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അങ്ങെന,അയ്യായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പാരംഭിച്ച
ഇന്ത്യയുെട സത്യാേന്വഷണപരവും തത്വജ്ഞാനപര�
വുമായ വിജയയാത്ര പുതിെയാരുഘട്ടത്തിെലത്തിയിരി�
ക്കുകയാണ്. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രംആരംഭിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലത്,പഴയതിൽ നിെന്നല്ലാം
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രമല്ല; േനെരമ�
റിച്ച് പഴയതിെന്റ ഒരു തുടർച്ചയാണ്. പഴയസത്യങ്ങ�
ളും പഴയ തത്വങ്ങളും പുതിയ രൂപത്തിൽ,എന്നുവച്ചാൽ
ആധുനികയുഗത്തിന് േയാജിച്ച മട്ടിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്ന�
റ്റുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അതുപുതുതാണ്;അേതസമ�
യത്തുതെന്നപഴയതിെന്റ തുടർച്ചയുമാണ്.

ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് മുമ്പ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം നൂ�
റ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് ഇന്ത്യയിെല പ്രധാനെപ്പട്ട മി�
ക്ക ദർശനങ്ങളും രൂപെപ്പട്ടത്. േലാകായതം, ന്യായം,
ൈവേശഷികം, േയാഗം,സാംഖ്യം, മീമാംസ, േവദാന്തം,
ൈജന-ബൗദ്ധ ദർശനങ്ങൾ മുതലായവെയല്ലാംഈ
കാലഘട്ടത്തിലാണാവിർഭവിച്ചത്. ബൃഹസ്പതി, ഗൗത�
മൻ,കണാദൻ,കപിലൻ,ൈജമിനി,പതഞ്ജലി,ബാ�
ദാരായണൻ, വർദ്ധമാനൻ,ബുദ്ധൻ തുടങ്ങിയ പ്രൗ�
ഢരായ തത്വജ്ഞാനികളാണ്ഈ ദർശനങ്ങൾക്ക�
ടിത്തറയിട്ടത്. നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെലഈ
തത്വജ്ഞാനികളിൽ മിക്കവരും തനി ഭൗതികവാദിക�
േളാ അർദ്ധഭൗതികവാദികേളാആയിരുന്നു. മിക്ക ദർ�
ശനങ്ങളിലും ഭൗതികവാദമാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നത്.
ആത്മീയവാദവും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു.എങ്കിലും
മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ േമധാവിത്വം
വഹിച്ചിരുന്നത് ഭൗതികവാദ ചിന്താഗതികളാണ്. സാം�
ഖ്യം, ന്യായം,ൈവേശഷികം തുടങ്ങിയ ഭൗതികദർശ�
നങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ യഥാർത്ഥേലാകെത്തഅംഗീ�
കരിക്കുക മാത്രമല്ല,പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പരമാണുഘടന�
െയ െവളിെപ്പടുത്താൻശ്രമിക്കുക കൂടി െചയ്തു.അഗ്നി,
ജലം, വായു, ഭൂമി എന്നീ നാലു മൗലികഭൂതങ്ങളാണ്
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനഘടകങ്ങെളന്ന് ചാർ�
വാകൻമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭൗതികശരീരം മനസ്സിെന
ആശ്രയിച്ചല്ല, േനെര മറിച്ച് മനസ്സ് ഭൗതികശരീരെത്ത
ആശ്രയിച്ചാണ്സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത് എന്നുംഅവർ �
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ഇന്ത്യയിെലഈപ്രാചീന ഭൗതികദർശനങ്ങളുെട
മെറ്റാരു സവിേശഷതഅവയിലടങ്ങിയ ദ്വന്ദ്വമാനപ�
രവും ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ ചിന്താഗതികളാണ്.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർക്സും ഏംഗൽസും വളർ�
ത്തിെക്കാണ്ടുവന്നഡയറക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ
തത്വചിന്തകേളാട് അടുപ്പമുള്ള പലആശയങ്ങളും അവ�
യിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ മാർക്സിയൻ പരിേശാധനാ�
മാർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രധാനസവിേശഷതകെളെന്താെക്ക�
യാണ്?

ഒന്ന്: പ്രകൃതിെയന്നത് പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത,സർ�
വ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രങ്ങളായ കുെറ വസ്തുക്കളുെട െവറും
കൂമ്പാരമല്ല, മറിച്ച്,പരസ്പരം സജീവമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടു ഒന്ന് മെറ്റാന്നിെനആശ്രയിച്ചും കിടക്കുന്നനാ�
നാരൂപങ്ങളുെട സമഗ്രമായ ഒരുസമുച്ചയമാണത്.
നാനാത്വത്തിലൂെടയാണ് ഏകത്വവും നിലനിൽക്കു�
ന്നത്.

രണ്ട്: പ്രകൃതിസ്ഥിരേമാ നിശ്ചലേമാ അല്ല.അത്
സദാ ചലിക്കുകയും മാറുകയും വളരുകയും െചയ്യു�
ന്നു. ചിലത് പുതുതായി വളർന്നുെകാണ്ടുവരികയും
മറ്റു ചിലത് ചീഞ്ഞു മണ്ണടിയുകയും െചയ്യുന്നു.

മൂന്ന്: െമെല്ലെമെല്ലയുള്ളതുച്ഛവും അദൃശ്യവുമായ മാറ്റ�
ങ്ങളുെട ഫലമായി ഒടുവിൽ പ്രത്യക്ഷവും മൗലികവു�
മായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. പരിണാമങ്ങളിലുണ്ടാകു�
ന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഗുണത്തിലും സ്വഭാവത്തിലുമുള്ള മാറ്റ�
ങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

നാല്: പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനംആത്മീയഘടക�
ങ്ങളല്ല, ഭൗതികഘടകങ്ങളാണ്. േബാധം,ആശ�
യം, മുതലായവെയആശ്രയിച്ചല്ല ഭൗതികവസ്തു�
ക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. സേചതത്തിൽ നിന്ന്
അേചതനമുണ്ടാവുകയില്ല, േനെരമറിച്ച് അേചത�
നത്തിൽ നിന്ന് സേചതനമുണ്ടാവുകയാണ് െചയ്യു�
ന്നത്.

ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെന്റഈപ്രധാന
ഘടകങ്ങെള,അപൂർണമായും വളർച്ചെയത്താത്തരൂ�
പത്തിലാെണങ്കിലും,ഇന്ത്യയുെട പ്രാചീനഭൗതികദർ�
ശനങ്ങളിൽ കെണ്ടത്താൻ കഴിയും.അവയിൽഅപൂർ�
ണതകളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതു ശരിയാണ്; െതാഴിലാളി
വർഗേമാ, െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ ചിന്താഗതിേയാ,
അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ളതും ശരിയാണ്.
എന്നാൽആധുനികവ്യവസായങ്ങൾക്കുംസാേങ്കതിക�
രീതികൾക്കും േയാജിച്ചആധുനികചിന്തകൾ,അവയുെട
വളർച്ചെയത്തിയ രൂപത്തിൽ,പ്രാചീനദർശനങ്ങളിൽ
കാണെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമി�
ല്ല.അത്ഭുതെപ്പടാനുള്ളത്,അെല്ലങ്കിൽഅഭിമാനിക്കാ�
നുള്ളത്,പ്രാചീനയുഗത്തിൽതെന്നൈവരുദ്ധ്യാതിഷ്ഠി�
തമായ പരിേശാധനാ മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മുഖ്യമായ സവി�
േശഷതകൾക്ക് ഇന്ത്യയുെട തത്വചിന്തകളിൽസ്ഥാനമു�
ണ്ടായിരുന്നുെവന്നതാണ്.

ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന് മുമ്പ് 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 2-ാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിനുമിടയിൽഈപ്രാചീേനന്ത്യൻ ദർശനങ്ങൾസൂ�
ത്രങ്ങളുെട രൂപത്തിലാണ് രചിക്കെപ്പട്ടത്. പിന്നീട്,
ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ കാലഘട്ടത്തിൽ,ആസൂത്രങ്ങൾ�
ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങളുമുണ്ടായി.ഈശ്വരകൃ�
ഷ്ണൻ, ഗൗഡപാദൻ, വാചസ്പ്യമിശ്രൻ, വാത്സ്യായനൻ,
ജയന്തൻ,പ്രശസ്തപാദൻ,ശങ്കരൻ മുതലായ ചിന്ത�
കൻമാരുേടയും വ്യാഖ്യാതാക്കളുെടയും കാലഘട്ടമാ�
ണത്.അവരിൽ മിക്കവരുംആത്മീയവാദത്തിെന്റ വീ�
ക്ഷണഗതിയിലൂെടയാണ് പഴയസൂത്രങ്ങെളസമീപി�
ച്ചത്.എന്നാൽഈകാലഘട്ടത്തിൽതെന്നആത്മീ�
യവാദെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുന്ന ഭൗതികവാദചിന്തകളും
തലയുയർത്തുകയുണ്ടായി.

ഈകാലഘട്ടത്തിെലഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവിക�
ളായിരുന്നു ദിങ്നാഗൻ (നാലാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർമ്മകീർ�
ത്തി (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട്), ധർേമ്മാത്തരൻ (9-ാം നൂറ്റാണ്ട്
മുതലായവർ.അവർ തങ്ങളുെട കൃതികളിൽൈവരു�
ദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ വീക്ഷണഗതിെയ കൂടുതൽ വളർത്തി.
പേക്ഷ,അവർആത്മീയവാദികളായിരുന്നു.ൈവരു�
ദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഭൗതികവാദെത്തയല്ല,ൈവരുദ്ധ്യാ�
ധിഷ്ഠിതമായആത്മീയവാദെത്തയാണ് അവർ വളർ�
ത്തിയത്.

ഉൽപാദനശക്തികൾ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്നെത്ത
പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ വ്യവസായങ്ങളുെടയും ശാസ്ത്രങ്ങളു�
േടയും സാേങ്കതികൈവദഗ്ധ്യത്തിെന്റയുംഈപുതിയ
ഘട്ടത്തിൽ,ഇന്ത്യയുെട മഹത്തായ പാരമ്പര്യങ്ങെള�
െയല്ലാം കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്താനും കൂ�
ടുതൽ വളർത്താനുമുള്ളസാദ്ധ്യതകൾ ഉളവായിരിക്കു�
ന്നു.ആസാദ്ധ്യതകെള ഉപേയാഗിക്കാനുള്ളപരിശ്രമ�
ങ്ങളിലൂെട നമ്മുെട രാജ്യത്തിെന്റസർേവ്വാത്മുഖമായ പു�
േരാഗതിെയ സഹായിക്കുന്നപുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രം
ഉയർന്നുവരാതിരിക്കില്ല.

□



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള�
ത്തിെലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക�
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി�

െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്നസമ്പന്നനായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ�
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ�
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച�
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയി�
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ�
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ�
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന�
ഹ്രുസർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി�
ത്രം 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 4

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെടആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം

10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്തൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്
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