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15
രാഹുൽജി

1936 നവംബർഅവസാനത്തിേലാ ഡിസംബർആദ്യ�
ത്തിേലാആണ്. സാരനാഥിൽ െവച്ചുബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളു�
െട ഒരു േലാകസേമ്മളനം നടക്കുകയാണ്. െവളുത്തു�
തടിച്ച മഞ്ഞവസ്ത്രധാരിയായ ഒരു നാൽപതുകാരൻ പ്ര�
സംഗമണ്ഡപത്തിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു. േശ്രാതാക്ക�
ളുെട മുഖത്ത് അത്ഭുതവും ഭക്തിയും കളിയാടുന്നു.അേദ്ദ�
ഹം ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റഅഗാധതകളിൽ നിന്ന് വി�
ലപിടിച്ച മുത്തുമണികൾ െപാക്കിെയടുത്ത് ജനങ്ങളുെട
ഹൃദയങ്ങളുെട േനർെക്കറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആനീണ്ടപ്രസംഗത്തിെന്റഅവസാനഭാഗം എനിക്കി�
േപ്പാഴും ഓർമ്മയുണ്ട്,ബുദ്ധെന്റഅനുയായികൾസാ�
ധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു ജീവിക്കരുത്.
അവരുെട സുഖദുഃഖങ്ങളിലും സമരങ്ങളിലും പങ്കുെകാ�
ള്ളണം.

അടുെത്താരു ദിവസം കാശിയിെല ഹിന്ദുയൂണിേവഴ്സി�
റ്റിയിൽ െവച്ചു െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ തെന്റഈ
ആശയംഅേദ്ദഹം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി. ബുദ്ധമത�
തത്ത്വങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം േനടാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളിലൂ�
െട താെനാരു മാർക്സിസ്റ്റായി മാറിയെതങ്ങിെനെയന്ന്
അേദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തി.

മഹാപണ്ഡിതൻത്രിപടകാചാര്യ രാഹുൽസംകൃത്യ�
യൻഎന്ന േപരിലാണ് അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയിലും സാർ�
വ്വേദശീയ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും പ്രസിദ്ധനായി�
ത്തീർന്നത്. പേക്ഷ,അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുട്ടിക്കാലെത്ത
േപർ േകദാർനാഥ് പാെണ്ഡഎന്നാണ്. കുട്ടിക്കാല�
ത്തുതെന്ന പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും സങ്കുചിതത്വങ്ങളും
നിസ്സാരതകളും നിറഞ്ഞചുറ്റുപാടുകളിൽഅേദ്ദഹത്തി�
ന് അസംതൃപ്തി േതാന്നി. പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ
“ഏകേശ്ലാേകന്ദ വക്ഷ്യാമി,യദുക്ക് ഗ്രന്ഥേകാടഭീഃ,ബ്ര�
ഹ്മസത്യം ജഗന്മിത്ഥ്യാജിേവാ ബ്രൈഹ്മേന്വപരഃ”എന്ന
േശ്ലാകം തെന്നആകർഷിച്ചെതങ്ങിെനെയന്ന് അേദ്ദ�
ഹം തെന്റആത്മകഥയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. കാശി�
യിൽ താമസിച്ചു കൂടുതൽ ഗഹനമായ പഠനം നടത്തുക�
യും ഇന്ത്യയുെട വിവിധഭാഗങ്ങളിലും ഹിമാലയത്തിലും
മറ്റും ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുകയും െചയ്തതിനുേശഷം ജഗത്ത്മി�
ഥ്യയെല്ലന്ന് അേദ്ദഹത്തിനു േബാധ്യമായി. ജനങ്ങളു�
െട അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സമരങ്ങളിൽ നിന്നും
ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിൽക്കാൻഅേദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചില്ല.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധവും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ
സംഭവവികാസങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങ�
ളുണ്ടാക്കി. ജാലിയൻവാലാബാഗും മാർഷൽലായും മറ്റു
സാമ്രാജ്യത്വമർദ്ദനങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത ഒരുപ്രേക്ഷാ�
ഭകനാക്കിമാറ്റി. ഏെറ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അറസ്റ്റ് െച�
യ്യെപ്പട്ടു.ആറുമാസേത്തജയിൽശിക്ഷയ്ക്കു േശഷം 1922
െന്റഅവസാനത്തിൽ പുറത്തുവന്നു. കുേറ മാസങ്ങേളാ�
ളം ജില്ലാ േകാൺഗ്രസ്സുകമ്മിറ്റി െസക്രട്ടറിയായും സം�
സ്ഥാന േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു.
വീണ്ടുംഅറസ്റ്റ്. രണ്ടുെകാല്ലെത്തതടവ്. 1925 ലാണ്
വിമുക്തനായത്.

ജയിലിലായിരുന്നേപ്പാൾഅേദ്ദഹം വളെരയധികം
വായിക്കുകയും ഏതാനും പുസ്തകങ്ങെളഴുതുകയും െച�
യ്തു.എന്നിട്ടും തൃപ്തിയായില്ല. ഒരുസത്യാേന്വഷകെന�
ന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും ഹിമാലയത്തിേലക്കു േപായി.
അതിനു േശഷമാണേദ്ദഹം ഒരുബുദ്ധമതപണ്ഡിതനാ�
യത്. േനപ്പാൾ,തിബത്ത്, െകാറിയ, ജപ്പാൻ,ൈചന,
സിേലാൺ,ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി,ഫ്രാൻസ്,അഫ്ഗാനി�
സ്ഥാൻ, േസാവിയറ്റു യൂണിയൻ, ലഡാക്ക് തുടങ്ങിയ ഒട്ടു�
വളെര രാജ്യങ്ങളിൽഅേദ്ദഹം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. 1936-ൽ
ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പണ്ഡി�
തനായിട്ടാണ്. 1933-ൽ േസാവിയറ്റു യൂണിയനും തിബ�
ത്തും സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിെയത്തിയ ഉടെനഅേദ്ദഹം കി�
സാൻസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
സഹജാനന്ദസരസ്വതി,കാര്യാനന്ദശർമ്മ മുതലായ
മറ്റു േനതാക്കന്മാരുെമാന്നിച്ചു ബീഹാറിൽ സുശക്ത�
മായ ഒരു കർഷകപ്രസ്ഥാനം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻഅേദ്ദ�
ഹം മുേന്നാട്ടുവന്നു.അതിനിടയ്ക്കാണ് റാഞ്ചിയിൽവച്ചുകൂ�
ടിയ അഖിേലന്ത്യാ ഹിന്ദിസേമ്മളനത്തിൽഅദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചത്.അേപ്പാേഴക്കും ഒരു കിസാൻസത്യാഗ്രഹം;
രാഹുൽജി വീണ്ടും ജയിലിലായി. മൂന്നുമാസെത്തതടവ്.
330 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു നിരാഹാരസത്യാഗ്രഹം.
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1 ഒരുസ്മരണീയദിനം

1939 ഒേക്ടാബർ 19തെന്റ ജീവിതത്തിെല ഒരുസ്മരണീ�
യദിവസമാെണന്ന് രാഹുൽജി എഴുതുന്നു.അന്നാണ്
ബീഹാറിലാദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിസ്ഥാപിക്ക�
െപ്പട്ടത്. രാഹുൽജിയായിരുന്നു പാർട്ടിയുെടസ്ഥാപക�
ന്മാരിെലാരാൾ. ഏെറ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അേദ്ദഹം
ഒരു തടങ്ങൽതടവുകാരനായി േദവ്ലി ജയിലിെലത്തി.
ജയിലിൽ നിന്നു വിട്ടു വന്നതിനുേശഷംഅേദ്ദഹം തെന്റ
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങ�
ളിലും വീണ്ടും മുഴുകാൻ തുടങ്ങി.

1947ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം േനടി. 1948-ൽ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട കൽക്കത്താപ്രേമയം വന്നു.

ഹിന്ദിഭാഷേയാടുള്ളസമീപനെത്തസംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും രാഹുൽജിയും തമ്മിൽ ഒരഭിപ്രായവ്യ�
ത്യാസമുണ്ടായത് ആ കാലത്താണ്. രാഹുൽജി പാർ�
ട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ചു. പേക്ഷ,കമ്യൂണിസത്തിലും
മാർക്സിസത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസമുേപക്ഷിക്കാൻഅേദ്ദ�
ഹത്തിനുസാധിച്ചില്ല. നാലു െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ‘മധ്യ�
ഏഷ്യാ കാ ഇതിഹാസ്’എന്നഗ്രന്ഥത്തിന് സാഹിത്യ
അക്കാദമിയുെട സമ്മാനം േനടിയതിൽഅേദ്ദഹെത്ത
അനുേമാദിക്കാൻേവണ്ടി ദൽഹിയിൽ െവച്ചുകൂടിയ ഒരു
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േയാഗത്തിൽവച്ച് ഇക്കാര്യം അേദ്ദഹം
ഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി.

മുപ്പതിലധികം ഭാഷകളിൽസാമാന്യജ്ഞാനവും എട്ടു
പത്തു ഭാഷകളിൽൈവദഗ്ദ്ധ്യവുമുള്ള ഒരു ഭാഷാപണ്ഡി�
തനായിരുന്നു രാഹുൽജി. വിവിധ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചു�
ള്ള മുന്നൂേറാളം പുസ്തകങ്ങൾഅേദ്ദഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
അവയിൽ പലതും മലയാളമുൾെപ്പെടയുള്ള മറ്റു പല ഭാ�
ഷകളിേലക്കും വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ നിരന്തരശ്രമത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് തിബ�
ത്തിേലക്കും മറ്റും െകാണ്ടുേപാകെപ്പട്ട ഒട്ടനവധി ബുദ്ധ�
മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കു തിരിച്ചു കിട്ടി�
യത്.അവയിലുൾെപ്പടുന്ന ചില വിലപിടിച്ച പാലീഗ്രന്ഥ�
ങ്ങെളഅേദ്ദഹം സംസ്കൃതത്തിേലക്കും ഹിന്ദിയിേലക്കും
പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

സാഹിത്യത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും നാട്ടിെന്റ സാമൂ�
ഹ്യരാഷ്ട്രീയ പുേരാഗതിക്കും ഇത്രയധികം സംഭാവന�
കൾ നൽകിയ വ്യക്തികൾ വളെര കുറവാണ്.എന്നി�
ട്ടും,അർഹമായസ്ഥാനം നൽകി അേദ്ദഹെത്ത മാനി�
ക്കാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാണ്ഡിത്യത്തിന് തക്കതായ
അംഗീകരണം നൽകുവാനും േകാൺഗ്രസ്സു ഭരണാധി�
കാരികൾ തയ്യാറായില്ല.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിെലഅവസാനവർഷങ്ങൾ
സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമ�
തകൾ നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു. 1962 ഒേക്ടാബറിെലാരു
പ്രാവശ്യവും 1963 ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി രണ്ടാമെതാ�
രു പ്രാവശ്യവും ഞാനേദ്ദഹെത്ത േമാേസ്കാവിെല ഒരാ�
ശുപത്രിയിൽ െചന്ന് കാണുകയുണ്ടായി.ആളുകെള തി�
രിച്ചറിയാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവുകൾ നഷ്ടെപ്പ�
ട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂതകാലസംഭവങ്ങെളാന്നുംതെന്ന
ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പത്നി കമലഅടുത്തി�
രുന്നുശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു െചറിയ കുട്ടി�
കൾ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ പറയെട്ട,കമല
ആദ്യെത്ത ഭാര്യയല്ല, െലനിൻഗ്രാഡിൽ വച്ച് 1939-ൽ
അേദ്ദഹം ഒരു റഷ്യൻ സ്ത്രീെയ വിവാഹം കഴിക്കുകയു�
ണ്ടായി.അവരിൽ ഗ്രിേഗാർ എന്ന ഒരു പുത്രനും ജനി�
ച്ചു. ഗ്രിേഗാറിന് ഇേപ്പാൾ 22 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടാവും.
രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധമവസാനിച്ചതിനുേശഷം െല�
നിൻഗ്രാഡിലുള്ള പത്നിേയയും പുത്രേനയും കാണാൻ
അേദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ,സാധിച്ചില്ല. രാ�
ഷ്ട്രീയമായ കുഴപ്പങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലമാ�
യിരുന്നുഅത്. ഇനിെയാരിക്കലും അവെര കാണാൻ
കഴിയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചുേപായി.അങ്ങെന�
യിരിക്കുേമ്പാഴാണ് കമലെയ വിവാഹം കഴിച്ചത്.



       

2 മഹത്തായവിനയം

രാഹുൽജി ഏറ്റവുമധികം അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത് ഒരു
മഹാപണ്ഡിതെനന്ന നിലയ്ക്കാണ്. പേക്ഷ,അത്രേത്താ�
ളംതെന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വിനയശീലവും വലുതായിരു�
ന്നു. ഒരു കുട്ടിയുേടതുേപാെല നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നുഅേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ െപരുമാറ്റം. ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുന്നതുവ�
െര അേദ്ദഹം തെന്റആദർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി െചയർമാൻഎസ്.എഡാേങ്ക
ഏപ്രിൽ 15-ാം തീയതി കമലാസാംകൃത്യായന്നയച്ച
ഒരു കമ്പിസേന്ദശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല
‘രാഹുൽജിയുെട പാണ്ഡിത്യവും സാഹിത്യപ്രതിഭയും
മാർക്സിസം െലനിനിസേത്താടും േസാഷ്യലിസെമന്ന
ലക്ഷ്യേത്താടും ഇന്ത്യൻ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗേത്താടുമുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂറും എല്ലാം അേദ്ദഹെത്തനമ്മുെട
കാലത്തിെല ഒരു ഉന്നതവ്യക്തിയാക്കിത്തീർത്തിരിക്കു�
ന്നു. രാഹുൽജിയുെടയും േപരും അേദ്ദഹത്തിെന്റസാ�
ഹിത്യകൃതികളും ജനങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ളഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രവർത്തികളും എെന്നന്നും ജീവിക്കുന്നവയാണ്.

നവയുഗം 27-4-1963



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 10

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
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