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കപിലെന്റസാംഖ്യദർശനേത്തയും പതഞ്ജലിയുെട
േലാകദർശനേത്തയുംഅേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിജ്ഞാ�
നപ്രദവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രശാ�
ഖയാണ് ൈവേശഷികം. 370സൂത്രങ്ങളിലൂെടയാണ്
അത് പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. കണാദമഹർഷിയാ�
ണ് ൈവേശഷികസൂത്രങ്ങളുെട പ്രേണതാവ് എന്നു വി�
ശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരമാണുഘടനെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ളസിദ്ധാന്തമാണ് അേദ്ദഹം തത്വശാസ്ത്രത്തിനു
നൽകിയ മുഖ്യമായ സംഭാവന.അേദ്ദഹെത്തപുച്ഛിക്കു�
വാൻ േവണ്ടി ‘പരമാണുക്കെള ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ’എന്ന
അർത്ഥത്തിലുള്ളകണാദൻഎന്ന േപർഎതിരാളി�
കൾ െകട്ടിച്ചമച്ചതാെണന്നും ശരിയായ േപർഅതാ�
യിരുന്നിെല്ലന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടു�
ന്നു.അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രി.മു. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാ�
െണന്നുകരുതെപ്പടുന്നു. കണാദസൂത്രങ്ങളുംഅവയ്ക്കു
ശങ്കരമിശ്രൻഎഴുതിയ ഭാഷ്യവും ഇംഗ്ലീഷിേലക്ക് തർ�
ജ്ജമ െചയ്ത നന്ദലാൽസിൻഹയുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ,
ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു മുമ്പ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 10-ാം നൂറ്റാണ്ടി�
നുമിടയിലാണ് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ബുദ്ധനുേശ�
ഷമാണ് ൈവേശഷികദർശനമാവിർഭവിച്ചെതന്ന് രാ�
ഹുൽസാംകൃത്യായൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഏതായാലും
കണാദസൂത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തിലധികം െകാല്ല�
െത്തപഴക്കമുെണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.



       

1 പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണം

പരമാണുവാണ് ജഗത്തിെന്റ മൂലകാരണം എന്നാണ്
ൈവേശഷികദർശനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.എന്താണ്
പരമാണു? ഒരു വസ്ത്രെമടുത്ത് കഷണം കഷണമായി
ഭാഗിച്ചാൽ ഒടുവിലതു നൂലായി മാറും. നൂൽപിെന്നയും
ഭാഗിച്ചാൽ പരുത്തിയാവും. പരുത്തി ഭാഗിച്ചാൽഅതി�
െന്റ െചറിയഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.ഈഭാഗങ്ങെള പി�
െന്നയും ഭാഗിച്ച് ഭാഗിച്ച് അവസാനം ഇനിെയാട്ടും ഭാഗി�
ക്കാൻ വയ്യഎന്നിടേത്താളമാകുേമ്പാൾഅതിനു പരമാ�
ണുഎന്നുപറയുന്നു.

കാണാവുന്നഏറ്റവും െചറിയഅംശത്തിന് അണുഎന്നു�
പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്കളും അണു�
ക്കളുെട സമഷ്ടികളാണ്.അണുപിെന്നയും ഭാഗിച്ചാണ്
പരമാണുക്കൾ ലഭിക്കുക.ഈവിഭജനംക്ഷിപ്രസാ�
ദ്ധ്യമല്ല. കാരണം,പരമാണുഅത്യന്തം സൂക്ഷ്മമാണ്.
അതുെകാണ്ടത് പ്രത്യക്ഷമല്ല.അദൃശ്യമാണ്.എങ്കിലും
സാങ്കൽപ്പികമായി ഭാഗിക്കാം. പരമാണുക്കളുെട സമ�
ഷ്ടി അണു.അണുക്കളുെട സമഷ്ടി വസ്തുക്കൾ.എല്ലാ
വസ്തുക്കളും കൂടിയുള്ളത് േലാകം. േലാകെത്തഇങ്ങെന
ഭാഗിച്ചു ഭാഗിച്ചു േനാക്കിയാൽഅവസാനം പരമാണു�
ക്കൾ മാത്രേമ ഉണ്ടാവൂ.അതുെകാണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ മൂലകാരണം പരമാണുവാണ് എന്നുപറയുന്നത്.

പ്രകൃതിയുെട അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളെന്താെക്ക�
യാണ് എന്ന േചാദ്യത്തിനു മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കാനാ�
ണ് ൈവേശഷികദർശനം പരിശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയു�
െട വിവിധ ഘടകങ്ങളിേലാേരാന്നിെന്റയും സവിേശഷ�
മായ ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റി പഠിച്ചാൽ മാത്രേമ പ്രകൃതിയുെട
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്
കണാദൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾൈവേശഷികദർശനം
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നത്.



       

2 പദാർത്ഥെത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം

‘ഇനി നമുക്ക് ധർമ്മെത്തവ്യാഖ്യാനിക്കാം’ (അഥാ
േതാ ധർമ വ്യാഖ്യാസ്യാമ:)എന്നസൂത്രേത്താടുകൂടി�
യാണ് ൈവേശഷികംആരംഭിക്കുന്നത്.എന്താണ്
ധർമെമന്നുെവച്ചാൽ?അതുസംഘടിതമാെണന്നും
ൈദവവിശ്വാസമാെണന്നുംസനാതനങ്ങളും മാറ്റമി�
ല്ലാത്തവയുമായ വിധിനിേഷധങ്ങളാെണന്നും മറ്റുമുള്ള
അഭിപ്രായങ്ങേളാട് കണാദൻ േയാജിക്കുന്നില്ല.

അേദ്ദഹം പറയുന്നു:

‘യാെതാന്നിൽ നിന്നാേണാഅഭ്യുദയവും നിഃേശ്രയസ�
വും ഉണ്ടാകുന്നത്,അതാണ് ധർമം’.

നി:േശ്രയസംഅതായത് പരമമായ നന്മ പദാർത്ഥങ്ങ�
െളപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനത്തിലൂെടയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഒരു വസ്തുേവേയാ അതിെന്റഏെതങ്കിലും ഭാഗേത്തേയാ
സൂചിപ്പിക്കുവാൻ കണാദൻ ഉപേയാഗിച്ച പദമാണ്
പദാർത്ഥം.ആെകആറു പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്: ദ്രവ്യം, ഗു�
ണം,കർമം,സാമാന്യം, വിേശഷം,സമവായം എന്നിവ�
യാണവ.എല്ലാ വിശ്വതത്വങ്ങളും അവയിലുൾെപ്പടുന്നു.
പിന്നീട് അഭാവം എന്ന മെറ്റാരു പദാർത്ഥം കൂടി േചർ�
ക്കെപ്പട്ടു.അങ്ങെനആെകഏഴു പദാർത്ഥങ്ങളായി.

ദ്രവ്യെത്ത ഒമ്പതായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു: ഭൂമി, െവള്ളം,
അഗ്നി, വായു,ആകാശം,കാലം,സ്ഥലം(ദിക്ക്),ആത്മാ�
വ്, മനസ്സ്,ഈഒമ്പത് ദ്രവ്യങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അടിത്തറ.എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളല്ല. പൃഥ്വി,
ജലം,അഗ്നി, വായുഎന്നിവ മൂലരൂപത്തിൽഅത്യന്തം
സൂക്ഷ്മവുംഅഭിവാജ്യവും അേഭദവുമായ പരമാണുക്കൾ
േചർന്നുണ്ടായ ഭൗതികതത്വങ്ങളാണ്.ആകാശം,കാ�
ലം, േദശം,ആത്മാവ്, മനസ്സ് എന്നിവഅഭൗതികതത്വ�
ങ്ങളായിട്ടാണ് വിവരിക്കെപ്പടുന്നത്. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്:
എല്ലാം ദ്രവ്യങ്ങളാണ്.അഗ്നിെയന്ന േപാെലതെന്ന
ആത്മാവും പ്രേത്യക ഗുണവിേശഷങ്ങേളാടുകൂടിയ ദ്ര�
വ്യം മാത്രമാണ്.ആത്മീയവാദികെളേപ്പാെലസ്ഥല�
കാലങ്ങൾഅയഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്നുൈവേശഷിക
ദാർശനികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും
യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്.

ഓേരാ ദ്രവ്യത്തിനും അതിൻേറതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിക്ക് രൂപം, രസം, ഗന്ധം,സ്പർ�
ശം എന്നിവയ്ക്കു പുറേമ സംഖ്യ,പരിണാമം,പൃഥക്ത്വം,
സംേയാഗം, വിഭാഗം,പരത്വം,അപരത്വം, ഗുരുത്വം, ദ്ര�
വ്യത്വം,സംസ്കാരം എന്നീ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. െവള്ളത്തിന്
രൂപം, രസം, ഗന്ധം,സ്പർശം, ദ്രവ്യത്വം,സ്നിഗ്ദ്ധത മുത�
ലായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒട്ടാെക (1)രൂപം, (2) രസം, (3)
ഗന്ധം, (4)സ്പർശം, (5)സംഖ്യ, (6)പരിണാമം, (7)പൃ�
ഥക്ത്വം, (വ്യത്യസ്തഭാവം), (8)സംേയാഗം (േചർച്ച), (9)
വിഭാഗം, (10)പരത്വം (അന്യമായിരിക്കൽ), (11)അപര�
ത്വം (അന്യമല്ലാതിരിക്കൽ), (12)ബുദ്ധി (ജ്ഞാനം), (13)
സുഖം, (14) ദുഃഖം, (15)ഇച്ഛ, (16) േദ്വഷം, (17)പ്രയത്നം,
(18) ഗുരുത്വം (ഘനം), (19) ലഘുത്വം, (20) ദ്രവ്യത്വം (തര�
ളത), (21) േസ്നഹം (സംേയാജകഗുണം), (22)സംസ്കാ�
രം, (23)അദൃഷ്ടം (അലൗകികമായ ശക്തിവിേശഷം),
(24)ശബ്ദംഎന്നിങ്ങെന ഇരുപത്തിനാലു ഗുണങ്ങളാ�
ണുള്ളത്. ഗുണത്തിെന്റസ്വഭാവവിേശഷം അതു ദ്രവ്യ�
ങ്ങളിൽ ഉൾെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നുള്ളതാണ്.അതിനു
സ്വന്തമായി ഗുണമില്ല.അതുസംേയാഗത്തിേനാ വിഭാ�
ഗത്തിേനാ സ്വതന്ത്രമായ കാരണമായിത്തീരുന്നില്ല.

ക്രിയെയഅെല്ലങ്കിൽ ഗതിെയയാണ് കർമെമന്നുപ�
റയുന്നത്. കർമങ്ങൾഅഞ്ചുവിധത്തിലാണ്: (1) ഉൽ�
േപ്രക്ഷണം (േമൽേപ്പാട്ടുള്ള ഗതി), (2)അപേക്ഷപണം
(താേഴാട്ടുള്ള ഗതി), (3)ആകുഞ്ചനം (ശുഷ്കിക്കൽ), (4)
പ്രസാരണം (വ്യാപ്തമായിത്തീരൽ), (5) ഗമനം (മുേന്നാ�
ട്ടുള്ള ഗതി).

ഗുണെമന്നേപാെലതെന്ന കർമവും ദ്രവ്യത്തിൽ മാത്രേമ
സ്ഥിതി െചയ്യുന്നുള്ളൂ.അതുെകാണ്ട് ദ്രവ്യെത്ത ഗുണകർ�
മങ്ങളുെട സമവായ (നിത്യ)കാരണെമന്നു പറയുന്നു. പൃ�
ഥ്വിയിൽ ഗന്ധവും ജലത്തിൽ രസവും നിലെകാള്ളുന്നത്
സമവായബന്ധത്താലാണ്.

ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കളിൽ െപാതുവിൽ കാണെപ്പടു�
ന്നസ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾക്കാണ് സാമാന്യം എന്നുപ�
റയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പശുേവഎടുക്കുക.
അെതാരു വിേശഷജീവിയാണ്. പേക്ഷ,പശുത്വെമന്ന
ഗുണംആപശുവിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു പശുക്കളിലും കാ�
ണാം. ഇവിെട പശുത്വെമന്നത് സാമാന്യമാണ്. ഓേരാ
പശുവിനും ഒരു വിേശഷണമാണ്.അേതസമയത്തുത�
െന്നആവിേശഷത്തിൽസാമാന്യമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
സാമാന്യത്തിൽ വിേശഷവും.

രണ്ടു വസ്തുക്കളുെട താത്ക്കാലികമായ കൂടിേച്ചരലിന്
സംേയാഗെമന്നുപറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,അേന�
കം നൂലിഴകൾ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിെവച്ചാൽ,അെതാരുസം�
േയാഗബന്ധമാണ്. േനെരമറിച്ച്,നൂലിഴകൾ വസ്ത്രമായി�
ത്തീരുന്നവിധത്തിൽബന്ധിക്കെപ്പടുന്നുഎന്നിരിക്കെട്ട,
അെതാരുസമവായബന്ധമാണ്.

ഇങ്ങെന, ദ്രവ്യങ്ങേളയും പദാർത്ഥങ്ങേളയും വിശകല�
നം െചയ്യുകയും ഓേരാന്നിെന്റയും സവിേശഷങ്ങളായ
ഗുണവിേശഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാ�
ണ് കണാദൻ പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങെളആരായാൻശ്രമി�
ക്കുന്നത്.എല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാരണം പരമാണുവാണ്
എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമല്ലഅേദ്ദഹം െചയ്യുന്നത്.
ദ്രവ്യവും ഗുണവും തമ്മിലും ദ്രവ്യവും കർമവും തമ്മിലും വി�
േശഷവും സാമാന്യവും തമ്മിലും കാര്യവും കാരണവും
തമ്മിലുമുള്ളബന്ധങ്ങേളപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം വിസ്തരിച്ചു
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.



       

3 കണാദനുംഡിേമാക്രിട്ടസ്സും

പരമാണുഘടനെയ കുറിച്ചുള്ളപ്രാചീനപഠനം ഭാരത�
ത്തിലല്ല,ഗ്രീസിലാണ് ആദ്യമായി നടന്നത് എന്നു ചി�
ലർ പറയാറുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല. ഡിേമാക്രിട്ടസ്സ് എന്ന
പ്രാചീന ഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞാനിയും പരമാണുേവപ്പറ്റിയുള്ള
ഒരുസിദ്ധാന്തമുന്നയിച്ചുെവന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പുതെന്നഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ
പരമാണുഘടനെയപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
േഡാക്ടർ വില്യം ഫ്െളമിങ്ങ് തെന്റ ‘തത്വശാസ്ത്രേകാശ�
ത്തിൽ’ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘പരമാണുവാ�
ദത്തിെന്റ ഉത്ഭവം ഗ്രീസിലല്ല,പൗരസ്ത്യേദശത്താണ്.
ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽഅതു കാണാൻ കഴിയും’,
ഈപ്രാചീന പരിണാമവാദെത്തൈദവവിശ്വാസവു�
മായി കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
യഥാർത്ഥത്തിലതിന് ഭൗതികവാദവുമായിട്ടാണ് അടുപ്പ�
മുള്ളത് എന്നും ഫ്െളമിങ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

കണാദെന്റ പരമാണുവാദവും ഡിേമാക്രിട്ടസിെന്റ പരി�
ണാമവാദവും തമ്മിൽ പ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസ�
ങ്ങൾ കാണാം. ഡിേമാക്രിട്ടസിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ
എല്ല പരമാണുക്കളും ഒേരതരത്തിലുള്ളവയാണ്. കണാ�
ദെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ പരമാണു (ദ്രവ്യങ്ങൾ) മുമ്പു
പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല ഒമ്പതുതരത്തിലുണ്ട്.എല്ലാ ദ്ര�
വ്യങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളല്ല,പേക്ഷ,എല്ലാം ഒേരേപാെല
ദ്രവ്യങ്ങളായിട്ടാണു കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.അഗ്നിെയ�
േപ്പാെലതെന്നആത്മാവും പ്രേത്യകം ഗുണവിേശഷ�
ങ്ങേളാടുകൂടിയ ദ്രവ്യം മാത്രമാണ്.എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും
യഥാർത്ഥങ്ങളുമാണ്.

ൈവേശഷികദർശനമനുസരിച്ച് നമ്മുെട േലാകം വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതികവസ്തുക്കളും ശരീരം,പേഞ്ചന്ദ്രിയ�
ങ്ങൾ, മനസ്സ്,ബുദ്ധി മുതലായവയുള്ള ജീവികളുമടങ്ങിയ
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇവെയല്ലാം
േദശകാലങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥമായിത്തെന്ന നിലനിൽ�
ക്കുകയും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുകയുംആഘാതപ്രത്യാ�
ഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പൂർണതയുംഅപൂർ�
ണതയും തമ്മിൽ, മുഴുവനും ഭാഗവും തമ്മിൽ, വസ്തുവും
അതിെന്റ ഗുണവും തമ്മിൽ, ചലനവും ചലിപ്പിക്കുന്ന
ശക്തിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങെന നാനാതരം ബന്ധങ്ങ�
െളപ്പറ്റി ൈവേശഷികദർശനത്തിെന്റസ്ഥാപകനായ
കണാദൻ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വസ്തുവിൽ
നിന്ന് അവിഭാജ്യമാണ് ചലനെമന്നുംഅേദ്ദഹംഊന്നി�
പ്പറയുന്നുണ്ട്.

ഡിേമാക്രിട്ടസിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ പരമാണുവിന്
പരിമാണം മാത്രേമയുള്ളൂ. കണാദെന്റഅഭിപ്രായത്തി�
ലാകെട്ട,പരിമാണവുമുണ്ട്,പരിണാമവുമുണ്ട്.അതു
നിർജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല.അതു മാറുകയും
വളരുകയും െചയ്യുന്നു. ദ്രവ്യത്തിെന്റ ഇരുപത്തിനാലു
ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.



       

4 ൈവേശഷികം
ആത്മീയദർശനമാേണാ?

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരമാണുരൂപമായഘടനെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള കണാദെന്റഈസിദ്ധാന്തംആത്മീയവാദമാെണ�
ന്നു പറയാൻ കഴിയുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. ഒരുതരം
യാന്ത്രികഭൗതികവാദമാണത്. സസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പരമാ�
ണുക്കളിൽ നിന്നാണ് സമസ്തചരാചരങ്ങളുേടയും ഉൽപ്പ�
ത്തി എന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട
സംേയാഗവിേയാഗങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് — മെറ്റാരുവി�
ധം പറഞ്ഞാൽ, വസ്തുവിെന്റബാഹ്യബന്ധങ്ങളുെട ഫല�
മായിട്ടാണ് േലാകത്തിെലഎല്ലാത്തരം പരിവർത്തന�
ങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗവി�
േയാഗങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് വസ്തുവിന് വൃദ്ധിഹ്രാസ�
ങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. പേക്ഷ,പുതിയ വസ്തു,പുതിയ ദ്രവ്യം
ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാ�
െല ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന് ആഭ്യന്തരമായൈവരു�
ദ്ധ്യങ്ങളും ചലനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളുമുെണ്ടന്ന് കണാദനു കാ�
ണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടായിരത്തിലധികം െകാല്ലങ്ങൾ�
ക്കു മുമ്പ്,പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും രസതന്ത്രശാസ്ത്രവുംഊർജ്ജ�
തന്ത്രവും മറ്റും ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിലായിരു�
ന്നആപ്രാചീനകാലത്ത് അത് സാദ്ധ്യവുമായിരുന്നി�
ല്ല. ഏതായാലും ഇത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രത്തി�
െന്റ ഒരു പ്രധാനദൗർബല്യമാണ്.ഈദൗർബല്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് ൈചതന്യത്തിെന്റ കാരണമാ�
യി മനസ്സിനു പുറേമആത്മാെവന്ന മെറ്റാരു ദ്രവ്യെത്ത
അേദ്ദഹം വിഭാവനം െചയ്തത്.

കണാദെനസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മനസ്സ് സേചതന�
മല്ല.ൈചതന്യമുണ്ടാകുന്നത് ആത്മാവിെന്റ പ്രവർത്ത�
നം വഴിയായിട്ടാണ്. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ഇവിെട വീ�
ണ്ടും എടുത്തുപറേയണ്ടതാണ്. കണാദെന്റആത്മാവ്
ൈദവത്താൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതല്ല. ഭൗതികപരമാണു�
വിൽ നിന്ന് വികസിച്ചുണ്ടായതുമല്ല. പരമാത്മാവിെന്റ
ഭാഗവുമല്ല. മണ്ണ്, െവള്ളം,തീയ് തുടങ്ങിയ മൂലഭൂതങ്ങ�
െളേപ്പാെലതെന്നആത്മാവും അതിൻേറതായസവി�
േശഷ ഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു ദ്രവ്യമാണ്.ആത്മാവ്
അനാത്മാവ് എന്നിവയുെടയും വസ്തുൈചതന്യം എന്നി�
വയുെടയും സമന്വയത്തിന് അദൃഷ്ടം എെന്നാരുബാഹ്യ�
ശക്തിേയയും അേദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
അദൃഷ്ടമാണ് പരമാണുവിെന്റ ചലനത്തിൻേറയും മറ്റു
പ്രവർത്തനങ്ങളുേടയും കാരണം.

ഈദൗർബല്യെത്തചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടാണ് പി�
ന്നീടുണ്ടായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾൈവേശഷികദർശനെത്ത
ആത്മീയതാവാദത്തിേലക്കുംൈദവത്തിേലക്കും വലി�
ച്ചിഴയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചത്. ഹിരിയണ്ണ തെന്റ ‘ഔട്ട് ൈലൻ
ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിേലാസഫി’എന്നപുസ്തകത്തിെലഴു�
തുന്നു:

‘കണാദെന്റൈവേശഷിക സൂത്രങ്ങൾപത്ത് അദ്ധ്യാ�
യങ്ങളിലായിട്ടാണ്. ഓേരാന്നും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു… നിലവിലുള്ളഏറ്റവും പഴ�
ക്കം െചന്ന വ്യാഖ്യാനം പ്രശസ്തപാദേന്റതാണ്. ഭാഷ്യ�
െമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നത്.അത് മിക്കവാറും ക്രിസ്ത്വ�
ബ്ദത്തിനുേശഷം 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രചിക്കെപ്പട്ടത്.
പേക്ഷ, വിശദീകരണത്തിൽഅതുസൂത്രങ്ങളുെട ക്രമ�
െത്തപിന്തുടരുന്നില്ല. ഒരു വ്യാഖ്യാനെമന്നതിേനക്കാ�
ളധികം അെതാരു പുനഃപ്രസ്താവനയാണ്. ഇങ്ങെന
പുനഃപ്രസ്താവിക്കുേമ്പാൾഅതു മൂലദർശനെത്തഗണ്യ�
മാംവിധം വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്,സൃഷ്ടിെയപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ നിഗമനവും
ൈദവെത്തസൃഷ്ടാവായി ചിത്രീകരിക്കലും ൈവേശ�
ഷിക ദർശനത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിഈവ്യാ�
ഖ്യാനത്തിലാണ് കാണെപ്പടുന്നത്. ഇത്തരം വികാസ�
ങ്ങൾ കാരണംഈകൃതിെയ ഒരു വ്യാഖ്യാനെമന്നതി�
േനക്കാളധികം ഒരുസ്വതന്ത്രകൃതിയായിട്ടാണ് കണ�
ക്കാേക്കണ്ടത്.’

ആത്മീയവാദികളുെട ൈകകടത്തലിെന്റ ഫലമായി മറ്റു
ദർശനങ്ങൾക്കുസംഭവിച്ച േകാട്ടങ്ങൾൈവേശഷിക�
ദർശനത്തിനും വന്നുേചർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണിതു കാണി�
ക്കുന്നത്. □



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള�
ത്തിെലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക�
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി�

െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്നസമ്പന്നനായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ�
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ�
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച�
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയി�
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ�
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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�
ഹ്രുസർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി�
ത്രം 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 4

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെടആരംഭം
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
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