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3
വ്യക്തിയുംപ്രസ്ഥാനവും

മനുഷ്യൻ നന്നായാേല സമുദായം നന്നാവുഎന്നും,
സമുദായം നന്നായാേല മനുഷ്യൻ നന്നാവുഎന്നും പര�
സ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ട് ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ഒരു കൂ�
ട്ടർ വാദിക്കുന്നു;സമൂഹെമന്നത് വ്യക്തികളുെടആെക�
ത്തുകയാണ്,അതുെകാണ്ട് സമൂഹത്തിെന്റ പൂർണത
അതിലടങ്ങിയ വ്യക്തികളുെട പൂർണതെയആശ്രയി�
ച്ചിരിക്കും. ‘വ്യക്തിത്വത്തിെന്റസൗന്ദര്യം വളർത്തുക,
സമുദായത്തിെന്റൈവകൃതങ്ങളവസാനിച്ചുെകാള്ളും.’
മേറ്റക്കൂട്ടർ മറുപടി പറയുന്നു: വ്യക്തി സമൂഹത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.അതുെകാണ്ട് വ്യക്തിയുെട പ്ര�
ശ്നെത്തസാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പടുത്തിെയടു�
ക്കാൻ കഴിയില്ല. വ്യക്തിയുെട വളർച്ച സമൂഹത്തിെന്റ
വളർച്ചെയആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പട്ടിണിയും െതാഴി�
ലില്ലായ്മയും ചൂഷണവുംഅടിമത്തവും,അനുഭവിക്കുന്ന
വ്യക്തിക്കു വളരാൻ കഴിയുകയില്ല.അതിനാൽ,ഇത്ത�
രം സാമൂഹ്യൈവകൃതങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക, വ്യക്തിത്വം
സൗന്ദര്യത്തിേലക്കും പൂർണതയിേലക്കും വികസിച്ചു�
െകാള്ളും.
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1 എന്താണ് ശരി?

വ്യക്തിയുെട േമാചനത്തിലൂെട സമുദായത്തിെന്റ േമാച�
നം േനടാൻശ്രമിച്ച പല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രാചീനകാ�
ലം മുതൽേക്ക നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. യമനിയമാസ�
നപ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരധ്യാനധാരണസമാധികളി�
ലൂെടയും അഹിംസ,സത്യം,അേസ്തയം,ബ്രഹ്മചാര്യം,
പരിഗ്രഹം എന്നിവയിലൂെടയും ചിത്തവൃത്തിനിേരാധനം
ൈകവരുത്താനുപേദശിച്ച േയാഗദർശനംഈചിന്താ�
ഗതിയുെട ഒരു മകുേടാദാഹരണമാണ്.

എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് സുഖവും സംതൃപ്തി�
യും േനടാനുള്ള ഒെരളുപ്പവഴി ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു:

ധ്യായേതാ വിഷയാൻ പുംസഃ
സംഗേസ്തഷൂപജായേത,
സംതാഗ്സംജായേത കാമഃ
കാമാത്േക്രാേധാദ്ജായേത
േക്രാധാദ്ഭവതി സംേമാഹഃ
സംേമാഹത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ
സ്മൃതിഭ്രംശാദ്ബുദ്ധിനാേശാ
ബുദ്ധിനാശാത പ്രണശ്വതി.
രാഗേദ്വഷവിയുൈകസ്തു
വിഷയാനിന്ദ്രീൈയശ്വരൻ,
ആത്മവൈശർവിേധയാത്മാ
പ്രസാധേമധിഗച്ഛതി.
പ്രസാേര സർവ്വദുഃഖനാം
ഹാനീരേസ്യാപജായേത,
പ്രസന്നേചതാേസാഹ്യാശു
ബുദ്ധിപർയ്യവതീഷ്ഠേത.
(ഗീത,അധ്യായം 2, 62-65)

ജഗത് മിഥ്യയാെണന്നുവാദിച്ചവെരന്നേപാെലതെന്ന
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ടമായ നിലനിൽപ്പിൽ വി�
ശ്വസിച്ചവരും,ജ്ഞാനേയാഗികെളന്നേപാെലതെന്ന
കർമ്മേയാഗികളും, വ്യക്തിയിലാണൂന്നിയത്. ‘ബഹുജ�
നഹിതായബഹുജനസുഖായ’എന്നുപേദശിച്ച ഗൗത�
മബുദ്ധൻസർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായ ഭിക്ഷുക്കളുെട
സംഘമുണ്ടാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് മുത�
ലായ മത പ്രവാചകൻമാരും മഹാത്മാഗാന്ധിെയേപ്പാ�
ലുള്ള രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാരും വ്യക്തിയുെട ഉത്കൃ�
ഷ്ടതകെളഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യപ�
രിവർത്തനം േനടാൻശ്രമിച്ചവരാണ്. ഇതുെകാെണ്ടാ�
ന്നും യാെതാരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
അവിെടയും ഇവിെടയുമായി അേനകം വ്യക്തികളിൽ
ഉത്കൃഷ്ടതകെള തട്ടിയുണർത്താൻഈപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,സമുദായത്തിെന്റയാ�
െകൈവകൃതങ്ങളവസാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതു തീർച്ചയാണ്.
ബുദ്ധെന്റയും ക്രിസ്തുവിെന്റയും മുഹമ്മദിെന്റയും േപരിൽ
സാർവലൗകികങ്ങളായ മതങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടു.
േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾഅവരുെടഅനുയായി�
കളായിത്തീർന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവായി
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,അേതാെടാപ്പം വ്യക്തിയുെട ദുർഗ്ഗു�
ണങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റൈവകൃതങ്ങളും അവസാ�
നിച്ചുേവാ? മതപ്രവാചകരുെടയും രാഷ്ട്രപിതാവിെന്റയും
േപരുകൾ ഉച്ചത്തിലുച്ചരിച്ചുെകാണ്ട് കളവും െകാള്ളയും
നടത്തി സ്വന്തം സ്വാർത്ഥം േനടാൻശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി�
കളുെട എണ്ണം യഥാർഥത്തിൽ വർധിക്കുകയേല്ല െചയ്തി�
ട്ടുള്ളത്?

ഇവിെടയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞചിന്താഗതി തലയു�
യർത്തുന്നത്. മൃഗീയമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ
മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതകൾക്കുവികസിക്കാൻ കഴി�
യില്ല.അതുെകാണ്ട്,ആദ്യം സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള
മാറ്റിമറിയ്ക്കുക. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾസ്വാകര്യസ്വ�
ത്തുടമയിലിരിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായുളവാകുന്ന പട്ടിണി�
യും െതാഴിലില്ലായ്മയും അസമത്വങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളുമാ�
ണ് വ്യക്തിത്വെത്തഅരച്ചുചതയ്ക്കുന്നത്.അതുെകാണ്ട്
മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിക്കുക. വ്യക്തിെയ പൂർണ്ണനാ�
ക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾെകാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ആഭ്യന്തരൈവരുധ്യങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യാൻസാധിക്കി�
ല്ല. േനെരമറിച്ച് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുമാ�
ത്രേമ വ്യക്തിെയ പൂർണനാക്കാൻ കഴിയൂ.അതുെകാ�
ണ്ട് േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിച്ച് സമുദായെത്തയാെക,
സമുദായത്തിെല ചില വ്യക്തികേളയും സുഖത്തിേലക്കും
സംതൃപ്തിയിേലക്കും ഉൽകൃഷ്ടതയിേലക്കും പരിപൂർണത�
യിേലക്കും നയിക്കുക.



       

2 ചില േചാദ്യങ്ങൾ

ഈവാദത്തിനു മറുപടിയായി നാലു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദി�
യ്ക്കെപ്പേട്ടയ്ക്കാം:-

ഒന്ന്: സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾഅനുകൂലമാകുന്നതു�
െകാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തികൾ നന്നായിെക്കാള്ളണ�
െമന്നുേണ്ടാ? ധാരാളം സ്വത്തുക്കളുള്ളവർക്കിടയിൽ�
േപ്പാലും സ്വാർഥവും ക്രൂരതകളും കളവും െകാലപാ�
തകങ്ങളും താേന്താന്നിത്തവും വ്യഭിചാരവും നടമാ�
ടാറിേല്ല?

രണ്ട്: മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നല്ല വ്യക്തികളാരു�
മിേല്ല? ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ നിന്നുേപാലും നിസ്വാർത്ഥരും ത്യാഗശീ�
ലരുമായ വിപ്ലവകാരികളും സത്യസന്ധരായ മനു�
ഷ്യേസ്നഹികളും ഉയർന്നുവരാറിേല്ല?

മൂന്ന്: േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം
വ്യക്തി നന്നായിെക്കാള്ളണെമന്നുേണ്ടാ? േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയവരിെലാരാ�
ളായ സ്റ്റാലിൻേപാലും സ്വന്തം വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിൽ
മതിമയങ്ങിെക്കാണ്ടു നിരപരാധരായഅേനകം
മനുഷ്യെര അന്യായമായും നിർദയമായും െകാലെച�
യ്യുകയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യെത്തഇടിച്ചമർത്തുകയും
െചയ്തിേല്ല? സ്റ്റാലിനുെണ്ടന്ന് െലനിൻ തുറന്നുപറ�
ഞ്ഞവ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വ്യവസ്ഥശക്തിെപ്പട്ടതിനുേശഷവും വർധിക്കുകയ�
േല്ല െചയ്തത്?

നാല്: സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കുതെന്ന ഉന്നതൻ�
മാരായ വ്യക്തികൾആവശ്യമിേല്ല? ബുദ്ധനും വിേവ�
കാനന്ദനും െനേപ്പാളിയനും ഗരിബാൾഡിയും െല�
നിനും ഗാന്ധിയും അതുേപാെല മഹാൻമാരായ മറ്റു�
വ്യക്തികളേല്ല സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കു േന�
തൃത്വം നൽകുകയും ചരിത്രെത്ത മാറ്റിമറിക്കുകയും
െചയ്തത്.

ഈേചാദ്യങ്ങേളാെടാപ്പംതെന്ന മാർക്സിസം-െലനിനിസ�
ത്തിെന്റ േനർക്ക് ഇങ്ങെന ചിലആേക്ഷപങ്ങൾഎടു�
െത്തറിയെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു: മാർക്സിസത്തിൽ വ്യ�
ക്തിക്കുസ്ഥാനമില്ല.അതുസമുദായത്തിെന്റ േപരിൽ
വ്യക്തിെയ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നു. സാമ്പത്തികശക്തികളാണ്
മനുഷ്യെന്റസ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്
എന്നും സാമ്പത്തികഘടന മാറിയാൽ മനുഷ്യസ്വഭാ�
വം തനിെയ മാറിെക്കാള്ളുെമന്നുള്ളതുമാണ് വാദിക്കുന്ന�
ത്. സാമൂഹ്യഘടനെയ മാറ്റിമറിയ്ക്കുന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ�
മാെര അതവഗണിക്കുന്നു. മറ്റും മറ്റും.



       

3 മാർക്സിസത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ

ഈആേരാപണങ്ങളിൽഎത്രേത്താളം കഴമ്പുണ്ട്
എന്നാണ്ആദ്യം പരിേശാധിേക്കണ്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ
വ്യക്തികൾ വഹിക്കുന്നപങ്കിെന മാർക്സിസം നിേഷധി�
ക്കുന്നുേണ്ടാ? െവറും സാമ്പത്തികഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റങ്ങളാണ് മനുഷ്യസ്വഭാവെത്തനിർണയിക്കുന്നത്
എന്നും മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിച്ചാൽ വ്യക്തികൾസ്വയം നന്നായിെക്കാള്ളുെമ�
ന്നുമാേണാ മാർക്സിസം വാദിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായുമല്ല.
മാർക്സ് പറഞ്ഞതിതാണ്:

“മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു;
പേക്ഷ,അവർ തങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നതുേപാെലഅത�
ങ്ങുസൃഷ്ടിക്കുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. തങ്ങൾസ്വയം തിര�
െഞ്ഞടുക്കുന്നസാഹചര്യത്തിലല്ല,പിെന്നേയാ നിർദി�
ഷ്ടവും േനരിട്ടുകാണെപ്പടുന്നതും ഭൂതകാലത്തിൽനിന്ന്
ഉയർന്നുവന്നതുമായസാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ
ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.”



       

4 വ്യക്തിപരമായകഴിവുകളും
സാമൂഹ്യവശങ്ങളും

അേപ്പാൾ, മാർക്സിസം വ്യക്തികൾക്ക് സമുദായത്തിലു�
ള്ളസ്ഥാനെത്തനിേഷധിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്, ചില
സവിേശഷഗുണങ്ങളും,സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും കഴിവു�
കളുമുള്ള വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗേധയത്തിൽ
സ്വാധീനം െചലുത്താൻ കഴിയുെമന്ന് അതുറപ്പിച്ചുപറ�
യുന്നു. ചില പ്രേത്യകഘട്ടങ്ങളിൽആസ്വാധീനശക്തി
വമ്പിച്ചതായിരിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
പേക്ഷ,ഇങ്ങിെനസമുദായത്തിൽസ്വാധീനം െചലു�
ത്താനുള്ളസാധ്യത വ്യക്തികളുെട കഴിവുകെളയും ഗു�
ണങ്ങെളയും മാത്രമല്ലആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.അത്
സാമൂഹ്യഘടനേയയും സാമൂഹ്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങെളയും സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട സാഹചര്യങ്ങ�
െളയുെമല്ലാമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർക്സിസത്തിെന്റഈനിലപാടിെന ലളിതമായ ഒരു�
ദാഹരണം െകാണ്ട് േപ്ലലേനാവ് വിശദീകരിക്കുകയു�
ണ്ടായി.

“പ്രേത്യകപ്രതിഭേയാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന് അതുപ�
േയാഗിച്ച് സംഭവഗതികളിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം
െചലുത്താൻ കഴിയണെമങ്കിൽ രണ്ട് ഉപാധികൾ
ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമതായി.ഈപ്രതിഭ അയാെള,
മറ്റാെരക്കാളുമധികം,സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങളുമായി െപാ�
രുത്തെപ്പടുത്തണം.ൈസനികമായസ്വന്തം പ്രതിഭാ�
ശക്തിക്കു പകരം സംഗീതത്തിലുള്ളബീേത്താവെന്റ
കഴിവുകളാണ് െനേപ്പാളിയനുണ്ടായിരുന്നെതങ്കിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുകയില്ല എന്നു
തീർച്ചയാണ്. രണ്ടാമതായി, ഒരു നിർദിഷ്ട സന്ദർഭ�
ത്തിൽ ഉപേയാഗകരവും അത്യാവശ്യവുമായിത്തീരുന്ന
പ്രതിഭാശക്തിൈകവശമുള്ള മനുഷ്യെന നിലവിലുള്ള
സാമൂഹ്യഘടന തടഞ്ഞുനിർത്തരുത്.ഫ്രാൻസിെന്റ
പഴയസാമൂഹ്യഘടന ഒെരഴുപത്തഞ്ചുവർഷം കൂടി നി�
ലനിന്നിരുെന്നങ്കിൽഅേത െനേപ്പാളിയൻഅജ്ഞാ�
തനായ ഒരു ജനറൽആയി, െവറുെമാരു േകണൽ�
േബാേണാപ്പാർട്ട് ആയി, മരിച്ചുേപാകുമായിരുന്നു.” (ദി
േറാൾ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിഡ്വൽ ഇൻഹിസ്റ്ററി എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ).



       

5 ബഹുജനങ്ങളുെട പിൻബലം

എന്നാൽ,ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക്,അവർഎത്രത�
െന്ന മഹാൻമാരും പ്രതിഭാശാലികളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണമു�
ള്ളവരുമായിെക്കാള്ളെട്ട,ബഹുജനങ്ങളുെട പിൻബല�
മില്ലാെത, ഒറ്റയ്ക്കുസാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ
കഴിയില്ല. സംഭവങ്ങളുെട ഉപരിതലത്തിൽ കാണെപ്പടു�
ന്ന േനതാക്കൻമാർ ചരിത്രത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തികളാ�
െണന്നുംഅവരാണ് ചരിത്രെത്തസൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും
ചിലേപ്പാൾ േതാന്നിേപ്പാേയക്കാം. പേക്ഷ,യഥാർഥ�
ത്തിൽബഹുജനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുെട
േപ്രരകശക്തി. ബഹുജനങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി
നിർണയിക്കുന്നത്.ഫ്രാൻസിൽഫ്യൂഡലിസം നശിപ്പി�
ച്ച് മുതലാളിത്തംസ്ഥാപിച്ചത് റൂേസാ, േവാൾട്ടയാർ,
േറാബസ്പിയർ, മേറാ തുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായ ഏതാ�
നും വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ളസാധാ�
രണക്കാരായബഹുജനങ്ങൾപെങ്കടുത്തുനടത്തിയ
ഒരുസാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായിരുന്നുഅത്.
കൃഷിക്കാർ,പട്ടാളക്കാർ,ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ വി�
ഭാഗങ്ങളുമായി േയാജിച്ചുെകാണ്ട് െതാഴിലാളി ബഹു�
ജനങ്ങൾ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്
റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസം വിജയിച്ചത്. ബഹുജനങ്ങൾ
നടത്തിയ ത്യാേഗാജ്ജ്വലമായ സമരങ്ങളുെട ഫലമാ�
യിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായത്. വിപ്ലവസമരങ്ങളുെട
ഫലമായി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഏതു വർഗമാ�
യാലും ശരി,ഏതു േനതാക്കൻമാരായാലും ശരി,എല്ലാ�
യിടത്തുംഅവരുെട േപ്രരകശക്തി ബഹുജനങ്ങളാണ്
എന്നുകാണാം.

പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്നബഹുജനങ്ങൾ മാത്ര�
മുണ്ടായാൽ േപാരാ,അവെര ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയി�
ക്കാൻ െകൽപുള്ള േനതാക്കൾ കൂടിയുണ്ടാവണം, െല�
നിൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞേപാെല, ‘പ്രസ്ഥാനെത്തസം�
ഘടിപ്പിയ്ക്കാനും നയിക്കാനും െകൽപ്പുള്ളപരിപക്വരായ
പ്രതിനിധികേളയും േനതാക്കൻമാേരയും സൃഷ്ടിയ്ക്കാത്ത
ഒെരാറ്റ വർഗെമങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽആധിപത്യം േന�
ടിയിട്ടില്ല.’



       

6 ചരിത്രഘട്ടത്തിെല േനതാക്കൻമാർ

സാമൂഹ്യപരിസ്ഥിതികളാലും സാമൂഹ്യശക്തികളുെട പ്ര�
വർത്തനങ്ങളാലും നിർണയിക്കെപ്പടുന്ന മുഖ്യകടമകെള�
െന്താെക്കയാെണന്ന് മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് ബഹുജ�
നങ്ങെള സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയിക്കാ�
നും കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിെന്റഓേരാ ഘട്ട�
ത്തിലും േനതാക്കൻമാരായി ഉയർന്നുവരുന്നു.

േനതാക്കൻമാരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില
പ്രേത്യകമായ കഴിവുകളും ചില പ്രേത്യകമായ സ്വഭാ�
വഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും.അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ
അവർ േനതാക്കൻമാരായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നത്.
എന്നാൽഈകഴിവുകളും സ്വഭാവഗുണങ്ങളും പ്രാേയാ�
ഗികരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടണെമങ്കിൽഅതിനു
പറ്റിയ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവണം.അനുകൂല�
മായ സാഹചര്യങ്ങളിെല്ലങ്കിൽഎത്രവലിയ പ്രതിഭാശാ�
ലിയ്ക്കും േനതാവായിത്തീരാൻ കഴിയില്ല.

ഇങ്ങെനസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്കു േയാജിച്ചമട്ടിൽ,
പ്രേത്യകമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളും സാമൂഹ്യകടമകൾ
നിറേവറ്റാനുള്ളകഴിവുകളുമുള്ളതിെന്റ ഫലമായി േന�
തൃത്വത്തിേലക്കുയരുന്ന വ്യക്തികൾബഹുജനങ്ങളാൽ
ആദരിക്കെപ്പടുകയും ബഹുമാനിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുക
സ്വാഭാവികമേത്ര. പേക്ഷ,അമിതമായ വീരാരാധന ചി�
ലേപ്പാൾഅപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കി�
െയന്നു വരാം.

േനതാവ് അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവനാണ്, ചരിത്രം
സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്, ജനങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങെളല്ലാം പരി�
ഹരിക്കാൻ െകൽപ്പുള്ളവനാണ്. മഹാനായ േനതാ�
വിൽഅചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയുംഅേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ നിർേദശങ്ങെളഅന്ധമായി അനുസരിക്കുക�
യും െചയ്താൽമതി,എല്ലാം ശരിയായിെക്കാള്ളും. സാ�
ധാരണ െമമ്പർമാേരാ ബഹുജനങ്ങേളാ സ്വന്തമായി
ചിന്തിക്കുകേയാ പഠിക്കുകേയാ മുൻകെയ്യടുത്ത് പ്രവർ�
ത്തിക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടതില്ല.എെന്തന്നാൽസംഭവഗ�
തികൾക്കുരൂപംെകാടുേക്കണ്ടചുമതല ജനങ്ങൾക്കല്ല,
േനതാവിനാണ്. െതാഴിലാളികൾക്കു വല്ലഅടിയന്തിരാ�
വശ്യങ്ങളുമുേണ്ടാ? പ്രാേദശിക േനതാവ് േഫാെണടുത്ത്
െതാഴിൽകാര്യമന്ത്രിേയാട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ജന്മി
കൃഷിക്കാരെന ഒഴിപ്പിച്ചുേവാ? സാരമില്ല. റവന്യൂമന്ത്രി�
െയ വിവരമറിയിക്കുക. േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർആെര�
െയങ്കിലും മർദ്ദിച്ചുേവാ?അതിനു േപാലീസ് മന്ത്രിയുണ്ട്.
മെറ്റെന്തങ്കിലുംആവശ്യമുേണ്ടാ?എല്ലാ കാര്യങ്ങളും േന�
താവിേനാട് പറയുക — വ്യക്ത്യാരാധനയിൽ നിന്നും
േനതൃപൂജയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ഇത്തരം ചിന്താഗ�
തികൾസാമൂഹ്യജീവിതെത്ത മരവിപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവ
പ്രവർത്തനങ്ങെള മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും മുൻകെയ്യടുത്തു
പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളബഹുജനങ്ങളുെട കഴിവിെന നശി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്യും.

ചിലേപ്പാൾ േനതാക്കൻമാർതെന്ന തങ്ങളുെട സ്വന്തം
വ്യക്തിത്വത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം സ്വയം കൽ�
പ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നുവരും.അനുയായികളുെട ജയ�
ജയവിളികളും പത്രപംക്തികളിെല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ�
ളും േനതാക്കൻമാെരന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്കുലഭിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രേത്യകാധികാരങ്ങളും അവരുെട തലയ്ക്കു ലഹരിപിടി�
പ്പിച്ചുെവന്നുവരും. ബഹുജനങ്ങളുെട ൈദനംദിനജീവിത�
ത്തിൽ നിന്നും സമരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്കു
യാെതാരു പാഠവും പഠിക്കാനിെല്ലന്നും തങ്ങളാണ് ജന�
ങ്ങളുെട ഭാഗേധയം നിശ്ചയിക്കുന്നെതന്നുംഅവർ വി�
ചാരിക്കുന്നു.അവസരം കിട്ടിയാൽഅവർഅസഹിഷ്ണു�
തയുെടയും ധാർഷ്ട്യത്തിെന്റയും കിരീടങ്ങെളടുത്തു ധരി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും.

ഇതു കൂടുതൽഅപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാ�
ക്കും.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
ജീവിച്ചുെകാണ്ടും മർദനങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ടും വിപ്ല�
വപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് പത്തി
താഴ്ത്തിക്കിടന്നിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾപല�
തും വ്യക്തിപൂജയുെട അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിൻമടങ്ങു
ശക്തിേയാടുകൂടി പുറത്തുവന്നുെവന്നുവരും.



       

7 സ്റ്റാലിനുപറ്റിയത്

അതാണ് സ്റ്റാലിന് സംഭവിച്ചത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
േത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനേത്താടുമുള്ള കൂറ്,അഗാ�
ധമായ താത്വികജ്ഞാനം,ബഹുജനങ്ങെളസംഘടിപ്പി�
ക്കാനും അവരുെട സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകുവാ�
നുമുള്ളഅസാമാന്യമായ കഴിവ്,ഊർജ്ജസ്വലമായ
മനശ്ശക്തി എന്നിങ്ങെന പലസത്ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരു�
ന്നതുെകാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഒരനിേഷധ്യേനതാവായി�
ത്തീർന്നത്. പേക്ഷ,ഈഗുണങ്ങേളാെടാപ്പംതെന്ന
മറ്റുള്ളവരുെട അഭിപ്രായങ്ങേളാടുള്ളഅസഹിഷ്ണുത,
പ്രവർത്തകൻമാെരപ്പറ്റിയുള്ളഅനാേരാഗ്യകരമായ
ദുശ്ശങ്കകൾ, ധാർഷ്ട്യം, നിർദ്ദയത, േനതൃത്വഭ്രമം എന്നി�
ങ്ങെനയുള്ള ദുർഗ്ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.ആദ്യകാലത്ത്
ഉപരിതലത്തിേലക്കു െപാന്തിവരാൻ മടിച്ചഈ ദുഃസ്വ�
ഭാവങ്ങൾ വ്യക്തിപൂജയുെട അന്തരീക്ഷത്തിൽഊേക്കാ�
െട പുറത്തുചാടാൻ തുടങ്ങി. തൽഫലമായി േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്ക് വലിയ ഹാനി
േനരിടുകയും െചയ്തു.



       

8 സാമൂഹ്യമായ നിലനിൽപും
വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽപും

അേപ്പാൾ, വ്യക്തിയുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുക�
യും മാനുഷികങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടതകെള വരിഞ്ഞുെക�
ട്ടുകയും െചയ്യുന്നപ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങെള തള്ളിനീ�
ക്കാൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാധിക്കുെമന്നു പറ�
യുന്നത് ശരിയാണ്.എന്നാൽബഹുജനസമരങ്ങൾ�
ക്കു ധീരവും ക്രിയാത്മകവുമായ േനതൃത്വം നൽകുകയും
പെങ്കടുക്കുകയും െചയ്തുെവന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം മനു�
ഷ്യൻ സൽഗ്ഗുണസമ്പന്നനായിത്തീർന്നുെകാള്ളണെമ�
ന്നില്ല.

വ്യക്തി സമുദായത്തിെന്റ ഭാഗമാെണന്നുള്ളതുശരിത�
െന്ന. പേക്ഷ,സമൂഹത്തിെന്റ യാന്ത്രികമായ ഒരുഘട�
കമല്ല. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിക്ക് സാ�
മൂഹ്യമായ നിലനിൽപു മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ നില�
നിൽപുമുണ്ട്. വ്യക്തിയുെട ശരീരഘടനയിലും മാനസി�
കഘടനയിലും ജീവിതരീതിയിലുെമല്ലാം സാമൂഹ്യജീവി�
തത്തിെന്റസ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയുെമന്നുള്ളതുശരി�
യാണ്. പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്ന,അവ വ്യക്തിപ�
രം കൂടിയാണ്. വ്യക്തിയുെടആത്മനിഷ്ഠമായആശയാ�
ഭിലാഷങ്ങൾ, വികാരവിചാരങ്ങൾ,ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ,
അഭിപ്രായഗതികൾ, വീക്ഷണഗതികൾ,ജ്ഞാനത്തി�
െന്റയും േബാധത്തിെന്റയും നിലവാരം, ധാർമികേബാ�
ധം,പ്രവർത്തനരീതികൾ മുതലായവെയല്ലാം സാമൂഹ്യ�
ജീവിതത്തിലും സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുകയും േനതൃത്വത്തിേലക്കുയരുക�
യും െചയ്തുെവന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തിപരമായഈ
സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾഅന്തർധാനം െചയ്യുകയില്ല. ചി�
ലേപ്പാൾഅവപ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാെത മങ്ങിക്കി�
ടന്നുഎന്നുവരാം. മറ്റുചിലേപ്പാൽഊേക്കാടുകൂടി ഉപരി�
തലത്തിേലക്കു െപാന്തിവന്നുെവന്നും വരാം.



       

9 വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങളും
സമുദായത്തിെന്റതാൽപര്യങ്ങളും

ഇത്തരം സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്നവ്യക്തിയു�
െട താൽപര്യങ്ങളും സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങളും
തമ്മിൽ ചിലേപ്പാൾൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാെയന്നു വരും.
വ്യക്തിയുെട ലക്ഷ്യങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങളും
തമ്മിൽസംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടാേയയ്ക്കും.അത്തരംഘട്ടങ്ങ�
ളിൽ,സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങേളാടു നീതികാണി�
ക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി േനതൃത്വത്തിൽ നിന്നു പുറ�
ന്തള്ളെപ്പടും;അെല്ലങ്കിൽബഹുജനങ്ങളും സമൂഹത്തി�
െന്റ താൽപര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ബലികഴിക്കെപ്പടും. വ്യക്തി തെന്റസങ്കുചിത�
സ്വാർത്ഥതകൾക്കു േവണ്ടി പ്രസ്ഥാനെത്ത ഉപേയാഗ�
െപ്പടുത്തും.

ചിലേപ്പാൾ,ഈൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾഅത്രപ്രകടമാെയ�
ന്നു വരില്ല. വ്യക്തിയുെട ഉേദ്ദശവും, ജനങ്ങളുെട ഉേദ്ദ�
ശങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസെമാന്നുമിെല്ലന്നു േതാന്നും.
ഉദാഹരണത്തിന്,ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേദശെത്തജന�
ങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളിക്കൂടേമാ, േറാേഡാ കിട്ടാൻ േവണ്ടി
േനതാവു മുൻകെയ്യടുത്തുപരിശ്രമിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും
ജനങ്ങളുെടആവശ്യങ്ങളാണവ. കഷ്ടെപ്പടുന്ന ജനവി�
ഭാഗങ്ങളുെടആവശ്യങ്ങൾ േനടാൻ േവണ്ടി േനതാവ്
പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും സമരങ്ങളും നയിക്കുന്നു. പേക്ഷ,ഇെത�
ല്ലാേയ്പാഴും നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനമായിെക്കാ�
ള്ളണെമന്നില്ല. േനതാവിെന്റ ഒരു കണ്ണ് ജനങ്ങളുെട
കഷ്ടപ്പാടിലായിരിക്കും, മേറ്റക്കണ്ണ് േവാട്ടുെപട്ടിയിലും!
ഒരു തരം ഇരട്ട കൂറാണിത്. പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ താൽ�
പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നു.അേതസമയത്തു
തെന്നസ്വന്തം കാര്യം േനടാൻ േനാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
പേക്ഷ, ചിലേപ്പാൾ വ്യക്തിയുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു
മുൻതൂക്കം നൽകെപ്പടുന്നു.അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാ�
ണ് ൈവരുദ്ധ്യം പ്രകടമായിത്തീരുക.



       

10 സാമൂഹ്യവുംസംഘടനാപരവുമായ
നടപടികൾ

അേപ്പാൾ,സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�
ളുമാണ് വ്യക്തിയുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തു�
ന്നത് എന്ന വാദം സത്യത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്.
സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ വളർച്ചെയസഹായിക്കുക
മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്.എന്നാൽഓേരാ പ്രേത്യക സാ�
ഹചര്യത്തിലും എന്തു നിലപാട് ൈകെക്കാള്ളണെമന്ന്
സ്വന്തം ഇഷ്ടംഅനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻഅയാൾ�
ക്ക് സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാലും സാമൂ�
ഹ്യകടമകളാലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന ധാർമ്മികമൂല്യ�
ങ്ങെളന്നനിലയ്ക്ക് സ്വീകരിയ്ക്കാേനാ സ്വീകരിയ്ക്കാതിരിക്കാ�
േനാ വ്യക്തിക്കുസാധിച്ചുെവന്നു വരും.അതുെകാണ്ട്,
ധാർമികമൂല്യം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപ�
രമായ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്.ഈഅവസ്ഥെയ ഉൽകൃഷ്ടത�
യിേലക്കും പൂർണ്ണതയിേലക്കും നയിക്കണെമങ്കിൽസാ�
മൂഹ്യമായ സമീപനം മാത്രം േപാരാ, വ്യക്തിപരമായ
സമീപനം കൂടി േവണം.

ബഹുജനങ്ങൾക്കു മുൻകെയ്യടുത്തുപ്രവർത്തിക്കാനുള്ള
അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കുക, നയപരിപാടികൾ രൂപവൽ�
ക്കരിക്കുന്നകാര്യത്തിൽസാധാരണ െമമ്പർമാർക്കുള്ള
അവകാശം നടപ്പിൽവരുത്തുക, ജനാധിപത്യതത്വങ്ങ�
െള കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിൽവരുത്തുക, ജനങ്ങളുമായു�
ള്ളൈദനംദിനബന്ധങ്ങൾസുദൃഢമാക്കുക, ചുവട്ടിൽ
നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുക,
പരസ്പരം സഹകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ളകൂട്ടായ പ്രവർത്തന�
ങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തര�
വാദിത്വം നടപ്പിലാക്കുക,ഏെതങ്കിലും വ്യക്തികളുെട
കയ്യിൽഅമിതമായഅധികാരങ്ങൾ േകന്ദ്രീകരിക്കു�
ന്നതിെന തടയുക, ചുവട്ടിലുള്ളപ്രവർത്തകൻമാർക്ക്
േനതാക്കൻമാരായി ഉയരാനുള്ളസൗകര്യങ്ങളും സാഹ�
ചര്യങ്ങളുമുണ്ടാക്കുക, വ്യക്തികളുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള
വളർത്താൻ പറ്റിയ െപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും
ആ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതെത്തക്രമീകരിക്കു�
കയും െചയ്യുക —സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ
ഇത്തരം നടപടികളുെട പ്രാധാന്യെത്ത ഒരിക്കലും കു�
റച്ചുകാണാൻ പാടില്ല,പേക്ഷ,അേതാെടാപ്പം തെന്ന
വ്യക്തിപരമായ സമീപനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽേക�
ണ്ടതാവശ്യമാണ്.

സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യവും വ്യക്തിയുെട ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ
െപാരുത്തമുണ്ടാവുകെയന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന�
മായ കാര്യം. ഇതിന് സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യെമന്താെണ�
ന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള േബാധമുണ്ടായാൽ മാത്രം േപാരാ.
ആലക്ഷ്യം എങ്ങിെന േനടണെമന്നതിെനപ്പറ്റിയും വ്യ�
ക്തമായ േബാധമുണ്ടായിരിക്കണം. േസാഷ്യലിസമാ�
ണ് ലക്ഷ്യം എന്നുപറഞ്ഞാൽ േപാരാ. വ്യക്തിയുെട
ൈദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾആലക്ഷ്യം േനടാൻ
എങ്ങെനസഹായകരമായിത്തീരുെമന്നതിെന സം�
ബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ േബാധമാവശ്യമാണ്.



       

11 ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
സമരം

േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ളപ്രയാണത്തിൽ ജനങ്ങൾ�
ക്കുണ്ടായിരിേക്കണ്ട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തസ്വഭാവഗു�
ണങ്ങൾഎെന്താെക്കയായിരിക്കണെമന്നതിെന സം�
ബന്ധിച്ച േബാധവും അത്രതെന്നപ്രധാനമാണ്. നയി�
ക്കുകഎന്നുവച്ചാൽസർക്കുലറയയ്ക്കുകഎന്നുമാത്രമല്ല
അർത്ഥം. മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിെന്റസൗന്ദര്യം
ബഹുജനങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിേലക്ക് പകർന്നുെകാടു�
ക്കുകയുംആ ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കാനുള്ള
ആേവശവും കഴിവും ത്യാഗേബാധവും അവരിലുളവാക്കു�
കയും െചയ്യുകഎന്നുകൂടി അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ബൗദ്ധിക�
വും ധാർമ്മികവുമായ പാപ്പരത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന
േനതാക്കൻമാർക്ക്ഈകടമ നിറേവറ്റാൻ കഴിയില്ല.
ലക്ഷ്യേത്താട് അചഞ്ചലമായ കൂറും പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വ്യക്തിപരമായ താൽപ�
ര്യങ്ങൾബലികഴിക്കാനുള്ളത്യാഗേബാധവും മാർക്സി�
സത്തിലുള്ളഅടിയുറച്ച വിശ്വാസവും അറിവുവർദ്ധിപ്പി�
ക്കാനുള്ളപരിശ്രമശീലവും ഉന്നതാദർശങ്ങളും ഉയർന്ന
സൻമാർഗ്ഗിക സാംസ്കാരിക നിലവാരങ്ങളും, വിനയം,
സത്യസന്ധത മുതലായസ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും എല്ലാ�
മുള്ള വ്യക്തികൾേക്ക േസാഷ്യലിസം േപാലുള്ള മഹ�
ത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് ജനങ്ങെള ഫലപ്രദമായി
നയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

അങ്ങിെന, േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളസമരം
ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ മനുഷ്യെര രൂപെപ്പടു�
ത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളസമരമായിത്തീരുന്നു. കൂലിയ്ക്കും
നിലത്തിനും മറ്റടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടിയുള്ള
സമരങ്ങൾസ്വഭാവശുദ്ധിക്കുേവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിെന്റ
അവിഭാജ്യഭാഗമായിത്തീരുന്നു. □

(നവയുഗം വാർഷിക പതിപ്പ്, 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.
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