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4
ഉപനിഷത്തുകൾ

രക്തബന്ധാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാത്രസംഘടനയു�
െട തകർച്ചയും േമലാളർ–കീഴാളർബന്ധങ്ങളുെടഅടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടആവിർഭാവവും
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാെക വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളു�
ളവാക്കി. ഒരുഭാഗത്ത് കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലും ൈക�
േവലകളും െകാള്ളെക്കാടുക്കുകളും മറ്റും അഭിവൃദ്ധിെപ്പ�
ടുകയും ഭൗതികസുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും
െചയ്തു. മറുഭാഗത്ത്,സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ
ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ േഗാത്രസമൂഹത്തിെലഐക്യെത്ത�
യും സമത്വെത്തയും സൗഹാർദ്ദെത്തയും ഛിന്നഭിന്ന�
മാക്കി. കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നസംര�
ക്ഷണേബാധത്തിെന്റഅടിത്തറ തകർന്നു. വ്യക്തിയും
സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള വിടവു വർദ്ധിച്ചു. ബാഹ്യപ്രകൃതി�
േയാടും സമൂഹേത്താടുമുള്ള മനുഷ്യെന്റബന്ധങ്ങൾക്കു
മാറ്റം സംഭവിച്ചു. സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളും സാമൂഹ്യാ�
ചാരങ്ങളും മനുഷ്യെന്റആന്തരികമായആവശ്യങ്ങൾക്കു
നിരക്കാത്തവയായിത്തീർന്നു.

പ്രകൃതിപൂജയുെടയും അകൃത്രിമങ്ങളും ലളിതങ്ങളുമായ
ചടങ്ങുകളുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൈവദികമതം
പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട േഗാത്രസംഘടനയുെട െകട്ടുറപ്പു
നിലനിർത്താൻസഹായകരമായിരുന്നു. പേക്ഷ, േഗാ�
ത്രസംഘടനയുെട അടിത്തറ തകർന്നേപ്പാൾൈവദി�
കമതത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു. പുതിയ സാഹചര്യ�
ങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുെടആത്മീയാവശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടു�
ത്താൻഅതിനുസാധിക്കാതായി. േഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�
െടഐക്യം നിലനിർത്താൻസഹായിച്ച മതച്ചടങ്ങുക�
ളുെടസ്ഥാനത്ത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്താൻ
പറ്റിയ പുതിയ മതച്ചടങ്ങുകൾആവശ്യമായിത്തീർന്നു.
പഴയ മൂല്യങ്ങൾ തകർന്നു.അവയുെടസ്ഥാനത്ത് പു�
തിയ മൂല്യങ്ങൾ േവണെമന്നായി. പഴയതിനും പുതിയ�
തിനുമിടയിലുള്ള വിടവ് ധാർമ്മികവുംആത്മീയവുമായ
സംഘട്ടനങ്ങൾക്കുവഴിെതളിച്ചു. ഇത്തരം ഇടക്കാലഘ�
ട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ തെന്റ ജീവിതത്തിനു വല്ലഅർത്ഥ�
വുമുേണ്ടാ എന്നും,താനും തെന്റആന്തരികപ്രകൃതിക്കി�
ണങ്ങാത്തബാഹ്യപ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ളബന്ധെമന്താ�
െണന്നും,പ്രപഞ്ചത്തിൽ തനിക്കുള്ളസ്ഥാനെമെന്തന്നും
മറ്റും ചിന്തിച്ചുേപാവുകസ്വാഭാവികമാണ്. മനുഷ്യെന്റ
ആന്തരികസത്തെയയും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെളയും
െപാരുത്തെപ്പടുത്താൻ കഴിയുേമാ? മനുഷ്യനും മനുഷ്യ�
നും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ചയുംഅൈനക്യവും അനിവാ�
ര്യമാേണാ? മനുഷ്യരാശിയുെടഐക്യവും സാേഹാദര്യ�
വും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുേമാ?അനുനിമിഷം മാറി
മറിഞ്ഞു െകാണ്ടിരിക്കുന്നഐഹിക ജീവിതത്തിെന്റ പി�
ന്നിൽസ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമായഎെന്തങ്കിലുമുേണ്ടാ?
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുസമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ
േവണ്ടി നടത്തിയഅേന്വഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉപ�
നിഷത്തുകളിെല തത്വചിന്തകൾആവിർഭവിച്ചത്.
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1 ജ്ഞാനവും കർമ്മവും

ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ പൗേരാഹിത്യത്തിനായിരുന്നുപ്രാ�
ധാന്യം. ഉപനിഷത്തുകളിലാകെട്ട,ബ്രാഹ്മണരുെടെയ�
ന്നേപാെല തെന്നക്ഷത്രിയരുെടയും സ്വാധീനം കാ�
ണാം. രാജാക്കന്മാർ െപാതുവിൽ തത്വജ്ഞാനികളുെട
രക്ഷാകർത്താക്കളായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കാ�
ശിയിെലഅജാതശത്രുബ്രാഹ്മണനായബലാകിെയ
തത്വശാസ്ത്ര ചർച്ചകളിൽ പരാജയെപ്പടുത്തുകയും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിെലാരാളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തു. വിേദഹത്തി�
െല രാജാവും യാജ്ഞവാൽക്യെനന്നപ്രമുഖചിന്തകെന്റ
സുഹൃത്തുമായ ജനകൻ തത്വജ്ഞാനികളുെട ചർച്ചാ�
േയാഗങ്ങളിൽആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുക പതിവായിരുന്നു
എന്ന് ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പണ്ഡിതരായ നിരവധി ബ്രാഹ്മണർ േകകയരാജ്യത്തി�
െന്റഅധിപതിയായഅശ്വപതിയുെട ശിഷ്യത്വം വരിച്ച�
തായി ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിൽ കാണാം.

ആെക 108 ഉപനിഷത്തുക്കളുെണ്ടന്നാണ് െപാതുെവ
വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നത്. ഇരുനൂറിലധികമുെണ്ടന്നും ചി�
ലർ പറയുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ,തത്വശാസ്ത്രപരമായി ഏറ്റ�
വുമധികം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നവഈശം,ഛാേന്ദാ�
ഗ്യം,ബൃഹദാരണ്യകം,ഐതേരയം,ൈതത്തിരീയം,പ്ര�
ശ്നം, േകനം,കഠം, മുണ്ഡകം, മാണ്ഡൂക്യം,കൗഷീതകി,
ൈമത്രി, േശ്വതാശ്വതരം എന്നിങ്ങെന പതിമൂന്ന് ഉപനി�
ഷത്തുക്കളാണ്. പിന്നീടുണ്ടായ മിക്ക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളു�
െടയും ബീജങ്ങൾ ഇവയിൽ കാണാം.

എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒേരകാലത്തു രചിക്കെപ്പട്ടവ�
യല്ല. മുഖ്യമായവ ക്രി.മു. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുംആറാം
നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് രചിക്കെപ്പട്ടത് എന്ന് പണ്ഡിത�
ന്മാർ പറയുന്നു. ഒേര ഉപനിഷത്തിൽത്തെന്ന വ്യത്യസ്ത
ചിന്തകരുെടആശയങ്ങൾ —ഐകരൂപ്യമില്ലാത്തവ�
യും ചിലേപ്പാൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങൾ തെന്നയുമായ
ആശയങ്ങൾ —സമാഹരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.അതുെകാ�
ണ്ടു തെന്നയാണ് പിൽക്കാലെത്തവ്യത്യസ്താഭിപ്രായ�
ക്കാരായ തത്വജ്ഞാനികൾ താന്താങ്ങളുെട അഭിപ്രാ�
യങ്ങൾക്ക് ഉപനിഷത്തുക്കളുെട പിൻബലമുെണ്ടന്ന്
അവകാശെപ്പട്ടത്.

ഉപനിഷത്തുക്കൾഅന്ധവിശ്വാസങ്ങേളാടും മതച്ചട�
ങ്ങുകേളാടുമുള്ളബൗദ്ധികമായ പ്രതിേഷധെത്തയാണ്
പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നത് എന്നും ഉപനിഷത്തുക്കളുെട
കാലഘട്ടേത്താടുകൂടി യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങൾക്ക്സ്ഥാ�
നമില്ലാതായി എന്നും മറ്റും ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,ഇത്തരംഅഭിപ്രായങ്ങൾ
തികച്ചും ശരിയാെണന്ന് േതാന്നുന്നില്ല. കാരണം, ജന�
കെനേപ്പാലുള്ളതത്വജ്ഞാനികളായ രാജാക്കന്മാർ�
േപാലും ൈവദികയജ്ഞങ്ങൾനടത്താൻ പുേരാഹിത�
ന്മാെര ഏൽപ്പിക്കുന്നതായി കാണാം. േമാക്ഷത്തിനും
അനശ്വരതക്കും വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണാവ�
ശ്യമാെണന്ന വിശ്വാസം നിലനിന്നുേപാന്നു. മുണ്ഡേകാ�
പനിഷത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“അഗ്നിേഹാത്രയജ്ഞത്തിെന്റ തുടർച്ചയായി അമാ�
വാസിക്കും പൗർണ്ണമിക്കും യാഗം നടത്താത്തവൻ,
നാലുമാസം യാഗം നടത്താത്തവൻ, (െകായ്ത്തുകാല�
െത്ത)ആചാരവിധികൾഅനുഷ്ഠിക്കാത്തവൻ,അതി�
ഥികളില്ലാത്തവൻ,കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യാത്തവൻ,എല്ലാ
ൈദവങ്ങൾക്കും ഉപചാരങ്ങളർപ്പിക്കാത്തവൻ —
ഇത്തരത്തിലുള്ളവൻഏഴാമെത്ത േലാകംവെര നാ�
ശമുണ്ടാക്കുന്നവനാണ്”. [1]

ഉപനിഷത്തുക്കളുെടആവിർഭാവത്തിനുേശഷവും വിധി�
പ്രകാരമുള്ള മതച്ചടങ്ങുകളും യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങളും നി�
ലനിന്നുേപാന്നുഎന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്.എന്നല്ല,
ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, ഗഹനങ്ങളായ തത്വചിന്തകൾ പു�
ഷ്ടിെപ്പട്ടുവന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന യജ്ഞകർമ്മാദികളി�
ലടിയുറച്ചബ്രാഹ്മണമതവും ശക്തിെപ്പട്ടു.എന്നിരിക്കി�
ലും, െമാത്തത്തിൽ േനാക്കിയാൽ, ഉപനിഷത്തുകളിൽ
കർമ്മെത്തക്കാളധികംജ്ഞാനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം.
മുണ്ഡേകാപനിഷത്തിൽ തെന്ന രണ്ടുതരംജ്ഞാനങ്ങ�
െളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പരവും അപരവും.അതാ�
യത്, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളജ്ഞാനവും താഴ്ന്ന നി�
ലവാരത്തിലുള്ളജ്ഞാനവും. പരമമമായ സത്യെത്ത
സംബന്ധിക്കുന്നജ്ഞാനമാണ് ഉയർന്നത്;ൈവദിക�
ച്ചടങ്ങുകെള സംബന്ധിച്ചുള്ളജ്ഞാനം താഴ്ന്ന പടിയിലു�
ള്ളതും.

1. മുണ്ഡേകാപനിഷത്ത് 1, 2, 3.



       

2 പതറാത്തസത്യാേന്വഷണം

ഐഹികസത്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ളപരമസത്യെത്തയാ�
ണ് ഉപനിഷത്തുകളിെല ചിന്തകന്മാർ അേന്വഷിച്ചത്.
അവർ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തിെയപ്പറ്റിയും ജീവിത�
ത്തിെന്റ ചഞ്ചലതെയപ്പറ്റിയും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും
തമ്മിലുള്ളബന്ധെത്തപ്പറ്റിയും ഇവെയ്ക്കല്ലാമടിയിലുള്ള
നിഗൂഢപ്രതിഭാസങ്ങെളപ്പറ്റിയുെമല്ലാം ഗാഢമായി ചി�
ന്തിക്കുകയും പലതരത്തിലുള്ളഅനുമാനങ്ങളിെലത്തി�
േച്ചരുകയും െചയ്തു.അവരുെട ബൗദ്ധികമായ ധീരതയു�
െടയും പതറാത്തസത്യാേന്വഷണതല്പരതയുെടയും ജീ�
വിതത്തിെന്റഅർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും കെണ്ടത്താനുള്ള
അദമ്യമായഅഭിനിേവശത്തിെന്റയും െതളിവുകൾ ഉപ�
നിഷത്തുകളിൽ ഉടനീളം കാണാം.

േകാേനാപനിഷത്ത് തുടങ്ങുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

“മനസ്സ് വസ്തുക്കളിൽ െചന്നുപതിക്കുന്നത് ആരുെട
ഇച്ഛയാലാണ്?ആരുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചാണ്?
ആദ്യെത്തജീവൻ ചലിക്കുന്നത് ആരുെട കല്പനയാ�
ലാണ്?ആരുെട ഇച്ഛയാലാണ് (ജനങ്ങൾ)ഈവാ�
ക്കുകളുച്ചരിക്കുന്നത്? ഏതു േദവനാണ് കണ്ണും െചവി�
യും പ്രവർത്തനക്ഷമങ്ങളാക്കുന്നത്?” [2]

ഇേതതരത്തിലുള്ള േചാദ്യേത്താടുകൂടിയാണ് േശ്വതാശ്വ�
േരാപനിഷത്തുംആരംഭിക്കുന്നത്.

“… നാം എവിെട നിന്നു ജനിച്ചു?എന്തിെനആശ്രയിച്ചു
ജീവിക്കുന്നു?എന്തിേന്മലാണ് നാം പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ള്ളത്?…സുഖത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും നാമിവി�
െട ജീവിക്കുന്നത് ആെരആശ്രയിച്ചാണ്?” [3]

പ്രേശ്നാപനിഷത്തിൽ കാത്യെന്റ മകനായ കബന്ധി
ആചാര്യനായ പിപ്പലാദേനാടു േചാദിക്കുന്നു:

“ഭഗവൻ!സ്ഥാവരജംഗമ രൂപങ്ങളായഈപ്രജക�
െളല്ലാം എവിെടനിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്?” [4]

ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിൽഅജാതശത്രു ഗാർ�
ഗ്യേനാടു േചാദിക്കുന്നു: “ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന�
േപ്പാൾഈ മനുഷ്യെന്റബുദ്ധി എവിെടയായിരുന്നു?
എവിെടനിന്നാണ് അതു മടങ്ങിവന്നത്?” [5]ഈേചാ�
ദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാൻ ഗാർഗ്യനു കഴിഞ്ഞില്ല.

2. േകേനഷിതം പതതി േപ്രഷിതം മനഃ േകന പ്രാണഃ പ്രഥമഃ
ൈപ്രതി യുക്തഃ
േകേനഷിതാം വാചമിമാം വദന്തി ചക്ഷുഃ േശ്രാത്രം ക ഉ േദ�
േവാ യുനക്തി.

— (േകേനാപനിഷത്ത്) 1, 1.
3. …കുതഃ സ്മജാതാ, ജീവാമ േകന,ക്വ ച സംപ്രതിഷ്ഠാഃ
അധിസ്ഥിതാഃ േകനസുേഖതേരഷു വർതാമേഹ…

— (േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്ത് 1.1)
4. ഭഗവൻ! കുേതാ ഹ വാ ഇമാഃ പ്രജാഃ പ്രജായേന്ത? (പ്രേശ്നാ�
പനിഷത്ത്. 1. 3.)

5. സ േഹാവാചാജാതശത്രുർയ്യൈത്രഷഏതത് സുേപ്താഭൂദ്യ
ഏഷ വിജ്ഞാനമയഃ പുരുഷഃ
ൈക്വഷ തദാഭൂത് കുതഏതദാഗാദിതി തദുഹ ന േമേന ഗാർ�
ഗ്യഃ

— (ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തത് 2.1 16)



       

3 മൂലകാരണെമന്ത്?

ഉപനിഷത്തുകളിെലആചാര്യന്മാർ ഇങ്ങെന പല േചാ�
ദ്യങ്ങളും േചാദിച്ചു.എല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാരണമാരാ�
യാൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ,എല്ലാവരും ഒേര തരത്തിലല്ല
ചിന്തിച്ചത്.അതുെകാണ്ട് േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിക�
ളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. തത്വജ്ഞാനികൾക്കിടയിൽ
ൈദ്വതവാദികളും അൈദ്വതവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു;
ഭൗതികവാദികളുംആത്മീയവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു.
സത്ത്അസത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നു ചി�
ലർ പ്രസ്താവിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു ചിലർ എല്ലാറ്റിെന്റയും ഉറവി�
ടം സത്താെണന്നുവാദിച്ചു. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്നപ്പുറത്ത്
ദിവ്യമായ ഒരു ശക്തിയുെണ്ടന്ന് ചിലർ വാദിച്ചേപ്പാൾ
അങ്ങെനബാഹ്യമായ,പ്രപഞ്ചത്തിന്നതീതമായ,യാ�
െതാരു ശക്തിയുമിെല്ലന്ന് മറ്റുചിലർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
ഭൗതികശക്തികെളല്ലാം തെന്നഅദ്ധ്യാത്മികവുംആധി�
ഭൗതികവുമായ ശക്തികെളആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽ�
ക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ വാദിച്ചേപ്പാൾആത്മീയശക്തി�
കൾ ഭൗതികശക്തികെളആശ്രയിച്ചാണ് നിലെകാള്ളു�
ന്നത് എന്ന് മറ്റുചിലർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.

ഒരുസത്യം എല്ലാ തത്വജ്ഞാനികെളയും ഒരുേപാെല
ആകർഷിച്ചു: പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനുെമല്ലാം
ഇടവിടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. കൺമുന്നിലുള്ള
ചിലത് െപെട്ടന്ന് കാണാതാവുന്നു; ചിലത് പുതുതായി
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. േലാകം സങ്കീർണ്ണങ്ങളായസംഭ�
വങ്ങളുെട ഒരു പരമ്പരയാണ്. കാര്യകാരണങ്ങളാകു�
ന്ന കണ്ണികളുെട അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ചങ്ങല. പേക്ഷ,
എവിെട നിന്നാണ് തുടക്കം? ഒരു മൂലകാരണമുേണ്ടാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽഅെതന്താണ്? മൂലകാരണെത്തചിലർ
ബ്രഹ്മംഎന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങളിെലാതുക്കി;അനിർവച�
നീയമായബ്രഹ്മംഎന്നസത്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനെമന്നു വാദിച്ചു. മറ്റു ചിലരാകെട്ട,പ്രകൃതി�
യും പ്രപഞ്ചവുമല്ലാെത മെറ്റാരുബ്രഹ്മമിെല്ലന്നുംസ്ഥാ�
വരജംഗമരൂപങ്ങളായ ചരാചരങ്ങെളല്ലാം ബ്രഹ്മമാ�
െണന്നും വാദിച്ചു. േവെറ ചിലരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
െവള്ളം, വായു,അഗ്നി, ഭൂമി,ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂ�
തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സർവചരാചരങ്ങളും വികസിച്ചു�
ണ്ടായത്. േലാേകാൽപ്പത്തിയിലാകെട്ട, േലാകത്തിെന്റ
പരിണാമക്രമത്തിലാകെട്ട, േലാകത്തിൽ നിന്നു േവറിട്ടു�
നിൽക്കുന്ന ഒരുസ്രഷ്ടാവിെന്റആവശ്യമില്ല. ബൃഹദാര�
ണ്യേകാപനിഷത്തിെലാരിടത്ത് ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“തുടക്കത്തിൽഈപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ െവള്ളം മാത്രമാ�
യിരുന്നു. െവള്ളം സത്യെത്ത (യാഥാർത്ഥ്യെത്ത)സൃ�
ഷ്ടിച്ചു.ബ്രഹ്മമാണ് സത്യം.ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുപ്രജാ�
പതിയുണ്ടായി. പ്രജാപതിയിൽ നിന്നു േദവന്മാർ. േദവ�
ന്മാർ സത്യെത്ത ഉപാസിച്ചു…” [6]

ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

“അല്ലേയാ സൗമ്യ,ആരംഭത്തിൽസത് (ഉണ്മ) മാത്ര�
േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏകമായസത്തല്ലാെത രണ്ടാ�
മെതാന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലർ പറയുന്നു,ആരംഭ�
ത്തിൽഅസത് (ഇല്ലായ്മ) മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്,
അസത്തല്ലാെത രണ്ടാമെതാന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്.
എന്നാൽ,അല്ലേയാ സൗമ്യ,ഇതുസാദ്ധ്യമാേണാ?
അസത്തിൽ നിന്ന് സത്തുണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
േനെരമറിച്ച്,അല്ലേയാ സൗമ്യ,ആരംഭത്തിൽസത്
മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഏകവുംഅദ്വിതീയവുമായ
സത്.അത് ഇച്ഛിച്ചു: ‘ഞാൻഅേനകമാകെട്ട.ഞാൻ
വൃദ്ധി പ്രാപിക്കെട്ട’.അത് അഗ്നിെയസൃഷ്ടിച്ചു.ആ
അഗ്നി ഇച്ഛിച്ചു: ‘ഞാൻഅേനകമാകെട്ട;ഞാൻ വൃദ്ധി
പ്രാപിക്കെട്ട’.അത് െവള്ളെത്തസൃഷ്ടിച്ചു…ആെവ�
ള്ളം ഇച്ഛിച്ചു: ‘ഞാൻഅേനകമാവെട്ട;ഞാൻ വൃദ്ധി
പ്രാപിക്കെട്ട’.അത് അന്നെത്തസൃഷ്ടിച്ചു.അതിനാൽ
എവിെട മഴ െപയ്യുന്നുേവാ അവിെട ധാരാളം അന്നമു�
ണ്ടാകുന്നു.അതുെകാണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളഅന്നം െവ�
ള്ളത്തിൽ നിന്നു മാത്രമാണുണ്ടാകുന്നത്”. [7]

6. ആപഏേവദമഗ്രആസുസ്താആപഃ
സത്യമസൃജന്തസത്യം ബ്രഹ്മ

ബ്രഹ്മപ്രജാപതിം പ്രജാപതിർേദവാംേസ്ത േദവാഃ
സത്യേമേവാപാസേത…
— (ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത്, 5.5. 1).

7. സേദവസൗേമ്യദമഗ്രആസീേദകേമവാദ്വിതീയം.
തൈദ്ധകആഹുരസേദേവദമഗ്രആസീേദകേമവാദ്വിതീയം

തസ്മാദസതഃ സജ്ജായത.
കുതസ്തു ഖലു േസാൈമവ്യം സ്യാദിതിേഹാവാച കഥമസതഃ

സജ്ജാേയേതതി.
സേത്ത്വവ േസാേമ്യദമഗ്രആസീേദകേമ വാദ്വിതീയം.
തൈദക്ഷതബഹുസ്യാം പ്രജാേയേയതി.
തേത്താേജാങ്കസൃജത തേത്ത ദജഐക്ഷത

ബഹുസ്യാം പ്രജാേയേയതി.
തദേപാങ്കസൃജത.. താആപഐക്ഷന്ത,ബഹ്വ്യഃ
സ്യാമപ്രജാേയമഹീതി,താഅന്നംഅസൃജന്ത,
തസ്മാദ് യത്ര ക്വ ച വർഷതി തേദവ ഭൂയിഷ്ഠം അന്നം ഭവതി,
അദ്ഭ്യ ഏവ തദ് അധി അന്നാദ്യം ജായേത.

— (ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്, 6. 2. 1–3)



       

4 മൃഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിേലക്ക്

അന്നത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത്.അന്നമിെല്ല�
ങ്കിൽ മനുഷ്യനുമില്ല.അന്നത്തിൽ നിന്നു ജീവനും ജീവ�
നിൽ നിന്ന് മനസ്സുമുണ്ടായി എന്ന് മുണ്ഡേകാപനിഷ�
ത്ത് പറയുന്നു.ൈതത്തരീേയാപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന�
തിങ്ങെനയാണ്: “ഭൂമിെയഅധിവസിക്കുന്നഎല്ലാ ജീ�
വജാലങ്ങളും അന്നത്തിൽ നിന്നാണുണ്ടായത്.അവ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുംഅന്നംെകാണ്ടാണ്.അവസാനം
അവഅന്നത്തിേലക്കുതെന്ന േപാകുന്നു”. [8]ബൃഹദാ�
രണ്യേകാപനിഷത്തിൽ വിവരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളസൃഷ്ടിക്രമ�
ത്തിൽഅന്നവും െവള്ളവുംഅഗ്നിയും മനുഷ്യെന്റഘട�
നെയയാെക രൂപെപ്പടുത്തിയെതങ്ങെനെയന്ന് വ്യക്ത�
മാക്കുന്നു:

“ഭക്ഷിക്കെപ്പടുന്നഅന്നം മൂന്നായി തരംതിരിയുന്നു.
അതിെന്റഏറ്റവും പരുപരുത്ത ഭാഗം പുരീഷമായി�
ത്തീരുന്നു; മധ്യഭാഗം മാംസമായിത്തീരുന്നു: ഏറ്റവും
മൃദുലമായ ഭാഗം മനസ്സായും തീരുന്നു.

“പാനം െചയ്യെപ്പടുന്ന െവള്ളം മൂന്നായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റ�
വും പരുപരുത്ത ഭാഗം മൂത്രമായിത്തീരുന്നു; മധ്യഭാഗം
രക്തമായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും മൃദുലമായ ഭാഗം പ്രാണ�
നായും തീരുന്നു.

“ഭക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന േതജസ്സ് അെല്ലങ്കിൽഅഗ്നി മൂന്നാ�
യിത്തീരുന്നു;ഏറ്റവും പരുപരുത്ത ഭാഗം അസ്ഥിയായി�
ത്തീരുന്നു; മധ്യഭാഗം മജ്ജയായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും മൃദു�
ലമായ ഭാഗം വാക്കായിത്തീരുന്നു. (ആെരങ്കിലും അഗ്നി
ഭക്ഷിക്കാറുേണ്ടാെയന്നാെണങ്കിൽ, ഉണ്ട്.എണ്ണ, െവ�
ണ്ണ മുതലായ രൂപത്തിലാണ് അഗ്നി ഭക്ഷിക്കെപ്പടുന്നത്
എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ തെന്റ ഭാഷ്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നു).

“അതുെകാണ്ട്,അല്ലേയാ സൗമ്യ, മനസ്സ് അന്നമയമാ�
ണ്;പ്രാണൻ (ശ്വാസം) ജലമയമാണ്; വാക്ക് േതേജാമ�
യമാണ്”. [9]

ശരീരം അന്നമയമാണ്. മനുഷ്യനിൽഅന്നത്തിെന്റ
സത്താണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ,ഇത് മനുഷ്യനു മാ�
ത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കുംബാധകമാണ്.അന്നത്തിെന്റ
സത്താണ് മൃഗത്തിലുമടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യനിൽ
അന്നത്തിെന്റസത്തുമാത്രമല്ല,പ്രാണനുമുണ്ട്. പ്രാണൻ
ഇല്ലാതായാൽ മനുഷ്യൻ ശവമായിത്തീരും. പ്രാണൻ
എന്നവാക്കിന് ആദ്യകാലത്ത് വായു,അെല്ലങ്കിൽ കാ�
റ്റ് എന്നു മാത്രമായിരുന്നുഅർത്ഥം. പിന്നീടത് ജീവ�
ശ്വാസം അെല്ലങ്കിൽ ജീവൻഎന്നഅർത്ഥത്തിൽ ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ശ്വാസവും കാറ്റും ജീവെന്റ
ശക്തികളാെണന്നുവിശ്വസിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,പ്രാണൻ
അെല്ലങ്കിൽ ജീവൻ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല, മൃഗത്തിനുമു�
ണ്ട്.അേപ്പാൾ പിെന്ന മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ വ്യ�
ത്യാസമിേല്ല? തീർച്ചയായുമുണ്ട്. മനുഷ്യന് മനസ്സുണ്ട്,
ചിന്താശക്തിയുണ്ട്,ബുദ്ധിയുണ്ട്,യുക്തിവിചാരേശഷിയു�
ണ്ട്.ഈഗുണവിേശഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ഇച്ഛിക്കാനും
ചിന്തിക്കാനും ഗുണേദാഷവിേവചനം െചയ്യാനും സു�
ഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കാനുമുള്ള കഴിവുകളുണ്ടാക്കുന്നത്.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യന് മേനാമയവും വി�
ജ്ഞാനമയവുമായആത്മാവുമുണ്ട്. ഇതാണ് മനുഷ്യെന
മൃഗത്തിൽ നിന്നു േവർതിരിക്കുന്നത്. [10]

8. “അന്നാദ് ൈവ പ്രജാഃ പ്രജായേന്ത യാഃ
കശ്ചപൃഥിവീം ശ്രിതാഃ,

അേഥാർേന്നൈനവ ജീവന്തി,
അൈഥനദപി യന്തി അന്തതഃ”
— (ൈതത്തരിയീേയാപനിഷത്. 2.2. 1.)

9. അന്നംഅശിതം േത്രധാ വിധീയേത,
തസ്യ യഃസ്ഥവിേഷ്ഠാ ധാതുസ്തത് പുരീഷം

ഭവതി, േയാ മധ്യമസ്തൻ മാംസം, േയാഽണിഷ്ഠസ്തൻ മനഃ
ആപഃ പീതാേസ്ത്രധാ വിധീയേന്ത,താസാംയഃ

സ്ഥവിേഷ്ഠാ ധാതുസ്തൻ മൂത്രം ഭവതി
േയാ മധ്യമസ്തേല്ലാഹിതം, േയാഽണിഷ്ഠഃ സപ്രാണഃ.
േതേജാശിതം േത്രധാ വിധീയേത,തസ്യ യഃ

സ്ഥവിേഷ്ഠാ ധാതുസ്തദസ്ഥി ഭവതി
േയാ മധ്യമഃ സ മജ്ജാ, േയാഽണിഷ്ഠഃ സാ വാക്.
അന്നമയം ഹി േസാമ്യ മനഃ,ആേപാമയഃ പ്രാണഃ,

േതേജാമയീ വാഗിതി.
— (ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്, 6.5. 1–4)

10. ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത്, III. 1, 4.1.



       

5 എന്താണ്ആത്മാവ്?

ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിൽ നാരദൻജ്ഞാനസമ്പാദ�
നാർത്ഥം സനത്കുമാരെന സമീപിച്ച് ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“ഭഗവൻ!എനിക്ക് ഋേഗ്വദവും യജുർേവദവും സാമ�
േവദവും നാലാമേത്തതായഅഥർവേവദവും അഞ്ചാ�
മേത്തതായ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും അറിയാം. േവ�
ദങ്ങളുെട േവദമായ വ്യാകരണവും പിതാക്കന്മാർക്കു
േവണ്ടിയുള്ളകർമ്മങ്ങളും ഗണിതവും ലക്ഷണശാസ്ത്ര�
വും കാലഗണനാശാസ്ത്രവും തർക്കവും ഏകയാനവും
േദവവിദ്യയും ബ്രഹ്മവിദ്യയും ഭൂതവിദ്യയുംക്ഷാത്രവി�
ദ്യയും നക്ഷത്രശാസ്ത്രവും സർപ്പവിദ്യയും കലാവിദ്യ�
യും എല്ലാം എനിക്കറിയാം. പേക്ഷ, ഭഗവൻ,ഇെത�
ല്ലാം മന്ത്രങ്ങെളേപ്പാെല ഉച്ചരിക്കാേനഎനിക്കറി�
യൂ.ആത്മാവിെനപ്പറ്റി എനിെക്കാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.
ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക് ദുഃഖങ്ങെള തരണം െചയ്യാൻ
കഴിയുെമന്ന് ഞാൻഅങ്ങെയേപ്പാലുള്ളവരിൽ നിന്ന്
േകട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവൻ!ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ്. ദുഃഖങ്ങെള
തരണം െചയ്യാൻഎെന്നസഹായിച്ചാലും”. [11]

നാരദന് എല്ലാമറിയാം. തെന്നപ്പറ്റി മാത്രം ഒന്നുംഅറി�
ഞ്ഞുകൂടാ.എല്ലാജ്ഞാനവുമുണ്ട്. ദുഃഖങ്ങെള തരണം
െചയ്യാൻഅത്യാവശ്യമായആത്മജ്ഞാനം മാത്രമില്ല.
ആത്മാവിെനപ്പറ്റി ഒന്നുമറിയാത്തവന് മെറ്റന്തുജ്ഞാന�
മുണ്ടായാലും എന്താണ് പ്രേയാജനം?

ആത്മാവ് എന്നുെവച്ചാെലന്താണ്?ഐതേരേയാപനി�
ഷത്ത് േചാദിക്കുന്നു: കാണാനും േകൾക്കാനും മണ�
മറിയാനും വാക്കുകളുച്ചരിക്കാനും സ്വാദും അസ്വാദും
തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്നശക്തിയാ�
േണാ? [12]

ആദ്യകാലത്ത് വായു,ശ്വാസം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലാ�
ണ് ആത്മാവ് എന്നപദം സങ്കല്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. പി�
ന്നീടത് പ്രാണൻ,പ്രജ്ഞഎന്നീഅർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. കൗഷീതകി ബ്രാഹ്മേണാപ�
നിഷത്ത് പറയുന്നു:

“മനുഷ്യന് വാക്കുകളുച്ചരിക്കാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിലും ജീ�
വിക്കാൻസാധിക്കും; മൂകന്മാെര നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട�
േല്ലാ. കണ്ണിെല്ലങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു;അന്ധന്മാെര കാ�
ണാറുണ്ടേല്ലാ. െചവിയിെല്ലങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു;ബധി�
രന്മാെര കാണാറുണ്ടേല്ലാ. മനസ്സിെല്ലങ്കിലും ജീവിക്കു�
ന്നു;ശിശുക്കെള കാണാറുണ്ടേല്ലാ.ൈകകളും കാലുക�
ളുമിെല്ലങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു;ൈകകാലുകളില്ലാത്തവെര
കാണാറുണ്ടേല്ലാ. പ്രാണനാണ് ശരീരെത്തപിടിെച്ചഴു�
േന്നൽപ്പിച്ചു ചലിപ്പിക്കുന്നത്…പ്രാണൻ തെന്നയാണ്
പ്രജ്ഞ”. [13]

കാലക്രമത്തിൽആത്മാവ് കൂടുതൽ ഗഹനമായ ഒരു
സങ്കല്പെത്തകുറിക്കാൻ തുടങ്ങി.അത് ശരീരത്തിൽ നി�
ന്നും മനസ്സിെന്റ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നി�
ന്നും സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു േകവലശക്തി�
യായി മാറി.

സാധാരണസംഭാഷണങ്ങളിൽ “ഞാൻ േപാകുന്നു,”
“എെന്റ പുസ്തകം”എെന്നാെക്ക പറയാറുണ്ട്. “ഞാൻ”
എന്നാെലന്താണ്?ൈകയാേണാ? കാലാേണാ? െച�
വിയാേണാ? ബുദ്ധിയാേണാ? ഒന്നുമല്ല.എെന്തന്നാൽ,
ൈകയും കാലും െചവിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നഷ്ടെപ്പട്ടാ�
ലും ഞാൻബാക്കിയാണ്. ശരീരത്തിെന്റ വിഭിന്നാവയ�
വങ്ങേളാ ശരീരമാെകത്തെന്നേയാ “ഞാനാ”വാൻ തര�
മില്ല. ശരീരം നശിച്ചാലും ഞാൻ തുടർന്നു നിലനിൽക്കു�
ന്നു. തുടർന്നു നിലനിൽക്കുന്നഈസത്യമാണ് “ഞാൻ”
അെല്ലങ്കിൽആത്മാവ്.

11. ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത്, VII. 1, 1–3.
12. ഐതേരേയാപനിഷത്ത്, 3.1, 1.
13. കൗഷീതകീ ബ്രാഹ്മേണാപനിഷത്ത് 3.3.



       

6 കേഠാപനിഷത്തുപറയുന്നു:

“ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു മനസ്സ്, മനസ്സിന്നപ്പുറത്ത് വി�
േശഷബുദ്ധി, വിേശഷബുദ്ധിക്കപ്പുറത്ത് മഹത്തായ
ആത്മാവ്,ആത്മാവിന്നപ്പുറത്ത് മഹത്തായഅവ്യക്തം.
അവ്യക്തത്തിന്നപ്പുറത്ത് വ്യാപകവും അലിംഗവുമായ
പുരുഷൻ.അതു മനസ്സിലാക്കിയാൽ േമാക്ഷവുംഅമര�
ത്വവും ലഭിക്കും”. [14]

അേത ഉപനിഷത്തുതെന്ന ഒരു ഉപമാനത്തിെന്റസഹാ�
യേത്താടുകൂടി ആത്മാവിന് ബുദ്ധി, മനസ്സ്,പേഞ്ചന്ദ്രിയ�
ങ്ങൾഎന്നിവയുമായുള്ളബന്ധെമെന്തന്നുവ്യക്തമാ�
ക്കുന്നു:

“ആത്മാവിെന രഥത്തിെന്റ നാഥനായും ശരീരെത്ത
രഥമായും ബുദ്ധിെയസാരഥിയായും മനസ്സിെന കടി�
ഞ്ഞാണായും ഇന്ദ്രിയങ്ങെള കുതിരകളായും വിഷയ�
ങ്ങെള േഗാചരങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളായും സങ്കല്പിക്കുക.
ഇന്ദ്രിയമേനായുക്തമായആത്മാവിെനയാണ് മനീഷി�
കൾ േഭാക്താെവന്നു വിളിക്കുന്നത്”. [15]

അേപ്പാൾ,ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയിൽ
നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുംആത്മാവി�
െന്റ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്;അതിെന്റഅവിഭാജ്യ�
ഘടകങ്ങളല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാ�
ണ് ആത്മാവ് കാണുകയും േകൾക്കുകയും രുചിക്കുകയും
ചിന്തിക്കുകയും എല്ലാം െചയ്യുന്നത്.അവയിെല്ലങ്കിൽ
ആത്മാവിന് നിയന്ത്രണാധികാരിേയാ േഭാക്താേവാ
ആവാൻസാധിക്കില്ല.

ഉണർന്നിരിക്കുേമ്പാഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാഴും മനുഷ്യ�
നിലുണ്ടാകുന്നഅവസ്ഥാേഭദങ്ങെള വിശകലനം െച�
യ്തുെകാണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകളിെല ചില ചിന്തകന്മാർ
ആത്മാവിെന്റ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നത്.
ഉണർന്നിരിക്കുേമ്പാഴുള്ള േബാധാവസ്ഥ, ഉറങ്ങിക്കി�
ടക്കുേമ്പാഴുള്ളസ്വപ്നാവസ്ഥ, ഗാഢനിദ്ര അെല്ലങ്കിൽ
സുഷുപ്തി,തുരീയം അെല്ലങ്കിൽ നിർവാണാവസ്ഥഎന്നി�
ങ്ങെനയുള്ളനാലു വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങെളഅവർ േവർതിരി�
ച്ചു കാണുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുേമ്പാൾ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും
മനസ്സും എല്ലാം കർമ്മനിരതങ്ങളാണ്. സ്വപ്നാവസ്ഥ�
യിൽ മനസ്സ് മാത്രേമ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ;ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
വിശ്രമത്തിലാണ്. ഗാഢനിദ്രയിൽസ്വപ്നം േപാലുമില്ല.
മനസ്സുപ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. തുരീയത്തിൽ,അെല്ലങ്കിൽ
നിർവാണാവസ്ഥയിൽ,ശരീരത്തിെന്റയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�
െടയും എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലയ്ക്കുന്നു.ഈ
നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും ജീവൈചതന്യം നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇതുതെന്നയാണ് ആത്മാവിെന്റസ്ഥിതിയും പേക്ഷ,
എന്താണീആത്മാവ്?

14. ഇന്ദ്രിേയഭ്യഃ പരം മേനാ മനസസ്സത്വം ഉത്തമം
സത്വാദ് അധി മഹാൻആത്മാ, മഹേതാഽവ്യക്തം ഉത്തമം.
അവ്യക്താത് തു പരഃ പുരുേഷാ വ്യാപേകാലിംഗ ഏവ ച
യംജ്ഞാത്വാ മുച്യേത ജന്തുർഅമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി

— (കേഠാപനിഷത്ത് 3.3. 7–8)
15. കേഠാപനിഷത്ത്, 6.3. 3–4.



       

7 ഏകത്വവും നാനാത്വവും

ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിൽ ജനകൻ യാജ്ഞവൽ�
ക്യേനാടു േചാദിക്കുന്നു:

“സൂര്യൻഅസ്തമിക്കുേമ്പാൾ, ചന്ദ്രൻഅസ്തമിക്കുേമ്പാൾ,
തീ െകടുേമ്പാൾ, വാക്കുകളില്ലാതാവുേമ്പാൾ, മനുഷ്യന്
എന്തു െവളിച്ചമാണ് ലഭിക്കുന്നത്?”

ഉത്തരം:

“ആത്മാവ് തെന്നയാണ് അവെന്റ െവളിച്ചം.എെന്ത�
ന്നാൽ,ആത്മാവിെന്റ പ്രകാശം െകാണ്ടാണ് അവൻ
ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും മടങ്ങി�
വരികയും െചയ്യുന്നത്”. [16]

എന്നാൽആത്മാവ് ഭൗതികഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭ�
വിച്ചതാെണന്നും മനുഷ്യെന്റ മരണേത്താടുകൂടി അത്
അവയിേലക്ക് തെന്ന മടങ്ങുന്നുെവന്നും യാജ്ഞവൽ�
ക്യൻ തെന്ന തെന്റ പത്നിയായൈമേത്രയിക്ക് ഉപേദ�
ശിച്ചുെകാടുക്കുന്നു:

“ഒരു പിടി ഉപ്പ് െവള്ളത്തിലിട്ടാൽഅത് ആ െവള്ള�
ത്തിലലിഞ്ഞുേചരുന്നു.അതിെന പിെന്നൈകെകാ�
ണ്ടു പിടിെച്ചടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പേക്ഷ,ആെവള്ളത്തി�
െന്റ ഏതു ഭാഗെമടുത്തുപരിേശാധിച്ചാലും ഉപ്പുരസമു�
ള്ളതായി കാണാം.അതുേപാെല തെന്ന ഇത് അന�
ന്തവും അപാരവുംജ്ഞാനമയവുമായ ഭൗതികഘടക�
ങ്ങളാണ്. ഇത് ഭൗതികഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച്
അവയിൽത്തെന്നഅന്തർദ്ധാനം െചയ്യുന്നു. ഇതു േവ�
റിട്ടു േപായാൽ പിെന്നപ്രജ്ഞയില്ല”. [17]

ഈവിശദീകരണം േകട്ട് ൈമേത്രയി അന്ധാളിച്ചുേപാ�
യി. ഇതു േവറിട്ടുേപായാൽ പിെന്നപ്രജ്ഞയില്ലഎന്നു�
പറഞ്ഞാൽഎന്താണർത്ഥം? തനിക്കതു മനസ്സിലാവു�
ന്നിെല്ലന്ന് ൈമേത്രയി തുറന്നുസമ്മതിച്ചു.

യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു: “ഇത്രഅന്ധാളിക്കാൻ
ഞാെനാന്നും പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ.ജ്ഞാനമുണ്ടാവാൻ ഇത്ര�
മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി”. [18]

പേക്ഷ,ൈമേത്രയി തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ല. ഒടുവിൽആത്മാ�
െവന്താെണന്നുവിശദീകരിക്കാൻ േവണ്ടി അതിെന്റ
അനശ്വരതെയപ്പറ്റിയും ശാശ്വതത്വെത്തപ്പറ്റിയുെമല്ലാം
യാജ്ഞവൽക്യൻ വിവരിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.

“ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും ശാരീരികവും മാനസികവു�
മായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നു�
ണ്ട്.അത് സ്ത്രീയുമല്ല,പുരുഷനുമല്ല, നപുംസകവുമല്ല.
അത് ഏതു ശരീരെത്തൈകെക്കാള്ളുന്നുേവാആശരീര�
ത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു…സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക�
നുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ വ്യത്യസ്തരൂപ�
ങ്ങൾൈകെക്കാള്ളുന്നു. [19]

പേക്ഷ,ആത്മാവ് ശരീരസ്ഥമാെണങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി�
യുെടആത്മാവ് മെറ്റാരു വ്യക്തിയുെടആത്മാവിൽ നി�
ന്നു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
ആത്മാവിനു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രവർത്ത�
നങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിേശഷസ്വഭാവേമയുള്ളു,സാ�
മാന്യസ്വഭാവമില്ല.അത് ഏകത്വത്തിലല്ല,ൈവവിധ്യ�
ത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്.എെന്റആത്മാ�
വും നിെന്റആത്മാവും അവെന്റആത്മാവും എല്ലാം വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇവിെട വിഷയിയും വിഷയവും വിഭി�
ന്നങ്ങളാണ്. വിഷയിയിെലആത്മാവും വിഷയത്തി�
െലആത്മാവും േവറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.ഈൈദ്വതഭാവം
ആത്മാവിെന്റഅന്യതാേബാധെത്തഅവസാനിപ്പിക്കു�
ന്നില്ല. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ചെയ
ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. വ്യക്തി അസ്തിത്വത്തിെന്റസമഗ്രത�
യുെട അവിഭാജ്യഘടകമായിത്തീരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട്
ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ളഈവിശകലനം മനുഷ്യെന്റ
ആന്തരികമായൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കുംസംഘട്ടനങ്ങൾ�
ക്കും പരിഹാരമാകുന്നില്ല.

എന്താണ് പരിഹാരമാർഗ്ഗം? യഥാർത്ഥമായആത്മാവ്
മുകളിൽ വിവരിച്ചെതാന്നുമല്ല, മെറ്റേന്താആണ് എന്നു�
വരുേമാ? “ദുഃഖങ്ങെള തരണം െചയ്യാനും അമരത്വം
േനടാനും”സഹായിക്കുന്നആത്മജ്ഞാനെമന്താണ്?

ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിൽൈമേത്രയി തെന്റ
പതിേദവനായ യാജ്ഞവൽക്യേനാട് അമരത്വം േന�
ടാനുള്ള വഴിെയെന്തന്ന് േചാദിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുെട
ആത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആത്മാവും തമ്മിലുള്ളൈദ്വ�
തഭാവം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലാെത മറ്റു യാെതാരു
വഴിയുമില്ല എന്നേത്ര യാജ്ഞവൽക്യെന്റ മറുപടി.

ആത്മാവ് വ്യക്തിനിഷ്ഠമാെണന്നുകരുതുന്നവർ മെറ്റ�
ല്ലാവെരയും അന്യന്മാരായി കാണുന്നു.അവൻ വിഷ�
യിയും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള —ജ്ഞാേനച്ഛവുംജ്ഞാ�
നവിഷയവും തമ്മിലുള്ള —ൈദ്വതഭാവത്തിെന്റഅടി�
മയായിത്തീരുന്നു. “ൈദ്വതഭാവമുേള്ളടത്ത് ഒരുത്തൻ
മെറ്റാരുത്തെന കാണുന്നു, ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തൻ
പറയുന്നതു േകൾക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തെനഘ്രാ�
ണിക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തേനാടു സംസാരിക്കു�
ന്നു, ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരു�
ത്തൻ മെറ്റാരുത്തെന മനസ്സിലാക്കുന്നു”. [20]എല്ലാം
ഒന്നാെണന്നുകണ്ടാൽ,എല്ലാ ഒേരആത്മാവു തെന്ന�
യാെണന്നു മനസ്സിലായാൽ,പിെന്നൈദ്വതഭാവമില്ല;
ഒരുത്തനും മെറ്റാരുത്തനുമില്ല.ഞാനും നീയും തമ്മിൽ
വ്യത്യാസമില്ല. വ്യക്തിയുെടആത്മേബാധവും വിഷയ�
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാധവും ഒന്നായിത്തീരും. ഒരു പിടി
ഉപ്പ് െവള്ളത്തിലിട്ടാൽഅതിെന്റ ഉപ്പുരസം ഓേരാ തു�
ള്ളി െവള്ളത്തിലും വ്യാപിക്കുന്നതുേപാെലആത്മാവ് പ്ര�
പഞ്ചത്തിലുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അന്തർലയിച്ചുകിട�
ക്കുന്നു. വിഷയിയിെലന്നേപാെല തെന്ന വിഷയത്തിലും
ആത്മാവു കുടിെകാള്ളുന്നു.അെതല്ലാറ്റിലുമുണ്ട്.എന്നി�
ലും നിന്നിലും അവനിലും എല്ലാം ഒേരആത്മാവാണ്
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. “ഒേര തീ േലാകത്തിൽപ്രേവശിച്ച�
തിനുേശഷം കത്തിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുക്കൾക്കനുസരിച്ച്
വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങൾൈകെക്കാള്ളുന്നതുേപാെല തെന്ന
എല്ലാറ്റിലും അന്തർലയിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒേരആത്മാവ്
ഏതിൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്നുേവാ അതിനനുസരിച്ച് രൂപം
മാറുന്നു.അവയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തുംഅതുസ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നു. [21]

16. ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് IV. 3.6.
17. ടി II. 4, 12.
18. ടി II. 4, 13.
19. േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്ത്, V. 10, 11.
20. ബൃഹദാരണേകാപനിഷത്ത്, II. 4, 14.
21. കേഠാപനിഷത്ത് II. 2. 9.



       

8 ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും

അേപ്പാൾ,ആത്മാവിന് ഒരു ഇരട്ടസ്വഭാവമുണ്ട്.അത്
ഒേര സമയത്തുതെന്ന വ്യക്തിനിഷ്ഠമായആത്മാവുമാ�
ണ്, വിശ്വത്തിെലാട്ടുക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നസർവാ�
ന്തർയാമിയായആത്മാവുമാണ്. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ
ആത്മാവിെന്റ വീക്ഷണഗതിയിലൂെട േനാക്കുേമ്പാൾ
എല്ലായിടത്തുംൈവവിധ്യവും വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നത�
കളും അന്യവൽക്കരണങ്ങളും കാണെപ്പടുന്നു.എെന്റ
ആത്മാവ് നിെന്റആത്മാവിൽ നിന്നും അവെന്റആത്മാ�
വിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി േതാന്നുന്നു. മറിച്ച്,സർവാന്തർ�
യാമിയായ വിശ്വാത്മാവിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കു�
േമ്പാൾൈവവിധ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല. വിഷയി�
യും വിഷയവും ഭിന്നങ്ങളല്ല,എല്ലാം ഒന്നാണ്. വ്യക്തി
സ്വന്തംആത്മാവിൽ വിശ്വത്തിെന്റആത്മാവിെന കാ�
ണുന്നു. മെറ്റല്ലാവരിലും തെന്റസ്വന്തംആത്മാവിെന
കാണുന്നു. [22]ആത്മാവ് സമഗ്രവും പൂർണ്ണവുമായ യാ�
ഥാർത്ഥ്യവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം
അതു തെന്നയാണ് സമഗ്രവും പൂർണ്ണവുമായ യാഥാർ�
ത്ഥ്യം. “അതുതെന്നയാണ് അജരവും അമരവും അമൃത�
വും അക്ഷയവുംഅഭയവുമായബ്രഹ്മം. ഇതു മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നവൻഅഭയമായബ്രഹ്മമായിത്തീരുന്നു. [23]

ആത്മാവ്,ബ്രഹ്മംഎന്നീ സങ്കീർണ്ണങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ
പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായി േതാന്നുന്നവയുമായ രണ്ടുസങ്ക�
ല്പങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുകളിെല മുഖ്യമായ ഉള്ളടക്കം.
ആത്മാവ് ആന്തരികയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റസത്തായും
ബ്രഹ്മംബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റസത്തായും വ്യാ�
ഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം.
അത് ഭൗതികവും മാനസികവുംസ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ
സർവചരാചരങ്ങളിലുംസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു.ൈതത്തരീ�
േയാപനിഷത്തിൽ വരുണൻ തെന്റ പുത്രനായ ഭൃഗു�
വിന് ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റി ഉേപദശിച്ചു െകാടുക്കുന്നതിങ്ങ�
െനയാണ്: “ഭൗതികപദാർത്ഥമായഅന്നം,പ്രാണൻ,
ചക്ഷുസ്സ്, േശ്രാത്രം, മനസ്സ്, വാക്ക് —എല്ലാം ബ്രഹ്മമാ�
ണ്, ജീവജാലങ്ങൾ യാെതാന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു�
േവാ, ഉത്ഭവിച്ചതിനുേശഷം യാെതാന്നിെനആശ്രയിച്ചു
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുേവാ,അവസാനം യാെതാന്നിേലക്ക്
തിരിച്ചുേപാകുന്നുേവാ,അതിെനഅറിയാൻശ്രമിക്കുക,
അതാണ് ബ്രഹ്മം”.ബ്രഹ്മംഅന്നമയാണ്,പ്രാണമയ�
മാണ്, മേനാമയമാണ്, വിജ്ഞാനമയമാണ്,ആനന്ദമ�
യമാണ് —ഇങ്ങെന പടിപടിയായി ബ്രഹ്മെത്തഅപ�
ഗ്രഥനം െചയ്തുെകാണ്ട് ഒടുവിൽ ഭൂമിയിെല മനുഷ്യനിലും
ആകാശത്തിെലആദിത്യനിലുംസ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് ബ്ര�
ഹ്മമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു. [24]

ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം,അതായത്
മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിൽ — വ്യക്തിയും സമൂഹവും
തമ്മിൽ — ഉള്ള യഥാർത്ഥബന്ധംഎെന്തന്നു മനസ്സി�
ലാക്കിയാേല ജീവിതത്തിെന്റഅർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും മന�
സ്സിലാവുകയുള്ളുഎന്ന് ഉപനിഷത്തിെലആചാര്യന്മാർ
വിശ്വസിച്ചു. നീണ്ടകാലെത്തപര്യാേലാചനകൾക്കുേശ�
ഷംആത്മാവുംബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ,ആത്മനിഷ്ഠമായ
സത്യവും വസ്തുനിഷ്ഠമായസത്യവും തമ്മിൽ, വ്യത്യാസ�
മിെല്ലന്നും യഥാർത്ഥമായആത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ആത്മാവായബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമെല്ലന്നുംഅവർ
കണ്ടുപിടിച്ചു. “ആകാശത്തിനപ്പുറത്ത്,ഏറ്റവും മുകൾ�
ത്തട്ടിലുള്ള േലാകങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്,എല്ലാറ്റിനുമുപരി�
യായി,പ്രകാശിക്കുന്ന േജ്യാതിസ്സ് തെന്നയാണ്ഈ
േലാകത്തിെല മനുഷ്യനുള്ളിലും പ്രകാശിക്കുന്നത്. [25]
എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യെന്റആത്മാവും പ്ര�
പഞ്ചത്തിെന്റൈചതന്യവും ഒന്നാണ്. രണ്ടാെണന്ന
ധാരണഅജ്ഞതയുെട ഫലം മാത്രമാണ്. “ഈപ്രപ�
ഞ്ചത്തിലാെകബ്രഹ്മമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ്
അത് ജനിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലാണതു ശ്വസിക്കുന്ന�
ത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽതെന്നഅതു ലയിച്ചുേചരുന്നു”. [26]
അത് മേനാമയമാണ്. പ്രാണനാണതിെന്റ ശരീരം.
അത് പ്രകാശരൂപമാണ്. സത്യസങ്കല്പമാണ്.ആകാ�
ശമാണ് അതിെന്റആത്മാവ്.അത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങ�
െളയുംആഗ്രഹങ്ങെളയും ഗന്ധങ്ങെളയും രുചികെളയും
ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.അതിൽഎല്ലാമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. [27]
“ബ്രഹ്മംഅനശ്വരമാണ്. മുന്നിലും പിന്നിലും ബ്രഹ്മമാ�
ണ്. ഇടതും വലതുംബ്രഹ്മമാണ്. ചുവട്ടിലും മുകളിലും
ബ്രഹ്മമാണ്. േലാകം തെന്നയാണ് ബ്രഹ്മം.അതു വരി�
ഷ്ഠമേത്ര”. [28]

അേപ്പാൾ,ബ്രഹ്മെമന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്നതീതമായ ഒരു
ശക്തിവിേശഷമല്ല.അത് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റസത്താണ്,
പ്രപഞ്ചം തെന്നയാണ്,പ്രപഞ്ചത്തിെല ഭൗതികവും മാ�
നസികവുമായ,സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ,ഘടകങ്ങളുെട
ആകത്തുകയാണ്. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായആത്മാവ് അന�
ന്തവും,അപാരവും സർവാന്തര്യാമിയുമായ പരമാത്മാ�
വിെന്റ,അെല്ലങ്കിൽബ്രഹ്മത്തിെന്റ, ഒരവിഭാജ്യഘടകം
മാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നസർവച�
രാചരങ്ങളിലുമടങ്ങിയഅനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ
പരമസത്യമാണ് ബ്രഹ്മം. മനുഷ്യനിെലആത്മാവും �
അതുതെന്ന.

താൻ തെന്നയാണ് ബ്രഹ്മംഎന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന മനു�
ഷ്യന് ൈദവങ്ങളുെട സഹായമാവശ്യമില്ല.ൈദവങ്ങ�
െള പൂജിക്കാേനാ ൈദവങ്ങൾക്കുവഴിപാടുകൾ െകാടു�
ക്കാേനാ അവൻ പിെന്ന മിനെക്കടുകയില്ല.അതുെകാ�
ണ്ട് മനുഷ്യർഈസത്യം മനസ്സിലാക്കരുെതന്ന് ൈദ�
വങ്ങൾആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത്
പറയുന്നു:

“ഞാൻബ്രഹ്മമാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവൻഎല്ലാ�
മായിത്തീരുന്നു.അങ്ങെനആയിത്തീരുന്നതിൽ നിന്ന്
ആവെന തടയാൻൈദവങ്ങൾക്കുേപാലും സാദ്ധ്യമല്ല.
എെന്തന്നാൽ,അവൻഅവരുെടആത്മാവായിത്തീരു�
ന്നു.അതിനാൽ,താൻ േവെറയും ബ്രഹ്മം േവെറയുമാ�
െണന്നുകരുതി തെന്റസ്വന്തംആത്മാവിെനയല്ലാെത
മേറ്റെതങ്കിലും ൈദവെത്തആരാധിക്കുന്നവൻഅറിവി�
ല്ലാത്തവനാണ്.ൈദവങ്ങൾക്ക് അവൻ െവറുെമാരു
മൃഗമാണ്. ഒരു മനുഷ്യെനഅേനകം മൃഗങ്ങൾ േസവി�
ക്കുന്നതുേപാെല മനുഷ്യർ ൈദവങ്ങെളയും ഭജിക്കുന്നു.
ഒെരാറ്റ മൃഗെമങ്കിലും െപാേയ്പായാൽഅപ്രിയമുണ്ടാ�
കുമേല്ലാ.അേനകം മൃഗങ്ങൾൈകവിട്ടുേപായാേലാ?
അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർഈസത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്
ൈദവങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല”. [29]

മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉപരിയായ യാെതാരു
ശക്തിയുമിെല്ലന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാെതൈദ�
വങ്ങെള പൂജിക്കുന്നവർ മൃഗതുല്യരാെണന്നുപ്രഖ്യാപി�
ക്കുന്നബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിെലഈഖണ്ഡിക�
െയ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങെന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു:

“മനുഷ്യർ പരമമായ സത്യെത്ത മനസ്സിലാക്കുന്നത്
ൈദവങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല. കാരണംഅതു മനസ്സിലാക്കി�
യാൽഅവർൈദവങ്ങളുെടസ്ഥാനം തങ്ങളുേടതിേന�
ക്കാൾഎളിയതാെണന്ന് ധരിക്കുകയും വഴിപാടുകൾ
െകാടുക്കാതാവുകയും െചയ്യുമേല്ലാ”. [30]

ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിെല ഉദ്ദാലകൻ തെന്റ
പുത്രനായ േശ്വതേകതുവിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഏകത്വ�
െത്തപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രേദ്ധയമാണ്:
േലാകത്തിെന്റസാരസർവസ്വമാണ് ബ്രഹ്മം.അതാണ്
സത്യം.അതാണ്ആത്മാവ്.അല്ലേയാ േശ്വതേകേതാ,
അതുതെന്നയാണ് നീ. തത്ത്വമസി.

ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും ഒന്നാെണന്നതത്വം മനുഷ്യനും
മനുഷ്യസമൂഹവും തമ്മിലുള്ളബന്ധെത്തയാണ് െവ�
ളിെപ്പടുത്തുന്നത്.ഞാൻബ്രഹ്മമാണ്, നീ ബ്രഹ്മമാണ്,
അവൻബ്രഹ്മമാണ്.ബ്രഹ്മംഎല്ലാമാണ്.അതുെകാണ്ട്
ഞാനും നീയും ഒന്നാണ്.

ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയുള്ളഈമേനാഹരമായ സങ്കല്പം
മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളഎല്ലാഅകൽച്ചക�
െളയും എല്ലാത്തരം അസമത്വങ്ങെളയും തരണം െച�
യ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.എെന്തന്നാൽ,പരമാത്മാവായ
ബ്രഹ്മം മനുഷ്യെന്റആത്മാവായും ഒടുവിൽ മനുഷ്യൻ
തെന്നയായുംആണ് സങ്കല്പിക്കെപ്പടുന്നത്. മഹാഭാരത�
ത്തിെല ഒരു േശ്ലാകം ഇത് സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവി�
ധം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്: “ബ്രഹ്മത്തിെന്റ രഹസ്യെമെന്ത�
ന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം: മനുഷ്യേനക്കാൾ
േശ്രഷ്ഠമായി മെറ്റാന്നുമില്ല”. [31]

വർണ്ണവ്യവസ്ഥേയാെടാപ്പം പരന്നു പിടിക്കാൻ തുട�
ങ്ങിയഅസമത്വങ്ങൾക്കുംഅന്യതാേബാധത്തിനുെമ�
തിരായ പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികളുെട പ്രതിേഷധെത്ത�
യും നഷ്ടെപ്പട്ട മാനൈവക്യെത്ത വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള
അവരുെടഅഭിലാഷെത്തയുമാണ്ഈബ്രഹ്മസങ്ക�
ല്പം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങെളയും
ഉച്ചനീചത്വങ്ങെളയും വകെവയ്ക്കാെതഎല്ലാവെരയും
സമമഭാവനേയാെട േനാക്കിക്കാണാൻഅവരാഗ്രഹി�
ച്ചു.ഈആഗ്രഹം നിറേവറണെമങ്കിൽസങ്കുചിതമായ
അഹംേബാധം ഇല്ലാതാവണം. വർണ്ണങ്ങളുെടയും വർ�
ഗ്ഗങ്ങളുെടയും ജാതികളുെടയും വംശങ്ങളുെടയും രാജ്യങ്ങ�
ളുെടയും എല്ലാഅതിർത്തിവരമ്പുകെളയും തട്ടിത്തകർ�
ത്ത് മനുഷ്യെന മനുഷ്യനായി കാണണം. തെന്ന മറ്റു�
ള്ളവരിലും മറ്റുള്ളവരിൽ തെന്നയും കാണാൻസാധിക്ക�
ണം. [32]സങ്കുചിതമായഅഹംേബാധം പാപമാണ്.
സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ളഅന്യവൽക്കരണത്തിെന്റഫല�
മാണ് പാപം.എല്ലാംആത്മാവാെണന്ന് മനസ്സിലാക്കി�
യാേല പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷെപടാൻ കഴിയൂ. [33]
ഉപനിഷത്തുകളിെലആചാര്യന്മാരുെട അഭിപ്രായ�
ത്തിൽഅഹംേബാധമാണ്,യഥാർത്ഥമായആത്മാവി�
െനക്കുറിച്ചുള്ളഅജ്ഞതയാണ്,എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളുെടയും
അടിസ്ഥാനകാരണം.

വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിെല പ്രേയാഗസിദ്ധമായ
ആത്മാവും അതിെന്റ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥമായആത്മാ�
വും തമ്മിലുള്ളഈദ്വിത്വഭാവം, വാസ്തവത്തിൽ, ജീവിത�
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട ൈവരുദ്ധ്യെത്തയാണ് പ്രതിഫലി�
പ്പിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല സംഘട്ടനങ്ങളും
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും വ്യാവഹാരിക േലാകത്തിെല യാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങളാണ്.എങ്കിലും അവ പരമാർത്ഥികസത്യങ്ങ�
ളല്ല, മനുഷ്യെന്റആന്തരികസത്തയുെട പ്രകടനങ്ങളല്ല.
വ്യവഹാരിക ജീവിതത്തിെലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾഎെന്താ�
െക്കത്തെന്നയായാലും,ആന്തരികമായ സത്തഎല്ലാ
മനുഷ്യരിലും ഒന്നാണ്.അതാണ് പരമാർത്ഥികമായ
യാഥാർത്ഥ്യം.അത് സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്നുംൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്നും
വിമുക്തമാണ്.ആപരമാർത്ഥികസത്യത്തിെലത്തിേച്ച�
രുകയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.

പേക്ഷ,ഈലക്ഷ്യം േനടാനുള്ളസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റആവിർഭാവേത്താടുകൂ�
ടി സമുദായത്തിൽ മനുഷ്യെന്റസങ്കുചിതമായഅഹം�
േബാധം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പട്ടു. ദുര,അസൂയ, മാത്സര്യം,
സ്വാർത്ഥം തുടങ്ങിയ ദുർവാസനകൾ തലെപാക്കി.
എങ്ങെനസ്വത്തുകുന്നുകൂട്ടാം? മറ്റുള്ളവരുെട സ്വത്ത്
തട്ടിെയടുക്കാെനന്താണ് വഴി? സ്വാർത്ഥം േനേടണ്ട�
െതങ്ങെന? ഇത്തരംആേലാചനകൾ ഉയർന്നുവന്നു.
ആത്മജ്ഞാനത്തിേലക്കുള്ളവാതിൽ െകാട്ടിയടയ്ക്കുക�
യും മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുക�
യും െചയ്യുന്നഈദുർവാസനകൾെക്കതിരായി ഉപ�
നിഷത്തുകളിെല ഋഷികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും താക്കീതു
നൽകുന്നു. സ്വത്തുക്കളിലൂെട അമരത്വം േനടാൻ കഴിയി�
െല്ലന്ന് ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിൽ യാജ്ഞവൽ�
ക്യൻൈമേത്രയിെയ ഉപേദശിക്കുന്നു. [34]സ്വത്തുക്കൾ
സംഭരിച്ചു െവക്കുന്നതിനുപകരം അവെയ മറ്റുള്ളവർ�
ക്കു ദാനം െചയ്യാനും ത്യാഗത്തിൽആനന്ദം കാണാനും
ഈശാവാേസ്യാപനിഷത്ത്ആവശ്യെപ്പടുന്നു:

“ഈകാണുന്നെതല്ലാം, ചലനാത്മകമായഈജഗ�
ത്തുമുഴുവനും,ഈശ്വരാത്മകമാണ്.അതുെകാണ്ട് ത്യാ�
ഗത്തിലൂെട (ആനന്ദം)അനുഭവിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുെട
സമ്പത്ത് െകാതിക്കരുത്. [35]

ദമം (ആത്മനിയന്ത്രണം), ദാനം, ദയഎന്നീ മൂന്നു ഗുണ�
ങ്ങൾസ്വായത്തമാക്കാൻബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത്
ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു.

ഒറ്റെപ്പട്ട വ്യക്തികൾ ഉപനിഷത്തുകളുെട ഉപേദശങ്ങൾ�
ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും എല്ലാ മനുഷ്യെരയും ഒരുേപാ�
െല കാണാനും ശ്രമിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ,അവർക്ക് സമു�
ദായത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും
സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
വർണ്ണൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂെടയാണ് സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദ�
നശക്തികൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും
െചയ്തത്.ഈസാഹചര്യത്തിൽ പഴയ േഗാത്രസമൂഹ�
ത്തിെലഐക്യത്തിേലക്കും സേഹാദര്യത്തിേലക്കും
തിരിച്ചുേപാവുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനശ�
ക്തികളുെടയും സാേങ്കതികവിദ്യകളുെടയും അഭിവൃദ്ധി
സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്കാവശ്യവുമായിരുന്നു.
ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽ�
കുന്ന വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും
നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം കാലം മനുഷ്യെന്റ വ്യാവ�
ഹാരികമായ സ്വഭാവവും,പരമാർത്ഥികമായസ്വഭാവ�
വും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുന്നെതങ്ങ�
െനയാണ്? മനഷ്യേസ്നഹികളായ തത്വജ്ഞാനികളുെട
ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങെളയും ഉപേദശങ്ങെളയും വകെവ�
യ്ക്കാെത വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്പത്തികാസമത്വ�
ങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽപ്രകടമാവുകയാണ് െചയ്തത്.
അേതാെടാപ്പം തെന്നസമുദായത്തിൽസങ്കുചിതമായ
അഹംേബാധവും അസൂയ, ദുര തുടങ്ങിയ ദുർവാസനക�
ളും വർദ്ധിച്ചു. തത്ത്വമസി,അഹംബ്രഹ്മാസ്മി തുടങ്ങിയ
വിപ്ലവകരങ്ങളായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾസാമൂഹ്യ യാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്നവയായിരുന്നില്ല. സാ�
മൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നുവന്നഅസമത്വ�
ങ്ങളുെട മതിൽെക്കട്ടുകെള ഇടിച്ചുെപാളിക്കാൻഅവയ്ക്കു
കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട് അവ തത്വജ്ഞാ�
നികളുെട ഭാവനകളിലും ചിന്തകളിലും മാത്രം നിലനി�
ന്നു.അതുെകാണ്ട് തെന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ കൂടുതൽ
കൂടുതൽഅന്തർമുഖരാവാൻ തുടങ്ങി. നിത്യജീവിതത്തി�
െല സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിെന്നാഴിഞ്ഞു മാറിെക്കാണ്ട്
അവർ മനസ്സിനുള്ളിെലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക്ആത്മീയ�
മായ പരിഹാരം കാണാൻശ്രമിച്ചു. വ്യവഹാരികജീ�
വിതത്തിൽ േനടാൻ കഴിയാത്തത് അവർ ഭാവനയി�
ലൂെട േനടാനാഗ്രഹിച്ചു. ക്രേമണആത്മാവ്,ബ്രഹ്മം
തുടങ്ങിയസങ്കല്പങ്ങൾ വ്യാവഹാരികജീവിതവുമായി
ബന്ധമില്ലാത്തനിഗൂഢതത്വങ്ങളായിത്തീർന്നു.അന�
ന്തവും അപാരവും അനശ്വരവുമായബ്രഹ്മം, ഭൗതികയാ�
ഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പട്ട േകവലമായസത്യവും
േകവലമായ പ്രജ്ഞയുമായി വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പടാൻ തു�
ടങ്ങി. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള
ക്രിയാത്മകമായസമരങ്ങൾക്കുപകരംആത്മാവിെന
പരമാത്മാവിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾആരം�
ഭിച്ചു.

ഇത്തരംആത്മീയസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥജീവിത�
ത്തിെലഅന്യതാേബാധമവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�
ല്ല. പരിതസ്ഥിതികളുെട പരിമിതികളും അപൂർണ്ണതക�
ളും സംഘട്ടനങ്ങളും തത്വജ്ഞാനികളുെട മനസ്സിെന
അലട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. പരിമിതികെള തരണം െചയ്യാ�
നും അയഥാർത്ഥങ്ങളായ വ്യാേമാഹങ്ങളിൽ നിന്നു േമാ�
ചനം േനടാനും മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ പൂർണ്ണതൈകവരു�
ത്താനും അവർ െവമ്പൽ െകാണ്ടു.ആെവമ്പലിെന്റ
പ്രകടനമാണ് താെഴെകാടുത്ത േചേതാഹരമായ പ്രാർ�
ത്ഥന:

അസത്തിൽ നിന്ന് എെന്നസത്തിേലക്ക് നയിക്കുക;

ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് എെന്ന െവളിച്ചത്തിേലക്ക് നയിക്കുക;

മരണത്തിൽ നിന്ന് എെന്നഅമരത്വത്തിേലക്ക് നയി�
ക്കുക! [36]

22. ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് IV. 4, 23.
23. ടി IV. 4, 25.
24. ൈതത്തരീേയാപനിഷത്ത് III.
25. ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് III.13.7.
26. ടി III.14.1.
27. ടി III. 14, 2.
28. മുണ്ഡേകാപനിഷത്ത് II. 2, 12.
29. ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് I. 4, 10.
30. S. Radhakrishnan: The Principal Upanishads, PP. 168–169.
31. ഗുഹ്യം ബ്രഹ്മതദിദം േവാ ബ്രവീമി,
ന മാനുഷാത് േശ്രഷ്ഠതരം ഹി കിഞ്ചിത്.

— (മഹാഭാരതം,ശാന്തിപർവം)
32. സർവമാത്മാനം പശ്യതി ബൃ. ഉ. V. 4. 23.
33. ബൃ. ഉ. IV. 4, 23.
34. ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് II. 4, 2.
35. ഈശാവാസ്യം ഇദം സർവം യത് കിംച ജഗത്യാം ജഗത്
േതന ത്യേക്തന ഭഞ്ജീഥാ മാ ഗൃധഃ കസ്യ സ്വിദ്ധാനം.

36. അസേതാ മാ സദ് ഗമയ
തമേസാ മാ േജ്യാതിർഗമയ
മൃേത്യാർമാ അമൃതം ഗമയ.



       

െ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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