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13
ന്യായദർശനം
ൈവേശഷികദർശനം പ്രധാനമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായ
യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ വിവിധവശങ്ങളുെട പ്രേത്യകതക
െളപ്പറ്റിയും അവയുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റിയുമു
ള്ള പഠനമാെണങ്കിൽ ന്യായദർശനം മുഖ്യമായും യാ
ഥാർഥ്യെത്ത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങെളപ്പറ്റിയു
ള്ള അേന്വഷണമാണ്. ജ്ഞാനത്തിെന്റ വിഷയിയും
വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങെള അപഗ്രഥനാത്മ
കമായും യുക്തിയുക്തമായും വിമർശനപരമായും പരി
േശാധിക്കുകയും അങ്ങെന ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരി
ഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് അതു െചയ്യുന്നത്.
“തർക്കശാസ്ത്രത്തിെല പ്രമാണനിയമങ്ങളുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടി േജ്ഞയങ്ങളായ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ള്ള നിരൂപണാത്മകമായ ഒരു പരിേശാധനയാണത്”
എന്നു വാത്സ്യായനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. െഷർബാ
ത്സ്കിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ െപാതുവാദപ്രതിവാദ
ങ്ങളുെട സങ്കീർണരീതികെളക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ
നിന്നാണ് ന്യായദർശനം രൂപംെകാണ്ടത്. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്നയാണ് അത് േഹതുവിദ്യ, േഹതുശാസ്ത്രം, തർ
ക്കശാസ്ത്രം, പ്രമാണശാസ്ത്രം, അന്വീക്ഷികി (അേന്വഷ
ണത്തിെന്റ ശാസ്ത്രം) [1] എന്നും മറ്റുമുള്ള േപരുകളിൽ
അറിയെപ്പട്ടുേപാന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, പ്രാ
ചീനഭാരതത്തിെല തർക്കശാസ്ത്രമാണ് ന്യായം.
1. ആന്വീക്ഷികി ദണ്ഡനീതിസ്തർക്ക വിദ്യാർഥശാസ്ത്രേയാഃ (അമര
േകാശം, ശബ്ദാദിവർഗം, േശ്ലാകം 5)

















1 ന്യായദർശനത്തിെന്റ ആവിർഭാവം
ന്യായദർശനത്തിെന്റ സ്ഥാപകൻ േഗാതമൻ—ഗൗതമൻ
എന്നും പറയും—ആയിരുന്നു എന്നു കരുതെപ്പടുന്നു.
അക്ഷപാദൻ എന്ന േപരിലും അേദ്ദഹം അറിയെപ്പടു
ന്നുണ്ട്. ഗൗതമനും അക്ഷപാദനും ഒരാളായിരുന്നിെല്ല
ന്നും രണ്ടുേപരും ന്യായദർശനത്തിനു സംഭാവനകൾ
നൽകിയവരാെണന്നും േഡാക്ടർ വിദ്യാഭൂഷൺ അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു. [2] പേക്ഷ, ഈ അഭിപ്രായേത്താട് മറ്റു
പണ്ഡിതന്മാർ േയാജിക്കുന്നില്ല. ഒരുപേക്ഷ, േഗാത്ര
േപ്പർ ഗൗതമൻ എന്നും ശരിയായേപർ അക്ഷപാദൻ
എന്നും ആയിരിക്കാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാല
െത്തപ്പറ്റിേയാ ജീവചരിത്രെത്തപ്പറ്റിേയാ ചരിത്രപര
മായ െതളിവുകെളാന്നുമില്ല. മഹാഭാരതത്തിെന്റ കാല
ത്താണ് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നെതന്ന് അനുമാനിക്കു
ന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ക്രി. മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്
ജീവിച്ചിരുന്നെതന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ജാേക്കാബി
യുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഗൗതമെന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങൾ
രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രചിക്കെപ്പട്ടത്. പല മാറ്റങ്ങൾ
ക്കും േശഷമാണ് ന്യായസൂത്രങ്ങൾ ഇന്നെത്ത രൂപം
ധരിച്ചെതന്ന് ഹരിപ്രസാദ് ശാസ്ത്രി പറയുന്നു. ന്യായദർ
ശനത്തിെല സാമാന്യതത്വങ്ങൾ പലതും ഗൗതമനു മു
മ്പുതെന്ന നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതിൽ
െതറ്റില്ല. മഹാഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, പാണിനി, കൗടി
ല്യൻ, ചരകൻ മുതലായവരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തർക്ക
ശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളാ
യി പ്രചരിച്ചുേപാന്ന ഇത്തരം ആശയങ്ങെള ക്രിസ്തുവി
നുേശഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ
അക്ഷപാദഗൗതമൻ സൂത്രരൂപത്തിൽ േക്രാഡീകരിച്ചു
എന്നു കരുതുകയാവാം കൂടുതൽ ശരി.
ന്യായസൂത്രങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യ
ങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാത്സ്യായനെന്റ (5-ാം നൂറ്റാണ്ട്)
ന്യായഭാഷ്യം, ഉേദ്യാതകരെന്റ ന്യായവാർത്തികം, വാ
ചസ്പതിമിശ്രെന്റ ന്യായവാർത്തിക താൽപര്യടീക, ശ്രീ
കണ്ഠെന്റ ന്യായാലങ്കാരം, ജയന്തെന്റ ന്യായമഞ്ജരി
മുതലായവയാണ് അവയിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ.
എന്നാൽ, അവരിൽ പലരും ന്യായസൂത്രങ്ങെള വ്യാഖ്യാ
നിക്കുകെയന്ന േപരിൽ തങ്ങളുെട സ്വന്തം അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതുെകാണ്ട് ന്യാ
യദർശനത്തിെന്റ സാമാന്യസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ
ഗൗതമെന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങെളത്തെന്ന ആശ്രയിക്കുക
യാണ് നല്ലത്.
2. Mahamahopadhyaya Satishchandra Vidyabhushanaഃ
History of Indian Logic, P. 49.

















2 പ്രപഞ്ചഘടന
ൈവേശഷികേത്താട് വളെരയധികം സാമ്യമുള്ള ഒരു
ദർശനമാണ് ന്യായം. അതുെകാണ്ട് അതിന് സമാനത
ന്ത്രം എന്നും പറയാറുണ്ട്. രണ്ടു ദർശനങ്ങെളയും ഒേര
അധ്യായത്തിൽ ഒന്നിച്ചു േചർത്ത് വിവരിക്കുകയാണ്
പല ചരിത്രകാരന്മാരും െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ൈവേശഷികെമ
ന്നേപാെല തെന്ന ന്യായവും ലൗകികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങ
െള തരണം െചയ്തുെകാണ്ട് നിേശ്രയസം എന്ന പരിപൂർ
ണതയിെലത്തിേച്ചരുകയാണ് മനുഷ്യെന്റ പരമമായ
ലക്ഷ്യം എന്നും യാഥാർഥ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ
ജ്ഞാനത്തിലൂെട മാത്രേമ അതു േനടാനാവൂ എന്നും
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ൈവേശഷികെമന്നേപാെല തെന്ന ന്യായ
വും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരമാണുഘടനെയ അംഗീകരിച്ചു.
പ്രപഞ്ചം വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർഥ്യമാെണന്നും
അവിഭാജ്യങ്ങളും അകാരണങ്ങളും അനശ്വരങ്ങളും മനു
ഷ്യമനസ്സിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നവ
യുമായ പരമാണുക്കളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലഘടക
ങ്ങൾ എന്നും ഉൽേഘാഷിച്ചു. പരമാണുക്കളുെട പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുെടയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ഫലമാ
യിട്ടാണ് േലാകമുണ്ടായത്. ൈവേശഷികെമന്നേപാെല
തെന്ന ന്യായവും തുടക്കത്തിൽ ഭൗതികവാദപരമായ
ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
അതിെന്റ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ൈദവത്തിേനാ മേറ്റെതങ്കിലും
അഭൗമശക്തികൾേക്കാ യാെതാരു സ്ഥാനവുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. പൃഥ്വി, അപ്, േതജസ്സ്, വായു, ആകാശം എന്നീ
പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായെതന്ന
തത്വം ന്യായദർശനത്തിെന്റ ആണിക്കല്ലാണ്. പഞ്ച
ഭൂതങ്ങൾ യഥാർഥങ്ങളും ശാശ്വതങ്ങളുമാണ്. അവ
ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. അതുെകാണ്ട് ന്യായം
ഭൗതികയാഥാർഥ്യങ്ങളുെട സ്രഷ്ടാവായി ഒരു ൈദവ
െത്തേയാ ബ്രഹ്മെത്തേയാ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അേച
തനങ്ങളും സേചതനങ്ങളുമായ എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്ര
തിഭാസങ്ങളും പരമാണുക്കൾ കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായവയാ
ണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഉറച്ചുനിന്നു. പിന്നീട്
പ്രശസ്തപാദൻ, വാത്സ്യായനൻ, ശ്രീധരൻ, ഉദയനൻ
മുതലായ വ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സ്ര
ഷ്ടാവായി ഒരു ൈദവെത്ത സങ്കൽപ്പിച്ചത്. പേക്ഷ,
ഗാർേബ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “ഈ രണ്ടു ദർശ
നങ്ങളുെടയും (ന്യായത്തിെന്റയും ൈവേശഷികത്തിെന്റ
യും) അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ഈശ്വര
െന്റ അസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പിൽക്കാലത്ത്
അവയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുേചരുകയും അങ്ങെന
ഒടുവിൽ ആസ്തികവാദത്തിേലക്കു നീങ്ങുകയും െചയ്തു.
എങ്കിലും പദാർഥത്തിന് ഒരു സ്രഷ്ടാവുെണ്ടന്ന് അവ
സമ്മതിച്ചുെകാടുത്തിട്ടില്ല.” [3]
ഇങ്ങെന ഭൗതികവാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാ
നവാസ്തിത്വത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം െചയ്യാനാ
ണ് ന്യായം ശ്രമിച്ചത്. വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിൽ,
അതായത് അറിയുന്നവനും അറിയെപ്പടുന്ന വസ്തുവും
തമ്മിൽ, ഉള്ള ബന്ധമാണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവിടം.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, അറിയെപ്പടാനുള്ള വസ്തു
നിഷ്ഠമായ യാഥാർഥ്യമിെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനവുമില്ല. ബാ
ഹ്യയാഥാർഥ്യങ്ങെള ആശ്രയിക്കാെത സ്വതന്ത്രമായ
ആന്തരികേചതനയിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്ന
ത് എന്നും മറ്റുമുള്ള ആത്മീയവാദികളുെട സിദ്ധാന്തങ്ങ
േളാട് ന്യായം േയാജിക്കുന്നില്ല.
3. Richard Garbeഃ Philosophy of Ancient India, P. 33.

















3 പദാർഥങ്ങൾ
വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ ഗുണവിേശഷങ്ങെള
യും പ്രേത്യകതകെളയും വിശകലനം െചയ്യുക എന്ന
തിേനക്കാേളെറ ആ യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ വിവിധ വശ
ങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലാണ് ന്യായ
ദർശനം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇതാണ് ൈവേശഷികവും ന്യാ
യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മുഖ്യമായ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ
കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല, ൈവേശഷികം എല്ലാ ചരാ
ചരങ്ങേളയും പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങെളയും ദ്രവ്യം,
ഗുണം, കർമം, സാമാന്യം, വിേശഷം, സമവായം എന്നി
ങ്ങെന ആറു പദാർഥങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചത്. ന്യായ
ദർശനമാകെട്ട, ഈ ആറു പദാർഥങ്ങെളയും പ്രേമയം
അെല്ലങ്കിൽ അറിയെപ്പടാനുള്ള വസ്തു, എന്ന ഒെരാറ്റ
പദാർഥത്തിെലാതുക്കി. ന്യായം വിശകലനം െചയ്യു
ന്ന പതിനാറു പദാർഥങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് പ്രേമ
യം. പ്രമാണം, പ്രേമയം, സംശയം, പ്രേയാജനം, ദൃ
ഷ്ടാന്തം, സിദ്ധാന്തം, അവയവം, തർക്കം, നിർണയം,
വാദം, ജല്പം, വിതണ്ഡ, േഹത്വാഭാസം, ഛലം, ജാതി,
നിഗ്രഹസ്ഥാനം—ഇവയാണ് പതിനാറു പദാർഥങ്ങൾ.
ഈ പദാർഥങ്ങളുെട ശരിയായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രേമ നിേശ്രയസം അെല്ലങ്കിൽ
പരമമായ നന്മ േനടാൻ കഴിയൂ എന്ന പ്രഖ്യാപനേത്താ
ടുകൂടിയാണ് ഗൗതമെന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കു
ന്നത്. [4]
ഈ പതിനാറു പദാർഥങ്ങളിൽ പ്രമാണത്തിനാണ്,
അതായത് ശരിയായ ജ്ഞാനം േനടാനുള്ള ഉപാധി
കൾക്കാണ്, ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അറി
യെപ്പടാനുള്ള വിഷയത്തിന്, അതായത് പ്രേമയത്തിന്,
രണ്ടാം സ്ഥാനേമയുള്ളൂ. എെന്തന്നാൽ, അറിയെപ്പടാനു
ള്ള വിഷയത്തിനല്ല, അറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കാണ്
കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ശരീരം, ആത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ,
ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിക്കു വിേധയമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ, ബുദ്ധി,
മനസ്സ്, പ്രവൃത്തി, ഫലം, ദുഃഖം, ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
േമാചനം—ഇവെയല്ലാം പ്രേമയത്തിലുൾെപ്പടുന്നു. ഈ
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കണ്ണുെകാണ്ട് കാണാൻ കഴിയു
ന്നവയുമുണ്ട്, കഴിയാത്തവയുമുണ്ട്; അേചതനങ്ങളുമുണ്ട്,
സേചതനങ്ങളുമുണ്ട്. അവെയല്ലാം സ്വതന്ത്രമായി നില
നിൽക്കുന്നവയാെണങ്കിലും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. മാനസിക യാഥാർഥ്യങ്ങളും മാനസികങ്ങളല്ലാത്ത
ബാഹ്യയാഥാർഥ്യങ്ങളും അേഭദ്യമാം വിധം ബന്ധെപ്പട്ട
വയാണ്. മാനസികയാഥാർഥ്യങ്ങെള ആശ്രയിക്കാെത
സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ബാഹ്യയാഥാർഥ്യങ്ങൾ
മാനസികജീവിതത്തിെല വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങളുെട
ഉപാധികളായിത്തീരുന്നു. മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളു
െട ഓേരാ വശത്തിനും ബാഹ്യമായ ഏെതങ്കിലുെമാ
രു ഭൗതികയാഥാർഥ്യവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും.
അേചതനതത്വത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെടയാണ്
േബാധമണ്ഡലത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പ് പ്രകടമാകുന്നത്.
ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കാനും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിെന െവ
റുക്കാനുമുള്ള േചഷ്ടകൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ
എന്നിവയുെട ഇരിപ്പിടമാണ് ശരീരം. ശരീരവും ശരീര
െത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന ഘ്രാണം, രസനം, ചക്ഷുസ്സ്, ത്വ
ക്ക്, േശ്രാത്രം എന്നീ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങ
ളിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. [5]
4. പ്രമാണപ്രേമയ സംശയ പ്രേയാജന ദൃഷ്ടാന്ത സിദ്ധാന്താ

വയവ തർക്ക നിർണയ വാദജല്പ വിതണ്ഡാ േഹത്വാഭാസ
ഛല ജാതി നിഗ്രഹസ്ഥാനാനാം തത്വജ്ഞാനന്നിഃേശ്രയ
സാധിഗമഃ ന്യായസൂത്രങ്ങൾ ക. 1. 1.
5. ഘ്രാണ രസു ചക്ഷു സ്ത്വക് േശ്രാത്രാണി ഇന്ദ്രിയാണി ഭൂേത
ഭ്യഃ— ന്യാ സൂ. 1. 1. 12.

















4 ആത്മാവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും
എങ്കിലും, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ആത്മാ
വ് മുതലായവെയല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തെന്ന മന
സ്സിലാക്കണം. ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നല്ല. ആെണ
ങ്കിൽ ഒരാൾ മെറ്റാരാെള െകാല െചയ്താൽ േപാലും
യാെതാരു പാപവുമില്ല. ജീവനുള്ള മനുഷ്യനും ഒരു ശവ
വും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതാവും. പേക്ഷ, ജീവനുള്ള
മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണീ
ആത്മാവ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാേണാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാ
വല്ല. കാരണം ഒേര ബാഹ്യവസ്തുെവ ദർശനം െകാണ്ടും
സ്പർശനം െകാണ്ടും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. “ഞാൻ
ഇന്നെല ഒരു കുടം കണ്ടു. ഇന്ന് ഞാൻ അതു െതാട്ടു
േനാക്കി” എെന്നാരാൾ പറയുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. സ്പർ
ശിക്കാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണിൽ നിന്നും ദർശിക്കാൻ കഴി
യാത്ത ത്വക്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു “ഞാൻ”
ഇെല്ലങ്കിൽ അയാളുെട പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അർഥമില്ലാതാ
വും. ഓേരാ ഇന്ദ്രിയത്തിനും ബാഹ്യവസ്തുക്കളുമായി ഒരു
നിശ്ചിതബന്ധമാണുള്ളത്. കണ്ണിന് വസ്തുവിെന്റ രൂപ
വും െചവിക്ക് ശബ്ദവും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. മറിച്ച്
വയ്യ. ഇന്ദ്രിയവും ആത്മാവും ഒന്നാെണങ്കിൽ ആത്മാവി
ന് സ്പർശനേമാ ദർശനേമാ ഘ്രാണേമാ ഏെതങ്കിലും
ഒെരാറ്റ ഗുണം മാത്രേമയുണ്ടാവൂ. പേക്ഷ, അതല്ല സ്ഥി
തി. ഞാൻ കാണുകയും േകൾക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും
സുഖിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും എല്ലാം െചയ്യാൻ കഴിവു
ള്ളവനാണ്. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാ
വ് ഇന്ദ്രിയമല്ല. ഞാൻ ആണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂെട
അറിവ് േനടുന്നത്. ബുദ്ധി, ഉപലബ്ധി, ജ്ഞാനം എന്നീ
മൂന്നു പദങ്ങെളയും ഒേര അർഥത്തിലാണ് ഗൗതമൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. [6] ജ്ഞാനം അെല്ലങ്കിൽ േചതന
യാണ് ആത്മാവിെന്റ ലക്ഷണം. [7] ജ്ഞാനസമ്പാദന
ത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പൃഥ്വ്യാദി
പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യ
വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പടുേമ്പാഴാണ് അനുഭൂതിക
ളുണ്ടാകുന്നത്. പേക്ഷ, അങ്ങെന ബന്ധെപ്പടുന്നതുെകാ
ണ്ടുമാത്രം അനുഭൂതികളുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. പു
സ്തകത്തിേലക്കു െവറുെത േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നാൽ
ഒന്നും മനസ്സിലായിെല്ലന്നുവരും. മനസ്സിലാവണെമ
ങ്കിൽ മനസ്സിെന്റ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. ഇതാ
ണ് “ഇന്ദ്രിൈയർ മനസ: സന്നികർഷാ” എന്ന സൂത്രം
െകാണ്ട് ഗൗതമൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. മനസ്സും ആത്മാവും
ഒന്നാെണന്ന വാദേത്താട് അേദ്ദഹം േയാജിക്കുന്നില്ല.
എെന്തന്നാൽ, മനസ്സിന് ഒേര സമയത്ത് ഒന്നിലധികം
കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് മന
സ്സിെന്റ ലക്ഷണം. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണ് ആത്മാ
വിൽ ഒേരസമയത്തു ഒന്നിലധികം ജ്ഞാനപ്രക്രിയകൾ
നടക്കാതിരിക്കുന്നതും. [8] വാത്സ്യായനൻ ഈ സൂത്ര
െത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണ്: “മനസ്സുമായി
യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാെത, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ
രീതിയിൽ, വസ്തുക്കളും ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലു
ണ്ടാകുന്ന സമ്പർക്കം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനത്തിനു കാ
രണെമങ്കിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങേളക്കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടനവധി
ജ്ഞാനങ്ങൾ ഒേര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഉത്ഭവി
ക്കുക സാധ്യമാകുമായിരുന്നു.” [9] മാക്സ്മുള്ളറുെട വാ
ക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാനു
ഭൂതികൾ ഒരുമിച്ചു തള്ളിക്കയറുന്നതിെന തടയുകയും
അവെയ നമ്മുെട േചതനയിൽ ചിട്ടെപ്പടുത്തുകയുമാണ്
മനസ്സ് െചയ്യുന്നത്.
അേപ്പാൾ, സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി
െയന്ന നിലയിൽ മനസ്സിനുള്ള പ്രാധാന്യെത്ത ന്യായം
നിേഷധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യയാ
ഥാർഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കമിെല്ലങ്കിൽ മനസ്സി
ന് പ്രവർത്തിക്കാനാവിെല്ലന്ന് അത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു
ണ്ട്.
ഗൗതമെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്ന
ല്ല. പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാനം േനടാനുള്ള ആത്മാ
വിെന്റ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഒരു ബാഹ്യവസ്തുെവ കാ
ണാൻ കണ്ണ് ആവശ്യമാണ്. പേക്ഷ, ആ വസ്തുെവ ശരി
ക്കു േനാക്കിക്കാണുന്നത് കണ്ണല്ല, ആത്മാവാണ്. ജ്ഞാ
നത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങേളാടു കൂടിയ ജ്ഞാതാവാണ്
ആത്മാവ്. ആത്മാവിെന്റ ഗുണെത്ത മനസ്സിൻേറതാ
െണന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതു ശരിയെല്ലന്നു ഗൗതമൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് ജ്ഞാതാവായ
ആത്മാവും ജ്ഞാേനാപകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങ
ളും അവെയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സും മാത്രമുണ്ടായാൽ
േപാരാ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂെട സമ്പാദിക്കെപ്പടുന്ന
ജ്ഞാനം വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവ
ഗുണങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുക കൂടി േവണം.
വസ്തുവിെന്റ ഗുണങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ജ്ഞാ
നം ശരിയായ ജ്ഞാനമല്ല. ജ്ഞാനം ശരിേയാ െതേറ്റാ
എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിെന്റ ഫലം േനാക്കിയി
ട്ടാണ്. അപ്പത്തിെന്റ ഗുണം അതു തിന്നു േനാക്കിയാല
േല്ല അറിയൂ? ശരിയായ ജ്ഞാനം വിജയത്തിേലക്കും
െതറ്റായ ജ്ഞാനം പരാജയത്തിേലക്കും നയിക്കും. ദുഃ
ഖങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടി നിേശ്രയസം പ്രാപി
ക്കാൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമാണാവശ്യം.
6. ബുദ്ധിഃ ഉപലബ്ധിർജ്ഞാനമിത്യനർഥാന്തരം, ന്യാ. സൂ. 1. 1.
15.
7. ന്യാ, സൂ. 2. 1. 23.
8. യുഗപജ്ഞാനാനൽപത്തിഃ മനേസാ ലിംഗം ന്യാ സൂ. 1. 1.
16.
9. ഇന്ദ്രിയാർഥസന്നികർേഷാൽപന്നം ജ്ഞാനമവ്യപേദശ്യാവ്യ
ഭിചാരി വ്യവസായാത്മകം പ്രത്യക്ഷം. ന്യാ. സൂ. 1. 1. 4.

















5 പ്രമാണങ്ങൾ
വിഷയവും വിഷയിയും തമ്മിലുള്ള—അറിയെപ്പടുന്ന
വസ്തുവും അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള—അേഭദ്യമായ
ബന്ധമാണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവിടം എന്നു പ്രഖ്യാപി
ക്കുക മാത്രമല്ല ന്യായം െചയ്യുന്നത്. യാഥാർഥ്യെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ശരിയായിരിക്കണെമന്നു കൂടി അതു
നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ശരിയായ ജ്ഞാനം േനടാനുള്ള മാർ
ഗെമന്താണ്? ഏെതങ്കിലുെമാരു സാധനത്തിെന്റ അള
െവന്താെണന്നു മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ അതിന് ഒരു
അളവുേകാൽ ആവശ്യമാണേല്ലാ. അളവുേകാൽ െത
റ്റിയാൽ അളവും െതറ്റും. അതുെകാണ്ടാണ് ജ്ഞാന
ത്തിെന്റ ഉപാധികൾക്ക് അെല്ലങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾക്ക്,
ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സ്ഥാനം നൽക
െപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഗൗതമെന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷം അനു
മാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നിങ്ങെന നാലുതരം പ്ര
മാണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർ
ക്കത്തിൽ (സന്നികർഷത്തിൽ) നിന്നുണ്ടാകുന്നതും െത
റ്റാത്തതും (അവ്യഭിചാരി) സ്പഷ്ടവും പ്രകാശനക്ഷമവുമാ
ണ് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള
സമ്പർക്കം ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരുപാധി
യാെണന്നു വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമല്ല ഈ നിർവചനം
െചയ്യുന്നത്. സമ്പർക്കം അെല്ലങ്കിൽ സന്നികർഷം
ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുെട ആരംഭം മാത്രമാെണന്ന് അതു
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എെന്തന്നാൽ, ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും
തമ്മിലുള്ള സന്നികർഷം െകാണ്ടു മാത്രം—അതായത്
നിരീക്ഷകൻ വസ്തുവിെന്റ േനർക്കു േനാക്കുന്നത് െകാണ്ടു
മാത്രം—ജ്ഞാനമുണ്ടാവില്ല. അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങെന ലഭി
ക്കുന്ന ജ്ഞാനം ശരിയായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, വളെര ദൂരത്തു കാണെപ്പടുന്ന വസ്തു പു
കേയാ െവറും െപാടിേയാ എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ
കഴിയില്ല. കൃത്യമായും ഉറപ്പിച്ചും പറയാൻ കഴിഞ്ഞാേല
ജ്ഞാനം ശരിയായ ജ്ഞാനമാവൂ. ശരിയായ ജ്ഞാനമു
ണ്ടാവണെമങ്കിൽ താെഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യ
മാണ്: 1. അറിയെപ്പടാനുള്ള വസ്തു. 2. ബാഹ്യമായ ഉപ
കരണങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇരുട്ടത്ത് എെന്തങ്കി
ലും കാണണെമങ്കിൽ വിളക്കുേവണം). 3. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
(ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടിേയ കഴി
യൂ എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ). 4. മനസ്സ് (മനസ്സിെന്റ
സഹായം കൂടാെത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർേമാന്മുഖമാവില്ല).
5. നിരീക്ഷകൻ അെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാതാവ്. ഇവയിേലെത
ങ്കിലുെമാന്നിെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനസമ്പാദനം അസാധ്യ
മാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, േവണ്ടത്ര െവളിച്ചമില്ലാത്ത
ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ േനാക്കിയാൽ വസ്തുവിെന്റ രൂ
പവും സ്വഭാവവും ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
േനാക്കിക്കാണാനുള്ള കണ്ണ് േരാഗബാധിതമാെണങ്കി
ലും സ്ഥിതി അതുതെന്ന. മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവന് ഒരു
വസ്തുവിെന്റ നിറെമന്താെണന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാ
ധിക്കില്ല. മിഥ്യാജ്ഞാനം അപകടങ്ങളുണ്ടാക്കുകേയ
യുള്ളൂ. അതുേപാെല, മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാെണങ്കിൽ,
അെല്ലങ്കിൽ അതു മെറ്റന്തിെലങ്കിലും േകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കു
കയാെണങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള സന്നി
കർഷം െകാണ്ട് യാെതാരു ഫലമുണ്ടാവില്ല. െതറ്റുകൾ
കൂടാെത കഴിക്കാനും യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ ശരിയായ സ്വ
ഭാവം മനസ്സിലാക്കാനും േവണ്ടിയാണ് ഗൗതമൻ തെന്റ
ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ പ്രമാണങ്ങൾക്കു വലിയ പ്രാധാ
ന്യം നൽകിയത്.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതു മാത്രേമ വിശ്വസിക്കാൻ
പാടുള്ളൂ എേന്നാ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്കതീതമായെത
ല്ലാം െതറ്റായ ജ്ഞാനമാെണേന്നാ പറയുന്നതു ശരിയാ
യിരിക്കുകയില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് ഗൗതമൻ അനുമാ
നം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നിങ്ങെനയുള്ള മറ്റു പ്രമാണ
ങ്ങളുെട സഹായം േതടുന്നത്. അനുമാനം മൂന്നുവിധമു
ണ്ട്: 1. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്
അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നവ. കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാ
ര്യം ഊഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കലാണിത്. ഉദാഹരണത്തി
ന്, ആകാശത്തിൽ കാർേമഘങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്നതു
കണ്ടാൽ മഴ െപയ്യുെമന്ന് അനുമാനിക്കാം. 2. പ്രത്യക്ഷ
ത്തിനു േശഷമുള്ള അനുമാനം. ഉദാഹരണത്തിന്, പുഴ
യിൽ െവള്ളം കര കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നതു കണ്ടാൽ ഒരു
മഴ െപയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അനുമാനിക്കാം.
3. സാമാന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമാനം. സാധാരണ
കാണാറുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു വസ്തുെവപ്പ
റ്റി അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, െകാ
മ്പുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന് വാൽ കൂടിയുെണ്ടന്ന് അനുമാനി
ക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ ദൂരത്തുള്ള ഒരു കുന്നിേന്മൽ പുക
കണ്ടാൽ അവിെട തീയുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന് അനു
മാനിക്കാം. തീയും പുകയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റി
യുള്ള സാമാന്യേബാധമാണ് ഈ അനുമാനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം. [10]
ഉപമാനമാണ് മെറ്റാരു പ്രമാണം. അറിയെപ്പട്ടു കഴി
ഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
മെറ്റാരു വസ്തുെവക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്
ഉപമാനം എന്നു പറയുന്നത്. [11] നാലാമെത്ത പ്രമാ
ണം ശബ്ദമാണ്. അനുഭവസ്ഥെന്റ ആധികാരികമായ
അഭിപ്രായം അെല്ലങ്കിൽ ആേപ്താപേദശം എന്ന അർ
ഥത്തിലാണ് ശബ്ദം എന്ന പദം ഇവിെട ഉപേയാഗിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. [12] ആേപ്താപേദശം എന്നതിന് േവദവാക്യം
എെന്നാന്നും അർഥമില്ല. േതാടു കടക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന
ഒരാൾ അതിൽ എത്രയ്ക്കു െവള്ളമുെണ്ടന്നറിയാെത പരു
ങ്ങി നിൽക്കുേമ്പാൾ “സാരമില്ല, അരയ്ക്കു െവള്ളേമ ഉള്ളൂ;
കടക്കാം” എന്ന് മെറ്റാരാൾ പറയുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട.
ഈ ഉപേദശം െകാടുക്കുന്ന ആൾ വിശ്വസ്തനാെണന്നു
േതാന്നിയാൽ യാത്രക്കാരൻ മുണ്ടു ചുരുട്ടി േതാട്ടിലിറ
ങ്ങും. ഇത്രേയ ശബ്ദപ്രമാണത്തിനർഥമുള്ളൂ.
10. അഥ തത്പൂർവകം ത്രിവിധമനുമാനം പൂർവവേച്ഛഷവത് സാ
മാന്യേതാ ദൃഷ്ടം ച ന്യാ. സൂ. 1. 15.
11. പ്രസിദ്ധസാധർമ്യാത് സാധ്യസാധനം ഉപമാനം ന്യാ. സൂ. 1.
1. 6.
12. ആേപ്താപേദശഃ ശബ്ദഃ ന്യാ. സൂ. 1. 1. 7.

















6 വിമർശനപരമായ വിശകലനം
ഇങ്ങെന ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂെട േനരിേട്ടാ അനുമാ
നം െകാേണ്ടാ ഉപമാനത്തിലൂെടേയാ അനുഭവജ്ഞന്മാ
രുെട ഉപേദശമനുസരിേച്ചാ ശരിയായ ജ്ഞാനം േന
ടാെമന്നാണ് ന്യായം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ നാ
ലു പ്രമാണങ്ങളിൽ വസ്തുവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷജ്ഞാന
മാണ് കൂടുതൽ ശരിയാവാനിടയുള്ളത്. എെന്തന്നാൽ,
യുക്തിയുെടേയാ പൂർവാനുഭവങ്ങളുെടേയാ ഓർമകളു
െടേയാ ഊഹങ്ങളുെടേയാ സഹായമില്ലാെത േനരി
ട്ടു ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണത്. പേക്ഷ, മുകളിൽ വ്യ
ക്തമാക്കിയതുേപാെല, പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം ശരിയായ
ജ്ഞാനമായിത്തീരുന്നത് ചില സവിേശഷസാഹച
ര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. ഉപമാനം, അനുമാനം, ശബ്ദം
എന്നീ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിഷമം പിടിച്ചവയേത്ര.
ഉദാഹരണത്തിന്, േതാട്ടിൽ െവള്ളം കുറവാെണന്ന്
വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾ പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയായി
െക്കാള്ളണെമന്നുേണ്ടാ? പുകയുേള്ളടെത്തല്ലാം തീയുമു
ണ്ടാവുെമന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുേമാ? പുഴയിെല
െവള്ളം കരകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നത് മഴ െപയ്തതുെകാണ്ടു
തെന്നയാെണന്ന് എങ്ങെന തീർത്തുപറയാൻ കഴിയും?
അടുെത്തങ്ങാനും കര െപാട്ടുകേയാ മറ്റുവല്ല തകരാറും
സംഭവിക്കുകേയാ െചയ്തതിെന്റ ഫലമായിക്കൂേട അത്?
ഇത്തരം വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ േവ
ണ്ടിയാണ് ഗൗതമൻ സംശയം, പ്രേയാജനം, ദൃഷ്ടാന്തം,
തർക്കം, നിർണയം, ജല്പം, വിതണ്ഡ, േഹത്വാഭാസം മു
തലായവെയപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചുെകാണ്ട് പ്രമാ
ണങ്ങെള വിമർശനപരമായി വിശകലനം െചയ്യുന്നത്.
ചിന്തയുെട വിഭിന്നങ്ങളായ ഈ ഉപാധികളുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടി െതറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനും
യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാ
നും കഴിയുെമന്ന് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഉദാഹര
ണത്തിന്, സംശയെത്ത നിർവചിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
പറയുകയാണ്:
“ഒരു വസ്തുവിെന്റ യഥാർഥ സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള

പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നിർണയത്തിനാണ് സംശയം
എന്നുപറയുന്നത്. അേനകം വസ്തുക്കളിൽ കാണെപ്പടു
ന്ന െപാതുവായ ചില ഗുണങ്ങളുെടേയാ ആ വസ്തുക്കളി
െലാന്നിലും െപാതുവായി കാണെപ്പടാത്ത ഗുണങ്ങളു
െടേയാ അംഗീകരണത്തിൽ നിേന്നാ പരസ്പര വിരുദ്ധ
ങ്ങളായ െതളിവുകളിൽ നിേന്നാ ഐകരൂപ്യമില്ലാത്ത
നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിേന്നാ നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തു
പ്രത്യക്ഷമാകാതിരിക്കുന്നതിൽ നിേന്നാ ആണ് സംശ
യം ഉളവാകുന്നത്.” [13]

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ട് ഇതു വ്യക്തമാക്കാം.
മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ അഞ്ചാറടി ഉയരമുള്ള എേന്താ
ഒരു വസ്തു കാണെപ്പടുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. അത് ഒരു
മനുഷ്യേനാ അേതാ െവറുെമാരു സ്തംഭേമാ എന്ന സം
ശയമുണ്ടാകാം. എെന്തന്നാൽ, രണ്ടിനും ഒേര ഉയരമാ
ണുള്ളത്. മറ്റുചില ഉദാഹരണങ്ങൾ: വ്യത്യസ്തദാർശനി
കന്മാർ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നതിനും ഇല്ല എന്നതിനും
െതളിവുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ
െതളിവുകൾ സംശയമുളവാക്കുന്നു. കുളത്തിലുള്ള െവ
ള്ളം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതവിെട യഥാർഥത്തിൽ
നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ജലഭ്രാന്തി െകാണ്ടു
ണ്ടാകുന്ന മരീചികയിലും െവള്ളം കാണാം. എങ്കിലും
യഥാർഥത്തിൽ അവിെട െവള്ളമില്ല. പുൽെച്ചടികൾ മൂ
ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിലുള്ള െവള്ളം നമ്മുെട കാഴ്ചയിൽ
െപടുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിെട െവള്ളമുണ്ട്. മരുഭൂമി
യിൽ െവള്ളം കാണുന്നില്ല. അവിെട യഥാർഥത്തിൽ
െവള്ളമില്ലതാനും. യാഥാർഥ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സംശയ
ങ്ങളുെട ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ. സംശയങ്ങൾക്കിടം
നൽകാത്ത വിധത്തിൽ, അെല്ലങ്കിൽ സംശയങ്ങെള
ല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയതരത്തിൽ, യാഥാർഥ്യം മന
സ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങെളക്കുറിച്ച് ന്യായദർശനം
വിസ്തരിച്ചു ചർച്ച െചയ്യുന്നു.
13. സമാനാേനക ധർേമാപപേത്തഃ പ്രതിപേത്തരുപലബ്ധ്യനുപ

ലബ്ധ്യവ്യവസ്ഥാ തശ്ച വിേശഷാേപക്ഷാവിമർശഃ സംശയഃ
ന്യാ. സൂ. 1. 1. 23.

















7 േഹത്വനുമാനത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ
ഗൗതമെന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ അനുമാനപ്രമാണത്തി
ന് മുഖ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അറിയെപ്പട്ടുകഴി
ഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ മെറ്റാരു വസ്തുവിെനപ്പറ്റി അനുമാനിക്കാൻ കഴി
യും എന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്,
കുന്നിേന്മൽ പുക കണ്ടാൽ അവിെട തീയുെണ്ടന്ന് അനു
മാനിക്കാം. തീയും പുകയും തമ്മിലുള്ള സാമാന്യബന്ധ
മാണ് ഈ അനുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ,
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അനുമാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാ
കുന്ന നിഗമനം ശരിയായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. അതു
െകാണ്ട്, ഗൗതമൻ അനുമാനത്തിെന്റ വിവിധവശങ്ങ
െള സമഗ്രമായി പരിേശാധിച്ചു. ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തു
വിെന്റ, അെല്ലങ്കിൽ പ്രസ്താവനയുെട, സത്യം െവളിെപ്പ
ടുത്താൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം േഹത്വനുമാനം എന്ന ഒരു
തത്വം പ്രേയാഗിച്ചു. േഹത്വനുമാനത്തിന് പ്രതിജ്ഞ,
േഹതു, ഉദാഹരണം, ഉപനയം, നിഗമനം എന്നിങ്ങ
െന എന്നിങ്ങെന അഞ്ച് അവയവങ്ങളുണ്ട്. [14] വാ
ദം െകാണ്ടു െതളിയിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിനാണ്
പ്രതിജ്ഞ എന്നു പറയുന്നത്. ഒരുദാഹരണത്തിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി ആ പ്രതിജ്ഞ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള
മാർഗമാണ് േഹതു. െതളിയിച്ചു കാട്ടാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ
യുെട സ്വഭാവമുൾെക്കാള്ളുന്ന സുപരിചിതമായ ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് േഹതു എന്നു പറയുന്നു. പ്രതിജ്ഞയുെട
സ്വഭാവം േഹതുവിലും അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു വ്യക്തമാക്കു
കയാണ് ഇതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. അനുകൂലേമാ പ്രതികൂല
േമാ ആയ ഉദാഹരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ര
തിജ്ഞ ശരിേയാ െതേറ്റാ എന്ന വാദം ഉപസംഹരിക്കു
ന്നതിനാണ് ഉപനയനം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ വാദ
ത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ പ്രതിജ്ഞെയ ഒരിക്കൽകൂടി
എടുത്തുപറഞ്ഞുെകാണ്ടുള്ള തീരുമാനത്തിെലത്തലാണ്
നിഗമനം.
േഹത്വനുമാനത്തിെന്റ ഈ അവയവങ്ങെള എങ്ങെന
ഉപേയാഗിക്കണെമന്നതിെന്റ ഒരുദാഹരണം താെഴ
െകാടുക്കുന്നു:
പ്രതിജ്ഞ: കുന്നിേന്മൽ തീയുണ്ട്.
േഹതു: എെന്തന്നാൽ അവിെട പുക കാണുന്നു.
ഉദാഹരണം: പുകയുേള്ളടത്ത് തീയുമുണ്ട്; അടുക്കളയി
െലന്നേപാെല.
ഉപനയം: കുന്നിേന്മലും അങ്ങെനയാണ്. (കുന്നിേന്മലും
പുകയുണ്ട്)
നിഗമനം: അതുെകാണ്ട് കുന്നിേന്മൽ തീയുണ്ട്.
േഹത്വനുമാനത്തിെന്റ ഈ അവയവങ്ങെള വ്യത്യസ്ത
രീതിയിലും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപേയാഗി
ച്ചുെകാണ്ടാണ് പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികൾ തങ്ങളുെട
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ െതളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. െതറ്റുകൂടാ
െത സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ
ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് അതു കണക്കാക്കെപ്പട്ടത്. എങ്കി
ലും താത്വികമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പലേപ്പാഴും
കപേടാക്തികളും കുതർക്കങ്ങളും വിതണ്ഡവാദങ്ങളും
പിടിവാശികളും കടന്നു കൂടുക പതിവായിരുന്നു. ഇത്ത
രം ദൗർബല്യങ്ങൾെക്കതിരായി ഗൗതമൻ താക്കീതു
നൽകുന്നുണ്ട്. വാദപ്രതിവാദത്തിന് അേദ്ദഹം നൽകു
ന്ന നിർവചനമിതാണ്: “ഒേര വിഷയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ—പക്ഷവും
പ്രതിപക്ഷവും—അംഗീകരിക്കലാണ് വാദപ്രതിവാദം.
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട അഭിപ്രായം അഞ്ച് അവയവങ്ങളു
െട സഹായേത്താടുകൂടി വിശകലനം െചയ്യെപ്പടുന്നു.
പ്രമാണങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിെന്റ
വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടെപ്പടുകയും െപാതുത
ത്വങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കാെത സത്യം െതളിയിക്ക
െപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.” [15]
14. പ്രതിജ്ഞാ േഹതുദാഹരേണാങ്കപനയ നിഗമനാനി അവയ
വാഃ ന്യാ. സൂ. 1. 1. 32.
15. പ്രമാണതർക്ക സാധേനാപാലംഭസ്സിദ്ധാന്താവിരുദ്ധഃ പഞ്ചാ
വവയേവാപപന്നഃ പക്ഷപ്രതിപക്ഷ പരിഗ്രേഹാ വാദഃ. ന്യാ.
സൂ. 1. 2. 1.

















8 ഭൗതികവാദേമാ ആത്മീയവാദേമാ?
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയവാദസിദ്ധാന്തങ്ങെള
യും ബൗദ്ധ—ൈജനസിദ്ധാന്തങ്ങെളയും എതിർക്കാൻ
േവണ്ടി േഹത്വനുമാനത്തിെന്റ ഈ പഞ്ചാവയവങ്ങെള
ഗൗതമൻ സമർഥമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. ൈന
യായികന്മാരുമായുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ആത്മീയവാദി
കൾ പലേപ്പാഴും േതാറ്റുേപാവുകയായിരുന്നു പതിവ്.
എെന്തന്നാൽ, അവർ യുക്തിെയക്കാളധികം ആന്തരി
കമായ െവളിപാടുകെളയും സ്വതന്ത്രചിന്തെയക്കാളധി
കം സനാതനങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പട്ട ൈവദികമന്ത്രങ്ങ
െളയുമാണ് ആശ്രയിച്ചത്. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണ്
അവർ താർക്കികന്മാരുമായി പരസ്യമായ വാദപ്രതി
വാദങ്ങളിേലർെപ്പടുന്നത് പാപമാെണന്ന് തങ്ങളുെട
അനുയായികെള ഉൽേബാധിപ്പിച്ചത്. യുക്തിവിചാര
ത്തിെന്റയും പ്രമാണങ്ങളുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി
യാഥാർഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം സമ്പാ
ദിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ൈനയായികന്മാർ സനാതനധർമങ്ങ
െള വകെവയ്ക്കാത്ത ൈദവനിന്ദകന്മാരായിട്ടാണ് കണ
ക്കാക്കെപ്പട്ടത്.
പ്രമാണങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യം കണ്ടുപിടി
ക്കാനുള്ള വിവിധ രീതികെള പലതരം ഉദാഹരണങ്ങ
േളാടു കൂടി വിസ്തരിച്ചു വിവരിക്കുകയാണ് ഗൗതമൻ െച
യ്തത്. എല്ലാറ്റിെനയും യുക്തിയുെട െവളിച്ചത്തിലാണ്
അേദ്ദഹം പരിേശാധിച്ചത്. യുക്തിെക്കതിരായതിെന
െയല്ലാം അേദ്ദഹം നിേഷധിച്ചു. വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളും പരി
മാണാത്മകങ്ങളുമായ യാഥാർഥ്യങ്ങെള യുക്തിയുെട
െവളിച്ചത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആ അപഗ്ര
ഥന രീതിെയത്തെന്ന യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് വിേധയമാക്കാനും
അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു. ഇതിലാണ് ന്യായദർശനത്തിെന്റ
പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്.
ൈവേശഷികെമന്നേപാെല തെന്ന ന്യായവും ആരം
ഭത്തിൽ ഭൗതികവാദപരവും നിരീശ്വരവാദപരവുമായ
ഒരു ദർശനമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവ
േല്ലാ. പേക്ഷ, ചരിത്രപരമായി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത
ചില ദൗർബല്യങ്ങളും െപാരുത്തേക്കടുകളും അതില
ടങ്ങിയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ
ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ വളെര
ദുർബലങ്ങളാണ്. പിൽക്കാലത്ത് ആത്മീയവാദിക
ളായ ചിന്തകന്മാർ ഈ ദൗർബല്യങ്ങെള സമർഥമായി
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ആത്മീയവാദികളുെട
സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വഴങ്ങിെക്കാണ്ട് ൈവേശഷികത്തി
െന്റെയന്നേപാെല ന്യായത്തിെന്റയും അനുയായികൾ
തങ്ങളുെട ഭാഷ്യങ്ങളിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും കാലത്തി
െനാത്ത് പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്താൻ നിർബദ്ധരായി.
അവർ ന്യായദർശനത്തിെല മൗലികാശയങ്ങെള പുനഃ
പരിേശാധിക്കാനും അവെയ ആത്മീയവാദികൾക്കനു
കൂലമായ വിധത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാനും മുതിർന്നു. ഗൗ
തമെന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളും ഉദയനെന്റ ന്യായകുസുമാ
ജ്ഞലിയും തമ്മിൽ ഒന്നു താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കി
യാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും. ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ അനാദി
യും നിത്യവുമായ ഭൗതികസത്തയുെട സൃഷ്ടികർത്താ
വായി ഈശ്വരൻ എന്ന ശക്തിവിേശഷം വിഭാവനം
െചയ്യെപ്പടുന്നില്ല. ഉദയനനാകെട്ട ൈദവമുെണ്ടന്നു െത
ളിയിക്കാൻ ഒമ്പതു കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. [16]
ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ കാരണം ഒരു സേചതനശ
ക്തിയായിരിക്കണെമന്നും അദൃഷ്ടം അേചതനമായ
തത്വമായതുെകാണ്ട് അതിെനെക്കാണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പി
ക്കാൻ ൈദവത്തിെന്റ ആവശ്യമുെണ്ടന്നും ൈദവത്തി
െന്റ അസ്തിത്വത്തിനു േവദങ്ങളിൽ െതളിവുകളുെണ്ടന്നും
മറ്റുമാണ് അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നത്.
ഗൗതമൻ തെന്റ ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ അഹം എന്ന
അർഥത്തിലാണ് ആത്മാവ് എന്ന പദമുപേയാഗിക്കു
ന്നത്. ശരീരമില്ലാെത ആത്മാവിനു നിലനിൽപ്പിെല്ലന്ന്
അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വസ്തു ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളു
മായും ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സുമായും മനസ്സ് ആത്മാ
വുമായും ബന്ധെപ്പടുേമ്പാഴാണ് പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനമുണ്ടാ
കുന്നത് എന്നേദ്ദഹം പറയുന്നു. ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങെള
മനസ്സും മനസ്സിെന ആത്മാവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ജ്ഞാന
മാണ് ആത്മാവിെന്റ ലക്ഷണം. പേക്ഷ, സ്വതന്ത്രമായി
നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർഥ്യമിെല്ലങ്കിൽ
മനസ്സിേനാ ആത്മാവിേനാ യാെതാരു സ്ഥാനവുമില്ല.
ശരിയായ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർ
ഥ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടിരിക്ക
ണെമന്നും അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. [17] പേക്ഷ,
പിൽക്കാലെത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആത്മാവിെന ജീ
വാത്മാെവന്നും പരമാത്മാെവന്നും രണ്ടായി തരംതിരി
ക്കുകയും അങ്ങെന ന്യായദർശനത്തിൽ ൈദവത്തിനു
കയറിപ്പറ്റാൻ അവസരം െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
പേക്ഷ, ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ന്യായദർശനത്തി
ലടങ്ങിയ മൗലികചിന്തകളുെട പ്രാധാന്യെത്ത ഒട്ടുംത
െന്ന കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
16. കാര്യാേയാജനാധൃത്യാേദഃ പദാത് പ്രത്യയതഃശ്രുേതഃ വാക്യാ

ത് സംഖ്യാവിേശഷാച്ചസാേധ്യാ വിശ്വവിദവ്യയഃ ന്യായകുസു
മാഞ്ജലി ഢ. 1.
17. ന്യാ. സൂ. 1. 1. 4.

















െ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
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