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ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ േക�
രളത്തിെല കാലടി എന്നസ്ഥലെത്ത ഒരു നമ്പൂതിരി
കുടുംബത്തിലാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചത്.അേദ്ദഹ�
ത്തിന് അഞ്ചുവയസ്സായേപ്പാൾ തെന്ന പിതാവായ ശി�
വഗുരു ചരമം പ്രാപിച്ചു എന്ന് ചില ചരിത്രകാരൻമാർ
പറയുന്നു.അച്ഛൻ മരിച്ചതിനുേശഷമാണ് അേദ്ദഹം
ജനിച്ചത് എന്നു മറ്റുചിലർ പറയുന്നു.അതുമല്ല,അേദ്ദ�
ഹം ഒരു വിധവയുെട പുത്രനായിരുന്നുെവന്നുംഅതുകാ�
രണം അയൽവാസികളായ നമ്പൂതിരിമാെരല്ലാം അേദ്ദ�
ഹെത്തബഹിഷ്കരിക്കുകയാണുണ്ടായെതന്നും േവെറ
ചിലർ പറയുന്നു. സന്ന്യാസിയായതിനുേശഷം സന്ന്യാ�
സിക്കു േയാജിക്കാത്ത മട്ടിൽ സ്വന്തം അമ്മയുെട ശ്രാദ്ധ�
ച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കുെകാണ്ടതിനാലാണ് അേദ്ദഹത്തിന്
യാഥാസ്ഥിതികബ്രാഹ്മണരുെട എതിർപ്പ് േനരിേട�
ണ്ടിവന്നത് എന്നാണ് േവെറ ചിലരുെട അഭിപ്രായം.
ഇതിേലതാണ് ശരി എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും
ഒരു കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. സുപ്രസിദ്ധ തത്വശാസ്ത്ര�
ജ്ഞനായ ഗൗഡപാദെന്റ ശിഷ്യൻമാരിെലാരാളായ
േഗാവിന്ദെന്റ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിച്ച ശങ്കരൻ യു�
വത്വത്തിേലക്ക് കാെലടുത്തുവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുതെന്ന
േവേദാപനിഷത്തുക്കളിലും ദർശനങ്ങളിലും വലിയ
പാണ്ഡിത്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വളെരക്കുറച്ചുകാ�
ലം മാത്രേമ അേദ്ദഹം ജീവിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. പേക്ഷ,
അതിനിടയിൽഅേദ്ദഹം ഇന്ത്യയുെട ദാർശനിക ചി�
ന്തകളിലാെക ഒരു വമ്പിച്ച േകാളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുക�
യും അസാമാന്യമായ പാണ്ഡിത്യത്തിെന്റയും മൂർച്ചേയ�
റിയ യുക്തിയുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി ഹിന്ദുമതത്തി�
െന്റ താത്വികാടിത്തറയുറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ‘ഇന്ത്യെയ
കെണ്ടത്തൽ’എന്നതെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജവഹർലാൽ
െനഹ്റു എഴുതുന്നു:

ശങ്കരെന്റ ഭാവത്തിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിലും തെന്റ ദൃഷ്ടി�
യിൽ ഓേരാആളുെടയും പരമലക്ഷ്യമായആത്മമുക്തി�
ക്കുേവണ്ടിയുള്ളഅേന്വഷണത്തിനായി സാമാന്യമായ
ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളപിൻവലിയലിെന്റ�
യും േലാകനിരാസത്തിെന്റയും ഒരു േബാധമുണ്ട്.ആത്മ�
ത്യാഗേത്തയും നിസംഗത്വേത്തയും കുറിച്ച് നിരന്തരമായ
ഒരു നിഷ്കർഷയുണ്ട്.

‘എന്നിരുന്നാലും,ശങ്കരൻ വിസ്മയകരമായൈചതന്യ�
വും വിപുലമായ കർേമാത്സുകതയും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന
ഒരാളായിരുന്നു. തെന്റ പുറംേതാടിേലേക്കാ വനാന്ത�
രങ്ങളിേലേക്കാ ഉൾവലിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവർെക്കന്ത് സംഭ�
വിക്കുന്നുഎന്നു േനാക്കാൻ മിനെക്കടാെതസ്വന്തം വ്യ�
ക്തിപരമായ പരിപൂർണ്ണതെയ േതടുന്ന ഒരു പലായ�
നപ്രിയനായിരുന്നില്ലഅേദ്ദഹം. ഇന്ത്യയുെട െതെക്ക
അറ്റത്ത് മലയാളത്തിൽ പിറന്നഅേദ്ദഹം നിരവധി
ജനങ്ങെള കണ്ടും വാദിച്ചും ഉക്തിപ്രത്യുക്തികളിൽ മു�
ഴുകിയും തർക്കിച്ചും കാര്യം പറഞ്ഞു േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി�
യും തെന്റസ്വന്തം അഭിനിേവശത്തിെന്റയും ജീവശ�
ക്തിയുെടയും ഓഹരി അവരിൽ പകർന്നു നിറച്ചുെകാ�
ണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നിരന്തരം പര്യടനം െചയ്തു�
െകാണ്ടിരുന്നു. തെന്റസേന്ദശവാഹകത്വെത്തക്കുറിച്ച്
അതിരൂഢമായ േബാധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നുഅേദ്ദ�
ഹെമന്നുപ്രത്യക്ഷമാണ്… മുപ്പത്തിരണ്ടു െകാല്ലെത്ത
ചുരുങ്ങിയ ജീവകാലത്തിനുള്ളിൽഅേദ്ദഹംഅേനകം
ദീർഘജീവിതങ്ങളിെല േജാലി െചയ്തു. ഇന്നുേപാലും
നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുമാറ് തെന്റസുശക്തമായ
മനസ്സിെന്റയും സമ്പന്നമായൈവശിഷ്ട്യത്തിെന്റയും മു�
ദ്ര ഇന്ത്യയുെട േമൽഅത്രകനെക്കപതിപ്പിച്ചു. ഒരു
തത്വജ്ഞാനിയും പണ്ഡിതനും ഒരുഅേജ്ഞയവാദി�
യും ഒരു ഗൂഢത്വദൃഷ്ടാവും ഒരു കവിയും സിദ്ധനും സർ�
േവാപരി പ്രാേയാഗികമതിയായ ഒരു പരിഷ്കർത്താവും
ഒരുസംഘടനാകുശലനും —ഇവയുെടെയാെക്ക ഒരു
വിചിത്രസങ്കലനമായിരുന്നുഅേദ്ദഹം.ബ്രാഹ്മണമത�
ത്തിനുള്ളൽഇദംപ്രഥമമായി അേദ്ദഹം പത്തു ഭിന്ന
സമ്പ്രദായങ്ങൾഏർെപ്പടുത്തി.അവയിൽ നാെല�
ണ്ണം ഇന്നും വളെര സജീവമായിരിക്കുന്നു.അേദ്ദഹം
നാലു മഹാമഠങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചു. ഓേരാന്നും േശഷമു�
ള്ളവയിൽനിന്ന് വളെര ദൂെരയാണ്. — മിക്കവാറും
ഇന്ത്യയുെട നാലു മൂലയിൽ.അവയിെലാന്ന് െതക്ക്
ൈമസൂരിെല ശൃംേഗരിയിൽ, മെറ്റാന്ന് കിഴേക്ക തീര�
ത്തുള്ളപുരിയിൽ, മൂന്നാമേത്തത് പടിഞ്ഞാറൻ തീര�
െത്ത,കത്യവാഡിലുള്ള ദ്വാരകയിൽ, നാലാമേത്തത്
ഹിമാലയത്തിെന്റഹൃദയത്തിൽഎന്നുപറയാവുന്ന
ബദരീനാഥേക്ഷത്രത്തിലും. ദക്ഷിണേദശെത്ത ഉഷ്ണേമ�
ഖലയിൽനിന്നുവന്നഈബ്രാഹ്മണൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാം
വയസ്സിൽഹിമാലയത്തിെന്റ മഞ്ഞുമൂടിയ മുകൾപ്പരപ്പി�
ലുള്ള േകദാരനാഥത്തുവച്ച് മരിച്ചു.’



       

1 വ്യാഖ്യാനങ്ങേളാ
സ്വതന്ത്രകൃതികേളാ?

പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഉപനിഷ�
ത്തുക്കൾ, ഭഗവദ്ഗീത, േവദാന്തസൂത്രങ്ങൾഎന്നിവയു�
െട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങളും വിേവകചൂഢാമണി,
സൗന്ദര്യലഹരി തുടങ്ങിയ ചില സ്വതന്ത്രകൃതികൾ,കു�
െറ കീർത്തനങ്ങൾ —ഇവയാണ് ശങ്കരാചാര്യരുെട പ്ര�
ധാനകൃതികൾ. ഇവയിലൂെടയാണ് അേദ്ദഹം അൈദ്വ�
തേവദാന്തെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന തെന്റസിദ്ധാന്ത�
ങ്ങളുന്നയിച്ചത്. പ്രധാനകൃതികൾസ്വതന്ത്രങ്ങളല്ല. മു�
മ്പുതെന്നയുണ്ടായിരുന്നഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും
ഭാഷ്യങ്ങളുമാണ്. പേക്ഷ,യഥാർത്ഥത്തിൽഈവ്യാ�
ഖ്യാനങ്ങളിലൂെടയും ഭാഷ്യങ്ങളിലൂെടയും തെന്റസ്വന്ത�
മായഅഭിപ്രായെത്ത മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുകയാണേദ്ദഹം െച�
യ്തത്. മൂലകൃതികളിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ട തത്വങ്ങളുമാ�
യി അവയ്ക്ക് പറയത്തക്ക െപാരുത്തെമാന്നുമിെല്ലന്നും
വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ മൂലെത്തകണക്കിലധികം വികൃത�
മാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നും മറ്റും പല പണ്ഡിതൻമാരും ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സുേരന്ദ്രനാഥ് ദാസ�
ഗുപ്ത തെന്റ ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ചരിത്രം എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽഎഴുതുന്നു:

‘ഭാഷാസംബന്ധിയായ ചപ്പടാച്ചികൾഎെന്താെക്ക�
ത്തെന്നകാണിച്ചാലും അവയ്ക്ക് (ഉപനിഷത്തുക്കൾക്ക്)
ശങ്കരെന്റസിദ്ധാന്തെത്തപിൻതാങ്ങുന്ന ഒരർത്ഥം
ഉണ്ടാവാെമന്ന് േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി കാണിക്കുകസാ�
ദ്ധ്യമല്ല.’

മഹാഭാരതത്തിെല ഭഗവദ്ഗീത വാസ്തവത്തിൽ കർമ�
പ്രധാനമാെണന്നുംഅതിെനഎതിർത്തുെകാണ്ട് നി�
വൃത്തിമാർഗപരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയാണ്
ശങ്കരൻ െചയ്തെതന്നും േലാകമാന്യതിലകൻ തെന്റ ഗീ�
താരഹസ്യത്തിൽആേക്ഷപിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, േഡാക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ തെന്റ ഇന്ത്യൻ
തത്വശാസ്ത്രം എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നതിങ്ങ�
െനയാണ്:

‘ശങ്കരെന്റ തത്വശാസ്ത്രം പഴയ തത്വങ്ങളുെട തുടർച്ച�
യാേണാ,പുനഃപ്രസ്താവനയാേണാഅേതാ പഴയതി�
േനാട് പുതിയത് കൂട്ടിേച്ചർക്കലാേണാ എന്നുതീരുമാ�
നിക്കുക വിഷമം പിടിച്ച പണിയാണ്. പഴയതിെന പു�
തിയതിൽനിന്ന് നമുക്ക് േവർതിരിക്കാൻ വയ്യ. ജീവിത�
ത്തിൽ പഴയത് പുതുതാണ്;പുതുത് പഴയതും.’

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. േവദാന്തത്തി�
െന്റഅടിത്തറകളായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്ന ഉപനി�
ഷത്തുക്കൾ, ഭഗവദ്ഗീത,ബ്രഹ്മസൂത്രംഎന്നിവയില�
ടങ്ങിയ തത്വങ്ങളുെട െവറുെമാരാവർത്തനം മാത്രമല്ല
ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതവാദം. പഴയ തത്വങ്ങളിൽ പലതി�
െനയും അേദ്ദഹം തിരുത്തിെയഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. പുതിയ�
തായി പലതും കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുമുണ്ട്.



       

2 േവേദാപനിഷത്തുക്കളുെട
പ്രാമാണ്യം

ജ്ഞാനത്തിന് േവേദാപനിഷത്തുക്കളിൽനിന്നുപരിയാ�
യി യാെതാരു പ്രമാണവുമിെല്ലന്നും ശ്രുതിസ്മൃത്യാദികൾ�
ക്കു െപാരുത്തെപ്പടാത്തയാെതാരുസത്യവും സത്യമ�
െല്ലന്നും ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് ശങ്കരൻ തെന്റ
അൈദ്വത സിദ്ധാന്തങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുന്നത്. താ�
നുന്നയിക്കുന്നതത്വങ്ങളാണ് ശരിെയന്നും മറ്റുള്ളെത�
ല്ലാം െതറ്റാെണന്നും െതളിയിക്കുവാൻഅേദ്ദഹം മുഖ്യ�
മായാശ്രയിക്കുന്നത് േവേദാപനിഷത്തുക്കെളയാണ്.
സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ പ്രകൃതിയിൽ നി�
ന്നാണുപ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുണ്ടായെതന്ന് വാദിക്കുന്ന
സാംഖ്യദർശനേത്തയും പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗ�
ത്തിൽ നിന്നാണ് േലാകമുണ്ടായത് എന്നു വാദിക്കുന്ന
ൈവേശഷിക ദർശനേത്തയുംൈനമിഷികങ്ങളായ
ഘടകങ്ങളാണ് ജഗത്തിെന്റ കാരണെമന്ന് വാദിക്കുന്ന
ബൗദ്ധദർശനെത്തയുംഅതുേപാെല തെന്റ കാലത്ത്
നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റു ദർശനങ്ങേളയും എതിർത്തുഖണ്ഡി�
ച്ചുെകാണ്ട് സർവജ്ഞനുംസർവശക്തനുംസർേവശ്വര�
നുമായ പരബ്രഹ്മമാണ് ജഗത്തിെന്റ മൂലകാരണെമന്നും
ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നുംസ്ഥാപിക്കാൻ േവ�
ണ്ടി അേദ്ദഹം ശ്രുതിസ്മൃതികളുെട സഹായം േതടുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്,ബാദരായണെന്റബ്രഹ്മസൂത്രത്തി�
െല തർക്കാപ്രതിഷ്ഠാനാദ പ്യന്യഖാനുേമയമിതിേചേദ�
വമപ്യപി േമാക്ഷപ്രസംഗഃ,ഏേതനശിഷ്ടാഃ പരിഗ്രഹാ
അപി വ്യാഖ്യാതാഃ എന്നീ സൂത്രങ്ങെളഅേദ്ദഹം വ്യാ�
ഖ്യാനിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

ബ്രഹ്മം തെന്നയാകുന്നു ജഗദ്കാരണെമന്നു േവദം െകാ�
ണ്ടുസിദ്ധമായതാകയാൽ െവറും തർക്കം െകാണ്ടുമാ�
ത്രം അതിനുഹാനിയുണ്ടാകുന്നതല്ല.എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ േവദം പ്രമാണിക്കാെതയുള്ളകപില കണാദാ�
ദികളുെട ഭിന്നമായബുദ്ധിെകാണ്ടുമാത്രം അേന്യാന്യ�
വിരുദ്ധമായി കൽപ്പിക്കെപ്പട്ട തർക്കത്തിനുസ്ഥാനം
തെന്നയില്ല. മനു, വ്യാസൻ, വസിഷ്ഠൻ മുതലായസദ്പു�
രുഷൻമാർ അണു മുതലായവയാണ് ജഗത്തിെന്റ കാര�
ണെമന്ന വാദെത്തസ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.അണ്വാദികാരണ�
വാദത്തിനും പ്രകൃതിയാണ് ജഗദ്ക്കാരണെമന്ന വാദ�
ത്തിനും സാമ്യമുണ്ട്.അതിനാൽ ജഗദ്ക്കാരണം പ്രകൃ�
തിയാെണന്നുള്ളവാദെത്തഅസ്വീകാര്യമായി തള്ളിക്ക�
ളഞ്ഞതുെകാണ്ടുതെന്നഅണ്വാദികാരണവാദെത്തയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശങ്കരൻ തെന്റബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിെല രണ്ടാം പാ�
ദത്തിൽ പത്തുവെരയുള്ളസൂത്രങ്ങൾണ്ടുസാംഖ്യദർശ�
നെത്തയും 11 മുതൽ 17 വെരയുള്ളസൂത്രങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടു ന്യായൈവേശഷികദർശനങ്ങെളയും 18 മുതൽ 27
വെരയുള്ളസൂത്രങ്ങൾെകാണ്ട് ബൗദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങെള�
യും ഖണ്ഡിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നു. പരമാണുവിൽനിന്നു
പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് േലാകം എന്ന ഭൗതികവാ�
ദപരമായ സിദ്ധാന്തത്തിെനതിരായിട്ടാണ് അേദ്ദഹം
തെന്റ ഉഗ്രമായ വാക്ശരങ്ങൾ െതാടുത്തുവിടുന്നത്. സൃ�
ഷ്ടിയുെടആരംഭത്തിൽ പരമാണുവിെന്റ കർമത്തിനു
യാെതാരു കാരണവുമില്ല;അതുെകാണ്ടുസമവായവും
േവർപാടും ഉണ്ടാവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. േചർച്ചയും േവർ�
പാടുമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് സൃഷ്ടിപ്രളയങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ
പാടില്ല. േലാകസൃഷ്ടിക്കുേവണ്ടി പരമാണുആദ്യമായി
ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നെതങ്ങെനയാണ്?അതിെന ചലി�
പ്പിക്കാൻ മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു ശക്തിയുെട പ്രവർത്തന�
മാവശ്യമേല്ല? പരമാണുവിെന്റസഹജസ്വഭാവമാണ്
ചലനം എന്നുമറുപടി പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരന് തൃപ്തിയാവി�
ല്ല. കാരണം,സഹജസ്വഭാവമാെണങ്കിൽ പരമാണു�
ക്കളുെട ചലനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയിെല്ലന്നും
അതുെകാണ്ട് ൈവേശഷികൻമാർ തെന്നഅംഗീക�
രിക്കുന്നപ്രളയമുണ്ടാവിെല്ലന്നുംഅേദ്ദഹം പറയുന്നു.
ന്യായൈവേശഷികങ്ങളിൽആത്മാവിന്സ്ഥാനമുെണ്ട�
ന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,ആദർശനങ്ങളനുസരിച്ച്
ആത്മാവ് ശരീരവുമായും പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുമായും ബന്ധ�
െപ്പടുേമ്പാൾ മാത്രേമ േബാധവും ൈചതന്യവുമുദിക്കു�
കയുള്ളൂ. ഇവെയാന്നും തെന്നസൃഷ്ടിക്കുമുമ്പുണ്ടാവാൻ
വയ്യേല്ലാ.അതുെകാണ്ട് പരമാണുവിെന്റ ചലനത്തിന്
ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ളയാെതാരു േപ്രരണയും ലഭിക്കു�
ന്നില്ല.അതുെകാണ്ടുതെന്ന ന്യായൈവേശഷികങ്ങെള�
ല്ലാം െതറ്റാെണന്നുശങ്കരൻഊന്നിപ്പറയുന്നു. ‘ഭാേവ�
േചാപലേബ്ധ’എന്നസൂത്രെത്തവ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം എഴുതുകയാണ്:

മണ്ണാകുന്നകാരണമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ പാത്രം മുത�
ലായ കാര്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.അതുേപാെലബ്രഹ്മമാകു�
ന്ന കാരണമുണ്ടായാൽ മാത്രേമ ജഗത്താകുന്നകാര്യ�
വും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

എന്നാൽഈവാദങ്ങെളല്ലാം തെന്ന ശങ്കരാചാര്യരു�
െട പരബ്രഹ്മത്തിെനതിരായും ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാ�
ണ്. കാരണമില്ലാെത കാര്യമിെല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മത്തിെന്റ
കാരണെമന്താണ്?ബ്രഹ്മത്തിനു മുമ്പ് എന്താണുണ്ടാ�
യിരുന്നത്? ഉത്തരമില്ലാത്ത േചാദ്യമാണിത്. പേക്ഷ,
ഉത്തരം കിട്ടാേത്തടെത്തല്ലാം ശങ്കരൻശ്രുതികെളഅഭ�
യം പ്രാപിക്കുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ
ബ്രഹ്മെത്തക്കുറിച്ചുളള േവദാന്തസിദ്ധാന്തങ്ങൾതർക്ക�
െത്തേയാ യുക്തിെയേയാ അല്ലആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന�
ത്. ഉപനിഷത്പ്രദിപാദ്യങ്ങളാണ് എന്ന ഒറ്റക്കാരണം
െകാണ്ടു തെന്നഅവെയസത്യങ്ങളായി കണക്കാക്കി�
െക്കാള്ളണം.



       

3 ഉപനിഷത്തുക്കളുെട ശങ്കരഭാഷ്യം

എന്നാൽ, ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ
പലആശയങ്ങളും കാണാം. ശങ്കരനും അവ കാണുന്നു�
ണ്ട്.എന്നിട്ടും, േവേദാപനിഷത്തുക്കൾതെന്റഅൈദ്വ�
തത്തിെന്റ ഭാഗത്താെണന്നു െതളിയിക്കാൻഅേദ്ദഹം
െവമ്പൽെകാള്ളുകയാണ്. രാധാകൃഷ്ണൻ തെന്റ ഇന്ത്യൻ
തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘ഉപനിഷത്തുക്കൾനമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല
പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒേര വീക്ഷണഗതിയല്ല നൽ�
കുന്നത്.അവയുെട ഗ്രന്ഥകാരൻമാർ പലരായിരുന്നു.
അവെരല്ലാം ഒേര കാലഘട്ടത്തിലല്ല ജീവിച്ചിരുന്നത്.
അവെരല്ലാവരും പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒേര വീക്ഷ�
ണഗതിയുന്നയിക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുേവാ എന്നകാര്യം
സംശയമാണ്.എന്നാൽ,പ്രപഞ്ചെത്ത, വ്യത്യസ്താ�
ഭിപ്രായങ്ങൾെക്കാന്നും ഇടം െകാടുക്കാെത ഒേരതര�
ത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കണെമന്ന് ശങ്കരന് നിർബന്ധമുണ്ട്.’

ഉപനിഷത്തുക്കളിൽആത്മീയവാദചിന്തകെളന്ന േപാ�
െല തെന്ന ഭൗതികവാദചിന്തകളുമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ബ്ര�
ഹ്മം ശാശ്വതവും അനിത്യവുമാെണന്നുംബ്രഹ്മത്തിൽ
നിന്നാണ് ജഗത്തിെന്റ ഉൽപത്തിെയന്നും മറ്റുമുള്ള വാദ�
ങ്ങൾെക്കതിരായ പല മന്ത്രങ്ങളുംഅവയിൽ കാണാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, നേവഹ കിഞ്ചനാഗ്രആസീമൃത്യു
ൈനേവദമാവൃതമാസീൽ (ഇവിെടആരംഭത്തിൽ യാ�
െതാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല;ബുഭുക്ഷാരൂപമായ മൃത്യവാൽ
എല്ലാംആവൃതമായിരുന്നു)എന്ന് ബൃഹദാരണ്യേകാപ�
നിഷത്തിലും ഇദമേഗ്രഅസത് ൈവഅസീത് തേതാ
ൈവസത് അജായത (ആദ്യം ഇത് അസത്തായിരുന്നു;
ആഅസത്തയിൽ നിന്നാണ് സത്തയുണ്ടായത്)എന്നു
ൈതത്തരീേയാപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം
മന്ത്രങ്ങെള തെന്റ പ്രിയെപ്പട്ടഅൈദ്വതത്തിന് േവണ്ടി
സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനം െചയ്യാനാണ്
ശങ്കരൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്.അസത്ത് എന്നുവച്ചാൽ നി�
രാത്മകവും നിർവസ്തുകവുമായഅസത്തല്ല. േനെരമറിച്ച്
ബ്രഹ്മം തെന്നയാണത് എന്നാണ് അേദ്ദഹം വാദിക്കു�
ന്നത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ:

അസെത്തന്നുപറയുന്നത്, വ്യാകൃതങ്ങളായ നാമരൂപ�
വിേശഷങ്ങേളാടുകൂടിയതിനുവിപരീതമായ രൂപേത്താ�
ടുകൂടിയഅവികൃതമായബ്രഹ്മെത്തയാണ്.അല്ലാെത,
തീെര അസത്തായിട്ടുള്ളതിെനയല്ല.



       

4 ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത്മിഥ്യാ

ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിെലഅഥാേതാബ്രഹ്മജിജ്ഞാസഎന്നു
തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തെന്ന
ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ജന്മാദ്യസ്യയതഃ — ജഗത്തിെന്റ
ജന്മസ്ഥിതിലയങ്ങൾ യാെതാേന്നാഅതാണ് ബ്രഹ്മം.
യാെതാന്നു േഹതുവായിട്ട്ഈ ഭൂതങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. യാ�
െതാന്നുകാരണം ഉണ്ടായവസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. യാെതാ�
ന്നിെന പ്രാപിച്ച് ലയിക്കുന്നു.അതുതെന്നയാണ് ബ്ര�
ഹ്മം.ബ്രഹ്മംഅനാദിയാണ്,അനന്തമാണ്,ശുദ്ധജ്ഞാ�
നാത്മകമാണ്. സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമാണ്.ബ്രഹ്മം മാ�
ത്രേമ ഉള്ളൂ.ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ല.ബ്രഹ്മം മാത്ര�
മാണ് സത്യം.

ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലങ്കിൽഈബ്രഹ്മം മാ�
ത്രമാണ് സത്യെമങ്കിൽ പ്രപഞ്ചെമന്താണ്? നമ്മുെട
ഈ േലാകത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന ചരാചരങ്ങെളാ�
െക്കഎന്താണ്? വസ്തുനിഷ്ഠമായ േലാകം ഒരു നുണ�
യാേണാ? നുണയാെണന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നില്ല.
ജഗത്ത് ഉള്ളതുതെന്ന. പേക്ഷ,ആഉണ്മജഗത്തിെന്റ
സത്യം ബ്രഹ്മെത്തആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.ബ്രഹ്മം
മാത്രമാണ് പരമമായ സത്യം. ജഗത്ത്ആേപക്ഷിക�
സത്യം മാത്രമാണ്. േഭദവ്യപേദശാച്ചഎന്നസൂത്രെത്ത
വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് ശങ്കരൻഎഴുതുന്നു:

ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അന്യനായ ദൃഷ്ടാവില്ല (ബൃഹദാര�
ണ്യകം)എന്നുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളശ്രുതികൾ വാസ്തവത്തിൽ
അന്യനായ ഒരു ദൃഷ്ടാേവാ േശ്രാതാേവാ ഇല്ലഎന്നു
പറയുക തെന്ന െചയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ,അേതസമയ�
ത്ത്,ആപരമാത്മാവാകെട്ട അവിദ്യയാൽ കൽപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടതായി കർത്താവായി, േഭാക്താവായി വിജ്ഞാനാ�
ത്മാവ് എന്ന േപേരാടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിങ്കൽ
നിന്ന് (ശാരീരങ്കൽ നിന്ന് അന്യനുമാണ്.ൈകയിൽ വാ�
ളും പരിചയും ധരിച്ച് ആകാശത്തിേലക്ക് കയറിേപ്പാകു�
ന്നതായി േതാന്നുന്നഐന്ദ്രജാലികനിൽ നിന്ന് അേത
രൂപത്തിൽ തെന്ന ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നസാക്ഷാൽ
ഐന്ദ്രജാലികൻഅന്യനാകുന്നത് ഏതുവിധത്തിലാ�
േണാഅതുേപാെല തെന്ന ശാരീരങ്കൽ നിന്ന് അന്യനാ�
ണ് പരേമശ്വരൻ.

മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽശുദ്ധജ്ഞാനാത്മകമായ
ബ്രഹ്മം ഒെന്നാഴിച്ച് രണ്ടാമെതങ്ങുമില്ല. ഏകേമവാദ്വി�
തീയം. നമ്മൾ കാണുന്നഈേലാകം സൃഷ്ടിയിലുള്ള
നാനാത്വം,ഞാൻ നീ എന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
ഇെതാന്നും വാസ്തവത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല. ഇെത�
ല്ലാമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നത്ഐന്ദ്രജാലികമായ ഒരു ഭ്ര�
മം മാത്രമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാ�
വും രണ്ടല്ല. ഒന്നുതെന്നയാണ്.എന്നിട്ടും അവ രണ്ടാ�
െണന്നു േതാന്നുന്നത് എന്തുെകാണ്ടാണ്?അവിദ്യെകാ�
ണ്ട്,അജ്ഞാനം െകാണ്ട്, മായ െകാണ്ട് എന്നാണ്
ശങ്കരെന്റ മറുപടി.അേദ്ദഹം പറയുന്നു:



       

5 അവിദ്യയും മായയും

അവിദ്യ ഒഴിഞ്ഞുേപാകാത്തകാലേത്താളം ജീവെന്റ
ജീവത്വം നശിക്കുന്നില്ല.അവിദ് ഒഴിയുേമ്പാഴാകെട്ട
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാ�
തായിത്തീരുന്നുഎന്ന് തത്വമസി എന്നശ്രുതിവാക്യം
വ്യക്തമാക്കുന്നു.അവിദ്യ ബാധിക്കുേമ്പാഴും അത് ഒഴി�
ഞ്ഞുേപാകുേമ്പാഴും വസ്തുവിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല.
വസ്തുസ്വരൂപം അതുതെന്നയായിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണ�
ത്തിന് നിലത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു കയറിൻ കഷണെത്ത
ഇരുട്ടത്ത് കണ്ടിട്ട് ഒരുത്തൻഅത് പാമ്പാെണന്ന് വി�
ചാരിച്ച് േപടിച്ചുവിറച്ച് ഓടിേപ്പാകുന്നു. ഭയെപ്പേടണ്ടതി�
ല്ല,അത് പാമ്പല്ല,കയറാണ് എന്നു മെറ്റാരാൾഅതു
െവളിെപ്പടുത്തുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട.ആദ്യത്തവൻഅതു
േകട്ടിട്ട് സർപ്പശങ്കയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഭയെത്തയും വിറ�
േയയും ഓട്ടെത്തയും െവടിേഞ്ഞക്കാം.എന്നാൽഅഹി�
ഭ്രാന്തി കാലത്തുംആ ഭ്രാന്തി ഒഴിയുേമ്പാഴും കയറാകുന്ന
വസ്തുവിന് യാെതാരു രൂപേഭദവുമുണ്ടാകുന്നില്ല.

ഇതുതെന്നയാണ് ഗൗഡപാദെന്റ കാരികയ്ക്കുള്ളതെന്റ
വ്യാഖ്യാനത്തിലും അേദ്ദഹം പറയുന്നത്:

കയർസർപ്പമാെണന്ന് സങ്കൽപിക്കെപ്പടുന്നു. യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽസർപ്പമില്ല. സർപ്പമാെണന്ന് േതാന്നുന്നത്
ഭ്രാന്തിയാണ്. വ്യാേമാഹമാണ്. യഥാർത്ഥമായജ്ഞാ�
നമുദിച്ച് അതുസർപ്പമല്ല കയറാെണന്നു മനസിലാക്കു�
േമ്പാൾ കയർസർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട്
ഈപ്രപഞ്ചെമന്ന് സങ്കൽപിക്കെപ്പടുന്നത് െവറും മായ�
യാണ്.

കയറിെന്റയും സർപ്പത്തിെന്റയുംഈ ഉദാഹരണം
െകാണ്ട് േലാകം സത്യവുമല്ലഅസത്യവുമല്ല,സദസ�
ത്വിലക്ഷണമാണ് എന്നുെതളിയിക്കാനാണ് ശങ്കരൻ
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. കയർമാത്രേമ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൂ
എന്നതുശരിയാണ്.എങ്കിലും സർപ്പമില്ല എന്നുറപ്പിച്ചു�
പറയാൻ കഴിയുേമാ? ഇല്ല,കാരണം സർപ്പരൂപത്തി�
ലുള്ള ഒന്നുകാണെപ്പടുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാത്തതിെന കാണു�
ന്നെതങ്ങെനയാണ്?അേപ്പാൾഅതു യഥാർത്ഥവുമല്ല
അയഥാർത്ഥവുമല്ലഎന്നുേവണം പറയാൻ. കാണി�
ക്കുജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുവെര സർപ്പം നിലനിൽക്കു�
ന്നു.ജ്ഞാനമുദിച്ചാേലാ സർപ്പം അപ്രത്യക്ഷമാകും.
പിന്നയവിെട കയേറയുള്ളു. ഇതു തെന്നയാണ് േലാക�
ത്തിെന്റസ്ഥിതി. േലാകം സത്യവുമല്ല,അസത്യവുമല്ല.
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുേമ്പാൾഅതുബ്രഹ്മെത്തആശ്രയിച്ചി�
രിക്കുന്നുഎന്നുംബ്രഹ്മം മാത്രേമ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൂ
എന്നും വ്യക്തമാവും. സർപ്പത്തിെന്റ നിലനിൽപ് കയ�
റിെനആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച് കയറി�
െന്റ നിലനിൽപ് സർപ്പെത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല.
അതുേപാെല തെന്ന േലാകം ബ്രഹ്മെത്തആശ്രയിച്ചിരി�
ക്കുന്നു.ബ്രഹ്മമിെല്ലങ്കിൽ േലാകമില്ല.എന്നാൽ, േനെര
മറിച്ച് ബ്രഹ്മം േലാകെത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. േലാ�
കമിെല്ലങ്കിലും ബ്രഹ്മം നിലനിൽക്കും.

ഒരു കാര്യം എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. ഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കു�
ന്നവന് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരിന്ദ്രജാലക്കാരൻ െതാ�
പ്പിയിൽ ഒരു നാണ്യം മാത്രമിട്ട് െനാടിയിട െകാണ്ട്
അതിെനഅേനകം നാണ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കാണിച്ചുത�
രുന്നു.അതുകണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കു മാത്രമാണ്,
കാഴ്ചക്കാർക്കുമാത്രമാണ് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ദ്രജാ�
ലക്കാരന് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭ്രാന്തിയുണ്ടാ�
കുന്നത് അജ്ഞതയിൽ നിന്നാണ്.അജ്ഞതയാണ്
യഥാർത്ഥസ്ഥിതി മനസിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നെമ്മ
തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നത്. ഏെതങ്കിലുെമാരു കാണിക്ക്
സത്യം മനസിലാക്കാനാവശ്യമായജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ
അയാെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പിെന്ന ഭ്രാന്തിയുണ്ടാ�
വില്ല. ഒരു നാണ്യെത്തഅേനകം നാണയങ്ങളായിട്ടല്ല,
ഒരു നാണ്യം മാത്രമായിട്ടാണ് അയാൾ കാണുക.അതു�
േപാെല മായബ്രഹ്മത്തിെന്റഅഭിവാജ്യ ഭാഗമാെണങ്കി�
ലും അതുബ്രഹ്മെത്തബാധിക്കുന്നില്ല.ബ്രഹ്മത്തിനു ഭ്രാ�
ന്തിയില്ല.ബ്രഹ്മം വഞ്ചിക്കെപ്പടുന്നില്ല.എന്നാൽ, േനെര
മറിച്ച് അജ്ഞാനികൾ വഞ്ചിക്കെപ്പടുന്നു. ഒരുബ്രഹ്മ�
ത്തിനുപകരം അവർഅേനകം വസ്തുക്കെള കാണുന്നു.
അജ്ഞതനീങ്ങിയാേലാ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം
എന്നവർക്കു േബാധ്യമാവും.

മായയാണ് അൈദ്വതീയബ്രഹ്മസ്വരൂപെത്ത മറച്ചുവച്ച്
ൈദ്വതഭ്രമവും നാനാത്വഭ്രമവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.അവിദ്യ
അെല്ലങ്കിൽഅജ്ഞാനം െകാണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തപ്രതി�
ഭാസങ്ങേളാടുകൂടിയ പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽ�
ക്കുന്നത്. ജനനമരണങ്ങളും ജരാനരകളും സംസാരദുഃ�
ഖങ്ങളുെമല്ലാംഈഅജ്ഞതയുെട സന്താനങ്ങളാണ്.
എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളുെടയും േവരറുക്കണെമങ്കിൽആത്മാ�
വുമാത്രമാണ് സത്യെമന്നുംആത്മാവും പരമാത്മാവും
ഭിന്നങ്ങളല്ലഎന്നുമുള്ളജ്ഞാനമുണ്ടാകണം. താനും
ബ്രഹ്മവും ഒന്നാെണന്നുള്ളജ്ഞാനവുമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
ജ്ഞാതവും േജ്ഞയവും ഒന്നായിത്തീരുന്നു.അേതാെട
രാഗാദിേദാഷങ്ങളും ജനനമരണാദികളും ദുഃഖങ്ങളും
എല്ലാം നശിക്കുന്നു.അേപ്പാൾ േമാക്ഷമായി എന്നുസാ�
രം.അതിനാൽജ്ഞാനം െകാണ്ട് ബ്രഹ്മെത്തഅറി�
യുവാൻശ്രമിക്കുക. മുണ്ഡേകാപനിഷത്തിെന്റ വാക്കു�
കളിൽബ്രഹ്മെത്തഅറിയുന്നവൻബ്രഹ്മമായിത്തെന്ന
ഭവിക്കുന്നു.

ആത്മേബാധം എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ ശങ്കരൻ ഇങ്ങെന
എഴുതുന്നു:

ശരീരാദികൾഅവിദ്യ െകാണ്ടുസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയാണ്.
അവനീർകുമിളകൾേപാെല നശ്വരങ്ങളാണ്.അതു�
െകാണ്ട് വിദ്യയുെട സാഹയേത്താടുകൂടി ഞാൻ നിർ�
മലമായബ്രഹ്മമാണ് എന്നു മനസിലാക്കുക.

ഇതുതെന്നയാണ് വിേവകചൂഢാമണിയിലും അേദ്ദഹം
പറയുന്നത്:

ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യെമന്നും ജഗത്ത് മിഥ്യയാെണ�
ന്നും നിത്യാനിത്യവസ്തുക്കെള േവർതിരിച്ചു വിേവചിച്ചു�
െകാണ്ട് മനസിലാക്കുക.

േവദാന്തജ്ഞാനമാണ് ഇതിനുള്ള മാർഗം. മനസ്സിേന�
യും പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങെളയും നിയന്ത്രിച്ചു പ്രാപഞ്ചികവസ്തു�
ക്കളുമായുള്ളഎല്ലാത്തരം ബന്ധങ്ങളുമുേപക്ഷിച്ച് അവ�
െയല്ലാം നശ്വരങ്ങളും വ്യർഥങ്ങളും മിഥ്യകളുമാെണന്നും
നിർഗുണബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യെമന്നും മനസിലാ�
ക്കി ആത്മബ്രൈഹ്മക്യത്തിനുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം.
ഇതാണ് പൂർണമായജ്ഞാനം. ഇതുതെന്നയാണ് സം�
സാരബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള േമാക്ഷവും.



       

6 ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട ന്യായീകരണം

പരിവർത്തനമില്ലാത്ത ഒേരതരത്തിലുള്ള ഉത്പാദന�
ത്തിെന്റആവർത്തനമാണേല്ലാ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം.അതുെകാണ്ട് എല്ലാം മാറുകയും വളരുക�
യും പുതിയഘട്ടങ്ങളിേലക്കുയരുകയും െചയ്യുന്നുെവന്ന
ശാസ്ത്രീയസത്യെത്തഫ്യൂഡലിസം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ശങ്കരാചാര്യരും യഥാർത്ഥമായ മാറ്റങ്ങളിൽ വിശ്വസി�
ക്കുന്നില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശുദ്ധവും ബുദ്ധവും മുക്തവു�
മായ പരബ്രഹ്മംഎല്ലാ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കുംഎതി�
രാണ്.

കയർസർപ്പമായി മാറുന്നുണ്ട്.ഈമായികമായ മാറ്റ�
ത്തിന് വിവർത്തനം എന്നുപറയുന്നു. പാല് ൈതരായി
മാറുന്നതുേപാെലയുള്ള ഒരു പരിണാമമല്ല ഇത്. സാം�
ഖ്യൻമാരുെട സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുെട യഥാർ�
ത്ഥമായ പരിണാമത്തിലൂെടയാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുന്ന�
ത്. ശങ്കരൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിണാമവാദത്തിലല്ല.
വിവർത്തനവാദത്തിലാണ്.അേദ്ദഹെത്തസംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം നിത്യബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായി�
ട്ടുള്ളത്.

ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യെമങ്കിൽഞാനും നീയും േലാ�
കത്തിെല സർവചരാചരങ്ങളുംബ്രഹ്മമാെണങ്കിൽ
എല്ലാ വസ്തുക്കെളയും എല്ലാ മനുഷ്യെരയും ഒരുേപാ�
െല കണക്കാേക്കണ്ടതേല്ല?ബ്രാഹ്മണനിലും ശൂദ്രനിലും
ഒേരആത്മാവേല്ല ഉള്ളത്? രണ്ടുംബ്രഹ്മമേല്ല?അങ്ങ�
െനയാെണങ്കിൽ പിെന്നഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി�
െല ഉച്ചനീചത്വങ്ങെളയും ജാതിവ്യവസ്ഥെയയും ന്യായീ�
കരിക്കാൻ കഴിയുേമാ?

േസാഹം,തത്വമസി,അഹംബ്രഹ്മാസ്മി,സർവം ഖല്വി�
തം ബ്രഹ്മഎന്നുതുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങെള യുക്തിയുക്തമാ�
യി വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ടു േപാവുകയാെണങ്കിൽ താനു�
േദ്ദശിച്ചസ്ഥലത്തല്ല െചെന്നത്തുകഎന്ന് ശങ്കരാചാ�
ര്യർക്ക് നല്ലേപാെലഅറിയാമായിരുന്നു.അതുെകാണ്ട്
ആത്മബ്രൈഹ്മക്യം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായജ്ഞാനി�
കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

ഏകനായആത്മാവ്സ്ഥാവരജംഗമാത്മകങ്ങളായ
സമസ്തഭൂതങ്ങളിലും പേരാക്ഷനായിസ്ഥിതി െചയ്യുന്നു�
െവങ്കിലും ചിത്തമാകുന്ന ഉപാധിയുെട ഉൽക്കർഷം േമ�
െലേമെലയുള്ള ജീവികളിൽ ക്രേമണ കവിഞ്ഞുകവി�
ഞ്ഞു വരുന്നതുെകാണ്ട് ഏകരൂപിയും അപരിണാമിയും
നിത്യനുമായആത്മാവ് ക്രേമണ ഉച്ചത്വം കൂടിയ ഉപാ�
ധികെള പ്രാപിക്കുേമ്പാൾഅതിൽ മഹത്വാതിശയവും
ആധിപത്യാതിേരകവും ശക്ത്യാധിക്യവും ഉണ്ടാകുന്നു.
സത്വം കൂടുേന്താറും ശരീരികൾക്ക് മഹത്വവുംഐശ്വര്യ�
വും ശക്തിയും വർധിക്കും. സകലവസ്തുക്കളുംഈശ്വരവി�
വർത്തനവിേധയങ്ങളാണ്. മണ്ണ്,കുടം മുതലായവയിൽ
സത്തയുംസസ്യങ്ങളിൽസുഖദുഃഖാനുഭവവും തിര്യക്കുക�
ളിലും മനുഷ്യരിലും ബുദ്ധിയും മനുഷ്യരിൽജ്ഞാനാതിശ�
യവും പ്രകാശിക്കുന്നു.

ശൂദ്രനുംബ്രാഹ്മണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നും ശൂ�
ദ്രെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി തത്വമസി എന്നുപറഞ്ഞാലുള്ള
ആപെത്തന്താെണന്നും ഇതിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നി�
േല്ല? ഇെല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മസൂത്രത്തിെല 34ാം സൂത്രം മുതൽ
38ാം സൂത്രം വെരയുള്ളഅപശൂദ്രാധികരണെത്തവ്യാ�
ഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ തെന്ന തുറന്നുപറയുന്ന�
ത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

ശൂദ്രനു േവദാദ്ധ്യയനമില്ലാത്തതുകണ്ട് വിദ്യകൾക്കധി�
കാരമില്ല. േവദാദ്ധ്യായനം കഴിച്ചു േവദാർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച�
വെനയാണ് ൈവദികവിഷയങ്ങളിൽഅധികാരമുള്ള�
വനായി കണക്കാക്കുന്നത്. േവദാദ്ധ്യായനത്തിന് മുമ്പ്
ഉപനയനം കഴിേക്കണ്ടതാകെകാണ്ട് ശൂദ്രന് േവദാദ്ധ്യ�
യനമില്ല. ഉപനയനം ൈത്രവർണിക വിഷയമാണ്…
ശൂദ്രനുസംസ്കാരമില്ല. ശൂദ്രൻ നാലാമെത്ത വർണമാ�
ണ്. ശൂദ്രൻൈത്രവർണികൻമാെരേപ്പാെല ദ്വിജാതി�
യല്ല. ഏകജാതിയാണ്. ശൂദ്രന് ഉപനയനമിെല്ലന്നു
സാരം.

ശ്രവണാദ്ധ്യായനാർത്ഥപ്രതിേഷധാൽസ്മൃേതശ്ച
എന്ന 38ാം സൂത്രെത്തവ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് ശങ്കരൻ
എഴുതുകയാണ്:

ശൂദ്രെന്റ േവദശ്രവണേത്തയും േവദാദ്ധ്യയനെത്തയും
േവദാർത്ഥഗ്രഹണെത്തയും േവദവിഷയാനുഷ്ഠാനെത്ത�
യും സ്മൃതി പ്രതിേഷധിക്കുന്നതുെകാണ്ടും ശൂദ്രന് വിദ്യ�
കൾക്കധികാരമില്ല. േവേദാച്ചാരണം േകൾക്കുന്നശൂദ്ര�
െന്റ കർണങ്ങളിൽഈയവും ലാക്ഷയും ഉരുക്കിെയാ�
ഴിച്ച് നിറയ്ക്കണം എന്നതാണ് ശ്രവണപ്രതിേഷധം. ശൂ�
ദ്രൻ പാദയുക്തമായഅെല്ലങ്കിൽസഞ്ചാരസമൃദ്ധമായ
ഒരു ശ്മശാനമാണ്.അതുെകാണ്ട് ശൂദ്രസമീപത്തിൽ
അദ്ധ്യയനം െചയ്യരുത്. ഇത് ശ്രവണെത്ത മാത്രമല്ല
ശൂദ്രാധ്യായനെത്തയും പ്രതിേഷധിക്കുന്നു. യാവെനാ�
രുത്തെന്റസമീപത്തിൽവച്ചുേപാലും അദ്ധ്യയനം െച�
യ്യാൻ പാടില്ലേയാ അവൻ പിെന്ന േകൾക്കാത്തതിെന
അദ്ധ്യയനം െചയ്യുന്നെതങ്ങെന? േവദം ഉച്ചരിക്കുന്ന
ശൂദ്രെന്റ നാവു മുറിച്ചുകളയണെമന്നുംഅതിെന മറക്കാ�
െത ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവെന്റ ശരീരം കീറണെമന്നും പറയുന്നു�
ണ്ട്.അതുെകാണ്ടുതെന്നശൂദ്രനു േവദാർത്ഥഗ്രഹണവും
േവദാർത്ഥാനുഷ്ഠാനവും നിേഷധിച്ചതായി വന്നുകൂടുന്നു.
ശൂദ്രനു േവദാർത്ഥജ്ഞാനം നൽകരുത്.ൈത്രവർണി�
കൻമാർക്കാണ് അദ്ധ്യയനജ്ഞാനദാനങ്ങൾഎന്നു
സ്പഷ്ടമായി എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്… നാലുവർണങ്ങെള�
യും േകൾപ്പിക്കുകഎന്നിങ്ങെന ഇതിഹാസപുരാണ�
ജ്ഞാനം നാലു ജാതിക്കും അധികാരമുള്ളതാെണന്ന്
സ്മൃതി പറയുന്നു. േവദപൂർവകമായഅധികാരം ശൂദ്രർ�
ക്കില്ല എന്ന് ഇതുെകാണ്ടുംസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു.
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ഇങ്ങെന ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതേവദാന്തത്തിൽ പരസ്പര�
വിരുദ്ധമായ രണ്ടുവീക്ഷണഗതികൾക്കുസ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
ഒന്നാമേത്തത് യഥാർത്ഥംഅെല്ലങ്കിൽ പരമാർത്ഥി�
കം; രണ്ടാമേത്തത് പ്രാേയാഗികം അെല്ലങ്കിൽ വ്യവ�
ഹാരികം. ഒന്നാമേത്തത് ബുദ്ധിമാൻമാരായജ്ഞാനി�
കൾക്കുള്ളതാണ്. രണ്ടാമേത്തത് േലാകം യഥാർത്ഥമാ�
െണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നഅജ്ഞാനികളായസാധാരണ�
ക്കാർക്കും.

േവദാദ്ധ്യയനത്തിന്നധികാരമുള്ള ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ�
ക്കിടയിൽനിന്നുമാത്രേമ ബുദ്ധിമാൻമാരായജ്ഞാനി�
കൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂഎന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.എന്നാൽ,
അവർക്കുതെന്നയും സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റു ഭൗതി�
കാവശ്യങ്ങൾക്കും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാെരആശ്രയിേക്കണ്ടി�
വരുന്നു.അതുെകാണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ അദ്ധ്വാനിച്ചു�
ണ്ടാക്കുന്ന െനല്ലും മറ്റുവിഭവങ്ങളും യഥാർത്ഥങ്ങളെല്ല�
ന്നു കരുതി തള്ളിക്കളേയണ്ടതില്ല.എല്ലാ സുഖേഭാഗങ്ങ�
ളിലും കിടന്നു െകട്ടിമറിയാൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക്
അധികാരമുണ്ട്.ബ്രഹ്മവുംആത്മാവും ഒന്നാെണന്നുള്ള
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുവെര സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വർണി�
ക്കെപ്പട്ടതുേപാലുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങളുനുഷ്ഠിക്കണെമ�
ന്നാണ് ശങ്കരൻ ഉപേദശിക്കുന്നത്.എെന്നന്നും കർമ്മ�
ങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കണെമന്നല്ല, ചൂഷണം െചയ്തു�
ണ്ടാക്കിയസ്വത്തുക്കെളല്ലാം അവസാനം മക്കൾക്കും
അനന്തരവൻമാർക്കും ഏൽപിച്ചുെകാടുത്ത് കർമങ്ങ�
െളആകമാനമുേപക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം.
എന്നാൽ േമാക്ഷം ലഭിക്കും!

ഇങ്ങെന മീമാംസയിെല ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങെളഎതിർ�
ക്കുന്നശങ്കരൻ തെന്ന തെന്നേപ്പാെലജ്ഞാനികളല്ലാ�
ത്തസാധാരണക്കാർക്കും േവണ്ടി പുതിയ കർമാനുഷ്ഠാ�
നങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഏകമായ നിർഗുണബ്രഹ്മ�
െത്ത വാഴ്ത്തുന്നേതാെടാപ്പം തെന്നസാധാരണക്കാരുെട
ഉപാസനകൾക്കുേവണ്ടി സഗുണൈദവങ്ങെളയും ബിം�
ബാരാധനെയയും ശരിവയ്ക്കുകയും പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീക�
ളുമായി ഒട്ടനവധി ൈദവങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള േസ്താത്രങ്ങൾ
രചിക്കുകയും െചയ്യുന്നു! ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
സവിേശഷതകൾക്കും ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായശ്രുതിസ്മൃ�
തികളാലനുഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന പരിപാവനത്വവും ദിവ്യത്വ�
വും നൽകുന്നു. □



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള�
ത്തിെലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക�
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി�

െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്നസമ്പന്നനായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ�
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ�
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച�
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയി�
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ�
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ�
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന�
ഹ്രുസർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി�
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
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5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
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10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
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16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്തൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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