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15
മീമാംസ
രണ്ടു മീമാംസകളുണ്ട്; പൂർവമീമാംസയും ഉത്തരമീമാം
സയും. രണ്ടും േവദങ്ങെള അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളാ
യി കണക്കാക്കുന്ന ആത്മീയദർശനങ്ങളാണ്. പൂർവമീ
മാംസ േവദങ്ങളുെട ആദ്യഭാഗങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളുെടയും
ബ്രാഹ്മണങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കർമങ്ങൾ
ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ഉത്തരമീമാം
സയാകെട്ട, േവദങ്ങളുെട അവസാനഭാഗെമന്നു കരുത
െപ്പടുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കളിെല ആധ്യാത്മികസിദ്ധാന്ത
ങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പൂർവമീമാംസ
യാഗാദിൈവദികകർമങ്ങെള ന്യായീകരിക്കാനും ൈവ
ദികപുേരാഹിതന്മാരുെട വിധിനിേഷധങ്ങൾക്ക് താത്വി
കമായ ഒരടിസ്ഥാനം നൽകാനും ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ ഉത്ത
രമീമാംസ വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിനടിയിലുള്ള പരമ
സത്യെത്ത, അതായത് ബ്രഹ്മെത്ത, െവളിെപ്പടുത്തുന്ന
തിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. മീമാംസ എന്ന വാക്കിന് ഗാഢ
വും ഗഹനവുമായ പരിേശാധന അെല്ലങ്കിൽ യുക്ത്യധി
ഷ്ഠിതമായ അേന്വഷണം എന്നാണർഥം. ഈ അർഥ
ത്തിൽ പൂർവമീമാംസയ്ക്ക് കർമമീമാംസ എന്നും ഉത്തരമീ
മാംസയ്ക്ക് ജ്ഞാനമീമാംസ അെല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മമീമാംസ
എന്നും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ, കാലക്രമത്തിൽ ഉത്തര
മീമാംസ അെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനമീമാംസ േവദാന്തം എന്ന
േപരിലും അറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
മീമാംസയും േവദാന്തവും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ട ദർശ
നങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടു േപാന്നത്. മണ്ഡനമിശ്ര
െനേപ്പാെലയുള്ള േവദാന്തികൾ അവെയ ഒേര ദർശന
ത്തിെന്റ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി കണക്കാക്കുകയും
കർമവും ജ്ഞാനവും ഒരുേപാെല ആവശ്യമാെണന്ന
കാരണം പറഞ്ഞുെകാണ്ട് കർമജ്ഞാനസമുച്ചയവാദം
എന്ന േപരിൽ ഒെരാറ്റ ദർശനമാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കുക
യും െചയ്തു. പേക്ഷ, ഈ രണ്ടു ദർശനങ്ങളും തമ്മിൽ
അതിപ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുെകാ
ണ്ട്, ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു പരിേശാധിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ല
ത്. അതുതെന്നയാണ് തത്വശാസ്ത്രചരിത്രകാരന്മാർ
അവലംബിക്കാറുള്ള മാർഗവും.
മീമാംസയുെട ഉപജ്ഞാതാവ് ൈജമിനിയാെണന്നു
വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. മറ്റു പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികളുെട
എന്നേപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലവും തർക്ക
വിഷയമാണ്. രാധാകൃഷ്ണെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്.
ഹിരിയണ്ണ പറയുന്നു, ക്രി. മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാെണന്ന്. ജാേക്കാബിയുെട അഭിപ്രാ
യത്തിൽ ൈജമിനിയുെട മീമാംസാസൂത്രങ്ങൾ രചിക്ക
െപ്പട്ടത് ക്രിസ്തുവിനുേശഷം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും അഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്കാണ്. ദാസ് ഗുപ്തയാകെട്ട, സൂത്രങ്ങളു
െട രചനാകാലം ക്രി.മു. ഇരുനൂറാമാണ്ടിേനാടടുത്തായി
രിക്കണെമന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ക്രി. മു. രണ്ടാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ മധ്യകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പതഞ്ജലി തെന്റ
മഹാഭാഷ്യത്തിൽ മീമാംസെയപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു
ണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, പതഞ്ജലിക്കു മുമ്പാണ് ൈജമിനി
ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു കരുതുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി.
വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥ വളർന്നു വികസിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന
ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്.
ആരംഭത്തിൽ ധർമം, അർഥം, കാമം എന്നിങ്ങെന മൂ
ന്നു ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങെള മാത്രേമ മീമാംസാദർശനം
അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് േമാക്ഷം എന്ന നാലാ
മെതാരു ലക്ഷ്യവും അവേയാടു കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടു. ഈ
ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടാനുള്ള മാർഗങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ്
മീമാംസ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആെക പന്ത്രണ്ട് അധ്യാ
യങ്ങളിലായി 2500-ഓളം സൂത്രങ്ങളുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ
തെന്ന ധർമത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരിേശാ
ധനയാണ്. ‘ഇനി ധർമെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണം
ആരംഭിക്കുന്നു’ എന്ന സൂത്രേത്താടു കൂടിയാണ് അതാ
രംഭിക്കുന്നത്. [1]
എന്താണ് ധർമം എന്നുെവച്ചാൽ? ൈജമിനിയുെട അഭി
പ്രായത്തിൽ സാന്മാർഗിക ജീവിതെത്തേയാ വർണ
വ്യവസ്ഥയിെല വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ജീവിതച
ര്യകെളേയാ േമാക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള സാധനകെളേയാ
കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമല്ല അത്. കർമം െചയ്യാൻ മനുഷ്യ
െര േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന വിധികൾ അെല്ലങ്കിൽ കല്പനകൾ
എന്നാണ് അേദ്ദഹം ധർമെത്ത നിർവചിക്കുന്നത്. [2]
ഇന്ദ്രിയസമ്പർക്കങ്ങളിലൂെടയുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ
നം െകാണ്ട് ധർമെമെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയി
ല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വർത്തമാനകാലത്തിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നവെയ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രേമ പ്ര
ത്യക്ഷസ്ഥാനം ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. ധർമമാകെട്ട, ഭാ
വിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്. അെതന്താെണന്ന് അറി
യെപ്പടുന്ന സമയത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. നിലവിലില്ലാ
ത്തവെയപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം േപാരാ.
പിെന്ന എന്താണ് വഴി? ൈജമിനിയുെട അഭിപ്രായ
ത്തിൽ േവദവിധികളനുസരിക്കുകയല്ലാെത മറ്റു േപാംവ
ഴിെയാന്നുമില്ല. േവദങ്ങെളന്നു പറയുേമ്പാൾ ൈജമിനി
പ്രധാനമായും ഋേഗ്വദെത്തയല്ല, പിൽക്കാലേവദങ്ങെള
യും, പ്രേത്യകിച്ച് ബ്രാഹ്മണങ്ങെളയുമാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന
ത്. അവയിലടങ്ങിയ വിധികളും കൽപ്പനകളുമാണ് കർ
മങ്ങൾ െചയ്യാൻ പ്രേചാദനം നൽകുന്നത്. അേപ്പാൾ,
േവദവിധികളനുസരിച്ചുള്ള കർമങ്ങളാണ് ധർമത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം. ഈ അർഥത്തിലുള്ള ധർമമാണ് പരമ
മായ ലക്ഷ്യം. [3]
കർമം എന്ന വാക്കിന് ഇവിെട െവറും പ്രവൃത്തി എന്ന
ല്ല അർഥം. ൈവദികവിധിപ്രകാരമുള്ള യാഗാദികർമ
ങ്ങളും മതപരമായ മറ്റു ചടങ്ങുകളുമാണ് ഉേദ്ദശിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓേരാ കർമത്തിനും അതിൻേറതായ ഫല
മുണ്ട്. പേക്ഷ, കർമം െചയ്ത ഉടെന ഫലം കാണുകയി
ല്ല. ഭാവിയിൽ ഫലമുണ്ടാകുെമന്ന വാഗ്ദാനമാണ് കർമ
ത്തിെന്റ പ്രേചാദനം. ഉദാഹരണത്തിന്, “സ്വർഗം പ്രാ
പിക്കണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അഗ്നിേഹാത്രയാഗം
െചയ്യെട്ട!” അെല്ലങ്കിൽ, “ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ േനടണെമ
ന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ േഹാമം നടത്തെട്ട!”.
േവദാന്തികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം യാഗാദികർമ
ങ്ങളും ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസയും തമ്മിൽ േനരിെട്ടാരു ബന്ധ
വുമില്ല. കർമകാണ്ഡം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിെന്റ അനി
വാര്യമായ ഒരുപാധിയല്ല. മീമാംസകരുെട അഭിപ്രാ
യം േനെര മറിച്ചാണ്. മീമാംസാവിധികൾ പ്രകാരമു
ള്ള യജ്ഞാദികർമങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത
ജ്ഞാനത്തിനു യാെതാരു പ്രസക്തിയുമില്ല.
മൂന്നു തരത്തിലുള്ള കർമങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി മനുഷ്യ
ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത, അലംഘനീയങ്ങളായ,
കർമങ്ങൾ. അവ െചയ്യാതിരിക്കുന്നതു പാപമാണ്.
രണ്ടാമതായി ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രം െചയ്യാവുന്നവയും
െചയ്താൽ ഗുണം കിട്ടുന്നവയുമായ കർമങ്ങൾ. മൂന്നാമ
തായി നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമങ്ങൾ. അവ െചയ്യുന്നത്
ഹാനികരമാണ്. ഈ മൂന്നുതരം കർമങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
വിശദവിവരങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവയുെട ഫലങ്ങെളപ്പറ്റി
യും മീമാംസാ സൂത്രങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു
ണ്ട്. ചീത്ത ഫലങ്ങളുളവാക്കുന്ന കർമങ്ങൾ െചയ്യരുത്.
ൈവദികകർമങ്ങളിൽ വിധിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള കർമങ്ങളും
സൽഫലമുളവാക്കുന്ന കർമങ്ങളും െചേയ്ത മതിയാവൂ.
ഉദാഹരണത്തിന്, യാഗങ്ങൾ െചയ്യണെമന്ന് േവദ
ങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നു. അതുെകാണ്ട് യാഗകർമങ്ങൾ
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാണ്. കർമമാണ് മനുഷ്യജീ
വിതത്തിെന്റ അടിത്തറ. കർമമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ജ്ഞാ
നത്തിന് ഒരുേദ്ദശ്യമില്ലാതാവും. മനുഷ്യന് തെന്റ ലക്ഷ്യം
േനടാൻ സാധിക്കാതാകും. കർമത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നമാകെട്ട, േവദവിധികളുമാണ്. േവദങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മ
ണങ്ങളിലുമടങ്ങിയ വിധിനിേഷധങ്ങെള അനുസരിച്ച്
െകാണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ശരിയായ ജീവിതം.
1. അഥാേതാ ധർമജിജ്ഞാസാ ൈജമിനിഃ
— മീമാംസാസൂത്രങ്ങൾ. 1. 1. 1.
2. േചാദനാലക്ഷേണാങ്കർേഥാ ധർമഃ
3. മീമാംസ സൂത്രങ്ങൾ 1, 2, 3, 4

















1 നിത്യശബ്ദസിദ്ധാന്തം
േവദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളുമായിരുന്നു മീമാംസകരുെട
ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അവയിലടങ്ങിയ വിധിനി
േഷധങ്ങൾക്ക് നിഗൂഢമായ ഒരു വിശുദ്ധിയുെണ്ടന്ന്
അവർ വിശ്വസിച്ചു. അവെയ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനുമല്ല,
ൈദവവുമല്ല. അവ അനശ്വരങ്ങളും അനാദിയായി നില
നിന്നു േപാരുന്നവയുമാണ്. േവദങ്ങളിലടങ്ങിയ പരമ
മായ സത്യം ശബ്ദങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മാത്രേമ
കെണ്ടത്താനാകൂ. ശബ്ദങ്ങളാകെട്ട, വാക്കുകളുെട രൂപം
ധരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട്, േവദങ്ങളിെല വാക്കുകെളയും
അവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണങ്ങെളയും
വ്യക്തമായും വിമർശനപരമായും പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ടു
മാത്രേമ വാക്കുകൾക്കും ശബ്ദങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള
പരമസത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാകൂ. ഇത്തരം പരിേശാ
ധനകളിലൂെട മാത്രേമ േവദവാക്യങ്ങളുെട അർഥവും
പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
തങ്ങൾക്ക് േവദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം അന്ധമെല്ലന്നു
െതളിയിക്കാൻ മീമാംസകർ വളെരയധികം പാടുെപടു
കയുണ്ടായി. േവദങ്ങളുെട സാധുതെയയും േചാദ്യം െച
യ്യാനരുതാത്ത വിധമുള്ള ആധികാരികതെയയും യുക്തി
യുെട സഹായേത്താടുകൂടി കാര്യകാരണസഹിതം െത
ളിയിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, ഇതുവെര കൂടുതൽ
കൂടുതൽ നിഗൂഢതയിേലക്കു നയിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
ഇതിെനാരുദാഹരണമാണ് ൈജമിനി ആവിഷ്കരിച്ച നി
ത്യശബ്ദസിദ്ധാന്തം. ശബ്ദം നിത്യവും അനശ്വരവുമാെണ
ന്നേത്ര ഈ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ െപാരുൾ. േവദങ്ങളിെല
വാക്കുകൾ മനുഷ്യനിർമിതങ്ങളാെണന്നും അതുെകാണ്ട്
േവദങ്ങൾ നിത്യങ്ങേളാ അനശ്വരങ്ങേളാ അെല്ലന്നും
ഉള്ള വാദത്തിനു മറുപടിയായിട്ടാണ് ൈജമിനി പ്രസ്തുത
സിദ്ധാന്തമുന്നയിച്ചത്. [4] ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്ന വാക്കുകളും
അവെയ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾ േകൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും
ഒന്നല്ല എന്നാണ് ൈജമിനിയുെട വാദം. നമ്മൾ േകൾ
ക്കുന്നത് ശബ്ദം മാത്രമാണ്. േകട്ടുകഴിഞ്ഞ ഉടെന അതു
നിശ്ചലമായിേപ്പാകുകയും െചയ്യുന്നു. വാക്കുകളാകെട്ട,
സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമാണ്. അവ മനുഷ്യനിർമിതങ്ങള
ല്ല. മനുഷ്യൻ ഉച്ചരിച്ചുണ്ടാകുന്നത് വാക്കല്ല, ശബ്ദമാണ്.
ശബ്ദത്തിനു മുമ്പും വാക്കു നിലനിന്നിരുന്നു. മനുഷ്യപ്രയ
ത്നം െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം അെല്ലങ്കിൽ ഉച്ചാരണം,
വാക്കിെന പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, മുമ്പുതെന്ന നില
നിന്നിരുന്ന വാക്കിെന അഭിവ്യക്തമാക്കുക മാത്രമാണ്
െചയ്യുന്നത്. ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നതിനു മുമ്പ് അത് അഭിവ്യ
ക്തമായിരുന്നിെല്ലേന്നയുള്ളൂ. എങ്കിലും അതു നിലനി
ന്നിരുന്നു. നിലനിന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന ആർക്കും
ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. [5] അക്ഷരങ്ങളും വാ
ക്കുകളും വ്യത്യസ്തസ്ഥലങ്ങളിൽ, അെല്ലങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത
കാലങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തശബ്ദങ്ങളിലാണ് ഉച്ചരിക്കെപ്പടു
ന്നത് എന്ന യാഥാർഥ്യം ൈജമിനി കണക്കിെലടുത്തിട്ടി
െല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. ഒേരവാക്കുതെന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങ
ളിൽ ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അത് ഉച്ചാരണത്തി
െന്റ േദാഷമാണ്, അെല്ലങ്കിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ
കുറ്റമാണ്, എന്നേദ്ദഹം സമാധാനം പറയുമായിരിക്കാം.
എെന്തന്നാൽ, അേദ്ദഹെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അക്ഷരങ്ങൾ സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമായി നിലനിൽ
ക്കുന്നവയാണ്. മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ
ക്കും വാക്കുകൾക്കുമല്ല, അവയുെട ഉച്ചാരണത്തിനും
ഉച്ചാരണത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്കുമാ
ണ്. ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന വാക്കിെന്റ അർഥം
മെറ്റാരാൾക്കു വ്യക്തമാക്കിെക്കാടുക്കുക മാത്രമാണി
വിെട െചയ്യുന്നത്. ഒരുവസ്തുവിേന്മൽ വീഴുന്ന രശ്മികൾ
ആ വസ്തുവിെന പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്രേമ െചയ്യുന്നു
ള്ളൂ; അല്ലാെത ആ വസ്തുവിെന സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അതു
േപാെലതെന്ന, േവേദാച്ചാരണങ്ങളിലൂെടയുണ്ടാകുന്ന
ശബ്ദങ്ങൾ േവദവാക്യങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, അവെയ
സ്പഷ്ടമാക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്.
വാക്കുകളുെട അർഥവും പ്രാധാന്യവും മറ്റുള്ളവർക്കു വ്യ
ക്തമാക്കി െകാടുക്കുക എന്നതാണ് ഉച്ചാരണത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യം. വാക്കുകൾ ശാശ്വതങ്ങളെല്ലങ്കിൽ, ഉച്ചരിക്ക
െപ്പട്ട ഉടെന അവ ഇല്ലാതായിത്തീരുെമങ്കിൽ, മറ്റുള്ള
വർക്കു യാെതാന്നും വ്യക്തമാക്കിെക്കാടുക്കാൻ കഴിയി
ല്ല. [6] അതുെകാണ്ട് േവദങ്ങൾ നിത്യങ്ങളും കുറ്റമറ്റവയു
മാണ്. അവ ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. േവദങ്ങൾ
നിത്യങ്ങളും കാലാതീതങ്ങളുമാെണന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന
തിന് അവേയാെടാപ്പം ശാശ്വതമായി നിലനിന്നുെകാ
ണ്ട് ശേബ്ദാച്ചാരണത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകുന്ന ഒരാ
ത്മാവിെന്റ സഹായംേപാലും ൈജമിനിക്കാവശ്യമില്ല.
വാക്കുകൾ സ്വയം പര്യാപ്തങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന
വയുമാണ്. അവയ്ക്ക് അർഥവും ആധികാരികതയും നൽ
കാൻ മെറ്റാരു ശക്തിയുെടയും ആവശ്യമില്ല. െഷർബാ
ത്സ്കി എഴുതുന്നു: “ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഈ ആശയെത്ത
യാഥാസ്ഥിതികരും യാഥാസ്ഥിതികരല്ലാത്തവരുമായ
തത്വചിന്തകന്മാരുെട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കഠിനമായി
എതിർക്കുകയുണ്ടായി. മീമാംസകന്മാർ ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ
ഗഹനതയും യുക്തികളും തർക്കങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചുെകാ
ണ്ട് ആ ആക്രമണങ്ങെളെയല്ലാം േനരിട്ട് തങ്ങളുെട
ആശയെത്ത ന്യായീകരിച്ചു. തങ്ങളുെട ദാർശനികമായ
എല്ലാ ബുദ്ധിസാമർഥ്യവും ഈ ഒെരാറ്റ കാര്യത്തിലാണ്
അവർ െചലവഴിച്ചത് എന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. മെറ്റല്ലാ
പ്രശ്നങ്ങളിലും അവർ, വ്യക്തമായും അേങ്ങയറ്റെത്ത
യാഥാർഥ്യേബാധേത്താടുകൂടി ആധ്യാത്മികവിരുദ്ധവും
നിേഷധാത്മകവുമായ ഒരു നിലപാടാണ് ൈകെക്കാ
ണ്ടത്”.
4. മീ. സൂ. 1. 1. 6.
5. മീ. സൂ. 1. 1. 12.
6. മീ. സൂ. 1. 1. 18.

















2 മീമാംസയിെല നിരീശ്വരവാദം
േവദങ്ങളുെട ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ആര്യന്മാർ സ്വന്തം ഐഹി
കസുഖങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അഗ്നി, വരുണൻ, സൂര്യൻ,
ഇന്ദ്രൻ മുതലായ ൈദവങ്ങെള പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ്
യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. മീമാംസകർ ഈ യാഗ
ങ്ങെള പുനരുദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് അവയ്ക്ക് പുതിയ അർഥം
നൽകി. അവർ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയത് ൈദവങ്ങെള
പ്രീതിെപ്പടുത്താേനാ ആത്മാവിെന ശുദ്ധീകരിക്കാേനാ
േവണ്ടിയല്ല; അവയാവശ്യമാെണന്ന് േവദങ്ങളിൽ നിർ
േദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടാണ്. മീമാംസയിൽ േദവീേദവ
ന്മാർക്ക് യാെതാരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. യാഗാദികർമ
ങ്ങൾ െചയ്യുന്നത് അവ െചേയ്ത മതിയാകൂ എന്നതുെകാ
ണ്ടു മാത്രമാണ്. കർമത്തിനുേവണ്ടി കർമം എന്ന തത്വ
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ യജ്ഞാദികർ
മങ്ങെള ന്യായീകരിച്ചത്. ഇതിെന്റ അർഥം കർമങ്ങൾ
ക്കു യാെതാരു ഫലവുമിെല്ലന്നല്ല. ഓേരാ കർമത്തിനും
അതിൻേറതായ ഫലമുണ്ടാകും. “അതിപ്രാധാന്യം നൽ
കെപ്പടുന്ന ഒരു മാർഗം അതിെന്റ തെന്ന ലക്ഷ്യമായി
ത്തീരുന്നെതങ്ങെനെയന്നതിനും േക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പ്ര
വാചകന്മാർക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും േവണ്ടി ൈദവങ്ങൾ
ബലി കഴിക്കെപ്പടുന്നെതങ്ങെനെയന്നതിനും മനുഷ്യച
രിത്രത്തിലുള്ള അേനകം ഉദാഹരണങ്ങളിെലാന്നാണ്
മീമാംസ. േവദങ്ങളുെട ആധിപത്യെത്ത നിലനിർത്താ
നുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയിൽ മീമാംസ ഈശ്വരെന സംശയാ
സ്പദമായ ഒരു സ്ഥാനേത്തക്കു നീക്കം െചയ്യുന്നു” എന്ന്
സതീശ്ചന്ദ്രചാറ്റർജിയും ധീേരന്ദ്രേമാഹൻ ദത്തും ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നു. [7]
ശരിക്കു പരിേശാധിച്ചാൽ മീമാംസയിൽ ഈശ്വരന് സം
ശയാത്മകമായ ഒരു സ്ഥാനം േപാലും നൽകെപ്പട്ടിട്ടി
െല്ലന്നു കാണാം. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സൃഷ്ടികർത്താെവന്ന
നിലയ്ക്കുള്ള ഈശ്വരെന പൂർണമായും നിേഷധിക്കുന്ന
ഒരു ദർശനമാണത്. പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടികർത്താ
വില്ല, കർമനിയമമനുസരിച്ച് സ്വയേമവ ആവിർഭവിച്ച
താണത്, എന്നാണ് മീമാംസകന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഭൗതികഘടകങ്ങൾ നിത്യങ്ങളും അന
ശ്വരങ്ങളുമാണ്. ന്യായൈവേശഷിക ദർശനങ്ങെളന്ന
േപാെല തെന്ന മീമാംസയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അടിത്ത
റയായ ഭൗതികസത്തയിലും ദ്രവ്യങ്ങളുെട അനശ്വരത
യിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ അനശ്വരഘടകങ്ങളിൽ നി
ന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത്. പ്രപേഞ്ചാൽപത്തിയിൽ
ൈദവത്തിന് പെങ്കാന്നുമില്ല. ൈദവത്തിെന്റ സഹായ
മില്ലാെത പ്രപഞ്ചമാവിർഭവിച്ചെതങ്ങെനയാണ് എന്ന
േചാദ്യത്തിന് മീമാംസകരുെട മറുപടിയിതാണ്: ഓേരാ
കർമത്തിനും അതിൻേറതായ ഫലമുണ്ട്. അതുേപാെല
ഏതു കാര്യത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാരണത്തിൽ
കാര്യമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണത്തിലടങ്ങിയ ഈ കാ
ര്യമാണ് ഫലമായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നത്. അദൃശ്യമായ
ഒരു ശക്തിയാണത്. ആ ശക്തിയുെട പ്രവർത്തനം തട
യെപ്പട്ടാൽ ഫലം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയില്ല. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, വിത്തിലടങ്ങിയ അദൃശ്യശക്തിയാണ് െചടിയാ
യി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. ആ ശക്തി തടയെപ്പടുകേയാ
നശിപ്പിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്താൽ—ഉദാഹരണത്തിന്
വിത്ത് ചട്ടിയിലിട്ടുവറുത്താൽ—പിെന്ന അതു മുളച്ചു െചടി
യാവില്ല. കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുെട ഫലങ്ങൾ അനി
വാര്യങ്ങളാണ്. ഈ അലംഘനീയ നിയമമാണ് പ്രപ
േഞ്ചാൽപത്തിയുെട അടിസ്ഥാനം.
മാക്സ്മുള്ളറുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ൈജമിനി ൈദവ
െത്തക്കുറിച്ചു മിണ്ടാതിരുന്നത് ൈദവനിന്ദകരുെട ആക്ര
മണങ്ങളിൽ നിന്നും ആേരാപണങ്ങളിൽ നിന്നും അേദ്ദ
ഹെത്ത രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്: “േലാകത്തിൽ പര
ന്നുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അനീതികൾക്ക് ൈദവെത്ത ഉത്തരവാ
ദിയാക്കാൻ ൈജമിനി ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാ
ണ് അേദ്ദഹം എല്ലാറ്റിെനയും കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളു
െട പരിധിയിലുൾെപ്പടുത്തുകയും േലാകത്തിലുള്ള അസ
മത്വങ്ങൾ സൽക്കർമങ്ങളുെടേയാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുെടേയാ
തുടർച്ചയായ സ്വാഭാവികഫലങ്ങളായി കണക്കാക്കുക
യും െചയ്തത്. ഇെതാരിക്കലും നിരീശ്വരവാദമല്ല. മറിച്ച്,
ൈദവത്തിെന്റ േപരിൽ പലേപ്പാഴും ഉന്നയിക്കെപ്പടാറു
ള്ള ക്രൂരത, അനർഹമായ പക്ഷപാതം മുതലായ കുറ്റാ
േരാപണങ്ങളിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹെത്ത രക്ഷിക്കാനുള്ള
പരിശ്രമമാണ്. മീമാംസകന്മാർ നിരീശ്വരവാദികെളന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിൽ അതിെന്റ അർഥം അവർ
ൈദവത്തിെന്റ മാർഗങ്ങെള തങ്ങളുെട സ്വന്തം വഴിക്കു
ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നു മാത്രമാണ്”. [8]
പേക്ഷ, ഈ അഭിപ്രായം അത്ര ശരിയാെണന്നു േതാ
ന്നുന്നില്ല. മീമാംസാദർശനം അതിെന്റ ആരംഭകാലത്ത്
സ്രഷ്ടാെവന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ൈദവത്തിൽ വിശ്വസി
ച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാക്സ്മുള്ളർ തെന്ന സമ്മതിക്കുന്ന
തുെകാണ്ട് വിേശഷിച്ചും ഇതു യുക്തിക്കു നിരക്കാത്ത
താണ്. മീമാംസകരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ േവദങ്ങെള
ന്ന േപാെല തെന്ന പ്രപഞ്ചവും അനാദികാലം മുതൽ
േക്ക നിലനിന്നു േപാരുന്നവയാണ്. െഷർബാത്സ്ക്കി
എഴുതുന്നതിങ്ങെനയാണ്: “അവർ (മീമാംസകന്മാർ)
തികഞ്ഞ യാഥാർഥ്യവാദികളും ആത്മീയവാദത്തിെന്റ
വിേരാധികളും നിേഷധാത്മക സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട പക്ഷ
പാതികളും ആയിരുന്നു. സ്രഷ്ടാവായ ൈദവമില്ല, സർ
വജ്ഞനില്ല, മുക്തന്മാരായ േയാഗിവര്യന്മാരില്ല, യാെതാ
രു തരത്തിലുമുള്ള നിഗൂഢതയുമില്ല. നമ്മുെട ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങൾക്കനുഭവെപ്പടുന്ന േലാകമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ല.
അതുെകാണ്ടുതെന്ന, ൈനസർഗികാശയങ്ങളില്ല, നിർ
മാണാത്മകമായ ജ്ഞാനമില്ല, ബിംബമില്ല, അന്തർദർ
ശനമില്ല. േകവലമായ ഒരു േചതനമാത്രം. ബാഹ്യാനുഭ
വങ്ങെളെയല്ലാം േരഖെപ്പടുത്തുകയും നിലനിർത്തുകയും
െചയ്യുന്ന സംേവദനങ്ങളുെടയും സ്മരണകളുെടയും പരി
പൂർണമായ ഒരു പരിമാർജനാവസ്ഥ മാത്രം. നിത്യശ
ബ്ദ സിദ്ധാന്തെത്തയും അതിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ട ആശ
യങ്ങെളയും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പിെന്ന മീമാംസയും
ബുദ്ധിവാദങ്ങളായ ന്യായൈവേശഷികദർശനങ്ങളും
തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല”. [9]
7. S. C. Chatterjee and D. M. Duttaഃ An Introduction to
Indian Philosophy.
8. Max Mullerഃ Collected Works, Vol. 19, pp. 211-12
9. Stcherbatskyഃ Buddhist Logic, Vol. II, P. 23.

















3 അപൂർവം
പേക്ഷ, ഇത് ചിത്രത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്. പ്രപ
ഞ്ചത്തിെന്റ സൃഷ്ടികർത്താെവന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ൈദവ
ത്തിൽ ൈജമിനി വിശ്വസിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു ശരിത
െന്ന. എന്നാൽ, അപൂർവ്വം എന്ന അദൃശ്യമായ ഒരു നി
ഗൂഢശക്തിെയക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.
അപൂർവം എന്ന വാക്കിെന്റ അർഥം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നി
ല്ലാത്ത ഒന്ന് എന്നാണ്. ഫലപ്രാപ്തിക്ക് കർമം െചേയ്യ
ണ്ടതാവശ്യമാണേല്ലാ. പേക്ഷ, കർമം െചയ്ത ഉടെനത
െന്ന അതിെന്റ ഫലം കിട്ടില്ല. കർമത്തിനും അതിെന്റ
ഫലത്തിനുമിടയിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു കാലവിളം
ബമുണ്ട്. ഈ ഇടേവളയിൽ കർമഫലം നിലനിൽക്കു
ന്നത് അപൂർവെമന്ന രൂപത്തിലാണേത്ര. അതായത്,
മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശക്തിയുെട രൂപ
ത്തിൽ. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ കർമത്തിെന്റ ഫലം
ലഭിക്കുന്നത് അപൂർവത്തിലൂെട ൈവകിയിട്ടാണ്. ൈജ
മിനി പറയുന്നു: “അപൂർവം എന്ന അനുഭവജ്ഞാനാതീ
തമായ ഒരു ശക്തിവിേശഷമുണ്ട്. എെന്തന്നാൽ, കർമം
അതിേനാട് ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.” [10]
ഈ സൂത്രെത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് ശബരൻ എഴുതു
കയാണ്;
“സ്വർഗമാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ യജ്ഞകർമങ്ങൾ െചയ്യ

ണം എന്നും മറ്റുമുള്ള വിധികളിൽ അപൂർവം എന്ന
ഒന്നുണ്ട്. എെന്തന്നാൽ, കർമം അതുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ—അപൂർവം എന്ന ഒന്നി
െല്ലങ്കിൽ—ഇത്തരം േവദവിധികൾക്ക് യാെതാരർഥ
വുമില്ലാതായിത്തീരും. യജ്ഞം എന്ന കർമം െചയ്തു
കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അതു നശിച്ചുേപാകുന്നു. യജ്ഞം
മെറ്റാന്നും െകാണ്ടു വരാെത നശിച്ചു േപാകുകയാെണ
ങ്കിൽ കാരണമില്ലാതായിത്തീരുേമ്പാൾ അതിെന്റ
ഫലം (അതായത് സ്വർഗം) ഒരിക്കലുമുണ്ടാകില്ല എന്നു
വരും. ഫലപ്രാപ്തി ശരിക്കുണ്ടാകുന്നതുവെര നിലനിൽ
ക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിവി
േശഷെത്ത യജ്ഞകർമം ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നു തെന്ന
യാണ് ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്” [11]

ഇത് ആത്മീയവാദത്തിെന്റയും നിഗൂഢതാവാദത്തിെന്റ
യും ഘടകങ്ങളെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്താണ്? അതുെകാ
ണ്ട്, മീമാംസാദർശനം ഈശ്വരെന നിേഷധിക്കുന്നു
എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം ഭൗതികവാദമാണ്, ആത്മീയ
വാദത്തിെനതിരാണ് എന്നും മറ്റും പറയുന്നതു സൂക്ഷിച്ചു
േവണം.
മീമാംസ ഈശ്വരെന നിേഷധിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും കർ
ത്താവും േഭാക്താവുമായ ഒരാത്മാവിെന്റ ശാശ്വതത്വ
ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, മീമാംസകരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ അനശ്വരമായ ആത്മാവിന് ചില
പരിമിതികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്, ഭൗതികശരീരം തെന്ന.
ഭൗതികപദാർഥത്തിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന
ല്ല ആത്മാവ്. കർമത്തിൽ നിന്നും അതു സ്വതന്ത്രമല്ല.
ആത്മാവും ശരീരവുമുൾെക്കാള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ
കർമനിരതനാണ്. പേക്ഷ, സുഖദുഃഖങ്ങളുെട ഉപാധി
യായ ഭൗതികശരീരത്തിെന്റ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ
മാത്രേമ ആത്മാവ് കർമനിരതമാകുന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങളാണ് രണ്ടാമെത്ത പരിമിതി. പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുെട
സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് ആത്മാവ് ബാഹ്യേലാക
വുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നത്. മൂന്നാമെത്ത പരിമിതി
ബാഹ്യേലാകം തെന്ന. എല്ലാ വ്യക്തികളുെടയും സർവ
വിധ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനമാണ് ബാ
ഹ്യേലാകം. വ്യക്തിയും ബാഹ്യേലാകവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം യഥാർഥവും അനിവാര്യവുമാെണന്ന് മീമാംസ
ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.
മാറ്റമില്ലാത്ത, നിശ്ചലവും നിസ്സംഗവുമായ, ഒരു പ്രതിഭാ
സമല്ല ആത്മാവ് എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു
തെന്ന മനസ്സിലാക്കാം. ബാഹ്യേലാകത്തിെലന്നേപാ
െല തെന്ന ആത്മാവിനും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതു
സ്ഥിരമായിട്ടല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. പേക്ഷ, മാറ്റങ്ങളു
ണ്ടാകുന്നുെവങ്കിലും അത് നിത്യവും അനശ്വരവുമാണ്!
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും ആത്മാവിെന്റയും യാഥാർഥ്യെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക തികച്ചും സാധ്യമാ
െണന്ന് മീമാംസാദാർശനികന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
ആദ്യകാലത്ത് അവർ േവദങ്ങളുെട ആധികാരികത
െയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള ശബ്ദപ്രമാണ
ത്തിനു പുറെമ പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം എന്നീ പ്രമാണ
ങ്ങെള മാത്രേമ ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉപാധികളായി അം
ഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് അർഥാപത്തി, സംഭവം,
അഭാവം അെല്ലങ്കിൽ അനുപലബ്ധി എന്നിങ്ങെന മൂന്നു
പ്രമാണങ്ങൾ കൂടി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. പരസ്പരവിരുദ്ധ
ങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങെള വിവരിക്കാൻ അദൃശ്യമായ
ഒരു വസ്തുെവ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അർഥാപത്തി
എന്നു പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമായ െപാരുത്തേക്കടുക
െളേയാ വിേരാധാഭാസങ്ങെളേയാ െവളിെപ്പടുത്താൻ
േവണ്ടിയാണ് ഈ പ്രമാണം ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, താൻ പകൽസമയത്ത് ഒന്നും ഭക്ഷി
ക്കാറിെല്ലന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. എന്നി
ട്ടും അയാൾക്ക് ആേരാഗ്യവും ശരീരപുഷ്ടിയുമുെണ്ടങ്കിൽ
രാത്രിയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകണം എന്നാണ് മനസ്സി
ലാേക്കണ്ടത്. േലാകത്തിെലങ്ങും പാത്രങ്ങളിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങളുെട ഇല്ലായ്മെയ അെല്ലങ്കിൽ
അഭാവെത്തയാണ് അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരം
കാര്യങ്ങൾ പറയുേമ്പാൾ അവയിൽ നൂെറണ്ണെമങ്കിലും
ശരിയാവാനിടയുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവപ്രമാണത്തിെന്റ
ഉദാഹരണം.
ൈജമിനിയുെട മീമാംസാസൂത്രങ്ങളുെട ആദ്യെത്ത വ്യാ
ഖ്യാതാവ് ക്രി. മു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശബ
രനാെണന്നു കരുതെപ്പടുന്നു. പിന്നീട് ഒട്ടനവധി വ്യാ
ഖ്യാതാക്കളും ഭാഷ്യകാരന്മാരുമുണ്ടായി. ഏഴാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രഭാകരനും കുമാരിലഭട്ടനുമാണ്
അവരിൽ പ്രധാനികൾ. അവരുെട കാലത്താണ് മീ
മാംസാദർശനം പുതിയ പുതിയ പ്രമാണങ്ങളുെടയും
യുക്തികളുെടയും തർക്കവിതർക്കങ്ങളുെടയും സഹാ
യേത്താടുകൂടി വളെരയധികം പുഷ്ടിെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ,
അേതാെടാപ്പം തെന്ന മീമാംസയുെട ആരംഭകാലെത്ത
താത്വികാടിത്തറയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടുകയും ആത്മീയവും മത
പരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽ
കെപ്പടുകയും െചയ്തു. അനശ്വരങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പട്ട
േവദവാക്യങ്ങളുെട ആധികാരികതയുെടയും യാഗയ
ജ്ഞാദിമതച്ചടങ്ങുകളുെട സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തിയുെട
യും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാ
ഹ്യേലാകെത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുവെര
വാദിക്കെപ്പട്ടു.
10. മീ. സൂ. III 1. 5.
11. ശബരിഭാഷ്യം, ഗംഗാനാഥഝായുെട ഇംഗ്ലീഷു തർജമയിൽ
നിന്നു്.

















4 മന്ത്രവാദവും മതച്ചടങ്ങുകളും
ൈദവവിശ്വാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചടങ്ങുക
ളും ൈദവവിശ്വാസവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചടങ്ങുകളും
തമ്മിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു വ്യത്യാസമുെണ്ടന്ന്
േദവീപ്രസാദ് ചേതാപാധ്യായ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. മീ
മാംസയനുസരിച്ച് കർമങ്ങൾ സ്വയേമവ, അവയിലന്തർ
ലീനമായ ശക്തിെകാണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ടഫലങ്ങളുളവാക്കുന്നു.
ൈദവങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്താനുള്ളവയല്ല യാഗങ്ങൾ.
ൈദവങ്ങൾ യാഗങ്ങൾെകാണ്ടു സന്തുഷ്ടരായിത്തീർ
ന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വരങ്ങൾ നൽകുെമന്നു പറയുന്നത്
അസംബന്ധമാണ്. അതുെകാണ്ട് മീമാംസാകാരന്മാർ
“പ്രാകൃതമന്ത്രവാദത്തിനു നിദാനമായ പ്രാഗാധ്യാത്മി
കവാദത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയവരായിരുന്നു” [12]
എന്നും “പ്രാകൃതമന്ത്രവാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനപര
മായ സങ്കൽപ്പം ആധ്യാത്മികതയ്ക്കു മാത്രമല്ല, ദാർശ
നികമായ ആത്മീയവാദത്തിനും എതിരായിരുന്നു” [13]
എന്നും അതിനാൽ മീമാംസ “ദൃഢമായ നിരീശ്വരവാദ
ത്തിനു േവണ്ടിയും ദാർശനികമായ ആത്മീയവാദത്തി
െനതിരായുമാണ് നിലെകാണ്ടത്” [14] എന്നും മറ്റുമാണ്
േദവീപ്രസാദ് വാദിക്കുന്നത്.
മീമാംസകന്മാർ യജ്ഞം നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ
ൈദവത്തിേലാ മേറ്റെതങ്കിലും ആത്മീയൈചതന്യത്തി
െന്റ പ്രതിനിധികളിേലാ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതും
ശരിയാണ്. പേക്ഷ, സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഉറച്ച
വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർഗപ്രാപ്തിയാണ് യജ്ഞ
ത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമന്ന് ൈജമിനി സ്പഷ്ടമായിത്തെന്ന
പറയുന്നുമുണ്ട്: “സ്വർഗ്ഗം േവണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ
യാഗം െചയ്യെട്ട!” സ്വർഗെമന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു േവണ്ടി
യാണ് യാഗങ്ങെളയും മറ്റു ൈവദിക മതച്ചടങ്ങുകെളയും
അേദ്ദഹം സർവ്വശക്തിയുമുപേയാഗിച്ചു ന്യായീകരിച്ച
ത്. േമാക്ഷെമന്നത് ഐഹികജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുള്ള
സ്വർഗത്തിെല ആനന്ദമയമായ ജീവിതമാണ്. മറ്റുപല
ദാർശനികന്മാരും ഉന്നം െവച്ചതുേപാെലയുള്ള ഐഹി
കസുഖങ്ങേളാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള േമാചനേമാ അല്ല.
തീർച്ചയായും ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ട്. ൈജമിനിയുെട
സ്വർഗം ൈദവമില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ്!
ഋേഗ്വദത്തിെല ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ൈദ
വങ്ങെള ആരാധിക്കുന്നവേരാട് മീമാംസകർക്കു പുച്ഛ
മായിരുന്നു. പേക്ഷ, അേത സമയത്തുതെന്ന ൈവദിക
മതച്ചടങ്ങുകളുെട സാധുതെയ അവർ ന്യായീകരിക്കുക
യും െചയ്തു. പ്രാചീനാര്യന്മാർ അഗ്നി, വരുണൻ, വായു,
ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ൈദവങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തി
െക്കാണ്ട് അവരുെട പിന്തുണേയാെട തങ്ങളുെട സ്വന്തം
ഐഹികസുഖങ്ങെള േനടാൻ േവണ്ടിയാണ് യാഗങ്ങൾ
നടത്തിയിരുന്നത്. മീമാംസകന്മാരാകെട്ട, ൈദവങ്ങെള
നിേഷധിക്കുകയും അേത സമയത്തുതെന്ന പ്രാചീനാര്യ
ന്മാരുെട ലളിതങ്ങളായ യാഗങ്ങെള ആദിമനിവാസി
കൾക്കിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന പലതരം മന്ത്രവാദ
ചടങ്ങുകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കിെക്കാണ്ട് സങ്കീർണവും
ൈവവിധ്യപൂർണവുമായ ഒരു സമഗ്രവ്യവസ്ഥയാക്കി മാ
റ്റുകയും അവയുെട വിശദാംശങ്ങൾെക്കല്ലാം താത്വിക
മായ ഒരടിത്തറ നൽകാൻ പാടുെപടുകയും െചയ്തു.
12. Debiprasad Chattopadhyayaഃ Indian Philosophy, P. P. 56—
57.
13. Ibid.
14. Ibid.

















5 വർണവ്യവസ്ഥയുെട ന്യായീകരണം
ഋേഗ്വദകാലെത്ത പ്രാചീനാര്യന്മാർക്കിടയിൽ വർണ
വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. യാഗങ്ങൾ നടത്താൻ
എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മീമാംസകന്മാ
രാകെട്ട, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ശൂദ്രന്മാെര ഒഴിച്ചു
നിർത്തി. ശൂദ്രന്മാർക്ക് യാഗങ്ങൾ നടത്താൻ അധികാ
രമിെല്ലന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. വർണവ്യവസ്ഥെയ
െപാതുവിലും ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വെത്ത പ്രേത്യകിച്ചും
അവർ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. വർണവിഭജനങ്ങെളയും
േമലാളർ—കീഴാളർബന്ധങ്ങെളയും അവർ ന്യായീകരി
ച്ചു. ശൂദ്രന്മാർ അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അവേഹളനാർഹ
രും മറ്റു വർണങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പണിെയടുക്കാൻ മാത്രം
ജനിച്ചവരുമായ താഴ്ന്നവർണക്കാരായിരുന്നു. യാഗാദി
കർമങ്ങളുെട കാര്യത്തിെലങ്കിലും നാലു വർണങ്ങൾക്കി
ടയിൽ തരംതിരിെവാന്നും പാടിെല്ലന്ന അഭിപ്രായെത്ത
അവർ കഠിനമായി എതിർത്തു. ൈജമിനിയുെട മീമാം
സസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതു
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്:
“വിഷയം: ശൂദ്രന് യാഗാദികർമങ്ങൾ െചയ്യാൻ അർ
ഹതയില്ല.

എതിരഭിപ്രായം: നാലു വർണങ്ങൾക്കും, യാെതാരു
വിേവചനവും കൂടാെത, യാഗങ്ങൾ െചയ്യാനധികാരമു
ണ്ട്.
ശരിയായ വീക്ഷണഗതി: യഥാർഥത്തിൽ, യാഗങ്ങൾ
െചയ്യാൻ മൂന്ന് (ഉയർന്ന) വർണങ്ങൾക്കു മാത്രേമ അധി
കാരമുള്ളൂ. കാരണം (യാഗത്തിനുള്ള) തീ കൂട്ടാനുള്ള
അവകാശം ഈ മൂന്നു വർണങ്ങൾക്കു മാത്രേമ നൽക
െപ്പട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുെകാണ്ട്, ശൂദ്രന് യാഗവുമായി യാെതാ
രു ബന്ധവുമുണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, േവദങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനും മറ്റു രണ്ടു വർണങ്ങൾ
ക്കും മാത്രേമ ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് അേത്രയ
െന്റ അഭിപ്രായം”. [15]
ൈജമിനിയുെട മീമാംസാസൂത്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു
വിവർത്തനം െചയ്ത പണ്ഡിറ്റ് േമാഹൻലാൽ സംദൽ
തെന്റ ആമുഖത്തിൽ ഇതിേനപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നതിങ്ങ
െനയാണ്:
“ശൂദ്രന് പൂണുനൂൽ ധരിക്കാനവകാശമില്ല. അതുെകാ
ണ്ട് അവന് യാഗം െചയ്യാനും അധികാരമില്ല. മാത്ര
മല്ല, (യാഗത്തിനാവശ്യമായ) തീ കത്തിക്കാൻ മൂന്ന്
ഉയർന്ന വർണക്കാർക്കു മാത്രേമ അധികാരമുള്ളൂ
എന്ന് േവദങ്ങളിൽ തെന്ന ഒരു പാഠ്യവുമുണ്ട്. ശൂദ്രന്
യാഗം െചയ്യാനുള്ള അവകാശം അനുവദിക്കെപ്പട്ടിട്ടി
െല്ലന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്.” [16]

ശൂദ്രന് യാഗങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവകാശം നൽക
െപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിൽേപാലും ആ അവകാശം ഉപേയാ
ഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കാര
ണം, ൈജമിനിയുെട മീമാംസാസൂത്രങ്ങളിലും അവെയ
പ്പറ്റിയുള്ള ശബരൻ മുതലായവരുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും
വർണിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള യജ്ഞകർമവിധികൾ പരിേശാധി
ച്ചാൽ കാണാം അവ ധാരാളം പണെച്ചലവുള്ള ഏർപ്പാ
ടുകളായിരുന്നു എന്നും അതുെകാണ്ട് അവ നടത്താൻ
വലിയ പണക്കാർക്ക് മാത്രേമ കഴിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ
എന്നും.
അേപ്പാൾ, മതചടങ്ങുകളുെട ആരംഭം എവിെടനിന്നാ
യാലും െകാള്ളാം, വർഗങ്ങളുെട ആവിർഭാവത്തിനു മു
മ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃതമന്ത്രവാദങ്ങളുെടേയാ പ്രാചീ
നാര്യന്മാരുെട ലളിതങ്ങളായ ചടങ്ങുകളുെടേയാ പരിഷ്ക്ക
രിച്ച ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് മീമാംസ എന്നു കരുതുന്ന
തിൽ യാെതാരു യുക്തിയുമില്ല. വർണവ്യവസ്ഥ വളർ
ന്നു പുഷ്ടിെപ്പടുകയും ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്ത
കാലഘട്ടത്തിെല മതചടങ്ങുകളാണ് മീമാംസയിെല പ്ര
തിപാദ്യം.
ആദ്യം തെന്ന സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല, മീമാംസാദർശ
നം തുടക്കം മുതൽക്കുതെന്ന ഉത്തരമീമാംസയുമായി,
അതായത് േവദാന്തവുമായി, സഹകരിച്ചു െകാണ്ടാണ്
വികാസം പ്രാപിച്ചത്. മീമാംസയും േവദാന്തവും തമ്മിൽ
നികത്താനാകാത്ത യാെതാരു ൈവരുധ്യവുമില്ല. േവദ
ങ്ങളുെട ആധികാരികതെയ അംഗീകരിച്ച ഈ രണ്ടു ദർ
ശനങ്ങളും യഥാർഥത്തിൽ ഒേര ദർശനത്തിെന്റ രണ്ടു
ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാെണന്ന് ചില ചിന്തകന്മാർ കരുതിയ
തും അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്. ശങ്കരന് മുമ്പു ജീവിച്ചി
രുന്ന മണ്ഡനമിശ്രൻ എന്ന േവദാന്തി മീമാംസയിെല
കർമകാണ്ഡെത്തയും േവദാന്തത്തിെല ജ്ഞാനകാണ്ഡ
െത്തയും കൂട്ടിേച്ചർത്ത് ഒെരാറ്റ ദർശനമാക്കി മാറ്റാൻ
േവണ്ടി നടത്തിയ പരിശ്രമെത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പറഞ്ഞുവ
േല്ലാ. “മീമാംസാദർശനത്തിെന്റ മിക്ക വക്താക്കളും
േവദാന്തത്തിൽ പ്രഗത്ഭമായ പാണ്ഡിത്യം േനടിയവ
രും േവദാന്തെത്തക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
രചിച്ചവരുമായിരുന്നു എന്നതാണ് പരമാർഥം” എന്ന്
കുഞ്ഞൻരാജാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [17]
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മീമാംസയുെട ഉള്ളടക്കം തികച്ചും
ആത്മീയവാദപരവും മതപരവുമായിരുന്നു. അതിലട
ങ്ങിയിരുന്ന നിരീശ്വരവാദപരമായ അംശങ്ങൾ കാല
ക്രമത്തിൽ പിന്തള്ളെപ്പട്ടു. േവദാന്തത്തിെന്റ പരിപൂർ
ണതയിലുള്ള വിശ്വാസവും േവദവാക്യങ്ങളുെട അനശ്വ
രമായ ഉച്ചാരണശബ്ദത്തിെന്റ പരിശുദ്ധിെയക്കുറിച്ചുള്ള
സിദ്ധാന്തവും മതാചാരങ്ങളിലും മതചടങ്ങുകളിലുമുള്ള
അന്ധമായ വിശ്വാസവും എല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന സങ്കീർ
ണമായ ഒരു ദർശനമായി അതു രൂപാന്തരെപ്പട്ടു.
15. മീ. സൂ. VII. 1. 25—–26.
16. The Sacred Books of the East, Vol. XLVIII, C, VI.
17. C. Kunhan Rajaഃ Some Fundamental Problems of Indian
Philosophy, P. 246.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















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

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 5
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
2. മന്ത്രവാദവും മതവും
3. തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
4. ഉപനിഷത്തുകൾ
5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
8. േലാകായതം
9. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടം
10. ൈജനദർശനം
11. സാംഖ്യദർശനം
12. ൈവേശഷികദർശനം
13. ന്യായദർശനം
14. േയാഗദർശനം
15. മീമാംസ
16. പ്രാചീനേവദാന്തം
17. ഭഗവദ്ഗീത
18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
19. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകൾ
20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തകർച്ചയും
21. ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
22. അൈദ്വതേവദാന്തം
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