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1 മതവും കമ്യൂണിസവും
മഹാകവി െഷല്ലി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു
സംഭവമുണ്ടായി. അേദ്ദഹം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാെണ
ന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ എങ്ങെനേയാ അറിഞ്ഞുവശായി. ഉട
െന കൽപന പുറെപ്പട്ടു: “ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറിനു
ള്ളിൽ െഷല്ലി ൈദവെത്ത കണ്ടുപിടിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അയാ
െള േകാളജിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് െചയ്യും!”
ഇന്നെത്ത മതഭ്രാന്തന്മാർ 24 മണിക്കൂർ സമയംേപാലും
അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധികളായ
ഹിന്ദു പിന്തിരിപ്പനും, മുസ്ലീം പിന്തിരിപ്പനും, ക്രിസ്ത്യൻ
പിന്തിരിപ്പനും മെറ്റല്ലാ പിന്തിരിപ്പനും ഒേര പ്ലാറ്റുേഫാറ
ത്തിൽ കയറി മുക്രയിടുകയാണ്.
“കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്; ഈശ്വരവി
ശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്; സദാചാരേബാധമില്ലാത്തവ
രാണ്. അതുെകാണ്ട് അവെര നശിപ്പിക്കുക!”

ഈ ആക്രമണത്തിെന്റ അർഥെമന്താണ്?
ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്കു
മാത്രേമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമനുവദിക്കാ
വൂ എന്ന് പാർട്ടിയുെട പരിപാടിയാകെട്ട, ഭരണഘടന
യാകെട്ട, നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്, മതവിശ്വാസ
ങ്ങെള ബലം പ്രേയാഗിെച്ചതിർക്കുന്നത് െതറ്റാെണന്നാ
ണ് മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1874ൽ തെന്ന നിരീശ്വരവാദം ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണമായി
അംഗീകരിക്കണെമന്ന അരാജകവാദെത്ത എംെഗൽ
സ് എതിർക്കുകയുണ്ടായി. മതവിശ്വാസങ്ങൾെക്കതി
രായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം അസംബന്ധമാെണന്നും മത
െത്ത നിലനിർത്താൻ മാത്രേമ അതു സഹായിക്കുകയു
ള്ളുെവന്നുമാണേദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. മതത്തിെനതിരായ
സമരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുെട രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യമായി പ്ര
ഖ്യാപിക്കണെമന്ന വാദം ബൂർഷ്വാഅരാജകവാദികളു
െട വാദമാെണന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതു
െകാണ്ടാണ് െലനിൻ മതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ പുസ്തക
ത്തിൽ മതവിശ്വാസികളായ െതാഴിലാളികെള പാർട്ടി
യിൽ െകാണ്ടുവരാൻ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കണെമന്നാവ
ശ്യെപ്പടുന്നത്. െലനിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പുേരാഹിത
നുേപാലും പാർട്ടിയിൽ േചരാം. ഒരു നിബന്ധനേയയു
ള്ളു: അയാൾ പാർട്ടി പരിപാടിെയ എതിർക്കരുത്. േന
െരമറിച്ച്, പാർട്ടിപരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ േബാ
ധപൂർവ്വം പരിശ്രമിക്കുകയും േവണം. അയാൾ പാർട്ടിയു
െട അച്ചടക്കത്തിന് വഴങ്ങണം. മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനു
ള്ള ഒരു ഉപാധിയായി പാർട്ടിെയ ഉപേയാഗിക്കരുത്;
അത്രേയ േവണ്ടൂ.
െലനിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ,
“ഏെതങ്കിലുെമാരു പുേരാഹിതൻ നമ്മുെട പ്രവൃത്തി

യിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി വരികയാെണങ്കിൽ
— അയാൾ പാർട്ടിപരിപാടിെയ എതിർക്കാെത േബാ
ധപൂർവം പാർട്ടിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുെവങ്കിൽ —
നമുക്കയാെള േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രസിയുെട (കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട) അണികളിേലക്കു സ്വീകരിക്കാം.
െമമ്പർമാരുെട തത്വശാസ്ത്രവും പാർട്ടി പരിപാടിയും
തമ്മിൽ വല്ല ൈവരുദ്ധ്യവുമുേണ്ടാ എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ
പാർട്ടിക്കും പരിേശാധിക്കാൻ വയ്യ… എന്നാൽ, ഒരു
പുേരാഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ േചർന്നതിനുേശഷം തെന്റ
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒേര ഒരു പ്രവൃത്തി മതവിശ്വാസ
ങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാെണന്നു കണക്കാക്കി
യാൽ അയാെള പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താേക്കണ്ടി
വരും. ൈദവവിശ്വാസമുള്ള െതാഴിലാളികൾക്ക് േസാ
ഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയിൽ പ്രേവശനം നൽ
കിയാൽ മാത്രം േപാരാ; അവെര റിക്രൂട്ടുെചയ്യാൻ ഊർ
ജിതമായി ശ്രമിക്കുകകൂടി േവണം. ആ െതാഴിലാളിക
ളുെട മതവിശ്വാസങ്ങെള അൽപെമങ്കിലും വ്രണെപ്പടു
ത്തുന്നതിെന നമ്മൾ കഠിനമായി എതിർക്കും. നമ്മൾ
അവെര റിക്രൂട്ട് െചയ്യുന്നത് മതത്തിെന്നതിരായ ഒരു
സജീവ സമരം നടത്താൻ േവണ്ടിയല്ല; പിെന്നേയാ,
നമ്മുെട പരിപാടിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ അവർക്കു പരി
ശീലനം നൽകാൻ േവണ്ടിയാണ്.”

മതെത്തപ്പറ്റി െലനിൻ ഉന്നയിച്ച തത്വങ്ങളുെട അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് േസാവിയറ്റു യൂണിയനിലും കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഭരണം നടക്കുന്ന മറ്റു
രാജ്യങ്ങളിലും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ സ്വാ
തന്ത്ര്യമനുവദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മെറ്റ
ല്ലാറ്റിേനയുെമന്നേപാല മതേത്തയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാ
ണ് പരിേശാധിക്കുന്നത്. സ്വാർഥമതികളായ ഏതാനും
ചില പുേരാഹിതന്മാർ െകട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് മത
െമന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യയാഥാർഥ്യ
ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉടെലടുക്കുന്നത്
എന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“സമുദായത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിെന്റ ഉത്ഭ
വം-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും

രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളുെടയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളു
െടയും ഉത്ഭവം — ആരാഞ്ഞു േനാേക്കണ്ടത് ആ ആശ
യങ്ങളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും
സ്ഥാപനങ്ങളിലുമല്ല. പിെന്നേയാ? സമുദായത്തിെന്റ
ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ്; സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിലാണ്. കാരണം അവയാണ് ഈ ആശ
യങ്ങെളയും അഭിപ്രായങ്ങെളയും സ്ഥാപനങ്ങെളയും
പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നത്.”

ഇതുതെന്നയാണ് മാർക്സ് ഒെരാറ്റ വാചകത്തിൽ പറ
ഞ്ഞത്:
“മനുഷ്യരുെട േബാധമല്ല അവരുെട സാമൂഹ്യ ജീവി
തെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത്; മറിച്ച്, സാമൂഹ്യ ജീവിതം

അവരുെട േബാധെത്ത നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.”

പ്രാകൃതനായ കാടൻ പ്രകൃതി ശക്തികളുെട മുമ്പിൽ
ദുർബലനും നിസഹായനുമായിരുന്നു. ഈ ദൗർബല്യ
വും നിസഹായതയുമാണ് മതവിശ്വാസങ്ങളുെട ഉറവി
ടം. പ്രാർത്ഥനെകാണ്ടും വഴിപാടുെകാണ്ടും പൂജെകാ
ണ്ടും മന്ത്രവാദംെകാണ്ടും പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചു.
അങ്ങെനയാണ് മതവിശ്വാസങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്.
അേപ്പാൾ, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മതത്തി
െന്റ േവരുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ആ
ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റാൻേവണ്ടിയുള്ള സമ
രങ്ങൾക്കല്ലാെത മതവിശ്വാസങ്ങെള നശിപ്പിക്കാൻ
കഴിയില്ല.
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതവിശ്വാസങ്ങൾ നില
നിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാെണന്ന് െലനിൻ വിവരിക്കുന്നു:
“ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം പ്രധാനമായും സാമൂഹ്യമാണ്. അദ്ധ്വാ

നിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യമർദ്ദന
ത്തിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അന്ധമായ ശക്തികളു
െട മുമ്പിൽ അവർക്കുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്ന പരിപൂർണ
മായ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലുമാണ് ആധുനിക മത
ത്തിെന്റ േവരുകൾ ആണ്ടിറങ്ങി നില്ക്കുന്നത്. മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ ഈ അന്ധമായ ശക്തികൾ സാധാരണ
ക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം, ഭൂകമ്പം മുതലാ
യവയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതിേനക്കാൾ ആയിരമിരട്ടി
ഭീകരമായ മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമാണ് ദിവസംേതാറും,
മണിക്കൂറുേതാറും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘ ഭയ
മാണ് ൈദവങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചത്. ‘ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
അന്ധമായ ശക്തികെളക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം — അവയുെട
പ്രവർത്തനങ്ങെള ജനങ്ങൾക്കു മുൻകൂട്ടി കാണാൻ
കഴിയാത്തതുെകാണ്ടാണ് അവ അന്ധമാെണന്ന് പറ
യുന്നത് — ഈ ശക്തികൾ െതാഴിലാളിക്കും െചറുകിട
കച്ചവടക്കാർക്കും അവരുെട ജീവിതത്തിെല ഓേരാ
കാൽെവപ്പിലും ‘ െപെട്ടന്നുള്ള ‘, ‘അപ്രതീക്ഷിതമായ
‘,’ യാദൃച്ഛികമായ ‘, നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
ഫലേമാ? പിച്ചെതണ്ടൽ, പാപ്പരത്തം, വ്യഭിചാരം,
പട്ടിണിമരണങ്ങൾ — ഇതാണ് ആധുനികമതത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനേവര്.”

വർഗസമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ മർദ്ദന
ങ്ങൾക്ക് ഊക്കുകൂടുേമ്പാൾ, മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പ്ര
േത്യകമായ ഒരാവശ്യം േനരിടുന്നു. മർദ്ദകവർഗക്കാരു
െട ചവിട്ടും കുത്തുേമറ്റ് നരകിക്കുന്ന മർദ്ദിതവർഗക്കാരു
െട നിസ്സഹായതാേബാധത്തിന് ഒരൂന്നുവടിയാവശ്യമാ
യിത്തീർന്നു. ജീവിതം ദുസ്സഹമാണ് ; ദുരിതമയവുമാണ്.
മരണത്തിനുേശഷെമങ്കിലും ഈ ദുരിതങ്ങൾ അവസാ
നിച്ചുെവങ്കിൽ! ഈ ജന്മത്തിനുേശഷെമങ്കിലും സുഖസ
മ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം ൈകവന്നുെവങ്കിൽ!
മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
“മതം കഷ്ടെപ്പടുന്നവെന്റ ദീർഘനിശ്വാസമാണ് ; ഹൃദ
യഹീനമായ േലാകത്തിെന്റ ഹൃദയമാണ് ; ആത്മാവി
ല്ലാത്ത ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയുെട ആത്മാവാണ്; ജന
ങ്ങളുെട അവീനാണത്.”

കഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യെന്റ നിസ്സഹായതയ്ക്ക് മാധുര്യം േചർ
ക്കാനാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന
ത്. മർദ്ദകവർഗക്കാരുെട കയ്യിൽ മതം സാധാരണക്കാ
രായ ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാനും ആത്മീയമായി കീ
ഴടക്കാനുമുള്ള ഒരായുധമായിത്തീർന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്തും െകാള്ളയടിച്ചും സു
ഖേഭാഗങ്ങളിൽക്കിടന്നു കൂത്താടുന്ന മർദ്ദകവർഗക്കാർ
— അവർ ക്രിസ്തുവിെന്റ അനുയായികളായാലും ശരി, മു
ഹമ്മദിെന്റ അനുയായികളായാലും ശരി — പാവങ്ങെള
സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു: പാപം െചയ്തതുെകാണ്ടാണ് നി
ങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് പാപം
െചയ്യാതിരിക്കുക — എന്നുെവച്ചാൽ ഞങ്ങെള അനുസ
രിക്കുക, നിങ്ങളുെട േചാരകുടിക്കാൻ ഞങ്ങെള അനുവ
ദിക്കുക!
സാമ്പത്തികമായ അടിമത്തത്തിലും കഷ്ടപാടിലും കി
ടന്നു ഞരങ്ങുന്ന മർദ്ദിതവർഗക്കാെര േനാക്കി, ൈബ
ബിളും ഖുറാനും ഭഗവത്ഗീതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാ
ണ്ട് പിന്തിരിപ്പന്മാരായ പുേരാഹിതൻമാർ ഉപേദശ
ങ്ങൾ പാസാക്കുന്നു: “മർദ്ദകവർഗക്കാർെക്കതിരായി
പടെവട്ടുന്നത് പാവമാണ്. ശാന്തരായി എല്ലാം സഹി
ക്കുക. മരണത്തിനുേശഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിെല
ത്താം!”
ബുദ്ധൻ, ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ മതപ്രവാചകന്മാർ
ചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ചില പങ്കുകൾ വഹി
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ്രാചീനകാലത്തും മദ്ധ്യ
യുഗത്തിലുമുണ്ടായ ചില സാർവ്വത്രികങ്ങളായ സാമൂ
ഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകാൻ അവർക്കു
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, വർഗസങ്കലിതമായ സമുദായ
ത്തിൽ മതപ്രവാചകന്മാരുെട േപരുകൾ േപാലും സ്ഥാ
പിതതാൽപര്യങ്ങെള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിയാണ്
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടുള്ളത്.
ജനങ്ങളുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുേമ്പാൾ, െതാഴി
ലാളികളും കൃഷിക്കാരും സംഘടിച്ചുമുേന്നറുേമ്പാൾ, മർദ്ദ
കരുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ, മത
വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പ്രാ
ധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. പിശാചിെന കുഴപ്പം പിടികൂടുേമ്പാൾ
അത് ൈദവെത്ത കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു. ഹിന്ദു പിന്തിരിപ്പനും
മുസ്ളീം പിന്തിരിപ്പനും കൃസ്ത്യൻ പിന്തിരിപ്പനും മെറ്റല്ലാ
പിന്തിരിപ്പന്മാരും തങ്ങളുെട ഭൗതികങ്ങളായ സ്ഥാപിത
താൽപര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി, തങ്ങളുെട
പാട്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ൈകവി
ട്ടുേപാകാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി, മതവിശ്വാസങ്ങെള െപാ
ക്കിപ്പിടിക്കുന്നു. മതത്തിെന്റ പട്ടുടുപ്പണിയിച്ചുെകാണ്ട്
തങ്ങളുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ അവർ നിലനിർത്താൻ
ശ്രമിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും ജന്മിത്തത്തിെന്റ
യും ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി, മർദ്ദ
നവും ചൂഷണവും നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി, യുദ്ധേത്തയും
ഫാസിസേത്തയും സഹായിക്കാൻ േവണ്ടി, കൂട്ടെക്കാല
കെളയും േചാരപ്പുഴകെളയും ന്യായീകരിക്കാൻ േവണ്ടി,
ചുരുക്കത്തിൽ, മനുഷ്യത്വെത്ത ചവുട്ടിേത്തയ്ക്കാൻ േവണ്ടി,
അവർ മതത്തിെന്റ സഹായം േതടുന്നു.
പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാരുെട ഈ ഗൂഢാ
േലാചനെയ തുറന്നുകാണിക്കാെത, അവരുെട ചൂഷണ
വ്യവസ്ഥെയ ആവരണം െചയ്യുന്ന പട്ടുടുപ്പുകൾ പിച്ചി
ച്ചീന്താെത, മതവിശ്വാസങ്ങളുെട പിന്നിലുള്ള ഭൗതിക
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്താെത, ജനങ്ങൾക്ക്
തങ്ങളുെട ജീവിതസമരങ്ങെള മുേന്നാട്ടു നയിക്കാൻ
കഴിയില്ല.
അേപ്പാൾ മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിലാേണാ വിശ്വ
സിക്കുന്നത്? അേത തീർച്ചയായും. അേത മാർക്സിസ
ത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് ഭൗതികവാദം.

















2 ആത്മീയവാദവും ഭൗതികവാദവും
ഭൗതികവാദെമന്നു െവച്ചാൽ േതാന്നിയെതന്തും കാണി
ക്കലാണ്, വയറിനുേവണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കലാണ്, എല്ലാ
സദാചാരങ്ങേളയും എതിർക്കലാണ്, എന്നും മറ്റും പറ
യുന്നവെര കണക്കിനു കളിയാക്കിെക്കാണ്ട് എംഗൽസ്
എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ഭൗതികവാദം എന്ന പദംെകാണ്ട് പണ്ഡിതമൂഢൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നത് കള്ളുകുടി, കണ്ണിെന്റയും മാംസത്തി
െന്റയും സുഖേഭാഗം, താേന്താന്നിത്തം, കാമാസക്തി,
പിശുക്ക്, ലാേഭച്ച, േസ്റ്റാക്ക് എക്സ് േചഞ്ചിെല ചൂതാട്ടം
മുതലായവയാണ് — ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വകാര്യ ജീവി

തത്തിൽ അയാൾ െചയ്യുന്ന എല്ലാ െചറ്റത്തരങ്ങളും
ആത്മീയവാദം എന്ന പദം െകാണ്ട് അയാൾ മന
സിലാക്കുന്നത് നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം, സാർവ്വത്രിക
മായ ആർത്തത്രാണപരായണത്വം മുതലായവയാണ്
അയാൾ മറ്റുള്ളവരുെട മുമ്പിൽ ബഡായി പറയാൻ
മാത്രമുപേയാഗിക്കുന്ന ആ ‘നല്ല േലാകമാണ്.”

മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഭൗതികവാദെമന്ന വാക്കുപേയാഗിക്കു
ന്നത് ഒരു പ്രേത്യകമായ അർത്ഥത്തിലാണ്. അെതാരു
സദാചാര പ്രശ്നമല്ല. പ്രകൃതിേയയും, സമുദായേത്തയും,
മനുഷ്യജീവിതെത്തയും പരിേശാധിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.
മനുഷ്യന് തെന്റ സ്വന്തം ഭാവിെയ നിർണയിക്കാൻ കഴി
യുെമന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുേമ്പാൾ, മറ്റുചിലർ അന്ധ
മായ വിധിയുെട അടിമമാത്രമാണു മനുഷ്യൻ എന്നു വി
ചാരിക്കുന്നു. രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണരീതികളാ
ണിവ.
മഴ െപയ്യാത്തതുെകാണ്ടാണ് ഭക്ഷണക്ഷാമമുണ്ടായ
െതന്നും മഴയുണ്ടാവണെമങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ൈദവേത്താ
ടു പ്രാർത്ഥിക്കണെമന്നും മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിെല
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജേഗാപാലാചാരി പ്രസംഗി
ക്കയുണ്ടായി. അെതാരു വീക്ഷണ രീതിയാണ്. മഴ
യുണ്ടാകുന്നത് ചില ഭൗതിക നിയമങ്ങളനുസരിച്ചാ
െണന്നും ആ നിയമങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് മഴ
യില്ലാത്തിടത്ത് മഴയുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനു
െണ്ടന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നു. അതു മെറ്റാരു
വീക്ഷണരീതിയാണ്.
1934-ൽ ബീഹാറിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പെത്തപ്പറ്റി ഗാന്ധിയും

മഹാകവി ടാേഗാറും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടഭി
പ്രായങ്ങളാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സവർണർ അയിത്തമാ
ചരിച്ചതിന് ൈദവം നൽകിയ ശിക്ഷയാണ് ഭൂകമ്പെമ
ന്ന് ഗാന്ധിജി; ഗാന്ധിജിയുെട അഭിപ്രായം െതറ്റാെണ
ന്നും ഭൂകമ്പമുണ്ടായത് ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ
ചില ഭൗതികനിയമങ്ങളനുസരിച്ചാെണന്നും മഹാക
വി ടാേഗാർ; അതിനു മറുപടിയായി, മരത്തിേന്മലുള്ള
ഇലകൾ ഇളകുന്നതുേപാലും ൈദവത്തിെന്റ കൽപന
യനുസരിച്ചാെണന്ന് ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവിച്ചു. രണ്ടു വീക്ഷ
ണരീതികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനമാണ് നമ്മളിവിെട
കാണുന്നത്.
ശങ്കരാചാര്യരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ നിരാകാരവും നിർ
ഗുണവുമായ ബ്രഹ്മമാണ് പരമസത്യം. ‘ബ്രഹ്മം സത്യം;
ഞാനാണ് ബ്രഹ്മം; േലാകം മിത്ഥ്യ.’ ഇരുട്ടിൽ കയർ
കഷണെത്ത പാെമ്പന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുേപാെല
അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ േലാകെത്ത സത്യെമന്നു
െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുെവന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യരുെട വാദം.
ചാർവ്വാകൻ േനെരമറിച്ച് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ്
യഥാർത്ഥ സത്യെമന്നു വാദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി
പ്രായത്തിൽ പരേലാകമില്ല, ൈദവമില്ല, ആത്മാവില്ല,
ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമല്ലാെത മെറ്റാരു പരമസത്യമുെണ്ടന്നവാ
ദം െവറും ചപ്പടാച്ചിമാത്രം.
പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു വീക്ഷണഗതികളാണിവ.
ഭൗതിക പദാർത്ഥവും മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും
രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാെണന്നു മനസിലാക്കുന്നവ
രുെടയിടയിൽ തെന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം? പദാർത്ഥേമാ ചിന്തേയാ
ആദ്യമുണ്ടായത്? പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റ
യും വളർച്ചേയാ, അേതാ, ചിന്തയുെട വികാസേമാ,
ഇതിേലതാണ് നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്?
ഇതിേലതാണ് മൂലകാരണം? പ്രാചീന കാലം മുതൽ
േക്ക മഹാന്മാരായ പല തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രണ്ടു
േചരികളായി പിരിഞ്ഞുനിന്ന് ഈ േചാദ്യത്തിനു മറുപടി
പറയാൻ ശ്രമിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്.
എംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
“ചിന്തയും ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ, ആത്മാവും
പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധമാണ് തത്വശാസ്ത്രത്തി
െല മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നത്തിനു തത്വജ്ഞാനി
കൾ നൽകിയ മറുപടികൾ അവെര രണ്ടു േചരികളി
ലാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവാണ് പ്രകൃതിയുെട
മൂലകാരണെമന്നു വാദിക്കുന്നവർ ആത്മീയവാദത്തി
െന്റയും പ്രകൃതിയാണ് മൂലകാരണെമന്നു വാദിക്കുന്ന
വർ നാനാവിഭാഗത്തിലും െപട്ട ഭൗതികവാദത്തിെന്റ
യും േചരിയിലുൾെപ്പടുന്നു.”

മനുഷ്യെന്റ േബാധവും ചിന്താശക്തിയും വളരുന്നതിന്ന
നുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യജീവിതവും അഭിവൃ
ദ്ധിെപ്പടുന്നെതന്ന് ആത്മീയവാദികൾ ശഠിക്കുന്നു.
േനെരമറിച്ച്, പ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യജീവിതവും വികാസം
പ്രാപിക്കുന്നതിന്നനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യെന്റ േബാധം വി
കസിക്കുന്നെതന്ന് ഭൗതികവാദം പറയുന്നു.
മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ഭാഗത്താണ് നിലയുറ
പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിന്തയുെടയും േബാധത്തിെന്റയും വളർച്ച
യുെടയും അടിസ്ഥാനം ഭൗതിക പരിതഃസ്ഥിതികളുെട
വികാസവും വളർച്ചയുമാെണന്നു മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തി
ക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രം മാർക്സിസത്തിെന്റ ഭാഗത്താണ്.
മനുഷ്യേനാ മറ്റു ജീവജാലങ്ങേളാ ആവിർഭവിക്കുന്നതി
ന് എത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന ഭൂമി എന്ന ഭൗതിക വസ്തു നി
ലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഭൂമുഖത്താവിർഭവിച്ച
ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചിന്തയും പ്രജ്ഞയുമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. പിന്നീട് പരിഷ്ക്കരിച്ച അവയവഘടനകളും രൂപങ്ങ
ളുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ നിലനിൽപിന് േബാധവും മറ്റു
മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.
അവയവങ്ങളുെടയും നാഡീപടലങ്ങളുെടയും വികാസ
ത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ചിന്തയും പ്രജ്ഞയും വളർന്നു
വന്നത്.
മനുഷ്യെന്റ പൂർവികനായ കുരങ്ങുമനുഷ്യൻ പിൻകാലു
കളിേന്മൽ നിവർന്നുനിൽക്കാൻ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നുെവ
ങ്കിൽ അതിെന്റ പിൻഗാമിയായ മനുഷ്യനു ശ്വാസനാ
ളവും ശ്വാസേകാശങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചു സംസാരിക്കാ
നുള്ള കഴിവു േനടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. നാലു
കാലിേന്മൽ നടക്കുന്ന മൃഗത്തിനു സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുക
െള സ്വതന്ത്രമായി േനാക്കിക്കാണാനും അങ്ങെന പു
തിയ അറിവുകളും ആശയങ്ങളും സമ്പാദിക്കുവാനും
സാദ്ധ്യമല്ല. ശാരീരികമായി അതിെന്റ പിേന്നാക്ക നില
ചിന്തയുെടയും േബാധത്തിെന്റയും വളർച്ചയ്ക്കു തടസമാ
യി നിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ േബാധശക്തിയുെട വളർ
ച്ചയ്ക്കു ഒരു പ്രേത്യകതരം ശാരീരിക ഘടനയും നാഡീ
പടലങ്ങളുെട വളർച്ചയും അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ൈദവികവും ഭൗതികവുമായ
പരിത:സ്ഥിതികളുെട പുേരാഗതിയാണ് ചിന്തയുെട
വളർച്ചയ്ക്കു വഴി െതളിയിച്ചത്.
ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, േബാധവും
ചിന്തയും മനുഷ്യെന്റ തലേച്ചാറിെന്റ ഉൽപന്നങ്ങളാണ്.
ഭൗതികമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമാ
യിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾതെന്നയും ആ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ഭാഗങ്ങളാണ്, നമ്മുെട േബാധവും നമ്മുെട ചിന്തയും
മസ്തിഷ്ക്കെമന്ന ഭൗതികവസ്തു നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നുള്ള
െതളിവുമാത്രമാണ്. ഭൗതികപദാർത്ഥം മനസ്സിെന്റ
സൃഷ്ടിയാെണന്ന വാദേത്താട് മാർക്സിസം ഒരിക്കലും
േയാജിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച് മനസ് ഭൗതികപദാർത്ഥ
ത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൃഷ്ടിയാെണന്ന് അതുറപ്പിച്ചു
പറയുന്നു.
ഭൗതികമായ പരിണാമങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയുേടയും മനു
ഷ്യസമുദായത്തിെന്റയും വളർച്ചയ്ക്കടിസ്ഥാനം. ആശയപ
രമായ പരിണാമങ്ങളാകെട്ട, ഭൗതിക പരിണാമങ്ങെള
ആശ്രയിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങ
ളിലും വ്യത്യസ്ത പരിതഃസ്ഥിതികളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവരുന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനകാ
രണമിതാണ്.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“പുതിയ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുന്നത്

സമുദായത്തിന് അവ ആവശ്യമായി വന്നതിനാലാണ്;
അവയുെട സഹായേത്താടുകൂടി സമുദായെത്ത സംഘ
ടിപ്പിക്കുകയും അണിനിരത്തുകയും മാറ്റി മറിക്കുകയും
െചയ്യാെത ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യ
മായ അടിയന്തിരകടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാ
െത വരുന്നുെവന്നതുെകാണ്ടാണ്.”

ഇങ്ങെന പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയും സമുദായെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള
ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവുമായ ഒരു വിശകലനമാണ് മാർ
ക്സിസം നൽകുന്നത്. ഏംഗൽസ് പറഞ്ഞതുേപാെല,
“പ്രകൃതി സ്വതേവ എങ്ങെനയാേണാ അങ്ങെനതെന്ന
അതിെന യാെതാരു കലവറയും കൂടാെത കാണുകെയ
ന്നതാണ് പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതികവീക്ഷണ
രീതി.”
പ്രകൃതിയുെട വിവിധങ്ങളും സങ്കീർണങ്ങളുമായ എല്ലാ
പ്രതിഭാസങ്ങളും, മൂലപദാർത്ഥം മുതൽ നക്ഷത്രമണ്ഡ
ലംവെര, ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുെട പ്രാഥമികരൂപം
മുതൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിശക്തിയും വെര,
എല്ലാംതെന്ന ഭൗതികമാെണന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം
െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട രൂ
പങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. പേക്ഷ, അവയ്ക്ക്
മനുഷ്യെന്റ േബാധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ, യഥാർ
ത്ഥവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ, നിലനിൽപ്പുെണ്ടന്നുള്ളതാണ്
കാര്യം.
െലനിൻ പറയുന്നു:
“നമ്മുെട േബാധത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാര

ത്തിൽ നിന്നും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും േവറിട്ടുനിൽ
ക്കുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്ത (വസ്തുവിെന) അംഗീ
കരിക്കുകയാണ് ഭൗതികവാദം െപാതുേവ െചയ്യുന്നത്.
േബാധം എന്നുെവച്ചാൽ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ
മിക്കവാറും ശരിയായ ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്.”

ഭൗതികവാദെമന്നുെവച്ചാൽ ജീവിതെത്തയും മനസി
െനയും ജീവനില്ലാത്ത യന്ത്രങ്ങളാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കല
ല്ല. ജീവിതം യന്ത്രമല്ല, ഏതാനും രാസപദാർത്ഥങ്ങളു
െട െവറുെമാരു സങ്കലനമല്ല. ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിേലക്കും ചിന്തി
ക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ചിന്തിക്കുന്ന പദാർത്ഥ
ങ്ങളിേലക്കുമുള്ള പരിണാമം ഭൗതികവാദത്തിെന്റ അവി
ഭാജ്യഘടകമാണ്. മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന േകാ
ഴിക്കുഞ്ഞിെന േനാക്കു. മുട്ടയ്ക്കില്ലാത്ത പല ഗുണവിേശ
ഷങ്ങളും അതിനുണ്ട്. പ്രകൃതിയുെട മെറ്റല്ലാ പ്രതിഭാസ
ങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. പദാർത്ഥത്തിെന്റ പരി
ണാമത്തിനിടയിൽ ഒരു സവിേശഷഘട്ടെമത്തുേമ്പാൾ
തികച്ചും പുതുതായ ചില ഗുണവിേശഷങ്ങൾ ആവിർഭ
വിക്കുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ പരിണാമം മനു
ഷ്യനിേലാളെമത്തുേമ്പാൾ മാനസികവും സാൻമാർഗി
കവും ആത്മീയവുമായ ചില സവിേശഷഗുണങ്ങൾ പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു, േസ്നഹിക്കുന്നു,
സാഹിത്യകലാസാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ
ടുന്നു. മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻേറതായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങ
ളുണ്ട്. ഒന്നുമാത്രം: ആ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ ദിവ്യവും
സനാതനവുമായ ഏേതാ ആത്മീയ ശക്തിയിൽനിന്നു
െരാക്കം കിട്ടിയവയല്ല. വളെരക്കാലെത്ത ചരിത്രപര
മായ പരിണാമത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ജീവനില്ലാത്ത
പദാർത്ഥങ്ങൾ ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളായി രൂപാന്ത
രെപ്പട്ടത്. നൂറ്റാണ്ടുകളുെട വികാസചരിത്രത്തിലൂെടയാ
ണ് ചിന്തിക്കാത്ത പദാർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാ
യത്.
ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. ഭൗതികപ
ദാർത്ഥം ഒരിക്കലും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അതു
മാറുന്നു, വികസിക്കുന്നു, രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു. പദാർത്ഥ
ത്തിെന്റ അവിഭാജ്യമായ സ്വഭാവഗുണമാണ് ചലനം.
ചലനമില്ലാത്ത പദാർത്ഥമില്ല.
ചലനെമന്നുെവച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മെറ്റാരു
സ്ഥലേത്തക്കുള്ള നീക്കം എന്നുമാത്രമല്ല അർത്ഥം.
വിദ്യുച്ഛക്തി ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഒരു
രൂപമാണ്. ചലനത്തിെന്റ മെറ്റാരു രൂപമാണ് ജീവൻ.
പദാർത്ഥത്തിെന്റ ചലനത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപ
മാണ് ചിന്ത.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യെന്റ സങ്കൽപങ്ങളിൽനി
ന്നു സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി, നിലനിൽക്കുന്ന
ഈ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം — നമ്മുെട ഭൂമിയും േലാകവും
സകല ചരാചരങ്ങളും — ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥ
ത്തിെന്റ പരിണാമക്രമത്തിൽനിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ച
ത്. അേപ്പാൾ, പ്രപഞ്ചം സ്വതേവ ഭൗതികമാണ്. പ്രപ
ഞ്ചത്തിലുള്ള നാനാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ചലനാത്മകമായ
പദാർത്ഥത്തിെന്റ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളാണ്. പദാർത്ഥ
ത്തിെന്റ ചലനനിയമമനുസരിച്ച് വളർന്നുവരുന്ന പ്രപ
ഞ്ചത്തിെന്റ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് സർവാന്തര്യാമിയായ
ഒരു പരമാത്മാവിെന്റേയാ സർവ്വശക്തനായ ൈദവ
ത്തിെന്റേയാ സഹായമാവശ്യമില്ല. ഇതു ശാസ്ത്രം െതളി
യിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനമാണ്
മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദത്തിെന്റ േകന്ദ്രം.
ആത്മീയവാദം ശാസ്ത്രെത്ത നിേഷധിക്കുന്നു, യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള നിേഷധിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകെളയും
അറിവിെനയും നിേഷധിച്ചുെകാണ്ട് പ്രകൃതിേയയും സമു
ദായെത്തയും മനസിലാക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു വാദിക്കു
ന്നു. അങ്ങെന നിലവിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങെള
മാറ്റാൻ സാധിക്കയിെല്ലന്നുവിശ്വസിക്കുന്നു.
നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലട
ങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യംമൂലം സാമ്പത്തികതകർച്ചയും െക
ടുതികളും കുഴപ്പങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുേമ്പാെളല്ലാം ആത്മീ
യവാദം തലെപാക്കാറുണ്ട്. എല്ലാം മായയാെണന്നും
ഈശ്വേരച്ഛയാെണന്നുമുള്ള വാദത്തിെന്റ മറവിൽ നി
ന്നുെകാണ്ട് മർദ്ദകരും ചൂഷകരുമായ പിന്തിരിപ്പന്മാർ
ജനങ്ങെള മയക്കിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ
െള ചുഴിഞ്ഞുപരിേശാധിച്ച് ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്കു ഫല
പ്രദമായ പരിഹാരമാർഗം കാണുന്നതിൽനിന്നു ജന
ങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയ വഴിെതറ്റിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആത്മീ
യവാദത്തിെന്റ വിപത്ത്. ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തി
േനടാൻ അത് ജനങ്ങെള അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം
മായയായതുെകാണ്ടും ഒന്നുമില്ലാത്തതുെകാണ്ടും മനുഷ്യ
െന്റ പരിശ്രമങ്ങെളല്ലാം വൃഥാവിലാെണന്നുപേദശിച്ചു
െകാണ്ട് അത് മർദ്ദിതവർഗക്കാരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട
ഓജസ് െകടുക്കുകയും അങ്ങെന മർദ്ദകവർഗക്കാരു
െട ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.
ഭൗതികവാദമാകെട്ട, ഒന്നും മായയെല്ലന്നും എല്ലാം നി
ലനിൽക്കുന്നുെവന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; മണ്ണും മരങ്ങളും
മൃഗങ്ങളും ചൂഷകരും ചൂഷിതരും െതാഴിലില്ലായ്മയും പി
രിച്ചുവിടലും പിരിച്ചുവിടലിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും
എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാെണന്നു വാദിക്കുന്നു; മനുഷ്യ
െന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളുെട മൂലകാരണങ്ങ
െള ചുഴിഞ്ഞു പരിേശാധിക്കാനും ആ കാരണങ്ങെള
ഉന്മൂലനം െചയ്ത് ജീവിതം സുഖസംപൂർണമാക്കുവാനും
പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രകൃതിെയയും സമുദാ
യെത്തയും മാറ്റാനും മനുഷ്യത്വെത്ത ഉയർത്താനുമുള്ള
തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഭൗതികവാദം.
മാക്സിംേഗാർക്കി എഴുതുകയുണ്ടായി:
“എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, മനുഷ്യനിൽ നിന്നും
അതീതമായ യാെതാരാശയവുമില്ല. എെന്ന സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം, മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്,
എല്ലാ പ്രകൃതി ശക്തികളുേടയും ഭാവി യജമാനൻ; മനു
ഷ്യൻ മാത്രമാണ് അത്ഭുതങ്ങളുെട കർത്താവ്. േലാക

ത്തിെല ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വസ്തുക്കെളല്ലാം തെന്ന
ൈവദഗ്ദ്ധ്യേമറിയ മനുഷ്യഹസ്തങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനം
െകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാണ്. അദ്ധ്വാനത്തിലൂെടയാ
ണ് നമ്മുെട ആശയങ്ങെളല്ലാം ജന്മെമടുത്തിട്ടുള്ളത്.”
“പരിപാവനങ്ങളായ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു പറയു
ന്നെതങ്കിൽ, േലാകത്തിൽെവേച്ചറ്റവും പരിപാവന

മായ കാര്യം മനുഷ്യന് തേന്നാടുതെന്നയുള്ള അതൃപ്തി
യും കൂടുതൽ നന്നാവാൻേവണ്ടിയുള്ള അവെന്റ പരി
ശ്രമവുമാണ്. താൻതെന്ന സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തരം ഹീ
നതകേളാടും അവനുള്ള വിേദ്വഷം പരിപാവനമാണ്;
ദുര, അസൂയ, െകാലപാതകം, േരാഗം, യുദ്ധം, മനുഷ്യർ
തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതകൾ-ഇവെയല്ലാം ഉന്മൂലനം
െചയ്യാനുള്ള അവെന്റ ആഗ്രഹം പരിപാവനമാണ്;
സർേവാപരി, അവെന്റ അദ്ധ്വാനം പരിപാവനമാണ്.”

മാർക്സിസത്തിെന്റ ശബ്ദമാണിത്.

















3 മാർക്സിസവും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും
“മാർക്സിെന്റയും എംഗൽസിെന്റയും നിഗമനങ്ങൾ-വിപ്ലവ

െത്തപ്പറ്റിയും രാഷ്ട്രീയമാറ്റെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള പ്രവചന
ങ്ങൾ-െപാളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു” െവന്നും, “ഇന്ന
െത്ത വർദ്ധിച്ച വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടു
പിടിത്തങ്ങളുെടയും െവളിച്ചത്തിൽ മാർക്സിസം പുേരാഗ
മനപരമായ ഒരു തത്വസംഹിതയാെണന്നു പറയാൻ
സാദ്ധ്യമെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അശാസ്ത്രീയവും പിന്തിരിപ്പ
നുമായ ഒരു െവറും േഡാഗ്മയാെണന്നു പറയാൻ കൂടി
മടിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് െതളിയുന്നു.” എന്നു േകരളത്തിെല
ഒെരഴുത്തുകാരനായ പി. േകശവേദവ് മലയാള രാജ്യ
ത്തിെന്റ ഒരു വിേശഷാൽപ്രതിയിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി.
േകശവേദവിെന്റ ൈധര്യം അപാരമാണ്! ഭാവിെയ മാ
ത്രമല്ല വർത്തമാനകാലെത്തേപ്പാലും ഒരു േപനത്തു
മ്പുെകാണ്ടു നാമാവേശഷമാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിന് യാ
െതാരു കൂസലുമില്ല!

മാർക്സിസം േലാകത്തിെന്റ മനഃസാക്ഷിെയ പിടിച്ചു കു
ലുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാേണ്ട ആയിട്ടുള്ളു. എങ്കി
ലും, ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അതു േലാകത്തി
െന്റ മൂന്നിെലാരു ഭാഗത്ത് െചേങ്കാലുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മറ്റു
ഭാഗങ്ങളിൽ തെന്ന ദിവസം െചല്ലുേന്താറും കൂടുതൽ കൂ
ടുതൽ ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിേലക്കാകർഷിക്കെപ്പട്ടു
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസം അജയ്യമാെണന്ന
യാഥാർത്ഥ്യം അധികമധികം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. ആർക്കും നിേഷധിക്കാനാവാത്ത ഒരു ജീ
വനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. പേക്ഷ, േകശവേദവിെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതു െപാ
ളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു! അതു െവറും മായയാണ്!
കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്കു കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േസാ
വിയറ്റ് യൂണിയനും, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപടുത്തുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളും, ജനാ
ധിപത്യ ൈചനയും, േലാകത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും
അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റാ
ശയങ്ങളും എല്ലാം മിഥ്യയാണ്!
മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാരുെട നിർവചനമനുസരിച്ച് “മാർക്സി
സം പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും വികാസ നി
യമങ്ങളുെട ശാസ്ത്ര” മാണേല്ലാ. പ്രകൃതിയുെട പ്രത്യക്ഷ
രൂപങ്ങളുെട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മനസിലാക്കാ
നും അവെയക്കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാ
നും അവയുെട ഭൗതികത്വമാണ് അടിസ്ഥാനമാെയടുക്ക
െപ്പടുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികപ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ അടിത്തറയിേന്മലാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ മണി
മാളിക െപാന്തിവന്നിട്ടുള്ളത്. അടിത്തറ തകർന്നാൽ
മണിമാളികയും തകർന്നു. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം തെന്ന മി
ഥ്യയാെണങ്കിൽ പിെന്ന മാർക്സിസം െപാളിഞ്ഞു പാളീ
സാകാതിരിക്കുേമാ? അതുെകാണ്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും
അതിലടങ്ങിയ ഓേരാ പരമാണുവും അപ്രത്യക്ഷമായി
ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്ന “ആധുനിക ശാസ്ത്ര” ത്തിെന്റ
കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുയർത്തിപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് േകശവ
േദവ് മാർക്സിസത്തിെന്റ േനർക്കു യുദ്ധത്തിനു െചല്ലുന്ന
ത്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും െപാതുേവ വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും
വർദ്ധനേവാടുകൂടി അഥവാ, മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിെന്റ

സങ്കുചിതമായ പരിധിെയപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടായേതാ
ടുകൂടി മാർക്സിസ്റ്റ് പലകയിൽ പുഴുക്കുത്തു വീണുകഴി
ഞ്ഞു. അതു ദ്രവിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ ഭാഷയിലാണ് അേദ്ദഹം സംസാ
രിക്കുന്നത്. “ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ശാസ്ത്രവും ചരിത്ര
വും മാർക്സിസത്തിെന്റ തീരുമാനങ്ങെളയും നിഗമനങ്ങ
െളയും അവഗണിച്ചുെകാണ്ടാണു മുേന്നാട്ടു േപായത്”
എന്നേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ
കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹം െതളിവുകൾ
ഹാജരാക്കുന്നു;
“ആറ്റമിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയും അതിെന വിഘടിപ്പിക്കു

ന്നതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള കണ്ടുപിടിത്ത
ങ്ങൾ േലാകഘടനെയ സംബന്ധിച്ച ധാരണയിൽത
െന്നയും വമ്പിച്ച മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിഭിന്നങ്ങ
ളായ മൂന്നുതരം അണുക്കളുെട ഘടനയാണ് ഒരു ആറ്റം
എന്ന് െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങേളാ
ടുകൂടിയവയാെണങ്കിലും അവ സംഘടിതമായിരിക്കു
ന്നുെവന്നും അവയുെട വിഘടന ആപൽക്കരങ്ങളായ
ഫലങ്ങെള ഉളവാക്കുെമന്നുമാണ് േസാദാഹരണം ശാ
സ്ത്രകാരന്മാർ െതളിയിക്കുന്നത്.”

അതുെകാണ്ട് മാർക്സിസം െപാളിഞ്ഞു പാളീസായിരി
ക്കുന്നു!
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല പ്രബലന്മാരും പ്രഗത്ഭമതികളുമായ

ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട തണലിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ്
ശ്രീ. േകശവേദവ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജീൻസ്, എഡി
ങ്ങ്ടൺ, ൈവറ്റ് െഹഡ്, പ്ലാങ്ക്, ബർട്രാൻഡ് റസൽ,
െക. ഭാസ്കരൻ നായർ എന്നിങ്ങെന പല ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുെട കൺ
മുമ്പിലുള്ള േലാകം യഥാർത്ഥമെല്ലന്നും മനസിന് പുറ
ത്ത് യാെതാരു യാഥാർത്ഥ്യവുമിെല്ലന്നും ഭൗതിക പ്രപ
ഞ്ചം തെന്ന മനസിെന്റ സങ്കൽപമല്ലാെത മെറ്റാന്നും
അെല്ലന്നും അവർ “െതളിയിച്ചു” കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, സർ െജയിംസ് ജീൻസ് പറയുന്നു: “പ്ര
പഞ്ചം മഹത്തായ ഒരു ചിന്തയായി അധികമധികം
പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”
ൈവറ്റ് െഹഡ് പറയുന്നു:
“പ്രകൃതി മുഷിപ്പനാണ്; അതിന് ശബ്ദമില്ല, മണമില്ല,
നിറമില്ല.”

എഡിങ്ങ്ടൺ പറയുന്നു:
“ഈ കാണുന്നെതാന്നുമല്ല പരമാർത്ഥം. ഒരു ശാസ്ത്ര
ജ്ഞെനന്ന നിലയിൽ എെന്റ മുമ്പിൽ കാണുന്ന േമശ
നീണ്ടു ചതുരമായ ഒരു ഘനപദാർത്ഥമെല്ലന്ന് എനി
ക്ക് പറേയണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. അത് അേമയ േവഗ
ത്തിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും കുതിച്ചുചാടുന്ന അേനക
േകാടി വിദ്യുൽക്കിരണങ്ങളുെട സംഘാതമാെണന്നാ
ണ് ശാസ്ത്രം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

ഈ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടിത്തെത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു
െകാണ്ട് നമ്മുെട െക ഭാസ്കരൻ നായർ എഴുതുകയാണ്:
“കരിങ്കല്ലിെന്റ പരമാർത്ഥമറിയാൻ അതിേന്മൽ തല

യടിക്കുന്ന ദയനീയ പരീക്ഷണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മ
രണീയമാണ്. പേക്ഷ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ശാ
സ്ത്രപ്രകാരം നാം ആഞ്ഞടിച്ചാലും കരിങ്കല്ലുമായി കൂ
ട്ടിമുട്ടുകയില്ല. അങ്ങെനയിരിെക്ക സ്പർേശന്ദ്രിയെത്ത
ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് ഒരു
േമശ കാണുന്നതിന്, പ്രകാശം അതിൽ നിന്ന് നമ്മു
െട കണ്ണുകളിൽ എേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തി
െന്റ ഈ സഞ്ചാരത്തിന് സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ
നിമിഷാംശത്തിെന്റ അവസാനത്തിലാണ് നമുക്ക് േമ
ശെയപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക്
നാം കാണുന്ന േമശ നമ്മുെട തലയ്ക്കുള്ളിലേല്ല ഇരിക്കു
ന്നെതന്ന് െബർട്രാൻഡ് റസൽ േചാദിക്കുന്നു. നമുക്ക്
എന്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള േബാധവും ഇതുേപാെലയുള്ളതാ
ണ്. േമശയും േമഘവുെമല്ലാം വിദൂരമായ അനുമാന
ങ്ങളാകുന്നു. മനസിനു തെന്നപ്പറ്റിതെന്നയുള്ള േബാധ
ത്തിന് മാത്രേമ ഈ ൈവകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാെതയുള്ളു.
അതു സത്വരവും സാകലാൽ പൂർവകവുമായ അറിവാ
ണ്. മറ്റുള്ളെതല്ലാം അതിെന ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു.”
(ആധുനിക ശാസ്ത്രം േപജ് 3, 4)

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വാസ്തവ
ത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിെല്ലന്നും സങ്കൽപങ്ങളും സം
ഭവ്യതകളും മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളു എന്നുമുള്ള
കണ്ടുപിടിത്തത്തിലാണ് അേദ്ദഹം എത്തിേച്ചരുന്നത്.
“ഇങ്ങെന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഏറ്റവും നവീനമായ

ഗേവഷണങ്ങളിൽ കരിങ്കല്ലും കാരിരുമ്പും എല്ലാം തരം
ഗങ്ങളായി അലിഞ്ഞു േപാകുന്നു. ഈ തരംഗങ്ങേളാ?
സംഭവ്യതകളുെട പരസ്പരബന്ധം മാത്രം!”

വളെര സൂക്ഷിച്ചുേവണം ഈ ശാസ്ത്രകാരന്മാേരാടു െപ
രുമാറുക. നമ്മളവെര എെന്തങ്കിലും െചയ്താൽ കൂടി
അവർെക്കാരു ചുക്കുമില്ല. എഴുതാനുപേയാഗിക്കുന്ന
േമശ അവരുെട തലയ്ക്കുള്ളിലാണിരിക്കുന്നെതന്നും കരി
ങ്കല്ലുെകാണ്ട് എത്ര ആഞ്ഞടിച്ചാലും അവരുെട തല
െപാട്ടിെല്ലന്നുമേല്ല പറയുന്നത്? അണു, പരമാണു മു
തലായവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ല
ന്നും സങ്കൽപങ്ങളുെട സൃഷ്ടിമാത്രമാണവെയന്നുമേല്ല
അവർ െതളിയിക്കുന്നത്?
െതറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിടമില്ലാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു
കാര്യം ഇവിടത്തെന്ന പറഞ്ഞുെവയ്ക്കെട്ട, ആധുനികശാ
സ്ത്രം എേന്നാ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ശാസ്ത്രം എേന്നാ
െമാത്തത്തിൽ ഇതിെന േപർ വിളിക്കുന്നത് ശരിയാവി
ല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥം അന്തർ
ദ്ധാനം െചയ്തുെവന്നും മനസും ചിന്തയും മാത്രേമ യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളുെവന്നും എല്ലാ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാരും ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നില്ല.
ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു െചറു ന്യൂനപക്ഷം
മാത്രേമ അങ്ങെന മർക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കുന്നുള്ളു. അവർ
െക്കതിരായി, ഭൗതികപദാർത്ഥം മനസിൽ നിന്ന് സ്വ
തന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർ
ത്ഥ്യമാെണന്നും ഭൗതിക പദാർത്ഥമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്ന ശാസ്ത്രവുമിെല്ല
ന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന അേനകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമുണ്ട്.
ഒരു ഭാഗത്ത് ജീൻസും എഡിങ്ങ്ടണും റസലും ഭാസ്ക
രൻ നായരുമാണുള്ളെതങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് േജാലിേയാ
ക്യൂരിയും െജ.ബി.എസ്. ഹാൾേഡനും െബർണലും െല
വിയും മിച്ചുറിനും ലിസേങ്കാവും മറ്റും മറ്റുമുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയവാദ
ത്തിേലക്കു മുതലക്കൂപ്പു കുത്തുന്ന ജീൻസും എഡിങ്ങ്ട
ണും മറ്റും ചില്ലറക്കാെരാന്നുമല്ല. വലിയ വലിയ ശാ
സ്ത്രജ്ഞന്മാരാണവർ. കണക്കുകളും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങ
ളും െതളിവുകളും നിഗമനങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാ
ണ്ടാണ് അവർ ഭൗതിക പദാർത്ഥം മിഥ്യയാെണന്നു
വാദിക്കുന്നത്.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ ആരംഭത്തിലുമുണ്ടായ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ നിഗമന
ങ്ങളാണേത്ര ആത്മീയ വാദത്തിേലക്കു തിരിച്ചുേപാ
കാൻ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാെര േപ്രരിപ്പിച്ചത്. ഈ കാ
ലഘട്ടത്തിൽ പല പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുമുണ്ടായി
എന്നത് േനരാണ്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുെട ഫല
മായി ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള
മനുഷ്യെന്റ ധാരണകളിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതി
നുമുമ്പ് ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും
അവിഭാജ്യവുമായ കണികയാണ് പരമാണു എന്ന് കരു
തെപ്പട്ടിരുന്നു. േറഡിേയാ ആക്ടിവിറ്റി, ഇലേക്ട്രാൺ സി
ദ്ധാന്തം എന്നിവയുെട കണ്ടുപിടിത്തേത്താടുകൂടി ഈ
വിശ്വാസത്തിന് ഉടവുതട്ടി. ആറ്റം അവിഭാജ്യമെല്ലന്നും
അതിൽ േപ്രാേട്ടാൺ, ൈനേട്രാൺ എന്നിങ്ങെന രണ്ടു
കണികകൾ അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും െതളിയിക്കെപ്പട്ടു.
ഈ കണ്ടുപിടിത്തെത്ത ആത്മീയവാദത്തിേലക്കുള്ള
ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപേയാ
ഗിച്ചത്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള
പഴയ ധാരണകളുെട തകർച്ചെയ ഭൗതികപദാർത്ഥ
ത്തിെന്റ തെന്ന തകർച്ചയായിട്ടാണവർ ചിത്രീകരിച്ചത്.
ഭൗതികപദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നവർ െകാ
ട്ടിേഘാഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, അപ്രത്യക്ഷമായത്
വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികപദാർത്ഥമല്ല, പദാർത്ഥത്തി
െന്റ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുെട ധാരണകൾ
മാത്രമാണ്. പദാർത്ഥം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വ
തന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി, നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക
യാഥാർത്ഥ്യമാെണന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം തകരുകയ
ല്ല, പദാർത്ഥെത്തപ്പറ്റിയും പരമാണുെവപ്പറ്റിയും പഴയ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകിയ നിർവചനങ്ങൾ പലതും െത
റ്റാെണന്നു െതളിയുക മാത്രമാണ് െചയ്തത്.

െലനിൻ പറയുന്നു:
“പദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ, അതിനർത്ഥം പദാർത്ഥെത്തപ്പറ്റി നാമിേന്ന

വെര അറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന ആ പരിധി അന്തർദ്ധാ
നം െചയ്തിരിക്കുന്നുെവന്നാണ്; പദാർത്ഥെത്തക്കുറി
ച്ചുള്ള നമ്മുെട അറിവ് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചുഴിഞ്ഞി
റങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നതാണ്; അതായത്
പദാർത്ഥത്തിനു േകവലവും മാറ്റമില്ലാത്തതും പ്രാഥമി
കവുമായ ചില ഗുണങ്ങളുെണ്ടന്ന് പണ്ടു നാം കരുതി
യിരുന്നു. ആ ഗുണങ്ങൾ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ
തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും മറിച്ച് അവ ആേപക്ഷികം മാ
ത്രമാെണന്നും ചില പ്രേത്യക ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രേമ
അവ പദാർത്ഥത്തിെന്റ സവിേശഷഗുണങ്ങളായി
നിലനിൽക്കുന്നുള്ളുെവന്നും െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവ
ന്നാണ്, തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഭൗതികവാദമനുസരിച്ച്
പദാർത്ഥത്തിനുള്ള ഒേരെയാരു ഗുണം അതു നമ്മുെട
മനസ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായിത്ത
െന്ന നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നത് മാത്രമാണ്….”

“ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ രീതിയിൽ പുറത്തുെകാ
ണ്ടുവരാൻ ഒെരാറ്റ േചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ മതി. ഇലേക്ട്രാ
ണുകൾ, ഈതർ തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യമന
സ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർ
ത്ഥ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക്, നിലനിൽക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ലേയാ?

ഈ േചാദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിശങ്കം മറുപടി
പറയണം. ഇതിന്നവർ ‘ഉവ്വ്’ എന്നു ശങ്കകൂടാെത മറു
പടി തരുന്നുമുണ്ട്. മനുഷ്യനും മെറ്റല്ലാ ജീവജാലങ്ങളു
മുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന പ്രകൃതി നിലനിന്നിരുന്നു
െവന്നും അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അേപ്പാൾ ഈ പ്ര
ശ്നത്തിനുള്ള മറുപടി ഭൗതികവാദത്തിനനുകൂലമാണ്.”

ആറ്റമിെന്റ ആഭ്യന്തര ഘടനെയ വിശകലനം െചയ്തു
െകാണ്ട് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ നിഗൂഢതകളിേലക്കി
റങ്ങി െചല്ലാനും അങ്ങെന പ്രകൃതിെയ കൂടുതൽ കീഴട
ക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്ത ഈ കണ്ടു
പിടിത്തങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചെയ
യാണ് കാണിക്കുന്നത്. െവള്ളം അവിഭാജ്യമായ ഒരു
ഭൗതികപദാർത്ഥമാെണന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർ
ച്ചേയാടുകൂടി അത് ൈഹഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂല
ധാതുക്കളുെട പരമാണുക്കളടങ്ങിയ ഒരു സംയുക്തമാ
െണന്ന് െതളിയിക്കെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാൾ െവള്ളെത്ത വിഘ
ടിപ്പിച്ച് ൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാക്കി മാറ്റാം. പേക്ഷ,
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമാ
െയന്നല്ല; പദാർത്ഥത്തിെന്റ രൂപം മാറിെയന്നുമാത്ര
മാണ്. ഓക്സിജനും ൈഹഡ്രജനും ഒരു പ്രേത്യകേതാ
തിൽ സംേയാജിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും െവള്ളമുണ്ടാവുകയും
െചയ്യും. െവള്ളം മനുഷ്യമനസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി
നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. െവള്ള
ത്തിെന്റ ഘടനെയ വിശകലനം െചയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ
മനസും ചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രേയാ ലക്ഷം
െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതൽേക്ക അതു നിലനിന്നുേപാ
ന്നിട്ടുമുണ്ട്.
ഇതുതെന്നയാണ് എഡിങ്ങ്ടെന്റ േമശയുെടയും ഭാസ്ക
രൻ നായരുെട കരിങ്കല്ലിെന്റയും സ്ഥിതി. േമശ “അേമ
യേവഗത്തിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും കുതിച്ചു ചാടുന്ന
അേനകേകാടി വിദ്യുൽക്കണങ്ങളുെട സംഘാതമാ
െണന്ന് ശാസ്ത്രം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.” വളെര വളെര
ശരി. ആ സംഘാതത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടുതെന്നയാണ്
“നീണ്ടു ചതുരമായ ഒരു ഘനപദാർത്ഥ” െമന്ന നിലയ്ക്ക്
േമശ നിലനിൽക്കുന്നത്. േമശ എെന്നാരു ഭൗതികവസ്തു
അവിെടയുെണ്ടന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു യാഥാർ
ത്ഥ്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് േമശെയപ്പറ്റിയുള്ള
സങ്കൽപ്പങ്ങളും ഭാവനകളും നമ്മുെട തലേച്ചാറിലുളവാ
ക്കുന്നത്. അെല്ലങ്കിൽ ശ്രീ. ഭാസ്ക്കരൻനായർ ആകാശ
േത്തക്കുേനാക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുകളിൽ ഏെത
ങ്കിലും േമശയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മികൾ വന്നുവീഴു
ന്നുേണ്ടാ എെന്നാന്ന് പരിേശാധിക്കെട്ട. േമശ സ്വന്തം
തലയ്ക്കുള്ളിലാെണങ്കിൽ പിെന്ന അതത്ര വിഷമമുള്ളതാ
വില്ലേല്ലാ.
പേക്ഷ, ഈ സാങ്കൽപികേമശ കാണുകേയാ സ്പർ
ശിക്കുകേയാ െചയ്യണെമങ്കിൽ നമ്മുെട ശാസ്ത്രജ്ഞന്
വളെരക്കാലെത്ത േയാഗാഭ്യാസം തെന്ന േവണ്ടിവേന്ന
ക്കും. േനെരമറിച്ച്, അേദ്ദഹം എഴുതാനുപേയാഗിക്കുന്ന
േമശെയന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം,
അേദ്ദഹം തെന്ന വിവരിച്ചേപാെല, ഏതാനും നിമിഷാം
ശങ്ങളുെട അന്ത്യത്തിൽത്തെന്ന അനുഭവെപ്പടാവുന്ന
താണ്.
വിജ്ഞാനത്തിെന്റ വളർച്ച കാരണം േമശയുെട ഭൗ
തിക ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യെന്റ േബാധം മാറിയി
രിക്കുന്നു. പേക്ഷ, േമശ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല. കരിങ്കല്ല്
ഭാസ്കരൻ നായരുെട മുമ്പിൽത്തെന്നയുണ്ട്. േവണെമ
ങ്കിൽ തലയിട്ടടിച്ചുേനാക്കാം.
നിൽക്കെട്ട, ആ തലയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സാധനെമെന്തന്നു
േനാക്കുക. അവിെട അത്ഭുതകരങ്ങളായ പല ആശ
യങ്ങളും ചിന്തകളും െപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു. എങ്ങെനയാണ്
ആശയങ്ങളും ചിന്തകളുമുണ്ടാകുന്നത്? ശരീരമില്ലാെത,
ഭൗതികമായ മാംസവും മജ്ജയും രക്തധമനികളുമി
ല്ലാെത, തലേച്ചാർ എന്നേപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഭൗതിക
പദാർത്ഥമില്ലാെത, ഭൗതിക പരിസരങ്ങളുമായുള്ള യാ
െതാരു ബന്ധവുമില്ലാെത, ഭാസ്കരൻ നായർേക്കാ ഏഡി
ങ്ങ്ടേണാ എെന്തങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുേമാ? തല
േച്ചാറിനകത്ത് നടക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കാണേല്ലാ ചിന്ത എന്നു പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുെടയും
സമുദായത്തിെന്റയും വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ചരിത്രപരമായി
രൂപം പൂണ്ടതും െകട്ടിപിണഞ്ഞതുമായ ഭൗതിക പദാർ
ത്ഥത്തിെന്റ ഒരു സാമൂഹ്യരൂപമാണത്. ഭൗതികപദാർ
ത്ഥമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ചിന്തയുമില്ല.
പദാർത്ഥ ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളു
െട ഫലമായി ഭൗതികപ്രപഞ്ചമാെക അപ്രത്യക്ഷമായി
ക്കഴിഞ്ഞുെവങ്കിൽ അേതാെടാപ്പം ചിന്തയും ആശയവും
— എന്തിന് , േകശവേദവിെന്റയും ഭാസ്കരൻനായരുെട
യും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾകൂടി — അപ്രത്യക്ഷമാേകണ്ട
തായിരുന്നിേല്ല? തലേച്ചാറിലും നാഡീപടലങ്ങളിലുമട
ങ്ങിയ പരമാണുക്കളിൽ േപ്രാേട്ടാണും ൈനേട്രാണുമ
ടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്ന ശാസ്ത്രീയസത്യം കണ്ടുപിടിക്ക
െപ്പട്ടേതാടുകൂടി േകശവേദവിെന്റയും ഭാസ്കരൻനായരു
െടയും വിചിത്രങ്ങളായ വാദങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു
കഴിഞ്ഞുേവാ? േകശവേദവ് സമ്മതിക്കിെല്ലന്ന് തീർച്ച.
എെന്തന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥേത്താെടാപ്പം േകശവ
േദവിെന്റ അനർഘങ്ങളായ ചിന്താരത്നങ്ങളും അപ്രത്യ
ക്ഷങ്ങളായാൽപിെന്ന മാർക്സിസേത്തയും പുേരാഗമന
പ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും എതിർക്കാനാരാണ് ബാക്കിയുണ്ടാ
വുക?
അേപ്പാൾ, ഭൗതികപദാർത്ഥേത്താെടാപ്പം ചിന്ത നാ
മാവിേശഷമാെയന്ന് പറയാൻ വയ്യ. അതു നിലനിൽ
ക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തിെന്റ സഹായമില്ലാെത, ശരീരവും
മസ്തിഷ്കവും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടും േകശവേദവി
െന്റ ചിന്ത അനന്തമായ ശൂന്യതയിൽ അങ്ങെന ചുറ്റിസ
ഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്!
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം മുരത്ത ആത്മീയവാദികൾക്കുേപാ
ലും നിേഷധിയ്ക്കാനാവില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യാർ
ത്ഥം നിലനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് അതിെന്റ ഘടന
െയപ്പറ്റിയും അതിെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റിയും
പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു കഴിവുണ്ടായത്. അറി
േയണ്ടെതല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുെവന്ന് ആർക്കും പറ
യാൻവയ്യ. സത്യം േകവലമാവാനുള്ള കാരണം അതി
ന് പരമമായ യാെതാരതിർത്തിവരമ്പുമിെല്ലന്നുള്ളതാ
ണ്. അത് അനുസ്യൂതമായി വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ജ്ഞാനത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ഓേരാ നിലവാരവും
അേപക്ഷികമാണ്. പേക്ഷ, ഓേരാ ആേപക്ഷികസ
ത്യവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഭാഗി
കമായിെട്ടങ്കിലും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഓേരാ കണ്ടുപി
ടിത്തവും ഭൗതികസത്യത്തിെന്റ അന്തസാരെത്തപ്പറ്റി
കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ മനുഷ്യെന സഹാ
യിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ നിലപാട്.
ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അന്തസാരെത്തപ്പറ്റി മനസി
ലാക്കാനുള്ള മനുഷ്യെന്റ പരിശ്രമങ്ങൾ പ്രാചീനകാലം
മുതൽേക്ക തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. വിഭിന്നഘട്ടങ്ങളിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന അേനകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാരും ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനാരൂപ
ങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യുകയും അവയുെട പരസ്പരബ
ന്ധങ്ങേളയും വികാസ നിയമങ്ങെളയും െവളിെപ്പടുത്തു
കയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാതുകാലെത്ത ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
വളർച്ചയുെട നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചു ഭൗതിക പദാർ
ത്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം കൂടിേയാ
കുറേഞ്ഞാ ഇരിക്കുെമന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാവു
ന്നത്.
ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂത
ങ്ങെളെക്കാണ്ടാണ് വാസ്തവപ്രകൃതി നിർമിക്കെപ്പട്ടി
ട്ടുള്ളെതന്ന് പ്രാചീന ഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഭൂ
മി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നീ നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങ
ളാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം എന്നാ
യിരുന്നു പ്രാചീന യവനരുെട വിശ്വാസം. ക്രിസ്ത്വാബ്ദ
ത്തിനു മുമ്പ് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന െഡേമാ
ക്രാറ്റിസ് എന്ന ഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാനി എല്ലാ വസ്തുക്കളും
പരമാണുക്കെളെക്കാണ്ടാണ് നിർമിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളെത
ന്നും പരമാണുക്കൾ എല്ലാേയ്പാഴും ചലിച്ചുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നുെവന്നും പരമാണുക്കളുെട വ്യത്യാസങ്ങളുെടയും
ചലനത്തിെന്റയും ഫലമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായെതന്നും വാദിച്ചു. ഇെതല്ലാം െവ
റും അഭ്യൂഹങ്ങളായിരുന്നുെവന്നതു ശരിതെന്ന. എങ്കി
ലും അവ മനുഷ്യമനസിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നില
നിൽക്കുന്ന ഭൗതികപ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള
ആദ്യപരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു.
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചേയാടുകൂടി പദാർത്ഥത്തിെന്റ
ഘടനെയപ്പറ്റിയും സ്വഭാവഗുണങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള ജ്ഞാ
നവും വികസിച്ചു.
17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന േറാബർട്ട് േബായ്ലർ

എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പദാർത്ഥങ്ങെള മൂലധാതുക്കെള
ന്നും സംയുക്തങ്ങെളന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഉദാഹരണ
ത്തിന് െവള്ളം ഒരു സംയുക്തമാണ്. അതിലടങ്ങിയ
ഓക്സിജനും ൈഹഡ്രജനും മൂലധാതുക്കളും. വിഭജിക്ക
െപടാനാവാത്ത െചറുകണങ്ങളാണ് മൂലധാതുക്കൾ
എന്നാണ് വിശ്വസിക്കെപട്ടിരുന്നത്.
ഡാൾട്ടൺ എന്ന ആംഗലശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരമാണുക്കൾ
(ആറ്റം) കൂടിേച്ചർന്നു അണുക്കളുണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടു
പിടിച്ചു. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം ആറ്റമിെനപറ്റിയുള്ള ഗേവ
ഷണങ്ങൾക്കു പുതിയ ഉേത്തജനം നൽകി.
െമൻഡേലവ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ “പീരിേയാഡിക്കൽ
നിയമം” പദാർത്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങെള കൂടു
തൽ െവളിെപടുത്തി. പദാർത്ഥഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള
ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളുെട അടിത്തറയായിട്ടാണ് െമൻഡ
േലവിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തം കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.
പ്രകൃതിയിൽ മൗലികങ്ങളായ പലതരം രാസധാതുക്കളു
െണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓേരാ ധാതുവും നിർദ്ദി
ഷ്ടസ്വഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയ പരമാണുക്കളുെട സംേയാജ
നഫലമാണ്. ഈ പരമാണുക്കൾ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. നൂേറാളം മൂലധാതുക്കൾ അറിയെപ്പട്ടവയാ
യുണ്ട്. നമ്മുെട േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും മൂല
ധാതുക്കളുെട വിവിധ േതാതിലുള്ള സംേയാജനത്തിെന്റ
ഫലമാണ്.
െമൻഡേലവിെന്റ ‘പീരിേയാഡിക്കൽ നിയമം’ കണ്ടു
പിടിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് പരമാണുവിെന്റ സത്തയുെട
അന്തർഭാഗേത്തയ്ക്കു കടന്നുെചല്ലാനും അതിെന്റ നിഗൂഢ
സ്വഭാവങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിച്ചി
രുന്നില്ല. ആറ്റെമന്നത് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഏറ്റ
വും െചറിയ, അവിഭാജ്യമായ കണികയാെണന്നാണ്
വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ മൂലധാതുക്കളുെട
മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവയുെട പരസ്പരബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി
യും െമൻഡേലവിെന്റ സിദ്ധാന്തം തെന്ന പ്രതിപാദിച്ചി
രുന്നു.
ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് രാസധാതുക്കളടങ്ങിയ പരമാണു
ക്കളുെട ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്വഭാവഗുണങ്ങെള പരി
േശാധിക്കാനും അവയുെട ആഭ്യന്തര ഘടനെയ വി
ശകലനം െചയ്യാനും പിന്നീടുണ്ടായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകിയത്. 1885-ൽ പരമാണുവിൽ
അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിദ്യുൽക്കണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുെണ്ട
ന്നു കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. 1896-ൽ െബക്കർലി എന്ന ഫ്ര
ഞ്ചുശാസ്ത്രജ്ഞൻ േറഡിേയാ ആക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു.
യുേറനിയം, േറഡിയം, േതാറിയം തുടങ്ങിയ ചില ധാതു
ക്കളുെട പരമാണുക്കൾ ഇടവിടാെത എനർജി (ശക്തി)
വിസർജ്ജിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചു. രാസധാതുക്കളിൽ നിന്ന് ആൽഫാരശ്മികൾ,
ബീറ്റാരശ്മികൾ, ഗാമാരശ്മികൾ എന്നീ േപരുകളിലറിയ
െപ്പടുന്ന ചില രശ്മികൾ പുറെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നും അവയിൽ
ബീറ്റാരശ്മികൾ ഇലേക്ട്രാണിെന്റ പ്രവാഹെത്തയാണ്
െവളിെപ്പടുത്തുന്നെതന്നും േറഡിേയാ ആക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള
ഒരു രാസധാതു മെറ്റാരു ധാതുവായി രൂപാന്തരെപ്പടുെമ
ന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു.
രാസധാതുവിെന്റ പരമാണുവിൽ േപ്രാേട്ടാൺ, ഇല
േക്ട്രാൺ എന്നിവ മാത്രമാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാ
ണ് അടുത്ത കാലം വെര വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
േപ്രാേട്ടാണുകൾ പരമാണുവിെന്റ േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ
(Nucleus) നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നും ഇലേക്ട്രാണിെന്റ
ഒരു ഭാഗം േകന്ദ്രബിന്ദുവിലും മെറ്റാരു ഭാഗം കറങ്ങിക്ക
റങ്ങിെക്കാണ്ട് േകന്ദ്രബിന്ദുവിന് ചുറ്റുമായും സ്ഥിതിെചയ്യു
ന്നുെവന്നുമാണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്. േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ
എലേക്ട്രാണുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നതിെനപ്പറ്റി വാദപ്ര
തിവാദങ്ങളുണ്ടായി.
1932-ൽ ഏതാണ്ട് േപ്രാേട്ടാണുകളുെട വലിപ്പമുള്ള
മെറ്റാരു കണിക കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. ഇതിന് ൈന
േട്രാൺ എന്നു പറയുന്നു. േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ േപ്രാേട്ടാണും

ൈനേട്രാണുമാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇേപ്പാൾ
മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. േകന്ദ്രബിന്ദു
വിൽ നിന്ന് ബീറ്റാ രശ്മികെള വിഘടിപ്പിക്കുേമ്പാഴാണ്
ഇലേക്ട്രാണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടുപിടി
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േപ്രാേട്രാണും ൈനേട്രാണുമടങ്ങിയ
േകന്ദ്രബിന്ദുവിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗേവഷണ
ങ്ങൾ നടത്തിയതിെന്റ ഫലമായി േപ്രാേട്ടാൺ, ൈന
േട്രാൺ എന്നിവയ്ക്കുപുറേമ ഇലേക്ട്രാൺ, േപാസിേറ്റാൺ,
െമേസാൺ, െനയിറ്റ്റിേനാ, േഫാേട്ടാൺ എന്നിങ്ങെന
യുള്ള ചില “മൗലിക” കണികകളും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടി
ട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങെന ആറ്റം അവിഭാജ്യമായ ഭൗതിക കണി
കകളാെണന്ന പഴയ നിഗമനം തകരുകയും സങ്കീർ
ണവും ജഡിലവുമായ പദാർത്ഥ ഘടനയുെട ആന്തര
സത്തെയപ്പറ്റി മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അറിവ്
ലഭിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇതിെന്റ അർത്ഥം ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടി
ത്തങ്ങൾ ആത്മീയവാദത്തിെന്റ െവള്ളെക്കാടി പറ
പ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നാേണാ? ഭൗതിക
പദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമാെയന്നാേണാ? പദാർത്ഥ
െത്ത അണു, പരമാണു എന്നിങ്ങെന വിഭജിച്ചാലും
ശരി, േപ്രാേട്ടാൺ, ൈനേട്രാൺ എന്നിങ്ങെന വിഭജി
ച്ചാലും ശരി, അതു നിലനിൽക്കുന്നത് മനസിനുള്ളിൽ
മാത്രമാേണാ? അതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു നിലനിൽ
പില്ലേല്ല? ഇതാണ് േചാദ്യം.
ഈ േചാദ്യത്തിന് നാല്പത്തഞ്ചുെകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു
തെന്ന സഖാവ് െലനിൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:
“വസ്തുതകളുെട സത്ത അെല്ലങ്കിൽ അന്തസാരം ആേപ
ക്ഷികമാണ്; വസ്തുതകെളപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യജ്ഞാ

നത്തിെന്റ നിലവാരെത്ത മാത്രമാണത് െവളിെപ്പടു
ത്തുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനത്തിെന്റ അഗാധത ഇന്നെല
പരമാണുവിനപ്പുറേത്തയ്ക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അതു
എലേക്ട്രാണുകൾക്കും തരംഗങ്ങൾക്കുമപ്പുറേത്തക്കു
േപാകുന്നില്ല. പുേരാഗമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ
പ്രകൃതിജ്ഞാനം േനടിെയടുത്ത ഈ ഓേരാ നാഴിക
കല്ലുകളുെടയും സ്വഭാവം ആേപക്ഷികവും താൽക്കാ
ലികവുമാെണന്നു ദ്വന്ദ്വമാനഭൗതികവാദം ഊന്നിപ്പ
റയുന്നു, പരമാണുെവേപ്പാെലതെന്ന എലേക്ട്രാണും
അപാരമാണ്. പ്രകൃതി അനന്തമാണ്. പേക്ഷ, അതു
അനന്തമായി തെന്ന നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ മന
സ്സിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാ
യി പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
അനിേഷദ്ധ്യമായും അനുപാധികമായും അംഗീകരിക്കു
ന്നുെവന്ന വസ്തുതയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദെത്ത
ആത്മീയവാദത്തിൽ നിന്നും േവർതിരിക്കുന്നത്.” (െമ
റ്റീരിയലിസം ആൻറ് എമ്പീരിേയാ ക്രിട്ടിസിസം. േപജ്
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യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുള്ള െതളിവ് അതിെന്റ പ്രേയാഗമാ
ണ് എന്നു മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പരമാണുവി
െന്റ വിഘടനയിൽ നിന്നുണ്ടായ ജ്ഞാനം പ്രാേയാഗി
കജീവിതത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാെമന്നായിട്ടുണ്ട്. പര
മാണുവിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രചണ്ഡമായ ശക്തി
ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് ആറ്റം േബാംബുണ്ടാക്കെപ്പടു
ന്നത്. അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികെളറിഞ്ഞ ആറ്റം
േബാംബിെന്റ ശക്തിെകാണ്ട് നമ്മുെട മാനസിക മണ്ഡ
ലങ്ങളിൽനിന്നു എത്രേയാ അകെല കിടക്കുന്ന ഹിേരാ
ഷിമാപട്ടണം െവന്തുെവണ്ണീറായി. അേത ആറ്റമിെന്റ
പ്രചണ്ഡമായ ശക്തിയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് േസാ
വിയറ്റുയൂണിയൻ പ്രകൃതിെയ മാറ്റിമറിക്കാൻ തുടങ്ങിയി
ട്ടുള്ളത്.
പേക്ഷ, േകശവേദവിെന്റയും ഭാസ്ക്കരൻനായരുെടയും,
ആത്മീയവാദികളായ പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട
യും അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം മായയാണ്! പരമാണു
വും മായ, പരമാണുേബാംബും മായ, ഹിേരാഷിമയും
മായ, അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളുെട മരണനൃത്ത
വും മായ, േസാവിയറ്റുയൂണിയെന്റ കമ്മ്യൂണിസവും മായ!
യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളേതാ, തലേച്ചാർ എന്ന ഭൗതികപ
ദാർത്ഥത്തിെന്റ സഹായം കൂടാെത അവർ പ്രചരിപ്പി
ക്കുന്ന അനർഘങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ മാത്രം!
പേക്ഷ, മുതലാളിത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാക്കാലത്തും
ഇങ്ങെനയായിരുന്നില്ല, അവർ ഭൗതിക വാദത്തിലടി
യുറച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമു
ണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സയൻസും മുതലാളിത്ത
വും ഒപ്പമാണ് വളർന്നത്. സയൻസ് മുതലാളിത്തേത്ത
യും മുതലാളിത്തം സയൻസിേനയും ഒപ്പം േപ്രാത്സാഹി
പ്പിച്ചു. യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾ, ആവിക്കപ്പലുകൾ, വിദ്യുച്ഛ
ക്തി മുതലായവയുെട ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുതലാ
ളിത്തം േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും ആധിപത്യം േനടാൻ പുറ
െപ്പട്ടത്. അന്ന് മുതലാളിത്തത്തിന് യൗവ്വനകാലമായി
രുന്നു. ഭാവിയിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതു
െകാണ്ട് അത് ഭൂതകാലത്തിെന്റ പരിമിതികെള െവല്ലു
വിളിക്കുകയും പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പഴഞ്ചൻ ധാരണ
കെള ഇടിച്ചു തകർക്കുകയും െചയ്തു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി
െന്റ െവന്നിെക്കാടി പറപ്പിച്ചുെകാണ്ട് അതു മുേന്നറി.
പേക്ഷ, ഇരുപതാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി സ്ഥിതിയാെക
മാറി. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയവസാനിച്ചു. അതു
നരയ്ക്കാനും മുരടിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം,
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, േസാ
വിയറ്റു യൂണിയെന്റ ആവിർഭാവം — മുതലാളിത്തത്തിന്
ഭാവിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായി. അതു തന്നിേലക്കുത
െന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അത്
ആത്മീയവാദത്തിെന്റ ചളിക്കുണ്ടിെന അഭയം പ്രാപിച്ചു.
എന്നിട്ട്, തെന്നേപാറ്റി വളർത്തിയ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി
െന്റ മുഖേത്തക്ക് അതു കാർക്കിച്ചുതുപ്പി. ഭൗതിക പ്രപ
ഞ്ചത്തിെന്റ നിഗൂഢതകളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള പുതിയ
സത്യങ്ങൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുന്നതു കണ്ട് അതു
േപടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. യാെതാന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു!
ഇത് ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരാജയമല്ല, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
മരണെവപ്രാളം മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രം നശി
ക്കുകയല്ല, വളരുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. അതിെന വളർ
ത്താൻ പുതിയ ശക്തികൾ മുേന്നാട്ടു വന്നിട്ടുമുണ്ട്.
ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിത്തറ.
പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയും സ്വഭാവെത്തപ്പ
റ്റിയുമുള്ള ഓേരാ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തവും, ഭൗതിക ശാ
സ്ത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഓേരാ േനട്ടവും, മാർക്സിയൻ തത്വ
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു പ്രേചാദനം നൽകുന്നു.
ശാസ്ത്രം ഇന്ന് േപ്രതങ്ങളുെടയും ഞരമ്പുേരാഗികളുെടയും
ഭാഗത്തല്ല, മാർക്സിസത്തിെന്റ ഭാഗത്താണ്. ശവക്കുഴി
യിേലക്കു കാലുനീട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഭാതിക
ശാസ്ത്രെത്ത വലിെച്ചറിഞ്ഞ്, പഴകി ജീർണിച്ച മതവിശ്വാ
സങ്ങെള െകട്ടിപ്പുണരാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ മാർക്സിസം
മനുഷ്യെന്റ സർവേതാന്മുഖമായ പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി
ശാസ്ത്രെത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ, മാർക്സിസം പ്രപഞ്ചേത്തയും സമുദായേത്ത
യും മനസിലാക്കാനുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല; പ്ര
കൃതിേയയും സമുദായേത്തയും മാറ്റാനുള്ള തത്വശാസ്ത്രം
കൂടിയാണ്. മാർക്സ് പറഞ്ഞു:
“തത്വജ്ഞാനികൾ േലാകെത്ത പലതരത്തിലും വ്യാ
ഖ്യാനിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്; അതിെന മാ
റ്റുക എന്നതാണ് പ്രശ്നം.”

മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസം പ്രകൃതിേയയും
സമുദായേത്തയും വിശകലനം െചയ്യുന്നത് അവെയ മാ
റ്റാൻ േവണ്ടിയാണ്; മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കും പുേരാഗതിക്കും
േവണ്ടി അവെയ ഉപേയാഗിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. □
ആദ്യപതിപ്പു് — 1965 ഏപ്രിൽ
രണ്ടാം പതിപ്പ് — 1980 നവംബർ
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് , തിരുവനന്തപുരം

















െ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 3
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?
10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽ സ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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