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െക. ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളിൽ നിന്നു െതരെഞ്ഞടു
ത്ത ‘ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് ’ എന്ന േലഖനം സായാഹ്ന
േഫാൺ പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. എട്ടു് അദ്ധ്യായങ്ങ
ളായിട്ടാണു് േഫാൺ പതിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.
ഒന്നാമെത്ത അദ്ധ്യായം ഇന്നു്, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഓേരാ
ഞായറാഴ്ചകളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാെമന്നു കരുതുന്നു.

—സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ

ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ്
പ്രേവശകം
ഭാരതീയതത്വചിന്തയും പാശ്ചാത്യദർശനവും തമ്മിൽ
നിശിതമായ ഒരു വിഭജനേരഖയിെല്ലന്നു് ഇന്നു സാമാന്യ
മായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു വസ്തുതയാണു്. െഹഗൻ
സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ സ്ഥാപനത്തിനും അലക്സാണ്ടറുെട
ഇന്ത്യനാക്രമണത്തിനും േശഷം ഭാരതീയരും പാശ്ചാ
ത്യരുമായ ചിന്തകന്മാർ തമ്മിൽ സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടായി
ട്ടുണ്ടു്. േസനാധ്യക്ഷന്മാരും ധനേലാഭികളും മാത്രമല്ല
െപർസ്യയിേലയും ഗ്രീസിേലയും ചരിത്രകാരന്മാരും, ഭൂമി
ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ദാർശനികരും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരു
ന്നു; അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങെളയും അഭി
പ്രായങ്ങെളയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുത്തുകളിലുമായി േര
ഖെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. പാടലീപുത്രത്തിെല ചന്ദ്ര
ഗുപ്തമൗര്യെന്റ സദസ്സിെല ഒരു പ്രശസ്താംഗമായിരുന്ന
െമഗസ്തനീസ്, ഏഷ്യാൈമനറിൽ നിന്നു വന്ന അേപാ
ളിനയസ്, ഡേയാേഡാറസ്, സിക്യുെലസ്, അമിയൻ
എന്നീ പ്രസിദ്ധ ഗ്രീക്കുചരിത്രകാരന്മാർ, അലക്സാണ്ഡെറ
ഇന്ത്യയിേലക്കു് അനുഗമിച്ച േടാളമി എന്നിവർ ആ ചി
ലരിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ‘ദിഗംബരദിവ്യേയാഗികൾ’ എന്നു
ഗ്രീക്കുകാരാലും ദാർശനികെരന്നും മതാചാര്യന്മാെരന്നും
മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരാലും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിെല
സന്യാസിമാർ അവരിൽ പലെരയും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ദർശനചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചു െചയ്തിട്ടുള്ള തെന്റ പ്രഭാഷ
ണങ്ങളിൽ ‘ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ഈജിപ്തിൽ നിന്നുമാ
ണു് തെന്റ തത്വചിന്ത’ ൈപത്തേഗാറസ് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്
എന്ന സാർവ്വത്രികമായ വിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ചു് െഹഗൽ
പരാമർശിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
േഡാക്ടേററ്റിനുേവണ്ടി
1841-ൽ മാർക്സ് തയ്യാ
റാക്കിയ ‘െഡേമാക്രി
റ്റസിെന്റയും എപിക്യൂറ
സിെന്റയും പ്രകൃതിദർ
ശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
അന്തരം’ എന്ന ഗേവ
ഷണപ്രബന്ധത്തിൽ,
െഡേമാക്രിറ്റസ് ദാർശ
നികവിജ്ഞാനം അേന്വ
ഷിച്ചു് ഭൂമിയിൽ പേലട
ങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും െപർസ്യയിലും എേത്യാ
പ്യയിലും ഈജിപ്തിലും അേനകം ചിന്തകെര സന്ദർശി
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഇന്ത്യയിെല ദിഗംബരദിവ്യേയാഗികളുമാ
യി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നും െതളിയിക്കുന്നതി
നു് ചില ആധികാരികേരഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “എെന്റ
സഹജീവികെള അേപക്ഷിച്ചു് വിദൂരവസ്തുക്കെള അേന്വ
ഷിച്ചുെകാണ്ടു് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവുമധികം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതും
വിഭിന്നകാലാവസ്ഥകളും ഭൂവിഭാഗങ്ങളുമായി ഭൂരിപക്ഷം
പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിത
ന്മാരുെട പ്രസംഗങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തെന്നയാ
ണു് ” എന്നു് െഡേമാക്രിറ്റസ് സ്വയം അവകാശെപ്പടുന്നു
ണ്ടുേപാലും.

എങ്കിലും കണാദെന്റ ൈവേശഷി
കദർശനത്തിൽ കലാശിച്ച അണു
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ മൗലികസംഗതി
കൾ െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റ ആഗമന
ത്തിനു് രണ്ടുശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു
തെന്ന ഇവിെട നിലവിലുണ്ടായിരു
ന്നു എന്നതിലും ൈവേശഷിക പദ്ധ
തി, െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റ അണുസി
ദ്ധാന്തെത്തക്കാൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ
വും സങ്കീർണ്ണവും വ്യാപകവുമായി
രുന്നു എന്നതിലും സംശയേമ ഇല്ല.

അക്കാലത്തു് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിതമായിരുന്ന അണുസി
ദ്ധാന്തത്താൽ െഡേമാക്രിറ്റസ് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നറിവില്ല. എങ്കിലും കണാദെന്റ ൈവേശ
ഷികദർശനത്തിൽ കലാശിച്ച അണുസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ
മൗലികസംഗതികൾ െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റ ആഗമനത്തി
നു് രണ്ടുശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ഇവിെട നിലവിലു
ണ്ടായിരുന്നു എന്നതിലും ൈവേശഷിക പദ്ധതി, െഡ
േമാക്രിറ്റസിെന്റ അണുസിദ്ധാന്തെത്തക്കാൾ കൂടുതൽ
സൂക്ഷ്മവും സങ്കീർണ്ണവും വ്യാപകവുമായിരുന്നു എന്നതി
ലും സംശയേമ ഇല്ല. ഏതായാലും ഈ രണ്ടു സിദ്ധാന്ത
ങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യപഠനം ഇവിെട നടത്തുന്ന
തു പ്രസക്തമല്ല. ആധുനിക യൂേറാപ്പിെല ചിന്താപദ്ധതി
യുേടയും പ്രബുദ്ധതയുേടയും പ്രധാന േസ്രാതസ്സുകളിെലാ
ന്നായ ഗ്രീക്കു തത്വചിന്ത ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ഇതരരാജ്യ
ങ്ങളിെല തത്വചിന്തകളുമായി ഒട്ടും ബന്ധെപ്പടാെത ഒറ്റ
യ്ക്കു വികസിച്ചുവന്നതല്ല എന്നു സൂചിപ്പിക്കുകമാത്രമാണു
നമ്മുെട ലക്ഷ്യം. ഇതു് പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാർ തെന്ന
സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണുതാനും. ഉദാ
ഹരണമായി ഗ്രീക്കു മതെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയ പ്രബന്ധ
ത്തിൽ ഫാർണൽ ഇപ്രകാരം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്:
െഹലനിക സംസ്കാരവും പൗരസ്ത്യ മതഭാവവും തമ്മിലു
ള്ള ഈ ലയനം പുരാതനേരഖകളിൽ പരിരക്ഷിക്കെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിസ്മയജനകവും അതികൗതുകാ
വഹവുമായ അഭിപ്രായം െഹറെമറ്റികസാഹിത്യത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ‘ഞാൻ നീ തെന്ന, നീ ഞാൻ
തെന്ന’ എന്നിങ്ങെന േദവതെയ അഭിസംേബാധനം
െചയ്തുെകാണ്ടു ആവർത്തിച്ചു് ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്ന െഹറെമ
റ്റികമന്ത്രം ഈ വിശുദ്ധ േരഖകളിെല മഹാവാക്യമായി
പരിഗണിക്കെപ്പടാവുന്നതാണു്. ഗ്രീക്കുദർശനവും പൗ
രസ്ത്യമായ ഔപനിഷബ്രഹ്മവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ഈ േര
ഖകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന, അസ്വാഭാവികമായ പ്രസ്തുത
സഖ്യം പിന്നീടു് അതുഭവിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനാരീതിയിെല
ഒരു പ്രധാനസംഭവമാണു്. ക്രിസ്തീയ തത്വമീമാംസയുെട
േസ്രാതസ്സുകെളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം അതുമായി ഒട്ടുവളെര
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
െഹലനിക ജനതയുെട ഈ ഗൂഢാർത്ഥവാദിമതത്തി
െന്റ മെറ്റാരു പ്രേത്യകതയായി ഫാർണൽ ദർശിച്ചിട്ടു
ള്ളതു്. “അവയിൽ എല്ലാറ്റിലുമിെല്ലങ്കിലും മിക്കതിലും
ആത്മാവിെന്റ അനശ്വരത, സന്തുഷ്ടമായ പുനർജ്ജന്മം
മരണാനന്തരദിവ്യജീവിതം എന്നിവെയക്കുറിച്ചു െചയ്തിട്ടു
ള്ള പ്രഖ്യാപന”മാണു്.
േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കാലംവെര പാശ്ചാത്യേലാക
ത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പൗരസ്ത്യരുെട ചിന്തകളും
മതപരമായ ആരാധനയും േചർന്നതാണു് പൗരസ്ത്യദർ
ശനം എന്നു് െഹഗൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
എ. ഡി. എട്ടാം ശത
ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തെയപ്പറ്റി
കത്തിൽ ഇസ്ലാമിെന്റ
എന്നതുെകാണ്ടു് നാം മുഖ്യമായി
ആഗമനത്തിനുേശഷം
മനസ്സിലാക്കുന്നതു് മതപരമായ
ഒേട്ടെറ ഭാരതീയഗ്രന്ഥ
ആശയങ്ങൾ എന്നാണു്. പേക്ഷ,
ആധുനികകാലത്താണു് യഥാർത്ഥ
ങ്ങൾ െപർസ്യനിേല
ത്തിലുള്ള തത്വചിന്താകൃതികളുെട
ക്കും അറബിയിേലക്കും
ഖണ്ഡിതമായ ഒരറിവു് നമുക്കു്
വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പ
ആദ്യമായി ലഭിച്ചതു്. ഇന്ത്യൻ
ടുകയുണ്ടായി; അവയു
തത്വചിന്ത േവർതിരിെച്ചടുക്കുവാൻ
െട മാെറ്റാലികൾ യൂേറാ ജനങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പ്പിെലത്തുകയും െചയ്തു.
ഇന്ത്യയിെല ജ്ഞാനവാദവും, ജീവാത്മാവു് ൈദവവുമാ
യി സംേയാജിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തിനു് ഊന്നൽ
നൽകിയ സൂഫി തത്വചിന്തയും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങ
െള പല എഴുത്തുകാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈദവം
(ഫാന) ഒരു ധാർമ്മികാവസ്ഥയാെണന്നു നിർവ്വചനവും
കാമങ്ങളുെടയും തൃഷ്ണകളുെടയും ഉപശമനത്തിനു നിർേദ്ദ
ശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും നിർവ്വാണത്തിെന്റ നിർവ്വ
ചനവുമായി തികച്ചും െപാരുത്തെപ്പടുന്നതിനാൽ ബുദ്ധമ
തത്തിെന്റ സ്വാധീനത നിേഷധിക്കെപ്പടാവുന്ന ഒന്നെല്ല
ന്നും ‘ഫാന’ യുെട വിശ്വേദവതാത്വം ഭാരതീയമായ േവ
ദാന്തത്തിലും തത്തുല്യങ്ങളായ ചിന്താപദ്ധതികളിലും സൂ
ചിപ്പിക്കെപ്പട്ടതുതെന്നയാെണന്നും നിക്കൽസൺ എഴു
തിയിട്ടുണ്ടു്. (റിലിജൻ ആന്റ് എത്ത്ക്സിെന്റ എൻൈസ
േക്ലാപീഡിയയിൽ).
അക്ബറുെട പ്രപൗത്രനായ ദാരാഷിെക്കാഹ് രാജകു
മാരൻ “മജ്മൗൽ ബഹ്േറൻ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മു
ഖവുരയിൽ സൂഫികളുെട അൈദ്വതവും േവദാന്തികളുെട
അൈദ്വതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം േകവലം വാക്കുകളി
േല ഉള്ളൂ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തു
കളുെട െപർസ്യൻ വിവർത്തനത്തിൽ അേദ്ദഹം ഔപ
നിഷദമായ പരമതത്വവും ഐസ്ലാമിക പരമതത്വവും
അഭിന്നമായിത്തെന്ന കരുതിയിട്ടുണ്ടു്. മാത്രമല്ല ഖുറാൻ
ഉപനിഷദന്തർഗ്ഗതമാെണന്നുേപാലും പ്രഖ്യാപിക്കുക
യും െചയ്തിരിക്കുന്നു (ബിക്രമ്ജിത് ഹസരാത് എഴുതിയ
“ദൂരാഷിെക്കാഹ്, ൈലഫ് ആന്റ് വർക്സ് ” എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ).
ഇപ്രകാരം പ്രാചീനകാലം മുതൽ മദ്ധ്യകാലാവസാ
നം വെര പല വഴികളിലൂെടയും ഭാരതീയ-മതദർശനചിന്തകൾ യൂേറാപ്പിെല തത്വചിന്തയിേലക്കു പലമാർ
ഗ്ഗങ്ങളിലൂെടയും കടന്നുെചന്നിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഭാരതീയ
മായ തത്വചിന്താപദ്ധതിെയയും സംസ്കൃതിെയയും കുറി
ച്ചു് ക്രമാനുസൃതമായ പഠനം പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ
ആരംഭിച്ചതു്, പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെന്റ അന്ത്യേത്താടു
കൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിലും അയർലണ്ടിലും േറായൽ ഏഷ്യാറ്റിക്
െസാൈസറ്റിയുെടയും ബംഗാളിൽ ഏഷ്യാറ്റിക് െസാ
ൈസറ്റിയുെടയും സ്ഥാപനത്തിനുേശഷം മാത്രമാണു്,
ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണു് സർ വില്യം േജാൺസ് േകാൾ
ബ്രൂക്ക്, വിൽസൻ എന്നിവരും അതുേപാലുള്ള മറ്റു സമു
ന്നതപണ്ഡിതന്മാരും ഭാരതീയ ചിന്താപദ്ധതിെയക്കുറി
ച്ചു് ഗൗരവപൂർവ്വകമായ പഠനം ഏെറ്റടുത്തതു്. ഇന്ത്യൻ
തത്വചിന്തെയപ്പറ്റി എന്നതുെകാണ്ടു് നാം മുഖ്യമായി മന
സ്സിലാക്കുന്നതു് മതപരമായ ആശയങ്ങൾ എന്നാണു്.
പേക്ഷ, ആധുനികകാലത്താണു് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള
തത്വചിന്താകൃതികളുെട ഖണ്ഡിതമായ ഒരറിവു് നമുക്കു്
ആദ്യമായി ലഭിച്ചതു്. ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത േവർതിരിെച്ച
ടുക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിേശഷി
ച്ചും േകാൾബ്രൂക് രണ്ടു് ദർശനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു് ചില
സംഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു് അയച്ചു തരികയുണ്ടായി. ഭാ
രതീയ തത്വചിന്താപദ്ധതിെയപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച
ആദ്യെത്ത സംഭാവന ഇതായിരുന്നു എന്നു് െഹഗൽ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. (ദർശനചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണ
ങ്ങളിൽ).
െഹഗലാണു് തെന്റ സമകാലികന്മാെരക്കാളും കൂടുതൽ
അഗാധമായി പ്രമുഖങ്ങളായ ഭാരതീയ തത്വചിന്താധാര
കെളക്കുറിച്ചു് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതു്. “ദർശന ചരിത്ര
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണ”ങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം സാംഖ്യം,
ന്യായം, മീമാംസ എന്നിവയുെടയും മറ്റു ദർശനപദ്ധതിക
ളുെടയും രത്നചുരുക്കം തെന്റ ശിഷ്യന്മാർക്കു നൽകുകയു
ണ്ടായി. എന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത ഏറ്റവുമധികം ആകർ
ഷിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഭാരതത്തിെല അദ്ധ്യാത്മചിന്തയാെണന്നു
േതാന്നുന്നു.
“ഭാരതീയമായ ചിന്ത ഏകേദശം സൂക്ഷ്മമായി ഇപ്രകാ
രം പ്രകാശിപ്പിക്കാം: അമൂർത്തമായും സമൂർത്തമായും

ഗ്രഹിക്കെപ്പടാവുന്ന സർവ്വവ്യാപിയായ ഒരു വസ്തുവു
ണ്ടു്. എല്ലാം അതിൽനിന്നു രൂപംെകാള്ളുന്നു. സ്വന്തം
േചതനയ്ക്കു് ആ വസ്തുവുമായി താദാത്മ്യം സാധിപ്പിക്കുക
എന്നതാണു് മനുഷ്യെന്റ പരമമായ സിദ്ധി. മതത്തിൽ
ഉപാസനെകാണ്ടും അർച്ചനെകാണ്ടും കർശനപ്രായ
ശ്ചിത്തങ്ങൾെകാണ്ടും, ദർശനത്തിൽ ശുദ്ധമായ ചിന്തയു
െട സഹായം െകാണ്ടും അതു സാധിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്
എന്നു് െഹഗൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു് ” (ലക്േചഴ്സ് ഓൺ ദി
ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിേലാസഫി).
ഭാരതത്തിെല േവദാ
ന്തത്താലും മറ്റുള്ള തത്വ
ചിന്തകളാലും െഹഗൽ
എത്രമാത്രം സ്വാധീനി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നു് തി
ട്ടെപ്പടുത്തുവാൻ വിഷ
മമുണ്ടു്. ആദികാല ഗ്രീ
ക്കു ചിന്തകന്മാർ മുതൽ
പ്രേബാധയുഗത്തിെല ദാർശനികന്മാർ വെരയുള്ള പാ
ശ്ചാത്യതത്വമീമാംസകരും അേദ്ദഹത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പു
ജീവിച്ചിരുന്ന കാന്റും തദനുയായികളായ ഹിഷ്േറ്റ, െഷ
ല്ലിംഗ് എന്നിവരുമാണു് അേദ്ദഹെത്ത മുഖ്യമായും സ്വാധീ
നിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വചിന്തയുെട സ്വഭാവ
ങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നു നിശ്ചയമെത്ര. എന്നി
രിക്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്താപദ്ധതിക്കു വികാസവും
അന്തിമമായ രൂപവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഭാരതീയമായ
ആശയവാദവും സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നു കൽ
പിക്കുകയാണു ഭദ്രം.

ആനുഭാവിക സത്യത്തിൽ നിന്നും
ഇന്ദ്രിയ േഗാചരവസ്തുതകളിൽ നി
ന്നും വ്യത്യസ്തമാണു് യഥാർത്ഥ്യെമ
ന്നുള്ള കൽപന ഇന്ത്യൻ തത്വചി
ന്തയുെട സമഗ്രശരീരത്തിലും വ്യാ
പിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത
ശ്രീശങ്കരേനാടുകൂടി അതിെന്റ ഉച്ച
േകാടിയിെലത്തിേച്ചരുകയും െചയ്തു.

ആദ്യെത്ത ഔപനിഷദികാചാര്യന്മാർക്കു േശഷം ഇന്ത്യ
യിൽ ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരികൽപനകൾ ആരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. പരിച്ഛിന്നാപരിച്ഛിന്നങ്ങൾ തമ്മിലും വിഷയവിഷ
യികൾ തമ്മിലും വ്യഷ്ടിസമഷ്ടികൾ തമ്മിലുമുള്ള െപാരു
ത്തേക്കടുകെള ഇണക്കിേച്ചർക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ചില ചിന്തകന്മാർ ആശയവാദികളായിരുന്നു എങ്കിൽ
മറ്റു ചിലർ ഭൗതികവാദികളായിരുന്നു. ഭൗതികവാദികൾ
ക്കു മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മാത്രേമ സത്യമാ
യിട്ടുള്ളൂ: അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ലതെന്ന. ആശയവാദിക
ളാകെട്ട ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിനു പിന്നിൽ ഒരു പരമാർത്ഥ
പ്രപഞ്ചെത്ത സങ്കൽപിച്ചിരുന്നു. ആനുഭാവിക സത്യ
ത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ േഗാചരവസ്തുതകളിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തമാണു് യഥാർത്ഥ്യെമന്നുള്ള കൽപന ഇന്ത്യൻ
തത്വചിന്തയുെട സമഗ്രശരീരത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്.
ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത ശ്രീശങ്കരേനാടുകൂടി അതിെന്റ ഉച്ച
േകാടിയിെലത്തിേച്ചരുകയും െചയ്തു.
ശ്രീശങ്കരൻ എ. ഡി. ഒമ്പതാം ശതകത്തിലാണു ജീവിച്ചി
രുന്നതു്. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ അസ്തമയവും, ദക്ഷിേണന്ത്യ
യിൽ ൈശവൈവഷ്ണവാചാര്യന്മാരുെട ഉദയവും സംഭ
വിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമായിരുന്നു അതു്. മതപരമായ
ആചാരങ്ങളാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടതും, അേന്യാന്യനാ
ശകങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന
േസ്വച്ഛാധിപതികളായ രാജാക്കന്മാർ പിന്തുണ നൽകി
യിരുന്നതും, പുേരാഹിതവർഗ്ഗം ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്ന
തുമായ ജാതിവിഭജനെത്ത ആധാരമാക്കിയുള്ള മർദ്ദന
സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ സാമൂഹ്യക്രമത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂ
ടുതൽ അതൃപ്തി പൂണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതു്.
ആധുനികശാസ്ത്രം അന്നു് രൂപം െകാണ്ടിരുന്നില്ല. പഞ്ച
ഭൂതങ്ങളുെട ഉൽപത്തി സ്വഭാവം എന്നിവെയക്കുറിച്ചും
മനുഷ്യെന്റ ശരീരശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശയങ്ങൾ
പരീക്ഷണങ്ങെള ദത്തങ്ങൾെകാണ്ടു െതളിയിക്കെപ്പ
ടാത്ത െവറും ഊഹാേപാഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. ജാ
തിവിേവചനാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും
പൂജാവിധികളിലും മനം മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവിധം ഊന്നൽ
നൽകിയിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യക്രമം മതത്തിനു് അപരി
ഹാര്യമായിരുന്നു. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ദാർ
ശനികനും മതതത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റയും രഹസ്യവാദത്തി
െന്റയും േമഖലകൾക്കപ്പുറം കടന്നുെചല്ലുവാൻ സാദ്ധ്യമ
ല്ലേല്ലാ. ബഹുജനം അജ്ഞതയിലും അനക്ഷരതയിലും
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും ആണ്ടുകിടക്കുകയായിരുന്നു.
ഉന്നത സമൂഹത്തിൽെപ്പട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അവരുെട
ദന്തേഗാപുരങ്ങളിലിരുന്നുെകാണ്ടു് പഴയ തത്വശാസ്ത്രഗ്ര
ന്ഥങ്ങളിെല വിവിധവാക്യങ്ങളുെട ശരിയായ അർത്ഥ
െത്തെച്ചാല്ലി അന്തമില്ലാത്ത ചർച്ചകളിേലർെപ്പട്ടു് സ്വ
യം രസിച്ചുെകാണ്ടു് കഴിയുകയായിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു്
ശ്രീശങ്കരൻ തെന്റ അൈദ്വതേവദാന്തവുമായി രംഗപ്ര
േവശം െചയ്തതും മെറ്റല്ലാതത്ത്വചിന്താസരണികെളയും
െവല്ലുവിളിച്ചതും.
അതിനും ഒരായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷമാണു് െഹ
ഗൽ ജർമ്മനിയിൽ ഭൂജാതനായതു്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും വികാസം പ്രാപിച്ചു്, മദ്ധ്യകാലീനചി
ന്താഗതിക്കു് കർശനമായ വ്യതിയാനം വരുത്തി നാം
സാധാരണ വ്യവഹരിക്കാറുള്ള മതനിരേപക്ഷതയുെട
ആവിർഭാവത്തിനു കളെമാരുക്കിയ കാലഘട്ടമാണേല്ലാ
ഇതു്. പതിേനഴും പതിെനട്ടും ശതകങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി
ലും ഫ്രാൻസിലും വ്യക്തിയുെട പവിത്രതെയയും സ്വാത
ന്ത്ര്യെത്തയും സാമ്പത്തികമണ്ഡലത്തിെല സർവ്വവിധ
പാരതന്ത്ര്യേത്താടുമുള്ള എതിർപ്പിെനയും പ്രഖ്യാപിക്കു
ന്നതിനിടയാക്കിയ ഇടത്തരക്കാരുെട രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവ
െത്ത കരുപ്പിടിച്ച, യൂേറാപ്പിെല സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക
രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കു േശഷമാണു് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ജനനമുണ്ടായതു്. തന്മൂലം തെന്റ തത്വചിന്താപ
ദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകുന്നതിനു് പ്രകൃതി വിജ്ഞാനത്തി
െന്റയും സാമൂഹ്യവിജ്ഞാനത്തിെന്റയും ചരിത്രവിജ്ഞാ
നത്തിെന്റയും സംഭാവനകെള പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും
വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും ആധുനികമൂല്യങ്ങളുെട
ആവിർഭാവവും തത്വചിന്തയുെട ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നൂ
തനയുഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹെത്ത സഹാ
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്കാരണത്താൽ െഹഗലിെന്റ ചിന്താപദ്ധ
തിയിൽ ശ്രീശങ്കരേന്റതിലുള്ളതിെനക്കാൾ കൂടുതലായി
സയൻസിെന്റ ആത്മാവു് സന്നിധാനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ
അതു സ്വാഭാവികം തെന്നയാണേല്ലാ.
പ്രഷ്യയിെല ൈറൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഒരു െചറിയ നഗ
രത്തിൽ നവീകരണവാദിയായ ഒരു ഇടത്തരക്കാരൻ
വക്കീലിെന്റ പുത്രനായി 1818-ൽ മാർക്സ് ജനിച്ചേപ്പാൾ
േലാകം 1789-െല െഞട്ടലിൽ നിന്നു് മുക്തമായിട്ടില്ലാ
യിരുന്നു. യൂേറാപ്പിെല മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
പഴയ ജന്മിവ്യവസ്ഥ തകരുകയായിരുന്നു; പേക്ഷ, പു
തിയ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ഉദയം െചയ്തിട്ടുമില്ലായിരു
ന്നു. പഴകിയ പരമ്പരാഗതമൂല്യങ്ങേളാടുള്ള െവല്ലുവിളി
നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു; പേക്ഷ, ആ സ്ഥാനത്തു് പുതിയ
മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. അതു് ഏതാ
യാലും വമ്പിച്ച സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങൾ
സത്വരംസംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരു
ന്നു. ഒരു വശത്തു് ജനങ്ങൾ ചിരപ്രതിഷ്ഠിതമായിരുന്ന
ജന്മിസമ്പ്രദായത്തിെനതിെര സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പി
ക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും േവ
ണ്ടി വഴക്കടിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നേപ്പാൾ മറുവശത്തു് ലി
േയാൺസിെല അസ്വസ്ഥരായ വ്യവസായെത്താഴിലാളി
കൾ ഫ്രാൻസിലും, ൈസലീസിയതയിെല ചാർട്ടിസ്റ്റുകൾ
ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
യും െപാരുളിനു് അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ടാക്കുവാൻ പരിശ്രമി
ക്കുകയായിരുന്നു. യൂേറാപ്പു മുഴുവനും അസംതൃപ്തിെകാണ്ടു്
ഇളകിമറിയുകയായിരുന്നു.
െഹഗലിെന്റ ശിഷ്യനായിട്ടാണു് മാർക്സ് ആരംഭിച്ചതു്.
എന്നാൽ വിനാവിളംബം അേദ്ദഹം െഹഗലീയചിന്താ
ഗതിക്കാരിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരുെട േചരിയിൽ േചർന്നു.
ഒടുവിൽ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങെള പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്ന
തിനായി അവരിൽ നിന്നും അകന്നുമാറി. ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെല സംഭവഗതികെള മാർക്സിെന്റ തത്വചിന്തേപാ
െല മെറ്റാന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു് അനുയായികളും
എതിരാളികളും ഒരുേപാെല സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണു്.
“െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റയും എപിക്യൂറസിെന്റയും പ്രകൃതി
ദർശനങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള അന്തരം” എന്ന മാർക്സിയൻ
പ്രബന്ധം അേമരിക്കയിൽ ഫിേലാസഫി െപ്രാഫസറാ
യിരുന്ന േനാർമൻ ഡി. ലിവർഗുഡ് വിവർത്തനം െചയ്ത
േപ്പാൾ അതിെന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം കലവറയില്ലാ
െത ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: “സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവു
മായ നടപടിക്രമത്തിനു് അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള
തത്വചിന്തയ്ക്കു് ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിെലാന്നു് മാർക്സി
സമാണു്. ഊഹിക്കാൻേപാലും വയ്യാത്തവിധത്തിലാണു്
അതിെന്റ സ്വാധീനശക്തി. ഇന്നു് മേറ്റെതാരാളുെടയും
േപരിനു മുന്നിൽ എന്നതിെനക്കാൾ മാർക്സിെന്റ േപരിനു
മുന്നിലാണു കൂടുതലായിമുട്ടുകൾ മടങ്ങിക്കാണുന്നതു്.”
ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് എന്നീ മൂന്നു സമുന്നത ചി
ന്തകന്മാരുെട ദാർശനിക ചിന്താസരണികെള താരതമ്യ
പഠനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.
ശ്രീശങ്കരൻ തെന്റ തത്വചിന്താപരമായ ഗേവഷണത്തി
നു് ആധാരമാക്കിയതു് മുഖ്യമായും ഉപനിഷത്തുകളിലും
ബാദരായണെന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലും ഭഗവദ്ഗീതയിലും
അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകെള ആയിരുന്നില്ല. ഈ
പ്രാചീനകൃതികൾക്കു് താൻ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളുെട
രൂപത്തിലാണു് അേദ്ദഹം, അൈദ്വതേവദാന്തെമേന്നാ
േകവലാൈദ്വതെമേന്നാ വ്യവഹരിക്കാറുള്ള തെന്റ ഏക
ത്വദർശനം വിശദമാക്കിയതു്. താെഴപ്പറയുന്ന തർക്കവാ
ക്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വചിന്തയുെട സാരാംശം
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:
“ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗന്മിഥ്യാ

ജീേവാ ബ്രൈഹ്മവ നാപരഃ”

ബ്രഹ്മം അഥവാ പരമാത്മാവു ആണു് ഏകവും പൂർണ്ണവു
മായ സത്യം. നാനാത്വേത്താടുകൂടിയ ജഗത്ത് ഭ്രമജന
കമായ ആഭാസമേത്ര. ജീവാത്മാവു് പരമാത്മാവല്ലാെത
മറ്റാരുമല്ല. അതാണു് ഈ വാക്യത്തിെന്റ അർഥം. ശ്രീശ
ങ്കരൻ ബ്രഹ്മെത്ത നിർവചിക്കുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്:
“ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ”

ഇതിെന്റ (ജഗത്തിെന്റ) ഉത്പത്തി മുതലായതു് ഏതിൽ
നിേന്നാ അതു് (ബ്രഹ്മം ആകുന്നു).
പ്രസ്തുത സൂത്രത്തിെന്റ അർത്ഥം: “നാമരൂപങ്ങളിലൂെട
അഭിവ്യക്തമായതും, നാനാതരത്തിലുള്ള കർത്താക്കളും
േഭാക്താക്കളും ഉൾെപ്പട്ടതും സുനിയതമായ േദശകാല
നിമിത്തങ്ങെള ആശ്രയിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും തത്ഫലങ്ങ
ളും ഉൾെക്കാണ്ടതും, ഭാവനാതീതമാംവണ്ണം രചനാഭം
ഗിേയാടുകൂടിയതുമായ ഈ ജഗത്തിെന്റ ഉത്പത്തിയും
സ്ഥിതിയും പ്രളയവും ഏതിൽനിന്നു സംഭവിക്കുന്നുേവാ
സർവജ്ഞവും സർവശക്തവുമായ ആ േസ്രാതസ്സാണു്
ബ്രഹ്മം” (1) എന്നാണു് ഈ സൂത്രത്തിെന്റ താത്പര്യം.
എല്ലാ പരിവർത്തന
ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നീ
ങ്ങൾക്കും രൂപാന്തര
മൂന്നു കാലങ്ങളിലും യഥാർത്ഥത്തി
ങ്ങൾക്കും അതീതമായി ലുള്ളതായ അസ്തിത്വെത്ത അപ്പടി
വർത്തിക്കുന്ന ഒരു സം
നിേഷധിക്കുകയാണു് ഏകത്വ
വാദം െചയ്യുന്നതു്. ശ്രീശങ്കരെന്റ
പ്രത്യയമാണു് ബ്രഹ്മം.
അതു് ശാശ്വതവും അവി മിഥ്യാവാദം ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്നു്
ഇറക്കുമതി െചയ്യെപ്പട്ട ഒന്നാണു്
കാരവും നിർഗുണവും
എന്നുവെര സമർത്ഥിക്കുന്ന
അവനാശിയും ആയ േക തിനും ചിലർ മുതിർന്നിട്ടുണ്ടു്.
വലസത്യമാണു്: അദ്വി
തീയമായ സത്യമാണു്. ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും അതു
ആധാരമായിരിക്കുന്നു. അതു് അസ്തിത്വത്തിെന്റ ആകത്തു
കയാണു്. തന്നിൽനിന്നു േഭദമില്ലാത്തവയും ഇന്ദ്രിയവി
ഷയങ്ങളും ബഹുവിധങ്ങളായ അസ്തിത്വങ്ങളുെടെയല്ലാം
സത്താപരമായ ആസ്പദവുമാണു് അതു്. അതു് സർവ
വ്യാപിയും അനന്തവുമാണു്. സർവപ്രപഞ്ചവും, ഈ ജഗ
ത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബ്രഹ്മംതെന്നയാണു് (ബ്ര
ൈഹ്മേവദം വിശ്വം സമസ്തം ഇദം ജഗത് ). നീ അതാകു
ന്നു (തത് ത്വം അസി).
നാമരൂപാത്മകമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാെണന്നും
ബ്രഹ്മം മാത്രേമ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നുമാണു് ഒരിക്കൽ
ശ്രീശങ്കരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. മെറ്റാരിക്കൽ അേദ്ദഹം
പറയുന്നു ഉള്ളെതല്ലാം ബ്രഹ്മമാണു് എന്നു്. ഈ രണ്ടു പ്ര
സ്താവനകളും തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടിേല്ല? ഒേര സമയ
ത്തു രണ്ടും ശരിയാെണന്നു പറയുന്നെതങ്ങെന?
ഇന്ത്യക്കാരും പാശ്ചാത്യരുമായ അേനകം വ്യാഖ്യാതാ
ക്കന്മാർ ശ്രീശങ്കരെന്റ അൈദ്വതാത്മകമായ ഈ ഏക
ത്വവാദെത്ത എതിർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷംെകാണ്ടു സിദ്ധവും
അനുഭൂതിവിഷയവുമായ േലാകത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ
അവസ്ഥെയ പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുകയാണു്. ഭൂതം,
ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നീ മൂന്നു കാലങ്ങളിലും യഥാർ
ത്ഥത്തിലുള്ളതായ അസ്തിത്വെത്ത അപ്പടി നിേഷധിക്കുക
യാണു് ഏകത്വവാദം െചയ്യുന്നതു്. ശ്രീശങ്കരെന്റ മിഥ്യാ
വാദം ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്നു് ഇറക്കുമതി െചയ്യെപ്പട്ട
ഒന്നാണു് എന്നുവെര സമർത്ഥിക്കുന്നതിനും ചിലർ മു
തിർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി വിജ്ഞാനഭിക്ഷു (16-ാം
ശതകം) തെന്റ സംഖ്യസൂത്ര വ്യാഖ്യാനത്തിൽ താെഴപ്പറ
യുന്നവിധം അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു (2).
“നമ്മുെട ബന്ധനം മിഥ്യയാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു
ബ്രഹ്മസൂത്രംേപാലും ഇല്ല. േവദാന്തികെളന്നു സ്വയമു

ദ്േഘാഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പ്രതിജ്ഞെചയ്യു
ന്നതായ മായാവാദെത്ത സംബന്ധിച്ചാെണങ്കിൽ അതു്
വിജ്ഞാനവാദത്തിെന്റ (ബുദ്ധമതത്തിെല) ഒരിനം മാ
ത്രമാണു്. അതുെകാണ്ടാണു് അൈദ്വതേവദാന്തത്തിെല
തത്വങ്ങെള വിമർശിക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ശങ്കര
െന പ്രച്ഛന്നബുദ്ധെനന്നുവെര വിളിക്കുവാെനാരുെമ്പട്ടതു്.”
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അനുഭവേഗാചരമായ േലാകം ഒരിക്ക
ലും ഇല്ലാത്തതാണു്; വസ്തു േപ്രക്ഷകെന്റ മനസ്സിലുള്ള
ഒരു ആശയം മാത്രമാണു്; ബാഹ്യവസ്തുക്കൾക്കു് യഥാർ
ത്ഥസത്തയില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ആന്തരികങ്ങളായ സം
ജ്ഞാനങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു; വിജ്ഞാനം സ്വവരത്തി
ലും ബാഹ്യവസ്തുക്കെള ആശ്രയിക്കാത്തതുമാണു്; ആത്മ
നിഷ്ഠമായ സംജ്ഞാനമല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും സത്തയി
ല്ല—ഇെതല്ലാമാണു് വിജ്ഞാനവാദികളായ ബൗദ്ധന്മാർ
സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

എന്നാൽ വിജ്ഞാനവാദികളുെട ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങെള
പ്രത്യക്ഷമാേയാ പേരാക്ഷമാേയാ ശ്രീശങ്കരൻ അനു
കൂലിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ആത്മനിഷ്ഠമായ സംജ്ഞാനം മാത്രം
സത്താെണന്നും മെറ്റല്ലാം അസത്താെണന്നും അേദ്ദഹം
യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർത്തും പറയുന്നുേണ്ടാ? നിങ്ങളും
ഞാനും, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകവും ഞാൻ ൈക
യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള േപനയും, ൈമതാനിയിൽ േമയുന്ന
െവളുത്തപശുവും, മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കിടാങ്ങളും, മു
കളിെല നീലാകാശവും, താഴെത്ത പനീർപ്പൂേന്താട്ടവും
എല്ലാം ഇല്ലാത്തേതാ കൃത്രിമേമാ ആെണന്നു പറയുന്ന
തു് െവറും അബദ്ധമാണേല്ലാ. ശ്രീശങ്കരനും അങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനുഭാവികസത്തെയ അേദ്ദഹം നിേഷ
ധിക്കുന്നില്ല, ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു സത്യം എന്നു പറയു
േമ്പാൾ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ േലാകം ഒട്ടുേമ ഇല്ലാത്ത
താെണന്നു് അേദ്ദഹം വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. വിഷയിയും
വിഷയവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സത്തകളാെണ
ന്ന വസ്തുത അേദ്ദഹം നിേഷധിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു
തെന്നയാണു് അേദ്ദഹം േഗാചരജഗത്തിെന്റ സത്തെയ
നിേഷധിക്കുന്ന ആത്മനിഷ്ഠ—ആശയവാദികളുെട മത
ങ്ങെള കർശനമായി എതിർത്തിട്ടുള്ളതു്. സംജ്ഞാന
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതു് ൈവഷയികസത്ത തെന്ന
യാകയാൽ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ സം
ജ്ഞാനത്തിനും സത്തയിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം വാദിക്കുക
യുണ്ടായി. ബാഹ്യവിഷയം തെന്നയാണു് ആശയത്തിനു്
ആധാരം. വിഷയമിെല്ലങ്കിൽ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
േബാധം നിരർത്ഥകമാണു്. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ, നമ്മ
ളിൽ അവയുെട േബാധമുളവാക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അസ
ത്താെണന്നാണു് സിദ്ധാന്തിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നു്
ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നതു്. അവനവനിൽത്തെന്ന ക്രിയ
സാധ്യമല്ല എന്ന ഋജുവായ കാരണത്താൽ വിഷയബ
ന്ധമില്ലാെത േബാധത്തിൽ േബാധമുണ്ടാകുന്നു എന്നു
സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു ശരിയുമല്ല (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം). വി
ജ്ഞാനവാദികളുെട വാദങ്ങെള തിരസ്കരിച്ചുെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
ബാഹ്യജഗത്ത് അസ
ത്താെണന്നു കരുതുന്ന
തു് ശരിയല്ല. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ നമ്മുെട പ്ര
തീതികൾക്കു് സംഗത
മായി തൂണുകൾ, കിണറു
കൾ മുതലായ ബാഹ്യവ
സ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ
നംെകാണ്ടു് വിശദമാ
കുന്നുെണ്ടന്നു നമുക്കറി
യാം. ഒരുവൻ ആഹാരം ആസ്വദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കേവത
െന്ന താെനാന്നും ആഹരിക്കുന്നിെല്ലേന്നാ തനിക്കതിൽ
നിന്നു് യാെതാരു തൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്നിെല്ലേന്നാ പറയുന്ന
തായാൽ അവെന ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. വസ്തുവിെല്ല
ന്നു പറയുേമ്പാൾ, േബാധപ്രക്രിയയ്ക്കു പുറേമ േബാധവിഷ
യമായ വസ്തു േവെറ ഇെല്ലന്നാണു് താൻ അർത്ഥമാക്കു
ന്നെതന്നു് ബുദ്ധൻ വിശദമാക്കെട്ട. സത്യെമെന്തന്നാൽ
േബാധം എന്നതുതെന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നാമറിയുന്നതി
െന സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. ആന്തരമായ സം
ജ്ഞാനത്തിനു വിഷയമാകുന്ന വസ്തു ‘ബാഹ്യത്തിലുള്ളതു
േപാെല’ േതാന്നുന്നു എന്നു് ബൗദ്ധന്മാർ പറയുേമ്പാൾ
ഇക്കാര്യം സൂത്രത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണു് അവർ
െചയ്യുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ ബാഹ്യത്തിൽ ഒന്നുമിെല്ല
ങ്കിൽ ‘ബാഹ്യത്തിലുള്ളതുേപാെല’ വല്ലതുമുണ്ടാകുന്നെത
ങ്ങെനയാണു് ? വിഷ്ണുമിത്രൻ ഒരു വന്ധ്യയുെട പുത്രനായി
േതാന്നുന്നതിനു് എേപ്പാെഴങ്കിലും സാദ്ധ്യമാേണാ? മാത്ര
മല്ല, ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ ആശയങ്ങൾക്കു് വി
ഷയങ്ങളുെട രൂപെമങ്ങെന ലഭ്യമാകും? ആശയങ്ങൾ
ക്കു് വിഷയങ്ങളുെട രൂപങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ അതിനർത്ഥം
ഏെതാരു വിഷയങ്ങളുെട രൂപങ്ങളാേണാ ആശയങ്ങൾ
ക്കുള്ളതു് ആ വിഷയങ്ങെളല്ലാം തെന്ന െപെട്ടന്നു് ഇപ്ര
കാരം രൂപമാത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു എന്നാേണാ? വസ്തു
ക്കൾ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ബാഹ്യവ
സ്തുക്കളായിത്തെന്ന ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നു എന്നതാണു് പര
മാർത്ഥം. ആകയാൽ ആശയത്തിെന്റയും വസ്തുവിെന്റ
യും സ്ഥിരമായ ഈ സഹചാരിതെയ അവ തമ്മിലുള്ള
അേഭദമായിട്ടല്ല കാര്യകാരണ ബന്ധമായിട്ടു വ്യാഖ്യാനി
ക്കുകയാണു േവണ്ടതു് (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).

ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ
ആശയങ്ങൾക്കു് വിഷയങ്ങളു
െട രൂപെമങ്ങെന ലഭ്യമാകും?
ആശയങ്ങൾക്കു് വിഷയങ്ങളുെട
രൂപങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ അതിനർത്ഥം
ഏെതാരു വിഷയങ്ങളുെട രൂപ
ങ്ങളാേണാ ആശയങ്ങൾക്കുള്ളതു്
ആ വിഷയങ്ങെളല്ലാം തെന്ന
െപെട്ടന്നു് ഇപ്രകാരം രൂപമാത്ര
ങ്ങളായിത്തീർന്നു എന്നാേണാ?

ഇന്ത്യയിെല തത്വചിന്തെയക്കുറിച്ചു് െഹഗൽ പരാമർശി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്: “ഭാരതീയ തത്വചിന്താപദ്ധതിയിൽ ആശയം
വസ്തുനിഷ്ഠമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. തന്മൂലം ബാ
ഹ്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായതു് ആശയവുമായി െപാരുത്ത
െപ്പടുത്തി ഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. പൗരസ്ത്യ തത്വചിന്തയുെട
ഒരു ന്യൂനതയാണു് ഇതു്.” (െലക്േചഴ്സ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി
ഓഫ് ഫിേലാസഫി).
യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു് ഭാരതീയ ദർശനത്തിലല്ല െഹ
ഗലിെന്റ തെന്ന ദർശനത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂനതയാണു്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ആശയത്തിെന്റയും വസ്തുവിെന്റ
യും സഹചാരിതെയ അവയുെട കാര്യകാരണബന്ധ
ത്തിെന്റയല്ല അേഭദത്തിെന്റ വ്യജ്ഞകമായിട്ടാണു് െഹ
ഗൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആശയേത്താടു് െപാരുത്ത
െപ്പടുത്തിയാണു് അേദ്ദഹം ബാഹ്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമാ
യതിെന ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േനെരമറിച്ചു് േമലുദ്ധരിച്ച
വിജ്ഞാനവാദികെളക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനത്തിൽ വ്യ
ക്തമാക്കെപ്പട്ടേപാെല ശ്രീശങ്കരനാകെട്ട വസ്തുക്കെള
ബാഹ്യങ്ങളായും ആശയങ്ങളിൽ നിന്നു ഭിന്നങ്ങളായും
കരുതിയിരുന്നു. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടങ്ങളാ
കയാൽ അസത്തുക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടാത്തതാണു്:
കാണെപ്പടുന്ന വസ്തു ഇല്ലാത്തതാവാൻ തരമില്ലേല്ലാ.
ആശയങ്ങൾക്കു വസ്തുക്കളുെട രൂപമുണ്ടാകുന്നതു് അവ
പുറേമ വർത്തിക്കുന്നതുെകാണ്ടും ആശയങ്ങളിൽ നി
ന്നു വിഭിന്നങ്ങളാകെകാണ്ടുമേത്ര. ബാഹ്യവിഷയങ്ങെള
ആശയങ്ങളിൽ അഭിവ്യക്തങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ മാത്ര
മായി വിചാരിക്കുന്നേത ഇല്ല. അേദ്ദഹം വ്യഷ്ടിത്വെത്ത
നിരാകരിക്കുകേയാ സമഷ്ടിത്വത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നില്ല. വാചസ്പതി മിശ്രൻ പ്രതിപാദിച്ചേപാെല,
“അേഭദം എന്ന പദംെകാണ്ടു് നാം ൈദ്വതെത്ത നിേഷ
ധിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഏകത്വെത്ത േകവലമായ അഭിന്ന
തെയ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ലതാനും.”
ഇവിെട ഒരു കാര്യം കുറിക്കുന്നതുെകാള്ളാം. െഹഗൽ
ആശയെത്തക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ അർത്ഥമാക്കുന്നതു്
േകവലമായ ആശയെത്തയാണു്. നിത്യജീവിതത്തിൽ
സാധാരണ മനുഷ്യർക്കനുഭവെപ്പടുന്ന ആശയങ്ങെള
യല്ല, എന്നാൽ ശ്രീശങ്കരൻ പരമാത്മാെവന്ന സംപ്ര
ത്യയെത്തപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുേമ്പാൾ പരമാത്മാവു് മാ
ത്രമാണു് സത്യെമന്നും മറ്റുള്ളെതല്ലാം മിഥ്യയാെണന്നും
ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ശ്രീശങ്കരെന്റ ആശയവാദത്തിൽ പ്രക
ടമായ െപാരുത്തേക്കടുെണ്ടന്നു നമുക്കു േതാന്നാം. ഒരുവ
ശത്തു് അേദ്ദഹം തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു
സത്യം. വിവിധചരാചരവസ്തുസങ്കലമായ ഈ പ്രപഞ്ചം
അസത്യം മാത്രമാണു് എന്നു്, േനെരമറിച്ചു് ബാഹ്യപ്ര
പഞ്ചം സത്താെണന്നും വസ്തുക്കെള ആശയങ്ങളായി
കരുതാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നും അേദ്ദഹം സിദ്ധാന്തിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു് ഏകസത്യെമങ്കിൽ
വസ്തുതകളായി അറിയെപ്പടുന്ന, ൈവവിദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ
ഇന്ദ്രിയവിഷയമായ ഈ പ്രാതിഭാസിക ജഗത്തും മനു
ഷ്യന്മാരും ഉെണ്ടന്നു് എങ്ങെന പറയാം? ജീവാത്മാവു്
ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു് എങ്ങെന അഭിന്നമായിരിക്കും? ജീ
വാത്മാവു് പരിച്ഛിന്നമാണു്. ബ്രഹ്മം അപരിച്ഛിന്നമാണു്.
ജീവാത്മാവു് ഉപാധികേളാടുകൂടിയതാണു്. ബ്രഹ്മം ഉപാ
ധിരഹിതമാണു്. ജീവാത്മാവു സഗുണമാണു്. ബ്രഹ്മം
നിർഗ്ഗുണമാണു്. ജീവാത്മാവു് നശ്വരമാണു്. ബ്രഹ്മം അന
ശ്വരവും അനന്തവുമാണു്. രണ്ടും എങ്ങെനയാണു് ഒന്നാ
വുക?
എന്നാൽ ശ്രീശങ്കരൻ ഇതിൽ ഒരു െപാരുത്തേക്കടും
കാണുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു് സത്യെമന്നു സമ്മതി
ച്ചാലും നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മവും നാമരൂപാത്മകമായ ഇന്ദ്രിയ
േഗാചര പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള വിേവചനം നിലനിൽ
ക്കാെമന്നു് അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം എഴുതിയി
രിക്കുന്നു:
നുര, ചുഴി, തിര, കുമിള മു
അധ്യാസം എന്ന സങ്കൽപ
തലായവ ജലമയമായ
മുപേയാഗിച്ചാണു് അേദ്ദഹം
സമുദ്രത്തിെന്റ വിവിധപ ഈ പ്രശ്നത്തിനു് പരിഹാരം
രിണതികളാണു്. അേത കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഈ
സമയം സമുദ്രത്തിൽ നി പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആനുഭാവികസ
ത്തെയ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു്
ന്നു് അഭിന്നങ്ങളുമാണു്,
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബൗദ്ധികമായ
എങ്കിലും അവ തങ്ങ
ഒരു ഉപായമാണു് അധ്യാസം.
ളിൽ േവർപിരിഞ്ഞും
അധ്യാസം എന്നാൽ എന്തു് ?
ഒന്നിച്ചും പ്രവർത്തിക്കു
കയും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി കാണു
ന്നതുമുണ്ടു്. ജലമാത്രമായ സമുദ്രത്തിെന്റ പരിണാമങ്ങ
ളാെണങ്കിലും സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളെല്ലങ്കിലും
നുര, തിര മുതലായവ പരസ്പരസാേപക്ഷകമായി സ്വന്തം
വ്യക്തിത്വം ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ വ്യക്തി
ത്വം അേന്യാന്യം കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും, സമുദ്രം
തെന്നയാകയാൽ അഭിന്നങ്ങളുമാണു്. ഇവിെടയും സം
ഗതി ഇതുേപാലാണു്. വിഷയിയും വിഷയവും ഒരിക്കലും
ഒന്നായിത്തീരുന്നില്ല, എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു വ്യ
ത്യാസെപ്പടുന്നതുമില്ല… എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമകാരണ
മായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു് അഭിന്നങ്ങളാണു്. എന്നിരിക്കി
ലും അനുേഭാക്താവു് എന്നും അനുഭൂജ്യമാനങ്ങളായ വി
ഷയങ്ങൾ എന്നുമുള്ള േഭദം കടലിെന്റയും തിരകളുെടയും
കാര്യത്തിെലന്നേപാെല സാദ്ധ്യവുമാണു് (3).
ശ്രീശങ്കരെന്റ മതമനുസരിച്ചു് ൈവഷയിക ജീവിതത്തി
െന്റെയല്ലാം അടിസ്ഥാനം വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മി
ലുള്ള ഈ വിേവചനം തെന്നയാണു്. പിെന്ന എപ്രകാ
രമാണു് അേദ്ദഹം വിഷയവിഷയികൾ അഭിന്നങ്ങെള
ന്നും അദ്വിതീയമായ ബ്രഹ്മം അതായതു് പരമാത്മാവു
മാത്രമാണു് ഏകസത്യം എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തെന്റ
ഏകത്വവാദെത്ത സമർത്ഥിക്കുന്നതു് ? അധ്യാസം എന്ന
സങ്കൽപമുപേയാഗിച്ചാണു് അേദ്ദഹം ഈ പ്രശ്നത്തി
നു് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ ആനുഭാവികസത്തെയ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതി
നു് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബൗദ്ധികമായ ഒരു ഉപായമാണു്
അധ്യാസം. അധ്യാസം എന്നാൽ എന്തു് ? ഒന്നിൽ മുമ്പു്
അനുഭൂതമായ മെറ്റാന്നിെന്റ സംജ്ഞാനം—ഒരു വസ്തു
മെറ്റാരു വസ്തുവാകുന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ദൃശ്യമാകാൻ
സത്യമായ ഒന്നിൽ അസത്യമായ മെറ്റാന്നിെന്റ ആേരാ
പണം—എന്നാണു്. അധ്യാസത്തിനു് ശ്രീ ശങ്കരൻ െകാ
ടുത്തിട്ടുള്ള നിർവചനം അനാത്മാവിെന്റ കാര്യങ്ങെള
ആത്മാവിലും ആത്മാവിെന്റ കാര്യങ്ങെള അനാത്മാവി
ലും ആേരാപിക്കുേമ്പാൾ വിഷയവിഷയികളുെട ഗുണ
ങ്ങൾക്കു് അവ്യക്തത സംഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി
അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. ഈ അധ്യാസസിദ്ധാന്തെത്ത
ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിെന്റ ഉേപാദഘാതത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്.
“വിഷയമായ ത്വംപദാർത്ഥവും വിഷയിയായ അഹം
പദാർത്ഥവും രണ്ടു് സംപ്രത്യയമണ്ഡലങ്ങളാണു്. അവ

ഇരുട്ടും െവളിച്ചവുംേപാെല വിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങേളാടു കൂ
ടിയവയാണു്. ഒന്നിനു് മെറ്റാന്നിെന്റ സ്വഭാവമുണ്ടാവാൻ
സാധ്യമല്ല എന്നതു് തീർച്ചയാണു്. അങ്ങെന ഇരിെക്ക
ഒന്നിെന്റ സ്വഭാവങ്ങൾ മെറ്റാന്നിെന്റ സ്വഭാവങ്ങളായി
ത്തീരുക എന്നതു് കൂടുതൽ അസാദ്ധ്യമാണേല്ലാ. തന്മൂ
ലം ത്വംപദാർത്ഥവിഷയമായ വസ്തുവിെനയും അതിെന്റ
ഗുണങ്ങെളയും അഹംപദാർത്ഥവിഷയവും ജ്ഞാതാവും
വസ്തുവിരുദ്ധവുമായ േഭാക്താവിലും അതിെന്റ ഗുണങ്ങളി
ലും ആേരാപിക്കുക എന്നതു് ന്യായമായും മിഥ്യയാകാേന
തരമുള്ളൂ.”
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആനുഭാവികസത്തയ്ക്കും എല്ലാ ലൗകിക
വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ആേപക്ഷികാനുഭവങ്ങൾക്കും മൂലകാ
രണമായി ശ്രീശങ്കരൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു് ആത്മാവിൽ
അനാത്മാവിേനയും േനെരമറിച്ചുമുള്ള അധ്യാസെത്ത
യാണു്. “ഞാൻ എെന്ന അറിയുന്നു” എന്നു ഞാൻ പറയു
േമ്പാൾ ഞാൻ ശരിയായും അറിയുന്നതു് എെന്റ യഥാർ
ത്ഥമായ ആത്മാവിെനയല്ല. ആത്മാവു് ജ്ഞാനത്തിനു
വിഷയമാകുേമ്പാൾ, അതു് വിഷയിയല്ലാതായിത്തീരുന്നു;
വിഷയി വിഷയമാകുന്നു. ജ്ഞാതാവു് േജ്ഞയമായിത്തീ
രുന്നു. യുക്തിയനുസരിച്ചു് രണ്ടും ഒന്നാവാൻ തരമില്ല.
എങ്കിലും ഒന്നിെന മെറ്റാന്നായി കാണുക എന്നതും ഒന്നി
െന്റ അന്തസ്സത്തെയയും ഗുണങ്ങെളയും മെറ്റാന്നിേലക്കു
പകരുക എന്നതും ഒരു സാമാന്യരീതിയായിത്തീർന്നിട്ടു
ണ്ടു്. ഇതാണു് അധ്യാസം. ഇതിെന ഉദാഹരിക്കുവാൻ
ശ്രീശങ്കരൻ രണ്ടു സാമാന്യാനുഭവങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചിരിക്കുന്നു. മുത്തുച്ചിപ്പി െവള്ളിയായിേത്താന്നുക എന്ന
താണു് ഒന്നു്. ഒരു ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിേത്താന്നുക എന്ന
താണു് മെറ്റാന്നു്. മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ കയറിെന പാ
മ്പായി ഭ്രമിക്കുന്നതും ദൃഷ്ടാന്തമായി ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പാമ്പു് മിഥ്യയാണു്. നല്ല െവളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധി
ച്ചാൽ ഭാവനയിലുള്ള പാമ്പു് മായുകയും കയറു് കയറി
െന്റ എല്ലാ യഥാർത്ഥസംഭാവനങ്ങേളാടുകൂടി ദൃശ്യമാവു
കയും െചയ്യും. പാമ്പു് മിഥ്യയാെണങ്കിലും അസത്തല്ല.
ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷംെകാണ്ടു് െതറ്റാെണന്നു െതളിയുംവ
െര അതു് കയറിൽ സത്താണു്. െതറ്റായ ജ്ഞാനം നി
ലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം പാമ്പു് യഥാർത്ഥമാെണന്നും
േതാന്നും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുദിക്കുേമ്പാൾ
അതു മറയുകയും തൽസ്ഥാനത്തു് കയർ പ്രത്യക്ഷമാവുക
യും െചയ്യും.
തെന്റ ആശയം വ്യക്തമാക്കുവാൻ ശ്രീശങ്കരൻ സ്വപ്ന
ങ്ങെളയും ഉദാഹരണമായി ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉണർ
ന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള
സ്വാനുഭവങ്ങളുെട ഒരു പുനരുത്ഭവമായിട്ടാണു് സ്വപ്ന
ങ്ങൾ പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നതു്. സ്വപ്നം കണ്ടുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നിടേത്താളം മായികമായ ആ സ്വപ്നകാലാനുഭവ
ങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളായിട്ടാണേല്ലാ േതാന്നാറുള്ളതു്.
പേക്ഷ, ജാഗ്രദവസ്ഥയിെലത്തുേമ്പാൾ അവ അയഥാർ
ത്ഥങ്ങളാവുന്നു. സ്വപ്നാവസ്ഥയിലും ജാഗ്രദവസ്ഥയിലും
നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതാതവസ്ഥകെള സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം സത്യങ്ങൾ തെന്നയാണു്. എന്നാൽ
അവയുെട സത്യസ്ഥിതി േകവലസത്യത്തിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തമായി ആേപക്ഷികം മാത്രമാണു്. േലാകികസ
ത്തയുെട വീക്ഷണേകാണിൽ നിന്നുേനാക്കിയാൽ സ്വ
പ്നകാലാനുഭവങ്ങൾ മിഥ്യയാണേല്ലാ. അേതേപാെല
േകവലയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ വീക്ഷണേകാണിൽ നിന്നു
േനാക്കിയാൽ ലൗകികജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മിഥ്യയാണു്.
ഉറങ്ങിയവൻ ഉണരുന്നതുവെര സ്വപ്നത്തിെല മിഥ്യകൾ
യഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്നു േതാന്നുന്നതുേപാെല, പരമാ
ത്മാവാണു് േകവലസത്യെമന്നറിയുന്നതുവെര ൈവഷ
യികേലാകാനുഭവങ്ങൾ സത്യമായി നമുക്കു് േതാന്നുന്നു
എന്നുമാത്രം.
സാധാരണ അനുഭവങ്ങളിലും വിേവചനങ്ങളുണ്ടാകാെമ
ന്നു് ശ്രീശങ്കരൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ േഭദെമാന്നുമില്ല. എെന്തന്നാൽ “ഈ എല്ലാറ്റിലും
‘അതു’ തെന്നയാണു് സാരാംശം; ‘അതു’ തെന്നയാണു്
പരമസത്യവും” (ഛേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തു് ).
സാധാരണ േലാകത്തിൽ ജീവാത്മാവു പരമാത്മാവിൽ
നിന്നു് ഭിന്നനായിേത്താന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ േഭദം മാ
യയുെട മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രേമയുള്ളൂ. ശ്രീശങ്കരൻ പറ
യുന്നു: “ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിൽ േപരി
നു മാത്രേമ േഭദമുള്ളൂ. എെന്തന്നാൽ പരിപൂർണ്ണജ്ഞാ
നത്തിനു വിഷയം തെന്ന രണ്ടിെന്റയും അേഭദമാണു്
എന്നതു സുനിശ്ചിതമേത്ര. (ചിലർ െചയ്യാറുള്ളതുേപാ
െല) ആത്മാവിനു നാനാത്വം കൽപിക്കുക എന്നതും ജീ
വാത്മാവു് പരമാത്മാവിൽനിന്നും പരമാത്മാവു് ജീവാത്മാ
വിൽ നിന്നും ഭിന്നമാെണന്നു കരുതുന്നതും അർത്ഥശൂന്യ
മാണു്. എെന്തന്നാൽ ആത്മാവു് പല േപരിലും അറിയ
െപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നുതെന്നയാണു് ”
(ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
ജീവാത്മാവു് സാരാംശത്തിൽ ബ്രഹ്മം തെന്നയാണു്.
“അതു് ആത്മാവാണു്. അതു നീ തെന്ന” കയർ എന്ന
ആശയം സർപ്പെമന്ന ആശയെത്ത തുടച്ചുകളയുന്നതു
േപാെല ജീവബ്രൈഹ്മക്യത്തിെന്റ ജ്ഞാനം ജീവാത്മാവു്
ശരീരബദ്ധനാെണന്നുള്ള ആശയെത്ത മായ്ച്ചുകളയുന്നു.
ശ്രീശങ്കരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാ
േനാദയം വെര ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള
േഭദം യഥാർത്ഥമാണു് എന്നു്. ആൈത്മക്യേബാധത്തി
നു മുമ്പു് മനുഷ്യെന്റ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന ശരി
െതറ്റു് എന്നീ ആശയങ്ങെളല്ലാം തെന്ന അേതപടി നില
നിൽക്കുന്നതാണു്. “ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവാണു് സത്യ
മായ ആത്മാവു് എന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ എേപ്പാൾ അക
ലുന്നുേവാ ഉടൻതെന്ന ആ ധാരണയിലധിഷ്ഠിതങ്ങളും
അജ്ഞാനജന്യങ്ങളുമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങെളല്ലാം
ഇല്ലാതാവുകയും െചയ്യുന്നു.” (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
ശ്രീശങ്കരൻ തുടരുകയാണു്: “ജീവാബ്രൈഹ്മക്യ േബാധ
മുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പു്, ഉണരുംമുമ്പു് സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായവ
േപാെല, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയായിേത്താന്നും,
ആൈത്മക്യജ്ഞാനം ഉദിക്കാതിരിക്കുന്നിടേത്താളം
ജ്ഞാേനാപകരണങ്ങൾ, ജ്ഞാനവിഷയങ്ങൾ, ഫല
ങ്ങൾ എന്നിവെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ ആരും അസ
ത്തു എന്ന ആശയെത്ത വച്ചുപുലർത്താറില്ല. വാസ്തവ
ത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളും തങ്ങളുെട സ്വതഃസിദ്ധമായ
ബ്രൈഹ്മക്യേബാധം തിരസ്കരിക്കുകയും അജ്ഞാനം മൂ
ലം ഞാൻ എന്നും എേന്റെതന്നും, അതായതു് എെന്റ
ആത്മാെവന്നും എേന്റതു മാത്രെമന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസ
ങ്ങെള വച്ചുപുലർത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ആയതുെകാണ്ടു്
മനുഷ്യെന്റ സാമാന്യമായ കർമ്മങ്ങേളാ ൈവദികാചാ
രങ്ങേളാ എല്ലാം ജീവബ്രൈഹ്മക്യേബാധത്തിനു മുമ്പു
യുക്തങ്ങൾ തെന്നയാണു്; സാർത്ഥകങ്ങൾ തെന്നയാ
ണു്, ഉറങ്ങുേമ്പാൾ വലിയതും െചറിയതുമായ വസ്തുക്കെള
സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതു
േപാലുള്ള ഉറച്ച ധാരണേയാടുകൂടിയ അറിവു് ഉണരുന്ന
തിനുമുമ്പു് ഒരുവനു് ഉണ്ടാകുന്നതുേപാെലയാണു് അതു്.
അവെയല്ലാം അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുെട അനുകരണങ്ങ
ളാെണന്ന േബാധം അേപ്പാൾ ഉണ്ടാകാറില്ലേല്ലാ.” (ബ്ര
ഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
അധ്യാസം, അവിദ്യയുെട ഫലമാണു്, വിദ്യയാൽ അതാ
യതു ജ്ഞാനത്താൽ അതു നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. ഒരു
വസ്തുവിൽ നിന്നു അധ്യാസം െചയ്യെപ്പട്ട വസ്തുവിെന
േവർെപ്പടുത്തി, ആ വസ്തുവിെന്റ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം മന
സ്സിലാക്കുക എന്നതാണു് വിദ്യെകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നതു്.
ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നു: “പ്രമാണങ്ങളും പ്രേമയങ്ങളും
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ലൗകിക-ൈവദിേകാചരണങ്ങളും
ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന ആത്മാവും അനാത്മാവും തമ്മി
ലുള്ള പരസ്പരധ്യാസെത്ത—അവിദ്യെയ—അംഗീകരിച്ചു
െകാണ്ടുതെന്നയാണു്. വിധിനിേഷധം മുക്തി എന്നിവ
െയ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രുതികളും അപ്രകാരംതെന്ന”
(ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
ൈവദികങ്ങളും മതപരങ്ങളും ആയ എല്ലാ നിധിനിേഷധ
ങ്ങളും ശരിയായ ആത്മജ്ഞാനം ഉദ്ഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പു്
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയ്ക്കു് അജ്ഞാനത്തിലുഴലുന്ന
ജനങ്ങെള സംബന്ധിക്കുന്ന സീമകെള ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ
നിവൃത്തിയില്ല. അജ്ഞാനിയായ ഒരുവൻ, യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ബ്രഹ്മമാണു് എല്ലാവരുെടയും ആത്മാവു് എന്നു
മറന്നുെകാണ്ടു്, ശരീരം, സന്തതി, സമ്പത്തു് മുതലായ െവ
റും കാര്യങ്ങെള തെന്റ ഭാഗമായും തെന്ന സംബന്ധിക്കു
ന്നവയായും കാണുന്നു. “ആകയാൽ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം
പ്രകാശിക്കുന്നതുവെര ലൗകികങ്ങളും മതപരങ്ങളുമായ
സാധാരണ ചടങ്ങുകൾ നിർബാധം തുടരാതിരിക്കുവാൻ
കാരണം കാണുന്നില്ല.” പേക്ഷ, അവയ്ക്കു പരമസത്യവുമാ
യി അതായതു് ആത്മാവുമായി ബന്ധെമാന്നുമില്ല എന്നു
മാത്രം.
വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നതിങ്ങ
െനയാണു്.
“ബ്രാഹ്മണൻ യാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം മുതലായ ൈവദി
കങ്ങളായ വിധികൾ, വർണ്ണം, ആശ്രമം, വയസ്സു്, പരി

തഃസ്ഥിതി മുതലായവയുെട അധ്യാസങ്ങെള അംഗീകരി
ച്ചാൽ മാത്രേമ ശരിയാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.” േനെരമ
റിച്ചു് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ മുതലായ സാമൂഹികഭിന്ന
തകളിൽ നിന്നു വിമുക്തനാണു് ആത്മാവു്. അതു വർണ്ണ
വർഗ്ഗവംശേദശീകങ്ങളായ ലൗകിക പരിമിതികളിൽ നി
ന്നും േലാഭവിേദ്വഷാംഹംകാരസ്വാർത്ഥങ്ങൾ എന്നീ ലൗ
കികസ്വഭാവ വിേശഷങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമാണു്.
ലൗകികജീവിതത്തിനു
മനുഷ്യൻ തെന്ന ഈശ്വ
രസൃഷ്ടിയായി കരുതു
ന്നു. ഈശ്വരെന പരമ
സത്യമായും പൂജാപ്രാർ
ത്ഥനാദികൾക്കു വിഷ
യമായും പരിഗണിച്ചു
േപാരുന്നു. ഈശ്വരെന
സഗുണബ്രഹ്മെമേന്നാ
ദിവ്യഗുണസമ്പൂർണ്ണനും
സരൂപനുമായ പ്രഭുെവ
േന്നാ വ്യവഹരിക്കാറു
ണ്ടു്. എന്നാൽ ശ്രീശങ്കരെന്റ അൈദ്വതേവദാന്തത്തിൽ
സരൂപനായ ഈശ്വരനു സ്ഥാനമില്ല. സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടി
യുമില്ല. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം, പ്രാർത്ഥന, പൂജ, തീർ
ത്ഥാടനം മുതലായവ പ്രാതിഭാസികേലാകത്തിെല സം
ഗതമാവുന്നുള്ളൂ. പാരമാർത്ഥികവീക്ഷണത്തിൽ ഏതാ
യാലും ഈശ്വരൻ മിഥ്യയാണു്. ഗുണരഹിതനും നിർവി
േശഷനുമായ പരമാത്മാവു് അതായതു് നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മം
മാത്രമാണു് സത്യം.

കയറിൽ പാമ്പു കാണുക മുത
ലായ ഭ്രമാനുഭവങ്ങളുെട േലാകം
ശരിയായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട
േലാകത്താൽ നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു.
അതുേപാെല ഇന്ദ്രിയവിഷയമായ
േലാകം പരമാത്മജ്ഞാനത്താൽ
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഭ്രമജ്ഞാ
നത്തിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും
േനാക്കിയാൽ പാമ്പു് സത്യമാ
ണു്. ലൗകികാനുഭവത്തിെന്റ
പക്ഷത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ
പാമ്പു് ഇല്ലാത്തതും അസത്യവു
മാണു്; കയർ മാത്രമാണു സത്യം.

ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആന്തരവയവങ്ങൾ എന്നീ അനാ
ത്മവസ്തുക്കളടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ ഈ േലാകം
സത്താശാസ്ത്രപരമായി േനാക്കിയാൽ അനൃതമാണു്.
അയഥാർത്ഥമാണു്. എന്നാൽ അജ്ഞാനം അതായതു്
അവിദ്യ മനസ്സും ശരീരവുമടങ്ങിയ ജീവിെയ നിരവയവ
നായ ആത്മാവായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനു ജീവെന േപ്ര
രിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവും അനാത്മാവും തമ്മിൽ അധ്യാ
സത്തിനു് ഇതു കാരണമായിത്തീരുന്നു. അനാത്മാവി
െന അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിലും ആത്മാവിെന അനാ
ത്മാവിലും ആേരാപിക്കുന്നു എന്നതാണു് ഈ അധ്യാസ
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം. അനാത്മാവായ മനഃശരീരസംഘാ
തെത്ത ആത്മാവായി െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണു് അവിദ്യ.
ഈ അധ്യാസബന്ധമാണു് േലാകത്തിെന്റ മിഥ്യാത്വത്തി
നു നിദാനം.
ശ്രീശങ്കരെന്റ മതമനുസരിച്ചു് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു് സത്യം;
ബ്രഹ്മത്തിൽ അധ്യാസിക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടാണു് ബ്ര
ഹ്മാണ്ഡവും ൈവഷയികമായ േലാകവും ഉെണ്ടന്നു േതാ
ന്നുന്നതു്. കാണുന്നതു് അവാസ്തവമല്ല. എെന്തന്നാൽ
അവ ഉള്ളതുേപാെല േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ. പേക്ഷ, ജ്ഞാ
നംമൂലം േഭദബുദ്ധി നശിച്ചാൽ അവെയല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ
ലയിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി കൂടു
തൽ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നേതാടുകൂടി പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
മായികത അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും പ്രപഞ്ചെമല്ലാം ബ്രഹ്മ
മായി അറിയെപ്പടുകയും െചയ്യും.
കയറിൽ പാമ്പു കാണുക മുതലായ ഭ്രമാനുഭവങ്ങളുെട
േലാകം ശരിയായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട േലാകത്താൽ
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. അതുേപാെല ഇന്ദ്രിയവിഷയമായ
േലാകം പരമാത്മജ്ഞാനത്താൽ നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു.
ഭ്രമജ്ഞാനത്തിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും േനാക്കിയാൽ പാ
മ്പു് സത്യമാണു്. ലൗകികാനുഭവത്തിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നു
േനാക്കിയാൽ പാമ്പു് ഇല്ലാത്തതും അസത്യവുമാണു്;
കയർ മാത്രമാണു സത്യം. അതുേപാെല യഥാർത്ഥ
ജ്ഞാനത്തിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും േനാക്കിയാൽ കയർ
ഭ്രമവും ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യവുമാണു്.
അങ്ങെന ശ്രീശങ്കരൻ സത്തയുെട മൂന്നുഘട്ടങ്ങെളയും
അവയ്ക്കനുസൃതമായി ജ്ഞാനത്തിെന്റ മൂന്നു പതനങ്ങേള
യും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. പരമമായ സത്ത അതായതു്
പാരമാർത്ഥികസത്യം, ലൗകികമായ സത്ത അതായ
തു് വ്യാവഹാരികസത്യം, മുഴുവൻ അസത്തു് അതായതു്
പ്രാതിഭാസികസത്യം എന്നിങ്ങെനയാണു സത്യത്തി
െന്റ മൂന്നു പതനങ്ങൾ. മുയൽെക്കാമ്പു്, ആകാശപുഷ്പം,
വന്ധ്യാപുത്രൻ മുതലായവ െവറും ഭാവനകളും പൂർണ്ണ
മായും അസത്യങ്ങളുമാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവ
ഒരിക്കലും േഗാചരമാകുന്നില്ല. രജ്ജൂസർപ്പവും സ്വപ്നങ്ങ
ളും അസത്യങ്ങളാെണങ്കിലും, അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നതു
െകാണ്ടും അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നവ പൂർണ്ണമായും അസത്യ
ങ്ങളല്ലാത്തതുെകാണ്ടും തികച്ചും അസത്യങ്ങളല്ല. പാര
മാർത്ഥിക സത്യത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അേച്ഛദ്യവും ശുദ്ധവും
അതീന്ദ്രിയസത്യവുമായ ബ്രഹ്മം അതായതു പരമാത്മാവു്
മാത്രമാണു് സത്യം; ബ്രഹ്മാണ്ഡവും ൈവഷയികേലാക
വും ജീവാത്മാക്കളും അസത്യങ്ങളാണു്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം
മെറ്റല്ലാ അനുഭവങ്ങെളയും മായ്ച്ചുകളയുന്നതുെകാണ്ടു
ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു് സത്യം. അനശ്വരവും അവികാരിയും
സർവത്തിനും ആധാരവുമായ അദ്വീതിയബ്രഹ്മം അറി
യുന്നതുവെര സാധാരണയായി അനുഭവെപ്പടുന്ന ഈ
േലാകം യഥാർത്ഥമായിേത്താന്നും (ശങ്കരെന്റ ആത്മ
േബാധം). ശാശ്വതവും അവ്യയവും അനന്തവും അവികാ
രിയുമല്ലാത്ത ഒന്നിെനയും ശ്രീശങ്കരൻ പരമസത്യമായി
അംഗീകരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
ലൗകികസത്യത്തിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ ൈവഷയിക
േലാകം യഥാർത്ഥവും സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളും രജ്ജുസർ
പ്പവും മിഥ്യയുമാണു്. ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ േലാകവും
പാമ്പും സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളും ശശവിഷാണംേപാെലയും
വന്ധ്യാപുത്രെനേപ്പാെലയും പൂർണ്ണമായും അസത്യങ്ങള
ല്ല. അവയ്ക്കു് സത്യത്തിെന്റ അല്പെമാരംശമുണ്ടു്. അവ പൂർ
ണ്ണമായും അസത്യങ്ങെളങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാ
കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലേല്ലാ. ആകയാൽ അവ സത്യെമ
േന്നാ അസത്യെമേന്നാ പറയുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവയ്ക്കു്
അവർണ്ണനീയമായ ഒരു സത്താഭാവമുണ്ടു്. മെറ്റാരുവിധ
ത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവ അനിർവചനീയ സത്യങ്ങളാണു്.
പരബ്രഹ്മത്തിെന്റ പരമ
ജീവെന തൃഷ്ണ, സുഖം, േവദന
യാഥാർത്ഥ്യം പ്രതിഷ്ഠി
മുതലായ മേനാഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ
ക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാ
ഒന്നായിട്ടാണു് ഗണിച്ചുവരുന്നതു്.
ണു് ശ്രീശങ്കരൻ പ്രപഞ്ച േഗാചരമായ മനസ്സിെന്റ ഗുണങ്ങൾ
ആത്മാവിൽ ആേരാപിക്കുന്ന
ത്തിെന്റ ആേപക്ഷിക
തുെകാണ്ടാണതു്. ശരിയായ
മായ അയഥാർത്ഥാവ
ആത്മാവു് ഇപ്രകാരം ശരീരമായും
സ്ഥെയ ഊന്നിപ്പറയു
ഇന്ദ്രിയങ്ങളായും അന്തഃകരണ
ന്നതു്. സത്താപരമായ
മായും കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
ആധാരം ബ്രഹ്മമായിട്ടു
ള്ള ൈവവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഈ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മംതെന്ന
യാണു്. കയർ കയറാെണന്നറിയുേമ്പാൾ മിഥ്യയായ പാ
മ്പു് കയറിൽ നിന്നു് ഭിന്നമെല്ലന്നു േതാന്നുന്നതുേപാെല
ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ ഈ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മമാെണന്ന നി
ജസ്ഥിതി മനസ്സിലാവുേമ്പാൾ പിന്നീടതു് ബ്രഹ്മത്തിൽ
നിന്നു് േവെറയായി േതാന്നുന്നതല്ല. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങ
ളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ, അയഥാർത്ഥങ്ങളാകയാൽ പര
സ്പരം അഭിന്നങ്ങളും ബ്രഹ്മാഭിന്നങ്ങളുമാണു്.
സംപ്രത്യയാത്മകമായ ചിന്തെകാണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി
യുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനംെകാണ്ടുമാണു് ലൗകികസത്യങ്ങൾ
ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നതു്. ബ്രഹ്മം മനുഷ്യചിന്തയുെട ഉപാധി
കൾക്കു് അതീതമാകയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം
ബ്രഹ്മത്തിനു് മതിയാകുന്നതല്ല. തന്മൂലം ബ്രഹ്മജ്ഞാനം
സംപ്രത്യയപരങ്ങളായ യുക്തികളിേലാ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യ
ക്ഷത്തിേലാ അല്ല, അതീന്ദ്രിയ-അന്തഃപ്രജ്ഞയിലാണു്
അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതു്.
ശ്രീശങ്കരൻ, ഈ സമഗ്രബ്രഹ്മാണ്ഡെത്ത, ൈജവവും
അൈജവവുമായ പദാർത്ഥസാർത്ഥേത്താടുകൂടിയ പ്രാ
കൃതികവും മർത്ത്യേന്റതുമായ ഈ പ്രപഞ്ചെത്ത ബ്രഹ്മ
ത്തിെന്റ മായാമയമായ ഒരു വിേക്ഷപമായിട്ടാണു കരു
തുന്നതു്. ൈവഷയികേലാകത്തിൽ വിേശഷങ്ങൾക്കും
വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും, ഒന്നു പലതായി േതാന്നിക്കുന്നതി
നും നിദാനമായ ഈ മായ അനിർവചനീയവും പ്രാപ
ഞ്ചികവുമായ അജ്ഞാനവും തെന്നയാണു്. മായെകാ
ണ്ടാണു് ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ ജീവാത്മാവും പ്രാതിഭാസിക
പ്രപഞ്ചവും ഭിന്നങ്ങളായി േതാന്നുന്നതു്. ദൃശ്യപ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സും അതിെന നിലനിർത്തുന്നതിനു കാ
രണവുമായി പ്രകാശിക്കുന്ന മായയുെട സ്വാധീനതമൂലമാ
ണു് ഓേരാ ജീവാത്മാവും താൻ ഇതരജീവാത്മാക്കളിൽ
നിന്നും ബാഹ്യേലാകത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാെണന്നു വി
ചാരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ മായാതത്വം ബ്രഹ്മെത്ത
യും വിഷയവിഷയികളുെട മൗലികമായ ഐക്യെത്തയും
ഏകാത്മകവൃത്തിയുള്ള പരിധിക്കകത്തു പ്രവർത്തിക്കു
ന്നേതയില്ല.
ശ്രീശങ്കരൻ പ്രസ്താവിക്കുകയാണു്: “ഇന്ദ്രജാലം അവാ
സ്തവമാകയാൽ അതു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഐന്ദ്രജാലി
കെന ഒരിക്കലും—ത്രികാലങ്ങളിലും—ബാധിക്കുന്നില്ല.
അതുേപാെല ഭ്രമമാത്രമായ ഈ പ്രപഞ്ചം പരമാത്മാ
വിെനയും ബാധിക്കുന്നില്ല. സ്വപ്നം കാണുന്നവൻ, എല്ലാ
പരിതഃസ്ഥിതിയിലും ഒന്നു തെന്നയാകയാൽ സ്വപ്നഭ്രമ
ത്താൽ ബാധിക്കെപ്പടുന്നില്ല; ജാഗ്രദാവസ്ഥയിലും നി
ദ്രയിലും ഈ ഭ്രമം തുടർന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന
തുതെന്ന കാരണം. അതുേപാെല എേപ്പാഴും ഒന്നായി
തെന്ന ഇരിക്കുന്നവനും മൂന്നവസ്ഥകൾക്കും സാക്ഷി
യുമായ പരമാത്മാവു് വ്യത്യാസെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ മൂന്നവസ്ഥകളാൽ ഒരിക്കലും ബാധിക്കെപ്പടുന്നില്ല.
പരമാത്മാവു് മൂന്നവസ്ഥകളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച
തായി േതാന്നുന്നതു്, കയർ പാമ്പായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ന്നതുേപാെല േകവലം അധ്യാസത്തിെന്റ ഫലമാണു് ”
(ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
അവിച്ഛിന്നവും അനിർധാര്യവുമായ ബ്രഹ്മം മായയുെട
ഇരുണ്ട ആവരണത്തിനടിയിൽ വിച്ഛിന്നവും നാനാത്വ
േത്താടുകൂടിയതുമായ ഒന്നായി േതാന്നുന്നു. ലൗകിക
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ അതായതു് വ്യാവഹാരിക സത്യ
ത്തിെന്റ ദൃശ്യമായ ആവിഷ്കരണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ളതു്
അതീന്ദ്രിയവും പരമവുമായ അതായതു് പാരമാർത്ഥിക
മായ സത്യം തെന്നയാണു്, പാരമാർത്ഥികസത്യത്തി
െന്റ വീക്ഷണത്തിൽ പരബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നും സത്യ
മല്ല.
മായയാൽ ബാധിതനായ ജീവാത്മാവു് അവനവെന
ഒരു പ്രേത്യക വ്യക്തിയായും ഇതര ജീവന്മാരിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഹംതത്വമായും സ്വയം കരുതുന്നു.
ഓേരാ വ്യക്തിയും അവെന്റ ലൗകികജീവിതത്തിൽ സ്വ
യം വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് ‘ഞാൻ’ എന്നാണു്. ഓേരാ
ഞാനും മേറ്റാേരാ ‘ഞാനി’ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാെണ
ന്നു പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നു. അേപ്പാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ ‘ഞാൻ’ ആരാണു് ? ജിവാത്മാക്കൾെക്കല്ലാം െപാ
തുവായി വല്ലതുമുേണ്ടാ? അവെയ എല്ലാം ഏകീകരിക്കു
ന്ന വല്ല സത്യവും പിന്നിലുേണ്ടാ?
ശ്രീശങ്കരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രേത്യകമായി േതാന്നു
ന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ശരിയായ ആത്മാവുകളല്ല; ഏകസ
ത്യമായ പരമാത്മാവിെന്റ പ്രകടമായ വിേശഷവത്കര
ണങ്ങൾ മാത്രമാണു്. അേദ്ദഹം ആത്മാവിെന അതാ
യതു് വ്യക്തിഗതമായ ആന്തരസത്തെയ ബ്രഹ്മമായി
അതായതു പൂർണ്ണസത്തയായി വിേവചിച്ചറിയുന്നു. വ്യ
ക്തിഗതനായ ആത്മാവു് അതായതു് ജീവൻ പൂർണ്ണബ്ര
ഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. അതു് ബ്രഹ്മെമന്ന ഏകസ
ത്യം തെന്നയാണു്. മായാനിമിത്തകങ്ങളായ വിേശഷ
വത്കരണവും പൃഥക്കരണവും പുറേമ കാണുന്ന ഭാവം
മാത്രമേത്ര.
ചില ദാർശനികന്മാർ മനസ്സിെന അതായതു് അന്തഃകര
ണെത്ത ൈചതന്യസ്വരൂപനായ ആത്മാവായി കാണു
ന്നവരാണു്. ൈചതന്യസ്വരൂപനായ ആത്മാവു ജ്ഞാ
താവാണു്. േഭാക്താവാണു്, ചിന്തിക്കുന്നവനും സ്മരിക്കു
ന്നവനും സംഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണു്. ശ്രീശങ്കരൻ സിദ്ധാ
ന്തിക്കുന്ന, അന്തഃകരണമായി േതാന്നുന്ന ൈചതന്യം
തെന്നയാണു് ആത്മാവു് എന്നു്, വ്യക്തിഗതമായ ൈചത
ന്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതമനുസരിച്ചു് വിഷയവിഷയീബ
ന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതല്ല. മായയുെട ഫലമാ
യി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണു്. ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിെന്റ നില
യിൽനിന്നു േനാക്കിയാൽ ആത്മൈചതന്യം വിഷയവി
ഷയീബന്ധങ്ങളാൽ പരിച്ഛിന്നമാണു്. എന്നാൽ പരമാർ
ത്ഥസത്തയുെട നിലയിൽ നിന്നു േനാക്കിയാൽ ബ്രഹ്മം
തെന്നയാണു് ആത്മൈചതന്യം. അതു് ശുദ്ധവും അനന്ത
വും അപൃഥക്ഭ്രതവും വിഷയവിഷയീബന്ധാതീതവുമായ
ൈചതന്യവുമാണു്. ഈ ശുദ്ധൈചതന്യം തെന്നയാണു്
ഇന്ദ്രിയേഗാചര ജഗത്തിെല ബഹുവിധവിേശഷങ്ങളായി
പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതു്.
ജീവാത്മാവിെന്റ സത്യത
അതിെന്റ വിേശഷതയി
ലാണു്. സാമാന്യത്വത്തി
േലാ സാർവലൗകിക
ത്വത്തിേലാ അല്ല സ്ഥി
തി െചയ്യുന്നതു്. ലൗകി
കവും പ്രാതിഭാസിക
വുമായ ജീവാത്മാവിൽ
ആധാരികസത്തയായി
വിളങ്ങുന്നതു് പരമാത്മാ
വാണു്. എല്ലാ വിേശഷ
ങ്ങളുെടയും വിേഭദങ്ങ
ളുെടയും സാമാന്യഘട
കമാണു് അതു്; എല്ലാ
‘ഞാ’നിെന്റയും സർവ
വ്യാപിയായ ഏകീക
രണത്വമാണു് അതു്. മനുഷ്യവർഗത്തിെന്റ സ്ഥിരമായ
ആധാരഘടകമാണു് അതു്. ജീവാത്മാവു് വിേശഷങ്ങ
ളിലും വിേഭദങ്ങളിലും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. എന്നാൽ
പരമാത്മാവു് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ വാസ്തവികതയിേല
ക്ക്, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യെന്റ വാസ്തവികതയിേലക്കു് വി
രൽ ചൂണ്ടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവു് ഒേന്നയുള്ളൂ.
എന്നാൽ അതു് അേനകം ജീവാത്മാക്കളായി പ്രത്യക്ഷ
െപ്പടുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ േഗാചരമാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ
ക്കു കാരണം േദഹമനസ്സമാഹാരത്തിെന്റ പരിമിതികളാ
ണു്. ശരീരം, ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സു്, ബുദ്ധി, അഹ
ങ്കാരം എന്നിവയുെട സംേയാഗത്താൽ സിനിതനും വി
ശിഷ്ടനുമായ ആത്മാവാണു് ജീവൻ. േനരറിവു് ആത്മാ
വാകെട്ട ജീവെന്റ യഥാർത്ഥസ്വരൂപവും സന്ധാരക
വുമെത്ര. ജീവൻ ശരീരബദ്ധനായ അതായതു് വിശിഷ്ട
നായ ആത്മാവാണു്. എന്നാൽ ആത്മാവു് അതീന്ദ്രിയ
നും അവിഷയനും ആയ പരമാത്മാവാണു്. ബുദ്ധിയാലും
മറ്റു ബന്ധങ്ങളാലും വിേശഷവത്കൃതനായ ആത്മാവി
െന്റ സ്വരൂപം യഥാർത്ഥമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നി
ന്നു വിഭിന്നമാണു്. എന്നാൽ ലൗകികാനുഭവത്തിൽ ഈ
വ്യത്യാസം അവഗണിക്കെപ്പടുന്നു. ജീവെന തൃഷ്ണ, സു
ഖം, േവദന മുതലായ മേനാഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒന്നാ
യിട്ടാണു് ഗണിച്ചുവരുന്നതു്. േഗാചരമായ മനസ്സിെന്റ ഗു
ണങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആേരാപിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണതു്.
ശരിയായ ആത്മാവു് ഇപ്രകാരം ശരീരമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങ
ളായും അന്തഃകരണമായും കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
അഹന്തയുെട അതായതു്
സങ്കുചിതമായ ‘ഞാൻ’ എന്ന
ഭാവത്തിെന്റ ബന്ധനത്തിൽ
നിന്നും നിസ്സാരമായ ഇഷ്ടാനി
ഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി,
സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങെളെയല്ലാം
ഉേപക്ഷിച്ചു് സ്വാർത്ഥതയിൽ
നിന്നുമുയർന്നവനായിത്തീരുക
എന്നതു് മായയുെട അതിർത്തി
കെള കണ്ടറിയുേമ്പാൾ മാത്രേമ,
ഇന്ദ്രിയാനുഭവികവും വ്യാവഹാ
രികവുമായ അഹന്ത ശരിയായ
ആത്മാവല്ല ഒരു േതാന്നൽ മാത്ര
മാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിെന
ബ്രഹ്മാഭിന്നമായി ഗ്രഹിക്കുേമ്പാൾ
മാത്രേമ, മുക്തിലഭിക്കുേമ്പാൾ
മാത്രേമ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ.

ഈ കണക്കാക്കൽ, െതറ്റാെണങ്കിലും ലൗകിക ജീവിത
ത്തിൽ ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സത്താപരമാ
യി രണ്ടിനും തമ്മിൽ യാെതാരു േഭദവുമില്ലതെന്ന. മാ
യയുെട സൃഷ്ടിയായ ജീവനും ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ ആത്മാ
വിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പാരമാർത്ഥികമല്ല, പ്രാ
തിഭാസികം മാത്രമാണു്. അജ്ഞാനത്തിെന്റ അനുബ
ന്ധംെകാണ്ടുള്ള പരിമിതിയിലാണു് ശരിയായ ആത്മാവു്
വ്യക്തിഗതനായ ആത്മാവായി േതാന്നുന്നതു്. ആത്മാവി
െന്റ സർവവ്യാപിത്വം, അനന്തൈചതന്യത്വം എന്നീ നി
ജസ്ഥിതികൾ മായയാൽ മറയ്ക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു് ജീവാ
ത്മാവു് പരിച്ഛിന്നമായ ശരീരേത്താടും മനേസ്സാടും ബന്ധ
െപ്പടുകയും നിയതനും ബദ്ധനും ദുഃഖിതനുെമന്നേപാെല
െപരുമാറുകയും െചയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമുതലായ അനുബന്ധ
ങ്ങളാൽ നിയതനാകുേമ്പാൾ ആത്മാവു് േഭാക്താവായും
ജ്ഞാതാവായും കർത്താവായും േതാന്നുന്നു. എന്നാൽ
പാരമാർത്ഥികതയുെട വീക്ഷണത്തിൽ ആത്മാവു് ഭുജി
ക്കുകേയാ പ്രവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല. ജീവെന്റ
അനുബന്ധമായ അഹന്തയാണു് കർമത്തിനു കാരണം;
അഹന്തമൂലമാണു് അതു േഭാക്താവായും കർത്താവായും
ഇരുന്നുെകാണ്ടു് ഓേരാ കൃത്യങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ലൗകി
കവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്നതും.
അസൂയ, േലാഭം, വിേദ്വഷം, ദുഃഖം എന്നിവെയ്ക്കല്ലാം േഹ
തുവാണു് അഹന്ത. മായാകാര്യങ്ങളായ പരിച്ഛിന്നത്വ
ത്തിെന്റയും പൃഥക്ത്വത്തിെന്റയും അവസ്ഥയിൽ അഹന്ത
മനുഷ്യനിൽ പലതരം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങെളയും ആഗ്രഹ
ങ്ങെളയും അതിേമാഹങ്ങെളയും സങ്കുചിതത്വെത്തയും
സ്വാർത്ഥതെയയും മറ്റു സത്തകേളാടു് ഉദാസീനഭാവ
െത്തയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പരിച്ഛിന്നത്വത്തിലും പൃഥ
ക്ത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നിടേത്താളം വ്യക്തി ബദ്ധാവ
സ്ഥയിൽത്തെന്ന സ്ഥിതി െചയ്യുകേയ ഉള്ളൂ. അഹന്തയു
െട അതായതു് സങ്കുചിതമായ ‘ഞാൻ’ എന്ന ഭാവത്തി
െന്റ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നിസ്സാരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ട
ങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി, സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങെളെയ
ല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു് സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നുമുയർന്നവനാ
യിത്തീരുക എന്നതു് മായയുെട അതിർത്തികെള കണ്ടറി
യുേമ്പാൾ മാത്രേമ, ഇന്ദ്രിയാനുഭവികവും വ്യാവഹാരിക
വുമായ അഹന്ത ശരിയായ ആത്മാവല്ല ഒരു േതാന്നൽ
മാത്രമാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിെന ബ്രഹ്മാഭിന്ന
മായി ഗ്രഹിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ, മുക്തിലഭിക്കുേമ്പാൾ
മാത്രേമ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ പര
േമാന്നതമായ ലക്ഷ്യം ഈ മായെയ വലിെച്ചറിഞ്ഞു് ബ്ര
ഹ്മത്തിെന്റ സാർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ തെന്റ
ആത്മാവിെന ദർശിക്കുക എന്നതാണു്.
അനുേഭാക്താവായ വിഷയി തെന്നയും ൈവഷയികപ്ര
പഞ്ചെത്തയും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു് ഭിന്നമായി വിചാരിക്കു
ന്നു. ജീവാത്മാവു് അവിദ്യയുെട സ്വാധീനതയിലിരിക്കുന്നി
ടേത്താളം അതു് അവനവെന േവെറയായും പരിച്ഛിന്ന
നായും ദർശിക്കുന്നു. അൈദ്വതം പഠിപ്പിക്കുന്നതു്, പ്രേത്യ
കതയിലും പൃഥക്ത്വത്തിലുമല്ല, സാരാംശത്തിൽ പരമാ
ത്മാവിൽ നിന്നുള്ള അഭിന്നതയിലാണു് സത്യം സ്ഥിതി
െചയ്യുന്നതു് എന്നേത്ര.
മനുഷ്യെന്റ ലൗകികമായ നിലനിൽപ്പിനു് ആധാരമായ
സത്യം പരമാത്മാവാണു്. വ്യക്തിത്വങ്ങളും പ്രേത്യകത
കളും ഈ ആധാരിക സത്യത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങളാണു്.
സാരാംശത്തിലും അടിസ്ഥാനപരമായും ബ്രഹ്മത്തിൽ
നിന്നു് അഭിന്നമായ ആത്മാവിെന്റ നിജസ്ഥിതിെയക്കു
റിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിൽനിന്നാണു് അങ്ങെന സംഭവിക്കു
ന്നതു്. അജ്ഞാനത്തിെന്റ മൂടുപടം നീങ്ങുേമ്പാൾ വ്യക്തി
അവെന്റ വ്യക്തിത്വവും പ്രേത്യകതയും ഉേപക്ഷിക്കുകയും
തെന്റ ബ്രഹ്മാഭിന്നത്വം അറിയുകയും െചയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയ
േഗാചരമായ മനുഷ്യസത്ത അതീന്ദ്രിയവും സർവവ്യാപി
യുമായ ബ്രഹ്മമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ശങ്കരസിദ്ധാന്തമ
നുസരിച്ചു് ആത്മാവിെന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ സ്വഭാവം
അറിയാത്തതുമൂലമാണു് ബന്ധനമുണ്ടാകുന്നതു്. തെന്റ
ബ്രഹ്മാഭിന്നത്വമറിയുന്നേതാടുകൂടി ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു്
േമാക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അവ്യവഹിതവും അന്തഃപ്രജ്ഞാത്മ
കവുമായ അനുഭൂതിെകാണ്ടു് സംലബ്ധമായ അതീന്ദ്രിയാ
ത്മജ്ഞാനത്തിലാണു് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥിതി െചയ്യുന്നതു്.
ഈവിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനു് ബുദ്ധിപര
മായ സന്നദ്ധതവും ആത്മശുദ്ധീകരണവും മാർഗ്ഗം മാത്ര
മാണു്.
വ്യക്തി പരിച്ഛിന്നനാണു്. പേക്ഷ, സദാചാര സംബന്ധ
മായ ആത്മസംയമവും അവൻ ഒരിക്കലും തെന്റ പരിച്ഛി
ന്നത്വത്തിൽ തൃപ്തനല്ല. അവർ അപരിച്ഛിന്നത്വം ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു. അവൻ അപൂർണ്ണനാണു്; എങ്കിലും പൂർണ്ണ
തയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓേരാ മനുഷ്യനും ഓേരാ പ്ര
േത്യക വ്യക്തിയാണു്; എന്നാൽ പ്രകൃതിയും സമൂഹവുമ
ടങ്ങിയ ൈവഷയിക േലാകേത്താടുള്ള അവെന്റ ബന്ധ
ത്തിൽ പ്രപഞ്ചവുമായി അവനുള്ള ഏകത്വഭാവം സ്ഥിതി
െചയ്യുന്നു. സാരംശത്തിലുള്ള ഈ ഏകത്വം, വ്യക്തിയും
പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ അഭി
ന്നത്വം ശ്രീശങ്കരൻ ആദർശവാദത്തിെന്റ സീമകൾക്കു
ള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് അത്യുജ്ജ്വലമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. അതു് മദ്ധ്യയുഗത്തിെല ചിന്താഗതിയിൽ ആധിപ
ത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. മനുഷ്യസത്തയുെട സാമാന്യത്വം
േകവലമായ അമൂർത്തീകരണത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ പ്രതി
പാദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,
പരിച്ഛിന്നത്വ കാരണങ്ങളായ അനുബന്ധങ്ങൾ, ലൗ
കിക സത്യത്തിെനതിെര ലൗകിക രീതിയിൽ മത്സരിച്ചു
െകാണ്ടല്ല, ദിവ്യാനുഭവാത്മകമായ അന്തഃപ്രജ്ഞവഴി
യായി തരണം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാളാണു് ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ
ആത്മാവു് താൻ തെന്ന എന്ന നിജതത്വം ജീവൻ അറി
യുന്നതു്. ആത്മാവു മാത്രമാണു് സത്യെമന്നും ആേത്മതര
ങ്ങെളാന്നും സത്യമെല്ലന്നും വ്യക്തിക്കു് അേപ്പാൾ മനസ്സി
ലാവുന്നു. ഭ്രമജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ചു അവൻ േബാധവാനാ
യിത്തീരുന്നു. ആത്മാവിൽ നിന്നു് അതായതു് യഥാർത്ഥ
മനുഷ്യനിൽനിന്നു് ഉപരിയായി. അതീതമായി ഒന്നുമില്ല;
എെന്തന്നാൽ മനുഷ്യൻ തെന്നയാണു് എല്ലാം. എല്ലാ
ജീവജാലങ്ങളുെടയും സത്തായി, അദ്വിതീയമായി, പരി
മിതികളിൽ നിന്നു മുക്തമായി, പരമാർത്ഥമായി സ്ഥിതി
െചയ്യുന്ന ബ്രഹ്മമാണേല്ലാ അവൻ.
(തുടരും…)

െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തിെല
സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും മാർക്സി
സ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനുമാ
യിരുന്നു െക. ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി
25, 1904–ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജി
ല്ലയിെല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദ
ശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പന്ന നായർ
കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും
കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാ
ദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷി
പ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെട
യും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേള
ജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശ
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാനി
ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
നവയുഗം വാരികയുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർ
ന്നേപ്പാൾ സി. പി. ഐ. യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാന
കാലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം തയ്യാ
റാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു് അന്തരിച്ചു.
പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

