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ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ദർശനങ്ങളിെലാ
ന്നാണ് സാംഖ്യം. കപിലമഹർഷിയാണ് അതിെന്റ പ്ര
േണതാെവന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. സാംഖ്യം എന്ന വാ
ക്കിന് ബുദ്ധിെയന്നാണർത്ഥം. േവദങ്ങെളയും പ്രമാണ
ങ്ങെളയും ആശ്രയിക്കാെത ബുദ്ധിേയയും യുക്തിേയയും
മാത്രമവലംബിച്ചുെകാണ്ട് രൂപെമടുത്ത ദർശനമായതു
െകാണ്ടാണ് കപിലദർശനെത്ത സാംഖ്യദർശനെമന്നു
വിളിക്കുന്നത്. അതാവിർഭവിച്ചത് ക്രി.മു. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടി
ലാെണന്നു ചിലരും അതല്ല ക്രി.മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാ
െണന്നു മറ്റു ചിലരും വാദിക്കുന്നു.
പ്രാകൃത കമ്യൂണിസവും ഗണങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടു
ത്തിയ ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളും അവസാനിക്കാൻ തുട
ങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ആര്യന്മാർ സം
സ്കാരത്തിെന്റ ഒരുയർന്ന ഘട്ടത്തിേലക്ക് കാെലടുത്തു
വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. വർഗവിഭജനവും ഭരണ
കൂടവും ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രകൃതി വി
ഭവങ്ങെള മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാനു
ള്ള സാേങ്കതികപരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. മരംെകാണ്ടുള്ള പലതരം ഉപകരണങ്ങളും െചറു
കിട യന്ത്രങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൃ
ഷിയും കച്ചവടവും ൈകെത്താഴിലുകളും വളരാൻ തുട
ങ്ങിയിരുന്നു. ഭൗതികവാദചിന്തകളുെട വളർച്ചയ്ക്കു സഹാ
യകമായ പരിതഃസ്ഥിതികളായിരുന്നു ഇവ. ഈ പരി
തഃസ്ഥിതികളിലാണ് പ്രപഞ്ചം ജഡപ്രകൃതിയിൽ നിന്നു
ത്ഭവിച്ചെതന്നും ൈചതന്യം, ജീവൻ, േബാധം, ചിന്ത മു
തലായവ ജഡപ്രകൃതിയുെട സൃഷ്ടികളാെണന്നും സാം
ഖ്യന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

















1 സാംഖ്യചിന്തകളുെട ഉത്ഭവം
സാംഖ്യദർശനത്തിെന്റ മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങെളന്നു പറയ
െപ്പടുന്നവ രെണ്ടണ്ണമാണ്: സാംഖ്യകാരികയും സാം
ഖ്യപ്രവചനസൂത്രവും. സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം കപിലമ
ഹർഷി പ്രണീതമാെണന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ, റിച്ചാർഡ്ഗാർേബ മുതലായ ആധുനികപണ്ഡി
തൻമാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിസ്ത്വബ്ദം 15-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിലാണത് രചിക്കെപ്പട്ടത്. ഈശ്വരകൃഷ്ണസൂരിയുെട
സാംഖ്യകാരിക താരതേമ്യന കൂടുതൽ പ്രാചീനമാണ്.
എങ്കിലും അത് രചിക്കെപ്പട്ടത് ക്രിസ്ത്വബ്ദം 2-ാം നൂറ്റാണ്ടി
നു മുമ്പിലായിരിക്കാനിടയില്ല. സാംഖ്യകാരികയ്ക്ക് പ്രധാ
നമായും രണ്ടു ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്: ക്രിസ്ത്വബ്ദം 8-ാം നൂറ്റാണ്ടി
േനാടടുത്ത് രചിക്കെപ്പട്ട ഗൗഡപാദെന്റ ഭാഷ്യവും 9-ാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കെപ്പട്ട വാചസ്പതിമിശ്രെന്റ സാംഖ്യ
തത്വകൗമുദിയും. സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രത്തിെന്റ ഏറ്റവും
പ്രധാനമായ ഭാഷ്യം വിജ്ഞാനഭിക്ഷുവിെന്റ സാംഖ്യപ്ര
വചനഭാഷ്യമാണ്. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണത്
രചിക്കെപ്പട്ടത്.
ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു സാംഖ്യദർശനത്തിെന്റ മൂല
രൂപെമന്തായിരുന്നുെവന്നു മനസ്സിലാക്കുക അത്ര എളു
പ്പമല്ല. എെന്തന്നാൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദം 2-ാം നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാ
േഴക്കും സാംഖ്യത്തിെന്റ മൂലരൂപത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും
വന്നുേചർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുെമത്ര
േയാ മുമ്പാണ് സാംഖ്യദർശനമാവിർഭവിച്ചെതന്നതിന്
ധാരാളം െതളിവുകളുണ്ട്. 2300 െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജീ
വിച്ചിരുന്ന കൗടില്യൻ തെന്റ ‘അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ’
സാഖ്യം, േയാഗം, േലാകായതം എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് ദർ
ശനങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധനു േശഷമാ
ണ് കപിലൻ ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന രാ
ഹുൽസാം കൃത്യായൻ തെന്ന ഇങ്ങെനയാെണഴുതുന്നത്:
‘ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല ബൗദ്ധകവിയും ദാർ
ശനികനുമായ അശ്വേഘാഷൻ തെന്റ ‘ബുദ്ധചരിത്രം’

എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബുദ്ധനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആലാർ
കാലം, ഉദ്ദകരാമപുത്തൻ എന്നീ രണ്ടു ആചാര്യന്മാരി
െലാരാൾ സാംഖ്യവാദി അെല്ലങ്കിൽ കപിലെന്റ അനു
യായി ആയിരുന്നു എന്നുപറയുന്നു’.
സാംഖ്യദർശനമാണ് ബുദ്ധമതത്തിനു പ്രേചാദനം നൽ
കിയത് എന്നും സാംഖ്യപ്രേണതാവായ കപിലെന്റ സ്മര
ണെയ മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടാണ് ‘കപിലവാസ്തു’ എന്ന
സ്ഥലേപ്പരുണ്ടായെതന്നും റിച്ചാർഡ് ഗാർേബ തെന്റ
‘സാംഖ്യസൂത്രങ്ങൾക്ക് മാധവാചാര്യെനഴുതിയ വ്യാഖ്യാ
നത്തിനുള്ള അനിരുദ്ധെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഒരവതാ
രിക’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘കപിലെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒേരെയാരു ഐതിഹ്യം കപില
വാസ്തുവാണ്. കപിലെന്റ വാസസ്ഥാനെമന്നാണ് ആ
വാക്കിെന്റ അർത്ഥം. ആ ആദിപണ്ഡിതെന ആദരി

ക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് അങ്ങെനെയാ
രു േപരിടെപ്പട്ടത്. എന്നാൽ അേദ്ദഹം അവിെടയാണ്
ജനിച്ചെതേന്നാ അവിെട ജീവിച്ചിരുന്നുെവേന്നാ പറ
യാൻ െതളിവുകളില്ല… സാംഖ്യദർശനെത്ത സംബന്ധി
ച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശ്രുതിെയ ആശ്രയി
ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങെളല്ലാം പിന്നീട് ആദിസാംഖ്യേത്താടു കൂ
ട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടവയാണ്. ഇപ്രകാരം കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ട
എല്ലാ ൈവദികാംശങ്ങേളയും ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽേപ്പാ
ലും സാംഖ്യദർശനത്തിനു യാെതാരു േകാട്ടവുമുണ്ടാവി
ല്ല. മൗലികമായ സാംഖ്യദർശനം േവദങ്ങളുെട സ്വാധീ
നശക്തിക്കു പുറത്തായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ പിടി
യിൽനിന്നും മുക്തമായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ സാം
ഖ്യം, േയാഗം, പഞ്ചരാത്രം, പാശുപതം മുതലായ സമ്പ്ര
ദായങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ വിധത്തിലാണ് േവദ
ങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 13711-ാം േശ്ലാകത്തിൽ
സർവ്വേവദങ്ങളിൽ നിന്നും (അതായത്, സംഹിത, ബ്രാ
ഹ്മണം മുതലായവയിൽ നിെന്നല്ലാം) സ്വതന്ത്രമായ
രണ്ടു സനാതനസമ്പ്രദായങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കാണ് സാം
ഖ്യവും േയാഗവും പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നത്. പിന്നീട് സാം
ഖ്യദർശനം ആസ്തികദർശനങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുത്തെപ്പട്ടു
െവങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാനാവില്ല. സ്വതഃസിദ്ധമായ
ഗുണവിേശഷങ്ങേളാടുകൂടിയ സാംഖ്യം േവദാന്തത്തിെന്റ
അലൗകികതയുെട മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചിെല്ലന്നാണതു
െതളിയിക്കുന്നത്.’
ഏതാണ്ടിതുതെന്നയാണ് സുപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ
സിമ്മറും പറയുന്നത്:
‘സാംഖ്യതത്വങ്ങൾ ൈവദികതത്വത്തിൻേറയും ബ്രാഹ്മ
ണ്യത്തിൻേറയും പാരമ്പര്യത്തിലുൾെപ്പടുന്നില്ല. രണ്ടു

തരം ചിന്താഗതികളുെടയും വളർച്ച സ്വതന്ത്രമായിട്ടാ
ണ്. സാംഖ്യത്തിനും േയാഗത്തിനും ൈജനരുെട യാ
ന്ത്രിക ദർശനവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ അവയു
െട ഉത്ഭവം പ്രാചീനഭാരതത്തിെല അൈവദികയുഗ
ത്തിലാണ്. അതിനാൽ, സാംഖ്യത്തിേലയും േയാഗ
ത്തിേലയും മൗലികചിന്തകൾ വളെര പുരാതനങ്ങളാ
ണ്. ആസ്തികകൃതികളിൽ ഇവയുെട ആവിർഭാവം പി
ന്നീടാണുണ്ടായത്…’

സിമ്മറുെടയും ഗാർേബയുെടയും അഭിപ്രായത്തിൽ സാം
ഖ്യേയാഗദർശനങ്ങളുെട മൗലികചിന്തകൾ ആര്യന്മാർ
ക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികളുെട ചി
ന്തകളിൽ നിന്നാണാവിർഭവിച്ചത്. ക്രമത്തിലവ വ്യക്ത
മായ ദർശനങ്ങളായി രൂപം പ്രാപിച്ചു. ഈ ദർശനങ്ങ
ളുെട സ്വാധീനശക്തി വമ്പിച്ചതായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
െമെല്ലെമെല്ല അവ ൈവദികേനതാക്കന്മാരാൽ അം
ഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന ആദ്യ
കാലെത്ത സാംഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മൗലികമായ ചില
തത്വങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയും േനരിയേതാതിലാ
െണങ്കിലും ആത്മീയവാദത്തിേന്റതായ ചില ചിന്താഗതി
കൾ അതിൽ കുത്തിെച്ചലുത്തെപ്പടുകയും െചയ്തു. അങ്ങ
െന ആദ്യകാലെത്ത സാംഖ്യവും ആസ്തികദർശനമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷമുള്ള സാംഖ്യവും തമ്മിൽ
ക്രമത്തിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടായി. ഈ യാഥാർ
ത്ഥ്യം മനസ്സിൽ െവച്ചുെകാണ്ടുേവണം സാംഖ്യകാരിക,
സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം മുതലായ ‘മൗലിക’ ഗ്രന്ഥങ്ങളും
അവയുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വായിക്കാൻ.

















2 സാംഖ്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം
സാംഖ്യകാരികയിെല ‘ദുഃഖത്രയാഭിഘാതാജ്ജിജ്ഞാ
സാ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാമെത്ത കാരികയിൽ സാം
ഖ്യദർശനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമെന്തന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആദ്ധ്യാത്മികം, ആധിൈദവികം, ആധിഭൗതികം എന്നി
ങ്ങെന മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ
നിന്നും മനസ്സിെന്റ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടാകു
ന്ന ദുഃഖം ആദ്ധ്യാത്മികവും ഇടി, മിന്നൽ, അതിവൃഷ്ടി,
അനാവൃഷ്ടി എന്നിങ്ങെന പ്രകൃതിേകാപങ്ങളിൽ നിന്നു
മുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ആധിൈദവികവും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ
നിന്നും പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ നിന്നും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം
ആധിഭൗതികവുമാണ്. ഈ ദുഃഖത്രയത്തിെന്റ നിവൃത്തി
ക്കുള്ള ഉപായമാണ് സാംഖ്യത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്.
താൽക്കാലികനിവൃത്തി കിട്ടിയാൽ േപാരാ, വിഭവസ
മൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യക്ക് എന്നേന്നക്കുമായി വിശപ്പുതീർ
ക്കാൻ കഴിയില്ല. വിലപിടിച്ച മരുന്നുകൾക്കുേപാലും
എല്ലാക്കാലേത്തക്കുമായി േരാഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയി
ല്ല. ശാശ്വതമായ േപാംവഴിയാണാവശ്യം. ൈവദിക പു
േരാഹിതന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വർഗ്ഗമാണ് പര
മപുരുഷാർത്ഥം. യജ്ഞങ്ങൾ വഴിയായി സ്വർഗത്തി
െലത്താെമന്നാണവർ പറയുന്നത്. ഈ അന്ധവിശ്വാ
സത്തിെനതിരായി സാംഖ്യകാരിക ശബ്ദമുയർത്തുന്നു.
യാഗാദികർമ്മങ്ങളിലൂെട ദുഃഖത്തിൽ നിന്നു േമാചനം
േനടാൻ സാധിക്കുെമന്ന വാദെത്ത അതു കഠിനമാെയ
തിർക്കുന്നു. യാഗങ്ങൾ ഹിംസാപ്രധാനങ്ങളാണ്. അതു
െകാണ്ടവയ്ക്ക് അശുദ്ധിയുണ്ട്. േവദങ്ങൾ പറയുന്നമാതിരി
അവ ഇഷ്ടസാധനങ്ങളല്ല, അനിഷ്ടഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
വയേത്ര. അതുെകാണ്ട് ദുഃഖനിവൃത്തിക്ക് അവ പ്രേയാജ
നെപ്പടുകയില്ല. സാംഖ്യമാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് േപാംവഴി.
പ്രകൃതിപുരുഷന്മാെര േവർതിരിച്ചുകാണിച്ചുതരുന്ന സാം
ഖ്യദർശനെത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന േമാേക്ഷച്ഛുക്കൾക്ക് ഒരി
ക്കലും ദുഃഖിേക്കണ്ടിവരില്ല എന്ന് ഈശ്വരകൃഷ്ണൻ ഉറപ്പി
ച്ചുപറയുന്നു.

















3 ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉപാധികൾ
സാംഖ്യന്മാർ പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം അെല്ലങ്കിൽ
ആപ്തവാക്യം എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് പ്രമാണങ്ങെള അം
ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി
േനരിട്ടുേനടുന്ന ജ്ഞാനത്തിന് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനെമന്നു
പറയുന്നു. ഒരു വസ്തുവിെന്റ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം െകാണ്ട്
മെറ്റാരു വസ്തുവിെന ഊഹിക്കുന്നത് അനുമാനമാകു
ന്നു. എല്ലാ അനുമാനങ്ങളിലും പക്ഷം, സാധ്യം, േഹ
തു എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. പർവ്വതത്തിേന്മൽ
പുക കാണുന്നതുെകാണ്ട് അവിെട തീയുണ്ടായിരിക്ക
ണം എന്നനുമാനിക്കുേമ്പാൾ പർവ്വതം പക്ഷവും തീ
സാധ്യവും പുക േഹതുവുമാകുന്നു. എല്ലാ അനുമാനങ്ങ
ളും വ്യാപ്തിജ്ഞാനെത്ത ആശ്രയിക്കുന്നു. എവിെടെയ
ല്ലാം േഹതുവുേണ്ടാ അവിെടെയല്ലാം സാധ്യവുമുെണ്ടന്നു
ള്ള ജ്ഞാനെത്തയാണ് വ്യാപ്തിജ്ഞാനെമന്ന് പറയുന്ന
ത്. ഋഷികളുെട ആപ്തവചനങ്ങെള ശബ്ദപ്രമാണെമന്നു
പറയുന്നു.
ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തുെവ പ്രത്യക്ഷമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ
കഴിയിെല്ലന്നുെവച്ച് ആ വസ്തു ഇല്ലാത്തതാെണന്നു കരു
താൻ പാടില്ല. എെന്തന്നാൽ, പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനെത്ത
തകരാറിലാക്കുന്ന പല തടസ്സങ്ങളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന് േമൽേപ്പാട്ടുപറന്നുേപാകുന്ന ഒരു പക്ഷി അതിദൂ
രത്തിെലത്തുേമ്പാൾ അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുന്നു. േന
േത്രന്ദ്രിയത്തിെന്റ അത്യന്ത സമീപത്ത് ഒരു കർപ്പൂര
ത്തരി െവച്ചുേനാക്കിയാൽ അതു കാണാൻ കഴിയില്ല.
അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പരമാണുക്കൾ ദൃഷ്ടിേഗാചരങ്ങള
ല്ല. ചുമരിെന്റ മറുഭാഗത്തുള്ള വലിയവസ്തുക്കേളേപ്പാലും
േനരിട്ടുകാണാൻ കഴിയില്ല. മെറ്റാന്നിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീ
കരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ എന്തുപറഞ്ഞാലും േകട്ടു
െവന്ന് വരില്ല. പശുവിൻപാലിൽ കുെറ ആട്ടിൻപാൽ
കൂട്ടിക്കലർത്തിയാൽ അതിെന േവെറ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴി
യില്ല. ഇങ്ങെന പ്രത്യക്ഷെത്ത പ്രതിബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
പലതുമുണ്ട്.

















4 ബ്രഹ്മമല്ല, പ്രകൃതിയാണ്

മൂലകാരണം

സാംഖ്യന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ
നിന്ന് യാെതാന്നുമുണ്ടാവുകയില്ല. (നാവസ്തുേനാ വസ്തു
സിദ്ധി:) സൃഷ്ടി എന്നത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിെന്റ ഒരു
പ്രകടനം അെല്ലങ്കിൽ രൂപേഭദം മാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ച
ത്തിെല ഓേരാ പ്രതിഭാസത്തിനും അതിൻേറതായ
കാരണവുമുണ്ട്. ഓേരാ കാരണവും അതിെന്റ അനിവാ
ര്യമായ ഫലമുളവാക്കുന്നു. കാര്യവും കാരണവും തമ്മിൽ
അേഭദ്യമാംവിധം ബന്ധിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹ
രണത്തിന്, ൈതര് പാലിൽനിേന്ന ഉണ്ടാകൂ. െവള്ള
ത്തിൽനിന്നുണ്ടാവില്ല. കുശവൻ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ്
തുണിയിൽ നിന്നല്ല കുടമുണ്ടാക്കുന്നത്. എള്ളിനുള്ളിൽ
എണ്ണെയന്നതുേപാെല കാരണത്തിൽ കാര്യം സൂക്ഷ്മ
രൂേപണ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷപ്രയത്നം കാര്യെത്ത
പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല; കാരണത്തിേലാ കാരണ
ഭൂതമാേയാ ഇരിക്കുന്ന കാര്യെത്ത അഭിവ്യക്തമാക്കു
ന്നേതയുള്ളൂ. സാംഖ്യന്മാരുെട ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്
സത്കാര്യവാദം എന്നുപറയുന്നു. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം അതി
സൂക്ഷ്മമായ അതിെന്റ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച
താണ്. ആ സൂക്ഷ്മകാരണത്തിനാണ് പ്രകൃതിെയന്നു
പറയുന്നത്. സാംഖ്യന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകൃ
തി അനാദിയാണ്. േലാകത്തിലുള്ള സകലവസ്തുക്കളും
അനാദിയായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുെട പരിണാമങ്ങളാ
ണ്. എന്നാൽ മൂലപ്രകൃതിയാകെട്ട മെറ്റാന്നിൻേറയും
പരിണാമമല്ല.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂല
കാരണം ൈദവേമാ, പരമാത്മാേവാ ബ്രഹ്മേമാ മേറ്റ
െതങ്കിലും ദിവ്യശക്തിേയാ അല്ല. അതു ക്രമാനുഗതമാ
യി പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ്. സാംഖ്യത്തിൽ സകേള
ശ്വരനുമില്ല, നിഷ്കേളശ്വരനുമില്ല. ഏകൈദവവാദവുമി
ല്ല, അൈദ്വതവാദവുമില്ല. പ്രകൃതിക്കുപുറെമ പുരുഷൻ
എന്ന സ്വതന്ത്രമായ മെറ്റാരു തത്വേത്തക്കൂടി സാംഖ്യം
അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതു ശരിയാണ്. ഈശ്വരകൃ
ഷ്ണേന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില ഭാഷ്യകാരന്മാരുെടയും
അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള
പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുെട നിരന്തരപരിണാമമാണ്
പ്രപഞ്ചം. ഇതിൽ നിന്നു സാംഖ്യദർശനം യൂേറാപ്യൻ
തത്വവിജ്ഞാനിയായ ദസ്ക്കാർട്ടിെന്റ തത്വശാസ്ത്രേത്താ
ട് പല നിലയ്ക്കും സാമ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചില
പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. പേക്ഷ, പ്രധാനമായ ഒരു
വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദസ്ക്കാർട്ട് ൈദവെത്ത നിേഷധിക്കുന്നി
ല്ല. സാംഖ്യം േനേരമറിച്ച് ൈദവെത്ത നിേഷധിക്കു
ന്നു. കർമത്തിൽ നിന്നാണ് ഫലനിഷ്പത്തിയുണ്ടാവുന്ന
െതന്നും, അതുെകാണ്ട് ഈശ്വരെന അംഗീകരിേക്ക
ണ്ട യാെതാരാവിശ്യവുമിെല്ലന്നും സാംഖ്യകാരിക തു
റന്നുപറയുന്നു. അതുെകാണ്ട്, ‘ഈശ്വരാ സിേദ്ധ’ —
ഈശ്വരനില്ല! ജഡമായ പാൽ ൈതരായിത്തീരുന്ന
തുേപാെല െവള്ളം മഞ്ഞുകട്ടയായിത്തീരുന്നതുേപാ
െല, േചതനമായ ബ്രഹ്മത്തിൻേറേയാ, ആത്മാവിൻേറ
േയാ യാെതാരു സഹായവുമില്ലാെത തെന്ന, പ്രകൃതി
യിൽ നിന്നു വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് സാംഖ്യം
സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്.

















5 പ്രകൃതിയുെട പരിണാമങ്ങൾ
പ്രകൃതിക്ക് സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് ഇങ്ങെന മൂന്ന് ഗുണ
ങ്ങളുണ്ട്. സത്വത്തിെന്റ ആധിക്യംെകാണ്ട് ലാഘവവും
പ്രകാശവും കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു. രജസ്സിെന്റ ആധിക്യം
െകാണ്ട് ചലനവും സ്തംഭനവുമുണ്ടാകുന്നു. തമസ്സിെന്റ
ആധിക്യംെകാണ്ട് ഘനവും നിഷ്ക്രിയത്വവുമുണ്ടാകുന്നു.
ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയുെട അഭിവാജ്യഘടകങ്ങളാ
ണ്, അതിെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വസ്തു
േവയും ഗുണേത്തയും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കാൻ വയ്യ.
വസ്തുവിെന്റ അഭിവാജ്യഘടകമാണ് ഗുണം എന്നുപറയു
ന്നതാണ് ശരി.
ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ ൈവരുദ്ധ്യമുണ്ട്; പേക്ഷ,
അേത സമയത്തുതെന്ന ഐക്യവുമുണ്ട്. സത്വരജസ്ത
േമാ ഗുണങ്ങളുെട ഐക്യം അെല്ലങ്കിൽ ‘സമവായാ
വസ്ഥ’യാണ് പ്രകൃതി. ഗുണങ്ങൾ ഇടവിടാെത മാറി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻഫലമായി പ്രകൃതിയിലും
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പരിണമി
ച്ചുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും പ്രകൃതിയുെട ഗുണങ്ങൾ —
സത്വരജസ്തേമാ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിേലക്കുള്ള പ്ര
കൃതിയുെട പരിണാമമാണ് േലാകം. േലാകത്തിെന്റ ഭൗ
തികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പ്രകൃതി
യിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ്. പ്രകൃതിയാ
ണ് അടിസ്ഥാനതത്വം. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനുേശഷം
മെറ്റാന്നായി മഹത്ത് (അെല്ലങ്കിൽ ബുദ്ധി), അഹങ്കാരം
(ഞാൻ എന്ന ഭാവം) മനസ്സ് എന്നിവയും േശ്രാത്രം, ത്വ
ക്ക്, ചക്ഷുസ്സ്, ജിഹ്വ, ഘ്രാണം എന്നീ അഞ്ച് ജ്ഞാേന
ന്ദ്രിയങ്ങളും ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം, എന്നീ
അഞ്ചു തന്മാത്രകളും വാക്ക്, പാണി, പാദം, പായു, ഉപ
സ്ഥം എന്നീ അഞ്ചു കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങളും പൃഥി, അപ്പ്, േത
ജസ്സ്, വായു, ആകാശം എന്നീ അഞ്ച് മഹാഭൂതങ്ങളും
ആവിർഭവിച്ചു. അതിനുപുറേമ പുരുഷനും ഇവെയല്ലാം
കൂടിയതാണ് േലാകം.
പുരുഷൻ എന്നതിന് എല്ലാ ജീവികളിലുമുള്ള ഒേരെയാ
രു ആത്മാവ് എെന്നാന്നും അർത്ഥമില്ല. സാംഖ്യദർശന
മനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അസംഖ്യം പു
രുഷന്മാരുണ്ട്; എന്നുവച്ചാൽ അസംഖ്യം വ്യക്തികളുണ്ട്.
പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരപ്രവർത്തന
ങ്ങളുെട നിരന്തരപരിണാമമാണ് പ്രപഞ്ചം. ഈ പരി
ണാമമാകെട്ട, അനുസ്യൂതമായ ഒരു ഗതിക്രമവുമാണ്.

















6 പ്രകൃതിയും പുരുഷനും
പ്രകൃതിയും പുരുഷനും — ഭൗതികപദാർത്ഥവും ആത്മാ
വും — രണ്ടും മൂലകാരണങ്ങളാെണന്നും രണ്ടും അനാ
ദിയും ശാശ്വതവുമാെണന്നും രണ്ടിനും ഉത്ഭവേമാ നാ
ശേമാ ഇെല്ലന്നുമാണ്, സാംഖ്യകാരികയിൽക്കൂടി വിക
സിച്ചുവന്ന സാംഖ്യദർശനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പേക്ഷ,
ഇതിെന്റ അർത്ഥം പ്രകൃതിക്കും പുരുഷനും തുല്യ പ്രാധാ
ന്യമാണ് നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നല്ല. േനെരമറിച്ചാണ്
സ്ഥിതി. സാംഖ്യദർശനത്തിൽ പുരുഷൻ അപ്രധാനമാ
ണ്. ഉദാസീനമാണ്, നിഷ്ക്രിയമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നി
ന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഭൗതികഘടകങ്ങളുെട സഹാ
യം കൂടാെത അതിന് സ്വയം ഇച്ഛിക്കാേനാ പ്രവർത്തി
ക്കാേനാ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളുെട സഹായം
കൂടാെത അതിന് കാണാേനാ േകൾക്കാേനാ അനുഭവി
ക്കാേനാ കഴിയില്ല. പ്രകൃതിയാണ് പ്രധാനം. അതുെകാ
ണ്ട് തെന്നയാണ് പ്രാചീനകൃതികളിൽ സാംഖ്യെത്ത
അേചതനകാരണവാദം, പ്രധാനകാരണവാദം, എന്നും
മറ്റും വിളിക്കുന്നത്. സാംഖ്യതത്വങ്ങെള എതിർക്കാൻ
േവണ്ടി ആത്മീയവാദികളുന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ പരിേശാ
ധിച്ചാൽ തെന്ന ഇതു വ്യക്തമാകും. ഉദാഹരണത്തിന്
‘അേചതനം ജഗത്തിെന്റ കാരണമാവാൻ വയ്യ: എെന്ത
ന്നാൽ, ജഗത്തിന് ഒരു ഉേദ്ദശ്യമുണ്ട്. േബാധപൂർവ്വമായ
ഒരു സ്രഷ്ടിയാണത്’. എന്നാണ് സാംഖ്യെത്ത ഖണ്ഡിച്ചു
െകാണ്ട് ബാദരായണൻ പറയുന്നത്. ഛാേന്ദാേഗ്യാപ
നിഷത്തിന് ശങ്കരാചാര്യെരഴുതിയ ഭാഷ്യത്തിലും ഇതു
തെന്ന പറയുന്നു: ‘സാംഖ്യന്മാർ പ്രധാനെത്ത അെല്ല
ങ്കിൽ പ്രകൃതിെയ ജഗത്കാരണമായി പറയുന്നു. ഇതു
ശരിയല്ല. എെന്തന്നാൽ പ്രധാനം അേചതനമാെണന്ന്
അവർ തെന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.’
അേചതനമായ ജഡപ്രകൃതിയാണ് ജഗത്തിെന്റ മൂല
കാരണെമന്നും, സാംഖ്യന്മാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നുെവ
ന്നാണേല്ലാ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്. വാസ്ത
വത്തിൽ, അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ബാദരായണനും
ശങ്കരനും അതിെന എതിർക്കാൻ മിനെക്കട്ടത്. സാം
ഖ്യദർശനം, പ്രേത്യകിച്ചും ആദിസാംഖ്യം, ബാദരായണ
േന്റയും ശങ്കരേന്റയും േവദാന്തത്തിെനതിരായ തനി ഭൗ
തികവാദമായിരുന്നു. മതത്തിെന്റ വിധിനിേഷധങ്ങളുെട
യും നിർജീവങ്ങളായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുെടയും സർ
വ്വശക്തെനന്നു കരുതെപ്പട്ടുേപാന്ന ഈശ്വരെന്റതെന്ന
യും സ്വാധീനശക്തിയിൽ നിന്നും തത്വജ്ഞാനെത്ത
േമാചിപ്പിക്കുകയും അതിെന യുക്തിയുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ േപാഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുെവന്നതിലാണ്
കപിലെന്റ മാഹാത്മ്യം കിടക്കുന്നത്. റിേച്ചർഡ് ഗാർ
േബ ‘പ്രാചീേനന്ത്യയിെല തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന തെന്റ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘േലാകച
രിത്രത്തിലാദ്യമായി കപിലെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ്
മനുഷ്യമനസ്സിെന്റ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വന്തം
ശക്തികളിലുള്ള അതിെന്റ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും
പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത്’. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് സാം
ഖ്യദർശനം ഭാരതീയ തത്വചിന്തയുെട ചരിത്രത്തിൽ
അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചത്.
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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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