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മതവും രാഷ്ട്രീയവും
വർത്തമാനകാലത്തു്

ആമുഖം

െകാേറാണായുെട നീരാളിപ്പിടു�
ത്തത്തിലായിരിക്കുേമ്പാഴും മത
വർഗ്ഗീയതയ്ക്കും വംശീയതയ്ക്കും
സാംസ്കാരിക അപരത്വ നിർമ്മി�
തികൾക്കും സാമ്പത്തികമായ
പ്രവർജ്ജനത്തിനും മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന
േകാർപ്പേററ്റ് ക്യാപ്പിറ്റലിസെത്ത
െപാളിെച്ചഴുതുക ശ്രമകരമാ�
െണങ്കിലും അതു് മാത്രമാണു് ‘ന്യൂ
േനാർമൽ’ ജ്ഞാനപരിസരെത്ത
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നെതന്ന
ചിന്തയിൽ നിന്നാണു് ഈ അേന്വ�
ഷണം ആരംഭിക്കുന്നെതന്നു്
ആമുഖമായി േരഖെപ്പടുത്തെട്ട.

അസാധാരണമാെയാരു
കാലത്തിലൂെടയാണു് മാ�
നവരാശി കടന്നുേപാ�
കുന്നതു്. േകാവിഡ് 19-
െന്റ പ്രേത്യക പശ്ചാത്ത�
ലം അസാധാരണത്വ�
ത്തിെന്റ ആക്കം വർദ്ധി�
പ്പിക്കുകയാണു്. ഇനി�
െയാന്നും പഴയതുേപാ�
െല ആവിെല്ലന്നും അതു�
െകാണ്ടു് ‘ന്യൂ േനാർമ�
ലി’െനക്കുറിച്ചു് ചിന്തി�
ക്കണെമന്നും ആഹ്വാ�

നം െചയ്തതു് െസ്ലാേവനിയൻ തത്വചിന്തകനായ സ്ലാ�
േവായ് സിെസക്കാണു്.1 സിെസക്കിെന്റ ആഹ്വാനം
ഈ കാലഘട്ടത്തിെല ചിന്തിക്കുന്ന തലമുറ ഗൗരവമാ�
യി തെന്നയാണു് കാണുന്നതു്. മതെത്തയും രാഷ്ട്രീയ�
െത്തയും ൈനതികതെയയും മാനവികതയുെട ലാവണ്യ�
ദർശനങ്ങെളയും ഒെക്ക പുനരാഖ്യാനം െചയ്യുന്ന പുതി�
െയാരു ജ്ഞാനമണ്ഡലെത്തയാണു് സിെസക് നമ്മുെട
മുമ്പിൽ അനാവരണം െചയ്യുന്നതു്. പ്രസ്തുത ജ്ഞാനമ�
ണ്ഡലെത്ത നവചിന്തകൾെകാണ്ടു് പരിേപാഷിപ്പിക്കു�
ന്ന ഒട്ടനവധി ചിന്തകരുണ്ടു്. ഗീൽ െദേലസും അലൻ
ബാദിേയായും മിേഷൽ ഹാർട്ടും അേന്റാണിേയാ െന�
ഗ്രിയും കാതറിൻ മലബൂവും േജാർജിേയാ അഗംബനും
േറാസി െബ്രയ്േഡാറ്റിയും ഒെക്ക ഉൾെപ്പടുന്ന ഒരു ചി�
ന്താധാരെയയാണു് സിെസക്കും പ്രതിനിധാനം െചയ്യു�
ന്നതു്. പ്രസ്തുത ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിെല ഒരു ചിന്തമാത്ര�
മാണു് സിെസക്കിെന്റ ‘ന്യൂേനാർമൽ’. അതു മനസ്സിലാ�
ക്കാെത ‘ന്യൂ േനാർമലി’െനക്കുറിച്ചു് മാത്രമായി ചിന്തി�
ക്കാനാവില്ല. േകാർപ്പേററ്റ് ക്യാപ്പിറ്റലിസത്തിെന്റ അനി�
യന്ത്രിതമായ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന സാ�
മൂഹിക സാമ്പത്തിക അരാജകത്വത്തിെന്റ പശ്ചാത്ത�
ലത്തിൽ രൂപെപ്പേടണ്ട ബദൽ സംസ്കൃതി എന്നാണു്
‘ന്യൂേനാർമലി’െനക്കുറിച്ചു് സിെസക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന�
തു്. ഈ ചിന്താധാരയുെട ജ്ഞാനമണ്ഡലെത്തക്കുറിച്ചു്
അേന്വഷിക്കുകയാണിവിെട.

1. Slavoj Zizek, Pandemic! COVID 19 Shakes the World (New
York: OR Books, 2020).

പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുെട ഉത്തരാധുനിക മാനം അടയാള�
െപ്പടുത്തുന്നുെവന്ന കാരണത്താൽ ‘േപാസ്റ്റ് േകാണ്ടിെന�
ന്റൽ ഫിേലാസഫി’ (Post-continental Philosophy)
എന്നു് ഈ ചിന്താധാരെയ വിളിക്കാറുണ്ടു്. യൂേറാപ്പ്
ഇതര സമൂഹങ്ങളും അവരുെട സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയ�
വും സാംസ്കാരികവുമായ മൂല്യേബാധങ്ങെള അഴിച്ചുപണി�
യുന്നതിനു് പ്രസ്തുത ചിന്താപദ്ധതിെയ പ്രേയാജനെപ്പടു�
ത്തുന്നുെവന്നതു് െകാണ്ടു് ഒരു േകാളനിയനന്തര (Post-
colonial) മാനവും അതിനു് ൈകവന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ
പരമ്പരാഗതമായ ഉത്തരാധുനികതയ്ക്കും (ആധുനിക വി�
രുദ്ധത എന്ന േകവല അർത്ഥത്തിൽ) േകാളനിയനന്തര
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും (യൂേറാപ്പ് വിരുദ്ധത എന്ന േക�
വല അർത്ഥത്തിൽ) അപ്പുറമായി മുൻപറഞ്ഞ ചിന്തകർ
െനെയ്തടുക്കുന്ന ഒരു ബദൽ ജ്ഞാനമണ്ഡലമുണ്ടു്. അതു്
പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തയിെല സ്പിേനാസ-മാർക്സ്-നീേഷ
എന്ന ഭൗതികവാദ ചിന്താധാരയാണു്. എന്നാൽ, പ്ര�
സ്തുത അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നും പ്രേചാദനമുൾെക്കാണ്ടു് പര�
മ്പരാഗത ഭൗതികവാദത്തിനു് ഒരു അപനിർമ്മാണവാ�
യനയ്ക്കും പ്രേയാഗത്തിനും ശ്രമിക്കുന്നുെവന്ന കാരണ�
ത്താൽ ഇതിെന നവഭൗതികവാദം (New Materialism)
എന്നു വിളിക്കാെമന്നു് െക്ലയ്റ്റൻ േക്രാക്കറ്റ്, െജഫ്രി േറാ�
ബിൻസ്, േജാർജ് െറയ്ഗർ തുടങ്ങിയ ചിന്തകർ അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നു.2 പ്രസ്തുത നവഭൗതികവാദം മുേന്നാട്ടു്
വയ്ക്കുന്ന ‘ന്യൂ േനാർമൽ’ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ൈദവശാസ്ത്ര�
വും പര്യാേലാചനയ്ക്ക് വിഷയീഭവിപ്പിക്കുകെയന്നതാണു്
ഈ േലഖനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. െകാേറാണായുെട നീരാ�
ളിപ്പിടുത്തത്തിലായിരിക്കുേമ്പാഴും മത വർഗ്ഗീയതയ്ക്കും
വംശീയതയ്ക്കും സാംസ്കാരിക അപരത്വ നിർമ്മിതികൾ�
ക്കും സാമ്പത്തികമായ പ്രവർജ്ജനത്തിനും മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന
േകാർപ്പേററ്റ് ക്യാപ്പിറ്റലിസെത്ത െപാളിെച്ചഴുതുക ശ്ര�
മകരമാെണങ്കിലും അതു് മാത്രമാണു് ‘ന്യൂ േനാർമൽ’
ജ്ഞാനപരിസരെത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നെതന്ന ചി�
ന്തയിൽ നിന്നാണു് ഈ അേന്വഷണം ആരംഭിക്കുന്നെത�
ന്നു് ആമുഖമായി േരഖെപ്പടുത്തെട്ട.

2. Joerg Rieger & Edward Waggoner, eds. Religious Experiences
and New Materialism: Movement Matters (New York:
Palgrave Macmillan, 2016).

നവഭൗതികവാദം
നവഭൗതികവാദം ആധുനികാനന്തര ജ്ഞാനമണ്ഡല�
െത്തയാണു് അടയാളെപ്പടുത്തുന്നെതന്നു് പറഞ്ഞുവ�
േല്ലാ. പാശ്ചാത്യ ആധുനിക ചിന്തേയാടു് സാമൂഹികവും
സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി ഉന്നയിക്കെപ്പട്ട കല�
ഹങ്ങളിൽ നിന്നാണു് പ്രധാനമായും നവഭൗതികവാദം
രൂപെപ്പെപ്പടുന്നതു്. േകാളനിയനന്തര പ്രത്യയശാസ്ത്ര�
ങ്ങളും നവെഫമിനിസ്റ്റ് ചിന്തകളും യൂേറാപ്പ് ഇതര സമൂ�
ഹങ്ങളിൽ നിന്നും രൂപെപ്പട്ട പ്രതിമാനവിക വാദങ്ങളും
ഉൾെപ്പടുന്ന ആധുനികാനന്തര ജ്ഞാനപരിസരത്തിനു�
ള്ളിൽ തെന്നയാണു് പ്രസ്തുത ചിന്താധാര ഉരുവം െകാ�
ള്ളുന്നതു്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും ഉൾെപ്പടുന്ന
മാനവിക ശാസ്ത്രങ്ങളും മാത്രമല്ല, മീഡിയ തിയറി, ലാവ�
ണ്യശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനീയം, ൈനതികശാ�
സ്ത്രം, രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്ത തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വിഭാഗങ്ങ�
ളിെല നൂതന ചിന്തകളും നവഭൗതിക വാദത്തിെന്റ രൂ�
പീകരണപ്രക്രിയയിൽ പങ്കുേചരുന്നുണ്ടു്. വ്യത്യസ്ത വ്യവ�
ഹാരങ്ങളുമായി ൈകേകാർക്കുന്ന നവഭൗതികവാദത്തി�
െന്റ ഈ പ്രവണതെയ ‘തിരശ്ചീനത’ (Transversality)
എന്നാണു് േഡാൾഫിജിനും ഐറിസ് വാൻഡർ ടൂയിനും
വിളിക്കുന്നതു്.3

3. Dolphijn and Iris van der Tuin, eds. New Materialism:
Interviews and Cartographics (Ann Arbor, MI: Open
Humanities Press, 2012).

ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ചിന്താ�
േലാകം താേലാലിച്ചിരുന്ന
ദ്വന്ദവാദെത്ത (Dualism)
ആധുനികാനന്തരമാെയാരു
ഏകതാേബാധ്യം (Monism)
െകാണ്ടു് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമ�
മാണു് നവഭൗതികവാദത്തിനു്
രൂപം നൽകിെയന്നു് പറയാം.

ൈവവിധ്യമായ സംവാ�
ദമണ്ഡലം നവഭൗതിക�
വാദത്തിനു് അവകാശ�
െപ്പടാെമങ്കിലും പ്രധാ�
നമായും ഇരുപതാം നൂ�
റ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ�
ത്തിലുണ്ടായ നവെഫ�
മിനിസ്റ്റ് ചിന്താധാരകളു�
മായിട്ടാണു് അതു് ഏെറ ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. എലി�
സേബത്ത് േഗ്രാസ്സ്, േഡാണ ഹാരെവ, േറാസി െബ്ര�
യ്േഡാറ്റി, േകരൻ ബരാഡ് തുടങ്ങിയ ഉത്തരാധുനിക
െഫമിനിസ്റ്റ് ചിന്തകർ സ്ത്രീകളുെട കർതൃത്വെത്ത അവരു�
െട ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി ചി�
ന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അേത സമയം തെന്ന ക്വിൻ�
ട്ടിൻ െമയ്  ലാസ്സക്സ്, ബ്രൂേനാ െലയ്റ്റൂർ, കാതറിൻ മലബൂ
എന്നിവർ പരമ്പരാഗതമായ അതീത യാഥാർത്ഥ്യവാ�
ദെത്ത (Transcendentalism) നിേഷധിച്ചു് അന്തഃസ്ഥി�
തി യാഥാർത്ഥ്യെത്ത (Immanence) ജ്ഞാനസിദ്ധാന്ത
രൂപീകരണത്തിനു് ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ഏെറക്കാലമായി പാശ്ചാത്യ ചിന്താമണ്ഡലെത്ത നി�
യന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആശയവാദത്തിനും (Idealism), അസ്തി�
ത്വവാദത്തിനും (Existentialism), പ്രതിനിധാന ചിന്ത�
യ്ക്കും (Representation) വിരുദ്ധമാെയാരു ആഹ്വാനമായി�
രുന്നു അതു്. മനുഷ്യെന നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് (അെല്ലങ്കിൽ
േലാകെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് ) േലാകത്തിനു് പുറത്തുള്ള
ഒരു അതീതയാഥാർത്ഥ്യമാെണന്നും േലാകം എേപ്പാഴും
പരാശ്രയത്തിലാെണന്നുമുള്ള ചിന്ത പ്രസ്തുത ചിന്തകർ
നിേഷധിച്ചു.

ഡയാനകുെലയും സാമന്താേഫ്രാസ്റ്റും മനുഷ്യെന്റ ശാസ്ത്ര�
േബാധത്തിൽ ഉത്തരാധുനികത വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങെള�
യും നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ രൂപീകരണത്തിനു് കാര�
ണമാെയന്നു് വാദിക്കുന്നു. പ്രേത്യകിച്ചും പദാർത്ഥം േക�
വലം നിശ്ചലമായ വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാെണന്ന
െദക്കാർത്തിെന്റയും ന്യൂട്ടെന്റയും ആധുനിക ചിന്താപ�
ദ്ധതികെള നിേഷധിച്ചു് പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ
തെന്ന ചലനാത്മകമാെയാരു ശക്തി േസ്രാതസ്സാെണ�
ന്നും അതുെകാണ്ടുതെന്ന വസ്തുവും ആത്മാവും ആശയ�
േലാകവും വസ്തുനിഷ്ഠയാഥാർത്ഥ്യേലാകവും ഒെക്കത്തമ്മി�
ലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തുള്ളതാെണന്നുമുള്ള
ആധുനികാനന്തര ഭൗതികശാസ്ത്ര േബാധ്യങ്ങൾ (ഉദാ:
ക്വാണ്ടം െമക്കാനിക്സ് ) നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനമാണു്.4 മാത്രവുമല്ല; ജീവശാസ്ത്രേബാധ്യങ്ങളിലു�
ണ്ടായ വളർച്ചയും സാേങ്കതിക അറിവുകളും മനുഷ്യനും
പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയും സംസ്കാരവുെമാെക്കത്തമ്മിലു�
ണ്ടായിരുന്ന വിരുദ്ധതകെള േചാദ്യം െചയ്യാൻ സഹാ�
യകരമായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ആധുനിക പാശ്ചാ�
ത്യ ചിന്താേലാകം താേലാലിച്ചിരുന്ന ദ്വന്ദവാദെത്ത
(Dualism) ആധുനികാനന്തരമാെയാരു ഏകതാേബാ�
ധ്യം (Monism) െകാണ്ടു് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു്
നവഭൗതികവാദത്തിനു് രൂപം നൽകിെയന്നു് പറയാം.
എന്നാൽ, ഈ ആധുനികാനന്തര ഏകതാേബാധ്യം
പൗരാണിക പാശ്ചാത്യ േപ്ലേറ്റാണിക് ഏകതാേബാധ്യ�
ത്തിെന്റ നിേഷധവും പദാർത്ഥേലാകെത്ത ആശയേലാ�
കത്തിെന്റ അനുബന്ധമായി (Appendix) കൂട്ടിെകട്ടുന്ന
ആധിപത്യ ഭാവനയുെട െപാളിെച്ചഴുത്തുമായിരുന്നുെവ�
ന്നു് നാം മനസ്സിലാക്കണം.

4. Diana Coole and Samantha Frost, eds., New Materialisms:
Ontology, Agency and Politics (Durham, NC: Duke University
Press, 2010).

ആധുനികാനന്തര ചിന്തകളുമായി നവഭൗതികവാദ�
െത്ത ബന്ധെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ നാം പുലർേത്തണ്ട ജാ�
ഗ്രത വളെര പ്രധാനമാണു്. ഉത്തരാധുനിക ചിന്തയിൽ
ആധുനിക വിരുദ്ധ േകവലവാദവും (Anti-modernism)
അേതസമയം തെന്ന സംശുദ്ധ പൗരാണികതാവാദവും
(Traditionalism) അതീത-അതീതയാഥാർത്ഥ്യവാദവും
(Hyper transcendentalismliberation) ഉൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്.

ഇമ്മാനുേവൽ
െലവിനാസ്

ആധുനികവിരുദ്ധേകവലവാദം ആധു�
നികമായ ചിന്താപദ്ധതികെള കാ�
രണമില്ലാെത തെന്നയും എതിർക്കു�
േമ്പാൾ സംശുദ്ധ പൗരാണികതാ�
വാദം പെണ്ടേങ്ങാ നിലവിലുണ്ടായി�
രുന്ന (എന്നു പറയെപ്പടുന്ന) ആധു�
നിക പൂർവ്വ മൂല്യേബാധത്തിെന്റ സം�
ശുദ്ധതയിേലക്കാണു് വിരൽ ചൂണ്ടു�

ന്നതു്. അതീത-അതീതയാഥാർത്ഥ്യ വാദമാകെട്ട പൗ�
രാണികതയിേലക്കുള്ള മടങ്ങിേപാക്കല്ല; മറിച്ചു്, ആധു�
നികതയ്ക്കപ്പുറമുള്ള അതിഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യെത്ത സ്വ�
പ്നം കാണുന്നു. ഴാക്ക് ദരിദയും ഇമ്മാനുേവൽ െലവിനാ�
സും ഷീൻ-ലക് മാരിേയാണും ഒെക്ക അത്തരത്തിൽ ചി�
ന്തിക്കുന്നവരാണു്. ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യെത്ത േനരിട്ടു്
പരിവർത്തിപ്പിക്കാെത പുറത്തു് നിന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്ന
വിേമാചനം (liberation as exteriority) എത്രേത്താളം
യാഥാർത്ഥ്യ േബാധമുള്ളതും രാഷ്ട്രീയപരവും (political)
ആയിരിക്കുെമന്നാണു് നവഭൗതികവാദികളായ ജൂഡി�
ത്ത് ബട്ലറും അലൻ ബാദിേയായും േചാദിക്കുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് നവഭൗതികവാദം ഉത്തരാധുനികതയിൽ�
തെന്ന വ്യതിരിക്തമാെയാരു ജ്ഞാനമണ്ഡലം സൃഷ്ടി�
ക്കുന്നുെണ്ടന്നാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. അതു്, ഭൗതിക
യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അതിെന്റ സ്വയനിർണ്ണയ കർതൃത്വ�
ത്തിലും (subjectivity) സ്വയവിേമാചന സാധ്യതയിലും
(agency) അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന നവീനമായ ഭൗതിക രാ�
ഷ്ട്രീയ ചിന്തയാണു്.

ഭൂമിെയ പുറത്തുനിന്നും നിയന്ത്രിക്കു�
ന്ന ഒരു അതീത യാഥാർത്ഥ്യേമാ
ആശയേലാകേമാ അഭൗമിക
ശക്തിേയാ നിയമേമാ ഒന്നുമില്ല.
പരിവർത്തനാത്മകതയാണു്
ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ അതു്
ഭൗതികേലാകത്തിൽ തെന്ന
ഉൾേച്ചർത്തിരിക്കുന്നുെവന്നതാണു്
നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടു്.

ഭൗതികേലാകത്തിെന്റ
സ്വയനിർണ്ണയ നിർവ്വാ�
ഹകത്വം (Agency of
the material world)
എന്ന ചിന്ത നവഭൗതിക�
വാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നമാണു്. നാം അധിവ�
സിക്കുന്ന ഭൗതികേലാ�
കം നിശ്ചലേമാ അതീ�
തയാഥാർത്ഥ്യത്താൽ നിയന്ത്രിതേമാ അല്ല. അതു് ൈജ�
വികവും ൈനസർഗ്ഗികവുമായ പരിവർത്തനേശഷി ഉള്ള
ഒന്നാണു്. നവഭൗതികവാദത്തിനു് ശക്തമായ പിന്തുണ
നൽകുന്ന െജെന െബന്നറ്റ് ‘പദാർത്ഥങ്ങളുെട കർതൃ�
ത്വം’ (Agency of matter) എന്നാണതിെന വിളിക്കുന്നതു്.
നിശ്ചലവും നിർവ്വികാരവും പരാശ്രിതവുമായ പദാർത്ഥ�
ങ്ങളായല്ല; മറിച്ചു്, നിരന്തരം ചലനാത്മകവും സ്വയം പരി�
വർത്തനത്തിനു വിേധയമായതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളായാ�
ണു് (Vibrant Matter) െജെന െബന്നറ്റ് കാണുന്നതു്. മി�
േഷൽ ഫുേക്കായുെട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ രൂപീകര�
ണത്തിെന്റ ചരിത്രം (Genealogy) സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ
സ്വയം േപറുന്ന ൈചതന്യവത്തായ പദാർത്ഥങ്ങൾ.
പദാർത്ഥങ്ങളുെട ഈ ചലനാത്മക ഉൾേബാധം അനുഭ�
വപരമാണു്. വിദ്യുച്ഛക്തിയുെട പരിവർത്തനാത്മകതെയ�
ക്കുറിച്ചു് െജെന െബന്നറ്റ് തെന്റ vibrant matterഎന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. െക്ലയ്റ്റൻ േക്രാക്ക�
റ്റും െജഫ്രി േറാബിൻസനും ഭൂമിെയ ‘സ്വയനിർണ്ണയ കർ�
തൃത്വമുള്ള ൈജവ ശരീരം’ (earth as subject) എന്നു് വി�
ളിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവിെട, ഭൂമിെയ പുറത്തുനിന്നും നിയന്ത്രി�
ക്കുന്ന ഒരു അതീത യാഥാർത്ഥ്യേമാ ആശയേലാകേമാ
അഭൗമിക ശക്തിേയാ നിയമേമാ ഒന്നുമില്ല. പരിവർത്ത�
നാത്മകതയാണു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ അതു് ഭൗതിക�
േലാകത്തിൽ തെന്ന ഉൾേച്ചർത്തിരിക്കുന്നുെവന്നതാണു്
നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടു്.

പ്രപഞ്ചെത്ത ൈജവികമാെയാരു ഉണ്മാബന്ധമായാ�
ണിവിെട (Relational Ontology) മനസ്സിലാക്കുന്നതു്.
ൈദവികതയും അത്തരത്തിൽ തെന്നയാണു്. ഈ ൈജ�
വിക ബന്ധത്തിനു പുറത്തുള്ള അതീത യാഥാർത്ഥ്യമായി
ൈദവെത്ത ഇവിെട കെണ്ടത്താനാവില്ല. മനുഷ്യെന്റ
സ്ഥാനവും ഈെയാരു ഉണ്മാബന്ധത്തിലാണു് അട�
യാളെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. നവഭൗതികവാദത്തിൽ
മനുഷ്യേനാ ൈദവത്തിേനാ നിയന്ത്രിതാവിെന്റേയാ
രക്ഷകർത്താവിെന്റേയാ േറാളല്ല; മറിച്ചു്, ഭൗമണ്ഡല�
ത്തിെല സഹകാരികളുെട േറാളാണു്. അതുെകാണ്ടു്
നവഭൗതികവാദെത്ത ൈദവശാസ്ത്രാനന്തരവാദെമന്നും
(Post theological) മാനവാനന്തരവാദെമന്നും (Post
humanism) വിളിക്കാം. മാനവാനന്തരവാദം പ്രപഞ്ച�
ത്തിെന്റ നിയന്ത്രിതാവിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മനുഷ്യ�
െന സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നുെവന്നു് മാത്രമല്ല; മനുഷ്യെന�
ന്ന സ്വതന്ത്ര സ്വത്വെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുന്നതുമാണു്. പ്ര�
കൃതിേയാടു് േചർന്നുകിടക്കുന്ന ഉണ്മ മാത്രമാണു് മനുഷ്യ�
െനന്നു് സാരം (plenetary ontology). സാമൂഹിക ശാ�
സ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും ഭൗതികശാസ്ത്രവും ഒെക്കത്തമ്മിലു�
ള്ള പാരസ്പരികത മാത്രമല്ല ഇവിെട വ്യക്തമാക്കുന്നതു്;
മറിച്ചു്, മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും സസ്യലതാദികളും സകല
ചരാചരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധുത്വത്തിെന്റ ഉണ്മാേബാ�
ധ്യമാണിവിെട െതളിയുന്നതു്. ഈ ഭൗതിക ഉണ്മാേബാ�
ധ്യമാണു് നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ ഏകതാേബാധ്യം
(Univocit).

നവഭൗതികവാദത്തിൽ മനുഷ്യേനാ
ൈദവത്തിേനാ നിയന്ത്രിതാവി�
െന്റേയാ രക്ഷകർത്താവിെന്റേയാ
േറാളല്ല; മറിച്ചു്, ഭൗമണ്ഡലത്തിെല
സഹകാരികളുെട േറാളാണു്.
അതുെകാണ്ടു് നവഭൗതികവാ�
ദെത്ത ൈദവശാസ്ത്രാനന്തര�
വാദെമന്നും (Post theological)
മാനവാനന്തരവാദെമന്നും
(Post humanism) വിളിക്കാം.

നവഭൗതികവാദ ചിന്ത�
യനുസരിച്ചു് മനുഷ്യെന്റ
ഓേരാ ചിന്തയും അതു്
നിവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർ�
ത്തനവും പ്രകൃതിയും മനു�
ഷ്യനും ൈദവികതയുെമ�
ല്ലാം സംേയാജിക്കുന്ന
ബന്ധുത്വത്തിെന്റ ഉണ്മാ�
േബാധ്യത്തിലാണു് സം�
ഭവിക്കുന്നതു്. ഈ ഭൗ�

തിക ഉണ്മാേബാധ്യത്തിെന്റ നിേഷധം ൈജവ പ്രതിസ�
ന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. േകാവിഡ് 19 മഹാമാരി കാലഘട്ടം
അതു് കൂടുതൽ കൂടുതൽ േബാധ്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യു�
ന്നു. ഭൂവിഭവങ്ങെള സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിെന്റ ഉല്പന്ന�
ങ്ങളായി മാത്രം വീക്ഷിക്കുകയും അതുവഴി ഉൽപാദന�
വും ഉപേഭാഗവും വിതരണവും ൈകയ്യടക്കി വയ്ക്കുകയും
െചയ്യുന്ന േകാർപ്പേററ്റ് മൂലധന ശക്തികളുെട പ്രവർത്ത�
നങ്ങൾ, േകാവിഡ് 19 മഹാമാരിയുെട ആധിപത്യ സാ�
മ്പത്തിക ഘടനയും ചൂഷണവ്യവസ്ഥയും മറനീക്കി പുറ�
ത്തുവരുന്നു. ഭൂവിഭവങ്ങെള അതിജീവനത്തിെന്റ സമ്പ�
ദ്ഘടനയിലൂെട മാത്രം സമീപിക്കുകയും അതിെന്റ പുന�
രുൽപ്പാദനവും പുനർജീവനവും ആഗ്രഹിക്കുകയും െച�
യ്യുന്ന അടിസ്ഥാന ജനസമൂഹങ്ങെള ക്രേമണ ക്രേമണ
തുടച്ചുനീക്കുകെയന്ന മരണത്തിെന്റ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും
(Necropolitics) ഇക്കാലത്തു് നാം കാണുന്നു. വിഭവങ്ങ�
ളുെട േമലുള്ള ആധിപത്യത്തിനായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പരിശ്രമ�
ങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിലാണവസാനിക്കുന്നതു്. ജീവെന പരിര�
ക്ഷിക്കുന്ന ജീവൽ വിഭവങ്ങളുെട സംരക്ഷകെര നിലനിർ�
ത്തുന്ന ഭൗമ രാഷ്ട്രീയത്തിനായിട്ടാണു് നവഭൗതികവാദം
നിലെകാള്ളുന്നതു്. അതു് േകവലം ഭരണക്രമങ്ങളുെട മാ�
റ്റങ്ങൾക്കുേവണ്ടിേയാ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുെട നിലനിൽ�
പ്പിനു േവണ്ടിേയാ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല; മറിച്ചു്, മാനവാ�
നന്തര ഭൗതിക ഉണ്മാേബാധ്യത്തിേലക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചു�
വടുമാറ്റമാണു്.

മനസ്സു് അഥവാ ആത്മാവു് ശരീ�
രത്തിനുള്ളിെല ഒരു പ്രക്രിയ
മാത്രമാണു്. നവഭൗതികവാദെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നമ്മുെട
ഉണ്മെയ നിർണ്ണയിക്കുകയും
ഉള്ളിൽ നിന്നും പരിവർത്തി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഭൗതിക
ചിന്തകൾ തെന്നയാണു് പരിവർ�
ത്തനത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ.

നവഭൗതികവാദം, അതു�
െകാണ്ടു് ആേഗാള സാ�
മ്പത്തിക ക്രമങ്ങെളക്കു�
റിച്ചും ബേയാെടേക്നാളജി�
െയക്കുറിച്ചും െവർച്ച ്വൽ
െടേക്നാളജിെയക്കുറിച്ചും
ൈക്ലമറ്റ് െചയ്ഞ്ചിെന�
ക്കുറിച്ചുെമാെക്ക സം�
സാരിക്കുകയും വിമർ�
ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ഇവിെട
സാമൂഹികശാസ്ത്രവും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ധാർമ്മിക�
േബാധവുെമല്ലാം അതതിെന്റ വിഭാഗീയ അതിരുകൾ
വിട്ടു് സംവാദാത്മകമായി ഒത്തുേചരുകയും പരിവർത്ത�
നാത്മകമായ ചിന്തകൾ രൂപീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
നാം അധിവസിക്കുന്ന േലാകത്തിെല ഭൗതികസാഹ�
ചര്യങ്ങൾ തെന്നയാണു് നമ്മുെട ചിന്തകെള ഉൽപാദി�
പ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുന്നതു്. ചിന്തകൾ
അെല്ലങ്കിൽ മനസ്സു് ശരീരത്തിനതീതമായി വർത്തിക്കു�
ന്ന അതീത യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പ്രതിഫലനം മാത്ര�
മാെണന്ന ആശയവാദം ഇവിെട നിേഷധിക്കെപ്പടുക�
യാണു്. മനസ്സു് അഥവാ ആത്മാവു് ശരീരത്തിനുള്ളിെല
ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണു്. നവഭൗതികവാദെത്ത സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം നമ്മുെട ഉണ്മെയ നിർണ്ണയിക്കുക�
യും ഉള്ളിൽ നിന്നും പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
ഭൗതിക ചിന്തകൾ തെന്നയാണു് പരിവർത്തനത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ. അതു് ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യം മാത്ര�
മാണു്. അതു് അനുഭവപരം കൂടിയാണു്. ഇവിെട ശ്രദ്ധി�
േക്കണ്ട പ്രധാനെപ്പട്ട കാര്യം, ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യെത്ത
അതീതയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ദ്വന്ദ്വാപരത്വമാെണന്ന
പരമ്പരാഗത ചിന്തെയ നവഭൗതികവാദം നിേഷധിക്കു�
കയും ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യം നിരന്തരം പരസംക്രമണ
(Becoming) ത്തിലൂെട സ്വയം വിന്യസിക്കയും പരിവർ�
ത്തിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ചലനാത്മകമായ കർതൃത്വമാ�
ണു് എന്നു് വ്യക്തമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇവിെടയാണു്
നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനം വ്യക്ത�
മാേക്കണ്ടിവരുന്നതു്.

െഹഗൽ

ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പരിവർ�
ത്തിപ്പിക്കാെത മനുഷ്യമനസ്സിെന്റ
പ്രാതിഭാസിക പരിവർത്തനങ്ങളി�
ലൂെട (Phenomenological) സാമൂ�
ഹ്യമാറ്റം അസാധ്യമാെണന്ന തത്വ�
ശാസ്ത്രചിന്ത മുേന്നാട്ടു് വയ്ക്കുന്നതു് കാ�
റൽ മാർക്സാണു് (1818–1883). ഭൗതി�
കസാഹചര്യങ്ങളുെട മാറ്റം നിർണ്ണ�
യിക്കുന്നതു് അതീത േബാധ്യങ്ങളാെണന്ന േജാർജ് വി�
ല്യം െഫ്രഡറിക് െഹഗലിെന്റ (1770–1830) ആശയവാ�
ദെത്തയും ൈവരുദ്ധ്യവാദെത്തയും ആദ്യം എതിർക്കുന്ന�
തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ ലൂദ്  വിഗ് േഫായർ ബാ�
ഹ് (1804–1872) ആണു്. പിന്തിരിപ്പൻ മതചിന്ത മാത്ര�
മാണു് െഹഗലിെന്റെതന്നു് േഫായർ ബാഹ് പ്രസ്താവിച്ചു.
അതീത യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ െകട്ടുപാടിൽ നിന്നും ഭൗ�
തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു് സ്വന്തമാെയാരു േമൽവിലാ�
സം നൽകിയതു് േഫായർ ബാഹ് ആെണന്നു് പറയാം.
ഇവിെട െഹഗലിെന്റ ആശയവാദത്തിനും േഫായർ ബാ�
ഹിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യവാദത്തിനും അപ്പുറമായി ൈവരുദ്ധ്യാ�
ത്മക ഭൗതികവാദത്തിെന്റ നൂതന ചിന്താമണ്ഡലം തുറ�
ന്നിട്ടതു് മാർക്സാണു്. ‘ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം മായയല്ല, ൈദവ�
സൃഷ്ടിയല്ല, ചിന്തയിൽ നിന്നു് ഉത്ഭവിക്കുന്നതുമല്ല’ എന്നു്
മാർക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ തെന്ന സൃ�
ഷ്ടിയായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും േകവലം ചിന്തകളും
ആശയങ്ങളുമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനു് പകരം ബാഹ്യ�
പ്രകൃതിയിൽ തെന്ന മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുതകുന്ന പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്നുെവന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും മാർ�
ക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുെട െപാളി�
െച്ചഴുത്തും കർതൃത്വത്തിെന്റ പുനർനിർമ്മിതിയും തമ്മിലു�
ള്ള ൈവരുദ്ധ്യാത്മക ബന്ധം െവളിെപ്പടുത്തിയ മാർക്സി�
യൻ തത്വചിന്ത നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന�
ശിലകളിെലാന്നാണു്.

സ്ലാേവായ് ഴീെഴക്

എന്നാൽ മാർക്സിയൻ ചിന്തെയ സമ�
കാലിക േകാർപ്പേററ്റ് ക്യാപ്പിറ്റലിസ�
ത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയ (Biopolitics)
പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനരാഖ്യാനം
െചയ്യുന്ന മിേഷൽ ഹാർട്ട്, അേന്താ�
ണിേയാ െനഗ്രി, ഗീൽ െദേലസ്,
െഫലിക്സ് ഗത്താരി, അലൻ ബാദി�

േയാ, േജാർജ്ജിേയാ അഗംബൻ, സ്ലാേവായ് സിെസ�
ക് തുടങ്ങിയ േപാസ്റ്റ് േകാണ്ടിെനന്റൽ ചിന്തകേരാടാ�
ണു് നവഭൗതികവാദം കൂടുതൽ മമത കാട്ടുന്നതു്. േകാർ�
പ്പേററ്റ് ക്യാപ്പിറ്റലിസം അഥവാ ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാപ്പിറ്റലി�
സം (നേവാമി െക്ലയിൻ) ഭരണക്രമങ്ങെളയും ജനാധി�
പത്യ സംസ്കൃതികെളയും മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ശരീരങ്ങെള�
യും ൈജവശരീരങ്ങെളയും കീഴടക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
നവ സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ ഈ കാലം േപാസ്റ്റ് മാർക്സി�
യൻ തത്വചിന്തയുെട കാലമാെണന്നും ഭൗതികതയുെട
വീെണ്ടടുപ്പിനു് നവചിന്താപദ്ധതികൾ രൂപീകരിേക്കണ്ട�
തുെണ്ടന്നുമുള്ള ഗീൽ െദേലസിെന്റ ചിന്ത നവഭൗതിക�
വാദത്തിനു് പരമപ്രധാനമാണു്. ഇതു്, പാശ്ചാത്യേലാക�
ത്തു് സ്പിേനാസ തുടങ്ങിവച്ച ഭൗതികവാദ ചിന്താ മണ്ഡ�
ലത്തിെന്റ തുടർച്ച തെന്നയാണു്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളു�
െട പരിവർത്തനാത്മകത (Becoming) എന്ന െദേല�
സ്യൻ ചിന്ത അതുെകാണ്ടു് തെന്ന നവഭൗതികവാദത്തി�
െന്റ ഉൾക്കാമ്പും വരാനിരിക്കുന്ന കാലെത്ത രാഷ്ട്രീയ �
പ്രതീക്ഷയുമാണു്.

നവഭൗതികവാദകാലെത്തമതം

ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുെട
െപാളിെച്ചഴുത്തും കർതൃത്വത്തിെന്റ
പുനർനിർമ്മിതിയും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യാത്മക ബന്ധം െവളി�
െപ്പടുത്തിയ മാർക്സിയൻ തത്വചിന്ത
നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനശിലകളിെലാന്നാണു്.

യൂേറാപ്പിെല ക്രിസ്തുമ�
തം നിർമ്മിെച്ചടുത്ത മത
സാംസ്കാരിക ജ്ഞാനമ�
ണ്ഡലെത്ത അപനിർമ്മി�
ച്ചുെകാണ്ടാണു് ഭൗതിക�
വാദവും നവഭൗതികവാ�
ദവും പാശ്ചാത്യേലാക�
ത്തു് ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടതു്. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിെല ൈക്ര�
സ്തവ സഭാകൗൺസിലുകളും ജ്ഞാനേകന്ദ്രങ്ങളും പി�
ന്തുടർന്നതു് േപ്ലേറ്റാണിസത്തിെന്റ ആശയവാദെത്തയും
(Idealism) പ്രതിനിധാനവാദെത്തയും (Representation)
ആയിരുന്നു. ഭൗതികേലാകെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന
അതീത യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ (Transcendence) ഒരു
ആശയേലാകമുെണ്ടന്നും പ്രസ്തുത ൈവരുദ്ധ്യം നിലനിൽ�
ക്കെവ തെന്ന ഭൗതികേലാകവും ഭൗതികതക്കതീതമായ
േലാകവും തമ്മിൽ ആശയപരമാെയാരു ഏകതാനതയു�
െണ്ടന്നുമുള്ള ചിന്തകൾ തെന്നയാണു് ക്രിസ്തീയ മതേബാ�
ദ്ധ്യവും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പിന്തുടർന്നതു്. മദ്ധ്യകാലഘ�
ട്ടത്തിലും േതാമസ് അക്വിനാസിലൂെടെയാെക്ക ഈ ചി�
ന്താധാര തുടരുകയാണുണ്ടായതു്. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ
മണ്ഡലത്തിൽ ഈ െമറ്റഫിസിക്കൽ ഏകതാനത പ്രതി�
ഫലിച്ചതു് സാമ്രാജ്യത്വങ്ങളുെട ൈദവശാസ്ത്ര ന്യായീകര�
ണമായിട്ടായിരുന്നു എന്നതാണു് വാസ്തവം. പ്രസ്തുത െമറ്റ�
ഫിസിക്കൽ ഏകതാനത എന്ന ആശയത്തിനു് െറെന
െദക്കാർത്തും ഇമ്മാനുേവൽ കാന്റും െഹഗലുെമാെക്ക�
യാണു് ആധുനികതയുെട ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ പുനരാ�
വിഷ്കാരം നൽകിയതു്. അതീതയാഥാർത്ഥ്യമായ ആത്മാ�
വിനു് (Soul) പകരം അപാരമായ ചിന്താേശഷിയുള്ള മന�
സ്സു് (Infinitist Mind human) വന്നുെവന്നു് മാത്രം. പൗരാ�
ണിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ ഏകത െമറ്റഫിസിക്കലാ�
യിരുെന്നങ്കിൽ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ അതു്
െമക്കാനിക്കലാെയന്നു മാത്രം. േഫായർ ബാഹും കാ�
റൽ മാർക്സും െഫ്രഡറിക് നീേഷയും തുടർന്ന സ്പിേനാസി�
സ്റ്റ് ഭൗതികവാദ ചിന്താധാരയാണു് പുതുവഴി െവട്ടിത്തുറ�
ന്നതു്.

സ്പിേനാസ

േഫായർ ബാഹും കാറൽ മാർക്സും
ഉന്നയിച്ചതു് ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തപര�
മായ പ്രശ്നമാണു്. ൈക്രസ്തവ മതം
ആശയവാദത്തിെന്റയും െമറ്റഫിസി�
ക്സിെന്റയും തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി�
നിൽക്കുന്ന മതമാെണന്നും മതാത്മ�
കത ഭൗതികപരവും ൈദവീകത മാ�
നുഷികപരവും ആകണെമന്നുള്ള മതവിമർശനം ആദ്യ�
മായി ഉന്നയിക്കുന്നതു് േഫായർ ബാഹ് ആണു്. മതം
േകവലം അനുഭവപരമായ ഒന്നാെണന്ന ഷ്ളയർമാഖ�
റുെട ചിന്തെയ ഗൗരവമാെയടുക്കുേമ്പാഴും ആ അനുഭവ�
തലം ഭൗതിക യാഥാർഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉറവെയടുത്ത�
താെണന്ന േഫായർ ബാഹിെന്റ ചിന്ത ശ്രേദ്ധയമാണു്.
ചിന്തകെളയും ദർശനങ്ങെളയും വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യ�
വുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തുന്ന മതം ഒരു മാനുഷിക പദ്ധതി�
യാെണന്നു് (human project) േഫായർ ബാഹ് പ്രഖ്യാപി�
ച്ചു. മതം മനുഷ്യെന സംബന്ധിക്കുന്നതാെണന്നും മനു�
ഷ്യെന്റ ൈദവചിന്തകെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നതുമാെണന്നു്
അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതു് ൈക്രസ്തവമതെത്ത പ്രതിസ�
ന്ധിയിലാക്കി. േഫായർ ബാഹിെന്റ ചിന്തകെള പിന്തു�
ടർന്ന മാർക്സും മതവിമർശനത്തിെന്റ മൂർച്ച കൂട്ടി. മതത്തി�
െന്റ െമറ്റഫിസിക്സ് സമൂഹത്തിെന്റ േശ്രണിബദ്ധത നില�
നിർത്തുന്നതും അധികാര ഘടനകെള നിയമവൽക്കരി�
ക്കുന്നതുമാെണന്നു് മാർക്സ് വിലയിരുത്തി. സാമ്പത്തിക�
വും രാഷ്ട്രീയവും ലിംഗപരവുമായ വിേവചനങ്ങെള അതു്
സാധൂകരിക്കുന്നുെവന്നും മാർക്സ് പറഞ്ഞു. മതവിമർശന�
ത്തിെന്റ അനിവാര്യതെയക്കുറിച്ചു് ഇത്രയും കൃത്യമായി
വ്യക്തമാക്കിയ മെറ്റാരാൾ ഉണ്ടാവില്ല: ‘മനുഷ്യൻ അവ�
നവനു ചുറ്റും ചരിക്കാതിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന ചുറ്റിക്കറ�
ങ്ങുന്ന മായാസൂര്യനാണു് മതം’. മതം മനുഷ്യെന മയക്കു�
ന്ന കറുപ്പാെണന്നു് മാർക്സ് പറയുന്നതിനു് കാരണം ദുർബ�
ലനായ മനുഷ്യെന ചില മിഥ്യാേബാധങ്ങളാൽ ഭ്രമിപ്പി�
ക്കുകയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങെള പരിവർത്തിപ്പിക്കു�
ന്നതിനുള്ള പ്രേയാഗ സാധ്യതകൾ നിേഷധിക്കുകയും
െചയ്യുന്നുെവന്ന കാരണം െകാണ്ടാകാം. സമകാലിക
നിേയാലിബറൽ കാലത്തിലാകെട്ട മതം തെന്നയാണു്
(പ്രേത്യകിച്ചും ക്രിസ്തുമതം) അതിെന്റ പ്രേയാക്താവും സം�
രക്ഷകയും. ഇവിെടയാണു് മാർക്സിെന്റ മതവിമർശനം
കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതാകുന്നതു്.

പൗരാണിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ
ഏകത െമറ്റഫിസിക്കലായിരു�
െന്നങ്കിൽ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ
ചിന്തയിൽ അതു് െമക്കാനിക്കലാ�
െയന്നു മാത്രം. േഫായർ ബാഹും
കാറൽ മാർക്സും െഫ്രഡറിക്
നീേഷയും തുടർന്ന സ്പിേനാസിസ്റ്റ്
ഭൗതികവാദ ചിന്താധാരയാ�
ണു് പുതുവഴി െവട്ടിത്തുറന്നതു്.

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുെട
അതിഭൗതിക-
പ്രതിനിധാന മണ്ഡല�
ത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യ-
പ്രകൃതി ബന്ധതലത്തി�
െല ഭൗതികമായ സം�
ഘർഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങ�
ളും െനാമ്പരങ്ങളും അടി�
സ്ഥാനമായിത്തീരുന്ന

ഭൗതിക മതദർശനങ്ങൾ പ്രധാനമാകുന്നതു് ഇവിെടയാ�
ണു്. ഇന്ത്യയിെല ൈഹന്ദവ മതേത്താടുള്ള ചാർവ്വാക�
ന്മാരുെടയും (േലാകായതാ) ബുദ്ധ-ൈജന മതങ്ങളുെട�
യും വിമർശനം ഇവിെട പ്രധാനമാണു്. ൈഹന്ദവ മത�
ത്തിെല ഒരു പ്രബലവിഭാഗം ബ്രാഹ്മണിസത്തിലൂെട
െമറ്റഫിസിക്സും ആധിപത്യത്തിെന്റ ശുദ്ധാശുദ്ധക്രമങ്ങ�
ളും അനുവർത്തിച്ചേപ്പാൾ ചാർവ്വാകന്മാർ അതിെന പ്ര�
തിേരാധിച്ചതു് ഇന്ത്യയിെല പൗരാണിക ഭൗതിക ദർശ�
നം രൂപീകരിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു. ആത്മാവാൽ നിയ�
ന്ത്രിക്കെപ്പടുന്ന ഭൗതികേലാകം മിഥ്യയാെണന്നും േശ്ര�
ണീബദ്ധമായ സംസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉപാ�
ധിയായി ബ്രാഹ്മണ മത േബാധ്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു�
െവന്നും ചാർവ്വാകന്മാർ പറഞ്ഞു. മറിച്ചു് സ്വയം പരിവർ�
ത്തനാത്മകമായ പദാർത്ഥങ്ങെളയും ഭൗതിക യാഥാർ�
ത്ഥ്യെത്തയും കുറിച്ചു് അവർ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മ�
ണാധിപത്യത്തിെന്റ മത-രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതി�
െന ‘നാസ്തികം’ എന്ന ചാപ്പകുത്തി തള്ളിക്കളയുകയാ�
ണു് െചയ്തതു്. ചാർവ്വാക ദർശനത്തിെന്റ ധാര പിന്തുടർ�
ന്ന ബുദ്ധമതം അതിഭൗതിക ൈദവീകതെയ കരുണെയ�
ന്ന ഭൗതിക-മനുഷ്യഭാവന െകാണ്ടു് പുനഃസ്ഥാനീകരിച്ചു.
ബ്രാഹ്മണാധികാരവും ആധുനിക െകാേളാണിയൽ ലി�
ബറൽ സാമ്പത്തിക ക്രമവും സംഘടിെച്ചത്തിയ െകാ�
േളാണിയൽ ആധുനികതയുെട കാലത്തു് മതെത്തയും
രാഷ്ട്രീയെത്തയും പരിവർത്തേനാന്മുഖമായി വ്യാഖ്യാനി�
ക്കുവാൻ അംേബദ്ക്കർ ഉപേയാഗിച്ചതു് ചാർവ്വാകന്മാ�
െരയും മാർക്സിയെത്തയും ബുദ്ധിസെത്തയുമാെണന്നതു്
തികച്ചും യാദൃശ്ചികമല്ല.

െറെന െദക്കാർത്ത്

ഇക്കാലത്തു് തെന്ന, പരിപൂർണ്ണമാ�
യി (ഒട്ടും വിമർശാനത്മകമല്ലാെത
തെന്ന) പാശ്ചാത്യ ലിബറൽ ആശ�
യങ്ങെള ആേശ്ലഷിച്ച ജവഹർ ലാൽ
െനഹ്റുവും പാശ്ചാത്യ ദർശനങ്ങ�
െളയും പൗരാണിക ഇന്ത്യൻ ദർശന�
ങ്ങെളയും സവിേശഷമായി സമന്വ�

യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും പരിഗണന
അർഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ സാർവ്വത്രികതയും
പുേരാഗമനാത്മകതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഗാന്ധി ഹിന്ദു�
ത്വ വാദികൾക്ക് ഒഴിവാേക്കണ്ട ശത്രു തെന്നയായിരുന്നു.
വ്യത്യസ്ത മതധാരകളുെട സമന്വയെമന്ന ഗാന്ധിയൻ
സങ്കല്പം പേക്ഷ, വ്യതിരിക്തതയുെട രാഷ്ട്രീയം (Politics
of difference) എന്ന ആധുനികാനന്തര ഭാവനക്ക് വിരു�
ദ്ധമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് തെന്നയാണു് Poona Pact
(1930)-ലൂെട അംേബദ്കറിെന്റ സംവരണ ജനാധിപ�
ത്യ രാഷ്ട്രീയെത്ത ഗാന്ധി നഖശിഖാന്തം എതിർത്തതും.
ഗാന്ധിയുെട സമന്വയപാത, അതിെന്റ ജ്ഞാസിദ്ധാന്ത�
പരമായ നിഷ്ക്രിയത്വം െകാണ്ടു് (െമറ്റഫിസിക്കൽ എന്ന
കാരണം െകാണ്ടു് ) തെന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്കു് എളു�
പ്പം പ്രതിേരാധിക്കാനാവുന്നതും അംഗീകരിക്കാനാവു�
ന്നതുമാണു്. സ്വച്ഛഭാരതം േപാലുള്ള ‘ശുചീകരണ പദ്ധ�
തി’കളിലൂെട ശുദ്ധാശുദ്ധ േലാജിക്കുകൾ ഹിന്ദുത്വവാദി�
കൾ പുനരാനയിക്കുേമ്പാൾ ഗാന്ധി ഒരു ചിഹ്നമായിെട്ട�
ങ്കിലും കടന്നുവരുന്നതു് അതുെകാണ്ടാണു്. ഹിന്ദുത്വവാദി�
കൾക്ക് ഒരിക്കലും ദഹിക്കാനാവാത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രമാ�
യി ബുദ്ധനും മാർക്സും അംേബദ്കറും അവേശഷിക്കെപ്പ�
ടുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരു പേക്ഷ, ഹിന്ദുത്വ മതമൗലിക വാ�
ദത്തിെനതിെര ഭാവിയിൽ ഉയരാവുന്ന സംഘടിത പ്രതി�
േരാധത്തിെന്റ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാേകണ്ടവരും ബുദ്ധനും
മാർക്സും അംേബദ്ക്കറുമായിരിക്കും.

േജാർജിേയാ
അഗംബൻ

അങ്ങെനെയങ്കിൽ നവഭൗതിക�
വാദം മുേന്നാട്ടു് വയ്ക്കുന്ന മതദർശന�
െമന്താണു്? അതു് പ്രധാനമായും
നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിേയാടു�
ള്ള േസ്നഹവും കരുതലുമാണു്. ആധു�
നിക ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ജീ�
വൽഭാവമായി അതിെന അവതരി�
പ്പിച്ചതു് ഇേക്കാ-െഫമിനിസ്റ്റുകളാ�
യിരുന്നുെവന്നതും യാദൃശ്ചികമല്ല. ജീവേനാടുള്ള ആദ�
രവും സ്ത്രീത്വേത്താടുള്ള ആദരവും തുല്യമാെണന്നു് വാദി�
ക്കുേമ്പാൾ പുതിെയാരു ഭൗതിക ജീവൽ ദർശനവും മത�
േബാധവും ശാസ്ത്രദർശനവും ഉറവെയടുക്കുകയായിരുന്നു.
നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ പ്രധാന ജ്ഞാനസിദ്ധാന്ത ഉറ�
വിടം ആധുനികാനന്തര െഫമിനിസമായതും യാദൃശ്ചിക�
മല്ല.5 മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ൈദവീകതയും ഭൗതീകമാ�
െയാരു തിരശ്ചീനതയിൽ സംേയാജിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു്
േറാസി െബ്രയ്േഡാറ്റിയും െജെന െബന്നറ്റിെനയും േപാ�
ലുള്ള ഉത്തരാധുനിക െഫമിനിസ്റ്റ് ചിന്തകർ വ്യക്തമാ�
ക്കി. മനുഷ്യെന്റ വിഭാഗീയതക്കപ്പുറമായ ആയിത്തീ�
രൽ (becoming) േകവലം ഭാഷാപരേമാ (linguistic)
പ്രതിഭാസികേമാ (phenomenological) ആശയപരേമാ
(ideological) അെല്ലന്നും അതു് പരസംക്രമണത്തിെന്റ
ഭൗതികതയാെണന്നും അവർ പറയുന്നിടത്തു് നവഭൗതി�
കവാദം രൂപെപ്പടുകയായിരുന്നു. ഭൂമിേയാടുള്ള േസ്നഹം,
ജീവേനാടുള്ള ആദരവു് ദ്വന്ദ്വാത്മകത (dualism) ക്കപ്പുറ�
മായ ഭൗതിക ഏകതയുെട രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാെണന്നാ�
ണു് അവർ പറഞ്ഞുവച്ചതു്. നവഭൗതികതയുെട മതദർ�
ശനത്തിെല സ്ത്രീപക്ഷ ജ്ഞാനമണ്ഡലം ഇതാണു്. മത�
ങ്ങൾ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതു് അതീന്ദ്രിയമായ ആഹ്വാനങ്ങെള�
യല്ല; മറിച്ചു് ശരീരത്തിെന്റ ഭാവങ്ങെളയും െനാമ്പരങ്ങ�
െളയും പ്രതീക്ഷകെളയുമാെണന്ന െദേലസ്യൻ ചിന്ത
നവഭൗതികവാദ കാലെത്ത മതനിർവ്വചനത്തിനു് പ്ര�
ധാനമാണു്. ‘േലാകെത്ത വിശ്വസിക്കാനുള്ള നമ്മുെട
കഴിവാണു് ചിന്തകൾക്കടിസ്ഥാനം’ (Thinking is our
ability to believe in this world) എന്നു് െദേലസ് പറ�
യുന്നതും ‘തെന്റ ഏകജാതനായ പുത്രെന േലാകത്തി�
െന്റ നിത്യജീവാനായി നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം
‘േലാകെത്ത േസ്നഹിച്ചു’ എന്നു് േവദപുസ്തകം പറയുന്ന�
തും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടു്. ‘അശുദ്ധമാെണെന്റ ൈദവം’
(Profane is my God) എന്നു് േജാർജിേയാ അഗംബൻ
പറയുന്നതും വിപ്ലവാത്മകമായ മതദർശനമാണു്. ജീ�
വൻ എന്ന ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്വയം പരിവർ�
ത്തനാത്മകതയാണു് ൈദവികതെയന്നു് നവഭൗതിക�
വാദം പറയുന്നിടത്തു് മതം ഭൗതിക േലാകത്തിെലത�
െന്ന നിരന്തരം ൈചതന്യവത്തായ പ്രേചാദനമായിട്ടും
ചലനാത്മകമായ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പ�
ടുകയാണു്. അെസറ്റിസത്തിലും (സന്യാസം) മിസ്റ്റിസി�
സത്തിലും (നിഗൂഢവാദം) അല്ല ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകളി�
െല ചരിത്രപരമായ ഇടെപടലുകളിലാണിനി പ്രപഞ്ച
വിേമാചനത്തിെന്റ സൗകുമാര്യം നിലനിൽക്കുന്നെതന്ന
നവഭൗതിക വാദത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപനം ഈ കാലഘട്ടം
കാത്തിരുന്ന ബദൽ മതദർശനം തെന്നയാണു്.

5. നവഭൗതികവാദം എന്ന േപരു് തെന്ന നിർേദ്ദശിക്കുന്നതു് േറാ�
സി െബ്രയ്േഡാറ്റിെയേപ്പാലുള്ള ഉത്തരാധുനിക െഫമിനിസ്റ്റുക�
ളാണു്.

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Grosz
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Grosz
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosi_Braidotti
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosi_Braidotti
https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Barad
https://en.wikipedia.org/wiki/Quentin_Meillassoux
https://en.wikipedia.org/wiki/Quentin_Meillassoux
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Latour
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Malabou
https://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Coole
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
https://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Badiou
https://www.dukeupress.edu/vibrant-matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://www.westarinstitute.org/clayton-crockett/
https://www.westarinstitute.org/clayton-crockett/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Robinson
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Negri
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Negri
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Guattari
https://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben
https://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
https://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
https://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar


നവഭൗതികവാദകാലെത്തരാഷ്ട്രീയം

േതാമസ് േഹാബ്സ്

നവഭൗതികവാദകാലെത്ത രാഷ്ട്രീയം
പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രീയെത്തക്കുറിച്ചു�
ള്ള അതിെന്റ നിർവ്വചന വ്യത്യസ്തത�
യിലാണു് നിലെകാള്ളുന്നതു്. ഇവിെട
രാഷ്ട്രീയവും (Politics) രാഷ്ട്രീയപരവും
(Political) തമ്മിൽ വ്യത്യാസെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയെമന്നതു് ഭരണകൂ�
ടക്രമമാണു്. അേതസമയം രാഷ്ട്രീയ�

പരെമന്നതു് ജനങ്ങളുെട അധികാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട�
താണു്. ഭരണകൂടവും അതിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും ഉെണ്ടങ്കിലും
പലേപ്പാഴും ജനങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയപരമായ അധികാരം
നിർവ്വഹിക്കെപ്പടണെമന്നില്ലാെയന്നു് സാരം. ജനങ്ങളു�
െട ഭരണകൂടപൂർവ്വ രാഷ്ട്രീയ അധികാരെത്തക്കുറിച്ചാണു്
നവഭൗതികവാദം സംസാരിക്കുന്നതു്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ
നിയമക്രമത്തിനുള്ളിലുള്ള പൗരസമൂഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
അധികാരം ആധിപത്യത്തിെന്റ തെന്ന ൈജവരാഷ്ട്രീയ�
പ്രക്രിയയാെണന്നു് പറഞ്ഞതു് േജാർജിേയാ അഗംബ�
നാണു്.6 ഭരണകൂടാധിപത്യത്തിെന്റ നിയമക്രമം പാലി�
ക്കുവാൻ പൗരസമൂഹം ബാധ്യസ്ഥമാെണന്നും അതിനു്
കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ പൗരത്വം സ്വയം റദ്ദാക്കെപ്പടുെമന്നു�
ള്ള രാഷ്ട്രീയചിന്ത ദുർബലസമൂഹങ്ങെളയും പ്രവാസ /
കുടിേയറ്റ സമൂഹങ്ങെളയും അഭയാർത്ഥികെളയും എല്ലാ�
യ്േപ്പാഴും ഒരു ‘അപവാദത്തിെന്റ അവസ്ഥ’ (State of
Exception) യിൽ നിർത്തുന്നുെവന്നു് അഗംബൻ പറഞ്ഞു.
ഇതു് ഭരണകൂടാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിെല തെന്ന
ദുരന്തമാെണന്നാണു് അേദ്ദഹം േരഖെപ്പടുത്തുന്നതു്. ഭര�
ണകൂടം നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതിനു് മുൻപുതെന്ന രൂപെപ്പ�
ടുന്ന ജനങ്ങളുെട അധികാരെമന്ന സങ്കല്പം ഒരു പ്രതി�
രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പമായി മാറുന്നതിവിെടയാണു്. ഭരണകൂ�
ടാധിപത്യത്തിെന്റ നിയമാവലിക്കപ്പുറമായി ജനങ്ങളു�
െട അധികാര നിർവ്വഹണ പ്രക്രിയെയ തിരിെക പി�
ടിക്കാൻ സാധിക്കുെമന്നതാണു് ഇവിടുെത്ത സവിേശ�
ഷത.

6. Giorgio Agamben, Humo Sacer: Sovereign Power and Bare
Life (Stanford: Stanford University Press, 1998).

ൈഹന്ദവ മതത്തിെല ഒരു പ്രബ�
ലവിഭാഗം ബ്രാഹ്മണിസത്തിലൂെട
െമറ്റഫിസിക്സും ആധിപത്യത്തിെന്റ
ശുദ്ധാശുദ്ധക്രമങ്ങളും അനുവർത്തി�
ച്ചേപ്പാൾ ചാർവ്വാകന്മാർ അതിെന
പ്രതിേരാധിച്ചതു് ഇന്ത്യയിെല
പൗരാണിക ഭൗതിക ദർശനം
രൂപീകരിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു.
ആത്മാവാൽ നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്ന
ഭൗതികേലാകം മിഥ്യയാെണന്നും
േശ്രണീബദ്ധമായ സംസ്കാ�
രം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള
ഉപാധിയായി ബ്രാഹ്മണ മത
േബാധ്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു�
െവന്നും ചാർവ്വാകന്മാർ പറഞ്ഞു.

നവഭൗതികവാദം ജന�
ങ്ങെള രാഷ്ട്രീയ ശരീര�
ങ്ങളായിട്ടാണു് കാണു�
ന്നതു്. ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ നിയമക്രമത്തിനക�
ത്തും പുറത്തും ജനങ്ങളു�
െട ൈജവശരീരങ്ങൾ
എങ്ങെനയാണു് സ്വാ�
ഭാവികമായ രാഷ്ട്രീയ
പ്രതിേരാധങ്ങൾ സൃഷ്ടി�
ക്കുന്നെതന്നാണിവിെട
ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു്. ൈജവ
ശരീരങ്ങളുെട പ്രതിേരാ�
ധങ്ങൾ എങ്ങെനയാ�
ണു് ഭരണകൂട-സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ ൈജവരാഷ്ട്രീയ�
െത്ത അട്ടിമറിക്കുന്നെതന്ന കെണ്ടത്തൽ പുതിെയാരു
രാഷ്ട്രീയപരമായ നിർവ്വാഹകത്വെത്തയാണു് (Political
agency) െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയെത്ത�
ക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ചിന്താപദ്ധതികളിൽ പൗരസമൂ�
ഹെത്ത ഭരണകൂടാധിപത്യത്തിെന്റ വിനീത ദാസരായി�
ട്ടാണു് ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. അെല്ലങ്കിൽ, ജനാധിപത്യെമ�
ന്നതു് ഭരണകൂടക്രമത്തിെന്റ സർവ്വാധിപത്യ യുക്തിക്കു�
ള്ളിെല പരുവെപ്പടുത്തലാെണന്ന ചിന്തേയാ അതുമെല്ല�
ങ്കിൽ അതിെനതിെരയുള്ള കലഹേമാ ഒെക്കയായിട്ടാ�
ണു് മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. ഈ പരുവെപ്പടലും കലഹവുെമ�
ല്ലാം ഒേരസമയം തെന്ന ഭരണകൂടാധിപത്യത്തിനുള്ളിൽ
സംഭവിക്കുന്നതു് തെന്നയാണു്. എന്നാൽ നവഭൗതിക�
വാദ കാലെത്ത രാഷ്ട്രീയെമന്നതു് തികച്ചും റാഡിക്കലാ�
യുള്ള ഒന്നാണു്. അതു് ൈജവ ശരീരങ്ങളുെട സംഘാത�
വും (collective) ഭൗതികവുമായ (materialistic) ൈജവ�
ശക്തിയിലാണു് അടിസ്ഥാനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഴാക് റൻ�
സിയറും (Jacques Ranciere) അേന്റാണിേയാ െനഗ്രിയും
(Antonio Negri) ആണതു് സവിസ്തരം വിശകലനം െച�
യ്യുന്നതു്.

ഴാക് റൻസിയറും അേന്റാണിേയാ െനഗ്രിയും ഭരണകൂടാ�
ധികാരത്തിനും ജനാധിപത്യക്രമത്തിനും ഉണ്ടായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനെത്തക്കുറിച്ചു് സംസാരിക്കുന്നു.
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ൈജവാധികാരത്തിനും ജനങ്ങളുെട
സംഘാതവും ഭൗതികവുമായ ൈജവാധികാരത്തിനും
മേദ്ധ്യ െനടുകയുള്ള പിളർപ്പും ഭിന്നതയുമാണു് മാർക്സ്
ശ്രദ്ധിച്ചതു്. മുകളിൽ നിന്നും താേഴേക്കാ താെഴ നിന്നും മു�
കളിേലേക്കാ പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന ഏകപക്ഷീയ അധി�
കാരം ജനങ്ങൾക്കായി അട്ടിമറിക്കുകെയന്നതായിരു�
ന്നു മാർക്സിസം മുേന്നാട്ടു് വച്ച രീതി. എന്നാൽ നവമൂല�
ധനത്തിെന്റ കാലത്തു് ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും തമ്മിലു�
ള്ള ഭിന്നത മായിച്ചുകളയുകയും മൂലധനാധിഷ്ഠിതമായ
േകന്ദ്രീകൃതത്വം രൂപെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. പഴയ ഭരണ�
കൂടനിയമ ക്രമത്തിനപ്പുറമുള്ള ലിബറൽ ജനാധിപത്യ
േബാധങ്ങളും കേമ്പാളാധിഷ്ഠിതമായ െതാഴിൽ േബാധ്യ�
ങ്ങളും േലാകെത്ത ഒന്നാെക ഒരു യന്ത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന
പ്രക്രിയ രൂപെപ്പടുത്തുന്നു. ഇവിെട മാധ്യമങ്ങളും ശാസ്ത്ര�
സാേങ്കതിക വിദ്യകളുെമല്ലാം നവമൂലധനരാഷ്ട്രീയത്തി�
െന്റ പിണിയാളുകളായി മാറുകയും െചയ്യുന്നു. ഇവിെട,
ഭരിക്കെപ്പടുന്നവരുെട ഭരണകൂടപൂർവ്വമായ ൈജവാധി�
കാരെത്ത തിരിച്ചുപിടിക്കുക മാത്രമാണു് കരണീയമായി�
ട്ടുള്ളെതന്നു് റൻസിയറും െനഗ്രിയും വാദിക്കുന്നു. െനഗ്രി
ഇതിെന ജനസഞ്ചയ രാഷ്ട്രീയം (Multitude) എന്ന രാ�
ഷ്ട്രീയ പരികല്പനയിലൂെടയാണു് വിശദീകരിക്കുന്നതു്.

വ്യവസ്ഥാപിത മാധ്യമങ്ങളുെടയും െപ്രാഫഷണൽ രാ�
ഷ്ട്രീയക്കാരുെടയും പിന്തുണയില്ലാെത തെന്ന ഭരിക്ക�
െപ്പടുന്നവരുെട—പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്നവരുെട
ഭാവാത്മകമായ പ്രതിേരാധങ്ങളിൽ നിന്നുമാണു് ഈ
ജനസഞ്ചയ രാഷ്ട്രീയം ഉടെലടുക്കുന്നതു്. കീഴാള ജനാ�
ധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം എന്നാണു് ഇതിെന െപ്രാഫ. ബി. രാ�
ജീവൻ വിളിക്കുന്നതു്.7 ഇവിെട ഭരിക്കെപ്പടുന്നവരുെട
സ്വന്തം ജീവിതപ്രവർത്തനം തെന്ന രാഷ്ട്രീയമായി മാ�
റുന്നതുെകാണ്ടു് രാഷ്ട്രം-ജനം, സ്വകാര്യം-െപാതുകാര്യം,
രാഷ്ട്രീയം-ജീവിതം തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയാ�
ണു് െചയ്യുന്നതു്. െനഗ്രിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വരാ�
നിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം ഇപ്പറഞ്ഞ ജനസഞ്ചയ രാ�
ഷ്ട്രീയമാണു്. ഇവിെട ജീവിതം തെന്ന രാഷ്ട്രീയമായി മാറു�
േമ്പാൾ നാം നമ്മുെട ൈദനംദിന ജീവിതെത്തത്തെന്ന
നിർവ്വചിക്കുന്നതു് ‘സ്വയം നവീകരണക്ഷമതയുള്ള സർ�
ഗ്ഗാത്മക ശക്തിയുെട സംഘാത’മായിട്ടാണു് (ബി. രാജീ�
വൻ, 2013: 17). ഇതു് പൗരജീവിതത്തിെന്റ തെന്ന റാഡി�
ക്കലായുള്ള പുനരാവിഷ്ക്കാരവും പ്രേയാഗവുമാണു്. ഈ
ൈജവശക്തി അഥവാ ൈജവ േപ്രരണ സ്വാഭാവികവും
ഭൗതികവും സംഘാതവുമാണു്. രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സൗന്ദ�
ര്യാത്മകത (Aesthetics of Politics) എന്നാണിതിെന
ഴാക് റൻസിയർ വിളിക്കുന്നതു്. വ്യവസ്ഥാപിത നിയമ
സംഹിതകൾക്കപ്പുറമായി ഭരിക്കെപ്പടുന്നവർ തങ്ങളുെട
ദുഃഖങ്ങൾക്കും േവദനകൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയാ�
വിഷ്കാരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ രൂപെപ്പടുന്നതാണു്
ജനസഞ്ചയ രാഷ്ട്രീയം. അതു് പരസ്പര സംവാദത്തിലൂെട�
യും വ്യതിരിക്തതകളുെട അംഗീകാരത്തിലൂെടയും പര�
സംക്രമണം െചയ്യുകയും വിന്യസിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അങ്ങെന രൂപെപ്പടുന്ന കർതൃത്വശക്തിയുള്ള സമൂഹങ്ങ�
െള Assemblages എന്നാണു് ഗീൽ െദേലസ് വിളിക്കുന്ന�
തു്. ൈജവ ശരീരങ്ങളുെട സംഘാതമായ സർഗ്ഗശക്തി�
യായിട്ടാണു് അധികാരെത്ത ഇവിെട നിർവ്വചിക്കെപ്പടു�
ന്നതു്. ഇതു് ജനാധിപത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നവഭൗതികവാ�
ദത്തിെന്റ റാഡിക്കലായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണു്.

7. െപ്രാഫ. ബി. രാജീവൻ, കീഴാള മാർക്സിസവും കീഴാള ജനാധി�
പത്യവും (േകാഴിേക്കാടു്: പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം, 2020).

ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും
ദഹിക്കാനാവാത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്ര�
മായി ബുദ്ധനും മാർക്സും അംേബ�
ദ്കറും അവേശഷിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യുന്നു. ഒരു പേക്ഷ, ഹിന്ദുത്വ
മതമൗലിക വാദത്തിെനതിെര
ഭാവിയിൽ ഉയരാവുന്ന സംഘടിത
പ്രതിേരാധത്തിെന്റ മുൻനിരയിൽ
ഉണ്ടാേകണ്ടവരും ബുദ്ധനും മാർ�
ക്സും അംേബദ്ക്കറുമായിരിക്കും.

നവഭൗതികകാലെത്ത
രാഷ്ട്രീയവും ജനാധിപ�
ത്യവും പരമ്പരാഗത പാ�
ശ്ചാത്യ സർവ്വാധിപത്യ
ഭരണകൂടക്രമത്തിനും
മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയ�
ത്തിനുമുള്ള ഒരു െപാ�
ളിെച്ചഴുത്താണു്. ൈദ�
വത്തിെന്റ സർവ്വാധിപ�
ത്യവും ഭരണകൂടാധിപ�

ത്യവും തമ്മിൽ േചർത്തുവച്ച മാക്ക്യവല്ലിയുെടയും േതാമ�
സ് േഹാബ്സിെന്റയും പാത പിന്തുടർന്ന കാൾസ്മിത്തി�
െന്റ രാഷ്ട്രീയൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ വ്യവഹാര പഥത്തിൽ
നിന്നും രാഷ്ട്രീയവും ൈദവശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയൈദവശാ�
സ്ത്രവും ഇവിെട വിേമാചിതമാവുകയാണു്. ക്രിസ്തീയ ൈദ�
വശാസ്ത്രം എല്ലാക്കാലത്തും സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ യു�
ക്തിയിലാണു് സഞ്ചരിച്ചെതന്നും അതുെകാണ്ടുതെന്ന
അതു് ആത്യന്തികമായി രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുള്ളതാെണ�
ന്നും േജാർജിേയാ അഗംബൻ പറയുേമ്പാൾ ആധുനിക
രാഷ്ട്രീയ ൈദവശാസ്ത്രങ്ങൾ തെന്ന വിമർശനത്തിനു് വി�
േധയമാവുകയാണു്. ആധുനികേമാ ഉത്തരാധുനികേമാ
ആയ രാഷ്ട്രീയ ൈദവശാസ്ത്രങ്ങെളാന്നും തെന്ന ൈദവ�
ത്തിെന്റ സർവ്വാധിപത്യ സ്വഭാവെത്തയും അതുവഴി ഭര�
ണകൂടാധിപത്യ സ്വഭാവെത്തയും അപനിർമ്മിച്ചിരുന്നി�
ല്ല. മതാധിഷ്ഠിതമായ അെല്ലങ്കിൽ ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ�
തായ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും വിേമാചിക്കെപ്പടുന്ന രാഷ്ട്രീ�
യെത്തയും ജനാധിപത്യെത്തയും കുറിച്ചാണു് നവഭൗ�
തികവാദം സംസാരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ മതെത്ത പുറ�
ത്തു് നിർത്തി ആധുനികത നിർമ്മിെച്ചടുത്ത െസക്കുലർ
ജനാധിപത്യമല്ലിതു്; മറിച്ചു്, മതെത്തയും രാഷ്ട്രീയെത്ത�
യും െസക്കുലർ-അനന്തരവും (Post Secular) മതാനന്ത�
രവും (Post Religious) ആയ നവചിന്താധാരയിലാണു്
നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം ഉട�
െലടുക്കുന്നതു്. അതു് തികച്ചും ഭൗതികവും മതനിരേപക്ഷ�
വും അന്തഃസ്തികവുമാണു് എന്നതാണു് സവിേശഷത.

മതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതു് അതീ�
ന്ദ്രിയമായ ആഹ്വാനങ്ങെളയല്ല;
മറിച്ചു് ശരീരത്തിെന്റ ഭാവങ്ങെളയും
െനാമ്പരങ്ങെളയും പ്രതീക്ഷകെള�
യുമാെണന്ന െദേലസ്യൻ ചിന്ത
നവഭൗതികവാദ കാലെത്ത
മതനിർവ്വചനത്തിനു് പ്രധാനമാണു്.
‘േലാകെത്ത വിശ്വസിക്കാനുള്ള
നമ്മുെട കഴിവാണു് ചിന്തകൾക്കടി�
സ്ഥാനം’ (Thinking is our ability
to believe in this world) എന്നു്
െദേലസ് പറയുന്നതും ‘തെന്റ ഏക�
ജാതനായ പുത്രെന േലാകത്തിെന്റ
നിത്യജീവാനായി നൽകുവാൻ
തക്കവണ്ണം ൈദവം ‘േലാകെത്ത
േസ്നഹിച്ചു’ എന്നു് േവദപുസ്തകം
പറയുന്നതും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടു്.

ൈജവമണ്ഡലെത്ത
സ്വയം നവീകരിക്കുന്ന
സർഗ്ഗാത്മക ശക്തി
(Potentia) എന്ന നി�
ലയിൽ ജനാധിപത്യ
അധികാരം വിേമാച�
നാത്മകമാണു്. അതു്
ജനസഞ്ചയ രാഷ്ട്രീയ�
മായി ചരിത്ര സന്നിഗ്ദ�
തകളിൽ രൂപെപ്പടുക�
യും സ്വയം വിന്യസിക്കു�
കയും െചയ്യും. അേമ�
രിക്കയിെല കുടിേയറ്റ
സമരങ്ങളിൽ (Occupy
movement) അതു് െവളി�
െപ്പട്ടതാെണന്നു് േജാർ�
ജ് െറയ്ഗറും ക്വാക്ക് പൂയിലാനും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.
ക്യാമ്പസുകളിലും നിരത്തുകളിലും രൂപെപ്പട്ട ഇന്ത്യയിെല
പൗരത്വ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലും അതു് നിഴലിട്ടിരുന്നു എന്നു്
െപ്രാഫ. ബി. രാജീവൻ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. രാഷ്ട്രീയെമ�
ന്നതു് അധികാരത്തിെന്റ ഇടനാഴികളിൽ ഇരകളാക്ക�
െപ്പടുന്നവരുെട ബദൽ സ്വപ്നങ്ങൾ അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന
നവസ്വത്വകാംക്ഷയാെണന്ന നിർവ്വചനം നവജനാധി�
പത്യ സംസ്കാരത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്ന ഭാവുകത്വമാണു്.
ആത്മേബാധത്തിെന്റ പുനർനിർമ്മിതിയാണു് രാഷ്ട്രീയം
(Politics is Ontology) എന്ന ചിന്ത പരമ്പരാഗത ജനാ�
ധിപത്യ പ്രവർത്തനങ്ങെള െപാളിെച്ചഴുതുകയും ഭരണ�
കൂടക്രമങ്ങൾക്കും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായി
പ്രാേദശികവും ൈജവികവുമായ സംഘാതസ്വത്വ നിർ�
മ്മിതിെയന്ന നിലയിേലക്കു് (Assemblages) രാഷ്ട്രീയം മാ�
റുകയും െചയ്യുന്നു. സ്വകാര്യം-െപാതുവായതു് എന്ന ദ്വന്ദ്വാ�
ത്മകതയില്ലാെത ൈജവശരീരം തെന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇടമാ�
യി പരിവർത്തിപ്പിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ജാതി, മത, വർണ്ണ,
വർഗ്ഗ, ലിംഗ, േദശീയ വിേവചനങ്ങൾക്കപ്പുറമായി നവ�
രാഷ്ട്രീയ ൈജവശരീരമായി സമൂഹം മാറ്റെപ്പടുകയാണു്.
സാർവ്വലൗകികതയുെട ഭൗതികാത്മകമാെയാരു തിരു�
െത്തഴുത്തും പ്രാേദശികവുമായുള്ള പുനരാഖ്യാനവുമാണി�
തു്. േകാർപ്പേററ്റ് മൂലധനാധിപത്യത്തിെന്റ സമകാലിക
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത ഏറ്റവും
പ്രാേയാഗികവും പരിവർത്തേനാന്മുഖവുമാെണന്നു് െദ�
േലസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ജനകീയ കലയായും സംഗീ�
തമായും എഴുത്തായും ഒെക്ക രൂപെപ്പടുന്ന ഭൗതിക സർ�
ഗ്ഗാത്മക ശക്തി േലാകെത്ത പുനരാഖ്യാനം െചയ്യുന്ന
രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയായി മാറുകയാണു്. ജനാധിപത്യ ഭര�
ണകൂടത്തിെന്റേയാ മൂലധനാധിഷ്ഠിത പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തി�
െന്റേയാ അതിഭൗതിക മത /ൈദവേബാധത്തിെന്റേയാ
അതീത ശക്തിയല്ല; മറിച്ചു് അന്തഃസ്തിതമായ സർഗ്ഗാത്മ
ശക്തിതെന്നയാണു് (Potentia) വരാനിരിക്കുന്ന ജനാധി�
പത്യ സംസ്കാരത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കെമന്നാണു് നവഭൗതി�
കവാദം നെമ്മ ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നതു്. ഇവിെട രാഷ്ട്രീയം
ജീവെന പുനരാഖ്യാനം െചയ്യുന്ന ലാവണ്യദർശനമായി
ഭവിക്കുകയാണു്. ൈജവശരീരങ്ങളുെട ജനാധിപത്യപ�
രമായ പുനരടയാളെപ്പത്തലിലൂെടയാണതു് സംഭവിക്കു�
ന്നതു്. പുതിയ േലാകത്തിെന്റ തുടക്കം പുതിയ ശരീരങ്ങ�
ളിലാെണന്ന ചിന്ത ബന്ധുത്വത്തിെന്റ ജനാധിപത്യ, മത�
നിരേപക്ഷ േബാധെത്തയാണു് ഉണർത്തുന്നതു്. അതു
തെന്നയാണു് കാലം കാത്തിരിക്കുന്ന മാനവികതയും.

നവഭൗതികവാദകാലെത്തൈദവശാസ്ത്രം

വ്യവസ്ഥാപിത നിയമ സംഹിത�
കൾക്കപ്പുറമായി ഭരിക്കെപ്പടുന്നവർ
തങ്ങളുെട ദുഃഖങ്ങൾക്കും േവ�
ദനകൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും
രാഷ്ട്രീയാവിഷ്കാരം നൽകാൻ
ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ രൂപെപ്പടുന്നതാണു്
ജനസഞ്ചയ രാഷ്ട്രീയം. അതു്
പരസ്പര സംവാദത്തിലൂെടയും
വ്യതിരിക്തതകളുെട അംഗീകാര�
ത്തിലൂെടയും പരസംക്രമണം െചയ്യു�
കയും വിന്യസിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

നവഭൗതികവാദകാലത്തു്
ഏറ്റവുമധികം വിമർശന�
ത്തിനു് വിേധയമാകുന്ന�
തു് പരമ്പരാഗത ൈക്ര�
സ്തവ ൈദവശാസ്ത്രമാണു്.
കാരണം, ൈദവവും േലാ�
കവും, ആത്മീയതയും
ഭൗതികതയും, െസക്കു�
ലറും േസക്ക്രട്ടും ഒെക്ക�
ത്തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യ�
െത്ത നിയമവൽക്കരി�

ച്ച ഗ്രീേക്കാ-േറാമൻ തത്വചിന്തകൾ തെന്നയായിരുന്നു
പരമ്പരാഗത ൈക്രസ്തവ ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റയും ജ്ഞാ�
നാടിത്തറ. േപ്ലേറ്റാണിസവും അരിേസ്റ്റാട്ടിലിയൻ െമറ്റ�
ഫിസിക്സും നിർമ്മിെച്ചടുത്ത അതീതയാഥാർത്ഥ്യവാദത്തി�
െന്റ (Transcendentalism) മൂശയിൽ നിന്നാണു് ൈദവ�
ശാസ്ത്രം സർവ്വാതിശായിയായ ൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
(Sovereign God) വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ െനെയ്തടുത്ത�
തു്. എന്നാൽ, ൈദവ-േലാക ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലും
അതിെന െമറ്റഫിസിക്കലായി മറികടക്കുന്ന അതീതയാ�
ഥാർത്ഥ്യേബാധ്യമായി ൈദവെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള
പൗരാണിക ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ താൽപര്യം സാമ്രാജ്യ�
ത്വങ്ങളുെട ന്യായീകരണമായിട്ടാണു് ചരിത്രത്തിൽ സംഭ�
വിച്ചതു്. േകാൺസ്റ്റൻൈറ്റൻ ചക്രവർത്തിക്കു േശഷമുള്ള
ൈദവശാസ്ത്രം സാമ്രാജ്യത്വ ആധിപത്യഘടനകളുെട നീ�
തിമത്ക്കരണമായാണു് സംഭവിച്ചെതന്ന വിമർശനം
ശക്തമാണു്. ൈദവനഗരത്തിെന്റയും മനുഷ്യനഗരത്തി�
െന്റയും ൈവരുദ്ധ്യത്തിലൂെട െസന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ശ്രമിച്ചതു്
നിലവിലിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്വഘടനയുെട നിയമവൽക്ക�
രണമാെണന്നു് നവഭൗതിക രാഷ്ട്രീയ ൈദവശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാർ വാദിക്കുന്നു. േതാമസ് അക്വിനാസിെന്റ അനാള�
ജിക്കൽ തിേയാളജി മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹി�
ച്ച ധർമ്മവും ഇതു തെന്നയായിരുന്നുെവന്നു് േജാർജ് റീ�
ഗർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.8 പാപ്പസിയിേലക്ക് വഴിപിരിഞ്ഞ
കേത്താലിക്കാസഭ േകന്ദ്രീകൃത അധികാര ഘടനയാണു്
പിന്തുടർന്നതു്. സഭയുെട അധികാരവും രാജ്യത്തിെന്റ
അധികാരവും ഒരുേപാെല തെന്നയാണു് േപാപ്പ് ൈക�
യ്യാളുന്നതു്. െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയാകെട്ട നവീകരണധാര
തുടരാനാവാെത ക്യാപ്പിറ്റലിസത്തിനു് കീഴടങ്ങിെയന്നു്
മാക്സ് െവബർ ദ െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് എത്തിക് ആന്റ് ദ സ്പിരിറ്റ്
ഓഫ് ക്യാപ്പിറ്റലിസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുപതാംനൂ�
റ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ തെന്ന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ആധുനികാനന്തര ൈക്രസ്തവസഭയും അതിെന്റ ൈദവ�
ശാസ്ത്രവും ആധിപത്യഘടനയുെടയും മൂലധനാധിഷ്ഠിത
സമ്പദ്ഘടനയുെടയും ജ്ഞാനപരിസരത്തു് തെന്നയാ�
ണു് നിലയുറപ്പിക്കുന്നതു്.

8. Jeorg Rieger, Christ and Empire: From Paul to Postcolonial
Times (Minneapolis: Fortess Press, 2007).

ആധുനിക പാശ്ചാത്യ പ്രബുദ്ധതയുെട പശ്ചാത്തല�
ത്തിൽ െറെന െദക്കാർത്തും ഇമ്മാനുേവൽ കാന്റും െഹ�
ഗലുമാെക്ക പൗരാണിക ൈവരുദ്ധ്യാത്മിക വാദെത്ത
കൂടുതൽ ദൃഢീകരിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. െസക്കുലറിനും
േസക്ക്രട്ടിനും മേദ്ധ്യ െനടുെകയുള്ള പിളർപ്പു് കൂടുതൽ കൂടു�
തൽ െവളിെപ്പടുത്തുകയാണു് അവർ െചയ്തതു്. എന്നാൽ,
പാശ്ചാത്യ പ്രബുദ്ധത, ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വാതിശായി�
ത്വെത്ത യുക്തിഭദ്രതയുള്ള മനുഷ്യെനെക്കാണ്ടും േസക്ര�
ട്ടിെന െസക്കുലർ െകാണ്ടും െമറ്റഫിസിക്സിെന െമക്കാ�
നിക്കലായും അട്ടിമറിച്ചുേവാെയന്ന സംശയം പ്രബല�
െപ്പട്ടതുെകാണ്ടാണു് കാൾബാർത്തിെനയും യൂർഗൻ
േമാൾട്ടുമാെനയും േപാലുള്ള ആധുനികാനന്തര ൈദവ�
ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ നിേയാേതാമിസത്തിേലക്കും നിേയാ
ഓർത്തേഡാക്സിയിേലക്കും മടങ്ങിേപാകാൻ ശ്രമിച്ചതു്.
ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വാതിശായിത്വത്തിേലക്കും േശ്രണീ�
ബദ്ധമായ മതശാസനങ്ങളിേലക്കും മടങ്ങിേപ്പാകാനുള്ള
ശ്രമം ൈക്രസ്തവ ൈദവശാസ്ത്രെത്ത വീണ്ടും ദന്തേഗാപുര
ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തമാക്കി ചുരുക്കി. സ്പിേനാസ-മാർക്സ്-
നീേഷ ചിന്താധാരയാണു് അതിേനാടു് ശക്തമായ വിമർ�
ശനം ഉന്നയിച്ചതു്.

രാഷ്ട്രീയെമന്നതു് അധികാരത്തിെന്റ
ഇടനാഴികളിൽ ഇരകളാക്കെപ്പ�
ടുന്നവരുെട ബദൽ സ്വപ്നങ്ങൾ
അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന നവസ്വത്വ�
കാംക്ഷയാെണന്ന നിർവ്വചനം
നവജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിേല�
ക്കു് നയിക്കുന്ന ഭാവുകത്വമാണു്.

സ്പിേനാസ-മാർക്സ്-
നീേഷ ചിന്താധാര മു�
േന്നാട്ടുവച്ച ഭൗതികവാ�
ദം ൈദവശാസ്ത്ര േമഖല�
യിൽ ഗുണാത്മകമായി
െചലുത്തിയ സ്വാധീന�
ത്തിനുദാഹരണമാണു്
1980 കളിൽ ലാറ്റിനേമരിക്കയിലുണ്ടായ വിേമാചന ൈദ�
വശാസ്ത്രം. യൂേറാപ്പിലും വടേക്ക അേമരിക്കയിലും രൂപം�
െകാണ്ട േസാഷ്യൽ േഗാസ്പൽ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും
കറുത്ത ൈദവശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും തുടർച്ചയാ�
യിരുന്നു അതു്. മൂലധനാധിഷ്ഠിത ചിന്തയിേലക്കും േകന്ദ്രീ�
കൃത ഭരണക്രമത്തിേലക്കും വഴിമാറിയിരുന്ന കേത്താലി�
ക്കാ സഭയിൽ ദരിദ്രരുെട പുതിെയാരു മുേന്നറ്റമായിട്ടാ�
ണു് അതു് സംഭവിച്ചതു്. ഏഷ്യയിലും അതിെന്റ അനുരണ�
നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. മിൻചുങ്ങ് തിേയാളജിയായും ദലിത്-
ആദിവാസി ൈദവശാസ്ത്രമായും െഫമിനിസ്റ്റ് ൈദവശാ�
സ്ത്രമായും യൂേറാപ്പ് ഇതര രാജ്യങ്ങളിലും വിേമാചന ൈദ�
വശാസ്ത്രം പടർന്നുകയറി. മൂന്നാം േലാകരാജ്യങ്ങളിൽ
ഇക്കാലത്തു് രൂപംെകാണ്ട മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ വ്യവ�
ഹാരങ്ങളും ദരിദ്രരുെട മുേന്നറ്റങ്ങളും അതിനു് ഉേപാൽ�
ബലകമായി. എന്നാൽ, പരമ്പരാഗത ൈദവശാസ്ത്രം
പറഞ്ഞുവച്ച സർവ്വാതിശായിയായ ൈദവം ദരിദ്രെര
കരുതുന്ന ൈദവമാെണന്നു് പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ആധിപ�
ത്യ മതഘടനേയേയാ െമറ്റഫിസിക്കൽ ജ്ഞാനാടിത്തറ�
േയേയാ അപനിർമ്മിക്കാൻ വിേമാചന ൈദവശാസ്ത്രധാ�
രയ്ക്കു് കഴിഞ്ഞില്ലാെയന്നു് നവഭൗതികവാദ ൈദവശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ ൈദവശാ�
സ്ത്രജഞനും തത്വചിന്തകനുമായ േജാർജിേയാ അഗംബ�
നാണു് ഇവിെട ഏറ്റവുമധികം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന�
തു്. സർവ്വാധികാരിയായ ൈദവചിന്തയുെട അടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ െസക്കുലറിനുേമൽ േസക്രട്ടിെന്റ ആധിപത്യം
സൃഷ്ടിെച്ചടുത്തു് േകന്ദ്രീകൃത അധികാര ഘടനകളിലും ശു�
ദ്ധാശുദ്ധ ലിറ്റർജിക്കൽ േബാധ്യങ്ങളിലും വിരാജിക്കുന്ന
ൈക്രസ്തവ സഭ ഈ കാലഘട്ടത്തിെല മെറ്റാരു സാമ്രാ�
ജ്യത്വമാണു് എന്നാണു് അഗംബൻ പറയുന്നതു്.9

9. Giorgio Agamben, The Church and the Kingdom (London:
Seagull Books, 2012).

സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ േകന്ദ്രീകൃതഘടന സ്വയം ഏെറ്റടു�
ത്ത ൈക്രസ്തവസഭ പൗേരാഹിത്യാധികാരവും (Cleri-
calism) േശ്രണീബദ്ധഘടനയും (Ecclesial Hierarchy)
ൈദനംദിന ശീലങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കലുകളിലും നടപ്പിലാ�
ക്കി. പുേരാഹിത-അൽമായ /സ്ത്രീ-പുരുഷ /െസക്കുലർ-
േസക്ക്രട്ട് േശ്രണീബദ്ധത ഉള്ളിൽനിന്നും േചാദ്യം െച�
യ്യാനാവാെത വിേമാചന ൈദവശാസ്ത്രധാര പിൽക്കാല�
ത്തു് മദ്ധ്യവർഗ്ഗം ൈകയ്യടക്കുകയാണുണ്ടായതു്. മതാധി�
കാരവും രാഷ്ട്രീയാധികാരവും ൈകയ്യടക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന
േപാപ്പിെന്റ േകന്ദ്രീകൃത അധികാരെത്ത േചാദ്യം െച�
യ്ത വിേമാചന ൈദവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകെട്ട സഭയിൽ
നിന്നും പുറത്താക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. സർവ്വാതിശാ�
യിയായ ൈദവസങ്കല്പെത്തേയാ സഭയുെട േശ്രണീബ�
ദ്ധതെയേയാ േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാഴുണ്ടായ ൈദവ�
ശാസ്ത്രകലഹങ്ങളിലാണു് അേലാഷ്യസ് െപരിസും ഫാ.
െസബാസ്റ്റ്യൻ കാപ്പനുെമാെക്ക സഭയ്ക്കു് അനഭിമതരാ�
യതു്. അത്തരം ക്രിയാത്മകമായ കലഹങ്ങെളയാണു്
നവഭൗതികവാദം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്.
അതു് വർത്തമാനകാലത്തു് സഭെയ കൂടുതൽ ജനകീയ�
വും ജനാധിപത്യപരവും തിരശ്ചീനവുമാക്കുന്നുെവന്നാണു്
കരുതെപ്പടുന്നതു്. ഈ വർത്തമാനകാലത്തു് ദരിദ്രരു�
െടയും ദലിതരുെടയും സ്ത്രീകളുെടയുെമാെക്ക നിശ്ശബ്ദമാ�
ക്കെപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങൾ വിേമാചന ൈദവശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറം
ഉയർെത്തഴുേന്നല്ക്കുെമന്നാണു് നവഭൗതികവാദ ൈദവ�
ശാസ്ത്രം വിവക്ഷിക്കുന്നതു്.

സഭയുെട അധികാരവും രാജ്യത്തി�
െന്റ അധികാരവും ഒരുേപാെല
തെന്നയാണു് േപാപ്പ് ൈകയ്യാളു�
ന്നതു്. െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയാകെട്ട
നവീകരണധാര തുടരാനാ�
വാെത ക്യാപ്പിറ്റലിസത്തിനു്
കീഴടങ്ങിെയന്നു് മാക്സ് െവബർ
ദ െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് എത്തിക് ആന്റ്
ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്പിറ്റലിസം
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുപതാം�
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
തെന്ന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, ലാറ്റിനേമരി�
ക്കൻ വിേമാചന ൈദ�
വശാസ്ത്രം േകവലെമാ�
രു ഭൗതികവാദം മാ�
ത്രമാെണന്നു് വിമർശി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ഉത്തരാധു�
നിക കാലത്തു് പല വല�
തുപക്ഷ ൈദവശാസ്ത്ര
ധാരകളും യൂേറാപ്പിലും
അേമരിക്കയിലും ഉണ്ടാ�
യി. അതിെലാന്നു് ഇം�

ഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ റാഡിക്കൽ ഓർത്തേഡാക്സി (Radical
Orthodoxy) എന്ന ചിന്താധാരയാണു്. േജാൺ മിൽബാ�
ങ്ക്, െജയിംസ് െക.എ. സ്മിത്തു്, കാതറിൻ പിക്േസ്റ്റാ�
ക്ക് തുടങ്ങിയ േകംബ്രിഡ്ജ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല ൈദവ�
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു അതിനു പിന്നിൽ. ഭൗതിക�
വാദം, േസക്ക്രട്ടിെന െസക്കുലറിസത്തിെന്റ അടിത്തട്ടി�
േലക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നുെവന്നും എന്നാൽ അങ്ങെനയ�
ല്ല; െസക്കുലറിെന കൂടുതൽ ഉദാത്തമാക്കുന്ന േസക്രട്ടാ�
ണു് ഹയറാർക്കിയിൽ കൂടുതൽ മുകളിൽ നിൽേക്കണ്ട�
െതന്നും അവർ വാദിച്ചു. അതുെകാണ്ടു്, സർവ്വാതിശായി�
യായ ൈദവസങ്കല്പെത്ത ന്യായീകരിക്കുന്ന പൗരാണിക
െമറ്റഫിസിക്സിേലക്ക് മടങ്ങണെമന്നാണു് അവർ അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടതു്. അതീത-അതീത യാഥാർത്ഥ്യവാദെത്ത
(Transcendentalism) തത്വചിന്തയുെട ജ്ഞാനാടിത്ത�
റയാക്കിയ ഴാക്ക് ദരിദയും ഇമ്മാനുേവൽ െലമിനാസും
ഴീൻ-ലക്ക് മാരിേയാണും മെറ്റാരു ൈദവശാസ്ത്രധാരയ്ക്കു്
വഴിെയാരുക്കി. െനഗറ്റീവ് തിേയാളജിെയന്നാണതിെന
വിളിക്കുക. േജാൺ ഡി. കപ്യൂേച്ചായും െകവിൻ ഹാർട്ടു�
െമാെക്കയാണു് അതിനു് പിന്നിൽ. ക്രൂശിതനായ ൈദവം
തെന്റ സർവ്വാധിപത്യഭാവെത്ത സ്വയം നിേഷധിക്കുന്ന�
വനാെണന്നും അതുെകാണ്ടു് ൈദവശാസ്ത്രത്തിനു് ദുർബ�
ലരുെട കരച്ചിൽ ശ്രവിക്കാനാവുെമന്നും അവർ വാദിച്ചു.
എന്നാൽ ഇവിെടയും ദുർബലത േമലാളന്മാരുെട ഔദാ�
ര്യമാെണന്ന ചിന്ത ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുെവന്നും അതുതെന്ന�
യല്ല; ഇത്തരത്തിലുള്ള കീഴാളവൽക്കരണം ൈദവശാ�
സ്ത്രെത്ത എല്ലാക്കാലത്തും േമലാളരുെട ശുശ്രൂഷാമേനാ�
ഭാവത്തിെന്റ അനുബന്ധമാക്കിമാറ്റുെമന്നും നവഭൗതിക�
വാദ ൈദവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുെകാ�
ണ്ടു്, പിന്നിട്ട ൈദവശാസ്ത്രധാരകളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ
ഉൾെക്കാണ്ടു് ഒരു ‘ന്യൂേനാർമൽ’ ൈദവശാസ്ത്രധാര നിർ�
മ്മിെച്ചടുക്കാനാണു് നവഭൗതികവാദം ശ്രമിക്കുന്നതു്.

പുേരാഹിത-അൽമായ /സ്ത്രീ-
പുരുഷ /െസക്കുലർ-േസക്ക്രട്ട്
േശ്രണീബദ്ധത ഉള്ളിൽനിന്നും േചാ�
ദ്യം െചയ്യാനാവാെത വിേമാചന
ൈദവശാസ്ത്രധാര പിൽക്കാലത്തു്
മദ്ധ്യവർഗ്ഗം ൈകയ്യടക്കുകയാ�
ണുണ്ടായതു്. മതാധികാരവും
രാഷ്ട്രീയാധികാരവും ൈകയ്യടക്കിവ�
ച്ചിരിക്കുന്ന േപാപ്പിെന്റ േകന്ദ്രീകൃത
അധികാരെത്ത േചാദ്യം െചയ്ത
വിേമാചന ൈദവശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാരാകെട്ട സഭയിൽ നിന്നും
പുറത്താക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

നവഭൗതികവാദകാലത്തു്
ൈക്രസ്തവ ൈദവശാ�
സ്ത്രം രീതിശാസ്ത്രപരമായ
െപാളിെച്ചഴുത്തിനു് വി�
േധയമാകുന്നു. അതിേല�
റ്റവും പ്രധാനം ൈദവ�
വും േലാകവും ആത്മീ�
യതയും ഭൗതികതയും
േസക്ക്രട്ടും െസക്കുലറും
ഒെക്കത്തമ്മിലുള്ള ൈവ�
രുദ്ധ്യം ഇല്ലാെതയാകു�
ന്നുെവന്നതാണു്. ഇവി�
െട, ഭൗതികത ആത്മീയതയുെട വിരുദ്ധ-അപരത്വേമാ
വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള ഓബ്ജേക്ടാ അല്ല; പ്രത്യുത, ജീവെന്റ
ആെകത്തുകയാണു്—ജീവൻ തെന്നയാണു്. ൈദവവും
മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവുെമല്ലാം ഇവിെട ജീവെന്റ സമത�
ലത്തിലാണു്. സർവ്വാതിശായിയായ ൈദവം സമഗ്രാ�
ധിപത്യ സാമൂഹിക ക്രമത്തിെന്റ ഉറവിടമാെണന്നുള്ള
ചിന്ത ഇവിെട നിേഷധിക്കെപ്പടുകയാണു്. സൃഷ്ടിയും സ്ര�
ഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ഉണ്മാവ്യത്യാസെത്ത (Ontological
difference) നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഈ ബദൽ ൈദ�
വികത, ജീവൻ (Life) എന്ന ബന്ധങ്ങളുെട ൈജവാ�
വസ്ഥെയ (Ecology of Relations) െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
ഈ ൈദവികത അെല്ലങ്കിൽ ൈജവീകത ഒേരസമയം
തെന്ന അന്തഃസ്ഥിതവും (Immanent) പരിവർത്തേനാന്മു�
ഖവും (transformative) പരസംക്രമണത്തിെന്റതുമാണു്
(becoming). അതുെകാണ്ടുതെന്ന, നവഭൗതിക ൈദവീ�
കത, ഒരു അന്തഃസ്തിതമായ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവമാണു്.
ഈ ബദൽ ൈദവീകത ആധിപത്യഘടനകെള െപാളി�
െച്ചഴുതുകയും ബഹുസ്വരാത്മക ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയെയ
നിരന്തരം പരിേപാഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യും.

നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ ജ്ഞാനാടിത്തറയിൽ ൈക്ര�
സ്തവ ൈദവശാസ്ത്രെത്ത പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കാൻ സ്ലാെവായ്
സിെസക് ആശ്രയിക്കുന്നതു് ജഢധാരണ (incarnation)
സിദ്ധാന്തെത്തയാണു്. ക്രിസ്തുവിലൂെടയുള്ള ൈദവത്തി�
െന്റ ജഢധാരണം പാപങ്ങളുെട പരിഹാരാർത്ഥമാ�
െണന്നാണു് പരമ്പരാഗത ൈദവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന�
െതങ്കിൽ സിെസക്കിെന സംബന്ധിച്ചടേത്താളം അതു്
ഭൗതികതയുെട യാഥാർത്ഥ്യെത്തയും വിേമാചനാത്മ�
കതെയയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണു്. ൈദവത്തിെന്റ
ജഢധാരണ തികച്ചും ഭൗതികവും അതുെകാണ്ടുതെന്ന
രാഷ്ട്രീയപരവുമായ നിലപാടിെന്റ വ്യക്തമാക്കലാണു്.
ജഢധാരണത്തിലൂെട ൈദവം സർവ്വാധിശായിത്വത്തി�
െന്റ പരിരക്ഷ ഉരിഞ്ഞുകളയുകയും േലാകത്തിെന്റ സാ�
ധ്യതകളിേലക്കു് ഊളിയിടുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നു് സി�
െസക് വ്യക്തമാക്കി.10 ക്രൂശുമരണവും അതു തെന്നയാ�
ണു് അടിവരയിടുന്നതു്. മനുഷ്യവിേമാചനത്തിെന്റ സാ�
ധ്യത മുകളിെലവിെടേയാ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടാനിരിക്കുന്ന
ഒന്നല്ല; മറിച്ചു്, അതു് ദുർബല മനുഷ്യെന്റ ൈദനംദിന പ്ര�
തിേരാധങ്ങളിലും അതിജീവനങ്ങളിലും ഉടെലടുക്കുന്ന
ഒന്നാണു്. ക്രൂശിെന്റ രാഷ്ട്രീയം (Cross as the fulcrum of
politics) എന്നാണു് േജാർജിേയാ അഗംബൻ ഇതിെന
വിളിക്കുന്നതു്. േകന്ദ്രീകൃതാധികാരം മനുഷ്യാവസ്ഥെയ
ചിതറിക്കുന്ന സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ
ഇരയുെട ഭൗതികശരീരം സ്വയം ഏെറ്റടുത്ത ക്രിസ്തു പ്രതി�
േരാധത്തിെന്റ സർഗ്ഗാത്മക രാഷ്ട്രീയമാണു് െവളിെപ്പടു�
ത്തുന്നെതന്നു് അഗംബൻ പറയുന്നു. ജനനത്തിെന്റയും
മരണത്തിെന്റയും ഉയിർപ്പിെന്റയും ഇടനാഴികളിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്ന ക്രിസ്തു ചിതറിക്കെപ്പട്ടവെന്റ ൈജവശരീ�
രത്തിെന്റ െനാമ്പരവും അനിശ്ചിതത്വവും സങ്കീർണ്ണതക�
ളും മാത്രമല്ല; ബഹുത്വമാർന്ന സാധ്യതകളും ഒടുങ്ങാത്ത
പ്രതീക്ഷകളുമാണു് അവേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്. സാമൂഹ്യബ�
ന്ധങ്ങളിെല സൂക്ഷ്മയിടങ്ങളിൽ േപാലും കടന്നുകയറിയി�
രിക്കുന്ന ആധിപത്യത്തിെന്റയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും
കാമനകെള അേത സൂക്ഷ്മയിടങ്ങളിൽ വച്ചുതെന്ന െചറു�
ക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മക േചാദനകളായി, േപ്രരണകളായി,
രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛകളായി ക്രൂശിതെന്റ സർഗ്ഗാത്മക രാഷ്ട്രീയം
മാറുകയാണിവിെട. പ്രത്യക്ഷവും പേരാക്ഷവുമായ സം�
ഘാതശരീരങ്ങെള (Assemblages) ജനാധിപത്യപരമാ�
യി നിരന്തരം പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്ന ഉണ്മാരാഷ്ട്രീയമായി
ൈദവശാസ്ത്രം ഇവിെട പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നു.

10. Slavoj Zizek and John Milbank, The Monstrocity of Christ:
Paradox or Dialectic (Cambridge: MIT Press, 2009).

എന്നാൽ ഇവിെടയും ദുർബലത
േമലാളന്മാരുെട ഔദാര്യമാെണന്ന
ചിന്ത ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുെവന്നും അതു�
തെന്നയല്ല; ഇത്തരത്തിലുള്ള കീഴാ�
ളവൽക്കരണം ൈദവശാസ്ത്രെത്ത
എല്ലാക്കാലത്തും േമലാളരുെട
ശുശ്രൂഷാമേനാഭാവത്തിെന്റ അനു�
ബന്ധമാക്കിമാറ്റുെമന്നും നവഭൗ�
തികവാദ ൈദവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു്,
പിന്നിട്ട ൈദവശാസ്ത്രധാരകളിൽ
നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾെക്കാണ്ടു്
ഒരു ‘ന്യൂേനാർമൽ’ ൈദവശാ�
സ്ത്രധാര നിർമ്മിെച്ചടുക്കാനാണു്
നവഭൗതികവാദം ശ്രമിക്കുന്നതു്.

നവഭൗതികവാദകാലെത്ത
ൈദവശാസ്ത്രത്തിനു് സം�
ഭവിക്കുന്ന കാതലായ
മാറ്റം അതിെന്റ ൈജ�
വേകന്ദ്രീകൃതത്വമാണു്.
ജീവൻ (Life) എന്ന ഭൗ�
തിക-രാഷ്ട്രീയ ഘടന�
യിൽ നിന്നും അന്യമായി
ൈദവെത്തേയാ മനു�
ഷ്യെനേയാ മേറ്റെതാരു
ജീവാവസ്ഥെയേയാ
കാണാനാവില്ലാെയ�
ന്ന ചിന്ത ഇവിെട പ്ര�
ബലമാണു്. ഏെതാരു

ജീവാവസ്ഥയുമിവിെട ൈവവിധ്യമായ ബന്ധങ്ങളിൽ
(multiplicities) കണ്ണിേചർക്കെപ്പടുകയും അതു് ൈനര�
ന്തര്യങ്ങളുെടയും (repititons) വ്യതിരിക്തതകളുൈയും
(differences) പരസംക്രമണത്തിെന്റയും (becoming) സൂ�
ക്ഷ്മാനുഭവമായി തിരിച്ചറിയുകയും െചയ്യുന്നു. ൈദവം, മനു�
ഷ്യൻ, പ്രകൃതി, സമൂഹം, രക്ഷ തുടങ്ങിയ ഒേട്ടെറ അന�
ന്യതകെള ൈജവശരീരത്തിെന്റ ൈനരന്തര്യങ്ങളായി
തിരിച്ചറിയുന്ന പുതിയ കാലം ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ അഴി�
ച്ചുപണിയുെട കാലമാണു്. അത്തരം അഴിച്ചുപണികൾ�
ക്ക് (അതു് മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിെന്റയായാലും സാമൂഹ്യഘ�
ടനയുെടതായാലും) സഹായകരമെല്ലങ്കിൽ ൈദവശാ�
സ്ത്രം േകവലം നിശ്ചലമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുെടയും
േചതനയറ്റ ലിറ്റർജികളുെടയും ജഢപൂജ (Necrolatry)
മാത്രമായി മാറുെമന്നുള്ള ഫാ. െസബാസ്റ്റ്യൻ കാപ്പെന്റ
മുന്നറിയിപ്പു് പ്രധാനമാണു്. അതുെകാണ്ടു് തെന്നയാണു്
നവഭൗതികവാദം സമകാലിക ൈദവശാസ്ത്രത്തിനു് പു�
തിയ പ്രതീക്ഷകളും ഉണർവ്വുകളും നൽകുന്നുെവന്നു് പറ�
യുന്നതിെന്റ കാരണവും.

ഉപസംഹാരം
Pandemic! COVID 19 Shakes the world എന്ന ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ സിെസക്ക് പറയുന്ന ‘ന്യൂേനാർമൽ’ വർത്തമാന�
കാലം നവഭൗതികവാദത്തിെന്റ അനുഭവകാലമാണു്.
മൂലധനാധിഷ്ഠിത ക്രമങ്ങളുെട അപര്യാപ്തതയും പരാജ�
യവും അതിദാരുണമായി െവളിെപ്പടുന്ന ഈ േകാവിഡ്
കാലം നവകമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ കാലമാണു് ആവശ്യ�
െപ്പടുന്നെതന്നു് സിെസക്ക് വാദിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനവും
വിതരണവും കേമ്പാളത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നും വിേമാ�
ചിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സർവ്വാതിശായിയായ ഭരണകൂട
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിെന്റയും ആധിപത്യ മതേബാധ്യത്തി�
െന്റയും പിടിയിൽ നിന്നു് ജനാധിപത്യെത്ത തിരിച്ചുപിടി�
ക്കുകകൂടിയാണു്. പരസ്പരാശ്രയത്വത്തിെന്റയും കൂട്ടായ്മയു�
െടയും ആേഗാളക്രമങ്ങൾ രൂപെപ്പടുത്തുകെയന്നതാണു്.
അതിെന്റ പ്രേദശിക പ്രതിഫലനങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങ�
ളും മൂലധനാധിഷ്ഠിത ആേഗാളക്രമത്തിനു് പ്രതിേരാധ�
ങ്ങൾ തീർക്കും. അത്തരം സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിേരാധങ്ങൾ
കലയായും കവിതയായും എഴുത്തായും സാംസ്കാരിക രാ�
ഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായും ബദൽ വിശ്വാസധാരയായും
സമൂഹത്തിൽ അനുരണനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. െപ്രാഫ.
സുനിൽ പി. ഇളയിടം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ‘സാ�
മൂഹിക ബന്ധങ്ങളുെട സമുച്ചയം’ (Ensemble of Social
Relations) എന്ന മാർക്സിയൻ രീതിയിേലക്കുള്ള മടങ്ങി�
വരവിെന്റ കാലമാണിതു്. അതു് ഒേരസമയം ഭൗതികവും
അന്തഃസ്തിതവും രാഷ്ട്രീയപരവുമാണു്. അതുെകാണ്ടുത�
െന്നയാണു് നവഭൗതികവാദം േകാവിഡാനന്തര കാല�
ഘട്ടത്തിെല മതവും രാഷ്ട്രീയവും ൈദവശാസ്ത്രവും നിർണ്ണ�
യിക്കുെമന്നു് പറയുന്നതും.

(ഈ േലഖനത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗം പച്ചക്കുതിര, 2020 ഒേക്ടാബർ
ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണു്.)

□

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re
https://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rajeevan-navodhanam.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben
https://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben
https://en.wikipedia.org/wiki/Aloysius_Pieris
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Milbank
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Milbank
https://en.wikipedia.org/wiki/James_K._A._Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Pickstock
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Pickstock
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Marion
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Caputo
http://books.sayahna.org/ml/pdf/sunil-janadhipathyam.pdf


ൈവ. ടി.വിനയരാജ്
ഫാ. േഡാ.ൈവ. ടി.വിനയരാജ് േകാട്ടയം
മാർേത്താമ്മാ ൈവദിക െസമിനാരിയിലും,
െഫഡേററ്റഡ് ഫാക്കൽറ്റി േഫാർ റിേസർച്ച്
ഇൻ റിലിജിയൻ ആന്റ് െസാൈസറ്റിയിലും

ൈദവശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനാണു്. ഷിക്കാേഗാ ലൂഥറൻ സ്കൂൾ
ഓഫ് തിേയാളജിയിൽ നിന്നും െപാളിറ്റിക്കൽ ഫിേലാസഫി�
യിൽ േഡാക്ടേററ്റ് േനടിയിട്ടുണ്ടു്.

മുഖ്യ കൃതികൾ: Intercessions: Theology, Liturgy and Poil-
itics (2016); Dalit Theology after Continental Philosophy
(2016); Theology after Spivak (2016); Empire, Multitude
and the Church: Theology after Hardt and Negri (2017);
Church and Empire: Detailing Theological Musings (2019);
Faith in the Age of Empire (2020) & Political Theology in
Transition (2020).

(ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിേയാടു് കടപ്പാടു്.)



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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