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0.4
ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും
അവിദ്യയുെട േമാഹകാരിയായ
അതീന്ദ്രിയമായ േകവ
സ്വാധീനതയ്ക്കടിമെപ്പട്ടാണു് വ്യക്തി
ലതത്വത്തിൽ നിന്നാ
‘ഞാൻ’ എന്നു ഭാവിക്കുന്നതും
ണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.
തെന്ന മറ്റു ജീവന്മാരിൽ നിന്നു
ഭിന്നെനന്നു കരുതുന്നതും. താൻ
എന്നാൽ ഈ രണ്ടുേപ
സച്ചിദാനന്ദമാെണന്ന യഥാർത്ഥ
രും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ
തത്വം മായയാൽ മറയ്ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
ഒരന്തരമുണ്ടു്. ബ്രഹ്മം
താൻ പരിച്ഛിന്നനാെണന്നും
എന്നുകൂടി വ്യവഹരിക്ക
ഒറ്റെപ്പട്ടവനാെണന്നും ദുഃഖിതനാ
െണന്നും മറ്റു ജീവന്മാരിൽ നിന്നും
െപ്പടുന്ന ശ്രീശങ്കരെന്റ
േകവലതത്വം അവിഭക്ത പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നനാ
െണന്നും വിശ്വസിച്ചു േപാകുന്നു.
വും സ്വയംപ്രകാശകവും
അവ്യയവുമായ േബാധമാണു്. അതു് പരിവർത്തനംെകാ
േണ്ടാ വിഷയീകരണംെകാേണ്ടാ പരിച്ഛിന്നമായ ‘ഇത
രം’ ആയി പരിണമിക്കുന്നില്ല. അതിനു് സത്തയല്ലാെത
പരിണാമമില്ല. വീണ്ടും േകവലതത്വമായിത്തീരുന്നതിനു
േവണ്ടി അതു് സ്വയം വിഘടിക്കുന്നില്ല. അപരിച്ഛിന്നമായ
അതു് പരിച്ഛിന്നമായി േതാന്നുംവിധം നിയതമാകുന്നില്ല.
േകവലതത്വത്തിനു പുറേമ മേറ്റെതങ്കിലുെമാന്നിെന അം
ഗീകരിക്കുന്നതു് അതിെന പരിച്ഛിന്നമാക്കുകേയയുള്ളൂ.
എന്നാൽ െഹഗലിനു് േനെര മറിച്ചു് അപരിച്ഛിന്നമായ
േകവലതത്വം പരിച്ഛിന്നമായി ഉപന്യസിക്കെപ്പടുകയും
ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയിൽ വിവൃതമാകുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.
ബാഹ്യവത്കരണം വിഷയീകരണം എന്നീ പ്രവർത്തന
ങ്ങളിലൂെട അതു് വസ്തുക്കളുെട രൂപെമടുക്കുന്നു. മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതരതത്വത്തിൽ വർത്തിക്കു
ന്ന േകവലതത്വം തെന്നയാണു് വിഷയനിഷ്ഠമായ യാ
ഥാർത്ഥ്യം. േകവലതത്വത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിയുെട പൃ
ഥക്കരണെത്ത വ്യവഹരിക്കുന്നതിനു് വിഘടനം എന്ന
പദമാണു് െഹഗൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. എങ്കിൽ ശ്രീശ
ങ്കരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മായയുെട അതായതു് ജഗദ്
വിഷയകമായ അവിദ്യയുെട േമാഹകാരിയായ സ്വാധീ
നതയ്ക്കടിമെപ്പട്ടാണു് വ്യക്തി ‘ഞാൻ’ എന്നു ഭാവിക്കുന്ന
തും തെന്ന മറ്റു ജീവന്മാരിൽ നിന്നു ഭിന്നെനന്നു കരുതുന്ന
തും. താൻ സച്ചിദാനന്ദമാെണന്ന യഥാർത്ഥതത്വം മാ
യയാൽ മറയ്ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ താൻ പരിച്ഛിന്നനാെണന്നും
ഒറ്റെപ്പട്ടവനാെണന്നും ദുഃഖിതനാെണന്നും മറ്റു ജീവന്മാ
രിൽ നിന്നും പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നനാെണന്നും വി
ശ്വസിച്ചു േപാകുന്നു. അഹംഭാവവും സ്വാർത്ഥതയും ദുഃഖ
വും േക്ലശവും മനുഷ്യൻ തെന്റ പരിച്ഛിന്നത്വത്തിലും പൃഥ
ക്ത്വത്തിലും വിശ്വാസംെകാള്ളുന്നതിെന്റ ഫലങ്ങളാണു്.
അജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം മനുഷ്യൻ ബന്ധ
നാവസ്ഥയിലാണു്.
യഥാർത്ഥജ്ഞാനം ശ്രീശങ്കരെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
ആത്മജ്ഞാനമാണു്. ബ്രഹ്മത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷവും അവി
ച്ഛിന്നവുമായ േബാധമാണു്. “ഒരാൾക്കും ആത്മജ്ഞാ
നം ആഗന്തുകമല്ല, പ്രമാണങ്ങളിലൂെട ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്ന
തല്ല; അതു് സ്വയേമ വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണു്.” (ബ്രഹ്മ
സൂത്രഭാഷ്യം). സാമാന്യ യുക്തിെയാന്നും ബ്രഹ്മത്തിനു്
അനുേയാജ്യമല്ല, എെന്തന്നാൽ, രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ
തുേപാെല, “േകവലയാഥാർത്ഥ്യെത്ത നിർവ്വചിക്കാൻ
പുറെപ്പടുന്നതു് അതിെന വസ്തുവാക്കി തരംതാഴ്ത്തലാണു് ”
(േഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ, േമാേഡൺ ഇന്ത്യ ആന്റ് െവസ്റ്റ് ).
ബ്രഹ്മം പൂർണ്ണമായും കർത്താവാണു്; കർത്താവിെന
ക്രിയയാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലേല്ലാ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം
വഴി അജ്ഞാനം നീക്കെപ്പടുേമ്പാൾ മനുഷ്യനു് മായയു
െട മറുവശം കാണാൻ സാധിക്കുകയും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ
നിന്നും താൻ വ്യത്യസ്തനെല്ലന്നും താൻ തെന്ന ബ്രഹ്മമാ
െണന്നും ബ്രഹ്മമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നും അറിയുകയും
െചയ്യുന്നു.
െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് േകവലതത്വം പരി
ണാമപ്രക്രിയയുെട അന്ത്യത്തിൽ മാത്രേമ പ്രകാശിത
മാകുന്നുള്ളൂ. ഈ പ്രക്രിയയിൽ വിഷയി തെന്റ ചനലശ
ക്തിെകാണ്ടു തന്നിൽനിന്നു് ഭിന്നമായ മെറ്റാന്നായി സ്വ
യം ഉപന്യസിച്ചു് വാസ്തവികവും സമൂർത്തവുമായ ഒന്നാ
യി പരിണമിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടിയുള്ള േകവ
ലതത്വത്തിെന്റ പരിണാമത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
സർഗ്ഗാത്മകമായ ഉപാധി ‘താൻ തെന്ന നിേഷധിക്കുക’
എന്നതാണു്. താൻ തെന്ന നിേഷധിക്കുന്നേതാെടാപ്പം
വിഘടന രൂപത്തിൽ തെന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു
ണ്ടു്. ഈ വിഘടനം അഥവാ വിഷയീകരണം ആദ്യെത്ത
നിേഷധമാണു്; അതിനടുത്ത പടിയായി നടക്കുന്നതു നി
േഷധനിേഷധവും.
വ്യക്തിയുെട യഥാർത്ഥ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു്
േകവലതത്വത്തിെന്റ ദീർഘമായ വിഘടന നിർവിഘടന
പ്രക്രിയകളുെട ഫലമാണു്. േകവലതത്വം പരിണാമത്തി
ലൂെട ഒടുവിൽ, വിഘടനെത്ത ഉല്ലംഘിക്കുവാനും താൻ
േകവലതത്വമാെണന്ന യഥാർത്ഥസ്വഭാവം അറിയുവാ
നും കഴിവുള്ള മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. ഇതാണു്
െഹഗലിെന്റ മതം.
െഹഗലിെന്റ ഈ അമൂർത്തമായ ആശയവാദംെകാ
ണ്ടു ഫുർബാക് തൃപ്തനായില്ല. അേദ്ദഹം അമൂർത്തമായ
യഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചല്ലുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാ
രായുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചു. െഹഗൽ ആരംഭിച്ചതു് അതീ
ന്ദ്രിയമായ േകവലതത്വത്തിൽ നിന്നാണേല്ലാ; ഇതു് ൈദ
വശാസ്ത്രപ്രതിപാദിതനായ ഈശ്വരനു തുല്യമാെണന്നും
നിേഷധ നിേഷധത്തിെന്റ ഫലം ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ
പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാെണന്നും അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.
“മനുഷ്യെന്റ സത്യാംശം അലൗകീകരിക്കെപ്പട്ടു് അവനു

പുറേമയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണു് ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ
െപാരുൾ; മനുഷ്യചിന്ത അലൗകീകരിക്കെപ്പട്ടു് ബാഹ്യ
ത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നതാണു് െഹഗലിെന്റ ന്യായ
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ െപാരുൾ”; െഹഗലിെന്റ ദർശനം േവഷം
മാറിയ ൈദവശാസ്ത്രമാണു്; േകവലതത്വം ൈദവശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാരുെട ഈശ്വരൻ തെന്നയാണു്. “ൈദവശാസ്ത്ര
ത്തിെന്റ െപാരുൾ അമൂർത്തമായ പരിച്ഛിന്നതത്വമല്ലാ
െത മെറ്റാന്നുമല്ല; അതുേപാെല െഹഗലിെന്റ േകവലത
ത്വം അമൂർത്തവും വിഘടിതവും ആയ പരിച്ഛിന്നസത്വം
അല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.”
െഹഗൽ പരിച്ഛിന്നെത്ത
അപരിച്ഛിന്നത്തിൽ നി
ന്നു് അഭിന്നമായി കാ
ണുകയും, പരിച്ഛിന്നമാ
യി ഉപന്യസിക്കുേമ്പാൾ
മാത്രേമ അപരിച്ഛിന്നം
യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുള്ളൂ
എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുക
യും െചയ്തു. ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, തെന്റ ദർശന
ത്തിനു് സയുക്തികതയു
െട ഭാവം നൽകുന്നതിനു
ള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാ
യിരുന്നു അതു്. ഫുർബാക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്: “അപരിച്ഛിന്ന
ത്തിനു് സത്തയും യാഥാർത്ഥ്യവും പരിച്ഛിന്നമായി െവളി
െപ്പടുേമ്പാൾ മാത്രേമയുള്ളൂ എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അപ
രിച്ഛിന്നം പരിച്ഛിന്നം തെന്നയാണു്.” അനിയതവും അമൂർ
ത്തവും ആയ ശുദ്ധഭാവെത്തക്കുറിച്ചും എല്ലാ നിയതഭാ
വങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള െഹഗലിെന്റ സങ്കൽപങ്ങൾ െപാതു
വായിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് അതിെന വിമർശിച്ചു് ഫുർബാക്
പറയുകയുണ്ടായി:
െഹഗലിനു് ന്യായം മാത്രേമ സത്യ
മായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഫുർബാക്കിനു്
മനുഷ്യൻ മാത്രമാണു് സത്യം; എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ ന്യായയുക്തൻ
മനുഷ്യൻ മാത്രമാണു്. ഫുർബാക്കി
െന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിന്തയും
ജീവിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനു
മാത്രേമ അർത്ഥമുള്ളൂ; മനുഷ്യെന
ഈ ഐക്യത്തിെന്റ ആധാരമായും
വിഷയിയായും സങ്കൽപിക്കു
ന്നതിൽ മാത്രേമ സത്യമുള്ളൂ.
ആശയങ്ങൾക്കും സങ്കൽപ
ങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സത്തയുമില്ല.

“ഭാവത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ചതുതെന്ന െവറും ഔപചാരിക
മാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അതല്ല ശരിയായ ആരം
ഭം: അതു ശരിക്കും ആദ്യേത്തതല്ല. േകവലതത്വത്തിൽ
നിന്നു േവണെമങ്കിലും ആരംഭിക്കാമായിരുന്നു. എെന്ത
ന്നാൽ ന്യായശാസ്ത്രം എഴുതുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന, ന്യായ

ശാസ്ത്രഗതങ്ങളായ ആശയങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി പ്രകാ
ശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന െഹഗലിനു് േകവലതത്വം
എന്നതു് അവിച്ഛിന്നസത്യെമന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പുള്ള സം
ഗതിയായിരുന്നു. േകവലതത്വം അതായതു് േകവലെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം എന്നതുതെന്ന അതിെന്റ േകവല
യാഥാർത്ഥ്യെത്തക്കുറിച്ചു് അസന്ധിഗ്ധമാംവണ്ണം ഉറ
േപ്പാടുകൂടിയതാണേല്ലാ. മുൻകൂറായിത്തെന്ന അതു സത്യ
മാെണന്നു സിദ്ധമാണു്… പിന്നീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള െതളി
വുകൾ െവറും ഔപചാരികമേത്ര.”
േകവലതത്വെത്ത ദൃശ്യനായ വിഷയിയിൽ നിന്നും ഭിന്ന
മായ ഒരു എസൻസായി െഹഗൽ സിദ്ധാന്തിച്ചതിെന
ഫുർബാക് വിമർശിക്കുന്നുണ്ടു്: “െഹഗലിെന്റ േകവലത
ത്വം മനുഷ്യെന്റ ബാഹ്യത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന മനുഷ്യ
െന്റതെന്ന എസ്സൻസ് ആണു്. ചിന്താപ്രക്രിയക്കു െവളി
യിലുള്ള ചിന്തയുെട എസ്സൻസ് ആണു് ” എന്നു് അേദ്ദഹം
അനുസ്മരിക്കുന്നു. െഹഗൽ മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസിെന
മനുഷ്യനിൽനിന്നു േവർെപടുത്തി. യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാെത
ഒരു അമൂർത്തീകരണമായിേപ്പായി അതു്. അേദ്ദഹത്തി
നു് ചിന്ത കർത്താവും ജീവി ക്രിയയുമായിേപ്പായി. ഈ
അഭിപ്രായെത്ത ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ടു് ഫുർബാക് പ്രസ്താ
വിച്ചു: “ചിന്തയും ജീവിയും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധം
എെന്തന്നാൽ ജീവി കർത്താവാണു്, ചിന്ത ക്രിയയാണു്.
ജീവിയിൽ നിന്നാണു് ചിന്ത ഉദിക്കുന്നതു്. ചിന്തയിൽ
നിന്നു് ജീവി ഉദിക്കുന്നില്ല” െഹഗൽ പ്രസ്താവിച്ച “അവ
െനക്കുറിച്ചു് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത” എന്ന ഭാഗം മാ
റ്റി ഫുർബാക് ആ സ്ഥാനത്തു് “സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന മനു
ഷ്യൻ” എന്നാക്കുകയുണ്ടായി. െഹഗലിനു് ന്യായമാണു്
ഏറ്റവും വലുതു്; ഫുർബാക്കിനു് മനുഷ്യനാണു് ന്യായത്തി
െന്റ മാനദണ്ഡം. െഹഗലിനു് ന്യായം മാത്രേമ സത്യമാ
യിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഫുർബാക്കിനു് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണു്
സത്യം; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ന്യായയുക്തൻ മനുഷ്യൻ
മാത്രമാണു്. ഫുർബാക്കിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിന്തയും
ജീവിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനു മാത്രേമ അർത്ഥമു
ള്ളൂ; മനുഷ്യെന ഈ ഐക്യത്തിെന്റ ആധാരമായും വി
ഷയിയായും സങ്കൽപിക്കുന്നതിൽ മാത്രേമ സത്യമുള്ളൂ.
ആശയങ്ങൾക്കും സങ്കൽപങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സത്തയുമില്ല. “മനുഷ്യനും മനുഷ്യ
നും തമ്മിൽ സംഭാഷണം െചയ്യുകയും പങ്കിെട്ടടുക്കുകയും
െചയ്യുന്നതിൽ നിന്നു് മാത്രമാണു് ആശയങ്ങൾക്കു് ഉത്പ
ത്തി ലഭിക്കുന്നതു്… മനുഷ്യനു് മനുഷ്യനുമായുള്ള സാധാ
രണ്യമാണു് സത്യത്തിെന്റ ആദ്യബീജവും ലക്ഷണവും.”
“ക്രിട്ടിക് ഓഫ് െഹഗൽസ് ഫിേലാസഫി” എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ഫുർബാക് സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. “േകവലതത്വ
േമാ സത്വേമാ അല്ല, മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻ തെന്നയാണു
പരമമായ സത്യം” എന്നു്. വീണ്ടും “എസ്സൻസ് ഓഫ് ക്രി
സ്റ്റ്യാനിറ്റി” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രണ്ടാം പതിപ്പിെന്റ മു
ഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം പറയുന്നു: “ദർശനം സ്ഥിതിെച
യ്യുന്നതു് മനുഷ്യെന മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണു്. തന്നിൽ
ത്തെന്നയുള്ളതിെന, േകവലവും അനിർവചനീയവും ഉട

മസ്ഥനാെരന്നു നിർണ്ണയമില്ലാത്തതുമായ ഒന്നിെന അറി
യുന്നതിലല്ല.” ഫുർബാക്കിെന്റ ദർശനത്തിൽ ൈസ്പേനാ
സയുെട ‘വസ്തു’വിെനേയാ (substance) കാന്റിെന്റയും പി
ഷ്േറ്റയുെടയും അഹംതത്വെത്തേയാ െഹഗലിെന്റ േക
വലസത്തെയേയാ മുഖ്യതത്വമായിട്ടു അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
യഥാർത്ഥമായ ജീവിെയ, ശരിയായ മനുഷ്യെന മാത്ര
േമ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തെന്റ ദർശനം പൂർവ്വികന്മാരുേട
തിൽ നിന്നു് എങ്ങെന വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു്
അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്:
“ഇതുവെരയുണ്ടായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഈ ചി
ന്താപദ്ധതി മുഖ്യമായും േവർതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്, അതു് മനു

ഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായ പ്രകൃതിേയാടു േയാ
ജിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതിലാണു്. അക്കാരണത്താൽ
തെന്ന അതു് അതിമാനുഷസങ്കൽപംെകാണ്ടു്, അതാ
യതു് മനുഷ്യവിരുദ്ധവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമായ മതംെകാ
ണ്ടും സങ്കൽപംെകാണ്ടും ദൂഷിതവും വികലവുമാക്കെപ്പട്ട
മനസ്സുകൾക്കു വിരുദ്ധവുമാണു് ” എന്നു്.
ഫുർബാക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യെന യുക്തിേബാധമുള്ളവ
നും സ്വതന്ത്രനുമായ മനുഷ്യജീവിയാക്കിക്കാണിക്കുന്നതി
നുേവണ്ടി ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു് നരവിജ്ഞാ
നീയെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണു തെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു്.
“എെന്റ എഴുത്തിേന്റയും പ്രസംഗങ്ങളുേടയും ലക്ഷ്യം മനു
ഷ്യെന, ൈദവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽനിന്നു നരവംശശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാരിേലക്കും, ൈദവെത്ത േപ്രമിക്കുന്നവരിൽ നി
ന്നു മനുഷ്യേപ്രമികളിേലക്കും, പാരത്രികക്കാരിൽ നിന്നു്
ഐഹികക്കാരിേലക്കും, സ്വർഗ്ഗത്തിെലയും ഭൂമിയിെല
യും രാജവാഴ്ചയുെടയും പ്രഭുവാഴ്ചയുെടയും ഭൃത്യന്മാരിൽ നി
ന്നു് സ്വതന്ത്രരും ആത്മാഭിമാനികളും ആയ േലാകപൗ
രന്മാരിേലക്കും തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണു് ” എന്നു്
അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
താൻ തെന്റ ദർശനം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് െഹഗലിേന്റ
തിനു വിരുദ്ധമായിട്ടാണു് എന്നും തെന്റ ദർശനം ഈ
ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ മാത്രേമ മനസ്സിലാക്കു
വാൻ സാദ്ധ്യമാകയുള്ളൂ എന്നും ഫുർബാക് അവകാശ
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്ത അേദ്ദ
ഹം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി:
“െഹഗൽ മതെത്തയും ദർശനെത്തയും അഭിന്നമായി
ക്കാണുന്നു. ഞാൻ അവ തമ്മിലുള്ള പ്രേത്യക േഭദങ്ങ
െള െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. െഹഗൽ മതെത്ത അതിെന്റ
(ഉപരിപ്ലവമായ) ചിന്തയുെട ഭാഗെത്ത മാത്രേമ നിരൂ
പണം െചയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അതിെന്റ കാതലായ അം
ശെത്തത്തെന്ന നിരൂപണം െചയ്യുന്നു. െഹഗൽ വിഷ

യിെയ വിഷയമാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ വിഷയെത്ത വി
ഷയമാക്കുന്നു. െഹഗൽ അപരിച്ഛിന്നത്തിനു വിരുദ്ധ
മായി പരിച്ഛിന്നെത്തയും അനുഭവത്തിനു വിരുദ്ധമായി
സങ്കൽപെത്തയും കാണുന്നു. എന്നാൽ ഞാനാകെട്ട
അപരിച്ഛിന്നത്തിൽ പരിച്ഛിന്നെത്തയും അനുഭവത്തിൽ
സങ്കൽപെത്തയും സൂക്ഷ്മമായി ദർശിക്കുന്നു. എനിക്കു്
അപരിച്ഛിന്നെമന്നതു് പരിച്ഛിന്നത്തിെന്റ സാരാംശം മാ
ത്രമാണു്. മതത്തിെന്റ സാങ്കൽപിക ഗൂഢതത്വങ്ങളിൽ
ആനുഭാവിക സത്യങ്ങൾ മാത്രേമ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ.
ഉദാഹരണമായി ത്രിതാം എന്ന സങ്കൽപത്തിെല ഗൂഢ
തത്വത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒേര ഒരു സത്യം, സാ
മുദാകിയ ജീവിതമാണു് ശരിയായ ജീവിതെമന്നും തന്മൂ
ലം അതു് സത്യത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായ ഒന്നെല്ലന്നും,
അതീന്ദ്രിയേമാ അലൗകികേമാ അല്ലാെത മനുഷ്യസഹ
ജമായ സാമാന്യസത്യം അഥവാ ജനകീയ ഭാഷയിൽ,
സ്വാഭാവികസത്യം ആെണന്നും മാത്രമാണു്.”
തെന്റ പുതിയ ദർശനം പഴയ ദർശനത്തിൽ നിന്നു് എപ്ര
കാരം വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വിശദമാക്കിെക്കാ
ണ്ടു് ഫുർബാക്ക് പിെന്നയും പറയുകയാണു്: “ചിന്താവി
ഷയമല്ലാത്തേതേതാ അതു് ഇല്ലാത്തതാണു് എന്നു പഴ
യദർശനം പറയുേമ്പാൾ പുതിയ ദർശനം അതിനു വിപ
രീതമായി ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. േസ്നഹിക്കെപ്പടാത്തെത
േന്താ േസ്നഹിക്കെപ്പടുവാൻ കഴിയാത്തെതേന്താ അതു്
ഇല്ലാത്തതാണു് എന്നു്. ‘ഞാൻ അമൂർത്തമായ ഒരു ചി
ന്തിക്കുന്ന ജീവി മാത്രമാണു്; ശരീരം എെന്റ മുഖ്യാംശമല്ല’
എന്ന വിശ്വാസപ്രമാണേത്താടുകൂടിയാണു പഴയ ദർ
ശനം ആരംഭിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ േനെരമറിച്ചു് പുതിയ
ദർശനമാകെട്ട ആരംഭിക്കുന്നതു്, ‘ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തി
ലുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയജീവിയാണു്. ശരീരം എെന്റ മുഖ്യാംശ
മാണു്. മാത്രമല്ല സമഗ്രമായ ശരീരം ഞാൻ തെന്നയാ
ണു്. അതു എെന്റ, എെന്റമാത്രം അന്തസ്സാരം (essence)
ആണു് എന്നിങ്ങെനയേത്ര.’”
ജീവിയും അജീവിയും തമ്മിലുള്ള േഭദം കണ്ടുപിടിക്കു
വാൻ ഒരാൾക്കു കഴിയണെമങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷവും
സംേവദനവും േസ്നഹവും കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നാണു് ഫുർ
ബാക് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു്.

“സംേവദനവും അഭി

മനുഷ്യെന്റ മായികവും വിചിത്ര
നിേവശവും ഇല്ലാത്ത
വും സ്വർഗ്ഗീയവുമായ സ്ഥാനം
അമൂർത്തമായ ചിന്ത ജീ ഫലത്തിൽ അവെന സാധാരണ
വിയും അജീവിയും തമ്മി ജീവിതത്തിൽ തരംതാഴ്ത്തിക്കാണുക
എന്നേത്ര. പകരം ഞാനാകെട്ട,
ലുള്ള േഭദെത്ത ഇല്ലാ
മനുഷ്യനു് സാങ്കൽപികമല്ലാത്ത
താക്കുന്നു. ഈ േഭദമാ
തും യഥാർത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും
കെട്ട ചിന്തെയ സംബ
സാമുദായികവുമായ ഒരു സ്ഥാ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം അയ
നം നൽകിയിരിക്കുകയാണു്.
ഥാർത്ഥവും േസ്നഹെത്ത ൈദവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഉേണ്ടാ
ഇല്ലേയാ എന്ന പ്രശ്നം സത്തയു
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
േണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ
യഥാർത്ഥവുമാണു്. േസ്ന നിന്നു അഭിന്നം തെന്നയാണു്.
ഹിക്കുക എന്നാൽ ഈ
േഭദമറിയുക എന്നാണർത്ഥം. ഒന്നിെനയും േസ്നഹിക്കാ
ത്ത ഒരുവനു്-വസ്തു ഏതായാലും േവണ്ടില്ല—വസ്തു ഉെണ്ട
ങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും ഒന്നുമില്ല. േസ്നഹത്തിലൂെട, സാമാന്യ
മായിപ്പറഞ്ഞാൽ സംേവദനക്ഷമതെകാണ്ടു മാത്രമാണു്
ഞാൻ ജീവിെയ അതിജീവിയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസെപ്പട്ടു
കാണുന്നതു്. തന്മൂലം എന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ടാണു
വസ്തുവിെന്റ സ്ഥിതി.”

ഫുർബാക്കിെന്റ യാഥാസ്ഥിതികരായ വിേരാധികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദങ്ങൾ നാസ്തികത്വം മാത്രമായി
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഈ ആേരാപണെത്ത എതിർത്തുെകാ
ണ്ടു് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു:
“ഞാൻ ഒരു നാസ്തികനിൽ കവിഞ്ഞു് ഒന്നും അല്ല എന്നു

പറയുന്നവർ എെന്നക്കുറിച്ചു് ശരിക്കും ഒന്നുമറിയാെത
ജല്പിക്കുന്നവരാണു്. ൈദവമുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന വാ
ദം, നാസ്തികവാദവും ആസ്തികവാദവും തമ്മിലുള്ള കല
ഹം പതിനാറും പതിേനഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിേലതാണു്;
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു് പറ്റിയതല്ല. ഞാൻ ൈദവ
െത്ത നിേഷധിക്കുന്നു. എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അതിനർത്ഥം ഞാൻ മനുഷ്യനിേഷധെത്ത നിേഷധി
ക്കുന്നു എന്നാണു്. മനുഷ്യെന്റ മായികവും വിചിത്രവും
സ്വർഗ്ഗീയവുമായ സ്ഥാനം ഫലത്തിൽ അവെന സാ
ധാരണ ജീവിതത്തിൽ തരംതാഴ്ത്തിക്കാണുക എന്നേത്ര.
പകരം ഞാനാകെട്ട, മനുഷ്യനു് സാങ്കൽപികമല്ലാത്ത
തും യഥാർത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ഒരു
സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണു്. ൈദവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന പ്രശ്നം സത്തയുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നു അഭിന്നം തെന്നയാണു്.”
ഫുർബാക് മതത്തിെന്റ ഉത്പത്തിെയ കെണ്ടത്തിയതു്
മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യകതകളിലും അഭിലാഷങ്ങളിലുമാ
ണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ “മതം മനുഷ്യൻ
തന്നിൽനിന്നു േവർപിരിയലേത്ര.” മതത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ
അന്തസ്സാരം അവനിൽ നിന്നു െവളിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സങ്കൽപത്തിൽ വിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. “ൈദവം
മനുഷ്യെന്റ പ്രകൃതിയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. അതായതു്
സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ അപൂർണ്ണതകെളാന്നുമില്ലാെത
ശുദ്ധീകൃതമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി െവളിയിേലക്കു വിേക്ഷപി
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതാണു് ൈദവം. തന്മൂലം സ്വന്തം പ്രകൃ
തിേയാടുകൂടിയ അന്യവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഒരു തത്വമായി
അതു വീക്ഷിക്കെപ്പടുകയും ആരാധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യു
ന്നു,” എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം.
മനുഷ്യെന്റ അന്തസ്സാരം വിഷയവത്കരിച്ചിട്ടുള്ളതും അതീ
ന്ദ്രിയതലത്തിേലക്കു വിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളതും അവൻ തന്നിൽ
നിന്നും വിഘടിച്ചിട്ടുള്ളതിെന്റ േദ്യാതകമാണു്. “മനുഷ്യ
െന്റ അന്തസ്സാരം േകവലസത്യമായി വീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന
താണു്, അതായതു് യഥാർത്ഥ മാനുഷ്യകം സഫലീക
രിക്കെപ്പടുന്നതാണു് ൈദവം.” മനുഷ്യൻ സ്വന്തം പ്രകൃ
തിെയ ദർശിക്കുന്നതാണു്. മനുഷ്യെന്റ പൃഥക്കൃതമായ
അന്തസ്സാരം െവളിയിൽ ഒരു സാങ്കൽപിക േലാകത്തി
േലക്കു വിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടതാണു് ൈദവം. ൈദവത്തിൽ
നിന്നു് മനുഷ്യെന്റ പൃഥക്കൃതമായ അന്തസ്സാരെത്ത ബലാ
ത്കാേരണ പിടിെച്ചടുത്തു് മനുഷ്യെന്റ മതം സ്ഥാപിക്കു
വാനാണു താൻ അഭിലഷിക്കുന്നതു് എന്നേത്ര ഫുർബാ
ക് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ഫുർബാക്കിെന്റ മതവിമർശനം യൂേറാപ്പിെല ബൗദ്ധി
കചരിത്രത്തിെല ഒരു മുഖ്യസംഭവമായിരുന്നു. ദർശന
ത്തിൽ ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ ആധിപത്യെത്ത അതു്
തരംതാഴ്ത്തുകയും നിലവിലുള്ള യഥാർത്ഥ്യെത്ത രാഷ്ട്രീ
യമായും സാമുദായികമായും വിമർശിക്കുന്നതിനു പറ്റിയ
സാഹചര്യം നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തു. ഫുർബാക്കിെന്റ
“എസ്സൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി.” എന്ന കൃതിയുെട പ്രകാ
ശനം സൃഷ്ടിച്ച െപാതുജനാേവശെത്തക്കുറിച്ചു് 1888-ൽ
എംഗൽസ് ഇപ്രകാരം സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി:
“മന്ത്രവിദ്യ തകർക്കെപ്പട്ട സമ്പ്രദായം ധ്വംസിക്കെപ്പടു
കയും വലിെച്ചറിയെപ്പടുകയും െചയ്തു. ൈവരുദ്ധ്യം ഭാ

വനയിൽ മാത്രമാെണന്നു െതളിയിക്കെപ്പടുകയും പരി
ഹരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കു
ന്നേതാെടാപ്പം അനുവാചകൻ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ഉദ്ധാരകമായ ൈവഭവം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിരിക്കണം.
ഉത്സാഹം സാമാന്യമായിരുന്നു. നാെമല്ലാവരും െപെട്ട
ന്നു ഫുർബാക് പക്ഷക്കാരായിത്തീർന്നു. ‘ദി േഹാളി ഫാ
മിലി’ എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ അറിയാം മാർക്സ് എത്ര
ഉത്സാഹേത്താെടയാണു് ഈ പുതിയ ആശയെത്ത
സ്വാഗതം െചയ്തതു് എന്നും വളെരയധികം വിമർശനാ
ത്മകമായ വാചംയമത്വമുണ്ടായിട്ടുേപാലും എത്രേത്താളം
സ്വാധീനിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നുമുള്ള വസ്തുത.”
മിഥ്യാേബാധത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യെന േമാചിപ്പിക്കുന്ന
ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമെത്ത ലുതർ ആയിട്ടാണു് മാർക്സ്
ഫുർബാക്കിെന വാഴ്ത്തിയതു്. 1844 ആഗസ്റ്റിൽ അേദ്ദഹം
ഫുർബാക്കിനു് എഴുതി:
“എെന്റ നിരതിശയമായ ബഹുമാനവും എനിക്കു താ
ങ്കേളാടുള്ള േസ്നഹവും—അങ്ങെന പറയുവാൻ സമ്മതി
ക്കുക—ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനുള്ള ഒരവസരം ലഭിച്ചതിൽ
ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണു്. താങ്കെളഴുതിയ Philosophic
der Zukunft, Wesen des glaubens എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ

ആകാരത്തിൽ െചറിയവെയങ്കിലും ഇന്നെത്ത ജർമ്മൻ
സാഹിത്യകൃതികൾ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയതിെനക്കാൾ ഗൗരവ
മുള്ളവയാണു്. ഈ കൃതികളിൽ—അറിഞ്ഞുെകാണ്ടാേണാ
എന്നറിയുന്നില്ല—താങ്കൾ േസാഷ്യലിസത്തിനു ദാർശനി
കമായ ഒരു ആധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കൾ േപാലും പ്രസ്തുത കൃതികെള ഈ അർത്ഥത്തിൽത്ത
െന്ന അനായാസം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ
തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തിയുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത ഭാവനാത്മകമായ സ്വർ
ഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടുവന്നു് യഥാർത്ഥമായ ഭൂമിയിേല
താക്കി. സങ്കൽപിച്ചതിെന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള
മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിെല ഐക്യമാണേല്ലാ സമു
ദായം എന്ന സങ്കൽപം തെന്ന.”
ഫുർബാക്കിെന മാർക്സ് വളെര ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എങ്കി
ലും അേദ്ദഹം ഫുർബാക്കിെന്റ മൗലികാശയങ്ങെളയും
യാഥാർത്ഥ്യേത്താടുള്ള മൗലികമായ സമീപനെത്ത
യും വിമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. “മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധെത്ത തെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിനുള്ള ആധാരിക
തത്വ”മാക്കി ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു നരവി
ജ്ഞാനീയെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ഫുർബാക്ക് നടത്തിയ
പരിശ്രമെത്ത അേദ്ദഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അേദ്ദഹവും ഫുർ
ബാക്കിെനേപ്പാെല മനുഷ്യെന സത്വത്തിെന്റ നിേഷധ
ത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒന്നായിട്ടല്ല, ൈനസർഗ്ഗികജീവിയാ
യിട്ടാണു് കരുതിയതു്. െഹഗലിെന്റ ആശയവാദെത്ത
എതിർക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ഫുർബാക്കിെന്റ പക്ഷം പി
ടിച്ചു. എന്നാൽ, ഫുർബാക്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി,
അേദ്ദഹം മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പൃഥഗ്രൂപങ്ങെള
അമൂർത്തമായ മാനുഷിക അന്തസ്സാരേത്താടല്ല യഥാ
തഥവും സമൂർത്തവുമായ സാമുദായികബന്ധങ്ങളുെട
സാകല്യേത്താടാണു് ബന്ധെപ്പടുത്തിയതു്. മനുഷ്യൻ
സാമൂഹ്യജീവിയാെണന്നു ഫുർബാക് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നരവിജ്ഞാനീയം അമൂർ
ത്തമായിരുന്നു; അതു മതപരമായ പൃഥക്ത്വത്തിനു് കാ
രണമായ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയുെട ചരിത്രവസ്തുതകെള
നിരൂപണബുദ്ധിേയാടുകൂടി വിശകലനം െചയ്യുന്നതിൽ
പരാജയെപ്പട്ടു. മാർക്സ് ആകെട്ട േനെരമറിച്ചു മനുഷ്യെന്റ
സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുെട ചരിത്രപരമായ രൂപങ്ങെള
വിശകലനം െചയ്തു. അവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ സാമൂഹ്യാന്തസ്സാരം സാ
മ്പത്തികമായി പൃഥക്ഭവിച്ച രൂപങ്ങളാണു്. മതെത്ത
അമൂർത്തമാനവാന്തസ്സാരമായി ഫുർബാക് പ്രത്യയശാ
സ്ത്രദൃഷ്ട്യാ വിശദീകരിച്ചതിെന അേദ്ദഹം വിമർശിച്ചു. മാ
നവെന്റ അന്തസ്സാരം ചരിത്രദൃഷ്ടിയിലൂെട മാത്രേമ മന
സ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും മനുഷ്യാന്തരസ്സാര
ചരിത്രെത്ത സാമൂഹ്യപ്രയത്നത്തിെന്റയും ഉൽപാദനവി
ഷയത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെടയും ചരിത്രങ്ങളിൽ
നിന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നും അേദ്ദ
ഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഫുർബാക് മനുഷ്യെന കണ്ടതു
ഒരു ഭാവനാജീവിയായിട്ടാണു്; നിയതമായ സാമൂഹ്യപ
രിതഃസ്ഥിതിയിലും ചരിത്രപരിണാമത്തിെന്റ ഒരു നിയമ
ഘട്ടത്തിലും സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ൈവവിദ്ധ്യത്തിലും സത്ത
യിലും വാസ്തവികതയുള്ള ഒരു സമൂർത്തജീവിയായിട്ടല്ല.
െഹഗലിെന്റ ആദർശവാദെത്ത വിമർശിക്കുകയും മനു
ഷ്യെന്റ ദിവ്യതെയ െപാക്കിക്കാണിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
അേദ്ദഹം മനുഷ്യെന്റ ഐന്ദ്രിയങ്ങളായ ക്രിയാത്മക
പ്രവർത്തനങ്ങളുെട യഥാർത്ഥമായ പ്രാധാന്യെത്ത
പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു േപായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സിദ്ധാന്തം തനിഭാവനാപരമായിരുന്നു; മനുഷ്യെന്റ പ്രാ
േയാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അതു് അനുബദ്ധമായി
രുന്നില്ല. ആകയാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് അതു് ഒരു
മാർഗ്ഗദർശകം ആയില്ല. ഈ അംശത്തിൽ െഹഗലിെന്റ
ദർശനത്തിൽ മാർക്സ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണ
മുെണ്ടന്നു കണ്ടു. “െഹഗലിെന്റ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനവാദം,
മൗലികമായി ഭാവനാരൂപമാെണങ്കിൽ േപാലും, പല
സംഗതികളിലും മനുഷ്യാവസ്ഥകളുെട അഭിലക്ഷണിക
വാസ്തവികതയുെട അംശങ്ങൾ പ്രദാനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്.”
അതിൽ െഹഗൽ “മനുഷ്യെന്റ സ്വയം ഉത്പാദനെത്ത
ഒരു പ്രക്രിയ”യായി കാണുകയും ഐന്ദ്രിയപ്രവർത്തന
ത്തിെന്റ പ്രാധാന്യെത്ത അമൂർത്തമായിട്ടാെണങ്കിലും
മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഫുർബാക്കിെനക്കുറിച്ചു
തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യെത്ത ഗേവഷണപ്രബന്ധത്തിൽ
മാർക്സ് ഇപ്രകാരം േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
“മുമ്പുള്ള എല്ലാ ഭൗതികവാദങ്ങളുെടയും (ഫുർബാക്കി
േന്റതടക്കം) മുഖ്യേദാഷം എെന്തന്നാൽ അവയിൽ വസ്തു
ക്കൾ—വാസ്തവികത—ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ േലാകം—

നിരീക്ഷണവസ്തുക്കളുെട രൂപത്തിലാണു് ഗ്രഹിക്കെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നതു്; മനുഷ്യെന്റ ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല.
പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല, വിഷയനിഷ്ഠമായിട്ട
ല്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക വാദത്തിനു വിരുദ്ധമായി ആശ
യവാദം പ്രാവർത്തികാംശെത്ത അമൂർത്തമായി വിക
സിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, ഇതു് യഥാർത്ഥമായ ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്ത
നെത്ത ആ നിലയിൽ അറിയുകയില്ലേല്ലാ. ഫുർബാക്
ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളായ വസ്തുക്കെള ചിന്താവിഷയങ്ങ
ളിൽ നിന്നു ശരിക്കും േവർതിരിച്ചു കാണുവാൻ ഇഷ്ടെപ്പ
ടുന്നു; എന്നാൽ അേദ്ദഹം മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനെത്ത
വിഷയനിഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയായി അറിയെപ്പടുന്നില്ല…
ആകയാൽ അേദ്ദഹം ‘വിപ്ലവാത്മക’മായ പ്രാേയാഗിക
വിമർശനാത്മകമായ പ്രവർത്തനെത്ത ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.”
പ്രബന്ധത്തിെന്റ ഒടുവിലായി അേദ്ദഹം എഴുതി: “ദാർ
ശനികന്മാർ േലാകെത്ത പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്; പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ േവണ്ടതു് അതിെന്റ മാറ്റിമ
റിക്കലാണു് ” എന്നു്.
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 1)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 2)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 3)
(തുടരും…)

െ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 എന്ന സമ്പന്ന നായർ
കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും
കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാ
ദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷി
പ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെട
യും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേള
ജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശ
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാനി
ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
നവയുഗം വാരികയുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർ
ന്നേപ്പാൾ സി. പി. ഐ. യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാന
കാലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം തയ്യാ
റാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു് അന്തരിച്ചു.
പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

