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േലാകമാന്യതിലകെന്റ മരണത്തിനുേശഷം മെറ്റാരു
മഹാൻ ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ േനതൃ�
ത്വേമെറ്റടുത്തു. 1869-ൽ ഗുജറാത്തിെല േപാർബന്തർ
എന്നസ്ഥലത്തുജനിച്ച് ൈഹസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർ�
ത്തിയാക്കിയതിനുേശഷം ഒരുബാരിസ്റ്ററാവാൻ േവണ്ടി
ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു േപായഅേദ്ദഹം തെന്റസവിേശഷ�
മായ സത്യാേന്വഷണപരീഷണങ്ങളിലൂെട രാഷ്ട്രീയവും
സാമൂഹ്യവുമായ സമരങ്ങളുെട േനതൃത്വത്തിെലത്തി�
േച്ചർന്നു.അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

‘ഞാൻഎെന്നത്തെന്നഅറിയാനും ഇഹേലാകജീവി�
തത്തിൽത്തെന്ന േമാക്ഷം േനടാനും േവണ്ടി െവമ്പൽ�
െകാള്ളുകയാണ്.എെന്റആത്മാവിെന മാംസത്തി�
െന്റ ബന്ധനത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കാനുള്ളപരിശീ�
ലനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എെന്റ േദശീയ�
േസവനം.എെന്നസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, േമാക്ഷ�
ത്തിേലക്കുള്ള മാർഗം കിടക്കുന്നത് എെന്റ രാജ്യേത്ത�
യും അതുവഴി മനുഷ്യസമുദായെത്തയാെകയും േസവി�
ക്കാനുള്ളഇടവിടാത്തപരിശ്രമങ്ങളിലൂെടയാണ്.’

മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു തികഞ്ഞ മതവിശ്വാസിയായി�
രുന്നു. ഒരുസനാതനഹിന്ദുഎന്ന േപരിലറിയെപ്പടാ�
നാണ് അേദ്ദഹംആഗ്രഹിച്ചത്. 1921 ഒേക്ടാബർ 6 —
െല ‘െയങ് ഇന്ത്യ’യിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങെനെയഴുതുകയു�
ണ്ടായി:

‘ഞാൻഎെന്നസ്വയെമാരു സനാതനഹിന്ദുെവന്നു വി�
ളിക്കുന്നു.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, (1)ഞാൻ േവദങ്ങളി�
ലും, ഉപനിഷത്തുകളിലും,പുരാണങ്ങളിലും,ഹിന്ദുമത�
ഗ്രന്ഥങ്ങൾഎന്നേപരിലറിയെപ്പടുന്ന മെറ്റല്ലാറ്റിലും വി�
ശ്വസിക്കുന്നു.അതുെകാണ്ടുതെന്ന,അവതാരത്തിലും,
പുനർജന്മത്തിലും. (2) ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പ്രചാര�
ത്തിലുള്ളപ്രാകൃതമായഅർത്ഥത്തിെലങ്കിലും,എെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ തികച്ചും േവദാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഒരർത്ഥത്തിൽ,ഞാൻ വർണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ വിശ്വ�
സിക്കുന്നു. (3) ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ളതിേന�
ക്കാൾ വളെര വിപുലമായ ഒരർത്ഥത്തിൽഞാൻ േഗാ�
സംരക്ഷണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. (4)ഞാൻബിംബാ�
രാധനയിൽഅവിശ്വസിക്കുന്നില്ല.’



       

1 പിന്തിരിപ്പൻമാർെക്കതിരായ
ഹിന്ദുമതം

ഈവിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ മധ്യകാേലാചിതമായ
ചില ഘടകങ്ങൾ മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നുകാണാം;
പേക്ഷ, ഗാന്ധിജിയുെട ഹിന്ദുമതം ഇന്നെത്തആര്യസ�
മാജേനതാക്കൻമാരുേടേയാ പിന്തിരിപ്പൻമാരായ മറ്റു
മതപണ്ഡിതൻമാരുേടേയാ ഹിന്ദുമതമായിരുന്നില്ല. മറ്റു
മതങ്ങളുെട േനെരയുള്ളഎല്ലാഅസഹിഷ്ണുതകേളയും
അേദ്ദഹംആേക്ഷപിച്ചു.എല്ലാമതങ്ങളും ഏെറക്കുെറ
ശരിയാെണന്നായിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം.
തെന്റ പ്രാർത്ഥനാേയാഗങ്ങളിൽ ഭഗവദ്ഗീതയിൽനി�
ന്നുള്ള േശ്ലാകങ്ങെള മാത്രമല്ല ഖുറാനിലും ൈബബിളിലു�
ള്ളഏതാനും വാക്യങ്ങേളയും അേദ്ദഹം ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു.
മതസംബന്ധിയായ വഴക്കുകേളയും അനാചാരങ്ങൾ,
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുതലായവേയയും ന്യായീകരി�
ക്കുവാൻശ്രമിച്ചുെകാണ്ട്ഈശ്വരെന്റഏജൻറുമാരായി
നടക്കുന്നആധുനികശങ്കരാചാര്യൻമാരുെടയും ശാസ്ത്രി�
മാരുെടയും ദിവ്യത്വെത്തഅേദ്ദഹം െവല്ലുവിളിച്ചു.

‘തങ്ങളാണ് ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട ശരിയായ വിഖ്യാ�
താക്കെളന്നുള്ളഇന്നെത്തശങ്കരാചാര്യന്മാരുേടയും
ശാസ്ത്രിമാരുെടയും അവകാശവാദെത്ത (അത്തരെമാ�
രു അവകാശവാദെത്തഅവർ െകാണ്ടുവരുന്നുെണ്ട�
ങ്കിൽ)ഞാൻഏറ്റവും ശക്തിയായി നിേഷധിക്കുന്നു.’

േവേദാപനിഷത്തുക്കളിലും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അമൂ�
ല്യങ്ങളായ പല തത്വങ്ങളും ജീവിതവ്യാഖ്യാനങ്ങളും
അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവയ്ക്ക് ൈദവത്തിെന്റൈക�
െയ്യാെപ്പാന്നുമിെല്ലന്നും,അവെയഎല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങ�
ളിലും ഒരുേപാെലഎടുത്തുപേയാഗിക്കാൻ പറ്റിെല്ലന്നും
അതുെകാണ്ടവയിൽ കാേലാചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരു�
േത്തണ്ടതാവശ്യമാെണന്നും, ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ ‘േവദങ്ങളും,
ഉപനിഷത്തുകളും,സ്മൃതികളും,പുരാണങ്ങളും,ഇതിഹാ�
സങ്ങളും ഒേര സമയത്തല്ലആവിർഭവിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത
കാലഘട്ടങ്ങളുെടആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓേരാ�
ന്നും വളർന്നുവന്നത്.അതുെകാണ്ട് അവ പരസ്പര വിരു�
ദ്ധങ്ങളാെണന്ന് നമുക്ക് േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.ഈഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളായസത്യങ്ങെള പുതുതായി ആവിഷ്ക്ക�
രിക്കുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. പിെന്നേയാ?ആപുസ്തകങ്ങൾ
പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ
ആസത്യങ്ങൾപ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടെതങ്ങിെനെയന്നു
കാണിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.ആസവിേശഷ കാല�
ഘട്ടത്തിൽഅന്ധമായി ആവർത്തിക്കെപ്പട്ടാൽഅതു
ജനങ്ങെള നിരാശയുെട െചളിക്കുണ്ടിേലക്കു തള്ളിവിടും.
ജന്തുബലി ഒരുകാലത്തുനടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നുഎന്നതു�
െകാണ്ട് ഇന്നുംഅത്യാവശ്യമാേണാ? ഒരു കാലത്ത്
നമ്മൾ കള്ളൻമാരുെട ൈകകാലുകൾ െവട്ടിക്കളഞ്ഞി�
രുന്നുഎന്നതുെകാണ്ട്,ആഅപരിഷ്കൃതെത്തഇന്നും
പുനരുദ്ധരിക്കേണാ!ൈശശവ വിവാഹെത്തനമ്മൾ
പുനഃസ്ഥാപിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ? ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യ�
സമുദായത്തിെന്റ ഒരു വിഭാഗെത്തനമ്മൾ ദൂെര തള്ളി�
മാറ്റിയിരുന്നുഎന്നതുെകാണ്ട് അവരുെട പിൻഗാമിക�
െള എന്നുംഅയിത്തക്കാരായി അകറ്റി നിർത്തേണാ?’
അേപ്പാൾ ഗാന്ധിജിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ,സനാത�
നമായ ഹിന്ദുധർമ്മെമന്നുവച്ചാൽ, േവേദാപനിഷത്തുക�
ളിലും പുരാേണതിഹാസങ്ങളിലുമുള്ളെതല്ലാം അേതപ�
ടി സ്വീകരിക്കലല്ല,എെന്തന്നാൽ,അവയിൽ പലരും
ഇന്നുപ്രാേയാഗികമല്ല;ശരിയുമല്ല.അതുെകാണ്ട്,അവ�
യിൽ പലതും ഇന്നെത്തസ്ഥിതിക്കുപറ്റിയതരത്തിൽ
മാേറ്റണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നെത്ത മനുഷ്യെന്റ ധർമ്മേബാധ�
ത്തിെനതിരായ പഴയആചാരങ്ങേളയും സമ്പ്രദായങ്ങ�
െളയുെമല്ലാം എതിർത്തു നശിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഗാന്ധി�
ജിതെന്ന പറയുന്നു:

‘എെന്തങ്കിലുെമാന്നിെന്റ ഉത്ഭവം േവദങ്ങളിൽനിന്നാ�
െണങ്കിൽക്കൂടി അതു നമ്മുെട സാൻമാർഗ്ഗികേബാധ�
ത്തിെനതിരാെണങ്കിൽഅതിെന, േവദങ്ങളുെട തെന്ന
സത്തായസാരാംശത്തിെന്നതിെരന്ന നിലയ്ക്കും,അതി�
േനക്കാളധികം അടിസ്ഥാനപരമായ സാൻമാർഗിക�
തത്വങ്ങൾെക്കതിെരന്ന നിലയ്ക്കും സംശയം കൂടാെത
തള്ളിക്കളയണം.’



       

2 മതപരിഷ്ക്കരണത്തിെന്റഅർത്ഥം

അയിത്തം, ജാതിേമധാവിത്വം, ജന്തുബലി,ൈശശവ�
വിവാഹം,സ്ത്രീകളുെട അസ്വതന്ത്രത, േദവദാസി സമ്പ്ര�
ദായം മുതലായഅന്ധവിശ്വാസങ്ങേളയും അനാചാ�
രങ്ങേളയും സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനുേവണ്ടി നിലനിർ�
ത്താൻ െവമ്പൽെകാണ്ട നാടുവാഴിേമധാവിത്വവും ഫ്യൂ�
ഡൽബന്ധങ്ങെളഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനാഗ്രഹിച്ച സാ�
മ്രാജ്യത്വേമധാവിത്വവും ഇന്ത്യയിെലങ്ങും ബീഭത്സമാം�
വിധം നടമാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു
അത്.അതിനാൽ,അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുംഅനാചാ�
രങ്ങൾക്കുെമതിരായ ഗാന്ധിജിയുെട കുരിശുയുദ്ധം േന�
രിട്ടുെചന്നുെകാണ്ടത് ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും സാമ്രാജ്യ�
ത്വത്തിെന്റയും മർമ്മങ്ങളിലാണ്. ധർമ്മേബാധത്തിനും
സാന്മാർഗ്ഗികതത്വങ്ങൾക്കും നിരക്കാത്തഅയിത്തം,
ജാതിേമധാവിത്വം തുടങ്ങിയഅനാചാരങ്ങൾെക്കതി�
രായ സമരത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗ�
മാണിെതന്ന് അേദ്ദഹം വീണ്ടും വീണ്ടുംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനഅേദ്ദഹത്തിെന്റസാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണസം�
രംഭങ്ങൾ പിന്നണിയിൽക്കിടക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങെള�
േപ്പാലും തട്ടിയുണർത്തി;അവരുെട േദശാഭിമാനേത്ത�
യും അനീതിെക്കതിരായി തലയുയർത്തി നിൽക്കാനു�
ള്ളഅഭിവാഞ്ഛെയയുംആളിക്കത്തിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വ�
ത്തിെനതിരായ സമരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കു�
തെന്ന, ഖദർ,സ്വേദശി,കുടിൽവ്യവസായം,ഹിന്ദി മുത�
ലായവയുൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ പരിപാടിയും
ഗാന്ധിജി ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. ഖദറും കുടിൽവ്യവസായങ്ങളും
പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളപരിപാടിയിൽ മധ്യകാ�
ലേത്തക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞുേനാട്ടവുംആധുനികതയു�
െട േനർക്കുള്ള ഒെരതിർപ്പും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലും
അത് ജനങ്ങളുമായി ഇടവിടാത്തബന്ധം പുലർത്താ�
നും അവരുെടആത്മാഭിമാനെത്ത ഉയർത്താനും,സ്വാ�
ശ്രയശീലത്തിെന്റയുംആത്മവിശ്വാസത്തിെന്റയും േബാ�
ധം അവരിലുളവാക്കാനും സഹായിച്ചു.



       

3 ജനങ്ങളുെട ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയ
േദശീയ േനതാവ്

തനിക്കുമുമ്പുണ്ടായ മേറ്റെതാരു േദശീയ േനതാവിെന�
ക്കാളുമധികം ജനങ്ങൾക്കുചരിത്രത്തിലുള്ളസ്ഥാന�
െമെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാനാണ്
ഗാന്ധിജി. തെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ െവള്ളക്കാരായസാ�
മ്രാജ്യവാദികളുെട നിരങ്കുശമായ േസ്വാച്ഛാധിപത്യത്തി�
െന്നതിരായി െതേക്കആഫ്രിക്കയിെല ഇന്ത്യാക്കാർ
നടത്തിയസത്യാഗ്രഹസമരത്തിെന്റഅനുഭവങ്ങളിൽ�
നിന്നാണ് അേദ്ദഹം അതു മനസ്സിലാക്കിയത്. െതേക്ക
ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നതിനുേശഷം, 1915-ൽ
മദ്രാസിൽവച്ചു നൽകെപ്പട്ട ഒരു മംഗളപത്രത്തിനു മറു�
പടിയായി അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ‘ഈമം�
ഗളപത്രത്തിലുപേയാഗിക്കെപ്പട്ട ഭാഷയുെട പത്തിെലാ�
രംശെമങ്കിലും ഞങ്ങൾ (ഗാന്ധിജിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പത്നിയും)അർഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ െതേക്കആഫ്രിക്ക�
യിലുള്ള നിങ്ങളുെട കഷ്ടെപ്പടുന്ന ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ജീവെനബലിയർപ്പിക്കുകയുംഅങ്ങെന തങ്ങളുെട പ്ര�
വൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുകയും െചയ്തവെരപ്പറ്റി എന്തുഭാഷ�
യാണ് നിങ്ങളുപേയാഗിക്കുക? മാതൃഭൂമിയുെട മാനംകാ�
ക്കാൻ േവണ്ടി ലളിതമായ വിശ്വാസേത്താടുകൂടി എല്ലാ�
ത്തരം പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങെളയും കഷ്ടപ്പാടുകേളയും മർദ്ദ�
നങ്ങേളയും േനരിട്ട പതിേനേഴാ പതിെനേട്ടാ വയസുമാ�
ത്രം പ്രായമായ നാഗപ്പൻ, നാരായണസ്വാമി എന്നീ കു�
ട്ടികെളപ്പറ്റി എന്തുഭാഷയാണ് നിങ്ങളുപേയാഗിക്കാനു�
േദ്ദശിക്കുന്നത്? മാർട്ടീസ് ബർഗ്ഗ് ജയിലിൽ നിന്ന് എല്ലും
െതാലിയുമായി പനിപിടിച്ച രൂപത്തിൽ വിട്ടയയ്ക്കെപ്പടു�
കയുംആ പനിയുെട പിടിയിൽെപ്പട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മാ�
സത്തിനുള്ളിൽ മരണമടയുകയും െചയ്ത പതിനാറുവയ�
സ്സുമാത്രം പ്രായമായആ മിടുക്കത്തി വള്ളിയമ്മെയപ്പറ്റി
എന്തുഭാഷയാണ് നിങ്ങളുപേയാഗിക്കുക? മഹത്വം നിറ�
ഞ്ഞആപുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുംഞാൻആേവ�
ശം നൽകി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. പേക്ഷ,
എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. ലളിതഹൃദയരായ
സാധാരണക്കാരാണ് ശരിയായ നിലവാരത്തിേലക്ക്
എെന്നആേവശം െകാള്ളിച്ചുയർത്തിയത്. തങ്ങളുെട
മഹത്തായ ത്യാഗം െകാണ്ടും തങ്ങളുെട മഹത്തായ
ശ്രദ്ധ െകാണ്ടും മഹാനായൈദവത്തിലുള്ളതങ്ങളുെട
മഹത്തായ വിശ്വാസം െകാണ്ടുംഅവരാണ് എനിക്കു
െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് െചയ്യാൻഎെന്ന നിർബന്ധിച്ച�
ത്… നിങ്ങൾഞങ്ങളുെട േമൽ െകട്ടിവയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കു�
ന്ന കിരീടം അവരാണർഹിക്കുന്നത്.’

ഇതിെന്റഅർത്ഥംഎല്ലാേയ്പാഴും ജനങ്ങൾആഗ്രഹിക്കു�
ന്ന തരത്തിലുള്ളപരിപാടികളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമാണ്
അേദ്ദഹം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്നല്ല. േനെരമറിച്ച്
പലേപ്പാഴും ജനങ്ങൾപ്രതീക്ഷിക്കാത്തതരത്തിലാണ്
സമരങ്ങളുേടയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുേടയും ഗതിെയ
അേദ്ദഹം തിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നത്.ആരാലും ഇളക്കെപ്പടാൻ
കഴിയാത്ത ചില വിശ്വാസങ്ങളും പ്രവർത്തനരീതികളും
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

‘താൻ െതേക്കആഫ്രിക്കയിൽ കഴിച്ചആദ്യകാലങ്ങ�
ളിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു വമ്പിച്ച പരിവർത്തനത്തിനു വി�
േധയനായി.അതേദ്ദഹെത്തവല്ലാെത ഇളക്കിമറിക്കു�
കയും ജീവിതെത്തസംബന്ധിച്ചുള്ളതെന്റ വീക്ഷണ�
ഗതിെയ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കളയുകയും െചയ്തു.അതിനുേശ�
ഷം ഇേതവെര തെന്റആശയങ്ങൾെക്കല്ലാം ഒരുറച്ച
അസ്തിവാരമാണ് അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മനസ്സ് തുറന്ന മനസ്സാെണന്നുപറയുവാൻ
വയ്യ. തെന്റ മുമ്പാെക പുതിയ നിർേദ്ദശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന
ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളെതാെക്കഅേദ്ദഹം ഏറ്റവും
അധികംക്ഷമേയാടും ശ്രദ്ധേയാടും കൂടി േകൾക്കുന്നു.
എന്നാൽ,അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരുസമര്യാദമായ താൽ�
പര്യത്തിെനാെക്ക പിന്നിൽ ഒരടച്ച വാതിലിേനാടാ�
ണ് നാം സംസാരിക്കുന്നെതെന്നാരു േതാന്നൽ നമു�
ക്കുണ്ടാകുന്നു. േശഷെമല്ലാം അപ്രധാനങ്ങളായി േതാ�
ന്നുമാറ് അേദ്ദഹം ചിലആശയങ്ങേളാട്, ഒരു കപ്പൽ
നങ്കൂരേത്താട് എന്നേപാെലഅേത ഉറപ്പായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു രണ്ടാംകിട കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്കർ�
ഷിക്കുക ഒരു മാനസിക വ്യതിചലനവും,ബൃഹത്തര�
മായ പദ്ധതിെയ വികൃതമാക്കിക്കാണിക്കലുമാവാം.
ആനങ്കൂരെത്ത മുറുെക പിടിക്കുന്നതിെന്റആവശ്യഫ�
ലമായിതെന്ന മുൻപറഞ്ഞ മറ്റുകാര്യങ്ങൾ േനെരയായി�
െക്കാള്ളും. മാർഗങ്ങൾ ശരിയാെണങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ശരി�
യാേയ കഴിയൂ.അതാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തയുെട
മുഖ്യമായ പശ്ചാത്തലെമന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.’



       

4 സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായ
സമരപരിപാടി

ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായി ജനങ്ങളു�
െട ജീവിതേത്താതിടിഞ്ഞുതകരുകയും നാട്ടിെലങ്ങും
സാമ്രാജ്യവിേരാധം അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്ത
ഒരുഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�
െന്റ േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തത്. ഇന്ത്യയിെല വിവിധജന�
വിഭാഗങ്ങെള — െതാഴിലാളികേളയും,കൃഷിക്കാേരയും
മുതലാളികേളയും വിദ്യാർഥികേളയും അദ്ധ്യാപകേരയും
വക്കീലൻമാേരയും സ്ത്രീകേളയും കുട്ടികേളയും എല്ലാം
േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽസജീവമായി പെങ്കടുപ്പിക്കാ�
നുതകുന്ന ഒരുസമരപരിപാടി അേദ്ദഹം രൂപവൽക്ക�
രിച്ചു.അങ്ങെന മുമ്പ് ബുദ്ധിജീവികേളയും സമുദായത്തി�
െല ഉപരിതലേത്തയും മാത്രമാകർഷിച്ചിരുന്ന േദശീയ
പ്രസ്ഥാനെത്തഅേദ്ദഹം തികച്ചും േദശീയാടിസ്ഥാന�
ത്തിലുള്ള ഒരുബഹുജനപ്രസ്ഥാനമാക്കി രൂപാന്തര�
െപ്പടുത്തി. കൃഷിക്കാർക്ക് നികുതിനിേഷധമാരംഭിക്കാൻ
അേദ്ദഹംആവശ്യെപ്പട്ടു.അതു ഗവൺെമൻറിെന്റ സാ�
മ്പത്തികാടിത്തറയുെട മുമ്പിൽ വലിെയാരു ഭീഷണി�
യായിത്തീർന്നു — ഗവൺെമൻറിനാവശ്യമായ ക്ളാർ�
ക്കുമാേരയും മറ്റുേദ്യാഗസ്ഥേരയും പടച്ചുവിടുന്ന വിദ്യാല�
യങ്ങെള ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻഅേദ്ദഹം വിദ്യാർഥികേളാ�
ട് ആഹ്വാനം െചയ്തു. ഗവൺെമൻറിെന്റ നീതിന്യായ
സ്ഥാപനങ്ങെള നിശ്ചലമാക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം
േകാടതികെള ഉേപക്ഷിച്ച് സമരരംഗത്തിറങ്ങാൻഅേദ്ദ�
ഹം വക്കീലൻമാേരാട് ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഉപ്പുനിയമം ലം�
ഘിക്കുവാനും മദ്യഷാപ്പുകളും വിേദശവസ്ത്രഷാപ്പുകളും
പിക്കറ്റുെചയ്യുവാനും അേദ്ദഹം യുവാക്കേളാടും സ്ത്രീക�
േളാടും ആഹ്വാനം െചയ്തു. ഗവൺെമൻറിെന്റ നിയമമി�
ല്ലാ നിയമങ്ങെളല്ലാം േബാധപൂർവ്വം ലംഘിക്കുവാൻ
ജനങ്ങേളാട് െപാതുവിൽഅേദ്ദഹംആഹ്വാനം െചയ്തു.
സത്യാഗ്രഹം, നിസ്സഹകരണം, വ്യക്തിപരവും ബഹുജ�
നാടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ളസിവിൽ നിയമലംഘനം, നികു�
തി നിേഷധം,ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും,
നിരാഹാരസമരങ്ങൾ —സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റആവ�
നാഴിയിേലക്ക് അേദ്ദഹം സംഭാവനെചയ്തഈപുതിയ
ആയുധങ്ങൾ ജനങ്ങെളആേവശം െകാള്ളിക്കുകയും
ഇന്ത്യയുെട േദശീയ പ്രസ്ഥാനെത്തപുതിെയാരുഘട്ട�
ത്തിേലക്കുയർത്തുകയും െചയ്തു. ശത്രുവുമായുള്ളസന്ധി�
യുെട വാതിൽഎല്ലായ്േപ്പാഴും തുറന്നിട്ടുെകാണ്ടുതെന്ന
അേദ്ദഹം ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങ�
ളിൽ ‘െചകുത്താൻ’ ഗവൺെമൻറിെനതിരായ ഒടുങ്ങാ�
ത്തഅമർഷവും സ്വരാജിനുേവണ്ടിയുള്ളഅടങ്ങാത്ത
അഭിവാജ്ഞയുംഓളംെവട്ടിച്ചു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനതൃ�
ത്വത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള, ജനങ്ങൾ, ധീ�
രൻമാരും േദശാഭിമാനികളുമായ പടയാളികളായി മാ�
റി. മൃഗീയങ്ങളായ ലാത്തിച്ചാർജ്ജുകെള വകവയ്ക്കാെത
െവടിയുണ്ടകെള െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് നിരായുധരായ പു�
രുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും കുട്ടികളും തലയുയർ�
ത്തിെക്കാണ്ട് മുേന്നാട്ട് മാർച്ച് െചയ്യുകയും സാമ്രാജ്യേമ�
ധാവിത്വത്തിെന്റ ജയിൽ മുറികൾ നിറയ്ക്കുകയും െചയ്തു.



       

5 പഴയചട്ടക്കൂടിൽപുതിയ ഉള്ളടക്കം

സത്യം,അഹിംസ,ബ്രഹ്മചര്യം,അേസ്തയം,അപരിഗ്ര�
ഹം, ലഘുജീവിതം,ൈദവവിശ്വാസം മുതലായ ഗുണ�
ങ്ങൾഓേരാ സത്യാഗ്രഹിക്കുമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന്
ഗാന്ധിജി നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു.ആത്മീയവും മതപരവു�
മായ ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ്ഈനിഷ്കർഷയ്ക്കുള്ളത്. നിലവിലു�
ള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിലും ചൂഷണവ്യവസ്ഥയിലും
യാെതാരു മാറ്റവുമുണ്ടാക്കാെതതെന്ന, വ്യക്തെയആഭ്യ�
ന്തരമായും ധാർമ്മികമായുംആത്മീയമായും നന്നാക്കി�
ത്തീർക്കുകയുംഅതുവഴി സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതികെള
മാറ്റുകയും െചയ്യുകഎന്നഅപ്രാേയാഗികമായ ഒരു
മാർഗമാണേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചത്. പേക്ഷ,അത്ആയിര�
ക്കണക്കിലുള്ളയുവാക്കൻമാരുെട ത്യാഗേബാധെത്ത
തട്ടിയുണർത്തുകയുംആദർശപരമായ ഒരു ജീവിതം
നയിക്കാനുള്ളതീവ്രാഭിലാഷവും അതിനാവശ്യമായ
അച്ചടക്കേബാധവും അവരിലുളവാക്കുകയും െചയ്തു.

ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസ േകവലം നിേഷധാത്മകമായ
ഒരു തത്വമായിരുന്നില്ല.അത് അഹിംസാത്മകമായ
പ്രതിേരാധമായിരുന്നു.അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘അഹിംസ,അതിെന്റസജീവമായസ്ഥിതിയിൽ േബാ�
ധപൂർവ്വമായ ഒരു ത്യാഗമാണ്,തിൻമെചയ്യുന്നവെന്റ
ഇച്ഛാശക്തിയുെട മുമ്പിൽക്ഷമേയാെട കീഴടങ്ങുക
എന്നല്ലഅതിനർത്ഥം;പിന്നേയാ, മർദ്ദകെന്റ ഇച്ഛാ�
ശക്തിെക്കതിരായി ഒരുവെന്റ മുഴുവൻആത്മാവിേനയും
തിരിച്ചുവിടുക എന്നാണതിനർത്ഥം.ഈനിയമമനുസ�
രിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒെരാറ്റ വ്യക്തിക്ക് അനീതിനിറ�
ഞ്ഞ ഒരുസാമ്രാജ്യത്തിെന്റഎല്ലാ ശക്തികേളയും െചറു�
ത്തുനിൽക്കുവാനും,അങ്ങെന തെന്റ മാനേത്തയും മത�
േത്തയും തെന്റആത്മാവിേനയും രക്ഷിക്കുവാനും,ആ
സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ തകർച്ചേയ്ക്കാ ശുദ്ധീകരണത്തിേനാ
ആവശ്യമായഅടിത്തറപാകാനും കഴിയും.’ ഇപ്രകാരം
ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന�
തിരായ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു. മുതലാളിെയേന്നാ,
െതാഴിലാളിെയേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത വിവിധ ജന�
വിഭാഗങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താനും, േദശീയ
പ്രസ്ഥാനെത്തശക്തിെപ്പടുത്താനും,അങ്ങെനസമു�
ദായത്തിെലാരു കലക്കം സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ട് നിലവിലുള്ള
പരിതഃസ്ഥിതികെള മാറ്റാനും,അതുപ്രേയാജനെപ്പട്ടു.
അതുെകാണ്ടത് ഇന്ത്യയുെട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുേരാ�
ഗമനപരമായ ഒരു പങ്ക് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നകാര്യ�
ത്തിൽസംശയമില്ല.



       

6 ഗാന്ധിസത്തിെന്റപരിമിതികൾ

എന്നാൽ നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള വിപ്ലവക�
രമാംവിധം മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും ഇഷ്ട�
െപ്പട്ടില്ല. ‘അഹിംസയിൽഅതിരുകവിഞ്ഞവിശ്വാസമു�
ണ്ടായിട്ടും ഹിംസയിലധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യക്രമെത്ത
പിന്താങ്ങുകയാണേദ്ദഹം െചയ്തത്.ഈൈവരുദ്ധ്യ�
െത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘അധഃസ്ഥിതെന്റ േനെര തനിക്കി�
ത്രെയാെക്ക േപ്രമവും ഉൽകണ്ഠയുമുണ്ടായിട്ടും അനിവാ�
ര്യമായി അവെനസൃഷ്ടിക്കുകയും ചതിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്ന്
ഒരു ക്രമെത്തഎന്തിനേദ്ദഹം പിന്താങ്ങുന്നു?അഹിം�
സയിൽ തനിക്കിത്രെയാെക്ക തീവ്രാഭിവാജ്ഞയുണ്ടാ�
യിട്ടും,തികച്ചും ഹിംസയിലും ഭീഷണിയിലും അടിയുറച്ചു�
നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരുഘടനയ്ക്ക്
എന്തിനനുകൂലനായിരിക്കുന്നു?അേദ്ദഹംഅത്തരെമാ�
രു ക്രമത്തിന് അനുകൂലനാെണന്നുപറയുന്നത് ഒരു
പേക്ഷ,ശരിയായിരിക്കില്ല. താൻഏെറക്കുേറ തത്വ�
സംബന്ധിയായ ഒരരാജകത്വവാദിയാണ്.എന്നാൽ
ആദർശേയാഗ്യമായഅരാജക േസ്റ്ററ്റ് ഇനിയും വിദൂര�
സ്ഥലമാകയാലും എളുപ്പം വിഭാവനം െചയ്യുകസാദ്ധ്യ�
മാകാത്തതിനാലും താൻ നിലവിലുള്ളക്രമെത്തഅംഗീ�
കരിക്കുന്നു.’

സത്യവും അഹിംസയും,ആരംഭംമുതൽക്കുതെന്ന ഭീക�
രപ്രസ്ഥാനം േപാലുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങെള നിരു�
ത്സാഹെപ്പടുത്തുവാൻ േവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുകയു�
ണ്ടായി. പലേപ്പാഴും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെനതിരാ�
യി പരന്നുപിടിച്ച ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട വ്യാപ്തി
പരിമിതെപ്പടുത്തുവാനും അവയുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 1920-22 െല നിസ്സഹകരണ
പ്രസ്ഥാനം,എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങേളയും പുല്ലാക്കി�
െക്കാണ്ട് ജനങ്ങൾ മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരുസന്ദർ�
ഭത്തിൽഅഹിംസയുെട േപരിലാണ് പിൻവലിക്കെപ്പ�
ട്ടത്. ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ ഒരുസ്വതന്ത്രശ�
ക്തി എന്നനിലയ്ക്കുള്ള െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങൾഊർജ്ജിതെപ്പടുത്താൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഗാന്ധിജിയുെട വീക്ഷണഗതിയുേടയും സമരരീതികളുേട�
യും അപര്യാപ്തതയും ബൂർഷ്വാപരിമിതികളും അധികമ�
ധികം െവളിെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥെയ
പരിപൂർണമായും നശിപ്പിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നും മുതലാളി�
കൾ ‘ട്രസ്റ്റി’കളായി ജീവിച്ചാൽ മതിെയന്നുമുള്ളഅേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം വളർന്നുവരുന്നപുതിയ ശക്തി�
കെള തീെര തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയില്ല. കാലഹരണംവന്ന
ജന്മിത്തവ്യവസ്ഥെയ തുടച്ചുനീേക്കണ്ടതിെല്ലന്നഅേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റസിദ്ധാന്തം േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തു
വമ്പിച്ചഎതിർപ്പുകളും പ്രതിേഷധങ്ങളുമുളവാക്കി.

വലിയ ജമീന്ദാർമാരുെട ഒരു നിേവദകസംഘേത്താട്
ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങെനപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:
‘ന്യായമായ കാരണം കൂടാെതസ്വത്തുള്ളകക്ഷികളുെട
സ്വകാര്യസ്വത്ത് എടുത്തുകളയുന്നതിൽഞാൻ പങ്കാ�
ളിയാവില്ല. നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള പ്രാപിച്ച്, നിങ്ങളു�
െട സ്വകാര്യസ്വെത്തല്ലാം നിങ്ങളുെട കുടിയാൻമാർക്കു�
േവണ്ടി നിങ്ങെളെക്കാണ്ട് വിനിേയാഗിപ്പിക്കുമാറ് നി�
ങ്ങെള മാനസാന്തരെപ്പടുത്തുകയാണ് എെന്റ ലക്ഷ്യം.
എന്നാൽ നിങ്ങളുെട സ്വത്ത് അന്യായമായി നിങ്ങളിൽ
നിന്ന് എടുത്തുകളയുവാൻ ഒരുശ്രമമുണ്ടാവുന്ന പക്ഷം
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഭാഗം േചർന്ന് േപാരാടുന്നത് നിങ്ങൾ�
ക്കു കാണാം.’ 1934ജൂൈല മാസത്തിൽഅേദ്ദഹം പറ�
യുകയുണ്ടായി: ‘ഇരുഭാഗത്തും ഒരു മനഃപരിവർത്തനമു�
ണ്ടായാൽ ജന്മികളും കുടിയാൻമാരും തമ്മിൽ കൂടുതൽ
കാര്യമായ ബന്ധംഏർെപ്പടുത്താൻ കഴിയും.അങ്ങെന
െചയ്താൽ രണ്ടുകൂട്ടർക്കും സമാധാനേത്താടുംഐക്യ�
േത്താടുംകൂടി ജീവിക്കാം. താലൂക്ക്ദാരി സമ്പ്രദായെത്ത
അവസാനിപ്പിച്ചുകളയുവാൻഞാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂ�
ലനല്ല.അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നു വിചാരിക്കുന്നവർക്ക്
തങ്ങളുെടതെന്ന മനസ്സറിഞ്ഞുകൂടാ.’
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ഗാന്ധിജിയുെട ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റഅടുത്തഅനുയായികെളേപ്പാലും അരിശം െകാ�
ള്ളിച്ചു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ഇങ്ങെനയാ�
െണഴുതിയത്: ‘നിശിതബുദ്ധിയും, ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തെപ്പട്ടവ�
േരയും മർദ്ദിതേരയും ഉയർത്തുവാനുള്ളതീവ്രാഭിവാഞ്ഛ�
യും ഒെക്ക ഉണ്ടായിട്ടും അേദ്ദഹം എന്തിന്ഈകഷ്ട�
പ്പാടും ദുർവ്യയവുെമാെക്കസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുസമ്പ്രദായ�
െത്ത —അതും പ്രത്യക്ഷത്തിൽതെന്നക്ഷയിച്ചുവരുന്ന
ഒരുസമുദായെത്ത —അനുകൂലിക്കുന്നു?അേദ്ദഹം ഒരു
േപാംവഴി അേന്വഷിക്കുകയാണ്; േനരുതെന്ന. പേക്ഷ,
പഴമയിേലക്കുള്ളആവഴി സാക്ഷയിട്ടടച്ചതേല്ല?അതി�
ന്നിടയിൽഅേദ്ദഹം പുേരാഗതിയുെട വഴിയിൽ വില�
ങ്ങടിച്ചുനിൽക്കുന്നപഴയക്രമത്തിെന്റഎല്ലാഅവശി�
ഷ്ടങ്ങേളയും —സാമന്തപ്രഭുത്വപരമായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങ�
േളയും വലിയ ജമീന്ദാരികേളയും താലൂക്ക്ദാരികേളയും
ഇന്നെത്ത മുതലാളിത്തസമ്പ്രദായേത്തയും എല്ലാം —
അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റി സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക
— ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനിയന്ത്രിതാധികാരവും ധനവും
നൽകുക,എന്നിട്ട് അവനത് തികച്ചും െപാതുനന്മയ്ക്കാ�
യി വിനിേയാഗിക്കുെമന്നുപ്രതീക്ഷിക്കുക —യുക്തിസ�
ഹമാേണാ? നമ്മളിൽഏറ്റവും നല്ലവർ േപാലുംഈ
വിധം വിശ്വസിക്കെപ്പടാൻ തക്കവണ്ണംഅത്രപൂർണ്ണ�
മാേണാ? േപ്ലേറ്റാവിെന്റ ദാർശനികരാജാക്കൻമാർക്കു�
േപാലുംഈ ഭാരം േയാഗ്യമാംവിധം വഹിക്കുക ദുസ്സ�
ഹമാേയേന.ഈനന്മനിറഞ്ഞഅതിമാനുഷർേപാലും
തങ്ങളുെട േമലുണ്ടാകുന്നതു മറ്റുള്ളവർക്കു നല്ലതാേണാ?
പേക്ഷ,അതി മാനുഷേരാ, ദാർശനികരാജാക്കൻമാ�
േരാ ഒന്നുമില്ല. തങ്ങളുെട സ്വന്തം പുരുഷപരമായ നന്മ,
അഥവാ തങ്ങളുെട സ്വന്തംആശയങ്ങളുെട പുേരാഗതി,
െപാതുനന്മയിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ലഎന്നുവിചാരിക്കാതി�
രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുർബലരായ മനുഷ്യജന്തുക്കൾമാ�
ത്രം. ജന്മം,പദവി,സാമ്പത്തികാധികാരം എന്നിവയു�
െട ഭള്ള് ശാശ്വതീകരിക്കെപ്പടുന്നു.അതിെന്റ ഫലങ്ങ�
േളാ,പലവിധത്തിലും അത്യാപല്ക്കരങ്ങൾ.’



       

8 ഗാന്ധിസത്തിെന്റ ഒസ്യത്ത്

ഗാന്ധിജിയുെട തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലും, വീക്ഷണഗതിയി�
ലും പ്രാേയാഗികപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലു�
ള്ള പല ന്യൂനതകളും ദൗർബല്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു�
െവങ്കിലും, നാൽപത് േകാടി ജനങ്ങളുെടആത്മൈച�
തന്യെത്ത വീെണ്ടടുക്കാനും ഉേത്തജിപ്പിക്കാനും േവ�
ണ്ടി അേദ്ദഹം വഹിച്ച നിസ്തുലമായ പങ്ക് ചരിത്രത്തിൽ
എെന്നന്നും മായാെത കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. തെന്റ
സ്വന്തം വളർച്ചയ്ക്ക് മർദ്ദിതരായ ജനേകാടികെള സമു�
ദ്ധരിക്കാനും സമുദായത്തിെന്റഅടിത്തട്ടിൽ ഇടിച്ചു�
താഴ്ത്തെപ്പട്ടുകിടക്കുന്ന മൂകലക്ഷങ്ങെള പിടിച്ചുയർത്തു�
വാനും േവണ്ടി ഇടവിടാെത പരിശ്രമിേക്കണ്ടതുെണ്ട�
ന്നുഅേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.ഈമഹത്തായ
ലക്ഷ്യെത്ത മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ
ജീവിതകാലമത്രയും പ്രയത്നിച്ചത്.അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തത്വശാസ്ത്രത്തിലും േലാകവീക്ഷണഗതിയിലും അശാ�
സ്ത്രീയവും അപ്രാേയാഗികവുമായ പല വശങ്ങളുമുണ്ട്.
പേക്ഷ, ജനങ്ങേളാടുള്ളഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅഗാധമായ
േസ്നഹം,അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ േദശാഭിമാനം,
ഹിന്ദുമുസ്ലീം ൈമത്രിക്കും,സമുദായസൗഹാർദ്ദത്തിനും
േവണ്ടിയുള്ളതീവ്രാഭിലാഷം,ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട കഴി�
വിലുള്ളഅചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം,സ്വഭാവശുദ്ധിയി�
ലുള്ള നിഷ്കർഷ മുതലായ ഗുണങ്ങൾസാമൂഹ്യജീവിത�
െത്ത കൂടുതലുയർന്ന ഒരു പതനത്തിേലക്കു നയിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നവയാണ്. □



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള�
ത്തിെലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക�
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി�

െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്നസമ്പന്നനായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ�
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ�
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച�
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയി�
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ�
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ 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 അവസാനകാ�
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന�
ഹ്രുസർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി�
ത്രം 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 4

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. മണ്ണിനടിയിെലഅത്ഭുതങ്ങൾ
2. ആര്യന്മാരുെട വിജയം
3. പ്രാചീേനന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ
4. തത്വചിന്തയുെടആരംഭം
5. ആസ്തികരും നാസ്തികരും
6. േലാകായതദർശനം
7. സാംഖ്യദർശനം
8. േയാഗദർശനം
9. ൈവേശഷികദർശനം

10. ന്യായദർശനം
11. മീമാംസ
12. ൈജന-ബുദ്ധമതങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലം
13. ൈജനദർശനം
14. ബൗദ്ധദർശനം
15. ബൗദ്ധദർശനത്തിെന്റ വളർച്ചയും അധഃപതനവും
16. പ്രാചീേനന്ത്യയിെല സാഹിത്യവും കലയും ശാസ്ത്രവും
17. ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡലിസം
18. ഹിന്ദുമതം
19. ശങ്കരാചാര്യരുെട അൈദ്വതവാദം
20. വിശിഷ്ടാൈദ്വതവും ൈദ്വതവും
21. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികൾ
22. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
23. ബ്രീട്ടീഷ് ഭരണം
24. ആയിരെത്തണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിേയഴ്
25. േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ മതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങൾ

26. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
27. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
28. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
29. േലാകമാന്യതിലകനും അരവിന്ദേഘാഷും
30. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
31. മഹാത്മാഗാന്ധി
32. ദാർശനികരംഗെത്തൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
33. പുതിെയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിേലക്ക്

െ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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