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11
സാംഖ്യദർശനം

േവദപ്രമാണങ്ങളുെടആധികാരികതെയേയാ പൗേരാ�
ഹിത്യത്തിെന്റ വിധി നിേഷധങ്ങെളേയാ ദിവ്യങ്ങളായ
െവളിപാടുകെളേയാആശ്രയിക്കാെത േകവലം യുക്തി�
യിലധിഷ്ഠിതമായഅനുമാനങ്ങളുെട സഹായേത്താടു�
കൂടി ഭൗതികസത്തയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആദികാര�
ണെമന്നുംഅവ്യക്തവും ജഡവുമായ മൂലപ്രകൃതിയുെട
പരിണാമപ്രക്രിയകളിലൂെടയാണ് അേചതനങ്ങളും
സേചതനങ്ങളുമായസർവചരാചരങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചത്
എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച സാംഖ്യദർശനം പ്രാചീേനന്ത്യയി�
െല ചിന്താശീലരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽഏറ്റവുമധികം
സ്വാധീനം േനടിയ ദർശനങ്ങളിെലാന്നാണ്.എണ്ണം,
കണക്കുകൂട്ടൽ,ബുദ്ധി, വിേവകം,യുക്തിഎെന്നാെക്ക
അർത്ഥമുള്ളസംഖ്യെയന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സാം�
ഖ്യം എന്നപദമുത്ഭവിച്ചത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നു. യുക്തിയുക്തവും വിേവകപൂർണ്ണവും
ആയ തത്വശാസ്ത്രം എന്നഅർത്ഥത്തിേലാ ഇരുപത്ത�
ഞ്ച് തത്വങ്ങെള പരിഗണിച്ചു വിശകലനം െചയ്യുന്നതത്വ�
ശാസ്ത്രം എന്നഅർത്ഥത്തിേലാആയിരിക്കാംഈ ദർ�
ശനത്തിന് സാംഖ്യം എന്ന േപർ നൽകെപ്പട്ടത്.

കപിലനാണ് സാംഖ്യദർശനത്തിെന്റസ്ഥാപകൻ
എന്നുവിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.എന്നാൽഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ജീവിതെത്തപ്പറ്റിേയാ കൃതികെളപ്പറ്റിേയാ വ്യക്ത�
വും ചരിത്രപരവുമായ വിവരങ്ങെളാന്നുമില്ല. ഗാർേബ
പറഞ്ഞതുേപാെല, “കപിലെനപ്പറ്റിയുള്ള ഒേരെയാരു
ഐതിഹ്യം കപിലവസ്തുവാണ്. കപിലെന്റ വാസസ്ഥാ�
നെമന്നാണ് ആ വാക്കിെന്റഅർത്ഥം.ആആദിപണ്ഡി�
തെനആദരിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് ആസ്ഥലത്തിന്
അങ്ങെനെയാരു േപർ നൽകെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ,അേദ്ദ�
ഹം അവിെടയാണ് ജനിച്ചത് എേന്നാഅവിെട ജീവിച്ചി�
രുന്നുെവേന്നാ പറയാൻ െതളിവുകളില്ല”. [1]

1. Richard Garbe: An introduction to Anirudha’s Commentary
on Madhavacharya’s Interpretation of the Sankhya Tenets.
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1 സാംഖ്യത്തിെന്റകാലം

ബുദ്ധെന്റയും മഹാവീരെന്റയും കാലത്തിനു മുമ്പുതെന്ന
കപിലെന്റആശയങ്ങൾപ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു
എന്നുകരുതുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.അശ്വേഘാഷൻ തെന്റ
‘ബുദ്ധചരിതം’എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽബുദ്ധന് മുമ്പുണ്ടാ�
യിരുന്നസാംഖ്യവാദികളായ ചിലആചാര്യന്മാെരപ്പ�
റ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. “േലാകചരിത്രത്തിലാദ്യമായി
കപിലെന്റസിദ്ധാന്തത്തിലാണ് മനുഷ്യമനസ്സിെന്റ പൂർ�
ണ്ണമായസ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വന്തം ശക്തികളിലുള്ള തിക�
ഞ്ഞവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത്” [2]എന്ന് ഗാർ�
േബഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. േഡവീസ് എഴുതുന്നതിങ്ങെന�
യാണ്: “േരഖെപ്പടുത്തെപ്പേട്ടടേത്താളം, മനുഷ്യെന്റ
സ്വഭാവവും ബന്ധങ്ങളും,അവെന്റ ഭാവി എന്നിവെയ
സംബന്ധിെച്ചല്ലാം ചിന്താശീലനായഏെതാരാളുെടയും
മനസ്സിലുയർന്നുവരുന്നനിഗൂഢങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
േകവലം യുക്തിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി സമാധാനം
കെണ്ടത്താനുള്ളഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു പരിശ്രമ�
മാണത്”. [3]

ചിലആധുനികപണ്ഡിതന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
സാംഖ്യദർശനം അനാര്യന്മാരായആദിമനിവാസികളു�
െട ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഉദാഹര�
ണത്തിന് സിമ്മർ എഴുതുന്നു:

“ഭാഗികമായി ചരിത്രരൂപത്തിലും ഭാഗികമായി പൗരാ�
ണികരൂപത്തിലും തീർത്ഥങ്കരന്മാരുെട നീണ്ട പരമ്പര�
യ്ക്കും മുമ്പ് വിദൂരവും അൈവദികവുമായആദിമസമുദായ�
ത്തിെന്റ പഴമയിലാണ് സാംഖ്യേയാഗദർശനങ്ങളുെട
ഉത്ഭവംആരാേയണ്ടത്”. [4]

ഗാർേബയുെട അഭിപ്രായമിതാണ്: “ഇന്ത്യയിൽബ്രാഹ്മ�
ണമതത്തിനു പറയത്തക്കസ്വാധീനമില്ലാതിരുന്നപ്രേദ�
ശങ്ങളിലാണ് േലാകത്തിെന്റയും മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിെന്റ�
യും നിഗൂഢതകെള െവളിെപ്പടുത്താനുള്ളആദ്യെത്ത
ശ്രമങ്ങൾ നടന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാേല
സാംഖ്യത്തിെന്റ ഉത്ഭവം ശരിയായ െവളിച്ചത്തിൽ പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടുകയുള്ളൂ”. [5]

വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളുെടആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് മാതൃ�
േമധാവിത്വം നിലനിർത്തിേപ്പാന്നിരുന്നഅനാര്യേഗാത്ര�
സമുദായക്കാരുെട തന്ത്രകർമ്മങ്ങളാണ് സാംഖ്യദർശ�
നത്തിെന്റ ഉറവിടെമന്നും തന്ത്രത്തിെലസ്ത്രീയാണ് പി�
ന്നീട് സാംഖ്യത്തിെല പ്രകൃതിശക്തിയായി പരിഗണി�
ക്കെപ്പട്ടത് എന്നും േദവീപ്രസാദ് ചേതാപാദ്ധ്യായ വാ�
ദിക്കുന്നു. [6]

പേക്ഷ, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു�
ണ്ടായിരുന്നഅപരിഷ്കൃതകുലേഗാത്രസമുദായക്കാരു�
െടയിടയിൽ സാംഖ്യംേപാലുള്ളസങ്കീർണ്ണങ്ങളായ ദർ�
ശനങ്ങൾപ്രാരംഭ രൂപത്തിെലങ്കിലും നിലനിന്നിരുന്നു�
െവന്നു കരുതാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.എെന്തന്നാൽ, നമ്മൾ
മെറ്റാരദ്ധ്യായത്തിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞേപാെല,പ്രവൃത്തി�
വിഭജനവും വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുംആവിർഭവിച്ചതിനുേശ�
ഷം മാത്രമാണ് ദർശനങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ
സാഹചര്യങ്ങളുളവായത്. സാംഖ്യം ബ്രാഹ്മണൈവദിക
ചിന്തകളുെട പാരമ്പര്യത്തിൽ െപട്ടതെല്ലന്നുപറയുന്ന�
ത് ശരിയായിരിക്കാം. പേക്ഷ,ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വ�
ത്തിൻകീഴിൽ വർണ്ണസംഘട്ടനങ്ങളും സാമൂഹ്യാസമ�
ത്വങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
അത് ഒരു സ്വയംസംപൂർണ്ണമായ ദർശനമായി വളരാൻ
തുടങ്ങിയത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്നബ്രാഹ്മണൈവദിക
ചിന്തകളുമായി മല്ലിട്ടുെകാണ്ടാണ് അത് പുഷ്ടിെപ്പട്ടത്.
ഇക്കാര്യം ഗാർേബ തെന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. “പ്രത്യ�
ക്ഷത്തിൽ ഉറച്ചആത്മീയവാദത്തിെന്റ പ്രചരണത്തി�
െനതിരായ പ്രതികരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് സാംഖ്യദർ�
ശനംസ്ഥാപിതമായത്? [7]എന്നേദ്ദഹം എഴുതുന്നു.
പേക്ഷ,സാംഖ്യത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ചിലആശയങ്ങൾ
ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ തെന്ന നി�
ലനിന്നിരുന്നുഎന്നുകരുതുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. ഛാേന്ദാ�
ഗ്യം, േശ്വതാശ്വതരം,കഠം,പ്രശ്നം എന്നീ ഉപനിഷത്തുക�
ളിൽഅവയുെട പ്രാരംഭരൂപങ്ങൾ കാണാം. [8] ഉപനി�
ഷത്തുകൾ തങ്ങളുെട തത്വചിന്തകൾക്ക്സ്ഥിരീകരണം
നൽകുന്നുെണ്ടന്നസാംഖ്യന്മാരുെട അവകാശവാദെത്ത
േവദാന്തസൂത്രത്തിെന്റ കർത്താവായബാദരായണൻ
െവല്ലുവിളിക്കുകയുണ്ടായി. [9] ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ േവ�
ദാന്തത്തിനല്ലാെത മെറ്റാരു തത്വചിന്തയ്ക്കുംസ്ഥാനമി�
െല്ലന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. പേക്ഷ, നാലാമദ്ധ്യാ�
യത്തിൽ വ്യക്തമായതുേപാെല, ഉപനിഷത്തുകളിൽ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പലതരം തത്വചിന്തകളടങ്ങിയിട്ടു�
ണ്ട്.അവയിൽആത്മീയവാദത്തിലടിയുറച്ചൈവദിക�
ചിന്തകളും കാണാം;ൈവദികചിന്തകൾെക്കതിരായ
ഭൗതികവാദചിന്തകളും കാണാം.അതുെകാണ്ട് േവദാ�
ന്തത്തിെനന്നേപാെല സാംഖ്യത്തിനും ഉപനിഷത്തുകളു�
െട പിൻബലമുെണ്ടന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിൽ യാെതാരു
െപാരുത്തേക്കടുമില്ല. മഹാഭാരതത്തിെല ശാന്തിപർവ�
ത്തിൽ ഒരിടത്ത് സർവേവദങ്ങളിൽ നിന്നും (അതായത്
സംഹിത,ബ്രാഹ്മണം മുതലായവയിൽ നിെന്നല്ലാം)സ്വ�
തന്ത്രമായ രണ്ടുസനാതനധർമ്മങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കാണ്
സാംഖ്യവും േയാഗവും പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നത്. േവെറാ�
രിടത്ത് എല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാരണം പ്രകൃതിയാെണ�
ന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ദുഃഖങ്ങെള തരണം െചയ്യാൻ
കഴിയുെമന്നു പറയുന്നു. േവെറാരിടത്ത് സാംഖ്യത്തിെല
ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങെളപ്പറ്റിയും നിത്യവുംആദ്യന്ത�
വിഹീനവുമായ പ്രകൃതിയുെട പരിണാമപ്രക്രിയകെള�
പ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. [10] ഭഗവദ്ഗീതയിൽസാം�
ഖ്യദർശനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായസ്ഥാനമാണ്
നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. കൗടില്യെന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ
സാംഖ്യം പഠിേക്കണ്ടതിെന്റആവശ്യകതെയപ്പറ്റി എടു�
ത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചരകെന്റസംഹിതയിൽ തികച്ചും
നിരീശ്വരവാദപരവും േവദവിരുദ്ധവുമായ ഒരു ദർശനമാ�
യിട്ടാണ് സാംഖ്യം വിശദീകരിക്കെപ്പടുന്നത്. ഗാർേബ
എഴുതുന്നു:

“സാംഖ്യദർശനം,അതിെന്റസാരാംശത്തിൽ, നിരീശ്വ�
രവാദപരം മാത്രമല്ല, േവദവിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. നമു�
ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളസാംഖ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽസ്മൃതിെയആശ്ര�
യിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങെളല്ലാം പിന്നീട് കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടവ�
യാണ്. ഇങ്ങെന കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടൈവദികാംശങ്ങ�
െള മുഴുവൻ നീക്കം െചയ്താൽ േപാലും സാംഖ്യദർശന�
ത്തിന് ഒട്ടുംതെന്ന േകാട്ടം തട്ടുകയില്ല.ആരംഭത്തിൽ
—യഥാർത്ഥമായ ഉള്ളടക്കം േനാക്കിയാൽ ഇന്നും —
അത് അൈവദികവും ബ്രാഹ്മണപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നി�
ന്നു സ്വതന്ത്രവുമാണ്. പിൽക്കാലത്ത് സാംഖ്യം ആസ്തി�
കദർശനമായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടുെവങ്കിൽഅതിൽ
അത്ഭുതെപ്പടുവാനില്ല. സ്വന്തമായ ഗുണവിേശഷങ്ങ�
േളാടുകൂടിയ സാംഖ്യം േവദാന്തത്തിെന്റആത്മീയവാ�
ദത്തിനു മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചിെല്ലന്നാണ് ഇതു കാണി�
ക്കുന്നത്”. [11]

ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം സാംഖ്യത്തിെന്റ പഴക്കെത്തപ്പറ്റി�
യും വിപുലമായ സ്വാധീനെത്തപ്പറ്റിയും കുെറെയാെക്ക
ഊഹിക്കാം.എന്നാൽ, മൗലികങ്ങളായസാംഖ്യഗ്രന്ഥ�
ങ്ങെളാന്നും തെന്ന നമുക്കുകിട്ടിയിട്ടില്ല. സാംഖ്യപ്രവച�
നസൂത്രം കപിലെന്റ കൃതിയാെണന്നുവിശ്വസിക്കെപ്പ�
ട്ടിരുന്നു. പേക്ഷ,അത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിെലേയാ
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെലേയാ കൃതിയാെണന്ന് െതളി�
ഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളസമ്പൂർണ്ണ�
കൃതിഈശ്വരകൃഷ്ണമസൂരിയുെട സാംഖ്യകാരികയാണ്.
അതാണ് സാംഖ്യദർശനെത്തക്കുറിച്ച് ഇന്നു നിലവിലു�
ള്ളഏറ്റവുംആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥംഎന്നുേതാന്നു�
ന്നു. പേക്ഷ,അത് രചിക്കെപ്പട്ടത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു മു�
മ്പാവാനിടയില്ല. ചിലരുെട അഭിപ്രായത്തിൽഅഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടിലാണ്.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗൗഡപാദൻസാം�
ഖ്യകാരികയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷ്യം എഴുതുകയുണ്ടായി. ഒമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ വാചസ്പതി മിശ്രൻഎഴുതിയ സാംഖ്യതത്വ�
കൗമുദിയാണ് മെറ്റാരു ഭാഷ്യം. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
വിജ്ഞാനഭിക്ഷുസാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രത്തിെന്റ ഒരു ഭാ�
ഷ്യവും രചിക്കുകയുണ്ടായി.ഈനീണ്ടകാലത്തിനിടയ്ക്ക്
സാംഖ്യചിന്തകൾക്ക് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുേചർന്നു
എന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.എങ്കിലും ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളും സാംഖ്യവിേരാധികളായആത്മീയവാദികളുെട വിമർ�
ശനങ്ങളും പരിേശാധിച്ചാൽസാംഖ്യത്തിെന്റ മൗലികാ�
ശയങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുസാമാന്യജ്ഞാനം സമ്പാദി�
ക്കാൻസാധിക്കും.
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2 സാംഖ്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം

സാംഖ്യകാരികയിെല “ദുഃഖത്രയാഭിഘാതാജ്ജിജ്ഞാ�
സാ തദപഘാതേകേഹതൗ”എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒന്നാ�
മെത്തകാരികയിൽസാംഖ്യദർശനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യെമ�
െന്തന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങെള�
യും പീഡകെളയും േവദനകെളയും ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ
പറ്റിയ മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യൻ
ആദ്ധ്യാത്മികം,ആധിഭൗതികം,ആധിൈദവികം എന്നി�
ങ്ങെന മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്കിരയാവാറുണ്ട്.
ആന്തരികദുഃഖങ്ങൾക്ക്,അതായത് ക്ഷയം,പനി മു�
തലായ ശാരീരികേരാഗങ്ങളിൽ നിേന്നാ കാമേക്രാധ�
േമാഹമദമാത്സര്യാദി മാനസികേരാഗങ്ങളിൽ നിേന്നാ
ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്ക്,ആദ്ധ്യാത്മിക ദുഃഖങ്ങൾ
എന്നുപറയുന്നു. പുറേമ നിന്നുണ്ടാകുന്ന,അതായത്,
ശത്രുക്കൾ,തസ്കരന്മാർ മുതലായവരിൽ നിേന്നാ പക്ഷി�
മൃഗാദികൾ,പാമ്പുകൾ,കീടങ്ങൾ മുതലായഹിംസ്രജീ�
വികളിൽ നിേന്നാ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾആധിഭൗതിക�
ങ്ങളാണ്.അലൗകികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങൾക്ക്,അതായ�
ത്,അതിവൃഷ്ടി,അനാവൃഷ്ടി, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി�
േകാപങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്ക്ആധിൈദ�
വികദുഃഖങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നു.ഈദുഃഖത്രയത്തിൽ
നിന്നു േമാചനം േനടാനുള്ള ഉപായങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ്
സാംഖ്യദർശനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. താൽക്കാലിക
പരിഹാരം െകാണ്ട് കാര്യമില്ല. ശാരീരികവും മാനസി�
കവുമായ േരാഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സെകാണ്ട് താൽക്കാ�
ലികശമനം കിട്ടുമായിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഒരു േരാഗം മാ�
റുേമ്പാേഴക്കും മെറ്റാരു േരാഗം പിടികൂടിെയന്നുവരും.
എല്ലാത്തരം േവദനകളിൽ നിന്നുമുള്ളശാശ്വതമായ
േമാചനമാണാവശ്യം. യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ െകാണ്ട്
േമാക്ഷം േനടുകഎന്നൈവദികമാർഗ്ഗം സ്വീകാര്യമ�
ല്ല. ഒന്നാമത്,യാഗങ്ങൾഹിംസ കലർന്നവയാണ്.
അതുെകാണ്ട് അവഅവിശുദ്ധങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്,
സ്വർഗ്ഗവും േമാക്ഷവുമില്ല,ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു�
ള്ള േമാചനമാണാവശ്യം. സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച്
അതിനുള്ളഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം വ്യക്താവ്യ�
ക്തവിജ്ഞാനമാണ്.അതായത്,അവ്യക്തമായ മൂല�
പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയുംജ്ഞാതാവായ പുരുഷെനപ്പറ്റിയുമു�
ള്ള വിേശഷജ്ഞാനം.ഈജ്ഞാനം േനടണെമങ്കിൽ
ആദ്യമായി സത്കാര്യവാദെമന്നസിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാ�
ക്കണം. സത്കാര്യവാദമാണ് സാംഖ്യദർശനത്തിെന്റ
അടിത്തറെയന്നുപറയാം.



       

3 സത്കാര്യവാദം

കാര്യകാരണബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ളസാംഖ്യസിദ്ധാന്ത�
ത്തിനാണ് സത്കാര്യവാദെമന്നുപറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച�
ത്തിെല ഓേരാ പ്രതിഭാസത്തിനും അതിേന്റതായ കാര�
ണമുണ്ട്. ഓേരാ കാരണവും അതിേന്റതായ ഫലമുളവാ�
ക്കുന്നു. കാര്യകാരണങ്ങൾഅേഭദ്യമാംവിധം ബന്ധെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു.അേഭദ്യങ്ങളും സങ്കീർണ്ണങ്ങളുമായആയിര�
മായിരം കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുെടആെകത്തുകയാ�
ണ് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം.

കാര്യകാരണബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച് മറ്റു ദർശനങ്ങളും
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്
സാംഖ്യത്തിെല പ്രതിപാദനം.എെന്തന്നാൽ,ഓേരാ
കാര്യത്തിനും ഓേരാ കാരണമുെണ്ടന്നും കാരണമില്ലാ�
െത കാര്യമിെല്ലന്നും കാരണവും കാര്യവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധംഅേഭദ്യമാെണന്നും മാത്രമല്ലസാംഖ്യം വാദി�
ക്കുന്നത്. സത്കാര്യവാദമനുസരിച്ച് കാര്യം കാരണ�
ത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,ൈതര് പാ�
ലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു,പാലിൽ നിേന്ന ഉണ്ടാകൂ, െവള്ള�
ത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല. ഇതിെന്റഅർത്ഥം പാൽൈത�
രിെന്റ കാരണമാെണന്നു മാത്രമല്ല,ൈതര് സൂക്ഷ്മരൂപ�
ത്തിൽഅതിെന്റ കാരണമായ പാലിൽഅന്തർഭവിച്ചു
കിടക്കുന്നുഎന്നുകൂടിയാണ്. ഇതുേപാെല തെന്നയാ�
ണ് എണ്ണഎള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും വിറകിൽ നിന്ന്
ഉണ്ടാകാത്തതും.എണ്ണയുെട സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങൾഎള്ളിൽ
തെന്നഅന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുശവൻ കളിമ�
ണ്ണിൽ നിന്നാണ് കുടമുണ്ടാക്കുന്നത്,തുണിയിൽ നിന്ന�
ല്ല. കാരണത്തിെന്റ രൂപേഭദം അെല്ലങ്കിൽ പരിണാമം
മാത്രമാണ് കാര്യം. പുരുഷപ്രയത്നം പുതുതായി ഒന്നും
സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല;കാരണത്തിൽഅപ്രത്യക്ഷമായിസ്ഥി�
തി െചയ്യുന്നകാര്യെത്തഅഭിവ്യക്തമാക്കുക മാത്രേമ
െചയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല
(നാവസ്തുേനാ വസ്തുസിദ്ധിഃ) ഉള്ളത് ഇല്ലാതാവുകയുമി�
ല്ല. ബൗദ്ധന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണത്തിെന്റ
നാശത്തിൽ നിന്നാണ് കാര്യമുണ്ടാകുന്നത്; ഒന്നു നശി�
ച്ചാേല മെറ്റാന്നുണ്ടാകൂ. സാംഖ്യന്മാരുെട അഭിപ്രായ�
ത്തിലാകെട്ട,കാര്യവും കാരണവും ഒന്നിെന്റ തെന്ന വി�
കസിതവും (വ്യക്തവും)അവികസിതവും (അവ്യക്തവും)
ആയഅവസ്ഥാവിേശഷങ്ങളാണ്.

ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നും സത്തെല്ലന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായ
ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം യഥാർത്ഥത്തിൽഅസത്താെണന്നു�
മാണ് േവദാന്തികൾ വാദിച്ചത്.അവരുെടഅഭിപ്രാ�
യത്തിൽബ്രഹ്മംസത്തും പ്രപഞ്ചംഅസത്തുമാണ്.
സത്തായ കാരണത്തിൽ നിന്ന് അസത്തായ കാര്യമു�
ണ്ടാകുന്നു. (സേതാ ഽസജ്ജായേത).ഈവാദെത്ത
ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് സത്തുതെന്നയാണ് കാര്യം എന്ന്
സാംഖ്യന്മാർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ഇതു െതളിയിക്കാൻ
അവർഅഞ്ചുകാരണങ്ങളുന്നയിച്ചു: [12]

1. ഇല്ലാത്തതിന്,അെല്ലങ്കിൽഅസത്തിന്,കാരണ�
ത്തിെന്റആവശ്യമില്ല.അസത്ത്അകാരണമാക�
യാൽ കാര്യം സത്താണ്.അസത്തായിരുന്നുെവ�
ങ്കിൽഅതിന് കാരണമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നമു�
ക്ക് ചുറ്റും കാണെപ്പടുന്നഓേരാ വസ്തുവിനും കാരണ�
മുണ്ട്.അതുെകാണ്ട് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന കാര്യം അസ�
ത്തല്ല,സത്താണ്. (സദകാരണാത്).

2. ഓേരാന്നിനും അതിേന്റതായ കാരണമാണുള്ളത്.
ൈതരുണ്ടാക്കണെമങ്കിൽ പാൽ േവണം.എണ്ണ�
യ്ക്ക് എള്ളാണ് േവണ്ടത്. കാര്യത്തിെന്റആവിർഭാവം
അതിേന്റതായ ദ്രവ്യാത്മക കാരണെത്ത (ഉപാദാന�
െത്ത)ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാര്യം കാരണത്തിൽ
അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നർത്ഥം.അതുെകാണ്ട്
സത്താണ് കാര്യം. (ഉപാദാനഗ്രഹണാത്).

3. ഓേരാന്നിനും അതിേന്റതായസ്ഥാനമുണ്ട്. മരേമാ
നദിേയാ സ്വർണ്ണേമാ കേല്ലാ അതാതിെന്റസ്ഥല�
ത്തല്ലാെതഓേരാന്നും എല്ലായിടത്തുമായിസ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നില്ല.എല്ലാറ്റിനും എല്ലായിടത്തുംസ്ഥിതിെച�
യ്യാൻ സാധിക്കാത്തഅവസ്ഥയ്ക്ക് സർവസംഭവഭാ�
വം എന്നുപറയുന്നു. ഇതിെന്റഅർത്ഥം കാരണം
കാര്യാനുസാരിയായിരിക്കുന്നുഎന്നാണ്.അതുെകാ�
ണ്ട് സത്തുതെന്നകാര്യം. (സർവസംഭവാഭാവാത്).

4. ഒരു കാര്യത്തിൽ ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ മെറ്റാരു കാര്യ�
ത്തിൽഅശക്തനായിരിക്കും. കുശവൻ കുടമുണ്ടാ�
ക്കുന്നതിൽ ശക്തനാണ്;ആഭരണപ്പണിയിൽ
അശക്തനും. കാരണത്തിലടങ്ങിയആന്തരിക�
ശക്തിയുെട പ്രകടനമാണ് കാര്യം.അെല്ലങ്കിൽ
ൈതര് െവള്ളത്തിൽ നിന്നും എണ്ണ മണ്ണിൽ നിന്നും
ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. ഓേരാന്നിനും അതിേന്റതായ
ശക്തിയാണുള്ളത്. മെറ്റാന്നിെന സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം അത് അശക്തമാണ്. ശക്തെന്റ ശക്തി
എല്ലാറ്റിനും കാരണമാകുന്നില്ല. ഇതും സത്തുതെന്ന�
യാണ് കാര്യം എന്ന് െതളിയിക്കുന്നു.

5. കാര്യം കാരണത്തിെന്റസത്താണ്. കാര്യത്തിൽ
അതിെന്റ കാരണഭാവവും ലയിച്ചുകിടക്കുന്നു.ആവിർ�
ഭാവത്തിന് മുമ്പും കാര്യത്തിൽ കാരണഭാവം അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. െനല്ല് കാര്യമാണ്;പേക്ഷ, േചാറി�
െന്റ കാരണവുമാണ്. ഇങ്ങെന കാര്യത്തിെന്റ കാര�
ണഭാവവും െതളിയിക്കുന്നത് സത്തുതെന്നകാര്യം
എന്നാണ് (കാരണഭാവാത്).

കാരണമില്ലാെത കാര്യമിെല്ലങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ കാ�
രണെമന്താണ്? മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും സേചതനാേച�
തനങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചെതങ്ങെനയാണ്?
ബ്രഹ്മെമന്ന ഒരുആത്മീയതത്വമാണ് എല്ലാറ്റിെന്റയും
മൂലകാരണം എന്നാണ് േവദാന്തികൾ ഉൽേഘാഷിച്ച�
ത്. പേക്ഷ, ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട കാരണംഅഭൗതിക�
മായ ഏേതാ തത്വമാെണന്ന വാദേത്താട് സാഖ്യന്മാർ
േയാജിച്ചില്ല. കാര്യത്തിെന്റസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ്
കാരണം കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടത്. പ്രപഞ്ചംഅടിസ്ഥാന�
പരമായി ഭൗതികമാണ്.അതുെകാണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
മൂലകാരണവും ഭൗതികമായിരിക്കണം. പേക്ഷ,ആമൂ�
ലകാരണം വ്യക്തേമാ ദൃശ്യേമാസ്ഥൂലേമാ അല്ല;സൂക്ഷ്മ�
വും അവ്യക്തവുംഅദൃശ്യവും അനുമാനംെകാണ്ടു മാത്രം
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുംആണ്.ആഅവ്യക്തമായ കാര�
ണത്തിന് സാംഖ്യന്മാർ മൂലപ്രകൃതി എന്നു േപരിട്ടു. േലാ�
കത്തിലുള്ളസർവചരാചരങ്ങളും പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ
എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പരിണ�
മിച്ചുണ്ടായവയാെണന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. മൂലപ്ര�
കൃതിയുെട കാരണേമാ? പ്രകൃതി അകാരണമാണ്. േവ�
രിനു േവരില്ല (അമൂലം മൂലം).

മൂലപ്രകൃതിയുെട പരിണാമപ്രക്രിയകളിലൂെടയാണ്
കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾപ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. പ്രകൃ�
തിയാണ് മൂലകാരണം. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെലഎല്ലാ പ്ര�
തിഭാസങ്ങളുംഈഅകാരണമായ മൂലപ്രകൃതിയിൽ
അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്നു. കാരണവിഹീനമായ മൂലകാ�
രണം എന്നഅർത്ഥത്തിൽഅതിെന പ്രകൃതിെയന്നും
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആദികാരണെമന്നഅർത്ഥത്തിൽ
പ്രധാനെമന്നും കാര്യങ്ങളുെട അഭിവ്യക്തമല്ലാത്തഅവ�
സ്ഥെയന്നഅർത്ഥത്തിൽഅവ്യക്തംഎന്നുവിളിക്കു�
ന്നു.അേബാധവും അേചതനവുമായതുെകാണ്ട് അതു
ജഡമാണ്.അവ്യക്തത്തിെന്റ പരിണാമഫലങ്ങളായ
വ്യക്തങ്ങൾസകാരണങ്ങളുംഅേനകങ്ങളും അനിത്യ�
ങ്ങളും പരതന്ത്രങ്ങളുംആശ്രിതങ്ങളുമാണ്. േനെരമറിച്ച്,
അവ്യക്തംഅകാരണവും നിത്യവും ഏകവും സ്വതന്ത്ര�
വും അനാശ്രിതവുമാണ്. [13]അവ്യക്തംഅദൃശ്യവും
അനഭിവ്യക്തവുംഅഗ്രാഹ്യവുമായിരിക്കുന്നത് അഭാവ�
ത്താലല്ല,അതിസൂക്ഷ്മമായതുെകാണ്ടാണ്.അദൃശ്യവും
അനഭിവ്യക്തവുമാെണങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പരിണമി�
ച്ചുണ്ടായ കാര്യങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി അതിെന്റ
അസ്തിത്വം അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും. [14]

12. അസദകാരണാ ദുപാദാനഗ്രഹണാത്
സർവസംഭവാഭാവാത്
ശക്തസ്യ ശക്ത്യകരണാത്
കാരണഭാവാച്ച സത് കാര്യം.

—സാംഖ്യകാരിക, 9.
13. സാംഖ്യകാരിക, 10, 11.
14. സൗക്ഷ്മ്യാൽ തദനുപലബ്ധിർ-
നാഭാവാൽ കാര്യതസ്തദുപലേബ്ധഃ
മഹാദാദി തച്ച കാര്യം
പ്രകൃതി സരൂപം വിരൂപം ച.



       

4 പ്രകൃതിയുെട പരിണാമങ്ങൾ

സാംഖ്യസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചവും പ്രാപഞ്ചിക�
ങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങളുെമല്ലാം ഇരുപത്തിനാ�
ല് തത്വങ്ങളുെടആഘാതപ്രത്യാഘാതങ്ങളുെടയും കാ�
ര്യകാരണബന്ധങ്ങളുെടയും ഫലമാണ്. ഒന്നാമെത്ത
തത്വം പ്രധാനവും അവ്യക്തവുമായ പ്രകൃതി തെന്ന. മറ്റു
ഇരുപത്തിമൂന്നു തത്വങ്ങൾ, “പാലിൽ നിന്നുൈതരു�
ണ്ടാകുന്നതുേപാെല,സ്വാഭാവികമായും സഹജമായും”
അനാദിയായ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവ�
യാണ്. സാംഖ്യകാരികഈപരിണാമക്രമെത്തഇങ്ങ�
െന വിവരിക്കുന്നു:

“പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മഹത്ത് എന്നതത്വവും മഹ�
ത്തിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരവും അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന്
േഷാഡശകഗണവുംആ േഷാഡശകഗണത്തിെല
പഞ്ചതന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മുറയ്ക്ക് ഉത്ഭ�
വിച്ചു”. [15]

മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായുണ്ടായ ശുദ്ധസത്ത�
യാണ് മഹത്ത്. ബുദ്ധിയും േചതനയും മനസ്സും എല്ലാ�
മുൾെപ്പടുന്നപ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുെട അതിസൂ�
ക്ഷ്മവും അദൃശ്യവുമായ ബീജരൂപത്തിനാണ് മഹത്ത്
എന്നുപറയുന്നത്. മഹത്തിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം അെല്ല�
ങ്കിൽആത്മേചതന (ഞാൻഎന്ന േബാധം) ഉണ്ടാ�
യി.അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് േഷാഡശകഗണം. േഷാ�
ഡശകഗണത്തിൽ ശബ്ദം,സ്പർശം, വർണ്ണം, രസം,
ഗന്ധംഎന്നിങ്ങെന തന്മാത്രകൾഎന്നുവിളിക്കെപ്പടു�
ന്നഅഞ്ചുസൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളും ചക്ഷുസ്, േശ്രാത്രം, രസന,
ഘ്രാണം,ത്വക്ക് എന്നീ അഞ്ചുബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങളും വാക്ക്,
പാണി,പാദം, വായു (ഗുദം), ഉപസ്ഥം (ജനേനന്ദ്രിയം)
എന്നീഅഞ്ചുകർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങളുംഈപത്ത് ഇന്ദ്രിയ�
ങ്ങളുെട േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്ന മനസ്സും ഉൾെപ്പടുന്നു.
േഷാഡശക ഗണത്തിൽെപ്പട്ട തന്മാത്രകളിൽ നിന്നു
തെന്ന പൃഥ്വി, ജലം,അഗ്നി, വായു,ആകാശം എന്നീ
പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമുണ്ടായി.

ബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾഎന്നും പറ�
യാം. ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങെള ഗ്രഹിക്കുകയാ�
ണ് അവയുെട പ്രവൃത്തി. ചക്ഷുസ്സ് രൂപെത്തയും േശ്രാ�
ത്രം ശബ്ദെത്തയുംഘ്രാണം ഗന്ധെത്തയും രസന രസ�
െത്തയും ത്വക്ക് സ്പർശെത്തയും ഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങ�
ളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ളശാരീരിേകാപ�
കരണങ്ങളാണ് കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് പതിെനാ�
ന്നാമെത്തഇന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.
ചക്ഷുസ്സ് തുടങ്ങിയബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങെളഅനുവർത്തിച്ചു�
െകാണ്ട് അവയിലൂെട ലഭ്യമാകുന്നഅറിവുകെള സങ്ക�
ല്പനം െചയ്യുകയും വാഗാദികർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങളുെട പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളിൽശ്രദ്ധിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനാൽ മനസ്സി�
ന് ബുദ്ധ്യാത്മകെമന്നും കർമ്മാത്മകെമന്നും രണ്ട് അവ�
സ്ഥകളുണ്ട്. ബുദ്ധീന്ദ്രിയങ്ങേളാടും കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങേളാ�
ടുമുള്ളസാധർമ്യം െകാണ്ടാണ് മനസ്സ് പതിെനാന്നാമ�
െത്തഇന്ദ്രിയമായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്. [16]

ഇങ്ങെന ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങളുെട പരിണാമപ്ര�
ക്രിയകളിലൂെടയാണ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ച�
ത്തിെല ഭൗതികവുംആത്മീയവുമായ പ്രതിഭാസങ്ങളും
എല്ലാംആവിർഭവിച്ചത് എന്ന് സാംഖ്യം സിദ്ധാന്തിക്കു�
ന്നു. കാടും പുഴയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മൃഗവും മനുഷ്യനും
മനുഷ്യെന്റ വികാരങ്ങളും സംേവദനങ്ങളും എല്ലാം മൂല�
പ്രകൃതിയുെട പരിണാമങ്ങളാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും കർ�
േമ്മന്ദ്രിയങ്ങളുംജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങളും മാത്രമല്ല,ബുദ്ധി,
അഹങ്കാരം, േചതന മുതലായവയും,അവസാനവിശക�
ലനത്തിൽ, ഭൗതികസത്തയുെട സൃഷ്ടികളാണ്.

എന്നാൽ,ഇവയിെലാന്നുമുൾെപ്പടാത്തപുരുഷൻഎന്ന
മെറ്റാരു തത്വംകൂടി സാംഖ്യകാരികയിലും പിൽക്കാല
സാംഖ്യഭാഷ്യങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. പ്രകൃ�
തിെയേപ്പാെല തെന്ന പുരുഷനുംഅനാദിയാണ്,സ്വ�
തന്ത്രനാണ് അകാരണനാണ്,ജ്ഞാതാവാണ്,സ്രഷ്ടാ�
വാണ്. പേക്ഷ,പ്രകൃതിക്കും പുരുഷനും തുല്യപ്രാധാന്യ�
മാണുള്ളത് എേന്നാ പുരുഷെന്റപ്രേചാദനം െകാേണ്ടാ
സാമീപ്യം െകാേണ്ടാആണ് പ്രകൃതിക്ക് പരിണാമങ്ങ�
ളുണ്ടാകുന്നത് എേന്നാ ഇതിനർത്ഥമില്ല.എെന്തന്നാൽ,
സാംഖ്യകാരികയനുസരിച്ച് തെന്ന പുരുഷൻ ഉദാസീന�
നാണ്,അകർത്താവാണ്, നിർഗുണനാണ്, ഉപകാര�
േമാ അപകാരേമാ െചയ്യാൻ െകൽപ്പില്ലാത്തവനാണ്,
െവറും സാക്ഷി മാത്രമാണ്. [17]പുരുഷൻ ഒന്നിെന്റയും
കാരണമാകുന്നില്ല,എന്നല്ല,സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച്
പുരുഷൻഎന്നപദം ഒെരാറ്റആത്മാവിെനയല്ല കുറി�
ക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നഅേനകമേന�
കം പുരുഷന്മാരുണ്ട്.അവർക്കാകെട്ട, ഭൗതികസത്തയു�
െട പരിണാമ പ്രക്രിയകളിൽ യാെതാരു പങ്കുമില്ല. േലാ�
േകാൽപത്തിയിലും പ്രപഞ്ചപരിണാമത്തിലും പുരുഷന്
പങ്കിെല്ലന്ന് സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം തെന്ന ഉറപ്പിച്ചുപ�
റയുന്നുണ്ട്: “അവ രണ്ടും (പ്രകൃതിയും പുരുഷനും) േലാ�
േകാൽപ്പത്തിക്കു മുമ്പു തെന്ന നിലനിന്നിരുന്നു.അവയി�
െലാന്നിന് (പുരുഷന്)കാരണെമന്നസ്വഭാവമില്ല. മേറ്റ�
തിനു (പ്രകൃതിക്ക്) മാത്രേമആസ്വഭാവമുള്ളൂ”. [18]

15. പ്രകൃേതർ മഹാം സ്തേതാഽഹംകാര-
സ്തസ്മാൽ ഗണശ്ച േഷാഡശകഃ
തസ്മാദപി േഷാഡശകാൽ
പേഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭൂതാഹണാത്.

—സാംഖ്യകാരിക, 22.
16. ഉഭയാത്മകമത്ര മനഃ
സങ്കല്പകമിന്ദ്രിയം ച സാധർമ്യാൽ

—സാ. കാ, 27.
17. തസ്മാച്ചവിപര്യാസാൽ
സിദ്ധം സാക്ഷീത്വമസ്യ പുരുഷസ്യ
ൈകവല്യം മാധ്യസ്ഥ്യം
ദ്രഷ്ടൃത്വ മകർതൃഭാവശ്ച

— (സാ. കാ. 19).
18. സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം, 1.75.



       

5 ത്രിഗുണങ്ങൾ

ജഡവുംഅേചതനവുമായഅവ്യക്തപ്രകൃതി യാെതാ�
രു ബാഹ്യശക്തിയുെടയും േപ്രരണേയാ പ്രേചാദനേമാ
കൂടാെത സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന വ്യക്തപ്രപഞ്ചമായി
പരിണമിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്?ഈേചാദ്യത്തിനു
മറുപടി ലഭിക്കണെമങ്കിൽ പ്രകൃതിയുെട സ്വഭാവഗുണ�
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കല്ല്, മണ്ണ്, േമശ മുതലായ
നിർജീവവസ്തുക്കെളേപ്പാെല നിഷ്ക്രിയമായ ഒന്നല്ല മൂല�
പ്രകൃതി.അതിൽസത്വം, രജസ്സ്,തമസ്സ് എന്നിങ്ങെന
മൂന്നു ഗുണങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കണം.ഈമൂന്നുഗുണങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു േവറിട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരുപ്രകൃതിയില്ല. യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽസത്വരജസ്തേമാ ഗുണങ്ങളുെട സാമ്യാവസ്ഥ�
യ്ക്കാണ് പ്രകൃതിെയന്നുപറയുന്നത്. [19]തുല്യാവസ്ഥയു�
ള്ളഈഗുണങ്ങളിൽഏെതങ്കിലുെമാന്നിന് ആധിക്യമു�
ണ്ടാകുേമ്പാൾസാമ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടുകയും പരി�
ണാമപ്രക്രിയആരംഭിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കാരണമായ
അവ്യക്തേത്താെടാപ്പംഈത്രിഗുണങ്ങളും കാര്യമായ
വ്യക്തത്തിേലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു.ഈമൂന്നുഗുണങ്ങളു�
െട ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് വ്യക്തപ്രപഞ്ചത്തിെലൈവവി�
ധ്യങ്ങൾക്കുകാരണം. വ്യക്തത്തിെന്റസ്വഭാവഗുണങ്ങ�
ളിൽ നിന്നുതെന്നഅവ്യക്തത്തിെന്റസ്വഭാവഗുണങ്ങളും
അനുമാനിക്കാം. പുതുതായി ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നി�
െല്ലന്നുംഅതുെകാണ്ട് വ്യക്തത്തിലുള്ളെതല്ലാം സൂക്ഷ്മ�
വും അപ്രകാശിതവുമായ രൂപത്തിൽഅവ്യക്തത്തിലും
അന്തർഭവിച്ചിരിക്കണെമന്നും പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

സാംഖ്യകാരികയിലും അതിെന്റ ഭാഷ്യങ്ങളിലും ത്രിഗുണ�
ങ്ങളുെട സവിേശഷതകെളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണം സുഖാത്മകവും പ്രസന്നവും പ്ര�
കാശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുംജ്ഞാനം,ശ്രദ്ധ,ആർജ�
വം തുടങ്ങിയ ഉപലക്ഷണങ്ങേളാടുകൂടിയതുമാണ്. രാ�
േജാഗുണം ദുഃഖാത്മകവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ചലിപ്പി�
ക്കാനും കഴിവുള്ളതും േദ്വഷം, േദ്രാഹം, നിന്ദ മുതലായ
ഉപലക്ഷണങ്ങേളാടു കൂടിയതുമാണ്. തേമാഗുണം േമാ�
ഹാത്മകവും സത്വഗുണത്തിെന്റ പ്രകാശത്തിനും രേജാ�
ഗുണത്തിെന്റ ചലനത്തിനും പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ
കഴിവുള്ളതും വഞ്ചന, ഭയം,കുടിലത തുടങ്ങിയ ഉപല�
ക്ഷണങ്ങേളാടുകൂടിയതുമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾഅേന്യാ�
ന്യം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുകയുംഅേന്യാന്യം ആശ്രയിക്കു�
കയും അേന്യാന്യം ജനിപ്പിക്കുകയും മിഥുനങ്ങെളേപ്പാ�
െല അേന്യാന്യം േയാജിക്കുകയുംഅേന്യാന്യം വർത്തി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.ഈസ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുെട ഫല�
മായിട്ടാണ് പരിണാമപ്രക്രിയകളുണ്ടാകുന്നത്. [20]

ത്രിഗുണങ്ങളുെട സാമ്യാവസ്ഥഅവസാനിപ്പിച്ച് അവ�
െയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലിറക്കിവിടാനും അങ്ങെനപ്രകൃ�
തിയുെട പരിണാമപ്രക്രിയകൾക്ക് പ്രാരംഭത്തിെലങ്കി�
ലും ഉേത്തജനം നൽകാനും ഒരുബാഹ്യശക്തിയുെട
സഹായംആവശ്യമിേല്ല?ആവശ്യമിെല്ലന്നാണ് സാം�
ഖ്യന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നത്.എെന്തന്നാൽ, ഗുണങ്ങ�
ളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾസ്വാഭാവികങ്ങളും സഹജങ്ങ�
ളുമാണ്. ചലനവും മാറ്റവും പരിണാമവും പ്രകൃതിയുെട
അവിഭാജ്യഗുണങ്ങളാണ്. െവള്ളവുംഅമ്മയുെട പാ�
ലും സഹജമായും യാന്ത്രികമായും ഒഴുകുന്നതുേപാെല
തെന്നഅേചതനമായ പ്രകൃതിയും സ്വാഭാവികമായി,
സഹജമായ ഗുണം കാരണം, ചലിക്കുകയും പരിണമി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

19. സത്വരജസ്തമസാം സാമ്യാവസ്ഥാ പ്രകൃതിഃ
20. പ്രീതി പ്രതീതീ വിഷാദാത്മകാഃ
പ്രകാശപ്രവൃത്തിനിയമാർഥാഃ
അേന്യാന്യാഭിഭവാശ്രയ-
ജനനമിഥുനവൃത്തയശ്ചഗുണാഃ

—സ. കാ. 12.



       

6 സാംഖ്യത്തിെന്റസംഭാവന

ഇങ്ങെനസാംഖ്യന്മാർ തത്വചിന്തയിെല ഒരടിസ്ഥാനപ്ര�
ശ്നത്തിന് ഭൗതികവാദപരമായ സമാധാനം കാണാൻ
ശ്രമിച്ചു. സാംഖ്യസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഭൗതികസത്തയു�
െട പരിണാമപ്രക്രിയയിെല ഒരുസവിേശഷഘട്ടത്തിൽ
മാത്രേമ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാ�
നവും അതിെന്റ ഉപാധിയായ ചിന്തയുെടആവിർഭാവ�
വും സാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നുള്ളൂ.ആരംഭത്തിൽ ഭൗതിക�
സത്തയല്ല,അനാദിയായ േചതനയാണുണ്ടായിരുന്നത്
എന്നആത്മീയവാദസിദ്ധാന്തെത്തഅത് യുക്തിയുക്ത�
മായി ഖണ്ഡിക്കുന്നു.

ആരംഭത്തിൽ ചിന്തയാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന വാദ�
െത്ത ചാർവാകന്മാരും എതിർക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,
അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ പൃഥ്വി, ജലം തുടങ്ങിയ ഭൗ�
തികപദാർത്ഥങ്ങളുെട യാന്ത്രികമായ സംേയാഗത്തിൽ
നിന്നാണ് േചതനയുണ്ടാകുന്നത്. സാംഖ്യന്മാരാകെട്ട,
മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായ മനുഷ്യെന്റ
ഒരു ഗുണമാണ് േചതനെയന്നുവാദിച്ചു. ഭൗതികസത്ത�
യുെട പരിണാമക്രമത്തിെല ഒരു പ്രേത്യകഘട്ടത്തിൽ
മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻആവിർഭവിച്ചത്. ചരിത്രപരമാ�
യി പരിണമിച്ചുണ്ടായ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ,ഇന്ദ്രിയ�
ങ്ങൾ,പഞ്ചതന്മാത്രകൾ, മനസ്സ്,ബുദ്ധി,അഹങ്കാരം മു�
തലായവയുെടആെക തുകയാണ് മനുഷ്യൻ. കർമ്മവും
ജ്ഞാനവും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാംഈആെകത്തുക�
യിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാനസിക–ഭൗതികഘടകങ്ങ�
ളുെടഈആെകത്തുകയിൽ മാത്രേമ േചതനയ്ക്കു നില�
നിൽപ്പുള്ളൂ. ശരീരത്തിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി ആത്മാ�
വിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങളുമാ�
യി ബന്ധെപ്പടുേമ്പാൾ മാത്രേമ അതുജ്ഞാതാവായി�
ത്തീരുകയുള്ളൂ.

പ്രപഞ്ചപരിണാമെത്തക്കുറിച്ചുള്ളസാംഖ്യന്മാരുെട
ഇത്തരംആശയങ്ങൾതത്വചിന്തയ്ക്ക് െപാതുവിലും ഭാ�
രതീയതത്വചിന്തയ്ക്ക് പ്രേത്യകമായും ലഭിച്ച വിലപിടിച്ച
സംഭാവനകളാണ്.ആധുനികഭൗതികശാസ്ത്രം, രസത�
ന്ത്രം,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം മുതലായവയുെടആവിർഭാവത്തി�
നു മുമ്പാണ് നമ്മുെട പ്രാചീന ചിന്തകന്മാർ േകവലം
യുക്തിയുെടയും അനുമാനത്തിെന്റയും സഹായേത്താ�
ടുകൂടി ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾനടത്തിയത് എന്ന്
എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. േലാകമാന്യ തിലകൻഎഴുതു�
കയുണ്ടായി:

“േലാകത്തിെല വിവിധ വസ്തുക്കളുെട േമൽ വീണ്ടും
വീണ്ടും പ്രാേയാഗിക പരീക്ഷണങ്ങൾനടത്തുക, വി�
വിധ രീതിയിൽ വിേശ്ലഷണം െചയ്ത് അവയുെട സ്വ�
ഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക,ൈജവജഗത്തിൽ നില�
നിൽക്കുന്നവേയാ പണ്ടുനിലനിന്നിരുന്നവേയാആയ
ജീവികളുെട ശരീരഘടനകെള േവണ്ടേപാെല താര�
തമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കുക,പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിെല മറ്റ്
ആധുനിേകാപായങ്ങൾൈകെക്കാള്ളുക —ഇെതാ�
ന്നും കപിലേനാ കാണാദേന്നാ സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.
കൺമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നസാമഗ്രികൾ മാത്രം പരി�
േശാധിച്ചുെകാണ്ടാണ് അവർ തങ്ങളുെട നിഗമനങ്ങളി�
െലത്തിേച്ചർന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ രൂപവൽക്കരണ�
വും വികാസവും ഏതു തരത്തിലാണുണ്ടായത് എന്ന�
തിെന സംബന്ധിച്ചുള്ളസാംഖ്യന്മാരുെട നിഗമനങ്ങൾ
ആധുനിക പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട ശാസ്ത്രീയനിഗ�
മനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളെരെയാന്നും ഭിന്നമായിരുന്നില്ല.
ജീവശാസ്ത്രം വളർന്നുകഴിഞ്ഞതുെകാണ്ട് ഇന്ന് ആ നി�
ഗമനങ്ങളുെട െതളിവുകൾ കൂടുതൽ യുക്ത്യധിഷ്ഠിതങ്ങ�
ളാണ്”. [21]

21. Bal Gangadhar Thilak: Gitarahasya PP. 205–6.



       

7 മനഃശ്ശാസ്ത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനം

പ്രാചീനസാംഖ്യതത്വങ്ങൾആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�
െട നിഗമനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളെരെയാന്നും ഭിന്നമായി�
രുന്നിെല്ലന്നു പറയുന്നതിൽഅതിശേയാക്തി കലർ�
ന്നിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. ശരിക്കു പരിേശാധിച്ചാൽ
ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടാത്ത ചില
ഭാഗങ്ങൾസാംഖ്യകാരികയിലും മറ്റും കാണാം. ഉദാഹ�
രണത്തിന്, ഗുണങ്ങളുെട സാമ്യാവസ്ഥയ്ക്ക്ആദ്യമായി
ഇളക്കം തട്ടിയെതങ്ങെനഎന്നതിെന സംബന്ധിച്ചുള്ള
സാംഖ്യന്മാരുെട വാദം കുെറെയാെക്കഅവ്യക്തമാണ്.
പരിണാമത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ മനുഷ്യൻആവിർഭ�
വിച്ചതിനുേശഷംഅഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും മറ്റുമുണ്ടായി
എന്നല്ല, മറിച്ച് മഹത്തുംഅഹങ്കാരവും ഉണ്ടായതിനു�
േശഷം േഷാഡശകങ്ങളും േഷാഡശകങ്ങളിലുൾെപ്പട്ട
ശബ്ദം,സ്പർശം,രൂപം, രസം, ഗന്ധംഎന്നീ തന്മാത്രക�
ളിൽ നിന്ന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നാണ് സാം�
ഖ്യന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നത്. മറിച്ചായിരുന്നുെവങ്കിൽ കൂ�
ടുതൽ യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമാകുമായിരുന്നു.ആദ്യം മഹത്തും
മഹത്തിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരവുമുണ്ടായി എന്നപ്രസ്താവ�
നയുദ്ധരിച്ചു െകാണ്ടാണ് സിമ്മെറേപ്പാെലയുള്ളപണ്ഡി�
തന്മാർ സാംഖ്യത്തിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാ�
നം നൽകാൻശ്രമിക്കുന്നത്. സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച്
േചതനയാണ് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകന്ദ്രെമന്നും ഉള്ളി�
െന്റ ഉള്ളിലുള്ളആ േചതനയ്ക്കുണ്ടാകുന്നഅനുഭവങ്ങളാ�
ണ് ബാഹ്യേലാകത്തിെല പരിണാമപ്രക്രിയകെളന്നും
അതുെകാണ്ട് അസ്തിത്വത്തിെന്റ മനഃശാസ്ത്രപരമായ വ്യാ�
ഖ്യാനമാണ് സാംഖ്യദർശനത്തിെന്റഏറ്റവും വലിയ
സംഭാവനെയന്നുമാണ് സിമ്മർ പറയുന്നത്. [22]

സാംഖ്യദർശനമനുസരിച്ച് ഭൗതികസത്തയ്ക്ക് മുമ്പുതെന്ന
േചതനയാവിർഭവിച്ചിരുന്നുഎങ്കിൽസിമ്മറുെടഈവാ�
ദത്തിൽഅല്പം കഴമ്പുെണ്ടന്നുസമ്മതിക്കാമായിരുന്നു.
പേക്ഷ,അതല്ലസ്ഥിതി. ബുദ്ധിയുെടയും മനസ്സിെന്റയും
േചതനയുെടയും എല്ലാം മൂലകാരണം ജഡപ്രകൃതിയാ�
ണ്. തന്മാത്രകളിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാവിർഭ�
വിച്ചത് എന്നുസാംഖ്യന്മാർ അനുമാനിച്ചു എന്നതുശരി
തെന്ന. പരിണാമപ്രക്രിയയിെലഈക്രമം മാറ്റണെമ�
ന്നാവശ്യെപ്പടുന്നതിൽ െതറ്റില്ലതാനും.എന്നാൽ,സാം�
ഖ്യന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും
േചതനയുെമല്ലാം ബാഹ്യേലാകവുമായുള്ളബന്ധങ്ങ�
ളിൽ നിന്നാണ് രൂപെപ്പടുന്നത്. വസ്തുജ്ഞാനമുണ്ടാകു�
ന്നത് ആ വസ്തുെവപ്പറ്റി പത്തുബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങൾ േന�
ടുന്നഅനുഭവങ്ങൾ മനസ്സ്,അഹങ്കാരം,ബുദ്ധി എന്നീ
ആന്തരിേകന്ദ്രിയങ്ങളിേലക്കുൈകമാറുേമ്പാൾ മാത്രമാ�
ണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളാ�
ണ് അന്തഃകരണത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യ�
മായ സാമഗ്രികൾ നൽകുന്നത്. വർത്തമാനകാലത്തി�
ലുള്ള വിഷയങ്ങൾഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂ�
ടിയും ഭൂതകാലത്തിലും ഭാവികാലത്തിലുമുള്ളവഅനു�
മാനത്തിെന്റസഹായേത്താടു കൂടിയുമാണ് ബുദ്ധ്യഹ�
ങ്കാരമനസ്സുകളുെട വ്യാപാരങ്ങൾക്കുവിേധയമാകുന്നത്
എന്ന് സാംഖ്യകാരിക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.അനുമാന�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനവും,അവസാനവിശകലനത്തിൽ,
വസ്തുനിഷ്ഠമായബാഹ്യേലാകത്തിൽ നിന്നുള്ളഇന്ദ്രിയാ�
നുഭവങ്ങളാണ്. [23]

22. H. Zimmer: Philosophies of India.
23. അന്തഃകരണം ത്രിവിധം
ദശധാ ബാഹ്യം ത്രയസ്യ വിഷയാഖ്യം
സാമ്പ്രതകാലം ബാഹ്യം
ത്രികാലമാഭ്യന്തരം കരണം.

—സാ. കാ, 33.
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പുരുഷെനപ്പറ്റിയുള്ളസാംഖ്യകാരികയിെല സങ്കൽപ്പ�
വുംആശയകുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ്
വിവരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.അകർത്താവായ പുരുഷെന്റ
േമാക്ഷത്തിനു േവണ്ടിയാണേത്രപ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കു�
ന്നത്. [24] ജഡപ്രകൃതിയിൽ േബാധപൂർവമായ പരാർ�
ത്ഥവൃത്തി സങ്കൽപ്പിക്കലാണിത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ
പുരുഷെനപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കൽപ്പമിെല്ലങ്കിൽ േപാലും പ്രകൃ�
തിയുെട പരിണാമപ്രക്രിയയ്ക്ക് യാെതാരു ഹാനിയും തട്ടു�
ന്നില്ല. സാംഖ്യതത്വങ്ങളിെല പുരുഷസങ്കൽപ്പം പിൽ�
ക്കാലത്തുകൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടതായിരിക്കുേമാ?അങ്ങെന�
യായിരിക്കാെമന്നു േതാന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പുരു�
ഷെനപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരിടത്ത്സ്ഥൂല�
ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത് എന്നും
ബുദ്ധ്യഹങ്കാരമനസ്സുകൾ ജഡപ്രകൃതിയിൽ നിന്നു പരി�
ണമിച്ചുണ്ടായവയാെണന്നും പറയുന്നു.അേതസമയ�
ത്തുതെന്ന മെറ്റാരിടത്ത് അനാദിയായ പുരുഷൻപ്രകൃ�
തിയിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രനായി നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നും
പറയുന്നു.അേനകം പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നുംഅവർ
ഉദാസീനരും പ്രവർത്തനക്ഷമതയില്ലാത്തവരുമായ
െവറും സാക്ഷികൾ മാത്രമാെണന്നുംസമ്മതിക്കെപ്പ�
ട്ടിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതുശരിതെന്ന. പേക്ഷ,ഇതിെനതിരായ
ചില പ്രസ്താവനകളും സാംഖ്യകാരിക,സാംഖ്യപ്രവച�
നസൂത്രം തുടങ്ങിയ പിൽക്കാല കൃതികളിൽ കാണാം.
ഉദാഹരണത്തിന്,പ്രവർത്തനേശഷിയില്ലാത്ത ഒരു
മുടന്തൻ ദർശനശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു കുരുടെന്റ ചുമ�
ലിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുേപാെലേയാആകർ�
ഷണശക്തിയുള്ളഅയസ്കാന്തം ഇരുമ്പുകഷണെത്ത
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുേപാെലേയാ പുരുഷൻപ്രവർത്തി�
പ്പിക്കുന്നുഎന്ന് സാംഖ്യകാരികയിെലാരിടത്തു പറയു�
ന്നുണ്ട്. “പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ മുടന്തനും കു�
രുടനും തമ്മിെലന്നേപാെലഐക്യമുണ്ട്;ഈഐക്യ�
ത്തിൽ നിന്നാണ് പരിണാമപ്രക്രിയകളുണ്ടാകുന്നത്”
പ്രകൃതിയും പുരുഷനും — ഭൗതികസത്തയുംആത്മീ�
യതത്വവും — രണ്ടും സ്വതന്ത്രങ്ങളാെണന്നുംഅവയു�
െടഐക്യത്തിൽ നിന്നാണ് േലാകമുണ്ടായത് എന്നും
സമ്മതിച്ചാൽആ രണ്ടുസ്വതന്ത്രങ്ങളായ പ്രതിഭാസ�
ങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന േചാദ്യമുയർന്നുവരാം.
ഈേചാദ്യമുന്നയിച്ചുെകാണ്ടാണ് വിജ്ഞാനഭിക്ഷുവി�
െനേപ്പാെലയുള്ളപണ്ഡിതന്മാർ ഒരുൈദവെത്തപ്രതി�
ഷ്ഠിച്ചുെകാണ്ട് േവദാന്തത്തിനും സാംഖ്യത്തിനുമിടയിലു�
ള്ള വിടവുനികത്താൻശ്രമിച്ചത്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും
രണ്ടുംഈശ്വരെന്റ ശക്തികളാെണന്നും നിരീശ്വരവാദ�
പരമായ സാംഖ്യം അവരുെട കയ്യിൽ േസശ്വരസാംഖ്യ�
മായി മാറി. െഷർബാത്സ്കി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
“സാംഖ്യെത്ത േവദാന്തത്തിെന്റ പരിധിയിൽ െകാണ്ടു�
വരികെയന്ന പരിഷ്കരണത്തിനുേശഷംഅെതാരു പ്ര�
േത്യക പ്രസ്ഥാനമല്ലാതായിത്തീർന്നു”. [25]

പേക്ഷ,സാംഖ്യകാരിക,സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം തുട�
ങ്ങിയ പിൽക്കാലസാംഖ്യകൃതികൾ േപാലുംഈശ്വര�
െന്റഅസ്തിത്വമംഗീകരിക്കുന്നിെല്ലന്നു കാണാം. സാംഖ്യ�
പ്രവചനസൂത്രത്തിെല ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ “ൈദവ�
ത്തിെന്റഅസ്തിത്വം െതളിയിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല”എന്നു
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രേനാ പരതന്ത്രേനാ മേറ്റെത�
ങ്കിലും വ്യത്യസ്തസ്വഭാവമുള്ളവേനാആകാൻ കഴിയാ�
ത്തഈശ്വരെന്റഅസ്തിത്വത്തിനു െതളിെവാന്നുമില്ല…
േമാഹങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര�
നാെണങ്കിൽഅവന് സ്രഷ്ടാവാകാൻ കഴിയില്ല. പരത�
ന്ത്രനാെണങ്കിൽഅവൻ നെമ്മേപ്പാെല തെന്നഅജ്ഞ�
നായിരിക്കണം.അതുെകാണ്ട് സ്രഷ്ടാവായൈദവം
എന്നനിലയ്ക്ക് അവന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.

മനുഷ്യന് സുഖവും ദുഃഖവുംആനന്ദവും േവദനയും മറ്റുമു�
ണ്ടാകുന്നത് കർമ്മനിയമമനുസരിച്ചാെണന്ന് വാദിക്കു�
ന്നവർക്ക് ൈദവത്തിെന്റഅസ്തിത്വംസ്ഥാപിക്കാൻ കഴി�
യില്ല. നന്മ െചയ്യുന്നവന് സുഖവും തിന്മ െചയ്യുന്നവന്
ദുഃഖവും സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന ലഭിക്കുെമങ്കിൽ പി�
െന്നസ്രഷ്ടാവും വിധികർത്താവുമായ ഒരുൈദവത്തി�
െന്റആവശ്യമില്ല.എെന്തന്നാൽ, “ഫലങ്ങളനുഭവിക്കു�
ന്നത് ൈദവത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിലല്ല,കർമ്മത്തി�
െന്റഅനിവാര്യനിയമമനുസരിച്ചാണ്”. [26]

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്നുസ്വ�
തന്ത്രമായ ഒരുബാഹ്യശക്തിയുെട —ബ്രഹ്മത്തിെന്റ
അെല്ലങ്കിൽഈശ്വരെന്റ —ഇടെപടൽ കൂടാെത പ്രകൃ�
തിയുെട പരിണാമപ്രക്രിയകേളാ മനുഷ്യെന്റ മാനസി�
കവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങേളാ നടക്കുകയി�
െല്ലന്ന വാദെത്തസാംഖ്യന്മാർ നിേഷധിക്കുന്നു.

24. പുരുഷസ്യ വിേമാക്ഷാർഥം
പ്രവർത്തേത തദ്വദവ്യക്തം

—സാ. കാ. 58.
25. Stcherbatsky, Buddhist Logic, Vol I, 47–48.
26. സാംഖ്യപ്രവചനസൂത്രം I. 93. 95.
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ഈശ്വരനിെല്ലന്നപ്രഖ്യാപനെത്തഔപചാരികമായി
അംഗീകരിച്ചു െകാണ്ടുതെന്നസാംഖ്യെത്ത ഒരുതരം
ൈദ്വതവാദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റുചില പണ്ഡിതന്മാ�
രുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സതീശചന്ദ്രചാറ്റർജിയും ധീ�
േരന്ദ്രനാഥ േമാഹൻ ദത്തുംസാംഖ്യദർശനെത്ത “ൈദ്വ�
തവാദപരമായ യാഥാർത്ഥ്യദർശനം”എന്നുവിേശഷി�
പ്പിക്കുന്നു.അവർഎഴുതുകയാണ്:

“േലാകത്തിെന്റ മുഴുവൻ ഗതിക്രമത്തിെന്റയും അടി�
സ്ഥാനമായി സാംഖ്യം കാണുന്നത് ആത്മാവ്, ഭൗതി�
കപാദാർത്ഥം (പുരുഷൻ,പ്രകൃതി)എന്നീ രണ്ടു പര�
മതത്വങ്ങളുെട അേന്യാന്യബന്ധെത്തയാണ്. ഒരുഭാ�
ഗത്ത് േലാകത്തിെന്റ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ,ശരീരങ്ങൾ
എന്നിവയും മനസ്സ്,ബുദ്ധി,അഹങ്കാരം മുതലായ ഭൗ�
തിേകാൽപ്പന്നങ്ങളുമുൾെപ്പെടയുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്ക�
ളുെടയും —ആദികാരണെമന്നു കരുതെപ്പടുന്നപ്രകൃ�
തി. പ്രകൃതിയാണ് േലാകത്തിെന്റ ഭൗതികവും ക്രിയാ�
ത്മകവുമായ കാരണം.അത് കർേമ്മാന്മുഖവും സദാ
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. പേക്ഷ,അത് അന്ധ�
വും അേചതനവുമേത്ര.അന്ധമായ ഒരു തത്വം ഒരു
ക്രമീകൃതേലാകമായി പരിണമിക്കുകയുംഅതിെന യു�
ക്തിയുക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയിക്കുകയും
െചയ്യുന്നെതങ്ങെനയാണ്?ആരംഭത്തിൽ ഗുണങ്ങളു�
െട സാമ്യാവസ്ഥയിലാെണന്നുപറയെപ്പടുന്നപ്രകൃതി�
യിൽആദ്യെത്തഇളക്കംഅെല്ലങ്കിൽ ചലനം ഉണ്ടാ�
യെതങ്ങെനയാണ്?അങ്ങെന മറുവശത്ത് പുരുഷൻ
അെല്ലങ്കിൽആത്മാവ് എന്ന മെറ്റാരു പരമതത്വെത്ത�
യും സാംഖ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു”. [27]

ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ െകാണ്ട് സാംഖ്യെത്തആത്മീ�
യവാദത്തിെന്റ പിടിയിെലാതുക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങെള
ഏറ്റവും വലിയആത്മീയവാദികളിെലാരാളായ ശങ്ക�
രാചാര്യർ േപാലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. സാംഖ്യെത്ത
ആത്മീയവാദമാക്കി മാറ്റാനല്ല,അതിലടങ്ങിയ ഭൗതി�
കവാദപരമായ ഉള്ളടക്കെത്തസത്യസന്ധമായി തു�
റന്നുകാണിച്ചുെകാണ്ട് രൂക്ഷമായി എതിർക്കാനാണ്
അേദ്ദഹം തുനിഞ്ഞത്. തെന്റബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ
അേദ്ദഹം സാംഖ്യതത്വങ്ങെള സംഗ്രഹിക്കുന്നതിങ്ങെന�
യാണ്:

“കുടം, ചട്ടി തുടങ്ങിയ പലസാധനങ്ങളുെടയും ഘടന�
യിൽ മണ്ണ് ഉൾെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് മണ്ണാണ് അവയുെട
സാമാന്യകാരണം. ഇതാണ് േലാകത്തിൽ നമ്മൾ
കാണുന്നത്. ഇതുേപാെല തെന്ന നമ്മുെടഅകവും
പുറവും സുഖദുഃഖേമാഹാത്മകമാണ്. സുഖദുഃഖേമാഹ�
ങ്ങളുെട സാമാന്യകാരണം ത്രിഗുണമായ പ്രധാനമാ�
ണ്. മണ്ണുേപാെല തെന്നഅേചതനമാണ് പ്രധാനവും.
േചതനനായ പുരുഷെന്റ ഇഷ്ടങ്ങൾസാധിപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടി അത് സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന വിവിധ രൂ�
പങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു…അേചതനമായ പാല്
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്നപശുക്കുട്ടിെയഊട്ടിവളർ�
ത്താൻ േവണ്ടി സ്വയം പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നതുേപാെല�
യും അേചതനമായ ജലം ജനങ്ങളുെട ഉപകാരത്തിനു�
േവണ്ടി സ്വയം ഒഴുകുന്നതുേപാെലയും അേചതനമായ
പ്രധാനം പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾസാധിക്കാൻസ്വയം പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നു. സാമ്യാവസ്ഥയിലുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാ�
ണ് സാംഖ്യന്മാരുെട പ്രധാനം.അതിെന പ്രവർത്തി�
പ്പിക്കുന്നതിേനാ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിേനാ ബാഹ്യ�
മായ മെറ്റാന്നിെനയും അതിന് ആശ്രയിേക്കണ്ടതാ�
യിട്ടില്ല. പുരുഷൻ ഉദാസീനനാകയാൽപ്രധാനെത്ത
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകേയാ നിവർത്തിപ്പിക്കുകേയാ െച�
യ്യുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട് പ്രധാനം അനേപക്ഷമാണ്,
സ്വതന്ത്രമാണ്. പുല്ലും ഇലയും െവള്ളവും മറ്റും മറ്റു കാ�
രണങ്ങെളാന്നും കൂടാെതസ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന
പാലും മറ്റുമായിത്തീരുന്നതുേപാെല പ്രധാനവും മഹ�
ത്ത് തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു”. [28]

27. Chatterjee and Dutta: An Introduction to Indian Philosophy,
P. 292.

28. ശങ്കരൻഃ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യ.അ. 2,പാ. 2,സൂ. 1, 3, 4, 5.



       

10 ശങ്കരെന്റവിമർശനം

ഇവിെട പുരുഷൻപ്രധാനെത്തപ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു
എന്നല്ല,പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ലഎന്നാണ് ശങ്കരൻ പറ�
യുന്നത്. ജഡമായ യാെതാന്നിനും േചതനനായ ഒരു�
വെന്റസഹായം കൂടാെതസ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കു�
വാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നകാരണം പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടാണ് അേദ്ദഹം സാംഖ്യെത്തഎത്തിക്കുന്നത്:

പാലും െവള്ളവും ഒഴുകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാെണ�
ന്നസാംഖ്യന്മാരുെട വാദേത്താട് ശങ്കരൻ േയാജിക്കു�
ന്നില്ല. േചതനമായ ഒന്നിെന്റ നിയന്ത്രണം െകാണ്ടാണ്
അവപ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നത്:

“ൈചതന്യമുള്ള പശു വാത്സല്യം കാരണം പാൽ ഒഴു�
ക്കുന്നുഎന്നുകരുതുന്നതാണ് യുക്തം. പശുക്കിടാവ്
പാൽ നുകർെന്നടുക്കുകയുമാണേല്ലാ. തികഞ്ഞതേന്റ�
ടം െവള്ളത്തിനുമില്ല. താണ നിലെത്തയും മറ്റുംആശ്ര�
യിച്ചാണ് െവള്ളം ഒഴുകുന്നത്”. [29]

പുല്ലു പാലായിത്തീരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാെണന്നു
സമ്മതിച്ചാൽ പ്രകൃതിയുെട പരിണാമവും സ്വാഭാവി�
കമാെണന്നുസമ്മതിേക്കണ്ടിവരും.അതിന്നേദ്ദഹം
തയ്യാറില്ല: “പശു തിന്നുന്നപുല്ലും മറ്റും മാത്രേമ പാലാ�
കുന്നുള്ളൂ. വല്ലിടത്തും കളഞ്ഞുേപായേതാ കാളയും മറ്റും
തിന്നുന്നേതാആയ പുല്ല് പാലാകുന്നില്ല. പുല്ല് കാരണം
കൂടാെത പാലാകുെമങ്കിൽ പശുവിെന്റ ശരീരേത്താടു
ബന്ധെപ്പടാെത തെന്നഅതുപാലാേകണ്ടതാണ്.
അതിനാൽ പുല്ലിനും മറ്റുെമന്നേപാെല സ്വാഭാവിക�
മാണ് പ്രധാനത്തിെന്റ പരിണാമം എന്നുപറയാൻ
വയ്യ”. [30]

കുരുടനും മുടന്തനും തമ്മിലുള്ളഐക്യത്തിെന്റ ഉദാഹ�
രണം േപാലും ശങ്കരന് സ്വീകാര്യമല്ല. പുരുഷൻ ഉദാ�
സീനനാണ്. പ്രധാനമാകെട്ട, ജഡവും. രണ്ടും തമ്മിൽ
േയാജിപ്പിക്കാൻ മൂന്നാമെതാന്നില്ല താനും.ഈസ്ഥിതി�
യിൽ പുരുഷനും പ്രധാനവും തമ്മിൽബന്ധമുണ്ടാവുക
വയ്യഎന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നത്.

അേചതനമായ ജഡപ്രകൃതിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂ�
ലകാരണമാവാൻ കഴിയിെല്ലന്നാണ് ശങ്കരെന്റ വാദ�
ങ്ങളുെട ചുരുക്കം. ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിെന്റ ഭാഷ്യ�
ത്തിൽഅേദ്ദഹം എഴുതി:

“സാംഖ്യന്മാർ പ്രധാനെത്ത,അെല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതിെയ,
ജഗത്തിെന്റ കാരണമായി പറയുന്നു. ഇതു ശരിയല്ല.
എെന്തന്നാൽ,പ്രധാനം അേചതനമാെണന്ന് അവർ
തെന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്”.

29. ടി. 2. 2. 5.
30. ടി. 2. 2. 7.



       

11 ചലനാത്മകമായനിത്യസത്ത

പ്രധാനം അേചതനമാെണന്നുസമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല
സാംഖ്യന്മാർ െചയ്യുന്നത്;അേചതനമായ പ്രധാനം ജഗ�
ത്തിെന്റ കാരണമാകുന്നെതങ്ങെനഎന്നുവിവരിക്കുക
കൂടി െചയ്യുന്നു. പ്രധാനം അെല്ലങ്കിൽ മൂലപ്രകൃതി അേച�
തനം മാത്രമല്ല;സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങേളാടുകൂടി ഭൗ�
തികസത്തയാണത്.അതുെകാണ്ട് അത് നിശ്ചലമല്ല
ചലനാത്മകമാണ്.അത് സഹജമായും സ്വാഭാവികമാ�
യും ഒന്നിൽ നിന്നു മെറ്റാന്നിേലക്ക് പരിണമിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായഎല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും
ഭൗതികസത്തയുെട പരിണാമത്തിെന്റ ഫലങ്ങളാണ്.
െഷർബാത്സ്കി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “ഒരിക്ക�
ലും നിശ്ചലമാവാത്തതും നിത്യവുമായ ഭൗതികസത്ത
ഒന്നിൽ നിന്ന് മെറ്റാന്നായി പരിണമിക്കുന്നുഎന്നത്
സാംഖ്യദർശനത്തിെല കരുത്തുറ്റ ഒരാശയമാണ്. മനു�
ഷ്യചരിത്രത്തിെലഅതിപ്രാചീനമായ ഒരു കാലഘട്ട�
ത്തിൽ ഒരിക്കലും നിശ്ചലമല്ലാത്ത, നിത്യമായ, ഭൗതി�
കസത്തെയപ്പറ്റിയുള്ളആശയം ഇത്രയും വ്യക്തമായി
രൂപവൽക്കരിച്ച സാംഖ്യന്മാർ തീർച്ചയായും അഭിമാ�
നാർഹരാണ്”.



       

െ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
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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