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തന്നിൽത്തെന്ന സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
സദ്ഭാവത്തിെന്റയും തനിക്കുേവണ്ടി
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന സദ്ഭാവത്തിെന്റ�
യും നിരുപാധികമായ സംേയാ�
ഗമാണു് എസ്സൻസ്. അതിെന്റ
നിർധാരണം ഈ ഐക്യത്തിന�
കത്തു സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു. അതു്
ഒരു പരിണാമേമാ മെറ്റാന്നി�
േലക്കുള്ള സംക്രമണേമാ അല്ല.

സത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്ന�
മല്ല പ്രത്യക്ഷം എന്നാ�
ണു് ശ്രീശങ്കരൻ കരു�
തിയിരുന്നതു്. െഹഗലി�
നും “സത്ത പ്രത്യക്ഷം
തെന്നയാണു്; എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ സത്തി�
നു മാത്രേമ സത്തയു�
ള്ളൂ.” സത്തു് സത്താകു�

ന്നതു് പ്രത്യക്ഷത്തിലൂെടയാണു്; പ്രത്യക്ഷം സത്തില്ലാ�
െത ഒട്ടില്ലതാനും. െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് പ്ര�
ത്യക്ഷദൃഷ്ടമായ രീതിയിലല്ല ഒരു വസ്തുവിെന്റ പരമാർ�
ത്ഥ സ്ഥിതി; അതിെന്റ നിജസ്ഥിതിയും ഉപസ്ഥിതമായ
സത്തയും ഒന്നല്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്നു് പരമാർത്ഥ�
െത്ത േവർതിരിച്ചു് കാണിക്കുന്നതിനു് ഒരു പ്രേത്യകകാല�
ത്തു് ഒരു പ്രേത്യകവിധത്തിൽ ഉപസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന വസ്തു�
ക്കളിൽ നിന്നു് ആ വസ്തുക്കളുെട യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിെയ
േവർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനു്—അേദ്ദഹം എസ്സൻസ്
(സത്തു് ) എന്ന പ്രേത്യകപദമാണു് ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള�
തു്. “എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എസ്സൻസ് ഉണ്ടു് എന്നു പറയു�
േമ്പാൾ അർത്ഥമാക്കുന്നതു് അവ സ്വയം ഉെണ്ടന്നു േബാ�
ദ്ധ്യെപ്പടുത്തുന്നു എന്നാണു്.”

െഹഗൽ എസ്സൻസിെന അതായതു് തന്നിൽതെന്നയു�
ള്ള സദ്ഭാവെത്ത അപരിവർത്തനീയമായ ഒന്നായിട്ട�
ല്ല പ്രത്യുത ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടാണു്, ഒരു ചലനമായിട്ടാ�
ണു്, പരിണമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണു് കരുതു�
ന്നതു്. ഈ ചലനം എസ്സൻസിെന്റ അകത്തുതെന്നയാ�
ണു സംഭവിക്കുന്നതും. എസ്സൻസും പ്രത്യക്ഷവും തമ്മി�
ലുള്ള അന്തരം ജീവിയുെട അതിശയകരമായ സംരചന�
െയ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. “തന്നിൽത്തെന്ന സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്ന സദ്ഭാവത്തിെന്റയും തനിക്കുേവണ്ടി സ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്ന സദ്ഭാവത്തിെന്റയും നിരുപാധികമായ സംേയാഗ�
മാണു് എസ്സൻസ്. അതിെന്റ നിർധാരണം ഈ ഐക്യ�
ത്തിനകത്തു സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു. അതു് ഒരു പരിണാമേമാ
മെറ്റാന്നിേലക്കുള്ള സംക്രമണേമാ അല്ല.”

പ്രകൃതിവിരുദ്ധ സംഭവങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ എല്ലാ
ജീവികളും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു് സ്വ�
സ്ഥാനത്തുതെന്ന ഇരിക്കുവാനും
അവരവർക്കുള്ളതു് അനുഭ�
വിച്ചാസ്വദിക്കുവാനുമാണു്.

അറിവു്, ഇച്ഛാശക്തി,
േസ്നഹം എന്നിവ, പരി�
ച്ഛിന്ന രൂപത്തിൽ
അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാ�
യിട്ടാണു് മനുഷ്യെന്റ
എസ്സൻസിെന ഫൂർബാ�
ക് സങ്കൽപിച്ചതു്. അപരിച്ഛിന്നമായ അറിവു്, അപരിച്ഛി�
ന്നമായ ഇച്ഛാശക്തി, അപരിച്ഛിന്നമായ േസ്നഹം എന്നി�
ങ്ങെനയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ൈദവികമായ എസ്സൻസിേന്റ�
തായി സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഇവ യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ മാനുഷിക-എസ്സൻസിെന്റ തെന്ന ഗുണങ്ങെള
അമാനുഷമായ ദിവ്യതയുെട േമഖലയിേലക്കു വിേക്ഷ�
പിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. ഫൂർബാക്കിനു് ജീവിയും എസ്സൻ�
സും അവിഭാജ്യമാണു്. “മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്ര�
േമ, അതിലും വിേശഷിച്ചു് അസാധാരണവും ഭാഗ്യമില്ലാ�
ത്തതുമായ ചില അവസരങ്ങളിൽ മാത്രേമ ജീവിെയ
എസ്സൻസിൽ നിന്നു േവർതിരിക്കെപ്പടുന്നുള്ളൂ. ഈ പൃ�
ഥക്കരണം നിമിത്തം അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ�
െന്റ ആത്മാവുള്ളിടത്തല്ല—സ്വന്തം ശരീരേത്താെടാപ്പം
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നിടത്തല്ല—നിലെകാള്ളുന്നതു്. നിങ്ങ�
ളുെട ഹൃദയം എവിെടയാേണാ അവിെടത്തെന്നയാ�
ണു് നിങ്ങളും. പ്രകൃതിവിരുദ്ധ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി
നിർത്തിയാൽ എല്ലാ ജീവികളും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു് സ്വ�
സ്ഥാനത്തുതെന്ന ഇരിക്കുവാനും അവരവർക്കുള്ളതു് �
അനുഭവിച്ചാസ്വദിക്കുവാനുമാണു്.”

ഈ പ്രസ്താവനെയ നിരൂപണം െചയ്തുെകാണ്ടു് മാർക്സ്
എഴുതിയതു് ഇപ്രകാരമാണു്:

“നിലവിലുള്ള സംഗതികൾക്കു്—പ്രകൃതിവിരുദ്ധ സംഗ�
തികെളാഴിച്ചു നിലവിലുള്ള സംഗതികൾക്കു്—വിചിത്രമായ
ഒരു ന്യായീകരണമാണിതു്. എഴാമെത്ത വയസ്സിൽ
നിങ്ങൾക്കു കൽക്കരി ഖനിയിൽ ഒരു േപാർട്ടറായി,
പതിന്നാലുമണിക്കൂേറാളം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുട്ടിൽ േജാലി െച�
യ്തുെകാണ്ടു സംതൃപ്തനാകാം. ഇതു് നിങ്ങളുെട സദ്ഭാവ�
മാകയാൽ നിങ്ങളുെട എസ്സൻസുമാണു്.”

സദ്ഭാവെത്തയും ചിന്തെയയും േവർതിരിച്ചു കണ്ട എഡ്ഗർ
ബൗർ എന്ന ചിന്തകെന വിമർശിച്ചുെകാണ്ടു് മാർക്സ്
മെറ്റാരിടത്തു എഴുതുകയുണ്ടായി: “അവർ (െതാഴിലാളി�
കൾ) സദ്ഭാവവും ചിന്തയും തമ്മിലുള്ള േബാധവും ജീ�
വിതവും തമ്മിലുള്ള അന്തരെത്ത വളെര േവദനേയാെട�
യാണു വീക്ഷിക്കുന്നതു്. സ്വത്തു്, മൂലധനം, ധനം, േവത�
നം, അദ്ധ്വാനം മുതലായവ െവറും ആദർശ സ്വപ്നങ്ങളല്ല
എന്നും അവ തികച്ചും പ്രേയാഗികങ്ങളും അവനവെന
അന്യാധീനെപ്പടുത്തിയതു മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ളതുമായ ഫല�
ങ്ങൾ ആെണന്നും അവർക്കറിയാം. ഈ അന്യാധീന�
ത്വം പ്രാേയാഗികവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ രീതിയിൽ ഇല്ലാ�
താക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്നും അങ്ങെന മനുഷ്യൻ ചിന്ത�
യിലും േബാധത്തിലും മാത്രമല്ല ബൃഹത്തായ സദ്ഭാവ�
ത്തിലും അതായതു് ജീവിതത്തിലും മനുഷ്യനായിത്തീര�
ണെമന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

ചൂഷണസ്വഭാവമുള്ള മുതലാളി�
ത്ത സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ
എങ്ങെനയായിക്കലാശിച്ചിരിക്കു�
ന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവെന്റ
സംഭാവ്യതെയന്തു് എന്നിവെയ
മാർക്സ് േവർതിരിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

‘ആശയ’ത്തിെന്റ േമഖ�
ലയിൽ തങ്ങി നിന്നിരു�
ന്ന എസ്സൻസ് എന്ന
സങ്കൽപെത്ത മൂർത്ത�
മായ േലാകയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങളുെട മണ്ഡലത്തിേല�

ക്കു മാർക്സ് തിരിച്ചുെകാണ്ടുവരികയുണ്ടായി. എസ്സൻസും
പ്രത്യക്ഷവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, മനുഷ്യനു് എന്തായി�
ത്തീരാൻ കഴിയും, ഇേപ്പാൾ അവൻ ഏതു നിലയിലാണു്
എന്നീ അവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടിെന്റ
ഒരു സൂചകമായിത്തീരുന്നു. ചൂഷണസ്വഭാവമുള്ള മുതലാ�
ളിത്ത സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങെനയായിക്കലാശി�
ച്ചിരിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവെന്റ സംഭാവ്യതെയ�
ന്തു് എന്നിവെയ മാർക്സ് േവർതിരിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മാർക്സിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ് ആചരമല്ല.
സ്വയം പരിണമിക്കുന്നതും അല്ല. പ്രകൃതിേയാടും സമൂ�
ഹത്തിലുള്ള സഹജീവികേളാടുമുള്ള സമ്പർക്കംെകാ�
ണ്ടു് മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ് വ്യത്യാസെപ്പടുന്ന ഒന്നാണു്.
അതായതു് മനുഷ്യസ്വഭാവം പൂർവ്വനിശ്ചിതേമാ വ്യതിയാ�
നങ്ങൾക്ക് അവിേധയേമാ അല്ല എേന്നക്കുമായി സമ്മാ�
നിക്കെപ്പട്ട ഒന്നല്ല എന്നു സാരം. അതു് ചാരിത്രികവും
സാമൂഹ്യവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികളാൽ രൂപം െകാള്ളു�
ന്ന ഒന്നാണു്.

ഫൂർബാക്കിെന വിമർശിച്ചുെകാണ്ടു് മാർക്സ് ഇപ്രകാരം
എഴുതി: “ഫൂർബാക് മതത്തിെന്റ എസ്സൻസിെന മനു�
ഷ്യെന്റ എസ്സൻസായി നിരൂപിച്ചു. എന്നാൽ മനുഷ്യെന്റ
എസ്സൻസ് എന്നതു് ഓേരാ പ്രേത്യക വ്യക്തിയിലും സഹ�
ജമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒരു നിഗൂഢതത്വമല്ല. സാമൂഹ്യ�
ബന്ധങ്ങളുെട സാകല്യമാണു്, മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥ
പ്രകൃതി.”

“ഈ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയുെട നിരൂപണത്തിേലക്കു
പ്രേവശിക്കാത്ത ഫുർബാക്കിനു് താെഴ പറയുന്ന കാ�
ര്യങ്ങൾക്കു വിേധയനാേകണ്ടിവന്നു.

(1) ചാരിത്രിക പ്രക്രിയയിൽ നിന്നു് അകന്നു നിൽക്കുവാ�
നും മതേബാധെത്ത പ്രേത്യക സങ്കൽപമാക്കുവാനും,
ഒരു അമൂർത്ത-പൃഥക്കൃത മനുഷ്യവ്യക്തിെയ അംഗീകരി�
ക്കുവാനും.

(2) മനുഷ്യപ്രകൃതിെയ ‘വർഗ്ഗ’ത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ, അതാ�
യതു് അേനകം വ്യക്തികെള വളെര സ്വാഭാവികമായ
(ജീവശാസ്ത്രപരമായ) രീതിയിൽ ഏേകാപിപ്പിക്കുന്ന
ആന്തരവും മൂകവുമായ ഒരു സർവ്വസാധാരണ ഗുണെമ�
ന്ന നിലയിൽ പ്രതിപാദിക്കുവാനും.”

ഒരു പ്രേത്യകവ്യക്തി എേപ്പാഴും
ഒരു പ്രേത്യക സമൂഹത്തിൽ,
ഒരു പ്രേത്യക ചാരിത്രിക പരി�
തഃസ്ഥിതിയിൽ, ജീവിക്കുകയും
പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
മൂർത്തിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണു്.
അവൻ ഒരു നിശ്ചിത സാമൂഹിക,
ചാരിത്രിക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ
ആഹാരസമ്പാദകനാേയാ നാ�
യാട്ടുകാരനാേയാ, അടിമയാേയാ,
അടിമകളുെട ഉടമയാേയാ, െതാ�
ഴിലാളിയാേയാ, മുതലാളിയാേയാ,
എഴുത്തുകാരനാേയാ, പ്രസാധ�
കനാേയാ ജീവിക്കുന്നവനാണു്.

മാർക്സിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
വ്യക്തി ഒരു സമൂഹജീ�
വിയാണു്. അവെന്റ ജീ�
വിതാവിഷ്കരണം തന്മൂ�
ലം സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�
െന്റ ആവിഷ്കരണവും
സ്ഥിരീകരണവുമാണു്—
ഇതര ജനങ്ങളുമായിട്ടു�
ള്ള ബന്ധങ്ങൾ വഴി േന�
ടിയതാെണന്നു പ്രത്യ�
ക്ഷത്തിൽ േതാന്നുന്നി�
ല്ല എങ്കിൽത്തെന്നയും,
തന്നാൽ വിശകലനം
െചയ്യെപ്പടുന്ന പ്രേത്യകവ്യക്തി ഏെതങ്കിലും രൂപത്തിലു�
ള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലുൾെപ്പടുന്നു എന്ന വസ്തുത ഫൂർബാ�
ക് കാണുന്നില്ല എന്നാണു് മാർക്സിെന്റ നിരൂപണം.

ഒരു പ്രേത്യകവ്യക്തി എേപ്പാഴും ഒരു പ്രേത്യക സമൂഹ�
ത്തിൽ, ഒരു പ്രേത്യക ചാരിത്രിക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ,
ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മൂർത്തിമാ�
നായ ഒരു മനുഷ്യനാണു്. അവൻ ഒരു നിശ്ചിത സാമൂ�
ഹിക, ചാരിത്രിക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ആഹാരസമ്പാ�
ദകനാേയാ നായാട്ടുകാരനാേയാ, അടിമയാേയാ, അടി�
മകളുെട ഉടമയാേയാ, െതാഴിലാളിയാേയാ, മുതലാളി�
യാേയാ, എഴുത്തുകാരനാേയാ, പ്രസാധകനാേയാ ജീവി�
ക്കുന്നവനാണു്. തെന്ന ഒരു മനുഷ്യജാതിയായി, ജാതീയ�
നായി, സാധാരണ മനുഷ്യനായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു്
േമൽപ്പറഞ്ഞ പ്രേത്യകത ഒരിക്കലും അവെന വിലക്കു�
ന്നില്ല. മാർക്സ് എഴുതി: “മനുഷ്യൻ ഒരു ജാതീയജീവിയാ�
ണു്; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ പ്രാേയാഗികമായും
(അദ്ധ്വാനത്താൽ) ൈസദ്ധാന്തികമായും (ചിന്തയാൽ)
വർഗ്ഗെത്ത സ്വന്തമായ വസ്തുവാക്കി മാറ്റുകയും തനിക്കു്
തേന്നാടുള്ള ബന്ധെത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമകാലീന�
വർഗ്ഗേത്താടുള്ള ബന്ധവുമായി ഒരുമിപ്പിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. അങ്ങെന വ്യക്തിജീവിതവും വർഗ്ഗജീവിതവും ഭിന്ന�
മെല്ലന്നു കാണാം. ഒരു വർഗ്ഗത്തിനു് അഥവാ രാഷ്ട്രത്തി�
നു് തെന്റ സാമാന്യമനുഷ്യഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു്
െപാതുേവയുള്ളവതെന്നയാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കുവാനു�
ള്ള കഴിവുണ്ടു്.” മാർക്സ് വീണ്ടും പറയുന്നു:

“മനുഷ്യൻ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയാണു്. ഈ പ്ര�
േത്യകതയാണു് അവനു് വ്യക്തിത്വം സമ്പാദിച്ചുെകാടു�
ത്തിട്ടുള്ളതു്. അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സാമൂഹ്യജീവിയാ�
ണു്; ചിന്തയായും അനുഭവമായും അവൻ ആ സമൂഹ�
ത്തിെന്റ എല്ലാമായും—സമഗ്രഗുണസംയുക്തമായ എല്ലാ�
മായും—ആത്മസത്തയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ
യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യസത്തയുെട പ്രതിനിധിയാ�
യും, ശരിക്കുള്ള മനസ്സായും, ജീവിതത്തിെല മാനുഷ്യാവി�
ഷ്കരണത്തിെന്റ ആെകത്തുകയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.”
(Economic and Philosophical Manuscripts).

നാം മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങെളയും ബന്ധങ്ങെളയും
വിലയിരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
എങ്കിൽ ആദ്യമായി പരിഗണി�
േക്കണ്ട വസ്തുത മനുഷ്യെന്റ
സാമാന്യമായ സ്വഭാവെത്തയാണു്;
രണ്ടാമതായി ചാരിത്രികഘ�
ട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് അതിനു
സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങെളയും.

താൻ ബന്ധെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ നി�
ന്നും അഥവാ സമൂഹ്യ-
സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�
യിൽ നിന്നും അകറ്റി
നിർത്താവുന്ന മനുഷ്യ�
േനാ മനുഷ്യപ്രകൃതിേയാ
സാമാേന്യന ഇെല്ലന്നു�
തെന്നയാണു് പിടിവാ�

ശിക്കാരായ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ
മാർക്സ് ആകെട്ട മനുഷ്യെന മനുഷ്യനായിട്ടു പരിഗണി�
ക്കുന്നു. അവൻ നിശ്ചിത സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പരി�
സ്ഥിതികളിലും വർഗ്ഗസ്ഥാനങ്ങളിലും പരിചയസിദ്ധ�
മായ ഒരു അവസ്ഥാേഭദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവനാണു്
എങ്കിലും, ബൻഥാമിെന്റ പ്രേയാജനസിദ്ധാന്തെത്ത വി�
മർശിച്ചുെകാണ്ടു് മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

ശുഷ്കമായ ആർജ്ജവം പ്രകാശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
ഒരു ആധുനിക േഷാപ്കീപ്പെറയാണു്—വിേശഷിച്ചും ഇം�
ഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു േഷാപ്പ്കീപ്പെറയാണു്—സാധാരണ
മനുഷ്യെന്റ മാതൃകയായി എടുക്കുന്നതു്. ഈ വിചിത്ര
സാധാരണ മനുഷ്യനും അവെന്റ േലാകത്തിനും പ്രേയാ�
ജനകരമായി എന്തുേണ്ടാ അതു് നിരുപാധികമായും പ്ര�
േയാജനകരം തെന്നയാണു്. പേക്ഷ, ഈ മാനദണ്ഡം ഭൂ�
തവർത്തമാനഭാവികാലത്തിേലക്ക് ഒരുേപാെല ബാധ�
കമാക്കിയിരിക്കുന്നു (capital) നാം മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ പ്ര�
വർത്തനങ്ങെളയും ബന്ധങ്ങെളയും വിലയിരുത്തുവാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യമായി പരിഗണിേക്കണ്ട
വസ്തുത മനുഷ്യെന്റ സാമാന്യമായ സ്വഭാവെത്തയാണു്;
രണ്ടാമതായി ചാരിത്രികഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് അതിനു
സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങെളയും (capital).

മനുഷ്യൻ േവടെന്റ നിലയി�
ലായാലും െതാഴിലാളിയുെട
നിലയിലായാലും മുതലാളിയുെട നി�
ലയിലായാലും ൈകേവലക്കാരെന്റ
നിലയിലായാലും െതാഴിലാളികളു�
െട നിലയിലായാലും മുതലാളിയുെട
നിലയിലായാലും സമൂഹത്തിെന്റ
ചാരിത്രികമായ നിശ്ചിതരൂപ�
േത്താടുള്ള തെന്റ ബന്ധെത്ത
നിശ്ചയമായും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

ആകയാൽ സാമാന്യ
മനുഷ്യപ്രകൃതിയും അതാ�
യതു് മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻ�
സും പ്രേത്യക സാമൂഹ്യ-
സാമ്പത്തിക നിബന്ധ�
നങ്ങളിൽ നിന്നുടെല�
ടുക്കുന്ന ആേപക്ഷിക
മനുഷ്യപ്രകൃതിയും ഒന്ന�
ല്ല. മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രാ�
യത്തിൽ ശുനകനു് ശു�
നകപ്രകൃതിെയന്നേപാെല മനുഷ്യനു് മനുഷ്യേന്റതായ
ഒരു സാമാന്യ പ്രകൃതിയുണ്ടു്; ‘ഓേരാ ചരിത്രഘട്ടത്തി�
ലും അതിനു പരിഷ്കാരം വരുന്നുണ്ടു് ’ എങ്കിലും, ആധുനിക
േഷാപ്പ്കീപ്പറുെട പ്രകൃതി പ്രാകൃതനായ ഒരു േവടേന്റ�
തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു്. മനുഷ്യൻ േവടെന്റ നിലയി�
ലായാലും െതാഴിലാളിയുെട നിലയിലായാലും മുതലാളി�
യുെട നിലയിലായാലും ൈകേവലക്കാരെന്റ നിലയിലാ�
യാലും െതാഴിലാളികളുെട നിലയിലായാലും മുതലാളിയു�
െട നിലയിലായാലും സമൂഹത്തിെന്റ ചാരിത്രികമായ നി�
ശ്ചിതരൂപേത്താടുള്ള തെന്റ ബന്ധെത്ത നിശ്ചയമായും
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

“അടിമേയാ പൗരേനാ എന്നുള്ളതു് സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങ�
ളാണു്. എ എന്ന മനുഷ്യനും ബി എന്ന മനുഷ്യനും തമ്മി�
ലുള്ള ബന്ധങ്ങളുെട കാര്യങ്ങളാണു് എ എന്ന മനുഷ്യൻ
സ്വതേവ അടിമയല്ല. സമൂഹത്തിനകത്തു മാത്രേമ അയാൾ
അടിമയാകാനുള്ളൂ. തന്മൂലം ഈ വ്യത്യാസം സാമൂഹിക�
മായിമാത്രേമ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ.” എന്നു് മാർക്സ് അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് (capital).

പ്രേത്യകമായ സാമൂഹ്യ-
സാമ്പത്തിക നിബന്ധനങ്ങൾക്ക�
കേത്ത മനുഷ്യൻ െതാഴിലാളിേയാ
മുതലാളിേയാ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ
നിബന്ധനകെളാഴിവാക്കുക;
അേപ്പാൾ െതാഴിലാളിയും മുത�
ലാളിയും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു;
മനുഷ്യൻ മാത്രം അവേശഷിക്കുന്നു.

മാനവജാതിയുെട ദീർ�
ഘകാല ചരിത്രത്തിൽ
െതാഴിലാളി-മുതലാളി
ബന്ധം താൽക്കാലികം
മാത്രമാണു്. ക്ഷണിക�
മായ ഒരു പ്രതിഭാസമാ�
ണു്. മാർക്സ് പറയുന്നു;
“നീേഗ്രാ നീേഗ്രാ ആണു്.

ചില പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്രേമ അവൻ അടിമയാ�
വുന്നുള്ളൂ. പരുത്തിനൂൽ നൂൽക്കുന്ന െജനി (യന്ത്രറാ�
ട്ടു് ) നൂൽ നൂൽക്കുവാനുള്ള യന്ത്രമാണു്. ചില പ്രേത്യക
പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്രേമ അതു് കാപ്പിറ്റലായി ഭവി�
ക്കുന്നുള്ളൂ. ആ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നു് േവർെപടു�
ത്തിയാൽ അതു് മൂലദ്രവ്യമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. സ്വർണ്ണം
പണമല്ലാതായും പഞ്ചസാരയുെട വിലയല്ലാതായും തീ�
രുന്നതുേപാെല. അതുേപാെല പ്രേത്യകമായ സാമൂഹ്യ-
സാമ്പത്തിക നിബന്ധനങ്ങൾക്കകേത്ത മനുഷ്യൻ െതാ�
ഴിലാളിേയാ മുതലാളിേയാ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ നിബന്ധ�
നകെളാഴിവാക്കുക; അേപ്പാൾ െതാഴിലാളിയും മുതലാ�
ളിയും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു; മനുഷ്യൻ മാത്രം അവേശഷി�
ക്കുന്നു.”

മെറ്റാരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗങ്ങളും ജാതികളും
രാഷ്ട്രങ്ങളും േസ്റ്ററ്റുകളും ചാരിത്രികങ്ങളായ, ക്ഷണികപ്ര�
തിഭാസങ്ങൾ മാത്രമാണു്; അവ മനുഷ്യപ്രകൃതിെയ പരി�
ഷ്കരിക്കുകയും അവെന്റ ൈനസർഗ്ഗികമായ മാനുഷിക
സത്തിൽ നിന്നു് അവെന അകറ്റുകയും െചയ്യുന്നു. എങ്കി�
ലും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുള്ള സമൂഹത്തിൽ മൂഢവി�
ശ്വാസാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ വിഭ്രാന്തികൾ മനുഷ്യെന്റ ഈ
യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിെയ മറച്ചുപിടിക്കുന്നു. മാർക്സിനു് ചരി�
ത്രത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ േപ്രരണാശക്തികളിേലക്കു ചുഴി�
ഞ്ഞിറങ്ങിെച്ചല്ലുവാനും, കൂലിേവലക്കാർ അവരുെട വർ�
ഗ്ഗസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രപ്രധാനമായ തങ്ങളുെട
ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന
മനുഷ്യെന സർവസാമാന്യമനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയും െച�
യ്യുെമന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു.

ൈലംഗികവാസന എല്ലാ മനുഷ്യ�
രിലും എല്ലാ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക
പരിതഃസ്ഥിതികളിലും നിലവി�
ലുള്ളതാണു്; എന്നാൽ ഇതിെന്റ
സാഫല്യത്തിനു് ആധാരമായ
വിവാഹവും സംബന്ധവും കാ�
ലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചു്
മാറിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുമേല്ലാ.

മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായ�
ത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ പ്രകൃ�
തിയിൽ സ്ഥിരവും സർ�
വസാധാരണവുമായ
ചില അംശങ്ങൾ കിടപ്പു�
ണ്ടു്. മാറുന്ന ചാരിത്രിക�
വും സാമൂഹ്യവുമായ നി�
ബന്ധനങ്ങൾേക്ക അവ�
െയ പരിഷ്കരിക്കാെനാക്കുകയുള്ളൂ. അതുേപാെലതെന്ന
മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ആേപക്ഷികവും താൽക്കാലികവു�
മായ ചില അംശങ്ങളും കിടപ്പുണ്ടു്. അവ “ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു് സാമൂഹ്യേമാ ഉത്പാദനപരേമാ വിനിമയപരേമാ
ആയ പ്രേത്യക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണു്.”

ഉദാഹരണമായി, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും
സാധാരണമായ ചില ജീവശാസ്ത്രപരമായ േപ്രരണകൾ
ഉണ്ടു്—വിശപ്പു്, ദാഹം, ൈലംഗികവാസന എന്നിങ്ങെന.
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥേയാ അെല്ലങ്കിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വ്യവസ്ഥേയാ നിലവിലുള്ള ആധുനികസമൂഹത്തിെല
പരിഷ്കൃത മനുഷ്യനും ഏറ്റവും പ്രാകൃതനായ േവടെനേപ്പാ�
െലേയാ, ഭക്ഷ്യസംഗ്രാഹകെനേപ്പാെലേയാ വിശപ്പു്,
ദാഹം, ൈലംഗിക േപ്രരണകൾ എന്നിവയ്ക്കു വശംവദ�
നാണു്. പേക്ഷ, ഇവ മനുഷ്യെന്റ മാത്രം ആവശ്യങ്ങളല്ല;
മൃഗങ്ങൾക്കും തുല്യനിലയിൽ ബാധകമാണു്. എന്നാൽ
മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ ഈ മൗലികേപ്രരണകൾ ജീവി�
യുെട ൈജവ-രാസിക സംരചനയിലുള്ള പരിവർത്ത�
നങ്ങേളാടു മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികേളാടും
ബന്ധെപ്പട്ടുകിടക്കുന്നു. അവ മനുഷ്യസമൂഹങ്ങളിെലല്ലാം
രൂഢമൂലങ്ങളും സ്ഥിരങ്ങളുമായ േപ്രരണകളാെണങ്കി�
ലും സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ചു് അവയുെട
പ്രകാശനസമ്പ്രദായങ്ങൾ വ്യത്യാസെപ്പടുന്നതാണു്.
വ്യക്തിയുെട വാസനാനുസാരികളായ െപരുമാറ്റങ്ങൾ
സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിേധയമായിരിക്കും. ഉദാ�
ഹരണമായി ൈലംഗികവാസന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും
എല്ലാ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതികളിലും നി�
ലവിലുള്ളതാണു്; എന്നാൽ ഇതിെന്റ സാഫല്യത്തിനു്
ആധാരമായ വിവാഹവും സംബന്ധവും കാലഘട്ടം മാറു�
ന്നതിനനുസരിച്ചു് മാറിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുമേല്ലാ.

ശ്രീശങ്കരെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് തൃഷ്ണ, കാമം, അസൂയ,
വിേദ്വഷം എന്നീ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ, ജീവൻ സർവവ്യാപക�
വും അപരിച്ഛിന്നവുമായ േബാധമാണു് എന്ന യഥാർത്ഥ�
സ്ഥിതിെയ മറയ്ക്കുന്ന മായയുെട ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന
പൃഥക്ത്വത്തിലും അയഥാർത്ഥമായ പരിച്ഛിന്നത്വത്തി�
ലും കുടുങ്ങിയ അസ്മിതാേബാധത്തിെന്റ സന്തതികളാ�
ണു്. യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവാണു താെനന്നു് മനുഷ്യൻ
എേപ്പാൾ അറിയുന്നുേവാ അേപ്പാൾ എല്ലാ ക്ഷുദ്രഗുണ�
ങ്ങളും തിേരാഭവിക്കുകയും അവൻ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപ�
മായ ബ്രഹ്മവുമായി അേഭദം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യും.

കാപ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽ ഭൗതി�
കേനട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള അഭിവാഞ്ഛ
മനുഷ്യനിൽ മുഖ്യേപ്രരകശക്തി�
യായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
അതു് മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ്,
അഥവാ ‘സാമാന്യമായ മനുഷ്യ�
പ്രകൃതി’ അല്ല, ഓേരാ ചാരിത്രിക
കാലഘട്ടത്തിലും പരിഷ്കരിക്കെപ്പ�
ടുന്ന മനുഷ്യപ്രകൃതി മാത്രമാണു്.

ഇത്തരം ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ
സാധാരണക്കാരനായ
മനുഷ്യെന്റ ലക്ഷണങ്ങ�
ളാണു്. ശരിയായ മനു�
ഷ്യത്വത്തിെലത്തിയ മനു�
ഷ്യെന്റയല്ല എന്നാണു്
മാർക്സിെന്റ വാദം. ഭൗതി�
കമായ േനട്ടങ്ങൾക്കും
ലാഭങ്ങൾക്കും േവണ്ടി�

യുള്ള േചാദനങ്ങൾ, േലാഭം, േമാഹം, യുദ്ധങ്ങൾക്കും,
ആക്രമണങ്ങൾക്കുമുള്ള േപ്രരണകൾ എന്നിവെയാന്നും
മായാകാര്യങ്ങളല്ല. അനിർവചനീയമായ മൂലവിദ്യയുെട
കാര്യങ്ങളല്ല; പ്രത്യുത നിശ്ചിത സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ യാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങളുെട കാര്യങ്ങളാണു്. സാമൂഹ്യവികാസത്തിേന്റ�
യും മനുഷ്യനു് അതിേനാടുള്ള ബന്ധത്തിേന്റയും ഫല�
ങ്ങളാണു് അവ. കാപ്പിറ്റലിസത്തിെന്റ സംരചനേയാടു�
കൂടിയ സമൂഹം ജനിപ്പിക്കുന്ന, സമ്പത്തിനും അധികാര�
ത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള േപ്രരണങ്ങെള ഉദാഹരണമായി
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

“ആകയാൽ ആധുനിക സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള
ശരിയായ ആവശ്യകതയാണു് സമ്പത്തിെന്റ ആവശ്യ�
കത; അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒേര ഒരു ആവശ്യകതയാണി�
തു്.” (Economic and Philosophic Manuscripts). കാ�
പ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽ ഭൗതികേനട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള
അഭിവാഞ്ഛ മനുഷ്യനിൽ മുഖ്യേപ്രരകശക്തിയായി പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അതു് മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ്,
അഥവാ ‘സാമാന്യമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി’ അല്ല, ഓേരാ
ചാരിത്രിക കാലഘട്ടത്തിലും പരിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്ന മനു�
ഷ്യപ്രകൃതി മാത്രമാണു്. മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
മനുഷ്യനു് സാമൂഹ്യപരിണാമേവളയിൽ സ്വന്തം പരിശ്ര�
മംെകാണ്ടുതെന്ന ഇത്തരം േപ്രരണങ്ങെള ജയിക്കുവാൻ
കഴിയും.

നിസർഗ്ഗമനുഷ്യെനയും മനുഷ്യമനുഷ്യെനയും തമ്മിൽ
മാർക്സ് േവർതിരിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്. നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻ
പ്രകൃതിയുെട സന്താനമാണു്; െഹഗൽ പറയുേമ്പാെല
സത്യനിേഷധത്തിെന്റേയാ അഥവാ അവിദ്യയുെടേയാ
ഉത്പന്നമല്ല. എന്നാൽ േനെരമറിച്ചു് മനുഷ്യമനുഷ്യനാ�
കെട്ട നിസർഗ്ഗമനുഷ്യനിേഷധത്തിെന്റ സന്തതിയാണു്.
നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻ പരിണാമത്തിെന്റ ചാരിത്രികപ്രക്രിയ�
യിലൂെട തികെവാത്ത മനുഷ്യമനുഷ്യനായി അവനവെന
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ അവൻ അവനുത�
െന്ന അപരിചിതനായിരിക്കും. പ്രക്രിയയുെട പരിണതി�
യിൽ അവൻ സ്വയം പുനഃപ്രാപ്തനാവുകയും തെന്റ മനു�
ഷ്യഎസ്സൻസിെന ശരിക്കും സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കഴി�
വുള്ളവനായിത്തീരുകയും പൂർണ്ണമനുഷ്യനായി ആവിർഭ�
വിക്കുകയും െചയ്യും.

അേദ്ദഹത്തിനു് ഒറ്റെപ്പട്ട മനു�
ഷ്യെരക്കുറിേച്ചാ ഭാവനെകാണ്ടു
ചലനരഹിതമാക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യ�
െരക്കുറിേച്ചാ ഒന്നും പറയാനു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു
പറയാനുണ്ടായിരുന്നതു് സ്വന്തം
പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ, പ്രേത്യക
പരിസ്ഥിതിയിൽ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ
നടക്കുന്ന പരിണാമങ്ങെളക്കുറിച്ചു
േബാധവാന്മാരായ മനുഷ്യ�
െരക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു.

അങ്ങെന മനുഷ്യനിെല
മനുഷ്യജീവി നിസർഗ്ഗ
മനുഷ്യനിൽ നിന്നു ഭിന്ന�
നാണു്. പരിണാമപ്രക്രി�
യയുെട അവസാനഘ�
ട്ടത്തിലാണു് നിസർഗ്ഗമ�
നുഷ്യൻ മനുഷ്യമനുഷ്യ�
നായിത്തീരുന്നതു്. ഈ
പരിണാമപ്രക്രിയെയ
മാർക്സ് മനുഷ്യെന്റ പ്രാ�
ക്ചരിത്രമായി നിർേദ്ദശി�
ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിക്കുന്നതു
നിേഷധനിേഷധത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണുതാനും. താൻ
ഒരു നിസർഗ്ഗജീവിയാെണന്ന വസ്തുതെയ മനുഷ്യൻ താ�
േന നിരാകരിക്കുകയും വിഘടനത്തിലൂെട സ്വയം സൃഷ്ടി�
ക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ ആദ്യെത്ത നിേഷധം സംഭവിക്കു�
ന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ തെന്റ സൃഷ്ടികേളാടും തേന്നാടുത�
െന്നയും അപരിചിതഭാവത്തിലാണു് അവൻ കഴിയുന്ന�
തു്. സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ ഉപരിഘട്ടം വഴി അവൻ
പ്രസ്തുത വിഘടനെത്ത അതിലംഘിക്കുകയും സ്വന്തം മാ�
നുഷിക എസ്സൻസ് വീെണ്ടടുത്തു് ശരിയായ മനുഷ്യനാ�
യിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നേതാടുകൂടി ആദ്യമുണ്ടായ നിേഷ�
ധം നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഈ മനുഷ്യസങ്കൽപത്തിൽ
െഹഗൽ വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത ദ്വന്ദ്വാത്മകതാരീതിയുെട
മാെറ്റാലികൾ േവദ്യമാണു്.

െഹഗൽ തെന്റ ഫിേനാമിേനാളജിയിൽ പ്രസ്തുത പരി�
ണാമപ്രക്രിയെയ രഹസ്യവാദാത്മകവും സാങ്കൽപിക�
വുമായ രീതിയിലാണു് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. “നിേഷധ�
നിേഷധം പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ പൂർവ്വപ്രേമയമായി െഹ�
ഗൽ ചാരിത്രികപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അമൂർത്തവും ന്യായ�
വും സാങ്കൽപികവുമായ ഭാവെത്ത മാത്രേമ അതായ�
തു് അയഥാർത്ഥമായ ചരിത്രെത്ത മാത്രേമ ദർശിച്ചതു�
ള്ളൂ” എന്നു് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മെറ്റാരു വിധ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യഥാതഥ ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി െഹ�
ഗലിെന്റ അമൂർത്തവും ന്യായവും സാങ്കൽപികവുമായ ഭാ�
വത്തിൽ ഒളിച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണു്. ചരിത്രഗതിയു�
െട അമൂർത്തപ്രകാശനമായിരിക്കുന്നിടേത്താളം അതു്
ഇനിയും ഒരു ചാരിത്രികവിജ്ഞാനമായിട്ടില്ല. െഹഗലി�
െന്റ സാങ്കൽപികമായ ആശയവാദം ഭാവനയിലുള്ള വി�
ഷയികളുെട ഭാവനയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിേട്ട ബന്ധ�
െപ്പടുന്നുള്ളൂ. പ്രത്യുത മാർക്സാകെട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീ�
വിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട വാസ്തവിക പ്രവർത്തനങ്ങെളയാ�
ണു ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. അേദ്ദഹം പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള,
സാമൂഹ്യപരിണാമത്തിെന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലുള്ള മാ�
നുഷിക വ്യാപാരത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ചാരിത്രി�
കരൂപങ്ങെള പഠനവിഷയമാക്കുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തി�
നു് ഒറ്റെപ്പട്ട മനുഷ്യെരക്കുറിേച്ചാ ഭാവനെകാണ്ടു ചലന�
രഹിതമാക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യെരക്കുറിേച്ചാ ഒന്നും പറയാനു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു പറയാനുണ്ടായിരുന്ന�
തു് സ്വന്തം പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ, പ്രേത്യക പരിസ്ഥി�
തിയിൽ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിണാമങ്ങെളക്കു�
റിച്ചു േബാധവാന്മാരായ മനുഷ്യെരക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരു�
ന്നു. (German ideology).

മനുഷ്യെന്റ നിത്യജീവിതത്തി�
െല സാധാരണ മാനുഷിക
പ്രവർത്തനമല്ല െഹഗലിെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ചാ�
രിത്രിക പരിണാമത്തിെന്റ
േപ്രരകശക്തി ആത്മീയശ�
ക്തിയാണു് അഥവാ അമൂർത്ത�
മായ മാനസികാദ്ധ്വാനമാണു്.

വിഷയീ-വിഷയ ൈദ്വ�
ധീഭാവെത്ത അതിലം�
ഘിക്കുന്നതിനു പ്രവൃത്തി�
െയന്ന തത്വെത്ത െഹ�
ഗൽ വിനിേയാഗിക്കുന്നു�
െണ്ടന്നു് മാർക്സ് സമ്മതി�
ക്കുന്നു. വിഷയി-വിഷയ
ൈദ്വധീഭാവെത്ത അതി�

ലംഘിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം ആത്മാവിെന അറിയുന്നതി�
നും േവണ്ടി തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതു് മനുഷ്യ�
െന്റ സഹജസിദ്ധമായ ഒരു ഗുണവിേശഷമാണു്. സർ�
ഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനത്തിലൂെട മാത്രേമ മനുഷ്യനു് സ്വ�
യം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. “ഫിേനാമിേനാളജി
ഓഫ് ൈമൻഡ്” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആവിഷ്ക�
രിക്കെപ്പടുന്നതു് അവെന്റ സർഗ്ഗാത്മകമായ പ്രവർത്തന�
ത്തിലും പ്രവർത്തിയിലൂെടയുമുള്ള ഒരു സർഗ്ഗാത്മക പ്ര�
ക്രിയയായിട്ടാണു്. “മനുഷ്യെന്റ സ്വയംസൃഷ്ടിെയ ഒരു പ്ര�
ക്രിയയായിട്ടും വസ്തുനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യെന, അവൻ ശരി�
ക്കുമുള്ളവനാകയാൽ, സേന്ദഹാസ്പദമല്ലാത്ത യാഥാർ�
ത്ഥ്യമാകയാൽ, സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടു�
മാണു് െഹഗൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളെതന്നു് മാർക്സ് ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.” െഹഗൽ “അദ്ധ്വാനെത്ത മനുഷ്യെന്റ
എസ്സൻസായി—സ്വയം അവകാശവാദം െചയ്യുന്ന മനു�
ഷ്യെന്റ സത്തായി—പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.” പേക്ഷ, െഹഗൽ
ഒരു ആശയവാദിയാണു്, തന്മൂലം അേദ്ദഹം അറിയുന്ന�
തും അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ഒേര ഒരു പ്രവൃത്തി േകവല�
തത്വത്തിെന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനമേത്ര; മനുഷ്യെന്റ
നിത്യജീവിതത്തിെല സാധാരണ മാനുഷിക പ്രവർത്ത�
നമല്ല െഹഗലിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ചാരിത്രിക
പരിണാമത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി ആത്മീയശക്തിയാണു്
അഥവാ അമൂർത്തമായ മാനസികാദ്ധ്വാനമാണു്.

അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയയും ചാരിത്രിക പരിണാമവും തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചതിനു് െഹഗലിെന മാർക്സ് അഭി�
നന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ചാരിത്രികപരിണാമത്തിെന്റ
പിന്നിലുള്ള പ്രേചാദനശക്തി അമൂർത്തമായ മാനസി�
കാദ്ധ്വാനമല്ല മൂർത്തമായ മനുഷ്യപ്രവർത്തനമാണേത്ര.
മാർക്സിെന്റ വാദം, ഉത്പാദകപ്രവർത്തനം അതായതു്
തെന്റ ആവശ്യങ്ങെള സഫലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർ�
ഗ്ഗം െതളിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണു് മനുഷ്യെന്റ മൗലി�
കമായ അവശ്യപ്രവർത്തനം. മൂർത്തമായ മനുഷ്യപ്രയ�
ത്നത്തിലൂെടയാണു് മനുഷ്യൻ തെന്റ വിവിക്താവസ്ഥെയ
ഭഞ്ജിച്ചു് സാമൂഹ്യ ജീവിയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു്.

പക്ഷികേളയും മൃഗങ്ങേളയും േപാലും ഒരർത്ഥത്തിൽ
സക്രിയജീവികെളന്നു വിളിക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ. പേക്ഷ,
അവ പ്രാകൃതികപരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചു് സ്വയം ഇണ�
ങ്ങിെക്കാണ്ടാണു നിലനിന്നുേപാരുന്നതു്. േനെരമറിച്ചു്
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുെട േമൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതി�
െന മാറ്റിമറിക്കുകയും െചയ്തു് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങെള പൂർ�
ത്തീകരിക്കുന്നു. മറ്റുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യെന്റ
പ്രവർത്തനം മൃഗങ്ങളുെട പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു വ്യ�
ത്യസ്തമായി േബാധപൂർവകവും സലക്ഷ്യവുമാണു്. “േബാ�
ധപൂർവ്വകമായ ജീവിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യെന മൃ�
ഗങ്ങളുെട ജീവിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു േവർതിരി�
ച്ചുകാണിക്കുന്നു.” എന്നാണു് മാർക്സിെന്റ വാദഗതി. കാ�
പ്പിറ്റൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒന്നാം വാള ്യത്തിൽ മാർക്സ്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണു്:

“തികച്ചും മാനുഷികെമന്നു മുദ്രയടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാ�
ണു് നാം അദ്ധ്വാനത്തിനു ഭാവന െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഒരു
െനയ്ത്തുകാരെന്റ പ്രേയാഗങ്ങെള എട്ടുകാലി അനുസ്മരിപ്പി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു േതനീച്ച അതിെന്റ അറകൾ നിർമ്മിക്കു�
േമ്പാൾ പല ശില്പികെളയും നാണിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ േതനീച്ചകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും
േമാശക്കാരനായ ശിൽപിെയേപ്പാലും േവർതിരിച്ചു കാ�
ണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ടു്; ഒരു ശിൽപി തെന്റ സം�
രചനെയ െകട്ടിെപ്പാന്തിക്കുന്നതു് ആരംഭത്തിൽ ഒരു
െതാഴിലാളിയുെട ഭാവനേയാടുകൂടിയാണു്. പേക്ഷ,
അയാൾ താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുവിെന്റ രൂപത്തിൽ
മാറ്റം വരുത്തുന്നുെണ്ടന്നു മാത്രമല്ല തെന്റ പ്രവൃത്തിരീ�
തിക്കു പ്രാമാണ്യം നൽകുന്നതിനു സഹായകമാകുമാറു്
തേന്റതായ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിൽ ദർശിക്കുകയും ആ
ലക്ഷ്യത്തിനു തെന്റ ഇച്ഛെയ ആവശ്യം അധീനെപ്പടു�
ത്തുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.”

മനുഷ്യൻ േബാധപൂർവകവും സലക്ഷ്യവുമായ തെന്റ
പ്രവർത്തനത്താൽ പ്രകൃതിക്കു പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കു�
കയും അതിെന സ്വാംശീകരിക്കുകയും വിനിേയാഗിക്കു�
കയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ സ്വന്തം പ്രകൃതിെയ പരിഷ്കരി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അതിനു കാരണം അദ്ധ്വാനം
എന്നതു് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരുതരം ശി�
ക്ഷണമുൾെക്കാള്ളുന്ന മനുഷ്യപ്രയത്നമാണു് എന്നുള്ളതു�
തെന്ന. ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിെയ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതു
നിമിത്തം മനുഷ്യൻ തെന്നത്താൻ പരിവർത്തനവിേധ�
യനാകുന്നു; അവെന്റ േബാധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനം
അവനവെനയും അവനവെന്റ േലാകെത്തയും സൃഷ്ടിക്കു�
ന്ന സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു.
അവൻ എന്തായിത്തീരുന്നുേവാ അതു് അവെന്റ തെന്റ
സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളുെട ഫലമാണു്.

മനുഷ്യൻ േബാധപൂർവകവും
സലക്ഷ്യവുമായ തെന്റ പ്ര�
വർത്തനത്താൽ പ്രകൃതിക്കു
പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുകയും
അതിെന സ്വാംശീകരിക്കുകയും
വിനിേയാഗിക്കുകയും ഈ പ്ര�
ക്രിയയിൽ സ്വന്തം പ്രകൃതിെയ
പരിഷ്കരിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.

മനുഷ്യൻ തെന്റ ഭൗതിക�
ജീവിതം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന�
തു് അവനിൽ നിന്നും പു�
റേമ നിന്നുെകാണ്ടാണു്.
സ്വന്തം ബാഹ്യപ്രകൃതി�
െയ നിർമ്മിക്കുന്ന അവ�
െന്റ െതാഴിൽ പ്രവർത്ത�
നം അവനു് ആന്തരമായ
ഒരു ജീവിതെത്തയും പ്രദാനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അങ്ങെന
അവെന്റ ‘അക’വും ‘പുറ’വും തമ്മിൽ, ആന്തരവും ബാ�
ഹ്യവും തമ്മിൽ, മനുഷ്യെന്റ േബാധപൂർവ്വകമായ സ്വനിർ�
മ്മാണപ്രവർത്തനവും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ മൂർത്തമായ
ഒരു ബന്ധമുള്ളതായിക്കാണാം.

മനുഷ്യൻ ഉെണ്ടങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും പ്രകൃതി സ്വയമുണ്ടു്
എന്നതു സത്യമാണു്. പേക്ഷ, അതു ജ്ഞാനത്തിനു വിഷ�
യമാകുന്നതു് മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധെപ്പ�
ടുേമ്പാൾ മാത്രമാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ മനുഷ്യെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പ്രകൃതി അവെന്റ ആവശ്യങ്ങ�
ളുെട സാഫല്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ളതാണു്. തെന്റ ആവ�
ശ്യങ്ങളുെട സഫലീകരണത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സംരംഭ�
ത്തിൽ അവൻ പ്രകൃതിെയ ആത്മസാത്കരിക്കുന്നു. മനു�
ഷ്യനും അവെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുക്കളും തമ്മി�
ലുള്ള ബന്ധംതെന്നയാണു് പ്രകൃതിയുമായുള്ള അവെന്റ
ജ്ഞാനവിഷയങ്ങളുെട ബന്ധം. മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്:
മനുഷ്യൻ അവശ്യം പ്രകൃതിയുെട സന്താനമാണു്. അവ�
നു പ്രേചാദനകാരികളായ വസ്തുക്കെളല്ലാം അവനിൽ
നിന്നും ബാഹ്യമായിട്ടാണു, സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണു നില�
െകാള്ളുന്നതു്. പേക്ഷ, തെന്റ ഊർജ്ജങ്ങെള ഉപേയാഗി�
ക്കുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനും അവെന അനുവദിക്കുന്നതിനു്
ഈ വസ്തുക്കൾ അവനു് ആവശ്യമാണു്, അപരിഹാര്യ�
ങ്ങളാണു്, സുപ്രധാനങ്ങളാണു്. മനുഷ്യൻ വപുഷ്മാനായ
ഒരു ജീവിയാണു്. സഹജസിദ്ധമായ ശക്തിേയാടുകൂടി�
യവനാണു്, ജീവത്താണു്, യഥാർത്ഥ്യമാണു്, ചിന്താശ�
ക്തിയുള്ളവനാണു്. ബാഹ്യാർത്ഥപരനാണു് എെന്നല്ലാം
പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ അവ�
െന്റ ജീവിതലക്ഷ്യവും ജീവിതവ്യഞ്ജകവുമാണു് എന്ന�
േത്ര; അഥവാ അവനു തെന്റ ജീവിതം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ
ശക്തിയുണ്ടാവുന്നതു് യഥാർത്ഥങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളുമായ
പദാർത്ഥങ്ങേളാടു് സാേപക്ഷകമായി മാത്രമാണു് എന്ന�
േത്ര (Early Writings).

മനുഷ്യനും അവെന്റ ആവ�
ശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുക്കളും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധംതെന്നയാണു്
പ്രകൃതിയുമായുള്ള അവെന്റ
ജ്ഞാനവിഷയങ്ങളുെട ബന്ധം.

“സ്വതേവ അമൂർത്തമാ�
യി ഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടതും മനു�
ഷ്യനിൽ നിന്നു പൃഥക്കാ�
യി ശാശ്വതീകരിക്കെപ്പ�
ട്ടതുമായ പ്രകൃതി” മാർ�
ക്സിെന സംബന്ധിച്ചിട�

േത്താളം “ഒന്നുമല്ല” എന്നാണു് ഇതിനർത്ഥം. മെറ്റാരു�
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷയിയും വിഷയവും അക�
ന്നുനിൽക്കുന്ന അസ്തിത്വങ്ങളല്ല, പൃഥകരിക്കാൻ സാദ്ധ്യ�
മല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം അവയ്ക്കു തമ്മിലുണ്ടു്. വിഷയം വി�
ഷയിക്കുേവണ്ടിയാണു് നിലെകാള്ളുന്നതു്; വിഷയിയുെട
സർഗ്ഗാത്മകസംരംഭങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അതു് രൂപം�
െകാള്ളുന്നു. മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയ�
മാണു് പ്രകൃതി. അവനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ൈനസർഗ്ഗികമായ
ഈ പ്രകൃതി അവെന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളാ�
ലും പ്രേയാഗങ്ങളാലും പരിവർത്തികമായിത്തീരുന്നു.
ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ ഈ ആനുഭാവികേലാകം തന്മൂലം
മനുഷ്യെന്റ സൃഷ്ടിയാണു്. അദ്ധ്വാനത്തിലൂെട മനുഷ്യൻ
അവനവെനയും േലാകെത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാർക്സ്
സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി “േലാകചരിത്രം എന്നു വ്യവ�
ഹരിക്കെപ്പടുന്ന സകലതും മാനുഷികപ്രയത്നംെകാണ്ടു
മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല; പ്രകൃതി മനു�
ഷ്യനു േവണ്ടി കിളിർന്നുവന്നതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.”
(Economics and Philosohical Manuscripts).

പേക്ഷ, മനുഷ്യൻ ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രക്രി�
യയുെട ഒരു ഭാഗമാകയാൽ അവേയാടു ബന്ധെപ്പടാ�
െത സ്വയം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ഒരു ഏകാന്തവ്യക്തിയാകു�
വാൻ അവനു് ഒരിക്കലും സാദ്ധ്യമല്ല. ചരിത്രത്തിെന്റ സം�
ഭാവനയായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹ്യബന്ധ�
ങ്ങളാലുമാണു് അവൻ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതു്. വ്യക്തിയുെട
ആവശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായി മാത്രേമ പൂർത്തീകരിക്ക�
െപ്പടുന്നുള്ളൂ. പ്രകൃതിയിൽനിന്നു തെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ
പിടിച്ചുപറ്റുന്നതിനുേവണ്ടി മനുഷ്യൻ വർഗ്ഗസഹജമായ
ജീവശാസ്ത്രീയ പരിണാമത്തിെന്റ ഉത്പന്നം മാത്രമല്ല;
ചരിത്രത്തിെന്റയും സമൂഹത്തിെന്റയും സന്തതികൂടിയാ�
ണു്. അവൻ ഒരു കുടുംബത്തിെന്റ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിെന്റ, ഒരു
വർഗ്ഗത്തിെന്റ, സമഗ്രമായ ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ ഭാഗമാ�
ണു്; പരിണാമത്തിെന്റ ഒരു നിശ്ചിതഘട്ടെമത്തിയിട്ടുള്ള
സമൂഹത്തിെല ഒരു ഗ്രൂപ്പിെല അംഗമാണു്. ഓേരാ സമൂ�
ഹത്തിലും സഹകരണവും പരസ്പരബന്ധങ്ങളും ഓേരാ
പ്രേത്യകരീതിയിൽ നിലെകാള്ളുന്നുണ്ടു്; ഈ നിയത�
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കകത്തുനിന്നുെകാണ്ടാണു് മനു�
ഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായി മല്ലിടുന്നതും, തെന്റ ഭൗതികവും
ആത്മീയവുമായ ശക്തികെളയും അങ്ങെന മാനുഷിക
എസ്സൻസിെനയും വികസിപ്പിെച്ചടുക്കുന്നതും. നിലവിലു�
ള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട സാകല്യത്തിെന്റ ഫലനമാ�
ണു് മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസ്. മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി,
“ഒറ്റെപ്പട്ട മനുഷ്യനിൽ സഹജമായി വർത്തിക്കുന്ന സാ�
രാംശമല്ല മാനുഷിക എസ്സൻസ്; വസ്തുതയിൽ അതു് സാ�
മൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട സാകല്യമാണു്.” എന്നു് (Theses on
Feuerbach).

േലാകചരിത്രം എന്നു വ്യവഹരി�
ക്കെപ്പടുന്ന സകലതും മാനുഷി�
കപ്രയത്നംെകാണ്ടു മനുഷ്യൻ
സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല;
പ്രകൃതി മനുഷ്യനു േവണ്ടി കിളിർ�
ന്നുവന്നതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.

“ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തിൽ
ഓേരാ വ്യക്തിയും സമൂ�
ഹത്തിൽ നിന്നു് ഒറ്റെപ്പ�
ട്ടും, തന്നിേലക്കുതെന്ന
വലിഞ്ഞും, സ്വന്തം താ�
ത്പര്യത്തിൽ സമഗ്ര�
മായി മുഴുകിയും േസ്വച്ഛാചാപല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു പ്ര�
വർത്തിച്ചും കഴിയുന്നവനാണു്” എന്നു് മാർക്സ് പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു് (On the JewishQuestion). അേദ്ദഹം കാപ്പിറ്റ�
ലിസത്തിനും എതിരായിരുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
“അതിൽ േമധാവി അെല്ലങ്കിൽ ബാങ്കുടമ ആണു് ഏറ്റവും
വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നതു്; സാധാരണമനുഷ്യനാകെട്ട
വളെര ദയനീയമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു” (Capital). സാ�
രാംശത്തിൽ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണതേയാടുകൂടിയ സ്വതന്ത്ര�
സർഗ്ഗാത്മകജീവിയാണു്. പേക്ഷ, കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ
അവൻ തെന്റ സാമാന്യമായ മാനുഷിക എസ്സൻസിെന
തെന്റ ൈവയക്തികമായ അസ്തിത്വെത്ത നിലനിർത്തു�
ന്നിനുേവണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു. അദ്ധ്വാനം
എന്നതു് അവെന്റ വർഗ്ഗലക്ഷണമായ സ്വതന്ത്രസർഗ്ഗാ�
ത്മക പ്രവർത്തനമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അതു് േകവലം
ഉപജീവികയായി അധഃപതിക്കുന്നു. അതു് അവെന്റ ശരി�
യായ മാനുഷികാവശ്യങ്ങെള പിെന്ന ഒരിക്കലും തൃപ്തി�
െപ്പടുത്തുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ തന്നിൽനിന്നും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ
നിന്നും വിഘടിതനാകുന്നു. കാരണം, അവെന്റ അസ്തി�
ത്വം അവെന്റ മാനുഷിക എസ്സൻസിനു് അനുേയാജ്യമാ�
യിട്ടല്ല എന്നതു തെന്ന. അവൻ മനുഷ്യേന അല്ലാതായി�
ത്തീരുകയാണു െചയ്യുന്നതു്.

പേക്ഷ, കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹം ഒരുറച്ച പരൽ അെല്ലന്നും
പരിവർത്തനസാദ്ധ്യതയുള്ളതും പരിവർത്തനപ്രക്രിയ�
യിൽ നിരന്തരം ദർശിക്കെപ്പടുന്നതും ആെണന്നും മാർക്സ്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിെന്റ സ്വാ�
തന്ത്ര്യവിേച്ഛദകമായ അന്യാധീനെപ്പടുത്തലുകളിൽനി�
ന്നു സ്വയം മുക്തനാകുവാനും ചാരിത്രികപ്രക്രിയയിലൂെട
തെന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കുവാനും മനുഷ്യൻ ശക്ത�
നാണു്. അതിനാലാണു മാർക്സ് കാപ്പിറ്റലിസെത്ത ഉന്മൂ�
ലനം െചയ്തു് ആ സ്ഥാനത്തു് മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കു് ഏറ്റവും
പര്യാപ്തവും അനുേയാജ്യവുമായ പരിസ്ഥിതികെള പ്രതി�
ഷ്ഠിക്കുന്നതിനു് ഉന്നംവച്ചതു്.

ഒറ്റെപ്പട്ട മനുഷ്യനിൽ സഹജ�
മായി വർത്തിക്കുന്ന സാരാം�
ശമല്ല മാനുഷിക എസ്സൻസ്;
വസ്തുതയിൽ അതു് സാമൂഹ്യ�
ബന്ധങ്ങളുെട സാകല്യമാണു്.

ചാരിത്രിക പ്രക്രിയക�
ളും സാമൂഹ്യപരിവർത്ത�
നങ്ങളും ശ്രീശങ്കരെന്റ
അൈദ്വതത്തിൽ ഒരു
പങ്കും വഹിച്ചിട്ടില്ല. മനു�
ഷ്യസമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യ�

െന്റ വിഘടനങ്ങേളാ വിഷയിപരെമന്നും വിഷയപരെമ�
ന്നുമുള്ള ദ്വിധാകരണങ്ങേളാ ഒന്നും അേദ്ദഹത്തിനു പ്രശ്ന�
ങ്ങളല്ലായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് അനിർധാര്യവും അവ്യ�
യവുമായ ബ്രഹ്മം മാത്രേമ ഏക സത്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ദ്രി�
യേഗാചരമായ േലാകത്തിെല വിേശഷവത്കരണങ്ങ�
ളും പൃഥക്കരണങ്ങളും േകവലതത്വത്തിെന്റ വിഷയീകര�
ണങ്ങേളാ ബാഹ്യവത്കരണങ്ങേളാ അല്ല. എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽ േകവലതത്വെത്ത വിഷയീകരിച്ചു് മെറ്റാന്നാ�
ക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. വിഷയമായി േതാന്നുന്നെതല്ലാം സർ�
വാധാരതമായ പരമാത്മാവായി സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
വിഷയിതെന്നയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തമനുസ�
രിച്ചു് പ്രപഞ്ചം അഥവാ ആനുഭാവികമായ േലാകം അവി�
ദ്യയാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാണു്.

േനെരമറിച്ചു് െഹഗൽ പ്രകൃതിയുെട സത്തെയയും സമൂ�
ഹെത്തയും ചരിത്രെത്തയും േകവലതത്വത്തിെന്റ വിഷ�
യീകരണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായ
ചലനത്തിെന്റയും യഥാർത്ഥ പരിണാമത്തിെന്റയും േപ്ര�
രകശക്തിെയ അേദ്ദഹം പ്രപഞ്ചസത്തയിൽ കെണ്ട�
ത്തി. അേദ്ദഹം എഴുതി: “പ്രപഞ്ചസത്ത അതിെനത്ത�
െന്ന സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ചും സാമൂഹ്യവും ചാരിത്രികവുമായ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂെട അതിേലക്കുതെന്ന തിരിച്ചുവന്നു
സ്വന്തം ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുന്നു.” േഭദത്തിലുള്ള ഈ
അേഭദമാണു് െഹഗലിയൻ ദർശനത്തിെന്റ കാതലായ
വസ്തുത. വിഷയനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു് ആത്മ�
േബാധത്തിൽ നിന്നു പൃഥക്കൃതമായ അവസ്ഥയിലാണു്
അസ്തിത്വമുള്ളതു്; ചാരിത്രികപ്രക്രിയയിൽ തെന്നത്ത�
െന്ന അതിലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള േപാക്കിൽ വർത്തമാ�
നകാലം എവിെട നിൽക്കുന്നുേവാ ആ അതിസന്നിഹിത�
മായ നിശ്ചിതരൂപത്തിലാണു് അസ്തിത്വമുള്ളതു്. െഹഗൽ
ഇതു െകാണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നതു്, വിഷയെത്ത തിരിച്ചു വി�
ഷയിയിേലക്കുതെന്ന െകാണ്ടുവന്നു് പൃഥക്കരണെത്ത
അതിലംഘിക്കുന്നതു് വിഷയിനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം മു�
ഴുവനും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതിൽെച്ചന്നു കലാശിക്കുന്നു
എന്നേത്ര.

കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യവിേച്ഛദകമായ അന്യാ�
ധീനെപ്പടുത്തലുകളിൽനിന്നു
സ്വയം മുക്തനാകുവാനും ചാ�
രിത്രികപ്രക്രിയയിലൂെട തെന്ന
യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കുവാ�
നും മനുഷ്യൻ ശക്തനാണു്.

പൃഥക്കരണെത്തയും വി�
ഷയീകരണെത്തയും
സമീകരിക്കുന്നതിൽ
മാർക്സിനു േയാജിപ്പില്ല.
സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക
പരിതഃസ്ഥിതികളിെല�
ന്തുതെന്നയായാലും മനു�
ഷ്യൻ പ്രകൃതിേയയും േലാകേത്തയും സ്വാധീനെപ്പടു�
ത്തുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപാധിയാണു് വിഷയീ�
കരണം എന്നും മനുഷ്യെന്റ എസ്സൻസും അസ്തിത്വവും
തമ്മിൽ െപാരുത്തെപ്പടാത്ത ചില നിശ്ചിത സാഹച�
ര്യങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന പ്രേത്യക രൂപത്തിലുള്ള വിഷയീക�
രണം മാത്രമാണു് പൃഥക്കരണെമന്നും മാർക്സ് കരുതുന്നു.
ഉദാഹരണമായി കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ ഉത്പാദനരീതി മനു�
ഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥപ്രകൃതിെയ ദുർബലെപ്പടുത്തുകയും വി�
രൂപമാക്കുകയും െചയ്യുന്നേതാെടാപ്പം അവെന്റ എസ്സൻ�
സിൽ നിന്നു് അവെന അകറ്റുകയും, സ്വശക്തിയറ്റതും വി�
രസവും ശൂന്യവും അപ്രശസ്തവുമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു; മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധം അേചതനവസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ളതുേപാെല
ആയിത്തീരുന്നു; മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥമായ എസ്സൻസ്
വികസിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക അന്തർഘടനയുെടയും
മാറിവരുന്ന വർഗ്ഗസ്ഥാനങ്ങളുെടയും അടിയിൽ മറയ്ക്ക�
െപ്പടുന്നു. ജീവത്തായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഈ മൂഢഭ�
ക്തിപരമായ നിഗൂഹനമാണു് പൃഥക്കരണത്തിെന്റ കാര്യ�
മായ ഒരംശം. യഥാർത്ഥമനുഷ്യെന്റ ലക്ഷ്യെത്ത മനസ്സി�
ലാക്കുന്നതിനു് മൂഢഭക്തിയുെട പുറംേതാടു് എങ്ങെനയുട�
യ്ക്കണം എന്നറിേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വിഷയനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ�
ത്തിനു് ആത്മേബാധത്തിൽ നിന്നു
പൃഥക്കൃതമായ അവസ്ഥയിലാണു്
അസ്തിത്വമുള്ളതു്; ചാരിത്രിക�
പ്രക്രിയയിൽ തെന്നത്തെന്ന
അതിലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള
േപാക്കിൽ വർത്തമാനകാലം
എവിെട നിൽക്കുന്നുേവാ ആ
അതിസന്നിഹിതമായ നിശ്ചിത�
രൂപത്തിലാണു് അസ്തിത്വമുള്ളതു്.

വിഷയവിഷയികൾ
തമ്മിലും ആശയയാ�
ഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തമ്മിലു�
ള്ള െപാരുത്തേക്കടു് യാ�
ഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ദാർ�
ശനികതലത്തിലുള്ള
െവറും അറിവുെകാണ്ടു
മാത്രം അകറ്റാവുന്നത�
ല്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു്
അതിെന്റ സത്യസ്ഥി�

തിയറിയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല; കാരണം, അതു ശരിയായ
യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നതുതെന്ന; യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി�
യും അതിെന്റ ലക്ഷ്യത്തിെലത്തിയിട്ടില്ല എന്നതുതെന്ന.
ആശയവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലും വിഷയിയും വിഷയ�
വും തമ്മിലുമുള്ള ഐക്യം ഇനിയും സഫലീകരിേക്കണ്ട�
തായിട്ടാണു് ഇരിക്കുന്നതു്—സഫലീകരണത്തിനു പറ്റിയ
സാഹചര്യത്തിൽ സഫലീകരിേക്കണ്ടതായിട്ടാണു് ഇരി�
ക്കുന്നതു്. പൃഥക്കരണത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യ�
വുമായ േവരുകെള പിഴുതുകളയുന്നതിനുപകരിക്കുന്ന വി�
പ്ലവാത്കമ പ്രവർത്തനംെകാേണ്ട ശരിയായ യാഥാർ�
ത്ഥ്യെത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 1)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 2)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 3)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 4)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 5)

(തുടരും…)
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െ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
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