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10
ൈജനദർശനം

ബൗദ്ധദർശനത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകിയഅേതസാ�
മ്പത്തിക–സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അേത
മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ൈജനദർ�
ശനവുംആവിർഭവിച്ചത്. ബൗദ്ധധർമ്മെമന്ന േപാെല
തെന്നൈജനധർമ്മവും േവദങ്ങളുെടആധികാരികത�
െയയും പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റഅന്ധവിശ്വാസങ്ങെള�
യും ജന്തുബലി,ബ്രാഹ്മണദക്ഷിണ തുടങ്ങിയ മതചടങ്ങു�
കെളയും എതിർത്തുെകാണ്ടാണ് വളർന്നുവന്നത്.

ഗൗതമബുദ്ധെന്റസമകാലികനായിരുന്ന മഹാവീരനാ�
ണ് ൈജനധർമ്മത്തിെന്റസ്ഥാപകൻ.എന്നാൽ,ൈജ�
നമതവിശ്വാസികൾ മഹാവീരെന കാണുന്നത് ജിനന്മാ�
രായ തീർത്ഥങ്കരന്മാരുെട ഒരു നീണ്ട പരമ്പരയിെല
അവസാനെത്തപ്രവാചകനായിട്ടാണ്. ജിനൻഎന്നു�
െവച്ചാൽ,കീഴടക്കിയവൻഅെല്ലങ്കിൽ വിജയിച്ചവൻ
എന്നാണർത്ഥം. കാമേക്രാധേലാഭേമാഹമദമാത്സ�
ര്യാദികെള കീഴടക്കിെക്കാണ്ട് ലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ
നിന്നുസ്വയം വിമുക്തി േനടിയ മഹാത്മാക്കളായിരു�
ന്നുവേത്ര തീർത്ഥങ്കരന്മാർ.ഈശ്വരസങ്കൽപ്പത്തിെന്റ
സഹായം കൂടാെത തെന്നപ്രപഞ്ചെമന്ന വിഷമപ്രശ്ന�
ത്തിെന്റ കുരുക്കഴിക്കാെമന്നും ഏതു വ്യക്തിക്കും സ്വപ്ര�
യത്നത്തിലൂെട പരമജ്ഞാനവും പരമാനന്ദവും േനടി
പരിപൂർണ്ണതപ്രാപിക്കാെമന്നും പഠിപ്പിച്ച തീർത്ഥങ്കര�
ന്മാെരആചാര്യന്മാരായി ആരാധിക്കണെമന്നത് ൈജ�
നമതവിശ്വാസത്തിെന്റ ഒരവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ഒന്നാ�
മെത്തതീർത്ഥങ്കരൻ ഋഷഭേദവനും മഹാവീരെന്റ െതാ�
ട്ടടുത്ത മുൻഗാമിയായ ഇരുപത്തിമൂന്നാമെത്തതീർത്ഥ�
ങ്കരൻ പാർശ്വനാഥനുമായിരുന്നുഎന്നാണ് വിശ്വസി�
ക്കെപ്പടുന്നത്. തീർത്ഥങ്കരന്മാരുെട ജീവിതകഥകെള�
ക്കുറിച്ചും അത്ഭുത കൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ളൈജനസാ�
ഹിത്യങ്ങളിെല വിവരണങ്ങൾ മിക്കതും തലമുറ തലമു�
റയായി പ്രചരിച്ചുേപാന്നഐതിഹ്യങ്ങളായിരിക്കാം.
പേക്ഷ,ഇരുപത്തിമൂന്നാമെത്തതീർത്ഥങ്കരനായ പാർ�
ശ്വനാഥൻ ക്രി.മു.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ ഒമ്പതാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിേലാ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്രപുരുഷനാണ് എന്ന്
പണ്ഡിതന്മാർക്കഭിപ്രായമുണ്ട്. പാർശ്വനാഥെന്റ ശിഷ്യ�
ന്മാരും അനുയായികളും നിർഗ്രന്ഥന്മാർഅെല്ലങ്കിൽ
നിഗന്ധന്മാർ എന്ന േപരിലാണ് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ക്രി.മു.ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽഅവർക്ക് സാധാരണക്കാ�
രായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, വിേശഷിച്ചും അനാര്യജന�
വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, ധാരാളം സ്വാധീനമുണ്ടായിരു�
ന്നു.അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെളയും വിശ്വാസങ്ങെളയും
പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുക�
യും പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ് മഹാവീരൻ
ൈജനദർശനത്തിെന്റഅടിത്തറയിട്ടത്.

ക്രി.മു.ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വജ്ജിയുെട തലസ്ഥാനമായ
ൈവശാലീനഗരിയിൽ (ഇന്നെത്തബീഹാറിെല മുസ�
ഫർ ജില്ലയിൽ) ഭൂജാതനായ മഹാവീരെന്റബാല്യകാല�
െത്തപ്പറ്റിയും യൗവനെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഒേട്ടെറ കഥകൾ
ൈജനസാഹിത്യ കൃതികളിൽ കാണാം. സിദ്ധാർഥഗൗ�
തമെനേപ്പാെല തെന്നഅേദ്ദഹവും രാജകീയങ്ങളായ
സുഖേഭാഗങ്ങളിലുംആഡംബരങ്ങളിലുംആറാടിെക്കാ�
ണ്ടാണ് വളർന്നത്. ഇരുപെത്തട്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ
അനിർവചനീയമായ ഒരുആത്മീയാസ്വാസ്ഥ്യം അേദ്ദ�
ഹെത്തപിടികൂടി. ദുഃഖവും ദുരിതവും നിറഞ്ഞചുറ്റുപാ�
ടുകളിൽഅസംതൃപ്തനായിത്തീർന്നഅേദ്ദഹംഐഹി�
കസുഖങ്ങെളല്ലാം വലിെച്ചറിഞ്ഞ് പരമസത്യം കണ്ടു�
പിടിക്കാൻ േവണ്ടി പേലടത്തും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. പന്ത്ര�
ണ്ടുെകാല്ലം നീണ്ടുനിന്ന കഠിനങ്ങളായ തേപാവൃത്തി�
കൾക്കുേശഷം െപെട്ടെന്നാരു നാൾഅേദ്ദഹത്തിനു
ജ്ഞാേനാദയമുണ്ടായി.അേദ്ദഹം തീർത്ഥങ്കരനായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ
േകൾക്കാനും ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാനും േവണ്ടി പ്ര�
തിഭാശാലികളായ പലരും മുേന്നാട്ടുവന്നു.അവരുെട
സഹായേത്താടുകൂടി തെന്റ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്ര�
ചരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ബാക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
െചലവഴിച്ചു. ഇതാണേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്രസം�
േക്ഷപം.
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1 ആരാണ്ബ്രാഹ്മണൻ?

ഒരു വശത്ത് ബ്രാഹ്മണപൗേരാഹിത്യത്തിനും ൈവദിക
ചിന്തകന്മാരുെടആത്മീയവാദത്തിനുെമതിരായും മറുവ�
ശത്ത് നിലവിലുള്ള ഭൗതികവാദചിന്തകൾെക്കതിരായും
നിരന്തരമായ സമരം നടത്തിെക്കാണ്ടാണ് മഹാവീര�
െന്റആശയങ്ങൾ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായി രൂപം പ്രാപി�
ച്ചത്.ൈജനന്മാർആത്മീയവാദികെളയും ഭൗതികവാ�
ദികെളയും ഒരുേപാെല ധർമ്മവിേരാധികളായിട്ടാണ്
കണക്കാക്കിയത്.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ േമഖല�
കളിൽബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ടായിരുന്നആധിപത്യെത്ത
മഹാവീരനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരും എതിർത്തു.
പേക്ഷ, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങെള
അവർ േചാദ്യം െചയ്യുകയുണ്ടായില്ല. വർണ്ണവിഭജനം
അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് അവർആവശ്യെപ്പടുക�
യുണ്ടായില്ല.ൈജനസാഹിത്യകൃതികൾ പരിേശാധി�
ച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, ജയേഘാ�
ഷനും വിജയേഘാഷനും തമ്മിലുള്ളസംഭാഷണംശ്ര�
ദ്ധിക്കുക. ജയേഘാഷൻഎന്ന മുനി വിജയേഘാഷൻ
എന്നബ്രാഹ്മണെന്റ യജ്ഞശാലയിൽ േപായി ഭിക്ഷ
യാചിക്കുന്നു. േവദം പഠിച്ചവരും യജ്ഞങ്ങൾനടത്തുന്ന�
വരുമായബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രേമ ഭിക്ഷയ്ക്ക് അർഹതയു�
ള്ളുെവന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻശ്രമിച്ച വിജയേഘാ�
ഷേനാട് ജയേഘാഷൻ പറയുകയാണ്:എവിെട ജനി�
ച്ചവനായാലും തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നന്മ െചയ്യാൻ
കഴിവുള്ളവൻ മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. രാഗം, േദ്വഷം,
ഭയം എന്നിവയുെട േമൽ വിജയം േനടുകയും സ്വന്തം
ഇന്ദ്രിയങ്ങെള നിഗ്രഹിക്കുകയും ഒരിക്കലും അസത്യം
പറയാതിരിക്കുകയും എല്ലാ പ്രാണികളുെടയും ഇഷ്ടം
നിറേവറ്റിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നവനാേരാ അവനാ�
ണ് ശരിയായബ്രാഹ്മണൻ. തലമുണ്ഡനം െചയ്താൽ
ശ്രമണനാവില്ല;കാട്ടിൽ വസിച്ചാൽ മുനിയാവില്ല;കുശ�
വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ താപസനാവില്ല;ഓംകാരം ജപിച്ചാൽ
ബ്രാഹ്മണനുമാവില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ജാതിവിേശ�
ഷം െകാണ്ടല്ല,കർമ്മം െകാണ്ടാണ്, മനുഷ്യൻബ്രാഹ്മ�
ണേനാക്ഷത്രിയേനാ ൈവശ്യേനാ ശൂദ്രേനാആകുന്ന�
ത്. [1]

അർഹന്മാർക്കു മാത്രേമ ഭിക്ഷ െകാടുക്കാൻ പാടുള്ളു
എന്നകാര്യത്തിൽൈജനന്മാർക്കു േയാജിപ്പാണുണ്ടാ�
യിരുന്നത്. പേക്ഷ,ആരാണ് അർഹന്മാർ?ബ്രാഹ്മണ�
പുേരാഹിതന്മാരും താപസന്മാെരന്നു പറഞ്ഞ് കാട്ടിൽ
താമസിക്കുന്നവരും സന്ന്യാസികെളന്നു ഭാവിച്ചു െതണ്ടി�
ത്തിരിയുന്നവരും ഭിക്ഷക്കർഹരെല്ലന്ന് അവർ വാദിച്ചു.
മഹാവീരെന്റ ശിഷ്യനായആർദ്രകനും ഒരുൈവദികപു�
േരാഹിതനും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം ഇക്കാര്യം വ്യക്ത�
മാക്കുന്നു.

ൈവദികപുേരാഹിതൻ പറഞ്ഞു: വിശുദ്ധരായ രണ്ടാ�
യിരം സന്ന്യാസിമാെരഊട്ടുന്നവർക്കുപുണ്യം കിട്ടും;
അവർൈദവങ്ങളായിത്തീരും. ഇതാണ് േവദങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ആർദ്രകെന്റ മറുപടി: രണ്ടായിരം വിശുദ്ധമാർജാരക�
ന്മാെര (അതായത് ബ്രാഹ്മണെര),ഊട്ടുന്നവൻ നരക�
ത്തിൽ കഠിനമായ േവദനകളനുഭവിക്കും. വിശക്കുന്ന
ക്രൂരമൃഗങ്ങൾഅവെന വളയും. ദയയുെട നിയമം ലംഘി�
ക്കുകയും െകാലപാതകത്തിനുസമ്മതം നൽകുന്നനി�
യമെത്തപുകഴ്ത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഒരാൾ —അയാൾ രാ�
ജാവാെണന്നുതെന്നയിരിക്കെട്ട —തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത
ഒെരാറ്റആെളെയങ്കിലുംഊട്ടിയാൽ േദവന്മാരുെട അടു�
േത്തക്കല്ല,ഇരുട്ടിേലക്കാണ് േപാവുക. [2]

സമ്യക്ദർശനം,സമ്യക്ജ്ഞാനം,സമ്യക്ചരിതം —
ഇവയാണ് ൈജനധർമ്മത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന പ്രമാ�
ണങ്ങൾ. ഇവ തെന്നയാണ് പരിപൂർണ്ണത,അെല്ലങ്കിൽ
േമാക്ഷം, േനടാനുള്ള മാർഗ്ഗവും. ത്രിരത്നങ്ങൾഎന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്നഈഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പരസ്പരം
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സർവജ്ഞന്മാരിൽ നിന്നു ലഭിക്കു�
ന്നജ്ഞാനമാണ് ശരിയായജ്ഞാനം.അതുെകാണ്ട്
ശരിയായജ്ഞാനത്തിന് തീർത്ഥങ്കരന്മാരിലുള്ള വിശ്വാ�
സം കൂടിേയ കഴിയൂ. സൽക്കർമ്മവും സൽസ്വഭാവവുമാ�
ണ് സമ്യക്ചരിതം. സൽക്കർമ്മത്തിലധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത
ജ്ഞാനം നിഷ്ഫലമാണ്.അതുേപാെലജ്ഞാനത്തിലധി�
ഷ്ഠിതമല്ലാത്തകർമ്മംഅന്ധവുമാണ്. തിന്മ െചയ്യാതി�
രിക്കലും നന്മ െചയ്യലും സൽക്കർമ്മത്തിലുൾെപ്പടുന്നു.
കാമേക്രാധേലാഭേമാഹ മദമാത്സര്യങ്ങെള നിയന്ത്രി�
ക്കാനും കീഴടക്കാനും പറ്റിയആത്മീയശിക്ഷണങ്ങളും
മഹാവ്രതങ്ങളും സമ്യക്കായ ജീവിതചര്യയുെട ഒഴിച്ചുകൂ�
ടാൻ വയ്യാത്തഘടകങ്ങളാണ്. ശാന്തിെകാണ്ട് േക്രാധ�
െത്തയും വിനയംെകാണ്ട് അഹംഭാവെത്തയും സംതൃപ്തി�
െകാണ്ട് േലാഭെത്തയും കീഴടക്കണെമന്ന് മഹാവീരൻ
ഉപേദശിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ െകാേണ്ടാ യാഗാദി�
കർമ്മങ്ങൾ െകാേണ്ടാആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം േന�
ടാൻ കഴിയില്ല.ആത്മസംയമനമാണ് അതിനുള്ളവഴി.
ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥമായ യജ്ഞംഎന്നാ�
ണ് മഹാവീരെന്റ ശിഷ്യനായ ഹരിേകശൻ പറയുന്നത്.
ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തിലൂെടയുള്ളആത്മസംയമനത്തിന്
പഞ്ചമഹാവ്രതങ്ങൾ കൂടിേയ കഴിയൂ. മഹാവീരെന്റ മുൻ�
ഗാമിയായ പാർശ്വനാഥൻഅഹിംസ,സത്യം,അേസ്ത�
യം,അപരിഗ്രഹം എന്നിങ്ങെന നാലു വ്രതങ്ങെളപ്പറ്റി
മാത്രേമ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മഹാവീരൻബ്രഹ്മചര്യ�
െമന്നഅഞ്ചാമെതാരു വ്രതം കൂടി സ്വീകരിച്ചു. പഞ്ചമ�
ഹാവ്രതങ്ങളിൽഅഹിംസയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാ�
ധാന്യം. മനുഷ്യെനെയന്നല്ല,യാെതാരു പ്രാണിെയയും
ഹിംസിക്കരുത്. െകാല,അടി മുതലായവ മാത്രമല്ല,
നിന്ദിക്കൽ,അപമാനിക്കൽ, േവദനിപ്പിക്കൽ മുതലാ�
യവയും ഹിംസയിലുൾെപ്പടുന്നു. ഇരിക്കുേമ്പാളും നടക്കു�
േമ്പാളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാളും എന്തു െചയ്യുേമ്പാളും
യാെതാരു പ്രാണിക്കും യാെതാരു തരത്തിലുമുള്ള േവദ�
നയും ഉണ്ടാവാെത കഴിക്കാൻ പ്രേത്യകം മനസ്സിരുത്ത�
ണെമന്ന് ൈജനന്മാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

1. Uttaradhyayana Sutra, 25–28; 29–31.
2. Sutra Kritanga II in Jaina Sutras, Jacobi’s translation



       

2 ആത്മാവിെന്റശാശ്വതത്വം

ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ളൈജനന്മാരുെട സങ്കൽപ്പം
ബൗദ്ധന്മാരുേടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. മഹാവീ�
രൻ ബുദ്ധെനേപ്പാെല ഒരുഅനാത്മവാദിയായിരു�
ന്നില്ല.ആത്മാവിെന്റ നിത്യതയിലും അനശ്വരതയിലും
അേദ്ദഹത്തിനു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ, േവ�
ദാന്തികെളേപ്പാെല ഏകവും േകവലവും സർവാന്തര്യാ�
മിയുമായ ഒരാത്മാവിെനയല്ലഅേദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിച്ചത്.
ഓേരാ ജീവിക്കും ഓേരാആത്മാവുണ്ട്. ജീവൻ തെന്ന�
യാണ് ആത്മാവ്. േലാകത്തിൽഎത്ര ജീവികളുേണ്ടാ
അത്രആത്മാക്കളുമുണ്ട്.അജയ്യവുംഅനശ്വരവും ശാ�
ശ്വതവും മഹത്തരവുമായ ഒരാത്മാവുെണ്ടന്നുംസർവച�
രാചരങ്ങൾക്കും െപാതുവിലുള്ളഏകമായ ഒരാത്മാവാ�
ണെതന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു േവദാന്തിയുെട വാദങ്ങെള
ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് മഹാവീരെന്റ ശിഷ്യനായആർദ്രകൻ
ഇങ്ങെനപ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു:

“എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും െപാതുവായി ഒരാത്മാേവ
ഉള്ളുെവങ്കിൽഅവെയ േവറിട്ടറിയാൻ കഴിയില്ല;അവ�
യ്ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായഅനുഭവങ്ങളുണ്ടാവില്ല;ബ്രാഹ്മണ�
രുംക്ഷത്രിയരും ൈവശ്യരും ശൂദ്രരും പുഴുക്കളും പക്ഷി�
കളും പാമ്പുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.എല്ലാം മനുഷ്യരും
ൈദവങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും”. [3]

എല്ലാറ്റിനും േവെറ േവെറആത്മാവുണ്ട്. പേക്ഷ,എല്ലാ
ആത്മാക്കൾക്കും ഒേര വലുപ്പമല്ല.ആനയുെട ശരീര�
ത്തിൽആനേയാളം വലുപ്പമുള്ളആത്മാവും ഉറുമ്പിെന്റ
ശരീരത്തിൽ ഉറുമ്പിേനാളം മാത്രം വലുപ്പമുള്ളആത്മാ�
വുമാണുള്ളത്. [4]

ഇങ്ങെനബൗദ്ധന്മാർ ശാശ്വതമായആത്മാവ് എന്ന
സങ്കൽപ്പെത്തനിേഷധിച്ചേപ്പാൾൈജനന്മാർആത്മാ�
വിെന്റ നിത്യതയിൽ വിശ്വസിച്ചു. നിർവാണംആത്മാവി�
െന നിേഷധിക്കലല്ല,തീർത്ഥങ്കരന്മാരുെട പദവിയിൽ
എത്തിേച്ചരലാണ്.എന്നാൽഈശ്വരെന നിേഷധിക്കു�
ന്ന കാര്യത്തിൽൈജനന്മാർ ബൗദ്ധന്മാേരാടു േയാജി�
ച്ചു. സർവജ്ഞന്മാരായ തീർത്ഥങ്കരന്മാരുെട സർേവാ�
ന്നതമായ പദവിക്കപ്പുറത്ത് യാെതാരുൈദവവുമില്ല.
രാഗേദ്വഷേലാഭേമാഹാദികളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി
ആത്മീയവികാസത്തിെന്റആസർേവാന്നത പദവിയി�
െലത്തിേച്ചരലാണ് മനുഷ്യെന്റ ലക്ഷ്യം. കർമ്മശക്തി
െകാണ്ട് സ്വപ്രയത്നത്തിലൂെടആപദവിയിെലത്തിേച്ച�
രാൻ കഴിയും.ൈജനന്മാർഈശ്വേരച്ഛയുെടസ്ഥാന�
ത്ത് സാന്മാർഗ്ഗിക ജീവിതത്തിെന്റസ്വതന്ത്രമായ കർമ്മ�
ശക്തിെയ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

3. Sutra Kritanga II in Jaina Sutras, Jacobi’s translation.
4. Tattvartha Sutra, 5, 16.



       

3 ഭൗതികവാദത്തിെന്റസ്വാധീനം

ഈശ്വരെന നിേഷധിച്ചുെവങ്കിലും ൈജനന്മാർ തിക�
ഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇത്രയും പറ�
ഞ്ഞതിൽ നിന്നു വ്യക്തമാവും. സൂത്രകൃതാംഗത്തിൽ
മാത്രമല്ല, മറ്റു ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭൗതികവാദികെള�
യും അവരുെടആശയങ്ങെളയും എതിർക്കുന്നഅേന�
കം ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പേക്ഷ,ഇതിെന്റഅർത്ഥംൈജന�
ന്മാർ തികഞ്ഞആത്മീയവാദികളായിരുന്നുഎന്നല്ല.
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതികവാദചിന്തകളുെട സ്വാ�
ധീനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാവാൻഅവർക്കു
സാധിച്ചില്ല. ജാേക്കാബി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാ�
െല, “ഒരു വശത്ത്ഈ ഭൗതികവാദികളുെടആശയ�
ങ്ങളും മറുവശത്ത് ബൗദ്ധെന്റയുംൈജനെന്റയുംആശ�
യങ്ങളും ചിലആശയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികവാദികേളാടു
കടപ്പാടുെണ്ടന്നുംബാക്കിയുള്ളവ ഭൗതികവാദികളുമാ�
യി ഇടവിടാെത നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുെട സ്വാ�
ധീനത്തിൽ രൂപം െകാണ്ടവയാെണന്നും കരുതാൻ
ന്യായമുണ്ട്”. [5]

ഉദാഹരണത്തിന്,ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കല്പം
തെന്നഎടുക്കാം.ൈജനന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
ആത്മാവ് ശാശ്വതമാെണന്നുപറഞ്ഞുവേല്ലാ. പേക്ഷ,
അത് ശരീരവുമായി — ഭൗതികപദാർത്ഥവുമായി —
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.അതുെകാണ്ട് ജീവെനഅെല്ല�
ങ്കിൽആത്മാവിെന മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽഅതിെന
അജീവപദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
പരിേശാധിക്കണം.അതുേപാെല തെന്നഅജീവപദാർ�
ത്ഥങ്ങെളആത്മാവുമായി,അെല്ലങ്കിൽ ജീവനുമായി,
ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുകാണണം.

5. Jacobi: Jaina Sutras, Introduction.



       

4 പ്രപഞ്ചഘടന

ഇങ്ങെനൈജനദാർശനികന്മാർ പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങെള ജീവങ്ങെളന്നുംഅജീവങ്ങെളന്നും രണ്ടായി തരം�
തിരിക്കുക മാത്രമല്ല,അവയുെട പരസ്പരബന്ധെത്ത
അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ജീവങ്ങളും അജീവങ്ങ�
ളും രണ്ടും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്.അവ
ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല.ൈജനന്മാർഅജീവങ്ങ�
െളന്നു വിളിക്കുന്നത് അചരങ്ങളായ ഭൗതികവസ്തുക്കെള
മാത്രമല്ല. പുദ്ഗലം (അതായത് ഭൗതികപദാർത്ഥം),
സ്ഥലം,കാലം, ധർമ്മം (ചലനം),അധർമ്മം (നിശ്ച�
ലത)ഇങ്ങെനഅഞ്ചുതരം അജീവങ്ങളുണ്ട്.അജീവങ്ങ�
ളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു െകാണ്ടാണ് ജീവെന്റ നിലനിൽപ്പ്.
ജീവൻ തെന്നയാണ് ആത്മാവ്. േചതനയാണ് അതി�
െന്റ സത്ത. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂെടയും േബാധമനസ്സി�
ലൂെടയുമാണ് അതുപ്രകടമാകുന്നത്. “യാെതാന്ന് വി�
വിധ വസ്തുക്കെള ദർശിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും െച�
യ്യുന്നുേവാ,യാെതാന്ന് സ്വന്തം നന്മതിന്മകളുെട ഫല�
മനുഭവിക്കുന്നുേവാ അതാണ് ജീവൻ”. േചതനഎല്ലാ
വസ്തുക്കളിലും ഒരുേപാെലയല്ല. ചിലതിൽ കൂടുതലും ചി�
ലതിൽ കുറവുമാണ്.

ഏറ്റവും താണപടിയിലുള്ള േചതന പുദ്ഗലത്തിലാണ്.
അതായത്, ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിൽ. പുദ്ഗലം അനാ�
ദിയും അനന്തവുമാണ്.അത്ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത�
ല്ല.അതിന് നിറം,ശബ്ദം മുതലായസ്വഭാവങ്ങളും വ്യാ�
പ്തവുമുണ്ട്. പുദ്ഗലത്തിെന്റഏറ്റവും െചറിയഘടകത്തി�
ന് പരമാണുഎന്നുപറയുന്നു. പരമാണുവിന് ഭാരവും
അതിേവഗം ചലിക്കാനുള്ളകഴിവുമുണ്ട്. ജാേക്കാബി ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: “പരമാണുവിന് അതിേന്റതായ ചല�
നശക്തിയുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഒരറ്റം മുതൽ മേറ്റയറ്റം
വെര ഒരു നിമിഷം െകാണ്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻസാധിക്കു�
ന്നത്ര േവഗേമറിയ ചലനമായിത്തീരാം അത്”. [6]

പരമാണുക്കൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്.അവ
പരസ്പരം കൂടിേച്ചരുന്നു. രേണ്ടാഅതിലധികേമാ പരമാ�
ണുക്കൾ കൂടിേച്ചർന്ന് സംഘാതങ്ങൾഅെല്ലങ്കിൽസ്ക�
ന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പരമാണുക്കളാണ് പൃഥ്വി, ജലം,
അഗ്നി,ആകാശം എന്നീ ചതുർഭൂതങ്ങളുെട അടിസ്ഥാ�
നഘടകങ്ങൾ. പരമാണുക്കളുെട സ്കന്ധങ്ങൾ ഭൗതിക�
പദാർത്ഥങ്ങളുെട രൂപത്തിലാണ്സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്.
എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്കളും,എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും,പരമാണു�
ക്കളടങ്ങിയ പുദ്ഗലത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്.
മനുഷ്യെന്റ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശ്വാസവും ഉൾെപ്പെട
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഎല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും േലാകത്തിെല
എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗങ്ങ�
ളാണ്.

ൈജനന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ പരമാണുവിനുേപാ�
ലും േചതനയുണ്ട്.അതുപ്രത്യക്ഷെപ്പടാെത ഒളിഞ്ഞു�
കിടക്കുകയാെണന്നുമാത്രം. ജീവെന്റ ലക്ഷണം പ്രക�
ടമാക്കാൻ കഴിയാത്തൈജവരൂപങ്ങൾക്ക്സ്ഥാവര�
ങ്ങൾഅെല്ലങ്കിൽ നിശ്ചലജീവങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നു.
ചതുർഭൂതങ്ങളാണ് അവയുെട ശരീരങ്ങൾ. പക്ഷിമൃഗാ�
ദികൾക്കും മനുഷ്യർക്കുെമന്നേപാെലതെന്ന പൃഥ്വീകാ�
യികങ്ങളും അപ്കായികങ്ങളും വായു കായികങ്ങളുമായ
ജീവങ്ങൾക്കും വളർച്ച,ക്ഷയം മുതലായവയുണ്ട്.അതു�
െകാണ്ട് അവ ജീവനുള്ളവയായി കരുതെപ്പടുന്നു. [7]
പ്രാകൃതജനങ്ങളുെട സർവാത്മവാദത്തിലാണ്ഈസി�
ദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഉറവിടമാരാേയണ്ടത് എന്ന് ജാേക്കാ�
ബി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [8]സ്ഥാവരങ്ങെളല്ലാം തെന്ന
ഏേകന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. സ്പർശേനന്ദ്രിയം മാത്രേമ അവയ്ക്കു�
ള്ളൂ. കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളൈജവരൂപങ്ങൾ�
ക്ക് ത്രസങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നു.അവനിശ്ചലങ്ങളല്ല,
ത്രസിക്കുന്നവയാണ്.അവയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങ�
ളുണ്ട്. സ്പർശം, രസനം എന്നീ രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ
(ഉദാ: കൃമികൾ),സ്പർശം, രസനം,ഘ്രാണംഎന്നീ മൂന്ന്
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ (ഉദാ: ഉറുമ്പ്),സ്പർശം, രസനം,ഘ്രാ�
ണം, ദർശനം എന്നീ നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ (ഉദാ: േത�
നീച്ച),സ്പർശം, രസനം,ഘ്രാണം, ദർശനം,ശ്രവണം
എന്നിങ്ങെനഅഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവ (ഉദാ: ഇഴജന്തു�
ക്കളും താണനിലയിലുള്ള മൃഗങ്ങളും),പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ�
ക്കു പുറെമ മനസ്സ് എന്നആറാമെതാരിന്ദ്രിയം കൂടിയു�
ള്ള മനുഷ്യൻ —എല്ലാം ത്രസങ്ങളാണ്.

പൂർണ്ണജ്ഞാനം,പൂർണ്ണദർശനം തുടങ്ങിയ പരിപൂർണ്ണ�
തകളാണ് ജീവെന്റ,അെല്ലങ്കിൽആത്മാവിെന്റ,ൈന�
സർഗ്ഗിക ഗുണങ്ങൾ,എന്നാൽ,കർമ്മംഈൈനസർ�
ഗ്ഗിക ഗുണങ്ങെള മറയ്ക്കുകയുംക്ഷയിപ്പിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. കാമേമാഹമദമാത്സര്യാദികളിൽ നിന്ന് േമാചനം
േനടുകയും സമ്യക്ചരിതത്തിെന്റ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു�
െകാണ്ട് ഉൽക്കൃഷ്ടജീവിതം നയിക്കുകയും െചയ്യുന്നവന്
കർമ്മെത്തതഞ്ഞുനിർത്താനും അങ്ങെന പൂർണ്ണതയി�
െലത്താനും കഴിയുെമന്ന് ൈജനന്മാർ വിശ്വസിച്ചു.

6. Ibid.
7. Tattvartha Sutra, 2-13
8. Jacobi: Sacred Books of the East, X. V. Introduction, P. 33.



       

5 അേനകാന്തവാദം

പുദ്ഗലവും ജീവനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ�
ണ്.എണ്ണമറ്റ ഭൗതികവസ്തുക്കളും എണ്ണമറ്റ പരമാണു�
ക്കളും എണ്ണമറ്റആത്മാക്കളുമുണ്ട്.എല്ലാം യഥാർത്ഥ�
ങ്ങളാണ്. ഓേരാ പരമാണുവിനും ഓേരാ ദ്രവ്യത്തിനും
ഓേരാആത്മാവിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായഅനവധി സവി�
േശഷതകളുണ്ട്. സ്പർശം,രുചി, ഗന്ധം, നിറം എന്നിങ്ങ�
െനയുള്ള വിവിധ ഗുണങ്ങേളാടു കൂടിയവയാണ് ദ്രവ്യ�
ങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽഈഗുണങ്ങെളല്ലാം പരമാ�
ണുവിനുണ്ട്. ഓേരാ വസ്തുവിനും അനന്തമായസ്വഭാവ�
വിേശഷങ്ങൾ ഉണ്ട് (അനന്തധർമകം വസ്തു;അനന്ത�
ധർമാത്മകേമവ തത്വം)എന്നഈസിദ്ധാന്തത്തിന്
അേനകാന്തവാദം എന്നുപറയുന്നു. വസ്തുവിെന്റഎല്ലാ
വശങ്ങെളപ്പറ്റിയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻസാ�
ധാരണ ജനങ്ങൾക്കുസാദ്ധ്യമല്ല.അതുെകാണ്ട് വസ്തു�
ജ്ഞാനംആേപക്ഷികമാണ്. ഒരു ദ്രവ്യെത്ത,അെല്ല�
ങ്കിൽ വസ്തുവിെന,അതിെന്റ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് േവറിട്ടു
നിർത്തിെക്കാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ദ്രവ്യവും
ഗുണവുംഅത്രയ്ക്ക് അവിഭാജ്യമാണ്. ഗുണമില്ലാത്ത ദ്ര�
വ്യമില്ല; ദ്രവ്യമില്ലാെത ഗുണവുമില്ല. ഗുണങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യ�
ത്തിൽ നിന്ന് േവറിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ
കഴിയുെമന്ന് വാദിച്ചആത്മീയവാദികൾൈജനന്മാരു�
െട വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിേധയരായി. ഗുണങ്ങേളാടു�
കൂടിയ ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ നിന്നുസ്വ�
തന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. പേക്ഷ, ജീവെന്റ,അെല്ല�
ങ്കിൽ േചതനയുെട, ഉപകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�
െട സഹായേത്താടുകൂടി മാത്രേമ അവെയഅറിയാൻ
കഴിയൂ. ഇന്ദ്രിയവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ളസമ്പർക്കമില്ലാ�
െത ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനംഅസാദ്ധ്യമാണ്. മനസ്സും ദ്രവ്യവും
തമ്മിലുള്ള പരസ്പരപൂരകമായബന്ധെത്തൈജനന്മാർ
അംഗീകരിച്ചു.

ദ്രവ്യത്തിന് ഗുണം മാത്രമല്ല,പര്യായം എന്ന മെറ്റാ�
രു സ്വഭാവവിേശഷം കൂടിയുണ്ട്. ‘ഗുണപര്യായദ്രവ്യം’
എന്നാണ് തത്വാർത്ഥസൂത്രം ദ്രവ്യെത്തനിർവചിക്കു�
ന്നത്.സ്ഥിരവും ൈനസർഗ്ഗികവുമായസ്വഭാവങ്ങൾ�
ക്കാണ് ഗുണം എന്നുപറയുന്നത്. േനെരമറിച്ച്,പര്യാ�
യെമന്നുെവച്ചാൽ യാദൃച്ഛികങ്ങളും അസ്ഥിരങ്ങളുമായ
സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ഗുണമാണ് ദ്രവ്യത്തിെന്റസത്ത.
പര്യായമാകെട്ട, മാറ്റങ്ങൾക്കുവിേധയമാണ്. ഉദാഹ�
രണത്തിന്, ഒരു മൺപാത്രത്തിെന്റ ദ്രവ്യമായ മണ്ണ് ഭൗ�
തികപദാർത്ഥെമന്ന നിലയ്ക്ക്സ്ഥായിയാണ്. പേക്ഷ,
പാത്രത്തിെന്റആകൃതി, നിറം എന്നിവയ്ക്ക് ശാശ്വതത്വ�
മില്ല.അവയ്ക്ക് അസ്ഥിത്വവുംക്ഷയവും നാശവുമുണ്ട്.
ആത്മാവിെന്റ കാര്യവും ഇതു തെന്നയാണ്. േചതനയാ�
ണ് ആത്മാവിെന്റസ്ഥായിയായസത്ത. ദുഃഖം,സുഖം,
േലാഭം, േമാഹം മുതലായവ യാദൃച്ഛികങ്ങളായ പര്യാ�
യങ്ങളാണ്. ഗുണം മാറുന്നില്ല;പര്യായം മാറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നു. പര്യായത്തിെന്റ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ്
ദ്രവ്യത്തിനു പരിണാമമുണ്ടാകുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറ�
ഞ്ഞാൽ, ദ്രവ്യത്തിനുസ്ഥിരതയുമുണ്ട്, മാറ്റവുമുണ്ട്.സ്ഥി�
രമായ ഗുണം നിലനിൽെക്കത്തെന്ന ദ്രവ്യം മാറുന്നു.
ഗുണാത്മകമായ ദ്രവ്യത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കു�
േമ്പാൾ ഒരു വസ്തു നിത്യവും ശാശ്വതവുമാണ്. േനെരമറി�
ച്ച്,പര്യായത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾഅത്
യാദൃച്ഛികവുംക്ഷണികവും തന്മൂലം അയഥാർത്ഥവുമാ�
ണ്.ഈനിലപാടിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ് ൈജനന്മാർ
അദ്വിതീയമായ ഏകം,അതായത് ബ്രഹ്മം, മാറ്റമില്ലാ�
െത ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നുവാദിച്ച േവ�
ദാന്തികളുെട അഭിപ്രായെത്തയും നിത്യവും മാറ്റമില്ലാ�
ത്തതുമായി യാെതാന്നുമില്ല എന്നുവാദിച്ച ബൗദ്ധന്മാ�
രുെട അഭിപ്രായെത്തയും ഖണ്ഡിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത്.
നിത്യതെയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച േവദാന്തത്തിനുംക്ഷണി�
കതെയഊന്നിയബൗദ്ധദർശനത്തിനും എതിരായ
ഒരു നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ശാശ്വതത്വവും
ക്ഷണികതയും ഒേര വസ്തുവിൽ ഒേര സമയത്തുനില�
നിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നാണ് അവരുെട പക്ഷം. ദ്രവ്യത്തിന്
മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരുസത്തയുണ്ട്.അതുെകാണ്ട് അത് നി�
ത്യമാണ്.അേതസമയത്തുതെന്നഅതിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കു
വിേധയമായസ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുമുണ്ട്.അതുെകാ�
ണ്ട് അതിന് ക്ഷയവും നാശവുമുണ്ട്. ഇതിെന്റഅർത്ഥം
ഏെതങ്കിലും ഒരു വസ്തുെവപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുെടജ്ഞാനം
ഒരു പ്രേത്യകപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരു പ്രേത്യക വീ�
ക്ഷണേകാണത്തിൽ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ശരിയും
മെറ്റാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മെറ്റാരു വീക്ഷണേകാണ�
ത്തിൽ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ െതറ്റുംആയിരിക്കുെമന്നാ�
ണ്.അതുെകാണ്ടാണ് േവദാന്തികളുെട ഏകാന്തവാദ�
വും ബൗദ്ധന്മാരുെടക്ഷണികവാദവും രണ്ടും ഭാഗികങ്ങ�
ളും ഏകപക്ഷീയങ്ങളുമാെണന്ന് ൈജനന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചത്.
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ജ്ഞാനത്തിെന്റആേപക്ഷികതെയക്കുറിച്ചുള്ളഈ
ൈജനസിദ്ധാന്തത്തിന് സ്യാദ്വാദം എന്നുപറയുന്നു.
‘സ്യാദ്’എന്നവാക്കിന് ‘ഒരു പേക്ഷ’, ‘ഒരുവിധത്തിൽ’,
‘ഒരു വീക്ഷണേകാണത്തിൽ’എെന്നാെക്കഅർത്ഥമു�
ണ്ട്.എന്നാൽസ്യാദ്വാദം സംഭാവ്യതാവാദേമാ അേജ്ഞ�
യവാദേമാ അല്ല.ജ്ഞാനത്തിെന്റഅേപക്ഷികതെയ�
യാണത് കുറിക്കുന്നത്.അേപക്ഷികമായി,അെല്ലങ്കിൽ
ഒരു പ്രേത്യകവീക്ഷണഗതിയിലൂെട േനാക്കുേമ്പാൾ
എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് സ്യാദ് എന്ന പദം ഉപേയാഗി�
ക്കെപ്പടുന്നത്. ഒരു പ്രേത്യകവീക്ഷണഗതിയിലൂെട േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ ഒരു വസ്തു നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നും മെറ്റാരു
വീക്ഷണഗതിയിലൂെട േനാക്കുേമ്പാൾഅതു നിലനിൽ�
ക്കുന്നിെല്ലന്നും സ്യാദ്വാദം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.ഈസിദ്ധാ�
ന്തമനുസരിച്ച്,ഏെതങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിെന്റഅസ്തിത്വ�
െത്തപ്പറ്റി ഭാവാത്മകമാേയാ നിേഷധാത്മകമാേയാ
ഒന്നും തീർത്തുപറയാൻ കഴിയില്ല. േകവലമായസ്ഥിരീ�
കരണവും േകവലമായ നിേഷധവും രണ്ടും െതറ്റാണ്.
ഇതിൽൈവരുദ്ധ്യെമാന്നുമില്ല.എെന്തന്നാൽ, ഉെണ്ട�
ന്ന് പറയുന്നതും ഇെല്ലന്നുപറയുന്നതും ഒരു വീക്ഷണ�
േകാണത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടല്ല. ഒരു വസ്തുവിെന്റ ഒരു
പ്രേത്യകവശം ഒരു പ്രേത്യകസന്ദർഭത്തിൽസത്യമായി�
രിക്കാം. മറ്റുചിലേപ്പാൾഅതു െതറ്റാെണന്നുവരാം. ഇതു
െതളിയിക്കാൻ േവണ്ടി ൈജനന്മാർ ‘ഒരാനയുംആറു
കുരുടന്മാരും’എന്നകഥ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാ
കുരുടനുംആനയുെട ഒരവയവം മാത്രം തപ്പിേനാക്കി.
കാൽ തപ്പിേനാക്കിയ കുരുടൻ പറഞ്ഞുആനെയാരു
തൂണാെണന്ന്. െചവിെതാട്ടു േനാക്കിയവൻആനെയ
മുറേത്താടടുപമിച്ചു. വാൽപിടിച്ചു േനാക്കിയവൻആന
െവറുെമാരു ചൂലാെണന്നും വയർ തപ്പിേനാക്കിയവൻ
അെതാരു ചുമരാെണന്നും പറഞ്ഞു. ഓേരാ കുരുടനും
േനടിയജ്ഞാനം പരിമിതമായഅർത്ഥത്തിൽ ശരിയാ�
യിരുന്നു. പേക്ഷ,അത് പൂർണ്ണമായജ്ഞാനമായിരുന്നി�
ല്ല. ഒരു പ്രേത്യകസമയത്ത് ഒരു പ്രേത്യക രൂപത്തിൽ
നിലനിൽക്കുന്നവസ്തു,രൂപത്തിെന്റേയാ സമയത്തിെന്റ�
േയാ വ്യത്യാസം കാരണം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഉദാ�
ഹരണത്തിന്, ഒരു മൺപാത്രെമടുക്കാം. പാത്രത്തി�
െന്റ രൂപത്തിൽപ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന മണ്ണ് ജലരൂപത്തിൽ
നിലനിൽക്കുന്നില്ല. മൺകുടം മൺകലത്തിെന്റ രൂപ�
ത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല.അത് ഒരുസ്ഥലത്തുനില�
നിൽക്കുന്നു; മെറ്റാരിടത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. പരസ്പര
വിരുദ്ധങ്ങളായഈ രണ്ടുതരം പ്രസ്താവങ്ങളും ശരിത�
െന്ന. ഒരു വസ്തുവിന് അസ്തിത്വം ഉെണ്ടേന്നാ ഇെല്ലേന്നാ
ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാൻസാദ്ധ്യമല്ല.എല്ലാറ്റിനും ഉണ്മയു�
ണ്ട്,ഇല്ലായ്മയുണ്ട്.എെന്തന്നാൽ,പ്രപഞ്ചമാെക ചല�
നത്തിെന്റയും മാറ്റത്തിെന്റയും പ്രവാഹത്തിൽ െപട്ടു കി�
ടക്കുകയാണ്.ൈജനരുെടഅസ്തിനാസ്തിവാദത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനമിതാണ്.ഈതത്വമനുസരിച്ചാണ് അവർ
മെറ്റല്ലാ ദർശനങ്ങെളയും വിലയിരുത്തിയത്.എല്ലാ
ദർശനങ്ങളിലും സത്യത്തിെന്റഅംശങ്ങളുണ്ട്. പേക്ഷ,
പൂർണ്ണമായസത്യമില്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അേനകം മു�
ഖങ്ങളുണ്ട്.അവ വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുന്നു.
അതുെകാണ്ട് യാെതാന്നിെനയും പൂർണ്ണമായി അംഗീ�
കരിക്കാേനാ പൂർണ്ണമായി നിേഷധിക്കാേനാ പാടില്ല.
എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളയും സ്യാദ് എന്ന വിേശഷണ�
േത്താടുകൂടി മാത്രേമ അംഗീകരിക്കാവൂ.

സ്യാദ് വാദസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സി�
ലാക്കാൻ വ്യത്യസ്തരീതികളുണ്ട്. വിധി നിർണ്ണയത്തിനു�
ള്ളഈവ്യത്യസ്തരീതികൾക്ക് നയങ്ങൾഎന്നുപറയു�
ന്നു. ഭഗവതീസൂത്രം തുടങ്ങിയ പ്രാചീനൈജനകൃതിക�
ളിൽ മൂന്നു നയങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രേമ പ്രതിപാദിക്കുന്നു�
ള്ളൂ: (1) ഒരുപേക്ഷആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നു. (2) ഒരു�
പേക്ഷആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. (3) ഒരുപേക്ഷ
ആത്മാവ് അനിർവചനീയമാണ്.

ക്രമത്തിൽ നയങ്ങളുെട എണ്ണംഏഴായി വർദ്ധിച്ചു. സ്യാ�
ദ്വാദ സിദ്ധാന്തംഅതു മുതൽക്ക് സപ്തഭംഗീനയം എന്ന
േപരിൽഅറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.ഈഏഴുനയങ്ങൾ
താെഴപ്പറയുന്നവയാണ്:

(1) സ്യാദസ്തി: ഒരുപേക്ഷ ഉണ്ട്
(2) സ്യാദ് നാസ്തി: ഒരുപേക്ഷഇല്ല
(3) സ്യാദസ്തി നാസ്തി: ഒരുപേക്ഷ ഉെണ്ടന്നുമാവാം,
ഇെല്ലന്നുമാവാം

(4) സ്യാദവക്തവ്യം: ഒരുപേക്ഷപറയാനാവാത്തത്
(5) സ്യാദസ്തി അവക്തവ്യം: ഒരുപേക്ഷ ഉള്ളതും പറയാ�
നാവാത്തതും.

(6) സ്യാദ് നാസ്തി അവക്തവ്യം: ഒരുപേക്ഷഇല്ലാത്ത�
തും പറയാനാവാത്തതും

(7) സ്യാദസ്തി നാസ്തി അവക്തവ്യം: ഒരുപേക്ഷ ഉള്ളതും
ഇല്ലാത്തതും പറയാനാവാത്തതും.

ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു മൺകുടം
പരിേശാധിക്കാം. കുടത്തിെന്റസത്തെയക്കുറിച്ചു േചാദി�
ച്ചാൽഏഴു തരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ ലഭിക്കും:

കുടം ഉേണ്ടാ?

(1) ഒരുവശത്ത് നിന്ന് േനാക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ട്.
(2) മെറ്റാരു വശത്തുനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഇല്ല. (ഇവി�
െട ഉണ്ട്,അവിെടയില്ല. കുടത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ
ഉണ്ട്,കലത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ ഇല്ല),

(3) കുടം ഉണ്ട് എന്നും പറയാം,ഇെല്ലന്നും പറയാം.
(4) ഉെണ്ടേന്നാ ഇെല്ലേന്നാ പറയാൻ വയ്യ.

(5) കുടം ഇല്ല;ഇെല്ലന്നും പറയാം,അേതസമയത്തു
തെന്ന ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ
വയ്യതാനും.

മധ്യകാലെത്തൈജനന്മാർ സപ്തഭംഗീനയം െകാണ്ടു
മാത്രം തൃപ്തരായില്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ വിവിധ വശ�
ങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്താൻ കൂടുതൽ നയങ്ങളാവശ്യമാ�
െണന്ന് അവർ കരുതാൻ തുടങ്ങി.എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത�
ങ്ങളായഈനയങ്ങെളല്ലാം സംഗ്രഹിച്ച് എല്ലാറ്റിെന�
യും സമഗ്രവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ
ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി കാണാൻഅവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല.
പൂർണ്ണതഎെന്നാന്നംഗീകരിച്ചാൽ േവദാന്തികളുെട ബ്ര�
ഹ്മെത്തയുംഅംഗീകരിേക്കണ്ടിവരും എന്ന് അവർ ഭയ�
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഏകത്വം, നിത്യത,ആത്മാവ്,ബ്രഹ്മം
—എല്ലാറ്റിെനയും സപ്തഭംഗീനയമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് അവർ പരിേശാധിച്ചത്.

പരസ്പരൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരുസിദ്ധാന്തമാണ്
സ്യാദ്വാദം എന്ന് ബൗദ്ധന്മാരും േവദാന്തികളും അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടു. ഒേര വസ്തുവിന് ഭാവവും അഭാവവും ഉണ്ടാ�
കുന്നെതങ്ങെനെയന്ന് അവർ േചാദിച്ചു. സത്തിെനയും
അസത്തിെനയും ഭാവെത്തയുംഅഭാവെത്തയും ഏക�
ത്വെത്തയും നിത്യതെയയുെമല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാനുള്ളശ്ര�
മം പരിഹാസ്യമാെണന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. “നാണ�
മില്ലാത്തഈൈജനന്മാർ ഭ്രാന്തന്മാെരേപ്പാെല പരസ്പ�
രവിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രസ്താവനകൾ െചയ്യുന്നു.”എന്നാണ്
ധർമ്മകീർത്തി പറഞ്ഞത്. [9] “ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നാവി�
ല്ല;അതുേപാെല ഒേരവസ്തുവിൽ ഒേര അവസരത്തിൽ
ഉണ്മ,ഇല്ലായ്മഎന്നീ വിരുദ്ധധർമ്മങ്ങൾ കുടിെകാള്ളു�
കയില്ല”എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. [10]
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ “ക്ലിപ്തെപ്പടാത്ത
ജ്ഞാനം,സംശയാത്മകമായജ്ഞാനംേപാെല,പ്രാ�
മാണികമല്ലാതായിത്തീരുന്നു”. [11]

പേക്ഷ, ഒേര വസ്തുവിൽ ഒേര സമയത്ത് ഒേര അർത്ഥ�
ത്തിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ കുടിെകാ�
ള്ളുന്നുണ്ട് എന്നല്ല, ഒരു വീക്ഷണഗതിയിലൂെട േനാക്കി�
യാൽ ഒരുസ്ഥലത്ത് ഒരുസമയത്ത് ഒരു രൂപത്തിൽ
യഥാർത്ഥമായി കാണെപ്പടുന്നത് മെറ്റാരു വീക്ഷണ�
ഗതിയിലൂെട മെറ്റാരു സമയത്തും മെറ്റാരുസ്ഥലത്തും
മെറ്റാരു രൂപത്തിലും േനാക്കിയാൽഅയഥാർത്ഥമാ�
യിരിക്കും എന്നാണ് ൈജനന്മാർ പറഞ്ഞത്. ഇതിെല�
വിെടയാണ് ൈവരുദ്ധ്യം എന്ന് അവർ േചാദിച്ചു. [12]
വസ്തുഅേനകാത്മകമാെണന്നക്ലിപ്തമായഅറിവുണ്ടാ�
കുേമ്പാൾഅത് സംശയാത്മകമായജ്ഞാനംേപാെല
അപ്രമാണികമായജ്ഞാനമാവുകയില്ല,എന്നൈജന�
ന്മാരുെട അഭിപ്രായം ശങ്കരൻ തെന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ,ഈവാദവും െതറ്റാെണന്നാണ് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റഅഭിപ്രായം.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു: “എല്ലാ വസ്തുക്ക�
ളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് നിരങ്കുശമായഅേനകാന്തത�
യാണ് എന്നുതീരുമാനിച്ചാൽആതീരുമാനെത്തപ്പറ്റി�
യും പേക്ഷഅങ്ങെനയാണ്, ‘പേക്ഷഅങ്ങെനയല്ല’
എന്നും മറ്റുമുള്ള വികല്പങ്ങൾപ്രസക്തമായിത്തീരും.
അങ്ങെനഅെതാരു തീരുമാനമല്ലാതായിത്തീരും…
അതിനാൽ തിട്ടെപ്പടാത്തഅർത്ഥങ്ങളുൾെക്കാള്ളു�
ന്ന ശാസ്ത്രം രചിക്കുന്നവെന്റ വാക്കുകൾ, ഭ്രാന്തന്മാരു�
െട വാക്കുകൾേപാെല,അസ്വീകാര്യങ്ങളായിത്തീരു�
ന്നു”. [13]

ഒരു േചാദ്യം തീർച്ചയായും പ്രസക്തമാണ്:എല്ലാ സത്യ�
ങ്ങളുംആേപക്ഷികങ്ങളാെണങ്കിൽ,എല്ലാജ്ഞാനവും
ഭാഗികമായി മാത്രേമ സത്യമാകുന്നുള്ളൂഎങ്കിൽ,ൈജ�
നന്മാരുെട സ്യാദ്വാദം മാത്രം പൂർണ്ണസത്യമാകുന്നെത�
ങ്ങെനയാണ്?എല്ലാജ്ഞാനങ്ങളും ഭാഗികങ്ങളാെണ�
ങ്കിൽൈജനദർശനവും ഭാഗികമാെണന്നുസമ്മതിേക്ക�
ണ്ടിവരിേല്ല?

പേക്ഷ,ഇതുസമ്മതിക്കാൻൈജനന്മാർ തയ്യാറില്ല.
എെന്തന്നാൽ,അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ പൂർണ്ണ�
മായ സത്യം കെണ്ടത്തുകയും േകവലജ്ഞാനം േനടി�
െയടുക്കുകയും െചയ്തവരാണ് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ.എന്നല്ല,
അഹിംസ,സത്യം,അേസ്തയം,അപരിഗ്രഹം,ബ്രഹ്മച�
ര്യം എന്നീ പഞ്ചമഹാവ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റു ൈജ�
നധർമ്മവിധികെളല്ലാം പാലിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
തീർത്ഥങ്കരന്മാെര പൂജിക്കുകയുംഅവരുെട ഉപേദശ�
ങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും െചയ്താൽ േകവലജ്ഞാ�
നം േനടാൻ കഴിയുെമന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും �
െചയ്യുന്നു.

മഹാവീരെന്റ മരണത്തിനുേശഷംൈജനദർശനത്തി�
ന് വളെരയധികം മാറ്റങ്ങൾസംഭവിച്ചു. ഒരുവശത്ത് യു�
ക്തിയുെടയും അേനകാന്തവാദം,സ്യാദ് വാദം തുടങ്ങിയ
സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി പുതിയ ദാർ�
ശനിക േമഖലകളിേലക്ക് അതു വികസിച്ചു.അേതാെടാ�
പ്പം തെന്നഅതിലടങ്ങിയആത്മീയവാദപരമായഅം�
ശങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും െചയ്തു. ബൗദ്ധദർശ�
നത്തിെനന്നേപാെല തെന്നൈജനദർശനത്തിനും കാ�
ലക്രമത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒട്ടന�
വധി ഉൾപ്പിരിവുകളുമുണ്ടായി. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങെള
േനരിടാനാവാെതൈജനമതം ക്രമത്തിൽക്ഷയിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

പേക്ഷ,ൈജനദർശനത്തിന് എെന്താെക്കത്തെന്ന
ദൗർബല്യങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും സത്യത്തിെന്റആേപക്ഷി�
കതെയയുംജ്ഞാനത്തിെന്റ ഭാഗികതെയയുംഊന്നി�
ക്കാണിക്കുകയും എല്ലാറ്റിെനയും വിവിധ വശങ്ങളിൽ
നിന്നുെകാണ്ട് പരിേശാധിക്കണെമന്ന് ഉൽേബാധിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തൈജനദർശനം ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് ഒരു
മുതൽക്കൂട്ടാെണന്നുള്ളകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

9. Tatwa Samgraha 311, 327.
10. ശങ്കരൻ:ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം 2,2,33.
11. അനിർദ്ധാരിതരൂപംജ്ഞാനം സംശയജ്ഞാനവദ പ്രമാണ�

േമവ സ്യാത്,ശങ്കരൻ,ബ്രഹ്മസൂത്രം, ഭാഷ്യം 2,2,33.
12. സ്വരൂപദ്രവ്യ േക്ഷത്രകാല ഭാൈവഃ സത്വം പരരൂപദ്രവ്യേക്ഷ�

ത്രകാല ഭർഗവസ്ത്വ സത്വം,തദാ ക്വ വിേരാധാവകാശഃ.
13. ശങ്കരൻബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം.



       

െ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 5

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനമനുഷ്യൻ
2. മന്ത്രവാദവും മതവും
3. തത്വചിന്തയുെട തുടക്കം
4. ഉപനിഷത്തുകൾ
5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര
7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
8. േലാകായതം
9. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടം

10. ൈജനദർശനം
11. സാംഖ്യദർശനം
12. ൈവേശഷികദർശനം
13. ന്യായദർശനം
14. േയാഗദർശനം
15. മീമാംസ
16. പ്രാചീനേവദാന്തം
17. ഭഗവദ്ഗീത
18. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയും ഹിന്ദുമതവും
19. ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഉൾപ്പിരിവുകൾ
20. തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ തകർച്ചയും
21. ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല പ്രാചീനചിന്തകളും ഹിന്ദുമതവും
22. അൈദ്വതേവദാന്തം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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