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5
ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും

മനുഷ്യെനഅവെന്റ മൂർത്തമായഅവസ്ഥയിൽ വീ�
ക്ഷിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി എന്നനിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു
സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തിെലേയാ കുടുംബത്തിെലേയാ,കുല�
ത്തിെലേയാ, വർഗ്ഗത്തിെലേയാ അംഗെമന്ന നിലയിലും
ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടും
കൂടി മനുഷ്യെന വീക്ഷിക്കണം. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയും,
പ്രയത്നിക്കുകയും,ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുകയും സ്വപ്ര�
തീക്ഷകൾസഫലീകരിക്കുകയും മാനുഷികമായ കഴി�
വുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് സ്വയം പരിണ�
മിക്കുന്നതിൽ കൂടിയല്ല,ശൂന്യതയിലുമല്ല,സാമൂഹ്യവും
ചരിത്രപരവുമായുള്ളബന്ധങ്ങളുെട ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ
നിന്നുെകാണ്ടാണ്. രക്തബന്ധത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിലും െതാഴിലിെന്റ വിഭജനത്തിലും വിവിധ വിഭാഗ�
ങ്ങളിൽെപ്പട്ട ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളസാമ്പത്തികവും
സാമൂഹ്യവുമായ ബന്ധങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ വി�
വിധരീതിയിലുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങളും സഹകരണ�
വും ഉൾെക്കാള്ളുന്നതാണ് സാമൂഹ്യജീവിതം. പ്രാചീന
ആരാധനാ പ്രതീകങ്ങൾ (totems) മതപരമായ വില�
ക്കുകൾ (taboo) മതം, ഭാഷ,കുലം,സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ
മനഃശാസ്ത്രപരവും ൈവകാരികവുംആയ വസ്തുതകളുെട
സങ്കീർണ്ണാവസ്ഥയും മനുഷ്യജീവിതം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
വിവിധരീതിയിലുള്ളആചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും സാമൂ�
ഹ്യരാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും, മതങ്ങളും, മതവിശ്വാസ�
ങ്ങളും, ധർമ്മസംഹിതകളും ഒരു വ്യക്തിെയ നിലവി�
ലിരിക്കുന്നസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധിക്കു�
ന്നു. കൂട്ടുജീവിതവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ
പ്രാകൃതവാസനകെള മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ളഅവെന്റ
ബന്ധത്തിൽപ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്ന മനുഷ്യസ്വഭാവ�
മായി പരിവർത്തനം െചയ്യുന്നു. ജന്തുക്കളുെട പറ്റങ്ങൾ�
ക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്തപുതിയആവശ്യങ്ങൾഈ
സാമൂഹ്യജീവിത പ്രക്രിയ മനുഷ്യസമൂഹത്തിനുഅനി�
വാര്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങളായ
ഭക്ഷണം,പാർപ്പിടം,കാമം മുതലായവ മാത്രമല്ല, മനു�
ഷ്യനുൈവകാരികവും,ആത്മീയവുമായആവശ്യങ്ങളുമു�
ണ്ട്. സഹകരണം,സഹായം,സഹാനുഭൂതി, േസ്നഹം,
സുഹൃദ്ബന്ധം,കലയും സംസ്കാരവും, മനുഷ്യേന്റതായ
സവിേശഷ ഗുണങ്ങളും കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുവാ�
നുള്ള നിരങ്കുശമായസൗകര്യം തുടങ്ങി ജന്തുവാസനക�
ളിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായആവശ്യങ്ങളാണ്
അവ. ഇങ്ങെനയുള്ള മാനുഷികമായആവശ്യങ്ങളിൽ
നിന്നു:അവ േനടിെയടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നു�
മാണ് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നത്.

സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തെന്റ െപരുമാറ്റം,
മേനാഭാവം,പ്രവർത്തികൾ മുതലായവ മറ്റു മനുഷ്യെര
എങ്ങെനബാധിക്കുന്നുഎന്നുംഅവസമൂഹംഅംഗീ�
കരിക്കുന്നുേവാ ഇല്ലേയാ എന്നും കണക്കിെലടുേക്കണ്ട�
തുണ്ട്. സാമൂഹികാംഗീകാരം അവനു ഉേത്തജകമാവു�
കയും സാമൂഹ്യനിരാകരണംഅവനിൽഅപമാനവും
പശ്ചാത്താപവും വളർത്തുകയും െചയ്യുന്നു.അന്തസ്
ആത്മാഭിമാനം കർത്തവ്യേബാധവും പരസ്പരസഹായം
മുതലായവ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിെന്റ വളെര ശക്തിയായ
േപ്രരകമായി മാറുന്നു. നന്മയും,തിന്മയും,ശരിയും, െത�
റ്റും, നീതിയും അനീതിയും തുടങ്ങിയ െപാതുസങ്കൽപ�
ങ്ങളിൽഅവപ്രകടമാകുന്നു. സമൂഹത്തിനു ഇണക്കവും
െകട്ടുറപ്പുംസ്ഥായീഭാവവുംആവശ്യമാണ്.ഈഅടി�
സ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കു�
ന്നെതന്തും നന്മയായി കരുതെപ്പടുന്നു.അവതടസ്സെപ്പ�
ടുത്തുന്നെതന്തും െതറ്റും അസാന്മാർഗികവുംആെണന്നു
കണക്കാക്കുന്നു.

ധാർമികമൂല്യങ്ങൾസമൂഹത്തിെന്റ ഭദ്രത കാത്തുസൂക്ഷി�
ക്കുന്നതിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ േനടിെയടുക്കുന്നതി�
നുള്ളപ്രയത്നത്തിൽസമൂഹത്തിെലഅംഗങ്ങൾ തമ്മി�
ലുള്ളസഹകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനും സഹായി�
ക്കുകമാത്രമല്ല െചയ്യുക.അവ മനുഷ്യെന്റ േശ്രഷ്ഠത വർ�
ധിപ്പിക്കുകയുംഅവനിൽ മനുഷ്യഗുണമുണ്ടാക്കുകയും
അങ്ങിെന ഒരുആത്മീയ ശക്തിയായി മാറുകയും കൂടി
െചയ്യുന്നു.

സമൂഹത്തിനു വികാസമുണ്ടാവുകയും ചരിത്രത്തിൽ പു�
തിയ കാലഘട്ടങ്ങൾആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്ന�
േതാടുകൂടി ചില പഴയമൂല്യങ്ങൾ ഉപേയാഗശൂന്യമാ�
യി പുറംതള്ളെപ്പടുകയും മറ്റു ചിലത് സമൂഹത്തിെന്റ
പുതിയആവശ്യങ്ങൾക്ക് േയാജിക്കത്തക്കവണ്ണം വ്യ�
ത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി പുനർവ്യാഖ്യാനം െചയ്ത് നവീക�
രിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിലും വിവിധ
താൽപര്യങ്ങളുെട സംഘട്ടനങ്ങളിലും കൂടി സാമൂഹ്യ�
വികാസം ഉണ്ടാവുേമ്പാൾഓേരാ വർഗവും തങ്ങൾക്ക�
നുകൂലമായ വിധത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യങ്ങൾ
വ്യാഖ്യാനിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നുഎന്നത് സ്വാഭാവികം
മാത്രമാണ്. യാഥാസ്ഥിതിക വർഗങ്ങൾ പഴയ ജീർ�
ണ്ണിച്ചുമരവിച്ച മൂല്യങ്ങളിൽസനാതന ധർമ്മങ്ങളുെട
േപരുപറഞ്ഞ് കടിച്ചുതൂങ്ങിെക്കാണ്ടുഅവരുെട സങ്കു�
ചിതമായ ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻശ്ര�
മിക്കുന്നു മറുവശത്ത് പുേരാഗമന ശക്തികൾ പരമ്പരാ�
ഗതമായ മൂല്യങ്ങൾ തങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടു�
െകാണ്ടുേപാകാനും സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്കു േവണ്ടിയും
ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളുള്ളസമൂഹങ്ങളിൽ
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽെപ്പട്ട മനുഷ്യർ ധാർമ്മികമൂല്യ�
ങ്ങെള വിവിധരീതിയിൽ സമീപിക്കുന്നുഎന്നവസ്തുത
അനിേഷധ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിനായി, മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥിതിയിൽ, ഭൂവുടമസ്ഥാവകാശം,കരം,പലിശ,
ലാഭം തുടങ്ങിയവ വസൂലാക്കുവാനുള്ളഅവകാശം.
െതാഴിലാളികെള കൂലിെക്കടുക്കുവാനുള്ളഅവകാശം,
സ്വകാര്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം
മുതലായവഅലംഘ്യമായ മൂല്യങ്ങളായി മുതലാളി വർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രതിനിധികൾ കരുതുന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
മാകെട്ട,തങ്ങളുെട മൂല്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുകയും തങ്ങ�
ളുെട അവകാശങ്ങൾ േനടിെയടുക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയും
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി�
യും െപാരുതുകയും മുതലാളിത്തവർഗ്ഗെത്തനിശ്ചയ�
ദാർഢ്യേത്താടുകൂടി എതിർക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മനുഷ്യ�
രാശി എെന്നന്നുംഅമൂല്യമായി കരുതിയിരുന്നസർവാ�
തിശായിയായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾഅപരിമിതമായി
അനുഭവിക്കണെമങ്കിൽഎല്ലാ വർഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള�
യും സാമൂഹ്യസംഘട്ടനങ്ങെളയും വിപാടനം െചേയ്ത
തീരൂഎന്ന് മാർക്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

സമ്പന്നവർഗ്ഗങ്ങളിൽെപ്പട്ടആളുകൾക്ക് നല്ല മനുഷ്യ�
രാകാൻ സാധിക്കില്ല എേന്നാ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ
ജനിച്ച ഒരാൾഅക്കാരണം െകാണ്ടുമാത്രം നല്ലവനായി�
രിക്കുെമേന്നാ ഇതുെകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബു�
ദ്ധൻ, ഗാന്ധി, ടാേഗാർ, മാർക്സ്,ഏംഗൽസ് തുടങ്ങി
മനുഷ്യേസ്നഹികളായ തത്ത്വചിന്തകർ ഉയർന്നവർഗ്ഗ�
ത്തിലാണ് ജനിച്ചെതങ്കിലും മർദ്ദിതർക്കുേവണ്ടി നില�
െകാള്ളുകയുംഅവർ പിറന്ന ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങളുെട സങ്കു�
ചിതമായ താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിെര െപാരുതുകയും
െചയ്തു.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യ�
ന് താെനാരു മനുഷ്യജീവിയാെണന്നആത്മേബാധം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അക്കാലത്തു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമാ�
യി താദാത്മ്യത്തിൽ പ്രകൃതിയുെട ഒരു ഭാഗമായി ജീവി�
ച്ചു. മനുഷ്യെന്റആത്മേബാേധാദയേത്താടുകൂടിയാണ്
മനുഷ്യചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത്. മനുഷ്യൻ,തെന്റ േചതന,
സവിേശഷമായ മാനുഷികഗുണങ്ങൾ, േസ്നഹം,സഹാ�
നുഭൂതി,യുക്തി,അറിവ്,പരസ്പരസഹായം തുടങ്ങിയ
തെന്റ കഴിവുകളും,സർേവാപരി മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത�
ക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു
പ്രക്രിയആണ് അത്. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ
നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമല്ല സ്വാത�
ന്ത്ര്യം, നിസ്സംഗത്വത്തിൽ കൂടിയല്ല,പ്രകൃതിശക്തികൾ�
ക്കും പ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യത്തിനുെമതിെരയുള്ളപ്രാേയാ�
ഗികസമരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അതു േനടിെയടുേക്കണ്ട�
ത്. പ്രകൃതിശക്തി കൾെക്കതിെരയുള്ളസമരത്തിൽ
കൂടിയും യാഥാർത്ഥ്യെത്ത മാറ്റിമറിക്കുന്നതിലും കൂടിയാ�
ണ് മനുഷ്യൻ സ്വയം പരിവർത്തനം െചയ്യുക.

പേക്ഷ,ഈപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും
വിവിധ രാഷ്ട്രീയ,സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തികഘടകങ്ങളും,
സമൂഹത്തിെന്റ േമലുള്ള വർഗ്ഗേമധാവിത്തവും,തടസ്സം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചൂഷണവും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്തവും,
അഹംഭാവവും, വിരസവും യാന്ത്രികവുമായഅധ്വാനവും
ധനത്തിനും അധികാരത്തിനും േവണ്ടിയുള്ളഅത്യാഗ്ര�
ഹവും മനുഷ്യെന്റ മാനുഷികസത്തെയ ദരിദ്രമാക്കുക�
യും അടിമെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നു. മനുഷ്യപുേരാഗതി
മുരടിപ്പിക്കുകയുംഅടിമെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നഇത്ത�
രം ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള േമാചനമാണ് ഏറ്റവും മഹ�
ത്തായ മാനുഷികമൂല്യം.

മനുഷ്യൻ,തെന്റ പ്രവൃത്തികളും അനുഭവസമ്പത്തും വി�
ജ്ഞാനവും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുപ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥിതിയുെട ഘടനയും സൃഷ്ടിക്കുന്നഅതിർത്തി�
കൾ േഭദിച്ച് മുേന്നറുന്നു.അനുസ്യൂതം തുടരുന്നആത്മ�
സാക്ഷാത്കാരപ്രക്രിയയിൽ കൂടി മനുഷ്യെന്റ കഴിവു�
കൾ വളരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യവും നിത്യേമാചനവും േനടി�
െയടുക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണതയ്ക്കും സാക്ഷാത്കാരത്തിനും
േവണ്ടിയും ഉള്ള മനുഷ്യെന്റഅനന്തമായഅേന്വഷണ�
മാണ് ചരിത്രം.

ഇപ്രകാരം േനാക്കിയാൽ മനുഷ്യന് ക്ഷണിക ലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ മാത്രമല്ലഅന്തിമലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. മനുഷ്യവ്യക്തി�
ത്വത്തിെന്റ വികാസവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സഫലീകരണ�
വുംആത്മസാക്ഷാത്കാരവുമാണ് അന്തിമലക്ഷ്യം. മനു�
ഷ്യനാണ് ലക്ഷ്യം, മറ്റുള്ളവെയല്ലാം ഉപാധികൾ മാത്ര�
മാണ്. വസ്തുക്കളുംസ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യന് ഉപകരി�
ക്കുന്ന ഉപാധികൾ മാത്രമാണ്.അവ ലക്ഷ്യമാകുന്നില്ല.
മാനവികവാദികളായ ചിന്തകെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താ�
ളം ഇതാണ് സാർവ്വജനീനമായ മൂല്യങ്ങളുെട നിർണ്ണയ�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന തത്വം. “നഃമനുഷ്യാദ് േശ്രഷ്ഠതരം
ഹികിഞ്ചിത്” മനുഷ്യേനക്കാൾ മഹത്തായി ഒന്നുമില്ല.
സ്വയം കെണ്ടത്തുകഎന്നതും മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ
അന്തിമലക്ഷ്യവും അർത്ഥവുംബ്രാഹ്മണഎന്നുഅവർ
നാമകരണം െചയ്ത പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകവലസത്തയുമാ�
യി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാ�
ത്കാരം േനടുകഎന്നതാണ് എന്നു ഉപനിഷത്തുക്കളു�
െട കർത്താക്കളായ ചിന്തകർ കരുതി, ഗാന്ധിജിയാ�
െണങ്കിൽഅതുസത്യമാെണന്നുവിശ്വസിച്ചു. മാർക്സിനാ�
വെട്ട അതുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േമഖലയിെലആത്മസാ�
ക്ഷാത്കരണമായിരുന്നു.

ഉപനിഷത്തുക്കളിെല “ബ്രാഹ്മണ”എന്ന െപാതുസ�
ങ്കൽപം അനന്തവുംഅതിരറ്റതുമായ മനുഷ്യരാശിയു�
െട ഏകീകരണത്തിനും ഇണക്കത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള
മനുഷ്യെന്റഅഭിലാഷെത്തആണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
പെക്ഷ, മനുഷ്യെന്റഐക്യത്തിനും േചർച്ചയ്ക്കും േവണ്ടി�
യുള്ളഈമഹത്തായസ്വപ്നം അന്ന് പ്രേയാഗത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നില്ല. പകരം “വർണ്ണാശ്രമ”ത്തിലധിഷ്ഠിത�
മായ സാമൂഹ്യവിഭജനെത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്
മനുഷ്യരുെട ൈദനംദിന ജീവിതവും പ്രവർത്തികളും ചി�
ട്ടെപ്പടുത്തിയത്.ഈസമൂഹത്തിെലഐക്യവും ഇണ�
ക്കവും ശൂദ്രെരയും വിവിധ പ്രാകൃതേഗാത്രക്കാെരയും
ഉൾെക്കാള്ളാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. സമൂഹത്തിനു പുറ�
ത്തുനിന്നുെകാണ്ട് കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യാനും ദുരിതമ�
നുഭവിക്കാനും വിധിക്കെപ്പട്ടവരായിരുന്നുഈവിഭാഗ�
ങ്ങൾ;തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യനും
മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിലും
പ്രാേയാഗിക ജീവിതത്തിൽ കർശനമായ വ്യത്യാസങ്ങ�
ളും വിഭജനങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനു കാരണം
സ്വകാര്യ സ്വത്തിെന്റയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളുെടയും
ആവിർഭാവം സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യെത്തവികലവും
സങ്കുചിതവുംആക്കിത്തീർത്തുഎന്നതാണ്. സമൂഹം
പുേരാഗമിക്കുംേതാറും മനുഷ്യരാശിയുെട ഗണപരമായ
ഐക്യം തകർക്കുന്നവിധത്തിൽസാമൂഹ്യ ൈവരുദ്ധ്യ�
ങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും മൂർച്ഛിച്ചു. മനുഷ്യെന െവറും മാർ�
ഗ്ഗം മാത്രമായിട്ടും വസ്തുക്കളും,സംഘടനകളുംസ്ഥാപ�
നങ്ങളും ലക്ഷ്യമായിട്ടും കരുതെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.ഈ
വികലമായ വീക്ഷണം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ
പരമേകാടിയിെലത്തി ചരക്കുകൾ ധനം, ലാഭം മുതലാ�
യവ മനുഷ്യെന കീഴ്െപ്പടുത്തുന്നലക്ഷ്യങ്ങളായി മാറി.
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യനല്ല ലക്ഷ്യം ഉൽ�
പാദനം, ലാഭം, ധനം,അധികാരം തുടങ്ങിയവയാണ്
ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യൻഅതു േനടിെയടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം
മാത്രം.

ഈപരിതഃസ്ഥിതികെള മാറ്റാനുള്ളയുക്തമായ മാർഗ്ഗ�
ങ്ങൾ കെണ്ടത്താൻ കഴിയാത്തപല ചിന്തകരും, മത�
േനതാക്കന്മാരും സ്വന്തംആത്മാവിെന്റഅകക്കാമ്പിേല�
ക്കു തിരിയുകയും ബാഹ്യപ്രകൃതിേയാടും സമൂഹേത്താടും
ബന്ധെപ്പടുത്താെതസ്വന്തംആന്തരിക സ്വഭാവെത്ത
മാറ്റാൻശ്രമിക്കുകയും െചയ്തു.

എന്നാൽ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിെന്റ വികസനെത്തസാ�
മൂഹ്യസാഹചര്യം മാറ്റാനുള്ള മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ�
ളിൽ നിന്ന് േവർെപടുത്താൻസാധ്യമല്ല എന്ന് ഗാന്ധി�
ജിയും മാർക്സും േപാലുള്ള മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു വ്യ�
ക്തിയുെട സ്വതന്ത്രമായ വികാസംആസമൂഹത്തിെല
മെറ്റല്ലാ വ്യക്തികളുെടയും സ്വതന്ത്രമായ വികാസത്തിനു�
ള്ള ഉപാധിയായിത്തീരുന്നതിനുഅനുേയാജ്യമായ ഒരു
സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുകഎന്നതായിരുന്നു മാർക്സിെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അന്തിമലക്ഷ്യം.ഈലക്ഷ്യം
നിറേവറ്റണെമങ്കിൽ മനുഷ്യെന തരം താഴ്ത്തുകയും,അടി�
മെപ്പടുത്തുകയുംഅവഗണിക്കുകയും,അവജ്ഞേയാെട
വീക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നസാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിക്ക�
ണം.അതുെകാണ്ട്, മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയുെട നാശവും ഒരു േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിെന്റസ്ഥാപനവുമാണ് മനുഷ്യസ്വാത�
ന്ത്ര്യം േനടിെയടുക്കാനുള്ള മുൻഉപാധിയും മാർഗവും.

ഗാന്ധിജിക്ക് സത്യമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. “പൂർണ്ണമായി
സത്യെത്തകെണ്ടത്തുകഎന്നുവച്ചാൽസ്വന്തം വ്യക്തി�
ത്വം കെണ്ടത്തിആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കുക
എന്നുവച്ചാൽ പൂർണ്ണമാകുകഎന്നതിനു തുല്യമാണ്”
(െതണ്ടുൽക്കർ, ‘മഹാത്മ’ രണ്ടാം വാല്യം േപജ് 98) ഗാ�
ന്ധിജിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സത്യെമന്നാൽ ഭൗ�
തികാനുഭവസിദ്ധമായസത്യമല്ല. േകവലമായസത്യമാ�
ണ്.അേദ്ദഹം ഇങ്ങിെനഎഴുതുന്നു “പരമമായ സത്യ�
െത്ത കെണ്ടത്താത്തിടേത്താളം കാലം ഞാൻസങ്കൽ�
പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളആേപക്ഷികമായസത്യെത്ത മു�
റുെക പിടിേക്കണ്ടിവരും.അതുവേരക്കുംആേപക്ഷിക
സത്യമാെണെന്റഅറിവും,കവചവും, െകാളുത്തും”.
(ആത്മകഥ).

േവെറാരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽആേപക്ഷികസത്യ�
ങ്ങൾ പരമമായ സത്യത്തിേലക്കുള്ള ഉപാധികളായി
കരുതെപ്പടുന്നു.ഈധാരണേയാടുകൂടി അേദ്ദഹംആേപ�
ക്ഷിക സത്യങ്ങളുെട സാധുത പരിേശാധിക്കാനുള്ളപ്രാ�
േയാഗിക പരീക്ഷണങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു.

ഈപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ചില പ്രേത്യക സാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽഅപൂർണതകളും, വ്യർത്ഥതകളും,പരിമിതികളും,
െതറ്റുകളും,ഹിമാലയൻ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾേപാലും ഉൾ�
െപ്പട്ടു. പേക്ഷ, െമച്ചെപ്പടുത്തലും, െതറ്റുതിരുത്തലും
വഴി കഴിയുന്നത്രകൂടുതൽപ്രേയാജനകരവും പൂർണ്ണ�
വുംആക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾക്കുംഅവ
അവസരം നൽകി. മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉചിതവും പ്രേയാജന�
കരവുമാെണങ്കിലേല്ല ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻസാധിക്കൂ?
അെല്ലങ്കിൽഅത് മാർഗ്ഗമാകുകയില്ല.

സത്യാേന്വഷണപരീക്ഷണങ്ങൾധർമ്മശാസ്ത്രത്തി�
െന്റ േമഖലയിേലക്ക് വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ
അഹിംസയും േസ്നഹവുമായി മാറി. സത്യഗ്രഹംഅവ
േനടിെയടുക്കാനുള്ളസേങ്കതവുമായിത്തീർന്നു.

അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“അഹിംസയാണ് മാർഗ്ഗം;സത്യമാണ് ലക്ഷ്യം. യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ മാർഗ്ഗമാവണെമങ്കിൽഅതു നമ്മുെട കെയ്യ�
ത്തുന്നതായിരിക്കണം.അതുെകാണ്ട് അഹിംസയാണ്
നമ്മുെട പരമമായ കടമ” (െയരവാദാ മന്ദിരത്തിൽ
നിന്ന്:ആശ്രമനിരീക്ഷണങ്ങൾ േപജ് 18).

പേക്ഷ,എന്താണ് അഹിംസ?

“പലേപ്പാഴും ചിത്രീകരിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല ഒരു പ്രാ�
കൃതമായസംഗതിയല്ലഅഹിംസ. ജീവജാലങ്ങെള
ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുകഎന്നത് അഹിംസയുെട ഒരു
ഭാഗമാണ് എന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,അത് അഹിം�
സയുെട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാഗെത്ത മാത്രേമ പ്രകടിപ്പി�
ക്കുന്നുള്ളൂ.എല്ലാ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളും,ആവശ്യമില്ലാത്ത
തിടുക്കവും,നുണപറയുന്നതും, വിേദ്വഷവും,ആർെക്ക�
ങ്കിലും തിന്മ വരണെമന്നആഗ്രഹവുംഅഹിംസെയന്ന
സങ്കൽപെത്തവ്രണെപ്പടുത്തുന്നു”.

ഇതിെലാെക്ക കവിഞ്ഞ ഒന്നാണ് അഹിംസെകാണ്ട്
ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗാന്ധിെയസംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം,അഹിംസെയന്നാൽ മനുഷ്യേസ്നഹമാണ്.
ഗാന്ധിജി തെന്ന ഇങ്ങെനഎഴുതി.

“അഹിംസയുെട സജീവാവസ്ഥയാണു േസ്നഹം” െതറ്റു
െചയ്യുന്നയാെള െചറുക്കുെമന്നുഅത് അനുശാസിക്കു�
ന്നു.അങ്ങെന െചയ്യുേമ്പാൾഅയാൾക്കു വിേരാധം
േതാന്നുെമങ്കിലും,അയാളുെടേമൽ ഒരു പേക്ഷശാരീ�
രികമായ മുറിേവൽപ്പിേക്കണ്ടിവന്നാലും,അയാളുെട പ്ര�
വർത്തിയുമായി േവർെപട്ടു നിൽക്കണം”.
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െ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
8. നാഷണൽകൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ളൈചനയുെട വിശകലനം

10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റൈപതൃകം
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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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