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പ്രാചീേനന്ത്യയിെല തർക്കശാസ്ത്രമാണ് ന്യായം. ന്യാ
യം എന്നതിെന്റ അർത്ഥം തെന്ന തർക്കശാസ്ത്രം അഥ
വാ േഹതുവാദശാസ്ത്രം എന്നാണ്. അന്വീക്ഷകീ (വിമർ
ശനാത്മകമായ പഠനത്തിെന്റ ശാസ്ത്രം) എന്ന േപരിലും
അതറിയെപ്പടുന്നുണ്ട്. അപഗ്രഥനാത്മകവും യാഥാർ
ത്ഥ്യ പ്രധാനവുമായ ഈ ദർശനം ജ്ഞാനത്തിെന്റ വി
ഷയേത്തയും വിഷയിേയയും വിമർശനാത്മകമായും
യുക്തിയുക്തമായും വിശകലനം െചയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി
യാണ്. ഗൗതമമഹർഷിയാണ് ഇതിെന്റ പ്രേണതാ
വ്. അക്ഷപാദൻ എന്നും അേദ്ദഹത്തിനു േപരുണ്ട്. കൃ
ത്യമായി ഏതുകാലത്താണ് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്
എന്നുപറയാൻ പ്രയാസമാണ്. േഡാക്ടർ സതീശചന്ദ്ര
വിദ്യാഭൂഷൺ തെന്റ ‘ഇന്ത്യൻ േലാജിക്ക്’ എന്ന പുസ്തക
ത്തിൽ ന്യായാചാര്യനായ േമധാതിഥിഗൗതമൻ ക്രി. മു.
550-ൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. േമധാ
തിഥിഗൗതമനും അക്ഷപാദഗൗതമനും ഒരാൾതെന്ന
യാേണാ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും ക്രി.മു. 320-ൽ,
കൗടില്യെന്റ കാലത്തു തർക്കവിദ്യയ്ക്ക് ധാരാളം പ്രചാരമു
ണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

















1 പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനം
ൈവേശഷികേത്താടു വളെരയധികം സാമ്യം വഹിക്കു
ന്ന ഒരു ദർശനമാണ് ന്യായം. ൈവേശഷികെമന്നേപാ
െലതെന്ന ന്യായവും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരമാണുഘടന
െയക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വ
രേനയും േവദങ്ങളുെട അപ്രമാദിത്വേത്തയും അതംഗീക
രിക്കുന്നില്ല. ൈവേശഷികത്തിെനന്നേപാെല ഊർജ്ജ
തന്ത്രപരമായി പ്രപഞ്ചെത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ന്യായദർ
ശനത്തിലും ഭൗതികവാദത്തിെന്റ പല പ്രവണതകളും
കാണാം. ഭൂമി, െവള്ളം, അഗ്നി, വായു തുടങ്ങിയ മൂലഭൂ
തങ്ങളുെട അടിത്തറയിേന്മലാണ് അത് െകട്ടിപ്പടുക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതിനിയമങ്ങേളാടു െപാരുത്തെപ്പടു
ത്തിെക്കാണ്ട് മനുഷ്യജീവിതെത്ത പരിേശാധിക്കുവാനും
അങ്ങെന ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാ
നം സമ്പാദിക്കാനുമാണത് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടു
തെന്നയാണ് ആത്മീയവാദികൾ അതിെന എതിർത്തു
നശിപ്പിക്കാനും വികൃതമാക്കുവാനും േവണ്ടി ആവുന്ന
ത്ര പരിശ്രമിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്, േഹതുശാസ്ത്രെത്ത
ആശ്രയിക്കുന്ന േവദനിന്ദകെര സമുദായഭ്രഷ്ടരാക്കണ
െമന്നു മനുസ്മൃതി ഉൽേഘാഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മ
ത്തിൽ േഹതുവാദശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യൻ
ഈ ജന്മത്തിൽ കുറുക്കനായി ജനിക്കുന്നെതങ്ങെന
െയന്ന് മഹാഭാരതം ശാന്തിപർവ്വത്തിൽ ഭീഷ്മാചാര്യർ
യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നതു േനാക്കുക:
‘ഞാേനാ വിദ്വാനായിരുന്നു, യുക്തിയാൽ

േവദനിന്ദകൻ
പാഴാമന്വീക്ഷകീതർക്കവിദ്യയിൽ കൂറുെകാണ്ടവൻ,
േഹതുവാദങ്ങൾ വാദിേച്ചാൻ േഹതു
സംസത്തിേലാദുേവാൻ,
ഏറിെച്ചാൽേവാൻ ശകാരിേപ്പാൻ
ബ്രഹ്മവാക്യത്തിൽ വിപ്രെര,
നാസ്തികൻ സർവ്വദുശങ്കീ മൂർഖൻ
പാണ്ഡിത്യഗർവിതൻ
എനിക്കതിെന്റ ഫലമീ സൃഗാലത്വം ദ്വിേജാത്തമ!’
ന്യായദർശനമനുസരിച്ച് ബീജത്തിെന്റ അഭാവ
(നിേഷധ)ത്തിൽ നിന്നല്ല െചടിയുെട മുളയുണ്ടാകുന്നത്.
ബീജത്തിലടങ്ങിയ പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഒരു സന്നിേവശം
മാത്രമാണത്. നൂതനമായി യാെതാന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നി
ല്ല. വസ്തുവിെന്റ പരിണാമേത്തയും ഗുണാത്മകമായ പരി
വർത്തനേത്തയും ന്യായം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,
ഈ പരിവർത്തനം ഒരു ബാഹ്യക്രിയ മാത്രമാണ്. വസ്തു
വിനകത്ത് സ്വയം യാെതാരു പരിവർത്തനവുമുണ്ടാകു
ന്നില്ല. വസ്തുവിെന്റ പരിവർത്തനം ബാഹ്യക്രിയകളുെട
ഫലമായിട്ടാെണങ്കിൽ ആ ബാഹ്യക്രിയകൾക്ക് ഒരു
കാരണം േവണ്ടിവരുമേല്ലാ. വസ്തുവിന് ആത്മപരിവർ
ത്തനമില്ല. ൈചതന്യമുണ്ടാകുന്നത് ബാഹ്യശക്തിക
ളുെട പ്രവർത്തനം െകാണ്ടാണ്. ഈ ബാഹ്യശക്തി
കൾക്ക് അദൃഷ്ടെമന്നു പറയുന്നു. ഈ വാദഗതിയാണ്
പിന്നീട് ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കൽപ്പത്തിന് ഇടം
നൽകിയത്.
ന്യായൈവേശഷികദർശനങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാതാക്കളായ
പ്രശസ്ത പാദൻ, വാത്സ്യായനൻ മുതലായവർ ഈശ്വര
െന അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. ശ്രീധരൻ, ഉദയനൻ മു
തലായവർ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാവായ ഒരു ഈശ്വര
നുെണ്ടന്നു െതളിയിക്കാനാണ് മിനെക്കടുന്നത്. പേക്ഷ,
ഒന്നു തീർച്ചയാണ്; ന്യായൈവേശഷികദർശനങ്ങൾ,
അവയുെട ആരംഭകാലത്തു പ്രേത്യകിച്ചും, വസ്തുനിഷ്ഠ
മായ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈശ്വരന് യാെതാരു
പങ്കും അനുവദിച്ചുെകാടുത്തിട്ടില്ല. ദ്രവ്യങ്ങളുെട ഏറ്റവും
െചറിയ ഘടകങ്ങളായ പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗവി
േയാഗങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെല സർവ
ചരാചരങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന് അവ തീർത്തുപറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുെകാണ്ടാണ് റിച്ചാർഡ് ഗാർേബ തെന്റ
‘പ്രാചീേനന്ത്യയുെട തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
ഇങ്ങെന ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത്.
‘ഈ രണ്ടു ദർശനങ്ങളുെടയും (അതായത് ന്യായൈവ
േശഷികദർശനങ്ങളുെട) അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഈശ്വരെന്റ സത്തെയ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നീ

ടുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവ രണ്ടും ഈശ്വരവാദ
പരമായ ദർശനങ്ങളായി പരിണമിച്ചത്.

ന്യായൈവേശഷികങ്ങളനുസരിച്ച് വസ്തുക്കൾക്ക് മന
സ്സിനുപുറത്ത് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അവെയ
പ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം േനടാൻ സാധിക്കു
കയും െചയ്യും. വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിൽ, അറിയു
ന്നതിനും അറിയെപ്പടുന്ന വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള അഭിവാ
ജ്യമായ ബന്ധമാണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവിടം. ബാഹ്യ
വസ്തു കൂടാെത ജ്ഞാനമില്ല. വിഷയിയുെട ജ്ഞാനം വി
ഷയെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നിെല്ലന്നും ആന്തരികമായ
അനുമാനമാണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവിടെമന്നും മറ്റുമു
ള്ള ആത്മീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതിരായ ഒരു വാദമാ
ണിെതന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
അറിയെപ്പടുന്ന വസ്തുവിെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റി
യല്ല, അറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ് ന്യായദർശ
നം കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂ
ടി അത് താെഴപ്പറയുന്ന പതിനാറു തത്വങ്ങളുെട യഥാർ
ത്ഥമായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാെണ
ന്നുപറയുന്നു: 1. പ്രമാണം, 2. പ്രേമയം (അറിയെപ്പടുന്ന
വസ്തു), 3. സംശയം, 4. പ്രേയാജനം, 5. ദൃഷ്ടാന്തം (ഉദാ
ഹരണം), 6. സിദ്ധാന്തം, 7. അവയവം (ഭാഗങ്ങൾ), 8.
തർക്കം, 9. നിർണയം, 10. വാദം, 11. ജല്പം, 12. വിത
ണ്ഡം, 13. േഹത്വാഭാസം, 14. ചലം, 15. ജാതി, 16. നി
ഗ്രഹസ്ഥാനം.
യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നതിലുള്ള മാർ
ഗ്ഗേത്തയാണ് പ്രമാണെമന്നു പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷം,
അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നിവയാണ് പ്രമാണ
ങ്ങൾ. അെല്ലങ്കിൽ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഉപാ
ധികൾ.
ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഉപകരണെമന്ന നിലയ്ക്ക് മനസ്സിനു
ള്ള പങ്കിെന ന്യായദർശനം നിേഷധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങൾ വഴിക്കുള്ള നിരീക്ഷണം കൂടാെത, എന്നുെവച്ചാൽ
ബാഹ്യവസ്തുവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (ഇന്ദ്രി
യാർത്ഥ സന്നികർഷം) കൂടാെത ജ്ഞാനം സാദ്ധ്യമല്ല
എന്നു മാത്രമാണതു പറയുന്നത്.
അനുമാനം വഴിയായി സത്യം കണ്ടുപടിക്കാനാവശ്യ
മായ വാക്യങ്ങൾ അഞ്ചായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അവയ്ക്ക് അഞ്ച് അവയവങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നു. പ്രതി
ജ്ഞ, േഹതു, ഉദാഹരണം, ഉപനയം, നിഗമനം എന്നി
വയാണ് അവയവങ്ങൾ. അവയവങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കു
ന്ന രീതിയുെട ഒരു ഉദാഹരണം താെഴ െകാടുക്കുന്നു.
(1) പ്രതിജ്ഞ — ഇത് ഒരു അഗ്നിപർവതമാണ്, (2) േഹ
തു — പുക കാണുന്നതുെകാണ്ട്, (3) ഉദാഹരണം — പുക
കാണുേന്നടത്ത് അഗ്നിയുണ്ട്; അടുക്കളയിൽ നിെന്നന്ന
േപാെല, (4) ഉപനയം — അപ്രകാരം തെന്ന ഈ പർ
വതത്തിൽ നിന്നും പുക െപാങ്ങുന്നുണ്ട്, (5) നിഗമനം —
അതുെകാണ്ട് ഈ പർവതം ഒരഗ്നിപർവതമാണ്.

ന്യായാദാർശനികന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ നിരീക്ഷ
ണം ന്യായത്തിെന്റ ആരംഭസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. അത്
സ്വയം ജ്ഞാനമാകുന്നില്ല. കാണലും മനസ്സിലാവലും
ഒന്നല്ലേല്ലാ.
ന്യായദർശനത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ ഗൗതമെന്റ അഭി
പ്രായത്തിൽ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിന് മുഖ്യമായ അഞ്ചു
പാധികളുണ്ട്.
1. നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തു.
2. ബാഹ്യമായ ഉപാധി (ഉദാഹരണത്തിന്, കണ്ണുെകാ
ണ്ട് കാണണെമങ്കിൽ െവളിച്ചം േവണം).
3. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ (ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി
യാണ് വസ്തുവിെന നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.)
4. മനസ്സ് (മനസ്സിെന്റ സഹായം കൂടാെത ഇന്ദ്രിയ

ങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴി
യില്ല).

5. നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ.

ഇവയിേലെതങ്കിലുെമാന്ന് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കു
ന്നിെല്ലങ്കിൽ നിരീക്ഷണം െതറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന്
െവളിച്ചം മങ്ങിയതാെണങ്കിൽ ശരിക്കു കാണാനാവി
ല്ല. കണ്ണിനുവല്ല േകടുമുെണ്ടങ്കിൽ, മഞ്ഞക്കാമലേരാഗം
പിടിെപട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, നിരീക്ഷണം ശരിയാവില്ല. മന
സ്സ് മെറ്റവിെടെയങ്കിലും േകന്ദ്രീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ
അേപ്പാഴും നിരീക്ഷണം നടക്കില്ല.
ഇങ്ങെന അക്ഷപാദഗൗതമൻ തെന്റ സൂത്രങ്ങളിലൂെട
സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ തത്വങ്ങേളയും പല
ഉദാഹരണങ്ങേളാടു കൂടി വിസ്തരിച്ചു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. യു
ക്തിയുെട െവളിച്ചത്തിലാണ് എല്ലാം പരിേശാധിക്കുന്ന
ത്. യുക്തിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളും
പരിണാമാത്മകങ്ങളുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള അപഗ്ര
ഥിക്കുവാനും ആ അപഗ്രഥനരീതിെയത്തെന്ന യുക്തി
ക്കു വിേധയമാക്കുവാനും ശ്രമിച്ചുെവന്നതിലാണ് ന്യായ
ദർശനത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്.
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ്
വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















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

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 4
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മണ്ണിനടിയിെല അത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെട ആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം
10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾ

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