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യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ കാതൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷംെകാ�
ണ്ടു പരിേശാധിക്കാവുന്ന ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിലല്ല ‘േകവ�
ലാശയ’ത്തിലാണു് കിടക്കുന്നെതന്നു് തനിക്കു മുമ്പുണ്ടാ�
യിരുന്നശ്രീശങ്കരെനേപ്പാെലയും മറ്റു് ആശയവാദിക�
ളായ ദാർശനികെരേപ്പാെലയും െഹഗൽ മനസ്സിലാ�
ക്കി. േകവലാശയം എന്നതിെനഅേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം
നിർവചിച്ചു.

“വിഷയീനിഷ്ഠവും വിഷയനിഷ്ഠവുമായആശയങ്ങളുെട
ഐക്യമാണു് േകവലാശയം.ആശയത്തിെന്റസങ്കല്പമാ�
ണതു്.ഈസങ്കല്പത്തിൽ വിഷയവും ലക്ഷ്യവുംആശയം
തെന്ന.ഐക്യത്തിൽ വിഷയത്തിെന്റഎല്ലാ സ്വഭാവ�
ങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.”

െഹഗൽ തുടരുന്നു: “ഈഐക്യമാണു് തന്മൂലം േകവ�
ലാശയവും സമഗ്രമായസത്യവും;അതായതു് സ്വയം ചി�
ന്തിക്കുന്നആശയം എന്നുസാരം.” മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽസ്വയംേബാധവത്തായ വിഷയി തെന്നയാ�
ണു േകവലാശയം.അതിെന്റ വിഷയം അതുതെന്ന. സ്വ�
യം ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയാണു് “ശുദ്ധമായ ചിന്തെയക്കുറി�
ച്ചു് ചിന്തിക്കുന്നശുദ്ധമായ ചിന്തയാണു്”അതു്.അതിനു
മെറ്റാന്നിെനക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവാൻസാദ്ധ്യമല്ല.എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ മെറ്റാന്നിനും സത്തയില്ലതെന്ന.

യഥാർത്ഥസത്തഎന്നതു് സ്വയാ�
ഥാർത്ഥ്യെത്തപുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന
പ്രക്രിയ മാത്രമാണു്;സ്വന്തം സത്ത�
യിേലക്കു് പിന്തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്ന
പ്രക്രിയ മാത്രമാണു്;അതല്ലാെത
മൗലികേമാ പ്രാഥമികേമാആയ
ഒരുഐക്യമല്ല.അതു് അതിെന്റ
തെന്ന പരിണാമപ്രക്രിയയാണു്.

“േകവലതത്വം സാക�
ല്യമാണു്,സമഗ്രമായ
യാഥാർത്ഥ്യമാണു്,പ്രപ�
ഞ്ചമാണു്”എന്താേണാ
സത്തു് അതു് അറ്റൈക�
ക്കു് േകവലാശയം അഥ�
വാ േകവലമായസത്താ�
ണു്. േകവലാശയമാ�

ണു ശരിക്കും അസ്തിത്വമുള്ളതു്—വിേശഷങ്ങേളാ ഗുണങ്ങ�
േളാ ഇല്ലാത്ത ഒേര ഒരുസത്യം—നിരന്തരം വ്യത്യാസ�
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയുെട പിന്നിലു�
ള്ള യഥാർത്ഥതത്വം. ശ്രീശങ്കരെനേപ്പാെല െഹഗലും
പദാർത്ഥങ്ങളുെട നാനാത്വത്തിൽ നിന്നുതെന്നയാണു്
യഥാർത്ഥസത്തയുെട,അതായതു് േകവലാശയത്തിെന്റ
നിഗമനത്തിെലത്തിേച്ചർന്നതു്. െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തമ�
നുസരിച്ചു് സത്താസാകല്യത്തിെന്റ കാതലായി അംഗീക�
രിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളസാരഭൂതവും സർവസാധാരണവുമായ
ഈസത്തദർശനത്തിെന്റ പ്രാരംഭ ബിന്ദു മാത്രമല്ല മനു�
ഷ്യെന്റഎല്ലാഅഭിനിേവശങ്ങളുെടയും പ്രവർത്തനങ്ങളു�
െടയും ലക്ഷ്യവും കൂടിയാണു്.

ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ് എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ
െഹഗൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു് “ജീവത്തായ പദാർത്ഥം യഥാർ�
ത്ഥമായ വിഷയിയാണു്;താൻസ്വയം സിദ്ധവത്കരി�
ക്കുന്നപ്രക്രിയയിൽ മാത്രം അഥവാ ഒരവസ്ഥയിൽ
നിേന്നാ ഒരുസ്ഥാനത്തുനിേന്നാ വിരുദ്ധാവസ്ഥയിേല�
േക്കാ വിരുദ്ധസ്ഥാപനത്തിേലേക്കാ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന
പരിണാമങ്ങളുമായി താൻ തെന്നബന്ധെപ്പടുന്നപ്രക്രി�
യയിൽമാത്രം സത്യമായി അറിയെപ്പടുന്നതും യഥാർത്ഥ�
വുമായ തത്വമാണു്. യഥാർത്ഥസത്തഎന്നതു് സ്വയാ�
ഥാർത്ഥ്യെത്തപുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നപ്രക്രിയ മാത്രമാണു്;
സ്വന്തം സത്തയിേലക്കു് പിന്തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നപ്രക്രിയ
മാത്രമാണു്;അതല്ലാെത മൗലികേമാ പ്രാഥമികേമാ
ആയ ഒരുഐക്യമല്ല.അതു് അതിെന്റ തെന്ന പരിണാ�
മപ്രക്രിയയാണു്.ഈഅർഥത്തിൽ വിഷയനിഷ്ഠസത്ത
എന്നതു് വിഷയിയുെട സാക്ഷാത്കരണം തെന്നയാണു്.”
െഹഗൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചു് “തത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രയത്നിക്കുന്നതു് അതിെന്റ തെന്നആശയാത്മകമായ
സത്തയുെട സാക്ഷാത്കരണത്തിനുേവണ്ടിയാണു്.”
(ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി)ആത്മസാക്ഷാത്കരണ�
പ്രക്രിയയിൽഅതു് പരിച്ഛിന്നതയുെട പരിമിതികെള�
െയല്ലാം അതിശയിക്കുകയും സ്വയം േകവലാശയമായി
അറിയുകയും െചയ്യുന്നു.

സത്വത്തിെന്റആത്മസാക്ഷാത്കരണമാണു് അേപ്പാൾ
ചരിത്രം എന്നതു്. സത്വം നിർധാര്യമായിത്തീരുന്നു.അതു്
സംഭാവ്യതയിലൂെട അതുതെന്നയായിത്തീരുന്നു. േലാക�
ചരിത്രം എന്നതു്, െഹഗലിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ,സത്വം അതി�
െനത്തെന്നയുംഅതിെന്റ നിജപ്രകൃതിയായസ്വാതന്ത്ര്യ�
െത്തയുംഅറിയുന്നതിനായി െചയ്യുന്നപ്രയത്നമാണു്.
അേപ്പാൾ ചരിത്രത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യേബാധ�
ത്തിെന്റ വികസനമാണു്.ഈേബാധം യാഥാർത്ഥ്യമാ�
കുന്നേതാടുകൂടി ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നുഎന്നു െഹ�
ഗൽ വിശ്വസിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യേബാധപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടി
പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റയും ഉദ്ഭവത്തി�
നുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന േകവലാശയം പ്രകൃതിയായി രൂപാ�
ന്തരെപ്പടുകയും മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ പുനരാവിർഭവി�
ക്കുകയും െചയ്യും. െഹഗൽഎഴുതിയിട്ടുണ്ടു്: “സ്വാതന്ത്ര്യ�
േബാധം മുഖ്യലക്ഷ്യമായആ ലക്ഷ്യം പ്രേയാജനമായും
അന്തംആദിയായും അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്ത�
മാണതു്. ശരിക്കും പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടും,
ഉൾെക്കാള്ളുന്നലക്ഷ്യംെകാണ്ടും മാത്രേമ അതു് മൂർത്ത�
വും യഥാർത്ഥവുമായിത്തീരുന്നുള്ളൂ.”

അതു് സത്വഭൂതമായ വസ്തുവാണു്.
അതു് സ്വന്തം കാര്യത്തിനുേവ�
ണ്ടിത്തെന്നയാണു് തന്നത്താൻ
സ്വയം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതു്.അതു്
സത്വത്തിെന്റജ്ഞാനമായിരിക്ക�
ണം;താൻസത്വമാെണന്നുള്ള
േബാധമായിരിക്കണം;അതായതു്
അതു് സ്വയം വിഷയമായി പ്രത്യ�
ക്ഷീഭവിക്കണം.അേതസമയം
വിഷയത്തിെന്റസ്വരൂപെത്തനശി�
പ്പിക്കുകയുംഅതിശയിപ്പിക്കുകയും
േവണം.അതുസ്വയം പ്രതിഫലി�
പ്പിക്കുന്ന വിഷയമായിത്തീരണം.

അങ്ങെന േകവലാശ�
യം എന്നതു് പ്രസ്തുതപ്ര�
ക്രിയയുെട അവസാനം
മാത്രേമ അനാവൃതമാ�
കുന്നുള്ളൂ.അനശ്വരവും
അനന്തരവുമായ േകവ�
ലാശയത്തിെന്റ വിവൃതീ�
കരണവും സാക്ഷാത്ക�
രണവുമാണു് വളർച്ചയു�
െട സമഗ്രമായ പ്രക്രിയ.
എന്നാൽ ഇത്തരത്തി�
ലുള്ള ഒരു വികാസപ്ര�
ക്രിയയ്ക്കു് േകവലെത്തഅതിൽ നിന്നു തെന്ന വ്യത്യസ്ത�
മായി സങ്കൽപിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സത്വത്തിനു് “സ്വ�
യം വിേയാജന”ത്തിലൂെട “സത്വ”മായി സ്വയം വിന്യസി�
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ്
എന്നകൃതിയുെട മുഖവുരയിൽ െഹഗൽഎഴുതി:

സത്യം (spirit)യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും മീെതയാണു്.അതു്
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആന്തരസത്തയാണു്. സാരാംശമാ�
ണു്. മൗലികമായ സ്വന്തം പ്രകൃതിേയാടുകൂടിയതാണു്.
അതു് വസ്തുപരവും പരിച്ഛിന്നവുമായ രൂപെമടുത്തു് സ്വയം
ബന്ധെപ്പടുന്നു.അതു് തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന നിലെകാ�
ള്ളുന്നഅന്യത്വമാണു്.എങ്കിലുംഈപരിച്ഛിന്നത്വവും
അന്യത്വവുമുെണ്ടങ്കിലും അതു് തന്നിൽനിന്നു് അഭിന്നം�
തെന്നയാണു്.അതു് സ്വയംപൂർണ്ണതയാണു്. തനിക്കു�
േവണ്ടിത്തെന്നയുള്ള ഒന്നാണു്.ഈസ്വയംപൂർണ്ണത
ആദ്യേമ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയേത്ര.അതു് സ്വന്തം
പ്രകൃതിയിൽത്തെന്നഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.അതു് സത്വ�
ഭൂതമായ വസ്തുവാണു്.അതു് സ്വന്തം കാര്യത്തിനുേവണ്ടി�
ത്തെന്നയാണു് തന്നത്താൻസ്വയം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള�
തു്.അതു് സത്വത്തിെന്റജ്ഞാനമായിരിക്കണം;താൻ
സത്വമാെണന്നുള്ള േബാധമായിരിക്കണം;അതായതു്
അതു് സ്വയം വിഷയമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണം.അേത�
സമയം വിഷയത്തിെന്റസ്വരൂപെത്തനശിപ്പിക്കുകയും
അതിശയിപ്പിക്കുകയും േവണം.അതുസ്വയം പ്രതിഫലി�
പ്പിക്കുന്ന വിഷയമായിത്തീരണം.

സത്വത്തിെന്റസ്വഭാവം എേപ്പാഴും ഒന്നുതെന്നയാണു്.
പേക്ഷ, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയിൽഅതു് ആച്ഛാദനം െച�
യ്യെപ്പടുന്നു. സത്വത്തിെന്റ കാതലായഅംശം പ്രവൃത്തി�
തെന്നയാണു്.അതു് സ്വന്തം ശക്തിെയ മനസ്സിലാക്കു�
കയും സ്വന്തം പ്രവൃത്തിെയസ്വയം ഉണ്ടാക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു.അങ്ങെനഅതു് അതിെന്റ തെന്ന വിഷയമാകു�
ന്നു;സ്വയം ൈവഷയികസത്തയായി വിഭാവനം െചയ്യു�
ന്നു.അേപ്പാൾസത്വം എന്നാൽഎന്തു്?ഈേചാദ്യത്തി�
നു് െഹഗൽ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇപ്രകാരമാണു്. “അതു്
അവ്യവഹിതമായ ലക്ഷണസമത്വമുള്ള നിത്യതയാണു്;
ശുദ്ധമായഏകത്വമാണു്. ദ്വിതീയഘട്ടത്തിൽ തന്നിൽ നി�
ന്നു് സ്വയം വിഘടിച്ചു്,അതിവിപരീതമായ രണ്ടാമെത്ത
അവസ്ഥെയ,അതായതു് സാർവലൗകികത്വത്തിനു് വി�
രുദ്ധമായി,തനിക്കുേവണ്ടി തന്നിലുള്ള ഒരുസത്തെയ
നിർമ്മിക്കുന്നുഎന്നു്” (ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിേലാസഫി).

വിഷയനിഷ്ഠസത്തഎന്നുവ്യവ�
ഹരിക്കെപ്പടുന്നതിെന ന്യായവും
സത്യവുമാക്കുന്നതിനായി പ്രകൃ�
തി,സമൂഹം, ചരിത്രം എന്നിവ
ഉൾെക്കാള്ളുന്നഅതിെന്റ
അന്തർവശത്തിേലക്കു വിഷയി
ആേവശിക്കുന്നു.അത്തരത്തിൽ
വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യആത്മാ�
വിെന്റ സാക്ഷാൽക്കാരമാണു്.

ശ്രീശങ്കരമതമനുസരിച്ചു്
പരമതത്വമായ പരബ്ര�
ഹ്മം നിർവികാരമാണു്.
എല്ലാ പരിച്ഛിന്നവസ്തുക്ക�
ളും വിവർത്തനത്തിെന്റ
ഫലമാണു്. മായയുെട
വിേക്ഷപമാണു്. ശുദ്ധസ�
ത്തയായബ്രഹ്മം, മായാ�
തത്വേത്താടു് അതായതു്

പ്രാപഞ്ചികമായഅജ്ഞാനേത്താടു ബന്ധെപ്പടുന്നതുമൂ�
ലം ദൃശ്യപ്രപഞ്ചെത്തവിേക്ഷപിച്ചു് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ
ശക്തമായിത്തീരുന്നു. ഒരുഐന്ദ്രജാലികൻ തെന്റ െതാ�
പ്പിക്കകത്തുനിന്നു് മായികങ്ങളായസേചതനാേചതന�
വസ്തുക്കെള ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതുേപാെലയാണിതു്. മാ�
യയുെട മൂടുപടം നീങ്ങിയാൽ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം തിേരാഭവി�
ക്കുകയുംബ്രഹ്മംഅതിെന്റ നിജസ്വരൂപത്തിൽസ്വയം
സത്തായ േകവലതത്വത്തിെന്റ രൂപത്തിൽഅനുഭവെപ്പ�
ടുകയും െചയ്യും. േനെര മറിച്ചു് െഹഗലിനു് േകവലാശയം
തെന്നയാണു് സ്വന്തം സഹജസംേക്ഷാഭത്താൽസ്വയം
വികസനത്തിനു വിേധയമായി എല്ലാ പരിച്ഛിന്ന പദാർ�
ത്ഥങ്ങെളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. േകവലാശയം അങ്ങെന
ഒരുആത്മവികസനപ്രക്രിയയാണു്.അതിെന്റ തെന്ന
സത്തയുെട പ്രക്രിയയാണു്.ഈപരിണാമം െകാണ്ടുമാ�
ത്രേമ അതു് സമൂർത്തമായി,അതായതു് യാഥാർത്ഥ്യമാ�
യി പരിണമിക്കുന്നുള്ളൂ.

സത്വം പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റയും രൂപ�
ത്തിൽബഹിഃപ്രകാശിക്കുകയും മനുഷ്യനിലൂെട അവ�
യിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.അതു് അതിെന്റ
തെന്ന ഇതരത്വമായി ദൃശ്യപ്രപഞ്ചെത്തഅഭിമുഖീകരി�
ക്കുകയുംഈഅഭിമുഖീകരണത്തിലൂെട അതു് സ്വയം
അറിയുകയും െചയ്യുന്നു. വിഷയനിഷ്ഠസത്തഎന്നുവ്യവ�
ഹരിക്കെപ്പടുന്നതിെന ന്യായവും സത്യവുമാക്കുന്നതിനാ�
യി പ്രകൃതി,സമൂഹം, ചരിത്രം എന്നിവ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
അതിെന്റഅന്തർവശത്തിേലക്കു വിഷയിആേവശിക്കു�
ന്നു.അത്തരത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യആത്മാവി�
െന്റ സാക്ഷാൽക്കാരമാണു്.

േബാധവാന്മാരായ വ്യക്തിക�
ളുെട പ്രവൃത്തികളിലൂെടയാണു്
േകവലതത്വം സ്വയം േബാധവത്താ�
വുന്നതു്. വ്യക്തികൾഅവരവരുെട
പ്രേത്യകതാൽപര്യങ്ങൾക്കാ�
യിട്ടാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്.
എങ്കിൽ േകവലതത്വം സ്വന്തം
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടിഈലക്ഷ്യ�
ങ്ങെള പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുന്നു.

അതിനാൽ ചരിത്രം
ആത്മാവിെന്റ സ്വയം
സാക്ഷാൽക്കാരമാെണ�
ന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു. സ്വാത�
ന്ത്ര്യാവേബാധം മുഖ്യാം�
ശമായുള്ള തത്വത്തിെന്റ
വികാസത്തിലുള്ള േശ്ര�
ണീകരണെത്തയാണു്
േലാകചരിത്രം പ്രകാശി�
പ്പിക്കുന്നതു്.ഈപ്രക്രിയയിെലആദ്യെത്തപടി േനര�
െത്തപറഞ്ഞതുേപാെല സത്വം പ്രകൃതിയിൽഅന്തർലീ�
നമായിത്തീരുകഎന്നതാണു്. രണ്ടാമെത്തപടി സ്വാത�
ന്ത്ര്യേബാധപ്രാപ്തിക്കായി അതു മുേന്നാട്ടു പ്രയാണം െച�
യ്യലാണു്.എന്നാൽപ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ളഈആദ്യവി�
ഘടനം അപൂർണ്ണവും ഭാഗികവും മാത്രമാണു്.എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽഅതു് േകവലപ്രാകൃതികാവസ്ഥയിൽ നിന്നു്
ആദ്യമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പട്ടതാണു്;തന്മൂലം അടു�
ത്തബന്ധമുള്ളതാണു്,അവശ്യം ബന്ധെപ്പട്ട ഭാഗമായി
ഇേപ്പാഴും കൂട്ടിെക്കട്ടിക്കിടക്കുകയാണു്. മൂന്നാമെത്തപടി
ഈപരിച്ഛിന്നവും വിശിഷ്ടവുമായ രൂപത്തിൽ നിന്നു്
ആത്മാവു് അതിെന്റ ശുദ്ധരൂപത്തിേലക്കുയരുകഎന്നു�
ള്ളതേത്ര.ഈഅവസ്ഥയിൽ േകവലാശയം അതിെന�
ത്തെന്നഅറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സാ�
മാന്യ പ്രക്രിയയുെട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലുള്ള േശ്ര�
ണികളാണു് ഇവ. (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

മനുഷ്യെന്റ േബാധമണ്ഡലത്തിൽ േകവലാശയം സത്വ�
ത്തിെന്റഅവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചുവരുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം
മനുഷ്യസത്വത്തിലൂെട സ്വയം അറിയുവാനിടയാവുക
എന്നതു തെന്നയാണു് അതു്. േകവലതത്വം അനാവൃത�
മാക്കുന്നതാണു് ചരിത്രം.അതായതു് ചരിത്രം എന്നതു്
േകവലതത്വം സ്വയം അറിയുവാനിടയാവുന്ന ഒരുപ്രക്രി�
യയാണു്.

േബാധവാന്മാരായ വ്യക്തികളുെട പ്രവൃത്തികളിലൂെടയാ�
ണു് േകവലതത്വം സ്വയം േബാധവത്താവുന്നതു്. വ്യക്തി�
കൾഅവരവരുെട പ്രേത്യകതാൽപര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാ�
ണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്.എങ്കിൽ േകവലതത്വം സ്വന്തം
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടിഈലക്ഷ്യങ്ങെള പ്രേയാജന�
െപ്പടുത്തുന്നു.

െഹഗലിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിഷ്ക്രിയനായ
ഒരു ജീവിയാണു്.എന്നാൽഅവെന്റപ്രവർത്തനം മുഖ്യ�
മായുംആത്മേബാധേപ്രരിതമായ ഒന്നാണു്.അതിെന്റ
അന്തിമലക്ഷ്യം േകവലതത്വത്തിെന്റ പരമമായ േബാ�
ധവും. മനുഷ്യെന്റ ദാർശനികേബാധം േകവലതത്വത്തി�
െന്റആത്മേബാധവും കൂടിയാണു്. േകവലതത്വം മനുഷ്യ�
െന്റ േബാധമണ്ഡലത്തിൽപ്രകാശിതമാകുന്നു. താൻ
സർവേത്തയും ഉൾെക്കാള്ളുന്ന േകവലതത്വത്തിെന്റ ഭാ�
ഗമാെണന്നു് മനുഷ്യൻഅറിയുന്നേതാടുകൂടി േകവലതത്വ�
വും അവനവെനഅറിയുവാനിടയാകുന്നു.ആകയാൽ
മനുഷ്യചരിത്രം ഒരുവശത്തു് മനുഷ്യെന്റ േകവലതത്വ�
േബാധത്തിെന്റ വികസനമാണു്. മറുവശത്തു് േകവല�
തത്വത്തിെന്റസ്വേബാധവികസനവും.

ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിെന്റഅപൂർ�
ണ്ണതയുെട നിദ്രയിലൂെടജ്ഞാനം
പിന്നീടു് വിഷയി നിഷ്ഠമായിത്തീർ�
ന്നു് സ്വേബാധത്തിെന്റ നിലയിേല�
ക്കുയരുന്നു.അവസാനമായി അതു
ന്യായത്തിെന്റഅവസ്ഥയിെല�
ത്തുേമ്പാൾ വിഷയിയും വിഷയവും
അേഭദ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇതാണു്
ജ്ഞാനത്തിെന്റ പരാകാഷ്ഠ.

െഹഗൽ ന്യായെത്ത
വിഷയനിഷ്ഠമായ യാ�
ഥാർത്ഥ്യത്തിന്മീെത ഒരു
അധികാരവുമില്ലാത്ത
വിഷയിതത്വമായിട്ടല്ല
വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വിഷ�
യിത്വവും വിഷയതയും
തമ്മിൽ ഇണക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത രണ്ടുൈവപ�

രീത്യങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതായാൽ ന്യായം ന്യായമ�
ല്ലാതാകുന്നു. വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ചിന്തയും
അസ്തിത്വവും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യം ശരിയായ വിടവിലൂ�
െട പരിഹരിക്കാെമന്നു െഹഗൽ വിചാരിച്ചു.

“എല്ലാംആരംഭിക്കുന്നതു് ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷത്തിൽ നി�
ന്നാണു്. വിഷയിയിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന,
ഗ്രഹണേയാഗ്യമായ ഒന്നായി വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് നമു�
ക്കേപ്പാൾഅറിവുണ്ടാകുന്നു.ജ്ഞാനംഅതിെന്റ പ്രാരംഭ
ദശയിൽ—മനസ്സു് അതിെന്റഅതിസന്നിഹിതവും പ്രാ�
ഥമികവുമായഅവസ്ഥയിൽ—മനസ്സിെന്റ കാതലായ
സ്വഭാവമില്ലാത്ത ഒന്നാണു്;ഇന്ദ്രിയേബാധം മാത്രമാണു്.
യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിെന്റഅവസ്ഥയിെലത്തുവാൻ
അതിനുസുദീർഘവുംആയാസകരവുമായ ഒരു യാത്ര
െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്”എന്നു് െഹഗൽഎഴുതിയിരിക്കു�
ന്നു. (ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ് ).

ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിെന്റഅപൂർണ്ണതയുെട നിദ്രയിലൂെട
ജ്ഞാനം പിന്നീടു് വിഷയി നിഷ്ഠമായിത്തീർന്നു് സ്വേബാ�
ധത്തിെന്റ നിലയിേലക്കുയരുന്നു.അവസാനമായി അതു
ന്യായത്തിെന്റഅവസ്ഥയിെലത്തുേമ്പാൾ വിഷയിയും വി�
ഷയവും അേഭദ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇതാണു്ജ്ഞാനത്തി�
െന്റ പരാകാഷ്ഠ. േകവലതത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവന മനു�
ഷ്യെന്റ പരിച്ഛിന്നാവസ്ഥകളും അപരിച്ഛിന്നൈവഭവവും
തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യെത്തഅകറ്റുന്നു. വിഷയനിഷ്ഠമായ
േലാകം തന്നിൽനിന്നു പൃഥക്കൃതമായ താൻ തെന്നയാ�
െണന്നു മനസ്സിലാക്കുേമ്പാൾഅവൻഅതിെന തന്നി�
േലക്കുതെന്നആവാഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചെത്തപൂർണ്ണ�
മായും താനായിട്ടറിയുേമ്പാൾ വിഷയീവിഷയങ്ങൾക്കു
തമ്മിലും മനുഷ്യനും േകവലതത്വവും തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാ�
സം അസ്തമിക്കുന്നു.

കാണ്ട്,ഫിഷ്േറ്റ, െഷല്ലിംഗ് മുതലായ െഹഗലിെന്റ മുൻ�
ഗാമികളും വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിൽ,പരിച്ഛിന്നവും
അപരിച്ഛിന്നവും തമ്മിൽ,ഇണക്കുന്നതിനുള്ളപരിശ്രമ�
ങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി ഫിഷ്േറ്റ വിഷ�
യിെയ മാത്രേമ യാഥാർത്ഥ്യമായി കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ.
വിഷയ ഭാവെത്തസർവാതിശായിയായ വിഷയിയാ�
യിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു. ഫിഷ്േറ്റെയ വിമർശിച്ചുെകാണ്ടു്
െഹഗൽസിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു് വസ്തുഭാവെത്തപ്പറ്റി ഇപ്ര�
കാരമുള്ളസിദ്ധാന്തം ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെല വസ്തുഭാവ�
െത്ത ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലഎന്നാണു്.എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽഅനുഭവമനുസരിച്ചു് വിഷയിക്കും വിഷയത്തിനും
സത്തയുണ്ടു്; വിഷയം കൂടാെത ശുദ്ധനായ വിഷയിക്കു
സത്തഇല്ലതാനും.

ജീവനിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നിൽ�
ക്കുന്നഅന്യവും വിപരീതമായി
നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി ബാഹ്യപ്രപ�
ഞ്ചം അനുഭവെപ്പടുന്നു. ജീവനും
വിഷയനിഷ്ഠപ്രപഞ്ചവും സത്വത്തി�
െന്റ ജീവിതത്തിെല നിമിഷങ്ങൾ
മാത്രമാെണന്നു് അറിവുണ്ടാകു�
േമ്പാൾഈസ്വയം-പൃഥക്കരണം
ഉല്ലംഘിതമാകുന്നതാണു്.

ശ്രീ ശങ്കരെനേപ്പാെല
െഹഗലും വിഷയനിഷ്ഠ�
മായ യാഥാർത്ഥ്യം പൂർ�
ണ്ണമായി അയഥാർത്ഥ�
വും അസത്തുംഅെല്ല�
ന്നാണു വിശ്വസിച്ചതു്.
പാരമാർത്ഥികദശയിൽ
അതിനുസത്തയിെല്ല�
ങ്കിലും വ്യാവഹാരികദശ�
യിൽ ഉണ്ടു് എന്നേത്രശ്രീശങ്കരമതം. ശ്രീശങ്കരൻഅതി�
െന മായയുെട അഥവാ പ്രാപഞ്ചികമായഅജ്ഞാന�
ത്തിെന്റ ഫലമായും,യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
നശിക്കുന്ന ഒന്നായും പ്രതിപാദിക്കുന്നുഎങ്കിൽഅതു്
േബാധത്തിെന്റ വിേക്ഷപമാെണന്നും,പരിവർത്തനത്തി�
െന്റയും വിശ്വാസത്തിെന്റയും ഫലമായി േബാധത്തിേല�
ക്കുതെന്ന തിരിച്ചുവരുെമന്നും െഹഗൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യെന്റയും സത്താപരമായ യാ�
ഥാർത്ഥ്യവും ചരിത്രപരമായ സംസ്കാരങ്ങളുെട ക്രമീകങ്ങ�
ളായഘട്ടങ്ങളും സത്വത്തിെന്റബാഹ്യവത്കരണത്തി�
െന്റ ഫലമാണു്. ചരിത്രം എന്നതു് ബാഹ്യവത്കരണം
പുനരാത്മസാത്കരണം എന്നീ പ്രക്രിയകളിലൂെട േക�
വലതത്വത്തിെന്റആത്മേബാധമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.
ചരിത്രത്തിെന്റ പ്രക്രിയയിൽഅപരിച്ഛിന്നം പരിച്ഛിന്ന�
മായി സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു.അതു് തന്നിൽനിന്നും ബാ�
ഹ്യമായ,ഇതരത്വത്തിെന്റ പ്രകാശനമായ, വസ്തുപ്രപ�
ഞ്ചെത്തസമ്മുഖീകരിക്കും.ഈഇതരത്വത്തിൽ േബാധം
സ്വയം വിഘടിതമായതുേപാെല വിചാരിക്കുന്നു. സ്വയം
കൃതവും വിഷയനിഷ്ഠവുമായ പ്രതികൂല േലാകത്തിൽസ്വ�
യം പൃഥക്ത്വം അനുഭവിക്കുകയും,ബാഹ്യവസ്തുവായിക്കാ�
ണുന്നതു് േബാധത്തിെന്റ ദൃശ്യമായ ഒരു പ്രകാശനമാണു്
എന്നറിയുകയും െചയ്യുേമ്പാൾഅതിനു തെന്നക്കുറിച്ചു്
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു.

പൃഥക്കരണംഎന്നപദം, േകവലതത്വം സ്വയം പ്രകൃതി�
യിൽ സ്ഫുടീഭവിക്കുന്നസർവസാധാരണമായ പ്രക്രിയ�
െയയാണു് വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. “ജീവത്തായസാകല്യം
എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി ഒരു പൂർണ്ണമായ പ്രക്രിയയാ�
ണു് അഥവാആശയമാണു്. സംഭാവ്യതയുെടയും ബാഹ്യ�
ത്വത്തിെന്റയും നിലയിൽഅതു് ഇതരത്വത്തിൽഅഥവാ
സ്വയം പൃഥക്ത്വത്തിൽസ്ഥിതി െചയ്യുന്നഅേതആശ�
യം തെന്നയാണു്.” (െഹഗൽ:എൻൈസേക്ലാപീഡിയ
ഒഫ് ഫിേലാസഫി).

സത്വം അതിെന്റസ്വയം ബാഹ്യവത്കരണപ്രക്രിയയിൽ
വിഷയനിഷ്ഠമായ രൂപംൈകെക്കാള്ളുന്നു.അന്യതാബു�
ദ്ധിയിലൂെടയും നിേഷധനിേഷധത്തിലൂെടയുമുള്ള വികസ�
നപ്രക്രിയയിലൂെട സത്വം േബാധവാനായ വിഷയിയായി
അഥവാഈബാഹ്യവത്കരണെത്തപൃഥക്കരണമായി
മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു. ജീവനിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നഅന്യവും വിപരീതമായി നിൽ�
ക്കുന്ന ഒന്നായി ബാഹ്യപ്രപഞ്ചംഅനുഭവെപ്പടുന്നു. ജീ�
വനും വിഷയനിഷ്ഠപ്രപഞ്ചവും സത്വത്തിെന്റ ജീവിതത്തി�
െല നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നു് അറിവുണ്ടാകുേമ്പാൾ
ഈസ്വയം-പൃഥക്കരണം ഉല്ലംഘിതമാകുന്നതാണു്.

വിഷയിആദ്യം വിഷയരൂപത്തിൽബാഹ്യവത്കൃതനാ�
കുേമ്പാൾ വിഷയം വിഷയിയുെട മെറ്റാരു രൂപമാവുക�
യും അങ്ങെനആപ്രക്രിയയുെട അവസാനത്തിൽ വിഷ�
യിയിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങുകയും വിഷയിയുമായി വീണ്ടും
ഐക്യം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േബാധത്തിനു് പുറ�
ത്തുസ്ഥിതിെചയ്യുന്നതായി േതാന്നിക്കുന്ന വിഷയം ഒടു�
വിൽഅേബാധത്തിേലക്കുതെന്ന തിരിച്ചുവരുന്നു. വിഷ�
യവിഷയിബന്ധത്തിൽ വിഷയം പൃഥക്കൃതമായ േബാ�
ധം മാത്രമാണു്.അതു് തെന്റ തെന്ന ദൃശ്യമായ ഒരു പ്ര�
കാശനമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. േബാധം േബാധവത്താകു�
േമ്പാൾ േബാധത്തിനു് പുറത്തായി അറിയത്തക്കതായി
ഒരു വിഷയവും ഇല്ലതെന്ന.

‘ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ് ൈമൻഡ് ’എന്നകൃതിയിൽ
സാധാരണ വസ്തുക്കെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ടാണു്
െഹഗൽആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ, േബാധ�
േഗാചരമാകുന്നഓേരാ വിഷയവും വിഷയിയിൽ നിന്നും
അഥവാജ്ഞാതാവിൽ നിന്നും േവർെപട്ട ഒന്നായിട്ടാ�
ണു േതാന്നുന്നതു്.അതു്ജ്ഞാതാവിെന്റ േബാധത്തിനു
െവളിയിലായി സ്വത്വഭിന്നമായിസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒന്നാ�
യിട്ടാണു േതാന്നുന്നതു്.എന്നാൽഅതിെന്റ യഥാർത്ഥ
സ്വഭാവം അറിയണെമങ്കിൽസാമാന്യവത്കരണവുമാ�
യി ബന്ധെപ്പടുന്ന ചിന്താമണ്ഡലത്തിനുമപ്പുറേത്തക്കു
േപാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ഈമണ്ഡലം ഇന്ദ്രിയാനുഭവമ�
ണ്ഡലേത്തക്കാൾ കൂടുതൽസത്യമാണു്. “ഒരു വസ്തുവി�
െന്റ സത്യത്വം ആ വസ്തു ഉൾെക്കാള്ളുന്നതും വസ്തുവിെന�
ക്കാൾ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥവുമായ ഒരു മനസ്സിെനഅഥ�
വാ േബാധെത്തസൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.ആകയാൽ
വിഷയത്തിെന്റസത്ത മനസ്സിെനആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്നാ�
ണു്”എന്നു് െഹഗൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

െഹഗൽ ‘ഭാവം’എന്നപദം രണ്ടു വ്യത്യസ്തഅർത്ഥങ്ങളി�
ലുമുപേയാഗിക്കുന്നതു കാണാം. േലാജിക് എന്നഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ പ്രാരംഭത്തിൽഅേദ്ദഹം പറയുന്ന ഭാവം ഒന്നും
ഉൾെക്കാള്ളാത്തതും എറ്റവും സരളവും ഏറ്റവും സാധാര�
ണവുമായ ഒരുസങ്കൽപമാണു്. സർവസംഗ്രാഹിയായ
ചരമസീമയിലുള്ള ഭാവമാകെട്ട പരിണാമത്തിെന്റഎല്ലാ
പൂർവ്വഘട്ടങ്ങളുെടയും സ്പഷ്ടങ്ങളായഎല്ലാ ഭാവങ്ങളും
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരുസങ്കീർണ്ണതത്വമാണു്.അതു് േകവ�
ലസാകല്യമാണു്.

േകവലതത്വംതെന്നസ്വയം പരി�
ണാമപ്രക്രിയയായി അറിയുന്നു.
ഈപരിണാമ പ്രക്രിയയിെല
ഓേരാ അവസ്ഥയും പ്രേത്യകത�
യുള്ളതാെണന്നു് അതിന്നറിയാം.
അതായതു് േകവലതത്വം,
വിവിധ പ്രേത്യകാവസ്ഥകളുൾ�
െക്കാള്ളുന്നസാകല്യത്തിെന്റ
ഐക്യമാണു് എന്നർത്ഥം.

െഹഗലിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
പ്രകൃതി ഒരുഅയഥാർ�
ത്ഥസത്തയല്ല;പേക്ഷ,
േകവലതത്വത്തിെന്റസ്വ�
യം പൃഥക്കൃതമായ രൂ�
പമാണു്. േകവലതത്വം
അതിെന്റ തെന്ന ഇതര�
ത്വത്തിൽസ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്ന ഒന്നാണു്. േകവലത�

ത്വം പ്രകൃതിയുെട രൂപത്തിൽ വിക്ഷിപ്തമായി സ്വയം പൃ�
ഥക്കൃതമാവുകയും വിഷയീവിഷയസംേശ്ലഷണത്തിലൂെട
തന്നിേലക്കു തെന്ന മടങ്ങിവരികയും െചയ്യുന്നു. പൃഥക്ക�
രണം വിപൃഥക്കരണംഎന്നീ പ്രക്രിയകളിൽഏർെപ്പട്ടു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകമായസത്വമാണു് േകവല�
തത്വം എന്നുസമർത്ഥിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി െഹഗൽപ്ര�
കൃതിയുെട അൈജവേലാകത്തിൽ നിന്നു് ൈജവേലാക�
ത്തിേലക്കും പിന്നീടു് മനുഷ്യെന്റസ്വരൂപത്തിലും ചരിത്ര�
രൂപത്തിലുമുള്ളസത്വത്തിേലക്കും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂ�
െടയുള്ള ഉയർച്ചെയ വിശകലനം െചയ്യാറുണ്ടു്. പ്രകൃതി
സ്വപൃഥക്കൃതമായ േകവലതത്വമാെണങ്കിൽ മനുഷ്യൻ
വിപൃഥക്കരണപ്രക്രിയയിെല േകവലതത്വമാണു്. മനു�
ഷ്യെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ചരിത്രം േകവലതത്വത്തിെന്റ വി�
വൃതീകരണമാണു്. െഹഗൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു: “സത്വ�
ത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽസംഭവിക്കുന്നഈദൃശ പരിണാ�
മങ്ങളിൽ മാത്രേമ പുതിയതായി എെന്തങ്കിലും ഉത്പ�
ന്നമാകുന്നുള്ളൂ. മാനസികേലാകത്തിെന്റഈസവിേശ�
ഷതസൂചിപ്പിക്കുന്നതു്, മനുഷ്യെന്റ വിഷയത്തിൽ പദാർ�
ത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യമു�
െണ്ടന്നുള്ളതാണു്.ഈലക്ഷ്യത്തിൽസ്ഥിരതയുള്ള ഒരു
സ്വഭാവമുണ്ടു്;ഈസ്ഥിരസ്വഭാവത്തിേലക്കു മെറ്റല്ലാ വ്യ�
തിയാനങ്ങളും തിരിച്ചുവരുന്നു.അതായതു് മനുഷ്യനിൽ
പരിവർത്തനത്തിനുള്ളയഥാർത്ഥശക്തി, വിശിഷ്യ പൂർ�
ണ്ണതയിേലക്കുള്ള ഒരു ത്വര പ്രവർത്തിക്കുന്നുഎന്നുസാ�
രം” (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

“സത്യം പൂർണ്ണമാണു്.എന്നിരിക്കിലും പൂർണ്ണം സ്വന്തം
പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂെട പൂർണ്ണതയിെലത്തുന്ന മൂലവ�
സ്തുവാണു്. േകവലതത്വെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽസാരാം�
ശത്തിൽഅതു് ഒരു പരിണതഫലമാണു്: യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽഅതു് അതായിത്തീരുന്നതു് അവസാനമാണു്.
അതിലാണു് അതിെന്റ നിജസ്വഭാവം—യഥാർത്ഥവും വി�
ഷയിപരവും സ്വയം പരിണാമപരവുമായ നിജസ്വഭാവം
ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു്.”

േകവലതത്വംതെന്നസ്വയം പരിണാമപ്രക്രിയയായി
അറിയുന്നു.ഈപരിണാമ പ്രക്രിയയിെല ഓേരാ അവ�
സ്ഥയും പ്രേത്യകതയുള്ളതാെണന്നു് അതിന്നറിയാം.
അതായതു് േകവലതത്വം, വിവിധ പ്രേത്യകാവസ്ഥകളുൾ�
െക്കാള്ളുന്നസാകല്യത്തിെന്റഐക്യമാണു് എന്നർത്ഥം.

ഒരു വസ്തുവിെന്റ ഭാവംസ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല, മെറ്റാന്നിനാ�
യി പരിണമിക്കുന്നതുംഅതിെന്റ തെന്ന ഇതരത്തിൽ
സ്വയം ഏേകാപിക്കുന്നതുമായ ചലനാത്മകത്വമാണു്.
തന്മൂലം ഒരു വസ്തുവിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം അതിെന്റ ചലന�
ങ്ങെളഅതായതു് അതിെന്റ ചരിത്രെത്തഅറിയാെത
മനസ്സിലാക്കുവാൻസാദ്ധ്യമല്ല. ഏെതാന്നിേനയും അതി�
െന്റ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂെട വീക്ഷിേക്കണ്ടതാണു്.

െപെട്ടന്നു േതാന്നുന്നരൂപമല്ല ഒരു വസ്തുവിെന്റ ശരി�
യായ രൂപം. ഏന്താകുവാൻസാദ്ധ്യതയുേണ്ടാ,ഇേപ്പാൾ
സംഭാവ്യേമേതാ,എന്തായിത്തീേരണേമാ അെതാന്നുമ�
ല്ലആരൂപം.അതായതു് ഓേരാ വസ്തുവും യാഥാർത്ഥ്യ�
മാകുവാൻ േപാകുന്നപ്രക്രിയയുെട ഇടയ്ക്കുമാത്രം അതായ�
തു് പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ മാത്രംസ്ഥിതമാണു്. തന്മൂലം
ഓേരാ വസ്തുവും ഇേപ്പാൾഎന്താേണാഅതാണു്.എന്ത�
ല്ലേയാ അതുംആണു്.

ചലനമുള്ളേപ്പാൾ,ൈചതന്യമുള്ള�
േപ്പാൾ,യഥാർത്ഥേലാകത്തിൽ
എെന്തങ്കിലും ഫലപ്രദമായി െചയ്യ�
െപ്പടുേമ്പാൾ ദ്വന്ദ്വാത്മകതപ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ വിജ്ഞാ�
നത്തിെന്റആത്മാവുമാണു് അതു്.

നാം അറിയുന്ന രീതിയി�
ലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യംസ്ഥി�
രമല്ല.അതിനകത്തു് സ്വ�
യം ചലനാത്മകമായ
ഒരു തത്വംസ്ഥിതി െച�
യ്യുന്നുണ്ടു്. “സ്വയം അറി�
യുന്നതിനുേവണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതിനുള്ളകഴിവിെന്റ ബീ�
ജം ഭാവത്തിലന്തർലീനമാെണന്ന വസ്തുതയും പരിണാമ�
തത്വത്തിൽഅന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്”എന്നാണു് െഹഗലിെന്റ
സിദ്ധാന്തം (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).ആകയാൽ
എല്ലാം ചലിച്ചുെകാണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു.
ഈചലനാത്മകതയുെട പ്രേചാദനശക്തി യഥാർത്ഥ്യ�
ത്തിൽത്തെന്നസ്ഥിതി െചയ്യുന്നൈവരുദ്ധ്യമാണു്.ൈവ�
രുദ്ധ്യമാണു് പരിണാമത്തിെന്റ ചാലകശക്തി.

െഹഗൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“സരളവും അവിച്ഛിന്നവും അേചതനവുമായ ഭാവത്തി�
െന്റ മാത്രം നിർവചനമാണു്ഐക്യം എന്നതു്. പേക്ഷ,
ൈവരുദ്ധ്യമാണു് എല്ലാ ചലനത്തിെന്റയും ൈചതന്യ�
ത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനം.ൈവരുദ്ധ്യമുള്ളിടേത്താളം
മാത്രേമ ഒരു വസ്തുവിനു ചലനമുള്ളൂ: േപ്രരണയും പ്രവൃ�
ത്തിയുമുള്ളൂ.”
“നിയമത്തിെന്റ നിേഷധം മാത്രമല്ലൈവരുദ്ധ്യം.അതു്
ഒേരാ സ്വയം ചലനത്തിെന്റയും തത്വമാണു്. സ്വയം ചല�
നം ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട വ്യഞ്ജകമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.”
“എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വയം വിരുദ്ധങ്ങളാണു്.ഈപ്ര�
സ്താവന വസ്തുക്കളുെട യഥാർത്ഥ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളഏറ്റ�
വും ശരിയായ ഒന്നേത്ര.”

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ േപ്രരിതമായഈസ്വയം പരിണാ�
മെത്ത െഹഗൽ ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം എന്നു് വ്യവഹരിക്കുന്നു.
“നമുക്കു് ചുറ്റുമുള്ളെതല്ലാം ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്കു് ദൃഷ്ടാന്തമായി
പരിഗണിക്കാം. പരിച്ഛിന്നമായെതന്തുംസ്ഥിരമെല്ലന്നും
അന്തിമമെല്ലന്നും േനെരമറിച്ചു് പരിണാമിയാെണന്നും
ക്ഷണികമാെണന്നും നമുക്കറിയാം. ഇതുതെന്നയാണു്
പരിച്ഛിന്നത്തിെന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം എന്നതുെകാണ്ടു് നാം
അർത്ഥമാക്കുന്നതു്. പരിച്ഛിന്നം സൂക്ഷ്മത്തിൽഅതിെന്റ
ഇേപ്പാഴെത്തഅവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണു്;അതു്
അതിെന്റഅതിസന്നിഹിതവും സ്വഭാവികവുമായഅവ�
സ്ഥയിൽനിന്നും അപ്പുറേത്തക്കു് കടന്നു് അതിെന്റ വിപ�
രീതമായിത്തീരുന്നതിനും നിർബന്ധിതമായിത്തീരുന്നു.”
(േലാജിക് ).

എല്ലാ പരിണാമപ്രക്രിയകളിലും ദ്വന്ദ്വാത്മകതപ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നുഎന്നാണു െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തം.അേദ്ദ�
ഹം പ്രസ്താവിക്കുകയാണു്:

ദ്വന്ദ്വാത്മകതയുെട സ്വഭാവം ശരിക്കുംആരായുകയും
അറിയുകയും െചയ്യുകഎന്നതു് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള
ഒരുസംഗതിയാണു്. ചലനമുള്ളേപ്പാൾ,ൈചതന്യമുള്ള�
േപ്പാൾ,യഥാർത്ഥേലാകത്തിൽഎെന്തങ്കിലും ഫലപ്രദ�
മായി െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ ദ്വന്ദ്വാത്മകതപ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രീയമായ വിജ്ഞാനത്തിെന്റആത്മാവുമാണു് അതു്.
(േലാജിക് ).

പ്രകൃതിയിെല പ്രതിഭാസങ്ങെളേയാ സമൂഹെത്തേയാ
േലാകെത്തേയാഅേചതനവും അചലവും പരിണാമ�
വിേധയവുമായിട്ടല്ല േനെര മറിച്ചു് നിരന്തരം പരിണമി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായി വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണു്
ദ്വന്ദ്വാത്മകതാ സിദ്ധാന്തത്തിൻേറതു്. “ഒന്നുംസ്ഥിരമല്ല,
എല്ലാം പരിണമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു”എന്നുബുദ്ധനും
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.അെല്ലങ്കിൽ “ഒേര പുഴയിൽ രണ്ടു�
പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻസാധ്യമല്ല;എെന്തന്നാൽഎല്ലാം
പ്രവഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;എല്ലാം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു.”എന്നു െഹറാക്ലിറ്റസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നും വിശ്രാ�
ന്തമല്ല.എല്ലാം നിരന്തരം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരപരിണാമപ്രക്രിയയ്ക്കി�
ടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണു് അസ്തിത്വം.

എന്നാൽസഹജമായ പരസ്പരബന്ധമുള്ളതും ഒരു രൂപ�
ത്തിൽ നിന്നു് ഗുണപരമായി വ്യത്യാസമുള്ള മെറ്റാരു രൂ�
പമായി പരിണമിക്കുന്നതും നിരന്തര പരിണാമിയുമായ
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പ്രാകൃതികവും, ചരിത്രപരവും അദ്ധ്യാ�
ത്മവുമായ വശങ്ങളുെട സാകല്യെത്ത ഭാരതത്തിലും ഗ്രീ�
സിലും ഉണ്ടായിരുന്നആദ്യകാല ദാർശനികന്മാരുെട
സരള തത്വചിന്തകൾക്കുഗ്രഹിക്കുവാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.
മാർക്സ് പറയുകയുണ്ടായി: “മെറ്റല്ലാ ദാർശനികന്മാരിൽ
നിന്നും െഹഗലിെന േവർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നസംഗതി
അേദ്ദഹം തെന്റ തത്വചിന്തകൾക്കു്ആധാരമാക്കിയിട്ടു�
ള്ള മികച്ച ചരിത്രേബാധമാണു്. രൂപത്തിൽഅതു് അമൂർ�
ത്തവുംആശയാത്മകവുമാെണങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചിന്തകളുെട വികാസം േലാകചരിത്രവികാസത്തിനു്
സമാന്തരമായി മുേമ്പാട്ടു െചന്നിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ ചിന്താപ�
ദ്ധതിക്കു് ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണു് േലാകചരിത്രെത്ത
അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.ആദ്യമായി അേദ്ദഹമാ�
ണു് ചരിത്രത്തിനു് ഒരു വികാസമുെണ്ടന്നുംആന്തരമായ
ഒരുസാംഗത്യമുെണ്ടന്നും െതളിയിക്കുവാൻശ്രമിച്ചതു്.”
(M. E. S.W. I.)

േഗാചരവിഷയങ്ങളിൽസഹജമായൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനം വഴി സംഭവിക്കുന്ന വികാസപരി�
ണാമങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണു് ദ്വന്ദ്വാത്മ�
കതാവാദം. ഓേരാ പ്രതിഭാസത്തവും ഓേരാ സങ്കൽപ�
വും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട സംഘർഷത്താലുംഐക്യത്തി�
െന്റ തത്വത്താലും നിയന്ത്രിതമാണു്. വസ്തുക്കളിലും പ്രതി�
ഭാസങ്ങളിലും കാണുന്ന െപാരുത്തേക്കടുകളും വിരുദ്ധ�
ശക്തികളുെടയും വിരുദ്ധപ്രവണതകളുെടയും സംഘർഷ�
ങ്ങളുമാണു് എല്ലാ ചലനവികാസപരിണാമങ്ങളുെടയും
നിദാനം.

മനുഷ്യെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക േമഖ�
ലകളിൽ മനുഷ്യെന്റ േബാധം
മാർഗ്ഗമായിട്ടാണു് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി�
യുണ്ടാകുന്നതു്. ഇങ്ങെനസത്വം
എേപ്പാഴും അതിേനാടുതെന്ന മല്ലടി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്;ഇതിനു്
അതാകുന്നപ്രബലപ്രതിബന്ധം
തരണം െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്.
പ്രകൃതിയുെട േമഖലയിൽ നട�
ക്കുന്നശാന്തമായ വികാസം.

പരിണാമപ്രക്രിയാദശ�
യിൽ ഒരു വസ്തുഅതും,
അേതസമയത്തുതെന്ന
മെറ്റാന്നുമാണു്.ആക�
യാൽ ഒരു വസ്തുഅതി�
െന്റ ചലനത്തിലും പരി�
ണാമത്തിലും മാത്രേമ
അറിയെപ്പടുവാൻ കഴി�
കയുള്ളൂ.അസ്തിത്വത്തി�
െന്റ ഓേരാ രൂപത്തിലും,
തെന്നസ്വയം വിലയി�

പ്പിച്ചു മെറ്റാരു പുതിയ രൂപമുളവാക്കുന്നപരസ്പരവിരു�
ദ്ധശക്തികൾസ്ഥിതി െചയ്യുന്നുണ്ടു്. പരിണാമത്തിെന്റ
ഈപ്രക്രിയയിൽഓേരാ വസ്തുവും ഓേരാ പ്രതിഭാസ�
വും മെറ്റാന്നായി മാറുന്നു. ഓേരാ പരിണാമഘട്ടവും പു�
തിയ ഘട്ടത്താൽ ഇല്ലാതാക്കെപ്പടുന്നു. വികാസം എന്ന�
തു് മന്ദംമന്ദം സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നൈജവപരിണാ�
മങ്ങളുെട പ്രക്രിയയാെണന്നുംഅതു് രൂപപരമായ ഒരു
അവസ്ഥയിെലത്തുെമന്നും,ആഅവസ്ഥയിൽഅതിനു്
ഓക്കിെന്റ കായ് മരമായിപ്പരിണമിക്കുന്നതുേപാെല ഒരു
പ്രകാരത്തിൽ നിന്നു മെറ്റാരു പ്രകാരത്തിേലക്കു് ദ്വന്ദ്വാ�
ത്മകമായ ഒരു കുതിക്കലുെണ്ടന്നു െഹഗൽസിദ്ധാന്തി�
ച്ചു. ബീജം എന്നപൂർവരൂപത്തിെന്റ നിേഷധമാണു് കാ�
യിൽ കാണുന്നെതങ്കിൽ കായയുെട രൂപം പരിമാണ�
പരമായ പരിണാമത്തിെന്റ ഒരുഘട്ടത്തിൽ മരത്താൽ
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഓക്കുമരം കായ്ക്കകത്തു് സംഭാവ്യത�
യായിസ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നുവേല്ലാ. സംഭാവ്യത പൂർണ്ണമാ�
യും സഫലീകരിക്കുന്നതുവെര പരസ്പരം നിേഷധിച്ചുെകാ�
േണ്ടയിരിക്കുന്ന വിരുദ്ധശക്തികൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു�
െകാണ്ടാണു് ബീജം പരിണമിക്കുന്നതു്.എല്ലാം ൈവരു�
ദ്ധ്യങ്ങളുെടഐക്യമാണു്;സനിേഷധം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന�
തുമാണു്; നിഷിദ്ധമായ വസ്തു പുതിയ രൂപത്തിൽഅതി�
ശയിക്കെപ്പടുന്നു.ഈപുതിയ രൂപമാകെട്ട അതിെന്റ
ഒരു പരിണാമഘട്ടത്തിൽസ്വനിേഷധം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന�
തുമാണു്. നിഷിദ്ധമായ വസ്തു പുതിയ രൂപത്താൽഅതി�
ശയിക്കെപ്പടുന്നു;ഈപരിണാമഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും നി�
േഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഇതാണു് നിേഷധനിേഷധം എന്നു്
പറയെപ്പടുന്നതു്.

വസ്തുക്കൾയഥാർത്ഥത്തിൽസംഭാവ്യതയിെലത്തുന്ന�
തിനു് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. സത്തു്
അസ്തിത്വത്തിൽ വാസ്തവീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. പ്ര�
കൃതിയിൽഈവാസ്തവീകരണം േക്ഷാഭേമാ മത്സരേമാ
കൂടാെത ഒരുസമരസപ്രക്രിയയായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ മനുഷ്യെനസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാമൂഹ്യ�
സാംസ്കാരിക േമഖലകളിൽ മനുഷ്യെന്റ േബാധം മാർഗ്ഗ�
മായിട്ടാണു് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നതു്. ഇങ്ങെനസത്വം
എേപ്പാഴും അതിേനാടുതെന്ന മല്ലടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുക�
യാണു്;ഇതിനു് അതാകുന്നപ്രബലപ്രതിബന്ധം തര�
ണം െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. പ്രകൃതിയുെട േമഖലയിൽ
നടക്കുന്നശാന്തമായ വികാസം “സത്വത്തിെന്റ കാര്യ�
ത്തിൽ ഉഗ്രവും പ്രബലവുമായ ഒരുഅന്തഃസംഘർഷമാ�
ണു്” (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

നെമ്മ ചൂഴുന്നെതന്തും ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി
വീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതാെണന്നും പരിച്ഛിന്നമായെതന്തും
സ്വാഭാവികമായിത്തെന്നസ്വയം പരസ്പരവിേരാധമു�
ള്ളതാെണന്നും പ്രസ്താവിക്കുേമ്പാൾ െഹഗൽസത്ത�
യുെട ഭൗതികേലാകത്തിൽ നടക്കുന്നയഥാർത്ഥപരി�
ണാമപ്രക്രിയകെളക്കുറിച്ചല്ലസംസാരിക്കുന്നതു്. സ്വ�
യം ചലനാത്മകമായആന്തരതത്വം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
ഒന്നാണു് സത്ത. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായഈസ്വയം ചലനാ�
ത്മകത്വത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സു് ചിന്തയാണു്. ഭൗതികസ�
ത്തയുെട-ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ-ശരിക്കുള്ളപരിണാമം
ചിന്തയുെട സ്വയം പരിണാമത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമല്ലാ�
െത മെറ്റാന്നുമല്ല. ചിന്തയുെട അഥവാആശയത്തിെന്റ
ചലനമാണു് ദ്വന്ദ്വാത്മകത. മനുഷ്യെന്റയും പ്രകൃതിയുെട�
യും പുറത്തായിസ്ഥിതി െചയ്യുന്നസങ്കൽപത്തിെന്റ—
േകവലാശയത്തിെന്റസാക്ഷാത്കരണമാണു് ഭൗതിക�
പ്രപഞ്ചം. പരിച്ഛിന്നമായ മനസ്സിെനഅതിക്രമിച്ചുെകാ�
ണ്ടുള്ള േകവലാശയത്തിെന്റസ്വയം ചലനെത്തക്കുറിച്ചാ�
ണു് െഹഗൽപ്രസ്താവിച്ചതു്. ഭൗതിക േലാകത്തിലുള്ള
പരിണാമങ്ങൾ,ഐഹികപ്രക്രിയകൾ, േകവലാശയ�
ത്തിെന്റബഹിർപ്രകാശനങ്ങളാണു്. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ
പരിണാമം സത്വത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണു്. പ്രകൃതിേക്കാ
മനുഷ്യെന്റ ചരിത്രത്തിേനാ ഉള്ളതല്ല. സത്വത്തിെന്റ
ഇതരം മാത്രമാണു് പ്രകൃതി സ്വത്വംഈപ്രപഞ്ചത്തിൽ
തന്നത്താൻസാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണു് ചരിത്രം. പ്രപ�
ഞ്ചം േകവലാശയത്തിെന്റ മൂർത്തീകരണമാണു്.

നിേഷധം എന്നതിനു് നാശനം
എന്നർത്ഥമില്ല. നിേഷധിക്കെപ്പട്ട
ഘട്ടത്തിെല താത്വികമായ ഉള്ളട�
ക്കം നിലനിർത്തെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു്
അതു് പരിണാമപ്രക്രിയയിെല
ഇണക്കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കു�
ന്നതാണു്. ഓേരാ ദ്വന്ദ്വാത്മക-
അവസ്ഥയും പൂർവ്വഘട്ടാനുഭവെത്ത
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഓേരാ
തുടർഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടത്തിെല
അംശങ്ങെള നിലനിർത്തുക�
യും അേതാെടാപ്പം അവെയ
അതിശയിക്കുകയും െചയ്യുമേല്ലാ.

െഹഗലിെന്റഅഭിപ്രാ�
യത്തിൽൈവരുദ്ധ്യ�
ങ്ങൾസങ്കൽപത്തിൽ
മാത്രമാണു നിലെകാ�
ള്ളുന്നതു്.ൈവഷയിക
സത്തയിലല്ല. േകവല�
ത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ചി�
ന്തയുെട ചലനം മാത്ര�
മാണു് സത്തയുെട പരി�
ണാമം. സങ്കൽപങ്ങളു�
െട ഒരു വ്യൂഹമാണുതാ�
നും േകവലത്വം പ്രാപി�
ച്ച ചിന്ത.സ്ഥിരമായ ഒരുസങ്കൽപംെകാണ്ടു് പരിണാമി�
യായ യാഥാർത്ഥ്യെത്തഗ്രഹിക്കുവാൻസാധ്യമല്ല. ചലി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
സങ്കൽപവും ചലനാത്മകമായിരുേന്നപറ്റൂ. ഇപ്രകാരെമ�
ല്ലാമാെണങ്കിലും ഏെതാരുസങ്കൽപത്തിനും യാഥാർ�
ത്ഥ്യെത്തസമഗ്രമായും ഉൾെക്കാള്ളുവാൻസാധ്യമല്ല.
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഭാഗികമായസ്ഥിരീകരണം മാത്ര�
േമആകുന്നുള്ളൂഅതു്. ഭാഗികത്വത്തിനുഅതിൻേറതായ
ന്യൂനതകളുണ്ടു്.അതുപരിഹരിക്കുവാൻ മെറ്റാരു സങ്കൽ�
പത്തിെന്റആവശ്യമുണ്ടു്. രണ്ടാമേത്തതിനു മൂന്നാമെതാ�
രു സങ്കൽപം േവണം.അങ്ങെന േപാകുന്നുഅതു്. ഏക�
പക്ഷീയമായഅമൂർത്തസങ്കൽപങ്ങളിെലആന്തരമായ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള പരിഹരിക്കുന്നതിനും സംേശ്ലഷണ�
ത്തിലൂെട അവെയ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനും ദ്വന്ദ്വാത്മകതാ�
സിദ്ധാന്തമാണു് െഹഗലിനു് സമ്മതമായിട്ടുള്ളതു്.ഈ
മാർഗ്ഗത്തിലൂെട അപ്രകാരം െചയ്യുേമ്പാൾ പുതിയൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങൾ െപാന്തിവരുന്നതായി കാണാം. സങ്കൽപ�
ത്തിെന്റഈസ്വയം പരിണാമം അമൂർത്തത്തിൽ നി�
ന്നു് മൂർത്തത്തിേലക്കുള്ളപ്രയാണമാണു്.അതു് േബാധ�
ത്തിെന്റസ്വയം വികാസമാണു്.അതിലൂെട േകവലത�
ത്വം സ്വയം അറിയുന്നു. െഹഗലിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ചിന്തയു�
െട അഥവാആശയത്തിെന്റഈസ്വയം ചലനമാണു്
ശരിയായ ചലനം. വാസ്തവികമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
ശരിക്കുള്ളചലനം പ്രസ്തുതമായആശയചലനത്തിെന്റ
െവറും പ്രതിഫലനം മാത്രമാണു്. ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം ആശ�
യത്തിെന്റസ്വയം-വിവൃതീകരണമാണു്, ചിന്ത തെന്നക്കു�
റിച്ചു തെന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ചലനമാണു്.

ദ്വന്ദ്വാത്മകചലനത്തിൽ മൂന്നുഘട്ടങ്ങളുണ്ടു്. നിയതമായ
സങ്കല്പമാണു് പ്രാരംഭഘട്ടം.ഈസങ്കൽപം ഭാഗികം മാ�
ത്രമാകയാൽഅതു് ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ ഒരുഘട്ടെത്ത
അഭിമുഖീകരിക്കുകയുംഅേപ്പാൾആദ്യസങ്കൽപം നിര�
സിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും.ഈനിേഷധവും ഭാഗികമാക�
യാൽ പുതിയ സങ്കൽപംെകാണ്ടു് ഇതു വീണ്ടും നിേഷ�
ധിക്കെപ്പേടണ്ടതായി വരുന്നു. മൂന്നാമെത്തഈഘട്ട�
െത്തയാണു് നിേഷധനിേഷധത്തിെന്റഘട്ടെമന്നു വ്യവ�
ഹരിച്ചുവരുന്നതു്. നിേഷധത്തിലൂെടയും നിേഷധനിേഷ�
ധത്തിലൂെടയുമുള്ള പരിണാമപ്രക്രിയയിൽഓേരാ ഘട്ട�
വും പൂർവ്വഘട്ടത്തിെല താത്വികാംശങ്ങെള സംരക്ഷിക്കു�
ന്നതിനു് പരിശ്രമിക്കുന്നേതാെടാപ്പം അവയ്ക്കുമപ്പുറേത്ത�
ക്കു് കടക്കുവാനും പ്രയത്നിക്കുന്നു.ആകയാൽ നിേഷധം
എന്നതിനു് നാശനം എന്നർത്ഥമില്ല. നിേഷധിക്കെപ്പട്ട
ഘട്ടത്തിെല താത്വികമായ ഉള്ളടക്കം നിലനിർത്തെപ്പ�
ടുന്നതുെകാണ്ടു് അതു് പരിണാമപ്രക്രിയയിെല ഇണക്ക�
ണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണു്. ഓേരാ ദ്വന്ദ്വാത്മക-
അവസ്ഥയും പൂർവ്വഘട്ടാനുഭവെത്തപ്രതിനിധീകരിക്കു�
ന്നു. ഓേരാ തുടർഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടത്തിെലഅംശങ്ങ�
െള നിലനിർത്തുകയുംഅേതാെടാപ്പം അവെയഅതിശ�
യിക്കുകയും െചയ്യുമേല്ലാ. ഒരുസങ്കൽപെത്തസ്ഥാപി�
ക്കുക,പിന്നീടു് അതിെന നിേഷധിക്കുകഎന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മ�
കരീതിയാണു് െഹഗലീയദർശനത്തിെന്റ വിപ്ലവാത്മക�
മായഅന്തസ്സത്ത.എന്നാൽ െഹഗലിെന്റ മാർഗ്ഗംആശ�
യാത്മകവും അദ്ധ്യാത്മകവുമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നു
ഭിന്നമല്ലതാനും.

െഹഗൽ പറയുന്നു: “മാർഗ്ഗം ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും അന്തർ�
വസ്തുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അതു് അന്തർവസ്തു തെന്നയാണു്.അതിൽത്തെന്നയു�
ള്ള ചലിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മകതയാണു്.
ഈമാർഗ്ഗെത്തഅനുഗമിക്കാത്തവ്യാഖ്യാനത്തിന്—
അതിെന്റസരളമായ രീതിക്കു നിരക്കാത്തവിശദീകര�
ണത്തിന്—ശാസ്ത്രീയതയിെല്ലന്നു വ്യക്തമാണു്.എെന്ത�
ന്നാൽആ മാർഗ്ഗം വസ്തുവിെന്റ തെന്ന മാർഗ്ഗമാണു്.”
(സയൻസു് ഓഫ് േലാജിക് ).

ഇപ്രകാരം േനാക്കുേമ്പാൾ െഹഗലിെന്റ ദർശനത്തിനു്
രണ്ടുവശങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു് ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയുേടതു്; മെറ്റാ�
ന്നു് അതിഭൗതികസിദ്ധാന്തത്തിൻേറതു്. വിപ്ലവാത്മക�
മായഅന്തർഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതി അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ചിന്താപദ്ധതിയുെട ശരിയായ കഴമ്പാണു്.
എന്നാൽസ്വമതാസക്തമായആദർശാത്മക പദ്ധ�
തിയാകെട്ട,പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ പരിസമാപ്തിെയ
അേപക്ഷിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്—ദ്വന്ദ്വാത്മകതാ രീതിക്കു് കട�
കവിരുദ്ധമായി ചരിത്രത്തിനു പരിസമാപ്തിെയഅേപ�
ക്ഷിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്—യാഥാസ്ഥിതികമായിരുന്നു.

പരിണാമത്തിെന്റഅന്തിമഘട്ടത്തിൽ വിഷയീവിഷയിക�
ളുെട ഏകീഭാവത്തിലും വിലയത്തിലും പര്യവസാനിക്കു�
ന്നസംേശ്ലഷണത്തിലൂെട സത്വം തന്നിേലക്കുതെന്ന തി�
രിെച്ചത്തുന്നു.

പരിണാമപ്രക്രിയ േകവലതത്വത്തിെലത്തി െപെട്ടന്നു
സമാപിക്കുന്നു. ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്കു പിന്നീെടാന്നും െചയ്യു�
വാനില്ല. േകവലതത്വം ആശയമില്ലാതായിത്തീരുന്നു.
അതു് സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പട്ടു കഴിയുന്നു.അനന്തരകാല�
ങ്ങളിൽ െഹഗൽപ്രഷ്യൻ േസ്റ്ററ്റിെന്റ വാസ്തവീകസത്ത�
യുമായി ആശയെത്തഏകീഭവിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമം
നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകവലതത്വം ജർമ്മൻ
േസ്റ്ററ്റിൽസാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പട്ടു!

1831-ൽ െഹഗലിെന്റ മരണത്തിനുേശഷം താമസിയാ�
െതതെന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികൾക്കിടയിൽ
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ െപാന്തിവരികയും അവർ വല�
തുപക്ഷയാഥാസ്ഥിതികർ എന്നും ഇടതുപക്ഷനവീകര�
ണവാദികൾഎന്നും രണ്ടായി പിരിയുകയും െചയ്തു. യാ�
ഥാസ്ഥിതികർ െഹഗലിെന്റഅതിഭൗതിക സിദ്ധാന്ത�
ത്തിനു് ഊന്നുനൽകുകയുംഅതു് സർവാേശ്ലഷിയും സ്വ�
യംസമ്പൂർണ്ണവും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമാെണന്നുവാ�
ദിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ നവീകരണവാദികൾഅേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പദ്ധതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. യാഥാസ്ഥിതി�
കർ മതദർശൈനക്യത്തിലുറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയുംൈദ�
വശാസ്ത്രെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ നവീ�
കരണവാദികൾ േനെരമറിച്ചു് മതവും ദർശനവും െപാരു�
ത്തെപ്പടുകയിെല്ലന്നു വാദിക്കുകയുംൈദവശാസ്ത്രെത്ത
ദർശനത്തിൽ കടത്തിവിടുന്നതിെനഎതിർക്കുകയും െച�
യ്തു. രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതികർഅടിമത്ത
മനസ്ഥിതിേയാടുകൂടി നിലവിലുള്ള േസ്റ്ററ്റിെന ന്യായമാ�
യും യഥാർത്ഥമായും േകവലതത്വത്തിെന്റസത്യവത്കര�
ണമായും അംഗീകരിച്ചു പിന്താങ്ങിയേപ്പാൾ നവീകരണ�
വാദികൾഅതിെന വിമർശിക്കുകയും മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കാ�
രങ്ങളുംആവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.

ഇടതുപക്ഷ െഹഗലിയന്മാരിൽഫ്രീഡറിഷ് േസ്ട്രാസ്,
ബ്രൂേണാബൗർ,എഡ്ഗാർ ബൗർ, മാക്സ് േസ്റ്റണർ, േമാ�
സസ് െഹസ,കാൾ േകാപ്പൻ,ആർേനാൾഡ് റൂജ്, ലു�
ഡ്വിഗ് ഫുർബാക്,കാറൽ മാർക്സ്, െഫ്രഡറിക് എംഗൽ�
സ് എന്നിങ്ങെന ചില പ്രധാന ചിന്തകന്മാർ ഉൾെപ്പ�
ട്ടിരുന്നു.അവരുെട ഇടയിൽത്തെന്നയും സമീപനത്തി�
ലുംഊന്നലിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.ആയിര�
ത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപതിെന്റആരംഭേത്താടുകൂടി ഇവ
കൂടുതൽപ്രകടമായിത്തീർന്നു.എങ്കിലും പരസ്പരം സ്വാ�
ധീനിക്കലും ബന്ധെപ്പടലും ഉണ്ടാകാേതയുമിരുന്നില്ല.
ഫൂർബാക് ആണു് മാർക്സിലും എംഗൽസിലും ഏറ്റവും
ശക്തവുംസ്ഥായിയുമായ സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുള്ള�
തു്. ഫൂർബാക് െഹഗലീയ ദർശനത്തിെന്റയുംഞങ്ങളു�
െട സിദ്ധാന്തത്തിെന്റയും ഇടയ്ക്കുള്ളകണ്ണിയാണു്.എന്നു്
ഏംഗൽസ് പിന്നീടു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (എഫ്.എംഗൽ�
സ്: പ്രിേഫസ് ടു ലൂഡ് വിഗ് ഫൂർബാക് ആൻഡ് എൻഡ്
ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻഫിേലാസഫി).

ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 1)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 2)

(തുടരും…)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Ruge
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http://books.sayahna.org/ml/pdf/kdamodaran-shm-01.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kdamodaran-shm-02.pdf


െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തിെല
സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും മാർക്സി�
സ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനുമാ�
യിരുന്നു െക. ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി
25, 1904–ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജി�
ല്ലയിെല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദ�
ശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പന്നനായർ
കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും
കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാ�
ദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷി�
പ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെട�
യും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേള�
ജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശ�
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞകമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാനി
ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
നവയുഗം വാരികയുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർ�
ന്നേപ്പാൾസി.പി.ഐ.യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാന�
കാലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം തയ്യാ�
റാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു് അന്തരിച്ചു.
പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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