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18
മഹാത്മാഗാന്ധി
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ അവസാനേത്താടു
കൂടി ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനം ഒരു പുതിയ
വഴിത്തിരിവിെലത്തി. യുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടായ
അസംതൃപ്തിയും അസ്വസ്ഥതയും, േകാളനി വ്യവസ്ഥയു
െട കുഴപ്പം, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു േനരിട്ട അഭി
മാനക്ഷതം, റഷ്യയിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം, ജാ
ലിയൻവാലാബാഗിെല കൂട്ടെക്കാലേയാളെമത്തിയ
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട കടുംൈകയുകൾ, ജന
ങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ച സാമ്പത്തിക േക്ലശം—
ഇവെയല്ലാം േചർന്ന് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം
സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിേലക്ക് ഉയർന്നുവന്നത്.
ഗുജറാത്തിെല ഒരു െചറിയ നാട്ടുരാജ്യത്തിെന്റ പ്രധാന
മന്ത്രിയായിരുന്ന കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുെട ഇളയ പുത്രനാ
യി 1869-ൽ ജനിച്ച േമാഹൻദാസ് െചറുപ്രായത്തിൽ
തെന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്ക്
അയക്കെപ്പട്ടു. ഒരു ബാരിസ്റ്ററാകാനുള്ള േയാഗ്യത േന
ടിയതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ഒരു വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തി
െന്റ പ്രതിനിധിയായി െതേക്ക ആഫ്രിക്കയിേലക്ക് േപാ
യി. െതെക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്ത ഇന്ത്യ
ക്കാർ െവള്ളക്കാരുെട വർണ്ണവിേവചന നയത്തിൻകീ
ഴിൽ അനുഭവിച്ചുേപാന്ന മർദ്ദനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും
അേദ്ദഹെത്ത വളെരയധികം േവദനിപ്പിച്ചു. ഏെറത്താമ
സിയാെത അേദ്ദഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിേലക്കി
റങ്ങി. സംഘടിതമായ രീതിയിൽ മർദ്ദനങ്ങെള േന
രിടാൻ അേദ്ദഹം നാട്ടുകാെര ഉൽേബാധിപ്പിക്കുകയും
അവരുെട സമരങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകുകയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മാർത്ഥതയും ധീരതയും വർണ്ണവി
േവചനത്തിെനതിരായ സമരതന്ത്രങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത
ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധ
നാക്കി. 1905-ൽ ഇന്ത്യയിേലക്കു മടങ്ങിയേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം ഏറ്റവും ജനസമ്മതരായ േനതാക്കളിെലാരാളായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. 1920-ൽ തിലകെന്റ മരണത്തിനു
േശഷം േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതൃത്വം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ൈകകളിെലത്തിേച്ചർന്നു.

















1 ഗാന്ധിയും തിലകനും
യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികേളാടനുവർ
ത്തിേക്കണ്ട നയെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഗാന്ധി
യും തിലകനും ഒേര അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നില്ല. ബ്രി
ട്ടീഷുകാർ മനുഷ്യെന്റ അന്തസ്സിെനയും സംസ്ക്കാരെത്ത
യും കാത്തുരക്ഷിക്കാനാണ് യുദ്ധം െചയ്യുന്നത് എന്നും
സ്വയംഭരണത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്ന ഇന്ത്യക്കാ
രുെട ഭാവി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിെന
ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നും അതുെകാണ്ട് ബ്രിട്ടെന നിരു
പാധികമായി സഹായിേക്കണ്ടത് ഇന്ത്യയുെട കടമയാ
െണന്നും ഗാന്ധി വാദിച്ചു. തിലകനാകെട്ട, ഇന്ത്യക്ക് സ്വ
യംഭരണമനുവദിക്കാത്ത ബ്രിട്ടെന സഹായിക്കുന്നത്
ശരിയല്ല എന്നാണഭിപ്രായെപ്പട്ടത്.
1920 ജനുവരിയിൽ തിലകനും ഗാന്ധിയും തമ്മിലുണ്ടായ

ഒരു വാദപ്രതിവാദം അവരുെട വീക്ഷണഗതികളിലുള്ള
വ്യത്യാസം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയകാര്യ
ങ്ങളിൽ ഏതു മാർഗ്ഗമുപേയാഗിച്ചാലും െതറ്റിെല്ലന്നാണ്
തിലകെന്റ അഭിപ്രായം എന്ന് ഗാന്ധി ‘യങ്ങ് ഇന്ത്യ’
എന്ന തെന്റ പത്രത്തിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. ഈ വി
മർശനത്തിനു മറുപടിയായി ‘അേക്കാേധന ജിേന േക്രാ
ധം’ എന്ന ബുദ്ധെന്റ തത്വെത്തക്കാളധികം ‘േയ യഥാ
മാം പ്രപദ്യേന്ത താംസ്തൈഥവ ഭജാമ്യഹം’ എന്ന ശ്രീകൃ
ഷ്ണെന്റ തത്വെത്തയാണ് താനിഷ്ടെപ്പടുന്നത് എന്ന് തി
ലകൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ബുദ്ധെന്റയും ശ്രീകൃഷ്ണെന്റയും തത്വ
ങ്ങളിൽ യാെതാരു ൈവരുദ്ധ്യവുമിെല്ലന്നും േക്രാധെത്ത
അേക്രാധം െകാണ്ടു ജയിക്കണെമന്നാണ് ഭഗവദ്ഗീത
യും ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു ഗാന്ധിയു
െട അഭിപ്രായം. ‘ശഠം പ്രതി ശാഠ്യം’ എന്ന തിലകെന്റ
മുദ്രാവാക്യം ആപൽക്കരമാെണന്നും അതിെന്റ സ്ഥാന
ത്ത് ‘ശഠം പ്രത്യപി സത്യം’ എന്ന നിയമമാണ് അനുസ
രിേക്കണ്ടത് എന്നും അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, 1920 ആഗസ്റ്റ് 1-ന് തിലകൻ മരണം പ്രാ
പിച്ചതിനു േശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യെനന്ന നില
യ്ക്കാണ് ഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതൃത്വം
ഏെറ്റടുത്തത്. അേദ്ദഹം എഴുതി: “നിലവിലുള്ള ഭരണ
ക്രമത്തിെന്റ േദാഷം തിലകെനക്കാളധികം മനസ്സിലാ
ക്കിയ മെറ്റാരാളുെണ്ടന്ന് എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും നല്ല ശിഷ്യെനേപ്പാെല, അത്രയും
സത്യസന്ധമായി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം ജനങ്ങൾ
ക്കു നൽകുെമന്ന് ഞാൻ സവിനയം പ്രതിജ്ഞ െചയ്യു
ന്നു. എന്നാൽ, എെന്റ മാർഗ്ഗം തിലകെന്റ മാർഗ്ഗമല്ല
എെന്നനിക്ക് േബാധമുണ്ട്… എെന്റ പരിമിതികെളപ്പ
റ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡിത്യം
എനിക്കവകാശെപ്പടാൻ വയ്യ. എനിക്ക് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ സംഘടനാശക്തികളില്ല. എനിക്ക് നയിക്കാൻ സു
സംഘടിതവും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പാർട്ടിയില്ല.
ഇരുപത്തിമൂന്നു െകാല്ലം അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂ
ട്ടിയ എനിക്ക് ഇന്ത്യെയപ്പറ്റി േലാകമാന്യനുണ്ടായിരു
ന്ന അനുഭവങ്ങളില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് െപാതുവായി രണ്ട്
കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായ േതാതിലുള്ളത്—
രാജ്യേസ്നഹവും സ്വരാജിനു േവണ്ടിയുള്ള ഇടവിടാത്ത
പ്രയത്നവും”.

















2 നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം
രാജ്യത്തിെലങ്ങും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ മേനാഭാവവും
സമേരാത്സുകതയും െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു
ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ജനങ്ങളുെട മാനസികാവസ്ഥ
ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി—രവീന്ദ്രനാഥ
ടാേഗാർ നൽകിയ ഈ േപരിലാണ് അേദ്ദഹം പ്രസി
ദ്ധനായിത്തീർന്നത്—മുതലാളികൾ, െതാഴിലാളികൾ,
പണക്കാർ, ദരിദ്രന്മാർ, കൃഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, വിദ്യാർ
ത്ഥികൾ, അഭിഭാഷകർ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വ്യത്യസ്തജ
നവിഭാഗങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താൻ ഒരു േദശീ
യകർമ്മപദ്ധതിയാവിഷ്ക്കരിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ
ജനങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തികെളപ്പറ്റിയും
അവരുെട ദൗർബല്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും ചരിത്രനിർമ്മാണ
ത്തിൽ അവർക്കുള്ള പങ്കിെനപ്പറ്റിയും മേറ്റെതാരു േദ
ശീയേനതാവിെനക്കാളുമധികം േബാധവാനായിരുന്നു
അേദ്ദഹം. ജനങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തരസമ്പർക്കം െകാ
ണ്ട് അവരുെട നാഡിമിടിപ്പുകളറിയാനും അവരുെട വി
കാരങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ
കഴിവ് അേദ്ദഹം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െതെക്ക ആഫ്രി
ക്കയിൽ െവച്ചുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും സത്യാഗ്രഹസ
മരങ്ങളും തെന്റ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യം വികസിപ്പിക്കാൻ
മാത്രമല്ല, ജനങ്ങെള ഉൽബുദ്ധരും കർേമ്മാന്മുഖരുമാ
ക്കാനും പറ്റിയ ഉപാധികളാെണന്ന് അേദ്ദഹം മനസ്സി
ലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജനങ്ങളുെട സാമ്പത്തികമായ
പിേന്നാക്കനില, രാഷ്ട്രീയമായ അപക്വത, മതപരമായ
വീക്ഷണഗതികൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, സാമൂഹ്യാ
ചാരങ്ങൾ മുതലായവ അേദ്ദഹത്തിന് സുപരിചിതങ്ങ
ളായിരുന്നു. തെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വവിരു
ദ്ധസമരത്തിൽ പങ്കുേചരാൻ േപ്രരിതരായ ആളുകളിൽ
ഭൂരിഭാഗെത്ത, പ്രേത്യകിച്ചും പിേന്നാക്കജനവിഭാഗങ്ങ
െള, സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ് അേദ്ദഹം
തെന്റ കർമ്മപരിപാടി ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്.
നിസ്സഹകരണം, ബഹിഷ്ക്കരണം, നിയമലംഘനം, നികു
തിനിേഷധം മുതലായവയടങ്ങിയ ഈ കർമ്മപരിപാടി
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ തിലകനും അര
വിന്ദേഘാഷും ആവിഷ്ക്കരിച്ച പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വള
െരെയാന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, ഒന്നാം
േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ പുതിയ സാഹച
ര്യങ്ങളിൽ അതിന് കൂടുതൽ വ്യാപകമായ പിന്തുണ ലഭി
ച്ചു. ഗാന്ധിയുെട ഊർജസ്വലമായ േനതൃത്വത്തിൽ അത്
സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത ഒരു യഥാർത്ഥ ബഹുജനസമ
രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഉപാധിയായിത്തീർന്നു. സ്കൂളുകളും
േകാേളജുകളും ബഹിഷ്ക്കരിച്ച് നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ അേദ്ദഹം വിദ്യാർത്ഥികെള ഉൽ
േബാധിപ്പിച്ചു. േകാടതികൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കാനും അങ്ങ
െന ബ്രിട്ടീഷ് നീതിന്യായയന്ത്രെത്ത മരവിപ്പിക്കാനും
അഭിഭാഷകേരാടാവശ്യെപ്പട്ടു. അക്രമത്തിലും അനീതി
യിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഗവെണ്മന്റിന് നികുതി െകാടു
ക്കാൻ പാടിെല്ലന്ന് കർഷകെര ഉപേദശിച്ചു. നിലവി
ലുള്ള നിയമങ്ങെള ലംഘിച്ചുെകാണ്ട് ഉപ്പു കുറുക്കാനും
വിേദശവസ്ത്രേഷാപ്പുകളും മദ്യഷാപ്പുകളും പിക്കറ്റു െചയ്യാ
നും ജനങ്ങേളാടാവശ്യെപ്പട്ടു. “രാക്ഷസീയഭരണകൂടം
അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്ന നിയമരഹിതനിയമങ്ങെള” െവല്ലു
വിളിച്ചുെകാണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള സ്ത്രീപുരുഷ
ന്മാർ ആേവശപൂർവ്വം സമരാങ്കണത്തിലിറങ്ങി. ഭരണാ
ധികാരികൾ ജനങ്ങളുെട ആേവശത്തള്ളൽ തടയാൻ
ലാത്തിയും െവടിയുണ്ടകളും പ്രേയാഗിച്ചു. ആയിരക്കണ
ക്കിന് ആളുകൾ അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ
ധികാരികൾ തങ്ങെള പിന്താങ്ങിയ യാഥാസ്ഥിതിക
രായ സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാരുെടയും ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമ
ധാവികളുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി ജനങ്ങളുെട സ്വാ
തന്ത്ര്യസമരെത്ത അടിച്ചമർത്താൻ മൃഗീയങ്ങളായ പല
നടപടികളും ൈകെക്കാണ്ടു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ
മിതവാദികളായ രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാെര അമ്പരപ്പി
ക്കുകയും ഭയചകിതരാക്കുകയും െചയ്തു. പലരും േകാൺ
ഗ്രസ്സിൽ നിന്നു രാജിെവച്ച് മറുേചരിയിൽ േചരുകേയാ
െവറും കാഴ്ചക്കാരായി മാറുകേയാ െചയ്തു. പേക്ഷ, ജന
ങ്ങൾ, പ്രേത്യകിച്ചും യുവാക്കന്മാർ, കൂടുതൽ ആേവശ
േത്താടും കൂടുതൽ അർപ്പണമേനാഭാവേത്താടും കൂടി
സമരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുകയാണ് െചയ്തത്. അങ്ങെന,
മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച നിയമ
ലംഘനപ്രസ്ഥാനം “ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ
സംഘടിതസമരത്തിെന്റ അനിേഷധ്യസ്വഭാവമാർജ്ജി
ച്ചു”. [1]
എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയസമരത്തിെന്റ മുേന്നറ്റെത്ത വിലയി
രുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് സ്വന്തമായ
ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുെട അഭി
പ്രായങ്ങെളയും വിമർശനങ്ങെളയും അവഗണിച്ചുെകാ
ണ്ട് സ്വന്തം വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങെള മുറുെകപ്പിടിക്കുക
െയന്നത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവമായിരുന്നു. ശത്രുവി
നു േവദന തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അഹിംസാത്മകമായ
സമരം നടത്താനാണ് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടത്. ഈ
നിർേദ്ദശം പ്രാേയാഗികമാക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
സമരത്തിനിടയിൽ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിെല ചൗരീ
ചര എന്ന ഒരു െചറിയ ഗ്രാമത്തിെല ജനങ്ങൾ ഭരണാ
ധികാരികളുെട മർദ്ദനം സഹിക്കാൻ കഴിയാെത േരാ
ഷാകുലരായി ഒരു െചറിയ െപാലീസ് േസ്റ്റഷന് തീ െവ
യ്ക്കുകയും ഏതാനും െപാലീസുകാരുെട മരണത്തിനിടവ
രുത്തുകയും െചയ്തു. ഗാന്ധി െപെട്ടന്ന് ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കു
മുള്ള സമരം പിൻവലിച്ചു. ജനങ്ങൾ അക്രമരഹിതമായ
സമരം നടത്തുന്നതിൽ പരാജയെപ്പട്ടു എന്നതായിരുന്നു
ഇതിന് അേദ്ദഹം നൽകിയ ന്യായീകരണം. 1922 െഫ
ബ്രുവരിയിൽ ബാർേദാളിയിൽെവച്ചു കൂടിയ േകാൺഗ്ര
സിെന്റ പ്രവർത്തക കമ്മിറ്റിേയാഗം “ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ
മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങെള” ആേക്ഷപി
ക്കുകയും ഗാന്ധിയുെട നടപടി ശരിെവക്കുകയും െചയ്തു.
ഗാന്ധിയൻ സമീപനത്തിെന്റ ഒരു പരിണിതഫലമായി
രുന്നു ഇത്. പേക്ഷ, ഈ നടപടി വിപ്ലവകാരികളായ
യുവേകാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാെര ഒട്ടുംതെന്ന തൃപ്തി
െപ്പടുത്തിയില്ല. സുഭാഷ് ചന്ദ്രേബാസ് പിന്നീെടഴുതിയ
തുേപാെല, “ജനങ്ങളുെട ആേവശം തിളച്ചുമറിയാൻ തു
ടങ്ങിയേപ്പാൾ പിന്മാറ്റത്തിെന്റ ആജ്ഞ പുറെപ്പടുവിക്ക
െപ്പട്ടത് ഒരു േദശീയദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുമായിരു
ന്നില്ല”.
ഗാന്ധിയുെട സമീപനം ആത്മനിഷ്ഠമായിരുന്നു എങ്കി
ലും അതു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു തികച്ചും
എതിരായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതു ശരിയായിരിക്കു
കയില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദർശങ്ങൾ, അവയിൽ
എെന്താെക്കത്തെന്ന ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാ
ലും, ഒരുഭാഗത്ത് മതവിശ്വാസങ്ങെള മുറുക്കിപ്പിടിക്കു
കയും മറുഭാഗത്ത് അതിേവഗം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്ന ആധുനികേലാകവുമായി ഇണങ്ങിേച്ചരാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുകയും െചയ്ത ഒരു ജനതയുെട നിലവാരത്തിനു
േയാജിച്ചവയായിരുന്നു.
1. Chirol: Indian Crisis.

















3 നിർമ്മാണ പരിപാടികൾ
സമരത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം തടയെപ്പടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നി
രാശതയും കർമ്മരാഹിത്യവും ജനങ്ങെള പിടികൂടുക
സാധാരണമാണ്. 1905-െല ബംഗാൾ വിഭജനകാല
െത്ത സമരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടേപ്പാൾ അതാണു
ണ്ടായത്. എന്നാൽ, മഹാത്മാഗാന്ധിെയ സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ നിരാശതേയ്ക്കാ
കർമ്മരാഹിത്യത്തിേനാ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്
ഒരനുസ്യൂതമായ സമരമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമരെമ
ന്നാൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം മാത്രമയിരുന്നില്ല.
ജനങ്ങളുെട ഉന്നമനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള നിർമ്മാണപരി
പാടികൾ ഗാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാന
ഭാഗമായിരുന്നു. ഖാദിപ്രചരണം, ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ൈമത്രി,
ഹരിജേനാദ്ധാരണം, മദ്യനിേരാധനം, േദശീയവിദ്യാ
ഭ്യാസം, ഹിന്ദിപ്രചരണം, ഗ്രാമശുചീകരണം മുതലായ
വയായിരുന്നു നിർമ്മാണപരിപാടികളിെല മുഖ്യഇന
ങ്ങൾ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാനാഗ്രഹിക്കു
ന്നവെരല്ലാം ഇത്തരം നിർമ്മാണപരിപാടികളിേലർെപ്പ
ടണെമന്ന് അേദ്ദഹം നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. “സായുധസമരത്തി
ന് ആയുധപരിശീലനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
തെന്ന ആയുധരഹിതമായ സമരത്തിന് നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്”
എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. കുടിൽ
വ്യവസായങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കൽ, ചർക്ക ഉപേയാഗി
ക്കൽ, ഖാദി പ്രചരിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിലടങ്ങിയ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സാമ്പത്തികപരിപാടി അപരിഷ്ക്കൃേതാൽപ്പാ
ദനരീതികളിലും അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തി
ലുളള ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, അത് സാമ്രാജ്യത്വചൂഷണത്തിെന്റ ഫലമാ
യി വൻേതാതിൽ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന െതാഴിലില്ലാ
യ്മയുെട കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാധി കൂടിയായി
രുന്നു. 1921-ൽ ഗാന്ധിപറഞ്ഞു: “ഭക്ഷണം നൽകാൻ
കഴിവുളള െതാഴിലുകൾ നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാൽ
ഇന്ത്യ വിശപ്പുെകാണ്ടു മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്…
മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് ചർക്ക ഒരു
ജീവിേതാപാധിയാണ്. വിശപ്പ് ഇന്ത്യെയ ചർക്കയുെട
അടുേത്തക്ക് തള്ളിനീക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്”. ഖാ
ദി പ്രചരണേത്താെടാപ്പം തെന്ന നാടൻ തുണിമില്ലുകൾ
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. വിേദശങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഇറക്കുമതി െചയ്യെപ്പടുന്ന തുണിത്തരങ്ങളും മറ്റ്
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളും ബഹിഷ്ക്കരിക്കാനും ‘സ്വേദശീവ്ര
തം’ ൈകെക്കാള്ളാനുമുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ ഫലത്തിൽ
ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽ
കുന്നവയായിരുന്നു. ജനങ്ങളുെട േദശാഭിമാനം േദശീയ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്താനാ
ണ് സഹായിച്ചത്. ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ൈമത്രി, ഹിന്ദിപ്രചര
ണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ ഇന്ത്യയുെട േദശീൈയ
ക്യം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്ത
രം നിർമ്മാണപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നേതാ
െടാപ്പം തെന്ന സത്യസന്ധത, ധീരത, അപരിഗ്രഹം,
അനാസക്തി മുതലായ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വഭാവശുദ്ധീകരണത്തിൽ ശ്ര
ദ്ധിക്കണെമന്നും മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു.

















4 ഹിന്ദുമതഭക്തി
ഗാന്ധി െചറുപ്പം മുതൽേക്ക ഒരു മതവിശ്വാസിയായി
രുന്നു. ൈജനമതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യമുണ്ടാ
യിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അേദ്ദഹം വളർന്ന
ത്. പതിമൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ രാമായണം അേദ്ദഹ
െത്ത ആകർഷിച്ചു. ലണ്ടനിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന
കാലത്താണ് അേദ്ദഹം ഭഗവൽഗീത ആദ്യമായി വാ
യിച്ചത്. ഗീത തെന്റ ശബ്ദേകാശമാെണന്ന് അേദ്ദഹം
അവകാശെപ്പടുകയുണ്ടായി. ൈജനസിദ്ധാന്തങ്ങെളന്ന
േപാെല തെന്ന രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഭഗവത്ഗീത
തുടങ്ങിയ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളും അഹിംസയുെട പ്രാധാ
ന്യെത്തയാണ് ഉൽേഘാഷിക്കുന്നത് എന്ന് അേദ്ദഹം
വിശ്വസിച്ചു. േതാേറാ, േടാൾേസ്റ്റായ് തുടങ്ങിയ പാശ്ചാ
ത്യചിന്തകന്മാരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചേപ്പാൾ ഈ
വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഉറയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്. അഹിം
സയിൽ ഊന്നി നിന്നുെകാണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനീതി
കെള എതിർക്കുകയാണ് മതവിശ്വാസികളുെട കടമ
എന്ന് അേദ്ദഹം കരുതാൻ തുടങ്ങി. ൈബബിളും അേദ്ദ
ഹത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൗലികമായ വീക്ഷണഗതി ഹിന്ദുമ
തത്തിേന്റതായിരുന്നു. താെനാരു സനാതന ഹിന്ദുവാ
െണന്നുേപാലും അേദ്ദഹം അവകാശെപ്പടുകയുണ്ടായി.
തെന്റ അവകാശപ്രമാണങ്ങെള അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന
വിശദീകരിച്ചു:
“ഞാൻ സ്വയം ഒരു സനാതനഹിന്ദുവാെണന്നു പറയു
ന്നതിനുള്ള കാരണെമെന്തന്നാൽ: 1. േവദങ്ങളിലും

ഉപനിഷത്തുകളിലും പുരാണങ്ങളിലും ൈഹന്ദവങ്ങ
െളന്നു കരുതെപ്പടുന്ന മെറ്റല്ലാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും
തന്മൂലം അവതാരങ്ങളിലും പുനർജന്മത്തിലും ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു; 2. ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാര
ത്തിലുള്ള പരുക്കൻ അർത്ഥത്തിലെല്ലങ്കിലും എെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ തികച്ചും ൈവദികമായ വർണ്ണാശ്രമ
ധർമ്മത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; 3. ഇന്ന് പ്രചാര
ത്തിലുള്ളതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരർത്ഥ
ത്തിലുള്ള േഗാസംരക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കു
ന്നു; 4. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ എനിക്ക് അവിശ്വാസമി
ല്ല”. [2]
“അധഃകൃതജാതിക്കാർ ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട ഒരു ഉേപാൽ
പ്പന്നമാണ്; ജാതിവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം
കാലം അധഃകൃതജാതിക്കാരും നിലനിൽക്കും” എന്നും
“അധഃകൃതരുെട േമാചനത്തിന് ജാതിവ്യവസ്ഥെയ
നശിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാെത മെറ്റാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല”
എന്നും 1933-ൽ േഡാക്ടർ അംേബദ്ക്കർ പ്രസ്താവിക്കു
കയുണ്ടായി. ഈ പ്രസ്താവനെയ വിമർശിച്ചുെകാണ്ട്
ഗാന്ധി എഴുതി: “ശരീരത്തിൽ ഒരു വൃത്തിെകട്ട മുഴയു

ണ്ടായതുെകാണ്ട് ശരീരം തെന്ന നശിപ്പിക്കണെമന്നു
പറയുന്നതുേപാെല, അെല്ലങ്കിൽ കളകളുള്ളതുെകാണ്ട്
വിളയാെക നശിപ്പിക്കണെമന്നു പറയുന്നതുേപാെല,
െതറ്റാണ് അധഃകൃതരുള്ളതുെകാണ്ട് ജാതിവ്യവസ്ഥെയ
നശിപ്പിക്കണെമന്നു പറയുന്നതും. അതിനാൽ, നമ്മൾ
മനസ്സിലാക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള അധഃകൃതത്വം പൂർ
ണ്ണമായി നശിപ്പിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. അതു നീക്കം
െചയ്യെപ്പേടണ്ട ഒരധികപ്പറ്റാണ്. അതു നീക്കം െചയ്തി
െല്ലങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയാെക നശിച്ചുേപാകും.
അേപ്പാൾ, അയിത്തം ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട ഫലമല്ല,
ഹിന്ദുമതത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അതിെന ദ്രവിപ്പിച്ചു െകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന േമലാളർ–കീഴാളർ വ്യത്യാസത്തിെന്റ ഫല
മാണ്. അയിത്തത്തിെനതിരായ സമരം, അങ്ങെന,
ഈ േമലാളർ–കീഴാളർ വ്യത്യാസത്തിെനതിരായ സമ
രമാണ്”.

ജാതിവ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന ഉയർ
ന്നവെനന്നും താണവെനന്നുമുള്ള വ്യത്യാസം നശിപ്പി
ക്കണെമന്നാണ് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ വ്യത്യാസം
നശിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി െതാട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മ
യും അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടു.
അയിത്തെമന്ന മാലിന്യം തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് ഹിന്ദു
മതെത്ത ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െച
യ്യുക എന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. അതു
െകാണ്ടുതെന്ന വ്യത്യസ്തമതക്കാർ തമ്മിലുള്ള മിശ്രവി
വാഹെത്തേയാ മിശ്രേഭാജനെത്തേയാ അേദ്ദഹം അനു
കൂലിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം തുറന്നു സമ്മതിച്ചു: “മുഴുവൻ േലാ
കേത്താടും സൗഹാർദ്ദം പുലർത്തിെക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ
ജീവിക്കുന്നെതന്ന് ഞാനവകാശെപ്പടുന്നു. ഞാെനാരി
ക്കലും ഒെരാറ്റ മുഹമ്മദീയേനാേടാ ക്രിസ്ത്യാനിേയാേടാ
ശണ്ഠകൂടിയിട്ടില്ല. പേക്ഷ, വർഷങ്ങളായി ഞാൻ മുഹമ്മ
ദീയരുെടേയാ ക്രിസ്ത്യാനികളുെടേയാ വീടുകളിൽ നിന്ന്
പഴങ്ങളല്ലാെത മെറ്റാന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല”. [3] ഈ വിചിത്ര
മായ െപരുമാറ്റെത്ത ന്യായീകരിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
എഴുതിയതിങ്ങെനയാണ്: “എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,
േദശീയപുേരാഗതിക്ക് മിശ്രേഭാജനവും മിശ്രവിവാഹവും
ആവശ്യമാെണന്ന ആശയം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നു കടംവാങ്ങിയ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. ആേരാ
ഗ്യസംരക്ഷണത്തിനുള്ള മറ്റു ജീവിതാവശ്യങ്ങെളേപ്പാ
െല തെന്ന പ്രധാനമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകെയന്ന
പ്രക്രിയയും. മനുഷ്യൻ തെന്റ ഭക്ഷണപ്രക്രിയെയ, തനി
ക്കു തെന്ന ഹാനികരമായ വിധത്തിൽ, ഒരു ആചാരവും
സുഖേഭാഗവുമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ സ്വകാര്യ
ജീവിതത്തിെല മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന
അതും സ്വീകാര്യമായി നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു. വാസ്ത
വം പറഞ്ഞാൽ, ഹിന്ദുമതത്തിെല ഏറ്റവും ഉന്നതമായ
സംസ്ക്കാരം അങ്ങെനയാണ് ഭക്ഷണപ്രക്രിയെയ കണ
ക്കാക്കിയിരുന്നത്. മറ്റാരുെടയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്ഷ
ണം കഴിക്കാത്ത ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ
ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്”. [4]
2. M. K. Gandhi: Young India, October 8, 1921.
3. M. K. Gandhi: Communal Unity, P. 7.
4. Ibid, P. 6.

















5 ഹിന്ദുമതവും

സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും

വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രഖ്യാപന
ങ്ങൾ ഗാന്ധിയുെട വീക്ഷണഗതിെയ ഭാഗികമായി സ്വാ
ധീനിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗതവും മധ്യകാേലാചിതവുമായ
ൈഹന്ദവജീവിതരീതിെയയാണ് െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്.
പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതി തികച്ചും വിഭാ
ഗീയമായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതു ശരിയായിരിക്കുക
യില്ല. ഹിന്ദുമതവിശ്വാസിയായിരുന്നുെവങ്കിലും മറ്റു മത
ക്കാരുെട വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങെള അേദ്ദഹം എതിർക്കു
കയുണ്ടായില്ല. എന്നല്ല, തെന്റ പ്രാർത്ഥനാേയാഗങ്ങ
ളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും അന്യമതഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഖുർആെന്റയും ൈബബിളിെന്റയും പ്രാധാന്യെത്ത അംഗീ
കരിക്കുകയും െചയ്തു. ജനങ്ങൾ താന്താങ്ങളുെട മതപ്ര
മാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയി
ക്കുകയും അേതസമയത്തു തെന്ന മറ്റു മതക്കാരുമായി
സൗഹാർദ്ദത്തിലും ൈമത്രിയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും െച
യ്യണെമന്നാണ് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടത്. ഹിന്ദുമത
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാട് നാടുവാഴി
പ്രഭുത്വെത്തയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെത്തയും അനുകൂലിച്ച
യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുക്കളുേടതിൽ നിന്ന് വളെര വ്യത്യ
സ്തമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസം നി
ശ്ചലേമാ പിന്തിരിപ്പേനാ ആയിരുന്നില്ല, ചലനാത്മക
വും മുതലാളിേത്താല്പാദന ബന്ധങ്ങളുെട സൃഷ്ടിയായ പു
തിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് േയാജിച്ചതുമായിരുന്നു. പ്രാ
ചീനമതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനശ്വരവും സനാതനവുമായ
പരിപാവനത്വം കല്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം തയ്യാറായിരുന്നി
ല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ: “േവദങ്ങളും
ഉപനിഷത്തുകളും സ്മൃതികളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാ
സങ്ങളുെമല്ലാം ഒേരസമയത്ത് ഉത്ഭവിച്ചവയല്ല. വ്യത്യ
സ്തകാലഘട്ടങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ
ഉയർന്നുവന്നത്. അതുെകാണ്ട് അവ പരസ്പരവിരുദ്ധ
ങ്ങളായി കാണെപ്പടുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാശ്വതസ
ത്യങ്ങെള പുതുതായി നിർവചിക്കുകയല്ല, അവ രചിക്ക
െപ്പട്ട കാലങ്ങളിൽ ശാശ്വതസത്യങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്ക
െപ്പട്ടെതങ്ങെനെയന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് െചയ്യുന്ന
ത്. ഒരു പ്രേത്യക കാലഘട്ടത്തിൽ വളെര നല്ലതായി
രുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ അന്ധമാ
യി ആവർത്തിക്കെപ്പട്ടാൽ അത് ജനങ്ങെള ൈനരാ
ശ്യത്തിെന്റ ചളിക്കുണ്ടിൽ ആഴ്ത്തുകേയയുള്ളൂ”. ഈ നില
പാടിൽ നിന്നുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം മതപരമായ അസഹി
ഷ്ണുതെയയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മെയയും കാലഹരണെപ്പ
ട്ട നടപടിക്രമങ്ങെളയും വിമർശിച്ചു. മതവിേദ്വഷെത്ത
യും പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസങ്ങെളയും ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്ര
മിച്ച യാഥാസ്ഥിതിക പണ്ഡിതന്മാരുെടയും ഹിന്ദുമത
സംരക്ഷകരായി രംഗപ്രേവശം െചയ്ത രാഷ്ട്രീയ േനതാ
ക്കന്മാരുെടയും വാദങ്ങളുെട ആധികാരികതെയ അേദ്ദ
ഹം െവല്ലുവിളിച്ചു. ഒരു യഥാർത്ഥഹിന്ദുവിന് നിലവിലു
ള്ള സാമൂഹ്യ—രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുക
സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യേസ്നഹം
മുതലായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് സാമൂ
ഹ്യ–രാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകിയ
അേത ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട പിൻഗാമികൾ ഇന്ത്യയിൽ സാ
മൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അടിമത്തം നിലനിർത്താനാ
ണ് പണിെപ്പട്ടത്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ പിടിയുറ
പ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അവർ എല്ലാത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ
ആശയങ്ങേളയും സാമൂഹ്യാനാചാരങ്ങെളയും േപ്രാ
ത്സാഹിപ്പിച്ചു. ‘ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക’ എന്ന തത്വത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ നിലവിലുള്ള മതവിേദ്വഷങ്ങ
െളയും ജാതിവ്യവസ്ഥെയയും സമർത്ഥമായി ചൂഷണം
െചയ്യുകയും യാഥാസ്ഥിതിക നാടുവാഴി വിഭാഗങ്ങൾക്ക്
പിന്തുണ നൽകുകയും െചയ്തു. അവർെക്കതിരായി ജന
ങ്ങെള അണിനിരത്താനാണ് ഗാന്ധിയുെട മതപരമായ
ആശയങ്ങളും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പഴ
ഞ്ചൻ നടപടിക്രമങ്ങൾെക്കതിരായ സമരങ്ങളും സഹാ
യിച്ചത്. ആത്മനിഷ്ഠമായി, ജാതിവ്യവസ്ഥയിെല ഉച്ചനീ
ചത്വങ്ങളവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ഹിന്ദുമതെത്ത ശുദ്ധീ
കരിക്കാനും ശക്തിെപ്പടുത്താനുമാണ് അേദ്ദഹം ആഗ്ര
ഹിച്ചത് എന്നത് ശരിയാണ്. അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടാ
യി: “െതാട്ടുകൂടായ്മ അവസാനിക്കുന്ന അേത നിമിഷ
ത്തിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. അതായത്,
ഞാൻ വിഭാവനം െചയ്യുന്നതുേപാെല, അത് യഥാർത്ഥ
വർണ്ണാശ്രമമായി, ഉയർന്നേതാ താണേതാ അല്ലാത്ത
തും ഓേരാന്നും മറ്റുള്ളവെയേപ്പാെല തെന്ന ഹിന്ദുമത
ത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതുമായ
നാലു വിഭാഗങ്ങളായി, സ്വയം രൂപാന്തരെപ്പടും”. [5]
എന്നാൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി േനാക്കിയാൽ അേദ്ദഹം
തുടങ്ങിെവച്ച അയിേത്താച്ചാടനസമരങ്ങളും ഹരിജന
പ്രസ്ഥാനവും ജാതിവ്യവസ്ഥെയ ശക്തിെപ്പടുത്താനല്ല,
നാടുവാഴിത്തത്തിെന്റ അടിത്തറയിളക്കാനാണ് സഹാ
യിച്ചത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം രാജ്യത്തിെന്റ മുക്കി
ലും മൂലയിലും അതിേവഗം പരന്നുപിടിക്കുകയും അജ്ഞ
തയിലും അന്ധകാരത്തിലും ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ജനല
ക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും
െചയ്തു. അത് ജനങ്ങളുെട േദശാഭിമാനെത്ത തട്ടിയുണർ
ത്തുകയും അനീതിക്കും മർദ്ദനത്തിനുെമതിരായി േപാരാ
ടാൻ അവെര ആേവശം െകാള്ളിക്കുകയും െചയ്തു.
5. M. K. Gandhi: Varnashrama Dharma, P. 40.

















6 ഗാന്ധിയുെട ആത്മീയവാദം
ദാർശനികരംഗത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരാത്മീയവാ
ദിയായിരുന്നു. ഭൗതികവാദ–നിരീശ്വരവാദചിന്താഗതി
കെള അേദ്ദഹം കഠിനമായി എതിർത്തു. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, േലാകം വസ്തുനിഷ്ഠവും മനുഷ്യ
െന്റ േചതനയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കു
ന്നതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പേക്ഷ, അതാവിർഭ
വിച്ചത് മൗലികമായ ഒരാത്മീയസത്തയിൽ നിന്നാണ്.
ആ ആത്മീയസത്തെയ ആശ്രയിച്ചുെകാണ്ടാണ് പ്രാപ
ഞ്ചികങ്ങളായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും നിലെകാള്ളുന്ന
ത്. ഇന്ദ്രിയാതീതവും സർവവ്യാപിയും അനിർവചനീയ
വുമായ ആ സത്തയിൽ അേദ്ദഹത്തിന് അചഞ്ചലമായ
വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എെന്റ ചു
റ്റുമുള്ളെതല്ലാം അനവരതം മാറി മറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾെക്കല്ലാമടിയിൽ
മാറ്റമില്ലാത്ത, ജീവനുള്ള, ഒരു ശക്തിെയ, എല്ലാറ്റിെന
യും കൂട്ടിയിണക്കി നിലനിർത്തുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും
സംഹരിക്കുകയും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
ശക്തിെയ, അസ്പഷ്ടമായിട്ടാെണങ്കിലും ഞാൻ ദർശിക്കു
ന്നു”. സേചതനാേചതനങ്ങളായ സർവചരാചരങ്ങളി
ലും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ശക്തിയാണ് ൈദവം.
നിരീശ്വരവാദിയുെട ജീവിതത്തിന് ധാർമ്മികമായ അടി
ത്തറേയാ ഉള്ളടക്കേമാ ഉണ്ടാവുകയിെല്ലന്നായിരുന്നു
ഗാന്ധിയുെട അഭിപ്രായം. പേക്ഷ, യുദ്ധത്തിെന്റ േപ
രിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന െകാലപാതകങ്ങളും ക്ഷാമം,
മഹാമാരി മുതലായവ െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുക
ളും മൃഗീയങ്ങളായ മർദ്ദനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹ
ചര്യത്തിൽ എല്ലാറ്റിെനയും നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ
മനുഷ്യരിലും സ്ഥിതിെചയ്യുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു ൈദവി
കശക്തിയിൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? ഈ
േചാദ്യത്തിനുള്ള ഗാന്ധിയുെട മറുപടി വളെര ലളിതമാ
യിരുന്നു.
“ഈ ഭീകരതകളും െകാലപാതകങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ
മനസ്സാക്ഷിെയ വ്രണെപ്പടുത്തുന്നതുെകാണ്ട്; അവ

തിന്മെയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ മന
സ്സിലാക്കുന്നതുെകാണ്ട്; അവൻ തെന്റ മനസ്സിെന്റയും
ഹൃദയത്തിെന്റയും അഗാധതകളിൽ അവെയ അപല
പിക്കുന്നു എന്നതുെകാണ്ട്; മാത്രമല്ല, കപടസിദ്ധാന്ത
ങ്ങളാൽ വഴിെതറ്റിക്കെപ്പടുകേയാ കപടേനതാക്കന്മാ
രാൽ ദുഷിപ്പിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കുേമ്പാൾ
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നന്മ െചയ്യാനുള്ള പ്രേചാദന
വും അനുകമ്പയുെട രൂപത്തിലുള്ള ൈദവികത്വത്തിെന്റ
തിളക്കവും അനുഭവെപ്പടുന്നു. ഒരു നാൾ അത് പൂർണ്ണ
വികസിതമായ ഒരു പുഷ്പമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുെമന്ന്
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് മനുഷ്യരാശിയുെട
ആശ”.

മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ൈദവെമന്നു വിളിക്കെപ്പ
ടുന്ന അചഞ്ചലവും അനിർവചനീയവും അപരിേമയവു
മായ ആ ശക്തിയാണ് ജീവിതെത്തയാെക നിയന്ത്രി
ക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥാപിതസ്വഭാവെത്ത
നിർണ്ണയിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ചം ൈദവമയമാ
ണ് എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന “ഈശാവാസ്യമിദം സർവം
യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്” എന്ന ഉപനിഷദ്വാക്യം
ഗാന്ധിെയ വളെരയധികം ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി.
സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന
ഒരു ൈദവമായിരുന്നില്ല അേദ്ദഹത്തിേന്റത്. അേദ്ദഹ
െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഈശ്വരെന സാക്ഷാൽ
ക്കരിക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ മനുഷ്യരാശിയുമായി താദാ
ത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നർത്ഥമായിരുന്നു. മനുഷ്യസമൂഹ
ത്തിൽ നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ൈദവമിെല്ലന്ന്
അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. “ഈശ്വരെന കാണാനുള്ള ഒേര
െയാരു വഴി അവെന അവെന്റ സൃഷ്ടിയിൽ കാണുകയും
ആ സൃഷ്ടിയുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയുമാണ്”. [6]
ജീവിതത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം േമാക്ഷമാെണന്ന് അേദ്ദഹം
വിശ്വസിച്ചു. പേക്ഷ, അതിനുള്ള വഴി േലാകെത്ത നി
രാകരിക്കലല്ല. സുഖേഭാഗങ്ങളിലാസക്തരാവുകേയാ
തിന്മക്ക് കീഴടങ്ങുകേയാ െചയ്യാെത ഐഹികജീവി
തം നയിക്കലാണ് സന്യാസത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉന്നത
മായ രൂപം എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രാ
യം. അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി: “എെന്റ ജനങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി ഞാൻ െചയ്യുന്ന േസവനം മാംസത്തിെന്റ
ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിെന േമാചിപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടി ഞാനനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചിട്ടയുെട ഒരു ഭാഗമാണ്.
എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം േമാക്ഷത്തിേലക്കുള്ള
മാർഗ്ഗം കിടക്കുന്നത് മനുഷ്യേസ്നഹത്തിലാണ്. ജീവിക്കു
ന്ന എല്ലാറ്റിേനാടും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്നു”. [7] ഈ വീക്ഷണഗതിയാണ് ൈദവെമന്ന
സങ്കൽപ്പെത്ത വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്ന ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളാക്കി മാ
റ്റാൻ അേദ്ദഹെത്ത സഹായിച്ചത്. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ൈദവം സത്യവും േസ്നഹവുമാണ്;
നീതിയും ധർമ്മവുമാണ്. ൈദവം ഭയരാഹിത്യമാണ്,
പ്രകാശത്തിെന്റയും ജീവിതത്തിെന്റയും ഉറവിടമാണ്.
എന്നാൽ, അേത സമയത്തുതെന്ന അവൻ ഇവെയ
ക്കാെളല്ലാം ഉന്നതനും ഇവെയ്ക്കല്ലാം അതീതനുമാണ്.
ൈദവം നിരീശ്വരവാദികളുെട നിരീശ്വരത്വം േപാലുമാ
ണ്”. [8]
6. M. K. Gandhi: Harijan, August 29, 1936.
7. Young India, April 4, 1920.
8. Young India.

















7 സത്യമാണ് ൈദവം
ൈദവം സത്യമാണ് എന്ന സങ്കൽപ്പം ക്രമത്തിൽ സത്യം
ൈദവമാെണന്ന സങ്കൽപ്പത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുത്തു.
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഐക്യരൂപമുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ
നിന്ന് സത്യമല്ലാെത മെറ്റാരു ൈദവവുമിെല്ലന്ന് എനി
ക്ക് േബാധ്യമായിരിക്കുന്നു”. എന്നാൽ, സത്യെത്തപ്പറ്റി
യുള്ള ഈ നിഗമനം വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ
അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നില്ല. ആത്മനിഷ്ഠവും അമൂർത്തവും
യുക്തിരഹിതവുമായിരുന്നു അത്. ഗാന്ധിയുെട അഭി
പ്രായത്തിൽ “ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന് ഒരു പ്ര
േത്യകസമയത്ത് േതാന്നുന്നെതേന്താ അതാണ് സത്യം.
അതിൽ ഉറച്ചുനിന്നാൽ െവള്ളം േചർക്കാത്ത സത്യ
ത്തിെലത്തിേച്ചരാൻ കഴിയും”. ആത്മനിഷ്ഠമായ ഈ
നിലപാടിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം സത്യെത്ത
േസ്നഹമായും േസ്നഹെത്ത അഹിംസയായും വ്യാഖ്യാ
നിച്ചത്. മനുഷ്യേനാടുള്ള േസ്നഹമാണ് സത്യം കെണ്ട
ത്താനുള്ള ഒേരെയാരു മാർഗ്ഗം എന്നേദ്ദഹം പ്രസ്താവി
ച്ചു. “സത്യെത്ത ൈദവമായി കാണാൻ നിങ്ങൾക്കാ
ഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിൽ അനിവാര്യമായ ഒേരെയാരു മാർഗ്ഗം
േസ്നഹമാണ്. അതായത്, അഹിംസയാണ്. ആത്യന്തി
കമായി, മാർഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും പരസ്പരം മാറ്റിെവയ്ക്കാവുന്ന
പദങ്ങളാണ്. അതുെകാണ്ട് േസ്നഹം ൈദവമാെണന്നു
പറയാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നില്ല”. [9]
അഹിംസ അെല്ലങ്കിൽ അക്രമരാഹിത്യം സാന്മാർഗിക
നിയമത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാെണന്ന് അേദ്ദ
ഹം വിശ്വസിച്ചു. എെന്തന്നാൽ, “അഹിംസ പൂർണ്ണരൂ
പത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ
സത്യം പൂർണ്ണമായി കെണ്ടത്താൻ സാധിക്കൂ”. അേദ്ദ
ഹം എഴുതി: “എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, സ്വരാ
ജിേനക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അഹിംസ… അഹിംസ
െയ അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ അതിെന മെറ്റല്ലാറ്റിെന്റയും
മുമ്പിൽ െവയ്ക്കണം. എന്നാൽ മാത്രേമ അത് അപ്രതി
േരാധ്യമായിത്തീരുകയുള്ളൂ”.
9. Tendulkar: The Mahatma, Vol. 2, P. 312.

















8 തിന്മെയ്ക്കതിരായ അക്രമരാഹിത്യം
അഹിംസ നിേഷധാത്മകമായ ഒരു തത്വമല്ല. തിന്മെയ
അക്രമരഹിതരായി എതിർക്കുക എന്നാണതിെന്റ അർ
ത്ഥം. അതിനാൽ ഭീരുത്വത്തിൽ നിേന്നാ കർമ്മരാഹി
ത്യത്തിൽ നിേന്നാ അതുണ്ടാവുകയില്ല. ധീരമായി പ്ര
വർത്തനരംഗത്തിലിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നവർക്കു മാത്രേമ
അഹിംസയനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. “മരിക്കാൻ േപടിയുള്ള
വനും എതിർക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനുമായ ഒരാൾ
ക്ക് അഹിംസ പഠിപ്പിച്ചു െകാടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അഹിം
സെയെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
അവെന സ്വന്തം കാലിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും ആക്രമിച്ചു
കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ടു വരുന്നവെന െചറുക്കാൻ
േവണ്ടി ജീവൻേപാലും ബലി കഴിക്കാനും പഠിപ്പിക്ക
ണം. അങ്ങെന െചയ്യാതിരിക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ അവ
െന്റ ഭീരുത്വെത്ത സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അഹിംസയിൽ
നിന്ന് അവെന കൂടുതൽ അകറ്റുകയും െചയ്യുക എന്നാ
ണർത്ഥം. തിരിച്ചടിക്കാൻ ഞാൻ ആെരയും സഹായി
ക്കുകയില്ലായിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഒരു ഭീരുവിെന കപട
മായ അഹിംസയുെട പിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ
ഞാെനാരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല”. [10] അേദ്ദഹം
തുടർന്നു: “അഹിംസ എന്നുെവച്ചാൽ ദുഷ്ടെന്റ ഇച്ഛാശ
ക്തിക്കു മുമ്പിൽ സവിനയം കീഴടങ്ങുക എന്നല്ല അർ
ത്ഥം. മർദ്ദകെന്റ ഇച്ഛാശക്തിെക്കതിരായി മുഴുവൻ കഴി
വും ഉപേയാഗിക്കുക എന്നാണതിെന്റ അർത്ഥം. നമ്മു
െട സത്തയുെട ഈ നിയമമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനീതിനിറഞ്ഞ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
മുഴുവൻ ശക്തിെയയും േനരിടാൻ കഴിയും”.
തിന്മെയ അക്രമരഹിതമായി എതിർക്കാനുള്ള ഉപക
രണമാണ് സത്യാഗ്രഹം. “സത്യാഗ്രഹി േനരിടാൻ ശ്ര
മിക്കുന്ന മർദ്ദകന് അവെന്റ ശരീരത്തിേന്മലും ഭൗതിക
സമ്പത്തിേന്മലും അധികാരം േനടാൻ കഴിയും; പേക്ഷ,
അവെന്റ ആത്മാവിെന്റ േമൽ അധികാരം േനടാൻ ഒരി
ക്കലും കഴിയുകയില്ല. ഇതാണ് സത്യാഗ്രഹത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തം. ശരീരെത്ത തടവിലിട്ടാലും
ആത്മാവ് കീഴടക്കെപ്പടാെത അജയ്യമായി സ്ഥിതിെച
യ്യുന്നു. ഈ മൗലികസത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ
നിന്നാണ് സത്യാഗ്രഹത്തിെന്റ ശാസ്ത്രം മുഴുവനും ഉത്ഭവി
ച്ചത്”. [11]
പീഡകൾ സഹിക്കുകെയന്നത് തിന്മെക്കതിരായ െച
റുത്തുനിൽപ്പിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. കഷ്ടങ്ങൾ
സഹിക്കാനുള്ള കഴിവിന് ഗാന്ധി ധാർമ്മികവും മതപ
രവുമായ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകി: “ഒരു ജനതക്ക് മൗ
ലിക പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുക്തിെകാണ്ടു മാത്രം
േനടാനാവില്ല; കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുെകാേണ്ട അവ
െയ േനടാൻ കഴിയൂ”.
10. Young india, August, 11, 1920.
11. Young India, May 21, 1931.

















9 ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിെന്റ

ഉപാധികൾ

ഗാന്ധിയുെട വിശകലനത്തിൽ സത്യവും അഹിംസയും
േസ്നഹവും സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ട മതതത്വങ്ങളാണ്. ആത്മശുദ്ധിയും ധാർമ്മികമായ
പരിപൂർണ്ണതയും േനടാനുള്ള ഉപാധികളാണവ. ആത്മ
ശുദ്ധിയും ധാർമ്മികമായ പരിപൂർണ്ണതയും േനടാൻ
േവണ്ടി ഇടവിടാെത പരിശ്രമിക്കുകെയന്നത് ഓേരാ
സത്യാഗ്രഹിയുെടയും കടമയാെണന്ന് അേദ്ദഹം ഉൽ
േബാധിപ്പിച്ചു. സത്യം, അഹിംസ, ത്യാഗം, അേസ്തയം,
അപരിഗ്രഹം, ലഘുജീവിതം, ഈശ്വരവിശ്വാസം മുത
ലായവയാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാർമ്മികാനുശാസന
ങ്ങൾ. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ആന്തരികൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങെളേയാ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിെന്റ നിയ
മങ്ങെളേയാ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിക്കാെനാന്നും
അേദ്ദഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളിലും
വർഗ്ഗചൂഷണവ്യവസ്ഥയിലും മൗലികങ്ങളായ മാറ്റങ്ങ
ളുണ്ടാക്കാെത തെന്ന ൈവയക്തികമായ സ്വഭാവശു
ദ്ധിയിലൂെടയും ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഉൽക്കർഷത്തിലൂ
െടയും മനുഷ്യെന ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുെമന്നും വ്യക്തി
യുെട ധാർമ്മികനിലവാരമുയർത്തിെക്കാണ്ടു മാത്രേമ
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ
എന്നും അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ
േപാലും മതപരമായ ഒരു സമീപനമാണ് അേദ്ദഹം
ൈകെക്കാണ്ടത്. സാമാന്യജനങ്ങളുെട യഥാർത്ഥ താ
ല്പര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ്
മതം എന്ന് അേദ്ദഹം പറയുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങളുെട
ൈദനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മതം, അേദ്ദ
ഹെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, അർത്ഥശൂന്യമാണ്.
അതുേപാെലതെന്ന മതെത്ത ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനവും അർത്ഥശൂന്യമാണ്. അതുെകാ
ണ്ടേത്ര രാഷ്ട്രീയമായ പ്രവർത്തനത്തിെന്റ പരിധിയിൽ
മതെത്തക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്താൻ അേദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ച
ത്. “മതത്തിന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമിെല്ലന്നു
പറയുന്നവർ മതത്തിെന്റ അർത്ഥെമെന്തന്നു മനസ്സി
ലാക്കാത്തവരാണ്” എന്നും “മതത്തിെന്റ സത്തെയ
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിക്കുന്നതിനു
ള്ള ഒരു യത്ന”മായിട്ടാണ് താൻ സത്യാഗ്രഹത്തിെന്റ
യും അഹിംസയുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചത്
എന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. മതപരവും
ധാർമ്മികവുമായ ഒരു കടമെയന്ന നിലയ്ക്കാണ് അേദ്ദ
ഹം സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്തത്.
വ്യക്തിയുെട സ്വഭാവശുദ്ധീകരണെത്തയും ആത്മീേയാ
ന്നമനെത്തയും ലക്ഷ്യമാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള ഈ ധാർമ്മി
കവും മതപരവുമായ ആദർശങ്ങൾ എല്ലാ കാലഘട്ട
ങ്ങൾക്കും എല്ലാ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്കും പറ്റി
യവയാെണന്ന് ഗാന്ധി വിശ്വസിച്ചു. പേക്ഷ, യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യയുെട നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ
സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായ ചലനങ്ങളുണ്ടാ
ക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് അവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പട്ടത്.
ചരിത്രത്തിെന്റ ചില നിർണ്ണായകഘട്ടങ്ങൾ പ്രത്യയ
ശാസ്ത്രങ്ങളുെട ആവിർഭാവെത്ത സഹായിക്കുന്നെതങ്ങ
െനെയന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് ഏംഗൽസ് എഴുതു
കയുണ്ടായി: “നമ്മുെട പ്രത്യയശാസ്ത്രക്കാരൻ തനിക്കി
ഷ്ടമുള്ളതുേപാെല കാര്യങ്ങൾ വളയ്ക്കുകയും ഒടിക്കുകയും
െചയ്തു എന്നുവരാം. പേക്ഷ, അയാൾ വാതിൽക്കലൂെട
വലിെച്ചറിയുന്ന ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യം ജനവാതിലിലൂെട
വീണ്ടും അകത്തുകയറി വരുന്നു. എല്ലാ കാലേത്തക്കും
എല്ലാ േലാകങ്ങൾക്കും പറ്റിയ തത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളു
മാണ് താൻ രൂപെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ന് അയാൾ വിചാ
രിക്കുന്നു. പേക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ, തെന്റ കാലെത്ത യാ
ഥാസ്ഥിതികേമാ വിപ്ലവപരേമാ ആയ പ്രവണതകളുെട
പ്രതിച്ഛായെയ രൂപെപ്പടുത്തുക മാത്രമാണ് അയാൾ
െചയ്യുന്നത്”. [12]
ഏംഗൽസിെന്റ ഈ നിഗമനം ഗാന്ധിയുെട പ്രത്യയശാ
സ്ത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചും ശരിയാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മതപരവും സാന്മാർഗികവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ത്യ
യുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനും സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണ സം
രംഭങ്ങൾക്കും ഉേത്തജനം നൽകി. അവ ആയിരക്ക
ണക്കിലുള്ള യുവതികെളയും യുവാക്കന്മാെരയും ആത്മ
ത്യാഗത്തിെന്റ പന്ഥാവിേലക്ക് തള്ളിവിട്ടു. ലളിതവും
നിർമ്മലവും േസാേദ്ദശ്യവുമായ ൈവയക്തിക ജീവിത
ത്തിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവെര ഉൽസുകരാക്കുക
യും സാർവത്രികമായ ഒരച്ചടക്കേബാധം വളർത്താൻ
സഹായിക്കുകയും െചയ്തു. അക്രമരാഹിത്യം ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണത്തിെനതിരായ സമരത്തിൽ സുശക്തമായ ഒരാ
യുധമായിത്തീർന്നു. ഈ ആയുധമണിഞ്ഞുെകാണ്ടാണ്
ആയിരക്കണക്കിലുള്ള സ്ത്രീപുരഷന്മാർ അറസ്റ്റു വരിക്കു
കയും ലാത്തിച്ചാർജ്ജുകെള േനരിടുകയും െവടിയുണ്ടക
േളറ്റുവാങ്ങുകയും െചയ്തത്.
12. F. Engels: Anti Duhring, P. 135.

















10 വർഗ്ഗസഹകരണത്തിെന്റ

തത്വശാസ്ത്രം

എന്നാൽ, അക്രമരാഹിത്യം സമരത്തിെന്റ ആയുധം
മാത്രമായിരുന്നില്ല. എതിരാളികേളാടും നിലവിലുള്ള
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളാടും സന്ധിെചയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധ
തയും അതിലടങ്ങിയിരുന്നു. വിപ്ലവപരങ്ങളായ എല്ലാ
മാറ്റങ്ങൾക്കും അേദ്ദഹം എതിരായിരുന്നു. പരസ്പരധാ
രണയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിപാടിയായ പരി
ഷ്ക്കരണങ്ങെള മാത്രേമ അേദ്ദഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േദശീയ ബൂർഷ്വാ േനതൃത്വത്തിന് തി
കച്ചും സ്വീകാര്യമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ഇത്. ജന
കീയസമരത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങളുപേയാഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ േനടാ
നും അേത സമയത്തുതെന്ന ബഹുജനപ്രസ്ഥാനെത്ത
തങ്ങളുെട പിടിയിെലാതുക്കി നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതുവെര
സഹായിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക രം
ഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർ
പ്പുകളിലൂെട ജനങ്ങെള പുേരാഗതിയിേലക്കു നയിക്കാൻ
കഴിയുെമന്നാണ് ഗാന്ധി കരുതിയത്. തിന്മെയ്ക്കതിരായ
സമരത്തിൽ അക്രമത്തിെന്റയും ബലപ്രേയാഗത്തിെന്റ
യും മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കരുെതന്ന് അേദ്ദഹം നിഷ്ക്കർഷിച്ചു.
പേക്ഷ, ഇത് മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മാത്രം പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല.
ലക്ഷ്യത്തിെന്റ പ്രശ്നവും ഇതിലടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുകാ
ണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്രമെത്തയും ബലപ്രേയാ
ഗെത്തയും ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടുതെന്ന, അക്രമരഹിത
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട, നാടുവാഴിത്ത–മുതലാളിത്ത ചൂഷണ
ങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പ
ട്ടില്ല. മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിലും ഭൂവുടമയും
കൃഷിക്കാരനും തമ്മിലുമുള്ള സമഞ്ജസമായ സഹകര
ണമാണ് താനാഗ്രഹിക്കുന്നെതന്ന് അേദ്ദഹം തുറന്നു
പറയുകയുണ്ടായി. മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മി
ലുണ്ടായിരിേക്കണ്ട ബന്ധെത്തപ്പറ്റി 1925-ൽ അേദ്ദഹം
എഴുതിയതിങ്ങെനയാണ്; “മൂലധനവും െതാഴിലും ഒന്നു
മേറ്റതിെന പൂരിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും െച
യ്യണെമന്നതാണ് എെന്റ ആദർശെമന്ന് ഞാെനല്ലാ
യ്േപ്പാഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ പരസ്പരം ഐക്യത്തി
ലും സഹകരണത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വലിയ കു
ടുംബമായിത്തീരണം. മുതലാളികൾ െതാഴിലാളികളുെട
ഭൗതികമായ േക്ഷമത്തിൽ മാത്രമല്ല, ധാർമ്മികമായ
േക്ഷമത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. മുതലാളികൾ തങ്ങളുെട
കീഴിലുള്ള െതാഴിലാളികളുെട േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റികളാണ്”. [13]

മുതലാളികളും െതാഴിലാളികളും തമ്മിെലന്നേപാെല
തെന്ന ജന്മികളും കുടിയാന്മാരും തമ്മിലും സൗഹാർദ്ദ
ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണെമന്ന് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചു.
ഇതിന് ജന്മികളുെട മേനാഭാവത്തിലും െപരുമാറ്റത്തി
ലും സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വേരണ്ടതുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം
സമ്മതിച്ചു. “കൃഷിക്കാർക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരാവകാശം
നൽകുക, അവരുെട േക്ഷമത്തിൽ സജീവമായ താല്പ
ര്യം കാണിക്കുക, അവരുെട കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ
നടത്തെപ്പടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുക,
േരാഗികൾക്ക് ആശുപത്രികളും ശുശ്രൂഷാേകന്ദ്രങ്ങളുമു
ണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുക, ഗ്രാമശുചീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധി
ക്കുക—ഇങ്ങെന പലതരത്തിലും ജമീന്ദാർമാർ തങ്ങളു
െട വിവിധ േസവനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കമ്മീഷൻ
മാത്രം പ്രതിഫലമാെയടുക്കുന്ന അവരുെട യഥാർത്ഥ
സുഹൃത്തുക്കളാെണന്ന് അവെര േബാധ്യെപ്പടുത്തുക” [14]—
ഇെതല്ലാം െചയ്യാൻ അേദ്ദഹം ജമീന്ദാർമാേരാടാവശ്യ
െപ്പട്ടു. അേതസമയത്തുതെന്ന അേദ്ദഹം കൃഷിക്കാരുെട
കടമകെളപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു: “കൃഷിക്കാർ ജമീന്ദാർമാ
േരാടുള്ള തങ്ങളുെട കടമകെളപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു: “കൃഷി
ക്കാർ ജമീന്ദാർമാേരാടുള്ള തങ്ങളുെട കടമകൾ നിഷ്കൃ
ഷ്ടമായി നിറേവറ്റണെമന്ന കാര്യത്തിൽ േകാൺഗ്രസു
കാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിയമപരമായി ആവശ്യമായ
കടപ്പാടുകെളപ്പറ്റിയല്ല, ന്യായെമന്നു കൃഷിക്കാർ തെന്ന
സമ്മതിക്കുന്ന കടപ്പാടുകെളപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയു
ന്നത്. തങ്ങളുെട ൈകവശവസ്തുക്കളിൽ ജമീന്ദാർമാർ
ക്ക് യാെതാരവകാശവുമിെല്ലന്നും അവ തങ്ങളുെട സ്വ
ന്തം വസ്തുക്കളാെണന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തം അവർ തിരസ്ക്ക
രിക്കണം. ൈകേയറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുെട അവകാ
ശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിച്ചുെകാണ്ട് അവർ ജമീന്ദാർമാരു
െട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിെല അംഗ
ങ്ങളായിരിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങെനയായിത്തീര
ണം”. [15]
1934-ൽ ജമീന്ദാർമാരുെട ഒരു പ്രതിനിധിസംഘവുമായു
ള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടയിൽ ഗാന്ധിപറഞ്ഞു: “ന്യായമായ

കാരണം കൂടാെത സ്വത്തുടമവർഗ്ഗങ്ങളുെട സമ്പത്തു
പിടിെച്ചടുക്കുന്നതിെന ഞാനനുകൂലിക്കുകയിെല്ലന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. നിങ്ങളുെട ഹൃദയെത്ത
സമീപിക്കുകയും കുടിയാന്മാർക്കുേവണ്ടിയുള്ള ട്രസ്റ്റി
കൾ എന്ന നിലയിൽ സ്വത്ത് ൈകവശം െവയ്ക്കാനും
പ്രാഥമികമായും അവരുെട േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി അതു
പേയാഗിക്കാനും േതാന്നത്തക്കവിധത്തിൽ നിങ്ങെള
മനഃപരിവർത്തനം െചയ്യുകയുമാണ് എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം…
വർഗ്ഗസമരം ഇന്ത്യയുെട മൗലികമായ അന്തഃസത്തെയ്ക്ക
തിരാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതിെയന്ന മൗലികാവ
ശ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കമ്യൂണിസമായി രൂ
പാന്തരെപ്പടാൻ ആ അന്തഃസത്തയ്ക്കു കഴിവുണ്ട്. എെന്റ
സ്വപ്നത്തിലുള്ള രാമരാജ്യം രാജകുമാരെന്റയും പിച്ചക്കാ
രെന്റയും അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരുേപാെല സംരക്ഷണം
നൽകുന്നു. വർഗ്ഗസമരം തടയാൻ േവണ്ടി ഞാെനെന്റ
സ്വാധീനശക്തി മുഴുവൻ ഉപേയാഗിക്കുെമന്ന് നിങ്ങൾ
ക്കുറപ്പിക്കാം. അന്യായമായി നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട സ്വ
ത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം
ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഭാഗത്തുനിന്ന് സമരം െചയ്യുന്നത് നി
ങ്ങൾക്ക് കാണാം”. [16]
13. Young India, August 20, 1925.
14. Young India, May 28, 1931.
15. Ibid.
16. M. K. Gandhi: Socialism of My Conception, PP. 245–46.

















11 ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്തം
ഒേരസമയത്തുതെന്ന രാജാവിെന്റയും പിച്ചക്കാരെന്റയും
അവകാശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ വ്യഗ്രത
െയയും െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും േക്ഷമ
ത്തിനുേവണ്ടി ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി
െവയ്ക്കാൻ മുതലാളികെളയും ജന്മികെളയും അനുവദിക്കു
ന്ന ‘ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്ത’െത്തയും സ്ഥാപിതതാല്പര്യ
ക്കാർ സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിച്ചു. ഗാന്ധിയുെട അക്ര
മരാഹിത്യം െതാഴിലാളി–കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും
അക്രമത്തിലും ചൂഷണത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ
േവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളയും എതിർക്കുന്ന ഒരു
സിദ്ധാന്തമാെണന്ന ധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർ
പരിശ്രമിച്ചു. ഈ സ്ഥിതിവിേശഷം മർദ്ദനങ്ങൾെക്കതി
രായി േപാരാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ചൂഷിതജനവിഭാഗങ്ങെള
മാത്രമല്ല, ഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള േകാൺഗ്രസി
െല ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗങ്ങെളയും അസംതൃപ്തരാക്കി.
സുഭാഷ്ചന്ദ്രേബാസിെനയും ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവി
െനയും േപാലുള്ള േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കന്മാർ “ഗാ
ന്ധിയൻ” സിദ്ധാന്തങ്ങളിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള”
പരസ്യമായി തുറന്നുകാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. െനഹ്റു
എഴുതി: “വർഷങ്ങളായി ഈ േചാദ്യം എെന്ന അമ്പ
രപ്പിക്കുന്നു: കഷ്ടെപ്പടുന്ന മർദ്ദിതജനങ്ങളുെട സ്ഥിതി
യിൽ ഇത്രയധികം ഉൽക്കണ്ഠയും അവേരാട് ഇത്രയധി
കം േസ്നഹവുമുള്ള അേദ്ദഹം അവെര അനിവാര്യമായി
സൃഷ്ടിച്ചുവിടുകയും ഇടിച്ചമർത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ പിന്താങ്ങുന്നെതന്തിനാണ്? അക്ര
മരാഹിത്യത്തിൽ ഇത്രയധികം ആേവശം കാണിക്കു
ന്ന അേദ്ദഹം പൂർണ്ണമായും അക്രമത്തിെന്റയും മർദ്ദന
ത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു
രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യഘടനെയ അനുകൂലിക്കുന്നെതന്തി
നാണ്? അേദ്ദഹം ഇത്തരെമാരു സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്കനു
കൂലമാെണന്നു പറയുന്നത്, ഒരുപേക്ഷ, ശരിയായിരിക്കു
കയില്ല. ഏെറക്കുെറ ഒരു ദാർശനികാരാജകവാദിയാ
ണേദ്ദഹം. പേക്ഷ, ആദർശത്തിലുള്ള അരാജകമായ
ഭരണവ്യവസ്ഥ ഇന്നും അതിവിദൂരത്തിലായതുെകാണ്ടും
അത് എളുപ്പത്തിൽ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതു
െകാണ്ടും അേദ്ദഹം നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമെത്ത
അംഗീകരിക്കുന്നു”. [17]
17. Jawaharlal Nehru: An Autobiography, P. 515.

















12 പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ

ആശയങ്ങളും

െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ മർദ്ദിതജന
വിഭാഗങ്ങളുെട വർഗ്ഗേബാധവും രാഷ്ട്രീയേബാധവും
വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തി
ലാണ് വർഗ്ഗസഹകരണത്തിെന്റയും ട്രസ്റ്റീഷിപ്പിെന്റ
യും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു പ്രചാരം േനടാൻ കഴിഞ്ഞത്.
എന്നാൽ, േദശീയപ്രസ്ഥാനം കൂടുതലുയർന്ന ഒരു ഘട്ട
ത്തിേലക്ക് വളരുകയും െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷി
ക്കാരുെടയും സംഘടിതശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും െച
യ്തേപ്പാൾ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദുർബലങ്ങളായിത്തീർ
ന്നു. ഗാന്ധിയുെട അഭിപ്രായങ്ങളും സമരമാർഗ്ഗങ്ങ
ളും അധികമധികം േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
ഗാന്ധിയുെട ആശയങ്ങളാൽ ഉൽബുദ്ധരാക്കെപ്പട്ടവ
രും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള സമരങ്ങളിൽ
ആേവശപൂർവം പെങ്കടുക്കുകയും െചയ്ത യുവാക്കന്മാ
രിൽ തെന്ന പലരും പുതിയ സമരമാർഗ്ഗങ്ങളേന്വഷി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. േസാഷ്യലിസം, കമ്യൂണിസം, മാർക്സി
സം തുടങ്ങിയ ആധുനികാശയങ്ങൾ അവെര ആകർ
ഷിച്ചു. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗരഹിതവും
സമത്വസുന്ദരവുമായ ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
െയക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഗാന്ധിയുെട പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും സമരമാർഗ്ഗങ്ങളും
രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾക്കു വിേധയങ്ങളായി. ഏറ്റ
വുമധികം എതിർക്കെപ്പട്ടത് വർഗ്ഗസഹകരണത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്തമാണ്.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ ൈകയടക്കി െവയ്ക്കുന്ന സ്ഥാ
പിതതാല്പര്യക്കാർക്ക് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങ
ളുെട രക്ഷാകർത്താക്കളാകാൻ എങ്ങെന സാധിക്കും
എന്നവർ േചാദിച്ചു. നീതിയുെടയും േസ്നഹത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിെയാരു സാമൂഹ്യജീവിതം
െകട്ടിപ്പടുക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളിത്തവും നാടുവാഴിത്ത
വുമവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെള െപാതു
സ്വത്താക്കി മാറ്റണെമന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ്
സിദ്ധാന്തം ജനങ്ങളുെട വിപ്ലവേബാധെത്തയും സമര
ങ്ങെളയും മന്ദീഭവിപ്പിക്കാനും അങ്ങെന ഹിംസയിലും
ചൂഷണത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ
നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ സി
ദ്ധാന്തമാെണന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

















13 േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്വാധീനം
രാജ്യത്തിെല സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ ചി
ന്താഗതികളിലുമുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഗാന്ധിയുെട
അഭിപ്രായങ്ങെള സ്വാധീനിക്കാതിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തി
കസമത്വെത്തപ്പറ്റിയും പണക്കാരനും പാവെപ്പട്ടവനും
തമ്മിലുള്ള വിടവു നികേത്തണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയ
പ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം അധികമധികം ഊന്നിപ്പറയാൻ തു
ടങ്ങി. അേദ്ദഹം എഴുതി: “സാമ്പത്തികസമത്വത്തിനു
േവണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ മൂലധനവും െതാ
ഴിലും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ ൈവരുദ്ധ്യം അവസാനി
പ്പിക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. ഒരുവശത്ത് രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
സമ്പത്തിെന്റ സിംഹഭാഗവും കയ്യടക്കി െവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
പിടി പണക്കാെര കീേഴാട്ടു താഴ്ത്തുകയും മറുവശത്ത് അര
പ്പട്ടിണിക്കാരും നഗ്നരുമായ ജനലക്ഷങ്ങെള േമാേല്പാ
ട്ടുയർത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് സമനില ൈകവരുത്തുക
എന്നാണതിെന്റ അർത്ഥം. ധനികന്മാർക്കും പട്ടിണി
കിടക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വിസ്തൃതമായ വി
ടവ് നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താളം കാലം അക്രമരഹിത
മായ ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായം വ്യക്തമായും അസാദ്ധ്യ
മാണ്”. [18] കമ്യൂണിസെമന്ന ആദർശത്തിനുേവണ്ടി
ജീവിക്കുകയാണ് തെന്റ ഉേദ്ദശ്യം എന്നുേപാലും അേദ്ദ
ഹം ഉൽേഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി. വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു
കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കണം. അത് ഹിംസ
യും അക്രമങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാവരുത് എേന്ന
യുള്ളൂ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ: “കമ്യൂ
ണിസം എന്നുെവച്ചാൽ എന്താണർത്ഥം? അന്തിമ വി
ശകലനത്തിൽ അതിെന്റ അർത്ഥം വർഗ്ഗരഹിതമായ
സമുദായം എന്നാണ്. നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിേക്ക
ണ്ട ഒരാദർശമാണത്. അത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻേവ
ണ്ടി അക്രമമുപേയാഗിക്കുേമ്പാൾ മാത്രം അതുമായുള്ള
ബന്ധം ഞാനുേപക്ഷിക്കും. നമ്മെളല്ലാവരും സമന്മാരാ
യിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ
ഈശ്വരെന്റ ഇച്ഛാശക്തിെയ െചറുത്തുനിൽക്കുകയാണ്
െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉയർന്നവനും താണവനും തമ്മിലുള്ള
അസമത്വം എന്ന ആശയം ഒരു പാപമാണ്. പേക്ഷ,
േതാക്കു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിെക്കാണ്ട് മനുഷ്യഹൃദയത്തിെല പാ
പം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആ
മാർഗ്ഗത്തിന് മനുഷ്യഹൃദയം വഴിെപ്പടുകയില്ല”. [19]
ട്രസ്റ്റീഷിപ്പിെന്റ േമന്മെയക്കുറിച്ചും ആവശ്യകതെയക്കുറി
ച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കാൻ അേദ്ദഹം ഇഷ്ട
െപ്പട്ടിെല്ലന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ധനികന്മാർ തങ്ങ
ളുെട സ്വത്തുക്കളും അധികാരശക്തികളുെമല്ലാം സ്വന്തം
ഇഷ്ടേത്താടുകൂടി ഉേപക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണെമന്നും
ഇെല്ലങ്കിൽ രക്തപങ്കിലമായ ഒരു സായുധവിപ്ലവം ഒരു
നാൾ അനിവാര്യമായിത്തീരുെമന്നും അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. [20] ട്രസ്റ്റികെളന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്കത്യാവശ്യമാ
യതു മാത്രെമടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളെതല്ലാം ജനങ്ങളുെട
േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുക എന്നതാണ് ധനി
കന്മാരുെട കടമ. ഈ കടമ നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറി
ല്ലാത്തവർെക്കതിരായി അക്രമരാഹിത്യത്തിെന്റ സമര
മാർഗ്ഗം ഉപേയാഗിക്കണം എന്നാണേദ്ദഹം അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടത്: “അേങ്ങയറ്റെത്ത പരിശ്രമങ്ങൾക്കുേശഷവും
ധനികന്മാർ, ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ, ദരിദ്രന്മാരുെട
സംരക്ഷകന്മാരായിത്തീരാതിരിക്കുകയും ദരിദ്രന്മാർ കൂ
ടുതൽ കൂടുതൽ ഇടിച്ചമർത്തെപ്പടുകയും പട്ടിണികിടന്നു
മരിക്കുകയും െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ പിെന്ന എന്താണ്
െചേയ്യണ്ടത്? ഈ വിഷമപ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാ
ണാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അക്രമരഹിതമായ നിസ്സഹകര
ണവും സിവിൽ നിയമലംഘനവുമാണ് ശരിയും ഒരിക്ക
ലും പരാജയെപ്പടാത്തതുമായ മാർഗ്ഗം എന്ന നിഗമന
ത്തിലാണ് ഞാെനത്തിേച്ചർന്നത്. സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടാൻ
സാധിക്കില്ല. ഈ ജ്ഞാനം ദരിദ്രന്മാർക്കിടയിൽ കട
ന്നുകൂടി പ്രചരിക്കുകയാെണങ്കിൽ അവർ ശക്തന്മാരാ
യിത്തീരുകയും തങ്ങെള പട്ടിണിയുെട വക്കെത്തത്തിച്ചു
െഞക്കിെഞരിക്കുന്ന അസമത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്രമ
രാഹിത്യത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി േമാചനം േനേട
ണ്ടെതങ്ങെന എന്നു പഠിക്കുകയും െചയ്യും”. [21]
അക്രമരഹിതമായ സമരമാർഗ്ഗം തെന്ന അനുഭവങ്ങ
ളിലൂെട കൂടുതൽ സുശക്തവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമാ
യിത്തീർന്നു. ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ അേദ്ദഹം
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവെണ്മന്റിെന സഹായിച്ചു. ജനങ്ങളുെട താ
ല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അതാവശ്യമാെണന്ന് അേദ്ദ
ഹം വിശ്വസിച്ചു. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധകാലത്ത്, േന
െരമറിച്ച്, ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയാവശ്യങ്ങളനുവദിക്കാത്തി
ടേത്താളം കാലം ബ്രിട്ടെന സഹായിക്കാൻ പാടിെല്ല
ന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. 1922-ൽ ജനങ്ങളുെട
ഭാഗത്തുനിന്ന് നിസ്സാരങ്ങളായ ചില അക്രമങ്ങളുണ്ടാ
യി എന്ന കാരണത്താൽ അേദ്ദഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം
പിൻവലിച്ചു. മുപ്പതുെകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം, 1942 ആഗ
സ്റ്റിൽ, ‘പ്രവർത്തിക്കുക അെല്ലങ്കിൽ മരിക്കുക’ എന്ന
മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം കൂടുതൽ
വിപുലമായ ഒരു ബഹുജനസമരം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇക്കു
റി ജനങ്ങളുെട ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങെളയല്ല,
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുെട അക്രമങ്ങെളയാണ്
അേദ്ദഹം നിശിതമായി ആേക്ഷപിച്ചത്.
18. M. K. Gandhi: Constructive Programme, 1945 Edition.
19. Harijan, March 13, 1937.
20. Ibid.
21. Harijan, August 25, 1940.

















14 ഗാന്ധിയുെട മഹത്വം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതപരമായ വീക്ഷണവും കൂടുതൽ
ഓജസ്സുറ്റതായിത്തീർന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം
അേദ്ദഹം ഒരിക്കലും ഉേപക്ഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പേക്ഷ,
ഈ വിശ്വാസം ഒട്ടും തെന്ന ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നില്ല.
അയിത്തം, ജാതിവ്യത്യാസം തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ
െക്കതിരായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂ
ടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. മതസ്പർധകളും വർഗ്ഗീയലഹ
ളകളും അേദ്ദഹെത്ത േവദനിപ്പിച്ചു. വിവിധ മതക്കാർ
തമ്മിൽ ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവുമുളവാക്കുക എന്ന
ഏേകാേദ്ദശ്യത്തിനുേവണ്ടിയാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ
അവസാനദിവസങ്ങൾ െചലവഴിച്ചത്. അേദ്ദഹം എഴു
തി: “ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും സഹകരിച്ചു ജീവി
ക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നും മുസ്ലീങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക്
പുറത്തുേപാവുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുെട അടിമ
കളായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകേയാ െചയ്യണെമന്നും കരുതുന്ന
ഒരു വിഭാഗം നമ്മുെട രാജ്യത്തിലുണ്ട്. അതുേപാെല പാ
ക്കിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ
പാടുള്ളു എന്നും കരുതെപ്പടുന്നു. വിഷംനിറഞ്ഞ ഒരു
സിദ്ധാന്തമാണിത്. പാക്കിസ്താെന്റ േവരു കിടക്കുന്നത്
ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ്”. അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടർ
ന്നു: “ഈ സിദ്ധാന്തെത്തയും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രെത്ത
യും െചറുക്കാനും അതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മുേന്നറുകേയാ
മരിക്കുകേയാ െചയ്യാനും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരി
ക്കുന്നു”.
ഈ പ്രതിജ്ഞ അേദ്ദഹം നിറേവറ്റി. ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ൈമ
ത്രിക്കുേവണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്നിട
യിൽ 1948 ജനുവരി 30-ന് ഒരു ഹിന്ദുവർഗ്ഗീയ ഭ്രാന്ത
നാൽ അേദ്ദഹം വധിക്കെപ്പട്ടു.
മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരിമിതി
കളും ദൗർബല്യങ്ങളും എെന്താെക്കത്തെന്നയായാലും
ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ അേദ്ദഹം വഹിച്ച
മഹത്തായ പങ്ക് ഒരിക്കലും നിേഷധിക്കാേനാ കുറച്ചു
കാണാേനാ സാധിക്കുകയില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുെട
അവകാശങ്ങെളപ്പറ്റിയും ശക്തിെയപ്പറ്റിയും ക്രിയാത്മ
കമായ ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥെത്തപ്പറ്റിയും േബാധമു
ണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കാൻ അേദ്ദഹം ഇടവിടാെത പരിശ്രമി
ച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിസ്വാർത്ഥമായ ത്യാഗസന്നദ്ധത,
സത്യത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, സമുദായ
ത്തിെല ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കും മതസ്പർധകൾക്കും എതി
രായി സൗഹാർദ്ദം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലാറ്റിലുമുപരി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈവയക്തികമായ സ്വഭാവശുദ്ധി—ഇവെയല്ലാം േചർ
ന്ന് ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിെല ഒരു പ്രേത്യകഘട്ടെത്ത,
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിെന്റ അവസാ
നേത്തതും നിർണ്ണായകവുമായ ഒരു കാലഘട്ടെത്ത,
പ്രകാശമാനമാക്കി. മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയതിങ്ങെനയാണ്:
“അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേചാദനം ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും

ഇന്ത്യയുെട അതിർത്തികൾക്കു പുറത്തും സജീവമാ
യി നിലനിൽക്കുന്നു. അത് സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളുെട
പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സത്യത്തിേലക്ക് നമ്മുെട
േബാധെത്ത ഉണർത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നു. േസവനത്തിലൂ
െടയും ആത്മാർപ്പണത്തിലൂെടയും േമാചനം േനടാനു
ള്ള തുടർച്ചയായ ഒരാഹ്വാനമാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീ
വിതം. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞവരും ജനിക്കാൻ
േപാകുന്നവരുമായ എണ്ണമറ്റ ജനേകാടികളുെട ഹൃദ
യത്തിലാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാസം. മറ്റ് ആത്മാ
ക്കെള മനസ്സിലാക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന്റ ഈ മഹത്വം നമ്മുെട ചരിത്രത്തിൽ ഒരി
ക്കലും സംഭവിക്കാത്തത് സാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കു
ന്നു. ഇന്ത്യ െവറും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയല്ല,
തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും ചലിക്കാനും തങ്ങളുെട സത്ത
െയ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീവനുള്ള
സത്യമാെണന്ന മഹത്തായ യാഥാർത്ഥ്യം സാധാര
ണജനങ്ങൾക്കുേപാലും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു”.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 6
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. വിശിഷ്ടാൈദ്വതം, ൈദ്വതം, ൈദ്വതാൈദ്വതം
2. ശിവനും ശക്തിയും
3. ഏകതത്വവാദവും മതവിശ്വാസവും
4. ഇസ്ലാംമതവും പിൽക്കാല നാടുവാഴിത്തവും
5. ഇസ്ലാമിെല ഗൂഢാർഥവാദവും വിമതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
6. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
8. പാശ്ചാത്യചിന്തയുെട സ്വാധീനം
9. രാജാറാം േമാഹൻ റായ്
10. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കാരവും മതപുനരുദ്ധാരണവും
11. സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ
12. ഇസ്ലാമിെല പുനരുത്ഥാനവും നേവാത്ഥാനവും
13. മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും
14. തീവ്രവാദികളുെട തത്വശാസ്ത്രം
15. മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും
16. രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
17. ഇഖ്ബാൽ
18. മഹാത്മാഗാന്ധി
19. മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്ത എേങ്ങാട്ട്?

െ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
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