്. അവ�യല്ലാം സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കു

ന്നവയാ�ണങ്കിലും പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മാനസിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

മാനസികങ്ങളല്ലാത്ത ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അ�ഭദ്യമാം വിധം ബന്ധ�പ്പട്ടവ

യാണ്. മാനസികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ആശ്രയിക്കാ�ത സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽ

ക്കുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാനസികജീവിതത്തി�ല വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങ

ളു�ട ഉപാധികളായിത്തീരുന്നു. മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഓ�രാ വശത്തിനും

ബാഹ്യമായ ഏ�തങ്കിലു�മാരു ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും.

അ�ചതനതത്വത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ടയാണ് �ബാധമണ്ഡലത്തി�ന്റ നി

ലനിൽപ്പ് പ്രകടമാകുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കാനും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതി�ന

�വറുക്കാനുമുള്ള �ചഷ്ടകൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയു�ട ഇരിപ്പിട

മാണ് ശരീരം. ശരീരവും ശരീര�ത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന ഘ്രാണം, രസനം, ചക്ഷുസ്സ്,

ത്വക്ക്, �ശ്രാത്രം എന്നീ പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്.

4 ആത്മാവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും

എങ്കിലും, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ,ബുദ്ധി, മനസ്സ്,ആത്മാവ് മുതലായവ�യല്ലാം വ്യത്യ

സ്തങ്ങളായിത്ത�ന്ന മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നല്ല. ആ�ണങ്കിൽ

ഒരാൾ മ�റ്റാരാ�ള �കാല �ചയ്താൽ �പാലും യാ�താരു പാപവുമില്ല. ജീവനുള്ള

മനുഷ്യനും ഒരു ശവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതാവും. പ�ക്ഷ, ജീവനുള്ള മനുഷ്യ

നിൽ ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണീ ആത്മാവ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ�ണാ?

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാവല്ല. കാരണം ഒ�ര ബാഹ്യവസ്തു�വ ദർശനം �കാണ്ടും

സ്പർശനം �കാണ്ടും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. “ഞാൻ ഇന്ന�ല ഒരു കുടം കണ്ടു.

ഇന്ന് ഞാൻ അതു �താട്ടു �നാക്കി” എ�ന്നാരാൾ പറയുന്നു എന്നിരിക്ക�ട്ട. സ്പർ

ശിക്കാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണിൽ നിന്നും ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ത്വക്കിൽ നിന്നും

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു “ഞാൻ” ഇ�ല്ലങ്കിൽഅയാളു�ട പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അർത്ഥമില്ലാതാ

വും. ഓ�രാ ഇന്ദ്രിയത്തിനും ബാഹ്യവസ്തുക്കളുമായി ഒരു നിശ്ചിതബന്ധമാണുള്ളത്.

കണ്ണിന് വസ്തുവി�ന്റ രൂപവും �ചവിക്ക് ശബ്ദവും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. മറിച്ച്

വയ്യ. ഇന്ദ്രിയവും ആത്മാവും ഒന്നാ�ണങ്കിൽ ആത്മാവിന് സ്പർശന�മാ ദർശന

�മാ ഘ്രാണ�മാ ഏ�തങ്കിലും ഒ�രാറ്റ ഗുണം മാത്ര�മയുണ്ടാവൂ. പ�ക്ഷ, അതല്ല

സ്ഥിതി. ഞാൻ കാണുകയും �കൾക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും സുഖിക്കുകയും ദുഃഖി

ക്കുകയും എല്ലാം �ചയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. അതു�കാണ്ട് ഞാൻ അ�ല്ലങ്കിൽ

ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയമല്ല. ഞാൻ ആണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂ�ട അറിവ് �നടുന്നത്.

ബുദ്ധി, ഉപലബ്ധി, ജ്ഞാനം എന്നീ മൂന്നു പദങ്ങ�ളയും ഒ�ര അർത്ഥത്തിലാണ്

ഗൗതമൻ ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം അ�ല്ലങ്കിൽ �ചതനയാണ് ആത്മാവി

�ന്റ ലക്ഷണം. ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ.

പൃഥ്വ്യാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യവസ്തുക്കളും തമ്മിൽ

ബന്ധ�പ്പടു�മ്പാഴാണ് അനുഭൂതികളുണ്ടാകുന്നത്. പ�ക്ഷ, അങ്ങ�ന ബന്ധ�പ്പടു

ന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം അനുഭൂതികളുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. പുസ്തകത്തി�ലക്കു

5 ഘ്രാണ രസു ചക്ഷുസ്ത്വക് �ശ്രാത്രാണി ഇന്ദ്രിയാണി ഭൂ�തഭ്യഃ— ന്യാ സൂ. 1. 1. 12.
6 ബുദ്ധിഃ ഉപലബ്ധിർജ്ഞാനമിത്യനർഥാന്തരം, ന്യാ. സൂ. 1. 1. 15.
7 ന്യാ, സൂ. 2. 1. 23.
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�വറു�ത �നാക്കി�ക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഒന്നും മനസ്സിലായി�ല്ലന്നുവരും. മനസ്സിലാ

വണ�മങ്കിൽ മനസ്സി�ന്റ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. ഇതാണ് “ഇന്ദ്രിൈയർ

മനസഃ സന്നികർഷാ” എന്ന സൂത്രം�കാണ്ട് ഗൗതമൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്. മനസ്സും

ആത്മാവും ഒന്നാ�ണന്ന വാദ�ത്താട് അ�ദ്ദഹം �യാജിക്കുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ,

മനസ്സിന് ഒ�ര സമയത്ത് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

ഇതാണ് മനസ്സി�ന്റ ലക്ഷണം. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് ആത്മാവിൽ ഒ�രസ

മയത്തു ഒന്നിലധികംജ്ഞാനപ്രക്രിയകൾ നടക്കാതിരിക്കുന്നതും. വാത്സ്യായനൻ

ഈസൂത്ര�ത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “മനസ്സുമായി യാ�താരു ബന്ധ

വുമില്ലാ�ത, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ, വസ്തുക്കളും ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങളും

തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സമ്പർക്കം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനത്തിനു കാരണ�മങ്കിൽ നിരവ

ധി കാര്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടനവധി ജ്ഞാനങ്ങൾ ഒ�ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച്

ഉത്ഭവിക്കുക സാദ്ധ്യമാകുമായിരുന്നു”. മാക്സ്മുള്ളറു�ട വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,

പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾ ഒരുമിച്ചു തള്ളിക്കയറുന്നതി�ന തടയുകയും

അവ�യ നമ്മു�ട �ചതനയിൽ ചിട്ട�പ്പടുത്തുകയുമാണ് മനസ്സ് �ചയ്യുന്നത്.

അ�പ്പാൾ, സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ളഒരു ഉപാധി�യന്നനിലയിൽ മന

സ്സിനുള്ള പ്രാധാന്യ�ത്ത ന്യായം നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാ

ഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുംതമ്മിലുള്ളസമ്പർക്കമി�ല്ലങ്കിൽമനസ്സിന്പ്രവർത്തിക്കാനാ

വി�ല്ലന്ന് അത് ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.

ഗൗതമ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നല്ല. പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ

ജ്ഞാനം �നടാനുള്ളആത്മാവി�ന്റ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഒരുബാഹ്യവസ്തു�വ കാ

ണാൻ കണ്ണ് ആവശ്യമാണ്. പ�ക്ഷ, ആ വസ്തു�വ ശരിക്കു �നാക്കിക്കാണുന്നത്

കണ്ണല്ല, ആത്മാവാണ്. ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപകരണങ്ങ�ളാടു കൂടിയജ്ഞാതാവാ

ണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവി�ന്റ ഗുണ�ത്ത മനസ്സി�ന്റതാ�ണന്നുസങ്കൽപ്പിക്കുന്നതു

ശരിയ�ല്ലന്നു ഗൗതമൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

എന്നാൽ,ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് ജ്ഞാതാവായ ആത്മാവുംജ്ഞാ�നാപ

കരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവ�യ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സും മാത്രമുണ്ടായാൽ

�പാരാ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂ�ട സമ്പാദിക്ക�പ്പടുന്ന ജ്ഞാനം വസ്തുനിഷ്ഠമായ

യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റസ്വഭാവഗുണങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുകകൂടി �വണം.

വസ്തുവി�ന്റ ഗുണങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ജ്ഞാനം ശരിയായ ജ്ഞാനമല്ല.

ജ്ഞാനം ശരി�യാ �ത�റ്റാ എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതി�ന്റ ഫലം �നാക്കി

യിട്ടാണ്. അപ്പത്തി�ന്റ ഗുണം അതു തിന്നു �നാക്കിയാല�ല്ല അറിയൂ? ശരിയായ

ജ്ഞാനം വിജയത്തി�ലക്കും �തറ്റായ ജ്ഞാനം പരാജയത്തി�ലക്കും നയിക്കും.

ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടി നി�ശ്രയസം പ്രാപിക്കാൻ ശരിയായജ്ഞാന

മാണാവശ്യം.

5 പ്രമാണങ്ങൾ

വിഷയവും വിഷയിയും തമ്മിലുള്ള — അറിയ�പ്പടുന്ന വസ്തുവും അറിയുന്നവനും

തമ്മിലുള്ള — അ�ഭദ്യമായ ബന്ധമാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉറവിടം എന്നു പ്രഖ്യാ

പിക്കുക മാത്രമല്ല ന്യായം �ചയ്യുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനം ശരി

8 യുഗപജ്ഞാനാനൽപത്തിഃ മന�സാ ലിംഗം ന്യാ സൂ. 1. 1. 16.
9 ഇന്ദ്രിയാർഥസന്നികർ�ഷാൽപന്നം ജ്ഞാനമവ്യപ�ദശ്യാവ്യഭിചാരി വ്യവസായാത്മകം പ്രത്യക്ഷം.

ന്യാ. സൂ. 1. 1. 4.
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യായിരിക്കണ�മന്നു കൂടി അതു നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ശരിയായജ്ഞാനം �നടാനുള്ള

മാർഗ്ഗ�മന്താണ്? ഏ�തങ്കിലു�മാരു സാധനത്തി�ന്റഅള�വന്താ�ണന്നു മനസ്സി

ലാക്കണ�മങ്കിൽ അതിന് ഒരു അളവു�കാൽ ആവശ്യമാണ�ല്ലാ. അളവു�കാൽ

�തറ്റിയാൽ അളവും �തറ്റും. അതു�കാണ്ടാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധികൾക്ക്

അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾക്ക്, ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സ്ഥാനം

നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഗൗതമ�ന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം, ഉപമാനം,

ശബ്ദം എന്നിങ്ങ�ന നാലുതരം പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള

സമ്പർക്കത്തിൽ (സന്നികർഷത്തിൽ) നിന്നുണ്ടാകുന്നതും �തറ്റാത്തതും (അവ്യ

ഭിചാരി) സ്പഷ്ടവും പ്രകാശനക്ഷമവുമാണ് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയവും വസ്തു

വും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരുപാധിയാ�ണന്നു

വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമല്ല ഈ നിർവചനം �ചയ്യുന്നത്. സമ്പർക്കം അ�ല്ലങ്കിൽ

സന്നികർഷംജ്ഞാനപ്രക്രിയയു�ടആരംഭം മാത്രമാ�ണന്ന്അതുസൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എ�ന്തന്നാൽ, ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള സന്നികർഷം �കാണ്ടു മാത്രം —

അതായത് നിരീക്ഷകൻ വസ്തുവി�ന്റ �നർക്കു �നാക്കുന്നത് �കാണ്ടു മാത്രം —

ജ്ഞാനമുണ്ടാവില്ല. അ�ല്ലങ്കിൽ അങ്ങ�ന ലഭിക്കുന്നജ്ഞാനം ശരിയായി�ക്കാ

ള്ളണ�മന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വള�ര ദൂരത്തു കാണ�പ്പടുന്ന വസ്തു പുക�യാ

�വറും �പാടി�യാഎന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. കൃത്യമായും ഉറപ്പിച്ചും പറ

യാൻ കഴിഞ്ഞാ�ലജ്ഞാനം ശരിയായജ്ഞാനമാവൂ. ശരിയായജ്ഞാനമുണ്ടാ

വണ�മങ്കിൽ താ�ഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്: 1. അറിയ�പ്പടാനുള്ള

വസ്തു. 2. ബാഹ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇരുട്ടത്ത് എ�ന്തങ്കി

ലും കാണണ�മങ്കിൽ വിളക്കു�വണം). 3. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ (ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്ക്

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടി�യ കഴിയൂ എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ). 4. മനസ്സ് (മനസ്സി�ന്റ

സഹായം കൂടാ�ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർ�മ്മാന്മുഖമാവില്ല). 5. നിരീക്ഷകൻ അ�ല്ല

ങ്കിൽജ്ഞാതാവ്. ഇവയി�ല�തങ്കിലു�മാന്നി�ല്ലങ്കിൽജ്ഞാനസമ്പാദനം അസാ

ദ്ധ്യമാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, �വണ്ടത്ര �വളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ

�നാക്കിയാൽ വസ്തുവി�ന്റ രൂപവും സ്വഭാവവും ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയി

ല്ല. �നാക്കിക്കാണാനുള്ള കണ്ണ് �രാഗബാധിതമാ�ണങ്കിലുംസ്ഥിതി അതുത�ന്ന.

മഞ്ഞപ്പിത്തംപിടിച്ചവന് ഒരുവസ്തുവി�ന്റനിറ�മന്താ�ണന്നുമനസ്സിലാക്കാൻസാ

ധിക്കില്ല. മിഥ്യാജ്ഞാനം അപകടങ്ങളുണ്ടാക്കുക�യയുള്ളൂ. അതു�പാ�ല, മനസ്സ്

അസ്വസ്ഥമാ�ണങ്കിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ അതു മ�റ്റന്തി�ലങ്കിലും �കന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുക

യാ�ണങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള സന്നികർഷം �കാണ്ട് യാ�താരു

ഫലമുണ്ടാവില്ല. �തറ്റുകൾ കൂടാ�ത കഴിക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ശരിയായ

സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനും �വണ്ടിയാണ് ഗൗതമൻ ത�ന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ

പ്രമാണങ്ങൾക്കുവലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതു മാത്ര�മ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എ�ന്നാ ഇന്ദ്രി

യാനുഭവങ്ങൾക്കതീതമായ�തല്ലാം �തറ്റായ ജ്ഞാനമാ�ണ�ന്നാ പറയുന്നതു

ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് ഗൗതമൻഅനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മറ്റു പ്രമാണങ്ങളു�ട സഹായം �തടുന്നത്. അനുമാനം മൂന്നു

വിധമുണ്ട്: 1. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അനുമാനിക്കാൻ

കഴിയുന്നവ. കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യം ഊഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കലാണിത്. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, ആകാശത്തിൽ കാർ�മഘങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്നതു കണ്ടാൽ മഴ
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�പയ്യു�മന്ന് അനുമാനിക്കാം. 2. പ്രത്യക്ഷത്തിനു �ശഷമുള്ള അനുമാനം. ഉദാഹ

രണത്തിന്, പുഴയിൽ �വള്ളം കര കവി�ഞ്ഞാഴുകുന്നതു കണ്ടാൽ ഒരു മഴ �പയ്തു

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുംഎന്ന്അനുമാനിക്കാം. 3. സാമാന്യത്തിൽനിന്നുള്ളഅനുമാനം.

സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മ�റ്റാരു വസ്തു�വപ്പറ്റി അനുമാനി

ക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, �കാമ്പുള്ളഒരു മൃഗത്തിന് വാൽ കൂടിയു�ണ്ടന്ന്

അനുമാനിക്കാം. അ�ല്ലങ്കിൽ ദൂരത്തുള്ള ഒരു കുന്നി�ന്മൽ പുക കണ്ടാൽ അവി�ട

തീയുണ്ടായിരിക്കണ�മന്ന്അനുമാനിക്കാം. തീയും പുകയും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്ത

പ്പറ്റിയുള്ളസാമാന്യ�ബാധമാണ്ഈഅനുമാനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം.

ഉപമാനമാണ് മ�റ്റാരുപ്രമാണം. അറിയ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞഒരുവസ്തുവുമായിതാ

രതമ്യ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് മ�റ്റാരുവസ്തു�വക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഉപമാ

നംഎന്നുപറയുന്നത്. നാലാമ�ത്തപ്രമാണംശബ്ദമാണ്. അനുഭവസ്ഥ�ന്റആധി

കാരികമായ അഭിപ്രായം അ�ല്ലങ്കിൽ ആ�പ്താപ�ദശം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്

ശബ്ദം എന്ന പദം ഇവി�ട ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ�പ്താപ�ദശം എന്നതിന് �വ

ദവാക്യം എ�ന്നാന്നും അർത്ഥമില്ല. �താടു കടക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾഅതിൽ

എത്രയ്ക്കു �വള്ളമു�ണ്ടന്നറിയാ�ത പരുങ്ങി നിൽക്കു�മ്പാൾ “സാരമില്ല, അരയ്ക്കു �വ

ള്ള�മ ഉള്ളൂ; കടക്കാം” എന്ന് മ�റ്റാരാൾ പറയുന്നുഎന്നിരിക്ക�ട്ട. ഈ ഉപ�ദശം

�കാടുക്കുന്ന ആൾ വിശ്വസ്തനാ�ണന്നു �താന്നിയാൽ യാത്രക്കാരൻ മുണ്ടു ചുരുട്ടി

�താട്ടിലിറങ്ങും. ഇത്ര�യ ശബ്ദപ്രമാണത്തിനർത്ഥമുള്ളൂ.

6 വിമർശനപരമായ വിശകലനം

ഇങ്ങ�ന ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂ�ട �നരി�ട്ടാ അനുമാനം �കാ�ണ്ടാ ഉപമാനത്തി

ലൂ�ട�യാ അനുഭവജ്ഞന്മാരു�ട ഉപ�ദശമനുസരി�ച്ചാ ശരിയായ ജ്ഞാനം �ന

ടാ�മന്നാണ് ന്യായം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ നാലു പ്രമാണങ്ങളിൽ വസ്തുവും

ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനമാ

ണ് കൂടുതൽ ശരിയാവാനിടയുള്ളത്. എ�ന്തന്നാൽ, യുക്തിയു�ട�യാ പൂർവാനു

ഭവങ്ങളു�ട�യാ ഓർമ്മകളു�ട�യാ ഊഹങ്ങളു�ട�യാ സഹായമില്ലാ�ത �നരിട്ടു

ലഭിക്കുന്നജ്ഞാനമാണത്. പ�ക്ഷ, മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയതു�പാ�ല, പ്രത്യക്ഷ

ജ്ഞാനം ശരിയായജ്ഞാനമായിത്തീരുന്നത് ചില സവി�ശഷസാഹചര്യങ്ങളിൽ

മാത്രമാണ്. ഉപമാനം, അനുമാനം, ശബ്ദം എന്നീ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിഷമം

പിടിച്ചവയ�ത്ര. ഉദാഹരണത്തിന്, �താട്ടിൽ �വള്ളം കുറവാ�ണന്ന് വിശ്വസ്ത

നായ ഒരാൾ പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയായി�ക്കാള്ളണ�മന്നു�ണ്ടാ? പുകയു�ള്ള

ട�ത്തല്ലാം തീയുമുണ്ടാവു�മന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയു�മാ? പുഴയി�ല �വള്ളം

കരകവി�ഞ്ഞാഴുകുന്നത് മഴ �പയ്തതു�കാണ്ടുത�ന്നയാ�ണന്ന്എങ്ങ�നതീർത്തു

പറയാൻ കഴിയും? അടു�ത്തങ്ങാനും കര �പാട്ടുക�യാ മറ്റുവല്ല തകരാറും സംഭ

വിക്കുക�യാ �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായിക്കൂ�ട അത്? ഇത്തരം വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾക്കു

പരിഹാരം കാണാൻ �വണ്ടിയാണ് ഗൗതമൻ സംശയം, പ്ര�യാജനം, ദൃഷ്ടാന്തം,

തർക്കം, നിർണ്ണയം, ജല്പം, വിതണ്ഡ, �ഹത്വാഭാസം മുതലായവ�യപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു

പ്രതിപാദിച്ചു�കാണ്ട് പ്രമാണങ്ങ�ള വിമർശനപരമായി വിശകലനം �ചയ്യുന്നത്.

ചിന്തയു�ട വിഭിന്നങ്ങളായ ഈ ഉപാധികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി �തറ്റുകളും

10 അഥതത്പൂർവകം ത്രിവിധമനുമാനം പൂർവവ�ച്ഛഷവത് സാമാന്യ�താ ദൃഷ്ടം ച ന്യാ. സൂ. 1. 15.
11 പ്രസിദ്ധസാധർമ്യാത് സാധ്യസാധനം ഉപമാനം ന്യാ. സൂ. 1. 1. 6.
12 ആ�പ്താപ�ദശഃ ശബ്ദഃ ന്യാ. സൂ. 1. 1. 7.
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അബദ്ധങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാ

ക്കാനും കഴിയു�മന്ന് അ�ദ്ദഹംഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്, സംശയ�ത്ത

നിർവചിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം പറയുകയാണ്:

“ഒരു വസ്തുവി�ന്റ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നിർണ്ണ

യത്തിനാണ് സംശയം എന്നുപറയുന്നത്. അ�നകം വസ്തുക്കളിൽ കാണ�പ്പടുന്ന

�പാതുവായചിലഗുണങ്ങളു�ട�യാആവസ്തുക്കളി�ലാന്നിലും �പാതുവായികാണ

�പ്പടാത്തഗുണങ്ങളു�ട�യാഅംഗീകരണത്തിൽനി�ന്നാപരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ

�തളിവുകളിൽനി�ന്നാഐകരൂപ്യമില്ലാത്തനിരീക്ഷണങ്ങളിൽനി�ന്നാനിരീക്ഷി

ക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തുപ്രത്യക്ഷമാകാതിരിക്കുന്നതിൽ നി�ന്നാആണ് സംശയം ഉളവാ

കുന്നത്”.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ �കാണ്ട് ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. മങ്ങിയ �വളിച്ചത്തിൽ

അഞ്ചാറടി ഉയരമുള്ള എ�ന്താ ഒരു വസ്തു കാണ�പ്പടുന്നു എന്നിരിക്ക�ട്ട. അത്

ഒരു മനുഷ്യ�നാ അ�താ �വറു�മാരു സ്തംഭ�മാ എന്നസംശയമുണ്ടാകാം. എ�ന്ത

ന്നാൽ, രണ്ടിനും ഒ�ര ഉയരമാണുള്ളത്. മറ്റുചില ഉദാഹരണങ്ങൾ: വ്യത്യസ്തദാർ

ശനികന്മാർ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നതിനും ഇല്ല എന്നതിനും �തളിവുകൾ ഉന്നയി

ക്കുന്നു. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ �തളിവുകൾ സംശയമുളവാക്കുന്നു. കുളത്തിലുള്ള

�വള്ളം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതവി�ട യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാൽ ജലഭ്രാന്തി �കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരീചികയിലും �വള്ളം കാണാം. എങ്കിലും

യഥാർത്ഥത്തിൽ അവി�ട �വള്ളമില്ല. പുൽ�ച്ചടികൾ മൂടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിലുള്ള

�വള്ളം നമ്മു�ട കാഴ്ചയിൽ �പടുന്നില്ല. എങ്കിലും അവി�ട �വള്ളമുണ്ട്. മരുഭൂമി

യിൽ �വള്ളം കാണുന്നില്ല. അവി�ട യഥാർത്ഥത്തിൽ �വള്ളമില്ലതാനും. യാഥാർ

ത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളു�ട ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ. സംശയങ്ങൾക്കിടം

നൽകാത്ത വിധത്തിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ സംശയങ്ങ�ളല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ

തരത്തിൽ, യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് ന്യായദർശനം

വിസ്തരിച്ചു ചർച്ച �ചയ്യുന്നു.

7 �ഹത്വനുമാനത്തി�ന്റഅവയവങ്ങൾ

ഗൗതമ�ന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽഅനുമാനപ്രമാണത്തിന് മുഖ്യമായ ഒരുസ്ഥാനമാ

ണുള്ളത്. അറിയ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന

ത്തിൽ മ�റ്റാരു വസ്തുവി�നപ്പറ്റി അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയു

ന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുന്നി�ന്മൽ പുക കണ്ടാൽ അവി�ട തീയു�ണ്ടന്ന് അനു

മാനിക്കാം. തീയും പുകയും തമ്മിലുള്ള സാമാന്യബന്ധമാണ് ഈ അനുമാനത്തി

�ന്റ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അനുമാനത്തിൽ നിന്നു

ണ്ടാകുന്നനിഗമനംശരിയായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്, ഗൗതമൻഅനു

മാനത്തി�ന്റവിവിധവശങ്ങ�ളസമഗ്രമായിപരി�ശാധിച്ചു. ഏ�തങ്കിലു�മാരുവസ്തു

വി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രസ്താവനയു�ട, സത്യം �വളി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം

�ഹത്വനുമാനംഎന്നഒരുതത്വംപ്ര�യാഗിച്ചു. �ഹത്വനുമാനത്തിന് പ്രതിജ്ഞ, �ഹ

തു, ഉദാഹരണം, ഉപനയം, നിഗമനം എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ച് അവയവങ്ങളുണ്ട്. വാ

13 സമാനാ�നക ധർ�മാപപ�ത്തഃ പ്രതിപ�ത്തരുപലബ്ധ്യനുപലബ്ധ്യവ്യവസ്ഥാ തശ്ച വി�ശഷാ�പ

ക്ഷാവിമർശഃ സംശയഃ ന്യാ. സൂ. 1. 1. 23.
14 പ്രതിജ്ഞാ �ഹതുദാഹര�ണാഽപനയ നിഗമനാനി അവയവാഃ ന്യാ. സൂ. 1. 1. 32.
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ദം �കാണ്ടു �തളിയിക്കാനുള്ളപ്രഖ്യാപനത്തിനാണ് പ്രതിജ്ഞഎന്നുപറയുന്നത്.

ഒരുദാഹരണത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ആ പ്രതിജ്ഞസ്ഥാപിക്കാനുള്ള മാർ

ഗ്ഗമാണ് �ഹതു. �തളിയിച്ചു കാട്ടാനുള്ളപ്രതിജ്ഞയു�ടസ്വഭാവമുൾ�ക്കാള്ളുന്നസു

പരിചിതമായഒരുദൃഷ്ടാന്തത്തിന് �ഹതുഎന്നുപറയുന്നു. പ്രതിജ്ഞയു�ടസ്വഭാവം

�ഹതുവിലും അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇതി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. അനുകൂ

ല�മാ പ്രതികൂല�മാആയ ഉദാഹരണത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽപ്രതിജ്ഞശരി

�യാ �ത�റ്റാഎന്നവാദം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഉപനയനംഎന്നുപറയുന്ന

ത്. ഈ വാദത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ�യ ഒരിക്കൽകൂടി എടുത്തുപറ

ഞ്ഞു�കാണ്ടുള്ളതീരുമാനത്തി�ലത്തലാണ് നിഗമനം.

�ഹത്വനുമാനത്തി�ന്റഈഅവയവങ്ങ�ളഎങ്ങ�ന ഉപ�യാഗിക്കണ�മന്ന

തി�ന്റ ഒരുദാഹരണം താ�ഴ �കാടുക്കുന്നു:

പ്രതിജ്ഞ: കുന്നി�ന്മൽ തീയുണ്ട്.

�ഹതു: എ�ന്തന്നാൽഅവി�ട പുക കാണുന്നു.

ഉദാഹരണം: പുകയു�ള്ളടത്ത് തീയുമുണ്ട്; അടുക്കളയി�ലന്ന�പാ�ല.

ഉപനയം: കുന്നി�ന്മലും അങ്ങ�നയാണ്. (കുന്നി�ന്മലും പുകയുണ്ട്)

നിഗമനം: അതു�കാണ്ട് കുന്നി�ന്മൽ തീയുണ്ട്.

�ഹത്വനുമാനത്തി�ന്റഈഅവയവങ്ങ�ള വ്യത്യസ്ത രീതിയിലും വ്യത്യസ്തസാ

ഹചര്യങ്ങളിലും ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികൾ തങ്ങളു�ട

സിദ്ധാന്തങ്ങൾ �തളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. �തറ്റുകൂടാ�ത സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാ

നുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് അതു കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്.

എങ്കിലും താത്വികമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പല�പ്പാഴും കപ�ടാക്തികളും കു

തർക്കങ്ങളും വിതണ്ഡവാദങ്ങളും പിടിവാശികളും കടന്നു കൂടുക പതിവായിരുന്നു.

ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി ഗൗതമൻ താക്കീതു നൽകുന്നുണ്ട്. വാദ

പ്രതിവാദത്തിന് അ�ദ്ദഹം നൽകുന്ന നിർവചനമിതാണ്: “ഒ�ര വിഷയ�ത്തക്കു

റിച്ചുള്ള പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ — പക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും —

അംഗീകരിക്കലാണ് വാദപ്രതിവാദം. അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടഅഭിപ്രായംഅഞ്ച്അവ

യവങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി വിശകലനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. പ്രമാണങ്ങളു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തി�ന്റ വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ട�പ്പടുക

യും �പാതുതത്വങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കാ�ത സത്യം �തളിയിക്ക�പ്പടുകയും

�ചയ്യുന്നു”.

8 ഭൗതികവാദ�മാആത്മീയവാദ�മാ?

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയവാദസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും ബൗദ്ധ–ൈജന സിദ്ധാ

ന്തങ്ങ�ളയും എതിർക്കാൻ �വണ്ടി �ഹത്വനുമാനത്തി�ന്റഈപഞ്ചാവയവങ്ങ�ള

ഗൗതമൻ സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. ൈനയായികന്മാരുമായുള്ള തർ

ക്കങ്ങളിൽ ആത്മീയവാദികൾ പല�പ്പാഴും �താറ്റു�പാവുകയായിരുന്നു പതിവ്.

എ�ന്തന്നാൽ, അവർ യുക്തി�യക്കാളധികം ആന്തരികമായ �വളിപാടുക�ളയും

സ്വതന്ത്രചിന്ത�യക്കാളധികം സനാതനങ്ങ�ളന്നു കരുത�പ്പട്ട ൈവദികമന്ത്രങ്ങ

�ളയുമാണ് ആശ്രയിച്ചത്. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് അവർ താർക്കികന്മാരു

മായി പരസ്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്നത് പാപമാ�ണന്ന് തങ്ങളു�ട

15 പ്രമാണതർക്ക സാധ�നാപാലംഭസ്സിദ്ധാന്താവിരുദ്ധഃ പഞ്ചാവവയ�വാപപന്നഃ പക്ഷപ്രതിപക്ഷ

പരിഗ്ര�ഹാ വാദഃ. ന്യാ. സൂ. 1. 2. 1.



180 അദ്ധ്യായം 13. ന്യായദർശനം

അനുയായിക�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ചത്. യുക്തിവിചാരത്തി�ന്റയും പ്രമാണങ്ങളു�ട

യുംസഹായ�ത്താടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളശരിയായജ്ഞാനംസമ്പാദി

ക്കാൻശ്രമിച്ചൈനയായികന്മാർസനാതനധർമ്മങ്ങ�ള വക�വയ്ക്കാത്തൈദവനി

ന്ദകന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്.

പ്രമാണങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽസത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളവിവിധ രീതി

ക�ള പലതരം ഉദാഹരണങ്ങ�ളാടു കൂടി വിസ്തരിച്ചു വിവരിക്കുകയാണ് ഗൗതമൻ

�ചയ്തത്. എല്ലാറ്റി�നയും യുക്തിയു�ട �വളിച്ചത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം പരി�ശാധി

ച്ചത്. യുക്തി�ക്കതിരായതി�ന�യല്ലാം അ�ദ്ദഹം നി�ഷധിച്ചു. വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളും

പരിമാണാത്മകങ്ങളുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള യുക്തിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ അപഗ്ര

ഥിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആ അപഗ്രഥന രീതി�യത്ത�ന്ന യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് വി�ധയമാ

ക്കാനും അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു. ഇതിലാണ് ന്യായദർശനത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം കിടക്കു

ന്നത്.

ൈവ�ശഷിക�മന്ന�പാ�ലത�ന്നന്യായവുംആരംഭത്തിൽ ഭൗതികവാദപര

വും നിരീശ്വരവാദപരവുമായ ഒരു ദർശനമായിരുന്നുഎന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവ

�ല്ലാ. പ�ക്ഷ, ചരിത്രപരമായി ഒഴിച്ചുകൂടാൻകഴിയാത്തചില ദൗർബല്യങ്ങളും �പാ

രുത്ത�ക്കടുകളും അതിലടങ്ങിയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ

ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ വള�ര ദുർബലങ്ങളാണ്. പിൽക്കാ

ലത്ത് ആത്മീയവാദികളായ ചിന്തകന്മാർ ഈ ദൗർബല്യങ്ങ�ള സമർത്ഥമായി

ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. ആത്മീയവാദികളു�ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വഴങ്ങി

�ക്കാണ്ട് ൈവ�ശഷികത്തി�ന്റ�യന്ന�പാ�ല ന്യായത്തി�ന്റയും അനുയായികൾ

തങ്ങളു�ട ഭാഷ്യങ്ങളിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും കാലത്തി�നാത്ത് പല മാറ്റങ്ങളും

വരുത്താൻ നിർബന്ധരായി. അവർ ന്യായദർശനത്തി�ല മൗലികാശയങ്ങ�ള

പുനഃപരി�ശാധിക്കാനും അവ�യ ആത്മീയവാദികൾക്കനുകൂലമായ വിധത്തിൽ

പരിഷ്കരിക്കാനും മുതിർന്നു. ഗൗതമ�ന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളും ഉദയന�ന്റ ന്യായകുസു

മാജ്ഞലിയും തമ്മിൽ ഒന്നു താരതമ്യ�പ്പടുത്തി �നാക്കിയാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും.

ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ അനാദിയും നിത്യവുമായ ഭൗതികസത്തയു�ട സൃഷ്ടികർത്താ

വായി ഈശ്വരൻ എന്ന ശക്തിവി�ശഷം വിഭാവനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നില്ല. ഉദയനനാ

ക�ട്ട ൈദവമു�ണ്ടന്നു �തളിയിക്കാൻ ഒമ്പതു കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഭൗതി

കപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ കാരണം ഒരു സ�ചതനശക്തിയായിരിക്കണ�മന്നും അദൃഷ്ടം

അ�ചതനമായ തത്വമായതു�കാണ്ട് അതി�ന�ക്കാണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ൈദ

വത്തി�ന്റആവശ്യമു�ണ്ടന്നുംൈദവത്തി�ന്റഅസ്തിത്വത്തിനു �വദങ്ങളിൽ �തളിവു

കളു�ണ്ടന്നും മറ്റുമാണ് അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നത്.

ഗൗതമൻത�ന്റന്യായസൂത്രങ്ങളിൽഅഹംഎന്നഅർത്ഥത്തിലാണ്ആത്മാ

വ് എന്ന പദമുപ�യാഗിക്കുന്നത്. ശരീരമില്ലാ�ത ആത്മാവിനു നിലനിൽപ്പി�ല്ലന്ന്

അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വസ്തു ബാ�ഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളുമായും ബാ�ഹ്യന്ദ്രിയങ്ങൾ

മനസ്സുമായും മനസ്സ് ആത്മാവുമായും ബന്ധ�പ്പടു�മ്പാഴാണ് പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാന

മുണ്ടാകുന്നത് എന്ന�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ബാ�ഹ്യന്ദ്രിയങ്ങ�ള മനസ്സും മനസ്സി�ന

ആത്മാവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ജ്ഞാനമാണ് ആത്മാവി�ന്റ ലക്ഷണം. പ�ക്ഷ, സ്വ

തന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമി�ല്ലങ്കിൽ മനസ്സി�നാ

16 കാര്യാ�യാജനാധൃത്യാ�ദഃ പദാത് പ്രത്യയതഃശ്രു�തഃ വാക്യാത് സംഖ്യാവി�ശഷാച്ചസാ�ധ്യാ വിശ്വ

വിദവ്യയഃ ന്യായകുസുമാഞ്ജലി ഢ. 1.
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ആത്മാവി�നാ യാ�താരു സ്ഥാനവുമില്ല. ശരിയായ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം വസ്തുനി

ഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ സ്വഭാവങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പട്ടിരിക്കണ�മന്നും

അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, പിൽക്കാല�ത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾആത്മാ

വി�ന ജീവാത്മാ�വന്നും പരമാത്മാ�വന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന

ന്യായദർശനത്തിൽൈദവത്തിനു കയറിപ്പറ്റാൻഅവസരം �കാടുക്കുകയും �ചയ്തു.

പ�ക്ഷ, ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ന്യായദർശനത്തിലടങ്ങിയ മൗലികചി

ന്തകളു�ട പ്രാധാന്യ�ത്ത ഒട്ടുംത�ന്ന കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

17 ന്യാ. സൂ. 1. 1. 4.
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�യാഗദർശനം

ഹരപ്പാ–�മാഹൻജദാ�രാ സംസ്കാരത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളി�ലാന്ന് മൂന്നു തലക

ളുള്ളതും ഒരു �യാഗി�യ�പ്പാ�ല പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നതും ശിവ�ന്റ പ്രാഗ്രൂപ

�മന്നു സങ്കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്നതുമായ ഒരു കൽപ്രതിമയാണ്. ആര്യന്മാരു�ട വരവി

നു മുമ്പുത�ന്നപ്രാചീ�നന്ത്യയിൽ �യാഗവിദ്യയ്ക്ക് പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നതി�ന്റ

�തളിവാണി�തന്ന് പുരാതത്വഗ�വഷകന്മാർഅനുമാനിക്കുന്നു. പിന്നീട്ആര്യന്മാർ

ക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ �യാഗവിദ്യകൾ അനാര്യന്മാരിൽ നിന്നു സ്വീക

രിക്ക�പ്പട്ടവയാവാം. എന്നാൽ, ആ അതിപ്രാചീനകാലത്തു ത�ന്ന �യാഗം ഒരു

ദർശനമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുകരുതാൻ ന്യായമില്ല.

1 �യാഗത്തി�ന്റ പ്രാചീനത

ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ �യാഗ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശ

ങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒ�രാഴിഞ്ഞസ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കാനും, ധ്യാനിക്കാനും

പറ്റിയ ശുദ്ധമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഇരുന്നു�കാണ്ട് �യാഗമഭ്യസി�ക്കണ്ടതി�ന്റ

ആവശ്യകത�യപ്പറ്റി �ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്ത് വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

തലയും കഴുത്തും മാറിടവും നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് ശരീരമിളക്കാ�തയിരുന്ന് മനസ്സും

ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഹൃദയത്തി�ലക്ക് സന്നി�വശിപ്പിച്ചാൽ വിദ്വാനായ ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മ

�മന്ന �താണിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ഭയത്തി�ന്റ എല്ലാ പുഴകളും കടക്കാൻ

കഴിയും. ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ ചലനങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിക്കണം; നാസാദ്വാര

ങ്ങളിലൂ�ട �മ�ല്ല �മ�ല്ല ശ്വാസമുച്ഛ്വസിക്കണം; ദുഷ്ടാശ്വങ്ങ�ളാടു കൂട്ടി�ക്കട്ട�പ്പട്ട

രഥ�ത്തഎന്ന �പാ�ല വിദ്വാനായ മനുഷ്യൻ ത�ന്റ മനസ്സി�ന കരുത�ലാടുകൂടി

നിയന്ത്രിക്ക�ട്ട. ഇത്തരം �യാഗാഭ്യാസങ്ങൾ�കാണ്ട് മാനസികമായുംആത്മീയമാ

യും മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായും ഗുണം കിട്ടും. ശരീരത്തിന് ആയാസം, ആ�രാഗ്യം,

1 �ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്ത്, II. 10.
2 ത്രിരുന്നതംസ്ഥാപ്യ സമം ശരീരം ഹൃദീന്ദ്രിയാണി മനസാ സംനി�വശ്യ

ബ്ര�ഹ്മാഡു�പനപ്രത�രത വിദ്വാൻ �സ്രാതംസി സർവാണി ഭയാവഹാനി.

— �ശ്വ, ഉ. II. 8.
3 പ്രാണൻപ്രപീ�ഡ്യഹസംയുക്ത �ചഷ്ടാഃക്ഷീ�ണപ്രാ�ണ നാസിക�യാഽച്ഛ ്വസീത

ദുഷ്ടാശ്വയുക്തം ഇവ വാഹം ഏനം വിദ്വാൻ മ�നാ ധാര�യതാപ്രമത്തഃ

—�ശ്വ, ഉ, II. 9.
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സ്ഥിരത, നല്ല നിറം, നല്ല ശബ്ദം, നല്ല ഗന്ധം, അല്പമായ മൂത്രവും പുരീഷവും —

ഇ�താ�ക്കയാണ�ത്ര �യാഗാഭ്യാസം �കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ�ത്ത �നട്ടങ്ങൾ.

പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ബുദ്ധി ചലിക്കാതിരിക്കുക

യും �ചയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് �യാഗ�മന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ളസ്ഥിരത�യാ�ട നിയ

ന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവന് ബുദ്ധിയു�ട പതറിച്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പടുവാൻ കഴി

യു�മന്നും ക�ഠാപനിഷത്തു പറയുന്നു. ക്രി. മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �യാഗവിദ്യയ്ക്ക്

ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന്ബൗദ്ധ–ൈജനസാഹിത്യങ്ങൾവ്യക്തമാക്കു

ന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കു മുമ്പ് ബുദ്ധനും മഹാവീരനും കു�റക്കാലം �യാഗാഭ്യാസ

ങ്ങ�ളാടു കൂടിയ തപശ്ചര്യകളിൽ മുഴുകുകയുണ്ടായി. ബൗദ്ധ–ൈജനദർശനങ്ങൾ

മാത്രമല്ല മറ്റു ദർശനങ്ങളും �യാഗാഭ്യാസങ്ങൾക്കു വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകി

യത്.

പതഞ്ജലിയാണ് �യാഗദർശനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നാണ് �പാതു

വിൽ വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നത്. അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നകാലഘട്ട�ത്തപ്പറ്റി വ്യത്യസ്താ

ഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാ�ണന്നുചിലർ; അതല്ലക്രി. മു. രണ്ടാം

നൂറ്റാണ്ടിലാ�ണന്നു മറ്റു ചിലർ; അതിനും �ശഷമാ�ണന്നു �വ�റ ചിലർ. ഏതാ

യാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പതഞ്ജലിയു�ട കാലത്തിന് എത്ര�യാ

മുമ്പുത�ന്ന �യാഗസാധനക�ളക്കുറിച്ചുള്ളസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരു

ന്നു. അവ�യ സമാധി, സാധന, വിഭൂതി ൈകവല്യം എന്നിങ്ങ�ന നാലു പാദങ്ങ

ളിലായി 195 സൂത്രങ്ങളിൽ ഒതുക്കി ചിട്ട�പ്പടുത്തി �കട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ദർശനമാക്കി

മാറ്റി�യന്നതാണ് പതഞ്ജലിയു�ട സംഭാവന. ദാസ് ഗുപ്തഎഴുതുന്നു:

“സാംഖ്യത്തി�ന്റഒരുവക�ഭദമായികണക്കാക്ക�പ്പടാറുള്ള�യാഗദർശനത്തി�ല

ഏറ്റവുംശ്രദ്ധാർഹനായ വ്യക്തി പതഞ്ജലിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ,

അ�ദ്ദഹം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന �യാഗസാധനകളു�ട വിഭിന്നരൂപങ്ങ�ള സമാ

ഹരിക്കുകയും �യാഗവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവ�യാ ബന്ധ�പ്പടുത്ത�പ്പടാവുന്നവ�യാ

ആയ വ്യത്യസ്താശയങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപിടിക്കുകയും മാത്രമല്ല, അവ�യസാംഖ്യദർശ

നവുമായി കൂട്ടി�യാജിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് ഇന്നുനമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളരൂപത്തിലാക്കിത്തീർ

ക്കുകയും �ചയ്തു. വ്യാസഭാഷ്യത്തി�ന്റ — അതാണ് പതഞ്ജലിയു�ട �യാഗസൂ

ത്രങ്ങളു�ട ആദ്യ�ത്ത ഭാഷ്യം — സുപ്രസിദ്ധ വ്യാഖ്യാതാക്കളായ വാചസ്പതിയും

വിജ്ഞാനഭിക്ഷുവും പതഞ്ജലി�യ �യാഗത്തി�ന്റസ്ഥാപകനായിട്ടല്ല, ഒരുസമ്പാ

ദകനായിട്ടാണ് കണക്കാ�ക്കണ്ടത് എന്ന നമ്മു�ട അഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിക്കു

ന്നവരാണ്. പതഞ്ജലിയു�ട �യാഗസൂത്രങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മൗലികകൃതിയ

�ല്ലന്നും മറിച്ച് അനു�യാജ്യമായ പുതിയ സംഭാവനക�ളാടുകൂടിയ സമർത്ഥവും

വ്യവസ്ഥിതവുമായ ഒരു സങ്കലനം മാത്രമാ�ണന്നും ആ സൂത്രങ്ങ�ള വിശകലനാ

ത്മകമായി പഠിച്ചാൽ �ബാധ്യമാവും”.

പതഞ്ജലിയു�ട �യാഗസൂത്രങ്ങൾക്ക്എത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്നപലതരം �യാഗസാധ

നകൾ നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നും പിന്നീടാണ് അവസാംഖ്യവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒരു

സമ്പൂർണ്ണദർശനമായി രൂപം പ്രാപിച്ചത് എന്നും ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

4 ലഘുത്വം അ�രാഗ്യം ആ�ലാലുപത്വം വർണപ്രസാദം സ്വരസൗഷ്ഠവം ച

ഗന്ധശ്ശു�ഭാ മൂത്രപരീഷം അല്പം �യാഗപ്രവൃത്തിം പ്രഥമാം വദന്തി.

—�ശ്വ, ഉ. II. 13.
5 ക�ഠാപനിഷത്ത്, II, 3. 1011.
6 S. N. Dasgupta: History of Indian Philosophy, Vol. I. P. 229.
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2 താത്വികമായ നിലപാട്

�യാഗത്തി�ന്റ താത്വികമായ നിലപാട് ഏ�റക്കു�റ സാംഖ്യത്തി�ന്റതു ത�ന്ന

യാണ്. സ്ഥൂലങ്ങളായ പൃഥ്വ്യാദിപഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, അവയു�ട സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങളായ

ശബ്ദാദിപഞ്ചതന്മാത്രകൾ, അവ�യ ഗ്രഹിക്കാനാവശ്യമായ അഞ്ചുജ്ഞാ�നന്ദ്രി

യങ്ങൾ, അഞ്ചു കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള

ഇരുപത്തിമൂന്നു തത്വങ്ങ�ളയും എല്ലാറ്റി�നയും അത്യന്തിക കാരണമായ പ്രകൃ

തി�യപ്പറ്റിയും ദ്രഷ്ടാവായ പുരുഷ�നപ്പറ്റിയു�മല്ലാം സാംഖ്യ�ത്ത�പ്പാ�ല ത�ന്ന

�യാഗവും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പതഞ്ജലി ഈ തത്വങ്ങ�ള �പാതുവിൽ വി�ശ

ഷം, അവി�ശഷം, ലിംഗമാത്രം, ലിംഗം എന്നിങ്ങ�ന നാലായി തരംതിരിക്കുന്നു.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് എന്നീ തത്വങ്ങ

ളിലൂ�ടയാണ് സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങളു�ട വി�ശഷധർമ്മങ്ങൾ അഭിവ്യക്തമാ

യിത്തീരുന്നത്. അതു�കാണ്ട് അവ�യ �മാത്തത്തിൽ വി�ശഷ�മന്നു പറയുന്നു.

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അ�ഗാചരങ്ങളായ ശബ്ദസ്പർശരൂപ രസഗന്ധാദിതന്മാത്രകളും

അഹങ്കാരവും അവി�ശഷത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു. വി�ശഷത്തിലും അവി�ശഷത്തിലും

�പട്ടഇരുപത്തിരണ്ടുതത്വങ്ങളു�ട ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ മഹത്ത്എന്നതത്വത്തിനാ

ണ് ലിംഗ�മന്നു പറയുന്നത്. മഹത്തി�ന്റ കാരണമായ പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളു�ട

സാമ്യാവസ്ഥയിൽ അഭിവ്യക്തമാകുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് പ്രകൃതി�യ അലിം

ഗം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. സത്വരജസ്ത�മാ ഗുണങ്ങളു�ട സാമ്യാവസ്ഥയാണ് പ്രകൃ

തി�യന്നസാംഖ്യ നിർവചന�ത്ത�യാഗവുംഅംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വരജസ്ത�മാ

ഗുണങ്ങളു�ട മുഖ്യധർമ്മങ്ങളായപ്രകാശം, ക്രിയ,സ്ഥിതിഎന്നിവ�യാടു കൂടിയതും

ഭൂ�തന്ദ്രിയാത്മകവും പുരുഷന് �ഭാഗാനുഭവങ്ങളും �മാചനവും നൽകുക�യന്ന പ്ര

�യാജന�ത്താടുകൂടിയതുമാണ് ദൃശ്യപ്രകൃതി. സ്വതന്ത്രവും നിര�പക്ഷവും നിത്യവും

അനശ്വരവുമായ പ്രകൃതി പുരുഷന് �വണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രകൃതി നി

ലനിൽക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് പുരുഷൻ ദ്രഷ്ടാവായിത്തീരുന്നത്. പ്രകൃതിയി�ല്ലങ്കിൽ

പുരുഷനുമില്ല. പുരുഷൻ ഒന്നല്ല, അ�നകമാണ്. അതു�കാണ്ട് പുരുഷൻ ഇല്ലാ

താവുക�യാ ൈകവല്യം �നടിക്കഴിയുക�യാ �ചയ്താലും മറ്റു പുരുഷന്മാർക്കു�വണ്ടി

പ്രകൃതി നിലനിൽക്കും.

പുരുഷൻ സ്വഭാ�വന ശുദ്ധനാ�ണങ്കിലും പ്രകൃതിധർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പ

ടുന്നതു�കാണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്കു വി�ധയനായിത്തീരുന്നു. അവിദ്യയാണ് പുരുഷനും

പ്രകൃതിയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിനു കാരണം. അവിദ്യ നശിച്ചാൽ പ്രകൃതി

യും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സം�യാഗവും അപ്രത്യക്ഷമാവും. ഈസ്ഥിതിവി�ശഷ

ത്തിനാണ് ൈകവല്യം എന്നുപറയുന്നത്. ൈകവല്യമാണ് �യാഗത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം.

പ�ക്ഷ,ഈലക്ഷ്യം �നടണ�മങ്കിൽപുരുഷൻപ്രകൃതിയിൽനിന്ന്സ്വതന്ത്രനാണ്

എന്ന വി�വകപൂർണ്ണമായജ്ഞാനമുണ്ടാവണം.

7 വി�ശഷാവി�ശഷലിംഗമാത്രാലിംഗാനി ഗുണപർവാണി.

—�യാഗസൂത്രം. കക. 19.
8 പ്രകാശക്രിയാസ്ഥിതി ശീലം ഭൂ�തന്ദ്രിയാത്മകം �ഭാഗാപർവഗാർഥം ദൃശ്യം.

— �യാ സൂ. II. 18.
9 തദർഥഏവ ദൃശ്യസ്യാത്മാ. —�യാ സൂ. കക. 21.
10 കൃതാർഥംപ്രതി നഷ്ടമപ്യനഷ്ടം തദന്യസാധാരണത്വാൽ.

—�യാ.സു. 2.22.
11 സ്വസ്വാമിശ�ക്ത്യാഃ സ്വരൂ�പാപലബ്ധി�ഹതുഃ സം�യാഗഃ തസ്യ�ഹതുരവിദ്യാ.

തദഭാവാൽസം�യാഗാഭാ�വാ ഹാനം തദ്ദൃശഃ
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സത്യം ക�ണ്ടത്തിയാൽ മാത്രം �പാരാ, അത് പ്ര�യാഗത്തിൽ �കാണ്ടു

വരിക കൂടി �വണം. പ്ര�യാഗക്ഷമമില്ലാത്തജ്ഞാനം ഉപ�യാഗശൂന്യമാണ്. തത്വ

ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള�പ്പാ�ല ത�ന്ന പ്രധാനമാണ് പ്രാ�യാഗികപരിശീലനം.

ഇതാണ് �യാഗ�ത്ത സാംഖ്യത്തിൽ നിന്നു �വർതിരിക്കുന്നത്. സാംഖ്യം യാഥാർ

ത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനത്തി�ന്റ വിവിധ വശങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു�മ്പാൾ

�യാഗംആജ്ഞാന�ത്തപ്ര�യാഗക്ഷമമാ�ക്കണ്ട�തങ്ങ�നഎന്ന�ന്വഷിക്കുന്നു.

3 ചിത്തവൃത്തിനി�രാധം

ആത്മീയവാദികളായ �വദാന്തിക�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം �യാഗംആത്മജ്ഞാ

നത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ്. ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും അഭിന്നമാ�ണന്നു മന

സ്സിലാക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ �യാഗാസന വിധിക�ള അവലംബിച്ചു�കാണ്ട്

‘അഹംബ്രഹ്മാസ്മി’ എന്ന് ഇടവിടാ�ത ധ്യാനിക്കുകയും �ചയ്യുക—ഇതാണ് �യാ

ഗം. എന്നാൽ, പതജ്ഞലിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങ�ള നി

യന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് �യാഗ�മന്നു പറയുന്നത്. “�യാഗശ്ചിത്തവൃത്തി നി�രാധഃ”

എന്ന�ദ്ദഹം നിർവചിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ ചിത്തവൃത്തിനി�രാധത്തി�ന്റ ദർശനമാ

ണ് �യാഗംഎന്നുപറയാം. ഓ�രാ പുരുഷനുംഓ�രാ ചിത്തമുണ്ട്. അതിലാണ് പ്രാ

പഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾപ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അങ്ങ�ന ചിത്തം പലതരത്തിലുള്ള

മാനസികാവസ്ഥകൾക്കു വി�ധയമായിത്തീരുന്നു. ഈ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ

ക്കാണ് ചിത്തവൃത്തികൾ എന്നുപറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷയം, അനുമാനം, ആഗമം

എന്നീ പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലിഷ്ടങ്ങൾ, വിപര്യയം അ�ല്ലങ്കിൽ മിഥ്യാജ്ഞാ

നം, യഥാർത്ഥവസ്തുവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിൽ �വദപുരാണാദികളി�ല

വിധിനി�ഷധങ്ങ�ള മാത്രംഅവലംബിക്കുക�യന്നവികൽപ്പവൃത്തി, വസ്തുക്ക�ളപ്പ

റ്റി �ബാധമില്ലാതാവുന്നനിദ്രാവൃത്തി, ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളഓർമ്മകൾ

അ�ല്ലങ്കിൽ സ്മൃതിവൃത്തി എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ചിത്തവൃത്തികളുണ്ട്.

ചിത്തവൃത്തികളു�ട രൂപങ്ങളാണ് കാമമദ�മാഹ�ലാഭമാത്സര്യാദികൾ. ഇത്തരം

ചിത്തവൃത്തിക�ള നി�രാധിച്ചാൽ മാത്ര�മ ദ്രഷ്ടാവായ പുരുഷന് പ്രകൃതിയുമായു

ള്ളസം�യാഗ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള മിഥ്യാ�ബാധം അവസാനിപ്പിച്ച് ൈകവല്യം �നടാൻ

കഴിയൂ. അതുവ�ര ദ്രഷ്ടാവ് അതാതുചിത്തവൃത്തികളു�ട രൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതി

�ചയ്യുക.

ചിത്തവൃത്തിക�ള ന�രാധിക്കണ�മങ്കിൽ ആദ്യമായി �വണ്ടത് ചഞ്ചലമായ

മനസ്സി�ന ഏ�തങ്കിലു�മാരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി പിടിച്ചുനിർത്താനാവ

ശ്യമായ അഭ്യാസമാണ്. പ�ക്ഷ, ഈ അഭ്യാസം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതാ�ണന്നു

ധരിച്ചു�പാകരുത്. പല തടസ്സങ്ങ�ളയും �നരി�ടണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വ്യാധി, സ്ത്യാനം

(ഏ�തങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങൾ �കാണ്ട് അഭ്യാസം മുടങ്ങി�പ്പാവുക), സംശയം,

ൈകവല്യം. വി�വകഖ്യാതിര വിപ്ലവാഹാ�നാപായഃ

—�യാ. സു. 2. 23–26
12 �യാ. സു. 1.2.
13 വൃത്തയഃ പഞ്ചതര്യഃ ക്ലിഷ്ടാക്ലിഷ്ടാഃ,

പ്രമാണവിപര്യായ വികല്പ നിദ്രാ സ്മൃതയഃ.

—�യാ സൂ. 1. 5-6.
14 �യാ. സൂ. 1. 3–4.
15 തത്രസ്ഥിതൗ യ�ത്നാഽഭ്യാസഃ

—�യാ. സൂ. 1. 13.
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പ്രമാദം,ആലസ്യം, അവിരതി (വിഷ�യന്ദ്രിയബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നആഗ്ര

ഹങ്ങൾ), ഭ്രാന്തിദർശനം, അലബ്ധഭൂമികത്വം (അഭ്യാസത്തിനു ഫലമില്ലാതാവുക),

അനസ്ഥിതത്വം (അഭ്യാസത്തി�ന്റ ഫലങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങ�ളാ അസ്ഥിരങ്ങ�ളാ

ആയിത്തീരുക) ഇങ്ങ�ന സാധകനു �നരി�ടണ്ടിവരുന്ന ഒമ്പതു ചിത്തവി�ക്ഷപ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റി പതഞ്ജലി താക്കീതു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കുപുറ�മ ആദ്ധ്യാത്മിക�മാ

ആധിഭൗതിക�മാ ആധിൈദവിക�മാ ആയ ദുഃഖങ്ങൾ, ദൗർമനസ്യം (ആഗ്രഹം

നിറ�വറാ�ത �പാകു�മ്പാളുണ്ടാകുന്ന മന�ക്ഷാഭം), അംഗ�മജയത്വം (ശരീരത്തി

നുണ്ടാകുന്ന വിറയൽ), ശ്വാസം, പ്രശ്വാസം (ശ്വാ�സാച്ഛ ്വാസങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന

ൈശഥില്യം) എന്നിങ്ങ�ന �വ�റയുമുണ്ട് അ�നകം തടസ്സങ്ങൾ. ഇത്തരം വിഘ്ന

ങ്ങ�ള�യല്ലാം തട്ടിനീക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് മനസ്സി�ന ഏകാഗ്രമാക്കി നിർത്താൻ

പറ്റിയഅഭ്യാസങ്ങൾ നിർ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

4 �യാഗത്തി�ന്റഅഷ്ടാംഗങ്ങൾ

�യാഗാഭ്യാസത്തിന് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാ

രണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങ�ന എട്ട് അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ അഷ്ടാംഗങ്ങളു�ട

ശരിയായ പ്ര�യാഗത്തിലൂ�ട ശരീര�ത്തയും ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ളയും മനസ്സി�നയും പൂർ

ണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു�കാണ്ട് മനുഷ്യന് പടിപടിയായി സ്വയം പരമാനന്ദ�മന്നപരി

പൂർണ്ണതയി�ലത്തി�ച്ചരാൻ കഴിയു�മന്നാണ് �യാഗം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

ആദ്യ�ത്ത രണ്ടംഗങ്ങൾ സാന്മാർഗിക ജീവിതത്തി�ന്റ വിവിധവശങ്ങ�ള കു

റിക്കുന്നു. അഹിംസ, സത്യം, അ�സ്തയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം എന്നീ പഞ്ചമ

ഹാവ്രതങ്ങൾക്കാണ്യമംഎന്നുപറയുന്നത്. മനസ്സി�നചഞ്ചലവുംകലുഷിതവുമാ

ക്കുന്ന വിഷയവാസനകളിൽ നിന്നുളള �മാചനമാണ് ഇവയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. രണ്ടാമ

�ത്തഅംഗമായ നിയമത്തിൽ ശൗചം (ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ശുദ്ധി), തപ

സ്സ്, സ�ന്താഷം, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വരധ്യാനം എന്നിവയുൾ�പ്പടുന്നു. �യാഗസാ

ധനകളു�ട പ്രാഥമി�കാപാധിയാണ് മനുഷ്യശരീരം. അതു�കാണ്ട്, ശാരീരികമായ

ആ�രാഗ്യത്തിനുംശുചിത്വത്തിനുംപ്ര�ത്യകമായപ്രാധാന്യം നൽ�കണ്ടതാവശ്യമാ

ണ്. �യാഗസൂത്രങ്ങളിൽആ�രാഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ബലം, വജ്രസദൃശമായശരീരദാർ

ഢ്യം മുതലായവയു�ട പ്രാധാന്യ�ത്തപ്പറ്റി എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ബാഹ്യ

16 വ്യാധി സ്ത്യാന സംശയപ്രമാദാലസ്യാവിരതി

ഭ്രാന്തിദർശനാലബ്ധ ഭൂമികത്വാനവ

സ്ഥിതത്വാനി ചിത്തവി�ക്ഷപാ �സ്തഽന്തരായാഃ

—�യാ. സൂ. 1. 30.
161സാംഖ്യദർശനം എന്നഅദ്ധ്യായം �നാക്കുക.
17 ദുഃഖ ദൗർമസ്യാംഗ�മജയത്വ ശ്വാസ പ്രശ്വാസാ വി�ക്ഷപസഹഭുവഃ

—�യാ. സൂ. 1. 51.
18 തൽപ്രതി�ഷധാർഥ�മകതത്വാഭ്യാസഃ

—�യാ. സൂ. 1. 32.
19 യമനിയമാസനപ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണാ

ധ്യാന സമാധ�യാഽഷ്ടാവംഗാനി

—�യാ. സൂ. II. 29.
20 അഹിംസാ സത്യമ�സ്തയബ്രഹ്മചര്യാപരിഗ്രഹാ യമാഃ

—�യാ. സൂ. II. 30.
21 രൂപലാവണ്യബല വജ്രസംഹനനത്വാൽ കായസംപത്.

— �യാ. സൂ. III. 46.
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മായ ആ�രാഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ശുചിത്വം മുതലായവ മാത്രം �പാരാ. ബാഹ്യമായ

ശുദ്ധി�യ�പ്പാ�ല ത�ന്ന ഒരുപ�ക്ഷ,അതി�നക്കാ�ള�റ—പ്രധാനമാണ്ആന്ത

രികമായ ശുദ്ധി. അന്തഃശുദ്ധി�കാണ്ടാണ് മനസ്സിന് പ്രസന്നതയും ചിത്തത്തിന്

ഏകാഗ്രതയും ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള ജയിക്കാനുള്ള കഴിവും ആത്മദർശനത്തിനുള്ള �യാ

ഗ്യതയും ലഭിക്കുന്നത്. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ�ന്താ

ഷം, തപസ്സ്, സ്വാധ്യായം,ഈശ്വരപ്രണിധാനം എന്നിവയാണ് നിയമത്തി�ല മറ്റു

ഘടകങ്ങൾ. ദുർവൃത്തിക�ളയും ദുഃസ്വഭാവങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിച്ചു�കാണ്ടും �സ്നഹം,

ദയ തുടങ്ങിയ സൽഗുണങ്ങൾ വളർത്തി�ക്കാണ്ടും ആത്മസംസ്കാരത്തിലൂ�ട ചിട്ട

�യാടുകൂടിയ സാന്മാർഗികജീവിതം നയിക്കുകയാണ് അവയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം.

യമവും നിയമവും �വണ്ട�പാ�ല അഭ്യസിച്ചാൽ മാത്ര�മ ശരീരവും മനസ്സും

നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യമായ മറ്റു സാധനകൾ സഫലമാവുകയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ടാ

ണ് �യാഗസാധനക�ളപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ ആദ്യമായിത്ത�ന്ന യമ

നിയമങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മൂന്നാമ�ത്ത അംഗമായ ആസനത്തിന്

ഹഠ�യാഗത്തിൽ പലതരം രൂപ�ഭദങ്ങൾ നിർ�ദ്ദശിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. അ�തല്ലാം

പിന്നീടുണ്ടായ പരിഷ്കരണങ്ങളായിരിക്കാം. പതജ്ഞലിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ

നിശ്ചലവും സുഖകരവുമായ ഇരിപ്പിനാണ് ആസനം എന്നുപറയുന്നത്. നിർദ്ദിഷ്ട

മായ ആസനത്തിലിരുന്നു�കാണ്ട് ധ്യാനിച്ചാൽ ശീ�താഷ്ണുസുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വങ്ങളു

�ട ബാധ ഏല്ക്കുകയില്ല�ത്ര. ശരീര�ത്ത നിശ്ചലവും സ്ഥിരവുമാക്കി നിവർത്തിപ്പി

ടിച്ചു�കാണ്ടുള്ള സുഖാസനത്തിലിരുന്നു�കാണ്ടു �വണം നാലാമ�ത്ത അംഗമായ

പ്രാണായാമം ശീലിക്കുക. ശാ�സാച്ഛ്വാസങ്ങളു�ട ഗതിവി�ച്ഛദങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്കു

ന്നതിനാണ് പ്രാണായാമം എന്നുപറയുന്നത്. പ്രാണായാമം മനസ്സി�ന ശാന്തവും

അ�ക്ഷാഭ്യവുമാക്കി വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അങ്ങ�ന ധാരണാശക്തി വർദ്ധി

പ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇത്ര�ത്താളമായാൽപ്രത്യാഹാര�മന്നഅടുത്തഅഭ്യാസം

തുടങ്ങാം. ബാഹ്യ�ചഷ്ടകളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് മനസ്സിൽ

ലയിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്നുപറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ള നിയന്ത്രി

ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണത്. മനസ്സി�ന ശരീരത്തിനുള്ളി�ലാ പുറ�ത്താ ഏ�തങ്കിലു

�മാരു പ്ര�ത്യകസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തലാണ് ധാരണ. സ്വന്തം മൂക്കി�ന്മ�ലാ

പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ �നറ്റിയു�ട ഒത്ത നടുവി�ലാ ഏ�തങ്കിലു�മാരു നിശ്ചിത

ബിന്ദുവിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തിയാൽ ധ്യാനത്തിനുള്ള കഴിവു വർദ്ധിക്കുമ�ത്ര.

ഇപ്രകാരം ചിത്തത്തി�ന്റഏകാഗ്രതൈകവരുത്തലാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂ�ട

ചിത്തം �ധ്യയവസ്തുവിൽഏകാഗ്രമായും ഏകതാനമായും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു.

ഇങ്ങ�ന ചിത്തം �ധ്യയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുകയും രണ്ടും ഏകരൂപമായി

ത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നഅവസ്ഥാവി�ശഷമാണ് സമാധി.

ഈ അഷ്ടാംഗസാധനയു�ട സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ വിവിധ വശങ്ങ�ളപ്പറ്റി പത

ഞ്ജലി ത�ന്റ സൂത്രങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ൈകവല്യമാണ് ഇവ

യു�ട�യല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം. സാന്മാർഗിക ജീവിതത്തിലധിഷ്ഠിതമായ �യാഗ

സാധനകളിലൂ�ടപുരുഷൻസത്വത്തിനുസമമായപരിശുദ്ധി �നടു�മ്പാളാണ്ൈക

22 സത്വശുദ്ധിസൗമനൈസ്യകാ�ഗ്രന്ദ്രിയജയാത്മദർശന �യാഗ്യത്വാനി ച.

—�യാ. സൂ. II. 41.
23 സ്ഥിരസുഖമാസനം �യാ. സൂ. II 46.
24 ടി. 48.
25 ടി. 49.
26 �യാ. സൂ. II. 3.
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വല്യം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യൻ ബാഹ്യജഗത്തുമായുള്ള

ബന്ധങ്ങ�ള�യല്ലാം വി�ച്ഛദിക്കുകയും സംസാരദുഃഖങ്ങളു�ട എല്ലാത്തരം ബന്ധന

ങ്ങളിൽനിന്നും �മാചനം �നടുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് പരിപൂർണ്ണനുംസ്വതന്ത്രനുമായി

ത്തീരുന്നത്. ഇതാണ് പരമാനന്ദം. ഇതാണ് ൈകവല്യം.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ജീവിതചര്യക�ള �മൽക്കു�മൽസംശുദ്ധമാക്കി�ക്കാണ്ട്

ശരീര�ത്തയും മനസ്സി�നയുംഇന്ദ്രിയങ്ങ�ളയുംകർശനമായി നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യ

മായ സാധനകളിലൂ�ട പൂർണ്ണത �നടാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് �യാഗദർശനത്തി�ന്റ

കാതൽ.

5 �യാഗത്തി�ലഈശ്വരൻ

പ്രകൃതിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂലകാരണ�മന്ന സാംഖ്യന്മാരു�ട അടിസ്ഥാന

സിദ്ധാന്തവും ഇരുപത്തഞ്ചു തത്വങ്ങൾ, മൂന്നു പ്രമാണങ്ങൾ മുതലായവയും അംഗീ

കരിക്കുന്നതു�കാണ്ട് �യാഗം സാംഖ്യ�ത്താടു സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ദർശന

മാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. എന്നാൽ, രണ്ടു ദർശനങ്ങളും തമ്മിൽ മുഖ്യമായ ഒരു

വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാംഖ്യം യുക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈശ്വര�ന്റ അസ്തിത്വ

�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നു. �ന�രമറിച്ചാണ് �യാഗത്തി�ന്റ നിലപാട്. �യാഗത്തി�ല

അഷ്ടാംഗങ്ങളി�ലാന്നായ നിയമത്തിൽബാഹ്യവുംആന്തരികവുമായ ശൗച�ത്താ

�ടാപ്പം ഈശ്വരധ്യാനത്തി�ന്റ ആവശ്യകത�യക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

അതു�കാണ്ടാണ് ചില പിൽക്കാലപണ്ഡിതന്മാർ �യാഗ�ത്ത �സശ്വരസാംഖ്യ�മ

ന്നു വി�ശഷിപ്പിച്ചത്. സാഖ്യത്തിൽ �പാലും ഈശ്വര�ന കൂട്ടി�ക്കട്ടാൻ പാടു�പട്ട

ചില പണ്ഡിതന്മാ�രപ്പറ്റി നമ്മൾ പ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. എന്നാൽ, സാംഖ്യ�ത്ത �സ

ശ്വരസാംഖ്യ�മന്നും നിരീശ്വരസാംഖ്യ�മന്നും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചവർ

യഥാർത്ഥത്തിൽസാംഖ്യം നിരീശ്വരവാദപരമായ ഒരു ദർശനമാ�ണന്ന് അംഗീക

രിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

മനസ്സി�ന്റ ഏകാഗ്രത �നടാൻ �വണ്ടിയുള്ള പരിശീലനത്തിൽ �യാഗസൂത്ര

ങ്ങൾ ഈശ്വരധ്യാനത്തി�ന്റ ആവശ്യകത�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുളളതു

ശരിയാണ്. മനസ്സി�നഏ�തങ്കിലു�മാരു നിശ്ചിതബിന്ദുവിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള

ഒരുപാധി മാത്രമാണത്. മനസ്സി�ന്റ ഏകാഗ്രത �നടാൻ ഈശ്വര�ന ധ്യാനിച്ചു

�കാള്ളണ�മന്ന് പതഞ്ജലി നിർബന്ധിക്കുന്നുമില്ല. ഓ�രാരുത്ത�ന്റയും രുചി�ഭദ

മനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളഏ�തങ്കിലും ഒരുവസ്തു�വധ്യാനിക്കാംഎന്ന�ദ്ദഹംപറയുന്നു.

മനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏകാഗ്രത പരിശീലിക്കണ�മന്ന കാര്യത്തി�ല നിഷ്കർ

ഷയുള്ളൂ.

ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറ�യണ്ടതുണ്ട്. പതഞ്ജലിയു�ട സങ്കല്പത്തിലുള്ള

ഈശ്വരൻ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സൃഷ്ടികർത്താവായഈശ്വരനല്ല. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മൂ

ലഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ളസാംഖ്യത്തി�ന്റ മൗലികാശയങ്ങ�ളല്ലാം അ�ദ്ദഹവുംസ്വീക

രിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. പി�ന്ന എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഗാർ�ബ�യ�പ്പാ�ലയുള്ള ചില

ആധുനികപണ്ഡിതന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �യാഗദാർശനികന്മാർഈശ്വരസ

ങ്കൽപ്പ�ത്തഅംഗീകരിച്ചത്ആത്മീയവാദികളായചിന്തകന്മാ�രപ്രീണിപ്പിക്കാനും

27 സത്വപുരുഷ�യാഃ ശുദ്ധിസാ�മ്യ ൈകവല്യം.

— �യാ. സൂ. III. 55.
28 യഥാഭിമതധ്യാനാദ്വാ, �യാ സു. II. 39
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അങ്ങ�നസാംഖ്യത്തി�ന്റ പ്രചാരം കൂടുതൽസുഗമമാക്കാനും �വണ്ടിയാണ്. �യാ

ഗസൂത്രങ്ങളിൽഈശ്വരാസ്തിത്വ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് അസംഗത

ങ്ങളും ദുർബലങ്ങളുമാ�ണന്നുംഈശ്വര�നപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സൂത്രങ്ങ�ളല്ലാം

അപ്പാ�ട എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ�പ്പാലും �യാഗദർശനത്തി�ന്റ �കട്ടുറപ്പിനു യാ�താ

രു �കാട്ടവും തട്ടുകയി�ല്ലന്നുംഅവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഗാർ�ബഎഴുതുകയാണ്:

“�യാഗസൂത്രങ്ങളിൽഈശ്വര�നക്കുറിച്ചു പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധമില്ലാ

�ത �വറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. എന്നല്ല, അവ �യാഗദർശനത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കത്തിനും

ലക്ഷ്യത്തിനും കടകവിരുദ്ധമാണുതാനും. നമ്മളു�ദ്ദശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള

ഈശ്വരനല്ല ഇത് എന്നു വ്യക്തം. �യാഗത്തി�ല നിരീശ്വരവാദപരമായ മൗലിക

സ്വഭാവ�ത്ത മറച്ചു�വയ്ക്കുകയും അതി�ല അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഈശ്വര

�നപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകൾ �വറു�തയങ്ങ�ന കൂട്ടി�ച്ചർക്കുകയും �ചയ്യുന്നതി�ന്റ

ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അനുമാനങ്ങ�ളയാണ് നമുക്ക് �നരി�ട

ണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ സാംഖ്യത്തിൽ വ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ള ഈശ്വരന്

യാ�താരു സ്ഥാനവുമി�ല്ലന്നാണ് ഈ അനുമാനങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നത് എന്ന

കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല”.

ഹരിദാസ് ഭട്ടാചാര്യ എഴുതുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“ഈശ്വരനുമായി (അ�ല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മവുമായി) സാരൂപ്യവും സായൂജ്യവും പ്രാപിക്ക

ലാണ് ജീവാത്മാവി�ന്റ ലക്ഷ്യം എ�ന്നാന്നും ഉപ�ദശിക്കാൻ �യാഗദർശനത്തിന്

ഉ�ദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല…ഈശ്വര�നധ്യാനിക്കു�മ്പാഴുംപരമമായലക്ഷ്യം മനസ്സി

�ന്റ �ബാധാവസ്ഥയിലും അ�ബാധാവസ്ഥയിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ�ള തടയുക

യുംഅങ്ങ�നചിത്തവൃത്തിനി�രാധംസാധിക്കുകയുമാണ്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാ

ണ്ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കു�പാലും �യാഗാഭ്യാസങ്ങൾപ്ര�യാഗിക്കാൻ

കഴിയുന്നതുംഅവർഅവ�യപ്ര�യാഗിച്ചു �പാന്നിട്ടുള്ളതും”.

ഏതാണ്ടി�തഅഭിപ്രായം ത�ന്നയാണ് രാധാകൃഷ്ണനുമുള്ളത്:

“�യാഗദർശനത്തി�ലവ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ളഈശ്വരൻഅതി�ല മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമാ

യി വള�ര അയഞ്ഞ മട്ടിലാണ് കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. മാനുഷികാഭിലാഷങ്ങളു

�ട ലക്ഷ്യം ൈദവവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കലല്ല; പി�ന്ന�യാ, പുരുഷ�നപ്രകൃ

തിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി �വറിടുവിപ്പിക്കലാണ്. പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ല

ത്തി�ച്ചരാനുള്ളഅ�നകം മാർഗ്ഗങ്ങളി�ലാന്നു മാത്രമാണ് ഈശ്വരഭക്തി. ഈശ്വ

രൻ �വറു�മാരുപുരുഷവി�ശഷം മാത്രമാണ്; പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റസ്രഷ്ടാവുംസംരക്ഷ

കനുമല്ല”.

6 ഭൗതികവാദമല്ല, ആത്മീയവാദം

പ�ക്ഷ, ഇതിൽ നി�ന്നല്ലാം �യാഗം തികച്ചും ഭൗതികവാദപരമായ ഒരു ദർശന

മാ�ണന്ന നിഗമനത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നതു ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. സാംഖ്യദർശന

ത്തി�ല പല ഭാഗങ്ങ�ളാടും അതിനു �യാജിപ്പു�ണ്ടന്നകാര്യം ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ,

അത് സാംഖ്യത്തി�ല ഭൗതികവാദപരമായ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളംഗീകരിക്കുന്ന

ത് ആത്മനിഷ്ഠവും ആദ്ധ്യാത്മികവും സദാത്മകവുമായ ഉ�ദ്ദശ്യങ്ങ�ളാടു കൂടിയാണ്.

29 R. Garbe: Encyclopaedia of Religion and Ethics, XII, P. 831.
30 Haridas Bhattacharya: The Cultural History of India, Vol. III.
31 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy. Vol. II. P. 371.
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യമനിയമാസന പ്രാണായാമാദികൾ ഒരതിർത്തി വ�ര ശരീരത്തി�ന്റയും മന

സ്സി�ന്റയും ശക്തിക�ള വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്നവയാ�ണന്ന് അനുഭവസ്ഥന്മാർ

ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. �യാഗാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ളപ്രചാരത്തി�ന്റ കാരണവും

അതായിരിക്കാം. ഈ വസ്തുതക�ള �ചാദ്യം �ച�യ്യണ്ടതില്ല.

പ�ക്ഷ, �യാഗത്തി�ന്റ പരമമായ ഉ�ദ്ദശ്യം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ

അഭ്യാസങ്ങളിലൂ�ട ചിത്ത�ത്ത അതി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നു

�വർ�പടുത്തി ഏകാന്തതയു�ട നിഗൂഢതയി�ലക്കു നയിക്കുക എന്നതാണ്. മാന

സികവ്യാപാരങ്ങ�ള സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതിലും മാനുഷികാഭിലാഷങ്ങ�ള ഇടിച്ചമർത്തു

ന്നതിലുമാണ്അത്കൂടുതൽശ്രദ്ധിച്ചത്. മ�റ്റാരുവിധംപറഞ്ഞാൽ,ആത്യന്തികവി

�ശ്ലഷണത്തിൽ ഭൗതികത�യ ആത്മീയവാദത്തി�ലക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാക്കി

മാറ്റാനാണ് അതു ശ്രമിച്ചത്. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, �യാ

ഗദർശനമനുസരിച്ച് “ആത്മാവി�നക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്

മനസ്സി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്ര�യാഗത്തിലൂ�ടയല്ല. പി�ന്ന�യാ, മാനസികവ്യാപാ

രങ്ങ�ള അടിച്ചമർത്തി�ക്കാണ്ടും നമ്മിലുള്ള ൈദവികമായ പ്രകൃതി�യ മറച്ചു�വ

യ്ക്കാൻ �വണ്ടി നമ്മു�ട ൈദനംദിന ജീവിത�ത്തയും പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും സഹാ

യിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയു�ട അടിത്തട്ടി�ലക്കിറങ്ങി�ച്ചന്നു �കാണ്ടുമാണ്”.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാവി�ന അ�ല്ലങ്കിൽ ‘അഹ’�ത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ

ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പടുത്തി ൈകവല്യം എന്നു പറയ�പ്പടുന്ന പരിപൂർണ്ണ

തയു�ട പരമാനന്ദത്തി�ലക്കുയർത്തുക എന്നതാണ് �യാഗത്തി�ന്റ പരമമായ

ലക്ഷ്യം.

�യാഗാഭ്യാസങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മനുഷ്യ�ന്റ ശാരീരികവും മാനസി

കവുമായശക്തിക�ളവികസിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല,പ്രകൃതിശക്തിക�ളകീഴടക്കാൻ

�പാലും സാദ്ധ്യമാ�ണന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ഏ�താരു വ്യക്തിക്കും �യാഗ

സാധനകളിലൂ�ട ശരീര�ത്തയും മനസ്സി�നയും നിയന്ത്രിച്ചു�കാണ്ടാണ് �കവല

മായ ൈചതന്യത്തി�ന്റ പര�മാന്നത പദവിയി�ലത്തി�ച്ചരാൻ കഴിയു�മന്നു�പാ

ലും കരുത�പ്പട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്ക വിശ്വസിക്കുന്നവ�ര ഇന്നും കാണാം.

ഈ അർത്ഥത്തിൽ �യാഗദർശനം ഭൗതികവാദപരമല്ല, ആത്മീയവാദമാണ്.

കാലക്രമത്തിൽ �യാഗത്തി�ന്റ ദാർശനികമായ അടിത്തറ വിസ്മരിക്ക�പ്പടുകയും

അത് ശാരീരികവും മാസികവുമായ വ്യായാമങ്ങളു�ട ഒരു സുസംഘടിത വ്യവസ്ഥ

യായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. �യാഗത്തി�ന്റഈഅംശത്തിനാണ് ഇക്കാലത്ത് കൂടു

തൽപ്രചാരമുള്ളത്.

32 Ibid, P. 351.
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രണ്ടു മീമാംസകളുണ്ട്; പൂർവമീമാംസയും ഉത്തരമീമാംസയും. രണ്ടും �വദങ്ങ�ള

അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന ആത്മീയദർശനങ്ങളാണ്. പൂർവ

മീമാംസ �വദങ്ങളു�ട ആദ്യഭാഗങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളു�ടയും ബ്രാഹ്മണങ്ങളു�ടയും

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ഉത്ത

രമീമാംസയാക�ട്ട, �വദങ്ങളു�ട അവസാനഭാഗ�മന്നു കരുത�പ്പടുന്ന ഉപനിഷ

ത്തുക്കളി�ല ആദ്ധ്യാത്മികസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പൂർ

വമീമാംസ യാഗാദിൈവദികകർമ്മങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കാനും ൈവദികപു�രാഹി

തന്മാരു�ട വിധിനി�ഷധങ്ങൾക്ക് താത്വികമായ ഒരടിസ്ഥാനം നൽകാനും ശ്രമി

ച്ച�പ്പാൾ ഉത്തരമീമാംസ വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിനടിയിലുള്ള പരമസത്യ�ത്ത,

അതായത് ബ്രഹ്മ�ത്ത, �വളി�പ്പടുത്തുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. മീമാംസ എന്ന

വാക്കിന് ഗാഢവും ഗഹനവുമായ പരി�ശാധന അ�ല്ലങ്കിൽ യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമായ

അ�ന്വഷണം എന്നാണർത്ഥം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ പൂർവമീമാംസയ്ക്ക് കർമ്മമീ

മാംസ എന്നും ഉത്തരമീമാംസയ്ക്ക് ജ്ഞാനമീമാംസ അ�ല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മമീമാംസ

എന്നുംപറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ,കാലക്രമത്തിൽഉത്തരമീമാംസഅ�ല്ലങ്കിൽജ്ഞാ

നമീമാംസ �വദാന്തം എന്ന �പരിലും അറിയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

മീമാംസയും �വദാന്തവും പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ട ദർശനങ്ങളായിട്ടാണ് കരുത

�പ്പട്ടു �പാന്നത്. മണ്ഡനമിശ്ര�ന�പ്പാ�ലയുള്ള �വദാന്തികൾ അവ�യ ഒ�ര ദർ

ശനത്തി�ന്റ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി കണക്കാക്കുകയും കർമ്മവുംജ്ഞാനവും

ഒരു�പാ�ലആവശ്യമാ�ണന്നകാരണം പറഞ്ഞു�കാണ്ട് കർമ്മജ്ഞാനസമുച്ചയ

വാദംഎന്ന�പരിൽഒ�രാറ്റ ദർശനമാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,ഈ

രണ്ടു ദർശനങ്ങളും തമ്മിൽ അതിപ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതു�കാ

ണ്ട്, ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു പരി�ശാധിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അതുത�ന്നയാണ് തത്വ

ശാസ്ത്രചരിത്രകാരന്മാർ അവലംബിക്കാറുള്ള മാർഗ്ഗവും.

മീമാംസയു�ട ഉപജ്ഞാതാവ് ൈജമിനിയാ�ണന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. മറ്റു

പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികളു�ട എന്ന�പാ�ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലവും തർ

ക്കവിഷയമാണ്. രാധാകൃഷ്ണ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്

ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ഹിരിയണ്ണ പറയുന്നു, ക്രി. മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും

രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിനുംഇടയ്ക്കാ�ണന്ന്. ജാ�ക്കാബിയു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽൈജമിനി

യു�ട മീമാംസാസൂത്രങ്ങൾ രചിക്ക�പ്പട്ടത് ക്രിസ്തുവിനു�ശഷം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും
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അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്കാണ്. ദാസ് ഗുപ്തയാക�ട്ട, സൂത്രങ്ങളു�ട രചനാകാലം

ക്രി.മു. ഇരുനൂറാമാണ്ടി�നാടടുത്തായിരിക്കണ�മന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ക്രി. മു.

രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പതഞ്ജലി ത�ന്റ മഹാഭാഷ്യ

ത്തിൽ മീമാംസ�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്, പതഞ്ജലിക്കു മുമ്പാ

ണ് ൈജമിനി ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു കരുതുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി. വർണ്ണാശ്രമ

വ്യവസ്ഥവളർന്നു വികസിച്ചു �കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്.

ആരംഭത്തിൽ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു ജീവിതലക്ഷ്യ

ങ്ങ�ള മാത്ര�മ മീമാംസാദർശനം അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് �മാക്ഷം എന്ന

നാലാമ�താരു ലക്ഷ്യവും അവ�യാടു കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടു. ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ

�നടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് മീമാംസ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആ�ക പന്ത്രണ്ട്

അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി 2500-ഓളം സൂത്രങ്ങളുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ത�ന്ന ധർമ്മത്തി

�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരി�ശാധനയാണ്. ‘ഇനി ധർമ്മ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

അ�ന്വഷണംആരംഭിക്കുന്നു’ എന്നസൂത്ര�ത്താടു കൂടിയാണ് അതാരംഭിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ധർമ്മം എന്നു�വച്ചാൽ? ൈജമിനിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ സാ

ന്മാർഗിക ജീവിത�ത്ത�യാ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ജീ

വിതചര്യക�ള�യാ �മാക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള സാധനക�ള�യാ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമ

ല്ല അത്. കർമ്മം �ചയ്യാൻ മനുഷ്യ�ര �പ്രരിപ്പിക്കുന്ന വിധികൾ അ�ല്ലങ്കിൽ കല്പ

നകൾ എന്നാണ് അ�ദ്ദഹം ധർമ്മ�ത്ത നിർവചിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയസമ്പർക്കങ്ങ

ളിലൂ�ടയുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം �കാണ്ട് ധർമ്മ�മ�ന്തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, വർത്തമാനകാലത്തിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നവ�യ

മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്ര�മപ്രത്യക്ഷസ്ഥാനം ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. ധർമ്മമാക�ട്ട, ഭാ

വിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടതാണ്. അ�തന്താ�ണന്ന് അറിയ�പ്പടുന്ന സമയത്ത് നില

നിൽക്കുന്നില്ല. നിലവിലില്ലാത്തവ�യപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം �പാരാ.

പി�ന്നഎന്താണ് വഴി? ൈജമിനിയു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽ �വദവിധികളനുസരിക്കു

കയല്ലാ�ത മറ്റു �പാംവഴി�യാന്നുമില്ല. �വദങ്ങ�ളന്നു പറയു�മ്പാൾ ൈജമിനി പ്ര

ധാനമായും ഋ�ഗ്വദ�ത്തയല്ല, പിൽക്കാല�വദങ്ങ�ളയും, പ്ര�ത്യകിച്ച്ബ്രാഹ്മണങ്ങ

�ളയുമാണ് ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്. അവയിലടങ്ങിയ വിധികളും കൽപ്പനകളുമാണ് കർ

മ്മങ്ങൾ �ചയ്യാൻ പ്ര�ചാദനം നൽകുന്നത്. അ�പ്പാൾ, �വദവിധികളനുസരിച്ചുള്ള

കർമ്മങ്ങളാണ് ധർമ്മത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. ഈഅർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മമാണ്

പരമമായ ലക്ഷ്യം.

കർമ്മം എന്ന വാക്കിന് ഇവി�ട �വറും പ്രവൃത്തി എന്നല്ല അർത്ഥം. ൈവദി

കവിധിപ്രകാരമുള്ളയാഗാദികർമ്മങ്ങളും മതപരമായ മറ്റു ചടങ്ങുകളുമാണ് ഉ�ദ്ദശി

ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓ�രാ കർമ്മത്തിനും അതി�ന്റതായ ഫലമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, കർമ്മം

�ചയ്ത ഉട�ന ഫലം കാണുകയില്ല. ഭാവിയിൽ ഫലമുണ്ടാകു�മന്ന വാഗ്ദാനമാണ്

കർമ്മത്തി�ന്റപ്ര�ചാദനം. ഉദാഹരണത്തിന്, “സ്വർഗ്ഗംപ്രാപിക്കണ�മന്നാഗ്രഹി

ക്കുന്നവൻ അഗ്നി�ഹാത്രയാഗം �ചയ്യ�ട്ട!” അ�ല്ലങ്കിൽ, “ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ �നട

ണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ �ഹാമം നടത്ത�ട്ട!”.

1 അഥാ�താ ധർമജിജ്ഞാസാൈജമിനിഃ

—മീമാംസാസൂത്രങ്ങൾ. 1. 1. 1.
2 �ചാദനാലക്ഷ�ണാഽർ�ഥാ ധർമഃ
3 മീമാംസസൂത്രങ്ങൾ 1, 2, 3, 4
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�വദാന്തിക�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം യാഗാദികർമ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മജിജ്ഞാ

സയും തമ്മിൽ �നരി�ട്ടാരു ബന്ധവുമില്ല. കർമ്മകാണ്ഡം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തി�ന്റ

അനിവാര്യമായ ഒരുപാധിയല്ല. മീമാംസകരു�ടഅഭിപ്രായം �ന�ര മറിച്ചാണ്. മീ

മാംസാവിധികൾ പ്രകാരമുള്ള യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത

ജ്ഞാനത്തിനു യാ�താരു പ്രസക്തിയുമില്ല.

മൂന്നു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാ

ടില്ലാത്ത, അലംഘനീയങ്ങളായ, കർമ്മങ്ങൾ. അവ �ചയ്യാതിരിക്കുന്നതു പാപമാ

ണ്. രണ്ടാമതായി ഇഷ്ടമു�ണ്ടങ്കിൽ മാത്രം �ചയ്യാവുന്നവയും �ചയ്താൽ ഗുണം കിട്ടു

ന്നവയുമായ കർമ്മങ്ങൾ. മൂന്നാമതായി നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ. അവ �ചയ്യു

ന്നത്ഹാനികരമാണ്. ഈമൂന്നുതരംകർമ്മങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവിശദവിവരങ്ങ�ളപ്പ

റ്റിയും അവയു�ട ഫലങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മീമാംസാ സൂത്രങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദി

ക്കുന്നുണ്ട്. ചീത്തഫലങ്ങളുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യരുത്. ൈവദികകർമ്മങ്ങ

ളിൽ വിധിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും സൽഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളും �ച�യ്ത

മതിയാവൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, യാഗങ്ങൾ �ചയ്യണ�മന്ന് �വദങ്ങൾആവശ്യ�പ്പടു

ന്നു. അതു�കാണ്ട് യാഗകർമ്മങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാണ്. കർമ്മമാണ്

മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റഅടിത്തറ. കർമ്മമി�ല്ലങ്കിൽ പി�ന്നജ്ഞാനത്തിന് ഒരു�ദ്ദ

ശ്യമില്ലാതാവും. മനുഷ്യന് ത�ന്റലക്ഷ്യം �നടാൻസാധിക്കാതാകും. കർമ്മത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനമാക�ട്ട, �വദവിധികളുമാണ്. �വദങ്ങളിലുംബ്രാഹ്മണങ്ങളിലുമടങ്ങിയ

വിധിനി�ഷധങ്ങ�ളഅനുസരിച്ച് �കാണ്ടുള്ളജീവിതമാണ് ശരിയായ ജീവിതം.

1 നിത്യശബ്ദസിദ്ധാന്തം

�വദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളുമായിരുന്നു മീമാംസകരു�ട ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

അവയിലടങ്ങിയവിധിനി�ഷധങ്ങൾക്ക്നിഗൂഢമായഒരുവിശുദ്ധിയു�ണ്ടന്ന്അവർ

വിശ്വസിച്ചു. അവ�യ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനുമല്ല, ൈദവവുമല്ല. അവ അനശ്വരങ്ങളും

അനാദിയായി നിലനിന്നു �പാരുന്നവയുമാണ്. �വദങ്ങളിലടങ്ങിയ പരമമായ

സത്യം ശബ്ദങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്ര�മ ക�ണ്ടത്താനാകൂ. ശബ്ദങ്ങളാ

ക�ട്ട, വാക്കുകളു�ട രൂപം ധരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട്, �വദങ്ങളി�ല വാക്കുക�ളയും

അവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണങ്ങ�ളയും വ്യക്തമായും വിമർശനപര

മായും പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ടു മാത്ര�മ വാക്കുകൾക്കും ശബ്ദങ്ങൾക്കുംഅപ്പുറത്തുള്ള

പരമസത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാകൂ. ഇത്തരം പരി�ശാധനകളിലൂ�ട മാത്ര�മ �വദ

വാക്യങ്ങളു�ട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

തങ്ങൾക്ക് �വദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം അന്ധമ�ല്ലന്നു �തളിയിക്കാൻ മീമാം

സകർ വള�രയധികം പാടു�പടുകയുണ്ടായി. �വദങ്ങളു�ടസാധുത�യയും �ചാദ്യം

�ചയ്യാനരുതാത്ത വിധമുള്ള ആധികാരികത�യയും യുക്തിയു�ട സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി കാര്യകാരണസഹിതം �തളിയിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഇതുവ�ര

കൂടുതൽകൂടുതൽ നിഗൂഢതയി�ലക്കുനയിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഇതി�നാരുദാഹ

രണമാണ് ൈജമിനി ആവിഷ്കരിച്ച നിത്യശബ്ദസിദ്ധാന്തം. ശബ്ദം നിത്യവും അന

ശ്വരവുമാ�ണന്ന�ത്രഈ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ �പാരുൾ. �വദങ്ങളി�ല വാക്കുകൾ

മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളാ�ണന്നുംഅതു�കാണ്ട് �വദങ്ങൾനിത്യങ്ങ�ളാഅനശ്വരങ്ങ

�ളാഅ�ല്ലന്നും ഉള്ളവാദത്തിനു മറുപടിയായിട്ടാണ്ൈജമിനി പ്രസ്തുതസിദ്ധാന്തമു
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ന്നയിച്ചത്. ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്ന വാക്കുകളുംഅവ�യശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾ �കൾക്കുന്ന

ശബ്ദങ്ങളും ഒന്നല്ല എന്നാണ് ൈജമിനിയു�ട വാദം. നമ്മൾ �കൾക്കുന്നത് ശബ്ദം

മാത്രമാണ്. �കട്ടുകഴിഞ്ഞ ഉട�ന അതു നിശ്ചലമായി�പ്പാകുകയും �ചയ്യുന്നു. വാ

ക്കുകളാക�ട്ട,സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമാണ്. അവ മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളല്ല. മനുഷ്യൻ

ഉച്ചരിച്ചുണ്ടാകുന്നത് വാക്കല്ല, ശബ്ദമാണ്. ശബ്ദത്തിനു മുമ്പും വാക്കു നിലനിന്നിരു

ന്നു. മനുഷ്യപ്രയത്നം �കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം അ�ല്ലങ്കിൽ ഉച്ചാരണം, വാക്കി�ന

പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, മുമ്പുത�ന്ന നിലനിന്നിരുന്ന വാക്കി�ന അഭിവ്യക്ത

മാക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്. ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്നതിനു മുമ്പ് അത് അഭിവ്യക്തമാ

യിരുന്നി�ല്ല�ന്നയുള്ളൂ. എങ്കിലും അതു നിലനിന്നിരുന്നു. നിലനിന്നിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ

അതി�ന ആർക്കും ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും

വ്യത്യസ്തസ്ഥലങ്ങളിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തശബ്ദങ്ങളിലാ

ണ് ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ൈജമിനി കണക്കി�ലടുത്തിട്ടി�ല്ലന്നു

�താന്നുന്നു. ഒ�രവാക്കുത�ന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ

അത് ഉച്ചാരണത്തി�ന്റ �ദാഷമാണ്, അ�ല്ലങ്കിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ കുറ്റമാ

ണ്, എന്ന�ദ്ദഹം സമാധാനം പറയുമായിരിക്കാം. എ�ന്തന്നാൽ, അ�ദ്ദഹ�ത്ത

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അക്ഷരങ്ങൾ സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമായി നിലനിൽക്കുന്ന

വയാണ്. മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾക്കുമല്ല, അവയു

�ട ഉച്ചാരണത്തിനും ഉച്ചാരണത്തി�ന്റ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്കുമാണ്.

ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന വാക്കി�ന്റ അർത്ഥം മ�റ്റാരാൾക്കു വ്യക്തമാക്കി

�ക്കാടുക്കുക മാത്രമാണിവി�ട �ചയ്യുന്നത്. ഒരുവസ്തുവി�ന്മൽ വീഴുന്ന രശ്മികൾആ

വസ്തുവി�ന പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്ര�മ �ചയ്യുന്നുള്ളൂ; അല്ലാ�ത ആ വസ്തുവി�ന സൃ

ഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അതു�പാ�ലത�ന്ന, �വ�ദാച്ചാരണങ്ങളിലൂ�ടയുണ്ടാകുന്നശബ്ദങ്ങൾ

�വദവാക്യങ്ങ�ളസൃഷ്ടിക്കുകയല്ല,അവ�യസ്പഷ്ടമാക്കാൻസഹായിക്കുകമാത്രമാ

ണ് �ചയ്യുന്നത്. വാക്കുകളു�ട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മറ്റുള്ളവർക്കു വ്യക്തമാക്കി

�കാടുക്കുക എന്നതാണ് ഉച്ചാരണത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. വാക്കുകൾ ശാശ്വതങ്ങള

�ല്ലങ്കിൽ, ഉച്ചരിക്ക�പ്പട്ട ഉട�ന അവ ഇല്ലാതായിത്തീരു�മങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്കു

യാ�താന്നും വ്യക്തമാക്കി�ക്കാടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു�കാണ്ട് �വദങ്ങൾ നിത്യ

ങ്ങളും കുറ്റമറ്റവയുമാണ്. അവആരാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. �വദങ്ങൾ നിത്യങ്ങ

ളും കാലാതീതങ്ങളുമാ�ണന്നുസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവ�യാ�ടാപ്പം ശാശ്വതമായി

നിലനിന്നു�കാണ്ട് ശ�ബ്ദാച്ചാരണത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകുന്ന ഒരാത്മാവി�ന്റ

സഹായം�പാലുംൈജമിനിക്കാവശ്യമില്ല. വാക്കുകൾസ്വയം പര്യാപ്തങ്ങളുംസ്വയം

പ്രകാശിക്കുന്നവയുമാണ്. അവയ്ക്ക്അർത്ഥവുംആധികാരികതയുംനൽകാൻ മ�റ്റാ

രു ശക്തിയു�ടയുംആവശ്യമില്ല. �ഷർബാത്സ്കി എഴുതുന്നു: “ബുദ്ധിശൂന്യമായഈ

ആശയ�ത്ത യാഥാസ്ഥിതികരും യാഥാസ്ഥിതികരല്ലാത്തവരുമായ തത്വചിന്തക

ന്മാരു�ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കഠിനമായി എതിർക്കുകയുണ്ടായി. മീമാംസകന്മാർ

ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ ഗഹനതയും യുക്തികളും തർക്കങ്ങളുമുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് ആ

ആക്രമണങ്ങ�ള�യല്ലാം �നരിട്ട് തങ്ങളു�ടആശയ�ത്തന്യായീകരിച്ചു. തങ്ങളു�ട

ദാർശനികമായ എല്ലാ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും ഈ ഒ�രാറ്റ കാര്യത്തിലാണ് അവർ

�ചലവഴിച്ചത് എന്നു �താന്നി�പ്പാകും. മ�റ്റല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും അവർ, വ്യക്തമായും

4 മീ. സൂ. 1. 1. 6.
5 മീ. സൂ. 1. 1. 12.
6 മീ. സൂ. 1. 1. 18.
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അ�ങ്ങയറ്റ�ത്ത യാഥാർത്ഥ്യ�ബാധ�ത്താടുകൂടി ആദ്ധ്യാത്മികവിരുദ്ധവും നി�ഷ

ധാത്മകവുമായ ഒരു നിലപാടാണ് ൈക�ക്കാണ്ടത്”.

2 മീമാംസയി�ല നിരീശ്വരവാദം

�വദങ്ങളു�ട ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ആര്യന്മാർ സ്വന്തംഐഹികസുഖങ്ങൾക്കു �വണ്ടി

അഗ്നി, വരുണൻ, സൂര്യൻ, ഇന്ദ്രൻ മുതലായ ൈദവങ്ങ�ള പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ്

യാഗങ്ങൾനടത്തിയിരുന്നത്. മീമാംസകർഈയാഗങ്ങ�ളപുനരുദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട്

അവയ്ക്ക് പുതിയ അർത്ഥം നൽകി. അവർ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയത് ൈദവങ്ങ�ള

പ്രീതി�പ്പടുത്താ�നാ ആത്മാവി�ന ശുദ്ധീകരിക്കാ�നാ �വണ്ടിയല്ല; അവയാവശ്യ

മാ�ണന്ന് �വദങ്ങളിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടാണ്. മീമാംസയിൽ �ദവീ�ദവ

ന്മാർക്ക് യാ�താരുപ്രാധാന്യവുമില്ല. യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ�ചയ്യുന്നത്അവ �ച�യ്ത

മതിയാകൂ എന്നതു�കാണ്ടു മാത്രമാണ്. കർമ്മത്തിനു�വണ്ടി കർമ്മം എന്ന തത്വ

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങ�ള ന്യായീകരിച്ചത്.

ഇതി�ന്റഅർത്ഥംകർമ്മങ്ങൾക്കുയാ�താരുഫലവുമി�ല്ലന്നല്ല. ഓ�രാകർമ്മത്തി

നും അതി�ന്റതായ ഫലമുണ്ടാകും. “അതിപ്രാധാന്യം നൽക�പ്പടുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം

അതി�ന്റ ത�ന്ന ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നതിനും �ക്ഷത്രങ്ങൾക്കും

പ്രവാചകന്മാർക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും �വണ്ടി ൈദവങ്ങൾ ബലി കഴിക്ക�പ്പടുന്ന�ത

ങ്ങ�ന�യന്നതിനും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുള്ള അ�നകം ഉദാഹരണങ്ങളി�ലാന്നാ

ണ് മീമാംസ. �വദങ്ങളു�ട ആധിപത്യ�ത്ത നിലനിർത്താനുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയിൽ

മീമാംസ ഈശ്വര�ന സംശയാസ്പദമായ ഒരു സ്ഥാന�ത്തക്കു നീക്കം �ചയ്യുന്നു”

എന്ന് സതീശ്ചന്ദ്രചാറ്റർജിയും ധീ�രന്ദ്ര�മാഹൻ ദത്തും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ശരിക്കു പരി�ശാധിച്ചാൽ മീമാംസയിൽഈശ്വരന് സംശയാത്മകമായ ഒരു

സ്ഥാനം �പാലും നൽക�പ്പട്ടിട്ടി�ല്ലന്നു കാണാം. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സൃഷ്ടികർത്താ

�വന്ന നിലയ്ക്കുള്ളഈശ്വര�ന പൂർണ്ണമായും നി�ഷധിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണത്.

പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരുസൃഷ്ടികർത്താവില്ല, കർമ്മനിയമമനുസരിച്ച്സ്വയ�മവആവിർ

ഭവിച്ചതാണത്, എന്നാണ് മീമാംസകന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഭൗ

തികഘടകങ്ങൾനിത്യങ്ങളുംഅനശ്വരങ്ങളുമാണ്. ന്യായൈവ�ശഷിക ദർശനങ്ങ

�ളന്ന�പാ�ലത�ന്നമീമാംസയുംപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅടിത്തറയായ ഭൗതികസത്ത

യിലും ദ്രവ്യങ്ങളു�ടഅനശ്വരതയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈഅനശ്വരഘടകങ്ങളിൽ

നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത്. പ്രപ�ഞ്ചാൽപത്തിയിൽ ൈദവത്തിന് പ�ങ്കാ

ന്നുമില്ല. ൈദവത്തി�ന്റ സഹായമില്ലാ�ത പ്രപഞ്ചമാവിർഭവിച്ച�തങ്ങ�നയാണ്

എന്ന �ചാദ്യത്തിന് മീമാംസകരു�ട മറുപടിയിതാണ്: ഓ�രാ കർമ്മത്തിനുംഅതി

�ന്റതായ ഫലമുണ്ട്. അതു�പാ�ല ഏതു കാര്യത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാരണ

ത്തിൽ കാര്യമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണത്തിലടങ്ങിയഈ കാര്യമാണ് ഫലമായി

രൂപാന്തര�പ്പടുന്നത്. അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിയാണത്. ആ ശക്തിയു�ട പ്രവർ

ത്തനം തടയ�പ്പട്ടാൽ ഫലം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വിത്തില

ടങ്ങിയ അദൃശ്യശക്തിയാണ് �ചടിയായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ആ ശക്തി തടയ

�പ്പടുക�യാ നശിപ്പിക്ക�പ്പടുക�യാ �ചയ്താൽ— ഉദാഹരണത്തിന് വിത്ത് ചട്ടിയി

ലിട്ടുവറുത്താൽ — പി�ന്ന അതു മുളച്ചു �ചടിയാവില്ല. കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളു�ട

7 S. C. Chatterjee and D.M. Dutta: An Introduction to Indian Philosophy.
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ഫലങ്ങൾ അനിവാര്യങ്ങളാണ്. ഈ അലംഘനീയ നിയമമാണ് പ്രപ�ഞ്ചാൽപ

ത്തിയു�ട അടിസ്ഥാനം.

മാക്സ്മുള്ളറു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ൈജമിനി ൈദവ�ത്തക്കുറിച്ചു മിണ്ടാതിരു

ന്നത് ൈദവനിന്ദകരു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ�രാപണങ്ങളിൽ നിന്നും

അ�ദ്ദഹ�ത്ത രക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്: “�ലാകത്തിൽ പരന്നുപിടിച്ചിട്ടുള്ളഅനീ

തികൾക്ക് ൈദവ�ത്ത ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ ൈജമിനി ഇഷ്ട�പ്പടുന്നില്ല. അതു

�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം എല്ലാറ്റി�നയും കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളു�ട പരിധിയിലുൾ

�പ്പടുത്തുകയും �ലാകത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങളു�ട�യാ ദുഷ്കർമ്മ

ങ്ങളു�ട�യാ തുടർച്ചയായ സ്വാഭാവികഫലങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും �ചയ്തത്.

ഇ�താരിക്കലും നിരീശ്വരവാദമല്ല. മറിച്ച്, ൈദവത്തി�ന്റ �പരിൽ പല�പ്പാഴും

ഉന്നയിക്ക�പ്പടാറുള്ള ക്രൂരത, അനർഹമായ പക്ഷപാതം മുതലായ കുറ്റാ�രാപ

ണങ്ങളിൽ നിന്ന് അ�ദ്ദഹ�ത്ത രക്ഷിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ്. മീമാംസകന്മാർ

നിരീശ്വരവാദിക�ളന്നുവിളിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വങ്കിൽഅതി�ന്റഅർത്ഥംഅവർൈദ

വത്തി�ന്റ മാർഗ്ഗങ്ങ�ള തങ്ങളു�ട സ്വന്തം വഴിക്കു ന്യായീകരിക്കാൻശ്രമിച്ചു എന്നു

മാത്രമാണ്”.

പ�ക്ഷ, ഈഅഭിപ്രായം അത്ര ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. മീമാംസാദർ

ശനം അതി�ന്റ ആരംഭകാലത്ത് സ്രഷ്ടാ�വന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ൈദവത്തിൽ വി

ശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാക്സ്മുള്ളർ ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നതു�കാണ്ട് വി�ശഷിച്ചും

ഇതു യുക്തിക്കു നിരക്കാത്തതാണ്. മീമാംസകരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ �വദങ്ങ�ള

ന്ന �പാ�ല ത�ന്ന പ്രപഞ്ചവും അനാദികാലം മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു �പാരുന്നവ

യാണ്. �ഷർബാത്സ്ക്കി എഴുതുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “അവർ (മീമാംസകന്മാർ) തി

കഞ്ഞയാഥാർത്ഥ്യവാദികളുംആത്മീയവാദത്തി�ന്റവി�രാധികളും നി�ഷധാത്മക

സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട പക്ഷപാതികളും ആയിരുന്നു. സ്രഷ്ടാവായ ൈദവമില്ല, സർവ

ജ്ഞനില്ല, മുക്തന്മാരായ �യാഗിവര്യന്മാരില്ല, യാ�താരു തരത്തിലുമുള്ള നിഗൂഢത

യുമില്ല. നമ്മു�ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കനുഭവ�പ്പടുന്ന �ലാകമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമില്ല. അതു

�കാണ്ടുത�ന്ന, ൈനസർഗ്ഗികാശയങ്ങളില്ല, നിർമ്മാണാത്മകമായ ജ്ഞാനമില്ല,

ബിംബമില്ല, അന്തർദർശനമില്ല. �കവലമായ ഒരു �ചതനമാത്രം. ബാഹ്യാനുഭവ

ങ്ങ�ള�യല്ലാം �രഖ�പ്പടുത്തുകയും നിലനിർത്തുകയും �ചയ്യുന്ന സം�വദനങ്ങളു�ട

യുംസ്മരണകളു�ടയും പരിപൂർണ്ണമായ ഒരുപരിമാർജനാവസ്ഥമാത്രം. നിത്യശബ്ദ

സിദ്ധാന്ത�ത്തയുംഅതി�നാടുബന്ധ�പ്പട്ടആശയങ്ങ�ളയും ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ

പി�ന്ന മീമാംസയും ബുദ്ധിവാദങ്ങളായ ന്യായൈവ�ശഷികദർശനങ്ങളും തമ്മിൽ

യാ�താരു വ്യത്യാസവുമില്ല”.

3 അപൂർവം

പ�ക്ഷ, ഇത് ചിത്രത്തി�ന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സൃഷ്ടികർത്താ

�വന്നനിലയ്ക്കുള്ളഒരുൈദവത്തിൽൈജമിനി വിശ്വസിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതുശരിത

�ന്ന. എന്നാൽ,അപൂർവ്വംഎന്നഅദൃശ്യമായ ഒരുനിഗൂഢശക്തി�യക്കുറിച്ച്അ�ദ്ദ

ഹംപ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപൂർവംഎന്നവാക്കി�ന്റഅർത്ഥം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ലാ

ത്തഒന്ന്എന്നാണ്. ഫലപ്രാപ്തിക്ക് കർമ്മം �ച�യ്യണ്ടതാവശ്യമാണ�ല്ലാ. പ�ക്ഷ,

8 Max Muller: Collected Works, Vol. 19, PP. 211–12
9 Stcherbatsky: Buddhist Logic, Vol. II, P. 23.
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കർമ്മം �ചയ്ത ഉട�നത�ന്നഅതി�ന്റഫലംകിട്ടില്ല. കർമ്മത്തിനുംഅതി�ന്റഫല

ത്തിനുമിടയിൽഅനിവാര്യമായ ഒരു കാലവിളംബമുണ്ട്. ഈഇട�വളയിൽ കർമ്മ

ഫലം നിലനിൽക്കുന്നത് അപൂർവ�മന്ന രൂപത്തിലാണ�ത്ര. അതായത്, മുൻകൂ

ട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശക്തിയു�ട രൂപത്തിൽ. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ

കർമ്മത്തി�ന്റ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് അപൂർവത്തിലൂ�ട ൈവകിയിട്ടാണ്. ൈജമിനി

പറയുന്നു: “അപൂർവം എന്നഅനുഭവജ്ഞാനാതീതമായ ഒരു ശക്തിവി�ശഷമുണ്ട്.

എ�ന്തന്നാൽ, കർമ്മം അതി�നാട് ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

ഈസൂത്ര�ത്തവ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് ശബരൻഎഴുതുകയാണ്;

“സ്വർഗ്ഗമാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യണം എന്നും മറ്റുമുള്ള വിധി

കളിൽ അപൂർവം എന്ന ഒന്നുണ്ട്. എ�ന്തന്നാൽ, കർമ്മം അതുമായി ബന്ധ�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. അ�ല്ലങ്കിൽ — അപൂർവം എന്ന ഒന്നി�ല്ലങ്കിൽ — ഇത്തരം �വദ

വിധികൾക്ക് യാ�താരർത്ഥവുമില്ലാതായിത്തീരും. യജ്ഞം എന്ന കർമ്മം �ചയ്തു

കഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്ന അതു നശിച്ചു�പാകുന്നു. യജ്ഞം മ�റ്റാന്നും �കാണ്ടു വരാ

�ത നശിച്ചു �പാകുകയാ�ണങ്കിൽ കാരണമില്ലാതായിത്തീരു�മ്പാൾ അതി�ന്റ

ഫലം (അതായത് സ്വർഗ്ഗം) ഒരിക്കലുമുണ്ടാകില്ല എന്നുവരും. ഫലപ്രാപ്തി ശരി

ക്കുണ്ടാകുന്നതുവ�ര നിലനിൽക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു ശക്തി

വി�ശഷ�ത്ത യജ്ഞകർമ്മം ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ത�ന്നയാണ് ഇതിൽ നിന്നു

മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത്”.

ഇത്ആത്മീയവാദത്തി�ന്റയും നിഗൂഢതാവാദത്തി�ന്റയുംഘടകങ്ങള�ല്ലങ്കിൽ പി

�ന്ന എന്താണ്? അതു�കാണ്ട്, മീമാംസാദർശനം ഈശ്വര�ന നി�ഷധിക്കുന്നു

എന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം ഭൗതികവാദമാണ്, ആത്മീയവാദത്തി�നതിരാണ് എന്നും

മറ്റും പറയുന്നതുസൂക്ഷിച്ചു�വണം.

മീമാംസഈശ്വര�ന നി�ഷധിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും കർത്താവും �ഭാക്താവുമായ

ഒരാത്മാവി�ന്റ ശാശ്വതത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, മീമാംസകരു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ അനശ്വരമായ ആത്മാവിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്,

ഭൗതികശരീരം ത�ന്ന. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന

ല്ല ആത്മാവ്. കർമ്മത്തിൽ നിന്നും അതു സ്വതന്ത്രമല്ല. ആത്മാവും ശരീരവുമുൾ

�ക്കാള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ കർമ്മനിരതനാണ്. പ�ക്ഷ, സുഖദുഃഖങ്ങളു�ട

ഉപാധിയായ ഭൗതികശരീരത്തി�ന്റ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ മാത്ര�മ ആത്മാവ്

കർമ്മനിരതമാകുന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് രണ്ടാമ�ത്ത പരിമിതി. പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങ

ളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് ആത്മാവ് ബാഹ്യ�ലാകവുമായി ബന്ധം പുലർ

ത്തുന്നത്. മൂന്നാമ�ത്ത പരിമിതി ബാഹ്യ�ലാകം ത�ന്ന. എല്ലാ വ്യക്തികളു�ടയും

സർവവിധ ജീവിതാനുഭവങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനമാണ് ബാഹ്യ�ലാകം. വ്യക്തി

യും ബാഹ്യ�ലാകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥവും അനിവാര്യവുമാ�ണന്ന്

മീമാംസ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

മാറ്റമില്ലാത്ത, നിശ്ചലവും നിസ്സംഗവുമായ, ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ആത്മാവ്

എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു ത�ന്ന മനസ്സിലാക്കാം. ബാഹ്യ�ലാകത്തി

�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്നആത്മാവിനും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുസ്ഥിരമായിട്ടല്ല

10 മീ. സൂ. III 1. 5.
11 ശബരിഭാഷ്യം, ഗംഗാനാഥഝായു�ട ഇംഗ്ലീഷു തർജമയിൽ നിന്നു്.
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നിലനിൽക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു�വങ്കിലും അത് നിത്യവും അനശ്വര

വുമാണ് !

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും ആത്മാവി�ന്റയും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനം

സമ്പാദിക്കുക തികച്ചും സാദ്ധ്യമാ�ണന്ന് മീമാംസാദാർശനികന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു പറ

യുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് അവർ �വദങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടു

ത്തി�ക്കാണ്ടുള്ള ശബ്ദപ്രമാണത്തിനു പുറ�മ പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം എന്നീ പ്രമാ

ണങ്ങ�ള മാത്ര�മജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധികളായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീ

ട് അർത്ഥാപത്തി, സംഭവം, അഭാവം അ�ല്ലങ്കിൽ അനുപലബ്ധി എന്നിങ്ങ�ന മൂ

ന്നു പ്രമാണങ്ങൾ കൂടി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങ

�ള വിവരിക്കാൻഅദൃശ്യമായ ഒരു വസ്തു�വസങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അർത്ഥാപ

ത്തി എന്നു പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമായ �പാരുത്ത�ക്കടുക�ള�യാ വി�രാധാഭാസ

ങ്ങ�ള�യാ �വളി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയാണ്ഈപ്രമാണം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, താൻ പകൽസമയത്ത് ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാറി�ല്ലന്ന് ഒരാൾ പറയു

ന്നു എന്നിരിക്ക�ട്ട. എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് ആ�രാഗ്യവും ശരീരപുഷ്ടിയുമു�ണ്ടങ്കിൽ

രാത്രിയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകണം എന്നാണ് മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത്. �ലാകത്തി�ല

ങ്ങുംപാത്രങ്ങളി�ല്ലന്നുപറഞ്ഞാൽപാത്രങ്ങളു�ട ഇല്ലായ്മ�യഅ�ല്ലങ്കിൽഅഭാവ

�ത്തയാണ് അതുസൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരം കാര്യങ്ങൾ പറയു�മ്പാൾഅവയിൽ

നൂ�റണ്ണ�മങ്കിലും ശരിയാവാനിടയുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവപ്രമാണത്തി�ന്റ ഉദാഹ

രണം.

ൈജമിനിയു�ട മീമാംസാസൂത്രങ്ങളു�ടആദ്യ�ത്തവ്യാഖ്യാതാവ്ക്രി. മു. ഒന്നാം

നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശബരനാ�ണന്നു കരുത�പ്പടുന്നു. പിന്നീട് ഒട്ടനവധി

വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഭാഷ്യകാരന്മാരുമുണ്ടായി. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്ര

ഭാകരനും കുമാരിലഭട്ടനുമാണ് അവരിൽ പ്രധാനികൾ. അവരു�ട കാലത്താണ്

മീമാംസാദർശനം പുതിയ പുതിയ പ്രമാണങ്ങളു�ടയും യുക്തികളു�ടയും തർക്ക

വിതർക്കങ്ങളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി വള�രയധികം പുഷ്ടി�പ്പട്ടത്. പ�ക്ഷ,

അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മീമാംസയു�ട ആരംഭകാല�ത്ത താത്വികാടിത്തറയ്ക്ക് ഇള

ക്കം തട്ടുകയും ആത്മീയവും മതപരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം

നൽക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അനശ്വരങ്ങ�ളന്നുകരുത�പ്പട്ട �വദവാക്യങ്ങളു�ടആധി

കാരികതയു�ടയുംയാഗയജ്ഞാദിമതച്ചടങ്ങുകളു�ടസൃഷ്ടിപരമായശക്തിയു�ടയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യ�ലാക�ത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയൂ എന്നുവ�ര വാദിക്ക�പ്പട്ടു.

4 മന്ത്രവാദവും മതച്ചടങ്ങുകളും

ൈദവവിശ്വാസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളും ൈദവവിശ്വാസവുമായി

ബന്ധമില്ലാത്തചടങ്ങുകളും തമ്മിൽഅതിപ്രധാനമായ ഒരുവ്യത്യാസമു�ണ്ടന്ന് �ദ

വീപ്രസാദ് ച�താപാദ്ധ്യായ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. മീമാംസയനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ

സ്വയ�മവ, അവയിലന്തർലീനമായ ശക്തി�കാണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ടഫലങ്ങളുളവാക്കുന്നു.

ൈദവങ്ങ�ള പ്രീതി�പ്പടുത്താനുള്ളവയല്ല യാഗങ്ങൾ. ൈദവങ്ങൾ യാഗങ്ങൾ

�കാണ്ടു സന്തുഷ്ടരായിത്തീർന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വരങ്ങൾ നൽകു�മന്നു പറയുന്നത്

അസംബന്ധമാണ്. അതു�കാണ്ട് മീമാംസാകാരന്മാർ “പ്രാകൃതമന്ത്രവാദത്തി
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നു നിദാനമായ പ്രാഗാദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിനു �നതൃത്വം നൽകിയവരായിരുന്നു”

എന്നും “പ്രാകൃതമന്ത്രവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കൽപ്പം ആദ്ധ്യാത്മി

കതയ്ക്കു മാത്രമല്ല, ദാർശനികമായ ആത്മീയവാദത്തിനും എതിരായിരുന്നു” എന്നും

അതിനാൽ മീമാംസ “ദൃഢമായ നിരീശ്വരവാദത്തിനു �വണ്ടിയും ദാർശനികമായ

ആത്മീയവാദത്തി�നതിരായുമാണ് നില�കാണ്ടത്” എന്നും മറ്റുമാണ് �ദവീപ്രസാ

ദ് വാദിക്കുന്നത്.

മീമാംസകന്മാർ യജ്ഞം നടത്തുന്നഅവസരത്തിൽൈദവത്തി�ലാ മ�റ്റ�ത

ങ്കിലും ആത്മീയൈചതന്യത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളി�ലാ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന

തും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.

സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയാണ് യജ്ഞത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്ന് ൈജമിനി സ്പഷ്ടമായിത്ത�ന്ന

പറയുന്നുമുണ്ട്: “സ്വർഗ്ഗം �വണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ യാഗം �ചയ്യ�ട്ട!” സ്വർഗ്ഗ�മ

ന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു �വണ്ടിയാണ് യാഗങ്ങ�ളയും മറ്റു ൈവദിക മതച്ചടങ്ങുക�ളയും

അ�ദ്ദഹം സർവ്വശക്തിയുമുപ�യാഗിച്ചു ന്യായീകരിച്ചത്. �മാക്ഷ�മന്നത് ഐഹി

കജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തി�ല ആനന്ദമയമായ ജീവിതമാണ്. മറ്റുപല

ദാർശനികന്മാരും ഉന്നം �വച്ചതു�പാ�ലയുള്ളഐഹികസുഖങ്ങ�ളാ ദുഃഖങ്ങളിൽ

നിന്നുള്ള �മാചന�മാ അല്ല. തീർച്ചയായും ഒരു പ്ര�ത്യകതയുണ്ട്. ൈജമിനിയു�ട

സ്വർഗ്ഗം ൈദവമില്ലാത്തസ്വർഗ്ഗമാണ് !

ഋ�ഗ്വദത്തി�ലഇന്ദ്രൻ,അഗ്നി തുടങ്ങിയപ്രകൃതിൈദവങ്ങ�ളആരാധിക്കുന്ന

വ�രാട് മീമാംസകർക്കുപുച്ഛമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,അ�തസമയത്തുത�ന്നൈവദിക

മതച്ചടങ്ങുകളു�ട സാധുത�യഅവർ ന്യായീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. പ്രാചീനാര്യന്മാർ

അഗ്നി, വരുണൻ, വായു, ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ൈദവങ്ങ�ള പ്രീതി�പ്പടുത്തി

�ക്കാണ്ട് അവരു�ട പിന്തുണ�യാ�ട തങ്ങളു�ട സ്വന്തംഐഹികസുഖങ്ങ�ള �ന

ടാൻ �വണ്ടിയാണ് യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. മീമാംസകന്മാരാക�ട്ട, ൈദവ

ങ്ങ�ള നി�ഷധിക്കുകയും അ�ത സമയത്തുത�ന്ന പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട ലളിതങ്ങ

ളായയാഗങ്ങ�ളആദിമനിവാസികൾക്കിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നപലതരം മന്ത്ര

വാദചടങ്ങുകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ട്സങ്കീർണ്ണവുംൈവവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ

ഒരു സമഗ്രവ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയും അവയു�ട വിശദാംശങ്ങൾ�ക്കല്ലാം താത്വി

കമായ ഒരടിത്തറ നൽകാൻ പാടു�പടുകയും �ചയ്തു.

5 വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട ന്യായീകരണം

ഋ�ഗ്വദകാല�ത്തപ്രാചീനാര്യന്മാർക്കിടയിൽവർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

യാഗങ്ങൾ നടത്താൻഎല്ലാവർക്കുംസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മീമാംസകന്മാരാക

�ട്ട,ആസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്ന്ശൂദ്രന്മാ�രഒഴിച്ചുനിർത്തി. ശൂദ്രന്മാർക്ക്യാഗങ്ങൾ

നടത്താൻ അധികാരമി�ല്ലന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യ �പാ

തുവിലും ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്ത പ്ര�ത്യകിച്ചും അവർ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. വർ

ണ്ണവിഭജനങ്ങ�ളയും �മലാളർ–കീഴാളർബന്ധങ്ങ�ളയും അവർ ന്യായീകരിച്ചു. ശൂ

ദ്രന്മാർഅവരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽഅവ�ഹളനാർഹരും മറ്റുവർണ്ണങ്ങൾക്കു�വണ്ടിപണി

�യടുക്കാൻ മാത്രം ജനിച്ചവരുമായ താഴ്ന്നവർണ്ണക്കാരായിരുന്നു. യാഗാദികർമ്മങ്ങ

ളു�ട കാര്യത്തി�ലങ്കിലും നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ തരംതിരി�വാന്നും പാടി�ല്ല

12 Debiprasad Chattopadhyaya: Indian Philosophy, PP. 56–57.
13 Ibid.
14 Ibid.
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ന്നഅഭിപ്രായ�ത്തഅവർ കഠിനമായി എതിർത്തു. ൈജമിനിയു�ട മീമാംസസൂത്ര

ങ്ങളിൽ നിന്ന് താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്:

“വിഷയം: ശൂദ്രന് യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യാൻഅർഹതയില്ല.

എതിരഭിപ്രായം: നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കും, യാ�താരു വി�വചനവും കൂടാ�ത, യാഗ

ങ്ങൾ �ചയ്യാനധികാരമുണ്ട്.

ശരിയായ വീക്ഷണഗതി: യഥാർത്ഥത്തിൽ, യാഗങ്ങൾ �ചയ്യാൻ മൂന്ന് (ഉയർ

ന്ന) വർണ്ണങ്ങൾക്കു മാത്ര�മ അധികാരമുള്ളൂ. കാരണം (യാഗത്തിനുള്ള) തീ കൂട്ടാ

നുള്ളഅവകാശംഈ മൂന്നു വർണ്ണങ്ങൾക്കു മാത്ര�മ നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതു�കാ

ണ്ട്, ശൂദ്രന് യാഗവുമായി യാ�താരുബന്ധവുമുണ്ടാകാൻനിവൃത്തിയില്ല. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ, �വദങ്ങൾബ്രാഹ്മണനും മറ്റു രണ്ടുവർണ്ണങ്ങൾക്കുംമാത്ര�മബാധകമാ

കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് അ�ത്രയ�ന്റഅഭിപ്രായം”.

ൈജമിനിയു�ട മീമാംസാസൂത്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷി�ലക്കു വിവർത്തനം �ചയ്ത

പണ്ഡിറ്റ് �മാഹൻലാൽ സംദൽ ത�ന്റ ആമുഖത്തിൽ ഇതി�നപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന

തിങ്ങ�നയാണ്:

“ശൂദ്രന് പൂണുനൂൽധരിക്കാനവകാശമില്ല. അതു�കാണ്ട്അവന് യാഗം �ചയ്യാനും

അധികാരമില്ല. മാത്രമല്ല, (യാഗത്തിനാവശ്യമായ) തീ കത്തിക്കാൻ മൂന്ന് ഉയർ

ന്ന വർണ്ണക്കാർക്കു മാത്ര�മ അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് �വദങ്ങളിൽ ത�ന്ന ഒരു പാ

ഠ്യവുമുണ്ട്. ശൂദ്രന് യാഗം �ചയ്യാനുള്ളഅവകാശം അനുവദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടി�ല്ലന്നാണ്

ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത്”.

ശൂദ്രന് യാഗങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവകാശം നൽക�പ്പട്ടിരുന്നു�വങ്കിൽ�പാലും

ആ അവകാശം ഉപ�യാഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കാര

ണം,ൈജമിനിയു�ട മീമാംസാസൂത്രങ്ങളിലുംഅവ�യപ്പറ്റിയുള്ളശബരൻമുതലായ

വരു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും വർണ്ണിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള യജ്ഞകർമ്മവിധികൾ പരി�ശാ

ധിച്ചാൽ കാണാം അവ ധാരാളം പണ�ച്ചലവുള്ള ഏർപ്പാടുകളായിരുന്നു എന്നും

അതു�കാണ്ട് അവ നടത്താൻ വലിയ പണക്കാർക്ക് മാത്ര�മ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു

ള്ളൂഎന്നും.

അ�പ്പാൾ, മതചടങ്ങുകളു�ടആരംഭംഎവി�ടനിന്നായാലും �കാള്ളാം, വർഗ്ഗ

ങ്ങളു�ട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃതമന്ത്രവാദങ്ങളു�ട�യാ പ്രാചീ

നാര്യന്മാരു�ട ലളിതങ്ങളായ ചടങ്ങുകളു�ട�യാ പരിഷ്ക്കരിച്ച ഒരുരൂപം മാത്രമാണ്

മീമാംസ എന്നു കരുതുന്നതിൽ യാ�താരു യുക്തിയുമില്ല. വർണ്ണവ്യവസ്ഥ വളർന്നു

പുഷ്ടി�പ്പടുകയുംക്ഷയിക്കാൻതുടങ്ങുകയും �ചയ്തകാലഘട്ടത്തി�ല മതചടങ്ങുകളാ

ണ് മീമാംസയി�ല പ്രതിപാദ്യം.

ആദ്യം ത�ന്ന സൂചിപ്പിച്ചതു�പാ�ല, മീമാംസാദർശനം തുടക്കം മുതൽക്കുത

�ന്ന ഉത്തരമീമാംസയുമായി, അതായത് �വദാന്തവുമായി, സഹകരിച്ചു �കാണ്ടാ

ണ് വികാസം പ്രാപിച്ചത്. മീമാംസയും �വദാന്തവും തമ്മിൽ നികത്താനാകാത്ത

യാ�താരു ൈവരുദ്ധ്യവുമില്ല. �വദങ്ങളു�ട ആധികാരികത�യ അംഗീകരിച്ച ഈ

രണ്ടു ദർശനങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒ�ര ദർശനത്തി�ന്റ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാ

�ണന്ന് ചില ചിന്തകന്മാർ കരുതിയതും അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്. ശങ്കരന് മുമ്പു

15 മീ. സൂ. VII. 1. 25–26.
16 The Sacred Books of the East, Vol. XLVIII, C, VI.
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ജീവിച്ചിരുന്ന മണ്ഡനമിശ്രൻ എന്ന �വദാന്തി മീമാംസയി�ല കർമ്മകാണ്ഡ�ത്ത

യും �വദാന്തത്തി�ലജ്ഞാനകാണ്ഡ�ത്തയും കൂട്ടി�ച്ചർത്ത് ഒ�രാറ്റ ദർശനമാക്കി

മാറ്റാൻ �വണ്ടി നടത്തിയ പരിശ്രമ�ത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. “മീമാംസാദർശ

നത്തി�ന്റ മിക്ക വക്താക്കളും �വദാന്തത്തിൽ പ്രഗത്ഭമായ പാണ്ഡിത്യം �നടിയവ

രും �വദാന്ത�ത്തക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധങ്ങളായഗ്രന്ഥങ്ങൾരചിച്ചവരുമായിരുന്നുഎന്ന

താണ് പരമാർത്ഥം” എന്ന് കുഞ്ഞൻരാജാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മീമാംസയു�ട ഉള്ളടക്കം തികച്ചും ആത്മീയവാദപരവും

മതപരവുമായിരുന്നു. അതിലടങ്ങിയിരുന്ന നിരീശ്വരവാദപരമായ അംശങ്ങൾ കാ

ലക്രമത്തിൽ പിന്തള്ള�പ്പട്ടു. �വദാന്തത്തി�ന്റ പരിപൂർണ്ണതയിലുള്ള വിശ്വാസവും

�വദവാക്യങ്ങളു�ട അനശ്വരമായ ഉച്ചാരണശബ്ദത്തി�ന്റ പരിശുദ്ധി�യക്കുറിച്ചുള്ള

സിദ്ധാന്തവും മതാചാരങ്ങളിലും മതചടങ്ങുകളിലുമുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസവും

എല്ലാം കൂടിക്കലർന്നസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ദർശനമായി അതുരൂപാന്തര�പ്പട്ടു.

17 C. Kunhan Raja: Some Fundamental Problems of Indian Philosophy, P. 246.
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�വദാന്തം എന്ന വാക്കിന് �വദങ്ങളു�ട അന്തം അ�ല്ലങ്കിൽ അവസാനഭാഗം

എന്നാണർത്ഥം. ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് �വദങ്ങളു�ട അന്ത്യഭാഗങ്ങൾ എന്നു കരു

ത�പ്പടുന്നു. ഉപനിഷത്തുക�ളഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള ദർശനമായതു�കാണ്ടാ

യിരിക്കാം ഇതിനു �വദാന്തം എന്ന�പർ വന്നത്. പ�ക്ഷ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി

പലരാലും രചിക്ക�പ്പട്ട ഉപനിഷത്തുകൾ ഒ�ര മട്ടിലുള്ള ഒ�രാറ്റ തത്വശാസ്ത്രസ

രണി�യയല്ല പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവയിൽ

ഭൗതികവാദവുമുണ്ട്, ആത്മീയവാദവുമുണ്ട്. പ�ലടത്തും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ

ആശയങ്ങൾകൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുകാണാം.

ഈ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ ബാദരായണൻ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. ബാദരാ

യണനാണ് �വദാന്തത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നും ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും

എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയി�ല�താ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നഅ�ദ്ദഹമാണ്

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ എന്നു കൂടി �പരുള്ള �വദാന്തസൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചത് എന്നുമാണ്

കരുത�പ്പടുന്നത്. എന്നാൽ, �വദങ്ങ�ളയും മഹാഭാരത�ത്തയു�മല്ലാം ഇന്നു നാം

കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ശരി�പ്പടുത്തി�യടുത്ത വ്യാസൻ എന്ന ഒരു പൗരാണിക

മഹർഷിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹം ത�ന്നയാണ് �വദാന്തത്തി�ന്റയും ഉപ

ജ്ഞാതാവ് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. വ്യാസൻ എന്ന വാക്കിന് ഒരു ക്ര

മമനുസരിച്ച് ഒരുക്കി ശരി�പ്പടുത്തി സമ്പാദനം �ചയ്യുന്ന ആൾ എന്നാണർത്ഥ

�മന്നും �വദങ്ങളു�ട സമ്പാദകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് �വദവ്യാസൻ എന്ന

�പരുണ്ടായ�തന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശരിക്കുള്ള �പർ അതായിരുന്നി�ല്ലന്നും വാ

ദിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട്. ഒരുപ�ക്ഷ, ബാദരായണ�ന്റ മ�റ്റാരു �പർ മാത്ര

മായിരിക്കാം �വദവ്യാസൻ എന്നു കരുതുന്നവ�രയും കാണാം. പണ്ഡിതന്മാരു�ട

തർക്കങ്ങൾഎന്തുത�ന്നയായാലും, ഉപനിഷത്തുക്കളി�ലൈവവിധ്യങ്ങളുംൈവരു

ദ്ധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞചിന്താഗതികളു�ട നൂലാമാലകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഏ�റക്കു�റ

�പാരുത്തവും ചിട്ടയുമുള്ള ഒരു ആത്മീയവാദചിന്താസരണി വാറ്റി�യടുക്കുകയും

സൂത്രങ്ങളു�ട രൂപത്തിൽ അതി�ന �ക്രാഡീകരിച്ച് �കട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ദർശനമാ

ക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തത് ബാദരായണൻ എന്ന ഒരാളാ�ണന്നാണ് �പാതുവിൽ

വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നത്.

മനുഷ്യനുംപ്രപഞ്ചവും തമ്മിൽ, വ്യക്തിയുംസമൂഹവും തമ്മിൽ,ആത്മാവുംബ്ര

ഹ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് ഉപനിഷത്തുകളി�ല മഹർഷിമാർ മുഖ്യ

202



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ V 203

മായുംചർച്ച�ചയ്തത്. ഈചർച്ചകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായനിഗമനങ്ങൾ�പാ

ന്തിവന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ച

വു�മല്ലാം എങ്ങ�ന ആവിർഭവിച്ചു എന്ന �ചാദ്യത്തിന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള

മറുപടികൾ ക�ണ്ടത്തിയ�തങ്ങ�ന�യന്നതി�നപ്പറ്റിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്ക

ഴിഞ്ഞു. ഈചർച്ചകളിൽ നിന്നാണ്ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളവ്യത്യസ്തസങ്കൽപ്പങ്ങൾ

ഉയർന്നുവന്നത്. പ്രപഞ്ചമാ�ക ബ്രഹ്മമാ�ണന്നും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചത്തിനുമപ്പുറ

ത്ത് �കവലമായ ഒരുബ്രഹ്മമി�ല്ലന്നും ചിലർ വാദിച്ച�പ്പാൾപ്രകൃതിയുംപ്രപഞ്ചവും

മനുഷ്യനു�മല്ലാം ബ്രഹ്മ�മന്ന �കവല ൈചതന്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവയാ�ണന്ന്

എന്നു മറ്റുചിലർ വാദിച്ചു. ഈരണ്ടാമ�ത്തവാദ�ത്തഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ്

�വദാന്തികൾ തങ്ങളു�ടആത്മീയവാദപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ �കട്ടിപ്പടുത്തത്.

ഒരു തത്വചിന്ത�യന്ന നിലയ്ക്ക് �വദാന്തം ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കുത

�ന്ന നിലനിന്നു �പാന്നിരുന്നു എന്ന് ബൗദ്ധ–ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സി

ലാക്കാം. ആ പ്രാചീന�വദാന്തമനുസരിച്ച് എല്ലാറ്റി�ന്റയും മൂലകാരണം പ്രപഞ്ചാ

തീതമായ ബ്രഹ്മ�മന്ന ഒരു �കവലൈചതന്യമാണ്. എല്ലാം അവസാനം ബ്രഹ്മ

ത്തിൽത�ന്ന �ചന്നുലയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈചിന്താഗതി�യ ഒരു ഭാഗത്തുനി

ന്ന് ഭൗതികവാദികളും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ബൗദ്ധ–ൈജനസിദ്ധാന്തക്കാരും കഠിന

മായി എതിർക്കുകയുണ്ടായി. ഈഎതിർപ്പുക�ള �നരിട്ടു�കാണ്ടാണ് �വദാന്തദർ

ശനം രൂപം�കാണ്ടത്. �വദാന്തസൂത്രങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ എന്ന

�പരിൽ അതു �ക്രാഡീകരിക്ക�പ്പട്ടത് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാകണം.

ആ സൂത്രങ്ങളു�ട കർത്താവായിട്ടാണ് ബാദരായണൻആദരിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഒട്ടാ

�ക 560 സൂത്രങ്ങളുണ്ട്. അവ പാദങ്ങളായും പാദങ്ങൾ അദ്ധ്യായങ്ങളായും ചിട്ട

�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആ�ക നാല് അദ്ധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ

വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമ�ത്തഅദ്ധ്യായത്തിന് സമന്വയം എന്ന �പർ നൽ

കിയിട്ടുള്ളത് അർത്ഥഗർഭമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉപനിഷ

ത്തുകളി�ല ൈവവിധ്യം നിറഞ്ഞവയും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ ചിന്താഗതിക�ള

�യല്ലാം സമന്വയിച്ച് �കട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ആത്മീയവാദദർശനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്ര

മമാണ് നടത്ത�പ്പട്ടിട്ടുളളത്. മൂലകാരണമായ നിത്യബ്രഹ്മം ബാഹ്യ�ലാകവുമായും

മനുഷ്യനുമായും എങ്ങ�ന ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യുക്തിയു�ട സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണത്. �വ�ദാപനിഷത്തുകളും അവയില

ടങ്ങിയ തത്വങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് പൂർവികരായ ഋഷിവര്യന്മാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങ

ളുമാണ് �വദാന്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം എന്നും മറ്റും വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ളല്ലാം �തറ്റാ

�ണന്നും �തളിയിക്കുകയാണ് രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽ

ക്കാരത്തി�ന്റ ഉപാധിക�ളക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമദ്ധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നാലാ

മ�ത്തഅദ്ധ്യായം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തി�ന്റ ആവശ്യകത�യക്കുറിച്ചും �നട്ടങ്ങ�ളക്കു

റിച്ചുമുള്ള ഉൽ�ബാധനമാണ്.

1 ഉപനിഷത്തുകളു�ടആത്മീയവ്യാഖ്യാനം

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതാണ്: ചലനാത്മ

കങ്ങളായ പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട മൂലകാരണ�മന്താണ്? ചലനത്തി�ന്റ,

അ�ല്ലങ്കിൽ പരിണാമപ്രക്രിയകളു�ട പ്ര�ചാദനശക്തി�യന്താണ്? ഉത്തരം വള

�ര ലളിതമാണ്: പരമതത്വമായ ബ്രഹ്മം! ബ്രഹ്മ�മന്നഈപരമതത്വത്തി�ന്റ സ്വ

ഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിനാണ് ബാദരായണൻ ഒരുങ്ങിയ
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ത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅ�ന്വഷണപദ്ധതിയു�ട മുഴുവൻ ഉ�ദ്ദശ്യവും ഒന്നാമ�ത്തസൂ

ത്രത്തിൽ നിന്നുത�ന്നവ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്: ബ്രഹ്മ�ത്തക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളആഗ്ര

ഹം.

നിശ്ചലമായ വസ്തു ചലനാത്മകമാകുന്നത് ഒരു ൈചതന്യവി�ശഷത്തി�ന്റ

നിർ�ദ്ദശാത്മകമായ പ്ര�ചാദനമുണ്ടാകു�മ്പാൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ബാദരായണൻ

ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അതു�കാണ്ട് ആദികാരണം �കവലമായ ൈചതന്യം അ�ല്ല

ങ്കിൽ ബ്രഹ്മം അല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമാകാൻ വയ്യ. പ�ക്ഷ, എന്താണ് ബ്രഹ്മ�മന്നു

�വച്ചാൽ? “ഇതി�ന്റ (ഈപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ) ഉൽപത്തി തുടങ്ങിയവ എവി�ട�യാ

അതാണ് ബ്രഹ്മം…” ഈ സൂത്രത്തിനാധാരമായ മൂലം ൈതത്തിരീ�യാപനിഷ

ത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്ന ഭാഗമാണ്: “ഈ ജീവജാലങ്ങ�ളല്ലാം എന്തിൽ നിന്ന്

ഉത്ഭവിക്കുന്നു�വാ, ഉത്ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തി�ന ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നു�വാ,

അവസാനം എന്തിൽ �ചന്നു ലയിക്കുന്നു�വാ അ�ത�ന്തന്നറിയുക. അതാണ്

ബ്രഹ്മം”. ൈതത്തിരീ�യാപനിഷത്തി�ലഈ ഉദ്ധരണിക്കു �താട്ടു മുമ്പിൽത�ന്ന,

“ഭൗതികപദാർത്ഥമായ അന്നം, പ്രാണൻ, ചക്ഷുസ്സ്, �ശ്രാത്രം, മനസ്സ്, വാക്ക് —

എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്” എ�ന്നാരു വാക്യമുണ്ട്. ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തിൽ “ഈ

പ്രപഞ്ചമാ�കബ്രഹ്മമാണ്” എ�ന്നാരിടത്തു പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ത�ന്നയാണ്

ബ്രഹ്മ�മന്നും മനുഷ്യനിൽ കവിഞ്ഞ മ�റ്റാരു ബ്രഹ്മമി�ല്ലന്നും മുണ്ഡ�കാപനിഷ

ത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. “താൻ �വ�റയും ബ്രഹ്മം �വ�റയുമാ�ണന്നു കരുതി ത�ന്റ

ആത്മാവി�നയല്ലാ�ത മ�റ്റ�തങ്കിലും ൈദവ�ത്ത ആരാധിക്കുന്നവൻ വിവരമി

ല്ലാത്തവനാണ്” എന്ന് ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തി�ലാരിടത്തു പറയുന്നുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഇ�താന്നും ബാദരായണനു ബാധകമല്ല. ഒരു മുൻവിധി�യാടുകൂടിയാണ്

അ�ദ്ദഹം ഉപനിഷത്തുക�ള സമീപിക്കുന്നത് എന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു. പ്രപഞ്ചാ

തീതമായ, സ്വതന്ത്രവും �കവലവുമായ ൈചതന്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാ

ണ്അ�ദ്ദഹംബ്രഹ്മ�ത്തനിർവചിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട്,ഈനിർവചനത്തി�നാപ്പിച്ച്

ഉപനിഷത്തുകളി�ല മ�റ്റല്ലാ ആശയങ്ങ�ളയും ‘സമന്വയിച്ച് ’ ആത്മീയവാദമാക്കി

മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

2 ബ്രഹ്മം എന്നാൽ

ത�ന്റഈആത്മീയവാദപരമായ നിർവചന�ത്താടു �യാജിക്കാത്തബൗദ്ധൈജ

നദർശനങ്ങൾ, �ലാകായതം, സാംഖ്യം, ൈവ�ശഷികം തുടങ്ങിയ മറ്റു ദർശന

ങ്ങ�ള�യല്ലാം ഖണ്ഡിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് ബാദരായണൻ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളു�ട

ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം വിനി�യാഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രകൃതിയാണ്

എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളു�ടയും മൂലകാരണ�മന്നും മൂലപ്രകൃതിയിൽ നി

ന്നാണ് പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും മനുഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധി, മനസ്സ് മുതലായവയുംജ്ഞാ�ന

ന്ദ്രിയങ്ങളും കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങളു�മല്ലാം പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന

സാംഖ്യദർശന�ത്ത അ�ദ്ദഹം എതിർക്കുന്നതു �നാക്കുക: പ്രകൃതി അ�ചതനമാ

ണ്. അ�ചതനമായ പ്രകൃതി സ�ചതനമായിത്തീരണ�മങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നി

ന്നു ഭിന്നമായ ഒരു ൈചതന്യത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. അതു�കാണ്ട്

ബ്രഹ്മമാണ് മൂലകാരണം. സ�ചതനമായ മഹത്തത്വമാണത്. എല്ലാ ജീവജാല

ങ്ങളു�ടയും ഉത്ഭവത്തി�ന്റയും നിലനിൽപ്പി�ന്റയും നാശത്തി�ന്റയും പിന്നിൽ ആ

1 അഥാ�താബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ, അധ്യായം 1, പാദം 1. സൂത്രം 1.
2 ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ
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മഹത്തത്വമാണ് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. അതു പ്രപഞ്ച�ത്തയാ�ക വലയം �ചയ്യുക

യും ചിട്ട�യാ�ട നയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പ്രകടമായി കാ

ണുന്നഅനശ്വരമായ ൈചതന്യമാണത്. ആത്മാവ് ത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം. ഓ�രാ

ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഭാഗമാണ്. തീ�പ്പാരി തീയി�ന്റ

ഭാഗമാകുന്നതു�പാ�ല, പരമാത്മാവു ത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം. അത് സർവാന്തര്യാ

മിയാണ്, സർവശക്തമാണ്, ആനന്ദമയമാണ്, ജ്ഞാനമയമാണ്, അതാണ് പ്ര

കാശം, �വളിച്ചത്തി�ന്റ �വളിച്ചം, പ്രാണ�ന്റപ്രാണൻ, അതാണ് സ്രഷ്ടാവ്, അത്

സത്താണ്, ചിത്താണ്, ആനന്ദമാണ്, ആദ്യന്തരഹിതമാണ്, ഏകമാണ്, അംശ

ങ്ങളില്ലാത്തതാണ്, അരൂപിയാണ്, നിർഗുണമാണ്, നിത്യമാണ്, അനശ്വരമാണ്.

അതാണ് ബ്രഹ്മം!

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷി�ലക്കു വിവർത്തനം �ചയ്തു �മാണിയർ വില്യംസ്

പറയുകയാണ്: “മിക്കവാറും ശുദ്ധമായ ആത്മാവ് ശുദ്ധമായ ശൂന്യതയാണ് എന്നു

പറയുന്നത് �പാ�ലയാണിത്. ഇങ്ങ�നബൗദ്ധന്മാരു�ട ശൂന്യവാദവും �വദാന്തിക

ളു�ട സർവബ്രഹ്മവാദവും അവസാനം ഒന്നിച്ചു �ചരുന്നതായി �താന്നി�പ്പാകുന്നു”.

ബ്രഹ്മമാണ്പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഉപാദാനകാരണവുംനിമിത്തകാരണവും. ഇതാ

ണ് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളി�ല മുഖ്യമായ ഒരാശയം. പ്രപഞ്ചമാ�ക ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ സൃ

ഷ്ടിയാ�ണന്നും നിലവിലുള്ളജ്ഞാനം ത�ന്നബ്രഹ്മത്തി�ന്റഅസ്തിത്വ�ത്തക്കുറിച്ചു

ള്ളയാഥാർത്ഥ്യംപ്രകടമാക്കുന്നു�ണ്ടന്നുംബാദരായണൻപ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മം

സ്വയ�മവ, സ്വതന്ത്രമായി, സ്വന്തം ഇച്ഛയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തി

�ലഎല്ലാകാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുംആഇച്ഛാശക്തിയു�ടപ്രകടനങ്ങളാണ്. �ലാ

കത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന ദുഃഖങ്ങളും �ക്ലശങ്ങളു�മാന്നും ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ആനന്ദമയ

മായ സ്വരൂപ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖമല്ല, ആനന്ദമാണ് സൃഷ്ടിയു�ട സത്ത്.

എല്ലാവരു�ടയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നജാജ്വല്യമാനമായ �തജസ്സ്,

പരമമായബ്രഹ്മം.

രാധാകൃഷ്ണൻഎഴുതുന്നു: “പ്രാരംഭകാല�ത്തഗ�ദ്യാപനിഷത്തുകളിൽആത്മാ

വ് ൈവയക്തികമായ ൈചതന്യതത്വ�ത്തയും ബ്രഹ്മം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുമുപരി

യായി പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയാ�ക അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി�യയുമാ

ണ് കുറിച്ചിരുന്നത്. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാകുകയും

രണ്ടും ഒന്നാ�ണന്ന ധാരണയുളവാകുകയും �ചയ്തു. ൈദവ�മന്നത് അനുഭവാതീ

തവും അന്യവുമായ ഒരു ദിവ്യശക്തി മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തി�ന്റയും

ആത്മാവു കൂടിയാണത്. മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനവും അവന്

ഇടവിടാ�ത നവംനവമായ ഓജസ്സ് നൽകുന്നതുമായ ഒരു ശക്തിയാണത്. അങ്ങ

�ന ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തി�ന്റ പ്രഥമതത്വമായ ബ്രഹ്മ�ത്ത ആത്മാവിലൂ�ട അതായത്

മനുഷ്യ�ന്റഅന്തസ്സത്തയിലൂ�ട, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു”.

3 ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ്, പ്രപഞ്ചം

ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും ഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്നുംബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുത്ഭ

വിച്ചത് എന്നുമുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല അഭിപ്രായ�ത്ത ബാദരായണൻ ശക്തി

യായി പിന്താങ്ങി. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഉപാദാന

കാരണവുംനിമിത്തകാരണവുമാ�ണന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എട്ടുകാലി തന്നിൽത�ന്ന

3 Monier Williams: Indian Wisdom, P. 166.
4 S. Radhakrishnan: The Principal Upanishads, P. 77.
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അന്തർലയിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് വല �കട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതു�പാ�ല

ബ്രഹ്മം സ്വയം തന്നിൽ നിന്നു ത�ന്ന പ്രപഞ്ച�ത്ത സൃഷ്ടിച്ചു. ബാദരായണ�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടികർത്താവും ഒന്നുത�ന്നയാണ്. ‘ബ്രഹ്മം ത�ന്ന

യാണ് പ്രകൃതിയും’ എന്ന�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. തന്നിൽ ത�ന്ന അന്തർലയിച്ചു

കിടക്കുന്ന ക്രിയാശക്തി�കാണ്ട് അത് ത�ന്റ രൂപം മാറ്റി പ്രപഞ്ചമായിത്തീർന്നു.

ഇങ്ങ�ന ബ്രഹ്മം ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്നതി�നക്കുറിച്ച് ഉപ

നിഷത്തുകൾ ത�ന്നപ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. “അത് തത്വമായി മാറി; വായു, ആകാശം

തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളായി മാറി” എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ �നാക്കുക.

�ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്തു പറയുന്നു: ഒ�ര�യാരു ബ്രഹ്മം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളി

ലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് സർവവ്യാപിയാണ്, സർവാന്തര്യാമിയാണ്, എല്ലാ

കർമ്മങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങ�ളയും സംരക്ഷിക്കുകയും

�ചയ്യുന്ന ശക്തിയാണ്. അത് സർവസാക്ഷിയാണ്, ൈചതന്യമാണ്, അൈദ്വത

വും നിർഗുണവുമാണ്”.

എന്നാൽ, ബ്രഹ്മം പ്രകൃതി ത�ന്നയാ�ണങ്കിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

സത്താ�ണങ്കിൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചവും പരമതത്വമായ ബ്രഹ്മവും ഒന്നാ

�ണങ്കിൽ, പി�ന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനുപരിയായും അതിന്നതീതമായും സർവതന്ത്ര

സ്വതന്ത്രമായും നില�കാള്ളുന്ന ഒരു �കവലൈചതന്യ�ത്ത സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതി

�ന്റ അർത്ഥ�മന്താണ്? ഭൗതികസത്തയും �ചതനയും — പ്രകൃതിയും ബ്രഹ്മവും

— രണ്ടും ഒന്നുത�ന്നയാണ് എന്നു പറയു�മ്പാൾ ബാദരായണൻ വാസ്തവത്തിൽ,

പ്രപഞ്ചം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണന്നംഗീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. മിഥ്യമായ

തുടങ്ങിയസിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചചിലപിൽക്കാല�വദാന്തിക�ള�പ്പാ�ല (അവ�ര

പ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീ�ടാരദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാം) അ�ദ്ദഹം പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

പാരമാർത്ഥിക സ്വഭാവ�ത്ത നി�ഷധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, ബ്രഹ്മസൂ

ത്രങ്ങളിലടങ്ങിയ ആദ്യകാല�വദാന്തം പ്രപഞ്ച�മന്ന പാരമാർത്ഥികസത്യ�ത്ത

നി�ഷധിച്ച പിൽക്കാലചിന്തകന്മാരു�ട �വദാന്തങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്.

�കാൾ ബ്രൂക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല “ൈവചിത്ര്യമയമായ ഈ ജഗത്ത്

�കവലം ഒരു മായയാ�ണന്നും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ത�ന്റ ചുറ്റുപാടും

കാണുന്ന�തല്ലാം സാങ്കൽപ്പികങ്ങളായ �വറും ഭ്രമങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നും ഇന്ദ്രി

യാനുഭവങ്ങൾക്കു വി�ധയമാകുന്ന വസ്തു അയഥാർത്ഥമാ�ണന്നും എല്ലാം ഒരു

ദൃഷ്ടിഭ്രമം മാത്രമാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള ധാരണകൾ �വദാന്തത്തി�ന്റ മൗലികസിദ്ധാ

ന്തങ്ങളാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല”.

4 മറ്റു ദർശനങ്ങളു�ട �ന�ര

കണാദൻ, കപിലൻ, ചാർവാകന്മാർ തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദചിന്തകരു�ടയും ബു

ദ്ധൻ, മഹാവീരൻ തുടങ്ങിയ ആത്മീയവാദികളായ യുക്തിവാദികളു�ടയും ആശയ

ങ്ങ�ളഎതിർക്കാൻ �വണ്ടിത്ത�ന്നയായിരിക്കണംബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ രചിക്ക�പ്പട്ട

ത്. എങ്കിലും യുക്തിവാദചിന്തക�ളാ ഭൗതികവാദചിന്തക�ളാ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ

പരന്നുപിടിക്കുന്നതി�ന തടയാൻ ആദ്യകാല�ത്ത ആത്മീയവാദികളായ �വദാ

ന്തികൾക്കു കഴിഞ്ഞി�ല്ലന്നത് ഒരു ചരിത്രസത്യം മാത്രമാണ്. സാംഖ്യം, ന്യായം,

5 പ്രകൃതിശ്ചപ്രതിജ്ഞാദൃഷ്ടാന്താനുപ�രാധാൽബ്ര. സൂ. 1. 4. 23.
6 �ശ്വതാശ്വത�രാപനിഷത്ത്. 6. 12.
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ൈവ�ശഷികം, �ലാകായതം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭൗതികസത്ത

യാണ് പ്രാഥമികമായ യാഥാർത്ഥ്യം. �ബാധം, ൈചതന്യം, ജ്ഞാനം മുതലാ

യവ പിന്നീടുണ്ടായവയാണ്. പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മാനുഷികൈചതന്യ�ത്ത

ആശ്രയിക്കാ�ത സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. സാംഖ്യ

ദർശനമനുസരിച്ച് പ്രധാനത്തി�ന്റ അ�ല്ലങ്കിൽ അവ്യക്തമായ മൂലപ്രകൃതിയു�ട

പരിണാമഫലമാണ് വ്യക്തപ്രപഞ്ചം. “പ്രധാന�ത്തകർമ്മത്തി�ലക്കുനിർബന്ധി

ച്ചു നയിക്കാ�നാ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അതി�ന തടഞ്ഞുനിർത്താ�നാ �കൽപ്പുള്ള

യാ�താരു ബാഹ്യശക്തിയുമില്ല”. ഭൗതികവസ്തുവി�ന്റ ഏറ്റവും �ചറിയ അംശങ്ങ

ളു�ട, അതായത് അവിഭാജ്യങ്ങളായ പരമാണുക്കളു�ട, സം�യാഗം �കാണ്ടാണ്

പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് എന്നാണ് ൈവ�ശഷികന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്. ഇത്തരം

സിദ്ധാന്തങ്ങൾ�ക്കതിരായി ൈചതന്യമാണ് മൂലകാരണ�മന്നും ബ്രഹ്മത്തിൽ നി

ന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത് എന്നും മറ്റും ആദ്യകാല �വദാന്തികൾ വാശി�യാ�ട

വാദിച്ചു�നാക്കി. പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് �ലാകമുത്ഭ

വിച്ചത് എന്നു വാദിച്ച ൈവ�ശഷികന്മാ�രയും സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങളടങ്ങിയ

മൂലപ്രകൃതിയു�ട പരിണാമഫലമാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നു വാദിച്ച സാംഖ്യന്മാ�രയും

എതിർക്കാനാണ് അവർ കൂടുതൽ സൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചത് എന്നു �താന്നുന്നു. സ�ച

തനമായ ഒരു ബാഹ്യശക്തിയു�ട സഹായം കൂടാ�ത യാ�താന്നും ചലിക്കുക

യി�ല്ലന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പരിണാമങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും പ്ര�ചാദ

നം നൽകി�ക്കാണ്ട് പ്രപഞ്ച�ത്ത നയിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ആ

സ�ചതനശക്തിക്കാണ് അവർബ്രഹ്മംഎന്ന �പരിട്ടത്.

മനുഷ്യന് പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളിലൂ�ട ലഭിക്കുന്ന അനുഭവജ്ഞാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു

ള്ളനിഗൂഢമായ രഹസ്യംക�ണ്ടത്താനുള്ളആത്മീയവാദപരമായഒര�ന്വഷണമാ

യിരുന്നു �വദാന്തം. കൺമുന്നിൽകാണ�പ്പടുന്നപ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങൾക്കടി

യിൽ മഹത്തായ ഒരു പരമതത്വമു�ണ്ടന്നുംആപരമതത്വ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാന

മാണ് യഥാർത്ഥമായജ്ഞാനം എന്നും അത്തര�മാരുജ്ഞാനത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ

�മാക്ഷം �നടാൻ കഴിയൂ എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. “ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരം �ന

ടുന്നവർ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന സത്യം�പാ�ലയായിത്തീരും” എന്നും “ഏതു രൂപ

ത്തിൽബ്രഹ്മ�ത്തധ്യാനിച്ചാലുംഅവർസ്വയംബ്രഹ്മമായിത്തീരും” എന്നുംഅവർ

പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളി�ലയും ഉപനിഷത്തുകളി�ലയും ചിന്തകൾഐകരൂപ്യമുള്ള

വയാ�ണന്ന് ആത്മീയവാദികളായ പല പണ്ഡിതന്മാരും അവകാശ�പ്പടുന്നുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഈ അവകാശവാദത്തിൽ വലിയ കഴമ്പു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. മുമ്പുത

�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഭൗതികവാദപരവും ആത്മീ

യവാദപരവും പൂർവാപരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ ഒട്ടനവധിആശയങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായഈആശയങ്ങ�ള�യല്ലാംസമന്വയിക്കുകയല്ലയഥാർത്ഥ

ത്തിൽബാദരായണൻ �ചയ്തത്. പി�ന്ന�യാ, ഉപനിഷത്തുകളിൽഅവിടവി�ടയാ

യി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നആത്മീയവാദപരമായആശയങ്ങ�ളല്ലാം ഒന്നിച്ചു�ചർ

ത്ത് കൂട്ടിയിണക്കി പരസ്പരബന്ധമുള്ള ഒരു ദർശനമാക്കി മാറ്റാനാണ് അ�ദ്ദഹം

ശ്രമിച്ചത്. ആൽബർട്ട് ൈഷ്വറ്റ്സർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, ബാദരായണ�ന്റ

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ്യപാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റ പ്രാരംഭബിന്ദു മാത്രമായിരുന്നു.

ഈ പാണ്ഡിത്യം വളർന്നു പുഷ്ടി�പ്പട്ടത് ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജൻ, മാധ്വൻ, നിം

ബാർക്കൻ തുടങ്ങിയ പിൽക്കാലദാർശനികരു�ട കാലത്താണ്.
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പ�ക്ഷ, ചരിത്രത്തി�ലക്കു തിരിഞ്ഞു �നാക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം സമ്മതി�ക്ക

ണ്ടിവരും: ആദ്യകാലത്ത് ചിന്താശീലരായ ജനങ്ങ�ള കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാനും

സ്വാധീനിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ബാദരായണ�ന്റ �വദാന്തസൂത്രങ്ങൾക്കല്ല, ബുദ്ധൻ,

മഹാവീരൻ മുതലായവരു�ടആശയങ്ങൾക്കുംസാംഖ്യം, ൈവ�ശഷികം തുടങ്ങിയ

മറ്റു ദർശനങ്ങൾക്കുമാണ്.
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ഇന്ത്യയി�ലപ്രാചീനദർശനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ �വച്ച് ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രീതി �നടിയ

തും ഇന്നും ജനങ്ങ�ള സ്വാധീനിച്ചു �കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഭഗവദ്ഗീത.

പതി�നട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി എഴുനൂ�റാളം �ശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയിട്ടുള്ള

കാവ്യാത്മകമായ ഈ �കാച്ചുഗ്രന്ഥത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അത്രയധികം വ്യാഖ്യാ

നങ്ങൾ മ�റ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഇന്നും അതി�ന്റ

പ്രചാരത്തിനു പറയത്തക്കകുറ�വാന്നുമില്ല.

1 ഗീതയു�ട പശ്ചാത്തലം

ഭഗവദ്ഗീത ഒരു സ്വതന്ത്രദാർശനിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടു �പാന്നിട്ടുള്ള

ത്. എങ്കിലും, അത് മഹാഭാരതത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗമാണ്. മഹാഭാരതം ഇന്നു

കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ചിട്ട�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടത് ക്രി. മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും എ.ഡി.

രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കണ�മന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു. പിന്നീടും

ചില മാറ്റങ്ങളും പാഠ�ഭദങ്ങളും കൂട്ടി�ച്ചർക്കലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ,

അതി�ന്റ ഉറവിടം കണ്ടുപിടിക്കണ�മങ്കിൽ ഏ�ഴാ എ�ട്ടാ നൂറ്റാണ്ടുക�ളങ്കിലും

പി�ന്നാട്ടു തിരിഞ്ഞു �നാ�ക്കണ്ടിവരും. രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാചീ

നാര്യന്മാരു�ട കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥ പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തി�ന്റയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസ

ങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതി�ന്റ അടിത്തറ

യുറപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച രാജകീയവാഴ്ചയ്ക്കും വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു തുടങ്ങിയ ഒരു

കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാഭാരതത്തി�ന്റ �വരുകൾ കിടക്കുന്നത്. ഇതു �തളിയി

ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും ഭാരതത്തിൽ ത�ന്ന കാണാം. ഗീതയി�ല

ദാർശനികാശയങ്ങളു�ട പശ്ചാത്തലം ത�ന്നഅതിനുള്ള ഒരു �തളിവാണ്.

കുരു�ക്ഷത്രയുദ്ധമാണ് ഗീതയു�ട പശ്ചാത്തലം. രക്തബന്ധമുള്ളവരാ�ണങ്കി

ലും ത�ന്റ ശത്രുക്കളായിത്തീർന്ന കൗരവന്മാ�ര �കാ�ല്ലണ്ടിവരികഎന്നകടമ�യ

�നരി�ടണ്ടി വന്ന�പ്പാൾ അർജ്ജുനൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. സ്വന്തം കുലത്തിൽ

�പട്ടവ�ര �കാല്ലുന്നതുപാപമാ�ണന്നുംഅതു�കാണ്ട് താൻയുദ്ധം �ചയ്യാൻഇഷ്ട

�പ്പടുന്നി�ല്ലന്നുംപറഞ്ഞഅർജ്ജുനന്ശ്രീകൃഷ്ണൻനൽകുന്നധർ�മ്മാപ�ദശമാണ്

ഗീതയി�ല ഉള്ളടക്കം. ശത്രുക്ക�ള നശിപ്പിക്കുക�യന്നത് ക്ഷത്രിയനായി പിറന്ന

ഒരാളു�ട കടമയാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് കൗരവന്മാ�ര �കാല്ലുന്നതിൽ യാ�താ
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രു �തറ്റുമി�ല്ലന്നും ക്ഷത്രിയവർണ്ണത്തിൽ �പട്ടവ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം യുദ്ധ

ത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതാണ് പാപ�മന്നും മറ്റുമായിരുന്നു കൃഷ്ണ�ന്റഅഭിപ്രാ

യം. ക്ഷത്രിയവർണ്ണത്തിൽ �പട്ടവർക്ക് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. സ്വന്തം വർ

ണ്ണത്തി�ന്റ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിക്കുന്നതു�പാലും ഒരനുഗ്രഹമാണ്.

സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിനു പകരം മറ്റു വർണ്ണക്കാർക്കുവിധിക്ക�പ്പട്ട കർമ്മങ്ങൾ

�ചയ്യുന്ന�താ ഭയാവഹവും.

കുലധർമ്മം പാലിക്ക�ണാ അ�താ കുലധർമ്മം ലംഘിച്ചു�കാണ്ട് വർഗ്ഗധർ

മ്മം പാലിക്ക�ണാ? ഇതായിരുന്നുഅർജുനനുണ്ടായ മനസാക്ഷിക്കുത്തി�ന്റഅടി

സ്ഥാനം. കുലധർമ്മ�ത്തവകവയ്ക്കാ�തസ്വധർമ്മം (സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തി�ന്റധർമ്മം)

നിറ�വ�റ്റണ്ടതി�ന്റ പ്രാധാന്യം ഊന്നിക്കാണിക്കാൻ �വണ്ടി പ്രാചീ�നന്ത്യയിൽ

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ ദർശനങ്ങളു�ട സാരാംശം വിവരിച്ചു �കാടുക്കുകയും

അങ്ങ�ന ഒടുവിൽഅർജുന�നകർമ്മനിരതനാക്കി യുദ്ധത്തിലിറക്കുകയുമാണ് കൃ

ഷ്ണൻ �ചയ്തത്.

പരമാത്മാവ് അ�ല്ലങ്കിൽഈശ്വരൻ, കർമ്മങ്ങൾക്കതീതനാണ്, കർമ്മരഹി

തനാണ്. എങ്കിലും കർമ്മങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ്ണവിഭജന�ത്തപരി

പാവനമാക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസഹായംആവശ്യമായിരുന്നു. “ചാതുർവർണ്യം

(അതായത്, സമുദായ�ത്ത ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ

നാലു വർഗ്ഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള വിഭജനം) ഞാനാണുണ്ടാക്കിയത്; (ൈന

സർഗികമായ) ഗുണങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിത്തര�മാ

രുവർണ്ണവിഭജനംനടത്തിയത്”. എന്ന്ഈശ്വര�നപ്രതിനിധീകരിച്ചു�കാണ്ട്ശ്രീ

കൃഷ്ണൻഅർജുനന് പറഞ്ഞു�കാടുക്കുന്നു.

ആരംഭത്തിൽ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വർണ്ണങ്ങൾസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുകയാ

ണുണ്ടായത്. വർണ്ണങ്ങൾസൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടതിനു �ശഷമാക�ട്ട,ഓ�രാ വർണ്ണത്തിനും

ഇന്നിന്ന ഗുണകർമ്മങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണ�മന്ന നിബന്ധന നിലവിൽ വന്നു. വ്യത്യ

സ്തവർണ്ണങ്ങൾക്കു വ്യത്യസ്തധർമ്മങ്ങൾ വിധിക്ക�പ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശൂദ്ര�ന്റ

സ്വധർമ്മം ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ എന്നീ വർണ്ണങ്ങ�ള പരിചരിക്ക

ലാണ്. ക്ഷത്രിയ�ന്റസ്വധർമ്മംയുദ്ധം �ചയ്യലും. അതു�കാണ്ട്, സ്വന്തംകുലത്തിൽ

�പട്ടവരാ�ണങ്കിലും ശത്രുക്കളായിത്തീർന്ന കൗരവന്മാർ�ക്കതിരായിയുദ്ധം �ചയ്യു

ന്നതിൽനിന്ന്അർജുനൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറാൻ പാടില്ല. യുദ്ധം �ച�യ്ത മതിയാകൂ.

�നര�ത്തകണ്ടുകഴിഞ്ഞ�പാ�ല, വർഗ്ഗരഹിതമായപ്രാകൃതകുല�ഗാത്രസമു

ദായത്തിൽ നിന്നുള്ള പു�രാഗതി�യയാണ് ചാതുർവർണ്യവ്യവസ്ഥ കുറിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യസമുദായ�ത്ത പ്രാകൃതത്വത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തി�ലക്കു മു�ന്നാട്ടു നയി

ച്ച ചരിത്രപരമായ ഈ ആവശ്യകത�യ ൈദവത്തി�ന്റ �പരിൽ �വച്ചു�കട്ടി മാ

തൃകയാക്കി കാണിക്കുക�യന്നതാണ് ഗീതാകർത്താവി�ന്റ മുഖ്യമായ ഒരു�ദ്ദശ്യം.

ഒരുപ�ക്ഷ, ആ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിപാവനതയു�ട പരി�വഷ�ത്താടു

കൂടിയ ഇത്തര�മാരു അവകാശവാദം ആവശ്യമായിരുന്നിരിക്കാം. എ�ന്തന്നാൽ,

വർഗ്ഗരഹിതമായ കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വർഗ്ഗസമുദായത്തി�ലക്കുള്ള

പരിവർത്തനത്തിലൂ�ട വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുത്തുറപ്പിക്കുക അത്രഎളുപ്പ

1 ഭഗവദ്ഗീത, II. 31.
2 ടി. II. 33.
3 ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമവിഭാഗശഃ ടി. VI. 13.
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മുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. തത്വശാസ്ത്രപരമായ രംഗത്തിലുൾ�പ്പ�ട അതിന്

സുശക്തങ്ങളായഎതിർപ്പുക�ള �നരി�ടണ്ടിവന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽനിന്നുയർന്നുവന്നകർ�മ്മാന്മുഖമായആ�വശവുംബൗദ്ധി

കമായ ദാർശനിക ചിന്തകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദർശനങ്ങൾക്ക് കള�മാരുക്കുക

മാത്രമല്ല �ചയ്തത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട ആവശ്യകത�യ �ചാദ്യം �ചയ്യാനുള്ള

ഉൾക്കരുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക കൂടി �ചയ്തു. അതിൻ ഫലമായി ബ്രാഹ്മണ

�മധാവിത്വ�ത്തയും അതിനു പിൻബലം നൽകിയ ആത്മീയാശയങ്ങ�ളയും നി

�ഷധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്താഗതികൾ �പാന്തിവന്നു. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ

പടർന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അസംതൃപ്തിക്ക് ൈവകാരികവും ദാർശനികവുമായ

ഒരടിത്തറയു�ണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥ�യ ഉറപ്പിച്ചു നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി മതത്തി�ന്റയും ദർശനത്തി�ന്റയും

സഹായം �തടി. ഈശ്വരനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി �വണ�മന്നും വർണ്ണവ്യവ

സ്ഥ�യ പിന്താങ്ങുന്നവ�ര മാത്ര�മ ൈദവം കടാക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മറ്റുമുള്ള

ഉള്ളു �പാള്ളയായ ഉപ�ദശങ്ങൾക്ക് പറയത്തക്ക പ്ര�യാജന�മാന്നുമുണ്ടായില്ല.

അത്തരം ഉപ�ദശങ്ങൾക്ക് ദാർശനികമായ ഒരു ന്യായീകരണം ആവശ്യമായി

ത്തീർന്നു. ഈസാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം ഭഗവദ്ഗീതയു�ട പ്രാധാന്യം വർദ്ധി

ച്ചത്. പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരീശ്വരനി�ല്ലന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായത്

ആണും �പണ്ണും തമ്മിൽ ഇണ �ചർന്നിട്ടാ�ണന്നും മറ്റും വാദിച്ചു�കാണ്ട് യാഥാ

സ്ഥിതികത്വ�ത്ത ശുണ്ഠി പിടിപ്പിക്കുകയും കലിതുള്ളിക്കുകയും �ചയ്ത ഭൗതികവാദി

ക�ള �നരിടലായിരുന്നു ഗീതയു�ട ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യം എന്നു�വണം കരുതാൻ.

ഭണ്ഡാർക്കർഎഴുതുന്നു:

“അക്കാലത്തുയർന്നുവന്ന മതങ്ങളധികവും നിരീശ്വരവാദപരമായിരുന്നു. ബുദ്ധിജീ

വികൾ ഈശ്വരവിശ്വാസവുമായി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത �വറും ധാർമ്മിക

ചർച്ചകളിലുംസാന്മാർഗി�കാന്നതി�യക്കുറിച്ചുള്ളചിന്തകളിലുമാണ് മുഴുകിയിരുന്ന

ത്. ബുദ്ധമതത്തിലും മറ്റു ചില വ്യവസ്ഥകളിലും അതു�പാ�ലത�ന്ന വള�ര�യ�റ

വിരസങ്ങളായ സാന്മാർഗി�കാപാഖ്യാനങ്ങൾ �കാണ്ടു നിറഞ്ഞ മഹാഭാരതത്തി

ലും ഇതു സ്പഷ്ടമായി കാണാം. ഇത്തരം പ്രവണതക�ള �നരിടാൻ ഭഗവദ്ഗീത

�യ�പ്പാലുള്ള ഒരു ദാർശനികവ്യവസ്ഥ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിൽ

ഈശ്വരവിശ്വാസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടആശയങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറിയാണ് കിടന്നിരു

ന്നത്. പ്ര�യാഗി�കാ�ദ്ദശ്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ�നഉദ്ധരിക്കാനുതകുന്നതുംഅ�തസമ

യത്ത്ത�ന്നജനങ്ങൾക്ക്എളുപ്പത്തിൽഗ്രഹിക്കാൻകഴിയുന്നതുമായഒരുപുതിയ

ദാർശനികവ്യവസ്ഥഅവയിൽ നിന്നുരൂപ�പ്പടുത്തി�യടു�ക്കണ്ടത്ആവശ്യമായി

രുന്നു. ഈസാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഗീത നിലവിൽ വന്നത് എന്നു �താന്നുന്നു”.

2 കർ�മ്മാന്മുഖമായആത്മീയവാദം

ഭഗവദ്ഗീതയി�ല ആത്മീയവാദം അശാസ്ത്രീയവും ഏ�റക്കു�റ ഏകപക്ഷീയവുമാ

ണ് എന്നു കാണാം. എന്നിരിക്കിലും, ലൗകികജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളി�ച്ചാട്ട

�ത്തഅതുന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. അന്ധവിശ്വാസജഡിലങ്ങളായഅനാചാരങ്ങ�ള

�യാ കർമ്മത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി�ക്കാണ്ട്എല്ലാംസഹിച്ച് നിഷ്ക്രിയനായി �വ

4 അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം �ത ജഗദാഹുരനീശ്വരം

അപരസ്പരസംഭ്രതം കിമന്യത് കാമൈഹതുകം ഭ. ഗീ. XVI. 8.
5 R. G. Bhandarkar: Vaishnuvism, Saivism and Minor Religious Sytems.
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റു�തയിരിക്കുക എന്ന പ്രവണത�യ�യാ അത് ഒരിടത്തും പിന്താങ്ങുന്നില്ല. ജീവി

തപ്രശ്നങ്ങ�ള സൈധര്യം �നരിടാൻ ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മീയവാദമാണത്.

കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുന�നാടു പറയുന്നു: “ലൗകികജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നു

�കാണ്ട് ഒരാൾക്കും പരിപൂർണ്ണനാകാൻ കഴിയില്ല”. കർമ്മം �ചയ്യാതിരിക്കലല്ല,

ആസക്തികളിൽ നിന്നു വിമുക്തമായ നിഷ്ക്കാമകർമ്മമാണ് മനുഷ്യ�നആനന്ദത്തി

�ലക്കു നയിക്കുന്നത്. “ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തനായി, അഹംഭാവമ�ന്യ, നി

ശ്ചയദാർഢ്യ�ത്താടും ചുറുചുറു�ക്കാടും കൂടി, വിജയ�മാ പരാജയ�മാ എന്തു സംഭ

വിച്ചാലുംകൂസാ�ത, കർമ്മം �ചയ്യുന്നവനാ�രാഅവനാണ്സാത്വികൻ—ഏറ്റവും

ഉത്തമനായ പുരുഷൻ”.

നിഷ്കാമകർമ്മ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളഈസിദ്ധാന്തംസ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരായ

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗക്കാർക്കും സമുദായത്തി�ല പു�രാഗമനവാദികളായ വിഭാഗ

ക്കാർക്കും, രണ്ടുകൂട്ടർക്കും, ഉപ�യാഗിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്ക

�പ്പട്ടു �പാന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യ�ത്ത കൂട്ടർ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ സംര

ക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയും രണ്ടാമ�ത്ത കൂട്ടർ ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു �വണ്ടി

യുള്ള തങ്ങളു�ട സമരങ്ങൾക്ക്ഊർജ്ജസ്വലത കൂട്ടാൻ �വണ്ടിയും അതുപ�യാഗി

ച്ചു �പാന്നിട്ടുണ്ട്.

കപടനാട്യം, അഹങ്കാരം, �ക്രാധം, അടങ്ങാത്ത കാമം, ക്രൂരത, അജ്ഞത

തുടങ്ങിയ ചീത്തത്തങ്ങളും ദുർഗുണങ്ങളുമുള്ളവർ ൈദവ�ത്ത �വറുക്കുന്ന നരാ

ധമന്മാരാ�ണന്നും ആസുരങ്ങളായ ഇത്തരം ദുർഗുണങ്ങ�ള ഉന്മൂലനാശം �ചയ്ത്

അഹിംസ, സത്യസന്ധത, സമചിത്തത തുടങ്ങിയ സാത്വികഗുണങ്ങ�ള വളർത്തി

�യടു�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നും കൃഷ്ണൻഅർജുന�ന ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു.

സമുദായത്തി�ന്റ നീതിനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും സദാചാരനിലവാരം

പുലർത്തുന്നതിനും ഇത്തരം സൽഗുണങ്ങൾ കൂടി�യ കഴിയൂ എന്നാണ് ഗീതയിൽ

പറയുന്നത്. വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യക്കുറിച്ചും ഭൗതികവാദ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗീതയു�ട

അഭിപ്രായങ്ങൾഎന്തുത�ന്നയായാലുംശരി, സാന്മാർഗികജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

അതി�ല ആശയങ്ങൾ നമ്മു�ട ജനങ്ങ�ള വള�ര�യ�റ ആകർഷിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും

പലരു�ടയും വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം വളർത്താൻ അവ സഹായകരമായിട്ടു�ണ്ടന്നും

സമ്മതി�ച്ച തീരൂ. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗീത�യക്കുറിച്ചുള്ള ത�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ

ഒരു പൂർണ്ണകർമ്മ�യാഗി എങ്ങ�നയിരിക്കു�മന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതു �നാക്കുക:

“ആ�രക്കുറിച്ചും അസൂയയില്ലാത്തവൻ, ദയാമയൻ, നിസ്വാർത്ഥൻ, തണുപ്പിലും

ചൂടിലും സ�ന്താഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം സമചിത്തത പാലിക്കുന്നവൻ, ക്ഷ

മാശീലൻ, സദാ സംതൃപ്തൻ, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവൻ, സ്വന്തം മനസുംആത്മാവും

ൈദവത്തിങ്കൽ സമർപ്പിച്ചവൻ, അന്യരിൽ ഭീതിയുളവാക്കാത്തവൻ, അന്യ�ര

ഭയ�പ്പടാത്തവൻ, ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ നിന്നും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തൻ,

പരിശുദ്ധൻ, കർമ്മത്തിൽ നിരത�നങ്കിലും ആസക്തനാകാത്തവൻ, നല്ലതായാ

ലും ചീത്തയായാലും ഫല�ത്ത കാംക്ഷിക്കാത്തവൻ, ശത്രുവി�നാടും മിത്ര�ത്താടും

ഒരു�പാ�ല �പരുമാറുന്നവൻ, ആദരവിലും അനാദരവിലും കുലുങ്ങാത്തവൻ, സ്തു

തി �കട്ടാൽ ഗർവു കയറാത്തവൻ, തനി�ക്കതി�ര കുറ്റാ�രാപണം വരു�മ്പാൾ

6 മുക്തസം�ഗാങ്കനഹംവാദീ ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ

സിദ്ധ്യസി�ദ്ധ്യാർന്നിർവികാരഃ കർത്താസാത്വിക ഉച്യ�ത.

—ഭ. ഗീ. XVIII. 26.
7 ഭ. ഗീ. XVI. 4. 18.
8 ടി XVI. 2. 3.
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നിർവീര്യനാകാത്തവൻ, നിശബ്ദതയുംഏകാന്തതയും ഇഷ്ട�പ്പടുന്നവൻ, അച്ചടക്ക

�ത്താടുകൂടിയ യുക്തി�ബാധമുള്ളവൻ — ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കയായവനാ�രാ അവ

നാണ് ഭക്തൻ. ഇത്തരം ഭക്തി�യാ�ടാപ്പം ഗഹനമായ ആസക്തിയുണ്ടാവുക

സംഭാവ്യമല്ല”.

3 സാംഖ്യത്തി�ന്റസ്വാധീനം

ഗീത പുതുതായ ഏ�തങ്കിലും സിദ്ധാന്ത�മാ സ്വന്തമായ ഏ�തങ്കിലും ദർശന�മാ

ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിഭിന്നങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ

ആശയങ്ങ�ള ഒ�രാറ്റ ആത്മീയതത്വചിന്തയാക്കി സം�യാജിപ്പിക്കാനും സമന്വ

യിക്കാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളും

പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായസമകാലീന ചിന്തകളു�ട�യല്ലാംസ്വാധീനംഅതിൽ ഉട

നീളം കാണാം. അർജുന�ന �നരിട്ട ധർമ്മസങ്കടം തീർക്കാൻ �വണ്ടി �വദാന്തം,

സാംഖ്യം, �യാഗം തുടങ്ങിയ ദാർശനികസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ഭക്തി,ജ്ഞാനം,

കർമ്മം എന്നീ മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും കൃഷ്ണൻ വള�ര ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പ്രതി

പാദിച്ചു�കാടുക്കുന്നു. സാംഖ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായസ്ഥാനമാണ് നൽക�പ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭൃഗുവാണ് ഏറ്റവും മഹാനായ ഋഷി എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന�താ�ടാ

പ്പം ത�ന്ന കപിലനാണ് സിദ്ധന്മാരിൽ �വച്ചു സിദ്ധൻ എന്ന് ഗീത പ്രഖ്യാപിക്കു

ന്നു. കപില�ന്റ സാംഖ്യദർശന�ത്ത വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് “പ്രകൃതിയും പുരുഷനും

രണ്ടും അനാദിയായി നിലനിൽക്കുന്നവയാ�ണന്നും ഗുണങ്ങളും പരിണാമവി�ശ

ഷങ്ങളു�മല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായവയാ�ണന്നും മനസ്സിലാക്കണ” �മന്ന്

അത് ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു. സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച് സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങൾ

�ചർന്നതാണ് പ്രകൃതി. ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് �വറിട്ട് സ്വതന്ത്രമാ

യി നിലനിൽക്കുന്നവയല്ല. കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളു�ട തുടക്കം പ്രകൃതിയിൽ

നിന്നാണ്. “എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മൂലപ്രകൃതിയു�ട ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നട

ക്കുന്നത്, മൂഢൻ അഹങ്കാരം കാരണം താനാണ് കർമ്മം �ചയ്യുന്നവൻ എന്നു

കരുതുന്നു”. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാൻ

�പാലും സ്വന്തം പ്രകൃതി�ക്കാത്തു �പരുമാറുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവി�ന

യും ആത്മാവിൽ നിന്ന് ശരീര�ത്തയും �വർതിരിച്ചറിയാൻ പഠി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ

ണ്. പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളു�ടയും കർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങളു�ടയും അധിഷ്ഠാനം.

സത്വരജസ്ത�മാഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. “പ്രകൃതിയിൽ നി

ന്നുത്ഭവിച്ച ഈ ത്രിഗുണങ്ങ�ളാടു കൂടിയല്ലാ�ത, അവയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി,

ഭൂമിയി�ലാ സ്വർഗ്ഗത്തി�ലാ ആകാശത്തി�ലാ മ�റ്റവി�ട�യങ്കിലു�മാ യാ�താന്നും

9 പ്രകൃതിം പുരുഷംൈചവ വിദ്ധ്യനാദി ഉഭാവപി

വികാരാംശ്ച ഗുണംൈശ്ചവ വിദ്ധി പ്രകൃതിസംഭവാൻ

—ഭ. ഗീ. XIII. 19.
10 പ്രകൃ�തഃ ക്രിയമാണാനി ഗുൈണഃ കർമാണി സർവശഃ

അഹംകാരവിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യ�ത.

—ഭ. ഗീ. III. 27.
11 ഭ. ഗീ. III. 33.
12 ടി. XVIII. 14.
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നിലനിൽക്കുന്നില്ല”. എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്. പ്രകൃ

തിക്ക് രണ്ടു രൂപങ്ങളുണ്ട്: ജഡവും സ�ചതനവും. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം,

മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം — ഇവ ജഡസ്വരൂപങ്ങളാണ്. �ന�രമറിച്ച്, ജീവൻ

ൈചതന്യസ്വരൂപമാണ്. സമഗ്രരൂപത്തിലുള്ളഈപ്രകൃതിയു�ട പരിണാമത്തിൽ

ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി

എന്നീപഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ,അഞ്ചുകർ�മ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ,അഞ്ചുജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങൾ,

തന്മാത്രകൾ, മനസ്സ്, ഇച്ഛ, അനിച്ഛ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, �ചതന മുതലായവ�യല്ലാം

പ്രകൃതിയു�ട പരിണാമവി�ശഷങ്ങളാണ്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം

ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികപദാർത്ഥമാണ്

ശരീരത്തി�ന്റയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ടയും മറ്റും മൂലകാരണ�മന്നു പറയാം. പുരുഷൻ

അ�ല്ലങ്കിൽ ആത്മാവ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്. പു

രുഷൻ പ്രകൃതിയിൽ സ്ഥിതി�ചയ്തു�കാണ്ടാണ് പ്രകൃതി�യയും ത്രിഗുണങ്ങ�ളയും

അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങ�ന സ�ചതനങ്ങളും അ�ചതനങ്ങളുമായി എ�ന്തല്ലാമു

�ണ്ടാ അവ�യല്ലാം പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളസം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണു

ത്ഭവിക്കുന്നത്.

സാംഖ്യവും �യാഗവും തമ്മിൽ വി�ശഷി�ച്ചാരു വ്യത്യാസവും ഗീത കാണു

ന്നില്ല. രണ്ടും കൂട്ടി�ച്ചർത്തു�കാണ്ടാണ് പ�ലടത്തും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. �യാഗം

ശരീര�ത്തയും മനസ്സി�നയും നിയന്ത്രിച്ചു കീഴടക്കാനാവശ്യമായ സാധനക�ളപ്പ

റ്റി ഊന്നിപ്പറയുന്നു എന്നതാണ് മുഖ്യമായ ഒരു വ്യത്യാസം. അപരിഗ്രഹത്തിലൂ

�ട എല്ലാ ആശക�ളയും ആഗ്രഹങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിച്ചു�കാണ്ട് മനസ്സി�ന കീഴട

ക്കാൻ �വണ്ടിഏകാന്തതയിലിരുന്നുധ്യാനിക്കണ�മന്ന് �യാഗംആവശ്യ�പ്പടുന്നു.

മനസ്സി�നയും പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിച്ചു കീഴടക്കാനാവശ്യമായ സാധന

കൾ ആത്മവിശുദ്ധിക്കത്യാവശ്യമാണ്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ

�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാംഖ്യ�ത്തയും ധ്യാനത്തിലൂ�ട സ്ഥിരപ്രജ്ഞത �ന

ടാനാവശ്യമായ �യാഗ�ത്തയും ഒന്നായി കാണണ�മന്ന് ഗീത പ്ര�ത്യകം എടുത്തു

പറയുന്നുണ്ട്: “സാംഖ്യവും �യാഗവും വ്യത്യസ്ത ചിന്താസരണികളാ�ണന്ന് അജ്ഞ

ന്മാർ മാത്ര�മ കരുതൂ. ജ്ഞാനികൾ അങ്ങ�ന കരുതുകയില്ല. രണ്ടി�ല�തങ്കിലും

ഒന്നുസ്വീകരിക്കുന്നവൻരണ്ടി�ന്റയുംഫലമനുഭവിക്കും. സാംഖ്യവും �യാഗവും ഒന്നാ

�ണന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ മാത്ര�മ യാഥാർത്ഥ്യം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ”.

ഗീതയിൽ സാംഖ്യ�ത്തക്കുറിച്ചും �യാഗ�ത്തക്കുറിച്ചും ധാരാളമായി എടുത്തു

പറയുന്നതി�ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് ഗാർ�ബ ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“സംഖ്യത്തി�ലയും �യാഗത്തി�ലയുംസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഭഗവദ്ഗീതയി�ലഏതാ

ണ്ടു മുഴുവൻ ദാർശനികചിന്തകളു�ടയും അടിസ്ഥാനം. അവ�യാടു താരതമ്യ�പ്പടു

ത്തു�മ്പാൾ �വദാന്തത്തിന് ഗീതയിൽ രണ്ടാംസ്ഥാന�മയുള്ളൂ. സാംഖ്യ�ത്തക്കുറി

ച്ചും �യാഗ�ത്തക്കുറിച്ചും പലയിടത്തുംപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. �വദാന്ത�ത്തക്കുറിച്ചാ

ക�ട്ട, ഒരിടത്തു മാത്ര�മ പറയുന്നുള്ളൂ. (XV. 15-ൽ) അതു ത�ന്ന ഉപനിഷത്തി�ല

വചനങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കു മാത്രം. അതിനാൽ, പരമ്പരാഗതമായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടു

ള്ള ഗീതയിൽ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ വഹിക്കുന്നപങ്കി�നക്കുറിച്ചും അ�താ�ടാപ്പം സാം

13 ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി �ദ�വഷു വാ പുനഃ

സത്വം പ്രകൃതിൈജർമുക്തം യ�ദഭിഃ സ്യാത് ത്രിഭിർഗുൈണഃ

—ഭ. ഗീ. XVIII. 40.
14 പുരുഷഃ പ്രകൃതി�സ്ഥാഹി ഭുങ്ക്�ത പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ.

—ഭ. ഗീ. XIII. 21.
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ഖ്യ�യാഗവും �വദാന്തവും തമ്മിലുള്ള പഴയതി�നയും പുതിയതി�നയും ശ്രദ്ധാപൂർ

വ്വം തരംതിരിച്ചു �കാണ്ടല്ലാ�ത പരിഹരിക്കാനാകാത്ത,ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും

പര്യാ�ലാചിക്കു�മ്പാൾ �വദാന്ത�ത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഭഗവദ്ഗീതയി�ല

മൂലത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നവയ�ല്ലന്ന് �തളിയുന്നതാണ്. ഗീത�യ മതപരമായഅടി

സ്ഥാനത്തിൽ പരി�ശാധിച്ചാലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളു�ട ഭാഗത്തുനിന്നു �കാണ്ടു പരി

�ശാധിച്ചാലും ഒടുവി�ലത്തി�ച്ചരുന്ന നിഗമനം ഇതു ത�ന്നയായിരിക്കും”.

4 ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട സമന്വയം

ഭഗവദ്ഗീത മുഖ്യമായും ഭൗതികവാദചിന്താഗതികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകു

ന്നത് എ�ന്നാന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല. �ന�രമറിച്ചാണ് സ്ഥിതി. ഗീതയിൽ ഒന്നി

ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സാംഖ്യ�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു�ണ്ടന്നതു ശരിത�ന്ന.

സാംഖ്യസൂത്രങ്ങളു�ട കർത്താവായ കപിലന് ബഹുമാന്യമായ ഒരുസ്ഥാനം നൽ

ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടന്നതും ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ഗീതാകർത്താവി�ന്റ കയ്യി�ലത്തിയ

�പ്പാ�ഴക്കും സാംഖ്യദർശനം ആത്മീയവാദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രകൃതി

അ�ല്ലങ്കിൽ ഭൗതികസത്ത അനാദിയും അനശ്വരവുമാ�ണന്നും എല്ലാം പ്രകൃതി

യിൽ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നും ഒരിടത്തു സമ്മതിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന

മ�റ്റാരിടത്ത് എല്ലാറ്റി�ന്റയും — അ�ചതനപ്രകൃതിയു�ട�യന്ന�പാ�ല സ�ച

തനപ്രകൃതിയു�ടയും — സൃഷ്ടികർത്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അ�ല്ലങ്കിൽ പരമാത്മാവ്

ആ�ണന്നും എല്ലാം ഒടുവിൽ പരമാത്മാവിൽ �ചന്നു ലയിക്കു�മന്നും പ്രഖ്യാപിക്കു

ന്നു. “�ലാകത്തി�ന്റ കർതൃത്വ�ത്തയും കർമ്മങ്ങ�ളയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ൈദവ

മല്ല; കർമ്മങ്ങ�ളഅവയു�ട ഫലങ്ങളുമായി �യാജിപ്പിക്കുന്നതുംൈദവമല്ല. എല്ലാ

പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്” എന്ന് ഒരിടത്തുപറയുന്നു.

അ�തസമയത്ത്എല്ലാറ്റിനുംപ്ര�ചാദനം നൽകുന്നത്ൈദവമാ�ണന്നുംപറയുന്നു.

“എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ളകർമ്മങ്ങളു�ടയുംഅടിസ്ഥാനം പ്രകൃതിയാ�ണന്നും താൻ

(അ�ല്ലങ്കിൽ ത�ന്റ ആത്മാവ് ) കർത്താവ�ല്ലന്നും കാണുന്നവനാണ് ശരിക്കു കാ

ണുന്നവൻ എന്നും ആത്മാവ് ഭൗതികമായ ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥിതി�ചയ്യു

ന്ന�തന്നുംസത്വരജസ്ത�മാ ഗുണങ്ങളു�ട സ്വാധീനത്താൽഅതുസംബന്ധിക്ക�പ്പ

ട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നും ഒരിടത്തു പ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾ മ�റ്റാരിടത്ത് ഭൗതികമായ യാ

�താരു മാധ്യമത്തി�ന്റയും സഹായം കൂടാ�ത നിലനിൽക്കുന്നആത്മാവി�നപ്പറ്റി

യുള്ളപ്രാകൃതവിശ്വാസ�ത്തപുനരുദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുംപുരുഷനുംഒരു�പാ�ല

അനശ്വരങ്ങളും നിത്യങ്ങളുമാണ്. പ�ക്ഷ, പ്രകൃതിയു�ട പരിണാമവി�ശഷങ്ങൾ

അനിത്യങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യവസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നി

ന്നുണ്ടാകുന്ന ചൂട്, തണുപ്പ്, സുഖം, ദുഃഖം മുതലായവയും അനിത്യങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ,

ആത്മാവിനു മാറ്റമില്ല. പ്രകൃതിയു�ട സ്വാധീനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതി�ന

ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് അനശ്വരമാണ്. അതിന് ജനനവും മരണവുമില്ല. ആവിർ

ഭവിച്ചതിനു�ശഷം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത്. എ�ന്തന്നാൽ, അതിന്

15 ഏത�ദ്യാനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത്യുപധാരയ

അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രളയസ്തഥാ

—ഭ. ഗീ. VII. 6.
16 നകർതൃത്വംനകർമാണി �ലാകസ്യസൃജതിപ്രഭുഃനകർമഫലസം�യാഗംസ്വഭാവസ്തുപ്രവർത്ത�ത.
17 ഭ. ഗീ. V. 14.
18 ഭ. ഗീ. XIV. 5.
19 ഭ. ഗീ. II. 14.
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ആവിർഭാവമില്ല. അത് അനാദിയാണ്, നിത്യമാണ്, അനശ്വരമാണ്. ശരീരം �കാ

ല്ല�പ്പടുന്നു; പ�ക്ഷ, ആത്മാവ് �കാല്ല�പ്പടുകയില്ല. “ആയുധങ്ങൾക്ക് അതി�ന

�ഛദിക്കാൻകഴിയില്ല; അഗ്നിക്ക്അതി�ന കത്തിച്ചുകളയാനാവില്ല; �വള്ളത്തിന്

അതി�ന നനയ്ക്കാനാവില്ല; കാറ്റിന് അതി�ന ഉണക്കാനും കഴിയില്ല”. ഇങ്ങ�ന

�യാ�ക്കയുള്ള ആത്മാവ് ഭൗതിക�ലാകവുമായി ബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും

ഗീത ത�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു!

ഒരിടത്ത് ഗീത പറയുന്നു: “ആദിയിൽഎല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും (പഞ്ചഭൂതങ്ങളും)

അവ്യക്തമായിരുന്നു. നാശമടയുന്ന�താ�ട അവ വീണ്ടും അവ്യക്തമായിത്തീരുന്നു.

ഇടയ്ക്കുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് അവ വ്യക്തമായിത്തീരുന്നത്. അതു�കാണ്ട് വ്യ

സനിക്കാ�നന്തിരിക്കുന്നു?”

ഗീതയിൽവള�ര�യ�റപ്രാധാന്യം നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളസാംഖ്യദർശനമനുസരി

ച്ച് സർവചരാചരങ്ങളു�ടയും ഉറവിടമായ മൂലപ്രകൃതിക്കാണ് അവ്യക്ത�മന്നു പറ

യുന്നത്. എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്കളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നു

ണ്ടായ പരിണാമവി�ശഷങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, മൂലപ്രകൃതിക്കു പുറ�മ സ്വതന്ത്രമാ

യി കർമ്മ�ശഷിയില്ലാത്തപുരുഷനുംഅനാദിയായി നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നുസാം

ഖ്യം സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. ഗീതയാക�ട്ട, ഒരിടത്ത് പരിണാമങ്ങൾക്കു വി�ധയമാകാ

ത്ത ആത്മാവി�ന�പ്പാലും അവ്യക്തത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. “ആത്മാവ്

അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും പരിണാമങ്ങൾക്കു വി�ധയമാകാത്തതുമാണ്” എന്നാ

ണതു പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിൽ — �ക്ഷത്രവും �ക്ഷത്രജ്ഞനും

തമ്മിൽ — ഉണ്ടായ സം�യാഗത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ

സർവചരാചരങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചത് എന്നും ഒരിടത്തു പറയുന്നു. അ�തസമയത്തു

ത�ന്നഎല്ലാറ്റി�ന്റയും ഉറവിടം ബ്രഹ്മമാ�ണന്നും പറയുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾ വിവി

ധങ്ങളായ �യാനികളിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, എല്ലാ �യാനികളിലും ബീജാ

വാപമുണ്ടാകുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രകൃതി മാതാവാ�ണങ്കിൽ ബ്രഹ്മമാ

ണ്ബീജപ്രദനായപിതാവ്. ജംഗമസ്ഥാവരങ്ങളായസർവചരാചരങ്ങളുംയാ�താ

ന്നിൽ നിന്നുണ്ടാ�യാ അതി�ന സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂ�ട ഭജിക്കുന്നവന് പൂർണ്ണത

�നടാൻ കഴിയും.

20 ന ജായ�ത മ്രിയ�ത വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ

അ�ജാ നിത്യഃ ശാശ്വ�താങ്കയം പുരാ�ണാ നഹന്യ�ത ഹന്യമാ�ന ശരീ�ര

—ഭ. ഗീ II. 20.

ൈനനം ഛിന്ദതി ശസ്ത്രാണി ൈനനം ദഹതി പാവകഃ

നൈചനം �ക്ലദയന്ത്യാ�പാ ന �ശാഷയതി മാരുതഃ

—ഭ. ഗീ. II. 23.
21 അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത

അവ്യക്തനിധനാ�ന്യവ തത്രാ കാ പരി�ദവനാ

—ഭ. ഗീ. II. 28.
22 അവ്യ�ക്തായ മചി�ന്ത്യായമവികാ�ര്യായ മുച്യ�ത.

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

ഇങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ നിരവധി ആശയങ്ങ�ള കൂട്ടി

യിണക്കാനാണ് ഗീതാകർത്താവ് ശ്രമിച്ചത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് വിവിധ

കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ചിന്തകന്മാർക്ക് താന്താങ്ങളു�ട ചിന്താഗതികൾക്കും വി

ശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് ഭഗവദ്ഗീത�യ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

അൈദ്വതവാദികളും വിശിഷ്ടാൈദ്വതവാദികളും ൈദ്വതവാദികളും യാ�താരുത

രം �വദാന്തത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത മറ്റു ദാർശനികരും എല്ലാം ഭഗവദ്ഗീതയു�ട

വ്യാഖ്യാതാക്കളിലുൾ�പ്പടുന്നു. എല്ലാവരും ഗീത�യ ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായി അം

ഗീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് താന്താങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ ക�ണ്ടത്താൻ

ശ്രമിച്ചു.

ഇങ്ങ�ന വിവിധാഭിപ്രായങ്ങൾ �വച്ചുപുലർത്തുന്നവർ ഗീത�യ വ്യത്യസ്ത രീ

തിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനു ത�ന്ന എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നു

�താന്നുന്നു. ത�ന്ന ആർ എങ്ങ�ന കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു�വാ അങ്ങ�ന പ്രത്യ

ക്ഷ�പ്പടാൻ താൻ തയ്യാറാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമുണ്ടായി

നിർഗുണബ്രഹ്മമായി കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിർഗുണബ്രഹ്മമാ

ണ്. സഗുണബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് കാണുന്ന�തങ്കിൽ അങ്ങ�ന. ജീവാത്മാക്കളു�ട

അധിഷ്ഠാനമായ പരമാത്മാവാ�ണങ്കിൽ അങ്ങ�ന. സർവജ്ഞനും സർവശക്ത

നും സർവാന്തര്യാമിയുമായ സർ�വശ്വരനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന

വർക്ക് അങ്ങ�നയും വിശ്വസിക്കാം. ത�ന്ന ഭജിക്കുന്നതിനുപകരം മ�റ്റ�തങ്കിലും

ശക്തി�യ ആരാധിക്കുന്നവനു�ണ്ടങ്കിൽ അവനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ത�ന്നയാണ്

ഭജിക്കുന്നത് എന്ന�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ഇങ്ങ�ന�യല്ലാമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ �വറു�മാരു

മനുഷ്യനായി അർജുന�ന്റ �തരാളി�യന്ന നിലയ്ക്കു പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരത്തി�നാ മനുഷ്യ�ന്റ പരിപൂർണ്ണത�യ്ക്കാ ആവശ്യ

മായ മാർഗ്ഗങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചും കൃഷ്ണനു പിടിവാശി�യാന്നുമില്ല. ഏതു മാർഗ്ഗം

�വണ�മങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. പരമമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻജ്ഞാനമാർഗ്ഗവും

കർമ്മമാർഗ്ഗവും ഭക്തിമാർഗ്ഗവും എല്ലാം ഫലപ്രദങ്ങളാണ്. ശങ്കരാചാര്യ�ര�പ്പാ

�ലയുള്ള ഗീതാവ്യാഖ്യാതാക്കൾ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗമാണ് ശരി�യന്നു വാദിച്ചു. രാമാ

നുജ�ന�പ്പാ�ലയും രാമാനന്ദ�ന�പ്പാ�ലയുമുള്ള �വദാന്തികൾ ഭക്തിമാർഗ്ഗമാണ്

അംഗീകരിച്ചത്. ആധുനികകാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ

മുതലായ ആത്മീയവാദികളായ രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കന്മാർ കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിനാണ്

പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.

6 പു�രാഗമനവാദികളു�ടആയുധം

വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യന്യായീകരിക്കാനുംസനാതനമാക്കാനും �വമ്പൽ �കാണ്ടയാ

ഥാസ്ഥിതികന്മാർ�ക്കന്ന�പാ�ല ത�ന്നവർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യയും ജാതി�മധാവിത്വ

�ത്തയും എതിർത്തസാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കൾക്കും ഗീത പ്ര�ചാദനം നൽകി�യ

ന്നത് വിചിത്രമായി �താന്നാം. എന്നാൽ, അതിനുള്ള താത്വികമായ അടിസ്ഥാന

വും ഗീതയിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. “ഈ കാണുന്ന സർവവും ൈദവമാണ് എന്നു കരുതി

എ�ന്ന പ്രാപിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ അസാധാരണന്മാരാ�ണന്നും” “എല്ലാ ജീവ

ജാലങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരു�പാ�ല വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്കു പ്രിയ�നാ അപ്രിയ

26 ഭ. ഗീ. VII. 19.
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�നാ ആയി ആരുമില്ല; എ�ന്ന ഭക്തി�യാ�ട ഭജിക്കുന്നവരി�ലല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ട്”

എന്നും “നശ്വരങ്ങളായ സർവചരാചരങ്ങളിലും അനശ്വരനായ പര�മശ്വരൻ സമ

രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു�ണ്ട” ന്നും “ൈവവിധ്യപൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സർവചരാചരങ്ങളിലും ഏകമായ ബ്രഹ്മമാണുള്ളത്; ആ ഏക

മായ ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ വിസ്താരങ്ങൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രകടിതരൂപങ്ങൾ, മാത്രമാണ്

സർവചരാചരങ്ങളും എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻബ്രഹ്മ�ത്തപ്രാപിക്കുന്നു”എന്നും

മറ്റുമുള്ള ഗീതാവചനങ്ങൾ �നാക്കുക. “വിഭക്തങ്ങളായി കാണ�പ്പടുന്ന സർവച

രാചരങ്ങളിലും അവിഭക്തവും അനശ്വരവും ഏകവും ആയ ഒരു ഭാവം” മാത്രമാണു

ള്ള�തങ്കിൽസമുദായത്തി�ല നാലു വർണ്ണങ്ങ�ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണുന്നതിന്

എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? �പാ�രങ്കിൽ, “സ്ത്രീകൾക്കും ൈവശ്യന്മാർക്കും ശൂദ്രന്മാർ

ക്കും മാത്രമല്ല, പാപ�യാനികളിൽ ജനിച്ചവർക്കു�പാലും എ�ന്ന ആശ്രയിച്ചാൽ

പരമമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയു” �മന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമായിത്ത�ന്ന

പ്രഖ്യാപിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒ�ര പരമാത്മാവാണ് പ്ര�ശാഭി

ച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന�തങ്കിൽപി�ന്നജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളഎല്ലാത്തരംഅസമത്വ

ങ്ങളും അനീതിയാ�ണന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. എ�ന്തന്നാൽ, ഒരാൾ മ�റ്റാരാ

�ള �വദനിപ്പിക്കു�മ്പാൾ വാസ്തവത്തിൽ ത�ന്നത്ത�ന്നയാണ് �വദനിപ്പിക്കുന്നത്.

ത�ന്റ ആത്മാവും അന്യ�ന്റ ആത്മാവും ഒന്നു ത�ന്നയാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന

വൻ പര�ദ്രാഹത്തിനു മുതിരുകയില്ല.

മധ്യകാല�ത്തസാമൂഹ്യപരിവർത്തനപ്രക്രിയകളിൽ ഇത്തരംആശയങ്ങൾ

വഹിച്ച പങ്ക് �ചറു�താന്നുമല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും—ഹിന്ദുവും മുസൽമാനുംബ്രാഹ്മ

ണൻ �താട്ടു ചണ്ഡാളൻ വ�രയുള്ളഎല്ലാവരും — ൈദവത്തിനു മുമ്പിൽ സമന്മാ

രാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥ ൈദവഭക്തിയുള്ളവർ എല്ലാ മനുഷ്യ�രയും

സമന്മാരായി കണക്കാക്കണ�മന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ടാണ് രാമാനന്ദനു�ശഷ

മുണ്ടായ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നതാക്കന്മാർ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും മതവ്യ

ത്യാസങ്ങൾക്കു�മതിരായി �പാരാടിയത്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം മധ്യയുഗത്തി�ന്റഅവ

സാനഘട്ടത്തിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ അടിത്തറയിളക്കാൻ സഹായിച്ച�തങ്ങ�ന

�യന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പരി�ശാധിക്കാം. ഗാന്ധി, അരവിന്ദ�ഘാഷ്, തിലകൻ

മുതലായ �ദശീയ�നതാക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായി നടത്തിയ

സമരത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീത എത്ര സുശക്തമായ ഒരാത്മീയായുധമായിരുന്നു എന്നു

നമുക്ക് കാണാം. �കരളത്തിൽ ത�ന്ന �വദാന്തവിശ്വാസിയായ ശ്രീനാരായണ

27 സ�മാഹം സർവഭൂ�തഷു ന �മ �ദ്വ�ഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ

�യ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി �ത �തഷു ചാപ്യഹം

—ഭ. ഗീ. IX. 29.
28 ഭ. ഗീ. XIII. 27. 28.
29 യദാ ഭൂതപൃഥഗ്ഭാവ�മകസ്ഥമനുപശ്യതി

തതഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മസംപദ്യ�ത തദാ.

—ഭ. ഗീ. XIII. 30.
30 സർവഭൂ�തഷു �യൈനകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷ�ത

അവിഭക്തം വിഭ�ക്തഷുതത്ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം

—ഭ. ഗീ. XVIII 20.
31 മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ �യങ്കപി സ്യുഃ പാപ�യാനയഃ

സ്ത്രീ�യാ ൈവശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാ�സ്തഽപി യാന്തി പരാം ഗതിം.

—ഭ. ഗീ. IX. 32.
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ഗുരു ജാതി�മധാവിത്വത്തി�നതിരായി ഇളക്കിവിട്ട സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണത്തി�ന്റ

�കാടുങ്കാറ്റ് എത്രസുശക്തമായിരുന്നുഎന്നത് സുവിദിതമാണ�ല്ലാ.

ഇങ്ങ�ന, സ്വാമി വി�വകാനന്ദ�ന്റ വാക്കുകളിൽ, “ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നു

�ശഖരിച്ച ആത്മീയസത്യങ്ങളാകുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ �കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പട്ട ഒരു പൂ�ച്ച

ണ്ട്” മാത്രമായിരുന്ന ഭഗവദ്ഗീത നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ട വാടാ�ത നിലനിന്നു�വന്നു

മാത്രമല്ല, മധ്യയുഗത്തി�ലയും ആധുനികകാലഘട്ടത്തി�ലയും മത�നതാക്കന്മാർ,

സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കൾ, രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കന്മാർ മുതലായവരു�ട�യല്ലാം �മൽ

ശക്തിയായസ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും �ചയ്തു.



18
നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും

ഒന്നാമ�ത്തഗുപ്തരാജാവായചന്ദ്രഗുപ്തൻക്രിസ്ത്വാബ്ദം 320-ൽ മഗധയു�ടസിംഹാസ

നം കരസ്ഥമാക്കിയ�താടുകൂടിആരംഭിച്ച ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ കാലഘട്ടം പലത

രത്തിലുംഇന്ത്യയു�ടസാമ്പത്തികസാംസ്കാരികചരിത്രത്തി�ലഒരുസവി�ശഷഘ

ട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല പ്രാചീനയുഗത്തി�ന്റ അന്ത്യ�ത്ത

യും മധ്യയുഗത്തി�ന്റആരംഭ�ത്തയും കുറിക്കുന്നു.

1 ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റഅപര്യാപ്തത

ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ തകർച്ചയു�ടയും പുറ�മ നിന്നുള്ള ഹൂണന്മാരു�ട ആക്രമ

ണം അഴിച്ചുവിട്ട കലക്കത്തി�ന്റയും ആഭ്യന്തരമായ സംഘർഷങ്ങളു�ടയും ഫലമാ

യിസാമ്പത്തികവുംസാമൂഹ്യവും മതപരവും ദാർശനികവുമായഎല്ലാ രംഗങ്ങളിലും

ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾസംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നഅവസരത്തിലാണ് ഏഴാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽഹർഷൻകനൗജി�ന �കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ട് പുതി�യാ

രു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത്. വള�ര �വഗം അ�ദ്ദഹം പഞ്ചാബ് മുതൽ ബംഗാൾ

ഉൾക്കടൽ വ�രയുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളി�ല�ക്കല്ലാം ത�ന്റ ഭരണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഈ

കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്ന �വ�റയും ചില സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ബംഗാ

ളി�ല പാലന്മാർ, ഗുജറാത്തി�ല ആഭീരന്മാർ, ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല ചാലൂക്യന്മാർ,

പല്ലവന്മാർ, �ചരന്മാർ, �ചാളന്മാർ എന്നിങ്ങ�ന പലരും പുതിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ

സ്ഥാപിച്ചവരാണ്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയി�ല പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി എഴുപ

�താളം സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളി�ല സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ടയും സാമൂഹ്യഘട

നയു�ടയും സ്വഭാവ�മന്തായിരുന്നു? കൃഷിയും ൈക�വലകളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടതി

�ന്റയുംപുതിയപ്രവൃത്തിവിഭജനങ്ങൾആവശ്യമായി വന്നതി�ന്റയുംബുദ്ധമതചിന്ത

കന്മാരു�ടആശയപരമായആക്രമണങ്ങളു�ടയുംഫലമായി വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ

ആഴ�മറിയ കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും ബൗദ്ധന്മാ

രും തമ്മിൽനടന്നസംഘട്ടനങ്ങൾഈകുഴപ്പങ്ങ�ള മൂർഛിപ്പിക്കാ�നസഹായിച്ചു

ള്ളൂ. എന്നല്ല, സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട വ്യത്യസ്തനിലവാരങ്ങളിലുള്ള വിവിധ ജനവിഭാ

ഗങ്ങ�ള ഒരു വിപുലമായസാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ �യാജിപ്പിച്ചുനിർത്താൻനാലു വർ

ണ്ണങ്ങളു�ടഅതിർത്തിവരമ്പുകൾതീ�രഅപര്യാപ്തമായിരുന്നു. ചാതുർവർണ്യത്തി
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�ന്റസ്ഥാനത്ത് മധ്യകാല�ത്തസാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു പറ്റിയ

പുതി�യാരു ഭരണവ്യവസ്ഥആവശ്യമായിത്തീർന്നു.

2 സ്വതന്ത്രമായ വിശകലനത്തി�ന്റആവശ്യകത

ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമങ്ങളും ഭരണസമ്പ്രദായ

ങ്ങളിലും സാമൂഹ്യഘടനയു�ട രൂപങ്ങളിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം പാശ്ചാത്യ

രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതു�പാ�ല ത�ന്നയാ�ണന്നു വാദിക്കുന്ന ചില ചരിത്രകാര

ന്മാരുണ്ട്. സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയിൽ വഴിക്കുവഴിയായി പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം,

അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം, �സാഷ്യലിസം എന്നിങ്ങ�നഅനിവാര്യ

ങ്ങളായഅഞ്ചുഘട്ടങ്ങളു�ണ്ടന്നുംഈവ്യത്യസ്തസാമൂഹ്യഘടനകൾ മറ്റുംഎല്ലാരാ

ജ്യങ്ങൾക്കുംആവിർഭവിക്കുന്നക്രമവും അവയു�ട �പാതുസ്വഭാവങ്ങളും മൗലികനി

യമങ്ങളും മറ്റും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ലബാധകമാ�ണന്നും �സാവിയറ്റ്

യൂണിയനി�ല ചില മാർക്സിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഈഅഭിപ്രായ

�ത്താടുപൂർണ്ണമായി �യാജിക്കുന്നചില മാർക്സിസ്റ്റ്ഗ്രന്ഥകാരന്മാർഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്.

ഏംഗൽസി�ന്റ “കുടുംബത്തി�ന്റയും സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റയും ഭരണകൂടത്തി�ന്റയും

ഉത്ഭവം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ചുവടുപിടിച്ചു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃത കമ്യൂണി

സത്തിൽ നിന്ന് അടിമത്തവ്യവസ്ഥ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ എസ്. എ.

ഡാം�ഗ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ഏംഗൽസ് ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദി

ച്ചത് മുഖ്യമായും പ്രാചീന ഗ്രീസി�ലയും �റാമി�ലയും സാമൂഹ്യഘടനകളിലുണ്ടായ

മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടായതു�പാ�ല ത�ന്ന മ�റ്റ

ല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നി�ല്ലന്നുംസാമൂഹ്യഘടനകളു�ടസ്വഭാ

വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒ�രാ രാജ്യത്തി�ന്റയും ചരിത്രം പ്ര�ത്യകമായി പഠിച്ചു വി

ശകലനം �ച�യ്യണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ, ൈചന തുടങ്ങിയ പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

വ്യത്യാസം ഊന്നിക്കാണിക്കാൻ �വണ്ടി മാർക്സ് “ഏഷ്യാറ്റിക്ക് സമുദായം” എന്ന

ഒരുപ്ര�ത്യകപദം ത�ന്ന ഉപ�യാഗിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഇന്ത്യയി�ല സ്വത്തുടമ ബന്ധങ്ങളിൽ അടിമ, ഉടമ എന്ന

വർഗ്ഗവ്യത്യാസം ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നല്ല, ഗ്രീക്കു–�റാമൻ സമുദായങ്ങ

ളിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടതു�പാ�ലയുള്ള ഒരടിമത്തവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ രൂപം�കാള്ളു

കയുണ്ടായില്ല എന്നു മാത്രമാണ്. മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞതു

�പാ�ല, ഇന്ത്യയി�ല കുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട തകർച്ചയിൽ നിന്ന് അടിമത്തവ്യ

വസ്ഥയല്ല, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അതുത�ന്ന എല്ലായിടത്തും

ഒരു�പാ�ലപരന്നുപിടിക്കുകയുണ്ടായില്ല താനും. ഈഅസമമായ വളർച്ചഇന്ത്യാ

ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം.

3 ഫ്യൂഡലിസവും ഇന്ത്യയും

മധ്യകാല�ത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായ

ങ്ങളാണ് ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം അഞ്ചാം നൂ

റ്റാണ്ടിനും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും ഫ്യൂഡലിസമാ

ണ് നിലനിന്നു �പാന്നത് എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരപവാദമ�ല്ലന്നും ശിവ

1 S. A. Dange: India from Primitive Communism to Slavery.
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ചന്ദ്രഝാ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. മൗര്യവംശത്തിനു �ശഷം, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഗുപ്തരാജാ

ക്കന്മാരു�ട കാലത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസം ആവിർഭവിച്ചു എന്നും പന്ത്രണ്ടാം

നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി അത് മൂർദ്ധന്യദശ കടന്ന് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുമാണ് രാമ

ശരൺ ശർമ്മ വിശ്വസിക്കുന്നത്. �ന�രമറിച്ച്, പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ്, അതാ

യത് വി�ദശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരു�ട ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്,

ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നാണ് ബഷാം കരുതുന്നത്. �കാസാം

ബിയാക�ട്ട, യു�റാപ്പിലുണ്ടായ മാതിരിയിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡലിസം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാ

യിട്ടി�ല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുഎങ്കിലും, ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യഘടന�യ വി�ശഷി

പ്പിക്കാൻഫ്യൂഡലിസംഎന്നപദമുപ�യാഗിക്കുന്നതിൽഅ�ദ്ദഹം �ത�റ്റാന്നും കാ

ണുന്നില്ല. ഇന്ത്യയി�ല ഫ്യൂഡലിസ�ത്ത മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി അ�ദ്ദഹം തരംതിരി

ക്കുന്നു. മൗര്യന്മാരു�ട കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാക്ഫ്യൂ

ഡലിസം എന്നാണ് അ�ദ്ദഹം �പരിടുന്നത്. ഗുപ്തന്മാരു�ട കാലത്ത് മുകളിൽ നി

ന്നുള്ള ഫ്യൂഡലിസവും ഹർഷ�ന്റ കാലത്ത് ചുവട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂഡലിസവും തു

ടങ്ങി എന്ന�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ചക്രവർത്തി�യാ അതിശക്തനായ ഒരു രാജാ�വാ

ത�ന്റകീഴിലുള്ള �ചറുകിടക്കാരായ രാജാക്കന്മാരിൽ നി�ന്നാ നാടുവാഴികളിൽ നി

�ന്നാ കപ്പം വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂഡലിസം. ഭരണകൂ

ടത്തിന്നും കൃഷിക്കാർക്കുമിടയിൽ ഭൂവുടമകൾഎന്ന ഒരുപ്ര�ത്യകവർഗ്ഗംആവിർഭ

വിച്ചതിന്നു �ശഷമാണ് ചുവട്ടിൽനിന്നുള്ളഫ്യൂഡലിസംതുടങ്ങിയത്. ഭൂവുടമകൾക്ക്

ൈസനികപദവി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട്അവർ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ള ഭര

ണകൂടവുമായിബന്ധം �വയ്ക്കുകയുംഅ�തസമയത്ത് ചുവട്ടിലുള്ളകൃഷിക്കാ�ര ചൂഷ

ണം �ചയ്ത് സ്വത്തുസമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നു.

ഈ തർക്കവിഷയത്തി�ലക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസം

എന്ന വാക്കു�കാണ്ട് ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാ�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉൽ

പ്പാദനത്തിൽ ‘�സർഫുകൾ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന അടിയാളന്മാർ മുഖ്യമായ

പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥഎന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് പല യൂ�റാ

പ്യൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും ഫ്യൂഡലിസ�ത്ത നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ

സാമ്പത്തികചൂഷണം മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തി�കതരങ്ങളായ നിർബന്ധങ്ങളും നിബ

ന്ധനകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാർക്ക് സ്വന്ത�മന്നു കരുതാവുന്ന ഓ�രാ

തുണ്ടു ഭൂമിയുണ്ടാകും. പ�ക്ഷ, അവർ പ്രഭുക്കന്മാരു�ട നിലങ്ങളിൽ �പായി പണി

�യടുക്കണം. പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സൗജന്യ �സവനങ്ങൾ നൽക

ണം. ഈഅർത്ഥത്തിലാണ് ഫ്യൂഡലിസം അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമാ�ണന്ന്

�മാറിസ് �ഡാബ് പറയുന്നത്. ഈ നിർവചനമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡലിസമാ

ണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നു �പാന്നത് എന്നുപറയാൻ വയ്യ. പശ്ചിമയൂ�റാപ്പി�ല

അടിയാളന് കുടിൽ �കട്ടിപ്പാർക്കാനും കൃഷി �ചയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു തുണ്ടം ഭൂമി സ്വ

ന്തമാക്കി �വയ്ക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ടാണ് അയാൾ

പ്രഭുവി�ന്റ എ�സ്റ്ററ്റിൽ �പായി സൗജന്യമായും നിർബന്ധമായും പണി�യടുത്തി

രുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ളബാദ്ധ്യതകളല്ല ഇന്ത്യയി�ല കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന

ത്. ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥഫ്യൂഡലിസമാ�ണന്നു വാദിച്ച �കാവ�ലവ്സ്കി

2 Shiv Chandra Jha: Studies in the Development of Indian Capitalism, P. 2.
3 Ram Saran Sarma: Indian Feudalism.
4 A. L. Basham: The Wonder that was India, PP. 93–94.
5 D. D. Kosambi: Introduction to the study of Indian History.
6 Maurice Dobb: Studies in the Development of Capitalism, P. 35.
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എന്നറഷ്യൻപണ്ഡിത�ന്റഅഭിപ്രായ�ത്തഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട്അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥ

ഇന്ത്യയിൽപ്രാമുഖ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി�ല്ലന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇവി�ട

പ്രസ്താവ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഈ പ്രസ്താവന�യയും യാന്ത്രികമായി എടുത്തുകൂടാ.

എ�ന്തന്നാൽ, മധ്യയുഗത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള

അടിയായ്മവ്യവസ്ഥയു�ട ചില പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ല ചില പ്ര�ദശങ്ങ

ളി�ലങ്കിലും നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിനു �തളിവുകളുണ്ട്. എങ്കിലും �പാതുവിൽ

പറഞ്ഞാൽ, പാശ്ചാത്യ യൂ�റാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു�പാ�ലയുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡൽ

വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയി�ല ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി

�ല്ലന്നു കാണാം.

മധ്യകാല�ത്ത ഭാരതീയ സാമൂഹ്യഘടന�യ ഫ്യൂഡലിസം എന്നു വിളിക്ക

�ണാ അ�താ മാർക്സ് വി�ശഷിപ്പിച്ചതു�പാ�ല, “ഏഷ്യാറ്റിക് സമുദായം” എന്നു

വിളിക്ക�ണാ എന്നതല്ല പ്രധാനമായ പ്രശ്നം. ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യഘടനയു�ട

സവി�ശഷതക�ള സമൂർത്തമായി പരി�ശാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് �വണ്ടത്.

പദപ്ര�യാഗങ്ങ�ള�ച്ചാല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ സമൂർത്തമായ പരി�ശാധനയു�ട

സ്ഥാനം ഏ�റ്റടുത്തുകൂടാ.

ശരിക്കു പരി�ശാധിച്ചാൽ, മധ്യകാല�ത്ത യൂ�റാപ്യൻ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി

ലും ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലും �പാതുവായ ചിലഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു

എന്നുകാണാം. രണ്ടുവ്യവസ്ഥകളിലും കൃഷിയായിരുന്നുജനങ്ങളു�ട മുഖ്യമായ ഉപ

ജീവനമാർഗ്ഗം. കാർഷി�കാപകരണങ്ങൾ വള�ര അപരിഷ്കൃതങ്ങളായിരുന്നു. കൃ

ഷിക്കാർക്ക് തങ്ങളു�ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വന്തമായി അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടി

യിരുന്നില്ല. അതി�ലാരുഭാഗം വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട �മലാളരു�ടകയ്യി�ലത്തി

�ച്ചർന്നിരുന്നു. �നരിട്ടു കൃഷി �ചയ്യുന്നവരു�ട അദ്ധ്വാനഫലം തട്ടി�യടുക്കാനുള്ള

സാഹചര്യമായിരുന്നു �മലാളരു�ട അധികാരക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനം.

4 ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റസവി�ശഷതകൾ

എന്നാൽ, അതിപ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാം. യൂ�റാപ്പിൽ ഗ്രാമപ്ര

�ദശങ്ങളും പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളും തമ്മിലുള്ളഅന്തരം വള�ര വലുതായിരുന്നു. ഇന്ത്യ

യിലാക�ട്ട, രാജധാനികളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ കുറവായിരു

ന്നു. മിക്കവാറും സ്വയം പര്യാപ്തങ്ങളായ ഗ്രാമസമുദായങ്ങളായിരുന്നു ഭരണവ്യവ

സ്ഥയു�ട അടിത്തറ. ഗ്രാമസമുദായങ്ങളിൽ കൃഷിയും ൈക�വലകളും കൂട്ടിയിണ

ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റയും കുല�ഗാത്രവ്യവ

സ്ഥയു�ടയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരസ്പരം �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞു�കാണ്ടു നിലനിന്നു. �താ

ഴിലി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ജാതിവ്യവസ്ഥയും വളർന്നുവന്ന

ത് �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞഈ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുളളിലാണ്. ചില പ്ര�ദശങ്ങളിൽ കു

ല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതലായിരുന്നു�വങ്കിൽ മറ്റു ചില പ്ര�ദ

ശങ്ങളിൽ ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രാമുഖ്യം. പഴയതു

പൂർണ്ണമായി മാഞ്ഞു�പാകാ�ത പുതിയതിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നതി�ന്റഈ ചിത്രം

ഇന്ത്യയു�ട ഇന്നുവ�രയുള്ള പാരമ്പര്യത്തിനു �ചർന്നതാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ

ളിൽ സംഭവിച്ചതു�പാ�ല പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ അത്ര

രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഇതുത�ന്നയാകാം.

കൃഷിഭൂമിയു�ട കൂട്ടുടമസ്ഥത, ഔപചാരികാർത്ഥത്തിലാ�ണങ്കിലും, തുടർന്നു

നിലനിന്നു�പാന്നുഎന്നതാണ് മ�റ്റാരു പ്ര�ത്യകത. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ
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വനഭൂമികളും തരിശുഭൂമികളും കൃഷി�യാഗ്യമാക്കി മാ�റ്റണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. കൂ

ട്ടായ കഠിനാദ്ധ്വാനം �കാ�ണ്ട ഇതു സാദ്ധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. അതു�കാണ്ട് ഭൂമി

എല്ലാവരു�ടതും കൂടിയാണ് എന്ന ധാരണ ആദ്യം മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു�പാന്നു.

കൃഷി �ചയ്യാനുള്ളസൗകര്യത്തിനു�വണ്ടി ഭൂമി കുടുംബങ്ങൾ,അ�ല്ലങ്കിൽഅ�നകം

കുടുംബങ്ങളടങ്ങിയ തറവാടുകൾ, വീതി�ച്ചടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരു പൂവൽ

കൃഷിക്കു�വണ്ടി മാത്രമാണ് വിഭജനം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീടത് ജീവിതകാല�ത്ത

ക്കായി. ക്രമത്തിൽ ൈപതൃകാവകാശ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഭൂമി ൈകവശം �വച്ചു കൃഷി

�ചയ്യുകസാധാരണമായിത്തീർന്നു. അ�പ്പാഴും �മച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളും കാടുകളും മറ്റും

�പാതുസ്ഥലങ്ങളായിത്ത�ന്ന നിലനിന്നു.

ഇന്ത്യ അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു രാജ്യമാണ്. വ്യത്യസ്തഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങ

ളായ ഭൂവ്യവസ്ഥകളാണ് നിലനിന്നു�പാന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടുടമസ്ഥത

യ്ക്കായിരുന്നുപ്രാധാന്യം. മറ്റുചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ കർഷക കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കൃ

ഷി �ചയ്യാനുള്ളസ്ഥിരാവകാശം �നടി. �വ�റചിലസ്ഥലങ്ങളിൽസ്ഥിരാവകാശം

ജന്മാവകാശത്തി�ന്റ രൂപംൈക�ക്കാണ്ടു.

5 കൃഷിഭൂമിയു�ട വിതരണം

മൗര്യന്മാരു�ട കാലത്ത് �നരിട്ടു പണി�ചയ്യുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് ഭൂമി താൽക്കാലിക

മായി ഏൽപ്പിച്ചു�കാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണുണ്ടായിരുന്നത്. “കൃഷി�യാഗ്യമായ

ഭൂമി നികുതിദായകർക്കു അവരു�ട ജീവിതകാല�ത്തക്കു മാത്രമായി �കാടുക്കാവു

ന്നതാണ്” എന്നും “കൃഷി നടത്താത്തവരിൽ നിന്ന് ഭൂമി പിടി�ച്ചടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ

ക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്” എന്നും കൗടില്യൻ നിർ�ദ്ദശിച്ചു. ഈ സമ്പ്രദായം മൗര്യ

ന്മാർക്ക് �ശഷവും വള�രക്കാലം തുടർന്നു�പാന്നു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ ഏഴാം നൂ

റ്റാണ്ടി�ലാ രചിക്ക�പ്പട്ട ശുക്രനീതിസാരം ഇങ്ങ�ന അനുശാസിക്കുന്നു: “രാജാവ്

ത�ന്റഅവകാശം നഷ്ട�പ്പട്ടു�പാകത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരംഗുലം ഭൂമി�പാലുംആർ

ക്കും വിട്ടു�കാടുക്കരുത്. എന്നാൽ, കൃഷിക്കാരു�ട ഉപജീവനത്തിനു ഭൂമി നൽകാ

വുന്നതാണ്. പ�ക്ഷ, അങ്ങ�ന നൽകുന്നത് ആ കൃഷിക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നകാല

�ത്തക്ക് മാത്രമാകണം”. ശുക്രനീതി ത�ന്ന ഇങ്ങ�നയും നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു: “രാജാ

വ് ഓ�രാ കർഷകനും ത�ന്റ സ്വന്തം മുദ്രയുള്ള പാട്ടച്ചീട്ടു �കാടുക്കണം. ഗ്രാമത്തി

�ന്റനികുതി നിശ്ചയിച്ചതിനു�ശഷംഅത് ധനികനായ ഒരാളിൽ നിന്നു മുൻകൂറായി

വാങ്ങണം. അ�ല്ലങ്കിൽ മാസം�താറു�മാ ഋതുക്കൾ �താറു�മാഅടച്ചുതീർക്കു�മന്ന

തിനുള്ള ഉറപ്പു വാങ്ങണം; അതുമ�ല്ലങ്കിൽ രാജാവ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതി�ന്റ പതി

നാറി�ലാരു ഭാഗ�മാ പന്ത്രണ്ടി�ലാരു ഭാഗ�മാ എട്ടി�ലാരു ഭാഗ�മാആറി�ലാരു

ഭാഗ�മാ പ്രതിഫലമായി നൽകു�മന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഗ്രാമപന്മാർ എന്നു വിളിക്ക

�പ്പടുന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�ര നിയമിക്കണം”.

രാജാവ് നിയമിച്ചഈഗ്രാമപന്മാർ അഥവാ ഗ്രാമപ്രധാനികൾ, രാജാവി�ന്റ

�പരിലാണ് തങ്ങളു�ട അധികാരം നിലനിർത്തി�പ്പാന്നത്. അവർ ഭൂമി കൃഷി �ച

യ്യുന്നതിനു�വണ്ടി കൃഷിക്കാ�രഏൽപ്പിക്കുകയുംഅവരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തി�ന്റ

ഒരു ഭാഗം വസൂലാക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നു. ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് രാജാ

വിനു �കാടുക്കും. ബാക്കിസ്വന്തംഅറകളിൽ നിറയ്ക്കും. അങ്ങ�നഗ്രാമപന്മാർഫല

7 കൗടില്യ�ന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രം II. i. 47.
8 ശുക്രനീതി IV. 2.
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ത്തിൽ ഭൂപ്രഭുക്കളായിത്തീർന്നു. സാവധാനത്തിലുണ്ടായഈ മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യയി

�ല നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയു�ട ഒരു പ്ര�ത്യകരൂപത്തിനു വഴി�തളിച്ചത്.

രാജാവി�ന്റ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ �മൽജാതികളിൽ �പട്ടവരായിരുന്നു എന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ടു ത�ന്ന അവർക്ക് പലതരം പ്ര�ത്യകാവകാ

ശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചില�പ്പാൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമി പതിച്ചുകിട്ടിയിരുന്നു.

“ഗവർണർമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും മജി��ട്ടുമാർക്കും മറ്റു സർക്കാർ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാർക്കും അവരു�ട സ്വന്തം ഉപ�യാഗത്തിനായി ഭൂമി പതിച്ചു�കാടുത്തു” എന്ന്

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഹർഷ�ന്റ കാലത്ത്, ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ൈചനീസ് സഞ്ചാരി

ഹുയാൻത്സാങ്ങ് �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷി �ചയ്യാൻഅനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ഭൂമി ക്ര

മത്തിൽ അവരു�ട സ്വന്തമായിത്തീർന്നു. അങ്ങ�ന സാവധാനത്തിലാ�ണങ്കിലും

ഗ്രാമസമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഒരുസമ്പന്നവർഗ്ഗം ഉയർന്നുവന്നു.

കപ്പം �കാടുത്തു�കാണ്ട് ചക്രവർത്തിയു�ട �മൽ�ക്കായ്മ�യഅംഗീകരിച്ച ധാ

രാളം പ്രാ�ദശികരാജാക്കന്മാരും സാമന്തന്മാരും നാടുവാഴികളും മൗര്യസാമ്രാജ്യ

ത്തി�ന്റ കാലം മുതൽക്കു ത�ന്ന നിലനിന്നു�പാന്നിരുന്നു. അവർ താന്താങ്ങളു�ട

അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ, ചക്രവർത്തി ഇട�പടു�മന്ന ഭയമില്ലാ�ത, തന്നിഷ്ടം

�പാ�ല ഭരണം നടത്തി�പ്പാന്നു. കൃഷിക്കാർ പണി�യടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്ന

ങ്ങളു�ട ന�ല്ലാരു ഭാഗം അവരു�ട പത്തായങ്ങളി�ലത്തി�ച്ചർന്നു. �പരിന് �പാ

തുവുടമയിലായിരുന്ന ഭൂമി ഫലത്തിൽ അവരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീർന്നു.

ൈസനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് �നതൃത്വം നൽകുക�യാ മറ്റു തരത്തിൽ ചക്രവർ

ത്തി�യ സഹായിക്കുക�യാ �ചയ്ത സാമന്തന്മാരും നാടുവാഴികളും കപ്പങ്ങളിൽ

നിന്ന് ഒഴിവാക്ക�പ്പടുക പതിവായിരുന്നു. ഫലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരവും സാമ്പ

ത്തികാധികാരവും അവരു�ട ൈകകളി�ലാതുങ്ങുകഎന്നായിരുന്നു ഇതിനർത്ഥം.

�മൽ�ക്കായ്മ നാമമാത്രമായിരുന്നു. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥവളർന്നുവന്നതി�ന്റ മ�റ്റാ

രു രൂപമാണിത്.

6 ഭൂദാനവും പൗ�രാഹിത്യവും

മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ കാലത്തുത�ന്ന ബൗദ്ധസന്യാസി മഠങ്ങളു�ട ആവശ്യ

ങ്ങൾക്കു �വണ്ടി ഭൂമി ദാനം �ചയ്യുന്നഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ൈവദികബ്രാ

ഹ്മണരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള�ക്ഷത്രങ്ങളു�ടനടത്തിപ്പിനും ഭൂമി ദാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

അങ്ങ�ന �ക്ഷത്രങ്ങളു�ട നടത്തിപ്പുകാരും പ്രമാണിമാരായിത്തീർന്നു. ചില�പ്പാൾ

ബ്രാഹ്മണർക്കായിത്ത�ന്ന ഭൂമി ദാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നു. അവരു�ട മതപരമായ

�സവനങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലമായും ദാതാക്കളു�ട ആത്മീ�യാൽക്കർഷത്തിനു �വ

ണ്ടിയും രണ്ടാം പ്രവര�സനൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് ആയിരം ബ്രാഹ്മണർക്കായി

ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ദാനം �ചയ്ത കഥ ശർമ്മ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഗ്രാമ

ദാനങ്ങൾക്ക് ചില പ്ര�ത്യക നിബന്ധനകളുണ്ടായിരുന്നു. “അവർ രാജ�ദ്രാഹം

�ചയ്യരുത്; ബ്രഹ്മഹത്യ �ചയ്യരുത്; �മാഷ്ടിക്കരുത്; വ്യഭിചരിക്കരുത്; രാജാവിന്

വിഷം �കാടുക്കരുത്; യുദ്ധം നടത്തരുത്; മറ്റു ഗ്രാമങ്ങൾക്കു �ദ്രാഹം �ചയ്യരുത്”.

ഇ�താ�ക്കയായിരുന്നുവ�ത്ര നിബന്ധനകൾ.

സന്യാസിമഠങ്ങൾക്ക് പാടങ്ങളും �താട്ടങ്ങളും കന്നുകാലികളും ദാനം �ച

യ്യ�പ്പട്ടിരുന്നതായി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ൈചനീസ് തീർത്ഥാ

9 R. S. Sarma: Aspects of Political ideas and Institutions in Ancient India, P. 204.
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ടകൻ ഫാഹിയാൻ �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കന്നുകാലിക�ളാ�ടാപ്പം അവ�യ

�നാക്കി�പ്പാറ്റാനുള്ള ആളുകളും നൽക�പ്പട്ടിരുന്നു. ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിനു�ശഷം

വ്യക്തികൾക്കും മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ളഇത്തരം ദാനങ്ങൾവർദ്ധിക്കുകയാണ്

�ചയ്തത്. ആരംഭകാലത്ത് പ്ര�ത്യകിച്ചും, അവ ഭൂമിയു�ട യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉടമാ

വകാശം ൈകമാറ്റം �ചയ്യലായിരുന്നില്ല. ഭൂമി ൈകവശം �വച്ച് അനുഭവിക്കാനും

നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശവും മാത്രമാണ് നൽക�പ്പട്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും

അത് ൈദവത്തി�ന്റയും മതത്തി�ന്റയും �പരിൽ പുതി�യാരു പു�രാഹിതവർഗ്ഗം

ഉയർന്നുവന്നതിനു കള�മാരുക്കുകയും നാടുവാഴി �മധാവിത്വത്തിന് ഒരടിത്തറ

ഉണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകയും �ചയ്തു.

7 വലിയവനും �ചറിയവനും

ഏറ്റവും മുകളിൽ രാജാവ്; രാജാവി�ന്റ കീഴിൽ സാമന്തന്മാരും നാടുവാഴികളും;

അവർക്കു താ�ഴ പല തരത്തിലുള്ള ഭൂപ്രഭുക്കൾ; ഏറ്റവും താഴ�ത്ത പടിയിൽ

പണി�യടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാർ; എല്ലാവരു�ടയും മതകാര്യങ്ങള�ന്വഷിക്കാൻ സ്വ

ത്തുടമസ്ഥന്മാരായ മത�നതാക്കന്മാർ. �നരിട്ടദ്ധ്വാനിച്ചു കൃഷി �ചയ്യുന്നവരും നാ

ടുവാഴികളും തമ്മിലും നാടുവാഴികളും രാജാവും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് പല

രൂപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഗ്രാമസമുദായങ്ങളിൽ വിളവി�ന്റ ഒരു നിശ്ചിതഭാ

ഗം �നരിട്ടു രാജാവിനു �കാടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. മറ്റു ചില സമുദായങ്ങളിൽ

ഇടത്തട്ടുകാരായനാടുവാഴികളാണ് നികുതി വസൂലാക്കിയിരുന്നത്. ചിലസ്ഥലങ്ങ

ളിൽ കൃഷിക്കാർ നിശ്ചിതവ്യവസ്ഥകളിൽ നിശ്ചിതകാല�ത്തക്ക് നാടുവാഴികളിൽ

നിന്ന് ഭൂമി ഏ�റ്റടുത്തു കൃഷി �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വകാ

ര്യസ്വത്തുള്ള സ്വതന്ത്രരായ കൃഷിക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങ�ന വള�രയധികം

സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി�ല സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയഘടനകളിൽ എ�ന്താ�ക്കത്ത

�ന്ന മാറ്റമുണ്ടായാലും നാടുവാഴികൾക്ക് കൃഷിക്കാരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിളവി�ന്റ

ഒരു ഭാഗം വസൂലാക്കാനുള്ള അവകാശമല്ലാ�ത ഭൂമിയു�ട �മൽ ജന്മാവകാശമു

ണ്ടായിരുന്നില്ലഎന്നതുശ്ര�ദ്ധയമ�ത്ര. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തി�ന്റആരംഭകാലം വ�ര

ഇത്തരം ഗ്രാമസമുദായ വ്യവസ്ഥയാണ് നിലനിന്നു �പാന്നത്.

പ്രാചീ�നന്ത്യയി�ല കുല�ഗാത്രസമുദായത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി വിവി

ധവർഗ്ഗങ്ങളു�ട ഒരു സംയുക്തഘടക�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് മധ്യകാല�ത്ത ഗ്രാമസമു

ദായങ്ങൾ വികസിച്ചത്. മുഖ്യമായി നാലുതരം ജനവിഭാഗങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്:

ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗവ�ണ്മന്റ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ, പു�രാഹിതന്മാർ, ഗ്രാമഭരണകർ

ത്താക്കൾ, നാടുവാഴികൾ മുതലായവരുൾ�പ്പടുന്ന ഉപരിവർഗ്ഗം. ഏറ്റവും നല്ല ഭൂ

മി�യല്ലാം അവരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രരായ കർഷകന്മാരു�ട

കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ രണ്ടാമ�ത്ത വിഭാഗത്തിൽ �പടുന്നു. അവരു�ട നിയന്ത്രണത്തി

ലും ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു. അവരു�ട കീഴിൽ �നരിട്ടു കൃഷി �ചയ്യുന്ന പണിക്കാർ.

ആശാരി, മൂശാരി, കരുവാൻ തുടങ്ങിയ ൈക�വലക്കാരും ൈക�ത്താഴിലുകാരും

നാലാമ�ത്തവിഭാഗത്തിൽ�പടുന്നു. ഒടുവിൽപറഞ്ഞരണ്ടുവിഭാഗക്കാരാണ്ഏറ്റ

വുമധികം ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നത്. സമുദായത്തി�ന്റ �പാതുകാര്യങ്ങൾ �കാ

ണ്ടു നടത്താൻ സഭകൾ അ�ല്ലങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ

ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാരു�ട പ്രതിനിധികൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. �പാതുഭരണ
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ത്തിനും പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിനും വി�ധയമായി ജാതിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

സംഘടനകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

8 ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റആവിർഭാവം

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല ബ്രാഹ്മണമതവും അതി�നതിരായി ഉയർന്നുവന്ന ബൗദ്ധ–

ൈജനമതങ്ങളും മധ്യകാല�ത്തഈ �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഗ്രാമസമുദായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്

പറ്റിയവയായിരുന്നില്ല. പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾക്കുംസാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ

ജീവിത രീതികൾക്കും പറ്റിയ പുതി�യാരു മതവും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുംആവശ്യ

മായിത്തീർന്നു. പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ നിന്നും ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളിൽ

നിന്നും ഭിന്നമായുംഅ�തസമയത്തുത�ന്നഅവയിലടങ്ങിയ പലഘടകങ്ങ�ളയും

ഉൾ�ക്കാണ്ടു �കാണ്ടും ഹിന്ദുമതം ആവിർഭവിച്ചത് ഈഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു വശ

ത്ത് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ബൗദ്ധ-ജൈ-നമതങ്ങൾക്കും സാംഖ്യ–ന്യായ–ൈവ

�ശഷികാദി ദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദ ചിന്തകൾക്കും എതിരായി �പാ

രാടി�ക്കാണ്ടും മറുവശത്ത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ രൂഢമൂല

ങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമായും ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായും

ഇണങ്ങി�ച്ചർന്നു�കാണ്ടുമാണ് ഹിന്ദുമതം ഉയർന്നുവന്നത്.

ചിലർ പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണമത�ത്തയും ഹിന്ദുമത�ത്തയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴ

യ്ക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നാ�ണന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ചരിത്രപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ

രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർ കണക്കി�ലടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്നു നാം

അറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഹിന്ദുമതം �വദങ്ങളു�ട കാല�ത്താ ഉപനിഷത്തുകളു

�ട കാല�ത്താ ഒരിടത്തുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാചീനദാർശനിക കൃതികളി�ലാന്നും

ത�ന്ന ‘ഹിന്ദു’എന്നപദം �പാലുംകാണാൻകഴിയില്ല. സാരാംശത്തിൽഅത് മധ്യ

കാലത്തി�ന്റ ഒരു സന്തതിയാണ്. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു �ശഷമാണ് ‘ഹിന്ദു’ എന്ന

പദം പ്രചാരത്തിൽ വന്നത്. ഇന്ദു (സിന്ധു) നദീതടത്തിൽ പാർത്തിരുന്നവർ ഹി

ന്ദുക്കൾ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. അറബികളു�ട ആക്രമണ�ത്തത്തുടർന്ന്

ഇസ്ലാം മതാനുയായികൾ ഇന്ത്യയി�ലത്തിയ�പ്പാഴാണ് ഈ പദത്തിന് പ്ര�ത്യ

കമായ ഒരർത്ഥം ലഭിച്ചത്. പുറ�മ നിന്നു വന്ന മുസ്ലീങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളും

ഇന്ത്യയിൽ അവർ കീഴടക്കിയ പ്ര�ദശങ്ങളി�ല ജനങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഊന്നാൻ �വണ്ടി ‘ഹിന്ദു’ എന്ന പദം കൂടുതൽ കൂടുതൽ

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി

ഹിന്ദുമതത്തി�ല ആശയസംഹിതയും ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളു�മല്ലാം മധ്യ

കാല�ത്ത ഗ്രാമസമുദായവ്യവസ്ഥയു�ട ഐക്യം നിലനിർത്താനും നാടുവാഴിത്ത

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള ഉറപ്പിക്കാനും സഹായിക്കു

ന്നവയായിരുന്നു. പ്രാചീനകാല�ത്ത ബ്രാഹ്മണമതം വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട മത

മാ�ണങ്കിൽ മധ്യകാല�ത്ത ഹിന്ദുമതം നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയു�ട മതമാ�ണന്നു

പറയാം. എങ്കിലും, ഹിന്ദുമതം ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ

ഒന്നാ�ണന്നു പറയാൻ വയ്യ. എ�ന്തന്നാൽ, പ്രാചീനങ്ങളായ ശ്രുതികളും സ്മൃതി

കളും ത�ന്നയായിരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ; പ�ക്ഷ,

പഴയ പ്രമാണങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും മധ്യകാലത്തിനു �യാജിച്ച പുതിയ

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽക�പ്പട്ടു. മതപരങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾക്കും ചടങ്ങുകൾക്കും

ആ�ഘാഷങ്ങൾക്കും പുതി�യാരുസാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം ൈകവന്നു.
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�നര�ത്ത സൂചിപ്പിച്ചതു�പാ�ല മധ്യകാലത്ത് സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട സാമ്രാജ്യ

ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിലുള്ള ജനവിഭാഗ

ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ ചാതുർവർണ്യത്തി�ല വർഗ്ഗവ്യത്യാസ

ങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ�പട്ടു�കാണ്ട് പഴയ കുല�ഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ ത�ന്ന ജീ

വിച്ചു�പാന്നിരുന്നു. അവർക്ക് തങ്ങളു�ടതായ കുല�ഗാത്രചിഹ്നങ്ങളും ആചാരവി

�ശഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ബലികർമ്മങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വൃക്ഷങ്ങ�ളയും

മൃഗങ്ങ�ളയും ഭൂതങ്ങ�ളയും �പ്രതങ്ങ�ളയും സർപ്പങ്ങ�ളയും മറ്റും ആരാധിച്ചി

രുന്നു. തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ൈദവങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടി �കാഴി�വട്ട്,

ആടു�വട്ട്, �വളിച്ച�പ്പടൽ, മന്ത്രവാദം മുതലായവ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രാചീനകുല

�ഗാത്രസമുദായങ്ങളു�ട ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളു�മല്ലാം ഹിന്ദുമതം

ഉൾ�ക്കാണ്ടു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല പ്രധാനഘടകങ്ങ�ള

യും ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളി�ല അഹിംസ തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങ�ളയും സ്വീകരിച്ചു.

ഇങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങ�ളയും അനുഷ്ഠാനങ്ങ�ളയും വിശ്വാസങ്ങ

�ളയും സമന്വയിക്കാനും ഒ�രാറ്റ സാമൂഹ്യലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടി അവ�യ പ്ര�യാജ

ന�പ്പടുത്താനുമാണ് മധ്യകാല�ത്ത ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാർ ശ്രമിച്ചത്. ആര്യ

ന്മാരു�ട ആഗമനത്തിനു മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാകൃത�ഗാത്രസമുദായങ്ങളു�ട

സർവാത്മവാദത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യങ്ങ�ളയും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല ബ്രാഹ്മണമത

സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും ബിംബാരാധനയുൾ�പ്പ�ടയുള്ള ബൗദ്ധമതാചാരങ്ങ�ളയും

എല്ലാം സമർത്ഥമായി കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ട് നാനാമുഖവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു

മതഘടനഅവർ �കട്ടിയുയർത്തി.

ഉപനിഷത്തുകളു�ട കാല�ത്ത ചിന്തകന്മാർ �വദങ്ങളി�ല ബഹുൈദവവി

ശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരു വിരാട് പുരുഷ�ന

യും ബ്രഹ്മം എന്ന അൈദ്വതമായ ഒരു പരമതത്വ�ത്തയും രൂപ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടു

വരാൻ ശ്രമിച്ചത് നാം കാണുകയുണ്ടായ�ല്ലാ. എന്നാൽ, മധ്യകാലത്ത് ഏക

ൈദവവിശ്വാസ�ത്താ�ടാപ്പം ത�ന്ന ബഹുൈദവവിശ്വാസത്തിനും പുതി�യാരു

പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. ൈദവങ്ങളിൽ മൂന്നു�പർ — ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ —

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു മൗലി

കഭാവം ൈക�ക്കാണ്ടു. �വ�റയും എണ്ണമറ്റ �ദവന്മാരും �ദവികളും രംഗപ്ര�വശം

�ചയ്തു. ഗ്രാമസമുദായത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുല�ദവതകൾക്കും പര�ദ

വതകൾക്കും പ്ര�ത്യക പ്രാധാന്യമാണ് ലഭിച്ചത്. ഓ�രാ പ്ര�ദശത്തിനും ഓ�രാ

സമുദായത്തിനും ഓ�രാ ജാതിക്കും അതി�ന്റതായ ൈദവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും

കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരു�ട ൈദവങ്ങൾ താണ

ജാതിക്കാരു�ട ൈദവങ്ങ�ളക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടത് എന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഈ എണ്ണമറ്റ ൈദവങ്ങൾ പ്രാ�ദശികമായി ഒറ്റ�പ്പട്ടു നിൽ

ക്കാനുള്ള വാസന�യ �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഗ്രാമസമുദായത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നത്തിലുള്ള നാടുവാഴിത്തപരമായ �ദശവിഭജനങ്ങ�ളയും ജാതിവ്യവസ്ഥ�യയും

ഉറപ്പിക്കാൻസഹായിക്കുകയും �ചയ്തു.

അഖി�ലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുവാ�നാ

രാജ്യത്തി�ന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നഹിന്ദുമതാനുയായികളായ ജനലക്ഷ

ങ്ങളു�ടൈദനംദിന ജീവിത�ത്തയും മതാചാരച്ചടങ്ങുക�ളയും നിയന്ത്രിക്കുവാ�നാ

�കന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സംഘടന�യാ അധികാരശക്തി�യാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മധ്യ

കാലയൂ�റാപ്പി�ല ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിതമായ പള്ളി
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യു�ട �നതൃത്വം വിളംബരം �ചയ്യുന്ന �കന്ദ്രനിയമമനുസരിച്ച് ജനങ്ങളു�ട ൈദനം

ദിന ജീവിതവും വിശ്വാസങ്ങളും നിയന്ത്രിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റസ്ഥിതി

അതായിരുന്നില്ല. ഭൂതകാലത്തിൽ �വരൂന്നി�ക്കാണ്ടുനിലനിന്നു�പാന്നപാരമ്പര്യ

ങ്ങളുംആചാരങ്ങളുംകീഴ്വഴക്കങ്ങളുംഅനുസരിച്ചാണ്ൈദനംദിനജീവിതംനിയന്ത്രി

ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. അവയു�ട �മൽ�നാട്ടത്തിന് പ്രാ�ദശികസമിതികളും ജാതികളു

�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയായിരു

ന്നുഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ കാതൽ.

9 ജാതിവ്യവസ്ഥ

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയി�ല വർഗ്ഗവിഭജനം താരത�മ്യന ഋജുവും ലളിതവുമായിരുന്നു.

അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത്അ�ങ്ങയറ്റംസങ്കീർണ്ണവുംഅവാന്തരവിഭാഗങ്ങ�ളാടു കൂടിയ

തുമായജാതിവ്യവസ്ഥനിലവിൽവന്നു. പഴയ�ഗാത്രങ്ങളു�ടയുംവർണ്ണങ്ങളു�ടയും

�താഴിലി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപുതിയ ജാതികളു�ടയും ഒരു വിചിത്രസങ്കരമാ

യിരുന്നുഅത്.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ ജാതികളുണ്ടായിരുന്നില്ല; വർണ്ണങ്ങ�ള ഉണ്ടായിരുന്നു

ള്ളൂ. മധ്യകാല�ത്ത നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിലാക�ട്ട, പഴയ നാലു വർണ്ണങ്ങളിൽ

ബ്രാഹ്മണർ മാത്ര�മ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്ര�ത്യകജാതി എന്ന നിലയ്ക്ക് നില

നിൽക്കുകയുണ്ടായുള്ളു. മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പ്ര�ത്യകവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന നില

യിലുള്ള സാമ്പത്തികപ്രാധാന്യം വള�ര�യ�റ നഷ്ട�പ്പട്ടു. അതിനുപകരം ഗ്രാമ

സമുദായത്തി�ല പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒട്ടനവധി ജാതി

കളും ഉപജാതികളും ജാതികൾക്കുള്ളി�ല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത് ബ്രാഹ്മണരാണ്. എന്നാൽ

അവർക്കിടയിൽത�ന്നയും ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ടായി. ആദ്യംഅവർപു�രാഹിതന്മാർ,

സാധാരണ ബ്രാഹ്മണർ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് പല ഉപജാ

തികളായി മാറി. ഓ�രാ ഉപജാതിക്കും സ്വന്തമായ ആചാരങ്ങളും ക്രിയാനുഷ്ഠാ

നങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല അതിനു

പുറത്തും പരന്നുപിടിച്ചു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങ

�ളാ�ടാപ്പം ഭരണകൂടമില്ലാത്ത നിരവധി �ഗാത്രസമുദായങ്ങളും നിലനിന്നു�പാ

ന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നു മുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഈ �ഗാത്രസമുദായങ്ങൾ

മധ്യകാലത്തും വ്യത്യസ്ത ജാതിക�ളന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങളു�ട പ്ര�ത്യകമായഅസ്തിത്വം

നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രവൃത്തി വിഭജനമായിരുന്നുഏ�റക്കു�റഈനിലനിൽ

പ്പി�ന്റഅടിസ്ഥാനം. ചില �ഗാത്രങ്ങൾ മുഖ്യമായും കൃഷിപ്പണിയിലാ�ണർ�പ്പട്ടത്.

ചില �ഗാത്രങ്ങൾ പഴയ �വട്ടയിൽ ത�ന്നശ്രദ്ധിച്ചു. ചിലർ കന്നുകാലിക�ള �പാ

റ്റിവളർത്തി. മറ്റു ചിലർ മീൻപിടിത്തക്കാരായിരുന്നു. �താലുറയ്ക്കിടുന്നവർ, കുട്ടയും

പായയും �നയ്യുന്നവർഎന്നിങ്ങ�ന വിവിധൈക�ത്താഴിലുകളി�ലർ�പ്പട്ട �ഗാത്ര

ങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓ�രാ �ഗാത്രവും സ്വന്തം �താഴിലിൽ പ്ര�ത്യകൈനപുണ്യം

സമ്പാദിച്ചു. സ്വന്തമായ ആരാധനാസമ്പ്രദായവും ആഭ്യന്തരസംഘടനയും ജാതി

ബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തി.
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10 ഐക്യവും ൈവവിധ്യവും

വാസ്തവത്തിൽ മധ്യകാല�ത്ത ജാതിവ്യവസ്ഥ പ്രാകൃതമായ സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാന വി

ഭജനത്തി�ന്റ ഒരു കല്ലിച്ച രൂപമായിരുന്നു. പുതിയ പരതഃസ്ഥിതികളിൽ വ്യക്തി

കൾക്ക് തങ്ങളു�ട കുല�ത്താഴിൽ മാറ്റുവാ�നാ ഭൂതകാലത്തി�ല ആചാരങ്ങളി

ലൂ�ടയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളിലൂ�ടയും ഉളവായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ നീക്കുവാ�നാ

കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അ�തസമയത്ത് രാജ്യത്തി�ന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത

ങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും നിലനിന്നു�പാന്നു. വിവിധജനവിഭാഗങ്ങളു�ട

വികാസനിലവാരങ്ങളും ജീവിതരീതികളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. ഈൈവവിധ്യ

ങ്ങ�ളയും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും സങ്കീർണ്ണതക�ളയും അംഗീകരിച്ചു �കാണ്ടല്ലാ�ത

എത്ര ശക്തനായ ചക്രവർത്തിക്കും ഒരു വിപുലമായ സാമ്രാജ്യം �കട്ടിപ്പടുക്കുക

സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. വിട്ടുവീഴ്ചകൾ �ചയ്യാൻ ചക്രവർത്തിമാരും രാജാക്കന്മാരും

തയ്യാറായിരുന്നുതാനും. എ�ന്തന്നാൽ, അവർക്കു തങ്ങളു�ട രാജ്യത്തി�ന്റ �പാ

തുവിലുള്ളഐക്യമായിരുന്നു പ്രധാനം. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് വ്യത്യസ്തജാതി

കളും ഉപജാതികളും പുലർത്തി�പ്പാന്ന വിഭിന്നാചാരങ്ങളു�ട കാര്യത്തിൽ രാജാവ്

ൈകകടത്തരുത് എന്ന് ശുക്രനീതി അനുശാസിച്ചത്: “രാജ്യത്തിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ

ജാതികളിലും വംശങ്ങളിലും, പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നആചാരങ്ങ�ള�യല്ലാം അ�ത

പടി നിലനിർത്തണം; മറിച്ചായാൽ ജനങ്ങൾ ഇളകിവശാവും”. ശുക്രനീതി ചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുന്നആചാരവി�ശഷങ്ങളിൽ ചിലത് വള�ര കൗതുകകരങ്ങളാണ്:

“�തക്കൻ �ദശങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ അമ്മാമ�ന്റ പുത്രിമാ�ര വിവാഹം �ചയ്യുന്നു.

മധ്യ�ദശത്ത് ൈക�വലക്കാരും കലാകാരന്മാരും പശു മാംസം കഴിയ്ക്കുന്നവരാണ്;

എല്ലാവരും മാംസ�ഭാജികളാണ്; സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരല്ലാത്ത പുരുഷ

ന്മാരുമായി സം�യാഗത്തി�ലർ�പ്പടുന്നവരാണ്. ഖാസാ �ദശത്തി�ല ആളുകൾ

സ്വയം സ�ഹാദരന്മാരു�ട വിധവക�ള വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഈ ജനതകൾ

തങ്ങളു�ട നടപടികളു�ട �പരിൽ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനു വി�ധയരാവുക�യാ ശി

ക്ഷാർഹരായിത്തീരുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല”.

11 കർമ്മവും പുനർജന്മവും

കാലാന്തരത്തിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർക്കശമായിത്തീർന്നു. ബ്രാ

ഹ്മണ�ന്റ മകൻ എന്തു �ചയ്താലും ബ്രാഹ്മണൻ, കരുവാ�ന്റ മകൻ എല്ലാക്കാല

ത്തും കരുവാൻ, പറയ�ന്റ മകൻ പറയൻ — ഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി. ഓ�രാ ജാ

തിക്കും സ്വന്തമായ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജാതിയിൽ �പട്ടവർക്ക്

മറ്റു ജാതികളിൽ �പട്ടവരുമായി വിവാഹബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടാ�നാ ഒന്നിച്ചിരുന്നു

ഭക്ഷണം കഴിക്കാ�നാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുല�ത്താഴിൽ, സ്വന്തം ജാ

തിയിൽ വിവാഹം, മിശ്ര�ഭാജനനി�രാധം മുതലായവ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാ

യിരുന്നു. ഓ�രാ ജാതിയും ഒറ്റ�പ്പട്ട ഓ�രാ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വിഭാഗമായിരു

ന്നു. അ�തസമയത്തുത�ന്ന എല്ലാ ജാതികളും സമൂഹത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടക

ങ്ങളുമായിരുന്നു. ഓ�രാ ജാതിക്കും ഉപജാതിക്കും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകംആചാരവി

ധികൾ നിശ്ചയിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. അവയു�ട ലംഘനം ശിക്ഷാർഹമായിരുന്നു. ജാ

തിഭ്രഷ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ. മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തി�ന്റ

10 ശുക്രനീതി IV. 5.
11 ശുക്രനീതി IV. 5.
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അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓ�രാ ജാതിയും സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നി

ശ്ചിതമായപങ്കുവഹിച്ചു. താണജാതികളിൽ �പട്ടവരു�ടഅദ്ധ്വാനഫലം ഉയർന്ന

ജാതികളിൽ �പട്ടവർക്ക് ചൂഷണം �ചയ്യാൻ പറ്റിയ വിധത്തിലായിരുന്നുപ്രവൃത്തി

വിഭജനം. പ്രാചീനവർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ, അതി�ന്റ പ്രാരംഭദശയി�ലങ്കിലും,

അയിത്തത്തിനും �താട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മധ്യകാലത്താക�ട്ട,

അവജാതിവ്യവസ്ഥയു�ടഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നു. ജനങ്ങ�ളചൂഷണം

�ചയ്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ച പ്രമാണിമാർ മാന്യന്മാരായിട്ടാണ് കരുത�പ്പട്ടത്. കഠിന

മായ കായികാദ്ധ്വാനം �കാണ്ട് സ്വന്തം ഉപജീവനം കഴിക്കുകയും �മൽജാതിക്കാ

�ര തീറ്റി�പ്പാറ്റുകയും �ചയ്ത താണജാതിക്കാർ ഹീനന്മാരും അയിത്തക്കാരുമായും

കണക്കാക്ക�പ്പട്ടു.

ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കയാ�ണങ്കിലും ഒരു കാര്യം നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ. മധ്യകാ

ലത്തി�ല പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തി�ന്റ രൂപമായ ജാതിവ്യവസ്ഥ, അതി�ന്റ പ്രാരംഭ

ദശയിൽ, ചരിത്രപരമായി പ്ര�യാജനകരമായ ഒരു ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടാ

യി. പ�ക്ഷ, സമുദായത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ പു�രാഗതിക്കു വി

ഘാതമായിത്തീർന്നതിനു �ശഷവും അതി�നത്ത�ന്ന മുറു�ക പിടിച്ചു�കാണ്ടു നില

നിൽക്കാനാണ് ഹിന്ദുമതം പരിശ്രമിച്ചത്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു മതപരമായ ഒരു പരി

പാവനതകൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. പൗരാണികമായകർമ്മനിയമവും പുനർജന്മസിദ്ധാന്ത

വുംപുതിയജാതിവ്യവസ്ഥയുമായികൂട്ടിയിണക്ക�പ്പട്ടു. പുനർജന്മസിദ്ധാന്തംകർമ്മ

നിയമത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളി�ലാന്നാണ്. ജാത്യാചാരങ്ങ�ളഅടിസ്ഥാ

ന�പ്പടുത്തിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ നല്ല�താ ചീത്ത�യാ എന്നു തീരുമാനിക്ക�പ്പടുന്ന

ത്. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ�കാണ്ടു മാത്ര�മആത്മാവി�ന ജനനത്തി�ന്റയും പുനർജന്മ

ത്തി�ന്റയും വലയിൽ നിന്ന് �മാചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അനന്തമായ ജനന–

പുനർജനനശൃംഖലനിമിത്തമുണ്ടാകുന്നപ്രാപഞ്ചികദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നുള്ള�മാചന

ത്തിനാണ് �മാക്ഷ�മന്നു പറയുന്നത്. �മാക്ഷമാണ് നിത്യാനന്ദം.

കർമ്മസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് മനുഷ്യ�ന്റ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഇഹജന്മത്തി�ലാ പൂർ

വജന്മത്തി�ലാ �ചയ്ത കർമ്മങ്ങളു�ട അനിവാര്യഫലങ്ങളാണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയി

�ല അസമത്വങ്ങ�ള അവ സാധൂകരിക്കുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, ഓ�രാ വ്യക്തിയും

ത�ന്റ പുനർജന്മത്തിൽ �ചയ്ത കർമ്മങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് ഉയർന്ന ജാതിയി

�ലാ താണജാതിയി�ലാ ജനിക്കുന്നത്. സമുദായത്തി�ല മർദ്ദനങ്ങ�ളയും അനീ

തിക�ളയും ക്രൂരതക�ളയും എതിർത്തു �പാരാടുക�യാ അവ�യപ്പറ്റി പരാതി�പ്പ

ടുക�യാ �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടു പ്ര�യാജനമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, എല്ലാം കർമ്മഫ

ലങ്ങളാണ്. അനശ്വരമായ ആത്മാവ് നശ്വരമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നു �വർ�പട്ടു

�പാകു�മ്പാൾഅതി�ന്റ കൂ�ടത്ത�ന്നസൽക്കർമ്മങ്ങളു�ടയും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളു�ടയും

ഫലങ്ങളും �ചല്ലുന്നു. ആത്മാവി�നക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാകൃതങ്ങളായ �പ്രതവിശ്വാസസ

ങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക്ഹിന്ദുമതംപുതിയഊന്നലുംപുതിയഅർത്ഥവുംനൽകി. കർമ്മസി

ദ്ധാന്തം മനുഷ്യ�ന്റ മുഴുവൻ ജീവിതവ്യാപാരങ്ങ�ളയും സ്പർശിച്ചു. ഓ�രാരുത്തനും

ത�ന്റ ജാതിക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾനിർവഹിച്ചു�കാള്ളണം. ജാതിവ്യവസ്ഥ

യു�ട എല്ലാ നടപടിച്ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചു �കാള്ളണം. �താട്ടുകൂടായ്മ�യ�യാ

തീണ്ടിക്കൂടായ്മ�യ�യാ അവഗണിക്കുന്നവ�ന ഉടൻത�ന്ന ശിക്ഷിക്കണം. �വണ്ടി

വന്നാൽജാതിഭ്രഷ്ടനാക്കണം. ഭ്രഷ്ട് ശിക്ഷ മരണ�ത്തക്കാൾ ഭയാവഹമായിരുന്നു.

മധ്യകാല�ത്ത ഹിന്ദുമതപ്രമാണങ്ങൾ പഴയ ബ്രാഹ്മണമതത്തി�ലയും ബു

ദ്ധമതത്തി�ലയും പല സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി.
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ആദ്യകാലബ്രാഹ്മണർ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകപതിവായിരുന്നു. പശുമാംസം �പാലും

ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ,

മധ്യകാല�ത്തബ്രാഹ്മണർ, ഇന്ത്യയി�ല മിക്കസ്ഥലങ്ങളിലും, ബൗദ്ധൈജനസി

ദ്ധാന്തങ്ങളു�ടസ്വാധീനം കാരണംസസ്യഭുക്കുകളായി മാറി. വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ

യു�ട ആരംഭകാലത്ത് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതത്തി

�ല വിഗ്രഹാരാധനബൗദ്ധന്മാരിൽ നിന്നുസ്വീകരിച്ചതാണ്. വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥ

യു�ട കാലത്ത് നിലവിലില്ലാതിരുന്ന �ക്ഷത്രങ്ങൾ ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളുമായുള്ള

മത്സരത്തിലൂ�ടയാണ് വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നത്. ഹിന്ദു മ�താത്സവങ്ങൾ, ആർഭാ

ടത്തി�ന്റ കാര്യത്തിൽ, ബുദ്ധമത�ഘാഷയാത്രക�ളയും ഉത്സവങ്ങ�ളയും കവച്ചു

�വച്ചു. അ�ശാക�ന്റ കാലം മുതൽക്കു ത�ന്ന ബൗദ്ധന്മാർക്കിടയിൽ പുണ്യസ്ഥ

ലങ്ങളി�ലക്കുള്ള തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ അതും

അനുകരിച്ചു. ഇന്ത്യയി�ല മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഹിന്ദു �ക്ഷത്രങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.

ഈ ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകളും പൂജകളും ഉത്സവങ്ങളും നൃത്തങ്ങ

ളുംസംഗീതക�ച്ചരികളുംസംഘടിക്ക�പ്പട്ടു. ഭക്തജനങ്ങൾഅവയിൽധാരാളമായി

പ�ങ്കടുക്കുകയും വഴിപാടുകൾ നൽകുകയും �ചയ്തു. ബ്രാഹ്മണപു�രാഹിതന്മാരു�ട

�മൽ�നാട്ടത്തിലുള്ള ആ �ക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പലരും ഭൂമി ദാനം �ചയ്തു. അങ്ങ�ന

പു�രാഹിതന്മാരു�ട അന്തസ്സും സാമ്പത്തിക�ശഷിയും വർദ്ധിച്ചു. അവരാണ് സമു

ദായത്തി�ല ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങളു�ട പ്ര�ത്യകാവകാശങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സഹാ

യിച്ചത്. ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ സനാതനധർമ്മമാക്കി വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് അവർ

സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങ�ളാട് ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഇഹ�ലാകത്തി

�ല മർദ്ദനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളുംക്ഷമ�യാ�ട സഹിക്കാനും ഉപ�ദശിച്ചു.

12 ശാസ്ത്രീയ–സാംസ്കാരിക പു�രാഗതി

ഈസാഹചര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാമസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ നൂറ്റാണ്ടുക�ളാളം നിശ്ചലമാ

ക്കിനിലനിർത്തിയത്. ഉപരിതലത്തിലുണ്ടായരാഷ്ട്രീയ�ക്കാളിളക്കങ്ങളും രാജാക്ക

ന്മാരു�ടയും ചക്രവർത്തിമാരു�ടയും ഭാഗ�ധയങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അടിത്തറ

�യ വള�ര�യാന്നും ബാധിച്ചില്ല. ജാതികളു�ടയും ഉപജാതികളു�ടയും സങ്കീർണ്ണ

മായ വ്യവസ്ഥയാ�താരു മാറ്റവും കൂടാ�ത വള�രക്കാലം നിലനിന്നു.

ആദ്യകാലത്ത് ഈ സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ പു�രാഗമനപരമായ

ഒരു പങ്കു വഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുകൂടി ഇവി�ട എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്. ഉൽ

പ്പാദനശക്തിക�ള ഗണ്യമായി വികസിപ്പിക്കാനും സാഹിത്യം, കല, സംസ്കാരം,

തത്വശാസ്ത്രം മുതലായവ�യ വളർത്താനും അതു സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. സുന്ദര

ങ്ങളായചിത്രങ്ങ�ളാടും �കാത്തുപണിക�ളാടും കൂടിയഅജന്ത,എ�ല്ലാറ മുതലായ

�കന്ദ്രങ്ങളും കല്ലു�കാണ്ടു നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട മ�നാഹരങ്ങളായ �ക്ഷത്രങ്ങളുംഅക്കാ

ല�ത്ത ൈക�വലക്കാരു�ട കരവിരുതിനും കൽപ്പനാൈവഭവത്തിനും സാക്ഷ്യം

വഹിക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും �ജ്യാതിശാസ്ത്രത്തിലുമുണ്ടായ ദൂരവ്യാപകങ്ങ

ളായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ പ്ര�ത്യകം എടുത്തുപറയത്തക്കവയാണ്. അഞ്ചാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആര്യഭടൻ, വരാഹമിഹിരൻ എന്നിവരും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മഗുപ്തനും ശാസ്ത്രത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ മഹത്തരങ്ങ

ളാണ്. ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് അക്കാലത്ത് ത�ന്ന

ഭാരതീയശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു �ശഷം
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ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽഒരുമാന്ദ്യം �നരിട്ടു. എങ്കിലുംശ്ര�ദ്ധയ

ങ്ങളായ ചില �നട്ടങ്ങൾഅതിനു �ശഷവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാസ്കരാചാര്യ�ന്റ സംഭാവന ഉദാഹരണമാണ്. “യൂ�റാപ്യൻ ഗണി

തശാസ്ത്രത്തി�ന്റ അസ്തിവാരം” എന്ന് �ഹാഗ്�ബൻ വി�ശഷിപ്പിച്ച ചില ഉൽക്കൃഷ്ട

കൃതികൾആ മഹാരഥ�ന്റസംഭാവനകളാണ്.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ�ക്ക ത�ന്ന സംസ്കൃതസാഹിത്യം അഭൂതപൂർവമായ

സർഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉ�ത്തജനം നൽകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംസ്കൃ

തത്തി�ല ആദ്യ�ത്ത മഹാകാവ്യം ബുദ്ധചരിതമാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. ബുദ്ധ�ന്റ

ജീവിത�ത്തയും സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും വിവരിക്കുന്ന ഈ കൃതി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന അശ്വ�ഘാഷ�ന്റതാണ്. അശ്വ�ഘാഷനു �ശഷം ഭാസ�ന�പ്പാലും

ശൂദ്രക�ന�പ്പാ�ലയുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ ഒട്ടനവധി കവികളും നാടകകൃത്തു

ക്കളുമുണ്ടായി. മഹാകവി കാളിദാസൻ നാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തി�ലാ

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തി�ലാ ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു കരുത�പ്പ

ടുന്നു. നാടകങ്ങൾക്കും മഹാകാവ്യങ്ങൾക്കും വലി�യാരു മു�ന്നറ്റമുണ്ടായത് ഈ

കാലത്താണ്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ല രണ്ടു പ്രശസ്തകവികളാണ് ശ്രീഹർഷനും ഭവ

ഭൂതിയും. ബാണ�ന്റ കാദംബരി എന്ന ഗദ്യകാവ്യം പുറത്തുവന്നതും ഏഴാം നൂറ്റാ

ണ്ടിലാണ്. പ�ക്ഷ, ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു�ശഷം സാഹിത്യപരവും കലാപരവുമായ

രംഗങ്ങളിലും അ�ധാഗതിയാണ് സംഭവിച്ചത്.

എന്നാൽ, മധ്യയുഗത്തി�ന്റഅവസാനകാലംഅ�ധാഗതിയു�ട കാലമാ�ണ

ന്നു �മാത്തത്തിൽ പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, നാടുവാഴി

ത്തത്തി�ന്റഅടിത്തറയായ ഗ്രാമസമുദായഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവി

ച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥ�യ്ക്കന്ന�പാ�ല

ത�ന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇളക്കം തട്ടി; ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും മതവ്യത്യാസ

ങ്ങൾക്കു�മതിരായ പലതരം ചിന്താഗതികളും പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു. സം

സ്കൃതസാഹിത്യത്തിനു തളർച്ച ബാധിച്ചഈഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് പ്രാ�ദശിക

ഭാഷകൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉ�ത്തജനം ലഭിച്ചത്. തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ രംഗത്തിലും

വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.

തത്വശാസ്ത്രരംഗത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റി അടുത്തഅദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതി

പാദിക്കാം.

12 Hogben: Mathematics for the Millions, P. 286.
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ബൗദ്ധദർശനത്തി�ല ഉൾപ്പിരിവുകൾ

ബുദ്ധ�ന്റ ജീവിതകാലത്ത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങ

�ളാന്നും ത�ന്ന രചിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും

സംഭാഷണങ്ങളിലും ഉപ�ദശങ്ങളിലുമടങ്ങിയ തത്വങ്ങ�ളആധികാരികമായിഅം

ഗീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഭിക്ഷുക്കളും മറ്റു ശിഷ്യഗണങ്ങളും ജീവിതം നയിച്ചു�പാന്നു. സം

ശയങ്ങ�ളാ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായാൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത �നരിട്ടു സമീ

പിച്ച് ശരി�യ�തന്നു മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം മരിച്ച�പ്പാൾ

ഈസ്ഥിതി മാറി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്ന ആശയങ്ങൾക്കും ഉപ

�ദശങ്ങൾക്കും ഒരു ചിട്ടയും ക്രമീകരണവുമുണ്ടാ�ക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.

ഇതിനായി രാജഗൃഹത്തിൽ �വച്ച് ബുദ്ധ�ന്റ മുഖ്യശിഷ്യന്മാരി�ലാരാളായ മഹാ

കശ്ശപ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ അഞ്ഞൂ�റാളം ഭിക്ഷുക്കൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് ചില �പാ

തുനിയമങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ തർക്കങ്ങളും

അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും വീണ്ടും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. ബുദ്ധമതം വിവിധ ജനവി

ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അതി�വഗം പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു

അത്. ബുദ്ധമതാനുയായിക�ളന്ന് അവകാശ�പ്പടുന്നവരിൽ ത�ന്ന പലരും ബൗ

ദ്ധധർമ്മത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനമായ സാന്മാർഗികനിയമങ്ങ�ള ലംഘിക്കുന്നവരാ

�ണന്നആ�ക്ഷപം �പാന്തിവന്നു. വജ്ജിയി�ല �വശാലി�യന്നസ്ഥലത്തു�വച്ച്

ഭിക്ഷുക്കളു�ട മ�റ്റാരു സ�മ്മളനം കൂടി. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങ�ള കൂടുതൽ

ആകർഷിക്കണ�മങ്കിൽ കർക്കശങ്ങളായ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾക്ക് അയവു

വരു�ത്തണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് ഒരുവിഭാഗവും നിയമങ്ങൾകൂടുതൽകർക്കശമായി

പാലിക്കുകയാണ് �വണ്ട�തന്ന് മ�റ്റാരു വിഭാഗവും വാദിച്ചു. ആദ്യ�ത്ത വിഭാഗ

ത്തിൽ �പട്ടവർ മഹാസാംഘികന്മാർ എന്ന�പരിലും രണ്ടാമ�ത്ത വിഭാഗക്കാർ

�തരവാദികൾ അ�ല്ലങ്കിൽസ്ഥവിരവാദികൾ എന്ന �പരിലും വിളിക്ക�പ്പടാൻ തു

ടങ്ങി. �വശാലി സ�മ്മളന�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾഎത്ര�ത്താളം വിശ്വസ

നീയമാ�ണന്നകാര്യത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽഅഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്.

എങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾക്കിടയിലും മറ്റു ബുദ്ധമതാ

നുയായികൾക്കിടയിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മൂർഛിച്ചു�കാണ്ടു ത�ന്ന വന്നു.

ഒടുവിൽ, ബുദ്ധമത�ത്ത ഭരണകൂടത്തി�ന്റ മതമായി അംഗീകരിച്ച അ�ശാകചക്ര

വർത്തി ത�ന്ന മുൻക�യ്യടുത്ത് �യാജിപ്പിനുള്ള പുതി�യാരു പരിശ്രമം നടത്തി.

അ�ദ്ദഹം പാടലീപുത്രത്തിൽ �വച്ച് പുതി�യാരു സ�മ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. ബു
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ദ്ധമതാനുയായികൾക്കിടയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു �യാജിപ്പുണ്ടാക്കുകയും

അങ്ങ�നബുദ്ധമതത്തി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടിത�ന്റസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റഐക്യം

നിലനിർത്തുകയും �ചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ഉ�ദ്ദശ്യം.

തലമുറ തലമുറയായി വാക്കാൽ പ്രചരിച്ചു�പാന്ന ബുദ്ധമതതത്വങ്ങ�ള വിനയപിട

കം, സുത്തപിടകം, അഭിധർമ്മപിടകം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു പിടകങ്ങളിലായി (മൂന്നു

കുട്ടകളിൽഅ�ല്ലങ്കിൽസംഗ്രഹങ്ങളിൽ) �ക്രാഡീകരിച്ചു ചിട്ട�പ്പടുത്താനുള്ളഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ നിർ�ദ്ദശം സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടു. ഭിക്ഷുക്കളും മറ്റു ബുദ്ധമതാനുയായികളും

തങ്ങളു�ട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠി�ക്കണ്ട നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ചിട്ട

ക�ളപ്പറ്റിയുമാണ് വിനയപിടകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സുത്തപിടകത്തിൽ

ബുദ്ധ�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലുമടങ്ങിയ ദാർശനിക തത്വങ്ങൾ

ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് ദീഘനികായം, മഝിമനികായം, സംയുത്തനി

കായം, അംഗുത്തരനികായം, ഖുദ്ദകനികായം എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്.

ഇവയിലടങ്ങിയ തത്വങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങളുമാണ് അഭിധമ്മപിടകം.

1 മഹായാനവും ഹീനയാനവും

എന്നാൽ, ഇതു�കാണ്ടു തർക്കങ്ങളവസാനിച്ചില്ല. ബുദ്ധൻ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടുമൂന്നുനൂറ്റാ

ണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ട ത്രിപിടകങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ശരിക്കുള്ളഉപ�ദശങ്ങളുംപ്രഭാഷണങ്ങളുംത�ന്നയാ�ണാസംഗ്രഹിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

ത്? തലമുറ തലമുറയായി വാക്കാൽ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവയ്ക്ക് അപഭ്രംശ

ങ്ങൾ വല്ലതും വന്നു�പായിട്ടു�ണ്ടാ? അവയു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശരിയാ�ണാ? ബു

ദ്ധൻഉ�ദ്ദശിച്ചഅർത്ഥംത�ന്നയാ�ണാഅവയ്ക്ക് നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്? ഇത്തരംപ്ര

ശ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യല്ലാം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. ബു�ദ്ധാപ�ദശങ്ങ�ള പല

രും പലതരത്തിൽവ്യാഖ്യാനിക്കാൻതുടങ്ങി. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളു�ടഫലമാ

യി ബുദ്ധമതാനുയായികൾക്കിടയിൽ മഹാനായം, ഹീനയാനം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു

സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉട�ലടുത്തു. അവയിൽ ത�ന്ന പി�ന്നയും അ�നകം ഉൾപ്പിരിവു

കളുണ്ടായി. ബുദ്ധൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴക്കും പതി�നട്ടു

തരത്തിലുള്ള മതശാഖകൾ നിലവിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് കീത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു. ഓ�രാ വിഭാഗക്കാരും തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബുദ്ധ�ന്റ ശരിയായ അനുയായി

കൾ എന്നു വാദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവ�ര�യല്ലാം എതിർക്കുകയും �ചയ്തു. ഈ വ്യത്യ

സ്തവിഭാഗങ്ങളിൽൈവഭാഷികം, സൗത്രാന്തികം �യാഗാചാരം, മാധ്യമികം എന്നി

വയാണ് കൂടുതൽപ്രാമുഖ്യം �നടിയത്. ൈവഭാഷികവുംസൗത്രാന്തികവുംഹീനയാ

നത്തിൽ �പട്ടവയും �യാഗാചാരം, മാധ്യമികം എന്നിവ മഹായാനത്തിൽ �പട്ടവ

യുമായിട്ടാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്.

ഹീനയാനം �ചറുതും നീചവുമാ�ണന്നും തങ്ങളു�ടതാണ് വലിയ സംഘ�മ

ന്നുംബുദ്ധമതാനുയായികളിൽഭൂരിപക്ഷവുംതങ്ങളു�ടകൂ�ടയാ�ണന്നും മറ്റും മഹാ

യാനക്കാർ അവകാശ�പ്പടുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര അവർ

�ചറി�യാരുന്യൂനപക്ഷംമാത്രമായിരുന്നു. ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിൽ �പാലുംപകുതിയില

ധികംബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ മഹായാനത്തി�നതിരായിരുന്നു�വന്നും ശരിക്കുള്ളമഹാ

യാനക്കാർ അഞ്ചിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു എന്നും അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർ

ശിച്ച ൈചനക്കാരനായ ഹുയാത്സാങ് എന്ന ബൗദ്ധഭിക്ഷു �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പിളർപ്പി�നത്തുടർന്ന് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുക�ളാളം കാലം ഹീനയാനക്കാർക്കായി

രുന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരം. ഫാഹിയാൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച കാലത്ത് ഹീനയാന
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ക്കാരു�ട സംഘങ്ങൾ മാത്ര�മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വസ്തുനിഷ്ഠമായും നിഷ്പക്ഷമായും

പരി�ശാധിച്ചാൽ ഹീനയാനത്തി�ല ഉൾപ്പിരിവുകളായ ൈവഭാഷികത്തിനും സൗ

ത്രാന്തികത്തിനുമാണ് ആദ്യകാല ബൗദ്ധചിന്തകളുമായി കൂടുതൽ സാദൃശ്യമുള്ളത്

എന്നുകാണാം.

2 സർവാസ്തിവാദം

ൈവഭാഷികവുംസൗത്രാന്തികവും തമ്മിലുള്ളസാദൃശ്യം കാരണം രണ്ടി�നയുംസർ

വാസ്തിവാദം എന്ന �പരിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കി�ക്കാണ്ടാണ് �വദാന്തികൾ വി

ശകലനം �ചയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും ഉണ്മയുണ്ട് എന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് സർവാ

സ്തിവാദികൾ. ബാഹ്യവുംആഭ്യന്തരവുമായഎല്ലാപ്രതിഭാസങ്ങളുംയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

ളാണ് എന്നു വാദിക്കുന്നതു�കാണ്ട് അവർ യാഥാർത്ഥ്യവാദികൾ എന്ന �പരിലും

അറിയ�പ്പടാറുണ്ട്.

ധർമ്മമാണ് സർവാസ്തിവാദത്തി�ന്റ ദാർശനികമായ അടിത്തറ. ൈവഭാഷി

കന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാരും ധർമ്മം എന്ന പദമുപ�യാഗിക്കുന്നത് ഭൗതികവും

മാനസികവുമായഎല്ലാപ്രതിഭാസങ്ങളു�ടയുംഅടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾഎന്നസാ

�ങ്കതികാർത്ഥത്തിലാണ്. അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഈ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളു�ട

സംഘാതങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ സം�യാഗങ്ങൾ ആണ് പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ

പ്രതിഭാസങ്ങളും. മനുഷ്യൻ ത�ന്ന ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ധർമ്മങ്ങളു�ട

ഒരു സംഘാതമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളു�ടയും അടിയിലുള്ള പര

മമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ധർമ്മം. ബാഹ്യജഗത്ത് ഭൂതങ്ങളു�ടയും ഭൗതികങ്ങളു

�ടയും രൂപത്തിലും ആന്തരികജഗത്ത് ചിത്തത്തി�ന്റയും ൈചത്തികങ്ങളു�ടയും

രൂപത്തിലുമാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നിവയാണ്

ഭൂതങ്ങൾ. ഭൗതികങ്ങളിൽ രൂപാദിഗുണങ്ങളും ചക്ഷുസ്സ് തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും

ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഭൂതങ്ങളു�ട നാലുതരം പരമാണുക്കൾക്ക് പരുപരുപ്പ്, മയം, ചൂട്, ചല

നം എന്നീ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഈ പരമാണുക്കൾ കൂടി�ച്ചർന്നിട്ടാണ് സ്ഥൂലങ്ങളും

ദൃഷ്ടി�ഗാചരങ്ങളുമായ ഭൂമിയും മറ്റുമായി ഘനീഭവിക്കുന്നത്. അവയ്ക്ക് �ചതനയിൽ

നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഇതു�പാ�ലത�ന്ന രൂപം, വിജ്ഞാനം, �വ

ദന, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം എന്നീ പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളു�ട സം�യാഗത്തിൽ നിന്നാണ്

ആന്തരികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. ചിത്തം ജ്ഞാന�ത്തയും ൈചത്തം

സുഖാദിക�ളയും കുറിക്കുന്നു. ജ്ഞാതാവും �ജ്ഞയവും രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ

ണ്.

എന്നാൽ, ൈവഭാഷികന്മാ�രയും സൗത്രാന്തികന്മാ�രയും സംബന്ധി�ച്ചട

�ത്താളം ‘ഉളവാകുന്നു’, ‘നിലനിൽക്കുന്നു’എന്നിങ്ങ�നയുള്ളവാക്കുകൾക്ക് വലിയ

അർത്ഥ�മാന്നുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, നിത്യങ്ങളും മാറ്റമില്ലാത്തവയുമായി ധർമ്മ

ങ്ങൾ മാത്ര�മയുള്ളൂ. അവയു�ട സംഘാതങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങ

ളുമാക�ട്ട, അനിത്യങ്ങളുംക്ഷണികങ്ങളുമാണ്. എല്ലാ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളും ഇട

വിടാ�ത ചലിച്ചു�കാണ്ടും മാറി�ക്കാണ്ടുമിരിക്കുന്ന പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗമാ

ണ്. സദാ മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഅഞ്ചുസ്കന്ധങ്ങളു�ടസംഘാതമാണ്ആത്മാവ്.

ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളും മനുഷ്യശരീരവും �ചതനയും എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്.

1 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം II. ii. 18, 27.
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ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായും തുടർച്ചയായും നിലനിൽക്കുന്ന യാ�താന്നു

മില്ല. ഭാവവും അഭാവവുമില്ല. അസ്തിത്വവും നാശവുമില്ല. ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുക

അ�ല്ലങ്കിൽ മാറിമറിഞ്ഞു �കാണ്ടിരിക്കുക എന്നസ്ഥിതിവി�ശഷം മാത്ര�മയുള്ളൂ.

സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, ജര, നാശം എന്നിവ നാലു ക്ഷണങ്ങ�ള മാത്രമാണ് പ്രതിനി

ധീകരിക്കുന്നത്. സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ

പ്രതിഭാസങ്ങളും മാനസികങ്ങളായ ഭാവങ്ങളും എല്ലാം ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്; എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതു�കാണ്ട് സർവാസ്തിവാദം

ക്ഷണഭംഗവാദം എന്ന �പരിലും അറിയ�പ്പടുന്നു.

ക്ഷണഭംഗവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം ബുദ്ധൻ ഉന്നയിച്ച പ്രതീത്യസമുത്പാദ

�മന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് കാരണരൂപമായ ക്ഷണികവ

സ്തുവി�ന്റ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് കാര്യരൂപമായക്ഷണികവസ്തുആവിർഭവിക്കുന്ന

ത്. ഒന്നി�ന്റ നാശത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മ�റ്റാന്ന് മൂന്നാമ�താന്നി�ന്റ കാരണമാ

യിത്തീരുന്നു. കാരണവും കാര്യവും രണ്ടും ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഈഅർത്ഥത്തിൽ

ഭൂതവും ഭൗതികവും ചിത്തവുംൈചത്തവുംജ്ഞാതാവും �ജ്ഞയവുംഎല്ലാംക്ഷണി

കങ്ങളായ കാര്യകാരണഭാവങ്ങളു�ട ശൃംഖലകൾ മാത്രമാണ്.

3 സ്ഥിരതസങ്കൽപ്പം മാത്രം

എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാ�ണങ്കിൽ നമ്മു�ട അനുഭവത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന വസ്തു

ക്കൾ നിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? വസ്തുക്കൾ ശാശ്വതങ്ങള�ല്ലന്നു സമ്മ

തിച്ചാൽ ത�ന്നഅവക്ഷണികങ്ങളാ�ണന്നുപറയാൻ പറ്റു�മാ? കുറച്ചു കാല�ത്ത

�ക്കങ്കിലും അവസ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

ഇതിന് ൈവഭാഷികന്മാർ പറയുന്ന മറുപടിയിതാണ്: സദൃശങ്ങളായ ഒട്ടന

വധി പരമാണുക്കൾ �താട്ടടുത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടു�മ്പാഴാണ് അവ വസ്തുക്കളു�ട രൂപ

ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി അ�ന

കമ�നകം പരമാണുക്കൾമാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ചലനത്തി�ന്റ �വഗവും

തീവ്രതയുമാണ്സ്ഥിരതയു�ട പ്രതീതിയുളവാക്കുന്നത്. ഒരു പുഷ്പത്തി�ന്റ �നർക്ക്

അ�മ്പയ്യു�മ്പാളുണ്ടാകുന്നഅനുഭവം ഉദാഹരണമാ�യടുക്കാം. അമ്പ് പുഷ്പത്തി�ന്റ

എട്ട് ഇതളുക�ളയും ഒ�രസമയത്ത് തുളച്ചു കടക്കുന്നുഎന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന

ത്. എന്നാൽ, വാസ്തവം അതല്ല. ഒന്നിനു �ശഷം മ�റ്റാന്നായി എട്ടു ഇതളുക�ള

യും �വ�റ �വ�റ തുളച്ചുകടക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അതു�പാ�ലത�ന്ന, ഒരു ചൂട്ടു

കത്തിച്ച് അതി�വഗം വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിയാൽ അതു വൃത്താകാരത്തിൽ നിലനിൽക്കു

ന്നതീയാ�ണന്നു �താന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ, വൃത്താകാരത്തിലുള്ള തീയില്ല. സദൃ

ശങ്ങളായതീക്കണങ്ങൾഅതി�വഗംചുറ്റിത്തിരിയുന്നതുകാണു�മ്പാൾനമുക്കുണ്ടാ

കുന്ന �താന്നൽ മാത്രമാണത്. കത്തിച്ചു�വച്ച വിളക്കു കണ്ടാലും ഇ�ത പ്രതീതിയു

ണ്ടാകും. ക്ഷണികങ്ങളായ അ�നകം തീനാളങ്ങൾ തുട�രത്തുട�ര, ഒന്നിനു�ശഷം

മ�റ്റാന്നായി, വന്നും�പായും �കാണ്ടിരിക്കുന്നതുകാണു�മ്പാൾ വിളക്ക്സ്ഥിരമായി

കത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുനമുക്ക് �താന്നുന്നു. ഓ�രാ ക്ഷണത്തിലും തീനാളം

മാറുകയുംഅപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുന്നഒരുനാളത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാന്നുപ്രത്യ

ക്ഷ�പ്പടുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്. പഴയ തീനാളങ്ങളു�ടയും പുതിയ തീനാളങ്ങളു�ട

യും സാദൃശ്യം കാരണം ഒ�രാറ്റ തീനാളം തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുകയാ�ണന്ന്

�താന്നി�പ്പാകുന്നു. തുടർച്ചയായുംസ്ഥിരമായും നിലനിൽക്കുന്നതീനാളം പ്ര�യാഗി

കജീവിതത്തി�ല ഒരുസങ്കൽപ്പം മാത്രമാണ്. അതു�പാ�ല ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കുഅ�നക
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മ�നകം ജലകണങ്ങൾ ഇടവിടാ�ത ഒഴുകി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ടാൽ ഒരു പുഴ

നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നു �താന്നും. വാസ്തവത്തിൽ പുഴയില്ല, ക്ഷണികങ്ങളായ ജല

കണങ്ങ�ളയുള്ളൂ; ധാര മുറിയാത്ത ജലകണങ്ങളു�ട പ്രവാഹം മാത്രം.

അ�പ്പാൾ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്ക�ളയും രണ്ടു തര

ത്തിൽവീക്ഷിക്കാം: �കവലമായയാഥാർത്ഥ്യ�മന്നനിലയ്ക്ക്, അ�ല്ലങ്കിൽപാരമാർ

ത്ഥികസത്യ�മന്നനിലയ്ക്ക്, വീക്ഷിക്കു�മ്പാൾ മാനസികമായസങ്കൽപ്പങ്ങളു�ട�യാ

വികൽപ്പങ്ങളു�ട�യാ ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിലൂ�ട �നരിട്ടു വീ

ക്ഷിക്ക�പ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണത്. �ന�രമറിച്ച്, പ്രാ�യാഗിക ജീവിതത്തി�ന്റ

ൈദനംദിനാനുഭവങ്ങളിലൂ�ട വീക്ഷിക്കു�മ്പാൾ അവയ്ക്ക് പ്രാതിഭാസിക രൂപങ്ങ

ളിൽ യഥാർത്ഥമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ൈവഭാഷികന്മാർ ഇതിന് സാംവൃതികസ

ത്യം എന്നുപറയുന്നു. സാംവൃതികസത്യം കൽപ്പനാകൽപ്പിതമാണ്, അതായത്

സങ്കൽപ്പങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടതാണ്.

4 ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാരും

ൈവഭാഷികന്മാ�ര�പ്പാ�ല ത�ന്ന സൗത്രാന്തികന്മാരും ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവു

മായ കാര്യകാരണഭാവങ്ങളു�ട യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത അംഗീകരിക്കുന്നു; എല്ലാറ്റിനും

ഉണ്മയു�ണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അവർ തമ്മിൽ മുഖ്യമായ ചില വ്യത്യാ

സങ്ങളുമുണ്ട്. ൈവഭാഷികന്മാർ അഭിധർമ്മത്തി�ന്റ ടീക അ�ല്ലങ്കിൽ വിഭാഷ

ആധികാരികമാ�ണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് അവർ ൈവഭാഷിക

ന്മാർ എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നത്. വസുബന്ധു, ദിന്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി

മുതലായവർ ൈവഭാഷികദർശനത്തി�ന്റ വിവിധ വശങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ച

പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ചുഴിഞ്ഞു പരി�ശാധിച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ ത�ന്ന പല വ്യ

ത്യാസങ്ങളും കാണാം. സൗത്രാന്തികന്മാർ ടീക�യക്കാളധികം സൂത്രങ്ങൾക്കാണ്

പ്രാധാന്യവും ആധികാരികതയും കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടാണ�ത്ര അവർ

സൗത്രാന്തികന്മാർ എന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്നത്. കുമാരലബ്ധൻ, ധർമത്രാതാവ്, �ഘാ

ഷൻ, വസുമിത്രൻ മുതലായവരാണ് അവരിൽ പ്രധാനികൾ.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം

വഴി �നടാൻ കഴിയു�മന്നാണ് ൈവഭാഷികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാജ്ഞാ

നങ്ങൾക്കും വസ്തു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യ

ങ്ങൾ, ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങൾഎന്നിങ്ങ�ന നാലു കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി

ന്, നീലനിറത്തിലുള്ള ഒരു താമരപ്പൂവി�നക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനം എങ്ങ�നയുണ്ടാകു

ന്നുഎന്നുപരി�ശാധിക്കാം. നീലനിറമാണ് അ�തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നാലുതരം

ഉപാധികൾ — സാ�ങ്കതികഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യയങ്ങൾ — ആവശ്യമാ

ണ്. നീലനിറത്തിന് ആലംബന പ്രത്യയ�മന്നും കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന് അധി

പതിപ്രത്യയ�മന്നും �വളിച്ചത്തിന് സഹകാരിപ്രത്യയ�മന്നും സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു

വസ്തു�വക്കുറിച്ചു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നധാരണയ്ക്ക് സമാന്തരപൂർവപ്രത്യയ�മന്നും പറയു

ന്നു.ജ്ഞാനസമ്പാദനപ്രക്രിയയിൽഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായകമായപ്രാധാന്യ

മാണ് ൈവഭാഷികന്മാർ നൽകുന്നത്. വസ്തുവും �ചതനയും മാത്ര�മയുള്ളു�വങ്കിൽ

ജ്ഞാനമുണ്ടാവില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി �ചത

നയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പി�ല്ലന്ന് വസുബന്ധു ത�ന്റ അഭിധമ്മ�കാശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ

2 മാധവാചാര്യർ: സർവദർശനസംഗ്രഹം II. 55–56.
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വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. �ചതന “ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രകടമാവുകയില്ല. എല്ലായി�പ്പാ

ഴും അത് വിഷയം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ വഴിക്കാണ് സമർത്ഥിക്ക�പ്പടുന്നത്”.

എന്നാൽ, �ചതനയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയവും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതു�കാണ്ടു

മാത്രം ജ്ഞാനമുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. �ഷർബാത്സ്കി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു

�പാ�ല, “രൂപത്തി�ന്റ ഒരുക്ഷണവും ചക്ഷുസ്സി�ന്റ ഒരുക്ഷണവും ചിത്തത്തി�ന്റ

ഒരു ക്ഷണവും ഒന്നിച്ച് ഒ�രസമയത്ത് സമ്പർക്കത്തി�ലർ�പ്പടു�മ്പാൾ മാത്രമാ

ണ് രൂപസ്പർശമുണ്ടാകുന്നത്”. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ൈവഭാഷികന്മാരു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ ബാഹ്യവസ്തു, ചക്ഷുസ്സ്, ചിത്തം എന്നീ മൂന്നും ഒ�രസമയത്തു

പ്രകടമാകുന്ന മൂന്നുക്ഷണങ്ങളാണ്.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആശയങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകുന്ന

�തന്ന വാദ�ത്താട് സൗത്രാന്തികന്മാരും �യാജിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രത്യക്ഷപ്രമാ

ണം വഴിയായി ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം �നടുക സാദ്ധ്യമ�ല്ല

ന്നാണ് അവരു�ട അഭിപ്രായം. എ�ന്തന്നാൽ, ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം ക്ഷണികമാ

ണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂ�ട ചിത്തവുമായി സമ്പർക്കം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു �ചറിയ കാല

യള�വങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. അ�പ്പാ�ഴക്കും ക്ഷണികമായ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം

അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതു�കാണ്ട് അതി�ന്റ സ്വഭാവം അ�ല്ല

ങ്കിൽ സ്വലക്ഷണം അനുമാനിക്കാ�ന കഴിയൂ. ൈവഭാഷികന്മാ�ര സംബന്ധിച്ചിട

�ത്താളം കാലം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഭൂതവർത്തമാന ഭാവികാലങ്ങളു�ട തുടർ

ച്ചയിൽഅവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സൗത്രാന്തികന്മാരാക�ട്ട, വർത്തമാനകാലത്തിൽ

മാത്ര�മ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ എല്ലാം ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളാണ്.

ഓ�രാന്നുംക്ഷണ�നരം മാത്രം നിലനിന്നു�കാണ്ട്അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതു�കാ

ണ്ട് യാ�താന്നി�ന്റയും ഭൂതകാല�ത്തപ്പറ്റി�യാ ഭാവികാല�ത്തപ്പറ്റി�യാ �നരിട്ടു

മനസ്സിലാക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഭൂതഭാവിക�ളപ്പറ്റി അനുമാനിക്കാ�ന കഴിയൂ. ഇതി

�ന്റയർത്ഥം ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ലന്നല്ല; അവ പ്രത്യക്ഷങ്ങളല്ല,

അനു�മയങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന�ത്ര.ജ്ഞാനാകാരവും വിഷയാകാരവും തമ്മിൽ

സാരൂപ്യമുണ്ട്. ഈ സാരൂപ്യത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ബാഹ്യവസ്തുക്കളു�ട സ്വ

ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മാധവാചാര്യരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ

വാദിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: “ബാഹ്യവസ്തുവും ജ്ഞാനവും സമകാലികങ്ങള�ല്ല

ന്നുംഅതു�കാണ്ട് ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റഅസ്തിത്വം അസ്വീകാര്യമാ�ണന്നും

വല്ലവരുംആ�ക്ഷപം പുറ�പ്പടുവിക്കുകയാ�ണങ്കിൽഞങ്ങളു�ട (സൗത്രാന്തകന്മാ

രു�ട) മറുപടിയിതാണ്: ഇ�താരാ�ക്ഷപമാ�ണന്നു കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. എന്തു

�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ജ്ഞാതാവ് ബാഹ്യവസ്തുവി�ന്റ സ്വരൂപ�ത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി

യായി ചിത്തത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ട രൂപത്തിൽ നിന്ന്

ബാഹ്യവസ്തുവി�ന്റ സ്വഭാവം അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും”.

5 ൈദവമില്ല

ജ്ഞാനത്തി�ന്റ പ്രമാണങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചും മറ്റും എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന അഭി

പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാരും വസ്തുനി

ഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈശ്വര�ന�യാ അനിത്യമായ ഒരു

3 Stcherbatsky: Central Conception of Nirvana.
4 മാധവാചാര്യർ: സർവദർശനസംഗ്രഹം
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ആത്മാവി�ന�യാ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പരമാണുക്കളു�ട സം�യാഗവും

സ്കന്ധങ്ങളു�ടസംഘാതവുംജ്ഞാനപ്രക്രിയയു�മല്ലാംൈദവത്തി�ന്റ�യാബാഹ്യ

വും സ്വതന്ത്രവുമായ മ�റ്റ�തങ്കിലും സ�ചതനശക്തിയു�ട�യാ സഹായം കൂടാ�ത

സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന സംഭവിക്കുന്നവയാ�ണന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

ഈപ്രശ്നം ചർച്ച �ചയ്തു�കാണ്ട്അഭിധമ്മ�കാശ�മന്നൈവഭാഷികഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

ഭാഷ്യകാരനായ യ�ശാമിത്രൻ ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“പ്രാണികൾ ഏ�തങ്കിലും ഈശ്വരനാ�ലാ പുരുഷ (ആത്മാവി)നാ�ലാ പ്രധാന

ത്താ�ലാ (മൂലപ്രകൃതിയാ�ലാ) സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയല്ല. ഈശ്വരനാണ് സൃഷ്ടിയു�ട

മൂലകാരണ�മങ്കിൽ—ആഈശ്വരൻമഹാ�ദവനായാലുംശരി, വാസു�ദവനായാ

ലും ശരി, പുരുഷനായാലും ശരി, മൂലപ്രകൃതിയായാലും ശരി — അങ്ങ�ന�യാരു

മൂലകാരണമു�ണ്ടന്നതു�കാണ്ട് ത�ന്ന �ലാകം അതി�ന്റ സമ്പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ

ഒ�രസമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുമായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, കാര്യം കൂടാ

�ത കാരണം മാത്രമു�ണ്ടന്നുസമ്മതിക്കാൻവയ്യ. എന്നാൽ, പ്രാണികൾ ഒ�രസമ

യത്തല്ല, ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായിട്ടാണ്, ജനിക്കുന്നത് എന്നുനമ്മൾകാണുന്നു.

ചില പ്രാണികൾ ഗർഭങ്ങളിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്നു; മറ്റുചിലത് പൂ�മാട്ടുകളിൽ നിന്നു

ജനിക്കുന്നു. അതിനാൽ കാരണങ്ങൾഅ�നകങ്ങളാ�ണന്നുംഎല്ലാറ്റി�ന്റയും കാ

രണമായ ഒരീശ്വരനി�ല്ലന്നും ഉള്ള നിഗമനം നമ്മൾ സ്വീകരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

�ലാകത്തി�ന്റ പരിണാമത്തിന് ഒരു ആരംഭമി�ല്ലന്നാണ് ശാക്യ�ന്റ പുത്രന്മാർ

വിശ്വസിക്കുന്നത്”.

�പാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാരും ഏ�റക്കു�റ

ഭൗതികവാദികളായിരുന്നുഎന്നുപറയാം. ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാദത്തി�ന്റ ചിലഅം

ശങ്ങളും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല,

പ്രാചീനഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞാനത്തി�ലന്ന�പാ�ല പ്രാചീന ബൗദ്ധദർശനത്തിലും

സഹജമായൈവരുദ്ധ്യാത്മചിന്തകൾഅന്തർലയിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഇതിൽ നിന്നു ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാരും തികഞ്ഞ

ഭൗതികവാദികളായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയായിരിക്കു�മന്നു

�താന്നുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അവരു�ട തത്വചിന്തകളിൽ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ

ചില അംശങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം. ഈശ്വര�ന അവർ നി�ഷധി

ച്ചു എന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഈശ്വര�ന്റ സ്ഥാനത്ത് കർമ്മനിയമ�ത്ത�യാ

�ബാധിസത്വ�ത്ത�യാപ്രതിഷ്ഠിക്കാൻഅവർക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലൗകികദുഃ

ഖങ്ങൾക്ക് ഒരറുതി വരുത്തുകയായിരുന്നുഅവരു�ട ലക്ഷ്യം. പ�ക്ഷ,ഈ ലക്ഷ്യം

പ്രാപിക്കാൻ അവർ പിന്തുടർന്ന മാർഗ്ഗം ദുഃഖങ്ങളു�ട യഥാർത്ഥകാരണങ്ങൾ

കണ്ടുപിടിച്ച് അവ�യ നീക്കം �ചയ്യലായിരുന്നില്ല, എല്ലാ തൃഷ്ണക�ളയും വികാര

ങ്ങ�ളയും അടിച്ചമർത്തി�ക്കാണ്ടുള്ള നിർവാണമായിരുന്നു. കാലം �ചല്ലു�ന്താ

റും ഇത്തരം ആത്മീയവാദഘടകങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യവും പ്രചാരവും ലഭിച്ചത്.

ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ �വലി�യറ്റം പ്രാചീനബൗദ്ധദർശനത്തിലടങ്ങിയ ഭൗതിക

വാദത്തി�ന്റയും യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തി�ന്റയും മു�ന്നറ്റ�ത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തി. പ്രാ

പഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളും പരമയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി

കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ �പാലും ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന

ത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാറ്റി�ന്റയും അടിസ്ഥാനം നിത്യവും

5 Quoted by Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I, P. 261.
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മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ നിർവാണം മാത്രമാ�ണന്നും മറ്റുള്ള�തല്ലാം അയഥാർത്ഥങ്ങ

ളാ�ണന്നും കരുത�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. മഹായാനത്തി�ന്റ ശാഖകളായ �യാഗാചാര

ത്തിലും മാധ്യമികത്തിലുമാണ് ആത്മീയവാദം �കാടികുത്തിവാണത്.

6 വിജ്ഞാനവാദം

ലങ്കാവതാരസൂത്രമാണ് മഹായാനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥമായി കരുത�പ്പടു

ന്നത്. �യാഗാചാരവും മാധ്യമികവും രണ്ടു വ്യത്യസ്തശാഖകളായി ഉരുത്തിരിയുന്ന

തിനു മുമ്പു രചിക്ക�പ്പട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണി�തന്ന് വിന്റർനിറ്റ്സ് അഭിപ്രായ�പ്പടു

ന്നു. ചിത്തം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നും ബാഹ്യ�ലാകം യഥാർത്ഥത്തിൽ

നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ലന്നും പഞ്ചസ്കന്ധങ്ങളും പഞ്ചധാതുക്കളും പ�ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും

പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും ആത്മാവും ൈദവവും എല്ലാം മനസ്സി�ന്റ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ

മാത്രമാണ് എന്നും മറ്റുമാണ്ഈഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം

ആശയങ്ങ�ള �കട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ദാർശനിക വ്യവസ്ഥയാക്കി വികസിപ്പിക്കാനാണ്

�യാഗാചാരന്മാർ അ�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനവാദികൾ ശ്രമിച്ചത്. വിജ്ഞാനമല്ലാ�ത

മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലന്നു വാദിച്ചതു�കാണ്ടാണ് അവർ വിജ്ഞാനവാദികൾ എന്ന �പരി

ലറിയ�പ്പട്ടത് എന്നും ധ്യാനത്തിനു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയതു �കാണ്ടാണ്

�യാഗാചാര്യന്മാർ എന്നു വിളിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നു.

ൈമ�ത്രയനാഥൻ, വസുബന്ധു, അസങ്ങ്ഗൻ എന്നിവരാണ് �യാഗാചാരദർശന

ത്തി�ന്റ ആദ്യകാല�ത്ത മുഖ്യവക്താക്കൾ. ദിന്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി, കമലശീ

ലൻതുടങ്ങിയപിൽക്കാലബൗദ്ധപണ്ഡിതന്മാരു�ടകൃതികളിലും �യാഗാചാരത്തി

�ന്റസ്വാധീനം കാണാം.

�യാഗാചാരന്മാർ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങ�ളയും നി�ഷധിക്കുന്നു. ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ഒന്നുകിൽ പരമാണുക്കളു�ട

രൂപത്തിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ പരമാണുക്കളു�ട സമൂഹങ്ങളായ �മശ, പുസ്തകം മുത

ലായ വസ്തുക്കളു�ട രൂപത്തിൽ, മാത്ര�മ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. �മശ, പുസ്ത

കം മുതലായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവയിലടങ്ങിയ പരമാണുക്കളു�ട സ്വഭാവം

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പരമാണുക്ക�ളപ്പറ്റി �നരിട്ടറിയാൻ കഴിയാത്തതു

�കാണ്ട് അവയു�ട സമൂഹങ്ങളാണ് �മശയും പുസ്തകവും മറ്റും എന്നുപറയുന്നതും

ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തി�ന്റ സവി�ശഷത�കാണ്ടാണ് �മശ, പുസ്ത

കം മുതലായവ�യ തരംതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പ�ക്ഷ,ജ്ഞാതാവ് വസ്തു�വ

�നരിട്ടുകണ്ടറിയുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. എ�ന്തന്നാൽ, ജ്ഞാതാവിനും �ജ്ഞയത്തി

നുമിടയിൽ ഒരു മാധ്യമ�മന്ന നിലയ്ക്ക്ജ്ഞാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട

സമ്പർക്കത്തിലൂ�ടയുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാന�മന്ന മാധ്യമമി�ല്ലങ്കിൽ ബാഹ്യയാഥാർ

ത്ഥ്യവുമില്ല. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബാഹ്യവസ്തുവി�ന്റ രൂപവും സ്വഭാ

വവും മറ്റും ആന്തരികമായ ആശയത്തിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ, ആണ്

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. വസ്തുക്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. ജ്ഞാതാവി�ന്റ

�ബാധത്തിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ, മാത്ര�മ അവ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ.

�യാഗാചാരന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ വിജ്ഞാനം ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ

�ത്ത ആശ്രയിച്ചല്ല. ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം വിജ്ഞാന�ത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് നി

ല�കാള്ളുന്നത്. ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആശയത്തി�ന്റ സൃഷ്ടികളാണ്, വി

6 Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. II. PP. 332–33.
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ജ്ഞാനത്തി�ന്റ സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ്. എന്നു�വച്ചാൽ, അവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല.

സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാനും ത�ന്നത്താൻ അറിയാനും കഴിവുള്ള വിജ്ഞാ

നം നിശ്ചലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. അതു കർ�മ്മാന്മുഖമാണ്. നിരന്തരമായി

ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി വന്നും�പായും �കാണ്ടിരിക്കുന്ന �ബാധാവസ്ഥയു�ട

ഇടമുറിയാത്ത ഒരു ധാരയാണത്. ഈ �ബാധധാരയു�ട ക്ഷണികങ്ങളായ പ്ര

വർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി വിജ്ഞാന�മന്നു പറയുന്നു. ജ്ഞാതാവ് അ�ല്ലങ്കിൽ

കർത്താവ് ആ ക്ഷണികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഒരു സം�ശ്ലഷണം മാത്ര

മാണ്. ആ സം�ശ്ലഷണമാണ് ആത്മാവ് അ�ല്ലങ്കിൽ ‘ഞാൻ’ എന്ന രൂപത്തിൽ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. �യാഗാചാരന്മാർ അതിന് ആലയവിജ്ഞാനം എന്നുപറയു

ന്നു. നമ്മു�ട ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വാസനകളും പൂർവകാലസ്മരണകളും പ്രതീതിക

ളു�മല്ലാം നിത്യൈചതന്യമായ ആലയവിജ്ഞാനത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു.

അവയാണ്എണ്ണമറ്റബാഹ്യരൂപങ്ങളായിപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. അവത�ന്നയാണ്

ബാഹ്യവസ്തുക്കളായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പടുന്നതും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ പ്രവൃത്തി

വിജ്ഞാനത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകളാണ്. ആ അഴുക്കുക�ള നീക്കം

�ചയ്താ�ല ശുദ്ധമായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം �നടാൻ കഴിയൂ. ഇതാ

ണ് നിർവാണത്തി�ലക്കുള്ളവഴി.

ഇങ്ങ�നജ്ഞാതാവും �ജ്ഞയവും തമ്മിലുള്ളൈദ്വതഭാവ�ത്ത നി�ഷധിക്കു

കയും ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാത്രമാക്കി വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട്

ആശയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് വിജ്ഞാനവാദി

കൾ മനുഷ്യനുംബാഹ്യ�ലാകവും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങളു�ടപ്രശ്നത്തിനുപരിഹാരം

കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്. വിജ്ഞാനമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ടാ

ണ് അവർ മനുഷ്യ�ന്റ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻആഗ്രഹിച്ചത്.

7 മാധ്യമികന്മാർ

എന്തായാലും, �യാഗാചാരന്മാർ മ�റ്റല്ലാറ്റി�നയും നി�ഷധിച്ചു�വങ്കിലും വിജ്ഞാ

നം യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണന്ന്അംഗീകരിച്ചു; വസ്തുനിഷ്ഠമായബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ

ക്ക് ആശയത്തി�ലങ്കിലും നിലനിൽപ്പു�ണ്ടന്നു സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, മാധ്യമിക

ന്മാർ ഒരുപടി മു�ന്നാട്ടു�പായി. ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമല്ല, വിജ്ഞാനം�പാ

ലും അയഥാർത്ഥമാ�ണന്ന് അവർ വാദിച്ചു; എല്ലാറ്റിനുമടിയിലുള്ള പരമയാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങളായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ധർമ്മങ്ങൾക്കു �പാലും നിലനിൽപ്പി�ല്ലന്നു

പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഉണ്മയാ�ണന്ന് സർവാസ്തിവാദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച�പ്പാൾ എല്ലാം

ശൂന്യമാ�ണന്ന് മാധ്യമികന്മാർ വാദിച്ചു. അതു�കാണ്ട് മാധ്യമികന്മാർ �പാതുവിൽ

ശൂന്യവാദികൾ എന്ന �പരിലാണ് അറിയ�പ്പടുന്നത്. അശ്വ�ഘാഷനും നാഗാർജു

നനുമാണ് ശൂന്യവാദത്തിന് അടിത്തറപാകിയത് എന്നുകരുത�പ്പടുന്നു.

ബൗദ്ധധർമ്മം ആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന സൃഷ്ടികർത്താവായ ഈശ്വര�ന്റ

അസ്തിത്വ�ത്തയും നിത്യമായ ആത്മാവി�നക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പ�ത്തയും നി�ഷ

ധിച്ചു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമികന്മാർക്ക് മറ്റു ബൗദ്ധദാർശനികന്മാരു

മായി �യാജിപ്പാണുള്ളത്. താത്വികമായി പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ മാത്രമല്ല, �വറും

യുക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ �നാക്കു�മ്പാഴും ഈശ്വരൻ അസംബന്ധജഡില

വും അസംഗതവുമായ ഒരു സങ്കൽപ്പമാ�ണന്ന് നാഗാർജുനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നു. പ�ക്ഷ, ഈശ്വര�ന്റയും ആത്മാവി�ന്റയും കൂ�ട മ�റ്റല്ലാറ്റി�നയും അ�ദ്ദഹം
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ശൂന്യതയി�ലക്കു വലി�ച്ചറിഞ്ഞു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമ�ല്ലന്നുംഅതു�കാണ്ട് അതി�ന വിശകലനം �ചയ്യാനുള്ളശ്രമം ഒരു പാ�ഴ്വല

മാത്രമാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത

മാത്രമല്ല ആന്തരികമായ ആശയങ്ങളു�ട അസ്തിത്വ�ത്ത�പ്പാലും അ�ദ്ദഹം നി�ഷ

ധിച്ചു. എല്ലാം ശൂന്യമാണ്, അയഥാർത്ഥമാണ്, യാ�താന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല.

�പ�ട്ടന്നു�കട്ടാൽഈവാദംതനിഅസംബന്ധമാ�ണന്നു�താന്നും. എല്ലാം

അയഥാർത്ഥമാ�ണങ്കിൽ നാഗാർജുനൻ എന്ന പണ്ഡിതനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശൂ

ന്യവാദ�മന്ന തത്വചിന്തയും അയഥാർത്ഥങ്ങള�ല്ല എന്ന �ചാദ്യമുയർന്നുവരും.

പ�ക്ഷ, അത്രഎളുപ്പത്തിൽ പരിഹസിച്ചു തള്ളാൻ പറ്റാത്തവിധത്തിൽ വള�ര�യ

�റ യുക്തിക�ളാടും ന്യായങ്ങ�ളാടും കൂടിയാണ് മാധ്യമികന്മാർ തങ്ങളു�ട ശൂന്യവാ

ദസിദ്ധാന്തം �കട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ജ്ഞാതാവും �ജ്ഞയവുംജ്ഞാനവും പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. ഇവയി

�ല�തങ്കിലും ഒന്ന്അയഥാർത്ഥമാ�ണന്നു�തളിഞ്ഞാൽബാക്കിയുള്ളവയുംഅയ

ഥാർത്ഥങ്ങളാ�ണന്നു സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരും. �ജ്ഞയം അയഥാർത്ഥമാ�ണന്നും

ആശയം അ�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനം മാത്ര�മ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു എന്നുമാണ് �യാ

ഗാചാരന്മാർ വാദിക്കുന്നത്. മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനം മാത്രം സ്വതന്ത്രമായി

നിലനിൽക്കുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് മാധ്യമികന്മാർ �ചാദിക്കുന്നു. ബാഹ്യവും ആഭ്യ

ന്തരവുമായ പ്രതിഭാസങ്ങ�ളല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളും ആ�പക്ഷികങ്ങളുമാ�ണന്ന് മറ്റു

ബൗദ്ധദാർശനികന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ക്ഷണികതയും ആ�പക്ഷികവുമായ യാ

�താന്നിനുംസ്വതന്ത്രമായനിലനിൽപ്പി�ല്ലന്നുമാണ് നാഗാർജുന�ന്റയും മറ്റും മാധ്യ

മികന്മാരു�ടയും മുഖ്യമായ വാദം. ഓ�രാന്നും മ�റ്റ�തങ്കിലും ഒന്നി�നആശ്രയിച്ചിരി

ക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് യാ�താന്നി�നയും ഒറ്റ�യ്ക്കടുത്തു പരി�ശാധിക്കാ�നാ മനസ്സി

ലാക്കാ�നാ കഴിയില്ല. യാ�താന്നി�ന്റയും സ്വന്തമായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ മന

സ്സിലാക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അതിന് സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ

അസ്തിത്വമില്ല. അതി�ന്റ സത്തഅനിർവചനീയവും അവർണ്ണനീയവും അ�ജ്ഞയ

വുമാണ്. അതു�കാണ്ട് കാര്യകാരണ സിദ്ധാന്തം അവിദ്യയിൽ നിന്ന് ഉട�ലടുത്ത

താണ്. പ്രപഞ്ചം ഒരു ഭ്രമം മാത്രമാണ്. പ്രമാതാവും പ്രമാണവും പ്ര�മയവും പ്രതി

തിയും എല്ലാം വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ രൂപ�ഭദങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നാണ് �യാഗാചാര

ന്മാർ വാദിച്ചത്. മാധ്യമികന്മാരാക�ട്ട, വിജ്ഞാന�ത്ത�പ്പാലും നി�ഷധിച്ചു. ബാ

ഹ്യവുംആഭ്യന്തരവുമായ യാ�താന്നുമില്ല. എല്ലാം ശൂന്യം.

8 ശൂന്യതയു�ട അർത്ഥം

മൂർത്തി�യ�പ്പാ�ലയുള്ള ചില ആധുനികപണ്ഡിതന്മാർ നാഗാർജുന�ന്റ ശൂന്യവാ

ദ�ത്ത ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്ര

മിക്കുന്നു. പ്രാചീനബ്രാഹ്മണമതത്തി�ല ആത്മവാദ�ത്ത നി�ഷധിച്ചു�കാണ്ടാ

ണ് പ്രാചീനബൗദ്ധദർശനത്തി�ല അനാത്മവാദം ഉയർന്നുവന്നത്. ആദ്യ�ത്തത്

സത്, രണ്ടാമ�ത്തത് അസത്. നി�ഷധത്തി�ന്റ നി�ഷധ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ രണ്ടു

‘ക്ഷണ’ങ്ങ�ളയും കവച്ചുകടക്കുകയാണ് മാധ്യമികന്മാർ �ചയ്തത്. സത്, അസത്

(സദസത്) സത്തുമല്ല, അസത്തുമല്ല (നാസത്, ൈനവാസത്) ഇവയാണ് മാധ്യമി

കന്മാരു�ടസുപ്രസിദ്ധമായ ചതു�ഷ്കാടി. എല്ലാപ്രശ്നങ്ങ�ളയുംഈനാലു വീക്ഷണ

7 Madhyamika Sutra of Nagarjuna Quoted in Source Book of Indian Philosophy.
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ഗതികളിലൂ�ടപരി�ശാധിക്കാൻകഴിയു�മന്നുംഎല്ലാ ദർശനങ്ങ�ളയുംഅവയിൽ,

ഒന്നില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാന്നിൽ, ഉൾ�പ്പടുത്താവുന്നതാ�ണന്നും മൂർത്തി പറയുന്നു.

പ�ക്ഷ, മാധ്യമികന്മാരു�ട വാദം �ഹഗലി�ന്റയും ൈജനന്മാരു�ടയും ൈവരുദ്ധ്യാ

ത്മകവാദങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. �ഹഗലും ൈജനന്മാരും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�ള

സമന്വയിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. മാധ്യമികന്മാരാക�ട്ട, ഓ�രാ നി�ഷധ�ത്തയും

അതി�നതിരായിത്ത�ന്ന തിരിച്ചുവിട്ടു�കാണ്ട് കൂടുതലുയർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തി�ലക്കു

— ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അ�താരു ഘട്ടമാ�ണന്നു പറയാൻ വയ്യ — കടക്കാൻ

ശ്രമിച്ചു.

മൂർത്തിയു�ടഈ വിശകലനം എത്രകണ്ട് ശരിയാ�ണന്ന് ഇവി�ട പരി�ശാ

ധി�ക്കണ്ടതില്ല. പ�ക്ഷ, ഒരുകാര്യം ശരിയാണ്. സത്തി�നയും അസത്തി�നയും

നി�ഷധിക്കുന്ന മാധ്യമികന്മാരു�ട ശൂന്യവാദം �കവലമായ ശൂന്യത�യ�യാ ഒന്നു

മില്ലായ്മ�യ�യാ അല്ല കുറിക്കുന്നത്. സ�ത്താ അസ�ത്താ അവ രണ്ടു�മാ രണ്ടുമ

ല്ലാത്ത�താ യാ�താന്നും യഥാർത്ഥമല്ല എന്നതി�ന്റ അർത്ഥം ഇ�താന്നുമല്ലാത്ത

ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമു�ണ്ടന്നാണ് ! ശരിക്കുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം അനിർവചനീയ

വും അവർണ്ണനീയവുമാണ്. ചിന്തയു�ടയും ഭാഷയു�ടയും പിടിയി�ലാതുങ്ങാത്ത

ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത്. സത്തിനും അസത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ആ യാഥാർ

ത്ഥ്യമാണ് ശൂന്യത. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, നി�ഷധാത്മകമായ �കവലത്വം.

അതാണ് �കവലമായ ആനന്ദം അ�ല്ലങ്കിൽ നിർവാണം. ഇത് നാഗാർജ്ജുനൻ

ത�ന്ന ത�ന്റ മാധ്യമികസൂത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശൂന്യവാദത്തിൽ വിശ്വ

സിക്കുന്നവ�ര സുഖദുഃഖങ്ങ�ളാ കാമ�ക്രാധങ്ങ�ളാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങ�ളാ സ്വാർത്ഥം,

ദുര മുതലായവ�യാബാധിക്കുകയി�ല്ലന്നും ഉൽകൃഷ്ടമായശാന്തിയുംസമാധാനവും

�നടാൻഅവർക്കുകഴിയു�മന്നും ദീർഘസമുച്ചയംഎന്ന മ�റ്റാരു മഹായാനഗ്രന്ഥ

ത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദിന്നാഗൻ (അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർമ്മകീർത്തി (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർ�മ്മാ

ത്തരൻ (ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്) മുതലായവർ ബൗദ്ധദർശനത്തിലടങ്ങിയ ൈവരു

ദ്ധ്യാത്മകവാദ�ത്ത പുഷ്ടി�പ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ച തത്വജ്ഞാനികളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

പ�ക്ഷ, ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാദ�ത്ത പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുന്ന�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന അവർ

ആത്മീയവാദത്തി�ന്റഅടിത്തറ�യയും ശക്തി�പ്പടുത്തി.

നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങളു�ടയും പരിവർത്തനങ്ങളു�ടയുംഅനിവാര്യത�യഅം

ഗീകരിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന ഈ ദാർശനികന്മാർ പ്ര�ത്യകവസ്തുക്കളു�ടയും പ്രതിഭാ

സങ്ങളു�ടയും സവി�ശഷതകൾ പരി�ശാധിച്ചു. കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾ, പ്രത്യ

ക്ഷപ്രമാണവും അനുമാനപ്രമാണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ബാഹ്യജഗത്തും

മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുതലായ പ്രശ്നങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്

അവർ പുതിയ പല നിഗമനങ്ങളിലും എത്തി�ച്ചർന്നു.

ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ദിന്നാഗൻ ൈവഭാഷികമതക്കാ

രനാണ്. മറ്റു ചിലരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഒരു സൗത്രാന്തികദാർശനി

കനാണ്. സൗത്രാന്തികവും �യാഗാചാരവും കൂടി�ച്ചർന്ന ഒരു സമ്മിശ്രദർശനത്തി

�ന്റ പ്ര�ണതാവായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം എന്നാണ് �ഷർബാത്സ്കി പറയുന്നത്. ധർ

8 T. R. V. Murty: History of Philosophy—Eastern and Western, Vol. I, P. 206.
9 ‘Madhyamika Sutra of Nagarjuna’ in Stcherbatsky: The Central Conception of

Buddhist Nirvana.
10 Quoted in Wm. T. Bary (Ed.): Sources of Indian Tradition, P. 178.
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�മ്മന്ദ്രനാഥശാസ്ത്രി �ഷർബാത്സ്ക്കിയു�ട അഭിപ്രായ�ത്താടാണ് �യാജിക്കുന്നത്.

ബൗദ്ധദർശനത്തി�ല വ്യത്യസ്തശാഖകളിൽഅഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം �നടി�ക്കാ

ണ്ട് അവ�യ പുതിയ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ദിന്നാഗൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നു

പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി�യന്നു �താന്നുന്നു.

9 ദിന്നാഗ�ന്റ വിശകലനം

ദിന്നാഗ�ന്റ വിശകലനമനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തി�ന്റ അനിവാ�ര്യാപാധി

കളാണ്ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും. ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടു കൂ

ടിയാണ് വസ്തുക്കളു�ടസ്വഭാവംഅറിയ�പ്പടുന്നത്. പ�ക്ഷ, വസ്തുക്കൾഇടവിടാ�ത

ചലിച്ചു�കാണ്ടും മാറി�ക്കാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഓ�രാ വസ്തുവിനും ഒരു

പ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിൽ ക്ഷണികവും ൈനമിഷികവുമായ അസ്തിത്വം മാത്ര�മയുള്ളു.

അതിനാൽ ചില പ്ര�ത്യക സാഹചര്യങ്ങളുമായും ഒരു പ്ര�ത്യകസന്ദർഭവുമായും

ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടു മാത്ര�മ ഒരു വസ്തു�വപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ കഴിയൂ. പിന്നീട്

�നാക്കു�മ്പാഴും അത് അ�തപടി നിലനിൽക്കുന്നു�വന്ന് �താന്നി�യക്കാം. എങ്കി

ലും, യാഥാർത്ഥത്തിൽഅതിനു മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ വസ്തുവുംക്ഷണികമാ

യതു�കാണ്ട് അതി�ന ഭൂതകാലവുമായും ഭാവികാലവുമായുംബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാ

ണ്ടു മാത്ര�മ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ദിന്നാഗൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നല്ല,

ജ്ഞാനപ്രക്രിയ നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ �പാലും വസ്തുവിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു

�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. വസ്തുപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നക്ഷണത്തിനുംഅതി�നപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാ

നമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷണത്തിനും ഇടയിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു കാലയളവുണ്ട്. വസ്തു

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന സമയത്തിനും ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്ന സമയത്തിനുമിടയിൽ അതിന്

മാറ്റമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഒരുക്ഷണത്തിൽആവിർഭവിക്കുകയുംഅടുത്തക്ഷണത്തിൽമ�റ്റാന്നായി മാ

റുകയും �ചയ്യുന്നബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യംഅതി�ന്റസഹജങ്ങളുംപരസ്പരംബന്ധ�പ്പ

ട്ടവയുമായ ൈവശിഷ്ട്യങ്ങളു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ സ്വലക്ഷണങ്ങളു�ട, രൂപത്തിലാണ്

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത് എന്ന് ദിന്നാഗൻ പറയുന്നു. ഈയഥാർത്ഥലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നി

നു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി, ക്ഷണികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂ�ട ഗ്രഹിക്ക�പ്പടു

ന്നു. ഓ�രാ സ്വലക്ഷണവും ക്ഷണികങ്ങളായ ൈവശിഷ്ട്യങ്ങളു�ട രൂപത്തിലാണ്

ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഇങ്ങ�ന ഗ്രഹിക്ക�പ്പട്ട ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കുള്ള ൈവശിഷ്ട്യങ്ങളു�ട

സമഷ്ടീകൃതവുംസാമാന്യവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടതുമായ ഒരുരൂപം മനസ്സിൽ �വച്ചു നിർ

മ്മിക്ക�പ്പടുന്നു. ഈ സാമാന്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അധ്യവസായം എന്നാണ്

പറയുന്നത്. അധ്യവസായത്തിലൂ�ട ലഭിക്കുന്നജ്ഞാനംബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങ�ള സ�ചതനാനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും അതി�ന്റ

സാമാന്യലക്ഷണങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് ഇന്ദ്രി

യങ്ങളിലൂ�ട ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യമല്ല,

മനസ്സി�ന്റ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്, എന്ന നിഗമനത്തിൽ ദിന്നാഗൻ എത്തി�ച്ചർന്നത്.

ഇതാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ഒരുസിദ്ധാന്തം.

ദിന്നാഗ�ന്റ ദാർശനികചിന്തകൾക്ക് മാർക്സി�ന്റ ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവാദവുമാ

യി സാദൃശ്യമു�ണ്ടന്നാണ് �ഷർബാത്സ്കിയു�ട അഭിപ്രായം. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“ദിന്നാഗൻ ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ �പാതുസിദ്ധാന്തങ്ങളനുസരിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം

അ�ല്ലങ്കിൽ സ്വലക്ഷണം ഓ�രാ ക്ഷണത്തിലും ആവിർഭവിക്കുകയും അടുത്തക്ഷ

ണത്തിൽ ത�ന്ന നശിച്ചു�പാകുകയും �ചയ്യുന്നു എന്നു വാദിച്ചു. പ്രപഞ്ചം പരസ്പര
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ബന്ധമില്ലാ�ത സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ �കാണ്ടു നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട

താ�ണന്ന യാഥാർത്ഥ്യവാദികളു�ട അഭിപ്രായത്തിന് �ന�ര വിപരീതമായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തം. അവ�ര വിമർശിച്ചു�കാണ്ട്, പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ട

ക്ഷണങ്ങളു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ സംസ്കൃതധർമ്മങ്ങളു�ട, അവിരാമമായ പു�രാഗതി

യാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു. എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടവയും

ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവയും ആ�ണന്നാണ് മാർക്സിസവും സിദ്ധാന്തി

ക്കുന്നത്”.

യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാ�ണന്നു വാദിക്കുകയുംജ്ഞാനപ്ര

ക്രിയയിൽ �ചതനയ്ക്കുള്ള പങ്കി�ന അവഗണിക്കുകയും �ചയ്ത യാന്ത്രികഭൗതിക

വാദികൾക്കും �ചതനയല്ലാ�ത മ�റ്റാരു യാഥാർത്ഥ്യവുമി�ല്ലന്നു വാദിച്ച ആത്മീ

യവാദികൾക്കു�മതിരായി ദിന്നാഗൻ നടത്തിയ സമരങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രാ

ധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ്. പ�ക്ഷ, ഈ സമരങ്ങളിലൂ�ട അ�ദ്ദഹം ആത്മീയ

വാദ�ത്ത പുതി�യാരടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തു. എ�ന്തന്നാൽ, ദിക്കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

�ളയും അവയു�ട ഗുണങ്ങ�ളയും ചലനങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം സാമാന്യലക്ഷണ

ങ്ങളു�ട രൂപത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഈ സാമാന്യവൽക്കരണത്തിന് ബാ

ഹ്യജഗത്തി�ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി �നരിട്ടുള്ള ബന്ധ�മാ സാദൃശ്യ�മാ ഇല്ല.

കാരണം, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂ�ട പ്രത്യക്ഷ

�പ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ബാഹ്യ�ലാകത്തി�ല ശരിക്കുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. അത്

നമ്മു�ട മനസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നസാമാന്യവൽക്കരണപ്രക്രിയയു�ട ഫലമാണ്;

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് സവികൽപ്പമാണ്. സജീവവും

ക്രിയാത്മകവുമായ മനസ്സാണ് വസ്തു�വക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർ

ക്കുന്നത്. ഈ യുക്തിവാദത്തിൽ പന്തി�ക�ടാന്നുമി�ല്ലന്നു സമ്മതിക്കാം. പ�ക്ഷ,

അ�ദ്ദഹം അവി�ട നിൽക്കാ�ത ഒരു പടികൂടി മു�ന്നാട്ടു�പായി, ജ്ഞാനപ്രക്രി

യയിൽ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സി�ന്റ സവികൽപ്പ�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളു�ട പരിധിയിൽ �പടാത്ത�തല്ലാം അനുമാനങ്ങളിൽ

മാത്ര�മ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അധ്യവസായം സവികൽപ്പമല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമ�ല്ലന്നും ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യമല്ല, മാനസികപ്രക്രിയകളാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാന�മന്നും മറ്റും വാദിക്കു�മ്പാൾ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ വാതിൽക്കലാണ്

�ചന്നുമുട്ടുന്നത്.

10 ധർമ്മകീർത്തിയും ധർ�മ്മാത്തരനും

ധർമ്മകീർത്തിയാണ് (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട്) മധ്യകാല�ത്ത മ�റ്റാരു ബൗദ്ധചിന്ത

കൻ. പ്രമാണവാർത്തികം, ന്യായബിന്ദു തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കർ

ത്താവായ അ�ദ്ദഹം നളന്ദയി�ല പ്രധാനാചാര്യനായ ധർമ്മപാല�ന്റ ശിഷ്യ

നായിരുന്നു. മുഖ്യമായും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾരൂപീകരിച്ചത്. ബാഹ്യജഗത്ത് അയഥാർത്ഥമാണ്; ചിത്തം

അ�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം — ഇതാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

മുഖ്യമായ സിദ്ധാന്തം. നിത്യജീവിതത്തി�ല ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഈ സിദ്ധാ

ന്ത�ത്തഅ�ദ്ദഹം �തളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾഏ�തങ്കിലു�മാരു ഭൗതിക

11 Stcherbatsky: Buddhist Logic Vol. I.
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വസ്തു — ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വസ്ത്രം — കാണുന്നു എന്നിരിക്ക�ട്ട. യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തുണിയല്ല, നീലനിറ�മാ മഞ്ഞ നിറ�മാ നീളം, വീതി,

കനം മുതലായവ�യാ ആണ്. തുണിയു�ട �കവലമായ രൂപം, അതി�ന്റ ഭൗതി

കതത്വം, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ബാഹ്യാർത്ഥം അ�ല്ലങ്കിൽ ഭൗതികതത്വം എന്നു

കരുത�പ്പടുന്നതി�ന വിശകലനം �ചയ്താൽ കണ്ണു�കാണ്ടു കാണുന്ന നിറങ്ങളും

ൈക �കാണ്ടു �താട്ടു�നാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്ന കനം, മിനുസം, പരുപരുപ്പ് മുതലാ

യവയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂ�ട ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം

സാമഗ്രികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് മനസ്സ് ഭൗതികതത്വ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

നിർണ്ണയത്തി�ലത്തുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ചക്ഷുവിജ്ഞാനം, സ്പർശവിജ്ഞാനം മു

തലായവയു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടി ലഭ്യമാകുന്നഈനിർണ്ണയംയഥാർത്ഥത്തിൽ

വിജ്ഞാനംഅ�ല്ലങ്കിൽ �ചതനയാണ്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,സുഖദുഃഖാദിക

�ള ഗ്രഹിക്കുന്നആന്തരികമായ ചിത്തവും തുണി, കുടം തുടങ്ങിയബാഹ്യപദാർത്ഥ

ങ്ങളും ഒ�ര വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ രണ്ടുരൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അകത്തുള്ളചിത്തവും

പുറത്തുള്ള ഗ്രാഹ്യവസ്തുവും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. വിജ്ഞാന

�ത്തഭിന്നമായി കാണുന്നതു�കാണ്ടാണ് പുറത്ത് ഗ്രാഹ്യം നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നു

�താന്നുന്നത്. അ�താരു ഭ്രമം മാത്രമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, വിജ്ഞാനം ഭിന്നമല്ല,

അഭിന്നമാണ്. വിജ്ഞാനംഅഭിന്നമാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽപി�ന്നബാഹ്യ

പദാർത്ഥമില്ല.

�കവലരൂപത്തിൽ കാണ�പ്പടാത്ത ബാഹ്യവസ്തുവിന് യഥാർത്ഥമായ നില

നിൽപ്പി�ല്ലങ്കിൽ ‘ഇത് തുണിയാണ് ’, ‘അത് കുടമാണ് ’ എന്നിങ്ങ�നയുള്ളജ്ഞാ

ന�ഭദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഈ �ചാദ്യത്തിന് ധർമ്മകീർത്തിയു�ട

മറുപടിയിതാണ്; ആന്തരികമായ ചിത്തത്തി�ല വാസനകൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ പൂർവ

സംസ്കാരങ്ങൾ, ആണ് ജ്ഞാന�ഭദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത്; ബാഹ്യവ

സ്തുക്കൾതമ്മിലുള്ള �ഭദങ്ങളല്ല. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ ഒരുക്ഷണത്തിൽ നിലനിൽക്കു

ന്നതായി �താന്നുന്നു; അടുത്തക്ഷണത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ

ക്ഷണികവാദസിദ്ധാന്തവും വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന സിദ്ധാന്ത�ത്ത

സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്.

ധർമ്മകീർത്തിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂ

ടിയാണ് മനസ്സ് ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ രൂപവും സ്വഭാവവു�മ�ന്തന്നു നിജ

�പ്പടുത്തുന്നത്. ഇതാണ് ജ്ഞാനപ്രക്രിയ. ജ്ഞാതാവും �ജ്ഞയവും തമ്മിലും

പ്ര�യാഗവുംജ്ഞാനവും തമ്മിലും ചിന്തയുംപ്രവർത്തനവും തമ്മിലും കാര്യവും കാര

ണവും തമ്മിലും ഉള്ള ബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ശരിയല്ലാത്ത�താ അപര്യാപ്ത�മാ ആയ ജ്ഞാനം മനുഷ്യ�ന ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ

നിന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്തു�മന്ന് അ�ദ്ദഹം താക്കീതു നൽകുന്നു. അ�ദ്ദഹം എഴുതു

ന്നു: “വി�ശഷിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തുവും വി�ശഷണത്തി�ന്റ കർത്താവും വസ്തുവി

�ന്റ സാഹചര്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ബുദ്ധി�കാണ്ട് ഗ്രഹിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ

മാത്ര�മ ജ്ഞാനമുണ്ടാകൂ; അ�ല്ലങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല”. അതു�കാണ്ട്, അന്തിമവിശ

കലനത്തിൽ, പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം വഴി ജ്ഞാനം �നടുക സാദ്ധ്യമല്ല. “അപൂർവ്വം

ചില സ്വലക്ഷണങ്ങ�ളാഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള�തല്ലാം സാമാന്യലക്ഷണങ്ങളാണ്.

അനുമാനം �കാണ്ടല്ലാ�ത അവ�യ അറിയാൻ കഴിയില്ല”. ധർമ്മകീർത്തിയു�ട

12 രാഹുൽസാംകൃത്യായൻ: ദർശൻ ദിഗ്ദർശൻ, �പ. 754–57.
13 Quoted by D. N. Sastry: Critique of Indian Realism.
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ന്യായബിന്ദുവിനു ഭാഷ്യ�മഴുതിയധർ�മ്മാത്തരൻആത്മീയവാദത്തി�ലക്കുള്ളഈ

�പാക്ക് കൂടുതൽസുഗമമാക്കി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂ

�ട ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ

നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. “പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹി

ക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂ�ട �നരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നത്

ഒരു ക്ഷണമാണ്. മറിച്ച്, സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്ഷണങ്ങളു�ട ഒരു ശൃംഖല

യാണ്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിൽ �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പടുന്ന

യാഥാർത്ഥ്യമാണത്”.

11 മധ്യയുഗത്തി�ല ദാർശനികസംഘട്ടനങ്ങൾ

ദിന്നാഗൻ, ധർമ്മകീർത്തി, ധർ�മ്മാത്തരൻ എന്നിവർക്കു പുറ�മ �വ�റയും ഒട്ടന

വധി ബൗദ്ധദാർശനികന്മാർ രംഗത്തുവന്നു. ൈവഭാഷികന്മാരും സൗത്രാന്തികന്മാ

രും �യാഗാചാര്യന്മാരും മാധ്യമികന്മാരു�മല്ലാംസങ്കീർണ്ണമായയുക്തിവാദത്തി�ന്റ

സഹായ�ത്താടുകൂടി താന്താങ്ങളു�ട നിഗമനങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരു

�ട ആശയങ്ങ�ള എതിർക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഇ�ത കാലത്തുത�ന്ന ബൗദ്ധദാർശ

നികന്മാരു�ട ആത്മീയവാദ�ത്ത �നരിട്ടു�കാണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി

�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്തസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സാംഖ്യ–ൈനയായിക–ൈവ�ശഷിക-

ദാർശനികന്മാരും ഉയർന്നുവന്നു. വാത്സ്യായനൻ, പ്രശസ്തപാദൻ, ഉ�ദ്യാതകാരൻ,

വാചസ്പതി മിശ്രൻ, ജയന്തൻ, �വ്യാമശിവൻ, ശിവാദിത്യൻ, ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയ

ഒട്ടനവധി ചിന്തകന്മാർ ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് വിലപിടിച്ച പല സംഭാവനകളും നൽ

കി. ബൗദ്ധദാർശനികരു�ട ആത്മീയവാദത്തി�നതിരായി യാഥാർത്ഥ്യവാദ�ത്ത

ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മീമാംസാചിന്തകരിൽ പ്രധാനികളാണ് പ്രഭാകരനും കുമാരിലഭ

ട്ടനും (ഏഴും എട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകൾ). മാറിയ പരിതസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് അവർ

മീമാംസയ്ക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി. ധർ�മ്മന്ദ്രനാഥശാസ്ത്രി എഴുതുന്നു:

“ഉപനിഷത്തുകളി�ല അൈദ്വതവാദം �മ�ല്ല�മ�ല്ല പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അയഥാർ

ത്ഥത�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളി�ലക്കു വഴുതി�പ്പായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരു

ന്നു. �ലാകം അയഥാർത്ഥമാ�ണങ്കിൽജ്ഞാദികർമ്മങ്ങൾക്കും അവയിൽ നിന്ന്

ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുണ്ടാകുന്നസുഖങ്ങൾക്കുംസ്ഥാന�മവി�ട? അതു�കാണ്ട്,

ഉപനിഷത്തുകളി�ല ആത്മീയവാദ�ത്ത എതിർ�ക്കണ്ടത് മീമാംസകരു�ട ഒഴി

ച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമായിത്തീർന്നു. ബാഹ്യ�ലാകത്തി�ന്റ സഹജമായ

യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ ത�ന്ന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ

തത്വശാസ്ത്രത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഘടനയുണ്ടാ

ക്കുക�യ �വണ്ടൂ. അതിന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങ�ള ആകർഷിക്കാൻ കഴി

യും”.

ഇവി�ട ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും. മീമാംസകന്മാർ

തങ്ങളു�ട യാഥാർത്ഥ്യവാദ�ത്ത തിരിച്ചുവിട്ടത് �വദാന്തികളു�ട ആത്മീയവാദത്തി

�നതിരായിട്ടല്ല,ബൗദ്ധദാർശനികരു�ടആത്മീയവാദത്തി�നതിരായിട്ടാണ്. �യാ

ഗാചാരവിജ്ഞാനവാദികൾ യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തി�നതിരായി നടത്തിയ ആക്ര

മണങ്ങൾ അത്രയ്ക്കു സുശക്തമായിരുന്നു എന്നതായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം.

14 D. N. Sastry: Critique of Indian Realism.
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യാഗാദികർമ്മങ്ങളു�ട ആവശ്യകത�യ ന്യായീകരിക്കണ�മങ്കിൽ ആത്മീയവാ

ദികളായ ബൗദ്ധദാർശനികരു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യവാദ�ത്ത

കാത്തു രക്ഷി�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. �വദങ്ങളു�ടയും ശബ്ദപ്രമാണത്തി�ന്റ

യും ആധികാരികത�യ യുക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ടാണ്

ബൗദ്ധന്മാർ തങ്ങളു�ട ആത്മീയവാദ�ത്ത ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ശബ്ദപ്രമാണം

യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമാ�ണന്നു�തളിയിക്കാ�തഈ�വല്ലുവിളി�യ �നരിടുകസാദ്ധ്യമാ

യിരുന്നില്ല. ഗൗഡപാദൻ ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ മാണ്ഡൂക്യകാരിക�യഴുതിയത്

മുഖ്യമായും ഈ കടമ നിറ�വറ്റാൻ �വണ്ടിയാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ

ളിൽ മാണ്ഡൂക്യം, ബൃഹദാരണ്യകം, ഛാ�ന്ദാഗ്യം തുടങ്ങിയ ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല

ആത്മീയചിന്തകളും ബാദരായണ�ന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രവും മാത്രമല്ല, നാഗാർജുനൻ,

വസുബന്ധു തുടങ്ങിയ ബൗദ്ധദാർശനികരു�ട കൃതികളും സ്വാധീനം �ചലുത്തിയി

ട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. അ�ദ്ദഹം ഉന്നയിച്ച മുഖ്യമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളി�ലാന്ന് അജാ

തിവാദമാണ്. പ്രപഞ്ചവും സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും ഏ�തങ്കിലും

ശക്തിയാൽസൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവ�യാ സത്തിൽ നി�ന്നാഅസത്തിൽ നി�ന്നാഏ�ത

ങ്കിലും തരത്തിൽപരിണമിച്ചുണ്ടായവ�യാഅല്ലഎന്നാണിതി�ന്റഅർത്ഥം. അജ

മായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് പരമസത്യം. അൈദ്വതമായഈപാരമാർത്ഥികസത്യം

ൈദ്വതമാ�ണന്നു �താന്നുന്നത് അജ്ഞതയു�ട ഫലമായിട്ടാണ്. �വദാന്തതത്വ

ങ്ങൾശരിക്കുമനസ്സിലാക്കാൻകഴിയുന്നവന്പ്രപഞ്ചംസ്വപ്നത്തിൽകാണ�പ്പടുന്ന

ഗന്ധർവനഗരം �പാ�ലയാണ്. ഇത്തരം ആശയങ്ങളാണ് അൈദ്വതവാദത്തിന്

വഴി�യാരുക്കിയത്.

ഗൗഡപാദ�ന്റ ശിഷ്യനായ �ഗാവിന്ദപാദനാണ് അൈദ്വത�ത്ത ഒരുസമ്പൂർ

ണ്ണദർശനമാക്കി മാറ്റിയശങ്കരാചാര്യരു�ട ഗുരുനാഥൻഎന്നുവിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു.

ഇങ്ങ�ന ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല മധ്യയുഗം വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങ

ളുമായ ഒട്ടനവധി ദർശനങ്ങളു�ട സംഘട്ടനങ്ങൾ �കാണ്ടുചൂടുപിടിച്ച ഒരു കാലഘ

ട്ടമായിരുന്നു. ഈസംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയാണ് ഭാരതീയചിന്തപുതിയ ഒരുഘട്ടത്തി

�ലക്ക് വികസിച്ചത്.

�പാതുവിൽപറഞ്ഞാൽ, മധ്യയുഗത്തിൽഭൗതികവാദ�ത്തക്കാളധികംആത്മീ

യവാദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രാചീനകാല�ത്ത ഭൗതികവാദപ

രമായ ദർശനങ്ങൾ�പാലും ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനി

ക്ക�പ്പട്ടു. വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂ�ടയും ഭാഷ്യങ്ങളിലൂ�ടയും ടീകകളിലൂ�ടയും അവയ്ക്ക്

പുതിയഅർത്ഥങ്ങൾനൽക�പ്പട്ടു.

മതത്തി�ന്റഅതിപ്രസരമായിരുന്നു മ�റ്റാരു പ്ര�ത്യകത. പല�പ്പാഴും മതവും

തത്വചിന്തയും ൈക�കാർത്തുപിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് ശക്തിയാർജിച്ചത്. ജാതിവ്യവ

സ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മതച്ചടങ്ങുകളും കർമ്മ�ത്തക്കുറിച്ചും പുനർജന്മ

�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല ൈവരു

ദ്ധ്യങ്ങ�ള നിലനിർത്താനാണ് സഹായിച്ചത്. പലതരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസ

ങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും അവ �പ്രാത്സാഹനം നൽകി. ക്രമത്തിൽ മതവും

മതച്ചടങ്ങുകളുമായി കൂടിപ്പിണഞ്ഞ ആത്മീയവാദവും സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കു തട

സ്സമായിത്തീർന്നു.

15 സ്വപ്നമാ�യ യഥാ ദൃ�ഷ്ട ഗന്ധർവനഗരം യഥാ,

തഥാ വിശ്വമിദം ദൃഷ്ടം �വദാ�ന്തഷു വിചക്ഷണഃ

—മാണ്ഡൂക്യകാരിക, II, 31.
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തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളുംബുദ്ധമതത്തി�ന്റ തകർച്ചയും

ൈവദികകാലഘട്ടത്തി�ന്റ അന്ത്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണമതം സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്ക്

ഒരു വിലങ്ങുതടിയായിത്തീരുകയും ക്ഷത്രിയന്മാരു�ടയും ൈവശ്യന്മാരു�ടയും �ന

തൃത്വത്തിലുള്ള വിസ്തൃതങ്ങളായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കു പറ്റിയ പുതി�യാരു പ്രത്യയശാ

സ്ത്രം ആവശ്യമായിത്തീരുകയും �ചയ്ത�പ്പാഴാണ് ബുദ്ധമതം ആവിർഭവിച്ച�തന്ന്

മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവ�ല്ലാ. സാമൂഹ്യപരിണാമത്തി�ന്റ വിവി

ധഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു�പാന്ന വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും വ്യത്യസ്തതാൽപ്പര്യ

ങ്ങ�ളാടു കൂടിയ ധനികദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങ�ളയും ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ �യാജി

പ്പിച്ചു നിർത്താനും ൈക�വലകളു�ടയും ൈക�ത്താഴിലുകളു�ടയും അഭിവൃദ്ധിക്കു

പ്ര�ചാദനം നൽകാനും ബുദ്ധമതം സഹായകരമായിത്തീർന്നു. അങ്ങ�ന ൈവദി

കാദർശങ്ങൾ�ക്കതിരായ ബൗദ്ധദർശനവും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ നീതിധർമ്മങ്ങളും

പ്രാചീ�നന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ സുവർണ്ണയു

ഗം. അക്കാലത്താണ് അത് ധനികന്മാർക്കും ദരിദ്രന്മാർക്കുമിടയിൽ ഒരു�പാ�ല

സ്വാധീനം �നടിയത്. അ�ശാകചക്രവർത്തി ത�ന്ന ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ഏറ്റവും

വലിയ പ്രചാരകനായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ത�ന്നയായിരു

ന്നു സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ അടിത്തറ. ബ്രാഹ്മണരു�ട ആധിപത്യത്തിനു മാത്ര

മാണ് �കാട്ടം തട്ടിയത്. മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ പതനത്തിനു�ശഷം അവർ വീ

ണ്ടും പുതിയ രൂപത്തിൽ ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നൽക്കാനും സമുദായത്തിൽ ആധിപത്യം

�നടാനും ശ്രമിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ, ബുദ്ധമതക്കാർ വിട്ടു�കാടുത്തില്ല. സാമ്പത്തിക

രംഗത്തി�ലന്ന�പാ�ല മതത്തി�ന്റയും ദർശനത്തി�ന്റയും �മഖലകളിലും അവർ

ബ്രാഹ്മണർ�ക്കതിരായി �പാരാടി. ക്ഷ�യാന്മുഖമായ �മഖലകളിലും അവർ ബ്രാ

ഹ്മണമതത്തിനു പിൻവാങ്ങുകയല്ലാ�ത ഗത്യന്തരമി�ല്ലന്നുവന്നു. പ�ക്ഷ,ആ പിൻ

വാങ്ങൽ പുതിയ രൂപത്തിലും പുതിയ �വഷത്തിലും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു

പറ്റിയ വിധത്തിലും വീണ്ടും രംഗത്തുവരാനുള്ള ഒരുക്കം കൂട്ടലായിരുന്നു. എ�ന്ത

ന്നാൽ, ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ പ്രതാപ

ത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും �കാട്ടം തട്ടുകയും അതു ക്ഷ�യാന്മുഖമാകാൻ തുടങ്ങുകയും

�ചയ്തു. മധ്യയുഗത്തിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴിമാറി �കാടു

ക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണമതത്തി�നന്ന �പാ�ല ത�ന്ന അതി

�നത്തുടർന്നുണ്ടായ ബുദ്ധമതത്തിനും സമൂഹത്തി�ന്റ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ
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ആവശ്യങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിയാ�തയായി. മാറിയ കാലഘട്ടവുമായി

ഇണങ്ങി�ച്ചരാ�നാ മനുഷ്യ�ന്റയും സമൂഹത്തി�ന്റയും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരി

ഹാരം കാണാ�നാ അതിനു സാധിക്കാ�തയായി. ഈസാഹചര്യത്തിലാണ് ഹി

ന്ദുമതം ആവിർഭവിച്ചത്. ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ഉയർച്ച�യപ്പറ്റിയും അതി�നത്തുടർന്ന്

ഹിന്ദുമതത്തിനുണ്ടായ പ്രചാര�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഇന്ന�ത്ത പു�രാ

ഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഒരു ഗുണപാഠം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു

കാണാം.

1 ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ പരിവർത്തനം

മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിലും സാമൂഹ്യപരിണാ

മത്തി�ന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽഏ�റക്കു�റ ഒറ്റ�പ്പട്ടു ജീവിച്ചിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതരീതികളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതച്ചടങ്ങുകളുമാണ് നില

നിർത്തി�പ്പാന്നിരുന്നത്. സാമ്രാജ്യങ്ങളു�ട വിസ്താരവും വ്യാപാരത്തി�ന്റ പു�രാഗ

തിയും ഈ വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങ�ള പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പടുത്താൻ സഹായിച്ചു.

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതച്ചടങ്ങുകൾക്കും �ചറിയ �താതി�ലങ്കി

ലും കൂടിക്കലരാൻ ഒരുസാഹചര്യമായിരുന്നു ഇത്.

ബ്രാഹ്മണൈവദികന്മാരുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ, പ്ര�ത്യകി

ച്ചും മഹായാനക്കാർ, സാംസ്കാരികമായി പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ജനവിഭാഗ

ങ്ങ�ള�പ്പാലും തങ്ങളു�ട പിന്നിൽ അണിനിരത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ ശ്രമത്തിനിട

യിൽ ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്തു കർശനമായി പാലിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന പഞ്ചശീലങ്ങളും മറ്റു

നീതിധർമ്മങ്ങളും ബലികഴിക്ക�പ്പട്ടു. ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്ര

ചരിച്ചതിലുമധികം ജനങ്ങളു�ട വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളും ബുദ്ധ

മതത്തിൽ ലയിച്ചു �ചരുകയാണുണ്ടായത്.

ബുദ്ധൻസൃഷ്ടികർത്താവുംസർവശക്തനുംസർവജ്ഞനുംമറ്റും മറ്റുമായഏ�ത

ങ്കിലുംൈദവത്തി�ലാ നിത്യവും ശാശ്വതവുംസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപവുമായ ഒരുപരമാ

ത്മാവി�ലാ ഒന്നുംവിശ്വസിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നുനമ്മൾകണ്ടുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. എന്നാൽ,

മധ്യകാല�ത്ത മഹായാനപണ്ഡിതന്മാർ ബുദ്ധ�നത്ത�ന്ന ൈദവങ്ങളു�ട ൈദവ

മാക്കി മാറ്റി. അനശ്വരമായ ആത്മാവി�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്ത നി�ഷധിച്ച ബുദ്ധൻ

ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ബുദ്ധശാക്യമുനിയായി, �ബാധിസത്വമായി, ൈദവ

ത്തി�ന്റ അവതാരങ്ങളി�ലാന്നായി, ആരാധിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. മഹായാനഭി

ക്ഷുക്കളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ബുദ്ധ�ന്റ ത്രികായങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പുതിയ സി

ദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ബുദ്ധന് മൂന്നു രൂപങ്ങളുണ്ട്.

നിത്യമായ ധർമ്മ�ത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മകായം, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള

ബുദ്ധ�ന്റ പ്രതീകമായ നിർമ്മാണകായം, ആനന്ദ�ത്ത കുറിക്കുന്ന സം�ഭാഗകാ

യം. ഹിന്ദുമതത്തി�ല ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മ�ഹശ്വരന്മാ�രാടു കിടപി

ടിച്ചു�കാണ്ട് ത്രികായബുദ്ധനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം �നടാൻ തുടങ്ങി.

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമ�ഹശ്വരന്മാ�ര അനുകരിച്ചു�കാണ്ട് ത്രികായബുദ്ധൻ ആവിർഭവിച്ചു

�വാ, അ�താ, ത്രികായബുദ്ധ�ന അനുകരിച്ചു�കാണ്ട് ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമ�ഹശ്വരന്മാർ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു�വാ, എന്നത് ഒരു തർക്കവിഷയമാണ്. സത്യ�മന്തായാലും, മധ്യ

കാലത്ത് ത്രികായബുദ്ധൻ ജനങ്ങളു�ട ആരാധനാമൂർത്തിയായിത്തീർന്നു എന്ന

കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വ്യക്തിയു�ട �മാചനത്തിന് ൈവദികയജ്ഞങ്ങളല്ല,
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സാന്മാർഗിക ജീവിതത്തിലൂ�ട പരിപൂർണ്ണത �നടലാണ്, ആവശ്യം എന്നാണ് ബു

ദ്ധൻ സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നത്. ഇ�പ്പാൾ വ്യക്തിയു�ട �മാക്ഷത്തിന് ഉൽകൃഷ്ടമായ

സാന്മാർഗികജീവിതമല്ല, അനശ്വരനായ ബുദ്ധ�ന്റ കൃപയും സാന്മാർഗികജീവിത

വുമായി �നരിട്ടു ബന്ധ�മാന്നുമില്ലാത്തപൂജാദികർമ്മങ്ങളുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു.

ഭിക്ഷുക്കൾ വിഹാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിരുന്നു ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം �പാരാ, ജങ്ങ

ളു�ടയിടയി�ലക്കിറങ്ങി�ച്ചന്ന് അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാനുള്ള

മാർഗ്ഗം ഉപ�ദശിച്ചു�കാടുക്കണം എന്ന് ഉൽ�ബാധിപ്പിച്ച ബുദ്ധൻ യാഥാർത്ഥ്യനി

�ഷധത്തി�ന്റ പ്രതീകമായി മാറി. ഐഹികദുഃഖങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ

ശ്രമിച്ച ബുദ്ധൻ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ ൈദവമായി വ്യാഖ്യാനി

ക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന സാംസ്കാരികവും സാന്മാർഗികവുമായ ജീവിതത്തി�ന്റ ഉന്നത

മായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും �വണ്ടിയുള്ള ഒരു ബിംബമായി

മാറി. �മാക്ഷത്തിനുള്ള ഒ�ര�യാരു മാർഗ്ഗം ബുദ്ധ�ന ശരണം പ്രാപിച്ചു�കാണ്ട്

ബൗദ്ധസംഘങ്ങൾക്കു പണം �കാടുക്കലാ�ണന്നു വന്നു. ‘ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാ

മി, ‘സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി’ എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉച്ചത്തിൽ

മുഴക്ക�പ്പട്ടു. ആദർശങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും ലളിതമായ ജീവിതം സുഖ�ഭാഗ

ങ്ങൾക്കും നിസ്വാർത്ഥ�സവനം അധികാര�മാഹത്തിനും വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. രാ

ജാക്കന്മാരു�ടയും നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളു�ടയും വ്യാപാരികളു�ടയും നിർ�ലാഭമായ

സാമ്പത്തികസഹായ�ത്താടുകൂടി നിരവധി ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.

അവയി�ല അ�ന്തവാസികളായ ഭിക്ഷുക്കൾ സാധാരണജനങ്ങളു�ട ജീവിതവുമാ

യി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ലാ�ത അൽപ്പസമയം ധ്യാനത്തിലും മറ്റു സമയ�മല്ലാം

സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ത�ന്ന

വസുബന്ധു ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ അഭിധമ്മ�കാശത്തിൽ ഇങ്ങ�ന താക്കീതു

നൽകുകയുണ്ടായി: “ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല മതം അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയാണി

�പ്പാൾ. ദുർഗുണങ്ങൾക്കു ശക്തി കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. �മാചനം കാംക്ഷിക്കുന്ന

വർ വള�ര ജാഗ്രത�യാ�ട പ്രവർത്തി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു”.

2 ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളു�ട തകർച്ച

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യഘടനയിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ

അധഃപതന�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്തി. ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾക്ക് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരു

ന്ന അന്തസ്സും പദവിയും നഷ്ട�പ്പട്ടു. അ�താ�ട ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളും ക്ഷയിക്കാൻ

തുടങ്ങി.

അ�ശാകചക്രവർത്തിയു�ട ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ജനസ്വാ

ധീനം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് രാജ്യത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും

ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. ഹർഷവർധന�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും

(ക്രിസ്ത്വബ്ദം 606–646) ബുദ്ധമതം തികച്ചും ക്ഷ�യാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വി

ഹാരങ്ങ�ള പുനരുദ്ധരിക്കാൻ ഹർഷൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി�നാക്കി. പ�ക്ഷ,

വലിയഫല�മാന്നുമുണ്ടായില്ല. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽഇന്ത്യസന്ദർശിച്ചഹുയാൻത്സാ

ങ് ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾക്കു �നരിട്ട ദുർദ്ദശ�യപ്പറ്റി ത�ന്റ യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽ

വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്ക�പ്പടാ�ത ഇടിഞ്ഞു �പാ

ളിഞ്ഞു വീണ ഒട്ടനവധി വിഹാരങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം �നരിട്ടു കണ്ടുവ

�ത്ര. ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ വലി�യാരു പങ്കു വഹിച്ചു ശ്രാവസ്തിയിൽ —
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അവി�ട�വച്ചാണ് ബുദ്ധൻ ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ നട

ത്തിയത് — ഒരു വലിയ വിഹാരത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹത്തിനു

കാണാൻകഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഫാഹിയാൻഇന്ത്യസന്ദർശിച്ചകാലത്ത്ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കളു

�ട ഒരു �കന്ദ്രമായിരുന്നുഅത്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർധമായ�പ്പാ�ഴക്കും

അ�താരു വിജനസ്ഥലമായി മാറി. ബുദ്ധ�ന്റ ജന്മസ്ഥലമാ�ണന്നു വിശ്വസിക്ക

�പ്പട്ടു�പാന്ന കപിലവസ്തു �പാലും ജീർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്ന് ഹുയാൻത്സാങ്

�രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. നളന്ദ മാത്രം ഒരു പഠന�കന്ദ്ര�മന്ന നിലയ്ക്ക് നശിക്കാ�ത നില

നിന്നിരുന്നുവ�ത്ര.

പ�ക്ഷ, ബൗദ്ധന്മാരു�ട വീക്ഷണഗതിയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പഠന�ക

ന്ദ്രങ്ങ�ളയും ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. അഭിധമ്മ�കാശം തുടങ്ങിയ ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങ

�ളാ�ടാപ്പം തന്ത്രകർമ്മങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽക�പ്പട്ടിരു

ന്നു. വിനയ�താഷ് ഭട്ടാചാര്യഎഴുതുന്നു: “പാലരാജാക്കന്മാരു�ടകാലത്ത് തന്ത്രവി

ദ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചുഎന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. അക്കാലത്ത് നളന്ദ, വിക്ര

മശില തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലകളിൽ �പാലും പാഠ്യവിഷയങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ

തന്ത്രവിദ്യയും ഉൾ�പ്പടു�ത്തണ്ടിവന്നു. തന്ത്രവിദ്യയിൽഉപരിപഠനം �നടണ�മന്നാ

ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു �വണ്ടിസ്ഥിരമായിത്ത�ന്നപ്ര�ത്യകംഅദ്ധ്യാപകന്മാരും നിയ

മിക്ക�പ്പ�ടണ്ടിവന്നു”.

3 തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളു�ട പശ്ചാത്തലം

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മന്ത്രവും തന്ത്രവും മതത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായി

കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭിക്ഷുക്ക�ളക്കാളധികം തന്ത്രികളും മന്ത്രവാദികളും ആദരിക്ക�പ്പ

ടാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്.

അമ്മ ൈദവങ്ങളിലും ഉൽപ്പാദന�ശഷിക്കു �വണ്ടിയുള്ള മതചടങ്ങുകളിലും

വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതകർഷക സമുദായങ്ങളിലാണ് തന്ത്രവിദ്യയു�ട ഉറവിടം

കിടക്കുന്ന�തന്ന് �ദവീപ്രസാദ് ച�താപാദ്ധ്യായ കരുതുന്നു. �ലാകായതികന്മാർ

താന്ത്രികമതക്കാർ എന്ന �പരിലാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയ�പ്പട്ടു�പാന്നത്

എന്നും പ്രാകൃത�ഗാത്രസമുദായക്കാരു�ട ൈലംഗികാരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളു

മായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒരുതരം പ്രാക് ഭൗതികവാദമായിരുന്നു അവരു�ട വിശ്വാസ

ത്തി�ന്റ കാതൽ എന്നും അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �ലാകായതം മാത്രമല്ല,

സാംഖ്യ–�യാഗദർശനങ്ങൾ �പാലും പ്രാകൃതതന്ത്രവിദ്യയിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു

ണ്ടായവയാ�ണന്നാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉറച്ചവിശ്വാസം.

“ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് തന്ത്രവിദ്യയുംഅതി�ന്റ ചടങ്ങുകളുമായിരുന്നു. ആ മൗ

ലികസമ്മിശ്രത്തിൽനിന്നാണ് പിൽക്കാല�ത്തസാംഖ്യവും �യാഗവുംആവിർഭവി

ച്ചത്”.

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ടആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നകാർഷികകുല�ഗാ

ത്ര സമുദായക്കാരു�ട പ്രാകൃതങ്ങളായ പല വിശ്വാസങ്ങളും ചടങ്ങുകളും മധ്യകാ

ല�ത്ത തന്ത്രവിദ്യയിൽ കലർന്നു �ചർന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു കരുതുന്നത് ശരിയായിരിക്കു

�മന്നു �താന്നുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടും ഒന്നാ�ണ�ന്നാ ഒരു�പാ�ലയാ�ണ�ന്നാ

ധരിക്കുന്നത് ചരിത്ര�ത്ത അവഗണിക്കലാവും; രണ്ടായിര�ത്താളം വർഷങ്ങളു�ട

1 Benoytosh Bhattacharya: Cultural Heritage of India, Vol. II. P. 218.
2 Debiprasad Chattopadhyaya: Lokayata, XVIII, P. 63.



254 അദ്ധ്യായം 20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ തകർച്ചയും

അകൽച്ചയുള്ള രണ്ടു വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങ�ള കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയാവും. തന്ത്രവിദ്യയ്ക്ക്

കുല�ഗാത്രസമുദായങ്ങളു�ട മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകളുമായി എത്ര ത�ന്ന സാദൃശ്യമു

�ണ്ടങ്കിലും അത് പഴയതി�ന്റ തുടർച്ചയല്ല. അത് പ്രാചീനഭൗതികവാദവുമായി

ബന്ധ�പ്പട്ടതാ�ണന്ന ധാരണയ്ക്കും യാ�താരടിസ്ഥാനവുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ബൗ

ദ്ധന്മാരു�ട തന്ത്രവിദ്യയ്ക്ക് ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �യാഗാചാ

രവുമായിട്ടാണ് അൽപ്പ�മങ്കിലും ബന്ധമുള്ളത് എന്നുകാണാം.

പ്രാകൃതകുല�ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ മന്ത്രവാദം പ�രാക്ഷമായിട്ടാ

�ണങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തി�ന്റതായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞാന

ത്തി�ന്റ അഭാവത്തിൽ പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങ�ളപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള

അപര്യാപ്ത�മങ്കിലും ധീരമായ ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു അത്. മധ്യകാലത്താക�ട്ട,

തന്ത്രവും മന്ത്രവാദവും മ�റ്റാരു പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. പ്രകൃതിയു�ടയും പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റയും പ്രതിഭാസങ്ങളു�ട കാരണങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഒന്നുമറിയാത്ത ജനങ്ങളു�ട ചിന്ത

ക�ളയും പ്രവൃത്തിക�ളയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു അത്.

അത് ഏ�റക്കു�റ ശാസ്ത്രത്തിനു പകരമുള്ള ഒന്നായിത്തീർന്നു. അതു ശാസ്ത്ര�ത്ത

തടസ്സ�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. ഗ്രാമസമുദായങ്ങളു�ട സ്തംഭനാവസ്ഥയുംസാമ്പ

ത്തികമായും പി�ന്നാക്കനിലയും അ�തപടി നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു�കാണ്ട്

അത് സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യ തടഞ്ഞുനിർത്തി. ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹി

ക്കാൻ കഴിവില്ലാതിരുന്ന ജനങ്ങ�ള അത് �കട്ടുകഥകളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളി

ലും മന്ത്രവാദചടങ്ങുകളിലും അഭയം �തടാനും അങ്ങ�ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന്

ഓടി രക്ഷ�പടാനും �പ്രരിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യനു സ്വയം �ചയ്യാൻ കഴിയാത്ത�തല്ലാം

ആത്മീയശക്തികൾ �ചയ്തു �കാടുക്കു�മന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. ഇതായിരുന്നു

മധ്യകാല�ത്ത ഇന്ത്യയി�ല തന്ത്രവിദ്യയു�ടയും മന്ത്രവാദചടങ്ങുകളു�ടയും പശ്ചാ

ത്തലം.

4 തന്ത്രവിദ്യയു�ട സാധനകൾ

തന്ത്രവിദ്യയ്ക്ക് പ്രാചീനൈവദികാചാരങ്ങളുമായി വലിയ സാദൃശ്യ�മാന്നുമില്ല. എങ്കി

ലും മധ്യകാല�ത്ത ഹിന്ദുമതതാന്ത്രികന്മാർ തങ്ങൾ �വദാനുയായികളാ�ണന്ന്

അവകാശ�പ്പട്ടു. തന്ത്രവിദ്യയു�ട ആഗമങ്ങൾ അഞ്ചാം �വദമാ�ണന്നു പ്രഖ്യാ

പിക്ക�പ്പട്ടു. സർ �ജാൺ വുഡ്�റാഫ് എഴുതുന്നു: “ഇക്കാല�ത്ത ജനങ്ങൾക്ക്

ൈവദികകർമ്മകാണ്ഡം നടപ്പിൽ വരുത്താനാവശ്യമായ കഴി�വാ ആയു�സാ

ധാർമ്മികശക്തി�യാ ഇല്ലാത്തതു�കാണ്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയും �പാതുലക്ഷ്യം

— അതായത് ഐഹികസുഖം, ഇഹ�ലാകത്തിനു�ശഷം സ്വർഗ്ഗം, ഒടുവിൽ �മാ

ക്ഷം എന്ന ലക്ഷ്യം — �നടാൻ തന്ത്രശാസ്ത്രം അതി�ന്റ സ്വന്തമായ ഒരു സാധന

നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു”.

ബൗദ്ധതാന്ത്രികന്മാരാക�ട്ട, തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബുദ്ധ�ന്റ ശരിയായ അനു

യായിക�ളന്നും തന്ത്രവിദ്യയു�ട ചടങ്ങുകളും ക്രിയകളും �തറ്റുകൂടാ�ത അനുഷ്ഠി

ച്ചാൽബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയു�മന്നുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രാചീനകാലത്ത് സങ്കീർണ്ണങ്ങളും വിപുലമായ �താതിലുള്ളവയുമായ യജ്ഞ

ങ്ങ�ളാ�ക്ക പു�രാഹിതവർഗ്ഗമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ

3 Sir. John Woodrooffe (Arthur Avalon): Sakti and Sakta, P. 7.
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ബഹുജനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ �കാണ്ടും ലളിതങ്ങളായ പൂജകൾ�കാ

ണ്ടും �വറുംപ്രാർത്ഥനകൾ �കാണ്ടുംതൃപ്തി�പ്പട്ടു. മധ്യകാലത്ത്ഹിന്ദു �ക്ഷത്രങ്ങളും

ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്ന�താടുകൂടി വിവിധരീതിയിലുള്ള പൂജകളു�ടയും

വഴിപാടുകളു�ടയും ഉത്സവാ�ഘാഷങ്ങളു�ടയും മറ്റും അകമ്പടി�യാടുകൂടിയ ബിം

ബാരാധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളും ബുദ്ധമതവിശ്വാ

സികളുമായ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കിടയിൽ മത്സരം മൂർഛിക്കും �താറും �ക്ഷത്രങ്ങ

ളു�ടയും വിഹാരങ്ങളു�ടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്

തന്ത്രമന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥവും അവയ്ക്ക് മതത്തി�ന്റ അംഗീകാരവും ലഭിച്ച

ത്.

തന്ത്രവിദ്യ �വറും ആരാധന�യാ പ്രാർത്ഥന�യാ മാത്രമല്ല. മന്ത്രങ്ങൾ, മുദ്ര

കൾ, മണ്ഡലങ്ങൾ മുതലായവ�യാടു കൂടിയ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു മതചടങ്ങാണ

ത്. പൂജാവിധികളുമായി കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള ചില പ്ര�ത്യകതരം കാര്യങ്ങൾ

ക്കാണ് മുദ്രകൾ എന്നുപറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, �വള്ളം എടുത്തർപ്പിക്കുന്ന

സമയത്ത് മത്സ്യമുദ്ര കാണിക്കണം. വുഡ്�റാഫ് നടത്തിയ ഗ�വഷണമനുസരി

ച്ച്, “�വള്ളം നിറച്ച പാത്രം മത്സ്യങ്ങളും ജലജന്തുക്കളുമടങ്ങിയ ഒരു സമുദ്രമാണ്”

എന്നസങ്കൽപ്പത്തി�ന്റ പ്രതീകമാണത്. പൂജകൾക്കും മറ്റു ചടങ്ങുകൾക്കും �വണ്ടി

ശുദ്ധിവരുത്തിയ നിലത്ത് പലതരം നിറങ്ങൾ �ചർത്ത് വൃത്തത്തിലും ചതുരത്തിലും

�കാണാകൃതിയിലും മറ്റും വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നചിത്രങ്ങൾക്ക്, അ�ല്ലങ്കിൽ കളങ്ങൾക്ക്,

മണ്ഡലം എന്നുപറയുന്നു. ഏ�തങ്കിലും ൈദവ�ത്ത�യാ പിശാചി�ന�യാ പ്രതിനി

ധീകരിക്കുന്ന മൂർത്തിയാണത് എന്നാണ് സങ്കല്പം. ചില�പ്പാൾ കളങ്ങളിൽ നടത്ത

�പ്പടുന്ന പൂജക�ളാ�ടാപ്പം മ�ന്ത്രാച്ചാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, �വളിച്ചപ്പാട്, ഉറയൽ

മുതലായവയുമുണ്ടാകും. കൃഷി നന്നാക്കാൻ, മഴ �പയ്യിക്കാൻ, സുഭിക്ഷത ൈകവ

രുത്താൻ, ശത്രുക്ക�ള നശിപ്പിക്കാൻ — �രാഗം മാറ്റാൻ — ഇങ്ങ�ന പലതിനും

ഇത്തരം മതച്ചടങ്ങുകൾപ്ര�യാജന�പ്പടും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഹിന്ദുക്കൾക്കും ബുദ്ധമതക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്ത്രവിദ്യകളുണ്ട്. ബുദ്ധ

മതക്കാരു�ട തന്ത്രവിദ്യകളിൽ പ്രധാനമായവ വജ്രയാനവും അതിൽ നിന്നു പിരി

ഞ്ഞുണ്ടായ സഹജയാനവുമാണ്. ആത്മപീഡനം കൂടാ�ത സാധാരണ ലൗകിക

ജീവിതം നയിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന �മാചനം �നടാൻ കഴിയു�മന്നാണ് സഹജയാനം

സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. വജ്രയാനത്തിൽ ആഭിചാരങ്ങൾ എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന

വിചിത്രങ്ങളായ ചില കർമ്മങ്ങൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. സ്വാർത്ഥം �നടാനും ശത്രുക്ക�ള

നിർവീര്യരാക്കാനും സ്ത്രീക�ള വശീകരിക്കാനും മറ്റും സഹായിക്കുന്നആഭിചാരങ്ങളു

ണ്ട�ത്ര. “�ദവിക�ളയും �ദവന്മാ�രയുംപൂജിക്കാൻ �വണ്ടിഅവരു�ടവിഗ്രഹങ്ങളും

ചിത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കുക, പാട്ടുപാടുക, മന്ത്രങ്ങളുച്ചരിക്കുക, മുദ്രകൾ കാണിക്കുക,

നിഗൂഢാർത്ഥങ്ങ�ളാടു കൂടിയ വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കുക, ഹഠ�യാഗത്തിലും ധ്യാന�യാഗ

ത്തിലും ഏർ�പ്പടുക, ൈലംഗികമായ താന്ത്രിക�യാഗ സാധനകളിൽ ലയിക്കുക

ഇങ്ങ�ന പലതും കൂടിക്കലർന്ന വിപുലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒ�രർപ്പാടാണത്”.

വജ്രം എന്ന വാക്കിന് ശൂന്യത എന്നാണ�ത്ര അർത്ഥം. വജ്രയാനത്തിൽ

എല്ലാം ശൂന്യതയായിട്ടാണ് സങ്കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. �ദവീ�ദവന്മാരു�ട വിഗ്രഹ

ങ്ങൾ,ആരാധനാസാമഗ്രികൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, മുദ്രകൾ, പാട്ടുകൾ,ആംഗ്യങ്ങൾ, നൃത്ത

ങ്ങൾഎല്ലാം—എന്തിന്, ആരാധകൻ�പാലും—ശൂന്യതയു�ട പ്രതീകങ്ങളാണ്.

4 Ibid, P. 515.
5 Dasgupta: An introduction of Tantric Buddhism, P. 80.
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ഗന്ധർവതന്ത്രം ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് ആവ�ലാൺ എഴുതുന്നു: “മനുഷ്യൻ �ദവത

�യആരാധിക്കുന്നത്സ്വയം ഒരു �ദവതയായി മാറി�ക്കാണ്ടായിരിക്കണം. സ്വയം

�ദവതയായി മാറാ�ത �ദവത�യ ആരാധിക്കുന്നവന് ആ ആരാധനയു�ട ഫലം

ലഭിക്കുകയില്ല”.

ഹിന്ദുമതക്കാരനായ ഭക്തൻസങ്കൽപ്പത്തി�ലങ്കിലുംസ്വയം ഒരു �ദവ�നാ �ദ

വി�യാ ആയി മാറി�ക്കാണ്ടാണ് സ്വന്തം അഭീഷ്ടങ്ങ�ളാ �മാക്ഷം ത�ന്ന�യാ �ന

ടുന്നത്. ബുദ്ധമതക്കാർ ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കുന്നത് സ്വയം ശൂന്യതയായിമാറി�ക്കാ

ണ്ടാണ് !

5 കുണ്ഡലിനി

എല്ലാ മനുഷ്യരു�ടയും ശരീരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബുദ്ധൻ സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു�ണ്ടന്നും

അതു�കാണ്ട് ഹഠ�യാഗവിദ്യകളിലൂ�ട ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയു�മന്നും ബൗ

ദ്ധതാന്ത്രികന്മാർ വാദിച്ചു. പത്മം, ചക്രം മുതലായ �പരുകളിലറിയ�പ്പടുന്ന ചില

സിരാ�കന്ദ്രങ്ങൾ അലൗകികങ്ങളായ ആത്മീയശക്തികളു�ട സഞ്ചാരപഥങ്ങളാ

ണ്. ന�ട്ടല്ലി�ന്റ ഇടത്തും വലത്തും നടുവിലുമുള്ള മൂന്നു നാഡികളാണ് ഏറ്റവും

പ്രധാനം. ഇടതുഭാഗത്ത് ലലന, വലതുഭാഗ�ത്തത് പിംഗള അ�ല്ലങ്കിൽ രസന,

നടുവിലുള്ളത് ചണ്ഡാലി അ�ല്ലങ്കിൽസുഷുമ്ന. ലലന പ്രജ്ഞ�യ (ശരിയായജ്ഞാ

ന�ത്ത)യും പിംഗള ഉപായ�ത്ത (ശരിയായമാർഗ്ഗ�ത്ത)യും സുഷുമ്ന �കവലമായ

ഏകത്വ�ത്ത (�ബാധിയു�ട പ്രകാശ�ത്ത)യും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. �യാഗസാ

ധനകളിലൂ�ട ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള നാഡീ�കന്ദ്രത്തിൽ പ്രജ്ഞയും ഉപായവും

ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് �ബാധിചിത്തത്തി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ ദിവ്യജ്ഞാനത്തി�ന്റ, ചിന്താ

ധാരയായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയും അത് നടുവിലുള്ള നാഡിയിലൂ�ട മുകളി�ലക്ക്

�പായി നിശ്ചലമായ പരമാനന്ദാവസ്ഥയി�ലത്തി�ച്ചരുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഈവിചിത്രമായ �യാഗസാധന�യ തുച്ചി ഇങ്ങ�ന വിവരിക്കുന്നു:

“പ്രാണ�ന്റ (ശ്വാസത്തി�ന്റ) സഹായ�ത്താടുകൂടി ലലന, രസന എന്നീ രണ്ടു ചാ

ലുകളിലൂ�ട നയിക്ക�പ്പടുന്ന ചിത്തം സജീവവും ക്രിയാത്മകവുമായിരിക്കും. അതു

ന�മ്മ ബാഹ്യ�ലാകവുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തുകയും �ലാകത്തി�ല ശബ്ദങ്ങളും പ്രീ

തികളും നമുക്കു �കാണ്ടുവന്നു തരികയും �ചയ്യുന്നു. ചിത്തത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

ആയിരമായിരം പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങ�ന അത് ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ

�കാണ്ട് ന�മ്മ തടവിലാക്കുന്നവലകൾ �നയ്തുണ്ടാക്കുകയും ന�മ്മ നമ്മിൽ നിന്നു

ത�ന്നപുറത്താക്കാൻശ്രമിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അസ്ഥിരവും ചഞ്ചലവുമായ ചിത്ത

�ത്ത ഇടതും വലതുമുള്ള നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലൂ�ട മൂലാധാരത്തിൽ ഒന്നിച്ചു�ചരുന്ന

നാഡികളിലൂ�ട കുണ്ഡലിനിയി�ലക്ക്, അതായത് മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ന�ട്ടല്ലി

ല്ലൂ�ട ശിരസി�ന്റ മധ്യത്തിലുള്ളബ്രഹ്മരന്ധ്രം വ�ര�യത്തുന്ന മധ്യനാഡിയി�ലക്ക്,

നയിക്കുകയാണ് �യാഗസാധനകളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം”. ഈ ഗതിക്രമത്തിലൂ�ട ചിത്തം

ക്ര�മണ പരിശുദ്ധമായിത്തീരുകയും “ഒടുവിൽ അതി�ന്റ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും

അവസാനിപ്പിച്ച് സഹജത്തി�ന്റ പരമാനന്ദത്തിൽ, അതായത് നമ്മിലുള്ള �കവ

ലത്വത്തിൽ, ലയിച്ചു�ചരുകയും �ചയ്യുന്നു”.

6 Arthur Avalon: Op. cit.
7 Guiseppe Tucci: The Theory and Practice f Mandala, P. 113.
8 Ibid.
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സർ �ജാൺ വുഡ് �റാഫ് എഴുതുന്നു: “മനുഷ്യശരീരത്തിനുള്ളി�ല മൂലാധാര ചക്ര

ത്തിനകത്ത് ചുറ്റിവളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു നാഡിക്കുള്ളിൽ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ജീവശ

ക്തി�യ കുലകുണ്ഡലിനി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. അത് ശബ്ദബ്രഹ്മത്തി�ന്റ പുരുഷഭാവ

മായസ്വയംഭൂവിനുചുറ്റുംചുരുണ്ടുകൂടികിടക്കുകയുംത�ന്റപുറംമൂടി�കാണ്ട്അതി�ന്റ

മുഖ�ത്ത ആവരണം �ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നു. കുണ്ഡലിനിയു�ട ശരീരത്തിൽ നിന്ന്

സദാ ശബ്ദം പുറ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അത് സുഷുപ്തിയിൽ ആണ്ടുകിട

ക്കുകയാ�ണന്ന് കരുത�പ്പടുന്നു”.

കുണ്ഡലിനീശക്തി സ്ത്രീരൂപത്തിലും മനുഷ്യാത്മാവ് പുരുഷരൂപത്തിലുമാണ്

സങ്കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. സ്ത്രീഭാവ�ത്തയും പുരുഷഭാവ�ത്തയും കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്കു

കയാണ് സാധക�ന്റ കർത്തവ്യം. സാധനയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യവും അതുത�ന്ന. “ശരീ

രത്തിനുള്ളി�ല ശക്തിക�ള ഉണർത്തിവിടാൻ �വണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ സാധന.

സാധനയിലൂ�ട കുണ്ഡലിനി�യ ഉണർത്തി ചക്രങ്ങ�ള �ഭദിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ

സിദ്ധനായിത്തീരുന്നു”. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി�യ ഉണർത്താൻ പ്ര�ത്യകത

രത്തിലുള്ള സാധനയാവശ്യമാണ്. “ന�ട്ടല്ലി�ന്റ അടിഭാഗത്ത് ഒരു സർപ്പ�ത്ത

�പ്പാ�ല ചുരുണ്ടുകിടക്കുന്ന കുണ്ഡലിനി�യ പ്രാണായാമ�മന്നു വിളിക്ക�പ്പടുന്ന

സവി�ശഷരീതിയിലുള്ള ശ്വാ�സ്വാച്ഛ ്വാസപ്രക്രിയകളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി സു

ഷുമ്നയിലൂ�ട മൂർദ്ധാവിലുള്ളസഹസ്രാരത്തി�ലക്കുനയിക്കണം”. മൂർദ്ധാവി�ന്റആ

�കന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ത്രീപുരുഷഭാവങ്ങൾ നിത്യവും �കവലവുമായ പരമാനന്ദത്തിൽ

കൂട്ടി�യാജിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത് !

മധ്യകാല�ത്ത മതവിശ്വാസങ്ങളിലും മതചടങ്ങുകളിലും ശക്തി�യക്കുറിച്ചുള്ള

സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതതന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീപു

രുഷസം�യാഗം ശിവനും ശക്തിയും തമ്മിലുള്ളഐക്യത്തി�ന്റ പ്രതീകമാണ്. ബു

ദ്ധമതതന്ത്രങ്ങളിലാക�ട്ട, അത് പ്രജ്ഞയും ഉപായവും തമ്മിലുള്ളഐക്യത്തി�ന്റ

പ്രതീകമാണ്. ശിവൻ വീര്യവും ശക്തിഓജസ്സുമാണ്. ശക്തിയി�ല്ലങ്കിൽ ശിവനുപ്ര

വർത്തിക്കാൻകഴിയില്ല. അതു�പാ�ലപ്രജ്ഞയും ഉപായവും തമ്മിലുള്ളഐക്യമി

�ല്ലങ്കിൽബുദ്ധത്വംപ്രാപിക്കാൻകഴിയില്ല. സ്ത്രീപുരുഷഭാവങ്ങൾതമ്മിലുള്ളഐക്യ

മാണ് പരമാനന്ദം. അതാണ് സർവസൃഷ്ടികളു�ടയും ഉറവിടം.

6 പഞ്ചതത്വപൂജ

തന്ത്രവിദ്യ വാമാചാര�മന്നും ദക്ഷിണാചാര�മന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തരംതി

രിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കാമവികാരങ്ങ�ളയും ൈലംഗികവാസനക�ളയും അടിച്ചമർത്തു

ന്നതിനുപകരം അവ�യ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് ഉൽ

കൃഷ്ടവികാരങ്ങളാക്കിരൂപാന്തര�പ്പടുത്തുകയാണ് �വണ്ടത്എന്ന് ദക്ഷിണാചാരം

സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. വാമാചാരം, �ന�രമറിച്ച്, സംസ്കരിക്ക�പ്പടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള

കാമവികാരങ്ങളുംൈലംഗികപ്രവർത്തനങ്ങളും �മാക്ഷത്തി�ലക്കുള്ളവഴിയാ�ണ

ന്നു വാദിക്കുന്നു. ദക്ഷിണാചാരന്മാർ പുരുഷഭാവ�ത്തഊന്നുന്നു. വാമാചാരന്മാർ

സ്ത്രീഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടരുംൈലംഗികപ്രക്രിയക

�ള മതപരമായ ഒരു തത്വത്തി�ലക്കുയർത്തുന്നു.

9 Sir. John Woodrooffe: Principles of Tantra P. 400.
10 Ibid, P. 374.
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�ലാകത്തിൽഅവിശുദ്ധ�മാ അസാന്മാർഗിക�മാആയയാ�താന്നുമി�ല്ലന്ന്

വജ്രയാനക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർ നിഷിദ്ധ�മന്നു കരുതുന്ന�ത

ന്തും സാധകനു സ്വീകാര്യമാണ്. അവൻ മദ്യത്തി�ലാ ൈലംഗിക സം�യാഗത്തി

�ലാ ആനന്ദം �നടുന്നത് ഒരു സാധാരണമനുഷ്യ�ന�പ്പാ�ലയല്ല, ഒരു �ദവ�ന്റ

�യാ �ദവിയു�ട�യാ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. �ഭാഗ�ത്ത �യാഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു

മതചടങ്ങാണത് ! എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ളസുഖ�ഭാഗങ്ങളിൽലയിക്കാൻപഠിച്ചാൽ

ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കുക എളുപ്പമായിത്തീരു�മന്ന് ഗുഹ്യസമാജതന്ത്രം എന്നബൗദ്ധ

കൃതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, “വികാ�രാ�ത്തജനം നിർവാണം �പാ

�ലയാണ്”. മാത്രമല്ല, “ത്യാഗവും തപസ്സും പരാജയ�പ്പടു�ന്നടത്ത് ഇച്ഛാപൂർത്തി

വിജയിക്കും”.

തന്ത്രവിദ്യയിൽ പഞ്ചതത്വം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ചടങ്ങിന് വലിയ പ്രാ

ധാന്യമാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. പഞ്ചതത്വ�മന്നാൽ മദ്യം, മാംസം, മത്സ്യം, മുദ്ര

(വറുത്തധ്യാനം), ൈമഥുനം എന്നീ അഞ്ചു മകാരതത്വങ്ങ�ള ആരാധിക്കലാണ്.

അതിൽബിഹാരി �ഘാഷ്ഈതത്വങ്ങ�ള ഇങ്ങ�നയാണ് വിവരിക്കുന്നത്:

“മദ്യതത്വം ആനന്ദ�ത്തയും ആന്തരി�കന്ദ്രിയങ്ങ�ളയും അതിശീഘ്രം ഉ�ത്തജിപ്പി

ക്കുന്നു. ഭൗതികതലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സി�ന ഉയർത്താൻ �വണ്ടിആനന്ദ�ത്തയും

ഉ�ത്തജിപ്പിക്ക�പ്പട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ളയും എങ്ങ�ന ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തണ�മന്ന് ഗു

രുശിഷ്യനു പഠിപ്പിച്ചു �കാടുക്കുന്നു. ഭൗതികതലത്തിൽഅറിയ�പ്പടുന്നൈലംഗിക

സം�ഭാഗ�ത്തയുംഈ ലക്ഷ്യത്തിനു �വണ്ടിയാണ് ഉപ�യാഗി�ക്കണ്ടത്. മനുഷ്യ

�നഅധഃപതനത്തി�ലക്കുനയിക്കുന്നഈരണ്ടുക്രിയകൾ—മദ്യപാനവുംൈലം

ഗികസം�ഭാഗവും — മൃഗങ്ങ�ള�പ്പാ�ല �കവലം വാസനക�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ

�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുന്നതിനുപകരം ഉന്നതമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടി പ്ര�യാ

ഗി�ക്കണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്ന് ഗുരു പഠിപ്പിച്ചു�കാടുക്കുന്നു. അഞ്ചാമ�ത്ത തത്വമായ

ൈമഥുനംഏറ്റവും പരിപാവനമാ�ണന്നും പുതി�യാരു ജീവ�ന്റസൃഷ്ടിക്കുകാരണ

മായിത്തീരുന്നതു�കാണ്ട് ഈ ക്രിയയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ �ചലു�ത്തണ്ടതാവശ്യമാ

�ണന്നും ശിഷ്യനു മനസ്സിലാക്കി �കാടുക്കുന്നു”.

“പഞ്ചതത്വപൂജ — അതി�ന ഒരു പൂജ എന്നു വിളിക്കാ�മങ്കിൽ — തത്വത്തിലും

പ്ര�യാഗത്തിലും യുക്തിയുക്തമായ ഒരുഅൈദ്വതപൂജയാ�ണന്ന് വിവരമുള്ളവ�ര

ല്ലാം സമ്മതിക്കണം” എന്ന് പ്രമഥനാഥ മു�ഖാപാദ്ധ്യായഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

താന്ത്രികന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത്തരം ക്രിയകളു�ട ലക്ഷ്യം ലൗകി

കങ്ങളായ സുഖ�ഭാഗങ്ങ�ളാ ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ പ്രചാര�മാ അല്ല, ബ്രഹ്മസാ

ക്ഷാൽക്കാരം, അ�ല്ലങ്കിൽബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കൽ,ആണ്.

ഒരു കാര്യം ഇവി�ട ചൂണ്ടിക്കാണി�ക്കണ്ടതു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നു. പഞ്ചതത്വ

മാർഗ്ഗ�ത്തഅതിശ�യാക്തിപരമായി വർണ്ണിച്ചു�കാണ്ട് അത് ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും

സാർവത്രികവുംസർവസാധാരണവുമായിരുന്നുഎന്നുവാദിക്കാനുള്ളഒരുവാസന

ചിലഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ, വി�ശഷിച്ചും വി�ദശീയരായ ചിലഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ, കാ

ണാനുണ്ട്. ഇതുശരിയല്ല. ഇന്ത്യയി�ല അപൂർവം ചില പ്ര�ദശങ്ങളിൽ മാത്ര�മ,

(ഒരുപ�ക്ഷ,ബംഗാളിലുംബീഹാറിലും കുറച്ചുകൂടുതലാവാം ഇത്തരം മതചടങ്ങുകൾ

നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുത�ന്ന വള�ര പരസ്യമായിരുന്നു എന്നുപറയാനും

വയ്യ. അതു�കാണ്ട്ഈചടങ്ങുകൾക്ക് ദാർശനികമായ ഒരുള്ളടക്കംനൽകാനുള്ള

11 Atal Behari Ghosh: Cultural Heritage of India, Vol II. P. 201.
12 Pramathanath Mukhopadhyaya: Cultural Heritage of India. Vol. II. P. 170.
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ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ട �വമ്പൽഅത്രആദരണീയമാ�ണന്നു�താന്നുന്നില്ല. മദ്യ

ൈമഥുനാദികൾക്ക് ദർശനത്തി�ന്റപരി�വഷംനൽകിയതത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട

�പരുകൾ �പാലും പ്രസിദ്ധങ്ങള�ല്ലന്നുള്ളത് അർത്ഥഗർഭമാണ്.

7 ബുദ്ധമതത്തി�ന്റഅധഃപതനം

ഉന്നതങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളി�ലക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു അവ�യന്ന് വ്യാഖ്യാനി

ക്കുന്നതും ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാര�ത്തപ്പറ്റി പ്രാചീ

നദാർശനികന്മാരും നിർവാണ�ത്തപ്പറ്റി ഗൗതമബുദ്ധനും ഉന്നയിച്ച തത്വങ്ങ�ളവി

�ട? മധ്യകാല�ത്ത താന്ത്രികന്മാരു�ട മദ്യൈമഥുനാദികളിലൂ�ടയുള്ള ബ്രഹ്മസാ

ക്ഷാൽക്കാരവും ബുദ്ധത്വം പ്രാപിക്കലും എവി�ട? അതു�കാണ്ട് തന്ത്രവിദ്യ ഉന്നത

മായ ഒരു ദർശനമായിരുന്നുഎന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു�വണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ

അത് മധ്യകാല�ത്ത അധഃപതനവാസനകളു�ട പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. ബുദ്ധമ

തത്തി�ന്റ ചരിത്രം പരി�ശാധിച്ചാൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

ത�ന്റ ശിഷ്യന്മാർ, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഭിക്ഷുക്കൾ, തങ്ങളു�ട ൈദനംദിന ജീവിത

ത്തിൽകർശനങ്ങളായചിലസാന്മാർഗികനിയമങ്ങൾപാലിക്കണ�മന്ന്ബുദ്ധൻ

വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മത്സ്യവും മാംസവും ഭക്ഷിക്കാ�നാ

മദ്യം കഴിക്കാ�നാ ൈലംഗിക സം�ഭാഗങ്ങളി�ലർ�പ്പടാ�നാ ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് അനു

വാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച് ബുദ്ധമതം അധഃപതിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ

അ�തവ�ര നിന്ദ്യങ്ങളായി കരുത�പ്പട്ട കർമ്മങ്ങൾ�ക്കല്ലാം അംഗീകാരം നൽ

ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന ഒരുകാലത്ത് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സജീവവും വിപ്ലവക

രവുമായ പങ്കുവഹിച്ച ബുദ്ധമതം നാശത്തി�ലക്കു നയിക്ക�പ്പട്ടു. ഒറ്റ�പ്പട്ട ചില

ബൗദ്ധ ദാർശനികന്മാർ അ�പ്പാഴും ദന്ത�ഗാപുരങ്ങളിലിരുന്നു�കാണ്ട് ഉന്നതങ്ങ

ളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളുമായ തത്വചിന്തക�ളപ്പറ്റിയുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പ

ട്ടിരുന്നു എന്നതുശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, മതപരമായ അധഃപതന വാസനകളു�ട

ചുറ്റുപാടുകളിൽ ബൗദ്ധദർശനവും അധികമധികം ക്ഷ�യാന്മുഖമായിത്തീർന്നു. ബു

ദ്ധ�ന വള�രയധികം ആദരിക്കുകയും ബൗദ്ധതത്വങ്ങൾ വിലപിടിച്ചവയാ�ണന്നു

പ്രഖ്യാപിക്കുകയും �ചയ്തസ്വാമി വി�വകാനന്ദൻ�പാലും ഇങ്ങ�നഎഴുതി:

“ബുദ്ധമതത്തിന്അത്ഭുതകരമായധാർമ്മികശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,അതിൽ

അതിരുകവിഞ്ഞ വിഗ്രഹഭജ്ഞനവാസനകൾഅടങ്ങിയിരുന്നു. അതി�ന്റ ശക്തി

യു�ട പ്രധാനഭാഗം നി�ഷധാത്മകങ്ങളായ പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് �ചലവഴിക്ക

�പ്പട്ടത്. ജനിച്ച നാട്ടിൽത�ന്ന അതിനു മൃതിയട�യണ്ടിവന്നു. എന്തി�ന�യല്ലാം

നശിപ്പിക്കാനാ�ണാ അത് ഉ�ദ്ദശിച്ചത് അവ�യക്കാൾ നൂറിരട്ടി അസഭ്യങ്ങളായ

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുംചടങ്ങുകളും മാത്രമാണ്അവ�ശഷിച്ചത്. �വദങ്ങളി�ലജന്തു

ബലിക�ള ഭാഗികമായി�ട്ടങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാൻഅതിനു സാധിച്ചു. പ�ക്ഷ,

അതു രാജ്യ�ത്ത മുഴുവൻ അമ്പലങ്ങൾ �കാണ്ടും ബിംബങ്ങൾ �കാണ്ടും പ്രതിമ

കൾ �കാണ്ടും പുണ്യവാളന്മാരു�ട എല്ലുകൾ �കാണ്ടും നിറച്ചു. എല്ലാറ്റിനുമുപരി

ആര്യന്മാരു�ടയും മം�ഗാളിയരു�ടയും ആദിമനിവാസികളു�ടയും സങ്കരത്തിലൂ�ട,

അ�ബാധമായിട്ടാ�ണങ്കിലും, ബീഭത്സങ്ങളായ ചില വാമാചാരക്രിയകൾക്ക് അതു

വഴി�യാരുക്കി. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് മഹാനായ ഗുരുവി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ

ളു�ട ഈ വികൃതരൂപങ്ങ�ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ ശ്രീശങ്കരനും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസന്യാസിസംഘവും തയ്യാറായത്”.

13 Selections from Swami Vivekananda.



260 അദ്ധ്യായം 20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ തകർച്ചയും

ബുദ്ധമതം അതി�ന്റതായ ധാർമ്മികാനുശാസനങ്ങ�ള പരിത്യജിച്ചു�കാണ്ട് സാ

ധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങ�ളയും ആചാ

രങ്ങ�ളയും ചടങ്ങുക�ളയും സ്വീകരിച്ച�പ്പാൾ അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള

ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായി. യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൈവ

ഭാഷിക – സൗത്രാന്തകദർശനങ്ങൾ പിന്തള്ള�പ്പടുകയും ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള �യാഗാചാരത്തിനും മാധ്യമികത്തിനും മുൻഗണന നൽക

�പ്പടുകയും �ചയ്ത�താ�ട അതി�ന്റ ദാർശനികമായ അടിത്തറയും തകരാൻ തുട

ങ്ങി. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് പ്രാചീനബുദ്ധമതത്തി�ന്റ ചില ദാർശനികസിദ്ധാന്തങ്ങളും

ബുദ്ധൻ പ്രചരിപ്പിച്ച സാന്മാർഗികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ചില മൂല്യങ്ങളും ഉൾ

�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട് ഹിന്ദുമതം മു�ന്നറിയത്.

8 ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ

ബുദ്ധമതം ഉത്ത�രന്ത്യയൽ ക്ഷയിച്ചു പിന്മാറാൻ തുടങ്ങിയതിനു�ശഷവും കുറച്ചു

കാലം ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽആധിപത്യം വഹിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. പ�ക്ഷ, പുതിയ നാ

ടുവാഴി ഭരണകൂടങ്ങളു�ടആവിർഭാവംഅതി�നകൂടുതൽകൂടുതൽ ദുർബലമാക്കുക

യാണ് �ചയ്തത്. ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങ

ളിലും പല�പ്പാഴും ഒരുഭാഗത്ത് ഹിന്ദുമതവും മറുഭാഗത്ത് ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരുമായ

പുണ്യവാളന്മാർ പ്രമുഖമായ പങ്കുവഹിച്ച ഇത്തരം മത്സരങ്ങ�ളപ്പറ്റി ദക്ഷി�ണ

ന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽ പല പ്രസ്താവങ്ങളും കാണാം. ഹിന്ദുമത പുണ്യവാളന്മാർ

ജനപ്രിയരായിത്തീർന്നത് അവരു�ട ഭക്തിഗാനങ്ങൾ �കാണ്ടുമാത്രമല്ല, ബൗദ്ധ–

ൈജനമതങ്ങൾ�ക്കതിരായി അവർ നടത്തിയ സമരങ്ങൾ�കാണ്ടു കൂടിയാണ്.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ പല്ലവരാജാക്കന്മാർക്ക് �നരിട്ട തകർച്ചയും

ൈവഷ്ണവമതമംഗീകരിച്ച ചാലൂക്യന്മാരു�ട മു�ന്നറ്റവും കുറിക്കുന്നത് ബുദ്ധമതത്തി

�ന്റ പരാജയ�ത്തയും ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ വിജയ�ത്തയുമാണ്.

ഒരുതരത്തിൽ �നാക്കിയാൽ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയി

ലുള്ള കാലഘട്ടം ഹിന്ദുമതവും ബുദ്ധമതവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളു�ട കാലഘ

ട്ടമാണ്. ഹിന്ദുമതം �മ�ല്ല �മ�ല്ല മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത്.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ല കുമാരിലഭട്ട�ന�പ്പാ�ലയുള്ളതത്വജ്ഞാനികൾബുദ്ധമതത്തി

�നതിരായി ഹിന്ദുമത�ത്ത ഉറപ്പിക്കാനാണ് സഹായിച്ചത്. ബുദ്ധമതക്കാർക്ക്

�വദങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങ�ളയും ജാതിവ്യവസ്ഥ�യയും വി

മർശിക്കാൻ എന്തവകാശമാണുള്ളത് എന്നു ഭട്ടൻ �ചാദിച്ചു. ബുദ്ധമത�ത്തയും

ബൗദ്ധദർശന�ത്തയും മാത്രമല്ല, അവയു�ട സ്ഥാപകനായ ബുദ്ധ�നത്ത�ന്ന

യും അ�ദ്ദഹം പുച്ഛിക്കുകയും ആ�ക്ഷപിക്കുകയും �ചയ്തു: “ക്ഷത്രിയഭരണാധികാ

രികളു�ട ജാതിയിൽ ജനിച്ച ബുദ്ധൻ സ്വന്തം ജാതിധർമ്മങ്ങ�ള ലംഘിച്ചു�കാണ്ട്

മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു കിട്ടിയ പിച്ച�യആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. അങ്ങ

�നയുള്ളബുദ്ധന് ശരിയായ മാർഗ്ഗ�മ�തന്ന് മറ്റുള്ളവ�ര ഉപ�ദശിക്കാൻഎങ്ങ�ന

ൈധര്യം വന്നു?… ബുദ്ധൻ പ്രചരിപ്പിച്ച അഹിംസ, കരുണ തുടങ്ങിയ ഉൽകൃഷ്ടത

ത്വങ്ങൾ പട്ടി�ത്താൽ �കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു�വച്ചിട്ടുള്ള നല്ല

പശുവിൻപാൽ �പാ�ലയാണ്. അവ അവിശുദ്ധങ്ങളാണ്, അവിശ്വസനീയങ്ങളാ

ണ്, അസ്വീകാര്യങ്ങളാണ്.
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ക്ഷ�യാന്മുഖമായബുദ്ധമതത്തിനു �നരി�ടണ്ടിവന്നആ�ക്ഷപഹാസ്യങ്ങളിൽ

ഒന്നു മാത്രമാണിത്. തുട�രത്തുട�രയുണ്ടായ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങ�ള �നരിടാൻ

ബൗദ്ധപണ്ഡിതന്മാർക്കു കഴിയാ�തയായി. മാറിയ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ

അവർ അധികമധികം ഒറ്റ�പ്പട്ടു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശങ്കരൻ ബൗദ്ധന്മാർ�ക്ക

തിരായി നടത്തിയ നിരങ്കുശമായ ദാർശനികാക്രമണത്തിനു�ശഷം വള�രക്കാലം

ഇന്ത്യയു�ട മണ്ണിൽനിലനിൽക്കാൻ �പാലുംഅവർക്ക് വിഷമമായിത്തീർന്നു. ബൗ

ദ്ധപതാക പിന്നീട് പാറിക്കളിച്ചത് ൈചന, ജപ്പാൻ, ബർമ്മ, സി�ലാൺ തുടങ്ങിയ

രാജ്യങ്ങളിലാണ്.

ഇതി�ന്റഅർത്ഥംഇന്ത്യയിൽബുദ്ധൻ �കാളുത്തി�വച്ച വിളക്ക് പൂർണ്ണമായും

�കട്ടടങ്ങി�യന്നല്ല. �ന�രമറിച്ച്, അതി�ന്റ പ്രകാശകിരണങ്ങ�ള ഉപ�യാഗ�പ്പടു

ത്തി�ക്കാണ്ടാണ് പല ദാർശനികന്മാരും തങ്ങളു�ടസ്വന്തം ചിന്തകൾപ്രചരിപ്പിച്ച

ത്. അഹിംസ, കരുണ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളാക�ട്ട, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ ഇന്നും വിലമതിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു.
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ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല പ്രാചീനചിന്തകളും

ഹിന്ദുമതവും

ഇന്ത്യ�യ വട�ക്ക ഇന്ത്യ എന്നും �ത�ക്ക ഇന്ത്യ എന്നും �മാത്തത്തിൽ രണ്ടായി

തരംതിരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രീയമായി �നാക്കു�മ്പാൾ, അത്ര ശരിയാ�ണന്നു �താന്നു

ന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, വട�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ത�ന്ന സാമൂഹ്യപരിണാമത്തി�ന്റ വി

വിധഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ജീവിച്ചു�പാന്നിട്ടുള്ളത്. �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയി�ല സ്ഥിതിയും ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല. അസമമായ വളർച്ചയു�ട നി

യമമാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി ജീവിതരീതികളിലും

വിശ്വാസങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം.

ഓ�രാ ജനവിഭാഗത്തിനും നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട — സഹസ്രാബ്ദങ്ങളു�ട എന്നുത�ന്ന

പറയാം — പഴക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിക്ക

ലർന്നതി�ന്റയും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ പരസ്പരബന്ധങ്ങളു�ടയും

ഫലമായി ഒരുതരം ഐക്യം വളർന്നുവന്നിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും

അത് �കവലമായ ഒൈരക്യമല്ല; ൈവവിധ്യത്തി�ല ഐക്യമാണ്. ഈ ൈവവി

ധ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ �വണ്ടി ഇന്ത്യയു�ട വടക്കൻ പ്ര�ദശങ്ങളി�ലയും �തക്കൻ

പ്ര�ദശങ്ങളി�ലയും സവി�ശഷതക�ള പ്ര�ത്യക�മടുത്തു പരി�ശാധിക്കുന്നതിൽ

�ത�റ്റാന്നുമില്ല.

1 സംഘം കൃതികൾ

സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിൽസ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചആര്യന്മാരു�ട ജീവിതരീതിക�ളയും

വിശ്വാസങ്ങ�ളയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�ളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഋ�ഗ്വദത്തിന്

ചുരുങ്ങിയത് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറു �കാല്ല�ത്ത�യങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട്. ഇത്രയധികം

പഴക്കമുള്ള ഒരു സാഹിത്യകൃതി �ലാകത്തിൽ മ�റ്റവി�ടയും കാണാൻ കഴിയില്ല.

ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതിക�ളയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�ളയും

മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും മറ്റും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ�ത്ത സാഹിത്യകൃതികൾ

സംഘസാഹിത്യംഎന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. അവയ്ക്ക് രണ്ടുസഹസ്രാബ്ദങ്ങ

ളു�ട പഴക്ക�മയുള്ളൂ. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തി�ന്റ �താട്ടുമുമ്പും പിമ്പുമായി നാനൂ�റാ അഞ്ഞൂ

�റാ �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ രചിക്ക�പ്പട്ട കൃതികൾക്ക് ആദ്യകാലസംഘം കൃതി

കൾ എന്നും അതിനു �ശഷമുണ്ടായവയ്ക്ക് പിൽക്കാല സംഘം കൃതികൾ എന്നും
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പറയാം. എട്ടു�ത്താൈക, പത്തുപ്പാട്ട് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീനങ്ങളായ

കൃതികൾ എന്നു കരുത�പ്പടുന്നു. നറ്റിൈണ, കുറു�ന്താൈക, ഐങ്കുറുനൂറ്, പതി

റ്റുപത്ത്, പരിപാടൽ, കലി�ത്താൈക, അകനാനൂറ്, പുറനാനൂറ് എന്നിങ്ങ�ന

ഒട്ടാ�ക രണ്ടായിരത്തിൽ പരം �ചറിയ പാട്ടുകളടങ്ങിയ എട്ടു സമാഹാരങ്ങൾ

ക്കാണ് എട്ടു�താൈക എന്നുപറയുന്നത്. പത്തുപ്പാട്ടുകളിൽ തിരുമുരുകാറ്റുപ്പൈട,

ചിറുപാണാറ്റുപ്പൈട, മുൈല്ലപ്പാട്ട്, മധുൈരക്കാഞ്ചി തുടങ്ങി പത്തു നീണ്ട പാട്ടുകളട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ചില പാട്ടുകൾ രാജാക്കന്മാരു�ട�യാ �ഗാത്രത്തലവന്മാരു�ട�യാ വീരപ

രാക്രമങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങളാണ്. മറ്റുചിലത് �പ്രമഗാനങ്ങളാണ്.

യുദ്ധം, വീര്യം, �പ്രമം എന്നിവയാണ് മുഖ്യമായ പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങൾ. തമിഴ്വ്യാക

രണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ �വച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള�തന്നു കരുത�പ്പടുന്നതും ക്രിസ്ത്വബ്ദം

നാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാഅഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടി�ലാ രചിക്ക�പ്പട്ടതുമായ �താൽക്കാപ്പിയ

ത്തിൽജനങ്ങൾനിവസിക്കുന്നഭൂപ്ര�ദശങ്ങ�ളയാ�കകുറിഞ്ചി (പർവതപ്ര�ദശം),

മുൈല്ല (കാട്ടുപ്ര�ദശം), പാൈല (മണൽപ്ര�ദശം), മരുതം (കൃഷി�യാഗ്യമായ ചതു

പ്പുപ്ര�ദശം), �നയ്തൽ (കടൽത്തീരപ്ര�ദശം) എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു തിണകളായി

തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പാട്ടുകളു�ട പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റിയ വിഭജനമാ

ണിത്. “ഇതി�ല�തങ്കിലു�മാരു ഭൂപ്ര�ദശത്തി�ന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു�പർ

സുഖവും �ക്ഷമവും നന്മയും ലക്ഷ്യമാക്കി�ക്കാണ്ട് പരസ്പരം �സ്നഹിക്കു�മ്പാളുണ്ടാ

കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനാണ് �പ്രമബന്ധം എന്നുപറയുന്നത്” എന്ന് �താൽക്കാപ്പി

യം നിർവചിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പാട്ടുകളിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരു�ട �പ്രമങ്ങളും

രാജാക്കന്മാ�രക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങളും മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. വ്യത്യസ്തജനവിഭാ

ഗങ്ങളു�ട ജീവിതരീതിക�ളക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും അവ പ്രതി

പാദിക്കുന്നുണ്ട്. “തുടിയൻ (തുടി �കാട്ടുന്നവൻ), പാണൻ (പാട്ടുകാരൻ), പറയൻ

(�ചണ്ടക്കാരൻ), കടമ്പൻ (കടമ്പു �കാട്ടുന്നവൻ) എന്നിവരല്ലാ�ത മ�റ്റാരു �ഗാ

ത്രവുമില്ല” എന്നർത്ഥം വരുന്ന പുറനാനൂറി�ല ഒരു പാട്ട് അക്കാലത്ത് സംഗീത

ത്തിനു കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നപ്രാധാന്യം �വളി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പൂഴിയർ,

മറവർ, കുറവർ, �വട്ടുവർ, ആയർ, ഇടയർ, എയിനർ, ഉഴവർ, കൈടയർ, മൈല

യർ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മറ്റ് അനവധി �ഗാത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പരാമർശങ്ങളുണ്ട്.

വ്യത്യസ്ത ജീവിതരീതികളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ

പ്രവൃത്തിവിഭജനവും �താഴിലി�ന അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള തരം തിരിവുകളും

ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാകൃതകുല�ഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാജകീയഭര

ണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർ

ത്തന�ത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പല പാട്ടുകളുമുണ്ട്. ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലും

�മ�ലാർവിഭാഗങ്ങളും കീ�ഴാർവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരാൻ

തുടങ്ങിയതി�ന്റ പല സൂചനകളും അവയിൽ പ�ക്ഷ, ഉത്ത�രന്ത്യയിൽ, പ്ര�ത്യകി

ച്ചും സിന്ധുഗംഗാതീരപ്ര�ദശങ്ങളിൽ, പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടതു�പാ�ലയുള്ള ബ്രാഹ്മണ�മ

ധാവിത്വത്തി�ന്റ�യാ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ട�യാ കണിക�പാലും പ്രാചീനസംഘം

കൃതികളിൽ ഒരിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.

1 തുടിയൻ പാണൻ പറയൻ കടമ്പൻ

ഇന്നാങ്കലതു കുടിയും ഇൈല്ല.

—പുറനാനൂറ്, 335.
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2 വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�ടഅഭാവം

മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട കാര്യത്തിലും ഈ വ്യത്യാസം കാണാം. പ്രാചീനാര്യന്മാർ

ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, സൂര്യൻ, അഗ്നി, ഉഷസ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിൈദവങ്ങ�ളയാണ

�ല്ലാ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ഋ�ഗ്വദകാലത്തി�ന്റ അവസാനത്തിലാണ് ൈദവങ്ങളു

�ടൈദവമായഒരുഏകൈദവം—ഹിരണ്യഗർഭൻഅ�ല്ലങ്കിൽവിശ്വകർമാവ്—

രൂപം �കാണ്ടത്. ഉപനിഷത്തുകളു�ട കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കുംആത്മാവി�നപ്പറ്റിയും

ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റിയും സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ ദാർശനിക ചർച്ചകളും അവ�യത്തുടർന്നു

�കാണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തത്വചിന്തകളും ഉയർന്നുവന്നു.

ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല പ്രാചീനനിവാസികളുംആരംഭത്തിൽബഹുൈദവവിശ്വാ

സികളായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അവരു�ട ൈദവങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രൻ, വായു, അഗ്നി മുതലാ

യവരുൾ�പ്പടുന്നില്ല. ആദ്യകാല സംഘം കൃതികൾക്കു �ശഷമുണ്ടായ �താൽകാ

പ്പിയമനുസരിച്ച് ഓ�രാ തിണയ്ക്കും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം ൈദവമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാ

ഹരണത്തിന് മുൈല്ലനിലത്ത് മാ�യാൻ, കുറിഞ്ചിപ്ര�ദശങ്ങളിൽ �ച�യാൻ, മരു

തത്തിൽ, �വന്തൻ, �നയ്തൽപ്ര�ദശങ്ങളിൽ വരുണൻ. എന്നാൽ, ആദ്യകാലത്ത്

അമരി, കുമരി, കവുരി, ചമരി, ചൂലി, നീലി, ചങ്കരി, കാളി എന്നിങ്ങ�ന പല �പരുക

ളിലുമറിയ�പ്പടുന്ന �കാറ്റൈവ എന്നസ്ത്രീൈദവത്തിനായിരുന്നു ഏറ്റവുമധികം പ്രാ

ധാന്യം എന്നു �താന്നുന്നു. ഇന്നും നാമാവ�ശഷമായിട്ടില്ലാത്ത പ്രാചീനകുല �ഗാ

ത്രസമുദായങ്ങളിൽ ചാത്തൻ, കാപ്പിരി, തീക്കുട്ടി, കരിങ്കുട്ടി, പറക്കുട്ടി, കണ്ടാകര

ണൻ, കള്ളാടിമുത്തൻ, മലവാഴി, മലങ്കുറത്തി മുതലായ പഴയ ൈദവങ്ങൾക്കാണ്

പ്രാമുഖ്യം. ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളിലുംവ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രാചീനാര്യന്മാർക്കിടയി

ലുണ്ടായിരുന്നതു�പാ�ലയുള്ളൈവദികപു�രാഹിതന്മാർ�ക്കാ അവരു�ട �നതൃത്വ

ത്തിലുള്ള യാഗയജ്ഞാദികർമ്മങ്ങൾ�ക്കാസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരാധനാമു

റകൾകൂടുതൽലളിതങ്ങളായിരുന്നു. കള്ളും ഇറച്ചിയുംൈദവങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ട

മായിരുന്നു. ആരാധകന്മാർക്കും. അതു�കാണ്ടാണ്, പൂജാവിധികളിൽ പുഷ്പങ്ങ�ളാ

�ടാപ്പം അവയ്ക്കുംസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ കർമ്മനിയമത്തിനും

പുനർജന്മവിശ്വാസത്തിനും വലിയ സ്ഥാനമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതു�പാ�ലയു

ള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പ്രാചീനദ്രാവിഡരു�ടയിടയിൽ അത്ര വലിയസ്ഥാനമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. അവരും മരണ�ത്തപ്പറ്റി ആ�ലാചിച്ചിരുന്നു എന്നു തീർച്ചയാണ്. കാ

രണവന്മാരു�ട ‘ചാവു’ക�ള ആരാധിക്കുക പതിവായിരുന്നു. പുനർജന്മത്തിൽ വി

ശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരുമുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വസിച്ചാലും ഇ�ല്ലങ്കിലും

ഇഹ�ലാകത്തിൽ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്നതിലായിരുന്നു നിഷ്ക്കർഷ. “മര

ണത്തിനു �ശഷം വീണ്ടും ജനിക്കു�മന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരായാലും ശരി, പുനർജ

ന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായാലും ശരി, ഇഹ�ലാകത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തികൾ

�ചയ്യുകയാണാവശ്യം; ഹിമാലയത്തി�ന്റ �കാടുമുടി �പാ�ലയുള്ളപ്രശസ്തി �ലാക

2 മാ�യൻ �മയ കാടുൈറ ഉലകമും

�ച�യാൻ �മയൈമവൈര ഉലകമും

�വന്തൽ �മയ തീംപുനൽ ഉലകമും

വരുണൻ �മയ �പരുമണൽ ഉലകമും

മുൈല്ല കുറിഞ്ചി മരുതം �നയ്തൽഎന

�ച്ചാല്ലിയ മുൈറയാൻ �ചാല്ലവും പടു�മ.

— (�താൽകാപ്പിയം, അകത്തിൈണ, 5.)
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ത്തിൽ നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ട് കുറ്റമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചു മരിക്കുക എന്നതാണ് �ശ്ര

ഷ്ഠമായ കാര്യം” എന്ന് പുറനാനൂറി�ല ഒരു പാട്ട് ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു.

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഓളം�വട്ടുന്നഈപ്രാചീനകൃതികളിൽ ജീവിതത്തിൽ നി

ന്നുള്ളഒളി�ച്ചാട്ടമില്ല, മരണാനന്തരജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളആശങ്കയില്ല,ആത്മാവി

�ന്റ നിത്യത�യക്കുറിച്ചും ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ സർവവ്യാപ്ത്വ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശ

ങ്ങളില്ല. അരചന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. രാജാ

ക്കന്മാ�രപ്രീതി�പ്പടുത്താനുംഅവരിൽനിന്ന്സമ്മാനങ്ങൾ�നടാനും �വണ്ടിഎഴു

ത�പ്പട്ട കവിതകൾ കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല. �ലാക�ത്ത മുഴുവൻ കീഴടക്കുകയുംഹിമാലയ

ത്തി�ന്റ ശിഖരങ്ങളിൽ �കാടി പറപ്പിക്കുകയും �ചയ്ത ധീരപരാക്രമികളായ രാജാ

ക്കന്മാ�രക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതികൾ പല കവിതകളിലും കാണാം. പ�ക്ഷ, അവ�യാ

�ടാപ്പംത�ന്നജനങ്ങളു�ടസൗഹാർദ്ദബന്ധങ്ങ�ളയും ഉന്നതങ്ങളായജീവിതാദർ

ശങ്ങ�ളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളും സുലഭമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പുറ

നാനൂറി�ല കണയൻ എന്ന കവിയു�ട ഒരു പാട്ടിൽ അടങ്ങിയ വിശാലവീക്ഷണ

വും മഹാമനസ്കതയും �നാക്കുക:

“എല്ലാ പട്ടണങ്ങളുംഞങ്ങൾക്ക് ഒരു�പാ�ലയാണ്;

എല്ലാ �ഗാത്രങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒ�രാറ്റ �ഗാത്രമാണ്.

നന്മയും തിന്മയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നല്ല ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നു

ഞങ്ങൾക്കറിയാം;

നന്മതിന്മക�ള�പ്പാ�ല ത�ന്ന �വദനയുംആശ്വാസവും നമ്മു�ട

ഉള്ളിൽ നിന്നു ത�ന്നയാണുണ്ടാകുന്നത്.

മരണത്തിൽ പുതുതായി ഒന്നുമില്ല; ജീവിതം ന�മ്മആകർഷിക്കുന്നത്

അതി�ന്റ മാധുര്യം �കാണ്ടല്ല.

ഞങ്ങൾക്ക് �കാപമില്ല, �ദാഷങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല;

വി�വകശാലികളു�ട കാഴ്പ്പാടിലൂ�ട ഞങ്ങൾസ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു.

ആകാശം ഇടിമിന്നിക്കുകയും തണുത്ത മഴ �കാരി�ച്ചാരിയുകയും

�ചയ്യു�മ്പാൾ,

പർവതങ്ങളിൽ നിന്ന് പാറക�ളാടു പട�വട്ടി ഗർജിച്ചു�കാണ്ട്

അനിയന്ത്രിതമായി പുറ�പ്പടുന്നഊക്കും കരുത്തുമുള്ള

ജലപ്രവാഹത്ത�ന്റ നീർ�ച്ചാലയിൽ ഒഴുകുന്ന

�പാങ്ങുതടി �പാ�ല,

നാമിത്രയും വിലമതിക്കുന്ന ജീവിതം വിധിയു�ട മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട

വലിച്ചിഴയ്ക്ക�പ്പടുകയാ�ണന്ന്

ഇതറിയുന്നതു�കാണ്ട്,

വലിയവ�ന്റ �പരുമയ്ക്ക് മുമ്പിൽഞങ്ങൾഅമ്പരക്കുന്നില്ല;

ആരുമല്ലാത്തവരു�ട നിസ്സഹായത�യഞങ്ങൾപുച്ഛിച്ചു

തള്ളുന്നില്ല”.

പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കു ത�ന്ന �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ലയും വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല

യും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനു

�തളിവുകളുണ്ട്. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തി�ന്റ ആദ്യശതകങ്ങളിൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ

3 മാറിപ്പിറവർആയിനും, ഇമയത്തു�ക്കാടു ഉയർന്തന്നതം ഇൈചനടുത്തീതുഇൽയാൈക്ക�യാടുമായ്

തൽതവത്തൈല�യ. പുറനാനൂറ്, 214.
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ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, രണ്ടുപ്ര�ദശങ്ങളി�ലയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളും

സാമൂഹ്യജീവിതരീതികളും സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. ആയിരം

�കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ആര്യവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചുക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും അ�ശാക�ന്റ കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും അത് പൂർത്തിയായിക്ക

ഴിഞ്ഞു എന്നും മറ്റുമുള്ള ദാ�ണ്ഡക്കറു�ട അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ �ത

ളി�വാന്നുമില്ല. ആര്യവൽക്കരണം ഹിന്ദുവൽക്കരണത്തി�ന്റ രൂപത്തിലായിരുന്നു

എന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാദവും ശരിയല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ

�പാ�ല അ�ശാക�ന്റ കാലത്ത് വട�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ �പാലും ഹിന്ദുമതം ആവിർ

ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണമതവും അതി�നത്തുടർന്നു ബൗദ്ധ–

ൈജനമതങ്ങളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണമതത്തിനും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും

�ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ �വരൂന്നാൻസാധിച്ചതുമില്ല.

3 ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളു�ട സ്വാധീനം

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ രചിക്ക�പ്പട്ട തിരുക്കുറൾ, ചി

ലപ്പതികാരം, മണി�മഖല തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല സംഘം കൃതികളിൽ ബൗദ്ധ–

ൈജനചിന്തകളു�ട മാത്രമല്ല, സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിലടങ്ങിയ ചിലൈവദികചിന്തക

ളു�ടയും സ്വാധീനം കാണാം. എന്നാൽ,ഈകാലഘട്ടത്തിലും ബ്രാഹ്മണ�മധാവി

ത്വത്തി�നാ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കാ �തന്നിന്ത്യയിൽ സ്വാധീനം �നടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയായിരിക്കണം ഉത്ത�രന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും പരാജയ�പ്പ

ട്ടു കഴിഞ്ഞ ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങൾക്ക് �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ കു�റ�യാ�ക്ക മു

�ന്നറാൻ കഴിഞ്ഞത്. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയിൽ പ�ലടത്തുംൈജന–ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയുംഅവസാ

ധാരണക്കാരായ ജനങ്ങ�ള വള�ര�യ�റആകർഷിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നത് ചരി

ത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. �താൽക്കാപ്പിയം ഒരു ൈജനപണ്ഡിത�ന്റ കൃതി

യാ�ണന്നാണ് വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നത്. തിരുക്കുറൾ ൈജനകൃതിയാ�ണന്ന് ൈജ

നന്മാരും ബൗദ്ധകൃതിയാ�ണന്ന് ബൗദ്ധന്മാരും അവകാശ�പ്പടുന്നു. മണി�മഖല

ഒരുബൗദ്ധകൃതിയും ചിലപ്പതികാരം ഒരുൈജനകൃതിയുമാ�ണന്നുകരുത�പ്പടുന്നു.

ഇത്രത�ന്നപ്രസിദ്ധങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു പല കൃതികളും അവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കാര്യം ഇവി�ട എടുത്തുപറയുന്നത് രസകരമായിരിക്കും. വട�ക്ക ഇന്ത്യ

യിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന തങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും ദാർശനികചിന്തക�ളയും

അ�തപടി �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിലും യാന്ത്രികമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബൗദ്ധ–ൈജന

പണ്ഡിതന്മാർ മുതിരുകയുണ്ടായില്ല. ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും സാമൂ

ഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ള കണക്കി�ലടുത്തു�കാണ്ടാണ് അവർ

തങ്ങളു�ട വിശ്വാസങ്ങളുംആശയങ്ങളും ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, തിരുക്കുറൾ�പാ�ലയുള്ളഒരുസാഹിത്യകൃതി വട�ക്കഇന്ത്യയി�ല

ൈജന–ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല.

ഗൃഹസ്ഥന്മാർ, സന്യാസികൾ, രാജാക്കന്മാർ, മന്ത്രിമാർ, കാമിനീകാമുക

ന്മാർ, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർഎന്നിങ്ങ�നവിവിധജീവിതങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ടജനങ്ങൾ

എങ്ങ�ന�പരുമാറണ�മന്നുംഏ�തല്ലാംതരത്തിലുള്ളസാന്മാർഗികനിയമങ്ങൾ

4 R. N. Dandekar: Contribution of the South to the Heritage of India, P. 18.
5 Ibid
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പാലിക്കണ�മന്നും മറ്റുമാണ് തിരുക്കുറലിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ലൗ

കിക ജീവിതമു�പക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണ�മന്നല്ല, ഐഹികജീവിതത്തി

�ല മാനുഷികബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ �മച്ച�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് നല്ലവരായി

ജീവിക്കണ�മന്നാണ് അത് മുഖ്യമായും ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നത്. ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ

�ചയ്തതു�പാ�ല പണക്കാരിൽ നിന്ന് ദാനമായി കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ �കാണ്ട്

വലിയ വലിയ വിഹാരങ്ങൾപണിയുകയുംഅവയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന്സുഖമായി ഭക്ഷണം

കഴിച്ച് “സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി” എന്നു ധ്യാനിക്കുകയും അല്ല സന്യാസിമാരു�ട

കടമ; �ന�രമറിച്ച് ൈകയിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കു ദാനം �ചയ്യുകയാണ്. “സ്വകാ

ര്യസ്വത്ത് ദയയാണ്. അതാണ് സ്വത്തുക്കളു�ട സ്വത്ത്”. സ്വത്തില്ലാത്തവർക്ക്

ഭാവിയിൽ സ്വത്തുണ്ടാ�യന്നു വരാം. പ�ക്ഷ, ദയയില്ലാത്തവർ എല്ലാം കളഞ്ഞു

കുളിച്ചവരാണ്, എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി നശിച്ചവരാണ്; അവർക്ക് ഭാവിയില്ല. ൈദ

നംദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നകാമ�ക്രാധ�ലാഭ�മാഹാദികളിൽ നിന്നു �മാചനം

�നടുകയാണ് ശരിയായ സന്യാസജീവിതം. ത്യാഗ�മന്നാൽ ‘ഞാൻ’, ‘നീ’ എന്ന

വ്യത്യാസം അവസാനിപ്പിക്കലാണ്. ഇതു �ചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നആൾൈദവങ്ങ

ളു�ടതി�നക്കാൾ ഉന്നതമായസ്ഥാന�ത്തത്തി�ച്ചരും.

സന്യാസ�ത്തക്കാളധികം �സ്നഹനിർഭരമായഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതത്തിനാണ്

തിരുക്കുറൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. �സ്നഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ

യും നല്ല കുട്ടികളും ഉള്ള മനുഷ്യന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിട്ടുന്നതിലുമധികം സുഖം ലഭിക്കു

ന്നു. ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതത്തിൽ, �സ്നഹിക്കാൻ കഴിയാത്തപുരുഷ�ന്റസ്ഥിതി മരു

ഭൂമിയിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞ മരം�പാ�ലയാണ്, �സ്നഹമില്ലാത്തവർ കിട്ടുന്ന�താ�ക്ക

സ്വന്തമാക്കുന്നു. �സ്നഹമുള്ളവരാക�ട്ട, സ്വന്തം എല്ലുകൾ �പാലും മറ്റുള്ളവരു�ടതാ

�ണന്നുകരുതുന്നു. കുട്ടികൾ ഒരനുഗ്രഹമാണ്. അവർ തങ്ങളു�ട കുഞ്ഞിൈക്കകൾ

�കാണ്ടു വാരി വൃത്തി�കടാക്കിയ ഭക്ഷണംഅമൃതി�നക്കാൾസ്വാദുള്ളതാണ്. ഓട

ക്കുഴലി�ന്റ നാദം മധുരമാ�ണന്നു പറയുന്നവർ കുഞ്ഞുങ്ങളു�ട ചുണ്ടിൽ നിന്നു പുറ

�പ്പടുന്ന കിളി�ക്കാഞ്ചൽ �കൾക്കാത്തവരാണ്.

അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളുമടങ്ങിയ കുടുംബം സമുദായത്തി�ന്റ ഭാഗമാണ്.

അതു�കാണ്ട്, ദയ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവ�ര സഹായിക്കൽ, അതിഥിസൽക്കാരം, നീതി

�ബാധം, ആത്മസംയമനം, ക്ഷമ, ദാനശീലം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥനാവ

ശ്യമാ�ണന്ന് തിരുക്കുറൾഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു. ജനങ്ങളു�ടയാ�കജീവിതം �മച്ച

�പ്പടുത്താനും സമുദായ�ത്ത അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനും �വണ്ടി ഭരണാധികാരികൾ

ൈക�ക്കാ�ള്ളണ്ടനീതിമാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അതു വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ൈദവത്തി�ന്റ�യാ പു�രാഹിതന്മാരു�ട�യാ സഹായം കൂ

ടാ�ത ത�ന്ന മനുഷ്യന് സാന്മാർഗികജീവിതം നയിക്കാനും സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത

കൂടുതൽ കാമ്യമാക്കാനും കഴിയു�മന്നാണ് തിരുക്കുറൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മണി�മഖലതുടങ്ങിയപിൽക്കാലസംഘംകൃതികളിൽബുദ്ധമതത്തി�ന്റസ്വാ

ധീനം കൂടുതൽ പ്രകടമാണ്. പത്തിനീ�ദവി മണി�മഖലയ്ക്കു നൽകുന്ന ഉപ�ദശങ്ങ

ളിൽ ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പുണ്യം �നടാനും ബൗദ്ധധർമ്മത്തിൽ വി

ശ്വസിക്കാനും ആവശ്യ�പ്പടുന്ന ഭാഗം ഒരുദാഹരണം മാത്രമാണ്. “കു�ഞ്ഞ! നീ

6 അരുട് �ചൽവം �ചൽവത്തുൾ �ചൽവം �പാരുട് �ചൽവം പൂര;യാർ കണ്ണള്ള. തിരുക്കുറൾ III. 25.

241.
7 യാൻ എന്നതുഎന്നും �ചരുക്കുഅറുപ്പാൻ വാ�നാർക്കു ഉയർന്ത ഉലകം പൂകും. തിരുക്കുറൾ III. 35.

346.
8 അമ്പിലാർ എല്ലാം തമക്കുരിയർഅമ്പുൈ�യാർ എൻപും ഉരിയർ പിറക്കു തിരുക്കുറൾ I. 8. 72.



268 അദ്ധ്യായം 21. ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും

ഈഅതിപ്രാചീനമായ വഞ്ചിനഗരത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് മ�റ്റല്ലാ മതതത്വങ്ങളും

പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, അവയി�ലാന്നും, സത്യമി�ല്ലന്നു കണ്ട് ഒടുവിൽ ബുദ്ധ�ദവ

�ന്റപിടകധർമ്മങ്ങ�ളഅനുസരിക്കും”എന്നാണ്പത്തിനീ�ദവിപറയുന്നത്. ബൗ

ദ്ധദർശനമാണ് ഏറ്റവും �മച്ച�പ്പട്ടത് എന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ �വണ്ടി മണി�മഖല

യിൽ ബ്രാഹ്മണമതം, ൈശവം, ൈവഷ്ണവം, ആജീവകവാദം, ൈജനമതം, സാം

ഖ്യം, ൈവ�ശഷികം, �ലാകായതം മുതലായവ�യപ്പറ്റി�യല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാ

ദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബൗദ്ധ–ൈജനപണ്ഡിതന്മാർ ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല മതം, സാഹിത്യം, ദർശ

നം മുതലായവയിൽ മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലും കൂടുതൽകൂടുതൽസ്വാധീനം

�നടാൻ തുടങ്ങി. പല രാജാക്കന്മാരും ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളു�ട അനുയായി

കളായി മാറി. പലരും വിഹാരങ്ങളു�ട രക്ഷാധികാരികളായിത്തീർന്നു. ഈ കാ

ലത്താണ് ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങൾക്ക് �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാ

ധീനം ലഭിച്ചത്. പ�ക്ഷ, ഈ സ്വാധീനം വള�രക്കാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. അഞ്ചാം

നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവു

മായ എല്ലാ �മഖലകളിലും അഭൂതപൂർവമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. പുതിയ

പല രാജാക്കന്മാരും രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തു. ചാലൂക്യർ, പല്ലവർ, പാണ്ഡ്യർ മുതലായ

രാജവംശങ്ങൾപരമാധികാരത്തിനു �വണ്ടി മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരു

ന്നുഅത്. ഈഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരും ബൗദ്ധ–

ൈജനമതങ്ങൾ�ക്കതിരായി തങ്ങളു�ട സ്വന്തം മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി മു�ന്നാട്ടുവ

ന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് ദാർ

ശനികരംഗത്തി�ലആത്മീയവാദികൾ യാഥാർത്ഥ്യവാദികൾ�ക്കതിരായി കടുത്ത

പ്രഹരങ്ങൾ �താടുത്തുവിട്ടത്. വട�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങൾ മിക്ക

വാറും ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ൈവ�ശഷികന്മാർ„ ൈനയായികന്മാർ, സാംഖ്യ

ന്മാർ, മീമാംസകന്മാർ, �വദാന്തികൾ മുതലായവ�ര അനുകരിച്ചു�കാണ്ട് ഈ കാ

ല�ത്ത ബൗദ്ധ–ൈജനപണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങളു�ട പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ

സംസ്കൃതഭാഷയാണ് ഉപ�യാഗിച്ചത്. അതു�കാണ്ട് അവരു�ട ചിന്തകൾ �മ�ല

ക്കിടയിലുള്ള ഒരുപിടി വിദ്യാസമ്പന്നന്മാർക്കിടയിൽ മാത്ര�മ പ്രചരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

സംസ്കൃതമറിയാത്ത സാധാരണജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ അധികമധികം ഒറ്റ�പ്പ

ട്ടു. ചുറ്റുപാടും നടന്നു �കാണ്ടിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളി�ലാ സാമൂഹ്യപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളി�ലാ

യാ�താരു താൽപ്പര്യവും കാണിക്കാ�തഅവർ �കവലങ്ങളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളുമായ

തർക്കവിതർക്കങ്ങളിൽ മുഴുകി. �ന�രമറിച്ച് ൈശവ–ൈവഷ്ണവമതങ്ങളു�ട �ന

താക്കന്മാർ തമിഴിൽ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പാടി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള ആകർഷിച്ചു.

അവരു�ട സ്വാധീനശക്തിഅതി�വഗം പരന്നുപിടിച്ചു.

4 ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരും

ൈശവ–ൈവഷ്ണവമതങ്ങളു�ട ഉത്ഭവ�ത്തക്കുറിച്ചും വികാസപരിണാമങ്ങ�ളക്കു

റിച്ചും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഹരപ്പയു�ടയും �മാ

ഹൻജദാ�രാവി�ന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില

പ്രതിമകൾശിവ�ന്റപ്രാഗ്രൂപ�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്എന്നുംആര്യന്മാരു�ടആഗ

മനത്തിനുമുമ്പുമുതൽക്കുത�ന്നനിലനിന്നു�പാന്നലിംഗപൂജയിൽനിന്നാണ്പിൽ

ക്കാല�ത്ത ൈശവമതം പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നവരുണ്ട്.
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കാർഷി�കാൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട മാതൃ�മധാവിത്വസമ്പ്രദായമാ

ണ് ൈശവമതത്തി�ന്റ ഉത്ഭവത്തിനു പ്ര�ചാദനം നൽകിയ�തന്ന് പറഞ്ഞാൽ,

“ൈശവമതത്തിന് അമ്മ ൈദവങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല, മാതൃ�മധാവിത്വവുമായും

അതി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളുമായും ഉറച്ച ബന്ധങ്ങളുണ്ട്”. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയ

രും തമ്മിലുണ്ടായ കിടമത്സരങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് ശിവ�ന്റയും വിഷ്ണുവി�ന്റയും

�പരിലുള്ള പ്ര�ത്യകമതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് മറ്റുചിലർക്ക് അഭിപ്രാ

യമുണ്ട്. വിഷ്ണു ബ്രാഹ്മണരു�ടയും ശിവൻക്ഷത്രിയരു�ടയും പ്രധാനൈദവമായിരു

ന്നുവ�ത്ര. ശിവൻ താണജാതിക്കാരു�ട ൈദവവും വിഷ്ണു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരു�ട

ൈദവവും ആ�ണന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിൽ ൈശവമതവും ൈവ

ഷ്ണമതവും “ബഹുജനങ്ങളു�ട ആനുകൂല്യ�ത്ത പങ്കി�ട്ടടുക്കുന്നതായി കാണുന്നു”

എന്നും യാഥാസ്ഥിതികബ്രാഹ്മണർ �പാതുവിൽ ശിവപൂജ�യ്ക്കതിരായിരുന്നു�വന്നു

സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും മഹാ�ദവൻ പറയുന്നു.

ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട കാലത്ത് മുഖ്യമായും രുദ്രശിവനാണ്ആരാധിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്

എന്നുംപിന്നീട് ഭഗവദ്ഗീതയു�ടകാലം മുതൽക്കാണ് വാസു�ദവകൃഷ്ണന്പ്രധാന്യം

ലഭിച്ചത്എന്നുമാണ് ഭണ്ഡർക്കരു�ടഅഭിപ്രായം. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തി�ന്റആരംഭശതക

ങ്ങളിൽ കുശവംശരാജാക്കന്മാരിൽ ചിലർ ശിവഭക്തന്മാരായിരുന്നുവ�ത്ര. അവർ

“തങ്ങളു�ട നാണയങ്ങളിൽ ശിവ�ന്റയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത്രിശൂലത്തി�ന്റയും കാ

ളയു�ടയും മറ്റുംരൂപങ്ങൾ�കാത്തുകകൂടി �ചയ്തിരുന്നു”. എന്നാൽ, മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടി

ലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ബ്രാഹ്മണമതം പുതിയ �വഷത്തിൽ തലയുയർത്തി

യ�പ്പാൾ ൈവഷ്ണവമതവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടതായി കാണാം. ഗുപ്തരാജാക്കന്മാരിൽ

പലരും വലിയ വിഷ്ണുഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്.

ഇങ്ങ�ന ൈശവ–ൈവഷ്ണവമതങ്ങളു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിയും വികാസപരി

ണാമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും

ശരി, ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് ഉയർ

ന്നുവന്ന ൈശവ–ൈവഷ്ണവസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ചില സവി�ശഷതകളുണ്ടായിരുന്നു

�വന്നും അവ പഴയതി�ന്റ �വറും തുടർച്ച മാത്രമായിരുന്നി�ല്ലന്നും തീർച്ചയാണ്.

ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ നായനാർമാർ എന്ന �പരിലറി

യ�പ്പടുന്നഅറുപത്തിമൂന്നുസിദ്ധന്മാരാണ് പുതിയ ൈശവമതത്തിന് അടിത്തറയി

ട്ടത്. അപ്പർ,ജ്ഞാനസംബന്ധർ; സുന്ദരർ, മാണിക്യവാചകർ എന്നിവരായിരുന്നു

അവരിൽ പ്രമുഖന്മാർ. ഈൈശവന്മാരു�ട കാലത്തുത�ന്നയാണ് ൈവഷ്ണവഭക്ത

ന്മാരും മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. ആൾവാർമാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന പന്ത്രണ്ടുൈവ

ഷ്ണവസിദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവ�ത്ര. തിരുമൈങ്കആൾവാർ, കുല�ശഖരആൾവാർ,

തിരുപാന ആൾവാർ, �പരിയാൾവാർ, നമ്മാൾവാർ എന്നിവരാണ് അവരിൽ പ്ര

ധാനികൾ. ൈശവരു�ട ൈദവം ശിവനായിരുന്നു. ൈവഷ്ണവരു�ടതു വിഷ്ണുവും.

രണ്ടു കൂട്ടരും തന്ത്രകർമ്മങ്ങൾ�ക്കാ മറ്റു മതചടങ്ങുകൾ�ക്കാ അല്ല, ഭക്തിക്കാണ്

കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചത്. ഭക്തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ലൗകികങ്ങ

ളായ എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങ�ളയും ആപത്തുക�ളയും തരണം �ചയ്യാനും ൈദവ

�ത്ത മുഖ�ത്താടുമുഖം കാണാനും ൈദവത്തിൽ ലയിക്കാനും കഴിയു�മന്ന് അവർ

9 Ehrenfels: Mother Right.
10 T.M. P. Mahadevan: The Age of Imperial Unity, P. 457.
11 R. G. Bhandarkar: Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems.
12 T.M. P. Mahadevan in The Age of the Imperial Unity, P. 456.
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പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശിഷ്യഗണങ്ങളു�ട അകമ്പടി�യാടുകൂടി �സ്താത്രങ്ങളും കീർത്തനങ്ങ

ളും പാടി�ക്കാണ്ട് അവർ ഗ്രാമങ്ങൾ �താറും പട്ടണങ്ങൾ �താറും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു.

ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങൾ�ക്കതിരായ ഒരു ജനകീയമു�ന്നറ്റമായിരുന്നു അത്. സാ

ധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി സിദ്ധന്മാരു�ട പിന്നിൽ അണിനിരക്കു

കയും അവരു�ട അത്ഭുതകരങ്ങളായ സിദ്ധിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള അതിശ�യാക്തി നി

റഞ്ഞകഥകൾപ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ഭക്തജനങ്ങളു�ടഅഭൂതപൂർവമായഈ

മു�ന്നറ്റം കണ്ട�പ്പാൾ രാജാക്കന്മാരും കൂറു മാറാൻ തുടങ്ങി. അവർ ക്ഷ�യാന്മുഖ

മായിക്കഴിഞ്ഞബൗദ്ധ–ൈജനധർമ്മങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിച്ച് ൈവഷ്ണവമതത്തി�ന്റ�യാ

ൈശവമതത്തി�ന്റ�യാ അനുയായികളായി മാറി. ധനികന്മാ�ര�ന്നാ ദരിദ്രന്മാ

�ര�ന്നാ രാജാക്കന്മാ�ര�ന്നാ പ്രജക�ള�ന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാ�ത എല്ലാവർക്കും

ഒരു�പാ�ല ൈദവ�ത്ത സമീപിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന സിദ്ധന്മാരു�ട ഉപ�ദശം

അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായി�ത്താന്നി.

ൈശവ–ൈവഷ്ണവ�സ്താത്രങ്ങളിൽ ദുർഗ്രഹങ്ങളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളുമായ ദാർശ

നികചിന്തകൾ വിരളമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ലഐക്യത്തിനും �സ്നഹം, ദയ

തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾക്കുംൈദവഭക്തിക്കും ഉള്ളപ്രാധാന്യ�ത്തയാണ് അവ വീണ്ടും

വീണ്ടും ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, പല്ലവരാജാവായ മ�ഹന്ദ്രവർമ്മ

�നൈശവമതാനുയായിയാക്കി മാനസാന്തര�പ്പടുത്തിയആൾഎന്നുവിശ്വസിക്ക

�പ്പടുന്നഅപ്പർ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“ഞങ്ങൾ ആരു�ടയും പ്രജകളല്ല. ഞങ്ങൾ മരണ�ത്ത ഭയ�പ്പടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ

ക്കു നരകത്തിൽ ദുഃഖി�ക്കണ്ടിവരില്ല. ഞങ്ങൾക്കു വ്യാ�മാഹങ്ങളില്ല. ഞങ്ങൾ

കൃതകൃത്യരാണ്. ഞങ്ങൾക്കു ദുർവിചാരങ്ങളില്ല. ഞങ്ങൾആരു�ടയും മുന്നിൽ കു

നിയുകയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആ�കപ്പാ�ട ഒരാനന്ദം മാത്ര�മയുള്ളൂ; ദുഃഖ�മാന്നുമില്ല.

എ�ന്തന്നാൽ, ഞങ്ങൾ എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി സ്വതന്ത്രനായ പ്രഭുവി�ന്റ ദാസന്മാ

രായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഈശ്വരപാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന സുന്ദരപുഷ്പങ്ങ

ളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു”.

പാണ്ഡ്യരാജാവായ ഗുണപാണ്ഡ്യ�ന ൈശവമതത്തി�ലക്ക് മാനസാന്തര�പ്പടു

ത്തിയജ്ഞാനസംബന്ധർ ത�ന്റ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറയുകയാണ്:

“പരമശിവ�ന്റ നാമങ്ങൾ ഔഷധങ്ങളാണ്. അവ പുണ്യമന്ത്രങ്ങളാണ്. പര�ലാ

കത്തിൽ �മാക്ഷം �നടാനുള്ള വഴിയാണവ. അവ ത�ന്നയാണ് മ�റ്റല്ലാ നല്ല കാ

ര്യങ്ങളും. അവയിലൂ�ട കഠിനങ്ങളായ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും പരിഹരിക്ക�പ്പടുന്നു.

പ്രഭുവി�ന്റആ �പരുക�ള മാത്രം ധ്യാനിക്കുക”.

സുന്ദരരു�ട ഒരു ശിവകീർത്തനത്തി�ന്റസാരമിങ്ങ�നയാണ്:

“പ്ര�ഭാ! മറ്റു യാ�താരാസക്തിയും കൂടാ�ത ഞാ�ന�ന്റ മനസ്സിനുള്ളിൽ അങ്ങ

യു�ട പരിപാവനങ്ങളായ തൃപ്പാദങ്ങ�ള മാത്രം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ജനിച്ചതു

ത�ന്നഅങ്ങയു�ടകനിവു�കാണ്ടാണ്. ഇനി�യാരുജന്മമുണ്ടാകാത്തഒരുസ്ഥിതി

ഞാൻ �നടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദ്വാന്മാരാൽ സ്തുതിക്ക�പ്പടുകയും, പൂജിക്ക�പ്പടു

കയും �ചയ്തു�കാണ്ട് �കാടുമുടിയിൽ നിവസിക്കുന്ന ദയാമയനായ പ്ര�ഭാ, ഞാൻ

അങ്ങ�യ മറന്നു�പായാലും എ�ന്റ നാവ് എല്ലായി�പ്പാഴും നമശ്ശിവായ എന്ന

മന്ത്രം ഉരുവിട്ടു�കാണ്ടിരിക്ക�ട്ട”.

ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാരായ ആൾവാർമാർ വിഷ്ണുഭക്തി�കാണ്ടു മാത്ര�മ �മാക്ഷം ലഭി

ക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വിശ്വസിച്ചു. പൂജക�ളാ യാഗാദികർമ്മങ്ങ�ളാ അല്ല, നിസ്വാർ
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ത്ഥമായ വിഷ്ണുഭക്തിയാണ്ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാനുള്ളവഴി.

എല്ലാവരും ഫ�ലച്ഛ കൂടാ�ത താന്താങ്ങളു�ട കർത്തവ്യം നിറ�വറ്റണം. ഭക്തിയു

�ണ്ടങ്കിൽ ജാതിമത�ഭദമ�ന്യഎല്ലാവർക്കും ഒരു�പാ�ലൈദവസാക്ഷാൽക്കാരം

�നടാൻ കഴിയു�മന്ന്ആൾവാർമാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അവർ തങ്ങളു�ട പല കീർ

ത്തനങ്ങളിലും വിഷ്ണുവി�ന ഒരു കാമുകനായും ഭക്ത�ന കാമുകപ്രാപ്തിക്കു �വണ്ടി

ഉൽക്കണ്ഠ�യാ�ട കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാമിനിയായും ചിത്രീകരിച്ചു. നമ്മാൾമാരു

�ട ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു: “അങ്ങ�ന നരസിംഹാ എന്നു വിളിച്ച് സർ

വത്രതിരഞ്ഞു �നാക്കി�ക്കാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പാട്ടുപാടി കണ്ണീ�രാലിപ്പിച്ച് ഉരുകു

ന്നമന�സ്സാടുകൂടിഅസ്വസ്ഥമായിഇടറികാത്തിരുന്നുതളരുകയാണ്സുന്ദരിയായ

ഈകന്യക”.

അടിയുറച്ച ഭക്തിയു�ടയും ഇടവിടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളു�ടയും സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി മനുഷ്യശരീരത്തിന് പരമതത്വമായ വിഷ്ണുവി�ന്റ ആവാസസ്ഥാനമായിത്തീ

രാൻ കഴിയു�മന്ന് ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. �പരിയാൾ വാർ ത�ന്റ ഒരു

കീർത്തനത്തിൽപറയുന്നതു�നാക്കുക: “വള�രക്കാലമായി ദുഃഖങ്ങൾഎ�ന്നമഥി

ച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. പ്ര�ഭാ ഞാൻ പറയുന്നതു�കൾക്കുക. എ�ന്റ ഈ ശരീരം പ്രഭു

വായ �ഗാപാലകൃഷ്ണ�ന്റ പുണ്യ�ക്ഷത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു മനസ്സി

ലാക്കി�ക്കാണ്ട് ഇവി�ട നിൽക്കുക. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയതിനു�ശഷം �പാവുക.

ഇതു പഴയ പട്ടണമല്ല. ഒരു സുരക്ഷിതസ്ഥാനമായി ഇത് വീ�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ടിരിക്കു

ന്നു”.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�ട�യാബുദ്ധിയു�ട�യാസഹായ�ത്താടുകൂടിഈശ്വര�നപ്രാപി

ക്കാൻ കഴിയില്ല; ഭക്തിയും ധ്യാനവുമാണാവശ്യം എന്ന് നമ്മാൾവാർ ഒരു കീർത്ത

നത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു:

“സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട എല്ലാറ്റിലും അന്തര്യാമിയായഈശ്വരൻസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു; മനുഷ്യ

നാൽ പ്രവചിക്ക�പ്പട്ട സർവമതങ്ങളിലും അതുണ്ട്.

അവ�ന ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിഷ്ഫലമാണ്. �വറും ബുദ്ധി

�കാണ്ട് അറിയ�പ്പടാൻഅവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളു�ടയും ഉറവിടമായ അവ�ന ആത്മാവി�ന്റ ശ്രീ�കാവിലിൽ

അ�ന്വഷിക്കുക.

അസ്വാസ്ഥ്യജനകങ്ങളായ എല്ലാ ലൗകികചിന്തകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി

അചഞ്ചലമായ ധ്യാനത്തിലൂ�ട അവ�നഅ�ന്വഷിക്കുക;

പ്രഭുവി�ന എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി ലഭിക്കും”.

5 ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റം

ഭക്തിയു�ടഈപുതിയ ചലനങ്ങൾ �കാണ്ടു മാറി മറിഞ്ഞുണ്ടായപുതിയസാഹച

ര്യങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ൈശവ–ൈവഷ്ണവമതങ്ങളു�ട രക്ഷാധികാരികളായി മാ

റി. ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളു�ട പാരമ്പര്യങ്ങ�ളഅനുകരിച്ചു�കാണ്ട് രാജ്യത്തി�ന്റ

നാനാഭാഗങ്ങളിലും ശിവ�ന്റ�യാ വിഷ്ണുവി�ന്റ�യാപ്രതിഷ്ഠക�ളാടുകൂടിയഹിന്ദുമത

�ക്ഷത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും മതപഠനത്തിനുള്ള പാഠശാലകളും സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. രാ

ജാക്കന്മാരു�ടയും നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളു�ടയും ഉദാരമായസംഭാവനക�ളാടുകൂടി �ത

�ക്കഇന്ത്യയിൽഗംഭീരങ്ങളും മ�നാഹരങ്ങളുമായഹിന്ദു�ക്ഷത്രങ്ങൾഉയർന്നുവന്ന

ത്ഈകാലത്താണ്. പ�ലടത്തും ബൗദ്ധ–ൈജനവിഹാരങ്ങൾബലാൽക്കാരമാ
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യി ഹിന്ദു �ക്ഷത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റ�പ്പട്ടു. അവ�ശഷിച്ച ബുദ്ധമതക്കാർക്കും ൈജനമ

തക്കാർക്കുംൈശവ–ൈവഷ്ണവമതക്കാരിൽനിന്ന്ക്രൂരങ്ങളായപലതരം മർദ്ദനങ്ങ

ളും ഏൽ�ക്കണ്ടിവന്നുഎന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “വഴങ്ങാൻ കൂ

ട്ടാക്കാത്തനൂറുകണക്കിലുള്ള, �പാരാ,ആയിരക്കണക്കിലുള്ളൈജനന്മാർനാട്ടിൽ

നിന്ന് ആട്ടി�യാടിക്ക�പ്പട്ടു. സാഹചര്യങ്ങളു�ട സമ്മർദ്ദം മൂലം പലരും ൈശവമത

മംഗീകരിച്ചു”.

ബൗദ്ധ–ൈജനവിഹാരങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്തു നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട ശിവ�ക്ഷത്രങ്ങ

ളിലും വിഷ്ണു �ക്ഷത്രങ്ങളിലും പൂജാരികളായി നിയമിക്ക�പ്പട്ടത് മന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച

ബ്രാഹ്മണരാണ്. അ�താ�ട ദക്ഷി�ണന്ത്യയിലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് പുതി�യാരു പ്രാ

ധാന്യവുംഅന്തസ്സും ലഭിച്ചു. �ക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ചസ്വത്തുക്കളുംഅവരു

�ട �മൽ�നാട്ടത്തിലായി.

അളവറ്റ ൈദവഭക്തിയും ആത്മാർപ്പണമ�നാഭാവവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാ

ണ്ട്ൈശവ–ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാർബൗദ്ധ–ൈജനമതക്കാർ�ക്കതിരായിനടത്തിയ

�പാരാട്ടങ്ങളിലൂ�ടയാണ് �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുമതം ശക്തിയാർജിച്ചത്. ക്രമ

ത്തിൽഹിന്ദുമതമായിത്തീർന്നുഏറ്റവും മുഖ്യമായ മതം. ശിവനും വിഷ്ണുവും മാത്രമല്ല

മറ്റു ൈദവങ്ങളും ആരാധിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ൈശവ–ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാർ �പാ

ലും ൈദവങ്ങളായി ആരാധിക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അ�താ�ടാപ്പം അവരു�ട സാന്മാർ

ഗി�കാപ�ദശങ്ങളും ആദർശങ്ങളും വിസ്മരിക്ക�പ്പട്ടു. അവരു�ട ലളിതങ്ങളായ

ഭക്തിഗാനങ്ങളിലടങ്ങിയ വികാ�രാഷ്മളതയു�ടയും സൗന്ദര്യ�ബാധത്തി�ന്റയും

സ്ഥാനത്ത് ഐതിഹ്യങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കയറിക്കൂടി. ൈശവമതവും

ൈവഷ്ണവമതവും ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളി�ല പ്ര�ത്യകവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി മാറി.

എന്നല്ല, �പാതുശത്രുക്കളായി കരുത�പ്പട്ടിരുന്ന ബൗദ്ധന്മാരും ൈജനന്മാരും നി

ഷ്കാസനം �ചയ്യ�പ്പട്ട�താടുകൂടി ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരും തമ്മിലുള്ള മത്സര

ങ്ങൾ മൂർഛിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു.

നായനാർമാരും ആൾവാർമാരും ഗാനങ്ങൾ രചിച്ച് പാടുകയല്ലാ�ത സ്വന്ത

മായ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന എഴുതി�വക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവരു�ട ജീവചരി

ത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളും അവരു�ട കൃതികളു�ട സമാഹാരങ്ങളും തയ്യാ

റാക്ക�പ്പട്ടത് വള�ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. രാജരാജ�ചാള�ന്റ കാലത്താണ് (984–1013)

അപ്പർ, സംബന്ധർ, സുന്ദരർ എന്നിവരു�ട കൃതികൾ തിരുമുൈറകൾ എന്ന �പ

രിൽആദ്യമായി സമാഹരിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നുപറയ�പ്പടുന്നു. നമ്മാൾവാരു�ട കൃതി

കൾ തിരുവാ�യ്മാഴി എന്ന �പരിൽ സമാഹരിക്ക�പ്പട്ടു. പതി�നാന്നാം നൂറ്റാണ്ടും

പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാഹാരങ്ങളു�ട കാലമായിരുന്നു. അവ

�യാ�ടാപ്പം സിദ്ധന്മാരു�ട അത്ഭുതവിദ്യക�ളക്കുറിച്ചുള്ള പല കഥകളും പ്രചരിക്ക

�പ്പട്ടു. ൈശവ–ൈവഷ്ണവപുരാണങ്ങളു�ടയും പ്രബന്ധങ്ങളു�ടയും കാലമായിരുന്നു

അത്. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �ശക്കിഴാർ എന്ന കവി നായനാർമാരു�ട ആശ

യങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്ന �പരിൽ �പരിയപുരാണ�മന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു.

എന്നാൽ, പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �മയ്ക്കണ്ടരാണ് ൈശവസിദ്ധാന്ത�ത്ത ഒരു മൗ

ലികദർശനമാക്കി വളർത്തിയത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് മൗലികം ത�ന്നയായിരു

ന്നു. എ�ന്തന്നാൽ,സിദ്ധന്മാരായിആരാധിക്ക�പ്പട്ടനായനാർമാരു�ടആശയങ്ങ

ളുമായി അതിന് പറയത്തക്കബന്ധ�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നല്ല, പതിമൂന്നാം

13 Ayyangar and Seshagiri Rao: Studies in South Indian Jainism, P. 86.
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നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് ജീവിച്ച ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരായ ദാർശ

നികന്മാരു�ട ചിന്തകൾഅതിൽ വള�രയധികം സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും �ചയ്തി

രുന്നു. അതു�കാണ്ട്ആദ്യം നമുക്ക്ആ മഹാരഥന്മാരു�ട ദർശനങ്ങൾപരി�ശാധി

ക്കാം.
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അൈദ്വത�വദാന്തം

മധ്യകാലത്ത് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും നാടുവാഴിത്തസാമ്പത്തിക ഘടനയിലും

ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം മതവിശ്വാസങ്ങളിലും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളിലും മാത്ര

മല്ല, ദാർശനികചിന്തകളിലും വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. ദർശനങ്ങൾ

�പാതുവിൽ അമൂർത്തമായ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ പാതയിലൂ�ട നീങ്ങി�ക്കാണ്ടി

രുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളു�ട തകർച്ചയും ജാ

തിവ്യവസ്ഥയിലും പൂർവികാചാരങ്ങളിലും അടിയുറച്ച ഹിന്ദുമതത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റവും

പുതി�യാരു ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനത്തിനു വഴി�യാരുക്കി. പഴയ ൈവദികാചാ

രങ്ങളു�ട പുനരുദ്ധാന�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹിന്ദുമതം ശക്തിയാർജിച്ചത് എങ്കിൽ

പുതിയ ദാർശനികചിന്തകൾ ഉയർന്നുവന്നത് ഉപനിഷത് ചിന്തകളു�ട പുനരു

ദ്ധാന�മന്ന നിലയ്ക്കാണ്. മത�മന്ന �പാ�ല ദർശനവും ശ്രുതികളു�ടയും സ്മൃതി

കളു�ടയും സൂത്രങ്ങളു�ടയും പാരമ്പര്യങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. പാരമ്പര്യങ്ങളു�ട

തണലിൽ മതത്തി�ന്റ ൈകപിടിച്ചു�കാണ്ടല്ലാ�ത ദർശനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി

വളരാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, മധ്വൻ തുടങ്ങിയ

പ്രഗത്ഭന്മാരായ ചിന്തകന്മാ�രല്ലാം ത�ന്ന സനാതനധർമ്മങ്ങ�ള പിടിച്ച് ആണ

യിട്ടു�കാണ്ടും ഉപനിഷത്തുക�ളയും പ്രാചീന�വദാന്ത�ത്തയും ഭഗവദ്ഗീത�യയും

ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് താന്താങ്ങളു�ട ദാർശനികവ്യവസ്ഥകൾക്ക് രൂപം

നൽകിയത്. പ�ക്ഷ,അവർപ്രചരിപ്പിച്ചതത്വചിന്തകൾപഴയതി�ന്റ�വറുംആവർ

ത്തനങ്ങളായിരുന്നില്ല. പഴയ ചിന്തകൾക്ക് അവർ സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായ

പുതിയആവശ്യങ്ങൾക്കുപറ്റിയ തരത്തിലുള്ളപുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങളും

എഴുതിയുണ്ടാക്കി. എല്ലാവരും �വദാന്തികളായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, വ്യത്യസ്തരീതിയി

ലാണ് അവർ �വദാന്ത�ത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂ�ടയും ഭാഷ്യങ്ങളി

ലൂ�ടയും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ, താന്താങ്ങളു�ട സ്വന്തം ദർശനവ്യവസ്ഥകൾ

�കട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഈ സവി�ശഷത ശങ്കരാചാര്യരു�ട കൃതികളിൽ

പ്ര�ത്യകിച്ചും പ്രകടമായി കാണാം.

1 ശങ്കര�ന്റ പാണ്ഡിത്യം

ശങ്കരൻ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തി�ലാ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ �കരള

ത്തി�ല കാലടിയിൽ ഒരുബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നാണ്ഐതിഹ്യം.
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പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തന�കന്ദ്രങ്ങൾ �കരളത്തിനു പുറ

ത്തായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ ജീവിതകാലത്തിനിടയിൽ — മുപ്പത്തിരണ്ടു വർഷങ്ങൾ

മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ— �വദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും സ്മൃതിക

ളിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നവ്യത്യസ്തദർശനങ്ങളിലുംഎല്ലാംഅഗാധമായപാണ്ഡി

ത്യം �നടി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം സമകാലീന�ര�യല്ലാം അമ്പരപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയി

�ല ൈവചാരിക മണ്ഡല�ത്തയാ�ക പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഒരു �കാടുങ്കാറ്റായിത്തീരു

കയും �ചയ്തു. സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ഇന്ത്യയു�ട മിക്ക ഭാ

ഗങ്ങളിലുംചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട്അപ്രതി�രാധ്യമായയുക്തിയു�ടസഹായ�ത്താ

ടുകൂടി ദാർശനികരംഗത്തി�ല എതിരാളിക�ള�യല്ലാം അ�ദ്ദഹം �വല്ലുവിളിച്ചു; രാ

ജ്യത്തി�ന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ആശയപ്രചരണത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള സന്ന്യാസിമ

ഠങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചു. ൈമസൂരി�ല ശൃം�ഗരിമഠവും ഒറീസ്സയി�ല പുരീമഠവും കത്തിയ

വാറി�ല ദ്വാരകാമഠവുംഹിമാലയത്തി�ലഹിമാച്ഛാദിതമായ ഉന്നതശൃംഗങ്ങളിൽ

ബഥരീനാഥമഠവുംഅ�ദ്ദഹത്താൽസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന് വിശ്വസിക്ക�പ്പടു

ന്നു.

ശങ്കര�ന്റ മുഖ്യകൃതികൾ ഉപനിഷത്തുകൾ, ഭഗവദ്ഗീത, ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നീ

പ്രസ്ഥാനത്രയത്തി�ന്റ ഭാഷ്യങ്ങളുംസൗന്ദര്യലഹരി, വി�വകചൂഡാമണി തുടങ്ങിയ

ഗഹനങ്ങളായ ദാർശനിക കാവ്യങ്ങളും ഏതാനും �സ്താത്രങ്ങളുമാണ്. പ്രസ്ഥാന

ത്രയത്തി�ന്റ ഭാഷ്യങ്ങളിലൂ�ടയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂ�ടയുമാണ്അ�ദ്ദഹംത�ന്റസ്വ

ന്തമായ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണഗതിക്കു രൂപം നൽകുകയും അൈദ്വത�വദാന്തം എന്ന

�പരിൽ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏകതത്വവാദം സ്ഥാപിക്കു

കയും �ചയ്തത്.

ശങ്കര�ന്റ അൈദ്വതം ഉപനിഷത്തുകളിലും ഗീതയിലും ബാദരായണ�ന്റ ബ്ര

ഹ്മസൂത്രത്തിലുമടങ്ങിയ �വറും ആവർത്തനങ്ങ�ളാ വിശദീകരണങ്ങ�ളാ അല്ല.

അ�ദ്ദഹം പഴയ ചില സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകി. പുതുതാ

യി ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൂട്ടി�ച്ചർത്തു. അങ്ങ�ന ഭാരതീയചിന്തക്ക് മൗലികമായ

സംഭാവനകൾ നൽകി. എങ്കിലും ഉപനിഷത്തുകളാണ് ത�ന്റ ദാർശനിക വ്യവ

സ്ഥയു�ടഅടിസ്ഥാന�മന്ന് അ�ദ്ദഹം അവകാശ�പ്പട്ടു.

പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തിനും അനുമാനപ്രമാണത്തിനും ഉപരിയായി ശബ്ദപ്രമാ

ണത്തിനാണ് ശങ്കരൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. �വ�ദാപനിഷത്തുകളിൽ പ്രതി

പാദിക്ക�പ്പട്ട തത്വങ്ങളാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉറവിട�മന്നും അവയിൽനിന്ന് വ്യ

തിചലിക്കുന്നവർക്കാർക്കും ശരിയായജ്ഞാനം �നടാൻ കഴിയി�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം

ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. �വ�ദാപനിഷത്തുകളു�ട ആധികാരികതയു�ട അടിസ്ഥാനത്തി

ലാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കുകയും മറ്റു ദാർ

ശനികന്മാരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള എതിർക്കുകയും �ചയ്തത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളല്ലാ�ത

മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലന്നുവാദിച്ച �ലാകായതികന്മാ�രയുംത്രിഗുണാത്മകവുംഅ�ചതനവു

മായ മൂലപ്രകൃതിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഉറവിടം എന്നു വാദിച്ച സാംഖ്യന്മാ�രയും

ഭൗതികപരമാണുക്കളാണ് പ്രപഞ്ചഘടനയു�ട അടിത്തറ�യന്നു വാദിച്ച ന്യായ

ൈവ�ശഷികന്മാ�രയും യാ�താന്നിനും ശാശ്വതമി�ല്ലന്നും ഭൗതികവും ആത്മീയ

വുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇടവിടാ�ത മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവയാ�ണന്നും

വാദിച്ച ബൗദ്ധന്മാ�രയും എല്ലാം അ�ദ്ദഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. �ലാകായതി

കന്മാരു�ടയും സാംഖ്യൈവ�ശഷികന്മാരു�ടയും ഭൗതികവാദ�ത്ത എന്ന�പാ�ല

വിജ്ഞാനവാദം, മാധ്യമികം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ�പട്ട ബൗദ്ധന്മാരു�ട ആത്മീ
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യവാദ�ത്തയും അ�ദ്ദഹം ഖണ്ഡിച്ചു. ഈ വിമർശനങ്ങളിലും ഖണ്ഡനങ്ങളിലും യു

ക്തി�യ മാത്രമല്ല, ശ്രുതികളിൽ നിന്നും സ്മൃതികളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണിക�ളയും

അ�ദ്ദഹം സുലഭമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി.

2 പ്രാചീനചിന്തകളിൽ നിന്ന് മൗലികചിന്തകളി�ലക്ക്

എങ്കിലും, ശങ്കര�ന്റ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രാചീനചിന്തകന്മാരു�ട ദാർശനിക

സങ്കൽപ്പങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടാത്തവയും ചില�പ്പാൾ അവ�യ്ക്കതിരായവയും

ആ�ണന്ന വസ്തുത നി�ഷധിക്കാൻ വയ്യ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഋ�ഗ്വദത്തി�ല ഋഷി

മാർ പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത നി�ഷധിച്ചില്ല; ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ പാപമാ�ണന്നു

കരുതിയില്ല. ൈതത്തിരീ�യാപനിഷത്ത് ഭൃഗുവും വരുണനും തമ്മിലുള്ള സംഭാ

ഷണത്തിലൂ�ട അന്നവും പ്രാണനും മനസ്സും വിജ്ഞാനവും ആനന്ദവും എല്ലാം

ബ്രഹ്മമാ�ണന്നുവ്യക്തമാക്കിയതിനു�ശഷം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: ഇതു

മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അന്നത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥനും അന്നം ഭുജിക്കുന്നവനുമായിത്തീ

രുന്നു; സന്താനങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും കന്നുകാലിക�ള�ക്കാണ്ടും പരിപാവനമായ ബ്ര

ഹ്മജ്ഞാനത്തി�ന്റ പ്രകാശം�കാണ്ടും വലിയ കീർത്തി �കാണ്ടുംഅവൻ മഹാനാ

യിത്തീരുന്നു. ഈ�ശാപനിഷത്ത് തുടങ്ങുന്നതുത�ന്ന ധനം �കാതിക്കരു�തന്നും

ഉള്ളതു മറ്റുള്ളവർക്കു �കാടുക്കണ�മന്നും ത്യാഗത്തിലൂ�ട സുഖമനുഭവിക്കണ�മ

ന്നും ഇങ്ങ�ന ഇഹത്തി�ല കടമകൾ നിർവഹിച്ചു�കാണ്ട് നൂറു�കാല്ലം ജീവിക്കാ

നാഗ്രഹിക്കണ�മന്നുമുള്ള ഉൽ�ബാധന�ത്താടുകൂടിയാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള�തല്ലാം

ൈദവത്തി�ന്റതാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് യാ�താന്നും ത�ന്റ സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി

�വയ്ക്കാൻ ആരും �കാതിക്കരു�തന്നും പൂർണ്ണമായ അർപ്പണമ�നാഭാവ�ത്താടു

കൂടി ജന�സവനത്തിനു�വണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുമാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് മഹാ

ത്മാഗാന്ധി നൽകുന്ന അർത്ഥം. എന്നാൽ, ശങ്കര�ന്റ വ്യാഖ്യാനം മ�റ്റാന്നാണ്.

“ഇഹത്തി�ല പ്രവൃത്തികൾ �ചയ്തു�കാണ്ട് നൂറുവർഷം ജീവിക്കാനാഗ്രഹിക്കണം”

എന്ന ഉൽ�ബാധനം ആത്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം �നടാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത

വ�ര ഉ�ദ്ദശിച്ചു�കാണ്ടുള്ളതാ�ണന്നുംജ്ഞാനം �നടാൻസന്ന്യാസിമാർ�ക്ക കഴി

യൂ എന്നും മറ്റുള്ളവർ �വദങ്ങളിൽ നിർ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ �ചയ്യണം

എന്നുമാണ് ശങ്കരൻ പറയുന്നത്. ഈ വ്യാഖ്യാന�ത്താട് മറ്റു മിക്ക പണ്ഡിതന്മാ

രും �യാജിക്കുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, പ്രപ�ഞ്ചാൽപ്പത്തി�യപ്പറ്റിയും മനുഷ്യനും

പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമാധാനം

കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഉപനിഷത്തുകളി�ല ഋഷിമാർ തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തിവിശ്വാ

സികളായിരുന്നു. ഐഹികജീവിതം ഉ�പക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയല്ല, അതു കൂടുതൽ

കാമ്യവും കൂടുതൽ ധാർമ്മികവുമാക്കി മാറ്റാൻ �വണ്ടിയാണ് അവർ ആത്മാവും

ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�മ�ന്തന്നുകണ്ടുപിടിക്കാൻശ്രമിച്ചത്. ലൗകികജീവിത

മു�പക്ഷിച്ച് സർവസംഗപരിത്യാഗികളായി സന്ന്യാസം വരിക്കുന്ന ഋഷിക�ളയല്ല,

ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതം നയിച്ചു�കാണ്ട് ഭാര്യമാരും മക്കളുമായി ദാർശനികചർച്ചകൾ

1 യഏവം �വദ പ്രതിഷ്ഠതി. അന്നവാൻഅന്നാ�ദാ ഭവതി,

മഹാൻ ഭവതി പ്രജയാ പശുഭിർ ബ്രഹ്മവർച�സന മഹാൻ കീർത്യാ

—ൈതത്തരീ�യാപനിഷത്ത് കകക 6.1.
2 ഈ�ശ്വാപനിഷത്ത് 1. 2.
3 കർവൻഏ�വഹ കർമാണി ജിജീവി�ഷത് ശതം സമാഃ

—ഈ. ഉ. 2.
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നടത്തുന്ന ഋഷിക�ളയാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണുന്നത്. സംസാരദുഃ

ഖങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ�പടാൻ�വണ്ടിസന്ന്യാസംസ്വീകരിക്കുകഎന്നസമ്പ്രദായം

ഉപനിഷത്തുകളു�ട കാലത്തിനു�ശഷം വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ശക്തി�പ്പടാൻ തുടങ്ങി

യ�പ്പാളാണ്, പ്ര�ത്യകിച്ചും ബൗദ്ധ–ൈജനമതങ്ങളു�ട ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി

യാണ് നിലവിൽവന്നത് എന്നു �താന്നുന്നു. “�വദങ്ങളിൽ, ഉപനിഷത്തുകളിൽ

�പാലും �ലാകവും ലൗകികജീവിതവും ബന്ധനത്തി�ന്റയും കഷ്ടപ്പാടുകളു�ടയും

സ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയവയാണ് എന്നതി�ന്റ �നരിയ സൂചന�പാലുമില്ല” എന്നാണ്

കുഞ്ഞൻരാജ പറയുന്നത്.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ

അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആത്മീയവാദത്തി

�നന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഭൗതികവാദത്തിനും അവ സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വി,

ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിത്യങ്ങളും അനാദിയായി

നിലനിൽക്കുന്നവയുമാ�ണന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അവയിൽ കാണാം. ഇത്തരം

ആശയങ്ങ�ള ത�ന്റ അൈദ്വതവാദവുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുത്താൻ ശങ്കരന് ഒരു

വിഷമവുമില്ല. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാ�ണങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മാത്രംബ്രഹ്മമല്ലാതാവുക

യില്ല�ല്ലാ.

3 ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിഥ്യാ

ഉപനിഷത്തുകളി�ല ആത്മീയവാദികളായ ചിന്തകന്മാർ �ചതനയാണ് മൂലകാര

ണ�മന്നും �ചതനയിൽ നിന്നാണ് ഭൗതികസത്ത ആവിർഭവിച്ചത് എന്നുമാണ്

വാദിച്ചത്. പ�ക്ഷ, ഭൗതികസത്തയു�ട അസ്തിത്വ�ത്ത അവർ നി�ഷധിച്ചില്ല. “പ്ര

പഞ്ചത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം �ചതനയാ�ണന്നും �ചതനയാണ്പ്രപഞ്ച�ത്തനയി

ക്കുന്നത് എന്നുംഐത�ര�യാപനിഷത്ത് ഊന്നിപ്പറയു�മ്പാൾഅത് പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തയാണ്, യാഥാർത്ഥ്യ�മന്നു �താന്നിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

അസ്തിത്വ�ത്തയല്ല, അംഗീകരിക്കുന്നത്” എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പ�ക്ഷ, ഈ നിലപാടല്ല ശങ്കരൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായ

ത്തിൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, മിഥ്യയാണ്. സച്ചിദാ

നന്ദമയവും ഏകവും അൈദ്വതവുമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം. ഇതിൽ നിന്ന്

ജീവൻ അ�ല്ലങ്കിൽ വ്യക്തിയു�ട ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം ത�ന്നയാണ് എന്ന നിഗമന

ത്തി�ലത്തുക എളുപ്പമാണ്. അങ്ങ�ന ശങ്കര�ന്റ അൈദ്വതവാദത്തി�ന്റ മുഴുവൻ

സാരാംശവും സുപ്രസിദ്ധമായഈ�യാരു വാക്യത്തിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

“ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിഥ്യാ, ജീ�വാ ബ്രൈഹ്മവ നാപരഃ”

എന്നു �വച്ചാൽ,

“ബ്രഹ്മമാണ് സത്യം; ജഗത്ത് മിഥ്യയാണ്; ജീവൻ ത�ന്നയാണ് ബ്രഹ്മം; മ�റ്റാന്നു

മല്ല”.

ഉപനിഷദ്വാക്യങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന പദ�ത്ത ശങ്കരൻ ഇങ്ങ

�ന നിർവചിക്കുന്നു: “ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ”, അതായത്, ജന്മാദികൾ യാ�താന്നിൽ

നി�ന്നാഅതാണ് ബ്രഹ്മം.

4 C. Kunhan Raja: Indian Philosophy, P. 252.
5 S. Radhakrishnan: The Principal Upanishads, P. 80.
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ഈസൂത്ര�ത്തശങ്കരൻഇങ്ങ�ന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു: “നാമരൂപങ്ങളിലൂ�ട പ്ര

ത്യക്ഷ�പ്പടുന്നതുംഅ�നകം കർത്താക്ക�ളയും �ഭാക്താക്ക�ളയും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന

തും ക്ലിപ്ത�പ്പട്ടസ്ഥലകാലകാരണങ്ങ�ളയും ക്രിയകൾ, ഫലങ്ങൾഎന്നിവ�യയും

ആശ്രയിക്കുന്നതും മനസ്സിനു�പാലും അചിന്ത്യമായ രചനാരൂപ�ത്താടു കൂടിയതു

മായ ജഗത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥിതിലയങ്ങൾ സർവജ്ഞവും സർവശക്തവുമായ

യാ�താരു കാരണത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു�വാ അതാണ് ബ്രഹ്മം”.

“നിത്യവും ശുദ്ധവും ബുദ്ധവും മുക്തവും സർവജ്ഞവും സർവശക്തവുമായ ബ്രഹ്മം

ഉണ്ട്” എന്ന കാര്യത്തിൽ ശങ്കരന് സംശയ�മാന്നുമില്ല. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാ

ണ് ജഗത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥിതി പ്രളയങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത് എന്നും അ�ദ്ദഹം

പറയുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ബ്രഹ്മവും ജഗത്തും — കാരണവും കാര്യ

വും — �വ�റ �വ�റ നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ബ്രഹ്മവും ജഗത്തും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എ�ന്തന്നറിയണ�മങ്കിൽ രണ്ടി�ന്റയും സ്വഭാവങ്ങൾ ശരിക്കു

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. പ�ക്ഷ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു പിടി�കാടുക്കാത്ത ബ്രഹ്മ

ത്തി�ന്റ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. “സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രി

യങ്ങളു�ട പിടിയിൽ �പടുന്നത് വിഷയങ്ങൾ (വസ്തുക്കൾ) മാത്രമാണ്, ബ്രഹ്മമല്ല.

ബ്രഹ്മം ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായിരുന്നു�വങ്കിൽ അതി�നാട് ജഗത്ത് എങ്ങ�ന ബന്ധ

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അറിയ�പ്പടുന്ന

ത് ബ്രഹ്മമല്ല, കാര്യമായ ജഗത്ത് മാത്രമാണ്. അതിന് ബ്രഹ്മത്തി�നാടാ�ണാ മറ്റു

വല്ലതി�നാടുമാ�ണാ ബന്ധംഎന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല”.

4 പരമമായ സത്യം

അ�പ്പാൾബ്രഹ്മമാണ് ജഗത്തി�ന്റ കാരണം എന്നപ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജന്മാദിസൂത്രം

�വറും ഒരനുമാനം മാത്രമാ�ണാ? അല്ല. അനുമാനപ്രമാണത്തിൽ ശങ്കരന് അത്ര

വിശ്വാസ�മാന്നുമില്ല. പി�ന്ന എന്താണ്ഈപ്രസ്താവനയു�ട അർത്ഥം? അൈദ്വ

തരഹസ്യം �വളി�പ്പടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു �വദാന്തവാക്യം

ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ശങ്കരൻ ഇവി�ട �ചയ്യുന്നത്. “�വദാന്തവാക്യപ്ര

ദർശനാർഥം”. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായ ജഗത്ത് മായയു�ട ഫലമായ

ഒരു പ്രതീതി മാത്രമാണ്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല; മിഥ്യയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള

ത് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്. മ�റ്റാന്നുമില്ല. ശങ്കര�ന്റ യുക്തിവാദം ഇങ്ങ�നയാണ്:

“ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു വ്യതിരിക്തമായി മറ്റു യാ�താന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ കഴി

യില്ല. അതിനു �തളി�വാന്നുമില്ല. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ മ�റ്റ�ന്തങ്കിലു�മാന്നി

�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള യാ�താരു �തളിവും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.

എ�ന്തന്നാൽ, ഉത്ഭവമുള്ളഎല്ലാറ്റി�ന്റയും ജന്മാദി (ഉൽപ്പത്തി മുതലായവ) ബ്രഹ്മ

ത്തിൽ നിന്നാ�ണന്ന് വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. കാര്യം കാരണത്തിൽ നിന്ന്

6 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക 1. 2.
7 അസ്തി താവദ് ബ്രഹ്മ നിത്യ ശുദ്ധബുദ്ധ മുക്തസ്വഭാവം,

സർവജ്ഞംസർവശക്തി സമന്വിതം.
8 സ്വഭാവ�താ വിഷയവിഷയാണീന്ദ്രിയാണി നബ്രഹ്മ വിഷയാണി.

സതി ഹീന്ദ്രി യ വിഷയ�ത്വ ബ്രഹ്മണഃ ഇദം ബ്രഹ്മണാസംബദ്ധം

കാര്യമിതി ഗൃ�ഹ്യത. കാര്യമാത്ര�മവ തു ഗൃഹ്യമാണം കിം ബ്രഹ്മണാ

സംബദ്ധം കിമ�ന്യന �കനചിദ്വാ സംബദ്ധമിതി ന ശക്യം നി�ശ്ചതും.

—ബ്രസൂ. ക. 1. 2.
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ഭിന്നമല്ല. ഉൽപത്തിയില്ലാത്തതായി എ�ന്തങ്കിലുമു�ണ്ടങ്കിൽ അതു ബ്രഹ്മം മാത്ര

മാണ്, മ�റ്റാന്നുമല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ഇങ്ങ�ന വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

‘പ്രിയ�പ്പട്ടവ�ന, സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പ് ഇ�തല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്; രണ്ടാമ�താന്നുണ്ടായിരു

ന്നില്ല’ (ഛാ�ന്ദാഗ്യം, ഢക. ശശ. ശ). ബ്രഹ്മ�ത്തഅറിഞ്ഞാൽ മ�റ്റല്ലാറ്റി�നയും

അറിയാൻ കഴിയു�മന്നും ഉപനിഷത്തുകൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത

മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും ഉ�ണ്ടന്നുകരുതാൻ വയ്യ”.

അ�പ്പാൾ, ശങ്കര�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ നിത്യവും അനാദിയും അനശ്വരവും �കവല

വുംഅമൂർത്തവുമായബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം; മ�റ്റാരുയാഥാർത്ഥ്യവുമില്ല.

അത് അൈദ്വതമാണ്. അസ്തിത്വത്തി�ന്റആ�കത്തുകയാണത്. അത് അനന്തവും

സാർവത്രികവുമാണ്. പ്രപഞ്ചമാ�ക, പ്രപഞ്ചത്തിൽഎ�ന്തല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു

�ണ്ടാ അ�തല്ലാം, ബ്രഹ്മമാണ്; ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്. “ബ്രൈഹ്മ�വദം വിശ്വം സമ

സ്തം ഇദം ജഗത്”. ജഗത്തു മാത്രമല്ല, ആത്മാവും ബ്രഹ്മമാണ് (ആത്മാ ച). ഞാൻ

ബ്രഹ്മമാണ് (അഹംബ്രഹ്മാസ്മി). നീയും അതുത�ന്ന (തത്ത്വമസി).

മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മാവായ ജീവാത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആത്മാവായ പരമാ

ത്മാവും (ബ്രഹ്മവും) തമ്മിലും �ചതനയും ഭൗതികസത്തയുംതമ്മിലുമുള്ളൈദ്വതഭാവ

ങ്ങ�ള ശങ്കരൻ നി�ഷധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനും പ്രാതിഭാസികമായ പ്രപഞ്ചത്തി

നും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായ അസ്തിത്വമില്ല. ബ്രഹ്മം മാത്ര�മയുള്ളൂ; രണ്ടാമ

�താന്നില്ല. ബ്രഹ്മമാണ് ഏകവും പരമവുമായ സത്യം.

ശങ്കരൻ, ഒരു ഭാഗത്ത് നാമരൂപങ്ങ�ളാടുകൂടി വസ്തുനിഷ്ഠപ്രപഞ്ചം �വറും മി

ഥ്യയാ�ണന്നും ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നും പറയുന്നു. മറുഭാഗത്ത്,

നിലനിൽക്കുന്ന�തല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് എന്നും പറയുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളും

തമ്മിൽൈവരുദ്ധ്യമി�ല്ല? രണ്ടും ഒ�രസമയത്ത് ശരിയാകുന്ന�തങ്ങ�ന?

5 ശങ്കര�ന്റ വിമർശകന്മാർ

ഭാരതീയരും പാശ്ചാത്യരുമായ പല വിമർശകപണ്ഡിതന്മാരും ശങ്കര�ന്റ അൈദ്വ

തമായ ഏകതത്വവാദ�ത്ത ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂ�ട

�തളിയിക്ക�പ്പടാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാന�ത്ത പൂർണ്ണമായി നി�ഷധിക്ക

ലാണത് എന്നു ചിലർ പറയുന്നു; മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ

ശങ്കരൻ ഉപനിഷത്തുകളി�ല ദാർശനികചിന്തക�ള വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുപകരം

ത�ന്റസ്വന്തംസിദ്ധാന്തവുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുത്താൻ�വണ്ടിവള�ച്ചാടിക്കുകയും

ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയുമാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാസ്ഗുപ്ത എഴുതി: “ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്

പരമയാഥാർത്ഥ്യം; മറ്റുള്ള�തല്ലാം അയഥാർത്ഥമാണ്. ഇതാണ് ശങ്കര�ന്റ മൂല

സിദ്ധാന്തം. ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്

എന്നു �തളിയിക്കുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം തൽപ്പരനായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉപനിഷ

ത്തുകളിൽഈശ്വരവാദ�ത്തയും ൈദ്വതവാദ�ത്തയും സ്പഷ്ടമായി സമർത്ഥിക്കുന്ന

അ�നകം ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വാക്കുക�ള�ക്കാണ്ടുള്ള എന്തു കസർത്തുകൾ കാണിച്ചാ

ലും ശങ്കര�ന്റ സിദ്ധാന്ത�ത്ത സമർത്ഥിക്കുന്ന ഒരർത്ഥം അവ നൽകുന്നു�ണ്ടന്ന്

�ബാധ്യ�പ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല”.

രാധാകൃഷ്ണൻഎഴുതുന്നു:

9 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കകക. ശശ. 32.
10 Surendranath Dasgupta: History of Indian Philosophy, Vol. II. P. 2.
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“നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു�പാ�ല ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റി ഒ�ര�യാരു

�യാജിച്ച വീക്ഷണഗതിയല്ല നൽകുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകൾ അ�നകം ഗ്രന്ഥകാ

രന്മാരാൽ രചിക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. അവ�രല്ലാവരും പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റി ഒ�ര വീക്ഷ

ണഗതി ഉന്നയിക്കാൻ ഉ�ദ്ദശിച്ചു�വാ എന്നത് സംശയാസ്പദമാണ്. എന്നാൽ,

ഉപനിഷത്തുക�ള ഒ�രസംശ്ലിഷ്ടരീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ ശങ്കരൻ

നിർബന്ധംപിടിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽബ്രഹ്മ�ത്തപ്പറ്റി ഉപനി

ഷത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നജ്ഞാനംഐകരൂപ്യമുള്ളതായിരിക്കണം;

അവയി�ലാരിടത്തും യാ�താരുൈവരുദ്ധ്യവുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല”.

�മാണിയർ വില്യംസ് പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“ഭാരതീയദാർശനികന്മാർക്കിടയിൽ ഇ�പ്പാൾ ഇത്രയധികം പ്രചാരം �നടിയിട്ടു

ള്ളഈ മായാവാദത്തിന് ഉപനിഷത്തുകൾ യാ�താരു പിന്തുണയും നൽകുന്നില്ല.

അത് ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇറക്കുമതിയാണ്”.

ആത്മീയവാദിയായഹിന്ദു ദാർശനികൻ വിജ്ഞാനഭിക്ഷു (16-ാം നൂറ്റാണ്ട്) സാംഖ്യ

സൂത്ര�ത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യ�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന അഭിപ്രായ

�പ്പട്ടു:

“നമ്മു�ട ബന്ധനം �കവലം ഒരു ഭ്രമമാ�ണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒ�രാറ്റ ബ്രഹ്മസൂ

ത്രം �പാലുമില്ല. തങ്ങ�ള �വദാന്തികൾ എന്നുസ്വയം വിളിക്കുന്നആളുകൾ കണ്ടു

പിടിച്ച വിചിത്രമായ മായാവാദ�ത്തപ്പറ്റി പറയുകയാ�ണങ്കിൽഅത്ബൗദ്ധന്മാരു

�ട വിജ്ഞാനവാദത്തി�ന്റ ഒരു വക�ഭദം മാത്രമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ചില ഗ്ര

ന്ഥകാരന്മാർഅൈദ്വത�വദാന്തത്തി�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളവിമർശിച്ചു�കാണ്ട് ശങ്ക

ര�ന പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻഎന്നുവിളിക്കാൻ �പാലും മുതിർന്നത്”.

6 അൈദ്വതവും വിജ്ഞാനവാദവും

വാസ്തവിക�ലാകം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ലന്നും വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർ

ത്ഥ്യ�മന്നത് ദ്രഷ്ടാവി�ന്റ മനസ്സിലുള്ള ഒരാശയം മാത്രമാ�ണന്നുംബാഹ്യപ്രപഞ്ച

വുമായി യാ�താരുതരം ബന്ധങ്ങളുമില്ലാ�ത സ്വതന്ത്രമായും സ്വയം പര്യാപ്തമായും

നില�കാള്ളുന്നആന്തരികമായ �ചതന അ�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനം ബാഹ്യവസ്തുക്ക

ളു�ട പ്രതീതിയുളവാക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്ന�തന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജ്ഞാ

നമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും ഇ�ല്ലന്നും ഒ�ക്കയാണ് വിജ്ഞാനവാദികൾ അഭിപ്രായ�പ്പ

ട്ടത്. പ�ക്ഷ, ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കത്ത�ന്നയാ�ണാ ശങ്കരനും വാദിച്ചത്? വിജ്ഞാന

വാദികളു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ള പ്രത്യക്ഷമായി�ട്ടാ പ�രാക്ഷമായി�ട്ടാ അ�ദ്ദഹം പി

ന്താങ്ങുകയുണ്ടാ�യാ? ആന്തരികവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായ വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ്

യാഥാർത്ഥ്യ�മന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ലന്നുമാ

�ണാ അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്? എ�ന്റ �മശപ്പുറത്തുകിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും

ചുറ്റുപാടുമുള്ളചപ്പുചവറുകളുംഅടുത്തമുറിയിൽഇരുന്നുകളിക്കുന്നകുട്ടികളു�ടശബ്ദ

�കാ�ലാഹലങ്ങളും ജനലിനു പുറത്തു പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന പനിനീർപുഷ്പങ്ങളും

11 S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. II. PP. 467–68.
12 Monier Williams: Indian Wisdom, P. 118.
13 സാംഖ്യസൂത്രം 1, 22. വിജാതീ�യാങ്കൈദ്വതാപത്തിശ്ച.
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അങ്ങു ദൂ�ര പുല്ലുതിന്നു�കാണ്ടു നടക്കുന്ന പശുക്കളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തവ

യാ�ണന്ന് വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽഅതു തീർച്ചയായും അസംബന്ധമാണ്. പ�ക്ഷ,

ഇത്തരം അസംബന്ധങ്ങളാ�ണാ ശങ്കരൻ പറഞ്ഞത്? തീർച്ചയായുമല്ല. ബ്രഹ്മം

മാത്രമാണ് സത്യം എന്നുപറഞ്ഞ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഉ�ദ്ദശിച്ചത് ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം

നിലനിൽക്കുന്നില്ലഎന്നല്ല, വിഷയിയും വിഷയവും രണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നാ

ണ്. അതു�കാണ്ടാണ് വ്യാവഹാരിക�ലാകത്തി�ന്റ അസ്തിത്വ�ത്ത എതിർത്ത

ആത്മീയവാദിക�ള അ�ദ്ദഹം വിമർശിച്ചത്. ബാഹ്യവസ്തുക്കളി�ല്ലങ്കിൽ ആന്ത

രികമായ വിജ്ഞാനത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാ

ഥാർത്ഥ്യമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നും അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു.

ബാഹ്യവസ്തുവാണ്ആശയത്തി�ന്റ,അ�ല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം.

വസ്തുവി�ല്ലങ്കിൽ വസ്തു�വക്കുറിച്ചുള്ള �ബാധമുണ്ടാവില്ല. വിജ്ഞാനവാദികളു�ട

അഭിപ്രായങ്ങ�ള ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് ശങ്കരൻഎഴുതുകയാണ്:

“ബാഹ്യവസ്തു ഇ�ല്ലന്നു തീരുമാനിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. എന്തു�കാണ്ട്? അറിയ�പ്പ

ടുന്നതു�കാണ്ട്. മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഓ�രാ പ്രതീതിക്കും അനുരൂപമായ തൂണ്,

ഭിത്തി, കുടം, വസ്ത്രം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ അറിയ�പ്പടുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങ�ന അറിയ�പ്പടുന്ന വസ്തു ഇ�ല്ലന്നു പറയാൻ വയ്യ. ഊണുകഴിച്ചു�കാണ്ട്

തൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ ‘ഞാൻ ഉണ്ണുന്നില്ല; എനിക്കു തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല’

എന്നു പറയുന്നതു�പാ�ല, ഇന്ദ്രിയസന്നികർഷത്തിലൂ�ട ബാഹ്യവസ്തുവി�ന അറി

യുന്നഒരാൾ ‘ഞാൻഅതറിയുന്നില്ല,അതുനിലനിൽക്കുന്നുമില്ല’എന്നുപറഞ്ഞാൽ

അയാളു�ട വാക്ക് എങ്ങ�ന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? അറിവിൽ നിന്നു ഭിന്നമാണ്

വിഷയം എന്നു സമ്മതി�ച്ച പറ്റൂ. തൂണ്, ഭിത്തി മുതലായവ�യ ഒരുവൻ അറിയു

�മ്പാൾഅവൻഅറിവി�നയല്ലഅറിയുന്നത്. തൂണ്, ഭിത്തി മുതലായവ�യഅറിവി

�ന്റ വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ‘ആന്തരികമായ

ജ്ഞാനരൂപം ബാഹ്യവസ്തു�വ�പ്പാ�ല പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ട്

ബാഹ്യവസ്തുവി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തനി�ഷധിക്കുന്നവരും (അതായത് ബൗദ്ധന്മാ

രും) വാസ്തവത്തിൽബാഹ്യവസ്തുവി�നഅംഗീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അ�ല്ല

ങ്കിൽ ‘ബാഹ്യവസ്തുവി�ന�പ്പാ�ല’ എന്നു പറയുന്ന�തന്തിനാണ്? വിഷ്ണുമിത്രൻ

വന്ധ്യാപുത്ര�ന�പ്പാ�ല ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും പറയാറില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട്

ശരിക്ക് അറിയ�പ്പടുന്നതാണ് സത്യം എന്നുസമ്മതിക്കുന്നവർ (അ�ല്ലങ്കിൽഅനു

ഭവ�വദ്യമായ തത്വം സത്യമാ�ണന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവർ) ബാഹ്യമായ വസ്തു

നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നുസമ്മതിക്കുകയാണ് �വണ്ടത്”.

അ�പ്പാൾ, വിജ്ഞാനവാദിക�ള�പ്പാ�ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന വസ്തുനി

ഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള നിരാകരിക്കുക�യാ അവ�യ ആശയങ്ങളാക്കി രൂപാന്തര

�പ്പടുത്തുക�യാ അല്ല ശങ്കരൻ �ചയ്യുന്നത്. മറിച്ച്, ആശയങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കളു�ട

രൂപമുണ്ടാകുന്നത്ആശയങ്ങളിൽനിന്നുവ്യത്യസ്തമായി, അവയ്ക്ക് പുറത്ത് വസ്തുക്കൾ

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടാ�ണന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. വാചസ്പതീ

മിശ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “അ�ഭദം (വ്യത്യാസമില്ലായ്മ) എന്ന പ്ര�യാഗം

�കാണ്ട് ഞങ്ങൾ ൈദ്വതഭാവ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നു, പ�ക്ഷ, ഏകത്വ�ത്ത, എല്ലാ

റ്റി�ന്റയും �കവലമായഐക്യ�ത്ത,ഞങ്ങളംഗീകരിക്കുന്നില്ല”.

14 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 2. 29.
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7 ബ്രഹ്മവും പ്രപഞ്ചവും

ഇവി�ട ഒരു ൈവരുദ്ധ്യം പ്രകടമാകുന്നി�ല്ല? ശങ്കരൻ, ഒരു ഭാഗത്ത്, ബ്രഹ്മം മാ

ത്രമാണ് സത്യം എന്നും വിവിധങ്ങളും സ�ചതനാ�ചതനങ്ങളുമായ ചരാചരങ്ങ

�ളാടുകൂടിയ ജഗത്ത് മിഥ്യയാ�ണന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മറുഭാഗത്ത്, ബാഹ്യ

�ലാകം നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നും വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളായബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള �വ

റും ആശയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പാടി�ല്ലന്നും വാദിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മം

മാത്ര�മ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അ�തസമയത്തുത�ന്ന മനുഷ്യ

നുൾ�പ്പ�ടയുള്ളനാമരൂപങ്ങ�ളാടുകൂടിയബാഹ്യ�ലാകം യാഥാർത്ഥമാണ് എന്ന്

വാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ യാ

�താരുൈദ്വതഭാവവുമി�ല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ജീവാത്മാവിന്

പല പരിമിതികളുമുണ്ട്; ബ്രഹ്മത്തിന് യാ�താരു പരിമിതിയുമില്ല. ജീവാത്മാവിന്

സ്വഭാവങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്; ബ്രഹ്മം നിർഗുണമാണ്. ജീവാത്മാവ് അനിത്യമാണ്;

ബ്രഹ്മം നിത്യവും അനശ്വരവുമാണ്.

രണ്ടുംതമ്മിൽ �ഭദമി�ല്ലന്നുപറയുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഒരുഭാഗത്ത് �ലാകം

മുഴുവനും ബ്രഹ്മമാ�ണന്നുപറയുക (സർവം ഖലു ഇദം ബ്രഹ്മ); മറുഭാഗത്ത് �ലാകം

മിഥ്യയാ�ണന്നു പറയുക! രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തു �പാരുത്തമാണുള്ളത്? പ�ക്ഷ,

ശങ്കരൻ ഇതി�ലാന്നും യാ�താരുൈവരുദ്ധ്യവും കാണുന്നില്ല. നിർഗുണബ്രഹ്മം മാ

ത്രമാണ് സത്യം എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും നിർഗുണബ്രഹ്മവും നാമരൂപങ്ങ

�ളാടുകൂടിയ വ്യാവഹാരിക�ലാകവും രണ്ടുംനിലനിൽക്കുംഎന്നാണ്അ�ദ്ദഹംപറ

യുന്നത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“ജലമയമായ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നങ്ങളല്ല അതി�ന്റ പരിണാമരൂപങ്ങ

ളായ പതകൾ, അലകൾ, തിരകൾ, കുമിളകൾ മുതലായവ. എങ്കിലും വ്യാവഹാരി

കമായി ഇവ�യാ�ക്ക തമ്മിൽ �വർ�പട്ടിരിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു�ചരുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഇവ�യാന്നും ത�ന്ന ജലമയമായ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായിത്തീരുന്നില്ല.

അ�തസമയത്തുത�ന്ന ഒന്നു മ�റ്റാന്നായി ഓ�രാന്നി�ന്റയും വ്യക്തിത്വം നശിപ്പി

ക്കുന്നുമില്ല. ഇതു�പാ�ല ത�ന്നയാണ് പ്രകൃതത്തി�ലയും സ്ഥിതി. �ഭാക്താവും

അനുഭവിക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തുക്കളും കൂടി�ച്ചർന്ന് ഒന്നായിത്തീരുന്നില്ല. അ�തസമ

യത്തുത�ന്ന, അവ പരമമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അന്യങ്ങളായിത്തീരുന്നുമില്ല…
ഇപ്രകാരം മൂലകാരണമായബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നങ്ങളായിത്തീരുന്നി�ല്ലങ്കിലും,

സമുദ്രത്തി�ന്റയും തിരമാലകളു�ടയും ഉദാഹരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതു�പാ�ല, �ഭാ

ക്താവും അനുഭവിക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം നിലനിൽക്കുന്നു”.

8 അധ്യാസം

ശങ്കര�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽവിഷയവും വിഷയിയുംതമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസമാണ് വ്യാ

വഹാരിക ജീവിതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. ഇതാണ് സ്ഥിതി�യങ്കിൽ “ജീ�വാ ബ്ര

ൈഹ്മവ നാപരഃ” എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? വിഷയിയും വി

ഷയവും തമ്മിൽ �ഭദമി�ല്ലന്നും അൈദ്വതമായ ബ്രഹ്മമാണ് ഒ�ര�യാരു യാഥാർ

ത്ഥ്യ�മന്നും സ്ഥാപിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി

ശങ്കരൻ അധ്യാസം അ�ല്ലങ്കിൽ അധ്യാ�രാപം എന്ന ഒരു സവി�ശഷസങ്കൽപ്പ

�ത്തആശ്രയിക്കുന്നു. “മുമ്പ് എ�പ്പാ�ഴങ്കിലും അനുഭവ�പ്പട്ടതും സ്മരണയായി മന

15 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 1. 3.
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സ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതുമായ ഒന്നി�നപ്പറ്റി പിന്നീട് മ�റ്റാരിടത്തുണ്ടാകുന്നപ്രതീ

തി�യന്നാണ് അ�ദ്ദഹം അധ്യാസ�ത്ത നിർവചിക്കുന്നത്. ഒന്നി�ന്റ ധർമ്മ�ത്ത

മ�റ്റാരിടത്ത് അധ്യാ�രാപിക്കലാണത്. യഥാർത്ഥമായ ഒന്നി�ന്മൽഅയഥാർത്ഥ

മായ ഒന്നി�ന്റ ധർമ്മങ്ങൾ അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ അതിന് യഥാർത്ഥത്തി

ലില്ലാത്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉ�ണ്ടന്ന പ്രതീതിയുളവാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മുത്തുച്ചി

പ്പിയിൽ �വള്ളിയു�ട ധർമ്മങ്ങൾഅധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ മുത്തുച്ചിപ്പി �വള്ളി

യാ�ണന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു. അതു�പാ�ല ഒരു കഷണം കയറി�ന്മൽ സർപ്പ

ത്തി�ന്റ ഗുണവി�ശഷങ്ങൾഅധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ കയർ സർപ്പമാ�ണന്ന

പ്രതീതിയുളവാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിലില്ലാത്ത ഗുണങ്ങളു�ണ്ടന്ന പ്രതീതി അ�ല്ല

ങ്കിൽ ഭ്രമം ഉളവാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽആത്മാവി�ന്റ (അ�ല്ലങ്കിൽ �ചതനയു�ട)

ധർമ്മങ്ങൾ അനാത്മാവിലും അനാത്മാവി�ന്റ (ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ) ധർമ്മ

ങ്ങൾ ആത്മാവിലും അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടുന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് വ്യാവഹാരി

കജീവിതത്തിൽപലതരത്തിലുള്ളആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾസംഭവിക്കുന്നത്എന്നാണ്

ശങ്കര�ന്റഅഭിപ്രായം. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“ഞാൻ, നീ എന്നീ സങ്കൽപ്പങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിഷയിയും വിഷയവും

അവയു�ട സ്വഭാവങ്ങൾ �കാണ്ട്, ഇരുട്ടും, �വളിച്ചവും �പാ�ല വിരുദ്ധങ്ങളാണ്.

യുക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ �നാക്കിയാൽ അവയ്ക്ക് താദാത്മ്യമുണ്ടാവുക വയ്യ.

അവയു�ട ധർമ്മങ്ങൾക്ക് (ഗുണവി�ശഷങ്ങൾക്ക്) താദാത്മ്യമു�ണ്ടന്നുപറയുന്നത്

അതി�ല�റ അയുക്തികമാണ്. അതിനാൽ, നീ എന്ന പ്രതിഭാസ�ത്ത പ്രതിനി

ധീകരിക്കുന്ന വിഷയവും അതി�ന്റ ധർമ്മങ്ങളും സ്വഭാവം�കാണ്ടു സ�ചതനമായ

ഞാൻ എന്ന വിഷയിയിൽ അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടുക�യാ, അ�ല്ലങ്കിൽ, മറിച്ച്,

വിഷയിയും അതി�ന്റ ധർമ്മങ്ങളും വിഷയത്തിൽ അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടുക�യാ

�ചയ്യുകസാദ്ധ്യമല്ല. യുക്തി�കാണ്ടു �നാക്കിയാൽഈരണ്ടുതരംഅധ്യാസങ്ങളും

മിഥ്യയാണ്. എന്നിരിക്കിലും വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ അ�ന്യാന്യഭാവങ്ങളും

അ�ന്യാന്യധർമ്മങ്ങളും, വി�വചന�മ�ന്യ, പരസ്പരം അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടുന്നു.

തികച്ചും �വർ�പട്ടു നിൽക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങ�ള (ഗുണാദിക�ള)പ്പറ്റിയും ധർമ്മിക�ള

(ഗുണാദികളു�ട അധിഷ്ഠാനങ്ങളായ വസ്തുക്ക�ള)പ്പറ്റിയുമുള്ള മിഥ്യാജ്ഞാനം നിമി

ത്തം സത്യാസത്യങ്ങ�ള കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ‘ഇത് ഞാൻ’, ‘ഇത് എ�ന്റത് ’ എ�ന്നാ�ക്ക

ജനങ്ങൾസ്വാഭാവികമായി വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നു…ഞാൻ തടിയനാണ്, ചടച്ചവനാ
ണ്, �വളുത്തവനാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്, നടക്കുകയാണ്, ചാടുകയാണ്

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള �ദഹധർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ഊമയാണ്, കുരുടനാണ്, ഷണ്ഡ

നാണ്, �പാട്ടനാണ് എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ഇന്ദ്രിയധർമ്മങ്ങളും കാമം, സങ്കൽപ്പം,

സംശയം, നിശ്ചയം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള അന്തഃകരണധർമ്മങ്ങളും ആത്മാവിൽ

അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടുന്നു”.

ഇത്തരം അധ്യാ�രാപങ്ങൾ ൈദനംദിന വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ സർവസാ

ധാരണങ്ങളാണ്. എങ്കിലുംഅവയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല; മിഥ്യയാണ്, ഭ്രമമാണ്, അവി

ദ്യയു�ടഫലമാണ്. അവിദ്യ�യ ഉന്മൂലനം �ചയ്താൽശരിക്കുള്ളയാഥാർത്ഥ്യംഅറി

യാൻ കഴിയും. ശരിയായജ്ഞാനം �നടുക എന്നതാണ് അൈദ്വത�വദാന്തത്തി

�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം.

16 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക. 1. ഉ�പാദ്ഘാതം.
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9 അനിർവചനീയ യാഥാർത്ഥ്യം

കയറും പാമ്പും തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തി�ന്റ ഉദാഹരണം�കാണ്ട് ശങ്കരൻഅധ്യാസ

ത്തി�ന്റ സ്വഭാവം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു കയറി�ന്റ കഷണം കണ്ടാൽ

അതു പാമ്പാ�ണന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും പറയുകയില്ല. എങ്കിലും നല്ല �വളിച്ചമി

�ല്ലങ്കിൽ ചില�പ്പാൾ കയർ പാമ്പാ�ണന്ന് ചിലർ �തറ്റിദ്ധരിച്ചു�പാകും. യഥാർ

ത്ഥത്തിൽ പാമ്പില്ല. എങ്കിലും അധ്യാസത്തി�ന്റ ഫലമായി പാമ്പി�ന്റ പ്രതീതിയു

ണ്ടാക്കുന്നു. ഒന്നില്ലാത്തിടത്ത് അതു�ണ്ടന്ന �ബാധമാണ�ല്ലാ അധ്യാസം. യഥാർ

ത്ഥത്തിലുള്ളത് കയറാണ്. എങ്കിലും അത് പാമ്പായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്.

പാമ്പുംപാമ്പി�ന്റസ്വഭാവങ്ങളുംകയറിൽഅധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പട്ടതി�ന്റഫലമാണി

ത്. ഇത് മിഥ്യാജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യയാണ്. �വളിച്ചത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂ

ടിഅവിദ്യ�യനീക്കം �ചയ്താൽയഥാർത്ഥമായകയർപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയും �ചയ്യും.

ഇതു�പാ�ല ത�ന്നഅധ്യാസത്തി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ മായയു�ട, ഫലമായി യഥാർ

ത്ഥത്തിലുള്ളബ്രഹ്മത്തിനു പകരം ജീവാത്മാവും നാമരൂപങ്ങ�ളാടുകൂടിയ പ്രപഞ്ച

വും നമുക്ക് അനുഭവ�പ്പടുന്നു. അവിദ്യയു�ട ഫലമാണത്. അവിദ്യ�യ ഉന്മൂലനം

�ചയ്താൽഅവ�യല്ലാംഅയഥാർത്ഥങ്ങളാ�ണന്നുംയഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്ബ്രഹ്മം

മാത്രമാ�ണന്നും �ബാധ്യമാവും.

കയറിൽ അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടുന്ന പാമ്പിനും ജീവാത്മാവ്, പ്രപഞ്ചം മുതലാ

യവയ്ക്കും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി യാ�താരു ബന്ധവുമി�ല്ലന്നല്ല ശങ്കരൻ പറയുന്നത്.

�ന�രമറിച്ച് മിഥ്യാജ്ഞാനം നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളംഅവയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.

“മിഥ്യാഭ്രമത്തി�ന്റഫലമായുണ്ടാകുന്നപാമ്പി�ന്റകടി�യറ്റ്ആ�രങ്കിലും മരിച്ചു�പാ

കാറു�ണ്ടാ?” എന്നഎതിരാളികളു�ട �ചാദ്യത്തിന്, “ഉവ്വ്, വിഷശങ്ക �കാണ്ടും മറ്റും

മരണാദികാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്”. എന്നാണ് ശങ്കരൻ മറുപടി പറയുന്നത്. ഇപ്ര

കാരം ത�ന്ന, അവിദ്യ നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം കാലം പ്രപഞ്ചവും വ്യാവഹാരി

കജീവിതത്തി�ല സുഖദുഃഖാദികളും യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.

സ്വപ്നാവസ്ഥ�യ മ�റ്റാരുദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനു

ഷ്യൻസ്വപ്നത്തിൽതിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കളിക്കുകയും മറ്റും �ചയ്യാറുണ്ട്. സ്വപ്നം

നിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം സമയം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങൾ

ത�ന്നയാണ്. ഉറക്കമുണർന്നതിനു�ശഷമുള്ള ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ നിന്നു �നാക്കു

�മ്പാഴാണ് അവഅയഥാർത്ഥങ്ങളായിത്തീരുന്നത്.

അ�പ്പാൾ, സ്വപ്നവും ജാഗ്രതിയും കയറും സർപ്പവും പ്രപഞ്ചവും ജീവാത്മാവും

പരമാത്മാവും എല്ലാം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ�മാ അയഥാർത്ഥ�മാ

ആയിത്തീരു�മന്നാ�ണാപറ�യണ്ടത്? ഈ�ചാദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായസമാധാ

നം കാണാൻ കയറും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കൽകൂടി പരി�ശാധിക്കുക.

പാമ്പ് അയഥാർത്ഥവും കയർ യഥാർത്ഥവുമാ�ണന്നാണ് നമ്മൾആദ്യം പറഞ്ഞ

ത്. പ�ക്ഷ, പാമ്പ് അവി�ട ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയു�മാ?

പാമ്പി�ന്റ രൂപത്തിലുള്ള എ�ന്താ ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നു തീർച്ചയാണ്. ഇല്ലാ

ത്ത ഒന്നി�ന കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട് അത് യഥാർത്ഥവു

മാണ്, അയഥാർത്ഥവുമാണ് എന്നു പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി. മ�റ്റാരുവിധം

പറഞ്ഞാൽ അത് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്. ശരിയായ ജ്ഞാനമു

ണ്ടാകു�മ്പാൾ അത് അയഥാർത്ഥമായി മാറുകയും കയർ മാത്രം യഥാർത്ഥമായി

17 ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 1. 14.
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ത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതുത�ന്നയാണ് ജീവാത്മാവ്, വ്യാവഹാരികജീവിതം, ലൗ

കികബന്ധങ്ങൾ മുതലായവയു�ടയും സ്ഥിതി. അവിദ്യ നിനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം

കാലം അവ�യല്ലാം യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. അവിദ്യ നശിച്ചാൽ പി�ന്ന അവ�യാ

ന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മം മാ�ത്രയുള്ളൂ. �കവലവും ഏകവും അൈദ്വതവുമായബ്രഹ്മം മാത്രം.

കയറിൽ അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പട്ട പാമ്പ് ഒരു യഥാർത്ഥ്യ�മന്ന നിലയ്ക്കു നില

നിൽക്കു�മ്പാൾ �പാലും അത് കയറി�നആശ്രയിച്ചാണ്സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. കയ

റി�ല്ലങ്കിൽ പാമ്പുമില്ല. അതു�പാ�ലത�ന്ന ജീവാത്മാവും പ്രപഞ്ചവും ബ്രഹ്മ�ത്ത

ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മറിച്ചല്ല, ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പിന് ജീവാ

ത്മാവി�ന്റ�യാ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ�യാആശ്രയംആവശ്യമില്ല. അതുസ്വതന്ത്രമാണ്.

സ്വതന്ത്രവും നിര�പക്ഷവുമായ സത്തഅതിനു മാത്ര�മയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ട് പ്രകൃ

തിയു�ട�യാ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ�യാ മനുഷ്യ�ന്റ�യാ ആ�പക്ഷികമായ നിലനിൽപ്പു

കൾഅതി�ന ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ശങ്കരൻഎഴുതുന്നു:

“മായാവി സ്വയം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജാലത്താൽ ഒരിക്കലും — ഭൂതകാലത്തി

�ലാ വർത്തമാനകാലത്തി�ലാ ഭാവികാലത്തി�ലാ—സ്പർശിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. കാര

ണം, അത് അവാസ്തവമാണ്. ഇതു�പാ�ല പ്രപഞ്ചമാകുന്ന മായയാൽ പരമാത്മാ

വും സ്പർശിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാൾ സ്വപ്നമായയാൽസ്പർശിക്ക�പ്പ

ടുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിലാവ�ട്ട, ഉണർച്ചയിലാവ�ട്ട, സ്വപ്നങ്ങൾ അവനിൽ പറ്റിക്കൂടി

നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം ത�ന്ന അവസ്ഥാത്രയത്തിന് (ഉൽപത്തി, സ്ഥി

തി, നാശം എന്നീ അവസ്ഥകൾക്ക്) സാക്ഷിയായി വർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്

മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഈഅവസ്ഥാവി�ശഷങ്ങളാൽ സ്പർശിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. മാ

റി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാത്രയരൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവി�ന്റ പ്രകാശനം

�വറും മായയാണ്. കയറ് പാമ്പി�ന്റ രൂപത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്നതു�പാ�ലയാണി

ത്. ഇതി�നപ്പറ്റി �വദാന്താർത്ഥസമ്പ്രദായത്തിൽവിദഗ്ധമായജ്ഞാനം �നടിയ

ആചാര്യർ (ഗൗഡപാദൻ) ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്: അനാദിയായ മായ�കാണ്ട്

ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നജീവൻ ഉണരു�മ്പാൾജനനവും നിദ്രയുംസ്വപ്നവും ഒന്നുമില്ലാത്ത

അൈദ്വതത്വ�ത്തഅറിയുന്നു”.

10 മായാവാദം

മായ എന്ന പദ�ത്ത, പലരും �തറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു�പാ�ല, ശൂന്യത, ഒന്നുമില്ലായ്മ,

�താന്നൽഎന്നും മറ്റുമുള്ളഅർത്ഥത്തിലല്ല, മിഥ്യാജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം, അവിദ്യ

മുതലായവയു�ടപര്യായശബ്ദമായിട്ടാണ് ശങ്കരൻപ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മായബ്രഹ്മ

�ത്തസ്പർശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മായ�കാണ്ട്, ഒരു മായാവി�യ�പ്പാ�ല,അത് നാ

നാരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ മായയിൽ, അ�ല്ല

ങ്കിൽഅവിദ്യയിൽ, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾഏകമായബ്രഹ്മത്തി�ന്റസ്ഥാന

ത്ത്അ�നകങ്ങളായപ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങ�ളയാണ് കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തി

�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്ന് �നാക്കു�മ്പാൾ മായ തുച്ഛമാണ്, നിസ്സാരമാണ്. പ�ക്ഷ ലൗകി

കവ്യാപാരങ്ങളിൽകഴിഞ്ഞുകൂടുന്നജനങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഅതുവാസ്ത

വമാണ്. മായയു�ട ഫലമായിട്ടാണ് അവർ ഏക�ത്തഅ�നകമായി കാണുന്നത്.

18 അനാദിമായയാ സു�പ്താ യദാ ജീവഃ പ്രബുധ്യ�ത

അജമനിദ്രമസ്വപ്നമൈദ്വതം ബുധ്യ�ത തദാ (ഗൗഡപാദകാരിക ക. 16.)

ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 1, 9.
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മായഅ�ല്ലങ്കിൽഅവിദ്യ നീക്കം �ചയ്യ�പ്പട്ടാൽബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്ഏകവുംഅദ്വി

തിയവുമായ പരമസത്യം എന്നും മറ്റുള്ള�തല്ലാം മിഥ്യയാ�ണന്നും �ബാധ്യമാവും.

‘ആത്മ�ബാധം’ എന്ന കൃതിയിൽ ശങ്കരൻ എഴുതുന്നു: “ശരീരാദികൾ അവി

ദ്യയു�ട സൃഷ്ടികളാണ്. നീർ�പ്പാളകൾ�പാ�ല അസ്ഥിരങ്ങളാണവ. അതിനാൽ

ജ്ഞാനത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ‘ഞാൻ ശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മമാണ് ’ എന്നു മന

സ്സിലാക്കുക”. ഇതുത�ന്നയാണ് വി�വകചൂഡാമണിഎന്നഗ്രന്ഥത്തിലുംഅ�ദ്ദഹം

ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നത്. “നിത്യങ്ങളും അനിത്യങ്ങളുമായ വസ്തുക്ക�ള തമ്മിൽ തിരി

ച്ചറിഞ്ഞു�കാണ്ട് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം എന്നും �ലാകം മായയാ�ണന്നും മന

സ്സിലാക്കുക”.

�ലാകം മായയാ�ണന്നു പറയു�മ്പാൾ അതു തികച്ചും അയഥാർത്ഥമാണ്

എന്നല്ല ശങ്കരൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ

മായ തുച്ഛമാണ്. യുക്തിയു�ട ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾഅത് അനിർവചനീയ

മാണ്. ലൗകികജീവിതത്തി�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾഅത് വാസ്തവമാണ്.

ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ, ശങ്കര�ന്റസുപ്രസിദ്ധമായ മായാവാദം.

11 പാരമാർത്ഥികസത്യവും വ്യാവഹാരികസത്യവും

ഇതു�പാ�ല സത്യത്തിനും പ്രാതിഭാസികസത്യം, വ്യാവഹാരിക സത്യം, പാര

മാർത്ഥികസത്യം എന്നിങ്ങ�ന വിവിധനിലവാരങ്ങളുണ്ട്. വന്ധ്യയു�ട പുത്രൻ,

ആകാശകുസുമം, മുയലി�ന്റ �കാമ്പ് തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണമായ അസത്യങ്ങളാണ്.

അവ ഒരിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അയഥാർത്ഥങ്ങളായസങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാത്രമാ

ണവ. സ്വപ്നം, കയറിൽ അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പട്ട പാമ്പ് മുതലായവ, യുക്തിയു�ടയും

പ്രാ�യാഗികസത്യത്തി�ന്റയും ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ, അയഥാർത്ഥങ്ങളാ

ണ്, �വറും �താന്നലുകളാണ്. പ�ക്ഷ, വന്ധ്യാപുത്ര�ന�പ്പാ�ല�യാ മുയലി�ന്റ

�കാമ്പി�ന�പ്പാ�ല�യാ തികച്ചും അയഥാർത്ഥങ്ങളാണവ എന്നുപറയാൻ വയ്യ.

എ�ന്തന്നാൽ, അനുഭവത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്നവയാണവ. അനുഭവത്തിൽ കാണു

ന്നത് സത്യമ�ല്ലന്ന് എങ്ങ�ന പറയും? ഒരർത്ഥത്തിൽ അവ യഥാർത്ഥങ്ങൾ

ത�ന്ന. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ, അവ യഥാർത്ഥങ്ങളുമല്ല. അവ അനിർവചനീയ

യഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ�ണന്ന് ശങ്കരൻ ത�ന്ന

സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും നീയും അവനും വ്യത്യസ്തമനുഷ്യ�രന്ന നിലയ്ക്ക് ജീവി

ക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, ഉല്ലാസയാത്രകൾ നടത്തുന്നു,

�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ �പാകുന്നു, ൈദവ�ത്ത, അ�ല്ലങ്കിൽ ൈദവങ്ങ�ള, പൂജിക്കുന്നു,

വഴിപാടു �കാടുക്കുന്നു, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു, തമ്മിൽ തല്ലുന്നു, പണത്തി

നും പദവിക്കും �വണ്ടി �വപ്രാളം �കാള്ളുന്നു, ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ �വണ്ടി

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, തിര�ഞ്ഞടുപ്പിനു നിൽക്കുന്നു, കത്തിക്കുത്തു

കൾനടത്തുന്നു—ഇ�തല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്, വ്യാവഹാരികസത്യങ്ങളാണ്.

പ�ക്ഷ, പാരമാർത്ഥികസത്യത്തി�ന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ ഇവ�യല്ലാം

അയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ യാ�താരു വ്യ

ത്യാസവുമില്ല. പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങ�ളല്ലാം മിഥ്യയാണ്. എല്ലാം മായയു�ട,

അ�ല്ലങ്കിൽ അവിദ്യയു�ട, ഫലമാണ്. അവിദ്യ�യ തുടച്ചുനീക്കുകയും ശരിയായ

ജ്ഞാനം �നടുകയും �ചയ്താൽ പി�ന്ന ഈ നാനാത്വങ്ങ�ളാന്നുമില്ല. �കവല

വും അൈദ്വതവും നിത്യവും സച്ചിദാനനന്ദവുമായ ബ്രഹ്മം മാത്ര�മയുള്ളൂ. ഞാൻ
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ബ്രഹ്മമാണ്; നീയും അതുത�ന്ന. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, തത്ത്വമസി. ജീവാത്മാവും

പരമാത്മാവും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. പി�ന്ന പരമാർത്ഥികസത്യമായ ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത

മ�റ്റാന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ �പാലുമില്ല.

എങ്കിലും, വ്യാവഹാരിക സത്യ�ത്ത ശങ്കരൻ നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. വ്യാവഹാരി

കജീവിതത്തി�ല വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ, ജാതിവ്യവസ്ഥ, ൈവദികകർമ്മങ്ങൾ,

സാമൂ�ഹ്യാചാരങ്ങൾമുതലായവ�യ്ക്കല്ലാംഅ�ദ്ദഹംപ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഇത്തരം ജീവിതവൃത്തികൾ നിത്യങ്ങള�ല്ലന്നും കാലത്തിനനുസരിച്ചു മാറുന്നവയാ

�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തിനറിയാം. എങ്കിലും മധ്യകാലത്തുനിലനിന്നിരുന്നസാമൂഹ്യാ

ചാരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ൈവദികക്രിയക�ളപ്പറ്റിയുമാണ് അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നത്.

ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യ�ത്ത സംബന്ധിച്ച ബ്രഹ്മജ്ഞാ

നത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കു�മ്പാൾ അ�ദ്ദഹം മുഖ്യമായും ഉപനിഷത്തുക�ള

യാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വ്യാവഹാരികസത്യ�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു�മ്പാളാക

�ട്ട, അ�ദ്ദഹം ഋ�ഗ്വദകാല�ത്താ ഉപനിഷത്തുകളു�ട കാല�ത്താ നിലനിന്നിരുന്ന

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങ�ളയല്ല, ത�ന്റ സ്വന്തം കാലഘട്ടത്തി�ല

സാമൂഹ്യനിയമങ്ങ�ളയും ആചാരങ്ങ�ളയുമാണ് കണക്കി�ലടുക്കുന്നത്. ഉയർന്ന

ജാതിക്കാർക്കു മാത്ര�മ �വദാധ്യയനം നടത്താൻ അധികാരമുള്ളൂ എന്നും ശൂദ്രന്മാ

രു�ട അധസ്ഥിതിക്ക് സ്മൃതികളു�ട അംഗീകാരമു�ണ്ടന്നും മറ്റുമുള്ള മനുസ്മൃതിയി�ല

പ്രസ്താവനക�ള അ�ദ്ദഹം അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. ശൂദ്ര

സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നിട്ടും വിദുരാദികൾ വിശിഷ്ടമായ വിജ്ഞാനസമ്പത്ത്

�നടുകയുണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ ശൂദ്രന് വിദ്യാധികാരമുണ്ട് എന്നുമുള്ള വാദ

�ത്തഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയാണ്:

“ശൂദ്രന് അധികാരമില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, അവന് �വദാധ്യയനമില്ല. �വദാ

ധ്യയനം �ചയ്ത് �വദാർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചവനു മാത്ര�മ �വദകാര്യങ്ങൾക്ക് അധികാരമു

ള്ളൂ. �വദാധ്യയനം ഉപനയനത്തിനു �ശഷം മാത്ര�മ പാടുള്ളൂ. ഉപനയനമാ�ണ

ങ്കിൽൈത്രവർണികർക്ക് (ബ്രാഹ്മണൻ,ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ എന്നിവർക്ക്) മാ

ത്ര�മ വിധിച്ചിട്ടുള്ളുതാനും. അതു�കാണ്ട് ശൂദ്രന് �വദാധ്യയനത്തിന് അധികാരമി

ല്ല…ശൂദ്രന് �വദശ്രവണവും �വദാധ്യയനവും �വദാർത്ഥജ്ഞാനവും �വദാനുഷ്ഠാന

വും നിഷിദ്ധങ്ങളാ�ണന്ന് സ്മൃതിയിലുണ്ട്. �വദശ്രവണനി�ഷധം ഇപ്രകാരമാണ്;

�വദം ശ്രവിക്കുന്ന ശൂദ്ര�ന്റ �ചവിയിൽ ഈയവും അരക്കും ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു നിറയ്ക്ക

ണം…അവ�ന്റസമീപത്തിൽ �വച്ച് �വദാധ്യയനം പാടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് �വദപ

ഠനവും നിഷിദ്ധമാ�ണന്നുവരുന്നു. ആരു�ടസമീപത്തിലാ�ണാഅധ്യയനം �പാ

ലും നിഷിദ്ധം, അവൻ �കൾക്കാത്തത് പഠിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന? �വദമുച്ചരിക്കുന്നശൂ

ദ്ര�ന്റ നാവറുക്കാ�മന്നും �വദം ധരിക്കുന്ന ശൂദ്ര�ന്റ ശരീരം �ഛദിച്ചുകളയാ�മന്നും

ഉണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു ത�ന്ന ശൂദ്രൻ �വദാർത്ഥം അറിയരു�തന്നും അനുഷ്ഠിക്കരു

�തന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു”.

ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ള അംഗീകരിക്കുകയും �വദവിധിപ്രകാരമുള്ള ക്രിയകൾ അനു

ഷ്ഠിക്കുകയും �ചയ്താൽ മാത്ര�മ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനുള്ളഅർഹത �നടാൻ കഴിയൂ

എ�ന്നാന്നും ശങ്കരൻ വാദിക്കുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, വ്യാവഹാരികജീവിതത്തി�ല

ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളും ക്രിയകളും മറ്റും അവിദ്യയു�ട ഫലങ്ങളാ�ണന്നും ബ്രഹ്മ

ജ്ഞാനത്തിന് അവ തടസ്സമാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റത�ന്നവാക്കുകളിൽ, “പര�ലാക�ത്താട് ത�ന്റആത്മാവിനുള്ളബന്ധ�ത്തക്കു

19 ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക. 3. 34. 38.
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റിച്ചുജ്ഞാനമില്ലാത്തഒരാൾക്ക്ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായക്രിയകളിൽ �ബാധപൂർവം

ഏർ�പ്പടുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാവുകയി�ല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ,

ഇത്തരം ക്രിയകൾ �ചയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയാദി ജാതിവ്യ

ത്യാസങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതും ജനനമരണാദികൾ ഇല്ലാത്തതുമായ പരമാത്മാവി�ന

പ്പറ്റിയുള്ള�ബാധ�ത്തആശ്രയിച്ചല്ലനില�കാള്ളുന്നത്. കാരണം,ആത്മജ്ഞാനം

ക്രിയാനിർവഹണത്തിന് ഉതകുകയി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അതി�നതിരാണുതാനും.

ആത്മജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം അവിദ്യയിൽ

കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർക്കു മാത്ര�മ ബാധകമാകൂ. �നാക്കുക: ബ്രാഹ്മണൻ യാഗം

�ചയ്യ�ട്ട എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രവിധികൾ ആത്മാവിൽ അധ്യാ�രാപിക്ക�പ്പടുന്ന

ജാതി�ഭദം, ആശ്രമ�ഭദം, വയക്ഞപ്തി, അവസ്ഥാ�ഭദം തുടങ്ങിയവ�യആശ്രയി

ച്ചാണ് നില�കാള്ളുന്നത്”.

12 അൈദ്വതത്തി�ലൈവരുദ്ധ്യം

അനർത്ഥങ്ങൾക്കുകാരണമായഈഅധ്യാ�രാപത്തി�ന്റഅ�ല്ലങ്കിൽഅവിദ്യയു

�ട, ഉന്മൂലനത്തിനുപറ്റിയആൈത്മകത്വജ്ഞാനലാഭം ഉളവാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്

താൻ �വദാന്തത്തി�ന്റ ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന�തന്ന് ശങ്കരൻഅവകാശ�പ്പ

ടുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അവിദ്യയു�ട ഉന്മൂലനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗ�മന്താണ്? അവിദ്യയു�ട

ഫലങ്ങളാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്ന ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും സാ

മൂഹ്യസാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങ�ളയും മറ്റ് അനാചാരങ്ങ�ളയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ�ത

എതിർക്കാനാ�ണാ അ�ദ്ദഹം മുതിർന്നത്? അല്ല, അനീതികളു�ടയും അസമത്വ

ങ്ങളു�ടയും ഭൗതികാടിത്തറ�യ തകർക്കുക എന്ന കർമ്മപരിപാടിക്ക് അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ദർശനത്തിൽ യാ�താരുസ്ഥാനവുമില്ല. “ജ്ഞാനാ�ദവ തു ൈകവല്യം”

എന്നാണ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുദ്രാവാക്യം. “നിത്യങ്ങളും അനിത്യങ്ങളുമായ വസ്തുക്ക�ള

�വർതിരിച്ചറിയുക, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും കർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖങ്ങളിൽ വിര

ക്തി �നടുക, മനസ്സി�നയും ഇന്ദ്രിയങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിക്കുക, �മാക്ഷം �നടാനിച്ഛി

ക്കുക”. ഇവയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഉപാധികൾ.

ഇതാണ് ശങ്കര�ന്റ അൈദ്വതവാദത്തിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യം: ഒരു ഭാഗത്ത്

അ�ദ്ദഹം വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തി�ല അസമത്വങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും

സ്വാർത്ഥം, അഹംഭാവം, ഭൗതികസുഖ�ഭാഗങ്ങളിലുള്ളആസക്തി മുതലായവയ്ക്കും

സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു പരമാർത്ഥികസത്യ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു; അഹംബ്രഹ്മാ

സ്മി, തത്ത്വമസി തുടങ്ങിയ ഉപനിഷദ് വാക്യങ്ങളടങ്ങിയ പരമമായ മാനുഷിൈക

ക്യ�ത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ഒരാദർശം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഈഐക്യവും

ഈഅൈദ്വതവും ആദ്ധ്യാത്മികവും ആത്മീയവും ബൗദ്ധികവുമായ തലത്തിൽ മാ

ത്രമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പട്ടത് എന്നത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ,അവ ഉപനിഷത്തു

കളു�ടകാലം മുതൽക്കുനിലനിന്നു�പാന്നമാനുഷികാഭിലാഷങ്ങളു�ടപ്രതിഫലന

ങ്ങളായിരുന്നു. അ�തസമയത്ത്ത�ന്ന, മറുഭാഗത്ത്, വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിൽ

20 ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക. 1. ഉ�പാദ്ഘാതം.
21 ടി.
22 നിത്യാനിത്യവസ്തുവി�വകഃ ഇഹാമൂത്രാർഥ�ഭാഗവിരാഗഃ

ശമദമാദിസാധനസംപത് മുമുക്ഷുത്വം ച.

—ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക, 1. 1.
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നിലനിന്നു�പാന്ന അസമത്വങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും ൈദവവിശ്വാസത്തി

നുംഎല്ലാംഅ�ദ്ദഹംത�ന്റദർശനത്തിൽസ്ഥാനംനൽകി. ബൗദ്ധികവുംൈവചാ

രികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം കാല�ദശാദികളു�ടഅതിർത്തിവരമ്പുക�ള

അതിലംഘിച്ചു�കാണ്ട് മനുഷ്യ�ന്റ �മാചനത്തിനു�വണ്ടി വാദിച്ചു. പ�ക്ഷ, അ�ത

സമയത്തുത�ന്ന, മനുഷ്യ�ന്റ ആ �മാചനപ്രക്രിയ�യ ആത്മീയവാദത്തിനുള്ളിൽ

ഒതുക്കിനിർത്തുകയും മധ്യകാല�ത്ത ജാതി�ഭദങ്ങ�ളയും മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും

വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തി�ന്റ ഘടകങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇക്കാ

ര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാല�ദശങ്ങളു�ട പരിധികളിൽ

നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചില്ല.

പ�ക്ഷ, കാലക്രമത്തിൽ, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ

മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി പാരമാർത്ഥിക സത്യ�ത്തക്കുറിച്ചും അൈദ്വത�ത്തക്കുറി

ച്ചും മാനുഷിൈകക്യ�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ

പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും വ്യാവഹാരികജീവിത�ത്താടു വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുന്ന പ്രവ

ണതകളു�ട പ്രാധാന്യം ഇടിയുകയും �ചയ്തു. രാമാനന്ദനു �ശഷമുണ്ടായ ഭക്തിപ്ര

സ്ഥാനത്തിലും വി�വകാനന്ദൻ, ശ്രീനാരായണഗുരു മുതലായവരു�ട ചിന്തകളിലും

ശങ്കര�ന്റ അൈദ്വതവാദം പുതി�യാരർത്ഥവും പുതി�യാരു ഉള്ളടക്കവും �നടി

�ക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ച�തങ്ങ�ന

എന്നുനമുക്ക് കാണാം.

�കരളത്തി�ല ജാതിവ്യവസ്ഥ, അയിത്തം, �താട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ മുത

ലായ അനാചാരങ്ങൾ ശങ്കരാചാര്യരു�ട �നതൃത്വത്തിലാണ് സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്

എന്ന ഒരഭിപ്രായം പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈഅഭിപ്രായം ശരിയാവാനിടയില്ല.

“�യാഗം �കാ�ണ്ടാ സാംഖ്യം �കാ�ണ്ടാ മതകർമ്മങ്ങൾ �കാ�ണ്ടാ �വറും വിദ്യ

�കാ�ണ്ടാ �മാക്ഷം �നടാൻ കഴിയില്ല” എന്നുംആത്മാവുംബ്രഹ്മവും ഒന്നാ�ണന്ന്

അനുഭവിച്ചറിയുകയല്ലാ�ത �മാക്ഷസാൽക്കാരത്തിനു മറ്റു മാർഗ്ഗമി�ല്ലന്നും വ്യാവ

ഹാരികജീവിതത്തി�ലവർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുംഎ�ന്റത്, നി�ന്റത്

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള സ്വാർത്ഥ�ബാധങ്ങളും മറ്റും അവിദ്യയു�ട ഫലങ്ങളാ�ണന്നും

പ്രഖ്യാപിച്ച ശങ്കരൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ �ന

തൃത്വം നൽകി�യന്നു കരുതാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പിൽക്കാല�ത്തബ്രാഹ്മണ�മധാ

വികൾ തങ്ങളു�ടസ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുന്യായീകരണം നൽകാൻ �വണ്ടി

ശങ്കര�ന്റ �പർ ഉപ�യാഗിച്ചു എന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പരിൽ കൃത്രിമമായി ചില

കൃതികൾ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തുഎന്നും കരുതാനാണ് കൂടുതൽ ന്യായം.

23 ന �യാ�ഗന നസാം�ഖ്യന കർമണാ �നാ ന വിദ്യയാ

ബ്രഹ്മാൈത്മകത്വ�യാ�ഗന �മാക്ഷഃ സിധ്യയതി ആന്യഥാ.

—വി�വകചൂഡാമണി. 5, 58.
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