സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം V
െക. ദാേമാദരൻ

7. പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ

















സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം V
െക. ദാേമാദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ 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

ഉള്ളടക്കം
7

പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ . . . . . . . . . . . . . . . .
1
ഋേഗ്വദത്തിെല പ്രതിേഷധസ്വരങ്ങൾ .
2
ഉപനിഷത്തുകളിെല ഭൗതികവാദം . .
3
സ്വഭാവവാദവും യദൃച്ഛാവാദവും . . . .
4
മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും
5
ബൗദ്ധൈജനകൃതികളിൽ . . . . . .
6
പരേലാകമില്ല, പുനർജന്മമില്ല . . . .
7
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലഘടകങ്ങൾ . . .
8
ആജീവകദർശനം . . . . . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾ
ആദ്ധ്യാത്മികദർശനങ്ങെളന്നേപാെല തെന്ന ഭൗതിക
വാദ ദർശനങ്ങളും ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷമാ
ണ് രൂപംെകാണ്ടത്. പേക്ഷ, അതിനു മുമ്പും ഭൗതിക
വാദപരമായ ആശയങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. രാമായ
ണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും മാ
ത്രമല്ല, അതിപ്രാചീനകൃതിയായ ഋേഗ്വദത്തിൽേപാലും
അവയുെട ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നതുേപാെല, “ഭൗതികവാദത്തിന് തത്വശാസ്ത്ര
േത്താളം തെന്ന പഴക്കമുണ്ട്. ബുദ്ധെന്റ കാലത്തിനുമു
മ്പു തെന്ന അതു നിലനിന്നിരുന്നു. ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങളിൽ
അതിെന്റ ബീജരൂപങ്ങൾ കാണാം”. [1]
1. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy Vol. I, P. 277.

















1 ഋേഗ്വദത്തിെല പ്രതിേഷധസ്വരങ്ങൾ
ഋേഗ്വദത്തിെന്റ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ബൃഹസ്പതി
യാണ് ഭാരതീയഭൗതികവാദത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവ്
എന്നു കരുതെപ്പടുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥമാണ് അന്തി
മയാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അേദ്ദ
ഹമാണേത്ര. അേദ്ദഹവും അനുയായികളും ഈശ്വരെന
നിേഷധിച്ചു; അനശ്വരമായ ആത്മാവ്, മരണാനന്തരജീ
വിതം എന്നീ സങ്കല്പങ്ങെള നിരാകരിച്ചു. [2]
ബൃഹസ്പതിയുെട ശിഷ്യനായ ധിഷണൻ ൈവദികപു
േരാഹിതന്മാെര വഞ്ചകരും കപടേവഷക്കാരുമായി
ചിത്രീകരിച്ചു. പരേമഷ്ടിെയന്ന മെറ്റാരു ചിന്തകൻ മൗലി
കമായ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിനപ്പുറത്തുള്ള യാെതാന്നി
െനക്കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചു.
ഭൃഗുവാണ് അതിപ്രാചീനകാലെത്ത മെറ്റാരു ചിന്തകൻ.
അരവിന്ദേഘാഷ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു സുപ്രസിദ്ധ
മായ പ്രഖ്യാപനം ഉദ്ധരിക്കുന്നു: “ഭൗതികപദാർത്ഥം
ശാശ്വതമാണ്. ജീവജാലങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഭൗതിക
പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ
സഹായേത്താെട അവ നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൗതികപ
ദാർത്ഥത്തിേലക്ക് അവെയല്ലാം തിരിച്ചുേപാകുകയും
െചയ്യുന്നു”. [3]
ഋേഗ്വദത്തിൽ തവളകെളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂക്തം ബ്രാ
ഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർക്കും അവരുെട മേന്ത്രാച്ചാരണ
സമ്പ്രദായത്തിനും എതിരായി െതാടുത്തുവിടെപ്പട്ട
ആേക്ഷപഹാസ്യമാെണന്ന് മാക്സ്മുള്ളർ കരുതുന്നു.
കൗത്സൻ എന്ന ഒരു ചിന്തകൻ േവദങ്ങളുെട നിരർഥ
കതയും ൈവരുധ്യങ്ങളും തുറന്നു കാണിക്കുകയുണ്ടായി
എന്ന് യാസ്ക്കൻ തെന്റ നിരുക്തത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ഹിരിയണ്ണ എഴുതുന്നു:
“ചിലേപ്പാൾ സംശയത്തിെന്റ രൂപത്തിലും മറ്റു ചില

േപ്പാൾ അവിശ്വാസത്തിെന്റ രൂപത്തിലുമാണ് ഈ പ്ര
വണത പ്രകടിതമാകുന്നത്. ഏതു രൂപത്തിൽ പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പട്ടാലും ശരി, അത് േവദത്തിെന്റ പാരമ്പര്യാനു
സൃതമായ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തയ്ക്ക് എതിരായിത്തീ
രുന്നു. ഋേഗ്വദത്തിൽ വിശ്വാസേത്താടുള്ള ഒരു മുഴുവൻ
സൂക്തം തെന്നയുണ്ട്. അത് അവസാനിക്കുന്നതിങ്ങ
െനയാണ്: ‘അല്ലേയാ വിശ്വാസേമ! ഞങ്ങെള വിശ്വാ
സമുള്ളവരാക്കൂ!’ ദ്യുസൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതുേപാെല,
ഈ സൂക്തം രചിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് ഒരുതരം വിശ്വാ
സരാഹിത്യം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നി
െല്ലങ്കിൽ ഇത്തരെമാരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യാെതാരർത്ഥ
വും ഇല്ലാതാവും. വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിെന്റ ഉദാഹര
ണങ്ങളായി മറ്റുരണ്ട് ഋേഗ്വദസൂക്തങ്ങൾ കൂടി എടുത്തു
കാണിക്കാം. ഒന്നാമേത്തത് ഇന്ദ്രെന്റ അസ്തിത്വത്തിലും
ആധിപത്യത്തിലുമുള്ള അവിശ്വാസെത്തപ്പറ്റിയും ഇന്ദ്ര
ന് പ്രതാപവും ശക്തിയുമുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കാത്തവ
െരപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നു. രണ്ടാമേത്ത
ത് േവദങ്ങളുെട പ്രചാരകന്മാെര ‘ആത്മഭ്രമംെകാണ്ട്
ചുറ്റിക്കറങ്ങി ജല്പനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്വാർത്ഥമതിക
ളായ പുേരാഹിതന്മാർ’ എന്നു വിേശഷിപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
അപഹസിക്കുന്നു. ഈ പ്രവണതയിൽ നിന്നാണ് കാ
ലക്രമത്തിൽ അംഗീകൃത തത്വങ്ങൾെക്കതിരായ ചി
ന്താപദ്ധതികൾ രൂപംെകാണ്ടത്”. [4]

2. Dakshinaranjan Bhattacharya: History of Philosophy Vol.
I, P. 133.
3. Aurobindo Gosh: Life Divine, P. 662.
4. M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy, PP. 43–44.

















2 ഉപനിഷത്തുകളിെല ഭൗതികവാദം
ഉപനിഷത്തുകളുെട കാലഘട്ടത്തിൽ പൗേരാഹിത്യത്തി
നും യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങൾക്കും എതിരായി അതിരൂക്ഷ
മായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഛാേന്ദാേഗ്യാപനി
ഷത്തിൽ ഒരിടത്ത് പുേരാഹിതരുെട ഒരു േഘാഷയാത്ര
െയ “ഓം, ഞങ്ങൾ തിന്നെട്ട, ഓം ഞങ്ങൾ കുടിക്കെട്ട”
എന്നു കലമ്പുന്ന നായ്ക്കളുെട ഒരു േഘാഷയാത്രേയാട്
ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. നായ്ക്കെളക്കുറിച്ചുള്ള പരാ
മർശം നിന്ദാസൂചകമെല്ലന്നും േഗാത്രചിഹ്നസിദ്ധാന്തവു
മായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണ് അതിെന വ്യാഖ്യാ
നിേക്കണ്ടെതന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമു
ണ്ട്. പേക്ഷ, മുണ്ഡേകാപനിഷത്തിൽ യജ്ഞകർമ്മാദി
കൾ അസ്ഥിരങ്ങളായ േതാണികെളേപ്പാെലയാെണ
ന്നും അവയിേലർെപ്പടുന്നവർക്ക് സത്യം കാണാൻ കഴി
വിെല്ലന്നും അവയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നവെര ജരയും
മൃത്യുവും പിടികൂടുെമന്നും മറ്റും വ്യക്തമായിത്തെന്ന പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. [5] ഇത് ഹിരിയണ്ണയുെട ശ്രദ്ധയിലും െപട്ടി
ട്ടുണ്ട്: “ഇപ്രകാരം മുണ്ഡേകാപനിഷത്തിൽ യജ്ഞകർ
മ്മാദികൾെക്കതിരായുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ആക്രമ
ണങ്ങൾ കാണാം. ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണം കി
ട്ടുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢിയാെണന്നും അവെന
ജരയും മൃത്യുവും വീണ്ടും വീണ്ടും പിടികൂടുെമന്നും അവിെട
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. [6]
ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ചില ഉപനിഷത്തുകളിലടങ്ങിയ ഭൗ
തികവാദപരമായ ആശയങ്ങെളപ്പറ്റി നാലാം അധ്യാ
യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഈശ്വരെന നിേഷ
ധിക്കുകയും പൗേരാഹിത്യെത്ത രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ
ആേക്ഷപിക്കുകയും ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിന്നപ്പുറത്ത്
യാെതാന്നും ഇെല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയും െചയ്ത ഒട്ടന
വധി ചിന്തകന്മാർ അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതി
നുള്ള െതളിവുകളാണവ. ഒരു പിൽക്കാലകൃതിയായ
ശ്വസനേവേദാപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എം.എൻ. േറാ
യി തെന്റ ‘ഭൗതികവാദം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു
േചർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗവും ശ്രേദ്ധയമാണ്.
“അവതാരമില്ല, ൈദവമില്ല, സ്വർഗ്ഗമില്ല, നരകമില്ല; പര

മ്പരാഗതങ്ങളായ എല്ലാ മതസാഹിത്യങ്ങളും അഹ
ങ്കാരികളായ വിഡ്ഢികളുെട സൃഷ്ടികളാണ്. സ്രഷ്ടാവായ
പ്രകൃതിയും സംഹാരകർത്താവായ കാലവുമാണ് എല്ലാ
വസ്തുക്കെളയും ഭരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ
പ്രദാനം െചയ്യുേമ്പാൾ അവ നന്മതിന്മകെള കണക്കി
െലടുക്കുന്നില്ല. ആകർഷകങ്ങളായ വാക്കുകളാൽ വഞ്ചി
തരാകുന്നവർ േക്ഷത്രങ്ങെളയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
ആശ്രയിക്കുന്നു. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണുവും നാ
യയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. [7]
ഭൗതികപദാർത്ഥമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലഘടക
െമന്നും അഭൗമേമാ പ്രകൃത്യതീതേമാ ആയ യാെതാ
രു ശക്തിയുമിെല്ലന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും
ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണാം. പ്രപേഞ്ചാൽപത്തിെയ
പ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ സ്വഭാവവാദം, നിയതിവാദം,
യദൃച്ഛാവാദം തുടങ്ങിയ പല ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങ
ളും പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് േശ്വ
താശ്വതേരാപനിഷത്തു േചാദിക്കുന്നു: കാലം, സ്വഭാവം,
നിയതി, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, േയാനി, പുരുഷൻ ഇവയിേല
താണ് മൂലകാരണം? ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റി
മഹാഭാരതത്തിലും മഹാവീരെന്റയും ഗൗതമബുദ്ധെന്റ
യും കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്ന ചില ദർശനങ്ങളിലും പ്രതി
പാദിക്കുന്നുണ്ട്.
5. മുണ്ഡേകാപനിഷത്തു്, 1. 2. 7–10.
6. M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy P. 48
7. M. N. Roy: Materialism.

















3 സ്വഭാവവാദവും യദൃച്ഛാവാദവും
സ്വഭാവം എന്നുെവച്ചാൽ ഓേരാ വസ്തുവിെന്റയും ആന്ത
രികമായ ഭാവം അെല്ലങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രകൃതി എന്നാ
ണർത്ഥം. സ്വഭാവവാദമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങൾ നില
നിൽക്കുകയും വളരുകയും നശിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്
അവയിൽ അന്തർലീനമായിക്കിടക്കുന്ന ഗുണവിേശ
ഷങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ്. ൈദവമല്ല, സ്വഭാവമാണ്
സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുെട കർത്താവ്. ഒരു വസ്തു
നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം അതിെന്റ സ്വഭാവവും നി
ലനിൽക്കുന്നു. ജീവി ശ്വസിക്കുന്നു. ശ്വാസം ജീവിയുെട
സ്വഭാവമാണ്. മഹാഭാരതം ശാന്തിപർവത്തിൽ ബലി
ഇന്ദ്രേനാടു പറയുന്നതു േനാക്കുക:
“ജീവനും ശരീരവും സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന (ജാ
ൈത്യവ) ഒന്നിച്ചുവളരുന്നു, ഒന്നിച്ചു നശിക്കുന്നു. എല്ലാ
നദികളുെടയും അവസാനസേങ്കതം സമുദ്രമാണ്.

അതുേപാെല എല്ലാ ജീവികളുെടയും അവസാനസേങ്ക
തം മരണമാണ്. ഇതു മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അമ്പര
പ്പുണ്ടാവുന്നില്ല”. [8]

ശാന്തിപർവത്തിൽ തെന്ന മെറ്റാരിടത്ത് എല്ലാ വസ്തു
ക്കളും സ്വഭാവനിരതങ്ങളാെണന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തിക
ളും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നവയാണ് എന്നും
ഭീഷ്മർ പ്രഹ്ളാദനു പറഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു. [9] മാധവാ
ചാര്യരുെട സർവദർശന സംഗ്രഹത്തിലും അശ്വേഘാ
ഷെന്റ ബുദ്ധചരിതത്തിലും സ്വഭാവവാദെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അഗ്നിയുെട സ്വഭാവമാണ് ചൂട്. െവ
ള്ളത്തിെന്റ സ്വഭാവം തണുപ്പാണ്. ആരാണ് മുള്ളിനു
മൂർച്ചയുണ്ടാക്കിയത്? പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് വ്യത്യസ്തനിറ
ങ്ങൾ നൽകിയതാരാണ്? ആരുമല്ല. എല്ലാം ഓേരാന്നി
െന്റയും സ്വഭാവമനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രയത്നംെകാണ്ട്
യാെതാരു പ്രേയാജനവുമില്ല. [10]
സ്വഭാവവാദംേപാെല തെന്ന പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ
കർമ്മസിദ്ധാന്തത്തിെനതിരായി ഉയർന്നുവന്ന മെറ്റാ
രു വീക്ഷണഗതിയാണ് യദൃച്ഛാവാദം. ബ്രഹ്മം എന്ന
ഒന്നിെല്ലന്നും പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരസൃഷ്ടിയെല്ലന്നും സർവ
ചരാചരങ്ങളും യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടായവയാെണന്നും
അതു വാദിക്കുന്നു. മുള്ളിെന്റ മൂർച്ചയും പക്ഷിമൃഗാദികളു
െട േചാദനകളും എല്ലാം യാദൃച്ഛികമാണ്. ൈദവമില്ല,
ഭൗതികപദാർത്ഥം മാത്രേമയുള്ളൂ. ഭൗതികപദാർത്ഥ
ങ്ങളുെട ആദിമരൂപങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി കൂടിേച്ചർന്ന
തിെന്റ ഫലമാണ് പ്രപഞ്ചം. യദൃച്ഛാവാദവും സ്വഭാവ
വാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട്
ഹിരിയണ്ണ എഴുതുന്നു:
“യദൃച്ഛാവാദം േലാകത്തിൽ യാെതാരു ക്രമവുമിെല്ല

ന്നും വല്ല ക്രമീകരണവും കാണെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അത് േകവലം യാദൃച്ഛികമാെണന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.
വസ്തുക്കെള അവ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നുേവാ അങ്ങെന
യാക്കിത്തീർത്തത് പ്രകൃതിയാണ് എന്നേത്ര സ്വഭാവ
വാദം വിശ്വസിക്കുന്നത്. യദൃച്ഛാവാദം കാര്യകാരണ
ബന്ധങ്ങെള നിരാകരിക്കുന്നു. സ്വഭാവവാദമാകെട്ട,
കാര്യകാരണബന്ധങ്ങൾ സാർവലൗകികമാെണന്നും
ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തുവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആ
വസ്തുവിെന്റ തെന്ന സ്വഭാവമാെണന്നും കരുതുന്നു. പ്ര
കൃതിയുെട പിന്നിൽ ഒരു ദിവ്യശക്തി പ്രവർത്തിക്കു
ന്നുെണ്ടന്ന ആശയെത്ത രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിരാ
കരിക്കുന്നു. അലൗകികതയുെട ആധികാരികമായ
പിൻബലം േതടാൻ അവ പരിശ്രമിക്കുന്നുമില്ല”. [11]

8. ജീവിതം ച ശരീരം ച ജാത്യാ ൈവ സഹ ജായേത

ഉേഭ സഹ വിവർേധേത ഉേഭ സഹ വിനശ്യതഃ
ഭൂതാനാം നിധനം നിഷ്ഠാ േസ്രാതസാമിവ സാഗരഃ
ൈനതത് സമ്യഗ്വിജാനേന്താ നരാ മുഹ്യന്തി വജ്രധൃൽ.
— മഹാഭാരതം, 223, 7–9.
9. സ്വഭാവാേദവ സംദൃശ്യാ വർതമാനാഃ പ്രവൃത്തയഃ
സ്വഭാവനിരതാഃ സർവാഃ പരിതുേഷ്യന്ന േകനചിത്
— മഹാഭാരതം 179, II.
10. കഃ കണ്ടകാനാം പ്രകേരാതി ൈതക്ഷ്ണ്യം വിചിത്രഭാവം
മൃഗപക്ഷീണാം ച
സ്വഭാവതഃ സർവമിദം പ്രവൃത്തം കഃ കാമചാേരാസ്തി
കതഃ പ്രയത്നഃ.
— സർവദർശന സംഗ്രഹം, േപ. 13.
11. M. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy, PP. 103–104.

















4 മഹാഭാരതത്തിലും

രാമായണത്തിലും

മഹാഭാരതത്തിൽ പലതരം ഭൗതികവാദങ്ങെളപ്പറ്റിയു
ള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നാസ്തികന്മാ
െരപ്പറ്റി ജനകെന്റ രാജസദസ്സിൽ നടന്ന സംഭാഷണ
െമടുക്കാം. ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കു
ന്നിെല്ലന്നും മരണത്തിനുേശഷവും ആത്മാവ് നിലനിൽ
ക്കുെമന്ന വിശ്വാസം അസംബന്ധമാെണന്നും മറ്റുമുള്ള
നാസ്തികവിശ്വാസങ്ങെളപ്പറ്റി പഞ്ചശിഖൻ ജനകനു വി
വരിച്ചുെകാടുക്കുന്നു. [12] പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
േലാകമാവിർഭവിച്ചെതന്ന് ശാന്തിപർവത്തിൽ വീണ്ടും
വീണ്ടും പ്രസ്താവിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിൽ െചന്നു
ലയിക്കുന്നേതാടുകൂടി നദികളുെട പ്രേത്യകതകൾ അവ
സാനിക്കുന്നതുേപാെല പരമമായ അന്ത്യാവസ്ഥയിൽ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതികഘടകങ്ങൾ അന്തർധാനം
െചയ്യുന്നു എന്നു പഞ്ചശിഖൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
രാമായണത്തിൽ ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ള്ള പ്രസ്താവനകൾ കുറവാണ്. എങ്കിലും, വാക്കുപാലി
ക്കാൻ േവണ്ടി വനവാസം വരിച്ച ശ്രീരാമന് ജാബാലിമു
നി നൽകിയ ഉപേദശം എടുത്തുകാണിക്കാം. അതിെന്റ
ചുരുക്കമാണ് താെഴ െകാടുക്കുന്നത്:
അല്ലേയാ രാമ! നീ ഇത്ര സാധുവായിേപ്പായേല്ലാ. പി
താവിെനപ്പറ്റിയും ബന്ധുക്കെളപ്പറ്റിയും മറ്റും ആേലാചി
ക്കുന്നതു െവറുെത. മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കു ജനിക്കുന്നു; ഒറ്റയ്ക്കു
മരിക്കുന്നു. മരണമാണ് എല്ലാറ്റിെന്റയും അവസാനം.
അതുെകാണ്ട്, ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നടേത്താളം കാലം സു
ഖമനുഭവിക്കുക. പിതൃരാജ്യമുേപക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ കഷ്ട
െപ്പടാൻ േപാകുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അതുെകാണ്ട്
അേയാധ്യയിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി രാജാഭിേഷകം കഴി
ച്ച് രാജേഭാഗങ്ങളനുഭവിച്ച് സുഖിച്ചിരിക്കുക. മരിച്ചുക
ഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഈ േലാകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കി
ട്ടുകയില്ല. ശ്രാദ്ധം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങൾെകാണ്ട് ഒരു
പ്രേയാജനവുമില്ല. ബലിേച്ചാറ് പിതൃക്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു
എന്ന വിശ്വാസം െവറും മൗഢ്യമാണ്. മരിച്ചവനു േവ
ണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റാരാൾ ശ്രാദ്ധമുണ്ണുന്നതു വഞ്ച
നയാണ്. പരേലാകം എന്ന ഒന്നില്ല. മരിച്ചാൽ എല്ലാം
കഴിഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് സുഖമനുഭവിക്കുക!… [13]
12. മഹാഭാരതം, ശാന്തിപർവം.
13. വാല്മീകി രാമായണം, അേയാധ്യാകാണ്ഡം, സർഗം 108.

















5 ബൗദ്ധൈജനകൃതികളിൽ
ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിന് രേണ്ടാ മൂേന്നാ നൂ
റ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന സ്വഭാവവാദം, യദൃച്ഛാവാദം,
നിയതിവാദം, നിഷ്കാമവാദം, സേന്ദഹവാദം, അേജ്ഞ
യവാദം എന്നിങ്ങെന ഒട്ടനവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപം
െകാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ജീർണ്ണിക്കാ
നും ബൗദ്ധികവും മതപരവും ദാർശനികവുമായ രംഗങ്ങ
ളാെക കലങ്ങിമറിയാനും തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമായിരു
ന്നു അത്. വിവിധ ചിന്താഗതിക്കാരായ നൂറുകണക്കിലു
ള്ള ഭിക്ഷുക്കളും സർവസംഗപരിത്യാഗികളായ സന്യാ
സിമാരും — ഉടുതുണിയില്ലാത്ത പൂർണ്ണനഗ്നരായ യതി
വര്യന്മാരും അവരുെട കൂട്ടത്തിൽെപടും — ഗ്രാമങ്ങളി
ലും പട്ടണങ്ങളിലും ചുറ്റിനടന്ന് താന്താങ്ങളുെട സിദ്ധാ
ന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. അവരുെട ആശ
യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങ
ളുമായിരുന്നു. ഓേരാരുത്തനും തെന്റ സ്വന്തം അനുയാ
യികളുെട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അേതസമയത്തുത
െന്ന മറ്റുള്ളവരുെട ആശയങ്ങെള എതിർത്തു േതാൽപ്പി
ക്കാനും പരിശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ
ക്കിടയിൽ േയാജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വർണ്ണൈവരുധ്യങ്ങ
െളയും പൗേരാഹിത്യെത്തയും കർമ്മെത്തപ്പറ്റിയും പു
നർജന്മെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ൈവദികസിദ്ധാന്തങ്ങെളയും
എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ െപാതുവിൽ ഏകാഭി
പ്രായക്കാരായിരുന്നു.
ൈജനബൗദ്ധസാഹിത്യങ്ങളിൽ അറുപത്തിരണ്ടു തരം
തത്വചിന്തകെരപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖ
ന്മാരായ അജിതേകശകംബലി, നിഗണ്ഠനാതപുത്തൻ,
സഞ്ജയ േബലതി പുത്തൻ, പകുധ കാച്ചായനൻ, മഖ
ലി േഗാസാലൻ, പൂരണ കാസ്സപൻ എന്നീ ആറു ദാർശ
നികന്മാെരപ്പറ്റിയും അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റിയു
മാണ് ദീഘനികായം തുടങ്ങിയ പാലിസാഹിത്യ കൃതിക
ളിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അവർ ബുദ്ധെന്റയും
മഹാവീരെന്റയും സമകാലീനരായിരുന്നു എന്നു സൂചിപ്പി
ക്കുന്ന പല കഥകളുമുണ്ട്. അജാതശത്രുരാജാവ് മഗധയു
െട തലസ്ഥാനമായ രാജഗൃഹത്തിേലക്ക് അവെര ക്ഷ
ണിച്ചുവരുത്തി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിെയന്നും അവ
രുെട സിദ്ധാന്തങ്ങേളാട് േയാജിക്കാൻ കഴിയാത്തതു
െകാണ്ട് ഒടുവിൽ ബുദ്ധെന സമീപിച്ചു എന്നുമാണ് ദീഘ
നികായത്തിെല സാമഞ്ഞഫലസൂത്തത്തിൽ പറയുന്ന
ത്. ഈ കഥയ്ക്ക് ചരിത്രവുമായി എത്രേത്താളം ബന്ധമു
െണ്ടന്ന് പറയാൻവയ്യ. മഖലി േഗാസാലൻ, പൂരണ കാ
സ്സപൻ, നിഗണ്ഠനാതപുത്തൻ എന്നിവരുെട സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾക്ക്, പ്രേത്യകിച്ചും നിഗണ്ഠെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്,
ൈജനസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി വളെരേയെറ അടുപ്പം കാ
ണുന്നുെണ്ടന്ന് ൈജനസൂത്രങ്ങളുെട പരിഭാഷകനായ
ജാേക്കാബിയും ബഷാമിെനേപ്പാെലയുള്ള ചില ആധു
നിക പണ്ഡിതന്മാരും കരുതുന്നു. നിഗണ്ഠനാതപുത്തനും
ൈജനമതത്തിെല ഇരുപത്തിനാലാമെത്ത തീർത്ഥങ്ക
രനായി മാനിക്കെപ്പടുന്ന വർദ്ധമാനമഹാവീരനും ഒരാ
ളായിരുന്നു എന്ന് കരുതാൻ ന്യായമുെണ്ടന്നു ബഷാം
വിശ്വസിക്കുന്നു. [14]
14. Basham: History and Doctrines of the Ajivakas, P. 17.

















6 പരേലാകമില്ല, പുനർജന്മമില്ല
അജിതേകശകംബലി ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയാ
യിരുന്നു. പിന്നീട് ചാർവാകന്മാർ അെല്ലങ്കിൽ േലാകാ
യതികന്മാർ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധരായിത്തീർന്ന ഭൗ
തികവാദികളുെട മുൻഗാമികളിെലാരാളായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹം എന്നു കരുതെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾക്ക് ചാർവാകസിദ്ധാന്തങ്ങേളാട് അത്രയ്ക്ക് സാമ്യമു
ണ്ട്. ൈദവമില്ല, പരേലാകമില്ല, പുനർജന്മമില്ല, സൽ
ക്കർമ്മവും ദുഷ്ക്കർമ്മവുമില്ല; നാലു ഭൗതികപദാർത്ഥ
ങ്ങൾ (ചതുർമഹാഭൂതികാ) യാദൃച്ഛികമായി കൂടിേച്ചർന്ന
തിെന്റ ഫലമാണ് മനുഷ്യൻ; മനുഷ്യൻ മരിക്കുേമ്പാൾ
േദഹേത്താെടാപ്പം േദഹിയും നാമാവേശഷമാകുന്നു. പി
െന്ന യാെതാന്നുമില്ല — ഇതാണ്, ചുരുക്കത്തിൽ, അജി
തേകശകംബലിയുെട സിദ്ധാന്തം. ൈജനസൂത്രങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങെള ഇങ്ങെന സംഗ്രഹി
ച്ചിരിക്കുന്നു:
“ഭിക്ഷാദാനം, യജ്ഞം, വഴിപാടുകൾ മുതലായവ
യിൽ യാെതാരു പുണ്യവും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. നല്ല കർ
മ്മത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലവും ചീത്ത കർമ്മത്തിൽ നി
ന്ന് ചീത്ത ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇഹേലാകത്തിൽ
നിന്ന് പരേലാകത്തിേലക്കുള്ള പ്രയാണമില്ല. മരണാ
നന്തരജീവിതമില്ല. സന്മാർഗ്ഗത്തിലൂെട പൂർണ്ണത േനടു
കയും ഇഹേലാകെത്തയും പരേലാകെത്തയും അനു
ഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ജ്ഞാനം െവളിെപ്പടുത്തുകയും െച
യ്ത യതിവര്യന്മാേരാ ബ്രാഹ്മണേരാ ഇല്ല. മനുഷ്യൻ
ഉണ്ടായത് നാലു ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാ
ണ്. അവൻ മരിക്കുേമ്പാൾ ഭൂമിയുെട അംശം ഭൂമിയി
ലും െവള്ളത്തിെന്റ അംശം െവള്ളത്തിലും അഗ്നിയുെട
അംശം അഗ്നിയിലും വായുവിെന്റ അംശം വായുവിലും
ലയിച്ചുേചരുന്നു. അവെന്റ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ അന്തരീ
ക്ഷത്തിൽ അന്തർധാനം െചയ്യുന്നു. നാലുേപർ അവ
െന്റ ശവമഞ്ചം ചുമക്കുന്നു. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവെനപ്പറ്റി
അതുമിതും പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ ശ്മശാനം വെര
േപാകുന്നു. അവിെട അവെന്റ അസ്ഥികൾ പ്രാവിെന്റ
ചിറകുകളുെട നിറം പ്രാപിക്കുന്നു. അവെന്റ േഹാമങ്ങ
ളും യജ്ഞങ്ങളും ഒരുപിടി ചാരമായി അവസാനിക്കു
ന്നു. ഭിക്ഷാദാനത്തിെന്റ ഗുണഗണങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രചാ
രേവല െചയ്യുന്നവർ വിഡ്ഢികളാണ്. അമൂർത്തമായത്
നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു വാദിക്കുന്നവർ നുണയാണ്
പറയുന്നത്. അവർ അസംബന്ധം പുലമ്പുന്നവരാണ്.
ശരീരം മരിക്കുേമ്പാൾ മൂഢനും ബുദ്ധിമാനും ഒരുേപാ
െല നാശമടയുന്നു. മരണത്തിനുേശഷം അവർ നില
നിൽക്കുന്നില്ല”. [15]

സൂത്രകൃതാംഗെമന്ന ൈജനകൃതിയിൽ അജിതേകശകം
ബലിയുെട അഭിപ്രായങ്ങെള ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിച്ചിരി
ക്കുന്നു:
“കാലടിക്കു മുകളിൽ, ശിേരാേരാമങ്ങൾക്കടിയിൽ,
െതാലിക്കുള്ളിലാെക, ജീവൻ — അതു തെന്നയാണ്
ആത്മാവ് — നിലനിൽക്കുന്നു. ആത്മാവാെക ജീവി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരം മരിക്കുേമ്പാൾ ആത്മാവു ജീവിക്കു
ന്നില്ല. ശരീരം നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം മാത്രേമ
അതു നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ശരീരത്തിെന്റ നാശ
െത്ത അതിജീവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നി
ന്ന് ഭിന്നമാെണന്നു പറയുന്നവർക്ക് അത് ദീർഘേമാ
ഹ്രസ്വേമാ വൃത്തേമാ ത്രിേകാണേമാ സമചതുരേമാ
ഷഡ്േകാണേമാ അഷ്ടേകാണേമാ കറുേപ്പാ നീലേയാ
ചുവേപ്പാ മഞ്ഞേയാ സുരഭിലേമാ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന
േതാ മൃദുലേമാ കനമുള്ളേതാ കനം കുറഞ്ഞേതാ തണു
ത്തേതാ ചൂടുള്ളേതാ മൃദുലേമാ പരുക്കേനാ എെന്നാ
ന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് ആത്മാവ്
ശരീരത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാെണന്നു പറയുന്നത് െത
റ്റാണ്”. [16]

15. H. Jacobi, Jainasutras.
16. Ibid, PP. 338–341.

















7 പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലഘടകങ്ങൾ
പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ നാലു ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ മാ
ത്രേമയുള്ളൂ എന്നാണ് അജിതേകശകംബലിയുെട അഭി
പ്രായം. ആകാശെത്ത ഒരു പ്രേത്യക ഭൗതികപദാർ
ത്ഥമായി അേദ്ദഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, പ്ര
പഞ്ചം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാെണന്നു വാദിച്ച ചില ചി
ന്തകന്മാെരപ്പറ്റിയും സൂത്രകൃതാംഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നു
ണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം — ഇവയാണ്
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. “സർവചരാചരങ്ങളും സമസ്തേലാക
വും പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമാണ്. ഒരു പുൽെക്കാടി വെര
എല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാരണം അവതെന്ന”. [17] പഞ്ച
ഭൂതങ്ങൾ ആരാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. അവ ശാശ്വ
തമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. “എന്തുേണ്ടാ അതു
നശിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാകു
കയുമില്ല”.
പഞ്ചഭൂതവാദികൾ ആത്മാവിെന്റ അസ്തിത്വെത്ത നി
േഷധിക്കുന്നില്ല. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട സംേയാഗം
െകാണ്ടുണ്ടായതാെണന്നു വാദിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യു
ന്നത്:
“ഈ അഞ്ച് സ്ഥൂലഘടകങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിെന്റയും
മൂലകാരണം. അവയിൽ നിന്നാണ് ആത്മാവുണ്ടാകു
ന്നത്. എെന്തന്നാൽ, ഈ മൂലഘടകങ്ങളുെട വിേച്ഛ
ദനേത്താെട ജീവികൾ നിലനിൽക്കാെതയാവുന്നു…
ഓേരാരുത്തനും, അവൻ മൂഢനായാലും ശരി, േയാ
ഗിയായാലും ശരി, ഓേരാ ജീവാത്മാവുണ്ട്. ശരീരം

നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം കാലം ആത്മാവും നില
നിൽക്കുന്നു. മരണത്തിനുേശഷം ആത്മാവില്ല. വീണ്ടും
ജനിക്കുന്ന ആത്മാവ് എെന്നാന്നില്ല. പാപവും പുണ്യ
വുമില്ല. പരേലാകവുമില്ല. േദഹനാശേത്താെട മനുഷ്യ
ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു”. [18]

പ്രാചീനഗ്രീക്ക് ദാർശനികെരക്കുറിച്ച് എംഗൽസ് പറയു
കയുണ്ടായി: “ഇവിെട നാം ആരംഭകാലെത്ത ൈനസർ
ഗിക ഭൗതികവാദം മുഴുവൻ കാണുന്നു. തുടക്കത്തിൽ
ഈ ഭൗതികവാദം തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന
പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസങ്ങളുെട അനന്തമായ ൈവവിധ്യമു
ള്ള ഐക്യെത്ത ഒരു സാധാരണഗതിയായി കാണു
കയും അതിെന സമൂർത്തമായ ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്ര
േത്യകവസ്തുവിൽ കെണ്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് േതലിസ് എല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാര
ണം െവള്ളമാെണന്നു കണ്ടു”. [19]
ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീനഭൗതികവാദികളും ആരംഭത്തിൽ
െവള്ളം, തീ, വായു എന്നിങ്ങെന ഏെതങ്കിലുെമാരു ഭൗ
തികവസ്തുവിലാണ് മൂലകാരണമാരാഞ്ഞത്. പിന്നീടാ
ണ് നാേലാ അേഞ്ചാ ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടിേച്ചർ
ന്നതിെന്റ ഫലമാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന വാദം ഉയർന്നുവ
ന്നത്.
പേക്ഷ, മറ്റുചില ചിന്തകന്മാർ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കു പുറെമ
ഒരു ആത്മാവു കൂടിയുെണ്ടന്നു വാദിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങെള
ന്നേപാെല തെന്ന ആത്മാവും ശാശ്വതമാെണന്നായിരു
ന്നു അവരുെട അഭിപ്രായം. “ഈ ആറു മൂലഘടകങ്ങൾ
ഏെതങ്കിലും കാരണത്താേലാ, കാരണം കൂടാെതേയാ
ഒരിക്കലും നശിച്ചുേപാകുന്നില്ല. അസത്തായത് സത്താ
യിത്തീരുകയില്ല. എല്ലാം അവയുെട സ്വഭാവംെകാണ്ട്
തെന്ന ശാശ്വതമാണ്”. [20]
പകുധ കാച്ചായനെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൂമി, െവള്ളം,
അഗ്നി, വായു എന്നീ ചതുർഭൂതങ്ങൾക്കു പുറെമ സുഖം,
ദുഃഖം, ജീവൻ എന്നിങ്ങെന മൂന്നു മൗലിക ഘടകങ്ങൾ
കൂടിയുണ്ട്. കായങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ഏഴു
മൗലികവസ്തുക്കൾ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. അവ ആരാലും
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. അവ മാറ്റമില്ലാത്തവയും പരസ്പ
രം ആശ്രയിക്കുന്നവയുമാണ്. അവയിൽ നിന്ന് ഒന്നും
ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവ അഫലങ്ങ
ളാണ്. അവയിൽ നിന്നാണ് ശരീരമുണ്ടാകുന്നതന്നത്
എന്നതുശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഇത് ഉൽപ്പാദനമല്ല, സം
േയാഗമാണ്, വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുെട കൂടിേച്ചരൽ മാത്ര
മാണ്. മൗലികമായ ഏഴു പദാർത്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പ
ട്ടവയല്ല. “യാെതാന്നു നിലനിൽക്കുന്നുേവാ അതു നശി
പ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാ
വുകയുമില്ല”. ഈ ഏഴു മൂലകങ്ങൾ അനശ്വരങ്ങളാണ്.
ഒരാൾ ഒരു മൂർച്ചയുള്ള വാൾെകാണ്ട് മെറ്റാരാളുെട ശി
രസ്സു േഛദിച്ചാൽ അയാൾ ജീവെന നശിപ്പിക്കുന്നില്ല.
വാൾ െകാണ്ടുള്ള മുറി ഏഴു മൂല ഘടകങ്ങളിലൂെട കടന്നു
േപാവുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്.
സഞ്ജയേബലതി പുത്തൻ ഒരു സേന്ദഹവാദിയായിരു
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവ്യക്തങ്ങളാ
യിരുന്നു. താത്വികപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാെട
ടുക്കാൻ അേദ്ദഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്,
പരേലാകമുേണ്ടാെയന്ന് നിങ്ങൾ എേന്നാടു േചാദിക്കു
ന്നു. ഞാൻ പരേലാകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
ഉെണ്ടന്നുപറയും. പേക്ഷ, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്.
അതങ്ങെനയാെണന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല… ഇങ്ങെന
േപാകുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദഗതി.
ജീവിതത്തിൽ സംയമനവും നിയന്ത്രണവും പാലിക്ക
ണെമന്ന് ഉൽേബാധിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്തകനാണ് നിഗണ്ഠ
നാതപുത്തൻ. സംയമനവും നിയന്ത്രണവും ശീലിച്ചാൽ
മനസ്സിെന നിയന്ത്രിച്ച് ദൃഢമാക്കി നിർത്താനും അങ്ങ
െന പാപകർമ്മങ്ങെള ഒഴിവാക്കാനും കഴിയുെമന്നാ
യിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. േനെരമറിച്ച്,
മനുഷ്യജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പാപകർ
മ്മങ്ങേളാ പുണ്യകർമ്മങ്ങേളാ ഒന്നും ഇെല്ലന്നാണ് പൂ
രണ കാസ്സപൻ വാദിച്ചത്. െകാലപാതകി, കള്ളൻ,
വീട് െകാള്ളയടിക്കുന്നവൻ, കവർച്ചക്കാരൻ, വ്യഭിചാരി,
കളവു പറയുന്നവൻ, ആരും ഒരു പാപവും െചയ്യുന്നില്ല.
മൂർച്ചയുള്ള വാൾെകാണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങെള
മുഴുവൻ െകാെന്നാടുക്കി െവറും മാംസപിണ്ഡങ്ങളാക്കി
മാറ്റുന്നവൻ േപാലും പാപം െചയ്യുന്നില്ല. ഒരാൾ ഗംഗാ
നദിയുെട െതേക്ക കരയിൽ വന്ന് ജനങ്ങെള െകാല്ലുക
യും മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും മറ്റും െചയ്താൽ
അയാൾക്ക് ഒരു പാപവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുേപാ
െലതെന്ന ഒരാൾ ഗംഗാനദിയുെട വടെക്ക കരയിൽ
േപായി ദാനം നൽകുകയും യജ്ഞം നടത്തുകയും മറ്റും
െചയ്താൽ അയാൾക്ക് ഒരു പുണ്യവും ലഭിക്കുകയില്ല.
ദയ, ആത്മനിയന്ത്രണം, അപരിഗ്രഹം, നിഷ്കപടത മു
തലായവയിൽ നിന്ന് യാെതാരു പുണ്യവും ഉണ്ടാവി
ല്ല. [21]
17. Ibid, P. 343.
18. Ibid, P. 236.
19. F. Engels: Socialism, Utopian and Scientific.
20. Ibid, P. 237.
21. Dighanikaya, Quoted by A. L. Basham: History and
Doctrines of the Ajivakas, P. 13.

















8 ആജീവകദർശനം
ഈ വിഭിന്നദാർശനികന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്ര
സിദ്ധിയാർജിച്ചത് ആജീവകദർശനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാ
താവായ മഖലി േഗാസാലനാണ്. നിയതി അെല്ലങ്കിൽ
വിധിയാണ് ആജീവകദർശനത്തിെല അടിസ്ഥാനത
ത്വം. ബ്രാഹ്മണപുേരാഹിതന്മാർ കർമ്മമാണ് എല്ലാറ്റി
െന്റയും അടിസ്ഥാനം എന്നു വാദിച്ചേപ്പാൾ കർമ്മമല്ല
നിയതിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ നിയാമകശക്തിെയന്ന്
ആജീവകന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കർമ്മനിയമമനുസരിച്ച്
മനുഷ്യെന്റ സുഖദുഃഖങ്ങളും ഭാവിയും അവന് സമൂഹത്തി
ലുള്ള സ്ഥാനവും എല്ലാം അവെന്റതെന്ന പ്രവൃത്തിയുെട
ഫലമാണ്. ഈ വാദം അസംബന്ധമാെണന്നും കർമ്മ
ത്തിേനാ മനുഷ്യെന്റ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിേക്കാ
യാെതാരു സ്ഥാനവുമിെല്ലന്നും ശക്തനും ദുർബലനും
ധീരനും ഭീരുവും എല്ലാം നിയതിക്ക് കീെഴ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നും ആജീവകന്മാർ വാദിച്ചു. സംയുക്തനികായം, ദീ
ഘനികായം, അഗുത്തരനികായം തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ
അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പാപപുണ്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. ജീ
വികളുെട പാപങ്ങൾക്ക് കാരണേമാ അടിസ്ഥാനേമാ
ഇല്ല. മനുഷ്യർ പാപികളായിത്തീരുന്നത് കാരണേമാ
അടിസ്ഥാനേമാ ഇല്ലാെതയാണ്. അതുേപാെലതെന്ന
ജീവികളുെട പരിശുദ്ധിക്കും കാരണേമാ അടിസ്ഥാന
േമാ കൂടാെതയാണ്. ഒരാളുെട ഭാവിജന്മങ്ങെള നിർണ്ണ
യിക്കാൻ അയാേളാ അയാൾക്ക് േവണ്ടി മറ്റാെരങ്കിലു
േമാ െചയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യെന്റ
പ്രവർത്തനത്തിേനാ ശക്തിേക്കാ ധീരതേയ്ക്കാ ക്ഷമേയ്ക്കാ
പ്രാപ്തിേക്കാ അവെന്റ ഐഹികമായ നിയതിെയ മാ
റ്റാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ജീവികളും — ശ്വസിക്കുന്നവെയ
ല്ലാം, ജനിക്കുന്നവെയല്ലാം, ജീവിക്കുന്നവെയല്ലാം —
ശക്തിേയാ പ്രാപ്തിേയാ പുണ്യേമാ ഇല്ലാത്തവയാണ്.
നിയതി, യാദൃച്ഛികത, സ്വഭാവം എന്നിവയാണ് എല്ലാ
ജീവജാലങ്ങെളയും രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. [22]
ആജീവകന്മാരുെട േനതാവായ മഖലി േഗാസാലൻ
അജാതശത്രുവിേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു:
“മഹാരാജാേവ, ജീവജാലങ്ങളുെട അധഃപതനത്തിന്

എെന്തങ്കിലും കാരണേമാ മുമ്പു മുതൽേക്ക നിലനിന്നു
േപാന്ന എെന്തങ്കിലും തത്വേമാ ഇല്ല. അവയുെട അശു
ദ്ധി അകാരണമാണ്. അതുേപാെല ജീവജാലങ്ങളുെട
പരിശുദ്ധിക്കും കാരണേമാ തത്വേമാ ഇല്ല. അവയുെട
വിശുദ്ധി അകാരണമാണ്. അതു വ്യക്തികളുെട പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുെട ഫലമല്ല; മറ്റുള്ളവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങ
ളുെട ഫലവുമല്ല; മനുഷ്യപ്രവൃത്തിയിൽ നിേന്നാ പ്രയ
ത്നത്തിൽ നിേന്നാ ൈസ്ഥര്യത്തിൽ നിേന്നാ ആർജവ
ത്തിൽ നിേന്നാ അല്ല; അതിെന്റ തെന്ന സ്വഭാവമാണ
ത്”. [23]

സ്വഭാവവാദികെളേപ്പാെല തെന്ന നിയതിവാദികളും
മനുഷ്യപ്രയത്നം നിഷ്ഫലമാെണന്നു കരുതുന്നു. മനുഷ്യ
ജീവിതെത്തയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ൈവവിധ്യെത്തയും
നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കർമ്മമല്ല, നിയതിയാണ്. പ്രപഞ്ച
ത്തിെല ഓേരാ പ്രതിഭാസവും അതിെന്റ തെന്ന സ്വഭാ
വമനുസരിച്ചാണ് രൂപെപ്പടുന്നത്. േഗാസാലൻ അജാ
തശത്രുവിേനാടു പറഞ്ഞു: “നെട്ടല്ലുള്ള എല്ലാ പ്രാണിക
ളും, ഓെരാറ്റ ഇന്ദ്രിയം മാത്രമുള്ളവേയാ ഒന്നിലധികം
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവേയാ ആയ എല്ലാ ജീവികളും, അണ്ഡ
ങ്ങളിൽ നിേന്നാ ഗർഭാശയങ്ങളിൽ നിേന്നാ ജനിക്കുന്ന
വെയല്ലാം, വിവിധ രൂപങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുന്നത് അവ
യുെട വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളനുസരിച്ചാണ്”.
കർമ്മനിയമവും പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തവുമായിരുന്നു ചാ
തുർവർണ്യത്തിെന്റയും പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റയും അടി
സ്ഥാനങ്ങൾ. ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടാ
ണ് ആജീവകന്മാർ തങ്ങളുെട നിയതിവാദം ഉയർത്തി
പ്പിടിച്ചത്. േലാകെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർമ്മമല്ല, നി
യതിയാെണന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവർ ബ്രാഹ്മണ
രുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങെള എതിർക്കുകയും
പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തെത്ത പരിഹസിക്കുകയും െചയ്തു.
ബ്രഹ്മമല്ല, ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി എന്നീ നാലു ഭൗതി
കപദാർത്ഥങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനഘ
ടകങ്ങൾ എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങെന ബ്രാഹ്മ
ണപൗേരാഹിത്യം പ്രാേയാഗികമായും താത്വികമായും
േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു.
പുേരാഹിതന്മാരും െവറുെതയിരുന്നില്ല. എല്ലാ ശക്തി
യും ഉപേയാഗിച്ച് അവർ തിരിച്ചടിച്ചു. ചാതുർവർണ്യ
ത്തിെന്റ പരിപാവനതെയ േചാദ്യം െചയ്യുന്നവർ പാ
ഷണ്ഡന്മാരും സമുദായത്തിെന്റ ശത്രുക്കളുമാെണന്ന്
അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭൗതികവാദം േലാകെത്ത നാശ
ത്തിേലേക്ക നയിക്കൂ. മാന്യതയുള്ളവരാരും ഭൗതിക
വാദികളാവുകയില്ല. “ആജീവകന്മാർ കൂലിേവലക്കാരും
ൈകേവലക്കാരുമാണ്. അവർ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ
കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്” എന്ന് വായുപുരാണത്തിൽ
പറയുന്നു.
േഗാസാലെനേപ്പാെലയുള്ള ഭൗതികവാദികൾ മുഖ്യമാ
യും കായികാദ്ധ്വാനത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട േവലക്കാരുെടയി
ടയിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്നുവന്നത് എന്നാണിതു കാണി
ക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ക്ഷത്രിയന്മാരുെടയിടയിലും ൈവശ്യ
ന്മാരുെടയിടയിലും അവർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായി
രുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്.
ഭൗതികവാദികളുെട മുന്നണിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട് ബ്രാ
ഹ്മണസിദ്ധാന്തങ്ങെളയും ൈവദികവൃത്തിെയയും ഏറ്റ
വും രൂക്ഷമായി എതിർത്തത് ചാർവാകന്മാർ അെല്ല
ങ്കിൽ േലാകായതികന്മാർ ആണ്. ചാതുർവർണ്യത്തി
െന്റ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായിത്തീർന്ന
തും അവർ തെന്നയാണ്.
22. Samannha Phala Sutta, Quoted by A. L. Basham: History
and Doctrines of the Ajivakas, PP. 13–14.
23. Sacred Books of the East, Vol. XIV Jacobi’s Introduction,
P. XXV.

















െ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
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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