
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം V
െക. ദാേമാദരൻ

6. ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര



       

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം V
െ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 ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര . . . . . . . . . . . . . . 1
1 ദർശനങ്ങളുെട െപാതുസ്വഭാവം . . . 2
2 ദർശനങ്ങളുെട ഉറവിടം . . . . . . . 3
3 ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ . . . . . . . . . . . 4
4 ആസ്തികനും നാസ്തികനും . . . . . . . 5
5 ചിന്താമണ്ഡലത്തിെലസംഘർഷങ്ങൾ 6
6 ഭൗതികവാദവുംആത്മീയവാദവും . . . 7
7 തത്വചിന്തയുെട പ്രേയാജനം . . . . . 8

iii



6
ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖവുര

േവദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലുമാണ് ഭാരതീയചിന്ത�
കളുെട തുടക്കം. പേക്ഷ,അവ ദർശനങ്ങളായി ഉരുത്തി�
രിഞ്ഞുപുഷ്ടിെപ്പട്ടത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിെല വർഗ്ഗൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴാണ്;അതായ�
ത് ഏതാണ്ട് ക്രി.മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്ക്.

1



       

1 ദർശനങ്ങളുെട െപാതുസ്വഭാവം

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും മനുഷ്യെന്റയുംആന്തരികസ്വഭാവ�
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് പ്രാ�
ചീനന്മാർ തത്വജ്ഞാനം അെല്ലങ്കിൽ ദർശനം എന്ന
പദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. വസ്തുതകെളയും അവയു�
െട കാര്യകാരണബന്ധങ്ങെളയും പരിേശാധിച്ചുെകാ�
ണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും മനുഷ്യെന്റയും സ്വഭാവങ്ങളു�
െട സത്യം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് സയൻസിെന്റയും ഉേദ്ദ�
ശ്യം.അേപ്പാൾ, രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമിേല്ല?ആരം�
ഭത്തിൽസയൻസും തത്വജ്ഞാനവും േവർതിരിക്കാ�
നാവാത്തവിധം െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞാണ് കിടന്നിരുന്നത്.
പേക്ഷ,ക്രമത്തിൽഅവജ്ഞാനത്തിെന്റ വ്യത്യസ്തരൂ�
പങ്ങളായി േവർപിരിഞ്ഞു. സയൻസ് കാര്യകാരണ�
ചിന്തെയയും നിരീക്ഷണപരീക്ഷണങ്ങെളയും ഭൗതി�
കങ്ങളായ ഗേവഷേണാപാധികെളയും അവലംബിച്ചു�
െകാണ്ട് വസ്തുതകളുെട പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കണ്ടു�
പിടിക്കാൻശ്രമിച്ചേപ്പാൾ തത്വജ്ഞാനം മുഖ്യമായും
അഭ്യൂഹങ്ങെളയും സങ്കല്പങ്ങെളയുംആശ്രയിച്ചുെകാണ്ട്
വസ്തുതകളുെടആന്തരികസ്വഭാവങ്ങെളയും അവയുെട
അർത്ഥെത്തയുംഅേന്വഷിച്ചു.

ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികൾഎല്ലാറ്റിെന�
യും സമഗ്രമായി പരിേശാധിച്ചു. പ്രകൃതി,പ്രപഞ്ചം, മനു�
ഷ്യൻ,ജ്ഞാനം, ചിന്ത,പ്രജ്ഞ,ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി, ജീവി�
തം, മരണം —എല്ലാം അവരുെട സൂക്ഷ്മമായഅേന്വ�
ഷണങ്ങൾക്കുവിേധയമായി.എന്താണ് മനുഷ്യൻ?
ജീവിതത്തിെന്റഅർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും എന്താണ്? നന്മ�
യും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമന്ത്? മനുഷ്യനും
മനുഷ്യനും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസെമന്ത്? മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലും മനു�
ഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ളബന്ധെമന്താണ്? പ്രപ�
ഞ്ചം എങ്ങെനയുണ്ടായി?അതിെന്റ മൂലഘടകെമന്താ�
ണ്?അത് ശാശ്വതമാേണാ?ഈശ്വരസൃഷ്ടിയാേണാ?
എന്താണ്ആദിസത്ത?ൈദവം ഉേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ
അതിെന്റസ്വഭാവെമന്താണ്?ൈദവവും മനുഷ്യനും
തമ്മിലുള്ളബന്ധെമന്താണ്?ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്
ഏത്?അസ്തിത്വേമാ ചിന്തേയാ? ഭൗതികപദാർത്ഥ�
േമാ ആത്മീയശക്തിേയാ? പ്രപഞ്ചരഹസ്യം മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവുേണ്ടാ? ചിന്തയ്ക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായ
സത്യെത്തപ്രതിബിംബിക്കാൻ കഴിയുേമാ?ജ്ഞാനം
ആത്മനിഷ്ഠേമാ വസ്തുനിഷ്ഠേമാ? ചിന്തയിൽ മാത്രമാ�
േണാ േലാകത്തിെന്റ നിലനില്പ്?അേതാഅതിന് സ്വത�
ന്ത്രമായഅസ്തിത്വമുേണ്ടാ? ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾ ഉയർ�
ന്നുവന്നത് േകവലമായ ശുദ്ധചിന്തയിൽ നിന്നല്ല; വർ�
ണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ െകാടുമ്പിരി െകാള്ളാൻ തുടങ്ങിയ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യമനസ്സിൽ ഉളവാക്കിയ സംഘർ�
ഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

ചിന്തകന്മാർ വ്യത്യസ്തരീതികളിലാണ്ഈപ്രശ്നങ്ങെള
സമീപിച്ചത്.അതുെകാണ്ട് അവരുെട നിഗമനങ്ങളും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. സത്യേമതാെണന്നതിെനപ്പറ്റി
നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകളും ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങളും
നടന്നു.ഈഅഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയാണ് വി�
ഭിന്നങ്ങളായ ദർശനങ്ങൾ കിളിർത്തുവന്നത്. െവള്ളം,
വായു,അഗ്നി, ഭൂമി എന്നിവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂല�
ഘടകങ്ങൾഎന്നുവാദിച്ച ചാർവാകദർശനം അെല്ല�
ങ്കിൽ േലാകായതം,അവ്യക്തമായ മൂലപ്രകൃതിയിൽ
നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് ഉൽേഘാഷി�
ച്ച സാംഖ്യദർശനം, ചിത്തവൃത്തി നിേരാധത്തിലൂെട
മാത്രേമ സത്യം കെണ്ടത്താൻസാധിക്കൂഎന്നുവിശ്വ�
സിച്ച േയാഗദർശനം,സാമാന്യവും വിേശഷവും തമ്മി�
ലുള്ളബന്ധത്തിെന്റ വിശകലനമാണ് സത്യാേന്വഷ�
ണം എന്നും പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചപരിണാമത്തിെന്റ
ആദിമൂലം എന്നും വാദിച്ച ൈവേശഷികദർശനം,പ്രപ�
ഞ്ചത്തിെന്റ മൂലഘടകമായ പരമാണുവിെന ശരിയായ
ജ്ഞാനംെകാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറ�
പ്പിച്ചുപറഞ്ഞന്യായദർശനം, മന്ത്രങ്ങളുെടയും യജ്ഞാ�
ദികർമ്മങ്ങളുെടയും ശക്തിെകാണ്ട് േലാകെത്ത മാറ്റി�
മറിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു വിശ്വസിച്ച പൂർവമീമാംസാദർ�
ശനം,ബ്രഹ്മമാണ് പരമസത്തെയന്നുപ്രഖ്യാപിച്ച േവ�
ദാന്തദർശനം,പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നെതല്ലാം
അസ്ഥിരവും അനവരതം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവയും
ആെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് അനശ്വരമായആത്മാവി�
േനാ ൈദവത്തിേനാസ്ഥാനമിെല്ലന്നും ഉൽേഘാഷിച്ച
ബൗദ്ധദർശനം,അനാദികാലം മുതൽേക്ക നിലനിന്നു�
േപാന്നപ്രപഞ്ചംആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതെല്ലന്നും
ഭൗതികപദാർത്ഥെമന്നേപാെല തെന്നആത്മാവും
യഥാർത്ഥമാെണന്നുവാദിച്ച ൈജനദർശനം —ഇവ�
യാണ് പ്രാചീന ദർശനങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കു�
ന്നവ.

ബൃഹസ്പതി,കപിലൻ, ഗൗതമൻ,കണാദൻ,പതഞ്ജ�
ലി,ൈജമിനി,ബാദരായണൻ,ബുദ്ധൻ, വർദ്ധമാനൻ
എന്നിവരാണ്ഈ ദർശനങ്ങളുെടസ്ഥാപകന്മാർ
എന്നുകരുതെപ്പടുന്നു. ഇവരിൽബുദ്ധനും വർദ്ധമാന�
നും ചരിത്രപുരുഷന്മാരാെണന്ന് മിക്കവാറും െതളിഞ്ഞു�
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവെരപ്പറ്റിഐതിഹ്യങ്ങളും കഥ�
കളുമല്ലാെത ചരിത്രപരമായ യാെതാരു വിവരവുമില്ല.
അവരിൽ ചിലെരങ്കിലും േകവലം സങ്കല്പനാമാക്കളായി�
രുന്നുഎന്നുേപാലും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നവരുണ്ട്.

മിക്ക ദർശനങ്ങളും സൂത്രങ്ങളുെട രൂപത്തിലാണ് പ്ര�
തിപാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. സൂത്രരൂപത്തിലാെണങ്കിൽ
എത്രതെന്ന ഗഹനങ്ങളായ തത്വങ്ങളും ഉരുവിട്ടു പഠി�
ക്കാനും ഓർമ്മയിൽ െവയ്ക്കാനും എളുപ്പം കൂടും.അതു�
െകാണ്ടു തെന്നയായിരിക്കാംഈരൂപം സ്വീകരിക്ക�
െപ്പട്ടത്. കാലക്രമത്തിൽസൂത്രങ്ങളുെട ഭാഷ്യങ്ങളും
ഭാഷ്യങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും രചിക്കെപ്പട്ടു. ഏതു വ്യാ�
ഖ്യാനമാണ് ശരി എന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങളായി
പിെന്ന.

പേക്ഷ,സൂത്രങ്ങളാണ് ദർശനങ്ങളുെട പ്രാരംഭരൂപ�
ങ്ങൾഎന്നുകരുതുന്നതു ശരിയല്ല. പ്രാരംഭരൂപത്തിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന താത്വികചിന്തകൾസൂത്രങ്ങളാക്കി
േക്രാഡീകരിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. സൂത്രങ്ങൾ
രചിക്കെപ്പടുന്നതിന് എത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന വ്യത്യസ്ത
ദാർശനികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾരൂപം പൂണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു
എന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്.



       

2 ദർശനങ്ങളുെട ഉറവിടം

േദവീപ്രസാദ് ചേതാപാദ്ധ്യായയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
േലാകായതവും സാംഖ്യവും േയാഗവും മധ്യയുഗത്തി�
െല തന്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളും എല്ലാം വർണ്ണവ്യവസ്ഥയു�
െടആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന കുലേഗാത്ര
സമുദായങ്ങളുെട പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും മന്ത്ര�
വാദചടങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. പ്രാക്ഭൗ�
തികവാദം എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നആപ്രാകൃത�
വിശ്വാസങ്ങളുെട തകർച്ചയിൽ നിന്നാണെത്ര വർഗ്ഗസ�
മുദായത്തിെലആദ്ധ്യാത്മികവാദം ഉത്ഭവിച്ചത്. [1]

ഈവാദം ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഒന്നാമത്,
വർഗ്ഗസമുദായത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നപ്രാക്ഭൗതിക�
വാദത്തിൽ നിന്നാണ് വർഗ്ഗസമൂഹത്തിെല േലാകായ�
തം,സാംഖ്യം തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദദർശനങ്ങളുത്ഭവി�
ച്ചത് എങ്കിൽ പ്രാഗാദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിൽ നിന്നാണ്
േവദാന്തെമന്നആദ്ധ്യാത്മികദർശനമുണ്ടായത് എന്നും
പറഞ്ഞുകൂേട? ഭൗതികവാദത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളിൽ
നിന്ന് ആദ്ധ്യാത്മികവാദം ഉണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാ�
ണ്? പേക്ഷ, ചേതാപാദ്ധ്യായയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പു ഭൗതികവാദം മാത്രേമ ഉണ്ടായി�
രുന്നുള്ളൂ,ആദ്ധ്യാത്മികവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല;പ്രാകൃത�
േഗാത്രസമുദായക്കാരുെട മന്ത്രവാദച്ചടങ്ങുകൾ േപാലും
ഭൗതികവാദമായിരുന്നു!

രണ്ടാമത്, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന കുല�
േഗാത്രസമുദായക്കാരുെട പ്രാകൃതവിശ്വാസങ്ങെളയും
ആചാരങ്ങെളയും ചടങ്ങുകെളയും ഏറ്റവുമധികം സ്വാം�
ശീകരിച്ചു നിലനിർത്തിയത് േലാകായതേമാ സാംഖ്യ�
േമാ അല്ല,ആദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിെന്റ െകാടിക്കൂറ ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ച പൗേരാഹിത്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്,
ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാരാണ് േഗാത്രസമുദായക്കാ�
രുെട പ്രാകൃതങ്ങളായ മതച്ചടങ്ങുകൾക്ക് പുതിയഅർ�
ത്ഥങ്ങൾകൽപ്പിച്ചുെകാടുത്ത് അവെയബൃഹത്തായ
ഒരുആചാരസംഹിതയാക്കി മാറ്റുകയും സർവചരാച�
രങ്ങളിലും അനശ്വരമായ ഒരുആത്മാവ് നിലനിൽക്കു�
ന്നുെണ്ടന്നപ്രാകൃതവിശ്വാസെത്തകർമ്മത്തിെന്റയും പു�
നർജന്മത്തിെന്റയും സിദ്ധാന്തങ്ങളാക്കി ഉയർത്തുകയും
െചയ്തത്.ആസിദ്ധാന്തങ്ങെള െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ടാണ്
േലാകായതം,സാംഖ്യം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങൾരൂപം�
െകാണ്ടത്.

കുലേഗാത്രസമുദായത്തിെലആചാരവിശ്വാസങ്ങളുെട
അവശിഷ്ടങ്ങൾ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലും നിലനിന്നുേപാ�
ന്നുഎന്നുപറയുന്നതു ശരിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്,
ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങളിൽആദ്ധ്യാത്മികവും ഭൗതികവാദപ�
രവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട ബീജരൂപങ്ങൾകാണാം.
പേക്ഷ, ദർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത് വർഗ്ഗങ്ങളുെട
ആവിർഭാവത്തിനുേശഷം മാത്രമാണ്. മാർക്സ് ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചതുേപാെല,പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിെന്റ ഫല�
മായി മനുഷ്യെന്റഅദ്ധ്വാനം മാനസികാദ്ധ്വാനെമന്നും
കായികാദ്ധ്വാനെമന്നും രണ്ടായി തരംതിരിഞ്ഞതിനു
േശഷം മാത്രമാണ്. “പ്രജ്ഞേലാകത്തിൽ നിന്ന് സ്വ�
യം വിമുക്തമാവുകയും ശുദ്ധമായസിദ്ധാന്തം,ശുദ്ധമായ
മതശാസ്ത്രം,ശുദ്ധമായ ദർശനം,ശുദ്ധമായ നീതിശാ�
സ്ത്രം മുതലായവ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െച�
യ്തത്”. [2]

1. Debiprasad Chathopadhyaya, Lokayata, P. 63.
2. Marx and Engels: German Ideology P. 20.



       

3 ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ

പ്രാചീന ഭാരതീയദർശനങ്ങളുെട അേന്വഷണമാർഗ്ഗങ്ങ�
ളും നിഗമനങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. പേക്ഷ,അവയുെട
ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു െപാതുസ്വഭാവമുണ്ട്. മനുഷ്യെന്റ
സുഖവും േശ്രയസ്സും ഉൽക്കർഷവുമാണ് അവയുെട െപാ�
തുലക്ഷ്യം.എന്തുെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ദുഃഖിക്കുകയും
കഷ്ടെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നത്? ദുഃഖത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ
കാരണെമന്ത്?അതുനിർമ്മാർജനം െചയ്യാൻ കഴിയു�
േമാ? കഴിയുെമങ്കിൽഎങ്ങെന?എന്താണ് സുഖം? ശാ�
ശ്വതമായ സുഖം േനടാൻ കഴിയുേമാ? ഇെതാെക്കയാ�
യിരുന്നുഎല്ലാ തത്വചിന്തകരുെടയും മുഖ്യമായആേലാ�
ചനാവിഷയങ്ങൾ. മാനവദുരിതത്തിെന്റ രൂക്ഷങ്ങളായ
പ്രശ്നങ്ങൾഅവെരഅസ്വസ്ഥരാക്കി.അസ്തിത്വത്തി�
െന്റ േക്ലശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ േനടാൻആവശ്യമായ
ജ്ഞാനസിദ്ധിയായിരുന്നുഅവരുെട ഉേദ്ദശ്യം. സ്വാർ�
ത്ഥവും വിേദ്വഷവും അസൂയയും മത്സരവും നടമാടുന്ന
സമൂഹത്തിൽസ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയും ദുഃഖത്തിെന്റ കാ�
രണങ്ങെളപ്പറ്റിയും േമാചനത്തിനുള്ള വഴിെയപ്പറ്റിയും
അവർക്ക് വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ചാർവാകന്മാർ “തിന്നുക,കുടിക്കുക,
ആഹ്ലാദിക്കുക”!എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയേപ്പാൾ
ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും രണ്ടാെണന്നധാരണ െതറ്റാെണ�
ന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നാെണന്നും മനസ്സിലാ�
ക്കിെക്കാണ്ട് ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിലൂെട ശാശ്വ�
തമായആനന്ദം േനടാൻ കഴിയുെമന്ന് േവദാന്തികൾ
പ്രഖ്യാപിച്ചു. േമാക്ഷം എന്നസങ്കൽപ്പത്തിന് മിക്ക ഭാര�
തീയ തത്വചിന്തകളിലും വലിയസ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ട്. മതപരേമാആത്മീയേമാആയഅർത്ഥത്തിലല്ല,
ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്മകളിൽ നിന്നുമുള്ള േമാചനം
എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരു�
ന്നത്. ഹിരിയണ്ണഎഴുതുന്നു:

“ജീവിതത്തിെല ഭൗതികവും ൈനതികവുമായ ദുരന്ത�
ങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രാേയാ�
ഗികാവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാരതീയ തത്വചിന്ത
ആവിർഭവിച്ചത്.ഈദുരന്തങ്ങളവസാനിപ്പിേക്കണ്ട�
െതങ്ങെനെയന്നപ്രശ്നമാണ് പ്രാചീനഭാരതീയെന
ഏറ്റവുമധികം അലട്ടിയത്. ഒരർത്ഥത്തിലെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരർത്ഥത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ
ഒരുസ്ഥിതിവിേശഷെത്തയാണ് എല്ലാ ദർശനങ്ങളി�
ലും േമാക്ഷംഅെല്ലങ്കിൽ േമാചനം എന്ന െപാതുസ�
ങ്കൽപ്പം പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നത്”. [3]

ദുഃഖനിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ളഅേന്വഷണങ്ങ�
ളിൽ നിന്ന് നമ്മുെട പ്രാചീനതത്വചിന്തകന്മാർ ഒരു
െപാതുനിഗമനത്തിെലത്തിേച്ചർന്നു! ദുഃഖങ്ങളും ദുരന്ത�
ങ്ങളുമവസാനിപ്പിക്കാനും സുഖം അനുഭവിക്കാനും മനു�
ഷ്യന് കഴിവുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റസ്വഭാവെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ളജ്ഞാനമാണ് അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം. പരിണാമ�
വിേധയമായ പ്രത്യക്ഷേലാകത്തിെന്റഅടിയിലുള്ള യാ�
ഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നത�
മായജ്ഞാനം.ഈപരമസത്യം അേന്വഷിച്ചു കണ്ടുപി�
ടിക്കുകെയന്നതാണ് മനുഷ്യരാശിയുെട സുപ്രധാനമായ
ധർമ്മം.

വിവിധ ചിന്തകന്മാർ വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾഅവലം�
ബിച്ചു.അങ്ങെന പരമസത്യെത്തക്കുറിച്ചും പരമമായ
ജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ചും ഉള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായസങ്കല്പ�
ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.
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4 ആസ്തികനും നാസ്തികനും

ഭാരതീയ തത്വചിന്തയാെകആത്മീയവാദമാെണന്ന്
ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. തത്വചിന്ത�
െയആത്മാവിെന്റ ശാസ്ത്രെമന്നു നിർവഹിക്കാൻ േപാ�
ലും ചിലർ മടിച്ചിട്ടില്ല. ഭാരതീയ തത്വചിന്തസാരാംശ�
ത്തിൽആദ്ധ്യാത്മികമാെണന്നും രാഷ്ട്രീയസംഘടന�
കേളാ സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങേളാ അല്ല,അഗാധമായ
ആദ്ധ്യാത്മികതയാണ് കാലത്തിെന്റ െകടുതികെളയും
ചരിത്രത്തിെന്റആകസ്മികതകെളയും േനരിടാൻ ഇന്ത്യ�
യ്ക്ക് കഴിവുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തത് എന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ
കരുതുന്നു. [4] ചാർവാക ഭൗതികവാദികളുേടെതാഴി�
ച്ചുള്ള മെറ്റല്ലാ തത്വചിന്തകളുെടയും ലക്ഷ്യം അനുഭവ�
ജ്ഞാനാതീതമായ ഒരുസ്ഥിതി വിേശഷമാെണന്നും
മതപരമായഅഭിലാഷങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ േവ�
ണ്ടിയാണ് അവ ഉടെലടുത്തത് എന്നുമാണ് ദാസ്ഗുപ്ത
പറയുന്നത്. [5]

ഭാരതീയചിന്തയിൽആദ്ധ്യാത്മികവാദത്തിന് മുഖ്യ�
മായ ഒരുസ്ഥാനമുെണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
പേക്ഷ,ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രെമന്നുെവച്ചാൽആദ്ധ്യാ�
ത്മികവാദമല്ല.ആദ്ധ്യാത്മികവാദെമന്നേപാെല തെന്ന
ഭൗതികവാദവും ഇന്ത്യയിൽ പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്ക
നിലനിന്നു േപാന്നിട്ടുണ്ട്.എന്നല്ല, ചില പ്രേത്യക കാ�
ലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദത്തിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം
എന്നുകൂടി കാണാം. യഥാർത്ഥത്തിൽആദ്ധ്യാത്മികവാ�
ദവും ഭൗതികവാദവും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളിലൂെട�
യാണ് ഭാരതീയദർശനങ്ങൾ വളർന്നു പുഷ്ടിെപ്പട്ടത്.

ആത്മീയവാദവും ഭൗതികവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�
െമന്താണ്? പ്രപഞ്ചവും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഭൗതിക�
വസ്തുക്കളും ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
അവ േചതസ്സിെന്റ,അെല്ലങ്കിൽആത്മീയപ്രതിഭാസങ്ങ�
ളുെട,സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ആത്മാ�
വ് എന്നൈചതന്യം മാത്രമാണ് —ഇങ്ങെനയാണ്
ആത്മീയവാദെത്തചിലർ നിർവചിക്കുന്നത്.ഈനിർ�
വചനമനുസരിച്ച് ബൗദ്ധദർശനത്തിെല ഒരു െചറിയ
വിഭാഗമായ േയാഗാചാരം ഒഴിച്ച് മെറ്റല്ലാ ഭാരതീയ
ദർശനങ്ങളും — േവദാന്തം േപാലും — ഭൗതികവാദമാ�
െണന്നുസമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. കാരണം,ഈദർശന�
ങ്ങെളാന്നും തെന്നപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠതെയ
നിേഷധിക്കുന്നില്ല.

ആദിമൂലേമത്? േചതനേയാ ഭൗതികപദാർത്ഥേമാ?
േചതനയിൽ നിന്ന് ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടായി എന്നു
വാദിക്കുന്നവെരആത്മീയവാദികൾഎന്നും ഭൗതിക�
പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തയും േചതനയുമുണ്ടായി
എന്ന് വാദിക്കുന്നവെര ഭൗതികവാദികെളന്നും ചിലർ
വിളിക്കുന്നു.ഈവിഭജനമനുസരിച്ചാെണങ്കിൽ േവദാ�
ന്തെമാഴിച്ചുള്ള മെറ്റല്ലാ ദർശനങ്ങളും ഭൗതികവാദമാ�
ണ്.എെന്തന്നാൽ,അവെയല്ലാം ഒരു തരത്തിലെല്ല�
ങ്കിൽ മെറ്റാരു തരത്തിൽ ഭൗതികപ്രതിഭാസങ്ങളാണ്.
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണം എന്നുവാദിക്കുന്നവയാ�
ണ്.

പേക്ഷ, ഭാരതീയദർശനങ്ങെളആത്മീയെമന്നും ഭൗതി�
കെമന്നും തരംതിരിക്കുന്നതുസൂക്ഷിച്ചുേവണം.എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ,പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽആത്മീയവാ�
ദെമേന്നാ ഭൗതികവാദെമേന്നാ തരംതിരിക്കാനാവാ�
ത്ത വിധം രണ്ടിെന്റയും അംശങ്ങൾ മിക്ക ദർശനങ്ങളി�
ലും കൂടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ആസ്തികദർശനങ്ങെളന്നും നാസ്തികദർശനങ്ങെളന്നും
ഉള്ള വിഭജനമാണ് സാധാരണ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിൽ
അംഗീകരിച്ചു കാണുന്നത്. പതഞ്ജലിയുെട (ക്രി.മു. 150)
അഭിപ്രായത്തിൽ ‘അതുണ്ട്’എന്നുവിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ആസ്തികനും ‘അതില്ല’എന്നുവിശ്വസിക്കുന്നവൻ നാസ്തി�
കനുമാണ്.ഈേലാകത്തിന്നപ്പുറത്ത് ഒരു പരേലാക�
മുെണ്ടന്നുവിശ്വസിക്കുന്നവെരആസ്തികെരന്നുംഅതി�
െല്ലന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവെര നാസ്തികെരന്നും വിളിച്ചിരു�
ന്നുവേത്ര. കാലക്രമത്തിൽഈപദങ്ങൾക്ക് പുതിയ
അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ടായി. േവദങ്ങളുെടആത്യന്തികമായ
ആധികാരികതെയഅംഗീകരിച്ച ദർശനങ്ങൾആസ്തി�
കങ്ങെളന്നും േവദപ്രമാണങ്ങളുെട സാധുതെയ േചാദ്യം
െചയ്തവ നാസ്തികങ്ങെളന്നും നിർവചിക്കെപ്പട്ടു.ഈവി�
ഭജനമനുസരിച്ച് സാംഖ്യം, ന്യായം, േയാഗം,ൈവേശ�
ഷികം,പൂർവമീമാംസ, േവദാന്തം എന്നീ ദർശനങ്ങൾ
ആസ്തികങ്ങളും േലാകായതം, മാധ്യമികം,സൗത്രാന്തി�
കം,ൈവഭാഷികം,ൈജനം എന്നിവ നാസ്തികങ്ങളുമാ�
ണ്. ധർമ്മാനുസാരിയായ ദർശനങ്ങൾ, ധർമ്മവിരുദ്ധ�
മായ ദർശനങ്ങൾഎന്നവിഭജനത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന�
വും ഇതു തെന്നയാണ്. പേക്ഷ, ധർമ്മാനുസാരിയായ
ദർശനേമത്, ധർമ്മവിരുദ്ധമായ ദർശനേമത് എന്ന
കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട്. ബൗദ്ധന്മാരും ൈജനന്മാരും
തങ്ങളുെട ദർശനങ്ങൾ ധർമ്മവിരുദ്ധമാെണന്ന വാ�
ദെത്തനിേഷധിക്കുന്നു.അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ
േവദാന്തമാണ് ധർമ്മവിരുദ്ധമായ ദർശനം!

ആസ്തികന്മാർ എന്നു െവച്ചാൽഈശ്വരവിശ്വാസിക�
ളും നാസ്തികന്മാർ എന്നുെവച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദികളും
ആെണന്ന ഒരു െപാതുധാരണയുണ്ട്.അതുശരിയല്ല.
ശരിയാെണങ്കിൽ ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ പ്രാചീനദർശന�
ങ്ങളും നാസ്തികങ്ങളാെണന്നുപറേയണ്ടിവരും.എെന്ത�
ന്നാൽ, ഒെരാറ്റ ദർശനവും േവദാന്തംേപാലുംഈശ്വര�
നുസ്ഥാനം നൽകുന്നില്ല. സാംഖ്യവും ന്യായവും ൈവ�
േശഷികവുംഈശ്വരെന പ്രത്യക്ഷമായിത്തെന്ന നി�
േഷധിക്കുന്നു.എന്നിട്ടും അവആസ്തികദർശനങ്ങളായി�
ട്ടാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്. േയാഗം േപരിന് ൈദവെത്ത�
പ്പറ്റി പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും സൃഷ്ടികർത്താെവന്ന നില�
േയ്ക്കാ മറ്റു തരത്തിേലാ എടുത്തുപറയത്തക്കയാെതാരു
സ്ഥാനവും ൈദവത്തിന് നൽകുന്നില്ല.ബ്രഹ്മത്തിൽ
നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നുംഎല്ലാം ബ്രഹ്മമയ�
മാണ് എന്നും േവദാന്തം ഉൽേഘാഷിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
ബ്രഹ്മംഈശ്വരനല്ല.ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു
എന്നതുെകാണ്ടല്ല, േവദപ്രമാണങ്ങെളഅംഗീകരിക്കു�
ന്നുഎന്നതുെകാണ്ടാണ്,ഈദർശനങ്ങൾആസ്തിക�
ങ്ങളായി പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നത്.അതുേപാെല തെന്ന
േലാകായതെത്തനാസ്തികെമന്നു വിേശഷിപ്പിക്കുന്നത്
അതിെന്റ ഭൗതികവാദപരമായഅടിസ്ഥാനെത്ത മുൻ�
നിർത്തിയല്ല;പിെന്നേയാ,അത് േവദപ്രമാണങ്ങെള
തിരസ്ക്കരിക്കുന്നുഎന്നതുെകാണ്ടാണ്. േവദങ്ങേളാടുള്ള
സമീപനത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദർശനങ്ങെള
ആസ്തികെമന്നും നാസ്തികെമന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി
തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പേക്ഷ,ഈവിഭജനവും അത്രആശാസ്യമാെണന്നു
േതാന്നുന്നില്ല.എെന്തന്നാൽ, േവദങ്ങെള വാക്കാൽ
അംഗീകരിക്കുകേയാ േവദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപനിഷത്തു�
ക്കളിൽ നിന്നും ചില ഉദ്ധരണികൾസ്വീകരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നുഎന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം ഏെതങ്കിലും ഒരു ദർ�
ശനത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കംൈവദികമായി െകാള്ളണെമ�
ന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്,സാംഖ്യവും ൈവേശഷികവും
ധർമ്മാനുസാരിയായആസ്തികദർശനങ്ങളാെണന്നാ�
ണ് െവച്ചിട്ടുള്ളത്.അവഔപചാരികമായിട്ടാെണങ്കിലും
േവദങ്ങേളാടു കൂറു കാണിക്കുന്നു. പേക്ഷ,അേതസമയ�
ത്തു തെന്ന, േവദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലുമടങ്ങിയി�
ട്ടുള്ളആത്മീയവീക്ഷണഗതികെളഅവ പൂർണ്ണമായും
നിേഷധിക്കുന്നു.ഈൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ കാരണമാരാ�
േയണ്ടത് സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എന്നു േതാ�
ന്നുന്നു.

4. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. 1, PP. 24–25.
5. S. N. Dasgupta: History of Indian Philosophy, P. 22.



       

5 ചിന്താമണ്ഡലത്തിെല
സംഘർഷങ്ങൾ

വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ േവദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും വ്യാഖ്യാ�
നിക്കാനുമുള്ള കുത്തകാവകാശം ബ്രാഹ്മണർക്കായിരു�
ന്നു. േവദങ്ങളിലുള്ളപ്രാവീണ്യത്തിേന്മലാണ് ബ്രാഹ്മ�
ണർ തങ്ങളുെടആധിപത്യം െകട്ടിയുയർത്തിയത്. േവദ�
ങ്ങളാകെട്ട എല്ലാജ്ഞാനത്തിെന്റയും ഉറവിടവും എല്ലാ
ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുെടയും അപ്രമാദമായ പ്രമാണവുമാ�
യി കരുതെപ്പടുകയും െചയ്തു. മനു പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“ഉത്തമാംഗത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചബ്രാഹ്മണൻ ധർമ്മ�
പ്രകാരം സമസ്തസൃഷ്ടിയുെടയും പ്രഭുവാണ്;എെന്ത�
ന്നാൽ, േവദങ്ങൾഅവെന്റൈകയിലാണ്”. [6] മാ�
ത്രമല്ല, “ബ്രാഹ്മണൻ ജന്മനാ േദവന്മാരുെടേപാലും
േദവനാണ്.അവെന്റ ഉപേദശങ്ങെളആധികാരിക�
മായ പ്രമാണമായി ജനങ്ങൾസ്വീകരിക്കണം.എെന്ത�
ന്നാൽ, േവദം (ബ്രഹ്മം)ആണ്അതിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നം”. [7]

ഇെതാരു താത്വികപ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങ�
ളുെട ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെലആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങ�
ളുെടയുംആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളുെടയും േമൽക്കീഴ്മ
ബന്ധങ്ങളുെടയും യജ്ഞകർമ്മാദികളുെടയും എല്ലാം
ആധികാരികവും അപ്രമാദവുമായ പ്രമാണമായിട്ടാണ്
േവദങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.അതുെകാ�
ണ്ട് േവദങ്ങളുെടആധികാരികതെയ േചാദ്യം െചയ്യാ�
െതബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വെത്തഎതിർക്കുകസാദ്ധ്യമാ�
യിരുന്നില്ല.ഈസാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രി.മു. ഏഴാം
നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി പൗേരാഹിത്യത്തിലടിയുറച്ച മതാനു�
ഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും േവേദാപനിഷത്തുക്കളിെലആത്മീയചി�
ന്തകൾക്കുെമതിരായ ഒട്ടനവധി ദാർശനിക പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്.

എന്നാൽ,സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല ഭൗതികവുംആത്മീ�
യവുമായഎല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലുംആധിപത്യം വഹി�
ച്ചിരുന്നബ്രാഹ്മണർഅത്രഎളുപ്പത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്ന
കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുെടആധിപത്യെത്തയും
സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങെളയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവ�
ണ്ടി അവർഎല്ലാ ഉപായങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചു. തങ്ങളുെട
ആശയങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കുംഎതിരായഎല്ലാ
ചിന്താഗതികെളയും അവർ കഠിനമായി ആേക്ഷപിച്ചു.
ൈവദികപ്രമാണങ്ങളുെടആധികാരികതെയയും ൈവ�
ദികമതാനുഷ്ഠാനങ്ങെളയും േചാദ്യം െചയ്തവർ ശിക്ഷാർ�
ഹരായിത്തീർന്നു.അത്തരക്കാേരാടു സംസാരിക്കുന്ന�
തുേപാലും പാപമാെണന്നുകരുതെപ്പട്ടു. മനുസംഹിത
േവദധ്വംസകെര ശിക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ മർദ്ദന നടപ�
ടികൾ നിർേദ്ദശിച്ചു. പല ചിന്തകന്മാരുംഈ ഭീഷണി�
യുെടയും സമ്മർദ്ദത്തിെന്റയും മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാൻ
തയ്യാറായി. പേക്ഷ, ചിലർ ഒട്ടുംതെന്ന പിന്തിരിയാൻ
കൂട്ടാക്കിയില്ല.ആത്മീയവാദെത്തയുംബ്രാഹ്മണമത�
െത്തയും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് േലാകായതി�
കന്മാർ അെല്ലങ്കിൽ ചാർവാകന്മാർആണ്. ഏറ്റവുമധി�
കം മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായതും അവർ തെന്ന. പേക്ഷ,
മറ്റുപല ചിന്തകന്മാരുംആ വഴി സ്വീകരിച്ചില്ല. േവദങ്ങ�
േളാടും ഉപനിഷത്തുകേളാടും അനാദരവ് കാണിക്കാ�
െത തെന്നഅവർ തങ്ങളുെടആശയങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചു.
ചിലർ തങ്ങളുെട വാദങ്ങൾസ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടി ഉപ�
നിഷത്തുക്കെള ഉദ്ധരിക്കുക േപാലും െചയ്തു. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്,പ്രപഞ്ചമാവിർഭവിച്ചത് ൈദവത്തിൽ നിേന്നാ
ബ്രഹ്മത്തിൽ നിേന്നാഅല്ല,അനാദിയും സത്വം,തമസ്സ്,
രജസ്സ് എന്നീ ഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയതുമായ മൂലപ്രകൃതി�
യിൽ നിന്നാണ് എന്നു വാദിച്ച സാംഖ്യന്മാർ തങ്ങളുെട
സിദ്ധാന്തം ഉപനിഷത്തുകളിെല തത്വചിന്തകൾെക്ക�
തിരെല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. േവദാന്തികെള വിമർശിച്ചു�
െകാണ്ട് അവർ ഇങ്ങെന വാദിച്ചു:

“േവദാന്തികളായ നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഉപനി�
ഷദ്വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സർവജ്ഞവുംസർ�
വശക്തവുമായ ഒരുബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ച�
മാവിർഭവിച്ചത് എന്നാണേല്ലാ.എന്നാൽ,അേത ഉപ�
നിഷദ്സൂക്തങ്ങൾതെന്നപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാര�
ണം പ്രധാനം അെല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതിയാണ് എന്നും സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം രൂപേഭദങ്ങളിലൂെട പ്രധാന�
വും സർവശക്തമായിത്തീരുന്നു.അതുേപാെല,അതി�
െന്റ സർവജ്ഞതയും യുക്തിക്കു േചർന്നതാണ്.എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽസ്മൃതിയിൽ (ഗീത-14, 17) െതളിയി�
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതുേപാെല, നിങ്ങൾജ്ഞാനെമന്നു പറ�
യുന്നത് സത്വഗുണത്തിെന്റ ഒരുസവിേശഷസ്വഭാവം
മാത്രമാണ്. സത്വത്തിൽ നിന്നാണ്ജ്ഞാനമുണ്ടാകു�
ന്നത്”. [8]

ശ്രുതികേളാടും സ്മൃതികേളാടും കൂറു കാണിച്ചാൽ തങ്ങ�
ളുെട സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഇഷ്ടംേപാെല പ്രചരി�
പ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന്ഈതത്വചിന്തകന്മാർ വി�
ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. പേക്ഷ,ഈവിശ്വാസംെകാണ്ടു
വലിയ ഫലമുണ്ടായി എന്നു േതാന്നുന്നില്ല.എെന്ത�
ന്നാൽ,അവരുെട േവദഭക്തി െവറും കാപട്യമാെണന്നും
യഥാർത്ഥത്തിൽഅവർ േവദപ്രമാണങ്ങെളഅംഗീക�
രിക്കുന്നവരെല്ലന്നും യഥാസ്ഥിതിക ചിന്തകന്മാർ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചു. നാസ്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ േപാെലതെന്ന
അവരുെട ‘ആസ്തിക’സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇടവിടാത്ത
ആക്രമണങ്ങൾക്കുവിേധയമായി.ആത്മീയവാദത്തി�
െന്റ തണലിൽസ്വന്തംസ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ കാ�
ത്തുരക്ഷിക്കാൻശ്രമിച്ച പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റആക്ര�
മണങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ടാണ് േലാകായതം,സാം�
ഖ്യം, ന്യായം,ൈവേശഷികം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങൾ
ഉയർന്നുവന്നത്.

6. ഉത്തമാംഗാദ് ഭവാേജ്യഷ്ഠ്യാദ് ബ്രഹ്മൈശ്ചവ ധാരണാത്
സർവൈസ്യവാസ്യ സർഗസ്യ ധർമേതാ ബ്രാഹ്മണഃ പ്രഭുഃ

—മനുസ്മൃതി, 1, 93.
7. ബ്രാഹ്മണഃ സംഭേവൈനവ േദവാനാമപി ൈദവതം
പ്രമാണംൈചവ േലാകസ്യബ്രഹ്മാൈത്രവഹി കാരണം.

—മനുസ്മൃതി, 11, 85.
8. ശങ്കരൻ:ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം 1.1. 5.



       

6 ഭൗതികവാദവുംആത്മീയവാദവും

ആശയരംഗത്തിലുണ്ടായഈസംഘട്ടനങ്ങൾപ്രകൃ�
തിേയാടും പ്രപഞ്ചേത്താടുമുള്ള മനുഷ്യെന്റസമീപന�
ത്തിലാെക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഭൗതികവാദപരമായ
വീക്ഷണഗതി ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ ത്വ�
രിതെപ്പടുത്തുകയും ഗണിതശാസ്ത്രം, േജ്യാതിശാസ്ത്രം,
രസതന്ത്രം,ശില്പവിദ്യ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രേചാ�
ദനം നൽകുകയും െചയ്തു. മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കാ�
ലമായേപ്പാേഴക്കും (ക്രി.മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ട്) ഭൗതിക�
ചിന്താഗതികളുെട സ്വാധീനം ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്കി�
ടയിൽ പരന്നുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൗടില്യൻ തെന്റ
അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ േലാകായതം,സാംഖ്യം, േയാഗം
എന്നീ മൂന്നു ദർശനങ്ങെള പ്രേത്യകം പരാമർശിക്കുന്നു�
ണ്ട്.അവയിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം രാജാക്കന്മാെര
ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

ഭൗതികവാദം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപര�
മായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചു എന്നുകാണാൻ വിഷമമില്ല.
അത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളഎതിർക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ�
മായി ചിന്തിക്കാൻ ജനങ്ങെള േപ്രരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
അന്തർമുഖത്വത്തിനു പകരം കർേമ്മാന്മുഖതെയയും നി�
രാശയ്ക്ക് പകരം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസെത്തയുംഅത് ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചു. പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തു�
ന്നതിന് പകരം വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള ധീരത�
േയാെട േനരിട്ടുെകാണ്ട് ഇഹേലാകജീവിതംആനന്ദമ�
യമാക്കാൻഅത് ജനങ്ങേളാട് ആവശ്യെപ്പട്ടു.അഭൗ�
മങ്ങളായ േകവലശക്തികെളആശ്രയിക്കുന്നതിനുപ�
കരം മാനുഷികമായ കഴിവുകെള വളർത്താൻഅത്
ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. ‘ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്ത’ലിൽ ജവഹർ�
ലാൽ െനഹ്റു എഴുതുന്നു: ജീവിതത്തിലും പ്രകൃതിയിലും
തീവ്രമായ ഒരാനന്ദം, ജീവിക്കുന്നതിനു ഒരുസുഖം,കല�
യുെടയും സംഗീതത്തിെന്റയും സാഹിത്യത്തിെന്റയും നൃ�
ത്തത്തിെന്റയും ചിത്രെമഴുത്തിെന്റയും നാടകത്തിെന്റയും
പുേരാഗതി,എന്തിന്,ൈലംഗികബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായഅേന്വഷണം േപാലും ഇന്ത്യൻ
നാഗരികത പൂത്തുവികസിച്ച ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലും
നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നു. പരേലാക പ്രാപ്തിയിേലാ
ഇഹേലാക നിേഷധത്തിേലാഊന്നിനിൽക്കുന്ന ഒരു
സംസ്കാരം,അെല്ലങ്കിൽ േലാകവീക്ഷണം,ഇത്രസമൃദ്ധ�
വും ൈവവിധ്യവുമായ ജീവിതപ്രകാശനങ്ങൾക്ക് രൂപം
നൽകുെമന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തെന്നപ്രയാസമാണ്.
പരേലാകവിശ്വാസത്തിൽഅധിഷ്ഠിതമായ ഒരുസം�
സ്കാരത്തിന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂെട നിലനിന്നുേപാ�
രാൻ സാദ്ധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുപറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ”. [9]

ഭാരതീയചിന്തയിൽആത്മീയവാദത്തിന്സ്ഥാനമിെല്ല�
ന്നാേണാ ഇതിെന്റഅർത്ഥം? തീർച്ചയായുമല്ല. യുദ്ധ�
ങ്ങൾ,ക്ഷാമങ്ങൾ,അതിവൃഷ്ടി,അനാവൃഷ്ടി,രൂക്ഷമായ
വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ മുതലായവയുെട ഫലമായി ദുരി�
തങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്നഘട്ടങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികാതീത ചിന്താമണ്ഡലങ്ങ�
ളിേലക്കുംആത്മീയതയുെട അന്തർമുഖത്വത്തിേലക്കും
പലായനം െചയ്യാനുള്ളപ്രവണതകൾ കാണാം. ജവ�
ഹർലാൽ െനഹ്റു തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
“രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായഘടകങ്ങളുെട ഫലമാ�
യുണ്ടാകുന്ന േമാഹഭംഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം,സർവ�
സംഗപരിത്യാഗത്തിെന്റയും ജീവിതനിേഷധത്തിെന്റയും
ആശയങ്ങൾ ഉടെലടുക്കുന്നത്”. [10]

ആത്മീയവാദം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽഎല്ലായ്േപ്പാഴും
പ്രതിേലാമപരമായ ഒരു പങ്കു മാത്രമാണ് വഹിച്ചത്
എെന്നാന്നും ഇപ്പറഞ്ഞതിന്നർത്ഥമില്ല. സമൂഹത്തിെല
ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങൾ പലേപ്പാഴും തങ്ങളുെടസ്ഥാപിത
താൽപ്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിആത്മീയ�
തത്വചിന്തകെള ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതുശരിത�
െന്ന. പേക്ഷ,ആസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി
േപാരാടിയ പുേരാഗമനശക്തികളുംആത്മീയവാദെത്ത
ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീനഭാരതത്തിെലയും മധ്യകാ�
ലഭാരതത്തിെലയും പുേരാഗമനവാദികളായ ചിന്തക�
ന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല,പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�
ലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുംആധുനിക ഭാരതത്തിനുരൂ�
പം നൽകിയ മഹാന്മാർക്കിടയിൽ േപാലും ഒട്ടനവധി
ആത്മീയവാദികെള കാണാൻ കഴിയും.അതുെകാണ്ടു�
തെന്നആത്മീയവാദം എല്ലായിേപ്പാഴും പ്രതിേലാമപര�
മാെണന്നുംഅത് എല്ലായിടത്തും നിേഷധാത്മകമായ
ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ
ശരിയെല്ലന്നുവരുന്നു.അതിനാൽ, ഭൗതികവാദ ചിന്താ�
ഗതികളുെട എന്നേപാെല തെന്നആത്മീയവാദ ചിന്താ�
ഗതികളുെടയും ഭാേവാജ്വലങ്ങളായസംഭാവനകെളപ്പ�
റ്റി വസ്തുനിഷ്ഠമായും സമൂർത്തമായും പഠിക്കാെത ഭാര�
തീയചിന്തയുെട അടിെയാഴുക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയില്ല.

9. Jawaharlal Nehru: Discovery of India, P. 71.
10. Ibid.
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ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വിശ്വചിന്താഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക്
മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഭാരതീയതത്വചിന്ത�
യിൽആത്മീയവാദവുമുണ്ട്, ഭൗതികവാദവുമുണ്ട്;പ്രതി�
േലാമപരമായഘടകങ്ങളുമുണ്ട്,പുേരാഗമനപരമായ
ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്;പരിപൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള മനുഷ്യെന്റ
പുേരാഗതിെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുന്നവശങ്ങളുമുണ്ട്,തട�
സ്സെപ്പടുത്തുന്നവശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനത ശതാബ്ദ�
ങ്ങളിലൂെടആർജിച്ചൈസദ്ധാന്തികാനുഭവങ്ങളാണവ.
അവയാണ് ആധുനികഭാരതീയ ചിന്തയുെട അടിത്തറ.
അവപഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയുംഅവയിലടങ്ങിയ പു�
േരാഗമനാത്മകങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടാംശങ്ങെള സ്വാംശീ�
കരിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടല്ലാെത ഭാരതീയസംസ്കാര�
െത്തആധുനിക സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന് അനുേയാജ്യ�
മായ വിധത്തിൽ വളർത്താൻ കഴിയില്ല. േശാഭനമായ
ഒരു ഭാവിക്കുേവണ്ടി പടെവട്ടുന്ന ജനങ്ങെളസംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം, വിേശഷിച്ചും,ഇത്തരെമാരു പഠനം ഒഴിച്ചു�
കൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്.എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�
േപാെല, “താത്വികമായ ചിന്ത മനുഷ്യെന്റസഹജമായ
ശക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് അവനിൽഅന്തർലീനമായിരിക്കു�
ന്ന ഒരു ഗുണവിേശഷമാണ്.ഈസഹജമായ ശക്തി�
െയ വളർത്തുകയും,പരിഷ്കരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിന് മുൻകാല തത്വചിന്തയുെട പഠനേത്തക്കാൾ കൂടു�
തൽസഹായകരമായ മെറ്റാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല”. [11]

11. Engels: Anti Duhring.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
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 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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