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textbfേവദാധികാരനിരൂപണം
േവദസ്വരൂപം

1. േലാകത്തിൽ മിക്കെപരും ഗൗരവമായി വച്ചിരി ന്ന ന്ഥം ഏതാകു
എ വിചാരിച്ചാൽ േവദമേ : സേന്ദഹമില്ല. സൃഷ്ടിയിൽ അടങ്ങിയ സകല 
ജനങ്ങളും നാസ്തികന്മാർ, ആസ്തികന്മാർ എന്നിങ്ങെന ര വകുപ്പിലുൾെപ്പടും.
ഈശ്വരേന ഇല്ല എ ള്ളവർ നാസ്തികന്മാർ ആകു . നാസ്തികവാദം െച 

ന്നവർ ചിലരുണ്ടായിരുന്നാലും വാസ്തവത്തിൽ ആ മതെത്ത ആന്തരമായി
വിശ്വസിച്ച് അനുഷ്ടി ന്നവർ ഒരുത്തരും കാണുകയില്ല. ആ പാരാത്പര വാ
ഉെണ്ട വിശ്വസി നട ന്നവർ ആസ്തികന്മാരാകു . ഇവരുെട സംഖ്യ
വളെരയുണ്ട്. എങ്കിലും ഈശ്വര സ്വരൂപെത്തയും ഈശ്വരനും പഞ്ചത്തിനു 
മുള്ള സംബന്ധങ്ങെളയും ഈശ്വരെന്റ ശക്തിഗുണാതിശയങ്ങെളയും കുറി ള്ള
േബാധാചരണങ്ങളിൽ ഇവർ പല വകക്കാരായിരി ം.
ഈ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ൗതന്മാർ, വഞ്ചേവദികൾ എന്ന ര വകു കാരപറ്റി

കൃതത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതികായും. ധർമ്മാധർമ്മജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതി 
േലയ് ക്ക് ഈശ്വരൻ തെന്ന ദയവുെച േവദെമന്ന ഒരു പുസ്തകെത്ത നമു
ത െവ വിശ്വസിച്ചിരി ന്നവെരല്ലാവരും ൗതന്മാരാണ്. ഇ കാ 
രമല്ലാെത ഈശ്വരൻ ഒരുത്തൻതെന്ന രക്ഷിതാെവ ം, അേദ്ദഹം സൃഷ്ടിച്ച

പഞ്ചംതെന്ന േവദെമ ം വിശ്വചിച്ചിരി ന്നവർ പഞ്ചേവദികളാണ്.
േവദവിഷയെത്ത റി വിചാരി േമ്പാൾ ഈ വകു കാരുെട അഭി ായങ്ങ 
െളയും ഒേന്നാെടാന്നിപ്പി നിരുപണം െച ന്നെത അനാവശ്യകാമയിെല്ല
കരുതു .
2. േവദെമന്നത് എന്ത്? അതിെന്റ കർത്താവ് ആർ? അതിെന്റ സംഖ്യ എ ?
അെതങ്ങെനയുള്ളതാണ്. എ വിചാരി േമ്പാൾ അതിനു കർത്താവിെല്ല
ചിലരും, അത് ഋഷിേ ാക്തെമ മ ചിലരും. അതിെന ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടി 

െവ േവേറ ചിലരും. േവദത്തിനു സംഖ്യയില്ല എന്ന് ഏതാനും ചിലരും.
സകല മാണങ്ങളിലുംവച്ച് േവദം തെന്ന മുഖ്യെമന്ന് ഒരു കൂട്ടരും. അത് മനുഷ്യ
കർത്ത്യകമാെണ പിെന്ന ചിലരും. ശംബ്ദ മാണങ്ങളിൽ െവച്ച് ഇതു മുഖ്യം
തെന്ന എ വരികിലും, ത്യക്ഷാനുമാനാേപക്ഷയാ ഇതു താഴ്ന്ന്െത ചിലരും
വിശ്വസിച്ചിരി ന്നതായി അറിയുന്നതിനാൽ ഈ വിഷയങ്ങെളെയല്ലാം
ഒേരാന്നായി നിരുപണം െചേയ്യണ്ടത് ആവശ്യമായിരി .
3. ഇവിെട ആദ്യമായി ശബ്ദത്തിന് അർത്ഥെമെന്തന്നാണു വിചരിേക്കണ്ടത്.
ഒരു വ വിെന്റ പൂർണ്ണമായ േബാധം ഉണ്ടാകണെമങ്കിൽ അതിനുള്ള പല
നാമങ്ങളുെട അർത്ഥേത്തയും ഉേദ്ദശേത്തയും ഒന്നായിേചർ േയാജിപ്പിക്ക 
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െയന്നത് ആവശ്യമാകും. ആകയാൽ േവദെമന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ അന്തരംഗെത്ത
അറിവാനിച്ഛി ന്നവർ അതിെന്റ പര്യായങ്ങേളാട് അതിെനേചർത്ത് ആേലാ 
ചിേക്കണ്ടതാണ്.
േവദം, തി, ആമ്നയം ഈ മൂ പദങ്ങളും ഒേര അർത്ഥെത്ത റി ന്നതായി
അമരേകാശകാരൻ പറഞ്ഞിരി . ഇവയിൽ േവദെമന്നതിെന്റ നിഷ്പത്തി
പറയുേമ്പാൾ ”വിദന്ത്യേനന ധർമ്മധർമ്മവിതി േവദഃ” യാെതാന്നിെന്റ സഹാ 
യത്താൽ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങെള അറിയാനിടയാകുേന്നാ അതിെന േവദെമ
പറയു - എ ചിലരും പറയും. ”േവദയതീതി േവദഃ”- േവദിപ്പി ന്നതിനാൽ
േവദെമ മ ചിലരും പറയും. ഈ ര നിഷ്പത്തികളിലും ശബ് ദങ്ങൾ
െവേവ്വെറ എ വരികലും അർത്ഥത്തിൽ േഭദമില്ല. ഇനി ’ ഹ്മം - നിഗമം’
ശബ്ദരത്നാവലിയും. ’ വചനം’ അ ജടാധരനും ഇതിനു പര്യായങ്ങൾ
പറഞ്ഞി ണ്ട്. ’ ഹ്മേവേദതി ാഹ്മണഃ” എന്ന മാണ കാരം ഹ്മെത്ത
- പരമാത്മാവിെന താനായി അറിയുന്നവൻ എന്ന വ ത് പത്തിയനുസരി ള്ള

ഹ്മജ്ഞാനിെയ ഒഴിച്ച് ഹ്മ-ശബ് ദ ഹ്മ - െത്ത പഠിച്ചി ള്ളവൻ ാഹ്മണ 
പദവാച്യനായത് ഇതിെല ഹ്മശബ് ദത്തിെന്റ സാർത്ഥക്യംെകാണ്ടാെണ
മനസ്സിലാക്കാം. േവദെമന്ന ന്ഥം ജീവാത്മ പരമാത്മാകളുെട ഇരിപ്പിേനയും.
അവയുെട സ്വരൂപ സംബന്ധാദികേളയും എങ്ങെന കാശിപ്പി േന്നാ
അതുേപാെലതെന്ന പഞ്ചവും അവെയ േശാഭിപ്പി ന്നതിനാൽ േവദെമന്നതു

പഞ്ചംതെന്ന: അല്ലാെത അ കാരം പറയെപ്പടുന്ന പുസ്തകം മാ മല്ല എ
പഞ്ചേവദികൾ അഭി ായെപ്പടു .

േമലും ” യേത ധർമ്മധർമ്മദികം അനയാ ഇതി തിഃ” - ധർമ്മാധർമ്മാദി 
കൾ ഇതിെന്റ സഹായത്താൽ േകൾക്കെപ്പടുകെകാണ്ട് ഇതിനു തിെയ
േപരുവ - എ ചിലരും ” യത ഇതി തിഃ” - വിക്കെപ്പടുകയാൽ

തിെയന്നായി - അ മ ചിലരും ഇതിനു നിഷ്പത്തി പറയു . ഈശ്വരങ്കൽ 
നി േനേര േകൾക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് ഇതിനു തി എന്ന നാമം സിദ്ധിച്ചതായി

ൗതന്മാർ പറയു . പഞ്ചേവദികളുെട അഭി ായം േവെറ വിധത്തിലാണ്.
എങ്ങെനെയന്നാൽ, േവദങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എഴുത്തകൾ ഏർെപ്പടുന്നതിനു
മു തെന്ന ഉണ്ടായതുെകാണ്ട് മ ന്ഥങ്ങെളേപ്പാെല ഇതു പുസ്തകങ്ങളിൽ പഠി 
ക്കെപ്പടാെത ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തനും, അവൻ േവെറ ഒരുത്തനും, അദ്ധ്യയനം
െചയ്യി തെന്ന ’ വചന’മായി എന്നേ ഇതിനർത്ഥം എ പഞ്ചേവദികൾ
പറയും. േവദെമന്നതിനുള്ള മെറ്റാരു പര്യായം ഈ പഞ്ചേവദികളുെട മതെത്ത
ആദരി . ”ആമ്നായേത പാരംപേര്യണ ഇത്യാമ്നായഃ” - പരംപരയായി
അഭ്യസിക്കെപ്പടുകയാൽ ഇതിെന ആമ് നായെമ പറയു - എന്ന് ഇതിനു
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നിഷ് പത്തി സാധി . അച്ഛൻ മകനും; മകൻ പൗ നും ഈ മാതിരിയിൽ
പാഠം െചാല്ലി നിലനി േപാരുന്നതിനാൽ ഇതിന് ”ആമ്നായം’ എ നാമം
ഈ ര േപരുേടയും മതം ഭിന്നിച്ചിരിക്കയാൽ േവദം പൗരുേഷയേമാ അപൗരു 
േഷയേമാ എന്ന് ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാകു .
േവദം പരമാത്മക്യതെമന്നല്ലാെത മനുഷ്യകൃതമല്ല എ ൗതന്മാർ അഭി ായ 
െപ്പടും. ഇതിന് ആധാരമായി അവർ പറയുന്ന േഹതുക്കൾ എെന്തല്ലാെമന്നാൽ :-
1. േവദങ്ങളിൽ പറെയെപ്പട്ട സകലവും സത്യമാകയാലും, ”സത്യസംഹിതാ ൈവ
േദവാഃ, അന്യതസംഹിതാൈവ മനുഷ്യാഃ” - േദവന്മാർ മാ ം സത്യവാന്മാർ,
മനുഷ്യർ അസത്യവാന്മാർ - എ േവദത്തിൽതെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കയാലും,
അത് അപൗരുേഷയമയിെട്ട ഇരി .
2. േവദങ്ങൾ കർത്താവില്ല എന്ന് ത്യാദികളിൽ ഷ്ടമായി പറയെപ്പട്ടിരി 

ന്നതിനാൽ അത് മനുഷ്യ കർ കമല്ല.
3. നാഗരികത്വം വർദ്ധിച്ച ഇക്കാല ള്ളവരും ആദരിച്ച് ഗൗരവേത്താെട
സ്വീകരിക്കത്തക്ക ഇ കാരമുള്ള ന്ഥങ്ങെള, ജ്ഞാനവും നാഗതികത്വവും
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ആദികാലത്ത് േകവലം മനുഷ്യർ ഉണ്ടാ കെയന്നത് അസാ 
ദ്ധ്യേമാടിയിലാകയാൽ അതിെന ൈദവികെമ തെന്ന നിശ്ചയിക്കണം.
4. ൈദവികമായ ധർമ്മ ന്ഥം ഒന്നിരുന്നാലല്ലെത മനുഷ്യർ ധർമ്മേബാധം
ഉണ്ടാകയില്ല. അതിനാൽ ഈ ആവശ്യത്തിെന്റ േപരിൽ അതിെന ദിവ്യത്വമു 
ള്ളതായി കരുതണം.
5. ഋഷികൾ മുതലായവരാൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ഇതിഹാസപുരാണാദി  
ന്ഥങ്ങേളക്കാൾ േ ഷ്ഠതരമായ മാണമായിട്ട് ആദിമുതൽക്ക് ആദരിച്ച്
നട വരുന്നവിനാൽ അത് മനുഷ്യകൃതമെല്ല നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്.
ഇനി അേനകം ചില്ലറ േഹതുക്കെള അവർ പറയു ണ്ട്.
ഇതിന് േനേര വിേരാധമായി പഞ്ചേവദികൾ പറയുന്ന േഹതുക്കേള കാണി 
ക്കാം.
1. േവദത്തിൽ പറഞ്ഞിരി ന്ന എല്ലവിഷയങ്ങളും സത്യെമ വയ് ക്കാൻ പാടി 
ല്ല. അർത്ഥവാദപരമായും. ഉപാഖ്യാനാദി വിഷയമായും ഇരി ന്നവ േനാ ക.
അതിൽ അധികഭാഗവും കർമ്മകാണ്ഡമായി കുറ ഭാഗം ഹ്മകാണ്ഡമായി ം
ഇരി െവന്ന് എല്ലാവർ ം അറിയാമേല്ലാ. ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ
പറഞ്ഞി ള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പലതും േഹയമായിത്തെന്ന ഇരി െവന്ന്

സിദ്ധം. യാഗാദികളിൽ നട ന്ന ഹിംസ എ കാരണത്താെലങ്കിലുമാകെട്ട.
സാധുവാകുേമാ? ഒരിക്കലുമില്ല.
”പേരാക്ഷവാേദാ േവേദാ യം
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ബാലനാമനുശാസനം.”-
ആശയാന്തരെത്ത ഗർഭീകരിച്ച് ’ഗുഡജീഹ്വികാ’ ന്യാേയനകർമ്മത്തിൽ നിന്ന്
നിവർത്തിപ്പി ന്നതിനായി മാ ം േവദം ിയമാർഗ്ഗം നിർേദ്ദശി ന്നേത
ഉ - എ ം,
”േത േമ മതമവിജ്ഞായ
പേരാക്ഷം വിഷയാത്മകാഃ
വ്യഥാ പശൂൻ വിഹിംസന്തി
േ ത്യ ഖാദന്തി ത ച താൻ”
ഇ കാരം നിഗൂഢമായിരി ന്ന ഭഗവദഭി ായം ഹിക്കാെത വിഷയ ാന്ത 
ന്മാരായവർ ഹിംസാമയമായ യജ്ഞമനുഷ്ടി കയും ആ യജ്ഞീയ പശുക്കൾ
ഭവാന്തരത്തിൽ ആ യാഗകർത്താക്കെള െകാ തി കയും െച എ ം

ീമദ്ഭാഗവതം പറയു .
”ന ഹിംസ്യാദിേത്യതദ് വമതിതഥം വാക്യമബുൈധരഥാഗ്നീേഷാമീയം
പശുമിതി തു വിൈ ർന്നിഗദിതം” -
സാധിഷ്ഠവും യഥാർത്ഥവുമായ ’മാ ഹിംസ്യാത് സർവ്വാഭൂതാനി’ എന്ന േവ 
ദവിധിെയ ഉത്സർഗ്ഗമാക്കി ’അഗ്നീേഷാമീയം പശുമാലേഭത’ എന്ന വാക്യം
വിേശഷവിധിയാകയാൽ, അതിെന ബാധി ന്ന വിധം (അപവാദകമാക്കി)
മൂർഖന്മാരായ വി ർവാദി എ പറഞ്ഞ് ഹ്മനന്ദസരസ്വതി യജ്ഞീയ
പശുഹിംസേയയും അപലപി . ’സർവ്വാണി’ എന്നതിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
’സർവ്വാ ഭൂതാനി’ എന്നത് ഛാന്ദസമാണ് ഇത് ഭിന്നവിഷയമാകയാൽ ബാധ 
കം ഇെല്ലന്ന് ആചാര്യ വാച തിമി ൻ പറയു . േമൽ പറഞ്ഞ കാരം
ക ിക്കയാൽ ”പശുസമഃ” എന്ന് ഇവർക്ക് ഭട്ടതിരിപ്പാടിൽനിന്ന് അഭിധാനം
നൽകിയിരി ന്നതായി കാണു െണ്ട ള്ളത് വലിയ ആശ്വാസംതെന്ന.
യജ്ഞീയ പശുഹിംസയും ഹിംസതെന്നെയന്നാണ് േയാഗസൂ വൃത്തികാരെന്റ
അഭി ായം.
ഇതിെനല്ലാം പുറേമ, -
”മമ നാമ്നാ അഥവാ യേജ്ഞ
പശുഹത്യാം കേരാതി യഃ;
ക്വാപി തന്നി തിർ നാസ്തി
കുംഭീപാകവാ യാൽ
ൈദേവ ൈപേ തഥാത്മാർേത്ഥ
യഃ കുര്യാത് ാണിഹിംസനം
ക േകാടിശതം േശേഭാ!
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രൗരേവ സ വേസദ് വം.
യൂേപ ബദ്ധ്വാ പശൂൻ ഹത്വാ
യഃ കുര്യാ ക്ത കർദ്ദമം
േതന േചൽ ാപ്യേത സ്വർേഗ്ഗാ
നരകഃ േകന ഗമ്യേത”
ശക്തിപൂജെയന്ന വ്യാജത്താലാകെട്ട, യാഗത്തിെന െവച്ചാകെട്ട ാണിവധം
െച ന്നവർക്ക് കുംഭീപാകനരകെമാഴിച്ച് ായശ്ചിത്തമില്ല; യാഗം, പിതൃ 
കർമ്മം, ഉദരപൂരണ ഇതിൽ ഏതിെന ആ ദമാക്കിയാലും ാണിഹിംസ
െച ന്നവർ രൗരവനരകത്തിൽതെന്ന കിടേക്കണ്ടിവരും; യൂപത്തിേന്മൽ
(യജ്ഞശാലയുെട പൂർവ്വദ്വാരത്തിന് ഇട മാറി തിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നതും ’ശമി 
താ’ എ പറയുന്ന കൂട്ടരായ ആ കശാ കാരാൽ നവദ്വാരബന്ധനപൂർവ്വം
മർമ്മസന്ധി മർദ്ദി െകാല്ലെപ്പടുന്ന യജ്ഞീയ പശുവിെന്റ ബന്ധനത്തിനുള്ളതും
ആയ സ് തംഭത്തിേന്മൽ) യജ്ഞപശുവിെന െകട്ടി, അനന്തരം െകാലെപ്പടുത്തി,
രക്തപങ്കം ഉണ്ടാ ന്നവർക്ക് ഇത് സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറ െകാടു െമങ്കിൽ
പിെന്ന നരകദ്വാരം തുറ ന്നതിനുള്ള കർമ്മം ഏതായിരി െമന്നറിയുന്നില്ല -
എന്ന് പാദ്േമാത്തരത്തിെല ീപാർവ്വതി പരേമശ്വര സംവാദം പറയു . യാ 
ഗെത്ത റിച്ച് ഇതിലധികമായി ആേക്ഷപി ന്നതിന് പാരമർഷവചനത്തിനു
കഴിവില്ലെല്ലാ.
പൗണ്ഡരീകയാഗത്തിൽ വിധവയും ഹ്മചാരിയും േചർ നട ന്ന സംേഭാ 
ഗേത്തയും, ”അശ്വസ്യശിശ്നം പത്ന്യാ ഉപേസ്ഥ നിധേത്ത” എന്ന് അശ്വേമധ

കരണം പറയുന്നതിേനയും ”മഹാ താഖ്യ യേജ്ഞ ഹ്മചാരീത്വേര്യാ
രതമഭിമതം എന്നതിെല ഹ്മചാരിയും കുലടയും തമ്മിലുള്ള സംേയാഗത്തിെന്റ
സമ്മതിേയയും, ആയിരം േവദങ്ങൾ ആദരി , എ വരികലും പരിശുദ്ധ 
ന്മാർ ആദരിക്കയില്ല. അതുെകാണ്ടല്ലേയാ േവദത്തിൽ കാലേദശാദികെള
കണക്കാക്കാെത െപാതുവായി വിധിച്ചിരി ന്ന പല കാര്യങ്ങേളയും പല
ധർമ്മശാ ജ്ഞന്മാർ നിേഷധിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞത്.
”അശ്വാലംഭം ഗവാലംഭം
സംന്യാസം പലൈപതൃകം;
േദവേരണ സുേതാത്പത്തീം
കലൗ പഞ്ചവിവർജ്ജേയത് ”
കലിയുഗത്തിൽ അശ്വേമധം, േഗാേമധം, സംന്യാസം, ാദ്ധത്തിൽ മാ 
സംേഭാജനം, േദവരങ്കൽനി പുേ ാത്പത്തി ഈ അ കാര്യങ്ങേളയും
മാേറ്റണ്ടത്താണ് - എ ണ്ടായ നിേഷധംെകാണ്ട് േവദത്തിൽ പറയെപ്പട്ട
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വിഷയങ്ങൾ ം ന നതയുെണ്ട കാണു . ഇതിരിക്കേട്ട, ിസ്ത്യന്മാർ
ൈബബിളിേനയും, മഹമ്മദീയർ ഖുറാെനയും, ഹി ക്കൾ േവദേത്തയും ഭഗവ 
ദ്േ ാക്തെമ െകാണ്ടാടു െണ്ട സിദ്ധം. ഈ മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരി ന്ന
വിഷയങ്ങളിൽ പലതും, ഒന്നിെനാ േനേര വിരുദ്ധമായിരി എ ള്ളത്
േലാക സിദ്ധമാകയാൽ അതിേലയ്ക് ഉദാഹരണ ം െകാടുത്തിട്ടാവശ്യമില്ല.
ഇങ്ങെന അേന്യാനം വിരുദ്ധമായിരി ന്ന ര വിഷയങ്ങളും യഥാർത്ഥമായി 
രിക്കൽ സാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ. അ കാരെമെല്ലങ്കിൽ അസത്യം കൂടി ഒരു േവദത്തിൽ
പറഞ്ഞി ള്ളതായി വരുന്നതാണേല്ലാ. ആ ഭാഗവ ം ഭഗവദ്േ ാക്തെമ െവ 
യ്ക്കാേമാ? തികെള വച്ചിരി ന്ന ഈ മൂന്നിൽ ഒ ം ര ം ഈശ്വരകൃതമല്ല
എന്നായാൽ മെറ്റാ മാ ം ഈശ്വരകൃതെമെന്നങ്ങെന വരും? ഇരി, അതതിെല
പൂർവ്വികന്മാർ വിശ്വസിച്ചതുതെന്ന ശരിെയ നിശ്ചയിേക്കണെമന്നാെണങ്കിൽ
അതു േകവലം ദുരഭിമാനെമന്നല്ലാെത വിേവകത്തിനടുത്തതല്ലേല്ലാ. ആകയാൽ
അവയിൽ ഇന്നത് ഭഗവൽ േ ാക്തം ഇന്നത് മനുഷ്യേ ാക്തം എന്നതി 
ന് നിരാേക്ഷപമായ ആധാരം ഏർെപ്പടുത്താത്ത കാലേത്താളം അവയിൽ
ഒ ം തെന്ന ഈശ്വരേ ാക്തമായി ഗണി കൂടാ. എല്ലാം മനുഷ്യകൃതെമ
വയ് ന്നത് യുക്തി ം വിേവകത്തിനും അടുത്ത കാര്യമായിരി ം. ഭഗവദ്  
ണീതെമ ഗണിക്കെപ്പടാത്ത ന്ഥത്തിൽതെന്ന അതു ഭഗവൽേ ാക്തെമന്ന്
എഴുതിയിരുന്നാലും അതുെകാ ഫലെമന്താണുള്ളത്? പഞ്ചേവദിയല്ലാ 
ത്ത കൃതത്തിലുള്ള ന്ഥകർത്താക്കളിൽ ഓേരാരുത്തർ െചയ്തിരി ന്ന

ന്ഥം ഈ േവദങ്ങളിൽ എല്ലാവേറ്റക്കാളും വിസ്താരമായിരി ന്നതിേനയും
േവദകർത്താക്കളിൽ ഓേരാരുത്തരും െചയ്തഭാഗം സ്വ മായിരി ന്നതിേനയും
ആേലാചിക്കനുണ്ട്. ഇനിയും ഇതു ാചീനമായി ഏർെപ്പ നട വരുന്നേല്ലാ
എ െവച്ച് ഭഗവത് േ ാക്തെമ നിരൂപിക്കാൻ പാടില്ല. എെന്തന്നാൽ
സാധരണ ജനങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒ ര പണ്ഡിതന്മാരിരുന്നാൽ അവെര
മ ള്ളവർ േദവാംസെമ നിശ്ചയി ന്നത് ആശ്ചര്യമല്ല. ഇ കാരമുള്ള പതിവു
ന െട േദശ മാ മല്ല, ീസ്, േറാമ, ഇം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും
പൂർവ്വകാല ണ്ടായിരുന്നതായി ചരി ങ്ങൾ െതളിയു . ഇ കാരം സാധാര 
ണന്മാരാൽ ഈശ്വരെന മതിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യരാൽ േവദങ്ങൾ നിർമ്മിക്കെപ്പ
എ വച്ച് അതിെന ആേക്ഷപിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവദാേവശത്താൽ
മനുഷ്യർ പറയുന്നതിെനയും ഭഗവത് േ ാക്തെമ തെന്ന സമ്മതിേക്കണെമ
ചിലർ പറേഞ്ഞക്കാം. പാമരന്മാർ, ാന്തന്മാർ, കുടിയന്മാർ ഇവർക്കല്ലാെത േവ 
േറ ആർ ം ആേവശമുണ്ടാകുന്നത് അസാദ്ധ്യമാകയാൽ ആ സ്ഥിതിയിലുള്ളവർ
േവദ േണതാക്കെളന്ന് ഒരുത്തരും സമ്മതിക്കയില്ല. അഥവാ സമ്മതിച്ചാലും
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അതിനു ഒരു ഗൗരവവുമില്ല. ധാരണാബുദ്ധി സിദ്ധി ന്നതു ഭഗവത് സാദ 
ത്താലകയാൽ േമധാവികൾ െചയ്തതിെന േദവകൃത്യമായി സമ്മതിേക്കണെമ
ചിലർ പറയും. അങ്ങെനെയങ്കിൽ നമു ധാരണാബുദ്ധി, വിേവക ാപുര്യം
മുതലായ സകലവും ഭഗവത്കടാക്ഷത്താൽ തെന്ന ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ നാം
എഴുതുന്നതിെനെയല്ലാംകൂടി ഭഗവത്േ ാക്തെമ ം േവദെമ ം പറയാേമാ?
ഇനിയും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങെള നാം അറി െകാ വാൻ ഒരു സാധനം
ആവശ്യമാെണ ള്ളതു യഥാർത്ഥമേ . ഈശ്വരൻ പഞ്ചെത്തത്തെന്ന അ  
കാരമുള്ള സാധനമായി സൃഷ്ടിച്ചിരി േമ്പാൾ നാം അന്യസാധനങ്ങെള അേപ 
ക്ഷി ന്നതു േകവലം അലസ സ്വഭാവെത്ത കാണി ന്നതാകു . അവനവൻ
സ്വ യത്നത്താൽ പഞ്ചേത്ത പരിേശാധിച്ച് രക്ഷെപ്പടുന്നതു ദുസ്സാധമാകയാൽ
ഒരു പുസ്തകരുപകായ സാധനം ൈദവികമായുണ്ടായിരുന്നാൽ ഉത്തമമല്ലേയാ
എ േചാദിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ നല്ലതുതെന്ന. ഇല്ലാത്തേപ്പാൾ ഉള്ള 
തായിട്ട് ആേരാപി െകാ ന്നതിൽ േയാജനമുേണ്ടാ? പുസ്തകരൂപമായ
സാധനെത്ത തരുന്നതിേനക്കാൾ ഈശ്വരൻ തെന്ന മൂർത്തിമാനായിവ
ദയവുെചയ്ത് ധർമ്മങ്ങെള ഉപേദശി െമങ്കിൽ അത് സർേവ്വാത്തമമല്ലേയാ?
എങ്കിലും അതു സാദ്ധ്യമാേണാ?
ഋഷിമാർ പുരാണാദി ന്ഥങ്ങെള േവദത്തിെന്റ ഉപ മാണെമ പറഞ്ഞതി 
നാൽ ഗൗണസാക്ഷ്യേത്തക്കാൾ മൂലസാക്ഷ്യം ധാനെമന്ന് ഗൗരവബുദ്ധ്യാ

ഹിക്കെപ്പടണം; അല്ലാെത ഭഗവത് േ ാക്തെമന്ന് പറഞ്ഞതുെകാ മാ ം
അത് അ കാര പരിണമി േമാ? ആദിവിേവകികൾ മെപ്പ കണ്ടറി
പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ നിരാേക്ഷപകരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങെള അംഗീകരിക്കയും
ഗൗരവബുദ്ധ്യാ സ്വീകരിക്കയും െചേയ്യണ്ടത് ന െട സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത
കാര്യം തെന്ന. ഭഗവത്േ ാക്തമെല്ല ള്ളതു െകാ മാ ം ആേക്ഷപകരമാ 
യിത്തീരുന്നതുമല്ല. അതിലുള്ള ഗുണങ്ങെള ആദരിച്ചനുഷ്ഠി ന്നതുതെന്ന നമു
സുലഭമായും േയാജനകരമായും ഇരി െമന്നതിൽ സേന്ദഹമില്ല. ഇനി, േവദ 
ബാഹുല്യേത്ത റി േനാക്കാം. ”അനന്താൈവ േവദാഃ” എന്ന മാണത്താൽ
േവദങ്ങൾ സംഖ്യയിെല്ലന്ന് ൗതന്മാർ പറയു . ഇതിെനപറ്റി പഞ്ചേവ 
ദികൾ ള്ള അഭി ായെത്ത കാണിക്കാം. ശബ്ദാർത്ഥ കാരം ഈശ്വരെന്റ
ഇരിപ്പിേനയും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങേളയും െവളിെപ്പടു ന്നവെയല്ലാം േവദങ്ങൾ
തെന്ന. എന്നാലും അ കാരം കാശിപ്പി ന്നതിൽ പഞ്ചേത്തക്കാളും
വിേശഷെപ്പട്ടെതാ മില്ല. ആകയാലും പഞ്ചത്തിെന്റ വിസ്താരേത്തയും
അതിലടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങേളയും ഒരിക്കലും കണക്കി നിർണ്ണയിക്കാൻ
കഴിവില്ലയ്കയാലും, പഞ്ചമായ േവദത്തിന് പരിമിതിയില്ല എന്നത് ഈ
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വാക്യത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം എന്നല്ലാെത പുസ്തകരൂപമായ േവദത്തിന് അളവില്ല
എന്നതു ഘടി ന്നില്ല.
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േവദ ാമാണ്യം

ഇനി േവദ ാമാണ്യസ്വരുപെത്ത റി - പറയാം. ത്യക്ഷാനുമാന ശബ്ദ 
ങ്ങൾ എന്ന മൂ വക മാണങ്ങളിൽ െവച്ച് ”േവദം” എന്നതു ശബ്ദ മാണ 
ത്തിൽ േചർന്നിരി എന്നതിൽ സേന്ദഹമില്ലേല്ലാ. ഈ മൂ വിധ മാണ 
ങ്ങളുെട താരതമ്യെത്ത അറിഞ്ഞാൽ േവദത്തിെന്റ സ്വരൂപം തന്നത്താേന അറി 
യാറാകും. േദവദത്തൻ ഭക്ഷിച്ചതിെന ഞാൻ േനരി കണ്ടപക്ഷത്തിൽ അതിെന 

റിച്ച് എനി ണ്ടായ ജ്ഞാനം ത്യക്ഷ മാണജനിതമാകും. അവെന്റ വയ 
റു വീർത്തിരിക്കെകാണ്ട് ഭക്ഷിച്ചിരിക്കണം, എന്നാണുഹി ന്നെതങ്കിൽ അത്
അനുമാനജന്യജ്ഞാനമാകും. അവൻ ഭക്ഷിച്ചതായി പലരും പറ ഞാൻ േക 
െവങ്കിൽ അതു ശബ്ദജന്യജ്ഞാനമാകും. ഒരുത്തെന്റ വയറു വീർത്തിരി ന്ന 

തിനു കാരണം ഭക്ഷണം മാ മല്ല. വായു, അജീർണ്ണം ഈ കാരണാന്തരങ്ങളും,
അതിനു സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഭക്ഷിച്ചതായിരിക്കാെമ സിദ്ധാ 
ന്തിച്ചാൽ പലേപ്പാഴും െതറ്റിേപ്പായി എ വരും. ഭക്ഷിച്ചത്തയി മെറ്റാരുവൻ പറ 
യുേമ്പാൾ അങ്ങെന പറയുന്നവൻതെന്ന ശരിയായി ഹിക്കാതിരി എ ം
വരാം. ശരിയായി ധരിച്ചിരുന്നാലും നെമ്മ കളിപ്പി ന്നതിേലയ് ക്ക് അങ്ങെന
പറ എ ം വരാവുന്നതാണ്. അെല്ലങ്കിൽ അവൻ ശരിയായി പറഞ്ഞി ം
നാം െതറ്റിദ്ധരി എ വന്നാലും ആയി.ആകയാൽ ത്യക്ഷജ്ഞാനം ഉത്തമ 
മായെത ം, അനുമാനജ്ഞാനം മദ്ധ്യമമായെത ം, ശബ്ദജന്യജ്ഞാനം അധമ 
മായെത ം, ത്യക്ഷത്തിനു വിരുദ്ധമാകാത്തേപ്പാഴും ശബ്ദെത്ത പരിേശാദിക്ക 
ണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാഴും അനുമാനം ാഹ്യെമ ം, ത്യക്ഷാനുമാനങ്ങൾ
സിദ്ധിക്കാത്തേപ്പാഴും അവയാൽ ബാധിക്കെപ്പടാത്തേപ്പാഴും മാ ം ശബ്ദം ാ 
ഹ്യെമ ം സകല േദശങ്ങളിലും വഴങ്ങിവരുന്ന ന്യായ ശാ ങ്ങളിൽ വിധി ഏർ 
െപ്പട്ടിരി . ഇതര ശബ്ദ മാണങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് േവദത്തിനു ാബല്യം
ഇരിക്കാെമങ്കിലും ത്യക്ഷാനുമാനങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് അതു ദുർബലം തെന്നയാ 
ണ്. ഇക്കാരണത്താലേ അനുഭവ വിരുദ്ധമായ േവദഭാഗങ്ങെള അർത്ഥവാദെമ 

ഭാഷ്യകാരന്മാർ ഒരുക്കിവച്ചത്. ഇനി ഇപ്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ന്യായമായ
സമാധാനേത്താടുകൂടി നിരാേക്ഷപമായ മാണങ്ങെളക്കാണിക്കാം. ഗീേതാപ 
നിഷ കളിലും മാ ക്യാതാപനീയാദി തികളിലും ”ഓമിേത്യകാക്ഷരം  
ഹ്മ” ”ഓമിേത്യതദക്ഷരമിദം സർവ്വം” എ പറഞ്ഞിരി . വ്യാകരണശാ 

മുറ േനാ േമ്പാൾ ’ഓം’ എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ അർത്ഥം കാശരൂപമാ 
യം എല്ലാത്തിേനയും രക്ഷി ന്നതായും ഇരി . ഹ്മം ഇ കാരമുള്ളെത 
ന്ന് താത്പര്യമാകയാലും ’ഓം’ എന്ന അക്ഷരം ഹ്മത്തിെന്റ വാചകവും, ആ
മുറ ഹ്മം ണവത്തിെന്റ വാച്യവുമാകു . അേന്യാന്യം അത്യന്തേഭദമുണ്ടാ 
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യിരു എങ്കിൽ വാചകമായ ”ഓം” അക്ഷരത്തിനും വാച്യമായ ഹ്മത്തിനും
ഇങ്ങെന ഒരു അേഭദം മാ ക്യാദ പനിഷ കളിൽ പറയെപ്പടുകയില്ലായിരു 

. എന്നാൽ യുക്തി കാരം േനാ േമ്പാൾ കുറ േഭദം ഇല്ലാെതയിരി  
മില്ല. എങ്കിലും ഈ ണവത്തിെന്റ ശരിയായ അനുസന്ധാനാനുഷ്ഠാനങ്ങെള 
െക്കാണ്ട് ഏവർ ം അഭയ ഹ്മ ാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ മുഖ്യസംഗതിെയ മാ 

ം സാരമായി േനാക്കി ഇ കാരം പറഞ്ഞിരി . ഇതിേല ഉപനിഷ  
ക്കൾതെന്ന മാണം.
ഇനിയും,
”ഏക ഏവ പുരാ േവദഃ

ണവഃ സർവ്വവാങ് മയഃ
പൂർവ്വത്തിൽ സർവ്വവാങ് മയമായിരി ന്ന ണവം ഒ തെന്ന േവദം എ പറ 
യു . ഈ ണവം ഹ്മാേഭദമായി ള്ളെതന്ന് മു കാണിച്ചെല്ലാ; ആ ന്യായ 
ത്താൽ ഈ ണവരൂപേവദത്തിനു ആദ്യന്തം ഇല്ല.
” ാഹ്മണഃ ണവം കുര്യാ-
ദാദാവെന്ത ച സർവ്വദാ;

വത്യേനാംകൃതം പൂർവ്വം
പുരസ്താച്ച വിശീര്യേത. - (മനു. 2.74)

ാഹ്മണൻ േവേദാച്ചാരണം െചയ് വാനാംരംഭി േമ്പാഴും പാഠം അവസാനിപ്പി 
ംേമ്പാഴും ണവെത്ത ഉച്ചരിക്കണം. ആദ്യം അങ്ങെന െചയ്യാതിരുന്നാൽ ഉച്ച 

രിച്ച േവദം അൽപാൽപമായി മറ േപാകും. അവസാനത്തിൽ െചയ്യാഞ്ഞാൽ
ഓർമ്മയിൽ’ നിൽക്കയില്ല - എ പറഞ്ഞിരി .
”ക്ഷരന്തി സർവ്വ ൈവദിേക്യാ
ജുേഹാതി യജതി ിയാഃ,
അക്ഷരം ദുഷ് കരം േജ്ഞയം

ഹ്മ ൈചവ ജാപതിഃ” (മനു - 2.84)
േവദത്തിൽ വിധിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന യജ്ഞാഹവനാദി ിയാകലാപങ്ങെളല്ലാം
നശ്വരങ്ങളായ ഫലങ്ങെള െകാടു ന്നവയാകയാൽ അവ നശ്വരങ്ങെള ം  
ണവം പരമാത്മസ്വരുപെത്ത മനസ്സിലാക്കി േമാക്ഷെത്ത െകാടു ന്നതാകെകാ 
ണ്ട് അത് അനശ്വരെമ ം ഹ്മാവിനാൽ പറയെപ്പട്ടിരി .
ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത േ ാകത്തിൽ േവദം ഓതുന്നതിനു മു ം പി ം ഉച്ചരിക്ക 
ണെമ ള്ളതും, അടുത്ത േ ാകത്തിൽ പരമത്മസ്വരൂപെത്ത മനസ്സിലാകി േമാ 
ക്ഷെത്ത െകാടു ന്നെത ള്ളതും ആയ ണവ (േവദ)ത്തിെന്റ ഈർദ്ധ്വരീതി 
യിലുള്ള ചിന്തയുെട ഫല ാധാേന്യന േനാ േമ്പാഴും േമൽ കാരം ഹ്മേഭദ 
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മായുള്ളെതന്ന ന്യായം കി .
”വ്യക്താവ്യക്തനിരുപിതം ച പരമം
ഷട് ിംശ തത്ത്വാത്മകം.
തസ്മാദുത്തരതത്ത്വമക്ഷരമിതി
േധ്യയം സദാ േയാഗിഭിഃ;
ഓങ്കാരാദിസമസ്തമ ജനകം
സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മം പരം
വേന്ദ പഞ്ചമമീശ്വരസ്യ വദനം
ഖവ്യാപി േതേജാമയം.”-
’സച്ച തൃച്ചാഭവത് ’ എ തി പറയും കാരം വ്യക്താവ്യക്ത - കാര്യ കാരണ -
രൂപമായും സർേവ്വാത്തമമായും, ഷട് ിംശൽതത്ത്വരൂപമായി പറയുെന്നങ്കിലും
തത്ത്വാതീതമായും, കാല യാബാധ്യമായും, ിപുടിയറ്റെതങ്കിലും േയാഗിേധ്യ 
യെമ വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്നതായും, ണവം മുതലായ മ ങ്ങളുെട എല്ലാം മൂ 
ലസ്ഥാനമായും, വിചാരധാരെയ അതിവർത്തി മാറ് അതിസൂക്ഷ് മമായും സർ 
വ്വവ ക്കൾ ം ഇടം െകാടുത്ത് ബാഹ്യാഭ്യന്തരേഭദം കൂടാെത അതിൽ ആകാ 
ശംേപാെല വ്യാപിച്ചതായും, ജഡവ ക്കൾക്ക് സത്താ ർത്തി - വിളക്കം
- ഉണ്ടാ ന്നതായും ഇരി ന്ന ഈശ്വരെന്റ പഞ്ചമമുഖരൂപ ഹ്മെത്ത ധ്യാ 
നി , ഇത്യാദി ന്യായങ്ങളാൽ ഹ്മേഭദമായുള്ളെത സിദ്ധിച്ച ണവാ 
ത്മകമയ േവദത്തിന് ആദ്യന്തമിെല്ല ം അത് മനുഷ്യകർത്യക-പൗരുേഷയ-മ 
െല്ല ം, ഈശ്വരങ്കൽനി ആവിർഭവിച്ചെത ം, സർവ്വ മാണാതീതവും സർ 
േവ്വാത്കൃഷ്ടവും ആെണ ം തീർവ്വെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.
’അപരാ ഋേഗ്വേദാ യജുർേവ്വദഃ സാമേവേദാ അഥർവ്വേവദഃ; ശിക്ഷാ കേ ാ വ്യാ 
കരണം നിരുക്തം ഛേന്ദാ േജ്യാതിഷം. അഥ പരാ യയാ തദക്ഷരമധിഗമ്യേത
(മുണ്ഡേകാപനിഷ്ത് ).
ഋേഗ്വദവും, യജുർേവദവും, സാമേവദവും, അഥർവ്വേവദവും ധാനങ്ങളല്ല; ശിക്ഷ,
കൽപം, വ്യാകരണം, ഛന്ദസ്സ്, േജ്യാതിഃശാ ം, നിരുക്തം എന്ന േവദാംഗങ്ങളും

ധാനങ്ങളല്ല; യാെതാന്നിനാൽ ആ ശാശ്വരവ ാപിക്കെപ്പടുേന്നാ അതാണ്
ധാനമായി ള്ളത്.

’ന േവദം േവദ ഇത്യാഹുർ
േവേദ േവേദാ ന വിദ്യേത
പരാത്മാ േവദ്യേത േയന
സ േവേദാ േവദ ഉച്യേത’.
(പരമാത്മ തിപാദകമല്ലാത്ത) േവദെത്ത േവദെമ പറ കൂടാ. (ആ) േവദ 
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ത്തിൽ (പരമാത്മാനുഭവജ്ഞാനം) േവദം ഇല്ല. യാെതാ െകാ പരമാത്മവി 
െന അറിയാൻ കഴിയുേമാ അതിെന േവദെമ പറയു . - ഇത്യാദി മാണങ്ങ 
ളാൽ, വിചാരജ്ഞാനഫലമായിരി ന്ന ഹ്മസാക്ഷാത്ക്കരാവസ്ഥയ് ക്ക് (േവ 
ദത്തിന് ) ആദിമധ്യാന്തം, കർത്താവ്, ജനനകാലം മുതലായ യാെതാ ം ഇല്ല.
ഇനി ഋഷിേ ാക്തെമ ം മനുഷ്യേ ാക്തെമ ം ഉള്ളതിെന്റ കാരണം:- േവദ 
ഭാഗങ്ങളിൽ ഋഷി - മനുഷ്യ - േ ാക്തെമന്നതിന് അേനകം നിദർശനങ്ങൾ
ഉണ്ട്. ഇവയിെല ഓേരാേരാ മ ത്തിനും ഛന്ദസ്സ് (37) ഉെണ്ട ള്ളത് മിക്ക 
വാറും സിദ്ധമാണെല്ലാ. ഈ സൂക്തത്തിൽ കർത്താവ് (ഋഷി) ഇന്നാർ; ഛന്ദ 
സ്സ് ഇന്നത്; അധിഷ്ഠാനേദവത ഇന്നാർ എ സ്താവി കാണു . ഉദാഹര 
ണം: ഋേഗ്വദം, ഥമസൂക്തം (38). ഇതിനു വിശ്വാമി പു നായ മധു ഋഷി; ഗാ 
യ ീ ഛന്ദസ്സ്; അഗ്നി േദവത, ഇതിനാൽ അതതു സൂക്തത്തിനു േമൽപറഞ്ഞിരി 

ന്ന ഋഷികളേ അതതു മ ങ്ങളുെട, കർത്താക്കെള ള്ളതു സ് പഷ്ടമാകു .
ഇതിനാൽ േവദങ്ങൾ കർത്താവുെണ്ടന്ന് ആർത്ഥികമായി കാണുന്നതല്ലാെത,
സ് പേഷ്ടാക്തിയായിട്ടില്ലേല്ലാ എന്നാെണങ്കിൽ, മ ശ്നത്തിൽനിന്ന് ഒരു വാ 
ക്യെത്ത ’നമ ഋഷിേഭ്യാ മ കൃദ്ഭ്യഃ - മ ങ്ങെള രചിച്ച ഋഷികൾക്കായി നമ 

ാരം - എ പറഞ്ഞിരി .
”ഏക ഏവ പുരാ േവദഃ

ണവഃ സർവ്വവാങ്മയഃ”
പുരരവസ ഏവാസീത്

യീ േ താമുേഖ നൃപ.” (ഭാഗവതം : 9-അ.14)
സർവവാങ്മയമായ ഓംകാരരൂപ ണവം മാ ം പൂർവ്വത്തിൽ േവദമായിരു ;
അനന്തരം പുരുരവസ്സ് എന്ന രാജാവ് മൂ വിധമായ േവദങ്ങെള െച - എ
പറഞ്ഞിരി . ഇതിനാൽ േവദങ്ങളിൽ ചില ഭാഗം പുരുരവസ്സ് രചിച്ചതായി
െതളിയു .
”യജുർേവദതേരാഃ ശാഖാഃ
സപ്തവിംശന്മഹാമുനിഃ
ൈവശംപായനനാമസൗ
വ്യാസശിഷ്യശ്ചകാര ഹ”
(വി പു: അം. 3. അഃ 5).
വ്യാസരുെട ശിഷ്യനായ ൈവശംപായനമഹാമുനി യജുർേവദത്തിൽ ഇരുപേത്ത 
ഴു ശാഖകെള ഉണ്ടാക്കിെയ പറഞ്ഞിരി .
ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്, 7-മദ്ധ്യായ ാരംഭത്തിൽ -, ”അധീഹി ഭഗവ ഇതിേഹാ 
പസസാദ സനത്കുമാരം നാരദഃ; തം േഹാവാച യേദ്വത്ഥ േതന േമാപസീദ തത 
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സ് ത ഊർദ്ധ്വം വക്ഷ്യാ മീതി സ േഹാവാച; ഋേഗ്വദം ഭഗേവാഅേധ്യമി യജുർ 
േവ്വദം സാമേവദമാഥർവ്വണം ചതുർത്ഥം....”

ീ നാരദൻ സനൽകുമാരെന ശരണം ാപിച്ച് തെന്ന അദ്ധ്യയനം െചയ്യിേക്ക 
ണെമന്നേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ സനൽകുമാരൻ; നീ ഇതുവെര അദ്ധ്യയനം െചയ്തിരി 

ന്നതിെനപ്പറ്റി പറയു െവങ്കിൽ അതിനുേമൽ േവണ്ടതു പഠിപ്പിക്കാം” എ
സമാധാനം പറ . ഉടെന നാരദൻ: ”ഋേഗ്വദം, യജുർേവദം, സാമേവദം,
അഥർവ്വേവദം ഈ നാലും അദ്ധ്യയനം െചയ്തി ണ്ട് ” എന്നറിയി . അതിെന്റ േശ 
ഷം സനൽകുമാരൻ േമൽ കണ്ട ഏഴാമദ്ധ്യായത്തിലുള്ള മേറ്റ ഭാഗങ്ങെള ഉപേദ 
ശി എ പറഞ്ഞിരി . ഇതിനാൽ അക്കാല ള്ള നാലു േവദങ്ങളും നാര 
ദർക്ക് അറിയാമായിരി എ ം അതിൽ െപടാതിരു ഈ ഭാഗെത്ത സനൽ 
കുമാരൻ നിർമ്മി എ ം വരു . ഇ കാരം പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് േവദങ്ങ 
ളുെട പല ഭാഗങ്ങൾ പലരാൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പ എ കാണു .
ബൃഹ തിയാകെട്ട, േവദങ്ങൾ കർത്താവുള്ളതായി സമ്മതിച്ച് അവരുെട സ്വ 
രൂപേത്തയും വൃത്തികേളയും കുറിച്ച് -,
’ േയാ േവദസ്യ കർത്താേരാ ഭണ്ഡധുർത്തനിശാചരാഃ’-
േവദങ്ങെള രചിച്ചവർ ഭണ്ഡൻ (-മിത്ഥ്യാ ിയ വാൿപടു-) ധൂർത്തൻ, നിശാചരൻ
ഇവരാകു എ പറ ശകാരിച്ചിരി . േവദം ശബ് ദ മാണമാകയാൽ

ത്യക്ഷാനുമാന മാണങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് േവദാന്തഭാഗങ്ങെള അ വും സം 
ബന്ധി ന്നതല്ല. എെന്തന്നാൽ അൈദ്വതമതശാ െത്ത ഒഴിച്ച് മ ള്ള തർക്കം
മുതലായ മതശാ ങ്ങളിൽ എല്ലാം പഞ്ചം അസത്ത് - ഇല്ലാത്തത് - അല്ല, വാ 
സ്തവത്തിൽ ഉള്ളതാകു എ ം, അൈദ്വതമതശാ ത്തിൽ മാ ം പഞ്ചം
ര വിൽ സർപ്പം എന്നേപാെല കാല യത്തിലും അസത്തായുള്ളതും, മരുമ 
രീചിക വാഹം (കാനൽജലം)േപാെല െവറുെത േതാ ന്നതും തെന്ന എ ം
ആണേല്ലാ അംഗീകരിച്ചിരി ന്നത്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് പഞ്ചം സത്താെണന്നം 
ഗീകരിച്ചി ള്ള മതശാസ് ങ്ങൾ മാ േമ പഞ്ചേത്ത സെത്ത വ്യവസ്ഥാപി 
ക്കാൻ വന്ന തർക്ക ന്യായമത മാണങ്ങളിലുൾെപ്പടുകയു . അല്ലാെത കണ്ട്

പഞ്ചം സത്താെണ ള്ള വ്യവസ്ഥാപനെത്ത അനുഭവ കാരം ബലയുക്തി 
ന്യായങ്ങെളെക്കാണ്ട് ഖണ്ഡിച്ച് കാണാതീതമായും അൈദ്വത തിപാദകമാ 
യും ഇരി ന്ന േഖദം ത്യക്ഷാനുമാന മാണങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് ഒരിക്കലും
അധമമാകയില്ല.
എന്നാൽ പഞ്ചമുെണ്ട ള്ള പക്ഷക്കാരായ കർമ്മികൾ മുതലായ ൗതാ 
ദികൾ അവരുെട േവദം ഭഗവത്േ ാക്തെമ പറയുന്നേല്ലാ എന്നാെണങ്കിൽ
അതിനു കാരണം ന്യായമല്ല; െവറും അഭിമാനം മാ മാണ്.
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ഇനി േവദങ്ങെള നിർമ്മിച്ചവർ ഭണ്ഡധൂർത്ത നിശാചരന്മാരാെണ ബൃഹ തി
ശകാരിച്ചി ന്നേല്ലാ എന്നാെണങ്കിൽ -
”യുഗം തി ധിയാം പുംസാം
ന നാധികതയാ മുേന,

ിയാങ്ഗപാഠൈവചി ്യ-
യുക്താൻ േവദാൻ സ്മരാമ്യഹം.” - വാസിഷ്ഠം.
കാലങ്ങൾ മാറുംേതാറും മനുഷ്യരുെട ബുദ്ധി ണ്ടാകുന്ന േഭദഗതികെള അനുസ 
രിച്ച് േവദ ിയാംഗപാഠങ്ങളും പലമാതിരി, േഭദെപ്പ െകാണ്ടിരു . അേപ്പാഴ 
േപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ട പണ്ഡിത ഭുക്കൾ നിമിത്തം വ േചർന്നി ള്ള അസ 
ത്യമയങ്ങളും കേഠാരഹിംസാ ചുരങ്ങളും നിന്ദ്യങ്ങളും ആയുള്ള സകല സംഗതി 
കേളയും തക്കതായ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ പറ തള്ളിക്കളയാെത വിധിക 
ളുെട േശഖരത്തിൽ േചർത്ത് അനുഷ്ഠി മാറു വച്ചിരി ന്നതിെന കണ്ട് അങ്ങ 
െന ശകാരി േപായതാണ്; അതു കുറ്റമല്ല.
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അധികാരനിരൂപണം

ഇനി, ഏതാനം കാലമായി േവദാദ്ധ്യായന വിഷയത്തിൽ നട വരുന്ന പല
ഭാഗക്കാരുേടയും അധികാര താരതമ്യവാദെത റിച്ച് നിരുപിക്കാം. േവദെത്ത
പഠിക്കയും വചിക്കയും െച ന്നതിേലയ്ക്ക് ാഹ്മണനു മാ േമ അധികാരമു
എ ം, ക്ഷ ിയ ൈവശ്യന്മാർ അഭ്യസി ന്നതിനു മാ മല്ലാെത വചനം
െച ന്നതിന് അധികാരമിെല്ല ം ശു നു അഭ്യസി വാേനാ വചനം െചയ്യാ 
േനാ ഒന്നിനുംതെന്ന അധികാരമിെല്ല ം വിധികൾ ഏർെപ്പട്ടിരി ന്നതായി മി 
ക്കേപരും വിശ്വസിച്ചിരി . ആകയാൽ ഇതിെലയ്ക് എെന്തങ്കിലും മാണ 
മുേണ്ടാ എന്ന് പരിേശാധിച്ചാൽ, നാം അറിഞ്ഞിടേത്താളം േവദത്തിൽ ക്ഷ ി 
യൻ അദ്ധ്യാപനവും ശൂ ൻ അദ്ധ്യയനവും പാടിെല്ല നിേഷധം ഏർെപ്പടുക 
േയാ ആയതു സാധുവാകേയാ െചയ്തി െണ്ട കാണുകയില്ല. അ കാരം നിേഷ 
ധം ഇരി ന്നതായി ആെരങ്കിലും എടു കാണി ന്നപക്ഷം അേപ്പാൾ അതി 
െനപറ്റി ആേലാചി െകാള്ളാം. ക്ഷ ിയൻ അദ്ധ്യാപനവും ശൂ ൻ അദ്ധ്യയന 
വും ആകാം എ ള്ളതിേലയ്ക് അനവധി ആചാരങ്ങെള േവദങ്ങളിൽനി തെന്ന
എടു ദാഹരിക്കാനുണ്ട്. അവയിൽ ഒ ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങെള ഇേപ്പാൾ ഇവിെട
എടു കാണിക്കാം.
ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ആദ്യെത്ത ാഹ്മണത്തിൽ
’ഗാർഗ്ഗ്യൻ’ എന്ന ഒരു ഹ്മണൻ അജാതശ െവന്ന ഒരു രാജാവിെന ആചാ 
ര്യനായി വരിച്ച് ഹ്മവിദ്യെയ അഭ്യസിച്ചതായി പറഞ്ഞിരി .-
”സ േഹാവാച ഗാർഗ്ഗ്യ ഉപ ത്വാ യാനീതി” (ബൃഹ. 2.1.14.) ”സ േഹാവാചാ 
ജാതശ ഃ തിേലാമം ൈചതദ് യദ് ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിയമുേപയാദ് ഹ്മ േമ
വക്ഷ്യതീതി േവ്യവ ത്വാ ജ്ഞപയിഷ്യാമീതി തം പാണാവാദേയാത്തസ്ഥൗ ....
(ബൃഹ. 2.1.15).

ഹ്മവിഷയമായി താനറിഞ്ഞി ള്ളതിൽ ടുതൽ അറിേയണ്ടതുെണ്ടന്ന രാജാ 
വിെന്റ നിർേദ്ദശംവഴിയായും ആയത് അനുപസന്നനു - താൻ ഉപനയിക്കാത്ത 
വൻ - ഉപേദശി കൂടാ എന്ന ആചാരം സ്വയമായും ഹിച്ചിരി ന്ന ഗാർഗ്ഗ്യൻ
എന്ന ആ ഋഷി ഇങ്ങെന പറ ::-
”ഒരു ശിഷ്യൻ - ഉപനയനം ാപിച്ച് എങ്ങെന ഗുരുവിെന അനുഗമി േന്നാ -
നമ ാരാദിയാൽ േസവി േന്നാ - അതുേപാെല ഞാൻ അേങ്ങ അനുഗമി  
ണ്ട്.’ അേപ്പാൾ അജാതശ ഇ കാരം മറുപടി പറ ::- ”ആചാര്യസ്ഥാനമു 
ള്ള ാഹ്മണൻ ഹ്മവിദ്യ ഉപേദശിക്കണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച് ക്ഷ ിയെന ശര 
ണം ാപിക്ക - ഉപനയനപൂർവ്വം ക്ഷ ിയങ്കൽ നി വിദ്യ ഹി ക എന്നത്
സ ദായവിരുദ്ധമാണ്, ആകെട്ട, ഞാൻ അേങ്ങ ഹ്മവിധ്യാേബാധം ഉണ്ടാ 
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ക്കിതരു ണ്ട്.’
ഇതിൽ സം ദായ വിേരാധമുെണ്ട ം മ ം രാജാവു പറ െകാണ്ടത് അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ അനൗദ്ധത്യം - സ്വഭാവഗുണം എന്നല്ലെത മെറ്റാ മെല്ലന്ന് േമൽ വരു 
ന്ന സംഗതികളാൽ ത്യക്ഷെപ്പടുന്നതാണ്.
ഉപമന പു നായ ’ ാചീനശാലൻ’, പൗലുഷിെയന്ന ’സത്യ ജ്ഞൻ’, ഭാല്ലേവ 
യനായ ’ഇ ദ മ്നൻ’ ശർക്കരാക്ഷാപത്യമായ ’ജനൻ’, ആശ്വതരാശ്വപു നായ
’ബുഡിലൻ’ എന്നീ ഋഷിമാർ ഹ്മെത്തപ്പറ്റി പര്യാേലാചന നടത്തിയതിൽ
അന്തം കാണെത കുഴങ്ങി. ഭഗവാൻ ഉദ്ദാലകെന ഗുരുവായി വരിക്കെയ നി 
ശ്ചയിച്ച് അവിെട െച . അേപ്പാൾ, ”പൂജ്യപാദരായ മഹർഷിമാേര! ൈകേകയ 
നായ അശ്വപതിെയന്ന രാജാവ്, ഈ വിഷയം നമു പേദശിക്കാൻ ശക്തനാണ്
എ പറഞ്ഞ് ആ മഹർഷി അവേരാെടാരുമിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത സമാ യിച്ച് വര 
ദാനാവസരത്തിൽ ഇങ്ങെന അറിയി ഃ-
”േത േഹാചുേര്യന ൈഹവാർേത്ഥന പുരുഷശ്ചേരത്തം ൈഹവ വേദദാത്മാന 
േമേവമം ൈവശ്വാനരം സം ത്യേധ്യഷി തേമവ േനാ ഹീതി’ (ഛാേന്ദാഗ്യം
അഞ്ചാമധ്യായം ഏകാദശ ഖണ്ഡം ആറാമതു വാക്യം) ’താൻ േഹാവാച ാതർ 
വഃ തിവക്താസ് മീതീ േത ഹ സമിൽ പാണയ പൂർവാഹ്േണ തിച മിേര
(’ടി.7). അർത്ഥം::- ഏതു വ വിെന അേപക്ഷിച്ച് പുറെപ്പടുേന്നാ അതാണേല്ലാ
ലഭിേക്കണ്ടത്. അങ്ങറിയുന്ന ൈവശ്വാനര ഹ്മവിദ്യയാണ് ഞങ്ങൾ കിേട്ട 
ണെമ ള്ളത്. അതുപേദശിക്കണം. ഇങ്ങെന അർത്ഥിച്ചതുേകട്ട് ’ഉപേദശി 
ക്കാം - അധ്യയനം െചയ്യിക്കാം - നാെള കാലെത്ത ആകേട്ട’ എ സം ദാ 
യസൂചകമായി രാജാവു പറയുകയും അവർ അതനുസരിച്ച് ഉപനയനത്തിെനന്ന 
േപാെല സമിത്പാണികളായി െച്ചന്ന് ഉപേദശം ഹിക്കയും െച .
”മൂർദ്ധാ േത വ്യപതിഷ്യദ് യന്മാം നാഗമിഷ്യഃ’ തെന്റയടുക്കൽ വരാെതയിരുെന്ന 
ങ്കിൽ െതറ്റി ഉപാസിക്കെകാണ്ട് - ”നിെന്റ തല േപാകുമായിരു ; നീ മരി  
മായിരു , നിെന്റ േദഹം െപാടിയുമായിരു ; നീ അന്ധനാകുമായിരു ; നി 
െന്റ ബസ്തിസ്ഥാനം പിളരുമായിരു ; നിെന്റ കാെലാടിയുമായിരു ” ഇങ്ങെന
ഓേരാരുത്തേരാടുമുള്ള ഉപേദശവാക്യത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ കാരണസഹി 
തം രാജവു പറഞ്ഞിരി ന്നതു േനാക്കിയാൽ േവദാചാര്യന്മാരായ ആ മഹർഷി 
കളുെടതിെന അേപക്ഷിച്ച് ആ രാജവിെന്റ ഹ്മസാ ാജ്യധുരന്ധരത എ േയാ
േമലാെണ കാണമേല്ലാ. ഇതിനാൽ ക്ഷ ിയൻ അധ്യപനം െച ന്നതിന്
അധികാരിെയ മാ മല്ല ാഹ്മണെന്റ േഹ്മാപേദഷ്ടാവ് ആകാെമ കൂടി

ഷ്ടമാവു .
ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് അഞ്ചമധ്യായത്തിൽ ആരുണിപു നായ ’േശ്വതേകതു’
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എന്ന ാഹ്മണൻ -ഋഷി ജീവലെന്റ പു നായ ’ വാഹണൻ’ എന്ന രാജാവി 
േനാടു േവദാന്തവാദത്തിൽ േതാ തെന്റ പിതാവിേനാടു െച പരാതി പറഞ്ഞ 
േപ്പാൾ അേദ്ദഹം - ഗൗതമൻ - പു സേമതം പുറെപ്പ രാജാവിെന ആ യി

ഹ്മവിദ്യ യാചിച്ചേപ്പാൾ ’എല്ലായ്േപ്പാഴും ഉപേദശിക്കാനുള്ള അധികാരം ക്ഷ 
ിയേന്റതാകയാൽ നിന പേദശിക്കാം വാ!’ എന്ന് രാജാവ് ആ ാഹ്മണ 

േനാട് പറ െകാണ്ട് ഹ്മജ്ഞാേനാപേദശം െചയ്തതായിക്കാണു .
”ത്വം ഹ ചിരം വേസത്യജ്ഞാപയാംചകാര, തം േഹാവാച യഥാ മാ ത്വം ഗൗ 
തമാവേദാ യേഥയം ന ാക്ത്വത്തഃ പുരാവിദ്യാ ാഹ്മണാൻ ഗച്ഛതി തസ്മാദു
സർേവ്വഷു േലാേകഷു ക്ഷ ൈസവ ശാസനം അഭ ദിതി, തൈസ്മ േഹാവാച”
(5.3.7.)
അർത്ഥം. - ഹ്മവിദ്യ ഏറ്റവും രഹസ്യമായി ള്ള ഒന്നാകയാൽ ദീർഘകാ 
ലം ദീക്ഷിച്ചിരിക്കണെമ രാജാവ് ഗൗതമനു ആജ്ഞെകാടു . പിന്നീട്
ആ വാഹണരാജാവ് അേദ്ദഹേത്താട് - ഗൗതമവംശ്യനായ ആരുണിേയാട് -
ഇങ്ങെന പറ ::- ”അല്ലേയാ ഗൗതമ! അങ്ങ് സർവവിദ്യാകുശലനായിരി  

എങ്കിലും അജ്ഞെന്റ നിലയിൽ ഇതുപേദശിക്കണെമന്ന് എേന്നാടേപക്ഷിച്ച 
േല്ലാ. എന്നാൽ എെന്റ ആരംഭം അ ശരിയല്ല. എന്താെണ െവച്ചാൽ ഈ
വിദ്യ ഇതിനുമുമ്പ് - അേങ്ങേപ്പാലുള്ള - ഒരു ാഹ്മണങ്കൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടില്ല -

ാഹ്മണർക്ക് ഈ വിദ്യയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാരണത്താൽതെന്ന ഏതുകാല 
ം ഇതുപേദശിക്കാനുള്ള അധികാരം ക്ഷ ിയനു മാ േമ ഉണ്ടായിരു .”

ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അേദ്ദഹം ഗൗതമൻ മുതൽേപർക്ക് ഉപേദശി .
ജനകമഹാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െച ീശുക ഹ്മർഷി ഉപേദശം സ്വീക 
രിച്ചതു സിദ്ധമാണേല്ലാ:-
”ജനേകാ നാമ ഭൂപാേലാ
വിദ്യേത മിഥിലാപുേരഃ
യഥാവേദ്വത്ത്യസൗ േവദ്യം
തസ്മാൽ സർവമവാപ് സ്യസി
പിേ ത ക്തഃ ശുകഃ ായാത്
സുേമേരാർ വസുധാതലം
വിെഡഹനഗരീം ാപ
ജനേകനാഭിപാലിതാം
ജിജ്ഞാസാർത്ഥം ശുകസ്യാസാ-
വാസ്താേമേവത്യവജ്ഞയാ
ഉക്ത്വാ ബഭൂവ ജനക-
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ഷ്ണീം സുപ്ത ദിനാന്യഥ”
അനന്തരം ശുകൻ:
”സംസാരഡംബരമിദം
കഥമഭ ത്ഥിതം ഗുേരാ!
കഥം ശമമായാതി
യഥാവത് കഥയാശു േമ.”
”തത്കിേമതന്മഹാഭാഗഃ
സത്യം ഹി മമാ ചലം;
ത്വേത്താ വി മമാേപ്നാമി”
അേപ്പാൾ രാജാവ്:
”ദൃശ്യം നാസ്തീതി േബാേധന
മനേസാ ദൃശ്യമാർജ്ജനം
സംപന്നം േചത്തദുത്പന്നാ
പരാ നിർവാണനിർവൃതിഃ

ാപ്തം ാപ്തവ്യമഖിലം
ഭവതാ പൂർണ്ണേചതസാ;
സ്വരൂേപ തപസി ഹ്മൻ
മുക്തസ്ത്വം ാന്തിമു ജ
വിശ ാമ ശുക ഷ്ണീം
സ്വേസ്ഥ പരമവ നി;
വീതെശാകഭയായാേസാ
നിരീഹഞ്ഛിന്നസംശയഃ”
അർത്ഥം:- മിഥിലാരാജ്യ ജനകൻ എ സിദ്ധനായ ഒരു രാജാവുണ്ട്;
അേദ്ദഹം ഹ്മതത്ത്വം േവ ംവണ്ണം അറിയുന്ന ആളാണ്; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽനി നിനക്ക് േവണ്ടെതല്ലാം ഹിക്കാം. ഇങ്ങെന തെന്റ പിതാവു
പറഞ്ഞതുേക ീശുകൻ േഹമാ ിയിൽനി ഭൂമിയിെല നടന്ന് വിേദഹന 
ഗരത്തിൽ െച േചർ . ശുകൻ േഹ്മാപേദശത്തിനു പാ മാേണാ എന്നറി 
യുന്നതിനായി - പരീക്ഷാർത്ഥം - അവിെട നിൽക്കേട്ട - എ മാ ം പറഞ്ഞി
ജനകൻ മൗനമായിരു . പിന്നീടു - ദർശനം ലഭിച്ചേപ്പാൾ ശുകൻ രാജാവിേനാ 
ട് ഇങ്ങെന േചാദി : - അല്ലേയാ ഹ്മവിേദ്ദശിക ! ഈ സംസാര വാഹം
എങ്ങെന ഉണ്ടായി? ഇെതങ്ങെന മായും? ഇതിെന്റ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എനി 

പേദശി തേരണേമ, മഹാത്മാേവ എനി വ തത്ത്വത്തിൽ ദൃഢത ഉണ്ടാ 
േക്കണേമ, അങ്ങയുെട ഉപേദശം െകാണ്ട് എനിക്ക് ചിത്തവി ാന്തി - സ്വരുപാ 
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വസ്ഥാനം - ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.
ഉപേദശം:- ഇക്കാണുന്ന പഞ്ചം അസത്ത് - മിത്ഥ - ആകു എ ള്ള ദൃഢാ 
നുഭവപ്പടി മനസ്സിൽ നിന്ന് അതിെന നിർമ്മർജ്ജനം െചയ് വാൻ - നിേശ്ശഷം
അകറ്റാൻ സാധി എങ്കിൽ അേപ്പാൾ ഹ്മാനന്ദാനുഭവമായിക്കഴി . സൂക്ഷ്മ 
തത്ത്വാേലാകകുശലനായ അേങ്ങയ്ക്ക് വേരണ്ടെതല്ലാം വ . അങ്ങ് സ്വരൂപസാ 
ക്ഷാത്കാരസമ്പന്നനായി വിള ; മുക്തി പദം ാപിേച്ചാ എന്ന ശങ്ക േവണ്ട;
അങ്ങ് നിർവാണപദാരൂഢനായി തീർന്നി ണ്ട്. ഇതുേക സകലവിധ സംശയ 
ങ്ങളും ബന്ധ ദുഃഖ മങ്ങളും എല്ലാം നിേശ്ശഷം ീശുക ഹ്മർഷി ചിത്തവി ാ 
ന്തിയട പര ഹ്മവ സത്താമാ ത്തിൽ ആമഗ്നനായി (മേഹാപനിഷത്.
അ-2).
ഒരിക്കൽ, വാദത്തിൽ േതാൽ ന്നവെര കടലിൽ െകട്ടിതാ കെയന്ന പന്തയ 
ത്തിേന്മൽ േവദാന്തവാദം നടത്തി ”വാരുണി”, മഹർഷിമാെര േതാല്പ്പിച്ച മുർ നി 
ശ്ചയ കാരം അവെര െകട്ടി താഴ്ത്തിയതിൽ ’അഷ്ടവ ാ” െന്റ പിതാവായ ”കേഹാ 
ളൻ” കൂടി ഉൾെപ്പട്ടതു കണ്ട് അഷ്ടവ ൻ പുനർവാദം നടത്തി വാരുണിെയ ജയി 
ച്ച് അേദ്ദഹെത്ത ആ നയത്തിൽ ശിക്ഷികാൻ ഒരുങ്ങിയേപ്പാൾ മഹർഷിമാെര
വീ െകാടുക്കയും, തന്നിമിത്തം ഗർവിഷ്ഠനായി നടന്ന അഷ്ടവ െന്റ അഹംകാ 
രം ശമിപ്പി ന്നതിനായി ഒരു സിദ്ധേയാഗിനി ത്യക്ഷീഭവിച്ച് േചാദ്യങ്ങൾ
െചയ്ത് അേദ്ദഹെത്ത കഷണിപ്പിക്കയും ഗർവ ശമിച്ചേപ്പാൾ അവെയ വിവരി
െകാടുക്കണെമന്ന് യാചിച്ചതിൽ അ ഷ്ടമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച േശഷം ജനകേനാ 
ടു േചാദി െകാള്ളാൻ ഉപേദശിച്ചതനുസരിച്ച് ജനക മഹാരാജങ്കൽ നിന്ന് അേദ്ദ 
ഹം ഉപേദശം ഹിക്കയും െചയ്ത കഥ ിപുരരഹസ്യം ജ്ഞാനഖണ്ഡത്തിൽ പറ 
യുന്നത് മെറ്റാരുദാഹരണമാണ്.
ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങെളെക്കാണ്ട് ക്ഷ ിയൻ അധ്യാപനം െച ന്നതിന് അർഹനെല്ല 

ള്ള അഭി ായം െതറ്റാെണ െതളിയു . ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് നാലാമ 
തദ്ധായ ാരംഭത്തിലുള്ള ജാനാ ത പാഖ്യാനംെകാണ്ട് ശൂ നും േവദാഭ്യാസം
െചയ്തതായി െതളിയു . ’ജാന തിെയന്ന, ൻ, ’ൈരക്വൻ’ എന്ന ഒരു  
ഹ്മണെന്റ അടുക്കൽ െച വളെര വ്യം െകാടു ഹ്മവിദ്യയ് ക്ക് യാചിച്ച 
േപ്പാൾ ആ ൈരക്വൻ ശു നായ നിനക്ക് അതുപേദശിക്കത്തക്കതല്ല; നിെന്റ  
വ്യം നീ തെന്ന എടുേത്താ, എ ത്തരം പറഞ്ഞതുേകട്ട് അയാൾ വളെര വ്യസനി 
ച്ച്, പിെന്നയും വളെര വ്യേത്താെട ഒരു യുവതിയായ ീേയയും െകാടുത്തതിൽ
ആ ൈരക്വൻ അയാൾ പേദശം െച എ ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിരി .
ഇതിനു മാണം.
1. ”തദുഹ ജാന തിഃ പൗ ായണഃ ഷട്ശതാനി ഗവാം നിഷ്കമശ്വതരീരഥം.
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തദാദായ തിച േമ തം ഹാഭ വാദ”- ഇതുേക കൂടുേമ്പാൾ തെന്ന പൗ ായ 
ണനായ ജാന തിയാകെട്ട, അറുനുറുപശുക്കൾ ഹാരാദ്യാഭരണങ്ങൾ, േകാവർ 
കഴുതെയെക്കട്ടിയ രഥം എന്നീ ഉപായനങ്ങേളാടുകൂടി പുറെപ്പ െച ൈരക്വെന 
െകാണ്ട് അേദ്ദഹേത്താടിങ്ങെന പറ .
2. ”ൈരേക്വാമാനി ഷട്ശതാനി ഗവാമയം നിേഷ്കാഅയമശ്വതരീരേഥാനു മ
ഏതാം ഭഗേവാേദവതാം ശാധി യാം േദവതാമുപാസ്സ ഇതി” - അല്ലേയാ ഭഗവൻ
ൈരക്വ! അറുനുറു പശുക്കളും, സുവർണ്ണ ഹാരാദ്യഭരണങ്ങളും, േതരുെമല്ലാം ഇതാ
അങ്ങയ് ക്ക് തരു ; അങ്ങ് അനുഷ്ടി ന്ന േദവേതാപാസന മം എനി പേദ 
ശിക്കാൻ കൃപയുണ്ടാകണം. 3. ”തമു ഹ പരഃ ത വാച ഹഹാ േര ത്വാ ശൂ 

തൈവവ സഹ േഗാബിരസ്ത്വിതി തദു ഹ പുനേരവ ജാന തിഃ പൗ ായണഃ
സഹ ം ഗവാം നിഷ്കമശ്വരീരഥം ദുഹിതരം തദാദായ തിച േമ” ഇ കാ 
രം അഭ്യർത്ഥനെചയ്ത ജാന തിേയാടു ൈരക്വൻ ഈ വിധം മറുപടി പറ :-
”െകാള്ളാം. എടാ ശു പ്പയേല! േഗാവൃന്ദം,ആഭരണാദികൾ, രഥംമുതലായ ഉപ 
ഹാരങ്ങെളല്ലാം നിന തെന്നയിരിക്കെട്ട”. ഇതുേക ജാന തി, വീ ം ആയി 
രം പശുക്കൾ, ആഭരണാദി, രഥം തെന്റ പു ി എന്നി യും സാധനങ്ങൾകൂടി
ൈകെകാ ൈരക്വെന്റ അടുക്കൽ െച .
4. ”തം ഹാഭ വാദ ൈരേക്വദം സഹ ം ഗവാമയം നിേഷ്കായമശ്വരരീരഥ ഇയം
ജായ അയം ാേമാ യസ് മിന്നാേസ്സഅേന്വവ മാ ഭഗവഃ ശാധീതി” - എന്നിട്ട്
അേദ്ദഹത്തിേനാട് ഇങ്ങെന പറ : - അേല്ല ൈരക്വ! ’ഇതാ ആയിരം പശു 
ക്കൾ സർണ്ണപണ്ടങ്ങൾ രഥം ഇ യുെമടുക്കാം. കൂടാെത, അേങ്ങയ് ക്ക് ഭാര്യയാ 
യി ഇവേളയും. ഇരി ന്നതിനു ഈ ാമവും തരു . ഇെതല്ലാം അംഗീകരി
ഭഗവാേന! എനി പേദശം െചയ്തരുേളണേമ!’
5. ”തസ്യാ ഹ മുഖമുേപാദ്ഗൃഹ്ണ വാചാജഹാേരമാഃ ശൂ അേനൈനവ മു 
േഖാനാലാപയിഷ്യഥാ ഇതി േത ൈഹേത ൈരക്വപർണ്ണാ നാമ മഹാ വൃേഷഷു
യ ാസ്മാ ഉവാസ സ തൈസ്മ േഹാവാച” - ജാന തിയുെട ഈ അേപക്ഷ േകട്ട 
േപ്പാൾ - തെന്റ ഭാര്യാസ്ഥാനമലങ്കരി നതിനായ് സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട ആ കന്യക
ഇവിെട വിദ്യാദാനവിഷയത്തിൽ േഹതുവായിത്തീർന്നിരി ന്ന എ കരുതി
ൈരക്വമഹർഷി ”അല്ലേയാ ശൂ ാ! നീ നിെന്റ പു ിമുമ്പായ കാഴ് ച വ്യങ്ങൾ
വഴിയായി വിേദ്യാപേദശമേപക്ഷി ; അങ്ങെനയാകെട്ട” എ പറഞ്ഞ്
(ൈരക്വൻ) ഇെതല്ലാം സ്വീകരി . ജാന തി ൈരക്വനു ദാനം െചയ്തതും പു 
ണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻനിൽ ന്നതുമായ ആ ൈരക്വപർണ്ണ ാമത്തിൽ താമസി 

െകാണ്ട് ഉപേദശം നൽകി.
കഥാസാരം.- ജാന തി അെല്ലങ്കിൽ പൗ ായണൻ എന്ന ഭു തെന്റ മാളിക 
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യിൽ ശയനം െചയ്തിരു . അേപ്പാൾ - േദവാത്മകന്മാരായ - മൂ ഹംസങ്ങൾ
അവിെട പറ പറ്റി. അതിൽ ഒന്ന് ’ ഈ ജാന തിതെന്ന മഹാധന്യൻ’ എന്നി 
ങ്ങെന ശംസി പറ . അതുേക മെറ്റാ ’േഹ! എ പറ ? വിദ്യാവി 
ഹീനനായ ഇവേനാ േകമൻ! വണ്ടിേയാടുകൂടിയ ൈരക്വെന േകമൻ എ പറയ 
ണം.’ എ അപഹസി . ഈ അനാദരവാക്യം േക ജാന തി തെന്റ കുറവു
തീർപ്പാൻ കുെറ സ്വർണ്ണവും മ ം െകാണ്ട് ൈരക്വെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് തനി

ഹ്മവിദ്യ ഉപേദശിക്കണെമന്നേപക്ഷി . ”കഷ്ഠം! കഷ്ടം! എടാ ാ! നിെന്റ
പശുക്കൾ നിന തെന്നയിരിക്കെട്ട” എന്ന് അേദ്ദഹം നിരസി . ജാന തി
തിരി േപാന്ന തെന്റ പു ിയും സുന്ദരിയുമായ കന്യകേയയും, ആയിരം പശുക്ക 
േളയും, രഥേത്തയും മ ം െകാണ്ട് ൈരക്വെന്റ അടുക്കൽവീ ം െച . അവെയ
സ്വീകരിച്ച് അേദ്ദഹം ഹ്മവിദ്യ ഉപേദശി .
ഈ ഭാഗങ്ങളിേലയ്ക്ക് ഹ്മസൂ ത്തിെല ’ശുഗസ്യ’ ഇത്യാദി അ സൂ ങ്ങളും
അവയുെട ഭാഷ്യങ്ങളുംെകാ ജാതിശൂ നായ ജാന തിെയ, ദുർവ്യാഖ്യാനം
െച ക്ഷ ിയനാക്കിയിരി . അത് അസംഗതമാണ്. േനാ ക!
ജാന തി ൈരക്വെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് ഉപേദശം േവണെമന്നേപക്ഷി കയും,
ൈരക്വൻ, ”കഷ്ടം! കഷ്ടം! ശൂ നായ നിനക്ക് പറ തരികയില്ല; നിെന്റ വ്യം
നീ തെന്ന എടുേത്താ” എ പറഞ്ഞ് ഉേപക്ഷി കയും െച . ശൂ ന് വിദ്യാ 
ധികാരമില്ല; അവെന യാെതാ ം പഠിപ്പി േപാകരത്, എ ള്ള നിയമം ബ 
ലമായി നട വരുന്ന കാലത്താകയാൽ, ഈ വാ േക കൂടുേമ്പാൾ, ”ഓേഹാ
എെന്ന ൈരക്വൻ ശു െന െതറ്റിദ്ധരി േപായി; അതുെകാണ്ടാണ് ഇ കാ 
രം പറ നിേഷധിച്ചത് ” എ ജാന തി നല്ലതിൻവണ്ണം മനസ്സിലായി 
രി ം. താൻ ശു നല്ലായിരു എങ്കിൽ െപെട്ടന്ന്, ”അേയ്യാ! ഞാൻ നേല്ല;
ഇന്ന ജാതിക്കാരനാേണ! എ ഉടൻ പറയുമായിരു . അ കാരം യാെതാ ം
െചയ്യാത്തതുെകാണ്ട് ജാന തി ജാതിശൂ നാെണ ം തന്നിമിത്തം ശബ്ദ 
ത്തിന് അവയവാർത്ഥമിെല്ല ം വരു .
അല്ലാെതയും, ജാന ത പാഖ്യാനം േകട്ടാൽ സാധാരണ വിദ്വാന്മാർേപാലും
ഈ ശു ശബ്ദത്തിനു ജാതിശൂ തെയത്തെന്ന അർത്ഥമായി ഹിപ്പാേന ഇടയു 

; അങ്ങെനതെന്ന ധരി മിരി ം അ കരുതിയാണ് സൂ ഭാഷ്യകാരന്മാർ
(52) ആയതിെന മറ ന്നതിന് മനഃപൂർവ്വം പൂർവ്വപക്ഷം െചയ്ത് നിേഷധി ം െവ 
ച്ച് േവെറ കാരത്തിൽ സിദ്ധാന്തിച്ച് വളെരെയാെക്ക ബദ്ധെപ്പട്ട് പരാ മങ്ങൾ
കാണിച്ചിരി ന്നത്. ഇതിെന റിച്ച് ആേലാചി േമ്പാൾ, ഇ കാരം ഒരു സി 
ദ്ധാന്തം െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ജാന തിക്ക് എല്ലാവരും ജാതിശൂ തെയതെന്ന നിശ്ച 
യി കളയുെമ ഭാഷ്യകർത്താവും നിരൂപി ള്ളതായി െതളിയു . ജാന  
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തി ൈരക്വെന്റ വാക്ക് േക കൂടുേമ്പാൾ അതിെന്റ സാധാരണ അർത്ഥമായ ജാതി 
ശു തെയതെന്നയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെതന്ന് ഇതുെകാ ം നിശ്ചയിക്കാവുന്ന 
താണ്.
അതല്ല, ൈരക്വൻ ആന്തരമായിക്കരുതിയ അവയവാർത്ഥെത്ത താൻ അറിഞ്ഞ 
തുെകാണ്ടായിരു മിണ്ടാെത േപാെയെതങ്കിൽ ”വിദ്യാവിഹീനനായ ഒരുവ 
െന” എ പറഞ്ഞതു േകട്ട് വ്യസനിച്ച് അതിെന പരിഹരിപ്പാൻ േനാക്കിയ
ജാന തി ൈരക്വെന്റ മേനാഗേത്തയും ശബ്ദത്തിന് അസാധാരണമാ 
യി െകാ വന്ന അവയവാർത്ഥേത്തയും അറിയുന്നതിന് തക്കതായ പേരാക്ഷ 
ജ്ഞാനവും ശബ്ദാർത്ഥശാ പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ടായിരിപ്പാനും ഇടയില്ലാ. ആയ 
തിനാൽ അതും േചരുകയില്ല. ഈ ന്യായങ്ങളാൽ ജാന തി ജാതിശൂ െന
അവയവാർത്ഥം വൃഥാക ിതെമ ം െതളിയു .
പിെന്നയും, അവയവാർത്ഥം സ്വീകരി ന്നപക്ഷം ജാന തി, ജാതിശൂ നല്ല,
ക്ഷ ിയാനാെണ ം, അേപ്പാൾ േവദാധ്യയനത്തിന് അനർഹെല്ല ം വരണം.
ആ സ്ഥിതി േനേര ഉപേദശി െകാടുക്കാേത ”കഷ്ടം കഷ്ടം ..” എ പറ
നിേഷധിച്ചത് ഉചിതമാേയാ? അതി ദ്ധേയാടുകൂടിയും വ്യസനി ം വരുന്നവനു
ഉപേദശിക്കരുെത വല്ല നിേഷധവുമുണ്ടായിരുന്നിട്ടാെണങ്കിൽ അത് മാണ 
വിരുദ്ധമാകു . ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടാലല്ലാെത വി േപാകാത്തതും ആദ്യം ഉപേദ 
ശിക്കാെത ഉേപക്ഷിപ്പാൻ കാരണെമ കാണെപ്പടുന്നതും ആയ വ്യസനേത്താടു 
കൂടി ഇരിക്കേവതെന്ന രണ്ടാമത് ഉപേദശി ം ഇരി . ഇ കാരം വരുന്നവൻ
ആകു ഉപേദശിക്കെപ്പടാൻ പാ െമ ള്ളത് ”വിദ്യായാം വ്യസനം” മുതലായ

മാണങ്ങൾ ം യുക്ത്യനുഭവങ്ങൾ ം അനുസരണമായും ഇരി .
ജാന തിയുെട പരിപാകെത്ത പരീക്ഷിപ്പാനായിരു എങ്കിൽ മുമ്പിൽ ട്ടി
പേരാക്ഷജ്ഞാനംെകാണ്ട് അറിഞ്ഞിരി ന്ന ൈരക്വനു പരീക്ഷ േവണ്ടേല്ലാ.
േവണെമ വരുന്നപക്ഷത്തിൽ അേദ്ദഹം പേരാക്ഷജ്ഞാനംെകാണ്ട് (ദിവ്യദൃ 
ശാ) അറിയുന്ന ആളെല്ല ം അേപ്പാൾ ശു ശബ്ദം അവയവാർത്ഥകമെല്ല ം
വരും.
ജാന തി ം അേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി ദ്ധ മതിയാകയ്കയാൽ ആയതി 
െന വർദ്ധിപ്പി ന്നതിനായിരു എങ്കിൽ വളെരക്കാലം താമസിപ്പിക്കയും, ശു 

ഷിപ്പിക്കയും മ ം െചയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ് പറ െകാടുേക്കണ്ടതായിരു 
. പരീക്ഷിക്കാനാെണങ്കിലും അ കാരണ്തെന്ന ”ദ്വാദശാബ്ദം തു ശു ഷാം”

എന്നല്ലേയാ മാണം പറയുന്നത്? ഇവിെട അതും അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടില്ല: ”േനേര 
മറിച്ച് ”ഇയം ജായാ അയം ാമഃ” എന്നിരിക്കയാൽ
”ഗുരേവാ ബഹവഃ സന്തി ശിഷ്യവിത്താപഹാരകാഃ”
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എ പറഞ്ഞതുേപാെല പരീക്ഷിപ്പാൻ േനാക്കിയതു കൂടുതൽ ദക്ഷിണെയ കരു 
തിയാെണ േതാ . േവെറവിധം പറയുന്നതിന് യാെതാരു മാർഗ്ഗവും കാ 
ണുന്നില്ല.
താൻ ആദ്യം ഉേപക്ഷിച്ചാൽ രണ്ടാമത് ഉപേദശിേക്കണതയിവരും. അേപ്പാൾ
അടുത്ത ഭവിഷ്യത്തിെനേപ്പാലും അറിയുന്നതിനുള്ള പേരാക്ഷജ്ഞാനം തനിക്ക്
ഇെല്ല വ േപാകും. ആയത് ശരിയുമല്ല. എേന്നാർത്ത് ക്ഷമി കളയാെത
ഉേപക്ഷിച്ചതിെന േനാ േമ്പാൾ എല്ലാവേരയും േപാെല മാസദൃഷ്ടിെകാണ്ട് പുറ 
െമ അേപ്പാൾ കണ്ട കാരം അറിഞ്ഞിരി െമന്നല്ലാെത ൈരക്വൻ തെന്റ പേരാ 
ക്ഷജ്ഞാനംെകാണ്ട് അറിയുകേയാ ആയതിെന െവളി സൂചിപ്പിക്കണെമ
കരുതകേയാ െചയ്തിട്ടിെല്ല ം ആദ്യം ഉേപക്ഷിച്ചി രണ്ടാമത് ഉപേദശിക്കയും
േവെണ്ട തള്ളിേയച്ച് കൂടുതലായി വ്യം കിട്ടിയേപ്പാൾ സ്വീകരിക്കയും െചയ്ത 
തിനാൽ എന്തായാലും വ്യലാഭത്തിനു തക്ക േപാെല വർത്തിക്കണെമന്നല്ലാ 
െത തെന്റ വാക്കിനും വൃത്തി ം വ്യവസ്ഥേകടു സംഭവിക്കരുെത ള്ള വിചാ 
രത്തിനു മുലവും ന്യായവുമായ ഒരഭിമാനം ൈരക്വന് ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല , കാണു 
ന്നതിനാൽ ഈ ശു ശബ്ദം അവയവാർത്ഥകമെല്ല ം, ജാന തി ജാതി ൻ
തെന്നെയ ം സിദ്ധി .
ഇതിെന സംബന്ധി ാചീനമലയാളം ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ കാണിച്ചി ള്ള
സൂ ം ഭാഷ്യം മുതലായത് ഇവിെട അനുസേന്ധയങ്ങളാണ്.
േമൽ കാണിച്ച േവദഭാഗത്തിെല ശു ശബ്ദത്തിനു കൃ ിമാർത്ഥം െചയ്ത സൂ ങ്ങ 
ളും അവയുെട ഭാഷ്യങ്ങളുെട അർത്ഥങ്ങളും അടിയിൽ േചർ .
സൂ ം: ശുഗസ്യ തദനാദര വണാത്തദാ വണാൽ സൂച്യേത ഹി.34
ഭാഷ്യാർത്ഥം: മനുഷ്യർക്ക് വിദ്യാധികാരമുെണ്ട സിദ്ധാന്തി ംവച്ച് ഏതു കാ 
രം േദവന്മാർ ം വിധിക്കെപ്പ േവാ അ കാരം നും വിദ്യാധികാരമുെണ്ടന്ന
ശങ്കെയ നിവൃത്തിക്കാനാണ് ഈ അധികരണം ആരംഭിക്കെപ്പടുന്നത്.
ശു ൻ വിദ്യയിലധികാരമുണ്ട്. ശൂ യാഗത്തിൽ അധികാരമിെല്ല നിേഷ 
ധിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല വിദ്യയിലും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടതായി േകൾ ന്നില്ല. ശൂ  
ന്ന് (അനഗ്നിത്വം) യാഗാഗ്നിയുെട ഇല്ലായ്മയുണ്ട്. ഈ ’അനഗ്നിത്വം’ തനി
കർമ്മങ്ങളിൽ അധികാരമിെല്ല ള്ളതിന് കാരണമാകുെമന്നല്ലാെത അത് വി 
ദ്യാധികാരനിേഷധത്തിനും കാരണമാകുന്നില്ല. ആഹവനീയാദിയായ യാഗാഗ്നി 
യില്ലാത്തവന്ന് വിദ്യേയ ഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതെല്ല മില്ലാ; വിദ്യയിൽ ാ 
ധികാരെത്ത ബലീകരി ന്നതിന് സംവർഗ്ഗ വിദ്യ വിദ്യയിൽ ജാന തിയാ 
യിരി ന്ന പൗ ായണൻ, േവദ വണത്തിന് ഇച്ഛിച്ചേപ്പാൾ ൈരക്വെന്റ സം 
േബാധനവാക്യത്തിൽ േയാഗിക്കെപ്പട്ട ശു ശബ്ദം പരാമർശകമായിരി .
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അതായത് ”കഷ്ടം കഷ്ടം കഷ്ടം എടാ ശൂ ാ,നിെന്റ പശുക്കൾ നിന തെന്ന
ഭവിക്കെട്ട’ എന്നാണ്. വിദുരാദികൾ ശൂ േയാനിയിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നി ം
വിശിഷ്ടവിജ്ഞാനസമ്പത്തിയുള്ളവരായിരു എ സ് മരിച്ചി മുണ്ട്. ഈ കാ 
രണങ്ങളാൽ ശൂ വിദ്യാധികാരമുെണ്ട െണ്ടങ്കിൽ നാമി കാരം പറയു
എങ്ങെനെയന്നാൽ, ശു നു േവദാധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ വിദ്യയിലുമധികാര 
മില്ല. േവദം പഠിച്ചവനു മാ േമ േവദാർത്ഥങ്ങളിലുമധികാരമുണ്ടാവുമ്. ഉപനയന 
സം ാരം കഴിഞ്ഞാെല വിധിയു . ഉപനയനേമാ, (ദ്വിജാദികൾ) ഹ്മക്ഷ
ൈവശ്യന്മാർക്ക് മാ േമ വിധിച്ചി . (സാമർത്ഥ്യം) ശക്തിയില്ലാതി േമ്പാൾ
വിദ്യയിൽ അേപക്ഷയുെണ്ട ള്ളതുമാ ം അധികാരകാരണമായി തീരുന്നില്ല.
ശാ ീയകാര്യത്തിൽ ശാ ീയമായിരി ന്ന സാമർത്ഥ്യം വിദ്യാധികാരത്തിനു
മതിയാവു മില്ല. ശൂ ന് േവദാദ്ധ്യയനം നിഷിദ്ധമാകയാൽ തത്സംബന്ധിയായ
ശക്തിയും നിരാകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണേല്ലാ? ന്യായത്തിനു സാധാരണത്വമു 
ള്ള താകയാൽ ഏതു ന്യായത്താൽ ശൂ ന് യാഗത്തിനധിക്കരമില്ലേയാ അതു 
തെന്ന വിദ്യ മധിക്കരമിെല്ല ള്ളതിെന സൂചിപ്പി . സംവർഗ്ഗവിദ്യയിൽ
ശൂ ശബ്ദം േകൾക്കെപ്പടുകയാൽ ശു ം വിദ്യാധികാരമുെണ്ട വിചാരിക്ക 
േപ്പഉകായെണങ്കിൽ ന്യായവിരുദ്ധമാകയാൽ അതും കാരണമാകുന്നില്ല. ഏെന്ത 
ന്നാൽ നായവചനത്തിനു ലിംഗദർശനം േദ്യാതകമാകു . ഇവിെട ന്യായമുണ്ടാ 
കു മില്ല. ഈ ശൂ ശബ്ദം സംവർഗ്ഗവിദ്യയിൽ ഇരിക്കയാൽ ആ വിദ്യെയാ 
ന്നിൽ ഇരി ന്ന ശൂ െന മാ േമ അധികരി . ”സംവർഗ്ഗവിദ്യ| അർ 
ത്ഥവാദഘടത്തിലാകയാൽ ഈ ശൂ ശബ്ദം തനിക്ക് മ ള്ള വിദ്യകളിൽ ഒരിട 

മധികാരമുണ്ടാ ന്നതിനു മി ന്നില്ല. ഈ ശൂ ശബ്ദം അധികാരവിഷയ 
ത്തിൽ മാ േമ ഉപേയാഗി എ ള്ളെതങ്ങെനയാെണ െണ്ടങ്കിൽ പറയാം.
”എടാ. വിദ്യാഹീനനായിരുന്നി ം (ഒരുത്തെന) ഈ ജാന തിെയ വണ്ടിേയാ 
ടുകൂടിയിരി ന്ന ൈരക്വേനാട് സദ്യശനാക്കി പറയുെന്നാ” എന്ന ഹംസവാക്യ 
ത്താൽ തെന്റ അനാദരെത്ത തവാനായിരി ന്ന ആ ജാന തിെയന്ന പൗ 

ായണന്ന് ദുഃഖമുണ്ടായി. ഇതിെന ൠഷിയായിരി ന്ന ൈരക്വൻ ശൂ ശബ്ദം 
െകാണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. ജാതിശു ന്ന് വിദ്യാധികാരമില്ലാഴികയാൽ തെന്റ പേരാ 
ക്ഷജ്ഞാനെത്ത അറിയി ന്നതിനായിട്ടാെണ േതാ തനി (ശുക)
േശാകമുണ്ടാെയ ശൂ ശബ്ദംെകാണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്, ജാതിശൂ ന്ന് വിദ്യാധിക്ക 
രമില്ലാഴികയാൽ തെന്റ പേരാക്ഷജ്ഞാനെത്ത അറിയി ൈന്നന്നയിട്ടാെണ
േതാ . തനി (ശുക) േശാകമുണ്ടാെയ ശു ശബ്ദം െകാ സൂചിപ്പി 
ക്കെപ്പടുന്നത്. (എങ്ങെനെയന്നാൽ) ശുക്കിെന്റ ആ വണം േഹതുവായി ം. ശു 
ക്കിെന അഭി വിക്കയാലും, ശുക്കിനാൽ അഭി വിക്കെപ്പെട്ട ം, ശുേക്കാടുകൂടി
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ൈരക്വെന അഭി വിെച്ച ം, ശൂ ശബ്ദത്തിന് അവയവാർത്ഥമുള്ളതാകയാലും
രുഢാർഥമില്ലാഴികയാലുമാകു . എന്നാൽ ഈ അർത്ഥം ഈ ജാന ത പാ 
ഖ്യാനതിൽ കാണെപ്പടു മുണ്ട്.
സൂ ം: ക്ഷ ിയത്വഗെതേശ്ചാത്തര
െച രേഥന ലിംഗാൽ . 35.
ഭാഷ്യാർത്ഥം.- ഇതുേഹതുവായി ം ജാന തി ജാതിശു നല്ല. യാെതാന്നിെന്റ
കാരണം കരണഎ നിരൂപിക്കയാൽ ഷ്ടമാകു . എങ്ങെനെയന്നാൽ ഈ
ജാന തിക്ക് സംവർഗ്ഗവിദ്യയുെട ഇത്തരഭാഗത്തിൽ െച രഥനായി അഭി  
താരിയായിരി ന്ന ക്ഷ ിയേനാടുള്ള സമഭിവ്യവഹാരം (കൂട്ടിേച്ചർ പറക)
എന്നൗ േഹതുവാൽ ക്ഷരിയത്വം േബാദ്ധ്യെപ്പടു . സംവർഗ്ഗവിദ്യാവാക്യേശ 
ഷതിലാണ് ൈച രഥിയായിരി ന്ന അഭി ാതാരിെയന്ന ക്ഷരിയൻ കീർഇ 
ക്കെപ്പടുന്നത്. അതായ അനന്തരം സൂതനാൽ അരിവിഷ്യമാണന്മാരായി (വിളം 
ബെപ്പഉന്നവരായി) ശൗനകനായിരി ന്ന കാംക്ഷേസനിേയയും ഹ്മചാരി ഭി 
ക്ഷി എന്നാണ്. അഭി താരി തനി കാേപയേയാഗം േഹതുവായിട്ട് (ൈച 

രഥിത്വ) ചി രഥെന്റ വംശത്തിലുള്ളവന്നെണ ള്ളതും ഷ്ടമാകു . എെന്ത 
ന്നാൽ ”ഇതു െകാണ്ടാണ് ൈച രഥെന കാേപയന്മാർ യജിപ്പിച്ചത്.” എന്ന
േവദ വാക്യത്താൽ ൈച രഥനു കാേപയ േയാഗമുെണ്ട ം അറിയെപ്പ . തു 
ല്യവംശ്യന്മാർ മിക്കവാറും തുല്യവംശ്യന്മാർ മാ േമ യാജകന്മാരാകു .
അതു േഹതുവായിട്ട് ൈച രഥിെയ സിദ്ധനായ ഒരു ക്ഷ പതിയുണ്ടായി
എ ം േവദവാക്യത്തിൽ ക്ഷ പതിെയ േബാധിക്കയാൽ ൈച രഥി ക്ഷ 

ിയവമുെണ്ട ം ഷ്ടമാകു . ക്ഷ ിയനായിരി ന്ന ആ അഭി താരിേയാടു 
കുടി ജാന തിക്ക് തുല്യയായിരി ന്ന വിദ്യവിഷയത്തിൽ സങ്കീർത്തനം ഭവി 
ക്കയാൽ തനി ം ക്ഷ ിയത്വമുെണ്ട സുചിപ്പി . തുല്യന്മാെര മാ െമ
മിക്കവാറും കൂട്ടിേച്ചർ പറയുകയു . സൂതെന അയയ് ക മുതലായ ഐശ്വ 
ര്യേയാഗമിരിക്കയാലും ജാന തിക്ക് ക്ഷ ിയത്വമുെണ്ട െവളിവാകു . ഇത്
േഹതുവായിടും ജാതിശൂ വിദ്യാധികാരമില്ല.
സൂ ം: സം ാരപരാമർശാത്തദഭാവഭിലാപാച്ച 36
ഭാഷ്യാർത്ഥം. ഇതു േഹതുവായി ം ശൂ ന് വിദ്യയ്ക്ക്, അധികാരമില്ല.
എെന്തന്നാൽ വിദ്യാ േദശങ്ങളിൽ ഉപനയനാദിയായിരി ന്ന സംസകാര 
ങ്ങൾ ആവശ്യമാെണ പരാമർശിക്കെപ്പഉ . ”അവെന ഉപ്നിയപ്പി ഭഗവാ 
േന! പഠിപ്പിക്കേണ” എ പറ െകാണ്ട് ഉപസാദി എ ം ”േവദപാരഗ 
ന്മാരായും സഗുണ ഹ്മനിഷ്ഠന്മാരായുമുള്ള ഭരദ്വാജാദികൾ, ഹ്മെത്ത തിരഞ്ഞ്
ഈ പിപ്പലാദൻ എല്ലാം പറയുെമ നിശ്ചയിച്ച് അവർ കയ്യിൽ ചമതയും വ  
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െകാണ്ട് ഭഗവാനായിരി ന്ന പിപ്പലാദെന ാപി ”. എ ം ”അവെര ഉപ 
നയിപ്പിക്കാെത” എ േകൾ കയാൽ േവദദ്ധ്യായനത്തിന് ഉപനയന ാപ്തി
കാണിക്കെപ്പടതായിത്തെന്നയിരി , ”ശൂ ൻ നാലാമെത്ത വർണ്ണവും ഏക 
ജാതിയും” എന്ന സ്മരിച്ചിരിക്കയാലും ശൂ ങ്കൽ പാപം അ വും ഇല്ലാത്തതിനാൽ
അവനു സംസ് കാരം ആവശ്യമിെല്ല പറകയാലും ശൂ ന് സംസ് കാരമിെല്ല
പറയെപ്പടു .
സൂ ം:- തദഭാവനിർദ്ധാരേണ ച വൃേത്തഃ 37
ഭാഷ്യാർത്ഥം:- ഇതു േഹതുവായി ം ശൂ ന്ന് വിദ്യയിലധികാരമില്ല. എെന്ത 
ന്നാൽ , സത്യവചനത്താൽ ആൻ ശൂ നെല്ലന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിെന്റ േശഷേമ ജാ 
ഹാലെന ഗൗതമൻ ഉപനയിപ്പി ന്നതിനും അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനും മിച്ചി  

മ്. ”ഇതിെന വിേവചി പറയുന്നതിന് ( ാഹ്മണനല്ലാത്തവൻ േയാഗ്യനാകു 
ന്നില്ലാ. അല്ലേയാ സൗമ്യ! നീ െചന്ന് ചമത െകാ വ, നിെന്ന ഉപനിയപ്പിക്കാം.
നീ സത്യത്തിൽ നി ം െതറ്റിയില്ലാ” എന്ന േവദവാക്യം (ലിംഗ) കാരണമാകു 

.
സൂ ം:- വഭാദ്ധ്യയനാർത്ഥ തിേഷധാൽ സമൃേതശ്ച.38.
ഭാഷ്യാർത്ഥം- ഇതു േഹതുവായി ം ശൂ വിദ്യയിൽ അധികാരമില്ല, എെന്ത 
ന്നാൽ തി മാണത്താൽ ശൂ ന്ന വണത്തിനും അദ്ധ്യയനത്തിനും തി 
േഷധം കാണുകയാൽ , േവദ വണ തിേഷധവും േവദാദ്ധ്യയന തിേഷധവും
േവദാർത്ത ജ്ഞാന തിേഷധവും േവദാനുഷ്ഠാന തിേഷധവും സ്മരിക്കെപ്പടു 

. വണ തിേഷധം പറയെപ്പട്ടത് എങ്ങെനെയന്നാൽ, ”ഇവൻ േവദെത്ത
േകൾ കയാൽ ഈയവും െമഴുകും ഉരുക്കിെയാഴിച്ച് ഇവെന്റ െചവികെള നിറ 
യ് ക” എ ം, പദ ഹേവത്യാദിവാക്യത്താൽ ശൂ സമീപത്തിൽ വച്ച്, അദ്ധ്യ 
യനം െചയ്യരുെത േകൾ കയാൽ സമീപത്തിൽവ േപാലും വിധിയല്ലാത്
േവദാദ്ധ്യയനം തനിക്ക് അേശഷം പാടിെല്ല ം ഷ്ടമാകു . ”അ യുമല്ല ശൂ 

ൻ േവദമുച്ചരിച്ചാൽ നാ കണ്ടിക്കണെമ ം, ധരിച്ചാൽ ശരീരെത്ത െവട്ടി 
പിളർക്കണെമ മിരിക്കയാൽ, േവദാർത്ഥജ്ഞാനത്തിനും തദനുഷ്ഠാനത്തിനും
പാടിെലന്ന് സിദ്ധമാകു . ”ശൂ ന് ജ്ഞാനെത്ത െകാടുക്കരുെത ം’ അദ്ധ്യ 
യനം, യാഗം, ദാനം ഇതുകൾ ദ്വിജാതികൾക്കാെണ ം, േവദ മാണവും കാ 
ണു . പൂർവ്വജൈന്മൽ െചയ്യെപ്പട്ട സംസ് കാര ാപ്തിയാൽ വിദുരൻ, ധർമ്മവ്യാ 
ധൻ തുടങ്ങിയ ശൂ ർക്ക് ജ്ഞാേനാൽൈപയുണായിരു െവങ്കിലും ജ്ഞാനത്തി 
ന് ഐകാന്തിക ഫലത്വമുള്ളതിനാലും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങെള ചാതുർവർണ്ണ്യ 
ങ്ങെള വിപ്പിക്കെണെമന്ന േഹതുവാലും അവർ ഫല ാപ്തിെയ തിബന്ധി 
പ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആകയാൽ േവദപൂർവ്വകമായിരി ന്ന വിദ്യാധികാരം ശൂ  
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ന് വിഹിതമെല്ലന്നിരി ( ാചീനമലയാളം).
േമൽ സ്താവിച്ച സൂ ഭാഷ്യത്തിൽ ഒരുദാഹരണമായി സ്വീകരിച്ചിരി ന്നതും
ജാന ത പാഖ്യാനം േപാെല ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാണമായിപ്പറെയെപ്പ 
ടുന്നതും ആയ ജാബാലെന്റ കഥെയപറ്റി സ്വ ം ചിന്തിക്കാം.
ജാബാലകഥാസാരം:- ’ജാബലൻ ഗൗതമെന്റ അടുക്കൽ അദ്ധ്യയനത്തിന് െച 

, ഗൗതമൻ അവെന്റ േപരിൽ ശൂ ശങ്കയുണ്ടായി, ജാബാലെനെക്കാണ്ട് താൻ
ശൂ നെല്ല സത്യം െചയ്യിച്ചേശഷേമ പഠിപ്പി െകാടു .’
ഇതിേനയും ശൂ ൻ വിദ്യയ് പ പേണ്ട അനർഹനാെണ ള്ളതിന് ഒരു ദൃ 
ഷ്ടാന്തമായി ാഹ്മണർ പറയു ണ്ട്! ശൂ ൻ വിദ്യയ്ക് അനർയ്ഹെന ം അതി 
നാൽ അവെന യാെതാ ം പഠിപ്പി േപാകരുെത ം മുമ്പിനാെല നിേഷധിക്ക 
െപ്പട്ടി ണ്ട്. ജാബാലൻ െചന്നത് അഭ്യസിപ്പാനുമായിരു . അേപ്പാൾ ഗൗതമൻ
ജാബാലെനെക്കാണ്ട് ശൂ നെല്ല സത്യം െചയ്യിച്ചതിനാൽ ഗൗതമനു ജാബാല 
െന റി ശൂ ശങ്കയുണ്ടായിരുെന്ന ം, തന്നിമിത്തം ഇവൻ തെന്ന കബളിപ്പി 

വിദ്യാേമാഷണത്തിനായി വന്നിരിക്കയാെണ ള്ള സംശയം അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചിരി എ ം നിശ്ചയംതെന്ന. പിെന്ന ശൂ ൻ അന്യാവാക്കാ 
െണ മാണവുമുണ്ട്. ഇങ്ങെന, അവിശ്വാസിെയ െതളിയുന്ന ജാബാലെന്റ
വാക്കിെന ഗൗതമൻ വിശ്വസിക്കയും സേന്ദഹതിൽനി േവർെപടുകയും െചയ്ക 
യില്ല. ഗൗതമനു ജാബാലെന്റ ജാതിനിർണ്ണയം െചേയ്ത കഴിയു അ നിർബന്ധ 
മുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ജാബാലനുമായി അടു നല്ല പരിചയമുള്ളവരായ ാഹ്മ 
ണേരാടാേരാെടങ്കിലും അേദ്ദഹം പരമാർത്ഥം േചാദിച്ചറിയുമായിരു . അ കാ 
രം െചയ്തതായി കാണു മില്ല. ഉപനയിപ്പി കയും പഠിപ്പിക്കയും െചയ്തി മുണ്ട്.
ഇെതല്ലാംെകാ ം ഗൗതമൻ, മനഃപൂർവ്വമായി പഠിച്ചാൽ അവനും േദാഷമുെണ്ട 
േന്നാ ശൂ നെല്ല വരികിേല പഠിപ്പിക്കാവു എേന്നാ ഉള്ള അഭി ായം ഉണ്ടായി 
രുന്നിെല്ല ം ആരായാലും എ ജാതിയായാലും ശരി, ദ്ധയുള്ളവെര പഠിപ്പി 
ക്കണെമ ള്ള അഭി ായേമ ഉണ്ടായിരു എ ം ഷ്ടമാകു .
സമാധാനം.” എന്നാൽ സത്യം െചയ്യിച്ചെതന്തിന്?
നിേഷധം:- അതു പറയാം. ശൂ നു ാഹ്മണ ശു ഷെയാഴി മെറ്റാരു നന്മ 
യ് ം അധികാരം ഇെല്ല ം, ആരും ഒ ം പഠി േപാകരുെത ം, അവനവ 
െന്റ ഇച്ഛേപാെല ചില സേങ്കതങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തി അവെയ അനാദി മാണാ 
നുസരണം നട ന്നതിനു ദ്ധാലുക്കളായിരുന്ന അക്കാലെത്ത ബലന്മാേരാ 
ട് താൻ സത്യം െചയ്യിച്ചതിൽപിന്നീെട പറ െകാടു എ സമാധാനം
പറ സൈമ്മപ്പി ന്നതിേലക്കായി മാ മായിരു .
ഉപനയനാദിപൂർവ്വം കർമ്മകാണ്ഡതിൽ വൃത്തരായ േശഷേമ ജ്ഞാനകാ 
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േണ്ഡാക്തമായ വിധിെയ ൈകെക്കാള്ളാവൂ എ നിയമമിെല്ല ം, സാധനച 
തുഷ്ടയസംപത്തി സിദ്ധിച്ചാൽ മെത്ത ഗണ്യമാക്കാെത ജ്ഞാനമാർഗ്ഗം സ്വീ 
കരി ന്നതിൽ ഏവരും അർഹന്മാരെണ ം ഥമസൂ ത്തിെന്റ ഭാഷ്യത്തിൽ
ആചാര്യ സ്വാമികൾ (66) പറഞ്ഞിരി . അതിനുവിപരീതമായി മുൻപറ 
ഞ്ഞ് ’ശുഗസ്യ’ ഇത്യാദി സൂ ങ്ങളുെട ഭാഷ്യത്തിൽ മം വിവക്ഷി കാണുന്ന 
തും അതിെന്റ സാധുത്വത്തിൽ ശങ്ക അ രിപ്പി .
േനാ കഃ- ”...യദനന്തരം ഹ്മജിജ്ഞാേസാപദിശ്യത ഇതി ഉച്യേതഃ- നിത്യാ 
നിയവ വിേവകഃ, ഇഹാമു ാർത്ഥേഭാഗവിരാഗഃ, ശമാദി സാധന സംപത്, മു 
മു ത്വംച, േതഷു ഹി സൽസു ാഗപി ധർമ്മജിജ്ഞാസായ ഊർദ്ധ്വം ശക്യ 
േത ഹ്മ ജിജ്ഞാസിതും ജ്ഞാഉം ച ന വിപര്യേയ, തസ്മാത് അഥ ശേബ്ദന
യേഥാക്തസാധന സംപത്ത്യാനന്തര്യമുപദിശ്യേത” - ’അഥാേതാ ഹ്മജിജ്ഞാ 
സാ’ എന്ന സു ത്തിെല അഥശബ് ദത്തിന് അർത്ഥാന്തരസംഗതി ദുർഘടെമന്ന്
ബഹുസംരംഭപൂർവ്വം കാണി ം ഹ്മജിജ്ഞാസാവിഷയത്തിൽ അധ്യയനാദി
സാധനം (സാമ ി) അെല്ല റപ്പി ം െകാണ്ട് അതിന് പര്യാപ്തമായ സാധനം
േവണെമന്ന ഉേദ്ദശത്തിേന്മൽ, യാെതാന്നിനു േശഷമായിട്ടാണ് ഹ്മജിജ്ഞാസ
ഉപേദശിേക്കണ്ടത് എന്ന ശങ്കയ്ക്ക് പറയാം എ സിദ്ധാന്തപക്ഷം ആരംഭി .
നിത്യാനിത്യവ വിേവകവും ഐഹികാമുഷ്മികേഭാഗവിരക്തിയും, ശമാദിഷട്ക 
സംപത്തിയും, മുമു ത്വവും ഉണ്ടായിരി ന്ന അവസ്ഥയിൽ ധർമ്മജിജ്ഞാസ 
യ് ക്ക് മുമ്പായാലും പിമ്പായാലും േവണ്ടില്ല, ഹ്മവിചാരവും ജ്ഞാന ാപ്തിയും
സുശക്തമാണ്. അക്കാരണത്താൽ അഥ ശബ്ദംെകാണ്ട് േമൽപറഞ്ഞ സാധന 
സംപത്തിയുെട ആനന്തര്യെത്ത (സൂ കാരൻ ) ഉപേദശി .
അതുകൂടാെതയും ഐതെരയ ാഹ്മണം രണ്ടാമൗ പഞ്ചിക തൃതീയാധ്യായ ാ 
രംഭത്തിൽ ”കവഷൻ’ എന്ന ഒരു േവടൻ േവദാധ്യയനം െച എ മാ മല്ല
ഋഷിയുമായി യാഗദികൃതുക്കളിൽ ാഹ്മണേരാടുകൂടിേച്ചർന്ന് ബഹുമാന്യനായി
വാണിരു എ പറഞ്ഞിരി .
”ഋഷേയാ ൈവ സതസ്വത്യാം സ മാസത്. േത കവഷൈമലുഷം േസാദാദ 
നയൻ ദാസ്യാഃ പു ഃ കിതേവാ അ ാഹ്മണഃ കഥം േനാ മേധ്യ അദീക്ഷിേഷ്ട 
തി. തം ബഹിർദ്ധേന്വാദവഹൻ  . അൈ നംപിപാസാ, ഹ സരസ്വത്യാ ഉദ 
കം മാ പാദിതി. സ ബഹിർദ്ധേന്വാ ദുഹ്ളഃ പിപാസയാ വിത്ത ഏതദേപാന 
പ്  ീയമപശ്യത്, േദവ ാ ഹ്മേണ ഗാതുേരത്വിതി.
േതനാപാം ിയം ധാേമാപാഗച്ഛത്, തമാേപാഅനുദായൻ. തം സരസ്വതീ സമ 
ന്തം പര്യധാവത്, തസ്മാദ്ധ്യാേപ്യതർഹി പരിസാരകമിത്യചക്ഷേത, യേദനം
സരസ്വതീസമന്തം പരിസസാര. േത വാ ഋഷ േയാഅ വൻ വിദുർവാ ഇമം
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േദവാ ഉേപമം ഹ്വയാ മഹാ ഇതിതേഥതി തം ഉപാഹ്വയന്ത ...” (ഐ. ാ. അ.
8.ഖ. 1).
മഹർഷിമാർ സരസ്വതീതീര െവച്ച് ഒരു വലിയ യാഗമാരംഭിച്ചിരി േമ്പാൾ
(അതിൽ േവശിച്ചിരുന്ന) ഇലൂഷപു നായ കവഷെന ദാസീപു നും അ ാ 
ഹ്മണനും േവട്ടയാടിയും ആയവൻ (യാഗത്തിൽ )സന്നിഹിതനായി എങ്ങെനയാ 
ണു നേമ്മാെടാപ്പം അർഹണം അർഹി ക? എ പറ ബഹിഷ് കരി .
സരസ്വതിയിെല ജലംേപാലും കുടിക്കാെത ദാഹിച്ച് മരിക്കെട്ടെയ കരുതി
ഒരു മരുഭൂമിയിലാക്കി. ഈ നിലയിൽ ദാഹപീഡിതനായ കവഷൻ ’അേപാന 
പ്  ീയം േദവ ാ ഹ്മേണ ഗാതുേരതു’ എ തുടങ്ങിയ 15 ഋക്ക് മ ഷ്ടാ 
ക്കളുെട നയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഈ സൂക്തനിർമ്മാണം വഴിയായി ആയാൾ
േദവതാ സാദം സിദ്ധി . ആ േദവതകൾ അയാളുെട പരിസരം ാപിച്ചേതാ 
ടുകൂടി സരസ്വതിയും ചൂഴ് െന്നാഴുകി. സരസ്വതി ആയാെള ചുറ്റി ഒഴുകിയ കാര 
ണത്താൽ ആ സ്ഥലതിന് ”പരിസാരക” െമ േപരായി. ഈ അവസ്ഥയറി 
ഞ്ഞ് ആ ഋഷിമാർ , ”ആയാൾ േദവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരി ന്നതിനാൽ നമു 
ക്ക് (െചന്ന് ) ആയാെള ക്ഷണി െകാ വരാം.” എ പറഞ്ഞ് ഐകകേണ്ഠ്യന
സമ്മതി കവഷെന കൂടിെക്കാ േപായി. അനന്തരം അവർ അേപാനപ്  ീയ
യജ്ഞം നടത്തി....”
േവടൻ - വിശിഷ്ടനാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഏകാന്തത്തടവിൽ കിടന്ന് - ഉണ്ടാക്കിയ
അേപാനപ് ീയ സൂക്തം േവദതിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരി േമ്പാൾ േവദാധ്യയനത്തിന്
ആർക്ക് അർഹതയിെല്ല പറയാം?
ഐതേരയ ാഹ്മണത്തിൽ കാണിച്ചതുേപാെല കൗഷിതകി ാഹ്മണതിലും
ദാസീപു നായ ഈ കവഷെന്റ കഥയുണ്ട്. േനാ ക.
”മാധ്യമാഃ സരസ്വത്യാം സ മാസത തദ്ധാപി കവേഷാ മേധ്യ നിഷസാദ. തം
േഹമ ഉേപാദുർദ്ദാസ്യാ ൈവ ത്വം പുേ ാസി ന വയം ത്വയാ സഹ ഭക്ഷയിഷ്യാമ
ഇതി സ ഹ ദ്ധഃ ദവത്സരസ്വതീേമേതന സുേക്തന തുഷ്ടാവ്. തം േഹമമേന്വ 
യായ ത ഉേഹേമ നിരാഗാ ഇവ േമനിേര തം ഹാന്വാവൃേത്യാചുഃ ഋേഷ! നമേസ്ത
അ മേനാ ഹിംസീസ്ത്വം ൈവ നഃ േ േഷ്ഠാസി യം േത്വയമേന്വതീതി. തം ഹ
യ ജ്ഞപയാംച സ്തസ്യ ഹ േ ാധം വിനിന ഃ സ ഏഷ കവഷ ൈസ്യഷ മഹി 
മാ സുക്തസ്യ ചാനുേവദിതാ” (കൗ- ാ - 12.3)
ഗൃത്സമദ, വിശ്വാമി , വാമേദവ, അ ി, ഭരദ്വാജ, വസിഷ്ഠ മുഖരായ മഹർഷി 
മാർ സരസ്വതീതീരതുെവച്ച് ഒരു യാഗമാരംഭി . അേപ്പാൾ ”കവഷൻ ” അവരു 
െട ഇടയിൽ കടന്നിരു . ’ദാസീപു ൻ - കൗലേടയൻ - ആയ നിേന്നാടുകൂടി
ഞങ്ങൾ ഒ ം ഭക്ഷിക്കയുംമ ം െചയ്കയില്ല.’ എ പറ അവർ അയാെള
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നിർഭർത്സി . കവഷൻ േകാപി സരസ്വതിതീരം ാപിച്ച് മുൻപറഞ്ഞ സൂക്ത 
ങ്ങൾ നിർമ്മി േദവ സാദം വരുത്തി. ഉടൻ സരസ്വതി ആയാെള അനുഗമി .
ഇ യുമായേപ്പാൾ കവഷൻ നിഷ്കമലഷനാെണന്ന് അവർ തീർച്ചയാക്കി, അവി 
െടെച്ചന്ന് ഇങ്ങെന ക്ഷമായാചനം െച :- ”ഋഷിസത്തമാ! അേങ്ങയ്ക്ക് നമ ാ 
രം; അങ്ങ് ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ പരമാരാധ്യനാകു ; എെന്തന്നാൽ സരസ്വതി
അേങ്ങ ചുറ്റി വന്നിരി ഞങ്ങെള വല്ലായ്മക്കിരയാക്കരുേത!. പിന്നീട് അവർ
കവഷെന യജ്ഞകാര്യവ്യവസ്ഥാപയിതാവാക്കി ആയാളുെട േകാപെത്ത ശമി 
പ്പി . ഇതാണു കവഷെന്റ മഹാമഹിമശാലിത്വം. ഈ സൂക്ത ഷ്ടാെവന്ന നില 
യിൽ അേദ്ദഹം കീർത്തിമാനായി.
ഇനിയും േവദത്തിൽ കക്ഷീവാൻ എന്ന ഒരു ബഹുമാന്യനായ ശു ീപു െന്റ
കഥ പറയു ണ്ട്.
”േസാമാനസ്സ്വരണം കൃണുഹി ഹ്മണസ് പേത കക്ഷീവന്തം യ ഔശിജഃ”
അല്ലേയാ ഹ്മണ േത! ഈ േസാമപാനം െച ന്ന എെന്ന ’ഉശിക് ’ എന്നവളു 
െട പു ൻ ആ കക്ഷീവാെനേപ്പാെല കാശമുള്ളവനാക്കിെചയ്താലും. ഇെതല്ലാം 
െകാ ം ശൂ ന് അധ്യയനാദി ആകാെമന്ന് ഉറപ്പായി െതളിയു .
ഈ എല്ലാ നിദർശനങ്ങളാലും ഏർെപ്പടുന്ന ആചാരത്തിന് വിേരാധമായിട്ട് േവ 
ദത്തിൽ നിേഷധങ്ങളിരി െമന്ന് അനുമാനി േമാ? ഒരിക്കലും പാടില്ല. ” വി 
േരാേധ ത്വനേപക്ഷം സ്യാദ് അസതി ഹ്യനുകാനം” ” തിവിേരാേധ തിവാ 
ക്യം അനേപക്ഷ്യം അ മാണം അനാദരണീയം ച” .
അർത്ഥം - ത്യക്ഷ തി വിേരാധമായ, സേങ്കതങ്ങൾ തിയിൽ ആധാ 
രം കി കയിെല്ല തെന്ന അനുമാനി െകാള്ളണം. തി വിേരാധമായ
അ കാരമുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അനാവശ്യവും അ മാണവും അനാദരണീയവും
ആണ് എ മീമാംസയിൽ പറഞ്ഞിരി . അനുമാനിേക്കണ്ട പക്ഷത്തിൽ
ഇതു ശരിതെന്ന. ത്യക്ഷനിേഷധമായിരുന്നാേലാ എന്ന് ആെരങ്കിലും േവദ 
ത്തിൽനി ം ഒരു നിേഷധവാക്യെത്ത കാണി എങ്കിൽ അതിനും മാർഗ്ഗം
മനുസ് മൃഇയിൽ ഏർെപ്പടുത്തിയിരി .
” തിൈദ്വധം തു യ സ്യാത്ത ധർമ്മവുഭൗ തൗ” (മനു 2-4)
േവദത്തിൽ തെന്ന ഒന്നിെനാ വിേരാധമായ ര മാർഗ്ഗങ്ങെള പറഞ്ഞിരു 
ന്നാൽ അവ ര ം സമഗൗരവമായി സമ്മതിേക്കണ്ടതാെണ വിധിച്ചിരി  

. ഈ വിധിയാൽ േവദത്തിൽ ഒരു സ്ഥല ക്ഷ ിയാദികൾ അധ്യാപ 
നവും, ശൂ ന് അധ്യയനവും പാടില്ല എ വിധിച്ചിരുന്നാൽേപാലും മ ള്ള ഭാഗ 
ങ്ങളിൽ ആദരിച്ചിരുന്ന ആചാരബലത്താൽ ക്ഷ ിയാദികൾക്ക് അധ്യാപനവും,
ശൂ ന് അധ്യയനവും െചയ്യാെമ നിർവിവാദമായി ഏർെപ്പടു . ഇ കാരം
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േവദത്തിനാൽ യാെതാരു തടസ്സവും ഇെല്ല സിദ്ധി .
ഇനി മാണാന്തരങ്ങെള റിച്ചാേലാചിക്കാം.
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മാണാന്തരനിരൂപണം

”അധീയീരം േയാ വർണ്ണാഃ സ്വകർമ്മസ്ഥാ ദ്വിജാതയഃ
യാദ് ാഹ്മണേസ്തഷാം േനതരാവിതി നിശ്ചയഃ

സർേവഷാം ാഹ്മേണാ വിദ്യാദ്വൃത്ത പായാൻ യഥാവിധിഃ
യാദിതേരഭ്യശ്ച സ്വയം ൈചവ തയാ ഭേവത് ” (മനു 10-12)

അവരവർക്ക് തക്കതായ വൃത്തികൾ ഉള്ള ദ്വിജന്മാരായ മൂ വർണ്ണക്കാരും
പഠിക്കെട്ട. പഠിപ്പി ന്നതു ാഹ്മണനല്ലാെത ഇതരന്മാർ െചേയ്യണ്ടതല്ല എ
നിശ്ചയം. സകലർ ം മ കാരമുള്ള ജീവേനാപായങ്ങെള ാഹ്മണൻ ക ി 
ക്കെട്ട. ാഹ്മണൻ ഇതരന്മാർ ക ി താനും അനുഷ്ഠിക്കെട്ട - എ പറയുന്ന 
തല്ലാെത ശൂ ൻ േവദാധ്യയനം െച കൂടാ എ ഷ്ടമായി നിേഷധി ന്നില്ല.
ഇതിെന അ ം കൂടി വിവരിക്കാം. ഒരുവൻ തനി േവണ്ടതായ സകലകാര്യങ്ങ 
െളയും അന്യസഹായം കൂടാെത സ്വയം സാധി െകാ കെയന്നത് അസാധ്യ 
മാകയാൽ ആദിയിൽ തെന്ന വൃത്തികളുെട വ്യവസ്ഥ ഏർെപ്പടുന്നതു സഹജം.
േറാമാേദശത്തിൽ രാജാവ്, പാതിരിമാർ, െപ ിഷർ, േ വിയർ എ ം, ഇം  
ണ്ടിൽ രാജകുലം, പാതിരികൾ, ലാർഡ്സ് എ ം േകാമൺസ് എ ം, ഏർെപ്പ 
ട്ടതുേപാെല അതിനും എ േയാ മുൻകാലം മുതൽേക്ക ഇവിെടയും ഹ്മക്ഷ ി 
യൈവശ്യശൂ ർ എ വകു കൾ ഏർെപ്പട്ട് അവരവരുെട വൃത്തികൾ നിർ 
ണ്ണയങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഹ്മജ്ഞാനെത്ത ഇതരന്മാർക്ക് ഉപേദശിക്കാൻ ാഹ്മ 
ണനും, രാജ്യസംരക്ഷണം ക്ഷ ിയനും, ധാന്യക്കച്ചവടം മുതലായവ ൈവശ്യനും,
അടിമ വൃത്തി ശൂ നും ആദികാലത്തിൽ ഏർെപ്പ . ഇ േത്താളം മാ മല്ലാ 
െത ഒരുവൻ തെന്റ വൃത്തിെയ നിറേവറ്റിെക്കാണ്ട് ജ്ഞാനേത്തയും കൂടി സമ്പാ 
ദിപ്പാൻ യത്നി ന്ന പക്ഷം അതിൽ േദാഷമുെണ്ട മനു പറയുന്നില്ല. മ ള്ള

തികളിൽ അ കാരം നിേഷധമിരി ന്നതായി കാണു മില്ല. ഒരുേവള ഇരു 
ന്നാലും അവ േമൽകാണിച്ച തി മാണങ്ങളാൽ ബാധിതമാണ്.
”യദദൃഷ്ടം ഹി േവേദഷു ത്രദ്ദഷ്ടവ്യം തൗ കില
ഉഭാഭ്യാം യദദൃഷ്ടം ഹി തത്പുരാേണഷു പഠ്യേത

തി തിപുരാേണഷു വിരുേദ്ധഷു പര രം
പൂർവം പൂർവം ബലീയഃ സ്യാദിതി ന്യായവിേദാ വിദുഃ”
േവദത്തിൽ കാണാത്ത വിഷയങ്ങെള തിയിൽ നി ഹി െകാള്ളാം. ഈ
രണ്ടിലും ഇല്ലാത്തവെയ പുരാണങ്ങളിൽ നി ഹിക്കാം. എന്നാൽ തി  
തിപുരാണങ്ങളിൽ പര രം വിരുദ്ധമായി കാണുേമ്പാൾ പുരാണേത്തക്കാൾ  
തിയും, തിേയക്കാൾ േവദവും ബലീയസാകു - എന്ന് ആപസ്തംബ തിയും,
” തി തിവിേരാേധഷു തിേരവ ഗരീയസീ
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അവിേരാേധ സദാ കാര്യം സ്മാർത്തം ൈവദികവത് സദാ”
തി ം തി ം വിേരാധമിരി ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തിതെന്ന ബല  

മാണമാകും. അവ ഭിന്നിപ്പില്ലാത്തപക്ഷത്തിൽ തിെയേപ്പാെലതെന്ന തി 
യും അംഗീകാര്യമാകും - എ ജാബാല തിയും,
” തി തിപുരാണാനാം വിേരാേധാ യ ദൃശ്യേത
ത ൗതം മാണം തു തേയാർൈദ്വേധ തിർവരാ”
േവദത്തിനു വിേരാധമായ തിവാക്യം വകയല്ല. ഈ രണ്ടിനും വിേരാധമായ
പുരാണവചനവും വകയല്ല - എന്ന് വ്യാസ തിയും മാണങ്ങളാണ്. േവദവിരു 
ദ്ധമായ തിവാക്യം ആവശ്യമില്ല. മാണമാകയുമില്ല. അത് ആദരിക്കത്തക്ക 
തുമല്ല; എന്ന് മുേമ്പ മീമാംസാശാ ത്തിൽ നിെന്നടുത്ത് കാണിച്ചി മുണ്ട്. ഇനി 
യും ഇ കാരം അേനക ന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഈ മാണങ്ങെളെക്കാ േവദ 
ങ്ങളാൽ ആദരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന വിഷയങ്ങൾ തികളാൽ യാെതാരു വിധ
”ബാധ”വും േനരിടത്തക്കതല്ല. പുരാണങ്ങളിൽ ഏതുകാര്യത്തിനു േവണെമങ്കിലും

മാണം കി ം. ആകയാൽ അവ േവദവിരുദ്ധമാകു എ തള്ളിക്കളേയണ്ട 
തല്ലാെത അവയുെട േദാഷങ്ങെള റി സ്താവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
ഇനി ശൂ ൻ േവദാഭ്യാസം െച കൂടാ എ ള്ളവർ സാധാരണയായി പറയുന്ന
ഒരു മാണെത്ത റിച്ച് അ ം വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി . അതായത് ”ന

ീശൂ ൗ േവദമധീയതാം” എന്ന വാക്യമാകു . ഈ വാക്യം േവദവുമല്ല, തി 
യുമല്ല, േകവലം സൂ മാകു . തി തിപുരാേണതിഹാസാചാരങ്ങൾ എ  
ള്ള മാണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇതിെന എവിെടയും സ്വീകരി പഠി മില്ല.
ആകയാൽ ഇതിെന ഒരു മാണമായി സ്വീകരിക്കണെമന്നില്ല. വിേരാധമി 
ല്ലാത്ത ഈ വാക്യെത്ത റിച്ച് ആേക്ഷപിക്കണെമ മില്ല. ഇതിെന്റ അർത്ഥം
എെന്തന്നാൽ ീകളും ശൂ രും പഠിേച്ച കഴിയൂ എന്നില്ല; എന്നല്ലാെത പഠിേച്ചകൂ 
ടാ എന്നല്ല. എന്നാൽ ഇതിെന വ്യാഖ്യാനിച്ചവർ പഠിേച്ചകൂടാ എന്നർത്ഥം പറ 
ഞ്ഞിരി ന്നേല്ലാ എന്നാെണങ്കിൽ, ഇതിേലയ്ക്ക് അവെര കുറ്റം പറവാൻ പാടില്ല.
ഇങ്ങെനയുള്ള ന്ഥങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം െച ന്നവർ തത്ക്കാലത്തിൽ നട  
വരുന്ന ആചാരഗൗരവത്തിനു യാെതാരു ന നതയും േനരിടാതിരി ന്നതിേല  
േവണ്ടി ഷ്ടമായ വാക്യങ്ങൾെക്കല്ലാം കൃ ിമമായ അർത്ഥക നം െച ന്നത്
േലാക സിദ്ധമാകു . സംശയമുള്ളപക്ഷം ഇതിേല ഒ ര നിദർശനങ്ങ 
െള കാണിക്കാം.
”അതഃപരം ഹസ്ഥസ്യ ധർമ്മാചാരം കലൗ യുേഗ
ധർമ്മം സാധാരണം ശക്യം ചാതുർവർണ്ണ്യാ മാഗതം.
സം വക്ഷ്യാമ്യഹം പൂർ വം പരാശരവേചാ യഥാ”
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എ പരാശര തിയിൽ ആദ്യം അവതാരകമായി യുഗാന്തരധർമ്മങ്ങെള റി 
ച്ച് അ ം പറഞ്ഞേശഷം ഇനി കലിയുഗധർമ്മങ്ങെളപ്പറ്റി പറയാം എ പ മി 
ച്ചിട്ട്,
”നേഷ്ട മൃേത ജീേത ീേബ ച പതിേത പതൗ
പഞ്ചസ്വാപ നാരീണാം പതിരേന്യാ വിധീയേത”
ഭർത്താവു േദശാന്തരഗതനായി േപായാലും, മരിച്ചാലും, സന്യസിച്ചാലും, നപുംസ 
കനായാലും, പതിതനായാലും അവെന്റ ഭാര്യ േവെറാരുത്തെന വിവാഹം െച  
െകാള്ളാം - എ വിധിച്ചിരി ന്ന വാക്യെത്ത, അതിനു വ്യാഖ്യാനം െചയ്ത മാധ 
വാചാര്യർ, യുഗാന്തരവിഷയെമ മറ വച്ചിരി . യാജ്ഞവല്ക്യ തിയിൽ -
”സകൃത് ദീയേത കന്യാഹരംസ്താം ചൗരദണ്ഡഭാക്
ദത്താമപി ഹേരത് പൂർവ്വാേ യാംേശ്ചദ്വര ആ േജത്.
അക്ഷതാവാ ക്ഷതാ വാപി പുനർഭൂഃ സം താ പുനഃ”
കന്യാദാനം െചയ്യെപ്പട്ട േശഷവും ഒരുത്തി തെന്റ ഭർത്താവിേനക്കാൾ േ ഷ്ഠ 
നായ ഭർത്താവിെനക്കി ന്നപക്ഷം ആദ്യഭർത്താവിെന ത്യജിച്ചിട്ട് പുതിയ ഭർ 
ത്താവിെന വിവാഹം െച െകാള്ളാം - എന്ന് ഒരു േ ാകത്തിലും - അ കാരം
വിവാഹം െച െകാണ്ടവൾ ”പുനർഭൂ” എ േപരാകു , ആ പുനർഭൂ ഋതുവാ 
യവളായാലും ശരി, ഇെല്ലങ്കിലും ശരി - എ പിന്നെത്ത േ ാകത്തിലും പറഞ്ഞി 
രിക്കേവ, അതിനു വ്യാഖ്യാനം െചയ്ത വിജ്ഞാേനശ്വരർ പിന്നെത്ത േ ാകെത്ത
കാണാത്ത ഭാവം നടിച്ച് മുമ്പിെല േ ാകം അമ്മിക്കല്ലിൽ ചവിട്ടാത്ത കന്യക പര 
മാകു എ മൂടിവ കള . മനു തി -
” ിംശദ്വർേഷാ വേഹത്കന്യാം ഹൃദ്യാം ദ്വാദശവാർഷികീം

്യഷ്ടവർേഷാഷ്ടവർഷാം വാ ധർേമ്മ സീദതി സത്വരഃ”
ീകൾ പ ണ്ടാമതു വയസ്സിൽ വിവാഹം ഉത്തമപക്ഷെമ ം എട്ടാമതു വയ 

സ്സിൽ ഗൗണപക്ഷെമ ം പറഞ്ഞിരിെക്ക, അതിെന വ്യാഖ്യാനിച്ച ക കഭട്ടൻ,
ആ ശ്േളാകത്തിൽ പുരുഷനു വിവാഹകാലം പറഞ്ഞതല്ലാെത ീകൾക്കെല്ല
മറ െവ . ഇനിയും ഇ കാരം അേനക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. കഠിനവിഷയങ്ങൾ 

വ്യാഖ്യാനം േവണമല്ലാെത ഷ്ടമായ വിഷയങ്ങൾ കൃ ിമാർത്ഥം ഉണ്ടാ 
ന്നതിനല്ലാ വ്യാഖ്യാനം.

”ന ീശൂ ൗ േവദമധീയതാം” എന്നതിന്ന് ഇേപ്പാൾ ഇവിെട പറയുന്ന അർത്ഥ 
മാണു ശരിെയ എങ്ങിെന പറയാെമന്നാൽ ”അധീയതാം” എന്ന ിയ ലിങർ 
ത്ഥമാകു . ലിങി വിധിനിമ ണെമന്ന സംഭാവനൗചിത്യാദി പല അർത്ഥ 
ങ്ങളുണ്ട്. (84). ഇവയിൽ ”പാടില്ല” എ ള്ള വിധ്യർത്ഥെത്തേയാ ”േവണെമ 
ന്നില്ല” എ ള്ള ഔചിത്യാർത്ഥെത്തേയാ സ്വീകരിേക്കണ്ടത് എന്നേ കൃത 
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ത്തിൽ സേന്ദഹം. ഗുരുതര മാണങ്ങൾ വിരുദ്ധമല്ലാത്തേതേതാ അതിെന
സ്വീകരിക്കെയന്നതാണ് സിദ്ധനയം. ആകയാൽ ഏതാണ് അ കാരമുള്ള

മാണങ്ങൾെക്കാത്തിരി ന്നത്. ഏതാണ് വിേരാധിച്ചിരി ന്നത് എ േനാ 
ക്കാം. ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷ മൂന്നാമതും, ആറാമതും ാഹ്മണത്തിൽ പറ 
യുന്ന ഉപാഖ്യാനത്തിൽ ”ഗാർഗ്ഗി” എന്ന ീ േവദാഭ്യാസം െച , എ മാ മ 
ല്ലാ േവദാർത്ഥങ്ങെള റിച്ച് യാജ്ഞവല്ക്യേരാട് ചർച്ചെചയ്തതായും കാണു .
1. ”അഥ വാചക്നവ വാച ാഹ്മണാ ഭഗവേന്താ ഹന്താഹമിമം ദ്വൗ ശ്നൗ  
ക്ഷ്യാമി. തൗ േചേന്മ വക്ഷ്യതി ന ൈവ ജാതു യുഷ്മാകമിമം കശ്ചിദ് േഹ്മാദ്യം
േജേതതി, പൃച്ഛ ഗാർഗ്ഗീതി.
2. സാ േഹാവാചാഹം ൈവ ത്വാ യാജ്ഞവല്ക്യ യഥാ കാേശ്യാ വാ ൈവേദേഹാ
േവാ പു ഉജ്ജ്യം ധനുരധിജ്യം കൃത്വാ ദ്വൗ ബാണവന്തൗ സപത്നാതി, വ്യാ 
ധിനൗ ഹേസ്ത കൃേത്വാേപാത്തിേഷ്ഠേദവേമവാഹം ത്വാ ദ്വാഭ്യാം ശ്നാഭ്യാമുേപാ 
ദസ്ഥാം തൗ േമ ഹീതി പൃച്ഛ ഗാർഗ്ഗീതി.
3. സാ േഹാവാച യദൂർദ്ധ്വം യാജ്ഞവല്ക്യ ദിേവാ യദവാക് പൃഥിവ്യാ യദന്തരാ
ദ്യാവാപൃഥിവീ ഇേമ യദ് ഭൂതം ച ഭവച്ച ഭവിഷ്യേച്ചത്യാചക്ഷേത കസ്മിംശ്ച തേദാ 
തം േ ാതം േചതി....”
ആറാമതു ാഹ്മണത്തിെല ശ്ന തിവചനാനന്തരം അതിൽനിന്ന് ഉപരമിച്ചി 
രുന്ന വചക്നവാത്മജയായ ഗാർഗ്ഗി ഇങ്ങെന പറ
1. ”അല്ലേയാ പൂജാർഹരായ മഹർഷിമാേര, ഞാൻ പറയുന്നതു േകൾ വിൻ. നി 
ങ്ങളൂെട അനുമതിയുള്ള പക്ഷം ഈ യാജ്ഞവല്ക്യേനാട് ര േചാദ്യം ഞാൻ േചാ 
ദിക്കാം. അതിനുത്തരം പറയുന്നതായാൽ നിങ്ങളാരും ഹ്മവാദിയായ ഇേദ്ദഹ 
െത്ത ജയിക്കയില്ല” ഇതിനുേശഷം ”ഗാർഗ്ഗി, േചാദി െകാൾക” എന്നവർ അനു 
വദി .
2. ഉടെന യാജ്ഞവല്ക്യേരാടായി ഗാർഗ്ഗി ഇങ്ങെന പറ - ”കാശ്യേനാ ൈവ 
േദഹേനാ ആയിരി ന്ന ശൂരനായ രാജാവ് (െക വിട്ടിരുന്ന) വില്ലിെന കുലച്ച്
- പൂട്ടി - ശ സംഹാരകങ്ങളായ അ ങ്ങെള സംഘടിപ്പി സന്നദ്ധനാകുന്നതു 
േപാെല ഞാൻ ര ശ്നങ്ങൾ െചയ് വാൻ ഒരുങ്ങിയിരി . അതിനു സമാ 
ധാനം പറയണം”. അേപ്പാൾ - ”ഗാർഗ്ഗി, േചാദി െകാൾക” എ യാജ്ഞവ 
ല്ക്യൻ പറ .
3. ഗാർഗ്ഗി േചാദി - ”ദ സംഞ്ജമായ അണ്ഡകപാലത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗത്ത്
എന്ത്? അതിെന്റ അേധാഭാഗത്ത് എന്തിരി ? ദ േലാകപൃഥിവീേലാകങ്ങ 
െള ഇടമുറി ന്നതായി എെന്താന്നിരി ? ഭൂതവർത്തമാനഭാവികാലങ്ങളി 
ലും ഉള്ളതായി പറയെപ്പടുന്ന ൈദ്വതജാതം ഏതാധാരത്തിൽ സ്ഥിതിെച
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എ േകൾക്കെട്ട!...”
ആശ്വലൻ, ആർത്തഭാഗൻ, ഭുജ , ഉഷസ്തൻ, കേഹാളൻ മുതലായ മഹർഷിമാർ 

േപാലും വാദത്തിൽ പരാജിതനാക്കാൻ കഴിയാത്ത യാജ്ഞവല്ക്യമഹർഷി 
േയാട് ഒരു ീ ശാ വാദം നടത്തിയ കഥ േവദശിരസ്സായി പരിണമിച്ചിരി  
ന്നേതാർത്താൽ ീകൾ േവദാധികാരമുെണ്ട കാണിക്കാൻ വല്ല െതളിവും
ആവശ്യമുേണ്ടാ?
ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് നാലാമതധ്യായം അഞ്ചാമതു ാഹ്മണത്തിൽ
യാജ്ഞവല്ക്യരുെട ഭാര്യയായ ”ൈമേ യി” എന്നവൾ ഐഹികസുഖങ്ങെളല്ലാം
ത്യജിച്ച് ജീവാത്മപരമാത്മസ്വരൂപങ്ങെള റിച്ച് വിചാരിച്ച് േമാക്ഷപദവിെയ

ാപിച്ചതായി പറഞ്ഞിരി .
”അഥ ഹ യാജ്ഞവല്ക്യസ്യ േദ്വ ഭാേര്യ ബഭൂവതുഃ ൈമേ യീ ച കാത്യായനീ ച.
തേയാർഹ ൈമേ യി ഹ്മവാദിനീ ബഭൂവ.”
”ൈമേ യി എ ം കാത്യായനിെയ േപരായി യാജ്ഞവല്ക്യർക്ക് ര ഭാര്യ 
മാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ ൈമേ യി ഹ്മവിചാരശീലയായിരു , എ തുടങ്ങി 
യിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ, യാജ്ഞവല്ക്യൻ തെന്റ സ്വത്ത് അവർക്കായി വീതി  
െകാടു െകാണ്ട് സന്യസിക്കാൻ േപാകു എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ധന സ ർ 
ണ്ണമായ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ കിട്ടിെയന്നിരുന്നാലും, അതിനാൽ താൻ മുക്തയാകുേമാ
എന്ന് അവർ േചാദിച്ചതിന് ”േനതി േനതി േഹാവാച യാജ്ഞവല്ക്യഃ” ഇേല്ല ഇല്ല
എ ം - ”അമൃതത്വസ്യ നാശാസ്തി വിേത്തന” - ധനം െകാണ്ട് േമാക്ഷം കി െമ 

ള്ള വല്ല ശങ്ക േപാലും വകയില്ല എ ം ആയിരു മറുപടി.
”സാ േഹാവാച ൈമേ യി േയനാഹം നാമൃതാ സ്യാം കിമഹം േതന കുര്യാം
യേദവ ഭഗവൻ േവദ തേദവ േമ ഹീതി.”
അേപ്പാൾ ൈമേ യി:- േമാക്ഷത്തിനുപകരിക്കയിെല്ലന്നിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക്
അതു (ധനം) െകാണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആകയാൽ ഹ്മസാക്ഷാത്ക്കാരവിഷ 
യമായി പൂജ്യനായ അങ്ങറിയുന്നതിെന എനിക്ക് പറ തരണം, എന്നേപക്ഷി 

. ”ആത്മാ വാ അേര ഷ്ടവ്യഃ.... ഏതാവദേര ഖല്വമൃതത്വം” എ ം മ മുള്ള
ഹ്മതത്ത്വം യാജ്ഞവല്ക്യൻ അനുപദം ഉപേദശിക്കയും െച . ഇവിെട ൈമ 

േ യീ വാക്യവും േവദത്തിലുൾെപ്പടുകയാൽ ീകൾ ള്ള േവദാധികാരം ദണ്ഡ 
വാരിതമാകയില്ല എ സിദ്ധി .
യാഗാദികളിൽ ീകളും അവർ ള്ളതുമായ േവദമ ങ്ങെള ഉച്ചരി വരുന്നതി 
ന് േത്യക ദൃഷ്ടാന്തെമാ ം ആവശ്യമില്ല. ശതപഥ ാഹ്മണം ”ദർശപൂർണ്ണ 
മാസ” കരണത്തിൽ പറഞ്ഞ ”ഹവി ദാഹ്വാന” സമയത്തിൽ ാഹ്മണക്ഷ 

ിയർ ഇന്നിന്ന മ െത്ത ജപിക്കണെമ വിധിച്ചതുേപാെല ശൂ നും ”ആയാ 
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േവദി” എന്ന േവദവാക്യെത്ത ഉച്ചരിക്കണെമ പറഞ്ഞിരി . അേത  
മാണത്തിൽ ഇതരകർമ്മങ്ങെള റിച്ച് പറയുേമ്പാൾ ”അഷ്ടീവദഘ്നം ശൂ സ്യ”
എ ം ”മ ശൂ സ്യ” എ ം ശൂ ൻ ഉച്ചരിേക്കണ്ടതായ മ ങ്ങെള പറഞ്ഞിരി 

. ”വർഷാസു രഥകാര ആദധീത” എ തച്ചൻ (പണിക്കൻ) അഗ്ന്യാധാനം
െചയ് വാൻ പറഞ്ഞിരി . ശു യജുസ്സ് ഇരുപെത്തട്ടാമതു അധ്യായ ാരംഭ 
ത്തിൽ:-
”യേഥമാം വാചം കല്യാണീമാവദാനി ജേനഭ്യഃ ഹ്മരാജന്യാഭ്യാം ശൂ ായ ചാ 
ര്യായ ിേയാ േദവാനാം ദക്ഷിണാൈയ ദാതുരിഹ ഭൂയാസമയേജകാമഃ സമൃയ്യ 
താമുപമാേദാ നമതു.”

ാഹ്മണ ക്ഷ ിയ ൈവശ്യ ശൂ ർ, ബ , ശ എന്നീ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മം 
ഗളകരമായ വാക്കിെന പറയുന്നതിനാൽ ഈ േലാകത്തിൽ േദവകൾക്ക് ിയ 
നായി ദക്ഷിണയ്ക്കായിട്ട് െകാടു ന്നവനാകുമാറാക; എെന്റ ഈ അേപക്ഷ സഫ 
ലമാകത്തക്കതാകെട്ട എ േദവതകളുെട ീതിസമ്പാദനാർത്ഥം ശൂ നുൾെപ്പട്ട
സകലജാതിക്കാർ ം നന്മയരുളുന്ന േവദെത്ത ഉപേദശി ന്നവനാക എ പറ 
ഞ്ഞിരി .
”യസ്മിൻ േദേശ യ ആചാരഃ പാരമ്പര്യ മാഗതഃ

തി ത്യവിേരാേധന സ സദാചാര ഉച്യേത”.
ഒരു േദശത്ത് തി തികൾക്ക് വിേരാധം കൂടാെത നട വരുന്ന വഴക്കം സദാ 
ചാരെമ പറയു - എന്ന് ആപസ്തംബ തിയിൽ പറഞ്ഞിരി ന്നതിനാലും,
േവദാധ്യയനെത്ത ഇഷ്ടമുള്ള സകലരും െച വ . േവദവിരുദ്ധമല്ലാെത അതി 
നാൽ ആദരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാലും, തി തി പുരാേണതിഹാസാചാരം മാ 
ണങ്ങളീൽവ സകല ഗൗരവ മാണങ്ങൾ ം ഈ അഭി ായം ശരിയായിരി 
ക്കയാലും, വിവാദ വാക്യത്തിന് ”പാടില്ല” എന്ന അർത്ഥം പറയുന്നപക്ഷം ശാ 
ബ്ദ മാണങ്ങളിൽ സർേവാത്കൃഷ്ടമായ േവദെത്ത ആേക്ഷപി ന്നതായി വരി 
കയാലും ”കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നില്ല” എന്ന അർത്ഥം ശരിയാകുെമന്നല്ലാെത ”പാ 
ടില്ല” എ ള്ള അർത്ഥം ഒ കയിെല്ല ഷ്ടമാകു . ഇതുവെര സാധകബാ 
ധകമായുള്ള മാണങ്ങെള പരിേശാധി .
ഇനി യുക്തിെയപ്പറ്റി വിചാരിക്കാം.
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യുക്തിവിചാരം

ശൂ ൻ േവദാഭ്യാസം െച കൂടാ എ ള്ള സേങ്കതം യുക്തിെക്കങ്കിലും േചർന്നി 
രി േണ്ടാ? ഏതു മത ന്ഥെത്ത എടുത്താലും പരമപദ ാപ്തി ജീവാത്മ 
പരമാത്മസ്വരൂപജ്ഞാനവും, ധർമ്മാനുഷ്ഠാനവും തെന്നയാണ് േഹതുെവ പറ 
ഞ്ഞിരി ന്നതായിക്കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്-
”ബഹൂനാം ജന്മനാമേന്ത ജ്ഞാനവാൻ മാം പദ്യേത”
ബഹുജന്മങ്ങെളടുത്തിട്ട് അവസാനത്തിൽ ജ്ഞാനവാൻ മാ ം എെന്ന ാപി  

- എന്ന ഗീതാവചനം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരി മേല്ലാ.
”തേമവ വിദിത്വാതിമൃത േമതി നാന്യഃ പന്ഥാ വിദ്യേതയനായ”
ഈ വിധമായി ഹ്മെത്ത അറി െകാണ്ടവൻ മാ ം മൃത വിെന അതിവർ 
ത്തി ; േമാക്ഷ ാപ്തി േവെറ മാർഗ്ഗമില്ല.
”താമാത്മസ്ഥം േയനുപശ്യന്തി ധീരാഃ
േതഷാം സുഖം ശാശ്വതം േനതേരഷാം”
അന്തര്യാമിെയ താനായറിയുന്നവർ മാ ം നിത്യസുഖമുണ്ടാകും; മറ്റാർ മില്ല
- എ ം മ ം അേനകവിധം േവദം േഘാഷി . േമാക്ഷസാധനമായ ജ്ഞാ 
നെത്ത ശൂ ൻ അഭ്യസി കൂടാ എ പറയുന്നതിനു ശൂ ൻ േമാക്ഷെത്ത ാപി 

കൂടാ എന്നല്ലേയാ അർത്ഥം. അല്ലാെതയും ആദിമുതൽ ഈ സേങ്കതം ഭഗവ 
ന്നിയമമായി നട വന്നതാെണങ്കിൽ ഇതുവെരയും ഒരു ശൂ ൻ േപാലും േമാക്ഷം

ാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേയാ പറേയണ്ടത്? ഇതിെന ആെരങ്കിലും സമ്മതി േമാ?
ാഹ്മണരിൽ തെന്ന തങ്ങൾ സമാനം ഒരുത്തരും ഇെല്ലന്ന് ദിവ്യബലത്താൽ

ആകാശം കൂെട സ്വന്തം അരവിരൽക്ക് ശരിയായി മറി ന്ന ൈവഷ്ണവരല്ലേയാ
”തിരുക്കച്ചിനമ്പി”, ”തിരുപ്പാണാഴുവാർ” മുതലായ െചട്ടി, പറയരായ പല വക 
ക്കാർ േമാക്ഷെത്ത ാപിച്ചതായി സമ്മതി ! ഇെതങ്ങെന സാധി െമ
േചാദിക്കെപ്പട്ട ൈവഷ്ണവർ േവദെത്ത ധിക്കരിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാെതയും ആഴുവാ 
രാദികൾ േമാക്ഷമില്ലാ എ പറയാൻ മനസ്സില്ലാെതയും ബഹുസങ്കടേത്താടു 
കൂടി അതിേലയ്ക്ക് ഒരു സമാധാനം പറയു . അത് എ േത്താളം തൃപ്തികരമാ 
യിരി േമാ എ മ ള്ളവർ ആേലാചി െകാള്ളെട്ട. ആയെതങ്ങെനെയന്നാൽ
ശൂ ൻ േവദെത്തമാ ം പഠി കൂടാ എന്നല്ലാെത േവദത്തിെന്റ അർത്ഥെത്ത അറി 

െകാ ന്നതിൽ ബാധകമിെല്ല പറയു . ഇവരുെട വാദം ശരിയാെണ
വരികിൽ േവദത്തിെന്റ അർത്ഥേത്തക്കാൾ ശബ്ദമാണ് മുഖ്യെമന്ന് വരു . നവ 
രത്നങ്ങേളക്കാളും, അവ വച്ചിരി ന്ന െപട്ടിയാണ് മുഖ്യമായി ള്ളെതന്ന് ആെര 
ങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിെന നാം എ മാ ം ഗൗനിക്കാം. െപട്ടി ം തദന്തർഗ്ഗ 
തപദാർത്ഥങ്ങൾ ം ഉള്ള സംബന്ധം തെന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ം അർത്ഥങ്ങൾ ം
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ഇരി ം എന്നതിൽ സേന്ദഹം ഉേണ്ടാ? ഈ രണ്ടിനും േഭദമിെല്ല വരികിൽ,
നിന െപട്ടി േവണേമാ, അതിലിരി ന്ന രത്നങ്ങൾ േവണേമാ എ േചാദി 

േമ്പാൾ എനിക്ക് രത്നങ്ങൾ േവണ്ട, െപട്ടി മതി എ പറയുന്നവൻ ാന്തന്മാ 
രിലുമുേണ്ടാ എ സംശയം. േവദത്തിെല ശബ്ദത്തിനും അർത്ഥത്തിനും ഉള്ള
താരതമ്യം േവദവാക്യം േകാ തെന്ന ഷ്ടമാകുന്നതിനാൽ അതിെന ഇവിെട
ഉദാഹരിക്കാം.
”സ്ഥാണുരയം ഭാരവാഹഃ കിലാഭൂദധീത്യ േവദം ന ജാനാതി േയാർത്ഥം”
േവദെത്ത അഭ്യസിച്ചി ം അതിെന്റ അർത്ഥെത്ത നല്ലേപാെല അറിയാത്തവൻ
ഉത്തരത്തിെന ചുമ ന്ന തൂണാകു - എന്ന് ഋേഗ്വദത്തിൽ പറഞ്ഞിരി .
ഈ വാക്യെത്ത അറിഞ്ഞാൽ അർത്ഥമറിയാെത േവദാഭ്യാസം െച െകാണ്ടി 
രി ന്നവരുെട മഹിമ ഇ േത്താളെമ ഹിക്കാമേല്ലാ. പല വാക്യങ്ങെള
ഇവിെട എടു പറയുന്നതനാവശ്യം. അരിേയക്കാളും അതിെന മൂടിെക്കാണ്ടി 
രി ന്ന ഉമിയാണ് വിേശഷെമ െവ െകാണ്ടാലും ഈ അഭി ായം ആദ്യം മു 
തൽ നട വന്നതാേണാ എന്ന് ആേലാചിക്കണം. േവദാഭ്യാസത്തിന് ശൂ ൻ
അനർഹനാെണ ാഹ്മണൻ െവ െകാണ്ടിരുന്നാലും, പുരാണങ്ങെള പഠിക്ക 
യും േകൾ കയും െച ന്നതിനുേപാലും അവന്ന് അധികാരമിെല്ല പറകയി 
െല്ലന്ന് വിശ്വസി . ഈ പുരാണങ്ങളിൽ തെന്ന േവദവാക്യങ്ങൾ വരു
എ ള്ളതിൽ സേന്ദഹമില്ല. സേന്ദഹമുള്ളവരുെണ്ടങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് ഒരു
ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയാം. ഭാരതം ആദിപർവം മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ ”േദവാ 
വശ്വിനൗ വാഗ്ഭിഃ ഋഗ്ഭിഃ” എന്ന വാക്യവും ശാകുന്തേളാപാഖ്യാനം എഴുപത്തി 
നാലാമധ്യായത്തിൽ
”അംഗാദംഗാത് സംഭവസി ഹൃദയാദഭിജായേസ;
ആത്മാ ൈവ പു നാമാസി സ ജീവ ശരദശ്ശതം.”
എന്ന വാക്യവും വരു . ശൂ ൻ പുരാണങ്ങെള പഠിക്കാെമങ്കിൽ അവയിൽ വരു 
ന്ന തിവാക്യങ്ങെള ടി പഠി േപാകും. അേപ്പാൾ ഈ സേങ്കതത്തിനു ഗതി 
െയന്ത്? ഈ പുരാണങ്ങെള പഠി ന്നതിനും ശൂ ന് അധികാരമില്ലാ എ നിർ 
ബ്ബന്ധിക്കയാെണങ്കിൽ പുരാണങ്ങെളഴുതിയവരിൽ പലരും ശൂ രാകു എ  
ള്ളതിെന ടി ഗൗനിേക്കണ്ടിവരു . ”സൂതസംഹിത” എന്ന ന്ഥത്തിെന്റ കർ 
ത്താവു ശൂ നാകു എ ള്ളത് മിക്കവർ ം അറിയാമേല്ലാ. അതിനാൽ ആ  
ന്ഥത്തിെന്റ മഹിമയ്ക്ക് ഏെതങ്കിലും കുറവുള്ളതായി കരുതു േണ്ടാ? അതിൽ വരു 
ന്ന അനന്ത തിവാക്യങ്ങെള സൂതൻ ഉച്ചരിച്ചതായി വരുന്നില്ലേയാ? അവെര 
േപ്പാെലയുള്ളവർ മാ ം ഈ സ്വാത ്യം എങ്ങെന സിദ്ധിെച്ചന്നാൽ അവർ
മഹാന്മാരാകയാൽ ആ വിഷയത്തിൽ യാെതാരു നിേഷധവുമില്ല എ പറയു .
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അവരുെട മഹത്ത്വത്തിനു പഠിപ്പല്ലേയാ കാരണം. ജ്ഞാനത്തിനു രാജചുങ്കേമാ
മേറ്റാ ഉേണ്ടാ? അതിെന ാപിക്കാൻ എല്ലാവർ ം ഒേര മാർഗ്ഗമല്ലേയാ? ആ
മാർഗ്ഗെത്ത അനുസരി പഠിച്ചതുെകാണ്ടല്ലേയാ ”ആഴുവാരാദി”കൾ ം നായ 
ന്മാർ ം മഹിമ സിദ്ധിച്ചത്? ഇേപ്പാഴും ആ മാർഗ്ഗെത്ത അനുസരിച്ചാൽ കൃത 
ത്തിലുള്ള ശൂ രിലും പലരും മഹത്ത്വം ാപി േശാഭി ം എന്നതിൽ സേന്ദ 
ഹമുേണ്ടാ? ഓടക്കാരിയുെട മകനായ പരാശരനും, മു വത്തിയുെട മകനായ വ്യാ 
സനും േവദങ്ങെള ഓതിയേല്ലാ. അവരും ാഹ്മണർതെന്ന. എന്നാൽ ഋഷിമൂലം,
നദിമൂലം ഇവ വിചാരിക്കണ്ടാ എ പറയു . സമാധാനം പറയാൻ കഴിയാത്ത
സംഗതിെക്കല്ലാം ആണേല്ലാ ഇങ്ങെനയുള്ള ഉത്തരം. അേപ്പാൾ വിധികൂടാെതയു 
ള്ള ഋഷികളൂെട ഉത്പത്തിേക്ഷ ം നിന്ദ്യെമ വരികിലും ബീജം ാഹ്മണസം 
ഭൂതമാകയാൽ അവരും ാഹ്മണർ തെന്നെയ പറയു . ഇെതങ്കിലും ശരി 
യായി നിലനിൽ േമാ എ േനാക്കാം. പാ , ധൃതരാ ർ, വിദുരൻ ഇവരും

ാഹ്മണരായിട്ടല്ലേയാ ഇരിേക്കണ്ടത്? അ കാരമല്ലാെത േക്ഷ െത്ത ആ  
യി പാ വും ധൃതരാ രും ക്ഷ ിയരായി ം, വിദുരർ മാ ം ശൂ നായും ഇരി 

ന്നതിേലയ്ക്ക് കാരണം എെന്ത പറയും? േക്ഷ ം (അമ്മ) തെന്ന ധാനെമ 
ങ്കിൽ വ്യാസപരാശരാദികളും അ ാഹ്മണരായിരിേക്കണ്ടതാണ്. വിവാഹം െച 

െകാണ്ട പിതാക്കൾ ജനിച്ച വ്യാസപരാശരാദികൾ ം, സ്വപതിെയ വി 
ട്ട് അന്യനു ജനിച്ച പാ ഭൃതികൾ ം േഭദമുെണ്ട ആെരങ്കിലും പറയുന്ന
പക്ഷത്തിൽ മാതാക്കളുെട വ്യഭിചാരേദാഷത്താൽ ാഹ്മണ്യം വി േപായവർ
േവദാധ്യയനാധികാരെത്തയും വി േപായിരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ? അ കാരമല്ലാ 
െത അവർ േവദാധ്യയനം െചയ്തതായി ഷ്ടേമ പറഞ്ഞിരി ന്നേല്ലാ. അല്ലാെത 
യും ബീജം തെന്ന ധാനം എന്ന പക്ഷത്തിൽ കൃതത്തിലുള്ള ദാസീപു ന്മാർ,

ാഹ്മണബീജത്തിൽ ജനിച്ചവെരല്ലാം, ാഹ്മണരായി േവദാധ്യയനം െചയ്യാ 
െമന്നല്ലേയാ വരുന്നത്? അേപ്പാൾ സംസാരികളുെട പു ന്മാർ േവദാധ്യയനം
െച കൂടാ; വ്യഭിചാരിപു ന്മാർ അധ്യയനം െചയ്യാം എന്ന് പറേയണ്ടിയിരി  

. ഇതിരിക്കെട്ട, േവദാധ്യയനാധ്യാപന വിഷയങ്ങളിൽ അധികാരെത്ത െകാടു 
ന്ന ാഹ്മണ്യമാകെട്ട, േകവലം ജന്മത്താേലാ, ജ്ഞാനത്താേലാ, കർമ്മത്താ 

േലാ, ഹ്മജ്ഞാനത്താേലാ അേതാ ഇക്കാരണങ്ങെളല്ലാം ഒന്നായി േചർന്നിരു 
ന്നാേലാ ഉണ്ടാകുന്നത് എ േനാക്കാം. ജന്മത്താലാെണങ്കിൽ പിതാവു മാ ം

ാഹ്മണനായിരുന്നാൽ മതിേയാ? മാതാവു മാ ം ാഹ്മണ ീയായിരുന്നാൽ
മതിേയാ? ര േപരും ാഹ്മണരായിത്തെന്ന ഇരിേക്കണേമാ? ആദ്യപക്ഷമാ 
െണങ്കിൽ കുംഭേകാണത്ത് സു ഹ്മണ്യയ്യരുെട വയ് പ്പാട്ടീപു ന് ചൗേളാപനയ 
നാദികൾ െചയ്യിച്ചതിന് ദൂഷണം പറയരുത്. നായർ ീകളിൽ ജനിച്ച ാ 
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ഹ്മണപു ന്മാർ ം ചൗളാദി ആകാെമന്ന് പറേയണ്ടിയും വരും. രണ്ടാം പക്ഷ 
മാെണങ്കിൽ വ്യഭിചാരിപു ന്മാെര ചിലെര ജാതിയിലും വർഗ്ഗത്തിലും നി
ത ന്നതു െതറ്റാെണ വരും. മൂന്നാമെത്ത പക്ഷെമങ്കിൽ വ്യാസപരാശരാദിക 
ളും ാഹ്മണരെല്ലന്നാകും. അല്ലാെതയും ാഹ്മണപിതൃമാതൃക്കേളാടുകൂടിയവൻ
പിന്നീട് ഭൃഷ്ടനായാലും ാഹ്മണനായിത്തെന്ന ഇരിേക്കണ്ടതാകയാൽ അന്യ 
മത േവശനവും മാംസേഭാജനവും െച െകാണ്ട് നീച ീകേളാട് സംഘടിച്ച്,
ശിഖായേജ്ഞാപവീതാദികെള ത്യജിച്ച് വർത്തി ന്നവരും ാഹ്മണർ തെന്ന 
െയ സമ്മതിക്കണം. കർമ്മേലാപം വ േപായതിനാൽ ാഹ്മണ്യം െപാ 
േ ാകുെമന്നാെണങ്കിൽ അേപ്പാൾ ജന്മം െകാണ്ട് ഒ മില്ല. കർമ്മം െകാ ത 
െന്ന ാഹ്മണ്യം സിദ്ധി എന്നാകും. ഇതനുസരിച്ചാണ്,
”ജന്മനാ ജായേത ശൂ ഃ കർമ്മണാ ജായേത ദ്വിജഃ”
എന്ന് ധർമ്മശാ വചനം വർത്തിച്ചത്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം, ജനനാൽ എല്ലാ 
വരും ശൂ ർ തെന്ന; പിന്നീട് അവരവർ അവലംബിച്ച കർമ്മങ്ങൾ തക്കവണ്ണം

ഹ്മണരും ക്ഷ ിയരും ൈവശ്യരുമാകു . ാഹ്മണന്, കർമ്മസ്വരൂപെത്ത
വിചാരിപ്പാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ ജാതകർമ്മനാമകരണാദി സേങ്കതകർമ്മങ്ങേളാ
സുകൃതേദാഷങ്ങളാകുന്ന സാമാന്യധർമ്മങ്ങേളാ എന്ന ശങ്ക ജനി . സേങ്ക 
തകർമ്മങ്ങൾ തെന്നെയങ്കിൽ ശൂ രിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവെരല്ലാം ശിഖായേജ്ഞാപവീ 
തം ധരിച്ച് ഉപനയനാദികർമ്മങ്ങെള െച െകാണ്ടാൽ ാഹ്മണരായിത്തീേര 
ണ്ടതാണ്. ഇങ്ങെനയല്ലാെത സാമാന്യധർമ്മാനുഷ്ഠാനം െകാണ്ടാെണങ്കിൽ ഈ
വിധ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ലാെത ാഹ്മണേവഷം ചമഞ്ഞവെരല്ലാം ാഹ്മണ 
രാകിെല്ല ം േവഷത്തിൽ ശൂ െര വരികിലും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം മാ മിരി  
െമങ്കിൽ അവെരല്ലാം ാഹ്മണർ തെന്ന എ ം സമ്മതിേക്കണ്ടതാണ്. അസ 
ത്യം, െകാലപാതകം, അസൂയ, മുതലായ പാപങ്ങെള ഭയന്ന് സത്യം, ധർമ്മം, ദയ
മുതലായ സുകൃതങ്ങെള നല്ലേപാെല അനുഷ്ഠി ന്നതിൽ കൃതത്തിലുള്ള ാ 
ഹ്മണരുെട അടുക്കൽ എെന്തങ്കിലും വിേശഷമുള്ളതായാകെട്ട ശൂ രിൽ എെന്ത 
ങ്കിലും ന നതയുള്ളതായിട്ടാകെട്ട ന െട അനുഭവത്തിൽെപ്പടുന്നില്ല. ഇങ്ങെന 
യിരിക്കയാൽ, ാഹ്മണർക്ക് ഒരാധിക്യവും, ശൂ ർക്ക് ഒരു ന നതയും ഉണ്ടാകു 
ന്നതിന് യാെതാരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. കർമ്മ മാ മിരുന്നാൽ ഫലമില്ല.
അത് ജന്മേത്താടുകൂടിയിരിക്കണം, എന്നാെണങ്കിൽ ജന്മത്താൽ മാ ം ക്ഷ ിയ 
നായ വിശ്വാമി മഹർഷി േകവലം കർമ്മബലത്താലല്ലേയാ ാഹ്മണനായത്?
മുമ്പിൽ പറയെപ്പട്ട ”കവഷൻ” ജന്മനാ ശൂ െന വരികിലും അവെന്റ കർമ്മവി 
േശഷത്താൽ േകവലം ാഹ്മണനാെയ മാ മല്ല, ഋഷിയായി ം ഭവിച്ചതായി
പറഞ്ഞിരി . ഇതുമല്ലാെത ഐതേരയ ാഹ്മണം ഏഴാമതു പഞ്ചിക, നാ 
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ലാമതധ്യായത്തിൽ ക്ഷ ിയൻ തെന്റ ധർമ്മത്തിനടുത്ത ഉപകരണങ്ങെള ത്യജി 
ച്ച് ാഹ്മണനടുത്ത ഉപകരണങ്ങെള വഹി െകാ ന്നതിനാൽ ാഹ്മണനാ 
യിേപ്പാകാെമ ം അ കാരം ഒരുത്തൻ ആയിേപ്പാെയ ം പറഞ്ഞിരി .
”....തത്ക്ഷ ം നിധായ സ്വാദ്യായുധാനി ഹ്മണ ഏവായുൈധർ ഹ്മേണാ
രൂേപണ ാഹ്മേണാ ഭൂത്വാ യജ്ഞമുപാവർത്തത. തസ്മാദ്ധാേപ്യതർഹി ക്ഷ ി 
േയാ യജമാേനാ നിധാൈയവ സ്വാദ്യായുധാനി ഹ്മണ ഏവായുൈധർ ാഹ്മ 
േണാ രൂേപണ ഹ്മഭൂത്വാ യജ്ഞമുപാവർത്തേത” (ഐത-7-4-19). അതുെകാ 
ണ്ട് ക്ഷ ിയനായാലും ഇ ം ആയുധങ്ങളും ധരിച്ച് ാഹ്മണേവഷവും യജ്ഞാ 
യുധങ്ങളും ധരിച്ച് ാഹ്മണനായി യജ്ഞശാലയിൽ േവശി േമ്പാൾ യാഗ 
ത്തിൽ പ െകാ വാനർഹനാകു .
”സ ഹ ദീക്ഷമാണ് ഏവ ാഹ്മണതാമഭ ൈപതയത് കൃഷ്ണാജിനമധ ഹതി,
യദ്ദീക്ഷിത തം ചരതി യേദനം ാഹ്മണാ അഭിസംഗച്ഛേന്ത.... ഹ്മ വാ
അയം ഭവതി ഹ്മ വാ അയമുപാവർത്തേത ഇതി വദന്തഃ: (ഐത-7-4-23) കൃഷ്ണ 
മൃഗചർമ്മം ധരിക്ക, ദീക്ഷിത തമ് ചരി ക, ാഹ്മണരാൽ പരിവാരിതനായി 
ത്തീരുക മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ യജ്ഞദീക്ഷ ൈകെക്കാണ്ട ക്ഷ ിയൻ ാ 
ഹ്മണനായി ഭവി , ഹ്മത്വം ാപി .
ഇ കാരം കൃതത്തിൽ ശൂ നും ാഹ്മണനടുത്ത ഉപകരണങ്ങെള വഹി  
െകാ ന്നതിനാൽ ാഹ്മണനാേകണ്ടതാണ്. അ കാരമിെല്ലങ്കിൽ ാഹ്മ 
ണ്യം ജന്മത്താലും സാേങ്കതികകർമ്മത്താലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എ നിശ്ചയം.  
ഹ്മജ്ഞാനത്താൽ തെന്ന ാഹ്മണ്യം ഉണ്ടാകുന്നെതങ്കിൽ അതിെന ആേക്ഷപി 

ന്നവർ ആരും തെന്നയില്ല. എങ്കിലും ജ്ഞാനം മാ ം ഇരിക്കയും കർമ്മാനു 
ഷ്ഠാനമില്ലാെത േപാകയും െച െന്നങ്കിൽ ഫലമില്ല.
”അധീത്യ േവദാംശ്ചതുേരാ വിദുേരാ ജ്ഞാനസമ്പദാ
ദ്വിേജാഽപി യഃ കർമ്മഹീനഃ സ ൈവ ാഹ്മണഗർദ്ദഭഃ”
േവദങ്ങെള പഠിച്ച് സമർത്ഥനായിെത്തളിഞ്ഞവൻ ജ്ഞാനസമ്പത്താൽ ാഹ്മ 
ണനായിരുന്നാലും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം മാ ം അവനില്ലാെതയിരുന്നാൽ അവൻ
തെന്ന ാഹ്മണക്കഴുത - എന്ന വാക്യം പൂർണ്ണദൃഷ്ടാന്തം ആകും. ഹ്മജ്ഞാ 
നവും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനവും ജന്മെത്താട് േചർന്നതല്ലാെത േകവലം ആർജ്ജനീയ 
മായിരിക്കയാൽ ഇവെയല്ലാവരാലും സാധ്യം തെന്ന. ഇവ പരിപൂർണ്ണമായി സി 
ദ്ധിച്ചി ള്ള ഇരിപ്പ് മനുഷ്യന്ന് എത്താത്തെതങ്കിലും സാധാരണമായി കൃതത്തി 
ലുള്ള ാഹ്മണർക്ക് എ േത്താളം സാധ്യേമാ അ േത്താളം ശൂ ാദികൾ ം
സാധ്യം തെന്ന എന്നതിന് സംശയമില്ല. ആകയാൽ ാഹ്മണർക്ക് സമമായ
ശൂ രുെമല്ലാം േവദെത്ത അഭ്യസിക്കാമേല്ലാ. ജന്മവും, ഹ്മജ്ഞാനവും, കർമ്മ 
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വും േചർന്നാലല്ലാെത ാഹ്മണ്യം സിദ്ധിക്കില്ല എന്നാെണങ്കിൽ ജന്മനാ ന നത 
യുള്ള ആഴുവാർകൾ ം ാഹ്മണ്യമില്ല. സേങ്കതകർമ്മങ്ങെള മുഴുവനും ത്യജിച്ച
ൈവഷ്ണവർ ം ാഹ്മണ്യമില്ല. ഹ്മജ്ഞാനം കൂടാെത കൃതത്തിൽ ാഹ്മ 
ണേവഷം പൂണ്ടിരി ന്നവർ ം ാഹ്മണ്യമിെല്ല പറയണം. ഇ കാരം ഒരു 
ത്തർ ം ാഹ്മണ്യമിെല്ലങ്കിൽ േവദാധ്യയനം െച ന്നതിനു യാെതാരുത്തർ 

ം അധികാരമിെല്ല ം ഇങ്ങെന അധികാരമില്ലാത്തവരിൽ ചിലർ വ്യാജമായി
േവഷമി െകാണ്ട് അധ്യയനം െച ന്നതായാൽ ഭക്തിെയക്കാരണമാക്കിെക്കാ 
ണ്ട് മ ള്ളവർ അധ്യയനം െച ന്നതിൽ എന്താണാേക്ഷപമുള്ളത്? എന്നാൽ

കൃതത്തിൽ അധ്യയനം െച ന്നതിന് എല്ലാവർ ം അധികാരമുെണ്ടേന്നാ
ഒരുത്തർ ം ഇെല്ലേന്നാ സിദ്ധാന്തിക്കാെമന്നല്ലാെത ചിലർ ണ്ട്, ചിലർക്കില്ല
എ ള്ളതു ശരിയില്ല. ഒരുേവള സാേങ്കതിക ാഹ്മണ്യത്താൽ അധ്യയനാധി 
കാരം ഉണ്ടാകു എങ്കിൽ അതിെന അ ം പരിേശാധി േനാക്കാം. കലിയു 
ഗത്തിൽ ക്ഷ ിയരും ൈവശ്യരുമില്ല.
”േ താദൗ വി വിസൃതാശ്ചതുർദ്ധാവസ്ഥിതാ അപി
വർണ്ണാസ്തിേഷ്യ സമായാേത വിട്ക്ഷ ൗ ലുപ്തതാം ഗതൗ”
േ തായുഗാരംഭത്തിൽ വർണ്ണങ്ങൾ നാലായിത്തീർ െവങ്കിലും കലികാലമായ 
േപ്പാൾ ക്ഷ ിയൈവശ്യജാതികൾ ഇല്ലാെത ആയിരി - (ജമദഗ്നി സം 
ഹിത) എ ാഹ്മണർ സേങ്കതേമർെപ്പടുത്തിയിരിക്കയാലും ”േകരളാവകാ 
ശ മ”മനുസരി ള്ള 64 ജാതിയിൽ ക്ഷ ിയരും ൈവശ്യരും ഉൾെപ്പടാത്തത്
ഇതിനനുഗുണമാകയാലും േശഷിച്ച ാഹ്മണെരയും ശൂ െരയും കുറി മാ ം
വിചാരിച്ചാൽ മതിയാകും. സാേങ്കതിക ാഹ്മണനു മന്വാദി ധർമ്മശാ ജ്ഞ 
ന്മാർ വിധിച്ചിരി ന്ന അനന്തനിത്യൈനമിത്തിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏകേദശെമ 
ങ്കിലും ശരിയായി അനുഷ്ഠി ന്നവർ കൃതത്തിൽ ഒരുത്തരും ഉണ്ടായിരിക്കയി 
ല്ല. ആകയാലും, എവിെടെയങ്കിലും ഒരാളിരി െണ്ട വന്നാൽകൂടി ഭൂരിപക്ഷ 
വും അ കാരം അനുഷ്ഠിച്ചവരല്ലായ്കയാലും അവർെക്കല്ലാം അ ാഹ്മണ്യം സിദ്ധി 

എന്നാതിൽ സേന്ദഹമില്ല. അ ാഹ്മണ്യം കർമ്മഭൃംശത്താൽ സംഭവിച്ചാലും
അനധികാരത്വത്താൽ ഉണ്ടായാലും അവയിൽ താരതമ്യമില്ലേല്ലാ. ഇക്കാരണ 
ത്താൽ ാഹ്മണരും ഇക്കാലത്തില്ല എന്നല്ലേയാ വരുന്നത്? ഇ കാരമിെല്ല 

വരികിലും (േപെരെന്തങ്കിലുമാകെട്ട) കാര്യാംശത്തിൽ ഒരു ജാതിയുള്ളതായി
സിദ്ധാന്തിച്ചാൽ അതു െവറുെത ആകയില്ല. അങ്ങെനെയങ്കിൽ മുൻ പറഞ്ഞവി 
ധം േവദാഭ്യാസത്തിന് എല്ലാവർ ം അധികാരം ഉെണ്ടേന്നാ ഒരുത്തർ മിെല്ല 
േന്നാ സിദ്ധാന്തം ഏർെപ്പടു . അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു വകക്കാർ മാ ം അധ്യ 
യനം െച ന്നതു സാധുവാകുെമങ്കിൽ മ ള്ളവർ െച ന്നത് എങ്ങെന ദുഷ്യമാ 
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കും? ദുരഭിമാനങ്ങെളല്ലാം വിട്ട് േവദാർത്ഥസ്വരൂപവിചാരം െച ന്നവർക്ക് ഈ
സേങ്കതം േകവലം ഹാസ്യമായെത േതാന്നിേപ്പാകും.
കടശിയിൽ ശൂ ർ ഉണ്ണാൻ പാടില്ല എ നിേഷധി േമ്പാൾ അതിെന ആെര 
ങ്കിലും വകെവ േമാ? ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യെമങ്കിൽ
ഈ േലാക മാ മല്ല, ഏതു േലാക ം ജീവി ന്നതിന് ജ്ഞാനമത്യാവശ്യ 
മായിരിക്കയാൽ ആ ജ്ഞാനെത്ത ശൂ ൻ ാപി കൂടാ എ നിേഷധി ന്ന 
തിെന മാ ം ഗൗനി ന്നതിന് ആവശ്യം എന്താണുള്ളത്. തങ്ങെളേപ്പാെല
ശൂ രും പഠി േപായാൽ തങ്ങൾ മഹിമ കുറ േപാകുമേല്ലാ എന്ന അസൂ 
യയാലും, തങ്ങൾ മൂലമായിേട്ട എല്ലാവരും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാവൂ എന്നായാൽ
തങ്ങൾ ലാഭ ദമായിരി െമന്ന ദുരാശയാലും തങ്ങൾ വലി ന്ന വഴിെക്ക 
ല്ലാം എല്ലാവരും വരണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യത്താലും ഇങ്ങെനയുള്ള സേങ്കതെത്ത ആരു 
തെന്ന ഏതുകാലേത്തർെപ്പടുത്തിയതായാലും അതിെന ആദരിേക്കണ്ടതില്ല. ി 
സ്ത്യമഹമ്മദീയാദി സകലരും അവരവരുെട മാണങ്ങെള എല്ലാവർ ം പഠി 
ക്കാെമ െവച്ചിരി . ന െട േവദെത്ത മാ ം ശൂ ർ പഠിച്ചാൽ അതി 
െന്റ മഹിമ കുറ േപാകുെമ എന്തിനായി കരുതണം? എല്ലാവരുെട സ്വ 
ഭാവെത്തയും പരിശുദ്ധമാേക്കണ്തതായ േവദത്തിനു േപാലും ശൂ രുെട അദ്ധ്യ 
യനത്താൽ മഹിമ കുറ േപാകുെമങ്കിൽ ആ മഹിമ എ േത്താളം നിലനിൽ 

ം? ജനങ്ങെള എങ്ങെന പരിശുദ്ധരാ ം? അഗ്നിെയ പരിശുദ്ധമാക്കത്തക്ക
വ േലാകത്തിലുേണ്ടാ? ആകയാൽ ആരഭ്യസിച്ചാലും േവദത്തിെന്റ മഹിമ
യാെതാരു കുറവും ഉണ്ടാകയില്ല. അല്ലാെതയും, ശൂ ാദികളുെട സ്ഥിതി ഒരു കാല 

താഴ്ന്ന നിലയിലിരുന്നാലും മെറ്റാരു കാല നന്നായിവ കൂെടന്നില്ല. ആക 
യാൽ ഇഷ്ടവും സദാചാരവും ഉള്ളവെരല്ലാം ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് പാ ങ്ങൾ
തെന്ന. വിശ ന്നവന് അന്നം െകാടുക്കാത്തവെന ദയയില്ലാത്തവെന നി 
ന്ദി െമങ്കിൽ അന്നെത്തക്കാളും ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം ആ ഹി ന്നവരിൽ
”മനസ്സിരങ്ങായ്ക” എെന്തനു പറയാം? അഭ്യാസത്താൽ കേഠാരകൃത്യങ്ങളും സാ 
ത്മ്യമായി വരും എന്നതിനു കശാ കാരെന്റ ഹൃദയവും നയവും ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേയാ?
മർക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കാെത ഇച്ഛി ന്ന എല്ലാവർ ം ജ്ഞാനെത്ത ദാനം െച  
ന്നതുതെന്ന പരമധർമ്മെമ ം പരമകരുണെയ ം ഉറച്ച് അ കാരം അനുഷ്ഠി 
േക്കണ്ടതാണ്.
ശുഭമ
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