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മാർക്സിസവും മതവും
എല്ലാത്തരം മതവിശ്വാസങ്ങേളയും മതസിദ്ധാന്തങ്ങ
േളയും ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ ദൃഢവ്രതെമടുത്ത കടുത്ത
നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടാണ് മാർക്സും ഏംഗൽസും പല
േപ്പാഴും ചിത്രീകരിക്കെപ്പടാറുള്ളത്. മാർക്സിസെത്ത ൈദ
വനിേഷധമായി ചുരുക്കുകയും “എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും തര
ത്തിലും ഉള്ള മതത്തിെനതിരായ ഒരു സമരം” പ്രഖ്യാപി
ക്കുകയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ കടമെയന്നു
വാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ ആധുനിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എഴു
ത്തുകാരിൽേപാലുമുണ്ട്. അവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
‘മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, മതം മനുഷ്യെന
െചറുതാക്കുകയും അവെന്റ മഹത്വെത്ത ക്ഷതെപ്പടുത്തു
കയും െചയ്യുന്ന മുഖ്യപ്രത്യയശാേസ്ത്രാപാധികളിെലാന്നാ
ണ്” [1] എന്നെത്ര.
നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതി ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നതിനും
അതിനിണങ്ങുന്ന മാനസികവും ൈവകാരികവുമായ
സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും േവണ്ടി മനുഷ്യമഹത്വ
െത്ത ഇടിച്ചുകാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രേയാേഗാപ
കരണമായി മതെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ പിന്തി
രിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാർ പലേപ്പാഴും ശ്രമിച്ചി
ട്ടുണ്ട് എന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ മതം, അതിെന്റ
എല്ലാത്തരത്തിലും രൂപത്തിലും, പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിക
ളുെട ൈകകളിെലല്ലാകാലേത്തയും ഒരായുധമായിരുന്നു
െവന്നു പറയുന്നത് അശാസ്ത്രീയവും ചരിത്രവസ്തുതകൾ
ക്കു നിരക്കാത്തതുമാണ്. ഇത്തരെമാരു വാദഗതി മാർ
ക്സിൻേറയും ഏംഗൽസിൻേറയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി
ഒരിക്കലും െപാരുത്തെപ്പടുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ എല്ലാ
രീതികളിലും രൂപങ്ങളിലുമുള്ള മതത്തിെനതിരായ സമ
രമാണ് തങ്ങളുെട തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ മുഖ്യകടമെയന്ന്
മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്ഥാപകർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പ്ര
ത്യുത മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങെളയും സിദ്ധാന്തങ്ങെള
യും അടക്കിപ്പിടിച്ചാക്രമിക്കുന്നത് അർഥശൂന്യവും അനർ
ഥകരവുമാെണന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അവർ
െചയ്തത്. നിരീശ്വരവാദെത്ത െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാന വി
ജയശ്രീലാളിതമായ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്, സ്വന്തം
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തത്തെന്ന അപകടെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടല്ലാ
െത, ഏെതങ്കിലും വിേദശ രാഷ്ട്രത്തിെന്റ മീെത ഏെത
ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അടിേച്ചൽപ്പിക്കുക
സാധ്യമല്ല.”
യഥാർഥത്തിൽ ഏംഗൽസ് മിഥ്യാ സങ്കൽപങ്ങെളാ
ന്നും തെന്ന മുേമ്പാട്ടു െവയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. അന്ന് െപാ
തുവായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രെമ അേദ്ദഹത്തിന് മുൻ
െവയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. നമുക്കറിയാവുന്നതുേപാെല,
സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റയും െതാഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളുേടതു
മായ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വി.ഐ. െലനിൻ ഈ
െപാതുക്കാഴ്ചപ്പാടിെന, “േദശീയ െകാേളാണിയൽ പ്ര
ശ്നെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കരട് തീസിസ്സി” ലും, അേത വിഷയ
ങ്ങെളപ്പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻറർനാഷണലിെന്റ രണ്ടാം
േകാൺഗ്രസ്സിൽ അേദ്ദഹം സമർപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടിലും തു
ടർന്നു വികസിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം േനടിയതിനുേശഷം
ദുരിതപൂർണ്ണമായ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടെത്ത മറികട
ന്നുെകാണ്ട്, വികാസം പ്രാപിച്ച മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങ
ളിെല വിജയശ്രീലാളിതരായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
സൗഭ്രാത്രപരമായ സഹായേത്താെട േകാളനികളിേല
യും അർദ്ധേകാളനികളിേലയും ജനങ്ങൾക്ക് േസാഷ്യ
ലിസത്തിേലക്കു പുേരാഗമിക്കുവാനുള്ള സാദ്ധ്യതെയ
അേദ്ദഹം അവയിൽ എടുത്തുകാട്ടി. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു മുൻപായി നടപ്പിലാേക്ക
ണ്ട നിരവധി അന്തരാളനടപടികളുെട ആവശ്യകതയും
അേദ്ദഹം ഊന്നി പ്രസ്താവിച്ചു. ഏംഗൽസിെന്റയും െല
നിെന്റയും ഈ ആശയങ്ങൾ ശരിയാെണന്നു ചരിത്രവും
ജീവിതവും െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിവിപ്ലവ വാചകമടിയുെട മറവിൽ നിന്നുെകാണ്ട്,
എന്നാൽ മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും െലനിൻേറ
യും തത്വങ്ങെള പിടിച്ച് ആണയിട്ടുെകാണ്ട്, ഈ അന്ത
രാള നടപടികളുെട ആവശ്യകതെയ നിേഷധിക്കുകയും
ആേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്യുന്നവരുണ്ട്. പുതുതായി സ്വാ
തന്ത്ര്യം േനടിയ രാജ്യങ്ങളിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇത
രജനാധിപത്യ വിപ്ലവകാരികളും, പുത്തൻ െകാേളാണി
യലിസത്തിനും േദശീയ ബൂർഷ്വാസി പിന്തുടരുന്ന മുത
ലാളിത്ത പാതയ്ക്കും എതിരായി അവർ നടത്തുന്ന സമര
ത്തിൽ ഈ അന്തരാള നടപടികളുെട ആവശ്യകതെയ
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ഓേരാ വികസ്വരരാജ്യത്തിനും
ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിേല
ക്കുള്ള പ്രയാണത്തിെന്റയും കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കു
ന്നതിനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഘട്ടങ്ങ
െള നിർവ്വചിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അതുെകാണ്ട് ഇന്ന് ഏംഗൽസിെന്റ കൃതികൾ പഠിക്കു
ന്നത് എത്രയും പ്രസക്തമെത്ര. ഓേരാ ദിവസവും മാർ
ക്സ്, ഏംഗൽസ്, െലനിൻ എന്നിവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
സത്യവും അജയ്യവുമാെണന്നതിന് പുതിയ െതളിവുകൾ
കാഴ്ചവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

…ത്തിെന്റ പരിപാടിയിൽ ഒരു നിർബന്ധിത വിശ്വാസ
പ്രമാണമായി പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്നു വാദിച്ച ബ്ലാൻക്വിസ്റ്റു [
കേളയും ബുക്കണിനിസ്റ്റും [3] കേളയും വിമർശിച്ചുെകാ
ണ്ട് 1874-ൽ ഏംഗൽസ് എഴുതി “ജർമ്മനിയിെല േസാ
ഷ്യൽ ഡേമാക്രാറ്റുകളായ െതാഴിലാളികെള സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം നിരീശ്വരവാദം അവരുെടയിടയിെലാരു
പഴഞ്ചരക്കാെണന്ന് തീർത്തുപറയാൻ കഴിയും. തിക
ച്ചും നിേഷധാത്മകമായ ഈ പദപ്രേയാഗത്തിന് ഇനി
േമൽ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല” [4] “ൈദവവിശ്വാസെത്ത
ഉറപ്പിക്കാൻേവണ്ടി ഇനി െചയ്യാവുന്ന ഏകേസവനം
നിരീശ്വരവാദെത്ത ഒരു നിർബന്ധിത വിശ്വാസപ്രമാണ
മായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്” എന്നേദ്ദഹം അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടു.

േഹെഗലിയൻ തത്വചിന്തയുെട പാരമ്പര്യത്തിലാണ്
മാർക്സും ഏംഗൽസും വളർന്നത്. പരമമായ ആശയം
(അെല്ലങ്കിൽ ൈദവം) ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായ യാ
ഥാർഥ്യം: ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, പ്രകൃതി, സമൂഹം
എന്നിവ അതിെന്റ അപൂർണ്ണവശങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
ഇതായിരുന്നു േഹഗലിെന്റ വാദം. േഹഗലിെന്റ ഗേവഷ
ണരീതി മാർക്സിേനയും ഏംഗൽസിേനയും ആകർഷിച്ചു.
പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മീയവാദേത്തേയാ മത
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങേളേയാ പിന്താങ്ങാൻ
അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
േഹഗലിെന്റ ഇടതുപക്ഷ അനുയായികൾ എന്നു സ്വ
യം അവകാശെപ്പട്ട ഉല്പതിഷ്ണുക്കളായ യുവചിന്തകന്മാ
രുെട കൃതികൾ തത്വശാസ്ത്രേലാകത്തിൽ ഒരു േകാളി
ളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. കാരണം, അവ െഹഗലിയനിസത്തി
െന്റ ഗതിക്രമെത്ത തിരിച്ചുവിടാൻ േപാന്നവയായിരുന്നു.
1814-ൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ട ലുഡ്വിഗ് ഫ്യൂവർസ്റ്റുബാ
ക്കിെന്റ ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ‘അന്തസ്സത്ത’ (Essance of
Christianity) എന്ന ഗ്രന്ഥെത്ത മാർക്സും ഏംഗൽസും
ആേവശപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചു. “ആ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉള്ള
ടക്കെത്തക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ അതിെന്റ
വിേമാചനാത്മകമായ ഫലം അനുഭവിച്ചറിയുകതെന്ന
േവണം., ആേവശം സാർവ്വത്രികമായിരുന്നു. ഞങ്ങെള
ല്ലാം ഉടെനതെന്ന ഫ്യൂവർബാക്കിെന്റ അനുയായികളാ
യിത്തീർന്നു.” ഇപ്രകാരമാണ് ഏംഗൽസ് അതിെനപ്പറ്റി
പിന്നീെടഴുതിയത് അേദ്ദഹം തെന്നപറഞ്ഞതുേപാെല
അേദ്ദഹെത്ത ആകർഷിച്ചത് ഫ്യൂവർബാക്കിെന്റ ഈ
തത്വമായിരുന്നു. “പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമല്ലാെത മെറ്റാ
ന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മുെട മതപരമായ മിഥ്യാ
സങ്കൽപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പരേമാന്നതശക്തികൾ
നമ്മുെടതെന്ന അന്തസ്സത്തയുെട അയഥാർഥ പ്രതി
ഫലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്.” ഫ്യൂവർബാക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു :
“മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ൈദവം മനു
ഷ്യെന്റ സൃഷ്ടിയാണ്.” അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ
“ഒരുവെന്റ ചിന്തകളും ധാർമ്മികസ്വഭാവവും എങ്ങെന
യാേണാ അതുേപാെലയാണ് അവെന്റ ൈദവവും. ൈദ
വം ആന്തരപ്രകൃതിയുെട ബഹിർപ്രകടനമാണ്. മനു
ഷ്യാത്മാവിെന്റ പ്രതിഫലനമാണ്. മതം മനുഷ്യരിൽ
ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിധികളുെട പാവനമായ അനാച്ഛാ
ദനമാണ്. അവെന്റ ഏറ്റവും ഗാഢമായ ചിന്തകളുെട
പ്രകാശമാണ്. അവൻ നിഗൂഢമായി േസ്നഹിക്കുന്നതി
െനക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന സമ്മതപ്രകടനമാണ്.
ഫ്യൂവർബാക്കിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ സ്വ
പ്രകൃതിെയ തെന്റ അഭിലാഷങ്ങേളയും തന്നിലന്തർലീ
നമായിരിക്കുന്ന നന്മകേളയും പ്രകൃത്യാതീതമായ ഒരു
ശക്തിയിൽ അവേരാധിക്കുന്നതിനാണ് മതം എന്നു
പറയുന്നത്. മനുഷ്യെന്റ യഥാർഥസ്വത്ത്, ഇപ്രകാരം
അവനിൽനിന്നുതെന്ന േവർെപടുത്തിെയടുത്ത്, ബാ
ഹ്യശക്തി, സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദിവ്യശക്തിയാക്കി അവേരാ
ധിക്കെപ്പടുന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി അവെന്റ തെന്ന
ആന്തരപ്രകൃതി വികൃതവും ദരിദ്രവുമാക്കെപ്പടുന്നു. മത
പരമായ ആശയങ്ങൾ െവറും മിഥ്യാേബാധമല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമല്ല. അവ മനുഷ്യെന്റ സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടാ
ത്ത ൈനസർഗ്ഗികവും സാമൂഹ്യവുമായ ആവശ്യങ്ങളുേട
യും അഭിലാഷങ്ങളുേടയും തലതിരിഞ്ഞ പ്രകടനമാണ്.
അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യെന യഥാർഥ മനുഷ്യനാക്കുന്നതി
നുേവണ്ടി മതപരമായ മിഥ്യാേബാധങ്ങെള തകർക്കലാ
ണ് തെന്റ സ്വന്തം കടമ എന്ന് ഫ്യൂവർബാക്ക് പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്നു.
ൈദവേത്താടും മതേത്താടുമുള്ള ഫ്യൂവർബാക്കിെന്റ ഈ
സമീപനം ചരിത്രപരേമാ ശാസ്ത്രീയേമാ ആയിരുന്നില്ല.
മതെത്ത മനുഷ്യെന്റ തന്നിൽനിന്നു തെന്നയുള്ള വിേച്ഛ
ദനമായും ഈശ്വരെന മനുഷ്യെന്റ അന്തസ്സത്തയുെട
‘ബഹിർപ്രകടനം മാത്ര’ മായും കരുതിയതല്ല അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ െതറ്റ് പിെന്നേയാ ‘അത് നിശ്ചിതമായ ഒരു
വികാസദശയിെലത്തിയ ചരിത്രപരമായ ഒരു കാലഘ
ട്ടത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാെണന്നും ആ ഘട്ടെത്ത തരണം െച
േയ്യണ്ടതായിട്ടുെണ്ടന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു പകരം
അതിെന ആശയവൽക്കരിക്കുകയും ഒരു സ്വതന്ത്രശ
ക്തിയായി മാറ്റുകയും െചയ്തു” എന്നതാണ്.
മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ട് ഒരു േകവലശക്തി
യായി അവേരാധിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യെന്റ തെന്ന അന്ത
സ്സത്തയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല, ൈദവം മനുഷ്യനിലുള്ള
നന്മയുേടയും സൗന്ദര്യത്തിൻേറയും സാങ്കൽപികമായ
ആെകത്തുക ആദർശവൽക്കരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലാെക
അവേരാധിക്കെപ്പട്ടതാണത്. ഫ്യൂവർബാക്കിെന്റ ഈ
വാദേത്താട് മാർക്സും ഏംഗൽസും േയാജിച്ചു. എന്നാൽ
മനുഷ്യെന സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മാഭിമാനവുമുള്ള യഥാർഥ
മനുഷ്യനാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി മതത്തിെന്റയും ൈദവ
ത്തിെന്റയും മിഥ്യാധാരണകളിൽ നിന്ന് അവെന വി
േമാചിപ്പിക്കുകെയന്നതാണ് തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ കടമ
എന്നുള്ള ഫ്യൂവർ ബാക്കിെന്റ അഭിപ്രായേത്താടു അവർ
വിേയാജിച്ചു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, മതപരമായ മിഥ്യാ
ധാരണകെള ഉന്മൂലനം െചയ്യാേത്തടേത്താളം കാലം
ഉപേയാഗശൂന്യമായിരിക്കും. അതു സാധ്യമല്ലതാനും.
എന്തുെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് മതപരമായ മിഥ്യാ
ധാരണകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത്? അവർ മർദ്ദന
ത്തിൻേറതായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വന്തം സൃഷ്ടികെള
നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിേച്ഛദനാവസ്ഥയിൽ
ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്. ഈ േചാദ്യത്തിനുള്ള
മറുപടി സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത്. മാർക്സ് എഴുതി : “സ്വയം
കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ലാതിരിക്കുകേയാ വീണ്ടും സ്വയം നഷ്ട
െപ്പട്ടു േപാവുകേയാ െചയ്ത മനുഷ്യെന്റ ആത്മേബാധ
വും ആത്മസംേവദനവുമാണ് മതം. പേക്ഷ, മനുഷ്യെന
ന്നത് േലാകത്തിനു െവളിയിൽ കത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു
അമൂർത്ത ജീവിയല്ല മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ മനുഷ്യെന്റ,
രാഷ്ട്രത്തിെന്റ, മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ േലാകമാണ്.
ഈ രാഷ്ട്രവും ഈ സമൂഹവുമാണ് മതെത്ത സൃഷ്ടിക്കു
ന്നത്. ഇെതാരു തലതിരിഞ്ഞ പ്രപഞ്ചേബാധമാണ്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ േലാക
മാണ്.”
മാർക്സും ഏംഗൽസും െപാതുവായ അർഥത്തിലല്ല. േന
െര മറിച്ച്, ചരിത്രപരമായി മാറ്റത്തിനു വിേധയമായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതികളിൽ പ്രക
ടമാകുന്ന നിലയിൽ സമൂർത്തമായിട്ടാണ് മതെത്തക്കു
റിച്ച് വിശകലനം നടത്തിയത്. ബാഹ്യശക്തികളുെട
േമധാവിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ
കഴിയാെത ഹൃദയേവദനയനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ
ബലഹീനതയിൽ നിന്നാണ് മതപരമായ വികാരങ്ങൾ
ഉദയം െചയ്തത്. ബാഹ്യശക്തികളിൽ പ്രകൃതിശക്തി
കൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ തെന്ന അഴിച്ചുവിട്ട സാമൂഹ്യ
ശക്തികളും ഉൾെപ്പടുന്നു. െതാഴിലിെന്റ സാമൂഹ്യമായ
വിഭജനം, ഉൽപാദേനാപാധികളുെട സ്വകാര്യഉടമ, ഭര
ണകൂടം, മനുഷ്യെന മനുഷ്യൻതെന്ന ചൂഷണം െചയ്യൽ
ഇവെയാെക്ക മനുഷ്യെന്റ തെന്ന സൃഷ്ടികളാണ്. ഏം
ഗൽസ് എഴുതി : മനുഷ്യെന്റ ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ
േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തികൾ മനുഷ്യമന
സ്സിലുളവാക്കുന്ന സാങ്കൽപിക പ്രതിഫലനമാണ് ഏതു
മതവും. ഭൗമികശക്തികൾ അഭൗമശക്തികളുെട രൂപം
ൈകെക്കാള്ളുന്ന ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണത്. ചരി
ത്രാരംഭത്തിൽ പ്രകൃതിശക്തികളാണ് ഈ പ്രതിഫല
നത്തിെന്റ കർത്താവ്… എങ്കിലും, പ്രകൃതിശക്തികേളാ
െടാപ്പം, ഏെറക്കഴിയാെത സാമൂഹ്യശക്തികളും മനു
ഷ്യെന്റ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ അവ പ്രകൃതിശക്തികെളേപ്പാെലതെന്ന
അപരിചിതങ്ങളും വിശദീകരിക്കാനാവാത്തവയുമാണ്.”
പേക്ഷ ഒരിക്കൽ ഉത്ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന മതം
സ്വതന്ത്രമാെയാരു രീതിയിൽ വളരുകയും അതിെന്റ സ്വ
ന്തം നിയമങ്ങൾക്കു വിേധയമാവുകയും െചയ്യുന്നു. സമു
ദായേത്താടും ചരിത്രേത്താടും ബന്ധമിെല്ലന്നു േതാന്നലു
ണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവ പ്രകടമാവുകയും പ്രവർ
ത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, യഥാർഥത്തിൽ
മതം യുക്തിക്കതീതമായ അതിെന്റ സ്വന്തം രീതികളിൽ
ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട
ഉൽക്കണ്ഠകേളയും പ്രതീക്ഷകേളയും ദൗർഭാഗ്യങ്ങേള
യും അഭിലാഷങ്ങേളയും പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്
െചയ്യുന്നത്. മാനുഷികേലാകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
മതേത്തയും ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല. ചരിത്രപരവും സാമൂ
ഹ്യവുമായ സാഹചര്യങ്ങളുെട വിശകലനത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ മാത്രെമ മതവിശ്വാസങ്ങളുെട അർഥവും
പ്രാധാന്യവും വിശദീകരിക്കാനാവൂ. മതത്തിന്, വ്യത്യസ്ത
സാഹചര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യ
സ്തങ്ങളായ കടമകളാണ് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളത്. മനു
ഷ്യനും അവെന്റ സാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരു
ദ്ധ്യം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു സമൂർത്ത യാഥാർഥ്യേത്താട്
ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണ് അത് ഉയിർെകാള്ളുകയും നി
ലനിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. അതിനാൽ എന്താണീ
യാഥാർഥ്യെമന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും അതിെന മാറ്റു
ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്യുക
എന്നതാണ് പ്രശ്നം പ്രകൃതിയുേടയും സമൂഹത്തിെന്റയും
മനുഷ്യത്വവിഹീനമായ ചുറ്റുപാടുകളും അവയിൽ ജീവി
ക്കുന്ന മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള യഥാർഥൈവരുധ്യത്തിൽ
േവരുറച്ച ഒരു മാനുഷികാവശ്യെത്ത അതീവ സാങ്കൽ
പികമായ പ്രതിബിംബങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് മതം
െചയ്യുന്നെതന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മനുഷ്യെന
വരിഞ്ഞുെകട്ടിയ യഥാർഥ ചങ്ങലകളറുത്തുകളയാെത
അവെന സാങ്കൽപിക ധാരണകളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്ര
നാക്കാേനാ അവന് യാഥാർഥമായ സുഖവും സന്തുഷ്ടി
യും പ്രദാനം െചയ്യാേനാ സാദ്ധ്യമല്ല എന്ന് അേദ്ദഹം
തീർത്തുപറഞ്ഞു.
“ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെല പ്രാേയാഗികബന്ധങ്ങൾ

സഹജീവിേയാടും പ്രകൃതിേയാടുമുള്ള തികച്ചും ബുദ്ധി
പൂർവ്വകവും യുക്തിസഹവുമായ ബന്ധങ്ങളായിത്തീരു
േമ്പാൾ മാത്രേമ.” യഥാർഥേലാകത്തിെന്റ മതപരമായ
പ്രതിബിംബങ്ങൾ അവസാനമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുക
യുള്ളൂ എന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭൗതിേകാൽപാദ
നപ്രക്രിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമുദായത്തിെന്റ ജീവി
തപ്രക്രിയ അതിെന്റ യുക്ത്യാതീതമായ മൂടുപടം പിച്ചിച്ചീ
ന്തുന്നത് മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്രമായി കൂട്ടുേചർന്ന് ഉൽപാദ
നപ്രക്രിയെയ ഒരു നിശ്ചിതപദ്ധതിക്കനുസരണമായി
േബാധപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ മാത്രമാ
ണ്. പേക്ഷ, ഇതു സാധിക്കണെമങ്കിൽ സമുദായത്തി
ന് സവിേശഷമായ ഒരു ഭൗതികാടിത്തറ, അെല്ലങ്കിൽ
ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതാകെട്ട ദീർ
ഘവും േക്ലശപൂർണ്ണവുമായ ഒരു വികാസപ്രക്രിയയുെട
ഫലമായിട്ടാണ് സ്വയം ഉളവാകുക.”
ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾെകാണ്ടും സാേങ്കതി
കവിജ്ഞാനത്തിെന്റ വളർച്ചെകാണ്ടും മതവിശ്വാസ
ങ്ങെള നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു കരുതുന്നത് ബാലി
ശമാണ്. ൈദവവിശ്വാസെത്ത ഉേത്തജിപ്പിക്കുകയും
മിഥ്യാധാരണകെള ആശ്രയിക്കാനാളുകെള നിർബന്ധി
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാഹചര്യങ്ങെള
മനസ്സിലാക്കുകയാണാവശ്യം. മാർക്സ് പറഞ്ഞതുേപാ
െല ‘മിഥ്യാധാരണകൾ ഉേപക്ഷിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം
യഥാർഥത്തിൽ ആ മിഥ്യാധാരണകൾ ആവശ്യമാക്കി
ത്തീർക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാേബാധം
ഉേപക്ഷിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ്.”
“മതം ജനങ്ങളുെട അവിനാണ്!” ഈ ഉദ്ധരണിയ്ക്കു

ള്ളിൽ മതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിെന്റ ആശയെത്ത
ഒതുക്കിനിർത്താൻ മാർക്സിസത്തിെന്റ വിമർശകരും
അനുയായികളുെമാരുേപാെല പരിശ്രമിക്കുന്നതു കാ
ണാം. മാർക്സ് എഴുതിയ ഒരു വാചകത്തിെന്റ കഷണ
െത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിെയടുത്ത് അതി
െന്റ അർഥവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാെത ദുർവ്യാ
ഖ്യാനം െചയ്യുകയാണവർ െചയ്യുന്നത്.
മാർക്സ് യഥാർഥത്തിെലഴുതിയത് ഇപ്രകാരമാണ് :
“മതപരമായ വ്യാകുലത ഒേരസമയത്തു തെന്ന യഥാർ
ഥദുരിതത്തിെന്റ പ്രകടനവും യഥാർഥ ദുരിതേത്താടുള്ള
പ്രതിേഷധവുമാണ്. മതം, മർദ്ദിതജീവിയുെട ദീർഘശ്വാ
സമാണ്. ഹൃദയമില്ലാെത്താരു േലാകത്തിെന്റ ഹൃദയമാ
ണ്. ആത്മാവില്ലാെത്താരു പരിതഃസ്ഥിതിയുെട ആത്മാ
വാണ്. അത് ജനങ്ങളുെട അവീനാണ്.”
ജനങ്ങളുെട ആവീൻ എന്നാണ്, ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയു
ള്ള ആവീൻ എന്നല്ല മാർക്സ് മതെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കു
ന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. മർദ്ദകവർഗ്ഗം മതമാ
കുന്ന കറുപ്പ് െകാടുത്തു ജനങ്ങെള മയക്കുന്നു എന്നല്ല,
ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മതത്തിൽ
സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് മാർക്സ് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന
ത്. എന്തുെകാണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് മതത്തിെന്റ കറുപ്പ്
ആവശ്യമായിത്തീരുന്നത്? എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഹൃദ
യമില്ലാത്ത, ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു േലാകത്തിൽ മതമാ
കുന്ന കറുപ്പ്, േവദനയ്ക്കാശ്വാസം നൽകുകയും ഉൽക്കണ്ഠ
കളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കാൻ ഒരുതരം
കരുത്തു നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. സ്വന്തം ഭൗതിക പരി
തഃസ്ഥിതികെള മനസ്സിലാക്കാേനാ അവെയ വശത്താ
ക്കാേനാ കഴിയാതിരിക്കുകയും തെന്നക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം
േപാലും അറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഹൃദയേവദന
അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സാങ്കൽപികമാെയാരാനന്ദ
വും അല്പെമാരാശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും അതു പ്രദാനം
െചയ്യുന്നു.
പേക്ഷ മതം ഒരു മയക്കുമരുന്നു മാത്രമല്ല, അെതാരു
േത്തജനം കൂടിയാെണന്നു മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരിത
പൂർണ്ണവും വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നതുമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ
െക്കതിരായ പ്രതിേഷധത്തിെന്റ പ്രകടനവും കൂടിയാ
ണത്. ചരിത്രപരമായ ഗതിക്രമത്തിെന്റ വഴിത്തിരിവുക
ളിൽ ബുദ്ധമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാംമതം, മുതലായവ
ആവിർഭവിച്ചെതങ്ങിെനെയന്നും മതപരമായ പരിവർ
ത്തനങ്ങളുെട ഭൗതികമായ പ്രാധാന്യെമെന്തന്നും ഏം
ഗൽസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാരംഭത്തിൽ, ജൂതപ്ര
മാണികളുെട കാലഹരണെപ്പട്ടതും മർദ്ദനപരവുമായ
േമധാവിത്വത്തിെനതിരാെയാരു ധാർമ്മിക പ്രതിേഷധ
വുമായി വന്ന ക്രിസ്തുമതം വഹിച്ച വിപ്ലവകരമായ പങ്കി
െനക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം
ഊന്നി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. “പ്രാചീന ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ
ചരിത്രെത്തക്കുറിച്ച്” എന്ന തെന്റ േലഖനത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം എഴുതി :
ക്രിസ്തുമതം പ്രാരംഭദശയിൽ മർദ്ദിതജനങ്ങളുെട ഒരു
പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിേഷ
ധിക്കെപ്പട്ട പാവെപ്പട്ടവരുെട, േറാമാക്കാരാൽ അടിമ
കളാക്കെപ്പട്ടവേരാ തിരസ്കരിക്കെപ്പട്ടവേരാ ആയ ജന
ങ്ങളുെട, മതമായിരുന്നു അത് ആദ്യം രൂപം െകാണ്ടത്.”
“ബന്ധനത്തിൽനിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിേമാ
ചനെത്തക്കുറിച്ച്”—ഇഹേലാകത്തിൽ അസാദ്ധ്യമായ
ഒരു കാര്യമായിട്ടാെണങ്കിൽക്കൂടി—അതുദ്േഘാഷിച്ചു.
‘ബാലറും ആദ്യകാല ക്രിസ്തുമതവും’ (1882) എന്ന േലഖ
നത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം അനുയായികെള അേന്വഷിക്കുന്ന
ത്, ദരിദ്രരും കഷ്ടെപ്പടുന്നവരും അടിമകളും അവഗണി
ക്കെപ്പട്ടവരുമായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നാെണന്നും
അത് “ധനികരും ശക്തന്മാരും പ്രേത്യകാനുകൂല്യം സി
ദ്ധിച്ചവരുമായ ആളുകെള തള്ളിക്കളയുന്നു.” എന്നും ഏം
ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇങ്ങിെനയാെണങ്കിലും ക്രിസ്തുമതം ഒരു സ്ഥാപനരൂ
പം ൈകെക്കാണ്ടേപ്പാളുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഏംഗൽസ്
ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല. “ക്രിസ്തുവിെന്റ എന്ന ആശയ
ത്തിനു േവണ്ടിയാണ് ആദ്യകാലക്രിസ്തുമതം നിലെകാ
ണ്ടിരുന്നെതങ്കിൽ, മധ്യകാലയുഗങ്ങളിൽ, ജനങ്ങെള
സത്യവിശ്വാസികെളന്നും അവിശ്വാസികെളന്നും, േവ
ദപ്രമാണങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നവെനന്നും അവെയ
ധിക്കരിക്കുന്നവെരന്നും വിഭജിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു മത
മായി അതു രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. തെന്നയുമല്ല, ഫ്യൂഡൽ
സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങളുെട മനുഷ്യത്വവിഹീനമായ പ്ര
വൃത്തികൾെകാണ്ട്, ആത്മീയമായ പിൻബലംനൽകി
യാഥാസ്ഥിതികത്വെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരു മതമായി അതു മാറുകയും െചയ്തു.
ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ തകർച്ചയുെടയും പുതിയ സാമൂഹ്യ
ശക്തികളുെട ആവിർഭാവത്തിൻേറയും സാഹചര്യങ്ങ
ളിൽ നീതിക്കും സമത്വത്തിനുംേവണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം വീ
ണ്ടും ഉയർന്നുവന്നെതങ്ങിെനെയന്ന് ഏംഗൽസ് വിവ
രിക്കുന്നുണ്ട്. 1886-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ഫ്യൂവർബാക്കും
ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ തത്വചിന്തയുെട അന്തവും” എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി :
“മെറ്റല്ലാം ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടു, ജനങ്ങളുെട വികാര

ങ്ങൾ മുഴുവനും മതത്തിേലക്കു തിരിച്ചുവിടെപ്പട്ടിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഓജസ്സുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം െകട്ടിപ്പടു
ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അവരുെട സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങെള
മതപരമാെയാരു രൂപം നൽകി അവതരിപ്പിേക്കണ്ടതാ
വശ്യമായിത്തീർന്നു.”

മർദ്ദിതജനങ്ങളുെട, രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ സമത്വ
ത്തിനുേവണ്ടി ആവശ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും മതപ
രമാെയാരു രൂപം ൈകെക്കാണ്ടു, ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
തകർച്ചയുെട ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ നിരവധി കലാപങ്ങൾ
ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പൂർ
വ്വാർദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ േതാമസ് മുൻസറിെന്റ േന
തൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിേഷധ പ്രസ്ഥാനെത്ത വിലയി
രുത്തിെക്കാണ്ട് ഏംഗൽസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു : അത് “മതപ
രമായ പരിവർത്തനത്തിെന്റ തികച്ചും നൂതനമാെയാ
രു ഘട്ടെത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം െചയ്തത്. മാനവാ
ത്മാവിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമാെയാ
രു ഘടകമായിത്തീർന്ന ആ പരിവർത്തനം.” െചേക്കാ
േസ്ലാവാക്യയിെല ജാൻഹുസിെന്റ സമരങ്ങൾ, 15-ാം നൂ
റ്റാണ്ടിെല െബാഹിമിയൻ വിപ്ലവത്തിെല ടാെബാൈറ
റ്റുകളുെട (Taborites) സമരങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവത്തി
െല െലവേലഴ്സിെന്റ (Levellers) സമരങ്ങൾ, 13-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെല ഫ്രഞ്ച് ൈദവവാദികളുെട സമരങ്ങൾ, ഇന്ത്യയി
െല ഭക്തിപ്രസ്ഥാനേത്താടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ ൈകേവ
ലക്കാരുേടയും കർഷകരുേടയും സമരങ്ങൾ, ഇവെയ
ല്ലാം തെന്ന മതത്തിെന്റ േപരിലാണു നടന്നത്.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽേപാലും േസാഷ്യലിസ്റ്റാശ
യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങളിലും മതമേനാഭാവം
പ്രകടമായിരുന്നു. മാർക്സ് എഴുതി : “പൗരാണിക ക്രിസ്തു
മതം സഹജീവിേസ്നഹം ഉദ്േഘാഷി” ച്ചുെവന്ന കാരണ
ത്താൽ “അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമായി
ചിലർ കരുതുന്നു. സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങളുെട ആശയ
ത്തിെന്റ ഉത്ഭവേകന്ദ്രങ്ങളിെലാന്നതാണ്. പുരാതനകാ
ലെത്ത സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും, ഇന്നെത്ത ഭൂരി
പക്ഷം ചിന്താഗതികൾക്കും ക്രിസ്തീയേമാ മതപരേമാ
ആയ ഒരു നിറമുെണ്ടന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ്. െവറുപ്പിെന്റ
നിന്ദ്യമായ യാഥാർഥ്യത്തിെനതിരായി േസ്നഹം ഉയർ
ത്തിപ്പിടിപ്പിക്കെപ്പട്ടു (കാറൽമാർക്സ്, ക്രീജിെനതിെരയു
ള്ള മാനിെഫേസ്റ്റാ 1846).
ഫ്രഞ്ചുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുെട അനുഭ
വങ്ങെളക്കുറിച്ചു 1844 െന്റ അവസാനത്തിൽ േറാബർട്ടു
ഓവെന്റ പുതിയ ധാർമ്മികേലാകത്തിൽ (New Moral
World) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു േലഖനത്തിൽ ഏംഗൽസ്
പ്രസ്താവിച്ചു : “പാരീസിലൂെടയുള്ള എെന്റ മടക്കയാത്ര
യിൽ ഞാൻ മനസ്റ്റിസിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുെട
ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് സന്ദർശിച്ചു. ‘ൈദവം’ എന്ന
പദംെകാണ്ടു അവർ അർഥമാക്കുന്നത് േസ്നഹശക്തി
െയന്നാണ്. എന്നാൽ അത് ഒരു പ്രധാനപ്രശ്നമായി
അവർ കരുതിയിരുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രാേയാഗിക പ്രശ്ന
ങ്ങെളസംബന്ധിച്ചും അവർ നമ്മുെട അഭിപ്രായേത്താടു
േയാജിപ്പുള്ളവരായിരുന്നു.
അേത പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധംെചയ്യെപ്പട്ട മെറ്റാരു േലഖ
നത്തിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി: “േചാദ്യം െചയ്യൽ മേനാഭാ
വത്തിനു കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യക്കാരാെണങ്കി
ലും ഫ്രഞ്ചുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വതേവ ക്രിസ്ത്യാനികളാ
ണ്. ‘ക്രിസ്തുമതം കമ്മ്യൂണിസമാണ്’ എന്നതാണ് അവ
രുെട പ്രിയെപ്പട്ട പ്രമാണം. ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ
നയിച്ചിരുന്നതായി പറയെപ്പടുന്ന കൂട്ടായ ജീവിതരീതി
എടുത്തുകാട്ടി ൈബബിളിെന്റ സഹായത്താൽ ഇതു െത
ളിയിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
െവയ്റ്റ്ലിങ്ങിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികളിലും
ഇേത മേനാഭാവമാണ് ഏംഗൽസ് കണ്ടത് “ൈവറ്റ്ലിം
ങ്ങും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരി
ക്കും ഫ്രാൻസിെല ഇക്കാറിയ (learians) ന്മാെരേപ്പാെല
തെന്നയാണ്. ക്രിസ്തുമതം കമ്മ്യൂണിസമാണ് എന്നാണ്
അവർ അവകാശെപ്പടുന്നത്.”
േസ്നഹത്തിനും നീതിക്കും സാമൂഹ്യസമത്വത്തിനുംേവണ്ടി
യുള്ള അവരുെട അടക്കാനാവാത്ത ആേവശെത്ത ഏം
ഗൽസ് സ്വാഗതം െചയ്തു. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസെത്ത
ഒരു മതമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അവരുെട ശ്രമേത്താട് അേദ്ദ
ഹം േയാജിച്ചില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
ഇെതല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ നല്ല മനുഷ്യർ ഉത്തമ
ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല എന്നാണ്—അവരങ്ങിെന ഭാവിക്കുന്നു
െണ്ടങ്കിൽക്കൂടി കാരണം. യഥാർഥ ക്രിസ്ത്യാനികളായി
രുന്നുെവങ്കിൽ ൈബബിളിെന കൂടുതൽ നന്നായി അവർ
മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ ൈബബിളിെല പല
ഭാഗങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസത്തിനനുകൂലമാെണന്നു വരി
കിലും അതിെല സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട െമാത്തത്തിലുള്ള
സത്ത കമ്മ്യൂണിസത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാെണന്ന്—
അൽപം കൂടിപറഞ്ഞാൽ, ഓേരാ യുക്തിസഹമായ നട
പടിക്കും വിരുദ്ധമാെണന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിേയ
െന.”
ൈദവസാക്ഷാത്കാരെത്ത കമ്മ്യൂണിസമായി െതറ്റിദ്ധ
രിച്ച ഈ നല്ല മനുഷ്യെര മാർക്സും ഏംഗൽസും വിമർശി
ച്ചു. പുരാതന മതങ്ങൾ ഉദ്േഘാഷിച്ചിരുന്ന ആേവശം
നൽകുന്ന മൂല്യങ്ങെള എതിർത്തതുെകാണ്ടല്ല പിെന്ന
േയാ, ഈ മൂല്യങ്ങൾെക്കാന്നും േലാകെത്ത മാറ്റുന്ന
തിനാവശ്യമായ ശക്തി മനുഷ്യനു പ്രദാനം െചയ്യാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നതുെകാണ്ടാണ് അവർ വിമർശനം
നടത്തിയത്. മാർക്സ് തെന്ന പറഞ്ഞതുേപാെല, ഈ
േസ്നഹത്തിനു ഫലം കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. േലാ
കെത്ത മാറ്റാനും േസ്നഹത്തിൻേറതായ സാമ്രാജ്യം ഭൂ
മിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയുകയിെല്ലന്ന് 1800 വർഷ
ക്കാലെത്ത അനുഭവം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. െവറുപ്പിെന
അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ േസ്നഹത്തിന് സാമൂ
ഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജ്ജസ്വലത
യും യഥാർഥശക്തിയും പ്രദാനം െചയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
എന്ന നിഗമനത്തിൽ എേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.” ഇങ്ങി
െന ആധുനിക േസാഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ആശയങ്ങ
ളുെട ഉറവിടങ്ങളിെലാന്ന് പൗരാണികമതങ്ങളുദ്േഘാ
ഷിച്ച സഹജീവിേസ്നഹമാെണന്ന് സമ്മതിച്ചുെകാണ്ടു
തെന്ന, അവയുെട രണ്ടാമെത്ത ഉറവിടെത്തക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾ
ക്കു േവണ്ടിയുള്ള ആവശ്യങ്ങളുെട രണ്ടാമെത്ത ഉറവി
ടം േലാകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയത്തിെന്റ
സുപ്രധാനമായ ഉറവിടം ആധുനികസമൂഹത്തിൽ മുത
ലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബൂർഷ്വാസിയും
േപ്രാലിേററ്റിയറും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വികസിതമായ വ്യ
വസായബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുന്ന ൈവരുദ്ധ്യമാണ്.
ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യേനാട് ഉറെക്ക ആവശ്യ
െപ്പടുന്നു : “അത്തരെമാരവസ്ഥ തുടർന്നുേപാകാൻ പറ്റു
കയില്ല അതു മാറണം. മനുഷ്യരായ നമ്മൾതെന്ന അതു
മാറ്റിേയതീരൂ…” ഈ മുഖ്യാവശ്യം േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയ
ഗതികളുെട വികാസെത്ത സഹായിക്കുകയും നിരവധി
സജീവാനുയായികെള ആകർഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
(കാറൽമാർക്സ് “ക്രിജിെനതിെരയുള്ള മാനിെഫേസ്റ്റാ”
1846).

ഇപ്രകാരം മാർക്സിസം രണ്ടു വിരുദ്ധ ചിന്താഗതികളുെട
നടുവിലാണ് വികാസം പൂണ്ടത്. ഒരു വശത്ത് മനുഷ്യ
െന്റ വിേമാചനം മതേത്തയും ൈദവേത്തയും കുറിച്ചുള്ള
മിഥ്യാധാരണകളിൽ നിന്നുള്ള േമാചനെത്തയാശ്രയി
ച്ചാണിരിക്കുന്നെതന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫ്യൂവർബാക്കിെന
േപാലുള്ള ഇടതുപക്ഷ െഹഗിലയന്മാർ, മറുവശത്താക
െട്ട, ക്രിസ്തുമതം തെന്ന കമ്മ്യൂണിസമാെണന്നു പ്രഖ്യാപി
ച്ച േസാഷ്യലിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും. ഇരുകൂട്ടരുെട
യും ക്രിയാത്മകസംഭാവനകെള അഭിനന്ദിച്ചേതാെടാ
പ്പംതെന്ന മാനുഷിേകാന്നമനത്തിേലക്കുള്ള പുതിെയാ
രു പാതയുെട അേന്വഷണവും മാർക്സും ഏംഗൽസും നട
ത്തി. മാർക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു :
“ഒരിക്കൽ മനുഷ്യെന്റ ആത്മവിേച്ഛദനത്തിെന്റ ആത്മീയ
രൂപം തുറന്നുകാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചരിത്രത്തിനകമ്പടി

േസവിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ മുഖ്യകടമ ആ ആത്മ
വിേച്ഛദനത്തിെന്റ ഭൗതികരൂപങ്ങെള തുറന്നു കാണിക്കു
കെയന്നതാണ്. ഇങ്ങിെന സ്വർഗ്ഗത്തിെനതിരായ വി
മർശനം ഇഹേലാകത്തിെനതിരായ വിമർശനമായും,
മതത്തിെനതിരായ വിമർശനം അവകാശാധികാരത്തി
െനതിരായ വിമർശനമായും മതപ്രമാണങ്ങൾെക്കതി
രായ വിമർശനം രാഷ്ട്രമീംമാസെയ്ക്കതിരായ വിമർശനമാ
യും മാറുന്നു.”

ഇത്തരെമാരു വിലയിരുത്തലിന് വിപ്ലവപരമായ അർ
ഥവ്യാപ്തികളുണ്ട് കാരണം, പരിവർത്തനവിേധയമായ
യാഥാർഥ്യത്തിേലക്ക് അതു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. മാർക്സിെന
യും ഏംഗൽസിെനയും സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം കമ്മ്യൂ
ണിസെമന്നത് മതം വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്ന അേത ആന
ന്ദത്തിെന്റയും സന്തുഷ്ടിയുേടയും മേതതരമായ സാക്ഷാ
ത്കാരമാണ്. അത് സാധിക്കുന്നതാകെട്ട ധ്യാനത്തിലൂ
െടയും പ്രാർഥനയിലൂെടയുമല്ല മറിച്ച് “മനുഷ്യെന അവ
മാനിതനും അടിമയും ത്യജിക്കെപ്പട്ടവനും െവറുക്കെപ്പ
ട്ടവനുമായ ഒരു ജീവിയാക്കിത്തീർക്കുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥിതികെള മാറ്റിമറിക്കുന്നത് േവണ്ടിയുള്ള നിരന്തര
സമരങ്ങളിലൂെടയാണ്.”
മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
1970 ജൂൺ
1. M. Mitin: Concept of Man: Ed ited by S Radhakrishnan
and P. T. Raju Second edition.
2. ബ്ലാൻക്വിസ്റ്റുകൾ—ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന
ഫ്രാൻസിെല ബ്ലാൻക്വിയുെട അനുയായികൾ.
3. ബക്കുണിനിസ്റ്റുകൾ—അരാജകവാദിയായ ബക്കണിനിെന്റ
അനുയായികൾ.
4. പുസ്തകത്തിെന്റ 1894 െല പതിപ്പിൽ ഈ ഭാഗം അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന േഭദഗതി െചയ്തു. “ജർമ്മനിയിെല േസാഷ്യൽ െഡ

േമാക്രാറ്റുകളായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം െതാഴിലാളികെള സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം…”

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

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

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

