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േലാകായതം
പ്രാചീേനന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാബല്യം േനടിയ
ഭൗതികവാദ ചിന്തകൾക്കാണ് േലാകായതദർശനം
അെല്ലങ്കിൽ ചാർവാകദർശനം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ
ദർശനത്തിെന്റ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു എന്നതിെന
സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യ
ത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികവാദത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ
ബൃഹസ്പതിയുെട പ്രധാന ശിഷ്യനാണ് ചാർവാകൻ
എന്നു ചിലർ വാദിക്കുേമ്പാൾ ചാർവാകനാണ് ഭൗതിക
വാദത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് മറ്റുചിലർ അഭിപ്രാ
യെപ്പടുന്നു. ചിലരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ചാർവാകൻ
ഒരു പ്രേത്യക വ്യക്തിയുെട േപരിെനയല്ല കുറിക്കുന്നത്;
ചാരുവായ (അതായത് സുന്ദരമായ) വാക്കുകൾെകാണ്ട്
ജനങ്ങെള ആകർഷിച്ചു വഴി െതറ്റിക്കുന്ന ഭൗതികവാ
ദികളുെട െപാതുവിലുള്ള േപരാണത്. തിന്നുക അെല്ല
ങ്കിൽ ചവയ്ക്കുക എന്നർഥമുള്ള ‘ചർവ്’ എന്ന ധാതുവിൽ
നിന്നാണ് ചാർവാകൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് എന്നും
‘തിന്നുക കുടിക്കുക, സുഖിക്കുക’ എന്ന ലക്ഷ്യമുയർത്തി
പ്പിടിച്ചതു െകാണ്ടാണ് ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഈ േപർ
ലഭിച്ചത് എന്നും മറ്റുചിലർ പറയുന്നു. ഭൗതികവാദികെള
ആേക്ഷപിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും േവണ്ടി ആത്മീയ
വാദികളായ എതിരാളികൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശകാര
േപ്പരായിരിക്കാം ഇത്. പേക്ഷ, വാക്കിെന്റ ഉൽപ്പത്തി
എന്തായാലും ഭൗതികവാദികളാണ് ചാർവാകന്മാർ
എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല.
‘േലാകായതം’ എന്ന പദത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തിെയപ്പറ്റി
യും ഇതുേപാെല അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. േലാ

കെത്ത ആസ്പദമാക്കിയ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന അർഥ
ത്തിലാണ് ചിലർ േലാകായതെത്ത നിർവചിക്കുന്നത്.
േലാകം എന്നുെവച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷേലാകം, അെല്ലങ്കിൽ
ഇന്ദ്രിയേഗാചരങ്ങളായ ചരാചരങ്ങൾ, മാത്രമാെണന്ന്
ൈജനതത്വജ്ഞാനിയായ ഹരിഭദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ നിർവചനമനുസരിച്ച് ആത്മാവ്, പുനർജന്മം, സ്വർ
ഗം, നരകം, േമാക്ഷം മുതലായ സങ്കല്പങ്ങെള അംഗീ
കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവരാണ് േലാകായതികന്മാർ.
എന്നാൽ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള തത്വശാ
സ്ത്രം എന്ന അർഥത്തിലാണ് േലാകായതം എന്ന പദം
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത് എന്ന് മറ്റുചിലർ പറയുന്നു.
ഭൗതികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരായ െപാ
തുജനങ്ങളുെട ഇടയിലാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുണ്ടായി
രുന്നത് എന്നാണേത്ര ഇതു കാണിക്കുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണ
െന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്
െപാതുവിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃതേപർ മാത്രമാണ് േലാകാ
യതം.
മറ്റു ദർശനങ്ങൾെക്കന്നേപാെല തെന്ന േലാകായത
ത്തിനും, സൂത്രങ്ങൾ, ഭാഷ്യങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മുത
ലായവയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത െപാതുവിൽ അം
ഗീകരിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, അവെയാന്നും
തെന്ന ഗേവഷകന്മാർക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി
ല്ല. മാക്സ്മുള്ളർ എഴുതുന്നു:
“ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ ചില ദാർശനികസൂത്രങ്ങൾ

നഷ്ടെപ്പട്ടു േപായിരിക്കുന്നു എന്ന് ബൃഹസ്പതി സൂത്ര
ങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടു
ണ്ട്. തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളും ഇന്ദ്രിയസുഖേലാലു
പന്മാരുമായിരുന്ന േലാകായതികന്മാരുെടയും ചാർ
വാകന്മാരുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവയിലടങ്ങി
യിട്ടുള്ളത്. ഭാസ്കരാചാര്യർ അവെയപ്പറ്റി ബ്രഹ്മസൂത്ര
ങ്ങൾ കകക, 3, 53 എന്നിങ്ങെന പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിെല ഒരു ഭാഗം അേദ്ദഹം ഉദ്ധരിക്കുകയും െചയ്തി
ട്ടുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്ത് അതു
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാം. പേക്ഷ,
അതിെന്റ കെയ്യഴുത്തുപ്രതി ഇന്ത്യയിൽ ഇേതവെര
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല”. [1]

േലാകായത സൂത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഷ്യവും ഒരു പ്രവചന
വും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദിവ്യനാമം എന്ന ബുദ്ധമതഗ്ര
ന്ഥം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ഭാഗുരിെയന്ന േലാകായതിക
പണ്ഡിതെനഴുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനെത്തപ്പറ്റി മഹാഭാ
ഷ്യകർത്താവായ പതഞ്ജലി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്ര
ഗുപ്തമൗര്യെന്റ കാലത്ത് േലാകായതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല
തും പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നു കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട്. േവദ
ങ്ങൾ, കൃഷിശാസ്ത്രം, വ്യാപാരശാസ്ത്രം, ദണ്ഡനീതി മുത
ലായവേയാെടാപ്പം ആ ന്വീക്ഷികിയും പഠിക്കണെമന്ന്
കൗടില്യൻ രാജാക്കന്മാെര ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടാ
യി. സാംഖ്യം, േയാഗം, േലാകായതം എന്നീ മൂന്നു ദർശ
നങ്ങൾക്കാണ് ആ ന്വീക്ഷികി എന്നുപറയുന്നത്. കൗ
ടില്യൻ എഴുതുന്നു: “ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ
േനാക്കുേമ്പാൾ അന്വീക്ഷികി േലാകത്തിന് ഏറ്റവും പ്ര
േയാജനകരമാണ്. അത് ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ഒരു
േപാെല മനസ്സിെന ഉറപ്പിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിക്കു
ന്നു. അത് ദീർഘദൃഷ്ടിയും സംഭാഷണ ചാതുരിയും പ്രവർ
ത്തനേശഷിയും നൽകുന്നു”. [2]
ആത്മീയവാദികളായ പല ചിന്തകന്മാരും േലാകായത
ത്വങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കാൻ പാടുെപടുന്നതായി കാണാം.
ആത്മീയവാദത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം െതളിയിക്കാൻ േവ
ണ്ടി അവർ േലാകായതികന്മാരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങളിെല
ചില ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിെയ
ടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം
ഭാഷയിൽ േലാകായതദർശനത്തിെന്റ സാരാംശം നൽ
കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന േവദാന്തപണ്ഡിതൻ മാധാചാര്യൻ തെന്റ
സർവദർശനസംഗ്രഹത്തിൽ െകാടുത്തിട്ടുള്ള വിവര
ണം േനാക്കാം. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു വിവരണമാണെത
ന്നു കരുതാൻ വയ്യ. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ മുൻവിധികളും ഭൗ
തികവാദേത്താടുള്ള പുച്ഛവും അതിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരി
ക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആത്മീയവാദികൾക്ക്
ഇത്രയധികം ആേവശവും വാചാലതയും പ്രേയാഗിേക്ക
ണ്ടിവരുന്നു എന്നതുതെന്ന േലാകായതത്തിന് ജനങ്ങളു
െടയിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തിെയയാണ്
കാണിക്കുന്നത്. മാക്സ്മുള്ളർ എഴുതുന്നു:
“മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബൃഹസ്പതിയുെട അൈവ

ദിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാണുന്നത് പദ്യരൂപത്തിലാണ്.
അവ സൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഏേതാ കാരികയിൽ നി
ന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നു േതാന്നും. അവയിൽ
നമുക്ക് ഒരു പ്രേത്യക താൽപ്പര്യമുണ്ട്. എെന്തന്നാൽ,
ഏറ്റവും അധികം ആത്മീയവും ആധ്യാത്മികവുമായി
എെന്താെക്കയുേണ്ടാ അതിെന്റെയല്ലാം നാടാണ്
എന്നു െപാതുവിൽ കരുതെപ്പടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ദ്രിയ
സുഖേലാലുപരായ തത്വജ്ഞാനികളുെട അഭാവമുണ്ടാ
യിരുന്നിെല്ലന്ന് അവ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു.
ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്രേത്താ
ളം പഴക്കമുെണ്ടന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. പേക്ഷ,
ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്, സംഗതമായ ഏതു തത്വ
ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥെമടുത്തു േനാക്കിയാലും ഉടൻതെന്ന സു
ഖേലാലുപ സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതു
കാണാം”. [3]

ഇവിെട പ്രസക്തമായ ഒരു േചാദ്യം െപാന്തിവരുന്നു.
ഇത്രയധികം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന േലാകായതദർശന
ത്തിെന്റ മൂലസൂത്രങ്ങൾ എവിെടേപ്പായി? അതിെന്റ ഭാ
ഷ്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മറ്റും എങ്ങെന അപ്രത്യക്ഷ
മായി? ജവഹർലാൽ െനഹ്റു പറയുന്നകാരണം ശരി
യായിരിക്കാം:
“നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യ

കാേലാപനിഷത്തുക്കെള തുടർന്നുണ്ടായ ഭൗതിക
വാദെത്ത സംബന്ധിച്ച സാഹിത്യം മുഴുവനും െപടും.
അതിെന്റ വിമർശനങ്ങളിലും ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്ത
ങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള വിശേദാദ്യമങ്ങളിലും മാത്രേമ
ഇന്ന് അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ കാണാനു
ള്ളൂ. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൗതിക
വാദം പ്രചരിച്ചുേപാന്നിട്ടുെണ്ടന്നും അത് ജനങ്ങളുെട
േമൽ പ്രബലമായ സ്വാധീനം െചലുത്തിയിരുന്നു എന്നു
മുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിനവകാശമില്ല. ക്രി. മു.
നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ—സാമ്പത്തിക സംഘ
ടനെയപ്പറ്റി കൗടില്യൻ എഴുതിയ സുപ്രസിദ്ധമായ
അർഥശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല പ്രധാനദർശന
ങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അെതന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
“അേപ്പാൾ, നമുക്ക് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിമർശക

െരയും അതിെന തരംതാഴ്ത്തി കാട്ടുന്നതിൽ താൽപ്പര്യ
മുള്ള ആളുകെളയും ആശ്രയിക്കണെമന്നു വന്നിരിക്കു
ന്നു. അവരാകെട്ട, അതിെന്റ േനെര പരിഹാസം െപാ
ഴിക്കാനും അത് എത്രേമൽ അസംബന്ധമാെണന്ന്
െതളിയിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് യഥാർഥ
ത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കു
ള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു മാർഗമാണത്. എന്നിരിക്കി
ലും അതിെന വിലയിടിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള അവരുെട
ഉൽക്കണ്ഠ തെന്ന അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അത് എത്ര പ്ര
ധാനമായിരുന്നു എന്ന് െതളിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിെല
ഭൗതികവാദസാഹിത്യങ്ങളിൽ മിക്കതും പിൽക്കാലങ്ങ
ളിെല പുേരാഹിതന്മാരും മറ്റും മാമൂൽ മതവിശ്വാസികളും
നശിപ്പിച്ചതാവാനാണ് ഇടയുള്ളത്”. [4]
േലാകായതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായതുെകാണ്ട്
യഥാർഥത്തിൽ ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ചരിത്ര
ത്തിനു തെന്ന േകാട്ടം തട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ തത്വ
ശാസ്ത്രെമന്നാൽ ആധ്യാത്മികവാദമാെണന്ന ധാരണ
പരക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമിതാണ്. ഭൗതികവാദചി
ന്തകൾക്ക് അവയർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നൽകാത്ത
ചരിത്രം ഏകപക്ഷീയമാവാേന തരമുള്ളൂ. ആത്മീയവാ
ദികെളഴുതിയിട്ടുള്ള ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദി
കൾ െപാതുവിൽ എല്ലാത്തരം ധാർമികമൂല്യങ്ങെളയും
എതിർക്കുന്ന സാമൂഹ്യേദ്രാഹികളായിട്ടാണ് ചിത്രീക
രിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ധർമാധർമങ്ങളില്ല; േമാ
ക്ഷമില്ല; പാപപുണ്യങ്ങളില്ല; [5] സ്വർഗനരകങ്ങളില്ല;
ഇഹേലാകത്തിനപ്പുറത്ത് ആത്മാവില്ല [6] ൈദവമില്ല.
കാമേഭാഗമല്ലാെത മെറ്റാരു ജീവിതലക്ഷ്യമില്ല [7] മരി
ച്ചാൽ പിെന്ന മടങ്ങിവരാൻ കഴിയില്ല, അതുെകാണ്ട്
ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നടേത്താളം സുഖിച്ചു കൂത്താടുകെയന്നാ
ണവർ പറയുന്നത്. [8] അവർ അസുരന്മാരാണ്, രാക്ഷ
സന്മാരാണ്! മറ്റും മറ്റും.
നിലവിലുള്ള ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾെക്കതിരായി ചാർവാ
കന്മാർ ഉന്നയിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ പൗേരാഹിത്യെത്ത
ശുണ്ഠി പിടിപ്പിച്ചുെവങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതെപ്പടാനില്ല.
അത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നു അവരുെട വിമർശനങ്ങൾ. ബ്രാ
ഹ്മണ പുേരാഹിതരുെട പ്രമാണങ്ങെളയും വിശ്വാസങ്ങ
െളയും പ്രവർത്തനങ്ങെളയും എല്ലാം അവർ േചാദ്യം
െചയ്തു. േവദങ്ങളുെട അപ്രമാദിത്വെത്തേപ്പാലും അവർ
െവല്ലുവിളിച്ചു. അവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ േവദങ്ങളിൽ
അസത്യങ്ങളും ൈവരുധ്യങ്ങളും പുനരുക്തിേദാഷങ്ങളും
നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് അവെയ പ്രമാണമാ
യി അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. [9] വഞ്ചകന്മാരും േകാമാ
ളികളും രാക്ഷസന്മാരും കൂടി പടച്ചുണ്ടാക്കിയവയാണ്
േവദങ്ങൾ. [10] ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം സ്വാർ
ഥത്തിനുേവണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചവയാണ് യജ്ഞങ്ങളും മറ്റു
ൈവദികകർമങ്ങളും. ബുദ്ധിയും പൗരുഷവുമില്ലാത്തവരു
െട ഉപജീവനമാർഗമാണവ. [11]
ഒരു മൃഗെത്ത ബലി കഴിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ േപാകുെമ
ങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ തെന്റ സ്വന്തം അച്ഛെന ബലി കഴി
ക്കാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ശ്രാദ്ധം കഴിച്ചാൽ മരിച്ചു
േപായവെന്റ വിശപ്പു ശമിക്കുെമങ്കിൽ യാത്രക്കാർ ഭക്ഷ
ണം െപാതിഞ്ഞുെകാണ്ടു േപാകുന്നെതന്തിനാണ്? വീ
ട്ടിലിരുന്ന് ആെരങ്കിലും ശ്രാദ്ധക്രിയ നടത്തിയാൽ അവ
രുെട വയർ നിറയിേല്ല? മരിച്ചവെന്റ ആത്മാവ് മെറ്റാരു
േലാകത്തിേലക്കു േപായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ചിലേപ്പാെളങ്കി
ലും ബന്ധുമിത്രാദികെള സന്ദർശിക്കാൻ േവണ്ടി മടങ്ങി
വരാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? കത്തി ചാമ്പലായിക്കഴി
ഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മടങ്ങി വരുന്നെതങ്ങെന?
ഭൗതികവാദികളും ആത്മീയവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ
ഇത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമണപ്ര
ത്യാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും േലാകായതത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമല്ല. പേക്ഷ,
ഇതിെന്റയർഥം േലാകായതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം തി
കച്ചും അസാധ്യമാെണന്നല്ല. ആത്മീയവാദികൾ നൽ
കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ തെന്ന സത്യത്തിെന്റ അം
ശങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ തങ്ങളുെട കൃതികളിൽ േലാകായത
ത്തിെന്റ ചില മുഖ്യഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. േലാകാ
യതദർശനത്തിെന്റ ഒേരകേദശരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ
അവ തീർച്ചയായും സഹായകരമാണ്.
ആത്മീയവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചു
േചർക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള മുഖ്യമായ േലാകായതത്വങ്ങൾ താ
െഴപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. ഭൂമി, െവള്ളം, തീ, വായു എന്നിവയാണ് മൂലധാതുക്കൾ [1
2. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ മുതലായവ ഈ മൂ

ലധാതുക്കളുെട വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സംേയാജനം
െകാണ്ടുണ്ടായവയാണ്. [13]

3. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില പ്രേത്യകതരം ധാന്യങ്ങളുെട

സംേയാജനത്തിൽ നിന്ന് ലഹരിശക്തിയുണ്ടാകുന്നതു
േപാെല മൂലധാതുക്കളുെട സംേയാജനത്തിൽ നിന്ന് പ്ര
ജ്ഞയുണ്ടാകുന്നു. [14]
4. പ്രജ്ഞേയാടു കൂടിയ ശരീരമാണ് ആത്മാവ്. [15]
5. കാമം മാത്രമാണ് പുരുഷാർഥം. [16]
6. മരണമാണ് േമാക്ഷം. [17]

കൃഷ്ണമിശ്രെന്റ പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം എന്ന പ്രതീകാ
ത്മക നാടകത്തിെല രണ്ടാം രംഗത്തിൽ േലാകായത
ദർശനത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കു
ന്നു:
“േലാകായതം മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം. പ്രത്യക്ഷം മാത്ര
മാണ് പ്രമാണം. ഭൂമി, െവള്ളം, അഗ്നി, വായു എന്നിവ
മാത്രമാണ് മൂലതത്വങ്ങൾ. സുഖിക്കലാണ് ജീവിതല
ക്ഷ്യം. ഭൗതികപദാർഥത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാണ് മനസ്സ്.
പരേലാകമില്ല. മരണമാണ് േമാക്ഷം”.

ആത്മീയവാദികൾ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് പ്രത്യക്ഷം,
അനുമാനം, ശബ്ദം അെല്ലങ്കിൽ േവദങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന
മൂന്നു പ്രമാണങ്ങെള ആശ്രയിക്കണെമന്നു വാദിച്ചു. പ്ര
ത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതു മാത്രമല്ല സത്യം. ൈദവം,
സ്വർഗനരകങ്ങൾ മുതലായവ പ്രത്യക്ഷങ്ങളല്ല. എങ്കി
ലും അവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവെയപ്പറ്റി മനസ്സിലാ
ക്കണെമങ്കിൽ അനുമാനത്തിെന്റയും േവദങ്ങളുെടയും
സഹായം േവണം. അനുമാനപ്രമാണത്തിെന്റയും േവദ
പ്രമാണത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണ
പുേരാഹിതന്മാർ കർമം, യജ്ഞം, സ്വർഗനരകങ്ങൾ,
പുനർജന്മം മുതലായവെയക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങ
െള ന്യായീകരിക്കാനും അങ്ങെന തങ്ങളുെട സ്ഥാപിത
താൽപ്പര്യങ്ങെള നിലനിർത്താനും ശ്രമിച്ചത്. ജ്ഞാന
ത്തിെന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഉപാധി േവദപ്രമാണമാെണ
ന്നും േവദങ്ങളുെട അർഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും
അധികാരവും ബ്രാഹ്മണർക്കുമാത്രമാെണന്നും അവർ
വാദിച്ചു. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ചാർവാകന്മാർ
തങ്ങളുെട എതിർപ്പിെന്റ കുന്തമുന േവദപ്രമാണത്തി
െന്റ േനർക്കു തിരിച്ചുവിട്ടത്. ചില പ്രേത്യക കാര്യങ്ങൾ
ക്ക് അനുമാനങ്ങളുപേയാഗിക്കാം. പേക്ഷ, അനുമാനം
എല്ലായിേപ്പാഴും വിശ്വസനീയമായ ഒരുപാധിയായി
െക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ദൂരത്തുള്ള ഒരു
കുന്നിെന്റ മുകളിൽ പുക കണ്ടാൽ അവിെട തീയുമുണ്ടാ
വുെമന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ കഴിയുേമാ? പുകയുേള്ളട
ത്ത് തീയുമുണ്ട് (ധൂമാദ്വഹ്നി:) എന്ന അനുമാനസിദ്ധാന്ത
എല്ലായിടത്തും പ്രാേയാഗികമാേണാ? ചിലേപ്പാൾ തീ
യ് കേണ്ടക്കാം. തീ ഇെല്ലന്നും വരാം. പ്രകൃതിയുെടയും
സമൂഹത്തിെന്റയും ചില പ്രേത്യക പ്രതിഭാസങ്ങെള സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം അനുമാനം ശരിയാെയന്നു വരാം.
മറ്റുചില പ്രതിഭാസങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ അതു െതറ്റാവു
കയും െചയ്യും. കഴിഞ്ഞുേപായ ചില സംഭവങ്ങൾ മന
സ്സിലാക്കാൻ അനുമാനങ്ങൾ സഹായകരമാേയക്കും.
പേക്ഷ, ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിക്കുെമന്ന് അനുമാനം
െകാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മരിച്ചതിനുേശഷമു
ള്ള സ്ഥിതിെയപ്പറ്റിയാെണങ്കിൽ അനുമാനം തികച്ചും
നിഷ്പ്രേയാജനമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ അനുമാനം വിശ്വാ
സേയാഗ്യമായ ഒരു പ്രമാണമല്ല. വിശ്വാസേയാഗ്യമായ
ഒേരെയാരു പ്രമാണം പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനമാണ്. സത്യം
കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റു യാെതാരു മാർഗവുമില്ല. പ്രത്യക്ഷ
പ്രമാണത്തിനു വിേധയമല്ലാത്തെതാന്നും സത്യമല്ല.
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും സമൂഹവുമടങ്ങിയ ഇഹേലാകം
മാത്രേമ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിനു വിേധയമായിട്ടുള്ളു.
അതുെകാണ്ട് േലാകം മാത്രമാണ് സത്യം. പരേലാക
വും മരണാനന്തരജീവിതവും മറ്റും യാെതാരടിസ്ഥാനവു
മില്ലാത്ത നുണകൾ മാത്രമാണ്.
ആത്മീയവാദികളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ േമാക്ഷമാണ്
പരമമായ പുരുഷാർഥം. പ്രാപഞ്ചികബന്ധങ്ങളിൽ നി
ന്നും ഐഹികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള
ആത്മാവിെന്റ േമാചനത്തിനാണ് അവർ േമാക്ഷെമന്നു
പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തിലും ചാർവാകന്മാർക്ക് വ്യത്യ
സ്തമായ ഒരു നിലപാടാണുള്ളത്. േലാകം മാത്രമാണ്
സത്യെമങ്കിൽ ലൗകികബന്ധങ്ങൾക്കതീതമായ േമാ
ക്ഷെമന്ന സങ്കൽപ്പത്തിന് യാെതാരർഥവുമില്ല. േലാക
ത്തിൽ സുഖവുമുണ്ട്, ദുഃഖവുമുണ്ട്. കാലിൽ മുള്ളുതറച്ചാൽ
േവദനയുണ്ടാകുന്നു. അതു ദുഃഖമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചി
െല്ലങ്കിൽ വിശക്കും. അതും ദുഃഖമാണ്. ദുഃഖങ്ങൾ കഴി
യുന്നത്ര കുറയ്ക്കുകയും സുഖങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര വർധിപ്പി
ക്കുകയുമാണാവശ്യം. പരേലാകം എെന്നാന്നില്ലാത്തതു
െകാണ്ട് ഐഹികങ്ങളല്ലാത്ത സുഖദുഃഖങ്ങളുമില്ല. ഇഹ
േലാകജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുഖമയവും ആനന്ദ
കരവുമാക്കുക. ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു ജീവിതലക്ഷ്യമില്ല.
കാമ ഏൈവകഃ പുരുഷാർഥഃ എന്ന േലാകായത തത്വ
ത്തിെന്റ അർഥവും ഇതുതെന്ന.
പ്രപഞ്ചഘടനെയക്കുറിച്ചും മനുഷ്യെന്റ പ്രജ്ഞെയക്കു
റിച്ചുമുള്ള ചാർവാകന്മാരുെട വിശകലനം തികച്ചും ഭൗ
തികവാദപരമാണ്. േലാേകാൽപത്തിക്ക് സൃഷ്ടികർ
ത്താവായ ഒരു ൈദവത്തിെന്റ ആവശ്യമുെണ്ടന്നവാദം
അസംബന്ധമാെണന്നാണ് അവരുെട അഭിപ്രായം.
പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നീ നാലു മൂലപദാർഥങ്ങ
ളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും സർവചരാചര
ങ്ങളും ഉൽഭവിച്ചത് എന്നാണവരുെട വാദം. [18] ചില
ഭൗതികവാദികൾ ആകാശം എന്ന അഞ്ചാമെതാരു ഭൗ
തികപദാർഥം കൂടിയുെണ്ടന്നു വാദിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ചാർ
വാകന്മാർ ആകാശെത്ത ഒരു മൂലപദാർഥമായി അംഗീ
കരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിനു
വിേധയമല്ല. ഈ നാലു മൂലപദാർഥങ്ങൾ ആരാലും സൃ
ഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയല്ല. അവ അനശ്വരങ്ങളും ശാശ്വതമായി
നിലനിൽക്കുന്നവയുമാണ്. അവയുെട യാദൃച്ഛികമായ
സംേയാഗം െകാണ്ടാണ് സർവചരാചരങ്ങളും ഉണ്ടായി
ട്ടുള്ളത്. ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കെളേപ്പാെല തെന്ന ജീവ
നുള്ള വസ്തുക്കളും ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുെട സംേയാഗ
ത്തിെന്റ ഫലമാണ്. അേചതനങ്ങളായ പദാർഥങ്ങൾ
കൂടിേച്ചർന്നിട്ടാണ് സേചതനവസ്തുക്കളാവിർഭവിച്ചത്.
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതികപദാർഥങ്ങൾ ഒരു പ്രേത്യ
കരീതിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിേച്ചരുേമ്പാൾ പ്രജ്ഞ അെല്ല
ങ്കിൽ േചതന എന്ന ഗുണവിേശഷം ആവിർഭവിക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങേളാടുകൂടിയ െവറ്റിലയും അടയ്ക്കയും ചു
ണ്ണാമ്പും കൂട്ടിച്ചവച്ചാൽ ചുവപ്പു നിറമാകുന്നതുേപാെല.
അെല്ലങ്കിൽ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റെയ്ക്കടുത്താൽ യാെതാരു ലഹരിയു
മുണ്ടാക്കാത്ത ധാന്യങ്ങളും മറ്റും ഘടകവസ്തുക്കളും ഒരു
പ്രേത്യക രീതിയിൽ കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ ലഹരിയുള്ള മദ്യ
മായിത്തീരുന്നതുേപാെല. [19]
ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യവസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പടു
േമ്പാൾ മാത്രേമ േചതനയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചാർവാ
കന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളായ
ബാഹ്യവസ്തുക്കെളന്നേപാെല തെന്ന പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളും
െവള്ളം, ഭൂമി, വായു, അഗ്നി എന്നീ ഭൗതികപദാർഥങ്ങ
ളുെട സംേയാജനം െകാണ്ടുണ്ടായവയാണ്. അവ പ്രത്യ
ക്ഷജ്ഞാനത്തിനു വിേധയങ്ങളുമാണ്.
ആത്മീയവാദികളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ േദഹവും േദഹി
യും രണ്ടാണ്. േദഹം നശിച്ചാലും േദഹി അെല്ലങ്കിൽ
ആത്മാവ് നിലനിൽക്കും. ചാർവാകന്മാർ ഈ അഭിപ്രാ
യേത്താടു േയാജിക്കുന്നില്ല. േചതനേയാടുകൂടിയ ശരീരം
തെന്നയാണ് ആത്മാവ് എന്നാണവർ പറയുന്നത്. [20]
അഗ്നി നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം മാത്രേമ ചൂടും െവ
ളിച്ചവുമുള്ളൂ. അഗ്നിയിെല്ലങ്കിൽ ചൂടുമില്ല, െവളിച്ചവുമില്ല.
ചൂടും െവളിച്ചവും അഗ്നിയുെട ഗുണവിേശഷങ്ങളാണ്.
അതുേപാെല ശരീരത്തിെന്റ ഒരു ഗുണവിേശഷം മാത്ര
മാണ് േചതന. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാത്രേമ േചതന നി
ലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരം നശിച്ചാൽ േചതനയും നശി
ച്ചു. ശരീരത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആത്മാവിെന്റ
ഗുണവിേശഷമല്ല അത്. [21]
അേചതനങ്ങളായ ഭൗതികവസ്തുക്കൾക്ക് ഈ ഗുണവി
േശഷങ്ങൾ എങ്ങെനയുണ്ടായി എന്ന ഒരു േചാദ്യമുത്ഭ
വിേച്ചക്കാം. അവ അഭൗതികേമാ പ്രകൃത്യാതീതേമാ
ആയ ഏെതങ്കിലും ബാഹ്യശക്തിയുെട സൃഷ്ടിയെല്ലന്ന്
ചാർവാകന്മാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട
തെന്ന സ്വാഭാവികഗുണങ്ങളാണവ. എല്ലാ പ്രതിഭാസ
ങ്ങളും സ്വാഭാവികങ്ങളാണ്. പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസ
ങ്ങളുെട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗുണവിേശഷങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്കാൻ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവിെന്റ ആവശ്യമില്ല. തീയ്ക്ക്
ചൂടുണ്ട്. െവള്ളത്തിനു തണുപ്പുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽനിന്നു വരു
ന്ന ഇളങ്കാറ്റ് ആഹ്ലാദകരമാം വിധം തണുത്തിരിക്കുന്നു.
ഈ ൈവവിധ്യെമല്ലാം എവിെടനിന്നുവന്നു? അവയു
െട സഹജങ്ങളായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളിൽ നിന്നുത
െന്ന. [22] ശരീരത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഭാഗമായ േചതന
യും സ്വാഭാവികമായി ആവിർഭവിച്ചതാണ്.
ആത്മീയവാദികളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ കാണലും േകൾ
ക്കലും അനുഭവിക്കലും ചിന്തിക്കലും മറ്റും ആത്മാവുെണ്ട
ന്നതിെന്റ െതളിവുകളാണ്. ചാർവാകന്മാെര സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം േചതനേയാടുകൂടിയ ശരീരത്തിെന്റ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണവ. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ‘ഞാൻ’ ഇല്ല. ‘ഞാൻ
കാണുന്നു’ എേന്നാ ‘ഞാൻ തടിച്ചവനാണ്’ എേന്നാ
ഒരാൾ പറയുേമ്പാൾ തെന്റ ശരീരത്തിെന്റ പ്രവർത്തന
െത്ത അെല്ലങ്കിൽ ഗുണെത്തയാണ് അയാളുേദ്ദശിക്കു
ന്നത്. ‘ഞാൻ’ േചതനേയാടുകൂടിയ ശരീരെത്തയാണ്
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ‘എെന്റ ശരീരം’ എന്നു പറയു
േമ്പാൾ ഞാനും ശരീരവും േവെറ േവെറയാകുന്നില്ല.
ൈചതന്യവും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
ശരീരം തെന്നയാണ് ആത്മാവ്. ശരീരത്തിൽ നിന്നു
േവറിട്ടുള്ള ആത്മാവിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ബ്രാഹ്മണപുേരാ
ഹിതന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പുനർജന്മസിദ്ധാന്തത്തിനും
കർമനിയമത്തിനും യാെതാരു ന്യായീകരണവും ഇല്ലാ
തായിത്തീരുന്നു. സ്വർഗനരകങ്ങെളപ്പറ്റിയും േമാക്ഷ
െത്തപ്പറ്റിയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവെന്റ ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയു
മുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ േകവലം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാെണ
ന്നു വ്യക്തമായിത്തീരുന്നു.
ശങ്കരൻ തെന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ ചാർവാകന്മാ
രുെട ഈ സിദ്ധാന്തെത്തപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കു
ന്നുണ്ട്. “ഏക ആത്മന: ശരീേര ഭാവാത്” (ആത്മാവി
െന്റ നിലനില്പ് ശരീരത്തിെന്റ നിലനില്പിെന ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വാദിച്ചുെകാണ്ട് ചിലർ ആത്മാവിെന
നിേഷധിക്കുന്നു) എന്ന സൂത്രെത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ആത്മാവ് േദഹം തെന്നയാണ് എന്നു വാദിക്കുന്ന
ചില ഭൗതികവാദികളുണ്ട്. േദഹത്തിൽ നിന്നു ഭിന്ന
മായി ഒരു ആത്മാവിെല്ലന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു.
പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു തുടങ്ങിയ ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ
ക്ക്—അവെയ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റെയ്ക്കടുത്താലും ശരി, കൂട്ടായി
എടുത്താലും ശരി—േചതനയില്ല. എന്നിരിക്കിലും അവ

ഒരു േദഹമായി രൂപാന്തരെപ്പടുേമ്പാൾ േചതന പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടും എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. െവറ്റില മുതലാ
യവയിൽ നിന്ന് ലഹരിശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതുേപാെല
പൃഥ്വി തുടങ്ങിയ ആ ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് േചത
നയുണ്ടാകുന്നു. േചതനേയാടുകൂടിയ ശരീരം മാത്രമാ
ണ് മനുഷ്യൻ എന്നും അവർ പറയുന്നു. ശരീരത്തിൽ
നിന്ന് ഭിന്നമായി സ്വർഗേമാ േമാക്ഷേമാ േനടാൻ കഴി
വുള്ള ഒരാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നിെല്ലന്നും േചതനയും
ആത്മാവും രണ്ടും ശരീരം തെന്നയാെണന്നും അവർ
ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇതിന് അവർ പറയുന്ന ന്യായം
ആത്മാവിെന്റ നിലനിൽപ്പ് ശരീരത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പി
െന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഏെതങ്കിലുെമാ
ന്നിെന്റ നിലനിൽപ്പ് മെറ്റാന്നിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കു
കയും ആ മെറ്റാന്ന് ഇല്ലാതാവുേമ്പാൾ ആദ്യേത്തതും
ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ ആദ്യേത്തത്
രണ്ടാമേത്തതിെന്റ ഗുണം മാത്രമാെണന്നു തീരുമാനി
ക്കണം. ചൂടും െവളിച്ചവും തീയിെന്റ ഗുണങ്ങളാെണന്നു
തീരുമാനിക്കുന്നതുേപാെല. ആത്മാവിൻേറെതന്നു
കരുതെപ്പടുന്ന ജീവൻ, േചതന, ഓർമശക്തി മുതലായ
ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിനു പുറത്തല്ല, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
മാത്രമാണ് കാണെപ്പടുന്നത്. അവ ശരീരഭിന്നമാെണ
ന്നു െതളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ശരീരത്തി
െന്റ ഗുണവിേശഷങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നു സമ്മതിക്ക
ണം. അതിനാൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമ
ല്ല”. [23]

േലാകായതദാർശനികന്മാരുെട ഇത്തരം സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾ ചാതുർവർണ്യത്തിനും അതിെന നിലനിർത്താൻ
ശ്രമിച്ച ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്റ ധാർമിക മൂല്യ
ങ്ങൾക്കും എതിരായ കടുത്ത പ്രഹരങ്ങളായിത്തീർന്നു
െവങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാനില്ല. ജനങ്ങെള അന്ധവി
ശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മീയമായ അടിമത്തത്തിൽ
നിന്നും േമാചിപ്പിച്ച് കർേമാന്മുഖരാക്കാൻ അവ കുറെച്ചാ
ന്നുമല്ല സഹായിച്ചത്. രാധാകൃഷ്ണെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട തത്വശാസ്ത്രചരിത്രം ഇക്കാര്യം തുറന്നു
സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്:
“ചാർവാകന്മാരുെട ശബ്ദം എതിർപ്പിെന്റ ശബ്ദമായി
രുന്നു. ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത നിേഷധിച്ച നീണ്ട കാല

െത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും പക്ഷപാതങ്ങൾക്കു
െമതിരായ പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ ശബ്ദം. സ്വർഗം, നരകം,
ൈദവം മുതലായ സങ്കല്പങ്ങളാൽ തടയെപ്പടാെത ജീ
വിതത്തിെന്റ സൗന്ദര്യങ്ങളാസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷ
ണമായിരുന്നു അത്. തത്വശാസ്ത്രരംഗത്തിൽ ചാർവാ
കന്മാരുന്നയിച്ച േചാദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും മറ്റു ചിന്ത
കന്മാരുെട മുമ്പിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അവ
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാെട ചിന്തിക്കാൻ അവെര നിർബ
ന്ധിക്കുകയും അങ്ങെന വലിയ മുരട്ടുവാദ ചിന്താഗതി
കളിൽ നിന്ന് അവെര സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. ഇപ്ര
കാരം ചാർവാകദർശനം ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ
വളർച്ചയ്ക്കു നൽകിയ സംഭാവന യഥാർഥത്തിൽ വള
െര മഹത്തരമാണ്”. [24]

േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഒരു ആത്മീയവാദിയാ
ണ്. എങ്കിലും ഭൗതികവാദചിന്തകൾ ഇന്ത്യയുെട ചരി
ത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുെണ്ട
ന്ന യാഥാർഥ്യം അേദ്ദഹം കാണാതിരിക്കുന്നില്ല. ചാർ
വാകദർശനെത്ത വിലയിരുത്തിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു:
“നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുവരുന്ന ഉദാസീനതകെള

യും അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും ചാർവാകമതം േപാലു
ള്ള ഒരു വിേസ്ഫാടകശക്തിെകാണ്ട് ഇളക്കിമറിച്ചിെല്ല
ങ്കിൽ കാലത്താൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടവയും ജനതയുെട
സ്വഭാവങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു കിടക്കുന്നവയുമായ സ്ഥാ
പനങ്ങെള പരിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള ഉദാരമതികളുെട പരി
ശ്രമങ്ങൾ പരാജയെപ്പടുകേയയുള്ളൂ. ഭൗതികവാദം
വ്യക്തിയുെട ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപന
വും ആധികാരികതയുെട നിേഷധവുമാണ്. യുക്തിപ്ര
ക്രിയ െകാണ്ടു െതളിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത യാെതാന്നും
വ്യക്തി അംഗീകരിേക്കണ്ടതില്ല. മനുഷ്യെന്റ ൈചത
ന്യം അവനിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു എന്നാണ
തു കാണിക്കുന്നത്. ബാഹ്യവും അന്യവുമായ എല്ലാറ്റി
െനയും അതു തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലഭാരങ്ങളുെട
മർദ്ദനത്തിൽ നിന്ന് യുഗെത്ത േമാചിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദാ
ത്തമായ ഒരു പരിശ്രമമാണ് ചാർവാകദർശനം. യാ
ഥാസ്ഥിതികമുരട്ടു വാദെത്ത അകറ്റാൻ അതു സഹാ
യിച്ചു. മഹത്തരങ്ങളും ക്രിയാത്മകങ്ങളുമായ സങ്കൽപ്പ
ങ്ങൾക്കു വഴിെതളിക്കാൻ അതാവശ്യമായിരുന്നു. [25]

ഇങ്ങെന േലാകായതം പുേരാഗതിയുെടയും ശുഭാപ്തിവി
ശ്വാസത്തിെന്റയും ദർശനമാണ്. തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ
വളർച്ചെയ മാത്രമല്ല, ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിെയയും സംസ്കാ
രികപുേരാഗതിെയയും അതു ത്വരിതെപ്പടുത്തി. ദക്ഷിണ
രഞ്ജൻ ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, “േലാ
കായതികന്മാർ സംസ്കാരസമ്പന്നരുെടെയന്ന േപാെല
സാധാരണ ജനങ്ങളുെടയും ഹൃദയങ്ങെള പിടിച്ചടക്കിയ
േപ്പാൾ എല്ലാവരും തങ്ങളുെട അടിയന്തിരമായ ലൗകി
കാഭിവൃദ്ധിക്കു േവണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ
േകന്ദ്രീകരിച്ചു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലകളുെടയും ശാസ്ത്ര
ങ്ങളുെടയും പ്രചാരമായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ഫലം26”.
അടുത്തകാലത്തായി പുേരാഗമന വാദികളായ ചില
ബുദ്ധിജീവികൾ േലാകായത സിദ്ധാന്തങ്ങെള വിസ്മൃ
തിയിൽ നിന്നു വീെണ്ടടുത്ത് പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു
പരിശ്രമമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശ്രമം തീർച്ചയായും
സ്തുത്യർഹമാണ്. എെന്തന്നാൽ, അവരുെട ഗേവഷണ
ങ്ങളുെട ഫലമായി േലാകായതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില
നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒട്ടനവധി േലഖനങ്ങളും നമുക്കു ലഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, േലാകായതത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
ഊന്നിക്കാണിക്കാനുള്ള തിരക്കിൽ അവർ ചിലേപ്പാൾ
അമിതമായ അതിശേയാക്തികളുപേയാഗിക്കുകയും മറ്റു
ദർശനങ്ങളുെട പ്രാധാന്യെത്ത ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുക എേന്നട
േത്താളെമത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മേറ്റെതാരു
ദർശനെത്തക്കാളുമധികം േലാകായതത്തിനാണ് ജന
ങ്ങളുെടയിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നെതന്നും അത്
ജനങ്ങളുെട തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു എന്നും മറ്റും അവർ
വാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
േലാകായതം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ
ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കടുത്ത പ്രഹരങ്ങൾ നൽകാ
നും ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കും സാംസ്കാ
രികപുേരാഗതിക്കും ഉേത്തജനം നൽകാനും അതിനു
സാധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള കാര്യവും ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
േനട്ടങ്ങൾ എെന്താെക്കത്തെന്നയായാലും അത് അശാ
സ്ത്രീയവും അപരിഷ്കൃതവുമായ ഒരു ഭൗതികവാദമായിരു
ന്നു എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ആത്മീയവാദികളുെട
എതിർപ്പുകെള യുക്തിയുക്തമായും വിജയകരമായും
േനരിടാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത്രക്ക് ദുർബ
ലമായിരുന്നു അത്. പ്രേത്യകിച്ചും േചതനെയപ്പറ്റിയും
പ്രജ്ഞെയപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ബാലിശങ്ങളും പ്രാകൃതങ്ങളുമായിരുന്നു. അേചതനങ്ങ
ളായ പൃഥ്വി, അപ് തുടങ്ങിയ ഭൗതികവസ്തുക്കെള ഒന്നിച്ചു
കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ േചതനയുണ്ടാകുെമന്ന വാദെത്ത പരി
ഹാസേത്താെട തള്ളിക്കളയാൻ ആത്മീയവാദികൾക്ക്
സാധിച്ചു. ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാെണന്നും ശരീരം
നശിച്ചാൽ ആത്മാവും നശിക്കുെമന്നുമുള്ള േലാകായത
സിദ്ധാന്തെത്ത ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് ബ്രഹ്മസൂത്രകാരനായ
ബാദരായണൻ േചാദിച്ചു: േചതന നശിച്ചതിനു േശഷ
വും ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിേല്ല?27 ഈ േചാദ്യത്തിന്
തക്കതായ മറുപടി പറയാൻ േലാകായതികന്മാർക്കു
സാധിച്ചില്ല. േലാകായത ദർശനത്തിെന്റ ഇത്തരം ദൗർ
ബല്യങ്ങെള സമർഥമായി തുറന്നുകാണിച്ചുെകാണ്ടാണ്
ആത്മീയവാദികൾ ശക്തിയാർജിച്ചത്.

േലാകായതത്തിന് ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ വമ്പിച്ച സ്വാ
ധീനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാദവും അതിശേയാക്തി
കലർന്നതാണ്. േലാകായതെത്തയും പൗേരാഹിത്യ
െത്തയും ഒരുേപാെല എതിർത്ത ബൗദ്ധ—ൈജനദർശനങ്ങ
ജനങ്ങെള കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ സാധിച്ചത്. േലാ
കായതത്തിന് ഉയർന്ന വർണക്കാരുെടെയന്നേപാെല
തെന്ന സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങളുെട ഇടയി
ലും പരിമിതമായ സ്വാധീനേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു
െകാണ്ട് േലാകായത ദർശനേത്തക്കാൾ അധികം ബൗ
ദ്ധ-ൈജനദർശനങ്ങളും മനസ്സിെന്റ സങ്കീർണങ്ങളായ
പ്രവർത്തനങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സാം
ഖ്യം, ൈവേശഷികം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ദർശനങ്ങളുമാണ്
ആത്മീയവാദികെള കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത്. അവെയ
എതിർത്തു േതാൽപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നി
ല്ല. എന്നല്ല, അവയിൽ അടങ്ങിയ ചില ആശയങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കാൻ ആത്മീയവാദികൾ നിർബന്ധരായിത്തീ
രുകയും െചയ്തു.
ചുരുക്കത്തിൽ, േലാകായതം പരാജയെപ്പട്ടത് പൗേരാ
ഹിത്യത്തിെന്റ ആക്രമണങ്ങൾ െകാണ്ടു മാത്രമല്ല; േലാ
കായതത്തിെന്റ തെന്ന ആന്തരികമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ
െകാണ്ടു കൂടിയാണ്.
1. Max Mullerഃ The Six Systems of Indian Philosophy P. 86.
2. Sama Sastryഃ Kautilya’s Artha Sastra 1-2.
3. Max Mullerഃ The six systems of Indian Philosophy P. 97.
4. Jawaharlal Nehruഃ The Discovery of India P. 86.
5. േലാകായതാ വദേന്ത്യവം നാസ്തി േദേവാ ന നിർവൃതിഃ

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

ധർമാധർമൗ ന വിേദ്യേത ന ഫലം പുണ്യപാപേയാഃ
— ഹരിഭദ്രസൂരിഃ ഷഡ്ദർശനസമുച്ചയം, 80.
ന സ്വർേഗാ നാപവർേഗാ വാ ൈനവാത്മാ പാരലൗകികഃ
— മാധവാചാര്യർ, ഷഡ്ദർശനസംഗ്രഹം, 1.
കാമ ഏൈവകഃ പുരുഷാർഥഃ (ഭഗവൽഗീത, ശ്രീധരെന്റ വ്യാ
ഖ്യാനം) കാേമാപേഭാഗപരമാഃ (ഭഗവൽഗീത തഢക, കക.)
യാവജ്ജീേവത് സുഖം ജീേവത് താവദ് ൈവഷയികം സുഖം
ഭസ്മീഭൂതസ്യ േദഹസ്യ പുനരാഗമനം കതഃ
— ഗുണരത്നസൂരിഃ തർക്കരഹസ്യദീപിക, േപ 302.
തദപ്രാമാണ്യം അനൃതവ്യാഘാതപുനരുക്തിേദാേഷഭ്യഃ
— (ന്യായസൂത്രം, II. 1,56)
ത്രേയാ േവദസ്യ കർതാേരാ ദണ്ഡധൂർതനിശാചരാഃ
— (സർവദർശനസംഗ്രഹം, 1.)
ബുദ്ധിപൗരുഷഹീനാനാം ജീവികാ
— (സർവദർശനസംഗ്രഹം 1)
പൃഥിവ്യപ് േതേജാ വായുരീതി തത്വാനി
തത്സമുദാേയ ശരീേരന്ദ്രിയ വിഷയസംജ്ഞാ
കിണ്വാദീേഭ്യാ മാദകശക്തിവദ് വിജ്ഞാനം
ൈചതന്യവിശിഷ്ടഃ കായഃ പുരുഷഃ
കാമ എൈവകഃ പുരുഷാർഥഃ
മരണേമവാപവർഗഃ
പൃഥ്വീ ജലം തഥാ േതേജാ വായുർഭൂതചതുഷ്ടയം ആധാേരാ
ഭൂമിേരേതഷാം……
— മാധവാചാര്യർഃ സർവദർശനസംഗ്രഹം, 1.
മദശക്തിത്വാത് ൈചതന്യമുപജായേത
— മാധവാചാര്യർഃ സർവദർശനസംഗ്രഹം, അധ്യായം

1.

20. ൈചതന്യവിശിഷ്ടേദഹ ഏവാത്മാ.
21. അവ്യതിേരേകാ േദഹാത് ആത്മനഃ
— ശങ്കരൻഃ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, കകക. 3.53.
22. Dakshina Ranjan Sastryഃ A Short History of Indian
Materialism and Hedonism.
23. ശങ്കരൻഃ ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം, കകക 3.53
24. S. Radhakrishnanഃ (Ed.) History of Philosophy—East and
West, Vol. I.
25. S. Radhakrishnanഃ Indian Philosophy, Vol. I, PP. 283-84.

















െ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
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