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22
ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

ഭാരതീയചിന്ത ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണിന്ന്. ഇനിെയ�
േങ്ങാട്ട്? ഭാവിയിേലക്ക് േനാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മു�
െടഈസംക്ഷിപ്തമായ ചരിത്രാവേലാകനത്തിെന്റ മു�
ഖ്യമായ നിഗമനങ്ങളിേലക്ക് ഒന്നു കേണ്ണാടിക്കുന്നതു
നന്നായിരിക്കും.

1



       

1 ഭാരതീയചിന്തയുെടഅടിേവരുകൾ

ഒന്നാമെത്തനിഗമനം ഭാരതീയചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രമു�
െണ്ടന്നതു തെന്നയാണ്.അത് മാറ്റങ്ങൾക്കുവിേധയമാ�
വാത്തഅനാദിയായ സനാതനചിന്തയല്ല. നൂറ്റാണ്ടുക�
ളുെട സംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയും സങ്കീർണ്ണതകളിലൂെടയും
സമന്വയങ്ങളിലൂെടയുമാണ് അത് രൂപെപ്പടുകയും പുഷ്ടി�
െപ്പടുകയും െചയ്തത്.അതിെന്റഅടിേവരുകൾ കിടക്കു�
ന്നത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ്.ആര്യന്മാർക്കു�
മുമ്പ് ഇന്ത്യയുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുല�
േഗാത്രങ്ങളുെട പ്രാകൃതചിന്തകളുെടയും ഋേഗ്വദേസ്താത്ര�
ങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നപ്രാചീനാര്യന്മാരുെട അകൃത്രി�
മാശയങ്ങളുെടയും സമന്വയമാണ് അതിെന്റ ഉറവിടം.
ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിെല പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തിെന്റയും
പ്രാചീന സമൂഹത്തിെല വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെടയും തുട�
ക്കേത്താടുകൂടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദാർശനികചിന്തകൾ
ഉയർന്നുവന്നത് ആ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ്.

മനുഷ്യെന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തിയ ചൂഷ�
ണാധിഷ്ഠിതമായ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുെട സങ്കുചിതത്വങ്ങ�
െള േചാദ്യം െചയ്യുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരും—എന്നല്ല,
സേചതനാേചതനങ്ങളായസർവചരാചരങ്ങളും—
ഒന്നാെണന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ്
ഇന്ത്യയിൽ തത്വശാസ്ത്രചിന്തകൾആവിർഭവിച്ചത്. സത്ത്,
അസത്ത്, ജീേവാൽപത്തി, ജീവിതവും മരണവും,ആത്മാ�
വ്,ബ്രഹ്മം,അനന്തത, നശ്വരതയും അനശ്വരതയും,പ്ര�
കൃതി,പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങൾ,ആത്മാവുംബ്രഹ്മ�
വും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുമുള്ളബന്ധ�
ങ്ങൾ—എല്ലാറ്റിെനപ്പറ്റിയും ഉപനിഷത്തുകളിെല ചിന്ത�
കന്മാർ ചർച്ച െചയ്തു. മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റഅർത്ഥവും
ലക്ഷ്യവും കണ്ടുപിടിക്കാനുംഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നി�
ന്നും വ്യാവഹാരിക േലാകത്തിെന്റ നിസ്സാരതകളിൽ
നിന്നും േമാചനം േനടിെക്കാണ്ട് സുഖവും സംതൃപ്തിയും
പ്രാപിക്കാനും അവർ പരിശ്രമിച്ചു.ആപരിശ്രമങ്ങളിൽ
നിന്നാണ് വിഭിന്നങ്ങളായ പ്രാചീനദർശനങ്ങൾ ഉരു�
ത്തിരിഞ്ഞുപുഷ്ടിെപ്പട്ടത്.

അേപ്പാൾ, ദർശനങ്ങൾ ഗുഹകളിേലാ കാടുകളിേലാ
കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മഹർഷിമാരുെട േകവലചിന്തകളല്ല. ജീ�
വിതപ്രശ്നങ്ങളുെട പ്രതികരണങ്ങളാണവ. സാമൂഹ്യവും
സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായസംഭവവികാസങ്ങളു�
മായി പ്രത്യക്ഷമാേയാ പേരാക്ഷമാേയാ അവബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�
ളാണ് അവയുെട അടിത്തറ.അടിത്തറെയ കൂടുതൽ ഉറ�
പ്പിക്കാേനാ അതിെന മാറ്റിമറിച്ചുെകാണ്ട് മനുഷ്യജീവി�
തെത്ത മുേന്നാട്ടു നയിക്കാേനാ അവപ്രേചാദനം നൽ�
കുന്നു. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല വിവിധഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ
സംഘട്ടനാത്മകങ്ങളായസംഭവവികാസങ്ങളുെട പ്രതി�
ഫലനങ്ങൾഅവയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ഇന്ത്യാ�
ചരിത്രമാകെട്ട, േലാകചരിത്രത്തിൽനിന്ന് ഒറ്റെപ്പട്ടതല്ല.
പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതെന്നഇന്ത്യ വിേദശരാജ്യങ്ങ�
ളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിേപ്പാന്നിട്ടുണ്ട്.അതുെകാണ്ട്
ശുദ്ധമായ ഭാരതീയ ചിന്തഎന്ന് ഒന്നുണ്ടാവാൻ വയ്യ.
പ്രാചീനഗ്രീക്കുചിന്തകളും മധ്യകാലെത്തഇസ്ലാമിക
ചിന്തകളും ക്രിസ്തുമതാശയങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിലും സാ�
േങ്കതികവിദ്യയിലുമുണ്ടായ പുേരാഗതിയുംആധുനിക
സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങളുെമല്ലാം ഭാര�
തീയചിന്തയിൽസ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങെന,
ഭാരതീയചിന്തസാർവലൗകികചിന്തയുെട ഒരു ഭാഗമാ�
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിെന്റഅർത്ഥം ഭാരതീയചി�
ന്തയ്ക്ക് യാെതാരു പ്രേത്യകതയുമിെല്ലന്നല്ല. േനെരമറിച്ച്,
ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവും േദശീയവുമായ സവിേശഷതക�
ളും ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
വ്യത്യാസങ്ങളും അസമമായ വളർച്ചയും ജാതിവ്യവ�
സ്ഥയും സാമുദായികവാദവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ
സങ്കീർണ്ണതകളും മറ്റു പ്രേത്യകതകളും ഭാരതീയചിന്തയു�
െട വളർച്ചയുെട സവിേശഷസാഹചര്യങ്ങളാണ്.ഈ
സാഹചര്യങ്ങെള കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടു മാത്രേമ
ആധുനികകാലഘട്ടത്തിനനുേയാജ്യമായ പുതിയ ചിന്ത�
കെള ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ത്യ�
യുെട മഹത്തായ പാരമ്പര്യെത്തപൂർണ്ണമായി നിേഷധി�
ക്കുന്ന തത്വചിന്തകൾക്ക് ഇവിെട ശക്തിയാർജിക്കാൻ
കഴിയില്ല. പാരമ്പര്യത്തിെന്റയും ചരിത്രത്തിെന്റയും സ്വാ�
ധീനം അത്രസുശക്തമാണ്.



       

2 ഏകപക്ഷീയമായസമീപനം

ഇന്ത്യയുെട ദാർശനികപാരമ്പര്യത്തിെല ചില പ്രേത്യക
പ്രവണതകെള മാത്രം ഏകപക്ഷീയമായി ഉയർത്തി�
ക്കാണിക്കാനും അങ്ങെന വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രപഠന�
െത്ത വികൃതമാക്കാനുമുള്ള ഒരു വാസന പാശ്ചാത്യരും
പൗരസ്ത്യരുമായ ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽ കാണാനുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന്,ആൽബർട്ട് ൈഷ്വറ്റ്സർ ഇന്ത്യൻ
ദർശനങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽഐഹി�
കജീവിതനിേഷധമാണ് ഭാരതീയചിന്തയുെട മുഖ്യമായ
അന്തർധാര എന്നുവെര പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. മന്ത്ര�
വാദപരമായ മിസ്റ്റിസിസമാണ് ഭാരതീയതത്വചിന്തയു�
െട തുടക്കം എന്നുംഅതിൽ നിന്നാണ് േലാകെത്തയും
ജീവിതെത്തയും നിേഷധിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു�
വന്നത് എന്നുമാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം. [1]
ജീവിതെത്തഅംഗീകരിക്കുന്ന,ക്രിയാത്മകമായ, ഒരു
ധാർമ്മികവ്യവസ്ഥെയയാണ് പാശ്ചാത്യചിന്തഊന്നു�
കയും ന്യായീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് എന്നുംഅതു�
െകാണ്ടാണ് അതിെന്റ േലാകവീക്ഷണത്തിൽശുഭാപ്തി�
വിശ്വാസം തുളുമ്പുന്നത് എന്നും േനെരമറിച്ച് ഭാരതീയചി�
ന്തയുെട അടിസ്ഥാനം തെന്ന നിരാശാവാദമാെണന്നും
അതുെകാണ്ടാണ് അത് ജീവിതെത്തനിേഷധിക്കുന്ന
നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു ധാർമ്മികവ്യവസ്ഥെയ ന്യായീകരി�
ക്കുന്നത് എന്നും മെറ്റാരിടത്ത് അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടാ�
യി. [2] ചാർവാകദർശനെമാഴിച്ചുള്ള മെറ്റല്ലാ ഭാരതീയ�
ദർശനങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ മതപരമായഅഭിലാഷങ്ങെള
തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ ഉേദ്ദശിച്ചു െകാണ്ടുള്ളവയാെണന്നും
അതീന്ദ്രിയവും അലൗകികവുമായ ഒരുസ്ഥിതിവിേശ�
ഷം സാക്ഷാൽക്കരിക്കലാണ് അവയുെട ലക്ഷ്യെമന്നും
ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നു. [3]ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രവണതയാണ്
ഭാരതീയചിന്തയിൽആധിപത്യം വഹിക്കുന്നത് എന്നും
അതാണ് ഭാരതീയസംസ്കാരെത്തയാെക നിറംപിടി�
പ്പിക്കുകയും ചിന്തകെള രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തത്
എന്നുംആദ്ധ്യാത്മികാനുഭവമാണ് ഭാരതീയസംസ്കാര�
ത്തിെന്റഅടിത്തറെയന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. [4]
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ “ഈശ്വരെന്റഅന�
ശ്വരസത്തയാണ് ഇന്ത്യയിെല മുഖ്യമായ ജീവിതയാ�
ഥാർത്ഥ്യം”. [5]

ആത്മീയവാദികളായ ചിന്തകന്മാരുെടയും യാഥാസ്ഥി�
തികരായസ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുെടയും അഭിപ്രാ�
യത്തിൽ ഭാരതീയതത്വചിന്തഎന്നുെവച്ചാൽആത്മീ�
യവാദവുംആത്മീയവാദെമന്നുെവച്ചാൽ േവദാന്തവും
േവദാന്തെമന്നുെവച്ചാൽഅൈദ്വതേവദാന്തവുമാണ്.
“ഇേന്നവെര ഭാരതീയചിന്തെയസവിേശഷമായി പ്ര�
തിനിധീകരിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ളത് ആത്മീയവാദമാണ്” [6]
എന്നുപി. ടി. രാജു ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. “മുഴുവൻ ഭാരതീ�
യസംസ്ക്കാരത്തിെന്റയും അടിത്തറ േവദാന്തമാണ്” [7]
എന്നാണ് രാജേഗാപാലാചാരിയുെട അഭിപ്രായം.
കുേബരന്മാരായസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുെട സാമ്പ�
ത്തികസഹായേത്താടുകൂടി നടത്തെപ്പടുന്ന മതസ്ഥാ�
പനങ്ങളും സന്യാസി മഠങ്ങളും അവയുെട പ്രചാരക�
ന്മാരുംആത്മീയവാദെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്,
അടിയന്തിരങ്ങളായസാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാ�
ഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയ തിരിച്ചുവിടുന്നു.
അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നെത്തഇന്തയിെല
മിക്ക കുഴപ്പങ്ങളുെടയും കാരണം മതവിശ്വാസങ്ങളുെട
അഭാവമാണ്.

എന്നാൽ,ആത്മീയവാദേമാഐഹികജീവിതനിേഷ�
ധേമാആണ് ഭാരതീയതത്വചിന്തയുെട അടിസ്ഥാനം
എന്ന വാദം ചരിത്രവസ്തുതകൾക്ക് ഒട്ടുംതെന്ന നിരക്കാ�
ത്തതാണ്.എെന്തന്നാൽ, നമ്മൾഈഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല,പ്രാചീന
ഭാരതീയദർശനങ്ങളിൽആത്മീയവാദേമാഐഹിക�
ജീവിതനിേഷധേമാ അല്ല, ഭൗതികവാദചിന്തകളും ജീവി�
തേത്താടുള്ളഅഭിനിേവശവുമാണ് ആധിപത്യം വഹി�
ക്കുന്നത്. പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളുെടയുംആന്തരിക�
േചതനയുെടയും യഥാർത്ഥസ്വഭാവങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
ധീരമായഅഭ്യൂഹങ്ങൾ, മനുഷ്യെന്റആന്തരികപ്രകൃതി�
യും ബാഹ്യപ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ളബന്ധം കണ്ടുപിടി�
ക്കാനുള്ള െവമ്പൽ, മനുഷ്യെന േനരിടുന്ന ഭൗതികവും
ആധിഭൗതികവുമായ വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾക്കുപരിഹാരം
കാണാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾ,സമൂഹത്തിൽആധിപ�
ത്യം വഹിക്കുന്നപൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ വിധിവിലക്കുക�
െളേയാ മാമൂൽവിശ്വാസങ്ങെളേയാആശ്രയിക്കാെത
യുക്തിെയഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ളസത്യാ�
േന്വഷണം, മനുഷ്യത്വേത്താടുള്ളആദരവ്, ഭാവിയിലുള്ള
ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം—ഇവെയാെക്കയാണ് പ്രാചീനതത്വ�
ചിന്തകളുെട മുഖ്യസവിേശഷതകൾ. യാഥാർത്ഥ്യേത്താ�
ടുള്ളസമീപനെത്തസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വിഭിന്നങ്ങ�
ളായ വീക്ഷണഗതികളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നതുശരിയാ�
ണ്. ഏകൈദവവിശ്വാസവും ബഹുൈദവവിശ്വാസവും
തമ്മിലും ൈദ്വതവാദവും ഏകതത്വവാദവും തമ്മിലും
ആത്മീയവാദവും ഭൗതികവാദവും തമ്മിലുമുള്ള നീണ്ട
സമരങ്ങളിലൂെടയാണ് പ്രാചീനദർശനങ്ങൾരൂപെപ്പടു�
കയും പുഷ്ടിയാർജിക്കുകയും െചയ്തത്.
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3 ഭൗതികവാദവുംആത്മീയവാദവും

ചാർവാകമതം,അെല്ലങ്കിൽ േലാകായതം, ഒഴിച്ചുള്ള
മെറ്റല്ലാ പ്രാചീനദർശനങ്ങളുംആത്മീയവാദപരമായി�
രുന്നുഎന്നവാദത്തിൽ വലിയ കഴമ്പുെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നില്ല.ആത്മീയവാദത്തിന് തീർച്ചയായുംസ്ഥാനമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. പേക്ഷ,അതാണ് പ്രാചീനചിന്തകളിൽആധി�
പത്യം വഹിച്ചെതന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ,ആദ്യകാലത്ത് പ്രേത്യകിച്ചും,ആത്മീയവാദത്തി�
നായിരുന്നില്ല, ഭൗതികവാദത്തിനായിരുന്നു,കൂടുതൽ
പ്രാധാന്യം. േലാകായതം,സ്വഭാവവാദം,യദൃച്ഛാവാദം
തുടങ്ങിയഅതിപ്രാചീനങ്ങളായ ഭൗതികവാദചിന്ത�
കൾക്ക്,അവയുെട യാന്ത്രികവും ഏെറക്കുെറ പ്രാകൃത�
വുമായ സ്വഭാവം കാരണം, ജനങ്ങെള വളെരെയാന്നും
ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
ആത്മീയവാദത്തിനും പൗേരാഹിത്യത്തിനുെമതിരായ
പ്രാഥമിക കലാപങ്ങളായിരുന്നുഅവഎന്നകാര്യം
വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് സൂക്ഷ്മവിശക�
ലനത്തിെന്റയും യുക്തിയുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
കൂടുതൽസങ്കീർണ്ണങ്ങളായസാംഖ്യം, ന്യായം,ൈവ�
േശഷികം തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദദർശനങ്ങൾആവി�
ഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു.അവെയാന്നും തെന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
നിേഷധിക്കുകേയാ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ട�
ങ്ങൾക്കു േപ്രരണനൽകുകേയാ െചയ്തില്ല. േനെരമറിച്ച്,
ഭൗതിേകാൽപ്പാദനത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കും ൈവദ്യശാസ്ത്രം,
േജ്യാതിശാസ്ത്രം,അർത്ഥശാസ്ത്രം മുതലായ പ്രാചീനശാ�
സ്ത്രങ്ങൾക്കുംസാഹിത്യാദികലകൾക്കുംഅവ വമ്പിച്ച
പ്രേചാദനം നൽകി.

ബൗദ്ധദർശനവും ൈജനദർശനവും,അവയുെട ശരി�
യായഅർത്ഥത്തിൽ, ഭൗതികവാദമായിരുന്നില്ല.എങ്കി�
ലും,ൈദവെത്തഅംഗീകരിക്കാത്തതുെകാണ്ട് അവ
തീർച്ചയായും നിരീശ്വരവാദപരമായിരുന്നു.ആത്മീയ�
വാദപരമായ നിരീശ്വരവാദം,അെല്ലങ്കിൽ നിരീശ്വര�
വാദപരമായആത്മീയവാദം എന്ന് അവെയ വിേശ�
ഷിപ്പിക്കാം. പേക്ഷ,ക്രമത്തിൽഅവയ്ക്ക് പല മാറ്റങ്ങ�
ളും സംഭവിച്ചു. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ ശാഖകെളന്നു
പറയാവുന്ന വിജ്ഞാനവാദവും േയാഗാചാരവും വി�
ട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തആത്മീയവാദത്തിലാണ്ഊന്നിയ�
ത്. മറിച്ച് സൗത്രാന്തികം,ൈവഭാഷികം എന്നീ ശാ�
ഖകൾ ഭൗതികവാദത്തിേലക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. ബൗ�
ദ്ധ–ൈജനദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത
ചിന്തകളും മാറ്റെത്തക്കുറിച്ചും കാര്യകാരണബന്ധെത്ത�
ക്കുറിച്ചുമുള്ള നിഗമനങ്ങളും സപ്തഭംഗീന്യായവും മറ്റും
ഭാരതീയദർശനെത്തയാെക ഒരു പുതിയഘട്ടത്തിേല�
ക്ക് ഉയർത്തി. പ്രാചീന പാശ്ചാത്യ ദർശനങ്ങെള വി�
ശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് ഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞാനികളുെട
സഹജമായ ദ്വന്ദ്വാത്മകവാദെത്തപ്പറ്റി ഏംഗൽസ് എടു�
ത്തുപറഞ്ഞത് പ്രാചീനബൗദ്ധ–ൈജനചിന്തകന്മാെര
സംബന്ധിച്ചും ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.

എന്നാൽ,പ്രാചീനഭൗതികവാദികൾക്ക് പ്രകൃതിയുെട�
യും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും മനുഷ്യെന്റയും പരിണാമപ്രക്രി�
യകെള നിർണ്ണയിക്കുന്നനിയമങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ മാന�
സികപ്രക്രിയകളുെട ക്രിയാത്മകമായസ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി�
േയാആന്തരികപ്രകൃതിയും ബാഹ്യപ്രകൃതിയും തമ്മിലും
േചതനയും സാമൂഹ്യജീവിതവും തമ്മിലുമുള്ളബന്ധങ്ങ�
െളപ്പറ്റിേയാ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു വിശകലനം
െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.അവരുെട ഭൗതികവാദം
അശാസ്ത്രീയവും അവ്യക്തവുംഅഭ്യൂഹാധിഷ്ഠിതവുമായിരു�
ന്നു. ഇതിൽഅത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല.എെന്തന്നാൽ,
ശാസ്ത്രവും സാേങ്കതികവിദ്യയും പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലായി�
രുന്നആപ്രാചീനകാലത്ത് മനഃശാസ്ത്രം,ശരീരശാസ്ത്രം
പ്രകൃതിശാസ്ത്രം,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, രസായനശാസ്ത്രം മു�
തലായവയുെട സഹായേത്താടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
വിശകലനം െചയ്തു പഠിക്കുകഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല. മാർ�
ക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി: “ഇേതവെരയുള്ള ഭൗ�
തികവാദത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ദൗർബല്യമിതാണ്: ഇന്ദ്രി�
യാനുഭൂതികളിലൂെട ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുഅെല്ലങ്കിൽ
യാഥാർത്ഥ്യം ധ്യാനത്തിെന്റ വിഷയമായിട്ടാണ് മനസ്സി�
ലാക്കെപ്പടുന്നത്. സംേവദനാത്മകമായ മാനുഷികപ്ര�
വർത്തനത്തിെന്റഅെല്ലങ്കിൽ പ്രേയാഗത്തിെന്റ,രൂപ�
ത്തിലല്ല.എന്നുെവച്ചാൽആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടല്ല.അതു�
െകാണ്ട്, ഭൗതികവാദത്തിെനതിരായി ആത്മീയവാദം
ക്രിയാത്മകമായ വശെത്തഅമൂർത്തമായ രൂപത്തിൽ
വികസിപ്പിച്ചു.അതാകെട്ട,സംേവദനാത്മകമായ ക്രി�
യാത്മകതെയ,അതിെന്റ യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ മന�
സ്സിലാക്കുന്നുമില്ല”. [8]

8. Marx: Theses on Feuerbach.



       

4 േവദാന്തത്തിെന്റ ഉൾപ്പിരിവുകൾ

ഉപനിഷത്തുകളിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നആത്മീയ�
വാദചിന്തകെള േവദാന്തമായി വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തിയ�
ത് ബാദരായണനാണ്. ബാദരായണെന്റ േവദാന്ത�
ത്തിൽഎെന്താെക്കത്തെന്നന്യൂനതകളും അപര്യാപ്ത�
തകളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും അന്തർമുഖത്വേമാ ജീവിത�
നിേഷധേമാ അതിെലാരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല.
അത് തീർച്ചയായുംആത്മീയവാദമായിരുന്നു. പേക്ഷ,
‘അഹ’ത്തിെന്റ നിഗൂഢതകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നുെകാ�
ണ്ട് പ്രാപഞ്ചികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള നിേഷധിക്കുകേയാ
നിരാകരിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നആത്മീയവാദമായിരുന്നി�
ല്ല. മറിച്ച്, വ്യക്തിയുെടആത്മാവിെന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ആത്മാവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിക്കാണാനുള്ള ഒരു പരി�
ശ്രമമായിരുന്നു. സ്വന്തം വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്തപ്രപ�
ഞ്ചേത്താളം വലുതാക്കാനും പൂർണ്ണതയിേലക്കുയർത്താ�
നുമുള്ള മനുഷ്യെന്റഏറ്റവും ഉന്നതമായഅഭിലാഷത്തി�
െന്റ പ്രകടനമായിരുന്നുഅത്. െനഹ്റു പ്രസ്താവിച്ചതു�
േപാെല, “ഒരുപേക്ഷ,അത് ൈവയക്തികമായ പൂർണ്ണ�
തെയക്കുറിച്ചുള്ളൈനതികഘടകെത്തആവശ്യത്തില�
ധികംഊന്നുകയുംഅങ്ങെനസാമൂഹ്യവീക്ഷണത്തിന്
േകാട്ടം തട്ടിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടാവാം”. [9]എന്നാലും,
പ്രാചീനേവദാന്തിയുേടത് സങ്കുചിതവും സ്വന്തംആത്മാ�
വിെന േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ളതുമായ ഒരു വീക്ഷണ�
ഗതിയായിരുന്നുഎന്നുപറയാൻ വയ്യ.എെന്തന്നാൽ,
“പരസ്പരംആശ്രയിക്കുന്ന ഒെരാറ്റ സുഘടിതസ്വരൂപമാ�
യി മനുഷ്യരാശിെയയാെക േനാക്കിക്കാണാനുള്ള” ഒരു
പരിശ്രമമായിരുന്നുഅത്.

അേപ്പാൾ,ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന ചിന്തകന്മാർ എല്ലാ�
വരും ഒേര വീക്ഷണഗതിെയ താേലാലിക്കുന്നവരായി�
രുന്നുഎന്നവാദത്തിന് ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യവുമായി
യാെതാരു െപാരുത്തവുമില്ല.അവെര െമാത്തത്തിൽ
ഭൗതികവാദികെളന്നുംആത്മീയവാദികെളന്നും തരം�
തിരിക്കാം. പേക്ഷ,ഈരണ്ടുചിന്താഗതിക്കാർക്കിട�
യിൽ തെന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടനവധി വിഭാഗങ്ങളുമു�
ണ്ടായിരുന്നു.ഈവ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ
ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂെടയും സംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയു�
മാണ് ഭാരതീയതത്വചിന്ത വികാസം പ്രാപിച്ചത്. ചില
പ്രേത്യകഘട്ടങ്ങളിൽ,സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ
കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നഘട്ടങ്ങളിൽ വിേശഷിച്ചും,എല്ലാം
നശ്വരമാെണന്നുംഅസ്തിത്വം തെന്ന ദുഃഖമാെണന്നും
മറ്റുമുള്ള ചിന്താഗതികൾക്കും ജീവിതനിേഷധം,അന്തർ�
മുഖത്വം, നിരാശാവാദം, മിസ്റ്റിസിസം മുതലായവെയ
ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ളപ്രവണതകൾക്കുമാണ് മുൻ�
തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നത്. സമൂഹത്തിെന്റ തലപ്പത്തിരി�
ക്കുന്ന ഉപരിവർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളുെടസ്ഥാപിതതാല്പര്യ�
ങ്ങെള ഉറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ഇത്തരം പ്രവണതകെള
േബാധപൂർവ്വം ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻശ്രമിച്ചു എന്നതും
ശരിയാണ്. പേക്ഷ,ഇത്തരം പ്രവണതകളായിരുന്നില്ല
പ്രാചീനദർശനങ്ങളുെട െപാതുസ്വഭാവം. െപാതുവിൽ
േനാക്കിയാൽ ജീവിതനിേഷധമല്ല, ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ�
െത്തഅംഗീകരിച്ചുെകാണ്ട് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസേത്താെട
ദുഃഖങ്ങെളയും ദുരിതങ്ങെളയും തരണംെചയ്തു മുേന്നാട്ടു
േപാകാനുള്ളപ്രവണതയാണ് അവയിൽ മുന്നിട്ടു നിൽ�
ക്കുന്നത്.

മധ്യയുഗത്തിൽപ്രാചീനദർശനങ്ങൾക്ക് അേനകം ഉൾ�
പ്പിരിവുകളും ഒട്ടനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി.ആത്മീ�
യവാദത്തിനായിരുന്നുപ്രാധാന്യം.ആത്മീയവാദികൾ�
ക്കിടയിൽത്തെന്നനീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകളും അഭിപ്രായ�
സംഘട്ടനങ്ങളും നടന്നു. ശങ്കരാചാര്യരായിരുന്നു മധ്യ�
കാലെത്തഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ദാർശനികൻ.അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റഅൈദ്വതചിന്തകൾപ്രാചീനേവദാന്തെത്ത
പുതിെയാരുഘട്ടത്തിേലക്കുയർത്തി. സാംഖ്യം,ൈവ�
േശഷികം, േലാകായതം,ബൗദ്ധ–ൈജനദർശനങ്ങൾ
മുതലായവെയല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹംആത്മീ�
യവാദത്തിന് ഒരുറച്ചഅടിത്തറനൽകി.എന്നാൽ,
ശങ്കരെന്റഅൈദ്വതേവദാന്തം മധ്യകാലെത്ത േവദാ�
ന്തദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു.അൈദ്വത�
േവദാന്തെത്തവിമർശിച്ചുെകാണ്ട് രാമാനുജൻ, മധ്വൻ,
വല്ലഭൻ, നിംബാർക്കൻ തുടങ്ങിയ േവദാന്തികൾ തങ്ങ�
ളുെട വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും ൈദ്വതാൈദ്വതവും
മറ്റും ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.അവെരല്ലാം തെന്നആത്മീയവാദി�
കളായിരുന്നു.ആത്മീയവാദികൾ മാത്രമല്ല, മതവിശ്വാ�
സികളുമായിരുന്നു. പ്രാചീനദാർശനികന്മാരുെട േകവ�
ലബ്രഹ്മെത്തസഗുണബ്രഹ്മമായും സഗുണബ്രഹ്മെത്ത
ൈദവമായും വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് അവർ മതവിശ്വാ�
സങ്ങൾക്ക് പുതിെയാരടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചു.അങ്ങെന,
തത്വശാസ്ത്രവും ൈദവശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ വലിയഅടി�
യന്തരമിെല്ലന്നായി. സൂഫികളുെട ഏകതത്വവാദവും
ഏെറക്കുെറ ഏകൈദവവിശ്വാസം തെന്നയായിരുന്നു.
സൂഫികളും പിൽക്കാല േവദാന്തികളുമാണ് ഭക്തിപ്ര�
സ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്.

അന്തർമുഖത്വം, നിഷ്ക്രിയത്വം, ധ്യാനം,സന്യാസം മുതലാ�
യവയായിരുന്നു മധ്യകാലെത്തആത്മീയവാദത്തിെന്റ
ചില മുഖ്യസവിേശഷതകൾ. മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കുവള�
രാൻ പറ്റിയആദ്ധ്യാത്മികപ്രവണതകളായിരുന്നുഅവ.
മതവും തത്വചിന്തയും പരസ്പരം കൂട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ്
പുഷ്ടിെപ്പട്ടത്. പുതിയ സാേങ്കതിക വിദ്യകളുെട അഭാവ�
ത്തിനും ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട അപരിഷ്കൃത നിലവാര�
ത്തിനും േയാജിച്ച വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളുമായിരുന്നു
അവ.അതിവൃഷ്ടി,അനാവൃഷ്ടി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിേകാപ�
ങ്ങളുെടയും പകർച്ചവ്യാധി, ദാരിദ്ര്യം, മർദ്ദനം തുടങ്ങിയ
ഐഹിക ദുഃഖങ്ങളുെടയും മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹാ�
യനായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങെളേയാ ജാ�
തിവ്യവസ്ഥയിലും േമലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങളിലും
ഇഴുകിപ്പിടിച്ച സാമൂഹ്യജീവിതെത്തേയാ തനിക്കനുകൂല�
മാക്കി മാറ്റാൻഅവന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. കർമ്മം,
പുനർജന്മം,സ്വർഗ്ഗം, നരകം മുതലായവയിൽ വിശ്വാ�
സമർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് നിലവിലുളള സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്
കീഴടങ്ങുകയല്ലാെത മറ്റു മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല.ൈദവ�
വിധിെയക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കല്പത്തിെന്റ മുമ്പിൽ മനുഷ്യെന്റ
ഇച്ഛാശക്തിക്കുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.അങ്ങെന,
മതവിശ്വാസം ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യസാമ്പ�
ത്തിക വ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരുപകരണ�
മായിത്തീർന്നു.

9. J. Nehru: The Discovery of India, P. 28.



       

5 മതവിശ്വാസങ്ങളുെട പങ്ക്

ഇതിെന്റഅർത്ഥം മതം അതിെന്റഎല്ലാ രൂപങ്ങളിലും
എല്ലാ കാലത്തും പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാ�
രുെട ഒരായുധമായിരുന്നുഎേന്നാഅത് “മനുഷ്യെന
െചറുതാക്കുകയുംഅവെന്റ മഹത്വെത്തക്ഷതെപ്പടുത്തു�
കയും െചയ്യുന്ന മുഖ്യമായ പ്രത്യയശാേസ്ത്രാപാധികളി�
െലാന്നാണ്” [10]എേന്നാഅല്ല. മധ്യകാലത്തുേപാ�
ലും അങ്ങെനയായിരുന്നില്ല, മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ
ജനവിഭാഗങ്ങൾസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി
നടത്തിയ ലൗകികസമരങ്ങൾ പലേപ്പാഴും മതത്തി�
െന്റയുംആദ്ധ്യാത്മികതയുെടയുംആവരണമണിഞ്ഞ�
വയായിരുന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവളെര പ്ര�
കടമായി കാണാം.എല്ലാ മനുഷ്യരും ൈദവത്തിെന്റ
സന്താനങ്ങളാെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും സമ�
ന്മാരാെണന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച കബീറും ൈചതന്യയും മറ്റു
ഭക്തിപ്രസ്ഥാന േനതാക്കന്മാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നി�
ലവിലുള്ളഅനീതികൾക്കുംഅസമത്വങ്ങൾക്കുംഎതി�
രായി േപാരാടാൻ ജനങ്ങെള ഉൽബുദ്ധരാക്കുകയാണ്
െചയ്തത്. നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക വ്യവ�
സ്ഥെയ മാറ്റിമറിക്കാൻഅവർആഹ്വാനം െചയ്തിെല്ല�
ന്നതു ശരിയാണ്.അവരുെടആഹ്വാനങ്ങൾ മതപരവും
ആത്മീയവുമായിരുന്നു. സാമ്പത്തികൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള
അപഗ്രഥിച്ചു വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് അവയ്ക്ക് പരി�
ഹാരം കാണാനല്ല, വ്യക്തികളുെടആദ്ധ്യാത്മികജീവി�
തത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്.
പേക്ഷ,ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിെലഐക്യവും സാ�
േഹാദര്യവുംഐഹികങ്ങളായഅസമത്വങ്ങൾക്കും
അനീതികൾക്കുംഎതിരായ പുതിയ മൂല്യങ്ങളായിരു�
ന്നു. ജാതി–മതവ്യത്യാസങ്ങൾെക്കതിരായി മനുഷ്യ�
സാേഹാദര്യം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഉൽേബാധനങ്ങൾ
ഫലത്തിൽ നിലവിലുള്ളഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരാ�
യിരുന്നു. മനുഷ്യേസ്നഹെത്തക്കുറിച്ചും സമത്വെത്തക്കു�
റിച്ചുമുള്ള മതപരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ കാലഹരണെപ്പട്ട
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെടഅടിത്തറയിളക്കാൻ െകൽ�
പ്പുള്ളതായിരുന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പതാകയു�
യർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് ബംഗാൾ,പഞ്ചാബ് തുട�
ങ്ങിയ ഉത്തേരന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകളിെല കൃഷിക്കാർ നാ�
ടുവാഴിത്തത്തിെനതിരായ ഒട്ടനവധി സമരങ്ങൾ നട�
ത്തിയത്. പേക്ഷ,ഫ്യൂഡലിസെത്ത ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ
കരുത്തുള്ളസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ വളർ�
ന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ടാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാ�
നത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യങ്ങൾ
സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാെത േപായത്.

10. Mitin in concept of Man Edited by Radhakrishnan and
Raju.



       

6 ആധുനികതയുെട മൂല്യങ്ങൾ

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണസം�
രംഭങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തുടർ�
ച്ചയായിരുന്നുഎന്നുപറയാം. പേക്ഷ,സാഹചര്യങ്ങൾ
കൂടുതൽഅനകൂലമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്പത്തിക�
വും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിവർത്തനങ്ങളുെട
ഫലമായി മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകെളക്കുറിച്ചുള്ള പുതിെയാ�
രു േബാധം വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവിതരണങ്ങളും
വിനിമേയാപാധികളും ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളും കേമ്പാ�
ളവികസനവുംആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവുെമല്ലാം ജാതി�
വ്യവസ്ഥെയ്ക്കന്നേപാെല കർമ്മം,പുനർജന്മം മുതലായ�
വയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്കും കടുത്തപ്രഹരങ്ങേളൽ�
പ്പിച്ചു.അവയുെടസ്ഥാനത്ത് വ്യക്തിവാദം, മനുഷ്യേസ്ന�
ഹം,സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ പുതിയ സി�
ദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.ഈപുതിയ മൂല്യങ്ങളുെട
വക്താക്കൾആത്മീയവാദെത്തഅയഥാർത്ഥതകളു�
െടയും അഭ്യൂഹങ്ങളുെടയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന്
ലൗകികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിേലക്ക് ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവ�
രാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തുള്ളൈദവെത്ത
അവർഐഹികജീവിതത്തിന് പ്രേചാദനം നൽകുന്ന
ൈദവമാക്കി മാറ്റി. പ്രപഞ്ചാതീതമായ ശക്തിവിേശ�
ഷം സത്യം സൗന്ദര്യം, േസ്നഹം, നന്മ മുതലായവയുെട
ആെകത്തുകയായിത്തീർന്നു. നിഷ്ക്രിയത്വവും അന്ധമായ
അനുസരണവും ക്രിയാത്മകമായ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യ�
ത്തിനും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പുതിെയാരു
േബാധത്തിനും വഴിമാറിെക്കാടുത്തു.

ഈപുതിയ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ പലേപ്പാഴും മതത്തി�
െന്റയുംആത്മീയവാദത്തിെന്റയുംആവരണമറിഞ്ഞു�
െകാണ്ടാണ് രംഗത്തുവന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, േവദാ�
ന്തെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് സ്വാമി വിേവകാ�
നന്ദൻ േസാഷ്യലിസത്തിനും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങ�
ളുെട ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും േവണ്ടി വാദിച്ചത്. ഇഖ്ബാലും
ടാേഗാറും ഗാന്ധിയുെമല്ലാം തികഞ്ഞആത്മീയവാദി�
കളായിരുന്നു.എങ്കിലും,ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂ�
ഹ്യവുമായ പുേരാഗതിക്കു േവണ്ടിയാണ് അവർഎഴുതു�
കയും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്തത്.
അവരുെടആത്മീയവാദം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനും പു�
തിെയാരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട നിർമ്മാണത്തിനും
പ്രേചാദനം നൽകുന്നതരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

ഇതിെന്റഅർത്ഥം മതവുംആത്മീയവാദവും എല്ലാ�
യ്േപ്പാഴും പുേരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടു�
ള്ളത് എന്നല്ല. പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു
പിന്തുണനൽകിയആത്മീയവാദികളും മതസ്ഥാപന�
ങ്ങളും വഹിച്ചപങ്ക് െചറുെതാന്നുമല്ല. മതത്തിെന്റ േപ�
രിൽ സതി,അയിത്തം, ചൂഷണം തുടങ്ങിയഎല്ലാ നിഷ്ഠൂ�
രതകെളയും ന്യായീകരിക്കാൻ േവണ്ടി നടത്തെപ്പട്ട ശ്ര�
മങ്ങൾ കാണാതിരുന്നുകൂടാ. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മനു�
ഷ്യെന്റ ഉൽകൃഷ്ടതകെള വളർത്താൻശ്രമിച്ചആത്മീയ�
വാദികെളെയന്നേപാെല തെന്ന മൃഗീയതകെള നില�
നിർത്താൻശ്രമിച്ചആത്മീയവാദികെളയും കാണാം.



       

7 നിഷ്ഫലതാേബാധത്തിെന്റ
േപ്രരകശക്തികൾ

ഇന്നെത്തആത്മീയവാദികളായ തത്വചിന്തകന്മാരിൽ
ചിലർ തങ്ങൾക്കുചുറ്റും ഇരുട്ടിെന്റ ഒരു പരപ്പല്ലാെത
മെറ്റാന്നും കാണുന്നിെല്ലന്നുള്ളത് എടുത്തുപറയത്തക്ക�
താണ്. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചെത്ത മാറ്റാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളു�
േപക്ഷിച്ച് സ്വന്തം അന്തരാത്മാവിനുള്ളിേലക്ക് ഇറങ്ങി�
േപ്പാകാൻ,കർമ്മേലാകത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനേലാകത്തി�
േലക്ക് തിരിയാൻ,അവർ ജനങ്ങെള േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്,ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്ര േകാൺഗ്രസി�
െന്റ മുപ്പതാം സേമ്മളനത്തിൽഅദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു�
െകാണ്ട് മഹാേദവൻ പറഞ്ഞു:

“കഴിഞ്ഞഅര ശതാബ്ദക്കാലെത്തസംഭവ പരമ്പരക�
െളക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നഏെതാരാൾക്കും ഒരുതരം നി�
ഷ്ഫലതാേബാധം അനുഭവെപ്പടാതിരിക്കാേനാ തെന്ന
വലയം െചയ്യുന്നഅന്ധകാരത്താൽബാധിക്കെപ്പ�
ടാതിരിക്കാേനാ സാദ്ധ്യമല്ല…അമിതമായബഹിർമു�
ഖത്വമാണ് ആധുനികമനുഷ്യെന പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന
മഹാേരാഗം.അവൻ രക്ഷിക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ ഭൗ�
തികാധികാരശക്തിക്കു േവണ്ടിയുള്ള നിരർത്ഥകമായ
പരക്കംപാച്ചിലിൽ നിന്ന് അവെന പിന്തിരിപ്പിക്കണം.
ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടുന്നതുെകാ�
ണ്ട് ഒരാൾക്ക് സുഖം േനടാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥ�
മായ സുഖം ഉള്ളിലാണ്. വസ്തുക്കളുെട ബാഹ്യഭാവം
കണ്ടു വഴിെതറ്റാെതഅവയുെടആത്മാവിേലക്ക് േനാ�
ക്കാനും അതിൽ തെന്നത്തെന്നകെണ്ടത്താനും കഴി�
യുന്നവനു മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായസുഖമനുഭവിക്കാൻ
കഴിയൂ”. [11]

നമ്മുെട ഇന്നെത്തസാമൂഹ്യജീവിതം നിഷ്ഫലതാേബാ�
ധത്തിെന്റയും മൗഢ്യത്തിെന്റയും ചുഴിയിൽ െപട്ടിരിക്കു�
കയാെണന്നത് സത്യമാണ്. രാജ്യം ഒരു പരിവർത്ത�
നഘട്ടത്തിലാണ്. ജനങ്ങൾ ധാർമ്മികവുംആത്മീയ�
വുമായ ഒരു വിപൽഘട്ടെത്തതരണംെചയ്തു െകാണ്ടി�
രിക്കുകയാണ്.അവർക്ക് രക്ഷ കിട്ടാത്തത് അവെര
ബഹിർമുഖത്വത്തിൽ നിന്ന് അന്തർമുഖത്വത്തിേലക്ക്
നയിക്കാൻ േവണ്ടത്ര മതപണ്ഡിതന്മാേരാ തത്വചിന്ത�
കന്മാേരാ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. വാസ്തവത്തിൽ,അന്തർമുഖത്വ�
ത്തിേലക്ക് തിരിയാനുള്ള വാസന തെന്നബാഹ്യമായ
സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുെട ഫലമാണ്.

മധ്യയുഗത്തിൽ വ്യക്തിയുെട ജീവിതം സമൂഹത്തിെന്റ
ജീവിതവുമായി അേഭദ്യമാം വിധം ബന്ധെപ്പട്ടതായിരു�
ന്നു.അപൂർണ്ണതകളും പരിമിതികളും എെന്താെക്കത്ത�
െന്നയുണ്ടായിരുന്നാലും ഓേരാ വ്യക്തിക്കും ഗ്രാമസമു�
ദായത്തിെന്റ,അെല്ലങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബത്തിെന്റ,അെല്ല�
ങ്കിൽ ജാതിയുെട,അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രത്തിെന്റ, ഒരു ഭാ�
ഗമാണ് താൻഎന്ന േബാധമുണ്ടായിരുന്നു.അതുെകാ�
ണ്ടുതെന്ന, ചൂഷിതനും മർദ്ദിതനുമാെണങ്കിലും അവന്
ഒരു സുരക്ഷിതത്വേബാധമുണ്ടായിരുന്നു. മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കര�
ണവും വ്യാപാരവും ഗതാഗതവും വാർത്താവിനിമയവും
ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം കൂടി പരമ്പരാഗത�
മായ ജീവിതരീതിെയയാെക തകർത്തുകളഞ്ഞു.അരാ�
ജകത്വവും മത്സരവും നിറഞ്ഞസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിെല
ഓേരാ അംഗവും ഒറ്റെപ്പട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിത്തീർന്നു.
ഓേരാ വ്യക്തിയും താൻസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ
നിന്നും ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു മനു�
ഷ്യരിൽ നിന്നും തന്നിൽ നിന്നുതെന്നയുംഅന്യവൽ�
ക്കരിക്കെപ്പട്ടു. പഴയ േലാകം തകർന്നു തരിപ്പണമാ�
വുകയാണ്. ചിരകാലമായി അവർ പ്രതീക്ഷാപൂർവം
സ്വപ്നംകണ്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഭാവനാേലാകമാകെട്ട പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടുന്നുമില്ല. ഇത്തരെമാരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ
അന്യതാേബാധവും നിഷ്ഫലതാേബാധവും മനുഷ്യെന
പിടികൂടുന്നുെവങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല.
താൻ പരിത്യക്തനും ഒറ്റെപ്പട്ടവനുമാെണന്ന് അവന്
േതാന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യെന െവറുെമാരു വസ്തുവാ�
ക്കി മാറ്റുന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅനിവാര്യമായ ഒരു
പ്രവണതയാണിത്.അധികമധികം ദുസ്സഹമായിത്തീരു�
ന്നഅസമത്വങ്ങൾ,അനുദിനം മൂർഛിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്ന
വർഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ പണപ്ര�
ഭുക്കളുെട ധൂർത്തുംഅഹന്തയുംഅധികാരപ്രമത്തത�
യും, ഭൂരിപക്ഷക്കാെര പിടികൂടുന്ന ദാരിദ്ര്യവും അധഃപ�
തനവും,ൈകക്കൂലി,കരിഞ്ചന്ത,അനീതി,അക്രമം—
സാമൂഹ്യജീവിതമാെക ശിഥിലമാവുകയും മനുഷ്യെന്റ
അന്തസ്സത്തഇടിച്ചു തകർക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.ഈ
സ്ഥിതിയിൽ നിന്നു രക്ഷെപടാനുള്ള മാർഗ്ഗം അന്തരാ�
ത്മാവിെന്റ നിഗൂഢതെയക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ േവണ്ടി
ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിപരമായ പ്ര�
വർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിേച്ചാടിേപ്പാവലല്ല. യഥാർ�
ത്ഥമായസുഖം കിടക്കുന്നത് അന്തരാത്മാവിെന്റ നിഗൂ�
ഢതയിലല്ല, മനുഷ്യെന നിരാശതയിേലക്കും നിഷ്ഫല�
താേബാധത്തിേലക്കും തള്ളിവിടുന്നഅക്രമങ്ങളും അനീ�
തികളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളപരിശ്രമങ്ങ�
ളിലാണ്; മനുഷ്യെന്റഅന്തസ്സത്തെയഅപമാനിക്കുന്ന
സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി�
യുള്ളസമരങ്ങളിലാണ്. ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങേളാട് കൂറും
അഭിനിേവശവുമുള്ളവർക്ക് ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു േപാംവ�
ഴിയുമില്ല. കൂടുതൽ കാമ്യമായ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തി�
നു േവണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുെട മൗലികാവകാശങ്ങളുമായി
ബന്ധമില്ലാത്തധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടിെന്റ വല�
യത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യെന േമാചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.
സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങെള കണക്കിെല�
ടുക്കാത്തധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്.
അവയ്ക്ക് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽആധികാരികത നില�
നിർത്താൻ കഴിയില്ല.

11. T.M. P. Mahadevan in Indo-Asian Culture, July 1956.



       

8 കുഴപ്പത്തിെന്റകാരണം

ഭൗതികവാദത്തിെന്റ പ്രചാരവുംആദ്ധ്യാത്മികചിന്ത�
കളുെട കുറവുമാണ് ഇന്നെത്ത മിക്ക കുഴപ്പങ്ങൾക്കും
കാരണെമന്നുംൈദവത്തിലും മതത്തിലും വിശ്വാസ�
മില്ലാത്തവർക്ക് സമൂഹത്തിൽസാന്മാർഗികജീവിതം
നയിക്കാനാവിെല്ലന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പേക്ഷ,ഈ
വാദത്തിന് ചരിത്രവസ്തുതകളുമായി യാെതാരു െപാരു�
ത്തവുമില്ല. ബുദ്ധനും മഹാവീരനും ൈദവവിശ്വാസികളാ�
യിരുന്നില്ല. നിലവിലുണ്ടായിരുന്നബ്രാഹ്മണമതെത്ത
അവർ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും െചയ്തു.എങ്കിലും,
അവർസാന്മാർഗികമായി അധഃപതിച്ചവരായിരുന്നു
എന്നുപറയാൻ കഴിയുേമാ? ബുദ്ധമതെമന്നേപാെല
തെന്നക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാംമതവും നിലവിലുള്ള മതവി�
ശ്വാസങ്ങെളഎതിർത്തുെകാണ്ടാണ് ആവിർഭവിച്ചത്.
പേക്ഷ,ക്രമത്തിൽഎല്ലാസ്ഥാപിതമതങ്ങളിലും അഴു�
ക്കുകളും മനുഷ്യത്വത്തിെനതിരായ ബീഭത്സങ്ങളുംഅലി�
ഞ്ഞുേചർന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന്
‘ഇൻക്വിസിഷെന്റ’ക്രൂരതകെള ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ കഴി�
യുേമാ? െതാട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും വിധവകെള
ചുട്ടുകരിക്കലും ഹിന്ദുമതത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാ�
യിരുന്നിേല്ല? മതവിശ്വാസികൾ മതവിശ്വാസികൾെക്ക�
തിരായി നടത്തിയ കൂട്ടെക്കാലകെളപ്പറ്റി എന്തുപറയു�
ന്നു? “മതസിദ്ധാന്തങ്ങളുെട േപരിൽഅനാവശ്യമായും
അന്യായമായും വളെരയധികം രക്തം ഒഴുക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ട്”എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ തെന്ന തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നു�
ണ്ട്. പേക്ഷ, മതെമന്നുെവച്ചാൽ ഇെതാന്നുമല്ലഎന്നും
സത്യം, േസ്നഹം തുടങ്ങിയ ഉൽകൃഷ്ടതകളാണ് യഥാർ�
ത്ഥമതെമന്നും ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഒരു പരമശക്തിയി�
ലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇത്തരം ഉൽകൃഷ്ടതകളുെട അടി�
സ്ഥാനം എന്നുംഅേദ്ദഹം കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാ�
ദികൾക്ക് സാന്മാർഗിക ജീവിതം നയിക്കാനാവിെല്ലന്ന
പഴയവാദം തെന്നയാണിത്. ഇതു ശരിയെല്ലന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാൻ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിശ്വാസികളുെട ൈദനംദിന
ജീവിതത്തിേലക്ക് ഒന്നു കേണ്ണാടിക്കുകേയ േവണ്ടൂ.

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുേശഷംഅമ്പലങ്ങളുെടയും പള്ളി�
കളുെടയും ഭക്തന്മാരുെടയും എണ്ണം കുറയുകയല്ല, വർ�
ദ്ധിക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്.ആയിരക്കണക്കിലുള്ള
സ്വാമിജിമാരും ഗുരുജിമാരും മാതാജിമാരും മതത്തി�
െന്റയുംആദ്ധ്യാത്മികമൂല്യങ്ങളുെടയുംആവശ്യകതെയ�
പ്പറ്റി ഇടവിടാെത പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും െചയ്തു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ,അേതാെടാപ്പം തെന്നസ്വാർ�
ത്ഥവും അസൂയയും മത്സരവും പണത്തിനും പദവിക്കും
േവണ്ടിയുള്ളപരക്കം പാച്ചിലും വർദ്ധിക്കുന്നു. കരിഞ്ച�
ന്തയും അഴിമതികളും െകാള്ളകളും െകാലപാതകങ്ങ�
ളും പരന്നുപിടിക്കുന്നു.അന്യായവും അസാന്മാർഗികവു�
മായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട സമൂഹത്തിെന്റസ്വത്ത് സ്വന്തം
ൈകകളിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നപണപ്രഭു�
ക്കന്മാർ മതസ്ഥാപനങ്ങെളയും സന്യാസിമഠങ്ങെളയും
ആശ്രമങ്ങെളയും സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ നൽകി
നിലനിർത്താൻ പ്രേത്യകമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു.
ജനങ്ങളുെട മതവിശ്വാസം വളർത്താൻ പാടുെപടുന്ന
സ്വാമിജിമാരും ഗുരുജിമാരും ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സാ�
മൂഹ്യക്രമെത്തഎതിർക്കുകേയാ സമൂഹത്തിെല മർദ്ദന�
ങ്ങൾക്കും മൃഗീയതകൾക്കുംഎതിരായ സംഘടിതസമ�
രങ്ങൾക്കു േപ്രാത്സാഹനം നൽകുകേയാ െചയ്യുന്നിെല്ല�
ന്നുള്ളത് അർത്ഥഗർഭമാണ്.അനീതിയുെടയും അസ�
മത്വത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധ�
ങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് േസ്നഹത്തിെന്റയും സാേഹാദര്യത്തി�
െന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപുതിയ മാനുഷികബന്ധ�
ങ്ങൾസ്ഥാപിക്കണെമന്ന് അവരാവശ്യെപ്പടുന്നില്ല. േന�
േരമറിച്ച്,അറിേഞ്ഞാഅറിയാെതേയാസ്ഥാപിതതാല്പ�
ര്യങ്ങെള നിലനിർത്താനാണ് അവർശ്രമിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ,എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുംസ്ഥാപിതതാല്പര്യ�
ങ്ങെള നിലനിർത്താൻശ്രമിക്കുന്നവരാെണന്നുകരുതു�
ന്നത് അപകടമായിരിക്കും.സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങൾ�
െക്കതിരായ സാധാരണജനങ്ങളും മതത്തിൽ വിശ്വ�
സിക്കാറുണ്ട്.ഐഹികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും
േവദനകളും സഹിക്കാൻഅത് അവർക്ക് കരുത്തുനൽ�
കുന്നു. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല മതം മർദ്ദിത�
െന്റ ദീർഘനിശ്വാസമാണ്;ഹൃദയമില്ലാത്ത േലാകത്തി�
െന്റ ഹൃദയമാണ്;ആത്മാവില്ലാത്തപരിതസ്ഥിതിയുെട
ആത്മാവാണ്.അതുെകാണ്ട് മതവിശ്വാസങ്ങെള നശി�
പ്പിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം അവ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ
വയ്യാത്തവയാക്കിത്തീർക്കുന്നസാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�
െള മാറ്റുകയാണാവശ്യം. [12]

12. Marx and Engels: On Religion.



       

9 ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളും
ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളും

മധ്യയുഗത്തിെല സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങൾ മതവിശ്വാസ�
ങ്ങളുമായി െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞവയായിരുന്നു. ഉദാഹരണ�
ത്തിന്, േമലാളർ–കീഴാളർ ബന്ധങ്ങെളഎന്നേപാെല
തെന്നഅവെയ്ക്കതിരായ സമരങ്ങെളയും ന്യായീകരി�
ക്കാൻ മതപ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇതി�
െന്റഅർത്ഥം ഇന്നെത്തസാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ�
െക്കതിരായി േപാരാടുന്നവർക്ക് മതവിശ്വാസം കൂടിേയ
കഴിയൂെവേന്നാ മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാ�
ന്മാർഗികേബാധമുണ്ടാവുകസാദ്ധ്യമെല്ലേന്നാഅല്ല, നി�
ലവിലുള്ളസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിച്ചുെകാണ്ട്
പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടിയു�
ള്ളസമരത്തിൽആത്മബലിയർപ്പിക്കുന്നനിരീശ്വരവാ�
ദികൾക്ക് യാെതാരുസാന്മാർഗികേബാധവുമിെല്ലന്നു
പറയുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കും. മരണെത്തകൂട്ടാ�
ക്കാെത മർദ്ദനങ്ങെളയും കഷ്ടപ്പാടുകെളയും േനരിടാൻ
അവർക്ക് കരുത്തുനൽകുന്നത് നീതിേബാധവും ധാർമ്മി�
കമൂല്യങ്ങളിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവുമാണ്.

മാർക്സിസത്തിെന്റ േപരിൽ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെള നിേഷ�
ധിക്കുന്ന ചില എഴുത്തുകാരുണ്ട്. മുതലാളിത്തസമുദായ�
ത്തിെല എല്ലാ സദാചാരമൂല്യങ്ങളും ഭരണാധികാരിവർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നവയാെണ�
ന്നാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വില്യം
ആഷ് എഴുതി: “േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനാവശ്യ�
മായ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് െതാഴിലാ�
ളിവർഗ്ഗത്തിന് മനുഷ്യേസ്നഹപരമായ ഒരുസാന്മാർഗി�
കേബാധമുണ്ടാക്കാനുള്ളശ്രമം വിപ്ലവം നടത്തുന്നതിന്
മുമ്പ് അവെര നിരായുധരാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്.
െവള്ളക്കാരായ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാർആേഫ്രാ–
അേമരിക്കൻ ജനങ്ങേളാട് അഹിംസ ഉപേദശിക്കുന്നതു�
േപാെലയാണത്”. [13] െതാഴിലാളികൾക്ക് വർഗ്ഗസമ�
രമല്ലാെത മെറ്റാരു സാന്മാർഗികനിയമവുമിെല്ലന്നുവെര
വാദിക്കുന്നുണ്ട്.

സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റിയും വികാ�
സെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള െതറ്റായ ധാരണകളിൽ നിന്നാണ്
ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ െപാന്തിവരുന്നത്. ധാർമ്മിക�
മൂല്യങ്ങൾസാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട െവറും
പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമല്ല. സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികവ്യ�
വസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യ�
െന്റആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങെളക്കൂടി അവപ്രതിഫലിപ്പി�
ക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റബഹുമുഖങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങേള�
യും ചിന്തകെളയുംആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങെളയും ധാർമ്മി�
കമൂല്യങ്ങെളയും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിൽസാമൂഹ്യസാഹ�
ചര്യങ്ങൾക്കു മുഖ്യമായ ഒരു പങ്കുെണ്ടന്നകാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല.എന്നാൽ മനുഷ്യൻസാഹചര്യങ്ങളുെട
സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല,സൃഷ്ടികർത്താവുകൂടിയാണ്. സാഹച�
ര്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്വഴങ്ങിെക്കാണ്ടു ജീവിക്കാെനന്നേപാെല
അവെയ തിരസ്ക്കരിക്കാനും അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നി�
ലവിലുള്ളസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളുെട പരി�
ധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന ചിന്തിക്കാനും പ്രവർ�
ത്തിക്കാനും സ്വന്തം ഭാവി രൂപെപ്പടുത്താനാവശ്യമായ
അറിവുകൾസമ്പാദിക്കാനുംആഅറിവുകളുപേയാഗി�
ച്ചുെകാണ്ട് പുതിയ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാനും അവന് കഴിവുണ്ട്. ഇതാണ് മൃഗവും മനു�
ഷ്യനും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യമായ ഒരു വ്യത്യാസം. മൃഗം പ്ര�
കൃതിശക്തികൾക്ക് ഇണങ്ങിെക്കാണ്ടും കീഴ്വഴങ്ങിെക്കാ�
ണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുെടേയാ സമൂഹത്തി�
െന്റേയാ നിയമങ്ങെള േബാധപൂർവം തനിക്കനുകൂലമാ�
യി മാറ്റി മറിക്കാൻഅതിന് കഴിവില്ല. മനുഷ്യസമുദായ�
ത്തിലാകെട്ട, “േബാധപൂർവമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാെത,
േസാേദ്ദശ്യമായിട്ടല്ലാെത,യാെതാന്നും സംഭവിക്കുന്നി�
ല്ല”. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അതിെന്റ ഫലം എന്തുമാവെട്ട. ഓേരാ വ്യക്തിയും
താൻ േബാധപൂർവംആഗ്രഹിക്കുന്നലക്ഷ്യെത്തപി�
ന്തുടരുന്നു. വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഈഎണ്ണമറ്റ ഇച്ഛാശക്തികളും അവബാഹ്യേലാക�
ത്തിൽ ഉളവാക്കുന്നഫലങ്ങളുമാണ് ചരിത്രമായിത്തീ�
രുന്നത്.അേപ്പാൾ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന�
െതന്താെണന്നപ്രശ്നം കൂടിയാണിത്. ഇച്ഛാശക്തിെയ
നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വികാരപരമായഅഭിനിേവശേമാ
ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ തീരുമാനേമാആണ്. പേക്ഷ,ആ
അഭിനിേവശെത്തേയാ തീരുമാനെത്തേയാ നിർണ്ണ�
യിക്കുന്നഅടിയന്തരേപ്രരണകൾ വളെര വ്യത്യസ്ത�
ങ്ങളായിരിക്കും. കുെറെയാെക്കഅവബാഹ്യവസ്തുക്ക�
ളായിരിക്കാം. കുെറെയാെക്കആദർശാത്മകങ്ങളായ
ഉേദ്ദശ്യങ്ങേളാ മഹത്വാകാംക്ഷേയാ ‘സത്യവും നീതി�
യുംസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹേമാ’ വ്യക്തിപരമായ
െവറുേപ്പാആയിരിക്കാം. െവറും ൈവയക്തികങ്ങളായ
നാനാതരം വ്യാേമാഹങ്ങൾ േപാലുമാവാം”. [14]

13. William Ash: Science and Society, Summer, 1966.
14. Marx and Engels: On Religion P. 255.



       

10 പാരമ്പര്യവും പുേരാഗതിയും

എല്ലാ വ്യക്തികളും േബാധപൂർവ്വംആഗ്രഹിക്കുന്നഎല്ലാ
ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രാേയാഗികമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല.
അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രേമ ഏതു ലക്ഷ്യവും
പ്രാേയാഗികമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. പ്രകൃതിയുെടയും ചരി�
ത്രത്തിെന്റയും സമൂഹത്തിെന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള
കണക്കിെലടുക്കാത്തസ്വപ്നങ്ങൾ െവറും സ്വപ്നങ്ങളായി
നിലനിൽക്കുകേയയുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു നിശ്ചിത�
ഘട്ടത്തിനും ഉല്പാദനശക്തിയുെട വളർച്ചയുെട നിശ്ചി�
തനിലവാരത്തിനും അനുേയാജ്യമായ സാമൂഹ്യബന്ധ�
ങ്ങൾക്കുളളിലാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും വളരുകയും
െചയ്യുന്നത്. ഓേരാ തലമുറയും മുൻതലമുറകളുെട ഉല്പാ�
ദനക്കഴിവുകെളയും ചരിത്രപരമായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�
െളയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണ് ഭാവിയിേലക്ക്
മുേന്നറുന്നത്. ഓേരാ തലമുറയുെടയും അഭിവൃദ്ധിയുെട
സാഹചര്യങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നത്ഈചരിത്രപര�
മായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ്. മാർക്സ് എഴുതി:

“മനുഷ്യൻ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പേക്ഷ,അവർ തങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നതുേപാെലഅത�
ങ്ങുസൃഷ്ടിച്ചു വിടുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. തങ്ങൾസ്വയം
തിരെഞ്ഞടുത്തസാഹചര്യങ്ങളിലല്ല, ഭൂതകാലത്തിൽ
നിന്നു പരമ്പരയായി ആവിർഭവിച്ചു നിലനിൽക്കുന്നവ�
യും പ്രത്യക്ഷത്തിൽഅഭിമുഖീകരിക്കെപ്പടുന്നവയുമായ
സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന�
ത്”. [15]

എന്നാൽ, നിലവിലുള്ളസാഹചര്യങ്ങൾെകാണ്ട് മനു�
ഷ്യർ തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ല.അവൻ തെന്റആന്തരികമായ
കഴിവുകെള വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതരത്തിൽ നിലവി�
ലുള്ളസാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിച്ചു പുതിയ സാഹചര്യ�
ങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നു.അേപ്പാൾ മനുഷ്യൻസാഹചര്യങ്ങ�
ളുെട സൃഷ്ടിമാത്രമല്ല,സ്രഷ്ടാവുകൂടിയാണ്. സാഹചര്യ�
ങ്ങൾ മാറുേമ്പാൾ നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള
ഉറപ്പിച്ചുനിർത്താൻസഹായിച്ച മൂല്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം
സംഭവിക്കുന്നു. പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളാെടാപ്പം
മനുഷ്യൻ പുതിയ മൂല്യങ്ങെളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന
സാഹചര്യങ്ങെളയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെളയും മാറ്റാൻ
േവണ്ടി മനുഷ്യൻ നടത്തിയ നീണ്ടസമരങ്ങൾക്കിടയി�
ലാണ് സത്യം,സൗന്ദര്യം, േസ്നഹം, ദയ, നന്മ,സാേഹാ�
ദര്യം,സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, േസാഷ്യലിസം മുത�
ലായ മൂല്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത്.

നമ്മുെട മനസ്സിനുേപാലും എത്തിേനാക്കാൻ കഴിയാ�
ത്തഅത്രയും പ്രാചീനമായ കാലം മുതൽക്കുതെന്ന
ഭൂമിയിൽ സുഖവും സംതൃപ്തിയും ൈകവരുത്താനും മാ�
നുഷികങ്ങളായ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള മാറ്റിപ്പണിയാനും മനു�
ഷ്യൻ ശ്രമിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ
മഹനീയതകെള െഞക്കിെഞരിക്കുന്നസാമൂഹ്യ–സാമ്പ�
ത്തിക–സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലേപ്പാഴും അവെന്റആഗ്ര�
ഹാഭിലാഷങ്ങൾ പുഷ്പിക്കാെത മുരടിച്ചുകിടക്കുകയാണ്
െചയ്തത്.എങ്കിലും അവൻ നിരാശനായില്ല. യഥാർത്ഥ�
ജീവിതത്തിൽ േനടാൻ കഴിയാത്തെതല്ലാം അവൻ
ആശയങ്ങളിലും സങ്കല്പങ്ങളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും ഉേട്ടാ�
പ്യകളിലും നിലനിർത്താൻശ്രമിച്ചു. സ്വപ്നങ്ങളും ഉേട്ടാ�
പ്യകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല. പേക്ഷ, ഭാവിേയക്കുറിച്ചു�
ള്ള ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവയ്ക്ക്
സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങൾനൂ�
റ്റാണ്ടുകളായി സാക്ഷാൽക്കരിക്കെപ്പടാെത കിടന്നു
എന്നത് ശരിയാണ്. ജീവിതം ദുരിതമയമായിത്തെന്ന
തുടർന്നുേപാന്നു. സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എത്രതെന്ന
ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായിരുന്നാലും ക്രൂരങ്ങളായസാഹചര്യ�
ങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികവുംആത്മീയവുമായ േമാച�
നെത്തതടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

15. Marx and Engels: Selected Works, Vol. 1. P. 225.



       

11 പഴയ മൂല്യങ്ങളും പുതിയ
കാലഘട്ടവും

എന്നാൽ,ഇന്നുസ്ഥിതിമാറിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ
ചിരന്തനങ്ങളായസ്വപ്നങ്ങെള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാക്കി
മാറ്റാൻ കൂടുതൽഅനുകൂലങ്ങളായസാഹചര്യങ്ങൾ
ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമത്വത്തിെന്റയും സാേഹാ�
ദര്യത്തിെന്റയും പരസ്പരസഹകരണത്തിെന്റയും അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യെന്റആന്തരികമായ കഴിവുകെള
േമൽക്കുേമൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യതകൾ ഉള�
വായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിേകാൽപ്പാദനശക്തികൾ
അത്രയ്ക്ക് വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളും സാ�
േങ്കതികവിദ്യകളും അത്രയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞി�
രിക്കുന്നു.ഈേനട്ടങ്ങെള വ്യവസായം,കൃഷി, വിദ്യാ�
ഭ്യാസം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽബുദ്ധിപൂർവം ഉപേയാഗ�
െപ്പടുത്തുകയാെണങ്കിൽ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് ദാരിദ്ര്യെത്ത�
യും േരാഗെത്തയുംഅവയുെട കൂടപ്പിറപ്പുകളായ മറ്റു
ബീഭത്സകെളയും എെന്നേന്നക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കാൻ
സാധിക്കുെമന്നായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,ഈസാദ്ധ്യതകൾ
ബുദ്ധിപൂർവം ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നില്ല. ന്യൂനപക്ഷക്കാ�
രായസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ മനുഷ്യരാശിയുെട േനട്ട�
ങ്ങെളെയല്ലാം സ്വന്തം ലാഭത്തിനുേവണ്ടി കയ്യടക്കിെവ�
യ്ക്കുന്നു.സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
സ്വാർത്ഥേമാഹികളായ ഭരണാധികാരികളുെട വങ്കത്ത�
ങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികവുംആത്മീയവുമായ പുേരാ�
ഗതിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. പേക്ഷ,സാധാരണക്കാ�
രായ ജനങ്ങളും കൂടുതൽ ഉൽബുദ്ധരായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മർദ്ദനവും ചൂഷണവും ഹിംസയും വിേദ്വഷവുമില്ലാത്ത
പുതിെയാരുസാമൂഹ്യഘടന െകട്ടിപ്പടുക്കാനും സാമൂ�
ഹ്യജീവിതത്തിെന്റ പുതിയ രൂപങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള
അവരുെടഅഭിലാഷങ്ങൾ മുെമ്പന്നേത്തക്കാളുമധികം
കരുത്താർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽസ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ
േനടിയ ഏതു മൂല്യെത്തയും സ്വന്തം ലാഭത്തിനുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിക്കാൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്.
മാനുഷികമൂല്യങ്ങളുെട പുറേന്താടുകൾക്കുള്ളിൽഅവർ
മൃഗീയതകൾ കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നു. സമത്വം,സ്വാതന്ത്ര്യം,
സാേഹാദര്യം തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങെളഅവർബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്നു.ഈസ്ഥിതിയിൽ പഴയ
മൂല്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉള്ളടക്കം നൽകാേനാ അെല്ല�
ങ്കിൽഅവയ്ക്ക് പകരം പുതിയ മൂല്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാേനാ
ജനങ്ങൾ നിർബദ്ധരായിത്തീരുന്നു.

നമ്മുെട പാരമ്പര്യത്തിെന്റ പലഘടകങ്ങളും കാല�
ത്തിനു നിരക്കാത്തവിധം ജീർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്നതുശരിയാണ്. ഇനിയേങ്ങാട്ടുള്ള പുേരാഗതിക്കു
വിഘാതമായിത്തീരാനിടയുള്ളതുെകാണ്ട് അവ പുറ�
ന്തള്ളെപ്പേടണ്ടവയുമാണ്.എങ്കിലും നമുക്കിന്നുംഅം�
ഗീകരിക്കാനും സ്വായത്തമാക്കാനും പറ്റിയ ചില ഘട�
കങ്ങളും അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
എഴുതി:

“ഇന്ത്യഅതിെന്റ ഭൂതകാലത്തിെല പലതിെനയും വർ�
ത്തമാനകാലത്തിെന്റ േമൽആധിപത്യം െചലുത്താ�
നനുവദിക്കാെത െപാട്ടിെച്ചറിേയണ്ടതുണ്ട്. ഭൂതകാല�
ത്തിെല ഉണക്കമരങ്ങൾ നമ്മുെട ജീവിതത്തിന് ഒരു
ഭാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞവ�
യും ഉപേയാഗശൂന്യമായിത്തീർന്നവയുമായെതല്ലാം
േപാേയ തീരൂ. പേക്ഷ,ഇതിെന്റഅർത്ഥം ഭൂതകാല�
ത്തിെല ക്രിയാത്മകവും ജീവസന്ദായകവുമായഘട�
കങ്ങേളക്കൂടി വിെട്ടറിയണെമേന്നാ വിസ്മരിക്കണെമ�
േന്നാ അല്ല. നമ്മുെട വംശെത്തചലനാത്മകമാക്കിയ
ആദർശങ്ങൾ,യുഗങ്ങളിലൂെടയുള്ളഇന്ത്യൻ ജനത�
യുെട സ്വപ്നങ്ങൾ,പ്രാചീനന്മാരുെട വിേവകശീലം,
നമ്മുെട പൂർവികരുെട ഉത്സാഹപൂർണ്ണമായ ശക്തിയും
ജിജ്ഞാസയും സാഹസികബുദ്ധിയും,അവരുെട ചിന്ത�
യുെട ധീരത,സാഹിത്യ–കലാ–സാംസ്ക്കാരിക മണ്ഡല�
ങ്ങളിെല മഹത്തായ േനട്ടങ്ങൾ,സത്യേത്താടും സൗ�
ന്ദര്യേത്താടും സ്വാതന്ത്ര്യേത്താടുമുള്ളഅഭിനിേവശം
അവരുയർത്തിപ്പിടിച്ച അടിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങൾ, ജീവി�
തത്തിെന്റ നിഗൂഢമാർഗ്ഗങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ളഅവരുെട
ജ്ഞാനം,തങ്ങളുേടതല്ലാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങേളാടുള്ളഅവ�
രുെട സഹിഷ്ണുത, മറ്റു ജനതകെളയും അവരുെട സാം�
സ്ക്കാരികേനട്ടങ്ങേളയും കണ്ടുപഠിക്കുന്നതിനും അവെയ
തങ്ങളുേടതുമായി കൂട്ടിയിണക്കി ൈവവിധ്യപൂർണ്ണമായ
ഒരു മിശ്രസംസ്ക്കാരം വളർത്തിെയടുക്കുന്നതിനുമുള്ള
അവരുെട കഴിവ്—ഇെതാന്നും നമുെക്കാരിക്കലും മറ�
ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മുെട പുരാതനവംശെത്ത
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നവയും നമ്മുെട ഉപേബാധമന�
സ്സിൽ ഇന്നും പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നവയുമായഅനുഭവകൂ�
മ്പാരങ്ങേളയും നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല”.

ഒരുസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികഘടന തകരുകയുംഅതി�
െന്റസ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടന
ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തതിനുേശഷവും ക്രിയാത്മ�
കമായ ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ നിലനിൽക്കും.എെന്ത�
ന്നാൽ,കാലഘട്ടങ്ങേളയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങേളയും
എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നസാർവത്രികങ്ങളായ ചില
മൂല്യങ്ങെളയും ശാശ്വതങ്ങളായ ചില സത്യങ്ങെളയും
അവയുൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ട്. ശാശ്വതമൂല്യം എന്നുെവച്ചാൽ
യാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത നിർജീവമായി നിലനിൽ�
ക്കുന്ന മൂല്യം എേന്നാഅതിെന്റ യാന്ത്രികമായആവർ�
ത്തനം എേന്നാഅല്ലഅർത്ഥം. രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്ത�
മാക്കിയതുേപാെല, “ജീവിതം അങ്ങെന തുടർന്നുെകാ�
ണ്ടുേപാകുന്നത് ഭൂതകാലെത്തപുനരാവിഷ്ക്കരിച്ചുെകാണ്ട�
ല്ല, മറിച്ച് അതിെനഅംഗീകരിക്കുകയുംഅതിന് ഒരു
പുനർജന്മം നൽകുന്ന ഭാവിയിേലക്ക് അതിെന െനെയ്ത�
ടുക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ്. ഓർമ്മിക്കുകയും പുതു�
തായി സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുകെയന്നതാണ് മുഖ്യമായ
കാര്യം”. [16]

അേപ്പാൾ,പാരമ്പര്യെത്തയാെക നിേഷധിക്കുകയ�
ല്ല,അതിൽആേരാഗ്യകരവും പുേരാഗമനപരവുമായി
എെന്തല്ലാമുേണ്ടാഅെതല്ലാം അംഗീകരിച്ച് പുതിയ സാ�
ഹചര്യങ്ങളിേലക്ക് ഇണക്കിെക്കാണ്ടു വരികയാണാവ�
ശ്യം. നമ്മുെട മാനസികമായ കഴിവുകെള വളർത്താനും
േചതനെയ ഉയർത്താനും മാത്രമല്ല, നാം ലക്ഷ്യം െവയ്ക്കു�
ന്ന പുതിയ സമുദായത്തിനും പുതിയ സംസ്ക്കാരത്തിനും
ഉറപ്പുള്ള ഒരടിത്തറ നിർമ്മിക്കാനും ഇതാവശ്യമാണ്.

16. S. Radhakrishnan: Fragments of a confession in Paul
Arthur Schilpp: The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan,
P. 10.
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മുതലാളിത്തെത്ത മൗലികമായും വിപ്ലവകരമായും മാറ്റി�
മറിച്ചുെകാണ്ടു മാത്രേമ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
കഴിയൂ എന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തി�
െല എല്ലാഘടകങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഒരർ�
ത്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തുടർച്ച കൂടിയാണ്
േസാഷ്യലിസം എന്നുപറയാം.എെന്തന്നാൽ, മുതലാ�
ളിത്തം വിപുലമായ േതാതിൽ വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന
ഉൽപ്പാദനശക്തികെളയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങേള�
യും സാേങ്കതികജ്ഞാനെത്തയുംഎല്ലാം നശിപ്പിച്ചുക�
ളയുകയല്ല, േനേരമറിച്ച് അവെയ മുതലാളിത്തബന്ധ�
ങ്ങളുെട മതിൽെക്കട്ടുകളിൽ നിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച് പുതിയ
സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലുയർന്ന നിലവാര�
ത്തിേലക്ക് വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരികയാണ് േസാഷ്യ�
ലിസം െചയ്യുന്നത്.അതുേപാെല തെന്ന നിലവിലുള്ള
സാംസ്കാരികവുംആത്മീയവുമായ മൂല്യങ്ങെളയും ഏെറ്റടു�
ത്ത് പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സമുദായത്തിെല ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മൂല്യ�
ങ്ങളുെട പൂർണ്ണമായ നിേഷധമല്ല,അവയുെട തുടർച്ചയും
വളർച്ചയുമാണ്. സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യങ്ങെള ഉപേയാ�
ഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പുതിയ സാമൂഹ്യ�
സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ തെന്റ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യ�
െത്ത വികസിപ്പിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂെടയും ഉപേദശങ്ങൾ വഴിയായും ജന�
ങ്ങൾക്ക് മതേബാധമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയുംഅവർ
സനാതനങ്ങളായസാന്മാർഗിക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച്
ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്താൽ മനുഷ്യസമുദായം
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുെമന്നാണ് മതേനതാക്കന്മാരുംആത്മീ�
യവാദികളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച്, നിലവിലു�
ള്ളഎല്ലാ സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളുംസ്ഥാപിതതാല്പര്യ�
ങ്ങെളഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവ�
യാെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച്
േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുന്നതുവെര എല്ലാ സാന്മാർ�
ഗികമൂല്യങ്ങെളയും എതിർക്കണെമന്നും യാന്ത്രികഭൗതി�
കവാദികൾ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.ഈരണ്ടുവീക്ഷണഗതി�
കളും അശാസ്ത്രീയമാണ്.എെന്തന്നാൽ, നമ്മൾ കണ്ടു�
കഴിഞ്ഞതുേപാെല സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങൾസാമൂഹ്യ�
സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങളുെട പിന്നാെല സ്വയം�
േപ്രരിതമായി ആവിർഭവിക്കുന്ന ഉേപാൽപ്പന്നങ്ങളല്ല.
മനുഷ്യനാണ് സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങളു�
െട എന്നേപാെല സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങളുെടയുംസ്രഷ്ടാ�
വ്. മാനുഷികബന്ധങ്ങെള മനുഷ്യെന്റ താല്പര്യങ്ങൾക്കും
സമൂഹത്തിെന്റ ഭദ്രതയ്ക്കും അനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ
രൂപെപ്പടുത്തുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും െചയ്യുകഎന്ന�
താണ് അവയുെട പങ്ക്. ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമില്ലാത്ത
ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യ�
ത്തിെന്റയും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെടയും വികാസത്തിനു
പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കും എന്നകാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല. െനഹ്റു എഴുതുകയുണ്ടായി: “എല്ലാവർ�
ക്കും സമാനമായ സാമ്പത്തികനീതിയും അവസരസമ�
ത്വവും നൽകുന്ന ഒരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം,കൂടുതലു�
യർന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ നിലവാരങ്ങളി�
േലക്കും സഹകരണം, നിസ്വാർത്ഥത, േസവനമേനാ�
ഭാവം,ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യാനുള്ളആഗ്രഹം,
സന്മേനാഭാവം, േസ്നഹം എന്നിങ്ങെനയുള്ളആത്മീയ�
മൂല്യങ്ങളുെട ഉന്നതിയിേലക്കും മനുഷ്യരാശിെയ ഉയർ�
ത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളസംവിധാനത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഒരുസമുദായം,അന്തിമമാ�
യി ഒരു സാർവലൗകികവ്യവസ്ഥ—നമ്മുെടഅവസാന�
ലക്ഷ്യം ഇതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമാവാൻ വയ്യ”. [17]

ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്. സമുദായത്തിെന്റ
ഭൗതികാടിത്തറ മാറുന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം മനുഷ്യൻ
നന്നായിെക്കാള്ളണെമേന്നാ സാംസ്കാരികവുംആത്മീ�
യവുമായ മൂല്യങ്ങൾ പുഷ്ടിെപ്പട്ടു െകാള്ളണെമേന്നാ
ഇല്ല. ബാഹ്യപ്രകൃതിെയ മാറ്റാൻ േവണ്ടിയുള്ളസമര�
ങ്ങൾ നടത്തുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന മനുഷ്യൻ തെന്റ
ആന്തരികപ്രകൃതിയിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ േബാധപൂർ�
വം പരിശ്രമിേക്കണ്ടതുണ്ട്.എന്നുെവച്ചാൽ, ചൂഷണാ�
ധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യഘടനെയ മാറ്റിമറിക്കാനും വർ�
ഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു പുതിയ സമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കാനും
േവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങെള�
ന്ന നിലയ്ക്ക് സത്യം, േസ്നഹം,സൗന്ദര്യം, നിസ്വാർത്ഥത
തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൾെക്കാള്ളുക�
യും അങ്ങെന മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ തെന്ന മാറ്റങ്ങളു�
ണ്ടാക്കുകയുമാണാവശ്യം. ഉള്ളിൽ മൃഗീയതകെള െവ�
ച്ചുപുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി പുറത്ത് മനുഷ്യത്വം െക�
ട്ടിപ്പടുക്കാെനാരുങ്ങുന്നത് ആത്മവഞ്ചനയായിരിക്കും.
നല്ല മനുഷ്യേന നല്ലസമുദായം സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ. ഇങ്ങ�
െന വ്യക്തിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും അഭിവൃദ്ധി�
െയ കൂട്ടിയിണക്കുന്നസമഗ്രമായ ഒരു വീക്ഷണഗതി�
യുെട അഭാവമാണ് ആധുനികതത്വചിന്തയുെട മുഖ്യ�
മായ ഒരു ദൗർബല്യം എന്നു േതാന്നുന്നു.അതിേവഗം
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു േലാകത്തിൽസമൂഹത്തി�
െന്റയും സമൂഹവും വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തി�
െന്റയും സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
കാണാൻ പറ്റിയതരത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് പുതി�
െയാരർത്ഥവും പുതിെയാരു ഉള്ളടക്കവും പുതിെയാരു
ലക്ഷ്യവും നൽകുകയാണ് തത്വചിന്തയുെട കടമ. ഭാ�
രതീയചിന്തയുെട ചരിത്രം പഠിക്കുകയുംഅതിെല ക്രി�
യാത്മകങ്ങളും ജീവസന്ദായകങ്ങളുമായഘടകങ്ങെള
പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നത്ഈകടമ നിറേവറ്റാൻ
സഹായകമായിരിക്കും.

എന്നാൽ തത്വശാസ്ത്രം,അെതത്രതെന്നശരിയും ശാ�
സ്ത്രീയവുമായാലും,പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു വഴികാ�
ട്ടി മാത്രമാണ്. ഭൂതകാലത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങൾസ്വീകരിച്ചു�
െകാണ്ട് വർത്തമാനകാലെത്ത ഭാവിയാക്കി രൂപാന്ത�
രെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള േബാധപൂർവമായസമരമാ�
ണ് പ്രധാനം. മാർക്സ് പറഞ്ഞതുേപാെല, “ഇേതവെരയു�
ള്ള തത്വചിന്തകന്മാർ േലാകെത്തവ്യാഖ്യാനിക്കുക മാ�
ത്രേമ െചയ്തിട്ടുള്ളൂ;അതിെന മാറ്റുകയാണാവശ്യം”.

17. Jawaharlal Nehru: An Autobiography.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 6

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

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

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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