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1 ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും
1878 േമയ് 25-ാം തീയതി പഴയ തിരുവിതാംകൂർ സം
സ്ഥാനത്തിെല െനയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണപി
ള്ള ജനിച്ചു. മുപ്പത്തിഎട്ടാം വയസ്സിൽ അേദ്ദഹം അന്ത
രിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതകാലഘട്ടത്തി

നിടയിൽ അേദ്ദഹം നൽകിയ സംഭാവനകളുെട പ്രാധാ
ന്യം മനസ്സിലാകണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹം ജീവിച്ചു പ്രവർ
ത്തിച്ച കാലഘട്ടത്തിെല, ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവും,
സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യം അവേലാകനം െച
യ്യാെത കഴിയുകയില്ല.

പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ തെന്ന,
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കിളിെകാല്ലൂർ യുദ്ധത്തിൽ സ്വാത
ന്ത്ര്യസമരേസനാനിയായ േവലുത്തമ്പിദളവ, ബ്രിട്ടീഷ്
േസനേയാട് പരാജയെപ്പട്ടേതാെട ഇന്ത്യയുെട െത
േക്ക അറ്റത്തുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ
കീഴിൽ അമർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
മഹാരാജാവ് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്ക
ളിൽ നിന്നും തെന്റ രാജ്യെത്ത രക്ഷിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി,
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാക്കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ, ബ്രി
ട്ടീഷുകാർക്ക് പടിപടിയായി, തങ്ങളുെട അധികാരം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിത്തീർന്നു.
ആഭ്യന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തി
ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പകരമായി, മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികെള
വിശ്വസ്തതേയാെട േസവിക്കുകയും, പ്രതിവർഷം എട്ടു
ലക്ഷം രൂപ പാരിേതാഷികം നൽകുകയും െചയ്തുവന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാ
രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും, സം
സ്ഥാന വരുമാനത്തിെന്റ നെല്ലാരു ഭാഗം ആഡംബര
പൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിനും െകാട്ടാരത്തിെല മറ്റ് ആർ
ഭാടങ്ങൾക്കും ചിലവഴിക്കാൻ അേദ്ദഹെത്ത അനുവദി
ക്കുകയും െചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട ഉപേദ
ശം കൂടി കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട്, നിയമിക്കെപ്പടുന്ന
ദിവാെന്റ സഹായേത്താെട ആയിരുന്നു രാജാവ് രാജ്യം
ഭരിച്ചുേപാന്നത്. എന്നാൽ ഫലത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു.
മഹാരാജാവ് ഭൂവുടമകളുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിലാ
യിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ സമൂഹെത്ത, സാമ്പത്തികമാ
യി, മാത്രമല്ല ൈസദ്ധാന്തികമായും, ആത്മീയമായും
കീഴ്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആഹാരവും
വസതിയും ഗവൺെമന്റ് ചിലവിൽ നൽകി വന്നു. രാ
മയ്യൻദളവെയന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ബ്രാ
ഹ്മണ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു ഈ ചിട്ട ആദ്യമായി
ഏർെപ്പടുത്തിയത്. മഹാരാജാവിെന്റ ഗുരുനാഥന്മാരാ
യും ഉപേദഷ്ടാക്കളായും ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമാണ് നിയമി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. അവർ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ രാജഭക്തി
വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. മഹാരാജാവ് ൈദവകുലജാതനാ
െണന്നും, പത്മനാഭദാസനായിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന
െതന്നും ഉള്ള അന്ധവിശ്വാസം പരത്തുവാനും അവർ
ശ്രമം നടത്തി, ഉന്നതങ്ങളായ ഔേദ്യാഗിക സ്ഥാനങ്ങ
െളല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റു ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കും
േവണ്ടി ഒഴിച്ചു വച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരും, എഴുത്തുകാ
രും രാജതാൽപര്യങ്ങൾക്കു വിേധയരായി പ്രവർത്തിച്ചു.
േകവലം രാജപ്രീതിക്കുേവണ്ടി അവർ പരസ്പരം മത്സരി
ച്ചു. ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടി താഴ്ന്ന ജാതിയിൽെപ
ട്ടവർ പണിെയടുത്തു. അവർ െതാട്ടുകൂടാത്തവരും തീ
ണ്ടിക്കൂടാത്തവരും ആയിരുന്നു. അവർക്ക് പൗരാവകാ
ശങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവൺ
െമന്റുേദ്യാഗങ്ങൾക്കും അവർ അർഹരായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഈ നില അങ്ങിെന സ്ഥിരമായി തുടർന്നു
േപായില്ല. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും നടന്നുെകാണ്ടിരു
ന്ന വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിെനയും
സ്വാധീനിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറിൽ തെന്ന മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുെകാ
ണ്ടിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലും മറ്റു േകന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യവസാ
യശാലകൾ നിലവിൽ വന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ
േതയില-റബ്ബർ േതാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 1866-67 െല
ജന്മി-കുടിയാൻ നിയമം സ്വകാര്യഭൂമിയിൽ കുടിയാ
ന്മാർക്ക് സ്ഥിരാവകാശം നൽകി. കര-ജല ഗതാഗത
സൗകര്യങ്ങൾ വികസിച്ചു. 1904-ൽ തിരുെനൽേവലി
വഴി െകാല്ലേത്തയും മദിരാശിേയയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
റയിൽേവ ഉൽഘാടനം െചയ്യെപ്പട്ടു. കച്ചവടവും വ്യവ
സായവും അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം
നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളുെട ഒരു ശൃംഖലയും 1869-ൽ തിരു
വനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിതമായ ആർട്ട്സ് േകാേളജും
പുേരാഗമനപരമായ യൂേറാപ്യൻ ചിന്തകളുെട പ്രവാഹ
ത്തിന് വഴിെയാരുക്കി. 1888-ൽ നിയമനിർമ്മാണസ
ഭയും 1904-ൽ ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയും നിലവിൽ വന്നു.
ഇതിെന്റെയല്ലാം പരിണിതഫലമായി തിരുവിതാംകൂർ
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ആധുനികവൽക്കരണ പ്രക്രിയ
ത്വരിതമാക്കെപ്പട്ടു. പഴയ നാടുവാഴിത്ത സമൂഹത്തിൽ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ശക്തമായി.
രാജ്യത്തിെന്റ ഇതര ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല, തിരു
വിതാംകൂറിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനേത്താടു
കൂടി ഭൂമിധനികകർഷക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും എഴു
ത്തുകാർ, നിരൂപകന്മാർ, അഭിഭാഷകർ, ഗവൺെമന്റു
േദ്യാഗസ്ഥന്മാർ തുടങ്ങിയവർ ഉൾെപ്പട്ട ഒരഭിജാതവർ
ഗ്ഗം ഉയർന്നുവന്നു. അവരുെട ജനാധിപത്യാഭിനിേവ
ശത്തിൽ പലേപ്പാഴും രാജഭക്തിയും ബ്രിട്ടീഷുകാേരാ
ടുള്ള വിേധയത്വവും നിഴലിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ പലരും
മഹാരാജാവിെന്റ കാരുണ്യേത്തയും, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ
െമന്റിെന്റ നീതിേബാധേത്തയും ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ട്
ബഹുജനങ്ങൾക്ക്, െമച്ചെപ്പട്ട ഒരു ഭാവി സൃഷ്ടിക്കാ
െമന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇവരിൽ തെന്ന നിരവധി േപർ
സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ േനടുവാൻ മാത്രം മഹാരാജാ
വിനും, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നവ
രും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു പലേരയും സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും ആദർശങ്ങൾ
ആേവശം െകാള്ളിക്കുകയും അവർ നിലവിലുള്ള സാ
ഹചര്യങ്ങൾ പാെട മാറണെമന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി
ആഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു. ഇവരിൽ തെന്ന കൂടുതൽ മി
തവാദികളായിരുന്നവർ രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹ്യമായും
ഉള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു
മാറി നിൽക്കുകയും അവരുെട ജനാധിപത്യാഭിവാഞ്ഛ
ആധുനികകലാസാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള െചറുകഥ,
കവിത, േനാവൽ, െപയിന്റിംഗ്സ് തുടങ്ങിയവ ധാരാളം
ഉണ്ടായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിെല ജനാധിപത്യചിന്തയു
െട ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലനായ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു െക.
രാമകൃഷ്ണപിള്ള. മർദ്ദിത ജനവിഭാഗത്തിെന്റ ശക്തനായ
േനതാവും, പുേരാഗതിക്ക് വിഘാതമായി നിന്ന ജീർ
ണ്ണിച്ച ആശയാചാരങ്ങളുെടയും സ്ഥാപനങ്ങളുെടയും
നിർദ്ദയ വിമർശകനും, ആയിരുന്നു അേദ്ദഹം. ഈ നൂ
റ്റാണ്ടിെല ആദ്യദശകങ്ങളിൽ േകരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഇത്രയും സംഭാവന െച
യ്ത, ജനങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം സ്വാധീനം െചലുത്തിയ
എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പാവെപ്പട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുേരാഹിതനായി
രുന്നു. അമ്മ അമ്പലത്തിെല അടിച്ചുതളി േജാലിക്കാ
രിയും, െനയ്യാറ്റിൻകരയിെല അഭിഭാഷകനായിരുന്ന
അമ്മാവെന്റ സഹായേത്താെട രാമകൃഷ്ണപിള്ള ൈപ്ര
മറി െസക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തു േപാ
കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, അമ്മാവെന്റ ഈ സഹായം
അധികകാലം തുടർന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ച് രാ
മകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ആശയങ്ങൾക്കും വീക്ഷണഗതിക്കും
വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അനീതിക്കും, ചൂ
ഷണത്തിനും, മർദ്ദനത്തിനും, എതിരായ ഒടുങ്ങാത്ത
അമർഷവും ജനേസവനത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ഉൽക്ക
ടമായ അഭിവാഞ്ഛയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തയിൽ
സ്ഥാനം പിടിച്ചു. അൽപകാലം കവിതയും പ്രബന്ധ
വും രചിച്ചുെകാണ്ട് സാഹിത്യേലാകത്തിൽ വിഹരിച്ച
അേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിേലക്കു കടക്കുകയും ബി
രുദം േനടുന്നതിനും മുൻപുതെന്ന േകരളാർപ്പണത്തിെന്റ
പത്രാധിപരാവുകയും െചയ്തു. മരുമകൻ മഹാരാജാവി
െന്റ ഗവൺെമന്റിെല ഒരാഫീസറാകണെമന്നാഗ്രഹിച്ച
അമ്മാവൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ളേയാട് പത്രപ്രവർത്തനമുേപ
ക്ഷിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാനാവശ്യെപ്പട്ടു. അമ്മാവെന
േസ്നഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നുെവ
ങ്കിലും രാമകൃഷ്ണപിള്ള പത്രപ്രവർത്തനമുേപക്ഷിക്കാൻ
തയ്യാറായില്ല. അങ്ങെന അേദ്ദഹം അമ്മാവേനാടും കു
ടുംബേത്താടും യാത്രപറഞ്ഞകന്നു. അന്നുമുതൽക്ക് രാമ
കൃഷ്ണപിള്ള സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.
ജാതിമതേഭദെമേന്യ ജനങ്ങെള േസവിക്കുകയാണ്
തെന്റ ലക്ഷ്യെമന്നും പത്രപംക്തി ജാതിമതസ്പർദ്ധകൾ
ഇളക്കി വിടുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നത് ഒരു പത്രാധി
പർക്കും ഭൂഷണമെല്ലന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ള േകരളദർപ്പ
ണത്തിെന്റ ആദ്യലക്കത്തിൽ (െസപ്തംബർ 14, 1899)
തെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത
കൾ അേപ്പാഴും പക്വത േനടിയിരുന്നില്ല. വായിക്കാനും
പഠിക്കാനുംേവണ്ടി അേദ്ദഹം തെന്റ ഒഴിവു സമയത്തി
െന്റ ഗണ്യഭാഗവും വിനിേയാഗിച്ചു. സാഹിത്യപരവും
സാമൂഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു അേദ്ദഹം തെന്റ
പത്രത്തിൽ മുഖ്യമായും ൈകകാര്യം െചയ്തത്. രാഷ്ട്രീയ
ത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം മാത്രേമ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ.
പത്രമുടമസ്ഥെന്റ സാമ്പത്തിക ക്രമേക്കടുകൾ മൂലം േക
രളദർപ്പണം നിർത്തുകയുണ്ടായി. തുടർന്നേദ്ദഹം േകരള
പഞ്ചികയുെട പത്രാധിപസ്ഥാനം ഏെറ്റടുത്തു.
അതിെന്റ ആദ്യലക്കം പുറത്തുവന്നത് 1901 ഏപ്രിൽ
22 നായിരുന്നു. അേപ്പാേഴക്കും അേദ്ദഹം ഗവൺെമന്റു
നയങ്ങളുെട നിശിതവിമർശകനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. രണ്ടുവർഷങ്ങൾ കഴിയുംമുമ്പുതെന്ന പത്രമുടമയു
മായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടെലടുത്തു. ഗവൺ
െമന്റുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ദുഷ്െചയ്തികേളാടു കൂടുതൽ
മൃദുലമായ ഒരു വിമർശനരീതി ൈകെക്കാള്ളണെമ
ന്നായിരുന്നു പത്രമുടമസ്ഥെന്റ നിർേദ്ദശം. അഭിപ്രായ
ഭിന്നത 1903 െഫബ്രുവരിയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജി
യിൽ അവസാനിച്ചു.
പിന്നീട് രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വതന്ത്രപത്രപ്രവർത്തകെന
ന്ന നിലയിൽ ‘മലയാളി’ വാരികയിൽ തുടർച്ചയായി
എഴുതിത്തുടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ ചുരു
ങ്ങിയ കാലംെകാണ്ട് വൻപിച്ച ജനപ്രീതി േനടുകയും
മലയാളിയുെട പത്രാധിപരായി അേദ്ദഹം നിയമിക്ക
െപ്പടുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ േലഖന
ങ്ങൾ, പ്രേത്യകിച്ച് രാജെകാട്ടാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടിെക്കാണ്ടു
ള്ളവ, ജനവികാരങ്ങളുെട പ്രതിഫലനങ്ങളായിത്തീരുക
യും അത് വാരികയുെട പ്രചാരം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വഴി
െയാരുക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ, ഈ േലഖനങ്ങൾ
കണ്ട് വിറളിപിടിച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികൾ അങ്ക
ലാപ്പ് െകാണ്ടിരുന്ന പത്രമുടമയുെട േമൽ സമ്മർദ്ദം
െചലുത്തുകയും അയാൾ രാമകൃഷ്ണപിള്ളേയാടു പത്രാ
ധിപസ്ഥാനം രാജിെവയ്ക്കുവാനാവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.
രാമകൃഷ്ണപിള്ള രാജി വയ്ക്കുകയും 1905-ൽ തെന്റ സ്വന്തം
പത്രം, േകരളൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
‘േകരളൻ’ ഒരു മാസികയായിരുന്നതിനാൽ നിലവിലു

ള്ള സാഹചര്യങ്ങെള േനരിടുവാൻ അത് അപര്യാപ്ത
മായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വക്കം മൗലവി എന്ന
േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന അബ്ദുൾ ഖാദർ സാഹിബ്ബ്
തെന്റ പത്രമായ ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ യുെട പത്രാധിപ
ത്യം ഏെറ്റടുക്കുവാൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ളേയാടഭ്യർത്ഥിച്ചത്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിപ്ലവപരമായ ആശയങ്ങളിൽ അത്യ
ന്തം ആകൃഷ്ടനായ മൗലവി സാഹിബ്ബ് തെന്റ പ്രസ്സും മറ്റു
ഉപകരണങ്ങളും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് വിട്ടുെകാടുക്കുകയും
പത്രം എഡിറ്റു െചയ്യുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും പൂർണ്ണ
സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും, പുേരാഗമനപരമായ പാത
യിൽകൂടി യേഥഷ്ടം മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ അേദ്ദഹെത്ത
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 1906 ജനുവരിയിൽ
‘സ്വേദശാഭിമാനി’ ഒരു വാരികയായി പ്രസിദ്ധീകരണ
മാരംഭിച്ചു. അൽപം കഴിഞ്ഞ് അത് ൈദ്വവാരികയാ
യും പിന്നീട് ൈത്രവാരികയായും പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു.
അവസാനം സ്വേദശാഭിമാനി ഒരു ദിനപത്രമായി. കൂെട
േകരളൻ മാസികയും തുടർന്നു.
വിപ്ലവവീര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അത്യന്തം പ്രക്ഷുബ്ധ
മായ തിളച്ചുമറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരു
ന്നു അത്. 1905, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഒരു
പുതിയ കാലഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യെപ്പട്ടു. രാമകൃ
ഷ്ണപിള്ളയുെട ജീവിതത്തിലും ഒരു നൂതന അദ്ധ്യായം
ആരംഭിച്ചത് 1905 ലായിരുന്നു. 1905 െല റഷ്യൻ വിപ്ല
വം, േകാളനി രാജ്യങ്ങളുെട സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ മുേന്ന
റ്റം, ബംഗാളിെന്റ വിഭജനം, ഇന്ത്യൻ േദശീയ േകാൺഗ്ര
സ്സിൽ തീവ്രവാദികളുെട ഉയർച്ച, 1906-ൽ േകാൺഗ്രസ്സി
െന്റ കൽക്കത്ത സേമ്മളനത്തിൽ വച്ച് പാസ്സാക്കിയ
‘സ്വരാജ്’ പ്രേമയം. 1907-ൽ സൂററ്റ് േകാൺഗ്രസ്സിൽ
വച്ച് നിലവിലുള്ള ഭരണസമ്പ്രദായം ഭരണഘടനയ്ക്ക
ത്തുനിന്നുെകാണ്ട് അനുക്രമമായി പരിഷ്കരിക്കണെമന്ന്
വാദിച്ചിരുന്ന മിതവാദികളും, ബഹിഷ്കരണം സ്വേദശിബഹുജനസമരം എന്നീ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി സ്വയം ഭര
ണം േനടണെമന്നു വാദിച്ച തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള
പിളർപ്പ്, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആദ്യമായി ബഹുജ
നങ്ങളുെട േനരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം, വ്യാവസായിക െറ
യിൽേവ െതാഴിലാളികളുെട പണിമുടക്ക്, പഞ്ചാബി
െല കാർഷികസമരങ്ങൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിക
ളുെട ഭീകര മർദ്ദന നടപടികൾ 1907 െല ‘രാജേദ്രാഹ
സേമ്മളന നിേരാധന നിയമം’ തീവ്രവാദികളായ േന
താക്കന്മാരുെട അറസ്റ്റുകളും നാടുകടത്തലും ഈ സംഭ
വപരമ്പരകെളല്ലാം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ചിന്തയിൽ മാ
യാത്ത മുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണം
വിശാലമായി ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്തതും അടിെച്ചാ
തുക്കലിേന്റതുമായ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങേളാടുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എതിർപ്പിന് മൂർച്ച കൂടുകയും അവ കൂടു
തൽ ശാസ്ത്രീയമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ‘േകരളനിലൂെടയും’ ‘സ്വ
േദശാഭിമാനി’യിലൂെടയും രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനങ്ങെള
ഒരു പുതിയ േബാധമണ്ഡലത്തിേലക്കുയർത്തുന്നതിനും,
തങ്ങളുെട മർദ്ദകെര എതിർത്തു േതാൽപിക്കുന്നതിനും
ആേവശം പകരുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവരിൽ കു
ത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും തെന്റ അതിശക്തമായ തൂലിക ചലി
പ്പിച്ചു. േലാകത്തിെല വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല സംഭവഗതി
കെളക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും
േവണ്ടി റഷ്യയിലും ആേസ്ത്രലിയയിലും ൈചനയിലും നട
ക്കുന്ന സമരങ്ങേളക്കുറിച്ചും ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻ
സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിെല സംഭവങ്ങൾ അവിടങ്ങ
ളിെല ജനങ്ങളും ഗവൺെമന്റുകളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന
ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ എന്നിവെയക്കുറിച്ചുെമല്ലാം വിവരങ്ങൾ
ജനങ്ങെള ധരിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം തെന്റ പത്രപംക്തി
ഉപേയാഗിച്ചു. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കലാപ
ങ്ങൾ അതാതു രാജ്യങ്ങളിെല ഭരണാധികാരികളുെട
െകാള്ളരുതായ്മെകാണ്ടാെണന്നും, ഇന്ത്യയിെല രാ
ജാക്കന്മാർക്കും ആ രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാരുെട
ഗതിയിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാനുെണ്ടന്നും രാമകൃഷ്ണ
പിള്ള അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്ന സ്വരാജ്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭ
ണത്തിെന്റ അതിശക്തനായ വക്താവായ അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ സ്വയംഭ
രണത്തിൽ തല്പരരെല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവേരാടു ഞാൻ
സഹതപിക്കുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിെല രാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളുെട സ്വ
ഭാവങ്ങെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് 1907 െമയ്
15-ാം തീയതി അേദ്ദഹം കഴ്സൺ പ്രഭുവിെന്റ ബംഗാൾ
വിഭജനമാണ് അവിടെത്ത കുഴപ്പങ്ങൾക്കു കാരണം.
പ്രതിേഷധ പ്രകടനങ്ങൾക്കും സ്വേദശിക്കും ബ്രിട്ടീഷ്
സാധനങ്ങളുെട ബഹിഷ്കരണത്തിനും അതിനിടയാ
ക്കിയ പ്രേക്ഷാഭണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കും
പടർന്നു പിടിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട വിേവ
കരഹിതമായ മർദ്ദനമുറകൾ സംഗതികൾ കൂടുതൽ
വഷളാക്കി. മർദ്ദനം പ്രേക്ഷാഭണെത്ത ആളിക്കത്തി
ക്കുവാൻ മാത്രമാണ് സഹായിച്ചത്. പഞ്ചാബിൽ പ്ര
േക്ഷാഭകാരികൾെക്കതിെര ഗവൺെമന്റ് നിരവധി
േകസുകൾ െകട്ടിച്ചമച്ചു. ജനങ്ങൾ കലാപങ്ങളും പ്രക
ടനങ്ങളും നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി. മർദ്ദനമുറകൾ പരാജയ
െപ്പട്ടു. അവ എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാെലന്നേപാെല
ജനേരാഷം തിളച്ചു മറിയാൻ ഇടയാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ
നടക്കുന്ന പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളും അസംതൃപ്തിയും എെന്ത
ന്തു രൂപഭാവങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുെമന്നു പ്രവചിക്കുക
ദുഷ്കരമാക്കിത്തീർത്തു.
‘േകരളനി’ െല പത്രാധിപകുറിപ്പുകളിൽ ബംഗാളിെല

യും പഞ്ചാബിെലയും മർദ്ദനങ്ങേളയും ലാലാലജ്പതറാ
യിെയ നാടുകടത്തിയതിെനയും അേദ്ദഹം അപലപിച്ചു
െകാണ്ടു ഇങ്ങെന എഴുതി:
“മദം ഇളകിയ ഒരാനേയാടു ഉപമിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യൻ

രാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭണങ്ങെള െപാതുസേമ്മളനങ്ങളുെട
േമലുള്ള നിേരാധനാജ്ഞയാകുന്ന ചങ്ങലെകാണ്ട് തള
യ്ക്കുവാേനാ, നാടുകടത്തൽ, ജനങ്ങളുെട േനെര െവടിവ
യ്ക്കൽ ഇത്യാദിയുള്ള േതാട്ട പ്രേയാഗങ്ങൾെകാണ്ടു തുള
ക്കുവാേനാ കഴിയുേമാ എന്നു സംശയമാണ്”.

പഞ്ചാബിെല കുഴപ്പങ്ങൾക്കു കാരണം ലാലാലജ്പത
റായിയുെട രാജേദ്രാഹപരമായ പ്രചരണങ്ങളാെണ
ന്ന െസക്രട്ടറി ഓഫ് േസ്റ്ററ്റ് മി. േജാൺ േമാർളിയുെട
പ്രസ്താവനെയ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിെക്കാണ്ട് മിതവാദിയായ
േഗാഖെലേപാലും ‘ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ യിെലഴുതിയ
ഒരു േലഖനത്തിൽ പഞ്ചാബിെല അസ്വസ്ഥതകൾക്കു
വഴിെയാരുക്കിയത് ലജ്പത്റായിയുെട പ്രസംഗങ്ങള
ല്ല. ഗവൺെമന്റിെന്റ മർദ്ദന നയങ്ങളും കർഷകരുെട
ചൂഷണവും ആെണന്ന് എഴുതിയത് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുകയുണ്ടായി.
തിലകെന്റ അപ്പീൽ ഹർജി േബാംെബ ൈഹേക്കാട
തി തള്ളിക്കളഞ്ഞേപ്പാൾ “ഒരാൾ കുറ്റം െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നു
െതളിയിക്കെപ്പടുന്നതുവെര അയാൾക്കു സ്വതന്ത്രമായി
വർത്തിക്കുവാൻ അവകാശമുെണ്ടന്നുള്ള” നിയമശാസ
നം ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി, “രാജ്യേദ്രാ
ഹെമന്ന പദം പലരും പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. േഛാട്ടാ-േപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കാകെട്ട
അവരുേടതായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. ജാമ്യാേപക്ഷ നിരസി
ക്കെപ്പട്ടത് കഷ്ടമായിേപ്പായി”.
തിലകെന്റ ശിക്ഷെയ തുടർന്നു കൽക്കത്തയിലും മറ്റിട
ങ്ങളിലും ഹർത്താൽ ആചരിക്കെപ്പട്ടുെവന്നു “സ്വേദശാ
ഭിമാനി” റിേപ്പാർട്ടു െചയ്തു. േബാംെബയിൽ യൂേറാപ്യ
ന്മാർ ആക്രമിക്കെപ്പട്ടു. പട്ടാളെത്ത ഇറക്കുകയും െവടി
െവയ്പ്പു നടക്കുകയും െചയ്തു. െവടിെവയ്പ്പിൽ പേത്താ
പന്ത്രേണ്ടാ േപർക്കു ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും അൻ
പേതാളം േപർക്കു പരിേക്കൽക്കുകയും െചയ്തു.
1908 ജൂലായ് 25-ാം തീയതി രാമകൃഷ്ണപിള്ള േകാടതി

യിൽ ശ്രീതിലക് നടത്തിയ ധീരമായ പ്രഖ്യാപനെത്ത
അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. തിലകിെന 6 വർഷേത്തക്ക് നാടുക
ടത്താനുള്ള ൈഹേക്കാടതിയുെട വിധി തികഞ്ഞ ക്രൂര
തയാെണന്നും മുഖപ്രസംഗം എഴുതി. െപാതുസേമ്മളന
ങ്ങൾ നിേരാധിച്ചതിേനയും, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം അടിച്ചമർ
ത്താനായി ഗവൺെമന്റ് പത്രനിയമബില്ല് അവതരിപ്പി
ച്ചതിെനയും നിശിതമായി വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് അത്തരം
നടപടികളിലൂെട എല്ലാ പ്രേക്ഷാഭണങ്ങേളയും അടക്കി
നിർത്താനാവുെമന്നാണ് ഗവൺെമന്റ് കരുതുന്നെത
ങ്കിൽ, അെതാരു െവറും വ്യാേമാഹം മാത്രമായിരിക്കുെമ
ന്ന്, രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി “മനുഷ്യസ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി
അവർക്ക് യാെതാരു ധാരണയുമിെല്ലന്നാണ് ഇെതല്ലാം
കാണിക്കുന്നത്. സർക്കാരിെന്റ മർദ്ദനപരിപാടികൾ പ്ര
േക്ഷാഭണത്തിെന്റ വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകേയയുള്ളൂ. ജന
വികാരങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എന്ന് മാനിക്കെപ്പടുന്നു
േവാ, അേന്ന ജനങ്ങളുെട അതൃപ്തിയും അവസാനിക്കുക
യുള്ളൂ”.
ഇന്ത്യയുെട ദാരിദ്ര്യേത്തയും ജനങ്ങളുെട അസംതൃപ്തി
േയയും പറ്റി െകർഹാർഡി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ
നിന്നു സ്വേദശാഭിമാനി ഒേട്ടെറ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണാധികാരം നൽകുകമാത്രമാണ്
ഏകേപാംവഴി എന്ന ആശയെത്ത അേദ്ദഹം അനുകൂ
ലിക്കുകയും െചയ്തു.
ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിെന്റ മർദ്ദനപരിപാടികൾക്ക് ജന
ങ്ങളുെടയും വിഭവങ്ങളുേടയും ചൂഷണവുമായി അടുത്ത
ബന്ധമുെണ്ടന്ന് രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു. തി
രുവിതാംകൂറിൽേപാലും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിെന്റ നടപ
ടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപദ്രവകരമായി
ത്തീരുകയാെണന്നും അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ്
േതാട്ടമുടമകൾക്ക് നൽകിയ നീതീകരിക്കാനാവാത്ത
ആനുകൂല്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം എടുത്തുകാട്ടി. ൈഫബറിെന്റ
കയറ്റുമതിച്ചുങ്കം കുറച്ചതും, െകാപ്രയുെട നികുതി കൂട്ടിയ
തും മറ്റും വിേദശീയവ്യാപാരികളുേടയും േതാട്ടമുടമകളുേട
യും താൽപര്യങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ ദിവാൻ കീഴടങ്ങിയതി
െന്റ പ്രത്യക്ഷനിദർശനങ്ങളായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. േറാഡുകളും വാർത്താവിനിമയബന്ധ
ങ്ങളിലുെമാെക്ക ദിവാൻ വിേദശീയരുെട െചാൽപ്പടിക്കു
നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
“വനങ്ങൾ െവട്ടിെവളുപ്പിക്കുന്നതിലും സമതലങ്ങളിൽ

പുതിയ വനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുെമല്ലാം രാജ്യതാൽ
പര്യത്തിനു നിരക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങളാണുണ്ടായത്”.

















14.4
തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല പത്രാധിപ
ന്മാർക്കും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും അന്നുണ്ടായ മാറ്റ
ങ്ങളുെട അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മഹാരാജാവിനും ബ്രിട്ടീഷ് േമൽേക്കായ്മയ്ക്കും സ്തുതിഗീതം
പാടുക എന്നതു മാത്രേമ അവർക്കറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ.
രാമകൃഷ്ണപിള്ള അവരിൽനിെന്നല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്ത
നായിരുന്നു.
മഹാരാജാവിെന്റ പരമാധികാരെത്തയും മഹത്വേത്ത
യും പറ്റി പരെക്കയുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസെത്ത പരാ
മർശിച്ചുെകാണ്ട്, തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിെന്റ പരമാ
ധികാരം എന്ന സാമ്രാജ്യത്വം േമൽേക്കായ്മയ്ക്ക് അടിയറ
െവച്ചിരുന്നുെവന്ന് രാമകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തെന്റ
രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കു നൽ
കിയതിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം മഹാരാജാവിനുതെന്നയാ
െണന്നും അേദ്ദഹം വാദിച്ചു. തെന്റ പൂർവ്വികന്മാർ ഒരു
നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് അനുഭവിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മഹാരാ
ജാവിനു നഷ്ടെപ്പട്ടതിെന വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ടും, അേദ്ദ
ഹം എങ്ങിെനയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിെന്റ അടിമയാ
േകണ്ടിവന്നെതന്ന് വിവരിച്ചും രാമകൃഷ്ണപിള്ള 1905-ൽ
ഇങ്ങിെന എഴുതി:
“… മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാ

ക്കമ്പനിയുമായുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയസഖ്യം തെന്നയാ
ണ്, ഇന്നും തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വവും
തമ്മിലുള്ള കരാറിെന്റ അടിസ്ഥാനം. മാർത്താണ്ഡ
വർമ്മ ഏർെപ്പടുത്തിയ സഖ്യം, ഇന്നതിനു സംഭവി
ച്ചതുേപാെല, ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു
കീഴ്െപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല. ൈവേദശികശ
ത്രുക്കളിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂറിെന രക്ഷിക്കാനും
ആഭ്യന്തരൈവേദശികവ്യാപാരം വികസിപ്പിക്കാനുമാ
യിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സഖ്യത്തിേലർെപ്പട്ടത്.
ടിപ്പുവിെന്റ ഉത്തരതിരുവിതാംകൂർ ആക്രമണവും, ബാ
ലരാമവർമ്മയുേടയും അനുയായികളുേടയും ദുർഭരണവു
മാണ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിക്ക് നമ്മുെട രാജ്യത്തിെന്റ
േമൽ അധീശത്വം ൈകവരിക്കാനുണ്ടായ കാരണ
ങ്ങൾ. നമ്മുെട രാജ്യെത്ത ഏറ്റവും ദുർബ്ബലനായ ഭര
ണാധിപെന്റ കാലത്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് േമൽേക്കായ്മയ്ക്ക്
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കരാറിൽ നമുേക്കർെപ്പേട
ണ്ടിവന്നത്…”

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിേന്റയും ഇംഗ്ലണ്ടിെല
മഹാരാജാവിേന്റയും സ്ഥാനവലിപ്പം ഏതാെണ്ടാന്നു
തെന്നയാെണന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും അന്നുണ്ടായി
രുന്നു. എന്നാൽ ഇെതാരു മിഥ്യാധാരണയായിരുന്നു.
കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മഹാരാജാവിെന ജനങ്ങൾക്ക്
നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ജനങ്ങളും രാജാ
വും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ എന്നും അന്തിമ
ജയം ജനങ്ങൾക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂ
റിലാകെട്ട രാജാവിനു സ്വാതന്ത്ര്യം തെന്ന നഷ്ടെപ്പട്ട
അവസ്ഥയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് േമൽേക്കായ്മ
െകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഭരണാധിപനായി തുടരുന്നു എന്നു
മാത്രം. േവണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹെത്ത അധികാരത്തിൽ
നിന്നു നിഷ്കാസനം െചയ്യാൻേപാലും കഴിയും. രാജാ
ധികാരം, ജനാഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരുന്നില്ല.
ഇവിെട, ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിെന്റ പ്രതിനിധികളാണ് രാ
ജാവിെന നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും ജനങ്ങളാണ് പരമാധി
കാരികൾ എന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. രാ
ജാവ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അധികാരം േനടുന്നത്—
പരമാധികാരികളായ ജനങ്ങളിൽനിന്ന്.
“ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഗവൺെമന്റ് പ്രാരംഭദ
ശയിൽ, ഒരു പേക്ഷ, പ്രവർത്തിെച്ചന്നിരിക്കും, എന്നാൽ

അധികം കഴിയുന്നതിനു മുൻെപ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വ
ത്തിനുണ്ടായ ഗതിതെന്നയാണ് അവർക്കുമുണ്ടാവുക.
ഗവൺെമന്റിന് ജനങ്ങളുെട അംഗീകാരം അനിവാ
ര്യമാണ്. രാജാവിെന്റ അധികാരം, അന്ത്യവിശകല
നത്തിൽ ജനങ്ങളുെട സമ്മതത്തിൽനിന്നാണ് ഉരു
ത്തിരിയുക. ജനങ്ങൾ അവരുെട അംഗീകാരം, അെല്ല
ങ്കിൽ അംഗീകാരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം ഒരു വ്യക്തിേക്കാ
അെല്ലങ്കിൽ കുേറ വ്യക്തികൾേക്കാ നൽകിെയന്നിരി
ക്കും… രാജാവിനു നൽകിയ അംഗീകാരം പിൻവലി
ക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാെണന്ന
താണ് ഇതിെന്റയർത്ഥം. ഇത് വളെര വ്യക്തവുമാണ്.
െമക്സിേക്കായുേടയും േനാർേവ്വയുെടയും െസർബ്യയുേട
യും ചരിത്രം അതാണ് െതളിയിക്കുന്നത്. രാജാവിെന്റ
നയപരിപാടികൾ ജനാഭിലാഷങ്ങളുമായി െപാരുത്ത
െപ്പടാത്തിടങ്ങളിെലാെക്ക, രാജാവിന് അധികാരെമാ
ഴിേയണ്ടിവന്ന അനുഭവങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േപ്പാലും രാജാവിെന്റ അധികാരം മറ്റുള്ള
വർക്കു മാറ്റിെക്കാടുത്തതിെന്റ ഒന്നിേലെറ അനുഭവങ്ങ
ളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട ഗവൺെമന്റ്
ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തെന്ന നിലെകാള്ളണം. ജനാഭി
ലാഷങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവകാശവും അധികാര
വും വിനിേയാഗിക്കാനും അവർക്കു കഴിയണം”.

ജനങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങേളയും സ്വാതന്ത്രത്തിനുേവ
ണ്ടിയുള്ള അവരുെട അഭിവാഞ്ച്ഛേയയും രാമകൃഷ്ണപി
ള്ള േബാധപൂർവ്വം തെന്ന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. യൂ
േറാപ്യൻ സംസ്കാരത്തിെന്റ സ്വാധീനത്തിലും ‘സമത്വം,
സാേഹാദര്യം, സ്വാതന്ത്രം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിെന്റ
ചൂടിലും പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും
അധികകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവിെല്ലന്ന് 1905-ൽ
അേദ്ദഹം ‘േകരളൻ’ പത്രത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു േലഖ
നത്തിൽ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ‘അധികാരത്തിനുേവണ്ടി,
അെല്ലങ്കിൽ സ്ഥിതിസമത്വത്തിനുേവണ്ടി, ഇന്നു നടന്നു
വരുന്ന സമരങ്ങൾ, മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
േചരിതിരിവിെന ഉന്മൂലനം െചയ്യുെമന്നാണ് ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജാതിയും വർഗവും പരിഗണിച്ചല്ലാ
െത മനുഷ്യെന മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള
അവകാശവും അതനുവദിക്കുെമന്നാണ് ഞങ്ങളുെട
വിശ്വാസം’.
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബഹുജനങ്ങെള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിേലക്കാകർഷിക്കുവാനുള്ള സുസംഘടിതവും
വ്യാപകവുമായ ഒരു സംഘടന ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാ
ണ്ട് മഹാരാജാവിേനാടുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളുെട രൂപ
ത്തിലാണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഗവൺെമന്റിെന വിമർശി
ച്ചിരുന്നത്. ദിവാേന്റയും മറ്റു ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെടയും
അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നു അവയിലൂ
െട അേദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ ആ അഭ്യർത്ഥന
കെളല്ലാം ബധിരകർണ്ണങ്ങളിലാണ് നിപതിച്ചിരുന്നത്.
അേപ്പാഴാണ്, ബുദ്ധിജീവികളായ ജനങ്ങളിൽ പലരും,
ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എെന്തല്ലാം ൈവശിഷ്ട്യ
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും, മഹാരാജാവു െവറുെത പാവ
മാത്രമാെണന്നു കരുതാൻ തുടങ്ങിയത്.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ജനങ്ങൾ
രാഷ്ട്രീയാധികാരേമൽക്കുന്നതിൽ വിമുഖനായിരുന്നു.
ഭരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ െകാണ്ടല്ല അത്. അതിനുള്ള
സാധ്യതകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലന്നു മാത്രം. അതി
നു തടസ്സം നിന്നത് പ്രധാനമായും 3 കാരണങ്ങൾ.
ഒന്നാമതായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും നിരക്ഷരരാ
യിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ ആധു
നികാശയങ്ങെളാന്നും അവർക്കു ദഹിക്കുമായിരുന്നില്ല.
രണ്ടാമെത്ത കാരണം, അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന പല
വിധത്തിൽ വിഭജിച്ചുനിർത്തിയിരുന്നതാണ്—തമിഴ്
ബ്രാഹ്മണർ, മലയാളി ബ്രാഹ്മണർ, നായന്മാർ, ക്രിസ്ത്യാ
നികൾ, ഈഴവർ, മുസ്ലീംങ്ങൾ, ചാന്നാൻമാർ, പുലയൻ,
പറയൻ എന്നിങ്ങെന തുല്യത ലഭിക്കാെത, ഈ വിഭജ
നം അവസാനിക്കാനുമാവില്ല. ഗവൺെമന്റാകെട്ട, ഈ
വ്യത്യാസം നിലനിർത്താനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത്. മല
യാേളതര ബ്രാഹ്മണരുേടയും, േപാറ്റിമാരുേടയും, നാ
യന്മാരുേടയും, നമ്പൂതിരിമാരുേടയും, ഈഴവരുേടയും,
ക്ഷുരകന്മാരുേടയും, ഒേട്ടെറ വർഗ്ഗീയജാതി സംഘടന
കൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ രൂപെമടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ
തുടങ്ങി. സ്വന്തമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂെട അവർ
ഭിന്നതയുെടയും േവറിട്ടുനിൽക്കലിെന്റയും മുദ്രാവാക്യ
ങ്ങൾ മുഴക്കാനും തുടങ്ങി. ഓേരാ സമുദായത്തിേന്റയും
പത്രങ്ങൾ അവരുെട സമുദായത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ
അതിലൂെട ഉന്നയിച്ചു. അെതാരതിർത്തിവെര അഭിനന്ദ
നാർഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ പലേപ്പാഴും അവ ജാതി
ക്കുേവണ്ടി സത്യവും നീതിയും മറന്നിരുന്നു. സമുദായസം
ഘട്ടനങ്ങൾക്കും അവ വഴിവച്ചു. ഈ സംഘട്ടനങ്ങളും
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും, അധികാരിവർഗ്ഗം സ്വന്തം
താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, വഴിയാംവണ്ണം മുതെലടുക്കു
കയും െചയ്തു.
വിഭാഗീയചിന്ത അേശഷമില്ലാെതയുള്ള, സാധാരണ
ക്കാരുെട സുസംഘടിതവും ഏകീകൃതവുമായ ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയ സംഘടനയുെട അഭാവമാണ് മൂന്നാമേത്തതും
പരമപ്രധാനവുമായ തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത്. െപാതു
ജനാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േപാരാടാൻ അത്തരെമാരു
സംഘടനയ്ക്കു മാത്രേമ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജാതിമതപ
രിഗണനകൾക്കതീതമായി, ജനങ്ങളുെട സമൂഹ്യവും
രാഷ്ട്രീയവുമായ അഭ്യുന്നതിക്കുേവണ്ടി, തിരുവിതാംകൂർ
ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അത്തരെമാരു സംഘടനയുെട
അനിവാര്യത രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ജനങ്ങ
ളുെട അത്തരത്തിലുെള്ളാരു സ്വതന്ത്രസംഘടനയ്ക്കു മാ
ത്രേമ സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ജനവിരുദ്ധനട
പടികൾക്കു കടിഞ്ഞാണിടാനാവുകയുള്ളൂ എന്നേദ്ദഹം
കരുതി. ജനങ്ങേളാടുള്ള ഭയപ്പാടിൽ നിന്നു മാത്രേമ
ഗവൺെമന്റിന് േബാധവും വിേവകവുമുദിക്കുകയുള്ളൂ.
രാഷ്ട്രീയ-ഭരണതലങ്ങളിൽ, ജാതിപരിഗണനകൾക്ക്
സ്ഥാനമില്ലാതാേക്കണ്ടത് അതുെകാണ്ടുതെന്ന േദശാ
ഭിമാനികെളന്നഭിമാനിക്കാവുന്ന ഓേരാരുത്തരുേടയും
കടമയാണ്.
രാജ്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ മണ്ഡ
ലങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യകസമുദായത്തിെന്റ
ആധിപത്യം, അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാഥ
മികമായി ഇതിെന്റ അർത്ഥം. ഏവർക്കും തുല്യപരിഗ
ണന കൽപ്പിക്കുകയും താെഴക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളുെട
ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭ്യുന്നതിക്കുതകുന്ന
വിധം പ്രേത്യകാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും കൂടി
േവണം. 1906 േമയ് 2 ന് എഴുതിയ ഒരു മുഖപ്രസംഗ
ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വം
രാമകൃഷ്ണപിള്ള എടുത്തുകാട്ടി. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം
പരെക്ക വന്നിട്ടുേപാലും അവരുെട അധീശത്വം െകാ
ടികുത്തി വാഴുകയാെണന്നു മുഖപ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലധിഷ്ടിതമായ ഒേട്ടെറ അനാചാ
രങ്ങൾ അവർ വച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരുെട
ൈദവീകത്വെത്തപ്പറ്റി അവർ കടങ്കഥകൾ പ്രചരിപ്പി
ച്ചു. ബ്രാഹ്മണരുെടയടുത്തല്ലാെത മറ്റാരുേടയും അടുത്ത്
രാജാക്കന്മാർക്കു പ്രേവശനമിെല്ലന്നവർ വാദിച്ചു. ബ്രാ
ഹ്മണന്മാർക്കു മാത്രേമ രാജാക്കന്മാെര പരിചരിക്കാൻ
അധികാരമുള്ളൂ എന്നുമവർ പറഞ്ഞു. രാജവംശത്തി
െല കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും തങ്ങ
ളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുകയാെണന്നും അവർ െകാട്ടി
േഘാഷിച്ചു. ഹിന്ദുൈദവമായ ശ്രീപത്മനാഭന് അടിയറ
െവച്ചതുെകാണ്ട് രാജഭരണത്തിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക്
യാെതാരവകാശവുമിെല്ലന്നു ബ്രാഹ്മണരായ ഉേദ്യാഗ
സ്ഥ േമധാവികളും അവരുെട അനുയായികളും വാദിച്ചു.
കൃസ്ത്യാനികേളയും മുസ്ലീംങ്ങേളയും മാത്രമല്ല, താഴ്ന്ന ജാ
തിയിൽെപ്പട്ട ഹിന്ദുക്കെളേപ്പാലും ഭരണകർമ്മങ്ങളിൽ
നിെന്നാഴിച്ചു നിർത്താനുള്ള മതിയായ ന്യായീകരണ
മായിരുന്നു പലർക്കും ഈ വാദഗതി. അത്തരം വാദ
മുഖങ്ങളുെട െപാള്ളത്തരം തുറന്നു കാണിച്ചുെകാണ്ട്
രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി:
“ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീംങ്ങളും തിരുവിതാംകൂറിെല
ബഹുജനങ്ങളേല്ല? ഉത്തരവാദിത്വേബാധമില്ലാത്ത,

അസാന്മാർഗ്ഗികളായ ഒരു പിടി ബ്രാഹ്മണന്മാരുേട
തു മാത്രമാേണാ ഈ രാജ്യം? ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്ക്
ഉത്തരം കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ, ഇവിെട ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും
മുസ്ലീംങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മേണതരർക്കും യാെതാരു ഭാവി
യുമുണ്ടാവില്ല”.

തിരുവിതാംകൂർ ബ്രാഹ്മണർക്കുമാത്രം അവകാശെപ്പ
ട്ടതല്ല. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും, മുസ്ലീംങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാ
നികൾക്കും ഇവിെട താമസിക്കുന്ന മെറ്റല്ലാ ജനവിഭാ
ഗങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല അവകാശെപ്പട്ടതാണ് തിരു
വിതാംകൂർ. അദ്ധ്വാനിച്ച് രാജ്യത്തിെന്റ സമ്പത്തും സമൃ
ദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചവരാണവർ. എന്നാൽ എന്തു കഷ്ടം!
അവരുെട അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഫലം ഹിന്ദുമതത്തിെല
ഒരു െചറുവിഭാഗത്തിെന്റ ഗുണങ്ങൾക്കു മാത്രമായി ചൂ
ഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നു. രാജ്യം ശ്രീപത്മനാഭെനന്ന ഹി
ന്ദുൈദവത്തിനു സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടതാണ് എന്ന ഒറ്റകാര
ണത്താൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം ൈദവത്തിേന്റത
ല്ല, ജനങ്ങളുേടതാണ്, അതു ഭരിക്കുന്നത് ശ്രീപത്മനാഭ
നല്ല, മഹാരാജാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരു
മാണ്. അതും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിെന്റ േനതൃത്വത്തിലും
നിയന്ത്രണത്തിലും. “യുദ്ധത്തിെന്റ േപരിേലാ ആഭ്യന്തര
സംഘട്ടനങ്ങളുെടേയാ ചതി പ്രേയാഗങ്ങളുേടേയാ േപ
രിേലാ നടക്കുന്ന മനുഷ്യക്കുരുതിയുെട പാപഭാരം അതി
നുത്തരവാദികൾതെന്ന ചുമക്കണെമന്ന േബാധേത്താ
െട” മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ശ്രീപത്മനാഭന്
രാജ്യം അടിയറെവച്ചുെവന്നതു സത്യമാണ്. അതിനേദ്ദ
ഹത്തിനു ബ്രാഹ്മണേമധാവികളുെട ആശിർവാദമുണ്ടാ
യിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യമനസ്സുകെള മറികടക്കാനു
െള്ളാരു തന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു അത്. അേതാെടാപ്പം
മതേമധാവികളുെട പിന്തുണക്കാർക്കും, അതുവഴി ഭര
ണവർഗ്ഗത്തിെന്റ അധികാരശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും
കൂടി സമർത്ഥമായ ആ തന്ത്രം ഉപകരിച്ചു. കാരണം, രാ
ജ്യം ശ്രീപത്മനാഭനു സമർപ്പിച്ചതിലൂെട ആഭ്യന്തര സം
ഘർഷങ്ങൾ കുേറെയാെക്ക അവസാനിപ്പിക്കാനും, രാ
ജ്യത്ത് നിയമസമാധാനം നിലനിർത്താനും മഹാരാജാ
വിനു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിെനെയങ്ങിെന
ബ്രാഹ്മണ േമധാവിത്വത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിനുള്ള മാർഗ്ഗ
മായി അംഗീകരിക്കാനാവും? അതും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേന്റ
യും ജനാധിപത്യത്തിേന്റയും പുത്തനാശയങ്ങൾ ജനഹൃ
ദയങ്ങളിൽ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ? തങ്ങളുെട ന്യായമായ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ
ക്കു േവണ്ടി ഒന്നിക്കാനും േപാരാടാനും രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ക്രിസ്ത്യാനികേളയും മുസ്ലീംങ്ങേളയും ബ്രാഹ്മേണതര ഹി
ന്ദുക്കേളയും ആഹ്വാനം െചയ്തു. തങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കാനും അവയ്ക്കുേവണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനുമുള്ള
ൈധര്യം ജനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ മഹാരാജാ
വ് സന്തുഷ്ടനാവുെമന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ള പ്രത്യാശിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറിെല ജനങ്ങളുെട അധഃപതനത്തിനും
ദാരിദ്ര്യത്തിനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം രാമകൃഷ്ണപി
ള്ളയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ കാർഷിക വിഭവങ്ങളിേല
റിയ പങ്കും ദുരുപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. െകാട്ടാരം
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര തീറ്റിേപാറ്റുന്നതിനും ബ്രാഹ്മണരു
െട സൗജന്യഭക്ഷണ വിതരണത്തിനുമാണ് ഭക്ഷ്യവി
ഭവങ്ങൾ കൂടുതലും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നത്. സമയം
െകാല്ലികളായ അവരിൽ പലരും ഇത്തിക്കണ്ണികളുെട
ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുെട അദ്ധ്വാന
ഫലംെകാണ്ടു ജീവിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണെര ഉൽപാദന പ്ര
ക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കണെമന്നും
അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചു. അേതസമയം തെന്ന ജനങ്ങ
ളുെട നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കുകയും െതാഴിലാളികളുെട േവ
തന നിരക്ക് കൂട്ടുകയും േവണം. അത്തരം നടപടികൾ
സമൂഹത്തിൽ െപാതുെവ സമൃദ്ധി ൈകവരുത്തും. ബ്രാ
ഹ്മണർക്ക് സർക്കാർ െചലവിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷണം
നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കണെമന്നും ആ പണം കുെറ
റയിൽേവയുെട വികസനത്തിന് വിനിേയാഗിക്കണെമ
ന്നുമുള്ള ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയിൽ െപാന്തിവന്ന അഭി
പ്രായെത്ത രാമകൃഷ്ണപിള്ള സർവാത്മനാ അനുകൂലിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ ആവശ്യെത്ത ദിവാൻ രാജേഗാപാലാ
ചാരി നിരാകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും ഇേത നിലവാരമാണു നിലനിന്നി
രുന്നത്. 1908-ൽ ബി.എ. പരീക്ഷെയഴുതിയ 445 ഹിന്ദു
ക്കളിൽ 363 േപരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നുെവന്ന് സ്വേദ
ശാഭിമാനി റിേപ്പാർട്ടു െചയ്തു. 82 േപർ മാത്രേമ അബ്രാ
ഹ്മണരായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ 82 േപരിൽ തെന്ന
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നായർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജാതിക
ളിൽെപ്പട്ടവരായിരുന്നു. അയിത്തവും, അസ്പൃശ്യത്വവും
കൽപ്പിച്ചിരുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ ഈഴവർ, പുല
യർ, പറയർ തുടങ്ങിയവർക്കു വികാസത്തിനുള്ള സന്ദർ
ഭം തുേലാം വിരളമായിരുന്നു. ഈ നയം മാറ്റണെമന്നും
വിദ്യാഭ്യാസെമങ്കിലും സൗജന്യമായി സകലർക്കും നൽ
കണെമന്നുമുള്ള നിരന്തരമായ ആവശ്യങ്ങൾ അസംബ്ലി
യിൽ അെന്നാെക്ക ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു. ഈ ആവശ്യങ്ങ
െള പരാമർശിച്ചു രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി.
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ
സൗജന്യെമങ്കിലുമാക്കണെമന്ന ആവശ്യം മിക്കവാറും
എല്ലാ ബുദ്ധിജീവികളായ ഭരണകർത്താക്കളും ഇേപ്പാൾ
അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുംെപട്ട ജന
ങ്ങൾക്കു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായി നൽ
കുന്നതിന് ഗവൺെമന്റിനു ബുദ്ധിമുട്ടിെല്ലന്നാണു ഞങ്ങ
ളും കരുതുന്നത്.
സമൂഹത്തിെല വർഗ്ഗവിേവചനം നിലനിർത്താനും സാ
മ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ സംബന്ധവുമായ
ആശയങ്ങെള മുളയിേലനുള്ളിക്കളയാനുേദ്ദശിച്ചുെകാ
ണ്ടുള്ളതാണ്, ഗവൺെമന്റിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസനയെമന്ന്
രാമകൃഷ്ണപിള്ള മനസ്സിലാക്കി. ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾ
ക്കു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതു ആപത്തു ക്ഷണിച്ചുവ
രുത്തുകയാെണന്ന് അധികാരിവർഗ്ഗം ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടു അെതാഴിവാക്കാൻ തെന്ന അവർ ഉറച്ചു.
1910-ൽ ഗവൺെമന്റ് ആവിഷ്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസനയം
സമൂഹത്തിെല പണക്കാേരയും പാവങ്ങേളയും രണ്ടുത
ട്ടുകളാക്കിതിരിച്ചു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പാ
വങ്ങൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉയർന്നവർക്കും മാ
ത്രമായി വ്യവസ്ഥ െചയ്തു. ഇതു തികച്ചും െതറ്റാെയാരു
നീക്കമാണ്. രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി: ജനങ്ങെള പണ
ക്കാരും പാവെപ്പട്ടവരുമായി േവർതിരിക്കുകയല്ല േവ
ണ്ടത്, േനെരമറിച്ച് ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവേരയും
അത്രതെന്ന പ്രതിഭയില്ലാത്തവേരയുമാണ് തരം തിരി
േക്കണ്ടത്. ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവും പണക്കാർക്കായി
മാത്രം നീക്കിെവച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, അവ രണ്ടും പാവെപ്പട്ടവർ
ക്കിടയിലും ധാരാളമുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂറിെനേപ്പാലുള്ള
ഒരു രാജ്യം പണക്കാേരാ പാവങ്ങേളാ എന്നു കണ
ക്കാക്കാെത അതിെന്റ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിഭ വികസിപ്പി
െച്ചടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകുകയാണ്
അഭികാമ്യം.
അദ്ധ്യാപകർക്ക് കുറഞ്ഞ േവതനം മാത്രം നൽകുകയും
അവരുെട അസംതൃപ്തി നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യുേന്ന
ടേത്താളം കാലം, രാജ്യത്ത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം
ഗുണം പിടിക്കുകയിെല്ലന്ന് രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് അറിയാ
മായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടേദ്ദഹം അദ്ധ്യാപകരുെട അവ
ശതകൾ പരിഹരിക്കാനായി തെന്റ തൂലിക ചലിപ്പി
ച്ചു. ൈപ്രമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക് അക്കാലങ്ങളിൽ
അഞ്ചുറുപ്പികയായിരുന്നു േവതനം. ഒേട്ടെറ സമ്മർദ്ദ
ങ്ങൾക്കുേശഷമാണ് ഏഴു രൂപയാക്കി ഉയർത്താൻ
സർക്കാർ തയ്യാറായത്. ഒരു പ്യൂണിെന്റ ശമ്പളംേപാ
ലും അധ്യാപകർക്കു നൽകാത്തതു തികച്ചും അപമാന
കരമാണേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. കുറഞ്ഞത് പത്തുരൂ
പെയങ്കിലും അധ്യാപകർക്കു ശമ്പളമായി നൽകണെമ
ന്നും അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടു.
വ്യവസായ-വാണിജ്യ രംഗങ്ങളിെല സംഘർഷങ്ങേള
യും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളയും കുറിച്ച് ആദ്യമായി ചിന്തിക്കു
കയും വിശകലനം നടത്തുകയും െചയ്ത േകരളീയരിൽ
ഒരാളായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള. പരമ്പരാഗതമായ ജാ
തിവ്യവസ്ഥയിലും സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ ജാതിയുേടയും,
വർഗ്ഗത്തിേന്റയും നിയന്ത്രണത്തിലും െകട്ടുപിണഞ്ഞു
കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടുെത്ത വ്യവസായവും വ്യാപാ
രവും. ഉൽപാദനരംഗത്ത് മുതലാളിത്തത്തിൽ കീഴിലു
ണ്ടാവുന്ന നൂതനാശയങ്ങളുെട സത്ത കെണ്ടത്താനുള്ള
അസാധാരണ സിദ്ധിയും അേദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീ
യവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവു
മായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തുല്യതയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള അശരണ
രുേടയും അയിത്തക്കാരുേടയും ആവശ്യങ്ങെള അനുകൂ
ലിക്കുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന തങ്ങെള ചൂഷണത്തിനു
വിേധയരാക്കുന്ന മുതലാളിമാർെക്കതിരായുള്ള സമര
ത്തിൽ, െതാഴിലാളികേളയും അേദ്ദഹം ആേശ്ലഷിച്ചു.
“രാജ്യത്തിനു എവിെടനിന്നാണ് വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന
ത്?” അേദ്ദഹം േചാദിക്കുന്നു. മറുപടിയും അേദ്ദഹം
തെന്ന പറയുന്നുണ്ട്: “രാജ്യത്തിെന്റ വരുമാനം വർ

ദ്ധിപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾ നിന്നും
കർഷകരിൽ നിന്നും, കൗരകൗശല വിദഗ്ധരിൽ നി
ന്നും കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് രാജ്യം വരുമാനമു
ണ്ടാക്കുന്നത്. പാടേശഖരങ്ങളിൽ പണിെയടുക്കുന്ന
പുലയർ അവരുെട വരുമാനമാേണാ വർദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നത്? ചാന്നാന്മാരും കുശവന്മാരും അതുേപാലുള്ള
ശിൽപികളും രാജ്യത്തിെന്റ വരുമാനമാണ് വർദ്ധി
പ്പിക്കുന്നത്. അവരുെട ജീവിതനിലവാരം ഉയർന്നിട്ടു
േണ്ടാ? ഒരിക്കലുമില്ല. നഗരപ്രേദശങ്ങളിെല ധനിക
വർഗ്ഗം ബംഗ്ലാവുകൾ നിർമ്മിച്ച് ആഡംബരങ്ങളിൽ
മുഴുകുന്നു. കാരണം അവർ െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാ
നശക്തി ചൂഷണം െചയ്ത് അവർക്കു തുച്ഛമായ േവതനം
മാത്രം നൽകുന്നു. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരുെട അദ്ധ്വാന
ഫലം ധനികരുെട നികുംഭിലകളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു.
അതെല്ലങ്കിൽ സർക്കാർ െചലവിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക്
സൗജന്യഭക്ഷണം നൽകാൻ അത് വിനിേയാഗിക്ക
െപ്പടുന്നു. ആധുനികസംസ്കാരാശയങ്ങളുെട ആവിർഭാ
വേത്താെട െതാഴിലുടമയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള
സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുെട േവതന നിരക്കിെന
െച്ചാല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കു ആക്കവും ഊക്കും വർ
ദ്ധിക്കുകയാണ്. അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള േവതനം
ലഭിക്കുന്നിെല്ലന്ന പരാതി നമ്മുെട രാജ്യത്തു ഉയർന്നുവ
രാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ െതാഴിലാളികളുെട
ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിെന്റ
നയം. െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാനഫലം അദ്ധ്വാനി
ക്കാത്ത ഒരു പിടി ആളുകൾക്കുേവണ്ടി സ്വരൂപിക്കു
കയാണ് സർക്കാരിെന്റ നയം. അതു സർക്കാരിെന്റ
അനീതിെക്കതിരായി പരാതിെപ്പടാനും അടരാടാനും
ജനങ്ങെള േപ്രരിപ്പിക്കും. അത് െമാത്തത്തിൽ ജനങ്ങ
ളിൽ അസംതൃപ്തി വളർത്തുകയും െചയ്യും”.

ജനങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സാധാ
രണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സമരം െചയ്യാൻ ഒരു േദ
ശീയ സംഘടന െകട്ടിപ്പടുേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും, അേത
സമയം രാമകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

















14.6
ഈ സമയമായേപ്പാേഴക്കും രാമകൃഷ്ണപിള്ളക്ക് േസാ
ഷ്യലിസം സംബന്ധിച്ച നൂതനാശയങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാ
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവസരസമത്വത്തിനുേവണ്ടി നില
െകാള്ളുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കാൻ
അേദ്ദഹം െതാഴിലാളികെള ആഹ്വാനം െചയ്തു. ഗവൺ
െമന്റിെന്റ ജനവിരുദ്ധ നടപടികളിലുള്ള അേദ്ദഹത്തി
െന്റ വിമർശനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരുഷമായിത്തീർ
ന്നു. ജനകീയാവശ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗ
സ്ഥന്മാർക്കിടയിലുള്ള അഴിമതിേയയും സ്വജനപക്ഷ
പാതേത്തയും പറ്റിയും ദിവാെന്റ ഭീരുത്വവും തന്നിഷ്ടവും
അസാന്മാർഗ്ഗികത്വവും നിറഞ്ഞ നടപടികെളപ്പറ്റിയും
മഹാരാജാവിെന്റ അമിതച്ചിലവുകെളക്കുറിച്ചും െപാതു
സ്വത്തിെന്റ ദുർവിനിേയാഗെത്തക്കുറിച്ചുെമല്ലാം പരുഷ
വാക്കുകളിലൂെട നിശിതമായി അേദ്ദഹം വിമർശിച്ചു.
ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട അഴിമതിയും േതാന്ന്യ
വാസവും െവറുേത വിമർശിച്ചതുെകാണ്ടുമാത്രം അേദ്ദ
ഹം തൃപ്തിെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മാർക്സ് നിർേദ്ദശി
ച്ചതുേപാെല വ്യക്തമായിത്തെന്നയാണേദ്ദഹം അവ
ഉന്നയിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ദിവാന്
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥ ദുർപ്രഭുത്വെത്ത അേദ്ദഹം ശക്തിയായി വിമർശി
ച്ചു. ദിവാെന്റ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ രാജ്യെത്ത ഒരു
പ്രതിസന്ധിയിേലക്കു നയിക്കുകയാെണന്ന് അേദ്ദഹം
മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. േനരിട്ടുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ അത്ഭു
തകരമായ േമൽേനാട്ടത്തിൽ പണം കബളിപ്പിക്കൽ
ഒരു കലയായിട്ടാണ് വച്ചു നടത്തിയിരുന്നത്. സാമ്പ
ത്തിക ഭരണനിർവഹണമണ്ഡലത്തിേലക്കു ചുഴിഞ്ഞു
േനാക്കുേമ്പാൾ ഇേന്നാളം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ
ത്ത അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് െവളിച്ചത്തു വരു
ന്നത്.
“ആകർഷണീയമായ തസ്തികകളിൽ മലയാളികളല്ലാ
ത്ത ബ്രാഹ്മണെരയാണ് നിയമിച്ചിരുന്നത്”. അവരാക

െട്ട ഭൂമിയുെട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നും അഭിവൃദ്ധി േനടുന്ന
വരായിരുന്നു. ഏതുവിേധനയും തങ്ങളുെട കീശ നിറയ്ക്ക
ണെമന്നും അപ്രകാരം എളുപ്പമാർഗ്ഗത്തിലൂെട േനടിയ
സമ്പാദ്യം തഞ്ചാവൂേരാ, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിേലാ കുംഭ
േകാണേത്താ അെല്ലങ്കിൽ മായാവാരേത്താ, മദ്രാസി
േലാ അെല്ലങ്കിൽ ഗഞ്ചാവിേലാ ഉള്ള പുഞ്ചകളിലും നാ
ഞ്ചകളിലും നിേക്ഷപിക്കണെമന്നുമായിരുന്നു അവരുെട
മുഖ്യലക്ഷ്യം. ദിവാെന്റ ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ രാജ്യത്തിനും മഹാരാജാവിനും കളങ്കമുണ്ടാക്കുെമ
ന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
1907 ജൂൺ 5-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ മുഖപ്ര

സംഗത്തിൽ ദിവാൻ രാജേഗാപാലാചാരിയുെട ഭര
ണത്തിൻ കീഴിൽ കടുത്ത അഴിമതിയും ൈകക്കൂലിയും
നടമാടുന്നതായി അേദ്ദഹം ആേരാപിച്ചു. ‘നികുതി ചുമ
ത്തലും മറ്റും സർക്കാർ റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, ഈ
വരുമാനത്തിെന്റ ഗണ്യമാെയാരു ഭാഗം രാജാവിെന്റ
അനുയായികളുെട കീശയിലാണ് എത്തുന്നത്. ഫൗ
സ്ത്താരി കമ്മീഷൻ അനന്തരാമഅയ്യർ ഹ്രസ്വമായ
കാലയളവിൽ 30 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ സമ്പാദിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ശങ്കരൻതമ്പിയും 30 ലക്ഷേത്താളം രൂപ സമ്പാ
ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അവരുെട പത്നിമാരും ബന്ധുക്ക
ളും ൈകക്കൂലിയിലൂെടയും മറ്റ് അവിഹിതമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ
െടയും ഭീമമായ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി. അവ അവരുെട
ശമ്പളത്തിലൂെട ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലന്ന കാര്യം
വ്യക്തമാണ്. അവിഹിതവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായ
മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇതിേലക്കവർ ൈകെക്കാണ്ടിട്ടുള്ളത്.
അേതസമയം ദരിദ്രർ പിെന്നയും ദരിദ്രരായിത്തീരുക
യാണ്. രാജാവിെന്റ അനുയായികൾ ജനങ്ങെള മുത
െലടുത്ത് സ്വയം സമ്പന്നന്മാരായിത്തീർന്നു”.
മഹാരാജാവിെന്റ സുഖേലാലുപതെയയും ഭീമമായ
പാഴ്െച്ചലവുകെളയും രാമകൃഷ്ണപിള്ള െവറുെതവിട്ടി
ല്ല. തെന്റ മകളുെട താലിെകട്ടു സംബന്ധിച്ച് വടേശ്ശരി
അമ്മവീട്ടിൽ നടന്ന അന്ധവിശ്വാസപരമായ ചടങ്ങിൽ
മഹാരാജാവ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ െചലവഴിച്ചു.
ഇത്തരം സുഖേഭാഗെചലവുകൾ മുേഖന ജനങ്ങൾക്ക്
രാജാവിേനാടുള്ള കൂറു നഷ്ടെപ്പടുത്താൻ ഭരണകർത്താ
ക്കൾ ഇടയാക്കുകയാെണന്നു പറയാൻ നമ്മുെട നീതി
േബാധം നിർബന്ധിക്കുന്നു.
വീണ്ടും സർക്കാർ ഭണ്ഡാരത്തിെന്റ ഗണനീയമാെയാരു
ഭാഗം െകാട്ടാരം അതിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വകതി
രിച്ചിരിക്കുന്നു. നീതികരിക്കെപ്പടാവുന്ന െചലവുകൾക്ക
ല്ല പ്രത്യുത പ്രതാപവും സുഖേലാലുപതയും പുലർത്തുന്ന
തിനും യാത്രകൾക്കും േഭാജനത്തിനും േവണ്ടിയുമാണ്
ഈ സംഖ്യ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. ദിവാെന്റ ചില ചാർച്ച
ക്കാരും ബന്ധുക്കളും തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ
ഗതിയിലുള്ള ശമ്പളത്തിനു പുറെമ വമ്പിച്ച സമ്പാദ്യം കു
ന്നുകൂട്ടുന്നു… അേതസമയം ജനങ്ങൾക്കാകെട്ട യാെതാ
രുവിധമായ പ്രേയാജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
രാജഭരണം ഉന്മൂലനം െചയ്യണെമേന്നാ ഇന്ത്യയിെല
സാമ്രാജ്യത്വഭരണെത്ത തകിടം മറിക്കണെമേന്നാ
അേദ്ദഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞിെല്ലന്നുള്ളത് േനരാ
ണ്. അേദ്ദഹം സംഘടനയിലും സാമൂഹ്യഘടനയിലും
ഭരണനിർവഹണത്തിലും എളുപ്പം േനടാവുന്ന പരിഷ്കാ
രങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്ത
രം പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുേപാലും രാജ്യത്ത്
പരമ്പരാഗതമായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന
വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കഠിനമായ എതിർപ്പുകെളയാണ്
േനരിേടണ്ടിവന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയഗതികളു
െട വിപ്ലവകരമായ അർത്ഥവ്യാപ്തി അവർ നല്ലവണ്ണം
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ചിേന്താദ്ദീപകമായ എഴുത്തുകൾ
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ അേദ്ദഹെത്ത കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധ
നാക്കി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധിെയക്കുറിച്ച് ജീവിത
കാലത്തുണ്ടായ രസകരമായ ഒരു സംഭവം പറയാം. നി
യന്ത്രിത േവാട്ടവകാശമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും (ഭൂവുടമകൾക്കും
ബിരുദധാരികൾക്കും മാത്രേമ േവാട്ടവകാശമുണ്ടായിരു
ന്നുള്ളൂ) െനയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിെന്റ പ്രതിനിധിയായി
അേദ്ദഹം ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയിേലക്ക് ഐകകേണ്ഠ്യന
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു. അംഗെമന്ന നിലയ്ക്ക്, അസംബ്ലി
യിൽ ചർച്ച െചയ്യുന്നതിന് അേദ്ദഹം രണ്ടു പ്രേമയങ്ങൾ
അയച്ചു. ജനങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി,
ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് വിേദശേതാട്ടം ഉടമകൾക്കു നൽ
കിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം കൂടാതുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിറു
ത്തൽ െചയ്യണെമന്ന് ഗവൺെമന്റിേനാട് ആവശ്യെപ്പ
ടുന്നതായിരുന്നു ആദ്യെത്ത പ്രേമയം. രണ്ടാമേത്തത്
ഉയർന്ന െകാട്ടാരം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ൈകക്കൂലിയും
അഴിമതിയും സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. േകാപംെകാണ്ട്
കത്തിജ്വലിച്ച ദിവാൻ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഇത്ത
രം പ്രേമയങ്ങളുെട ചർച്ചകെള അഭിമുഖീകരിക്കാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു ഭയമായിരുന്നു. െതാലി രക്ഷിക്കുന്നതി
ന് അേദ്ദഹം നിന്ദ്യമായ ഒരു ഉപായം ഉപേയാഗിച്ചു.
രാമകൃഷ്ണപിള്ള െനയ്യാറ്റിൻകരയിെല സ്ഥിരവാസിയല്ലാ
ത്തതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ െതരെഞ്ഞടുപ്പ് അസാ
ധുവായിരിക്കുന്നതായി ദിവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് രാജ്യ
െത്ത ഇളക്കി മറിച്ചു. േവാട്ടർമാർ െപാതുേയാഗങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിച്ച് ദിവാെന്റ നടപടിയിൽ പ്രതിേഷധം പ്രക
ടിപ്പിച്ചു. ഇതുെകാെണ്ടാന്നും ദിവാൻ കുലുങ്ങിയില്ല. രാമ
കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു പകരം ഒരാെള തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുേവ
ണ്ടി ആ നിേയാജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഉപെതരെഞ്ഞ
ടുപ്പിന് അേദ്ദഹം ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന്
ആരും മുന്നിട്ടു വരികയുണ്ടായില്ല. അതിെനത്തുടർന്ന്
െനയ്യാറ്റിൻകരയുെട പ്രതിനിധിയായി േകശവപിള്ള
എെന്നാരാെള ദിവാൻ േനാമിേനറ്റ് െചയ്തു. എന്നാൽ,
ഇപ്രകാരം നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട അംഗം ബഹുമ
തി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല ഏെതങ്കി
ലും അസംബ്ലി േയാഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുകേപാലും
െചയ്തില്ല. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുതെന്ന
കിടന്നു.
രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഈ സംഭവെത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചത് തെന്റ
േനർക്കുള്ള വ്യക്തിപരമായ അധിേക്ഷപമായിട്ടല്ല, പ്ര
ത്യുത ജനങ്ങളുെട ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശ
ങ്ങൾക്കു േനെരയുള്ള ഭീരുത്വേത്താടുകൂടിയ ആക്രമണ
മായും െകാട്ടാരം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ൈകക്കൂലിയും
അഴിമതിയും തുടർന്നും പച്ചെക്കാടികാട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി
യായും ആയിരുന്നു. അഴിമതിെയക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തട
ഞ്ഞ നടപടി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായകമെല്ല
ന്നു മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുെട േകാപം ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനു
പര്യാപ്തമാവുകേയ ഉള്ളൂ എന്ന് അേദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പു
നൽകി.
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േകരളത്തിലും സ്വേദശാഭിമാനിയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്ക
െപ്പട്ട പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകളും േലഖനങ്ങളും, അവകാ
ശങ്ങെളക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ േബാധവും ഗവൺ
െമന്റിെനക്കുറിച്ച് വർദ്ധിച്ച ആശങ്കയും പുലർത്തി വന്നി
രുന്ന ജനങ്ങളിൽ പുതിെയാരു ഉണർവ്വ് സൃഷ്ടിച്ചു. ജന
ങ്ങളുെട നീതിപൂർവകമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരി
ച്ച് സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിനു പകരം േപാലീസ് രീതികൾ
അവലംബിച്ച് അവെര അടിച്ചമർത്തുന്നതിനാണ് ദിവാ
നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗവൺെമന്റും ഒരുെമ്പട്ടത്. രാമകൃ
ഷ്ണപിള്ള എഴുതി: “െപാതുജനാഭിപ്രായത്തിെന്റയും സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിെന്റയും വളർന്നുവന്ന പ്രവണതയുെട മുന്നിൽ
ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദം പ്രകടിപ്പിച്ച
വിഭ്രാന്തി പ്രാേദശിക ഭരണാധികാരികൾ പകർത്തുക
യും അതിെന്റ േവര് ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
അതിെന്റ സ്വാഭാവികമായ പ്രത്യാഘാതം ജനങ്ങളും രാ
ജ്യവും തമ്മിൽ പരസ്പരം അവിശ്വാസവും അതിെനത്തു
ടർന്ന് പരസ്പരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുെട വസ്തുകളിേലക്ക്
രഹസ്യമായ ചുഴിഞ്ഞു േനാട്ടവുമായിരുന്നു. അങ്ങെന
േപാലീസിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം വളെര പ്രകടമായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിെലേപ്പാെല നാം േപാലീസ് ഭരണ
ത്തിൽ കീഴിൽ അമരുകയായിരുന്നു. ഈ ഭരണം എവി
െട െചന്ന് അവസാനിക്കുെമന്ന് നമുക്ക് അറിയുമായിരു
ന്നില്ല”.
േപാലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതരമായ
ഒരു സ്ഥിതി വിേശഷം സൃഷ്ടിച്ചു. തന്മൂലം നിശബ്ദമായി
രിക്കാൻ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി എന്നാൽ ഈ
മൗനം സമ്മതത്തിെന്റ സൂചനയായിരുന്നില്ല. അടി
ച്ചമർത്തൽ അസഹ്യമായിത്തീർന്നേതാെട തിരിച്ചടി
ക്കാനും അവർ മടിച്ചില്ല. 1908 െല ചാല സംഘട്ടനം
ഇതിെനാരുദാഹരണമാണ്. േപാലീസിെനെക്കാണ്ട്
െപാറുതിമുട്ടിയ െചറിയ കച്ചവടക്കാർ തങ്ങളുെട അവ
കാശങ്ങൾ പരിഗണിക്കണെമന്നവാശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട്
ഗവൺെമന്റിന് തുടർച്ചയായ നിേവദനം സമർപ്പിച്ചു.
ഒരു മറുപടിേപാലും ലഭിക്കാത്തതിെനത്തുടർന്ന് േപാ
ലീസ് അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിേഷധിക്കാനായി ജനങ്ങൾ
ഒരു വലിയ േഘാഷയാത്രയായി െകാട്ടാരത്തിേലക്കു
മാർച്ചു െചയ്തു. ചാലയിൽ വച്ചു േപാലീസ് നടത്തിയ പ്ര
േകാപനപരമായ ഇടെപടൽ ജനങ്ങെള േകാപാകുല
രാക്കുകയും അതിെനത്തുടർന്ന് േപാലീസിെന്റ േമൽ
കെല്ലറിയുകയും േപാലീസ് േസ്റ്റഷനു തീെവയ്ക്കുകയും െച
യ്തു. അവസാനം പട്ടാളം ഇടെപട്ട് ലഹള ഒതുക്കുകയും
അേനകം ആളുകെള തടവിലാക്കുകയും െചയ്തു. മിക്ക
പത്രങ്ങളും ഇതിൽ ഇടെപടാൻ ഭയെപ്പട്ടു. േനെരമറിച്ച്
രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനങ്ങളുെട പക്ഷം പിടിച്ച് േപാലീസ്
അതിക്രമങ്ങെളയും ഗവൺെമന്റിെന്റ മർദ്ദനനയെത്ത
യും വിമർശിച്ചു. അേദ്ദഹം എഴുതി: “േപാലീസിെന്റ മർ
ദ്ദനചരിത്രത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടത്തിയതുേപാ
ലുള്ള ക്രൂരമായ പീഡനം മെറ്റാരിടത്തും നടത്തിയിട്ടില്ല.
സമീപകാലെത്ത ബഹളേത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭ
വം ഇതു സംബന്ധിച്ച യാഥാർത്ഥ്യം െവളിവാക്കുന്നു.
അവ ഇന്ത്യയുെട ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ബഹളകാ
ലത്തുണ്ടായതായി പറയെപ്പടുന്ന േവദനാജനകമായ
സംഭവഗതികെളക്കാളും ഒട്ടു േമാശമായിരുന്നില്ല”.
മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു േശഷം അേദ്ദഹം വീണ്ടും എഴുതി:
“ചാലയിെല ലഹളയ്ക്ക് ധാർമ്മികമായ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാ
തില്ല. ലഹള േപാലീസിെനയും അവരുെട മാർഗങ്ങ
െളയും കുറിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന അപ്രീതിയുെട യഥാർ
ത്ഥ സൂചനയായിരുെന്നങ്കിൽ സാഹചര്യവുമായി െപാ
രുത്തെപ്പടാനുള്ള മജിേസ്ട്രറ്റുമാരുെട കഴിവില്ലായ്മയും,
കൽപന നൽകിയിരുന്ന ഉന്നേതാേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
നയരാഹിത്യവും, ലഹളെയത്തുടർന്നുള്ള വിേവചനരഹി
തമായ അറസ്റ്റ്കളും കുറ്റക്കാെര വിചാരണയ്ക്കു വിേധയ
മാക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ അസാധാരണമായ കാലതാ
മസവും കസ്റ്റഡിയിെലടുക്കെപ്പട്ടവെര മൃഗീയതകൾക്കു
വിേധയമാക്കലും, ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വത്തിെന്റ പ്ര
തികാരവാഞ്ച്ഛയും അധികാരത്തിെന്റ കരങ്ങൾ ഗ്രഹി
ച്ചിരുന്നു. അത്തരം വിലെകട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിറുതി
വയ്ക്കാനും ന്യായമായ പഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിനും
േവണ്ടി സ്വന്തം സ്വാധീനം ഉപേയാഗിക്കണെമന്ന് രാമ
കൃഷ്ണപിള്ള മഹാരാജാവിേനാടഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചാലയിെല
കുഴപ്പങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് ദിവാെന്റ പക്ഷപാതപരവും
മുൻവിധിേയാടുകൂടിയതുമായ അസംബ്ലി റിേപ്പാർട്ടിെന
െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
“അത് ഒരു ഗുരുതരമായ ലഹളയാെണന്ന് വിേശഷ

ണം നൽകുകയും അത് എങ്ങെന സംഭവിച്ചുെവന്നും
അതിെനതുടർന്ന് എെന്താെക്ക ഉണ്ടായി എന്നും വിവ
രിക്കുന്ന ദിവാെന്റ പ്രവൃത്തി രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയ്ക്കു വിരു
ദ്ധമായിേപ്പാെയന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. മറ്റ് സാഹചര്യ
ങ്ങളിൽ ദിവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ
േകാർട്ടലക്ഷ്യമായി പരിഗണിക്കുെമന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ േസ്റ്ററ്റ് തെന്ന വാദിയായിട്ടുള്ള സാ
ഹചര്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു െപരുമാറ്റം നിരുത്ത
രവാദപരമായിേപ്പായി. എന്തായാലും ചാല ലഹളെയ
സംബന്ധിച്ച വിചാരണ നടത്തുന്ന നീതിമാനായ ന്യാ
യാധിപൻ പ്രസ്തുത സംഭവെത്തക്കുറിച്ച് േമല്പ്പറഞ്ഞ
സാഹചര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്താൽ
സ്വാധീനിക്കുകയിെല്ലന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു”.
രാമകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല “ദക്ഷിേണ
ന്ത്യയിെല െപാതുജനശ്രദ്ധെയ കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിർ
ത്തിയത് ലഹളയല്ല. അതിെനത്തുടർന്ന് േസ്താഭജനക
മായ സംഭവഗതികൾ മൂലമുണ്ടായ വർദ്ധിച്ച കുഴപ്പങ്ങ
ളാണ്”.
63 േപെര െസഷൻസ് േകാടതി ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ

ൈഹേക്കാടതി അവെരെയല്ലാം െവറുെത വിടുകയും
ജനങ്ങളുെട േനെര െവടിവയ്ക്കുകയും േകാടതിയിൽ കള
വായി െതളിവു നൽകുകയും െചയ്ത േപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥ
ന്മാരുെട േപരിൽ േപ്രാസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാ
നും, അധികാര ദുർവിനിേയാഗം നടത്തിയ െസഷൻസ്
ജഡ്ജിെയ ഡിസ്മിസ് െചയ്യാനും ശുപാർശ െചയ്യുകയാ
ണുണ്ടായത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിെല ഉന്നതാധികാരി
കൾ കൗശലേത്താടുകൂടി ജഡ്ജിയുെട ശുപാർശകൾ
അവഗണിക്കുകയും കുറ്റക്കാെര രക്ഷെപ്പടുത്തുകയും െച
യ്തു. രാമകൃഷ്ണപിള്ള പരിഹാസപൂർവ്വം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു:
“നമ്മുെട ഗവൺെമന്റിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ േപാലീസ്
േസന സത്യത്തിെന്റയും നീതിയുെടയും വിളനിലമായ പു
ണ്യവാളന്മാെരെക്കാണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ജുഡീഷ്യറിയും
എക്സിക്യൂട്ടീവും ഇത്തരെമാരു വിഷമസ്ഥിതിയിലകെപ്പട്ട
തായി പറേയണ്ടിവന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു േഖദമുണ്ട്. ഒരു
െമച്ചെപ്പട്ട സ്ഥിതി സംജാതമാകണെമന്നു മാത്രമാണ്
ഞങ്ങളുെട ആഗ്രഹം”.

















14.8
ദിവാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗവൺെമന്റും തികച്ചും കുഴ
ങ്ങിയ സ്ഥിതിയിലായി. സംഭ്രമംെകാണ്ടും അേത സമ
യം വിമർശനങ്ങളിൽ േരാഷം പൂണ്ടും ഒരു പത്രനിയ
മം നടപ്പാക്കി പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുവാനും അങ്ങ
െന സത്യത്തിെന്റ നാദെത്ത നിശബ്ദമാക്കാനും അവർ
ആഗ്രഹിച്ചു. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഈ അപകടം മണത്തറി
ഞ്ഞു. ഈ നിർേദ്ദശെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് രാമകൃഷ്ണ
പിള്ള എഴുതി. ‘തിരുവിതാംകൂറിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം നി
യന്ത്രിക്കുകയല്ല; േനെരമറിച്ച് അഴിമതി ഉന്മൂലനം െചയ്യു
ന്നതും ഗവൺെമന്റിെന്റ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സത്യവും
നീതിയും പുലർത്തുന്നുേണ്ടാ എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നതുമായ
ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്നാവശ്യം”.
എന്നിരുന്നാലും പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റ നില നന്നാ
ക്കുന്നതിന് പുതിയ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാേകണ്ടതിെന്റ
അനിവാര്യതെയക്കുറിച്ച്, പ്രേബാധനപരമായ േലഖന
ങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വസ്തപത്രങ്ങളിൽ അടിക്കടി
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. ദിവാെന അനുകൂലിക്കുന്ന
െവേസ്റ്റൺസ്റ്റാർ എന്ന പത്രത്തിെന്റ പത്രാധിപർ, ഒരു
പടികൂടി മുേന്നാട്ടു കടന്ന്, “നിലെതറ്റിയ വർത്തമാനപ
ത്രങ്ങളുെട ഉത്തരവാദിത്വരാഹിത്യെത്ത” അവസാനി
പ്പിക്കുന്നതിന് ഗവൺെമന്റ് പത്രങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കണ
െമന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള തിരിച്ചടിച്ചു:
“തിരുവിതാംകൂറിൽ പത്രങ്ങെള കൂടുതൽ കർക്കശമായി
ഗവൺെമന്റ് നിയന്ത്രിക്കണെമന്ന് നമ്മുെട ‘ബഹുമാ
ന്യ’ സഹജീവി െവേസ്റ്റൺസ്റ്റാറിെന്റ പ്രസ്താവനകൾ
ക്ക് ഉന്മാദം െകാണ്ട് ആഘാതം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി
കാണുന്നു. ന്യായം പുലർന്നു കാണുന്നതിനുേവണ്ടി സർ
ക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ചാപല്യങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടു
കയും വിമർശിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് ഏെതങ്കിലും തര
ത്തിൽ േദ്രാഹപരമായ പ്രവർത്തിയല്ല. േനെരമറിച്ച്
അത് തീർത്തും പൗരധർമ്മത്തിെന്റയും പത്രപ്രവർത്ത
നത്തിെന്റയും സത്യസന്ധമായ നിർവഹണത്തിേലക്കു
നയിക്കും. പക്ഷപാതിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയും രാ
ജകീയസ്തുതിപാഠകരുൾെപ്പെട േസവകരുെട നുകം
പൂർണ്ണമായി നീക്കം െചയ്യുകയും െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാ
െണന്നും െവേസ്റ്റൺസ്റ്റാറിെന്റ ബുദ്ധി മിനുക്കി അതി
െന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഏെതങ്കിലും േജർണലിസ്റ്റ്
ആഹ്വാനം െചേയ്യണ്ടതാണ്.
ഇത്തരം വിമർശനങ്ങെള അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് രാജ്യ
ത്ത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിെന്റ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയും
വീക്ഷണവും പരിഗണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി തിരുവിതാം
കൂറിെല എല്ലാ വർത്തമാനപത്രങ്ങളുെടയും ആനുകാ
ലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുേടയും പത്രാധിപന്മാരുെട
ഒരു സേമ്മളനം േചരണെമന്ന്” െവേസ്റ്റൺ സ്റ്റാറിെന്റ
പത്രാധിപർ നിർേദ്ദശിച്ചു. “ക്ഷണക്കത്തയച്ചതിെന്റ പി
ന്നിലുള്ള രഹസ്യമായ സ്പ്രിങ്ങ് പ്രവർത്തനം” ഗ്രഹിക്കു
വാനുള്ള ബുദ്ധി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. പത്രാ
ധിപന്മാരുെട സേമ്മളനത്തിനും തിരുവിതാംകൂർ പ്രസ്സ്
അേസാസിേയഷെന്റ രൂപീകരണത്തിനു തെന്നയും
താൻ എതിരെല്ലന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. അത്തരം
ഒരു അേസാസിേയഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതുമൂലം പ്രസി
ദ്ധീകരണങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതി
ന് പല കാര്യങ്ങളും െചയ്യാൻ സാധിക്കുെമന്നും അേദ്ദ
ഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ അഭിപ്രായപ്രകടന സ്വാ
തന്ത്ര്യെത്ത അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് ഏെതങ്കിലും നിയമ
നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിലുള്ള തെന്റ കടുത്ത എതിർപ്പ്
അേദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്” അേദ്ദഹം
എഴുതി.
“കുേറക്കാലമായി ഇന്ത്യയിലാകമാനം രാജ്യേദ്രാഹ

വുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള അധികാരങ്ങളു
െട നിഗമനം ചില പത്രങ്ങളുെട േമൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥേമ
ധാവിത്വത്തിെന്റ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു തരം പീഡ
നം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുപിടിക്കുന്നത് പത്രപ്ര
വർത്തകെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു െതറ്റായ പ്ര
വണതയാണ്. ഇത് ഒരു സ്ഥാപനെമന്ന നിലയിൽ
ഗവൺെമന്റിെന്റ േനർക്ക് കാട്ടാവുന്ന തികഞ്ഞ അവ
േഹളനമാണ്. ഗവൺെമന്റിെന്റയും സർക്കാർ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥന്മാരുെടയും േനർക്ക് ദുരുേദ്ദശേപ്രരിതമായ മാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒട്ടും അഭിലഷണീയമല്ല”.
എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിെന സംബന്ധിക്കുന്ന കാ
ര്യം തികച്ചും ഭിന്നമായിരുന്നു. പത്രങ്ങെളാന്നും രാജ്യ
േദ്രാഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ആരും
കൂറുപുലർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും െചയ്തി
രുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറിെല ഏെതങ്കിലും വർത്തമാ
നപത്രത്തിൽ രാജാവിെനക്കുറിേച്ചാ ഒരു േകാർപ്പേറ
ഷൻ എന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗവൺെമന്റി
െനക്കുറിേച്ചാ െവറുപ്പുണ്ടാകത്തക്ക ഒരു വാക്കുേപാ
ലും ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. കുറ്റവിചാരണ
െചേയ്യണ്ട നിയമങ്ങെളക്കുറിച്ച് ശക്തിയായി വാദിക്കു
േമ്പാൾ തെന്നയും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരക്കുറിേച്ചാ മഹാ
രാജാവിെന്റ േസവകെരക്കുറിേച്ചാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല”.

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളുെട പത്രാധിപന്മാരുെട സേമ്മ
ളനം അവസാനം നടന്നു. െപാതുേവ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ
െത്ത അടിച്ചമർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഏെതങ്കിലും പു
തിയ നിയമനിർമ്മാണെത്തക്കുറിച്ച് പത്രാധിപന്മാർക്ക്
അനുകൂലാഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേതസമയം സ്വ
േദശാഭിമാനി േപാലുള്ള പത്രങ്ങെള അമർത്തുന്നതിൽ
അവർ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചുമില്ല. നിലവിലുള്ള നിയ
മങ്ങളനുസരിച്ച് സ്വേദശാഭിമാനിെക്കതിെര ക്രിമിനൽ
നടപടികൾ ൈകെക്കാള്ളുകയാെണങ്കിൽ അത് തനി
െക്കതിരായി തിരിയുെമന്നും, തെന്റ പല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും
വിട്ടുകളഞ്ഞ വസ്തുതകളും നിർദ്ദിഷ്ടമായ ചുമതലകളും
െവളിച്ചത്തു െകാണ്ടുവരുെമന്നും തന്ത്രശാലിയായ ദിവാ
ന് അറിയാമായിരുന്നു.
ഒരു നിയമവിദ്യാർത്ഥിെയന്ന നിലയിൽ നിയമത്തിെന്റ
നാലതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ് രാമകൃഷ്ണ
പിള്ള ഓേരാ വാക്കും എഴുതിയിരുന്നത്. അേദ്ദഹം
ഉന്നയിക്കുന്ന ആേരാപണങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നതിന്
അേനകം െതളിവുകളും േശഖരിക്കുമായിരുന്നു. മാത്ര
മല്ല, ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേദ്ദഹം സമരം നടത്തുക
യായിരുന്നു. സമരത്തിെന്റ അന്തിമവിജയെത്തക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിന് തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടായിരു
ന്നു. 1910 െസപ്തംബർ 19-ാം തീയതി അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ശ്രീരാജേഗാപാലാചാരിെയേപ്പാലുള്ള അഹംഭാവി
കൾ കാറ്റിൽ പുല്ലുെചത്തുന്ന വാൾേപാെല വിറയ്ക്കുന്നു.
പിൻബലത്തിനുേവണ്ടി ജനങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
കടിഞ്ഞാണിടുന്ന നിയമങ്ങെള അവർ ആശ്രയിച്ചിരു
ന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭരണാധികാരികളുെട േസ്വച്ഛാ
ധിപത്യം തളരാത്ത ജനാധിപത്യസമരെക്കാടുങ്കാറ്റിൽ
പരാജയെപ്പടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു.
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സുമാർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കു േശഷം 1910 െസപ്തംബർ 26-ാം തീയ
തി പരിഭ്രാന്തി പൂണ്ട ഗവൺെമന്റ് അന്തിമ പ്രഹരേമൽ
പിച്ചു. സുശക്തരായ രണ്ടു സംഘം േപാലീസ് ഒേരസമ
യം സ്വേദശാഭിമാനിയുെട ഓഫീസും പത്രാധിപരുെട
വസതിയും വളയുകയും പ്രസ്സും, ഉപകരണങ്ങളും, അക
സാമാനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുെടയും ആനുകാലിക പ്രസി
ദ്ധീകരണങ്ങളുെടയും അപൂർവ്വമായ േശഖരങ്ങളും വില
പിടിച്ച േരഖകളും കണ്ടുെകട്ടുകയും െചയ്തു. പത്രാധിപെര
അറസ്റ്റു െചയ്യുകയും േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിേലക്കു െകാണ്ടു
േപാകുകയും െചയ്തു.
കാട്ടുതീേപാെല ഈ വാർത്ത പരന്നു. പട്ടണം മുഴുവൻ
ഇളകിവശായി. പ്രതിേഷധസൂചകമായി ജനങ്ങൾ വലി
െയാരു പ്രകടനം നടത്തി; വിദ്യാർത്ഥികൾ െതരുവീഥി
കളിലിറങ്ങി. ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു. ആയി
രക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനു ചുറ്റും തി
ങ്ങിക്കൂടുകയും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന തടവുകാരെന േനാക്കി
ആർത്തുവിളിക്കുകയും െചയ്തു. പത്രാധിപെര വിചാര
ണക്കായി േകാടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതാെണന്ന
അറിയിപ്പു ലഭിച്ചതിനു േശഷേമ അവർ പിരിഞ്ഞു േപാ
യുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രാധിപരും ഒരു വിചാരണ
െയ സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു. കാരണം ഭരണകൂടത്തിെന്റ
േസ്വച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതയും ക്രൂരതയും െവളിച്ചത്തു
െകാണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ അവസരമാണേല്ലാ. എന്നാൽ
ഗവൺെമന്റ് അവരുെടതെന്ന േകാടതിയിൽ അേദ്ദഹ
െത്ത േനരിടാൻ ഭീരുത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനു
പകരം ‘മഹാരാജാവ് ഒരു രാജകീയ വിളംബരം പുറ
െപ്പടുവിച്ചു’. അതിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരുന്നു:
“ശ്രീപത്മനാഭദാസവഞ്ചി പാല സർ രാമവർമ്മ കുല

േശഖര കിരീടപതി മേന്നസുൽത്താൻ മഹാരാജ രാജ
രാമരാജ ബഹദൂർഷംേഷർജംഗ് ൈനറ്റ് ഗ്രാന്റ് കമ്മാൻ
ഡർ ഓഫ് ദി േമാസ്റ്റ് എക്സാൾട്ടഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി
സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ൈനറ്റ് ഗ്രാന്റ് കമ്മാൻഡർ ഓഫ് ദി
േമാസ്റ്റ് എമിനന്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എംപയർ,
എഫ്.എം.യു.എം.ആർ.എ.എസ്. ഓഫീസർ ഓഫ് ദി
ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പബ്ലിക് മഹാരാജാ അവർകൾ ജന
ങ്ങളറിയുന്നതിനു പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന വിളംബരം:
ജനേക്ഷമം മുൻനിറുത്തി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്വേദശാഭിമാനി വർത്തമാനപത്ര
െത്ത നിേരാധിക്കുകയും ആ പത്രത്തിെന്റ മാേനജിംഗ്
െപ്രാൈപ്രറ്ററും പത്രാധിപരുമായ െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
െയ നാടുകടത്തുകയും െചയ്യണെമന്ന് നമുക്ക് േബാദ്ധ്യം
വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ അറ
സ്റ്റു െചയ്ത് നാടുകടത്തിെക്കാണ്ടും നമ്മുെട രാജ്യേത്ത
ക്കുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുനഃപ്രേവശനം നമ്മുെട മറി
െച്ചാരുത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവെര തടഞ്ഞുെകാണ്ടും ഇതി
നാൽ ഉത്തരവു പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വേദശാഭിമാ
നി എന്ന വർത്തമാനപത്രത്തിെന്റ എല്ലാ പ്രതികളും,
ആ പത്രം അച്ചടിക്കാനുപേയാഗിച്ച പ്രസ്സും മറ്റു സാമ
ഗ്രികളും അതിേനാട് ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ വസ്തുവകകളും
നമ്മുെട ഗവൺെമന്റ് കണ്ടുെകട്ടിയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.
നമ്മുെട ഗവൺെമന്റിേനാ ഏെതങ്കിലും ഗവൺെമന്റു
േദ്യാഗസ്ഥേനാ എതിെര ആെരങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച്
സിവിലാേയാ മറ്റുവിധത്തിേലാ യാെതാരു വ്യവഹാര
വും ഫയൽ െചയ്യാൻ പാടിെല്ലന്നും ഇതിനാൽ നാം
ഉത്തരവു പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നു”.
ഈ വിചിത്രതരമായ ഉത്തരവിെലാരു ഭാഗത്തും പത്രാ
ധിപർ െചയ്ത കുറ്റം എന്താെണേന്നാ, െപാതുജനതാൽ
പര്യത്തിന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്രം എങ്ങെന വിരുദ്ധ
മായി പ്രവർത്തിെച്ചേന്നാ, േകാടതിയിൽ േപാകുവാൻ
അനുവദിക്കാത്തത് എന്തിനാെണേന്നാ പ്രസ്താവിക്കാ
ത്തതിൽ നിന്നും ഗവൺെമന്റിെന്റ ഭീരുത്വം തികച്ചും വ്യ
ക്തമാകുന്നുണ്ട്. രായ്ക്കുരാമാനം ദ്രുതഗതിയിൽ രാമകൃഷ്ണ
പിള്ളെയ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു കടത്തിയ
തുതെന്ന ഇതു സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങെള ബലെപ്പടു
ത്തുന്നുണ്ട്.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട അറസ്റ്റിെനയും നാടുകടത്തലിെന
യും തുടർന്ന് ഒരു ഭീകരവാഴ്ച തെന്ന നടന്നു. സ്വേദശാഭി
മാനിയുെട പ്രതികൾ ൈകവശം വച്ചിരുന്നവർ അറസ്റ്റു
ഭയന്ന് അവ സുരക്ഷിതമായി ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ നശിപ്പി
ക്കുകേയാ െചയ്തു. പത്രാധിപരുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരു
ന്ന ഏവെരയും സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ
നാട്ടുരാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും
േവണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുെട പ്രസ്ഥാനത്തിന് താൽക്കാലി
കമായ മാന്ദ്യം േനരിട്ടു.
എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിനു പുറത്ത് രാമകൃഷ്ണപിള്ള
െയ നാടുകടത്തിെക്കാണ്ടുള്ള രാജകീയ വിളംബരം
വ്യാപകമായ പ്രതിേഷധങ്ങൾക്കിടയാക്കി. എഴുത്തു
കാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി
അേനകം പ്രധാന വ്യക്തികൾ നാടുകടത്തലിെന കടു
ത്ത അനീതിയായും നിരുത്തരവാദത്തിെന്റ ഗർഹണീ
യമായ പ്രാദുർഭാവമായും അപലപിച്ചു. രാജ്യത്തിെന്റ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പല പത്രങ്ങളും തിരുവിതാംകൂർ
ഗവൺെമന്റിെന്റ അനീതിപരമായ നടപടിെയ കഠിന
മായി വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് േലഖനങ്ങളും പത്രാധിപക്കു
റിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉദാഹരണമായി കൽക്കട്ട
യിെല ബംഗാളി എന്ന പത്രം; വിചാരണ കൂടാതുള്ള നാ
ടുകടത്തലിനു പുറെമ കുറ്റം ചുമത്തെപ്പട്ട ആളിൽ നിന്ന്
ഒരു വിശദീകരണംേപാലും േതടാതുള്ള നടപടി ൈപ
ശാചികമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമെല്ലന്ന് എഴുതി. മിതവാദി
ത്വം പുലർത്തുന്ന മദ്രാസിെല ഹിന്ദുപത്രം േപാലും 1910
െസപ്തംബർ 28-ാം തീയതിയിെല മുഖപ്രസംഗത്തിൽ
എഴുതി:
“ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറെപ്പടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രബുദ്ധമായ

ഒരു ഗവൺെമന്റിന് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമെല്ലന്ന് പറ
യാൻ ഞങ്ങൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാവുന്നു, ജനങ്ങളുെടയി
ടയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിയമെത്ത
ആശ്രയിേക്കണ്ട സ്ഥാനത്ത് ശക്തി പ്രേയാഗിക്കുന്നത്
ഗവൺെമന്റിെന്റ ശക്തിയുെട സൂചനേയയല്ല. ദൗർ
ബല്യത്തിെന്റ വ്യക്തമായ ഏറ്റുപറച്ചിലിെനയാണ്
കാണിക്കുന്നത്”.

















14.10
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നീതിക്കും േവണ്ടി ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹം
പുലർത്തിയെതാഴിെക മെറ്റാരാഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാ
ത്ത രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ തിരുവിതാംകൂറിെന്റ അതിർത്തി
കൾക്ക് പുറേത്തക്ക് ബലം പ്രേയാഗിച്ച് െകാണ്ടുേപാ
യി. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണാ നാടുകടത്തൽ
അനുഭവെപ്പട്ടെതങ്കിലും അതിന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അജ
യ്യമായ മനഃസാന്നിദ്ധ്യെത്ത തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ദുരിതങ്ങൾെക്കാന്നിനും ജനങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങേളാ
ടുള്ള തെന്റ കടമയിൽ നിന്നും അേദ്ദഹെത്ത വ്യതിചലി
പ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ േപാറ്റിവളർത്തിയ സ്വാത
ന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, സാമൂഹ്യനീതി എന്നീ ആദർശങ്ങ
ളിലുള്ള തെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന വിശ്വാസെത്ത െകടുത്തുവാൻ
ഒരു വസ്തുവിനും സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട സഹധർമ്മിണി മൂന്നും നാലും വയ
സ്സു പ്രായമുള്ള മക്കളുമായി രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയ സന്ദർശി
ക്കാൻ തിരുെനൽേവലിയിൽ എത്തി. തെന്റ വ്യാഴവട്ട
സ്മരണകളിൽ ഉേദ്യാഗജനകമായ ആ പുനഃസമാഗമ
െത്ത അവർ ഇങ്ങെന അനുസ്മരിക്കുന്നു:
“അേദ്ദഹം േസ്റ്റഷനിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരു
ന്നു. ധരിച്ചിരുന്ന ഉടുേപ്പാടുകൂടിത്തെന്ന നാടുവിട്ടുേപാ

േകണ്ടി വന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു കുളിച്ചാൽ മാ
റ്റാെനാരു മുേണ്ടാ ഇടാൻ ഷർേട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ ൈകയിൽ പണവുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു മുഷിഞ്ഞ ഉടുേപ്പാടും
യാത്രാക്ഷീണേത്താടും കൂടിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം
വന്നത്. ക്ഷൗരം െചയ്യാത്ത താടി ആ മുഖത്തിെന്റ
പ്രസാദം ഒെട്ടാന്നു കുറച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ, ആ കണ്ണു
കൾ! ഹാ! ആ ജ്വലിക്കുന്ന േഗാളങ്ങളുെട പ്രകാശം
ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ യമദൂതന്മാർക്കല്ലാെത മറ്റാർക്കു കഴി
യും? എെന്റ േനെര ഒെരാറ്റേനാട്ടം, ധീരതയും ൈസ്ഥ
ര്യവും േസ്നഹവും ദയയും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്ന നിഷ്ക്കള
ങ്കമായ ആ കണ്ണുകൾ, സൂേര്യാദയത്തിൽ ഇരുെളന്ന
േപാെല, എെന്റ എല്ലാ ഭയെത്തയും സേന്ദഹേത്തയും
ദുരീകരിച്ചു”.

അവെര സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിേകാപായങ്ങൾ
കെണ്ടത്താൻ തനിക്കു കഴിയുന്നതുവെര, െകാച്ചു കുഞ്ഞു
ങ്ങേളാെടാപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ തെന്റ സേഹാദര
െന്റ കൂെടത്തെന്ന താമസിക്കാൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള തെന്റ
ഭാര്യെയ േപ്രരിപ്പിച്ചു േനാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ
അവരുെട തീരുമാനം അചഞ്ചലമായിരുന്നു. േസ്നഹ
ധനമായ തെന്റ ഭർത്താവിെന ദുഃഖത്തിലും യാതനകളി
ലും, അനുഗമിക്കാൻ അവർ ദൃഢനിശ്ചയം െചയ്തിരുന്നു.
മദിരാശിയിെല െചറിെയാരു വാടക വീട്ടിൽ അവെരാ
രു പുതിയ ജീവിതമാരംഭിച്ചു. ഇെവെടെവച്ചാണ് രാമ
കൃഷ്ണപിള്ള തെന്റ നാടുകടത്തലിെനക്കുറിച്ച് ഹൃദയസ്പൃ
ക്കായ ഒരു വിവരണെമഴുതിയത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലും മല
യാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പത്രപ്രവർ
ത്തനെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകവും അേദ്ദഹം എഴുതി.
ഇന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ മലയാളത്തിലുള്ള ഏതാനും
നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതത്തിെല ഏറ്റവും പ്രയാസം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ട
ങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നത്.
“ഞങ്ങളുെട ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നത് എെന്റ േസവിം
ഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിെല 200 രൂപയും ക്യാഷായി 90
രൂപയും മാത്രമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുെട
മൂലധനം”. കല്യാണിയമ്മ ഓർമ്മിക്കുന്നു അവർക്ക് കൃ
ത്യമായ വരുമാനെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തി

െന്റ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ േറായൽറ്റിെക്കാണ്ടാ
ണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ ചില പ്രസാധകർ
അേദ്ദഹെത്ത വഞ്ചിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും െകാച്ചുകുട്ടികൾ
ക്കു ട്യൂഷൻ എടുത്തുെകാണ്ടു അവർ ഈ വരുമാനെത്ത
േപാഷിപ്പിച്ചു. ഒേട്ടെറ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ആരാധ
കരും വിദ്യാർത്ഥികളും ബുദ്ധിജീവികളും എഴുത്തുകാരും
സാധാരണക്കാരും അവരുെട േനെര സഹായഹസ്ത
ങ്ങൾ നീട്ടുകയുണ്ടായി. പലരും തങ്ങളുെട അതിഥികളാ
യി താമസിക്കാൻ അവെര ക്ഷണിച്ചു. ഏതാനും മാസ
ങ്ങൾക്കുേശഷം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും കുടുംബവും മലബാറി
േലക്ക് േപാവുകയും ഒേട്ടെറ സുഹൃത്തുക്കെളയും ആരാധ
കെരയും സന്ദർശിക്കുകയും െചയ്യുകയുണ്ടായി. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കൃതികളുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന പ്രസിദ്ധ
ഗ്രന്ഥകർത്രി തരവത്ത് അമ്മാളുഅമ്മ പാലക്കാട്ടുള്ള
തെന്റ വസതിയുെട വാതിലുകൾ അേദ്ദഹത്തിനും കു
ടുംബത്തിനും മുമ്പിൽ തുറന്നുെവയ്ക്കുകയും അേദ്ദഹെത്ത
തെന്റ സ്വന്തം മകനായി സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു. ഇംഗ്ലീ
ഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധിേനടിയ ചില പത്രിക
കളുെട പത്രാധിപന്മാർ സഹകരണത്തിനും കൃതികൾ
ക്കും േവണ്ടി അേദ്ദഹെത്ത സമീപിച്ചു. േദശാഭിമാനി,
ഗണനീയനായ ഒെരഴുത്തുകാരൻ, തീേവ്രാത്സാഹിയായ
ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് എന്നീ നിലകളിെലാെക്ക
ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത അംഗീകരിച്ചു. െചേന്നടെത്ത
ല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനു വീേരാചിതമായ വരേവല്പു ലഭിച്ചു.
പാലക്കാടു േചർന്ന ഒരു മഹിളാ സേമ്മളനത്തിൽ വച്ചു
അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു സ്വർണ്ണമുദ്രയും ‘സ്വേദശാഭിമാനി’
എന്ന ബഹുമതിയും നൽകെപ്പട്ടു. സമൂഹേത്താടുള്ള
തെന്റ കടമകൾ നിർവഹിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ മനുഷ്യനു
മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും തെന്റ
കഷ്ടപ്പാടുകേളാർത്ത് തനിക്ക് െതല്ലും േഖദമിെല്ലന്നും
അനന്തര ഫലങ്ങെളന്തായാലും താൻ തെന്റ കടമ നിർ
വ്വഹിക്കുെമന്നും ആ ചടങ്ങിെല നിരവധി അഭിനന്ദിക്കു
ന്ന പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപി
ക്കുകയുണ്ടായി
താൻ േസ്നഹിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ
നാടുകടത്തൽ ആർക്കുേവണ്ടി ഒരു ദശക്കാലേത്താളം
അചഞ്ചലമായി താൻ േപാരാടിേയാ ആ ജനങ്ങളിൽ
നിന്നും തെന്റ ഏറ്റവുമടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള
ഒറ്റെപ്പടൽ, തെന്റ ദിനപത്രത്തിെന്റയും പ്രസ്സിെന്റയും
കണ്ടുെകട്ടൽ, വിലേയറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥേശഖരമുൾെപ്പെട
യുള്ള തെന്റ സമസ്ത സമ്പാദ്യങ്ങളുെടയും നഷ്ടം, തെന്റ
നാടുകടത്തലിെന്റ െഞട്ടൽ മൂലമുണ്ടായ അമ്മയുെട െപ
െട്ടന്നുള്ള മരണെത്ത സംബന്ധിച്ച വാർത്ത, തെന്റ കു
ഞ്ഞിെന്റ അകാലചരമം, കൂടിവരുന്ന കടങ്ങളും കുറഞ്ഞു
വരുന്ന വരുമാനവും തെന്റ തെന്ന ക്ഷയിച്ചുെകാണ്ടിരു
ന്ന ആേരാഗ്യം, ഇവെയല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയ
ത്തിൽ നിരവധി മുറിവുകളുണ്ടാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്
ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവുകയാെണങ്കിൽ ഔേദ്യാഗി
കമായ അനുരഞ്ജനവും തീരുവിതാംകൂറിേലക്കു മടങ്ങാ
നുള്ള അനുവാദവും വാഗ്ദാനം െചയ്തുെകാണ്ടു ഏതാനും
സുഹൃത്തുക്കളും മധ്യസ്ഥന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത സമീപി
ച്ചത്. ക്ഷമായാചനെത്ത സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിർേദ്ദശ
ങ്ങളും അേദ്ദഹം ശക്തിപൂർവ്വം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. താൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത പാതയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ട
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിെന്റയും
ത്യാഗത്തിേന്റതുമായ പാതയിൽ നിന്നു തെന്ന വ്യതിച
ലിപ്പിക്കാൻ യാെതാന്നിനും സാധ്യമല്ല.
തെന്റ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ
അനുസ്മരിക്കുന്നു: “അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്പാദ്യം മുഴുവ
നും ദിനപത്രത്തിലും മാസികയിലും നിേക്ഷപിച്ചതായി
രുന്നു. അവ കണ്ടുെകട്ടിയേപ്പാൾ ഒന്നും അവേശഷിച്ചി
രുന്നില്ല. കീശയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടൻേപന
മാത്രേമ അേദ്ദഹെത്ത എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
ആ ഒരു േപനയുെട സഹായം െകാണ്ടുമാത്രം കാലയാ
പനം െചയ്യാനായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിധി”.
തെന്റ സാഹിത്യ-പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വല
മായും സുദൃഢമായും തുടരാൻ ഈ േപന അേദ്ദഹം ഉപ
േയാഗിച്ചു. ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളും വിവിധ മാസികകൾ
ക്ക് ഒേട്ടെറ േലഖനങ്ങളും അേദ്ദഹെമഴുതി. ഈ കാല
ഘട്ടത്തിലാണ് ആത്മേപാഷിണിയിൽ േസാഷ്യലിസ
െത്തക്കുറിച്ചു അേദ്ദഹം ഒരു േലഖന പരമ്പര എഴുതിയ
ത്. ഈ േലഖനത്തിൽ അേദ്ദഹം വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉത്ഭവെത്തയും വളർച്ചെയയും
േറാബർട്ട് ഓവൻ, സാൻ സീേമാൻ, ഫുറിേയ, ലൂയിബ്ലാ
ങ്ക്, ബ്രൂേധാൺ, െലസൽ എന്നിവരുെട സംഭാവനകെള
യും വിശദീകരിക്കുകയും പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ േസാ
ഷ്യലിസത്തിനുള്ള സ്വാധീനെത്ത വിലയിരുത്താൻ ശ്ര
മിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. േസാഷ്യലിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ആ േലഖന പരമ്പര പരമാർത്ഥത്തിൽ കാറൽ മാർക്സി
െന്റ ജീവചരിത്രത്തിനു ഒരു ആമുഖമായിരുന്നു.
ഇേത കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് ഗാന്ധിജിയുെട
േനതൃത്വത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്നുവന്ന സമ
രം അേദ്ദഹെത്ത ആകർഷിച്ചത്. ഗാന്ധിജിെയക്കുറിച്ചും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമരങ്ങെളക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹം എഴു
തി. മഹാത്മാഗാന്ധിെയക്കുറിച്ചു ഈ രാജ്യത്തു പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും ആദ്യെത്ത ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളി
െലാന്നായിരുന്നു അത്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എഴുത്തു ഇടയ്ക്കിെട േരാഗത്താൽ തട
സ്സെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. േരാഗം ക്ഷയമാെണന്നു കുറച്ചു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളും ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു. േഡാ
ക്ടർമാർ പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമെമടുക്കാൻ അേദ്ദഹെത്ത
ഉപേദശിച്ചു. “േഡാക്ടർമാർക്ക് എെന്റ ശാരീരികനില
അറിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ എെന്റ മാനസികനില
അവർക്കറിയില്ല”. അേദ്ദഹം ഭാര്യെയ സമാധാനിപ്പിച്ചു.
“എനിക്ക് േജാലി െചയ്യാെത ജീവിക്കാനാവില്ല. എഴുതി
െക്കാണ്ടുതെന്ന മരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ത്. എെന്റ വലതുൈകക്ക് ജീവനില്ലാതായാൽ ഞാൻ
ഇടതുൈകെകാെണ്ടഴുതും. … എനിക്ക് അത്രേയെറ െച
യ്തുതീർക്കാനുണ്ട്”.
1915 ജനുവരിയിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും കുടുംബവും കണ്ണൂ
രിേലക്ക് താമസം മാറ്റി. അവിെട െപൺകുട്ടികൾക്കാ

യുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ കല്യാണിയമ്മ േജാലി സ്വീ
കരിച്ചു. വർഷാവസാനേത്താെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥി
തി വഷളായിത്തീർന്നു. േരാഗം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്നേപ്പാഴും
അേദ്ദഹം എഴുത്തു തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ കൃതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞി
ല്ല. 1916 മാർച്ച് 28 നു അേദ്ദഹം മൃതിയടഞ്ഞു.
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രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനങ്ങൾക്കു േവണ്ടി െപാരുതി, കഷ്ട
െപ്പട്ടു, തെന്റ സർവ്വസ്വവും ത്യജിച്ചു. എന്നാൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ േപാരാട്ടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ത്യാഗവും െവ
റുെതയായില്ല. ഒന്നര ദശാബ്ദക്കാലേത്താളം അദ്ദഹം
പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം മരിച്ചി
ല്ല. മറിച്ചു ഫ്യൂഡലിസത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുെമതി
രായ സമരം നവവും ഉദാത്തവുമായ ഒരു ഘട്ടത്തിെല
ത്തിേച്ചർന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതലാളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാ
ധിപത്യം േസാഷ്യലിസം എന്നീ അശയങ്ങളാൽ സ്വാ
ധീനിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട സാഹിത്യ-പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ
േലഖനങ്ങളുെടയും, പ്രബന്ധങ്ങളുെടയും മുഖേലഖനങ്ങ
ളുെടയും പുസ്തകനിരൂപണങ്ങളുെടയും ഏതാനും പുസ്തക
ങ്ങളുെടയും ഒരു പ്രവാഹെത്തത്തെന്ന ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.
അവയിൽ ചിലത് പഴക്കം വന്നവയും ഇക്കാലത്ത് പ്ര
സക്തിയില്ലാത്തവിധം സമകാലികവുമാണ്. എന്നാൽ
ചിലവ ആശ്ചര്യകരമാംവിധം കാലപ്പഴക്കെത്ത െചറു
ത്തു നിൽക്കുന്നു. ജനങ്ങളുെട പരമാധികാരെത്തക്കുറി
ച്ചുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയങ്ങളും ഉേദ്യാഗസ്ഥ വൃന്ദ
ത്തിെന്റ ഔദ്ധത്യത്തിനും ൈകക്കൂലിക്കും അഴിമതിക്കും
എതിരായ നിശിതമായ വിമർശനങ്ങളും ജനാധിപത്യ
െത്തയും േസാഷ്യലിസെത്തയും കുറിച്ചുള്ള േലഖന പര
മ്പരയും സർേവ്വാപരി, കാറൽമാർക്സിെന്റ ജീവചരിത്രവും
സമകാലികമായ ചരിത്രപ്രാധാന്യത്തിലുമുയർത്തുന്ന
സവിേശഷതയുള്ളവയാണ്. ജനതാൽപര്യങ്ങേളാടുള്ള
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും ആേവശവും നൽകി ഇന്നെത്ത
തലമുറെയ പ്രേചാദനം െകാള്ളിക്കാനുള്ള േശഷിയും
അവയ്ക്കുണ്ട്.
റഷ്യയിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു അഞ്ചുവർ
ഷം മുമ്പ് 1912 ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരത്തിലാണ് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മലയാളത്തിലുള്ള കാറൽമാർക്സിെന്റ ജീവ
ചരിത്രം പ്രകാശിതമായത്. അേതവർഷം മാർച്ചിൽ
“കാറൽമാർക്സ്: ഒരു ആധുനിക ഋഷി” എന്ന ഹരിദ
യാലിെന്റ േലഖനം േമാഡൺ റിവ്യൂയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടേത്താളം
മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിക്കെപ്പട്ട ആദ്യെത്ത പുസ്തകം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട
പഠനമാണ്.
പല വശങ്ങളിലും രണ്ടു ജീവചരിത്രങ്ങളും സമാനങ്ങ
ളാണ്. ഒന്നുകിൽ രെണ്ടഴുത്തുകളും ഒേര മൂലകൃതിെയ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള േന
രെത്ത പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട േമാേഡൺ റവ്യൂ േലഖനെത്ത
ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം എന്നു കരുതാനാണ് ഇരു പാ
ഠങ്ങളുെടയും ഒരു താരതമ്യപഠനം േപ്രരിപ്പിക്കുന്നത്.
രണ്ടാമെത്ത സാധ്യത സത്യമായിരിക്കാൻ കാരണ
ങ്ങൾ കുറവാണ്. എെന്തന്നാൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലു
ള്ള ഇടേവള ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നതു
തെന്ന. മാത്രമല്ല രാമകൃഷ്ണപിള്ള ബുഭുക്ഷുവായ ഒരു വാ
യനക്കാരനുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥശാലകെള
മാത്രമല്ല, വിേദശത്തു നിന്നും ലഭിച്ച പത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളും കൂടി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഏതായാലും
പ്രകടമായ സാധർമ്മ്യങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും രണ്ടു എഴുത്തു
കാരുെടയും സമീപനങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്ക
െപ്പടാെത േപാവില്ല. േശ്രഷ്ഠമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനുേവ
ണ്ടി യാതനകളനുഭവിച്ച മാർക്സിെനയും കുടുംബെത്തയും
വാഴ്ത്തുന്ന ഹരിദയാൽ മാർക്സിെന്റ മൗലികാശയങ്ങെള
സ്ഖലിത പൂർണ്ണവും ഏകപക്ഷീയവും, ബുദ്ധിശൂന്യെമന്നു
േപാലും, വിേശഷിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു തള്ളിക്കളയുകയാണ്.
മാർക്സിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള സംബന്ധിച്ച സമ്പൂർണ്ണ
മായ അറിവില്ലായ്മേയാളെമത്തുന്ന ൈധഷണിക ധാർ
ഷ്ട്യത്തിെന്റ ഇത്തരം പ്രകടീഭാവങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു
െട പുസ്തകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അേദ്ദഹം മാർക്സിെന്റ
ആശയങ്ങെള വിശദീകരിച്ചത് അവെയ നിേഷധിക്കാ
നായിരുന്നില്ല. അവെയ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രചരിപ്പി
ക്കാനുമായിരുന്നു. കാരണം േസാഷ്യലിസ്റ്റുകളുെട സി
ദ്ധാന്തങ്ങൾ “ഈ നാട്ടിെല െതാഴിലാളികൾക്കിടയിൽ
േവരൂന്നണെമന്ന്” അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ചരി
ത്രപരമായ ഭൗതികവാദെത്തയും വർഗ്ഗസമരെത്തയും
മിച്ചമൂല്യെത്തയും സംബന്ധിച്ച മാർക്സിെന്റ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങേളക്കുറിച്ചുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനവും കമ്മ്യൂ
ണിസത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി താൻ മനസ്സിലാക്കിയ
െതന്താണന്നതിെന സംബന്ധിച്ചുള്ള സമാപന വചന
ങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിെല മർദ്ദിതരും, ചൂഷിതരുമായ
വിഭാഗങ്ങൾക്കനുകൂലമായി ഇന്ത്യയിെല സാമൂഹ്യസാ
മ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൗലികമായ പരിവർത്ത
നങ്ങളുണ്ടാവാനുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ തീഷ്ണമായ അഭി
വാഞ്ച പ്രകടമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ പിള്ളയ്ക്ക് മാർക്സിസെത്തക്കുറിച്ചു തികഞ്ഞ ഗ്രാ
ഹ്യമുണ്ടായിരുന്നുെവേന്നാ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അതിെന വിജയപ്രദമായി ഉപ
േയാഗിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവേന്നാ
ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, അത് മനസ്സിലാക്കാവു
ന്നേതയുള്ളൂ. കാരണം മാർക്സിെന്റതെന്ന സ്വന്തം പുസ്ത
കങ്ങളധികവും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാല
ത്താണ് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും. അേദ്ദഹ
ത്തിനു മുഖ്യമായും പേരാക്ഷ േസ്രാതസ്സുകെള ആശ്രയി
േക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു എന്നത് തികച്ചും സംഭാവ്യമാണ്.
മാർക്സിെന്റ പ്രധാന ൈസദ്ധാന്തിക സങ്കൽപങ്ങെള രാ
മകൃഷ്ണപിള്ള വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒറ്റതിരിച്ചാണ്. ഒരു
ഏകീകൃത സാകല്യമായിട്ടല്ല, ലൂക്കാച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച
തുേപാെല മാർക്സിസെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാ
കല്യത്തിനാണു അംശങ്ങേളക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം. ആക
യാൽ സാകല്യത്തിൽനിന്നാണ് അംശങ്ങെള അനു
മാനിെച്ചടുേക്കണ്ടത്. അല്ലാെത അംശങ്ങളിൽ നിന്നു
സാകല്യെത്തയല്ല. മാർക്സ് എേപ്പാഴും സാകല്യെത്ത ദർ
ശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി സമഗ്രമായ ഒരു സമ്പൂർണ്ണതയുെട
മഹത്തായ ചരിത്രസാമൂഹ്യപ്രക്രിയയുെട നിലപാടിൽ
നിന്നുെകാണ്ടാണ്. അംശങ്ങളുെട അമൂർത്തമായ വിവി
ക്തതയ്ക്കുപരി സാകല്യത്തിെന്റ ഏകതയുെട, സമ്പൂർണ്ണ
തയുെട നിരുപാധികമായ ഈ പ്രാമാണികത്വമാണ്
മാർക്സിെന്റ സാമൂഹ്യ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യാ
ത്മക രീതിയുെട സത്തയായി നിൽക്കുന്നത്.
ദാരിദ്ര്യം അടിമത്തം സാമൂഹ്യസംഘർഷങ്ങൾ എന്നി
ങ്ങെനയുള്ള സാമൂഹ്യമായ തിന്മകൾ ഭൂമിയിലും മറ്റു
മണ്ഡലങ്ങളിലുമുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയുെട അനന്ത
രഫലങ്ങളാെണന്നും കമ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ സ്വകാ
ര്യ സ്വത്തുണ്ടാവുകയിെല്ലന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ള ശരിയായി
ത്തെന്ന അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു “ഒന്നും എേന്റതല്ല, എല്ലാം
സമൂഹത്തിേന്റതാണ്” എന്ന തത്വം നാമമാത്രമായി
അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രേമ വിൽക്ക
ലും വാങ്ങലും നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ നാം സ്വ
കാര്യസ്വത്ത് േവെണ്ടന്നു വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിെന്റ
ആവശ്യവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്”.
എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസമൂഹത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള ഈ അേന്വഷണത്തിൽ ചിന്താപരമായി ഉേട്ടാ
പ്യനും സമത്വവാദപരവും അരാജകവാദപരവുമായ
അംശങ്ങളുെട നിറം കലർന്നിട്ടുെണ്ടന്നു ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതു
മുണ്ട്. ഒരു പേക്ഷ ഇതിെന്റ കാരണം ചരിത്രപരമായും
ൈവരുദ്ധ്യാത്മകമായും മനുഷ്യസമൂഹവികാസെത്ത
അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന
വീഴ്ചയാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു അേദ്ദഹമിങ്ങെന എഴു
തുന്നു: “അത്തരെമാരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുന്നതിെന്റ
ഒന്നാമെത്ത ഉപാധി സ്വകാര്യസ്വത്തായി ഒന്നുംതെന്ന
ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. എല്ലാ
സ്വത്തും അവർ സമൂഹത്തിനായി നൽകണം; അേതാ
െടാപ്പം പണവ്യവസ്ഥയും ഉേപക്ഷിക്കണം”. കാരണം
“പണത്തിെന്റ സഹായേത്താെടയാണു മൂലധനവ്യവ
സ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത്”.
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പണെമന്നത് “സ്വത്തി
െന്റ ഏറ്റവുമധികം െപാതുവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട രൂപ”മല്ലാ
െത മെറ്റാന്നുമല്ല. മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഉൽപന്നങ്ങ
ളുെട വിനിമയം സാമാന്യവൽകൃതമായ ഒരു പ്രതിഭാ
സമായിത്തീർന്നു. അതായത് വ്യാപാരവും വാണിജ്യ
വും വികസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. സമൂഹവികാസത്തിെന്റ
ആ പ്രേത്യക ഘട്ടത്തിലാണ് പണേത്താടുള്ള ആർത്തി
യും സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ സമാർജ്ജനവും െപാന്തിവരു
ന്നത്. മൂലധനത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതി: “വിനിമയ മൂല്യം
എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചരക്കിേലാ ഒരു ചരെക്കന്ന നില
യിൽ വിനിമയ മൂല്യത്തിേനാ പിടിമുറുക്കാൻ കഴിയുെമ
ന്നു വന്നേതാെട പണത്തിേനാടുള്ള ആർത്തി ഉണരുക
യായി. ചരക്കുകളുെട വിതരണം വ്യാപിക്കുന്നേതാെട
പണത്തിെന്റ ശക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു”.
ഉൽപാദിത വസ്തുക്കളിൽ ജനങ്ങളുെട ആവശ്യം കഴി
ച്ച് ബാക്കിയുള്ളവ മാത്രമല്ല വ്യാവസായിേകാൽപന്നം
അപ്പാെടതെന്ന വാണിജ്യത്തിെന്റ അധീനതയിൽ െച
െന്നത്തുേമ്പാൾ “ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവ”െയന്നു ജനങ്ങൾ മു
മ്പു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾേപാലും വിനിമയത്തിനും
വിലേപശലിനുമുള്ള വസ്തുക്കളായി മാറുന്നു. അവ ശരി
ക്കും വിറ്റഴിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അതുവെര ൈകമാ
റ്റം െചയ്യെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും വിനിമയം െചയ്യെപ്പടാതി
രുന്ന, നൽകെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും വിൽക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ലാ
ത്ത, ആർജ്ജിക്കെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും വിലക്കു വാങ്ങെപ്പ
ട്ടിരുന്നില്ലാത്ത, നന്മ, േസ്നഹം, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം,
മനഃസാക്ഷി തുടങ്ങിയവേപാലും വാണിജ്യത്തിെന്റ േമ
ഖലയിേലക്കു പ്രേവശിക്കുകയായി. വൻേതാതിലുള്ള
അഴിമതിയുെടയും സാർവത്രികമായ ദുരയുേടയും കാല
ഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. അെല്ലങ്കിൽ അർത്ഥശാസ്ത്ര സേങ്ക
തങ്ങളുപേയാഗിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ആത്മീയവും ഭൗതികവു
മായെതല്ലാം ഒരു വിൽപനചരക്കായി മാറുന്നു. മൂല്യപ
രിേശാധനയ്ക്കും ശരിയായ വില നിർണ്ണയത്തിനുംേവണ്ടി
അങ്ങാടിയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകെപ്പടുന്ന കാലഘട്ടമാ
ണിത്”.
ബൂർഷ്വാസി “മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ, പ്രാകൃത
മായ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യവും വികാരരഹിതവുമായ
പണം ൈകമാറ്റവുമല്ലാത്ത മറ്റു യാെതാരു െകട്ടുപാടു
കളും അവേശഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല”. മാർക്സ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു
“ധർമ്മതീഷ്ണതെയയും വീേരാചിതമായ സാഹസിക
ബുദ്ധിേയയും മാനുഷിക വികാരങ്ങെളയും സ്വാർത്ഥാധി
ഷ്ഠിതമായ കണക്കുകൂട്ടലിെന്റ തണുത്ത നീെരാഴുക്കിൽ
അത് മുക്കിെക്കാന്നിരിക്കുകയാണ്”. മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാ വ്യവസ്ഥയിൻ കീഴിൽ മനു
ഷ്യെന്റ ഒേരെയാരു ആവശ്യം പണമാെണന്നും പണ
ത്തിെന്റ ആവശ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവിനനുസരിച്ചു
“മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെനന്നനിലയിൽ നാൾേതാറും കൂടു
തൽ കൂടുതൽ ദരിദ്രനായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നും
അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി.
ഇന്ത്യയിൽ പണത്തിെന്റ ആധിപത്യേത്താെടാപ്പം ലളി
തസുന്ദരമായിരുന്ന ഗ്രാമീണ സമ്പദ്ഘടന ക്ഷയിക്കു
കയും ജീർണ്ണിക്കുകയും െചയ്തു. ചരക്കുൽപാദനത്തിെന്റ
നിർേദശത്താലും പഴയ തേദ്ദശീയ സ്വയം പര്യാപ്തത
യ്ക്കു പകരം വാണിജ്യപരമായ െകാള്ളെക്കാടുക്ക പ്രതി
ഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടതിനാലുമാണ് ആ സമ്പദ്ഘടന തകർന്നു
തരിപ്പണമായത്. യൂേറാപ്പിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വി
കാസം ഒരു ആേഗാളവിപണിയുെട ആവിർഭാവത്തിനു
വഴിെയാരുക്കുകയും േപാർത്തുഗീസ്, ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, ബ്രി
ട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ രാഷ്ട്രാന്തരീയ വ്യാപാരത്തിനായി
ഇന്ത്യയുെട വാതിലുകൾ തുറന്നിടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
പണം വർദ്ധമാനമായ േതാതിൽ വ്യക്തികളുെടെയന്ന
േപാെല രാജ്യങ്ങളുെടയും സമ്പത്തിെന്റ സൂചകമായി
ത്തീർന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉപരിതലവർഗ്ഗങ്ങ
ളുെട മാനസിക േലാകത്തിൽ പണം മുഖ്യേചാദകമായി
ത്തീർന്നത്. സമൂഹത്തിെല പുതിയ വിഭജനം സൃഷ്ടിച്ച
അന്യത്വേബാധെത്തക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യബന്ധങ്ങെള വി
കൃതമാക്കുകയും “മാനുഷികവും ൈനസർഗ്ഗികവുമായ
എല്ലാ ഗുണവിേശഷങ്ങെളയും ദരിദ്രമാക്കുക”യും െച
യ്ത ചരക്ക്-പണ വിനിമയെത്തക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിെല
വിവിധ ഭാഷകളിെല പുേരാഗമനാശയക്കാരായ എഴു
ത്തുകാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പണെത്ത
‘കഥ’ യിെല വില്ലനായും മനുഷ്യെന്റ ൈദന്യതയുെടയും
അവമതിയുെടയും അസൂയയുെടയും വിേദ്വഷത്തിെന്റ
യും മുഖ്യകാരണമായുമാണ് കവികളും േനാവലിസ്റ്റുകളും
ചിത്രീകരിച്ചത്. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും ഈ മിഥ്യാേബാധ
ത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിരുന്നില്ല എന്നു േതാന്നുന്നു.
തെന്റ കാലത്തിെന്റ പരിമിതികൾക്കതീതമായി ഉയ
രാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ അവ സിദ്ധമായ ചരിത്ര
പശ്ചാത്തലത്താൽ രൂപെപ്പടുത്തെപ്പട്ടവനായിരുന്നു.
െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും കാർഷിക
െത്താഴിലാളികളുെടയും കരകൗശല േജാലിക്കാരുെട
യും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യവും ൈദന്യതയും രാമകൃഷ്ണ
പിള്ളെയ വികാരാധീനനാക്കി. പട്ടിണി കിടക്കുേമ്പാൾ
സുഖേഭാഗങ്ങളിൽ ആർത്തുല്ലസിക്കുകയും അഴിമതിയി
ലും ൈകക്കൂലിയിലും മുഴുകുകയും െചയ്യുന്ന സമ്പന്നരുെട
ഹൃദയശൂന്യത അേദ്ദഹെത്ത േക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. അദ്ധ്വാനി
ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അേദ്ദ
ഹം വാദിച്ചു: അവരുെട സമരങ്ങെള അഭിവാദ്യം െചയ്തു.
അവരുെട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി. അേദ്ദ
ഹം കർഷകരുെട ആവശ്യങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുകയും,
അമിതനായ നികുതി ചുമത്തലിനും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാ
വിത്വത്തിനും േപാലീസു മർദ്ദനത്തിനും എതിരായി പട
െപാരുതുകയും െചയ്തു. തങ്ങളുെട ആന്തരിക ശക്തിെയ
ക്കുറിച്ചുള്ള േബാധം ജനങ്ങളിലുണർത്താൻ അേദ്ദഹം
ശ്രമിച്ചു. ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ െവച്ചുെകാണ്ടുത
െന്ന നേവാദയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അഗ്രഗാമികളിെലാ
രാളായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്കിട
യിൽ നിന്നുെകാണ്ടു അവരുെട ഭാഷയിൽ വാദിച്ച ആദ്യ
വക്താക്കളിൽ ഒരാൾ.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സംഘടിത ശക്തിയായി രം
ഗപ്രേവശം െചയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രാങ് മുതലാ
ളിത്തപരമായ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും ആശയങ്ങളും
ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ
വ്യവസായിക െതാഴിലാളികൾ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന
ത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വിപ്ലവാത്മകമായ ഘടകമാെണന്നു
കാണാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അേദ്ദ
ഹം. മർദ്ദകരും, മർദ്ദിതരുെമന്ന വിരുദ്ധ വർഗ്ഗങ്ങൾ
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ചിലേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞും ചിലേപ്പാൾ
െതളിഞ്ഞും ചരിത്രത്തിെന്റ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ
അവിരാമമായ േപാരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി േപാന്നിട്ടുെണ്ട
ന്നു വിശദീകരിക്കാനായി അേദ്ദഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാ
നിെഫേസ്റ്റായിെല ഒരു ഖണ്ഡിക ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നത്
േനരുതെന്ന. “ഈ വർഗ്ഗ സംഘട്ടനങ്ങളാണ് േലാക
ത്തിെല മാറ്റങ്ങളുെട ചാലക ശക്തി” െയന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്
അഭിപ്രായം േപാലും അേദ്ദഹം ആദരപൂർവ്വം ഉദ്ധരി
ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വർഗ്ഗസമരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഭാഗികമായ ഒരു വിശ
ദീകരണം മാത്രമാണ്. സത്യത്തിൽ, ചരിത്രത്തിെല
വർഗ്ഗങ്ങെളയും വർഗ്ഗസമരങ്ങെളയും കുറിച്ചുള്ള കെണ്ട
ത്തൽ സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ മാർക്സിെന്റ ഒരു സംഭാവനയ
ല്ല. അത്തരം ആശയങ്ങൾ മാർക്സിനു മുമ്പും നിലനിന്നി
രുന്നു. േവെഡ്മയർക്കുള്ള ഒരു കത്തിൽ മാർക്സു തെന്ന
എഴുതുകയുണ്ടായി:
“… ആധുനിക സമൂഹത്തിെല വർഗ്ഗങ്ങളുെട അസ്തിത്വ

െത്തയും അവ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനെത്തയും കെണ്ട
ത്തിയതിനുള്ള േയാഗ്യത എനിക്ക് അവകാശെപ്പട്ടത
ല്ല. എനിക്ക് എത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന ബൂർഷ്വാ ചരിത്ര
കാരന്മാർ ഈ വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ വി
കാസവും ബൂർഷ്വാ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വർഗ്ഗങ്ങളുെട
സാമ്പത്തികമായ അവയവ ഘടനയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതുതായി ഞാൻ െചയ്തത് (1) വർഗ്ഗങ്ങളുെട അസ്തിത്വം
ഉൽപാദനവളർച്ചയിെല ചില നിശ്ചിത ചരിത്രഘട്ടങ്ങ
ളുമായി മാത്രം ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നുമാത്രം (2)
വർഗ്ഗസമരം അവശ്യമായും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാ
ധിപത്യത്തിേലക്ക് നയിക്കുെമന്നും (3) ഈ സർവ്വാ
ധിപത്യം തെന്നയാണ് വർഗ്ഗങ്ങളുെട നിർമ്മാർജ്ജന
ത്തിേലക്കും വർഗ്ഗരഹിത സമൂഹത്തിേലക്കുമുള്ള സം
ക്രമണ ഘട്ടമായിത്തീരുകെയന്നും െതളിയിച്ചതാണ്”.

സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, ജനങ്ങളുെട പരമാധികാ
രം എന്നിവെയക്കുറിച്ചാണു രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരു
ന്ന പുേരാഗമനാശയങ്ങൾ. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാ
വിെന്റ അനുകൂലപക്ഷക്കാരുെടയും ബ്രിട്ടീഷ് െകാേളാ
ണിയലിസ്റ്റ്കളുെടയും കപടമായ അവകാശവാദങ്ങെള
തുറന്നു കാണിക്കാൻ തീർച്ചയായും സഹായിക്കുകയു
ണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ആശയങ്ങൾക്ക് മാർക്സിേന്റതി
േനക്കാൾ ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റയും അേമരിക്കൻ സ്വാ
തന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റയും നായകന്മാരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങ
േളാടായിരുന്നു അടുപ്പം. ജനാധിപത്യവിപ്ലവവും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
ആദ്യേത്തത് രണ്ടാമേത്തതിേലക്ക് സംക്രമിക്കുെമന്നതി
െനപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം അേദ്ദഹത്തിനു മന
സ്സിലായിരുന്നില്ല. ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും ജനങ്ങളു
െട പരമാധികാരത്തിെന്റയും സംസ്ഥാപനെത്ത മാർക്സ്
അനുകൂലിച്ചത് എല്ലാതരം വർഗ്ഗചൂഷണെത്തയും രാഷ്ട്രീ
യാധികാരത്തിെന്റ രൂപങ്ങെളയും നിർമ്മാർജ്ജനം െച
യ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടിയ സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തി
േലക്കുള്ള് ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ് എന്ന നിലയിലാണ്. തെന്റ
സിദ്ധാന്തെത്ത അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന വിശദീകരിച്ചു.
“അതിെന്റ വികാസഗതിയ്ക്കിടയിൽ െതാഴിലാളിവർ

ഗ്ഗം പഴയ ബൂർഷ്വാസമൂഹത്തിനു പകരം വർഗ്ഗങ്ങളും
വർഗ്ഗസംഘടനകളും അജ്ഞാതമായിത്തീരുന്ന ഒരു
സഹേയാഗെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കും. രാഷ്ട്രീയാധികാരം
ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ ഔപചാ
രികമായ പ്രകാശമാെണന്നു അറിയുന്നതിനാൽ രാ
ഷ്ട്രീയാധികാരം എെന്നാന്നു ആ പദപ്രേയാഗത്തിെന്റ
നിഷ്കൃഷ്ടമായ അർത്ഥത്തിൽ പിന്നീടു നിലനിൽക്കുക
യില്ല”.

ആകയാൽ മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ബൂർഷ്വാസി
യുെട രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനു പകരം െതാഴിലാളി വർ
ഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയാധികാരെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നു
െവച്ചാൽ എല്ലാതരം രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനും വിരാമമി
ടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം എന്നല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റു മാനിെഫേസ്റ്റായിൽ അേദ്ദഹെമഴുതി:
“സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ ഗതിക്കിടയിൽ വർഗ്ഗവ്യത്യാ
സങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുേമ്പാൾ, എല്ലാ ഉൽപാദ

നപ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുൽപാദകരുെട ൈകകളിൽ
േകന്ദ്രീകരിക്കുേമ്പാൾ, െപാതു അധികാരേകന്ദ്രത്തിനു
അതിെന്റ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം നഷ്ടെപ്പടും. സൂക്ഷ്മമായി
പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരെമന്നത് ഒരു വർഗ്ഗെത്ത
െചാല്പടിക്കു നിർത്താൻ മെറ്റാരു വർഗ്ഗം ഉപേയാഗിക്കു
ന്ന സംഘടിത ശക്തിയാണ്. ബൂർഷ്വാസിെക്കതിരായ
സമരത്തിനിടയിൽ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂെട െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗം അനിവാര്യമായും ശക്തി സമാഹരിച്ചു ഒരു
വർഗ്ഗമായി മാറുേമ്പാൾ, അതു സ്വയം ഭരണാധികാരി
വർഗ്ഗമായിത്തീരുകയും പഴയ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ
െയ തൂെത്തറിയുകയും െചയ്യുന്നു. അേതാെടാപ്പം വർ
ഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥെയത്ത
െന്നയും അത് തൂെത്തറിയുന്നു. വർഗ്ഗങ്ങളുെട അന്ത്യം
കുറിക്കുന്നു. അങ്ങെന ഒരു വർഗ്ഗെമന്ന നിലയിലുള്ള
സ്വന്തം ഭരണെത്തയും നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യുന്നു. വർ
ഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന പഴയ
ബൂർഷ്വാസമൂഹത്തിനു പകരം ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും
സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ച എല്ലാവരുെടയും സ്വതന്ത്രമായ
വളർച്ചയിേലക്കു നയിക്കുന്ന ഒരു സഹേയാഗം സ്ഥാ
പിക്കെപ്പട്ടു”.

മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യമിതായിരുന്നു: കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ
പ്രാധാന്യവുമിതാണ്. മർദ്ദകരിൽ നിന്നും, ചൂഷകരിൽ
നിന്നും, ഉേദ്യാഗസ്ഥ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഏകാ
ധിപതികളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ മാനസിക സമൂ
ഹത്തിെല സ്വതന്ത്രവും അനിയന്ത്രിതവുമായ ൈവയ
ക്തിക വികാസമാണ് എല്ലാവരുേടയും സ്വതന്ത്രമായ
വികാസത്തിനുള്ള ഉപാധി. മനുഷ്യെന്റ ലക്ഷ്യം മനു
ഷ്യർ തെന്നയാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീഷ്മർ പറയു
ന്നതുേപാെല “ന മനുഷ്യത് േശ്രഷ്ഠതരം നികിഞ്ചിത്”—
“മനുഷ്യെനക്കാൾ മഹത്തായ മെറ്റാന്നില്ല”.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട പരിമിതികെളക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർ
ശനം മാർക്സിസെത്തക്കുറിച്ച് െമാത്തത്തിലുള്ള അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ധാരണകെളേയാ അതിേലക്ക് അേദ്ദഹം
നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകെളേയാ ബാധിക്കുന്നതല്ല.
േസാഷ്യലിസം, ജനാധിപത്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയു
െട സാക്ഷാത്കാരത്തിനുേവണ്ടി പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ
കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അേദ്ദഹം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാ
ഥമികമായ സംഭാവനകളിലൂെട േകരളത്തിെന്റ മാത്രമ
ല്ല, ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽത്തെന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്
സമുചിതമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ മർക്കട മുഷ്ടിയിലും ആശയങ്ങളുെട സ്ഥിരത
യിലും അേദ്ദഹം ജന്മിത്വത്തിനും ഏകാധിപത്യവാഴ്ചയ്ക്കു
െമതിരായി നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ സമരം െചയ്തി
രുന്ന സമകാലീന സമരേസനാനികളിൽ അതുല്യനാ
യിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിെല ഒരു പ്രജെയന്ന നിലയ്ക്ക്
രാജവാഴ്ചെയ്ക്കതിരായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനും, അന്ന്
നടമാടിയിരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുെട കലവറയായ ദുർഭ
രണെത്ത തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനും അേദ്ദഹം അച
ഞ്ചലവും ധീരവുമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ
ദുസ്ഥിതിക്ക് ഒരു പരിഹാരെമന്ന നിലയ്ക്ക് അക്കാലത്ത്
പൂർണ്ണമായും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യവും ജനാ
ധിപത്യപരവുമായ അവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേദ്ദഹം
ശക്തിയായി വാദിച്ചു. ക്രൂരമായ ഏകാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ
യിൽ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾക്കു േവണ്ടി സമരം
െചയ്യുകെയന്ന ദുഷ്കരമായ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിലൂെട
അേദ്ദഹം സ്വയം മഹത്തായ ഒരു ത്യാഗമാണ് െചയ്തത്.
തൽഫലമായി അേദ്ദഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും േനരി
േടണ്ടി വന്ന ഹൃദയേഭദകമായ ദുരന്തം മാർക്സിനും കു
ടുംബത്തിനും രാജ്യഭൃഷ്ടുകാലത്തുണ്ടായ േവദനാജനക
ങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളുെട സ്മരണകൾ ഉണർത്തുവാൻ
പര്യാപ്തമാണ്. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ലളിത ജീവിതം
അേദ്ദഹം നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ സംഭാവനകൾ,
വിശ്രമരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ േകര
ളത്തിെല ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ബഹുമാനേത്താടും
കൃതജ്ഞതേയാടും കൂടിയാണ് ഉൾെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
െതന്നുള്ളതിെന്റ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതകാലത്തുതെന്ന ‘സ്വേദശാഭിമാനി’ എന്ന ബഹുമ
തി നൽകി അേദ്ദഹെത്ത ആദരിച്ചത്.
എന്നാൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള സങ്കുചിത ചിന്താഗതിക്കാര
നായ ഒരു മലയാളി േദശാഭിമാനിയായിരുന്നില്ല. അന്ന
െത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്ന സാമ്രാ
ജ്യവിരുദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കു
കയും അതിെന്റ സേന്ദശങ്ങൾ വിപുലമായി പ്രചരിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നതിൽ അേദ്ദഹം സജീവമായ താൽപ
ര്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ
ത്വവും രാജവാഴ്ചയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതുേപാെല
ത്തെന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ
ക്കു േവണ്ടി നടക്കുന്ന സമരവും ഇന്ത്യയുെട വിേമാചന
ത്തിനുേവണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിെനതിരായി നട
ക്കുന്ന േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
വും അേദ്ദഹത്തിന് സംശയേലശെമേന്യ വ്യക്തമായി
രുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദീർ
ഘവീക്ഷണവും അസാമാന്യമായ അറിവും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഔന്നത്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നവയാണ്”.
ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടുമാത്രം ചിത്രം പൂർണ്ണമാകു
ന്നില്ല. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങേളാടും അവശ വിഭാഗ
ങ്ങേളാടും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന േസ്നഹം അഗാ
ധമായിരുന്നു. അതുേപാെലത്തെന്ന പാവെപ്പട്ടവെര
ചൂഷണം െചയ്തിരുന്ന സമ്പന്ന വർഗ്ഗങ്ങേളാടുള്ള അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ െവറുപ്പ് അതിതീഷ്ണവും ഒരിക്കലും അടങ്ങാ
ത്തതുമായിരുന്നു. തന്മൂലം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക്
സ്വാതന്ത്ര്യവും േശാഭനമായ ഭാവിയും ഉറപ്പു നൽകുന്ന
ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരായുന്നതിൽ അേദ്ദഹം
സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉൽക്കട
മായ ഈ അഭിനിേവശം േസാഷ്യലിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഗഹനമായ പഠനത്തിന് അേദ്ദഹത്തിന് പ്രേചാദനം
നൽകി. അതിനുേവണ്ടി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകെളക്കു
റിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് േകാളനി വ്യവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു
രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുമായിരുന്ന എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണ
ങ്ങളും അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം നട
ത്തി. അങ്ങിെന മാർക്സിെനക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തത്വസംഹിതകെളക്കുറിച്ചും രാമകൃഷ്ണപിള്ള മനസ്സി
ലാക്കാനിടയാകുന്നതും തൽഫലമായി ഇേപ്പാൾ ഇം
ഗ്ലീഷിേലക്ക് വിവർത്തനം െചയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ
േപാകുന്ന ലഘുേലഖ അേദ്ദഹം അന്ന് തയ്യാറാക്കി പ്ര
ചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഇക്കാര്യങ്ങളിലുള്ള അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സമീപനം തികച്ചും പ്രശംസാർഹമാെണങ്കിലും
മാർക്സിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാരണകൾ
അപൂർണ്ണവും പരിമിതികളുള്ളതുമായിരുന്നുെവന്ന് നമു
ക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മാർക്സിെന്റ ജീവചരിത്രവും തത്വ
സംഹിതകളും പഠിച്ച കാലത്ത് അേദ്ദഹത്തിന് ലഭ്യ
മായിരുന്ന വസ്തുതകൾ അപൂർണ്ണവും അവ്യക്തത നിറ
ഞ്ഞതുമായിരുന്നു. എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാെര
മനസ്സിലാക്കാൻ അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാ
ലത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകൾ ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട പ്രവർത്തനം
മുഖ്യമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നുെവന്നതിൽ യാെതാരു
സംശയവുമില്ല.
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട നാടുകടത്തലിനു േശഷം തിരുവി
താംകൂറിെല ഭീകരമായ ഏകാധിപത്യ രാജവാഴ്ചക്കാ
ലത്തു അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമം അടക്കിയ സ്വരത്തിൽ
മാത്രേമ ജനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
എല്ലാ കൃതികളും െപാടുന്നവേന അപ്രത്യക്ഷമായി.
1920 ലും 1930 ലും രാജ്യെമാട്ടാെക ഉയർന്നുവന്ന േദ
ശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂെട ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവ
ന്ന പുതിയ തലമുറ, സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധ
ശക്തികൾക്ക് അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു േകട്ടറിവുമാത്രമാ
ണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. േകരളത്തിെല സ്ഥിതിേപാലും
വ്യത്യസ്ഥമായിരുന്നില്ല. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
േനതാക്കൾ അേദ്ദഹം എഴുതിയ മാർക്സിെന്റ ജീവചരി
ത്രം 1946-ൽ പുനപ്രസാധനം െചയ്തു. ഈ േലഖന കർ
ത്താവ് അന്ന് ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ
കൃതിക്ക് േകരള ജനത ഹാർദ്ദമായ സ്വീകരണമാണ്
നൽകിയത്. 1972-ൽ സി. അച്യുതേമേനാെന്റ മുഖവുര
േയാടുകൂടി അതിെന്റ ആറാംപതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി.
1957 െല പ്രഥമ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുെട ആദ്യകാല

നടപടികളിെലാന്ന് സ്വേദശാഭിമാനി പ്രസ്സ് സ്ഥാപിച്ചി
രുന്ന സ്ഥലത്തിന് എതിർവശത്തായി സൗകര്യപ്രദ
മായ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു
െട മേനാഹരമായ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചതും പ്രസ്സ് അതി
െന്റ അവകാശികൾക്ക് മടക്കിെക്കാടുത്തതുമായിരുന്നു.
പ്രതിമ അനാഛാദനം െചയ്തുെകാണ്ടു അന്നു രാഷ്ട്രപതി
യായിരുന്ന രാേജന്ദ്രപ്രസാദ് െചയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ സ്വ
േദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളെയേപ്പാലുള്ള മഹാത്മാ
ക്കളുെട ത്യാഗത്തിെന്റ ഫലമാണ് ഇന്ത്യയുെട സ്വാത
ന്ത്ര്യെമന്ന് വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. അങ്ങെന ഇന്ത്യൻ
ജനത അൽപം താമസിച്ചാെണങ്കിൽ േപാലും ഏറ്റവും
ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ
പിള്ളയ്ക്ക് രാജവാഴ്ചയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനും എതി
രായ േപാരാളിെയന്ന നിലയിലുള്ള േസ്നഹനിർഭരമായ
ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്
1978 ആഗസ്റ്റ്

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 10
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽ കൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള ൈചനയുെട വിശകലനം
10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റ ൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

