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19
മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വാധീനം
കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല, ഒന്നാം
േലാകമഹായുദ്ധം മനുഷ്യജീവിതത്തിെല എല്ലാ േമഖല
കളിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങളുളവാക്കി. റഷ്യയിെല െതാ
ഴിലാളി വിപ്ലവവും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ ആവിർഭാ
വവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുെട അഭൂതപൂർവമായ
പ്രചാരവുമായിരുന്നു ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സംഭവവികാ
സങ്ങൾ. അതിനുമുമ്പു തെന്ന േസാഷ്യലിസം എന്ന
ആശയം ഇന്ത്യയിൽ തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു
എന്നത് ശരിയാണ്. ഉദാഹരണമായി, പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ തെന്ന അദ്ധ്വാനിക്കു
ന്ന െതാഴിലാളികളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായമായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം
എന്ന് സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി.
1912-ൽ സ്വേദശാഭിമാനി െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള മലയാ
ളത്തിൽ കാറൽ മാർക്സിെന്റ ഒരു ജീവചരിത്രം പ്രസി
ദ്ധം െചയ്തു. മാർക്സിെനപ്പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്യ
െപ്പട്ട ഒന്നാമെത്ത ഗ്രന്ഥമാണത് എന്നു േതാന്നുന്നു.
എന്നാൽ, േസാഷ്യലിസം എന്ന ആശയെത്ത ജീവ
നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റിയത് റഷ്യൻ വിപ്ലവ
ത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന െതാഴിലാളി വർഗ്ഗസർവാധി
പത്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നു പ്രേചാദനം
േനടിയ െതാഴിലാളികളുെട സമരങ്ങളും അവയ്ക്കു േന
തൃത്വം നൽകിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും ഇന്ത്യയുെട
സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത പുതിെയാരു ഘട്ടത്തിേലക്കുയർ
ത്തി. രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ആശയപരവുമായ
എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്വാധീ
നം അനുഭവെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.

















1 വർഗ്ഗസമരങ്ങളിൽ നിന്ന് േട്രഡ്

യൂണിയനിേലക്ക്

1908-ൽ ബാലഗംഗാധരതിലകെന്റ അറസ്റ്റിൽ പ്രതി

േഷധം േരഖെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി േബാംെബയിെല
െതാഴിലാളികൾ ഒരു പണിമുടക്കം നടത്തുകയുണ്ടായി.
അതാെണന്നു േതാന്നുന്നു ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗം നടത്തിയ ആദ്യെത്ത രാഷ്ട്രീയസമരം. എന്നാൽ,
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ അസം
തൃപ്തിയുെടയും അസ്വാസ്ഥ്യത്തിെന്റയും സാഹചര്യത്തി
ലാണ് അവർ സ്വന്തമായ ഉേദ്ദശ്യങ്ങളും സ്വന്തമായ കർ
മ്മപരിപാടികളുമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രീയശക്തിയാ
യി രംഗപ്രേവശം െചയ്തത്. സ്വന്തം സാമ്പത്തികാവശ്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയാവശ്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും അവർ സമരങ്ങൾ നടത്താൻ തുട
ങ്ങി. ജാലിയൻവാലാബാഗിെല കൂട്ടെക്കാലകൾെക്കതി
രായി അവർ നടത്തിയ പ്രതിേഷധസമരം എടുത്തുപറ
യത്തക്കതാണ്. 1919-െല െമാൺേടഗു–െചംേസ്ഫാർഡ്
ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ അവരുെട അസംതൃപ്തിെയ ആളി
ക്കത്തിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഈ പുതിയ ഉണർവിെന
ക്കുറിച്ച് 1920-ൽ െലനിൻ ഇങ്ങെന എഴുതി: “ബ്രിട്ടീഷി
ന്ത്യയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുെട മുന്നണിയിൽ നിൽക്കു
ന്നത്. ഒരുവശത്ത് വ്യാവസായിക െതാഴിലാളികളുെട
യും െറയിൽേവ െതാഴിലാളികളുെടയും വളർച്ച, മറുവശ
ത്ത് കൂെടക്കൂെട കൂട്ടെക്കാലയും (അമൃത്സർ) പരസ്യമായ
ചമ്മട്ടിപ്രേയാഗവും മറ്റും നടത്തുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട മൃ
ഗീയഭീകരതകൾ—ഇവയുെട ആധിക്യത്തിെന്റ അനുപാ
തമനുസരിച്ച് അവരുെട വിപ്ലവവും പക്വമായിെക്കാണ്ട്
വരികയാണ്”. [1]
മതവും േദശീയപ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താ
യിരിക്കണെമന്നതാണ് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭ
ത്തിലും ഇന്ത്യയിെല രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാെര അലട്ടിയ
ഒരു മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. വിഭാഗീയചിന്തകൾക്കു േപ്രാത്സാ
ഹനം നൽകിയ വർഗ്ഗീയവാദത്തിെന്റയും ജാതിവ്യത്യാ
സങ്ങളുെടയും തടസ്സങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ട് േദശീയപ്ര
സ്ഥാനെത്ത ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടെതങ്ങെന എന്നാണ്
അവർ ആേലാചിച്ചത്. സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണം, ഹിന്ദു–
മുസ്ലീം ൈമത്രി, അയിേത്താച്ചാടനം മുതലായ പരിപാ
ടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെളയാെക
േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താെത േദശീയലക്ഷ്യങ്ങൾ േന
ടാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് ഒരു വിഭാഗം േനതാക്കന്മാർ അഭി
പ്രായെപ്പട്ടേപ്പാൾ മതവിേദ്വഷവും ജാതിമത്സരവും ബ്രി
ട്ടീഷുകാരുെട സൃഷ്ടികളാെണന്നും ബ്രിട്ടീഷുഭരണമവ
സാനിപ്പിക്കാെത ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങെളാന്നും
തെന്ന പരിഹരിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നും മെറ്റാരു വിഭാഗം
വാദിച്ചു. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം അവർ
ക്ക് പുതിെയാരു പ്രശ്നെത്തക്കൂടി േനരിേടണ്ടിവന്നു: േദ
ശീയപ്രസ്ഥാനവും െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം. അേതവെര ഏെറക്കുെറ ശാന്തമായി അടങ്ങി
െയാതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന െതാഴിലാളികൾ െപെട്ടന്ന്
സമരരംഗത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ മുതലാളികൾ മാത്രമല്ല,
േദശീയേനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗവും അന്തംവിട്ടു
േപായി. െതാഴിലാളികൾ മുതലാളികൾെക്കതിരായി
നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ േദശീയപ്രസ്ഥാനെത്ത ക്ഷീണി
പ്പിക്കുെമന്ന് അവർ താക്കീതുനൽകി. മുതലാളികളും
െതാഴിലാളികളും പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ െചയ്തുെകാണ്ട്
സഹകരിച്ചു ജീവിക്കണെമന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി
ഉപേദശിച്ചത്. െതാഴിലാളികളുെട േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി
പ്രവർത്തിക്കാൻ മുതലാളികേളാടും മുതലാളികെള കു
ടുംബനാഥന്മാെരേപ്പാെല കണക്കാക്കാൻ െതാഴിലാ
ളികേളാടും അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടു. മെറ്റാരു വിഭാഗം
േദശീയേനതാക്കന്മാർ െതാഴിലാളികേളാട് അനുഭാവം
പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുെട സമരങ്ങളിൽ സജീവമാ
യി പെങ്കടുക്കുകയും െചയ്തു. അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി െതാഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങെള പിന്താ
ങ്ങണെമന്നും െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനെത്തയും േദശീ
യപ്രസ്ഥാനെത്തയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കണെമന്നും
അവരഭിപ്രായെപ്പട്ടു. സി.ആർ. ദാസ് പറഞ്ഞു: “അവരു
െട (െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും) പ്രേത്യ
കതാല്പര്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂടുതൽ ഉന്നത
മായ ആദർശത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമുക്കവെര
സംഘടിപ്പിക്കുക. ആദർശത്തിെലത്തണെമങ്കിൽ അവ
രുെട പ്രേത്യകതാല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അേത
സമയത്തുതെന്ന ആ പ്രേത്യകതാല്പര്യങ്ങൾ സ്വരാജ്
എന്ന ലക്ഷ്യേത്താട് കൂറു കാണിക്കുകയും െചയ്യണം”.
1919-ൽ കൂടിയ േകാൺഗ്രസിെന്റ വാർഷിക സേമ്മള
നത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചുെകാണ്ട് േമാത്തിലാൽ
െനഹ്റു പ്രഖ്യാപിച്ചു. െതാഴിലാളികളുെട ജീവിതം െമ
ച്ചെപ്പടുത്തണെമന്നും അവർക്ക് േവാട്ടവകാശം നൽക
ണെമന്നും. അടുത്തവർഷം ലാേഹാറിൽെവച്ചു കൂടിയ
േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളനം െതാഴിലാളി സംഘടനകൾ
െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്ന പ്രേമയം പാസ്സാക്കി. 1920-ൽ
അഖിേലന്ത്യാ േട്രഡ് യൂണിയൻ േകാൺഗ്രസ് സ്ഥാപി
ക്കെപ്പട്ടു.
1. V. I. Lenin: Selected works, Vol. X, P. 731.

















2 കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ

ആവിർഭാവം

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ സജീവമായ പങ്കു വഹിച്ച പു
േരാഗമനവാദികളായ പലരും—പ്രേത്യകിച്ചും യുവാക്ക
ന്മാർ—മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കെപ്പട്ടതും
ഇക്കാലത്താണ്. 1923 ആയേപ്പാേഴക്കും േബാംെബ,
മദ്രാസ്, കൽക്കത്ത, കാൺപൂർ, ലാേഹാർ എന്നീ വ്യാ
വസായിക േകന്ദ്രങ്ങളിെലല്ലാം െചറിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂ
പ്പുകൾ നിലവിൽ വന്നു. എസ്.എ. ഡാംേഗ, എസ്.വി.
ഘാേട്ട, മുസാഫർ അഹമ്മദ്, ശിങ്കാരേവലു െചട്ടിയാർ,
സക്ലത്വാല മുതലായവരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിെല കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആദ്യകാലേനതാക്കന്മാർ.
ജർമനിയിലും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലും കുടിേയറിപ്പാർ
ത്ത രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർക്കിടയിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പു
കൾ രൂപെമടുത്തു. മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലിെന്റ രണ്ടാം
േകാൺഗ്രസിൽ േദശീയ–െകാേളാണിയൽ പ്രശ്നങ്ങ
െളക്കുറിച്ച് െലനിനുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയും
അടിമരാജ്യങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭ
ങ്ങളുെട നയതന്ത്രങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ സഹായി
ക്കുകയും െചയ്ത എം.എൻ. േറായിയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ
ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭൻ. േമാത്തിലാൽ െനഹ്റു, ലാലാലജ്പ
ത് റായ്, സി.ആർ. ദാസ് തുടങ്ങിയ ചില േകാൺഗ്രസ്
േനതാക്കന്മാർ, ആദ്യകാലത്ത് പ്രേത്യകിച്ചും, കമ്യൂണി
സ്റ്റുകാരുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള അനുഭാവേത്താടുകൂടി
യാണ് വീക്ഷിച്ചത്. േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റാ
ശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവരുെട സഹകരണം
പ്രേയാജനെപ്പട്ടു.
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തങ്ങളുെട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി
ക്കാൻ േവണ്ടി വിവിധഭാഷകളിൽ പത്രങ്ങൾ പ്രസി
ദ്ധം െചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘േസാഷ്യലിസ്റ്റ്, ബംഗാളിയിൽ
ആദ്യം ‘നവയുഗം’ പിന്നീട് ‘ഗണവാണി’യും, മറാഠി
യിൽ ‘കീർത്തി’, ഉർദുവിൽ ‘ഇങ്ക്വിലാബ്’ എന്നിവയാ
ണ് അവയിൽ പ്രധാനം. അേതാെടാപ്പം തെന്ന നിര
വധി ലഘുേലഖകളും ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളും അവർ
പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. ഡാംെഗയുെട ‘െലനിനും ഗാന്ധിയും’,
എം.എൻ. േറായിയുെട ‘പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിെല
ഇന്ത്യ’ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രേത്യകം എടുത്തു പറയ
ത്തക്കവയാണ്. ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക
സാഹചര്യങ്ങെളയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങെളയും മാർക്സിസ
ത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം െചയ്യാനും സ്വാത
ന്ത്ര്യസമരത്തിന് േകാൺഗ്രസ്സിേന്റതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത
മായ ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാ
യിരുന്നു അവ. െതാഴിലാളികളും ഇടത്തരക്കാരും മാത്ര
മല്ല, ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാരായ ചില ധനികന്മാരും
ഇത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കു േപ്രാത്സാ
ഹനം നൽകി. രഞ്ചദാസ് ദവാൻ േലാട്വാല എന്ന ഒരു
മില്ലുടമസ്ഥെന്റ നിർേലാഭമായ ധനസഹായേത്താടു കൂ
ടിയാണ് ചില മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പരിഭാഷകളും
ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ള്ള വിശകലനങ്ങളും പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടത്. ഒട്ടനവ
ധി മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ തെന്റ ൈലബ്രറി അേദ്ദ
ഹം െചറുപ്പക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാരുെട ഉപ
േയാഗത്തിനുേവണ്ടി നീക്കിവച്ചു. ഇതിനിടയ്ക്കു തെന്ന വി
വിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷി
ക്കാരുെടയും യുവജനങ്ങളുെടയും പല സംഘടനകളും
ഉയർന്നുവന്നു. ഈ സംഘടനകളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ
രും േകാൺഗ്രസ്സിെല ഇടതുപക്ഷക്കാരും സജീവമായി
പെങ്കടുത്തു.
മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട പ്രചാരവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു
െട ആവിർഭാവവും െതാഴിലാളി–കർഷക–യുവജനപ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുെട മുേന്നറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ
ഊക്കുവർദ്ധിപ്പിച്ചു. അവ േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന് പു
തിെയാരർത്ഥവും പുതിെയാരു വ്യാപ്തിയും പുതിെയാരു
ൈചതന്യവും നൽകി. സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും നാടുവാഴി
ത്തത്തിനുെമതിരായ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ബഹുജനസമര
ങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം േനടാൻ കഴിയൂ
എന്ന േബാധം പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. മഹാത്മാ
ഗാന്ധിയുെട അനുരഞ്ജനനയങ്ങളും അവയ്ക്ക് ന്യായീകര
ണം നൽകിയ രാഷ്ട്രീയ–സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തങ്ങളും
േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു. പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം അന്തിമല
ക്ഷ്യമല്ല, ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിേലക്കുള്ള ചവിട്ടു
പടി മാത്രമാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.

















3 മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട പ്രചാരം
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും നാടൻ മുതലാളികൾക്കി
ടയിെല പിന്തിരിപ്പൻ വിഭാഗങ്ങളും മാർക്സിസത്തിനും
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുെമതിരായി െവറുപ്പിെന്റയും
വിേദ്വഷത്തിെന്റയും േകാട്ടകൾ െകട്ടിയുയർത്താൻ ശ്ര
മിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെര േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന്
ഒറ്റെപ്പടുത്താനും അവർെക്കതിരായി കടുത്ത മർദ്ദനങ്ങ
ളഴിച്ചുവിടാനും േവണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളും
പ്രേയാഗിച്ചു. പ്രമുഖരായ കമ്യൂണിസ്റ്റു േനതാക്കന്മാെര
െയല്ലാം മീറഠ് ഗൂഢാേലാചനേക്കസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റു
െചയ്തു. മാർക്സിസ്റ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിേരാധിച്ചു. എന്നാൽ,
ഇത്തരം അടവുകൾെക്കാന്നും മാർക്സിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തി
െന്റ മുേന്നറ്റെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േന
െരമറിച്ച്, മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയാ
ണ് െചയ്തത്. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത പുതിെയാരു
ഭാവിെയക്കുറിച്ചുള്ള അഭിവീക്ഷണം ഒട്ടനവധി േദശാഭി
മാനികെള ആേവശഭരിതരാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്
ഭീകരപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പല യുവാക്ക
ന്മാരും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ
തങ്ങളുെട നയപരിപാടികെള പുനഃപരിേശാധിക്കാൻ
മുതിർന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1929-ൽ ഇന്ത്യൻ െല
ജിേസ്ലറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഗവെണ്മന്റ് ബഞ്ചുകളുെട
േനർക്ക് േബാംെബറിഞ്ഞതിന് അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ട ഭഗ
ത്സിങ്ങ് തെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലി
ക്കൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് അേസാസിേയഷെന്റ പരിപാടി
യിൽ സാരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറാ
യി. ജയിലിൽ നിന്നയച്ച ഒരു കത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങ
െന എഴുതി; “സംഘടിത െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷി
ക്കാരുെടയും ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിന്നുെകാ
ണ്ടു മാത്രേമ ഈ രാജ്യത്തിന് വിജയകരമായ സമരം
നടത്താൻ കഴിയൂ. േബാംബു െകാണ്ടും ൈകേത്താക്കു
െകാണ്ടും നമുക്ക് വലിയ േനട്ടങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടാവുക
യിെല്ലന്നാണ് എെന്റ ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
റിപ്പബ്ലിക്കൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് അേസാസിേയഷെന്റ ചരി
ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്. െതാഴിലാളികെളയും
കൃഷിക്കാെരയും സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം
നമ്മുെട മുഖ്യമായ ഉേദ്ദശ്യം”. കഴുമരത്തിൽ കയറുന്ന
തിന് ഇരുപതു ദിവസം മുമ്പ് അേദ്ദഹം പഞ്ചാബിെല
ഗവർണർെക്കഴുതി: “മുതലാളികളും സാമ്രാജ്യവാദിക
ളും നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂഷണത്തിെന്റ നാളുകൾ
എണ്ണെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങേളാെടാപ്പമല്ല ഈ
സമരമാരംഭിച്ചത്. ഞങ്ങളുെട ജീവിതങ്ങേളാെടാപ്പം
ഇതവസാനിക്കാനും േപാകുന്നില്ല. ചരിത്ര സംഭവങ്ങ
ളുെടയും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുെടയും അനിവാ
ര്യഫലമാണിത്. ഞങ്ങളുെട എളിയ ത്യാഗങ്ങൾ ഈ
ചങ്ങലയുെട ഒരു കണ്ണി മാത്രമായിരിക്കും”. ഭഗത്സിങ്ങ്
തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയ
ങ്ങളും ശുഭപ്രതീക്ഷയും നശിപ്പിക്കെപ്പടാൻ കഴിയാ
ത്തവയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മിക്ക കൂട്ടുകാരും
മർദ്ദനം നടത്തുന്ന വ്യക്തികെള െകാലെചയ്യുക എന്ന
ഭീകരപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മാർഗ്ഗമുേപക്ഷിച്ച് ബഹുജനസ
മരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട
നയമവലംബിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട
പ്രചാരം തടയാൻ േവണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികൾ
ൈകെക്കാണ്ട കർശനനടപടികൾ പരാജയെപ്പടുകയാ
ണ് െചയ്തത്. 1929-ൽ െലജിേസ്ലറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ
െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ േമാത്തിലാൽ െനഹ്റു ഭര
ണാധികാരികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “കമ്പിേവലി
കളും കൃത്രിമമറകളും ഉയർത്തിെക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയിേലക്ക്
ആശയങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതിെന തടയാൻ നിങ്ങൾ
ക്കു സാധിക്കുേമാ? നിങ്ങൾക്കതു സാധിച്ചിരുന്ന കാലം
േപായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.
1929–30-െല ഔേദ്യാഗിക റിേപ്പാർട്ടിൽ ഗവെണ്മന്റ്
തെന്ന സമ്മതിച്ചു: “എെന്താെക്കയായിട്ടും െതാഴിലാ

ളികളുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരുപരിധിവെര
ഗ്രാമീണർക്കിടയിലും കമ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നു… ഒട്ടുവളെര യുവജനസംഘടനകൾ കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ചിഹ്നങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്”.

















4 പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ
സാർവലൗകിക സംഭവവികാസങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റാശ
യങ്ങളുെട മുേന്നറ്റത്തിനു സഹായകരമായിരുന്നു. േലാ
കമുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടിത്തറയിളക്കിയ അഗാധ
വും സാർവത്രികവുമായ ഒരു സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പമാണ്
1929-ൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ഫാ
ക്ടറികളുെടയും ബാങ്കുകളുെടയും തകർച്ച, വൻേതാതി
ലുള്ള െതാഴിലില്ലായ്മ, പരന്നുപിടിച്ച പട്ടിണി, ആത്മഹ
ത്യകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാരുെടയും കച്ചവ
ടക്കാരുെടയും പാപ്പരീകരണം—ഈ സംഭവവികാസ
ങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികജീവിതത്തിെലന്നേപാെലത
െന്ന ബൗദ്ധികവും ധാർമ്മികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിലും
സംഘട്ടനങ്ങളുളവാക്കി. സാേങ്കതികൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ
േയാ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുെടേയാ അപര്യാപ്തതെകാണ്ട
ല്ല ആധിക്യം െകാണ്ടാണ് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം െപാ
ട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടെതന്ന വസ്തുത വിേശഷിച്ചും അമ്പരപ്പുളവാ
ക്കുന്നതായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഭാവിയിൽ ജന
ങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന് മുെമ്പാരിക്കലുമു
ണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഇളക്കം തട്ടി. നിരാശാവാദവും വിഷാ
ദാത്മകതയും തല െപാക്കി. മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പു
തിെയാരുേത്തജനം ലഭിച്ചു. ആത്മീയവാദികളായ ചി
ന്തകന്മാർ സയൻസിന് പിടികിട്ടാത്ത ആദ്ധ്യാത്മികസ
ത്തെയപ്പറ്റി ഉൽേഘാഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.
പേക്ഷ, ഇതു ചിത്രത്തിെന്റ ഒരുവശം മാത്രമായിരുന്നു.
അസ്വസ്ഥതയും നിരാശാേബാധവും പരന്നുപിടിച്ച ഈ
വർഷങ്ങളിൽ തെന്നയാണ് േലാകത്തിെലങ്ങും മുതലാ
ളിത്തത്തിെനതിരായ ആശയങ്ങളും സമരങ്ങളും പൂർവാ
ധികം ശക്തിെപ്പട്ടത്. ഇന്ത്യയിൽ സാമ്രാജ്യാധിപത്യ
ത്തിെനതിരായ േദശീയപ്രസ്ഥാനം പുതിെയാരു ഘട്ട
ത്തിേലക്ക് പ്രേവശിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വ
ത്തിൽ സിവിൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം പുനരാരംഭി
ച്ചു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷി
ക്കാരുെടയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തിെപ്പട്ടു. മർദ്ദനത്തി
നും ചൂഷണത്തിനുെമതിരായ സമരങ്ങൾ പരന്നുപിടിച്ചു.
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെട എതിർപ്പുകെള വകെവയ്ക്കാ
െത മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്ന േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ േന
ട്ടങ്ങൾ അവെര ആേവശം െകാള്ളിച്ചു. േലാകമുതലാളി
ത്തം ഭീകരമായ കുഴപ്പത്തിലകെപ്പട്ട അേതകാലത്താ
ണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഒന്നാമെത്ത പഞ്ചവത്സ
രസാമ്പത്തിക പദ്ധതി വിജയിച്ചെതന്ന വസ്തുത പ്രേത്യ
കം ശ്രദ്ധാർഹമായിത്തീർന്നു. പട്ടിണിയും അജ്ഞതയും
ചൂഷണവും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ മറ്റു ൈവരൂപ്യങ്ങളും
കൂടാെത അഭിവൃദ്ധിയിേലക്ക് മുേന്നറാൻ കഴിയുെമന്ന
ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിനു പുതിെയാരു പ്രേചാദനം ലഭി
ച്ചു. ചിന്തിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു
േപാന്ന പഴയ മൂല്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും തങ്ങളുെട അടിസ്ഥാ
നപരമായ സമീപനെത്തപ്പറ്റിയും പുനഃപരിേശാധന
െചയ്യാൻ നിർബദ്ധരായി.

















5 റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങൾ
1927-ൽ ജവഹർലാൽ െനഹ്റു േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ

സന്ദർശിക്കുകയും റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെള
വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് ‘േസാവിയറ്റ് റഷ്യ’ എെന്നാരു ഗ്ര
ന്ഥെമഴുതുകയും െചയ്തു. 1930-ൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാറും
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േപായി അവിെടയുണ്ടായ
പരിവർത്തനങ്ങെള േനരിട്ടുകണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. േമാ
േസ്കാവിൽ നിന്നയച്ച കത്തുകളിെലാന്നിൽ അേദ്ദഹം
എഴുതി: “മൂകന്മാർക്ക് ശബ്ദം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അജ്ഞ
ന്മാർ തങ്ങളുെട മനസ്സിെന്റ മറ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അശരണന്മാർ സ്വന്തം ശക്തിെയക്കുറിച്ച് േബാധവാന്മാ
രായിരിക്കുന്നു. അധഃപതനത്തിെന്റ പടുകുണ്ടിൽ കിട
ന്നിരുന്നവർ സമൂഹത്തിെന്റ ഇരുണ്ട ഗുഹകളിൽ നിന്ന്
പുറത്തുവന്ന് മറ്റുള്ളവേരാെടാപ്പം സമത്വം അവകാശ
െപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എട്ടുവർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനുണ്ടായ േനട്ടങ്ങളാണിവ”. [2]
മെറ്റാരു കത്തിൽ അേദ്ദഹെമഴുതി: “അജ്ഞതയിലും
അപമാനഭാരത്തിലും ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ലക്ഷക്കണ
ക്കിനാളുകൾക്ക് പത്തുെകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിദ്യാഭ്യാ
സം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ അന്തസ്സും േനടാൻ
കഴിഞ്ഞു എന്നത് എെന്റ സ്വന്തം കണ്ണുകൾെകാണ്ട്
കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസി
ക്കുമായിരുന്നില്ല”. [3]
സാമ്പത്തികമായി പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന തങ്ങളു
െട രാജ്യെത്ത വ്യവസായവൽക്കരിക്കാനുള്ള േസാവി
യറ്റ് ജനതയുെട നിസ്വാർത്ഥപരിശ്രമങ്ങെള ടാേഗാർ
ഹൃദയംഗമമായി അഭിനന്ദിച്ചു: “ആവിശക്തിയും വി
ദ്യുച്ഛക്തിയും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളുെട
സഹായേത്താടുകൂടി രാജ്യെത്തയാെക സുശക്തമാ
ക്കാൻ അവർ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ െചയ്തിരിക്കുന്നു. സമയം
നീട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകാൻ അവർ ൈധര്യെപ്പടുന്നില്ല.
കാരണം, മുതലാളിത്തേലാകത്തിെന്റ മുഴുവൻ എതിർ
പ്പുകളുെടയും മുമ്പിൽ സ്വന്തം കഴിവുകെള മാത്രം ആശ്ര
യിച്ചുെകാണ്ട് ആവുന്നത്ര േവഗത്തിൽ അവർക്ക് സ്വ
ത്തുക്കളുൽപ്പാദിപ്പിേച്ച മതിയാവൂ” കാർഷികപ്രശ്നം
പരിഹരിക്കാൻ േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ ൈകെക്കാ
ണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ തെന്റ സ്വന്തം അഭിലാഷങ്ങളുമായി
െപാരുത്തെപ്പടുന്നവയാെണന്ന് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ കാർഷികപരിഷ്ക്കാരങ്ങളുെട
പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം എഴുതി: “ഒന്നാമതായി,
ഭൂമിയുെട ഉടമസ്ഥാവകാശം ധാർമ്മികമായി ജന്മിക്കല്ല,
കൃഷിക്കാരനാണ്. രണ്ടാമതായി, സഹകരണാടിസ്ഥാ
നത്തിലുളള കൂട്ടുകൃഷി െകാണ്ടല്ലാെത കൃഷി ഒരിക്കലും
പുേരാഗമിക്കുകയില്ല”.
2. Rabindranath Tagore: Letters From Russia, P. 40.
3. Ibid, P. 70.

















6 മാർക്സിസത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ടാേഗാറിെന്റ
‘റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകൾ’ നിേരാധിച്ചു. എങ്കിലും
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്വാധീനശക്തി തടയാൻ അവർ
ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിേലർെപ്പട്ട യുവാ
ക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പു
തിയ േബാധവും പുതിെയാരാത്മവിശ്വാസവും ലഭിച്ചു.
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടി
രുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ല, മാർക്സിസ്റ്റാ
ശയങ്ങളും അവെര കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ
തുടങ്ങി. ‘ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തൽ’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ ജവഹർലാൽ െനഹ്റു എഴുതി:
“മാർക്സിെനക്കുറിച്ചും െലനിെനക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം

എെന്റ മനസ്സിൽ ശക്തിയായ ഒരു പ്രതികരണമുണ്ടാ
ക്കുകയും ചരിത്രെത്തയും സമകാലീന സംഭവങ്ങെള
യും ഒരു പുതിയ െവളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ എെന്ന
സഹായിക്കുകയും െചയ്തു. ചരിത്രത്തിെന്റയും സമൂഹ
ത്തിെന്റ പുേരാഗതിയുെടയും നീണ്ട ശൃംഖലയ്ക്ക് ഒരർത്ഥ
വും കാര്യകാരണബന്ധവും ഉെണ്ടന്നു േതാന്നി. ഭാവിയു
െട വ്യക്തത കുെറെയാെക്ക നീങ്ങുകയും െചയ്തു… മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ ദാർശനിക വീക്ഷണത്തിെല മിക്ക ഭാഗ
ങ്ങളും എനിക്ക് വിഷമം കൂടാെത സ്വീകരിക്കാൻ കഴി
യും. അതിെല ഏകതത്വവാദം, മനസ്സിെന്റയും ഭൗതിക
സത്തയുെടയും അൈദ്വതം, ഭൗതികസത്തയുെട ചല
നാത്മകത, പരിണാമ–വിപ്ലവങ്ങളിലൂെടയും ക്രിയാ–
പ്രതിക്രിയകളിലൂെടയും പക്ഷം, പൂർവപക്ഷം, സമന്വ
യം എന്നിവയിലൂെടയുമുള്ള നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങെള
ക്കുറിച്ചുള്ള ദ്വന്ദ്വാത്മകവാദം എന്നിവെയല്ലാം”. [4]

ആത്മകഥയിൽ അേദ്ദഹെമഴുതി: “സിദ്ധാന്തപരമായ
കടുംപിടുത്തത്തിെന്റ അഭാവം, ഒരു സവിേശഷവീക്ഷ
ണഗതിയും സമീപനരീതിയും, പ്രവർത്തനേത്താടുള്ള
മേനാഭാവം എന്നിവയിലാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ മൂല്യം
മുഴുവനും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് എെന്നനിക്കു േതാന്നുന്നു.
ആ വീക്ഷണഗതി നമ്മുെട സ്വന്തം കാലത്തിെല സാമൂ
ഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നെമ്മ സഹായി
ക്കുകയും പ്രവർത്തനത്തിനും േമാചനത്തിനുമുള്ള മാർ
ഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരികയും െചയ്യുന്നു”. [5]
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ േനട്ടങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റാശയ
ങ്ങളും ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെനേപ്പാലുള്ള രാഷ്ട്രീ
യേനതാക്കന്മാെരയും രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാറിെനേപ്പാ
െലയുള്ള സാഹിത്യനായകന്മാെരയും മാത്രമല്ല, രാധാ
കൃഷ്ണെനേപ്പാലുള്ള പുേരാഗമനവാദികളായ തത്വചി
ന്തകന്മാെരയും ആകർഷിച്ചു. അവരിൽ പലരും മാർ
ക്സിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങെള കലവറ കൂടാെത അംഗീകരി
ക്കുകയല്ല, വിമർശനപരമായി പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട്
സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയതു മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയാണ്
െചയ്തത്. മാർക്സിസത്തിെല ഭൗതികവാദേമാ ദ്വന്ദാ
ത്മകമായ വീക്ഷണഗതിേയാ അല്ല, സാമ്പത്തിക–
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാ
ണ് അവെര കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തി
ന്, 1942-ൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതിയതിങ്ങെനയാണ്:
“ഏറ്റവും കടുത്ത വിമർശകന്മാർക്കുേപാലും നിേഷധി
ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്: അേമരിക്കൻ വിപ്ല

വെത്തക്കാളും ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവെത്തക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാ
ധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്
േസാവിയറ്റ് റഷ്യ. ചില സാമൂഹ്യചിന്തകന്മാർ ആവിഷ്ക്ക
രിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയുെട
ആറിെലാരു ഭാഗത്തു നിവസിക്കുന്ന ഇരുപതു േകാടി
േയാളം ജനങ്ങളടങ്ങിയ സമുദായത്തിെന്റയാെക രാ
ഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ ഘടന മുഴു
വനും മാറ്റിപ്പണിയാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണത്. രണ്ടു
ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ ജന്മിയും മുതലാളിയും അപ്രത്യ
ക്ഷരായിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യസംരംഭ
ങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുെടയും ൈകേവലക്കാരുെടയും െചറു
കിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കി നിർത്തെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു”. മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ് ഈ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തെപ്പട്ടെതന്നു
വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം തുടരുന്നു: “മനുഷ്യരാ
ശിയുെട യഥാർത്ഥാവശ്യങ്ങൾക്കും ആധുനികസാേങ്ക
തിക മാർഗ്ഗങ്ങളുപേയാഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ
യ്ക്കും ഏറ്റവുമധികം േയാജിച്ചതാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുെട
േസാഷ്യലിസ്റ്റു പരിപാടി. േസാഷ്യലിസെമന്ന ആവ
ശ്യം ഒരു ധാർമ്മികാവശ്യകതയാണ്”. [6]

4. J. Nehru: The Discovery of india, P. 15.
5. Nehru: Autobiography.
6. S. Radhakrishnan: Religion and Society, P. 25.

















7 മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
എന്നാൽ, മാർക്സിസം ജനങ്ങളുെട സാമ്പത്തികവും സാ
മൂഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എത്രതെന്ന പ്ര
േയാജനകരമാെണങ്കിലും അതിെന്റ ദാർശനിക സിദ്ധാ
ന്തങ്ങേളാട് തനിെക്കാരിക്കലും േയാജിക്കാൻ കഴിയി
െല്ലന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു: “ദരിദ്രന്മാരുെടയും
അധഃകൃതരുെടയും സ്ഥിതിയിലുള്ള ഉത്ക്കണ്ഠ, സമ്പ
ത്തും അവസരവും കൂടുതൽ നീതിപൂർവമായി വിതരണം
െചയ്യണെമന്ന ആവശ്യം, സാമൂഹ്യസമത്വം േവണെമ
ന്ന നിർബന്ധം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ആത്മീയ
വാദികളും േയാജിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യസേന്ദശം അതു
നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, സാമൂഹ്യപരിപാടിേയാട് നമു
ക്ക് സഹതാപമുണ്ട് എന്നതുെകാണ്ട് നമ്മൾ അനിവാ
ര്യമായും മാർക്സിസത്തിെന്റ ജീവിതദർശനേത്താടും പര
മയാഥാർത്ഥ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അതിെന്റ നിരീശ്വരവാദ
പരമായ സങ്കല്പേത്താടും മനുഷ്യെനക്കുറിച്ചുള്ള അതി
െന്റ യഥാതഥവീക്ഷണേത്താടും വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യത്തി
െന്റ പവിത്രതെയക്കുറിച്ചുള്ള അതിെന്റ അവഗണനാഭാ
വേത്താടും േയാജിച്ചുെകാള്ളണെമന്നില്ല. സാമൂഹ്യവി
പ്ലവത്തിെന്റ ഫലപ്രദമായ ഒരുപകരണെമന്ന നിലയ്ക്ക്
മാർക്സിസേത്താട് അനുഭാവം കാണിക്കുന്നതും അതി
െന്റ ദാർശനികമായ പശ്ചാത്തലം അംഗീകരിക്കുന്നതും
രണ്ടും രണ്ടാണ്”. [7]
മാർക്സിസത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസേന്ദശം അംഗീകരിക്കു
കയും അേതസമയത്തു തെന്ന അതിെന്റ അടിസ്ഥാ
നമായ തത്വചിന്തെയ നിരാകരിക്കുകയുമാണ് രാധാ
കൃഷ്ണൻ െചയ്യുന്നത്. മാർക്സിസത്തിെന്റ ദാർശനികവീ
ക്ഷണത്തിെന്റയും മനുഷ്യരാശിേയാടുള്ള ധാർമ്മിക
സമീപനത്തിെന്റയും പരിണതഫലമാണ് അതിെന്റ
സാമൂഹ്യസേന്ദശം എന്ന വസ്തുത അേദ്ദഹം വിസ്മരി
ക്കുന്നു. “േസാഷ്യലിസം ഒരു ധാർമ്മികാവശ്യമാണ്”
എന്നേദ്ദഹം സമ്മതിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അേതസമയത്തു
തെന്ന, മാർക്സിസത്തിലടങ്ങിയ ധാർമ്മികമൂല്യെത്ത
അേദ്ദഹം േചാദ്യം െചയ്യുന്നു. ഈ നിലപാടിൽ ഒരു
പന്തിേകടിേല്ല?
മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം നിരീശ്വരവാദപരമാ
ണ് എന്നതു ശരിയാണ്. ൈദവെമന്ന സങ്കല്പത്തിന്
അതിൽ സ്ഥാനമില്ല. പേക്ഷ, ൈദവത്തിന് സ്ഥാനം
നൽകുന്നില്ല എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഏെതങ്കിലുെമാ
രു തത്വശാസ്ത്രം ആത്മീയമൂല്യങ്ങെളേയാ മനുഷ്യെന്റ
വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്തേയാ നിേഷധിക്കുന്നു എന്നു പറ
യാൻ കഴിയുേമാ? ഇെല്ലന്നാണ് ഭാരതീയചിന്തയുെട
ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആദ്യഭാ
ഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതുേപാെല മിക്ക പ്രാ
ചീനഭാരതീയ ദർശനങ്ങളും—ഭൗതികവാദദർശനങ്ങ
െളന്നേപാെല തെന്ന ആത്മീയവാദദർശനങ്ങളും—
ൈദവത്തിന് സ്ഥാനം നൽകുന്നില്ല. അെല്ലങ്കിൽ അവ
ൈദവത്തിനു നൽകുന്ന സ്ഥാനം വളെര അപ്രധാനമാ
ണ്. എങ്കിലും, അവെയല്ലാം തെന്ന മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തി
ൈവശിഷ്ട്യെത്തയും ഐഹികജീവിതത്തിെല ധാർമ്മി
കമൂല്യങ്ങെളയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.
െനഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല ഏകതത്വവാദ
ത്തിൽ ഊന്നുന്ന അൈദ്വതവീക്ഷണമാണ് മാർക്സിസ
ത്തിേന്റത്. മനസ്സും ഭൗതികസത്തയും തമ്മിൽ, ആത്മാ
വും ശരീരവും തമ്മിൽ, നികത്താനാവാത്ത ൈവരു
ദ്ധ്യേമാ ൈദ്വതഭാവേമാ ഉെണ്ടന്ന് അത് കരുതുന്നി
ല്ല. എന്നാൽ, മാർക്സിസത്തിെന്റ അൈദ്വതം ശങ്കരൻ,
െഹഗൽ മുതലായ ആത്മീയവാദികളുേടതിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ആത്മീയവാ
ദെത്തയല്ല, ഭൗതികവാദെത്തയാണ്. ഭൗതികവാദെമ
ന്നുെവച്ചാൽ ഭൗതികസമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള ആഗ്ര
ഹം എേന്നാ ആത്മീയമൂല്യങ്ങളുെട നിേഷധം എേന്നാ
അല്ല അർത്ഥം. പ്രപേഞ്ചാൽപത്തിെയക്കുറിച്ചും പ്രപ
ഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ സ്ഥാനെമെന്തന്നതിെനക്കുറിച്ചു
മുള്ള ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണത്. മാർക്സിസത്തിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്കു
വിേധയമാകുന്ന ജഗത്ത് മിഥ്യയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
നിത്യവും അനന്തവും അനശ്വരവും സദാ മാറിെക്കാണ്ടി
രിക്കുന്നതുമായ ഭൗതികസത്തയാണ് ഭൗതികവും മാന
സികവുമായ എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുെടയും
അടിത്തറെയന്ന് അത് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്കും
പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ യാെതാരു ദിവ്യപ്രതിഭാ
സെത്തയും അതംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യെന
േവർതിരിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ
റ്റിെന്റയും േകന്ദ്രം എന്നും പ്രകൃതിെയയും സമൂഹെത്ത
യും ചരിത്രെത്തയും മാറ്റി മറിക്കാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യന്
ബൗദ്ധികവും കായികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രവർത്തന
ങ്ങളിലൂെട പൂർണ്ണതയിേലക്ക് മുേന്നറാൻ കഴിയുെമന്നും
അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
7. Ibid.

















8 പുതിയ ലക്ഷ്യവും പുതിയ േബാധവും
യൂേറാപ്പിെല മതപുനരുദ്ധാരണത്തിെന്റയും നേവാത്ഥാ
നത്തിെന്റയും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ സാമൂഹ്യസാ
മ്പത്തിക വിപ്ലവങ്ങളുെടയും കാലഘട്ടത്തിെല ദാർശ
നിക ചിന്തകളിലടങ്ങിയ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുെട യുക്തി
യുക്തമായ പരിണാമെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് മാർക്സിസം
ആവിർഭവിച്ചത്. മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന രീതിേയാ
െടാപ്പം പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അസമത്വങ്ങളിൽ
നിന്നും അന്യതാേബാധത്തിൽ നിന്നും മർദ്ദനം, ചൂഷ
ണം തുടങ്ങിയ മറ്റു മൃഗീയതകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യെന
േമാചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനെത്തയാണ്
അത് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. മനുഷ്യെന്റ േമാചനമായി
രുന്നു ഭാരതീയദർശനങ്ങളുെടയും ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ,
ഐഹികദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടണെമങ്കിൽ
മനുഷ്യെന മനുഷ്യനല്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്ന സാമൂഹ്യ
സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റുകയും വർഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യങ്ങളവ
സാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യണെമന്ന് മാർക്സിസം സിദ്ധാ
ന്തിച്ചു. ഇതാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ധാർമ്മികമായ
കാതൽ. മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും േവണ്ടി
ഉപേയാഗിക്കെപ്പേടണ്ട ഉൽപ്പാദനവിതരേണാപകര
ണങ്ങെള സ്വന്തം ലാഭത്തിനുേവണ്ടി സ്വകാര്യസ്വത്താ
ക്കി െവയ്ക്കുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരുെട സാമ്പത്തികവും
രാഷ്ട്രീയവുമായ ആധിപത്യമവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ധ്വാനി
ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുകെയന്നതാണ്
േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവേശ്യാപാധിെയ
ന്നും മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
മുപ്പതുകളിലാണ് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിെല
പുേരാഗമനവാദികളായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകന്മാെരയും
സമേരാത്സുകരായ െതാഴിലാളിപ്രവർത്തകന്മാെരയും
മുെമ്പന്നേത്തക്കാളുമധികം ആകർഷിച്ചത്. ഒരുവശ
ത്ത് മർദ്ദനങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കുെമതിരായി കൂടു
തൽ വീേറാടുകൂടിയ സമരങ്ങൾ നടത്താനും മറുവശത്ത്
േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കന്മാരുെട അനുരഞ്ജന മേനാ
ഭാവെത്ത എതിർക്കാനും അവ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ,
മാർക്സിസം ബഹുജനസമരങ്ങൾക്കു പ്രേചാദനം നൽ
കിയ ഒരു ആശയസംഹിത മാത്രമായിരുന്നില്ല. അത്
ജീവിതത്തിന് പുതിെയാരർത്ഥവും പുതിെയാരു ലക്ഷ്യ
വും നൽകി. െനഹ്റുവിെന്റ വാക്കുകളിൽ: “വിശാലവും
സർവേതാന്മുഖവുമായ ഈ വീക്ഷണഗതിയുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടി, കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്ന
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ സാമൂഹ്യജീവിതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
സജീവമായ ഒരു േബാധം വളർത്തിെക്കാണ്ടു വരുന്നു.
അവെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ
െവറും അവസരവാദത്തിെന്റ പേട്ടാലകേളാ ഇരുട്ടിൽ
തപ്പിത്തടയേലാ അല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അവൻ േന
ടിെയടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആദർശവും ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യ
ങ്ങളും അവെന്റ സമരങ്ങൾക്കും സ്വമനസ്സാെല േനരി
ടുന്ന ത്യാഗങ്ങൾക്കും ഒരർത്ഥമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുന്നു.
മനുഷ്യരാശിയുെട വിധിയും ലക്ഷ്യവും സാക്ഷാൽക്കരി
ക്കാൻ േവണ്ടി മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ
ൈസന്യത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാണ് താൻ എന്ന് അവന്
േതാന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചരിത്രേത്താെടാപ്പം അടിെവച്ച
ടിെവച്ച് മുേന്നാട്ടു നീങ്ങാനുള്ള ഒരു േബാധവും അയാൾ
ക്കുണ്ടായിത്തീരുന്നു”.

















9 ദൗർബല്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും
എന്നാൽ, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരു
ന്നുെവങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട വളർ
ച്ച അത്ര സുഗമെമാന്നുമായിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ
ധികാരികളും നാടൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരും പിന്തി
രിപ്പന്മാരായ രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാരും മാർക്സിസത്തി
െന്റ സ്വാധീനെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ആവുന്നതും
പരിശ്രമിച്ചു. മാർക്സിസ്റ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും നിേരാ
ധിക്കെപ്പട്ടു. അേതസമയത്തുതെന്ന മാർക്സിസത്തിെന്റ
ശത്രുക്കെളഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ പ്രചാരം
നൽകെപ്പട്ടു. മാർക്സിസത്തിേലക്ക് ആകർഷിക്കെപ്പട്ട
വർക്കുേപാലും പലേപ്പാഴും എതിരാളികളുെട ഗ്രന്ഥങ്ങ
െള ആശ്രയിേക്കണ്ടിവന്നു.
രണ്ടാമതായി, മാർക്സിയൻ തത്വങ്ങെള പലതരത്തിലും
വളെച്ചാടിക്കുകയും ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയും െചയ്ത സ്റ്റാലി
െന്റ ആധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്താണ് ഇന്ത്യ
യിൽ മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ
രും കമ്യൂണിസ്റ്റനുഭാവികളായ ബുദ്ധിജീവികളും യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാലിനിസെത്തയാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ
േപരിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അവർ മാർക്സിസെത്ത സാ
മ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുകയും
അതിെന്റ അന്തസ്സത്തയായ മനുഷ്യേസ്നഹെത്ത അവ
ഗണിക്കുകയും െചയ്തു. സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തി
െന്റ ഭീകരഭരണവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെനതിരായ
കേയ്യറ്റങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട അനി
വാേര്യാപാധികളാെണന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. േസാഷ്യ
ലിസം, എല്ലാറ്റിനുമുപരി, ഒരു ധാർമ്മികാവശ്യമാെണ
ന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
മൂന്നാമതായി, മാർക്സിസെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കമ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാരുെട ൈസദ്ധാന്തികമായ മർക്കടമുഷ്ടിയും
വിഭാഗീയ സമീപനവും ജനങ്ങെളയാെക േയാജിപ്പി
ച്ചണിനിരത്താനല്ല, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത ഒട്ടനവധി
േദശാഭിമാനികെള ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റാനാണ് സഹാ
യിച്ചത്. ഉദ്ധരണികളും േഫാർമുലകളുമായിരുന്നില്ല
സമൂർത്തമായ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട
ശാസ്ത്രീയാപഗ്രഥനമായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇന്ത്യയുെട
േദശീയ സവിേശഷതകെളയും സാംസ്കാരിക പാരമ്പ
ര്യങ്ങെളയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുെട സങ്കീർണ്ണതകെള
യും കണക്കിെലടുക്കാത്ത മുദ്രാവാക്യപ്രേയാഗങ്ങൾ
മാർക്സിസത്തിെന്റ സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
പറ്റിയവയായിരുന്നില്ല.
നാലാമതായി, മാർക്സിസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അവഗാഹം
േകവലം ഉപരിതല സ്പർശിയായിരുന്നതുെകാണ്ട് കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർക്കു പലേപ്പാഴും ഇന്ത്യയുെട സാ
മൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി
അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും ശരിയായ കർമ്മപരി
പാടികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാനും സാധിക്കാെത േപായി.
െതറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും പ്രവർത്തന പരിപാടി
കളുെടയും ഫലമായി അവർ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം
സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുഖ്യധാര
കളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകേപാലും െചയ്തു. ഈ
െതറ്റുകൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ശാസ്ത്രീയ ൈചതന്യെത്ത
ക്ഷതെപ്പടുത്താനും മാർക്സിസത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തട
യാനുമാണ് ഉപകരിച്ചത്.
ഇത്തരം േപാരായ്മകെളാെക്കയുണ്ടായിട്ടും, െമെല്ലെമ
െല്ലയാെണങ്കിലും, മാർക്സിസം ഇന്ത്യയുെട മണ്ണിൽ േവ
രൂന്നാൻ തുടങ്ങി. എെന്തന്നാൽ, ആധുനികഭാരതത്തി
െന്റ ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യകതയായിരുന്നു അത്.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
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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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