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12
ൈവേശഷികദർശനം

പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് പരമാണുവിൽ നിന്നാെണന്നും
പരമാണുവാണ് പരമമായ സത്യം എന്നും ഉൽേഘാ�
ഷിച്ച ൈവേശഷികം പ്രാചീേനന്ത്യയിെല ഏറ്റവുമധി�
കം െകട്ടുറപ്പുള്ളതും യുക്ത്യധിഷ്ഠിതവുമായ ദർശനങ്ങ�
ളിെലാന്നാണ്. കണാദനാണ് അതിെന്റ പ്രേണതാ�
വ് എന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവി�
തെത്തപ്പറ്റിേയാ കാലഘട്ടെത്തപ്പറ്റിേയാ മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചരിത്രവസ്തുതകെളാന്നുമില്ല.
കണങ്ങെള അെല്ലങ്കിൽ പരമാണുക്കെള ഭുജിക്കുന്ന�
വൻ എന്നർത്ഥമുള്ള കണാദൻ എന്ന േപർ എതിരാളി�
കൾ ഇട്ട ശകാരേപ്പർ ആയിരിക്കാം എന്നും ശരിയായ
േപർ മെറ്റാന്നായിരിക്കാെമന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ൈവേശഷികസൂത്രങ്ങളും അവ�
യ്ക്ക് ശങ്കരമിശ്രൻ എഴുതിയ ഭാഷ്യവും ഇംഗ്ലീഷിേലക്ക്
വിവർത്തനം െചയ്ത നന്ദലാൽ സിൻഹ കണാദെന്റ
ജീവിതകാലം ക്രി.മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും പത്താം നൂ�
റ്റാണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കാം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ൈജന–ബൗദ്ധസാഹിത്യങ്ങളിൽ കാണാദ�
െനപ്പറ്റിേയാ ൈവേശഷികെത്തപ്പറ്റിേയാ യാെതാരു
പരാമർശവുമില്ല. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്ന�
ത് ബുദ്ധന് േശഷമാണ് എന്ന രാഹുൽ സാംകൃത്യായ�
െന്റ അഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽ ശരിെയന്നു േതാന്നുന്നു.
ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമി�
ല്ല. പരമാണുെവപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മഹാവീര�
െന്റയും ബുദ്ധെന്റയും കാലത്തിനുമുമ്പ് തെന്ന നിലനി�
ന്നിരുന്നു. എല്ലാ ഭൗതികവസ്തുക്കളും സഹജങ്ങളായ
ഗുണവിേശഷങ്ങേളാടുകൂടിയ െചറിയ െചറിയ കണ�
ങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായതാെണന്ന് പ്രാചീന ൈജന�
ന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഒരുപേക്ഷ, പിന്നീട് ഏതാനും
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം കണാദൻ ആ പ്രാചീനസിദ്ധാ�
ന്തങ്ങെള സൂത്രരൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് സംപൂർണ്ണവും
വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ഒരു ദർശനമാക്കി പുഷ്ടിെപ്പടു�
ത്തിയതാവാം. മറ്റു ദർശനങ്ങൾെക്കന്നേപാെല ൈവ�
േശഷികത്തിനും പിന്നീട് ഭാഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമു�
ണ്ടായി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രശസ്തപാദൻ എഴുതിയ
പദാർത്ഥധർമ്മസംഗ്രഹമാണ് അവയിൽ പ്രധാനം.
എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േവ്യാമശിവനും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ശ്രീധരൻ, ഉദയനൻ എന്നിവരും അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങ�
െളഴുതുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥമായി
കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത് കണാദെന്റ ൈവേശഷികസൂത്ര�
ങ്ങൾ തെന്നയാണ്.
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1 ൈവേശഷികത്തിെന്റലക്ഷ്യം

വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചത്തിെല വ്യത്യസ്തപ്രതിഭാസ�
ങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് അവയുെട അടിസ്ഥാന�
സത്യം കെണ്ടത്താനാണ് ൈവേശഷികം ശ്രമിക്കു�
ന്നത്. പ്രകൃതിയുെടയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും വിവിധ
ഘടകങ്ങളുെട സവിേശഷങ്ങളായ ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റി�
യും സ്വഭാവങ്ങെളപ്പറ്റിയും പഠിച്ചാൽ മാത്രേമ അടി�
സ്ഥാനസത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു കണാ�
ദൻ മനസ്സിലാക്കി. വിേശഷത്തിന് അെല്ലങ്കിൽ പ്ര�
േത്യകതയ്ക്ക് മുഖ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം
വിശദമാക്കി. അതുെകാണ്ട് തെന്നയായിരിക്കണം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദർശനം ൈവേശഷികെമന്ന േപരിൽ
അറിയെപ്പടുന്നത്.

കണാദെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ േചതനെയ
ആശ്രയിക്കാെത തെന്ന സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന
വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രപഞ്ചം. മനു�
ഷ്യന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയും വിേവകവും ഉപേയാഗിച്ച് അതി�
െന അപഗ്രഥിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. പ്രപ�
ഞ്ചത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനസത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർ�
ത്ഥജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും അങ്ങെന അഭിവൃദ്ധിയും
േശ്രയസ്സും ൈകവരുത്താനും പറ്റിയ മാർഗ്ഗമാണ് ൈവ�
േശഷികത്തിെല പ്രതിപാദ്യം.

“ഇനി നമുക്ക് ധർമ്മെത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കാം” [1] എന്ന
സൂത്രേത്താടു കൂടിയാണ് ൈവേശഷികസൂത്രങ്ങൾ ആരം�
ഭിക്കുന്നത്.

1. അഥാേതാ ധർമം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ
—ൈവ. സൂ. 1.



       

2 എന്താണ് ധർമ്മെമന്നു െവച്ചാൽ?

ൈദവത്തിേലാ ദിവ്യമായ മേറ്റെതങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിേലാ
വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സാന്മാർഗ്ഗിക പ്രവർത്ത�
നങ്ങൾേക്കാ മതപരമായ വിധിനിേഷധങ്ങൾേക്കാ
അല്ല ൈവേശഷികന്മാർ ധർമ്മെമന്നു പറയുന്നത്. “യാ�
െതാന്നിൽ നിന്നാേണാ അഭ്യുദയവും നിഃ േശ്രയസവും
ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം”. നിഃ േശ്രയസം അെല്ല�
ങ്കിൽ സ്ഥായിയും പരമവുമായ നന്മ യഥാർത്ഥതത്വ�
ങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂെട മാത്രേമ േനടാൻ
കഴിയുകയുള്ളൂ. വസ്തുക്കളുെട സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുരൂപ�
മായ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം.
മറ്റുള്ളെതല്ലാം അസത്യമാണ്. യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തി�
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തന�
ങ്ങൾ സഫലങ്ങളായിത്തീരുെമന്നു കാണിച്ചുെകാണ്ട്
മാത്രേമ സത്യം െതളിയിക്കാൻ കഴിയൂ. വിേശഷങ്ങളും
സാമാന്യങ്ങളുമായ വ്യത്യസ്തപദാർത്ഥങ്ങളുെട സ്വഭാവ�
ഗുണങ്ങൾ, സാധർമ്യൈവധർമ്യങ്ങൾ മുതലായവ പരി�
േശാധിച്ചുെകാണ്ടു േനടുന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ്
അഭ്യുദയവും േശ്രയസ്സുമുണ്ടാകുന്നത്. [2]

2. ധർമവിേശഷപ്രസൂതാദ് ദ്രവ്യഗുണകർമ
സാമാന്യവിേശഷ സമവായാനാം

പദാർഥാനാം സാധർമ ൈവധർമ്യാഭ്യാം
തത്ത്വജ്ഞാനാന്നിഃ േശ്രയസം
—ൈവേശഷികസൂത്രം 1. 1–4.



       

3 പദാർത്ഥങ്ങൾ

വസ്തുക്കെളയും സംഭവങ്ങെളയും ഇനങ്ങളായി േവർതി�
രിച്ചു കാണിക്കാൻ പ്രാചീേനന്ത്യയിെല തത്വചിന്തക�
ന്മാർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പദമാണ് പദാർത്ഥം.
ഭൗതികവും മാനസികവുമായ നിരവധി വസ്തുക്കളും പ്ര�
തിഭാസങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഓേരാന്നിനും അതിേന്റതായ ഗുണവിേശഷങ്ങളും പ്ര�
വർത്തനരീതികളും മാറ്റങ്ങളും പരസ്പരബന്ധങ്ങളുമുണ്ട്.
ഈ വസ്തുക്കെളയും പ്രതിഭാസങ്ങെളയുെമല്ലാം െവേവ്വ�
െറ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് വ്യവേച്ഛദിച്ച് വിശകലനം െചയ്തു മനസ്സി�
ലാക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. അതുെകാണ്ട് തത്വജ്ഞാനികൾ
അവെയ പദാർത്ഥങ്ങളായി ഇനംതിരിച്ചു. വാക്കുകൾ�
ക്കും സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കും അനുരൂപങ്ങളായ യഥാർത്ഥ�
വസ്തുക്കൾ അെല്ലങ്കിൽ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ന അർ�
ത്ഥത്തിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ ഇനങ്ങൾ
എന്ന പദമുപേയാഗിക്കുന്നത്. വസ്തുക്കളുെടയും ഗുണ�
ങ്ങളുെടയും ഈ വർഗ്ഗീകരണം എല്ലാ ദർശനങ്ങളിലും
ഒരുേപാെലയല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ കണ്ടുകഴി�
ഞ്ഞ േപാെല, സാംഖ്യദർശനം ഇരുപത്തഞ്ചു തത്വങ്ങ�
െളപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ൈവേശഷികമാക�
െട്ട, എല്ലാറ്റിെനയും ദ്രവ്യം, ഗുണം, കർമ്മം, സാമാന്യം,
വിേശഷം, സമവായം എന്നിങ്ങെന ആറു പദാർത്ഥങ്ങ�
ളായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിെല എല്ലാ
വസ്തുക്കളും എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഈ ആറു പദാർ�
ത്ഥങ്ങളിെലാതുങ്ങുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീധരൻ, ഉദ�
യനൻ എന്നീ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അഭാവം എന്ന ഏഴാമ�
െതാന്നുകൂടി ഇവയിലുൾെപ്പടുത്തി. എെന്തന്നാൽ, ഒരു
വസ്തുവിെന്റ അഭാവം അെല്ലങ്കിൽ നിേഷധം ആ വസ്തുവി�
െന്റ നിലനിൽപ്പുേപാെല തെന്ന യഥാർത്ഥമാെണന്നാ�
ണ് കരുതെപ്പട്ടത്.



       

4 ദ്രവ്യങ്ങൾ

ഇവയിൽ ദ്രവ്യമാണ് മൗലികമായ പദാർത്ഥം; ഭൗതി�
കവും അഭൗതികവുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളുെടയും
അടിസ്ഥാനം. കണാദൻ ദ്രവ്യെത്ത നിർവചിക്കുന്നതി�
ങ്ങെനയാണ്: “ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമുള്ളതും ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു ഫലത്തിെന്റ ആന്തരികേമാ ഭൗതികേമാ
ആയ കാരണമായിത്തീരുന്നതും എേന്താ അതാണ്
ദ്രവ്യം”. [3] ഗുണങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും മെറ്റാന്നി�
െനയും ആശ്രയിക്കാെത കാറ്റിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ
കഴിയില്ലേല്ലാ. അവയ്ക്ക് എെന്തങ്കിലും ഒരു അധിഷ്ഠാനം
േവണം. ഗുണങ്ങളുെടയും കർമ്മങ്ങളുെടയും അധിഷ്ഠാന�
മാണ് ദ്രവ്യം. ദ്രവ്യമില്ലാെത ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കു നില�
നിൽപ്പില്ല. അതുേപാെലതെന്ന ഗുണകർമ്മങ്ങെള ഒഴി�
ച്ചുനിർത്തിെക്കാണ്ട് ദ്രവ്യെത്ത നിർവചിക്കാൻ കഴിയി�
ല്ല. ഒന്നിലധികം അടിസ്ഥാനദ്രവ്യങ്ങൾ േചർന്നുണ്ടായ
സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങൾ അസ്ഥിരങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാണ്.
അവയ്ക്ക് ഉത്ഭവവും നാശവുമുണ്ട്. സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങളുെട
കാരണങ്ങളായ അടിസ്ഥാനദ്രവ്യങ്ങളാകെട്ട നിത്യങ്ങ�
ളും അനശ്വരങ്ങളുമാണ്. അവയ്ക്ക് ഉത്ഭവേമാ നാശേമാ
ഇല്ല.

ആെക ഒമ്പത് ദ്രവ്യങ്ങളാണുള്ളത്: പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി,
വായു, ആകാശം, കാലം, ദിക്ക്, ആത്മാവ്, മനസ്സ്. ഇവ�
യിൽ പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നിവ നിത്യങ്ങളും
അനശ്വരങ്ങളും വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തവയുമായ െച�
റിയ െചറിയ സൂക്ഷ്മകണങ്ങളാണ്. അസ്ഥിരങ്ങളായ
സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങൾ അവ െകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാ�
ണ്. ആകാശം അവിഭാജ്യമായ സൂക്ഷ്മകണങ്ങളെല്ല�
ങ്കിലും അനന്തവും അനശ്വരവുമാണ്. ഈ പഞ്ചഭൂത�
ങ്ങളിേലാേരാന്നിനും ഒരു സവിേശഷമായ ഗുണമടങ്ങി�
യിരിക്കുന്നു. പൃഥ്വിയുെട സവിേശഷഗുണം ഗന്ധമാണ്.
ജലത്തിേന്റത് രസം; അഗ്നിയുേടത് രൂപം; വായുവിേന്റ�
ത് സ്പർശം; ആകാശത്തിേന്റത് ശബ്ദം അഞ്ചു ബാേഹ്യ�
ന്ദ്രിയങ്ങൾെകാണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാം.
ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളിേലാേരാന്നും ഏതു ദ്രവ്യത്തിെന്റ ഗു�
ണമാേണാ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ആ ദ്രവ്യം െകാണ്ടു�
ണ്ടാക്കെപ്പട്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഘ്രാേണന്ദ്രി�
യം ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടത് പൃഥ്വി െകാണ്ടാണ്. ഗുണങ്ങളുെട
അധിഷ്ഠാനങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. സ്ഥലകാലങ്ങൾ
അയഥാർത്ഥങ്ങളല്ല. മറ്റു ദ്രവ്യങ്ങെളേപ്പാെല അവയും
യഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. നിത്യവും അദൃശ്യവുമാെണങ്കിലും
അവ വിഭജിക്കെപ്പടാവുന്നവയാണ്. ആത്മാവ് ഒന്നല്ല,
അേനകമാണ്. ഓേരാ ആത്മാവും സ്വതന്ത്രവും അന�
ശ്വരവുമാണ്. േചതന എന്ന ഗുണത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാന�
മാണത്. േചതന ശരീരത്തിെന്റേയാ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങ�
ളുെടേയാ മനസ്സിെന്റേയാ ഗുണമല്ല. അത് ആത്മാവി�
ലാണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനം, ഇച്ഛ, യത്നം മുത�
ലായവയാണ് ആത്മാവിെന്റ മറ്റു ഗുണങ്ങൾ. ആത്മാ�
വ് ഭൗതികവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നത് മനസ്സ് �
വഴിക്കാണ്.

3. ക്രിയാഗുണവത് സമവായീ കാരണമിതി ദ്രവ്യലക്ഷണം.
—ൈവ. സൂ. 1. 1. 15.



       

5 ഗുണവും കർമ്മവും

ഈ ഒമ്പതു ദ്രവ്യങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അടിത്തറ.
അവ കൂട്ടിേച്ചർന്നുണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളാണ് ഭൗതികവസ്തു�
ക്കൾ. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട
മൂലകാരണമാണ് ദ്രവ്യങ്ങൾ. അവ സ്വയം നിലനിൽക്കു�
ന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അവ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങ�
ളുമടങ്ങിയ േജ്ഞയവസ്തുക്കളാണ്. ഗുണമില്ലാെത ദ്രവ്യ�
ത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുേപാെല ദ്രവ്യ�
മില്ലാെത ഗുണത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഓേരാ ദ്രവ്യത്തി�
നും അതിേന്റതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒട്ടാെക പതിേനഴു ഗു�
ണങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ് കണാദൻ പരാമർശിക്കുന്നത്:

(1) രൂപം, (2) രസം, (3) ഗന്ധം, (4) സ്പർശം, (5) സംഖ്യ,
(6) പരിമാണം, (7) പ്രേത്യകത, (8) സംേയാഗം, (9) വി�
ഭാഗം, (10) പരത്വം, (11) അപരത്വം, (12) ബുദ്ധി, (13)
സുഖം, (14) ദുഃഖം, (15) ഇച്ഛ, (16) േദ്വഷം, (17) പ്രയത്നം.
പിന്നീട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ
ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തപാദൻ ഈ പട്ടികയിൽ ഗുരുത്വം,
ദ്രവത്വം, േസ്നഹം, ധർമ്മം, അധർമ്മം, ശബ്ദം, സംസ്കാരം
എന്നിങ്ങെന ഏഴു ഗുണങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിേച്ചർത്തു.

ഓേരാ ദ്രവ്യത്തിനും േമൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നുെണ്ടേന്നാ ഓേരാ ഗുണം മാത്രേമയുള്ളു�
െവേന്നാ ധരിക്കരുത്. ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ ഒരു ഗുണേമാ
ഒന്നിലധികം ഗുണങ്ങേളാ ഉണ്ടായിരിക്കും. കണാദൻ
അവെയ തരംതിരിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണ്. “പൃഥ്വിയിൽ
ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നു. ജലത്തിൽ രസം, രൂപം, സ്പർശം എന്നിവയുണ്ട്.
ജലത്തിനു തെന്ന സ്നിഗ്ദ്ധത എന്ന ഗുണവുമുണ്ട്. അഗ്നി�
യിൽ രൂപം, സ്പർശം, എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വായു�
വിൽ സ്പർശം മാത്രേമയുള്ളൂ”. [4]

ഭൗതികങ്ങളായ ഗുണങ്ങളും അഭൗതികങ്ങളായ ഗുണ�
ങ്ങളുമുണ്ട്. സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ, രൂപം, രസം,
സ്പർശം, ഗന്ധം, പരത്വം, അപരത്വം, ഗുരുത്വം, ദ്രവ്യത്വം,
േസ്നഹം, ഗതി എന്നിവ സ്ഥൂലവസ്തുക്കളുെട ഗുണങ്ങളാ�
ണ്. ബുദ്ധി, സുഖം, ദുഃഖം, ഇച്ഛ, േദ്വഷം, പ്രയത്നം, ധർ�
മ്മം, അധർമ്മം, സംസ്കാരം എന്നിവ അഭൗതികവസ്തു�
ക്കളുെട ഗുണങ്ങളും. സംഖ്യ, പരിമാണം, പൃഥക്ത്വം, സം�
േയാഗം, വിഭാഗം എന്നിവ രണ്ടുതരം വസ്തുക്കളിലും കാ�
ണാം. [5]

മനസ്സിനും ആത്മാവിനും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ഗുണങ്ങ�
ളുണ്ട്. സംഖ്യ, പരിമാണം, പൃഥക്ത്വം, സംേയാഗം, വിഭാ�
ഗം, പരത്വം മുതലായവയാണ് മനസ്സിെന്റ ഗുണങ്ങൾ.
ആത്മാവിെന്റ ഗുണങ്ങൾ ബുദ്ധി, സുഖം, ദുഃഖം, ഇച്ഛ, േദ്വ�
ഷം, പ്രയത്നം, ധർമ്മം, അധർമ്മം, പ്രവൃത്തി, സംഖ്യ,
പരിമാണം, പൃഥക്ത്വം സംേയാഗം, വിഭാഗം മുതലായ�
വയാണ്. “ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസങ്ങൾ, കൺേപാളകൾ അട�
യ്ക്കലും തുറക്കലും, ജീവിക്കൽ, മനസ്സിെന്റ ഗതിയും ഇന്ദ്രി�
യകർമ്മങ്ങളും, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ഇച്ഛ, േദ്വഷം, പ്രയത്നം
എന്നിവ ആത്മാവിെന്റ ഗുണങ്ങളാണ്” എന്ന് ൈവേശ�
ഷികസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു. [6]

ആത്മാവ് എന്ന പദം ഇവിെട േകവലം ആദ്ധ്യാത്മിക�
മായ അർത്ഥത്തിലല്ല പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു പദാർ�
ത്ഥങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം മാത്രമാണ്
ആത്മാവ്. അതിൽ േചതനയടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് എട്ട്
പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുമില്ലാത്ത ചില ഗുണങ്ങൾ ആത്മാ�
വിനുണ്ട്. കണാദെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആത്മാവും
ഇന്ദ്രിയകർമ്മങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പടുന്നത് മനസ്സ്
വഴിക്കാണ്. മനസ്സാണ് പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കു�
ന്നത്. ആത്മാവ് മനസ്സുമായും മനസ്സ് പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളു�
മായും പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ ബാഹ്യവസ്തുക്കളുമായും ബന്ധ�
െപ്പടുേമ്പാൾ മാത്രേമ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുണ്ടാവൂ.

െചയ്യുക എന്നർത്ഥമുള്ള ‘കൃ’ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നു�
ണ്ടായ കർമ്മം എന്ന പദം വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തി�
ലാണ് കണാദൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യെന്റ പ്രവൃ�
ത്തികൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ചലനങ്ങളും
അതിലുൾെപ്പടുന്നു. ചലനമാണ് കർമ്മത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനം. ഗുണം നിശ്ചലമാെണങ്കിൽ കർമ്മം ചലനാ�
ത്മകമാണ്. സംേയാഗത്തിെന്റയും വിഭാഗത്തിെന്റയും
കാരണമാണത്. “ഏെതങ്കിലുെമാരു പദാർത്ഥത്തിൽ
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും സ്വന്തമായ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തതും
സംേയാഗത്തിെന്റയും വിഭാഗത്തിെന്റയും അനേപക്ഷ�
മായ കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നതും എെന്താന്നാേണാ
അതാണ് കർമ്മം” എന്നാണ് കണാദൻ നിർവചിക്കു�
ന്നത്. [7] അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഉൽ�
േപ്രക്ഷണം (േമേലാട്ടുള്ള ഗതി), അവേക്ഷപണം (കീ�
േഴാട്ടുള്ള ഗതി), ആകുഞ്ചനം (ചുരുങ്ങൽ), പ്രസാരണം
(വികാസം), ഗമനം (ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മെറ്റാരു സ്ഥ�
ലേത്തക്കുള്ള മാറ്റം). ഈ കർമ്മങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ
ചലനത്തിെന്റ രൂപങ്ങൾ, ദ്രവ്യങ്ങളിൽ അന്തർഭവിച്ചു
കിടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങൾെക്കന്ന�
േപാെല കർമ്മങ്ങൾക്കും ദ്രവ്യങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്ര�
മായ നിലനിൽപ്പില്ല. ദ്രവ്യമാണ് അവയുെട അധിഷ്ഠാ�
നം. കർമ്മങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക്
ഇടവിടാത്ത ചലനങ്ങളും പരിണാമങ്ങളും വികാസങ്ങ�
ളുമുണ്ടാകുന്നത്.

4. രൂപരസ ഗന്ധസ്പർശവതീ പൃഥ്വീ, രൂപരസ
സ്പർശത്യാേപാദ്രവാഃ സ്നിഗ്ദ്ധാഃ

േതേജാ രൂപസ്പർശവത്, സ്പർശവാൻ വായുഃ
—ൈവ. സൂ. 2, 1. 1–4.

5. പദാർഥധർമസംഗ്രഹം 6. 47–49. ൈവ. സൂ. 31. 2. 4.
6. പ്രാണാപാനനിേമേഷാേന്മഷ ജീവന

മേനാഗതീന്ദ്രിയാന്തര
വികാരാഃ സുഖദുഃേഖച്ഛാേദ്വഷ പ്രയത്നാശ്ചാത്മേനാ

ലിംഗാനി.
7. ഏകദ്രവ്യമഗുണം േസ്യാഗ നിഭാേഗഷു

അനേപക്ഷകാരണമിതി കർമലക്ഷണം.
—ൈവ.സൂ. 1. 1.17.



       

6 സാമാന്യവും വിേശഷവും

വിഭിന്നങ്ങളായ അേനകം വസ്തുക്കളിൽ െപാതുവിൽ
കാണെപ്പടുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക് സാമാന്യം എന്നു പറയു�
ന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാ പശുക്കൾക്കും െപാതു�
വിലുള്ള ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പശുത്വം എന്ന ആ സാമാ�
ന്യഗുണമാണ് പശുക്കെള നായ്ക്കളിൽ നിന്നും മറ്റു ജീവി�
കളിൽ നിന്നും േവർതിരിക്കുന്നത്. അേതസമയത്തുത�
െന്ന, ഓേരാ പശുവും ഒരു പ്രേത്യകജീവിയാണ്. ഒരു
പശു കറുത്തതാെണങ്കിൽ മെറ്റാരു പശു െവളുത്തതാ�
ണ്. െമലിഞ്ഞ പശുവും തടിച്ച പശുവുമുണ്ട്. ഈ വിേശ�
ഷഗുണങ്ങളാണ് ഒരു പശുവിെന മെറ്റാരു പശുവിൽ
നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, െവളു�
ത്തതായാലും കറുത്തതായാലും, തടിച്ചതായാലും െമ�
ലിഞ്ഞതായാലും, പശു ആടിെനേപ്പാെലയിരിക്കുന്നില്ല.
പേക്ഷ, പശുത്വം ഒരു പശുവിനു മാത്രമല്ല പശു ജാതി�
ക്ക് െപാതുവിലുള്ളതാണ്. അതുേപാെലതെന്ന ഓേരാ
മനുഷ്യനും പ്രേത്യക സ്വഭാവങ്ങേളാടു കൂടിയ ഒരു പ്ര�
േത്യകവ്യക്തിയാണ്. ആ സവിേശഷസ്വഭാവങ്ങളാണ്
ഒരു വ്യക്തിെയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ
സഹായിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, മനുഷ്യത്വെമന്നത് എല്ലാ
വ്യക്തികളിലും സാമാന്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു. അങ്ങ�
െന വിേശഷങ്ങളിൽ സാമാന്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
സാമാന്യത്തിൽ വിേശഷവും. സാമാന്യം ഏകമാെണ�
ങ്കിലും അേനകങ്ങളിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. അത് ഏകവും
അേനകങ്ങളിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതും മാത്രമല്ല, നിത്യവു�
മാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് സാമാന്യം നിത്യവും ഏകവും
അേനകങ്ങളിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതുമാെണന്ന് നിർവചി�
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. [8]

നിത്യമായ ഒരു ദ്രവ്യെത്ത മറ്റു ദ്രവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തരം�
തിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് വിേശഷം.
ബുദ്ധിെകാണ്ട് അതിെന്റ അസ്ഥിത്വം അനുമാനിക്കാം. [9]
പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു തുടങ്ങിയ എല്ലാ നിത്യദ്രവ്യ�
ങ്ങളിലും വിേശഷമുണ്ട്. വിേശഷങ്ങളാണ് നിത്യദ്രവ്യങ്ങ�
െള വ്യത്യസ്തദ്രവ്യങ്ങളാക്കുന്നത്.

8. നിത്യം ഏകം അേനകാനുഗം സാമാന്യം.
9. സാമാന്യം വിേശഷ ഇതി ബുധ്യേപക്ഷം.

അന്യാത്രാേന്ത്യേഭ്യാ വിേശഷഭ്യഃ
—ൈവ.സൂ. 1. 2. 3. 6.



       

7 സമവായം

സമവായം എന്ന ആറാമെത്ത പദാർത്ഥത്തിന് ൈവ�
േശഷികത്തിൽ പ്രേത്യകമായ ഒരു പ്രാധാന്യം കൽ�
പ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിത്യവും അവിഭാജ്യവുമായ ബന്ധ�
ത്തിനാണ് സമവായം എന്നുപറയുന്നത്. സംേയാഗം�
േപാെല അെതാരു താൽക്കാലിക ബന്ധമല്ല. രണ്ടു
വസ്തുക്കളുെട അനിത്യവും താൽക്കാലികവുമായ ബന്ധ�
ത്തിനാണ് സംേയാഗം എന്നുപറയുന്നത്. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്, അേനകം നൂലിഴകൾ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിേയാജിപ്പി�
ച്ചാൽ അെതാരു സംേയാഗബന്ധമാണ്. സംേയാജി�
പ്പിക്കെപ്പട്ട നൂലിഴകെള വീണ്ടും േവർെപടുത്താൻ കഴി�
യും. അതുെകാണ്ട് അെതാരു താൽക്കാലികബന്ധമാ�
ണ്. മരെക്കാമ്പിേന്മലിരിക്കുന്ന പക്ഷിെയ േനാക്കുക.
മരെക്കാമ്പും പക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമവായ�
മല്ല, സംേയാഗമാണ്. കാരണം, പക്ഷി പറന്നുേപാ�
യാൽ പിെന്ന ആ ബന്ധമില്ല. എളുപ്പത്തിൽ േവറിട്ടു�
േപാകുന്ന ആ ബന്ധം ആന്തരികേമാ അവിഭാജ്യേമാ
അല്ല. പിഞ്ഞാണത്തിൽ േനന്ത്രപ്പഴമിരിക്കുന്നു. പഴം
തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധമവസാനിച്ചു. അെതാ�
രു താൽക്കാലികബന്ധമാണ്. അവിഭാജ്യമായ വസ്തു�
ബന്ധമല്ല അത്. അതുെകാണ്ട് അത് സമവായമല്ല.
ഇത് ഇവിെടയുെണ്ടന്ന സങ്കൽപ്പത്തിനടിസ്ഥാനമായ
കാര്യകാരണബന്ധം എന്നാണ് കണാദൻ സമവായ�
െത്ത നിർവചിക്കുന്നത്. [10] ദ്രവ്യങ്ങളും അവയുെട ഗു�
ണങ്ങളും തമ്മിൽ, ദ്രവ്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും തമ്മിൽ,
അവയവിക്കും അവയവങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ, ക്രിയയ്ക്കും
ക്രിയ െചയ്യുന്നവനും തമ്മിൽ, സാമാന്യവും വിേശഷവും
തമ്മിൽ, അവിഭാജ്യമായും അനശ്വരമായും നിലനിൽ�
ക്കുന്ന നിത്യബന്ധങ്ങൾക്കാണ് സമവായം എന്നുപറ�
യുന്നത്. [11] അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് സമവായബ�
ന്ധത്തിന് അപൃഥഗ്സിദ്ധ സംബന്ധെമന്നും അയുത�
സിദ്ധ സംബന്ധെമന്നും മറ്റും പറയുന്നത്. പ്രശസ്തപാദ�
െന്റ നിർവചനമനുസരിച്ച് സമവായം അയുതസിദ്ധവും
അവിഭാജ്യവുമായ ബന്ധമാണ്; ആധാരവും ആധാര്യ�
വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണത്. [12] ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഒട്ടനവധി സമവായബന്ധങ്ങളും സംേയാഗബന്ധങ്ങ�
ളും െകാണ്ട് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യ�
മാണ് പ്രപഞ്ചം. പ്രപഞ്ചത്തിെല വിവിധ ഘടകങ്ങൾ
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുകയും ആഘാതപ്രത്യാഘാതങ്ങളു�
ളവാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സത്കാര്യവാദം എന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് കാര്യം കാ�
രണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണേല്ലാ സാംഖ്യ�
ന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്. ൈവേശഷികന്മാർ അവേരാടു
േയാജിക്കുന്നില്ല. പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങെള വിശക�
ലനം െചയ്യാൻ സത്കാര്യമല്ല അസത് കാര്യമാണാവ�
ശ്യം എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അസത്കാര്യവാദം കാ�
ര്യകാരണബന്ധങ്ങെള നിേഷധിക്കുന്നില്ല. കാര്യം കാര�
ണത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നിെല്ലന്നും ഓേരാ കാ�
ര്യവും പുതുതായി ഭവിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത് എന്നുമാ�
ണവർ വാദിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുടം അതി�
െന്റ കാരണമായ കളിമണ്ണിൽ അന്തർഭവിച്ചു കിടക്കു�
ന്നില്ല. അതു പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായ�
ത്. തുണി അതിെന്റ കാരണമായ നൂലിൽ അന്തർഭവി�
ച്ചു കിടക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ നൂലും തുണിയും ഒരുേപാെലയി�
രിക്കുമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്, ഇവിെടയും കാര്യം കാ�
രണത്തിലടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് അനുകൂലമായ
സാഹചര്യങ്ങളും തക്കതായ കാരണങ്ങളും ഉപാധിക�
ളും മറ്റുമുെണ്ടങ്കിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ്
അസത്കാര്യവാദം. ഇതിന് പരമാണുവാദെമന്നും പറ�
യാറുണ്ട്. എെന്തന്നാൽ, അസത്കാര്യവാദെമന്ന സി�
ദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് കണാദൻ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പര�
മാണുഘടനെയ വിശകലനം െചയ്തത്.

ഓേരാ വസ്തുവും അതിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൂടിേച്ചർ�
ന്നുണ്ടായതാണ്. അവയവങ്ങേളാടുകൂടിയതാണ് അവ�
യവി. അവയവിയിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങെള, വസ്തുവിൽ
നിന്ന് ഭാഗങ്ങെള, േവർതിരിക്കാൻ കഴിയും. ഓേരാ
വസ്തുവിെനയും െചറിയ െചറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജി�
ക്കാം. ഓേരാ െചറിയ ഭാഗെത്തയും വീണ്ടും കൂടുതൽ
െചറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കാം. ഇങ്ങെന ഭാഗിച്ച് ഭാഗിച്ച്
ഇനിെയാട്ടും ഭാഗിക്കാൻ വയ്യ എേന്നടേത്താളെമത്തു�
േമ്പാൾ അതിനു പരമാണു എന്നുപറയുന്നു. ഭൗതിക�
സത്തയുെട ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും അവിഭാജ്യവുമായ ഘട�
കമാണത്. പരമാണുവിൽ നിന്നേങ്ങാട്ടു വിഭജനമില്ല.
വിഭജനത്തിെന്റ അവസാനെത്ത അതിർത്തിയാണത്.
അവയവവും അവയവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവി�
െട അവസാനിക്കുന്നു. പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനഘടകം.

കൂടിേച്ചരാനുള്ള വാസന പരമാണുവിെന്റ സഹജമായ
ഗുണമാണ്. രണ്ടു പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗത്തിൽ
നിന്ന് ഒരു ദ്വ്യണുകമുണ്ടാകുന്നു. ദ്വ്യണുകങ്ങൾ കൂടിേച്ചർ�
ന്ന് ത്ര്യണുകങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. നാലു ത്ര്യണുകങ്ങൾ ഒന്നി�
ച്ചുേചർന്ന് ചതുരണുകങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ചതുരണുകങ്ങൾ
തമ്മിൽ കൂടിേച്ചർന്ന് പലതരം വസ്തുക്കളുണ്ടാകുന്നു.
ഇങ്ങെന അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പരമാണുക്കളിൽ നി�
ന്നാണ് എല്ലാത്തരം സമ്മിശ്രവസ്തുക്കളും ഉണ്ടായത്. പൃ�
ഥ്വിയുെട പരമാണുക്കൾ േചർന്നുണ്ടായതാണ് ഭൂമി. ജല�
ത്തിെന്റ പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗത്തിൽ നിന്നാണ്
പുഴയും കടലുമുണ്ടായത്. അഗ്നിയുെട പരമാണുക്കൾ കൂ�
ടിേച്ചർന്ന് തീയും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടായി.
വായുവിെന്റ പരമാണുക്കൾ കൂടിേച്ചർന്ന് അന്തരീക്ഷമു�
ണ്ടായി. [13] ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പ്രപഞ്ചമാെക പരമാ�
ണു എന്ന മൂലഘടകത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്.

കണാദൻ പരമാണുക്കെള അവയുെട വിേശഷങ്ങൾക്ക�
നുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചു. ഓേരാ പരമാണുവിനും അതി�
േന്റതായ ഗുണവിേശഷങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,
ജലത്തിെന്റ പരമാണുവിന് രൂപവും രസവും സ്പർശവു�
മുണ്ട്. അതു ദ്രവരൂപമാണ്, സ്നിഗ്ധമാണ്. അഗ്നിയുെട
പരമാണുവിന് രൂപവും സ്പർശവുമുണ്ട്. വായുവിെന്റ പര�
മാണുവിന് സ്പർശം മാത്രേമയുള്ളൂ. േവർതിരിക്കാനാവാ�
ത്ത ഗുണങ്ങളാണിവ. അതുെകാണ്ട് പരമാണുക്കളുെട
ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളി�
ലും കാണാം. ഇതിനുപുറെമ എല്ലാ പരമാണുക്കൾക്കും
ഗുരുത്വം, എണ്ണം മുതലായവയുണ്ട്. അവ ഉരുണ്ടതാണ്.
അതായത്, പരിമാണ്ഡല്യം എന്ന ഗുണേത്താടു കൂടിയ�
വയാണ്.

പരമാണു അതിസൂക്ഷ്മമായതുെകാണ്ട് അദൃശ്യമാണ്. ദ്വ്യ�
ണുകവും ദൃഷ്ടിേഗാചരമല്ല. എന്നാൽ ത്ര്യണുകം കൂടുതൽ
വലുതാണ്. അതുെകാണ്ട് അത് സ്ഥൂലവും ദൃഷ്ടിേഗാചര�
വുമായിത്തീരുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളായ പരമാണു�
ക്കൾ നിത്യങ്ങളും അവിഭാജ്യങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളുമാ�
ണ്. അവ ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. ശാശ്വത�
മായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ അവ കൂടി�
േച്ചർന്നുണ്ടാവുന്ന വസ്തുക്കൾ വിഭജിക്കെപ്പടാവുന്നവയും
അനിത്യങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, േമ�
ശപ്പുറത്തുള്ള മഷിക്കുപ്പി താഴത്തുവീണ് കഷണം കഷ�
ണമായി െപാട്ടിത്തകർന്നുെവന്ന് വരാം. പേക്ഷ, അതി�
ലടങ്ങിയ പരമാണുക്കൾ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല.

ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന പരമാണു�
ക്കൾ പരസ്പരം കൂടിേച്ചർന്ന് ദ്വ്യണുകങ്ങളും ത്ര്യണുകങ്ങ�
ളും മറ്റുമായിത്തീരുന്നെതങ്ങെനയാണ്? ചലനത്തിെന്റ�
യും കർമ്മത്തിെന്റയും പ്രേചാദനശക്തിെയന്താണ്?
ൈദവത്തിേനാ ബ്രഹ്മത്തിേനാ മേറ്റെതങ്കിലും ബാഹ്യ�
ശക്തിേക്കാ ൈവേശഷികസൂക്തങ്ങളിൽ യാെതാരു
സ്ഥാനവും കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. പിെന്ന എങ്ങെനയാ�
ണ് പരമാണുവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം പരിണമിച്ചുണ്ടായ�
ത്? കണാദൻ അദൃഷ്ടം എന്ന ഒരാന്തരികശക്തിെയ
സങ്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗമനം, നിർഗമം, ഗ്രഹണം, സം�
ക്രമം, സംേയാഗം മുതലായവ അദൃഷ്ടം െകാണ്ടുണ്ടാകു�
ന്നു എന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നത്. [14] എന്നാൽ, പ്രശ�
സ്തപാദൻ അദൃഷ്ടത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം
നൽകി. അദൃഷ്ടത്തിെന്റ പ്രവർത്തനത്തിെന്റ പിന്നിൽ
അേദ്ദഹം സ്രഷ്ടാവായ ഒരു ൈദവെത്ത സങ്കൽപ്പിച്ചു.
ഹിരിയണ്ണ എഴുതുന്നു:

“നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കംെചന്ന വ്യാഖ്യാനം പ്ര�
ശസ്തപാദെന്റതാണ്. ഭാഷ്യം എന്ന േപരിലാണത�
റിയെപ്പടുന്നത്. അതു മിക്കവാറും ക്രിസ്തുവിനുേശഷം
അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രചിക്കെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ, വി�
ശദീകരണത്തിൽ അത് സൂത്രങ്ങളുെട ക്രമെത്ത പി�
ന്തുടരുന്നില്ല. ഒരു വ്യാഖ്യാനെമന്നതിേനക്കാളധികം
അെതാരു പുനഃപ്രസ്താവനയാണ്. ഇങ്ങെന പുനഃപ്ര�
സ്താവിക്കുേമ്പാൾ അത് മൂലദർശനെത്ത ഗണ്യമാം വി�
ധം വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,
സൃഷ്ടിെയപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ നിഗമനവും ൈദവ�
െത്ത സ്രഷ്ടാവായി ചിത്രീകരിക്കലും ൈവേശഷികദർ�
ശനത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് കാണെപ്പടു�
ന്നത്. ഇത്തരം വികാസങ്ങൾ കാരണം ഈ കൃതിെയ
ഒരു വ്യാഖ്യാനെമന്നതിേനക്കാളധികം ഒരു സ്വതന്ത്രകൃ�
തിയായിട്ടാണ് കണക്കാേക്കണ്ടത്”. [15]

ആരംഭത്തിൽ ൈവേശഷികം ഭൗതികവാദമായിരുന്നു
എന്നും പിന്നീട് വ്യാഖ്യാതാക്കളുെടയും ഭാഷ്യകാരന്മാ�
രുെടയും ൈകകടത്തലുകളുെട ഫലമായിട്ടാണ് അത്
ആത്മീയവാദമായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്
എന്നും ഇതിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ൈവേശഷിക�
ദർശനെത്ത ഖണ്ഡിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ശങ്കരൻേപാലും
അതിെല ഭൗതികവാദപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ േനർ�
ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. ൈവേശഷികന്മാർ ബ്രഹ്മെത്ത
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല
എന്നേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

10. ഇേഹദം ഇതി യതഃ കാര്യകാരണേയാഃ
സ സമവായഃ
—ൈവ.സൂ. 7. 2. 26.

11. യേയാർ ദ്വേയാർ മേധ്യ ഏകം അവിനശ്യദ്
അപരാശ്രിതേമവാവതിഷ്ഠേത

താവയുക്തസിദ്ധൗ അവയവാവയവിനൗ ഗുണഗുണിനൗ,
ക്രിയാക്രിയാവന്തൗ,

ജാതിവ്യക്തീ വിേശഷനിത്യദ്രേവ്യ േചതി.
— (തർക്കസംഗ്രഹം)

12. അയുതസിദ്ധാനാം ആധാര്യാധാരഭൂതാനാം യഃ
സംബന്ധഃ ഇദമിേഹതി പ്രത്യയേഹതുഃ സമവായഃ

13. ൈവ. സൂ. 11. 1. 1, 4.
14. ൈവ. സം. ഢ. 2. 17.
15. M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy, P. 226.



       

8 ശങ്കരെന്റയുക്തിവാദം

“ൈവേശഷിക സിദ്ധാന്തമിതാണ്: കാരണദ്രവ്യത്തിൽ
സമേവതമായ ഗുണങ്ങൾ കാര്യദ്രവ്യത്തിൽ സജാതീയ�
ഗുണങ്ങെള ഉളവാക്കുന്നു. െവളുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് െവളു�
ത്ത മുണ്ടുണ്ടാകുന്നതായും മറിച്ചുണ്ടാകാത്തതായുമാണ�
േല്ലാ അനുഭവം. അതിനാൽ േചതനമായ ബ്രഹ്മമാണ്
പ്രപഞ്ചകാരണെമന്നു സ്വീകരിച്ചാൽ കാര്യപ്രപഞ്ചത്തി�
ലും ൈചതന്യം സമേവതമാകണം. പേക്ഷ, അതനുഭവ�
െപ്പടുന്നില്ല. അതിനാൽ േചതനമായ ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ച�
കാരണമായിക്കൂടാത്തതാണ്”. [16]

കണാദെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണത്തിലടങ്ങിയ ഗു�
ണങ്ങൾ കാര്യത്തിലുമുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, െവ�
ളുത്ത നൂലിൽ നിേന്ന െവളുത്ത തുണിയുണ്ടാവൂ. കറുത്ത
നൂലിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണത്തിെന്റ ഗുണവിേശ�
ഷങ്ങളും സദൃശങ്ങളായിരിക്കും. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർ�
ത്ഥം പരമാണുവും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളും
പരിമാണത്തിൽ ഒരുേപാെലയിരിക്കുെമന്നല്ല. ൈവേശ�
ഷിക ദർശനമനുസരിച്ച് പർവതവും മൺതരിയും ഒേര
വലിപ്പത്തിലുള്ളവയാെണന്ന് ശഠിക്കുന്നത് അസംബ�
ന്ധമാണ്. ഹ്രസ്വത്വം, ദീർഘത്വം മുതലായവെയ സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരുേപാെലയാ�
വാൻ വയ്യ. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, പരമാണുവിലട�
ങ്ങിയ പാരിമാണ്ഡല്യം എന്ന ഗുണം പരമാണുക്കൾ കൂ�
ട്ടിേച്ചർന്നുണ്ടായ വസ്തുക്കളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ
വസ്തുതെയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് ശങ്കരൻ ൈവ�
േശഷികത്തിെല ഈശ്വരനിേഷധെത്ത ഖണ്ഡിക്കുന്ന�
ത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ യുക്തിവാദം േനാക്കുക:

“രണ്ടു പരമാണുക്കൾ േചർന്ന് ദ്വ്യണുകെത്ത ഉളവാക്കു�
േമ്പാൾ ഈ പരമാണുക്കളിലുള്ള െവളുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഗു�
ണവിേശഷങ്ങൾ ദ്വ്യുണുകത്തിലും അേത ഗുണങ്ങെള
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പരമാണുവിേന്റതായ
പാരിമാണ്ഡല്യം എന്ന ഗുണവിേശഷം മാത്രം ദ്വ്യണുക�
ത്തിൽ മെറ്റാരു പാരിമാണ്ഡല്യെത്ത ഉളവാക്കുന്നില്ല.
ദ്വ്യണുകത്തിനു പുതിയ ഒരു പരിമാണമുെണ്ടന്നാണ്
നിഗമനം. ദ്വ്യണുകത്തിൽ അണുത്വം, ഹ്രസ്വത്വം എന്ന
രണ്ടളവുകൾ ഉെണ്ടന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു. രണ്ടു
ദ്വ്യണുകങ്ങൾ ഒരു ചതുരണുകെത്ത ഉണ്ടാക്കുേമ്പാൾ
ദ്വ്യണുകത്തിൽ സമേവതമായ െവളുപ്പും മറ്റും ചതുരണു�
കത്തിലുള്ള െവളുപ്പിേനയും മറ്റും ഉളവാക്കുന്നത് േമൽ�
പ്പറഞ്ഞ േപാെലതെന്ന. പേക്ഷ, ദ്വ്യണുകത്തിലുള്ള
അണുത്വവും ഹ്രസ്വത്വവും ഒന്നിെനയും ഉളവാക്കുന്നി�
ല്ല. ചതുരണുക പരിമാണങ്ങൾ മഹത്വവും ദീർഘവുമാ�
െണന്നേത്ര നിഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പല പരമാണുക്കേളാ
പല ദ്വ്യണുകങ്ങേളാ ദ്വ്യണുകങ്ങേളാെടാത്തുള്ള പര�
മാണുേവാ കാര്യദ്രവ്യം ഉളവാക്കുേമ്പാഴും ഘടന േമൽ�
െച്ചാന്നേപാെലയാണ്. പാരിമാണ്ഡല്യമുള്ള പരമാണു�
വിൽ നിന്ന്, പാരിമാണ്ഡല്യെമാഴിച്ച്, അണുവും ഹ്രസ്വ�
വുമായ ദ്വ്യണുകവും, മഹത്തും ദീർഘവുമായ ത്ര്യണുക�
വും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതുേപാെലേയാ അണുവും ഹ്രസ്വവു�
മായ ദ്വ്യണുകത്തിൽ നിന്ന് ഹ്രസ്വെമാഴിച്ച്, മഹത്തും
ദീർഘവുമായ ത്ര്യണുകവും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതുേപാെല�
േയാ േചതനമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അേചതനമായ
വിശ്വമുണ്ടാകും എന്നംഗീകരിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ�
ക്ക് (ൈവേശഷികന്) േചതം?” [17]

ഇത്, മിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഒരു
യുക്തിവാദമാണ്. എെന്തന്നാൽ, ഒെരാറ്റ പരമാണുവി�
നും അേനകം പരമാണുക്കൾ കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടാകുന്ന
സങ്കീർണ്ണവസ്തുക്കൾക്കും ഒേര പാരിമാണ്ഡല്യവും ഒേര
തൂക്കവും ഒേര വലുപ്പവും അല്ല ഉള്ളത് എന്നതുെകാണ്ട്
ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാരണം എന്ന നിഗമ�
നത്തിെലത്തിേച്ചരണെമന്നാണ് ശങ്കരൻ വാദിക്കുന്ന�
ത്. പേക്ഷ, കണാദെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വസ്തുക്കളുെട
സംേയാഗപ്രക്രിയയിൽ ബ്രഹ്മേമാ ൈദവേമാ യാെതാ�
രു പങ്കും വഹിക്കുന്നില്ല. ചലനവും മാറ്റവും ഭൗതികസ�
ത്തയുെട സഹജവും സ്വാഭാവികവുമായ ഗുണവിേശ�
ഷങ്ങളാണ്. സംേയാഗങ്ങളുെടയും വിഭാഗങ്ങളുെടയും
അനേപക്ഷമായ കാരണം ദ്രവ്യത്തിലന്തർഭവിച്ചുകിട�
ക്കുന്ന കർമ്മമാണ് [18] എന്നും കർമ്മമാണ് സംേയാ�
ഗങ്ങളുെടയും വിഭാഗങ്ങളുെടയും കാരണം എന്നും ദ്രവ്യ�
ത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് കർമ്മം [19] എന്നും
സേങ്കാചം, വികാസം, ഉയർച്ച, താഴ്ച, ചലനം മുതലാ�
യവ കർമ്മത്തിെന്റ രൂപങ്ങളാെണന്നും കണാദൻ വ്യ�
ക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങെളല്ലാം പരമാണുക്കളി�
ലും അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് പരമാണു
നിേശ്ചഷ്ടമല്ല, ചലനാത്മകമാണ്. യാെതാരു ബാഹ്യശ�
ക്തിയുെടയും സഹായമില്ലാെത തെന്ന അതു ചലിക്കുക�
യും മറ്റു പരമാണുക്കളുമായി കൂടിേച്ചരുകയും െചയ്യുന്നു.
പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗവിഭാഗങ്ങളുെട ഫലമാ�
യിട്ടാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് വൃദ്ധിഹ്രാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്.
എല്ലാത്തരം പരിവർത്തനങ്ങളും സംേയാഗവിഭാഗങ്ങ�
ളുെട ഫലമാണ്.

പരമാണുക്കളും അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളും
തമ്മിൽ പാരിമാണ്ഡല്യത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല
മറ്റുചില ഗുണങ്ങളുെട കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസമുെണ്ടന്ന്
കണാദൻ തെന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി�
ന്, പരമാണുക്കൾ അവിഭാജ്യങ്ങളും അദൃശ്യങ്ങളും സൂ�
ക്ഷ്മങ്ങളും നിത്യങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളുമാണ്. പരമാണു�
ക്കളുെട സംേയാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മിശ്രവസ്തു�
ക്കളാകെട്ട, ഭാഗങ്ങേളാടു കൂടിയവയും ദൃശ്യങ്ങളും സ്ഥൂ�
ലങ്ങളും അനിത്യങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാണ്. അതുെകാണ്ടു�
തെന്നയാണ് ൈവേശഷികന്മാർ കാര്യം കാരണത്തില�
ന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നിെല്ലന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അസത്
കാര്യവാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്.

16. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, അ. 2. പാ. 2, സൂ. 10. ഏ.ജി.
കൃഷ്ണവാരിയരുെട തർജമ.

17. ശങ്കരൻ: ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, അ. 2. പാ. 2, സൂ. 11. ഏ.ജി.
കൃഷ്ണവാരിയരുെട തർജമ.

18. ൈവ. സൂ. 2. 1. 17.
19. ൈവ. സൂ. 2. 1. 30.
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പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരമാണുഘടനെയക്കുറിച്ചുള്ള സി�
ദ്ധാന്തം ആദ്യമായി ഗ്രീസിലാണ് ആവിർഭവിച്ചെതന്ന്
പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരുമായ പല ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും
അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിേമാക്രിട്ടസിെന്റ സിദ്ധാന്തം
എന്ന േപരിലാണ് അതറിയെപ്പടുന്നത്. ക്രി.മു. അഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡിേമാക്രിട്ടസ് എന്ന ഗ്രീക്കു
തത്വജ്ഞാനി പരമാണുക്കളാണ് പ്രകൃതിയിെല ഏറ്റ�
വും െചറിയ അവിഭാജ്യങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ
അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ എന്നും പരമാണുക്കളുെട സം�
േയാഗങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചമാവിർഭവിച്ചത്
എന്നും വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്രീക്കുകാരുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടതിനു േശഷമായിരിക്കണം പ്രാചീനഭാരതീയ തത്വ�
ജ്ഞാനികൾ ഈ സിദ്ധാന്തെത്തപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയ�
ത് എന്ന് േകത്ത് അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി. [20] ഇതു
തെന്നയാണ് മറ്റുചില ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരുെടയും
അഭിപ്രായം. എന്നാൽ, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാ�
െല, ഡിേമാക്രിട്ടസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന് രേണ്ടാ
മൂേന്നാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
പരമാണുഘടനെയക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യ�
യിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
മൂലഘടകം എന്ന് ആജീവകന്മാരും ൈജനന്മാരും മറ്റും
വാദിച്ചിരുന്നു. അവരുെട ആശയങ്ങെള കൂടുതൽ പുഷ്ടി�
െപ്പടുത്തുകയും സൂത്രരൂപത്തിൽ ചിട്ടെപ്പടുത്തുകയുമാണ്
കണാദൻ െചയ്തത്. എന്തുെകാണ്ട്, “പരമാണുവാദത്തി�
െന്റ ഉത്ഭവം ഗ്രീസിലല്ല, പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലാണ്; ഭാ�
രതീയതത്വചിന്തയിൽ അതുകാണാൻ കഴിയും” എന്ന
വില്യം ഫ്െളമിങ്ങിെന്റ അഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽ ശരി�
െയന്ന് േതാന്നുന്നു. പരമാണുഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാ�
ചീന ഭാരതീയചിന്തകൾക്ക് ഭൗതികവാദവുമായിട്ടാണ്
കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളെതന്നും ഫ്െളമിംഗ് വ്യക്തമാക്കു�
ന്നുണ്ട്. [21] മാക്സ്മുള്ളർ എഴുതുന്നു:

“കണാദെന്റ പരമാണുക്കൾ കൂടിേച്ചർന്ന് മൂന്നു ദ്വ്യണു�
കങ്ങളുെട, അെല്ലങ്കിൽ ദ്വ്യണുകത്തിെന്റ, വലുപ്പത്തി�
െലത്തുന്നതുവെര ഒരിക്കലും ദൃഷ്ടിേഗാചരമാകുന്നിെല്ല�
ന്നാണ് അനുമാനിക്കെപ്പടുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പരമാണു�
േവാ ദ്വ്യണുകേമാ സ്വയം ദൃഷ്ടിേഗാചരമല്ല. ഇത്തര�
െമാരു കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പിക്യൂരിയൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട
കൃതികളിെലാരിടത്തും കണ്ടതായി ഞാേനാർക്കുന്നി�
ല്ല. അതുെകാണ്ട് പരമാണുവിെന്റ സ്വഭാവെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ള കണാദെന്റ അഭിപ്രായത്തിന് സ്വതന്ത്രമായ
ഒരു സ്ഥാനം നൽേകണ്ടതുെണ്ടന്ന് എനിക്ക് േതാന്നു�
ന്നു”. [22]

ഡിേമാക്രസിെന്റ പരമാണുവാദവും കണാദെന്റ പരമാ�
ണുവാദവും തമ്മിൽ സാരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാ�
ണാം. ഡിേമാക്രസിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പരമാണു�
ക്കൾ അളവിലും രൂപത്തിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളാണ്. കണാദെന്റ അഭിപ്രായത്തിലാകെട്ട, അവ അള�
വിലും തൂക്കത്തിലും മാത്രമല്ല, ഗുണത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളാണ്. അതായത്, അവയ്ക്ക് പരിമാണപരമായ വ്യത്യാ�
സങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഗുണപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്.
പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായവയുെട ഓേരാ പര�
മാണുവിനും ഒരു പ്രേത്യകത അെല്ലങ്കിൽ വിേശഷമുണ്ട്.
ഈ വിേശഷമാണ് പരമാണുക്കെള പരസ്പരം േവർതി�
രിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത്.

മെറ്റാരു പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം ആത്മാവിെന സംബ�
ന്ധിക്കുന്നതാണ്. ഡിേമാക്രസിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
പരമാണുക്കളുെട സംേയാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആത്മാ�
വുണ്ടായത്. കണാദെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ആത്മാ�
വ് ഭൗതികപരമാണുക്കളിൽ നിന്നു വികസിച്ചുണ്ടായത�
ല്ല. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായവെയേപ്പാെല
തെന്ന ആത്മാവും ഗുണകർമ്മങ്ങേളാടുകൂടിയ സ്വതന്ത്ര�
മായ ഒരു ദ്രവ്യമാണ്. ൈചതന്യമാണ് അതിെന്റ ഗുണം.
പേക്ഷ, മനസ്സിെന്റയും പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുെടയും സഹായ�
േത്താടുകൂടി മാത്രേമ അതു പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാ�
വ്, അനാത്മാവ് എന്നിവയുെടയും ഭൗതികപദാർത്ഥം,
ൈചതന്യം എന്നിവയുെടയും സമന്വയത്തിന് അദൃഷ്ട,
എെന്നാരു ശക്തിെയയും അേദ്ദഹം സങ്കൽപ്പിക്കുകയു�
ണ്ടായി. അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം കണാദെന്റ ൈവേശ�
ഷികദർശനത്തിന് ആത്മീയമായ ഒരു ചായ് വുെണ്ടന്ന്
രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്. [23]

പേക്ഷ, എെന്താെക്കത്തെന്ന ദൗർബല്യങ്ങളുെണ്ടങ്കി�
ലും കണാദെന്റ ൈവേശഷികദർശനം ഡിേമാക്രിട്ടസി�
േന്റതിേനക്കാൾ സംപുഷ്ടവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമാണ്.
എെന്തന്നാൽ, പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂല�
കാരണം എന്ന പ്രഖ്യാപനം െകാണ്ടുമാത്രം അേദ്ദഹം
തൃപ്തിെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. ദ്രവ്യവും കർമ്മവും തമ്മിലും,
വസ്തുവും ചലനവും തമ്മിലും ഗുണിയും ഗുണവും തമ്മിലും
അവയവിയും അവയവവും തമ്മിലും സാമാന്യവും വിേശ�
ഷവും തമ്മിലും ഉള്ള െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ബന്ധങ്ങെള വിശ�
കലനം െചയ്തുെകാണ്ട് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ദർ�
ശനമാണ് അേദ്ദഹം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

പരമാണുഘടനെയപ്പറ്റിയും പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങ�
ളുെട കാര്യകാരണബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ�
ജ്ഞാനം ഇന്നു കൂടുതൽ വികസിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു�
ള്ളതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ, ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ
പിറവിക്ക് എത്രേയാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു കണ്ടുപിടി�
ക്കെപ്പട്ട ൈവേശഷികതത്വങ്ങൾ ഭാരതീയ ചിന്തയുെട
വളർച്ചയിൽ വലിെയാരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യ�
ത്തിൽ സംശയമില്ല.

20. Keith: Indian logic and Atomism, PP. 17, 18.
21. William Fleming: Dictionary of Philosophy.
22. Max Muller: Six Systems of Indian Philosophy.
23. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. II. P. 203.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന�
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
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 5
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5. ചാതുർവർണ്യവും പുരുഷാർഥങ്ങളും
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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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-10.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-11.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-12.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-13.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-14.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-15.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-16.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-17.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-18.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-19.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-20.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-21.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-5-22.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-10.pdf

	വൈശേഷികദർശനം
	വൈശേഷികത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം
	എന്താണ് ധർമ്മമെന്നു വെച്ചാൽ?
	പദാർത്ഥങ്ങൾ
	ദ്രവ്യങ്ങൾ
	ഗുണവും കർമ്മവും
	സാമാന്യവും വിശേഷവും
	സമവായം
	ശങ്കരന്റെ യുക്തിവാദം
	കണാദനും ഡിമോക്രിട്ടസും


