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േവദാന്തം എന്ന വാക്കിന് േവദങ്ങളുെട അന്തംഅെല്ല�
ങ്കിൽഅവസാനഭാഗം എന്നാണർത്ഥം. ഉപനിഷത്തു�
ക്കളാണ് േവദങ്ങളുെട അന്ത്യഭാഗങ്ങൾഎന്നുകരുത�
െപ്പടുന്നു. ഉപനിഷത്തുകെളഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള
ദർശനമായതുെകാണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനു േവദാന്തം
എന്നേപർ വന്നത്. പേക്ഷ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി
പലരാലും രചിക്കെപ്പട്ട ഉപനിഷത്തുകൾ ഒേര മട്ടിലുള്ള
ഒെരാറ്റ തത്വശാസ്ത്രസരണിെയയല്ലപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന�
ത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.അവയിൽ ഭൗതികവാ�
ദവുമുണ്ട്,ആത്മീയവാദവുമുണ്ട്. പേലടത്തും പരസ്പരവി�
രുദ്ധങ്ങളായആശയങ്ങൾകൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു�
കാണാം.

ഈവിഷമം പരിഹരിക്കാൻബാദരായണൻ ഒരു വഴി
കണ്ടുപിടിച്ചു. ബാദരായണനാണ് േവദാന്തത്തിെന്റ
ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നും ക്രി.മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും
എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിേലേതാ കാലത്ത്
ജീവിച്ചിരുന്നഅേദ്ദഹമാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾഎന്നുകൂ�
ടി േപരുള്ള േവദാന്തസൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചത് എന്നുമാണ്
കരുതെപ്പടുന്നത്.എന്നാൽ, േവദങ്ങെളയും മഹാഭാര�
തെത്തയുെമല്ലാം ഇന്നു നാം കാണുന്നരൂപത്തിൽ ശരി�
െപ്പടുത്തിെയടുത്തവ്യാസൻഎന്ന ഒരു പൗരാണിക
മഹർഷിയുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംഅേദ്ദഹം തെന്നയാണ്
േവദാന്തത്തിെന്റയും ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നും വിശ്വസി�
ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. വ്യാസൻഎന്നവാക്കിന് ഒരു ക്രമമ�
നുസരിച്ച് ഒരുക്കി ശരിെപ്പടുത്തി സമ്പാദനം െചയ്യുന്ന
ആൾഎന്നാണർത്ഥെമന്നും േവദങ്ങളുെട സമ്പാദകൻ
എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് േവദവ്യാസൻഎന്ന േപരു�
ണ്ടായെതന്നുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരിക്കുള്ള േപർഅതാ�
യിരുന്നിെല്ലന്നും വാദിക്കുന്നപണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട്. ഒരു�
പേക്ഷ,ബാദരായണെന്റ മെറ്റാരു േപർ മാത്രമായിരി�
ക്കാം േവദവ്യാസൻഎന്നുകരുതുന്നവെരയും കാണാം.
പണ്ഡിതന്മാരുെട തർക്കങ്ങൾഎന്തുതെന്നയായാലും,
ഉപനിഷത്തുക്കളിെലൈവവിധ്യങ്ങളും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�
ളും നിറഞ്ഞചിന്താഗതികളുെട നൂലാമാലകൾക്കിട�
യിൽ നിന്ന് ഏെറക്കുെറ െപാരുത്തവും ചിട്ടയുമുള്ള ഒരു
ആത്മീയവാദചിന്താസരണി വാറ്റിെയടുക്കുകയും സൂത്ര�
ങ്ങളുെട രൂപത്തിൽഅതിെന േക്രാഡീകരിച്ച് െകട്ടുറ�
പ്പുള്ള ഒരു ദർശനമാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തത് ബാദരായ�
ണൻഎന്ന ഒരാളാെണന്നാണ് െപാതുവിൽ വിശ്വസി�
ക്കെപ്പടുന്നത്.

മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിൽ, വ്യക്തിയും സമൂഹവും
തമ്മിൽ,ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങെള�
പ്പറ്റിയാണ് ഉപനിഷത്തുകളിെല മഹർഷിമാർ മുഖ്യമാ�
യും ചർച്ച െചയ്തത്.ഈചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത�
ങ്ങളായ നിഗമനങ്ങൾ െപാന്തിവന്നെതങ്ങെനെയന്ന്
നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ച�
വുെമല്ലാം എങ്ങെനആവിർഭവിച്ചു എന്ന േചാദ്യത്തിന്
പലരും പലതരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ കെണ്ടത്തിയ�
െതങ്ങെനെയന്നതിെനപ്പറ്റിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി�
ക്കഴിഞ്ഞു.ഈചർച്ചകളിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മെത്തപ്പ�
റ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തസങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. പ്ര�
പഞ്ചമാെകബ്രഹ്മമാെണന്നും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചത്തി�
നുമപ്പുറത്ത് േകവലമായ ഒരുബ്രഹ്മമിെല്ലന്നും ചിലർ
വാദിച്ചേപ്പാൾ പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനുെമല്ലാം
ബ്രഹ്മെമന്ന േകവലൈചതന്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവ�
യാെണന്ന് എന്നു മറ്റുചിലർ വാദിച്ചു.ഈരണ്ടാമെത്ത
വാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് േവദാന്തികൾ
തങ്ങളുെടആത്മീയവാദപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ െകട്ടി�
പ്പടുത്തത്.

ഒരു തത്വചിന്തെയന്ന നിലയ്ക്ക് േവദാന്തം ക്രി.മു. ഏഴാം
നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കുതെന്ന നിലനിന്നു േപാന്നിരുന്നു
എന്ന് ബൗദ്ധ–ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാം.ആപ്രാചീനേവദാന്തമനുസരിച്ച് എല്ലാറ്റിെന്റയും
മൂലകാരണം പ്രപഞ്ചാതീതമായബ്രഹ്മെമന്ന ഒരു േക�
വലൈചതന്യമാണ്.എല്ലാം അവസാനംബ്രഹ്മത്തിൽ
തെന്ന െചന്നു ലയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.ഈചിന്താഗതി�
െയ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭൗതികവാദികളും മറുഭാഗത്ത്
നിന്ന് ബൗദ്ധ–ൈജനസിദ്ധാന്തക്കാരും കഠിനമായി
എതിർക്കുകയുണ്ടായി.ഈഎതിർപ്പുകെള േനരിട്ടുെകാ�
ണ്ടാണ് േവദാന്തദർശനം രൂപംെകാണ്ടത്. േവദാന്തസൂ�
ത്രങ്ങൾഅെല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾഎന്ന േപരിൽ
അതു േക്രാഡീകരിക്കെപ്പട്ടത് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ
കഴിഞ്ഞിട്ടാകണം.ആസൂത്രങ്ങളുെട കർത്താവായിട്ടാ�
ണ് ബാദരായണൻആദരിക്കെപ്പടുന്നത്. ഒട്ടാെക 560
സൂത്രങ്ങളുണ്ട്.അവപാദങ്ങളായും പാദങ്ങൾഅദ്ധ്യാ�
യങ്ങളായും ചിട്ടെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.ആെക നാല്
അദ്ധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ വിഭജിക്ക�
െപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമെത്തഅദ്ധ്യായത്തിന് സമന്വ�
യം എന്ന േപർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അർത്ഥഗർഭമാണ്.
എെന്തന്നാൽ,ഈഅദ്ധ്യായത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക�
ളിെലൈവവിധ്യം നിറഞ്ഞവയും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളു�
മായ ചിന്താഗതികെളെയല്ലാം സമന്വയിച്ച് െകട്ടുറപ്പുള്ള
ഒരുആത്മീയവാദദർശനമാക്കി മാറ്റാനുള്ളശ്രമമാണ്
നടത്തെപ്പട്ടിട്ടുളളത്. മൂലകാരണമായ നിത്യബ്രഹ്മം ബാ�
ഹ്യേലാകവുമായും മനുഷ്യനുമായും എങ്ങെനബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്ന് യുക്തിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി
വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണത്. േവേദാപനി�
ഷത്തുകളും അവയിലടങ്ങിയ തത്വങ്ങെളക്കുറിച്ച് പൂർവി�
കരായ ഋഷിവര്യന്മാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമാണ്
േവദാന്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം എന്നും മറ്റും വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങെളല്ലാം െതറ്റാെണന്നും െതളിയിക്കുകയാണ് രണ്ടാ�
മദ്ധ്യായത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തി�
െന്റ ഉപാധികെളക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമദ്ധ്യായം പ്രതിപാ�
ദിക്കുന്നത്. നാലാമെത്തഅദ്ധ്യായം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തി�
െന്റആവശ്യകതെയക്കുറിച്ചും േനട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള
ഉൽേബാധനമാണ്.
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1 ഉപനിഷത്തുകളുെട
ആത്മീയവ്യാഖ്യാനം

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്കെപ്പടുന്ന ഒരുപ്രധാന പ്ര�
ശ്നം ഇതാണ്: ചലനാത്മകങ്ങളായ പ്രാപഞ്ചികപ്രതി�
ഭാസങ്ങളുെട മൂലകാരണെമന്താണ്? ചലനത്തിെന്റ,
അെല്ലങ്കിൽ പരിണാമപ്രക്രിയകളുെട പ്രേചാദനശക്തി�
െയന്താണ്? ഉത്തരം വളെര ലളിതമാണ്: പരമതത്വ�
മായബ്രഹ്മം!ബ്രഹ്മെമന്നഈപരമതത്വത്തിെന്റസ്വ�
ഭാവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിനാണ്
ബാദരായണൻ ഒരുങ്ങിയത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅേന്വ�
ഷണപദ്ധതിയുെട മുഴുവൻ ഉേദ്ദശ്യവും ഒന്നാമെത്തസൂ�
ത്രത്തിൽ നിന്നു തെന്ന വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്:ബ്രഹ്മെത്ത�
ക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളആഗ്രഹം. [1]

നിശ്ചലമായ വസ്തു ചലനാത്മകമാകുന്നത് ഒരുൈച�
തന്യവിേശഷത്തിെന്റ നിർേദ്ദശാത്മകമായ പ്രേചാദ�
നമുണ്ടാകുേമ്പാൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ബാദരായണൻ
ഊന്നിപ്പറയുന്നു.അതുെകാണ്ട് ആദികാരണം േക�
വലമായൈചതന്യം അെല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മംഅല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമാകാൻ വയ്യ. പേക്ഷ,എന്താണ് ബ്രഹ്മെമന്നു
െവച്ചാൽ? “ഇതിെന്റ (ഈപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ) ഉൽപ�
ത്തി തുടങ്ങിയവഎവിെടേയാ അതാണ് ബ്രഹ്മം…” [2]
ഈസൂത്രത്തിനാധാരമായ മൂലം ൈതത്തിരീേയാപ�
നിഷത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്ന ഭാഗമാണ്: “ഈജീ�
വജാലങ്ങെളല്ലാം എന്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുേവാ,
ഉത്ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽഎന്തിെനആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കു�
ന്നുേവാ,അവസാനം എന്തിൽ െചന്നു ലയിക്കുന്നുേവാ
അെതെന്തന്നറിയുക.അതാണ് ബ്രഹ്മം”.ൈതത്തിരീ�
േയാപനിഷത്തിെലഈഉദ്ധരണിക്കു െതാട്ടു മുമ്പിൽത�
െന്ന, “ഭൗതികപദാർത്ഥമായഅന്നം,പ്രാണൻ, ചക്ഷു�
സ്സ്, േശ്രാത്രം, മനസ്സ്, വാക്ക് —എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്”
എെന്നാരു വാക്യമുണ്ട്. ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിൽ
“ഈപ്രപഞ്ചമാെകബ്രഹ്മമാണ്”എെന്നാരിടത്തു പറ�
യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ തെന്നയാണ് ബ്രഹ്മെമന്നും മനു�
ഷ്യനിൽ കവിഞ്ഞ മെറ്റാരുബ്രഹ്മമിെല്ലന്നും മുണ്ഡേകാ�
പനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. “താൻ േവെറയും ബ്രഹ്മം
േവെറയുമാെണന്നുകരുതി തെന്റആത്മാവിെനയല്ലാ�
െത മേറ്റെതങ്കിലും ൈദവെത്തആരാധിക്കുന്നവൻ വി�
വരമില്ലാത്തവനാണ്”എന്ന് ബൃഹദാരണ്യേകാപനി�
ഷത്തിെലാരിടത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,ഇെതാന്നും
ബാദരായണനുബാധകമല്ല. ഒരു മുൻവിധിേയാടുകൂടി�
യാണ് അേദ്ദഹം ഉപനിഷത്തുകെള സമീപിക്കുന്നത്
എന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. പ്രപഞ്ചാതീതമായ,സ്വതന്ത്ര�
വും േകവലവുമായൈചതന്യം എന്നഅർത്ഥത്തിൽ
മാത്രമാണ് അേദ്ദഹംബ്രഹ്മെത്തനിർവചിക്കുന്നത്.
എന്നിട്ട്,ഈനിർവചനത്തിെനാപ്പിച്ച് ഉപനിഷത്തുക�
ളിെല മെറ്റല്ലാആശയങ്ങെളയും ‘സമന്വയിച്ച്’ആത്മീ�
യവാദമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

1. അഥാേതാബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ.ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ,അധ്യായം
1,പാദം 1. സൂത്രം 1.

2. ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ



       

2 ബ്രഹ്മംഎന്നാൽ

തെന്റഈആത്മീയവാദപരമായ നിർവചനേത്താടു
േയാജിക്കാത്തബൗദ്ധൈജനദർശനങ്ങൾ, േലാകാ�
യതം,സാംഖ്യം,ൈവേശഷികം തുടങ്ങിയ മറ്റു ദർശ�
നങ്ങെളെയല്ലാം ഖണ്ഡിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് ബാദ�
രായണൻബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുെട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം
വിനിേയാഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്,പ്രകൃതിയാ�
ണ് എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുെടയും മൂലകാര�
ണെമന്നും മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചവും മനു�
ഷ്യനും മനുഷ്യെന്റബുദ്ധി, മനസ്സ് മുതലായവയുംജ്ഞാ�
േനന്ദ്രിയങ്ങളും കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങളുെമല്ലാം പരിണമിച്ചു�
ണ്ടായത് എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നസാംഖ്യദർശനെത്ത
അേദ്ദഹം എതിർക്കുന്നതു േനാക്കുക: പ്രകൃതി അേചത�
നമാണ്.അേചതനമായ പ്രകൃതി സേചതനമായിത്തീര�
ണെമങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു ഭിന്നമായ ഒരുൈചത�
ന്യത്തിെന്റ പ്രവർത്തനംആവശ്യമാണ്.അതുെകാണ്ട്
ബ്രഹ്മമാണ് മൂലകാരണം. സേചതനമായ മഹത്തത്വ�
മാണത്.എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുെടയും ഉത്ഭവത്തിെന്റയും
നിലനിൽപ്പിെന്റയും നാശത്തിെന്റയും പിന്നിൽആ മഹ�
ത്തത്വമാണ്സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്.അതുപ്രപഞ്ചെത്തയാ�
െക വലയം െചയ്യുകയും ചിട്ടേയാെട നയിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു.എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പ്രകടമായി കാണുന്ന
അനശ്വരമായൈചതന്യമാണത്.ആത്മാവ് തെന്നയാ�
ണ് ബ്രഹ്മം. ഓേരാ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായബ്ര�
ഹ്മത്തിെന്റ ഭാഗമാണ്. തീെപ്പാരി തീയിെന്റ ഭാഗമാകു�
ന്നതുേപാെല,പരമാത്മാവു തെന്നയാണ് ബ്രഹ്മം.അത്
സർവാന്തര്യാമിയാണ്,സർവശക്തമാണ്,ആനന്ദമ�
യമാണ്,ജ്ഞാനമയമാണ്,അതാണ് പ്രകാശം, െവ�
ളിച്ചത്തിെന്റ െവളിച്ചം,പ്രാണെന്റപ്രാണൻ,അതാണ്
സ്രഷ്ടാവ്,അത് സത്താണ്, ചിത്താണ്,ആനന്ദമാണ്,
ആദ്യന്തരഹിതമാണ്,ഏകമാണ്,അംശങ്ങളില്ലാത്ത�
താണ്,അരൂപിയാണ്, നിർഗുണമാണ്, നിത്യമാണ്,
അനശ്വരമാണ്.അതാണ് ബ്രഹ്മം!

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾഇംഗ്ലീഷിേലക്കു വിവർത്തനം െച�
യ്തു േമാണിയർ വില്യംസ് പറയുകയാണ്: “മിക്കവാറും
ശുദ്ധമായആത്മാവ് ശുദ്ധമായ ശൂന്യതയാണ് എന്നു
പറയുന്നത് േപാെലയാണിത്. ഇങ്ങെനബൗദ്ധന്മാരു�
െട ശൂന്യവാദവും േവദാന്തികളുെട സർവബ്രഹ്മവാദവും
അവസാനം ഒന്നിച്ചു േചരുന്നതായി േതാന്നിേപ്പാകു�
ന്നു”. [3]

ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉപാദാനകാരണവും നി�
മിത്തകാരണവും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളിെല മുഖ്യ�
മായ ഒരാശയം. പ്രപഞ്ചമാെകബ്രഹ്മത്തിെന്റസൃഷ്ടി�
യാെണന്നും നിലവിലുള്ളജ്ഞാനം തെന്നബ്രഹ്മത്തി�
െന്റഅസ്തിത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പ്രകടമാ�
ക്കുന്നുെണ്ടന്നുംബാദരായണൻപ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.ബ്ര�
ഹ്മം സ്വയേമവ,സ്വതന്ത്രമായി,സ്വന്തം ഇച്ഛയനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിെലഎല്ലാ കാര്യകാര�
ണബന്ധങ്ങളുംആഇച്ഛാശക്തിയുെട പ്രകടനങ്ങളാ�
ണ്. േലാകത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന ദുഃഖങ്ങളും േക്ലശങ്ങളു�
െമാന്നുംബ്രഹ്മത്തിെന്റആനന്ദമയമായസ്വരൂപെത്ത
നിേഷധിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖമല്ല,ആനന്ദമാണ് സൃഷ്ടിയുെട
സത്ത്.എല്ലാവരുെടയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ചലനങ്ങളു�
ണ്ടാക്കുന്നജാജ്വല്യമാനമായ േതജസ്സ്,പരമമായ �
ബ്രഹ്മം.

രാധാകൃഷ്ണൻഎഴുതുന്നു: “പ്രാരംഭകാലെത്തഗേദ്യാപ�
നിഷത്തുകളിൽആത്മാവ് ൈവയക്തികമായൈചത�
ന്യതത്വെത്തയുംബ്രഹ്മംഎല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുമുപരി�
യായി പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയാെകഅടിസ്ഥാനമായി പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നശക്തിെയയുമാണ് കുറിച്ചിരുന്നത്. ഏെറ�
ക്കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്ഈ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാകുകയും
രണ്ടും ഒന്നാെണന്നധാരണയുളവാകുകയും െചയ്തു.ൈദ�
വെമന്നത് അനുഭവാതീതവും അന്യവുമായ ഒരു ദിവ്യശ�
ക്തി മാത്രമല്ല, മുഴുവൻബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിെന്റയുംആത്മാ�
വു കൂടിയാണത്. മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനവും അവന് ഇടവിടാെത നവംനവമായ ഓജസ്സ്
നൽകുന്നതുമായ ഒരു ശക്തിയാണത്.അങ്ങെനബ്ര�
ഹ്മാണ്ഡത്തിെന്റ പ്രഥമതത്വമായബ്രഹ്മെത്തആത്മാ�
വിലൂെട അതായത് മനുഷ്യെന്റഅന്തസ്സത്തയിലൂെട,
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു”. [4]

3. Monier Williams: Indian Wisdom, P. 166.
4. S. Radhakrishnan: The Principal Upanishads, P. 77.



       

3 ബ്രഹ്മം,ആത്മാവ്,പ്രപഞ്ചം

ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും ഒന്നു തെന്നയാെണന്നുംബ്രഹ്മ�
ത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത് എന്നുമുള്ള ഉപ�
നിഷത്തുക്കളിെലഅഭിപ്രായെത്തബാദരായണൻ
ശക്തിയായി പിന്താങ്ങി.അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണ്
ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉപാദാനകാരണവും നിമിത്ത�
കാരണവുമാെണന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.എട്ടുകാലി തന്നിൽ
തെന്നഅന്തർലയിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ നി�
ന്ന് വല െകട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതുേപാെലബ്രഹ്മംസ്വയം
തന്നിൽ നിന്നു തെന്നപ്രപഞ്ചെത്തസൃഷ്ടിച്ചു. ബാദരാ�
യണെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽസൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടികർത്താ�
വും ഒന്നുതെന്നയാണ്. ‘ബ്രഹ്മം തെന്നയാണ് പ്രകൃതി�
യും’ [5]എന്നേദ്ദഹംഊന്നിപ്പറയുന്നു. തന്നിൽ തെന്ന
അന്തർലയിച്ചു കിടക്കുന്നക്രിയാശക്തിെകാണ്ട് അത്
തെന്റ രൂപം മാറ്റി പ്രപഞ്ചമായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങെന
ബ്രഹ്മം ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്ന�
തിെനക്കുറിച്ച് ഉപനിഷത്തുകൾ തെന്നപ്രസ്താവിക്കുന്നു�
ണ്ട്. “അത് തത്വമായി മാറി; വായു,ആകാശം തുടങ്ങിയ
സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളായി മാറി”എന്നും മറ്റുമുള്ളപ്രസ്താവന�
കൾ േനാക്കുക. േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്തുപറയുന്നു:
ഒേരെയാരുബ്രഹ്മംഎല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞി�
രിക്കുന്നു.അത് സർവവ്യാപിയാണ്,സർവാന്തര്യാമി�
യാണ്,എല്ലാ കർമ്മങ്ങെളയും നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ
ജീവജാലങ്ങെളയും സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നശക്തി�
യാണ്.അത് സർവസാക്ഷിയാണ്,ൈചതന്യമാണ്,
അൈദ്വതവും നിർഗുണവുമാണ്”. [6]

എന്നാൽ,ബ്രഹ്മം പ്രകൃതി തെന്നയാെണങ്കിൽ,അെല്ല�
ങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റസത്താെണങ്കിൽ, വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായ പ്രപഞ്ചവും പരമതത്വമായബ്രഹ്മവും ഒന്നാെണ�
ങ്കിൽ,പിെന്നപ്രപഞ്ചത്തിനുപരിയായും അതിന്നതീ�
തമായും സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രമായും നിലെകാള്ളുന്ന
ഒരു േകവലൈചതന്യെത്തസങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിെന്റ
അർത്ഥെമന്താണ്? ഭൗതികസത്തയും േചതനയും —
പ്രകൃതിയും ബ്രഹ്മവും — രണ്ടും ഒന്നുതെന്നയാണ് എന്നു
പറയുേമ്പാൾബാദരായണൻ വാസ്തവത്തിൽ,പ്രപഞ്ചം
ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാെണന്നംഗീകരിക്കുകയാണ് െചയ്യു�
ന്നത്. മിഥ്യമായ തുടങ്ങിയസിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ച ചില
പിൽക്കാലേവദാന്തികെളേപ്പാെല (അവെരപ്പറ്റി നമുക്ക്
പിന്നീെടാരദ്ധ്യായത്തിൽപ്രതിപാദിക്കാം)അേദ്ദഹം
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പാരമാർത്ഥികസ്വഭാവെത്തനിേഷ�
ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ,ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളില�
ടങ്ങിയആദ്യകാലേവദാന്തം പ്രപഞ്ചെമന്ന പാരമാർ�
ത്ഥികസത്യെത്തനിേഷധിച്ച പിൽക്കാലചിന്തകന്മാരു�
െട േവദാന്തങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. േകാൾബ്രൂ�
ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല “ൈവചിത്ര്യമയമായ
ഈജഗത്ത് േകവലം ഒരു മായയാെണന്നും ഉണർന്നി�
രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തെന്റ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നെതല്ലാം
സാങ്കൽപ്പികങ്ങളായ െവറും ഭ്രമങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നും
ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്കുവിേധയമാകുന്ന വസ്തുഅയഥാർ�
ത്ഥമാെണന്നുംഎല്ലാം ഒരു ദൃഷ്ടിഭ്രമം മാത്രമാെണന്നും
മറ്റുമുള്ള ധാരണകൾ േവദാന്തത്തിെന്റ മൗലികസിദ്ധാ�
ന്തങ്ങളാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല”.

5. പ്രകൃതിശ്ചപ്രതിജ്ഞാദൃഷ്ടാന്താനുപേരാധാൽബ്ര. സൂ. 1. 4.
23.

6. േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്ത്. 6. 12.



       

4 മറ്റു ദർശനങ്ങളുെട േനെര

കണാദൻ,കപിലൻ, ചാർവാകന്മാർ തുടങ്ങിയ ഭൗതി�
കവാദചിന്തകരുെടയും ബുദ്ധൻ, മഹാവീരൻ തുടങ്ങിയ
ആത്മീയവാദികളായ യുക്തിവാദികളുെടയുംആശയങ്ങ�
െള എതിർക്കാൻ േവണ്ടിത്തെന്നയായിരിക്കണംബ്രഹ്മ�
സൂത്രങ്ങൾ രചിക്കെപ്പട്ടത്.എങ്കിലും യുക്തിവാദചിന്ത�
കേളാ ഭൗതികവാദചിന്തകേളാ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
പരന്നുപിടിക്കുന്നതിെന തടയാൻആദ്യകാലെത്ത
ആത്മീയവാദികളായ േവദാന്തികൾക്കുകഴിഞ്ഞിെല്ല�
ന്നത് ഒരു ചരിത്രസത്യം മാത്രമാണ്. സാംഖ്യം, ന്യായം,
ൈവേശഷികം, േലാകായതം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങൾ�
ക്കനുസരിച്ച് ഭൗതികസത്തയാണ് പ്രാഥമികമായ യാ�
ഥാർത്ഥ്യം. േബാധം,ൈചതന്യം,ജ്ഞാനം മുതലായവ
പിന്നീടുണ്ടായവയാണ്. പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മാനു�
ഷികൈചതന്യെത്തആശ്രയിക്കാെതസ്വതന്ത്രമായി
നിലനിൽക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. സാംഖ്യദർശ�
നമനുസരിച്ച് പ്രധാനത്തിെന്റഅെല്ലങ്കിൽഅവ്യക്ത�
മായ മൂലപ്രകൃതിയുെട പരിണാമഫലമാണ് വ്യക്തപ്ര�
പഞ്ചം. “പ്രധാനെത്തകർമ്മത്തിേലക്കു നിർബന്ധിച്ചു
നയിക്കാേനാ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അതിെന തടഞ്ഞു�
നിർത്താേനാ െകൽപ്പുള്ളയാെതാരുബാഹ്യശക്തിയു�
മില്ല”. ഭൗതികവസ്തുവിെന്റഏറ്റവും െചറിയഅംശങ്ങളു�
െട,അതായത് അവിഭാജ്യങ്ങളായ പരമാണുക്കളുെട,
സംേയാഗം െകാണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് എന്നാ�
ണ് ൈവേശഷികന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്. ഇത്തരം
സിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതിരായി ൈചതന്യമാണ് മൂലകാര�
ണെമന്നുംബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത്
എന്നും മറ്റുംആദ്യകാല േവദാന്തികൾ വാശിേയാെട
വാദിച്ചുേനാക്കി. പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗത്തിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ് േലാകമുത്ഭവിച്ചത് എന്നു വാദിച്ച ൈവ�
േശഷികന്മാെരയും സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങളടങ്ങിയ
മൂലപ്രകൃതിയുെട പരിണാമഫലമാണ് പ്രപഞ്ചംഎന്നു
വാദിച്ച സാംഖ്യന്മാെരയും എതിർക്കാനാണ് അവർ
കൂടുതൽസൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചത് എന്നു േതാന്നുന്നു. സേച�
തനമായ ഒരുബാഹ്യശക്തിയുെട സഹായം കൂടാെത
യാെതാന്നും ചലിക്കുകയിെല്ലന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറ�
ഞ്ഞു. പരിണാമങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും പ്രേചാദനം
നൽകിെക്കാണ്ട് പ്രപഞ്ചെത്തനയിക്കുകയും നിലനിർ�
ത്തുകയും െചയ്യുന്നആസേചതനശക്തിക്കാണ് അവർ
ബ്രഹ്മംഎന്ന േപരിട്ടത്.

മനുഷ്യന് പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളിലൂെട ലഭിക്കുന്നഅനുഭ�
വജ്ഞാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ളനിഗൂഢമായ രഹസ്യം
കെണ്ടത്താനുള്ളആത്മീയവാദപരമായ ഒരേന്വഷണ�
മായിരുന്നു േവദാന്തം. കൺമുന്നിൽ കാണെപ്പടുന്നപ്രാ�
പഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കടിയിൽ മഹത്തായ ഒരു
പരമതത്വമുെണ്ടന്നുംആപരമതത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ജ്ഞാനമാണ് യഥാർത്ഥമായജ്ഞാനം എന്നുംഅത്ത�
രെമാരുജ്ഞാനത്തിലൂെട മാത്രേമ േമാക്ഷം േനടാൻ
കഴിയൂ എന്നുംഅവർ വിശ്വസിച്ചു. “ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽ�
ക്കാരം േനടുന്നവർ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നസത്യംേപാ�
െലയായിത്തീരും”എന്നും “ഏതുരൂപത്തിൽബ്രഹ്മ�
െത്തധ്യാനിച്ചാലും അവർ സ്വയം ബ്രഹ്മമായിത്തീരും”
എന്നുംഅവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളിെലയും ഉപനിഷത്തുകളിെലയും ചി�
ന്തകൾഐകരൂപ്യമുള്ളവയാെണന്ന്ആത്മീയവാദി�
കളായ പല പണ്ഡിതന്മാരും അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ,ഈഅവകാശവാദത്തിൽ വലിയ കഴമ്പുെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. മുമ്പുതെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ�
െല ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഭൗതികവാദപരവുംആത്മീ�
യവാദപരവും പൂർവാപരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ ഒട്ടനവധി
ആശയങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ
ഈആശയങ്ങെളെയല്ലാം സമന്വയിക്കുകയല്ല യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽബാദരായണൻ െചയ്തത്. പിെന്നേയാ, ഉപ�
നിഷത്തുകളിൽഅവിടവിെടയായി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിട�
ക്കുന്നആത്മീയവാദപരമായആശയങ്ങെളല്ലാം ഒന്നി�
ച്ചുേചർത്ത് കൂട്ടിയിണക്കി പരസ്പരബന്ധമുള്ള ഒരു ദർശ�
നമാക്കി മാറ്റാനാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്.ആൽബർട്ട്
ൈഷ്വറ്റ്സർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,ബാദരായണ�
െന്റബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾബ്രാഹ്മണ്യപാണ്ഡിത്യത്തിെന്റ
പ്രാരംഭബിന്ദു മാത്രമായിരുന്നു.ഈപാണ്ഡിത്യം വളർ�
ന്നു പുഷ്ടിെപ്പട്ടത് ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജൻ, മാധ്വൻ,
നിംബാർക്കൻ തുടങ്ങിയ പിൽക്കാലദാർശനികരുെട
കാലത്താണ്.

പേക്ഷ, ചരിത്രത്തിേലക്കുതിരിഞ്ഞു േനാക്കിയാൽ ഒരു
കാര്യം സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും:ആദ്യകാലത്ത് ചിന്താശീ�
ലരായ ജനങ്ങെള കൂടുതൽആകർഷിക്കാനും സ്വാധീ�
നിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ബാദരായണെന്റ േവദാന്തസൂത്ര�
ങ്ങൾക്കല്ല,ബുദ്ധൻ, മഹാവീരൻ മുതലായവരുെടആശ�
യങ്ങൾക്കുംസാംഖ്യം,ൈവേശഷികം തുടങ്ങിയ മറ്റു ദർ�
ശനങ്ങൾക്കുമാണ്.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
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 5

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
2. മന്ത്രവാദവും മതവും
3. തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
4. ഉപനിഷത്തുകൾ
5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
8. േലാകായതം
9. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടം

10. ൈജനദർശനം
11. സാംഖ്യദർശനം
12. ൈവേശഷികദർശനം
13. ന്യായദർശനം
14. േയാഗദർശനം
15. മീമാംസ
16. പ്രാചീനേവദാന്തം
17. ഭഗവദ്ഗീത
18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
19. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകൾ
20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തകർച്ചയും
21. ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
22. അൈദ്വതേവദാന്തം

െ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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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