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യൂേറാപ്പിെല േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ, വ്യവസായങ്ങ�
ളും ശാസ്ത്രങ്ങളും സാേങ്കതികൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും മറ്റും ഒര�
തിർത്തിവെരെയങ്കിലും വളരുകയുംആപുതിയ ഉൽപാ�
ദനശക്തിയും പഴയസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച് മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു വിപ്ലവത്തിെന്റ
ഘട്ടേത്താളെമത്തിയസന്ദർഭങ്ങളിൽ വിേശഷിച്ചും,
ഭൗതികവാദപരമായആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാ�
ന്യമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുകാണാം.എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ
ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട േമധാവിത്വം കാരണം, വ്യവസായ�
ങ്ങളുെടയുംആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളുെടയും വളർച്ച വളെര
മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. പഴയഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങളുെട
അവശിഷ്ടങ്ങേളാെടാപ്പം സാമൂഹ്യസാംസ്കാരികരംഗ�
ങ്ങളിൽ ഒരു തരം സ്തംഭനേത്തയും മാന്ദ്യേത്തയും നി�
ലനിർത്താനാണ് വിേദശീയേമധാവികൾ പരിശ്രമിച്ച�
ത്.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാവാം ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും വിേദശീയചൂഷണത്തിനുെമതിരായ
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല േദശീയ നേവാത്ഥാനപ്ര�
സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദപരേമാ നിരീശ്വരവാദപ�
രേമാ ആയ ചിന്താഗതികൾക്കുപറയത്തയാെതാരു
പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.ഈശ്വരനും മതവും െവല്ലുവിളി�
ക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. മതപരമായ പരിഷ്ക്കരണപ്ര�
സ്ഥാനം മാത്രമാണുണ്ടായത്.ആപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
മിക്ക േനതാക്കൻമാരും വിവിധ രൂപങ്ങളിലാെണങ്കി�
ലും ‘ഏകേമവാദ്വിതീയ’മായ ഒരു േകവലശക്തിയിൽ
വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷംഈ
സ്ഥിതിയിൽ വലിെയാരുമാറ്റമുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ വ്യവ�
സായങ്ങൾഅതിേവഗം വളരാൻ തുടങ്ങി.അേതാെടാ�
പ്പം ഒരു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും രംഗത്തുവന്നു. േസാഷ്യലി�
സം,കമ്മ്യൂണിസം, മാർക്സിസം,യുക്തിവാദപരമായ ഭൗ�
തികവാദം എന്നിങ്ങെനയുള്ളപല പുതിയആശയങ്ങ�
ളും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശാസ്ത്രീയവും സാേങ്കതികവു�
മായഅഭിവൃദ്ധി ഇന്ത്യയുെട ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയ്യാത്ത ഒരാ�
വശ്യമായിത്തീർന്നു.

1929-ൽആരംഭിച്ച സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
കുഴപ്പങ്ങൾ ദാർശനികവും സാംസ്കാരികവുമായ രംഗ�
ങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ
ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതിയ്ക്കുള്ള മാർഗേമതാണ്? —ഇതാ�
ണ് നമ്മുെട തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻമാേരയും മറ്റു ബുദ്ധിജീ�
വികേളയും േനരിട്ട ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. ഇന്ത്യയ്ക്ക്
തികച്ചുംആത്മീയവാദപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണുള്ള�
െതന്നും,അതുെകാണ്ട് പുതിയ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളു�
െട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കുവഴിെപ്പടാെതആത്മീയവാദത്തി�
ലും ആദ്ധ്യാത്മികതയിലും മതത്തിലും അടിയുറച്ചുനിൽ�
ക്കുകയാണ് േവണ്ടെതന്നും ചില ചിന്തകൻമാർ അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയുെട പാരമ്പര്യം മുഴുെക്കആത്മീയ�
മാെണന്നും പുേരാഗതിെയഅതു തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു�
െവന്നുംഅതുെകാണ്ട് ആ പാരമ്പര്യെത്തപരിപൂർണ്ണ�
മായും വലിെച്ചറിഞ്ഞ് പുതിെയാരദ്ധ്യായമാരംഭിക്കണ�
െമന്നും മറ്റു ചിലർ വാദിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആത്മീയവാദപര�
മായ ഒരു പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല ഉള്ളെതന്നും, ഭൗതിക�
വാദപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യം കൂടിയുെണ്ടന്നും, േവെറ
ചില പണ്ഡിതൻമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ‘േലാകായതം’
‘ഇന്ത്യൻ ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ചരിത്രം’ മുതലായ പു�
സ്തകങ്ങൾപ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടു. പ്രാചീേനന്ത്യയിൽ
ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ടായ വളർച്ചെയഎടുത്തുകാണിച്ചു
െകാണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രീയാഭിവൃദ്ധിെക്കതിര�
െല്ലന്നു മറ്റു ചിലർ വാദിച്ചു. ഇന്ത്യയുെട ദാർശനിക പാ�
രമ്പര്യെത്ത വിലയിരുത്തിക്കാണിക്കാനുള്ളപുതിയ
പരിശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായേശഷംഈ
പരിശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽഊർജ്ജിതമാവാൻ തുടങ്ങി.
തത്വശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാതക്കളിെലാരാളായശ്രീ പി ടി രാ�
ജു തെന്റ ‘ഐഡ്യലിസ്റ്റിക് േതാട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ’എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങെനഎഴുതുന്നു:

‘….എന്നാൽ,ഇന്നെത്തകാലത്ത് നമ്മുെട രാജ്യത്തി�
നു പറ്റിയ തത്വശാസ്ത്രേമതാണ് എന്നതാണ് ഇേപ്പാ�
ഴെത്തപ്രശ്നം.ൈവേശഷിക ദർശനം േവദാന്തദർ�
ശനേത്തക്കാളധികം ഭൗതികവാദപരമാെണന്നും,
അതുെകാണ്ട് അതുപ്രചരിപ്പിേക്കണ്ടതാെണന്നുമുള്ള
അഭിപ്രായമുണ്ട്… കുട്ടികളുെട ഉടുപ്പുകൾ യുവാക്കൾക്കു
പറ്റുകയില്ല…അതുേപാെല തെന്ന,ൈവേശഷികേമാ
മേറ്റെതങ്കിലും പ്രാചീനദർശനേമാ ഇന്നു നമുക്കുപറ്റു�
കയില്ല. കർമവിമുഖതെയ്ക്കതിരായആഹ്വാനത്തിന്
ഭൗതികവാദത്തിെന്റആവശ്യമില്ല. ഭൗതികത്വത്തിൽ
നിെന്നാളിേച്ചാടിേപ്പാകുന്നതിനു പകരം,അതിെന കീ�
ഴടേക്കണ്ടതിെന്റആവശ്യകതെയആത്മീയവാദവുമാ�
യി െപാരുത്തെപ്പടാൻേവണ്ടി ചില സമകാലിക ചിന്ത�
കൻമാർ നടത്തുന്നപരിശ്രമങ്ങെള വായനക്കാർക്കു
കാണാൻ കഴിയും. േലാകത്തിെന്റ ചിന്തയുെട ഏറ്റവും
ഉയർന്ന േനട്ടെമന്ന നിലയ്ക്ക് ആത്മീയവാദംസ്ഥിരീക�
രിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.’

എന്നാൽ പക്ഷപാതപരങ്ങളായ ഇത്തരംഅവഗണ�
നകളും മൂടിെവയ്ക്കലുകളും സത്യാേന്വഷികളായ ചില ചി�
ന്തകൻമാെര തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയില്ല. ഭൂതകാലത്തിേലക്കു
േനാക്കുേമ്പാൾ കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരുസമീപ�
നരീതി സ്വീകരിക്കണെമന്ന് അവർഅഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
ആധുനിക ജീവിതത്തിനു പറ്റിയതരത്തിൽ മതങ്ങളിലും
ചിന്തകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണവശ്യെമന്ന് േവ�
െറ ചില ചിന്തകർഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന്,
േഡാ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:

‘നമ്മുെട യുഗത്തിൽ മുന്തിനിൽക്കുന്ന രണ്ടുസവിേശ�
ഷതകളുണ്ട്. സയൻസും ജനാധിപത്യവും.അവനില�
നിൽക്കുകതെന്ന െചയ്യും. യുക്തിസഹജമായ െതളി�
വുകെളാന്നും കൂടാെത വിശ്വാസത്തിെന്റ േമാക്ഷങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കണെമന്ന് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ജനങ്ങേളാട്
നമുക്കാവശ്യെപ്പടാൻ വയ്യ. സ്വീകരിക്കണെമന്നാവ�
ശ്യെപ്പടുന്നെതല്ലാം തെന്ന യുക്തിയാൽ ന്യായീകരി�
ക്കെപ്പടുകയും പിന്താങ്ങെപ്പടുകയും െചയ്യണം.അെല്ല�
ങ്കിൽ നമ്മുെട മതവിശ്വാസങ്ങൾസാങ്കൽപികമായ
ചിന്തകൾ മാത്രമായി അധഃപതിക്കും.ആധുനിക മനു�
ഷ്യൻ തെന്റബൗധികമായ മനഃസാക്ഷിക്കും ശാസ്ത്ര�
േബാധത്തിനും സ്വീകാര്യമായ ഒരു മതേത്താടുകൂടി ജീ�
വിക്കാനാണ് പഠിേക്കണ്ടത്.’

മെറ്റാരു പ്രസംഗത്തിൽഅേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

‘ബാഹ്യസംഭവങ്ങളിൽ നിേന്നാആശയങ്ങളിൽ നി�
േന്നാ വരുന്നഓേരാ പുതിയ െവല്ലുവിളിക്കുമനുസരിച്ച്
ക്രിയാത്മകമായി മാറാൻ കഴിയുന്നിടേത്താളം കാലം
ഏതു മതവ്യവസ്ഥയുംആേരാഗ്യകരമാണ്,പുേരാഗമ�
നപരമാണ്.അങ്ങെന െചയ്യാൻഅതിനു കഴിവില്ലാ�
െത വരുേമ്പാൾഅത് അധഃപതിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.
െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ,പുതിയ െവല്ലുവിളികൾക്കനു�
േയാജ്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴി�
വില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ്,അവിശ്വാസെത്ത ഭയെപ്പടു�
ന്നവരാെണങ്കിലും പുതിയആശയഗതികളുേടയും വി�
മർശനങ്ങളുേടയുംആഘാതങ്ങേളറ്റ് വിശ്വാസമില്ലാ�
ത്തവരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളസാധാരണജനങ്ങളുെട േസ്വ�
ച്ഛാനുസൃതമായ പിന്തുണനിലനിർത്താൻ കഴിയാത്ത�
തുെകാണ്ടാണ്, ഒരുസമുദായം തകർന്നുേപാകുന്നത്.
നിലവിലുള്ള ശക്തികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള കണ�
ക്കിെലടുക്കുകയുംഅവെയ ക്രിയാത്മകമായി േനരിടു�
കയും െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിൽ മതങ്ങൾ വാടി നശിച്ചു േപാ�
കാനാണിടയുള്ളത്.’
‘നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് അവിശ്വസനീയങ്ങളായ തത്വങ്ങേളേയാ
അന്തരാത്മാവിെന്റ വിളിപ്പാടുകേളേയാ നമുക്ക് സ്വീക�
രിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. ഇതു മനുഷ്യേസ്നഹത്തിെന്റ ഒരു
യുഗം കൂടിയാണ്. മാനുഷികമായ േരാഗങ്ങേളയും സാ�
മൂഹ്യമായ കുറ്റങ്ങേളയും കാണാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത മത�
ങ്ങൾആധുനികമനുഷ്യെനആകർഷിക്കുകയില്ല. വിഭ�
ജനങ്ങേളയും ഭിന്നിപ്പുകേളയും തകർച്ചെയയും ന്യായീ�
കരിക്കുകയുംഐക്യേത്തയും പരസ്പര ധാരണേയയും
ഇണങ്ങിേച്ചരലിേനയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കു�
കയും െചയ്യുന്ന മതങ്ങൾ മതശത്രുക്കളുെടൈകയിൽ
കളിക്കുന്നവയായിരിക്കും.’

ഭൗതികജീവിതത്തിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങ�
െള ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്താനും കഴി�
വുള്ള പുേരാഗമനവാദിയായ ഒരാധുനിക തത്വജ്ഞാനി�
യാണ് േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. പേക്ഷ,ശാസ്ത്രീയചിന്ത�
കളുെട പുേരാഗതി ഇന്ത്യയുെട മതപരവുംആത്മീയവു�
മായ പാരമ്പര്യെത്തകടന്നാക്രമിക്കുന്നതിെനഅേദ്ദ�
ഹം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല.അതുെകാണ്ടേദ്ദഹം മതേത്തയും
ശാസ്ത്രേത്തയും തമ്മിൽ,പുതിയ ഭൗതിക ജീവിതേത്ത�
യും പഴയആത്മീയവാദേത്തയും തമ്മിൽ,കൂട്ടിയിണ�
ക്കാനും െപാരുത്തെപ്പടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു.



       

1 മതം ഒരുപ്രതിേലാമശക്തി

ആത്മീയവാദത്തിെന്റയും മതത്തിൻേറയും പുറേന്താ�
ടുകെള ഒട്ടുംതെന്നആശ്രയിക്കാെതആധുനികതെയ
സ്വാഗതം െചയ്യുന്നഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും മഹാനായ
ചിന്തകൻ ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവാണ്. മുഖ്യമായും
ഒരു തത്വജ്ഞാനി എന്ന നിലയ്ക്കല്ലഅേദ്ദഹംഅറിയ�
െപ്പടുന്നത്.എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതവീക്ഷ�
ണരീതി തത്വജ്ഞാനിയായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞേന്റതാ�
ണ് എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. തെന്റആത്മക�
ഥയിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങെനഎഴുതി:

‘സാധാരണ മതമേനാഭാവംഈ േലാകെത്തപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുന്നില്ല.അതു വ്യക്തമായ വിചിന്തനത്തിെന്റ
ശത്രുവാെണന്ന് എനിക്കു േതാന്നുന്നു.എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ,അതുസുനിശ്ചിതങ്ങളും സുസ്ഥിരങ്ങളുമായ
ചില മതതത്വങ്ങളുേടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും േചാദ്യം
കൂടാത്തഅംഗീകരണെത്ത മാത്രമല്ല, വികാരൈവ�
വശ്യേത്തയും മനഃേക്ഷാഭങ്ങെളയും തീവ്രാഭിവാഞ്ഛ�
കേളയും കൂടി അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.
ആത്മീയെമന്നുഞാൻ കരുതുന്നതിൽ നിന്നുംആത്മാ�
വിെന സംബന്ധിച്ചസംഗതികളിൽ നിന്നും അതു വള�
െരയകെലയാണ്. മുൻകൂട്ടി മനസ്സുറപ്പിച്ചഅഭിപ്രാ�
യങ്ങളുമായി യാഥാർത്ഥ്യം ഇണങ്ങിയിെല്ലങ്കിേലാ
എന്നു വിചാരിച്ച് അതു കരുതിക്കൂട്ടിേയാ അറിയാെത
തെന്നേയാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ േനെര കണ്ണടയ്ക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു. ഇതരഭിപ്രായങ്ങേളയുംആശയങ്ങേള�
യും സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അത് അസഹിഷ്ണുവും സങ്കു�
ചിതവുമാണ്;അതുതെന്ന ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതുംഅഹം�
ഭാവിയുമാണ്;അത് പലേപ്പാഴും അതിെന ചൂഷണം
െചയ്തുെകാള്ളുവാൻസ്വാർത്ഥികേളയും അവസരേസ�
വകേരയും അനുവദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.’

‘ഇപ്പറഞ്ഞതിന്, മതനിഷ്ഠരായആളുകൾ പലേപ്പാഴും
ധാർമികതയുേടയുംആത്മീയതയുേടയും ഏറ്റവും ഉൽ�
കൃഷ്ടമാതൃകകളായിരുന്നിെല്ലേന്നാ ഇന്നുംഅെല്ലേന്നാ
അർത്ഥമില്ല.എന്നാൽ ധാർമികതേയയുംആത്മീയ�
േതയും പാരത്രികത്തിെന്റയല്ലഐതിഹ്യത്തിെന്റ മാ�
നദണ്ഡങ്ങൾെകാണ്ടാണ് നിർണയിേക്കണ്ടെതങ്കിൽ,
ഒരു ജനതയുെട ധാർമ്മികവുംആത്മീയവുമായ പുേരാ�
ഗതിെയ മതമേനാഭാവം സഹായിക്കുന്നില്ല. തടസ്സ�
െപ്പടുത്തുകകൂടി െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നും തീർച്ചയായും അതി�
ന്നർത്ഥമാക്കണം. സാധാരണയായി മതംഈശ്വ�
രെന,അഥവാ പരമതത്വെത്തക്കുറിച്ചുള്ളഅസാമു�
ദായികമായ ഒരേന്വഷണമായിത്തീരുന്നു. മതനിഷ്ഠ�
നായ മനുഷ്യനുസമുദായനന്മയിെലക്കാൾ വളേര�
േയെറ താൽപര്യം സ്വന്തം മുക്തിയിലാണുതാനും.
അഹംബുദ്ധിെയഅകറ്റുവാനാണ് ഭക്തെന്റശ്രമം;
ആഉദ്യമത്തിൽസാധാരണയായി അയാൾക്കുപിണ�
യാറുള്ളേതാ,അഹംബുദ്ധി നിറഞ്ഞുവഴിയുകഎന്ന
അവസ്ഥയും. ധാർമിക മാനദണ്ഡങ്ങൾസാമുദായി�
കാവശ്യങ്ങളുമായി ഒരുബന്ധവുമില്ലാെത,അത്യന്ത�
ദുർഗ്രഹമായ ഒരു പാപസിദ്ധാന്തത്തിൽഅടിയുറച്ചു�
നിൽക്കുകയാണ്. സംഘടിതമതം എല്ലാേയ്പാഴും ഒരു
നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യമായും,അങ്ങിെനഅനിവാര്യമാ�
യി മാറ്റേത്തയും പുേരാഗതിേയയും എതിർക്കുന്ന ഒരു
പ്രതിേലാമശക്തിയായും തീരുന്നു.’



       

2 മാർക്സിസത്തിെന്റശക്തി

മാർക്സിസം തെന്നആകർഷിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന് അേദ്ദ�
ഹം വിവരിക്കുന്നു:

‘മാർക്സിസത്തിെന്റസിദ്ധാന്തവും തത്വദർശനവും എെന്റ
മനസ്സിെലഅേനകം ഇരുട്ടുറഞ്ഞ േകാണുകളിൽ െവ�
ളിച്ചം പരത്തി.എെന്നസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ചരിത്ര�
ത്തിന് ഒരു പുതിയഅർത്ഥമുണ്ടായിത്തീർന്നു. മാർക്സി�
സ്റ്റുവ്യാഖ്യാനം അതിൻേമെലാരു ശക്തിേയറിയ െവ�
ളിച്ചം തിരിച്ചുവിട്ടു;എത്രേമൽഅേബാധമാെണങ്കിലും
അതു പിന്നിെലാരു ക്രമവും ഉേദ്ദശ്യവുമുള്ള ഒരു നാടക�
ത്തിെന്റ വികാസമായി മാറി. ഭൂതകാലത്തിേലയും വർ�
ത്തമാനകാലത്തിേലയും ഭീമമായ ദുർവ്യയവും കഷ്ടപ്പാ�
ടുെമാെക്കയുണ്ടായിട്ടും,ഇടയിൽഅേനകംആപത്തു�
കളുെണ്ടങ്കിലും, ഭാവി പ്രത്യാശാഭാസുരമാണ്. മാർക്സി�
സത്തിനു വിധിനിേഷധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളസമ്പൂർണ
സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിെന്റ ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണാശീ�
ലവുമാണ് എനിക്കാകർഷകമായിത്തീർന്നത്. റഷ്യ�
യിലും മറ്റ് ഔേദ്യാഗിക കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ധാരാളം
വിധിനിേഷധങ്ങളുെണ്ടന്നതും എതിരഭിപ്രായങ്ങെള
നായാടിപ്പിടിക്കുവാൻ കൂെടക്കൂെട ഏർപ്പാടുെചയ്യാ�
റുെണ്ടന്നതും േനരുതെന്ന.അതുപരിതാപകരമായി
േതാന്നുന്നു.എങ്കിലും,ഫലപ്രദമായഎതിർപ്പ് ഭയങ്കര�
മായ പരാജയത്തിൽ പര്യവസാനിേച്ചക്കാവുന്ന ഒരു
സ്ഥിതിയിൽ, വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് േസാവിയറ്റ് രാജ്യ�
ങ്ങളിൽഅതിേവഗം വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നെതേന്നാർ�
ക്കുേമ്പാൾ,അതു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.
‘േലാക മഹാസാമ്പത്തിക വിഷമസന്ധിയും മാന്ദ്യവും
മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനെത്തന്യായീകരിക്കുന്നതായി
േതാന്നി. മെറ്റല്ലാസമ്പ്രദായങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും
ഇരുട്ടത്തുതപ്പിത്തടഞ്ഞുെകാണ്ടിരിേക്ക, മാർക്സിസം
ഒന്നുമാത്രെമ ഏെറക്കുെറ തൃപ്തികരായി വിവരിക്കുക�
യും അതിെനാരു യഥാർത്ഥമായ പരിഹാരം നിർേദ്ദ�
ശിക്കുകയും െചയ്തുള്ളു.’

ഡയലക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം എന്ന േപരിലറിയെപ്പ�
ടുന്ന മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതി
െപാതുവിൽ തനിക്കുസ്വീകാര്യമാെണന്ന് അേദ്ദഹം
പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

‘മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതിയിൽ വള�
െരെയാെക്കഎനിക്കു നിഷ്പ്രയാസംഅംഗീകരിക്കാം
—അതിെന്റഅൈദ്വതം, ദ്രഷ്ടാവിൻേറയും ദൃശ്യത്തി�
െന്റയും അഭിന്നത, ഭൂതഗതിവിജ്ഞാനീയം,പരിണാമ�
വും ചാട്ടവും,പ്രവർത്തനപ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ,കാ�
ര്യകാരണബന്ധം,പക്ഷപ്രതിപക്ഷസംേയാഗങ്ങൾ
എന്നിവ വഴിയുള്ളഅനുക്രമമാറ്റങ്ങളുെട ന്യായശാസ്ത്രം
എന്നിെതല്ലാം.’

പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റുവിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,അേദ്ദഹം
തെന്നസമ്മതിക്കുന്നതുേപാെല, ചിലേപ്പാെഴാെക്ക ഗാ�
ന്ധിസത്തിെന്റ പരിമിതികളാൽ വലയം െചയ്യെപ്പട്ടവ�
യാണ്. പേക്ഷ,അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശാലമായ വീക്ഷ�
ണഗതി ഇന്നെത്തതലമുറെയഓജസ്സുനിറഞ്ഞപുതി�
െയാരു തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ േനർക്കു േനാക്കാൻ േപ്രരി�
പ്പിച്ചു എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. □



       

െ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
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