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14
േയാഗദർശനം
ഹരപ്പാ–േമാഹൻജദാേരാ സംസ്കാരത്തിെന്റ അവശിഷ്ട
ങ്ങളിെലാന്ന് മൂന്നു തലകളുള്ളതും ഒരു േയാഗിെയേപ്പാ
െല പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നതും ശിവെന്റ പ്രാഗ്രൂപെമ
ന്നു സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നതുമായ ഒരു കൽപ്രതിമയാ
ണ്. ആര്യന്മാരുെട വരവിനു മുമ്പുതെന്ന പ്രാചീേനന്ത്യ
യിൽ േയാഗവിദ്യയ്ക്ക് പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിെന്റ
െതളിവാണിെതന്ന് പുരാതത്വഗേവഷകന്മാർ അനുമാ
നിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആര്യന്മാർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കാൻ
തുടങ്ങിയ േയാഗവിദ്യകൾ അനാര്യന്മാരിൽ നിന്നു സ്വീ
കരിക്കെപ്പട്ടവയാവാം. എന്നാൽ, ആ അതിപ്രാചീന
കാലത്തു തെന്ന േയാഗം ഒരു ദർശനമായി വളർന്നു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കരുതാൻ ന്യായമില്ല.

















1 േയാഗത്തിെന്റ പ്രാചീനത
ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ േയാ
ഗെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തി
ന്, ഒെരാഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചിന്തിക്കാനും, ധ്യാനിക്കാ
നും പറ്റിയ ശുദ്ധമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഇരുന്നുെകാ
ണ്ട് േയാഗമഭ്യസിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയപ്പറ്റി
േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്ത് വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു
ണ്ട്. [1] തലയും കഴുത്തും മാറിടവും നിവർത്തിപ്പിടിച്ച്
ശരീരമിളക്കാെതയിരുന്ന് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഹൃദയ
ത്തിേലക്ക് സന്നിേവശിപ്പിച്ചാൽ വിദ്വാനായ ഒരാൾക്ക്
ബ്രഹ്മെമന്ന േതാണിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി ഭയ
ത്തിെന്റ എല്ലാ പുഴകളും കടക്കാൻ കഴിയും. [2] ശ്വാസ
മടക്കിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ ചലനങ്ങെളയും നിയന്ത്രിക്കണം;
നാസാദ്വാരങ്ങളിലൂെട െമെല്ല െമെല്ല ശ്വാസമുച്ഛ ്വസിക്ക
ണം; ദുഷ്ടാശ്വങ്ങേളാടു കൂട്ടിെക്കട്ടെപ്പട്ട രഥെത്ത എന്ന
േപാെല വിദ്വാനായ മനുഷ്യൻ തെന്റ മനസ്സിെന കരു
തേലാടുകൂടി നിയന്ത്രിക്കെട്ട. [3] ഇത്തരം േയാഗാഭ്യാസ
ങ്ങൾെകാണ്ട് മാനസികമായും ആത്മീയമായും മാത്രമ
ല്ല, ശാരീരികമായും ഗുണം കിട്ടും. ശരീരത്തിന് ആയാ
സം, ആേരാഗ്യം, സ്ഥിരത, നല്ല നിറം, നല്ല ശബ്ദം, നല്ല
ഗന്ധം, അല്പമായ മൂത്രവും പുരീഷവും — ഇെതാെക്കയാ
ണേത്ര േയാഗാഭ്യാസം െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആദ്യെത്ത
േനട്ടങ്ങൾ. [4] പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും പ്രവർത്തി
ക്കാതിരിക്കുകയും ബുദ്ധി ചലിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യു
ന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് േയാഗെമന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങെള സ്ഥി
രതേയാെട നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവന് ബുദ്ധിയുെട
പതറിച്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷെപടുവാൻ കഴിയുെമന്നും
കേഠാപനിഷത്തു പറയുന്നു. [5] ക്രി. മു. ആറാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ േയാഗവിദ്യയ്ക്ക് ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു
എന്ന് ബൗദ്ധ–ൈജനസാഹിത്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു
ണ്ട്. ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കു മുമ്പ് ബുദ്ധനും മഹാവീരനും കു
േറക്കാലം േയാഗാഭ്യാസങ്ങേളാടു കൂടിയ തപശ്ചര്യക
ളിൽ മുഴുകുകയുണ്ടായി. ബൗദ്ധ–ൈജനദർശനങ്ങൾ മാ
ത്രമല്ല മറ്റു ദർശനങ്ങളും േയാഗാഭ്യാസങ്ങൾക്കു വലിയ
പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയത്.
പതഞ്ജലിയാണ് േയാഗദർശനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാ
വ് എന്നാണ് െപാതുവിൽ വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നത്. അേദ്ദ
ഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടെത്തപ്പറ്റി വ്യത്യസ്താഭിപ്രാ
യങ്ങളുണ്ട്. ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാെണന്നു ചിലർ;
അതല്ല ക്രി. മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാെണന്നു മറ്റു ചിലർ;
അതിനും േശഷമാെണന്നു േവെറ ചിലർ. ഏതായാലും
ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പതഞ്ജലിയുെട കാല
ത്തിന് എത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന േയാഗസാധനകെളക്കുറി
ച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവ
െയ സമാധി, സാധന, വിഭൂതി ൈകവല്യം എന്നിങ്ങ
െന നാലു പാദങ്ങളിലായി 195 സൂത്രങ്ങളിൽ ഒതുക്കി
ചിട്ടെപ്പടുത്തി െകട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ദർശനമാക്കി മാറ്റിെയ
ന്നതാണ് പതഞ്ജലിയുെട സംഭാവന. ദാസ് ഗുപ്ത എഴു
തുന്നു:
“സാംഖ്യത്തിെന്റ ഒരു വകേഭദമായി കണക്കാക്ക

െപ്പടാറുള്ള േയാഗദർശനത്തിെല ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാർ
ഹനായ വ്യക്തി പതഞ്ജലിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, അേദ്ദഹം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന േയാഗ
സാധനകളുെട വിഭിന്നരൂപങ്ങെള സമാഹരിക്കുകയും
േയാഗവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവേയാ ബന്ധെപ്പടുത്തെപ്പ
ടാവുന്നവേയാ ആയ വ്യത്യസ്താശയങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപി
ടിക്കുകയും മാത്രമല്ല, അവെയ സാംഖ്യദർശനവുമായി
കൂട്ടിേയാജിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രൂ
പത്തിലാക്കിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. വ്യാസഭാഷ്യത്തി
െന്റ — അതാണ് പതഞ്ജലിയുെട േയാഗസൂത്രങ്ങളുെട
ആദ്യെത്ത ഭാഷ്യം — സുപ്രസിദ്ധ വ്യാഖ്യാതാക്കളായ
വാചസ്പതിയും വിജ്ഞാനഭിക്ഷുവും പതഞ്ജലിെയ േയാ
ഗത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായിട്ടല്ല, ഒരു സമ്പാദകനായി
ട്ടാണ് കണക്കാേക്കണ്ടത് എന്ന നമ്മുെട അഭിപ്രായ
േത്താടു േയാജിക്കുന്നവരാണ്. പതഞ്ജലിയുെട േയാ
ഗസൂത്രങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൗലികകൃതിയെല്ലന്നും
മറിച്ച് അനുേയാജ്യമായ പുതിയ സംഭാവനകേളാടുകൂ
ടിയ സമർത്ഥവും വ്യവസ്ഥിതവുമായ ഒരു സങ്കലനം
മാത്രമാെണന്നും ആ സൂത്രങ്ങെള വിശകലനാത്മകമാ
യി പഠിച്ചാൽ േബാധ്യമാവും”. [6]

പതഞ്ജലിയുെട േയാഗസൂത്രങ്ങൾക്ക് എത്രേയാ മുമ്പു
തെന്ന പലതരം േയാഗസാധനകൾ നിലനിന്നിരുന്നു
എന്നും പിന്നീടാണ് അവ സാംഖ്യവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
ഒരു സമ്പൂർണ്ണദർശനമായി രൂപം പ്രാപിച്ചത് എന്നും
ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.
1. േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്ത്, II. 10.
2. ത്രിരുന്നതം സ്ഥാപ്യ സമം ശരീരം ഹൃദീന്ദ്രിയാണി

മനസാ സംനിേവശ്യ
ബ്രേഹ്മാഡുേപന പ്രതേരത വിദ്വാൻ േസ്രാതംസി സർവാണി
ഭയാവഹാനി.
— േശ്വ, ഉ. II. 8.
3. പ്രാണൻ പ്രപീേഡ്യഹ സംയുക്ത േചഷ്ടാഃ ക്ഷീേണ പ്രാേണ
നാസികേയാഽച്ഛ ്വസീത
ദുഷ്ടാശ്വയുക്തം ഇവ വാഹം ഏനം വിദ്വാൻ മേനാ
ധാരേയതാപ്രമത്തഃ
— േശ്വ, ഉ, II. 9.
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— േശ്വ, ഉ. II. 13.
5. കേഠാപനിഷത്ത്, II, 3. 1011.
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2 താത്വികമായ നിലപാട്
േയാഗത്തിെന്റ താത്വികമായ നിലപാട് ഏെറക്കുെറ
സാംഖ്യത്തിേന്റതു തെന്നയാണ്. സ്ഥൂലങ്ങളായ പൃഥ്വ്യാ
ദിപഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, അവയുെട സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങളായ ശബ്ദാ
ദിപഞ്ചതന്മാത്രകൾ, അവെയ ഗ്രഹിക്കാനാവശ്യമായ
അഞ്ചു ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഞ്ചു കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ,
മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഇരുപ
ത്തിമൂന്നു തത്വങ്ങെളയും എല്ലാറ്റിെനയും അത്യന്തിക
കാരണമായ പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയും ദ്രഷ്ടാവായ പുരുഷെന
പ്പറ്റിയുെമല്ലാം സാംഖ്യെത്തേപ്പാെല തെന്ന േയാഗവും
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പതഞ്ജലി ഈ തത്വങ്ങെള െപാ
തുവിൽ വിേശഷം, അവിേശഷം, ലിംഗമാത്രം, ലിംഗം
എന്നിങ്ങെന നാലായി തരംതിരിക്കുന്നു. [7] പഞ്ചഭൂത
ങ്ങൾ, ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്
എന്നീ തത്വങ്ങളിലൂെടയാണ് സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങളു
െട വിേശഷധർമ്മങ്ങൾ അഭിവ്യക്തമായിത്തീരുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് അവെയ െമാത്തത്തിൽ വിേശഷെമന്നു
പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അേഗാചരങ്ങളായ ശബ്ദ
സ്പർശരൂപ രസഗന്ധാദിതന്മാത്രകളും അഹങ്കാരവും
അവിേശഷത്തിലുൾെപ്പടുന്നു. വിേശഷത്തിലും അവി
േശഷത്തിലും െപട്ട ഇരുപത്തിരണ്ടു തത്വങ്ങളുെട ഉത്ഭ
വസ്ഥാനമായ മഹത്ത് എന്ന തത്വത്തിനാണ് ലിംഗ
െമന്നു പറയുന്നത്. മഹത്തിെന്റ കാരണമായ പ്രകൃതി
ത്രിഗുണങ്ങളുെട സാമ്യാവസ്ഥയിൽ അഭിവ്യക്തമാകു
ന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് പ്രകൃതിെയ അലിംഗം എന്നു
വിളിക്കുന്നത്. സത്വരജസ്തേമാ ഗുണങ്ങളുെട സാമ്യാ
വസ്ഥയാണ് പ്രകൃതിെയന്ന സാംഖ്യ നിർവചനെത്ത
േയാഗവും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വരജസ്തേമാ ഗുണ
ങ്ങളുെട മുഖ്യധർമ്മങ്ങളായ പ്രകാശം, ക്രിയ, സ്ഥിതി
എന്നിവേയാടു കൂടിയതും ഭൂേതന്ദ്രിയാത്മകവും പുരുഷന്
േഭാഗാനുഭവങ്ങളും േമാചനവും നൽകുകെയന്ന പ്രേയാ
ജനേത്താടുകൂടിയതുമാണ് ദൃശ്യപ്രകൃതി. [8] സ്വതന്ത്രവും
നിരേപക്ഷവും നിത്യവും അനശ്വരവുമായ പ്രകൃതി പുരു
ഷന് േവണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. [9] പ്രകൃതി നില
നിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് പുരുഷൻ ദ്രഷ്ടാവായിത്തീരു
ന്നത്. പ്രകൃതിയിെല്ലങ്കിൽ പുരുഷനുമില്ല. പുരുഷൻ ഒന്ന
ല്ല, അേനകമാണ്. അതുെകാണ്ട് പുരുഷൻ ഇല്ലാതാവു
കേയാ ൈകവല്യം േനടിക്കഴിയുകേയാ െചയ്താലും മറ്റു
പുരുഷന്മാർക്കുേവണ്ടി പ്രകൃതി നിലനിൽക്കും. [10]
പുരുഷൻ സ്വഭാേവന ശുദ്ധനാെണങ്കിലും പ്രകൃതിധർമ്മ
ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്കു വിേധ
യനായിത്തീരുന്നു. അവിദ്യയാണ് പുരുഷനും പ്രകൃതി
യും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിനു കാരണം. അവിദ്യ
നശിച്ചാൽ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സംേയാഗ
വും അപ്രത്യക്ഷമാവും. ഈ സ്ഥിതിവിേശഷത്തിനാണ്
ൈകവല്യം എന്നു പറയുന്നത്. ൈകവല്യമാണ് േയാഗ
ത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, ഈ ലക്ഷ്യം േനടണെമങ്കിൽ
പുരുഷൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന വി
േവകപൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുണ്ടാവണം. [11]
സത്യം കെണ്ടത്തിയാൽ മാത്രം േപാരാ, അത് പ്രേയാ
ഗത്തിൽ െകാണ്ടു വരിക കൂടി േവണം. പ്രേയാഗക്ഷമ
മില്ലാത്ത ജ്ഞാനം ഉപേയാഗശൂന്യമാണ്. തത്വശാസ്ത്ര
സിദ്ധാന്തങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന പ്രധാനമാണ് പ്രാേയാ
ഗികപരിശീലനം. ഇതാണ് േയാഗെത്ത സാംഖ്യത്തിൽ
നിന്നു േവർതിരിക്കുന്നത്. സാംഖ്യം യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിെന്റ വിവിധ വശങ്ങെളപ്പറ്റി പ്ര
തിപാദിക്കുേമ്പാൾ േയാഗം ആ ജ്ഞാനെത്ത പ്രേയാഗ
ക്ഷമമാേക്കണ്ടെതങ്ങെന എന്നേന്വഷിക്കുന്നു.
7. വിേശഷാവിേശഷലിംഗമാത്രാലിംഗാനി ഗുണപർവാണി.
— േയാഗസൂത്രം. കക. 19.
8. പ്രകാശക്രിയാ സ്ഥിതി ശീലം ഭൂേതന്ദ്രിയാത്മകം
േഭാഗാപർവഗാർഥം ദൃശ്യം.
— േയാ സൂ. II. 18.
9. തദർഥ ഏവ ദൃശ്യസ്യാത്മാ. — േയാ സൂ. കക. 21.
10. കൃതാർഥംപ്രതി നഷ്ടമപ്യനഷ്ടം തദന്യസാധാരണത്വാൽ.
— േയാ.സു. 2.22.
11. സ്വസ്വാമിശേക്ത്യാഃ സ്വരൂേപാപലബ്ധിേഹതുഃ
സംേയാഗഃ തസ്യേഹതുരവിദ്യാ.

തദഭാവാൽസംേയാഗാഭാേവാ ഹാനം തദ്ദൃശഃ
ൈകവല്യം. വിേവകഖ്യാതിര വിപ്ലവാഹാേനാപായഃ
— േയാ. സു. 2. 23–26

















3 ചിത്തവൃത്തിനിേരാധം
ആത്മീയവാദികളായ േവദാന്തികെള സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം േയാഗം ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാ
ധി മാത്രമാണ്. ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും അഭിന്നമാെണ
ന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ േയാഗാസന
വിധികെള അവലംബിച്ചുെകാണ്ട് ‘അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി’
എന്ന് ഇടവിടാെത ധ്യാനിക്കുകയും െചയ്യുക — ഇതാ
ണ് േയാഗം. എന്നാൽ, പതജ്ഞലിയുെട അഭിപ്രായ
ത്തിൽ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കുന്നതി
നാണ് േയാഗെമന്നു പറയുന്നത്. “േയാഗശ്ചിത്തവൃത്തി
നിേരാധഃ” [12] എന്നേദ്ദഹം നിർവചിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
ചിത്തവൃത്തിനിേരാധത്തിെന്റ ദർശനമാണ് േയാഗം
എന്നുപറയാം. ഓേരാ പുരുഷനും ഓേരാ ചിത്തമുണ്ട്.
അതിലാണ് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രതിഫലി
ക്കുന്നത്. അങ്ങെന ചിത്തം പലതരത്തിലുള്ള മാനസി
കാവസ്ഥകൾക്കു വിേധയമായിത്തീരുന്നു. ഈ മാന
സിക വ്യാപാരങ്ങൾക്കാണ് ചിത്തവൃത്തികൾ എന്നുപറ
യുന്നത്. പ്രത്യക്ഷയം, അനുമാനം, ആഗമം എന്നീ പ്രമാ
ണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലിഷ്ടങ്ങൾ, വിപര്യയം അെല്ലങ്കിൽ
മിഥ്യാജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥവസ്തുവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത
തരത്തിൽ േവദപുരാണാദികളിെല വിധിനിേഷധങ്ങ
െള മാത്രം അവലംബിക്കുകെയന്ന വികൽപ്പവൃത്തി,
വസ്തുക്കെളപ്പറ്റി േബാധമില്ലാതാവുന്ന നിദ്രാവൃത്തി, ഭൂത
കാലാനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അെല്ലങ്കിൽ
സ്മൃതിവൃത്തി എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ചിത്ത
വൃത്തികളുണ്ട്. [13] ചിത്തവൃത്തികളുെട രൂപങ്ങളാണ്
കാമമദേമാഹേലാഭമാത്സര്യാദികൾ. ഇത്തരം ചിത്തവൃ
ത്തികെള നിേരാധിച്ചാൽ മാത്രേമ ദ്രഷ്ടാവായ പുരുഷന്
പ്രകൃതിയുമായുള്ള സംേയാഗെത്തപ്പറ്റിയുള്ള മിഥ്യാേബാ
ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ൈകവല്യം േനടാൻ കഴിയൂ. അതു
വെര ദ്രഷ്ടാവ് അതാതുചിത്തവൃത്തികളുെട രൂപത്തിലാ
ണ് സ്ഥിതിെചയ്യുക. [14]
ചിത്തവൃത്തികെള നേരാധിക്കണെമങ്കിൽ ആദ്യമായി
േവണ്ടത് ചഞ്ചലമായ മനസ്സിെന ഏെതങ്കിലുെമാരു
ലക്ഷ്യത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി പിടിച്ചുനിർത്താനാവ
ശ്യമായ അഭ്യാസമാണ്. [15] പേക്ഷ, ഈ അഭ്യാസം
അത്ര എളുപ്പമുള്ളതാെണന്നു ധരിച്ചുേപാകരുത്. പല
തടസ്സങ്ങെളയും േനരിേടണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വ്യാധി, സ്ത്യാ
നം (ഏെതങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങൾ െകാണ്ട് അഭ്യാ
സം മുടങ്ങിേപ്പാവുക), സംശയം, പ്രമാദം, ആലസ്യം,
അവിരതി (വിഷേയന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകു
ന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ), ഭ്രാന്തിദർശനം, അലബ്ധഭൂമികത്വം
(അഭ്യാസത്തിനു ഫലമില്ലാതാവുക), അനസ്ഥിതത്വം
(അഭ്യാസത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങേളാ അസ്ഥി
രങ്ങേളാ ആയിത്തീരുക) ഇങ്ങെന സാധകനു േനരിേട
ണ്ടിവരുന്ന ഒമ്പതു ചിത്തവിേക്ഷപങ്ങേളപ്പറ്റി പതഞ്ജ
ലി താക്കീതു നൽകുന്നുണ്ട്. [16] ഇവയ്ക്കുപുറെമ ആദ്ധ്യാ
ത്മികേമാ ആധിഭൗതികേമാ ആധിൈദവികേമാ ആയ
ദുഃഖങ്ങൾ, [17] ദൗർമനസ്യം (ആഗ്രഹം നിറേവറാെത
േപാകുേമ്പാളുണ്ടാകുന്ന മനേക്ഷാഭം), അംഗേമജയത്വം
(ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിറയൽ), ശ്വാസം, പ്രശ്വാസം
(ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ൈശഥില്യം) എന്നി
ങ്ങെന േവെറയുമുണ്ട് അേനകം തടസ്സങ്ങൾ. [18] ഇത്ത
രം വിഘ്നങ്ങെളെയല്ലാം തട്ടിനീക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്
മനസ്സിെന ഏകാഗ്രമാക്കി നിർത്താൻ പറ്റിയ അഭ്യാസ
ങ്ങൾ നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. [19]
12. േയാ. സു. 1.2.
13. വൃത്തയഃ പഞ്ചതര്യഃ ക്ലിഷ്ടാക്ലിഷ്ടാഃ,

14.
15.
16.

17.
18.

19.

പ്രമാണവിപര്യായ വികല്പ നിദ്രാ സ്മൃതയഃ.
— േയാ സൂ. 1. 5-6.
േയാ. സൂ. 1. 3–4.
തത്ര സ്ഥിതൗ യേത്നാഽഭ്യാസഃ
— േയാ. സൂ. 1. 13.
വ്യാധി സ്ത്യാന സംശയ പ്രമാദാലസ്യാവിരതി
ഭ്രാന്തിദർശനാലബ്ധ ഭൂമികത്വാനവ
സ്ഥിതത്വാനി ചിത്തവിേക്ഷപാ േസ്തഽന്തരായാഃ
— േയാ. സൂ. 1. 30.
സാംഖ്യദർശനം എന്ന അദ്ധ്യായം േനാക്കുക.
ദുഃഖ ദൗർമസ്യാംഗേമജയത്വ ശ്വാസ പ്രശ്വാസാ
വിേക്ഷപസഹഭുവഃ
— േയാ. സൂ. 1. 51.
തൽപ്രതിേഷധാർഥേമകതത്വാഭ്യാസഃ
— േയാ. സൂ. 1. 32.

















4 േയാഗത്തിെന്റ അഷ്ടാംഗങ്ങൾ
േയാഗാഭ്യാസത്തിന് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണാ
യാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നി
ങ്ങെന എട്ട് അംഗങ്ങളുണ്ട്. [20] ഈ അഷ്ടാംഗങ്ങളുെട
ശരിയായ പ്രേയാഗത്തിലൂെട ശരീരെത്തയും ഇന്ദ്രിയങ്ങ
െളയും മനസ്സിെനയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ട്
മനുഷ്യന് പടിപടിയായി സ്വയം പരമാനന്ദെമന്ന പരി
പൂർണ്ണതയിെലത്തിേച്ചരാൻ കഴിയുെമന്നാണ് േയാഗം
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
ആദ്യെത്ത രണ്ടംഗങ്ങൾ സാന്മാർഗിക ജീവിതത്തി
െന്റ വിവിധവശങ്ങെള കുറിക്കുന്നു. അഹിംസ, സത്യം,
അേസ്തയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം എന്നീ പഞ്ച
മഹാവ്രതങ്ങൾക്കാണ് യമം [21] എന്നു പറയുന്നത്.
മനസ്സിെന ചഞ്ചലവും കലുഷിതവുമാക്കുന്ന വിഷയവാ
സനകളിൽ നിന്നുളള േമാചനമാണ് ഇവയുെട ഉേദ്ദ
ശ്യം. രണ്ടാമെത്ത അംഗമായ നിയമത്തിൽ ശൗചം
(ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ശുദ്ധി), തപസ്സ്, സേന്താ
ഷം, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വരധ്യാനം എന്നിവയുൾെപ്പടുന്നു.
േയാഗസാധനകളുെട പ്രാഥമിേകാപാധിയാണ് മനുഷ്യ
ശരീരം. അതുെകാണ്ട്, ശാരീരികമായ ആേരാഗ്യത്തിനും
ശുചിത്വത്തിനും പ്രേത്യകമായ പ്രാധാന്യം നൽേകണ്ട
താവശ്യമാണ്. േയാഗസൂത്രങ്ങളിൽ ആേരാഗ്യം, സൗ
ന്ദര്യം, ബലം, വജ്രസദൃശമായ ശരീരദാർഢ്യം മുതലായ
വയുെട പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റി എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. [22]
എന്നാൽ, ബാഹ്യമായ ആേരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ശുചി
ത്വം മുതലായവ മാത്രം േപാരാ. ബാഹ്യമായ ശുദ്ധിെയ
േപ്പാെല തെന്ന ഒരുപേക്ഷ, അതിേനക്കാേളെറ — പ്ര
ധാനമാണ് ആന്തരികമായ ശുദ്ധി. അന്തഃശുദ്ധിെകാ
ണ്ടാണ് മനസ്സിന് പ്രസന്നതയും ചിത്തത്തിന് ഏകാഗ്ര
തയും ഇന്ദ്രിയങ്ങെള ജയിക്കാനുള്ള കഴിവും ആത്മദർശ
നത്തിനുള്ള േയാഗ്യതയും ലഭിക്കുന്നത്. [23] സൽക്കർ
മ്മങ്ങൾ െചയ്യുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സേന്താഷം,
തപസ്സ്, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വരപ്രണിധാനം എന്നിവയാ
ണ് നിയമത്തിെല മറ്റു ഘടകങ്ങൾ. ദുർവൃത്തികേളയും
ദുഃസ്വഭാവങ്ങെളയും നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടും േസ്നഹം, ദയ
തുടങ്ങിയ സൽഗുണങ്ങൾ വളർത്തിെക്കാണ്ടും ആത്മ
സംസ്കാരത്തിലൂെട ചിട്ടേയാടുകൂടിയ സാന്മാർഗികജീവി
തം നയിക്കുകയാണ് അവയുെട ഉേദ്ദശ്യം.
യമവും നിയമവും േവണ്ടേപാെല അഭ്യസിച്ചാൽ മാത്ര
േമ ശരീരവും മനസ്സും നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യമായ മറ്റു സാ
ധനകൾ സഫലമാവുകയുള്ളൂ. അതുെകാണ്ടാണ് േയാഗ
സാധനകെളപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ ആദ്യമായി
ത്തെന്ന യമ നിയമങ്ങെളക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
മൂന്നാമെത്ത അംഗമായ ആസനത്തിന് ഹഠേയാഗ
ത്തിൽ പലതരം രൂപേഭദങ്ങൾ നിർേദ്ദശിക്കെപ്പടുന്നു
ണ്ട്. അെതല്ലാം പിന്നീടുണ്ടായ പരിഷ്കരണങ്ങളായിരി
ക്കാം. പതജ്ഞലിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ നിശ്ചലവും
സുഖകരവുമായ ഇരിപ്പിനാണ് ആസനം എന്നുപറയു
ന്നത്. [24] നിർദ്ദിഷ്ടമായ ആസനത്തിലിരുന്നുെകാണ്ട്
ധ്യാനിച്ചാൽ ശീേതാഷ്ണുസുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വങ്ങളുെട ബാധ
ഏല്ക്കുകയില്ലേത്ര. [25] ശരീരെത്ത നിശ്ചലവും സ്ഥിരവു
മാക്കി നിവർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സുഖാസനത്തിലി
രുന്നുെകാണ്ടു േവണം നാലാമെത്ത അംഗമായ പ്രാ
ണായാമം ശീലിക്കുക. ശാേസാച്ഛ ്വാസങ്ങളുെട ഗതി
വിേച്ഛദങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാണായാമം
എന്നു പറയുന്നത്. [26] പ്രാണായാമം മനസ്സിെന ശാ
ന്തവും അേക്ഷാഭ്യവുമാക്കി വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും
അങ്ങെന ധാരണാശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നു. ഇത്രേത്താളമായാൽ പ്രത്യാഹാരെമന്ന അടുത്ത
അഭ്യാസം തുടങ്ങാം. ബാഹ്യേചഷ്ടകളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രി
യങ്ങെള നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് മനസ്സിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതി
നാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്നുപറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങെള
നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണത്. മനസ്സിെന ശരീര
ത്തിനുള്ളിേലാ പുറേത്താ ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യക
സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തലാണ് ധാരണ. സ്വന്തം
മൂക്കിേന്മേലാ പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ െനറ്റിയുെട ഒത്ത
നടുവിേലാ ഏെതങ്കിലുെമാരു നിശ്ചിതബിന്ദുവിൽ ദൃഷ്ടി
യുറപ്പിച്ചു നിർത്തിയാൽ ധ്യാനത്തിനുള്ള കഴിവു വർദ്ധി
ക്കുമേത്ര. ഇപ്രകാരം ചിത്തത്തിെന്റ ഏകാഗ്രത ൈക
വരുത്തലാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂെട ചിത്തം േധ്യയ
വസ്തുവിൽ ഏകാഗ്രമായും ഏകതാനമായും താദാത്മ്യം
പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ചിത്തം േധ്യയത്തിൽ പൂർണ്ണ
മായി ലയിക്കുകയും രണ്ടും ഏകരൂപമായിത്തീരുകയും
െചയ്യുന്ന അവസ്ഥാവിേശഷമാണ് സമാധി. [27]
ഈ അഷ്ടാംഗസാധനയുെട സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ വിവിധ
വശങ്ങെളപ്പറ്റി പതഞ്ജലി തെന്റ സൂത്രങ്ങളിൽ വിസ്തരി
ച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ൈകവല്യമാണ് ഇവയുെടെയ
ല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം. സാന്മാർഗിക ജീവിതത്തിലധി
ഷ്ഠിതമായ േയാഗസാധനകളിലൂെട പുരുഷൻ സത്വത്തി
നു സമമായ പരിശുദ്ധി േനടുേമ്പാളാണ് ൈകവല്യം പ്രാ
പിക്കുന്നത്. [28] ഈ അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യൻ ബാ
ഹ്യജഗത്തുമായുള്ള ബന്ധങ്ങെളെയല്ലാം വിേച്ഛദിക്കുക
യും സംസാരദുഃഖങ്ങളുെട എല്ലാത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ
നിന്നും േമാചനം േനടുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് പരിപൂർണ്ണ
നും സ്വതന്ത്രനുമായിത്തീരുന്നത്. ഇതാണ് പരമാനന്ദം.
ഇതാണ് ൈകവല്യം.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ജീവിതചര്യകെള േമൽക്കുേമൽ
സംശുദ്ധമാക്കിെക്കാണ്ട് ശരീരെത്തയും മനസ്സിെനയും
ഇന്ദ്രിയങ്ങെളയും കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യ
മായ സാധനകളിലൂെട പൂർണ്ണത േനടാനുള്ള മാർഗ്ഗമാ
ണ് േയാഗദർശനത്തിെന്റ കാതൽ.
20. യമനിയമാസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണാ

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

ധ്യാന സമാധേയാഽഷ്ടാവംഗാനി
— േയാ. സൂ. II. 29.
അഹിംസാ സത്യമേസ്തയ ബ്രഹ്മചര്യാപരിഗ്രഹാ യമാഃ
— േയാ. സൂ. II. 30.
രൂപലാവണ്യബല വജ്രസംഹനനത്വാൽ കായസംപത്.
— േയാ. സൂ. III. 46.
സത്വശുദ്ധിസൗമനൈസ്യകാേഗ്രന്ദ്രിയജയാത്മദർശന
േയാഗ്യത്വാനി ച.
— േയാ. സൂ. II. 41.
സ്ഥിരസുഖമാസനം േയാ. സൂ. II 46.
ടി. 48.
ടി. 49.
േയാ. സൂ. II. 3.
സത്വപുരുഷേയാഃ ശുദ്ധിസാേമ്യ ൈകവല്യം.
— േയാ. സൂ. III. 55.

















5 േയാഗത്തിെല ഈശ്വരൻ
പ്രകൃതിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണെമന്ന സാം
ഖ്യന്മാരുെട അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തവും ഇരുപത്തഞ്ചു
തത്വങ്ങൾ, മൂന്നു പ്രമാണങ്ങൾ മുതലായവയും അം
ഗീകരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് േയാഗം സാംഖ്യേത്താടു സാ
ദൃശ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാെണന്നു പറഞ്ഞുവ
േല്ലാ. എന്നാൽ, രണ്ടു ദർശനങ്ങളും തമ്മിൽ മുഖ്യമായ
ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാംഖ്യം യുക്തിയുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ഈശ്വരെന്റ അസ്തിത്വെത്ത നിേഷധിക്കുന്നു.
േനെരമറിച്ചാണ് േയാഗത്തിെന്റ നിലപാട്. േയാഗത്തി
െല അഷ്ടാംഗങ്ങളിെലാന്നായ നിയമത്തിൽ ബാഹ്യവും
ആന്തരികവുമായ ശൗചേത്താെടാപ്പം ഈശ്വരധ്യാന
ത്തിെന്റ ആവശ്യകതെയക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുെകാണ്ടാണ് ചില പിൽക്കാലപണ്ഡിതന്മാർ േയാ
ഗെത്ത േസശ്വരസാംഖ്യെമന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചത്. സാഖ്യ
ത്തിൽ േപാലും ഈശ്വരെന കൂട്ടിെക്കട്ടാൻ പാടുെപട്ട
ചില പണ്ഡിതന്മാെരപ്പറ്റി നമ്മൾ പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ.
എന്നാൽ, സാംഖ്യെത്ത േസശ്വരസാംഖ്യെമന്നും നിരീശ്വ
രസാംഖ്യെമന്നും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചവർ
യഥാർത്ഥത്തിൽ സാംഖ്യം നിരീശ്വരവാദപരമായ ഒരു
ദർശനമാെണന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
മനസ്സിെന്റ ഏകാഗ്രത േനടാൻ േവണ്ടിയുള്ള പരിശീ
ലനത്തിൽ േയാഗസൂത്രങ്ങൾ ഈശ്വരധ്യാനത്തിെന്റ
ആവശ്യകതെയപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുെണ്ടന്നുളളതു
ശരിയാണ്. മനസ്സിെന ഏെതങ്കിലുെമാരു നിശ്ചിതബി
ന്ദുവിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരുപാധി മാത്രമാണത്.
മനസ്സിെന്റ ഏകാഗ്രത േനടാൻ ഈശ്വരെന ധ്യാനി
ച്ചു െകാള്ളണെമന്ന് പതഞ്ജലി നിർബന്ധിക്കുന്നുമി
ല്ല. ഓേരാരുത്തെന്റയും രുചിേഭദമനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള
ഏെതങ്കിലും ഒരു വസ്തുെവ ധ്യാനിക്കാം എന്നേദ്ദഹം
പറയുന്നു. [29] മനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏകാഗ്രത
പരിശീലിക്കണെമന്ന കാര്യത്തിേല നിഷ്കർഷയുള്ളൂ.
ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറേയണ്ടതുണ്ട്. പതഞ്ജലിയു
െട സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഈശ്വരൻ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സൃഷ്ടി
കർത്താവായ ഈശ്വരനല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലഘടന
െയപ്പറ്റിയുള്ള സാംഖ്യത്തിെന്റ മൗലികാശയങ്ങെളല്ലാം
അേദ്ദഹവും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന എന്താണ്
വ്യത്യാസം? ഗാർെബെയേപ്പാെലയുള്ള ചില ആധുനിക
പണ്ഡിതന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ േയാഗദാർശനിക
ന്മാർ ഈശ്വരസങ്കൽപ്പെത്ത അംഗീകരിച്ചത് ആത്മീയ
വാദികളായ ചിന്തകന്മാെര പ്രീണിപ്പിക്കാനും അങ്ങെന
സാംഖ്യത്തിെന്റ പ്രചാരം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനും േവ
ണ്ടിയാണ്. േയാഗസൂത്രങ്ങളിൽ ഈശ്വരാസ്തിത്വെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് അസംഗതങ്ങളും ദുർ
ബലങ്ങളുമാെണന്നും ഈശ്വരെനപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന
സൂത്രങ്ങെളല്ലാം അപ്പാെട എടുത്തു കളഞ്ഞാൽേപ്പാലും
േയാഗദർശനത്തിെന്റ െകട്ടുറപ്പിനു യാെതാരു േകാട്ടവും
തട്ടുകയിെല്ലന്നും അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഗാർെബ
എഴുതുകയാണ്:
“േയാഗസൂത്രങ്ങളിൽ ഈശ്വരെനക്കുറിച്ചു പറയുന്ന ഭാ
ഗങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധമില്ലാെത േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നു.
എന്നല്ല, അവ േയാഗദർശനത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കത്തിനും
ലക്ഷ്യത്തിനും കടകവിരുദ്ധമാണുതാനും. നമ്മളുേദ്ദ

ശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈശ്വരനല്ല ഇത് എന്നു
വ്യക്തം. േയാഗത്തിെല നിരീശ്വരവാദപരമായ മൗ
ലികസ്വഭാവെത്ത മറച്ചുെവയ്ക്കുകയും അതിെല അടി
സ്ഥാനസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയുള്ള ധാ
രണകൾ െവറുെതയങ്ങെന കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െച
യ്യുന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അമ്പരപ്പിക്കുന്ന
അനുമാനങ്ങെളയാണ് നമുക്ക് േനരിേടണ്ടിയിരിക്കുന്ന
ത്. യഥാർത്ഥ സാംഖ്യത്തിൽ വ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ള
ഈശ്വരന് യാെതാരു സ്ഥാനവുമിെല്ലന്നാണ് ഈ
അനുമാനങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല”. [30]

ഹരിദാസ് ഭട്ടാചാര്യ എഴുതുന്നതിങ്ങെനയാണ്:
“ഈശ്വരനുമായി (അെല്ലങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായി) സാരൂ
പ്യവും സായൂജ്യവും പ്രാപിക്കലാണ് ജീവാത്മാവിെന്റ
ലക്ഷ്യം എെന്നാന്നും ഉപേദശിക്കാൻ േയാഗദർശന
ത്തിന് ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല… ഈശ്വരെന ധ്യാനി
ക്കുേമ്പാഴും പരമമായ ലക്ഷ്യം മനസ്സിെന്റ േബാധാവ
സ്ഥയിലും അേബാധാവസ്ഥയിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ
െള തടയുകയും അങ്ങെന ചിത്തവൃത്തിനിേരാധം സാ
ധിക്കുകയുമാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഈശ്വര
വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കുേപാലും േയാഗാഭ്യാസങ്ങൾ
പ്രേയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അവർ അവെയ പ്രേയാ
ഗിച്ചു േപാന്നിട്ടുള്ളതും”. [31]

ഏതാണ്ടിേത അഭിപ്രായം തെന്നയാണ് രാധാകൃഷ്ണനുമു
ള്ളത്:
“േയാഗദർശനത്തിെല വ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ള ഈശ്വ

രൻ അതിെല മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി വളെര അയഞ്ഞ
മട്ടിലാണ് കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. മാനുഷികാഭിലാ
ഷങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം ൈദവവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപി
ക്കലല്ല; പിെന്നേയാ, പുരുഷെന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്
പൂർണ്ണമായി േവറിടുവിപ്പിക്കലാണ്. പരമമായ സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിെലത്തിേച്ചരാനുള്ള അേനകം മാർഗ്ഗങ്ങളിെലാ
ന്നു മാത്രമാണ് ഈശ്വരഭക്തി. ഈശ്വരൻ െവറുെമാരു
പുരുഷവിേശഷം മാത്രമാണ്; പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാ
വും സംരക്ഷകനുമല്ല”. [32]

29. യഥാഭിമതധ്യാനാദ്വാ, േയാ സു. II. 39
30. R. Garbe: Encyclopaedia of Religion and Ethics, XII,
P. 831.
31. Haridas Bhattacharya: The Cultural History of India, Vol.
III.
32. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy. Vol. II. P. 371.

















6 ഭൗതികവാദമല്ല, ആത്മീയവാദം
പേക്ഷ, ഇതിൽ നിെന്നല്ലാം േയാഗം തികച്ചും ഭൗതിക
വാദപരമായ ഒരു ദർശനമാെണന്ന നിഗമനത്തിെല
ത്തിേച്ചരുന്നതു ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. സാംഖ്യദർശന
ത്തിെല പല ഭാഗങ്ങേളാടും അതിനു േയാജിപ്പുെണ്ടന്ന
കാര്യം ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, അത് സാംഖ്യത്തിെല ഭൗ
തികവാദപരമായ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളംഗീകരിക്കുന്ന
ത് ആത്മനിഷ്ഠവും ആദ്ധ്യാത്മികവും സദാത്മകവുമായ
ഉേദ്ദശ്യങ്ങേളാടു കൂടിയാണ്. യമനിയമാസന പ്രാണാ
യാമാദികൾ ഒരതിർത്തി വെര ശരീരത്തിെന്റയും മന
സ്സിെന്റയും ശക്തികെള വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്നവയാ
െണന്ന് അനുഭവസ്ഥന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. േയാ
ഗാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള പ്രചാരത്തിെന്റ കാരണവും
അതായിരിക്കാം. ഈ വസ്തുതകെള േചാദ്യം െചേയ്യണ്ട
തില്ല.
പേക്ഷ, േയാഗത്തിെന്റ പരമമായ ഉേദ്ദശ്യം ശാരീരിക
വും മാനസികവുമായ അഭ്യാസങ്ങളിലൂെട ചിത്തെത്ത
അതിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നു േവർ
െപടുത്തി ഏകാന്തതയുെട നിഗൂഢതയിേലക്കു നയി
ക്കുക എന്നതാണ്. മാനസികവ്യാപാരങ്ങെള സ്തംഭി
പ്പിക്കുന്നതിലും മാനുഷികാഭിലാഷങ്ങെള ഇടിച്ചമർത്തു
ന്നതിലുമാണ് അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. മെറ്റാരുവി
ധം പറഞ്ഞാൽ, ആത്യന്തിക വിേശ്ലഷണത്തിൽ ഭൗ
തികതെയ ആത്മീയവാദത്തിേലക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപ
ടിയാക്കി മാറ്റാനാണ് അതു ശ്രമിച്ചത്. രാധാകൃഷ്ണൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, േയാഗദർശനമനുസ
രിച്ച് “ആത്മാവിെനക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടുപി
ടിക്കുന്നത് മനസ്സിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രേയാഗത്തിലൂ
െടയല്ല. പിെന്നേയാ, മാനസികവ്യാപാരങ്ങെള അടി
ച്ചമർത്തിെക്കാണ്ടും നമ്മിലുള്ള ൈദവികമായ പ്രകൃ
തിെയ മറച്ചുെവയ്ക്കാൻ േവണ്ടി നമ്മുെട ൈദനംദിന ജീ
വിതെത്തയും പ്രവർത്തനങ്ങെളയും സഹായിക്കുന്ന
മാനസികാവസ്ഥയുെട അടിത്തട്ടിേലക്കിറങ്ങിെച്ചന്നു
െകാണ്ടുമാണ്”. [33] ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിെന
അെല്ലങ്കിൽ ‘അഹ’െത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടു
കളിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പടുത്തി ൈകവല്യം എന്നു പറയെപ്പ
ടുന്ന പരിപൂർണ്ണതയുെട പരമാനന്ദത്തിേലക്കുയർത്തുക
എന്നതാണ് േയാഗത്തിെന്റ പരമമായ ലക്ഷ്യം.
േയാഗാഭ്യാസങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മനുഷ്യെന്റ
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശക്തികെള വികസിപ്പി
ക്കാൻ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിശക്തികെള കീഴടക്കാൻ േപാ
ലും സാദ്ധ്യമാെണന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഏെതാ
രു വ്യക്തിക്കും േയാഗസാധനകളിലൂെട ശരീരെത്തയും
മനസ്സിെനയും നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടാണ് േകവലമായ
ൈചതന്യത്തിെന്റ പരേമാന്നത പദവിയിെലത്തിേച്ച
രാൻ കഴിയുെമന്നുേപാലും കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങെന
െയാെക്ക വിശ്വസിക്കുന്നവെര ഇന്നും കാണാം. ഈ
അർത്ഥത്തിൽ േയാഗദർശനം ഭൗതികവാദപരമല്ല,
ആത്മീയവാദമാണ്. കാലക്രമത്തിൽ േയാഗത്തിെന്റ
ദാർശനികമായ അടിത്തറ വിസ്മരിക്കെപ്പടുകയും അത്
ശാരീരികവും മാസികവുമായ വ്യായാമങ്ങളുെട ഒരു സു
സംഘടിത വ്യവസ്ഥയായിത്തീരുകയും െചയ്തു. േയാഗ
ത്തിെന്റ ഈ അംശത്തിനാണ് ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ
പ്രചാരമുള്ളത്.
33. Ibid, P. 351.

















െ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
േ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
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