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“ആദിയിൽ
വചനമുണ്ടായിരുന്നു…”

എവിെടെമവിെടെമൻ ജന്മേദശം?
എവിെടന്നരുവിേപാലിങ്ങണഞ്ഞു?
ഇവിെട നിന്നിന്നീമരുത്തുേപാൽ ഞാ-
െനവിേടക്കു േവഗം പറക്കയാവാം?

ഓമർഖയ്യാം

ശാശ്വതപ്രശ്നം
േലാകഗതിയുെട മൂലതത്ത്വെമന്താെണന്ന അേന്വ�
ഷണമാണു് എല്ലാ തത്ത്വചിന്തയുേടയും പരമല�
ക്ഷ്യം. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ
വിരാമമില്ലാെത അവൻ തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാ�
ണു് ഈ പ്രവൃത്തി. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുള്ള അറി�
വിെന്റ െപാതുമുതൽ, ഈ ശാശ്വതപ്രശ്നത്തിനുള്ള
വിവിധ ഉത്തരങ്ങളുെട ഒരു സമുച്ചയമാണു്. ഭിന്ന�
കാലങ്ങളിൽ, പല േദശങ്ങളിലായി പലരും ഈ
പ്രശ്നത്തിനു് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മത�
സ്ഥാപകന്മാർ പല വിശ്വാസങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.
ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞമാർ തത്ത്വങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.
മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ േവെറ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളും.
ആധുനികകാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപടുക്കളും
ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിച്ചു.

ആശകളുെട പരാജയം നിരാശയും തന്മൂലം ദുഃഖവും
സൃഷ്ടിക്കുന്നുെവന്നും, അതുെകാണ്ടു് ആശാനിഗ്രഹം
വഴി ദുഃഖനിവാരണം സാധിക്കുെമന്നും ശ്രീബുദ്ധൻ
സിദ്ധാന്തിച്ചു. അതിനു പ്രാേയാഗികമായി അഹിം�
സാമാർഗ്ഗം നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തു. ഈശ്വരെന്റ
പിതൃത്വവും അതിൽനിന്നു സംഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യ�
സാേഹാദര്യവുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുേദവെന്റ പ്രധാന
സുവിേശഷം. മനുഷ്യെരല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമാ�
െണന്നുവന്നാൽ സമസൃഷ്ടിേസ്നഹവും സഹകര�
ണവും അനിവാര്യമാണേല്ലാ. ന്യൂട്ടനു് േതാന്നിയതു്
ആകർഷണമാണു് േലാകസ്ഥിതിയുെട അടിസ്ഥാ�
നെമന്നായിരുന്നു. മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതിക-
കമ്മ്യൂണിസം—ആണു് ശരിയായ തത്ത്വം. ഐൻ�
സ്റ്റീൻ വന്നേപ്പാൾ സർവ്വജ്ഞാനാടിസ്ഥാനമായി
കെണ്ടത്തിയതു സാേപക്ഷികസിദ്ധാന്തമാണു്.
ഇങ്ങിെന എണ്ണിെയണ്ണി പറഞ്ഞാൽ ഒടുങ്ങാത്ത�
തരത്തിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയ�
ല്ലാംതെന്ന പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്; പരസ്പരവി�
രുദ്ധങ്ങളുമാണു്. അതുെകാണ്ടു്, ഇവയിൽ ഏതിെന�
െയങ്കിലും സർവ്വാബദ്ധെമന്നു പറഞ്ഞു തള്ളാവുന്ന�
തല്ല. അറിവു് എല്ലാേയ്പാഴും പാരമ്പര്യത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ നിലെകാള്ളുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗചരിത്ര�
ത്തിെന്റ ഓേരാഘട്ടത്തിൽ, ഓേരാ പ്രേത്യകപരിത�
സ്ഥിതികളിൽ രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവയാണു് ഈ
തത്ത്വങ്ങളിൽ ഓേരാന്നും. ചിന്തകെന്റ സ്വഭാവവും
പരിതസ്ഥിതികളുെട ആവശ്യവും തത്ത്വത്തിൽ സ്വാ�
ധീനത െചലുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അറിവിെന്റ
സഹജമായ അപൂർണ്ണതതെന്ന ഇവയിൽ കുറവുക�
േളാ, െതറ്റുകേളാ വരുത്തിെവച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അതു�
െകാണ്ടു് അവ പഠനാർഹങ്ങളെല്ലന്നു വരുന്നില്ല.
ഒന്നു മാത്രമുണ്ടു്: േലാകഗതിെയപ്പറ്റി സത്യമായും
വ്യക്തമായും എെന്നങ്കിലും ഗ്രഹിക്കണെമന്നുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഇവെയ െപാതുെവ ഒന്നു പരിേശാധിച്ചുേനാ�
ക്കാെത ഗത്യന്തരമില്ല.

നാം കണ്ട നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങെള െപാതുെവ
രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഈ വിഭജനത്തിെന്റ നി�
ദാനം വിശ്വാസത്തിനും യുക്തിക്കും അഥവാ, വികാ�
രത്തിനും വിചാരത്തിനും അവയിലുള്ളസ്ഥാനമാ�
ണു്. ചില ആശയങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിേന്മൽ നില�
നിൽക്കുന്നു, മറ്റുചിലതു യുക്തിയിേന്മലും. ആദ്യേത്ത�
തിനു മതെമന്നും, രണ്ടാമേത്തതിനു ശാസ്ത്രെമന്നും
സാധാരണ പറയെപ്പടുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു
മതത്തിൽ യുക്തിയുെട േലശവും കണ്ടുകൂെടന്നില്ല.
പലേപ്പാഴും ശാസ്ത്രഭാേവന െഞളിയുന്ന പലതിലും
കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ യുക്തി മതത്തിൽ ഉള്ള�
തായികാണാൻ കഴിയും. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കാര്യവും
ഇങ്ങെനത്തെന്നയാണു്. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പല
തത്ത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രേലാകത്തിൽ കാണാൻ കഴി�
യും. അവയിൽ ഏതാണു് ശരിെയന്നു തീരുമാനിക്കു�
വാൻ ഒേട്ടെറ കാലതാമസം േനരിേട്ടക്കും. അങ്ങ�
െനയുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ശാസ്ത്രീയതത്ത്വ�
ങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരിയാെണന്നു വാദിക്കുന്നതു വ്യർ�
ത്ഥമായിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിവു ലഭിക്കുന്നേതാടു�
കൂടി ഇന്നു നിലവിലുള്ള പല തത്ത്വങ്ങളും തകർന്നു
േപാകുന്നതാണു്. ഇവിെട ഈ വിഭജനം െകാണ്ടു�
േദ്ദശിക്കുന്നതു് മതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാ�
സമാെണന്നും. യുക്തിയുെട ചർച്ചയിൽ നിലനിൽ�
ക്കാത്തെതാന്നും ശാസ്ത്രീയമായി ഗണിച്ചുകൂെടന്നും
മാത്രമാണു്.

മതം

മാർക്സ് 

േലാകഗതിയുെട രഹസ്യെമ�
ന്താെണന്ന േചാദ്യത്തിനു
മതം െകാടുക്കുന്ന ഉത്തരം
ഒരു ഈശ്വരനുെണ്ടന്നുള്ള
സങ്കല്പവും അതിൽനിന്നുണ്ടാ�
വുന്ന ന്യായങ്ങളുമാണു്. ചാർ�
വ്വാകമതവും കൺഫ്യൂഷനിസ�
വും പ്രാചീനബുദ്ധമതവും നിരീശ്വരമതങ്ങളായിരുന്നു
എന്നു ചിലർ വാദിേച്ചക്കാം. ശരിതെന്ന. ആയിരി�
ക്കാം. പേക്ഷ, ഈശ്വരനില്ലാത്ത മതങ്ങെള നാം
സാധാരണ മതങ്ങളായി ഗണിക്കാറില്ല. സാധാര�
ണക്കാരെന്റ സാമാന്യാഭിപ്രായങ്ങെള പരിഗണിച്ചു
മാത്രേമ ഇവിെട പ്രതിപാദനം നടത്തുന്നുള്ളൂ. ഒരു
ഈശ്വരൻ ഉെണ്ടന്നു സങ്കൽപിക്കുക: സൃഷ്ടിസ്ഥി�
തിസംഹാരങ്ങൾക്കുള്ള പരിപൂർണ്ണാധികാരം ആ
പരാശക്തിയുേടതാെണന്നു വിശ്വസിക്കുക. അേദ്ദ�
ഹെത്ത ഭജിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാന്മാർ�
ഗ്ഗികനിയമങ്ങെള അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നതു മനുഷ്യെന്റ പ്രഥമ കർത്തവ്യമായി ഗണി�
ക്കുക; അതിനുേവണ്ടി ഒരു തത്ത്വസംഹിതയും സം�
ഘടനയും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണു് േലാകമത�
ങ്ങളിൽ കാണുന്ന െപാതുലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ഘട�
കങ്ങൾ ഒന്നും തെന്ന െതെറ്റേന്നാ ശരിെയേന്നാ
ഇവിെട പക്ഷമില്ല. ഇവേയാേരാന്നും വിശ്വാസത്തി�
േന്മലാണു് അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നെതന്നുമാത്രം ഗ്രഹി�
ച്ചാൽമതി. വിശ്വാസം വികാരപരമായ ഒരു അനുഭ�
വമാണു്. അതുെകാണ്ടു്, മതതത്ത്വങ്ങളുെട െതളിവി�
നായി യുക്തിെയ സ്വീകരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്ര�
ത്യുത, െവളിപാടുകൾെകാണ്ടാണു് വിശ്വാസം ഉണ്ടാ�
യിത്തീേരണ്ടതു്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു മതെമന്നുപറഞ്ഞാൽ
കുെറ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെട സമാഹാരം എന്ന
അർത്ഥമാേക്കണ്ടതില്ല. മതത്തിനു പിൻബലമാ�
യി ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രമുണ്ടു്. അതിനു് ആത്മീയവാദം,
അഥവാ ആശയവാദം എന്നു പറയുന്നു. ഭൗതിക�
വാദം വസ്തുക്കൾക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര�
വും അങ്ങെനതെന്ന. േനെര മറിച്ചു്, ആശയവാദം
മനസ്സിനു്, അഥവാ ആശയത്തിനാണു് പ്രാധാന്യം
കൽപിക്കുന്നതു്. വസ്തുവിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത നി�
േഷധിക്കുകയും ൈചതന്യെത്തമാത്രം യഥാർത്ഥമാ�
യി ഗണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു് മതത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനതത്ത്വശാസ്ത്രം.

ശാസ്ത്രം
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ നില ഇതിനു വിരുദ്ധമാണു്. ശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം യുക്തിയാണു്. അതിെന്റ
മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിരീക്ഷണവും പരീക്ഷണവുമാണു്.
ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി
യുക്തിപരമായി ശരിെയന്നു സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്ന
അറിവുമാത്രമാണു് ശാസ്ത്രം. കമ്യൂണിസം ഒരു ശാസ്ത്ര�
മാണു്. അതുെകാണ്ടു്, അതു യുക്തിപരമായി െതളി�
യിക്കെപ്പേടണ്ടതാണു്. എന്താണു് കമ്മ്യൂണിസത്തി�
െന്റ അടിസ്ഥാനതത്ത്വശാസ്ത്രം?

എ. ഭൗതികസിദ്ധാന്തം

“പ്രപഞ്ചവും അതിലടങ്ങിയ എല്ലാ
വസ്തുക്കളും ൈദവേമാ മനുഷ്യേനാ
ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ക്രമമായി ആളിക്ക�
ത്തുകയും ക്രമമായി െകട്ടുേപാവുകയും
െചയ്യുന്ന സജീവമായി ഒരു ജ്വാലയാ�
യിരുന്നു പ്രപഞ്ചം. ഇന്നും അങ്ങെന�
തെന്ന, എന്നും അങ്ങെന ആയിരി�
ക്കുകയും െചയ്യും.”

െഹറാക്ലിറ്റസ് 

എംഗൽസ് 

സാധാരണഭാഷയിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ നാം കാണുന്ന വസ്തു�
ക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള�
വയാെണന്നുമാത്രമാണു് ഭൗ�
തികസിദ്ധാന്തം പറയുന്നതു്.
ഇതു പ്രേതകിച്ചു് എടുത്തപ�
റേയണ്ട ഒരു കാര്യമാേണാ
എന്നു സാമാന്യജനങ്ങൾ സം�
ശയിക്കുന്നുണ്ടാകും. പേക്ഷ,

അതു പ്രേത്യകിച്ചു പറയുക മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള
െതളിവുകൾ േശഖരിക്കുകകൂടി െചേയ്യണ്ടതു് ആവ�
ശ്യമാെണന്ന ഒരു നിലയാണു് ഇന്നുള്ളതു്. പ്രേത്യ�
കിച്ചും മതേത്താടു താരതമ്യെപ്പടുത്തിയുള്ള ഒരു പഠ�
നത്തിൽ അതു് അത്യാന്താേപക്ഷിതവുമാണു്. മതം
നിലനിൽക്കുന്നതു ഭൗതികത്വത്തിനു വിരുദ്ധമായ
ഒരു ചിന്താഗതിയിേന്മലാണു്. ആ ചിന്താഗതിയാ�
ണു് ആത്മീയവാദം, അഥവാ ആശയവാദം. ആശ�
യവാദം എന്നു് ഇവിെട പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഇം�
ഗ്ലീഷിെല ഐഡിയലിസം എന്ന വാക്കിനു സമ�
മായിട്ടാണു്. ഈ തത്ത്വമനുസരിച്ചു ഭൗതികമായ
ഇഹേലാകം യഥാർത്ഥമല്ല. അതു നമ്മുെട മാംസ
ചക്ഷുസ്സുകളുെട ഒരു വ്യാേമാഹം മാത്രമാണു്. പദാർ�
ത്ഥം യഥാർത്ഥമല്ല. ചിന്ത, അതിനു് അടിസ്ഥാനപ�
രമായ മനസ്സു്, ഇവ മാത്രമാണു് യഥാർത്ഥസത്യം.
േനെര മറിച്ചു്, ഭൗതികവാദമനുസരിച്ചു പദാർത്ഥ�
മാണു് യഥാർത്ഥം. നമ്മുെട മനസ്സിെന കൂടാെത
തെന്ന പദാർത്ഥത്തിനു് ഒരു നിലനിൽപുണ്ടു്. മന�
സ്സുണ്ടാകുന്നതിന്നുമുമ്പുതെന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു. മനുഷ്യമനസ്സും മനുഷ്യനും ഇല്ലാതായാൽ�
േപ്പാലും പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പദാർത്ഥ�
ത്തിെന്റ പ്രതിഫലനം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണു്
ആശയം. ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുതെന്ന�
യാണു്. പേക്ഷ, പദാർത്ഥമാണു് അടിസ്ഥാനസ�
ത്യം. ഈ തത്ത്വെത്ത അതിെന്റ ശത്രുക്കൾ െതറ്റാ�
യി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടു്. േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
കാലത്തു് ‘എപ്പിക്കൂറസ് ’ എന്ന ഒരു തത്ത്വജ്ഞാനി
േലാകസുഖങ്ങെള ത്യജിക്കാൻ ഉപേദശിക്കുന്നവ�
േരാെടതിർത്തു് ഒരു തത്ത്വം സ്ഥാപിച്ചു. അേദ്ദഹം
ജീവിതത്തിെന്റ മഹിമെയ അംഗീകരിച്ചു. “തിന്നുക,
കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക; നാെള നാം ചാകുമേല്ലാ”
എന്ന മുദ്രാവാക്യം എപ്പിക്കൂറിയൻ തത്വത്തിെന്റ
ഒരു ദുഷിച്ച പകർപ്പാണു്. ഈ കുപ്രചരണെത്തപ�
റ്റി എംഗൽസ് പറയുന്നതു േനാക്കുക:

“ഭൗതികവാദം എന്ന പദംെകാണ്ടു പാമരൻ (Philis-
tine) മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. ഭക്ഷണാസക്തി, മദ്യപാ�
നം, കണ്ണിേന്റയും മാംസത്തിേന്റയും കാമം, അഹ�
ങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, െകാതി, ലുബ്ധ് , ലാേഭച്ഛ, േസ്റ്റാക്ക് 
എക്സ്േചഞ്ചിെല തട്ടിപ്പു് മുതലായവയാണു്. ചുരുക്കി�
പ്പറഞ്ഞാൽ, അവൻതെന്ന രഹസ്യമായി െചയുന്ന
എല്ലാ നാറുന്ന പാപങ്ങളും.”

അതുെകാണ്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാേരാ മറ്റു ഭൗതികവാ�
ദികേളാ ആദർശവിേരാധികളാെണന്നു പറഞ്ഞു്
ആരും വക്കാണത്തിനു പുറെപ്പേടണ്ടതില്ല. കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റുകാരുെട ഉന്നതലക്ഷ്യത്തിനു െതളിവാവശ്യ�
മാെണങ്കിൽ. സുപ്രസിദ്ധ കാേത്താലിക്ക് ൈവദിക�
നായ ഫാദർ ഡുക്കാറ്റില്ലൻ എഴുതിയ ഒരു ഖണ്ഡിക
ഉദ്ധരിക്കാം:

െലനിൻ

“കമ്മ്യൂണിസത്തിനു ത്യാഗ�
ത്തിെന്റ മഹനീയമാതൃകകൾ
കാണിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന�
തു നിസ്സേന്ദഹമാണു്. അതി�
െന്റ ഗുരുക്കന്മാരായ മാർക്സ് ,
എംഗൽസ് , െലനിൻ എന്നി�
വെരെക്കാണ്ടു തുടങ്ങാം. ഈ
മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ച േവദന,
ദാരിദ്ര്യം, പീഡ എന്നിവ സാ�

ധാരണ കണക്കുകെള കവച്ചുെവയ്ക്കുകയും അത്ഭു�
താവഹമായ ഒരു മഹത്വത്തിെലത്തുകയും െചയ്യു�
ന്നുണ്ടു്. നാടുകടത്തൽ, ജയിൽ, തടങ്കൽ ക്യാമ്പ് ,
ൈസബീറിയ, േപാെരങ്കിൽ സാധാരണയായി മര�
ണഭീഷണിയും. ഇത്തരം ത്യാഗസന്നദ്ധത എത്ര�
െയത്ര സമേരാത്സുകരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര പ്ര�
േചാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ഭൗതികത്വം,
ആദർശം, മഹത്വം. സൗന്ദര്യം എന്നിവെയപ്പറ്റി
പലേപ്പാഴും സൂക്ഷ്മേബാധമുള്ളതാെണന്നുമാത്രമല്ല;
അവർ അതിെന അനുഗമിക്കുന്നതു്, വിശുദ്ധിക്കുള്ള
ആകാംക്ഷേയാടും ൈദവത്തിന്നു് അതിപ്രിയകരെമ�
ന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ശക്തിേയാടും തിക്ഷ്ണണതേയാ�
ടുംകൂടിയാണു് (അതു െതറ്റായ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടിയാ�
െണങ്കിൽേപ്പാലും)”.

ഭൗതികവാദം പ്രാചീനകാലം മുതൽ നിലനിന്നുവരു�
ന്നതാെണന്നു െഹറാക്ലിറ്റസിെന്റ അഭിപ്രായം െത�
ളിയിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. മറ്റു തത്ത്വങ്ങെളേപ്പാെല ഭൗതി�
കസിദ്ധാന്തവും കാലക്രമത്തിൽ വളെര പരിണാ�
മത്തിനു വിേധയമായി. യൂേറാപ്പിൽ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
വളർച്ചേയാടുകൂടി പ്രപഞ്ചെത്ത ഒരു യന്ത്രേത്താ�
ടുപമിച്ചുതുടങ്ങി. േലാകം ഒരു യന്ത്രെത്തേപ്പാെല
കൃത്യമായും മാറ്റമില്ലാെതയും നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നുെവന്നു പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ചിന്തകന്മാർ
വാദിച്ചു. ഈ തത്ത്വത്തിനുള്ള പ്രധാനകുറവു്, വളർ�
ച്ചെയപ്പറ്റി അതിൽ ഒരു വിശദീകരണവും അടങ്ങി�
യിട്ടിെല്ലന്നതാണു്. യന്ത്രസമാനമുള്ള പ്രവർത്ത�
നത്തിൽ മാറ്റെമാന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ലേല്ലാ:
മാറ്റമില്ലാെത വളർച്ചയും. യഥാർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തിൽ
വളർച്ചയും പുേരാഗതിയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ചിന്ത�
കന്മാർക്കു യാന്ത്രികമായ ഭൗതികവാദം സ്വീകാര്യ�
മായില്ല. ഭൗതികവാദെത്ത അർത്ഥവത്താക്കുന്ന
വ്യാഖ്യാനങ്ങെളാന്നും കാണാതിരുന്നതുെകാണ്ടു്
അവർ കൂട്ടേത്താെട ആശയവാദത്തിേലക്കു തിരിച്ചു�
േപായി. കാന്റ് , െഹഗൽ മുതലായവരാണു് ഈ തി�
രിച്ചുേപാക്കിെന്റ േനതൃത്വം എടുത്തതു്. ഫയർബാ�
ക്ക് എന്ന ജർമ്മൻചിന്തകനാണു് അവശ്യം േവണ്ടി�
യിരുന്ന വ്യാഖ്യാനം െകാടുത്തു ഭൗതികവാദെത്ത
ഉദ്ധരിച്ചതു്. അതിനടുത്തായി മാർക്സും എംഗൽസും�
കൂടി ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ആധുനികരൂപം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഭൗതികവാദം ൈവരുദ്ധ്യവാദേത്താടു േയാജിപ്പിച്ച�
തുെകാണ്ടാണു് അവർക്കു് അതു് കഴിഞ്ഞതു്. അങ്ങ�
െന, ഇന്നു ഭൗതികവാദവും ൈവരുദ്ധ്യവാദവും ഒരു
തത്ത്വത്തിെന്റ രണ്ടു ഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നിരി�
ക്കുകയാണു്. ഭൗതികവാദെത്ത പ്രേത്യകെമടുത്തു്
ആശയവാദവുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കാവുന്നതാണു്.

1 ഭൗതികവാദവുംആശയവാദവും

െഹഗൽ

വസ്തു യഥാർത്ഥമാേണാ?
വചനം രൂപെമടുത്തുെവ�
ന്നു ൈബബിളിൽ പറയുന്നു.
അേപ്പാൾ വചനമാണു് യാ�
ഥാർത്ഥ്യം; രൂപം ഒരു വ്യാ�
േമാഹം മാത്രം. അങ്ങെന,
കാണുന്നെതാെക്ക മായയാ�
െണന്നും ഇതിലുമുപരിയായി
നിത്യമായ എേന്താ ഒന്നുെണ്ടന്നും മതം വിശ്വസി�
ക്കുന്നു. അവ ഉെണ്ടന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടാണു് ഭാതികവസ്തുക്കൾക്കു് അസ്തിത്വം ലഭിക്കുന്ന�
തു്. നമ്മുെട ആശയത്തിെന്റ ഒരു ദൃശ്യരൂപം മാത്ര�
മാണു് പ്രപഞ്ചം. എേപ്പാൾ ചിന്ത നിലയ്ക്കുന്നുേവാ
അേപ്പാൾ േലാകവും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഒരു
അന്തരീക്ഷം േപാെല പ്രപഞ്ചെത്ത ആവരണം െച�
യ്യുന്നതും അസ്തിത്വമുള്ളതുമായ ഈ ആശയമാണു്
സാർവ്വത്രികമായ ആത്മാെവന്നു ചിന്തകന്മാർ വിവ�
ക്ഷിക്കുന്നതു്. േനെരമറിച്ചു്, “പ്രകൃതിസ്വതേവ എങ്ങ�
െനയാേണാ, അങ്ങെനതെന്ന, യാെതാരു കലവറ�
യും കൂടാെത കാണുകെയന്നതാണു് പ്രപഞ്ചെത്ത�
ക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക വീക്ഷണരീതി,” എന്നു് എംഗൽ�
സ് പറയുന്നു:

“ആത്മീയവാദം പ്രപഞ്ചെത്ത കണ�
ക്കാക്കുന്നതു് ‘പരിപൂർണ്ണമായ ആശ�
യ’മായും, ‘സാർവ്വത്രികമായ ആത്മാ�
വാ’യും, ‘േബാധത്തിെന്റ മൂർത്തസ്വ�
രൂപ’മായുമാണു്. മാർക്സിസമാകെട്ട,
പ്രപഞ്ചം സ്വതേവ ഭൗതികമാെണ�
ന്നു പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നാ�
നാ പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങൾ, ചലിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിെന്റ വിഭിന്നരൂപ�
ങ്ങളാെണന്നു പറയുന്നു.”

സി.പി.എസ് . യു. (ബി.)1

1. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ
(േബാൾെഷവിക് ).

2 ചിന്തേയാ വസ്തുേവാ കാരണം?
ഭാതികവാദിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ വസ്തുവിനും ചി�
ന്തയ്ക്കും അസ്തിത്വമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഏതു് ഏതിെന്റ കാര�
ണമാണു് എന്നതു പ്രശ്നമായിത്തെന്ന േശഷിക്കുന്നു.
ഭൗതികവാദിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ വസ്തു സ്വതന്ത്ര�
മായി സ്ഥിതിെചയുന്നു. അതിെന്റ മാനസികദർപ്പ�
ണമാണു് ചിന്ത, അഥവാ ആശയം.

“നമ്മുെട ഇന്ദ്രിയങ്ങെള സ്പർശിച്ചു്
ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നേത�
േതാ അതാണു് വസ്തു. അതു് ഇന്ദ്രി�
യാനുഭവങ്ങളിലൂെട നമുക്കു് അനുഭവ�
െപ്പടുന്നു. വസ്തു, പ്രകൃതി, അസ്തിത്വം
ഇവയാണു് കാരണം. ജീവൻ, േബാ�
ധം, ഇന്ദ്രയാനുഭവം, മനസ്സു് ഇവ �
കാര്യവും”

െലനിൻ

“ആത്മീയവാദം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു,
യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുെട അന്തഃ�
കരണം മാത്രേമ ഉള്ളു. പ്രപഞ്ചം,
അസ്തിത്വം, പ്രകൃതി ഇെതല്ലാം നമ്മു�
െട അന്തഃകരണത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയാനു�
ഭവങ്ങളിൽ, ആശയങ്ങളിൽ, േബാ�
ധത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളതു്. േനെര�
മറിച്ചു്, മാർക്സിസ്റ്റ് തത്ത്വശാസ്ത്രമാക�
െട്ട, വസ്തു, പ്രകൃതിൈചതന്യം ഇവ
അന്തഃകരണെത്ത ആശ്രയിക്കാെത
സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു
െപാതുയാഥാർത്ഥ്യമാെണന്നഭിപ്രാ�
യെപ്പടുന്നു. വസ്തുവാണു് കാരണം.
അതിൽനിന്നാണു് ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരം
ഉണ്ടാവുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു്, അന്തഃ�
കരണം കാരണമല്ല, കാര്യമാണു്.
അതു വസ്തുവിെന്റ പ്രതിബിംബം മാ�
ത്രമാണു്. തലേച്ചാറിെന്റ സൃഷ്ടിയായ
ചിന്തെയ വസ്തുവിൽനിന്നു േവർതിരി�
ച്ചു പറയുന്നതു െതറ്റായിരിക്കും.”

സി.പി.എസ് . യു. (ബി.)

3 മനുഷ്യെന്റഅറിവു്
നിരർത്ഥകേമാ?

ആത്മീയവാദിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുെട
ജ്ഞാനം അപൂർണ്ണമാണു്. മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിേയ�
യും അതിെന്റ നിയമങ്ങേളയുംപറ്റി പഠിക്കാനുള്ള
കഴിവു് മനുഷ്യനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയപര്യേവഷണ�
ങ്ങൾക്കു വിേധയമല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കെളെക്കാ�
ണ്ടാണു് പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നെതന്നും, അതു�
െകാണ്ടു്, ബാഹ്യസത്യങ്ങെള കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
ശാസ്ത്രീയസംരംഭങ്ങൾ നിഷ്പ്രേയാജനമാെണന്നും
കാന്റ് വാദിച്ചു. ആശയവാദപ്രകാരം അന്തഃകരണ�
ത്തിൽ സ്വയം ഉണ്ടാകുന്ന ആശയങ്ങൾമാത്രമാണു്
യഥാർത്ഥസത്യം.

ഭൗതികവാദമനുസരിച്ചു്, ഇന്നു മനുഷ്യൻ അറിേയ�
ണ്ടതു് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിലും, േവണ്ട�
ത്ര പരിേശാധനെകാണ്ടു മനസ്സിലാകാത്ത ഒന്നില്ല.
ഇന്നു് അവ്യക്തമായിരിക്കുന്നെതല്ലാം കാലക്രമ�
ത്തിൽ അറിയാറാവും എന്നു ഭൗതികവാദി വിശ്വ�
സിക്കുന്നു. കാന്റിെന്റ സൂക്ഷ്മവസ്തുവാദം അണുഗ�
േവഷണത്തിെന്റ ഇക്കാലത്തു വളെര വിലേപ്പാകു�
േമാ എന്നു സംശയമാണു്. ഭൗതികവാദി നമുക്കു�
ള്ള അറിവിെന്റ പ്രാേയാഗിക പ്രേയാജനെത്തയും
െതളിവായി ഉന്നയിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
ഭൗതികവാദി സകലപുേരാഗതിക്കും ആധാരമായി
സയൻസിെന ഗണിക്കുേമ്പാൾ ആത്മീയവാദി ശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റ എല്ലാ കഴിവുകെളയും നിേഷധിക്കുന്നു.

ബി.ൈവരുദ്ധ്യവാദം
ചരിത്രം
വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ�
നിന്നു യഥാർത്ഥസത്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എെന്നാരു
സമ്പ്രദായം യവനതത്ത്വവിജ്ഞാനത്തിലുണ്ടായി�
രുന്നു. ഈ രീതിയുെട സ്ഥാപകൻ ബി.സി. മൂന്നാം�
ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സിേനാ (Zeno) എന്ന
ചിന്തകനായിരുന്നു. അന്നു് ഇതു വാദപ്രതിവാദത്തി�
നാണു് ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. ‘ഡയെലേഗാ’
എന്ന യവനപദത്തിെന്റ അർത്ഥം വാദപ്രതിവാ�
ദം എന്നാണു്. അതുെകാണ്ടു്, ഈ രീതിക്കു് ഡയ�
ലക്ടിക്സ് (ൈവരുദ്ധ്യം) എന്നു േപരുണ്ടായി. ഈ
തത്ത്വമനുസരിച്ചു നമുക്കു് എന്തിെനപ്പറ്റിെയങ്കിലും
ഒരു അഭ്യൂഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിെന്റ അപൂർണ്ണത
നെമ്മ അതിെന്റ വിരുദ്ധസ്ഥാനെത്തത്തിക്കുന്നു.
ഈ രണ്ടു് അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം
ഒരു സങ്കലനമായി പരിണമിച്ചു്, ആദ്യേത്തതിേല�
യും രണ്ടാമേത്തതിേലയും യഥാർത്ഥാംശങ്ങൾ ഉൾ�
െക്കാള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം ജാതമാകുന്നു.
അതാണു് യഥാർത്ഥസത്യം.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇെതാരു സിദ്ധാന്തമായിരു�
ന്നില്ല; ഒരു പരിേശാധനാമാർഗ്ഗം മാത്രമായിരുന്നു.
അനന്തരം അതു ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രേയാ�
ഗിക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെന, ഇന്നു് അെതാരു തത്ത്വവും,
ഒരു പരിേശാധനാമാർഗ്ഗവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

പല ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുേശഷമാണു് ൈവരുദ്ധ്യവാദം
പുനരുജ്ജീവിച്ചതു്. ഭൗതികവാദം യാന്ത്രികമായി�
ത്തീർന്നേതാടുകൂടി, അതു പരാജയെപ്പട്ടതു നാം
കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. യന്ത്രസ്വഭാവമുള്ള േലാകെത്ത തു�
ടങ്ങിവിടുവാൻ ഒരു ശക്തിയുണ്ടാകണം. നടന്നുതു�
ടങ്ങിയാൽ പിെന്നയതിനു മാറ്റവുമില്ല. നടന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കാൻതെന്ന എന്തുശക്തിവിേശഷമാണുള്ള�
െതന്നു രൂപവുമില്ല. ഇതിൽ ഒന്നാമെത്തസംശയം
ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിേലക്കു നയിച്ചു. രണ്ടാമേത്ത�
തു (പുേരാഗതിയിെല്ലന്നുള്ളതു) ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േലാകത്തിെന്റ ചലന�
ത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ആധാരമായ ശക്തിയേന്വഷിച്ചു
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ൈവരുദ്ധ്യവാദത്തിെലത്തിേച്ചർ�
ന്നു. പ്രകൃതിയിെല വിരുദ്ധശക്തികളുെട സംഘ�
ട്ടനമാണു് പുതിയ ഓേരാന്നിെന്റയും ഉത്ഭവകാര�
ണം എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഈ
തത്ത്വം െഹെഗൽ ആണു് ഏറ്റവുമധികം വളർത്തി�
യതു്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം ആത്മീയവാദിയായിരുന്ന�
തുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനം െതറ്റായി�
രുന്നു. െഹെഗലിെന്റ ആത്മീയ വാദം തലകുത്തി
നിറുത്തിയാണു് ഭാതികവാദത്തിനു മാർക്സ് പുതിയ�
രൂപം െകാടുത്തതു്. അതുേപാെല, െഹഗലിെന്റ
ൈവരുദ്ധ്യവാദത്തിെന്റ യുക്തിപരമായ കാതൽമാ�
ത്രം മാർക്സ് സ്വീകരിച്ചു.

ഈ പുതിയ രൂപത്തിൽ, ൈവരുദ്ധ്യവാദം പറയു�
ന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിെല സകല പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങളും വി�
രുദ്ധശക്തികെള ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. ഓേരാ ശക്തി�
ക്കും. ഓേരാ പ്രതിശക്തിയും. ഓേരാ വസ്തുവിനും,
സമവും വിരുദ്ധവുമായ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരിേക്ക�
ണ്ടേലാകം അവിയൽേപാെല കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞതാ�
യി വരാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു പ്രപ�
ഞ്ചം കൃത്യമായ ഒരു നിയമമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കു�
ന്ന ഒന്നാണു്. അവിെട അതിൽനിന്നു ഭിന്നമായും.
സ്വതന്ത്രമായും നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനസികശക്തി
(മനുഷ്യേന്റേതാ ഈശ്വരേന്റേതാ) ഉണ്ടാവാൻ തര�
മില്ല.

ആധുനികൈവരുദ്ധ്യാവാദത്തിെന്റ
ചിലപ്രേത്യകതകൾ

“യാന്ത്രികവാദം (യാന്ത്രികമായ ഭൗ�
തികവാദം) െചയ്യുന്നതുേപാെല പര�
സ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തതും സർവ്വത�
ന്ത്രസ്വതന്ത്രവും ആയ കുെറ സാധന�
ങ്ങളുെട െവറും ഒരു കൂമ്പാരമായിട്ടല്ല
ൈവരുദ്ധ്യവാദം (ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠി�
തമായ ഭൗതികവാദം) പ്രകൃതിെയ
കണക്കാക്കുന്നതു്. പിെന്നേയാ, ഒന്നു
മെറ്റാന്നിെന ആശ്രയിച്ചും, നിയന്ത്രി�
ച്ചും പരസ്പരം സജീവമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടും കിടക്കുന്ന നാനാരൂപങ്ങളുെട
സമൃദ്ധമായ ഒരു സമുച്ചയമാണതു്.”

സി.പി.എസ് . യു. (ബി.)

പ്രപഞ്ചം ഒരു നിയമമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു�
െവന്നാണു് ൈവരുദ്ധ്യവാദം സ്ഥാപിക്കുന്നതു്. പ്ര�
പഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും സ്വതന്ത്രമല്ല; മറ്റുള്ളവ�
േയാടു് അേഭദ്യമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. പ്രകൃതിയു�
െട പ്രേത്യകരൂപങ്ങെളപ്പറ്റി പഠിക്കുേമ്പാൾ അവ�
േയാേരാന്നിനും മറ്റുള്ളവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രേമ
യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രപഞ്ചം കു�
ത്തഴിഞ്ഞല്ല (Chaos) ഏേതാ ഒരു രൂപത്തിൽ കു�
ത്തിെക്കട്ടിത്തെന്നയാണു് (Cosmos) നിലെകാള്ളു�
ന്നതു് എന്നെത്ര ൈവരുദ്ധ്യവാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നതത്ത്വം.

മാത്രമല്ല, ഈ ബന്ധം പ്രകൃതിയുെട നിരന്തരചലന�
ങ്ങളിൽക്കൂടി നിലനിന്നുേപാരുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.
ഈ പരസ്പരബന്ധവും ചലനവും തമ്മിൽതെന്ന
ഒരു ബന്ധമുണ്ടു്. മാറാത്തെതാന്നുമില്ല. വസ്തുവും
ചിന്തയും നിയമങ്ങളും എല്ലാം ചലനാത്മകമാണു്.
വസ്തുക്കളും അവെയ സംബന്ധിച്ചു നമുക്കുള്ള ആശ�
യങ്ങളും നിരന്തരം ചലിക്കുകയും വളരുകയും നശി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

“യാന്ത്രികവാദം െചയ്യുന്നതുേപാെല,
പ്രകൃതിമാറ്റെമാന്നും വരാെത ഇരി�
ക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നെതന്നു ൈവ�
രുദ്ധ്യവാദം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സദാ
ചലിക്കുകയും, പുതുതായിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുകയും, വളരുകയും െചയ്യുന്ന ഒന്നാ�
ണു് പ്രകൃതി. അതിെലല്ലായിേപ്പാഴും
ചിലതുയർന്നു വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു. മറ്റു ചിലതു് എല്ലായ്േപ്പാഴും ചീ�
ഞ്ഞു മണ്ണടിഞ്ഞുെപാെയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.”

സി.പി.എസ് . യു. (ബി.)

യാന്ത്രികമായ ഭൗതികവാദത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തി�
െല ചലനങ്ങൾ െവറും ചലനങ്ങൾ മാത്രമാണു്.
വളർച്ചേയാ പുേരാഗതിേയാ അല്ല. വസ്തുവിെന്റ വലു�
പ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിെന്റ സ്വഭാവ�
ത്തിൽ എെന്തങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുെമന്നു യാന്ത്രി�
കവാദി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം േലാകത്തിെല
ചലനങ്ങെളല്ലാം നിരർത്ഥകമാെണന്നും അവയിൽ�
നിെന്നാരു പ്രേയാജനവും സിദ്ധിക്കുന്നിെല്ലന്നും യാ�
ന്ത്രികവാദി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ൈവരുദ്ധ്യവാദിയു�
െട അഭിപ്രായത്തിൽ ചലനം ഉൽക്കർേഷാന്മുഖമാ�
ണു്. എേപ്പാഴും അതു മുകളിേലക്കും മുേന്നാട്ടും ഉള്ള
ഒരു ഗതിയാണു്.

കാന്റ് 

ൈവരുദ്ധ്യവാദി വലുപ്പത്തിലു�
ള്ള മാറ്റങ്ങളും സ്വഭാവത്തിലു�
ള്ള (ഗുണം) മാറ്റങ്ങളും തമ്മിലു�
ള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നു. വസ്തുക്കളിൽ തുച്ഛവും
അദൃശ്യവുമായ മാറ്റങ്ങൾ വലു�
പ്പെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താ�
ളം നിരന്തരം നടന്നുെകാണ്ടി�

രിക്കുന്നു. ഈ ഗതിയുെട െപാതുപരിണതഫലമാ�
യി ആ വസ്തുവിെന്റ ഗുണത്തിൽത്തെന്ന ഒരു മൗ�
ലികമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാ�
വുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, വലുപ്പത്തിെന്റ മാറ്റത്തിെല
ചില പ്രേത്യകഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതു�
െകാണ്ടു്, യഥാർത്ഥമായ പുേരാഗതിപരിണാമരീതി�
യിലല്ല സംഭവിക്കുന്നതു്, െചറിയ െചറിയ എടുത്തു
ചാട്ടങ്ങളായിട്ടാണു് അഥവാ വിപ്ലവപരമായിട്ടാണു്,
എന്നു ൈവരുദ്ധ്യവാദി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ
പലതിേന്റയും ഏകേദശാവർത്തനം േലാകചരിത്ര�
ത്തിൽ കാണുേമ്പാൾ ചലനം വൃത്താകാരത്തിലേല്ല
എന്നു സംശയിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. വൃത്തംെകാണ്ടു്
അതിെന ഉദാഹരിച്ചുകൂെടന്നില്ല. പേക്ഷ, അതു പൂ�
ച്ച സ്വന്തംവാലിെന്റ പുറെക േപാകുന്നതുേപാെല�
യുള്ള ഒരു ഗതിയല്ല. ആവർത്തിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ
ആദ്യെത്ത പടിയിൽനിന്നു തുേലാം ഉപരിയായ ഒരു
മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ഈ
സിദ്ധാന്തത്തിനു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ൈസ്പറൽ സിദ്ധാ�
ന്തെമന്നു് േപരു െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

“വളർച്ച വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ചലന�
മല്ല, ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞതിെന്റ െവറു�
െമാരു ആവർത്തനമല്ല; പിെന്നേയാ
മുേമ്പാട്ടും േമേല്പാട്ടുമുള്ള ഒരു ഗതി�
യാണു്. പഴയ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു
പുതിയ സ്ഥിതിയിേലക്കുള്ള ഒരു മാ�
റ്റമാണു്. േകവലത്തിൽനിന്നു സങ്കല്പ�
ത്തിേലക്കുള്ള വളർച്ചയാണു്. അപരി�
ഷ്കൃതത്വത്തിൽനിന്നു പരിഷ്കൃതത്വത്തി�
േലക്കുള്ള വളർച്ചയാണു്.”

സി.പി.എസ് . യു. (ബി.)

ൈവരുദ്ധ്യവാദമനുസരിച്ചു് ഈ വളർച്ച സമാധാ�
നപരമായ ഒന്നല്ല; സമരാത്മകമാണു്. വിപരീതശ�
ക്തികളിൽ ഒന്നു നശിക്കുന്നതും മറ്റതു വളരുന്നതുമാ�
യിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു്, യഥാർത്ഥ പരിേശാധനാ�
മാർഗ്ഗം ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള വ്യക്തമാക്കുകയും,
യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനരീതി അവയിൽ പെങ്കടുക്കു�
കയും ആകുന്നു. ഈ സമരങ്ങൾ വിനാശകരമല്ല;
പുതിയ ഓേരാന്നിെന്റ േപറ്റുേനാവാണു്. ഇതാണു്
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രേത്യകമായും അറിഞ്ഞിരി�
േക്കണ്ട പരമാർത്ഥം.

“പ്രകൃതിയുെട ഓേരാ രൂപത്തിലും
പരസ്പരൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടു്. അവയി�
െലല്ലാം നിേഷധാത്മകവും ക്രിയാ�
ത്മകവുമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ഭൂതവും
ഭാവിയുമുണ്ടു്. നശിച്ചുേപാകുന്നതും
വളരുന്നതുമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ഈ
പരസ്പരവിരുദ്ധശക്തികളുെട സം�
ഘട്ടനമാണു്—പഴയതും പുതിയതും
തമ്മിൽ, നശിക്കുന്നതും ജനിക്കുന്ന�
തും തമ്മിൽ, മറയുന്നതും വളരുന്ന�
തും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ സമരമാ�
ണു്—വളർച്ചയുെട ഉള്ളടക്കം, വലു�
പ്പത്തിൽനിന്നു ഗുണത്തിേലക്കുള്ള
മാറ്റത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം.”

സി.പി.എസ് . യു. (ബി.)

ൈവരുദ്ധ്യവാദത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം അതു ഭൗതിക�
വാദെത്ത യാന്ത്രികത്വത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചുെവന്ന�
താണു്. പ്രപഞ്ചാസ്ഥിത്വത്തിനടിസ്ഥാനമായി ഒരു
തത്ത്വം രൂപീകരിക്കാൻ യാന്ത്രികത്വത്തിനു കഴി�
ഞ്ഞില്ല. ഒരു നിയമേത്തയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്താ�
െത യാദൃശ്ചികത്വെത്ത മാത്രം ആധാരമാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒരുേലാകെത്ത മനുഷ്യമനസ്സി�
നു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങെനയുള്ള ചി�
ന്താഗതിയുെട ഫലം യാദൃശ്ചികത്വെത്ത നിയന്ത്രി�
ക്കുന്ന ഒരു ശക്തിെയ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരി�
ക്കും. സർവ്വശക്തനും വ്യക്തിസ്വഭാവക്കാരനുമായ
ഒരു ഈശ്വരനാണു് ആ സ്ഥാനം ഭാരേമൽക്കുന്ന�
തു്. ഇതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ൈവരുദ്ധ്യവാദം സ്വീ�
കരിക്കാത്ത ഭൗതികവാദികൾ സാധാരണ ആത്മീ�
യവാദത്തിേലക്കു തിരിച്ചുേപാകുന്നതു്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്ത്വശാസ്ത്രം ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത�
മായ ഭൗതിക വാദത്തിേന്മലാണു് അടിയുറച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. സാമുദായികശാസ്ത്രവും കലയും രാജ്യതന്ത്ര�
വും സയൻസും എല്ലാം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാ�
ണു് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരിേശാധിക്കുന്നതു്. േലാക�
ത്തിൽ ഒന്നും ശാശ്വതമെല്ലന്നാണേല്ലാ ഈ തത്ത്വ�
ത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതു്. സാധാരണ ജീവിത�
ത്തിൽ പലതും ശാശ്വതമാെണന്ന ഒരു വ്യാേമാഹം
നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി, ഭരണരീതി�
െയ സംബന്ധിച്ചും സാമുദായികഘടനെയ സംബ�
ന്ധിച്ചും നമുക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ േനാക്കുക. ഒരു
രാജാവു്, പ്രജകൾ; ഒരു ജന്മി, കൃഷിക്കാർ; ഒരു മുത�
ലാളി, െതാഴിലാളികൾ എന്നീ വക ആശയങ്ങൾ
പ്രേത്യക ആേലാചനെയാന്നും കൂടാെത ശാശ്വത�
മാെണന്നു നാം ധരിച്ചുേപാകാറുണ്ടു്. ചരിത്രത്തിൽ
ഇവെയാെക്ക നശ്വരമാണു്. രാജത്വം ഉണ്ടായിെട്ട�
ത്ര നാളായി? ജന്മിത്വകാലത്തു ‘മുതലാളി’ എന്ന
പദംേപാലുമില്ല. ഇവെയല്ലാം മാറുന്ന സാമുദായി�
കരൂപങ്ങളാണു്. വളെര േവഗം മാറുന്നവയാണു്.
അവെയാന്നും ഇന്നെല ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നു പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പട്ടവയാണു്. നാെള അസ്തമിക്കുകയും െച�
യ്യും. ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കുന്നവർതെന്നയും
അനശ്വരമായി ഗണിക്കുന്ന മറ്റുചിലതുണ്ടു്. മതം,
കല, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത അങ്ങെന
പലതും. ഈ അഭിപ്രായവും െതറ്റാെണന്നു ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു കാണാം. ക്രിസ്തീയേവദപു�
സ്തകത്തിൽ, േനാഹയുെട ഭക്ഷണപ്രിയനായ ൈദ�
വം, േമാശയുെട പ്രതികാരബുദ്ധിയായ ൈദവമായി�
ത്തീർന്നതും, അേദ്ദഹംതെന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൽ
രസിക്കുന്ന ൈദവമായി േജാബിെന്റ കാലത്തു പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പടുന്നതും അനന്തരം േയാഹന്നാൻസ്നാപക�
െന്റ കണ്ണിൽ നീതിയുെട രാജിയില്ലാത്ത സംരക്ഷക�
നായിട്ടും, ഒടുവിൽ ക്രിസ്തുേവാടുകുടി േസ്നഹത്തിെന്റ
മൂർത്തീകരണമായിട്ടും രൂപേഭദംൈകെക്കാള്ളുന്ന�
തും േനാക്കുക. ഈശ്വരനു മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല
എന്നു് ആത്മീയവാദി പറയുേമ്പാൾ, “േവണ്ട മനു�
ഷ്യന്നു് ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയുള്ള േബാധത്തിനു മാറ്റമു�
ണ്ടാകും” എന്നാണു് ൈവരുദ്ധ്യവാദിയുെട മറുപടി.
സാഹിത്യത്തിലാെണങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുെട മുരങ്ങൽ
േപാെല പ്രാകൃതമായ ചില ശബ്ദപ്രകടനങ്ങളും
ഇന്നെത്ത ഭാഷയും ഒന്നാെണന്നു പറയാൻ കഴിയു�
േമാ? ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കഥയും ഇതുതെന്ന. ഈ മാറ്റം
മനുഷ്യസമുദായചരിത്രത്തിൽ എങ്ങെന പ്രവർത്തി�
ക്കുന്നുെവന്നതാണു് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം.
ഈ തത്ത്വം മുേഖനയാണു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുതത്ത്വചി�
ന്തയും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനമായി ബന്ധെപ്പടുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു്, ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഭൗതിക�
വാദം ചരിത്രത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന
ഫലങ്ങൾ എന്താെണന്നു പരിേശാധിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു.

സി. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
വർഗ്ഗീയത, കുത്സിതമായ േദശീയത്വം (യുദ്ധങ്ങളുെട
ഒരു കാരണം), പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവർത്തനം, പരാജ�
യമേനാഭാവം, വീരാരാധന ഇവെയല്ലാം ഇന്നെത്ത
ചരിത്രപഠനരീതിയുെട അനാശാസ്യഫലങ്ങളാണു്.
പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത ചില യാദൃശ്ചികസംഭവ�
ങ്ങളുെട ഒരു സമാഹാരമായിട്ടാണു് ചരിത്രം ഇന്നു്
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. കുെറ രാജാക്കന്മാേരയും അവ�
രുെട വിവാഹങ്ങേളയുംപറ്റി ചില ഉപകഥകൾ പറ�
ഞ്ഞാൽ ഇന്നു് ചരിത്രമായി. ഇന്നെത്ത ചരിത്രശാ�
സ്ത്രം ഒരു പ്രേത്യകകാലത്തിെന്റതുമാണു്. അതിനു്
ഭൂതമില്ല. ഭാവിയുമില്ല. ഒരു സാധാരണവിദ്യാർത്ഥി�
ക്കു പാശ്ചാത്യദിക്കിൽ ഇംഗ്ലെണ്ടാഴിച്ചു മേറ്റെതങ്കി�
ലും രാജ്യത്തിനു് ഒരു ചരിത്രമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞാൽ
വിശ്വസിക്കാൻതെന്ന വിഷമമാണു്. വിസ്തൃതിയിൽ
മാത്രമല്ല, ഇക്കുറവു് കാണുന്നതു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ പുേരാഗതിയുെട ഒരു ഏടായി ചരിത്രെത്ത വി�
ഭാവനം െചയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥംേപാലും ഇതുവെര
ഒരു പാഠ്യപുസ്തകകമ്മിറ്റിക്കാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ശരിയായ ചരിത്രപഠനെമെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കു�
വാൻ പണ്ഡിതെന െനഹ്റുവിെന്റ േലാകചരിത്രവും
എച്ച്.ജി. െവൽസിെന്റ േലാകചരിത്ര സംഗ്രഹവും
സഹായിക്കും.

എച്ച്.ജി.െവൽസ്

ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഭൗ�
തികവാദമനുസരിച്ചു ചരിത്രം
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ഒന്നാമ�
തായി െതളിയുന്നതു് അെതാ�
രു കുത്തഴിഞ്ഞ കഥാസഞ്ചിക�
യെല്ലന്നാണു്. കുെറ വീരന്മാ�
രുെടയും അതിമാനുഷന്മാരു�
െടയും ജീവിതകഥയുമല്ല ചരി�
ത്രം. ഈ വീരന്മാെര പ്രസവിച്ച ഒരു ജനസമുദായമു�
ണ്ടു്. ആ ജനസമുദായം പുേരാഗമിക്കുന്നതിെന്റ കൃ�
ത്യമായ ഒരു േരഖയാണു് അതു്. വ്യക്തികൾ ചരി�
ത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, പ്രത്യുത ചരിത്രം വ്യക്തികെള
രൂപീകരിക്കുകയാണു്.

ചരിത്രം ഒരു ശാസ്ത്രമാണു്. ഭൗതികവാദി ചരിത്ര�
െത്ത ലൗകികനായ മനുഷ്യൻ അവെന്റ ആവശ്യ�
ങ്ങൾ നിറേവറ്റുവാൻേവണ്ടി വ്യക്തിഗതമായും സാ�
മൂഹ്യമായും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുെട കഥയാ�
യിക്കാണുന്നു. ൈവരുദ്ധ്യവാദപ്രകാരം ഈ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങൾ എല്ലാംതെന്ന പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും
തമ്മിേലാ, മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിേലാ ഉള്ള
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട ആഘാതപ്രത്യാഘാതങ്ങളാണു്.
ഈ തത്ത്വപ്രകാരം ചരിത്രെത്ത പരിേശാധിക്കു�
േമ്പാൾ ലഭിക്കുന്ന അനുമാനങ്ങളാണു് ചരിത്രപര�
മായ ഭൗതികവാദം. അതുതെന്നയാണു് രാഷ്ട്രീയപ�
ഠനത്തിലും നയരൂപീകരണത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റി�
െന്റ മാർഗ്ഗദർശി.

കിരാതത്ത്വത്തിൽനിന്നുസംസ്കാര�
ത്തിേലക്കു്
കിരാതത്ത്വം (Savagery)
മനുഷ്യ വർഗ്ഗചരിത്രത്തിെന്റ പ്രഥമഘട്ടം കിരാത�
ത്ത്വത്തിേന്റതാണു്. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പരിണാമ�
വാദത്തിനു പ്രസക്തിയുെണ്ടങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും,
ഇന്നു നാം പരിഷ്കാരത്തിെന്റ ഘടകങ്ങളായി എണ്ണു�
ന്ന യാെതാന്നുംതെന്ന ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരാശി�
െയ നമുക്കു് ഭൂതകാലത്തിെന്റ ആഴങ്ങളിൽ കാണു�
വാൻ കഴിയും. ആയുധേമാ, ഭാഷേയാ, നിയമേമാ
ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം. സന്തതസഹചാരികളായ
വന്യമൃഗങ്ങളുെടയിടയിൽ അവരിൽനിന്നു വളെര
അധികം ഉൽകൃഷ്ടനല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ േവട്ടയാടി
നടക്കുന്നു. വസ്ത്രെമന്നതു് എെന്തന്നവനറിഞ്ഞുകൂ�
ടാ; ചിന്തയും കാര്യയമായിട്ടുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
പ്രകൃതിയുെട വിഭവങ്ങളാെണങ്കിൽ ആവശ്യത്തി�
ലധികം ഭക്ഷണസമ്പാദനത്തിനുേവണ്ടി അവൻ
സമരം െചേയ്യണ്ടതായിട്ടില്ല. സ്വയരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി
ചിലെപ്പാെഴാെക്ക സമരത്തിേലർെപ്പടണം.

അപരിഷ്കൃതത്വം (Barbarism)
ഇതിൽനിന്നു് മനുഷ്യൻ പുേരാഗമിച്ചു. ആയുധങ്ങൾ
കണ്ടുപിടിച്ചു. വസ്ത്രധാരണം ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഭാഷ�
യുെട ആദിമരൂപങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. ഭാര്യാഭർ�
ത്തൃബന്ധം െവറും മൃഗീയമല്ലാതായി. കുടുംബത്തി�
െന്റ ചില രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. േവട്ടയാടുക
എന്നതു് ഒരു സാധാരണപതിവായിത്തീർന്നു. സമ�
രങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. ഈ കാലത്തിനു് അപരിഷ്കൃതത്വം
(Barbarism) എന്നു് േപരു പറയുന്നു.

സഞ്ചാരകാലം (Nomadic age)
അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ, ഇരേതടുന്നതിനിടയിൽ സം�
ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവ�
രുേമ്പാൾ ഇതുകൂടാെത സാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ. ഇതിെന്റ
ഫലമായി പുതിയ യുദ്ധരീതികൾ ഉണ്ടായി; പുതിയ
ആയുധങ്ങളും പുതിയ സമുദായഘടനയും. ൈസ�
ന്യനായകനായ രാജാവിേന്റയും പ്രഭുക്കന്മാരുേട�
യും ഉത്ഭവം ഈ ഘട്ടത്തിലാണു്. പേക്ഷ, ഇതുെകാ�
ണ്ടുമാത്രം ജീവിതപ്രശ്നം പരിഹരിക്കെപ്പട്ടില്ല. സമ�
രത്തിെല വിജയം ജയിച്ച കക്ഷിെയ രക്ഷിച്ചു. േതാ�
റ്റവേരാ? സ്ഥലം വിട്ടുേപായി ജീവസന്ധാരണത്തി�
നുള്ള ഇതേരാപായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമാ�
യിരുന്നു അവർക്കുള്ള േപാംവഴി. ഈ യാത്രകളിൽ
എല്ലാസ്ഥലത്തും ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ വിഷമമായി�
രുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങെള പിടിച്ചു് ഇണക്കി വളർത്തുന്ന
രീതി ഇക്കാലത്തുണ്ടായി. ആടുമാടുകൾ വർദ്ധിച്ച�
േതാടുകൂടി പുല്ലു് അേന്വഷിച്ചുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളും തു�
ടങ്ങി. മരങ്ങളുെട മുകളിെല ഏറുമാടങ്ങളും ഗുഹക�
ളും സഞ്ചാരിക്കു പ്രേയാജനമില്ലാത്തവയാണേല്ലാ.
അതുെകാണ്ടു്, അവൻ െകാല്ലുന്ന മൃഗങ്ങളുെടേതാ�
ലുെകാണ്ടു്. കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണു്
കണ്ടുപിടിച്ചതു്. കുടുംബങ്ങൾക്കുപകരം, രക്ഷയ്ക്കുേവ�
ണ്ടി സംഘമായി യാത്രെചയ്യുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
യി. േവണ്ട നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള അധികാ�
രം സംഘത്തലവെന ഭാരേമല്പിച്ചു. മനുഷ്യവർഗ്ഗച�
രിത്രത്തിെല ഈ ഘട്ടത്തിെന്റ ഏറ്റവും നല്ല സംഗ്ര�
ഹം ക്രിസ്തീയേവദത്തിൽ യൂദന്മാരുെട ചരിത്രകഥന�
ത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കും.

കൃഷി
ജനസംഖ്യ പിെന്നയും വർദ്ധിച്ചു. സ്ഥലം ചുരുക്കമാ�
യിത്തുടങ്ങി. അതുെകാണ്ടു്, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
കൃഷിെചയ്യുന്ന രീതിയുത്ഭവിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണു്
ഭേക്ഷ്യാല്പാദനരീതി യഥാർത്ഥത്തിൽ പുേരാഗമിക്കു�
ന്നതു്. കൃഷിയായുധങ്ങൾ, വിത്തു്, കൃഷിെചയ്യുന്നരീ�
തി മുതലായവ ക്രേമണ പുേരാഗമിച്ചു. സ്ഥിരമായി
ഒരു സ്ഥലത്തു താമസിേക്കണ്ട ആവശ്യം േനരിട്ടതു�
െകാണ്ടു് വീടുകളും ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ആധുനിക
കുടുംബരീതിയുെട ഏതാെണ്ടാരു രൂപവും പ്രത്യ�
ക്ഷമായിത്തുടങ്ങി. ഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ
ആരംഭവും ഇവിെടത്തെന്ന. ഭാഷ, കല, മതം മുത�
ലായവയും, കൃഷി സാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർത്ത മിച്ച സമ�
യത്തിൽ വളർന്നു പുേരാഗമിച്ചു.

കുടിൽവ്യവസായം—ഫ്യൂഡലിസം
കാലക്രേമണ പ്രയത്നവിഭജനം നടന്നുതുടങ്ങി. ചി�
ലർ കൃഷിയായുധങ്ങൾ പണിയുകമാത്രം െചയ്തു;
മറ്റുചിലർ വസ്ത്രനിർമ്മാണവും. കിരാതനും സഞ്ചാ�
രിക്കും ആവശ്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. േവണ്ടതു് സ്വ�
യം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലാെത അവനു് മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. കൃഷിപ്പണി വളെര സമയം മിച്ചം വരുത്തി.
അതുപേയാഗിച്ചു്, ജീവിതാവശ്യത്തിനും സുഖത്തി�
നുംേവണ്ടി മനുഷ്യൻ ഓേരാന്നു സൃഷ്ടിച്ചുതുടങ്ങി.
ഓേരാന്നിൽ പ്രേത്യകവാസനയുള്ളവർ അതിൽ�
ത്തെന്ന ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. അവെന്റ ഉല്പന്നങ്ങൾ
അവനാവശ്യമായവയ്ക്കുേവണ്ടി ൈകമാറ്റം െചയ്തു.
കച്ചവടത്തിെന്റ പ്രഥമഘട്ടവും അവൻ ഉല്പാദനം�
െചയ്തു. ഈ ഉൽപാദനരീതിയാണു് കുടിൽവ്യവസാ�
യമായി പരിവർത്തനം െചയ്തതു്. ഈ സാമ്പത്തി�
കരീതിക്കു സമമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഘടനയ്ക്കാണു്
ഫ്യൂഡലിസം. അഥവാ ജന്മിത്വം എന്നുപറയുന്നതു്.
ശത്രുക്കളിൽനിന്നും രക്ഷേനടുന്നതിനായി, ബല�
ഹീനന്മാർ അവരുെട ശരീരവും സമ്പത്തും കരു�
ത്തനായ ആരുെടെയങ്കിലും രക്ഷാധികാരത്തിൽ
സമർപ്പിക്കുന്ന പതിവു് പേണ്ടയുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥി�
രവാസം തുടങ്ങിയ ഈ സംഘങ്ങളിൽ ആ രീതി�
യും സ്ഥിരമായിത്തീർന്നു. ഒരു വർഗ്ഗത്തിേന്റയും,
അവർ അധിവസിക്കുന്ന പ്രേദശത്തിേന്റയും പരി�
പൂർണ്ണപരമാധികാരിയായി ചിലർ ഉയർന്നുവന്നു.
അവർ പണ്ടെത്ത മന്ത്രവാദിയുെടേയാ, പുേരാഹി�
തെന്റേയാ, േസനാനായകെന്റേയാ പുതിയ രൂപ�
ങ്ങളാെണന്നു പറയാം. അവരുെട അടുത്ത വളർച്ച
രാജാെവന്ന പദത്തിേലക്കായിരുന്നു. ഈ പ്രധാ�
നികളുെട അംഗരക്ഷകന്മാരും സ്തുതിപാഠകന്മാരു�
മായി ഒരുവർഗ്ഗം ഉണ്ടായി. അവെരെക്കാണ്ടാണു്
ഈ അധികാരികൾ സാധാരണജനങ്ങെള ഭരിച്ചു�
വന്നിരുന്നതു്. പിൽക്കാലെത്ത ജന്മി (പ്രഭു) വർഗ്ഗം
ഇവരുെട അനന്തരതലമുറകളാണു്.

മുതലാളിത്തം—ജനാധിപത്യം
സമുദായം കൃഷി പ്രധാനമായിരുന്ന ഒരു കാലഘ�
ട്ടത്തിൽ ഫ്യൂഡലിസം തൃപ്തികരമായ ഒരു സമുദാ�
യസംഘടനാരൂപമായിരുന്നു. പേക്ഷ, കുടിൽവ്യ�
വസായങ്ങൾ രണ്ടുതരത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ച�
േതാടുകൂടി ആ നില മാറി. മനുഷ്യാവശ്യങ്ങളുെട വർ�
ദ്ധനേവാടുകൂടി കുടിൽവ്യവസായം വലുപ്പത്തിൽ
വർദ്ധിച്ചു. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉല്പാദനരീതി�
യിൽ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഉല്പാദന�
രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉല്പാദകരും ജനതയു�
മായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാക്കും.
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതു്, കുടിൽവ്യവസാ�
യികൾക്കു സമുദായത്തിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം
ലഭിച്ചുെവന്നതായിരുന്നു. ജന്മിത്വരീതിയിെല കൃഷി
അടിമകെളക്കൂടാെത നിലനിൽക്കുകയില്ല. അടി�
മകൾ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ഇച്ഛിച്ചു വ്യാവസായിക പ്ര�
വർത്തനത്തിേലക്കു േപായിത്തുടങ്ങി. ഇതു ജന്മി�
കളും വ്യവസായികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമരമാ�
യി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. ഇതാണു് ജനാധിപത്യസമ�
രത്തിെന്റ ആരംഭം. ചരിത്രപരമായി പ്രഭുക്കന്മാർ
നശിക്കുന്ന വർഗ്ഗവും വ്യവസായികൾ വളരുന്ന
വർഗ്ഗവുമായതുെകാണ്ടു്, ഈ സമരത്തിൽ ജന്മി�
കൾ പരാജിതരായി (ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം ഈ വലിയ
പരിവർത്തനത്തിെല ഒരു കഥയാണു് ). അങ്ങ�
െന, രാഷ്ട്രീയാധികാരം രാജാക്കന്മാരിലും പ്രഭുക്ക�
ന്മാരിലുംനിന്നു് ഇടത്തരക്കാരിേലക്കു പകർന്നു.
ഇന്നു് ജനാധിപത്യം (Democracy) എന്ന വാക്കു�
െകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നതു് ഈ ഇടത്തരക്കാരുെട �
ഭരണാധികാരെത്തയാണു്.

കാലം പിെന്നയും കഴിഞ്ഞു. വ്യവസായവും അേതാ�
െടാപ്പം ഇടത്തരക്കാരും വളർന്നു. സയൻസ് വളർ�
ന്നു് ഉല്പാദനത്തിന്നു യന്ത്രങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചു. മുതലാ�
ളിത്തരീതിയിെല ഉൽപാദനരീതിയാണിതു്. ജന്മി�
കൾ ഭൂമി ൈകവശംെവച്ചിരുന്നതുേപാെല മുതലാ�
ളിമാർ ഉല്പാദനയന്ത്രങ്ങൾ ൈകവശംെവച്ചു. അവർ
ജന്മികളുെട സ്ഥാനത്തായി. സ്വാതേന്ത്ര്യച്ഛുക്കളാ�
യി ഫാക്ടറികളിേലക്കുവന്ന അടിമകൾ കൂലിയുെട
അടിമകളായിത്തീർന്നു. ജന്മിയും കർഷകനും തമ്മി�
ലുണ്ടായിരുന്ന മാത്സര്യം മുതലാളിയും െതാഴിലാളി�
യും തമ്മിലുള്ള സമരമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. ഇവർ
തമ്മിലുള്ള സമരം രാഷ്ട്രീയമായിമായിട്ടും നടക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഈ മഹാസമരമാണു് മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല
അടുത്ത രംഗം. െതാഴിലാളി വളരുന്ന വർഗ്ഗമായ�
തുെകാണ്ടു് അവേന വിജയിക്കൂ എന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ഭൂമിയുെട ആറിെലാന്നിൽ അതു
നടന്നുകഴിഞ്ഞു. ഈ സമരത്തിെന്റ പരിണതഫലം
വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സമുദായമായിരിക്കുെമന്നു
കമ്മ്യൂണിസം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. അതു് ഇന്ന കാല�
ത്തു സംഭവിക്കണെമന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. പല രാജ്യ�
ങ്ങളിലും മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഓേരാ പരിവർത്തനത്തിൽ�
ക്കൂടി കടന്നുേപാന്നിട്ടുള്ളതു ഭിന്നകാലങ്ങളിലാണു്.
േസാവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ െതാഴിലാളികൾ വിജയിക�
ളായി. യൂേറാപ്പിെന്റ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും മുതലാ�
ളിമാരാണു് വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നതു്. ഇന്ത്യയിലും
ൈചനയിലും മുതലാളിത്തത്തിനു ജന്മിത്വെത്ത പരി�
പൂർണ്ണമായി േതാല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈസ്റ്റിൻ�
ഡീസ് ദ്വീപുകളിൽ ഇന്നും കിരാതന്മാരായി കഴി�
ഞ്ഞുകൂടുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ഏതായാലും ഒരിക്കൽ
മനുഷ്യരാശി മുഴുവനും ഈ പടികൾ ഒെന്നാന്നായി
കടന്നു േസാഷ്യലിസത്തിെലത്തുെമന്നാണു് കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് വാദിക്കുന്നതു്. ആധുനികസാമ്പത്തികശാ�
സ്ത്രത്തിൽനിന്നു് അതിനുെതളിവുകളും െകാണ്ടുവരു�
ന്നുണ്ടു്. മുതലാളിത്തരീതിയിൽ ഉല്പാദനം മുേന്നാട്ടു�
േപാകുവാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നും. അതുെപാളിഞ്ഞു
തകരുെമന്നും വിശ്വസിച്ചു് ആ പരിവർത്തനത്തിനു�
േബാധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുകെയന്നതാണു് കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായം.

മതവും കമ്യൂണിസവും
ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് അടിസ്ഥാനതത്ത്വപര�
മായി മതവും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിൽ എത്ര ൈവ�
രുദ്ധ്യമുെണ്ടന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യ ദുഃഖ ദൂ�
രീകരണത്തിനു കമ്മ്യൂണിസം മനുഷ്യെന്റ സംഘ�
ടിത പ്രവർത്തനെത്തമാത്രം ആശ്രയിക്കുേമ്പാൾ
മതം വ്യക്തിയുെട ആത്മാർത്ഥതയിലും അതിലുമുപ�
രിയായി ജഗന്നിയന്താവിെന്റ കൃപാകടാക്ഷത്തിലും
ആശ്രയിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം ഭൗതീ�
കമായിരിക്കുേമ്പാൾ മതത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം ആദ്ധ്യാ�
ത്മികമായിരിക്കുന്നു.

ഈ പരമാർത്ഥം വലിച്ചുേകാട്ടിയാണു് കമ്മ്യൂണി�
സം നിരീശ്വരത്വമാെണന്നു ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പ�
ടുന്നതു്. കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇല്ല. ശരി�
തെന്ന. പേക്ഷ, ഈശ്വരനിെല്ലന്നു പ്രസംഗിക്കാനു�
ള്ള കുത്തക കമ്മ്യൂണിസേമെറ്റടുത്തിട്ടില്ല. മനുഷ്യ�
പ്രയത്നം അനാവശ്യമാെണന്ന പരാജയമേനാഭാ�
വെത്ത (അതു ഭക്തേന്റതായാലും) കമ്മ്യൂണിസം
എതിർക്കും. മനുഷ്യെന്റ േജാലിയാെണന്നു താൻ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നിൽ ഈശ്വരെന്റ സഹകരണമു�
ണ്ടായാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അതു തിരസ്കരിക്കുകയുമില്ല.

മതവും കമ്മ്യൂണിസവും 1948.

□

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea
https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells


സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBRARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
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http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
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