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സാംഖ്യേത്താടു പലതരത്തിലും സാമ്യം വഹിക്കുന്ന
മെറ്റാരു ദർശനമാണ് േയാഗം. പത്ഞ്ജലി മഹർഷിയാ
ണ് അതിെന്റ പ്രേണതാവ് എന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.
അേദ്ദഹം ക്രി.മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്
എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാരും, അതല്ല ക്രി. മു. നാലാം നൂ
റ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മറ്റുചില പണ്ഡിത
ന്മാരും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം എല്ലാ
വരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. േയാഗ സിദ്ധാന്തങ്ങെള ആദ്യ
മായി ഉന്നയിച്ചത് പതഞ്ജലിയല്ല. തനിക്കു മുമ്പ് തെന്ന
സമുദായത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന
േയാഗദർശന സംബന്ധിയായ ചിന്തകെള 194 സൂത്ര
ങ്ങളിലായി സംഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങെന ആ പഴയ
ചിന്തകൾക്ക് രൂപം െകാടുത്തുെകാണ്ട് അവെയ ഒരു
ദർശനമാക്കി ഉയർത്തുകയുമാണ് അേദ്ദഹം െചയ്തത്.

















1 േയാഗത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
േയാഗദർശനചിന്തകൾ ആദ്യമായാവിർഭവിച്ചത് േവദ
ങ്ങൾക്കു മുമ്പാെണന്നും ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
ആദിമനിവാസികളുെട വിശ്വാസങ്ങളിലാണ് ൈവദിക
കാലെത്ത േയാഗസാധനങ്ങളുെട ഉത്ഭവമാരാേയണ്ടത്
എന്ന് എസ്.െക. െബൽവാക്കറും ആർ.ഡി. റാനേഡ
യും കൂടിെയഴുതിയ ‘ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ചരി
ത്രം’ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. പതഞ്ജലിയുെട നിർവചനമ
നുസരിച്ച് ചിത്തവൃത്തികെള നിേരാധിക്കുന്നതിനാണ്
േയാഗെമന്നു പറയുന്നത്. (േയാഗശ്ചിത്തവൃത്തി നിേരാ
ധഃ) ശരീരത്തിെന്റയും മനസ്സിെന്റയും ചില സവിേശഷ
ങ്ങളായ അഭ്യാസങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് േയാഗ
ത്തിെന്റ ആദ്യരൂപം. ഈ മാർഗത്തിലൂെട ശാരീരികവും
മാനസികവുമായ ശക്തികെള ഉദ്ധരിക്കാൻ മാത്രമല്ല,
പ്രകൃതിശക്തികെള കീഴടക്കാൻ കൂടി കഴിയുെമന്നായി
രുന്നു പ്രാചീനഭാരതീയരുെട വിശ്വാസം. ക്രമത്തിൽ
ഈ പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു
രൂപം ധരിച്ചു. ശരീരത്തിെന്റയും മനസ്സിെന്റയും ശരി
യായ നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും വഴിയായി
ഉന്നതങ്ങളായ ചില േബാധതലങ്ങെള — ആനന്ദമയ
മായ, സച്ചിതാനന്ദമയമായ, അന്തർലീനാവസ്ഥെയ
— പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടാൻ തുട
ങ്ങി.

















2 േയാഗസാധനകൾ
സാംഖ്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം തെന്നയാണ് േയാഗത്തിെന്റ
യും ലക്ഷ്യം. കപിലൻ താത്വികമായി പ്രതിപാദിക്കു
ന്നത് പ്രാേയാഗികമായി േനടാനാണ് പതഞ്ജലി ശ്ര
മിക്കുന്നത്. സത്യം കെണ്ടത്തിയാൽ മാത്രം േപാരാ,
അതു സ്വായത്തമാക്കുകയും കൂടി േവണം. അതുെകാ
ണ്ട് താത്വികമായ പഠനേത്താെടാപ്പം പ്രാേയാഗിക
മായ പരിശീലനങ്ങൾ കൂടി േവണം. അതാണ് േയാഗം
ഊന്നുന്നത്. ഈ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് എട്ടു ഭാഗങ്ങൾ,
അെല്ലങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, യമം, നിയമം, ആസനം,
പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാ
ധി — ഇവയാണ് േയാഗത്തിെന്റ അഷ്ടാംഗങ്ങൾ. ഈ
എട്ടുതരം പരിശീലനങ്ങൾ വഴിയായി ജീവിതെത്ത നി
യന്ത്രിക്കുന്നതിലൂെടയാണ് മനുഷ്യൻ താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ
നിന്ന് ഉയർന്നഘട്ടത്തിേലക്ക് വളരുന്നത് എന്ന് സാം
ഖ്യം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. േയാഗസൂത്രത്തിെന്റ രണ്ടും മൂന്നും
പാദങ്ങളിലായി ഈ എട്ടംഗങ്ങെളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറ
യുന്നുണ്ട്.
ഒന്നും രണ്ടും അംഗങ്ങളാണ് ആദ്യമായി പരിശീലിേക്ക
ണ്ടത്. യമം ആത്മനിയന്ത്രണമാണ്. മനഃശക്തിെയ
ശരിയായവഴികളിേലക്കു തിരിച്ചുവിടലാണ്. ഇതു സാ
ധിക്കണെമങ്കിൽ അഹിംസ, സത്യം, ആേസ്തയം, ബ്ര
ഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം എന്നിവയാവശ്യമാണ്. നിയ
മത്തിൽ ശൗചം (ശരീരശുദ്ധി), സേന്താഷം, തപസ്സ്,
സ്വാദ്ധ്യായം, ഈശ്വരഭക്തി എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു. ബാക്കിയുള്ള ആറംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ സാേങ്കതിക
പരിശീലനമുൾെക്കാള്ളുന്നവയാണ്. മനസ്സിെന നിയ
ന്ത്രിക്കാൻേവണ്ടി ശരീരെത്ത നിയന്ത്രിക്കുകയാണവ
യുെട ഉേദ്ദശ്യം. ആസനത്തിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള
ശാരീരികാഭ്യാസങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. േയാഗാസനങ്ങൾ
എന്ന േപരിലാണവയറിയെപ്പടുന്നത്. ശാേസ്വാച്ഛ ്വാസ
ഗതികെള വിേച്ഛദം െചയ്യുന്നതിനാണ് പ്രാണായാമം
എന്നുപറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങെള സ്വവിഷയങ്ങളിൽ
നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യാഹാരെമന്നും മന
സ്സിെന ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിന് ധാരണെയന്നും, പ്രസ്തുത
ഏകാഗ്രസ്ഥിതിയിൽ ചിത്തവൃത്തികെള ഏകരൂപമാ
ക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് ധ്യാനെമന്നും, ധ്യാനത്തിലൂെട േധ്യ
യെത്തക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ജ്ഞാനം പ്രകടിതമാക്കുന്ന
തിന് സമാധിെയന്നും പറയുന്നു.
ഈ എട്ടുതരം േയാഗാംഗങ്ങെള അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിെന്റ
ഫലമായി ചിത്തത്തിെന്റ മാലിന്യങ്ങൾ നശിക്കുക
യും അങ്ങെന ജ്ഞാനം ഉജ്ജ്വലമായിത്തീരുകയും
െചയ്യുന്നു.
െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, സാംഖ്യദർശനത്തിെല ഭൗ
തിക വീക്ഷണേത്തയും പരിണാമവാദേത്തയും പ്രകൃ
തിപുരുഷബന്ധേത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തേത്തയുമാ
ണ്, താത്വികമായി േയാഗദർശനവും അംഗീകരിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ, െചറിെയാരു വ്യത്യാസം കാണാം.
സാംഖ്യദർശനത്തിൽ ഈശ്വരന് സ്ഥാനമില്ല. തിക
ച്ചും നിരീശ്വരവാദപരമായ ഒരു ദർശനമാണിത്. േയാ
ഗത്തിലാകെട്ട, പുരുഷനു പുറെമ ഈശ്വരൻ എന്ന
ഒരു ഘടകം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഷ്ടാംഗങ്ങളിെലാ
ന്നായ നിയമത്തിെല ശൗചാദിഗുണങ്ങളിൽ ഈശ്വരഭ
ക്തി കൂടി ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ചില
പണ്ഡിതന്മാർ േയാഗദർശനെത്ത േസശ്വരസാഖ്യം
എന്നുവിളിക്കുന്നത്.

















3 േയാഗത്തിെല ഈശ്വരൻ
എന്നാൽ, ആത്മീയവാദികളുെട ഈശ്വരനും പതഞ്ജലി
യുെട ഈശ്വരനും ഒന്നല്ല. സൃഷ്ടികർത്താവായ ഒരീശ്വ
രെന പതഞ്ജലി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. രാഗേദ്വഷാദി മാ
ലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ധർമാധർമകർമങ്ങളിൽ നിന്നും
മുക്തനായ ഒരു വിേശഷവ്യക്തി മാത്രമാണ് േയാഗദർ
ശനത്തിെല ഈശ്വരൻ. ഡാക്കാ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല
തത്വശാസ്ത്രവകുപ്പിെന്റ തലവനായിരുന്ന ഹരിദാസ്ഭട്ടാ
ചാര്യ, ‘ഇന്ത്യയുെട സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം’ എന്ന പു
സ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നത് േനാക്കുക:
‘േയാഗത്തിെല ഈശ്വരനും േവദാന്തത്തിെല ഈശ്വര
നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. േയാഗത്തിെല ഈശ്വരൻ
അേനകം പുരുഷന്മാരിെലാന്നു മാത്രമാണ്. അതിെന്റ
ശക്തിെയ പരിമിതെപ്പടുത്തുന്ന മറ്റു പുരുഷന്മാരുമുണ്ട്.
രണ്ടാമതായി, സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ, ഈശ്വര
ന് േലാകത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയിൽ യാെതാരു പങ്കുമില്ല. സൃ
ഷ്ടി പ്രകൃതിയുെട പ്രവർത്തനമാണ്… േയാഗത്തിെല
ഈശ്വരൻ ഒരു ഗുരുെവേപ്പാെലയാണ്. ആദർശങ്ങളു
െട ഒരു മൂർത്തീകരണം മാത്രമാണത്.’

േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും തെന്റ ‘ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം’
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതുതെന്നയാണു പറയുന്നത്:
‘േയാഗദർശനത്തിെല ൈദവം അതിെല മറ്റു ഭാഗങ്ങ

ളുമായി വളെര അയഞ്ഞ മട്ടിലാണ് കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം ഈശ്വരനു
മായി ഏകീഭവിക്കലല്ല, പുരുഷെന പ്രകൃതിയിൽനി
ന്നു പൂർണമായി േവർതിരിക്കലാണ്. പരമമായ സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിെലത്തിേച്ചരാനുള്ള അേനകം മാർഗങ്ങളി
െലാന്നുമാത്രമാണ് ഈശ്വരഭക്തി. ഈശ്വരൻ ഒരു പു
രുഷവിേശഷം മാത്രമാണ്; മനുഷ്യരുെട സൃഷ്ടാേവാ
സംരക്ഷകേനാ അല്ല. അവർ മനുഷ്യരുെട പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുകേയാ അവെര ശിക്ഷി
ക്കുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല… ഈശ്വരെനപ്പറ്റി ഇത്തരത്തി
ലുെള്ളാരു േബാധം തീർച്ചയായും തൃപ്തികരമല്ല. േയാഗ
ദർശനം ഈശ്വരെന അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഫാഷനു
േവണ്ടിയും െപാതുജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ
േവണ്ടിയും മാത്രമാണ് എന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നമു
ക്ക് നിവൃത്തിയില്ല’.

േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ റിേച്ചർഡ് ഗാർേബയുെട ‘പ്രാചീ
േനന്ത്യയിെല തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്
ഒരുഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
‘… ഈശ്വരെന കൂട്ടിേച്ചർത്തതുെകാണ്ട് േയാഗദർശന

ത്തിെല ഉള്ളടക്കത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും യാെതാരു മാ
റ്റവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. േയാഗസൂത്രത്തിെല ഒന്നാം പാദത്തി
െല 23 മുതൽ 27 വെരയുള്ള സൂത്രങ്ങളും രണ്ടാം പാദ
ത്തിെല 45-ാം സൂത്രവുമാണ് ഈശ്വരെനപ്പറ്റി പ്രതിപാ
ദിക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥത്തിെല മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി അവയ്ക്കു
ബന്ധെമാന്നുമില്ല. എന്നല്ല, അവ േയാഗദർശനത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടാതിരി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.’

ഇതിൽനിെന്നല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത്, േയാഗദർശ
നത്തിെല ഈശ്വരൻ പിന്നീട് കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടതാ
െണന്നും ആ പ്രാചീനദർശനം പ്രേത്യകിച്ചും അതിെന്റ
ആദിരൂപത്തിൽ, തികച്ചും നിരീശ്വരവാദപരമായിരുന്നു
എന്നുമാണ്.
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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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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