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ശ്രീശങ്കരെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ബ്രഹ്മം അതായതു് േക�
വലസംശുദ്ധേബാധം മാത്രമാണു് പരമസത്യം. അതു്
എല്ലാ വികാസപരിണാമങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തു സ്ഥിതി െച�
യ്യുന്നു. ജീവാത്മാവു് ബ്രഹ്മഭിന്നമല്ല.

െഹഗലും തെന്റ സിദ്ധാന്തം ആരംഭിക്കുന്നതു് അനന്ത�
വും സംശുദ്ധവുമായ േബാധത്തിൽനിന്നു തെന്നയാണു്.
“സ്വയംചിന്താവിഷയമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണു് അതു്.”
എന്നാൽ അതു സ്വയം അറിയുന്നതിനുേവണ്ടി, വിഷയ�
വത്കരണ പ്രക്രിയയിലൂെട ശാന്ത പ്രപഞ്ചമായി െവളി�
െപ്പടുന്നു.

ആശയെത്ത നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണു് മനുഷ്യൻ ആവിർഭവിച്ചെതന്നു
െഹഗൽ പറയുേമ്പാൾ മാർക്സ്
പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയു�
െട ഒരു ഉത്പന്നമാണു് എന്നു്.

ഇപ്രകാരം ശ്രീശങ്കര�
നും െഹഗലും മനുഷ്യനും
സമൂഹത്തിനും പുറെമ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന േബാ�
ധം എന്ന തത്വെത്ത
സങ്കൽപിക്കുന്നുണ്ടു്.

േനെരമറിച്ചു് മാർക്സിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ േബാധത്തിനു്
സമൂഹജീവിയായ മനുഷ്യെന്റ േബാധമായി മാത്രേമ നി�
ലനിൽപ്പുള്ളൂ. മനുഷ്യനിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നിന്നുെകാണ്ടു്
അതിനു േവെറ പ്രവർത്തനമില്ല.

ശങ്കരാൈദ്വതത്തിൽ പാരമാർത്ഥികസത്യത്തിെന്റ നില�
യിൽനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വമില്ലാ�
ത്ത ഒരു മിഥ്യാഭാവം മാത്രമാണു് മനുഷ്യൻ. പരിച്ഛിന്ന�
നായ ജീവാത്മാവു് അപരിച്ഛിന്നനായ പരമാത്മാവിൽ
നിന്നു ഭിന്നനല്ല.

െഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വിഘടനത വിപരീത�
പ്രക്രിയയിൽ സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന സത്വമാണു് മനുഷ്യൻ.
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിലാകെട്ട മനുഷ്യനിൽ നി�
ന്നുപരിയായി, മനുഷ്യനുമപ്പുറത്തായി ഒന്നുമില്ലതെന്ന.
ആശയെത്ത നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടാണു് മനുഷ്യൻ ആവിർ�
ഭവിച്ചെതന്നു െഹഗൽ പറയുേമ്പാൾ മാർക്സ് പറയുന്നു
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുെട ഒരു ഉത്പന്നമാണു് എന്നു്.

ശ്രീശങ്കരെന്റ ബ്രഹ്മം നിർഗുണവും നിഷ്ക്രിയവുമാണു്. െഹ�
ഗലിെന്റ പരമതത്വമാകെട്ട സക്രിയമാണു്. അമൂർത്തമാ�
യിട്ടാെണങ്കിലും ഗൂഢമാർത്ഥതത്വപരമായിട്ടാെണങ്കിലും
െഹഗൽ മനുഷ്യെന്റ ഐന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനെത്ത അംഗീ�
കരിക്കുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യൻ സ്വന്തംപ്രവർത്തനത്തിലൂെട
സ്വയം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതായിട്ടാണു് മാർക്സ് വിശ്വസിക്കു�
ന്നതു്.

പരിണാമ പ്രക്രിയയിെല മുഖ്യനടൻ െഹഗലിെന സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം ‘േകവലാശയം’ ആണു്; മാർക്സിെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മനുഷ്യനും.

പ്രാപഞ്ചികനും പരിച്ഛിന്നനും ആയ ജീവൻ അപരിച്ഛിന്ന�
വും അനന്തരവുമായ പരബ്രഹ്മമാെണന്നു സ്വയം അറി�
യുക എന്നതാണു് ശങ്കരെന്റ പ്രേമയം.

വിഷയി, ശക്യതയുെട ഇരുളിൽനിന്നു് യഥാർത്ഥ്യത്തി�
െന്റ െവളിച്ചത്തിേലക്കു സ്വയം പരിവർത്തിതമാകുന്ന�
തിെനക്കുറിച്ചാണു് െഹഗൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. സത്വം
തേന്നാെടാത്തു തെന്നത്തെന്ന ദർശിക്കുക എന്നുള്ള േക�
വലജ്ഞാനമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേമയം.

ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും സ്വാത�
ന്ത്ര്യെത്തയും ആത്മസാക്ഷാത്കാ�
രെത്തയും കുറിച്ചുള്ള അവരുെട
സങ്കല്പങ്ങെള അതീന്ദ്രിയവും
േകവലവുമായ േബാധത്തിെന്റ
ആധാരത്തിലാണു പണിെതടു�
ത്തിട്ടുള്ളതു്. മാർക്സിെന്റ ആധാര�
മാകെട്ട മനുഷ്യൻതെന്നയാണു്.

പ്രാകൃതിക മനുഷ്യൻ
തെന്റ ൈവഭവങ്ങ�
െള വികസിപ്പിച്ചു് ഒരു
സമ്പൂർണ്ണമാനുഷിക മനു�
ഷ്യനായിത്തീരുവാൻ
എങ്ങെന ശക്തനാകും,
ഇേപ്പാൾ എത്തിയിട്ടില്ലാ�
ത്ത അവസ്ഥയിൽ നി�
ന്നു് എേത്തണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിേലക്ക് എങ്ങെന എത്തു�
വാൻ ശക്തനാകും എന്നുള്ളതാണു് മാർക്സിെന്റ പ്രതിപാ�
ദ്യവിഷയം.

ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും സ്വാതന്ത്ര്യെത്തയും ആത്മസാ�
ക്ഷാത്കാരെത്തയും കുറിച്ചുള്ള അവരുെട സങ്കല്പങ്ങെള
അതീന്ദ്രിയവും േകവലവുമായ േബാധത്തിെന്റ ആധാര�
ത്തിലാണു പണിെതടുത്തിട്ടുള്ളതു്. മാർക്സിെന്റ ആധാര�
മാകെട്ട മനുഷ്യൻതെന്നയാണു്.

ശ്രീശങ്കരനു് സ്വാതന്ത്ര്യെമന്നതു് അകാരനിഷ്ഠമായ ഒരു മൂ�
ല്യമാണു്; യഥാർത്ഥമായിക്കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചെത്ത
അേതപടി ഉേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് സഹജ്ഞാനത്തിലൂെട
ജീവാത്മാവിെന േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മനിഷ്ഠാ�
േപ്രരണയാൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നാണു്. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂലാവിദ്യെയ തരണം െച�
യ്യുന്നതിനും ജീവൻ അപരിച്ഛിന്നമായ പരബ്രഹ്മത്തിൽ
നിന്നു വ്യത്യസ്തമെല്ലന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭൂതിവി�
ഷയമാക്കുന്നതിലുമാണു് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന�
തു്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മൂലം മായയുെട മൂടുപടം പിച്ചി�
ച്ചീന്തിക്കളയെപ്പടുേമ്പാൾ മനുഷ്യനു് അവെന്റ ശരിയായ
സ്വരൂപം േബാധവിഷയമാവുകയും ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയുണ്ടാവു�
കയും െചയ്യുന്നു.

െഹഗലിെന്റ മതമനുസരിച്ചു് “േലാകചരിത്രം സ്വാത�
ന്ത്ര്യേബാധത്തിലുള്ള പുരഃപ്രയാണമാണു്.” മാർക്സിെന്റ
പക്ഷത്തിൽ അതു് സ്വാതന്ത്ര്യേബാധമല്ല ശരിക്കും സ്വാ�
തന്ത്ര്യം തെന്നയാണു്. െഹഗലിനു് മാനുഷികചരിത്രം
മാനുഷികത്തിെന്റ അമൂർത്തമായ സത്വത്തിെന്റ ചരിത്ര�
മാണു്—യഥാർത്ഥ മനുഷ്യെന്റ മുകളിലും അപ്പുറത്തുമായി
സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന സത്വത്തിെന്റ ചരിത്രമാണു്. എന്നാൽ
മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ�
നും അവെന്റ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണു് മുഖ്യപ്രശ്നം.
പ്രകൃതിയുെടയും സമൂഹത്തിേന്റയും പ്രതിബന്ധകാരിക�
ളായ ശക്തികളിൽനിന്നു മനുഷ്യനു ലഭിേക്കണ്ട േമാച�
നമാണു്—സർവവിധത്തിലുള്ള ചൂഷണമർദ്ദനങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള േമാചനമാണു്—മനുഷ്യെന്റ അന്തർലീനൈവ�
ഭവങ്ങളുെട സാകേല്യനയുള്ള നിർവിഘ്നവികാസമാണു്
മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യെന്റ ക്രിയാത്മകേശഷികളുെട
നിരന്തരമായ വികാസമാണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ കാത�
ലായ അംശം.

സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യെന്റ സഹജ�
ൈവഭവങ്ങൾ എങ്ങെന വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന
കാര്യെത്തക്കുറിച്ചു് മാർക്സ് അവേലാകനം െചയ്യുകയുണ്ടാ�
യി. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങെളയും സീമകെളയും ഉല്ലംഘി�
ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നമാണു് സ്വാതന്ത്ര്യം. മാർക്സ് പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “താൻ തെന്ന തെന്റ നിയാമകനെല്ലങ്കിൽ—
തെന്റ അസ്തിത്വത്തിനു തേന്നാടുതെന്ന കടെപ്പട്ടുെകാണ്ടു്
താൻ തെന്ന തെന്റ നിയാമകനെല്ലങ്കിൽ—ഒരുവനും സ്വ�
യം സ്വതന്ത്രനായി കരുതുകയില്ല. മെറ്റാരുത്തെന്റ ഔദാ�
ര്യെത്ത ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന ഒരുത്തൻ അവനവെന
ആശ്രിതനായി മാത്രേമ ഗണിക്കുകയുള്ളൂ” എന്നു്.

പ്രകൃതിയുെടയും സമൂഹത്തിേന്റ�
യും പ്രതിബന്ധകാരികളായ
ശക്തികളിൽനിന്നു മനുഷ്യനു
ലഭിേക്കണ്ട േമാചനമാണു്—
സർവവിധത്തിലുള്ള ചൂഷ�
ണമർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
േമാചനമാണു്—മനുഷ്യെന്റ
അന്തർലീനൈവഭവങ്ങളുെട
സാകേല്യനയുള്ള നിർവിഘ്നവി�
കാസമാണു് മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം.

പ്രകൃതിയും സമൂഹവും
അടിേച്ചൽപിച്ചിട്ടുള്ള സീ�
മകെള അതിലംഘിക്കു�
ന്നതിനുേവണ്ടി തന്നിലു�
ള്ള മനുഷ്യത്വം അവെന
ക്രിയാത്മക പ്രവർത്ത�
നങ്ങൾക്കായി േപ്രരിപ്പി�
ക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ
മാത്രേമ അവൻ സ്വത�
ന്ത്രെനന്നു കൽപിക്കു�

വാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാപ്പിറ്റ�
ലിസ്റ്റ് ചൂഷകൻ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനാെണന്നു പറഞ്ഞു�
കൂടാ; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അയാൾ അധികാരത്തിനും
സമ്പത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷങ്ങളുെട അടിമയാ�
ണു്. മനുഷ്യൻ മനുേഷ്യാചിതമല്ലാത്ത വികാരങ്ങൾക്കും
ക്ഷുദ്രേപ്രരണകൾക്കും സ്വാർത്ഥത്തിനും തൃഷ്ണയ്ക്കും വശം�
വദനായിരിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം അസ്വതന്ത്രനാണു്.
മാനുഷികത്തിെന്റ ചക്രവാളങ്ങെള വികസിപ്പിക്കുന്നതി�
നു സഹായകമായവിധം അയാളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള
അയാളിൽ കുടിെകാള്ളുന്ന മനുഷ്യത്വവും ക്രിയാത്മകത്വ�
വും നിയന്ത്രിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ അയാൾ സ്വതന്ത്രനാവു�
കയുള്ളൂ. ഇതു സാദ്ധ്യമാകണെമങ്കിൽ അയാൾ ബഹുമു�
ഖമായ മനുഷ്യവ്യക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുകതെന്ന േവ�
ണം. അങ്ങെന സമൂഹത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി�
യുള്ള സമരം മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള സമരമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണു െച�
യ്യുന്നതു്.

മാർക്സിെന്റ പക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ ആത്മസിദ്ധി എന്ന�
തു് സമ്പൂർണ്ണ-സമഗ്ര-വിശ്വജനീന മനുഷ്യൻ എന്ന ആശ�
യത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കരമാണു്. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെല
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഒട്ടും ബന്ധെപ്പടാെത അവനവ�
നിേലക്കു തെന്ന വലിഞ്ഞു് ധ്യാനമഗ്നനായിരിക്കുന്നതു�
െകാണ്ടു് അക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ചൂഷക�
ത്വവും മാർദ്ദകത്വവും പുലരുന്ന വർഗ്ഗവിഭജനേത്താടുകൂ�
ടിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ തൂെത്തറിഞ്ഞു് സ്വന്തം പരി�
സരെത്ത മനുഷ്യവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സമരങ്ങളിലൂ�
െട മാത്രേമ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനായിത്തീരുന്നുള്ളൂ.

മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ബൂർഷ്വാഭരണഘടനക�
ളിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും കാ�
പ്പിറ്റലിസ്റ്റ്—ൈവപണിക സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയുെട പ്രകാ�
ശനമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ സ്വാ�
തന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കൽപത്തിനു് സവിേശഷമായ ചില
അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളതു്. വാങ്ങിക്കുവാനും വിൽക്കുവാ�
നും സ്വത്തു് ൈകവശം വയ്ക്കുവാനും അധ്വാനേശഷിെയ
ലാഭമാക്കി മാറ്റുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നായിത്തീർ�
ന്നിരിക്കുന്നു അതിെന്റ അർത്ഥം. ബൂർഷ്വകളുെട സ്വാത�
ന്ത്ര്യസങ്കൽപെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ടു് മാർക്സ് ഇപ്രകാര�
െമഴുതുകയുണ്ടായി:

മനുഷ്യൻ മനുേഷ്യാചിതമല്ലാത്ത
വികാരങ്ങൾക്കും ക്ഷുദ്രേപ്രരണ�
കൾക്കും സ്വാർത്ഥത്തിനും തൃഷ്ണയ്ക്കും
വശംവദനായിരിക്കുന്നിടേത്താളം
കാലം അസ്വതന്ത്രനാണു്. മാ�
നുഷികത്തിെന്റ ചക്രവാളങ്ങെള
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായക�
മായവിധം അയാളുെട പ്രവർത്തന�
ങ്ങെള അയാളിൽ കുടിെകാള്ളുന്ന
മനുഷ്യത്വവും ക്രിയാത്മകത്വവും
നിയന്ത്രിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ
അയാൾ സ്വതന്ത്രനാവുകയുള്ളൂ.

അവിെട മാത്രമാണു്
സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വ�
വും സ്വത്തും െബൻഥാ�
മും ഭരിക്കുന്നതു് ! സ്വാത�
ന്ത്ര്യം—എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ ഒരു ചരക്കി�
െന്റ (ഉദാഹരണമാ�
യി അദ്ധ്വാനശക്തിയു�
െട) േക്രതാവും വിേക്ര�
താവും േസ്വച്ഛയാൽ
മാത്രേമ നിയന്ത്രിക്ക�
െപ്പടുന്നുള്ളൂ. സ്വതന്ത്ര ഏജന്റുകെളേപ്പാെല അവർ ഇട�
പാടുകൾ നടത്തുന്നു. അവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കരാർ
അവരുെട െപാതു ആഗ്രഹത്തിനു് നിയമേദ്യാതക�
മായ ഒരു രൂപം െകാടുക്കൽ മാത്രമാണു്. സമത്വം—
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ചരക്കുകളുെട ഉടമകെളന്ന കണ�
ക്കിൽ ഓേരാരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധെപ്പടുക�
യും തുല്യത്തിനു തുല്യം ൈകമാറ്റം നടത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
സ്വത്തു്—എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഓേരാരുത്തരും അവന�
വെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതു മാത്രേമ വിപണനം െചയ്യു�
ന്നുള്ളൂ. െബൻഥാം—എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഓേരാരുത്ത�
നും അവനവെന്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രേമ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ.
അവെര അടുപ്പിക്കുന്നതിലും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുത്തുന്ന�
തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒേര ഒരു ശക്തി സ്വാർത്ഥം, ലാ�
േഭച്ഛ, വ്യക്തിതാൽപര്യം എന്നിവയുെട സമുദായമാണു്.
ഓേരാരുത്തനും തന്നിൽ മാത്രേമ േനാട്ടമുള്ളൂ. ആരും
മറ്റുള്ളവെരക്കുറിച്ചു േവവലാതിെപ്പടുന്നില്ല. അപ്രകാരം
െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം അവർ പരസ്പരഗുണത്തിനുേവ�
ണ്ടി, എല്ലാവരുെടയും േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി, എല്ലാവരു�
െടയും താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, പൂർവ്വപ്രതിഷ്ഠിതമായ
െപാരുത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് അഥവാ ഒരു സമഗ്രനിപു�
ണമായ ജാഗ്രതയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുേപാ�
രുകയാണു്.

പ്രാണിസഹജമായ ആവശ്യങ്ങളുെട സംതൃപ്തിക്കുേവണ്ടി�
യുള്ള ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട ഉത്പാദേനാപേഭാഗങ്ങൾ�
ക്കുമപ്പുറത്താണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േമഖല. എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽ, വസ്തുക്കളുെട സ്വായത്തീകരണവും സ്വത്തു്
ൈകവശം വയ്ക്കുന്നതിലുള്ള ആഗ്രഹവും മനുഷ്യെന അവ�
െന്റ മാനുഷികേബാധങ്ങേളാടുകൂടിയ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നു് അകറ്റി നിർത്തുന്നു. ൈകവശം
വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങെള മനുഷ്യെന്റ േബാധമണ്ഡ�
ലത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നതിലും അവെന്റ പ്രകൃതി�
െയ മാനുഷികമാക്കുന്നതിലുമാണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
േമഖല സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ആ േമഖല ബുദ്ധിയുെടയും
േബാധങ്ങളുെടയും േമഖലയാണു്. േസ്നഹത്തിെന്റയും
സാേഹാദര്യത്തിെന്റയും ആത്മാർത്ഥമായ മനുഷ്യബന്ധ�
ങ്ങളുെടയും േമഖലയാണു്. മനുഷ്യെന്റ സാകേല്യനയുള്ള
സമ്പത്തിനും സഹജമായഭാവത്തിനും േയാജിക്കുന്ന
മനുഷ്യേബാധെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന േമഖലയാണു് അതു്.
(മാർക്സ് ).

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളുെട സമൃദ്ധിക്കു കാരണമായ ഉത്പാ�
ദനശക്തികെള ഗണ്യമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിെന്റയും
എല്ലാ ഭൃത്യബന്ധങ്ങെളയും അന്യാധീനവത്കരണെത്ത�
യും നശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ
മനുഷ്യനു് ആവശ്യകതകളുെട സാമ്രാജ്യം അതിക്രമിച്ചു്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സാമ്രാജ്യത്തിേലക്കു പ്രേവശിക്കു�
വാൻ സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഓേരാരുത്തനും തന്നിൽ മാത്രേമ
േനാട്ടമുള്ളൂ. ആരും മറ്റുള്ളവെര�
ക്കുറിച്ചു േവവലാതിെപ്പടുന്നില്ല.
അപ്രകാരം െചയ്യുന്നതുെകാ�
ണ്ടുമാത്രം അവർ പരസ്പരഗുണ�
ത്തിനുേവണ്ടി, എല്ലാവരുെടയും
േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി, എല്ലാവരു�
െടയും താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി,
പൂർവ്വപ്രതിഷ്ഠിതമായ െപാരു�
ത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് അഥവാ
ഒരു സമഗ്രനിപുണമായ ജാ�
ഗ്രതയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
പ്രവർത്തിച്ചുേപാരുകയാണു്.

മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തി�
യിരിക്കുന്നു: “അവശ്യ�
കതയുെടയും ബാഹ്യ�
പ്രേയാജനത്തിെന്റയും
നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി
അദ്ധ്വാനം ആവശ്യമായി
വരുന്നഘട്ടം അതിക്രമി�
ക്കുന്നതുവെര സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റ േമഖല ആരം�
ഭിക്കുന്നേതയില്ല. വസ്തു�
തകളുെട സ്വഭാവമനുസ�
രിച്ചും പരിനിഷ്ഠിതമായ

അർത്ഥത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യേമഖലയുെട കിടപ്പു് ഭൗതി�
േകാത്പാദനേമഖലയുെട അപ്പുറത്താണു്. തെന്റ ആവ�
ശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്നതിനായി തെന്റ ജീവിതസന്ധാര�
ണത്തിനും പ്രത്യുത്പാദനത്തിനുമായി പ്രാകൃതമനുഷ്യ�
നു് പ്രകൃതിേയാടു മല്ലിേടണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതുേപാ�
െല പരിഷ്കൃതമനുഷ്യനും െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ഏതു സാ�
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥേയാടും സാദ്ധ്യതയുള്ള ഏതുവിധം ഉൽ�
പാദനവ്യവസ്ഥേയാടും അയാൾ അതു െചയ്തുെകാണ്ടി�
രിക്കുകതെന്നേവണം. അയാളുെട വികാസേത്താെടാ�
പ്പം സ്വാഭാവികാവശ്യകതകളുെട േമഖലയും വികസിക്കു�
ന്നു. പേക്ഷ, ഒപ്പംതെന്ന ഉത്പാദനശക്തികളും വർദ്ധ�
മാനമായിത്തീരുന്നതുനിമിത്തം ഈ ആവശ്യകതകൾ
േക്ലശരഹിതം നിറേവറ്റെപ്പടുന്നു. േസാഷ്യലീകരിക്കെപ്പ�
ട്ട മനുഷ്യൻ (സംഘടിതമായ ഉത്പ്പാദകവർഗ്ഗം) പ്രകൃതി�
യുമായുള്ള തെന്റ ൈപതൃക മാറ്റെത്ത ശാസ്ത്രീയമായി നി�
യന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതിെയ ഏേതാ ഒരു അന്ധശക്തിെയ�
െക്കാണ്ടു ഭരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം തെന്റ സാമാന്യനി�
യന്ത്രണത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിലാണു് പ്രസ്തുത േമഖ�
ലയിെല സ്വാതന്ത്ര്യം നിലെകാള്ളുന്നതു്. ഊർജ്ജം ഏറ്റ�
വും കുറച്ചു െചലവഴിച്ചും തെന്റ മാനുഷിക സ്വഭാവത്തിനു്
ഏറ്റവും േയാജിച്ച രീതിയിലും പര്യാപ്തമായ വിധത്തിലും
അവൻ അതു സാധിപ്പിെച്ചടുക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെയാെക്ക�
യാെണങ്കിലും അതു് എേപ്പാഴും ആവശ്യകതയുെട േമഖ�
ലതെന്നയാണു്. അതിനുമപ്പുറത്താണു് മനുഷ്യശക്തിയു�
െട യഥാർത്ഥമായ വികസനം ആരംഭിക്കുന്നതു്. അതി�
െന്റ ലക്ഷ്യം അതുതെന്നയാണു്. അതുതെന്നയാണു് സ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ േമഖല (മാർക്സ്: കാപ്പി�
റ്റൽ).”

(കലാകൗമുദി ലക്കം 65 മുതൽ 76 വെര.)

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)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 6)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 7)
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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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