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സൂര്യെന നിേഷധിയ്ക്കുന്ന ചിലആളുകളുണ്ട്.അവരുെട
േപർ കുരുടന്മാർ എന്നാണ്.

മാർക്സിസെത്തനിേഷധിക്കുന്ന ചിലആളുകളുണ്ട്.അവ�
രുെട േപർ േപ്രതങ്ങൾഎന്നാണ്.

േപ്രതങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ ഭാവിയുെട മുഖമൂടിയണിഞ്ഞു�
െകാണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തും. മാർക്സിസെത്തഎതിർ�
ക്കുന്നവർ ചിലേപ്പാൾ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങെള െപാ�
ക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് നൃത്തംെവയ്ക്കും. മാർക്സിസത്തിെന്റ
ശക്തി വളരുംേതാറും അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉച്ച�
ത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു. മാർക്സിസം പഴഞ്ചനാണ്.

േകരളത്തിൽഅങ്ങിെനെയാരാളുണ്ട്. പി. േകശവേദവ്.

‘മലയാളരാജ്യ’ത്തിെന്റ ഒരു വിേശഷാൽപ്രതിയിൽ,

“മാർക്സിേന്റയും ഏംഗൽസിൻേറയും നിഗമനങ്ങൾ—
വിപ്ലവെത്തപ്പറ്റിയും രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ളപ്ര�
വചനങ്ങൾ—െപാളിഞ്ഞുപാളീസായിരിക്കുന്നു”െവന്നും
ഇന്നെത്തവർദ്ധിച്ച വിജ്ഞാനത്തിൻേറയും ശാസ്ത്രീയ
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുേടയും െവളിച്ചത്തിൽ മാർക്സിസം
പുേരാഗമനപരമായ ഒരു തത്വസംഹിതയാെണന്നു
പറയാൻസാധ്യമെല്ലന്നു മാത്രമല്ല,അശാസ്ത്രീയവും
പിന്തിരിപ്പനുമായ ഒരു െവറും േഡാഗ്മയാെണന്നുപറ�
യുവാൻകൂടി മടിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നു െതളിയുന്നു”എന്ന്
അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

േകശവേദവിെന്റൈധര്യം അപാരമാണ്! ഭാവിെയ മാ�
ത്രമല്ല വർത്തമാനകാലെത്തേപ്പാലും ഒരു േപനത്തു�
മ്പുെകാണ്ടു നാമാവേശഷമാക്കാൻഅേദ്ദഹത്തിന് യാ�
െതാരു കൂസലുമില്ല.

മാർക്സിസം േലാകത്തിെന്റ മനസ്സാക്ഷിെയപിടിച്ചുകുലു�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാേണ്ടആയിട്ടുള്ളുഎങ്കിലും,
ഈചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അത് േലാകത്തിെന്റ
മൂന്നിെലാരുഭാഗത്ത് െചേങ്കാലുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മറ്റുഭാ�
ഗങ്ങളിൽത്തെന്ന ദിവസം െചല്ലുംേതാറും കൂടുതൽ കൂടു�
തൽ ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിേലയ്ക്കാകർഷിയ്ക്കെപ്പട്ടുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസം അജയ്യമാെണന്നയാ�
ഥാർത്ഥ്യം അധികമധികം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
കയാണ്.ആർക്കും നിേഷധിക്കാനാവാത്ത ഒരു ജീവ�
നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. പേക്ഷ, േകശവേദവിെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല.അതു െപാ�
ളിഞ്ഞുപാളീസ്സായിരിക്കുന്നു.അത് െവറും മായയാണ്.
കമ്യൂണിസത്തിേലക്കു കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േസാവി�
യറ്റു യൂണിയനും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളും ജനാധിപ�
ത്യൈചനയും േലാകത്തിെന്റഎല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതി�
േവഗം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റാശയ�
ങ്ങളും എല്ലാം മിഥ്യയാണ്.



       

1 മാർക്സിസത്തിെന്റ േനെര

മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാരുെട നിർവചനമനുസരിച്ച് “മാർ�
ക്സിസം പ്രകൃതിയുേടയും സമുദായത്തിൻേറയും വികാസ
നിയമങ്ങളുെടയും ശാസ്ത്ര”മാണേല്ലാ. പ്രകൃതിയുെട പ്ര�
ത്യക്ഷരൂപങ്ങളുെട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സി�
ലാക്കാനും അവെയക്കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾരൂപവൽ�
ക്കരിക്കാനും അവയുെട ഭൗതികത്വമാണ് അടിസ്ഥാ�
നമാെയടുക്കെപ്പടുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅടിത്തറയിേന്മലാണ് മാർ�
ക്സിസത്തിെന്റ മണിമാളിക െപാന്തിവന്നിട്ടുള്ളത്.അടി�
ത്തറ തകർന്നാൽ മണിമാളികയും തകർന്നു. ഭൗതിക�
പ്രപഞ്ചം തെന്ന മിഥ്യയാെണങ്കിൽപ്പിെന്ന മാർക്സിസം
െപാളിഞ്ഞുപാളീസ്സാകാതിരിയ്ക്കുേമാ?അതുെകാണ്ട്, ഭൗ�
തികപ്രപഞ്ചവുംഅതിലടങ്ങിയ ഓേരാ പരമാണുവും
അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്ന “ആധുനി�
കശാസ്ത്ര”ത്തിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�
െകാണ്ടാണ് േകശവേദവ് മാർക്സിസത്തിെന്റ േനർക്കു
യുദ്ധത്തിനു െചല്ലുന്നത്.അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു.

“ശാസ്ത്രത്തിൻേറയും െപാതുെവ വിജ്ഞാനത്തിൻേറയും
വർദ്ധനേവാടുകൂടി അഥവാ, മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിെന്റ
സങ്കുചിതമായ പരിധിെയപ്പറ്റിയുള്ളഅറിവു് ഉണ്ടായ�
േതാടുകൂടി—മാർക്സിസ്റ്റ് പലകയിൽ പുഴുക്കുത്തുവീണു
കഴിഞ്ഞു.അതു ദ്രവിച്ചുതുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു”.

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ ഭാഷയിലാണ് അേദ്ദഹം സംസാരി�
ക്കുന്നത്. “ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും
മാർക്സിെന്റ തീരുമാനങ്ങേളയും നിഗമനങ്ങേളയും അവ�
ഗണിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുേന്നാട്ടുേപായത്”.എന്നേദ്ദഹം
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ കണ്ടുപിടുത്ത�
ങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം െതളിവുകൾഹാജരാക്കുന്നു.

“ആറ്റമിെന്റഘടനെയപ്പറ്റിയും അതിെന വിഘടിപ്പിക്കു�
ന്നതിലുള്ളപ്രയാസങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള കണ്ടുപിടുത്ത�
ങ്ങൾ േലാകഘടനെയസംബന്ധിച്ച ധാരണയിൽത�
െന്നയും വമ്പിച്ച മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിഭിന്നങ്ങ�
ളായ മൂന്നുതരം അണുക്കളുെട ഘടനയാണു ഒരുആറ്റം
എന്നു െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവ വിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങേളാടു�
കൂടിയവയാെണങ്കിലും അവസംഘടിതമായിരിയ്ക്കുന്നു
എന്നുംഅവയുെട വിഘടനംആപൽക്കരങ്ങളായഫല�
ങ്ങെള ഉളവാക്കുെമന്നുമാണ് േസാദാഹരണം ശാസ്ത്ര�
കാരന്മാർ െതളിയിക്കുന്നത്”.അതുെകാണ്ട് മാർക്സിസം
െപാളിഞ്ഞുപാളീസ്സായിരിയ്ക്കുന്നു.



       

2 എല്ലാം മായ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല പ്രബലന്മാരും പ്രഗത്ഭമതിക�
ളുമായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട തണലിൽ നിന്നുെകാ�
ണ്ടാണ് േകശവേദവ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജീൻസു, െയ�
ഡിങ്ങ് ടൻ,ൈവറ്റ് െഹഡ്,പ്ലാങ്ക്,ബർട്രാൻഡ് റസ്സൽ,
െക. ഭാസ്കരൻനായർ എന്നിങ്ങിെന പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ�
രും അേദ്ദഹെത്തസഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുെട കൺമു�
മ്പിലുള്ള േലാകം യഥാർത്ഥമെല്ലന്നും മനസ്സിനു പുറത്തു
യാെതാരു യാഥാർത്ഥ്യവുമിെല്ലന്നും ഭൗതീകപ്രപഞ്ചം
മനസ്സിെന്റസങ്കല്പമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമെല്ലന്നുംഅവർ
‘െതളിയിച്ചു’കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്ന്,
സർ െജയിംസ്ജീൻസ് പറയുന്നു:

“പ്രപഞ്ചം മഹത്തായ ഒരു ചിന്തയായി അധികമധി�
കം പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു”

ൈവറ്റ് െഹഡ് പറയുന്നു:

“പ്രകൃതി മുഷിപ്പനാണ്,അതിന്നു ശബ്ദമില്ല, മണമില്ല,
നിറമില്ല”

എഡിങ്ങ്ടൻ പറയുന്നു:

“ഈകാണുന്നെതാന്നുമല്ല പരമാർത്ഥം. ഒരു ശാസ്ത്ര�
ജ്ഞെനന്നനിലയിൽഎെന്റ മുമ്പിൽ കാണുന്ന േമശ
നീണ്ടു ചതുരമായ ഒരുഘനപദാർത്ഥമെല്ലന്ന് എനി�
യ്ക്കു പറേയണ്ടിവന്നിരിയ്ക്കുന്നു.അതുഅേമയേവഗത്തിൽ
അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും കുതിച്ചുചാടുന്നഅേനകേകാടി വി�
ദ്യുൽകണങ്ങളുെട സംഘാതമാെണന്നാണുശാസ്ത്രം
െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്”.

ഈഅത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തെത്തവ്യാഖ്യാനിച്ചു�
െകാണ്ടു നമ്മുെട െക. ഭാസ്കരൻനായർ എഴുതുകയാണ്:

“കരിങ്കല്ലിെന്റ പരമാർത്ഥമറിയുവാൻഅതിേന്മൽ
തലയടിയ്ക്കുന്ന ദയനീയ പരീക്ഷണംഈഘട്ടത്തിൽ
സ്മരണീയമാണ്. പേക്ഷ,ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല
ശാസ്ത്രപ്രകാരം നാം ആഞ്ഞടിച്ചാലും കരിങ്കല്ലുമായി
കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല.അങ്ങിെനയിരിേയ്ക്ക സ്പർേശന്ദ്രിയെത്ത
ഒരിയ്ക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്കു ഒരു
േമശ കാണുന്നതിന്,പ്രകാശം അതിൽ നിന്നു നമ്മുെട
കണ്ണുകളിൽഎേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിെന്റ
ഈസഞ്ചാരത്തിനുസമയംആവശ്യമുണ്ട്.ആനിമി�
ഷാംശത്തിെന്റഅവസാനത്തിലാണു നമുക്കു േമശെയ�
പ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്.ആസ്ഥിതിയ്ക്കു നാം കാ�
ണുന്ന േമശ നമ്മുെട തലയ്ക്കുള്ളിലേല്ല ഇരിക്കുന്നെതന്നു
ബർട്രാൻഡു റസ്സൽ േചാദിയ്ക്കുന്നു. നമുക്കുഎന്തിെനപ്പ�
റ്റിയുള്ള േബാധവും ഇതുേപാെലയുള്ളതാണു. േമശയും
േമഘവുെമല്ലാം വിദൂരമായഅനുമാനങ്ങളാകുന്നു. മന�
സ്സിനു തെന്നപ്പറ്റിത്തെന്നയുള്ളേബാധത്തിനു മാത്രേമ
ഈൈവകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാെതയുള്ളു.അതുസത്വരവും
സകലാൽപൂർവ്വവുമായഅറിവാണു. മറ്റുള്ളെതല്ലാം
അതിെനആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു”. (ആധുനികശാസ്ത്രം,
േപജ് 3, 4)

ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞുപറഞ്ഞുഒടുവിൽ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം
വാസ്തവത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നിെല്ലന്നും സങ്കല്പങ്ങളും സം�
ഭാവ്യതകളും മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളുഎന്നുമുള്ള
കണ്ടുപിടുത്തത്തിലാണുഅേദ്ദഹം എത്തിേച്ചരുന്നത്:

“ഇങ്ങിെന ഭൗതീകശാസ്ത്രത്തിെന്റഏറ്റവും നവീനമായ
ഗേവഷണങ്ങളിൽ കരിങ്കല്ലും കാരീരുമ്പും എല്ലാം തരം�
ഗങ്ങളായി അലിഞ്ഞു േപാകുന്നു.ഈതരംഗങ്ങേളാ?
സംഭവ്യതകളുെട പരസ്പരബന്ധം മാത്രം!”

വളെര സൂക്ഷിച്ചുേവണംഈശാസ്ത്രജ്ഞന്മാേരാടു െപ�
രുമാറുക. നമ്മളവെര എെന്തങ്കിലും െചയ്താൽകൂടി അവർ�
െക്കാരു ചുക്കുമില്ല.എഴുതാനുപേയാഗിക്കുന്ന േമശ
അവരുെട തലയ്ക്കുള്ളിലാണിരിയ്ക്കുന്നെതന്നും കരിങ്കല്ലു�
െകാണ്ട് എത്രആഞ്ഞടിച്ചാലും അവരുെട തല െപാട്ടി�
െല്ലന്നുമേല്ല പറയുന്നത്?അണു,പരമാണു മുതലായവ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികവസ്തുക്കളെല്ലന്നും സങ്കല്പങ്ങ�
ളുെട സൃഷ്ടി മാത്രമാണവെയന്നുമേല്ലഅവർ െതളിയിയ്ക്കു�
ന്നത്?

െതറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിടമില്ലാതിരിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു കാ�
ര്യം ഇവിെടത്തെന്നപറഞ്ഞുെവയ്ക്കെട്ട.ആധുനിക ശാ�
സ്ത്രം എേന്നാ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ശാസ്ത്രം എേന്നാ
െമാത്തത്തിൽ പറയുന്നതു ശരിയാവില്ല.എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥംഅന്തർദ്ധാനം െചയ്തു�
െവന്നും മനസ്സും ചിന്തയും മാത്രേമ യഥാർത്ഥത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്നുള്ളുഎന്നുംഎല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഏക�
കണ്ഠമായി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നില്ല.ആധുനികശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു െചറുന്യൂനപക്ഷം മാത്രേമ അങ്ങിെന
മർക്കടമുഷ്ടി പിടിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ.അവർെക്കതിരായി, ഭൗതി�
കപദാർത്ഥം മനസ്സിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായി, നിലനിൽക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യമാെണന്നും ഭൗതി�
കപദാർത്ഥമിെല്ലങ്കിൽപ്പിെന്നഅതിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിലുയർന്നുവന്നശാസ്ത്രവുമിെല്ലന്നും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്ന
അേനകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ജീൻസും
എഡിങ്ങ്ടണും റസ്സലും ഭാസ്കരൻനായരുമാണുള്ളെത�
ങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് േജാലിേയാക്യൂരിയും െജ.ബി.എസ്.
ഹാൾേഡനും െബർണാലും െലവിയും മിച്ചൂറിനും ലീസ�
േങ്കാവും മറ്റും മറ്റുമുണ്ട്.

പേക്ഷ, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നുആത്മീയവാദത്തി�
േലയ്ക്കു മുതലക്കൂപ്പുകുത്തുന്നജീൻസും എഡിങ്ങ്ടനും മറ്റും
ചില്ലറക്കാെരാന്നുമല്ല. വലിയവലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാ�
ണവർ. കണക്കുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും െതളിവുകളും
നിഗമനങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണുഅവർ ഭൗ�
തീകപദാർത്ഥം മിത്ഥ്യയാെണന്നുവാദിയ്ക്കുന്നതു്.



       

3 പദാർത്ഥത്തിെന്റതകർച്ചേയാ
ശാസ്ത്രത്തിെന്റവളർച്ചേയാ?

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റആരംഭത്തിലുമുണ്ടായ പുതിയ ശാസ്ത്രീയനിഗമനങ്ങ�
ളാണേത്രആത്മീയവാദത്തിേലക്കു തിരിച്ചുേപാകാൻ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാെര േപ്രരിപ്പിച്ചത്.ഈകാലഘട്ടത്തിൽ
പല പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമുണ്ടായി എന്നതു േന�
രാണ്.ഈകണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുെട ഫലമായി ഭൗതിക�
പദാർത്ഥത്തിെന്റഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യെന്റ ധാ�
രണകളിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.അതിന്നുമുമ്പു് ഭൗതിക�
പദാർത്ഥത്തിെന്റഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവുംഅവിഭാജ്യവുമായ
കണികയാണുപരമാണുഎന്നുകരുതെപ്പട്ടിരുന്നു. േറ�
ഡിേയാആക്റ്റിവിറ്റി,ഇലക്ട്രൺസിദ്ധാന്തം മുതലായവയു�
െട കണ്ടുപിടുത്തേത്താടുകൂടിഈവിശ്വാസത്തിന് ഉടവു�
തട്ടി.ആറ്റംഅവിഭാജ്യമെല്ലന്നുംഅതിൽ േപ്രാേട്ടാൺ,
ൈനേട്രാൺഎന്നിങ്ങിെന രണ്ടുതരം കണികകൾഅട�
ങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും െതളിയിക്കെപ്പട്ടു.ഈകണ്ടുപിടുത്ത�
െത്തആത്മീയവാദത്തിേലയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ്
ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപേയാഗിച്ചത്. ഭൗതികപദാർ�
ത്ഥത്തിെന്റഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള പഴയ ധാരണകളുെട
തകർച്ചെയ ഭൗതീകപദാർത്ഥത്തിെന്റ തെന്ന തകർ�
ച്ചയായിട്ടാണവർ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഭൗതീകപദാർത്ഥം
അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നിവർ െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. പേക്ഷ,അപ്രത്യക്ഷമായത്, വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതി�
കപദാർത്ഥമല്ല,പദാർത്ഥത്തിെന്റസ്വഭാവഗുണങ്ങെള�
പ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുെട ധാരണകൾ മാത്രമാണ്. പദാർത്ഥം
മനുഷ്യ മനസ്സിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി
നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യമാെണന്നഅടി�
സ്ഥാനതത്വം തകരുകയല്ല,പദാർത്ഥെത്തപ്പറ്റിയും
പരമാണുവിെനപ്പറ്റിയും പഴയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽ�
കിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ പലതും െതറ്റാെണന്നു െതളിയു�
കമാത്രമാണു െചയ്തത്.ആറ്റമിെന്റആഭ്യന്തരഘടനെയ
വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
നിഗൂഢതകളിേലയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലാനും അങ്ങിെന പ്രകൃ�
തിെയ കൂടുതൽ കീഴടക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടാക്കി�
െക്കാടുത്തഈകണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചെയയാണ് കാണിക്കുന്നത്. െവള്ളം
അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഭൗതികപദാർത്ഥമാെണന്നുവിശ്വ�
സിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു ശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചേയാടുകൂടി അത് ൈഹഡ്രജൻ,ഓക്സി�
ജൻഎന്നീ മൂലധാതുക്കളുെട പരമാണുക്കളടങ്ങിയ ഒരു
സംയുക്തമാെണന്നു െതളിയിക്കെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാൾ െവ�
ള്ളെത്തവിഘടിപ്പിച്ചു ൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാക്കി
മാറ്റാം. പേക്ഷ,ഇതിെന്റഅർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥം
അപ്രത്യക്ഷമാെയന്നല്ല,പദാർത്ഥത്തിെന്റ രൂപം മാ�
റിെയന്നുമാത്രമാണ്. ഓക്സിജനും ൈഹഡ്രജനും ഒരു
പ്രേത്യകമായേതാതിൽസംേയാജിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും
െവള്ളമുണ്ടാവുകയും െചയ്യും. െവള്ളം മനുഷ്യമനസ്സിൽ�
നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു ഭൗതീകയാഥാർ�
ത്ഥ്യമാണ്. െവള്ളത്തിെന്റഘടനെയ വിശകലനം െച�
യ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ മനസ്സും ചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നതിനു
ലേക്ഷാപലക്ഷം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതേല്ക്കഅതു നി�
ലനിന്നുേപാന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഇതുതെന്നയാണുഎഡിങ്ങ്ടെന്റ േമശയുേടയും ഭാസ്ക�
രൻ നായരുെട കരിങ്കല്ലിൻേറയുംസ്ഥിതി. േമശ “അേമ�
യേവഗത്തിൽഅേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും കുതിച്ചുചാടുന്ന
അേനകേകാടി വിദ്യുല്ക്കണങ്ങളുെട സംഘാതമാെണ�
ന്നു ശാസ്ത്രം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു” വളെര വളെര ശരി.
ആസംഘാതത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടുതെന്നയാണ് “നീണ്ടു
ചതുരമായ ഒരുഘനപദാർത്ഥ”െമന്ന നിലയ്ക്ക് േമശ നി�
ലനില്ക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനത്തിെന്റ വളർച്ച കാരണം േമശ�
യുെട ഭൗതികഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യെന്റ േബാധം
മാറിയിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, േമശഅപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല.
കരിങ്കല്ല് ഭാസ്കരൻനായരുെട മുമ്പിൽത്തെന്നയുണ്ട്. േവ�
ണെമങ്കിൽ തലയിട്ടടിച്ചു േനാക്കാം.

നിൽക്കെട്ട,ആതലയ്ക്കുള്ളിലുള്ളസാധനെമന്താെണന്നു
േനാക്കുക.അവിെട അത്ഭുതകരങ്ങളായആശയങ്ങളും
ചിന്തകളും െപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു.എങ്ങിെനയാണ് ആശയ�
ങ്ങളും ചിന്തകളുമുണ്ടാകുന്നത്? ശരീരമില്ലാെത, ഭൗതി�
കമായ മാംസവും മജ്ജയും രക്തധമനികളുമില്ലാെത,
തലേച്ചാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഭൗതീകപദാർ�
ത്ഥമില്ലാെത, ഭൗതികപരിസരങ്ങളുമായുള്ളയാെതാരു
ബന്ധവുമില്ലാെത, ഭാസ്കരൻ നായർേക്കാ എഡിങ്ങ്ട�
േന്നാ എെന്തങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുേമാ? തലേച്ചാ�
റിനകത്തുനടക്കുന്ന മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാ�
ണേല്ലാ ചിന്തഎന്നുപറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുേടയും സമു�
ദായത്തിൻേറയും വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ചരിത്രപരമായി രൂ�
പംപൂണ്ടതും െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞതുമായ ഭൗതികപദാർത്ഥ�
ത്തിെന്റ ഒരുസാമൂഹ്യപ്രതിഭാസമാണത്. ഭൗതികപ�
ദാർത്ഥമിെല്ലങ്കിൽപ്പിെന്ന ചിന്തയുമില്ല.

പദാർത്ഥഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�
െട ഫലമായി ഭൗതികപ്രപഞ്ചമാെകഅപ്രത്യക്ഷമാ�
യിക്കഴിഞ്ഞുെവങ്കിൽഅേതാെടാപ്പം ചിന്തയുംആശയ�
വും അപ്രത്യക്ഷമാേകണ്ടിയിരുന്നിേല്ല? തലേച്ചാറിലും
നാഡീപടലങ്ങളിലുമടങ്ങിയ പരമാണുക്കളിൽ േപ്രാ�
േട്ടാണുംൈനേട്രാണുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നശാസ്ത്രീയ�
സത്യം കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി േകശവേദവിെന്റ�
യും ഭാസ്കരൻ നായരുേടയും വിചിത്രങ്ങളായ വാദങ്ങളും
അന്തർദ്ധാനം െചയ്തുകഴിഞ്ഞുേവാ? േകശവേദവ് സമ്മ�
തിക്കിെല്ലന്നു തീർച്ച.എെന്തന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥ�
േത്താെടാപ്പം േകശവേദവിെന്റഅനർഘങ്ങളായ ചി�
ന്താരത്നങ്ങളം അപ്രത്യക്ഷമായാൽപ്പിെന്ന മാർക്സിസ�
േത്തയും പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും എതിർക്കാൻ
ആരാണ് ബാക്കിയുണ്ടാവുക?അേപ്പാൾ ഭൗതീകപ�
ദാർത്ഥേത്താെടാപ്പം ചിന്ത നാമാവേശഷമാെയന്നു
പറയാൻ വയ്യ!അതുനിലനില്ക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തിെന്റ
സഹായമില്ലാെത,ശരീരവും മസ്തിഷ്ക്കവും നാഡീപടല�
വും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടും, േകശവേദവിെന്റ ചിന്ത
അനന്തമായ ശൂന്യതയിൽഅങ്ങിെന ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.



       

4 ശാസ്ത്രത്തിെന്റഅനുസ്യൂതമായ
പുേരാഗതി

പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം മുരത്തആത്മീയവാദികൾക്കുേപാ�
ലും നിേഷധിക്കാനാവില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായബാഹ്യയാ�
ഥാർത്ഥ്യം നിലനില്ക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് അതിെന്റഘട�
നെയപ്പറ്റിയും അതിെന്റസ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റിയും
പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുകഴിവുണ്ടായത്.അറി�
േയണ്ടെതല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുെവന്ന്ആർക്കും പറ�
യാൻ വയ്യ. സത്യം േകവലമാവാനുള്ളകാരണംഅതി�
ന്നു പരമമായ യാെതാരതിർത്തിവരമ്പുമിെല്ലന്നുള്ളതാ�
ണ്.അതുഅനുസ്യൂതമായി വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
പുതുതും ഉയർന്നതുമായ വികാസനിലവാരങ്ങളിേലയ്ക്കു
അതു പുേരാഗമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.ജ്ഞാനത്തിെന്റ
വളർച്ചയുെട ഓേരാ നിലവാരവുംആേപക്ഷികമാണ്.
പേക്ഷ,ഓേരാആേപക്ഷികസത്യവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ
ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഭാഗികമായിെട്ടങ്കിലും പ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നു. ഓേരാ കണ്ടുപിടുത്തവും ഭൗതികസത്യത്തി�
െന്റഅന്തസ്സാരെത്തപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ മനുഷ്യെന സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാർക്സിസ�
ത്തിെന്റ—ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതീകവാദത്തിെന്റ നി�
ലപാട്. ഏംെഗൽസ് പറയുന്നു:

“എല്ലാറ്റിേനയും ഉൾെക്കാള്ളുന്നതും എല്ലാക്കാലേത്ത�
ക്കും സാധുവായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പ്രകൃതീചരിത്രവി�
ജ്ഞാനസംഹിതൈവരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതീകവാദ�
ത്തിെന്റ മൗലിക നിയമത്തിനു വിപരീതമാണ്. കാര�
ണം,ബാഹ്യപ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനം കാലാ�
കാലമായി അനുക്രമം വമ്പിച്ചേതാതിൽ വളരുെമന്ന
തത്വംഈനിയമത്തിെന്റ പരിധിയിൽനിെന്നാഴിച്ചു
നിർത്തെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നു തെന്നയല്ലാഅത് അതിെന്റ
അവിഭാജ്യഘടകമേത്ര”.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅന്തസ്സാരെത്തപ്പറ്റി മനസ്സി�
ലാക്കാനുള്ള മനുഷ്യെന്റ പരിശ്രമങ്ങൾപ്രാചീന കാലം�
മുതൽേക്ക തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. വിഭിന്നഘട്ടങ്ങളിൽ
ജീവിച്ചിരുന്നഅേനകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാരും ഭൗതീകപദാർത്ഥത്തിെന്റഘടനാരൂപ�
ങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യുകയുംഅവയുെട പരസ്പര�
ബന്ധങ്ങേളയും വികാസനിയമങ്ങേളയും െവളിെപ്പടു�
ത്തുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.അതാതുകാലെത്തശാസ്ത്രത്തി�
െന്റ വളർച്ചയുെട നിലവാരത്തിന്നനുസരിച്ച് ഭൗതിക�
പദാർത്ഥത്തിെന്റസ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം
കൂടിേയാ കുറേഞ്ഞാ ഇരിയ്ക്കുെമന്നാണ് ഇതിൽനിന്നു �
വ്യക്തമാവുന്നത്.

ഭൂമി, ജലം,അഗ്നി, വായു,ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂത�
ങ്ങെളെക്കാണ്ടാണ് വാസ്തവപ്രകൃതി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടി�
ട്ടുള്ളെതന്ന് പ്രാചീനഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഭൂ�
മി, ജലം,അഗ്നി, വായുഎന്നീ നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങ�
ളാണ് ഭൗതീകപ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം എന്നാ�
യിരുന്നുപ്രാചീനയവനരുെട വിശ്വാസം. ക്രസ്ത്വാബ്ദ�
ത്തിനുമുമ്പു 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നഡിേമാക്ര�
ട്ടീസ് എന്നഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാനി,എല്ലാ വസ്തുക്കളും
പരമാണുക്കെളെക്കാണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള�
െതന്നും പരമാണുക്കൾഎല്ലാേയ്പാഴും ചലിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നുെവന്നും പരമാണുക്കളുെട വ്യത്യാസങ്ങളുേട�
യും ചലനത്തിൻേറയും ഫലമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നെതന്നും വാദിച്ചു. ഇെത�
ല്ലാം െവറും അഭ്യൂഹങ്ങളായിരുന്നുെവന്നതു ശരിതെന്ന.
എങ്കിലും അവ മനുഷ്യമനസ്സിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രമായി
നിലനില്ക്കുന്ന ഭൗതികപ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കാനുള്ള
ആദ്യപരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചേയാടുകൂടി പദാർത്ഥത്തിെന്റ
ഘടനെയപ്പറ്റിയും സ്വഭാവഗുണങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ളജ്ഞാ�
നവും വികസിച്ചു.



       

5 പരമാണുപ്രപഞ്ചം

17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന േറാബർട്ട് േബായ്ലർ
എന്നശാസ്ത്രജ്ഞൻപദാർത്ഥങ്ങെള മൂലധാതുക്കെള�
ന്നും (Elements)സംയുക്തകങ്ങെളന്നും (Compounds)
രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് െവള്ളം ഒരുസംയു�
ക്തകമാണ്.അതിലടങ്ങിയ ഓക്സിജനും ൈഹഡ്രജനും
മൂലധാതുക്കളും വിഭജിക്കെപ്പടാനാവാത്ത െചറുകണങ്ങ�
ളാണ് മൂലധാതുക്കൾഎന്നാണ് വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.

ഡാൾട്ടൺഎന്നആംഗലശാസ്ത്രജ്ഞൻപരമാണുക്കൾ
(ആറ്റം)കൂടിേച്ചർന്ന് അണുക്കളുണ്ടാകുന്നു (േമാളിക്യൂൾ)
എന്നുകണ്ടുപിടിച്ചു.ഈകണ്ടുപിടുത്തംആറ്റമിെന�
പ്പറ്റിയുള്ള ഗേവഷണങ്ങൾക്കുപുതിയ ഉേത്തജനം �
നൽകി.

െമൻഡേലവ് എന്നശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ “പീരിേയാഡിക്കൽ
നിയമം”പദാർത്ഥത്തിെന്റസ്വഭാവഗുണങ്ങെള കൂടു�
തൽ െവളിെപ്പടുത്തി. പദാർത്ഥഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള
ആധുനികശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങളുെട അടിത്തറയായിട്ടാ�
ണ് െമൻഡേലവിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തം കണക്കാക്കെപ്പടു�
ന്നത്.

പ്രകൃതിയിൽ മൗലികങ്ങളായ പലതരം രാസധാതുക്കളു�
െണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓേരാ ധാതുവും നിർദ്ദി�
ഷ്ടസ്വഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയ പരമാണുക്കളുെട സംേയാജ�
നഫലമാണു.ഈപരമാണുക്കൾപരസ്പരം ബന്ധെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു. നൂേറാളം മൂലധാതുക്കൾഅറിയെപ്പട്ടവയാ�
യുണ്ട്. നമ്മുെട േലാകത്തിലുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്കളുംഈ
മൂലധാതുക്കളുെട വിവിധേതാതിലുള്ളസംേയാജനത്തി�
െന്റ ഫലമാണ്.

െമൻഡേലവിെന്റ ‘പീരിേയാഡിക്കൽ നിയമം’കണ്ടു�
പിടിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് പരമാണുവിെന്റസത്തയുെട
അന്തർഭാഗേത്തയ്ക്കു കടന്നുെചല്ലാനും അതിെന്റ നിഗൂ�
ഢസ്വഭാവങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്രത്തിനുസാ�
ധിച്ചിരുന്നില്ല.ആറ്റെമന്നത് ഭൗതീകപദാർത്ഥത്തിെന്റ
ഏറ്റവും െചറിയ,അവിഭാജ്യമായ,കണികയാെണന്നാ�
ണു വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടത്.എന്നാൽ മൂലധാതുക്കളുെട
മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവയുെട പരസ്പരബന്ധങ്ങെളപ്പ�
റ്റിയും െമൻഡേലവിെന്റ സിദ്ധാന്തം തെന്നപ്രതിപാദി�
ച്ചിരുന്നു.ഈസിദ്ധാന്തമാണ് രാസധാതുക്കളടങ്ങിയ
പരമാണുക്കളുെട ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നസ്വഭാവഗുണങ്ങ�
െള പരിേശാധിക്കാനും അവയുെടആഭ്യന്തരഘടനെയ
വിശകലനം െചയ്യാനും പിന്നീടുണ്ടായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ�
ക്കു പ്രേചാദനം നൽകിയത്. 1885-ൽപരമാണുവിൽ
അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിദ്യുൽക്കണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു
കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. 1896-ൽ െബക്കർലി എന്നഫ്രഞ്ചു�
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ േറഡിേയാആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. യു�
േറനിയം, േറഡിയം, േതാറിയം തുടങ്ങിയ ചില ധാതുക്ക�
ളുെട പരമാണുക്കൾഇടവിടാെതഎനർജ്ജി (ശക്തി)
വിസർജ്ജിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുഎന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചു. രാസധാതുക്കളിൽനിന്ന് ആൽഫാരശ്മികൾ,ബീ�
റ്റാ രശ്മികൾ, ഗാമാരശ്മികൾഎന്നീ േപരുകളിലറിയ�
െപ്പടുന്ന ചില രശ്മികൾ പുറെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നുംഅവയിൽ
ബീറ്റാരശ്മികൾഎലേക്ട്രാണിെന്റ പ്രവാഹെത്തയാണു
െവളിെപ്പടുത്തുന്നെതന്നും േറഡിേയാആക്ടിവിറ്റിയുള്ള
ഒരു രാസധാതു മെറ്റാരു ധാതുവായി രൂപാന്തരെപ്പടുെമ�
ന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിയ്ക്കെപ്പട്ടു.

രാസധാതുവിെന്റ പരമാണുവിൽ േപ്രാേട്ടാൺ,എല�
േക്ട്രാൺഎന്നിവ മാത്രമാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്
അടുത്തകാലംവെര വിശ്വസിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. േപ്രാേട്ടാ�
ണുകൾ പരമാണുവിെന്റ േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ (Nucleus)
നിലനില്ക്കുന്നുെവന്നുംഎലേക്ട്രാണിെന്റ ഒരു ഭാഗം േക�
ന്ദ്രബിന്ദുവിലും മെറ്റാരു ഭാഗം കറങ്ങിക്കറങ്ങിെക്കാണ്ട്
േകന്ദ്രബിന്ദുവിനു ചുറ്റുമായുംസ്ഥിതി െചയ്യുന്നുെവന്നുമാ�
ണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്. േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽഎലേക്ട്രാ�
ണുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നതിെനപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദങ്ങ�
ളുണ്ടായി. 1932-ൽഏതാണ്ട് േപ്രാേട്ടാേണാളം വലി�
പ്പമുള്ള മെറ്റാരു കണിക കണ്ടുപിടിയ്ക്കെപ്പട്ടു. ഇതിന്നു
ൈനേട്രാൺഎന്നുപറയുന്നു. േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ േപ്രാ�
േട്ടാണുംൈനേട്രാണുമാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണു
ഇേപ്പാൾ മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. േക�
ന്ദ്രബിന്ദുവിൽനിന്ന് ബീറ്റാരശ്മികെള വിഘടിപ്പിക്കുേമ്പാ�
ളാണ് എലേക്ട്രാണുകൾപ്രവഹിയ്ക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടു�
പിടിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േപ്രാേട്ടാണുംൈനേട്രാണുമട�
ങ്ങിയ േകന്ദ്രബിന്ദുവിെന്റഘടനെയപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗേവ�
ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിെന്റ ഫലമായി േപ്രാേട്ടാൺ,
ൈനേട്രാൺഎന്നിവയ്ക്കുപുറേമ എലേക്ട്രാൺ, േപാസി�
േറ്റാൺ, െമേസാൺ, െനയീട്രീേനാ, േഫാേട്ടാൺഎന്നി�
ങ്ങെനയുള്ളചില “മൗലിക”കണികകളും കണ്ടുപിടി�
യ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.അങ്ങിെനആറ്റം അവിഭാജ്യമായ ഭൗ�
തികകണികയാെണന്നപഴയ നിഗമനം തകരുക�
യും സങ്കീർണ്ണവും ജടിലവുമായ പദാർത്ഥഘടനയുെട
ആന്തരസത്തെയപ്പറ്റി മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
അറിവു ലഭിയ്ക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.



       

6 ശാസ്ത്രത്തിെന്റവിജയം

ഇതിെന്റഅർത്ഥംആധുനികശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്ത�
ങ്ങൾആത്മീയവാദത്തിെന്റ െവള്ളെക്കാടി പറപ്പി�
യ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നാേണാ? ഭൗതികപദാർ�
ത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമാെയന്നാേണാ? പദാർത്ഥെത്ത
അണു,പരമാണുഎന്നിങ്ങെന വിഭജിച്ചാലും ശരി,
േപ്രാേട്ടാൺ,ൈനേട്രാൺഎന്നിങ്ങെന വിഭജിച്ചാലും
ശരി,അതുനിലനിൽക്കുന്നത് മനസ്സിന്നുള്ളിൽ മാത്ര�
മാേണാ?അതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു നിലനില്പിേല്ല?
ഇതാണു േചാദ്യം.

ഈേചാദ്യത്തിന് നാല്പത്തഞ്ചുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�
െന്നസഖാവ് െലനിൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“വസ്തുതകളുെട സത്തഅെല്ലങ്കിൽഅന്തസ്സാരംആേപ�
ക്ഷികമാണ്; വസ്തുക്കെളപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യജ്ഞാനത്തി�
െന്റ നിലവാരെത്ത മാത്രമാണ് അതു െവളിെപ്പടുത്തു�
ന്നത്.ഈജ്ഞാനത്തിെന്റഅഗാധത ഇന്നെല പര�
മാണുവിന്നപ്പുറേത്തയ്ക്കുകടന്നിരുന്നില്ല;ഇന്ന് അത്
എലേക്ട്രാണുകൾക്കും തരംഗങ്ങൾക്കുമപ്പുറേത്തയ്ക്കു
േപാകുന്നില്ല. പുേരാഗമിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യ�
െന്റ പ്രകൃതിജ്ഞാനം േനടിെയടുത്തഈഓേരാ നാ�
ഴികക്കല്ലുകളുേടയും സ്വഭാവംആേപക്ഷികവും താ�
ല്ക്കാലികവുമാെണന്ന് ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതിക�
വാദംഊന്നിപ്പറയുന്നു. പരമാണുെവേപ്പാെലതെന്ന
എലേക്ട്രാണുംഅപാരമാണ്. പ്രകൃതി അനന്തമാണ്.
പേക്ഷ,അത് അനന്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യ�
െന്റ മനസ്സിൽനിന്നും നിരീക്ഷണത്തിൽനിന്നും സ്വ�
തന്ത്രമായി പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നയാഥാർ�
ത്ഥ്യെത്തഅനിേഷദ്ധ്യമായും അനുപാധികമായും
അംഗീകരിയ്ക്കുന്നുെവന്ന വസ്തുതയാണുൈവരുദ്ധ്യാധി�
ഷ്ഠിതഭൗതീകവാദെത്തആത്മീയവാദത്തിൽനിന്നും
അനിശ്ചിതവാദത്തിൽ നിന്നും േവർതിരിക്കുന്നത്”.
(െമറ്റിരീയലിസംആൻഡ് എമ്പീരിേയാക്രിട്ടിസിസം,
േപജ് 264)

യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുള്ള െതളിവ് അതിെന്റ പ്രേയാഗമാ�
ണ് എന്നു മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തിയ്ക്കുന്നു. പരമാണുവിെന്റ
വിഘടനയിൽനിന്നുണ്ടായജ്ഞാനം പ്രാേയാഗികജീവി�
തത്തിൽ ഉപേയാഗിയ്ക്കാെമന്നായിട്ടുണ്ട്. പരമാണുവിൽ
ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നപ്രചണ്ഡമായ ശക്തി ഉപേയാഗിച്ചു�
െകാണ്ടാണ് ആറ്റംേബാംബുണ്ടാക്കെപ്പടുന്നത്.അേമ�
രിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികെളറിഞ്ഞആറ്റംേബാംബിെന്റ
ശക്തിെകാണ്ട് നമ്മുെട മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിൽനി�
ന്ന് എത്രേയാ അകെല കിടക്കുന്നഹിേരാഷിമാപട്ടണം
െവന്തുെവണ്ണീറായി.അേതആറ്റമിെന്റ പ്രചണ്ഡമായ
ശക്തിയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യൻ പ്രകൃതിെയ മാറ്റി മറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

പേക്ഷ, േകശവേദവിെന്റയും ഭാസ്കരൻനായരുേടയും,
ആത്മീയവാദികളായ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുേടയും
അഭിപ്രായത്തിൽഎല്ലാം മായയാണ്! പരമാണുവും
മായ,പരമാണുേബാംബുമായ ഹിേരാഷിമയും മായ,
അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികളുെട മരണനൃത്തവും
മായ, േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ കമ്മ്യൂണിസവും മായ,
മാർക്സിസവും മായ. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളേതാ തലേച്ചാർ
എന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റസഹായം കൂടാെത
അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നഅനർഘങ്ങളായആശയങ്ങൾ
മാത്രം!



       

7 മുതലാളിത്തവും ഭൗതികവാദവും

പേക്ഷ, മുതലാളിത്തശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർഎല്ലാക്കാലത്തും
ഇങ്ങിെനയായിരുന്നില്ല.അവർ ഭൗതികവാദത്തിലടി�
യുറച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമു�
ണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ,സയൻസും മുതലാളിത്ത�
വും ഒപ്പമാണു വളർന്നത്. സയൻസ് മുതലാളിത്തേത്ത�
യും മുതലാളിത്തം സയൻസിേനയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.
യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾ,ആവിക്കപ്പലുകൾ, വിദ്യുച്ഛക്തി മു�
തലായവയുെട ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം
േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുംആധിപത്യം േനടാൻ പുറെപ്പട്ടത്.
അന്നു മുതലാളിത്തത്തിന്നു യൗവനകാലമായിരുന്നു.
ഭാവിയിൽ തികഞ്ഞവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അത് ഭൂതകാലത്തിെന്റ പരിമിതികെള െവല്ലുവിളിക്കുക�
യും പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ളപഴഞ്ചൻധാരണകെള ഇടി�
ച്ചുതകർക്കുകയും െചയ്തു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ െവന്നി�
െക്കാടി പറപ്പിച്ചുെകാണ്ട് അവർ മുേന്നറി.

പേക്ഷ,ഇരുപതാംനൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടിസ്ഥിതിയാെക മാ�
റി. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയവസാനിച്ചു.അതു
നരയ്ക്കാനും മുരടിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം,
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം,സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, േസാ�
വിയറ്റുയൂണിയെന്റആവിർഭാവം—മുതലാളിത്തത്തിനു
ഭാവിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായി.അതുതന്നിേലയ്ക്കുത�
െന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി.അതു
ആത്മീയവാദത്തിെന്റ ചളിക്കുണ്ടിെനഅഭയം പ്രാപിച്ചു.
എന്നിട്ട് തെന്ന േപാറ്റിവളർത്തിയ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി�
െന്റ മുഖേത്തയ്ക്കുഅതുകാർക്കിച്ചുതുപ്പി! ഭൗതികപ്രപ�
ഞ്ചത്തിെന്റ നിഗൂഢതകളിൽനിന്ന് ജീവനുള്ളപുതിയ
സത്യങ്ങൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നതു കണ്ട് അതു േപടി�
ച്ചു നിലവിളിച്ചു: യാെതാന്നും നിലനില്ക്കുന്നില്ല!എല്ലാം
അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു!

ഇതു ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരാജയമല്ല, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
മരണെവപ്രാളം മാത്രമാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രം നശിക്കു�
കയല്ല, വളരുകയാണു െചയ്യുന്നത്.അതിെന വളർ�
ത്താൻ പുതിയ ശക്തികൾ മുേന്നാട്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഭൗതീകശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റഅടിത്തറ. പദാർ�
ത്ഥത്തിെന്റഘടനെയപ്പറ്റിയും സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള
ഓേരാ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവും, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി�
നുണ്ടാകുന്നഓേരാ േനട്ടവും, മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റൈവരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതീകവാദത്തിെന്റ—
വളർച്ചയ്ക്കു പ്രേചാദനം നൽകുന്നു.

ശാസ്ത്രം ഇന്നു േപ്രതങ്ങളുേടയും ഞരമ്പുേരാഗികളുേടയും
ഭാഗത്തല്ല, മാർക്സിസത്തിെന്റ ഭാഗത്താണ്.അതുെകാ�
ണ്ടുതെന്നയാണ് ശവക്കുഴിയിേലയ്ക്കു കാലുനീട്ടിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും സാ�
ഹിത്യകാരന്മാരും ഭൗതീകശാസ്ത്രെത്തവലിെച്ചറിഞ്ഞ്,
പഴകി ജീർണ്ണിച്ച മതവിശ്വാസങ്ങെള െകട്ടിപ്പുണരാൻ
തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.



       

െ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

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മനുഷ്യൻ
2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര
3. കമ്യൂണിസം എന്ത്,എന്തിന്,എങ്ങിെന?

4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും
5. മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം
6. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
7. മാർക്സിസവും കുടുംബജീവിതവും
8. േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും
9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും

10. മാർക്സിസവുംആധുനികശാസ്ത്രവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3x
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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