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1 വിശിഷ്ടാൈദ്വതം,ൈദ്വതം,
ൈദ്വതാൈദ്വതം

ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും ജീവാത്മാവും പര�
മാത്മാവും തമ്മിലുമുള്ളബന്ധങ്ങളും വർണ്ണവ്യവസ്ഥ,
ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയസാമൂ�
ഹ്യാസമത്വങ്ങളും ൈദവത്തിലും പൂജാദികർമ്മങ്ങളിലും
യാഗങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ലൗകികജീവി�
തത്തിെല കാമേക്രാധേലാഭ േമാഹാദിനിസ്സാരതകളും
എല്ലാം അവിദ്യയുെട,അെല്ലങ്കിൽ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തി�
െന്റ,ഫലങ്ങളായ വ്യാവഹാരിക സത്യങ്ങൾ മാത്രമാ�
െണന്നുംഅവിദ്യയിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാൻ കഴിയു�
ന്നവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഏകവും അദ്വിതീയവു�
മായബ്രഹ്മംഎന്നപരമാർത്ഥികസത്യമല്ലാെത മെറ്റാ�
ന്നിെല്ലന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാ�
ദം ഭാരതീയചിന്തയുെട ചരിത്രത്തിെല ഒരു വഴിത്തിരി�
വാണ്. ശങ്കരനു േശഷമുണ്ടായ ചിന്തകന്മാർക്കാർക്കും
തെന്നഅൈദ്വതസിദ്ധാന്തങ്ങെള തീെര അവഗണിച്ചു�
െകാണ്ട് സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ദാർശനികവ്യവസ്ഥ�
കൾആവിഷ്ക്കരിക്കുകസാദ്ധ്യമെല്ലന്നസ്ഥിതിയാണ്
വന്നുേചർന്നത്.അേതവെര ഭക്തിെകാണ്ടും പൂജാദികർ�
മ്മങ്ങൾ െകാണ്ടും കീർത്തനങ്ങൾ െകാണ്ടും ജനങ്ങെള
ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൈവഷ്ണവന്മാർ,ൈശവന്മാർ,
ശാക്തന്മാർ മുതലായവർക്കുേപാലും ദാർശനികവും
ബൗദ്ധികവുമായ േമഖലകളിേലക്കുശ്രദ്ധതിരിേക്കണ്ടി�
വന്നത് ശങ്കരന് േശഷമാണ്. േവദാന്തത്തിന് സ്വന്തം
ഭാഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും സംഭാവന െചയ്ത രാമാനു�
ജെന്റ വിശിഷ്ടാൈദ്വതത്തിലും മധ്വെന്റൈദ്വതത്തിലും
വല്ലഭെന്റ ശുദ്ധാൈദ്വതത്തിലും നിംബാർക്കെന്റൈദ്വ�
താൈദ്വതത്തിലുെമല്ലാം ശങ്കരെന്റസ്വാധീനം കാണാം.
ശങ്കരെന്റസിദ്ധാന്തങ്ങെളഎതിർത്തുെകാേണ്ടാഅവ�
യിൽ ചിലതുസ്വീകരിക്കുകയും മറ്റുചിലതു തള്ളിക്കളയു�
കയും െചയ്തുെകാേണ്ടാആണ് പ്രഗത്ഭമതികളായഈ
ചിന്തകന്മാെരല്ലാം താന്താങ്ങളുെട ദാർശനികവ്യവസ്ഥ�
കൾആവിഷ്കരിച്ചത്.



       

2 രാമാനുജെന്റ മുൻഗാമികൾ

ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ ഭാസ്കരാചാ�
ര്യനാണ് അൈദ്വതവാദെത്ത വിമർശിക്കാൻആദ്യമാ�
യി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് എന്നുേതാന്നുന്നു. നിർഗുണബ്രഹ്മ�
െമന്നസങ്കൽപ്പെത്തയും മായവാദെത്തയുമാണ് അേദ്ദ�
ഹം മുഖ്യമായും എതിർത്തത്.ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അേദ്ദ�
ഹവും ഒരു ഭാഷ്യെമഴുതി.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായ�
ത്തിൽബ്രഹ്മം നിർഗുണമല്ല,സഗുണമാണ്;എന്നുെവ�
ച്ചാൽഈശ്വരനാണ്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,ബ്ര�
ഹ്മവുംഈശ്വരനും ഒന്നുതെന്നയാണ്. മായാവാദത്തിൽ
മഹായാനബൗദ്ധന്മാരുെട സ്വാധീനമാണുള്ളത്. പ്രപ�
ഞ്ചം മിഥ്യയല്ല,യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സഗുണബ്രഹ്മത്തി�
െന്റ യഥാർത്ഥമായ പരിണാമമാണത്. ജീവൻബ്രഹ്മ�
ത്തിെന്റ ഒരംശമാണ്. പേക്ഷ,അത് മനസ്സ്, ഭൗതിക�
പദാർത്ഥങ്ങൾതുടങ്ങിയ ഉപാധികളുെട പരിമിതികൾ�
ക്കു വിേധയമായിരിക്കുന്നു.ഈഉപാധികൾഅയഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങേളാ അവിദ്യയുെട ഫലങ്ങേളാ അല്ല.ബ്രഹ്മെമ�
ന്നേപാെല തെന്നഅവയും യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.എല്ലാ�
റ്റിെന്റയും കാരണമായബ്രഹ്മംഏറ്റവും അരൂപവും ശു�
ദ്ധവുമായ േകവലൈചതന്യമാണ്.അതിൽ നിന്നു പരി�
ണമിച്ചുണ്ടായവയാണ് നാമരൂപങ്ങേളാടും നാനാത്വ�
േത്താടും കൂടിയ പ്രപഞ്ചവും ജീവാത്മാക്കളും. ഉപാധി�
കളുെട പരിമിതികൾക്കു വിേധയമായതുെകാണ്ടാണ്
ജീവാത്മാവിന് ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മറ്റും അനുഭവി�
േക്കണ്ടിവരുന്നത്.ജ്ഞാനത്തിേന്റയും കർമ്മത്തിെന്റ�
യും സമുചിതമായ സംേയാജനം (ജ്ഞാനകർമ്മസമുച്ച�
യം) െകാണ്ടുമാത്രേമ സംസാരദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു േമാ�
ചനം േനടാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് ഭാസ്ക്കരെന്റ വാദങ്ങളു�
െട ചുരുക്കം.

പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യാദവപ്രകാ�
ശൻഎന്നചിന്തകൻ ഭാസ്കരെന്റ മിക്കഅഭിപ്രായങ്ങ�
േളാടും േയാജിച്ചു. പേക്ഷ, ഉപാധികൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�
ളാണ് എന്നഅഭിപ്രായേത്താട് അേദ്ദഹം േയാജിച്ചില്ല.
ഈശ്വരൻ, ചിത്ത് (ആത്മാവ്),അചിത്ത് എന്നീ മൂന്നു
രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മം പരിണമിക്കുന്നത്. ഇവ മൂ�
ന്നുംബ്രഹ്മത്തിെന്റഅവസ്ഥാവിേശങ്ങളാണ്. ഒരു കാ�
ര്യത്തിൽ ഭാസ്ക്കരനും യാദവനും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ
േയാജിപ്പാണുള്ളത്.ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചു�
ണ്ടാകുന്ന ജീവാത്മാക്കളും പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങ�
ളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അവ
യഥാർത്ഥത്തിൽബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒേര�
സമയത്തുതെന്ന േഭദവും അേഭദവും നിലനിൽക്കുന്നു.
സ്വാഭാവികമായസ്ഥിതിയിൽഅവയും പരമാത്മാവും
അേഭദാവസ്ഥയിലാണ്. ഉപാധികളുെട ഫലമായിട്ടാ�
ണ് േഭദങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. [1]അതുെകാണ്ടാണ് അവർ
തങ്ങളുെട സിദ്ധാന്തത്തിന് േഭദാേഭദവാദം എന്ന് േപ�
രിട്ടത്.

ഈകാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് ആൾവാർമാർ
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാരുെട
ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങളായ കീർത്തനങ്ങെളജ്ഞാനം,
കർമ്മം മുതലായവയുമായി കൂട്ടിേയാജിപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
പുതിെയാരു ദാർശനിക വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റാനുള്ള
സംരംഭങ്ങളാരംഭിച്ചത്.ൈവഷ്ണവദർശനത്തിെന്റ ഒന്നാ�
മെത്തആചാര്യൻ എന്ന് കരുതെപ്പടുന്ന നാഥമുനിയാ�
ണ് (പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ)ഇങ്ങെനആദ്യമായി ആൾ�
വാർമാരുെട കീർത്തനങ്ങെള ക്രമീകരിച്ചത്.അേദ്ദഹ�
െമഴുതിയ ന്യായതത്വമാണ് വിശിഷ്ടാൈദ്വതെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ളആദ്യെത്തഗ്രന്ഥംഎന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.
എന്നാൽ,അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൗത്രനായ യാമുനാചാ�
ര്യനാണ് (പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ)
സിദ്ധിത്രയം എന്നതെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽആൾവാർമാ�
രുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്ടാൈദ്വതത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനത്തിൽ ദാർശനികമായ ഒരടിസ്ഥാനം നൽകി�
യത്.ഈശ്വരൻ,ആത്മാവ്, ഭൗതികേലാകം എന്നിങ്ങ�
െന മൂന്നു തത്വങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
സർവജ്ഞനുംസർവശക്തനുമായഈശ്വരനാണ് മൂല�
കാരണം. പ്രപഞ്ചം കാര്യവും.

പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ കാഞ്ചീവ�
രത്തിനുസമീപമുള്ള ഒരു െചറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച
രാമാനുജൻആദ്യം യാദവപ്രകാശെന്റയും പിന്നീട് യാ�
മുനാചാര്യരുെടയും ശിഷ്യനായിട്ടാണ് തെന്റ ദാർശനിക�
ജീവിതംആരംഭിച്ചത്. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അേദ്ദ�
ഹം തെന്റസ്വന്തമായ ഒരു ദാർശനികവ്യവസ്ഥആവി�
ഷ്കരിക്കുകയുംഅതിനു വിശിഷ്ടാൈദ്വതം എന്നു േപരിടു�
കയും െചയ്തു.

രാമാനുജൻ ശങ്കരെനേപ്പാെലഅൽപ്പായുസ്സായിരു�
ന്നില്ല. നൂറു െകാല്ലത്തിലധികം ജീവിച്ചതിനുേശഷം
1137-ൽആണ് അേദ്ദഹം ചരമം പ്രാപിച്ചത്.ഈനീ�
ണ്ട കാലത്തിനിടയിൽഅേദ്ദഹം തെന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
പ്രചരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങെളഴുതി.
അവയിൽഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ശ്രീ�
ഭാഷ്യം എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യ�
മാണ്. ഗീതാഭാഷ്യം, േവദാന്തസാരം, േവദാന്തദീപം,
ഗദ്യത്രയം, േവദാന്തസംഗ്രഹം മുതലായവയാണ് മറ്റു
മുഖ്യകൃതികൾ. ശ്രീഭാഷ്യമാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങ�
ളിൽെവച്ച് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന്
കീത്തിെനേപ്പാെലയുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലും നിഷ്പക്ഷമായി പരിേശാധിച്ചാൽ രാ�
മാനുജെന്റ കൃതികൾക്ക് ചിന്തയുെടഔന്നത്യത്തിലും യു�
ക്തിയുെട തീക്ഷ്ണതയിലും ശങ്കരേന്റതിേനാടു കിടപിടിക്കു�
വാൻ കഴിയുേമാെയന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ശങ്കരൻ
മുഖ്യമായും ൈവചാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ േമഖലക�
ളിലാണ് വിഹരിച്ചത്. രാമാനുജൻ ഭക്തിയുെട േമഖല�
യിലും. കുട്ടിക്കാലത്തുതെന്നആൾവാർമാരുമായും അവ�
രുെട ശിഷ്യന്മാരുമായുമുള്ളസമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നു
ലഭിച്ച പരമ്പരാഗതമായൈദവവിശ്വാസവും വിഷ്ണുേക്ഷ�
ത്രങ്ങളിെല ബിംബാരാധനയുമായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റൈകമുതൽ. പ്രാചീനങ്ങളും സമകാലീനങ്ങളുമായ
ദർശനങ്ങളിലും ശ്രുതികൾ,സ്മൃതികൾ മുതലായവയിലും
അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം േനടിയതിനുേശഷം മൗലിക�
മായ ഒരു ദാർശനികവ്യവസ്ഥആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ശങ്കര�
നു സാധിച്ചു. തെന്റസ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് പിൻബ�
ലം േനടാൻ േവണ്ടി മാത്രമാണ് അേദ്ദഹം ഉപനിഷത്തു�
കൾ, ഭഗവദ്ഗീത മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങെളആശ്രയിച്ചത്.
രാമാനുജനാകെട്ട, നിലവിലുണ്ടായിരുന്നഈശ്വരവി�
ശ്വാസവുംആൾവാർമാരുെട ഭക്തിയും ഉപനിഷത്തു�
കളിെലബ്രഹ്മജ്ഞാനവും ഭഗവദ്ഗീതയിെലആത്മീ�
യചിന്തകളും എല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു
തത്വശാസ്ത്രമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. പാരമാർത്ഥികസത്യ�
െത്തക്കുറിച്ചും വ്യാവഹാരികസത്യെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള
ശങ്കരെന്റ കണ്ടുപിടുത്തം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ
ഉളവാക്കിെയങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ�
ക്ക് ദുർഗ്രഹമായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുെട വിശ്വാ�
സപ്രമാണങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
രാമാനുജൻ ഉന്നയിച്ചആശയങ്ങൾക്കാണ് െപെട്ടന്ന്
കൂടുതൽ ജനസ്വാധീനം േനടാൻ കഴിഞ്ഞത്.എങ്കിലും
ശങ്കരെന്റ യുക്ത്യധിഷ്ഠിതങ്ങളായ ദാർശനികചിന്തക�
െള അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം
ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ രാമാനുജനുസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശങ്ക�
രെന്റഅൈദ്വതവാദെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കു
വലിയസ്ഥാനം നൽകിയത്.

1. ജീവപരേയാശ്ചസ്വാഭാവിേകാഽേഭദഃ,ഔപാധികസ്തു േഭദഃ
— ഭാസ്കരഭാഷ്യം IV 4. 4.



       

3 ബ്രഹ്മംനിർഗുണേമാസഗുണേമാ?

ൈദവവും ൈദവവിശ്വാസവും പൂജാദികർമ്മങ്ങളും മനു�
ഷ്യർക്കിടയിൽ കാണെപ്പടുന്നഅഹങ്കാരം,സ്വാർത്ഥം
മുതലായവയും അവിദ്യയുെട ഫലങ്ങളായ വ്യാവഹാരി�
കയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നുംഏകവും അദ്വിതീ�
യവുമായ നിർഗുണബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് പാരമാർത്ഥിക�
സത്യെമന്നുമാണ് ശങ്കരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.ഞാൻ, നീ,
എേന്റത്, നിേന്റത് എന്നിങ്ങെനയുള്ള േബാധങ്ങളും ജീ�
വാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്ന
വ്യത്യാസവും പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളിെല നാനാ�
ത്വവും എല്ലാം മായയുെട,അെല്ലങ്കിൽ മിഥ്യാജ്ഞാന�
ത്തിെന്റ,ഫലങ്ങളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽഎല്ലാം ബ്ര�
ഹ്മമാണ്.ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ല. ശങ്കരെന്റഈ
അൈദ്വതസിദ്ധാന്തമാണ് രാമാനുജെനഏറ്റവുമധികം
ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചത് എന്നു േതാന്നുന്നു.

നിർഗുണബ്രഹ്മംഎന്നസങ്കൽപ്പം തെന്നഅസംബ�
ന്ധമാെണന്നാണ് രാമാനുജെന്റ വാദം. നിർഗുണമായ
എെന്തങ്കിലുെമാന്നിെന്റഅസ്തിത്വെത്തപ്രത്യക്ഷം,അനു�
മാനം, ഉപമാനം മുതലായ പ്രമാണങ്ങൾ െകാെണ്ടാ�
ന്നും െതളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാണാനും േകൾക്കാ�
നും അറിയാനും ഉെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാ�
ത്ത ഒന്ന് ഉെണ്ടന്നുപറയുന്നെതങ്ങെനയാണ്?അത്
േകവലമായൈചതന്യമാെണന്ന് പറയുന്നു. പേക്ഷ,
ൈചതന്യത്തിന് എെന്തങ്കിലും ഒരുഅധിഷ്ഠാനമില്ലാ�
െത,യാെതാന്നിെനയുംആശ്രയിക്കാെത,സ്വതന്ത്രമാ�
യി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.ആത്മാവിെന്റ േചതന,
ഈശ്വരെന്റൈചതന്യം എെന്നാെക്ക പറയാം. ശുദ്ധ�
ൈചതന്യം എന്ന േകവലസത്തെയപ്പറ്റി ഒന്നും പറ�
യാൻ കഴിയില്ല.ബ്രഹ്മം നിത്യവും ശാശ്വതവുമാെണന്നു
പറയുന്നു.അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നിത്യത,ശാശ്വതത്വം
എന്നീ ഗുണങ്ങൾബ്രഹ്മത്തിനുെണ്ടന്നുസമ്മതിേക്കണ്ടി�
വരും.അതുെകാണ്ട് നിർഗുണബ്രഹ്മംഎെന്നാന്നില്ല.
സഗുണബ്രഹ്മം മാത്രേമയുള്ളൂ.ൈചതന്യം നിറഞ്ഞപര�
മാത്മാവാണത്.അതുതെന്നയാണ്ഈശ്വരൻ. തിന്മക�
ളിൽ നിന്നും അപൂർണ്ണതകളിൽ നിന്നും എല്ലാം തികച്ചും
സ്വതന്ത്രനും നിരവധി നന്മകളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളുമു�
ള്ളവനുമായ പുരുേഷാത്തമൻ. [2]ജ്ഞാനം,ആനന്ദം,
ശക്തി, നന്മ, േസ്നഹം, ദയ മുതലായവയാണ് സഗുണ�
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ,അതായത്ഈശ്വരെന്റ,അടിസ്ഥാനഗു�
ണങ്ങൾ.

2. േവദാന്തസൂത്രം I. i. i.



       

4 ഈശ്വരൻ,ചിത്ത്,അചിത്ത്

ബ്രഹ്മം മാത്രേമയുള്ളൂഎന്നും മെറ്റെന്തങ്കിലുമുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നത് മായയുെട ഫലമായിട്ടാെണന്നും മറ്റുമുള്ള
ശങ്കരെന്റ വാദങ്ങേളാടും രാമാനുജൻ േയാജിക്കുന്നില്ല.
“ഏകേമവാദ്വിതീയം”എന്നതിന് രാമാനുജൻ നൽകു�
ന്നഅർത്ഥംബ്രഹ്മംഏകവും അദ്വിതീയവുമാെണന്നല്ല,
ബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഗുണങ്ങൾഅദ്വിതീയങ്ങളാണ്, മെറ്റാന്നി�
നുമില്ലാത്തഅത്രയധികം ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും ബ്ര�
ഹ്മത്തിനുണ്ട്,എന്നേത്ര. ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തി�
െല “യത്രഹി ൈദ്വതം ഇവ ഭവതി തത്ര ഇതര ഇതരം
പശ്യതി” [3]എന്നും “ൈനഹനാനാസ്തി കിഞ്ചന” [4]
എന്നും മറ്റുമുള്ള വാക്യങ്ങെളഅേദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന�
ത് ൈവവിധ്യത്തിെന്റയും നാനാത്വത്തിെന്റയും നിേഷധ�
മായിട്ടല്ല, േലാകെത്തനിയന്ത്രിക്കുകയും നയിക്കുകയും
െചയ്യുന്നത് വിവിധങ്ങളായ നാനാശക്തികളെല്ലന്നും
ഈശ്വരൻഎന്നഏകശക്തിയാെണന്നും ഉള്ളഅർ�
ത്ഥത്തിലാണ്! രാമാനുജെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഈശ്വ�
രനും ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും എല്ലാം വ്യത്യ�
സ്തങ്ങളായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.അചിത്ത് (ഭൗതിക�
പദാർത്ഥം), ചിത്ത് (ആത്മാവ്),ഈശ്വരൻഎന്നിവയി�
ലടങ്ങിയ തത്വത്രയം മായേയാ അവിദ്യയുെട ഫലേമാ
അല്ല,യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പേക്ഷ, ചിത്തുംഅചിത്തും
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാെണങ്കിലും അവഈശ്വരെനആശ്ര�
യിച്ചിരിക്കുന്നു.അവഈശ്വരെന്റ ഗുണങ്ങൾഅെല്ല�
ങ്കിൽ വിേശഷണങ്ങളാണ്.അവഏകനുംഅദ്വിതീ�
യനുമായഈശ്വരെന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്. ചിത്ത്,അചി�
ത്ത് എന്നിവയാൽ വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന പരിപൂർ�
ണ്ണനായ വിശിഷ്ടനാണ്ഈശ്വരൻ. [5]ഈശ്വരനിൽ
നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളുംഈശ്വരെന പൂർണ്ണമായി ആശ്രയി�
ക്കുന്നവനുമായ േചതനാ േചതനങ്ങൾ (ജീവാത്മാക്ക�
ളും ഭൗതികപ്രപഞ്ചവും)ഈശ്വരെന്റ ശരീരമാണ്. [6]
ഈശ്വരൻ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആത്മാവാണ്.അതുേപാ�
െലആത്മാവിെന്റആത്മാവുമാണ്.ആത്മാവും പ്രപ�
ഞ്ചവുംഈശ്വരെന്റഅംശങ്ങളാണ്;പേക്ഷ,ഈശ്വര�
നല്ല.അംശങ്ങളും അംശിയും ഒന്നുതെന്നയാെണന്ന്
പറയാൻ വയ്യേല്ലാ.അതുെകാണ്ട് അവഈശ്വരനിൽ
നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്;അേതസമയത്തുതെന്നഅഭി�
ന്നങ്ങളുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൗതികപദാർത്ഥ�
ത്തിൽഈശ്വരൻഅന്തര്യാമിയായിസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു.
പേക്ഷ, ഭൗതികപദാർത്ഥമല്ലഈശ്വരൻ.അതുേപാ�
െല ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവ് കുടിെകാള്ളുന്നു.
പേക്ഷ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല. സർവജ്ഞ�
നും സർവശക്തനും നിത്യനുമായഈശ്വരൻ, നിത്യവും
പേക്ഷ,അശക്തവുമായ ചിത്ത് അെല്ലങ്കിൽ ജീവാത്മാ�
വ്, നിത്യമായഅചിത്ത് അെല്ലങ്കിൽഅേചതനമായ
ഭൗതികപദാർത്ഥം—ഈതത്വത്രയത്തിെന്റഐക്യമാ�
ണ് ബ്രഹ്മം.ഈഅർത്ഥത്തിൽഅത് അൈദ്വതമാണ്.
പേക്ഷ,അതു േകവലമായഅൈദ്വതമല്ല.അതു വ്യത്യ�
സ്തങ്ങളായ വിേശഷണങ്ങേളാടു കൂടിയ വിശിഷ്ടമാണ്.
ഈഅർത്ഥത്തിലാണ് രാമാനുജൻ തെന്റ ദർശനത്തി�
നു വിശിഷ്ടാൈദ്വതം എന്നു േപരിട്ടത്.

3. ബൃ. ഉ. IV. 15. 15.
4. ടി, IV. 4. 19.
5. ചിദ്ചിദ വിശിഷ്ടഈശ്വരഃ

—രാമാനുജൻ: ശ്രീഭാഷ്യം.
6. സർവം േചതനാേചതനം തസ്യ ശരീരം.

—ശ്രീഭാഷ്യം II. 1. 9.



       

5 എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്

വിശിഷ്ടാൈദ്വതമനുസരിച്ച്ഈശ്വരനും ചിത്തുംഅചി�
ത്തും യഥാർത്ഥമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്;കയ�
റിൽ സർപ്പം അദ്ധ്യാേരാപിക്കെപ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്നതു�
േപാെലയുള്ളപ്രതിഭാസങ്ങളല്ല. കയറിെന്റയും പാമ്പി�
െന്റയും ഉദാഹരണംെകാണ്ട് അൈദ്വതവാദെത്തന്യാ�
യീകരിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നാണ് രാമാനുജൻ പറയുന്ന�
ത്. മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ കയർ പാമ്പാെണന്നു െത�
റ്റിദ്ധരിക്കെപ്പേട്ടക്കാെമന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,അതു�
െകാണ്ട് പാമ്പ് തികച്ചും അയഥാർത്ഥമാണ് എന്നുപറ�
യാൻ വയ്യ.എെന്തന്നാൽ,കയർഎന്നേപാെല തെന്ന
പാമ്പും പൃഥ്വി, ജലം േതജസ് തുടങ്ങിയ മൗലികഘടക�
ങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടായതാണ്. കയർ പാമ്പാെണന്നു െത�
റ്റിദ്ധരിക്കുേമ്പാഴും അതു കയർ തെന്നയാണ് എന്നു മന�
സ്സിലാക്കുേമ്പാഴും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽഈമൂലഘ�
ടകങ്ങെളയാണ് കാണുന്നത്. രാമാനുജൻഎഴുതുന്നു:

“കയർപ്പാമ്പിെന്റ കാര്യത്തിൽഅഭാവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത് നിശ്ചിതങ്ങളായസ്ഥലകാല�
ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു െകാണ്ടാണ്.അതുെകാണ്ട്
അതിെലാരുൈവരുദ്ധ്യമുണ്ട്: ഒരു തീരുമാനത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും അേതാ�
െട ആദ്യെത്തതീരുമാനം അവസാനിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തു ഒരുപ്രേത്യകസ്ഥാനത്തും
സമയത്തും ദർശിക്കെപ്പടുകയും മെറ്റാരുസ്ഥാനത്തും
സമയത്തും കാണെപ്പടാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നുഎന്ന�
തുെകാണ്ടുമാത്രം അത് അനിവാര്യമായും അസത്യമാ�
യിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ളഅദൃശ്യത
അയഥാർത്ഥതയുെട കാരണമായിത്തീരുന്നില്ല. മറി�
ച്ച്, ഉള്ളെതേന്താ,അതുനിലനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ട്
യഥാർത്ഥമാണ്. ഒരിക്കൽ െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞതു
തെന്നയാണിത്. ഇതിന്നിനി േവെറ െതളിവ് ആവ�
ശ്യമില്ല.അതുെകാണ്ട് േകവലമായസത്ത് മാത്രമല്ല
യാഥാർത്ഥ്യം. േചതനയും അതിെന്റ വിഷയങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള േഭദം—ഈേഭദം നിലനിൽക്കുന്നത് വസ്തു�
വും അതിെന്റ നിദാനവും തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തിേന്മ�
ലാണ്—പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം െകാണ്ടു െതളിയിക്കാൻ
കഴിയും. ഇങ്ങെന േചതനയ്ക്കു മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായ
നിലനിൽപ്പുള്ളുഎന്നവാദം െതറ്റാെണന്നു െതളിയു�
ന്നു”. [7]

വിഷയം, വിഷയി എന്നിവയും േചതന,അേചതനവ�
സ്തുഎന്നിവയും യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.അവതമ്മിലു�
ള്ളബന്ധങ്ങളുംഅതുേപാെലതെന്ന യഥാർത്ഥങ്ങ�
ളാണ്.ഈയഥാർത്ഥബന്ധത്തിലൂെടയാണ്ഈശ്വ�
രൻഅെല്ലങ്കിൽസഗുണബ്രഹ്മം നാനാരൂപങ്ങളിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. ഇങ്ങെനയാണ് ഏകമായബ്ര�
ഹ്മം അേനകങ്ങളായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നത്. പേക്ഷ,
അടിസ്ഥാനംഈശ്വരൻ തെന്ന.ഈശ്വരനിെല്ലങ്കിൽ
ചിത്തുംഅചിത്തുമില്ല; മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും നിലനിൽ�
ക്കുന്നത്ഈശ്വരെനആശ്രയിച്ചു െകാണ്ടാണ്.ഈശ്വ�
രനാണ് കാരണം;പ്രപഞ്ചം കാര്യവും.

7. രാമാനുജൻ; േവദാന്തസൂത്രംശ്രീഭാഷ്യം I. i. i.



       

6 ഈശ്വരെന്റശരീരം

ചിത്തുംഅചിത്തും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാംആവിർ�
ഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവബ്രഹ്മത്തിൽഅന്തർലയിച്ചു
കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് കാരണാവസ്ഥയിലുള്ള
ബ്രഹ്മംഎന്നുപറയുന്നു. കാരണാവസ്ഥയിലുള്ളബ്ര�
ഹ്മം കാര്യാവസ്ഥയിലുള്ളബ്രഹ്മമായി രൂപാന്തരെപ്പടു�
േമ്പാഴാണ് സേചതനാേചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങൾ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. “ഒരു വസ്തു മെറ്റാരവസ്ഥയിേലക്കു
മാറുന്നതിനാണ് കാര്യം എന്നുപറയുന്നത്.ഈഅർ�
ത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവും കാര്യമാണ്”. [8]ആത്മാവ് ശു�
ദ്ധൈചതന്യം മാത്രമാെണങ്കിൽഅതുജ്ഞാതാവായ
വിഷയിയാവുകയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽജ്ഞാതാവായ
“ഞാൻ”ആണ്ആത്മാവ്. [9]

ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ലഎന്നശങ്കര�
െന്റ വാദെത്തഎതിർക്കുന്നേതാെടാപ്പം തെന്നഅത്
ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നി�
െല്ലന്നുംഈശ്വരെന്റ ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് അത്സ്ഥി�
തിെചയ്യുന്നെതന്നും രാമാനുജൻഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.
ഈശ്വരെന നിർമ്മലനുംആനന്ദമയനും ശ്രീേയാടു കൂ�
ടിയവനുമായ വിഷ്ണുവിെന്റ രൂപത്തിലാണ് അേദ്ദഹം
സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്. േവദാന്തസാരം തുടങ്ങുന്നത് തെന്ന
വിഷ്ണുഅഖിലവസ്തുക്കളുെടആത്മാവാെണന്നും ചിത്തും
അചിത്തും വിഷ്ണുവിെന്റ ശരീരമാെണന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു�
െകാണ്ടാണ്. [10]

ഈശ്വരൻ നിർമ്മലനാണ്, േദാഷരഹിതനും കുറ്റമറ്റവ�
നുമാണ്. ഇതല്ല ജീവാത്മാവിെന്റസ്ഥിതി.അത് ശരീര�
ത്താൽബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,കർമ്മങ്ങളാൽ മലിന�
മാക്കെപ്പടുന്നു. ലൗകികബന്ധങ്ങളാൽ ദുഃഖങ്ങളുെടയും
ദുരിതങ്ങളുെടയും അടിമയാക്കെപ്പടുന്നു. സംസാരദുഃഖ�
ങ്ങളിൽ നിന്നും അജ്ഞതകളിൽ നിന്നും കർമ്മബന്ധ�
ങ്ങളിൽ നിന്നും േമാചനം േനടലാണ് ജീവാത്മാവിെന്റ
ലക്ഷ്യം. ഇതുതെന്നയാണ് േമാക്ഷം.

8. രാമാനുജൻ: േവദാന്തസൂത്രം,ശ്രീഭാഷ്യം II. 3. 18.
9. ടി I. i. i.

10. സമസ്തചിദചിദ്വസ്തു ശരീരായാഖിലാത്മേന
ശ്രീമേത നിർമലാനനേന്ദാദന്വേത വിഷ്ണുേവ നമഃ

—രാമാനുജൻ: േവദാന്തസാരം I. i.



       

7 േമാക്ഷത്തിേലക്കുള്ളവഴി

ഈശ്വരനും ചിത്തും തമ്മിലും ചിത്തുംഅചിത്തും തമ്മിലു�
മുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും േവർതിരിച്ചറിയാൻ
കഴിയാഞ്ഞാൽ ഭൗതികസുഖേഭാഗങ്ങളിൽ മുങ്ങിേപ്പാ�
വാനും ജീവിതലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കാനും ഇടയുെണ്ടന്ന്
രാമാനുജൻ താക്കീതു നൽകുന്നു.അജ്ഞതകാരണം
ആത്മാവ് ശരീരമാെണന്നും ജനനമാണ് അതിെന്റ
ആരംഭെമന്നും മരണേത്താടുകൂടി എല്ലാം നശിക്കുെമ�
ന്നും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉളവായിത്തീരുന്നു. കാമ�
േക്രാധ മദേമാഹമാത്സര്യാദികളുെടെയല്ലാം കാരണമി�
താണ്.ആത്മാവ് ശരീരേമാ ഭൗതികേലാകേമാ അെല്ല�
ന്നുംഈശ്വരെന്റഅംശമാണെതന്നും ഉള്ളജ്ഞാന�
മുദിച്ചാൽ മാത്രേമ സംസാരദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു േമാച�
നം േനടി േമാക്ഷം പ്രാപിക്കാൻസാധിക്കൂ. േമാക്ഷ�
െമന്നു െവച്ചാൽഈശ്വരനുമായുള്ളസാമ്യം അെല്ല�
ങ്കിൽ സാദൃശ്യം മാത്രമാണ്,സാരൂപ്യേമാ താദാത്മ്യ�
േമാ അല്ല. [11] “ജീേവാ ബ്രൈഹ്മവ നാപരഃ”എന്ന
ശങ്കരെന്റ പ്രഖ്യാപനേത്താട് രാമാനുജൻ േയാജിക്കു�
ന്നില്ല. േമാക്ഷപ്രാപ്തിക്കു േശഷവുംആത്മാവ് ബ്രഹ്മ�
മായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു
പറയുന്നു.

ജ്ഞാനമാണ് േമാക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നും വ്യാവ�
ഹാരികജീവിതത്തിെല കർമ്മങ്ങൾഅവിദ്യയിൽ കുടു�
ങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി മാത്രമുള്ളവയാെണന്നും
അവ പരമാർത്ഥികസത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനത്തി�
െന്റ ഉപാധികളെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള ശങ്കരെന്റഅഭിപ്രായ�
ങ്ങേളാടും അേദ്ദഹത്തിനു േയാജിപ്പില്ല.അേദ്ദഹം എഴു�
തുന്നു:

“എല്ലാറ്റിെന്റയുംആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മംഎന്നജ്ഞാ�
നംെകാണ്ട് അവിദ്യ ഉന്മൂലനം െചയ്യെപ്പടുന്നുഎന്ന
സിദ്ധാന്തെത്ത ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ
വയ്യ.എെന്തന്നാൽ,ബന്ധനം യഥാർത്ഥമാണ്.ജ്ഞാ�
നംെകാണ്ട് അതില്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവാത്മാ�
ക്കളും പലതരത്തിലുള്ളശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളബന്ധ�
ത്തിെന്റ ഫലമായി,അതായത് നല്ലേതാ ചീത്തേയാ
ആയ കർമ്മങ്ങളുമായുള്ളബന്ധത്തിെന്റഫലമായി,
ഉളവായിത്തീരുന്നസുഖദുഃഖാദികളുെട രൂപത്തിലുള്ള
ബന്ധനംഅയഥാർത്ഥേമാ അസത്യേമാആെണ�
ന്ന് ആർെക്കങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്നെത�
ങ്ങെനഎന്നുഞങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു.ആരാധകെന്റ
ഭക്തിപൂർവകമായ ധ്യാനത്താൽപ്രസാദിപ്പിക്കെപ്പ�
ടുന്ന പരമാത്മാവിെന്റഅനുഗ്രഹം െകാണ്ടു മാത്രേമ
ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ കഴിയൂ
എന്നുഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”. [12]

ജ്ഞാനം തീെരആവശ്യമിെല്ലന്നല്ല,കർമ്മവും ഭക്തിയു�
മാണ്ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉപാധികൾഎന്നാണ് രാമാനു�
ജൻ വാദിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്കാണ് കൂടുതൽപ്രാധാന്യം.
നിരന്തരമായഈശ്വരധ്യാനമാണ് ഭക്തിയുെട അടി�
സ്ഥാനഘടകം. പേക്ഷ, ധ്യാനം വിജയകരമാവുകയും
അങ്ങെന ഭക്തിയുെട ദാർഢ്യം വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യ�
ണെമങ്കിൽ കർമ്മം കൂടിേയ കഴിയൂ. കർമ്മംആത്മീയ�
മായ സംതൃപ്തിക്കു േവണ്ടിേയാ ഭൗതികവും സാമ്പത്തി�
കവുമായ േനട്ടങ്ങൾക്കു േവണ്ടിേയാആകരുത്.അത്
ഫേലച്ഛ കൂടാെതയുള്ളനിഷ്കാമകർമ്മമായിരിക്കണം;
ഈശ്വരെന്റ മുമ്പിലുള്ളആത്മാർപ്പണമായിരിക്കണം.

കർമ്മങ്ങളിൽആരാധന,പൂജ, നാമസങ്കീർത്തനം തു�
ടങ്ങിയ നിത്യകർമ്മങ്ങളും കാലികങ്ങളായൈനമിത്തി�
കകർമ്മങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു. സത്യം,അഹിംസ, ദയ,
ദാനം,ശുചി,ക്ഷമ,ശമം, ദമം മുതലായവ ഭക്തെന്റ
അനിവാര്യഗുണങ്ങളാണ്. പേക്ഷ,ഇവ മാത്രം േപാ�
രാ. മീമാംസാകരന്മാർ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന ജാതിധർമ്മങ്ങ�
ളുൾെപ്പെടയുള്ളഎല്ലാ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുംആവശ്യ�
മാണ്. ഇവേയാെടാപ്പം തെന്ന േവദങ്ങളും ഉപനിഷ�
ദ്മന്ത്രങ്ങളും ഉരുവിട്ടു പഠിക്കുകയും േവണം. ഇത്തരം
ദിനചര്യകേളാടുകൂടി പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും
ഇടവിടാെതഈശ്വരനാമം ജപിക്കുകയും നിരന്തര�
മായിഈശ്വരെന ധ്യാനിക്കുകയും െചയ്താൽ മാത്രേമ
േമാക്ഷം േനടാനാവൂ എന്ന് രാമാനുജൻഊന്നിപ്പറയു�
ന്നു. [13]ഇതുതെന്നയാണ്ഈശ്വരെനഅറിയാനുള്ള
മാർഗ്ഗവും. ഭക്തിെകാേണ്ടഈശ്വരെനഅറിയാൻ കഴി�
യൂ. [14]അതുെകാണ്ടാണ്ജ്ഞാനത്തിെന്റ രൂപം ഭക്തി�
യാെണന്നു രാമാനുജൻ വിശ്വസിച്ചത് (ഭക്തിരൂപാപ�
ന്നംജ്ഞാനം).

11. മുക്തസ്യ സ്വരൂപംബ്രഹ്മേണാ ഭാവഃ സ്വഭാവഃ, നതുസ്വരൂ�
ൈപക്യം,

—ശ്രീഭാഷ്യം I. i. i.
12. േവദാന്തസൂത്രം: ശ്രീഭാഷ്യം I. i. i.
13. േവദാർഥസംഗ്രഹം, േപ. 142–44.
14. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി—ഗീത.



       

8 ശങ്കരനും രാമാനുജനും

ശങ്കരെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്ജ്ഞാനമല്ല,അജ്ഞാ�
നമാണ്. ഭക്തിയും കർമ്മവുംഈശ്വരധ്യാനവുംഈശ്വ�
രൻ തെന്നയും വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിെല മിഥ്യക�
ളാണ്. വ്യാവഹാരികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള
പാരമാർത്ഥികസത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനമാണ്
യഥാർത്ഥമായജ്ഞാനം. രാമാനുജെന്റയും ശങ്കരെന്റ�
യും സിദ്ധാന്തങ്ങെള താരതമ്യെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് രാ�
ധാകൃഷ്ണൻഎഴുതുകയുണ്ടായി: “ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതം
ബുദ്ധിയുെട പാരമ്യെത്തകുറിക്കുന്നുഎങ്കിലും അതിന്
മതപരമായ ഭക്തിെയ ഉേത്തജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റബ്രഹ്മത്തിന് ആത്മാവിനുള്ളിൽ വി�
കാരതീവ്രമായ മതഭക്തിേയാആരാധനാേബാധേമാ
ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല”. [15]പേക്ഷ, ജനങ്ങൾക്ക്
മതപരമായ ഭക്തിയുംആരാധനാേബാധവും ഉണ്ടാക്കി�
െക്കാടുക്കുകയായിരുന്നില്ല ശങ്കരെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. േനെര�
മറിച്ച് ഭക്തിയുംആരാധനയുംഈശ്വരവിശ്വാസവുെമാ�
െക്ക വ്യാവഹാരികജീവിതത്തിെല മിഥ്യകളാെണന്നും
ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നും വ്യ�
ക്തമാക്കാനാണ് ശങ്കരൻശ്രമിച്ചത്.

പാരമാർത്ഥികസത്യം, വ്യാവഹാരികസത്യം, മിഥ്യ,
മായ മുതലായ പദപ്രേയാഗങ്ങൾ പിൽക്കാലചിന്ത�
കന്മാർക്കിടയിൽ വളെരേയെറആശയക്കുഴപ്പങ്ങളു�
ണ്ടാക്കിെയന്നത് ശരിയാണ്. ശങ്കരൻ മായഎന്ന
പദമുപേയാഗിച്ചത് ഉള്ളത് ഇല്ലഎന്നുകാണിക്കാൻ
േവണ്ടിയാെണന്നും മറ്റും വാദിച്ചുെകാണ്ട് രാമാനുജെന�
േപ്പാെലയും വിജ്ഞാഭിക്ഷുെവേപ്പാെലയുമുള്ള ദാർശ�
നികന്മാർ അൈദ്വതേവദാന്തെത്തഎതിർക്കുകയും
ശങ്കരെന പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻഎന്നുവിളിച്ച് ആേക്ഷപിക്കു�
കയും െചയ്തു. ഇല്ലാത്തത് ഉെണ്ടന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന
മായാവിയുെടയും അധ്യാസത്തിെന്റ ഫലമായി പാമ്പി�
െന്റ പ്രതീതിയുളവാക്കുന്നകയറിെന്റയും ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾഅവരുെടആേക്ഷപങ്ങൾക്കുശക്തി കൂട്ടാേന
സഹായിച്ചുള്ളു. ഇത്തരംആേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശങ്ക�
രെന രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിയാെണന്നുേതാന്നുന്നു, “േലാ�
കത്തിെന്റആേപക്ഷികസത്യെത്തയുംൈദവത്തിെന്റ
സ്വതന്ത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യെത്തയുംഊന്നാൻേവണ്ടി
ശങ്കരൻ മിഥ്യ, മായഎന്നീ പദങ്ങളുപേയാഗിച്ചത് നിർ�
ഭാഗ്യകരമായിേപ്പായി” [16]എന്ന് സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തി
അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്.

എന്നാൽ, േലാകത്തിെന്റഅസ്തിത്വം ൈദവെത്തആശ്ര�
യിച്ചിരിക്കുന്നുഎേന്നാൈദവം സ്വതന്ത്രമായ യാഥാർ�
ത്ഥ്യമാെണേന്നാഊന്നാൻ േവണ്ടിയല്ല, േനെരമറിച്ച്,
വ്യാവഹാരികേലാകത്തിെലഞാൻ, നീ എേന്റത്, നി�
േന്റത് എന്നിങ്ങെനയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അസമത്വങ്ങ�
ളുെമാെക്കഅജ്ഞതയുെട ഫലങ്ങളാെണന്നുംഅവി�
ദ്യയവസാനിച്ചാൽഎല്ലാം ഏകമായബ്രഹ്മമാെണന്ന്
(സർവം ഖലു ഇദം ബ്രഹ്മ)കാണാൻ കഴിയുെമന്നും വ്യ�
ക്തമാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്.ഈആശയം കൂടുതൽസ്പ�
ഷ്ടമാക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രമാണ് മായാവിയുെടയും കയർ�
പ്പാമ്പിെന്റയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചത്.

ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതേവദാന്തമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മെമന്ന
പാരമാർത്ഥികസത്യം ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒരാത്മീയസ�
ങ്കൽപ്പം മാത്രമാെണന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
പേക്ഷ,ആത്മീയവാദിയായ േഹഗലിെന്റആശയങ്ങ�
െള സംബന്ധിച്ച് മാർക്സ് െചയ്തതുേപാെല ശങ്കരെന്റ
അൈദ്വതവാദെത്തകിഴുക്കാം തൂക്കാക്കി നിർത്തുകയും
ബ്രഹ്മെമന്ന വാക്കിന് മനുഷ്യൻഎന്നഅർത്ഥം നൽകു�
കയും െചയ്താൽ വ്യാവഹാരികയാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയും
പാരമാർത്ഥികസത്യെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളഈസിദ്ധാന്ത�
ത്തിന് ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ കഴി�
േഞ്ഞക്കും. പേക്ഷ, മതത്തിനുംആത്മീയവാദത്തിനും
അത്രയധികം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന മധ്യകാലസാമൂ�
ഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുെട പിടിയിൽ നിന്നു േമാചനം േന�
ടാൻ ശങ്കരെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരുപ്രതിഭാശാലിയായ
ദാർശനികനുേപാലും സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.

രാമാനുജെന്റ ചിന്തകൾ ശങ്കരേന്റതുേപാെലഅത്ര
സങ്കീർണ്ണങ്ങളായിരുന്നില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റആവിർഭാ�
വത്തിനു മുമ്പുതെന്ന നാഥമുനി,യമുനാചാര്യർ തുടങ്ങിയ
ആചാര്യന്മാർ ൈവഷ്ണവസിദ്ധന്മാരായആൾവാർമാരു�
െട ഭക്തിസങ്കീർത്തനങ്ങെളബിംബാരാധനയുമായും
പൂജാദികർമ്മങ്ങളുമായും കൂട്ടിയിണക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഭക്തിക്കും കർമ്മത്തിനുംജ്ഞാനത്തിെന്റ ഒരടിത്തറ
നൽകാൻ േവണ്ടി ഉപനിഷത്തുകളിലും ഭഗവദ്ഗീതയി�
ലും മറ്റുമടങ്ങിയആത്മീയചിന്തകെള ഉപേയാഗിക്കുക
താരതേമ്യന എളുപ്പമായിരുന്നു.അതാണ് രാമാനുജൻ
െചയ്തത്. പേക്ഷ,ഈപ്രക്രിയക്കിടയിൽഅേദ്ദഹം ഉപ�
നിഷത്തുകളിെല നിർഗുണബ്രഹ്മെത്തസഗുണബ്രഹ്മമാ�
യും സഗുണബ്രഹ്മെത്തഈശ്വരനായും വ്യാഖ്യാനിച്ചു.
അങ്ങെന നപുംസകലിംഗത്തിലുള്ളബ്രഹ്മം പുല്ലിംഗ�
ത്തിലുള്ളഈശ്വരനായി മാറി.എന്നിട്ട്,സങ്കൽപ്പത്തി�
നു പിടികിട്ടാവുന്നഎല്ലാത്തരം മാനുഷികഗുണങ്ങളും
മാനുഷികശക്തികളും ഉൽകൃഷ്ടതകളും മനുഷ്യനിൽ നി�
ന്ന് അന്യവൽക്കരിച്ച് ആഈശ്വരനിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.
സർവജ്ഞനുംസർവശക്തനുംസർവഗുണസമ്പന്നനു�
മായഈശ്വരെന്റഅനുഗ്രഹമിെല്ലങ്കിൽ േമാക്ഷം േന�
ടുക സാദ്ധ്യമെല്ലന്നുപ്രഖ്യാപിച്ചു.ഐഹികങ്ങളായ ദുഃ�
ഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷകിട്ടാൻ
േവണ്ടി കരുണാനിധിയായഈശ്വരെന ഭക്തിപൂർവം
ആരാധിക്കാനും പൂജിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും ജനങ്ങെള
ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം ഉൽേബാധനങ്ങൾ ജന�
ങ്ങെളആകർഷിക്കാൻ പറ്റിയവയായിരുന്നു.എെന്ത�
ന്നാൽ, രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല രാമാ�
നുജൻ “മതവിശ്വാസങ്ങെളയും യുക്തിചിന്തകെളയും കൂ�
ട്ടിയിണക്കാനാണ് അേങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിച്ചത്”. [17]

15. Radhakrishnan: Indian Philosophy Vo. II.
16. K. Satchidananda Murthy: Revelation and Reason in

Advaita Vedanta, P. 263.
17. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy Vo. II.



       

9 ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റപരിഹാരം

രാമാനുജെന്റ വിശിഷ്ടാൈദ്വതമനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ്
പരമാത്മാവിെന്റഅംശമാണ്;എല്ലാ മനുഷ്യരുംഈശ്വ�
രാംശങ്ങളാണ്. പേക്ഷ,ഈഈശ്വരാംശങ്ങൾ ജീവി�
ച്ചിരുന്നത് അയിത്തത്തിെന്റയും െതാട്ടുകൂടായ്മയുെടയും
തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജാതി�
വ്യവസ്ഥയുെട നാലതിരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. ഇതിൽ
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തെന്ന ഒരുൈവരുദ്ധ്യമടങ്ങിയിരുന്നു.
എല്ലാ മനുഷ്യരുംഈശ്വരാംശങ്ങളാെണങ്കിൽ ചിലർ
ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും മറ്റുള്ളവർ താണ ജാതിക്കാരു�
മാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്? കരുണാനിധിയായഈശ്വ�
രെന്റ ഒരംശം മർദ്ദകനും മെറ്റാരംശം മർദ്ദിതനുംആയി�
ത്തീരുന്നെതങ്ങെനയാണ്? സർവഗുണസമ്പന്നനായ
ഈശ്വരൻ മാത്രം നിർമ്മലനും കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക�
ടിമെപ്പട്ടഈശ്വരാംശങ്ങൾ മലിനങ്ങളുംആെണന്ന
മറുപടി തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല.എെന്തന്നാൽൈവഷ്ണ�
വഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ േപാലും വലിയവനും െചറിയവ�
നുമുണ്ടായിരുന്നു;താണ ജാതിക്കാരനും ഉയർന്ന ജാതി�
ക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാെക
ജാതിവ്യവസ്ഥഅത്രയ്ക്ക് ഇഴുകിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ജാതിവ്യ�
ത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാെതഈൈവരുദ്ധ്യത്തി�
നു പരിഹാരം കാണുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ
ൈവഷ്ണവഭക്തന്മാർ ഒരു യുക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു.ൈവഷ്ണവ�
ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്നുപ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂട്ടായി
സങ്കീർത്തനങ്ങൾപാടുകയും െചയ്യാം. ഒന്നിച്ചിരുന്ന്
ഭക്ഷണം കഴിക്കരുെതേന്നയുള്ളൂ. വീടുകളിൽ മടങ്ങിെയ�
ത്തിയാൽഎല്ലാവരും ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട നിയമങ്ങൾ
കർശനമായി പാലിക്കുകയും െചയ്യണം. ഇതായിരുന്നു
യുക്തി.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർഛിച്ചേപ്പാൾ
വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.ൈവഷ്ണവഭക്തന്മാർക്കിടയിലു�
ള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ മാത്രമല്ല,സമുദായത്തിെല ജാ�
തിവ്യത്യാസങ്ങൾ േപാലും േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാൻ തുട�
ങ്ങി. രാമാനുജനുേശഷം ഇരുന്നൂറു വർഷങ്ങൾകഴിഞ്ഞ�
േപ്പാേഴക്കും ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾെക്കതിരായ ഒരു
പുതിയ മതപ്രസ്ഥാനംആവിർഭവിച്ചു. രാമാനന്ദെന്റ
േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ചഈപുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്
ദാർശനികമായ ഒരടിത്തറ നൽകിയത് രാമാനുജെന്റ
സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനെമന്ന േപരിലറി�
യെപ്പടുന്നഈപുതിയ പ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതെത്തഎതിർത്ത
മറ്റുചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾകൂടി പരിേശാധിക്കാം.

ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതവാദെത്തഎതിർത്തുെകാണ്ട് വള�
െരയധികം എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും െചയ്ത ഒരു
ചിന്തകനാണ് ൈദ്വതവാദത്തിെന്റസ്ഥാപകനായ
മധ്വൻ. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണ്ണാടകത്തിെല
ഉഡുപ്പി എന്നസ്ഥലത്ത് ഒരുബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ
ജനിച്ചഅേദ്ദഹംആരംഭത്തിൽഅൈദ്വതേവദാന്ത�
ത്താൽആകർഷിക്കെപ്പട്ടു എന്നുംഏെറക്കഴിയുന്നതി�
നുമുമ്പ് അൈദ്വതത്തിെന്റഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളി�
െലാരാളായിത്തീർന്നുഎന്നുമാണ് പറയെപ്പടുന്നത്.
അൈദ്വതത്തിെനതിരായി ൈദ്വതസിദ്ധാന്തം പ്രചരി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയുെട നാനാഭാഗങ്ങളിലും
ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഒട്ടാെക മുപ്പേത്തഴു ഗ്രന്ഥങ്ങൾഅേദ്ദ�
ഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടേത്ര. മധ്വഭാഷ്യം എന്ന േപരിലറിയെപ്പ�
ടുന്നബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം,അനുവ്യാഖ്യാനം, ഗീതാഭാഷ്യം,
ഭാഗവത താൽപര്യനിർണ്ണയം, മഹാഭാരത താൽപ്പ�
ര്യനിർണ്ണയം, വിഷ്ണുതത്വനിർണ്ണയം,സേത്വാേദ്യാതം
എന്നിവയാണ് അവയിൽ മുഖ്യമായവ. ജയതീർത്ഥൻ,
വ്യാസതീർത്ഥൻ തുടങ്ങിയ പല പണ്ഡിതന്മാരായ ശി�
ഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.



       

10 അൈദ്വതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
വിമർശനം

േവദാന്തത്തിെന്റ മറവിൽ നിന്നുെകാണ്ട് ശൂന്യവാദിക�
ളായ ബൗദ്ധന്മാരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കുന്ന�
വർ എന്നആേക്ഷപമുന്നയിച്ചുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം
അൈദ്വതേവദാന്തികെള േനരിടാെനാരുങ്ങിയത്. [18]
ജഗത്ത് മിഥ്യയെല്ലന്നും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും
ഒന്നല്ല രണ്ടാെണന്നുംഅേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ജീ�
വാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുതെന്നയാെണങ്കിൽ പിെന്ന
ബ്രഹ്മെത്തഅറിയാൻ മിനെക്കടുന്നതിന് അർത്ഥമി�
ല്ല.എെന്തന്നാൽ,അതിനു മിനെക്കടുന്നവൻസ്വയം
ബ്രഹ്മമാണേല്ലാ.ജ്ഞാനത്തിന് ഒരു വിഷയിയും ഒരു
വിഷയവും േവണം.എെന്തന്നാൽ,അറിയാൻആഗ്ര�
ഹിക്കുന്നവനുംഅറിയെപ്പടാനുള്ള വിഷയവും തമ്മി�
ലുള്ളബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ്ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്.
വിഷയിയും വിഷയവും ഒന്നാെണങ്കിൽ പിെന്നജ്ഞാ�
നവുമില്ല.ജ്ഞാനംഎന്ന ഒന്നിെല്ലങ്കിൽ “അഥാേതാ
ബ്രഹ്മജ്ഞാസാ”എന്ന േവദാന്തസൂത്രത്തിന് അർത്ഥ�
മില്ലാതാവും.

നശ്വരത,അനിത്യത,അപൂർണ്ണത,അജ്ഞത, ദുഃഖം
മുതലായവേയാടു കൂടിയ മനുഷ്യെനഅനന്തവും സംപൂർ�
ണ്ണവും സർവശക്തവും സച്ചിദാനന്ദമയവുമായബ്രഹ്മ�
േത്താട് ഉപമിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? ശങ്കരെനസം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇെതളുപ്പമാണ്.എെന്തന്നാൽ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ േകവലവും അനന്ത�
വുമായബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് ഒേരെയാരുസത്യം.അവി�
ദ്യയുെട ഫലമായിട്ടാണ്ഈഏകമായ യാഥാർത്ഥ്യം
അേനകമാെണന്നപ്രതീതിയുളവാകുന്നത്. മനുഷ്യൻ
ദുഃഖിതനും പീഡിതനും അപൂർണ്ണനും ഒെക്കആയി�
ത്തീരുന്നതുംഅവിദ്യയുെട ഫലമായിട്ടാണ്. “പേക്ഷ,
ആരുെടഅവിദ്യയുെട ഫലം? ജീവാത്മാവിെന്റേയാ?
ബ്രഹ്മത്തിെന്റേയാ?” മധ്വൻ േചാദിച്ചു. മരണത്തിനു വി�
േധയനാകുന്ന മനുഷ്യെന്റഅജ്ഞതബ്രഹ്മത്തിെന്റയും
അജ്ഞതയായിരിക്കും. കാരണം മനുഷ്യനും ബ്രഹ്മവും
ഒന്നാണേല്ലാ.അേപ്പാൾബ്രഹ്മത്തിന് അജ്ഞതയുെണ്ട�
ന്ന് വന്നുകൂടും.അവിദ്യ േകവലമായ പരമാത്മാവിെന
ബാധിക്കുകയില്ല എന്നാെണങ്കിലും അത് ജീവാത്മാ�
വിെനയും ബാധിക്കില്ല.അേപ്പാൾഅവിദ്യയുെണ്ടന്ന്
അംഗീകരിക്കുന്നതു തെന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും
ഒന്നെല്ലന്നുസമ്മതിക്കലാണ്.അൈദ്വതെത്ത െപാ�
ക്കിപ്പിടിച്ചാൽ, ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുതെന്നയാ�
െണന്നുശഠിച്ചാൽ,ബ്രഹ്മത്തിെന്റസർവജ്ഞത്വം നി�
േഷധിക്കെപ്പടും.അതുെകാണ്ട് രണ്ടും സത്യമാെണന്ന്
അംഗീകരിേച്ച പറ്റൂ. പേക്ഷ, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്.ബ്ര�
ഹ്മം േകവലവും സ്വതന്ത്രവുമായ യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ്;
ജീവാത്മാവാകെട്ട,ബ്രഹ്മെത്തആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടു നി�
ലനിൽക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ശങ്കരെന്റ നിർഗുണബ്രഹ്മെമന്നസങ്കൽപ്പം ശ്രുതിക്കും
യുക്തിക്കും േയാജിച്ചതെല്ലന്നാണ് മധ്വെന്റഅഭിപ്രാ�
യം.ബ്രഹ്മംസഗുണമാണ്.അത് സർവത്തിെന്റയും
കർത്താവാണ്. കർത്താെവന്ന നിലയ്ക്ക് അത് എല്ലാമ�
റിയുന്നു.അതുെകാണ്ട് സർവജ്ഞത്വാദി ഗുണങ്ങേളാടു
കൂടിയതാണ് ബ്രഹ്മംഎന്നുപറയുന്നതാണ് യുക്തി. [19]
നിർഗുണെമന്ന പദപ്രേയാഗത്തിൽ തെന്നൈവരുദ്ധ്യ�
മടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നാണ് മധ്വെന്റഅഭിപ്രായം.ബ്രഹ്മത്തി�
ന് നിർഗുണത്വെമന്ന ഗുണമുേണ്ടാെയന്ന് നിർഗുണവാ�
ദിേയാടു േചാദിക്കുക. ഇെല്ലന്നാണ് മറുപടിെയങ്കിൽ
ബ്രഹ്മത്തിന് ഗുണമുെണ്ടന്ന് സമ്മതിക്കലാണത്. േന�
െരമറിച്ച് ഉെണ്ടന്നാണ് മറുപടിെയങ്കിൽ നിർഗുണത്വം
എന്ന ഗുണമുെണ്ടന്നുസമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. രണ്ടായാ�
ലും ബ്രഹ്മത്തിനു ഗുണമുണ്ട്.അതുെകാണ്ട് ബ്രഹ്മം നിർ�
ഗുണമാെണന്നുപറയുന്നതിനർത്ഥമില്ല. [20]ബ്രഹ്മം
സഗുണമാണ്;സഗുണമായബ്രഹ്മമാണ്ഈശ്വരൻ.

ജീവാത്മാവും പ്രപഞ്ചവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാെണങ്കിലും
അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. സ്വതന്ത്രമായ
നിലനിൽപ്പിെല്ലന്നു പറയുന്നതിെന്റഅർത്ഥംഅവ മാ�
യയാെണന്നല്ല. ചിത്തുംഅചിത്തും ഉൾെപ്പെടയുള്ള
േലാകത്തിന്സ്ഥലകാലാധിഷ്ഠിതമായ നിലനിൽപ്പു�
െണ്ടന്ന് മധ്വൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാ�
ഥാർത്ഥ്യെത്തഅംഗീകരിക്കാെത േകവലമായഏെത�
ങ്കിലുംആശയെത്തക്കുറിച്ചുള്ളസത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയില്ല.അതുെകാണ്ട്,ബ്രഹ്മെമന്നേപാെല തെന്ന
സേചതനാേചതനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങളാണ്.അവതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും യഥാർത്ഥ�
മാണ്.

മധ്വെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഅഞ്ചുതരത്തിലുള്ള േഭദങ്ങ�
േളാടുകൂടിയതാണ് പ്രപഞ്ചം:ഈശ്വരനും ജീവാത്മാവും
തമ്മിലുള്ള േഭദം,ഈശ്വരനും ജഡപദാർത്ഥവും തമ്മി�
ലുള്ള േഭദം, ജീവാത്മാവും ജഡപദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള
േഭദം, ഒരു ജീവാത്മാവും മെറ്റാരു ജീവാത്മാവും തമ്മിലു�
ള്ള േഭദം, ജഡപദാർത്ഥവും ജഡപദാർത്ഥവും തമ്മിലു�
ള്ള േഭദം [21]—ഈേഭദങ്ങൾ മായയല്ല.ബ്രഹ്മെമന്ന
േപാെല തെന്ന പഞ്ചേഭദസമന്വിതമായ പ്രപഞ്ചവും
സത്യമാണ്.

18. യച്ഛംന്യവാദിനഃ ശൂന്യം തേദവബ്രഹ്മമാനിനഃ—Quoted by
Dr. Chandradhar Sharma: A Critical Survey of Indian
Philosophy, P. 372.

19. ബുദ്ധിപൂർവം സർവകർതൃത്വാത് സർവജ്ഞത്വാത് സർവ�
ജ്ഞത്വാദേയാ ഗുണായുക്താഃ

—കർമനിർണയം, േപ. 10.
20. നിർവിേശഷേത്വന വിശിഷ്ടം ന േവത്യുേക്ത,യദ്യവശിഷ്ടം,
തർഹിന വിേശഷ നിരാകരണം. വിേശഷവത്വേമവ ഭവതി.
യദി േതന വിശിഷ്ടം,സഏവ വിേശഷ ഇതി വ്യാഹൃതിഃ

—കർമനിർണയം, േപ. 10.
21. ജീേവശ്വരഭിദാ ൈചവ ജേഡശ്വരഭിദാ തഥാ
ജീവേഭേദാ മിഥൈശ്ചവ ജഡജീവഭിദാ തഥാ
മിഥശ്ച ജഡ േഭേദാഽയം പ്രപേഞ്ചാ േഭദ പഞ്ചകഃ

—വിഷ്ണുതത്വനിർണയം, േപ. 27.
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അധ്യാസത്തിെന്റ ഫലമായി ശരീരവുംആത്മാവും ഒന്നാ�
െണന്ന മിഥ്യാേബാധമുളവാകുന്നുഎന്നവാദം അസം�
ബന്ധമാെണന്നാണ് മധ്വെന്റഅഭിപ്രായം. പക്ഷിമൃ�
ഗാദികൾക്കുേപാലും അങ്ങെനെയാരു മിഥ്യാേബാധമു�
ണ്ടാകാറില്ല. പിെന്നയേല്ല മനുഷ്യന്? “എെന്റ ശരീരം”
എന്നുപറയുന്നത് ഞാനും ശരീരവും ഒന്നെല്ലന്നു മനസ്സി�
ലാക്കിെക്കാണ്ടു തെന്നയാണ്. [22]ആത്മാവിെന്റ ശരി�
യായ സ്വഭാവെത്ത മറച്ചുവയ്ക്കുന്നഅജ്ഞാനത്തിെന്റ
ഫലമാണ് േലാകെമങ്കിൽആത്മാവിൽ നിന്നു വിഭിന്ന�
മായ ഒരുബാല്യേലാകെത്തപ്രത്യക്ഷമായിക്കാണാൻ
കഴിയില്ല. [23]

ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് പ്രത്യക്ഷം,അനുമാനം,ആഗ�
മം എന്നിങ്ങെന മൂന്നുപ്രമാണങ്ങളുെണ്ടന്ന് മധ്വൻ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായബാഹ്യയാഥാർ�
ത്ഥ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്രമാണ�
െത്തആശ്രയിക്കാം.എന്നാൽ,ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂ�
െട ലഭിക്കുന്നജ്ഞാനം ശരിയായജ്ഞാനമാെണന്ന്
ഉറപ്പിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? യഥാർത്ഥജ്ഞാനെത്ത
അബദ്ധധാരണകളിൽ നിന്ന് േവർതിരിക്കുന്നെതങ്ങ�
െനയാണ്? ഇതിനുള്ള വഴി വസ്തുെവ േനരിട്ടു സമീപിച്ച്
സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂെട ഏതാണ് ശരിെയന്ന് പരി�
േശാധിക്കുകയാണ്.ജ്ഞാനത്തിന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ
അനുഭവം സഹായിക്കുന്നു. പാമ്പാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരി�
ക്കെപ്പട്ട് കയറിെന്റഅടുത്തുെചന്ന് പരിേശാധിച്ചാൽ
അതുപാമ്പല്ല,കയറാെണന്നു മനസ്സിലാവുന്നു. ഇങ്ങ�
െന സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂെട െതറ്റായഅറിവു നീക്കം
െചയ്യാനും ശരിയായഅറിവ് േനടാനും കഴിയുന്നു. മധ്വ�
െന്റഈനിഗമനെത്തവിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് നാഗരാജ
ശർമ്മ ഇങ്ങെനഎഴുതുന്നു:

“െവള്ളിെയപ്പറ്റിയും പാമ്പിെനപ്പറ്റിയുമുള്ള ഭ്രമങ്ങൾ
ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ ലഭിച്ച സാമഗ്രികളുെട െതറ്റായ വ്യാഖ്യാ�
നത്തിെന്റ ഫലമാെണന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരി�
ക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ ലഭിച്ച സാമഗ്രികളുെട
യാഥാർത്ഥ്യെത്തആർക്കും േചാദ്യം െചയ്യാൻസാധി�
ക്കില്ല.ബ്രഹ്മവാദികളുെട ബ്രഹ്മെമന്നേപാെല തെന്ന
അവയും യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.അവ െതറ്റായി വ്യാഖ്യാ�
നിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുമാത്രം. വസ്തുെവക്കുറിച്ചുള്ള
ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട സാമാന്യസ്വഭാവത്തിന് േകാ�
ട്ടം തട്ടിച്ച ഘടകങ്ങേളാ സൂക്ഷ്മപരിേശാധനയിലൂെട
നീക്കം െചയ്താൽആദ്യെത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ െതറ്റുപ�
റ്റിയിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാവുന്നതാണ്. ദൃഷ്ടിഭ്രമങ്ങെള വി�
ശകലനം െചയ്താൽഅവയിെലല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തി�
െന്റ ചില അംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുവ്യക്തമാവും.
ഏതായാലുംഈ ഉപമകൾ െകാണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ജന്മസിദ്ധവും അന്യാധീനെപ്പടാത്തതുമായ യാഥാർ�
ത്ഥ്യെത്തനിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല”. [24]

ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തു ഭ്രമമാെണന്നു െതളിയിക്കണ�
െമങ്കിൽ രണ്ടുയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാവശ്യമാണ്. ഉദാഹര�
ണത്തിന്,കയർ കാണുേമ്പാൾഅതു പാമ്പാെണന്ന
ഭ്രമമുണ്ടാവണെമങ്കിൽ ഭ്രമത്തിെന്റഅധിഷ്ഠാനമായ
കയർ മാത്രം േപാരാ.അതിേനാട് സാദൃശ്യെപ്പടുത്താൻ
പറ്റിയ ശരിയായ ഒരു പ്രധാനവസ്തു,അതായത് പാ�
മ്പ്,എന്നയാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയുണ്ടായിരിക്കണം.അതു�
േപാെല ജഗത്ത് ഭ്രമമാെണന്ന് െതളിയിക്കണെമങ്കിൽ
അതിനുസദൃശമായ ഒരു യഥാർത്ഥജഗത്ത് ഉണ്ടാവ�
ണം. ഭ്രമെത്തയഥാർത്ഥത്തിൽഎവിെടയുമില്ലാത്തതും
മുമ്പു കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒന്നിേനാടു സാദൃശ്യ�
െപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല.അതുെകാണ്ട് ശങ്കരെന്റ ജഗന്മി�
ഥ്യാവാദത്തിന് യാെതാരടിസ്ഥാനവുമിെല്ലന്നു മധ്വൻ
ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ജഗത്ത് യഥാർത്ഥമാെണന്നു മാത്ര�
മല്ല,അതിെന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും
െചയ്യും.

22. മമ േദഹ ഇതി േഹ്യവ, ന േദേഹാഽഹ മിതി പ്രമാ
—അനുവ്യാഖ്യാനം, 33.

23. ആത്മാജ്ഞാനാത്മകേത്വ ച ജഗതഃ,ആത്മേനാ ഭിന്നേത്വന
ന ദൃശ്യേത,

—വിഷ്ണുതത്വനിർണയം, േപ. 28.
24. Nagaraja Sarma: Reign of Realism, P. 576.
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ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ മനുഷ്യമനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാ�
യിസ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങളാണ്.അവഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ
ജ്ഞാനമുണ്ടാകൂ.എന്നാൽ,ശരിയായജ്ഞാനം ലഭി�
ക്കണെമങ്കിൽ വസ്തു,ഇന്ദ്രിയം,ഇന്ദ്രിയെത്തനിയന്ത്രി�
ക്കുന്ന മനസ്സ് എന്നീ മൂന്നുഘടകങ്ങളും േകാട്ടമില്ലാത്ത�
വയാവണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾേക്കാ വസ്തുക്കൾേക്കാ േകാട്ട�
മുെണ്ടങ്കിൽജ്ഞാനത്തിനും േകാട്ടം സംഭവിക്കും. മഞ്ഞ�
പ്പിത്തം പിടിച്ച കണ്ണുെകാണ്ട് േനാക്കിയാൽഎല്ലാം
മഞ്ഞയായി േതാന്നും. നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തു േവ�
ണ്ടത്ര െവളിച്ചമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് വ്യക്തമല്ലാതാവുക�
േയാ അത് വളെര ദൂെരസ്ഥിതിെചയ്യുകേയാ െചയ്താൽ
മെറ്റേന്താആെണന്ന് െതറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാേയക്കാം.
കയർസർപ്പമാെണന്ന് േതാന്നിേപ്പാകുന്നത് ഇങ്ങെന�
യാണ്. മനസ്സ് മെറ്റെന്തങ്കിലും ചിന്തയിൽ മുഴുകിേപ്പാ�
യാൽ കണ്ണുെകാണ്ട് േനാക്കിയാലും വസ്തുെവ കണ്ടിെല്ല�
ന്നുവരും. ഇപ്രകാരം മധ്വെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഅറ്റകു�
റ്റമില്ലാത്ത മനസ്സിെന്റ നിരീക്ഷണത്തിലൂെട ലഭിക്കുന്ന
ജ്ഞാനമാണ് ശരിയായജ്ഞാനം. വല്ലേപ്പാഴും വല്ല
െതറ്റും പറ്റിേപ്പാകുന്നുഎന്നതുെകാണ്ട് മാത്രംജ്ഞാ�
േനന്ദ്രിയത്തിെന്റ േശഷി നശിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയസന്നി�
കർഷത്തിൽ പാകപ്പിഴകളുണ്ടാേയക്കാം. പേക്ഷ,അതു�
െകാെണ്ടാന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതാ�
കുന്നില്ല. മധ്വൻ എഴുതുന്നു:

“ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം സ്വയം സത്യത്തിെന്റ മാനദണ്ഡ�
മാണ്.അത് അസംഗതമാെണന്ന് അനുമാനം െകാ�
േണ്ടാആഗമംെകാേണ്ടാസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ചന്ദ്രെന്റ വലുപ്പത്തിലുള്ളകുറവിനും അതുേപാെലയുള്ള
വികലങ്ങളായ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും കാരണം ദൂര�
വും അസാധാരണങ്ങളായ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളുമാണ്.
ഏറ്റവുംഊർജിതമായ പരീക്ഷണംെകാണ്ട് മനസ്സി�
ലാക്കാൻ കഴിയുേന്നടേത്താളം, നമ്മുെട മനസ്സിെന്റ
പുറത്തുള്ള ഒരു േലാകത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിെന സം�
ബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾ നൽകുന്ന െതളിവുകെള
അപ്പാെട തള്ളിക്കളയാൻ യാെതാരു ന്യായീകരണവു�
മില്ല”. [25]

25. Tattvodyota in N. R. Sharma: Madhva’s Teachings in his
own words, P. 57.
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പരതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യവും

മധ്വെന്റൈദ്വതവാദമനുസരിച്ച് എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്ക�
ളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്. മനു�
ഷ്യശരീരവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണുണ്ടായത്. പേക്ഷ,
സാംഖ്യന്മാെരേപ്പാെല പ്രകൃതിയാണ് മൂലകാരണം
എന്ന് മധ്വൻ വാദിക്കുന്നില്ല.ഈശ്വരനാണ് മൂലകാര�
ണം. പേക്ഷ,ഈശ്വരൻ േലാകെത്തസൃഷ്ടിക്കുന്നത്
തന്നിൽ നിന്നുതെന്നയല്ല, നിത്യവും അേചതനവുമായ
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. സാേങ്കതികഭാഷയിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽഈശ്വരൻ നിമിത്തകാരണവും പ്രകൃതി ഉപ�
ദാനകാരണവുമാണ്.ഈശ്വരനാണ് എല്ലാറ്റിെന്റയും
സൃഷ്ടികർത്താവ്. പരമാത്മാവ്, വിഷ്ണു,ഹരി, ഭഗവാൻ
എെന്നല്ലാമുള്ള േപരുകളിൽഅറിയെപ്പടുന്നഈശ്വരൻ
പ്രകൃതിെയ മാത്രമല്ല,ആത്മാവിെനയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവുംഈശ്വരെന്റ ശരീരമാെണന്ന
രാമാനുജെന്റഅഭിപ്രായേത്താട് മധ്വൻ േയാജിക്കുന്നി�
ല്ല.ആത്മാവും പ്രകൃതിയുംഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ഭിന്ന�
ങ്ങളാണ്;അേതസമയത്തുതെന്നഅവഈശ്വരെന
ആശ്രയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മധ്വെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ
രണ്ടുതരത്തിലുള്ളയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. സ്വതന്ത്രമായ
യാഥാർത്ഥ്യവും പരതന്ത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യവും.ഈശ്വ�
രൻ സ്വതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രകൃതിയുംആത്മാവും
പരതന്ത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും.ഈശ്വരൻഅപൂർണ്ണത�
കളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാണ്.
പേക്ഷ, നിർഗുണനല്ല. സംപൂർണ്ണനും സർവജ്ഞനും
സർവശക്തനുംസർവാന്തർയാമിയും സച്ചിദാനന്ദസ്വ�
രൂപനുമായഈശ്വരൻഎല്ലാ നന്മകളുെടയും മൂർത്തീക�
രണമാണ്.

ജീവാത്മാക്കൾഅേനകങ്ങളാെണന്നുംആത്മാവും
ആത്മാവും തമ്മിൽ തെന്ന വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നാണ് മധ്വ�
െന്റഅഭിപ്രായം.ആത്മാവ് ഒേന്നയുള്ളൂ,അത് ബ്രഹ്മം
തെന്നയാണ്,എന്നശങ്കരെന്റ വാദെത്തഖണ്ഡിക്കാൻ
േവണ്ടി അേദ്ദഹം “ആത്മാവ് നീ തെന്നയാണ്” (സ
ആത്മാ ത്വം അസി)എന്ന ഉപനിഷദ് വാക്യെത്ത “ആ
ആത്മാവ് നീയല്ല” (സാആത്മാഅതത്ത്വമസി)എന്നു
തിരുത്തി വായിക്കുന്നു.
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എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഒരുേപാെലയാെണന്ന രാമാ�
നുജെന്റഅഭിപ്രായേത്താടും മധ്വൻ േയാജിക്കുന്നില്ല.
ഓേരാ ജീവാത്മാവിനും അതിേന്റതായ പ്രേത്യക ഗുണ�
വിേശഷങ്ങളുണ്ട്.അതുെകാണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവ് മെറ്റാ�
രു ജീവാത്മാവിെനേപ്പാെലയല്ല. േമാക്ഷപ്രാപ്തി താരത�
േമ്യന കൂടുതൽഎളുപ്പേമാ കൂടുതൽ കഠിനേമാആയി�
ത്തീരുന്നത്ഈവ്യത്യാസങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ്.

പൂർവകർമ്മങ്ങളുെട ഫലമായി ശരീരം,ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ,
മനസ്സ് മുതലായവയുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടാ�
ണ് ജീവാത്മാവിന് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന�
ത്. സംസാരദുഃഖങ്ങളുെട ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള
േമാചനംഈശ്വരെന്റ കൃപെയആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈശ്വരെന പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഭക്തി.
ഭക്തിയുെട അടിസ്ഥാനം തെന്ന ജീവാത്മാവ് പരമാ�
ത്മാവിെനആശ്രയിക്കുന്നഅടിമ മാത്രമാെണന്ന േബാ�
ധമേത്ര.ഈേബാധേത്താടുകൂടി പരമാത്മാവിെന നി�
രന്തരമായി േസ്നഹിക്കുന്നതിനാണ് ഭക്തിെയന്നുപറയു�
ന്നത്. [26] നിത്യവും ൈനമിത്തികവുമായ കർമ്മങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനു മാത്രേമഈശ്വരെന ഭക്തിേയാടുകൂ�
ടി ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയൂ. സത്യം, ദാനം, ദയ, േവദപാരാ�
യണം മുതലായവ ജീവാത്മാവിെന പരിശുദ്ധമാക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നു.അനാവശ്യങ്ങളും അപായകരങ്ങളു�
മായ എല്ലാഅപവിത്രതകളിൽ നിന്നും േബാധപൂർവം
രക്ഷെപട്ടുെകാണ്ട് പരിശുദ്ധരൂപം പ്രാപിക്കുന്ന ജീവാ�
ത്മാവിന്ഐഹികബന്ധങ്ങെള തരണം െചയ്ത് േമാ�
ക്ഷം േനടാൻ സാധിക്കും. [27]ഇതാണ് മധ്വെന്റ ഉപേദ�
ശങ്ങളുെട ചുരുക്കം.

26. ജ്ഞാനപൂർണപരേസ്നേഹാ നിേത്യാ ഭക്തിരിതീര്യേത
—മഹാഭാരത താൽപര്യനിർണയം I. 107.

27. മധ്വഭാഷ്യം III. 4. 51.
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അൈദ്വതേവദാന്തത്തിെനതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയ
മെറ്റാരു ചിന്തകനാണ് ആന്ധ്രയിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ ജീവിച്ച നിംബാർക്കൻ. േവദാന്തപാരിജാതസൗ�
രഭം എന്ന േപരിൽഅേദ്ദഹവുംബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് െച�
റിെയാരു ഭാഷ്യെമഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പത്തു േശ്ലാകങ്ങൾ മാ�
ത്രമുള്ള ദശേശ്ലാകിെയന്ന ലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽഅേദ്ദഹം
തെന്റ ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങെള മുഴുവനും ചുരുക്കി
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഈസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹം
ൈദ്വതാൈദ്വതം എന്നാണ് േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്. മൗലിക�
മായ എെന്തങ്കിലുംആശയംഅതിൽഅടങ്ങിയിട്ടുേണ്ടാ
എന്നകാര്യം സംശയമാണ്. ശങ്കരൻ, ഭാസ്ക്കരൻ, രാമാ�
നുജൻ, മധ്വൻ മുതലായവെരല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞ
സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം അവിെടനിന്നും ഇവി�
െടനിന്നുമായി കുേറെശ്ശഎടുത്ത് കൂട്ടിേച്ചർത്ത് അതിന്
സ്വന്തമായ ഒരു േപരിടുക മാത്രമാണ് അേദ്ദഹം െചയ്ത�
െതന്ന് േതാന്നിേപ്പാകും. കൂടുതൽഅടുപ്പം രാമാനുജെന്റ
ആശയങ്ങേളാടാണ്.

രാമാനുജെനേപ്പാെല തെന്ന നിംബാർക്കനുംഈശ്വ�
രൻ,ആത്മാവ്, ഭൗതികപദാർത്ഥംഎന്നിങ്ങെന മൂന്നു
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളഅംഗീകരിക്കുന്നു;എല്ലാം ബ്രഹ്മമാ�
െണന്നശങ്കരെന്റഅഭിപ്രായെത്തഎതിർക്കുന്നു.

സത്വരജസ്തേമാ ഗുണങ്ങേളാടു കൂടിയ പ്രകൃതിയിൽ നി�
ന്നാണ് പ്രപഞ്ചം പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നസാംഖ്യ�
ന്മാരുെട അഭിപ്രായേത്താട് നിംബാർക്കൻ േയാജിക്കു�
ന്നു;പേക്ഷ, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രകൃതി സ്വയം പര്യാ�
പ്തമല്ല.അത് ബ്രഹ്മെത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.ആത്മാ�
വ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്.അത് ശരീര�
ത്തിൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്നുെവങ്കിലും ശരീരമല്ല. ഓേരാ
ശരീരത്തിലും ഓേരാആത്മാവുണ്ട്. ഒരാത്മാവ് മെറ്റ�
ല്ലാ ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്.അഞ്ചുകർ�
േമ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ,അഞ്ച്ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്—
ഇവയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് ആത്മാവ് ദർശി�
ക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയുംഅനുഭവിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നത്.അത് കർത്താവും േഭാക്താവുമാണ്. പേക്ഷ,
അതിനു പൂർണ്ണമായസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.അതിെന്റസ്വാത�
ന്ത്ര്യം ബ്രഹ്മെത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണമായസ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രഹ്മത്തിനു മാത്രേമയുള്ളൂ.
അതാണ് പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം. േലാകത്തിെന്റ നി�
മിത്തകാരണവും ഉപദാനകാരണവുമാണത്. സേചത�
നാേചതനങ്ങളായ മറ്റു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളല്ലാം ബ്രഹ്മ�
ത്തിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്.

ബ്രഹ്മംസർവഗുണസമ്പന്നനായ പുരുേഷാത്തമനാ�
ണ്;സർവജ്ഞനുംസർവശക്തനുംസർവാന്തര്യാമിയും
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും എല്ലാത്തരം അപൂർണ്ണതക�
ളിൽ നിന്നു വിമുക്തനും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുെട
കർത്താവുമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തും പുറത്തുംബ്ര�
ഹ്മം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചവുംആത്മാവുംബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു
ഭിന്നങ്ങളാണ്. പേക്ഷ,അവയ്ക്ക് പരതന്ത്രതാസ്വഭാവ�
മാണുള്ളത്.അവബ്രഹ്മെത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെനസ്വതന്ത്രവുംഅപരിേമയവുമായബ്രഹ്മത്തി�
ന് പ്രപഞ്ചം, ജീവാത്മാവ് എന്നിവയുമായി േഭദവുമുണ്ട്,
അേഭദവുമുണ്ട്.ഈേഭദാേഭദാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ൈദ്വതാ�
ൈദ്വതം എന്നുപറയുന്നത്. േഭദങ്ങൾക്കുള്ളിൽഅേഭ�
ദമുണ്ട് എന്നാണ് രാമാനുജൻ പറഞ്ഞത്.അേദ്ദഹം
പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അേഭദത്തിനാണ്. നിംബാർ�
ക്കനാകെട്ട, േഭദവും അേഭദവും രണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നു
എന്നും രണ്ടിനും ഒരുേപാെല പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുമാ�
ണ് പറഞ്ഞത്. തത്ത്വമസി എന്ന ഉപനിഷദ്വാക്യത്തി�
െല ‘തത്’എന്നതിന് നിത്യവും സർവാന്തർയാമിയു�
മായബ്രഹ്മംഎന്നും ‘തത്വം’എന്നതിന് ബ്രഹ്മെത്ത
ആശ്രയിക്കുന്നആത്മാവ് എന്നും ‘അസി’എന്നതിന്
അവ തമ്മിലുള്ള േഭദാേഭദബന്ധംഎന്നുമാണ് അേദ്ദ�
ഹം അർത്ഥം നൽകിയത്. വ്യാവഹാരികാവസ്ഥയിൽ
മാത്രേമ േഭദങ്ങളുള്ളൂഎന്നും പരമാർത്ഥികാവസ്ഥ�
യിൽഅേഭദം മാത്രമാണുള്ളത് എന്നും വാദിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണ് ശങ്കരൻ ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള
േഭദാേഭദ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻശ്രമിച്ച�
ത്. നിംബാർക്കെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ േഭദവും അേഭ�
ദവും രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. സൂര്യനും സൂര്യരശ്മി�
യും ഒന്നല്ല.അവതമ്മിൽ േഭദമുണ്ട്.അേതസമയത്തു
തെന്നസൂര്യരശ്മി സൂര്യെനആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടാണ് നി�
ലനിൽക്കുന്നത്.അതിന് സൂര്യനുമായി അേഭദ്യമായ
ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇതുേപാെലതെന്ന ജീവാത്മാവും
ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം േഭദാേഭദമാണ്,അെല്ല�
ങ്കിൽൈദ്വതാൈദ്വതമാണ് എന്ന് നിംബാർക്കൻ വാദി�
ക്കുന്നു.

നിംബാർക്കെന്റബ്രഹ്മം നിർഗുണമല്ല,സഗുണമാണ്.
സഗുണബ്രഹ്മെത്തഅേദ്ദഹം രാധയുെട അനശ്വരകാ�
മുകനായ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃ�
ഷ്ണനാണ് സർേവശ്വരൻ,എല്ലാറ്റിെന്റയും സൃഷ്ടികർത്താ�
വ്.എന്തിനാണ് സർേവശൻപ്രപഞ്ചമായി പരിണമിച്ചു�
െകാണ്ട് എല്ലാറ്റിെനയും സൃഷ്ടിച്ചത്?ഈശ്വരെന്റ ഒരു
ലീല മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിെയന്നാണ് നിംബാർക്കൻ പറ�
യുന്നത്.എല്ലാ പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ
സുഖദുഃഖങ്ങളും എല്ലാംഈശ്വരെന്റ കളികളാണ്. സൃ�
ഷ്ടിയുെടഈ ഉേദ്ദശ്യം മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് സംസാ�
രദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് േമാചനം േനടുകയാണ് ജീവാത്മാ�
വിെന്റ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണഭക്തിയാണ് േമാക്ഷത്തിനുള്ള മാർ�
ഗ്ഗം. ഭക്തിെയന്നാൽ െവറും ധ്യാനമല്ല. കറയറ്റ ജീവിത�
വും നിസ്വാർത്ഥമായ േസ്നഹവുമാണ് അതിെന്റ മുഖ്യഘ�
ടകങ്ങൾ.



       

16 ശുദ്ധാൈദ്വതവാദം

ശുദ്ധാൈദ്വതവാദം എന്ന മെറ്റാരുൈവഷ്ണവസിദ്ധാന്ത�
ത്തിെന്റസ്ഥാപകനാണ് വല്ലഭൻ. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ ഒരു െതലുങ്കുബ്രാഹ്മണെന്റ മകനായി ജനിച്ചു.
പേക്ഷ,അേദ്ദഹം തെന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചത്
മുഖ്യമായും വടെക്ക ഇന്ത്യയിെല കാശി, മധുര, വൃന്ദാവ�
നം മുതലായസ്ഥലങ്ങളിലാണ്.അണുഭാഷ്യം എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്നബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യവും സുേബാധിനി�
െയന്ന ഭാഗവതവ്യാഖ്യാനവുംആണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖ്യകൃതികൾ. ഗിരിധരൻ,ബാലകൃഷ്ണഭട്ടൻ, േഗാേപശ്വ�
രൻ തുടങ്ങിയ ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റആശയങ്ങ�
െള കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻസഹായിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി.

ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതം മായെയആശ്രയിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ട് െവറും അൈദ്വതമാണ്,അെല്ലങ്കിൽ, േകവലമായ
അൈദ്വതമാണ്,എന്നാണ് വല്ലഭെന്റ മുഖ്യമായആേക്ഷ�
പം. മായെയആശ്രയിക്കാത്തതെന്റസിദ്ധാന്തം മാത്ര�
മാണ് ശുദ്ധമായഅൈദ്വതം എന്ന് അേദ്ദഹം വായി�
ച്ചു. [28]

ആരംഭത്തിൽബ്രഹ്മംഏകമായിരുന്നു. “ഞാൻഅേന�
കമാകെട്ട”എന്ന് അത് ആഗ്രഹിച്ചു.ഈആഗ്രഹം
നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടി അത് ആത്മാവിെനയും പ്രപഞ്ച�
െത്തയും സൃഷ്ടിച്ചു. കത്തുന്നതീയിൽ നിന്ന് തീെപ്പാരിക�
ളുണ്ടാകുന്നതുേപാെലയാണ് സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ
ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നാമരൂപങ്ങേളാടു കൂടിയ പ്രപഞ്ച�
മാവിർഭവിച്ചത്.ആത്മാവും േലാകവും മായയല്ല,യാ�
ഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.അവബ്രഹ്മത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്.
അവയിൽബ്രഹ്മത്തിെന്റസഹജഗുണങ്ങളായസത്ത്,
ചിത്ത്,ആനന്ദം എന്നിവ വ്യത്യസ്തേതാതുകളിലാണ്
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.അതുെകാണ്ട് അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളാ�
യിരിക്കുന്നു.അവയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. പേക്ഷ,സ്വതന്ത്രമായ
ബ്രഹ്മത്തിനു മാത്രം യാെതാരു മാറ്റവുമില്ല.അതുനി�
ത്യവും അനന്തവുമാണ്.അേതസമയത്തുതെന്നഅത്
പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ്
ശുദ്ധാൈദ്വതവാദം.

വല്ലഭൻബ്രഹ്മെത്തകൃഷ്ണെന്റരൂപത്തിലാണ് സങ്കൽ�
പ്പിച്ചത്. പ്രേത്യകിച്ചും േഗാപസ്ത്രീകളുമായി കളിച്ചുരസി�
ച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നബാലകൃഷ്ണെന്റരൂപത്തിൽ. കൃഷ്ണൻ
കർത്താവു മാത്രമല്ല, േഭാക്താവുമാണ്.അതുെകാണ്ട്
ലൗകികസുഖങ്ങെള ത്യജിക്കുന്നതിൽ യാെതാരു പുണ്യ�
വുമില്ല. വല്ലഭൻ തെന്ന വിവാഹിതനായിരുന്നു.ൈലം�
ഗികജീവിതം ഭക്തിക്കു തടസ്സമല്ല.എെന്തന്നാൽസൃ�
ഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളെതല്ലാംആനന്ദത്തിനു േവണ്ടിയാണ്.
ആനന്ദപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അേദ്ദ�
ഹം തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടാവശ്യെപ്പട്ടത്.അതുെകാ�
ണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശുദ്ധാൈദ്വതത്തിന് പുഷ്ടിമാർഗ്ഗം
എന്നു േപരുണ്ട്. ഭക്തിയിലൂെടആനന്ദം ലഭിക്കാനുള്ള
മാർഗ്ഗമാണത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ രാസമ�
ണ്ഡലെമന്ന േപരിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും പാട്ടുകൾ പാടി�
െക്കാണ്ട് കൃഷ്ണനും േഗാപികകളും തമ്മിലുള്ള രാസക്രീ�
ഡകൾആവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുക പതിവായിരുന്നു�
വേത്ര. ഇത്തരം രാസക്രീഡകളിൽ കൃഷ്ണൻ പെങ്കടുത്ത്
ഭക്തന്മാെര അനുഗ്രഹിക്കുെമന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം.
കാലക്രമത്തിൽആസമ്പ്രദായം പലതരത്തിലുള്ള
ൈലംഗികാരാജകത്വത്തിനു വഴിെതളിച്ചു.അങ്ങെന
വല്ലഭേനാടുകൂടി ൈവഷ്ണവമതം അധഃപതേനാന്മുഖമാ�
യിത്തീർന്നുഎന്നുപറയാം.

28. മായാസംബന്ധരഹിതം ശുദ്ധം ഇത്യുച്യേത ബുൈധഃ
—ഗിരിധരൻ: ശുദ്ധാൈദ്വതമാർത്താണ്ഡം
—Quoted by Dr. Chandradhar Sharma.



       

17 ദർശനത്തിൽനിന്നു മതത്തിേലക്ക്

ഈഅദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശങ്കര�
നും അേദ്ദഹത്തിനു േശഷമുണ്ടായ േവദാന്തികളും തമ്മി�
ലുള്ള മുഖ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നത് പ്രേയാജനകരമായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നു.
പ്രാചീന േവദാന്തത്തിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽ�
കിെക്കാണ്ട് ആത്മീയവാദചിന്തകെള ഉന്നതമായ ഒരു
നിലവാരത്തിേലക്കുയർത്തിയ ശങ്കരൻ ഭാരതീയ ചിന്ത�
യ്ക്ക് മൗലികമായ ചില സംഭാവനകൾ നൽകി.അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റഅൈദ്വതേവദാന്തത്തിന് കാലത്തിെന്റ പല
പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നത് ശരിയാണ്.ആത്മീ�
യവാദമായിരുന്നുഅതിെന്റഅടിസ്ഥാനം. ഇത്തരം
പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടാെണങ്കിലും മനു�
ഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളഅസമത്വങ്ങളും ജാതിമത�
വ്യത്യാസങ്ങളും ൈദവങ്ങളിലും യാഗാദികർമ്മങ്ങളിലും
മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും കാമേക്രാധേമാഹേലാഭാദി നി�
സ്സാരതയുള്ളഎല്ലാം വ്യാവഹാരികേലാകത്തിെല മിഥ്യ�
കളാെണന്നുംഅവയ്ക്കടിയിലുള്ളഅസ്തിത്വത്തിെന്റ േകവ�
ലവും സമഗ്രവും സംപൂർണ്ണവുമായഏകത്വമാണ് പാര�
മാർത്ഥികസത്യെമന്നുംഈസത്യം മനസ്സിലാക്കുകയാ�
ണ്ഐഹികങ്ങളായ നിസ്സാരതകളിൽ നിന്നു േമാച�
നം േനടാനുള്ള വഴിെയന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദാർ�
ശനികമായഈഉൾക്കാഴ്ചഅേദ്ദഹെത്തഎതിർത്ത�
വരിലാർെക്കങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുേവാ എന്നുസംശയ�
മാണ്. രാമാനുജനും മധ്വനും നിംബാർക്കനും വല്ലഭനും
മറ്റും േവദാന്തത്തിെന്റ േപരിലാണ് ശങ്കരെനഎതിർ�
ത്തത്. പേക്ഷ,പാരമാർത്ഥികസത്യം, വ്യാവഹാരിക�
സത്യം,പ്രാതിഭാസികസത്യം, മായ,ബ്രഹ്മം മുതലായ
പദങ്ങെളഎന്തർത്ഥത്തിലാണ് ശങ്കരൻ ഉപേയാഗി�
ച്ചത് എന്നുേപാലും മനസ്സിലാക്കാൻ മിനെക്കടാെത
അേദ്ദഹം പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളുെട ഉണ്മെയ നി�
േഷധിച്ച പ്രച്ഛന്നബൗദ്ധനാണ് എന്നും മറ്റുംആേക്ഷപി�
ക്കുകയാണ് അവർ െചയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽഅവർ
ദാർശനികചിന്തകന്മാർ എന്നതിെനക്കാളുമധികം മത�
പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു.ൈവഷ്ണവമതത്തിെന്റ വിവി�
ധശാഖകൾസ്ഥാപിക്കാനും അവയ്ക്ക് ദാർശനികമായ
ഒരു പരിേവഷം നൽകാനുമാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്.
അതുെകാണ്ട് തെന്നയാണ് ജനങ്ങളുെട മതവിശ്വാസ�
ങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിേച്ചർന്നുെകാണ്ട് അവർബ്രഹ്മെത്ത
വിഷ്ണു, നാരായണൻ, വാസുേദവൻ,ശ്രീകൃഷ്ണൻഎന്നി�
ങ്ങെന മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ളൈദവങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ�
ത്.ജ്ഞാനെത്തക്കാളധികം ഭക്തിക്കും കർമ്മങ്ങൾ�
ക്കുമാണ് അവർ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത്. ഇസ്ലാമിെന്റ
വരവും മുസ്ലിംരാജാക്കന്മാരുെട വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
പ്രാബല്യവുംഈപ്രവണതകൾക്ക് പ്രേത്യകമായ ഒരു
പ്രാധാന്യം നൽകി. ജനങ്ങളുെട പിൻബലം േനടാൻ
േവണ്ടി രാജാക്കന്മാർ ഹിന്ദുമതെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പി�
ക്കുകയും ൈവഷ്ണവൈദവങ്ങെള പൂജിക്കാനുംആരാധി�
ക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള ഒട്ടനവധി േക്ഷത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കു�
കയും െചയ്തു. പേക്ഷ,സാമൂഹ്യൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർഛി�
ച്ചേപ്പാൾൈദവഭക്തി തെന്ന ചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമ�
നപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാൻ തുടങ്ങി.അതിേനപ്പറ്റി
പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം.



       

െ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 6

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം,ൈദ്വതം,ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്

10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റസ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

െ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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