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പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വച്ചു വിദ്യാർഥികെളെകാണ്ട്ഈശ്വര�
പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ്ക്കുന്നത് ശരിയാേണാ?അതു ഭരണ�
ഘടനയുെട തത്വങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമാേണാ?

ഇങ്ങെനെയാരു േചാദ്യം േചാദിക്കുന്നതുതെന്നൈദവ�
നിന്ദയാെണന്നും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന�
െയാഴിവാക്കിയാൽ കുട്ടികെളല്ലാം കാടൻമാരായി തീരു�
െമന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ശുദ്ധാത്മാക്കെള നമ്മുെട
നാട്ടിലും കാണാം.അവരുെട കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ പര്യാ�
പ്തമായ ഒരു വിധിയാണ്ഈയിെട അേമരിക്കയിെല
സുപ്രീംേകാടതി പുറെപ്പടുവിച്ചത്.

വിഷയം പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന തെന്ന. പാഠം
തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വച്ച് കുട്ടികെള
െകാണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കുന്നത് ശരിയാേണാ?
‘ഒരു മതംസ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളേതാ മത�
പരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിേരാധിക്കുന്നേതാആയ യാ�
െതാരു നിയമവും േകാൺഗ്രസ് (പാർലെമൻറ്-േല)
പാസാക്കുന്നതല്ല.’എന്ന് അസന്ദിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപി�
ക്കുന്നഅേമരിക്കയുെട െഫഡറൽ ഭരണഘടനയനു�
സരിച്ച് പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥനകെള ന്യായീക�
രിക്കാേമാ? ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ വെയ്യന്നാണ്
ജസ്റ്റിസ് ബ്ലാക്കിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ജഡ്ജിമാരുെട
േകാടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.



       

1 സർക്കാർപ്രാർത്ഥന

1951-ൽ ന്യൂേയാർക്ക് േസ്റ്ററ്റിെല റീജൻറ് േബാർഡ്,
പള്ളിക്കൂടത്തിെല വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഉപേയാഗത്തിനു
േവണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന തയ്യാറാക്കി അയച്ചുെകാടുത്തു,
പ്രാർത്ഥനയിതാണു്”

‘സർവ്വശക്തനായൈദവേമ,അങ്ങെയആശ്രയിക്കു�
ന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ,അവിടുന്ന് ഞങ്ങെളയുംഞങ്ങളു�
െട മാതാപിതാക്കൻമാെരയും ഞങ്ങളുെട രാജ്യെത്ത�
യും അനുഗ്രഹിക്കണേമ’

ഈപ്രാർത്ഥന തികച്ചും നിർേദ്ദാഷമാെണന്നുംഅേമ�
രിക്കയിെല വ്യത്യസ്ത മതക്കാർക്ക് ഒരുേപാെല സ്വീ�
കരിക്കാവുന്നതാെണന്നും മറ്റുമാണ് പറയെപ്പട്ടിരുന്ന�
ത്. പേക്ഷ,അതുണ്ടായില്ല യഹൂദൻമാർ,യുണിേറ്ററി�
യൻമാർ,യാെതാരുകാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ,
എത്തിക്കൽകൾച്ചറൽ െസാൈസറ്റി എന്നസാംസ്കാ�
രിക സംഘടനയിെലഅംഗങ്ങൾ മുതലായ വിഭാഗ�
ക്കാർ പ്രതിേഷധശബ്ദങ്ങൾപുറെപ്പടുവിച്ചു.അവരിൽ�
െപ്പട്ട പത്തുവിദ്യാർഥികളുെട രക്ഷിതാക്കൻമാർ േകാട�
തിയിൽ േകസ്സുെകാടുത്തു. തങ്ങളുെട കുട്ടികെളെകാണ്ട്
പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽെചാല്ലിപ്പിക്കുന്നപ്രാർത്ഥന ഭരണ�
ഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പട്ടു.
എതിർകക്ഷിക്കാരും വിട്ടില്ല. 16 രക്ഷിതാക്കൾപ്രാർ�
ത്ഥന തുടരണെമന്നു വാദിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആരും നിർ�
ബന്ധിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലന്നും സ്വമനസ്സാെലഅേമരിക്കയു�
െട മതസാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങെള നിലനിർത്താൻ
േവണ്ടിയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുെകാള്ളുന്ന�
ത് എന്നും മറ്റും വാദിക്കെപ്പട്ടു.

ഔപചാരികമായി പറഞ്ഞാൽ, നിർബന്ധമുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. പേക്ഷ,പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ കൂ�
ട്ടാക്കാത്തവിദ്യാർഥികൾ ഒറ്റെപ്പടുകേയയുള്ളുെവന്ന്
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. തെന്റ കുട്ടി മറ്റുള്ളവരുെടയിടയിൽ
‘പറയ’നായി തീരുേമാെയന്ന ഭയം െകാണ്ടാണ് പ്രാർ�
ത്ഥനയ്ക്ക് കൂടിയത് എന്ന് ഒരു രക്ഷിതാവ് തുറന്നുപറ�
ഞ്ഞത് അർത്ഥഗർഭമാണ്. പേക്ഷ,എന്തുവാദിച്ചിട്ടും
ഫലമുണ്ടായില്ല. േകസു േതാറ്റു.അതിെന തുടർന്ന് മുൻ�
പറഞ്ഞപത്തു രക്ഷിതാക്കൻമാർ സുപ്രീംേകാടതിയിൽ
അപ്പീൽ െകാടുത്തു.ആഅപ്പീലിേന്മലുള്ള വിധിയാണ്
ഇേപ്പാൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.



       

2 മതം: വീട്ടിലും പള്ളിയിലും

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിെല ഉപേയാഗത്തിനു േവണ്ടി ഒരു േസ്റ്ററ്റ്
തയ്യാറാക്കി അയയ്ക്കുന്നപ്രാർത്ഥന നിർബന്ധപൂർവ്വമാ�
യതെല്ലങ്കിൽ കൂടി, ഭരണഘടനാപരമായി സംരക്ഷി�
ക്കെപ്പടുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെനതിരാെണന്നാണ്
ജഡ്ജിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. േകാടതിയുെട വിധിന്യായ�
ത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺെമൻറുകൾപ്രാർത്ഥനകൾ
രചിക്കുന്നതുംഔേദ്യാഗിക പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അനു�
വാദം നൽകുന്നതുമായസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒഴി�
ഞ്ഞുനിൽക്കണെമന്ന് പറയുന്നത് ൈദവദൂഷണേമാ
മതവിരുദ്ധേമാ അല്ല. േനെരമറിച്ച് മതപരമായഈ
േജാലി ജനങ്ങൾക്കുംഅവരുെട മേതാപേദഷ്ടാക്കൾ�
ക്കും വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്”

ഒരു മേതതരരാഷ്ട്രത്തിനു േയാജിച്ച വിധി തെന്നയാ�
ണിെതന്നുംഅേമരിക്കൻ ഭരണഘടനയുെട ജനാധി�
പത്യപരമായഘടകങ്ങൾ പൂർണമായി നിർമ്മാർജ്ജ�
നം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത് എന്നും
പുേരാഹിതൻമാരും രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൻമാരും ബുദ്ധി�
ജീവികളും പത്രപ്രവർത്തകൻമാരുമുൾെപ്പെടയുള്ളപല�
രും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ള�
വർ േപാലും സുപ്രീംേകാടതിയുെട വിധിെയ പൂർണമാ�
യും മാനിയ്ക്കണെമന്ന്, ഒരു കേത്താലിക്കനായ പ്രസി�
ഡൻറ് െകനഡി േപാലും പ്രസ്താവിച്ചു. പേക്ഷ,പിന്തിരി�
പ്പന്മാരായ ചില പുേരാഹിതൻമാർ സുപ്രീംേകാടതിയു�
െട വിധിയിൽ കഠിനമായ ഉൽകണ്ഠയും പ്രതിേഷധവും
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ
പ്രാർത്ഥനയില്ലാതായാൽ രാജ്യമാെക കുട്ടിേച്ചാറാകു�
െമന്നാണവർ ഭയെപ്പടുന്നത്. ഭരണഘടനഅങ്ങെന�
യാെണങ്കിൽഅതുടെന േഭദഗതി െചയ്ത് പ്രാർത്ഥന
വീണ്ടും തുടരണെമന്നാണവർആവശ്യെപ്പടുന്നത്.

ഇങ്ങെന പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽവച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന�
തിെന എതിർക്കുന്നവരുംഅനുകൂലിക്കുന്നവരും തമ്മി�
ലുള്ള ഒരുസമരമാണ് ഇേപ്പാൾഅേമരിക്കയിൽ നട�
ന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാര് വിജയിക്കുെമന്ന് പറ�
യാറായിട്ടില്ല.



       

3 നമ്മുെട നാട്ടിൽ

േകരളത്തിൽതെന്നഅേമരിക്കൻ ജഡ്ജിമാരുെടഈ
വിധിെയപ്പറ്റി വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതിലത്ഭുതെപ്പടാനുമില്ല. ജനാധിപ�
ത്യാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ളസമരം അേമരിക്ക�
യിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യയിലും, ഒരു വിധത്തിലെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ, നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണേല്ലാ.

നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ഭരണഘടന വിഭിന്നമതങ്ങളിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിയ്ക്കാത്ത
നിരീശ്വരവാദികൾക്കുെമല്ലാം ഒേരതരത്തിലുള്ളഅവ�
കാശങ്ങളാണനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.എന്നിട്ടും േസ്റ്ററ്റിെന്റ
െപാതുമുതൽ െചലവിട്ടുെകാണ്ടുതെന്ന ചില മതങ്ങൾ�
ക്ക് പ്രേത്യക പരിഗണനകളനുവദിയ്ക്കുന്നുെവന്നആേക്ഷ�
പം പലേപ്പാഴും െപാന്തിവരാറുണ്ട്. നമ്മുെട നാട്ടിൽ
പുതുതായി ഒരു കപ്പൽസമുദ്രത്തിലിറക്കെപ്പടുകേയാ,
ഒരു പാലം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യെപ്പടുകേയാ മേറ്റാ െചയ്യു�
േമ്പാൾ ഹിന്ദുമതത്തിൻേറതായ ചില പ്രാർത്ഥനകളും
ചടങ്ങുകളും ഇന്നും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുവരാറുണ്ട്. കുട്ടിക�
ളുെട പാഠപുസ്തകം തുടങ്ങുന്നതുതെന്നഈശ്വരപ്രാർത്ഥ�
നേയാടു കൂടിയാണ്. ഒരു മേതതരരാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്തരം
സമ്പ്രദായങ്ങൾ തുടരുന്നത് ശരിയാേണാ?



       

4 മേതതരത്വം

മേതതരരാഷ്ട്രെമന്നാൽഎല്ലാ മതങ്ങെളയും േപ്രാത്സാ�
ഹിപ്പിയ്ക്കലാണ് എന്നുവെരഅടുത്തകാലത്ത് ചിലർ വാ�
ദിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,ഇതു മതവിശ്വാസികളു�
െട മാത്രം പ്രശ്നമാേണാ? മതവിശ്വാസികൾെക്കന്നേപാ�
െലതെന്ന മതവിശ്വാസികളല്ലാത്തനിരീശ്വരവാദികൾ�
ക്കും തങ്ങളുെട മനസാക്ഷിയ്ക്കനുസരിച്ചു ജീവിയ്ക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മുെട ഭരണഘടനഅനുവദിയ്ക്കുന്നിേല്ല?
ഉെണ്ടന്നുതീർച്ച,പേക്ഷപ്രവൃത്തിയിൽആസ്വാതന്ത്ര്യം
നിേഷധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്.

മതവിശ്വാസികൾക്ക് തങ്ങളുെട വീട്ടിലിരുന്നുെകാണ്ട്
ഇഷ്ടംേപാെല പ്രാർത്ഥിയ്ക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവ�
ണം. പള്ളിയിേലാ,അമ്പലത്തിേലാ േപായി ഇഷ്ടമുള്ള
ൈദവെത്തപ്രാർത്ഥിക്കാനും,പൂർണ്ണമായസ്വാതന്ത്ര്യ�
മുണ്ടായിരിക്കണം. മതവിശ്വാസങ്ങെള പരസ്പരം വ്രണ�
െപ്പടുത്തുന്നപ്രവണതകെള തടയുകയും േവണം.

പേക്ഷ, മതവും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്.
ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കത്തിക്കയറിയിരിക്കാൻ മതവി�
ശ്വാസെത്തഅനുവദിച്ചുകൂടാ. െപാതുമുതൽെകാണ്ട്
നടത്തുന്നവിദ്യാലയങ്ങളിലും േസ്റ്ററ്റ്സ്ഥാപനങ്ങളിലും
െപാതുേയാഗങ്ങളിലും മറ്റുംഈശ്വരപ്രാർത്ഥനേയാ മറ്റ്
മതചടങ്ങുകേളാ നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനയുെട മൗലി�
കതത്വങ്ങൾെക്കതിരാെണന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.

അേമരിക്കയുെട സുപ്രീംേകാടതിവിധിയിൽ നിന്ന്ഈെയാ�
രുപാഠം നമ്മുെട ഭരണാധികാരികളും െപാതുപ്രവർത്ത�
കരും പഠിച്ചുെവങ്കിൽഅതു നമ്മുെട നാട്ടിെന്റ പുേരാഗ�
തിയ്ക്ക് വളെര സഹായകരമായിരിക്കും. □

(നവയുഗം, 28-7-1962)



       

െ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 3

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?

10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽസ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
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