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1 പ്രേവശകം
ഭാരതീയതത്വചിന്തയും പാശ്ചാത്യദർശനവും തമ്മിൽ
നിശിതമായ ഒരു വിഭജനേരഖയിെല്ലന്ന് ഇന്നു സാമാ
ന്യമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. െഹ
ഗൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ സ്ഥാപനത്തിനും അലക്സാണ്ടറു
െട ഇന്ത്യനാക്രണത്തിനും േശഷം ഭാരതീയരും പാശ്ചാ
ത്യരുമായ ചിന്തകന്മാർ തമ്മിൽ സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടായി
ട്ടുണ്ട്. േസനാധ്യക്ഷന്മാരും ധനേലാഭികളും മാത്രമല്ല
െപർസ്യയിേലയും ഗ്രീസിേലയും ചരിത്രകാരന്മാരും,
ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്മാരും ദാർശനികരും ഇന്ത്യ സന്ദർശി
ച്ചിരുന്നു; അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങെളയും
അഭിപ്രായങ്ങെളയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുത്തുകളിലുമാ
യി േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. പാടലീപുത്രത്തി
െല ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യെന്റ സദസ്സിെല ഒരു പ്രശസ്താംഗമാ
യിരുന്ന െമഗസ്തനീസ്, ഏഷ്യാൈമനറിൽ നിന്നു വന്ന
അേപാളിനയസ്, ഡേയാേഡാറസ്, സിക്യുെലസ്, അമി
യൻ എന്നീ പ്രസിദ്ധ ഗ്രീക്കുചരിത്രകാരന്മാർ, അലക്സാ
ണ്ഡെറ ഇന്ത്യയിേലക്ക് അനുഗമിച്ച േടാളമി എന്നിവർ
ആ ചിലരിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ‘ദിഗംബരദിവ്യേയാഗികൾ’
എന്നു ഗ്രീക്കുകാരാലും ദാർശനികെരന്നും മതാചാര്യന്മാ
െരന്നും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരാലും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ
യിെല സന്യാസിമാർ അവരിൽ പലെരയും ആകർഷി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ദർശനചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചു െചയ്തിട്ടുള്ള തെന്റ
പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ‘ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ഈജിപ്തിൽ നി
ന്നുമാണ് തെന്റ തത്വചിന്ത’ ൈപത്തേഗാറസ് ഗ്രഹിച്ചി
ട്ടുള്ളത് എന്ന സാർവ്വത്രികമായ വിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച്
െഹഗൽ പരാമർശിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
േഡാക്ടേററ്റിനുേവണ്ടി 1841-ൽ മാർക്സ് തയ്യാറാക്കിയ
‘െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റയും എപിക്യൂറസിെന്റയും പ്രകൃതി
ദർശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം’ എന്ന ഗേവഷണ
പ്രബന്ധത്തിൽ, െഡേമാക്രിറ്റസ് ദാർശനികവിജ്ഞാ
നം അേന്വഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ പേലടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടു
െണ്ടന്നും െപർസ്യയിലും എേത്യാപ്യയിലും ഈജിപ്തിലും
അേനകം ചിന്തകെര സന്ദർശിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഇന്ത്യയി
െല ദിഗംബരദിവ്യേയാഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർ
ത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നും െതളിയിക്കുന്നതിന് ചില ആധികാ
രികേരഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “എെന്റ സഹജീവികെള
അേപക്ഷിച്ച് വിദൂരവസ്തുക്കെള അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ട് ഭൂമി
യിൽ ഏറ്റവുമധികം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതും വിഭിന്നകാലാവ
സ്ഥകളും ഭൂവിഭാഗങ്ങളുമായി ഭൂരിപക്ഷം പരിചയിച്ചിട്ടു
ള്ളതും ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുെട പ്രസം
ഗങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തെന്നയാണ്” എന്ന് െഡ
േമാക്രിറ്റസ് സ്വയം അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ടുേപാലും.
അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിതമായിരുന്ന അണു
സിദ്ധാന്തത്താൽ െഡേമാക്രിറ്റസ് എത്രമാത്രം സ്വാധീ
നിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നറിവില്ല. എങ്കിലും കണാദെന്റ
ൈവേശഷികദർശനത്തിൽ കലാശിച്ച അണുസിദ്ധാ
ന്തത്തിെന്റ മൗലികസംഗതികൾ െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റ
ആഗമനത്തിന് രണ്ടുശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ഇവി
െട നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിലും ൈവേശഷിക
പദ്ധതി, െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റ അണുസിദ്ധാന്തെത്ത
ക്കാൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവും സങ്കീർണ്ണവും വ്യാപകവുമാ
യിരുന്നു എന്നതിലും സംശയേമ ഇല്ല. ഏതായാലും
ഈ രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യപഠ
നം ഇവിെട നടത്തുന്നതു പ്രസക്തമല്ല. ആധുനിക യൂ
േറാപ്പിെല ചിന്താപദ്ധതിയുേടയും പ്രബുദ്ധതയുെടയും
പ്രധാന േസ്രാതസ്സുകളിെലാന്നായ ഗ്രീക്കു തത്വചിന്ത
ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ഇതരരാജ്യങ്ങളിെല തത്വചിന്തകളു
മായി ഒട്ടും ബന്ധെപ്പടാെത ഒറ്റയ്ക്കു വികസിച്ചുവന്നതല്ല
എന്നു സൂചിപ്പിക്കുകമാത്രമാണു നമ്മുെട ലക്ഷ്യം. ഇത്
പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാർ തെന്ന സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന
ഒരു വസ്തുതയാണുതാനും. ഉദാഹരണമായി ഗ്രീക്കു മത
െത്തപ്പറ്റി എഴുതിയ പ്രബന്ധത്തിൽ ഫാർണൽ ഇപ്ര
കാരം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:
“െഹലനിക സംസ്കാരവും പൗരസ്ത്യ മതഭാവവും തമ്മിലു

ള്ള ഈ ലയനം പുരാതനേരഖകളിൽ പരിരക്ഷിക്കെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിസ്മയജനകവും അതികൗതുകാ
വഹവുമായ അഭിപ്രായം െഹറെമറ്റികസാഹിത്യത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘ഞാൻ നീ തെന്ന, നീ ഞാൻ
തെന്ന’ എന്നിങ്ങെന േദവതെയ അഭിസംേബാധനം
െചയ്തുെകാണ്ടു ആവർത്തിച്ച് ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്ന െഹറെമ
റ്റികമന്ത്രം ഈ വിശുദ്ധ േരഖകളിെല മഹാവാക്യമായി
പരിഗണിക്കെപ്പടാവുന്നതാണ്. ഗ്രീക്കുദർശനവും പൗര
സ്ത്യമായ ഔപനിഷബ്രഹ്മവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ഈ േര
ഖകൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന, അസ്വാഭാവികമായ പ്രസ്തുത
സഖ്യം പിന്നീട് അതുഭവിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനാരീതിയിെല
ഒരു പ്രധാനസംഭവമാണ്. ക്രിസ്തീയ തത്വമീമാംസയുെട
േസ്രാതസ്സുകെളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം അതുമായി ഒട്ടുവളെര
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
െഹലനിക ജനതയുെട ഈ ഗൂഢാർത്ഥവാദിമതത്തി
െന്റ മെറ്റാരു പ്രേത്യകതയായി ഫാർണൽ ദർശിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. “അവയിൽ എല്ലാറ്റിലുമിെല്ലങ്കിലും മിക്കതിലും
ആത്മാവിെന്റ അനശ്വരത, സന്തുഷ്ടമായ പുനർജ്ജന്മം
മരണാനന്തരദിവ്യജീവിതം എന്നിവെയക്കുറിച്ചു െചയ്തിട്ടു
ള്ള പ്രഖ്യാപന”മാണ്.
േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ കാലംവെര പാശ്ചാത്യേലാ
കത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പൗരസ്ത്യരുെട ചിന്തക
ളും മതപരമായ ആരാധനയും േചർന്നതാണ് പൗരസ്ത്യ
ദർശനം എന്ന് െഹഗൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എ.ഡി. എട്ടാം ശതകത്തിൽ ഇസ്ലാമിെന്റ ആഗമനത്തി
നുേശഷം ഒേട്ടെറ ഭാരതീയഗ്രന്ഥങ്ങൾ െപർസ്യനിേല
ക്കും അറബിയിേലക്കും വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പടുകയു
ണ്ടായി; അവയുെട മാെറ്റാലികൾ യൂേറാപ്പിെലത്തുക
യും െചയ്തു. ഇന്ത്യയിെല ജ്ഞാനവാദവും, ജീവാത്മാവ്
ൈദവവുമായി സംേയാജിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തിന്
ഊന്നൽ നൽകിയ സൂഫി തത്വചിന്തയും തമ്മിലുള്ള
സാദൃശ്യങ്ങെള പല എഴുത്തുകാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ൈദവം (ഫാന) ഒരു ധാർമ്മികാവസ്ഥയാെണന്നു
നിർവ്വചനവും കാമങ്ങളുെടയും തൃഷ്ണകളുെടയും ഉപശമ
നത്തിനു നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും നിർവ്വാ
ണത്തിെന്റ നിർവ്വചനവുമായി തികച്ചും െപാരുത്തെപ്പ
ടുന്നതിനാൽ ബുദ്ധമതത്തിെന്റ സ്വാധീനത നിേഷധി
ക്കെപ്പടാവുന്ന ഒന്നെല്ലന്നും ‘ഫാന’ യുെട വിശ്വേദവതാ
ത്വം ഭാരതീയമായ േവദാന്തത്തിലും തത്തുല്യങ്ങളായ
ചിന്താപദ്ധതികളിലും സൂചിപ്പിക്കെപ്പട്ടതുതെന്നയാെണ
ന്നും നിക്കൽസൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. (റിലിജൻ ആന്റ്
എത്ത്ക്സിെന്റ എൻൈസേക്ലാപീഡിയയിൽ).
അക്ബറുെട പ്രപൗത്രനായ ദാരാഷിക്കുഹ് രാജകുമാ
രൻ “മജ്മൗൽ ബഹ്േറൻ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മുഖ
വുരയിൽ സൂഫികളുെട അൈദ്വതവും േവദാന്തികളുെട
അൈദ്വതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം േകവലം വാക്കു
കളിേല ഉള്ളൂ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപനി
ഷത്തുകളുെട െപർസ്യൻ വിവർത്തനത്തിൽ അേദ്ദഹം
ഔപനിഷദമായ പരമതത്വവും ഐസ്ലാമിക പരമത
ത്ത്വവും അഭിന്നമായിത്തെന്ന കരുതിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല
ഖുറാൻ ഉപനിഷദന്തർഗ്ഗതമാെണന്നുേപാലും പ്രഖ്യാ
പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു (ബിക്രമ്ജിത് ഹസരാത്
എഴുതിയ “ദൂരാഷിക്കുഹ്, ൈലഫ് ആന്റ് വർക്സ്” എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ).
ഇപ്രകാരം പ്രാചീനകാലം മുതൽ മദ്ധ്യകാലാവസാ
നം വെര പല വഴികളിലൂെടയും ഭാരതീയ-മതദർശനചിന്തകൾ യൂേറാപ്പിെല തത്വചിന്തയിേലക്കു പലമാർ
ഗ്ഗങ്ങളിലൂെടയും കടന്നുെചന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭാരതീയ
മായ തത്വചിന്താപദ്ധതിെയയും സംസ്കൃതിെയയും കുറി
ച്ച് ക്രമാനുസൃതമായ പഠനം പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ
ആരംഭിച്ചത്, പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെന്റ അന്ത്യേത്താ
ടുകൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിലും അയർലണ്ടിലും േറായൽ ഏഷ്യാ
റ്റിക് െസാൈസറ്റിയുെടയും ബംഗാളിൽ ഏഷ്യാറ്റിക്
െസാൈസറ്റിയുെടയും സ്ഥാപനത്തിനുേശഷം മാത്രമാ
ണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സർ വില്യം േജാൺസ്
േകാൾബ്രൂക്ക്, വിൽസൻ എന്നിവരും അതുേപാലുള്ള
മറ്റു സമുന്നതപണ്ഡിതന്മാരും ഭാരതീയ ചിന്താപദ്ധതി
െയക്കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർവ്വകമായ പഠനം ഏെറ്റടുത്ത
ത്. “അടുത്തകാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തെയപ്പ
റ്റി എന്നതുെകാണ്ട് നാം മുഖ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്
മതപരമായ ആശയങ്ങൾ എന്നാണ്. പേക്ഷ, ആധുനി
കകാലത്തായി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തത്വചിന്താകൃതിക
െള ഖണ്ഡിതമായ ഒരറിവ് നമുക്ക് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത്
ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത േവർതിരിെച്ചടുക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ
പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിേശഷിച്ചും േകാൾബ്രൂക്
രണ്ട് ദർശനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില സംഗ്രഹങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരികയുണ്ടായി. ഭാരതീയ തത്വ
ചിന്താപദ്ധതിെയപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ആദ്യെത്ത
സംഭാവന ഇതായിരുന്നു എന്ന് െഹഗൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
(ദർശനചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ).
െഹഗലാണ് തെന്റ സമകാലികന്മാെരക്കാളും കൂടുതൽ
അഗാധമായി പ്രമുഖങ്ങളായ ഭാരതീയ തത്വചിന്താധാ
രകെളക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. “ദർശന ചരി
ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണ”ങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം സാം
ഖ്യം, ന്യായം, മീമാംസ എന്നിവയുെടയും മറ്റു ദർശനപ
ദ്ധതികളുെടയും രത്നചുരുക്കം തെന്റ ശിഷ്യന്മാർക്കു നൽ
കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത ഏറ്റവുമധികം
ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാരതത്തിെല ആദ്ധ്യാത്മചിന്തയാ
െണന്നു േതാന്നുന്നു.
“ഭാരതീയമായ ചിന്ത ഏകേദശം സൂക്ഷ്മമായി ഇപ്രകാ
രം പ്രകാശിപ്പിക്കാം: അമൂർത്തമായും സമൂർത്തമായും

ഗ്രഹിക്കെപ്പടാവുന്ന സർവ്വവ്യാപിയായ ഒരു വസ്തുവു
ണ്ട്. എല്ലാം അതിൽനിന്നു രൂപംെകാള്ളുന്നു. സ്വന്തം
േചതനയ്ക്ക് ആ വസ്തുവുമായി താദാത്മ്യം സാധിപ്പിക്കുക
എന്നതാണ് മനുഷ്യെന്റ പരമമായ സിദ്ധി. മതത്തിൽ
ഉപാസനെകാണ്ടും അർച്ചനെകാണ്ടും കർശനപ്രായ
ശ്ചിത്തങ്ങൾെകാണ്ടും, ദർശനത്തിൽ ശുദ്ധമായ ചിന്ത
യുെട സഹായം െകാണ്ടും അതു സാധിപ്പിക്കാവുന്നതാ
ണ് എന്ന് െഹഗൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് (ലക്േചഴ്സ് ഓൺ
ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിേലാസഫി).
ഭാരതത്തിെല േവദാന്തത്താലും മറ്റുള്ള തത്വചിന്തക
ളാലും െഹഗൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു
എന്ന് തിട്ടെപ്പടുത്തുവാൻ വിഷമമുണ്ട്. ആദികാല ഗ്രീ
ക്കു ചിന്തകന്മാർ മുതൽ പ്രേബാധയുഗത്തിെല ദാർശ
നികന്മാർ വെരയുള്ള പാശ്ചാത്യതത്വമീമാംസകരും
അേദ്ദഹത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന കാന്റും തദ
നുയായികളായ ഹിഷ്േറ്റ, െഷല്ലിംഗ് എന്നിവരുമാണ്
അേദ്ദഹെത്ത മുഖ്യമായും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ തത്വചിന്തയുെട സ്വഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടു
ള്ളതും എന്നു നിശ്ചയമെത്ര. എന്നിരിക്കിലും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ചിന്താപദ്ധതിക്കു വികാസവും അന്തിമമായ രൂ
പവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഭാരതീയമായ ആശയവാദവും
സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നു കൽപിക്കുകയാണു
ഭദ്രം.
ആദ്യെത്ത ഔപനിഷദികാചാര്യന്മാർക്കു േശഷം ഇന്ത്യ
യിൽ ബ്രഹ്മെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരികൽപനകൾ ആരംഭി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിച്ഛിന്നാപരിച്ഛിന്നങ്ങൾ തമ്മിലും വിഷയ
വിഷയികൾ തമ്മിലും വ്യഷ്ടിസമഷ്ടികൾ തമ്മിലുമുള്ള
െപാരുത്തേക്കടുകെള ഇണക്കിേച്ചർക്കുവാൻ പരിശ്രമി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ചിന്തകന്മാർ ആശയവാദികളായിരുന്നു
എങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ ഭൗതികവാദികളായിരുന്നു. ഭൗതി
കവാദികൾക്കു മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മാ
ത്രേമ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ: അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ലതെന്ന.
ആശയവാദികളാകെട്ട ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിനു പിന്നിൽ
ഒരു പരമാർത്ഥപ്രപഞ്ചെത്ത സങ്കൽപിച്ചിരുന്നു. ആനു
ഭാവിക സത്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ േഗാചരവസ്തുതക
ളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് യഥാർത്ഥ്യെമന്നുള്ള കൽ
പന ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയുെട സമഗ്രശരീരത്തിലും വ്യാ
പിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത ശ്രീശങ്കരേനാടുകൂടി
അതിെന്റ ഉച്ചേകാടിയിെലത്തിേച്ചരുകയും െചയ്തു.
ശ്രീശങ്കരൻ എ.ഡി. ഒമ്പതാം ശതകത്തിലാണു ജീവിച്ചി
രുന്നത്. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ അസ്തമയവും, ദക്ഷിേണന്ത്യ
യിൽ ൈശവൈവഷ്ണവാചാര്യന്മാരുെട ഉദയവും സംഭ
വിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. മതപരമായ
ആചാരങ്ങളാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടതും, അേന്യാന്യനാശ
കങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന േസ്വ
ച്ഛാധിപതികളായ രാജാക്കന്മാർ പിന്തുണ നൽകിയിരു
ന്നതും, പുേരാഹിതവർഗ്ഗം ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്നതുമായ
ജാതിവിഭജനെത്ത ആധാരമാക്കിയുള്ള മർദ്ദനസ്വഭാവ
േത്താടുകൂടിയ സാമൂഹ്യക്രമത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ
അതൃപ്തി പൂണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. ആധു
നികശാസ്ത്രം അന്ന് രൂപം െകാണ്ടിരുന്നില്ല. പഞ്ചഭൂത
ങ്ങളുെട ഉൽപത്തി സ്വഭാവം എന്നിവെയക്കുറിച്ചും മനു
ഷ്യെന്റ ശരീരശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശയങ്ങൾ പരീ
ക്ഷണങ്ങെള ദത്തങ്ങൾെകാണ്ടു െതളിയിക്കെപ്പടാത്ത
െവറും ഊഹാേപാഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. ജാതിവി
േവചനാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പൂ
ജാവിധികളിലും മനം മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവിധം ഊന്നൽ
നൽകിയിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യക്രമം മതത്തിന് അപരി
ഹാര്യമായിരുന്നു. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ദാർ
ശനികനും മതതത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റയും രഹസ്യവാദത്തി
െന്റയും േമഖലകൾക്കപ്പുറം കടന്നുെചല്ലുവാൻ സാദ്ധ്യ
മല്ലേല്ലാ. ബഹുജനം അജ്ഞതയിലും അനക്ഷരതയി
ലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും ആണ്ടുകിടക്കുകയായിരു
ന്നു. ഉന്നത സമൂഹത്തിൽെപ്പട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അവരു
െട ദന്തേഗാപുരങ്ങളിലിരുന്നുെകാണ്ട് പഴയ തത്വശാ
സ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിെല വിവിധവാക്യങ്ങളുെട ശരിയായ അർ
ത്ഥെത്തെച്ചാല്ലി അന്തമില്ലാത്ത ചർച്ചകളിേലർെപ്പട്ട്
സ്വയം രസിച്ചുെകാണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു. അേപ്പാഴാ
ണ് ശ്രീശങ്കരൻ തെന്റ അൈദ്വതേവദാന്തവുമായി രംഗ
പ്രേവശം െചയ്തതും മെറ്റല്ലാതത്ത്വചിന്താസരണികെള
യും െവല്ലുവിളിച്ചതും.
അതിനും ഒരായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷമാണ് െഹ
ഗൽ ജർമ്മനിയിൽ ഭൂജാതനായത്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും വികാസം പ്രാപിച്ച്, മദ്ധ്യകാലീനചി
ന്താഗതിക്ക് കർശനമായ വ്യതിയാനം വരുത്തി നാം
സാധാരണ വ്യവഹരിക്കാറുള്ള മതനിരേപക്ഷതയു
െട ആവിർഭാവത്തിനു കളെമാരുക്കിയ കാലഘട്ടമാ
ണേല്ലാ ഇത്. പതിേനഴും പതിെനട്ടും ശതകങ്ങളിൽ
ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും വ്യക്തിയുെട പവിത്രതെയ
യും സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും സാമ്പത്തികമണ്ഡലത്തിെല
സർവ്വവിധ പാരതന്ത്ര്യേത്താടുമുള്ള എതിർപ്പിെനയും
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയ ഇടത്തരക്കാരുെട രാ
ഷ്ട്രീയവിപ്ലവെത്ത കരുപ്പിടിച്ച, യൂേറാപ്പിെല സാമൂഹിക
സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കു േശ
ഷമാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനമുണ്ടായത്. തന്മൂലം
തെന്റ തത്വചിന്താപദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകുന്നതിന് പ്ര
കൃതി വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും സാമൂഹ്യവിജ്ഞാനത്തി
െന്റയും ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തിെന്റയും സംഭാവനകെള
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റയും ആധുനികമൂല്യങ്ങളുെട ആവിർഭാവവും തത്വചി
ന്തയുെട ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നൂതനയുഗം അവതരിപ്പി
ക്കുന്നതിന് അേദ്ദഹെത്ത സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാര
ണത്താൽ െഹഗലിെന്റ ചിന്താപദ്ധതിയിൽ ശ്രീശങ്ക
രേന്റതിലുള്ളതിെനക്കാൾ കൂടുതലായി സയൻസിെന്റ
ആത്മാവ് സന്നിധാനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതു സ്വാഭാ
വികം തെന്നയാണേല്ലാ.
പ്രഷ്യയിെല ൈറൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഒരു െചറിയ നഗ
രത്തിൽ നവീകരണവാദിയായ ഒരു ഇടത്തരക്കാരൻ
വക്കീലിെന്റ പുത്രനായി 1818-ൽ മാർക്സ് ജനിച്ചേപ്പാൾ
േലാകം 1789 െല െഞട്ടലിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടില്ലാ
യിരുന്നു. യൂേറാപ്പിെല മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
പഴയ ജന്മിവ്യവസ്ഥ തകരുകയായിരുന്നു; പേക്ഷ, പു
തിയ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ഉദയം െചയ്തിട്ടുമില്ലായിരു
ന്നു. പഴകിയ പരമ്പരഗതമൂല്യങ്ങേളാടുള്ള െവല്ലുവിളി
നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു; പേക്ഷ, ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ
മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. അത് ഏതാ
യാലും വമ്പിച്ച സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങൾ
സത്വരംസംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരു
ന്നു. ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങൾ ചിരപ്രതിഷ്ഠിതമായിരുന്ന
ജന്മിസമ്പ്രദായത്തിെനതിെര സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പി
ക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും േവ
ണ്ടി വഴക്കടിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നേപ്പാൾ മറുവശത്ത്
ലിേയാൺസിെല അസ്വസ്ഥരായ വ്യവസായെത്താഴി
ലാളികൾ ഫ്രാൻസിലും, ൈസലീസിയതയിെല ചാർ
ട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിെന്റയും െപാരുളിന് അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ടാ
ക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. യൂേറാപ്പു മുഴുവനും
അസംതൃപ്തിെകാണ്ട് ഇളകിമറിയുകയായിരുന്നു.
െഹഗലിെന്റ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് മാർക്സ് ആരംഭിച്ചത്.
എന്നാൽ വിനാവിളംബം അേദ്ദഹം െഹഗലീയചിന്താ
ഗതിക്കാരിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരുെട േചരിയിൽ േചർന്നു.
ഒടുവിൽ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങെള പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്ന
തിനായി അവരിൽ നിന്നും അകന്നുമാറി. ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെല സംഭവഗതികെള മാർക്സിെന്റ തത്വചിന്ത
േപാെല മെറ്റാന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് അനുയായിക
ളും എതിരാളികളും ഒരുേപാെല സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യ
മാണ്. “െഡേമാക്രിറ്റസിെന്റയും എപിക്യൂറസിെന്റയും
പ്രകൃതിദർശനങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള അന്തരം” എന്ന
മാർക്സിയൻ പ്രബന്ധം അേമരിക്കയിൽ ഫിേലാസഫി
െപ്രാഫസറായിരുന്ന േനാർമൻ ഡി. ലിവർഗുഡ് വിവർ
ത്തനം െചയ്തേപ്പാൾ അതിെന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം
കലവറയില്ലാെത ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: “സാമ്പത്തി
കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നടപടിക്രമത്തിന് അടിസ്ഥാനമാ
യിത്തീർന്നിട്ടുള്ള തത്വചിന്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങ
ളിെലാന്ന് മാർക്സിസമാണ്. ഊഹിക്കാൻേപാലും വയ്യാ
ത്തവിധത്തിലാണ് അതിെന്റ സ്വാധീനശക്തി”. ഇന്ന്
മേറ്റെതാരാളുെടയും േപരിനു മുന്നിൽ എന്നതിെനക്കാൾ
മാർക്സിെന്റ േപരിനു മുന്നിലാണു കൂടുതലായി മുട്ടുകൾ മട
ങ്ങിക്കാണുന്നത്”.
ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് എന്നീ മൂന്നു സമുന്നത ചി
ന്തകന്മാരുെട ദാർശനിക ചിന്താസരണികെള താരത
മ്യപഠനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഈ ഗ്ര
ന്ഥത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.
ശ്രീശങ്കരൻ തെന്റ തത്വചിന്താപരമായ ഗേവഷണത്തി
ന് ആധാരമാക്കിയത് മുഖ്യമായും ഉപനിഷത്തുകളിലും
ബാദരായണെന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലും ഭഗവദ്ഗീതയിലും
അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകെള ആയിരുന്നില്ല. ഈ
പ്രാചീനകൃതികൾക്ക് താൻ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളുെട
രൂപത്തിലാണ് അേദ്ദഹം, അൈദ്വതേവദാന്തെമേന്നാ
േകവലാൈദ്വതെമേന്നാ വ്യവഹരിക്കാറുള്ള തെന്റ ഏക
ത്വദർശനം വിശദമാക്കിയത്. താെഴപ്പറയുന്ന തർക്ക
വാക്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തത്വചിന്തയുെട സാരാം
ശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:
“ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗന്മിഥ്യാ

ജീേവാ ബ്രൈഹ്മവ നാപരഃ”

ബ്രഹ്മം അഥവാ പരമാത്മാവു ആണ് ഏകവും പൂർണ്ണ
വുമായ സത്യം. നാനാത്വേത്താടുകൂടിയ ജഗത്ത് ഭ്രമ
ജനകമായ ആഭാസമേത്ര. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാ
വല്ലാെത മറ്റാരുമല്ല. അതാണ് ഈ വാക്യത്തിെന്റ
അർത്ഥം. ശ്രീശങ്കരൻ ബ്രഹ്മെത്ത നിർവചിക്കുന്നത്
ഇപ്രകാരമാണ്:
“ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ

ഇതിെന്റ (ജഗത്തിെന്റ) ഉത്പത്തി മുതലായത് ഏതിൽ
നിേന്നാ അത് (ബ്രഹ്മം ആകുന്നു).
പ്രസ്തുത സൂത്രത്തിെന്റ അർത്ഥം: “നാമരൂപങ്ങളിലൂെട
അഭിവ്യക്തമായതും, നാനാതരത്തിലുള്ള കർത്താക്കളും
േഭാക്താക്കളും ഉൾെപ്പട്ടതും സുനിയതമായ േദശകാ
ലനിമിത്തങ്ങെള ആശ്രയിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും തത്ഫ
ലങ്ങളും ഉൾെക്കാണ്ടതും, ഭാവനാതീതമാംവണ്ണം രച
നാഭംഗിേയാടുകൂടിയതുമായ ഈ ജഗത്തിെന്റ ഉത്പ
ത്തിയും സ്ഥിതിയും പ്രളയവും ഏതിൽനിന്നു സംഭവിക്കു
ന്നുേവാ സർവജ്ഞവും സർവശക്തവുമായ ആ േസ്രാ
തസ്സാണ് ബ്രഹ്മം” (1) എന്നാണ് ഈ സൂത്രത്തിെന്റ
താത്പര്യം.
എല്ലാ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും രൂപാന്തരങ്ങൾക്കും
അതീതമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംപ്രത്യയമാണ് ബ്ര
ഹ്മം. അത് ശാശ്വതവും അവികാരവും നിർഗുണവും അവ
നാശിയും ആയ േകവലസത്യമാണ്: അദ്വിതീയമായ
സത്യമാണ്. ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും അതു ആധാ
രമായിരിക്കുന്നു. അത് അസ്തിത്വത്തിെന്റ ആകത്തുക
യാണ്. തന്നിൽനിന്നു േഭദമില്ലാത്തവയും ഇന്ദ്രിയവിഷ
യങ്ങളും ബഹുവിധങ്ങളായ അസ്തിത്വങ്ങളുെടെയല്ലാം
സത്താപരമായ ആസ്പദവുമാണ് അത്. അത് സർവ
വ്യാപിയും അനന്തവുമാണ്. സർവപ്രപഞ്ചവും, ഈ
ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബ്രഹ്മംതെന്നയാണ്
(ബ്രൈഹ്മേവദം വിശ്വം സമസ്തം ഇദം ജഗത്). നീ അതാ
കുന്നു (തത് ത്വം അസി)
നാമരൂപാത്മകമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാെണന്നും
ബ്രഹ്മം മാത്രേമ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഒരിക്കൽ
ശ്രീശങ്കരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. മെറ്റാരിക്കൽ അേദ്ദഹം
പറയുന്നു ഉള്ളെതല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന്. ഈ രണ്ടു
പ്രസ്താവനകളും തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടിേല്ല? ഒേര
സമയത്തു രണ്ടും ശരിയാെണന്നു പറയുന്നെതങ്ങെന?
ഇന്ത്യക്കാരും പാശ്ചാത്യരുമായ അേനകം വ്യാഖ്യാതാ
ക്കന്മാർ ശ്രീശങ്കരെന്റ അൈദ്വതാത്മകമായ ഈ ഏക
ത്വവാദെത്ത എതിർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷംെകാണ്ടു സിദ്ധവും
അനുഭൂതിവിഷയവുമായ േലാകത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ
അവസ്ഥെയ പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുകയാണ്. ഭൂതം,
ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നീ മൂന്നു കാലങ്ങളിലും യഥാർ
ത്ഥത്തിലുള്ളതായ അസ്തിത്വെത്ത അപ്പടി നിേഷധിക്കു
കയാണ് ഏകത്വവാദം െചയ്യുന്നത്. ശ്രീശങ്കരെന്റ മി
ഥ്യാവാദം ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി െചയ്യെപ്പട്ട
ഒന്നാണ് എന്നുവെര സമർത്ഥിക്കുന്നതിനും ചിലർ മു
തിർന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി വിജ്ഞാനഭിക്ഷു (16-ാം
ശതകം) തെന്റ സംഖ്യസൂത്ര വ്യാഖ്യാനത്തിൽ താെഴപ്പ
റയുന്നവിധം അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു (2)
‘നമ്മുെട ബന്ധനം മിഥ്യയാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന
ഒരു ബ്രഹ്മസൂത്രംേപാലും ഇല്ല. േവദാന്തികെളന്നു സ്വ

യമുദ്േഘാഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പ്രതിജ്ഞ
െചയ്യുന്നതായ മായാവാദെത്ത സംബന്ധിച്ചാെണങ്കിൽ
അത് വിജ്ഞാനവാദത്തിെന്റ (ബുദ്ധമതത്തിെല) ഒരി
നം മാത്രമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് അൈദ്വതേവദാന്ത
ത്തിെല തത്വങ്ങെള വിമർശിക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥകാര
ന്മാർ ശങ്കരെന പ്രച്ഛന്നബുദ്ധെനന്നുവെര വിളിക്കുവാ
െനാരുെമ്പട്ടത്”.
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവേഗാചരമായ േലാകം ഒരിക്ക
ലും ഇല്ലാത്തതാണ്; വസ്തു േപ്രക്ഷകെന്റ മനസ്സിലുള്ള
ഒരു ആശയം മാത്രമാണ്; ബാഹ്യവസ്തുക്കൾക്ക് യഥാർ
ത്ഥസത്തയില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആന്തരികങ്ങളായ സം
ജ്ഞാനങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു; വിജ്ഞാനം സ്വവര
ത്തിലും ബാഹ്യവസ്തുക്കെള ആശ്രയിക്കാത്തതുമാണ്;
ആത്മനിഷ്ഠമായ സംജ്ഞാനമല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും
സത്തയില്ല — ഇെതല്ലാമാണ് വിജ്ഞാനവാദികളായ
ബൗദ്ധന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എന്നാൽ വിജ്ഞാനവാദികളുെട ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങെള
പ്രത്യക്ഷമാേയാ പേരാക്ഷമാേയാ ശ്രീശങ്കരൻ അനു
കൂലിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ആത്മനിഷ്ഠമായ സംജ്ഞാനം മാത്രം
സത്താെണന്നും മെറ്റല്ലാം അസത്താെണന്നും അേദ്ദ
ഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർത്തും പറയുന്നുേണ്ടാ? നി
ങ്ങളും ഞാനും, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകവും ഞാൻ
ൈകയിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള േപനയും, ൈമതാനിയിൽ േമ
യുന്ന െവളുത്തപശുവും, മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കിടാങ്ങളും,
മുകളിെല നീലാകാശവും, താഴെത്ത പനീർപ്പൂേന്താട്ടവും
എല്ലാം ഇല്ലാത്തേതാ കൃത്രിമേമാ ആെണന്നു പറയു
ന്നത് െവറും അബദ്ധമാണേല്ലാ. ശ്രീശങ്കരനും അങ്ങ
െന പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനുഭാവികസത്തെയ അേദ്ദഹം
നിേഷധിക്കുന്നില്ല, ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു സത്യം എന്നു
പറയുേമ്പാൾ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ േലാകം ഒട്ടുേമ
ഇല്ലാത്തതാെണന്ന് അേദ്ദഹം വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. വി
ഷയിയും വിഷയവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സത്തക
ളാെണന്ന വസ്തുത അേദ്ദഹം നിേഷധിക്കുന്നില്ല. അതു
െകാണ്ടു തെന്നയാണ് അേദ്ദഹം േഗാചരജഗത്തിെന്റ
സത്തെയ നിേഷധിക്കുന്ന ആത്മനിഷ്ഠ — ആശയവാ
ദികളുെട മതങ്ങെള കർശനമായി എതിർത്തിട്ടുള്ളത്.
സംജ്ഞാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് ൈവഷയി
കസത്ത തെന്നയാകയാൽ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളുെട
അഭാവത്തിൽ സംജ്ഞാനത്തിനും സത്തയിെല്ലന്ന്
അേദ്ദഹം വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ബാഹ്യവിഷയം തെന്ന
യാണ് ആശയത്തിന് ആധാരം. വിഷയമിെല്ലങ്കിൽ
വിഷയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാധം നിരർത്ഥകമാണ്.
ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ, നമ്മളിൽ അവയുെട േബാധമുളവാ
ക്കുന്നതുെകാണ്ട് അസത്താെണന്നാണ് സിദ്ധാന്തിക്കു
വാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നത്. അവ
നവനിൽത്തെന്ന ക്രിയ സാധ്യമല്ല എന്ന ഋജുവായ
കാരണത്താൽ വിഷയബന്ധമില്ലാെത േബാധത്തിൽ
േബാധമുണ്ടാകുന്നു എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു ശരിയുമല്ല
(ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം). വിജ്ഞാനവാദികളുെട വാദങ്ങെള
തിരസ്കരിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
“ബാഹ്യജഗത്ത് അസത്താെണന്നു കരുതുന്നത് ശരി
യല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നമ്മുെട പ്രതീതികൾക്ക്
സംഗതമായി തൂണുകൾ, കിണറുകൾ മുതലായ ബാ

ഹ്യവസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനംെകാണ്ട് വിശദമാകു
ന്നുെണ്ടന്നു നമുക്കറിയാം. ഒരുവൻ ആഹാരം ആസ്വ
ദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കേവതെന്ന താെനാന്നും ആഹരിക്കു
ന്നിെല്ലേന്നാ തനിക്കതിൽ നിന്ന് യാെതാരു തൃപ്തിയും
ലഭിക്കുന്നിെല്ലേന്നാ പറയുന്നതായാൽ അവെന ആരും
ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. വസ്തുവിെല്ലന്നു പറയുേമ്പാൾ, േബാ
ധപ്രക്രിയയ്ക്കു പുറേമ േബാധവിഷയമായ വസ്തു േവെറ
ഇെല്ലന്നാണ് താൻ അർത്ഥമാക്കുന്നെതന്ന് ബുദ്ധൻ വി
ശദമാക്കെട്ട. സത്യെമെന്തന്നാൽ േബാധം എന്നതുത
െന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നാമറിയുന്നതിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതാണ്. ആന്തരമായ സംജ്ഞാനത്തിനു വിഷ
യമാകുന്ന വസ്തു ‘ബാഹ്യത്തിലുള്ളതുേപാെല’ േതാന്നു
ന്നു എന്ന് ബൗദ്ധന്മാർ പറയുേമ്പാൾ ഇക്കാര്യം സൂത്ര
ത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവർ െചയ്യുന്നത്. വാ
സ്തവത്തിൽ ബാഹ്യത്തിൽ ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ ‘ബാഹ്യത്തി
ലുള്ളതുേപാെല’ വല്ലതുമുണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
വിഷ്ണുമിത്രൻ ഒരു വന്ധ്യയുെട പുത്രനായി േതാന്നുന്നതി
ന് എേപ്പാെഴങ്കിലും സാദ്ധ്യമാേണാ? മാത്രമല്ല, ബാഹ്യ
വിഷയങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ ആശയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളുെട
രൂപെമങ്ങെന ലഭ്യമാകും? ആശയങ്ങൾക്ക് വിഷയ
ങ്ങളുെട രൂപങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഏെതാരു
വിഷയങ്ങളുെട രൂപങ്ങളാേണാ ആശയങ്ങൾക്കുള്ള
ത് ആ വിഷയങ്ങെളല്ലാം തെന്ന െപെട്ടന്ന് ഇപ്രകാരം
രൂപമാത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു എന്നാേണാ? വസ്തുക്കൾ
ആശയങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ബാഹ്യവസ്തുക്കളാ
യിത്തെന്ന ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നു എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം.
ആകയാൽ ആശയത്തിെന്റയും വസ്തുവിെന്റയും സ്ഥിര
മായ ഈ സഹചാരിതെയ അവ തമ്മിലുള്ള അേഭദമാ
യിട്ടല്ല കാര്യകാരണ ബന്ധമായിട്ടു വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാ
ണു േവണ്ടത് (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
ഇന്ത്യയിെല തത്വചിന്തെയക്കുറിച്ച് െഹഗൽ പരാമർശി
ച്ചിട്ടുണ്ട്: “ഭാരതീയ തത്വചിന്താപദ്ധതിയിൽ ആശയം
വസ്തുനിഷ്ഠമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. തന്മൂലം ബാ
ഹ്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായത് ആശയവുമായി െപാരുത്ത
െപ്പടുത്തി ഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. പൗരസ്ത്യ തത്വചിന്തയുെട
ഒരു ന്യൂനതയാണ് ഇത്”. (െലക്േചഴ്സ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി
ഓഫ് ഫിേലാസഫി).
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭാരതീയ ദർശനത്തിലല്ല െഹ
ഗലിെന്റ തെന്ന ദർശനത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂനതയാണ്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ആശയത്തിെന്റയും വസ്തുവിെന്റ
യും സഹചാരിതെയ അവയുെട കാര്യകാരണബന്ധ
ത്തിെന്റയല്ല അേഭദത്തിെന്റ വ്യജ്ഞകമായിട്ടാണ് െഹ
ഗൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആശയേത്താട് െപാരുത്ത
െപ്പടുത്തിയാണ് അേദ്ദഹം ബാഹ്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമാ
യതിെന ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച് േമലുദ്ധരിച്ച
വിജ്ഞാനവാദികെളക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനത്തിൽ വ്യ
ക്തമാക്കെപ്പട്ടേപാെല ശ്രീശങ്കരനാകെട്ട വസ്തുക്കെള
ബാഹ്യങ്ങളായും ആശയങ്ങളിൽ നിന്നു ഭിന്നങ്ങളായും
കരുതിയിരുന്നു. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടങ്ങളാ
കയാൽ അസത്തുക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടാത്തതാണ്:
കാണെപ്പടുന്ന വസ്തു ഇല്ലാത്തതാവാൻ തരമില്ലേല്ലാ.
ആശയങ്ങൾക്കു വസ്തുക്കളുെട രൂപമുണ്ടാകുന്നത് അവ
പുറേമ വർത്തിക്കുന്നതുെകാണ്ടും ആശയങ്ങളിൽ നി
ന്നു വിഭിന്നങ്ങളാകെകാണ്ടുമേത്ര. ബാഹ്യവിഷയങ്ങെള
ആശയങ്ങളിൽ അഭിവ്യക്തങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ മാത്ര
മായി വിചാരിക്കുന്നേത ഇല്ല. അേദ്ദഹം വ്യഷ്ടിത്വെത്ത
നിരാകരിക്കുകേയാ സമഷ്ടിത്വത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നില്ല. വാചസ്പതി മിശ്രൻ പ്രതിപാദിച്ചേപാെല,
“അേഭദം എന്ന പദംെകാണ്ട് നാം ൈദ്വതെത്ത നിേഷ
ധിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഏകത്വെത്ത േകവലമായ അഭിന്ന
തെയ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ലതാനും”.
ഇവിെട ഒരു കാര്യം കുറിക്കുന്നതുെകാള്ളാം. െഹഗൽ
ആശയെത്തക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്
േകവലമായ ആശയെത്തയാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ
സാധാരണ മനുഷ്യർക്കനുഭവെപ്പടുന്ന ആശയങ്ങെള
യല്ല, എന്നാൽ ശ്രീശങ്കരൻ പരമാത്മാെവന്ന സംപ്ര
ത്യയെത്തപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുേമ്പാൾ പരമാത്മാവ് മാ
ത്രമാണ് സത്യെമന്നും മറ്റുള്ളെതല്ലാം മിഥ്യയാെണന്നും
ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ശ്രീശങ്കരെന്റ ആശയവാദത്തിൽ പ്ര
കടമായ െപാരുത്തേക്കടുെണ്ടന്നു നമുക്കു േതാന്നാം.
ഒരുവശത്ത് അേദ്ദഹം തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ബ്രഹ്മം മാത്ര
മാണു സത്യം. വിവിധചരാചരവസ്തുസങ്കലമായ ഈ പ്ര
പഞ്ചം അസത്യം മാത്രമാണ് എന്ന്, േനെരമറിച്ച് ബാ
ഹ്യപ്രപഞ്ചം സത്താെണന്നും വസ്തുക്കെള ആശയങ്ങ
ളായി കരുതാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നും അേദ്ദഹം സിദ്ധാന്തി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് ഏകസത്യെമ
ങ്കിൽ വസ്തുതകളായി അറിയെപ്പടുന്ന, ൈവവിദ്ധ്യം നിറ
ഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയവിഷയമായ ഈ പ്രാതിഭാസിക ജഗത്തും
മനുഷ്യന്മാരും ഉെണ്ടന്ന് എങ്ങെന പറയാം? ജീവാത്മാ
വ് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങെന അഭിന്നമായിരിക്കും?
ജീവാത്മാവ് പരിച്ഛിന്നമാണ്. ബ്രഹ്മം അപരിച്ഛിന്നമാ
ണ്. ജീവാത്മാവ് ഉപാധികേളാടുകൂടിയതാണ്. ബ്രഹ്മം
ഉപാധിരഹിതമാണ്. ജീവാത്മാവു സഗുണമാണ്. ബ്ര
ഹ്മം നിർഗ്ഗുണമാണ്. ജീവാത്മാവ് നശ്വരമാണ്. ബ്രഹ്മം
അനശ്വരവും അനന്തവുമാണ്. രണ്ടും എങ്ങെനയാണ്
ഒന്നാവുക?
എന്നാൽ ശ്രീശങ്കരൻ ഇതിൽ ഒരു െപാരുത്തേക്കടും
കാണുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യെമന്നു സമ്മതി
ച്ചാലും നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മവും നാമരൂപാത്മകമായ ഇന്ദ്രിയ
േഗാചര പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള വിേവചനം നിലനിൽ
ക്കാെമന്ന് അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം എഴുതിയി
രിക്കുന്നു:
“നുര, ചുഴി, തിര, കുമിള മുതലായവ ജലമയമായ സമു
ദ്രത്തിെന്റ വിവിധപരിണതികളാണ്. അേതസമയം
സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളുമാണ്, എങ്കിലും അവ
തങ്ങളിൽ േവർപിരിഞ്ഞും ഒന്നിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുകയും
പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി കാണുന്നതുമു
ണ്ട്. ജലമാത്രമായ സമുദ്രത്തിെന്റ പരിണാമങ്ങളാെണ
ങ്കിലും സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളെല്ലങ്കിലും നുര,
തിര മുതലായവ പരസ്പരസാേപക്ഷകമായി സ്വന്തം
വ്യക്തിത്വം ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ വ്യക്തി
ത്വം അേന്യാന്യം കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും, സമുദ്രം
തെന്നയാകയാൽ അഭിന്നങ്ങളുമാണ്. ഇവിെടയും സം
ഗതി ഇതുേപാലാണ്. വിഷയിയും വിഷയവും ഒരിക്കലും
ഒന്നായിത്തീരുന്നില്ല, എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു വ്യ
ത്യാസെപ്പടുന്നതുമില്ല… എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമകാരണ
മായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളാണ്. എന്നിരി
ക്കിലും അനുേഭാക്താവ് എന്നും അനുഭൂജ്യമാനങ്ങളായ
വിഷയങ്ങൾ എന്നുമുള്ള േഭദം കടലിെന്റയും തിരകളുെട
യും കാര്യത്തിെലന്നേപാെല സാദ്ധ്യവുമാണ് (3).

ശ്രീശങ്കരെന്റ മതമനുസരിച്ച് ൈവഷയിക ജീവിതത്തി
െന്റെയല്ലാം അടിസ്ഥാനം വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മി
ലുള്ള ഈ വിേവചനം തെന്നയാണ്. പിെന്ന എപ്രകാര
മാണ് അേദ്ദഹം വിഷയവിഷയികൾ അഭിന്നങ്ങെളന്നും
അദ്വിതീയമായ ബ്രഹ്മം അതായത് പരമാത്മാവു മാത്ര
മാണ് ഏകസത്യം എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തെന്റ ഏക
ത്വവാദെത്ത സമർത്ഥിക്കുന്നത്? അധ്യാസം എന്ന
സങ്കൽപമുപേയാഗിച്ചാണ് അേദ്ദഹം ഈ പ്രശ്നത്തി
ന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ ആനുഭാവികസത്തെയ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതി
ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബൗദ്ധികമായ ഒരു ഉപായമാണ്
അധ്യാസം. അധ്യാസം എന്നാൽ എന്ത്? ഒന്നിൽ മു
മ്പ് അനുഭൂതമായ മെറ്റാന്നിെന്റ സംജ്ഞാനം — ഒരു
വസ്തു മെറ്റാരു വസ്തുവാകുന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ദൃശ്യമാ
കാൻ സത്യമായ ഒന്നിൽ അസത്യമായ മെറ്റാന്നിെന്റ
ആേരാപണം — എന്നാണ്. അധ്യാസത്തിന് ശ്രീ ശങ്ക
രൻ െകാടുത്തിട്ടുള്ള നിർവചനം അനാത്മാവിെന്റ കാര്യ
ങ്ങെള ആത്മാവിലും ആത്മാവിെന്റ കാര്യങ്ങെള അനാ
ത്മാവിലും ആേരാപിക്കുേമ്പാൾ വിഷയവിഷയികളുെട
ഗുണങ്ങൾക്ക് അവ്യക്തത സംഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
തായി അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. ഈ അധ്യാസസിദ്ധാന്ത
െത്ത ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിെന്റ ഉേപാദഘാതത്തിൽ
അേദ്ദഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
“വിഷയമായ ത്വംപദാർത്ഥവും വിഷയിയായ അഹം
പദാർത്ഥവും രണ്ട് സംപ്രത്യയമണ്ഡലങ്ങളാണ്. അവ

ഇരുട്ടും െവളിച്ചവുംേപാെല വിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങേളാടു കൂ
ടിയവയാണ്. ഒന്നിന് മെറ്റാന്നിെന്റ സ്വഭാവമുണ്ടാവാൻ
സാധ്യമല്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ്. അങ്ങെന ഇരിെക്ക
ഒന്നിെന്റ സ്വഭാവങ്ങൾ മെറ്റാന്നിെന്റ സ്വഭാവങ്ങളായി
ത്തീരുക എന്നത് കൂടുതൽ അസാദ്ധ്യമാണേല്ലാ. തന്മൂ
ലം ത്വംപദാർത്ഥവിഷയമായ വസ്തുവിെനയും അതിെന്റ
ഗുണങ്ങെളയും അഹംപദാർത്ഥവിഷയവും ജ്ഞാതാവും
വസ്തുവിരുദ്ധവുമായ േഭാക്താവിലും അതിെന്റ ഗുണങ്ങ
ളിലും ആേരാപിക്കുക എന്നത് ന്യായമായും മിഥ്യയാകാ
േന തരമുള്ളൂ”.

പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആനുഭാവികസത്തയ്ക്കും എല്ലാ ലൗ
കിക വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ആേപക്ഷികാനുഭവങ്ങൾക്കും
മൂലകാരണമായി ശ്രീശങ്കരൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആത്മാ
വിൽ അനാത്മാവിേനയും േനെരമറിച്ചുമുള്ള അധ്യാസ
െത്തയാണ്. “ഞാൻ എെന്ന അറിയുന്നു” എന്നു ഞാൻ
പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ ശരിയായും അറിയുന്നത് എെന്റ
യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവിെനയല്ല. ആത്മാവ് ജ്ഞാന
ത്തിനു വിഷയമാകുേമ്പാൾ, അത് വിഷയിയല്ലാതായി
ത്തീരുന്നു; വിഷയി വിഷയമാകുന്നു. ജ്ഞാതാവ് േജ്ഞ
യമായിത്തീരുന്നു. യുക്തിയനുസരിച്ച് രണ്ടും ഒന്നാവാൻ
തരമില്ല. എങ്കിലും ഒന്നിെന മെറ്റാന്നായി കാണുക
എന്നതും ഒന്നിെന്റ അന്തസ്സത്തെയയും ഗുണങ്ങെളയും
മെറ്റാന്നിേലക്കു പകരുക എന്നതും ഒരു സാമാന്യരീ
തിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അധ്യാസം. ഇതി
െന ഉദാഹരിക്കുവാൻ ശ്രീശങ്കരൻ രണ്ടു സാമാന്യാനു
ഭവങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുത്തുച്ചിപ്പി െവ
ള്ളിയായിേത്താന്നുക എന്നതാണ് ഒന്ന്. ഒരു ചന്ദ്രൻ
രണ്ടായിേത്താന്നുക എന്നതാണ് മെറ്റാന്ന്. മങ്ങിയ
െവളിച്ചത്തിൽ കയറിെന പാമ്പായി ഭ്രമിക്കുന്നതും ദൃഷ്ടാ
ന്തമായി ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാമ്പ് മിഥ്യയാണ്. നല്ല
െവളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധിച്ചാൽ ഭാവനയിലുള്ള പാമ്പ്
മായുകയും കയറ് കയറിെന്റ എല്ലാ യഥാർത്ഥസംഭാവ
നങ്ങേളാടുകൂടി ദൃശ്യമാവുകയും െചയ്യും. പാമ്പ് മിഥ്യയാ
െണങ്കിലും അസത്തല്ല. ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷംെകാണ്ട് െത
റ്റാെണന്നു െതളിയുംവെര അത് കയറിൽ സത്താണ്.
െതറ്റായ ജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം പാമ്പ്
യഥാർത്ഥമാെണന്നും േതാന്നും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ
ജ്ഞാനമുദിക്കുേമ്പാൾ അതു മറയുകയും തൽസ്ഥാന
ത്ത് കയർ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും െചയ്യും.
തെന്റ ആശയം വ്യക്തമാക്കുവാൻ ശ്രീശങ്കരൻ സ്വപ്ന
ങ്ങെളയും ഉദാഹരണമായി ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണർ
ന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള
സ്വാനുഭവങ്ങളുെട ഒരു പുനരുത്ഭവമായിട്ടാണ് സ്വപ്ന
ങ്ങൾ പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നത്. സ്വപ്നം കണ്ടുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നിടേത്താളം മായികമായ ആ സ്വപ്നകാലാനുഭ
വങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളായിട്ടാണേല്ലാ േതാന്നാറുള്ള
ത്. പേക്ഷ, ജാഗ്രദവസ്ഥയിെലത്തുേമ്പാൾ അവ അയ
ഥാർത്ഥങ്ങളാവുന്നു. സ്വപ്നാവസ്ഥയിലും ജാഗ്രദവസ്ഥ
യിലും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതാതവസ്ഥ
കെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സത്യങ്ങൾ തെന്നയാ
ണ്. എന്നാൽ അവയുെട സത്യസ്ഥിതി േകവലസത്യ
ത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആേപക്ഷികം മാത്രമാ
ണ്. േലാകികസത്തയുെട വീക്ഷണേകാണിൽ നിന്നു
േനാക്കിയാൽ സ്വപ്നകാലാനുഭവങ്ങൾ മിഥ്യയാണേല്ലാ.
അേതേപാെല േകവലയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ വീക്ഷണ
േകാണിൽ നിന്നു േനാക്കിയാൽ ലൗകികജീവിതാനു
ഭവങ്ങൾ മിഥ്യയാണ്. ഉറങ്ങിയവൻ ഉണരുന്നതുവെര
സ്വപ്നത്തിെല മിഥ്യകൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്നു േതാ
ന്നുന്നതുേപാെല, പരമാത്മാവാണ് േകവലസത്യെമന്ന
റിയുന്നതുവെര ൈവഷയികേലാകാനുഭവങ്ങൾ സത്യമാ
യി നമുക്ക് േതാന്നുന്നു എന്നുമാത്രം.
സാധാരണ അനുഭവങ്ങളിലും വിേവചനങ്ങളുണ്ടാകാ
െമന്ന് ശ്രീശങ്കരൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ േഭദെമാന്നുമില്ല. എെന്തന്നാൽ “ഈ എല്ലാ
റ്റിലും ‘അതു’ തെന്നയാണ് സാരാംശം; ‘അതു’ തെന്ന
യാണ് പരമസത്യവും (ഛേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത്).
സാധാരണ േലാകത്തിൽ ജീവാത്മാവു പരമാത്മാവിൽ
നിന്ന് ഭിന്നനായിേത്താന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ േഭദം മാ
യയുെട മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രേമയുള്ളൂ. ശ്രീശങ്കരൻ പറ
യുന്നു: “ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിൽ േപരി
നു മാത്രേമ േഭദമുള്ളൂ. എെന്തന്നാൽ പരിപൂർണ്ണജ്ഞാ
നത്തിനു വിഷയം തെന്ന രണ്ടിെന്റയും അേഭദമാണ്
എന്നതു സുനിശ്ചിതമേത്ര. (ചിലർ െചയ്യാറുള്ളതുേപാ
െല) ആത്മാവിനു നാനാത്വം കൽപിക്കുക എന്നതും
ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽനിന്നും പരമാത്മാവ് ജീ
വാത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നമാെണന്നു കരുതുന്നതും അർ
ത്ഥശൂന്യമാണ്. എെന്തന്നാൽ ആത്മാവ് പല േപരിലും
അറിയെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നുതെന്ന
യാണ്” (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
ജീവാത്മാവ് സാരാംശത്തിൽ ബ്രഹ്മം തെന്നയാണ്.
“അത് ആത്മാവാണ്. അതു നീ തെന്ന” കയർ എന്ന
ആശയം സർപ്പെമന്ന ആശയെത്ത തുടച്ചുകളയുന്ന
തുേപാെല ജീവബ്രൈഹ്മക്യത്തിെന്റ ജ്ഞാനം ജീവാ
ത്മാവ് ശരീരബദ്ധനാെണന്നുള്ള ആശയെത്ത മായ്ച്ചു
കളയുന്നു. ശ്രീങ്കരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർ
ത്ഥ ജ്ഞാേനാദയം വെര ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും
തമ്മിലുള്ള േഭദം യഥാർത്ഥമാണ് എന്ന്. ആൈത്മക്യ
േബാധത്തിനു മുമ്പ് മനുഷ്യെന്റ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉൾ
െപ്പടുന്ന ശരി െതറ്റ് എന്നീ ആശയങ്ങെളല്ലാം തെന്ന
അേതപടി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. “ബദ്ധനായ ജീവാ
ത്മാവാണ് സത്യമായ ആത്മാവ് എന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ
എേപ്പാൾ അകലുന്നുേവാ ഉടൻതെന്ന ആ ധാരണയി
ലധിഷ്ഠിതങ്ങളും അജ്ഞാനജന്യങ്ങളുമായ ഈ പ്രവർ
ത്തനങ്ങെളല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും െചയ്യുന്നു. (ബ്രഹ്മസൂ
ത്രഭാഷ്യം).
ശ്രീശങ്കരൻ തുടരുകയാണ്: “ജീവാബ്രൈഹ്മക്യ േബാ
ധമുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്, ഉണരുംമുമ്പ് സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായ
വേപാെല, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയായിേത്താ
ന്നും, ആൈത്മക്യജ്ഞാനം ഉദിക്കാതിരിക്കുന്നിടേത്താ
ളം ജ്ഞാേനാപകരണങ്ങൾ, ജ്ഞാനവിഷയങ്ങൾ,
ഫലങ്ങൾ എന്നിവെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ ആരും
അസത്തു എന്ന ആശയെത്ത വച്ചുപുലർത്താറില്ല. വാ
സ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളും തങ്ങളുെട സ്വതഃസിദ്ധ
മായ ബ്രൈഹ്മക്യേബാധം തിരസ്കരിക്കുകയും അജ്ഞാ
നം മൂലം ഞാൻ എന്നും എേന്റെതന്നും, അതായത്
എെന്റ ആത്മാെവന്നും എേന്റതു മാത്രെമന്നും ഉള്ള
വ്യത്യാസങ്ങെള വച്ചുപുലർത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ആയ
തുെകാണ്ട് മനുഷ്യെന്റ സാമാന്യമായ കർമ്മങ്ങേളാ
ൈവദികാചാരങ്ങേളാ എല്ലാം ജീവബ്രൈഹ്മക്യേബാധ
ത്തിനു മുമ്പു യുക്തങ്ങൾ തെന്നയാണ്; സാർത്ഥകങ്ങൾ
തെന്നയാണ്, ഉറങ്ങുേമ്പാൾ വലിയതും െചറിയതുമായ
വസ്തുക്കെള സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ
കാണുന്നതുേപാലുള്ള ഉറച്ച ധാരണേയാടുകൂടിയ അറി
വ് ഉണരുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരുവന് ഉണ്ടാകുന്നതുേപാെല
യാണ് അത്. അവെയല്ലാം അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുെട
അനുകരണങ്ങളാെണന്ന േബാധം അേപ്പാൾ ഉണ്ടാകാ
റില്ലേല്ലാ. (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
അധ്യാസം, അവിദ്യയുെട ഫലമാണ്, വിദ്യയാൽ അതാ
യതു ജ്ഞാനത്താൽ അതു നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. ഒരു
വസ്തുവിൽ നിന്നു അധ്യാസം െചയ്യെപ്പട്ട വസ്തുവിെന
േവർെപ്പടുത്തി, ആ വസ്തുവിെന്റ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം മന
സ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യെകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നത്.
ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നു: “പ്രമാണങ്ങളും പ്രേമയങ്ങളും
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ലൗകിക-ൈവദിേകാചരണങ്ങളും
ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന ആത്മാവും അനാത്മാവും തമ്മി
ലുള്ള പരസ്പരധ്യാസെത്ത — അവിദ്യെയ — അംഗീകരി
ച്ചുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്. വിധിനിേഷധം മുക്തി എന്നി
വെയ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രുതികളും അപ്രകാരംതെന്ന”
(ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).
ൈവദികങ്ങളും മതപരങ്ങളും ആയ എല്ലാ നിധിനിേഷ
ധങ്ങളും ശരിയായ ആത്മജ്ഞാനം ഉദ്ഭവിക്കുന്നതിനുമു
മ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അജ്ഞാനത്തിലുഴലു
ന്ന ജനങ്ങെള സംബന്ധിക്കുന്ന സീമകെള ഉല്ലംഘിക്കു
വാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അജ്ഞാനിയായ ഒരുവൻ, യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാവരുെടയും ആത്മാവ്
എന്നു മറന്നുെകാണ്ട്, ശരീരം, സന്തതി, സമ്പത്ത് മുത
ലായ െവറും കാര്യങ്ങെള തെന്റ ഭാഗമായും തെന്ന സം
ബന്ധിക്കുന്നവയായും കാണുന്നു. “ആകയാൽ യഥാർ
ത്ഥജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നതുവെര ലൗകികങ്ങളും
മതപരങ്ങളുമായ സാധാരണ ചടങ്ങുകൾ നിർബാധം
തുടരാതിരിക്കുവാൻ കാരണം കാണുന്നില്ല”. പേക്ഷ,
അവയ്ക്കു പരമസത്യവുമായി അതായത് ആത്മാവുമായി
ബന്ധെമാന്നുമില്ല എന്നുമാത്രം.
വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നതിങ്ങ
െനയാണ്.
“ബ്രാഹ്മണൻ യാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം മുതലായ ൈവ
ദികങ്ങളായ വിധികൾ, വർണ്ണം, ആശ്രമം, വയസ്സ്,

പരിതഃസ്ഥിതി മുതലായവയുെട അധ്യാസങ്ങെള അം
ഗീകരിച്ചാൽ മാത്രേമ ശരിയാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ”.
േനെരമറിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ മുതലായ സാമൂ
ഹികഭിന്നതകളിൽ നിന്നു വിമുക്തനാണ് ആത്മാവ്.
അതു വർണ്ണവർഗ്ഗവംശേദശീകങ്ങളായ ലൗകിക പരി
മിതികളിൽ നിന്നും േലാഭവിേദ്വഷാംഹംകാരസ്വാർത്ഥ
ങ്ങൾ എന്നീ ലൗകികസ്വഭാവ വിേശഷങ്ങളിൽ നിന്നും
അതീതമാണ്.
ലൗകികജീവിതത്തിനു മനുഷ്യൻ തെന്ന ഈശ്വരസൃഷ്ടി
യായി കരുതുന്നു. ഈശ്വരെന പരമസത്യമായും പൂജാ
പ്രാർത്ഥനാദികൾക്കു വിഷയമായും പരിഗണിച്ചുേപാ
രുന്നു. ഈശ്വരെന സഗുണബ്രഹ്മെമേന്നാ ദിവ്യഗുണസ
മ്പൂർണ്ണനും സരൂപനുമായ പ്രഭുെവേന്നാ വ്യവഹരിക്കാ
റുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീശങ്കരെന്റ അൈദ്വതേവദാന്തത്തിൽ
സരൂപനായ ഈശ്വരനു സ്ഥാനമില്ല. സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടി
യുമില്ല. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം, പ്രാർത്ഥന, പൂജ, തീർ
ത്ഥാടനം മുതലായവ പ്രാതിഭാസികേലാകത്തിെല സം
ഗതമാവുന്നുള്ളൂ. പാരമാർത്ഥികവീക്ഷണത്തിൽ ഏതാ
യാലും ഈശ്വരൻ മിഥ്യയാണ്. ഗുണരഹിതനും നിർവി
േശഷനുമായ പരമാത്മാവ് അതായത് നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മം
മാത്രമാണ് സത്യം.
ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആന്തരവയവങ്ങൾ എന്നീ അനാ
ത്മവസ്തുക്കളടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ ഈ േലാകം
സത്താശാസ്ത്രപരമായി േനാക്കിയാൽ അനൃതമാണ്.
അയഥാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ അജ്ഞാനം അതായ
ത് അവിദ്യ മനസ്സും ശരീരവുമടങ്ങിയ ജീവിെയ നിരവ
യവനായ ആത്മാവായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനു ജീവ
െന േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവും അനാത്മാവും തമ്മിൽ
അധ്യാസത്തിന് ഇതു കാരണമായിത്തീരുന്നു. അനാ
ത്മാവിെന അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിലും ആത്മാവി
െന അനാത്മാവിലും ആേരാപിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ
അധ്യാസത്തിെന്റ സ്വഭാവം. അനാത്മാവായ മനഃശരീ
രസംഘാതെത്ത ആത്മാവായി െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ്
അവിദ്യ. ഈ അധ്യാസബന്ധമാണ് േലാകത്തിെന്റ മി
ഥ്യാത്വത്തിനു നിദാനം.
ശ്രീശങ്കരെന്റ മതമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം;
ബ്രഹ്മത്തിൽ അധ്യാസിക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടാണ് ബ്ര
ഹ്മാണ്ഡവും ൈവഷയികമായ േലാകവും ഉെണ്ടന്നു േതാ
ന്നുന്നത്. കാണുന്നത് അവാസ്തവമല്ല. എെന്തന്നാൽ
അവ ഉള്ളതുേപാെല േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ. പേക്ഷ, ജ്ഞാ
നംമൂലം േഭദബുദ്ധി നശിച്ചാൽ അവെയല്ലാം ബ്രഹ്മ
ത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്ത
പ്പറ്റി കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നേതാടുകൂടി പ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ മായികത അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും പ്രപഞ്ചെമ
ല്ലാം ബ്രഹ്മമായി അറിയെപ്പടുകയും െചയ്യും.
കയറിൽ പാമ്പു കാണുക മുതലായ ഭ്രമാനുഭവങ്ങളു
െട േലാകം ശരിയായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട േലാക
ത്താൽ നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. അതുേപാെല ഇന്ദ്രിയ
വിഷയമായ േലാകം പരമാത്മജ്ഞാനത്താൽ നിേഷ
ധിക്കെപ്പടുന്നു. ഭ്രമജ്ഞാനത്തിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും
േനാക്കിയാൽ പാമ്പ് സത്യമാണ്. ലൗകികാനുഭവത്തി
െന്റ പക്ഷത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ പാമ്പ് ഇല്ലാത്തതും
അസത്യവുമാണ്; കയർ മാത്രമാണു സത്യം. അതുേപാ
െല യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിെന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും േനാ
ക്കിയാൽ കയർ ഭ്രമവും ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യവുമാണ്.
അങ്ങെന ശ്രീശങ്കരൻ സത്തയുെട മൂന്നുഘട്ടങ്ങെളയും
അവയ്ക്കനുസൃതമായി ജ്ഞാനത്തിെന്റ മൂന്നു പതനങ്ങേള
യും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമമായ സത്ത അതായത്
പാരമാർത്ഥികസത്യം, ലൗകികമായ സത്ത അതായ
ത് വ്യാവഹാരികസത്യം, മുഴുവൻ അസത്ത് അതായത്
പ്രാതിഭാസികസത്യം എന്നിങ്ങെനയാണു സത്യത്തി
െന്റ മൂന്നു പതനങ്ങൾ. മുയൽെക്കാമ്പ്, ആകാശപുഷ്പം,
വന്ധ്യാപുത്രൻ മുതലായവ െവറും ഭാവനകളും പൂർണ്ണ
മായും അസത്യങ്ങളുമാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവ
ഒരിക്കലും േഗാചരമാകുന്നില്ല. രജ്ജൂസർപ്പവും സ്വപ്നങ്ങ
ളും അസത്യങ്ങളാെണങ്കിലും, അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നതു
െകാണ്ടും അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നവ പൂർണ്ണമായും അസത്യ
ങ്ങളല്ലാത്തതുെകാണ്ടും തികച്ചും അസത്യങ്ങളല്ല. പാ
രമാർത്ഥിക സത്യത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അേച്ഛദ്യവും ശു
ദ്ധവും അതീന്ദ്രിയസത്യവുമായ ബ്രഹ്മം അതായതു പര
മാത്മാവ് മാത്രമാണ് സത്യം; ബ്രഹ്മാണ്ഡവും ൈവഷ
യികേലാകവും ജീവാത്മാക്കളും അസത്യങ്ങളാണ്. ബ്ര
ഹ്മജ്ഞാനം മെറ്റല്ലാ അനുഭവങ്ങെളയും മായ്ച്ചുകളയു
ന്നതുെകാണ്ടു ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം. അനശ്വരവും
അവികാരിയും സർവത്തിനും ആധാരവുമായ അദ്വീതി
യബ്രഹ്മം അറിയുന്നതുവെര സാധാരണയായി അനുഭവ
െപ്പടുന്ന ഈ േലാകം യഥാർത്ഥമായിേത്താന്നും (ശങ്ക
രെന്റ ആത്മേബാധം). ശാശ്വതവും അവ്യയവും അനന്ത
വും അവികാരിയുമല്ലാത്ത ഒന്നിെനയും ശ്രീശങ്കരൻ പര
മസത്യമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
ലൗകികസത്യത്തിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ ൈവഷയിക
േലാകം യഥാർത്ഥവും സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളും രജ്ജുസർ
പ്പവും മിഥ്യയുമാണ്. ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ േലാകവും
പാമ്പും സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളും ശശവിഷാണംേപാെലയും
വന്ധ്യാപുത്രെനേപ്പാെലയും പൂർണ്ണമായും അസത്യങ്ങള
ല്ല. അവയ്ക്ക് സത്യത്തിെന്റ അല്പെമാരംശമുണ്ട്. അവ പൂർ
ണ്ണമായും അസത്യങ്ങെളങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാ
കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലേല്ലാ. ആകയാൽ അവ സത്യെമ
േന്നാ അസത്യെമേന്നാ പറയുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവയ്ക്ക്
അവർണ്ണനീയമായ ഒരു സത്താഭാവമുണ്ട്. മെറ്റാരുവി
ധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവ അനിർവചനീയ സത്യങ്ങ
ളാണ്.
പരബ്രഹ്മത്തിെന്റ പരമയാഥാർത്ഥ്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതി
നു േവണ്ടിയാണ് ശ്രീശങ്കരൻ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആേപ
ക്ഷികമായ അയഥാർത്ഥാവസ്ഥെയ ഊന്നിപ്പറയുന്ന
ത്. സത്താപരമായ ആധാരം ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ൈവ
വിധ്യം നിറഞ്ഞ ഈ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മംതെന്നയാണ്.
കയർ കയറാെണന്നറിയുേമ്പാൾ മിഥ്യയായ പാമ്പ്
കയറിൽ നിന്ന് ഭിന്നമെല്ലന്നു േതാന്നുന്നതുേപാെല
ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ ഈ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മമാെണന്ന നി
ജസ്ഥിതി മനസ്സിലാവുേമ്പാൾ പിന്നീടത് ബ്രഹ്മത്തിൽ
നിന്ന് േവെറയായി േതാന്നുന്നതല്ല. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങ
ളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ, അയഥാർത്ഥങ്ങളാകയാൽ പര
സ്പരം അഭിന്നങ്ങളും ബ്രഹ്മാഭിന്നങ്ങളുമാണ്.
സംപ്രത്യയാത്മകമായ ചിന്തെകാണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
വഴിയുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനംെകാണ്ടുമാണ് ലൗകികസ
ത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നത്. ബ്രഹ്മം മനുഷ്യചിന്തയു
െട ഉപാധികൾക്ക് അതീതമാകയാൽ അത്തരത്തി
ലുള്ള ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മത്തിന് മതിയാകുന്നതല്ല. തന്മൂ
ലം ബ്രഹ്മജ്ഞാനം സംപ്രത്യയപരങ്ങളായ യുക്തിക
ളിേലാ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷത്തിേലാ അല്ല, അതീന്ദ്രിയഅന്തഃപ്രജ്ഞയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത്.
ശ്രീശങ്കരൻ, ഈ സമഗ്രബ്രഹ്മാണ്ഡെത്ത, ൈജവവും
അൈജവവുമായ പദാർത്ഥസാർത്ഥേത്താടുകൂടിയ പ്രാ
കൃതികവും മർത്ത്യേന്റതുമായ ഈ പ്രപഞ്ചെത്ത ബ്രഹ്മ
ത്തിെന്റ മായാമയമായ ഒരു വിേക്ഷപമായിട്ടാണു കരു
തുന്നത്. ൈവഷയികേലാകത്തിൽ വിേശഷങ്ങൾക്കും
വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും, ഒന്നു പലതായി േതാന്നിക്കുന്നതി
നും നിദാനമായ ഈ മായ അനിർവചനീയവും പ്രാപ
ഞ്ചികവുമായ അജ്ഞാനവും തെന്നയാണ്. മായെകാ
ണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ ജീവാത്മാവും പ്രാതിഭാസിക
പ്രപഞ്ചവും ഭിന്നങ്ങളായി േതാന്നുന്നത്. ദൃശ്യപ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സും അതിെന നിലനിർത്തുന്നതിനു കാ
രണവുമായി പ്രകാശിക്കുന്ന മായയുെട സ്വാധീനതമൂല
മാണ് ഓേരാ ജീവാത്മാവും താൻ ഇതരജീവാത്മാക്ക
ളിൽ നിന്നും ബാഹ്യേലാകത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാെണ
ന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മായാതത്വം ബ്രഹ്മ
െത്തയും വിഷയവിഷയികളുെട മൗലികമായ ഐക്യ
െത്തയും ഏകാത്മകവൃത്തിയുള്ള പരിധിക്കകത്തു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നേതയില്ല.
ശ്രീശങ്കരൻ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്: “ഇന്ദ്രജാലം അവാ
സ്തവമാകയാൽ അതു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഐന്ദ്രജാലി
കെന ഒരിക്കലും — ത്രികാലങ്ങളിലും — ബാധിക്കുന്നി
ല്ല. അതുേപാെല ഭ്രമമാത്രമായ ഈ പ്രപഞ്ചം പരമാ
ത്മാവിെനയും ബാധിക്കുന്നില്ല. സ്വപ്നം കാണുന്നവൻ,
എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതിയിലും ഒന്നു തെന്നയാകയാൽ സ്വ
പ്നഭ്രമത്താൽ ബാധിക്കെപ്പടുന്നില്ല; ജാഗ്രദാവസ്ഥയിലും
നിദ്രയിലും ഈ ഭ്രമം തുടർന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന
തുതെന്ന കാരണം. അതുേപാെല എേപ്പാഴും ഒന്നായി
തെന്ന ഇരിക്കുന്നവനും മൂന്നവസ്ഥകൾക്കും സാക്ഷിയു
മായ പരമാത്മാവ് വ്യത്യാസെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ
മൂന്നവസ്ഥകളാൽ ഒരിക്കലും ബാധിക്കെപ്പടുന്നില്ല. പര
മാത്മാവ് മൂന്നവസ്ഥകളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചതാ
യി േതാന്നുന്നത്, കയർ പാമ്പായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു
േപാെല േകവലം അധ്യാസത്തിെന്റ ഫലമാണ്” (ബ്രഹ്മ
സൂത്രഭാഷ്യം).
അവിച്ഛിന്നവും അനിർധാര്യവുമായ ബ്രഹ്മം മായയുെട
ഇരുണ്ട ആവരണത്തിനടിയിൽ വിച്ഛിന്നവും നാനാത്വ
േത്താടുകൂടിയതുമായ ഒന്നായി േതാന്നുന്നു. ലൗകിക
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ അതായത് വ്യാവഹാരിക സത്യ
ത്തിെന്റ ദൃശ്യമായ ആവിഷ്കരണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ളത്
അതീന്ദ്രിയവും പരമവുമായ അതായത് പാരമാർത്ഥി
കമായ സത്യം തെന്നയാണ്, പാരമാർത്ഥികസത്യ
ത്തിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ പരബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നും
സത്യമല്ല.
മായയാൽ ബാധിതനായ ജീവാത്മാവ് അവനവെന
ഒരു പ്രേത്യക വ്യക്തിയായും ഇതര ജീവന്മാരിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഹംതത്വമായും സ്വയം കരുതുന്നു.
ഓേരാ വ്യക്തിയും അവെന്റ ലൗകികജീവിതത്തിൽ സ്വ
യം വിേശഷിപ്പിക്കുന്നത് ‘ഞാൻ’ എന്നാണ്. ഓേരാ
ഞാനും മേറ്റാേരാ ‘ഞാനി’ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാെണ
ന്നു പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നു. അേപ്പാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ ‘ഞാൻ’ ആരാണ്? ജിവാത്മാക്കൾെക്കല്ലാം െപാ
തുവായി വല്ലതുമുേണ്ടാ? അവെയ എല്ലാം ഏകീകരിക്കു
ന്ന വല്ല സത്യവും പിന്നിലുേണ്ടാ?
ശ്രീശങ്കരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രേത്യകമായി േതാന്നു
ന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ശരിയായ ആത്മാവുകളല്ല; ഏകസ
ത്യമായ പരമാത്മാവിെന്റ പ്രകടമായ വിേശഷവത്ക
രണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അേദ്ദഹം ആത്മാവിെന അതാ
യത് വ്യക്തിഗതമായ ആന്തരസത്തെയ ബ്രഹ്മമായി
അതായതു പൂർണ്ണസത്തയായി വിേവചിച്ചറിയുന്നു. വ്യ
ക്തിഗതനായ ആത്മാവ് അതായത് ജീവൻ പൂർണ്ണബ്ര
ഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. അത് ബ്രഹ്മെമന്ന ഏകസ
ത്യം തെന്നയാണ്. മായാനിമിത്തകങ്ങളായ വിേശഷ
വത്കരണവും പൃഥക്കരണവും പുറേമ കാണുന്ന ഭാവം
മാത്രമേത്ര.
ചില ദാർശനികന്മാർ മനസ്സിെന അതായത് അന്തഃകര
ണെത്ത ൈചതന്യസ്വരൂപനായ ആത്മാവായി കാണു
ന്നവരാണ്. ൈചതന്യസ്വരൂപനായ ആത്മാവു ജ്ഞാ
താവാണ്. േഭാക്താവാണ്, ചിന്തിക്കുന്നവനും സ്മരിക്കു
ന്നവനും സംഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണ്. ശ്രീശങ്കരൻ സിദ്ധാ
ന്തിക്കുന്ന, അന്തഃകരണമായി േതാന്നുന്ന ൈചതന്യം
തെന്നയാണ് ആത്മാവ് എന്ന്, വ്യക്തിഗതമായ ൈച
തന്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതമനുസരിച്ച് വിഷയവിഷയീ
ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതല്ല. മായയുെട ഫല
മായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിെന്റ
നിലയിൽനിന്നു േനാക്കിയാൽ ആത്മൈചതന്യം വിഷ
യവിഷയീബന്ധങ്ങളാൽ പരിച്ഛിന്നമാണ്. എന്നാൽ
പരമാർത്ഥസത്തയുെട നിലയിൽ നിന്നു േനാക്കിയാൽ
ബ്രഹ്മം തെന്നയാണ് ആത്മൈചതന്യം. അത് ശുദ്ധവും
അനന്തവും അപൃഥക്ഭ്രതവും വിഷയവിഷയീബന്ധാ
തീതവുമായ ൈചതന്യവുമാണ്. ഈ ശുദ്ധൈചതന്യം
തെന്നയാണ് ഇന്ദ്രിയേഗാചര ജഗത്തിെല ബഹുവിധവി
േശഷങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്.
ജീവാത്മാവിെന്റ സത്യത അതിെന്റ വിേശഷതയിലാ
ണ്. സാമാന്യത്വത്തിേലാ സാർവലൗകികത്വത്തിേലാ
അല്ല സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത്. ലൗകികവും പ്രാതിഭാസി
കവുമായ ജീവാത്മാവിൽ ആധാരികസത്തയായി വി
ളങ്ങുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാ വിേശഷങ്ങളുെട
യും വിേഭദങ്ങളുെടയും സാമാന്യഘടകമാണ് അത്;
എല്ലാ ‘ഞാ’നിെന്റയും സർവവ്യാപിയായ ഏകീകര
ണത്വമാണ് അത്. മനുഷ്യവർഗത്തിെന്റ സ്ഥിരമായ
ആധാരഘടകമാണ് അത്. ജീവാത്മാവ് വിേശഷങ്ങ
ളിലും വിേഭദങ്ങളിലും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. എന്നാൽ
പരമാത്മാവ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ വാസ്തവികതയി
േലക്ക്, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യെന്റ വാസ്തവികതയിേലക്ക്
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവ് ഒേന്ന
യുള്ളൂ. എന്നാൽ അത് അേനകം ജീവാത്മാക്കളായി
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ േഗാചരമാകുന്ന വ്യ
ത്യാസങ്ങൾക്കു കാരണം േദഹമനസ്സമാഹാരത്തിെന്റ
പരിമിതികളാണ്. ശരീരം, ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്,
ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയുെട സംേയാഗത്താൽ
സിനിതനും വിശിഷ്ടനുമായ ആത്മാവാണ് ജീവൻ. േന
രറിവ് ആത്മാവാകെട്ട ജീവെന്റ യഥാർത്ഥസ്വരൂപവും
സന്ധാരകവുമെത്ര. ജീവൻ ശരീരബദ്ധനായ അതായ
ത് വിശിഷ്ടനായ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവ്
അതീന്ദ്രിയനും അവിഷയനും ആയ പരമാത്മാവാണ്.
ബുദ്ധിയാലും മറ്റു ബന്ധങ്ങളാലും വിേശഷവത്കൃതനായ
ആത്മാവിെന്റ സ്വരൂപം യഥാർത്ഥമായ ആത്മസ്വരൂപ
ത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ ലൗകികാനുഭവ
ത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം അവഗണിക്കെപ്പടുന്നു. ജീവെന
തൃഷ്ണ, സുഖം, േവദന മുതലായ മേനാഗുണങ്ങേളാടുകൂ
ടിയ ഒന്നായിട്ടാണ് ഗണിച്ചുവരുന്നത്. േഗാചരമായ മന
സ്സിെന്റ ഗുണങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആേരാപിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ടാണത്. ശരിയായ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം ശരീരമായും
ഇന്ദ്രിയങ്ങളായും അന്തഃകരണമായും കണക്കാക്കെപ്പ
ടുന്നു.
ഈ കണക്കാക്കൽ, െതറ്റാെണങ്കിലും ലൗകിക ജീ
വിതത്തിൽ ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സത്താ
പരമായി രണ്ടിനും തമ്മിൽ യാെതാരു േഭദവുമില്ലത
െന്ന. മായയുെട സൃഷ്ടിയായ ജീവനും ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ
ആത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പാരമാർത്ഥിക
മല്ല, പ്രാതിഭാസികം മാത്രമാണ്. അജ്ഞാനത്തിെന്റ
അനുബന്ധംെകാണ്ടുള്ള പരിമിതിയിലാണ് ശരിയായ
ആത്മാവ് വ്യക്തിഗതനായ ആത്മാവായി േതാന്നുന്ന
ത്. ആത്മാവിെന്റ സർവവ്യാപിത്വം, അനന്തൈചത
ന്യത്വം എന്നീ നിജസ്ഥിതികൾ മായയാൽ മറയ്ക്കെപ്പടു
ന്നതുെകാണ്ട് ജീവാത്മാവ് പരിച്ഛിന്നമായ ശരീരേത്താ
ടും മനേസ്സാടും ബന്ധെപ്പടുകയും നിയതനും ബദ്ധനും
ദുഃഖിതനുെമന്നേപാെല െപരുമാറുകയും െചയ്യുന്നു. ബു
ദ്ധിമുതലായ അനുബന്ധങ്ങളാൽ നിയതനാകുേമ്പാൾ
ആത്മാവ് േഭാക്താവായും ജ്ഞാതാവായും കർത്താ
വായും േതാന്നുന്നു. എന്നാൽ പാരമാർത്ഥികതയുെട
വീക്ഷണത്തിൽ ആത്മാവ് ഭുജിക്കുകേയാ പ്രവർത്തിക്കു
കേയാ െചയ്യുന്നില്ല. ജീവെന്റ അനുബന്ധമായ അഹന്ത
യാണ് കർമത്തിനു കാരണം; അഹന്തമൂലമാണ് അതു
േഭാക്താവായും കർത്താവായും ഇരുന്നുെകാണ്ട് ഓേരാ
കൃത്യങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പടുന്നതും.
അസൂയ, േലാഭം, വിേദ്വഷം, ദുഃഖം എന്നിവെയ്ക്കല്ലാം േഹ
തുവാണ് അഹന്ത. മായാകാര്യങ്ങളായ പരിച്ഛിന്നത്വ
ത്തിെന്റയും പൃഥക്ത്വത്തിെന്റയും അവസ്ഥയിൽ അഹ
ന്ത മനുഷ്യനിൽ പലതരം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങെളയും ആഗ്ര
ഹങ്ങെളയും അതിേമാഹങ്ങെളയും സങ്കുചിതത്വെത്ത
യും സ്വാർത്ഥതെയയും മറ്റു സത്തകേളാട് ഉദാസീനഭാ
വെത്തയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പരിച്ഛിന്നത്വത്തിലും പൃ
ഥക്ത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നിടേത്താളം വ്യക്തി ബദ്ധാ
വസ്ഥയിൽത്തെന്ന സ്ഥിതി െചയ്യുകേയ ഉള്ളൂ. അഹ
ന്തയുെട അതായത് സങ്കുചിതമായ ‘ഞാൻ’ എന്ന ഭാ
വത്തിെന്റ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നിസ്സാരമായ ഇഷ്ടാ
നിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി, സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങ
െളെയല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച് സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നുമുയർ
ന്നവനായിത്തീരുക എന്നത് മായയുെട അതിർത്തിക
െള കണ്ടറിയുേമ്പാൾ മാത്രേമ, ഇന്ദ്രിയാനുഭവികവും വ്യാ
വഹാരികവുമായ അഹന്ത ശരിയായ ആത്മാവല്ല ഒരു
േതാന്നൽ മാത്രമാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിെന ബ്ര
ഹ്മാഭിന്നമായി ഗ്രഹിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ, മുക്തിലഭിക്കു
േമ്പാൾ മാത്രേമ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യജീവിതത്തി
െന്റ പരേമാന്നതമായ ലക്ഷ്യം ഈ മായെയ വലിെച്ചറി
ഞ്ഞ് ബ്രഹ്മത്തിെന്റ സാർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ
തെന്റ ആത്മാവിെന ദർശിക്കുക എന്നതാണ്.
അനുേഭാക്താവായ വിഷയി തെന്നയും ൈവഷയികപ്ര
പഞ്ചെത്തയും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വിചാരി
ക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് അവിദ്യയുെട സ്വാധീനതയിലിരി
ക്കുന്നിടേത്താളം അത് അവനവെന േവെറയായും പരി
ച്ഛിന്നനായും ദർശിക്കുന്നു. അൈദ്വതം പഠിപ്പിക്കുന്നത്,
പ്രേത്യകതയിലും പൃഥക്ത്വത്തിലുമല്ല, സാരാംശത്തിൽ
പരമാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള അഭിന്നതയിലാണ് സത്യം
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് എന്നേത്ര.
മനുഷ്യെന്റ ലൗകികമായ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ
സത്യം പരമാത്മാവാണ്. വ്യക്തിത്വങ്ങളും പ്രേത്യകത
കളും ഈ ആധാരിക സത്യത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങളാണ്.
സാരാംശത്തിലും അടിസ്ഥാനപരമായും ബ്രഹ്മത്തിൽ
നിന്ന് അഭിന്നമായ ആത്മാവിെന്റ നിജസ്ഥിതിെയക്കു
റിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിൽനിന്നാണ് അങ്ങെന സംഭവി
ക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിെന്റ മൂടുപടം നീങ്ങുേമ്പാൾ
വ്യക്തി അവെന്റ വ്യക്തിത്വവും പ്രേത്യകതയും ഉേപ
ക്ഷിക്കുകയും തെന്റ ബ്രഹ്മാഭിന്നത്വം അറിയുകയും െചയ്യു
ന്നു. ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ മനുഷ്യസത്ത അതീന്ദ്രിയവും
സർവവ്യാപിയുമായ ബ്രഹ്മമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ശങ്കര
സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ആത്മാവിെന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ
സ്വഭാവം അറിയാത്തതുമൂലമാണ് ബന്ധനമുണ്ടാകുന്ന
ത്. തെന്റ ബ്രഹ്മാഭിന്നത്വമറിയുന്നേതാടുകൂടി ബന്ധ
നത്തിൽ നിന്ന് േമാക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അവ്യവഹിതവും
അന്തഃപ്രജ്ഞാത്മകവുമായ അനുഭൂതിെകാണ്ട് സംല
ബ്ധമായ അതീന്ദ്രിയാത്മജ്ഞാനത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം
സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത്. ഈവിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാ
കുന്നതിന് ബുദ്ധിപരമായ സന്നദ്ധതവും ആത്മശുദ്ധീക
രണവും മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്.
വ്യക്തി പരിച്ഛിന്നനാണ്. പേക്ഷ, സദാചാര സംബ
ന്ധമായ ആത്മസംയമവും അവൻ ഒരിക്കലും തെന്റ
പരിച്ഛിന്നത്വത്തിൽ തൃപ്തനല്ല. അവർ അപരിച്ഛിന്നത്വം
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ അപൂർണ്ണനാണ്; എങ്കിലും പൂർ
ണ്ണതയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓേരാ മനുഷ്യനും ഓേരാ
പ്രേത്യക വ്യക്തിയാണ്; എന്നാൽ പ്രകൃതിയും സമൂഹ
വുമടങ്ങിയ ൈവഷയിക േലാകേത്താടുള്ള അവെന്റ
ബന്ധത്തിൽ പ്രപഞ്ചവുമായി അവനുള്ള ഏകത്വഭാവം
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. സാരംശത്തിലുള്ള ഈ ഏകത്വം, വ്യ
ക്തിയും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള
ഈ അഭിന്നത്വം ശ്രീശങ്കരൻ ആദർശവാദത്തിെന്റ സീ
മകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് അത്യുജ്ജ്വലമായി പ്രതി
പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മദ്ധ്യയുഗത്തിെല ചിന്താഗതിയിൽ
ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മനുഷ്യസത്തയുെട സാ
മാന്യത്വം േകവലമായ അമൂർത്തീകരണത്തിെന്റ ഭാഷ
യിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ, പരിച്ഛിന്നത്വ കാരണങ്ങളായ അനുബന്ധ
ങ്ങൾ, ലൗകിക സത്യത്തിെനതിെര ലൗകിക രീതിയിൽ
മത്സരിച്ചുെകാണ്ടല്ല, ദിവ്യാനുഭവാത്മകമായ അന്തഃപ്ര
ജ്ഞവഴിയായി തരണം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാളാണ് ബ്രഹ്മാ
ഭിന്നമായ ആത്മാവ് താൻ തെന്ന എന്ന നിജതത്വം
ജീവൻ അറിയുന്നത്. ആത്മാവു മാത്രമാണ് സത്യെമ
ന്നും ആേത്മതരങ്ങെളാന്നും സത്യമെല്ലന്നും വ്യക്തിക്ക്
അേപ്പാൾ മനസ്സിലാവുന്നു. ഭ്രമജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ചു
അവൻ േബാധവാനായിത്തീരുന്നു. ആത്മാവിൽ നിന്ന്
അതായത് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനിൽനിന്ന് ഉപരിയായി.
അതീതമായി ഒന്നുമില്ല; എെന്തന്നാൽ മനുഷ്യൻ തെന്ന
യാണ് എല്ലാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുെടയും സത്തായി,
അദ്വിതീയമായി, പരിമിതികളിൽ നിന്നു മുക്തമായി,
പരമാർത്ഥമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ബ്രഹ്മമാണേല്ലാ
അവൻ.

















11.2
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം 1789-ൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ െഹഗ
ലിന് പെത്താമ്പതു വയസ്സ് മാത്രേമ പ്രായമായിരുന്നു
ള്ളൂ. വിപ്ലവത്തിെന്റ ആദർശങ്ങളാൽ അേദ്ദഹം അത്യ
ധികം സ്വാധീനിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദഹം റിപ്പബ്ലിക്കി
െന ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്വാഗതവും െചയ്തു. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം
അന്നാട്ടിെല ജന്മികളുെട മർദ്ദനഭരണം അവസാനി
പ്പിച്ച് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരു മുതലാളി
ത്ത വ്യവസ്ഥിതി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്രമല്ല േലാകചരി
ത്രത്തിൽത്തെന്ന ഒരു നവയുഗത്തിെന്റ ആരംഭം കു
റിക്കുകകൂടി െചയ്തു. വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതിനു
സഹായിച്ച സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർ, സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ വ്യവ
സ്ഥകൾക്കുമാത്രമല്ല, മതപരമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കും
വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മാറ്റമാവശ്യമാെണന്നും, സാധാരണ
േലാകത്തിെന്റ പുേരാഗതി അതീന്ദ്രിയനായ ഒരു ഈശ്വ
രെന്റ ചാപല്യങ്ങെളയല്ല, മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛെയയും യു
ക്തിെയയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നെതന്നും അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന പഴഞ്ചൻ ആശയങ്ങളിൽ
നിന്നും, വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും
പ്രാകൃതികവും സാമൂഹികവുമായ ശക്തികെള ഇേങ്ങാട്ടു
കീഴടക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതിനു പകരം അേങ്ങാ
ട്ട് കീഴടക്കുവാൻ ശക്തനാകത്തക്കവണ്ണം അവെന്റ ജീ
വിതെത്ത പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു വിപ്ലവം
ആവശ്യമാെണന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു. വിപ്ലവപരമായ
സത്വരവ്യതിയാനങ്ങളുെട പ്രാധാന്യെത്ത വിശദീകരിച്ചു
െകാണ്ട് 1793-ൽ െഷല്ലിംങ്ങിനയച്ച കത്തിൽ െഹഗൽ
എഴുതുകയുണ്ടായി;
“ഭൂമിയിെല മർദ്ദകപ്രമാണികെളയും േദവന്മാെരയും

വലയം െചയ്തിരുന്ന പരിേവഷം അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദാർശനികന്മാർ മനുഷ്യെന്റ മാഹാത്മ്യ
െത്ത പ്രതിപാദിക്കുകയും മണ്ണിലിട്ടു ചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പ
ട്ട അവരുെട അവകാശങ്ങെള അവർ പിടിെച്ചടുത്ത് വീ
ണ്ടും സ്വന്തമാക്കുെമന്ന് അവകാശെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
മതവും രാഷ്ട്രീയവും അേത കളിതെന്നയാണ് കളിച്ചത്.
ഇവയിൽ ആദ്യേത്തത് േസ്വച്ഛാധിപത്യം ആവശ്യെപ്പ
ട്ട രീതിയിൽ, മനുഷ്യത്വെത്ത െവറുക്കുവാനും, സ്വപ്രയ
ത്നങ്ങളിലൂെട നല്ലതു േനടി സ്വന്തം അന്തസ്സാരെത്ത
സഫലമാക്കുവാൻ മനുഷ്യനു കഴിവിെല്ലന്നു വിശ്വസിക്കു
വാനും പഠിപ്പിച്ചു”.
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ ആദർശങ്ങൾ ജർമ്മനിയിെല ബു
ദ്ധിജീവികളിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതമുളവാക്കി. ഈ
കാലഘട്ടത്തിെല നവീനവാദികളായ ഇടത്തരക്കാരു
െട മുന്നണിവിഭാഗം ജർമ്മനിയിലും ‘ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം’
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുക
യുണ്ടായി. പേക്ഷ, രാജ്യത്തിെല സാമ്പത്തികവും രാ
ഷ്ട്രീയവുമായ പിേന്നാക്കനിലമൂലം അവരുെട സ്വപ്നം
സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുവാൻ സാദ്ധ്യമായില്ല. പതിെന
ട്ടാം ശതകത്തിെന്റ അന്ത്യദശകങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിെല
ജനത ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഛിന്നഭിന്നമായിരു
ന്നു. മനുഷ്യനു സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിേഷധിക്കുന്ന,
ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളായ മത-സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളട
ങ്ങിയ െചറിയ മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു േകന്ദ്രീകൃതഭരണകൂടമായിരു
ന്നില്ല; േനെരമറിച്ച് േസ്വച്ഛാധിപതികളായ പ്രഭുക്കൾ
വാഴുന്ന ഏകേദശം മുന്നൂറു നാടുകളുെട ഒരു സമാഹാര
മായിരുന്നു. ആ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി
െന്റ സാരാംശം മണ്ണിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാദ്ധ്യമായില്ല;
ജർമ്മൻ ചിന്തകന്മാരുെട കാൽപനികവും ആദർശാ
ത്മകവുമായ തത്വചിന്തയുെട േലാകത്തിൽ മാത്രേമ നട
ന്നതുള്ളൂ. ഈ ചിന്തകന്മാരിൽ മഹത്തമൻ െഹഗലാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം അവരുെട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനി
ധിയായിരുന്നു. െഹഗലിെന്റ ദർശനത്തിൽ സഹജമാ
യിക്കാണുന്ന െപാരുത്തേക്കടുകൾക്ക് ഈ സാമൂഹിക
ചാരിത്രികപശ്ചാത്തലം വിശദീകരണമാവുകയും െചയ്തു.
ഒരു വശത്ത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാേഹാദ
ര്യം എന്നീ ആദർശങ്ങളുെട ഒരു യുഗം ആവിർഭവിക്കു
ന്നതിനിടയാക്കിയ സംഭവങ്ങെളയും മെറ്റാരുവശത്ത്
ജർമ്മനിയിെല ദുഷിച്ച സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിതഃ
സ്ഥിതികെളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ
വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് ഇെതാരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു
ണ്ട്. തെന്റ സിദ്ധാന്തെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും ഇതര
സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും ശ്രീശങ്കരൻ സയു
ക്തികങ്ങളായ അേനകം വാദങ്ങെള പ്രേയാജനെപ്പ
ടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും
വലിയ പ്രമാണം, േവദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ ശ്രുതി
കൾ, സ്മൃതികൾ എന്നിവയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ അവയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തി
െന്റ േശ്രാതസ്സ്. തെന്റ ചിന്താപദ്ധതി ഈ പ്രാചീന
ഗ്രന്ഥങ്ങെള ആധാരമാക്കിയാണ് ആവിഷ്കരിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളെതന്ന് അേദ്ദഹം അവകാശെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്; അവ
യിൽ നിന്നുള്ള ഏതു വ്യതിയാനെത്തയും ശക്തിയു
ക്തം എതിർത്തിട്ടുമുണ്ട്. േനെരമറിച്ച് െഹഗലാകെട്ട,
എല്ലാം ചരിത്രപരമായി യുക്തിപൂർവ്വം അലേവാകനം
െചയ്യെപ്പേടണ്ടവയാെണന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാ
ണ്. അേദ്ദഹം ഏെറ്റടുത്ത യുക്തിവാദത്തിന് പാരമ്പ
ര്യേത്താടും ൈദവശാസ്ത്രേത്താടുമുള്ള ബന്ധെത്ത വി
േച്ഛദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളത് സത്യം തെന്ന.
പേക്ഷ, തെന്റ ആദ്യകാലങ്ങളിെല മതതത്വശാസ്ത്രപര
ങ്ങളായ േലഖനങ്ങളിലും അേദ്ദഹം യുക്തിയുെട ഭാഗം
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ ൈദവി
കമായ െവളിപാടുകളിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാെണങ്കിൽ
േപാലും സാമാന്യമായ മനുഷ്യയുക്തിയുെട പ്രാമാണ്യം
അവകാശെപ്പടുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായിരിക്കണം; ഓേരാ
മനുഷ്യനും അവയുെട അപരിഹാര്യസ്വഭാവം മനസ്സിലാ
ക്കുവാൻ സാധ്യമാകണം” എന്ന് അേദ്ദഹം എഴുതുകയു
ണ്ടായി.
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ദാർശനികന്മാെര മനു
ഷ്യെന്റ യുക്തിേബാധെത്തയും അവകാശങ്ങെളയും
ആദരിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റയു സാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥകളുെടയും വിേവകപൂർവ്വമായ പരിവർത്തനം
സാധ്യമാെണന്നും ഫലപ്രദമാംവണ്ണം നടപ്പിലാേക്ക
ണ്ടതാെണന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിശക്തികെള
കീഴടക്കി, ഓേരാ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കു
വാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം യുക്തിസഹമായ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ സാമൂഹികജീവിതെത്ത സംഘടിപ്പിക്കുവാനു
ള്ള മനുഷ്യെന്റ കഴിവിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു. ‘സത്യമാ
യത് ന്യായമാണ്. ന്യായമായത് സത്യമാണ്. അങ്ങ
െന ന്യായവും സത്യവും ഒന്നുതെന്ന’ എന്ന െഹഗലിെന്റ
പ്രശസ്തവാക്യത്തിൽ പ്രസ്തുതമായ ആശയം പ്രകാശിത
മായിരിക്കുന്നു.
സാധാരണമായ അനുഭവത്തിൽ അസ്തിത്വമുള്ളെതല്ലാം
സത്യമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല എന്നാണ് െഹഗലി
െന്റ വാദം. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളായ കാര്യങ്ങളും സത്യവും
ഒന്നല്ല; സത്യമായി േതാന്നുന്നതിനും അതിെന്റ ഉപപ
ന്നതയ്ക്കും തമ്മിൽ എേപ്പാഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്. യുക്തി
സഹവും ആവശ്യമുള്ളതും മാത്രമാണ് സത്യമായത്.
ആവശ്യകത നഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ ഏതും അസ്തിത്വത്തിന്
അർഹമല്ലാതാകും തന്മൂലം സത്യമല്ലാതായും തീരുന്നു.
ഉടെന അത് പുതിയതും കൂടുതൽ ജീവനക്ഷമവുമായ
സത്യത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉദാ
ഹരണമായി പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധാ
ന്ത്യേത്താടുകൂടി ഫ്രാൻസിൽ രാജവാഴ്ച അനാവശ്യവും
അസത്യവും അയുക്തികവും ആയിത്തീർന്നതിനാൽ
അത് നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതിന് േയാഗ്യമായി. ഇവിെട
രാജവാഴ്ച സത്യമല്ലാതായും വിപ്ലവം സത്യമായും സം
ഭവിച്ചു. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ന്യായപ്രമാണ
ങ്ങേളാടും മനുഷ്യെന്റ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങേളാടും െപാ
രുത്തെപ്പട്ടിരുന്നില്ല എന്നതുെകാണ്ട് അത് അന്യായമാ
യിരുന്നു; സത്യമല്ലായിരുന്നു. സത്യം ന്യായമല്ലാത്തതി
നാൽ മാത്രേമ ന്യായത്തിനു സത്യെത്ത ആശ്രയിക്കു
വാൻ പറ്റൂ. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടവും സമൂഹവും
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളും വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായ മതങ്ങളും,
സത്യങ്ങളല്ലാതായിത്തീരുകയാൽ ന്യായയുക്തങ്ങളാ
ക്കെപ്പേടണ്ട ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
ഇപ്രകാരം െഹഗലിേന്റത് ന്യായങ്ങളായ ആദർശങ്ങ
െള ഉപന്യസിക്കുകയും വികസനപ്രക്രിയയിൽ അവെയ
അതിലംഘിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന പരിണാമിയായ ഒരു
സത്യമായിരുന്നു. ന്യായമായ ആദർശം സത്യത്തിൽ
നിന്നുതെന്നയാണു വളർന്നുവന്നത്. വികാസപ്രക്രിയ
യിൽ മുമ്പ് സത്യവും ആവശ്യവുമായിരുന്നവെയ്ക്കല്ലാം
അവയുെട ഉപപത്തി നഷ്ടെപ്പട്ടു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യ
മായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടെതല്ലാം ശരിക്കും സത്യമായിരുന്നി
ല്ല. അെതാരു േതാന്നൽ മാത്രമായിരുന്നു. അതിെന
ന്യായമാക്കിയാൽ മാത്രേമ, അതായത് ന്യായപ്രമാണ
ങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയാൽ
മാത്രേമ സത്യമാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങെന നില
വിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ന്യായപ്രമാണങ്ങളുമായി
െപാരുത്തമില്ലായ്കയാൽ, ഒരു പരിവർത്തനം അത്യന്താ
േപക്ഷിതമായിരുന്നു.
പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിലും പെത്താമ്പ
താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും മനുഷ്യസമുദായം
ക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിലും പരസ്പരവിേരാധങ്ങളിലും ൈവരു
ധ്യങ്ങളിലുമാണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നെതന്നും ഓേരാ വ്യ
ക്തിയും സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളുെട പിന്നാെല േപാകു
ന്നതു നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരുമായി പിണങ്ങിെക്കാണ്ടാ
ണിരിക്കുന്നെതന്നും െഹഗലിനു മനസ്സിലായി. ഭരണകൂ
ടത്തിന് ഈ രണ്ട് വിരുദ്ധതാൽപര്യങ്ങെള പരസ്പരം
ഇണക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സാമാന്യജനങ്ങളു
െട താൽപര്യങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന േപ
രുംപറഞ്ഞ് അത് ജന്മികളുെടയും സ്ഥാനികളുെടയും
വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും താൽപര്യം പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാ
യി മാത്രേമ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ഭരണ
കൂടം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ന്യായത്തിനും പ്രതിബന്ധമാ
യിത്തീർന്നു. വിരുദ്ധശക്തികെള കൂട്ടിയിണക്കുന്നതും
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങെള പറഞ്ഞുതീർക്കുന്നതുമായ
യുക്തിേബാധമുള്ള ഒരു സമൂഹെത്ത െഹഗൽ വിഭാവ
നം െചയ്തു. സ്വാർത്ഥബുദ്ധിയാർന്ന സിവിൽ സമൂഹത്തി
െന്റ മാത്സ്യര്യാത്മകങ്ങളായ വിപ്രതിപത്തികൾക്കുമീ
െത ഉയരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റിനു മാത്രേമ രാജ്യ
ത്ത് േക്ഷമം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ
എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. 1796-ൽ അേദ്ദഹെമഴുതി:
“ഓേരാേരാ േസ്റ്ററ്റും സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യെര യന്ത്രത്തി
െല കുറ്റികെളേപ്പാെല കരുതുവാൻ നിർബ്ബദ്ധമാണ്.
എന്നാൽ അെതാന്നുമാത്രമാണ് െചയ്യാൻ പാടില്ലാ
ത്തതും, ആകയാൽ േസ്റ്ററ്റ് നശിക്കുകതെന്ന േവണം”
എന്ന്. മനുഷ്യെന്റ ജന്മാവകാശങ്ങേളാടും അടിസ്ഥാനാ
വശ്യങ്ങേളാടും കഴിവുകേളാടും െപാരുത്തമില്ലാത്തതും
അവെന്റ സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചെയ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന
തുമായ ജീർണ്ണിച്ച സ്ഥാപനങ്ങേളയും വ്യവസ്ഥകേളയും
നീക്കിമാേറ്റണ്ടതാെണന്ന് ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം െഹഗലിെന
േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി. 1798-ൽ അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ജനങ്ങളുെട ആചാരങ്ങേളാടും ആവശ്യങ്ങേളാടും ആശ

യങ്ങേളാടും ഇനിെയാരിക്കലും െപാരുത്തെപ്പടാത്തവ
യും നഷ്ടവീര്യങ്ങളുമായ വ്യവസ്ഥകളും ഭരണഘടനകളും
നിയമങ്ങളും സജീവങ്ങളാെണന്നും, ബുദ്ധിക്കും അനുഭ
വത്തിനും ഇനിേമൽ െപാരുത്തെപ്പടാത്ത ഭരണരീതി
കൾ ഒരു ജനതെയ ഏേകാപിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന്
പര്യാപ്തമാെണന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര അന്ധന്മാ
രാണ്!”
കുട്ടിക്കാലത്ത് മതപാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു
െഹഗലിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസം. അവസാനനാളുകൾവെര
മതെത്ത ശാസ്ത്രേത്താടും ദർശനേത്താടും െപാരുത്ത
െപ്പടുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ അേദ്ദഹം നിർബന്ധം
കാണിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും മതപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും
ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയ േലഖനങ്ങളിൽ മനുഷ്യെന്റ
അസ്തിത്വത്തിെല അേനകം െപാരുത്തേക്കടുകൾക്കു
കാരണമായ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവിേനയും ഐക്യഹാനി
േയയും അേദ്ദഹം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പഴയ കാലെത്ത ജീവിതം സമ
രസമായിരുന്നു. പഴയ ഗ്രീക്കുജനതയിെല ഓേരാ വ്യ
ക്തിയും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കകത്തു തെന്റ സമത്വം
ദർശിച്ചിരുന്നു. എേപ്പാൾ വ്യക്തിയും െപാതുതാൽപ
ര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഇണക്കം അപ്രത്യക്ഷമാേയാ
അേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ അസ്തിത്വം പരസ്പരം ഇണങ്ങാ
ത്ത വിപ്രതിപത്തികളാലും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളാലും ബാധി
തമായിത്തീർന്നു. ജീവിതം അപ്രീതികലുഷമായി. മനു
ഷ്യെന്റ വ്യക്തിജീവിതം അവെന്റ സാമൂഹജീവിതത്തിൽ
നിന്നും േവറിട്ടു; അവെന്റ മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാര
ണജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നുവശായി. മനുഷ്യൻ
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അകന്നു; യാഥാർത്ഥ്യം അസ്തി
ത്വത്തിൽ നിന്നും ഈ െപാരുത്തേക്കടുകെളെയല്ലാം
േചർത്ത് െമാത്തത്തിൽ വിഷയവിഷയികൾ തമ്മിലു
ള്ള െപാരുത്തേക്കടായി െഹഗൽ സാമാന്യവത്കരിച്ചു.
വിഷയനിഷ്ഠമായ േലാകത്തിെന്റ അനിശ്ചിതത്വത്തി
നും േഭാതികമായ ആവശ്യകതയ്ക്കും എതിരായി വിഷയി
യുെട സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടു. മനുഷ്യനും അവ
െന്റ സഹജമായ ശക്തികളും തമ്മിൽ െപാരുത്തം പു
നഃസ്ഥാപിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ഐക്യത്തിലും വന്ന
നഷ്ടം നികത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതിെന്റ ഫലമായി െഹ
ഗൽ മതത്തിൽനിന്നും ൈദവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ദർശ
നത്തിേലക്കു വഴിതിരിഞ്ഞു. “മനുഷ്യെന്റ ജീവിതത്തിൽ
നിന്ന് ഏേകാപനശക്തി അപ്രത്യക്ഷമാകുേമ്പാഴും,
െപാരുത്തേക്കടുകൾ സജീവമായ പരസ്പരബന്ധവും
പരസ്പരാശ്രയവും ഉേപക്ഷിച്ച് സ്വതന്ത്രരൂപെമടുക്കു
േമ്പാഴും ദർശനത്തിെന്റ ആവശ്യകത േനരിടുന്നു” എന്ന്
െഹഗൽ മനസ്സിലാക്കി.
െഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ദർശനത്തിെന്റ മുഖ്യ
മായ വിഷയം സത്യത്തിെന്റ അതായത് േകവലയാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്. േകവല
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സംഗ്രഹണത്തിനുള്ള ഉപകരണം
ജ്ഞാനമേത്ര. ജ്ഞാനം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂെട നമുക്ക്
സത്യത്തിെന്റ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കുന്നു. ദർശനത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം നമുക്കു വിപരീതമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന വസ്തു
നിഷ്ഠമായ േലാകെത്ത നീക്കം െചയ്യുക എന്നതാണ്;
അതിൽ സ്വയം സുസ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാ
ണ്. അതിെന്റ അർത്ഥം വസ്തുനിഷ്ഠമായ േലാകെത്ത
സങ്കൽപം വെര അതായത് നമ്മുെട ആന്തരതമമായ
ആത്മാവുവെര പിന്നിേലക്ക് ആരാഞ്ഞുേപാവുക എന്നു
ള്ളതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.
ജർമ്മനിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജനാധിപത്യവി
രുദ്ധവും േസ്വച്ഛാധിപത്യപരവുമായ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥ
െയ എതിർത്തു നിൽക്കുകയും ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
നേവാത്ഥാനം ജന്മിത്വവ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരും ജനാധിപ
ത്യപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയിൽ
ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സമൂലമായ പരിവർത്തനവുമായി ഗാ
ഢബദ്ധമാെണന്നു വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന ആ
കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് െഹഗൽ തെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാ
നമായ ‘ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ്’ എന്നും
(1807), ‘സയൻസ് ഓഫ് േലാജിക്’ എന്നും (1812–13)
ഉള്ള ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചത്. ഈ പുേരാഗമ
നാത്മകമായ വീക്ഷണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ
പ്രതിഫലിച്ചു എന്നത് സ്വാഭാവികം തെന്ന ആയിരുന്നു.
ഉദാഹരണമായി ‘ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ്’
എന്നതിെന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം പ്രതി
പാദിക്കുകയുണ്ടായി.
“നമ്മുെട കാലഘട്ടം പുതിയതായി ഉദയംെകാള്ളുന്ന
ഒന്നാണ്; ഇത് പരിവർത്തനത്തിെന്റ ഘട്ടമാണ്. നാ

ളിതുവെര നിലനിന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ വ്യവസ്ഥ
യാലും പഴയമട്ടിലുള്ള ചിന്താഗതിയാലും മനുഷ്യേചതന
തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവെയ എല്ലാംതെന്ന ഭൂ
തകാലത്തിെന്റ ഗർത്തത്തിേലക്ക് ആണ്ടുേപാകുവാൻ
അനുവദിക്കുന്നതിനും, ഒരു പരിഷ്കരണത്തിന് തുടക്കമി
ടുന്നതിനും ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യ
േചതന ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കുന്നില്ല; അത് പുേരാഗതി
യുെട പ്രവാഹത്തിൽ മുേന്നാട്ടു നയിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നു”.
െനേപ്പാളിയെന്റ പരാജയേത്താടും ജർമ്മനിയിൽ ജന്മി
സമ്പ്രദായത്തിെന്റ പുനരുദ്ധാരണേത്താടും ഉണ്ടായ
സാമാന്യ പ്രതികരണം െഹഗലിെന്റ ദാർശനിക ചിന്ത
കളുെട പരിണാമ പ്രക്രിയെയയും ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ യൗവനസഹജമായ വീര്യവും യാഥാർ
ത്ഥ്യേത്താടുള്ള വിപ്ലവപരമായ സമീപനവും അനുക്ര
മം വ്യത്യാസെപ്പട്ടുവന്നു. ബർലിൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ
െപ്രാഫസറായി, പ്രഷ്യയിെല ഔേദ്യാഗിക ദാർശനി
കനായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി ഈ വ്യത്യാസം
വിേശഷിച്ചും െതളിഞ്ഞു. അേദ്ദഹം നിലവിലുള്ള സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥെയ അന്നെത്ത നീതിക്കനുസൃതമാെണന്ന്
അംഗീകരിക്കുവാനും അതിൽ തൃപ്തനാകുവാനുമുള്ള ഒരു
പ്രവണത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തെന്റ ആദ്യകാലാശയങ്ങ
ളുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിരക്കാത്ത വാദഗതികൾ
അേദ്ദഹം പ്രകടമാക്കിത്തുടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൃഷ്ടി
യിൽ പ്രഷ്യയിെല ഏകാധിപത്യം ന്യായം പുലരുന്ന
േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഒരു യഥാർത്ഥമാതൃകയായും േലാകൈച
തന്യത്തിെന്റ മൂർത്തീകരണമായും േതാന്നി. െചറുപ്പ
ത്തിൽ ഭരണാധികാരെത്ത ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ ആഗ്രഹി
ച്ചവനും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടം നശിപ്പിക്കണെമന്ന്
പ്രഖ്യാപിച്ചവനുമായ ആ ദാർശനികൻ പ്രഷ്യൻ ഭര
ണകൂടെത്ത ന്യായയുക്തതയുെട മൂർത്തികരണമായി
പ്രശംസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം േസ്റ്ററ്റിെന അവി
കലമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായി പരിഗണിക്കുകയും േബാ
ധിച്ചതുേപാലുള്ള ഒരു േമൽേക്കായ്മെയ അന്ധമായി
അനുസരിക്കുന്നതിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥിതി െചയ്യു
ന്നെതന്നു വാദിക്കുകയും െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ഏകാധിപത്യത്തിെന്റ പക്ഷത്തു നിന്നു ബഹുജനങ്ങെള
ഒരു “അരൂപമായ പിണ്ഡം” ആയി ചിത്രീകരിക്കുകയും
ജനായത്തഭരണേത്താട് എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. “ഫിേലാസഫി ഓഫ്ലാ” എന്ന 1821-ൽ പ്രസിദ്ധീ
കൃതമായ തെന്റ കൃതിയിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ജനങ്ങൾ ഈയിെടയായി ജനായത്ത ഭരണം എന്നു

പറയുവാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ സാമാന്യമായ അർത്ഥം
ഏകാധിപത്യം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന രാജ്യാധികാര
െത്ത എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ‘ബഹുജനം’ എന്ന
ഉന്മത്തമായ ഒരാശയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർ
ന്നുവന്നിട്ടുള്ള സങ്കീർണ്ണസങ്കൽപങ്ങളിെലാന്നാണ്
ജനായത്തഭരണം എന്നു വരത്തക്കവണ്ണമാണ് ആ
എതിർപ്പ്. ഭരണാധികാരിെയയും ഭരണകൂടത്തിെന്റ
അപരിഹാര്യവും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളതുമായ സകല
ബന്ധങ്ങെളയും മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ജനങ്ങൾ എന്ന
ത് അരൂപമായ ഒരു പിണ്ഡം മാത്രമാണ്; ഒരിക്കലും
ഒരു േസ്റ്ററ്റ് ആകുന്നില്ല”.
ഒരുവശത്തു അധീശത്വവും മറുവശത്ത് അധീനത്വവും
േചർന്നാണ് രാജ്യമാവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാല
അനാഗരികരാജ്യങ്ങളുെട വിഷയത്തിലും ഇതുതെന്ന
യായിരുന്നു അവസ്ഥ. വ്യക്തിയുെട തീരുമാനത്തിനു
വില കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമായ ഐക്യ
ത്തിെന്റ മർമ്മപ്രധാനഭാഗമായ െപാതുതീരുമാനത്തി
നു മുമ്പിൽ വ്യക്തിയുെട തീരുമാനം ബലികഴിക്കെപ്പടു
ന്നു. “സാമാന്യ വിേശഷങ്ങളുെട ഈ ഐക്യം എന്ന
തത്വമാണ് േസ്റ്ററ്റ് ആയി സ്വയം പ്രകാശിതമാകുന്നത്”.
രാജ്യം അതിനകത്തുതെന്ന വികാസത്തിനു വിേധയ
മാവുകയും, ഈ വികാസപ്രക്രിയയിൽ പലരൂപങ്ങൾ
ൈകെക്കാള്ളുകയും െചയ്യുന്നു. “അവ ആരംഭിക്കുന്നത്
ൈപതൃകേമാ ൈസനികേമാ ആയ പ്രഭവേത്താടുകൂ
ടിയ രാജകീയഭരണത്തിൽ നിന്നാണ്. അടുത്ത ഘട്ട
ത്തിൽ പ്രേത്യകത്വവും വ്യക്തിത്വവും പ്രഭുവാഴ്ചയുെടയും
ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും രൂപത്തിൽ സ്വയം അധികാ
രം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ വിഭിന്ന താൽപര്യങ്ങ
െളല്ലാം ഒേര ശക്തിക്കു കീഴ്വഴങ്ങുന്നു. ആ ശക്തി എകാ
ധിപത്യാത്മകമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല”. (ഫിേലാസഫി
ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).
െഹഗൽ എഴുതുകയുണ്ടായി: “സത്ത് എന്ന ആശയം
മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛയുെടയും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും
രൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് േസ്റ്ററ്റ്”
എന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കരണമാണ് േസ്റ്റ
റ്റ് എന്ന് പറയുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാെണന്ന്
അർത്ഥമില്ല. യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
സീമിതത്വമാണ്. “പ്രധാനമായ ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽ
നിന്നു പൃഥക്കൃതവും ഔപചാരികവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായ
അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പദെത്ത സ്വീ
കരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് അതിെനക്കുറിച്ചു നിരന്തരം
ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന െതറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാകുന്നത്.
തന്മൂലം ഒരു പ്രേത്യകവ്യക്തിയുെട ആേവഗാഭിലാഷാഭി
നിേവശങ്ങൾക്ക് ഒരു കടിഞ്ഞാണിടുന്നത്. അതായത്
വ്യാേമാഹങ്ങൾക്കും േസ്വച്ഛകൾക്കും അതിരു കൽപി
ക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ചങ്ങലയ്ക്കിടലായി വിചാരി
ക്കുന്നതിന് സംഗതിയാകുന്നു. േനെര മറിച്ച് അത്തരം
അതിരുകെള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അപരിഹാര്യമായ
ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണു കരുേതണ്ടത്. സമുദായ
ത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിെന്റയും വ്യവസ്ഥകൾക്കകത്തു
തെന്നയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുന്നത്”
എന്നു െഹഗൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (ഫിേലാസഫി ഓഫ്
ഹിസ്റ്ററി).
“രാജ്യഭരണകാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കുേചരണം
എന്ന ആശയം” “അപഹാസ്യമായ ഒരു സങ്കൽപ” െമ
ന്നു കരുതി െഹഗൽ എതിർത്തു. അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
“എല്ലാ വ്യക്തികളും രാജ്യത്തിെല അംഗങ്ങളാെണന്ന

കാരണത്താൽ എല്ലാവെരയും ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ
കാര്യങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നതിലും തീരുമാനെമടുക്കുന്ന
തിലും ഓേരാ വ്യക്തിയും പങ്കുവഹിക്കണെമന്നും അതി
െന്റ താൽപര്യം എല്ലാവരുെടയും താൽപര്യമാെണന്നും
െചയ്യുന്നെതന്തും, തങ്ങളുെട അറിേവാടും ഇച്ഛേയാടുംകൂ
ടിയായിരിക്കണെമന്നുള്ളത് തങ്ങളുെട അവകാശമാ
െണന്നും വാദിക്കുന്നത് നിശ്ചിതരൂപമില്ലാത്ത ജനാധി
പത്യതത്വെത്ത േസ്റ്ററ്റ് എന്ന സജീവഘടകമായി കരു
തുന്നതിനു തുല്യമാണ്; അത്തരെമാരു രൂപമുണ്ടാകുന്ന
തുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് േസ്റ്ററ്റ് ഒരു സജിവഘടകമായി
ത്തീരുന്നത്. എങ്കിലും “േസ്റ്ററ്റിെല അംഗമാണ്” താൻ
എന്ന ആവശ്യത്തിൽനിന്നുദിച്ചു രൂപംെകാണ്ടതാണ്
ഓേരാ വ്യക്തിയും തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കുെകാള്ളണെമ
ന്ന ആശയം. അത് ന്യായമല്ല, കാരണം “ആശയത്തി
െന്റ േബാധം സമൂർത്തവും ശരിയായ പ്രേയാഗികബുദ്ധി
യുമായി അത്രേത്താളം േയാജിക്കുന്നതുമാണ്” എന്നതു
തെന്ന.
നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകെള ന്യായമാക്കാനുള്ള ഈ പ്ര
യത്നം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഉപേദശങ്ങൾക്കു
കടകവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നു. തന്മൂലം െചറുപ്പക്കാരും
ന്യായവാദികളുമായ ശിഷ്യന്മാർ ഈ പുതിയ അഭിപ്രാ
യങ്ങെള നിരസിക്കുകയാണു െചയ്തത്.

















11.3
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ കാതൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷംെകാ
ണ്ടു പരിേശാധിക്കാവുന്ന ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിലല്ല ‘േകവ
ലാശയത്തിലാണ് കിടക്കുന്നെതന്ന് തനിക്കു മുമ്പുണ്ടാ
യിരുന്ന ശ്രീശങ്കരെനേപ്പാെലയും മറ്റ് ആശയവാദിക
ളായ ദാർശനികെരേപ്പാെലയും െഹഗൽ മനസ്സിലാ
ക്കി. േകവലാശയം എന്നതിെന അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം
നിർവചിച്ചു.
“വിഷയീനിഷ്ടവും വിഷയനിഷ്ടവുമായ ആശയങ്ങളുെട
ഐക്യമാണ് േകവലാശയം. ആശയത്തിെന്റ സങ്കല്പമാ
ണത്. ഈ സങ്കൽപത്തിൽ വിഷയവും ലക്ഷ്യവും ആശ
യം തെന്ന. ഐക്യത്തിൽ വിഷയത്തിെന്റ എല്ലാ സ്വഭാ
വങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളുന്നു”.

െഹഗൽ തുടരുന്നു: “ഈ ഐക്യമാണ് തന്മൂലം േകവ
ലാശയവും സമഗ്രമായ സത്യവും; അതായത് സ്വയം ചി
ന്തിക്കുന്ന ആശയം എന്നു സാരം”. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ സ്വയംേബാധവത്തായ വിഷയി തെന്നയാ
ണു േകവലാശയം. അതിെന്റ വിഷയം അതുതെന്ന. സ്വ
യം ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് “ശുദ്ധമായ ചിന്തെയക്കുറി
ച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ ചിന്തയാണ്” അത്. അതിനു
മെറ്റാന്നിെനക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ മെറ്റാന്നിനും സത്തയില്ലതെന്ന.
“േകവലതത്വം സാകല്യമാണ്, സമഗ്രമായ യാഥാർ
ത്ഥ്യമാണ്, പ്രപഞ്ചമാണ്” എന്താേണാ സത്ത് അത്

അറ്റൈകക്ക് േകവലാശയം അഥവാ േകവലമായ
സത്താണ്. േകവലാശയമാണു ശരിക്കും അസ്തിത്വമു
ള്ളത് — വിേശഷങ്ങേളാ ഗുണങ്ങേളാ ഇല്ലാത്ത ഒേര
ഒരു സത്യം — നിരന്തരം വ്യത്യാസെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയുെട പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ
തത്വം. ശ്രീശങ്കരെനേപ്പാെല െഹഗലും പദാർത്ഥങ്ങ
ളുെട നാനാത്വത്തിൽ നിന്നുതെന്നയാണ് യഥാർത്ഥ
സത്തയുെട, അതായത് േകവലാശയത്തിെന്റ നിഗമന
ത്തിെലത്തിേച്ചർന്നത്. െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരി
ച്ച് സത്താസാകല്യത്തിെന്റ കാതലായി അംഗീകരിക്ക
െപ്പട്ടിട്ടുള്ള സാരഭൂതവും സർവസാധാരണവുമായ ഈ
സത്ത ദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭ ബിന്ദു മാത്രമല്ല മനുഷ്യ
െന്റ എല്ലാ അഭിനിേവശങ്ങളുെടയും പ്രവർത്തനങ്ങളുെട
യും ലക്ഷ്യവും കൂടിയാണ്.
ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
െഹഗൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് “ജീവത്തായ പദാർത്ഥം
യഥാർത്ഥമായ വിഷയിയാണ്; താൻ സ്വയം സിദ്ധവ
ത്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മാത്രം അഥവാ ഒരവസ്ഥ
യിൽ നിേന്നാ ഒരു സ്ഥാനത്തുനിേന്നാ വിരുദ്ധാവസ്ഥ
യിേലേക്കാ വിരുദ്ധ സ്ഥാപനത്തിേലേക്കാ തനിക്കു
ണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളുമായി താൻ തെന്ന ബന്ധെപ്പ
ടുന്ന പ്രക്രിയയിൽമാത്രം സത്യമായി അറിയെപ്പടുന്നതും
യഥാർത്ഥവുമായ തത്വമാണ്. യഥാർത്ഥ സത്ത എന്ന
ത് സ്വയാഥാർത്ഥ്യെത്ത പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
മാത്രമാണ്; സ്വന്തം സത്തയിേലക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞുേനാ
ക്കുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്; അതല്ലാെത മൗലികേമാ
പ്രാഥമികേമാ ആയ ഒരു ഐക്യമല്ല. അത് അതിെന്റ
തെന്ന പരിണാമപ്രക്രിയയാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ
വിഷയനിഷ്ഠസത്ത എന്നത് വിഷയിയുെട സാക്ഷാത്ക
രണം തെന്നയാണ്. െഹഗൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്
“തത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നത് അതിെന്റ
തെന്ന ആശയാത്മകമായ സത്തയുെട സാക്ഷാത്കര
ണത്തിനുേവണ്ടിയാണ്”. (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്റ
റി) ആത്മസാക്ഷാത്കരണപ്രക്രിയയിൽ അത് പരിച്ഛി
ന്നതയുെട പരിമിതികെളെയല്ലാം അതിശയിക്കുകയും
സ്വയം േകവലാശയമായി അറിയുകയും െചയ്യുന്നു.
സത്വത്തിെന്റ ആത്മസാക്ഷാത്കരണമാണ് അേപ്പാൾ
ചരിത്രം എന്നത്. സത്വം നിർധാര്യമായിത്തീരുന്നു.
അത് സംഭാവ്യതയിലൂെട അതുതെന്നയായിത്തീരുന്നു.
േലാകചരിത്രം എന്നത്, െഹഗലിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ, സത്വം
അതിെനത്തെന്നയും അതിെന്റ നിജപ്രകൃതിയായ സ്വാ
തന്ത്ര്യെത്തയും അറിയുന്നതിനായി െചയ്യുന്ന പ്രയത്ന
മാണ്. അേപ്പാൾ ചരിത്രത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ
േബാധത്തിെന്റ വികസനമാണ്. ഈ േബാധം യാഥാർ
ത്ഥ്യമാകുന്നേതാടുകൂടി ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നു എന്നു
െഹഗൽ വിശ്വസിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യേബാധപ്രാപ്തിക്കുേവ
ണ്ടി പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റയും ഉദ്ഭവ
ത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന േകവലാശയം പ്രകൃതിയായി
രൂപാന്തരെപ്പടുകയും മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ പുനരാവിർ
ഭവിക്കുകയും െചയ്യും. െഹഗൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: “സ്വാത
ന്ത്ര്യേബാധം മുഖ്യലക്ഷ്യമായ ആ ലക്ഷ്യം പ്രേയാജനമാ
യും അന്തം ആദിയായും അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു
വൃത്തമാണത്. ശരിക്കും പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടുന്നതുെകാ
ണ്ടും, ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ലക്ഷ്യംെകാണ്ടും മാത്രേമ അത്
മൂർത്തവും യഥാർത്ഥവുമായിത്തീരുന്നുള്ളൂ”.
അങ്ങെന േകവലാശയം എന്നത് പ്രസ്തുത പ്രക്രിയയു
െട അവസാനം മാത്രേമ അനാവൃതമാകുന്നുള്ളൂ. അന
ശ്വരവും അനന്തരവുമായ േകവലാശയത്തിെന്റ വിവൃ
തീകരണവും സാക്ഷാത്കരണവുമാണ് വളർച്ചയുെട
സമഗ്രമായ പ്രക്രിയ. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
വികാസപ്രക്രിയയ്ക്ക് േകവലെത്ത അതിൽ നിന്നു തെന്ന
വ്യത്യസ്തമായി സങ്കൽപിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സത്വത്തി
ന് “സ്വയം വിേയാജന”ത്തിലൂെട “സത്വ”മായി സ്വയം
വിന്യസിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ്
ൈമൻഡ് എന്ന കൃതിയുെട മുഖവുരയിൽ െഹഗൽ
എഴുതി:
“സത്വം (Spirit) യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും മീെതയാണ്. അത്
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആന്തരസത്തയാണ്. സാരാംശമാ
ണ്. മൗലികമായ സ്വന്തം പ്രകൃതിേയാടുകൂടിയതാണ്.

അത് വസ്തുപരവും പരിച്ഛിന്നവുമായ രൂപെമടുത്ത് സ്വ
യം ബന്ധെപ്പടുന്നു. അത് തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന നി
ലെകാള്ളുന്ന അന്യത്വമാണ്. എങ്കിലും ഈ പരിച്ഛി
ന്നത്വവും അന്യത്വവുമുെണ്ടങ്കിലും അത് തന്നിൽനിന്ന്
അഭിന്നംതെന്നയാണ്. അത് സ്വയംപൂർണ്ണതയാണ്.
തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്നയുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ സ്വയംപൂർ
ണ്ണത ആദ്യേമ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയേത്ര. അത്
സ്വന്തം പ്രകൃതിയിൽത്തെന്ന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത്
സത്വഭൂതമായ വസ്തുവാണ്. അത് സ്വന്തം കാര്യത്തിനു
േവണ്ടിത്തെന്നയാണ് തന്നത്താൻ സ്വയം പൂർണ്ണമാ
യിട്ടുള്ളത്. അത് സത്വത്തിെന്റ ജ്ഞാനമായിരിക്കണം;
താൻ സത്വമാെണന്നുള്ള േബാധമായിരിക്കണം; അതാ
യത് അത് സ്വയം വിഷയമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണം.
അേതസമയം വിഷയത്തിെന്റ സ്വരൂപെത്ത നശിപ്പി
ക്കുകയും അതിശയിപ്പിക്കുകയും േവണം. അതു സ്വയം
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമായിത്തീരണം.

സത്വത്തിെന്റ സ്വഭാവം എേപ്പാഴും ഒന്നുതെന്നയാണ്.
പേക്ഷ, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയിൽ അത് ആച്ഛാദനം
െചയ്യെപ്പടുന്നു. സത്വത്തിെന്റ കാതലായ അംശം പ്ര
വൃത്തിതെന്നയാണ്. അത് സ്വന്തം ശക്തിെയ മനസ്സി
ലാക്കുകയും സ്വന്തം പ്രവൃത്തിെയ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന അത് അതിെന്റ തെന്ന വിഷയ
മാകുന്നു; സ്വയം ൈവഷയികസത്തയായി വിഭാവനം
െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ സത്വം എന്നാൽ എന്ത്? ഈ േചാ
ദ്യത്തിന് െഹഗൽ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇപ്രകാരമാണ്.
“അത് അവ്യവഹിതമായ ലക്ഷണസമത്വമുള്ള നിത്യ
തയാണ്; ശുദ്ധമായ ഏകത്വമാണ്. ദ്വിതീയഘട്ടത്തിൽ
തന്നിൽ നിന്ന് സ്വയം വിഘടിച്ച്, അതിവിപരീതമായ
രണ്ടാമെത്ത അവസ്ഥെയ, അതായത് സാർവലൗകി
കത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി, തനിക്കുേവണ്ടി തന്നിലുള്ള
ഒരു സത്തെയ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന്” (ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്
ഫിേലാസഫി).
ശ്രീശങ്കരമതമനുസരിച്ച് പരമതത്വമായ പരബ്രഹ്മം നിർ
വികാരമാണ്. എല്ലാ പരിച്ഛിന്നവസ്തുക്കളും വിവർത്ത
നത്തിെന്റ ഫലമാണ്. മായയുെട വിേക്ഷപമാണ്. ശു
ദ്ധസത്തയായ ബ്രഹ്മം, മായാതത്വേത്താട് അതായത്
പ്രാപഞ്ചികമായ അജ്ഞാനേത്താടു ബന്ധെപ്പടുന്നതുമൂ
ലം ദൃശ്യപ്രപഞ്ചെത്ത വിേക്ഷപിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ
ശക്തമായിത്തീരുന്നു. ഒരു ഐന്ദ്രജാലികൻ തെന്റ
െതാപ്പിക്കകത്തു നിന്ന് മായികങ്ങളായ സേചതനാേച
തനവസ്തുക്കെള ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയാണിത്.
മായയുെട മൂടുപടം നീങ്ങിയാൽ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം തിേരാഭ
വിക്കുകയും ബ്രഹ്മം അതിെന്റ നിജസ്വരൂപത്തിൽ സ്വ
യം സത്തായ േകവലതത്വത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ അനുഭ
വെപ്പടുകയും െചയ്യും. േനെര മറിച്ച് െഹഗലിന് േകവലാ
ശയം തെന്നയാണ് സ്വന്തം സഹജസംേക്ഷാഭത്താൽ
സ്വയം വികസനത്തിനു വിേധയമായി എല്ലാ പരിച്ഛി
ന്ന പദാർത്ഥങ്ങെളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. േകവലാശയം
അങ്ങെന ഒരു ആത്മവികസന പ്രക്രിയയാണ്. അതി
െന്റ തെന്ന സത്തയുെട പ്രക്രിയയാണ്. ഈ പരിണാ
നം െകാണ്ടുമാത്രേമ അത് സമൂർത്തമായി, അതായത്
യാഥാർത്ഥ്യമായി പരിണമിക്കുന്നുള്ളൂ.
സത്വം പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റയും രൂപ
ത്തിൽ ബഹിഃപ്രകാശിക്കുകയും മനുഷ്യനിലൂെട അവ
യിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അത് അതിെന്റ
തെന്ന ഇതരത്വമായി ദൃശ്യപ്രപഞ്ചെത്ത അഭിമുഖീകരി
ക്കുകയും ഈ അഭിമുഖീകരണത്തിലൂെട അത് സ്വയം
അറിയുകയും െചയ്യുന്നു. വിഷയനിഷ്ഠസത്ത എന്നു വ്യവ
ഹരിക്കെപ്പടുന്നതിെന ന്യായവും സത്യവുമാക്കുന്നതിനാ
യി പ്രകൃതി, സമൂഹം, ചരിത്രം എന്നിവ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
അതിെന്റ അന്തർവശത്തിേലക്കു വിഷയി ആേവശിക്കു
ന്നു. അത്തരത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യ ആത്മാവി
െന്റ സാക്ഷാൽക്കാരമാണ്.
അതിനാൽ ചരിത്രം ആത്മാവിെന്റ സ്വയം സാക്ഷാൽ
ക്കാരമാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാവേബാധം
മുഖ്യാംശമായുള്ള തത്വത്തിെന്റ വികാസത്തിലുള്ള േശ്ര
ണീകരണെത്തയാണ് േലാകചരിത്രം പ്രകാശിപ്പിക്കു
ന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിെല ആദ്യെത്ത പടി േനരെത്ത
പറഞ്ഞതുേപാെല സത്വം പ്രകൃതിയിൽ അന്തർലീന
മായിത്തീരുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമെത്ത പടി സ്വാ
തന്ത്ര്യേബാധപ്രാപ്തിക്കായി അതു മുേന്നാട്ടു പ്രയാണം
െചയ്യലാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ
ആദ്യവിഘടനം അപൂർണ്ണവും ഭാഗികവും മാത്രമാണ്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അത് േകവലപ്രാകൃതികാവസ്ഥ
യിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പട്ടതാണ്;
തന്മൂലം അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്, അവശ്യം ബന്ധ
െപ്പട്ട ഭാഗമായി ഇേപ്പാഴും കൂട്ടിെക്കട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്.
മൂന്നാമെത്ത പടി ഈ പരിച്ഛിന്നവും വിശിഷ്ടവുമായ രൂ
പത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അതിെന്റ ശുദ്ധരൂപത്തിേല
ക്കുയരുക എന്നുള്ളതേത്ര. ഈ അവസ്ഥയിൽ േകവ
ലാശയം അതിെനത്തെന്ന അറിയുകയും അനുഭവിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു. സാമാന്യ പ്രക്രിയയുെട അടിസ്ഥാന
കാര്യങ്ങളിലുള്ള േശ്രണികളാണ് ഇവ. (ഫിേലാസഫി
ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).
മനുഷ്യെന്റ േബാധമണ്ഡലത്തിൽ േകവലാശയം സത്വ
ത്തിെന്റ അവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചുവരുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം
മനുഷ്യസത്വത്തിലൂെട സ്വയം അറിയുവാനിടയാവുക
എന്നതു തെന്നയാണ് അത്. േകവലതത്വം അനാവൃത
മാക്കുന്നതാണ് ചരിത്രം. അതായത് ചരിത്രം എന്നത്
േകവലതത്വം സ്വയം അറിയുവാനിടയാവുന്ന ഒരു പ്രക്രി
യയാണ്.
േബാധവാന്മാരായ വ്യക്തികളുെട പ്രവൃത്തികളിലൂെടയാ
ണ് േകവലതത്വം സ്വയം േബാധവത്താവുന്നത്. വ്യക്തി
കൾ അവരവരുെട പ്രേത്യകതാൽപര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാ
ണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ േകവലതത്വം സ്വന്തം
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടി ഈ ലക്ഷ്യങ്ങെള പ്രേയാജന
െപ്പടുത്തുന്നു.
െഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിഷ്ക്രിയനായ
ഒരു ജീവിയാണ്. എന്നാൽ അവെന്റ പ്രവർത്തനം മു
ഖ്യമായും ആത്മേബാധേപ്രരിതമായ ഒന്നാണ്. അതി
െന്റ അന്തിമലക്ഷ്യം േകവലതത്വത്തിെന്റ പരമമായ
േബാധവും. മനുഷ്യെന്റ ദാർശനികേബാധം േകവലത
ത്വത്തിെന്റ ആത്മേബാധവും കൂടിയാണ്. േകവലതത്വം
മനുഷ്യെന്റ േബാധമണ്ഡലത്തിൽ പ്രകാശിതമാകുന്നു.
താൻ സർവേത്തയും ഉൾെക്കാള്ളുന്ന േകവലതത്വ
ത്തിെന്റ ഭാഗമാെണന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയുന്നേതാടുകൂടി
േകവലതത്വവും അവനവെന അറിയുവാനിടയാകുന്നു.
ആകയാൽ മനുഷ്യചരിത്രം ഒരുവശത്ത് മനുഷ്യെന്റ േക
വലതത്വേബാധത്തിെന്റ വികസനമാണ്. മറുവശത്ത്
േകവലതത്വത്തിെന്റ സ്വേബാധവികസനവും.
െഹഗൽ ന്യായെത്ത വിഷയനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തിന്മീെത ഒരു അധികാരവുമില്ലാത്ത വിഷയിതത്വമാ
യിട്ടല്ല വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഷയിത്വവും വിഷയതയും
തമ്മിൽ ഇണക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടു ൈവപരീത്യ
ങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതായാൽ ന്യായം ന്യായമല്ലാ
താകുന്നു. വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ചിന്തയും
അസ്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യം ശരിയായ വിടവി
ലൂെട പരിഹരിക്കാെമന്നു െഹഗൽ വിചാരിച്ചു.
“എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷത്തിൽ നി
ന്നാണ്. വിഷയിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കു
ന്ന, ഗ്രഹണേയാഗ്യമായ ഒന്നായി വിഷയെത്തക്കുറിച്ച്
നമുക്കേപ്പാൾ അറിവുണ്ടാകുന്നു. ജ്ഞാനം അതിെന്റ
പ്രാരംഭ ദശയിൽ — മനസ്സ് അതിെന്റ അതിസന്നിഹി
തവും പ്രാഥമികവുമായ അവസ്ഥയിൽ — മനസ്സിെന്റ
കാതലായ സ്വഭാവമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്; ഇന്ദ്രിയേബാധം
മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിെന്റ അവസ്ഥയി

െലത്തുവാൻ അതിനു സുദീർഘവും ആയാസകരവുമായ
ഒരു യാത്ര െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്” എന്ന് െഹഗൽ എഴു
തിയിരിക്കുന്നു. (ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ്).

ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിെന്റ അപൂർണ്ണതയുെട നിദ്രയിലൂ
െട ജ്ഞാനം പിന്നീട് വിഷയി നിഷ്ഠമായിത്തീർന്ന് സ്വ
േബാധത്തിെന്റ നിലയിേലക്കുയരുന്നു. അവസാനമാ
യി അതു ന്യായത്തിെന്റ അവസ്ഥയിെലത്തുേമ്പാൾ വി
ഷയിയും വിഷയവും അേഭദ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇതാണ്
ജ്ഞാനത്തിെന്റ പരാകാഷ്ഠ. േകവലതത്വെത്തക്കുറിച്ചു
ള്ള ഭാവന മനുഷ്യെന്റ പരിച്ഛിന്നാവസ്ഥകളും അപരിച്ഛി
ന്ന ൈവഭവവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യെത്ത അകറ്റുന്നു.
വിഷയനിഷ്ഠമായ േലാകം തന്നിൽനിന്നു പൃഥക്കൃതമായ
താൻ തെന്നയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുേമ്പാൾ അവൻ
അതിെന തന്നിേലക്കുതെന്ന ആവാഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ച
െത്ത പൂർണ്ണമായും താനായിട്ടറിയുേമ്പാൾ വിഷയീവിഷ
യങ്ങൾക്കു തമ്മിലും മനുഷ്യനും േകവലതത്വവും തമ്മിലു
മുള്ള വ്യത്യാസം അസ്തമിക്കുന്നു.
കാണ്ട്, ഫിഷ്േറ്റ, െഷല്ലിംഗ് മുതലായ െഹഗലിെന്റ മുൻ
ഗാമികളും വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിൽ, പരിച്ഛിന്നവും
അപരിച്ഛിന്നവും തമ്മിൽ, ഇണക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമ
ങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഫിഷ്േറ്റ വിഷ
യിെയ മാത്രേമ യാഥാർത്ഥ്യമായി കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ.
വിഷയ ഭാവെത്ത സർവാതിശായിയായ വിഷയിയാ
യിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു. ഫിഷ്േറ്റെയ വിമർശിച്ചുെകാണ്ട്
െഹഗൽ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് വസ്തുഭാവെത്തപ്പറ്റി ഇപ്ര
കാരമുള്ള സിദ്ധാന്തം ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെല വസ്തുഭാവ
െത്ത ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ അനുഭവമനുസരിച്ച് വിഷയിക്കും വിഷയത്തിനും
സത്തയുണ്ട്; വിഷയം കൂടാെത ശുദ്ധനായ വിഷയിക്കു
സത്ത ഇല്ലതാനും.
ശ്രീ ശങ്കരെനേപ്പാെല െഹഗലും വിഷയനിഷ്ഠമായ യാ
ഥാർത്ഥ്യം പൂർണ്ണമായി അയഥാർത്ഥവും അസത്തും
അെല്ലന്നാണു വിശ്വസിച്ചത്. പാരമാർത്ഥികദശയിൽ
അതിനു സത്തയിെല്ലങ്കിലും വ്യാവഹാരികദശയിൽ
ഉണ്ട് എന്നേത്ര ശ്രീശങ്കരമതം. ശ്രീശങ്കരൻ അതിെന
മായയുെട അഥവാ പ്രാപഞ്ചികമായ അജ്ഞാനത്തി
െന്റ ഫലമായും, യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
നശിക്കുന്ന ഒന്നായും പ്രതിപാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്
േബാധത്തിെന്റ വിേക്ഷപമാെണന്നും, പരിവർത്തന
ത്തിെന്റയും വിശ്വാസത്തിെന്റയും ഫലമായി േബാധത്തി
േലക്കുതെന്ന തിരിച്ചുവരുെമന്നും െഹഗൽ പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യെന്റയും സത്താപരമായ
യാഥാർത്ഥ്യവും ചരിത്രപരമായ സംസ്കാരങ്ങളുെട ക്രമീ
കങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളും സത്വത്തിെന്റ ബാഹ്യവത്കരണ
ത്തിെന്റ ഫലമാണ്. ചരിത്രം എന്നത് ബാഹ്യവത്കര
ണം പുനരാത്മസാത്കരണം എന്നീ പ്രക്രിയകളിലൂെട
േകവലതത്വത്തിെന്റ ആത്മേബാധമല്ലാെത മെറ്റാന്നു
മല്ല. ചരിത്രത്തിെന്റ പ്രക്രിയയിൽ അപരിച്ഛിന്നം പരി
ച്ഛിന്നമായി സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. അത് തന്നിൽനിന്നും
ബാഹ്യമായ, ഇതരത്വത്തിെന്റ പ്രകാശനമായ, വസ്തു
പ്രപഞ്ചെത്ത സമ്മുഖീകരിക്കും. ഈ ഇതരത്വത്തിൽ
േബാധം സ്വയം വിഘടിതമായതുേപാെല വിചാരിക്കു
ന്നു. സ്വയം കൃതവും വിഷയനിഷ്ഠവുമായ പ്രതികൂല േലാ
കത്തിൽ സ്വയം പൃഥക്ത്വം അനുഭവിക്കുകയും, ബാഹ്യ
വസ്തുവായിക്കാണുന്നത് േബാധത്തിെന്റ ദൃശ്യമായ ഒരു
പ്രകാശനമാണ് എന്നറിയുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനു
തെന്നക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു.
പൃഥക്കരണം എന്ന പദം, േകവലതത്വം സ്വയം പ്രകൃ
തിയിൽ സ്ഫുടീഭവിക്കുന്ന സർവസാധാരണമായ പ്ര
ക്രിയെയയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. “ജീവത്തായ സാ
കല്യം എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി ഒരു പൂർണ്ണമായ പ്ര
ക്രിയയാണ് അഥവാ ആശയമാണ്. സംഭാവ്യതയുെട
യും ബാഹ്യത്വത്തിെന്റയും നിലയിൽ അത് ഇതരത്വ
ത്തിൽ അഥവാ സ്വയം പൃഥക്ത്വത്തിൽ സ്ഥിതി െചയ്യു
ന്ന അേത ആശയം തെന്നയാണ്”. (െഹഗൽ: എൻ
ൈസേക്ലാപീഡിയ ഒഫ് ഫിേലാസഫി).
സത്വം അതിെന്റ സ്വയം ബാഹ്യവത്കരണപ്രക്രിയ
യിൽ വിഷയനിഷ്ഠമായ രൂപം ൈകെക്കാള്ളുന്നു. അന്യ
താബുദ്ധിയിലൂെടയും നിേഷധനിേഷധത്തിലൂെടയുമുള്ള
വികസനപ്രക്രിയയിലൂെട സത്വം േബാധവാനായ വി
ഷയിയായി അഥവാ ഈ ബാഹ്യവത്കരണെത്ത പൃഥ
ക്കരണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു.
ജീവനിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന അന്യവും
വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം
അനുഭവെപ്പടുന്നു. ജീവനും വിഷയനിഷ്ഠപ്രപഞ്ചവും
സത്വത്തിെന്റ ജീവിതത്തിെല നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാ
െണന്ന് അറിവുണ്ടാകുേമ്പാൾ ഈ സ്വയം-പൃഥക്കരണം
ഉല്ലംഘിതമാകുന്നതാണ്.
വിഷയി ആദ്യം വിഷയരൂപത്തിൽ ബാഹ്യവത്കൃത
നാകുേമ്പാൾ വിഷയം വിഷയിയുെട മെറ്റാരു രൂപമാവു
കയും അങ്ങെന ആ പ്രക്രിയയുെട അവസാനത്തിൽ
വിഷയിയിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങുകയും വിഷയിയുമായി വീ
ണ്ടും ഐക്യം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േബാധത്തിന്
പുറത്തു സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതായി േതാന്നിക്കുന്ന വിഷയം
ഒടുവിൽ അേബാധത്തിേലക്കുതെന്ന തിരിച്ചുവരുന്നു.
വിഷയവിഷയിബന്ധത്തിൽ വിഷയം പൃഥക്കൃതമായ
േബാധം മാത്രമാണ്. അത് തെന്റ തെന്ന ദൃശ്യമായ ഒരു
പ്രകാശനമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. േബാധം േബാധവ
ത്താകുേമ്പാൾ േബാധത്തിന് പുറത്തായി അറിയത്തക്ക
തായി ഒരു വിഷയവും ഇല്ലതെന്ന.
‘ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ്’ എന്ന കൃതിയിൽ
സാധാരണ വസ്തുക്കെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ടാണ്
െഹഗൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ, േബാധ
േഗാചരമാകുന്ന ഓേരാ വിഷയവും വിഷയിയിൽ നിന്നും
അഥവാ ജ്ഞാതാവിൽ നിന്നും േവർെപട്ട ഒന്നായിട്ടാ
ണു േതാന്നുന്നത്. അത് ജ്ഞാതാവിെന്റ േബാധത്തിനു
െവളിയിലായി സ്വത്വഭിന്നമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒന്നാ
യിട്ടാണു േതാന്നുന്നത്. എന്നാൽ അതിെന്റ യഥാർത്ഥ
സ്വഭാവം അറിയണെമങ്കിൽ സാമാന്യവത്കരണവുമാ
യി ബന്ധെപ്പടുന്ന ചിന്താമണ്ഡലത്തിനുമപ്പുറേത്തക്കു
േപാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മണ്ഡലം ഇന്ദ്രിയാനുഭവ
മണ്ഡലേത്തക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യമാണ്. “ഒരു വസ്തുവി
െന്റ സത്യത്വം ആ വസ്തു ഉൾെക്കാള്ളുന്നതും വസ്തുവിെന
ക്കാൾ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥവുമായ ഒരു മനസ്സിെന അഥ
വാ േബാധെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ആകയാൽ വി
ഷയത്തിെന്റ സത്ത മനസ്സിെന ആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്നാ
ണ് എന്ന് െഹഗൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

െഹഗൽ ‘ഭാവം’ എന്ന പദം രണ്ടു വ്യത്യസ്തഅർത്ഥങ്ങ
ളിലുമുപേയാഗിക്കുന്നതു കാണാം. േലാജിക് എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ പ്രാരംഭത്തിൽ അേദ്ദഹം പറയുന്ന ഭാവം
ഒന്നും ഉൾെക്കാള്ളാത്തതും എറ്റവും സരളവും ഏറ്റവും
സാധാരണവുമായ ഒരു സങ്കൽപമാണ്. സർവസംഗ്രാ
ഹിയായ ചരമസീമയിലുള്ള ഭാവമാകെട്ട പരിണാമത്തി
െന്റ എല്ലാ പൂർവഘട്ടങ്ങളുെടയും സ്പഷ്ടങ്ങളായ എല്ലാ
ഭാവങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണതത്വമാണ്.
അത് േകവലസാകല്യമാണ്.
െഹഗലിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രകൃതി ഒരു അയഥാർത്ഥസ
ത്തയല്ല; പേക്ഷ, േകവലതത്വത്തിെന്റ സ്വയം പൃഥക്കൃത
മായ രൂപമാണ്. േകവലതത്വം അതിെന്റ തെന്ന ഇതര
ത്വത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. േകവലതത്വം പ്ര
കൃതിയുെട രൂപത്തിൽ വിക്ഷിപ്തമായി സ്വയം പൃഥക്കൃത
മാവുകയും വിഷയീവിഷയ സംേശ്ലഷണത്തിലൂെട തന്നി
േലക്കു തെന്ന മടങ്ങിവരികയും െചയ്യുന്നു. പൃഥക്കരണം
വിപൃഥക്കരണം എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ ഏർെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകമായ സത്വമാണ് േകവലത
ത്വം എന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി െഹഗൽ പ്രകൃ
തിയുെട അൈജവേലാകത്തിൽ നിന്ന് ൈജവേലാക
ത്തിേലക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യെന്റ സ്വരൂപത്തിലും ചരിത്ര
രൂപത്തിലുമുള്ള സത്വത്തിേലക്കും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂ
െടയുള്ള ഉയർച്ചെയ വിശകലനം െചയ്യാറുണ്ട്. പ്രകൃതി
സ്വപൃഥക്കൃതമായ േകവലതത്വമാെണങ്കിൽ മനുഷ്യൻ
വിപൃഥക്കരണപ്രക്രിയയിെല േകവലതത്വമാണ്. മനു
ഷ്യെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ചരിത്രം േകവലതത്വത്തിെന്റ വി
വൃതീകരണമാണ്. െഹഗൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “സത്വ
ത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈദൃശ പരിണാ
മങ്ങളിൽ മാത്രേമ പുതിയതായി എെന്തങ്കിലും ഉത്പ
ന്നമാകുന്നുള്ളൂ. മാനസികേലാകത്തിെന്റ ഈ സവിേശ
ഷത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മനുഷ്യെന്റ വിഷയത്തിൽ പദാർ
ത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യ
മുെണ്ടന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ള
ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്; ഈ സ്ഥിരസ്വഭാവത്തിേലക്കു മെറ്റ
ല്ലാ വ്യതിയാനങ്ങളും തിരിച്ചുവരുന്നു. അതായത് മനു
ഷ്യനിൽ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ ശക്തി, വി
ശിഷ്യ പൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള ഒരു ത്വര പ്രവർത്തിക്കുന്നു
എന്നു സാരം” (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).
സത്യം പൂർണ്ണമാണ്. എന്നിരിക്കിലും പൂർണ്ണം സ്വന്തം
പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂെട പൂർണ്ണതയിെലത്തുന്ന മൂലവ
സ്തുവാണ്. േകവലതത്വെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ സാരാം
ശത്തിൽ അത് ഒരു പരിണതഫലമാണ്: യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ അത് അതായിത്തീരുന്നത് അവസാനമാണ്.
അതിലാണ് അതിെന്റ നിജസ്വഭാവം — യഥാർത്ഥവും
വിഷയിപരവും സ്വയം പരിണാമപരവുമായ നിജസ്വഭാ
വം ഉൾെക്കാള്ളുന്നത്.
േകവലതത്വംതെന്ന സ്വയം പരിണാമപ്രക്രിയയായി
അറിയുന്നു. ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയിെല ഓേരാ അവ
സ്ഥയും പ്രേത്യകതയുള്ളതാെണന്ന് അതിന്നറിയാം.
അതായത് േകവലതത്വം, വിവിധ പ്രേത്യകാവസ്ഥ
കളുൾെക്കാള്ളുന്ന സാകല്യത്തിെന്റ ഐക്യമാണ്
എന്നർത്ഥം.
ഒരു വസ്തുവിെന്റ ഭാവം സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല, മെറ്റാന്നിനാ
യി പരിണമിക്കുന്നതും അതിെന്റ തെന്ന ഇതരത്തിൽ
സ്വയം ഏേകാപിക്കുന്നതുമായ ചലനാത്മകത്വമാണ്.
തന്മൂലം ഒരു വസ്തുവിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം അതിെന്റ ചല
നങ്ങെള അതായത് അതിെന്റ ചരിത്രെത്ത അറിയാ
െത മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഏെതാന്നിേനയും
അതിെന്റ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂെട വീക്ഷിേക്കണ്ട
താണ്.
െപെട്ടന്നു േതാന്നുന്ന രൂപമല്ല ഒരു വസ്തുവിെന്റ ശരി
യായ രൂപം. ഏന്താകുവാൻ സാദ്ധ്യതയുേണ്ടാ, ഇേപ്പാൾ
സംഭാവ്യേമേതാ, എന്തായിത്തീേരണേമാ അെതാന്നുമ
ല്ല ആ രൂപം. അതായത് ഓേരാ വസ്തുവും യാഥാർത്ഥ്യ
മാകുവാൻ േപാകുന്ന പ്രക്രിയയുെട ഇടയ്ക്കുമാത്രം അതാ
യത് പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ മാത്രം സ്ഥിതമാണ്. തന്മൂ
ലം ഓേരാ വസ്തുവും ഇേപ്പാൾ എന്താേണാ അതാണ്.
എന്തല്ലേയാ അതും ആണ്.
നാം അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിരമ
ല്ല. അതിനകത്ത് സ്വയം ചലനാത്മകമായ ഒരു തത്വം
സ്ഥിതി െചയ്യുന്നുണ്ട്. “സ്വയം അറിയുന്നതിനുേവണ്ടി
പ്രയത്നിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിെന്റ ബീജം ഭാവത്തില
ന്തർലീനമാെണന്ന വസ്തുതയും പരിണാമതത്വത്തിൽ
അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്” എന്നാണ് െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാ
ന്തം (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി). ആകയാൽ എല്ലാം
ചലിച്ചുെകാണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഈ
ചലനാത്മകതയുെട പ്രേചാദനശക്തി യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ
ത്തെന്ന സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന ൈവരുദ്ധ്യമാണ്. ൈവരുദ്ധ്യ
മാണ് പരിണാമത്തിെന്റ ചാലകശക്തി.
െഹഗൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു:
“സരളവും അവിച്ഛിന്നവും അേചതനവുമായ ഭാവത്തി
െന്റ മാത്രം നിർവചനമാണ് ഐക്യം എന്നത്. പേക്ഷ,

ൈവരുദ്ധ്യമാണ് എല്ലാ ചലനത്തിെന്റയും ൈചതന്യ
ത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനം. ൈവരുദ്ധ്യമുള്ളിടേത്താളം
മാത്രേമ ഒരു വസ്തുവിനു ചലനമുള്ളൂ: േപ്രരണയും പ്രവൃ
ത്തിയുമുള്ളൂ.

“നിയമത്തിെന്റ നിേഷധം മാത്രമല്ല ൈവരുദ്ധ്യം. അത്
ഒേരാ സ്വയം ചലനത്തിെന്റയും തത്വമാണ്. സ്വയം
ചലനം ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട വ്യഞ്ജകമല്ലാെത മെറ്റാന്നു
മല്ല”.
“എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വയം വിരുദ്ധങ്ങളാണ്. ഈ പ്ര

സ്താവന വസ്തുക്കളുെട യഥാർത്ഥ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റ
വും ശരിയായ ഒന്നേത്ര”.

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ േപ്രരിതമായ ഈ സ്വയം പരിണാ
മെത്ത െഹഗൽ ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു.
“നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളെതല്ലാം ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി
പരിഗണിക്കാം. പരിച്ഛിന്നമായെതന്തും സ്ഥിരമെല്ലന്നും
അന്തിമമെല്ലന്നും േനെരമറിച്ച് പരിണാമിയാെണന്നും
ക്ഷണികമാെണന്നും നമുക്കറിയാം. ഇതുതെന്നയാണ്
പരിച്ഛിന്നത്തിെന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം എന്നതുെകാണ്ട് നാം
അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരിച്ഛിന്നം സൂക്ഷ്മത്തിൽ അതിെന്റ
ഇേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്; അത്
അതിെന്റ അതിസന്നിഹിതവും സ്വഭാവികവുമായ അവ
സ്ഥയിൽനിന്നും അപ്പുറേത്തക്ക് കടന്ന് അതിെന്റ വിപ
രീതമായിത്തീരുന്നതിനും നിർബന്ധിതമായിത്തീരുന്നു”.
(േലാജിക്).
എല്ലാ പരിണാമപ്രക്രിയകളിലും ദ്വന്ദ്വാത്മകത പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു എന്നാണു െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തം. അേദ്ദ
ഹം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്:
ദ്വന്ദ്വാത്മകതയുെട സ്വഭാവം ശരിക്കും ആരായുകയും
അറിയുകയും െചയ്യുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള
ഒരു സംഗതിയാണ്. ചലനമുള്ളേപ്പാൾ, ൈചതന്യമുള്ള
േപ്പാൾ, യഥാർത്ഥേലാകത്തിൽ എെന്തങ്കിലും ഫലപ്ര
ദമായി െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ ദ്വന്ദ്വാത്മകത പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ വിജ്ഞാനത്തിെന്റ ആത്മാവുമാണ്
അത്. (േലാജിക്).
പ്രകൃതിയിെല പ്രതിഭാസങ്ങെളേയാ സമൂഹെത്തേയാ
േലാകെത്തേയാ അേചതനവും അചലവും പരിണാമ
വിേധയവുമായിട്ടല്ല േനെര മറിച്ച് നിരന്തരം പരിണമി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായി വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ്
ദ്വന്ദ്വാത്മകതാ സിദ്ധാന്തത്തിേന്റത്. “ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല,
എല്ലാം പരിണമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു ബുദ്ധനും
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അെല്ലങ്കിൽ “ഒേര പുഴയിൽ രണ്ടു
പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല; എെന്തന്നാൽ എല്ലാം
പ്രവഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; എല്ലാം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നു”. എന്നു െഹറാക്ലിറ്റസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും വിശ്രാ
ന്തമല്ല. എല്ലാം നിരന്തരം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരപരിണാമപ്രക്രിയ
യ്ക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അസ്തിത്വം.
എന്നാൽ സഹജമായ പരസ്പര ബന്ധമുള്ളതും ഒരു രൂ
പത്തിൽ നിന്ന് ഗുണപരമായി വ്യത്യാസമുള്ള മെറ്റാരു
രൂപമായി പരിണമിക്കുന്നതും നിരന്തര പരിണാമിയു
മായ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പ്രാകൃതികവും, ചരിത്രപരവും
അദ്ധ്യാത്മവുമായ വശങ്ങളുെട സാകല്യെത്ത ഭാരത
ത്തിലും ഗ്രീസിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാല ദാർശനിക
ന്മാരുെട സരള തത്വചിന്തകൾക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാ
ധിച്ചിട്ടില്ല. മാർക്സ് പറയുകയുണ്ടായി: “മെറ്റല്ലാ ദാർശനി
കന്മാരിൽ നിന്നും െഹഗലിെന േവർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന
സംഗതി അേദ്ദഹം തെന്റ തത്വചിന്തകൾക്ക് ആധാര
മാക്കിയിട്ടുള്ള മികച്ച ചരിത്രേബാധമാണ്. രൂപത്തിൽ
അത് അമൂർത്തവും ആശയാത്മകവുമാെണങ്കിലും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ചിന്തകളുെട വികാസം േലാകചരിത്രവികാ
സത്തിന് സമാന്തരമായി മുേമ്പാട്ടു െചന്നിട്ടുണ്ട്. തെന്റ
ചിന്താപദ്ധതിക്ക് ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് േലാകച
രിത്രെത്ത അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി
അേദ്ദഹമാണ് ചരിത്രത്തിന് ഒരു വികാസമുെണ്ടന്നും
ആന്തരമായ ഒരു സാംഗത്യമുെണ്ടന്നും െതളിയിക്കു
വാൻ ശ്രമിച്ചത്”. (M. E. S. W. I.)
േഗാചരവിഷയങ്ങളിൽ സഹജമായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം വഴി സംഭവിക്കുന്ന വികാസപരി
ണാമങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ദ്വന്ദ്വാത്മ
കതാവാദം. ഓേരാ പ്രതിഭാസത്തവും ഓേരാ സങ്കൽപ
വും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട സംഘർഷത്താലും ഐക്യത്തി
െന്റ തത്വത്താലും നിയന്ത്രിതമാണ്. വസ്തുക്കളിലും പ്രതി
ഭാസങ്ങളിലും കാണുന്ന െപാരുത്തേക്കടുകളും വിരുദ്ധ
ശക്തികളുെടയും വിരുദ്ധപ്രവണതകളുെടയും സംഘർ
ഷങ്ങളുമാണ് എല്ലാ ചലനവികാസപരിണാമങ്ങളുെട
യും നിദാനം.
പരിണാമപ്രക്രിയാദശയിൽ ഒരു വസ്തു അതും, അേത
സമയത്തുതെന്ന മെറ്റാന്നുമാണ്. ആകയാൽ ഒരു വസ്തു
അതിെന്റ ചലനത്തിലും പരിണാമത്തിലും മാത്രേമ
അറിയെപ്പടുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. അസ്തിത്വത്തിെന്റ ഓേരാ
രൂപത്തിലും, തെന്ന സ്വയം വിലയിപ്പിച്ചു മെറ്റാരു പു
തിയ രൂപമുളവാക്കുന്ന പരസ്പരവിരുദ്ധശക്തികൾ സ്ഥി
തി െചയ്യുന്നുണ്ട്. പരിണാമത്തിെന്റ ഈ പ്രക്രിയയിൽ
ഓേരാ വസ്തുവും ഓേരാ പ്രതിഭാസവും മെറ്റാന്നായി മാ
റുന്നു. ഓേരാ പരിണാമഘട്ടവും പുതിയ ഘട്ടത്താൽ
ഇല്ലാതാക്കെപ്പടുന്നു. വികാസം എന്നത് മന്ദംമന്ദം സം
ഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ൈജവപരിണാമങ്ങളുെട പ്രക്രി
യയാെണന്നും അത് രൂപപരമായ ഒരു അവസ്ഥയി
െലത്തുെമന്നും, ആ അവസ്ഥയിൽ അതിന് ഓക്കിെന്റ
കായ് മരമായിപ്പരിണമിക്കുന്നതുേപാെല ഒരു പ്രകാ
രത്തിൽ നിന്നു മെറ്റാരു പ്രകാരത്തിേലക്ക് ദ്വന്ദ്വാത്മ
കമായ ഒരു കുതിക്കലുെണ്ടന്നു െഹഗൽ സിദ്ധാന്തിച്ചു.
ബീജം എന്ന പൂർവരൂപത്തിെന്റ നിേഷധമാണ് കാ
യിൽ കാണുന്നെതങ്കിൽ കായയുെട രൂപം പരിമാണ
പരമായ പരിണാമത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മരത്താൽ
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഓക്കുമരം കായ്ക്കകത്ത് സംഭാ
വ്യതയായി സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നുവേല്ലാ. സംഭാവ്യത
പൂർണ്ണമായും സഫലീകരിക്കുന്നതുവെര പരസ്പരം നി
േഷധിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്ന വിരുദ്ധശക്തികൾ ഉൾ
െക്കാള്ളുന്നതുെകാണ്ടാണ് ബീജം പരിണമിക്കുന്നത്.
എല്ലാം ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട ഐക്യമാണ്; സനിേഷധം
ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമാണ്; നിഷിദ്ധമായ വസ്തു പുതിയ രൂ
പത്തിൽ അതിശയിക്കെപ്പടുന്നു. ഈ പുതിയ രൂപമാ
കെട്ട അതിെന്റ ഒരു പരിണാമഘട്ടത്തിൽ സ്വനിേഷധം
ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമാണ്. നിഷിദ്ധമായ വസ്തു പുതിയ
രൂപത്താൽ അതിശയിക്കെപ്പടുന്നു; ഈ പരിണാമഘട്ട
ത്തിൽ വീണ്ടും നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഇതാണ് നിേഷധ
നിേഷധം എന്ന് പറയെപ്പടുന്നത്.
വസ്തുക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭാവ്യതയിെലത്തുന്ന
തിന് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. സത്ത്
അസ്തിത്വത്തിൽ വാസ്തവീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
പ്രകൃതിയിൽ ഈ വാസ്തവീകരണം േക്ഷാഭേമാ മത്സര
േമാ കൂടാെത ഒരു സമരസപ്രക്രിയയായി സംഭവിക്കു
ന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക േമഖലകളിൽ മനുഷ്യെന്റ േബാ
ധം മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങ
െന സത്വം എേപ്പാഴും അതിേനാടുതെന്ന മല്ലടിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഇതിന് അതാകുന്ന പ്രബലപ്രതിബ
ന്ധം തരണം െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയുെട േമഖ
ലയിൽ നടക്കുന്ന ശാന്തമായ വികാസം “സത്വത്തിെന്റ
കാര്യത്തിൽ ഉഗ്രവും പ്രബലവുമായ ഒരു അന്തഃസംഘർ
ഷമാണ്” (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).
നെമ്മ ചൂഴുന്നെതന്തും ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി
വീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതാെണന്നും പരിച്ഛിന്നമായെതന്തും
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന സ്വയം പരസ്പരവിേരാധമുള്ള
താെണന്നും പ്രസ്താവിക്കുേമ്പാൾ െഹഗൽ സത്തയുെട
ഭൗതികേലാകത്തിൽ നടക്കുന്ന യഥാർത്ഥപരിണാമ
പ്രക്രിയകെളക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. സ്വയം ചല
നാത്മകമായ ആന്തരതത്വം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒന്നാണ്
സത്ത. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ ഈ സ്വയം ചലനാത്മകത്വ
ത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സ് ചിന്തയാണ്. ഭൗതികസത്തയുെടദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ-ശരിക്കുള്ള പരിണാമം ചിന്തയുെട
സ്വയം പരിണാമത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമല്ലാെത മെറ്റാ
ന്നുമല്ല. ചിന്തയുെട അഥവാ ആശയത്തിെന്റ ചലനമാ
ണ് ദ്വന്ദ്വാത്മകത. മനുഷ്യെന്റയും പ്രകൃതിയുെടയും പുറ
ത്തായി സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന സങ്കൽപത്തിെന്റ — േകവലാ
ശയത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കരണമാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചം.
പരിച്ഛിന്നമായ മനസ്സിെന അതിക്രമിച്ചുെകാണ്ടുള്ള േക
വലാശയത്തിെന്റ സ്വയം ചലനെത്തക്കുറിച്ചാണ് െഹ
ഗൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഭൗതിക േലാകത്തിലുള്ള പരിണാ
മങ്ങൾ, ഐഹികപ്രക്രിയകൾ, േകവലാശയത്തിെന്റ
ബഹിർപ്രകാശനങ്ങളാണ്. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ പരിണാ
മം സത്വത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്. പ്രകൃതിേക്കാ മനുഷ്യ
െന്റ ചരിത്രത്തിേനാ ഉള്ളതല്ല. സത്വത്തിെന്റ ഇതരം
മാത്രമാണ് പ്രകൃതി സ്വത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്ന
ത്താൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രം. പ്രപഞ്ചം
േകവലാശയത്തിെന്റ മൂർത്തീകരണമാണ്.
െഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ സങ്കൽ
പത്തിൽ മാത്രമാണു നിലെകാള്ളുന്നത്. ൈവഷയിക
സത്തയിലല്ല. േകവലത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തയുെട
ചലനം മാത്രമാണ് സത്തയുെട പരിണാമം. സങ്കൽ
പങ്ങളുെട ഒരു വ്യൂഹമാണുതാനും േകവലത്വം പ്രാപിച്ച
ചിന്ത. സ്ഥിരമായ ഒരു സങ്കൽപംെകാണ്ട് പരിണാ
മിയായ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.
ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഉൾെക്കാള്ളു
ന്ന സങ്കൽപവും ചലനാത്മകമായിരുേന്നപറ്റൂ. ഇപ്രകാ
രെമല്ലാമാെണങ്കിലും ഏെതാരു സങ്കൽപത്തിനും യാ
ഥാർത്ഥ്യെത്ത സമഗ്രമായും ഉൾെക്കാള്ളുവാൻ സാധ്യ
മല്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഭാഗികമായ സ്ഥിരീകരണം
മാത്രേമ ആകുന്നുള്ളൂ അത്. ഭാഗികത്വത്തിനു അതിേന്റ
തായ ന്യൂനതകളുണ്ട്. അതു പരിഹരിക്കുവാൻ മെറ്റാരു
സങ്കൽപത്തിെന്റ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടാമേത്തതിനു മൂ
ന്നാമെതാരു സങ്കൽപം േവണം. അങ്ങെന േപാകുന്നു
അത്. ഏകപക്ഷീയമായ അമൂർത്തസങ്കൽപങ്ങളിെല
ആന്തരമായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള പരിഹരിക്കുന്നതിനും
സംേശ്ലഷണത്തിലൂെട അവെയ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനും
ദ്വന്ദ്വാത്മകതാസിദ്ധാന്തമാണ് െഹഗലിന് സമ്മത
മായിട്ടുള്ളത്. ഈ മാർഗ്ഗത്തിലൂെട അപ്രകാരം െചയ്യു
േമ്പാൾ പുതിയ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ െപാന്തിവരുന്നതായി
കാണാം. സങ്കൽപത്തിെന്റ ഈ സ്വയം പരിണാമം
അമൂർത്തത്തിൽ നിന്ന് മൂർത്തത്തിേലക്കുള്ള പ്രയാണ
മാണ്. അത് േബാധത്തിെന്റ സ്വയം വികാസമാണ്.
അതിലൂെട േകവലതത്വം സ്വയം അറിയുന്നു. െഹഗലി
െന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ചിന്തയുെട അഥവാ ആശയത്തിെന്റ
ഈ സ്വയം ചലനമാണ് ശരിയായ ചലനം. വാസ്തവി
കമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ശരിക്കുള്ള ചലനം പ്ര
സ്തുതമായ ആശയചലനത്തിെന്റ െവറും പ്രതിഫലനം
മാത്രമാണ്. ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം ആശയത്തിെന്റ സ്വയംവിവൃതീകരണമാണ്, ചിന്ത തെന്നക്കുറിച്ചു തെന്ന ചിന്തി
ക്കുന്ന ചലനമാണ്.
ദ്വന്ദ്വാത്മകചലനത്തിൽ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നിയതമായ
സങ്കല്പമാണ് പ്രാരംഭഘട്ടം. ഈ സങ്കൽപം ഭാഗികം
മാത്രമാകയാൽ അത് ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ട
െത്ത അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അേപ്പാൾ ആദ്യസങ്കൽപം
നിരസിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും. ഈ നിേഷധവും ഭാഗി
കമാകയാൽ പുതിയ സങ്കൽപംെകാണ്ട് ഇതു വീണ്ടും
നിേഷധിക്കെപ്പേടണ്ടതായി വരുന്നു. മൂന്നാമെത്ത ഈ
ഘട്ടെത്തയാണ് നിേഷധനിേഷധത്തിെന്റ ഘട്ടെമന്നു
വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നത്. നിേഷധത്തിലൂെടയും നിേഷധനി
േഷധത്തിലൂെടയുമുള്ള പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ ഓേരാ
ഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടത്തിെല താത്വികാംശങ്ങെള സംര
ക്ഷിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നേതാെടാപ്പം അവയ്ക്കുമ
പ്പുറേത്തക്ക് കടക്കുവാനും പ്രയത്നിക്കുന്നു. ആകയാൽ
നിേഷധം എന്നതിന് നാശനം എന്നർത്ഥമില്ല. നിേഷ
ധിക്കെപ്പട്ട ഘട്ടത്തിെല താത്വികമായ ഉള്ളടക്കം നില
നിർത്തെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് അത് പരിണാമപ്രക്രിയയി
െല ഇണക്കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഓേരാ
ദ്വന്ദ്വാത്മക-അവസ്ഥയും പൂർവ്വഘട്ടാനുഭവെത്ത പ്രതി
നിധീകരിക്കുന്നു. ഓേരാ തുടർഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടത്തിെല
അംശങ്ങെള നിലനിർത്തുകയും അേതാെടാപ്പം അവ
െയ അതിശയിക്കുകയും െചയ്യുമേല്ലാ. ഒരു സങ്കൽപ
െത്ത സ്ഥാപിക്കുക, പിന്നീട് അതിെന നിേഷധിക്കുക
എന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയാണ് െഹഗലീയദർശനത്തി
െന്റ വിപ്ലവാത്മകമായ അന്തസ്സത്ത. എന്നാൽ െഹഗ
ലിെന്റ മാർഗ്ഗം ആശയാത്മകവും അദ്ധ്യാത്മകവുമായ
ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമല്ലതാനും.
െഹഗൽ പറയുന്നു: “മാർഗ്ഗം ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും അന്തർ
വസ്തുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അത് അന്തർവസ്തു തെന്നയാണ്. അതിൽത്തെന്നയുള്ള
ചലിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മകതയാണ്. ഈ
മാർഗ്ഗെത്ത അനുഗമിക്കാത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിന് — അതി
െന്റ സരളമായ രീതിക്കു നിരക്കാത്ത വിശദീകരണത്തി
ന് — ശാസ്ത്രീയതയിെല്ലന്നു വ്യക്തമാണ്. എെന്തന്നാൽ
ആ മാർഗ്ഗം വസ്തുവിെന്റ തെന്ന മാർഗ്ഗമാണ്”. (സയൻ
സ് ഓഫ് േലാജിക്).
ഇപ്രകാരം േനാക്കുേമ്പാൾ െഹഗലിെന്റ ദർശനത്തിന്
രണ്ടുവശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയുേടത്; മെറ്റാ
ന്ന് അതിഭൗതികസിദ്ധാന്തത്തിേന്റത്. വിപ്ലവാത്മ
കമായ അന്തർഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്താപദ്ധതിയുെട ശരിയായ കഴ
മ്പാണ്. എന്നാൽ സ്വമതാസക്തമായ ആദർശാത്മക
പദ്ധതിയാകെട്ട, പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ പരിസമാപ്തി
െയ അേപക്ഷിക്കുന്നതുെകാണ്ട് — ദ്വന്ദ്വാത്മകതാ രീതി
ക്ക് കടകവിരുദ്ധമായി ചരിത്രത്തിനു പരിസമാപ്തിെയ
അേപക്ഷിക്കുന്നതുെകാണ്ട് — യാഥാസ്ഥിതികമായിരു
ന്നു.
പരിണാമത്തിെന്റ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ വിഷയീവിഷയി
കളുെട ഏകീഭാവത്തിലും വിലയത്തിലും പര്യവസാനി
ക്കുന്ന സംേശ്ലഷണത്തിലൂെട സത്വം തന്നിേലക്കുതെന്ന
തിരിെച്ചത്തുന്നു.
പരിണാമപ്രക്രിയ േകവലതത്വത്തിെലത്തി െപെട്ടന്നു
സമാപിക്കുന്നു. ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്കു പിന്നീെടാന്നും െചയ്യു
വാനില്ല. േകവലതത്വം ആശയമില്ലാതായിത്തീരുന്നു.
അത് സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പട്ടു കഴിയുന്നു. അനന്തരകാ
ലങ്ങളിൽ െഹഗൽ പ്രഷ്യൻ േസ്റ്ററ്റിെന്റ വാസ്തവീകസ
ത്തയുമായി ആശയെത്ത ഏകീഭവിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്ര
മം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകവലതത്വം ജർ
മ്മൻ േസ്റ്ററ്റിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പട്ടു!
1831-ൽ െഹഗലിെന്റ മരണത്തിനുേശഷം താമസിയാ

െതതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികൾക്കിടയിൽ
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ െപാന്തിവരികയും അവർ
വലതുപക്ഷ യാഥാസ്ഥിതികർ എന്നും ഇടതുപക്ഷ നവീ
കരണവാദികൾ എന്നും രണ്ടായി പിരിയുകയും െചയ്തു.
യാഥാസ്ഥിതികർ െഹഗലിെന്റ അതിഭൗതിക സിദ്ധാ
ന്തത്തിന് ഊന്നു നൽകുകയും അത് സർവാേശ്ലഷിയും
സ്വയംസമ്പൂർണ്ണവും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമാെണന്നു
വാദിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ നവീകരണവാദികൾ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പദ്ധതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. യാഥാ
സ്ഥിതികർ മതദർശൈനക്യത്തിലുറച്ചു വിശ്വസിക്കു
കയും ൈദവശാസ്ത്രെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും െച
യ്തേപ്പാൾ നവീകരണവാദികൾ േനെരമറിച്ച് മതവും
ദർശനവും െപാരുത്തെപ്പടുകയിെല്ലന്നു വാദിക്കുകയും
ൈദവശാസ്ത്രെത്ത ദർശനത്തിൽ കടത്തിവിടുന്നതിെന
എതിർക്കുകയും െചയ്തു. രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിൽ യാഥാ
സ്ഥിതികർ അടിമത്ത മനസ്ഥിതിേയാടുകൂടി നിലവിലു
ള്ള േസ്റ്ററ്റിെന ന്യായമായും യഥാർത്ഥമായും േകവലത
ത്വത്തിെന്റ സത്യവത്കരണമായും അംഗീകരിച്ചു പിന്താ
ങ്ങിയേപ്പാൾ നവീകരണവാദികൾ അതിെന വിമർശി
ക്കുകയും മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും ആവശ്യെപ്പടുകയും
െചയ്തു.
ഇടതുപക്ഷ െഹഗലിയന്മാരിൽ ഫ്രീഡറിഷ് േസ്ട്രാസ്,
ബ്രൂേണാ ബൗർ, എഡ്ഗാർ ബൗർ, മാക്സ് േസ്റ്റണർ, േമാ
സസ് െഹസ, കാൾ േകാപ്പൻ, ആർേനാൾഡ് റൂജ്, ലു
ഡ്വിഗ് ഫുർബാക്, കാറൽ മാർക്സ്, െഫ്രഡറിക് എംഗൽ
സ് എന്നിങ്ങെന ചില പ്രധാന ചിന്തകന്മാർ ഉൾെപ്പ
ട്ടിരുന്നു. അവരുെട ഇടയിൽത്തെന്നയും സമീപനത്തി
ലും ഊന്നലിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആയിര
ത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപതിെന്റ ആരംഭേത്താടുകൂടി ഇവ
കൂടുതൽ പ്രകടമായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും പരസ്പരം സ്വാ
ധീനിക്കലും ബന്ധെപ്പടലും ഉണ്ടാകാേതയുമിരുന്നില്ല.
ഫുർബാക് ആണ് മാർക്സിലും എംഗൽസിലും ഏറ്റവും
ശക്തവും സ്ഥായിയുമായ സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുള്ള
ത്. ഫുർബാക് െഹഗലീയദർശനത്തിെന്റയും ഞങ്ങളു
െട സിദ്ധാന്തത്തിെന്റയും ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ണിയാണ്” എന്ന്
ഏംഗൽസ് പിന്നീട് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (എഫ്. എംഗൽ
സ്: പ്രിേഫസ് ടു ലൂഡ് വിഗ് ഫുർബാക് ആൻഡ് എൻ
ഡ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ ഫിേലാസഫി).

















11.4
ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും അതീന്ദ്രിയമായ േകവലതത്വ
ത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ
രണ്ടുേപരും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ ഒരന്തരമുണ്ട്. ബ്രഹ്മം
എന്നുകൂടി വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്ന ശ്രീശങ്കരെന്റ േകവലത
ത്വം അവിഭക്തവും സ്വയംപ്രകാശകവും അവ്യയവുമായ
േബാധമാണ്. അത് പരിവർത്തനംെകാേണ്ടാ വിഷ
യീകരണംെകാേണ്ടാ പരിച്ഛിന്നമായ ‘ഇതരം’ ആയി
പരിണമിക്കുന്നില്ല. അതിന് സത്തയല്ലാെത പരിണാ
മമില്ല. വീണ്ടും േകവലതത്വമായിത്തീരുന്നതിനു േവണ്ടി
അത് സ്വയം വിഘടിക്കുന്നില്ല. അപരിച്ഛിന്നമായ അത്
പരിച്ഛിന്നമായി േതാന്നുംവിധം നിയതമാകുന്നില്ല. േകവ
ലതത്വത്തിനു പുറേമ മേറ്റെതങ്കിലുെമാന്നിെന അംഗീക
രിക്കുന്നത് അതിെന പരിച്ഛിന്നമാക്കുകേയയുള്ളൂ.
എന്നാൽ െഹഗലിന് േനെര മറിച്ച് അപരിച്ഛിന്നമായ
േകവലതത്വം പരിച്ഛിന്നമായി ഉപന്യസിക്കെപ്പടുകയും
ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയിൽ വിവൃതമാകുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്.
ബാഹ്യവത്കരണം വിഷയീകരണം എന്നീ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിലൂെട അത് വസ്തുക്കളുെട രൂപെമടുക്കുന്നു. മെറ്റാ
രുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതരതത്വത്തിൽ വർത്തി
ക്കുന്ന േകവലതത്വം തെന്നയാണ് വിഷയനിഷ്ഠമായ
യാഥാർത്ഥ്യം. േകവലതത്വത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിയുെട
പൃഥക്കരണെത്ത വ്യവഹരിക്കുന്നതിന് വിഘടനം എന്ന
പദമാണ് െഹഗൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ശ്രീശ
ങ്കരെന അഭിപ്രായത്തിൽ മായയുെട അതായത് ജഗദ്
വിഷയകമായ അവിദ്യയുെട േമാഹകാരിയായ സ്വാധീ
നതയ്ക്കടിമെപ്പട്ടാണ് വ്യക്തി ‘ഞാൻ’ എന്നു ഭാവിക്കുന്ന
തും തെന്ന മറ്റു ജീവന്മാരിൽ നിന്നു ഭിന്നെനന്നു കരുതു
ന്നതും. താൻ സച്ചിദാനന്ദമാെണന്ന യഥാർത്ഥതത്വം
മായയാൽ മറയ്ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ താൻ പരിച്ഛിന്നനാെണ
ന്നും ഒറ്റെപ്പട്ടവനാെണന്നും ദുഃഖിതനാെണന്നും മറ്റു ജീ
വന്മാരിൽ നിന്നും പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നനാെണ
ന്നും വിശ്വസിച്ചു േപാകുന്നു. അഹംഭാവവും സ്വാർത്ഥത
യും ദുഃഖവും േക്ലശവും മനുഷ്യൻ തെന്റ പരിച്ഛിന്നത്വത്തി
ലും പൃഥക്ത്വത്തിലും വിശ്വാസംെകാള്ളുന്നതിെന്റ ഫല
ങ്ങളാണ്. അജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം മനു
ഷ്യൻ ബന്ധനാവസ്ഥയിലാണ്.
യഥാർത്ഥജ്ഞാനം ശ്രീശങ്കരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
ആത്മജ്ഞാനമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷവും അവി
ച്ഛിന്നവുമായ േബാധമാണ്. “ഒരാൾക്കും ആത്മജ്ഞാ
നം ആഗന്തുകമല്ല, പ്രമാണങ്ങളിലൂെട ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന
തല്ല; അത് സ്വയേമ വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്”. (ബ്രഹ്മ
സൂത്രഭാഷ്യം). സാമാന്യ യുക്തിെയാന്നും ബ്രഹ്മത്തിന്
അനുേയാജ്യമല്ല, എെന്തന്നാൽ, രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ
തുേപാെല, “േകവലയാഥാർത്ഥ്യെത്ത നിർവ്വചിക്കാൻ
പുറെപ്പടുന്നത് അതിെന വസ്തുവാക്കി തരംതാഴ്ത്തലാണ്”
(േഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ, േമാേഡൺ ഇന്ത്യ ആന്റ് െവസ്റ്റ്).
ബ്രഹ്മം പൂർണ്ണമായും കർത്താവാണ്; കർത്താവിെന
ക്രിയയാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലേല്ലാ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം
വഴി അജ്ഞാനം നീക്കെപ്പടുേമ്പാൾ മനുഷ്യന് മായയു
െട മറുവശം കാണാൻ സാധിക്കുകയും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ
നിന്നും താൻ വ്യത്യസ്തനെല്ലന്നും താൻ തെന്ന ബ്രഹ്മമാ
െണന്നും ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നും അറിയുക
യും െചയ്യുന്നു.
െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് േകവലതത്വം പരി
ണാമപ്രക്രിയയുെട അന്ത്യത്തിൽ മാത്രേമ പ്രകാശിത
മാകുന്നുള്ളൂ. ഈ പ്രക്രിയയിൽ വിഷയി തെന്റ ചനലശ
ക്തിെകാണ്ടു തന്നിൽനിന്ന് ഭിന്നമായ മെറ്റാന്നായി സ്വ
യം ഉപന്യസിച്ച് വാസ്തവികവും സമൂർത്തവുമായ ഒന്നാ
യി പരിണമിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടിയുള്ള േക
വലതത്വത്തിെന്റ പരിണാമത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കു
ന്ന സർഗ്ഗാത്മകമായ ഉപാധി ‘താൻ തെന്ന നിേഷധി
ക്കുക’ എന്നതാണ്. താൻ തെന്ന നിേഷധിക്കുന്നേതാ
െടാപ്പം വിഘടന രൂപത്തിൽ തെന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയും
െചയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വിഘടനം അഥവാ വിഷയീകരണം
ആദ്യെത്ത നിേഷധമാണ്; അതിനടുത്ത പടിയായി നട
ക്കുന്നതു നിേഷധനിേഷധവും.
വ്യക്തിയുെട യഥാർത്ഥ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അറി
വ് േകവലതത്വത്തിെന്റ ദീർഘമായ വിഘടന നിർവി
ഘടന പ്രക്രിയകളുെട ഫലമാണ്. േകവലതത്വം പരി
ണാമത്തിലൂെട ഒടുവിൽ, വിഘടനെത്ത ഉല്ലംഘിക്കുവാ
നും താൻ േകവലതത്വമാെണന്ന യഥാർത്ഥസ്വഭാവം
അറിയുവാനും കഴിവുള്ള മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ന്നു. ഇതാണ് െഹഗലിെന്റ മതം.
െഹഗലിെന്റ ഈ അമൂർത്തമായ ആശയവാദംെകാ
ണ്ടു ഫുർബാക് തൃപ്തനായില്ല. അേദ്ദഹം അമൂർത്തമായ
യഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചല്ലുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ
മാരായുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചു. െഹഗൽ ആരംഭിച്ചത്
അതീന്ദ്രിയമായ േകവലതത്വത്തിൽ നിന്നാണേല്ലാ;
ഇത് ൈദവശാസ്ത്രപ്രതിപാദിതനായ ഈശ്വരനു തുല്യ
മാെണന്നും നിേഷധ നിേഷധത്തിെന്റ ഫലം ൈദവശാ
സ്ത്രത്തിെന്റ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാെണന്നും അേദ്ദഹം മനസ്സി
ലാക്കി.
“മനുഷ്യെന്റ സത്യാംശം അലൗകീകരിക്കെപ്പട്ട് അവനു

പുറേമയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ
െപാരുൾ; മനുഷ്യചിന്ത അലൗകീകരിക്കെപ്പട്ട് ബാഹ്യ
ത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നതാണ് െഹഗലിെന്റ ന്യായ
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ െപാരുൾ”; െഹഗലിെന്റ ദർശനം േവഷം
മാറിയ ൈദവശാസ്ത്രമാണ്; േകവലതത്വം ൈദവശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാരുെട ഈശ്വരൻ തെന്നയാണ്. “ൈദവശാസ്ത്ര
ത്തിെന്റ െപാരുൾ അമൂർത്തമായ പരിച്ഛിന്നതത്വമല്ലാ
െത മെറ്റാന്നുമല്ല; അതുേപാെല െഹഗലിെന്റ േകവലത
ത്വം അമൂർത്തവും വിഘടിതവും ആയ പരിച്ഛിന്നസത്വം
അല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല”.
െഹഗൽ പരിച്ഛിന്നെത്ത അപരിച്ഛിന്നത്തിൽ നിന്ന്
അഭിന്നമായി കാണുകയും, പരിച്ഛിന്നമായി ഉപന്യസി
ക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ അപരിച്ഛിന്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകു
ന്നുള്ളൂ എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുകയും െചയ്തു. ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, തെന്റ ദർശനത്തിന് സയുക്തികതയുെട ഭാവം
നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമായിരുന്നു അത്.
ഫുർബാക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: “അപരിച്ഛിന്നത്തിന് സത്ത
യും യാഥാർത്ഥ്യവും പരിച്ഛിന്നമായി െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ
മാത്രേമയുള്ളൂ എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അപരിച്ഛിന്നം
പരിച്ഛിന്നം തെന്നയാണ്”. അനിയതവും അമൂർത്തവും
ആയ ശുദ്ധഭാവെത്തക്കുറിച്ചും എല്ലാ നിയതഭാവങ്ങ
െളക്കുറിച്ചുള്ള െഹഗലിെന്റ സങ്കൽപങ്ങൾ െപാതുവാ
യിരിക്കുന്നതു കണ്ട് അതിെന വിമർശിച്ച് ഫുർബാക്
പറയുകയുണ്ടായി:
“ഭാവത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ചതുതെന്ന െവറും ഔപചാരിക
മാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അതല്ല ശരിയായ ആരം
ഭം: അതു ശരിക്കും ആദ്യേത്തതല്ല. േകവലതത്വത്തിൽ
നിന്നു േവണെമങ്കിലും ആരംഭിക്കാമായിരുന്നു. എെന്ത
ന്നാൽ ന്യായശാസ്ത്രം എഴുതുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന, ന്യാ

യശാസ്ത്രഗതങ്ങളായ ആശയങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി പ്ര
കാശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന െഹഗലിന് േകവലത
ത്വം എന്നത് അവിച്ഛിന്നസത്യെമന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പു
ള്ള സംഗതിയായിരുന്നു. േകവലതത്വം അതായത് േക
വലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം എന്നതുതെന്ന അതിെന്റ
േകവലയാഥാർത്ഥ്യെത്തക്കുറിച്ച് അസന്ധിഗ്ധമാംവ
ണ്ണം ഉറേപ്പാടുകൂടിയതാണേല്ലാ. മുൻകൂറായിത്തെന്ന
അതു സത്യമാെണന്നു സിദ്ധമാണ്… പിന്നീടുണ്ടാക്കിയി
ട്ടുള്ള െതളിവുകൾ െവറും ഔപചാരികമേത്ര”.

േകവലതത്വെത്ത ദൃശ്യനായ വിഷയിയിൽ നിന്നും ഭിന്ന
മായ ഒരു എസൻസായി െഹഗൽ സിദ്ധാന്തിച്ചതിെന
ഫുർബാക് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്: “െഹഗലിെന്റ േകവലത
ത്വം മനുഷ്യെന്റ ബാഹ്യത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന മനുഷ്യ
െന്റതെന്ന എസൻസ് ആണ്. ചിന്താപ്രക്രിയക്കു െവളി
യിലുള്ള ചിന്തയുെട എസൻസ് ആണ്” എന്ന് അേദ്ദഹം
അനുസ്മരിക്കുന്നു. െഹഗൽ മനുഷ്യെന്റ എസൻസിെന
മനുഷ്യനിൽനിന്നു േവർെപടുത്തി. യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാെത
ഒരു അമൂർത്തീകരണമായിേപ്പായി അത്. അേദ്ദഹത്തി
ന് ചിന്ത കർത്താവും ജീവി ക്രിയയുമായിേപ്പായി. ഈ
അഭിപ്രായെത്ത ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് ഫുർബാക് പ്രസ്താ
വിച്ചു: “ചിന്തയും ജീവിയും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധം
എെന്തന്നാൽ ജീവി കർത്താവാണ്, ചിന്ത ക്രിയയാണ്.
ജീവിയിൽ നിന്നാണ് ചിന്ത ഉദിക്കുന്നത്. ചിന്തയിൽ നി
ന്ന് ജീവി ഉദിക്കുന്നില്ല” െഹഗൽ പ്രസ്താവിച്ച “അവെന
ക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത” എന്ന ഭാഗം മാറ്റി
ഫുർബാക് ആ സ്ഥാനത്ത് “സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന മനു
ഷ്യൻ” എന്നാക്കുകയുണ്ടായി. െഹഗലിന് ന്യായമാണ്
ഏറ്റവും വലുത്; ഫുർബാക്കിന് മനുഷ്യനാണ് ന്യായത്തി
െന്റ മാനദണ്ഡം. െഹഗലിന് ന്യായം മാത്രേമ സത്യമാ
യിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഫുർബാക്കിന് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്
സത്യം; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ന്യായയുക്തൻ മനുഷ്യൻ
മാത്രമാണ്. ഫുർബാക്കിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിന്ത
യും ജീവിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനു മാത്രേമ അർത്ഥ
മുള്ളൂ; മനുഷ്യെന ഈ ഐക്യത്തിെന്റ ആധാരമായും വി
ഷയിയായും സങ്കൽപിക്കുന്നതിൽ മാത്രേമ സത്യമുള്ളൂ.
ആശയങ്ങൾക്കും സങ്കൽപങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനിൽനി
ന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സത്തയുമല്ല. “മനുഷ്യനും മനുഷ്യ
നും തമ്മിൽ സംഭാഷണം െചയ്യുകയും പങ്കിെട്ടടുക്കുക
യും െചയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ആശയങ്ങൾക്ക്
ഉത്പത്തി ലഭിക്കുന്നത്… മനുഷ്യന് മനുഷ്യനുമായുള്ള
സാധാരണ്യമാണ് സത്യത്തിെന്റ ആദ്യബീജവും ലക്ഷ
ണവും”.
“ക്രിട്ടിക് ഓഫ് െഹഗൽസ് ഫിേലാസഫി” എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ ഫുർബാക് സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. “േകവല
തത്വേമാ സത്വേമാ അല്ല, മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻ തെന്ന
യാണു പരമമായ സത്യം” എന്ന്. വീണ്ടും “എസൻസ്
ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രണ്ടാം പതി
പ്പിെന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം പറയുന്നു: “ദർശനം സ്ഥി
തിെചയ്യുന്നത് മനുഷ്യെന മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ്.
തന്നിൽത്തെന്നയുള്ളതിെന, േകവലവും അനിർവച

നീയവും ഉടമസ്ഥനാെരന്നു നിർണ്ണയമില്ലാത്തതുമായ
ഒന്നിെന അറിയുന്നതിലല്ല”. ഫുർബാക്കിെന്റ ദർശന
ത്തിൽ ൈസ്പേനാസയുെട ‘വസ്തു’ (substance) വിെന
േയാ കാന്ററിെന്റയും പിഷ്േറ്റയുെടയും അഹംതത്വെത്ത
േയാ െഹഗലിെന്റ േകവലസത്തെയേയാ മുഖ്യതത്വമാ
യിട്ടു അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥമായ ജീവിെയ, ശരി
യായ മനുഷ്യെന മാത്രേമ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തെന്റ
ദർശനം പൂർവ്വികന്മാരുേടതിൽ നിന്ന് എങ്ങെന വ്യത്യാ
സെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം വിശദമാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ഇതുവെരയുണ്ടായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഈ ചി
ന്താപദ്ധതി മുഖ്യമായും േവർതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് മനു

ഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായ പ്രകൃതിേയാടു േയാ
ജിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതിലാണ്. അക്കാരണത്താൽ
തെന്ന അത് അതിമാനുഷസങ്കൽപംെകാണ്ട്, അതായ
ത് മനുഷ്യവിരുദ്ധവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമായ മതംെകാ
ണ്ടും സങ്കൽപംെകാണ്ടും ദൂഷിതവും വികലവുമാക്കെപ്പട്ട
മനസ്സുകൾക്കു വിരുദ്ധവുമാണ്” എന്ന്.
ഫുർബാക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യെന യുക്തിേബാധമുള്ള
വനും സ്വതന്ത്രനുമായ മനുഷ്യജീവിയാക്കിക്കാണിക്കു
ന്നതിനുേവണ്ടി ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് നരവി
ജ്ഞാനീയെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണു തെന്റ ലക്ഷ്യം
എന്ന്. “എെന്റ എഴുത്തിേന്റയും പ്രസംഗങ്ങളുേടയും
ലക്ഷ്യം മനുഷ്യെന, ൈദവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽനിന്നു നര
വംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിേലക്കും, ൈദവെത്ത േപ്രമിക്കുന്ന
വരിൽ നിന്നു മനുഷ്യേപ്രമികളിേലക്കും, പാരത്രികക്കാ
രിൽ നിന്ന് ഐഹികക്കാരിേലക്കും, സ്വർഗ്ഗത്തിെലയും
ഭൂമിയിെലയും രാജവാഴ്ചയുെടയും പ്രഭുവാഴ്ചയുെടയും ഭൃത്യ
ന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരും ആത്മാഭിമാനികളും ആയ
േലാകപൗരന്മാരിേലക്കും തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാ
ണ്” എന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
താൻ തെന്റ ദർശനം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് െഹഗലിേന്റ
തിനു വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് എന്നും തെന്റ ദർശനം ഈ
ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ മാത്രേമ മനസ്സിലാ
ക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാകയുള്ളൂ എന്നും ഫുർബാക് അവ
കാശെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്ത
അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി:
“െഹഗൽ മതെത്തയും ദർശനെത്തയും അഭിന്നമായി
ക്കാണുന്നു. ഞാൻ അവ തമ്മിലുള്ള പ്രേത്യക േഭദങ്ങ
െള െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. െഹഗൽ മതെത്ത അതിെന്റ
(ഉപരിപ്ലവമായ) ചിന്തയുെട ഭാഗെത്ത മാത്രേമ നി
രൂപണം െചയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അതിെന്റ കാതലായ
അംശെത്തത്തെന്ന നിരൂപണം െചയ്യുന്നു. െഹഗൽ

വിഷയിെയ വിഷയമാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ വിഷയെത്ത
വിഷയമാക്കുന്നു. െഹഗൽ അപരിച്ഛിന്നത്തിനു വിരുദ്ധ
മായി പരിച്ഛിന്നെത്തയും അനുഭവത്തിനു വിരുദ്ധമായി
സങ്കൽപെത്തയും കാണുന്നു. എന്നാൽ ഞാനാകെട്ട
അപരിച്ഛിന്നത്തിൽ പരിച്ഛിന്നെത്തയും അനുഭവത്തിൽ
സങ്കൽപെത്തയും സൂക്ഷ്മമായി ദർശിക്കുന്നു. എനിക്ക്
അപരിച്ഛിന്നെമന്നത് പരിച്ഛിന്നത്തിെന്റ സാരാംശം മാ
ത്രമാണ്. മതത്തിെന്റ സാങ്കൽപിക ഗൂഢതത്വങ്ങളിൽ
ആനുഭാവിക സത്യങ്ങൾ മാത്രേമ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ.
ഉദാഹരണമായി ത്രിതാം എന്ന സങ്കൽപത്തിെല ഗൂഢ
തത്വത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒേര ഒരു സത്യം, സാമു
ദാകിയ ജീവിതമാണ് ശരിയായ ജീവിതെമന്നും തന്മൂലം
അത് സത്യത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായ ഒന്നെല്ലന്നും,
അതീന്ദ്രിയേമാ അലൗകികേമാ അല്ലാെത മനുഷ്യസഹ
ജമായ സാമാന്യസത്യം അഥവാ ജനകീയ ഭാഷയിൽ,
സ്വാഭാവികസത്യം ആെണന്നും മാത്രമാണ്”.
തെന്റ പുതിയ ദർശനം പഴയ ദർശനത്തിൽ നിന്ന്
എപ്രകാരം വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വിശദമാ
ക്കിെക്കാണ്ട് ഫുർബാക്ക് പിെന്നയും പറയുകയാണ്:
“ചിന്താവിഷയമല്ലാത്തേതേതാ അത് ഇല്ലാത്തതാണ്
എന്നു പഴയദർശനം പറയുേമ്പാൾ പുതിയ ദർശനം
അതിനു വിപരീതമായി ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. േസ്നഹിക്ക
െപ്പടാത്തെതേന്താ േസ്നഹിക്കെപ്പടുവാൻ കഴിയാത്ത
െതേന്താ അത് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന്. ‘ഞാൻ അമൂർ
ത്തമായ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന ജീവി മാത്രമാണ്; ശരീരം
എെന്റ മുഖ്യാംശമല്ല’ എന്ന വിശ്വാസപ്രമാണേത്താടു
കൂടിയാണു പഴയ ദർശനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ
േനെരമറിച്ച് പുതിയ ദർശനമാകെട്ട ആരംഭിക്കുന്നത്,
‘ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയജീവിയാണ്.
ശരീരം എെന്റ മുഖ്യാംശമാണ്. മാത്രമല്ല സമഗ്രമായ
ശരീരം ഞാൻ തെന്നയാണ്. അതു എെന്റ, എെന്റമാ
ത്രം അന്തസ്സാരം (essence) ആണ് എന്നിങ്ങെനയേത്ര”.
ജീവിയും അജീവിയും തമ്മിലുള്ള േഭദം കണ്ടുപിടിക്കു
വാൻ ഒരാൾക്കു കഴിയണെമങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷവും
സംേവദനവും േസ്നഹവും കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നാണ് ഫുർ
ബാക് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്.
“സംേവദനവും അഭിനിേവശവും ഇല്ലാത്ത അമൂർത്ത

മായ ചിന്ത ജീവിയും അജീവിയും തമ്മിലുള്ള േഭദെത്ത
ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഈ േഭദമാകെട്ട ചിന്തെയ സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം അയഥാർത്ഥവും േസ്നഹെത്ത സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം യഥാർത്ഥവുമാണ്. േസ്നഹിക്കുക
എന്നാൽ ഈ േഭദമറിയുക എന്നാണർത്ഥം. ഒന്നിെന
യും േസ്നഹിക്കാത്ത ഒരുവന്-വസ്തു ഏതായാലും േവണ്ടി
ല്ല — വസ്തു ഉെണ്ടങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും ഒന്നുമില്ല. േസ്നഹ
ത്തിലൂെട, സാമാന്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ സംേവദനക്ഷമത
െകാണ്ടു മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിെയ അതിജീവിയിൽ
നിന്നും വ്യത്യാസെപ്പട്ടുകാണുന്നത്. തന്മൂലം എന്നിൽ
നിന്നും ഭിന്നമായിട്ടാണു വസ്തുവിെന്റ സ്ഥിതി”.
ഫുർബാക്കിെന്റ യാഥാസ്ഥിതികരായ വിേരാധികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദങ്ങൾ നാസ്തികത്വം മാത്രമായി
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഈ ആേരാപണെത്ത എതിർത്തുെകാ
ണ്ട് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു:
“ഞാൻ ഒരു നാസ്തികനിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും അല്ല എന്നു

പറയുന്നവർ എെന്നക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഒന്നുമറിയാെത
ജല്പിക്കുന്നവരാണ്. ൈദവമുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന വാ
ദം, നാസ്തികവാദവും ആസ്തികവാദവും തമ്മിലുള്ള കല
ഹം പതിനാറും പതിേനഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിേലതാണ്;
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് പറ്റിയതല്ല. ഞാൻ ൈദ
വെത്ത നിേഷധിക്കുന്നു. എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താ
ളം അതിനർത്ഥം ഞാൻ മനുഷ്യനിേഷധെത്ത നിേഷ
ധിക്കുന്നു എന്നാണ്. മനുഷ്യെന്റ മായികവും വിചിത്ര
വും സ്വർഗ്ഗീയവുമായ സ്ഥാനം ഫലത്തിൽ അവെന
സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ തരംതാഴ്ത്തിക്കാണുക എന്ന
േത്ര. പകരം ഞാനാകെട്ട, മനുഷ്യന് സാങ്കൽപികമ
ല്ലാത്തതും യഥാർത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവു
മായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ൈദവ
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന പ്രശ്നം സത്ത
യുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നു അഭിന്നം
തെന്നയാണ്”.

ഫുർബാക് മതത്തിെന്റ ഉത്പത്തിെയ കെണ്ടത്തിയ
ത് മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യകതകളിലും അഭിലാഷങ്ങളിലു
മാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ “മതം മനു
ഷ്യൻ തന്നിൽനിന്നു േവർപിരിയലേത്ര”. മതത്തിൽ
മനുഷ്യെന്റ അന്തസ്സാരം അവനിൽ നിന്നു െവളിയിൽ
ൈദവത്തിെന്റ സങ്കൽപത്തിൽ വിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു. “ൈദവം മനുഷ്യെന്റ പ്രകൃതിയല്ലാെത മെറ്റാന്നു
മല്ല. അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ അപൂർണ്ണത
കെളാന്നുമില്ലാെത ശുദ്ധീകൃതമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി െവ
ളിയിേലക്കു വിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ൈദവം.
തന്മൂലം സ്വന്തം പ്രകൃതിേയാടുകൂടിയ അന്യവും ഉത്കൃ
ഷ്ടവുമായ ഒരു തത്വമായി അതു വീക്ഷിക്കെപ്പടുകയും
ആരാധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു,” എന്നാണ് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അഭിപ്രായം.
മനുഷ്യെന്റ അന്തസ്സാരം വിഷയവത്കരിച്ചിട്ടുള്ളതും
അതീന്ദ്രിയതലത്തിേലക്കു വിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളതും അവൻ
തന്നിൽനിന്നും വിഘടിച്ചിട്ടുള്ളതിെന്റ േദ്യാതകമാണ്.
“മനുഷ്യെന്റ അന്തസ്സാരം േകവലസത്യമായി വീക്ഷി
ക്കെപ്പടുന്നതാണ്, അതായത് യഥാർത്ഥ മാനുഷ്യകം
സഫലീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ് ൈദവം”. മനുഷ്യൻ സ്വ
ന്തം പ്രകൃതിെയ ദർശിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യെന്റ പൃഥ
ക്കൃതമായ അന്തസ്സാരം െവളിയിൽ ഒരു സാങ്കൽപിക
േലാകത്തിേലക്കു വിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടതാണ് ൈദവം.
ൈദവത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യെന്റ പൃഥക്കൃതമായ അന്ത
സ്സാരെത്ത ബലാത്കാേരണ പിടിെച്ചടുത്ത് മനുഷ്യെന്റ
മതം സ്ഥാപിക്കുവാനാണു താൻ അഭിലഷിക്കുന്നത്
എന്നേത്ര ഫുർബാക് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഫുർബാക്കിെന്റ മതവിമർശനം യൂേറാപ്പിെല ബൗദ്ധി
കചരിത്രത്തിെല ഒരു മുഖ്യസംഭവമായിരുന്നു. ദർശന
ത്തിൽ ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ ആധിപത്യെത്ത അത്
തരംതാഴ്ത്തുകയും നിലവിലുള്ള യഥാർത്ഥ്യെത്ത രാഷ്ട്രീയ
മായും സാമുദായികമായും വിമർശിക്കുന്നതിനു പറ്റിയ
സാഹചര്യം നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തു. ഫുർബാക്കിെന്റ
“എസൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി”. എന്ന കൃതിയുെട പ്ര
കാശനം സൃഷ്ടിച്ച െപാതുജനാേവശെത്തക്കുറിച്ച് 1888ൽ എംഗൽസ് ഇപ്രകാരം സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി:
“മന്ത്രവിദ്യ തകർക്കെപ്പട്ട സമ്പ്രദായം ധ്വംസിക്കെപ്പടു
കയും വലിെച്ചറിയെപ്പടുകയും െചയ്തു. ൈവരുദ്ധ്യം ഭാ

വനയിൽ മാത്രമാെണന്നു െതളിയിക്കെപ്പടുകയും പരി
ഹരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കു
ന്നേതാെടാപ്പം അനുവാചകൻ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ഉദ്ധാരകമായ ൈവഭവം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിരിക്ക
ണം. ഉത്സാഹം സാമാന്യമായിരുന്നു. നാെമല്ലാവരും
െപെട്ടന്നു ഫുർബാക് പക്ഷക്കാരായിത്തീർന്നു. ‘ദി േഹാ
ളി ഫാമിലി’ എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ അറിയാം മാർക്സ്
എത്ര ഉത്സാഹേത്താെടയാണ് ഈ പുതിയ ആശയ
െത്ത സ്വാഗതം െചയ്തത് എന്നും വളെരയധികം വിമർ
ശനാത്മകമായ വാചംയമത്വമുണ്ടായിട്ടുേപാലും എത്ര
േത്താളം സ്വാധീനിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുമുള്ള വസ്തുത”.
മിഥ്യാേബാധത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യെന േമാചിപ്പിക്കുന്ന
ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമെത്ത ലുതർ ആയിട്ടാണ് മാർക്സ്
ഫുർബാക്കിെന വാഴ്ത്തിയത്. 1844 ആഗസ്റ്റിൽ അേദ്ദഹം
ഫുർബാക്കിന് എഴുതി:
“എെന്റ നിരതിശയമായ ബഹുമാനവും എനിക്കു താങ്ക
േളാടുള്ള േസ്നഹവും — അങ്ങെന പറയുവാൻ സമ്മതി
ക്കുക — ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനുള്ള ഒരവസരം ലഭിച്ചതിൽ
ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. താങ്കെളഴുതിയ Philosophic
der Zukunft, Wesen des glaubens എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ

ആകാരത്തിൽ െചറിയവെയങ്കിലും ഇന്നെത്ത ജർമ്മൻ
സാഹിത്യകൃതികൾ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയതിെനക്കാൾ ഗൗരവ
മുള്ളവയാണ്. ഈ കൃതികളിൽ — അറിഞ്ഞുെകാണ്ടാ
േണാ എന്നറിയുന്നില്ല — താങ്കൾ േസാഷ്യലിസത്തി
നു ദാർശനികമായ ഒരു ആധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ േപാലും പ്രസ്തുത കൃതികെള ഈ അർ
ത്ഥത്തിൽത്തെന്ന അനായാസം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങെള
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത ഭാവനാ
ത്മകമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടുവന്ന് യഥാർത്ഥ
മായ ഭൂമിയിേലതാക്കി. സങ്കൽപിച്ചതിെന അടിസ്ഥാന
െപ്പടുത്തിയുള്ള മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിെല ഐക്യ
മാണേല്ലാ സമുദായം എന്ന സങ്കൽപം തെന്ന”.
ഫുർബാക്കിെന മാർക്സ് വളെര ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എങ്കി
ലും അേദ്ദഹം ഫുർബാക്കിെന്റ മൗലികാശയങ്ങെളയും
യാഥാർത്ഥ്യേത്താടുള്ള മൗലികമായ സമീപനെത്ത
യും വിമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. “മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധെത്ത തെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിനുള്ള ആധാരി
കതത്വ” മാക്കി ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു നര
വിജ്ഞാനീയെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ഫുർബാക്ക് നട
ത്തിയ പരിശ്രമെത്ത അേദ്ദഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അേദ്ദഹ
വും ഫുർബാക്കിെനേപ്പാെല മനുഷ്യെന സത്വത്തിെന്റ
നിേഷധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒന്നായിട്ടല്ല, ൈനസർഗ്ഗി
കജീവിയായിട്ടാണ് കരുതിയത്. െഹഗലിെന്റ ആശയ
വാദെത്ത എതിർക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ഫുർബാക്കിെന്റ
പക്ഷം പിടിച്ചു. എന്നാൽ, ഫുർബാക്കിൽ നിന്നും വ്യത്യ
സ്തമായി, അേദ്ദഹം മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പൃഥഗ്രൂപ
ങ്ങെള അമൂർത്തമായ മാനുഷിക അന്തസ്സാരേത്താടല്ല
യഥാതഥവും സമൂർത്തവുമായ സാമുദായികബന്ധങ്ങ
ളുെട സാകല്യേത്താടാണ് ബന്ധെപ്പടുത്തിയത്. മനു
ഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിയാെണന്നു ഫുർബാക് സമ്മതിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നരവിജ്ഞാനീയം
അമൂർത്തമായിരുന്നു; അതു മതപരമായ പൃഥക്ത്വത്തിന്
കാരണമായ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയുെട ചരിത്രവസ്തുതകെള
നിരൂപണബുദ്ധിേയാടുകൂടി വിശകലനം െചയ്യുന്നതിൽ
പരാജയെപ്പട്ടു. മാർക്സ് ആകെട്ട േനെരമറിച്ചു മനുഷ്യ
െന്റ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുെട ചരിത്രപരമായ രൂ
പങ്ങെള വിശകലനം െചയ്തു. അവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ സാമൂഹ്യാന്ത
സ്സാരം സാമ്പത്തികമായി പൃഥക്ഭവിച്ച രൂപങ്ങളാണ്.
മതെത്ത അമൂർത്തമാനവാന്തസ്സാരമായി ഫുർബാക്
പ്രത്യയശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ വിശദീകരിച്ചതിെന അേദ്ദഹം വി
മർശിച്ചു. മാനവെന്റ അന്തസ്സാരം ചരിത്രദൃഷ്ടിയിലൂെട
മാത്രേമ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും മനു
ഷ്യാന്തരസ്സാര ചരിത്രെത്ത സാമൂഹ്യപ്രയത്നത്തിെന്റയും
ഉൽപാദനവിഷയത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെടയും
ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമ
െല്ലന്നും അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഫുർബാക് മനുഷ്യ
െന കണ്ടതു ഒരു ഭാവനാജീവിയായിട്ടാണ്; നിയതമായ
സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിയിലും ചരിത്രപരിണാമത്തിെന്റ
ഒരു നിയമഘട്ടത്തിലും സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ൈവവിദ്ധ്യത്തി
ലും സത്തയിലും വാസ്തവികതയുള്ള ഒരു സമൂർത്തജീ
വിയായിട്ടല്ല. െഹഗലിെന്റ ആദർശവാദെത്ത വിമർശി
ക്കുകയും മനുഷ്യെന്റ ദിവ്യതെയ െപാക്കിക്കാണിക്കുക
യും െചയ്യുന്ന അേദ്ദഹം മനുഷ്യെന്റ ഐന്ദ്രിയങ്ങളായ
ക്രിയാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളുെട യഥാർത്ഥമായ പ്രാധാ
ന്യെത്ത പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു േപായി. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തം തനിഭാവനാപരമായിരുന്നു; മനു
ഷ്യെന്റ പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അത് അനു
ബദ്ധമായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
അത് ഒരു മാർഗ്ഗദർശകം ആയില്ല. ഈ അംശത്തിൽ
െഹഗലിെന്റ ദർശനത്തിൽ മാർക്സ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ
മായ വീക്ഷണമുെണ്ടന്നു കണ്ടു. “െഹഗലിെന്റ പ്രത്യക്ഷ
ജ്ഞാനവാദം, മൗലികമായി ഭാവനാരൂപമാെണങ്കിൽ
േപാലും, പല സംഗതികളിലും മനുഷ്യാവസ്ഥകളുെട
അഭിലക്ഷണികവാസ്തവികതയുെട അംശങ്ങൾ പ്രദാ
നം െചയ്യുന്നുണ്ട്”. അതിൽ െഹഗൽ “മനുഷ്യെന്റ സ്വ
യം ഉത്പാദനെത്ത ഒരു പ്രക്രിയ”യായി കാണുകയും
ഐന്ദ്രിയപ്രവർത്തനത്തിെന്റ പ്രാധാന്യെത്ത അമൂർ
ത്തമായിട്ടാെണങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഫുർബാക്കിെനക്കുറിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യെത്ത ഗേവ
ഷണപ്രബന്ധത്തിൽ മാർക്സ് ഇപ്രകാരം േരഖെപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്നു:
“മുമ്പുള്ള എല്ലാ ഭൗതികവാദങ്ങളുെടയും (ഫുർബാക്കി
േന്റതടക്കം) മുഖ്യേദാഷം എെന്തന്നാൽ അവയിൽ വസ്തു
ക്കൾ — വാസ്തവികത — ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ േലാകം
— നിരീക്ഷണവസ്തുക്കളുെട രൂപത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നത്; മനുഷ്യെന്റ ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല.
പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല, വിഷയനിഷ്ഠമായിട്ട
ല്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക വാദത്തിനു വിരുദ്ധമായി ആശ

യവാദം പ്രാവർത്തികാംശെത്ത അമൂർത്തമായി വിക
സിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, ഇത് യഥാർത്ഥമായ ഇന്ദ്രിയപ്രവർ
ത്തനെത്ത ആ നിലയിൽ അറിയുകയില്ലേല്ലാ. ഫുർബാ
ക് ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളായ വസ്തുക്കെള ചിന്താവിഷയ
ങ്ങളിൽ നിന്നു ശരിക്കും േവർതിരിച്ചു കാണുവാൻ ഇഷ്ട
െപ്പടുന്നു; എന്നാൽ അേദ്ദഹം മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തന
െത്ത വിഷയനിഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയായി അറിയെപ്പടുന്നി
ല്ല… ആകയാൽ അേദ്ദഹം ‘വിപ്ലവാത്മക’മായ പ്രാേയാ
ഗിക വിമർശനാത്മകമായ പ്രവർത്തനെത്ത ഗ്രഹിക്കു
ന്നില്ല”. പ്രബന്ധത്തിെന്റ ഒടുവിലായി അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ദാർശനികന്മാർ േലാകെത്ത പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാ
നിച്ചിട്ടുണ്ട്; പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ േവണ്ടത് അതി
െന്റ മാറ്റിമറിക്കലാണ്” എന്ന്.

















11.5
ശങ്കരനും െഹഗലും ആശയവാദികളായിരിെക്ക മാർ
ക്സ് ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അേദ്ദഹം
ഇന്ത്യയിെല േലാകായത ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്നും
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല യൂേറാപ്പിെല ഭൗതികവാദിക
ളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ആശയവാദത്തിനകത്തുനി
ന്നുെകാണ്ടും മനുഷ്യചിന്തയ്ക്കു ഉത്കൃഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളിെല
ത്തുവാൻ സാധിക്കുെമന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആശയവാ
ദത്തിെന്റ െതാണ്ടിനകത്തുള്ള ന്യായയുക്തമായ ബീജ
ദ്രവ്യം കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതാെണന്ന് അേദ്ദഹം വിചാരി
ച്ചു. അതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം െഹഗലിെന്റ പദ്ധതി
ശാസ്ത്രെത്ത അതിെല സാങ്കൽപികമായ ആശയാത്മക
പശ്ചാത്തലെത്ത ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ട് സ്വീകരിച്ചത്.
െഹഗലിെന്റ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് മാർക്സ് ആരംഭിച്ചത്.
1837-ൽ പെത്താമ്പതു വയസ്സു പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന
േപ്പാൾ തെന്ന അേദ്ദഹം തെന്റ അച്ഛന് എഴുതുകയുണ്ടാ
യി… “തനിക്ക് െഹഗലിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മിക്ക
ശിഷ്യന്മാെരയും ആദ്യന്തം അറിേയണ്ടതുണ്ട്” എന്ന്.
1858-ൽ എംഗൽസിന് എഴുതിയ കത്തിൽ അേദ്ദഹം
തെന്റ Critique of Political Economy-ക്കുേവണ്ടി ഒരു
വ്യാഖ്യാനപദ്ധതി തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ െഹ
ഗലിെന്റ ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നു “വളെര സഹായം”
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുസ്മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ‘കാപിറ്റൽ’ എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത ജർമ്മൻ പതിപ്പിെന്റ മുഖ
വുരയിൽ, “ഞാൻ ആ പ്രബലചിന്തകെന്റ ശിഷ്യനാ
െണന്നു സ്വയം തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നു’ എന്നും “അങ്ങു
മിങ്ങും അേദ്ദഹത്തിനു പ്രേത്യകമായിട്ടുള്ള ചില ൈശ
ലികൾ ഞാൻ വശത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്” എന്നും
അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൈവരുദ്ധ്യമാണ് ചരിത്രത്തി
െന്റ യഥാർത്ഥ ചാലകശക്തി എന്നു സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള,
ആചാര്യെന്റ സർവസംേശ്ലഷകമായ പരിണാമതത്വ
ത്തിൽ അേദ്ദഹം വളെര ആേവശമുൾെക്കാണ്ടിരുന്നു.
െഹഗൽ, മനുഷ്യൻ, സമൂഹം, പ്രകൃതി എന്നിവെയ വി
ശകലനം െചയ്യുകയും യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് സമഗ്രവും
വ്യാപകവും ന്യായയുക്തവുമായ ഒരു സമഷ്ടിയാെണ
ന്നും, അത് ഒരിക്കലും അചരമെല്ലന്നും, എേപ്പാഴും സഹ
ജമായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും വഴി താഴ്ന്ന
രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന രൂപങ്ങളിേലക്കു ദ്വന്ദ്വാത്മ
കമായി പരിണമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകമായ
ഒന്നാെണന്നും, ഈ പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ പാരിമാ
ണിക മാറ്റങ്ങൾ ഗുണപരമാറ്റങ്ങളായിത്തീരുന്നുെണ്ട
ന്നും, ഓേരാ അവസ്ഥയും തുടർന്നുവരുന്ന അവസ്ഥയാ
ലും ഇതു പിന്നീടു േവെറ അവസ്ഥയാലും നിേഷധിക്ക
െപ്പട്ടുെകാേണ്ട ഇരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ള
താണേല്ലാ.
െഹഗൽ ആശയവാദിയായിരുന്നതിനാൽ ദൃശ്യപ്രപ
ഞ്ചത്തിെല യഥാർത്ഥവസ്തുക്കെള േകവലതത്വത്തിെന്റ
ഏെതങ്കിലും ഒരു പരിണാമഘട്ടത്തിെന്റ പ്രതിച്ഛായക
ളായിട്ടാണ് കരുതിയത്. തന്മൂലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദ്വ
ന്ദ്വാത്മകതാവാദം അമൂർത്തവും അവ്യക്തവുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപാെല, “അവ്യക്തത
മൂലം െഹഗൽ ദ്വന്ദ്വാത്മകതെയ േക്ലശിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടങ്കി
ലും അേദ്ദഹമാണ് ആദ്യമായി അതിെന നിർദ്ധാര്യവും
േബാധപൂർവ്വകവുമായ രീതിയിൽ സാമാന്യരൂപം നൽ
കി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഡീറ്റ്സന് അയച്ച കത്തിൽ മാർ
ക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, “ദ്വന്ദ്വാത്മകതയുെട ശരിയായ നിയ
മങ്ങൾ, അവ്യക്തമായ രൂപേത്താടുകൂടിയാെണങ്കിലും
െഹഗലിൽ ദൃശ്യമാണ്. ആ രൂപെത്ത മാറ്റിനിർത്തുക
മാത്രേമ ആവശ്യമുള്ളൂ” എന്ന്, െഹഗലിെന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മക
താവാദം “ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാെണ
ന്നും അതിെന്റ അവ്യക്തമായ െതാണ്ടിനകെത്ത ശരി
യായ ബീജദ്രവ്യം കെണ്ടത്തുവാൻ അതിെന ഒന്നു കീ
േഴ്മൽ മറിച്ചിേടണ്ടതാെണന്നും” അേദ്ദഹം അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടു.
മാർക്സ് െഹഗലിെന്റ അതിഭൗതികവാദെത്ത ഒരു സമ
ഗ്രമായ ഭൗതികപുനർവ്യാഖ്യാനത്തിന് വിേധയമാക്കു
കയും, അതിെല ആശയാത്മകത്വെത്ത അതിലംഘിക്കു
കയും, അേതസമയത്തുതെന്ന അതിെന്റ സമുപപന്ന
മായ അന്തസ്സാരെത്ത അതായത് ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിെയ
പരിരക്ഷിക്കുകയും, അേതസമയത്തു അതിെന ആദർ
ശാത്മകത്വമാകുന്ന െകണിയിൽ നിന്നു േമാചിപ്പിക്കു
കയും െചയ്തു. ഈ െകണി െഹഗലിെന്റ ൈകയിലിരു
ന്നുെകാണ്ട് പ്രസ്തുത തത്വചിന്തെയ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ
െകാണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്നും നിരന്തരം തടസ്സെപ്പടുത്തി
യിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മാർക്സ് െഹഗലിെന്റ ദ്വന്ദ്വാ
ത്മകതാവാദത്തിെല അവ്യക്തതെയ േസാപപത്തി
കമാക്കിത്തീർത്തു. “എെന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാരീതി െഹഗ
ലിേന്റതിൽനിന്നു ഭിന്നമാെണന്നു മാത്രമല്ല േനെര വി
പരീതവും കൂടിയാണ്”. എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
“മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിെന്റ സജീവപ്രക്രിയയാണ് അതാ
യത് ചിന്താപ്രക്രിയയാണ് — ആശയം എന്ന ഒരു പ്ര
േത്യകസംജ്ഞേയാടുകൂടി ഒരു സ്വതന്ത്രവിഷയമാക്കി
ഉയർത്തെപ്പട്ട ചിന്താപ്രക്രിയയാണ് — െഹഗലിെന്റ
പക്ഷത്തിൽ യഥാർത്ഥേലാകത്തിെന്റ ശിൽപി; ഈ
യഥാർത്ഥേലാകം ‘ആശയ’ ത്തിെന്റ ബാഹ്യവും ഇന്ദ്രി
യേഗാചരവുമായ രൂപംമാത്രമാണ്. േനെര മറിച്ച് എനി
ക്കാെണങ്കിൽ ആശയം എന്നത് മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ
പ്രതിഫലിതവും ചിന്താരൂപങ്ങളായി വിവർത്തനം െച
യ്യെപ്പേടണ്ടതുമായ ഭൗതികപ്രപഞ്ചമല്ലാെത മെറ്റാന്നു
മല്ല”.
1859-ൽ A Contribution to the Critique of Political
Economy എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ മാർക്സ്
ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “എെന്ന കടന്നാക്രമി

ച്ചിരുന്ന സംശയങ്ങളുെട നിവാരണത്തിനായി ഞാൻ
ആദ്യം ആശ്രയിച്ചത് െഹഗെലഴുതിയ Philosophy of
Right എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒരു നിരൂപണെത്തയായി
രുന്നു. 1844-ൽ ഇതിനു ഒരു പ്രേവശനം പാരീസിൽ പ്ര
കാശനം െചയ്യെപ്പട്ട Deutech — Franzosische Fahrbinch
എന്നതിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എെന്റ പഠനം
എെന്ന നയിച്ചത് താെഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിേലക്കാ
ണ്; നിയമപരങ്ങളായ ബന്ധങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തിെന്റ രൂ
പങ്ങളും ഗ്രഹിേക്കണ്ടത് അവയിൽ നിന്നുതെന്നേയാ
മനുഷ്യമനസ്സിെന്റ സാമാന്യപരിണാമത്തിൽ നിേന്നാ
അല്ല. അവയുെട േവരുകൾ ശരിക്കും കിടക്കുന്നത് ജീ
വിതത്തിെന്റ ഭൗതികപരിസ്ഥിതികളിലാണ്. ഈ പരി
സ്ഥിതികെളെയല്ലാം േചർത്ത് െഹഗൽ പതിെനട്ടാം
ശതകത്തിെല ഇംഗ്ലീഷുകാെരയും ഫ്രഞ്ചുകാെരയും
അനുസരിച്ച്, ‘സിവിൽ സമൂഹം’ എന്നാണ് േപരിട്ടത്.
സിവിൽ സമൂഹത്തിെന്റ വിശദമായ അറിവ് േവണ
െമങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേന്വഷിക്കണം”
(Selected works) സാമ്പത്തികവും ദാർശനികവുമായ
േലഖനങ്ങളുെട ൈകെയഴുത്തുപ്രതികളിൽ മാർക്സ് പ്ര
തിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ്; “െഹഗലിനു പറ്റിയ
ആദ്യെത്ത െതറ്റ് അദ്ധ്യാത്മവാദത്തിൽത്തെന്നയാണ്.
ഉദാഹരണമായി സമ്പത്ത്, രാഷ്ട്രത്തിെന്റ അധികാ
രം മുതലായവ മനുഷ്യെന ജീവിയിൽ നിന്നും പൃഥക്കൃ
തമായ വസ്തുതകളായിട്ടാണ് െഹഗൽ കരുതിയത് …
അവ ചിന്താസത്തകളാണ്. ആകയാൽ ശുദ്ധമായ,
അതായത് അമൂർത്തമായ ചിന്തയുെട അന്യഥാത്വം
മാത്രമാണ്… മനുഷ്യൻ തെന്റ ആവശ്യശക്തികെള
ആത്മസാൽക്കരിക്കുന്നത് േബാധമണ്ഡലത്തിൽമാ
ത്രം സംഭവിക്കുന്ന ആത്മസാൽക്കരണമായിത്തീരുന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവശ്യശക്തികൾ വിഷയങ്ങ
ളാണ് — അെത, മനുഷ്യനിൽനിന്നു ബാഹ്യങ്ങളായ
വിഷയങ്ങളാണ്” െഹഗലിന് േലാകചരിത്രം േകവല
ത്വത്തിെന്റ അന്തർവർത്തിയായ ദ്വന്ദ്വാത്മകതയുെട
ഉത്പന്നമാണ്. ഇതു യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു
തിരിച്ചിടലായിരുന്നു. ക്രിയകൾ കർത്താക്കളായി പ്രദർ
ശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ചരിത്രത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ കർത്താവ്
േബാധത്തിെന്റ അഥവാ ആശയത്തിെന്റ ഒരു ക്രിയയാ
യി ചുരുങ്ങി. ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും േബാധം വിഷയ
ങ്ങളുെട സാകല്യമുൾെക്കാള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ
േബാധത്തിെന്റ അതായത് േകവലതത്വത്തിെന്റ ഒരു
അംശമായി സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ടു. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ, സമൂഹം, പ്രകൃതി എന്നിവ േക
വലതത്വസത്തയുെട രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. “ആശയം
എന്ന േപരിൽ വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്നതും സ്വതന്ത്രനായ
കർത്താവായി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിയതുമായ ചിന്താപ്ര
ക്രിയയാണ് െഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആശയ
ത്തിെന്റ ബാഹ്യപ്രകാശനം മാത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി
െന്റ വിധാതാവ്” എന്ന് മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
െഹഗലിന് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് അറ്റൈകക്ക് ആശ
യം തെന്നയാണ്. അതായത് ആശയവും യാഥാർത്ഥ്യ
വും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നുതെന്ന. കാൽപനിക
ദർശന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആശയത്തിെന്റ അനുക്രമ വി
വൃതീകരണം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം അതിെന്റ തെന്ന
നിജസ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചു േബാധവത്താകുക എന്നാണ്.
േകവലതത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ള െഹഗലിെന്റ സങ്കൽപം
അമൂർത്തമാണ്. മാനുേഷതരമാണ്, പുറേമ നിന്നുെകാ
ണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാഹ്യനിശ്ചയം മനുഷ്യെന നി
യന്ത്രിക്കുന്നതിെന്റ സൂചനയാണു എന്നു കാറൽ മാർ
ക്സ് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷത്തിൽ
പ്രപഞ്ചതത്വം മനുഷ്യനിൽത്തെന്ന അവെന്റ സാരഭൂ
തമായ സത്തയായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുർബാക്കി
േനാടു േയാജിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
യഥാർത്ഥമനുഷ്യെരയും അവരുെട യഥാർത്ഥേബാ
ധെത്തയും പറ്റിയല്ല പ്രത്യുത, മനുഷ്യേനാടു ബന്ധെപ്പ
ടാെത സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന അമൂർത്തമായ ആത്മേബാധ
െത്തപ്പറ്റിയാണ് െഹഗലീയദർശനം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്
എന്ന്. െഹഗൽ ആശയെത്ത സർവത്ര കർത്താവായും
യഥാർത്ഥമായ കർത്താവിെന ക്രിയയായും പ്രകീർത്തി
ച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങെന ഫുർബാക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള
വിമർശനത്തിെന്റ മാെറ്റാലികൾ 1843-ൽ മാർക്സ് എഴു
തിയ “ക്രിറ്റിക് ഓഫ് െഹഗൽസ് ഫിേലാസഫി” എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്.
“ആശയെത്ത കർത്താവാക്കിയിരിക്കുന്നു; കുടുംബവും
സിവിൽസമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ആശയത്തി
െന്റ ആന്തരവും സാങ്കൽപികവുമായ പ്രവർത്തനമായി
കൽപിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. കുടുംബവും സിവിൽസ
മൂഹവും ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന്റ പൂർവ്വനിശ്ചയങ്ങളാണ്. അവർ
യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികളാണ്. എന്നാൽ അവർ ഭാവ
നാമാത്രങ്ങെളന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അവരുെട പങ്കിെന
തിരിച്ചിടലാണ് … എല്ലാറ്റിെന്റയും ആധാരമായതിെന
അപ്രകാരം കൽപിക്കാെത അവ്യക്തമായ ഒരു കാര്യ
മായി കൽപിച്ചിരിക്കുകയാണ്” എന്ന് മാർക്സ് വിമർശന
ബുദ്ധ്യാ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശങ്കരെന്റ അൈദ്വതത്തിൽ േബാധം എന്നത് ആനുഭാ
വികാർത്ഥത്തിൽ അന്തഃകരണത്തിെന്റ ഉത്പന്നമാ
ണ്; അന്തഃകരണമാകെട്ട കർത്തൃത്വേഭാക്തൃത്വ ബന്ധ
ങ്ങളാൽ നിയതവും പരിച്ഛിന്നവുമാണ്. എന്നാൽ അനിർ
വചനീയത്വ പക്ഷത്തിൽ നിന്നുേനാക്കുേമ്പാൾ കർത്തൃ
ത്വേഭാക്തൃത്വബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതമായ ബ്ര
ഹ്മം തെന്നയാണ് േബാധം; അന്തഃകരണം മായയുെട
ഉത്പന്നവും, േബാധത്തിെന്റ തന്നറിവിെന്റയും സ്വയം
പരിണാമത്തിെന്റയും േഹതുക്കെള െഹഗൽ േബാധ
ത്തിെന്റ േമഖലയിൽത്തെന്നയാണ് അേന്വഷിച്ചത്.
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിലാകെട്ട “േബാധെമന്നത്
േബാധപൂർവ്വകമായ സത്തയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമാകാൻ
വഴിയില്ല; മനുഷ്യരുെട സത്ത അവരുെട യഥാർത്ഥജീ
വിത പ്രക്രിയ തെന്നയാണ്”.
മാർക്സ് ക്രമംമാറ്റി കർത്താവിനും ക്രിയക്കും തമ്മിലുള്ള
ശരിയായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യെര
യും അവരുെട പ്രവർത്തനെത്തയും അവരുെട പരസ്പ
രബന്ധങ്ങെളയും കുറിച്ചാണ് മാർക്സിനു പറയാനുള്ളത്.
വസ്തുനിഷ്ഠമായ േലാകം അമൂർത്തമായ ആശയത്തി
െന്റ പൃഥക്കരണമല്ല; ഐന്ദ്രിയപരിചയത്താൽ പൃഥ
ക്കൃതമായിേത്താന്നുന്ന ഒന്നാണ്. മനുഷ്യെന്റ ഐന്ദ്രി
യപ്രവർത്തനത്തിലൂെട കർത്തൃസംബന്ധിയായിമാ
ത്രം അറിയെപ്പടുവാൻ കഴിയുന്നവയാണ് വസ്തുക്കൾ.
മനുഷ്യന് പ്രപഞ്ചെത്ത ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന
ത് അതു തികച്ചും അവെന്റ സൃഷ്ടിയായതുെകാണ്ടാണ്.
“വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയിൽ പ്ര
കൃതി അവെന്റ സൃഷ്ടിയായും അവെന്റ സത്തയായും
പ്രതിയമാനമാകുന്നു. അധ്വാനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം തന്മൂ
ലം മനുഷ്യജാതിയുെട ജീവിതെത്ത വിഷയീകരിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ േബാധമണ്ഡലത്തിൽ
ബുദ്ധിപരമായി മാത്രമല്ല സക്രിയമായി യാഥാർത്ഥ്യ
മണ്ഡലത്തിലും അവൻ സ്വയം ബഹുളീഭവിക്കുകയും
അങ്ങെന സ്വയം നിർമ്മിച്ച േലാകത്തിലാണ് താൻ
എന്നു വിചാരിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്” എന്ന് മാർക്സ് എഴു
തിയിരിക്കുന്നു. “ഓേരാ ശതകത്തിെലയും യഥാർത്ഥവും
സാധാരണവും ആയ മനുഷ്യചരിത്രെത്ത ചിത്രീകരിക്കു
കയും അതിെല മനുഷ്യെര അവരുെടതെന്ന നാടകത്തി
െല രചയിതാക്കളായും അഭിേനതാക്കളായും അവതരി
പ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം (Poverty of
Philosophy).

മാർക്സ് പറയുന്നു: “നാം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാ
രംഭിക്കുക അവരുെട യഥാർത്ഥമായ ജീവിതപ്രക്രിയ
യിൽ നിന്ന് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരങ്ങളായ സ്വയം പ്രവൃ
ത്തങ്ങളുെടയും ആ ജീവിതപ്രക്രിയയുെട പ്രതിധ്വനി
കളുെടയും പരിണാമെത്ത െതളിയിക്കുക. തങ്ങളുെട
ഭൗതിേകാത്പാദനവും ഭൗതികസമ്പർക്കവും വിക
സിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട മനുഷ്യർതെന്നയാണ് അവരുെട
യഥാർത്ഥസത്തേയാെടാപ്പം, ചിന്തേയാെടാപ്പം, ചിന്ത
യുെട ഫലങ്ങേളാെടാപ്പം പരിവർത്തനവിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നതു
േബാധമല്ല; േബാധെത്ത ജീവിതമാണ് നിർണ്ണയിക്കു
ന്നത്. ആദ്യെത്ത രീതി സ്വീകരിക്കുന്നവർ േബാധെത്ത
ജീവദ്വുക്തിയായി കൽപിച്ചുെകാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു.
എങ്കിൽ രണ്ടാമെത്ത രീതിക്കാർ യഥാർത്ഥജീവിതവു
മായി ബന്ധെപ്പടുന്നവരാണ്; ഇവർ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ
രിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും േബാധെത്ത അവരുെട
േബാധമായി അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു”. (German
Ideology).

മാർക്സിസെത്ത യാന്ത്രികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ
പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഒരു ഉത്പന്നമായിട്ടുമാത്രമാണ്
േബാധെത്ത കരുതുന്നത്; മനസ്സിെന യഥാർത്ഥ ഭൗ
തിക പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമായും, യാഥാർത്ഥ്യ
േത്താടുള്ള പ്രതികരണത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യെത്ത പരി
ണമിപ്പിക്കുന്നതിലും മനസ്സിനുള്ള സർഗ്ഗാത്മകമായ
പങ്കിെന അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ ആത്മീയത
യ്ക്കു മീെതയായി ഭൗതികതെയ കാണുന്നു; ഉപരിഘടന
െയ സാമ്പത്തികമായ അേധാഘടനയുെട പ്രതിഫലന
മായി കാണുന്നു; േഭാതികവും സാംസ്കാരികവുമായ വസ്തു
ക്കളുെട ഉത്പാദകനും ഉപേഭാക്താവുമായ സാമ്പത്തി
കമൃഗമായി മാത്രം മനുഷ്യെന കാണുന്നു. മനുഷ്യെന്റ നി
ലനിൽപ്പിെന മുഖ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക
ബന്ധങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനം കൂടാെത ഫലി
ക്കുവാൻ സാധ്യമെല്ലന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, േനെരമറിച്ച്, ആശ
യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ നിഷ്ക്രിയമായ പ്രതിഫലന
ങ്ങളല്ല സാമൂഹികപരിവർത്തനത്തിനായുള്ള ഉപകര
ണങ്ങളാണ്. മനുഷ്യെരേപ്പാെലത്തെന്ന ആശയങ്ങളും
ചരിത്രത്തിെന്റ ഫലങ്ങളാണ്. സാമൂഹ്യവികസനത്തി
െന്റ മൂർത്തമായ പരിസ്ഥിതിയിലും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളി
ലും അത്തരം ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന െപരുമാറ്റത്തിെന്റ
രീതികളിലുമാണ് അവയുെട ഉത്പത്തി. ഒരു വശത്ത്
പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും മറുവശത്ത് സഹ
ജീവികേളാടുള്ള ബന്ധങ്ങളുമായും െകട്ടുപിണഞ്ഞുകിട
ക്കുന്ന ആശയങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ.
മാർക്സിന് മനുഷ്യൻ പരിതസ്ഥിതിയുെട ഉത്പന്നം മാ
ത്രമല്ല, പരിതസ്ഥിതിയുെട ഉത്പാദകൻ കൂടിയാണ്.
സ്വന്തം പരിതസ്ഥിതിെയ മാറ്റിമറിക്കുകയും പുനർനിർ
മ്മിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവൻ സ്വയം പരി
ണമിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
മനുഷ്യെന മാർക്സ് പഠിച്ചത് പൂർണ്ണമായും ചാരിത്രികവും
സാമൂഹികവും സർഗ്ഗശക്തനുമായ ഒരു ജീവിയായിട്ടാ
ണ്. മനുഷ്യൻ അവനവെന പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഇതര
ജീവികളിൽ നിന്നും ഭിന്നനായി അറിയുവാൻ തുടങ്ങിയ
േതാെടയാണ്. അതായത് അവൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്
ഉയർന്നുവന്ന് മനുഷ്യജീവിയാെണന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ
തുടങ്ങിയേതാെടയാണ് മനുഷ്യചരിത്രവും ആരംഭിക്കുന്ന
ത്. മനുഷ്യൻ തെന്റ വിശിഷ്ടങ്ങളായ മാനവികസ്വഭാവ
ങ്ങെളയും യുക്തിബലെത്തയും ഗ്രഹണശക്തിെയയും
േബാധെത്തയും പരിസ്ഥിതിേയാടുള്ള മേനാഭാവെത്ത
യും വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത്. േബാ
ധം ആദ്യമായി പ്രകടമാകുന്നത് പ്രകൃതിെയ ഇന്ദ്രിയ
ദ്വാര ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും സംഘമാേയാ വർഗ്ഗമാേയാ രൂ
പംെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തികേളാട് അടുത്തബന്ധം
പുലർത്തുന്നതിലുമാണ്. ചാരിത്രികമായ നിബന്ധന
ങ്ങൾക്ക് വിേധയമായ സാമൂഹ്യജീവി എന്ന നിലയിലാ
ണ് മനുഷ്യന് വ്യക്തിത്വമുണ്ടാവുന്നതും ‘നീ’ യിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി ‘ഞാൻ’ എന്നു പറയുവാൻ കഴിവുണ്ടാകു
ന്നതും.
താൻ ജനിക്കുകയും വിദ്യയഭ്യസിക്കുകയും വളർന്നുവ
രികയും െചയ്യുന്ന പ്രേത്യക ചരിത്ര-സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ
കെളയും മാനുഷികബന്ധങ്ങെളയും മനുഷ്യൻ സ്വയം
തിരെഞ്ഞടുക്കാറില്ല. മുൻതലമുറകളുെട പ്രവർത്തനഫ
ലമായി അവ സ്വതേവ നിലവിലുണ്ട്. 1852-ൽ പ്രസി
ദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള The Eighteenth Brumeire എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ചരിത്രം നിർവ്വഹിക്കു
ന്നു എന്നും എന്നാൽ അത് േസ്വച്ഛാനുസരണേമാ അഥ
വാ സ്വയം തിരെഞ്ഞടുത്ത നിബന്ധനങ്ങളനുസരിേച്ചാ
അല്ല എന്നും മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻതലമുറകളു
െടെയല്ലാം പാരമ്പര്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന്റ മസ്തിഷ്ക
ത്തിൽ മലേപാെല ഭാരിച്ചുകിടക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നിലവിലുള്ളതുെകാണ്ടുമാത്രം സം
തൃപ്തനല്ല. തെന്റ നിലനിൽപിേന്മൽ പ്രകൃതിേയാ ചരി
ത്രേമാ സമൂഹേമാ അടിേച്ചൽപിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങ
ളിൽ അവെനാരിക്കലും സന്തുഷ്ടനല്ല. തെന്റ സാമൂഹ്യ
ജീവിതെത്ത പരിഷ്കരിച്ചും അതിനു കൂടുതൽ കൂടുതൽ
മനുഷ്യത്വമിയറ്റിയും നിയന്ത്രണങ്ങെള ഉല്ലംഘിക്കുവാ
നും സ്വയം ഉയരുവാനും അവൻ നിരന്തരപരിശ്രമം
നടത്തുന്നുണ്ട്. അവൻ തെന്റ പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്ത
നങ്ങളാൽ ചുറ്റുപാടുകെള മനുഷ്യേലാകമാക്കി പരിണ
മിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. “ചുറ്റുപാടുകൾ മനുഷ്യെന
രൂപെപ്പടുത്തുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ചുറ്റുപാടു
കൾ മനുേഷ്യാചിതമായിരിക്കണം” എന്ന് Holy Family
എന്ന കൃതിയിൽ മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “സ്വാ
ഭാവികമായും മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിയാെണങ്കിൽ
അവൻ സമൂഹത്തിലിരുന്നുെകാണ്ടു മാത്രേമ തെന്റ
യഥാർത്ഥസ്വഭാവം വികസിപ്പിെച്ചടുക്കുകയുള്ളൂ”.
തെന്റ മാനുേഷതരമായ പരിസരെത്ത മാനുഷികമാക്കു
ന്നതിനുേവണ്ടി െചയ്യുന്ന അനുസ്യൂതസമരത്തിലൂെടയാ
ണ് മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിെല മറ്റു മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള
ബന്ധങ്ങെള വീണ്ടും വീണ്ടും രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. സർ
ഗ്ഗശക്തി െകാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ താനുൾെക്കാള്ളുന്ന
പ്രപഞ്ചത്തിന് പുതിയ രൂപം നൽകുന്നത്. സർഗ്ഗശീ
ലനായ മനുഷ്യൻ തെന്റ സ്വയംനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയി
ലൂെട ചാരിത്രികമായും സാമൂഹികമായും തെന്റ േലാക
െത്തയും തെന്നയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രാകൃതികവും സാമൂ
ഹികവും ചാരിത്രികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സർഗ്ഗ
ശക്തിെകാണ്ട് മാറ്റിമറിക്കുേമ്പാൾ പ്രകൃതി, സമൂഹം,
ചരിത്രം എന്നിവയുെട േമൽ അവനുള്ളതായ അധികാ
രങ്ങെള മാറ്റിമറിേക്കണ്ടതായി വരും. ഈ പരിവർത്ത
നപ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ അവൻ പ്രകൃതി, സമൂഹം, ചരിത്രം
എന്നിവെയ മാത്രമല്ല സ്വന്തം സത്വെത്തത്തെന്ന ഭാവ
െത്തത്തെന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രേയാഗനിപുണ
നായ സർഗ്ഗശക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്.
സമകാലീന യാഥാർത്ഥ്യെത്തയും അതിെന്റ വികാസ
ത്തിനു േപ്രരകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ൈവരു
ദ്ധ്യങ്ങെളയും പഠിക്കുന്നതിന് മാർക്സ് സ്വീകരിച്ചത് ദ്വന്ദ്വാ
ത്മകരീതിയാണ്. മുതലാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള സമൂഹ
ത്തിെന്റ വികാസത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്വാത്മകതെയ അേദ്ദഹം
കണ്ടുപിടിച്ചു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഉത്പാദന
രീതിയുെടയും മിച്ചമൂേല്യാത്പാദനത്തിെന്റയും പ്രാരംഭ
െത്തക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ഇവിെട പ്രകൃതി വിജ്ഞാനീയ
ത്തിെലന്നേപാെല, െഹഗൽ കണ്ടുപിടിച്ച നിയമത്തി
െന്റ അതായത് ഒരു പരിധിയിലുമധികം വരുന്ന പരി
മാണപര വ്യത്യാസങ്ങൾ ഗുണപര വ്യത്യാസങ്ങളായി
ത്തീരുന്നു എന്ന നിയമത്തിെന്റ സാധുത്വം െതളിയിക്ക
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. (capital) പരിണാമം എന്നത് പുതിയ
ഗുണങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകുന്ന രീതിയിൽ നിേഷധം നി
േഷധനിേഷധത്തിേലക്കു കടക്കലാണ്.
എംഗൽസിന് അയച്ച കത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതിയിരിക്കു
ന്നു: “ഒരു ൈകെത്താഴിൽ മാസ്റ്റർ പാരിമാണിക വ്യ
ത്യാസങ്ങൾെകാണ്ട് മുതലാളിയാവുന്നെതങ്ങെന എന്നു
ചർച്ചെചയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിെന്റ അവസാനഭാഗ
ത്ത് േകവലം പാരിമാണിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഗുണപര
വ്യതിയാനങ്ങളായി മാറുെമന്ന െഹഗൽ കണ്ടുപിടിച്ചി
ട്ടുള്ള നിയമെത്ത ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ
കണ്ടിരിക്കുമേല്ലാ; ഈ നിയമം പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയ
ത്തിെലന്നേപാെല ചരിത്രത്തിലും സാധുവാണ്”.
ഈ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയാണ് മനുഷ്യെനയും അവെന്റ
േലാകെത്തയും ഒരു സാകല്യമായിക്കാണുവാനും, പര
സ്പരബന്ധമുള്ള സാമൂഹികേവഴ്ചകെള ചാരിത്രികമായും,
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂെടയും രൂപം പ്രാപിച്ചവയായി നിരൂ
പണം െചയ്യുവാനും മാർക്സിെന സഹായിച്ചത്.
േകവലതത്വത്തിെന്റ പൂർത്തീകൃതമായ സാകല്യെത്ത
യാണ് പരിണാമപ്രക്രിയയുെട പര്യവസാനമായി െഹ
ഗൽ സങ്കൽപിച്ചത്. േകവലതത്വത്തിെന്റ അതായത്
പൂർത്തീകൃത സാകല്യത്തിെന്റ പരിധിയിെലാതുങ്ങുന്ന
തികഞ്ഞ ഒരു സങ്കൽപവ്യവസ്ഥയാണ് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാനിയമങ്ങൾ, വർത്തമാനകാലത്തി
െന്റ ആവശ്യകതെയ െതളിയിച്ച് തദ്വാരാ പ്രഷ്യൻ േസ്റ്റ
റ്റിെന ന്യായീകരിച്ചുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ അതി
ഭൗതികവാദം അവസാനിപ്പിച്ചത്. െഹഗലിയൻ തത്വ
ചിന്താപദ്ധതിയിെല മുഖ്യമായ യാഥാസ്ഥിതികവശം
ഇതായിരുന്നു.
പരിണാമപ്രക്രിയയ്ക്കു പരിധി കല്പിക്കാത്തതായ െഹ
ഗലിെന്റ മൗലികമായ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിക്കും നിലവിലു
ള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക്കകത്തു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി
െന്റ പുേരാഗതി അവസാനിക്കുന്നതായി സ്പഷ്ടമാക്കു
ന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാഥാസ്ഥിതികമായ അതിഭൗതി
കസിദ്ധാന്തത്തിനും തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടിെന
അനാവരണം െചയ്യുന്നതിനു മാർക്സും ഏംഗൽസും പരി
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിെയയും
നിലവിലുള്ള ഉത്പാദന സമ്പ്രദായെത്തയും പരമസ
ത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഏെതാരു സിദ്ധാന്തത്തി
നും എതിരാണ് ദ്വന്ദ്വാത്മകസിദ്ധാന്തം എന്ന് മാർക്സ്
തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ‘വസ്തുതയുെട ദ്വന്ദ്വാത്മക
ചലനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സയുക്തികമായ സങ്കൽപം
അതിെന്റ വ്യാപ്തിയിലും സിദ്ധാന്തരൂപമായ അഭ്യുപമ
ത്തിലും ആ അവസ്ഥയുെട നിേഷധെത്ത അതായത്
ആ അവസ്ഥയുെട അപരിഹാര്യമായ തകർച്ചെയ…
ഉൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ട്. ചരിത്രപരമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായ
ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയയും പ്രവാഹഗതിേയാടുകൂ
ടിയതായി അതു കരുതുന്നു. തന്മൂലം ആ വ്യവസ്ഥയുെട
ൈനമിഷിക സത്തേയാെടാപ്പം ക്ഷണികമായ സ്വഭാവ
െത്തയും കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതാണ്”. (MESW).
മാർക്സിെന്റ ചിന്തകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണേശഷം
അനുയായികളുെട ഭാഗത്തുനിന്നു പല മാറ്റങ്ങൾക്കും
വിേധയങ്ങളായി. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി േസ്വച്ഛാനു
സരണം മാറ്റാവുന്ന പ്രമാണങ്ങളുെടയും പ്രമാണസൂത്ര
ങ്ങളുെടയും ഒരു കർശനവ്യവസ്ഥയായി മാർക്സിസെത്ത
സ്റ്റാലിൻ സേങ്കാചിപ്പിക്കുകേപാലും െചയ്തു. മാർക്സിെന്റ
യും എംഗൽസിെന്റയും െലനിെന്റയും കൃതികളിൽ പ്ര
തിപാദിതമായ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ കാ
തലംശമായ നിേഷധനിേഷധെത്ത സ്റ്റാലിൻ തെന്റ
വികലമായ വ്യവസ്ഥാനിർമ്മാണത്തിൽ ഉേപക്ഷിക്കു
കയും െചയ്തു. പ്രസ്തുത തത്വം അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു
എങ്കിൽ െതാഴിലാളികളുെട സർവാധികാരത്തിെന്റ
േശ്രഷ്ഠത അംഗീകരിക്കുക എന്ന നില വന്നുേചരുമായി
രുന്നു; േസ്റ്ററ്റ് വ്യവസ്ഥ െകാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതിനുള്ള
പരിസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. േസാവിയറ്റ് യൂണി
യനിൽ േസാഷ്യലിസം വളരുന്നതിന് േസ്റ്ററ്റ് സംവിധാ
നെത്ത ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ് എന്ന സ്റ്റാലിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണേല്ലാ അത്.
നിലവിലുള്ള അധികാര വാഴ്ചയിൽ ഗുണപരമായ വ്യ
ത്യാസം തടയുന്നതിനു േവണ്ടി സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പരിമാണത്തിൽ നിന്നു ഗുണത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്ത
നം എന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മകസിദ്ധാന്തം േസാവിയറ്റ് യൂണിയനു
അനുേയാജ്യമല്ല എന്ന്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ, “ശത്രുവർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
സമൂഹത്തിനു മാത്രേമ പ്രസ്തുത നിയമം നിർബന്ധമുള്ളൂ;
ശത്രുവർഗങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് അതിെന്റ
ആവശ്യേമ ഇല്ല” (Marxism Linguistics).
നിലവിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വത്തിെന്റ ഉപരി
ഘടന നിലനിർത്തുന്നതിനുേവണ്ടി വർഗ്ഗസമരം എന്ന
തത്വെത്ത അേതാെടാപ്പം േതാണ്ടിവിടുകയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതമനുസരിച്ച് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
വികാസം സാധിപ്പിേക്കണ്ടത് വർഗ്ഗങ്ങെളേയാ വർഗ്ഗ
സമരങ്ങെളേയാ നശിപ്പിച്ചിട്ടല്ല േനെര മറിച്ച് പ്രബല
െപ്പടുത്തിയിട്ടാണ്; അതിന് ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്വ
േത്താടുകൂടിയ ഭരണയന്ത്രെത്ത ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടത്
ആവശ്യവുമാണ്.
സ്റ്റാലിൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സമുദായഘടന, പാർട്ടി,
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ സർവാധിപത്യം എന്നിവ
െയപ്പറ്റി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങെള പ്രാ
വർത്തികമാക്കുന്നതിന് മനുഷ്യെന ഒരു ഉപകരണമാ
ക്കി. സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവുമായ പരിവർത്ത
നങ്ങെളേയാ ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ അഭിലാഷ
ങ്ങൾ എന്നിവെയേയാ ഭരണപരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
നിയന്ത്രണം ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിന് അനുവദിച്ചില്ല. േന
െര മറിച്ച് ജനങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളയും സാമ്പ
ത്തികസാമുദായിക വ്യവസ്ഥകെളയും നിർണ്ണയിച്ചത്
േസ്റ്ററ്റാണ്. ഉപരിഘടനയുെട പങ്ക് അേധാഘടനെയ
ശക്തിയുപേയാഗിച്ചു നിലനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു.
വർത്തമാനപരിസ്ഥിതികെള വിമർശിേക്കണ്ട ആവ
ശ്യകതയിൽ മാർക്സ് നൽകിയിരുന്ന ഊന്നൽ വഴിമാ
റിെക്കാടുക്കുകയും തത്സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റാലിെന്റ അപ്രമാ
ദിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും പാർട്ടിേമധാവിത്വേത്താടു
ള്ള അന്ധമായ കൂറും പ്രതിഷ്ഠിതമാവുകയും െചയ്തു. മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിനു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു;
അത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥെയ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപക
രണമല്ലാതായിത്തീർന്നു; നിലവിലുള്ള സ്റ്റാലിെന്റ സി
ദ്ധാന്ത-പ്രേയാഗങ്ങളുെട സമർത്ഥകമായിത്തീരുകയും
െചയ്തു.
ലക്ഷ്യം േസ്റ്ററ്റായാലും വർഗ്ഗമായാലും രാഷ്ട്രമായാലും
ൈദവമായാലും േവണ്ടില്ല മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരു
മാർഗ്ഗമല്ലായിരുന്നു; മനുഷ്യൻ തെന്നയായിരുന്നു മനു
ഷ്യെന്റ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനാണ് സമുദായെത്തയും ചരി
ത്രെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തെന്റ ഭാവിെയയും തെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വ്യഷ്ടിെയ സമഷ്ടി
യിൽ താഴ്ത്തിയിടുവാൻ അേദ്ദഹം അനുവദിച്ചില്ല. േനെരമ
റിച്ച് എല്ലാവരുെടയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഓേരാരുത്തെന്റയും
അഭിവൃദ്ധി നിദാനമാെണന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചു. മനുഷ്യെന
ഹീനനും ഉേപക്ഷിതനും നിന്ദ്യനും അടിമത്തത്തിേലക്കു
ബലാൽക്കാരമായി തള്ളിയിടെപ്പട്ടവനും ആക്കിത്തീർ
ക്കുന്ന എല്ലാ പരിസ്ഥിതികെളയും തകിടംമറിച്ചിടുക
എന്നത് അനിേഷധ്യമായ ഒരു വിധിയായി അംഗീക
രിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്രസമൂഹെത്തയാണ്, മനുഷ്യനു മനു
ഷ്യൻതെന്ന ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന തത്വമംഗീകരി
ച്ചിട്ടുള്ള സമൂഹെത്തയാണ് — മാർക്സ് വിഭാവനം െചയ്തി
രുന്നത്.

















11.6
സത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമല്ല പ്രത്യക്ഷം എന്നാണ് ശ്രീ
ശങ്കരൻ കരുതിയിരുന്നത്. െഹഗലിനും “സത്ത പ്രത്യ
ക്ഷം തെന്നയാണ്; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ സത്തിനു
മാത്രേമ സത്തയുള്ളൂ”. സത്ത് സത്താകുന്നത് പ്രത്യക്ഷ
ത്തിലൂെടയാണ്; പ്രത്യക്ഷം സത്തില്ലാെത ഒട്ടില്ലതാനും.
െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടമായ
രീതിയിലല്ല ഒരു വസ്തുവിെന്റ പരമാർത്ഥ സ്ഥിതി; അതി
െന്റ നിജസ്ഥിതിയും ഉപസ്ഥിതമായ സത്തയും ഒന്നല്ല.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പരമാർത്ഥെത്ത േവർതിരിച്ച്
കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രേത്യകകാലത്ത് ഒരു പ്രേത്യ
കവിധത്തിൽ ഉപസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന്
ആ വസ്തുക്കളുെട യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിെയ േവർതിരിച്ചു
കാണിക്കുന്നതിന് — അേദ്ദഹം എസ്സൻസ് (സത്ത്)
എന്ന പ്രേത്യകപദമാണ് ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. “എല്ലാ
വസ്തുക്കൾക്കും എസ്സൻസ് ഉണ്ട് എന്നു പറയുേമ്പാൾ
അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവ സ്വയം ഉെണ്ടന്നു േബാദ്ധ്യെപ്പ
ടുത്തുന്നു എന്നാണ്”.
െഹഗൽ എസ്സൻസിെന അതായത് തന്നിൽതെന്നയു
ള്ള സദ്ഭാവെത്ത അപരിവർത്തനീയമായ ഒന്നായിട്ട
ല്ല പ്രത്യുത ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് ഒരു ചലനമായിട്ടാ
ണ്, പരിണമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് കരുതു
ന്നത്. ഈ ചലനം എസ്സൻസിെന്റ അകത്തുതെന്നയാ
ണു സംഭവിക്കുന്നതും. എസ്സൻസും പ്രത്യക്ഷവും തമ്മി
ലുള്ള അന്തരം ജീവിയുെട അതിശയകരമായ സംരച
നെയ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. “തന്നിൽത്തെന്ന സ്ഥിതി
െചയ്യുന്ന സദ്ഭാവത്തിെന്റയും തനിക്കുേവണ്ടി സ്ഥിതി
െചയ്യുന്ന സദ്ഭാവത്തിെന്റയും നിരുപാധികമായ സം
േയാഗമാണ് എസ്സൻസ്. അതിെന്റ നിർധാരണം ഈ
ഐക്യത്തിനകത്തു സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു. അത് ഒരു പരി
ണാമേമാ മെറ്റാന്നിേലക്കുള്ള സംക്രമണേമാ അല്ല”.
അറിവ്, ഇച്ഛാശക്തി, േസ്നഹം എന്നിവ, പരിച്ഛിന്ന രൂ
പത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് മനുഷ്യെന്റ
എസ്സൻസിെന ഫുർബാക് സങ്കൽപിച്ചത്. അപരിച്ഛിന്ന
മായ അറിവ്, അപരിച്ഛിന്നമായ ഇച്ഛാശക്തി, അപരി
ച്ഛിന്നമായ േസ്നഹം എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ൈദ
വികമായ എസ്സൻസിേന്റതായി സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനുഷിക-എസ്സൻസിെന്റ
തെന്ന ഗുണങ്ങെള അമാനുഷമായ ദിവ്യതയുെട േമഖ
ലയിേലക്കു വിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഫുർബാക്കിന്
ജീവിയും എസ്സൻസും അവിഭാജ്യമാണ്. “മനുഷ്യ ജീവി
തത്തിൽ മാത്രേമ, അതിലും വിേശഷിച്ച് അസാധാര
ണവും ഭാഗ്യമില്ലാത്തതുമായ ചില അവസരങ്ങളിൽ
മാത്രേമ ജീവിെയ എസ്സൻസിൽ നിന്നു േവർതിരിക്കെപ്പ
ടുന്നുള്ളൂ. ഈ പൃഥക്കരണം നിമിത്തം അവൻ യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ അവെന്റ ആത്മാവുള്ളിടത്തല്ല — സ്വന്തം
ശരീരേത്താെടാപ്പം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നിടത്തല്ല — നില
െകാള്ളുന്നത്. നിങ്ങളുെട ഹൃദയം എവിെടയാേണാ
അവിെടത്തെന്നയാണ് നിങ്ങളും. പ്രകൃതിവിരുദ്ധ സം
ഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ എല്ലാ ജീവികളും
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തുതെന്ന ഇരിക്കുവാനും
അവരവർക്കുള്ളത് അനുഭവിച്ഛാസ്വദിക്കുവാനുമാണ്.
ഈ പ്രസ്താവനെയ നിരൂപണം െചയ്തുെകാണ്ട് മാർക്സ്
എഴുതിയത് ഇപ്രകാരമാണ്:
“നിലവിലുള്ള സംഗതികൾക്ക് — പ്രകൃതിവിരുദ്ധ സം
ഗതികെളാഴിച്ചു നിലവിലുള്ള സംഗതികൾക്ക് — വിചി
ത്രമായ ഒരു ന്യായീകരണമാണിത്. എഴാമെത്ത വയ

സ്സിൽ നിങ്ങൾക്കു കൽക്കരി ഖനിയിൽ ഒരു േപാർട്ട
റായി, പതിന്നാലുമണിക്കൂേറാളം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുട്ടിൽ േജാ
ലി െചയ്തുെകാണ്ടു സംതൃപ്തനാകാം. ഇത് നിങ്ങളുെട
സദ്ഭാവമാകയാൽ നിങ്ങളുെട എസ്സൻസുമാണ്”.

സദ്ഭാവെത്തയും ചിന്തെയയും േവർതിരിച്ചു കണ്ട
എഡ്ഗർ ബൗർ എന്ന ചിന്തകെന വിമർശിച്ചുെകാ
ണ്ട് മാർക്സ് മെറ്റാരിടത്തു എഴുതുകയുണ്ടായി: “അവർ
(െതാഴിലാളികൾ) സദ്ഭാവവും ചിന്തയും തമ്മിലുള്ള
േബാധവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അന്തരെത്ത വളെര
േവദനേയാെടയാണു വീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വത്ത്, മൂലധനം,
ധനം, േവതനം, അദ്ധ്വാനം മുതലായവ െവറും ആദർശ
സ്വപ്നങ്ങളല്ല എന്നും അവ തികച്ചും പ്രേയാഗികങ്ങളും
അവനവെന അന്യാധീനെപ്പടുത്തിയതു മൂലമുണ്ടായി
ട്ടുള്ളതുമായ ഫലങ്ങൾ ആെണന്നും അവർക്കറിയാം.
ഈ അന്യാധീനത്വം പ്രാേയാഗികവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ
രീതിയിൽ ഇല്ലാതാക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്നും അങ്ങെന
മനുഷ്യൻ ചിന്തയിലും േബാധത്തിലും മാത്രമല്ല ബൃഹ
ത്തായ സദ്ഭാവത്തിലും അതായത് ജീവിതത്തിലും മനു
ഷ്യനായിത്തീരണെമന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു”.
‘ആശയ’ത്തിെന്റ േമഖലയിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന എസ്സൻ

സ് എന്ന സങ്കൽപെത്ത മൂർത്തമായ േലാകയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങളുെട മണ്ഡലത്തിേലക്കു മാർക്സ് തിരിച്ചുെകാ
ണ്ടുവരികയുണ്ടായി. എസ്സൻസും പ്രത്യക്ഷവും തമ്മി
ലുള്ള അന്തരം, മനുഷ്യന് എന്തായിത്തീരാൻ കഴിയും,
ഇേപ്പാൾ അവൻ ഏതു നിലയിലാണ് എന്നീ അവസ്ഥ
കൾ തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടിെന്റ ഒരു സൂചകമായി
ത്തീരുന്നു. ചൂഷണസ്വഭാവമുള്ള മുതലാളിത്ത സമൂഹ
ത്തിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങെനയായിക്കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു,
യഥാർത്ഥത്തിൽ അവെന്റ സംഭാവ്യതെയന്ത് എന്നിവ
െയ മാർക്സ് േവർതിരിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാർക്സിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ് ആചര
മല്ല. സ്വയം പരിണമിക്കുന്നതും അല്ല. പ്രകൃതിേയാടും
സമൂഹത്തിലുള്ള സഹജീവികേളാടുമുള്ള സമ്പർക്കം
െകാണ്ട് മനുഷ്യെന്റ എെസ്സൻസ് വ്യത്യാസെപ്പടുന്ന
ഒന്നാണ്. അതായത് മനുഷ്യസ്വഭാവം പൂർവ്വനിശ്ചിത
േമാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അവിേധയേമാ അല്ല എേന്ന
ക്കുമായി സമ്മാനിക്കെപ്പട്ട ഒന്നല്ല എന്നു സാരം. അത്
ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികളാൽ
രൂപം െകാള്ളുന്ന ഒന്നാണ്.
ഫുർബാക്കിെന വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് മാർക്സ് ഇപ്രകാരം
എഴുതി: “ഫുർബാക് മതത്തിെന്റ എസ്സൻസിെന മനു
ഷ്യെന്റ എസ്സൻസായി നിരൂപിച്ചു. എന്നാൽ മനുഷ്യ
െന്റ എസ്സൻസ് എന്നത് ഓേരാ പ്രേത്യക വ്യക്തിയി
ലും സഹജമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒരു നിഗൂഢതത്വമ
ല്ല. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട സാകല്യമാണ്, മനുഷ്യെന്റ
യഥാർത്ഥ പ്രകൃതി.
“ഈ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയുെട നിരൂപണത്തിേലക്കു

പ്രേവശിക്കാത്ത ഫുർബാക്കിന് താെഴ പറയുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾക്കു വിേധയനാേകണ്ടിവന്നു.
(1) ചാരിത്രിക പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാ
നും മതേബാധെത്ത പ്രേത്യക സങ്കൽപമാക്കുവാനും,
ഒരു അമൂർത്ത-പൃഥക്കൃത മനുഷ്യവ്യക്തിെയ അംഗീകരി
ക്കുവാനും.
(2) മനുഷ്യപ്രകൃതിെയ ‘വർഗ്ഗ’ ത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ, അതാ

യത് അേനകം വ്യക്തികെള വളെര സ്വാഭാവികമായ
(ജീവശാസ്ത്രപരമായ) രീതിയിൽ ഏേകാപിപ്പിക്കുന്ന
ആന്തരവും മൂകവുമായ ഒരു സർവ്വസാധാരണ ഗുണെമ
ന്ന നിലയിൽ പ്രതിപാദിക്കുവാനും”.

മാർക്സിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ “വ്യക്തി ഒരു സമൂഹജീവിയാണ്.
അവെന്റ ജീവിതാവിഷ്കരണം തന്മൂലം സാമൂഹ്യജീവി
തത്തിെന്റ ആവിഷ്കരണവും സ്ഥിരീകരണവുമാണ് —
ഇതര ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വഴി േനടിയതാ
െണന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ േതാന്നുന്നില്ല എങ്കിൽത്തെന്ന
യും, തന്നാൽ വിശകലനം െചയ്യെപ്പടുന്ന പ്രേത്യകവ്യ
ക്തി ഏെതങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലുൾ
െപ്പടുന്നു എന്ന വസ്തുത ഫുർബാക് കാണുന്നില്ല എന്നാ
ണ് മാർക്സിെന്റ നിരൂപണം.
ഒരു പ്രേത്യകവ്യക്തി എേപ്പാഴും ഒരു പ്രേത്യക സമൂഹ
ത്തിൽ, ഒരു പ്രേത്യക ചാരിത്രിക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ,
ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മൂർത്തിമാ
നായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അവൻ ഒരു നിശ്ചിത സാമൂ
ഹിക, ചാരിത്രിക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ആഹാരസമ്പാ
ദകനാേയാ നായാട്ടുകാരനാേയാ, അടിമയാേയാ, അടി
മകളുെട ഉടമയാേയാ, െതാഴിലാളിയാേയാ, മുതലാളി
യാേയാ, എഴുത്തുകാരനാേയാ, പ്രസാധകനാേയാ ജീ
വിക്കുന്നവനാണ്. തെന്ന ഒരു മനുഷ്യജാതിയായി, ജാ
തീയനായി, സാധാരണ മനുഷ്യനായി പ്രകാശിപ്പിക്കു
ന്നതിന് േമൽപ്പറഞ്ഞ പ്രേത്യകത ഒരിക്കലും അവെന
വിലക്കുന്നില്ല. മാർക്സ് എഴുതി: “മനുഷ്യൻ ഒരു ജാതീയ
ജീവിയാണ്; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ പ്രാേയാ
ഗികമായും (അദ്ധ്വാനത്താൽ) ൈസദ്ധാന്തികമായും
(ചിന്തയാൽ) വർഗ്ഗെത്ത സ്വന്തമായ വസ്തുവാക്കി മാറ്റുക
യും തനിക്ക് തേന്നാടുള്ള ബന്ധെത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
സമകാലീനവർഗ്ഗേത്താടുള്ള ബന്ധവുമായി ഒരുമിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന വ്യക്തിജീവിതവും വർ
ഗ്ഗജീവിതവും ഭിന്നമെല്ലന്നു കാണാം. ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്
അഥവാ രാഷ്ട്രത്തിന് തെന്റ സാമാന്യമനുഷ്യഗുണങ്ങൾ
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് െപാതുേവയുള്ളവതെന്നയാെണ
ന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്”. മാർക്സ് വീണ്ടും
പറയുന്നു:
“മനുഷ്യൻ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയാണ്. ഈ പ്ര
േത്യകതയാണ് അവന് വ്യക്തിത്വം സമ്പാദിച്ചുെകാടു
ത്തിട്ടുള്ളത്. അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സാമൂഹ്യജീവിയാ
ണ്; ചിന്തയായും അനുഭവമായും അവൻ ആ സമൂഹ
ത്തിെന്റ എല്ലാമായും — സമഗ്രഗുണസംയുക്തമായ
എല്ലാമായും — ആത്മസത്തയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യസത്തയുെട പ്രതിനി
ധിയായും, ശരിക്കുള്ള മനസ്സായും, ജീവിതത്തിെല മാനു
ഷ്യാവിഷ്കരണത്തിെന്റ ആെകത്തുകയായും പ്രവർത്തി
ക്കുന്നു”. (Economic and Philosophical Manuscripts).

താൻ ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും അഥവാ
സമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അകറ്റി
നിർത്താവുന്ന മനുഷ്യേനാ മനുഷ്യപ്രകൃതിേയാ സാമാ
േന്യന ഇെല്ലന്നുതെന്നയാണ് പിടിവാശിക്കാരായ മാർ
ക്സിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാർക്സ് ആകെട്ട
മനുഷ്യെന മനുഷ്യനായിട്ടു പരിഗണിക്കുന്നു. അവൻ നി
ശ്ചിത സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതികളിലും വർ
ഗ്ഗസ്ഥാനങ്ങളിലും പരിചയസിദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥാ
േഭദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവനാണ് എങ്കിലും, ബൻഥാ
മിെന്റ പ്രേയാജനസിദ്ധാന്തെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ട്
മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ശുഷ്കമായ ആർജ്ജവം പ്രകാശിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദ
ഹം ഒരു ആധുനിക േഷാപ്കീപ്പെറയാണ് — വിേശ

ഷിച്ചും ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു േഷാപ്പ്കീപ്പെറയാണ്
— സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ മാതൃകയായി എടുക്കുന്നത്.
ഈ വിചിത്ര സാധാരണ മനുഷ്യനും അവെന്റ േലാക
ത്തിനും പ്രേയാജനകരമായി എന്തുേണ്ടാ അത് നിരു
പാധികമായും പ്രേയാജനകരം തെന്നയാണ്. പേക്ഷ,
ഈ മാനദണ്ഡം ഭൂതവർത്തമാനഭാവികാലത്തിേലക്ക്
ഒരുേപാെല ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നു (capital) നാം
മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങെളയും ബന്ധങ്ങെള
യും വിലയിരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യ
മായി പരിഗണിേക്കണ്ട വസ്തുത മനുഷ്യെന്റ സാമാന്യ
മായ സ്വഭാവെത്തയാണ്; രണ്ടാമതായി ചാരിത്രികഘട്ട
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനു സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങെളയും
(capital).

ആകയാൽ സാമാന്യ മനുഷ്യപ്രകൃതിയും അതായത്
മനുഷ്യെന്റ എെസ്സൻസും പ്രേത്യക സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക
നിബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുടെലടുക്കുന്ന ആേപക്ഷിക
മനുഷ്യപ്രകൃതിയും ഒന്നല്ല. മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
ശുനകന് ശുനകപ്രകൃതിെയന്നേപാെല മനുഷ്യന് മനു
ഷ്യേന്റതായ ഒരു സാമാന്യ പ്രകൃതിയുണ്ട്; ‘ഓേരാ ചരി
ത്രഘട്ടത്തിലും അതിനു പരിഷ്കാരം വരുന്നുണ്ട്’ എങ്കി
ലും, ആധുനിക േഷാപ്പ്കീപ്പറുെട പ്രകൃതി പ്രാകൃതനായ
ഒരു േവടേന്റതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. മനുഷ്യൻ േവ
ടെന്റ നിലയിലായാലും െതാഴിലാളിയുെട നിലയിലാ
യാലും മുതലാളിയുെട നിലയിലായാലും ൈകേവലക്കാ
രെന്റ നിലയിലായാലും െതാഴിലാളികളുെട നിലയിലാ
യാലും മുതലാളിയുെട നിലയിലായാലും സമൂഹത്തിെന്റ
ചാരിത്രികമായ നിശ്ചിതരൂപേത്താടുള്ള തെന്റ ബന്ധ
െത്ത നിശ്ചയമായും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.
“അടിമേയാ പൗരേനാ എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യകാര്യ
ങ്ങളാണ്. എ-എന്ന മനുഷ്യനും ബി എന്ന മനുഷ്യനും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുെട കാര്യങ്ങളാണ് എ എന്ന മനു
ഷ്യൻ സ്വതേവ അടിമയല്ല. സമൂഹത്തിനകത്തു മാത്രേമ
അയാൾ അടിമയാകാനുള്ളൂ. തന്മൂലം ഈ വ്യത്യാസം
സാമൂഹികമായിമാത്രേമ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ”. എന്ന്
മാർക്സ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് (capital).
മാനവജാതിയുെട ദീർഘകാല ചരിത്രത്തിൽ െതാഴി
ലാളി-മുതലാളി ബന്ധം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്.
ക്ഷണികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മാർക്സ് പറയുന്നു;
“നീേഗ്രാ നീേഗ്രാ ആണ്. ചില പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാ
ത്രേമ അവൻ അടിമയാവുന്നുള്ളൂ. പരുത്തിനൂൽ നൂൽ
ക്കുന്ന െജനി (യന്ത്രറാട്ട്) നൂൽ നൂൽക്കുവാനുള്ള യന്ത്ര
മാണ്. ചില പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്രേമ
അത് കാപ്പിറ്റലായി ഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ പരിതഃസ്ഥിതി
കളിൽ നിന്ന് േവർെപടുത്തിയാൽ അത് മൂലദ്രവ്യമല്ലാ
തായിത്തീരുന്നു. സ്വർണ്ണം പണമല്ലാതായും പഞ്ചസാ
രയുെട വിലയല്ലാതായും തീരുന്നതുേപാെല. അതുേപാ
െല പ്രേത്യകമായ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക നിബന്ധന
ങ്ങൾക്കകേത്ത മനുഷ്യൻ െതാഴിലാളിേയാ മുതലാളി
േയാ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ നിബന്ധനകെളാഴിവാക്കുക;
അേപ്പാൾ െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും അപ്രത്യക്ഷമാ
കുന്നു; മനുഷ്യൻ മാത്രം അവേശഷിക്കുന്നു.
മെറ്റാരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗങ്ങളും ജാതികളും
രാഷ്ട്രങ്ങളും േസ്റ്ററ്റുകളും ചാരിത്രികങ്ങളായ, ക്ഷണികപ്ര
തിഭാസങ്ങൾ മാത്രമാണ്; അവ മനുഷ്യപ്രകൃതിെയ പരി
ഷ്കരിക്കുകയും അവെന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ മാനുഷിക
സത്തിൽ നിന്ന് അവെന അകറ്റുകയും െചയ്യുന്നു. എങ്കി
ലും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുള്ള സമൂഹത്തിൽ മൂഢവി
ശ്വാസാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ വിഭ്രാന്തികൾ മനുഷ്യെന്റ ഈ
യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിെയ മറച്ചുപിടിക്കുന്നു. മാർക്സിന് ചരി
ത്രത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ േപ്രരണാശക്തികളിേലക്കു ചുഴി
ഞ്ഞിറങ്ങിെച്ചല്ലുവാനും, കൂലിേവലക്കാർ അവരുെട വർ
ഗ്ഗസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രപ്രധാനമായ തങ്ങളുെട
ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന
മനുഷ്യെന സർവസാമാന്യമനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയും െച
യ്യുെമന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു.
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ പ്രകൃതിയിൽ
സ്ഥിരവും സർവസാധാരണവുമായ ചില അംശങ്ങൾ
കിടപ്പുണ്ട്. മാറുന്ന ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ നി
ബന്ധനങ്ങൾേക്ക അവെയ പരിഷ്കരിക്കാെനാക്കുകയു
ള്ളൂ. അതുേപാെലതെന്ന മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ആേപ
ക്ഷികവും താൽക്കാലികവുമായ ചില അംശങ്ങളും കിട
പ്പുണ്ട്. അവ “ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യേമാ ഉത്പാദന
പരേമാ വിനിമയപരേമാ ആയ പ്രേത്യക വ്യവസ്ഥിതി
യിൽ നിന്നാണ്”.
ഉദാഹരണമായി, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും
സാധാരണമായ ചില ജീവശാസ്ത്രപരമായ േപ്രരണ
കൾ ഉണ്ട് — വിശപ്പ്, ദാഹം, ൈലംഗികവാസന എന്നി
ങ്ങെന. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥേയാ അെല്ലങ്കിൽ േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥേയാ നിലവിലുള്ള ആധുനികസമൂഹ
ത്തിെല പരിഷ്കൃത മനുഷ്യനും ഏറ്റവും പ്രാകൃതനായ േവ
ടെനേപ്പാെലേയാ, ഭക്ഷ്യസംഗ്രാഹകെനേപ്പാെലേയാ
വിശപ്പ്, ദാഹം, ൈലംഗിക േപ്രരണകൾ എന്നിവയ്ക്കു
വശംവദനാണ്. പേക്ഷ, ഇവ മനുഷ്യെന്റ മാത്രം ആവ
ശ്യങ്ങളല്ല; മൃഗങ്ങൾക്കും തുല്യനിലയിൽ ബാധകമാണ്.
എന്നാൽ മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ ഈ മൗലികേപ്രരണ
കൾ ജീവിയുെട ൈജവ-രാസിക സംരചനയിലുള്ള പരി
വർത്തനങ്ങേളാടു മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിക
േളാടും ബന്ധെപ്പട്ടുകിടക്കുന്നു. അവ മനുഷ്യസമൂഹങ്ങ
ളിെലല്ലാം രൂഢമൂലങ്ങളും സ്ഥിരങ്ങളുമായ േപ്രരണക
ളാെണങ്കിലും സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച്
അവയുെട പ്രകാശനസമ്പ്രദായങ്ങൾ വ്യത്യാസെപ്പടു
ന്നതാണ്. വ്യക്തിയുെട വാസനാനുസാരികളായ െപ
രുമാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിേധയമാ
യിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ൈലംഗികവാസന എല്ലാ
മനുഷ്യരിലും എല്ലാ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥി
തികളിലും നിലവിലുള്ളതാണ്; എന്നാൽ ഇതിെന്റ സാ
ഫല്യത്തിന് ആധാരമായ വിവാഹവും സംബന്ധവും
കാലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിെക്കാേണ്ടയിരി
ക്കുമേല്ലാ.
ശ്രീശങ്കരെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് തൃഷ്ണ, കാമം, അസൂയ,
വിേദ്വഷം എന്നീ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ, ജീവൻ സർവവ്യാപക
വും അപരിച്ഛിന്നവുമായ േബാധമാണ് എന്ന യഥാർത്ഥ
സ്ഥിതിെയ മറയ്ക്കുന്ന മായയുെട ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന
പൃഥക്ത്വത്തിലും അയഥാർത്ഥമായ പരിച്ഛിന്നത്വത്തി
ലും കുടുങ്ങിയ അസ്മിതാേബാധത്തിെന്റ സന്തതികളാ
ണ്. യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവാണു താെനന്ന് മനുഷ്യൻ
എേപ്പാൾ അറിയുന്നുേവാ അേപ്പാൾ എല്ലാ ക്ഷുദ്രഗുണ
ങ്ങളും തിേരാഭവിക്കുകയും അവൻ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപ
മായ ബ്രഹ്മവുമായി അേഭദം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യും.
ഇത്തരം ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യ
െന്റ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശരിയായ മനുഷ്യത്വത്തിെല
ത്തിയ മനുഷ്യെന്റയല്ല എന്നാണ് മാർക്സിെന്റ വാദം. ഭൗ
തികമായ േനട്ടങ്ങൾക്കും ലാഭങ്ങൾക്കും േവണ്ടിയുള്ള
േചാദനങ്ങൾ, േലാഭം, േമാഹം, യുദ്ധങ്ങൾക്കും, ആക്രമ
ണങ്ങൾക്കുമുള്ള േപ്രരണകൾ എന്നിവെയാന്നും മായാ
കാര്യങ്ങളല്ല. അനിർവചനീയമായ മൂലവിദ്യയുെട കാ
ര്യങ്ങളല്ല; പ്രത്യുത നിശ്ചിത സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങളുെട കാര്യങ്ങളാണ്. സാമൂഹ്യവികാസത്തിേന്റ
യും മനുഷ്യന് അതിേനാടുള്ള ബന്ധത്തിേന്റയും ഫലങ്ങ
ളാണ് അവ. കാപ്പിറ്റലിസത്തിെന്റ സംരചനേയാടുകൂ
ടിയ സമൂഹം ജനിപ്പിക്കുന്ന, സമ്പത്തിനും അധികാര
ത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള േപ്രരണങ്ങെള ഉദാഹരണമായി
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ആകയാൽ ആധുനിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള

ശരിയായ ആവശ്യകതയാണ് സമ്പത്തിെന്റ ആവശ്യ
കത; അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒേര ഒരു ആവശ്യകതയാണി
ത്”. (Economic and Philosophic Manuscripts). കാപ്പി
റ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽ ഭൗതികേനട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള അഭി
വാഞ്ഛ മനുഷ്യനിൽ മുഖ്യേപ്രരകശക്തിയായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അത് മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ്, അഥ
വാ ‘സാമാന്യമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി’ അല്ല, ഓേരാ ചാ
രിത്രിക കാലഘട്ടത്തിലും പരിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്ന മനുഷ്യ
പ്രകൃതി മാത്രമാണ്. മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനു
ഷ്യന് സാമൂഹ്യപരിണാമേവളയിൽ സ്വന്തം പരിശ്രമം
െകാണ്ടുതെന്ന ഇത്തരം േപ്രരണങ്ങെള ജയിക്കുവാൻ
കഴിയും.
നിസർഗ്ഗമനുഷ്യെനയും മനുഷ്യമനുഷ്യെനയും തമ്മിൽ
മാർക്സ് േവർതിരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻ
പ്രകൃതിയുെട സന്താനമാണ്; െഹഗൽ പറയുേമ്പാെല
സത്യനിേഷധത്തിെന്റേയാ അഥവാ അവിദ്യയുെടേയാ
ഉത്പന്നമല്ല. എന്നാൽ േനെരമറിച്ച് മനുഷ്യമനുഷ്യനാ
കെട്ട നിസർഗ്ഗമനുഷ്യനിേഷധത്തിെന്റ സന്തതിയാണ്.
നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻ പരിണാമത്തിെന്റ ചാരിത്രികപ്രക്രി
യയിലൂെട തികെവാത്ത മനുഷ്യമനുഷ്യനായി അവ
നവെന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ അവൻ
അവനുതെന്ന അപരിചിതനായിരിക്കും. പ്രക്രിയയുെട
പരിണതിയിൽ അവൻ സ്വയം പുനഃപ്രാപ്തനാവുകയും
തെന്റ മനുഷ്യഎസ്സൻസിെന ശരിക്കും സ്വായത്തമാക്കു
വാൻ കഴിവുള്ളവനായിത്തീരുകയും പൂർണ്ണമനുഷ്യനാ
യി ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്യും.
അങ്ങെന മനുഷ്യനിെല മനുഷ്യജീവി നിസർഗ്ഗ മനുഷ്യ
നിൽ നിന്നു ഭിന്നനാണ്. പരിണാമപ്രക്രിയയുെട അവ
സാനഘട്ടത്തിലാണ് നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻ മനുഷ്യമനുഷ്യ
നായിത്തീരുന്നത്. ഈ പരിണാമപ്രക്രിയെയ മാർക്സ്
മനുഷ്യെന്റ പ്രാക്ചരിത്രമായി നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇപ്ര
കാരം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിക്കുന്നതു നിേഷധനി
േഷധത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണുതാനും. താൻ ഒരു നി
സർഗ്ഗജീവിയാെണന്ന വസ്തുതെയ മനുഷ്യൻ താേന നി
രാകരിക്കുകയും വിഘടനത്തിലൂെട സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുക
യും െചയ്യുേമ്പാൾ ആദ്യെത്ത നിേഷധം സംഭവിക്കുന്നു.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ തെന്റ സൃഷ്ടികേളാടും തേന്നാടുതെന്ന
യും അപരിചിതഭാവത്തിലാണ് അവൻ കഴിയുന്നത്.
സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ ഉപരിഘട്ടം വഴി അവൻ പ്ര
സ്തുത വിഘടനെത്ത അതിലംഘിക്കുകയും സ്വന്തം മാ
നുഷിക എസ്സൻസ് വീെണ്ടടുത്ത് ശരിയായ മനുഷ്യനാ
യിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നേതാടുകൂടി ആദ്യമുണ്ടായ നിേഷ
ധം നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഈ മനുഷ്യസങ്കൽപത്തിൽ
െഹഗൽ വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത ദ്വന്ദ്വാത്മകതാരീതിയുെട
മാെറ്റാലികൾ േവദ്യമാണ്.
െഹഗൽ തെന്റ ഫിേനാമിേനാളജിയിൽ പ്രസ്തുത പരി
ണാമപ്രക്രിയെയ രഹസ്യവാദാത്മകവും സാങ്കൽപിക
വുമായ രീതിയിലാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. “നിേഷധ
നിേഷധം പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ പൂർവ്വപ്രേമയമായി െഹ
ഗൽ ചാരിത്രികപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അമൂർത്തവും ന്യാ
യവും സാങ്കൽപികവുമായ ഭാവെത്ത മാത്രേമ അതാ
യത് അയഥാർത്ഥമായ ചരിത്രെത്ത മാത്രേമ ദർശി
ച്ചതുള്ളൂ” എന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യഥാതഥ ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി
െഹഗലിെന്റ അമൂർത്തവും ന്യായവും സാങ്കൽപികവു
മായ ഭാവത്തിൽ ഒളിച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചരി
ത്രഗതിയുെട അമൂർത്തപ്രകാശനമായിരിക്കുന്നിടേത്താ
ളം അത് ഇനിയും ഒരു ചാരിത്രികവിജ്ഞാനമായിട്ടില്ല.
െഹഗലിെന്റ സാങ്കൽപികമായ ആശയവാദം ഭാവന
യിലുള്ള വിഷയികളുെട ഭാവനയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാ
യിേട്ട ബന്ധെപ്പടുന്നുള്ളൂ. പ്രത്യുത മാർക്സാകെട്ട യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട വാസ്തവിക പ്രവർ
ത്തനങ്ങെളയാണു ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അേദ്ദഹം
പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള, സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ വിവിധ
ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള മാനുഷിക വ്യാപാരത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷ
ത്തിലുള്ള ചാരിത്രികരൂപങ്ങെള പഠനവിഷയമാക്കുന്നു
ണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിന് ഒറ്റെപ്പട്ട മനുഷ്യെരക്കുറിേച്ചാ ഭാവ
നെകാണ്ടു ചലനരഹിതമാക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യെരക്കുറിേച്ചാ
ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു പറ
യാനുണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തം പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ,
പ്രേത്യക പരിസ്ഥിതിയിൽ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന
പരിണാമങ്ങെളക്കുറിച്ചു േബാധവാന്മാരായ മനുഷ്യെര
ക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു. (German ideology).
വിഷയീ-വിഷയ ൈദ്വധീഭാവെത്ത അതിലംഘിക്കുന്ന
തിനു പ്രവൃത്തിെയന്ന തത്വെത്ത െഹഗൽ വിനിേയാഗി
ക്കുന്നുെണ്ടന്ന് മാർക്സ് സമ്മതിക്കുന്നു. വിഷയി-വിഷയ
ൈദ്വധീഭാവെത്ത അതിലംഘിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം
ആത്മാവിെന അറിയുന്നതിനും േവണ്ടി തീവ്രമായി പ്ര
വർത്തിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യെന്റ സഹജസിദ്ധമായ
ഒരു ഗുണവിേശഷമാണ്. സർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനത്തി
ലൂെട മാത്രേമ മനുഷ്യന് സ്വയം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുക
യുള്ളൂ. “ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ്” എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നത് അവെന്റ
സർഗ്ഗാത്മകമായ പ്രവർത്തനത്തിലും പ്രവർത്തിയിലൂ
െടയുമുള്ള ഒരു സർഗ്ഗാത്മക പ്രക്രിയയായിട്ടാണ്. “മനു
ഷ്യെന്റ സ്വയംസൃഷ്ടിെയ ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടും വസ്തുനി
ഷ്ഠനായ മനുഷ്യെന, അവൻ ശരിക്കുമുള്ളവനാകയാൽ,
സേന്ദഹാസ്പദമല്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാകയാൽ, സ്വന്തം
അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടുമാണ് െഹഗൽ മനസ്സി
ലാക്കിയിട്ടുള്ളെതന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. െഹ
ഗൽ “അദ്ധ്വാനെത്ത മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസായി — സ്വ
യം അവകാശവാദം െചയ്യുന്ന മനുഷ്യെന്റ സത്തായി
— പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്”. പേക്ഷ, െഹഗൽ ഒരു ആശയ
വാദിയാണ്, തന്മൂലം അേദ്ദഹം അറിയുന്നതും അംഗീ
കരിക്കുന്നതുമായ ഒേര ഒരു പ്രവൃത്തി അത് േകവലത
ത്വത്തിെന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനമേത്ര; മനുഷ്യെന്റ
നിത്യജീവിതത്തിെല സാധാരണ മാനുഷിക പ്രവർത്ത
നമല്ല െഹഗലിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ചാരിത്രിക
പരിണാമത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി ആത്മീയശക്തിയാ
ണ് അഥവാ അമൂർത്തമായ മാനസികാദ്ധ്വാനമാണ്.
അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയയും ചാരിത്രിക പരിണാമവും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് െഹഗലിെന മാർക്സ് അഭി
നന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചാരിത്രികപരിണാമത്തിെന്റ
പിന്നിലുള്ള പ്രേചാദനശക്തി അമൂർത്തമായ മാനസി
കാദ്ധ്വാനമല്ല മൂർത്തമായ മനുഷ്യപ്രവർത്തനമാണേത്ര.
മാർക്സിെന്റ വാദം, ഉത്പാദകപ്രവർത്തനം അതായത്
തെന്റ ആവശ്യങ്ങെള സഫലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർ
ഗ്ഗം െതളിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യെന്റ മൗ
ലികമായ അവശ്യപ്രവർത്തനം. മൂർത്തമായ മനുഷ്യപ്ര
യത്നത്തിലൂെടയാണ് മനുഷ്യൻ തെന്റ വിവിക്താവസ്ഥ
െയ ഭഞ്ജിച്ച് സാമൂഹ്യ ജീവിയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്.
പക്ഷികേളയും മൃഗങ്ങേളയും േപാലും ഒരർത്ഥത്തിൽ
സക്രിയജീവികെളന്നു വിളിക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ. പേക്ഷ,
അവ പ്രാകൃതികപരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് സ്വയം ഇണ
ങ്ങിെക്കാണ്ടാണു നിലനിന്നുേപാരുന്നത്. േനെരമറിച്ച്
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുെട േമൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതി
െന മാറ്റിമറിക്കുകയും െചയ്ത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങെള പൂർ
ത്തീകരിക്കുന്നു. മറ്റുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യെന്റ
പ്രവർത്തനം മൃഗങ്ങളുെട പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു വ്യ
ത്യസ്തമായി േബാധപൂർവകവും സലക്ഷ്യവുമാണ്. “േബാ
ധപൂർവ്വകമായ ജീവിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യെന മൃ
ഗങ്ങളുെട ജീവിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു േവർതിരി
ച്ചുകാണിക്കുന്നു”. എന്നാണ് മാർക്സിെന്റ വാദഗതി. കാ
പ്പിറ്റൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒന്നാം വാള ്യത്തിൽ മാർക്സ്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണ്:
“തികച്ചും മാനുഷികെമന്നു മുദ്രയടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാ
ണ് നാം അദ്ധ്വാനത്തിനു ഭാവന െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു

െനയ്ത്തുകാരെന്റ പ്രേയാഗങ്ങെള എട്ടുകാലി അനുസ്മരി
പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു േതനീച്ച അതിെന്റ അറകൾ നിർ
മ്മിക്കുേമ്പാൾ പല ശില്പികെളയും നാണിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ േതനീച്ചകളിൽ നി
ന്നും ഏറ്റവും േമാശക്കാരനായ ശിൽപിെയേപ്പാലും
േവർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്; ഒരു ശിൽ
പി തെന്റ സംരചനെയ െകട്ടിെപ്പാന്തിക്കുന്നത് ആരംഭ
ത്തിൽ ഒരു െതാഴിലാളിയുെട ഭാവനേയാടുകൂടിയാണ്.
പേക്ഷ, അയാൾ താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുവിെന്റ രൂ
പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുെണ്ടന്നു മാത്രമല്ല തെന്റ
പ്രവൃത്തിരീതിക്കു പ്രാമാണ്യം നൽകുന്നതിനു സഹാ
യകമാകുമാറ് തേന്റതായ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിൽ ദർശി
ക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനു തെന്റ ഇച്ഛെയ ആവശ്യം
അധീനെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്”.

മനുഷ്യൻ േബാധപൂർവകവും സലക്ഷ്യവുമായ തെന്റ
പ്രവർത്തനത്താൽ പ്രകൃതിക്കു പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കു
കയും അതിെന സ്വാംശീകരിക്കുകയും വിനിേയാഗിക്കു
കയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ സ്വന്തം പ്രകൃതിെയ പരിഷ്കരി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനു കാരണം അദ്ധ്വാനം
എന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരുതരം ശിക്ഷ
ണമുൾെക്കാള്ളുന്ന മനുഷ്യപ്രയത്നമാണ് എന്നുള്ളതുത
െന്ന. ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിെയ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതു
നിമിത്തം മനുഷ്യൻ തെന്നത്താൻ പരിവർത്തനവിേധ
യനാകുന്നു; അവെന്റ േബാധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനം
അവനവെനയും അവനവെന്റ േലാകെത്തയും സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനമായിത്തീരുകയും െച
യ്യുന്നു. അവൻ എന്തായിത്തീരുന്നുേവാ അത് അവെന്റ
തെന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളുെട ഫലമാണ്.
മനുഷ്യൻ തെന്റ ഭൗതികജീവിതം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്
അവനിൽ നിന്നും പുറേമ നിന്നുെകാണ്ടാണ്. സ്വന്തം
ബാഹ്യപ്രകൃതിെയ നിർമ്മിക്കുന്ന അവെന്റ െതാഴിൽ
പ്രവർത്തനം അവന് ആന്തരമായ ഒരു ജീവിതെത്തയും
പ്രദാനം െചയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങെന അവെന്റ ‘അക’വും
‘പുറ’വും തമ്മിൽ, ആന്തരവും ബാഹ്യവും തമ്മിൽ, മനു
ഷ്യെന്റ േബാധപൂർവ്വകമായ സ്വനിർമ്മാണപ്രവർത്തന
വും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ മൂർത്തമായ ഒരു ബന്ധമുള്ളതാ
യിക്കാണാം.
മനുഷ്യൻ ഉെണ്ടങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും പ്രകൃതി സ്വയമു
ണ്ട് എന്നതു സത്യമാണ്. പേക്ഷ, അതു ജ്ഞാനത്തി
നു വിഷയമാകുന്നത് മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനവുമായി
ബന്ധെപ്പടുേമ്പാൾ മാത്രമാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
മനുഷ്യെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പ്രകൃതി അവെന്റ
ആവശ്യങ്ങളുെട സാഫല്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ളതാണ്.
തെന്റ ആവശ്യങ്ങളുെട സഫലീകരണത്തിനുേവണ്ടി
യുള്ള സംരംഭത്തിൽ അവൻ പ്രകൃതിെയ ആത്മസാ
ത്കരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും അവെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള
വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംതെന്നയാണ് പ്രകൃതി
യുമായുള്ള അവെന്റ ജ്ഞാനവിഷയങ്ങളുെട ബന്ധം.
മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: മനുഷ്യൻ അവശ്യം പ്രകൃതിയു
െട സന്താനമാണ്. അവനു പ്രേചാദനകാരികളായ
വസ്തുക്കെളല്ലാം അവനിൽ നിന്നും ബാഹ്യമായിട്ടാണു,
സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണു നിലെകാള്ളുന്നത്. പേക്ഷ, തെന്റ
ഊർജ്ജങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനും
അവെന അനുവദിക്കുന്നതിന് ഈ വസ്തുക്കൾ അവ
ന് ആവശ്യമാണ്, അപരിഹാര്യങ്ങളാണ്, സുപ്രധാന
ങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ വപുഷ്മാനായ ഒരു ജീവിയാണ്.
സഹജസിദ്ധമായ ശക്തിേയാടുകൂടിയവനാണ്, ജീവ
ത്താണ്, യഥാർത്ഥ്യമാണ്, ചിന്താശക്തിയുള്ളവനാണ്.
ബാഹ്യാർത്ഥപരനാണ് എെന്നല്ലാം പറയുന്നതിെന്റ
അർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ അവെന്റ ജീവിതല
ക്ഷ്യവും ജീവിതവ്യഞ്ജകവുമാണ് എന്നേത്ര; അഥവാ
അവനു തെന്റ ജീവിതം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയു
ണ്ടാവുന്നത് യഥാർത്ഥങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളുമായ പദാർ
ത്ഥങ്ങേളാട് സാേപക്ഷകമായി മാത്രമാണ് എന്നേത്ര
(Early Writings).

“സ്വതേവ അമൂർത്തമായി ഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടതും മനുഷ്യ

നിൽ നിന്നു പൃഥക്കായി ശാശ്വതീകരിക്കെപ്പട്ടതുമായ
പ്രകൃതി” മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം “ഒന്നുമ
ല്ല” എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ വിഷയിയും വിഷയവും അകന്നുനിൽക്കുന്ന
അസ്തിത്വങ്ങളല്ല, പൃഥകരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത ഒരു
ബന്ധം അവയ്ക്കു തമ്മിലുണ്ട്. വിഷയം വിഷയിക്കുേവണ്ടി
യാണ് നിലെകാള്ളുന്നത്; വിഷയിയുെട സർഗ്ഗാത്മക
സംരംഭങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അത് രൂപംെകാള്ളുന്നു.
മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയമാണ് പ്രകൃ
തി. അവനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ൈനസർഗ്ഗികമായ ഈ പ്രകൃ
തി അവെന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രേയാ
ഗങ്ങളാലും പരിവർത്തികമായിത്തീരുന്നു. ഇന്ദ്രിയേഗാ
ചരമായ ഈ ആനുഭാവികേലാകം തന്മൂലം മനുഷ്യെന്റ
സൃഷ്ടിയാണ്. അദ്ധ്വാനത്തിലൂെട മനുഷ്യൻ അവനവ
െനയും േലാകെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാർക്സ് സമർത്ഥി
ക്കുകയുണ്ടായി “േലാകചരിത്രം എന്നു വ്യവഹരിക്കെപ്പ
ടുന്ന സകലതും മാനുഷികപ്രയത്നംെകാണ്ടു മനുഷ്യൻ
സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല; പ്രകൃതി മനുഷ്യനു േവ
ണ്ടി കിളിർന്നുവന്നതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല”. (Economics
and Philosohical Manuscripts).

പേക്ഷ, മനുഷ്യൻ ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്ര
ക്രിയയുെട ഒരു ഭാഗമാകയാൽ അവേയാടു ബന്ധെപ്പ
ടാെത സ്വയം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ഒരു ഏകാന്തവ്യക്തിയാ
കുവാൻ അവന് ഒരിക്കലും സാദ്ധ്യമല്ല. ചരിത്രത്തിെന്റ
സംഭാവനയായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹ്യബ
ന്ധങ്ങളാലുമാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നത്. വ്യക്തി
യുെട ആവശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായി മാത്രേമ പൂർത്തീ
കരിക്കെപ്പടുന്നുള്ളൂ. പ്രകൃതിയിൽനിന്നു തെന്റ ആവ
ശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതിനുേവണ്ടി മനുഷ്യൻ വർഗ്ഗസ
ഹജമായ ജീവശാസ്ത്രീയ പരിണാമത്തിെന്റ ഉത്പന്നം
മാത്രമല്ല; ചരിത്രത്തിെന്റയും സമൂഹത്തിെന്റയും സന്ത
തികൂടിയാണ്. അവൻ ഒരു കുടുംബത്തിെന്റ, ഒരു ഗ്രൂപ്പി
െന്റ, ഒരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ, സമഗ്രമായ ഒരു സമൂഹത്തി
െന്റ ഭാഗമാണ്; പരിണാമത്തിെന്റ ഒരു നിശ്ചിതഘട്ടെമ
ത്തിയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിെല ഒരു ഗ്രൂപ്പിെല അംഗമാണ്.
ഓേരാ സമൂഹത്തിലും സഹകരണവും പരസ്പരബന്ധ
ങ്ങളും ഓേരാ പ്രേത്യകരീതിയിൽ നിലെകാള്ളുന്നുണ്ട്.
ഈ നിയതസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കകത്തുനിന്നുെകാ
ണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായി മല്ലിടുന്നതും, തെന്റ
ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികെളയും അങ്ങെന
മാനുഷിക എസ്സൻസിെനയും വികസിപ്പിെച്ചടുക്കുന്നതും.
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട സാകല്യത്തിെന്റ
ഫലനമാണ് മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ്. മാർക്സ് എഴുതുക
യുണ്ടായി, “ഒറ്റെപ്പട്ട മനുഷ്യനിൽ സഹജമായി വർ
ത്തിക്കുന്ന സാരാംശമല്ല മാനുഷിക എസ്സൻസ്; വസ്തു
തയിൽ അത് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട സാകല്യമാണ്”
എന്ന് (Theses on Feuerbach).
“ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തിൽ ഓേരാ വ്യക്തിയും സമൂഹ
ത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പട്ടും, തന്നിേലക്കുതെന്ന വലിഞ്ഞും,

സ്വന്തം താത്പര്യത്തിൽ സമഗ്രമായി മുഴുകിയും േസ്വ
ച്ഛാചാപല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചും കഴിയുന്നവ
നാണ്” എന്ന് മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് (On the Jewish
Question). അേദ്ദഹം കാപ്പിറ്റലിസത്തിനും എതിരായി
രുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ‘അതിൽ േമധാവി അെല്ല
ങ്കിൽ ബാങ്കുടമ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന
ത്; സാധാരണമനുഷ്യനാകെട്ട വളെര ദയനീയമായ
പങ്കുവഹിക്കുന്നു” (Capital). സാരാംശത്തിൽ മനുഷ്യൻ
പൂർണ്ണതേയാടുകൂടിയ സ്വതന്ത്രസർഗ്ഗാത്മകജീവിയാ
ണ്. പേക്ഷ, കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ അവൻ തെന്റ സാമാ
ന്യമായ മാനുഷിക എസ്സൻസിെന തെന്റ ൈവയക്തി
കമായ അസ്തിത്വെത്ത നിലനിർത്തുന്നിനുേവണ്ടിയുള്ള
ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു. അദ്ധ്വാനം എന്നത് അവെന്റ
വർഗ്ഗലക്ഷണമായ സ്വതന്ത്രസർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തന
മല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അത് േകവലം ഉപജീവികയായി
അധഃപതിക്കുന്നു. അത് അവെന്റ ശരിയായ മാനുഷി
കാവശ്യങ്ങെള പിെന്ന ഒരിക്കലും തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നില്ല.
മനുഷ്യൻ തന്നിൽനിന്നും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വിഘ
ടിതനാകുന്നു. കാരണം, അവെന്റ അസ്തിത്വം അവെന്റ
മാനുഷിക എസ്സൻസിന് അനുേയാജ്യമായിട്ടല്ല എന്നതു
തെന്ന. അവൻ മനുഷ്യേന അല്ലാതായിത്തീരുകയാണു
െചയ്യുന്നത്.
പേക്ഷ, കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹം ഒരുറച്ച പരൽ അെല്ല
ന്നും പരിവർത്തനസാദ്ധ്യതയുള്ളതും പരിവർത്തനപ്ര
ക്രിയയിൽ നിരന്തരം ദർശിക്കെപ്പടുന്നതും ആെണന്നും
മാർക്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തി
െന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവിേച്ഛദകമായ അന്യാധീനെപ്പടുത്തലുക
ളിൽനിന്നു സ്വയം മുക്തനാകുവാനും ചാരിത്രികപ്രക്രി
യയിലൂെട തെന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാകുവാനും മനു
ഷ്യൻ ശക്തനാണ്. അതിനാലാണു മാർക്സ് കാപ്പിറ്റലി
സെത്ത ഉന്മൂലനം െചയ്ത ആ സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യപ്രകൃതി
ക്ക് ഏറ്റവും പര്യാപ്തവും അനുേയാജ്യവുമായ പരിസ്ഥിതി
കെള പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉന്നംവച്ചത്.
ചാരിത്രിക പ്രക്രിയകളും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളും
ശ്രീശങ്കരെന്റ അൈദ്വതത്തിൽ ഒരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടി
ല്ല. മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ വിഘടനങ്ങേളാ
വിഷയിപരെമന്നും വിഷയപരെമന്നുമുള്ള ദ്വിധാകരണ
ങ്ങേളാ ഒന്നും അേദ്ദഹത്തിനു പ്രശ്നങ്ങളല്ലായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിന് അനിർധാര്യവും അവ്യയവുമായ ബ്രഹ്മം
മാത്രേമ ഏക സത്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ
േലാകത്തിെല വിേശഷവത്കരണങ്ങളും പൃഥക്കരണ
ങ്ങളും േകവലതത്വത്തിെന്റ വിഷയീകരണങ്ങേളാ ബാ
ഹ്യവത്കരണങ്ങേളാ അല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ േക
വലതത്വെത്ത വിഷയീകരിച്ച് മെറ്റാന്നാക്കാൻ സാദ്ധ്യ
മല്ല. വിഷയമായി േതാന്നുന്നെതല്ലാം സർവാധാരത
മായ പരമാത്മാവായി സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള വിഷയി
തെന്നയാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്
പ്രപഞ്ചം അഥവാ ആനുഭാവികമായ േലാകം അവിദ്യ
യാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ്.
േനെരമറിച്ച് െഹഗൽ പ്രകൃതിയുെട സത്തെയയും സമൂ
ഹെത്തയും ചരിത്രെത്തയും േകവലതത്വത്തിെന്റ വി
ഷയീകരണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ
മായ ചലനത്തിെന്റയും യഥാർത്ഥ പരിണാമത്തിെന്റ
യും േപ്രരകശക്തിെയ അേദ്ദഹം പ്രപഞ്ചസത്തയിൽ
കെണ്ടത്തി. അേദ്ദഹം എഴുതി: “പ്രപഞ്ചസത്ത അതി
െനത്തെന്ന സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ചും സാമൂഹ്യവും ചാരി
ത്രികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂെട അതിേലക്കുതെന്ന
തിരിച്ചുവന്നു സ്വന്തം ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുന്നു”. “േഭദ
ത്തിലുള്ള ഈ അേഭദമാണ് െഹഗലിയൻ ദർശനത്തി
െന്റ കാതലായ വസ്തുത. വിഷയനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തിന് ആത്മേബാധത്തിൽ നിന്നു പൃഥക്കൃതമായ അവ
സ്ഥയിലാണ് അസ്തിത്വമുള്ളത്; ചാരിത്രികപ്രക്രിയയിൽ
തെന്നത്തെന്ന അതിലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള േപാക്കിൽ
വർത്തമാനകാലം എവിെട നിൽക്കുന്നുേവാ ആ അതി
സന്നിഹിതമായ നിശ്ചിതരൂപത്തിലാണ് അസ്തിത്വമു
ള്ളത്. െഹഗൽ ഇതു െകാണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നത്, വിഷയ
െത്ത തിരിച്ചു വിഷയിയിേലക്കുതെന്ന െകാണ്ടുവന്ന് പൃ
ഥക്കരണെത്ത അതിലംഘിക്കുന്നത് വിഷയിനിഷ്ഠമായ
യാഥാർത്ഥ്യം മുഴുവനും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതിൽെച്ചന്നു
കലാശിക്കുന്നു എന്നേത്ര.
പൃഥക്കരണെത്തയും വിഷയീകരണെത്തയും സമീക
രിക്കുന്നതിൽ മാർക്സിനു േയാജിപ്പില്ല. സാമൂഹ്യസാമ്പ
ത്തിക പരിതഃസ്ഥിതികളിെലന്തുതെന്നയായാലും മനു
ഷ്യൻ പ്രകൃതിേയയും േലാകേത്തയും സ്വാധീനെപ്പടു
ത്തുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപാധിയാണ് വിഷയീ
കരണം എന്നും മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസും അസ്തിത്വവും
തമ്മിൽ െപാരുത്തെപ്പടാത്ത ചില നിശ്ചിത സാഹച
ര്യങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന പ്രേത്യക രൂപത്തിലുള്ള വിഷയീക
രണം മാത്രമാണ് പൃഥക്കരണെമന്നും മാർക്സ് കരുതുന്നു.
ഉദാഹരണമായി കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ ഉത്പാദനരീതി മനു
ഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥപ്രകൃതിെയ ദുർബലെപ്പടുത്തുകയും വി
രൂപമാക്കുകയും െചയ്യുന്നേതാെടാപ്പം അവെന്റ എസ്സൻ
സിൽ നിന്ന് അവെന അകറ്റുകയും, സ്വശക്തിയറ്റതും വി
രസവും ശൂന്യവും അപ്രശസ്തവുമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു; മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധം അേചതനവസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ളതുേപാെല
ആയിത്തീരുന്നു; മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥമായ എസ്സൻ
സ് വികസിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക അന്തർഘടനയു
െടയും മാറിവരുന്ന വർഗ്ഗസ്ഥാനങ്ങളുെടയും അടിയിൽ
മറയ്ക്കെപ്പടുന്നു. ജീവത്തായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഈ മൂ
ഢഭക്തിപരമായ നിഗൂഹനമാണ് പൃഥക്കരണത്തിെന്റ
കാര്യമായ ഒരംശം. യഥാർത്ഥമനുഷ്യെന്റ ലക്ഷ്യെത്ത
മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മൂഢഭക്തിയുെട പുറംേതാട് എങ്ങ
െനയുടയ്ക്കണം എന്നറിേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
വിഷയവിഷയികൾ തമ്മിലും ആശയയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ദാർ
ശനികതലത്തിലുള്ള െവറും അറിവുെകാണ്ടു മാത്രം
അകറ്റാവുന്നതല്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അതിെന്റ സത്യ
സ്ഥിതിയറിയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല; കാരണം, അതു ശരി
യായ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നതുതെന്ന; യാഥാർത്ഥ്യം
ഇനിയും അതിെന്റ ലക്ഷ്യത്തിെലത്തിയിട്ടില്ല എന്നതുത
െന്ന. ആശയവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലും വിഷയിയും
വിഷയവും തമ്മിലുമുള്ള ഐക്യം ഇനിയും സഫലീക
രിേക്കണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് — സഫലീകരണ
ത്തിനു പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ സഫലീകരിേക്കണ്ട
തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പൃഥക്കരണത്തിെന്റ സാമ്പ
ത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ േവരുകെള പിഴുതുകളയുന്ന
തിനുപകരിക്കുന്ന വിപ്ലവാത്കമ പ്രവർത്തനംെകാേണ്ട
ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാ
ദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

















11.7
വ്യാവസായിക വിപ്ലവവും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ
ഉത്പാദകശക്തികളും മദ്ധ്യയുഗത്തിൽ നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്ന ചിരപുരാതനവും ചലനമറ്റതും സുസംസൃഷ്ടവു
മായ വ്യവസ്ഥെയ ശിഥിലീകരിക്കുകയും കാപ്പിറ്റലിസം
എന്നു വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്ന പുതിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടി
സ്ഥാനമിടുകയും െചയ്തു. ഈ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ
സഹജമായി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള െപാരുത്തേക്കടുകളു
െട വിശദമായ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടിെക്കാണ്ടു മാർക്സ്
എഴുതുകയുണ്ടായി:
“നമ്മുെട കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാം ൈവരുദ്ധ്യ ഗർഭിത
ങ്ങളായിേത്താന്നുന്നു. മനുഷ്യപ്രയത്നെത്ത ഹ്രസ്വവും
സഫലവുമാക്കുന്നതിനുള്ള അത്ഭുതശക്തിയാലനുഗ്ര
ഹിതമായ യന്ത്രസാമഗ്രിയുണ്ട്; ഒപ്പം, നാം പട്ടിണിയും
അമിതാദ്ധ്വാനവും കാണുന്നു. സമ്പത്തിെന്റ പരിഷ്കൃത
േസ്രാതസ്സുകൾ അത്ഭുതകരമായ ഏേതാ ആഭിചാര
ത്താൽ ദുർഭിക്ഷത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സുകളായിമാറിയിരി
ക്കുകയാണ്. ആയുധങ്ങൾെകാണ്ടുണ്ടായ േനട്ടങ്ങൾ
സ്വഭാവം നഷ്ടെപ്പട്ടു വാങ്ങിച്ചവയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
മനുഷ്യവർഗ്ഗം പ്രകൃതിയുെട േമൽ ആധിപത്യം േനടി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അേത േവഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ മറ്റു
മനുഷ്യർേക്കാ അഥവാ തെന്റതെന്ന ദുഷ്കീർത്തിേക്കാ
അടിമെപ്പട്ടു വരുന്നതായി േതാന്നുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ശു
ദ്ധമായ െവളിച്ചത്തിനുേപാലും അജ്ഞതയുെട ഇരുണ്ട
പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലാെത പ്രകാശിക്കാൻ വയ്യാെതയാ
ണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുെട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുേരാഗതി
യും ഭൗതികശക്തികൾക്കു ബൗദ്ധികജീവിതം നൽകു
ന്നതിലും മനുഷ്യജീവിതെത്ത ഭൗതികശക്തിയാക്കിക്കാ
ണിച്ചു കബളിപ്പിക്കുന്നതിലുമാണ് െചന്നു കലാശിച്ചിരി
ക്കുന്നത്. നവീനവ്യവസായവത്കരണവും ആധുനിക
വിജ്ഞാനവും േചർന്ന് ഒരു പക്ഷത്തിലും, ആധുനിക
ദുരിതങ്ങളും ദുർഭിക്ഷങ്ങളും േചർന്ന് എതിർപക്ഷത്തി
ലും നിന്നുെകാണ്ടുള്ള ഈ ശത്രുത — നമ്മുെട കാലഘ
ട്ടത്തിെല ഉത്പാദകശക്തികളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള ഈ അമിത്രഭാവം — അതിസ്പഷ്ടവും അനി
േരാധ്യവും നിരാേക്ഷപവുമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്.

കാപ്പിറ്റലിസം എന്ന നൂതന വ്യവസ്ഥ വ്യവസായ സ്ഥാ
പകെന്റ വ്യക്ത്യർത്ഥപ്രാധാന്യത്തിലും സ്വാർത്ഥമാത്ര
പരതയിലും മത്സരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ഊന്നൽ
നൽകിയതുെകാണ്ട് ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ മനുഷ്യനനുഭവി
ച്ചിരുന്ന സീമിതമായ ഭദ്രതെയേപ്പാലും നശിപ്പിച്ചു. വ്യവ
സായം സമ്പത്തിെന മാത്രമല്ല ദുരിതെത്തയും അരക്ഷി
താവസ്ഥെയയും സൃഷ്ടിച്ചു. െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാന
ശക്തിെയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാനും ലാഭമുണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം ഉേദ്യാഗദാതാവിനുെണ്ടന്നായി. പേക്ഷ,
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉത്പാദനകശക്തികളുെട അനന്തര
ഫലങ്ങെള ദീർഘദർശനം െചയ്യുവാൻ അവൻ ശക്ത
നായില്ല. തനിക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ അസാധ്യമായ വിധം
താൻ സൃഷ്ടിച്ച സമ്പത്തിെന്റ സമുച്ചയത്തിൽ അവൻ
വിസ്മിതനായി. െതാഴിലാളിക്ക് തെന്റ പ്രയത്നേശഷി
െയ വിൽക്കുവാനും ഉേദ്യാഗദാതാവിനുേവണ്ടി അധ്വാ
നിക്കുവാനും േവതനം വാങ്ങിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമു
ണ്ട്. പേക്ഷ, അവൻ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുേന്താറും
കൂടുതൽ േശാച്യനായിത്തീരുകയാണു െചയ്തത്. സ്വ
തന്ത്രനായ മനുഷ്യവ്യക്തി അവൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന
വസ്തുക്കൾക്കു ദാസനായിത്തീർന്നു. അവൻ തെന്റ ശി
ഥിലമായ അസ്തിത്വെത്തയും കുറിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ
േബാധവാനായി. താൻ തെന്ന സൃഷ്ടിച്ച േലാകത്തിൽ
അവൻ ഒരു അപരിചിതനായിത്തീർന്നു. 1844-ൽ തെന്റ
‘എക്കേണാമിക് ആന്റ് ഫിേലാസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്’
സിൽ മാർക്സ് ഇപ്രകാരം േരഖെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി:
“െതാഴിലാളി തെന്റ െതാഴിലിൽ അവനവെന എത്ര

േത്താളം കൂടുതൽ അർപ്പിക്കുന്നുേവാ അത്രേത്താളം
തനിക്കു ചുറ്റുപാടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുെട വിരുദ്ധ
േലാകം കൂടുതൽ ശക്തിമത്തായിത്തീരുകയാണ്; ഒപ്പം
അവനും അവെന്റ അന്തർേലാകവും കൂടുതൽ ദരിദ്രമാ
യും തീരുന്നു. അവെന്റ അന്തർേലാകം സ്വന്തമാെണ
ന്നു പറയുവാനുള്ള സാധ്യതേപാലും ചുരുങ്ങിേപ്പാകു
ന്നു”. െതാഴിലാളിയും െതാഴിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
“െതാഴിലാളിയും അവെന്റ ജീവേനാപായവും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധ” മാണ്. ജീവേനാപായം എന്ന നിലയിൽ
ആ പ്രവർത്തനം അവന് അനനുരൂപമാണ്; അവനു
േചർന്നതല്ല. ഇവിെട പ്രവർത്തനം ഒരു യാതനയാ
ണ്. ഊർജ്ജസ്വലത ദൗർബ്ബല്യമാണ്, ഉത്പാദന
ക്ഷമത ഷണ്ഡതയാണ്, െതാഴിലാളിയുെട ശാരീരി
കവും ബൗദ്ധികവുമായ സ്വന്തം ൈചതന്യം, സ്വന്തം
ജീവിതം, അവനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിനിൽക്കു
ന്നു; അവേന്റതല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ജീവിതം എന്നാൽ
പ്രവർത്തനമല്ലാെത മെറ്റന്താണ്? ആ പ്രവർത്തനം
ഇേപ്പാൾ അവനു േനെര തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.

കാപ്പിറ്റലിെന്റ ഒന്നാംേവാള ്യത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതി:
“ഉൽപാദനത്തിെന്റ വികസനത്തിനുള്ള എല്ലാ മാർ
ഗ്ഗങ്ങളും ഉത്പാദനകരുെട േമൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപി
ക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്പാദകെര ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിനു
ള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി സ്വയം മാറുന്നു. അവ െതാഴിലാളി
െയ ഒരു മനുഷ്യനുറുങ്ങായി െവട്ടിക്കുറച്ചുകാണുന്നു; ഒരു
യന്ത്രത്തിെന്റ ഉപാംഗത്തിെന്റ തലത്തിേലക്കു തരംതാ
ഴ്ത്തുന്നു; അവെന്റ െതാഴിലിൽ അവനുള്ള അല്പമായ അഭി
നിേവശെത്തേപ്പാലും നശിപ്പിച്ച് അതിെന ജുഗുപ്സാവഹ
മായ ഒരു െതാഴിലാക്കി മാറ്റുന്നു; അതിൽ സയൻസി
െന ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിയായി എത്രേത്താളം കത്തി
ക്കയറുന്നുേവാ അതനുസരിച്ച് അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയയുെട
ബുദ്ധിപരമായ സംഭാവ്യതകെള അവനിൽനിന്നും അക
റ്റിമാറ്റുന്നു; അവൻ െതാഴിൽ െചയ്യുന്ന പരിതഃസ്ഥിതിക
െള വികൃതമാക്കുന്നു; െതാഴിലിൽ വ്യാപൃതനായിരിെക്ക,
അല്പത്തരം മൂലം കൂടുതൽ െവറുപ്പിനു പാത്രമായ േസ്വ
ച്ഛാപ്രഭുത്വത്തിന് അവെന അടിമയാക്കുന്നു; അവെന്റ
ജീവിതകാലെത്ത അപ്പാെട െതാഴിൽക്കാലമായി മാ
റ്റുന്നു; അവെന്റ ഭാര്യേയയും മക്കേളയും കാപ്പിറ്റലിലുള്ള
വിശ്വാസമാകുന്ന ചക്രത്തിനടിയിലിട്ടു വലിക്കുകയും െച
യ്യുന്നു”.
കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ അന്യാധീനത്വമാണ് കാതലായ പ്ര
ശ്നം, ചരക്കുകളും ധനവും മാത്രമല്ല അധികാര സാമഗ്രി
കൾ, ഉേദ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ,
പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും അവെയ സൃഷ്ടിച്ച
മനുഷ്യരുെട നിശ്ചയെത്തക്കാളധികം ശക്തിമത്താ
യിത്തീരുന്നു. േലാകേത്താടും സഹജീവികേളാടുമുള്ള
മനുഷ്യെന്റ ബന്ധങ്ങൾ ശത്രുതയുെട ബന്ധങ്ങളായി
മാറുന്നു. അധികാരത്തിനും ധനത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള,
ൈകവശം വയ്ക്കാനും ഭരിക്കാനുമുള്ള േലാഭം അവെന
വിമാനുഷീകരിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥപരത്വം, തൃഷ്ണ, അസ
ത്യസന്ധത, ദുരഭിമാനം എന്നിവ മനുഷ്യെന്റ സത്വെത്ത
വിരൂപമാക്കുന്നു.
കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങൾക്കുള്ള
ആശയമാണ് മുഖ്യമായ പ്രേചാദനശക്തി. ഉടമസ്ഥ
നിൽ സ്വതഃസ്സിദ്ധമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങെളയും സവിേശഷ
തകെളയും നിേക്ഷപിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ധനത്തിനു
ണ്ട്. മാർക്സ് തുടരുകയാണ്: “ഞാൻ ധനത്തിെന്റ ഉടമ
യാണ്. ധനം െകാണ്ട് എനിക്കു േവണ്ടെതന്തും വാങ്ങി
ക്കുവാൻ സാധിക്കും — ധനംെകാണ്ട് വാങ്ങിക്കാനാവു
ന്ന ഏതിെനയും എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ധനനിമിത്ത
മായ അധികാരവിസ്തൃതി എെന്റ അധികാരേമഖലയാ
ണ്. ധനത്തിെന്റ ഗുണധർമ്മങ്ങളും അവശ്യശക്തികളും
അതിെന്റ ഉടമയുെട ഗുണധർമ്മങ്ങളും അവശ്യശക്തിക
ളുമാണ്. തന്മൂലം ഞാൻ എന്താെണന്നുള്ളതും എനിക്ക്
എത്രേത്താളം കഴിവുെണ്ടന്നുള്ളതും എെന്റ വ്യക്തിത്വം
െകാണ്ട് ഒരിക്കലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഞാൻ വി
രൂപനാണ്. പേക്ഷ, ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീെയ
എനിക്കു വിലയ്ക്കു വാങ്ങാം. അതുെകാണ്ടു ഞാൻ വിരൂ
പനല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ൈവരൂപ്യത്തിെന്റ പ്രഭാ
വം — ൈവരൂപ്യത്തിെന്റ പ്രതിബന്ധകാരിയായ ശക്തി
— ധനത്താൽ നിരസ്തമാകുന്നു. വ്യക്തിഗതലക്ഷണങ്ങ
ളാൽ ഞാൻ മുടന്തനാണ്; പേക്ഷ, ധനം എനിക്ക് ‘ഇരു
പത്തിനാലു കാലുകൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നു. അതുെകാ
ണ്ട് ഞാൻ മുടന്തനല്ല. ഞാൻ ചീത്തയാണ്, നുണയനാ
ണ്. െനറിെകട്ടവനാണ് വിഡ്ഢിയാണ്, പേക്ഷ, ധനം
ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്നു; ആകയാൽ അതിെന്റ ഉടമ
യായ ഞാനും. ധനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ േമന്മ. തന്മൂലം
അതിെന്റ ഉടമയായ ഞാനും ഏറ്റവും മികച്ചവനാണ്.
േപാെരങ്കിൽ ധനം എെന്ന അസത്യാേക്ലശത്തിൽ നി
ന്നു രക്ഷിക്കുന്നു; ആയതിനാൽ ഞാൻ സത്യസന്ധനാ
യി കരുതെപ്പടുന്നു. ഞാൻ അവിേവകിയാണ്; എല്ലാറ്റി
െന്റയും ശരിയായ ഹൃദയം ധനമാകയാൽ ധനത്തിെന്റ
ഉടമയായ ഞാൻ അവിേവകിയാകുന്നെതങ്ങെന? ഇവ
െയ്ക്കല്ലാം പുറേമ ധനികനു സമർത്ഥരായ ജനങ്ങെള
ആവശ്യത്തിനു വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയും. സമർത്ഥരുെട
േമൽ ആധിപത്യമുള്ളവൻ അവെരക്കാളും സാമർത്ഥ്യമു
ള്ളവനേല്ല? ധനികനായ എനിക്ക് മനുഷ്യൻ അഭിലഷി
ക്കുന്ന ഏെതാന്നിനും കഴിവുള്ളതുെകാണ്ട് — ധനത്തിനു
നന്ദി — ഞാൻ എല്ലാ മാനുഷികശക്തികളും ആർജ്ജി
ച്ചിട്ടുള്ളവനേല്ല? ആകയാൽ ധനം എെന്റ അശക്തിക
െള മുഴുവനും ശക്തികളാക്കിമാറ്റുന്നിേല്ല? (Economic
and Philosophical Manuscripts of 1844).

കാപ്പിറ്റലിസം സ്വാർത്ഥപരതേയയും അഹന്തേയയും
സത്യഹാനിേയയും മനുഷ്യസത്വത്തിന് അപകർഷ
േത്തയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതു മനുഷ്യെന അശുദ്ധീകരി
ക്കുന്നു. വിമാനുഷീകരിക്കുന്നു. സത്യസന്ധത, ഭാവസ്ഥി
രത, േസ്നഹം, അനുകമ്പ, സഹകരണം എന്നീ ആദർ
ശങ്ങെളല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്രാപ്യങ്ങളായിത്തീ
രുന്നു. എന്നാൽ ചില യാന്ത്രിക മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി
ക്കാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയാറുള്ളതുേപാെല അത്തരം നന്മ
കൾക്ക് കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമി
െല്ലന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഒരു
കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിെന്റ സ്വഭാവംതെന്ന അതിന
കത്തു കാപ്പിറ്റലിസവിരുദ്ധാംശങ്ങെള വികസിപ്പിക്കുക
എന്നുള്ളതാണ്. കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ അന്തർഗതങ്ങ
ളായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
സമരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ
തലത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു. കാപ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽ
മനുഷ്യൻ വിപണിയിൽ െകാള്ളെക്കാടുക്കയ്ക്കുള്ള ഒരു
ചരക്കായി മാറുന്നു. സമൂഹം ആകമാനം സർവസംേശ്ല
ഷകമായ ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. അതിൽ ജീവനില്ലാത്ത
ചരക്കുകൾ മാത്രമല്ല — നന്മ, േസ്നഹം, ദൃഢവിശ്വാസം,
അറിവ്, മനഃസാക്ഷി എന്നിങ്ങെന, ഒരു കാലത്ത് വി
തരണം െചയ്യെപ്പടുകയല്ലാെത ഒരിക്കലും വിനിമയം
െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും, ദാനം െചയ്യെപ്പടുകയല്ലാെത
ഒരിക്കലും വിൽക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും, ആർജ്ജിക്കെപ്പ
ടുകല്ലാെത ഒരിക്കലും വിലയ്ക്കു വാങ്ങെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതു
മായ എല്ലാം കച്ചവടചരക്കുകളായി രൂപംെകാള്ളുന്നു.
അത് പരെക്ക ദൂഷിതവൃത്തിയുെടയും സാർവത്രികമായ
ധനതൃഷ്ണയുെടയും കാലഘട്ടമാണ്; രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവ
സ്ഥയുെട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്, ധാർമ്മികവും
ശാരീരികവുമായെതന്തും കച്ചവടച്ചരക്കാകുകെകാണ്ട്
ശരിയായ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി വിപ
ണിയിേലക്കു നയിക്കെപ്പടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്.(Poverty
of Philosophy).

കാപ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽ ചരക്കുകൾ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്ക
െപ്പടുന്നത് മാനുഷികാവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടല്ല.
പ്രത്യുത, ചരക്കുകളുെട ഉത്പാദനത്തിനനുസരിച്ച് ആവ
ശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും യുക്തിപൂർവ്വം ൈകകാര്യം
െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ പ്രവണതയുെട പ്രാരംഭരൂപ
ങ്ങെളപ്പറ്റി മാർക്സ് ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടാ
യി: “ഓേരാരുത്തനും തെന്റ സഹജീവിെയ പുതിയ
ത്യാഗത്തിനു നിർബന്ധിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അവനിൽ
പുതിയ ആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉപായം കണ്ടുപിടി
ക്കുന്നു. അത് അവനിൽ ഒരു പുതിയ ആശ്രിതഭാവം
ജനിപ്പിക്കുവാനും നൂതനസുഖസൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കു
ന്നതിനുേവണ്ടി വിചിത്രമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പിക്കുവാ
നും തദ്വാരാ അവെന സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയിേലക്കു
തള്ളിയിടുവാനും കൂടിയാണ്”. ഉപേഭാക്താക്കളുെട മി
ക്ക ആവശ്യങ്ങളും ശരിയായ മാനുഷികാവശ്യങ്ങളല്ല;
െപാതുജനമാധ്യമരൂപീകരണ കുശലന്മാരായ വ്യാ
പാരികളുെട കൃത്രിമസൃഷ്ടികളാണ്. ൈകവശാവകാ
ശത്തിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും അഭിമാനത്തിലുമുള്ള
ആഗ്രഹം മനുഷ്യെന ഭൗതിേകാത്പന്നങ്ങളുെട അടിമ
യാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ, അവെനന്താേണാ അതല്ല; അവ
െനന്തുേണ്ടാ എന്തിെന്റ ഉടമയാേണാ അതായിത്തീരു
ന്നു. അവെന്റ വിലയളക്കുന്നത് അവനിലുള്ള മാനുഷി
കമൂല്യങ്ങൾ െകാണ്ടല്ല, േനെരമറിച്ച് അവെന്റ ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട്, ജീവിതരീതി — ഗൃഹം, അതിെന്റ അന്തരല
ങ്കാരങ്ങൾ, േവഷവിധാനം, കാർ, െടലിവിഷൻ െസറ്റ്,
ഗൃഹത്തിലുപേയാഗിക്കുന്ന സാധാരണങ്ങളും പരിഷ്കൃ
തങ്ങളുമായ ഉപകരണങ്ങൾ — എന്നിവെകാണ്ടാണ്.
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ േശഖരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും
സ്വായത്തമാക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാണ് അവെന്റ വ്യക്തിമ
ഹത്വം രൂപവത്കരിക്കെപ്പടുന്നത്.
ഉടമസ്ഥതയുെടയും ആധിപത്യത്തിെന്റയും േലാകത്തി
െന്റ സ്ഥാനത്തിൽ സദ്ഭാവത്തിെന്റ േലാകെത്ത പ്രതി
ഷ്ഠിക്കുവാനാണ് മാർക്സ് ലക്ഷ്യം വച്ചത്. അേദ്ദഹം പറ
ഞ്ഞു, ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ സദ്ഭാവം ഉടമാവകാശത്തി
നു കീെഴ്പട്ടു കഴിയുന്നു എന്ന്. “നിങ്ങൾ എത്രേത്താളം
കുറഞ്ഞവനാേണാ, സ്വജീവിതെത്ത അത്രേത്താളം നി
ങ്ങൾ കുറച്ചു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; എത്രേത്താളമധികം നി
ങ്ങൾക്കുേണ്ടാ, അത്രേത്താളം കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അവ
െന്റ അന്യാധീന സദ്ഭാവെത്തക്കുറിച്ചു േകൾക്കുന്നു…
വസ്തുക്കളുെട േലാകത്തിനു വില കൂടുേന്താറും മനുഷ്യേലാ
കത്തിെന്റ വില ചുരുങ്ങുന്നു” അത്തരം പരിതസ്ഥിതിക
ളിൽ വിമാനുഷീകരണത്തിെന്റ വിവിധ വശങ്ങേളാടുള്ള
സമരം — േസ്നഹം, യാഥാർത്ഥ്യം, സൗന്ദര്യം, സഹകര
ണം, സത്യസന്ധത, സ്വാഭാവസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായു
ള്ള സമരം — കാപ്പിറ്റലിസേത്താടുതെന്നയുള്ള സമരവു
മായി പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങെള ആധാരമാക്കി സദാചാരപര
ങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുെട സംപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടി െചയ്യുന്ന
സമരവും മനുഷ്യെന്റ ൈവയക്തിക മഹത്വം വികസിപ്പി
ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി െചയ്യുന്ന സമരവും ചൂഷണത്തിനും
മർദ്ദനത്തിനും എതിരായുള്ള സമരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം
തെന്നയാണ്.
കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിെനതിരായുള്ള മാർക്സിെന്റ വി
മർശനം മുതലാളി, െതാഴിലാളിെയ സാമ്പത്തികമായി
ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിെനതിെര മാത്രമുള്ളതായിരുന്നില്ല;
െതാഴിലാളികേളയും മുതലാളിേയയും അധഃപതിപ്പിക്കു
ന്ന ഉത്പാദനസമ്പ്രദായത്തിെനതിരായും കൂടിയുള്ളതാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി: “സമൂഹെത്ത
സ്വകാര്യസ്വത്തിൽ നിന്നും ദാസ്യത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരി
ക്കുക എന്നത് െതാഴിലാളികളുെട സമുദ്ധാരണമായി
രാഷ്ട്രീയരൂപം ൈകെക്കാള്ളുന്നു. ഇതിെന്റ അർത്ഥം
െതാഴിലാളികളുെട മാത്രമല്ല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റത
െന്ന െമാത്തം സമുദ്ധരണം ഇതിൽ ഉൾെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നു എന്നാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ െതാഴിലാളിക്ക്
ഉത്പാദനേത്താടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ അടിമത്ത
ങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നുണ്ട്; എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അടിമത്ത
ങ്ങളും ഈ ബന്ധത്തിെന്റ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് അഥവാ
അനന്തരഫലങ്ങളാണ്”. (capital).
മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജന
വർഗ്ഗങ്ങൾ അവരുെട രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ
ക്കായിട്ടു മാത്രമല്ല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ തെന്ന േമാച
നത്തിനുേവണ്ടിയും സമരം െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ
സമരപ്രക്രിയയിലാണ് അവർ സമൂഹത്തിെന്റ േനതൃ
ത്വം ഏെറ്റടുക്കുന്നത്. ഈ സമരത്തിെന്റ വിജയം സർ
േവ്വാപരി ആശ്രയിക്കുന്നത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീയമായ പക്വതെയയും ഭാവദാർഢ്യെത്തയും ജാഗ്ര
തെയയും ആത്മേബാധെത്തയും ആത്മത്യാഗെത്തയും
വിപ്ലവാത്മകമായ ഐക്യെത്തയുമാണ്.
യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യസമൂഹനിർമ്മാണത്തിെന്റ ദി
ശയിലുള്ള ആദ്യെത്തപ്പടി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയമായ േമാചനം തെന്നയാണ്. സ്വകാര്യ ഉടമാ
വകാശത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് കൂട്ടുടമാവകാശം ഏർെപ്പ
ടുേത്തണ്ടതാണ്; അതിലൂെട ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും
താത്പര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായ മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റ
താൽപര്യങ്ങളുമായി ഇണക്കിേച്ചർക്കെപ്പടുന്നു. ഒരു
സാമൂഹ്യജീവിെയന്ന നിലയിലുള്ള തെന്റ യഥാർത്ഥ
പ്രകൃതി മനുഷ്യന് അങ്ങെന ആദ്യമായി അറിയുവാനി
ടവരുന്നു. പിന്നീട് വ്യക്തിയുെട നന്മയും സമൂഹത്തിെന്റ
നന്മയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സംഘട്ടനം സംഭവിക്കു
ന്നില്ല. ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹസ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ആവശ്യനിബന്ധനയായിത്തീരുകയും
െചയ്യുന്നു.
ഒരു വർഗ്ഗം മറ്റുവർഗ്ഗങ്ങളുെട േമധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന്
േമാചനം ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്നിട
േത്താളം കാലം അതു സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നത് താൻ
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി സമരം
െചയ്യുന്നു എന്നാണ്. ‘ക്രിട്ടിക് ഓഫ് െഹഗൽസ് ഫി
േലാസഫി ഓഫ് ൈററ്റ്’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിെന്റ അവ
താരികയിൽ മാർക്സ് എഴുതി:
“തന്നിലും ബഹുജനങ്ങളിലും ആേവശത്തിെന്റ നിമിഷ

ങ്ങൾ ഉണർത്തിവിടുകയും വിശാലമായ സമൂഹവുമായി
ബന്ധെപ്പടുകയും സേമ്മളിക്കുകയും താദാത്മ്യം പ്രാപി
ക്കുകയും ആ സമൂഹത്തിെന്റ െപാതുപ്രതിനിധിയായി
അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യാത്ത സിവിൽ സമൂഹ
ത്തിെല ഒരു വർഗ്ഗത്തിനും േമൽ പ്രസ്താവിച്ച പങ്കു വഹി
ക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതിെന്റ ലക്ഷ്യവും താത്പര്യവും
സമൂഹത്തിെന്റ തെന്ന ലക്ഷ്യവും താത്പര്യവുമായിത്തീ
രണം; അതു വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹത്തിെന്റ മസ്തിഷ്കവും
ഹൃദയവുമായി പ്രവർത്തിക്കണം. െപാതുതാത്പര്യത്തി
െന്റ േമൽവിലാസത്തിൽ മാത്രേമ ഒരു പ്രേത്യക വർഗ്ഗ
ത്തിന് െപാതുവായ മികവ് അവകാശെപ്പടുവാൻ സാ
ദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ”. (Early Writing)
ജർമ്മൻ വിചാരൈശലിയിൽ പറഞ്ഞാൻ, “മുമ്പു ഭരിച്ചി
രുന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്ഥാനം സ്വയം പിടിെച്ചടുക്കുന്ന പു
തിയ വർഗ്ഗം അതിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകിട്ടുന്ന
തിനായി സ്വന്തം താൽപര്യെത്ത സമൂഹത്തിെല എല്ലാ
വരുെടയും താൽപര്യമായി പ്രതിനിധാനം െചയ്യുവാൻ
നിർബദ്ധമാണ്. തെന്റ ആശയങ്ങൾക്ക് സാർവലൗകി
കതയുെട രൂപം നൽേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കുെറക്കൂ
ടി മികച്ച ൈശലിയിൽ പറയാം. വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വർഗ്ഗം പ്രാരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന ഒരു വർഗ്ഗമായിട്ടല്ല
സമഗ്രമായ സമൂഹത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണു പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്”. (The German Ideology).
ഉദാഹരണമായി ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർ
ക്ക് ഓേരാ മർദ്ദിത ജനത്തിെന്റയും ഹൃദയാന്തർഗത
മായ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സൗഭ്രാത്രം എന്നീ ആദർശ
ങ്ങെള ഇളക്കിവിടുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുജനം
അവരുെട പിന്നിൽ അണിനിരന്നു; തങ്ങളുെട പ്രിയെപ്പ
ട്ട ആദർശങ്ങൾക്കു േവണ്ടി നിസ്വാർത്ഥത്യാഗങ്ങളനു
ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, വിജയം മിഥ്യാനുഗതമാ
യിരുന്നു. ജനങ്ങെള അണിനിരത്തിയ ബൂർഷ്വാവർഗം
മർദ്ദകരിൽ നിന്നു േമാചനം േനടിയേതാെട സ്വയം മർദ്ദ
കവർഗ്ഗമായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയുണ്ടായി.
ചൂഷകർെക്കതിെര െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തുന്ന സമ
രങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങൾ നടത്തിയ സമ
രങ്ങളിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുെമന്ന് മാർ
ക്സ് സിദ്ധാന്തിച്ചു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തെന്നയാണ്. കാപ്പിറ്റലി
സെത്ത തൂെത്തറിയുന്നത് ചൂഷിതരും മർദ്ദിതരുമായ
ഒരു ജനതെയ ചൂഷകരും മർദ്ദകരുമായ മെറ്റാരു വർ
ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ േവണ്ടിയല്ല; സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗെത്ത മെറ്റാരു ഭാഗത്തിെനതിരായി തിരിച്ചുവിടു
ന്നതിനല്ല; അത് സ്വയം േമാചിതമാകുന്നേതാെടാപ്പം
മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത ആകമാനം േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂ
ടിയാണ്. അങ്ങെന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിജയം
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അടക്കമുള്ള എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും
തിേരാധാനത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു.
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അവരുെട
സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാണ് സമ
രം െചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക േനട്ടങ്ങളിലുള്ള
േനാട്ടം മാത്രമാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ പ്രസ്ഥാനത്തി
െന്റ േപ്രരകശക്തി എന്നു മാർക്സ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
െതാഴിലാളികൾ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങെള മുൻനിർത്തി
െചയ്യുന്ന സമരം സമഗ്രമായ സമൂഹത്തിെന്റ അതായ
തു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ തെന്ന താൽപര്യസംരക്ഷണ
ത്തിനുള്ള സമരമാണ്. േസാഷ്യലിസം എന്നത് െവറും
വർഗ്ഗതാൽപര്യസംരക്ഷണമല്ല; വർഗ്ഗരഹിതസമൂഹ
െത്ത സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിെല വർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങെള മാ
യ്ച്ചുകളയലാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭാവിെയ പ്രതിനിധാനം െചയ്യു
ന്ന വർഗ്ഗം േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റ് എന്നതുെകാണ്ടർത്ഥമാക്കു
ന്ന െതാഴിലാളികളുെട വിശ്വജനീനമായ വർഗ്ഗമാണ്.
അതിെന്റ സമരം സദാചാരപരവും ആത്മീയവുമായ
വികാസത്തിെന്റ നൂതനവും ഉന്നതതരവുമായ േശ്രണി
യിേലക്കു കയറുന്നതിനുള്ള മാനവജാതിയുെട അഭിലാ
ഷങ്ങെള പ്രകാശനം െചയ്യലാണ്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ (ചാരിത്രി
കമായ)താത്പര്യങ്ങളും അതിസന്നിഹിത താത്പര്യ
ങ്ങളും (സാമ്പത്തികം) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാർക്സ് കാ
ണാൻ വിട്ടുേപായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങെള
അതിസന്നിഹിത താൽപര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ബലികഴി
ക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. അതിസന്നിഹി
തവർത്തമാനകാലത്തിെന്റ കർത്തവ്യങ്ങളും ചാരിത്രിക
പ്രക്രിയയുെട സാകല്യവും തമ്മിലും, െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗത്തിെന്റ അതിസന്നിഹിത ൈദനംദിനാവശ്യങ്ങളും
സമരങ്ങളും അതിെന്റ ചാരിത്രിക ലക്ഷ്യവും തമ്മിലും,
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അതിെന്റ
സങ്കുചിത ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അേദ്ദഹം ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ
യിൽ ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:
“മറ്റു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകൾ േവർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ മാത്ര
മാണ് (1) വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റുകളുെട
േദശീയസമരങ്ങളിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും
ഉന്നയിക്കുന്നതും സമഗ്രമായ േപാളിേറ്ററിയറ്റിെന്റ െപാ
തുതാൽപര്യങ്ങളാണ്. (2) െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ബൂർഷ്വാ
സിെക്കതിെര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമരത്തിന് അതിെന്റ
വളർച്ചയിൽ കടന്നുേപാേകണ്ടുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും
അവർ എേപ്പാഴും എവിെടയും സമഗ്രമായ പ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ താത്പര്യങ്ങെളയാണ് പ്രതിനിധാനം െചയ്യു
ന്നത്”.
കാപ്പിറ്റലിെന്റ േമധാവിത്വത്തിൽ നിന്നു െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗെത്ത സമുദ്ധരിച്ച് തദ്വാരാ െമാത്തം മനുഷ്യസമൂ
ഹെത്ത േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമരം അന്തർഭവി
ച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. ഈ അന്തിമലക്ഷ്യ
ത്തിെന്റ സാകല്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രേമ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ഭാഗികാംശങ്ങൾ വി
പ്ലവാത്മകപ്രാധാന്യം ൈകവരിക്കുകയുള്ളൂ. ലൂക്കാച്ച്
ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:
“ഈ അന്തിമലക്ഷ്യം പ്രക്രിയേയാടു െപാരുത്തമില്ലാ
ത്ത അമൂർത്തമായ ഒരാശയമല്ല, സത്യത്തിെന്റയും
വസ്തുതയുെടയും ഒരംശം തെന്നയാണ്. എത്തിയ ഓേരാ
ഘട്ടത്തിെന്റയും മൂർത്തമായ അർത്ഥമാണത്; മൂർത്ത

മായ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അേഭദ്യമായ ഒരു ഭാഗം തെന്ന
യാണ് അത്. സമഗ്രമായ പ്രക്രിയയുെട പക്ഷംപിടി
ച്ചു പറയുന്നതായാൽ, അത് പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ശരി
യായ മാർഗ്ഗം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന േനതൃ
ത്വെത്ത അറിയുവാൻ േവണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ്”. (George
Lukacs; History and Class Consciousness).

പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ െപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിെന്റ വർഗ്ഗസമരം
േവതനം, േബാണസ് തുടങ്ങിയ സാധാരണ ഭൗതിക
പരിഗണനകളാൽ സീമിതമാണ്. എന്നാൽ മാർക്സ്
തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിെന്റ സംഭാവ്യവും
യഥാർത്ഥവുമായ പ്രതിേബാധം അതിെന്റ ‘സാധാര
ണപ്രതിേബാധ’ ത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമാണ്. അവ്യക്തത
യുെട മൂടുപടങ്ങളിലൂെട അതു നിരീക്ഷിക്കുകയും ആത്മ
േബാധത്തിേലക്ക് െചെന്നത്തുകയും െചയ്യും. േലാക
ത്തിൽ തെന്റ കർത്തവ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാധമാണ്
അതിെന്റ ആത്മേബാധം. “ആധികാരികസമൂഹമാകു
ന്ന, തേന്നാടു േചർന്ന നിര മുഴുവനും േമേല്പാട്ടുയരാെത
തനിക്കു േമേല്പാട്ടു െപാങ്ങുവാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന്” അതി
നറിയാം. “െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം വികാസം സാ
ധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ പഴയ സിവിൽ െസാൈസറ്റി
യുെട സ്ഥാനത്ത് വർഗ്ഗങ്ങെളയും അവയുെട പരസ്പര
ശത്രുതകെളയും ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹെത്ത പ്ര
തിഷ്ഠിക്കുകതെന്ന െചയ്യും. രാഷ്ട്രീയാധികാരം എന്നു വ്യ
വഹരിക്കുന്ന ഒന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരം എന്നത് സി
വിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടുകളുെട ആധി
കാരികപ്രകാശനം തെന്നയാണ്”.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിന് േലാ
കചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ ഒരു പങ്കു കൽപിച്ചുെകാ
ടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിെന ൈദവമായി
കരുതുന്നതുെകാണ്ടല്ല. വസ്തുത അതിൽ നിന്നും എത്ര
േയാ വിദൂരത്താണ്. േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റ് അതിെന സ്വയം
േമാചിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമാണ്; േമാചിപ്പിക്കുക തെന്ന
േവണം താനും. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ േപ്രാളിേറ്ററിയ
റ്റ് തികച്ചും വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതിെല മാനുഷ്യക
വും മാനുഷ്യകത്തിെന്റ ആകാരംേപാലും പൂർണ്ണമായും
അമൂർത്തമായിത്തീരുന്നു; അതിെന്റ ജീവിതസാഹച
ര്യങ്ങളിൽ സമകാലികസമൂഹത്തിെന്റ എല്ലാ ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങളും അപ്പാെട പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടതായി
ദർശിക്കുന്നു. േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം അവ
സ്ഥ കാര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളവനാെണന്ന അവസ്ഥ
നഷ്ടെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ അേത സമയം ഈ നഷ്ടെത്ത
ക്കുറിച്ച് അവൻ സിദ്ധാന്തപരമായ ഒരു േബാധം േനടു
കയും െചയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും നിരസിക്കുവാേനാ െവള്ള
യടിച്ചുകാണുവാേനാ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്വന്തം ദുർദ്ദ
ശയുെട തികച്ചും അവിശങ്കനീയമായ ആജ്ഞകളാൽ
അതിെന്റ മനുഷ്യത്വരാഹിത്യത്തിെനതിെര െവല്ലുവിളി
ക്കുവാൻ േപ്രരിതനാകുന്നു. എന്നാലും േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റി
ന് അതിെന്റ തെന്ന ജീവിതപരിസ്ഥിതികെള നശിപ്പി
ക്കാെത സ്വയം േമാചിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പേക്ഷ,
അതു സാധിപ്പിക്കണെമങ്കിൽ സമകാലീന സമൂഹത്തി
െല, േപ്രാളിേറ്ററിയത്തിനകത്തുതെന്ന സാന്ദ്രീകൃതരൂപ
ത്തിൽ നിലവിലുള്ള, എല്ലാ മനുഷ്യജീവിത പരിസ്ഥിതി
കെളയും നശിപ്പിക്കാെത പറ്റുകയുമില്ല” എന്ന് മാർക്സ്
േഹാളി ഫാമിലി എന്ന കൃതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വകാര്യ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ൈകവശാവകാശേബാധെത്ത
ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എത്രേത്താളം അതു കൂടു
തലുണ്ടാകുന്നുേവാ അത്രയും നല്ലത് എന്നതാണു നില.
ഭൗതികച്ചരക്കുകളുെട പരമാവധി ഉത്പാദനവും പരമാ
വധി ഉപേഭാഗവും മനുഷ്യെന്റ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിത്തീ
രുന്നു. ഭൗതിക േനട്ടങ്ങൾക്കുള്ള തൃഷ്ണ മനുഷ്യനിൽ മുഖ്യ
േപ്രരകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാർക്സ് അഭിപ്രാ
യെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്:
“സ്വകാര്യസ്വത്ത് നെമ്മ അവിേവകികളും പക്ഷപാതിക
ളുമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വസ്തു നമ്മുെട ൈകയിലുെണ്ടങ്കിൽ
മാത്രേമ, നമുക്ക് അെതാരു കാപ്പിറ്റൽേപാെലയാകു
േമ്പാൾ മാത്രേമ, അത് േനരിട്ടു ഭക്ഷിക്കെപ്പടുകേയാ

പഠനം െചയ്യെപ്പടുകേയാ ധരിക്കെപ്പടുകേയാ അധിവ
സിക്കെപ്പടുകേയാ മേറ്റാ െചയ്യുേമ്പാൾ മാത്രേമ, ചുരു
ക്കത്തിൽ വല്ല വിധത്തിലും പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുന്നതാ
യാൽ മാത്രേമ നമ്മുേടതാെണന്ന േബാധം നമുക്കുണ്ടാ
വുന്നുള്ളൂ…” ഇങ്ങെന ശാരീരികവും ബൗദ്ധികവുമായ
േബാധങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് ഈ േബാധങ്ങളുെടെയ
ല്ലാം നിരാസം പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നു; മനുഷ്യൻ തനിക്ക്
ആന്തരമായ സമ്പത്തു സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ശക്തനാകു
വാൻ േവണ്ടി ഇത്തരെമാരു നിേശ്ശഷ ദാരിദ്ര്യത്തിേലക്ക്
അധഃപതിക്കുവാനിടയാേകണ്ടിവരുന്നു.
സ്വകാര്യസ്വത്ത് ഒരു വസ്തുവല്ല. േനേരമറിച്ച് അത് മറ്റു
ള്ളവരുെട അധ്വാനത്തിേന്മൽ തീരുമാനെമടുക്കുന്നതി
നുള്ള അധികാരമാണ്. കച്ചവടക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വ
ത്ത് സാരാംശത്തിൽ െതാഴിലാളിയുെട അദ്ധ്വാനേശ
ഷിെയ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും ചൂഷണം െചയ്യു
വാനുമുള്ള കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ അധികാരം തെന്നയാണ്.
കച്ചവടക്കാരുെട സ്വത്തുബന്ധങ്ങളനുസരിച്ച് അധ്വാ
നം മാത്രമല്ല അധ്വാനിക്കുന്ന ആളും അന്യാധീനെപ്പട്ടു
േപാകുന്നു. ആകയാൽ സ്വകാര്യസ്വത്തവകാശെത്ത
ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. െതാഴിലിെന്റ
അന്യാധീനത്വെത്ത ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള മാർ
ഗ്ഗമാണ്. ഇത് ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യസ്ഥെയ സൃഷ്ടി
ക്കുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വതന്ത്രമായി സംഘടിച്ച
വ്യക്തികൾ സാമൂഹ്യവത്കരിക്കെപ്പട്ട ഉത്പാദനമാർ
ഗ്ഗങ്ങെള സ്വന്തമാക്കുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഭരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.
മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലുമുള്ള ആത്മൈവശിഷ്ട്യ
െത്ത നിേഷധിക്കുന്നതും, ‘സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ ന്യായ
മായ പ്രകാശനെത്ത’ നിേഷധിക്കുന്നതുമായ പരുക്കൻ
കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ മാർക്സിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എല്ലാവർക്കുമുള്ള െപാതുസ്വത്തായി അവകാശെപ്പടു
വാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഏെതാന്നിെനയും നശിപ്പിക്കലാ
ണു പരുക്കൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. “ഉടനടി മൂർ
ത്തമായി ൈകവശം വയ്ക്കുക എന്നതാണു ജീവിതത്തി
െന്റയും അസ്തിത്വത്തിെന്റയും ഏകലക്ഷ്യമായി അതിനു
േതാന്നിയിട്ടുള്ളത്”.

ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് മാർക്സ് എഴുതു
കയുണ്ടായി: “സാർവത്രികമായ അഭ്യസൂയ ഒരു ശക്തി
യായി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിേലാഭത്തി
െന്റ ഒരു പ്രച്ഛന്നരൂപം മാത്രമാണ്; അതിേലാഭം പുനഃ
പ്രതിഷ്ഠിതമാവുകയും േവെറാരുവിധത്തിൽ സ്വയം സം
തൃപ്തമാവുകയുമാണ് അത്. ഓേരാ ൈവയക്തിക സ്വകാ
ര്യ സ്വത്തിെനക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകെള എല്ലാ സമ്പന്ന
തരസ്വകാര്യസ്വത്തിനുെമതിെരയുള്ള അഭ്യസൂയയുെട
യും ഏതിെനയും സാമാന്യതലത്തിേലക്കു വലിച്ചിറക്കി
െക്കാണ്ടുവരുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയുെടയും രൂപത്തിൽ
തിരിച്ചുവിടുക എന്നതു തെന്നയാണ് അത്. അങ്ങെന
മത്സരത്തിെന്റ സാരാംശം ഈ അഭ്യസൂയയും തട്ടിനിര
പ്പാക്കലുമായി കലാശിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഈർഷ്യ
യും, ഒരു കുറഞ്ഞ ആളിെനക്കുറിച്ചു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ധാര
ണയനുസരിച്ച് എല്ലാം താേഴാട്ടു നിരപ്പാക്കലും, ഉച്ഛാ
വസ്ഥെയ പ്രാപിക്കുക എന്നുമാത്രമാണ് പരുക്കൻ
കമ്മ്യൂണിസം. സ്വകാര്യസ്വത്തിെന ഇപ്രകാരം തുടച്ചു
നീക്കുന്നതുെകാണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ആത്മസാത്കരണ
െത്ത എത്ര ചുരുക്കമായിട്ടു മാത്രമാണ് പ്രതിനിധാനം
െചയ്യുന്നത് എന്ന് സംസ്കൃതിയുെടയും നാഗരികതയുെട
യും േലാകത്തിെന്റ േകവലനിേഷധത്തിൽനിന്നും, സ്വ
കാര്യസ്വത്ത് പരിധിയിലധികമിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല ഒട്ടും
ഇല്ലാത്ത നിഷ്കിഞ്ചനരുെടയും നിരീഹരുെടയും കൃത്രിമ
മായ സാരള ്യത്തിേലക്കുള്ള അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും
സ്പഷ്ടമാണ്.
ഉത്പാദനരീതികളുെട സാമൂഹ്യവത്കരണം എന്നാൽ
മൂർത്തമായ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ സ്ഥാനത്ത് േസ്റ്ററ്റിെന്റ രൂ
പത്തിൽ അമൂർത്തമായ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന പ്രതിഷ്ഠിക്കു
കയല്ല, അന്യാധീനത്തിലാക്കെപ്പട്ട അധ്വാനത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് സ്വതന്ത്രവും സംഘടിതവുമായ അധ്വാന
െത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ്. (Earlier works)
അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ വിഭജനവും തന്മൂലം സമൂഹത്തിലു
ണ്ടായിട്ടുള്ള വർഗ്ഗവിഭജനവും ഉണ്ടായേതാടുകൂടി മനു
ഷ്യൻ ഒരു അന്യഥാത്വേബാധത്താൽ ബാധിതനായി
രിക്കുകയാണ്. അവെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ െപാതുവി
ലുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗേക്ഷമത്തിെനതിെര േപാരടിക്കുന്ന
വ്യക്തിത്വേമഖലയും, അഹന്തെയയും സ്വാർത്ഥത്തയും
അതിലംഘിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിെന്റ സജീവഭാഗ
മായിത്തീരുന്നതിനും പരിശ്രമിക്കുന്ന സാർവലൗകി
കതാേമഖലയും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ അകൽച്ചയുെട അനന്തരഫലമാണ് അന്യഥാ
ത്വേബാധം. മാർക്സ് വിചാരിച്ചു, വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം ൈവയക്തികവും സാമൂഹ്യവു
മായ താത്പര്യങ്ങെള പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുെമന്ന്, സ്വകാ
ര്യസ്വത്തിെന ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിന് അേദ്ദഹം നൽ
കിയ അർത്ഥം ‘മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ വികാരങ്ങെളയും,
വിേശഷഗുണങ്ങെളയും സമ്പൂർണ്ണമായി സമുദ്ധരിക്കുക’
എന്നാണ്.
മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി; “സ്വകാര്യസ്വത്തിെന ഇല്ലാ
താക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യജീ
വിതെത്ത അന്യാധീനെപ്പടുത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത
സമ്പത്തായി മാറ്റുക എന്നതാണ്. പ്രാേയാഗിക മനുഷ്യ
ത്വം രൂപംെകാള്ളുക എന്നതാണ്”. (Earlier works).
മാർക്സ് അന്യാധീനത്വം എന്ന പദം ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ത് സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സിെന വിശദീകരി
ക്കുന്ന സീമിതമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട അർ
ത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, സത്താമീമാംസാപരമായ വിപുല
മായ അർത്ഥത്തിലും കൂടിയാണ്.
“അന്യാധീനെപ്പട്ട അധ്വാനത്തിെന്റയും െതാഴിലാളിക്കു

പ്രകൃതിേയാടും തേന്നാടുതെന്നയുമുള്ള ബാഹ്യബന്ധ
ത്തിെന്റയും ഉത്പന്നമാണ്, പരിണതിയാണ്, അവശ്യ
ഫലമാണ് സ്വകാര്യസ്വെത്തന്നത്. അങ്ങെന സ്വകാ
ര്യസ്വത്ത് എന്നത് വിശകലനത്തിൽ അന്യാധീനെപ്പട്ട
അധ്വാനം അതായത് അന്യാധീനെപ്പട്ട മനുഷ്യൻ —
അപരക്തമായ അധ്വാനം — അപരക്തമായ ജീവിതം
— അപരക്തനായ മനുഷ്യൻ എന്ന ആശയത്തിെന്റ
ഫലങ്ങളാണ്. ശരിയാണ്, സ്വകാര്യസ്വത്തു പ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥാപര
മായി അന്യാധീനാധ്വാനം (അന്യാധീനജീവിതം) എന്ന
ആശയം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ, ഈ ആശയ
ത്തിെന്റ വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് വിശദമാകുന്നുണ്ട്
സ്വകാര്യസ്വത്ത് അന്യാധീനാധ്വാനത്തിെന്റ േസ്രാത
സ്സായി, കാരണമായി, േതാന്നുന്നുെണ്ടങ്കിലും യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ അത് ഇതിെന്റ അനന്തരഫലമാണ് എന്ന്”.
ഈ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലേത്ര മാർക്സ് മനുഷ്യെന്റ
സകലവിധത്തിലുള്ള േബാധങ്ങളുെടയും ൈവശിഷ്ട്യങ്ങ
ളുെടയും സമ്പൂർണ്ണമായ സമുദ്ധാരണത്തിേലക്ക് വഴി
െയാരുക്കുന്ന സ്വകാര്യസ്വത്തവകാേശാന്മുലനെത്തക്കു
റിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.
“സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ സാക്ഷാത്തായ ഉല്ലംഘനം മനു
ഷ്യെന്റ സത്തിെന, ജീവിതെത്ത വാസ്തവിക മനുഷ്യെന
മനുഷ്യ േനട്ടങ്ങെള, മനുഷ്യനുേവണ്ടി മനുഷ്യൻ, ൈകവ
ശെപ്പടുത്തലാണ്, അത് അപ്രത്യക്ഷവും, ഏകപക്ഷീയ
വുമായ സന്തർപ്പണത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം —
ൈകവശംവയ്ക്കു, ഉടമയാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാ
ത്രം — ഗ്രഹിച്ചാൽ േപാരാ, മനുഷ്യൻ അവെന്റ സമഗ്ര
മായ സത്വെത്ത സമഗ്രമായ രീതിയിൽ — അതായതു
സമ്പൂർണ്ണമനുഷ്യെന — ൈകവശെപ്പടുത്തലാണ് അത്.

ആകയാൽ സ്വകാര്യസമ്പത്തിെന്റ ഉല്ലംഘനം സമ്പൂർ
ണ്ണമായ മാനുഷിക േബാധങ്ങെളയും സവിേശഷതക
െളയും സാകേല്യന സമുദ്ധരിക്കൽ തെന്നയാണ്. ഈ
േബാധങ്ങളും സവിേശഷതകളും വിഷയപരമായും, വി
ഷയീപരമായും മാനുഷികമായിത്തീരുന്നതു നിമിത്തം
ഇതു തികച്ചും സമുദ്ധാരണമാണ്. കണ്ണ് ഒരു മനുഷ്യെന്റ
കണ്ണായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ ലക്ഷ്യം സാമൂഹ്യ
വും മാനുഷികവുമാണ് — മനുഷ്യനിൽനിന്നു മനുഷ്യനു
േവണ്ടി ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അത്”.
ഉത്പാദേനാപകരണങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാ
േശാന്മൂലനവും അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് കൂട്ടുടമാവകാശ
പ്രതിഷ്ഠാപനവും ഈ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സ്വ
കാര്യ സമ്പദുലംഘനത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത പടി മാത്ര
മാണു — അന്യാധീനതെമാഴിവാക്കുന്നതിെന്റയും മനു
ഷ്യെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ േമാചനത്തിെന്റയും ആരംഭം
മാത്രമാണ്. പൂർണ്ണ വളർച്ചെയത്തിയ മനുഷ്യത്വെമന്ന
നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിസെമന്നത് “മനുഷ്യനും പ്രകൃതി
യും തമ്മിലും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള മാത്സര്യ
ത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ വിേച്ഛദനമാണ്; അസ്തിത്വവും
സത്തും തമ്മിലുള്ള വിഷയവത്കരണവും സ്വപ്രമാണീ
കരണവും തമ്മിലുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവശ്യകതയും
തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിയും വർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ
ത്തിയുെട വാസ്തവികമായ വിേച്ഛദനമാണ്”.
യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഈ േലാകം മധ്യ
കാല ദാർശനികന്മാർക്കും പുണ്യവാളന്മാർക്കും പാരി
ത്യാജ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സിെന്റ വീ
ക്ഷണം നിേഷധാത്മകമായിരുന്നില്ല; മനുഷ്യെന്റ ആവ
ശ്യകതകളുെട നിരാകരണമായിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വ
ത്തിെന്റയും വർഗ്ഗവിഭജനത്തിെന്റയും ഉന്മൂലനത്തിലും
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന്റ സേഹാദരനാെണന്നും സുഹൃ
ത്താെണന്നുമുള്ള േബാധേത്താടുകൂടിയ മനുഷ്യസമൂഹ
ത്തിെന്റ വികാസത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ സമൃദ്ധിയുെട
േലാകമാണ് അത്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുേവണ്ടി രാഷ്ട്രീയ
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമപ്പുറത്തു െചന്ന് യഥാർത്ഥമനുഷ്യപ്ര
കൃതിെയ സ്വായത്തമാക്കുക എന്നതാണ് മാർക്സിെന്റ
ലക്ഷ്യം.

മനുഷ്യെന്റ േമാചനവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട മാനു
ഷികീകരണവുമാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.
മനുഷ്യെന മനുഷ്യൻ ചൂഷണം െചയ്യാത്തതും ഓേരാ
വ്യക്തിയുെടയും ബഹുമുഖേശഷികെള സ്വതന്ത്രമായി
വികസിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു മനുഷ്യ
സമൂഹമാണ് — മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യെന്റ ശത്രു
വായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവേനാ മനുഷ്യേനാടു മത്സര
ത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്നവേനാ അല്ലാത്ത — മനുഷ്യൻ മനു
ഷ്യെന്റ സേഹാദരനും സുഹൃത്തുമായ ഒരു സമൂഹമാ
ണ് — േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. േസാഷ്യലിസം
അതിെന്റ ഉയർന്ന മാനുഷിക മൂല്യമാനദണ്ഡംെകാ
ണ്ടും മനുഷ്യവ്യക്തിത്വബഹുമാനംെകാണ്ടും മനുഷ്യൻ
തെന്നയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാമൂഹ്യമൂല്യം എന്ന
ദൃഢനിശ്ചയംെകാണ്ടാണു കാപ്പിറ്റലിസെത്ത എതിർ
ക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുന്നതിന് െതാഴിലാ
ളികൾ േബാധപൂർവ്വം സമരം െചയ്ത് സമൂഹത്തിൽ നി
ലവിലുള്ള ചൂഷണ സംവിധാനങ്ങെളയും മർദ്ദന വ്യവ
സ്ഥകെളയും തൂെത്തറിയുകതെന്ന േവണം. അവകാശം
തട്ടിെയടുത്തവരിൽ നിന്ന് അവകാശം ഒഴിപ്പിച്ചു വാങ്ങി
യതുെകാണ്ടു മാത്രേമ ജനങ്ങളുെട ജീവിതനിലവാരമു
യർത്തിയതുെകാണ്ടു മാത്രേമ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും
െതാഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും ൈവദ്യസഹായവും ലഭ്യമാ
ക്കുന്നതുെകാണ്ടു മാത്രേമ േസാഷ്യലിസം താേന പ്രതി
ഷ്ഠിക്കെപ്പടുെമന്നുള്ള വ്യാേമാഹം ശരിയല്ല. സാമൂഹ്യവും
രാഷ്ട്രീയവും സാേങ്കതികശാസ്ത്രപരവുമായ പരിവർത്ത
നങ്ങളിലൂെട ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവു
മായ അഭിവൃദ്ധി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള
ഒരു നിബന്ധനം മാത്രേമ ആകുന്നുള്ളൂ. േസാഷ്യലിസം
എന്നത് സർേവാപരി ഓേരാ മനുഷ്യെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യ
െത്തയും ആത്മമഹത്വെത്തയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു
തകുന്ന സമുചിതസാമൂഹ്യസംഘടനകളും സാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥകളും നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മനു
ഷ്യസമൂഹമാണ്. സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തന
ങ്ങൾ മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റ സമഗ്രമായ േമാചനത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള, മനുഷ്യെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ സമുദ്ധരണ
ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമേത്ര.
മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിെല
ന്നേപാെല വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായി ഇനി
െയാരിക്കലും വികൃതങ്ങളാകാത്തവിധം സമൂഹത്തിെന
പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ മു
ഖ്യലക്ഷണം. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയം സാമ്പ
ത്തികാസൂത്രണങ്ങളുെട വിജയെത്തയും ജീവിത നില
വാരങ്ങളുെട ഉയർച്ചെയയും മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരി
ക്കുന്നത്; തങ്ങളുെട സഹജീവികേളാടു തങ്ങൾക്കുള്ള
കർത്തവ്യങ്ങെളയും കടമകെളയും കുറിച്ചു േബാധമുള്ള
വരും വിശാലതരമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ അേഭദ്യ
ഘടകങ്ങളാണു തങ്ങെളന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ മനു
ഷ്യജീവികളുെട പരിപക്വതെയയാണ് അതു മുഖ്യമായി
ആശ്രയിക്കുന്നത്. കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള സ്വ
കാര്യസമ്പത്തിെന്റയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം
െചയ്യുന്നതിെന്റയും ഉന്മൂലനം മാത്രമല്ല േസാഷ്യലിസം;
ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും ആത്മമഹത്വത്തിെന്റ വികസ
നം സമൂഹത്തിെന്റ സമഗ്രമായ വികസനത്തിെന്റ അവ
ശ്യനിബന്ധനമായി അംഗീകരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സാ
മൂഹിക-മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുെട പ്രഫുല്ലനവും കൂടിയാ
ണ് അത്.

















11.8
ശ്രീശങ്കരെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ബ്രഹ്മം അതായത് േക
വലസംശുദ്ധേബാധം മാത്രമാണ് പരമസത്യം. അത്
എല്ലാ വികാസപരിണാമങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തു സ്ഥിതി െച
യ്യുന്നു. ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മഭിന്നമല്ല.
െഹഗലും തെന്റ സിദ്ധാന്തം ആരംഭിക്കുന്നത് അനന്ത
വും സംശുദ്ധവുമായ േബാധത്തിൽനിന്നു തെന്നയാണ്.
‘സ്വയംചിന്താവിഷയമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് അത്”.
എന്നാൽ അതു സ്വയം അറിയുന്നതിനുേവണ്ടി, വിഷ
യവത്കരണ പ്രക്രിയയിലൂെട സാന്ത പ്രപഞ്ചമായി
െവളിെപ്പടുന്നു.
ഇപ്രകാരം ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും മനുഷ്യനും സമൂഹ
ത്തിനും പുറെമ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന േബാധം എന്ന തത്വ
െത്ത സങ്കൽപിക്കുന്നുണ്ട്. േനെരമറിച്ച് മാർക്സിെന്റ വീ
ക്ഷണത്തിൽ േബാധത്തിന് സമൂഹജീവിയായ മനുഷ്യ
െന്റ േബാധമായി മാത്രേമ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. മനുഷ്യനിൽ
നിന്നു േവറിട്ടു നിന്നുെകാണ്ട് അതിനു േവെറ പ്രവർത്ത
നമില്ല.
ശങ്കരാൈദ്വതത്തിൽ പാരമാർത്ഥികസത്യത്തിെന്റ നി
ലയിൽനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വ
മില്ലാത്ത ഒരു മിഥ്യാഭാവം മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ. പരി
ച്ഛിന്നനായ ജീവാത്മാവ് അപരിച്ഛിന്നനായ പരമാത്മാ
വിൽ നിന്നു ഭിന്നനല്ല.
െഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വിഘടനത വിപരീതപ്ര
ക്രിയയിൽ സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന സത്വമാണ് മനുഷ്യൻ. മാർ
ക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിലാകെട്ട മനുഷ്യനിൽ നിന്നുപരി
യായി, മനുഷ്യനുമപ്പുറത്തായി ഒന്നുമില്ലതെന്ന. ആശ
യെത്ത നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആവിർഭവി
ച്ചെതന്നു െഹഗൽ പറയുേമ്പാൾ മാർക്സ് പറയുന്നു മനു
ഷ്യൻ പ്രകൃതിയുെട ഒരു ഉത്പന്നമാണ് എന്ന്.
ശ്രീശങ്കരെന്റ ബ്രഹ്മം നിർഗുണവും നിഷ്ക്രിയവുമാണ്.
െഹഗലിെന്റ പരമതത്വമാകെട്ട സക്രിയമാണ്. അമൂർ
ത്തമായിട്ടാെണങ്കിലും ഗൂഢമാർത്ഥതത്വപരമായിട്ടാ
െണങ്കിലും െഹഗൽ മനുഷ്യെന്റ ഐന്ദ്രിയ പ്രവർത്തന
െത്ത അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ സ്വന്തംപ്രവർത്ത
നത്തിലൂെട സ്വയം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതായിട്ടാണ് മാർക്സ്
വിശ്വസിക്കുന്നത്.
പരിണാമ പ്രക്രിയയിെല മുഖ്യനടൻ െഹഗലിെന സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം ‘േകവലാശയം’ ആണ്; മാർക്സിെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മനുഷ്യനും.
പ്രാപഞ്ചികനും പരിച്ഛിന്നനും ആയ ജീവൻ അപരിച്ഛി
ന്നവും അനന്തരവുമായ പരബ്രഹ്മമാെണന്നു സ്വയം
അറിയുക എന്നതാണ് ശങ്കരെന്റ പ്രേമയം.
വിഷയി, ശക്യതയുെട ഇരുളിൽനിന്ന് യഥാർത്ഥ്യത്തി
െന്റ െവളിച്ചത്തിേലക്കു സ്വയം പരിവർത്തിതമാകുന്ന
തിെനക്കുറിച്ചാണ് െഹഗൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സത്വം
തേന്നാെടാത്തു തെന്നത്തെന്ന ദർശിക്കുക എന്നുള്ള
േകവലജ്ഞാനമാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേമയം.
പ്രാകൃതിക മനുഷ്യൻ തെന്റ ൈവഭവങ്ങെള വികസിപ്പി
ച്ച് ഒരു സമ്പൂർണ്ണമാനുഷിക മനുഷ്യനായിത്തീരുവാൻ
എങ്ങെന ശക്തനാകും, ഇേപ്പാൾ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത
അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എേത്തണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിേലക്ക്
എങ്ങെന എത്തുവാൻ ശക്തനാകും എന്നുള്ളതാണ്
മാർക്സിെന്റ പ്രതിപാദ്യവിഷയം.
ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും ആത്മസാ
ക്ഷാത്കാരെത്തയും കുറിച്ചുള്ള അവരുെട സങ്കല്പങ്ങെള
അതീന്ദ്രിയവും േകവലവുമായ േബാധത്തിെന്റ ആധാര
ത്തിലാണു പണിെതടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്സിെന്റ ആധാര
മാകെട്ട മനുഷ്യൻതെന്നയാണ്.
ശ്രീശങ്കരന് സ്വാതന്ത്ര്യെമന്നത് അകാരനിഷ്ഠമായ ഒരു
മൂല്യമാണ്; യഥാർത്ഥമായിക്കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച
െത്ത അേതപടി ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ട് സഹജ്ഞാനത്തി
ലൂെട ജീവാത്മാവിെന േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മ
നിഷ്ഠാേപ്രരണയാൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നാ
ണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂലാവിദ്യെയ
തരണം െചയ്യുന്നതിനും ജീവൻ അപരിച്ഛിന്നമായ പര
ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമെല്ലന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം
അനുഭൂതിവിഷയമാക്കുന്നതിലുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥി
തി െചയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മൂലം മായയുെട
മൂടുപടം പിച്ചിച്ചീന്തിക്കളയെപ്പടുേമ്പാൾ മനുഷ്യന് അവ
െന്റ ശരിയായ സ്വരൂപം േബാധവിഷയമാവുകയും ബ്ര
ഹ്മപ്രാപ്തിയുണ്ടാവുകയും െചയ്യുന്നു.
െഹഗലിെന്റ മതമനുസരിച്ച് “േലാകചരിത്രം സ്വാത
ന്ത്ര്യേബാധത്തിലുള്ള പുരഃപ്രയാണമാണ്”. മാർക്സിെന്റ
പക്ഷത്തിൽ അത് സ്വാതന്ത്ര്യേബാധമല്ല ശരിക്കും സ്വാ
തന്ത്ര്യം തെന്നയാണ്. െഹഗലിന് മാനുഷികചരിത്രം മാ
നുഷികത്തിെന്റ അമൂർത്തമായ സത്വത്തിെന്റ ചരിത്രമാ
ണ് — യഥാർത്ഥ മനുഷ്യെന്റ മുകളിലും അപ്പുറത്തുമായി
സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന സത്വത്തിെന്റ ചരിത്രമാണ്. എന്നാൽ
മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ
നും അവെന്റ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് മുഖ്യപ്രശ്നം.
പ്രകൃതിയുെടയും സമൂഹത്തിേന്റയും പ്രതിബന്ധകാരിക
ളായ ശക്തികളിൽനിന്നു മനുഷ്യനു ലഭിേക്കണ്ട േമാച
നമാണ് — സർവവിധത്തിലുള്ള ചൂഷണമർദ്ദനങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള േമാചനമാണ് — മനുഷ്യെന്റ അന്തർലീനൈവ
ഭവങ്ങളുെട സാകേല്യനയുള്ള നിർവിഘ്നവികാസമാണ്
മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യെന്റ ക്രിയാത്മകേശഷിക
ളുെട നിരന്തരമായ വികാസമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
കാതലായ അംശം.
സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യെന്റ സഹ
ജൈവഭവങ്ങൾ എങ്ങെന വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു
എന്ന കാര്യെത്തക്കുറിച്ച് മാർക്സ് അവേലാകനം െച
യ്യുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങെളയും സീമകെള
യും ഉല്ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം.
മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. “താൻ തെന്ന തെന്റ നിയാമ
കനെല്ലങ്കിൽ — തെന്റ അസ്തിത്വത്തിനു തേന്നാടുതെന്ന
കടെപ്പട്ടുെകാണ്ട് താൻ തെന്ന തെന്റ നിയാമകനെല്ല
ങ്കിൽ — ഒരുവനും സ്വയം സ്വതന്ത്രനായി കരുതുകയില്ല.
മെറ്റാരുത്തെന്റ ഔദാര്യെത്ത ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന ഒരു
ത്തൻ അവനവെന ആശ്രിതനായി മാത്രേമ ഗണിക്കുക
യുള്ളൂ” എന്ന്.
പ്രകൃതിയും സമൂഹവും അടിേച്ചൽപിച്ചിട്ടുള്ള സീമകെള
അതിലംഘിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി തന്നിലുള്ള മനുഷ്യത്വം
അവെന ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി േപ്ര
രിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ മാത്രേമ അവൻ സ്വത
ന്ത്രെനന്നു കൽപിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. ഈ അർ
ത്ഥത്തിൽ ഒരു കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ചൂഷകൻ ഒരിക്കലും സ്വ
തന്ത്രനാെണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അയാൾ അധികാരത്തിനും സമ്പത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള
അഭിലാഷങ്ങളുെട അടിമയാണ്. മനുഷ്യൻ മനുേഷ്യാ
ചിതമല്ലാത്ത വികാരങ്ങൾക്കും ക്ഷുദ്രേപ്രരണകൾക്കും
സ്വാർത്ഥത്തിനും തൃഷ്ണയ്ക്കും വശംവദനായിരിക്കുന്നിട
േത്താളം കാലം അസ്വതന്ത്രനാണ്. മാനുഷികത്തിെന്റ
ചക്രവാളങ്ങെള വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായകമാ
യവിധം അയാളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള അയാളിൽ കു
ടിെകാള്ളുന്ന മനുഷ്യത്വവും ക്രിയാത്മകത്വവും നിയന്ത്രി
ക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ അയാൾ സ്വതന്ത്രനാവുകയുള്ളൂ.
ഇതു സാദ്ധ്യമാകണെമങ്കിൽ അയാൾ ബഹുമുഖമായ
മനുഷ്യവ്യക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുകതെന്ന േവണം.
അങ്ങെന സമൂഹത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയു
ള്ള സമരം മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള സമരമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണു െച
യ്യുന്നത്.
മാർക്സിെന്റ പക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ ആത്മസിദ്ധി എന്ന
ത് സമ്പൂർണ്ണ-സമഗ്ര-വിശ്വജനീന മനുഷ്യൻ എന്ന
ആശയത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കരമാണ്. ദൃശ്യപ്രപഞ്ച
ത്തിെല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഒട്ടും ബന്ധെപ്പടാെത
അവനവനിേലക്കു തെന്ന വലിഞ്ഞ് ധ്യാനമഗ്നനായി
രിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യ
മല്ല. ചൂഷകത്വവും മാർദ്ദകത്വവും പുലരുന്ന വർഗ്ഗവിഭജ
നേത്താടുകൂടിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ തൂെത്തറിഞ്ഞ്
സ്വന്തം പരിസരെത്ത മനുഷ്യവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള
സമരങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാ
യിത്തീരുന്നുള്ളൂ.
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ബൂർഷ്വാഭരണഘടനക
ളിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും
കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് — ൈവപണിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട പ്ര
കാശനമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ സ്വാ
തന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കൽപത്തിന് സവിേശഷമായ ചില
അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. വാങ്ങിക്കുവാനും വിൽക്കുവാ
നും സ്വത്ത് ൈകവശം വയ്ക്കുവാനും അധ്വാനേശഷിെയ
ലാഭമാക്കി മാറ്റുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നായിത്തീർ
ന്നിരിക്കുന്നു അതിെന്റ അർത്ഥം. ബൂർഷ്വകളുെട സ്വാത
ന്ത്ര്യസങ്കൽപെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് മാർക്സ് ഇപ്രകാ
രെമഴുതുകയുണ്ടായി:
“അവിെട മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സ്വത്തും
െബൻഥാമും ഭരിക്കുന്നത്! സ്വാതന്ത്ര്യം — എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ ഒരു ചരക്കിെന്റ (ഉദാഹരണമായി അദ്ധ്വാനശ
ക്തിയുെട) േക്രതാവും വിേക്രതാവും േസ്വച്ഛയാൽ മാത്ര
േമ നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നുള്ളൂ. സ്വതന്ത്ര ഏജന്റുകെളേപ്പാ
െല അവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു. അവർ തമ്മിലുണ്ടാ

കുന്ന കരാർ അവരുെട െപാതുആഗ്രഹത്തിന് നിയമ
േദ്യാതകമായ ഒരു രൂപം െകാടുക്കൽ മാത്രമാണ്. സമ
ത്വം — എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ചരക്കുകളുെട ഉടമകെള
ന്ന കണക്കിൽ ഓേരാരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധ
െപ്പടുകയും തുല്യത്തിനു തുല്യം ൈകമാറ്റം നടത്തുകയും
െചയ്യുന്നു. സ്വത്ത് — എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഓേരാരു
ത്തരും അവനവെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതു മാത്രേമ
വിപണനം െചയ്യുന്നുള്ളൂ. െബൻഥാം — എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ കാര്യത്തിൽ മാ
ത്രേമ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവെര അടുപ്പിക്കുന്നതിലും പര
സ്പരം ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒേര
ഒരു ശക്തി സ്വാർത്ഥം, ലാേഭച്ഛ, വ്യക്തിതാൽപര്യം
എന്നിവയുെട സമുദായമാണ്. ഓേരാരുത്തനും തന്നിൽ
മാത്രേമ േനാട്ടമുള്ളൂ. ആരും മറ്റുള്ളവെരക്കുറിച്ചു േവവലാ
തിെപ്പടുന്നില്ല. അപ്രകാരം െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം
അവർ പരസ്പരഗുണത്തിനുേവണ്ടി, എല്ലാവരുെടയും
േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി, എല്ലാവരുെടയും താൽപര്യങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി, പൂർവ്വപ്രതിഷ്ഠിതമായ െപാരുത്തങ്ങൾക്കനു
സരിച്ച് അഥവാ ഒരു സമഗ്രനിപുണമായ ജാഗ്രതയുെട
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുേപാരുകയാണ്.

പ്രാണിസഹജമായ ആവശ്യങ്ങളുെട സംതൃപ്തിക്കുേവ
ണ്ടിയുള്ള ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട ഉത്പാദേനാപേഭാഗ
ങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േമഖല. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, വസ്തുക്കളുെട സ്വായത്തീകരണവും
സ്വത്ത് ൈകവശം വയ്ക്കുന്നതിലുള്ള ആഗ്രഹവും മനുഷ്യ
െന അവെന്റ മാനുഷികേബാധങ്ങേളാടുകൂടിയ യാഥാർ
ത്ഥ്യെത്ത പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നു.
ൈകവശം വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങെള മനുഷ്യെന്റ
േബാധമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നതിലും അവ
െന്റ പ്രകൃതിെയ മാനുഷികമാക്കുന്നതിലുമാണ് സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ േമഖല സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. ആ േമഖല ബു
ദ്ധിയുെടയും േബാധങ്ങളുെടയും േമഖലയാണ്. േസ്നഹ
ത്തിെന്റയും സാേഹാദര്യത്തിെന്റയും ആത്മാർത്ഥമായ
മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുെടയും േമഖലയാണ്. മനുഷ്യെന്റ സാ
കേല്യനയുള്ള സമ്പത്തിനും സഹജമായഭാവത്തിനും
േയാജിക്കുന്ന മനുഷ്യേബാധെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന േമഖല
യാണ് അത്. (മാർക്സ്).
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളുെട സമൃദ്ധിക്കു കാരണമായ ഉത്പാ
ദനശക്തികെള ഗണ്യമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ
യും എല്ലാ ഭൃത്യബന്ധങ്ങെളയും അന്യാധീനവത്ക
രണെത്തയും നശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റയും അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ മാത്രേമ മനുഷ്യന് ആവശ്യകതകളുെട സാമ്രാ
ജ്യം അതിക്രമിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സാമ്രാജ്യത്തിേല
ക്കു പ്രേവശിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.
മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “അവശ്യകതയുെട
യും ബാഹ്യപ്രേയാജനത്തിെന്റയും നിർബന്ധത്തിനു
വഴങ്ങി അദ്ധ്വാനം ആവശ്യമായി വരുന്നഘട്ടം അതി
ക്രമിക്കുന്നതുവെര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േമഖല ആരംഭി
ക്കുന്നേതയില്ല. വസ്തുതകളുെട സ്വഭാവമനുസരിച്ചും പരി
നിഷ്ഠിതമായ അർത്ഥത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യേമഖലയുെട
കിടപ്പ് ഭൗതിേകാത്പാദനേമഖലയുെട അപ്പുറത്താണ്.
തെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്നതിനായി തെന്റ ജീ
വിതസന്ധാരണത്തിനും പ്രത്യുത്പാദനത്തിനുമായി
പ്രാകൃതമനുഷ്യന് പ്രകൃതിേയാടു മല്ലിേടണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. അതുേപാെല പരിഷ്കൃതമനുഷ്യനും െചേയ്യണ്ടതാ
യിട്ടുണ്ട്. ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥേയാടും സാദ്ധ്യതയു
ള്ള ഏതുവിധം ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥേയാടും അയാൾ
അതു െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകതെന്നേവണം. അയാളുെട
വികാസേത്താെടാപ്പം സ്വാഭാവികാവശ്യകതകളുെട
േമഖലയും വികസിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഒപ്പംതെന്ന ഉത്പാ
ദനശക്തികളും വർദ്ധമാനമായിത്തീരുന്നതുനിമിത്തം
ഈ ആവശ്യകതകൾ േക്ലശരഹിതം നിറേവറ്റെപ്പടു
ന്നു. േസാഷ്യലീകരിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യൻ (സംഘടിതമായ
ഉത്പ്പാദകവർഗ്ഗം) പ്രകൃതിയുമായുള്ള തെന്റ ൈപതൃക
മാറ്റെത്ത ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതിെയ
ഏേതാ ഒരു അന്ധശക്തിെയെക്കാണ്ടു ഭരിപ്പിക്കുന്ന
തിനു പകരം തെന്റ സാമാന്യനിയന്ത്രണത്തിൽ െകാ
ണ്ടുവരുന്നതിലാണ് പ്രസ്തുത േമഖലയിെല സ്വാതന്ത്ര്യം
നിലെകാള്ളുന്നത്. ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കുറച്ചു െചലവ
ഴിച്ചും തെന്റ മാനുഷിക സ്വഭാവത്തിന് ഏറ്റവും േയാജി
ച്ച രീതിയിലും പര്യാപ്തമായ വിധത്തിലും അവൻ അതു
സാധിപ്പിെച്ചടുക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും
അത് എേപ്പാഴും ആവശ്യകതയുെട േമഖലതെന്നയാ
ണ്. അതിനുമപ്പുറത്താണ് മനുഷ്യശക്തിയുെട യഥാർ
ത്ഥമായ വികസനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിെന്റ ലക്ഷ്യം
അതുതെന്നയാണ്. അതുതെന്നയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
െന്റ യഥാർത്ഥമായ േമഖല (മാർക്സ്: കാപ്പിറ്റൽ).
(കലാകൗമുദി ലക്കം 65 മുതൽ 76 വെര)

















െ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 10
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽ കൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള ൈചനയുെട വിശകലനം
10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റ ൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

