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രാമാനുജാചാര്യർ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1027-ൽ െതെക്ക ഇന്ത്യ�
യിെല കാഞ്ചീവരത്തിനടത്തുള്ള ശ്രീെപരുമ്പത്തൂരിൽ
ജനിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുതെന്ന ആൾവാർമാെര�
ന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ൈവഷ്ണവചിന്തകൻമാരുമായി
ഇടപഴകാൻ അേദ്ദഹത്തിന് സാധിച്ചു. അവരുെട കീ�
ഴിലാണ് അേദ്ദഹം േവേദാപനിഷത്തുക്കളും േവദാന്ത�
വും പഠിച്ചത്. യുവാവായേപ്പാൾ വിവാഹം കഴിച്ചുെവങ്കി�
ലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒട്ടും തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത ആകർ�
ഷിച്ചില്ല. അതിനാൽ വീടും ഗ്രാമവും ഉേപക്ഷിച്ച് അേദ്ദ�
ഹം ഒരു സന്ന്യാസിയായി മാറുകയും ജീവിതസത്യമാ�
രാഞ്ഞുെകാണ്ട് പേലടത്തും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും െച�
യ്തു. അങ്ങെന കുെറക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുേശഷം
ശ്രീരംഗത്ത് താമസിച്ചുെകാണ്ട് ശിഷ്യൻമാരിൽ ചില�
രുെട സഹായേത്താടുകൂടി േവദാന്തസാരം, േവദാന്ത�
സംഗ്രഹം, േവദാന്തദീപം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഗ്രന്ഥം ബ്രഹ്മ�
സൂത്രത്തിെന്റ ശ്രീ ഭാഷ്യമാണ്. അതിലാണ് അേദ്ദഹം
തെന്റ സ്വന്തമായ തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായത്തിെന്റ പ്രധാ�
നസിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചത്. െകയിത്തിെന്റ അഭിപ്രാ�
യത്തിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ അൈദ്വതത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനം കെണ്ടത്താൻ േവണ്ടി അതിനുമുമ്പ് നടത്തെപ്പ�
ട്ട ഏതു പരിശ്രമേത്തക്കാളുമധികം ശ്രീഭാഷ്യമാണ് ഗു�
ണത്തിലും പൂർണതയിലും എത്രേയാ അധികം മുന്തി�
നിൽക്കുന്നത്.



       

1 ഏകത്വത്തിൽനാനാത്വം

രാമാനുജനും അൈദ്വതവാദിയാണ്. നിത്യവും സച്ചിദാ�
നന്ദമയവുമായ ബ്രഹ്മമാണ് ഏകമായ സത്യം എന്ന്
അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ആ ഏകത്വത്തിൽ നാ�
നാത്വം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജഡവും ൈചതന്യവും — അേബാ�
ധമായ ഭൗതികവസ്തുവും (അചിത്ത്) സംേബാധമായ
ആത്മാവും (ചിത്ത്) — ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ബ്രഹ്മമാണ്
ഏകമായ സത്യം എന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നത്. ചിത്തും
അചിത്തും രണ്ടും ബ്രഹ്മത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാ�
ണ്. ശങ്കരാചാര്യർ നിർഗുണബ്രഹ്മത്തിലാണ് വിശ്വസി�
ച്ചിരുന്നത്. രാമാനുജെന്റ ബ്രഹ്മം നിർഗുണബ്രഹ്മമല്ല.
സഗുണബ്രഹ്മമാണ്. അതിനു വിഭുത്വവും സർവശക്തി�
ത്വവും സർവജ്ഞത്വവുമുണ്ട്. അതിന് ജ്ഞാനം, ശക്തി,
ഐശ്വര്യം േതജസ്, കൃപ, വാത്സല്യം മുതലായ ഗുണ�
ങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിേശഷണങ്ങെള അംഗീകരിക്കുകയും
അവയുെട പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും െചയ്യുന്നതു�
െകാണ്ടാണ് രാമാനുജെന്റ അൈദ്വതം വിശിഷ്ടാൈദ്വ�
തെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നത്. വിേശഷണങ്ങേളാടുകൂ�
ടിയ അൈദ്വതമാണ് വിശിഷ്ടാൈദ്വതം.

അേബാധമായ ജഡപ്രകൃതിയും സേബാധമായ ആത്മാ�
വുമടങ്ങിയ ബ്രഹ്മമാണ് ജഗത്തിെന്റ കാരണം. എട്ടുകാ�
ലി തെന്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വല െകട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതു�
േപാെല ബ്രഹ്മം തന്നിൽത്തെന്നയുള്ള അഹത്തിൽ
നിന്ന് ഭൗതികേലാകെത്തയും ആത്മാംശത്തിൽനി�
ന്ന് ജീവാത്മാക്കേളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മമായ
അണുവാണ് ആത്മാവ്. അതുെകാണ്ടതിന് ഭൗതിക�
മായ ഏത് അേബാധവസ്തുവിലും പ്രേവശിക്കാൻ കഴി�
യും. അങ്ങെനയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് നില�
നിൽക്കുന്നത്.

സ്വേത നിത്യവും സേചതനവും പരിശുദ്ധവുമാണ് ജീവാ�
ത്മാവ്. ജഡേത്താട് േചർന്ന് ശരീരെത്ത ധരിേക്കണ്ടിവ�
രുേമ്പാഴാണ് അതിന് സുഖദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. കർ�
മമാണ് ഈ അവസ്ഥയിേലക്ക് ജീവാത്മാവിെന നയി�
ക്കുന്നത്. ആത്മാവിെന്റ അവിഭാജ്യഗുണങ്ങളാണ് േബാ�
ധവും ൈചതന്യവും. എന്നാൽ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നതു�
െകാണ്ട് ആ േബാധവും ൈചതന്യവും ജ്ഞാേനന്ദ്രിയ�
ങ്ങളാലും ഭൗതികശരീരത്താലും പരിമിതമാക്കെപ്പടുന്നു.
ആത്മാവിന് ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധം അതിെന്റ കർമ�
ത്തിനുള്ള ഫലമാണ്. ഓേരാ ആത്മാവിനും അതതിെന്റ
കർമമനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യന് ശരീരവും ആത്മാവുമുണ്ട്. രണ്ടും ബ്രഹ്മത്തിെന്റ
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. സേചതനാേചതന�
ങ്ങളായ സർവചരാചരങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളാ�
ണ്. ഇങ്ങെന, ഈശ്വരൻ പല രൂപത്തിലുമായി സ്വയം
പ്രകാശിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരെന്റ അംശമാണു�
ള്ളത്. സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ട എല്ലാ സാധന�
ങ്ങളിലും സ്വർണമടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുേപാെല സൃഷ്ടിക്കെപ്പ�
ട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ബ്രഹ്മമുണ്ട്. ബ്രഹ്മെത്ത ആശ്രയി�
ച്ചാണവ നിലനിൽക്കുന്നത്.



       

2 ജഗത്ത് മിഥ്യയല്ല,സത്യമാണ്

ബാഹ്യേലാകെത്തയും ബാഹ്യബന്ധങ്ങെളയും മാത്ര�
മംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യവാദേത്താ�
ടും ആശയത്തിനു പുറത്തു േലാകമിെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന
ആത്മനിഷ്ഠമായ ആദ്ധ്യാത്മികവാദേത്താടും രാമാനു�
ജൻ േയാജിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ�
ത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട നാനാത്വേത്താടുകൂടിയ ജഗത്ത്
ബ്രഹ്മം േപാെല തെന്ന യഥാർത്ഥമാണ്. അവയുെട
യാഥാർത്ഥ്യം ബ്രഹ്മെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുെവേന്ന�
യുള്ളൂ. ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വ�
തന്ത്രമായ നിലനിൽപുണ്ട്. അവയും ബ്രഹ്മവും ഒന്നല്ല.
ബ്രഹ്മം സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രമാണ്. എല്ലാ അപൂർണ�
തകളിൽനിന്നും മുക്തമാണ്. േനെരമറിച്ച്, ഭൗതികപ�
ദാർത്ഥം അേബാധമാണ്. അേചതനമാണ്. ജീവാത്മാ�
വാകെട്ട, അജ്ഞാനത്തിനും ദുഃഖങ്ങൾക്കും വിേധയ�
മായിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഈ അപൂർണതകളും പരിമി�
തികളുെമല്ലാമുെണ്ടങ്കിലും അവ നിലനിൽക്കുന്നു. അവ
മിഥ്യയല്ല.

ഇങ്ങെന സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട േലാകവും മായയാ�
െണന്ന ശങ്കരെന്റ വാദെത്ത രാമാനുജൻ എതിർക്കുന്നു.
എല്ലാ ജ്ഞാനവും യഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാന�
മാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം മായാഭ്രാന്തിയല്ല. കയറിൻകഷ�
ണം കാണുന്ന ഒരാൾ അതു പാമ്പാെണന്നു െതറ്റിദ്ധ�
രിേച്ചക്കാം. പേക്ഷ, പാമ്പ് േകവലം അയഥാർത്ഥമാ�
െണന്നു പറയാൻ കഴിയുേമാ? ഇല്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ, കയറും സർപ്പവും ഒേര ഭൂതങ്ങൾ — െവള്ളം,
ഭൂമി, അഗ്നി എന്നീ മൗലികഘടകങ്ങൾ — കൂടിേച്ചർന്നു�
ണ്ടായതാണ്. കയറിെന പാെമ്പന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കുേമ്പാ�
ഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ മൗലികഘട�
കങ്ങെളയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അയഥാർത്ഥമായി
യാെതാന്നും കാണുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം യഥാർത്ഥമാണ്.
അതുെകാണ്ട് അതിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന േലാകവും
യഥാർത്ഥമാണ്.

യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം പലേപ്പാഴും അപൂർ�
ണമായിരിക്കാം അെല്ലങ്കിൽ െതറ്റായിരിക്കാം. ഉദാഹ�
രണത്തിന് മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള ഒരാൾ െവളുത്ത ശംഖി�
െന മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ളതായി കാണുന്നു. കണ്ണിെല
മഞ്ഞ നയേനന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള രശ്മികേളാെടാപ്പം
ശംഖിൻേമൽ പതിക്കുകയും അതിൻഫലമായി ശംഖി�
െന്റ െവള്ളനിറം മഞ്ഞയായി കാണെപ്പടുകയും െചയ്യു�
ന്നു. േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാ�
െല ഈ വാദം എത്രതെന്ന അശാസ്ത്രീയമാെണങ്കിലും
ശരി, ജ്ഞാനം എല്ലായ്  േപ്പാഴും യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റി�
യുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ന തെന്റ വീക്ഷണഗതിെയ
ഉേപക്ഷിക്കാൻ രാമാനുജൻ തയ്യാറിെല്ലന്നാണിത് �
കാണിക്കുന്നത്.

യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം േനടുക സാധ്യമാ�
ണ്. സത്തയും ജ്ഞാനവും തമ്മിൽ ജ്ഞാതാവും േജ്ഞ�
യവും തമ്മിൽ നികത്താനാവാത്ത ൈവരുദ്ധ്യെമാന്നുമി�
ല്ല. എന്നാൽ, യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനെമ�
ന്നു പറയുേമ്പാൾ മുഴുവൻ യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
ജ്ഞാനമാണെതന്ന് അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല. യാ�
ഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ചില അംശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കെപ്പടുകയും
മറ്റംശങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത്.
മഞ്ഞ ശംഖിെന കാണുന്നവൻ ശംഖിെന്റ െവള്ളനിറ�
െത്ത കാണുന്നില്ല. എല്ലാ ജ്ഞാനവും യാഥാർത്ഥ്യത്തി�
െന്റ ഏെതങ്കിലും ചില അംശങ്ങെള മാത്രമാണ് പ്രതി�
നിധാനം െചയ്യുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ എല്ലാ അം�
ശങ്ങെളയും പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതു�
വെര ജ്ഞാനവും അപൂർണമായിരിക്കും. പേക്ഷ, ഇതു�
സാധിക്കണെമങ്കിൽ ജ്ഞാതാവ് എല്ലാ േദാഷങ്ങളിൽ
നിന്നും മുക്തനായിത്തീരണം. ജീവാത്മാവിന് മുക്തിേന�
ടാൻ കഴിയുേമ്പാൾ മാത്രേമ സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനമു�
ദിക്കുകയുള്ളൂ.



       

3 രാമാനുജെന്റബ്രഹ്മം

ശങ്കരെന്റ ആത്മബ്രൈഹ്മക്യവാദേത്താടും അേഭദ്യവാ�
ദേത്താടും രാമാനുജന് േയാജിപ്പില്ല. ജീവാത്മാവ് പര�
മാത്മാവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നേദ്ദഹം ഊന്നി�
പ്പറയുന്നു. പരമാത്മാവിെന്റ ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ്
എന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഭാഗവും പൂർണരൂപവും
ഒന്നല്ലേല്ലാ. അവ തമ്മിൽ േഭദമുണ്ട്. എന്നാൽ അേത
സമയത്തുതെന്ന ഒന്നു മേറ്റതിെന്റ ഭാഗമായതുെകാണ്ട്
അേഭദവുമുണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ
അന്യത്വവുമുണ്ട്, അനന്യത്വവുമുണ്ട് എന്നാണ് രാമാനുജ�
െന്റ വാദം.

വിഷയിയും വിഷയവും ചിത്തും അചിത്തും രണ്ടും യഥാർ�
ത്ഥമാണ്. അവ തമ്മിൽ നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ ബന്ധ�
മുണ്ട്. ആ ബന്ധവും യഥാർത്ഥമാണ്. ആ ബന്ധത്തിലൂ�
െടയാണ് ബ്രഹ്മം പ്രകടമാകുന്നത്. ഏകത്വം നാനാത്വ�
ത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മമാണ് നിയന്താവ്. മനു�
ഷ്യശരീരെത്ത ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതുേപാെല
പ്രകൃതിെയയും പ്രപഞ്ചെത്തയും സേചതനാേചതനങ്ങ�
ളായ ചരാചരങ്ങെളയും എല്ലാം ബ്രഹ്മം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
ബ്രഹ്മമിെല്ലങ്കിൽ േലാകവുമില്ല, മനുഷ്യനുമില്ല, ചരാച�
രങ്ങളുമില്ല. ബ്രഹ്മമിെല്ലങ്കിൽ യാെതാന്നുമില്ല. എല്ലാം
ബ്രഹ്മെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അചിത്തിനു മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എന്നാൽ ശരീരത്തിലു�
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിെന ബാധിക്കുന്നില്ല.
അതുേപാെല േലാകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും മനു�
ഷ്യനുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളും ബ്രഹ്മേത്തയും ബാധി�
ക്കുന്നില്ല. അവയിൽനിെന്നല്ലാം സ്വതന്ത്രമാണ് ബ്രഹ്മം.
ബ്രഹ്മത്തിനുമാത്രം യാെതാരു മാറ്റവുമില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടാണ് ബ്രഹ്മം സത്യത്തിെന്റ സത്യം (സത്യസ്യസത്യം)
എന്നുവിളിക്കെപ്പടുന്നത്.



       

4 ഭക്തിയുെടപ്രാധാന്യം

ജീവാത്മാവ് ജഡശരീരത്താലും കർമത്താലും ബദ്ധ�
മായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. ഈ സ്ഥിതി മാറ്റു�
ന്നതിനാണ് രാമാനുജൻ േമാക്ഷെമന്ന് പറയുന്നത്.
ജീവാത്മാവിെന്റ സർവകർമനാശവും ജഡബന്ധനി�
വൃത്തിയുമാണ് േമാക്ഷം. േമാക്ഷത്തിനു കർമേയാഗം,
ജ്ഞാനേയാഗം, ഭക്തിേയാഗം എന്നിങ്ങെന വ്യത്യസ്ത�
മാർഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഭക്തി�
േയയാണ് രാമാനുജൻ ഊന്നുന്നത്. കർമം െകാണ്ട്
വിശുദ്ധിയും ജ്ഞാനം െകാണ്ട് പരിപക്വതയും ഭക്തി�
ക്കുണ്ടായിത്തീരുന്നു. അതാണ് കർമജ്ഞാനികളുെട
ഉപേയാഗം.

എല്ലാ ജീവിതങ്ങളുെടയും േകന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മെത്ത പ്രാപി�
ക്കലാണ് ജീവാത്മാവിെന്റ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ജീവനും
ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണാത്തവൻ ഇഹേലാ�
കത്തിെല സുഖേഭാഗങ്ങളിലും സംസാരബന്ധങ്ങളിലും
കിടന്നു െകട്ടിമറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. താൻ തെന്നയാ�
ണ് ശരീരെമന്നും ശരീരത്തിെന്റ ജനനമരണാദികൾ
തെന്റ സ്വന്തം ജനനമരണാദികളാെണന്നും വിശ്വസി�
ക്കുന്നു. ഈ അജ്ഞാനമാണ് കാമേക്രാധമദമാത്സ�
ര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം. സംസാരബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
വ്യാേമാഹങ്ങളിൽ നിന്ന് േമാചനം േനടണെമങ്കിൽ
ജീവൻ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യ�
സ്തമായ ആത്മാവാെണന്നും ആത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിെന്റ
ഭാഗമാെണന്നും ബ്രഹ്മെത്ത ആശ്രയിച്ചാണതു നില�
നിൽക്കുന്നത് എന്നും മനസിലാക്കണം.

േവേദാപനിഷത്തുകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും വായിച്ചുകാണാ�
പ്പാഠം പഠിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ജ്ഞാനമുണ്ടാവി�
ല്ല. യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം ൈദവെത്ത ഭജിക്കുന്ന�
തിലൂെട മാത്രേമ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിഷ്കാമകർമമാണ്
ഭക്തിയുെട ആരംഭം. ആത്മനിഷ്ഠമായ സുഖെത്തേയാ
വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഉപേയാഗെത്തേയാ പരിഗണിക്കാെത
ഫേലച്ഛയേന്യ, കർമത്തിനുേവണ്ടി കർമം െചയ്യുകയാ�
ണാവശ്യം. ഇങ്ങെന കർമേയാഗം ജ്ഞാനേയാഗത്തി�
െന്റ ഒരു മാർഗമായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാ�
നം അഹങ്കാരമകറ്റാനും ഈശ്വരെന്റ ഇച്ഛാശക്തിക്കു�
മുമ്പിൽ തെന്നത്താനർപ്പിക്കാനും ജീവാത്മാവിെന
സഹായിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് നിഷ്കാമകർമം ൈദ�
വഭക്തിയായി മാറുന്നത്. മെറ്റല്ലാം പരിത്യജിച്ചുെകാണ്ടു�
ള്ള അഗാധവും പരിപക്വവും ഇടവിടാത്തതുമായ ഭക്തി
ജീവാത്മാവിെന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിേലക്ക് നയി�
ക്കുന്നു. ഇതാണ് േമാക്ഷത്തിനുള്ള വഴി.

ഭക്തിമയമായ ജീവിതത്തിെന്റ പ്രാധാന്യമൂന്നുന്ന രാമാ�
നുജെന്റ ഈ തത്വശാസ്ത്രം ശങ്കരെന്റ പാണ്ഡിത്യപൂർണ�
മായ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങെന വ്യത്യസ്തമായി�
രിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് േഡാക്ടർ രാധാ�
കൃഷ്ണൻ തെന്റ ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതുന്നു:

ശങ്കരെന്റ ബ്രഹ്മം വിറങ്ങലിച്ചതാണ്, നിശ്ചലമാണ്.
മുൻൈകെയടുക്കാേനാ സ്വാധീനം െചലുത്താേനാ ഒട്ടും
തെന്ന കഴിവില്ലാത്തതാണ്. അതുെകാണ്ടതിന് നമ്മു�
െട ആരാധനെയ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. താ�
നുണർത്തിവിടുന്ന ബഹുമാനെത്തപ്പറ്റി േബാധമില്ലാ�
ത്ത താജ്മഹലിെനേപ്പാെല ശങ്കരെന്റ ബ്രഹ്മം തെന്ന
ആരാധകൻമാരുെട ഭയത്തിലും ഭക്തിയിലും േലശം
േപാലും താൽപര്യം കണിക്കാെത നിലെകാള്ളുന്നു.
മതത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം തെന്നയാണു തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ�
യും ലക്ഷ്യെമന്നു കരുതുന്നവർക്ക് ശങ്കരെന്റ വീക്ഷണഗ�
തി പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ െതറ്റിെന്റ ഒരു മികച്ച ഉദാഹ�
രണമായിേത്താന്നും. േനേര മറിച്ച് രാമാനുജെന്റ വിശി�
ഷ്ടാൈദ്വതത്തിന് ജനങ്ങെള കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ
സാധിച്ചു. ൈവഷ്ണവമതത്തിന് ഒരു താത്വികാടിസ്ഥാനം
നൽകുകയും രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം രാമാനന്ദെന്റ
േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിനു പ്രേചാ�
ദനം നൽകുകയും െചയ്തത് രാമാനുജെന്റ തത്വശാസ്ത്ര
സമ്പ്രദായമാണ്.



       

5 മാധ്വാചാര്യർ

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1199-ൽ ഇന്ത്യയുെട പടിഞ്ഞാേറ കരയിൽ
േകരളത്തിെന്റ വടക്കുഭാഗത്തുളള ഉടുപ്പിക്കടുത്ത് ജനിച്ചു
വലിെയാരു ദാർശനികനായി വളർന്ന മാധ്വാചാര്യരും
ഒരു േവദാന്തിയായിരുന്നു. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിേന്റത്
അൈദ്വതവാദമല്ല, വിശിഷ്ടാൈദ്വതവാദവുമല്ല, ൈദ്വത�
വാദമാണ്. ബാദരായണെന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അേദ്ദ�
ഹവും ഒരു ഭാഷ്യെമഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുപുറെമ തെന്റ
വീക്ഷണഗതിയിെല പ്രധാനനിഗമനങ്ങെള വിവരിക്കു�
ന്ന അനുവ്യാഖ്യാനം എന്ന മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥവും അേദ്ദഹം
എഴുതിയുണ്ടാക്കി. പിന്നീട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യൻമാ�
രായ ജയതീർത്ഥൻ, വ്യാസയതി മുതലായ പണ്ഡിതൻ�
മാർ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എഴുതുക�
യുണ്ടായി. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങെളല്ലാം തെന്ന ശങ്കരാചാര്യരു�
െട അൈദ്വതസിദ്ധാന്തങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കുകയും ൈദ്വത�
വാദപരമായ വീക്ഷണഗതിക്കു രൂപം െകാടുക്കുകയുമാ�
ണ് പ്രധാനമായും െചയ്യുന്നത്.

രാമാനുജെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്നു നിത്യസത്യങ്ങളു�
ണ്ട്. ഈശ്വരനും ആത്മാവും ജഗത്തും. മൂന്നും സ്വതന്ത്ര�
മായി നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ശങ്കര�
െന്റ ആത്മബ്രൈഹ്മക്യവാദെത്ത അേദ്ദഹം കഠിനമായി
എതിർക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാെണ�
ങ്കിൽ പിെന്ന ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസയ്ക്ക്, ബ്രഹ്മെത്ത അറിയാ�
നുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് യാെതാരർത്ഥവുമില്ല. നമ്മൾ
ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് ബ്രഹ്മത്തിെന്റ സ്വഭാവം
നമ്മുെട അേന്വഷണത്തിനുവിേധയമായിത്തീരുന്ന�
ത്. അതുെകാണ്ട് ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, -
രണ്ടാണ്.

ജ്ഞാതാവും േജ്ഞയവും രണ്ടുമില്ലാെത ജ്ഞാനമില്ല.
ജ്ഞാനത്തിന് ജ്ഞാതാവായ വിഷയിയും േജ്ഞയ�
മായ വിഷയവുമുണ്ടാകണം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
വസ്തുവിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യമംഗീകരിക്കാെത ആശയത്തി�
െന്റ യാഥാർത്ഥ്യമംഗീകരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. അതുെകാ�
ണ്ട് ജഗത്ത് മിഥ്യയല്ല, സത്യമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഭൗതികകാരണമായി മാധ്വൻ പ്രകൃതി�
െയ അംഗീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാണ് ജഗത്തിെന്റ കാ�
രണം. പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളുെട ഫലമാ�
യിട്ടാണ് മറ്റു വസ്തുക്കെളല്ലാമുദ്ഭവിക്കുന്നത്. പരിണാമി�
യായ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ലിംഗശരീരങ്ങൾ — സൂ�
ക്ഷ്മങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ — ആവിർഭവിക്കുന്നത്. സത്വര�
ജസ്തേമാഗുണങ്ങളുെട ഉറവിടമാണ് പ്രകൃതി.

എന്നാൽ, പ്രകൃതി ൈദവത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാ�
ണ്. ആത്മാവും ജഗത്തും യഥാർത്ഥങ്ങളാെണങ്കിൽ കൂ�
ടി അവ ഈശ്വരന്നധീനമാണ്. ഈശ്വരനാണ് പരമ�
സത്യം. േലാകം അതിെന്റ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈശ്വരനാ�
ണ് ജഗത്തിനു യാഥാർത്ഥ്യം നൽകിയത് എന്നർത്ഥം.
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായി ഈശ്വരൻ
പ്രകാശിക്കുന്നു. േവദാദ്ധ്യയനം വഴിയായി ഈശ്വരെന്റ
സ്വരൂപം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുെകാ�
ണ്ട് േവദാദ്ധ്യയനം ആവശ്യമാണ്.

ബ്രഹ്മത്തിനു മാത്രേമ സർവകർതൃത്വമുള്ളൂ. അതായത്
ഈശ്വരനാണ് എല്ലാം െചയ്യുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനേത്താ�
ടുകൂടിയല്ലാെത െചയ്യെപ്പടുന്ന കർമ്മം കർത്താവായ
വ്യക്തിയുെട അഹങ്കാരത്തിനു വഴിെതളിക്കും. അതു�
െകാണ്ട് കർമത്തിെന്റയും സാന്മാർഗികജീവിതത്തി�
െന്റയുെമല്ലാം അടിസ്ഥാനം യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയു�
ള്ള ഈ ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം േനടിെക്കാണ്ട്
േമാക്ഷത്തിനുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യെന്റ
കർത്തവ്യം.

എന്നാൽ, ഈശ്വരെന്റ കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ മനു�
ഷ്യന് മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈശ്വരകൃപയല്ലാെത
മറ്റുമാർഗ്ഗെമാന്നുമില്ല. അതിനാൽ ഈശ്വരകൃപയ്ക്കുേവ�
ണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഈശ്വരകൃപേയാടു കൂടി േമാക്ഷം
േനടാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഗുണങ്ങൾ
തന്നിൽതെന്നയടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാൻ കഴി�
യും. ഇങ്ങെന ബ്രഹ്മെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർ
അനന്തവും അവർണനീയവുമായ ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു.



       

6 മദ്ധ്യകാലെത്തതത്വചിന്ത

മാധ്വാചാര്യർക്കുപുറെമ, നിംബർക്കൻ, വല്ലഭൻ തുട�
ങ്ങിയ മറ്റു ചില ആചാര്യൻമാരും താന്താങ്ങളുെട പ്ര�
േത്യകമായ ദർശനസമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയു�
ണ്ടായി. നിംബർക്കെന്റ സമ്പ്രദായം ൈദ്വതവാദെമ�
ന്ന േപരിലും വല്ലഭേന്റത് വല്ലഭേവദാന്തെമന്ന േപരിലും
അറിയെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഭാഷ്യ�
ങ്ങൾക്കും എെന്താെക്ക തെന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുെണ്ടങ്കി�
ലും േവദാന്തദർശനം െപാതുവിൽ ആത്മീയവാദത്തിലാ�
ണടിയുറച്ചുനിൽക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടാണ് േവദാന്തം
ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ താത്വികാടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നത്.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ആത്മീയവാദികളായ ആധു�
നികതത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ന്യായം ൈവേശഷികം
മുതലായ ദർശനങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് േവദാന്തത്തിന്
കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്ര�
െമന്നാൽ േവദാന്തമാെണന്നും േവദാന്തത്തിനല്ലാെത
മെറ്റാരു ദർശനത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനമിെല്ലന്നുള്ള
ഒരു ധാരണ പരത്താൻ േപാലും അവർ ശ്രമിച്ചുേനാ�
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആത്മീയവാദത്തിന് അതിരുക�
വിഞ്ഞ േമധാവിത്വമുണ്ടായിരുന്ന മധ്യകാലത്തുേപാലും
ഇന്ത്യയിൽ അവിെടയും ഇവിെടയുമായി, പ്രേത്യകിച്ചും
സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഭൗതികവാ�
ദചിന്തകളും നിലനിന്നുേപാന്നിരുന്നുെവന്നാണ് വാസ്ത�
വം. ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ചരിത്രം മുൻവിധികൾ
കൂടാെത നിഷ്പക്ഷമായി പരിേശാധിക്കുന്ന ആർക്കും
ഇത് വ്യക്തമാവും.



       

െ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.
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