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3
ഏകതത്വവാദവും
മതവിശ്വാസവും

പ്രാചീനാര്യന്മാർ ബഹുൈദവവിശ്വാസികളായിരുന്നു.
അവർ ഒേരസമയത്തുതെന്നപ്രകൃതിശക്തികളുെട രൂപ�
ത്തിലുള്ളഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ,അഗ്നി, ഉഷസ്സ് എന്നിങ്ങ�
െന ഒട്ടനവധി ൈദവങ്ങെളആരാധിച്ചു.ൈദവങ്ങളുെട
പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ േവണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥനകളും
യാഗങ്ങളും നടത്തി. കാലക്രമത്തിൽപ്രകൃതിൈദവ�
ങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുെട അേന്വഷണബുദ്ധിെയ തൃപ്തിെപ്പ�
ടുത്താൻ കഴിയാെതയായി.എല്ലാൈദവങ്ങൾക്കും
ഒരുേപാെല ശക്തിയുേണ്ടാ? ഏതുൈദവത്തിനാണ്
കൂടുതൽ ശക്തി? ഇന്ദ്രൻഎന്നൈദവം നിലനിൽക്കു�
ന്നുഎന്നതിന് എന്താണ് െതളിവ്? മനുഷ്യെനൈദവം
നിയന്ത്രിക്കുന്നുഎങ്കിൽൈദവെത്തനിയന്ത്രിക്കുന്നതാ�
രാണ്?എല്ലാൈദവങ്ങെളയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെറ്റാരു
ൈദവമുേണ്ടാ? ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും
ഉയർന്നുവന്നു. ഋേഗ്വദത്തിെന്റഅവസാനമായേപ്പാേഴ�
ക്കും ബഹുൈദവവിശ്വാസം ഏകൈദവവിശ്വാസത്തിനു
വഴിമാറി െകാടുത്തു. നിരവധി കുലേഗാത്രങ്ങളടങ്ങിയ
ഒരു ഭൂപ്രേദശത്തിെല സാമൂഹ്യജീവിതെത്തയാെക രാ�
ജാേവാ കുലത്തലവേനാ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുേപാെല,
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവുമടങ്ങിയബ്രഹ്മാണ്ഡ�
െത്തയാെക ഒെരാറ്റ ൈദവം നിയന്ത്രിക്കുന്നുഎന്നവി�
ശ്വാസം ഉയർന്നുവന്നു. ഇന്ദ്രനും വരുണനുംഅഗ്നിയും
ഉഷസ്സും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാെണന്നും പല
േപരുകളിലും വിളിക്കെപ്പടുന്നആഏകമായ ശക്തിവി�
േശഷത്തിൽ നിന്നാണ് മെറ്റല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നും
വിശ്വസിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഋേഗ്വദത്തിെന്റഅവസാ�
നെത്ത മണ്ഡലത്തിൽഎല്ലാറ്റിെന്റയും സൃഷ്ടികർത്താ�
വായി ഹിരണ്യഗർഭൻ, വിശ്വകർമാവ്, വിരാട്പുരുഷൻ
എന്നും മറ്റും വിളിക്കെപ്പട്ട ഏകവും പരമവുമായ ഒരു
ശക്തിവിേശഷെത്തക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങൾകാ�
ണാം. പേക്ഷ,പ്രാചീനാര്യന്മാരുെട സത്യാേന്വഷണതൃ�
ഷ്ണഅവിെടയും അവസാനിച്ചില്ല. ഏകവും പരമവുമായ
ആശക്തിവിേശഷം എങ്ങെനആവിർഭവിച്ചു?ആരം�
ഭത്തിൽസത്തുംഅസത്തുമല്ലാത്ത,അമൂർത്തമായ ശൂ�
ന്യതയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ലാത്ത, ഒരുസ്ഥിതിവിേശഷം
ഉണ്ടായിരുന്നുേവാ?
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1 ഏകതത്വവാദം

ഉപനിഷത്തിെല ഋഷികൾഎല്ലാറ്റിെന്റയും മൂലകാരണ�
െമെന്തന്നുകണ്ടുപിടിക്കാൻശ്രമിച്ചു. പ്രകൃതിശക്തികളു�
െടേയാ മനുഷ്യരുെടേയാ രൂപത്തിലുള്ളൈദവങ്ങൾക്ക്
അവരുെട അേന്വഷണബുദ്ധിെയ തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ൈദവസൃഷ്ടികളാ�
േണാ?അേതാ, മേറ്റെതങ്കിലും മൗലികവസ്തുവിൽ നി�
ന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവേയാ? മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും
സുഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിച്ചുെകാണ്ട് കുെറക്കാലം ജീവിച്ചി�
രിക്കുകയും ഒടുവിൽ മരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിന് വല്ല
പ്രേത്യക കാരണവുമുേണ്ടാ?എന്താണീ ജീവിതം? ജീ�
വിതത്തിന് പ്രേത്യകമായ വല്ലഅർത്ഥേമാ ലക്ഷ്യേമാ
ഉേണ്ടാ? മരണേത്താടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുേമാ?
അേതാ, മരണത്തിനുേശഷവുംആത്മാവ് നിലനിൽ�
ക്കുേമാ?എന്താണാത്മാവ്?എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നില�
നിൽക്കുന്നആത്മാവ് ഒന്നുതെന്നയാേണാ? വ്യക്തിയും
സമൂഹവും തമ്മിലും മനുഷ്യെന്റആത്മാവും പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റആത്മാവുമായബ്രഹ്മവും തമ്മിലുമുള്ളബന്ധെമ�
ന്താണ്?എന്താണ് ബ്രഹ്മം? മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളുെട പിന്നിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത
വല്ല തത്വവുമുേണ്ടാ? മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും എവിെട നി�
ന്നുത്ഭവിക്കുന്നു?എവിെടെച്ചന്നവസാനിക്കുന്നു?ആദി�
കാരണെമന്താണ്? മനുഷ്യനും സർവചരാചരങ്ങളും
പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം മൗലികമായ ഒെരാ�
റ്റ തത്വത്തിൽ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാെണന്നു
കരുതിക്കൂേട?അങ്ങെനയാെണങ്കിൽഎല്ലാറ്റിെന്റയും
ഉറവിടവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവുമായആഏകതത്വത്തിെന്റ
സ്വഭാവെമന്താണ്?

ഏകൈദവവാദവും ഏകതത്വവാദവും ഒന്നല്ല.ആദ്യ�
േത്തത് സർവജ്ഞനുംസർവശക്തനുംസൃഷ്ടിസ്ഥിതി
സംഹാരകർത്താവും മറ്റും മറ്റുമായ ഒരുഈശ്വരനുെണ്ട�
ന്ന മതവിശ്വാസമാണ്. രണ്ടാമേത്തതാകെട്ട, മനുഷ്യ�
നും േലാകവും പ്രകൃതിയും പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളും
എല്ലാംആത്മീയേമാ ഭൗതികേമാആയ ഒെരാറ്റ മൗലി�
കവസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് എന്ന് ഉൽേബാ�
ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദാർശനികസങ്കൽപ്പമാണ്. പ്രപഞ്ച�
ഘടനയുെടആരംഭവും അവസാനവുംആ ഒന്നാണ്;
തുടക്കവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും അതുതെന്ന.

ഏകതത്വവാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവർ പലതരക്കാ�
രായിരുന്നു.അവരിൽആത്മീയവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു,
ഭൗതികവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യെന്റയും പ്രകൃതി�
യുെട വിവിധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളുെടയും ഉറവിടം
അഭൗമവും അനിർവചനീയവുമായ ഒരുഅദ്ധ്യാത്മിക�
സത്തയാെണന്ന്ആത്മീയവാദികളും,എല്ലാറ്റിെന്റയും
മൂലകാരണം നിത്യവും അനാദിയുമായ ഭൗതികസത്ത�
യാെണന്ന് ഭൗതികവാദികളും വിശ്വസിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തി�
നതീതമായ ഒരു മഹച്ഛക്തിയുെണ്ടന്ന് ഒന്നാമെത്ത
കൂട്ടർ വാദിച്ചേപ്പാൾ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും ഉപരിയാ�
യി യാെതാരു ശക്തിയുമിെല്ലന്ന് രണ്ടാമെത്തകൂട്ടർ
ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ചില ദാർശനികന്മാർ വായുവാണ്
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉറവിടെമന്നു വാദിച്ചു. െവള്ളമാണ് മൂ�
ലകാരണം എന്നു മറ്റുചിലർ വാദിച്ചു. ചാർവാകന്മാരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ പൃഥ്വി, ജലം,അഗ്നി, വായു,ആകാശം
എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട സംേയാഗത്തിൽ നിന്നാണ്
സർവചരാചരങ്ങളും ഉണ്ടായത്. സത്വരജസ്തേമാ ഗുണ�
ങ്ങളടങ്ങിയഅവ്യക്തമായ മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്
വ്യക്തപ്രപഞ്ചം പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്ന് സാംഖ്യ�
ന്മാർ വാദിച്ചേപ്പാൾ ഭൗതികസത്തയുെടഅവിഭാജ്യവും
അതിസൂക്ഷ്മവുമായ പരമാണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂ�
ലഘടകം എന്ന് ൈവേശഷികന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
േവദാന്തികളാകെട്ട,ബ്രഹ്മംഎന്ന േകവലൈചതന്യമാ�
ണ് മൂലകാരണെമന്നുപ്രഖ്യാപിച്ചു.അവരുെടഅഭിപ്രാ�
യത്തിൽഎല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു;അവ�
സാനം എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ െചന്നു ലയിക്കുന്നു;പ്രപ�
ഞ്ചമാകെട്ടബ്രഹ്മമയമാണ്.

ഇങ്ങെന,ഏകതത്വവാദികൾ—അവർ ഭൗതികവാദി�
കളായാലും ശരി,ആത്മീയവാദികളായാലും ശരി—
പ്രപഞ്ചമാെക, ഭൗതികവസ്തുക്കളും ബുദ്ധിയും േചത�
നയും ശരീരവുംആത്മാവും എല്ലാം, ഒെരാറ്റ മൂലതത്വ�
ത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാെണന്ന് വാദിച്ചു: ഒന്നുകിൽ
അനാദിയും നിത്യവുമായ ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന്;
അെല്ലങ്കിൽ നിത്യവും േകവലവുമായൈചതന്യത്തിൽ
നിന്ന്. പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുെട മൂലകാരണെമ�
ന്ത് എന്നതായിരുന്നുഅടിസ്ഥാനപ്രശ്നം.ആരംഭത്തി�
ലുണ്ടായിരുന്നേതതാണ്? ഭൗതികസത്തേയാ േചതന�
േയാ? ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് േചതനയാവിർഭവിച്ചു�
േവാ,അേതാ മറിേച്ചാ? ഭൗതികവസ്തുവും േചതനയും—
ശരീരവുംആത്മാവും—രണ്ടും സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽ�
ക്കുന്നുെവന്നു വാദിച്ച ൈദ്വതവാദികെള സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം ഇത്തരെമാരു േചാദ്യത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല.എെന്തന്നാൽ,അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ
രണ്ടും സ്വതന്ത്രങ്ങളാണ്; ഒന്നു മേറ്റതിെന്റ കാരണമല്ല.
ഭൗതികവസ്തുവും േചതനയും രണ്ടും ശാശ്വതമായി നില�
നിൽക്കുന്നവയാണ്.അവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,
രണ്ടും തമ്മിൽബന്ധെപ്പടുകയും പരസ്പരം സ്വാധീനം
െചലുത്തുകയും െചയ്യുന്നെതങ്ങെനെയന്ന േചാദ്യത്തി�
നുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകതത്വവാദികളാകെട്ട,
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ മൂലകാരണം ഏകവും അദ്വിതീയവുമാ�
െണന്നു വാദിച്ചു. പ്രപഞ്ചമുത്ഭവിച്ചത് ഭൗതികസത്ത�
യിൽ നിന്നാെണന്ന് ഭൗതികവാദികളും േകവലമായ
ൈചതന്യത്തിൽ നിന്നാെണന്ന്ആത്മീയവാദികളും
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.

ആത്മീയവാദികളിൽ പലരും ൈദവങ്ങളിലും യാഗാദി�
മതച്ചടങ്ങുകളിലും വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു. പേക്ഷ,
എല്ലാആത്മീയവാദികളുംഈശ്വരവിശ്വാസികളായി�
രുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്,ബുദ്ധൻആത്മീയവാദിയാ�
യിരുന്നു, ഭൗതികവാദിയായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ,അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ദർശനത്തിൽസ്രഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ
ൈദവത്തിേനാ നിത്യമായ ഒരാത്മാവിേനാസ്ഥാനമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപനിഷത്തുക്കളിെലബ്രഹ്മംഎന്ന
സങ്കൽപ്പം,പ്രേത്യകിച്ചുംആദ്യകാലത്ത്,ഈശ്വരൻ
എന്നഅർത്ഥത്തിലല്ല, േകവലമായ ശുദ്ധൈചതന്യം
എന്നഅർത്ഥത്തിലാണ്, ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ബ്രഹ്മെമന്ന പാരമാർത്ഥികസത്യെമെന്തന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാൻ കഴിയാെത വ്യാവഹാരിക േലാകത്തിെല
നിസ്സാരതകെള മുറുക്കിപ്പിടിക്കുന്നഅജ്ഞാനികൾ മാ�
ത്രേമ ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളുഎന്നാണ് േവ�
ദാന്തെത്തഅതിെന്റ പരേമാന്നത പദവിയിേലക്കുയർ�
ത്തിയ ശങ്കരാചാര്യർ േപാലും വാദിച്ചത്.



       

2 ഭൗതികസത്തയും േചതനയും

പേക്ഷ,എന്താണ് ബ്രഹ്മംഅെല്ലങ്കിൽ േകവലൈചത�
ന്യം? സേചതനങ്ങളായ വസ്തുക്കെളയും അേചതനങ്ങ�
ളായ വസ്തുക്കെളയും തമ്മിൽ, ചരങ്ങെളയും അചരങ്ങ�
െളയും തമ്മിൽ,തിരിച്ചറിയുകഎളുപ്പമാണ്. മനുഷ്യെന്റ
ആശയങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ മുതലായവെയ�
പ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാം. പേക്ഷ, മനുഷ്യനുമായി ബന്ധ�
മില്ലാത്ത,സാമൂഹ്യജീവിയായ മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ
നിന്നും തലേച്ചാറിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ, മനുഷ്യെന്റ�
യും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുെടയുംആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു
മുതൽക്കുതെന്ന നിലനിന്നുേപാന്ന,അമൂർത്തവും േകവ�
ലവുമായആശയം—പ്രകൃതിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീ�
തമായ േകവലൈചതന്യം—അങ്ങെനെയാന്നുേണ്ടാ?
ഉെണ്ടന്നാണ് ഏകതത്വവാദികളായആത്മീയചിന്തക�
ന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഭൗതികവാദികളായഏക�
തത്വവാദികളാകെട്ട,ആശയം, ചിന്ത,ൈചതന്യം മുത�
ലായ പ്രതിഭാസങ്ങെള യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് സമീപിച്ച�
ത്.ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഗേവഷേണാപാധികൾ
അപ്രാപ്യങ്ങളായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങളുെട
കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് അഭ്യൂഹങ്ങെളയും സങ്കൽപ്പങ്ങ�
െളയും മാത്രമാണാശ്രയിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില
പ്രേത്യകദ്രവ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ ലഹരിപ�
ദാർത്ഥമുണ്ടാകുന്നതുേപാെലയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട
ഒരുസവിേശഷരീതിയിലുള്ളസംേയാജനത്തിൽ നിന്ന്
േചതനയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന േലാകായതികന്മാരുെട
അഭിപ്രായം േനാക്കുക. ബുദ്ധിയും േചതനയും ഇന്ദ്രിയ�
ങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളും എല്ലാം മൂലപ്രകൃതിയിൽ
നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാെണന്നസാംഖ്യന്മാരു�
െട വാദത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനം അഭ്യൂഹമായിരുന്നു.
ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വികാസപരിണാമങ്ങളിലൂെട
ജീവജാലങ്ങൾആവിർഭവിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന് ശാസ്ത്രീ�
യമായി വിശദീകരിക്കാൻ പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾക്ക്
കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യമനസ്സും ബാഹ്യജഗത്തും
തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങെളേയാ മനസ്സിെന്റസങ്കീർണ്ണങ്ങ�
ളും ക്രിയാത്മകങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങെളേയാ ശരി�
ക്കു വിശകലനം െചയ്യാൻഅവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.അതു�
െകാണ്ടാണ് അവർക്ക് ആത്മീയവാദികളുെട െവല്ലുവിളി�
കെള സമർത്ഥമായി േനരിടാൻ കഴിയാെത േപായത്.
ഒരർത്ഥത്തിൽ, ഭൗതികവാദത്തിെന്റഅശാസ്ത്രീയവും
ഏകപക്ഷീയവുമായ നിഗമനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു തി�
രിച്ചടിയാണ് ആത്മീയവാദം എന്നുപറയാം.അതുെകാ�
ണ്ടാണ് “അപരിഷ്കൃതവും ലളിതവുമായ യാന്ത്രിക ഭൗ�
തികവാദത്തിെന്റ നിലപാടിൽ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ
മാത്രേമ ദാർശനികമായആത്മീയവാദം അസംബന്ധ�
മായി േതാന്നുകയുള്ളൂ”. [1]എന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചത്. പേക്ഷ,ആത്മീയവാദവും അപൂർണ്ണമായിരു�
ന്നു,ഏകപക്ഷീയവും ഭാഗികവുമായിരുന്നു. േചതനയു�
െടആവിർഭാവെത്തയും മാറ്റങ്ങെളയും ശാസ്ത്രീയമായി
അപഗ്രഥിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനുപകരം അമിതമായ പ്രാധാ�
ന്യം നൽകിെക്കാണ്ട് അതിെന ഒരു േകവലതത്വമായി
ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ആത്മീയവാദികൾ െചയ്തത്.

1. V. I. Lenin: Materialism and Empiriocriticism.



       

3 ആത്മീയവാദവും മതവും

മധ്യകാലത്ത്ആത്മീയവാദത്തിെന്റ പിന്തുണേയാടുകൂ�
ടിയാണ് ൈദവവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതവിശ്വാസങ്ങൾ�
ക്കും കൂടുതൽപ്രചാരം ലഭിച്ചത്. ക്രമത്തിൽ മതത്തിനാ�
യി കൂടുതൽപ്രാധാന്യം. േകവലമായൈചതന്യത്തിൽ
നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നു വാദിച്ച പ്രാചീന�
കാലെത്തആത്മീയ വാദത്തിന് എെന്താെക്കത്തെന്ന
അപൂർണ്ണതകളുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും അത് മനുഷ്യെന്റ
അദമ്യമായ സത്യാേന്വഷണതൃഷ്ണെയ േപ്രാത്സാഹിപ്പി�
ച്ചു എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. മധ്യകാലത്താക�
െട്ട,ആത്മീയവാദം മതത്തിെന്റ ഒരു കീഴ്ഘടകം മാത്ര�
മായി മാറി. ശങ്കരാചാര്യർക്ക് േശഷമാണ്ഈ മാറ്റം കൂ�
ടുതൽപ്രകടമായിത്തീർന്നത്.

പ്രാചീനകാലത്ത്, േചതനയിൽ നിന്ന് ഭൗതികവസ്തുക്ക�
ളുത്ഭവിച്ചുേവാ അേതാ, ഭൗതികസത്തയിൽ നിന്ന് േചത�
നയാവിർഭവിച്ചുേവാ എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യമായ ചർച്ചാ�
വിഷയം.ഈപ്രശ്നത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കാണ്
മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുംആത്മാവുംബ്രഹ്മവും
തമ്മിലും ഉള്ളബന്ധങ്ങൾചർച്ച െചയ്യെപ്പട്ടത്. മധ്യ�
കാലത്ത്,പ്രേത്യകിച്ചും ശങ്കരന് േശഷംബ്രഹ്മത്തിെന്റ
സ്വഭാവമായിരുന്നു മുഖ്യമായ ചർച്ചാവിഷയം. ഭൗതിക�
പ്രപഞ്ചവും ജീവാത്മാവും ൈദവവും മനുഷ്യർക്കിടയിലു�
ള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും സ്വാർത്ഥം, ദുരഹങ്കാരം, മത്സരം
തുടങ്ങിയ ദുർഗുണങ്ങളും മറ്റും വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തി�
െല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാെണങ്കിലും േകവലബ്രഹ്മെമന്ന
പാരമാർത്ഥികസത്യത്തിെന്റ നിലപാടിൽ നിന്നു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾഅവെയല്ലാം മിഥ്യയാെണന്നും യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽബ്രഹ്മം മാത്രേമ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂഎന്നുമാണ്
ശങ്കരൻ വാദിച്ചത്. ശങ്കരെന്റ നിരങ്കുശമായഈഏക�
തത്വവാദെത്ത േചാദ്യം െചയ്തുെകാണ്ടാണ് രാമാനുജ�
െന്റ വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും മധ്വെന്റൈദ്വതവും നിംബാർ�
ക്കെന്റൈദ്വതാൈദ്വതവും വല്ലഭെന്റ ശുദ്ധാൈദ്വതവും
മറ്റും ഉയർന്നുവന്നത്.ഈപിൽക്കാല േവദാന്തികെള�
ല്ലാവരും തെന്നബ്രഹ്മത്തിെന്റ പരേമാന്നത പദവിെയ
അംഗീകരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ഒരർത്ഥത്തി�
ലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരർത്ഥത്തിൽ,അവെരല്ലാം യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽൈദ്വതവാദികളായിരുന്നു.ബ്രഹ്മംേപാെല
തെന്ന ജഗത്തുംസത്യമാെണന്ന് അവർ വാദിച്ചു. മൂല�
കാരണംബ്രഹ്മം തെന്ന. പേക്ഷ,ബ്രഹ്മം നിർഗുണമല്ല,
സഗുണമാണ്. സഗുണബ്രഹ്മെമന്നുെവച്ചാൽസർവഗു�
ണസമ്പന്നനായ പരമാത്മാവ്,അെല്ലങ്കിൽസർവജ്ഞ�
നും സർവശക്തനും ദയാനിധിയും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസം�
ഹാരങ്ങളുെട കർത്താവുമായ ജഗദീശ്വരൻ. ജീവാത്മാ�
വിെന്റ നിലനിൽപ്പും അഭിവൃദ്ധിയും പരമാത്മാവിെന്റ
ദയെയആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.ൈദവെത്തധ്യാനിക്കുക�
യും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും െചയ്യുക;എല്ലാം
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽസമർപ്പിക്കുക—ഇതാണ് േമാ�
ക്ഷത്തിനുള്ള വഴി. ഇങ്ങെനബ്രഹ്മെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പു�
തിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂെട ൈദവഭക്തിയും ൈദവെത്ത
പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള മതചടങ്ങുകളും തിരിച്ചു�
വന്നു.ഈശ്വരനുംബ്രഹ്മവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കെപ്പട്ടു. വിഷ്ണുേവാ
ശിവേനാ ശക്തിേയാ ഭഗവതിേയാ ഏെതങ്കിലുെമാന്ന്
പ്രധാനൈദവമായി ആരാധിക്കെപ്പട്ടു.അേതാെടാ�
പ്പംതെന്ന രണ്ടാം കിടക്കാരും മൂന്നാം കിടക്കാരുമായ
മറ്റു ൈദവങ്ങളും നിലനിന്നുേപാന്നു. മധ്യകാലത്താണ്
ഇന്ത്യയിൽൈദവങ്ങളുെട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത്. ഓേരാ
കുലത്തിനും പ്രേത്യകമായ കുലേദവതയുണ്ടായിരുന്നു.
മഹാഭാരതത്തിെലയും രാമായണത്തിെലയും പുരാ�
ണങ്ങളിെലയും പല കഥാപാത്രങ്ങളും ൈദവങ്ങളുെട
സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ചിലർ ൈദവത്തിെന്റഅവതാ�
രങ്ങളായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടു. ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കും
പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ൈദവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ജാതിവ്യ�
വസ്ഥയും ജാതിധർമ്മങ്ങളുമായിരുന്നുഹിന്ദുമതത്തിെന്റ
മുഖ്യഘടകങ്ങൾ. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിെലഅസമ�
ത്വങ്ങെളയും ചൂഷണങ്ങെളയും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള
ഉപാധികളായിത്തീർന്നു മതവും ൈദവവിശ്വാസവും.



       

4 മതം പുേരാഗമനപരേമാ
പിന്തിരിപ്പേനാ?

എന്നാൽ, മധ്യകാലെത്തആത്മീയവാദചിന്തകളും മത�
വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം ഒരുേപാെലഅന്ധവിശ്വാസ�
ജഡിലങ്ങളും പ്രതിേലാമപരങ്ങളുമാെണന്നുപറഞ്ഞു
തള്ളിക്കളയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാവും.എെന്തന്നാൽ,
മെറ്റല്ലാറ്റിെനയുെമന്നേപാെല മതങ്ങൾ, ദാർശനിക
ചിന്തകൾ മുതലായവെയയും അവയുെട സാമൂഹ്യവും
ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാതലത്തിൽ െവച്ചുേവണം പരി�
േശാധിക്കുക. ഇതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ പരിേശാധനാ�
മാർഗ്ഗം. ദാർശനികചിന്തകളും മതവിശ്വാസങ്ങളും സാ�
മൂഹ്യജീവിതത്തിലും മാനുഷികബന്ധങ്ങളിലും വമ്പി�
ച്ച സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതുശരിയാണ്.
എന്നാൽ,സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
ദാർശനിക ചിന്തകളിലും മതവിശ്വാസങ്ങളിലും സ്വാ�
ധീനം െചലുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നകാര്യവും നിേഷധിക്കാൻ
വയ്യ. മധ്യകാലെത്ത മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും തത്വചി�
ന്തകൾക്കുംഅക്കാലെത്തസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളു�
െട—നാടുവാഴിത്തചൂഷണത്തിെന്റയും ജാതിവ്യവസ്ഥ�
യുെടയും—പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. സവർണ്ണജാതി�
ക്കാരായ നാടുവാഴി േമധാവികൾ തങ്ങളുെടസ്ഥാപിത
താൽപ്പര്യങ്ങെള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിആത്മീയവാദ�
െത്തയും മതവിശ്വാസെത്തയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെയ�
ന്നത് േനരാണ്. പേക്ഷ,ഇതിെന്റയർത്ഥം മധ്യകാല�
െത്തഎല്ലാത്തരംആത്മീയവാദചിന്തകളും മതവിശ്വാ�
സങ്ങളും നാടുവാഴിത്ത ചൂഷണെത്തയും ജാതിവ്യത്യാ�
സങ്ങെളയും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവയായിരുന്നുഎന്ന�
ല്ല. ദാർശനികചിന്തകളും മതവിശ്വാസങ്ങളും ജനങ്ങളു�
െട സംഘട്ടനാത്മകങ്ങളായ വികാരങ്ങെളയും സമൂഹ�
ത്തിെല വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങളുെട പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ
അഭിലാഷങ്ങെളയുമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. യഥാർത്ഥ
ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളിെല സംഘട്ടനങ്ങളും സാമൂഹ്യ�
ജീവിതത്തിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങളും മാനുഷികബന്ധങ്ങ�
ളിെല ജാതിമത്സരങ്ങളും മൂർഛിച്ചേപ്പാൾ ദാർശനിക–
മതവിശ്വാസങ്ങളുെട സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റം കാണെപ്പ�
ട്ടു. മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ൈദവവിശ്വാസവും മത�
േബാധവും ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരായ പ്രവണതകൾ
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ�
െല, മതവിശ്വാസങ്ങൾ മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്
ഒരാശ്വാസവും ഹൃദയഹീനമായ ഒരു േലാകത്തിെല
ഹൃദയവും മാത്രമല്ല,യഥാർത്ഥേലാകത്തിെല യഥാർ�
ത്ഥ ദുരിതങ്ങൾെക്കതിരായ പ്രതിേഷധ പ്രകടനങ്ങൾ
കൂടിയായിത്തീർന്നു. [2]ഇന്ത്യയിൽ പതിനാലാം നൂ�
റ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ
പ്രകടമാവാൻ തുടങ്ങി. നീതിമാനും ദയാനിധിയുമായ
ൈദവേത്താടുള്ളപ്രാർത്ഥനകളിൽഐഹികജീവിത�
ത്തിെലഅനീതികൾക്കും നിർദ്ദയതകൾക്കുെമതിരായ
പ്രതിേഷധസ്വരങ്ങൾ നിഴലിക്കാൻ തുടങ്ങി. സർവഗു�
ണസമ്പന്നമായസഗുണബ്രഹ്മത്തിലുള്ള വിശ്വാസം
േലാകത്തിെലഎല്ലാ മനുഷ്യരും ഉച്ചനീചത്വം കൂടാെത
സമത്വത്തിലും സാേഹാദര്യത്തിലും ജീവിക്കണെമന്ന
അഭിലാഷത്തിെന്റ പ്രകടനമായിത്തീർന്നു. ഭക്തിമാർഗ്ഗ�
വും ലൗകികദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാനുള്ള
പ്രാേയാഗികമാർഗ്ഗവും കൂടിക്കലർന്നു.അങ്ങെന മതം
മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭാവിെയക്കുറിച്ചുള്ള
ആശയുെടയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിെന്റയും െവളിച്ചം
കാണിച്ചു െകാടുത്തു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മത�
വിശ്വാസങ്ങളുെട പരിധികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടാ�
ണ് താണവർഗ്ഗക്കാർ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർെക്കതിരായ
തങ്ങളുെട സമരങ്ങൾസംഘടിപ്പിച്ചത്.

പുറെമ നിന്നുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുെട വരവും ഇസ്ലാംമതത്തി�
െന്റ സ്വാധീനവുംഈസമരങ്ങെള കൂടുതൽസങ്കീർണ്ണ�
ങ്ങളാക്കി തീർത്തു.

2. Marx and Engels: On Religion.



       

െ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 6

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം,ൈദ്വതം,ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്

10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റസ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
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10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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