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22
അൈദ്വതേവദാന്തം
മധ്യകാലത്ത് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും നാടുവാഴിത്ത
സാമ്പത്തിക ഘടനയിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങേളാെടാപ്പം
മതവിശ്വാസങ്ങളിലും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളിലും മാത്രമല്ല,
ദാർശനികചിന്തകളിലും വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാ
യി. ദർശനങ്ങൾ െപാതുവിൽ അമൂർത്തമായ ആത്മീയ
വാദത്തിെന്റ പാതയിലൂെട നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു
കാലമായിരുന്നു അത്. ബൗദ്ധ-ൈജനമതങ്ങളുെട
തകർച്ചയും ജാതിവ്യവസ്ഥയിലും പൂർവികാചാരങ്ങളി
ലും അടിയുറച്ച ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ മുേന്നറ്റവും പുതിെയാ
രു ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനത്തിനു വഴിെയാരുക്കി. പഴയ
ൈവദികാചാരങ്ങളുെട പുനരുദ്ധാനെമന്ന നിലയ്ക്കാണ്
ഹിന്ദുമതം ശക്തിയാർജിച്ചത് എങ്കിൽ പുതിയ ദാർശനി
കചിന്തകൾ ഉയർന്നുവന്നത് ഉപനിഷത് ചിന്തകളുെട
പുനരുദ്ധാനെമന്ന നിലയ്ക്കാണ്. മതെമന്ന േപാെല ദർ
ശനവും ശ്രുതികളുെടയും സ്മൃതികളുെടയും സൂത്രങ്ങളുെട
യും പാരമ്പര്യങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. പാരമ്പര്യങ്ങളു
െട തണലിൽ മതത്തിെന്റ ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ടല്ലാെത
ദർശനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വളരാനുള്ള സാധ്യതയു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, മധ്വൻ തുടങ്ങിയ
പ്രഗത്ഭന്മാരായ ചിന്തകന്മാെരല്ലാം തെന്ന സനാതന
ധർമങ്ങെള പിടിച്ച് ആണയിട്ടുെകാണ്ടും ഉപനിഷത്തുക
െളയും പ്രാചീനേവദാന്തെത്തയും ഭഗവദ്ഗീതെയയും
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടുമാണ് താന്താങ്ങളുെട ദാർ
ശനികവ്യവസ്ഥകൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്. പേക്ഷ,
അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച തത്വചിന്തകൾ പഴയതിെന്റ െവ
റും ആവർത്തനങ്ങളായിരുന്നില്ല. പഴയ ചിന്തകൾക്ക്
അവർ സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായ പുതിയ ആവശ്യ
ങ്ങൾക്കു പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും
ഭാഷ്യങ്ങളും എഴുതിയുണ്ടാക്കി. എല്ലാവരും േവദാന്തി
കളായിരുന്നു. പേക്ഷ, വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ് അവർ
േവദാന്തെത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂെടയും
ഭാഷ്യങ്ങളിലൂെടയും അവർ യഥാർഥത്തിൽ, താന്താ
ങ്ങളുെട സ്വന്തം ദർശനവ്യവസ്ഥകൾ െകട്ടിപ്പടുക്കുക
യാണ് െചയ്തത്. ഈ സവിേശഷത ശങ്കരാചാര്യരുെട
കൃതികളിൽ പ്രേത്യകിച്ചും പ്രകടമായി കാണാം.

















1 ശങ്കരെന്റ പാണ്ഡിത്യം
ശങ്കരൻ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിേലാ ഒമ്പ
താം നൂറ്റാണ്ടിേലാ േകരളത്തിെല കാലടിയിൽ ഒരു
ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.
പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനേക
ന്ദ്രങ്ങൾ േകരളത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ
ജീവിതകാലത്തിനിടയിൽ—മുപ്പത്തിരണ്ടു വർഷങ്ങൾ
മാത്രേമ അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ—േവദങ്ങളിലും ഉപ
നിഷത്തുകളിലും സ്മൃതികളിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
വ്യത്യസ്തദർശനങ്ങളിലും എല്ലാം അഗാധമായ പാണ്ഡി
ത്യം േനടിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം സമകാലീനെരെയല്ലാം
അമ്പരപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിെല ൈവചാരിക മണ്ഡല
െത്തയാെക പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഒരു െകാടുങ്കാറ്റായിത്തീ
രുകയും െചയ്തു. സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടി ഇന്ത്യയുെട മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരി
ച്ചുെകാണ്ട് അപ്രതിേരാധ്യമായ യുക്തിയുെട സഹായ
േത്താടുകൂടി ദാർശനികരംഗത്തിെല എതിരാളികെള
െയല്ലാം അേദ്ദഹം െവല്ലുവിളിച്ചു; രാജ്യത്തിെന്റ വിവി
ധഭാഗങ്ങളിൽ ആശയപ്രചരണത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള
സന്ന്യാസിമഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ൈമസൂരിെല ശൃംേഗരി
മഠവും ഒറീസ്സയിെല പുരീമഠവും കത്തിയവാറിെല ദ്വാര
കാമഠവും ഹിമാലയത്തിെല ഹിമാച്ഛാദിതമായ ഉന്നത
ശൃംഗങ്ങളിൽ ബഥരീനാഥമഠവും അേദ്ദഹത്താൽ സ്ഥാ
പിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.
ശങ്കരെന്റ മുഖ്യകൃതികൾ ഉപനിഷത്തുകൾ, ഭഗവദ്ഗീത,
ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നീ പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിെന്റ ഭാഷ്യങ്ങളും
സൗന്ദര്യലഹരി, വിേവകചൂഡാമണി തുടങ്ങിയ ഗഹ
നങ്ങളായ ദാർശനിക കാവ്യങ്ങളും ഏതാനും േസ്താത്ര
ങ്ങളുമാണ്. പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിെന്റ ഭാഷ്യങ്ങളിലൂെട
യും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂെടയുമാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വ
ന്തമായ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണഗതിക്കു രൂപം നൽകുകയും
അൈദ്വതേവദാന്തം എന്ന േപരിൽ ആത്മീയവാദത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏകതത്വവാദം സ്ഥാപിക്കു
കയും െചയ്തത്.
ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതം ഉപനിഷത്തുകളിലും ഗീതയിലും
ബാദരായണെന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലുമടങ്ങിയ െവറും
ആവർത്തനങ്ങേളാ വിശദീകരണങ്ങേളാ അല്ല. അേദ്ദ
ഹം പഴയ ചില സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് പുതിയ അർഥങ്ങൾ
നൽകി. പുതുതായി ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു.
അങ്ങെന ഭാരതീയചിന്തക്ക് മൗലികമായ സംഭാവന
കൾ നൽകി. എങ്കിലും ഉപനിഷത്തുകളാണ് തെന്റ ദാർ
ശനിക വ്യവസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാനെമന്ന് അേദ്ദഹം
അവകാശെപ്പട്ടു.
പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തിനും അനുമാനപ്രമാണത്തിനും
ഉപരിയായി ശബ്ദപ്രമാണത്തിനാണ് ശങ്കരൻ പ്രാധാ
ന്യം നൽകിയത്. േവേദാപനിഷത്തുകളിൽ പ്രതിപാദി
ക്കെപ്പട്ട തത്വങ്ങളാണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവിടെമന്നും
അവയിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവർക്കാർക്കും ശരി
യായ ജ്ഞാനം േനടാൻ കഴിയിെല്ലന്നും അേദ്ദഹം ഉറ
പ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. േവേദാപനിഷത്തുകളുെട ആധികാരികത
യുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വന്തം
സിദ്ധാന്തങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുകയും മറ്റു ദാർശനിക
ന്മാരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെള എതിർക്കുകയും െചയ്തത്.
പഞ്ചഭൂതങ്ങളല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നു വാദിച്ച േലാകാ
യതികന്മാെരയും ത്രിഗുണാത്മകവും അേചതനവുമായ
മൂലപ്രകൃതിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉറവിടം എന്നു വാ
ദിച്ച സാംഖ്യന്മാെരയും ഭൗതികപരമാണുക്കളാണ് പ്ര
പഞ്ചഘടനയുെട അടിത്തറെയന്നു വാദിച്ച ന്യായൈവ
േശഷികന്മാെരയും യാെതാന്നിനും ശാശ്വതമിെല്ലന്നും
ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും
ഇടവിടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവയാെണന്നും വാ
ദിച്ച ബൗദ്ധന്മാെരയും എല്ലാം അേദ്ദഹം രൂക്ഷമായി
വിമർശിച്ചു. േലാകായതികന്മാരുെടയും സാംഖ്യൈവ
േശഷികന്മാരുെടയും ഭൗതികവാദെത്ത എന്നേപാെല
വിജ്ഞാനവാദം, മാധ്യമികം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽെപ
ട്ട ബൗദ്ധന്മാരുെട ആത്മീയവാദെത്തയും അേദ്ദഹം
ഖണ്ഡിച്ചു. ഈ വിമർശനങ്ങളിലും ഖണ്ഡനങ്ങളിലും യു
ക്തിെയ മാത്രമല്ല, ശ്രുതികളിൽ നിന്നും സ്മൃതികളിൽ
നിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണികെളയും അേദ്ദഹം സുലഭമായി
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി.

















2 പ്രാചീനചിന്തകളിൽ നിന്ന്

മൗലികചിന്തകളിേലക്ക്

എങ്കിലും, ശങ്കരെന്റ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രാചീനചി
ന്തകന്മാരുെട ദാർശനികസങ്കൽപ്പങ്ങളുമായി െപാരു
ത്തെപ്പടാത്തവയും ചിലേപ്പാൾ അവെയ്ക്കതിരായവയും
ആെണന്ന വസ്തുത നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, ഋേഗ്വദത്തിെല ഋഷിമാർ പ്രപഞ്ചയാഥാർഥ്യ
െത്ത നിേഷധിച്ചില്ല; ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ പാപമാെണന്നു
കരുതിയില്ല. ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത് ഭൃഗുവും വരു
ണനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂെട അന്നവും പ്രാ
ണനും മനസ്സും വിജ്ഞാനവും ആനന്ദവും എല്ലാം ബ്രഹ്മ
മാെണന്നു വ്യക്തമാക്കിയതിനുേശഷം പ്രസ്താവിക്കുന്ന
തിങ്ങെനയാണ്: ഇതു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അന്നത്തി
െന്റ ഉടമസ്ഥനും അന്നം ഭുജിക്കുന്നവനുമായിത്തീരുന്നു;
സന്താനങ്ങെളെക്കാണ്ടും കന്നുകാലികെളെക്കാണ്ടും
പരിപാവനമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിെന്റ പ്രകാശംെകാ
ണ്ടും വലിയ കീർത്തി െകാണ്ടും അവൻ മഹാനായിത്തീ
രുന്നു. [1] ഈേശാപനിഷത്ത് തുടങ്ങുന്നതുതെന്ന ധനം
െകാതിക്കരുെതന്നും ഉള്ളതു മറ്റുള്ളവർക്കു െകാടുക്ക
ണെമന്നും ത്യാഗത്തിലൂെട സുഖമനുഭവിക്കണെമന്നും
ഇങ്ങെന ഇഹത്തിെല കടമകൾ നിർവഹിച്ചുെകാണ്ട്
നൂറുെകാല്ലം ജീവിക്കാനാഗ്രഹിക്കണെമന്നുമുള്ള ഉൽ
േബാധനേത്താടുകൂടിയാണ്. [2] ഭൂമിയിലുള്ളെതല്ലാം
ൈദവത്തിൻേറതാെണന്നും അതുെകാണ്ട് യാെതാന്നും
തെന്റ സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി െവയ്ക്കാൻ ആരും െകാതി
ക്കരുെതന്നും പൂർണമായ അർപ്പണമേനാഭാവേത്താ
ടുകൂടി ജനേസവനത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നു
മാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി നൽകുന്ന
അർഥം. എന്നാൽ, ശങ്കരെന്റ വ്യാഖ്യാനം മെറ്റാന്നാണ്.
“ഇഹത്തിെല പ്രവൃത്തികൾ െചയ്തുെകാണ്ട് നൂറുവർഷം
ജീവിക്കാനാഗ്രഹിക്കണം” [3] എന്ന ഉൽേബാധനം
ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം േനടാൻ പ്രാപ്തിയി
ല്ലാത്തവെര ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുള്ളതാെണന്നും ജ്ഞാനം
േനടാൻ സന്ന്യാസിമാർേക്ക കഴിയൂ എന്നും മറ്റുള്ളവർ
േവദങ്ങളിൽ നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള കർമങ്ങൾ െച
യ്യണം എന്നുമാണ് ശങ്കരൻ പറയുന്നത്. ഈ വ്യാഖ്യാ
നേത്താട് മറ്റു മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും േയാജിക്കുന്നില്ല.
എെന്തന്നാൽ, പ്രപേഞ്ചാൽപ്പത്തിെയപ്പറ്റിയും മനുഷ്യ
നും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഉപ
നിഷത്തുകളിെല ഋഷിമാർ തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തിവിശ്വാ
സികളായിരുന്നു. ഐഹികജീവിതം ഉേപക്ഷിക്കാൻ
േവണ്ടിയല്ല, അതു കൂടുതൽ കാമ്യവും കൂടുതൽ ധാർമി
കവുമാക്കി മാറ്റാൻ േവണ്ടിയാണ് അവർ ആത്മാവും
ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമെന്തന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചത്. ലൗകികജീവിതമുേപക്ഷിച്ച് സർവസംഗപരി
ത്യാഗികളായി സന്ന്യാസം വരിക്കുന്ന ഋഷികെളയല്ല,
ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതം നയിച്ചുെകാണ്ട് ഭാര്യമാരും മക്കളു
മായി ദാർശനികചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ഋഷികെളയാണ്
നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണുന്നത്. സംസാരദുഃ
ഖങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷെപടാൻേവണ്ടി സന്ന്യാസം സ്വീ
കരിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ഉപനിഷത്തുകളുെട കാല
ത്തിനുേശഷം വർണവ്യവസ്ഥ ശക്തിെപ്പടാൻ തുടങ്ങി
യേപ്പാളാണ്, പ്രേത്യകിച്ചും ബൗദ്ധ-ൈജനമതങ്ങളുെട
ആവിർഭാവേത്താടുകൂടിയതാണ്, നിലവിൽവന്നത്
എന്നു േതാന്നുന്നു. “േവദങ്ങളിൽ, ഉപനിഷത്തുകളിൽ
േപാലും േലാകവും ലൗകികജീവിതവും ബന്ധനത്തിെന്റ
യും കഷ്ടപ്പാടുകളുെടയും സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയവയാണ്
എന്നതിെന്റ േനരിയ സൂചനേപാലുമില്ല” [4] എന്നാണ്
കുഞ്ഞൻരാജ പറയുന്നത്.
ഉപനിഷത്തുകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങ
ളുമായ ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്ന് നമ്മൾ മന
സ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആത്മീയവാദത്തിെന
ന്നേപാെല തെന്ന ഭൗതികവാദത്തിനും അവ സ്ഥാനം
നൽകുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം
എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിത്യങ്ങളും അനാദിയായി നില
നിൽക്കുന്നവയുമാെണന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അവയിൽ
കാണാം. ഇത്തരം ആശയങ്ങെള തെന്റ അൈദ്വതവാ
ദവുമായി െപാരുത്തെപ്പടുത്താൻ ശങ്കരന് ഒരു വിഷമവു
മില്ല. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാെണങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മാത്രം
ബ്രഹ്മമല്ലാതാവുകയില്ലേല്ലാ.
1. യ ഏവം േവദ പ്രതിഷ്ഠതി. അന്നവാൻ അന്നാേദാ ഭവതി,

മഹാൻ ഭവതി പ്രജയാ പശുഭിർ ബ്രഹ്മവർചേസന
മഹാൻ കീർത്യാ
— ൈതത്തരീേയാപനിഷത്ത് കകക 6.1.
2. ഈേശ്വാപനിഷത്ത് 1. 2.
3. കർവൻ ഏേവഹ കർമാണി ജിജീവിേഷത് ശതം സമാഃ
— ഈ. ഉ. 2.
4. C. Kunhan Rajaഃ Indian Philosophy, P. 252.

















3 ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിഥ്യാ
ഉപനിഷത്തുകളിെല ആത്മീയവാദികളായ ചിന്തക
ന്മാർ േചതനയാണ് മൂലകാരണെമന്നും േചതനയിൽ
നിന്നാണ് ഭൗതികസത്ത ആവിർഭവിച്ചത് എന്നുമാണ്
വാദിച്ചത്. പേക്ഷ, ഭൗതികസത്തയുെട അസ്തിത്വെത്ത
അവർ നിേഷധിച്ചില്ല. “പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
േചതനയാെണന്നും േചതനയാണ് പ്രപഞ്ചെത്ത നയി
ക്കുന്നത് എന്നും ഐതേരേയാപനിഷത്ത് ഊന്നിപ്പറ
യുേമ്പാൾ അത് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ യാഥാർഥ്യെത്തയാ
ണ്, യാഥാർഥ്യെമന്നു േതാന്നിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അസ്തിത്വെത്തയല്ല, അംഗീകരിക്കുന്നത്” [5] എന്ന് രാ
ധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഈ നിലപാ
ടല്ല ശങ്കരൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി
പ്രായത്തിൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം യാ
ഥാർഥ്യമല്ല, മിഥ്യയാണ്. സച്ചിദാനന്ദമയവും ഏകവും
അൈദ്വതവുമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം. ഇതിൽ
നിന്ന് ജീവൻ അെല്ലങ്കിൽ വ്യക്തിയുെട ആത്മാവ് ബ്ര
ഹ്മം തെന്നയാണ് എന്ന നിഗമനത്തിെലത്തുക എളു
പ്പമാണ്. അങ്ങെന ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതവാദത്തിെന്റ
മുഴുവൻ സാരാംശവും സുപ്രസിദ്ധമായ ഈെയാരു വാ
ക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:
“ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗന്മിഥ്യാ, ജീേവാ
ബ്രൈഹ്മവ നാപരഃ”

എന്നു െവച്ചാൽ,
“ബ്രഹ്മമാണ് സത്യം; ജഗത്ത് മിഥ്യയാണ്; ജീവൻ
തെന്നയാണ് ബ്രഹ്മം; മെറ്റാന്നുമല്ല”.

ഉപനിഷദ്വാക്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രഹ്മം
എന്ന പദെത്ത ശങ്കരൻ ഇങ്ങെന നിർവചിക്കുന്നു:
“ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ”, അതായത്, ജന്മാദികൾ യാെതാ
ന്നിൽ നിേന്നാ അതാണ് ബ്രഹ്മം.
ഈ സൂത്രെത്ത ശങ്കരൻ ഇങ്ങെന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു:
“നാമരൂപങ്ങളിലൂെട പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതും അേനകം
കർത്താക്കെളയും േഭാക്താക്കെളയും ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
തും ക്ലിപ്തെപ്പട്ട സ്ഥലകാലകാരണങ്ങെളയും ക്രിയകൾ,
ഫലങ്ങൾ എന്നിവെയയും ആശ്രയിക്കുന്നതും മനസ്സി
നുേപാലും അചിന്ത്യമായ രചനാരൂപേത്താടു കൂടിയതു
മായ ജഗത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥിതിലയങ്ങൾ സർവ
ജ്ഞവും സർവശക്തവുമായ യാെതാരു കാരണത്തിൽ
നിന്ന് ഉളവാകുന്നുേവാ അതാണ് ബ്രഹ്മം”. [6]
“നിത്യവും ശുദ്ധവും ബുദ്ധവും മുക്തവും സർവജ്ഞവും
സർവശക്തവുമായ ബ്രഹ്മം ഉണ്ട്” [7] എന്ന കാര്യ
ത്തിൽ ശങ്കരന് സംശയെമാന്നുമില്ല. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ

നിന്നാണ് ജഗത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥിതി പ്രളയങ്ങൾ
ഉളവാകുന്നത് എന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു. പേക്ഷ,
ഇതിെന്റ അർഥം ബ്രഹ്മവും ജഗത്തും—കാരണവും കാ
ര്യവും—േവെറ േവെറ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നല്ല. എെന്ത
ന്നാൽ, ബ്രഹ്മവും ജഗത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എെന്ത
ന്നറിയണെമങ്കിൽ രണ്ടിെന്റയും സ്വഭാവങ്ങൾ ശരിക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. പേക്ഷ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു
പിടിെകാടുക്കാത്ത ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ശരിയായ സ്വഭാവം
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. “സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രി
യങ്ങളുെട പിടിയിൽ െപടുന്നത് വിഷയങ്ങൾ (വസ്തു
ക്കൾ) മാത്രമാണ്, ബ്രഹ്മമല്ല. ബ്രഹ്മം ഇന്ദ്രിയേഗാച
രമായിരുന്നുെവങ്കിൽ അതിേനാട് ജഗത്ത് എങ്ങെന
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമാ
യിരുന്നു. പേക്ഷ, അറിയെപ്പടുന്നത് ബ്രഹ്മമല്ല, കാര്യ
മായ ജഗത്ത് മാത്രമാണ്. അതിന് ബ്രഹ്മത്തിേനാടാ
േണാ മറ്റു വല്ലതിേനാടുമാേണാ ബന്ധം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു
പറയാൻ കഴിയില്ല.” [8]

5. S. Radhakrishnanഃ The Principal Upanishads, P. 80.
6. ശങ്കരൻഃ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക 1. 2.
7. അസ്തി താവദ് ബ്രഹ്മ നിത്യ ശുദ്ധ ബുദ്ധ മുക്ത സ്വഭാവം,
സർവജ്ഞം സർവശക്തി സമന്വിതം.
8. സ്വഭാവേതാ വിഷയവിഷയാണീന്ദ്രിയാണി
ന ബ്രഹ്മ വിഷയാണി.

സതി ഹീന്ദ്രി യ വിഷയേത്വ ബ്രഹ്മണഃ ഇദം
ബ്രഹ്മണാ സംബദ്ധം
കാര്യമിതി ഗൃേഹ്യത. കാര്യമാത്രേമവ തു ഗൃഹ്യമാണം
കിം ബ്രഹ്മണാ
സംബദ്ധം കിമേന്യന േകനചിദ്വാ സംബദ്ധമിതി
ന ശക്യം നിേശ്ചതും.
— ബ്ര സൂ. ക. 1. 2.

















4 പരമമായ സത്യം
അേപ്പാൾ ബ്രഹ്മമാണ് ജഗത്തിെന്റ കാരണം എന്ന
പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജന്മാദിസൂത്രം െവറും ഒരനുമാനം മാ
ത്രമാേണാ? അല്ല. അനുമാനപ്രമാണത്തിൽ ശങ്കരന്
അത്ര വിശ്വാസെമാന്നുമില്ല. പിെന്ന എന്താണ് ഈ
പ്രസ്താവനയുെട അർഥം? അൈദ്വതരഹസ്യം െവളിെപ്പ
ടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രാരംഭെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു േവദാന്തവാ
ക്യം ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ശങ്കരൻ ഇവിെട
െചയ്യുന്നത്. “േവദാന്തവാക്യപ്രദർശനാർഥം”. വാസ്തവ
ത്തിൽ ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ ജഗത്ത് മായയുെട ഫല
മായ ഒരു പ്രതീതി മാത്രമാണ്. അത് യാഥാർഥ്യമല്ല;
മിഥ്യയാണ്. യഥാർഥത്തിലുള്ളത് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്.
മെറ്റാന്നുമില്ല. ശങ്കരെന്റ യുക്തിവാദം ഇങ്ങെനയാണ്:
“ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു വ്യതിരിക്തമായി മറ്റു യാെതാന്നി
നും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനു െതളിെവാ
ന്നുമില്ല. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ മെറ്റെന്തങ്കിലുെമാന്നി

െന്റ അസ്തിത്വെത്തപ്പറ്റിയുള്ള യാെതാരു െതളിവും നമു
ക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ, ഉത്ഭവമുള്ള
എല്ലാറ്റിെന്റയും ജന്മാദി (ഉൽപ്പത്തി മുതലായവ) ബ്ര
ഹ്മത്തിൽ നിന്നാെണന്ന് വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.
കാര്യം കാരണത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ല. ഉൽപത്തിയി
ല്ലാത്തതായി എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു ബ്രഹ്മം
മാത്രമാണ്, മെറ്റാന്നുമല്ല. എെന്തന്നാൽ, ഇങ്ങെന വ്യ
ക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘പ്രിയെപ്പട്ടവേന,
സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പ് ഇെതല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്; രണ്ടാമെതാന്നു
ണ്ടായിരുന്നില്ല’ (ഛാേന്ദാഗ്യം, ഢക. ശശ. ശ). ബ്രഹ്മ
െത്ത അറിഞ്ഞാൽ മെറ്റല്ലാറ്റിെനയും അറിയാൻ കഴി
യുെമന്നും ഉപനിഷത്തുകൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മ
മല്ലാെത മെറ്റെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടന്നു കരുതാൻ വയ്യ.” [9]

അേപ്പാൾ, ശങ്കരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ നിത്യവും അനാ
ദിയും അനശ്വരവും േകവലവും അമൂർത്തവുമായ ബ്രഹ്മം
മാത്രമാണ് യാഥാർഥ്യം; മെറ്റാരു യാഥാർഥ്യവുമില്ല.
അത് അൈദ്വതമാണ്. അസ്തിത്വത്തിെന്റ ആെകത്തു
കയാണത്. അത് അനന്തവും സാർവത്രികവുമാണ്. പ്ര
പഞ്ചമാെക, പ്രപഞ്ചത്തിൽ എെന്തല്ലാം നിലനിൽക്കു
ന്നുേണ്ടാ അെതല്ലാം, ബ്രഹ്മമാണ്; ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്.
“ബ്രൈഹ്മേവദം വിശ്വം സമസ്തം ഇദം ജഗത്”. ജഗത്തു
മാത്രമല്ല, ആത്മാവും ബ്രഹ്മമാണ് (ആത്മാ ച). ഞാൻ
ബ്രഹ്മമാണ് (അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി). നീയും അതുതെന്ന
(തത്ത്വമസി).
മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവായ ജീവാത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ആത്മാവായ പരമാത്മാവും (ബ്രഹ്മവും) തമ്മിലും േചത
നയും ഭൗതികസത്തയും തമ്മിലുമുള്ള ൈദ്വതഭാവങ്ങ
െള ശങ്കരൻ നിേഷധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനും പ്രാതിഭാ
സികമായ പ്രപഞ്ചത്തിനും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്ന
മായ അസ്തിത്വമില്ല. ബ്രഹ്മം മാത്രേമയുള്ളൂ; രണ്ടാമെതാ
ന്നില്ല. ബ്രഹ്മമാണ് ഏകവും പരമവുമായ സത്യം.
ശങ്കരൻ, ഒരു ഭാഗത്ത് നാമരൂപങ്ങേളാടുകൂടി വസ്തുനി
ഷ്ഠപ്രപഞ്ചം െവറും മിഥ്യയാെണന്നും ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്
യാഥാർഥ്യം എന്നും പറയുന്നു. മറുഭാഗത്ത്, നിലനിൽ
ക്കുന്നെതല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് എന്നും പറയുന്നു. ഈ രണ്ടു
പ്രസ്താവനകളും തമ്മിൽ ൈവരുധ്യമിേല്ല? രണ്ടും ഒേര
സമയത്ത് ശരിയാകുന്നെതങ്ങെന?
9. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കകക. ശശ. 32.

















5 ശങ്കരെന്റ വിമർശകന്മാർ
ഭാരതീയരും പാശ്ചാത്യരുമായ പല വിമർശകപണ്ഡി
തന്മാരും ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതമായ ഏകതത്വവാദെത്ത
ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂെട
െതളിയിക്കെപ്പടാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനെത്ത
പൂർണമായി നിേഷധിക്കലാണത് എന്നു ചിലർ പറയു
ന്നു; മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ശങ്ക
രൻ ഉപനിഷത്തുകളിെല ദാർശനികചിന്തകെള വ്യാ
ഖ്യാനിക്കുന്നതിനുപകരം തെന്റ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തവുമാ
യി െപാരുത്തെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി വളെച്ചാടിക്കുകയും
ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയുമാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാസ്ഗുപ്ത
എഴുതി: “ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് പരമയാഥാർഥ്യം; മറ്റുള്ള
െതല്ലാം അയഥാർഥമാണ്. ഇതാണ് ശങ്കരെന്റ മൂല
സിദ്ധാന്തം. ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ
പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു െതളിയിക്കുന്നതിൽ
അേദ്ദഹം തൽപ്പരനായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉപനിഷ
ത്തുകളിൽ ഈശ്വരവാദെത്തയും ൈദ്വതവാദെത്തയും
സ്പഷ്ടമായി സമർഥിക്കുന്ന അേനകം ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വാ
ക്കുകെളെക്കാണ്ടുള്ള എന്തു കസർത്തുകൾ കാണിച്ചാ
ലും ശങ്കരെന്റ സിദ്ധാന്തെത്ത സമർഥിക്കുന്ന ഒരർഥം
അവ നൽകുന്നുെണ്ടന്ന് േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ കഴിയി
ല്ല.” [10]
രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതുന്നു:
“നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല ഉപനിഷത്തുകൾ പ്ര

പഞ്ചെത്തപ്പറ്റി ഒേരെയാരു േയാജിച്ച വീക്ഷണഗതി
യല്ല നൽകുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകൾ അേനകം ഗ്രന്ഥ
കാരന്മാരാൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയാണ്. അവെരല്ലാവരും
പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റി ഒേര വീക്ഷണഗതി ഉന്നയിക്കാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചുേവാ എന്നത് സംശയാസ്പദമാണ്. എന്നാൽ,
ഉപനിഷത്തുകെള ഒേര സംശ്ലിഷ്ടരീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനി
ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശങ്കരൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റി
ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം
ഐകരൂപ്യമുള്ളതായിരിക്കണം; അവയിെലാരിടത്തും
യാെതാരു ൈവരുധ്യവുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല.” [11]

േമാണിയർ വില്യംസ് പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:
“ഭാരതീയദാർശനികന്മാർക്കിടയിൽ ഇേപ്പാൾ ഇത്ര

യധികം പ്രചാരം േനടിയിട്ടുള്ള ഈ മായാവാദത്തിന്
ഉപനിഷത്തുകൾ യാെതാരു പിന്തുണയും നൽകുന്നില്ല.
അത് ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇറക്കുമതിയാ
ണ്.” [12]

ആത്മീയവാദിയായ ഹിന്ദു ദാർശനികൻ വിജ്ഞാനഭി
ക്ഷു (16-ാം നൂറ്റാണ്ട്) സാംഖ്യസൂത്രെത്ത [13] വ്യാഖ്യാനി
ച്ചുെകാണ്ട് ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന അഭി
പ്രായെപ്പട്ടു:
“നമ്മുെട ബന്ധനം േകവലം ഒരു ഭ്രമമാെണന്നു പ്ര
ഖ്യാപിക്കുന്ന ഒെരാറ്റ ബ്രഹ്മസൂത്രം േപാലുമില്ല. തങ്ങ

െള േവദാന്തികൾ എന്നു സ്വയം വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ
കണ്ടുപിടിച്ച വിചിത്രമായ മായാവാദെത്തപ്പറ്റി പറയു
കയാെണങ്കിൽ അത് ബൗദ്ധന്മാരുെട വിജ്ഞാനവാദ
ത്തിെന്റ ഒരു വകേഭദം മാത്രമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ്
ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അൈദ്വതേവദാന്തത്തിെന്റ സി
ദ്ധാന്തങ്ങെള വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് ശങ്കരെന പ്രച്ഛന്നബു
ദ്ധൻ എന്നു വിളിക്കാൻ േപാലും മുതിർന്നത്”.

10. Surendranath Dasguptaഃ History of Indian Philosophy,
Vol. II. P. 2.
11. S. Radhakrishnanഃ Indian Philosophy, Vol. II. PP. 467-68.
12. Monier Williamsഃ Indian Wisdom, P. 118.
13. സാംഖ്യസൂത്രം 1, 22. വിജാതീേയാങ്കൈദ്വതാപത്തിശ്ച.

















6 അൈദ്വതവും വിജ്ഞാനവാദവും
വാസ്തവികേലാകം യഥാർഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നി
െല്ലന്നും വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർഥ്യെമന്നത് ദ്രഷ്ടാവിെന്റ
മനസ്സിലുള്ള ഒരാശയം മാത്രമാെണന്നും ബാഹ്യപ്രപ
ഞ്ചവുമായി യാെതാരുതരം ബന്ധങ്ങളുമില്ലാെത സ്വത
ന്ത്രമായും സ്വയം പര്യാപ്തമായും നിലെകാള്ളുന്ന ആന്ത
രികമായ േചതന അെല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനം ബാഹ്യവ
സ്തുക്കളുെട പ്രതീതിയുളവാക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്ന
െതന്നും യഥാർഥത്തിൽ വിജ്ഞാനമല്ലാെത മെറ്റാന്നും
ഇെല്ലന്നും ഒെക്കയാണ് വിജ്ഞാനവാദികൾ അഭിപ്രാ
യെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ, ഇങ്ങെനെയാെക്കത്തെന്നയാേണാ
ശങ്കരനും വാദിച്ചത്? വിജ്ഞാനവാദികളുെട അഭിപ്രാ
യങ്ങെള പ്രത്യക്ഷമായിേട്ടാ പേരാക്ഷമായിേട്ടാ അേദ്ദ
ഹം പിന്താങ്ങുകയുണ്ടാേയാ? ആന്തരികവും ആത്മനി
ഷ്ഠവുമായ വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ് യാഥാർഥ്യെമന്നും
വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നിെല്ല
ന്നുമാേണാ അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്? എെന്റ േമശ
പ്പുറത്തുകിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചപ്പുചവറു
കളും അടുത്ത മുറിയിൽ ഇരുന്നു കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുെട
ശബ്ദേകാേലാഹലങ്ങളും ജനലിനു പുറത്തു പുഞ്ചിരിച്ചു
നിൽക്കുന്ന പനിനീർപുഷ്പങ്ങളും അങ്ങു ദൂെര പുല്ലുതിന്നു
െകാണ്ടു നടക്കുന്ന പശുക്കളും യഥാർഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത
വയാെണന്ന് വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽ അതു തീർച്ചയായും
അസംബന്ധമാണ്. പേക്ഷ, ഇത്തരം അസംബന്ധങ്ങ
ളാേണാ ശങ്കരൻ പറഞ്ഞത്? തീർച്ചയായുമല്ല. ബ്രഹ്മം
മാത്രമാണ് സത്യം എന്നുപറഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഉേദ്ദ
ശിച്ചത് ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നല്ല,
വിഷയിയും വിഷയവും രണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നാ
ണ്. അതുെകാണ്ടാണ് വ്യാവഹാരികേലാകത്തിെന്റ
അസ്തിത്വെത്ത എതിർത്ത ആത്മീയവാദികെള അേദ്ദ
ഹം വിമർശിച്ചത്. ബാഹ്യവസ്തുക്കളിെല്ലങ്കിൽ ആന്തരി
കമായ വിജ്ഞാനത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയിെല്ല
ന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർഥ്യമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നും അേദ്ദഹം വാദിച്ചു. ബാഹ്യവ
സ്തുവാണ് ആശയത്തിെന്റ, അെല്ലങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനം. വസ്തുവിെല്ലങ്കിൽ വസ്തുെവക്കുറിച്ചുള്ള
േബാധമുണ്ടാവില്ല. വിജ്ഞാനവാദികളുെട അഭിപ്രായ
ങ്ങെള ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് ശങ്കരൻ എഴുതുകയാണ്:
“ബാഹ്യവസ്തു ഇെല്ലന്നു തീരുമാനിക്കുക സാധ്യമല്ല.
എന്തുെകാണ്ട്? അറിയെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്. മനസ്സിലു
ണ്ടാകുന്ന ഓേരാ പ്രതീതിക്കും അനുരൂപമായ തൂണ്,
ഭിത്തി, കുടം, വസ്ത്രം എന്നിങ്ങെനയുള്ള ബാഹ്യവസ്തു
ക്കൾ അറിയെപ്പടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങെന അറിയെപ്പടുന്ന
വസ്തു ഇെല്ലന്നു പറയാൻ വയ്യ. ഊണുകഴിച്ചുെകാ
ണ്ട് തൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ ‘ഞാൻ ഉണ്ണുന്നില്ല;
എനിക്കു തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല’ എന്നു പറയുന്നതുേപാ
െല, ഇന്ദ്രിയസന്നികർഷത്തിലൂെട ബാഹ്യവസ്തുവിെന
അറിയുന്ന ഒരാൾ ‘ഞാൻ അതറിയുന്നില്ല, അതു നില
നിൽക്കുന്നുമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അയാളുെട വാക്ക്
എങ്ങെന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? അറിവിൽ നിന്നു
ഭിന്നമാണ് വിഷയം എന്നു സമ്മതിേച്ച പറ്റൂ. തൂണ്, ഭി
ത്തി മുതലായവെയ ഒരുവൻ അറിയുേമ്പാൾ അവൻ
അറിവിെനയല്ല അറിയുന്നത്. തൂണ്, ഭിത്തി മുതലായ
വെയ അറിവിെന്റ വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ
ധരിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ‘ആന്തരികമായ ജ്ഞാ
നരൂപം ബാഹ്യവസ്തുെവേപ്പാെല പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ബാഹ്യവസ്തുവിെന്റ യാഥാർഥ്യ
െത്ത നിേഷധിക്കുന്നവരും (അതായത് ബൗദ്ധന്മാരും)
വാസ്തവത്തിൽ ബാഹ്യവസ്തുവിെന അംഗീകരിക്കുക
യാണ് െചയ്യുന്നത്. അെല്ലങ്കിൽ ‘ബാഹ്യവസ്തുവിെന
േപ്പാെല’ എന്നു പറയുന്നെതന്തിനാണ്? വിഷ്ണുമിത്രൻ
വന്ധ്യാപുത്രെനേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും പറ
യാറില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് ശരിക്ക് അറിയെപ്പടുന്ന
താണ് സത്യം എന്നു സമ്മതിക്കുന്നവർ (അെല്ലങ്കിൽ
അനുഭവേവദ്യമായ തത്വം സത്യമാെണന്ന് അംഗീകരി
ക്കുന്നവർ) ബാഹ്യമായ വസ്തു നിലനിൽക്കുന്നു എന്നു
സമ്മതിക്കുകയാണ് േവണ്ടത്.” [14]

അേപ്പാൾ, വിജ്ഞാനവാദികെളേപ്പാെല പ്രത്യക്ഷ
ത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർഥ്യങ്ങെള
നിരാകരിക്കുകേയാ അവെയ ആശയങ്ങളാക്കി രൂപാ
ന്തരെപ്പടുത്തുകേയാ അല്ല ശങ്കരൻ െചയ്യുന്നത്. മറിച്ച്,
ആശയങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കളുെട രൂപമുണ്ടാകുന്നത് ആശ
യങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, അവയ്ക്ക് പുറത്ത് വസ്തു
ക്കൾ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതുെകാണ്ടാെണന്ന് ഊന്നിപ്പറ
യുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. വാചസ്പതീമിശ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചതുേപാെല, “അേഭദം (വ്യത്യാസമില്ലായ്മ) എന്ന
പ്രേയാഗംെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ൈദ്വതഭാവെത്ത നിേഷധി
ക്കുന്നു, പേക്ഷ, ഏകത്വെത്ത, എല്ലാറ്റിെന്റയും േകവല
മായ ഐക്യെത്ത, ഞങ്ങളംഗീകരിക്കുന്നില്ല.”
14. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 2. 29.

















7 ബ്രഹ്മവും പ്രപഞ്ചവും
ഇവിെട ഒരു ൈവരുധ്യം പ്രകടമാകുന്നിേല്ല? ശങ്കരൻ,
ഒരു ഭാഗത്ത്, ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം എന്നും വിവി
ധങ്ങളും സേചതനാേചതനങ്ങളുമായ ചരാചരങ്ങേളാടു
കൂടിയ ജഗത്ത് മിഥ്യയാെണന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മറു
ഭാഗത്ത്, ബാഹ്യേലാകം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും വസ്തു
നിഷ്ഠങ്ങളായ ബാഹ്യയാഥാർഥ്യങ്ങെള െവറും ആശയ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പാടിെല്ലന്നും വാദി
ക്കുന്നു. ബ്രഹ്മം മാത്രേമ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നു പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്ന അേതസമയത്തുതെന്ന മനുഷ്യനുൾെപ്പെടയു
ള്ള നാമരൂപങ്ങേളാടുകൂടിയ ബാഹ്യേലാകം യാഥാർഥ
മാണ് എന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ യാെതാരു ൈദ്വ
തഭാവവുമിെല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ജീവാത്മാവിന് പല പരിമിതികളുമുണ്ട്; ബ്രഹ്മത്തിന് യാ
െതാരു പരിമിതിയുമില്ല. ജീവാത്മാവിന് സ്വഭാവങ്ങളും
ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്; ബ്രഹ്മം നിർഗുണമാണ്. ജീവാത്മാവ്
അനിത്യമാണ്; ബ്രഹ്മം നിത്യവും അനശ്വരവുമാണ്.
രണ്ടും തമ്മിൽ േഭദമിെല്ലന്നു പറയുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ഒരുഭാഗത്ത് േലാകം മുഴുവനും ബ്രഹ്മമാെണന്നു പറയുക
(സർവം ഖലു ഇദം ബ്രഹ്മ); മറുഭാഗത്ത് േലാകം മിഥ്യയാ
െണന്നു പറയുക! രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തു െപാരുത്തമാ
ണുള്ളത്? പേക്ഷ, ശങ്കരൻ ഇതിെലാന്നും യാെതാരു
ൈവരുധ്യവും കാണുന്നില്ല. നിർഗുണബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്
സത്യം എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും നിർഗുണബ്രഹ്മ
വും നാമരൂപങ്ങേളാടുകൂടിയ വ്യാവഹാരികേലാകവും
രണ്ടും നിലനിൽക്കും എന്നാണ് അേദ്ദഹം പറയുന്നത്.
അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ജലമയമായ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നങ്ങളല്ല
അതിെന്റ പരിണാമരൂപങ്ങളായ പതകൾ, അലകൾ,
തിരകൾ, കുമിളകൾ മുതലായവ. എങ്കിലും വ്യാവഹാരി

കമായി ഇവെയാെക്ക തമ്മിൽ േവർെപട്ടിരിക്കുകയും
ഒന്നിച്ചുേചരുകയും െചയ്യുന്നു. ഇവെയാന്നും തെന്ന
ജലമയമായ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായിത്തീരുന്നി
ല്ല. അേതസമയത്തുതെന്ന ഒന്നു മെറ്റാന്നായി ഓേരാ
ന്നിെന്റയും വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ഇതുേപാ
െല തെന്നയാണ് പ്രകൃതത്തിെലയും സ്ഥിതി. േഭാ
ക്താവും അനുഭവിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുക്കളും കൂടിേച്ചർന്ന്
ഒന്നായിത്തീരുന്നില്ല. അേതസമയത്തുതെന്ന, അവ
പരമമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അന്യങ്ങളായിത്തീരുന്നു
മില്ല… ഇപ്രകാരം മൂലകാരണമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന്
ഭിന്നങ്ങളായിത്തീരുന്നിെല്ലങ്കിലും, സമുദ്രത്തിെന്റയും
തിരമാലകളുെടയും ഉദാഹരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതു
േപാെല, േഭാക്താവും അനുഭവിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുക്കളും
തമ്മിലുള്ള വിഭജനം നിലനിൽക്കുന്നു”. [15]

15. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 1. 3.

















8 അധ്യാസം
ശങ്കരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വിഷയവും വിഷയിയും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനം. ഇതാണ് സ്ഥിതിെയങ്കിൽ “ജീേവാ
ബ്രൈഹ്മവ നാപര:” എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് എന്തർഥ
മാണുള്ളത്? വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിൽ േഭദമിെല്ല
ന്നും അൈദ്വതമായ ബ്രഹ്മമാണ് ഒേരെയാരു യാഥാർ
ഥ്യെമന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? ഈ പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടി ശങ്കരൻ അധ്യാസം അെല്ല
ങ്കിൽ അധ്യാേരാപം എന്ന ഒരു സവിേശഷസങ്കൽപ്പ
െത്ത ആശ്രയിക്കുന്നു. “മുമ്പ് എേപ്പാെഴങ്കിലും അനുഭ
വെപ്പട്ടതും സ്മരണയായി മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന
തുമായ ഒന്നിെനപ്പറ്റി പിന്നീട് മെറ്റാരിടത്തുണ്ടാകുന്ന
പ്രതീതിെയന്നാണ് അേദ്ദഹം അധ്യാസെത്ത നിർവചി
ക്കുന്നത്. ഒന്നിെന്റ ധർമെത്ത മെറ്റാരിടത്ത് അധ്യാേരാ
പിക്കലാണത്. യഥാർഥമായ ഒന്നിേന്മൽ അയഥാർഥ
മായ ഒന്നിെന്റ ധർമങ്ങൾ അധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
അതിന് യഥാർഥത്തിലില്ലാത്ത ധർമങ്ങൾ ഉെണ്ടന്ന പ്ര
തീതിയുളവാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ
െവള്ളിയുെട ധർമങ്ങൾ അധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
മുത്തുച്ചിപ്പി െവള്ളിയാെണന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. അതു
േപാെല ഒരു കഷണം കയറിേന്മൽ സർപ്പത്തിെന്റ ഗു
ണവിേശഷങ്ങൾ അധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ കയർ
സർപ്പമാെണന്ന പ്രതീതിയുളവാകുന്നു. യഥാർഥത്തിലി
ല്ലാത്ത ഗുണങ്ങളുെണ്ടന്ന പ്രതീതി അെല്ലങ്കിൽ ഭ്രമം ഉള
വാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ആത്മാവിെന്റ (അെല്ലങ്കിൽ
േചതനയുെട) ധർമങ്ങൾ അനാത്മാവിലും അനാത്മാ
വിെന്റ (ഭൗതികപദാർഥത്തിെന്റ) ധർമങ്ങൾ ആത്മാ
വിലും അധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്
വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആശ
യക്കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശങ്കരെന്റ
അഭിപ്രായം. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ഞാൻ, നീ എന്നീ സങ്കൽപ്പങ്ങെള പ്രതിനിധീകരി

ക്കുന്ന വിഷയിയും വിഷയവും അവയുെട സ്വഭാവങ്ങൾ
െകാണ്ട്, ഇരുട്ടും, െവളിച്ചവും േപാെല വിരുദ്ധങ്ങളാ
ണ്. യുക്തിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േനാക്കിയാൽ
അവയ്ക്ക് താദാത്മ്യമുണ്ടാവുക വയ്യ. അവയുെട ധർമ
ങ്ങൾക്ക് (ഗുണവിേശഷങ്ങൾക്ക്) താദാത്മ്യമുെണ്ടന്നു
പറയുന്നത് അതിേലെറ അയുക്തികമാണ്. അതി
നാൽ, നീ എന്ന പ്രതിഭാസെത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കു
ന്ന വിഷയവും അതിെന്റ ധർമങ്ങളും സ്വഭാവംെകാണ്ടു
സേചതനമായ ഞാൻ എന്ന വിഷയിയിൽ അധ്യാ
േരാപിക്കെപ്പടുകേയാ, അെല്ലങ്കിൽ, മറിച്ച്, വിഷയിയും
അതിെന്റ ധർമങ്ങളും വിഷയത്തിൽ അധ്യാേരാപിക്ക
െപ്പടുകേയാ െചയ്യുക സാധ്യമല്ല. യുക്തിെകാണ്ടു േനാ
ക്കിയാൽ ഈ രണ്ടുതരം അധ്യാസങ്ങളും മിഥ്യയാണ്.
എന്നിരിക്കിലും വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ അേന്യാ
ന്യഭാവങ്ങളും അേന്യാന്യധർമങ്ങളും, വിേവചനമേന്യ,
പരസ്പരം അധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുന്നു. തികച്ചും േവർെപ
ട്ടു നിൽക്കുന്ന ധർമങ്ങെള (ഗുണാദികെള)പ്പറ്റിയും ധർ
മികെള (ഗുണാദികളുെട അധിഷ്ഠാനങ്ങളായ വസ്തുക്ക
െള)പ്പറ്റിയുമുള്ള മിഥ്യാജ്ഞാനം നിമിത്തം സത്യാസ
ത്യങ്ങെള കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ‘ഇത് ഞാൻ’, ‘ഇത് എെന്റത്’
എെന്നാെക്ക ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി വ്യവഹരി
ച്ചുവരുന്നു… ഞാൻ തടിയനാണ്, ചടച്ചവനാണ്, െവ
ളുത്തവനാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്, നടക്കുകയാ
ണ്, ചാടുകയാണ് എന്നിങ്ങെനയുള്ള േദഹധർമങ്ങളും
ഞാൻ ഊമയാണ്, കുരുടനാണ്, ഷണ്ഡനാണ്, െപാ
ട്ടനാണ് എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഇന്ദ്രിയധർമങ്ങളും കാമം,
സങ്കൽപ്പം, സംശയം, നിശ്ചയം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
അന്തഃകരണധർമങ്ങളും ആത്മാവിൽ അധ്യാേരാപി
ക്കെപ്പടുന്നു.” [16]

ഇത്തരം അധ്യാേരാപങ്ങൾ ൈദനംദിന വ്യാവഹാരിക
ജീവിതത്തിൽ സർവസാധാരണങ്ങളാണ്. എങ്കിലും
അവ യാഥാർഥ്യങ്ങളല്ല; മിഥ്യയാണ്, ഭ്രമമാണ്, അവി
ദ്യയുെട ഫലമാണ്. അവിദ്യെയ ഉന്മൂലനം െചയ്താൽ
ശരിക്കുള്ള യാഥാർഥ്യം അറിയാൻ കഴിയും. ശരിയായ
ജ്ഞാനം േനടുക എന്നതാണ് അൈദ്വതേവദാന്തത്തി
െന്റ ഉേദ്ദശ്യം.
16. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക. 1. ഉേപാദ്ഘാതം.

















9 അനിർവചനീയ യാഥാർഥ്യം
കയറും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ ഉദാഹരണം
െകാണ്ട് ശങ്കരൻ അധ്യാസത്തിെന്റ സ്വഭാവം കൂടുതൽ
വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു കയറിെന്റ കഷണം കണ്ടാൽ
അതു പാമ്പാെണന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും പറയുകയി
ല്ല. എങ്കിലും നല്ല െവളിച്ചമിെല്ലങ്കിൽ ചിലേപ്പാൾ കയർ
പാമ്പാെണന്ന് ചിലർ െതറ്റിദ്ധരിച്ചുേപാകും. യഥാർഥ
ത്തിൽ പാമ്പില്ല. എങ്കിലും അധ്യാസത്തിെന്റ ഫലമാ
യി പാമ്പിെന്റ പ്രതീതിയുണ്ടാക്കുന്നു. ഒന്നില്ലാത്തിടത്ത്
അതുെണ്ടന്ന േബാധമാണേല്ലാ അധ്യാസം. യഥാർഥ
ത്തിലുള്ളത് കയറാണ്. എങ്കിലും അത് പാമ്പായിട്ടാണ്
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. പാമ്പും പാമ്പിെന്റ സ്വഭാവങ്ങളും
കയറിൽ അധ്യാേരാപിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ ഫലമാണിത്.
ഇത് മിഥ്യാജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യയാണ്. െവളിച്ചത്തി
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അവിദ്യെയ നീക്കം െചയ്താൽ
യഥാർഥമായ കയർ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യും. ഇതു
േപാെല തെന്ന അധ്യാസത്തിെന്റ , അെല്ലങ്കിൽ മായയു
െട, ഫലമായി യഥാർഥത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മത്തിനു പകരം
ജീവാത്മാവും നാമരൂപങ്ങേളാടുകൂടിയ പ്രപഞ്ചവും നമു
ക്ക് അനുഭവെപ്പടുന്നു. അവിദ്യയുെട ഫലമാണത്. അവി
ദ്യെയ ഉന്മൂലനം െചയ്താൽ അവെയല്ലാം അയഥാർഥങ്ങ
ളാെണന്നും യഥാർഥത്തിലുള്ളത് ബ്രഹ്മം മാത്രമാെണ
ന്നും േബാധ്യമാവും.
കയറിൽ അധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുന്ന പാമ്പിനും ജീവാത്മാ
വ്, പ്രപഞ്ചം മുതലായവയ്ക്കും യാഥാർഥ്യവുമായി യാെതാ
രു ബന്ധവുമിെല്ലന്നല്ല ശങ്കരൻ പറയുന്നത്. േനെരമ
റിച്ച് മിഥ്യാജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം അവ
യഥാർഥങ്ങളാണ്. “മിഥ്യാഭ്രമത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടാ
കുന്ന പാമ്പിെന്റ കടിേയറ്റ് ആെരങ്കിലും മരിച്ചുേപാകാ
റുേണ്ടാ?” എന്ന എതിരാളികളുെട േചാദ്യത്തിന്, “ഉവ്വ്,
വിഷശങ്ക െകാണ്ടും മറ്റും മരണാദികാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാ
വാറുണ്ട്”. എന്നാണ് ശങ്കരൻ മറുപടി പറയുന്നത്. [17]
ഇപ്രകാരം തെന്ന, അവിദ്യ നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം
കാലം പ്രപഞ്ചവും വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിെല സുഖ
ദുഃഖാദികളും യഥാർഥങ്ങളാണ്.
സ്വപ്നാവസ്ഥെയ മെറ്റാരുദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഉറ
ങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിൽ തിന്നുകയും കുടി
ക്കുകയും കളിക്കുകയും മറ്റും െചയ്യാറുണ്ട്. സ്വപ്നം നില
നിൽക്കുേന്നടേത്താളം സമയം ഇത്തരം പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ യഥാർഥങ്ങൾ തെന്നയാണ്. ഉറക്കമുണർന്നതി
നുേശഷമുള്ള ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാഴാ
ണ് അവ അയഥാർഥങ്ങളായിത്തീരുന്നത്.
അേപ്പാൾ, സ്വപ്നവും ജാഗ്രതിയും കയറും സർപ്പവും പ്രപ
ഞ്ചവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാം സന്ദർഭത്തി
നനുസരിച്ച് യഥാർഥേമാ അയഥാർഥേമാ ആയിത്തീ
രുെമന്നാേണാ പറേയണ്ടത്? ഈ േചാദ്യത്തിന് തൃപ്തി
കരമായ സമാധാനം കാണാൻ കയറും പാമ്പും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കൽകൂടി പരിേശാധിക്കുക. പാമ്പ്
അയഥാർഥവും കയർ യഥാർഥവുമാെണന്നാണ് നമ്മൾ
ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പേക്ഷ, പാമ്പ് അവിെട ഉണ്ടായി
രുന്നിെല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയുേമാ? പാമ്പിെന്റ
രൂപത്തിലുള്ള എേന്താ ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നു തീർ
ച്ചയാണ്. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിെന കാണാൻ സാധിക്കുക
യില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് അത് യഥാർഥവുമാണ്, അയ
ഥാർഥവുമാണ് എന്നു പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ അത് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ്. ശരിയായ ജ്ഞാനമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
അത് അയഥാർഥമായി മാറുകയും കയർ മാത്രം യഥാർ
ഥമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതുതെന്നയാണ് ജീവാ
ത്മാവ്, വ്യാവഹാരികജീവിതം, ലൗകികബന്ധങ്ങൾ
മുതലായവയുെടയും സ്ഥിതി. അവിദ്യ നിനിൽക്കുേന്നട
േത്താളം കാലം അവെയല്ലാം യഥാർഥങ്ങളാണ്. അവി
ദ്യ നശിച്ചാൽ പിെന്ന അവെയാന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മം മാേത്ര
യുള്ളൂ. േകവലവും ഏകവും അൈദ്വതവുമായ ബ്രഹ്മം
മാത്രം.
കയറിൽ അധ്യാേരാപിക്കെപ്പട്ട പാമ്പ് ഒരു യഥാർഥ്യ
െമന്ന നിലയ്ക്കു നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ േപാലും അത് കയ
റിെന ആശ്രയിച്ചാണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. കയറിെല്ല
ങ്കിൽ പാമ്പുമില്ല. അതുേപാെലതെന്ന ജീവാത്മാവും പ്ര
പഞ്ചവും ബ്രഹ്മെത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്ന
ത്. മറിച്ചല്ല, ബ്രഹ്മത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിന് ജീവാത്മാവി
െന്റേയാ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റേയാ ആശ്രയം ആവശ്യമില്ല.
അതു സ്വതന്ത്രമാണ്. സ്വതന്ത്രവും നിരേപക്ഷവുമായ
സത്ത അതിനു മാത്രേമയുള്ളൂ. അതുെകാണ്ട് പ്രകൃതിയു
െടേയാ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ ആേപ
ക്ഷികമായ നിലനിൽപ്പുകൾ അതിെന ഒരുതരത്തിലും
ബാധിക്കുന്നില്ല. ശങ്കരൻ എഴുതുന്നു:
“മായാവി സ്വയം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജാലത്താൽ
ഒരിക്കലും—ഭൂതകാലത്തിേലാ വർത്തമാനകാലത്തി
േലാ ഭാവികാലത്തിേലാ—സ്പർശിക്കെപ്പടുന്നില്ല. കാര
ണം, അത് അവാസ്തവമാണ്. ഇതുേപാെല പ്രപഞ്ചമാ
കുന്ന മായയാൽ പരമാത്മാവും സ്പർശിക്കെപ്പടുന്നില്ല.

സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാൾ സ്വപ്നമായയാൽ സ്പർശിക്ക
െപ്പടുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിലാവെട്ട, ഉണർച്ചയിലാവെട്ട,
സ്വപ്നങ്ങൾ അവനിൽ പറ്റിക്കൂടി നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
ഇപ്രകാരം തെന്ന അവസ്ഥാത്രയത്തിന് (ഉൽപത്തി,
സ്ഥിതി, നാശം എന്നീ അവസ്ഥകൾക്ക്) സാക്ഷിയാ
യി വർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ അവസ്ഥാവിേശഷങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കെപ്പടുന്നില്ല.
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാത്രയരൂപത്തിലുള്ള
പരമാത്മാവിെന്റ പ്രകാശനം െവറും മായയാണ്. കയ
റ് പാമ്പിെന്റ രൂപത്തിൽ കാണെപ്പടുന്നതുേപാെലയാ
ണിത്. ഇതിെനപ്പറ്റി േവദാന്താർഥ സമ്പ്രദായത്തിൽ
വിദഗ്ധമായ ജ്ഞാനം േനടിയ ആചാര്യർ (ഗൗഡ
പാദൻ) ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്: അനാദിയായ മാ
യെകാണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവൻ ഉണരുേമ്പാൾ
ജനനവും നിദ്രയും സ്വപ്നവും ഒന്നുമില്ലാത്ത അൈദ്വത
ത്വെത്ത അറിയുന്നു.” [18]

17. ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 1. 14.
18. അനാദിമായയാ സുേപ്താ യദാ ജീവഃ പ്രബുധ്യേത
അജമനിദ്രമസ്വപ്നമൈദ്വതം ബുധ്യേത തദാ (ഗൗഡപാദകാ
രിക ക. 16.)
ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം കക. 1, 9.
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മായ എന്ന പദെത്ത, പലരും െതറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാ
െല, ശൂന്യത, ഒന്നുമില്ലായ്മ, േതാന്നൽ എന്നും മറ്റുമുള്ള
അർഥത്തിലല്ല, മിഥ്യാജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം, അവി
ദ്യ മുതലായവയുെട പര്യായശബ്ദമായിട്ടാണ് ശങ്കരൻ
പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മായ ബ്രഹ്മെത്ത സ്പർശിക്കുന്നി
ല്ല. എങ്കിലും മായെകാണ്ട്, ഒരു മായാവിെയേപ്പാെല,
അത് നാനാരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. മെറ്റാരുവി
ധം പറഞ്ഞാൽ മായയിൽ, അെല്ലങ്കിൽ അവിദ്യയിൽ,
കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഏകമായ ബ്രഹ്മത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് അേനകങ്ങളായ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസ
ങ്ങെളയാണ് കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്ന്
േനാക്കുേമ്പാൾ മായ തുച്ഛമാണ്, നിസ്സാരമാണ്. പേക്ഷ
ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതു വാസ്തവമാണ്. മായയു
െട ഫലമായിട്ടാണ് അവർ ഏകെത്ത അേനകമായി
കാണുന്നത്. മായ അെല്ലങ്കിൽ അവിദ്യ നീക്കം െചയ്യ
െപ്പട്ടാൽ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് ഏകവും അദ്വിതിയവുമായ
പരമസത്യം എന്നും മറ്റുള്ളെതല്ലാം മിഥ്യയാെണന്നും
േബാധ്യമാവും.
‘ആത്മേബാധം’ എന്ന കൃതിയിൽ ശങ്കരൻ എഴുതുന്നു:
“ശരീരാദികൾ അവിദ്യയുെട സൃഷ്ടികളാണ്. നീർേപ്പാള
കൾേപാെല അസ്ഥിരങ്ങളാണവ. അതിനാൽ ജ്ഞാ
നത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ‘ഞാൻ ശുദ്ധമായ ബ്ര
ഹ്മമാണ്’ എന്നു മനസ്സിലാക്കുക”. ഇതുതെന്നയാണ്

വിേവകചൂഡാമണി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും അേദ്ദഹം ഉൽ
േബാധിപ്പിക്കുന്നത്. “നിത്യങ്ങളും അനിത്യങ്ങളുമായ
വസ്തുക്കെള തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ട് ബ്രഹ്മം മാത്ര
മാണ് സത്യം എന്നും േലാകം മായയാെണന്നും മനസ്സി
ലാക്കുക”.
േലാകം മായയാെണന്നു പറയുേമ്പാൾ അതു തികച്ചും
അയഥാർഥമാണ് എന്നല്ല ശങ്കരൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ മായ തുച്ഛ
മാണ്. യുക്തിയുെട ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ അത്
അനിർവചനീയമാണ്. ലൗകികജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗ
ത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ അത് വാസ്തവമാണ്. ഇതാ
ണ് ചുരുക്കത്തിൽ, ശങ്കരെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ മായാ
വാദം.

















11 പാരമാർഥികസത്യവും

വ്യാവഹാരികസത്യവും

ഇതുേപാെല സത്യത്തിനും പ്രാതിഭാസികസത്യം, വ്യാ
വഹാരിക സത്യം, പാരമാർഥികസത്യം എന്നിങ്ങെന
വിവിധനിലവാരങ്ങളുണ്ട്. വന്ധ്യയുെട പുത്രൻ, ആകാ
ശകുസുമം, മുയലിെന്റ െകാമ്പ് തുടങ്ങിയവ പൂർണമായ
അസത്യങ്ങളാണ്. അവ ഒരിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
അയഥാർഥങ്ങളായ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാത്രമാണവ. സ്വ
പ്നം, കയറിൽ അധ്യാേരാപിക്കെപ്പട്ട പാമ്പ് മുതലായവ,
യുക്തിയുെടയും പ്രാേയാഗികസത്യത്തിെന്റയും ഭാഗ
ത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ, അയഥാർഥങ്ങളാണ്, െവറും
േതാന്നലുകളാണ്. പേക്ഷ, വിന്ധ്യാപുത്രെനേപ്പാെല
േയാ മുയലിെന്റ െകാമ്പിെനേപ്പാെലേയാ തികച്ചും അയ
ഥാർഥങ്ങളാണവ എന്നുപറയാൻ വയ്യ. എെന്തന്നാൽ,
അനുഭവത്തിൽ കാണെപ്പടുന്നവയാണവ. അനുഭവ
ത്തിൽ കാണുന്നത് സത്യമെല്ലന്ന് എങ്ങെന പറയും?
ഒരർഥത്തിൽ അവ യഥാർഥങ്ങൾ തെന്ന. ശരിക്കു പറ
ഞ്ഞാൽ, അവ യഥാർഥങ്ങളുമല്ല. അവ അനിർവചനീയ
യഥാർഥ്യങ്ങളാണ്.
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും യാഥാർഥ്യങ്ങളാ
െണന്ന് ശങ്കരൻ തെന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും നീ
യും അവനും വ്യത്യസ്തമനുഷ്യെരന്ന നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു,
നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, ഉല്ലാസയാത്ര
കൾ നടത്തുന്നു, േക്ഷത്രങ്ങളിൽ േപാകുന്നു, ൈദവെത്ത,
അെല്ലങ്കിൽ ൈദവങ്ങെള, പൂജിക്കുന്നു, വഴിപാടു െകാ
ടുക്കുന്നു, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു, തമ്മിൽ തല്ലുന്നു,
പണത്തിനും പദവിക്കും േവണ്ടി െവപ്രാളം െകാള്ളുന്നു,
ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ േവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നു, തിരെഞ്ഞടുപ്പിനു നിൽക്കുന്നു, കത്തിക്കു
ത്തുകൾ നടത്തുന്നു—ഇെതല്ലാം യാഥാർഥ്യങ്ങളാണ്,
വ്യാവഹാരികസത്യങ്ങളാണ്. പേക്ഷ, പാരമാർഥികസ
ത്യത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഇവെയല്ലാം
അയഥാർഥങ്ങളാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഞാനും നീയും
തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പ്രാപഞ്ചിക പ്രതി
ഭാസങ്ങെളല്ലാം മിഥ്യയാണ്. എല്ലാം മായയുെട, അെല്ല
ങ്കിൽ അവിദ്യയുെട, ഫലമാണ്. അവിദ്യെയ തുടച്ചുനീക്കു
കയും ശരിയായ ജ്ഞാനം േനടുകയും െചയ്താൽ പിെന്ന
ഈ നാനാത്വങ്ങെളാന്നുമില്ല. േകവലവും അൈദ്വതവും
നിത്യവും സച്ചിദാനനന്ദവുമായ ബ്രഹ്മം മാത്രേമയുള്ളൂ.
ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്; നീയും അതുതെന്ന. അഹം ബ്രഹ്മാ
സ്മി, തത്ത്വമസി. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നായി
ത്തീരുന്നു. പിെന്ന പരമാർഥികസത്യമായ ബ്രഹ്മമല്ലാ
െത മെറ്റാന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ േപാലുമില്ല.
എങ്കിലും, വ്യാവഹാരിക സത്യെത്ത ശങ്കരൻ നിേഷധി
ക്കുന്നില്ല. വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിെല വർണാശ്രമ
ധർമങ്ങൾ, ജാതിവ്യവസ്ഥ, ൈവദികകർമങ്ങൾ, സാ
മൂേഹ്യാചാരങ്ങൾ മുതലായവെയ്ക്കല്ലാം അേദ്ദഹം പ്രാ
ധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരം ജീവിതവൃത്തികൾ
നിത്യങ്ങളെല്ലന്നും കാലത്തിനനുസരിച്ചു മാറുന്നവയാ
െണന്നും അേദ്ദഹത്തിനറിയാം. എങ്കിലും മധ്യകാലത്തു
നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യാചാരങ്ങെളപ്പറ്റിയും ൈവദി
കക്രിയകെളപ്പറ്റിയുമാണ് അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നത്.
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യെത്ത
സംബന്ധിച്ച ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം വിവരി
ക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം മുഖ്യമായും ഉപനിഷത്തുകെളയാ
ണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വ്യാവഹാരികസത്യെത്തപ്പറ്റി പ്ര
തിപാദിക്കുേമ്പാളാകെട്ട, അേദ്ദഹം ഋേഗ്വദകാലേത്താ
ഉപനിഷത്തുകളുെട കാലേത്താ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂ
ഹ്യസാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങെളയല്ല, തെന്റ സ്വന്തം
കാലഘട്ടത്തിെല സാമൂഹ്യനിയമങ്ങെളയും ആചാര
ങ്ങെളയുമാണ് കണക്കിെലടുക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ജാതി
ക്കാർക്കു മാത്രേമ േവദാധ്യയനം നടത്താൻ അധികാ
രമുള്ളൂ എന്നും ശൂദ്രന്മാരുെട അധസ്ഥിതിക്ക് സ്മൃതികളു
െട അംഗീകാരമുെണ്ടന്നും മറ്റുമുള്ള മനുസ്മൃതിയിെല പ്ര
സ്താവനകെള അേദ്ദഹം അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളായി
കണക്കാക്കുന്നു. ശൂദ്രസ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നിട്ടും
വിദുരാദികൾ വിശിഷ്ടമായ വിജ്ഞാനസമ്പത്ത് േനടുക
യുണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ ശൂദ്രന് വിദ്യാധികാരമുണ്ട്
എന്നുമുള്ള വാദെത്ത ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴു
തുകയാണ്:
“ശൂദ്രന് അധികാരമില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അവ
ന് േവദാധ്യയനമില്ല. േവദാധ്യയനം െചയ്ത് േവദാർഥം

ഗ്രഹിച്ചവനു മാത്രേമ േവദകാര്യങ്ങൾക്ക് അധികാരമു
ള്ളൂ. േവദാധ്യയനം ഉപനയനത്തിനു േശഷം മാത്രേമ
പാടുള്ളൂ. ഉപനയനമാെണങ്കിൽ ൈത്രവർണികർക്ക്
(ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ എന്നിവർക്ക്)
മാത്രേമ വിധിച്ചിട്ടുള്ളുതാനും. അതുെകാണ്ട് ശൂദ്രന് േവ
ദാധ്യയനത്തിന് അധികാരമില്ല… ശൂദ്രന് േവദശ്രവണ
വും േവദാധ്യയനവും േവദാർഥജ്ഞാനവും േവദാനുഷ്ഠാ
നവും നിഷിദ്ധങ്ങളാെണന്ന് സ്മൃതിയിലുണ്ട്. േവദശ്രവ
ണനിേഷധം ഇപ്രകാരമാണ്; േവദം ശ്രവിക്കുന്ന ശൂ
ദ്രെന്റ െചവിയിൽ ഈയവും അരക്കും ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു
നിറയ്ക്കണം… അവെന്റ സമീപത്തിൽ െവച്ച് േവദാധ്യയ
നം പാടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് േവദപഠനവും നിഷിദ്ധമാ
െണന്നു വരുന്നു. ആരുെട സമീപത്തിലാേണാ അധ്യ
യനം േപാലും നിഷിദ്ധം, അവൻ േകൾക്കാത്തത് പഠി
ക്കുന്നെതങ്ങെന? േവദമുച്ചരിക്കുന്ന ശൂദ്രെന്റ നാവറു
ക്കാെമന്നും േവദം ധരിക്കുന്ന ശൂദ്രെന്റ ശരീരം േഛദിച്ചു
കളയാെമന്നും ഉണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു തെന്ന ശൂദ്രൻ േവ
ദാർഥം അറിയരുെതന്നും അനുഷ്ഠിക്കരുെതന്നും സിദ്ധി
ക്കുന്നു.” [19]

ജാതിവ്യത്യാസങ്ങെള അംഗീകരിക്കുകയും േവദവിധി
പ്രകാരമുള്ള ക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്താൽ മാ
ത്രേമ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത േനടാൻ കഴി
യൂ എെന്നാന്നും ശങ്കരൻ വാദിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്,
വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിെല ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളും
ക്രിയകളും മറ്റും അവിദ്യയുെട ഫലങ്ങളാെണന്നും ബ്രഹ്മ
ജ്ഞാനത്തിന് അവ തടസ്സമാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറപ്പി
ച്ചുപറയുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റതെന്ന വാക്കുകളിൽ, “പര
േലാകേത്താട് തെന്റ ആത്മാവിനുള്ള ബന്ധെത്തക്കുറി
ച്ചു ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ
ക്രിയകളിൽ േബാധപൂർവം ഏർെപ്പടുന്നതിനുള്ള അധി
കാരം ഉണ്ടാവുകയിെല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
ഇത്തരം ക്രിയകൾ െചയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ബ്രാ
ഹ്മണക്ഷത്രിയാദി ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതും
ജനനമരണാദികൾ ഇല്ലാത്തതുമായ പരമാത്മാവിെന
പ്പറ്റിയുള്ള േബാധെത്ത ആശ്രയിച്ചല്ല നിലെകാള്ളുന്ന
ത്. കാരണം, ആത്മജ്ഞാനം ക്രിയാനിർവഹണത്തിന്
ഉതകുകയിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അതിെനതിരാണുതാനും.
ആത്മജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രാബല്യത്തിലി
രിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം അവിദ്യയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർക്കു
മാത്രേമ ബാധകമാകൂ. േനാക്കുക: ബ്രാഹ്മണൻ യാഗം
െചയ്യെട്ട എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രവിധികൾ ആത്മാവിൽ
അധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുന്ന ജാതിേഭദം, ആശ്രമേഭദം,
വയക്ഞപ്തി, അവസ്ഥാേഭദം തുടങ്ങിയവെയ ആശ്രയി
ച്ചാണ് നിലെകാള്ളുന്നത്.” [20]
19. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക. 3. 34. 38.
20. ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക. 1. ഉേപാദ്ഘാതം.
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അനർഥങ്ങൾക്കു കാരണമായ ഈ അധ്യാേരാപത്തി
െന്റ അെല്ലങ്കിൽ അവിദ്യയുെട, ഉന്മൂലനത്തിനു പറ്റിയ
ആൈത്മകത്വജ്ഞാനലാഭം ഉളവാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് [2
താൻ േവദാന്തത്തിെന്റ ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നെത
ന്ന് ശങ്കരൻ അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, അവിദ്യ
യുെട ഉന്മൂലനത്തിനുള്ള മാർഗെമന്താണ്? അവിദ്യയു
െട ഫലങ്ങളാെണന്ന് അേദ്ദഹം തെന്ന സമ്മതിക്കുന്ന
ജാതിവ്യത്യാസങ്ങെളയും സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികാസമ
ത്വങ്ങെളയും മറ്റ് അനാചാരങ്ങെളയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ
െത എതിർക്കാനാേണാ അേദ്ദഹം മുതിർന്നത്? അല്ല,
അനീതികളുെടയും അസമത്വങ്ങളുെടയും ഭൗതികാടിത്ത
റെയ തകർക്കുക എന്ന കർമപരിപാടിക്ക് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ദർശനത്തിൽ യാെതാരു സ്ഥാനവുമില്ല. “ജ്ഞാ
നാേദവ തു ൈകവല്യം” എന്നാണേദ്ദഹത്തിൻറ മുദ്രാ
വാക്യം. “നിത്യങ്ങളും അനിത്യങ്ങളുമായ വസ്തുക്കെള
േവർതിരിച്ചറിയുക, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും കർമഫല
ങ്ങളായ സുഖങ്ങളിൽ വിരക്തി േനടുക, മനസ്സിെനയും
ഇന്ദ്രിയങ്ങെളയും നിയന്ത്രിക്കുക, േമാക്ഷം േനടാനിച്ഛി
ക്കുക.” [22] ഇവയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉപാധി
കൾ.
ഇതാണ് ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതവാദത്തിലടങ്ങിയ ൈവ
രുധ്യം: ഒരു ഭാഗത്ത് അേദ്ദഹം വ്യാവഹാരിക ജീവി
തത്തിെല അസമത്വങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും
സ്വാർഥം, അഹംഭാവം, ഭൗതികസുഖേഭാഗങ്ങളിലു
ള്ള ആസക്തി മുതലായവയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു
പരമാർഥികസത്യെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു; അഹംബ്ര
ഹ്മാസ്മി, തത്ത്വമസി തുടങ്ങിയ ഉപനിഷദ് വാക്യങ്ങളട
ങ്ങിയ പരമമായ മാനുഷിൈകക്യെത്ത പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കുന്ന ഉന്നതമായ ഒരാദർശം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഈ ഐക്യ
വും ഈ അൈദ്വതവും ആധ്യാത്മികവും ആത്മീയവും
ബൗദ്ധികവുമായ തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉയർത്തിപ്പി
ടിക്കെപ്പട്ടത് എന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, അവ ഉപ
നിഷത്തുകളുെട കാലം മുതൽക്കു നിലനിന്നുേപാന്ന
മാനുഷികാഭിലാഷങ്ങളുെട പ്രതിഫലനങ്ങളായിരുന്നു.
അേത സമയത്ത് തെന്ന, മറുഭാഗത്ത്, വ്യാവഹാരിക
ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നുേപാന്ന അസമത്വങ്ങൾക്കും
അനാചാരങ്ങൾക്കും ൈദവവിശ്വാസത്തിനും എല്ലാം
അേദ്ദഹം തെന്റ ദർശനത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി. ബൗ
ദ്ധികവും ൈവചാരികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം
കാലേദശാദികളുെട അതിർത്തിവരമ്പുകെള അതിലം
ഘിച്ചുെകാണ്ട് മനുഷ്യെന്റ േമാചനത്തിനുേവണ്ടി വാ
ദിച്ചു. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന, മനുഷ്യെന്റ ആ
േമാചനപ്രക്രിയെയ ആത്മീയവാദത്തിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി
നിർത്തുകയും മധ്യകാലെത്ത ജാതിേഭദങ്ങെളയും മത
വിശ്വാസങ്ങെളയും വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിെന്റ ഘട
കങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്തു. ഇക്കാര്യത്തിൽ
സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാലേദശങ്ങളുെട
പരിധികളിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
സാധിച്ചില്ല.
പേക്ഷ, കാലക്രമത്തിൽ, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സാ
ഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി പാരമാർ
ഥിക സത്യെത്തക്കുറിച്ചും അൈദ്വതെത്തക്കുറിച്ചും മാനു
ഷിൈകക്യെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാ
ന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും വ്യാവ
ഹാരികജീവിതേത്താടു വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുന്ന പ്രവണ
തകളുെട പ്രാധാന്യം ഇടിയുകയും െചയ്തു. രാമാനന്ദനു
േശഷമുണ്ടായ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിലും വിേവകാനന്ദൻ,
ശ്രീനാരായണഗുരു മുതലായവരുെട ചിന്തകളിലും ശങ്ക
രെന്റ അൈദ്വതവാദം പുതിെയാരർഥവും പുതിെയാരു
ഉള്ളടക്കവും േനടിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പു
േരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചെതങ്ങെന എന്നു
നമുക്ക് കാണാം.
േകരളത്തിെല ജാതിവ്യവസ്ഥ, അയിത്തം, െതാട്ടുകൂ
ടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ മുതലായ അനാചാരങ്ങൾ ശങ്ക
രാചാര്യരുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്
എന്ന ഒരഭിപ്രായം പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭി
പ്രായം ശരിയാവാനിടയില്ല. “േയാഗം െകാേണ്ടാ സാം
ഖ്യം െകാേണ്ടാ മതകർമങ്ങൾ െകാേണ്ടാ െവറും വിദ്യ
െകാേണ്ടാ േമാക്ഷം േനടാൻ കഴിയില്ല” എന്നും ആത്മാ
വും ബ്രഹ്മവും ഒന്നാെണന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുകയല്ലാെത
േമാക്ഷസാൽക്കാരത്തിനു മറ്റു മാർഗമിെല്ലന്നും [23] വ്യാ
വഹാരികജീവിതത്തിെല വർണവ്യത്യാസങ്ങളും ഉച്ച
നീചത്വങ്ങളും എൻേറത്, നിൻേറത് എന്നിങ്ങെനയുള്ള
സ്വാർഥേബാധങ്ങളും മറ്റും അവിദ്യയുെട ഫലങ്ങളാെണ
ന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ശങ്കരൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാ
ചാരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ േനതൃത്വം നൽകിെയന്നു
കരുതാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പിൽക്കാലെത്ത ബ്രാഹ്മണ
േമധാവികൾ തങ്ങളുെട സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു
ന്യായീകരണം നൽകാൻ േവണ്ടി ശങ്കരെന്റ േപർ ഉപ
േയാഗിച്ചു എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ കൃത്രിമമായി
ചില കൃതികൾ പ്രസിദ്ധം െചയ്തു എന്നും കരുതാനാണ്
കൂടുതൽ ന്യായം.
21. ടി.
22. നിത്യാനിത്യവസ്തുവിേവകഃ ഇഹാമൂത്രാർഥേഭാഗവിരാഗഃ
ശമദമാദിസാധന സംപത് മുമുക്ഷുത്വം ച.
— ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം ക, 1. 1.
23. ന േയാേഗന ന സാംേഖ്യന കർമണാ േനാ ന വിദ്യയാ

ബ്രഹ്മാൈത്മകത്വേയാേഗന േമാക്ഷഃ സിധ്യയതി ആന്യഥാ.
— വിേവകചൂഡാമണി. 5, 58.

















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

















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

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