
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IV
െക. ദാേമാദരൻ

5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും



       

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IV
െക. ദാേമാദരൻ
(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻഎഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി.എൻ. ജയേദവൻ
• എം.പി.അച്യുതൻ
• ഐ.വി.ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്

©2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.

Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.

First published in print media 2009.

The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

https://creativecommons.org
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mansu_Hill_Grand_Monument_(33012340231).jpg
https://www.flickr.com/people/28056137@N00
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

5 ആസ്തികരും നാസ്തികരും . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങൾ . . . . . . . . . . 3
2 തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുെട മുേന്നറ്റം . . . . . 4
3 ഭൗതികവാദത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം . . . 5

iii



5
ആസ്തികരും നാസ്തികരും

1



       

ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു മുമ്പ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിനുമിടയിലുള്ള കാലം ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽസുപ്രധാ�
നമായ ഒരുഘട്ടമാണ്.ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് വർ�
ണാശ്രമധർമെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നഅടിമത്തവ്യ�
വസ്ഥയും,അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെടഅടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത്.ഈകാലഘട്ട�
ത്തിലാണ് ൈകമാറ്റത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ചരക്കുൽപ്പാദ�
നം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും കച്ചവടക്കാർ സമുദായത്തിൽ
പ്രാമാണ്യം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തത്.ഈകാ�
ലഘട്ടത്തിലാണ് പലതരത്തിലുള്ളസ്വതന്ത്രചിന്തകളും
കൃഷിയുേടയും അടിമകളുേടയും ഉടമസ്ഥരായബ്രാഹ്മണ�
രുെട േമധാവിത്വത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും വളർ�
ന്നുവന്നത്.ഈകാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് ഭൂരിപ�
ക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനശക്തി െച�
ലുത്തിെക്കാണ്ട് ആത്മീയവാദപരവും ഭൗതികവാദപരവു�
മായ പലതരം തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായങ്ങൾരൂപംെകാ�
ണ്ടത്.



       

1 രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങൾ

രക്തബന്ധത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാത്രങ്ങ�
ളുേടയും ഗണങ്ങളുേടയുംസ്ഥാനത്ത് നിശ്ചിതാതിർ�
ത്തികേളാടുകൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ക്രി. മു.
ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിെന്റ മദ്ധ്യകാലത്ത് ഗംഗാനദി�
യുെട തീരപ്രേദശങ്ങളിൽ കുരു,പാഞ്ചാലം,അംഗം, വം�
ഗം,അവന്തി, േകാസലം,കാശി, മിഥില എന്നിങ്ങെന
പത്തിരുപത് െചറുരാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.എല്ലാ രാ�
ജ്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരുെട കീഴിലായിരുന്നില്ല. മഗധ,
േകാസലം,അവന്തി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ രാജകീയ
ഭരണമാണുണ്ടായിരുന്നെതങ്കിൽ മിഥില,കപിലവസ്തു
മുതലായവയിൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഭരണസമിതിക�
ളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യമാണ് നിലനിന്നി�
രുന്നത്.

ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ വടേക്ക ഇന്ത്യ�
യിെല ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ൈശശുനാഗ വംശക്കാ�
രായ ഭരണാധികാരികളുെട കീഴിലുള്ള മഗധരാജ്യമാ�
യിരുന്നു. ബിംബിസാരൻേറയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു�
ത്രനായഅജാതശത്രുവിെന്റയും കാലത്ത് മഗധയു�
െട പ്രതാപവും പ്രസിദ്ധിയും വളെരയധികം വർദ്ധിച്ചു.
എന്നാൽക്രി.മു. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ
ൈശശുനാഗവംശെത്ത േതാല്പിച്ച് മഹാപഞ്ചനന്ദൻ
സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുകയും നന്ദവംശം എന്ന
േപരിൽ പുതിെയാരു രാജവംശംസ്ഥാപിക്കുകയും �
െചയ്തു.

പഴയ ഗണഭരണവ്യവസ്ഥയിെല പരസ്പരസൗഹാർദ്ദ�
വും സമാധാനപരമായ സാമൂഹികജീവിതവും നാമാവ�
േശഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർ താന്താങ്ങ�
ളുെട പ്രതാപവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി
പരസ്പരം യുദ്ധം െവട്ടുകയും ഗൂഢാേലാചനകൾ നടത്തു�
കയും െചയ്തു.അേതാെടാപ്പം തെന്ന വിേദശങ്ങളിൽ നി�
ന്നുള്ളആക്രമണങ്ങളുമുണ്ടായി. ക്രി.മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് മു�
തൽക്കുതെന്ന േപർസ്യൻ ചക്രവർത്തിമാർ ഇന്ത്യയുെട
േനെരആക്രമണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 5-ാം നൂ�
റ്റാണ്ടിെന്റആരംഭമായേപ്പാേഴക്കുംഅവർസിന്ധുനദീ�
തീരത്തുള്ളചില പ്രേദശങ്ങൾൈകവശെപ്പടുത്തി. ഗ്രീ�
സിെലഅലക്സാണ്ടർ രാജാവ് േപർസ്യ കീഴടക്കിയേശ�
ഷം ക്രി.മു. 327-ൽ വലിെയാരുൈസന്യവുമായി വന്ന്
സിന്ധുനദീതീരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങെളആക്രമിച്ചു കീഴട�
ക്കി.അവിെടനിന്നു കിഴേക്കാട്ടു നീങ്ങണെമന്ന് അേദ്ദ�
ഹത്തിനാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, വടക്കുപടിഞ്ഞാ�
േറ ഇന്ത്യയിെല ഗണങ്ങളുമായി യുദ്ധം െചയ്തുക്ഷീണി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റ പട്ടാളക്കാർഅതിനു
തയ്യാറാവാെത ലഹളെക്കാരുങ്ങി.അങ്ങെന തെന്റ ദി�
ഗ്വിജയമവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിേപ്പാകാൻഅലക്സാണ്ടർ
നിർബന്ധിതനായി.

ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് പഞ്ചാബിലും സിൻഡിലും ഗ്രീ�
ക്കുഭരണത്തിെനതിരായി ജനങ്ങൾ ലഹളയാരംഭിച്ചു.
മഗധയിൽ നിന്നു വെന്നത്തിയ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യൻഈ
ലഹളകളുെട േനതൃത്വം ൈകക്കലാക്കി. ക്രി. മു. 330-
ാമാേണ്ടാടുകൂടി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ വടക്കുപടിഞ്ഞാേറ ഇന്ത്യ�
യിൽ തെന്റസ്വന്തം ഭരണേമർെപ്പടുത്തി,എന്നിട്ടേദ്ദഹം
മഗധയുെട േനെര തിരിഞ്ഞു.അവിെട നാടുവാണിരുന്ന
നന്ദവംശെത്ത േതാൽപ്പിച്ച് മൗര്യവംശം എന്നപുതി�
െയാരു രാജവംശംസ്ഥാപിച്ചു.

ചന്ദ്രഗുപ്തെന്റ പൗത്രനായഅേശാകെന്റ കാലത്താണ്
മൗര്യവംശത്തിെന്റ ശക്തിയും പ്രതാപവും ഏറ്റവും ഉയർ�
ന്ന നിലയിെലത്തിയത്. വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല ഭൂരിഭാഗം
പ്രേദശങ്ങൾ മാത്രമല്ല െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല കുേറ ഭാഗ�
ങ്ങളും മഗധസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കീഴിലായി. കിഴക്ക് ബം�
ഗാൾ ഉൾക്കടൽ വേരയും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ
വേരയും പരന്നുകിടന്നിരുന്ന ഒരു വിശാലമായ സാമ്രാ�
ജ്യമായിരുന്നുഅത്. പേക്ഷ,അേശാകെന്റ മരണത്തി�
നുേശഷം മൗര്യസാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും
അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും െചറിയ െചറിയ രാജ്യ�
ങ്ങൾ െപാന്തിവരികയും െചയ്തു. ക്രി.മു. 185ഓടുകൂടി മൗ�
ര്യവംശം നാമാവേശഷമായി.



       

2 തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുെട മുേന്നറ്റം

ക്രി.മു. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലുള്ള
ഈകാലഘട്ടം ബൗദ്ധികവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ
വലിെയാരു മുേന്നറ്റത്തിെന്റ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. മത�
വിശ്വാസങ്ങളുേടയും യജ്ഞാദിമതച്ചടങ്ങുകളുേടയും
സ്വാധീനശക്തിക്കു വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്തപലതരം
സ്വതന്ത്രചിന്തകളും ഇന്ത്യയിൽ തഴച്ചുവളരാൻ തുടങ്ങി�
യത്ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്. േലാകായതം,സാം�
ഖ്യം, േയാഗം, മീമാംസ, േവദാന്തം,ബുദ്ധദർശനം,ൈജ�
നദർശനം മുതലായ പലതരം തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായ�
ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ക്രമത്തിലവയ്ക്ക് വിഭിന്നങ്ങളായ
ഭാഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി. വ്യാഖ്യാതാക്ക�
ളുെട ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മൗലികചിന്തകളിൽ പല
മാറ്റങ്ങളും വരുത്തെപ്പട്ടു. ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾഅവ�
യിൽ തങ്ങളുെട സ്വന്തം വീക്ഷണഗതികൾ കുത്തിെച്ചലു�
ത്താൻശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം.

ബുദ്ധമതം,ൈജനമതം, േലാകായതം മുതലായവ,
അവയുെട ശരിയായഅർത്ഥത്തിൽ മതങ്ങളായിരുന്നി�
ല്ല, മതങ്ങെള െവല്ലുവിളിച്ച തത്വശാസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു.
മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുേടയും േവദങ്ങളുേടയും പ്രാമാണിക�
തെയഅവയംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. സാംഖ്യം, ന്യായം,
ൈവേശഷികം മുതലായ ദർശനങ്ങൾ,പുറേമയ്ക്ക്,അതാ�
യത് രൂപത്തിൽ േവദങ്ങളുെട അധീശത്വേത്തയും പ്രാ�
മാണികതേയയും േചാദ്യം െചയ്യുകയുണ്ടായിെല്ലങ്കിലും
ഉള്ളടക്കത്തിൽഅവൈവദികമതേത്താടുള്ളഎതിർ�
പ്പിെനയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

ഷഡ്ദർശനങ്ങൾഎന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നസാംഖ്യം,
ന്യായം,ൈവേശഷികം, േയാഗം, മീമാംസ, േവദാന്തം
എന്നീആറു തത്വശാസ്ത്രശാഖകളും അവയുെട ഭാഷ്യങ്ങ�
ളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥയിൽ വളെര നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം കാലം വമ്പിച്ച
സ്വാധീനം െചലുത്തിേപ്പാന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ വിശ്വാസങ്ങ�
േളയും പ്രമാണങ്ങേളയും മുറുക്കിപ്പിടിക്കുന്നതിനു പകരം
ജ്ഞാനവിഷയങ്ങെളസംയുക്തികമായും വിമർശനാ�
ത്മകമായും പരിേശാധിക്കുകയാണവ െചയ്യുന്നത്.ആറു
ദർശനങ്ങൾക്കും െപാതുവായ പലആശയങ്ങളുമുണ്ട്;
എങ്കിലും അവയുെട സമ്പ്രദായങ്ങളിലും നിഗമനങ്ങളി�
ലും ഒേട്ടെറ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ബഹുൈദവവാദം,ഏക�
ൈദവവാദം,ൈദവത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിെനത്തെന്ന
നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടുള്ളപരമാണുവാദം,യാഥാർത്ഥ്യവാ�
ദം, വിജ്ഞാനവാദം മുതലായവെയല്ലാം അവയിലുൾ�
െപ്പടുന്നു.

പരിവർത്തനാത്മകമായ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള
പരമസത്യെമന്താെണന്ന േചാദ്യത്തിനു വ്യത്യസ്തദാർ�
ശനികന്മാർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറുപടികളാണ് നൽകി�
യിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികവാദിയായ ധിഷണെന്റഅഭിപ്രായ�
ത്തിൽ മണ്ണ്, െവള്ളം, വായു,അഗ്നി എന്നീ നാലു ഭൂത�
ങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരമമായ സത്യം. കപിലെന്റഅഭി�
പ്രായത്തിൽസ്ഥൂലവസ്തുവിന്,അതായത് ജഡപ്രപഞ്ച�
ത്തിന്, ഉത്ഭവവും നാശവുമുണ്ട്.അദൃശ്യമായ പ്രകൃതിയാ�
ണ് ശാശ്വതമായ സത്യം. പതഞ്ജലി മിക്കവാറും കപില�
േനാടു േയാജിക്കുന്നു.അദൃശ്യവും അവിഭാജ്യവുമായ പര�
മാണുവാണ് പരമസത്യം എന്നാണ് കണാദെന്റഅഭി�
പ്രായം. ഗൗതമനും മഹാവീരനും െപാതുവിൽ കണാദ�
േനാടു േയാജിക്കുന്നു. ബുദ്ധെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ശാ�
ശ്വതമായി യാെതാന്നുമില്ല.എല്ലാം പരിവർത്തനാത്മ�
കമാണ്. ചില ദാർശനികന്മാർ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി
ബ്രഹ്മെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. മറ്റു ചിലർആത്മാവിേന�
യും ബ്രഹ്മേത്തയുംഎല്ലാം നിേഷധിച്ചു.

അേപ്പാൾ ഭാരതീയസംസ്കാരംആത്മീയവാദത്തിലടി�
യുറച്ചതാെണന്ന വാദം ചരിത്രസത്യങ്ങൾെക്കതിരാ�
ണ്.ആത്മീയവാദെമന്നേപാെല തെന്ന ഭൗതികവാ�
ദവുംആരംഭം മുതൽക്കുതെന്നഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നു�
േപാന്നിട്ടുണ്ട്.എന്നല്ല, ചില ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതി�
കവാദമാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നത് എന്നുകൂടി കാണാൻ
കഴിയും.

പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതെന്നഇന്ത്യയുെട ചരിത്ര�
ത്തിൽ വലിെയാരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയഈ
തത്വശാസ്ത്രസമ്പ്രദായങ്ങെളആസ്തികദർശനങ്ങെള�
ന്നും നാസ്തികദർശനങ്ങെളന്നും െമാത്തത്തിൽ രണ്ടാ�
യി തരംതിരിക്കാറുണ്ട്. േവദങ്ങളുെട പ്രാമാണികതേയ�
യും അപൗരുേഷയത്വേത്തയുംഅംഗീകരിക്കുന്ന ദർ�
ശനങ്ങെളആസ്തികദർശനങ്ങെളന്നുംഅവെയ വക�
വയ്ക്കാത്ത ദർശനങ്ങെള നാസ്തികദർശനങ്ങെളന്നും
വിളിക്കുന്നു. സാംഖ്യം, േയാഗം, േവദാന്തം, മീമാംസ,
ന്യായം,ൈവേശഷികം എന്നിവആസ്തികദർശനങ്ങളാ�
ണ്. േലാകായതം, മാധ്യമികം,സൗത്രാന്തികം,ൈവ�
ഭാഷികം,ൈജനം മുതലായവയാണ് നാസ്തികദർശന�
ങ്ങൾ.

നാസ്തികവാദവും നിരീശ്വരവാദവും ഒന്നല്ല. സാംഖ്യം,
ൈവേശഷികം, മീമാംസ മുതലായ ദർശനങ്ങൾൈദവ�
ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നിരീശ്വരവാദെത്തഅവ ശരി�
െവയ്ക്കുന്നു.എങ്കിലും അവ നാസ്തികദർശനങ്ങളായിട്ടല്ല,
ആസ്തികദർശനങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.
കാരണം,അവ േവദങ്ങെളഅംഗീകരിക്കുന്നു. േനേരമ�
റിച്ച്, ഭൗതികവാദത്തിലടിയുറച്ച േലാകായതദർശനം
നാസ്തികമാണ് — ഭൗതികവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു
എന്നതുെകാണ്ടല്ല, േവദങ്ങെളഅംഗീകരിക്കുന്നില്ല
എന്നതുെകാണ്ട്.



       

3 ഭൗതികവാദത്തിെന്റപ്രാധാന്യം

ൈവദികകാലത്തുതെന്ന നാസ്തികന്മാരും ഭൗതികവാ�
ദികളുമായ പല ചിന്തകന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ
ഭൗതികവാദികളുെടആദ്യെത്തപ്രേണതാവായി കരുത�
െപ്പടുന്നബൃഹസ്പതി തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി: ‘ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിലും േമാക്ഷത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മെറ്റാ�
രു േലാകത്തിൽആത്മാവു ജീവിച്ചിരിക്കുെമന്ന് ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല’. ഒരു ഭാഗത്ത് ൈവദികത്വെത്തആശ്ര�
യിച്ചുെകാണ്ട് ബ്രാഹ്മണമതം ശക്തിെപ്പട്ടേപ്പാൾ, മറുഭാ�
ഗത്ത് േവദങ്ങൾക്കുംൈവദികച്ചടങ്ങുകൾക്കുെമതിരായ
ചിന്തകളും വളർന്നുവന്നു. ക്രി. മു.എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
പാർശ്വനാഥൻഎന്നചിന്തകൻ േവദങ്ങളുെട പ്രാമാ�
ണ്യേത്തയുംൈവദികൈദവങ്ങേളയും എതിർക്കുകയു�
ണ്ടാെയന്ന് ‘ഔട്ട് ൈലൻഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിേലാസഫി’
എന്നതെന്റ പുസ്തകത്തിൽശ്രീ. ഹിരിയണ്ണ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു. േവദങ്ങെളഅസംബന്ധങ്ങളും പരസ്പരവി�
രുദ്ധങ്ങളുെമന്നു പറഞ്ഞാേക്ഷപിച്ച കൗത്സൻഎെന്നാ�
രാെളപ്പറ്റി ക്രി. മു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യാസ്ക
മഹർഷി തെന്റ നിരുക്തത്തിൽഎടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ദി�
വ്യൻമാരായി കരുതെപ്പട്ടുേപാന്ന പുേരാഹിതന്മാർആ
കാലത്തുതെന്നസ്വാർത്ഥമതികളായ വഞ്ചകൻമാരും
പിത്തലാട്ടക്കാരുമായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുഎന്നാ�
ണേല്ലാ ഇതു കാണിക്കുന്നത്.

ക്രി. മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൗര്യരാജാക്കന്മാരുെട കാ�
ലത്ത് ഭൗതികവാദ ചിന്തകളുെട സ്വാധീനശക്തി വമ്പി�
ച്ചതായിരുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യെന്റ സചിവനായ ചാണ�
ക്യൻ (കൗടില്യൻ)എഴുതിയ ‘അർത്ഥശാസ്ത്രം’എന്ന
സുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന
ഭാഗം ശ്രേദ്ധയമാണ്. സാംഖ്യം, േയാഗം, േലാകായതം
എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് തത്വശാസ്ത്രശാഖകളുെണ്ടന്നുംഅവ�
യിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദചിന്തകൾ വളെര പ്രധാനമാ�
െണന്നുംഅതുെകാണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അവയിൽ പ്രാവീ�
ണ്യം േനടണെമന്നും കൗടില്യൻ എടുത്തുപറയുന്നു.

ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽ ഭൗതികവാദം പുേരാഗമനപ�
രമായ ഒരു പങ്കാണു വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർ�
ലാൽ െനഹ്റു ‘ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തൽ’എന്നതെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ജീവി�
തത്തിലും പ്രകൃതിയിലും ഒരത്യന്താഹ്ലാദം, ജീവിക്കുക
എന്നകർമ്മത്തിൽ ഒരുസേന്താഷം,കലയുെടയും
സംഗീതത്തിെന്റയുംആട്ടത്തിെന്റയും പാട്ടിെന്റയും ചി�
ത്രെമഴുത്തിെന്റയും നാട്യത്തിെന്റയും വളർച്ചഎന്നിവ,
എന്തിന്,ൈലംഗിക ബന്ധെത്തക്കുറിച്ച് പാണ്ഡിത്യാ�
േരാപം നിറഞ്ഞ ഒരേന്വഷണം േപാലും,ഇന്ത്യയിൽ
പരിഷ്കാരത്തിനു വികാസമുണ്ടായഓേരാ കാലഘട്ടത്തി�
ലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പാരത്രികേത്തേയാ
േലാകനിസ്സാരതേയേയാആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരുസം�
സ്കാരം,അഥവാ ജീവിതനിരീക്ഷണം, ഉേന്മഷശാലിയും
ൈവചിത്ര്യപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതത്തിെന്റഈഎല്ലാ�
ത്തരം പ്രധാേനാപാധികേളയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുെമന്ന്
ഊഹിക്കുകേപാലും സാദ്ധ്യമല്ല. മൗലികമായിത്തെന്ന,
പാരത്രികപാരായണമായ ഒരുസംസ്കാരത്തിന് ഇങ്ങ�
െനഅേനകായിരത്താണ്ട് നിലനിന്നുേപാരുകഅസാ�
ദ്ധ്യമാെണന്നുവ്യക്തമാണേല്ലാ.

എന്നിട്ടും ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിെല പലഘട്ടങ്ങളിലും പ്ര�
േത്യകിച്ചും, വർഗസമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകേയാ യുദ്ധം,
അതിവൃഷ്ടി,അനാവൃഷ്ടി,സാമ്പത്തികവിഷമതകൾ മു�
തലായവയുെട ഫലമായി ഭൗതികജീവിതത്തിൽ കുഴ�
പ്പങ്ങൾ തുടങ്ങുകേയാ െചയ്യുേമ്പാെഴല്ലാം യഥാർത്ഥജീ�
വിതത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരിേഞ്ഞാടുവാനുംആത്മീയ�
ചിന്തകെള െകട്ടിപ്പുണരുവാനും പലരും യത്നിക്കുകയു�
ണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽആത്മീയവാദത്തിനു മുറ്റി�
ത്തഴയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരന്തരീക്ഷമാണത്. ജവഹർലാൽ
െനഹ്റുവിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,

‘ഒരുപേക്ഷ, രാഷ്ട്രീയേമാ സാമ്പത്തികേമാആയഘട�
കങ്ങളുെട ഫലമായ വ്യർഥതാേബാധമാവാം,സന്യാസ�
േത്തയും ജീവിതനിേഷധേത്തയും സംബന്ധിച്ചആശ�
യങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുകേയാ അവയ്ക്കുപ്രാധാന്യം നൽകുക�
േയാ െചയ്യുന്നത്. □



       

െ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

െ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
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