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ആര്യന്മാരും അനാര്യന്മാരും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങ
ളുണ്ടായേപ്പാൾ ആര്യന്മാരുെട ൈദവങ്ങളും അനാര്യ
ന്മാരുെട ൈദവങ്ങളും തമ്മിലും സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടായി.
ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ സന്ധിയും രഞ്ജിപ്പുമുണ്ടായേപ്പാൾ
അവരുെട ൈദവങ്ങൾ തമ്മിലും രഞ്ജിപ്പുണ്ടായി. രണ്ടു
കൂട്ടരും ഭൗതികജീവിതത്തിൽ വിജയം േനടാൻ േവണ്ടി
യാണ് ൈദവങ്ങെള ആശ്രയിച്ചത്.

















1 ൈദവങ്ങളിൽ നിന്ന്

ൈദവത്തിേലക്ക്

േവദങ്ങളിൽ േദവന്മാർക്കാണ് പ്രാധാന്യം; േദവികൾക്ക
ല്ല. ഇന്ദ്രൻ, മിത്രൻ, വരുണൻ, സൂര്യൻ, പ്രജാപതി മുത
ലായ പുരുഷൈദവങ്ങളാണു പൂജിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നത്.
പിന്നീട്, കാലക്രമത്തിൽ ഭഗവതി, ദുർഗ്ഗ, കാളി, സര
സ്വതി, ലക്ഷ്മി മുതലായ അമ്മൈദവങ്ങൾക്കും സ്ഥാനം
ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിെല ആദിമനിവാസികൾക്കിടയിൽ നി
ലനിന്നിരുന്ന ഈ അമ്മ ൈദവങ്ങൾക്ക് പ്രാമാണ്യം
ലഭിച്ചത് ആര്യന്മാരും അനാര്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ങ്ങൾ വളർന്നതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്.
ആദ്യകാലെത്ത ആര്യന്മാർക്ക് അേനകം ൈദവങ്ങളു
ണ്ടായിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ഈ സ്ഥിതിെക്കാരു മാറ്റം
വരുകയും ഏകൈദവവിശ്വാസം പരന്നുപിടിക്കാൻ തു
ടങ്ങുകയും െചയ്തു. േഗാത്രങ്ങളുെടയും ഗണങ്ങളുെടയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റു വ്യവസ്ഥയു
െട സ്ഥാനത്ത് നിശ്ചിതാതിർത്തികേളാടുകൂടിയ ഭൂപ്ര
േദശങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
ആവിർഭവിക്കുകയും വിഭിന്നങ്ങളായ ഗണങ്ങൾക്കു േദ
ശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരുതരം ഐക്യം ൈകവ
രികയും െചയ്തതിെന്റ ഫലമായിരുന്നു അത്. ശതപഥ
ബ്രാഹ്മണം തുറന്നുപറയുന്നതുേപാെല, ‘മനുഷ്യരുെട
പ്രവർത്തനരീതി എങ്ങെനേയാ അങ്ങെന തെന്നയാ
ണ് ൈദവങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചത്.’
േകന്ദ്രീകൃതങ്ങളായ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേതാടു
കൂടി േകന്ദ്രീകൃതമായ ൈദവശക്തിയും ആവശ്യമായി
ത്തീർന്നു. ഭൂമിയിെല ഏകച്ഛത്രാധിപതിക്കു സമാന
നായി സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഒരു ഏകഛത്രാധിപതിയുെണ്ട
ന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെനയാണ് ബഹുൈദവ
വിശ്വാസത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഏകൈദവവിശ്വാസം
ഉരുപ്പിടിച്ചത്. ഋേഗ്വദത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ
തെന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരു
ന്നു. അഗ്നി, യമൻ, സൂര്യൻ മുതലായ വിഭിന്ന ൈദവ
ങ്ങെളല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒേര ൈദവം തെന്നയാ
െണന്ന വിശ്വാസം ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
‘ഏകം സദ്വിപ്രാ ബഹുധാ വദന്തി അഗ്നീം യമം മാ
തരി ശ്വാനമാഹു:’ എന്നും മറ്റുമുള്ള ഋേഗ്വദമന്ത്രങ്ങൾ
ഇതിനു െതളിവാണ്.
ഉപനിഷത്തുക്കളുെട കാലമായേപ്പാേഴക്കും ൈവദിക
കാലഘട്ടത്തിെല ൈദവങ്ങളുെട സ്ഥിതി തികച്ചും ദയ
നീയമായിത്തീർന്നു. ചില ൈദവങ്ങൾ എന്നന്നേന്നയ്ക്കു
മായി അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു. മറ്റു ചിലവ േപരിനു പിെന്ന
യും നിലനിന്നുെവങ്കിലും, യാെതാരു ദിവ്യശക്തിയുമി
ല്ലാത്തവയായി അധഃപതിച്ചു. പ്രാകൃതങ്ങളായ പ്രകൃ
തിൈദവങ്ങൾ പുതിയ ൈദവങ്ങൾക്കു വഴിമാറിെക്കാ
ടുത്തു. േദേവന്ദ്രനുണ്ടായ പരിവർത്തനം ഈ മാറ്റെത്ത
യാണ് കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ദ്രൻ ഇടിയുെട
യും മിന്നലിെന്റയും ൈദവമായിരുന്നു; എല്ലാ ഭൗതിക
ശത്രുക്കളുെടയും േകാട്ടകൾ ഇടിച്ചുതകർത്ത പുരന്ദരനാ
യിരുന്നു; മഴെപയ്യിക്കാനും കന്നുകാലികെള കാത്തുര
ക്ഷിക്കാനും കൃഷി നന്നാക്കാനുമുള്ള അധികാരം ആ
ൈദവത്തിെന്റ കുത്തകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമത്തി
ലേദ്ദഹം പടയാളികളായ ക്ഷത്രിയന്മാരുെട ൈദവമാ
യി മാറി. രാജാക്കന്മാർ േദേവന്ദ്രെന്റ പിൻഗാമികളാ
െണന്ന് കരുതെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. അതുെകാണ്ടുമായില്ല;
ഒടുവിൽ മറ്റുപല ൈദവങ്ങേളാടുെമാപ്പം േദേവന്ദ്രനും
സർവ്വശക്തനായ ഏകൈദവത്തിെന്റ െവറുെമാരു ദി
ക്പാലകനായി തരംതാഴ്ത്തെപ്പട്ടു.
ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിൽ, ആെക എത്ര ൈദ
വങ്ങളുെണ്ടന്ന േചാദ്യത്തിന് യാജ്ഞവൽക്യൻ മറുപ
ടി പറയുന്നുണ്ട്. മുപ്പത്തിമൂന്ന് ൈദവങ്ങളുെണ്ടന്ന വാ
ദെത്ത ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് ബ്രഹ്മം എന്ന ഒരു ൈദവം
മാത്രേമയുള്ളുെവന്നു തീർത്തുപറയുകയാണേദ്ദഹം െച
യ്യുന്നത്. മറ്റു ൈദവങ്ങെളല്ലാം ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മത്തിെന്റ
പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്; അെല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മെത്ത
ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മത്തി
െന്റ സഹായമില്ലാെത അഗ്നി, വായു, ഇന്ദ്രൻ മുതലായ
ൈദവങ്ങൾക്ക് ഒരു പുൽെക്കാടിെയേപ്പാലും ചലിപ്പി
ക്കാനാവിെല്ലന്ന് േകേനാപനിഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചുപറയു
ന്നു. ബ്രഹ്മെത്ത ഭയെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടാണ് സൂര്യനും
മറ്റു ൈദവങ്ങളും തങ്ങളുെട കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്
എന്ന് മെറ്റാരിടത്ത് പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

















2 പുേരാഹിതന്മാരുെട പ്രാബല്യം
ൈദവങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകളിൽ മാത്രമല്ല, അവ
െയ ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളു
ണ്ടായി. അനാഡംബരങ്ങളും നിഷ്കളങ്കങ്ങളുമായ േസ്താ
ത്രങ്ങളുെടയും പ്രാർത്ഥനകളുെടയും പ്രകൃതിവർണനക
ളുെടയും സ്ഥാനത്ത് ആഡംബരപൂർണങ്ങളായ യാഗയ
ഞ്ജാദികൾ സ്ഥലം പിടിച്ചു.
ഒരു സവിേശഷരീതിയിൽ േസ്താത്രമന്ത്രങ്ങളുച്ചരിച്ചുെകാ
ണ്ട് േഹാമം, ബലി മുതലായ നിശ്ചിത ചടങ്ങുകേളാടു
കൂടി നടത്തെപ്പടുന്ന യാഗങ്ങൾക്ക് ൈദവങ്ങേളക്കാൾ
ശക്തിയുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടു. എെന്തന്നാൽ ൈദ
വങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പട്ടാലുമിെല്ലങ്കിലും െതറ്റുകൂടാെത യാഗം
നടത്തുന്നവന് ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാതിരിക്കി
ല്ല. ഇങ്ങെന െമെല്ലെമെല്ല സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഇഴുകിപ്പിടി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. യാഗങ്ങൾ നടത്താൻ േവണ്ടി മന്ത്ര
ങ്ങൾ ശരിക്കുച്ചരിക്കാനും ചടങ്ങുകൾ െതറ്റുകൂടാെത
നടത്താനുമറിയാവുന്ന പുേരാഹിതന്മാെര ക്ഷണിച്ചുവ
രുത്തും. അംഗിരസ്സ്, വിശ്വാമിത്രൻ, ഭരദ്വാജൻ, കണ്വൻ,
വസിഷ്ഠൻ മുതലായ മഹർഷിമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പു
േരാഹിതന്മാരായിരുന്നു. യാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്പാ
ദ്യങ്ങൾ ഈ പുേരാഹിതന്മാെരയും വലിയ സ്വത്തുടമ
സ്ഥരാക്കിമാറ്റി.
അക്കാലത്തു പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്ത്രങ്ങളും
േസ്താത്രങ്ങളുെമല്ലാം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് ഹൃദിസ്ഥമാ
ക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. യാഗാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പുേരാഹിതന്മാർ അവെയ േശഖരിച്ചു കണ്ഠസ്ഥമാക്കു
കയും തങ്ങളുെട അനന്തരാവകാശികളായ പുതിയ
തലമുറക്കാർക്കു പഠിപ്പിച്ചു െകാടുക്കുകയും െചയ്തുേപാ
ന്നു. ഇങ്ങെന തലമുറ തലമുറയായി പ്രചരിച്ച മന്ത്ര
ങ്ങളുെട േക്രാഡീകരണത്തിനാണ് േവദങ്ങൾ എന്നു
പറയുന്നത്.
അേപ്പാൾ, േവദങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: ഒന്നാമ
െത്ത ഘട്ടത്തിൽ അവ രചിക്കെപ്പട്ടു. രണ്ടാമെത്ത ഘട്ട
ത്തിൽ അവ േശഖരിക്കെപ്പടുകയും സംഗ്രഹിക്കെപ്പടുക
യും െചയ്തു. മന്ത്രസമുച്ചയങ്ങളുെട ഈ സംഗ്രഹങ്ങൾക്ക്
സംഹിതകൾ എന്നുപറയുന്നു.
ഋേഗ്വദം, സാമേവദം, യജുർേവദം, അഥർവേവദം എന്നി
ങ്ങെന നാലു േവദങ്ങളുണ്ട്. ഓേരാ േവദത്തിനും േവെറ
േവെറ സംഹിതയുമുണ്ട്. ഓേരാ സംഹിതയ്ക്കും അേനകം
ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളുെട അവസാനത്തിൽ
ആരണ്യകങ്ങളുമുണ്ട്. മന്ത്രങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും
യജ്ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചടങ്ങുകളുെടയും വിധിനി
യമങ്ങളുെടയും മറ്റും വിവരണങ്ങളുമാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങ
ളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുെട സഹായ
േത്താടുകൂടിയാണ് പുേരാഹിതന്മാർ ക്രി. മു. 8—ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിനും 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്ക് ആര്യന്മാരുെട പ്രാകൃത
മായ പ്രകൃതിപൂജെയ യാഗങ്ങളുെട കൃത്രിമവും അന്ധവി
ശ്വാസജടിലവുമായ ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുക
യും അതുവഴി സാധാരണജനങ്ങളുെട മാനസികമണ്ഡ
ലങ്ങളിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തിെക്കാണ്ട് സ്വന്തം പ്രതാ
പവും പ്രമാണിത്വവുമുറപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്. ഇങ്ങെന
െമെല്ലെമെല്ല ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ ൈദവങ്ങളു
െട പ്രതിനിധികളായി മാറി. ശതപഥബ്രാഹ്മണത്തിൽ
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
‘യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ൈദവങ്ങളുണ്ട്.
ൈദവങ്ങൾ ൈദവങ്ങൾ തെന്ന. പവിത്രങ്ങളായ മന്ത്ര

ങ്ങൾ പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായ ബ്രാഹ്മണ
രാകെട്ട, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ൈദവങ്ങളാണ്. യാഗ
ങ്ങൾ രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്; േഹാമാദിച്ചടങ്ങുകൾ ൈദവ
ങ്ങൾക്കുള്ള യഞ്ജമാണ്. മനുഷ്യൈദവങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്യെപ്പടുന്ന യാഗമാണ് വഴിപാടുകളും ദാനങ്ങളും.
വയസ്സായാൽപ്പിെന്ന പുേരാഹിതന്മാരിൽ ചിലർ തേപാ
വനങ്ങളിലിരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശിഷ്യ
ന്മാർക്കു േവദമന്ത്രങ്ങളും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കുകയും
െചയ്യുക പതിവായിരുന്നു. അവരുെട ഉപേയാഗത്തിനു
േവണ്ടി സംഗ്രഹിക്കെപ്പട്ട മന്ത്രങ്ങളും അവയുെട വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങളും യാഗങ്ങളുെട പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വി
വരണങ്ങളുമാണ് ആരണ്യകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
ആരണ്യകങ്ങളുെട അവസാനത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക്ക
ളാവിർഭവിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ആരണ്യകങ്ങളുെട
യും അവസാനത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളുണ്ട്. ഉദാഹര
ണത്തിന്, ഐതേരേയാപനിഷത്ത് ഐതേരയാരണ്യ
കത്തിെന്റയും ൈതത്തരീേയാപനിഷത്ത് ൈതത്തരീ
യാരണ്യകത്തിെന്റയും അവസാനഭാഗങ്ങളാണ്.

















3 വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു

വിചാരത്തിേലക്ക്

ഒട്ടാെക ഇരുനൂറിലധികം ഉപനിഷത്തുക്കളുെണ്ടന്നു
പറയെപ്പടുന്നു. േബാംെബയിെല നിർണയസാഗർ പ്ര
സ്സുകാർ 112 എണ്ണം അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ അവയിൽ ഈശം, ഛാേന്ദാഗ്യം, ബൃഹദാര
ണ്യകം, ഐതേരയം, ൈതത്തരീയം, പ്രശ്നം, േകനം,
കഠം, മുണ്ഡകം, മാണ്ഡൂക്യം, കൗശീതകി, ൈമത്രി, േശ്വ
താശ്വതരം എന്നീ പതിമൂന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കളാണ്
പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ. ഇവെയല്ലാം ഒേരകാലത്തു
രചിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. ഈശം, ഛാേന്ദാഗ്യം, ബൃഹദാ
രണ്യകം എന്നിവ ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് മുമ്പ് എഴുനൂറാമാ
ണ്ടിേനാടടുത്താണ് വിരചിക്കെപ്പട്ടെതങ്കിൽ േശ്വതാ
ശ്വതരം, ൈമത്രി, കൗശീതകി, എന്നിവ ക്രി. മു. 200നും
100നും ഇടയിൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയാണ്. മറ്റുള്ളവെയല്ലാം
ക്രി.മു. 700നും 100നും ഇടയിൽ ഉണ്ടായവയാെണന്നും
കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒേര ഉപനിഷത്തിെല വ്യ
ത്യസ്തഖണ്ഡങ്ങൾ േപാലും വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിലായി
വ്യത്യസ്ത ചിന്തകന്മാരാൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയാണ്. അതു
െകാണ്ട് അവയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ പരസ്പര
വിരുദ്ധങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു
കാണാം.
സാമ്പത്തികമായ വലിെയാരു മുേന്നറ്റത്തിെന്റ കാലഘ
ട്ടമായിരുന്നു അത്. അടിമേവലയുെട അടിത്തറയിൽ
സാമൂേഹ്യാല്പാദനശക്തികൾ അതിേവഗം വളരാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൃഷി അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. േതാൽപ്പണി,
മരപ്പണി, േലാഹപ്പണി മുതലായ പലതരം ൈകെത്താ
ഴിലുകളും പുഷ്ടിെപ്പട്ടു. കുലങ്ങളുെടയും ഗണങ്ങളുെടയും
അതിർത്തിവരമ്പുകെള അതിലംഘിച്ചുെകാണ്ട് െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കുകൾ പരന്നുപിടിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾ തമ്മിലും വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങൾ തമ്മിലും പുതിയ
ബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.
സാമ്പത്തികമായ ഈ പുേരാഗതി ബുദ്ധിപരവും സാം
സ്കാരികവുമായ പുതിെയാരുദ്ബുദ്ധതയ്ക്കു പ്രേചാദനം
നൽകി. സത്യാേന്വഷിയായ മനുഷ്യന് യാഗങ്ങേളയും
ബലികേളയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ ബ്രാഹ്മണത്വം
െകാണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിെപ്പടാൻ കഴിവിെല്ലന്നായി. വിശ്വാ
സം വിചാരത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുത്തു. കായികാദ്ധ്വാ
നത്തിന് അടിമകെള ഉപേയാഗിക്കാെമന്നായേപ്പാൾ
ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്ക് താത്വിക
വും മാനസികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകാെമ
ന്നായി. യാദൃശ്ചികെമേന്നാണം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന സം
ഭവപരമ്പരകളുെട അർത്ഥെത്തക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയുെട
രഹസ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിെന്റ നിഗൂഢതകെള
ക്കുറിച്ചും ആരാഞ്ഞറിയുവാൻ അവർക്ക് സൗകര്യവും
അവസരവും ലഭിച്ചു. എല്ലാറ്റിനും പുേരാഹിതന്മാരുെട
േനതൃത്വത്തിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾക്കുേപാ
ലും ഒരർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ െവമ്പൽെകാണ്ടു.
ആത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, പ്രപഞ്ചം, മരണാനന്തരജീവി
തം എല്ലാറ്റിേനപ്പറ്റിയും അവർ ചിന്തിക്കാനും േചാദ്യം
േചാദിക്കാനും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനും ശ്രമിച്ചു.
പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചും അറിയാനും അങ്ങെന
ജീവിതെത്ത കൂടുതൽ പൂർണമാക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള
പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട പരിശ്രമങ്ങളുെട പ്രാരംഭങ്ങൾ േവ
ദങ്ങളിൽ തെന്ന കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഋേഗ്വദ
ത്തിെല ‘സൃഷ്ടിഗീതം’ എന്ന മന്ത്രം േനാക്കുക.
‘അേപ്പാൾ അസത്തും സത്തുമില്ലായിരുന്നു; വായുമണ്ഡ
ലമില്ല, അതിനപ്പുറം ഗഗനവുമില്ല. എെന്താന്നാണ്,
എവിെടയാണ്, മൂടിക്കിടന്നിരുന്നത്? യാെതാന്നാണ്
എല്ലാറ്റിേനയും രക്ഷിച്ചരുളിയത്? അഗാധമായ ഒരു
ജലപ്പരപ്പായിരുന്നുേവാ അവിെട?
‘അന്ന് മരണേമാ അമരത്വേമാ ഇല്ല; രാത്രിയും പകലും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല; അെതാന്നുമാത്രം, സ്വാശ്രിത
മായ ശക്തിയാൽ ശ്വസിച്ചു; അതിൽ നിന്നന്യമായി യാ
െതാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
‘ആരംഭത്തിൽ എല്ലാം അന്ധകാരമയം’ എല്ലാം അന്ധ
കാരത്തിെലാളിഞ്ഞുകിടന്ന അവ്യതിരക്തമായ അമൂർ
ത്ത പ്രകൃതി. എല്ലാം ശൂന്യവും അരൂപവുമായിരുന്നു.
ഏകമായ അതു ജനിച്ചത് ഊഷ്മാവിെന്റ മഹാശക്തി
നിമിത്തമാണ്.
‘അതിനുേശഷം ആദ്യമായി ഇച്ഛയുണ്ടായി. മാനസി
കൈചതന്യത്തിെന്റ പ്രഥമബീജമായ ഇച്ഛ. സ്വന്തം

ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളിേലക്കാരാഞ്ഞു േനാക്കിെക്കാണ്ട്
ഋഷിമാർ സത്തിന് അസത്തിേനാടുള്ള ബന്ധെത്ത
കണ്ടുപിടിച്ചു.
‘അവയുെട വിഭജനേരഖ വിലങ്ങെന വ്യാപിച്ചുകിടക്കു
ന്നു. അതിനു മുകളിെലന്താണ്? ചുവട്ടിെലന്താണ്? സൃ
ഷ്ടാക്കളുണ്ടായിരുന്നു; വൻപിച്ച ശക്തികളുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു ഭാഗത്തു സ്വതന്ത്രകർമ്മം, മറുഭാഗത്ത് ക്രിയാശക്തി.
‘അെതവിെടനിന്നു ജനിച്ചു? ഈ സൃഷ്ടി എവിെടനിന്നു
വരുന്നുെവന്ന് സത്യമായി ആരറിയുന്നു? ആർക്കുപറ
യാൻ കഴിയും? േലാേകാത്പത്തിക്കു േശഷമാണ് േദ
വന്മാരുണ്ടായത്. അേപ്പാൾ ആദ്യം അെതവിെടനിന്നു
ണ്ടായി? ആർക്കറിയാം?
‘യാെതാന്നിൽനിന്നാേണാ ഈ േലാകം സൃഷ്ടിക്കെപ്പ
ട്ടത്, ആ ആദിമൂലമാേണാ എല്ലാം രൂപെപ്പടുത്തിയത്?
അേതാ, അതല്ല രൂപെപ്പടുത്തിയത് എന്നുേണ്ടാ?
‘സർേവ്വാന്നതമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഈ േലാക
െത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതാേരാ അവനുമാത്രമറിയാം; ഒരു
പേക്ഷ അവനുേപാലുമറിഞ്ഞുകൂടാ’.

















4 അസേതാ മാ സദ്ഗമയാ!
ഒരുപേക്ഷ അവനുേപാലുമറിഞ്ഞുകൂടാ! പിെന്നയാർ
ക്കാണറിയാൻ കഴിയുക? എന്തായാലും അത് അറി
േഞ്ഞ മതിയാവൂ. പ്രാചീനാര്യന്മാർ പിെന്നയും േചാദ്യ
ങ്ങൾ േചാദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ശ്ര
മിച്ചു. എന്താണീ പ്രപഞ്ചം? അെതങ്ങെന ഉത്ഭവിച്ചു?
അതിെന്റ പിന്നിെലന്താണ്? ചഞ്ചലമായ പ്രപഞ്ചത്തി
െന്റ പിന്നിൽ അചഞ്ചലമായ വല്ലതുമുേണ്ടാ? എല്ലാം
അത്ഭുതകരമായി േതാന്നുന്നു. ഒന്നുംതെന്ന സ്ഥിരമാ
യി നിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
മഴ െപയ്യുന്നു, ഇടി െവട്ടുന്നു, മനുഷ്യർ ജനിക്കുകയും വള
രുകയും ഒടുവിൽ മരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതിെനല്ലാം
പ്രേത്യകമായ വല്ല കാരണവുമുേണ്ടാ? ഉണർന്നിരിക്കു
േമ്പാഴും ഉറങ്ങുേമ്പാഴുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്ത
മാകുന്നെതങ്ങെന? മരിക്കാെത കഴിക്കാൻ ക്ഷണിക
വും നശ്വരവുമായ ജീവിതെത്ത ശാശ്വതമാക്കി മാറ്റാൻ
വല്ല നിവൃത്തിയുമുേണ്ടാ? ശരീരവും ജീവനും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസെമന്താണ്? മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും ജീവൻ നി
ലനിൽക്കുേമാ? മനുഷ്യെന്റ ജീവനും ബാഹ്യേലാകവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താണ്? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രാചീന ചിന്തകന്മാരു
െട തീവ്രാഭിലാഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ
രൂപംെകാണ്ടത്.
ഉപനിഷത്തുക്കളിെല ഋഷിമാരുെട ചിന്തെയ ആകർ
ഷിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വസ്തുതകളിെലാന്നിതാണ്:
േലാകം പരിവർത്തനാത്മകമേത്ര. മനുഷ്യനും പ്രകൃതി
യും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വിേധയ
മാണ്. എല്ലാം അനുനിമിഷം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
മാറിമാറി എവിേടക്കാണ് േപാകുന്നത്? അപാരതയി
േലക്ക്, അനന്തതയിേലക്ക്, പരമമായ സത്യത്തിേലക്ക്!
ഇന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യങ്ങളായ ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്ഷണി
കങ്ങളും പരിവർത്തനാത്മകങ്ങളുമാെണങ്കിൽ ഇന്ദ്രി
യങ്ങൾക്കതീതമായ േലാകത്തിൽ അനന്തവും ആന
ന്ദമയവുമായ ജീവിതത്തിേന്റയും ശാശ്വതമായ സത്യ
ത്തിേന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിേശ
ഷമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ആശയം ഉപനിഷത്തുക്ക
ളിെല മഹർഷിമാെര ആേവശംെകാള്ളിച്ചു. അവർ
പ്രാർത്ഥിച്ചു:
‘അസേതാ മാ സദ്ഗമയാ,

തമേസാ മാ േജ്യാതിർഗമയാ,
മൃേത്യാർ മാ അമൃതം ഗമയാ…’ (ബൃഹദാരണ്യകം)
അസത്തിൽ നിന്ന് സത്തിേലക്ക്, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് െവ
ളിച്ചത്തിേലക്ക്, മരണത്തിൽ നിന്ന് അമരത്വത്തിേല
ക്ക്, എെന്ന നയിച്ചാലും!

















5 ഉപനിഷത്തുക്കളുെട പ്രാധാന്യം
ഉപനിഷത്തുക്കളുെട രചയിതാക്കളായ മഹർഷിമാർ
ലൗകികകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സർവ്വസംഗ
പരിത്യാഗികെളാന്നുമായിരുന്നില്ല. അവരിൽ പലർ
ക്കും വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. സുഖേഭാഗങ്ങെള
അവെരാരിക്കലും െവറുത്തിരുന്നില്ല. അവരിൽ ചിലർ
ക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, ഉപനിഷത്തുക്കളിെല ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തക
ന്മാരിെലാരാളായ യാജ്ഞവൽക്യെന്റ കാര്യെമടുക്കാം.
അേദ്ദഹത്തിന് ൈമേത്രയി, കാർത്യായനി എന്നിങ്ങെന
രണ്ടു പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു.
പേക്ഷ, എന്തായാലും, ആ പ്രാചീനചിന്തകന്മാർ മതവി
ധികേളേയാ പൂർവ്വപ്രമാണങ്ങേളേയാ അന്ധവിശ്വാസ
ങ്ങേളേയാ വകവയ്ക്കാത്ത സത്യാേന്വഷികളായിരുന്നു.
യുക്തിയുെട തണലിലിരുന്നു െകാണ്ട് മനുഷ്യെനപ്പറ്റി
യും മനുഷ്യെന്റ ചുറ്റുപാടുകെളപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റി
യും പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്ന
മറ്റു ശക്തികെളപ്പറ്റിയും അവർ ചിന്തിച്ചു. വിശാലമായ
ഭാവനാശക്തിേയാടുകൂടി പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളിേലക്കു
ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ അവർ ൈധര്യെപ്പട്ടു. ജീവിതത്തിെന്റ
അർത്ഥവും അന്തിമലക്ഷ്യവുെമന്തന്നറിയാനുള്ള അട
ങ്ങാത്ത അഭിനിേവശം, പ്രകൃതിയുെടയും പ്രപഞ്ചത്തി
േന്റയും സത്യസ്ഥിതി കണ്ടറിയാനുള്ള തീവ്രാഭിലാഷം
— ഇതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഉടനീളം പ്രസ്ഫുരിക്കുന്ന
ത്. ‘ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തൽ’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ െനഹ്റു എഴുതുന്നു:
‘അേന്വഷണത്തിെന്റ, മാനസികമായ സാഹേസാദ്യ
മത്തിെന്റ, കാര്യങ്ങളുെട സത്യസ്ഥിതി കണ്ടറിയാനു
ള്ള തീവ്രാഭിലാഷത്തിെന്റ, ഒരു ൈചതന്യം ഉപനിഷ
ത്തുക്കളിൽ പ്രസ്ഫുരത്തായുണ്ട്. ഈ സത്യെത്തക്കുറി
ച്ചുള്ള അേന്വഷണം ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിഷയ
നിഷ്ഠ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെടയായിരുന്നിെല്ലന്നത് പറേയ
ണ്ടതില്ല. എങ്കിലും ആ സമീപനക്രമത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ
മാർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരംശമുണ്ട്. പൂർവ്വപ്രമാണങ്ങെളാന്നും
വഴിതടയാൻ അനുവദിക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ അർത്ഥേമാ സാംഗത്യേമാ ഇല്ലാത്തതും നി
സ്സാരവുമായതും വളെരക്കാണും. മുഖ്യമായി നിഷ്കർഷി
ക്കുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരേത്തയാണ്. ജീവാ
ത്മാവിേനയും പരമാത്മാവിേനയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാന
െത്ത. ഇവ രണ്ടും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നുതെന്നയാണ
േത്ര. പുറേമ കാണുന്ന േലാകെത്ത അസത്ത് ആയിട്ട
ല്ല, ആേപക്ഷികമായ സത്തേയാടുകൂടിയതായിട്ടാണ്
ആന്തരയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഒരു ഭാവമായിട്ടാണ്, പരിഗണിക്കുന്നത്’.

















6 ഒേര േചാദ്യത്തിന് രണ്ടു മറുപടികൾ
േകേനാപനിഷത്ത് ആദ്യഭാഗത്തിൽ തെന്ന ഈ േചാ
ദ്യങ്ങളുന്നയിക്കുന്നു:
‘ഉദ്ദിഷ്ടവിഷയത്തിേലക്ക് േപാകാൻ മനസ്സിെന േപ്ര
രിപ്പിക്കുന്നതാരാണ്? ശരീരത്തിനുള്ളിെല പ്രാണൻ

ആരാൽ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണ് ഉദ്ദിഷ്ടവിഷയ
ത്തിേലക്ക് േപാകുന്നത്? ആരുെട പ്രവർത്തനംെകാ
ണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങെളല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്ന
ത്? കണ്ണുകേളയും കാതുകേളയും അതതു പ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ നിേയാഗിക്കുന്നത് ഏതു േദവന്മാരാണ്?’
‘എന്തുകാരണം െകാണ്ടു ബ്രഹ്മം? നമ്മെളവിെടനിന്നു
ജനിക്കുന്നു? ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?’
എന്നിങ്ങെനയുള്ള േചാദ്യങ്ങേളാടുകൂടിയാണ് േശ്വതാശ്വ
തേരാപനിഷത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മെറ്റാരിടത്തു േചാദിക്കുന്നു:
‘ആരുെട ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് മനസ്സ് സ്വസ്ഥാന
െത്ത പ്രാപിക്കുന്നത്? ആരുെട കല്പന പ്രകാരമാണ്
ജീവൻ വന്നണയുന്നത്? ഏതു േദവനായിരിക്കണം
കണ്ണിേനയും കാതിേനയും നയിച്ചത്?

വീണ്ടുെമാരിടത്ത്:
‘എന്തുെകാണ്ട് വായുവിന് ഇളകാതിരുന്നുകൂടാ? മനു
ഷ്യചിത്തത്തിന് എന്തുെകാണ്ട് വിശ്രമമില്ല? െവള്ളം
ഒഴുകിേപ്പാകുന്നതും ഒരു നിമിഷേനരേത്തെക്കങ്കിലും
ഒഴുക്കുനിർത്താൻ അതിന് കഴിയാതിരിക്കുന്നുതും
എന്തുെകാണ്ട്?’

ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉപനിഷത്തുക്കളിെല മഹർ
ഷിമാെരല്ലാവരും ഒരുേപാെലയല്ല മറുപടി പറയുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത മഹർഷിമാരുെട മറുപടികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാ
യിരുന്നു. ചിലർ അസത്തിൽ നിന്നാണ് സത്തുണ്ടായ
െതന്ന് വാദിച്ചേപ്പാൾ മറ്റുചിലർ സത്തിൽ നിന്നല്ലാെത
സത്തുണ്ടാവുകയിെല്ലന്നു വാദിച്ചു. ചിലർ അൈദ്വതവാദി
കളായിരുന്നു; മറ്റുചിലർ ൈദ്വതവാദികളും. പ്രത്യക്ഷപ്ര
പഞ്ചത്തിന്നപ്പുറത്ത് ഒരു ദിവ്യശക്തിയുെണ്ടന്നും, അതാ
ണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കുന്നെത
ന്നും ചിലർ വാദിച്ചു; മറ്റുചിലർ അങ്ങെന യാെതാരു ദി
വ്യശക്തിയുമിെല്ലന്നുപറഞ്ഞു. ശരീരത്തിൽ നിന്നു സ്വത
ന്ത്രമായ ഒരു ജീവാത്മാവുെണ്ടന്നും അതിെന ആശ്രയി
ച്ചാണ് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നെതന്നും ചിലർ വാദിച്ച
േപ്പാൾ മറ്റുചിലർ ശരീരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്
ജീവെനന്നും ശരീരം നശിക്കുന്നേതാെടാപ്പം ജീവനും
നശിക്കുെമന്നും പറഞ്ഞു. ഭൗതികശക്തികൾ ആത്മീയ
ശക്തിെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുെമന്ന് ചിലർ വാദിച്ചേപ്പാൾ
ഭൗതികശക്തിെയ ആശ്രയിച്ചാണ് ആത്മീയശക്തി നി
ലനിൽക്കുന്നെതന്ന് മറ്റുചിലർ വാദിച്ചു. ഇങ്ങെന പ്രപ
ഞ്ചേത്തയും മനുഷ്യജീവിതേത്തയും അവ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങേളയും വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയനുസരിച്ച് തത്വചി
ന്തകന്മാർ രണ്ടായി തരംതിരിഞ്ഞു. ഒന്നാമെത്ത കൂട്ടർ
ആത്മീയവാദികെളന്നും രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടർ ഭൗതികവാ
ദികെളന്നും അറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. എംഗൽസ് തെന്റ
‘ലുഡ്വിഗ് െഫായർേബക്ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതു
കയുണ്ടായി:
‘എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുെടയും, പ്രേത്യകിച്ചും ആധുനിക

തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വലുതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ പ്ര
ശ്നം ചിന്തയും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത സംബ
ന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പുരാതനമായ കാലത്ത് മനു
ഷ്യർ തങ്ങളുെട ശരീരഘടനെയ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും
അജ്ഞരായിരുന്നു. ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങളു
െട പ്രേചാദനം മൂലം ചിന്തയും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയും ശരീ
രത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലന്നും േനേരമറിച്ച്, ശരീര
ത്തിൽ കുടിയിരിക്കുകയും മരണസമയത്ത് വിട്ടുപിരിയു
കയും െചയ്യുന്ന വ്യക്തമായ ഒരാത്മാവിെന്റ പ്രവർത്തന
ങ്ങളാണവെയന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചുേപാന്നു. ഈ കാ
ലം മുതൽക്കുതെന്ന ആത്മാവും ബാഹ്യേലാകവും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ നിർ
ബന്ധിതരായിത്തീർന്നു….
‘ഈ പ്രശ്നത്തിന് തത്വജ്ഞാനികൾ നൽകിയ മറുപടി
കൾ അവെര രണ്ടു വലിയ േചരികളായി തരംതിരിച്ചു.
പ്രകൃതിയല്ല, ആത്മാവാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളെതന്ന്
ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയും അങ്ങെന, അവസാനവിശകലന
ത്തിൽ, ഒരു രൂപത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ

േലാകം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവരാെണന്നു വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തവർ ആത്മീയവാദികളുെട േചരിയിലുൾെപ്പടുന്നു.
പ്രകൃതിയാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് എന്നു വിശ്വസി
ച്ചവരാകെട്ട, ഭൗതികവാദത്തിെന്റ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളി
ലാണുൾെപ്പടുന്നത്.
ഇങ്ങെന പ്രാചീേനന്ത്യയിെല തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
ആത്മീയവാദികെളന്നും ഭൗതികവാദികെളന്നും രണ്ടാ
യി തരംതിരിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടുവിഭാഗക്കാരും തമ്മിലുള്ള
സമരത്തിെന്റ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ
ചരിത്രം.
ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ആത്മീയവാദത്തിെന്റെയന്നേപാ
െല തെന്ന ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ചിന്താഗതികളും കാ
ണാം. എന്നാൽ, ആത്മീയവാദമാണ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കു
ന്നത്. പേക്ഷ, രണ്ടായാലും, ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ െകാ
ണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടാെത സത്യത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിേലാളം
ആണ്ടിറങ്ങിെച്ചന്ന് പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങെള പരിേശാധി
ക്കാനും വിശകലനം െചയ്യാനും അവർ കാണിച്ച െവ
മ്പൽ അത്ഭുതാവഹമേത്ര.

















7 പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉല്പത്തി
ഈശ്വരെനപ്പറ്റി പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പല ആശയങ്ങ
ളും ഉപനിഷത്തുക്കളിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിേലടത്ത് വസ്തു
വിന് ഈശ്വരനിൽ നിന്നു േവറിട്ടുള്ള, സ്വതന്ത്രമായ, നി
ലനിൽപ്പുണ്ട്. ഈശ്വരൻ സ്രഷ്ടാവല്ല. മറ്റു ചിേലടത്ത്
ഈശ്വരനും വസ്തുവിനും വ്യത്യസ്തമായ നിനിൽപ്പുെണ്ടങ്കി
ലും ഈശ്വരനാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത്. േവെറ ചിേലട
ത്ത് ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് സത്യം; സൃഷ്ടി എന്ന ഒന്നി
ല്ല. ചില ഋഷിമാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഈശ്വരനാ
ണ് പ്രാണൻ, ഈശ്വരനാണ് വാക്യം, ഈശ്വരനാണ്
എല്ലാം. മണൽത്തരി മുതൽ സൂര്യൻവെരയുള്ള എല്ലാറ്റി
ലും ഈശ്വരൻ വിരാജിക്കുന്നു.
സൃഷ്ടിെയ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായ
ങ്ങളുണ്ട്; ആത്മീയവാദപരവും ഭൗതികവാദപരവുമായ
വീക്ഷണഗതികളുണ്ട്.
ഛേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തു പറയുന്നു:
‘സുഹൃത്തുക്കെള, ആദ്യം അത് അദ്വതീയമായ ഒരു ഭാ
വരൂപം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്വതീയമായ

അഭാവരൂപെമന്ന നിലയ്ക്കും ചിലരതിെന വ്യാഖ്യാനി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങെന അസത്തിൽ നിന്നു സത്തുണ്ടായി.
എന്നാൽ അെതങ്ങെന സംഭവ്യമാണ്? അസത്തിൽ
നിന്നു സത്തുണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്? അതിനാൽ
ആദ്യമത് അദ്വതീയമായ ഭാവരൂപം മാത്രമായിരുന്നി
രിക്കണം. അത് ഇച്ഛിച്ചു, ഞാൻ ബഹുരൂപമായിത്തീര
െട്ട എന്ന്. അത് അഗ്നിെയ സൃഷ്ടിച്ചു. അഗ്നി ഇച്ഛിച്ചു…
അത് ജലെത്ത സൃഷ്ടിച്ചു… ജലം അന്നെത്ത സൃഷ്ടിച്ചു’.

ൈതത്തരീേയാപനിഷത്തു പറയുന്നു:
‘ആത്മാവിൽനിന്ന് ആകാശം ഉത്ഭവിച്ചു. ആകാശ
ത്തിൽ നിന്ന് വായു: വായുവിൽ നിന്ന് അഗ്നി, അഗ്നി
യിൽ നിന്ന് ജലം, ജലത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി, ഭൂമിയിൽ
നിന്ന് ഔഷധി, ഔഷധിയിൽ നിന്ന് അന്നം, അന്ന
ത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യൻ അന്നമയനാണ്’.

ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നീഹാരപുഞ്ജം മാത്രമായി
രുന്നുെവന്നും അതിൽ നിന്ന് പുകയുണ്ടാെയന്നും പുക
യിൽ നിന്നു സൂര്യൻ, വായു, അഗ്നി മുതലായവെയല്ലാമു
ണ്ടായെതന്നും േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്തു പറയുന്നു.
ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തു പറയുന്നു;
‘നേവഹകിഞ്ചനാഗ്രത്ഭസീന്മൃത്യു ൈനേവദ്യമവൃതമാസീ
ത്’, അതായത്, ഇവിെട ആരംഭത്തിൽ യാെതാന്നുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുഭുക്ഷാരൂപമായ മൃത്യുവാൽ എല്ലാം
ആവൃതമായിരുന്നു.

ആത്മാവിൽ നിേന്നാ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിേന്നാ ആണ് ജഗ
ത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തി എന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത ചില ഋഷി
മാെരങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നാണിതു കാണിക്കുന്ന
ത്. ആദ്യം മൃത്യു അെല്ലങ്കിൽ ജഡം; ജഡത്തിൽനിന്നു
മനസ്സും ൈചതന്യവുമുണ്ടായി. മൃത്യുവിെന്റ മൃത്യു (അഭാ
വത്തിെന്റ അഭാവം, അെല്ലങ്കിൽ നിേഷധത്തിെന്റ നി
േഷധം) ഇങ്ങെനയാണ് ജഡത്തിൽ നിന്നു ജീവനുണ്ടാ
യത്. ൈചതന്യത്തിെന്റ അഭാവമാണേല്ലാ ജഡം. ആ
അഭാവത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽനിന്നാണ് ൈചതന്യമു
ണ്ടായത്. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽപ്പിെന്ന സർവചരാ
ചരങ്ങേളയും സൃഷ്ടിക്കുകയും കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ഒടു
വിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരീശ്വരന് സ്ഥാനെമ
വിെട?
പേക്ഷ, ഭൗതികവാദപരമായ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ
ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ വളെര ദുർലഭമായിേട്ട കാണെപ്പ
ടുന്നുള്ളൂ. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണമേന്വഷി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയ പല ഋഷിമാരും ഒടുവിൽ െചെന്നത്തി
യത് സ്വന്തം ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളിലാണ്. എന്നുെവ
ച്ചാൽ അവർ അന്തർദൃക്കുകളായിമാറി.
എന്താണ് മൂലകാരണം? ഭൗതികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
യാെതാരു തത്വം െകാണ്ടും ഈ േചാദ്യത്തിന് തൃപ്തിക
രമായ മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് പല ഋഷിമാ
രും ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. കാലം, സ്വഭാവം, നിയതി, യദൃച്ഛ,
ഭൂതം, േയാനി, പുരുഷൻ മുതലായവെയാന്നും മൂലകാര
ണങ്ങളെല്ലന്നും ഇവെയ്ക്കല്ലാമുപരിയായി േദവെന്റ ആത്മ
ശക്തി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നും േശ്വതാശ്വതേരാപനി
ഷത്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ആത്മശക്തിയാണ് അേച
തനങ്ങളും സേചതനങ്ങളുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുെടയും
മൂലകാരണം.
അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നിങ്ങെന മൂന്നു ഭൂതങ്ങളുെണ്ടന്നു
ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തു പറയുന്നു. ൈതത്തരീേയാ
പനിഷത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ആകാശം, വായു,
അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു ഭൂതങ്ങളുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ ഭൗതികഘടകങ്ങെളാന്നും തെന്ന മൂ
ലകാരണമല്ല. മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിക്കണെമങ്കിൽ
ആത്മാെവന്താെണന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

















8 ആത്മാവ് എന്നാൽ
ആത്മാവ് എന്നുെവച്ചാെലന്താണ്?
ആദ്യകാലത്ത് ആത്മാവ് എന്ന വാക്കിന് പ്രാണൻ
അെല്ലങ്കിൽ ശ്വാസം എന്നു മാത്രമായിരുന്നു അർത്ഥം.
പിന്നീടത് ശരീരവുമായി േനരിട്ടു ബന്ധമിെല്ലങ്കിൽ േപാ
ലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിവിേശഷമായി വ്യാഖ്യാ
നിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
നമ്മെളല്ലാവരും ആശയവിനിമയം െചയ്യുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ’
‘എെന്റ’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വാക്കുകളുപേയാഗിക്കാറു
ണ്ടേല്ലാ. എന്താണീ ‘ഞാൻ’? ൈകയാേണാ? അല്ല,
‘എെന്റ’ ൈക മുറിഞ്ഞുേപായാലും ‘ഞാൻ’ നിലനിൽ
ക്കും. അതുെകാണ്ട് എെന്റ അവയവങ്ങൾ ഞാനാവുക
യില്ല. ശരീരമാേണാ? ശരീരവുമല്ല. എെന്റ ശരീരം നശി
ച്ചാലും ഞാൻ നിലനിൽക്കും. ആ ‘ഞാനാ’ണ് സത്യമാ
യിട്ടുള്ളത്. അതാണാത്മാവ്.
ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം േനടാൻേവണ്ടി ഉണർ
ന്നിരിക്കുേമ്പാഴും ഉറങ്ങുേമ്പാഴുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ അവ
സ്ഥാേഭദങ്ങെള ഋഷിമാർ പരിേശാധിച്ചു. ജാഗ്രത്ത്, സ്വ
പ്നം, സുഷുപ്തി, തുരീയം എന്നിങ്ങെന നാലവസ്ഥകളുണ്ട്.
ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർേമന്ദ്രിയ
ങ്ങൾ, അന്തഃകരണം മുതലായവെയല്ലാം പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. സ്വപ്നാവസ്ഥ പ്രതിച്ഛായയുെട ഒരു േലാകമാണ്.
അന്തഃകരണം മാത്രേമ ഇവിെട പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ.
സ്വപ്നങ്ങൾക്കുേപാലും സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഗാഢനിദ്രയാ
ണു സുഷുപ്തി. സ്വപ്നരഹിതമായ ഗാഢനിദ്രയിൽ ബാ
ഹ്യേലാകെത്തപ്പറ്റിയുള്ള യാെതാരു ജ്ഞാനവുമില്ല.
ആനന്ദകരമായ ഒരു സവിേശഷശക്തി മാത്രേമ അവി
െട പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. നാലാമെത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാ
ണ് തുരീയം എന്നുപറയുന്നത്. മറ്റു മൂന്നവസ്ഥകളിൽ
നിന്നപ്പുറമുള്ള തുരീയാവസ്ഥയിൽ ജീവൈചതന്യം
മാത്രേമയുള്ളൂ. അതാണ് ആത്മാവിെന്റ സഹജമായ
അവസ്ഥാവിേശഷം.
ചില മഹർഷിമാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ശരീരേത്താ
െടാപ്പം ജനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ആത്മാവ്, ശരീരേത്താെടാ
പ്പം അതു നശിക്കുകയുമില്ല. കൗശീതകി പറയുന്നു:
‘ബുദ്ധിയുള്ളത് (അതായത്, ആത്മാവ്) ജനിച്ചതല്ല.
അതു മരിക്കുകയുമില്ല. അത് എവിെടനിന്നും വന്നതല്ല;
അത് ആരുമാകുന്നില്ല. ജനിക്കാത്ത, സ്ഥിരമായ, ശാ
ശ്വതമായ, മൗലികമായ ആത്മാവ് െകാല്ലെപ്പടുന്നില്ല —
ശരീരം െകാല്ലെപ്പട്ടാലും.’

ഭഗവത്ഗീതയിെല ‘ൈനനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി, ൈന
നം ദഹതി പാവക:’ എന്നും മറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളിൽ
ഇേത ആശയം തെന്നയാേണാ വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബൃ
ഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിൽ ജനകൻ യാജ്ഞവൽക്യ
േനാടു േചാദിക്കുന്നു:
‘യാജ്ഞവൽക്യ, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ, ചന്ദ്രൻ അസ്ത
മിച്ചാൽ, തീ െകട്ടുേപായാൽ, ശബ്ദം നിരുദ്ധമായാൽ…

അത്തരെമാരവസ്ഥയിൽ ഏതു െവളിച്ചമാണ് മനുഷ്യ
െന സഹായിക്കുക?’
യാജ്ഞവൽക്യെന്റ മറുപടി:
‘അേപ്പാൾ ആത്മാവ് അവെന്റ േജ്യാതിസ്സായിരിക്കും.
ആത്മേജ്യാതിസ്സിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്
അവൻ ജനിക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ത്, ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത്’.

ജനകൻ വീണ്ടും േചാദിക്കുന്നു:
‘ആത്മാവ് എന്നുെവച്ചാൽ എന്താണ്?’

മറുപടി:
‘ബുദ്ധിക്കകത്തുള്ള േജ്യാതിസ്സാണത്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്,
പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുതലായവെയ സേചതനങ്ങ
ളാക്കുന്നത് യാെതാന്നാേണാ, ഇഹേലാകത്തിൽ വി
ഹരിക്കുക, ചലിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, സ്വപ്നം കാണുക

എന്നിങ്ങെനയുള്ള അവിദ്യയുെട പരിണാമസ്വരൂപമാ
യി ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലുള്ള ജഗത്തിെന അതിലംഘി
ച്ചു നിൽക്കുന്നത് യാെതാന്നാേണാ അതുതെന്നയാണ്
ആത്മാവ്’.

ചരാചരങ്ങെളെയല്ലാം ആന്തരികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ശക്തിേയെതന്ന് ഉദ്ദാളകൻ യാജ്ഞവൽക്യേനാടു േചാ
ദിക്കുന്നു. യാജ്ഞവൽക്യൻ മറുപടി പറയുന്നതിങ്ങെന
യാണ്:
‘എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ജീവിക്കുകയും അേത സമയത്തു

തെന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അതീതമായിരിക്കു
കയും െചയ്യുന്നത് യാെതാന്നാേണാ, യാെതാന്നിെന
എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
േയാ, എല്ലാ വസ്തുക്കളും യാെതാന്നിെന്റ ശരീരമാേണാ,
ഉള്ളിൽനിന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കേളയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്
യാെതാന്നാേണാ അതു നിെന്റ ആത്മാവാണ്. അത്
അനശ്വരമേത്ര’.
ഉദ്ദാളകൻ തെന്റ പുത്രനായ േശ്വതേകതുവിനു പഠിപ്പിച്ചു
െകാടുക്കുന്നു:
‘സമസ്തപദാർത്ഥങ്ങളുെടയും സാരസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള
ത് യാെതാന്നാേണാ, അതാണ് സത്യം. അതാണ്
ആത്മാവ്. േഹ, േശ്വതേകതു, അതു നീയാണ്!’.

















9 അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി
വ്യക്തിയുെട ആത്മാവിന് ജീവാത്മാവ് എന്നുപറയുന്നു.
ചില മഹർഷിമാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിയുെട
ആത്മാവായ ജീവാത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയാെക
ആത്മാവായ പരമാത്മാവും വ്യത്യസ്തമല്ല; രണ്ടും ഒന്നു
തെന്നയാണ്. േകവലമായ പരമാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം.
ബ്രഹ്മം എന്ന വാക്കിന് എല്ലാ കാലത്തും ഒേര അർത്ഥ
മല്ല കല്പിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടുള്ളത്. ‘പ്രധാനെപ്പട്ട ഉപനി
ഷത്തുക്കൾ’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ േഡാ. രാധാകൃ
ഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മം മതച്ചടങ്ങുകേളയാണ് പ്ര
തിനിധീകരിച്ചത്. അതുെകാണ്ട് അത് സർവ്വശക്തമാ
യി കണക്കാക്കെപ്പട്ടു. ‘ബ്രഹ്മ’െത്ത അറിയുന്നവൻ പ്ര
പഞ്ചെത്ത അറിയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ബ്രഹ്മം, പരമമായ തത്വവും പ്രപഞ്ചെത്ത നയിക്കുന്ന
ശക്തിയുമായിത്തീരുന്നു. ബ്രഹ്മേത്തക്കാൾ പ്രാചീനേമാ
പ്രകാശമയേമാ ആയ യാെതാന്നുമില്ല.’ (ശതപഥബ്രാ
ഹ്മണം).

പിന്നീടുള്ള ചിന്തകളിൽ ബ്രഹ്മം എന്നതിനു ജ്ഞാനം
അെല്ലങ്കിൽ േവദം എന്നർത്ഥമായിത്തീർന്നു. േവദത്തി
ന് അതായത് ബ്രഹ്മത്തിന് ദിവ്യതയർപ്പിക്കെപ്പട്ടതു
െകാണ്ട് രണ്ടു വാക്കുകളും ഒേര അർത്ഥത്തിലാണുപ
േയാഗിക്കെപ്പട്ടത്. ബ്രഹ്മം അെല്ലങ്കിൽ പവിത്രജ്ഞാ
നമാണ് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട വസ്തു. (ബ്രഹ്മപ്രഥ
മജം) എന്നു കരുതെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. എന്നല്ല, അതു
സൃഷ്ടിതത്വമായി, സർവ്വചരാചരങ്ങളുെടയും നിലനില്പി
നുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കെപ്പടാനും തുടങ്ങി. മനു
ഷ്യെന്റ അഭിവാഞ്ഛനിറഞ്ഞ ആത്മാവും അതു േനടാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള
അടിസ്ഥാനപരമായ ബന്ധെത്തയാണ് ഈ വാക്കു
കുറിക്കുന്നത്.
‘ബ്രഹ്മം അസത്യെമന്നു വാദിക്കുന്നവൻ താൻ തെന്ന
യിെല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവനാണ്’ എന്നു ൈതത്തരീയം
പറയുന്നു. പേക്ഷ, എേന്താന്നാണീ ബ്രഹ്മം? ഈ േചാദ്യ

ത്തിനു പല മഹർഷിമാരും പലതരത്തിലാണ് മറുപടി
പറയുന്നത്. ൈതത്തരീേയാപനിഷത്തു പറയുന്നു:

‘ഈ ജീവജാലങ്ങെളല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് യാെതാന്നിൽ
നിന്നാേണാ, ജനിച്ചവെയല്ലാം യാെതാന്നിെന്റ സഹാ
യേത്താടുകൂടിയാേണാ ജീവിക്കുന്നത്, പ്രളയകാലത്തിൽ
യാെതാന്നിേലക്കാേണാ തിരിച്ചുേപാകുന്നത്, അതിെന
സവിേശഷമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുത
െന്നയാണ് ബ്രഹ്മം’.

ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു:
‘എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുെടയും രാജാവാണ് ആത്മാവ്
അെല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മം. രഥചക്രത്തിെന്റ അച്ചുതണ്ടിേല

ക്ക് എല്ലാ ആരങ്ങളും ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതുേപാെല
ബ്രഹ്മത്തിൽ സർവ്വഭൂതങ്ങളും േദവന്മാരും േലാകങ്ങ
ളും ജീവാത്മാക്കളും സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു’.

തെന്റ പിതാവായ വരുണെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ച് ഭൃ
ഗുമഹർഷി ബ്രഹ്മത്തിെന്റ രൂപെമെന്തന്നു മനസ്സിലാ
ക്കാൻ േവണ്ടി തപസ്സുെചയ്തു. എന്നിട്ട് അന്നബ്രഹ്മം, പ്രാ
ണബ്രഹ്മം, വിജ്ഞാനബ്രഹ്മം, ആനന്ദബ്രഹ്മം എന്നീ രൂ
പങ്ങെളപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി. അന്നെത്ത നിന്ദിക്കരുത്.
കാരണം അന്നം ബ്രഹ്മമാണ്. അന്നത്തിൽ നിന്നു ജീ
വൻ, ജീവനിൽ നിന്ന് മനസ്സ്, മനസ്സിൽ നിന്നു വിജ്ഞാ
നം അെല്ലങ്കിൽ ബുദ്ധി, വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ആന
ന്ദം — ഈ വികാസക്രമെത്തയാണ് ൈതത്തരീയം വി
വരിക്കുന്നത്.
ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
‘ഞാൻ ബ്രാഹ്മമാെണന്ന് ആരറിയുന്നുേവാ അവൻ
എല്ലാമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങെന ആയിത്തീരുന്നതിൽ

നിന്ന് അവെന തടുക്കുവാൻ ൈദവങ്ങൾക്കുേപാലും
സാധ്യമല്ല. കാരണം, അവൻ, ആ ൈദവങ്ങളുെട
ആത്മാവായിത്തീരുന്നു. താെനാന്നും ബ്രഹ്മം മെറ്റാ
ന്നും, ആെണന്നു കരുതിെക്കാണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവി
െനയല്ലാെത മെറ്റാരു ൈദവത്തിെന പൂജിക്കുന്നവനാ
േരാ അവന് യാെതാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. അവൻ ൈദവ
ങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള ഒരു മൃഗത്തിനു സമനാണ്. അേന
കം മൃഗങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യെന േസവിക്കുന്നതുേപാെല
ഓേരാ മനുഷ്യനും ൈദവങ്ങെള േസവിക്കുന്നു. ഒെരാറ്റ
മൃഗെത്തെയങ്കിലും നീക്കം െചയ്താൽ അവന് അപ്രി
യമാകും. ഈ സ്ഥിതിക്ക് അേനകം മൃഗങ്ങെള എടു
ത്തുകളഞ്ഞാേലാ? അതുെകാണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം
മനുഷ്യർക്കു മനസ്സിലാകുന്നത് ൈദവങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല’.

മനുഷ്യാത്മാവുതെന്നയാണ് ബ്രഹ്മെമന്നും മനുഷ്യനിൽ
കവിഞ്ഞ മെറ്റാരു ൈദവമിെല്ലന്നുമാണ് ഇതിെന്റ പച്ച
യായ അർത്ഥം. മാത്രമല്ല, ൈദവങ്ങെള പൂജിക്കുന്നവൻ
െവറും മൃഗത്തിനു തുല്യനാെണന്നും!
ആത്മാവുതെന്നയാണ് ബ്രഹ്മം. ജീവാത്മാവുതെന്നയാ
ണ് പരമാത്മാവ്. നിെന്റ ആത്മാവും സർവ്വചരാചരങ്ങ
ളിലും സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പരമാത്മാവും എല്ലാം ഒന്നുത
െന്നയാണ്. എല്ലാം ബ്രഹ്മമയം. ജീവാത്മാവും പരമാ
ത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാെണന്നു േതാന്നുന്നത് അജ്ഞത
െകാണ്ടാണ്. അജ്ഞതയകറ്റുക അേപ്പാൾ മനസ്സിലാ
കും അതു നീയാെണന്ന്, ‘തത്വമസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി’.
ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള ഈ അൈദ്വതഭാവം
ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ രണ്ടുതരത്തിലാണ് വീക്ഷിക്കെപ്പ
ടുന്നത്. (1) പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണമാണ് ബ്രഹ്മം.
(2) ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഒരു പ്രകടനരൂപം മാത്രമാണ് പ്രപ
ഞ്ചം. ഒന്നാമേത്തതിന് സപ്രപഞ്ചവീക്ഷണ ഗതിെയ
ന്നും രണ്ടാമേത്തതിന് നിഷ്പ്രപഞ്ചവീക്ഷണഗതിെയന്നും
പറയുന്നു.
ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ രണ്ടു വീക്ഷണഗതികൾ േലാ
കെത്ത േനാക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങ
ളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമെത്ത വീക്ഷണഗതിക്കാർ
േലാകം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാെണന്നു കരുതു
ന്നു. രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ േലാകം
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഒരു പ്രകടനരൂപം മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മം
മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൂ.
മുണ്ഡേകാപനിഷത്തു പറയുന്നു:
‘അമൃതമായ ബ്രഹ്മം തെന്നയാണ് ഇെതല്ലാം. കിഴ

ക്കും പടിഞ്ഞാറും െതക്കും വടക്കും മുകളിലും താെഴയും
ബ്രഹ്മം തെന്നയാണ്. സർവേശ്രഷ്ഠമായ ബ്രഹ്മം മാത്ര
മാണ് ഈ ദൃശ്യമായ ജഗത്.’

‘സർവം ഖല്വിദം ബ്രഹ്മ’ (ഈ േലാകം മുഴുവനും ബ്രഹ്മ
മാണ്) എന്ന് ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് പറയുന്നു.

















10 ജീവിതേത്താടുള്ള അഭിനിേവശം
പ്രപഞ്ചവും സർവ്വചരാചരങ്ങളും ബ്രഹ്മമാെണന്നു പറ
യുന്നതിെന്റ അർത്ഥം ഇെതല്ലാം ഏെതങ്കിലുെമാരു
ൈദവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയാണ് എന്നല്ല.; പ്രപ
ഞ്ചത്തിെന്റ ഭൗതികത്വെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നേതാെടാ
പ്പം ഒന്ന് മെറ്റാന്നിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ്
എന്നുകൂടി ഉപനിഷത്തിെല മഹർഷിമാർ ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചു. േതജസ്സിൽ നിന്ന് ജലം, ജലത്തിൽ നിന്ന് അന്നം,
ഇങ്ങെന കാര്യകാരണബന്ധങ്ങേളാടുകൂടി ഒന്നു മെറ്റാ
ന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും ഒന്നു മെറ്റാന്നിൽ ലയിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു എന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ആദ്യം ശൂന്യവും നാമരൂപവിഹീനവുമായ ഒരവസ്ഥ.
അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി സർവചരാ
ചരങ്ങളും പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നു. ‘അസേദേവദം അഗ്ര
ആസീത്തത് സദാസീത്. തത്സമഭവത്’ എന്നു ഛാേന്ദാ
ഗ്യം പറയുന്നു.
ഈ പരിണാമക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന രൂപങ്ങൾ
ക്കു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽേകണ്ടെതങ്ങെന
െയന്ന് ഉപനിഷത്തിെല മഹർഷിമാർക്കറിയാമായിരു
ന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു കേഠാപനിഷത്തു പറയുന്നതു
േനാക്കുക:
“ആദിസത്തേയക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി
േയക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാണ് പുരുഷൻ. പുരുഷേനക്കാൾ
ഉൽകൃഷ്ടമായി മെറ്റാന്നുമില്ല’.

മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മഹനീയതയാണ് ഇവിെട ഉൽേഘാ
ഷിക്കെപ്പടുന്നത്.
വ്യക്തിയും സമുദായവും തമ്മിലും ജഡവും ജീവനും തമ്മി
ലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങ
െളപ്പറ്റിയാണ് ഉപനിഷത്തിെല മഹർഷിമാർ ചിന്തിക്കു
കയും തങ്ങളുെട ശിഷ്യന്മാെര ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്ത
ത്. ചിലേപ്പാളവർ ആത്മീയവാദികളും അന്തർദൃക്കുക
ളുമായി കാണെപ്പടുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിേച്ചാ
ടിേപ്പാകാൻ മാത്രം സഹായിക്കുന്ന ചിന്തകളുന്നയിക്കു
കയും ഉപേദശങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, കൂ
ടുതൽ െതളിഞ്ഞുകാണുന്നതു ജീവിതേത്താടുള്ള അഭി
നിേവശവും മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകളിലുള്ള വിശ്വാസവുമാ
ണ്. നാമരൂപമയമായ ജഗത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിെന
അവിദ്യെയന്നും മായെയന്നും പറഞ്ഞ് അവർ തള്ളിക്ക
ളയുന്നില്ല. ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള
അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു. സർേവാപരി, ഭൗതികപ്രപ
ഞ്ചം പരിണാമങ്ങൾക്കു വിേധയമാെണന്നും അവർ പ്ര
ഖ്യാപിക്കുന്നു.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















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

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
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 മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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