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0.5
ശങ്കരനും െഹഗലും ആശയവാദികളായിരിെക്ക മാർ
ക്സ് ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അേദ്ദഹം
ഇന്ത്യയിെല േലാകായത ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്നും
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല യൂേറാപ്പിെല ഭൗതികവാദിക
ളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ആശയവാദത്തിനകത്തുനി
ന്നുെകാണ്ടും മനുഷ്യചിന്തയ്ക്കു ഉത്കൃഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളിെല
ത്തുവാൻ സാധിക്കുെമന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആശയവാ
ദത്തിെന്റ െതാണ്ടിനകത്തുള്ള ന്യായയുക്തമായ ബീജദ്ര
വ്യം കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതാെണന്നു് അേദ്ദഹം വിചാരിച്ചു.
അതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം െഹഗലിെന്റ പദ്ധതിശാ
സ്ത്രെത്ത അതിെല സാങ്കൽപികമായ ആശയാത്മക
പശ്ചാത്തലെത്ത ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടു് സ്വീകരിച്ചതു്.
െഹഗൽ, മനുഷ്യൻ, സമൂഹം,
പ്രകൃതി എന്നിവെയ വിശകലനം
െചയ്യുകയും യാഥാർത്ഥ്യം എന്നതു്
സമഗ്രവും വ്യാപകവും ന്യായയുക്ത
വുമായ ഒരു സമഷ്ടിയാെണന്നും,
അതു് ഒരിക്കലും അചരമെല്ലന്നും,
എേപ്പാഴും സഹജമായ ൈവരു
ദ്ധ്യങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും വഴി
താഴ്ന്ന രൂപങ്ങളിൽ നിന്നു് ഉയർന്ന
രൂപങ്ങളിേലക്കു ദ്വന്ദ്വാത്മകമായി
പരിണമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ചലനാത്മകമായ ഒന്നാെണന്നും,
ഈ പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ
പാരിമാണിക മാറ്റങ്ങൾ ഗുണപ
രമാറ്റങ്ങളായിത്തീരുന്നുെണ്ടന്നും,
ഓേരാ അവസ്ഥയും തുടർന്നുവരു
ന്ന അവസ്ഥയാലും ഇതു പിന്നീടു
േവെറ അവസ്ഥയാലും നിേഷധിക്ക
െപ്പട്ടുെകാേണ്ട ഇരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും
സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണേല്ലാ.

െഹഗലിെന്റ ശിഷ്യ
നായിട്ടാണു് മാർക്സ്
ആരംഭിച്ചതു്. 1837-ൽ
പെത്താമ്പതു വയസ്സു
പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന
േപ്പാൾ തെന്ന അേദ്ദ
ഹം തെന്റ അച്ഛനു് എഴു
തുകയുണ്ടായി… “എനി
ക്കു് െഹഗലിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മിക്ക
ശിഷ്യന്മാെരയും ആദ്യ
ന്തം അറിേയണ്ടതു
ണ്ടു് ” എന്നു്. 1858-ൽ
എംഗൽസിനു് എഴു
തിയ കത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം തെന്റ Critique of
Political Economy-

ക്കുേവണ്ടി ഒരു വ്യാഖ്യാ
നപദ്ധതി തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ െഹഗലി
െന്റ ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നു “വളെര സഹായം” ലഭി
ച്ചിട്ടുള്ളതു് അനുസ്മരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ‘കാപിറ്റൽ’ എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത ജർമ്മൻ പതിപ്പിെന്റ മുഖവുരയിൽ,
‘ഞാൻ ആ പ്രബലചിന്തകെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നു സ്വ
യം തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നു’ എന്നും “അങ്ങുമിങ്ങും അേദ്ദഹ
ത്തിനു പ്രേത്യകമായിട്ടുള്ള ചില ൈശലികൾ ഞാൻ വശ
ത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു് ” എന്നും അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. ൈവരുദ്ധ്യമാണു് ചരിത്രത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ ചാലക
ശക്തി എന്നു സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള, ആചാര്യെന്റ സർവസം
േശ്ലഷകമായ പരിണാമതത്വത്തിൽ അേദ്ദഹം വളെര
ആേവശമുൾെക്കാണ്ടിരുന്നു. െഹഗൽ, മനുഷ്യൻ, സമൂ
ഹം, പ്രകൃതി എന്നിവെയ വിശകലനം െചയ്യുകയും യാ
ഥാർത്ഥ്യം എന്നതു് സമഗ്രവും വ്യാപകവും ന്യായയുക്ത
വുമായ ഒരു സമഷ്ടിയാെണന്നും, അതു് ഒരിക്കലും അചര
മെല്ലന്നും, എേപ്പാഴും സഹജമായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും സം
ഘർഷങ്ങളും വഴി താഴ്ന്ന രൂപങ്ങളിൽ നിന്നു് ഉയർന്ന രൂ
പങ്ങളിേലക്കു ദ്വന്ദ്വാത്മകമായി പരിണമിച്ചുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്ന ചലനാത്മകമായ ഒന്നാെണന്നും, ഈ പരിണാമ
പ്രക്രിയയിൽ പാരിമാണിക മാറ്റങ്ങൾ ഗുണപരമാറ്റങ്ങ
ളായിത്തീരുന്നുെണ്ടന്നും, ഓേരാ അവസ്ഥയും തുടർന്നുവ
രുന്ന അവസ്ഥയാലും ഇതു പിന്നീടു േവെറ അവസ്ഥയാ
ലും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടുെകാേണ്ട ഇരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും സി
ദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണേല്ലാ.
െഹഗൽ ആശയവാദി
യായിരുന്നതിനാൽ ദൃശ്യ മാർക്സ് െഹഗലിെന്റ അതിഭൗ
തികവാദെത്ത ഒരു സമഗ്രമായ
പ്രപഞ്ചത്തിെല യഥാർ
ഭൗതികപുനർവ്യാഖ്യാനത്തിനു്
ത്ഥവസ്തുക്കെള േകവല
വിേധയമാക്കുകയും, അതിെല
ആശയാത്മകത്വെത്ത അതിലംഘി
തത്വത്തിെന്റ ഏെതങ്കി
ക്കുകയും, അേതസമയത്തുതെന്ന
ലും ഒരു പരിണാമഘട്ട
അതിെന്റ സമുപപന്നമായ
ത്തിെന്റ പ്രതിച്ഛായക
അന്തസ്സാരെത്ത അതായതു് ദ്വന്ദ്വാ
ളായിട്ടാണു് കരുതിയ
ത്മകരീതിെയ പരിരക്ഷിക്കുകയും,
തു്. തന്മൂലം അേദ്ദഹത്തി അേതസമയത്തു അതിെന ആദർ
ശാത്മകത്വമാകുന്ന െകണിയിൽ
െന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാവാ
നിന്നു േമാചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
ദം അമൂർത്തവും അവ്യ
ക്തവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപാ
െല, അവ്യക്തതമൂലം െഹഗൽ ദ്വന്ദ്വാത്മകതെയ േക്ലശി
പ്പിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹമാണു് ആദ്യമായി അതി
െന നിർദ്ധാര്യവും േബാധപൂർവ്വകവുമായ രീതിയിൽ സാ
മാന്യരൂപം നൽകി അവതരിപ്പിച്ചതു്. ഡീറ്റ്സനു് അയ
ച്ച കത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്, “ദ്വന്ദ്വാത്മകതയുെട
ശരിയായ നിയമങ്ങൾ, അവ്യക്തമായ രൂപേത്താടുകൂ
ടിയാെണങ്കിലും െഹഗലിൽ ദൃശ്യമാണു്. ആ രൂപെത്ത
മാറ്റിനിർത്തുക മാത്രേമ ആവശ്യമുള്ളൂ” എന്നു്, െഹഗലി
െന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാവാദം “ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കു
ന്ന ഒന്നാെണന്നും അതിെന്റ അവ്യക്തമായ െതാണ്ടിന
കെത്ത ശരിയായ ബീജദ്രവ്യം കെണ്ടത്തുവാൻ അതിെന
ഒന്നു കീേഴ്മൽ മറിച്ചിേടണ്ടതാെണന്നും” അേദ്ദഹം അഭി
പ്രായെപ്പട്ടു.
മാർക്സ് െഹഗലിെന്റ
അതിഭൗതികവാദെത്ത
ഒരു സമഗ്രമായ ഭൗതി
കപുനർവ്യാഖ്യാനത്തി
നു് വിേധയമാക്കുകയും,
അതിെല ആശയാത്മ
കത്വെത്ത അതിലംഘി
ക്കുകയും, അേതസമയ
ത്തുതെന്ന അതിെന്റ സമുപപന്നമായ അന്തസ്സാരെത്ത
അതായതു് ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിെയ പരിരക്ഷിക്കുകയും,
അേതസമയത്തു അതിെന ആദർശാത്മകത്വമാകുന്ന
െകണിയിൽ നിന്നു േമാചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ െക
ണി െഹഗലിെന്റ ൈകയിലിരുന്നുെകാണ്ടു് പ്രസ്തുത തത്വ
ചിന്തെയ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിൽ നി
ന്നും നിരന്തരം തടസ്സെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണു്. എന്നാൽ
മാർക്സ് െഹഗലിെന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാവാദത്തിെല അവ്യ
ക്തതെയ േസാപപത്തികമാക്കിത്തീർത്തു. “എെന്റ ദ്വ
ന്ദ്വാത്മകതാരീതി െഹഗലിേന്റതിൽനിന്നു ഭിന്നമാെണ
ന്നു മാത്രമല്ല േനെര വിപരീതവും കൂടിയാണു്.” എന്നു്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. “മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിെന്റ സജീ
വപ്രക്രിയയാണു് അതായതു് ചിന്താപ്രക്രിയയാണു്—
ആശയം എന്ന ഒരു പ്രേത്യകസംജ്ഞേയാടുകൂടി ഒരു
സ്വതന്ത്രവിഷയമാക്കി ഉയർത്തെപ്പട്ട ചിന്താപ്രക്രിയയാ
ണു്—െഹഗലിെന്റ പക്ഷത്തിൽ യഥാർത്ഥേലാകത്തി
െന്റ ശിൽപി; ഈ യഥാർത്ഥേലാകം ‘ആശയ’ത്തിെന്റ
ബാഹ്യവും ഇന്ദ്രിയേഗാചരവുമായ രൂപംമാത്രമാണു്. േന
െര മറിച്ചു് എനിക്കാെണങ്കിൽ ആശയം എന്നതു് മനുഷ്യ
െന്റ മനസ്സിൽ പ്രതിഫലിതവും ചിന്താരൂപങ്ങളായി വി
വർത്തനം െചയ്യെപ്പേടണ്ടതുമായ ഭൗതികപ്രപഞ്ചമല്ലാ
െത മെറ്റാന്നുമല്ല.”
നിയമപരങ്ങളായ ബന്ധങ്ങളും
രാഷ്ട്രത്തിെന്റ രൂപങ്ങളും ഗ്രഹിേക്ക
ണ്ടതു് അവയിൽ നിന്നുതെന്നേയാ
മനുഷ്യമനസ്സിെന്റ സാമാന്യപ
രിണാമത്തിൽ നിേന്നാ അല്ല.
അവയുെട േവരുകൾ ശരിക്കും
കിടക്കുന്നതു് ജീവിതത്തിെന്റ
ഭൗതികപരിസ്ഥിതികളിലാണു്.

1859-ൽ A Contribution to the Critique of Political
Economy എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ മാർക്സ്
ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “എെന്ന കടന്നാക്രമിച്ചിരു

ന്ന സംശയങ്ങളുെട നിവാരണത്തിനായി ഞാൻ ആദ്യം
ആശ്രയിച്ചതു് െഹഗെലഴുതിയ Philosophy of Right
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒരു നിരൂപണെത്തയായിരുന്നു.
1844-ൽ ഇതിനു ഒരു പ്രേവശനം പാരീസിൽ പ്രകാശ
നം െചയ്യെപ്പട്ട Deutech—Franzosische Fahrbincher
എന്നതിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. എെന്റ പഠനം
എെന്ന നയിച്ചതു് താെഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിേലക്കാണു്;
നിയമപരങ്ങളായ
ആശയം എന്ന േപരിൽ വ്യവഹ
ബന്ധങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തി
രിക്കെപ്പടുന്നതും സ്വതന്ത്രനായ
െന്റ രൂപങ്ങളും ഗ്രഹി
കർത്താവായി രൂപാന്തരെപ്പ
േക്കണ്ടതു് അവയിൽ നി ടുത്തിയതുമായ ചിന്താപ്രക്രി
യയാണു് െഹഗലിെന്റ അഭി
ന്നുതെന്നേയാ മനുഷ്യ
പ്രായത്തിൽ, ആശയത്തിെന്റ
മനസ്സിെന്റ സാമാന്യപ
ബാഹ്യപ്രകാശനം മാത്രമായ
രിണാമത്തിൽ നിേന്നാ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ വിധാതാവു്.
അല്ല. അവയുെട േവ
രുകൾ ശരിക്കും കിടക്കുന്നതു് ജീവിതത്തിെന്റ ഭൗതിക
പരിസ്ഥിതികളിലാണു്. ഈ പരിസ്ഥിതികെളെയല്ലാം
േചർത്തു് െഹഗൽ പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെല ഇംഗ്ലീഷു
കാെരയും ഫ്രഞ്ചുകാെരയും അനുസരിച്ചു്, ‘സിവിൽ സമൂ
ഹം’ എന്നാണു് േപരിട്ടതു്. സിവിൽ സമൂഹത്തിെന്റ വി
ശദമായ അറിവു് േവണെമങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
യിലേന്വഷിക്കണം” (Selected works) സാമ്പത്തികവും
ദാർശനികവുമായ േലഖനങ്ങളുെട ൈകെയഴുത്തുപ്രതിക
ളിൽ മാർക്സ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇപ്രകാരമാണു്; “െഹ
ഗലിനു പറ്റിയ ആദ്യെത്ത െതറ്റു് അദ്ധ്യാത്മവാദത്തിൽ
ത്തെന്നയാണു്. ഉദാഹരണമായി സമ്പത്തു്, രാഷ്ട്രത്തി
െന്റ അധികാരം മുതലായവ മനുഷ്യെന ജീവിയിൽ നി
ന്നും പൃഥക്കൃതമായ വസ്തുതകളായിട്ടാണു് െഹഗൽ കരു
തിയതു്… അവ ചിന്താസത്തകളാണു്. ആകയാൽ ശു
ദ്ധമായ, അതായതു് അമൂർത്തമായ ചിന്തയുെട അന്യ
ഥാത്വം മാത്രമാണു്… മനുഷ്യൻ തെന്റ ആവശ്യശക്തി
കെള ആത്മസാൽക്കരിക്കുന്നതു് േബാധമണ്ഡലത്തിൽ
മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ആത്മസാൽക്കരണമായിത്തീരു
ന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവശ്യശക്തികൾ വിഷയ
ങ്ങളാണു്—അെത, മനുഷ്യനിൽനിന്നു ബാഹ്യങ്ങളായ
വിഷയങ്ങളാണു് ” െഹഗലിനു് േലാകചരിത്രം േകവലത്വ
ത്തിെന്റ അന്തർവർത്തിയായ ദ്വന്ദ്വാത്മകതയുെട ഉത്പ
ന്നമാണു്. ഇതു യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു തിരിച്ചി
ടലായിരുന്നു. ക്രിയകൾ കർത്താക്കളായി പ്രദർശിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടു. ചരിത്രത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ കർത്താവു് േബാ
ധത്തിെന്റ അഥവാ ആശയത്തിെന്റ ഒരു ക്രിയയായി ചു
രുങ്ങി. ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും േബാധം വിഷയങ്ങളുെട
സാകല്യമുൾെക്കാള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ േബാധ
ത്തിെന്റ അതായതു് േകവലതത്വത്തിെന്റ ഒരു അംശമാ
യി സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ടു. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,
മനുഷ്യൻ, സമൂഹം, പ്രകൃതി എന്നിവ േകവലതത്വസത്ത
യുെട രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണു്. “ആശയം എന്ന േപരിൽ
വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്നതും സ്വതന്ത്രനായ കർത്താവായി
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിയതുമായ ചിന്താപ്രക്രിയയാണു് െഹ
ഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആശയത്തിെന്റ ബാഹ്യപ്ര
കാശനം മാത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ വിധാതാവു് ”
എന്നു് മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

െഹഗലിനു് യാഥാർ
ത്ഥ്യം എന്നതു് അറ്റൈക
ക്കു് ആശയം തെന്നയാ
ണു്. അതായതു് ആശ
യവും യാഥാർത്ഥ്യവും
അടിസ്ഥാനപരമായി
ഒന്നുതെന്ന. കാൽപ
നിക ദർശന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ ആശയത്തിെന്റ
അനുക്രമ വിവൃതീകരണം എന്നതു് യാഥാർത്ഥ്യം അതി
െന്റ തെന്ന നിജസ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചു േബാധവത്താകുക
എന്നാണു്. േകവലതത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ള െഹഗലിെന്റ
സങ്കൽപം അമൂർത്തമാണു്. മാനുേഷതരമാണു്, പുറേമ
നിന്നുെകാണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാഹ്യനിശ്ചയം മനു
ഷ്യെന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിെന്റ സൂചനയാണു എന്നു കാ
റൽ മാർക്സ് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷ
ത്തിൽ പ്രപഞ്ചതത്വം മനുഷ്യനിൽത്തെന്ന അവെന്റ
സാരഭൂതമായ സത്തയായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഫുർ
ബാക്കിേനാടു േയാജിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യെരയും അവരുെട യഥാർത്ഥ
േബാധെത്തയും പറ്റിയല്ല പ്രത്യുത, മനുഷ്യേനാടു ബന്ധ
െപ്പടാെത സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന അമൂർത്തമായ ആത്മേബാ
ധെത്തപ്പറ്റിയാണു് െഹഗലീയദർശനം പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്
എന്നു്. െഹഗൽ ആശയെത്ത സർവത്ര കർത്താവായും
യഥാർത്ഥമായ കർത്താവിെന ക്രിയയായും പ്രകീർത്തി
ച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങെന ഫുർബാക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള വി
മർശനത്തിെന്റ മാെറ്റാലികൾ 1843-ൽ മാർക്സ് എഴുതിയ
“ക്രിറ്റിക് ഓഫ് െഹഗൽസ് ഫിേലാസഫി” എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്.
െഹഗൽ ആശയെത്ത സർവത്ര
കർത്താവായും യഥാർത്ഥമായ
കർത്താവിെന ക്രിയയായും
പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങ
െന ഫുർബാക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള
വിമർശനത്തിെന്റ മാെറ്റാലികൾ
1843-ൽ മാർക്സ് എഴുതിയ “ക്രിറ്റിക്
ഓഫ് െഹഗൽസ് ഫിേലാസഫി”
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്.

“ആശയെത്ത കർത്താവാക്കിയിരിക്കുന്നു; കുടുംബവും
സിവിൽസമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ആശയത്തി
െന്റ ആന്തരവും സാങ്കൽപികവുമായ പ്രവർത്തനമായി
കൽപിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. കുടുംബവും സിവിൽസ
മൂഹവും ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന്റ പൂർവ്വനിശ്ചയങ്ങളാണു്. അവർ
യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികളാണു്. എന്നാൽ അവർ ഭാവ
നാമാത്രങ്ങെളന്നു വിചാരിക്കുന്നതു് അവരുെട പങ്കിെന
തിരിച്ചിടലാണു്… എല്ലാറ്റിെന്റയും ആധാരമായതിെന
അപ്രകാരം കൽപിക്കാെത അവ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാ
യി കൽപിച്ചിരിക്കുകയാണു് ” എന്നു് മാർക്സ് വിമർശനബു
ദ്ധ്യാ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

ശങ്കരെന്റ അൈദ്വത
ഓേരാ ശതകത്തിെലയും യഥാർ
ത്തിൽ േബാധം എന്ന
ത്ഥവും സാധാരണവും ആയ
തു് ആനുഭാവികാർത്ഥ
മനുഷ്യചരിത്രെത്ത ചിത്രീകരി
ത്തിൽ അന്തഃകരണ
ക്കുകയും അതിെല മനുഷ്യെര
അവരുെടതെന്ന നാടകത്തിെല
ത്തിെന്റ ഉത്പന്നമാ
രചയിതാക്കളായും അഭിേനതാ
ണു്; അന്തഃകരണമാക
ക്കളായും അവതരിപ്പിക്കുകയു
െട്ട കർത്തൃത്വേഭാക്തൃ
മായിരുന്നു മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം.
ത്വ ബന്ധങ്ങളാൽ നിയ
തവും പരിച്ഛിന്നവുമാണു്. എന്നാൽ അനിർവചനീയത്വ
പക്ഷത്തിൽ നിന്നുേനാക്കുേമ്പാൾ കർത്തൃത്വേഭാക്തൃത്വ
ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു് അതീതമായ ബ്രഹ്മം തെന്നയാണു്
േബാധം; അന്തഃകരണം മായയുെട ഉത്പന്നവും, േബാധ
ത്തിെന്റ തന്നറിവിെന്റയും സ്വയം പരിണാമത്തിെന്റയും
േഹതുക്കെള െഹഗൽ േബാധത്തിെന്റ േമഖലയിൽത്ത
െന്നയാണു് അേന്വഷിച്ചതു്. മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തി
ലാകെട്ട “േബാധെമന്നതു് േബാധപൂർവ്വകമായ സത്തയ
ല്ലാെത മെറ്റാന്നുമാകാൻ വഴിയില്ല; മനുഷ്യരുെട സത്ത
അവരുെട യഥാർത്ഥജീവിത പ്രക്രിയ തെന്നയാണു്.”
മാർക്സ് ക്രമംമാറ്റി കർത്താവിനും ക്രിയക്കും തമ്മിലുള്ള
ശരിയായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യെര
യും അവരുെട പ്രവർത്തനെത്തയും അവരുെട പരസ്പ
രബന്ധങ്ങെളയും കുറിച്ചാണു് മാർക്സിനു പറയാനുള്ളതു്.
വസ്തുനിഷ്ഠമായ േലാകം അമൂർത്തമായ ആശയത്തിെന്റ
പൃഥക്കരണമല്ല; ഐന്ദ്രിയപരിചയത്താൽ പൃഥക്കൃതമാ
യിേത്താന്നുന്ന ഒന്നാണു്. മനുഷ്യെന്റ ഐന്ദ്രിയപ്രവർ
ത്തനത്തിലൂെട കർത്തൃസംബന്ധിയായിമാത്രം അറിയ
െപ്പടുവാൻ കഴിയുന്നവയാണു് വസ്തുക്കൾ. മനുഷ്യനു് പ്ര
പഞ്ചെത്ത ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതു് അതു തികച്ചും
അവെന്റ സൃഷ്ടിയായതുെകാണ്ടാണു്. “വസ്തുനിഷ്ഠമായ
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയിൽ പ്രകൃതി അവെന്റ സൃ
ഷ്ടിയായും അവെന്റ സത്തയായും പ്രതിയമാനമാകുന്നു.
അധ്വാനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം തന്മൂലം മനുഷ്യജാതിയുെട ജീ
വിതെത്ത വിഷയീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ േബാധമണ്ഡലത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി മാത്രമല്ല
സക്രിയമായി യാഥാർത്ഥ്യമണ്ഡലത്തിലും അവൻ സ്വ
യം ബഹുളീഭവിക്കുകയും അങ്ങെന സ്വയം നിർമ്മിച്ച
േലാകത്തിലാണു് താൻ എന്നു വിചാരിക്കുകയും െച
യ്യുന്നുണ്ടു് ” എന്നു് മാർക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. “ഓേരാ
ശതകത്തിെലയും യഥാർത്ഥവും സാധാരണവും ആയ
മനുഷ്യചരിത്രെത്ത ചിത്രീകരിക്കുകയും അതിെല മനു
ഷ്യെര അവരുെടതെന്ന നാടകത്തിെല രചയിതാക്കളാ
യും അഭിേനതാക്കളായും അവതരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു
മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം” (Poverty of Philosophy).
മാർക്സ് പറയുന്നു: “നാം
യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരിൽ
നിന്നാരംഭിക്കുക അവ
രുെട യഥാർത്ഥമായ
ജീവിതപ്രക്രിയയിൽ നി
ന്നു് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരങ്ങ
ളായ സ്വയം പ്രവൃത്തങ്ങളുെടയും ആ ജീവിതപ്രക്രിയയു
െട പ്രതിധ്വനികളുെടയും പരിണാമെത്ത െതളിയിക്കുക.
തങ്ങളുെട ഭൗതിേകാത്പാദനവും ഭൗതികസമ്പർക്കവും
വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട മനുഷ്യർതെന്നയാണു് അവ
രുെട യഥാർത്ഥസത്തേയാെടാപ്പം, ചിന്തേയാെടാപ്പം,
ചിന്തയുെട ഫലങ്ങേളാെടാപ്പം പരിവർത്തനവിേധയ
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ജീവിതെത്ത നിർണ്ണയിക്കു
ന്നതു േബാധമല്ല; േബാധെത്ത ജീവിതമാണു് നിർണ്ണ
യിക്കുന്നതു്. ആദ്യെത്ത രീതി സ്വീകരിക്കുന്നവർ േബാധ
െത്ത ജീവദ്വുക്തിയായി കൽപിച്ചുെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കു
ന്നു. എങ്കിൽ രണ്ടാമെത്ത രീതിക്കാർ യഥാർത്ഥജീവിത
വുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നവരാണു്; ഇവർ ജീവിക്കുന്ന മനു
ഷ്യരിൽ നിന്നു് ആരംഭിക്കുകയും േബാധെത്ത അവരുെട
േബാധമായി അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.” (German

മനുഷ്യെന്റ നിലനിൽപ്പിെന
മുഖ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്ന
സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾക്കു്
മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനം കൂടാെത
ഫലിക്കുവാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു്
അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

Ideology).

മാർക്സിസെത്ത യാന്ത്രികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ
പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഒരു ഉത്പന്നമായിട്ടുമാത്രമാണു് േബാ
ധെത്ത കരുതുന്നതു്; മനസ്സിെന യഥാർത്ഥ ഭൗതിക പ്ര
പഞ്ചത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമായും, യാഥാർത്ഥ്യേത്താടു
ള്ള പ്രതികരണത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യെത്ത പരിണമിപ്പി
ക്കുന്നതിലും മനസ്സിനുള്ള സർഗ്ഗാത്മകമായ പങ്കിെന
അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ ആത്മീയതയ്ക്കു മീെത
യായി ഭൗതികതെയ കാണുന്നു; ഉപരിഘടനെയ സാ
മ്പത്തികമായ അേധാഘടനയുെട പ്രതിഫലനമായി
കാണുന്നു; േഭാതികവും സാംസ്കാരികവുമായ വസ്തുക്കളു
െട ഉത്പാദകനും ഉപേഭാക്താവുമായ സാമ്പത്തികമൃ
ഗമായി മാത്രം മനുഷ്യെന കാണുന്നു. മനുഷ്യെന്റ നില
നിൽപ്പിെന മുഖ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക
ബന്ധങ്ങൾക്കു് മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനം കൂടാെത ഫലി
ക്കുവാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം, േനെരമറിച്ചു്, േബാധം ആദ്യമായി പ്രകടമാകു
ന്നതു് പ്രകൃതിെയ ഇന്ദ്രിയദ്വാര
ആശയങ്ങൾ യാഥാർ
ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും സംഘമാേയാ
ത്ഥ്യത്തിെന്റ നിഷ്ക്രിയ
വർഗ്ഗമാേയാ രൂപംെകാണ്ടിരിക്കു
മായ പ്രതിഫലനങ്ങളല്ല ന്ന മറ്റു വ്യക്തികേളാടു് അടുത്ത
ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിലുമാണു്.
സാമൂഹികപരിവർത്ത
ചാരിത്രികമായ നിബന്ധനങ്ങൾ
നത്തിനായുള്ള ഉപകര
ക്കു് വിേധയമായ സാമൂഹ്യജീവി
ണങ്ങളാണു്. മനുഷ്യെര എന്ന നിലയിലാണു് മനുഷ്യനു്
വ്യക്തിത്വമുണ്ടാവുന്നതും ‘നീ’ യിൽ
േപ്പാെലത്തെന്ന ആശ
നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ‘ഞാൻ’ എന്നു
യങ്ങളും ചരിത്രത്തിെന്റ
പറയുവാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നതും.
ഫലങ്ങളാണു്. സാമൂഹ്യ
വികസനത്തിെന്റ മൂർത്തമായ പരിസ്ഥിതിയിലും സാമൂ
ഹ്യബന്ധങ്ങളിലും അത്തരം ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന െപ
രുമാറ്റത്തിെന്റ രീതികളിലുമാണു് അവയുെട ഉത്പത്തി.
ഒരു വശത്തു് പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും മറു
വശത്തു് സഹജീവികേളാടുള്ള ബന്ധങ്ങളുമായും െകട്ടു
പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആശയങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാ
ണു് മനുഷ്യൻ. മാർക്സിനു് മനുഷ്യൻ പരിതസ്ഥിതിയുെട
ഉത്പന്നം മാത്രമല്ല, പരിതസ്ഥിതിയുെട ഉത്പാദകൻ
കൂടിയാണു്. സ്വന്തം പരിതസ്ഥിതിെയ മാറ്റിമറിക്കുകയും
പുനർനിർമ്മിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവൻ സ്വ
യം പരിണമിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യു
ന്നു. മനുഷ്യെന മാർക്സ് പഠിച്ചതു് പൂർണ്ണമായും ചാരിത്രി
കവും സാമൂഹികവും സർഗ്ഗശക്തനുമായ ഒരു ജീവിയാ
യിട്ടാണു്. മനുഷ്യൻ അവനവെന പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും
ഇതരജീവികളിൽ നിന്നും ഭിന്നനായി അറിയുവാൻ തുട
ങ്ങിയേതാെടയാണു്. അതായതു് അവൻ പ്രകൃതിയിൽ
നിന്നു് ഉയർന്നുവന്നു് മനുഷ്യജീവിയാെണന്നു സ്ഥാപിക്കു
വാൻ തുടങ്ങിയേതാെടയാണു് മനുഷ്യചരിത്രവും ആരം
ഭിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യൻ തെന്റ വിശിഷ്ടങ്ങളായ മാനവിക
സ്വഭാവങ്ങെളയും യുക്തിബലെത്തയും ഗ്രഹണശക്തി
െയയും േബാധെത്തയും പരിസ്ഥിതിേയാടുള്ള മേനാഭാ
വെത്തയും വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണു് അതു്.
േബാധം ആദ്യമായി പ്രകടമാകുന്നതു് പ്രകൃതിെയ ഇന്ദ്രി
യദ്വാര ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും സംഘമാേയാ വർഗ്ഗമാേയാ
രൂപംെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തികേളാടു് അടുത്തബ
ന്ധം പുലർത്തുന്നതിലുമാണു്. ചാരിത്രികമായ നിബന്ധ
നങ്ങൾക്കു് വിേധയമായ സാമൂഹ്യജീവി എന്ന നിലയി
ലാണു് മനുഷ്യനു് വ്യക്തിത്വമുണ്ടാവുന്നതും ‘നീ’ യിൽ നി
ന്നു വ്യത്യസ്തമായി ‘ഞാൻ’ എന്നു പറയുവാൻ കഴിവുണ്ടാ
കുന്നതും.
താൻ ജനിക്കുകയും വിദ്യയഭ്യസിക്കുകയും വളർന്നുവ
രികയും െചയ്യുന്ന പ്രേത്യക ചരിത്ര-സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ
കെളയും മാനുഷികബന്ധങ്ങെളയും മനുഷ്യൻ സ്വയം
തിരെഞ്ഞടുക്കാറില്ല. മുൻതലമുറകളുെട പ്രവർത്തനഫ
ലമായി അവ സ്വതേവ നിലവിലുണ്ടു്. 1852-ൽ പ്രസി
ദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള The Eighteenth Brumeire എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ചരിത്രം നിർവ്വഹിക്കുന്നു
എന്നും എന്നാൽ അതു് േസ്വച്ഛാനുസരണേമാ അഥവാ
സ്വയം തിരെഞ്ഞടുത്ത നിബന്ധനങ്ങളനുസരിേച്ചാ അല്ല
എന്നും മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുൻതലമുറകളുെടെയ
ല്ലാം പാരമ്പര്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന്റ മസ്തിഷ്കത്തിൽ
മലേപാെല ഭാരിച്ചുകിടക്കുകയാണു്.
എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നിലവിലുള്ളതുെകാണ്ടുമാത്രം സം
തൃപ്തനല്ല. തെന്റ നിലനിൽപിേന്മൽ പ്രകൃതിേയാ ചരിത്ര
േമാ സമൂഹേമാ അടിേച്ചൽപിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ
അവെനാരിക്കലും സന്തുഷ്ടനല്ല. തെന്റ സാമൂഹ്യജീവി
തെത്ത പരിഷ്കരിച്ചും അതിനു കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യ
ത്വമിയറ്റിയും നിയന്ത്രണങ്ങെള ഉല്ലംഘിക്കുവാനും സ്വ
യം ഉയരുവാനും അവൻ നിരന്തരപരിശ്രമം നടത്തുന്നു
ണ്ടു്. അവൻ തെന്റ പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ
ചുറ്റുപാടുകെള മനുഷ്യേലാകമാക്കി പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ
ശക്തനാണു്. “ചുറ്റുപാടുകൾ മനുഷ്യെന രൂപെപ്പടുത്തുന്നു
എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ചുറ്റുപാടുകൾ മനുേഷ്യാചിത
മായിരിക്കണം” എന്നു് Holy Family എന്ന കൃതിയിൽ
മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. “സ്വാഭാവികമായും മനു
ഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിയാെണങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിലി
രുന്നുെകാണ്ടു മാത്രേമ തെന്റ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം വിക
സിപ്പിെച്ചടുക്കുകയുള്ളൂ.”
തെന്റ മാനുേഷതരമായ
പരിസരെത്ത മാനുഷി
കമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
െചയ്യുന്ന അനുസ്യൂതസ
മരത്തിലൂെടയാണു് മനു
ഷ്യൻ സമൂഹത്തിെല
മറ്റു മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള
ബന്ധങ്ങെള വീണ്ടും വീ
ണ്ടും രൂപെപ്പടുത്തുന്ന
തു്. സർഗ്ഗശക്തി െകാ
ണ്ടാണു് മനുഷ്യൻ താനുൾെക്കാള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനു്
പുതിയ രൂപം നൽകുന്നതു്. സർഗ്ഗശീലനായ മനുഷ്യൻ
തെന്റ സ്വയംനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലൂെട ചാരിത്രികമാ
യും സാമൂഹികമായും തെന്റ േലാകെത്തയും തെന്നയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രാകൃതികവും സാമൂഹികവും ചാരിത്രിക
വുമായ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സർഗ്ഗശക്തിെകാണ്ടു് മാറ്റിമ
റിക്കുേമ്പാൾ പ്രകൃതി, സമൂഹം, ചരിത്രം എന്നിവയുെട
േമൽ അവനുള്ളതായ അധികാരങ്ങെള മാറ്റിമറിേക്ക
ണ്ടതായി വരും. ഈ പരിവർത്തനപ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ
അവൻ പ്രകൃതി, സമൂഹം, ചരിത്രം എന്നിവെയ മാത്രമല്ല
സ്വന്തം സത്വെത്തത്തെന്ന ഭാവെത്തത്തെന്ന സൃഷ്ടിക്കു
ന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രേയാഗനിപുണനായ സർഗ്ഗശക്തിയുള്ള
ഒരു ജീവിയാണു്.

മാർക്സിെന്റ ചിന്തകൾ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ മരണേശഷം അനുയാ
യികളുെട ഭാഗത്തുനിന്നു പല
മാറ്റങ്ങൾക്കും വിേധയങ്ങളാ
യി. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി
േസ്വച്ഛാനുസരണം മാറ്റാവുന്ന
പ്രമാണങ്ങളുെടയും പ്രമാണസൂത്ര
ങ്ങളുെടയും ഒരു കർശനവ്യവസ്ഥ
യായി മാർക്സിസെത്ത സ്റ്റാലിൻ
സേങ്കാചിപ്പിക്കുകേപാലും െചയ്തു.

സമകാലീന യാഥാർത്ഥ്യെത്തയും അതിെന്റ വികാസ
ത്തിനു േപ്രരകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങെളയും പഠിക്കുന്നതിനു് മാർക്സ് സ്വീകരിച്ചതു് ദ്വന്ദ്വാത്മ
കരീതിയാണു്. മുതലാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള സമൂഹത്തി
െന്റ വികാസത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്വാത്മകതെയ അേദ്ദഹം കണ്ടു
പിടിച്ചു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഉത്പാദനരീതി
യുെടയും മിച്ചമൂേല്യാത്പാദനത്തിെന്റയും പ്രാരംഭെത്ത
ക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം
എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ഇവിെട പ്രകൃതി വിജ്ഞാനീയത്തി
െലന്നേപാെല, െഹഗൽ കണ്ടുപിടിച്ച നിയമത്തിെന്റ
അതായതു് ഒരു പരിധിയിലുമധികം വരുന്ന പരിമാണ
പര വ്യത്യാസങ്ങൾ ഗുണപര വ്യത്യാസങ്ങളായിത്തീരു
ന്നു എന്ന നിയമത്തിെന്റ സാധുത്വം െതളിയിക്കെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു.” (capita) പരിണാമം എന്നതു് പുതിയ ഗുണങ്ങൾ
ആവിഷ്കൃതമാകുന്ന രീതിയിൽ നിേഷധം നിേഷധനിേഷ
ധത്തിേലക്കു കടക്കലാണു്.
എൻഗൽസിനു് അയച്ച കത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതിയിരിക്കു
ന്നു: “ഒരു ൈകെത്താഴിൽ മാസ്റ്റർ പാരിമാണിക വ്യത്യാ
സങ്ങൾെകാണ്ടു് മുതലാളിയാവുന്നെതങ്ങെന എന്നു ചർ
ച്ചെചയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിെന്റ അവസാനഭാഗത്തു്
േകവലം പാരിമാണിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഗുണപര വ്യതി
യാനങ്ങളായി മാറുെമന്ന െഹഗൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള നി
യമെത്ത ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതു് നിങ്ങൾ കണ്ടിരി
ക്കുമേല്ലാ; ഈ നിയമം പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയത്തിെലന്ന
േപാെല ചരിത്രത്തിലും സാധുവാണു്.”
ഈ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയാണു് മനുഷ്യെനയും അവെന്റ
േലാകെത്തയും ഒരു സാകല്യമായിക്കാണുവാനും, പര
സ്പരബന്ധമുള്ള സാമൂഹികേവഴ്ചകെള ചാരിത്രികമായും,
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂെടയും രൂപം പ്രാപിച്ചവയായി നിരൂപ
ണം െചയ്യുവാനും മാർക്സിെന സഹായിച്ചതു്.
േകവലതത്വത്തിെന്റ പൂർത്തീകൃതമായ സാകല്യെത്ത
യാണു് പരിണാമപ്രക്രിയയുെട പര്യവസാനമായി െഹ
ഗൽ സങ്കൽപിച്ചതു്. േകവലതത്വത്തിെന്റ അതായതു്
പൂർത്തീകൃത സാകല്യത്തിെന്റ പരിധിയിെലാതുങ്ങുന്ന
തികഞ്ഞ ഒരു സങ്കൽപവ്യവസ്ഥയാണു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാനിയമങ്ങൾ, വർത്തമാനകാലത്തി
െന്റ ആവശ്യകതെയ െതളിയിച്ചു് തദ്വാരാ പ്രഷ്യൻ േസ്റ്റ
റ്റിെന ന്യായീകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം തെന്റ അതി
ഭൗതികവാദം അവസാനിപ്പിച്ചതു്. െഹഗലിയൻ തത്വചി
ന്താപദ്ധതിയിെല മുഖ്യമായ യാഥാസ്ഥിതികവശം ഇതാ
യിരുന്നു.
പരിണാമപ്രക്രിയയ്ക്കു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതമനുസരിച്ചു്
പരിധി കല്പിക്കാത്ത
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വികാസം
തായ െഹഗലിെന്റ മൗ
സാധിപ്പിേക്കണ്ടതു് വർഗ്ഗങ്ങ
ലികമായ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീ
െളേയാ വർഗ്ഗസമരങ്ങെളേയാ
തിക്കും നിലവിലുള്ള സാ നശിപ്പിച്ചിട്ടല്ല േനെര മറിച്ചു് പ്ര
ബലെപ്പടുത്തിയിട്ടാണു്; അതിനു്
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക്കക
ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്വേത്താടു
ത്തു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ കൂടിയ ഭരണയന്ത്രെത്ത ശക്തി
പുേരാഗതി അവസാനി
െപ്പടുേത്തണ്ടതു് ആവശ്യവുമാണു്.
ക്കുന്നതായി സ്പഷ്ടമാ
ക്കുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാഥാസ്ഥിതികമായ അതിഭൗ
തികസിദ്ധാന്തത്തിനും തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടിെന
അനാവരണം െചയ്യുന്നതിനു മാർക്സും ഏംഗൽസും പരി
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിെയയും
നിലവിലുള്ള ഉത്പാദന സമ്പ്രദായെത്തയും പരമസ
ത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഏെതാരു സിദ്ധാന്തത്തിനും
എതിരാണു് ദ്വന്ദ്വാത്മകസിദ്ധാന്തം എന്നു് മാർക്സ് തറപ്പി
ച്ചുപറഞ്ഞു.
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ “വസ്തുതയുെട ദ്വന്ദ്വാത്മക
ചലനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സയുക്തികമായ സങ്കൽപം അതി
െന്റ വ്യാപ്തിയിലും സിദ്ധാന്തരൂപമായ അഭ്യുപമത്തിലും
ആ അവസ്ഥയുെട നിേഷധെത്ത അതായതു് ആ അവ
സ്ഥയുെട അപരിഹാര്യമായ തകർച്ചെയ… ഉൾെക്കാ
ള്ളുന്നുണ്ടു്. ചരിത്രപരമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഏതു സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയയും പ്രവാഹഗതിേയാടുകൂടിയതായി
അതു കരുതുന്നു. തന്മൂലം ആ വ്യവസ്ഥയുെട ൈനമി
ഷിക സത്തേയാെടാപ്പം ക്ഷണികമായ സ്വഭാവെത്തയും
കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതാണു്.” (MESW).
മാർക്സിെന്റ ചിന്തകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണേശഷം
അനുയായികളുെട ഭാഗത്തുനിന്നു പല മാറ്റങ്ങൾക്കും
വിേധയങ്ങളായി. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി േസ്വച്ഛാനു
സരണം മാറ്റാവുന്ന പ്രമാണങ്ങളുെടയും പ്രമാണസൂത്ര
ങ്ങളുെടയും ഒരു കർശനവ്യവസ്ഥയായി മാർക്സിസെത്ത
സ്റ്റാലിൻ സേങ്കാചിപ്പിക്കുകേപാലും െചയ്തു. മാർക്സിെന്റ
യും എംഗൽസിെന്റയും െലനിെന്റയും കൃതികളിൽ പ്ര
തിപാദിതമായ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ കാ
തലംശമായ നിേഷധനിേഷധെത്ത സ്റ്റാലിൻ തെന്റ
വികലമായ വ്യവസ്ഥാനിർമ്മാണത്തിൽ ഉേപക്ഷിക്കു
കയും െചയ്തു. പ്രസ്തുത തത്വം അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു
എങ്കിൽ െതാഴിലാളികളുെട സർവാധികാരത്തിെന്റ േശ്ര
ഷ്ഠത അംഗീകരിക്കുക എന്ന നില വന്നുേചരുമായിരുന്നു;
േസ്റ്ററ്റ് വ്യവസ്ഥ െകാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതിനുള്ള പരിസ്ഥി
തികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
േസാഷ്യലിസം വളരുന്നതിനു് േസ്റ്ററ്റ് സംവിധാനെത്ത
ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടതാണു് എന്ന സ്റ്റാലിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിനു് കടകവിരുദ്ധമാണേല്ലാ അതു്.
നിലവിലുള്ള അധികാര വാഴ്ചയിൽ ഗുണപരമായ വ്യ
ത്യാസം തടയുന്നതിനു േവണ്ടി സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പരിമാണത്തിൽ നിന്നു ഗുണത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്ത
നം എന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മകസിദ്ധാന്തം േസാവിയറ്റ് യൂണിയനു
അനുേയാജ്യമല്ല എന്നു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ, “ശത്രുവർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
സമൂഹത്തിനു മാത്രേമ പ്രസ്തുത നിയമം നിർബന്ധമു
ള്ളൂ; ശത്രുവർഗങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിനു് അതിെന്റ
ആവശ്യേമ ഇല്ല” (Marxism Linguistics).
നിലവിലുള്ള ഉേദ്യാഗ
സ്ഥേമധാവിത്വത്തിെന്റ
ഉപരിഘടന നിലനിർ
ത്തുന്നതിനുേവണ്ടി വർ
ഗ്ഗസമരം എന്ന തത്വ
െത്ത അേതാെടാപ്പം
േതാണ്ടിവിടുകയും െച
യ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതമനുസരിച്ചു് േസാഷ്യലിസത്തി
െന്റ വികാസം സാധിപ്പിേക്കണ്ടതു് വർഗ്ഗങ്ങെളേയാ വർ
ഗ്ഗസമരങ്ങെളേയാ നശിപ്പിച്ചിട്ടല്ല േനെര മറിച്ചു് പ്രബ
ലെപ്പടുത്തിയിട്ടാണു്; അതിനു് ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്വ
േത്താടുകൂടിയ ഭരണയന്ത്രെത്ത ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടതു്
ആവശ്യവുമാണു്.

ലക്ഷ്യം േസ്റ്ററ്റായാലും വർഗ്ഗമായാ
ലും രാഷ്ട്രമായാലും ൈദവമായാലും
േവണ്ടില്ല മാർക്സിെന സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗ
മല്ലായിരുന്നു; മനുഷ്യൻ തെന്ന
യായിരുന്നു മനുഷ്യെന്റ ലക്ഷ്യം.

സ്റ്റാലിൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സമുദായഘടന, പാർട്ടി, െതാ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ സർവാധിപത്യം എന്നിവെയപ്പറ്റി
തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങെള പ്രാവർത്തികമാ
ക്കുന്നതിനു് മനുഷ്യെന ഒരു ഉപകരണമാക്കി. സാമ്പ
ത്തികവും സാമുദായികവുമായ പരിവർത്തനങ്ങെളേയാ
ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവെയ
േയാ ഭരണപരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർ
െപ്പടുത്തുന്നതിനു് അനുവദിച്ചില്ല. േനെര മറിച്ചു് ജനങ്ങ
ളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളയും സാമ്പത്തികസാമുദായിക
വ്യവസ്ഥകെളയും നിർണ്ണയിച്ചതു് േസ്റ്ററ്റാണു്. ഉപരിഘ
ടനയുെട പങ്കു് അേധാഘടനെയ ശക്തിയുപേയാഗിച്ചു
നിലനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. വർത്തമാനപരിസ്ഥി
തികെള വിമർശിേക്കണ്ട ആവശ്യകതയിൽ മാർക്സ് നൽ
കിയിരുന്ന ഊന്നൽ വഴിമാറിെക്കാടുക്കുകയും തത്സ്ഥാ
നത്തു് സ്റ്റാലിെന്റ അപ്രമാദിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും
പാർട്ടിേമധാവിത്വേത്താടുള്ള അന്ധമായ കൂറും പ്രതിഷ്ഠി
തമാവുകയും െചയ്തു. മാർക്സിസത്തിെന്റ അർത്ഥത്തിനു
വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു; അതു് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥെയ
മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമല്ലാതായിത്തീർന്നു; നിലവി
ലുള്ള സ്റ്റാലിെന്റ സിദ്ധാന്ത-പ്രേയാഗങ്ങളുെട സമർത്ഥ
കമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
ലക്ഷ്യം േസ്റ്ററ്റായാലും വർഗ്ഗമായാലും രാഷ്ട്രമായാലും
ൈദവമായാലും േവണ്ടില്ല മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരു
മാർഗ്ഗമല്ലായിരുന്നു; മനുഷ്യൻ തെന്നയായിരുന്നു മനു
ഷ്യെന്റ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനാണു് സമുദായെത്തയും ചരി
ത്രെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. തെന്റ ഭാവിെയയും തെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. വ്യഷ്ടിെയ സമഷ്ടി
യിൽ താഴ്ത്തിയിടുവാൻ അേദ്ദഹം അനുവദിച്ചില്ല. േനെര
മറിച്ചു് എല്ലാവരുെടയും അഭിവൃദ്ധിക്കു് ഓേരാരുത്തെന്റ
യും അഭിവൃദ്ധി നിദാനമാെണന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചു. മനു
ഷ്യെന ഹീനനും ഉേപക്ഷിതനും നിന്ദ്യനും അടിമത്ത
ത്തിേലക്കു ബലാൽക്കാരമായി തള്ളിയിടെപ്പട്ടവനും
ആക്കിത്തീർക്കുന്ന എല്ലാ പരിസ്ഥിതികെളയും തകിടം
മറിച്ചിടുക എന്നതു് അനിേഷധ്യമായ ഒരു വിധിയായി
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്രസമൂഹെത്തയാണു്, മനുഷ്യ
നു മനുഷ്യൻതെന്ന ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന തത്വമം
ഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമൂഹെത്തയാണു്—മാർക്സ് വിഭാവനം
െചയ്തിരുന്നതു്.
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 1)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 2)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 3)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 4)
(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

