
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IV
െക. ദാേമാദരൻ

6. േലാകായതദർശനം



       

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

6 േലാകായതദർശനം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 േലാകായതെമന്നാൽ . . . . . . . . 3
2 ചുട്ടുകരിക്കെപ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ . . . . . 4
3 ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉപാധി . . . . . . . 5
4 ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ പ്രഹര�

ങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5 പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണം . . . . 7
6 േലാകായതത്തിെന്റ ചരിത്രപ്രാധാന്യം 8

iii



6
േലാകായതദർശനം

1



       

േലാകായതദർശനത്തിന് ചാർവാകദർശനം എന്നുകൂ�
ടി േപരുണ്ട്. ചാർവാകന്മാർ എന്നുവച്ചാൽ ചാരുവായ
(രമണീയമായ) വാകം (വചനം) െകാണ്ട് ആളുകെള
വശീകരിക്കുന്നവർഎന്നാണേത്രഅർത്ഥം.ആത്മീ�
യവാദികളായഎതിരാളികൾ േലാകായതികന്മാെര
ആേക്ഷപിക്കാൻ േവണ്ടി െകട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ പദമാ�
ണിത് എന്നുപറയെപ്പടുന്നു.

ഋേഗ്വദകാലത്തുതെന്ന ഭൗതികപദാർഥമാണ് മൗലി�
കമായ യാഥാർത്ഥ്യെമന്ന് ബൃഹസ്പതി എന്ന മഹർഷി�
വര്യൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചാർവാകന്മാർ ബൃ�
ഹസ്പതിയുെട ശിഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്.
അവരുെട ഉന്നതേനതാക്കന്മാരിെലാരാളായ ധിഷ�
ണൻബുദ്ധെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്.
ധിഷണെന്റപ്രധാനെപ്പട്ടഅനുയായികളിെലാരാളായ
അജിതേകശകംബലി ബുദ്ധെന്റസമകാലികനായിരുന്നു.



       

1 േലാകായതെമന്നാൽ

േലാകെത്തഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ ദർശനമാണ് േലാ�
കായതം. പരേലാകം,ആത്മാവ്,സ്വർഗം, നരകം, േമാ�
ക്ഷം, മതം മുതലായവെയ ഒന്നുംഅംഗീകരിക്കാത്തവ�
െര േലാകായതികന്മാർ എന്നുപറയുന്നു.ൈജനതത്വ�
ജ്ഞാനിയായ ഹരിഭദ്രൻ േലാകായതദർശനെത്തവ്യാ�
ഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് േലാകം എന്നുെവച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയേഗാ�
ചരമായ ചരാചരങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നുചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നു. ഹരിഭദ്രെന്റ ടീകാകാരനായ മണിഭദ്രൻ േലാ�
കെമന്ന വാക്കിന് ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുെട സമൂഹം
എന്ന് അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
േലാകായതം, ഭൗതികവാദമാണ്.

പേക്ഷ, േലാകായതെമന്ന വാക്കിന് മെറ്റാരർത്ഥം കൂടി�
യുണ്ട്. ‘േലാേകഷുആയേതാ േലാകായത:’എന്നുെവ�
ച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായസാധാരണ ജനങ്ങളുെട ഇട�
യിൽ പ്രചരിക്കുന്നതത്വശാസ്ത്രം.

ഇങ്ങെന, േലാകായതം ഒേരസമയത്തുതെന്ന ഭൗതിക�
ദർശനവുമാണ്,സാധാരണ ജനങ്ങളുെട ദർശനവുമാണ്.

അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ് സാധാരണജനങ്ങൾ.
അതുെകാണ്ട് േലാകായതദർശനം, മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തി�
ന് വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം നൽകി. ബാർഹസ്പത്യസൂത്രം,
പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം മുതലായ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. േലാകായതമനുസരിച്ച്
‘വാർത്ത’യാണ് വിദ്യകളിൽ പ്രധാനം. കൗടില്യെന്റ
അർത്ഥശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നതുേപാെല കൃഷി,പശു�
പാലനം, വാണിജ്യം എന്നിവയ്ക്കാണ് ‘വാർത്ത’എന്നുപ�
റയുന്നത്. വാർത്തയാണ് േലാകായതദർശനത്തിെന്റ
അടിത്തറ.

ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗക്കാർക്ക്
ഇത്തരം ശാരീരികപ്രവർത്തനങ്ങേളാടു പുച്ഛമായിരുന്നു.
മറ്റുള്ളവരുെട അദ്ധ്വാനഫലങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്ത് ജീ�
വിച്ചുേപാന്നഅവർ പ്രധാനമായും മാനസികപ്രവർത്ത�
നങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ െചലുത്തിയിരുന്നത്.ബ്രാഹ്മണർ�
ക്കു കൃഷിപ്രവൃത്തി നിഷിദ്ധമാെണന്ന് മനുഅനുശാ�
സിക്കുന്നു. േവദജ്ഞാനവും കൃഷിപ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ
െപാരുത്തമിെല്ലന്നു മറ്റു പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യക്തമാ�
ക്കുന്നുണ്ട്.

ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നകന്നുനിൽക്കുക�
യും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവെരഅകറ്റിനിർത്തുകയും െചയ്തു�
േപാന്ന ഭരണാധികാരിവർഗക്കാർആത്മീയവാദേത്ത�
യും പരബ്രഹ്മേത്തയും െപാക്കിപ്പിടിച്ചു.അദ്ധ്വാനിച്ചു
ജീവിച്ച ഭൂരിപക്ഷക്കാരായസാധാരണജനങ്ങളാക�
െട്ട, ഭൗതികവാദത്തിലാണു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.അവർ
ആത്മീയവാദികളായിരുന്നില്ല, േലാകായതികന്മാരായി�
രുന്നു.



       

2 ചുട്ടുകരിക്കെപ്പട്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ

േലാകായതദർശനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള മൗലികഗ്രന്ഥങ്ങ�
െളാന്നും തെന്നആധുനികചരിത്രകാരന്മാർക്കു കെണ്ട�
ത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.എങ്കിലും ഒരുകാലത്ത് അവയ്ക്ക്
നമ്മുെട നാട്ടിൽ വിപുലമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുെവ�
ന്ന കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. ‘ദിവ്യാവദാനം’എന്ന
ബൗദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ േലാകായതത്തിന് ഭാഷ്യവും പ്രവ�
ചനവുമുെണ്ടന്ന് സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്ന്
െപ്രാഫസർ തുേച്ച ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തി�
ന് ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പതജ്ഞലി ഒരു
വ്യാകരണനിയമെത്തവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, േലാ�
കായതത്തിന് ഭാഗുരി എെന്നാരു ഭാഷ്യമുെണ്ടന്നുപ്ര�
സ്താവിക്കുന്നു.

ക്രി. മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േലാകായതദർശനവും അതി�
െന്റ ഭാഷ്യവും പ്രചരിച്ചിരുന്നുെവന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ�
തിൽ നിന്നുതെന്ന വ്യക്തമാകുമേല്ലാ. ക്രിസ്ത്വബ്ദം 15-
ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാധവാചാര്യർ തെന്റ
ഷഡ്ദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ േലാകായതദർശനെത്ത
പുച്ഛിക്കുകയും വികൃതമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നുണ്ട്. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനുമുമ്പ് 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ 6-ാം
നൂറ്റാണ്ടിേലാആവിർഭവിച്ചആതത്വദർശനം ക്രിസ്ത്വ�
ബ്ദത്തിനു േശഷം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽേപ്പാലും എതിരാ�
ളികളുെടആേക്ഷപങ്ങൾക്കുവിേധയമായി എന്നതിൽ
നിന്നുതെന്നഅത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽഎത്രവലിെയാ�
രു പങ്കാണ് വഹിച്ചെതന്നൂഹിക്കാം.

പേക്ഷ, േലാകായതദർശനെത്തക്കുറിച്ചുള്ളആ മൗലി�
കഗ്രന്ഥങ്ങെളല്ലാം എവിെടേപ്പായി?ആത്മീയവാദിക�
ളായബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ അവെയ നശിപ്പിച്ചുക�
ളഞ്ഞുഎന്ന് വിശ്വസിക്കാേന നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പണ്ഡിറ്റ്
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

‘നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ,ആദ്യകാ�
േലാപനിഷത്തുക്കെള തുടർന്നുണ്ടായ ഭൗതികവാദെത്ത
സംബന്ധിച്ചസാഹിത്യം മുഴുവനും െപടും.അതിെന്റ
വിമർശനങ്ങളിലും ഭൗതികവാദെത്തഖണ്ഡിക്കാനുള്ള
വിസ്തേരാദ്യമങ്ങളിലും മാത്രേമ ഇന്ന് അതിെനക്കുറിച്ചു�
ള്ള പ്രസ്താവനകൾ കാണുന്നുള്ളൂ.എന്നാൽഅേനകം
നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം ഭൗതികവാദം ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വസി�
ക്കെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടുെണ്ടന്നുഅക്കാലത്ത് അത് ജനങ്ങ�
ളുെട േമൽ പ്രബലമായസ്വാധീനത െചലുത്തിയിരുന്നു�
െവന്നുമുള്ളകാര്യത്തിൽസംശയത്തിനവകാശമില്ല…
അേപ്പാൾ, നാംഈതത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിമർശകൻ�
മാേരയും അതിെന പഴിക്കുന്നതിൽ തല്പരന്മാേരയും േവ�
ണംആശ്രയിക്കുകഎന്നുവരുന്നു.അവരാകെട്ട,അതി�
െന്റ േനെര പരിഹാസം െപാഴിക്കാനും അെതത്രേമൽ
അസംബന്ധമാെണന്നു െതളിയിക്കുവാനും ശ്രമിക്കു�
കയാണ്.അെതന്തായിരുന്നുഎന്ന് കെണ്ടത്താനുള്ള
ദുർഭഗമായ ഒരു മാർഗമാണത്.എങ്കിലും അങ്ങെന വി�
ലെകടുത്താനുമുള്ളഅവരുെട ഉത്ക്കണ്ഠതെന്ന,അവരു�
െട ദൃഷ്ടിയിൽഅെതത്രപ്രധാനമായിരുന്നുഎന്നു െത�
ളിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിെല ഭൗതികവാദസാഹിത്യത്തിൽ
ഏറിയ കൂറും പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പുേരാഹിതന്മാരും
മാമൂൽമതവിശ്വാസക്കാരായ മറ്റുള്ളവരും നശിപ്പിച്ചതാ�
വാൻ മതി’.

ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിനു േനരിട്ട ഒരു
വമ്പിച്ച നഷ്ടമാണിത്.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,ഇന്ത്യയു�
െട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വിപുലമായസ്വാധീനശക്തി
െചലുത്തിയ േലാകായതദർശനെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കണ�
െമങ്കിൽ,പ്രധാനമായും എതിരാളികളുെട ഉദ്ധരണിക�
െളആശ്രയിക്കണെമന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. േലാകായത�
െമന്നാൽ െനറിെകട്ട സുഖേഭാഗങ്ങളിലാറാടലാണ്,
എല്ലാത്തരം സാന്മാർഗികേബാധങ്ങേളയും എതിർക്ക�
ലാണ്. കടം വാങ്ങിയിെട്ടങ്കിലും െനയ്യ് വാങ്ങിക്കഴിച്ചു
കൂത്താടലാണ് എന്നും മറ്റുമുള്ളആേക്ഷപങ്ങളുെടയും
പരിഹാസങ്ങളുെടയും അടിയിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടു േവ�
ണം സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻഎന്നുവന്നിരിക്കുന്നു.

ഇതിെന്റഅർത്ഥം േലാകായതദർശനെത്തപ്പറ്റി നമു�
ക്കു യാെതാന്നും പഠിക്കാൻസാധിക്കയില്ല എന്നല്ല.
ഒന്നാമതായി, േലാകായതെത്തഎതിർക്കാൻ േവണ്ടി
രചിക്കെപ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽത്തെന്നസത്യത്തിെന്റഅം�
ശങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി,സത്യാേന്വഷിക�
ളായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുെട പരിശ്രമഫലമായി േലാ�
കായതദർശനത്തിെന്റ ചില മൗലികസൂത്രങ്ങൾതെന്ന
കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.അതുെകാണ്ട്ഈ ദർശന�
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുസാമാന്യജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ
ഇന്നുനമുക്ക് സാധിക്കും.



       

3 ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉപാധി

േലാകായതദർശനത്തിെലഏറ്റവും കാതലായ ഭാ�
ഗംജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തമാണ്. സത്യം
കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം മാത്ര�
മാണ് എന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ആത്മീയവാദികളായ
തത്വജ്ഞാനികളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ, മുഖ്യമായി മൂന്നു
പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്: പ്രത്യക്ഷം,അനുമാനം,ശബ്ദം, േവദ�
പ്രമാണത്തിനാണ് ശബ്ദെമന്നുപറയുന്നത്. ചാർവാക�
ന്മാർ േവദങ്ങളുെട പ്രമാണികതെയഅംഗീകരിക്കുന്നി�
ല്ല.അതുെകാണ്ട് ശബ്ദപ്രമാണിത്വത്തിെന്റ പ്രശ്നമുത്ഭ�
വിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് അനുമാനവും പ്രത്യക്ഷവു�
മാണ്. ധിഷണെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽപ്രാപ്തിജ്ഞാന�
െത്തആശ്രയിച്ചാണ് അനുമാനംസ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന് ‘ധൂമാത് വഹ്നി:’ ധൂമത്തിൽ നിന്നു
പുകയുണ്ടാകുന്നു. തീയും പുകയും തമ്മിൽബന്ധമുെണ്ട�
ന്ന് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം െകാണ്ടുതെന്ന മനസിലാക്കാം.
പേക്ഷ,ഇതിൽനിന്നു തീയുേള്ളടെത്തല്ലാം പുകയുണ്ടാ�
വുെമേന്നാ പുകയുേള്ളടെത്തല്ലാം തീയുണ്ടാവുെമേന്നാ
അനുമാനിക്കാെനാരുങ്ങിയാൽ പലേപ്പാഴും െതറ്റുപറ്റി�
െയന്നുവരും.അനുമാനം ഒരിക്കലുംജ്ഞാനത്തിെന്റ
ഉപാധിയാവുകയിെല്ലന്ന് ചാർവാകന്മാർ തീർത്തുപറയു�
ന്നില്ല. പ്രകൃതിയുെട പല പ്രതിഭാസങ്ങെളസംബന്ധി�
ച്ചും അനുമാനം ശരിയാെയന്നു വരാം. മറ്റു ചില പ്രതി�
ഭാസങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതു െതറ്റിേപ്പാ�
െയന്നുവരാം. ഭൂതകാലെത്തപ്പറ്റിയും ഭാവികാലെത്ത�
പ്പറ്റിയും അനുമാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ഭൂതകാലങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അനുമാനങ്ങളുപേയാഗിക്കാ�
െമന്നും ഭാവിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതുസാദ്ധ്യ�
മെല്ലന്നുമാണവർ പറയുന്നത്.അനുമാനം ചിലേപ്പാൾ
സത്യമാവാം. ചിലേപ്പാൾ മിഥ്യയുമാവാം.അതുെകാണ്ട്
അനുമാനം വിശ്വാസേയാഗ്യമായ പ്രമാണമല്ല. നിരീക്ഷ�
ണത്തിനും േനരിട്ടുള്ള പരിേശാധനയ്ക്കും വിേധയമാകാ�
ത്തെതല്ലാം സംശയാസ്പദങ്ങളെത്ര.അതിനാൽ വിശ്വാ�
സേയാഗ്യമായ ഒേരെയാരു പ്രമാണം പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ�
നം മാത്രമാണ്. പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനമല്ലാെതസത്യം കണ്ടു�
പിടിക്കാൻ മറ്റു യാെതാരു വഴിയുമില്ല. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ,പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിനു വിേധയമല്ലാത്ത
യാെതാന്നും സത്യമല്ല. േലാകം മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷമാ�
യിട്ടുള്ളത്.അതുെകാണ്ട് േലാകം മാത്രമാണ് സത്യം.

മറ്റു ദാർശനികന്മാരിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി േലാകായ�
തികന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണെത്ത മാത്രം അംഗീകരിച്ച�
െതന്തുെകാണ്ടാണ്? പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനെമാഴിച്ച് മെറ്റാ�
ന്നും സത്യമെല്ലന്നു വാദിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാണ്? മണിഭ�
ദ്രൻ രണ്ടുകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്: ഒന്നാമ�
തായിസ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരായബ്രാഹ്മണേമധാവി�
കളുെട മതപ്രചരണെത്തഎതിർക്കാൻഅതാവശ്യമാ�
യിരുന്നു.അനുമാനം,ശബ്ദം മുതലായ പ്രമാണങ്ങെള
ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ യാ�
ഗാദികർമ്മങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുകയും സ്വർഗെത്തപ്പ�
റ്റിയും പരേലാകെത്തപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള വ്യാേമാഹങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നത്.ഈസ്ഥിതിെയ േനരി�
ടാൻ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണെമാഴിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രമാണങ്ങെള�
െയല്ലാം നിേഷധിേക്കണ്ടതാവശ്യമായിവന്നു.

രണ്ടാമതായി,അപ്രത്യക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾസത്യമാവാ�
നിടയുെണ്ടന്നുവന്നാൽ ദരിദ്രന്മാർ തങ്ങളുെട ദാരിദ്ര്യ�
െത്തയുംഅടിമകൾ തങ്ങളുെട അടിമത്തേത്തയും വി�
സ്മരിച്ചുേപാെയന്നുവരാം. ദരിദ്രനു ദാരിദ്ര്യവും അടിമയ്ക്ക്
അടിമത്തവും പ്രത്യക്ഷമാണ്.അപ്രത്യക്ഷമായത് സം�
ഭവ്യമാെണന്നുകരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദരിദ്രൻ ധന�
െത്തപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങും. ദരിദ്രൻ തെന്റ ദാ�
രിദ്ര്യെത്തപ്പറ്റിയും അടിമ തെന്റഅടിമത്തേത്തപ്പറ്റിയും
എല്ലായ്േപ്പാഴും സേചതനനായിരുന്നാേല ദാരിദ്ര്യത്തി�
നും അടിമത്തത്തിനുെമതിരായി േപാരാടാൻ കഴിയൂ.



       

4 ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ
പ്രഹരങ്ങൾ

ജീവിതത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്തസംബന്ധിച്ചുംആത്മീയ�
വാദികളുേടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാ�
ണ് ചാർവാകന്മാർ സ്വീകരിച്ചത്. യാഥാസ്ഥിതിക ദാർ�
ശനികന്മാർ ജീവിതത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം േമാക്ഷമാെണന്നു
പറഞ്ഞു.എല്ലാത്തരം പ്രാപഞ്ചികബന്ധങ്ങളിൽ നി�
ന്നുംആത്മാവിനു േമാചനമുണ്ടാവുക;സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ
നിന്നതീതമായി ഒരവസ്ഥെയപ്രാപിക്കുക —ഇതാണ്
േമാക്ഷം. ചാർവാകന്മാർ ഇതിേനാടു േയാജിക്കുന്നില്ല.
മനുഷ്യന് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരവ�
സ്ഥസമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന വാദെത്തഅവെര�
തിർക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽസുഖവുമുണ്ട്, ദുഃഖവുമു�
ണ്ട്. ദുഃഖങ്ങെളആവുന്നതും കുറയ്ക്കുകയും സുഖത്തിെന്റ
മാത്ര കഴിയുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണാവശ്യം. പര�
േലാകത്തിനു േവണ്ടിയല്ല,ഇഹേലാകജീവിതം കൂടുതൽ
കൂടുതൽസുഖമയമാക്കാൻ േവണ്ടി യത്നിക്കുക —ഇതാ�
ണ് ഓേരാ മനുഷ്യൻേറയും ധർമം. ഇതാണ് ജീവിതല�
ക്ഷ്യം.

മാധവാചാര്യരുെട സർവ്വദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ േലാ�
കായതികന്മാരുെടആശയങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിശ്വാസങ്ങ�
െളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഹേലാക�
ത്തിൽ മാത്രേമ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളു. പരേലാകം,
പുനർജന്മം,സ്വർഗ്ഗം, നരകം മുതലായവയിെലാന്നും
അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റസൃഷ്ടികർ�
ത്താവായ ഒരുൈദവെത്തഅവർക്കാവശ്യമില്ല. കരു�
ണാനിധിയായ ഒരുൈദവമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഭൂ�
രിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ കഷ്ടെപ്പടുമായിരുന്നുേവാ?
നീതിമാനായ ഒരുൈദവമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ േലാക�
ത്തിൽ ഇത്രയധികം അസമത്വങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളും
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുേവാ? ഇല്ല.അതുെകാണ്ട് ൈദവമി�
െല്ലന്നു തീർച്ചയാണ്.ൈദവമുെണ്ടന്നവാദെത്തയാ�
െതാരു യുക്തിെകാണ്ടും െതളിയിക്കാൻസാദ്ധ്യമെല്ലന്നു
േലാകായതികന്മാർ തീർത്തുപറയുന്നു.

ൈദവമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന,ൈദവത്തിെന്റ േപരിൽ നട�
ത്തെപ്പടുന്ന യാഗങ്ങൾക്കുംബലികൾക്കും മറ്റും എന്തർ�
ത്ഥമാണുള്ളത്? യാഗത്തിൽ െകാലെചയ്യെപ്പടുന്ന മൃ�
ഗം സ്വർഗ്ഗത്തിെലത്തുെമന്ന് പുേരാഹിതന്മാർ പറയുന്നു.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽഅവർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം മാ�
താപിതാക്കന്മാെര ബലികഴിച്ച് േനരിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിേല�
ക്കയക്കാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? േദഹം ഭസ്മമായാൽ
പിെന്ന മെറ്റാരു േലാകത്തിേലക്കു േപാകുന്നെതങ്ങെന�
യാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്ര�
മായ ഒരാത്മാവുെണ്ടന്നവാദം തനി വിഡ്ഢിത്തമാണ്.
മരണേത്താടുകൂടി എല്ലാമവസാനിക്കുന്നു. ശുദ്ധഗതി�
ക്കാരായആളുകെള പറ്റിച്ചു പണം തട്ടാനാഗ്രഹിക്കു�
ന്നബ്രാഹ്മണരുെട തട്ടിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് യാഗങ്ങളും
മറ്റും.ഈേലാകം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളെത�
ന്നും ഇതിനപ്പുറത്തുപരേലാകേമാ സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങേളാ
ഒന്നുമിെല്ലന്നും മനസ്സിലാക്കുക.ഈസത്യത്തിെനതി�
രായി േവദപ്രമാണങ്ങെള ഉദ്ധരിക്കുന്നബ്രാഹ്മണർ
നുണപറയുന്നവരാണ്. േവദങ്ങളിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധ�
ങ്ങളായ പലതും കാണാം.അവ ദിവ്യങ്ങളല്ല. മനുഷ്യ�
നിർമിതങ്ങളാണ്. ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തന്മാരും
ധൂർത്തന്മാരും കൂടിയാണ് അവെയ നിർമിച്ചത്. ‘ത്രേയാ
േവദസ്യ കർത്താേരാ ഭണ്ഡധൂർത്തനിശാചര:’

അശ്വേമധയാഗത്തിൽഅശ്വത്തിെന്റ ശിശ്നം യജ്ഞകർ�
ത്താവിെന്റ പത്നി പിടിക്കണെമന്ന് േവദത്തിൽ പറയു�
ന്നു. ലജ്ജാവഹമായഈചടങ്ങുവിധിച്ചവർ തീർച്ചയാ�
യും ഭണ്ഡന്മാർ (ഭ്രാന്തന്മാർ)ആകുന്നു.അപ്രസിദ്ധങ്ങ�
ളായ ജഭരി,തുർഹരി മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾപ്രേയാഗിച്ച്
ജനങ്ങെള വഞ്ചിക്കുന്നവർ ധൂർത്തന്മാരാണ്. യജ്ഞ�
ത്തിൽഹിംസിക്കെപ്പട്ട മൃഗത്തിെന്റ മാംസം യജ്ഞകർ�
ത്താവ് ഭക്ഷിക്കണെമന്ന് േവദത്തിൽ പറയുന്നു.ഈ
ചടങ്ങുവിധിച്ചവർ തീർച്ചയായും രാക്ഷസന്മാരായിരി�
ക്കണം.

േലാകായതദർശനത്തിെല ഇത്തരംആശയങ്ങൾബ്രാ�
ഹ്മണ േമധാവിത്വത്തിെനതിരായി കടുത്തപ്രഹരങ്ങളാ�
യിത്തീർന്നു.ബ്രാഹ്മണ മതം കൂടുതൽ ദ്രവിക്കാനും ജന�
ങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികമധികം ഒറ്റെപ്പടാനും തുടങ്ങി.



       

5 പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണം

ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ തീക്ഷ്ണമായ പരി�
ഹാസശരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള
തത്വചിന്തകളും േലാകായതത്തിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടി�
സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുെട കർത്താവായൈദവേത്തയും
ശരീരത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായആത്മാവിേനയും നി�
േഷധിക്കുക മാത്രമല്ലഅതു െചയ്യുന്നത്;പ്രപഞ്ചഘട�
നെയക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യെന്റൈചതന്യെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള
ഒരു വിശകലനം നൽകുകകൂടി െചയ്യുന്നു. മറ്റു ദർശനങ്ങ�
െളേപ്പാെലതെന്ന േലാകായതദർശനവും പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ മൂലകാരണെമെന്തന്നാരായുന്നുണ്ട്.

എല്ലാറ്റിനും ഏകമായ ഒരു മൂലകാരണമുെണ്ടന്നവാദ�
െത്ത ചാർവാകന്മാർ നിേഷധിക്കുന്നു.ഈശ്വരൻഎന്ന
ഒന്നില്ല. ജഗത്തുമാത്രമാണുള്ളത്. േലാകം വിചിത്രമാ�
ണ്. പേക്ഷ,ൈദവമല്ലആൈവചിത്ര്യെത്തസൃഷ്ടി�
ച്ചത്. പഞ്ചസാരയുെട മാധുര്യവും േവപ്പിലയുെട കയ്പും
പക്ഷിമൃഗാദികളുെട ജന്മവാസനയും മറ്റും ൈദവെമന്ന
ശക്തിയാൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. വസ്തുക്കളുെട സഹ�
ജസ്വഭാവങ്ങളാണെതല്ലാം. നാല് മൂലപദാർത്ഥങ്ങളു�
െട യാദൃശ്ചിക സംേയാഗത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമു�
ത്ഭവിച്ചത്. േലാകായതദർശനമനുസരിച്ച് ഭൂമി, വായു,
െവള്ളം,അഗ്നി എന്നീ നാലു ഭൂതങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ മൗലികഘടകങ്ങൾ.ഈമൗലികപദാർത്ഥങ്ങൾ
കൂടിേച്ചർന്നിട്ടാണ് പ്രകൃതിയും സർവ്വചരാചരങ്ങളുമുണ്ടാ�
യത്. ‘ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു ജീവൻ വരുന്നു’.
എന്നബൃഹസ്പദിയുെട നിഗമനെത്തവിശദീകരിച്ചുെകാ�
ണ്ട് മൗലികപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരുസവിേശഷരീതിയിൽ
ഒന്നിച്ചുേചരുേമ്പാഴാണ് മനുഷ്യരും മനുഷ്യൈചതന്യ�
വുമുണ്ടാകുന്നത്. ചില പ്രേത്യകപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു�
േചരുേമ്പാൾ മദ്യമായിത്തീരുന്നിേല്ല? മദ്യത്തിനു ലഹ�
രിയുണ്ട്. പേക്ഷ, മദ്യത്തിലടങ്ങിയആപദാർത്ഥങ്ങെള
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റെയ്ക്കടുത്തു േനാക്കിയാൽ ലഹരിയുണ്ടാവില്ല.
അതുേപാെല തെന്ന ഭൂമി, െവള്ളം,തീ, വായുഎന്നീ
നാലു മൗലികഘടകങ്ങൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുേമ്പാൾ
മനുഷ്യൈചതന്യമില്ല.എങ്കിലും അവ ഒരുപ്രേത്യകത�
രത്തിൽ ഒന്നിച്ചു േചരുേമ്പാൾൈചതന്യമുത്ഭവിക്കുന്നു.
ജീവൈചതന്യമാണ് ആത്മാവ്. ശരീരം നിലനിൽക്കു�
ന്നിടേത്താളംകാലംആത്മാവും നിലനിൽക്കുന്നു. ശരീ�
രം നശിക്കുേമ്പാൾആത്മാവും നശിക്കും. േലാകായത�
ദർശനമനുസരിച്ച് സേചതനമായ ശരീരമാണ് കാണു�
കയും േകൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയുംഅനുഭവിക്കുകയും
മറ്റും െചയ്യുന്നത്. ‘ഞാൻ തടിയനാണ്’, ‘ഞാൻ െമലി�
ഞ്ഞവനാണ്’, ‘ഞാൻ കറുത്തവനാണ്’എന്നും മറ്റും
നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇവിെട ‘ഞാൻ’ൈചതന്യമുള്ള
ശരീരമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. തടി, െമലിവ്,കറുപ്പ് മുത�
ലായവെയല്ലാം ശരീരത്തിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
‘എെന്റ ശരീരം’എന്നും മറ്റും പറയുന്നത് ഔപചാരിക�
മായിട്ടു മാത്രമാണ്.ഞാനും ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ്
എന്നഅർത്ഥത്തിലല്ല. ‘ഞാൻ തടിയനാണ്’എന്ന�
തിെല ‘ഞാൻ’ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായ
മെറ്റാന്നല്ല.ൈചതന്യപൂർണ്ണമായ േദഹം തെന്നയാ�
ണ് ആത്മാവ്. േദഹം നശിക്കുേമ്പാൾആത്മാവും നശി�
ക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഒരു േചാദ്യമുണ്ടാവാം.അേചതനമായ
ശരീരത്തിൽൈചതന്യമുണ്ടാവുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
നാലു മൂല പദാർത്ഥങ്ങളുെട സവിേശഷമായസംേയാ�
ഗത്തിൽ നിന്നാണ് ൈചതന്യമുണ്ടാകുന്നെതന്ന് ചാർ�
വാകന്മാർ മറുപടി പറയുന്നു. േബാധം, ചിന്താശക്തി
മുതലായ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുെട ഒരുസവിേശഷരീ�
തിയിലുള്ള കൂടിേച്ചരലിൽ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. ശരീര�
ത്തിൽനിന്നും േവറിട്ടുെകാണ്ട് അവയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ
വയ്യ. ശരീരം നശിക്കുേമ്പാൾ േബാധം, ചിന്താശക്തി
മുതലായവയും നശിക്കുന്നു.



       

6 േലാകായതത്തിെന്റ
ചരിത്രപ്രാധാന്യം

ആത്മീയവാദേത്തയും യാഗാദികർമ്മങ്ങേളയും െവല്ലുവി�
ളിച്ച അത്തരംഐഹികമായ ഭൗതികചിന്തകൾബ്രാ�
ഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെനതിരായ മൂർച്ചേയറിയആയുധ�
ങ്ങളായിത്തീർന്നു.അതുെകാണ്ടാണ്,പുേരാഹിതന്മാരു�
െട താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി കച്ചവടം വളർത്താൻശ്ര�
മിച്ച വണിക്കുകളുെടയും മർദിതരും ചൂഷിതരുമായ മറ്റു
ബഹുജനങ്ങളുേടയുമിടയിൽ േലാകായതദർശനത്തി�
നു വമ്പിച്ച സ്വാധീനവും പിൻബലവും ലഭിച്ചത്. ചാർവാ�
കചിന്തകൾസമുദായത്തിൽ ഒരു പ്രബലശക്തിയായി�
രുന്നുെവന്ന് ആത്മീയവാദിയായ േഡാ. രാധാകൃഷ്ണെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട ‘തത്വശാസ്ത്രചരിത്രം’
തെന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്”.

‘ചാർവാകന്മാരുെട ശബ്ദം എതിർപ്പിെന്റ ശബ്ദമായി�
രുന്നു. ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യെത്തനിേഷധിച്ച് നീണ്ടകാല�
െത്തഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും പക്ഷപാതങ്ങൾക്കുെമ�
തിരായ പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ ശബ്ദം.

‘സ്വർഗം, നരകം,ൈദവം മുതലായആശയങ്ങളാൽ
തടയെപ്പടാെത ജീവിതത്തിെന്റസൗന്ദര്യങ്ങളാസ്വദി�
ക്കാനുള്ള ഒരുക്ഷണമായിരുന്നുഅത്. തത്വശാസ്ത്രരംഗ�
ങ്ങളിൽ ചാർവാകന്മാരുന്നയിച്ച േചാദ്യങ്ങളും സംശയ�
ങ്ങളും മറ്റു ചിന്തകന്മാരുെട മുമ്പിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാ�
ക്കി. കൂടുതൽശ്രദ്ധേയാെട ചിന്തിക്കാൻഅവെര നിർ�
ബന്ധിക്കുകയുംഅങ്ങെന വലിയ മുരടുവാദ ചിന്താഗതി�
കളിൽ നിന്ന് അവെര സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. ഇന്ത്യ�
യിെല ഒരു തത്വജ്ഞാനിക്കും തെന്റസ്വന്തം സിദ്ധാ�
ന്തംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ചാർവാകന്മാെര തൃപ്തി�
െപ്പടുത്തണെമന്നുവന്നു. ഇപ്രകാരം ചാർവാകദർശനം
ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു നൽകിയ സംഭാ�
വന യഥാർത്ഥത്തിൽ വളെര മഹത്തരമാണ്’. □



       

െ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
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