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21
ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല
പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
ഇന്ത്യെയ വടെക്ക ഇന്ത്യ എന്നും െതെക്ക ഇന്ത്യ എന്നും
െമാത്തത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രീയമാ
യി േനാക്കുേമ്പാൾ, അത്ര ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നി
ല്ല. എെന്തന്നാൽ, വടെക്ക ഇന്ത്യയിൽ തെന്ന സാമൂ
ഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത
ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ജീവിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ളത്. െതേക്ക
ഇന്ത്യയിെല സ്ഥിതിയും ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല.
അസമമായ വളർച്ചയുെട നിയമമാണ് എല്ലായിടത്തും
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി ജീവിതരീതികളിലും
വിശ്വാസങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള
വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. ഓേരാ ജനവിഭാഗത്തിനും
നൂറ്റാണ്ടുകളുെട—സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുെട എന്നുതെന്ന പറ
യാം—പഴക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ജന
ങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കലർന്നതിെന്റയും സാമ്പത്തികവും
സാംസ്കാരികവുമായ പരസ്പരബന്ധങ്ങളുെടയും ഫല
മായി ഒരുതരം ഐക്യം വളർന്നുവന്നിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത്
ശരിയാണ്. എങ്കിലും അത് േകവലമായ ഒൈരക്യമ
ല്ല; ൈവവിധ്യത്തിെല ഐക്യമാണ്. ഈ ൈവവിധ്യം
വ്യക്തമാക്കാൻ േവണ്ടി ഇന്ത്യയുെട വടക്കൻ പ്രേദശങ്ങ
ളിെലയും െതക്കൻ പ്രേദശങ്ങളിെലയും സവിേശഷത
കെള പ്രേത്യകെമടുത്തു പരിേശാധിക്കുന്നതിൽ െതെറ്റാ
ന്നുമില്ല.

















1 സംഘം കൃതികൾ
സിന്ധുഗംഗാതീരങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ച ആര്യന്മാ
രുെട ജീവിതരീതികെളയും വിശ്വാസങ്ങെളയും ആഗ്ര
ഹാഭിലാഷങ്ങെളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഋേഗ്വദത്തിന്
ചുരുങ്ങിയത് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറു െകാല്ലെത്തെയങ്കിലും
പഴക്കമുണ്ട്. ഇത്രയധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു സാഹിത്യ
കൃതി േലാകത്തിൽ മെറ്റവിെടയും കാണാൻ കഴിയില്ല.
ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതികെളയും
ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങെളയും മതവിശ്വാസങ്ങെളയും മറ്റും
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യെത്ത സാഹിത്യകൃതികൾ സം
ഘസാഹിത്യം എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്. അവ
യ്ക്ക് രണ്ടു സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുെട പഴക്കേമയുള്ളൂ. ക്രിസ്ത്വ
ബ്ദത്തിെന്റ െതാട്ടുമുമ്പും പിമ്പുമായി നാനൂേറാ അഞ്ഞൂ
േറാ െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ രചിക്കെപ്പട്ട കൃതികൾക്ക്
ആദ്യകാലസംഘം കൃതികൾ എന്നും അതിനു േശഷമു
ണ്ടായവയ്ക്ക് പിൽക്കാല സംഘം കൃതികൾ എന്നും പറ
യാം. എട്ടുെത്താൈക, പത്തുപ്പാട്ട് എന്നിവയാണ് ഏറ്റ
വും പ്രാചീനങ്ങളായ കൃതികൾ എന്നു കരുതെപ്പടുന്നു.
നറ്റിൈണ, കുറുെന്താൈക, ഐങ്കുറുനൂറ്, പതിറ്റുപത്ത്,
പരിപാടൽ, കലിെത്താൈക, അകനാനൂറ്, പുറനാനൂ
റ് എന്നിങ്ങെന ഒട്ടാെക രണ്ടായിരത്തിൽ പരം െചറിയ
പാട്ടുകളടങ്ങിയ എട്ടു സമാഹാരങ്ങൾക്കാണ് എട്ടുെതാ
ൈക എന്നുപറയുന്നത്. പത്തുപ്പാട്ടുകളിൽ തിരുമുരുകാ
റ്റുപ്പൈട, ചിറുപാണാറ്റുപ്പൈട, മുൈല്ലപ്പാട്ട്, മധുൈരക്കാ
ഞ്ചി തുടങ്ങി പത്തു നീണ്ട പാട്ടുകളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ചില പാട്ടുകൾ രാജാക്കന്മാരുെടേയാ േഗാത്രത്തലവ
ന്മാരുെടേയാ വീരപരാക്രമങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രകീർ
ത്തനങ്ങളാണ്. മറ്റുചിലത് േപ്രമഗാനങ്ങളാണ്. യുദ്ധം,
വീര്യം, േപ്രമം എന്നിവയാണ് മുഖ്യമായ പ്രതിപാദ്യവി
ഷയങ്ങൾ. തമിഴ്വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ െവച്ച് ഏറ്റവും
പഴക്കമുള്ളെതന്നു കരുതെപ്പടുന്നതും ക്രിസ്ത്വബ്ദം നാ
ലാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ രചിക്കെപ്പ
ട്ടതുമായ െതാൽക്കാപ്പിയത്തിൽ ജനങ്ങൾ നിവസി
ക്കുന്ന ഭൂപ്രേദശങ്ങെളയാെക കുറിഞ്ചി (പർവതപ്രേദ
ശം), മുൈല്ല (കാട്ടുപ്രേദശം), പാൈല (മണൽപ്രേദശം),
മരുതം (കൃഷിേയാഗ്യമായ ചതുപ്പുപ്രേദശം), െനയ്തൽ
(കടൽത്തീരപ്രേദശം) എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു തിണക
ളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പാട്ടുകളുെട പശ്ചാത്തലം
വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റിയ വിഭജനമാണിത്. “ഇതിേലെത
ങ്കിലുെമാരു ഭൂപ്രേദശത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു
േപർ സുഖവും േക്ഷമവും നന്മയും ലക്ഷ്യമാക്കിെക്കാണ്ട്
പരസ്പരം േസ്നഹിക്കുേമ്പാളുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനാ
ണ് േപ്രമബന്ധം എന്നുപറയുന്നത്” എന്ന് െതാൽക്കാ
പ്പിയം നിർവചിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പാട്ടുകളിൽ സ്ത്രീ
പുരുഷന്മാരുെട േപ്രമങ്ങളും രാജാക്കന്മാെരക്കുറിച്ചുള്ള
സ്തുതിഗീതങ്ങളും മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗ
ങ്ങളുെട ജീവിതരീതികെളക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ
െളക്കുറിച്ചും അവ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. “തുടിയൻ (തുടി
െകാട്ടുന്നവൻ), പാണൻ (പാട്ടുകാരൻ), പറയൻ (െച
ണ്ടക്കാരൻ), കടമ്പൻ (കടമ്പു െകാട്ടുന്നവൻ) എന്നിവ
രല്ലാെത മെറ്റാരു േഗാത്രവുമില്ല” [1] എന്നർഥം വരുന്ന
പുറനാനൂറിെല ഒരു പാട്ട് അക്കാലത്ത് സംഗീതത്തി
നു കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പ്രാധാന്യം െവളിെപ്പടുത്തു
ന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പൂഴിയർ, മറവർ, കുറവർ, േവട്ടുവർ,
ആയർ, ഇടയർ, എയിനർ, ഉഴവർ, കൈടയർ, മൈല
യർ എന്നിങ്ങെനയുള്ള മറ്റ് അനവധി േഗാത്രങ്ങെളപ്പ
റ്റിയും പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ജീവിതരീതികളാണ്
അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പ്രവൃ
ത്തിവിഭജനവും െതാഴിലിെന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയു
ള്ള തരം തിരിവുകളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാകൃ
തകുലേഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാജകീയഭരണത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തി
േലക്കുള്ള പരിവർത്തനെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പല
പാട്ടുകളുമുണ്ട്. ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലും േമേലാർവി
ഭാഗങ്ങളും കീേഴാർവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസ
ങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ പല സൂചനകളും അവ
യിൽ പേക്ഷ, ഉത്തേരന്ത്യയിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും സിന്ധുഗം
ഗാതീരപ്രേദശങ്ങളിൽ, പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതുേപാെലയുള്ള
ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റേയാ വർണവ്യവസ്ഥയു
െടേയാ കണികേപാലും പ്രാചീനസംഘം കൃതികളിൽ
ഒരിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.
1. തുടിയൻ പാണൻ പറയൻ കടമ്പൻ
ഇന്നാങ്കലതു കുടിയും ഇൈല്ല.
— പുറനാനൂറ്, 335.

















2 വർണവ്യവസ്ഥയുെട അഭാവം
മതവിശ്വാസങ്ങളുെട കാര്യത്തിലും ഈ വ്യത്യാസം കാ
ണാം. പ്രാചീനാര്യന്മാർ ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, സൂര്യൻ,
അഗ്നി, ഉഷസ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിൈദവങ്ങെളയാണ
േല്ലാ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ഋേഗ്വദകാലത്തിെന്റ അവസാ
നത്തിലാണ് ൈദവങ്ങളുെട ൈദവമായ ഒരു ഏകൈദ
വം—ഹിരണ്യഗർഭൻ അെല്ലങ്കിൽ വിശ്വകർമാവ്—രൂപം
െകാണ്ടത്. ഉപനിഷത്തുകളുെട കാലമായേപ്പാേഴക്കും
ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയും ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയും സങ്കീർണങ്ങ
ളായ ദാർശനിക ചർച്ചകളും അവെയത്തുടർന്നുെകാണ്ട്
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തത്വചിന്തകളും ഉയർന്നുവന്നു.
ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനനിവാസികളും ആരംഭ
ത്തിൽ ബഹുൈദവവിശ്വാസികളായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അവരുെട ൈദവങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രൻ, വായു, അഗ്നി മുതലാ
യവരുൾെപ്പടുന്നില്ല. ആദ്യകാല സംഘം കൃതികൾക്കു
േശഷമുണ്ടായ െതാൽകാപ്പിയമനുസരിച്ച് ഓേരാ തിണ
യ്ക്കും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ൈദവമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹ
രണത്തിന് മുൈല്ലനിലത്ത് മാേയാൻ, കുറിഞ്ചിപ്രേദശ
ങ്ങളിൽ േചേയാൻ, മരുതത്തിൽ, േവന്തൻ, െനയ്തൽപ്ര
േദശങ്ങളിൽ വരുണൻ. [2] എന്നാൽ, ആദ്യകാലത്ത്
അമരി, കുമരി, കവുരി, ചമരി, ചൂലി, നീലി, ചങ്കരി, കാളി
എന്നിങ്ങെന പല േപരുകളിലുമറിയെപ്പടുന്ന െകാറ്റ
ൈവ എന്ന സ്ത്രീൈദവത്തിനായിരുന്നു ഏറ്റവുമധികം
പ്രാധാന്യം എന്നു േതാന്നുന്നു. ഇന്നും നാമാവേശഷമാ
യിട്ടില്ലാത്ത പ്രാചീനകുല േഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ ചാ
ത്തൻ, കാപ്പിരി, തീക്കുട്ടി, കരിങ്കുട്ടി, പറക്കുട്ടി, കണ്ടാകര
ണൻ, കള്ളാടിമുത്തൻ, മലവാഴി, മലങ്കുറത്തി മുതലായ
പഴയ ൈദവങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം. ആരാധനാ സമ്പ്ര
ദായങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രാചീനാര്യന്മാർക്കിടയി
ലുണ്ടായിരുന്നതുേപാെലയുള്ള ൈവദികപുേരാഹിത
ന്മാർേക്കാ അവരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള യാഗയജ്ഞാ
ദികർമങ്ങൾേക്കാ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരാധനാ
മുറകൾ കൂടുതൽ ലളിതങ്ങളായിരുന്നു. കള്ളും ഇറച്ചിയും
ൈദവങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആരാധകന്മാർ
ക്കും. അതുെകാണ്ടാണ്, പൂജാവിധികളിൽ പുഷ്പങ്ങേളാ
െടാപ്പം അവയ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. വർണവ്യവസ്ഥ
യിൽ കർമനിയമത്തിനും പുനർജന്മവിശ്വാസത്തിനും
വലിയ സ്ഥാനമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതുേപാെലയു
ള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പ്രാചീനദ്രാവിഡരുെടയിടയിൽ
അത്ര വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരും മരണ
െത്തപ്പറ്റി ആേലാചിച്ചിരുന്നു എന്നു തീർച്ചയാണ്. കാ
രണവന്മാരുെട ‘ചാവു’കെള ആരാധിക്കുക പതിവായി
രുന്നു. പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസി
ക്കാത്തവരുമുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വസിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും
ഇഹേലാകത്തിൽ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്നതി
ലായിരുന്നു നിഷ്ക്കർഷ. “മരണത്തിനു േശഷം വീണ്ടും
ജനിക്കുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരായാലും ശരി, പുനർജ
ന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായാലും ശരി, ഇഹേലാക
ത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തികൾ െചയ്യുകയാണാവശ്യം; ഹിമാ
ലയത്തിെന്റ െകാടുമുടി േപാെലയുള്ള പ്രശസ്തി േലാക
ത്തിൽ നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് കുറ്റമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചു
മരിക്കുക എന്നതാണ് േശ്രഷ്ഠമായ കാര്യം” [3] എന്ന്
പുറനാനൂറിെല ഒരു പാട്ട് ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഓളംെവട്ടുന്ന ഈ പ്രാചീനകൃതിക
ളിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമില്ല, മരണാന
ന്തരജീവിതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയില്ല, ആത്മാവിെന്റ
നിത്യതെയക്കുറിച്ചും ബ്രഹ്മത്തിെന്റ സർവവ്യാപ്ത്വെത്ത
ക്കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ല. അരചന്മാർ തമ്മിലുള്ള
സംഘട്ടനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. രാജാക്കന്മാ
െര പ്രീതിെപ്പടുത്താനും അവരിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ
േനടാനും േവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ട കവിതകൾ കുറെച്ചാന്നു
മല്ല. േലാകെത്ത മുഴുവൻ കീഴടക്കുകയും ഹിമാലയത്തി
െന്റ ശിഖരങ്ങളിൽ െകാടി പറപ്പിക്കുകയും െചയ്ത ധീര
പരാക്രമികളായ രാജാക്കന്മാെരക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതികൾ
പല കവിതകളിലും കാണാം. പേക്ഷ, അവേയാെടാ
പ്പം തെന്ന ജനങ്ങളുെട സൗഹാർദബന്ധങ്ങെളയും
ഉന്നതങ്ങളായ ജീവിതാദർശങ്ങെളയും പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളും സുലഭമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പു
റനാനൂറിെല കണയൻ എന്ന കവിയുെട ഒരു പാട്ടിൽ
അടങ്ങിയ വിശാലവീക്ഷണവും മഹാമനസ്കതയും േനാ
ക്കുക:
“എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുേപാെലയാണ്;

എല്ലാ േഗാത്രങ്ങളും യഥാർഥത്തിൽ ഒെരാറ്റ
േഗാത്രമാണ്.
നന്മയും തിന്മയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നല്ല
ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നു
ഞങ്ങൾക്കറിയാം;
നന്മതിന്മകെളേപ്പാെല തെന്ന േവദനയും
ആശ്വാസവും നമ്മുെട
ഉള്ളിൽ നിന്നു തെന്നയാണുണ്ടാകുന്നത്.
മരണത്തിൽ പുതുതായി ഒന്നുമില്ല; ജീവിതം നെമ്മ
ആകർഷിക്കുന്നത്
അതിെന്റ മാധുര്യം െകാണ്ടല്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് േകാപമില്ല, േദാഷങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല;
വിേവകശാലികളുെട കാഴ്പ്പാടിലൂെട ഞങ്ങൾ
സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു.
ആകാശം ഇടിമിന്നിക്കുകയും തണുത്ത മഴ
േകാരിെച്ചാരിയുകയും
െചയ്യുേമ്പാൾ,
പർവതങ്ങളിൽ നിന്ന് പാറകേളാടു പടെവട്ടി
ഗർജിച്ചുെകാണ്ട്
അനിയന്ത്രിതമായി പുറെപ്പടുന്ന ഊക്കും
കരുത്തുമുള്ള
ജലപ്രവാഹത്തെന്റ നീർേച്ചാലയിൽ ഒഴുകുന്ന
െപാങ്ങുതടി േപാെല,
നാമിത്രയും വിലമതിക്കുന്ന ജീവിതം വിധിയുെട
മാർഗത്തിലൂെട
വലിച്ചിഴയ്ക്കെപ്പടുകയാെണന്ന്
ഇതറിയുന്നതുെകാണ്ട്,
വലിയവെന്റ െപരുമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ
അമ്പരക്കുന്നില്ല;
ആരുമല്ലാത്തവരുെട നിസ്സഹായതെയ ഞങ്ങൾ
പുച്ഛിച്ചു
തള്ളുന്നില്ല.”

പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കു തെന്ന െതെക്ക ഇന്ത്യയിെല
യും വടെക്ക ഇന്ത്യയിെലയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പല
തരത്തിലുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനു
െതളിവുകളുണ്ട്. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ ആദ്യശതകങ്ങളിൽ
ഈ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തു.
പേക്ഷ, രണ്ടു പ്രേദശങ്ങളിെലയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
കളും സാമൂഹ്യജീവിതരീതികളും സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. ആയിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു
തെന്ന െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ ആര്യവൽക്കരണം ആരം
ഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും അേശാകെന്റ കാലമായ
േപ്പാേഴക്കും അത് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നും മറ്റുമു
ള്ള ദാേണ്ഡക്കറുെട അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് [4] ചരിത്രപര
മായ െതളിെവാന്നുമില്ല. ആര്യവൽക്കരണം ഹിന്ദുവൽ
ക്കരണത്തിെന്റ രൂപത്തിലായിരുന്നു [5] എന്ന അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ വാദവും ശരിയല്ല. എെന്തന്നാൽ, നമ്മൾ
കണ്ടുകഴിഞ്ഞേപാെല അേശാകെന്റ കാലത്ത് വടെക്ക
ഇന്ത്യയിൽ േപാലും ഹിന്ദുമതം ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞി
രുന്നില്ല. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണമതവും അതിെനത്തുടർന്നു
ബൗദ്ധ—ൈജനമതങ്ങളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മ
ണമതത്തിനും വർണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ
േവരൂന്നാൻ സാധിച്ചതുമില്ല.
2. മാേയൻ േമയ കാടുൈറ ഉലകമും

േചേയാൻ േമയ ൈമവൈര ഉലകമും
േവന്തൽ േമയ തീംപുനൽ ഉലകമും
വരുണൻ േമയ െപരുമണൽ ഉലകമും
മുൈല്ല കുറിഞ്ചി മരുതം െനയ്തൽ എന
െച്ചാല്ലിയ മുൈറയാൻ െചാല്ലവും പടുേമ.
— (െതാൽകാപ്പിയം, അകത്തിൈണ, 5.)
3. മാറിപ്പിറവർ ആയിനും, ഇമയത്തുേക്കാടു ഉയർന്തന്നതം
ഇൈച നടുത്തീതു ഇൽയാൈക്കെയാടുമായ് തൽതവത്ത
ൈലേയ. പുറനാനൂറ്, 214.
4. R. N. Dandekarഃ Contribution of the South to the Heritage
of India, P. 18.

5. Ibid

















3 ബൗദ്ധ-ൈജനമതങ്ങളുെട

സ്വാധീനം

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ രചി
ക്കെപ്പട്ട തിരുക്കുറൾ, ചിലപ്പതികാരം, മണിേമഖല
തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല സംഘം കൃതികളിൽ ബൗദ്ധൈജനചിന്തകളുെട മാത്രമല്ല, സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളില
ടങ്ങിയ ചില ൈവദികചിന്തകളുെടയും സ്വാധീനം കാ
ണാം. എന്നാൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ബ്രാഹ്മണേമ
ധാവിത്വത്തിേനാ വർണവ്യവസ്ഥേയ്ക്കാ െതന്നിന്ത്യയിൽ
സ്വാധീനം േനടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ടു തെന്ന
യായിരിക്കണം ഉത്തേരന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും പരാജ
യെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞ ബൗദ്ധ-ൈജനമതങ്ങൾക്ക് െതേക്ക
ഇന്ത്യയിൽ കുെറെയാെക്ക മുേന്നറാൻ കഴിഞ്ഞത്. നാ
ലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ െതേക്ക
ഇന്ത്യയിൽ പേലടത്തും ൈജന-ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾ
ഉയർന്നുവരികയും അവ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങ
െള വളെരേയെറ ആകർഷിക്കുകയും െചയ്തു എന്നത്
ചരിത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. െതാൽക്കാപ്പിയം
ഒരു ൈജനപണ്ഡിതെന്റ കൃതിയാെണന്നാണ് വിശ്വ
സിക്കെപ്പടുന്നത്. തിരുക്കുറൾ ൈജനകൃതിയാെണന്ന്
ൈജനന്മാരും ബൗദ്ധകൃതിയാെണന്ന് ബൗദ്ധന്മാരും
അവകാശെപ്പടുന്നു. മണിേമഖല ഒരു ബൗദ്ധകൃതിയും
ചിലപ്പതികാരം ഒരു ൈജനകൃതിയുമാെണന്നു കരുത
െപ്പടുന്നു. ഇത്രതെന്ന പ്രസിദ്ധങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു പല കൃ
തികളും അവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു കാര്യം ഇവിെട എടുത്തുപറയുന്നത് രസകരമായിരി
ക്കും. വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുെട മത
വിശ്വാസങ്ങെളയും ദാർശനികചിന്തകെളയും അേതപ
ടി െതേക്ക ഇന്ത്യയിലും യാന്ത്രികമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
ബൗദ്ധ-ൈജന പണ്ഡിതന്മാർ മുതിരുകയുണ്ടായില്ല.
ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും സാമൂഹ്യസാഹച
ര്യങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെള കണക്കിെലടുത്തുെകാ
ണ്ടാണ് അവർ തങ്ങളുെട വിശ്വാസങ്ങളും ആശയങ്ങളും
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്,
തിരുക്കുറൾ േപാെലയുള്ള ഒരു സാഹിത്യകൃതി വടെക്ക
ഇന്ത്യയിെല ൈജന-ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
കാണാൻ കഴിയില്ല.
ഗൃഹസ്ഥന്മാർ, സന്യാസികൾ, രാജാക്കന്മാർ, മന്ത്രി
മാർ, കാമിനീകാമുകന്മാർ, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ എന്നി
ങ്ങെന വിവിധ ജീവിതങ്ങളിേലർെപ്പട്ട ജനങ്ങൾ എങ്ങ
െന െപരുമാറണെമന്നും ഏെതല്ലാം തരത്തിലുള്ള സാ
ന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണെമന്നും മറ്റുമാണ്
തിരുക്കുറലിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ലൗ
കിക ജീവിതമുേപക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണെമ
ന്നല്ല, ഐഹികജീവിതത്തിെല മാനുഷികബന്ധങ്ങൾ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് നല്ലവരായി
ജീവിക്കണെമന്നാണ് അത് മുഖ്യമായും ഉൽേബാധി
പ്പിക്കുന്നത്. ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ െചയ്തതുേപാെല പണ
ക്കാരിൽ നിന്ന് ദാനമായി കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ െകാണ്ട്
വലിയ വലിയ വിഹാരങ്ങൾ പണിയുകയും അവയ്ക്കുള്ളി
ലിരുന്ന് സുഖമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് “സംഘം ശരണം
ഗച്ഛാമി” എന്നു ധ്യാനിക്കുകയും അല്ല സന്യാസിമാരുെട
കടമ; േനെരമറിച്ച് ൈകയിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കു ദാനം
െചയ്യുകയാണ്. “സ്വകാര്യസ്വത്ത് ദയയാണ്. അതാ
ണ് സ്വത്തുക്കളുെട സ്വത്ത്.” [6] സ്വത്തില്ലാത്തവർക്ക്
ഭാവിയിൽ സ്വത്തുണ്ടാെയന്നു വരാം. പേക്ഷ, ദയയില്ലാ
ത്തവർ എല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ചവരാണ്, എെന്നേന്ന
ക്കുമായി നശിച്ചവരാണ്; അവർക്ക് ഭാവിയില്ല. ൈദ
നംദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാമേക്രാധേലാഭേമാ
ഹാദികളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടുകയാണ് ശരിയായ
സന്യാസജീവിതം. ത്യാഗെമന്നാൽ ‘ഞാൻ’, ‘നീ’ എന്ന
വ്യത്യാസം അവസാനിപ്പിക്കലാണ്. ഇതു െചയ്യാൻ സാ
ധിക്കുന്ന ആൾ ൈദവങ്ങളുേടതിേനക്കാൾ ഉന്നതമായ
സ്ഥാനെത്തത്തിേച്ചരും. [7]
സന്യാസെത്തക്കാളധികം േസ്നഹനിർഭരമായ ഗാർഹ
സ്ഥ്യജീവിതത്തിനാണ് തിരുക്കുറൾ പ്രാധാന്യം നൽ
കുന്നത്. േസ്നഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ
യും നല്ല കുട്ടികളും ഉള്ള മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടു
ന്നതിലുമധികം സുഖം ലഭിക്കുന്നു. ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിത
ത്തിൽ, േസ്നഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുരുഷെന്റ സ്ഥിതി
മരുഭൂമിയിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞ മരംേപാെലയാണ്, േസ്ന
ഹമില്ലാത്തവർ കിട്ടുന്നെതാെക്ക സ്വന്തമാക്കുന്നു. േസ്ന
ഹമുള്ളവരാകെട്ട, സ്വന്തം എല്ലുകൾ േപാലും മറ്റുള്ളവ
രുേടതാെണന്നു കരുതുന്നു. [8] കുട്ടികൾ ഒരനുഗ്രഹമാ
ണ്. അവർ തങ്ങളുെട കുഞ്ഞിൈക്കകൾ െകാണ്ടു വാ
രി വൃത്തിേകടാക്കിയ ഭക്ഷണം അമൃതിേനക്കാൾ സ്വാ
ദുള്ളതാണ്. ഓടക്കുഴലിെന്റ നാദം മധുരമാെണന്നു പറ
യുന്നവർ കുഞ്ഞുങ്ങളുെട ചുണ്ടിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്ന കി
ളിെക്കാഞ്ചൽ േകൾക്കാത്തവരാണ്.
അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളുമടങ്ങിയ കുടുംബം സമുദാ
യത്തിെന്റ ഭാഗമാണ്. അതുെകാണ്ട്, ദയ, ബുദ്ധിമുട്ടു
ള്ളവെര സഹായിക്കൽ, അതിഥിസൽക്കാരം, നീതി
േബാധം, ആത്മസംയമനം, ക്ഷമ, ദാനശീലം മുതലായ
ഗുണങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥനാവശ്യമാെണന്ന് തിരുക്കുറൾ
ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുെടയാെക ജീവിതം െമ
ച്ചെപ്പടുത്താനും സമുദായെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും
േവണ്ടി ഭരണാധികാരികൾ ൈകെക്കാേള്ളണ്ട നീതി
മാർഗങ്ങെളപ്പറ്റിയും അതു വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു
ണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ൈദവത്തിെന്റേയാ പുേരാഹി
തന്മാരുെടേയാ സഹായം കൂടാെത തെന്ന മനുഷ്യന്
സാന്മാർഗികജീവിതം നയിക്കാനും സാമൂഹ്യജീവിത
െത്ത കൂടുതൽ കാമ്യമാക്കാനും കഴിയുെമന്നാണ് തിരു
ക്കുറൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മണിേമഖല തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല സംഘംകൃതികളിൽ
ബുദ്ധമതത്തിെന്റ സ്വാധീനം കൂടുതൽ പ്രകടമാണ്.
പത്തിനീേദവി മണിേമഖലയ്ക്കു നൽകുന്ന ഉപേദശങ്ങ
ളിൽ ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പുണ്യം േനടാനും
ബൗദ്ധധർമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ആവശ്യെപ്പടുന്ന
ഭാഗം ഒരുദാഹരണം മാത്രമാണ്. “കുേഞ്ഞ! നീ ഈ
അതിപ്രാചീനമായ വഞ്ചിനഗരത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച്
മെറ്റല്ലാ മതതത്വങ്ങളും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, അവയി
െലാന്നും, സത്യമിെല്ലന്നു കണ്ട് ഒടുവിൽ ബുദ്ധേദവെന്റ
പിടകധർമങ്ങെള അനുസരിക്കും” എന്നാണ് പത്തി
നീേദവി പറയുന്നത്. ബൗദ്ധദർശനമാണ് ഏറ്റവും െമ
ച്ചെപ്പട്ടത് എന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ േവണ്ടി മണിേമഖല
യിൽ ബ്രാഹ്മണമതം, ൈശവം, ൈവഷ്ണവം, ആജീവക
വാദം, ൈജനമതം, സാംഖ്യം, ൈവേശഷികം, േലാകാ
യതം മുതലായവെയപ്പറ്റിെയല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബൗദ്ധ-ൈജനപണ്ഡിതന്മാർ ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല മതം,
സാഹിത്യം, ദർശനം മുതലായവയിൽ മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീ
യജീവിതത്തിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം േനടാൻ
തുടങ്ങി. പല രാജാക്കന്മാരും ബൗദ്ധ—ൈജനമതങ്ങളുെട
അനുയായികളായി മാറി. പലരും വിഹാരങ്ങളുെട രക്ഷാ
ധികാരികളായിത്തീർന്നു. ഈ കാലത്താണ് ബൗദ്ധ—
ൈജനമതങ്ങൾക്ക് െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ
സ്വാധീനം ലഭിച്ചത്. പേക്ഷ, ഈ സ്വാധീനം വളെരക്കാ
ലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാ
ണ്ടിനുമിടയിൽ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവു
മായ എല്ലാ േമഖലകളിലും അഭൂതപൂർവമായ പരിവർ
ത്തനങ്ങളുണ്ടായി. പുതിയ പല രാജാക്കന്മാരും രംഗപ്ര
േവശം െചയ്തു. ചാലൂക്യർ, പല്ലവർ, പാണ്ഡ്യർ മുതലായ
രാജവംശങ്ങൾ പരമാധികാരത്തിനു േവണ്ടി മത്സരി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത്. ഈ ഘട്ട
ത്തിൽ തെന്നയാണ് ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരും
ബൗദ്ധ-ൈജനമതങ്ങൾെക്കതിരായി തങ്ങളുെട സ്വന്തം
മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി മുേന്നാട്ടുവന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു
കഴിഞ്ഞതുേപാെല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ്
ദാർശനികരംഗത്തിെല ആത്മീയവാദികൾ യാഥാർഥ്യ
വാദികൾെക്കതിരായി കടുത്ത പ്രഹരങ്ങൾ െതാടുത്തു
വിട്ടത്. വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽ ബൗദ്ധ—ൈജനമതങ്ങൾ
മിക്കവാറും ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ൈവേശഷിക
ന്മാർ„ ൈനയായികന്മാർ, സാംഖ്യന്മാർ, മീമാംസക
ന്മാർ, േവദാന്തികൾ മുതലായവെര അനുകരിച്ചുെകാണ്ട്
ഈ കാലെത്ത ബൗദ്ധ—ൈജനപണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങ
ളുെട പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സംസ്കൃതഭാഷയാണ്
ഉപേയാഗിച്ചത്. അതുെകാണ്ട് അവരുെട ചിന്തകൾ േമ
േലക്കിടയിലുള്ള ഒരുപിടി വിദ്യാസമ്പന്നന്മാർക്കിടയിൽ
മാത്രേമ പ്രചരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സംസ്കൃതമറിയാത്ത സാധാ
രണജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ അധികമധികം ഒറ്റെപ്പട്ടു.
ചുറ്റുപാടും നടന്നു െകാണ്ടിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളിേലാ സാമൂ
ഹ്യപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിേലാ യാെതാരു താൽപ്പര്യവും കാ
ണിക്കാെത അവർ േകവലങ്ങളും സങ്കീർണങ്ങളുമായ
തർക്കവിതർക്കങ്ങളിൽ മുഴുകി. േനെരമറിച്ച് ൈശവ—
ൈവഷ്ണവമതങ്ങളുെട േനതാക്കന്മാർ തമിഴിൽ ഭക്തിഗാ
നങ്ങൾ പാടിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെള ആകർഷിച്ചു. അവരു
െട സ്വാധീനശക്തി അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചു.
6. അരുട് െചൽവം െചൽവത്തുൾ െചൽവം െപാരുട് െചൽവം
പൂര;യാർ കണ്ണള്ള. തിരുക്കുറൾ III. 25. 241.
7. യാൻ എന്നതു എന്നും െചരുക്കു അറുപ്പാൻ വാേനാർക്കു
ഉയർന്ത ഉലകം പൂകും. തിരുക്കുറൾ III. 35. 346.
8. അമ്പിലാർ എല്ലാം തമക്കുരിയർ അമ്പുൈട്രയാർ എൻപും
ഉരിയർ പിറക്കു തിരുക്കുറൾ I. 8. 72.

















4 ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരും
ൈശവ-ൈവഷ്ണവമതങ്ങളുെട ഉത്ഭവെത്തക്കുറിച്ചും
വികാസപരിണാമങ്ങെളക്കുറിച്ചും പണ്ഡിതന്മാർക്കി
ടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഹരപ്പയുെടയും
േമാഹൻേജാദേരാവിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില പ്രതിമകൾ ശിവെന്റ പ്രാ
ഗ്രൂപെത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നും ആര്യന്മാരുെട
ആഗമനത്തിനു മുമ്പു മുതൽക്കു തെന്ന നിലനിന്നുേപാ
ന്ന ലിംഗപൂജയിൽ നിന്നാണ് പിൽക്കാലെത്ത ൈശ
വമതം പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നും അഭിപ്രായെപ്പ
ടുന്നവരുണ്ട്. കാർഷിേകാൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട മാതൃേമധാവിത്വസമ്പ്രദായമാണ് ൈശവമ
തത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകിയെതന്ന്
പറഞ്ഞാൽ, “ൈശവമതത്തിന് അമ്മ ൈദവങ്ങളുമായി
മാത്രമല്ല, മാതൃേമധാവിത്വവുമായും അതിെന്റ അവശി
ഷ്ടങ്ങളുമായും ഉറച്ച ബന്ധങ്ങളുണ്ട്”. [9] ബ്രാഹ്മണരും
ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുണ്ടായ കിടമത്സരങ്ങളുെട ഫലമാ
യിട്ടാണ് ശിവെന്റയും വിഷ്ണുവിെന്റയും േപരിലുള്ള പ്രേത്യ
കമതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് മറ്റുചിലർക്ക്
അഭിപ്രായമുണ്ട്. വിഷ്ണു ബ്രാഹ്മണരുെടയും ശിവൻ ക്ഷ
ത്രിയരുെടയും പ്രധാനൈദവമായിരുന്നുവേത്ര. ശിവൻ
താണജാതിക്കാരുെട ൈദവവും വിഷ്ണു ഉയർന്ന ജാതി
ക്കാരുെട ൈദവവും ആെണന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്.
മഹാഭാരതത്തിൽ ൈശവമതവും ൈവഷ്ണമതവും “ബഹു
ജനങ്ങളുെട ആനുകൂല്യെത്ത പങ്കിെട്ടടുക്കുന്നതായി കാ
ണുന്നു” എന്നും യാഥാസ്ഥിതികബ്രാഹ്മണർ െപാതു
വിൽ ശിവപൂജെയ്ക്കതിരായിരുന്നുെവന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന
ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും മഹാേദവൻ
പറയുന്നു. [10] ഉപനിഷത്തുക്കളുെട കാലത്ത് മുഖ്യമാ
യും രുദ്രശിവനാണ് ആരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് എന്നും
പിന്നീട് ഭഗവദ്ഗീതയുെട കാലം മുതൽക്കാണ് വാസു
േദവകൃഷ്ണന് പ്രധാന്യം ലഭിച്ചത് എന്നുമാണ് ഭണ്ഡർ
ക്കരുെട അഭിപ്രായം. [11] ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭശ
തകങ്ങളിൽ കുശവംശരാജാക്കന്മാരിൽ ചിലർ ശിവഭ
ക്തന്മാരായിരുന്നുവേത്ര. അവർ “തങ്ങളുെട നാണയ
ങ്ങളിൽ ശിവെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ത്രിശൂലത്തിെന്റ
യും കാളയുെടയും മറ്റും രൂപങ്ങൾ െകാത്തുകകൂടി െച
യ്തിരുന്നു.” [12] എന്നാൽ, മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നാലാം
നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ബ്രാഹ്മണമതം പുതിയ േവഷത്തിൽ
തലയുയർത്തിയേപ്പാൾ ൈവഷ്ണവമതവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പ
ട്ടതായി കാണാം. ഗുപ്തരാജാക്കന്മാരിൽ പലരും വലിയ
വിഷ്ണുഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്.

ഇങ്ങെന ൈശവ-ൈവഷ്ണവമതങ്ങളുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പ
റ്റിയും വികാസപരിണാമങ്ങെളപ്പറ്റിയും എെന്താെക്ക
ത്തെന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും ശരി,
ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ ബൗദ്ധ—ൈജനമതങ്ങെള െവല്ലുവി
ളിച്ചുെകാണ്ട് ഉയർന്നുവന്ന ൈശവ—ൈവഷ്ണവസിദ്ധാന്തങ്ങ
ചില സവിേശഷതകളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അവ പഴയ
തിെന്റ െവറും തുടർച്ച മാത്രമായിരുന്നിെല്ലന്നും തീർച്ച
യാണ്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിട
യിൽ നായനാർമാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന അറു
പത്തിമൂന്നു സിദ്ധന്മാരാണ് പുതിയ ൈശവമതത്തിന്
അടിത്തറയിട്ടത്. അപ്പർ, ജ്ഞാനസംബന്ധർ; സുന്ദരർ,
മാണിക്യവാചകർ എന്നിവരായിരുന്നു അവരിൽ പ്രമു
ഖന്മാർ. ഈ ൈശവന്മാരുെട കാലത്തുതെന്നയാണ്
ൈവഷ്ണവഭക്തന്മാരും മുേന്നാട്ടുവന്നത്. ആൾവാർമാർ
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന പന്ത്രണ്ടു ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാ
രുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര. തിരുമൈങ്ക ആൾവാർ, കുലേശ
ഖര ആൾവാർ, തിരുപാന ആൾവാർ, െപരിയാൾവാർ,
നമ്മാൾവാർ എന്നിവരാണ് അവരിൽ പ്രധാനികൾ.
ൈശവരുെട ൈദവം ശിവനായിരുന്നു. ൈവഷ്ണവരുേടതു
വിഷ്ണുവും. രണ്ടു കൂട്ടരും തന്ത്രകർമങ്ങൾേക്കാ മറ്റു മതച
ടങ്ങുകൾേക്കാ അല്ല, ഭക്തിക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
കൽപ്പിച്ചത്. ഭക്തിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി ലൗകിക
ങ്ങളായ എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങെളയും ആപത്തുകെളയും
തരണം െചയ്യാനും ൈദവെത്ത മുഖേത്താടുമുഖം കാ
ണാനും ൈദവത്തിൽ ലയിക്കാനും കഴിയുെമന്ന് അവർ
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശിഷ്യഗണങ്ങളുെട അകമ്പടിേയാടുകൂടി
േസ്താത്രങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും പാടിെക്കാണ്ട് അവർ
ഗ്രാമങ്ങൾ േതാറും പട്ടണങ്ങൾ േതാറും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു.
ബൗദ്ധ-ൈജനമതങ്ങൾെക്കതിരായ ഒരു ജനകീയമു
േന്നറ്റമായിരുന്നു അത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ
കൂട്ടം കൂട്ടമായി സിദ്ധന്മാരുെട പിന്നിൽ അണിനിരക്കു
കയും അവരുെട അത്ഭുതകരങ്ങളായ സിദ്ധികെളക്കു
റിച്ചുള്ള അതിശേയാക്തി നിറഞ്ഞ കഥകൾ പ്രചരിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്തു. ഭക്തജനങ്ങളുെട അഭൂതപൂർവമായ
ഈ മുേന്നറ്റം കണ്ടേപ്പാൾ രാജാക്കന്മാരും കൂറു മാറാൻ
തുടങ്ങി. അവർ ക്ഷേയാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞ ബൗദ്ധൈജനധർമങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച് ൈവഷ്ണവമതത്തിെന്റ
േയാ ൈശവമതത്തിെന്റേയാ അനുയായികളായി മാറി.
ധനികന്മാെരേന്നാ ദരിദ്രന്മാെരേന്നാ രാജാക്കന്മാെര
േന്നാ പ്രജകെളേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത എല്ലാവർക്കും
ഒരുേപാെല ൈദവെത്ത സമീപിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന
സിദ്ധന്മാരുെട ഉപേദശം അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായി
േത്താന്നി.
ൈശവ-ൈവഷ്ണവേസ്താത്രങ്ങളിൽ ദുർഗ്രഹങ്ങളും സങ്കീർ
ണങ്ങളുമായ ദാർശനികചിന്തകൾ വിരളമാണ്. സാ
മൂഹ്യജീവിതത്തിെല ഐക്യത്തിനും േസ്നഹം, ദയ തുട
ങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾക്കും ൈദവഭക്തിക്കും ഉള്ള പ്രാധാന്യ
െത്തയാണ് അവ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൽേഘാഷിക്കുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, പല്ലവരാജാവായ മേഹന്ദ്രവർമെന
ൈശവമതാനുയായിയാക്കി മാനസാന്തരെപ്പടുത്തിയ
ആൾ എന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്ന അപ്പർ ഒരു കീർത്തന
ത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“ഞങ്ങൾ ആരുെടയും പ്രജകളല്ല. ഞങ്ങൾ മരണ
െത്ത ഭയെപ്പടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കു നരകത്തിൽ ദുഃ
ഖിേക്കണ്ടിവരില്ല. ഞങ്ങൾക്കു വ്യാേമാഹങ്ങളില്ല.
ഞങ്ങൾ കൃതകൃത്യരാണ്. ഞങ്ങൾക്കു ദുർവിചാരങ്ങ
ളില്ല. ഞങ്ങൾ ആരുെടയും മുന്നിൽ കുനിയുകയില്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് ആെകപ്പാെട ഒരാനന്ദം മാത്രേമയുള്ളൂ;
ദുഃഖെമാന്നുമില്ല. എെന്തന്നാൽ, ഞങ്ങൾ എെന്നേന്ന
ക്കുമായി സ്വതന്ത്രനായ പ്രഭുവിെന്റ ദാസന്മാരായിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഈശ്വരപാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
സുന്ദരപുഷ്പങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു”.

പാണ്ഡ്യരാജാവായ ഗുണപാണ്ഡ്യെന ൈശവമതത്തി
േലക്ക് മാനസാന്തരെപ്പടുത്തിയ ജ്ഞാനസംബന്ധർ
തെന്റ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറയുകയാണ്:
“പരമശിവെന്റ നാമങ്ങൾ ഔഷധങ്ങളാണ്. അവ പു
ണ്യമന്ത്രങ്ങളാണ്. പരേലാകത്തിൽ േമാക്ഷം േനടാനു
ള്ള വഴിയാണവ. അവ തെന്നയാണ് മെറ്റല്ലാ നല്ല കാ
ര്യങ്ങളും. അവയിലൂെട കഠിനങ്ങളായ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടു
കളും പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നു. പ്രഭുവിെന്റ ആ േപരുകെള
മാത്രം ധ്യാനിക്കുക”.

സുന്ദരരുെട ഒരു ശിവകീർത്തനത്തിെന്റ സാരമിങ്ങെന
യാണ്:
“പ്രേഭാ! മറ്റു യാെതാരാസക്തിയും കൂടാെത ഞാെന

െന്റ മനസ്സിനുള്ളിൽ അങ്ങയുെട പരിപാവനങ്ങളായ
തൃപ്പാദങ്ങെള മാത്രം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ജനിച്ച
തു തെന്ന അങ്ങയുെട കനിവുെകാണ്ടാണ്. ഇനിെയാ
രു ജന്മമുണ്ടാകാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഞാൻ േനടിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദ്വാന്മാരാൽ സ്തുതിക്കെപ്പടുകയും, പൂ
ജിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് െകാടുമുടിയിൽ നിവ
സിക്കുന്ന ദയാമയനായ പ്രേഭാ, ഞാൻ അങ്ങെയ മറ
ന്നുേപായാലും എെന്റ നാവ് എല്ലായിേപ്പാഴും നമശ്ശി
വായ എന്ന മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കെട്ട”.

ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാരായ ആൾവാർമാർ വിഷ്ണുഭക്തിെകാ
ണ്ടു മാത്രേമ േമാക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വിശ്വസിച്ചു.
പൂജകേളാ യാഗാദികർമങ്ങേളാ അല്ല, നിസ്വാർഥമായ
വിഷ്ണുഭക്തിയാണ് ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു േമാ
ചനം േനടാനുള്ള വഴി. എല്ലാവരും ഫേലച്ഛ കൂടാെത
താന്താങ്ങളുെട കർത്തവ്യം നിറേവറ്റണം. ഭക്തിയുെണ്ട
ങ്കിൽ ജാതിമതേഭദമേന്യ എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെല
ൈദവസാക്ഷാൽക്കാരം േനടാൻ കഴിയുെമന്ന് ആൾ
വാർമാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അവർ തങ്ങളുെട പല കീർ
ത്തനങ്ങളിലും വിഷ്ണുവിെന ഒരു കാമുകനായും ഭക്തെന
കാമുകപ്രാപ്തിക്കു േവണ്ടി ഉൽക്കണ്ഠേയാെട കാത്തി
രിക്കുന്ന ഒരു കാമിനിയായും ചിത്രീകരിച്ചു. നമ്മാൾ
മാരുെട ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു: “അങ്ങെന
നരസിംഹാ എന്നു വിളിച്ച് സർവത്ര തിരഞ്ഞു േനാക്കി
െക്കാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പാട്ടുപാടി കണ്ണീെരാലിപ്പിച്ച്
ഉരുകുന്ന മനേസ്സാടുകൂടി അസ്വസ്ഥമായി ഇടറി കാത്തി
രുന്നു തളരുകയാണ് സുന്ദരിയായ ഈ കന്യക.”
അടിയുറച്ച ഭക്തിയുെടയും ഇടവിടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളു
െടയും സഹായേത്താടുകൂടി മനുഷ്യശരീരത്തിന് പരമ
തത്വമായ വിഷ്ണുവിെന്റ ആവാസസ്ഥാനമായിത്തീരാൻ
കഴിയുെമന്ന് ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. െപരി
യാൾ വാർ തെന്റ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നതു
േനാക്കുക: “വളെരക്കാലമായി ദുഃഖങ്ങൾ എെന്ന മഥി
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പ്രേഭാ ഞാൻ പറയുന്നതുേകൾക്കുക.
എെന്റ ഈ ശരീരം പ്രഭുവായ േഗാപാലകൃഷ്ണെന്റ പുണ്യ
േക്ഷത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാ
ക്കിെക്കാണ്ട് ഇവിെട നിൽക്കുക. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ
തിനുേശഷം േപാവുക. ഇതു പഴയ പട്ടണമല്ല. ഒരു സുര
ക്ഷിതസ്ഥാനമായി ഇത് വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെടേയാ ബുദ്ധിയുെടേയാ സഹായേത്താടുകൂ
ടി ഈശ്വരെന പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല; ഭക്തിയും ധ്യാ
നവുമാണാവശ്യം എന്ന് നമ്മാൾവാർ ഒരു കീർത്തന
ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു:
“സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട എല്ലാറ്റിലും അന്തര്യാമിയായ ഈശ്വ
രൻ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു; മനുഷ്യനാൽ പ്രവചിക്കെപ്പട്ട
സർവമതങ്ങളിലും അതുണ്ട്.

അവെന ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
നിഷ്ഫലമാണ്. െവറും ബുദ്ധി െകാണ്ട് അറിയെപ്പടാൻ
അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുെടയും ഉറവിടമായ അവെന
ആത്മാവിെന്റ ശ്രീേകാവിലിൽ അേന്വഷിക്കുക.
അസ്വാസ്ഥ്യജനകങ്ങളായ എല്ലാ ലൗകികചിന്തക
ളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി അചഞ്ചലമായ ധ്യാനത്തി
ലൂെട അവെന അേന്വഷിക്കുക;
പ്രഭുവിെന എെന്നേന്നക്കുമായി ലഭിക്കും”.

9. Ehrenfelsഃ Mother Right.
10. T. M. P. Mahadevanഃ The Age of Imperial Unity, P. 457.
11. R. G. Bhandarkarഃ Vaishnavism, Saivism and Minor Religious
Systems.
12. T. M. P. Mahadevan in The Age of the Imperial Unity, P.
456.

















5 ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
ഭക്തിയുെട ഈ പുതിയ ചലനങ്ങൾ െകാണ്ടു മാറി മറി
ഞ്ഞുണ്ടായ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ
ൈശവ-ൈവഷ്ണവമതങ്ങളുെട രക്ഷാധികാരികളായി മാ
റി. ബൗദ്ധ-ൈജനമതങ്ങളുെട പാരമ്പര്യങ്ങെള അനു
കരിച്ചുെകാണ്ട് രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ശി
വെന്റേയാ വിഷ്ണുവിെന്റേയാ പ്രതിഷ്ഠകേളാടുകൂടിയ ഹി
ന്ദുമതേക്ഷത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും മതപഠനത്തിനുള്ള പാഠ
ശാലകളും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. രാജാക്കന്മാരുെടയും നാടു
വാഴിപ്രഭുക്കളുെടയും ഉദാരമായ സംഭാവനകേളാടുകൂടി
െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഗംഭീരങ്ങളും മേനാഹരങ്ങളുമായ
ഹിന്ദുേക്ഷത്രങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത് ഈ കാലത്താണ്.
പേലടത്തും ബൗദ്ധ-ൈജനവിഹാരങ്ങൾ ബലാൽക്കാ
രമായി ഹിന്ദു േക്ഷത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റെപ്പട്ടു. അവേശഷി
ച്ച ബുദ്ധമതക്കാർക്കും ൈജനമതക്കാർക്കും ൈശവൈവഷ്ണവമതക്കാരിൽ നിന്ന് ക്രൂരങ്ങളായ പലതരം മർ
ദനങ്ങളും ഏൽേക്കണ്ടിവന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത നൂറുകണ
ക്കിലുള്ള, േപാരാ, ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ൈജനന്മാർ
നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിേയാടിക്കെപ്പട്ടു. സാഹചര്യങ്ങളുെട
സമ്മർദ്ദം മൂലം പലരും ൈശവമതമംഗീകരിച്ചു”. [13]
ബൗദ്ധ-ൈജനവിഹാരങ്ങളുെട സ്ഥാനത്തു നിർമിക്ക
െപ്പട്ട ശിവേക്ഷത്രങ്ങളിലും വിഷ്ണു േക്ഷത്രങ്ങളിലും പൂജാ
രികളായി നിയമിക്കെപ്പട്ടത് മന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച ബ്രാഹ്മ
ണരാണ്. അേതാെട ദക്ഷിേണന്ത്യയിലും ബ്രാഹ്മണർ
ക്ക് പുതിെയാരു പ്രാധാന്യവും അന്തസ്സും ലഭിച്ചു. േക്ഷ
ത്രങ്ങൾക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കളും അവരുെട
േമൽേനാട്ടത്തിലായി.
അളവറ്റ ൈദവഭക്തിയും ആത്മാർപ്പണമേനാഭാവവും
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് ൈശവ-ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാർ
ബൗദ്ധ—ൈജനമതക്കാർെക്കതിരായി നടത്തിയ േപാ
രാട്ടങ്ങളിലൂെടയാണ് െതേക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുമതം
ശക്തിയാർജിച്ചത്. ക്രമത്തിൽ ഹിന്ദുമതമായിത്തീർന്നു
ഏറ്റവും മുഖ്യമായ മതം. ശിവനും വിഷ്ണുവും മാത്രമല്ല മറ്റു
ൈദവങ്ങളും ആരാധിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ൈശവ—
ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാർ േപാലും ൈദവങ്ങളായി ആരാധി
ക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം അവരുെട സാന്മാർ
ഗിേകാപേദശങ്ങളും ആദർശങ്ങളും വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടു.
അവരുെട ലളിതങ്ങളായ ഭക്തിഗാനങ്ങളിലടങ്ങിയ
വികാേരാഷ്മളതയുെടയും സൗന്ദര്യേബാധത്തിെന്റയും
സ്ഥാനത്ത് ഐതിഹ്യങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കയ
റിക്കൂടി. ൈശവമതവും ൈവഷ്ണവമതവും ഹിന്ദുമതത്തി
നുള്ളിെല പ്രേത്യകവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി മാറി. എന്ന
ല്ല, െപാതുശത്രുക്കളായി കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന ബൗദ്ധന്മാ
രും ൈജനന്മാരും നിഷ്കാസനം െചയ്യെപ്പട്ടേതാടുകൂടി
ൈശവന്മാരും ൈവഷ്ണവന്മാരും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ
മൂർഛിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
നായനാർമാരും ആൾവാർമാരും ഗാനങ്ങൾ രചിച്ച്
പാടുകയല്ലാെത സ്വന്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും തെന്ന
എഴുതിെവക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവരുെട ജീവചരിത്രങ്ങ
െളപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളും അവരുെട കൃതികളുെട
സമാഹാരങ്ങളും തയ്യാറാക്കെപ്പട്ടത് വളെര കഴിഞ്ഞി
ട്ടാണ്. രാജരാജേചാളെന്റ കാലത്താണ് (984-1013)
അപ്പർ, സംബന്ധർ, സുന്ദരർ എന്നിവരുെട കൃതികൾ
തിരുമുൈറകൾ എന്ന േപരിൽ ആദ്യമായി സമാഹരി
ക്കെപ്പട്ടത് എന്നുപറയെപ്പടുന്നു. നമ്മാൾവാരുെട കൃതി
കൾ തിരുവാെയ്മാഴി എന്ന േപരിൽ സമാഹരിക്കെപ്പട്ടു.
പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടും ഇത്ത
രത്തിലുള്ള സമാഹാരങ്ങളുെട കാലമായിരുന്നു. അവ
േയാെടാപ്പം സിദ്ധന്മാരുെട അത്ഭുതവിദ്യകെളക്കുറിച്ചു
ള്ള പല കഥകളും പ്രചരിക്കെപ്പട്ടു. ൈശവ—ൈവഷ്ണവ
പുരാണങ്ങളുെടയും പ്രബന്ധങ്ങളുെടയും കാലമായിരു
ന്നു അത്. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േശക്കിഴാർ എന്ന
കവി നായനാർമാരുെട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
എന്ന േപരിൽ െപരിയപുരാണെമന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചി
ച്ചു. എന്നാൽ, പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േമയ്ക്കണ്ടരാണ്
ൈശവസിദ്ധാന്തെത്ത ഒരു മൗലികദർശനമാക്കി വളർ
ത്തിയത്. ഒരർഥത്തിൽ അത് മൗലികം തെന്നയായി
രുന്നു. എെന്തന്നാൽ, സിദ്ധന്മാരായി ആരാധിക്കെപ്പട്ട
നായനാർമാരുെട ആശയങ്ങളുമായി അതിന് പറയ
ത്തക്ക ബന്ധെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നല്ല, പതി
മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് ജീവിച്ച ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ
തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരായ ദാർശനികന്മാരുെട ചിന്ത
കൾ അതിൽ വളെരയധികം സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും
െചയ്തിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആ മഹാരഥ
ന്മാരുെട ദർശനങ്ങൾ പരിേശാധിക്കാം.
13. Ayyangar and Seshagiri Raoഃ Studies in South Indian
Jainism, P. 86.

















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

















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

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
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